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 *  فروغ جاويدان*  

 
ــراس   ــيم و ه ــدايِ ب ــامِ يل  در آن ش
ــوخته    ــر سـ ــان پـ ــراينده مرغـ  سـ
ــافتي    ــي ي ــخن در كس ــاب س ــه ت  ن
ــاك    ــزدان پ ــان ي ــه فرم ــه ب ــه ناگ  ك

 لبه سوي زمين ز آسـمان شـد گسـي   
ــدي   ــروزان ش ــروغش ف ــان از ف  جه

ــي   ــرين م ــاد ب ــك ب ــر پي ــيد ز ه  رس
ــت    ــاهان گُس ــداد ش ــر بي ــه زنجي  ك
ــد   ــته ش ــرمن زار و دل خس  از او اه
ــروش ــد خــ ــتان برآمــ  ز آذرپرســ
ــون   ــر واژگـ ــي را مگـ ــدي بتـ  نديـ

ــ  ــي ناســ ــي مردمــ  پاسز دژخيمــ
ــه  ــب دوختـ ــد و لـ  دل آزرده بودنـ
 نـــه از روزنـــي پرتـــوي تـــافتي   
ــاك  ــري تابنـ ــران اختـ ــد از كـ  دميـ

 در سـال فيـل  » مكـه «درخشيد از آن 
 شب تيره چـون روز رخشـان شـدي   

 ديــدگان ايــن نويــد بــه گــوش ســتم
 شكسـت » كسـري «شكوهنده ايـوان  

ــد   ــته ش ــمان بس ــش درِ آس ــه روي  ب
ــوش   ــد خم ــران ش ــگه مهت ــه آتش  ك

 ايــان نگـــون شــد اورنــگ فرمانرو  
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 ز آفــاق عــالم رســيد ايــن نويــد    
 تــو گــويي رســيد مــژده انــدر ســپهر

 كه تا پوشي ماند انـدر جهـان  
 

    دميــد» محمـد «كـه خورشـيد بخـت 
ــه كيــوان و بهــرام و ناهيــد و مهــر   ب

 فروغي بـود جـاودان  » محمد«
 

*** 
 

 !آفرينش را جز او مقصود نيست
 

 خواجــة دنيــا و ديــن گــنجِ وفــا    
ــرينش را جــز او مقصــود نيســت   آف
 آنچه اول شـد پديـد از غيـبِ غيـب    
 چـــون طفيـــلِ نـــور او آمـــد امـــم

 ين عزّ كه يافـت ز انبياء اين زينت و ا
 كرده چاهي خشك را در خشك سال
 مــــاه از انگشــــت او بشــــكافته  
ــيدوار  ــف او خورش ــان دو كت ــر مي  ب
ــون   ــبالد او رهنم ــر ال ــته در خي  گش
 چون به منبـر برشـد آن دريـاي نـور    
ــن اللِ او  ــالم و مــ ــيح عــ  او فصــ

 

 صــدر و بــدرِ هــردو عــالم مصــطفي
ــاك ــن پ ــت  دام ــود نيس ــر ازو موج  ت

ــي  ــاك او، ب ــور پ ــود ن ــ ب ــبه  يچ عي
 ســوي كــل مبعــوث شــد آن الجــرم
 دعوت كـلّ أمـم هرگـز كـه يافـت؟     
ــر زالل   ــانش پــ ــرة آب دهــ  قطــ
ــه  ــس تاختـ ــاز پـ ــر در فرمانشـ  مهـ
ــكار  ــوت آشــ ــر نبــ ــته مهــ  داشــ
 وهو خَيـرُ الخَلـقِ فـي خَيـرِ القـرون     

ــي  ــه مـ ــة حنّانـ ــد دور، دور نالـ  شـ
Pكـــه تـــوانم داد شـــرحِ حـــالِ او

)
0F

1(
P 

 

*** 
 
 
 

                                           
 .44: گزيده منطق الطير عطار ص -1
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) 1372/  12/  28(ار و سيصد و هفتاد دو هجري شمسي بيست و هشتم اسفند ماه هز
 .سرآغاز امتحاني بزرگ در زندگي اينجانب بود

تقدير الهي توفيق اجباري را نصيبم گرداند تا در سلول زندان توحيد زاهدان، خـدمت  
 ها، منجي بزرگ عالم بشـريت، حضـرت محمـد     ناچيزي را به روح بلند محبوب قلب

 .تقديم نمايم
در  كـه هركـدام  » النبـي  ةسـير «و » معارف الحـديث «العة دو كتاب گرانسنگ آري، مط

هـا   المعارفي است پربار و گرانبها، مرا بر آن واداشت تا كار ترجمه آن ةموضوع خود داير
را آغاز نمايم و حيف دانستم كه جامعه اسالمي مـا از محتويـات و ثمـرة ايـن دو كتـاب      

 .ارزشمند محروم بماند
ر، باور نداشتم كه اين توفيق اجباري چنان طوالني شود كه ترجمة ايـن  هنگام آغاز كا

ولي مصلحت الهي مقتضي اين بود كه چهل و پنج ماه اين سـفر  . دو كتاب به اتمام برسد
 .به طول انجامد و مأموريت فوق به اتمام برسد

خدا را شاكر و سپاسگزارم كه اين توفيق نصـيبم شـد و ترجمـة دو جلـد اول كتـاب      
در آن ايام به اتمام رسـيد و  » معارف الحديث«و هفت جلد  )النبي ةسير(» روغ جاويدانف«

در دفتر زندگي خويش تلقي نموده به طور تحديث نعمت، » حاصل عمرم«آن را به عنوان 
 .تابنعمته تتم الصالح يفالحمد هللا الذ. كنم به آن افتخار و مباهات مي

و كارهاي بزرگي است كه در نوع خود تا به حال از آثار » فروغ جاويدان«كتاب  ،قطعاً
را مطالعه »  النبي ةسير«معاصر و يك قرن اخير كه كتاب علما و انديشمندان . نظير ندارد

اي مؤلـف و   مطالعـة مقدمـة حـدود يكصـد صـفحه     . اند به اين امر اعتراف نموده اند كرده
ـ    دگان گرامـي هنگـام   مباحث آينده كتاب، شاهدي قوي بر اين مدعاي ماسـت كـه خوانن

 .مطالعه آن را درك نموده و به آن اعتراف خواهند نمود
و تاريخ صدر اسالم، بـه   هاي زيادي در موضوع سيره و زندگاني رسول خدا  كتاب

 .زبان فارسي نوشته شده است ولي از نقص، تحريف و نارسايي خالي نيستند
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ترين، مستندترين  جامع«ت، اين كتاب همچنان كه روي جلد اصل آن نيز مرقوم اس اما
واقعـاً جـاي   . كتاب در سيرة نبوي و تاريخ صـدر اسـالم اسـت   » ترين و به نظر ما صحيح

 .چنين كتابي به زبان فارسي در جامعه خالي بود
بـرده آن را   افـري از ايـن كتـاب   قشار و طبقـات مختلـف جامعـه بهـرة و    اميد است ا

را  د و روح بزرگ و بلند رسول خـدا  راه زندگي خويش قرار دهن فرا» راهنمايي دقيق«
 .كه اين كتاب شرح و آينة زندگي اوست خشنود و شادمان سازند

آسان و  وضوعي و پيرامون زندگي هر شخصيتيگرفتن و نوشتن در هر مقلم به دست 
اما نوشتن پيرامون زندگي خالصة موجودات، فخر كائنـات، سـرور دو عـالم     ؛روان است

چـون در ايـن   . سنگين اسـت  اي بس دشوار و وظيفه ي بسكار حضرت محمد مصطفي 
كائنات  اش را درست انجام دهد و مدح و توصيف آن محبوب تواند وظيفه وادي، قلم نمي

 :حقه بيان داردرا كما
ــاء كمــا كــان حقــه   ال يمكــن الثن

 

 بعد از خدا بزرگ توئي قصه مختصر
 

 :نوانكه تحت ع /شايسته است اشعاري از عالمه اقبال الهوري 

 :سروده است، در اينجا ذكر شود» للعلمين حمةعرض حال مصنف به حضور ر«
ــدگي   ــباب زنـ ــو شـ ــور تـ  اي ظهـ
ــد  ــت ارجمنـ ــين از بارگاهـ  اي زمـ
 شش جهت روشن ز تـاب روي تـو  
ــات  ــن كائنـ ــة ايـ ــاال پايـ ــو بـ  از تـ
ــي   ــات افروخت ــمعِ حي ــان ش  در جه

ــي ــابود ب ــو از ن ــدي ت ــل من ــا خج  ه
ــي از گــل     ــا دم تــو آتش  گشــودت

ــد  ذره د ــاه شـ ــر و مـ ــر مهـ  امنگيـ
 تــا مــرا افتــاده بــر رويــت نظــر     
 مســلم از ســرِّ نبــي بيگانــه شــد     

 ات تعبيـــر خــواب زنـــدگي  جلــوه 
ــد    ــت بلنـ ــة بامـ ــمان از بوسـ  آسـ
 ترك و تاجيك و  عرب هنـدوي تـو  
 فقـــر تـــو ســـرماية ايـــن كائنـــات

 ان را خـــواجگي آمـــوختي بنـــدگ
 پيكـــران ايـــن ســـراي آب و گـــل

ــوده ــود  تـ ــاك را آدم نمـ ــاي خـ  هـ
 يعنــي از نيــروي خــويش آگــاه شــد

 تـــر اي محبـــوب از أب و أم گشـــته
ــد    ــه ش ــرم بتخان ــت الح ــن بي  از اي
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ــل  ــزّي و هبـ ــات و الت و عـ  از منـ
 اي فروغــت صــبح اعصــار و دهــور
ــن     ــاك ك ــرم چ ــاموس فك ــردة ن  پ

 

ــل    ــدر بغـ ــي انـ ــي دارد بتـ  هريكـ
ــي الصــدور  ــا ف ــدة م ــو بينن  چشــم ت
ــن  ــاك ك ــارم پ ــان را ز خ ــن خياب  اي

 

*** 
 

قهرماناني بزرگ، شاعراني . اند هاي متنوع و مختلفي درخشيده تخصيش ،در تاريخ بشر
 ...و... معروف، حاكمان و قدرتمندان، دعوتگران، مصلحان، پيامبران و

هركدام از آنان در دايره كاري خويش توانسته است تحولي به وجود آورد و جامعه را 
در  مد مصـطفي  ولي چنان تحولي كه منجي بزرگ عالم بشريت حضرت مح. متأثر كند

اي دگرگون ساخت كه آثـار ايـن دگرگـوني تـا      جهان به وجود آورد و بشريت را به گونه
 .قيامت باقي است، شخصيتي ديگر اينچنين نبوده و نخواهد بود

آخرين فرستادة خداونـد و آيـين او آخـرين آيـين بـراي       از آنجايي كه پيامبر اكرم 
نيز براي هميشه محفوظ و مدون بـاقي بمانـد   جهانيان است، الزم بود شريعت و سنت او 

شويم، زيرا مؤلف مرحوم  كه ما در باره اهميت اين امر و سير تاريخي آن، وارد بحث نمي
 .در مقدمه، به طور مبسوط پيرامون اين مطلب بحث نموده است

هـاي زيـادي در طـول     آنچه الزم است در اينجا به آن شاره شود اين است كـه كتـاب  
چه از سوي مسلمانان و چه از سوي غير مسلمانان، در باره زندگاني و سيرة چهارده قرن 

نوشـته شـده    هـاي مختلـف   بانبه ز رحمت عالميان، منجي بزرگ بشريت، رسول خدا 
 .اند هايي بيان داشته ش تجزيه و تحليلهاي خوي در نوشته است و نويسندگان زيادي
در هند و حركت قلم او پيرامـون  » نيشمس العلماء شبلي نعما«اما بدون ترديد، ظهور 

. آيـد  بـه حسـاب مـي    از معجـزات رسـول خـدا     نوشتن سيرة حضرت رسول اكرم 
هنگامي كه خبر نوشتن چنين كتابي بـه دسـت توانـاي انديشـمند بـزرگ، عالمـه شـبلي        

در محافل علمي و ادبي هند منتشر شـد، شـادي و اشـتياق وصـف ناپـذيري،       /نعماني
ي هند را فرا گرفـت، زيـرا شـبلي و قلـم سـحرآميز او را بـه خـوبي        سراسر جامعه اسالم

هاي مختلفـي بـراي تـأمين هزينـه و مخـارج آن اعـالم        ها و گروه شخصيت. شناختند مي
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بانوي تـاج الهنـد    يةالنبويعة الشر مةولي سرانجام، اين افتخار نصيب خاد .نمودند آمادگي
 .ه عنوان هزينة اوليه آن پرداخت نمودگرديد و مبلغ پنجاه هزار روپيه ب» بوپال«حاكم 

 هاي اين كتاب امتيازات و ويژگي

ـ    ف ايـن كتـاب و عالمـه    همچنان كه ذكر شد، شخصيت شبلي نعماني بـه عنـوان مؤل
عالوه بـر  . آيد كنندة آن، يك امتياز بزرگ به حساب مي سليمان ندوي به عنوان تكميلسيد

ت و مختصاني دارد كه تا به حال هيچ كتابي امتيازا) فروغ جاويدان(النبي  ةاين، كتاب سير
 .در سيره نبوي داراي اين مختصات نبوده است

 :دارد خود عالمه شبلي نعماني در مقدمة كتاب نسبت به آن چنين مرقوم مي
بزرگترين امتياز كتاب ما اين است كه بيشتر، وقايع مفصـل را از كتـب حـديث گـرد     «

 .»نگاران به طور كلي دور مانده است ر سيرهامري كه از نظ ،آورده بيان نموده ايم
نگاران براي تهيه منابع كتاب خـويش بـه كتـب سـيره و تـاريخ مراجعـه        معموالً سيره

از ايـن   ،كنند و توجه به اين ندارند كه بخش اعظم سيره در كتب حديث موجود است مي
ست كه عالمه اين ابتكار و ويژگي منحصر به فرد ا. نمايند رو به كتب حديث توجهي نمي

النبي، مجموعة حديث را مورد بررسـي قـرار داده و بخشـي     ةشبلي براي تهيه كتاب سير
 .عظيم از مطالب آن را از حديث گرد آورده است

از ديگر امتيازات اين كتاب تحليل و تجزيه دقيق و منصفانه مسايل است كـه بـا نظـر    
ن مطالعه و خواندن كتاب، با گيرد و خواننده ضم گيري صورت مي تحقيقي تحليل و نتيجه

شود و در طي بيان وقايع و مراحل مختلف، خود را  اي آشنا مي آموزنده  ها و مطالب درس
 .كند ها احساس مي همراه با آن

ويژگي ديگر كتاب اين است كه مؤلف گرامي هنگام تأليف كتاب سعي نموده افكار و 
همين اسـاس،  بر. د نقد و رد قرار دهدهاي مستشرقين را در اين باره مطالعه و مور انديشه

دهد، چنانكـه ليسـتي    تعداد زيادي از كتب خاورشناسان را مورد بررسي و مطالعه قرار مي
هـاي   شكني بـه نوشـته   ها را نيز ارائه نموده است و از جهتي، اين كتاب پاسخ دندان از آن

 .اند گاشتهن زهرآگين و مغرضانة مستشرقان است كه پيرامون زندگاني رسول خدا 
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هـاي   نگـاران كتـاب   است كه معموالً سيرهيكي ديگر از امتيازات بزرگ اين كتاب اين 
» سـيره «رسـانند و همـين مباحـث را     سيرة خويش را با بيان مغازي و سرايا به پايـان مـي  

 :پاسخ و توضيح دو سؤال است» سيره«در حالي كه هدف اصلي از نوشتن . نامند مي
 ود و چه خصوصياتي داشت؟پيامبر اسالم چه كسي ب -1
 چه پيام و ارمغاني براي بشريت آورده است؟ -2

انـد و معمـوالً وارد    هنگاران با نوشتن كتب سيرة خويش به پرسش اول پاسخ داد سيره
پاسخ كـاملي بـه هـردو    » جاويدان فروغ«كتاب . اند شدهبحث براي پاسخ به پرسش دوم ن

ل اول است و چهار جلد آخر پاسـخ  سه جلد اول، پاسخ و توضيح سؤا. سؤال فوق است
 .سؤال دوم است
. المعـارف بزرگـي در سـيره نبـوي اسـت      ةاين كتاب، داير: توان ادعا كرد بنابراين، مي

هاي خويش خطاب به موالنـا حبيـب الـرحمن خـان      عالمه شبلي نعماني در يكي از نامه
 :دارد شرواني در اين باره چنين مرقوم مي

يعني تحقيق كاملي پيرامون مسايل  ،ذكر شود» النبي ةسير«قصد دارم تمام مباحث در «

المعـارف   ةنباشد، بلكه يك داير» سيره«، خالصه، سرفاً قرآن كريممهم و نگاهي عميق بر 

گرچه نام طوالني است ولي هنوز . مناسب است» المعارف النبويه ةدائر«باشد و نام آن نيز 
)P)1F1»ام تصميم قطعي براي اين نامگذاري نگرفته

P. 

 نظر داعي بزرگ اسالم، امام سيد ابوالحسن علي ندوي پيرامون كتاب

 ةسـير «اذعان دارد كه كتاب  /همچنين داعي بزرگ، امام سيد ابوالحسن علي ندوي 

المعارف اسـت،   ةعالمه شبلي نعماني و عالمه سيد سليمان ندوي در واقع يك داير» النبي

 :فرمايد اظهار نظر ميالنبي چنين  ةچنانكه در مقدمه جلد هفتم سير
اسـت   /هاي منحصر به فرد حضرت استاد موالنا سيد سليمان ندوي  اين از ويژگي«

طيبه، بيان حاالت و وقايع، شمايل و اخالق  ا از مباحث سيرتالنبي ر ةكه دايرة بحث سير
                                           

 .104/ نقل از مكتوبات شبلي به  8/  5النبي  ةسير -1
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فراتر برده، پيام محمدي، تعليمات نبوي و مباحث اساسي شريعت اسالم را نيـز جـزء آن   
كه با قلم اعجازآميز عالمه ) سه جلد ترجمه(كتاب  عالوه بر دو جلد اول. اده استقرار د

شبلي نگاشته شده است، مباحث معجزات و داليـل آن، مقـام و منصـب نبـوت، مباحـث      
عقايد، عبادات و اخالق را نيز در دايرة سيرت وارد نمـود و چهـار جلـد ضـخيم از ايـن      

ي وسعت و جامعيـت بعثـت محمـدي و سـيره     عالمه سيد سليمان ندو. مباحث تهيه شد
نبوي، كمال رهبري آن براي بشريت و كفايت آن براي سعادت و نجات جامعه بشري در 

اي بيـان   هر عصر و زمان را با توجه به مطالعه مذاهب و تعليمات سـاير اديـان، بـه گونـه    
و گـان   كـرده  نموده است كه اين كتاب صحيفه رشد و هدايت براي نسل جديـد تحصـيل  
قرار گرفته  روشنفكر هر سرزمين و بزرگترين وسيلة ارتباط عميق با پيامبر بزرگ اسالم 

)P)2F1»است
P. 

 هاي مختلف كتاب بخش

هاي اول، دوم،  النبي در هفت بخش و چهار مجلد نوشته شده است، بخش ةكتاب سير
رديـده و پـس از   سوم و چند صفحه از بخش چهارم توسط عالمه شبلي نعماني مرقوم گ

 .وفاي شبلي، عالمه سيد سليمان ندوي بقيه كتاب را تكميل نمودفات وي، شاگرد باو
بخش اول و دوم كه مشتمل بر جلد اول و دوم است با مقدمه مفصـل مؤلـف شـروع    

بـه پايـان    شود و با بيان حـاالت ازواج مطهـرات و فرزنـدان گرامـي رسـول اكـرم        مي
مقـام و منصـب   «ردو است مشـتمل بـر   بخش سوم كه در واقع جلد سوم كتاب ا. رسد مي

بخش چهارم كه جلد چهارم كتـاب اردو اسـت حـاوي    . است» نبوت، فضايل و معجزات
 .مباحث مربوط به اصول و عقايد اسالم است

 .شود در بخش پنجم مباحث متعلق به اعمال و عبادات اسالمي بيان مي
تم كه آخرين است و بخش هف بخش ششم مشتمل بر تعليمات اخالقي رسول اكرم 

 .بخش كتاب است مشتمل بر مباحث معامالت، مسايل سياسي و حكومتي است

                                           
 .4/  7النبي ج  ةسير -1
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مطالب بخش هفتم را عالمه سيد سليمان ندوي به طور پراكنـده نوشـته بـود و قصـد     
هـا بـه صـورت كامـل و جـامع در موضـوع معـامالت و مسـايل          داشت مانند بقيه بخش

اجازه نداد و به جهان آخـرت سـفر    حكومتي بحث و تحقيق نمايد، ولي روزهاي زندگي
پس از وفات وي، موالنا عبدالرحمن سيد صـباح الـدين نـاظم دارالمصـنفين آن را     . نمود

 .تكميل كرد

*** 
 





 

 
 
 

 آشنايي با مؤلفان فرزانه

 





 

 

 شبلي نعماني

هند در ماه مه سال » اتارپراديش«واليت » اعظم گره«شهر » بندول«موالنا شبلي در قريه 
پدر وي شيخ حبيب اهللا از افـراد معتمـد و متمـول منطقـه     . ه جهان گشودم چشم ب 1857

 .بود
پس از فراگيري تعليمات ابتدايي اغلب دروس متوسطه را از محضـر عـالم بـزرگ موالنـا     

رفت و فقـه و  » پوررام «و پس از وفات استاد به شهر  فرا گرفت» اعظم گره«محمد فاروق در 
ين آموخـت و سـپس بـراي فراگيـري علـم فـرائض بـه        اصول را از محضر موالنا ارشاد حس

اسـتاد يكـي از   » پروفسـور موالنـا فـيض الحسـن    «ادبيات عـرب را از  . دارالعلوم ديوبند رفت
بـه محضـر شـيخ     هاي الهور فرا گرفت و سپس بـراي كسـب فـيض علـم حـديث      دانشكده

 .يض شدعلي سهارنپوري حضور يافت و در فن حديث از ايشان مستف الحديث موالنا احمد
م به قصـد انجـام مناسـك     1876همراه با شيخ الحديث در سال در سن نوزده سالگي 

حج عازم ديار حرمين شد و در اين سفر در حين اقامت در مدينه منوره از كتابخانه بزرگ 
هاي زيادي كرد و طبق اظهاراتش در سفرنامه خويش، به كتب ناياب زيـادي   آنجا استفاده
از » سـيد احمـد خـان   سر«سفر حرمين بنابر اصرار زيـاد   شت ازپس از بازگ. دست يافت

م براي تدريس به آن كالج  1882در سال » علي گر«متجددين هند و بنيانگزار كالج بزرگ 
در طول اين . آن كالج بود دعوت شد و تا مدت شانزده سال مشغول تدريس و تحقيق در

شبلي بود و همواره از دانـش  سيد شيفتة ذوق علمي، انديشة بلند و وسعت نظر مدت سر
 .كرد و معرفت او استفاده مي

 سفر به مراكز علمي و تحقيقاتي كشورهاي خارجي

ها قصد سفر به تركيه مركز خالفت عثماني را داشت، چنانكه بـه   عالمه شبلي از مدت
علي «م از  1982آوريل  26مرخصي گرفت و در » علي گر«همين منظور شش ماه از كالج 

 .ارج شدعازم خ» گر
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هاي آنجا مواد الزم را به منظور نگاشتن كتاب  نخست به قسطنطنيه رفت و از كتابخانه
در مدت اقامت در تركيه بـه مالقـات سـلطان عبدالحميـد     . تهيه نمود» ألفاروق«ارزشمند 

تمغـة  «رفت و از سوي ايشان به دريافت باالترين نشـان علمـي خالفـت عثمـاني يعنـي      
ه ماه در تركيه ماند و سپس از آنجا به بيروت و از آنجا به بيـت  س. مفتخر گرديد» مجيدي

از بيت المقدس عازم قاهره شد . المقدس رفت و با علما و انديشمندان آنجا مالقات نمود
هاي دانشگاه األزهر اقامـت گزيـد و ايـن مـدت را بـه       و حدود يك ماه در يكي از حجره

 .ات با علما و اهل فضل سپري كردها و مراكز علمي و مالق بازديد از كتابخانه
گشـت از سـوي اسـاتيد و     بـاز » علي گـر «شبلي از سفر علمي خويش به هنگامي كه 

مراسـم اسـتقبال بـا شـكوهي ترتيـب داده شـد و اسـاتيد،        » علـي گـر  «دانشجويان كـالج  
 .دانشجويان، معتمدان و اهل فضل به نحو شاياني از وي استقبال كردند

 :اي هستند كه در استقبال وي قرائت شد چند شعر ذيل مطلع قصيده
 قاصد خـويش خبـر امـروز نـوا سـاز آمـد      
 از ســـفر، شـــبلي آزاد بـــه كـــالج رســـيد
 دوستان مژده كه آن بلبل خويش لهجه دگر

 

ــاز  ــا ب ــارِ ســفر كــردة م ــد كــز ســفر، ي  آم
ــد     ــيراز آم ــه ش ــيراز ب ــل ش ــر بلب ــا مگ  ي

ــه  ــن زمزم ــازه چم ــدرين ت ــد ان ــرداز آم  پ
 

 از سوي حكومت هند» اءشمس العلم«اعطاي لقب 

م از سـوي حكومـت    1894در سال  .شد بر شهرت علمي شبلي روز به روز اضافه مي
طي تشريفات خاصي به وي اعطاء ) خورشيد انديشمندان(» شمس العلماء«هند لقب ويژه 

» علـي گـر  «در محـل دانشـكده    ،سال سـن داشـت   35در آن هنگام شبلي حدود . گرديد
هاي مهم علمـي   د كه عالوه بر اساتيد و دانشجويان، شخصيتاجالس بزرگي منعقد گردي

مانند سرسيد، سيد محمود، نواب محسن الملـك، موالنـا حـالي، نـواب مزمـل اهللا خـان،       
شركت داشتند و در آن اجالس اين لقـب بـا شـور و شـوق وصـف      ... پروفسور آرنولد و

 .ناپذيري به عالمه شبلي اعطاء گرديد
كـرد   كه شبلي در آن تدريس مي» علي گر«وقعيت دانشكدة دريافت چنين لقبي براي م

 .آمد نيز افتخار و امتيازي بزرگ به حساب مي
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 تأليفات

هـا   نگـاري نمـوده اسـت كـه قلـم او در آن      عالمه شبلي در موضوعات مختلفـي قلـم  
 .جاي گزارده است شاهكارهاي بزرگي بر

مانندي داشت  بع شاعري بياو نه تنها در نثرنويسي يكتاي روزگار بود، بلكه ذوق و ط
تعـدادي از تأليفـات و   . هاي زيبا و بديعي سروده اسـت  هاي اردو و فارسي غزل و به زبان

 :مقاالت معروف وي به شرح ذيل است
 المأمون -1

است كه عالمـه شـبلي   » روايان نامور اسالم تاريخ فرمان«اي از زنجيرة  اين كتاب حلقه
مـأمون  «كتاي مشـتمل بـر تـاريخ دوران حكومـت     اين . طرح تكميل آن را تهيه كرده بود

 .از خلفاي بني العباس و خصايل و خصايص اوست» الرشيد

 تراجم -2
اين يك مقالة تحقيقي پيرامون فراگيري مسلمانان زبان بيگانگان را و اين كه مسلمانان 

 .باشد اند مي هاي ديگر آموخته هايي را از ملت چه علوم و دانش

 يةالجز -3

شكني بـه كسـاني اسـت كـه      و پاسخ دندان» جزيه«ي پيرامون واقعيت اين مقاله تحقيق
او در اين مقالـه ثابـت كـرده    . را اسالم به وجود آورده است) ماليات(جزيه  ،مدعي بودند

انوشيروان بوده است و بعداً اسـالم در مقابـل حمايـت از غيـر     » جزيه«است كه بنيانگزار 
ها مقدار معيني مال تحـت عنـوان    جان آنمسلمانان در حكومت اسالمي و تضمين مال و 

 .ها اخذ نموده است از آن» ماليات«

 )نامه امام اعظم ابوحنيفه زندگي(النعمان  ةسير -4

Pاست /كتاب بسيار جامع و مستند در زندگاني امام اعظم ابوحنيفه 

)
3F

1(
P. 

Pالفاروق

)
4F

2( 

                                           
 .اين كتاب به زدوي توسط مترجم انشاء اهللا چاپ و منتشر خواهد شد -1
 .اين كتاب توسط مترجم در حال ترجمه است -2
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ايـن  . تبه منابع اين كتاب سفرهايي به بعضي از كشـورهاي خـارجي داشـ    براي دستيابي
 .است ها در سيره و زندگاني خليفة دوم حضرت عمر فاروق  كتاب يكي از بهترين كتاب

 الغزالي -5

 علم الكالم -6
اين كتاب در دو جلد توسط سيد محمد تقي داعي فخر گيالني حدود پنجاه سال قبـل  

 .به فارسي ترجمه شده است

 سوانح موالنا روم -7

 موازنه انيس و دبير -8

 شعر العجم -9

ي از شاهكاري بزرگ عالمه شبلي است كـه در محافـل علمـي ايـران از     اين كتاب يك
اي برخوردار است و توسط سيد محمد تقي داعي فخـر گيالنـي بـه فارسـي      شهرت ويژه

 .ترجمه شده است

 كليات شبلي فارسي -10

 مكاتيب شبلي -11

 خطبات شبلي -12

 كليات اردو -13

 )فروغ جاويدان(النبي  ةسير -14

لي نعماني كه توسط شاگرد رشيدش عالمه سيد اثر ماندگار و شاهكار بزرگ عالمه شب
 .سليمان ندوي تكميل گرديد

 .هاي مختلف به رشته تحرير درآورده است ها مقاله در زمينه عالوه بر اين، عالمه شبلي ده

 دهنده حادثه تكان

 كتابخانه«آمد و در محلي كه امروز » اعظم گره«ميالدي عالمه شبلي به  1907در سال 
يـك  . فرزند وي يك قبضه اسـلحه شـكاري داشـت   . رار دارد اقامت گزيدق» دارالمصنفين
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هايي از آن  روز موالنا خواست آن را از يك اتاق به اتاق ديگر انتقال دهد كه ناگهان گلوله
 .شليك شده و به پاي ايشان اصابت كرد و در نهايت منجر به قطع پا گرديد

 .كرد ز آن استفاده ميعالمه شبلي پاي مصنوعي تهيه كرد و تا آخر عمر ا

 وفات پرسوز و گداز

اين نابغة روزگار، شمس العلماي هند، مـتكلم و سـخنور بـزرگ آسـياي آن      سرانجام،
ه ذي الحجـه سـال   زمان، محقق و انديشمند فرزانه، در روز چهارشنبه بيست و هشتم مـا 

 .فاني را وداع گفت و به ديدار حق شتافتهـ قمري دار 1322
 مه وأفاد المسلمين بعلومهعفا اهللا عنه ورح

 

 :اي در فراق وي سروده كه مطلعش چنين است خواجه عزيزي لكنوي، مرثيه
ــال  ــاب كمــ ــر اربــ ــر دفتــ  آه ســ
ــم   ــم و حكـ ــة علـ ــاكم محكمـ  حـ

ــي  ــل و ب ــل و افض ــد فاض ــل نمان  مث
 

 كــــه ز دفتركــــدة فــــاني رفــــت
 دانــي رفـــت  نــاظم ملــك ســـخن  

ــت  ــاني رفـ ــل و الثـ ــل و اكمـ  كامـ
 

 
 :اي اينچنين سرود نام رضاعي وحشت مرثيهيكي ديگر از سخنوران به 

 زين بزم آن مورخ بالغ نظـر گذشـت  
 آن نوبهار گلشن صدق و صفا نمانـد 
 صد حيف آن اديـب از ميـان برفـت   

 

 كــز رفتــنش برفــت اثــر داســتان مــا 
 شد پايمال جـور خـزان گلسـتان مـا    
 وحشت نماند لذت كام و دهان نماند

 

 :طعه ذيل را بر لوح مزارش نوشتوفايش قعالمه سيد سليمان ندوي شاگرد با
 سعدي عصر و غزالي زمان، خلدون وقـت 

 
 سيزده صد بود و سـي و دو روز پنجمـين  

 

 
ــاني واال ــبلي نعمـ ــت  شـ ــالي سرشـ ــر عـ  گهـ

 
 الحجه كه اين منزل بهشت وهشت ماه ذي  بيست

 

 





 

 

 سيد سليمان ندوي

 :تاريخ تولد

 ميالدي از خانـدان  1884نوامبر  22هجري قمري مطابق با  1302صفر  23روز جمعه 
تحصيالت ابتدايي نـزد   1340سادات حسيني و فرزند موالنا حكيم سيد ابوالحسن متوفي 

سپس نزد موالنا محـي  . فرا گرفت 1346برادر بزرگر موالنا سيد ابوحبيب مجددي متوفي 
تعـدادي از كتـب درسـي نظـامي را      ،رفـت » تنپـه «نشين خانقاه پهلواري در  الدين سجاده

 .خواند
سـال در آنجـا    5العلماء لكنو شد و به مدت  ةميالدي وارد مدرسه ندو 1901در سال 

مـدرك فـراغ از تحصـيالت     1906مانده كتب درسي را به اتمـام رسـاند و در سـال     باقي

العلمـاء از محضـر اديـب     ةدر مدت پنج سال تحصيل در ندو. حوزوي را دريافت داشت
 .ها را برد ي نعماني بيشترين استفادهمعروف، متكلم و فيلسوف بزرگ، عالمه شبل

اي قرار داشت و عالمه شبلي بـر   ميان عالمه شبلي و سيد سليمان ارتباط عميق و ويژه
داستان ذيل بـه خـوبي    ،اثر ذكاوت، فهم و درك شاگرد ممتاز عالقة خاصي به وي داشت

 :بيانگر عمق اين ارتباط و عالقه داشت
هاي بـزرگ   هجري در يكي از سالن 1324محرم  ميالدي مطابق با 1907در ماه مارس 

در ايـن  . برگزار گرديـد  العلماء ةگزاري طالب فارغ التحصيل ندو شهر لكنو مراسم عمامه
كردگان دانشگاهي  اجالس عالوه بر علماي حوزوي جمع زيادي از روشنفكران و تحصيل

نراني در آن موالنا شبلي چند نفـر از شـاگردان ويـژه خـود را بـراي سـخ      . شركت داشتند
علوم جديد و : مراسم آماده كرده بود كه يكي از آنان سيد سليمان ندوي بود و در موضوع

در اثناي سـخنراني يكـي از حاضـرين بلنـد شـد و اظهـار        .قديم به ايراد سخن پرداخت
 ةاگر اين شخص به زبان عربي سخنراني كند ما جايگاه واالي علمي و تربيتي ندو :داشت

چنانكه موالنا شبلي نزد شاگردش سيد سليمان رفت و از وي . ور خواهيم كردالعلماء را با
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تواني در مورد موضوعي به زبان عربي سـخنراني كنـي؟ شـاگرد در پاسـخ      آيا مي: پرسيد
هـر موضـوعي   : آري، آنگاه شبلي پشت ميكروفون قرار گرفت و اعالم نمود :اظهار داشت

چنانكـه غـالم الثقلـين    . ن سخنراني خواهد كـرد را كه تعيين كنيد اين آقا به عربي حول آ
يـابي   چگـونگي راه «: يكي از وكالي شهر لكنو براي تعيين موضوع انتخاب شد و موضوع

سيد سليمان ندوي بالدرنگ شروع به ايراد سخن . را انتخاب و اعالم نمود» اسالم به هند
رف بـا احسـنت و   پيرامون موضوع نمود و چنان سخنراني جالبي ايراد كرد كـه از هـر طـ   

عالمه شبلي از فرط مسرّت دستار خويش را از سر فرود آورد و بر سر . آفرين مواجه شد
)P)5F1تشاگرد خويش سيد سليمان ندوي بس

P. 
عشق و عالقه شبلي به سيد سليمان ندوي به حدي بود كه براي تكميل شاهكار بزرگ 

يـه كتـاب توسـط وي    النبي او را برگزيد و وصيت نمـود كـه بق   ةخويش يعني كتاب سير
 :گويد چنانكه سيد سليمان ندوي مي. تكميل گردد

 ،از طريق تلگراف به من اطالع رسيد كه فوراً بيايد سه روز قبل از وفات عالمه مرحوم
 ،بر بـالينش ايسـتادم  . بنده رفتم و ديدم كه استاد بزرگوار در حال سكرات مرگ قرار دارد

آنگـاه   ش را باز كرد و به سوي من نگريسـت، استاد چشمان. اشك از چشمانم سرازير شد
 :دست در دست من گذاشت و فرمود

ها را رها كـن و آن را تكميـل    تمام مشغوليت ،النبي حاصل عمر من است ةكتاب سير«
Pحتماً حتماً: بنده عرض كردم» بگردان

)
6F

2(
P. 

 شهرت علمي

بـه عنـوان   ، العلماء فارغ التحصيل شـد  ةهنگامي كه سيد سليمان ندوي از مدرسه ندو
اين مجله از جايگاه و موقعيـت  . انتخاب گرديد» الندوه«زين علمي معاون مدير ماهنامه و

 .علمي و اجتماعي وااليي در هند برخوردار بود

                                           
 .458حيات شبلي، سيد سليمان ندوي ص  -1
 .838بزرگ ص بيست مسلمان  -2
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 :نويسد معاصر شهر سيد سليمان، موالنا عبدالماجد دريابادي در اين باره چنين مي
هـاي موالنـا شـبلي در ايـن      نوشـته تابي تمام منتظـر مقـاالت و    ها با اشتياق و بي نگاه«

 .ماهنامه بود
تابي نزديك به اشتياق فوق براي مقاالت حضـرت سـليمان    با اين وصف اشتياق و بي

Pندوي نيز وجود داشت

)
7F

1(
P. 

موالنا سيد سليمان ندوي در دوران مسئوليت در اين ماهنامه بر اعتبار و محتواي علمي 

 ةعالمه شبلي در اجالسي كـه در نـدو  . ذاشتآن افزود و مقاالت مهمي در آن به يادگار گ
 :منعقد گرديد نسبت به سيد سليمان چنين اظهار نظر نمود 1912العلماء در سال 

سـليمان بـه جامعـه او را كـافي      اگر ندوه هيچ كاري ديگر نكرده باشد فقـط تحويـل  «
 !»است

النـا  كـه مو » الهـالل «عالمه سيد سليمان ندوي براي مدتي در تحريريه مجله معـروف  
 .كرد ابوالكالم آزاد صاحب امتياز و مدير مسؤول آن بود، نيز كار مي

 تأسيس دارالمصنفين اعظم گره

ولـي توسـط سـيد     ،ريـزي شـد   طرح اوليه دارالمصنفين توسط عالمه شبلي نعماني پي
 .سليمان ندوي تكميل و به منصه ظهور آمد

 در تالش مرشد

مرشد و پير كاملي براي خود بود كه پس سيد سليمان حدود ده سال به دنبال انتخاب 
از ده سال بر اثر عالقه خاصي كه به عارف زمان الحاج امداد اهللا مهاجر مكـي داشـت بـر    

بيعـت نمـود و او را بـه     / دست خليفه و جانشين ارشد وي عالمه اشرف علي تهانوي
 .عنوان پير كامل و رهبر طريقيت خويش برگزيد

 

                                           
 .ميالدي 1954ژوئن  22مجله صدق جديد،  -1
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 تأليفات

  النبي ةسير -1

 مدراس خطبات -2

  ل سيرت عايشه صديقه -3

 ارض القرآن -4

 روابط هند و اعراب -5

 حيات شبلي -6

 شمار مقاالت و مضامين بي -7

 يد سليمان در نگاه ديگرانس

 عالمه اقبال
هاي متعددي به عظمت، دانش  عالمه اقبال از ياران خاص سيد سليمان است و در نامه

 .نمايد و پژوهشگري سيد سليمان اعتراف مي
 :نويسد هايش مي در يكي از نامه

)P)8F1»هستيد» استاذ الكل«از موالنا شبلي شما  بعد«
P. 

 :نويسد اي ديگر مي در نامه
)P)9F2»فرهاد نهر علوم اسالمي امروزه در هند به جز سيد سليمان كسي ديگر نيست«

P. 
 :دارد اي ديگر خطاب به سيد سليمان چنين مرقوم مي در نامه
 كوشـند  بـه راه تـو سـخت مـي     قلندران كه

 اند و كمندي به مهر و مـه پيچنـد   لوتبه خ
 هـا دارد  درين جهان كـه جمـال تـو جلـوه    

ــتان  ــاج س ــاه ب ــيز ش ــه م ــند د و خرق  پوش
 اند و زمـان و مكـان در آغوشـند    به خلوت

 ز فــرق تــا بــه قــدم ديــده و دل و گوشــند

                                           
 .80/  1مكاتيب اقبال  -1
 .166/  1هاي اقبال  نامه -2
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ــر  ــان و حري ــزم ســراپا چــو پرني ــه روز ب  ب
 

Pبه روز رزم خود آگـاه و تـن فراموشـند   

)
10F

1(
P 

 

 :نويسد اكبر آبادي ميموالنا سعيد 
بزرگترين سعادت موالنا شبلي اين بود كه او را شاگردي همچون سيد سليمان ندوي «

شاگردي كه در وسعت مطالعه، ذوق تحقيق و انديشه واال، جانشـين واقعـي   . ميسر گرديد
او داراي صفات و كماالت ديگري نيز مانند تشرّع، تدين و قناعت اسـت كـه   . استاد است

پـذيري و   تر اينكه در مزاج و طبيعت وي استقالل، آشتي مهم. اند رفتن وي نيز معمعاصري
قناعت وجود داشت، در هر مجلسي كه حضور داشـت صـدر بـزم آن و در هـر انجمنـي      

)P)11F2»آمد شمع جمع آن به حساب مي
P. 

هايي  فرستادند و اعالميه هايي هاي زيادي در مورد وي پيام پس از وفات وي شخصيت
 :شود هاي چند نفر بسنده مي ند كه از آن ميان به نظريهصادر كرد

 :عبدالوهاب عزام سفير مصر
راي تمام جهـان اسـالم زيـاني    وفات عالمه ندوي نه فقط براي هند و پاكستان بلكه ب«

او عضو اكادمي ادبيات عربي در قاهره و به عنوان دانشمندي كه زبـان  . ناپذير است جبران
 .»ن آشنا بود مورد احترام بوددانست و با آ عربي را مي

 :ر سفير سوريهشيخ ابوالخب
ما از وفات عالمه سيد سليمان ندوي بسيار اندوهگين و متأثريم، ولـي انـدوه و تـأثر    «

 .»هايي است كه همراه با او دفن گرديد بيشتر ما در مورد علوم و دانش
 
 

                                           
 .140/  1هاي اقبال  نامه -1
 .842/ بزرگ  بيست مسلمان -2
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 :رئيس جمهور پاكستان
در پاكسـتان بلكـه در تمـام جهـان اسـالم      همپايه موالنا سيد سليمان ندوي نه فقـط  «

 .»موجود نيست

 :سردار عبدالرب نشتر
اي كه سيد سليمان ندوي براي تدوين تاريخ اسـالم انجـام داد، بـراي     خدمات ارزنده«

 .»هميشه با نگاه تقدير و تشكر به آن نگريسته خواهد شد

 :بانو فاطمه جناح
شخصيتي . مندي بزرگ محروم شدملت پاكستان با وفات سيد سليمان ندوي از انديش

 .كه تمام زندگي خويش را براي اعتالي اسالم وقف كرده بود

 وفات

بق هجري مطا 1373سال  ،ربيع االول 14سرانجام، اين دانشمند فرزانه در روز يكشنبه 
 .فاني را وداع گفت و به جايگاه ابدي سفر نمودميالدي دار 1953نوامبر  22با 

 رحمه اهللا وغفر له
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 يادآوري

اميدواريم اين كتاب وسيله بزرگ ارتباطي جامعه اسالمي بلكه جامعـه بشـري بـا ذات    
هاي مسـلمان از آن بـه    قرار گيرد و تك تك افراد و خانواده گرامي رسول مكرم اسالم 

 .استفاده نمايند» الگوي كامل زندگي«عنوان 
ه كه در تايپ، تصحيح و دانم از عزيزانم حسين احمد، حفصه و عايش در اينجا الزم مي

آرايي اين كتاب زحمات فراواني را متحمل شدند تقدير و تشكر نموده از خداونـد   صفحه
 .متعال خواهان سعادت، موفقيت و سالمتي براي اين عزيزان هستم

در پايان از خوانندگان گرامي تقاضا دارم دعا بفرمايند خداوند ايـن خـدمت نـاچيز را    
قـرار داده   ة خشنودي روح پرفتوح پيامبر گرامـي اسـالم   وسيلة رضاي خويش و وسيل

 آمين. توفيق تكميل بقيه جلدها را نيز عنايت فرمايد
 

 اللهم صل على محمد النبي األمي وآله وصحبه وسلم
 حسبي اهللا ونعم الوكيل عليه توكلت وإليه أنيب

 ابوالحسين عبدالمجيد مرادزهي خاشي

 حوزه علميه دارالعلوم زاهدان

 هجري شمسي 1382مرداد  23ادي الثاني هجري قمري مطابق با جم 5





 

 

 ديباچه
 عالمه سيد سليمان ندوي

كه آوازة آن سراسر سرزمين هنـد را فـرا گرفتـه بـود و مشـتاقان آن از       »سيرة نبوي«كتاب 
 .گردد كشند، اينك پس از هفت سال جلد اول آن تقديم مي حدود هفت سال انتظار آن را مي

كنم و قلباً مطمئن هستم كـه مسـئوليتي را    س مسرّت و شادي زياد ميمن امروز احسا
در لحظات آخر زندگي به من سپرده بـود، از  ) /عالمه شبلي نعماني (كه استاد بزرگوار 

 .شوم قسمتي از آن دارم سبك بار مي
 ام شادم از زندگي خويش كه كاري كرده

ناك نيـز در معـرض    و حسرت آور و شادي اين منظرة تأسف ولي در كنار اين اطمينان
ديدگانم قرار دارد كه مؤلف مرحوم موفق نشد ثمرة محنت و زحمات جانكاه چهارسـالة  

هاي محبت و حسـن عقيـدت را    خويش را با دستان خود تقديم جامعه نمايد و دسته گل
 .كه از هزاران چمن كده گرد آورده است بر آستان نبوت نثار كند

به فكر افتـاد تـا كتـابي جـامع در سـيرة      » الفاروق«اب مؤلف مرحوم پس از نوشتن كت
هجري قمري بخش مختصري از آن را يعني  1323بنگارد، چنانكه در سال  پيامبر اكرم 

. تا مبحث غزوه احد به رشته تحرير درآورد و ادامه كار بنابه بروز مشكالتي متوقـف شـد  
. بـرد  ظـار آن بـه سـر مـي    از سوي ديگر جامعه هند با شور و شوق وصف ناپذيري در انت

هجري قمري مؤلف مرحوم تصـميم قـاطع بـه تحمـل بـار ايـن        1330سرانجام، در سال 
اي  مسؤوليت گرفت و با توجه به برآورد، هزينه انجام كار، تأمين هزينه پنجاه هزار روپيـه 

به جامعه اسالمي هند پيشنهاد گرديد كه هزاران نفر براي تأمين ايـن هزينـه چـه از طبقـه     
ولي اين سعادت اخـروي و  . تمندان و چه از طبقه فقراي جامعه اعالم آمادگي نمودندثرو

نـواب سـلطان جهـان     يـة المحمد مةاأل مة، مخدويةالنبو لملةا مةافتخار جاوداني براي خاد
. ها، مقدر بـود  ها و دوام ملكاهللا المسلمين به طول بقائ متع» بوپال«بانوي تاج الهند حاكم 
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نگار نبوت را براي نگاشتن سيرة  ران سبقت گرفت و زمينة فراغ بال سيرهچنانكه او از ديگ
 .بزرگ نبوي فراهم آورد

اند،  ند كه خدمات بزرگي را انجام دادها وان زيادي بودهبان بدون ترديد، در تاريخ اسالم
ولي قطعاً مورخان در آينده اين خدمت را جزو شاهكارهاي مهم يـك زن مسـلمان قـرار    

بزرگتـرين   زيرا ارتباط مستقيم با تاريخ و زندگي ذات گرامي رسول اكرم  خواهند داد،
 .ساز جهان دارد تاريخ

آماده كـرده بـود، در جاهـايي از آن    ) نويس پيش(آنچه مؤلف مرحوم به عنوان مسوده 
گزاري شده بود و منظور مؤلف اين بوده كـه طبـق روش مورخـان قـديم، وقـايع       عالمت

وقايع «د و در پايان هر سال، وقايع و حوادث جزئي تحت عنوان براساس سال نوشته شون
. نوشته شوند، چنانكه بر همان منوال تا سال چهارم هجري با قلم خويش نوشـتند » متفرقه

هنگامي كه اين امانت به بنده سپرده شد من نيز همانگونه عمل كردم ارجاعات بعضـي از  
بـا ايـن   . ها را نيز تهيـه و يادداشـت نمـودم    آنها و منابع استنادي باقي مانده بود،  پاورقي

وصف احتياط كامل نمودم تا الفاظ و عبارات بنده با الفاظ و عبارات مؤلف آميخته نشوند 
 ،و مواردي كه بر عبارات مؤلف اضافه نمودم و يـا توضـيحاتي از جانـب خـويش آوردم    

 .ها را داخل پرانتز قرار دادم آن
 امتـداد يابـد، ولـي بعـداً     ريخ وفات رسول اكـرم  خواستم جلد اول تا تا نخست مي

شود، آنگاه جلد اول تا بحث غزاوت تداوم يافـت و   متوجه شدم كه ضخامت آن زياد مي
جلد دوم مشتمل بر مباحث اسالم امنيت را به ارمغان آورد، گسترش اسالم، وفات رسول 

 .اكرم و اخالق گرامي ايشان، مستقل گرديد
 .دارم توفيق چاپ و نشر اين كتاب را عنايت فرمايداز خداوند متعال اميد 

 اهللا ونعم الوکيل يحسب
 سيد سليمان ندوي

 دارالمصنفين اعظم گره

 هجري قمري 1339ربيع الثاني  20
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هـاي   ميالدي پس از وفات مؤلف مرحوم، طبق وصيت ايشان يادداشت 1914در سال 

شد و بنده بدون هيچگونه تغييـر و يـا تصـحيحي در     به بنده سپرده » النبي ةسير«كتاب 
البتـه در بعضـي جاهـا كـه خـود مؤلـف نيـز نوشـتن         . ها اقدام به تكميل كتاب نمودم آن

توضيحات را اشاره كرده بود، آن توضيحات را اضافه نمودم و داخل پرانتز قـرار دادم تـا   
ن، فرصتي پيش آمد تـا  پس از چاپ اول كتاب و نشر آ. هاي مؤلف آميخته نشود با نوشته

ها مورد بازبيني قرار گيرد و احساس شد كه نيازي بـه   منابع استنادي كتاب و ارجاعات آن
اي وجود دارد، ولي انطباق و بازبيني كامل آن همه منـابع و بررسـي مجـدد     چنين بازبيني

روايات و افزودن توضيحات و حواشي در بعضي جاهـا، خـودش برابـر بـا يـك تـأليف       
با اين وصف كار را شروع كردم و بسيار خوشحال و سپاسگذارم كه در ايـن  . ودمستقل ب

امر مهم، عزيزم جناب موالنا محمد اويس نگرامي ندوي مرا يـاري و در بررسـي وقـايع،    
هاي مؤلف با عبارات اصلي و مراجعه مجدد به كتب سـيره   نوشته ارزيابي روايات، تطبيق

 .و حديث، نقش مهمي را ايفا نمود
بعضي موارد بنده نظري برخالف نظر مؤلف مرحوم دارم كه در پاورقي به آن اشاره  در

در بعضي جاها نياز به توضيح بيشتر و يا دفع ابهام و يا نقد وجود داشت كـه  . شده است
در بعضي جاها اشتباهات چاپي فاحش وجـود داشـت   . اين امر نيز به خوبي انجام گرفت

ها خطي بودند كه ايشان  مؤلف مرحوم بعضي از كتاب در دوران حيات. كه اصالح گرديد
 يـة البـدا «: هـا ماننـد   بعضي از كتاب. اند شدهها چاپ  كرد، ولي حاال آن ها استفاده مي از آن

افسـوس  : داشت ناياب و مؤلف را ميسر نشده بود و همواره با حسرت اظهار مي »يةوالنها

 !شدند شد تمام مشكالت برطرف مي اگر ميسر مي ،شود كه تاريخ ابن كثير ميسر نمي
كتاب مسـتدرك حـاكم   . ها چاپ شده و در دسترس هستند ولي حاال با فضل الهي آن

خالصـه، بـا چـاپ و ميسرشـدن مراجـع      . نيز ناياب بود و حاال چاپ و منتشر شده است
جديد، معلومات جديدي به دست آمد كه به اصـل كتـاب افـزوده شـد و در تصـحيح و      
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آنچـه در بـازنگري و تصـحيح چـاپ جديـد      . ها استفاده گرديد اين كتاببازنگري آن از 
 :گرفته به قرار ذيل است ركتاب مورد مالحظه قرا

كتاب دوباره در كتب حديث و سـيره مـورد بررسـي و بـازبيني قـرار       تمام وقايع -1
 .گرفته و اگر اشكالي وجود داشته برطرف گرديده است

رفع ابهام و تشريح مطلب افزوده شـده   حواشي و توضيحاتي به منظور دفع شبهه، -2
 .است

هاي مؤلف نيازي به نقد و بيان تذكري داشته مورد نقد قرار  چنانچه نظر و ديدگاه -3
 .گرفته است

 .ارجاعات و منابع به طور درست بررسي و نوشته شده است -4

عالوه بر ذكر جلد و صفحات كتاب، ابـواب و فصـول آن نيـز در بسـياري جاهـا       -5
 .مشخص شده است

پس از چاپ اول كتاب، چنانچه كتاب جديدي در مورد سيره و يا حـديث چـاپ    -6
شده، از آن استفاده گرديده و اگر مطلب جديدي ميسر شده بر كتاب افزوده شـده  

 .است

پس از نام مبـارك رسـول   » صلعم«در چاپ دوم به جاي گزاردن كلمه اختصاري  -7
اسـت، تـا خواننـدگان     نوشـته شـده   –صلي اهللا عليه وسلم  –خدا، عبارت كامل 

روح پرفتـوح پيـامبر    گرامي نيز هنگام خواندن و مطالعه كتاب، هديه درود را نثارِ
 .نمايند اكرم 

در طي نقد و بررسي وقايع غزوه بدر، از قلم خطاكار بندة هيچمدان، نسبت به ساحت 
مطلبي عنوان شده بود كه شائبه سوء  مقدس صحابي بزرگوار حضرت كعب بن مالك 

آورد، لذا از آن نوشتة خود ابراز نـدامت   ن را نسبت به صحابي رسول خدا به وجود ميظ
 :نمايم و احساس شرمندگي نموده آن را اصالح و از خداوند متعال درخواست عفو مي

 بنده همان بـه كـه ز تقصـير خـويش    
 

ــدا آورد  ــاه خــ ــه درگــ  عــــذر بــ
 



 49 هاي الزم  يادآوري 

طرهاي نهم، دهم، يازدهم و لذا كساني كه نسخه چاپ اول كتاب را در اختيار دارند س
 .دوازدهم را از چاپ اول حذف كنند

حسب وسع و توان بشري، سعي وافر به عمل آمده تا چاپ دوم كتاب از چاپ اول  بر
به مراتب بهتر باشد، ولي بازهم انسان مركب از خطا و نسيان است و چنانچه خواننـدگان  

نـون  محتمـاً مـا را مطلـع و م    حظـه كردنـد،  گرامي هرگونه اشتباهي را در چـاپ دوم مال 
 .دننگردا

در پايان از بارگاه خداوند متعال تقاضا داريم از خطاها و اشتباهات ما درگـذر نمـوده   
اين خدمت را به بارگاه خويش شرف قبـول بخشـد و مسـلمانان را بـيش از پـيش از آن      

 .مستفيد گرداند و وسيلة عفو گناهان اين بندة خطاكار قرار دهد
 

 ندوي سيد سليمان

 هجري قمري 1364يكم جمادي الثانيه 





 

 
 م� ��م ا� ا����ن ا��� 

 مقدمة مؤلف

 .مين والصلوة والسالم على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعينللحمد هللا رب العاا
ترين وظيفه و مسئوليت هر انسان آزاده و وارسـته در جهـان، كوشـش در     اولين و مهم

 :به عبـارت ديگـر  . عي افراد بشر استيت اجتماجهت اصالح جامعه، تكامل اخالق و ترب
زهد، تقـوا، عصـمت و عفـاف،    : نخست بايد، اصول و فروع انواع فضايل اخالقي از قبيل

مـورد  ... احسان و كرم، حلم و بردباري، عزم و ثبات، ايثـار و لطـف، غيـرت و اسـتغناء،    
ور عملـي رايـج   ها در تمام جهان به ط سپس تعليم و آموزش آن. شناسايي و تنظيم شوند

 .گردد
روش مفيـدتر و  . روش معمولِ حصولِ اين اهداف و مقاصد، موعظـه و انـدرز اسـت   

هـايي در   هاي اخالق، فضيلت و تربيت اجتماعي كتاب تر آن، اين است كه در رشته متمدن
روش ديگـر ايـن   . هاي حصول آن به مردم آموزش داده شـوند  عالي نوشته و روش سطح

راه، مردم را به سوي عمل بر محاسن اخالقي و اجتنـاب و دوري از  است كه با اجبار و اك
امروز، در تمام ها از آغاز خلقت بشر تا به  كم و بيش اين روش. رذايل نفساني، وادار كرد

 هـا  در عصر فوق العاده پيشرفته زمان حاضـر نيـز، روشـي از ايـن    . اند جهان جريان داشته
ترين روش تربيـت   ترين و عملي ترين، كامل حيحمؤثرتر وجود ندارد، اما بايد گفت كه ص

اخالقي اين است كه نه با زبان چيزي بيان شود و نه با نوشتار مطلبي عرضه گردد و نه از 
د اي از فضـايل اخالقـي در فـر    بايست تصـوير زنـده   زور و قدرت استفاده شود، بلكه مي

اي كه هر حركت او  به گونهينة تمام نماي عمل وي باشد؛ نمودار گردد كه سراپا الگو و آي
 .نقش هزاران كتاب را ايفا كند و هر اشارة او براي ديگران فرمان شاهي تلقي گردد

جـود اسـت پرتـوي از نفـوس     آنچه در جهان امروز به عنوان گنجينة اخالق بشري مو
ساير ابزار اجتماعي فقط نقش و نگار ايوان تمدن دنيا هستند؛ اما آنچه كه از  قدسيه است؛
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اي است كـه در   العه تاريخ جهان تا به حال معلوم و شناخته شده، وجود نفوس قدسيهمط
در مكتـب   :بـه عنـوان مثـال   . انـد  دههاي خاصي از فضايل اخالقي، الگو و نمونه بـو  شعبه

فقط تحمل و بردباري، عفو و صلح، قناعت و تواضع، آموزش  حضرت عيسي مسيح 
بـراي حكومـت و فرمـانروايي الزم اسـت در آن     شد و كرسي فضايل اخالقي كه  داده مي

نيز صـفحات  ) عليهما السالم(در مكتب حضرت موسي و حضرت نوح . مكتب خالي بود
نيـاز بـه مربـي و راهنمـاي      ودند، به همين علت، لحظـه بـه لحظـه   عفو و گذشت خالي ب

 .شد جديدي در جامعه بشري احساس مي

 نياز جهان به يك شخصيت الگو

به منظور رشد و تكامل هرچه بهتر خود، همواره نيازمند  ان بشريتبرهمين اساس، جه
وجود چنان شخصيت جامع و كاملي بوده كه از يك طـرف، صـاحب شمشـير و نگـين،     

قـانع و   نشين، مسـكين  جهان، و از سويي ديگر، گوشه پادشاه كشورگشا، فرمانروا و حاكم
يزداني، واالترين قلة عـروج  اين شخصيت كامل و جامع، اين صحيفة . دريا دل باشد غني

Pو كمال جهان هستي است

)
12F

1(
P. 

                                           
﴿: فرمايد چنانكه مي -1             ﴾ ]مخاطب اين قسمت از عبارت كتاب، ] 3: المائدة

ها احوال و صفات آن پيامبران چنين ذكر  ي آنهاي فعل ها و صحيفه اهل كتاب هستند كه در كتاب
ها را پذيرفته و از طريق نياز به يك شخصيت كامل و جامع  شدة آن لذا مصنف تمام حاالت بيان. شده

ها اقامة حجت كرده است، ولي چون از نظر اسالم از يك سو ايمان بر صداقت تمام پيامبران به  بر آن
 ها به تمام صفات كمال پيامبرانه الزم است؛ دانستن آن متصف بنابراين،. صورت يكنواخت وجود دارد

 ﴿: همچنانكه ارشاد الهي است             ﴾ ]ما ميان هيچكدام از «] 285: ةالبقر

، لذا ضروري است كه تمام پيامبران را به طور يكسان راستگو و متصف »پيامبران او فرق قائل نيستيم

 ﴿: االت نبوت دانست و در جايي ديگر فرموده استبه كم                   

                                               ﴾ 

نيز فرق و تفاوت جزئي  †شود كه در مراتب كمالية انبياء  از اين آيه معلوم مي] 253: ةالبقر[

 :وجود دارد، براي تطبيق ميان اين دو مطلب نياز به اندكي توضيح است
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مانـد، ايـن    بـراي هميشـه بـاقي نمـي     اين كه در اين جهان فاني هيچ چيـز با توجه به 
گيتي براي هميشه در دنيـا  نيز پس از ورود به پهنه  شخصيت جامع يعني، رسول اكرم 

 :فرمايد باقي نخواهد ماند و با توجه به نص صريح قرآن كه مي

                                                                                                             
البتـه بنـابر   . انـد  ، با تمام صفات نبوت و فضايل اخالقي به طور يكسان متصف بـوده †تمام انبياء 

عمالً بـه   ، در تمام انبياء به طور يكنواختالهي، تمام صفات كمالنيازهاي عصري و جامعه و مصالح 
ظهور نپيوسته، حتي بعضي از صفات كمال در بعضي انبياء نيز كامالً ظاهر نشده است، يعني هر زمان 
به عرضه و گسترش هر كمالي نيز پيدا شده، آن كمال با شدت تمام، ظاهر گرديده و كمال ديگر كـه  

كـه  خالصـه اين . كامالً ظاهر نشـده اسـت  بنابر مصلحت الهي  ،ضرورتي نداشته ظهور آن در آن موقع
براي ظهور هر كمال، نياز به موقعيت زماني و محل مناسب است، اگر بنابه هر علتي يك كمال عمـالً  

شود، لذا چنانچه به علت عدم ضـرورت و نيـاز،    به ظهور نپيوسته است، وجود خود كمال منتفي نمي
مال پيامبران گرامي به منصه ظهور نرسيده، معنايش اين نيست كـه ايـن حضـرات    بعضي از صفات ك

در بـارة اسـراي غـزوة بـدر، هنگـامي كـه       . اند به آن صفات و فضايل اصالً متصف نبوده) نعوذ باهللا(
هـا مشـورت    ها و حضرت عمر فاروق به قتل آن به اخذ فديه و رهايي آن حضرت ابوبكر صديق 

خداوند متعال از لحاظ شدت و رحمـت،  : به سوي ابوبكر اشاره كرده فرمودند دادند، رسول اكرم 
! است و اي عمـر  †مثال تو مثال ابراهيم و عيسي ! قلوب مردم را مختلف آفريده است، اي ابوبكر

است، يعني از يك طرف رحـم و كـرم و از طـرف ديگـر خشـم و       †مثال تو مثال نوح و موسي 
 )به مستدرك حاكم تحت عنوان غزوة بدررجوع كنيد ( .شدت ظاهر گشت

 †در اين حديث به همان فرق و تفاوتي اشاره شـده كـه در احـوال مختلـف و مبـارك پيـامبران       
نمودار گشته است، ولي چون آن حضرت پيامبر خاتم و رسالتش عام بود، لذا بـر حسـب ضـرورت    

رك ايشـان عمـالً و كـامالً    احوال و ادوار مختلف، تمام صفات كمال نبوت و رسالت در زنـدگي مبـا  
متجلي گرديد و هر پرتو آفتاب عالمتاب نبوتش براي جهان، مشعل فروزان هدايت گشت و زوايـاي  

 . منور گرديد جهان با ظهور صفات كمال آن حضرت تاريك 
پيدا نشود كه در اثر آن، ) نعوذ باهللا(بايد به خاطر داشت كه از بيان اين كماالت عقيده و طرز تفكري 

شـدن ايمـان    مورد اهانت و يا كسر شأن قرار گيرند، زيرا در اين صورت بـيم ضـايع   †ساير انبياء 
هجـري،   1356محـرّم و صـفر   » ماهنامـه معـارف  «براي تفصيل بيشتر رجـوع شـود بـه    . (وجود دارد

 ).»بشريت خليل«موضوع 
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﴿             ﴾]و پيامبر براي شما « ]۲۱: األحزاب

 .»رفتاري استبهترين الگوي 
تصـوير كـاملي از   : الزم شد كه تك تك جمالت او، هر حركت و رفتار او، و خالصه

احساس  هرجا نياز يم گردد تا در مراحل مختلف زندگيشخصيت گرانقدر او، ثبت و ترس
استفاده كنيم، ولـي همچنانكـه داعيـان مـذاهب      آن به عنوان الگو و راهنماي كاملشد، از 

ديگر از صفت جامعيت كبري خالي بودند، متأسفانه تصاوير كارنامة زندگي آنـان نيـز بـه    
طور ناقص ترسيم گرديده است، از زندگي سي و سه سالة حضرت عيسـي مسـيح، فقـط    

ت شده است، مصلحان و خيرانديشان فـارس فقـط از طريـق    حاالت سه سال معلوم و ثب
از پيامبران هند هم چيزي جز افسانه باقي نمانده اسـت، و آنچـه   . اند شدهشاهنامه شناخته 

امروز از زندگي حضرت موسي معلوم است، منبع آن فقط تورات فعلي است كـه سيصـد   
 .سال بعد از درگذشت حضرت موسي تدوين شده است

هي بود كه شريعت و اصول تعليم آنان جاودانه نباشد، بدين جهت آنچـه  اين مشيت ال
در پرتو روايات، به طور ناقص و ناتمام در مورد آنان ترسيم شده بود كافي و بيش از آن، 

 .نيازي به معرفي بيشتر نداشت
خداوند به مقدار نياز و ضرورت هر زمان آگاه است و هرگاه نياز بـه چيـزي باشـد،    (

 ).كند مي خودش مهيا
مند هستند، لذا  هركدام از پيروان و مذاهب مختلف به اعتقادات خويش معتقد و عالقه

اگر اين سؤال علناً مطرح شود كه چه شخصيتي در جهـان، داراي تمـام صـفات كمـال و     
هـاي مختلفـي بـه گـوش      سو پاسخ بوده است؟ از هر» جامعيت كبري«متصف به وصف 

ح شود كه چه شخصيتي در جهان وجود داشته كه كارنامة اما اگر اين سؤال مطر. رسد مي
اش چنان ضبط گرديده كـه از يـك سـو، بـه لحـاظ صـحت و حفـظ مـوارد، در          زندگي

هاي آسماني داراي چنين جايگاهي نيست، و از  جايگاهي قرار دارد كه هيچيك از صحيفه
رفتـار و  سويي ديگر به لحاظ وسعت و تفصيل مطالب در وضعي قـرار داشـته كـه تمـام     

رفتن، نشسـتن و   گفتار، شيوة گفتگو، طرز زندگي، روش معاشرت، خوردن و نوشيدن، راه
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برخاستن، خوابيدن و بيدارشدن و خنديدن او، ضبط و محفوظ گرديده اسـت؟ در پاسـخ   
پيـامبر اكـرم،    به گوش خواهـد رسـيد كـه ايـن شخصـيت      به اين سؤال فقط يك جواب

 .تاس» أمي فداه أبي و« حضرت محمد 

 نگاري ضرورت سيره

چنانچه مسـأله را  . آنچه تا اينجا ذكر شد، به لحاظ رعايت جنبة مذهبي اين تأليف بود
بينيم كه در ميان علـوم و فنـون مختلـف، رشـتة سـيرت       از طريق علمي بررسي كنيم، مي

بـردن بـه    جايگاه خاصي دارد، بررسي زندگي يك انسـان عـادي بـراي پـي    ) نامه زندگي(
باشـد، مـثالً   تواند تا حدي راهنماي انسـان در زنـدگي    گرفتن از آن، ميت حقيقت و عبر

هـايي را   توان پي برد كه يك فرد معمولي نيز چه آرزوهايي در سـر دارد؟ چـه برنامـه    مي
 هـاي كمـال و   گيرد؟ چگونـه پلّـه   كند؟ در محيط محدود خود چگونه تصميم مي طرح مي

هـايي را متحمـل    شود؟ چه رنج مشكالت ميكند؟ در چه جاهايي گرفتار  ترقي را طي مي
هاي عجيب و غريب، سعي و كوشـش،   ها و نيرنگ بينيم كه حيله شود؟ و سرانجام، مي مي

خـورد، عينـاً    به چشم مي» يماسكندر مقدو«نامة  ي كه در زندگيا جد و جهد، عزم و اراده
 .همين مناظر، در عرصة حيات يك كارگر بيچاره نيز مشهود است

ضـرورت دارد،   گيري پذيري و نتيجه ي، براي عبرتنگار ، اگر فن و رشتة سيرهبنابراين
گيـرد كـه    فقط اين امر مورد بررسي و ارزيابي قـرار مـي  . شود مطرح نمي» شخص«مسألة 

آيند؟ تا تمام زوايـا و پـيچ و    اطالعات به دست آمده با چه كوشش و تالشي به دست مي
و چنانچـه  . در معرض ديد خواننده قـرار گيـرد  هاي مراحل زندگي، از هم جدا گشته  خم

اش، هردو باهم جمع شوند، سعادتي باالتر از  شخصيت كامل و جستجوي حوادث زندگي
توانـد انكـار    شده، چه كسي ميبنابه داليل ذكر .ود نخواهد داشتاين، براي اين رشته وج

بيـوگرافي و   شـدن  روشـن ) نه فقط براي ما مسلمانان بلكه بـراي تمـام جهانيـان   (كند كه 
اللهـم صـل «است، » محمد رسول اهللا«نامه آن ذات مقدسي كه موسوم به نام مبارك  زندگي

 .امري ضروري است »ة كثيرًا، كثيراً عليه وسلم صال
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قـي،  اين نياز فقط يك نياز اسالمي و يا مذهبي نيسـت، بلكـه يـك نيـاز علمـي، اخال     
گيرندة مجمـوع نيازهـاي دينـي و     ربه عبارت ديگر، در ب .اجتماعي و يك نياز ادبي است

دانستم كه اولين وظيفة بنـده ايـن بـود كـه قبـل از تمـام        من اين نكته را مي. دنيوي است
ولي اين وظيفه به قـدري مهـم و حسـاس    . كردم تأليفات، به نگاشتن سيرة نبوي اقدام مي

م نيـاز و  كـرد  با وجود اين، احساس مـي . ها جرأت نكردم آن را اظهار نمايم بود كه مدت
يابد، در زمان گذشته نيـاز بـه سـيرت     افزايش مي ورت انجام اين فريضه، روز به روزضر

 .فقط به جهت تاريخ ثبت وقايع بود و با علم كالم هيچ ارتباطي نداشت
اگر اعتراف به نبوت، «ولي . بحثي نيست» اگر دين فقط عبارت از اعتراف به خداست«

كه حامل وحي و سفير الهي بود، چـه   شخصيتي: دآي ، اين بحث پيش مي»جزء دين است
 خُلق و خويي داشت؟

ترسـيم   متأسفانه، تصويري كه مستشرقين و مورخان اروپايي از اخالق رسول اكرم 
 .هاست ها و عيب اي از كاستي گيرندة مجموعه ، در براند كرده

بـي بيگانـه   هاي بزرگ مسلمانان امروز، اين است كه از دانستن علوم عر يكي از كاستي
 و گاهي كه مشتاق كسب اطالع و آگاهي از حـاالت و زنـدگي پيـامبر اسـالم      اند شده
كننـد و ناخودآگـاه، تحـت     شوند، به ناچار، به تأليفات نويسندگان اروپايي مراجعه مي مي

تـا جـايي كـه در بسـياري از     . گيرنـد  قـرار مـي   هاي زهرآگين و مغرضانه آنان وشتهتأثير ن
داننـد كـه بـا     كه پيامبر اكرم را فقط يك مصلح اجتماعي مـي  اند شدهيدا ممالك، گروهي پ

اش به پايان رسيده است و معتقدند حتي اگر بر دامن اخـالق   اصالح جامعه بشري، وظيفه
 .وي لكّة معصيت قرار داشته باشد، تأثيري در مقام نبوتش نخواهد داشت

فصـلي در موضـوع سـيرة نبـوي     اينها مواردي بود كه سرانجام، مرا به نوشتن كتـاب م 
مجبور كرد، اين امر ظاهراً آسان به نظر رسيد، چون با بودن هزاران كتاب به زبان عربي و 

ها، نوشتن يك كتاب پرحجم و پرمحتوا، حد اكثـر ظـرف چنـد مـاه كـار       با مراجعه به آن
گيـر و جـامع    اي است، ولي در عمل هيچ تصنيف و تأليفي بـراي مـن اينقـدر وقـت     ساده

، بعداً مفصالً بيان خواهم كرد كه مخصوصاً در رشتة سيرت، تا امروز هـيچ  شكالت نبودم
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نوشـته نشـده    ،تعهدي شده باشد وايات صحيحبه گردآوري ر كتابي بدين شيوه كه در آن
Pاست

)
13F

1(
P. 

                                           
هاست كه بسياري گمـان   زبان نويسي، بر سر زه مطلبي در اثر كمبود آگاهي و ناآشنايي با فن سيرهامرو -1

يعني وقايع و مسايلي كه در بارة اخالق . نام رشته و شعبة خاصي از فن حديث است» سيره(كنند  مي
عبـارت از همـين   » سـيره «هستند، جدا و مستقل از احاديث نوشته شوند، و  و عادات رسول اكرم 

حتي يك حديث ضـعيف هـم    ها هاي متعددي هستند كه در آن و چون در رشتة حديث كتاب. است
تا امروز در رشتة سـيرت كتـابي   «وجود ندارد، مانند صحيح بخاري و صحيح مسلم، پس اين ادعا كه 

چگونه صحيح است؟ براي فهم ايـن  » كه در آن به صحت روايات التزام شده باشد نوشته نشده است
 :ادعا به امور زير توجه شود

گردد؟ اصطالح قديم محـدثين و   چيزي اطالق مي به چه» سيرت«بحث نخست اين است كه  )الف(
گفتنـد،   مـي » مغـازي و سـيرت  «را  علماي رجال اين بوده است كه غـزوات، خـاص آن حضـرت    

 .گويند مي» سيرت«و هم » مغازي«را هم » ابن اسحاق«چنانكه كتاب 
. بـرد  كار مـي  اين هردو نام را براي يك كتاب به »كتاب المغازي«، »فتح الباري«در » حافظ ابن حجر«

شـود   ذكـر مـي  » كتـاب الجهـاد والسـير   «در فقه، مبحثي كه به عنـوان  . نيز همين است» فقه«اصطالح 
تا چندين قـرن همـين    ، منظور از لفظ سيرت در اين كتاب احكام غزوات و جهاد است؛وجوود دارد

: ند ماننـد معـروف هسـت  » سـيرت «هايي كه به نام  چنانكه تا قرن سوم هجري كتاب. روش معمول بود
هـا مـذكور    ها اغلـب، حـاالت غـزوه    و غيره، در آن» سيرة اموي«، »سيرة ابن عائذ«، »سيرة ابن هشام«

مـثالً در  . هاي بعدي عالوه بر مغازي، مطالـب ديگـري نيـز اضـافه شـده اسـت       نرااست؛ البته در دو
اين، طبـق اصـطالح   بنـابر . باشـد  ها، مطالب ديگري نيز مذكور مي عالوه بر شرح غزوه» مواهب لدنيه«

نگـاران و   اي كـه بعضـي مواقـع سـيره     جدا از فن حديث است، به گونـه » مغازي و سيرت«محدثين، 
آيـد   شوند، نسبت به بعضي وقايع، گاهي اين صورت پيش مي محدثين دو گروه مقابل هم شناخته مي

در چنـين   .يگـر سلم در طـرف د كه تمام علماي سيره در يك طرف قرار دارند و امام بخاري و امام م
نگـاران اسـت، قبـول     مواقعي، بعضي روايت امام بخاري را بر ايـن اسـاس كـه مخـالف تمـام سـيره      

حديث صحيح در مقابل روايت متفق عليه تمام ارباب سـيره، قابـل   : گويند كنند، ولي محققين مي نمي
 :كنيم ما در اينجا يكي دو مثال را به طور نمونه ذكر مي. ترجيح است
نگاران متفق اند كه اين غزوه قبل از صلح حديبيـه   معروف است، سيره» ذوقرد«ها به نام  هيكي از غزو

شود كـه بعـد از    ، معلوم مي»بن االكوع سلمة«به وقوع پيوسته، ولي در كتاب صحيح مسلم از روايت 
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در شرح اين حديث، عالمـه قرطبـي نوشـته    . صلح حديبيه و سه روز قبل از فتح خيبر واقع شده بود

ال يختلف أهل السير أن غزوة ذي قرد كانت قبل الحديبية فيكون مـا وقـع فـي حـديث سـلمة وهـم بعـض «: ستا
قبل از حديبيـه واقـع شـده    » ذات قرد«هيچيك از اهل سيرت در اين اختالف ندارد كه غزوه ( »الـرواة

 ).بود و آنچه در حديث سلمه مذكور است، گمان و خطاي بعضي از راويان است
فعلـى «: نويسـد  بر نظر عالمه قرطبي بحث كرده و مـي » ذكر غزوة قرد«حجر در فتح الباري حافظ ابن 

بنابراين، آنچه در صحيح مسلم ( »هذا، ما في الصحيح من التاريخ لغزوة ذي قرد أصلح مما ذكره أهل السـير
 ).دان تر از آن است كه علماي سيره بيان داشته نسبت به تاريخ غزوه ذي قرد مذكور است صحيح

يكي از محدثين معروف است، او در رشته سيرت كتابي نوشته كه امروز نيز موجـود اسـت   » دمياطي«
و در آن بيشتر جاها، روايات اهل سيره را ترجيح داده بود، ولي پس از تالش و تحقيق بسيار، برايش 

بش را ترجيح دارند، چنانكـه تصـميم گرفـت تـا كتـا      د كه احاديث صحيح بر روايات سيرهمعلوم ش
 .به كثرت منتشر شده بودند، لذا نتوانست اين كار را انجام دهد هاي آن يم و اصالح كند، اما نسخهترم

ودّل هذا على أنه كان يعتقد الرجوع عن كثير مما «: نويسد حافظ ابن حجر قول دمياطي را نقل كرده مي
ّلعه منها ولخروج نسخ كتابه وانتشاره وافق فيه أهل السير وخالف األحاديث الصحيحه وأن ذلك كان به قبل تض

 )11/  3زرقاني بر مواهب ( »لم يتمكن من تغييره
قصد كرده بود تا از مواضعي كه با ارباب سيره هم نظر شـده و بـا   » دمياطي«از اين معلوم شد كه او (

احاديث صحيحه مخالفت كرده بود، رجوع كند و اعالم كند كه اين امر قبـل از حصـول تخصـص و    
هاي كتـاب پخـش و منتشـر شـده بودنـد،       رت در فن سيره از او صادر شده بود، ولي چون نسخهمها

 ).نتوانست كتاب خود را اصالح كند
نسبت به آن، اكثر اهل سـيره متفـق بـر ايـن     . معروف است» ذات الرقاع«ها به نام  يكي از غزوه )ب(

يح كرده كه بعد از فـتح خيبـر واقـع    هستند كه قبل از جنگ خيبر واقع شده بود، اما امام بخاري تصر
 .شده است، عالمه دمياطي در اين مورد با روايت و نظر امام بخاري مخالفت كرده است

وأمـا شـيخه الـدمياطي فـادعى غلـط الحـديث الصـحيح وأن «: حافظ ابن حجر در فتح الباري مرقـوم داشـته  
دمياطي نسبت به حديث، ادعاي خطـا  و اما شيخ او ( 322/  7فتح الباري  »جميع أهل السير على خالفه

يك فن مسـتقل و جداگانـه اسـت و بـا     ) كرده و اين كه تمام اهل سيره باالتفاق با آن مخالف هستند
شـود كـه در    قدر شدت و دقت ملحوظ نمـي و بر اين اساس، در روايت آن، آن علم حديث فرق دارد

فقه از قرآن و حديث اخذ شده، علم احاديث صحاح سته ملحوظ شده، مثال آن چنين است كه رشتة 
 .شود كه فقه عين قرآن و حديث است و يا در رتبة آن دو قرار دارد ولي چنين گفته نمي
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در بـارة سـيرت نبـوي چنـين     » حـافظ ابـن حجـر   «اسـتاد  » حافظ زين الدين عراقـي «
 :نويسد مي

ــــــــــب أن ا ــــــــــيعلم الطال  لســــــــــيراول
 

 تجمــــع مــــا صــــح ومــــا قــــد أنكــــرا
 

 

هم صحيح و هم . شود طالب فن بايد بداند كه در سيرت، هرنوع روايتي گردآوري مي«
 .»منكر

بدين جهت در تأليفات مستند و قابل اعتبار نيز، روايات ضعيف بسياري درج گرديـده  
ورد مطالعـه و  هاي علوم حديث و رجال مـ  كتاب ابراين، الزم بود كه با دقت تمامبن .است

ولـي  . بررسي قرار گيرند و با نهايت تحقيق و نقد، يك كتاب مستند و مستدل تأليف شود
ها كـار يـك    هاي آن مطالعه و بررسي دقيق صدها كتاب و اقتباس مطالب از البالي نوشته

شناسان و مؤلفان اروپايي نيـز در بـارة    در ضمن نياز بود از تأليفاتي كه شرق. شخص نبود
متأسـفانه بنـده بـا    . اند، اطالع و آگاهي كامل حاصل كـرد  نگاشته ي رسول اكرم زندگان

هاي اروپائي آشنايي نداشتم و براي اين هدف، نياز به يك مركز تحقيقات  از زبانهيچيك 
و تأليفات بود كه در آن افرادي كه به زبان عربـي و اروپـائي آشـنايي و مهـارت كامـل و      

ه خداوند متعال اين مقدمات را فراهم ساخت، عذري براي عضويت داشته باشند، زماني ك

                                                                                                             
در مغازي و سيرت تفصيل مسايل جزئي، مورد نظر و مقصود است، ولي اين امر با معيار واالي  )ج(

به همـين دليـل رتبـة     ؛كاهند مينگاران از معيار تحقيق و نقد خود  علم حديث مطابقتي ندارد و سيره
 .تر بوده است سيرت و مغازي، پيوسته از علم حديث پايين

هـاي خـود    اند كه در كتاب آنطور كه امام بخاري و امام مسلم به اين امر التزام كرده و معتقد شده )د(
 .هيچ حديث ضعيفي را نقل نكنند، چنين تعهدي در هيچيك از تأليفات مربوط به سيرت نشده است

ها كتاب از قدماء تا متأخرين كه در باب سيرت به رشته تحرير درآمده موجود اسـت، مـثالً    امروزه ده
مواهـب  «، »حلبـي «، »سـيرة دميـاطي  «، »سيرة ابن سيد النـاس «، »سيرة ابن هشام«، »سيرة ابن اسحاق«

مبحـث فـوق    از تفصـيل و . ها التزامي مبني بر صحت نشده اسـت  و غيره و در هيچكدام از آن» لدنيه
هيچ كتـابي تـا امـروز بـا التـزام بـه        در رشتة سيرت«ن عبارت ما كه چرا گردد كه مطلب اي معلوم مي

 .و اين مطلب تا چه اندازه صحيح است» صحت روايات آن نوشته نشده است
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شـد هـيچ شـقاوت و     تدوين كتاب باقي نماند و اگر در آداي اين وظيفه مهم كوتاهي مـي 
 نافرمانيي بدتر از آن نبود؟

ها بتوانند بـا دقـت،    اين افتخار تا قيامت نصيب احدي از مسلمانان نخواهد شد كه آن
عـالوه بـر آن تـا زمـان حاضـر      . ود را محفوظ نگه دارنـد تك تك وقايع زندگي پيامبر خ

با چنان جامعيت و احتياطي ثبت و محفوظ نشده و در آينـده نيـز    حاالت هيچ شخصيتي
 .رود انتظار چنين وضعيتي براي هيچكس نمي

تر از اين است كـه بـه منظـور تحقيـق و بررسـي اقـوال و افعـال آن         كدام امر عجيب
كننده با ايشان ثبـت و   باً سيزده هزار نفر از اصحاب مالقات، نام و حاالت تقريحضرت 

ر جهـان  د(شده است و اين اتفاق در عصري انجام گرفته كه كار تصنيف و تأليف،  ضبط
 :هايي مانند و كتاب تازه آغاز شده بود) اسالم
، »كتاب لعبد اهللا بن علي بن جارود«، »بن السكنكتاب الصحابه ال«، »طبقات ابن سعد«

كتـاب  «، »كتـاب األزرق «، »كتـاب ابـن أبـي حـاتم الـرازي     » «بـة اب العقيلي في الصحاكت«
فـي   بـة صااإل«، »االستيعاب«، »بةالغا سدأ«، »طبقات ابن ماكوال«، »البغوي كتاب«، »الدوالبي

)P)14F1»بةالصحا تمييز
P. 

، آيا تاكنون در جهان، نام و اند شدهفقط در بيان حاالت و زندگي همين بزرگان نوشته 
االت اين تعداد از ياران شخصيتي، به رشته تحريـر درآمـده و يادداشـت شـده اسـت؟      ح

تاريخ مختصر و چگونگي آنچه را كه علما و دانشمندان قديم در مورد سيره نبوي تهيه و 
كنيم تا معلوم شود كـه بـراي تـدوين يـك      ، در صفحات آينده ذكر مياند كردهآوري  جمع

ن مجموعه استفاده شده است و تا چه حد نياز به تحقيق كتاب كامل و مستند، چگونه از آ
Pو ارزيابي دارد

)
15F

2(
P. 

                                           
 .اسامي اين كتاب در مقدمه استيعاب مذكور است -1
بـا نهايـت كثـرت     عـادات رسـول اكـرم     بايد توجه داشت كه در كتب حديث، حاالت، اخـالق و  -2

ها يـك كتـاب تـاريخي     كنند، ولي صرفاً از آن موجودند كه در تدوين كُتب سيرت به خوبي كمك مي
هـايي را كـه ذكـر     ها ترتيب تاريخي وجود ندارد، در اينجا كتـاب  عالوه بر اين، در آن .شود تهيه نمي

 .ايم جداي از كتب حديث هستند نموده



 

 

 هاي تحريري نگاري و اندوخته آغاز فن سيره

كه چون در ميان اعراب، خواندن و نوشـتن رواجـي    شود به طور كلي چنين تصور مي
از تقريبـاً  (خليفـه عباسـي   » منصـور «نداشت و در اسالم، تدوين و تأليفات كتب در زمان 

آغاز گرديد، لذا تا آن زمـان آنچـه در بـارة سـيرت و روايـات وجـود       ) هجري 143سال 
ديگـر بـود و بـه صـورت      داشت، به صورت نقل زباني و سينه به سينه از نسلي به نسلي

خوانـدن  لي اين تصور صحيح نيست، زيرا رسم ، ومكتوب نوشته و كتابتي وجود نداشت
از ظهور اسالم نيز ميان اعراب رايج بوده اسـت، و   ها قبل و نوشتن هرچند اندك، از مدت

هـا و سـنگ    وجود داشـته كـه كتيبـه   » نَابِتي«و » حميرِي«در زمان بسيار قديم، رسم الخطّ 
 .ها كشف گرديده است هاي آن، امروزه به كثرت توسط اروپائي نوشته

هاي فراوان  ايجاد شد و پس از دگرگوني» رسم الخط عربي«اندك زماني قبل از اسالم 
در بارة تاريخ و ابتداي رسم الخط زبـان عربـي، بيشـتر روايـات     . به شكل امروزي درآمد

نقـل  » كلبـي «از » ابن النـديم «مثالً  .اي دارند ند، جنبة افسانهها موجود قديمي كه در كتاب
 :اند، عبارتند از ه، رسم الخط عربي را ايجاد نمودهكرد كه كساني قبل از هم

 .»قشريات«، »سعفص«، »كلمون«، »حطي«، »ازهو«، »ابوجاد«
هوز، حطّي، كلمن، سعفص، قرشت  –ابجد «ها  همين اسامي هستند كه ما امروز به آن(

 .ها را حضرت آدم ايجاد كرده است و براساس نظر كعب، تمام رسم الخط) گوييم مي... و
ولين بار رسـم  كساني كه براي ا: نقل كرده ابن النديم، از حضرت عبداهللا بن عباس 

 :هاي نام به) اي از قبيلة طي شاخه(» بوالن«الخط عربي را به وجود آوردند، سه نفر از قبيلة 
» انبـار «عامر بن جـدره بودنـد كـه در شـهر      -3. اسلم بن سدره -2. مرامر بن مره -1

از ميان تمامي روايات، آنچه مقرون به صحت است، روايتي اسـت كـه   . كردند زندگي مي
 :چنين نقل كرده است» عمرو بن شبه«از كتاب » نديمابن ال«

بنو مخلّد بن نضـر  «اولين كسي كه رسم الخط عربي را ايجاد كرد، شخصي از خاندان 
غالباً اين دوران، عصر ترقّي و پيشرفت قوم قريش بود كه به منظـور پيشـة   . بود» بن كنانه
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نوشـته  » ابن النـديم «. داشتندهاي ديگر رفت و آمد و مالقات  تجارت، با كشورها و ملّيت
من در كتابخانه مأمون الرشيد، سنَدي يافتم كه آن را عبـدالمطلب بـن هاشـم، جـد     : است

 :با دست خود نوشته و مضمون آن چنين بود بزرگوار رسول اكرم 
إليه  ءأهل وزل صنعاحق عبد المطلب بن هاشم من أهل مكة على فالن بن فالن الحميري من «

)P)16F1»كيال بالحديدة ومتى دعاه بها أجابه شهد اهللا والملكان  ألف درهم فضة
P. 

عهدة فالن شخص ساكن صـنعا   اين حق عبدالمطلب بن هاشم، اهل و ساكن مكه بر«
د، خداوند و دو فرشته باشد، هرگاه طلب كند بايد بپرداز است كه مبلغ هزار درهم نقره مي

 .»اند بر آن گواه
خص حميري هزار درهـم وام داده  المطلب به يك ششود كه عبد از اين سند معلوم مي

شـود در آن زمـان بـه     در پايان سند، گواهي دو فرشته ثبت شده كه از آن معلوم مـي  .بود
نوشـته نـوع خـط ايـن     » ابن النديم«. عقيده داشتند) و شايد كراماً كاتبين(وجود فرشتگان 

 .سند مانند خط زنان بود
هفـده نفـر از قـريش     م بعثت رسول اكرم تصريح كرده كه هنگا /عالمه بالذري 

 :از آن جمله ،باسواد بودند
حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت ابوعبيده، طلحـه، زيـد، ابوحذيفـه، ابوسـفيان،     

) -P)17F2 -شفا بنت عبداهللا وغيره 
P. 

در سال دوم هجري، غزوة بدر به وقوع پيوست و در اثناي جنگ تعدادي از افراد قبيله 
رداخـت فديـه را   نان اسير شدند و از ميان آنان كسـاني كـه تـوان پ   قريش به دست مسلما

مقرر گرديد اسيراني كه توان پرداخت فديه  طبق دستور پيامبر اكرم  .داشتند، آزاد شدند
عهده گرفته و  ها آموزش و تعليم ده نفر از كودكان مسلمين را بر را نداشتند، هريك از آن

                                           
 .طبع مصر 17 /ابن نديم  -1
 .طبع اروپا 471/ فتوح البلدان ذكر خط  -2
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حضرت زيد بن ثابت كه يكـي از كـاتبين    .ا آزاد شودندن و نوشتن بياموزد تها خوا به آن
Pباشد خواندن و نوشتن را توسط همين افراد آموخت وحي مي

)
18F

1(
P. 

در زمان ) مخصوصاً در مكه و مدينه(شود كه ميان اعراب  از شرح اين وقايع معلوم مي
در حد كافي خواندن و نوشتن رواج داشته است، البتـه ايـن مطلـب قابـل      رسول اكرم 

احاديـث و روايـات نيـز نوشـته      قيق و بررسي است كه آيا در زمـان رسـول اكـرم    تح
گرديد يا  به صورت كتبي ثبت و يادداشت مي شدند يا خير؟ و آيا سيرة آن حضرت  مي

 خير؟

 كتابت حديث

ها در صحيح مسلم نيز مذكور اند، تصـريح شـده    در بعضي از احاديث كه برخي از آن
شتن احاديث منع كرده بـود، الفـاظ روايـت صـحيح مسـلم      از نو است كه آن حضرت 

 :بدين قرار است
رَ  َعنِّي َكَتبَ  َوَمنْ  َعنِّي، َتْكُتُبوا َال « ْلَيْمُحهُ  اْلُقْرآنِ  َغيـْ  .»فـَ
شنويد ننويسيد و هركس به جز قرآن چيزي نوشته است آن را محو و  آنچه از من مي«

 .»پاك كند
زيـرا از احاديـث    بوط به زمان ابتداي اسالم بـود، مر شود كه اين فرمان ولي معلوم مي

اجـازة   بعضي از اصحاب بـا  صحيح متعددي، ثابت شده است كه در زمان رسول اكرم 
 .نوشتند سخنان ايشان را مي آن حضرت 
 :گويد صحيح بخاري، از قول حضرت ابوهريره بيان شده كه مي» العلم«در كتاب 

مستثني » عبداهللا بن عمر«البته  را حفظ ندارد،ب بيش از من احاديث هيچيك از اصحا«
 .»نوشتم نوشت و من نمي را مي است، زيرا او احاديث آن حضرت 

 :در روايت ديگري آمده است

                                           
 .غزوة بدر 14/ طبقات ابن سعد  -1
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شـنيد،   مـي  عادت حضرت عبداهللا بن عمر چنين بـود كـه هرآنچـه از پيـامبر اكـرم      
اهي در حال خشـم و  آن حضرت گ: قريش او را از اين كار منع كردند و گفتند. نوشت مي

بر اين اساس وي نوشتن را ! كني گاهي در حال عادي هستند و تو هرچيز را يادداشت مي
آن حضرت به سوي دهان مبـارك  . بيان داشت ترك كرد و جريان را براي آن حضرت 

)P)19F1»بنويس آنچه از اين بيرون آيد، حق است«: خود اشاره كرده و فرمودند
P. 

روايتي ذكر كرده كه نام دفتري كه عبداهللا » تقييد العلم«ود خطيب بغدادي، در رسالة خ
Pبود» صادقه«كرد  را در آن يادداشت مي بن عمر احاديث رسول اكرم 

)
20F

2(
P. 

هـا   ، اسـامي آن اند شدهكساني كه تا به حال مسلمان : يك بار آن حضرت دستور دادند
)P)21F3دنوشته شود، آنگاه اسامي يك هزار و پانصد نفر در دفتر نوشته ش

P.   خطيب بغـدادي در
 :روايت كرده است» تقييد العلم«

شدند، او يك دفتر  هرگاه افراد زيادي نزد حضرت انس براي شنيدن احاديث جمع مي
شنيده و   حاديثي هستند كه من از رسول اكرمها ا اين: كرد آورد و اعالم مي را بيرون مي

 .ميادداشت كرده بود
 ت و زكات به قبايـل مختلـف نوشـته و ارسـال    احكامي كه آن حضرت در بارة صدقا

پيام دعوت اسالم كـه بـه سـوي    . اند بودند و عيناً در كتب حديث منقولداشتند، تحريري 

 بةباب كتا«در صحيح بخاري . سالطين و رهبران بعضي از كشورها فرستادند، مكتوب بود
 :مذكور است» العلم

خزاعي، شخصي را در حرم به قتل در سال فتح مكه هنگامي كه يك نفر از قبيله عرب 
يـراد فرمـود؛ يكـي از اهـالي     ااي را  بر شتر خود سوار شد و خطبه رساند، رسول اكرم 

دستور دادنـد   يمن درخواست كرد كه اين خطبه را برايم بنويسيد، چنانكه آن حضرت 
 .تا آن خطبه برايش نوشته شود

                                           
 .77/  2ابوداود  -1
 .ذكر شده است» صادقه«نيز  77/ در جامع البيان ابن عبدالبر طبع مصر  -2
 .صحيح البخاري، باب الجهاد -3
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 :خالصه بحث

جموعه مكتوب و نوشـتاري ذيـل ترتيـب    م تا زمان وفات رسول اكرم  بدين طريق
 :داده شد و مهيا گرديد

 حضـرت انـس و غيـره،     احاديثي كه حضرت عبداهللا بن عمر، حضرت علـي،  -1
Pنوشته بودند

)
22F

1(
P. 

 و فراميني كه آن حضرت) در صلح حديبيه و غيره(احكام و معاهدات تحريري  -2
Pبه سوي سران قبايل فرستاده بودند

)
23F

2(
P. 

Pبه سالطين و حكام نوشته بودند رم هايي كه رسول اك نامه -3

)
24F

3(
P. 

 .اسامي يك هزار و پانصد نفر از اصحاب -4
قبـل از  (اين مجموعه تحريري به حدي رشد و ترقي كـرد كـه    پس از رسول اكرم 

و بعد از قتل وليد بن يزيد، هنگامي كه دفـاتر احاديـث و روايـات، از    ) حكومت عباسيان
به قدري بودند كه  /فات و كتب روايي امام زهري كتابخانه وليد منتقل شدند، فقط تألي

Pها حمل گرديدند ها و اسب بر پشت االغ

)
25F

4(
P. 

 مغازي

هاي علوم و فنون ميان اعراب وجود نداشت؛ فقط تـاريخ و وقـايع    ثبت و ضبط دانش
بنابراين، از مجمـوع وقـايع، اقـوال و    . شد اي به خاطر سپرده مي هاي داخلي و قبيله جنگ

گشت و اين فن، بنيـان   منتشر مي» مغازي«بايست روايت  نخست مي رم افعال رسول اك
 .ولي رتبه مغازي از ميان تمام روايات مؤخّر است. شد نهاده مي

                                           
 .الرجل من اليمن بةعلي وكتا: صحيفة 22، 21/  1بخاري  -1
 .165/  155/  1سنن ابن ماجه  -2
 .15/  1بخاري  -3
 .الحفاظ امام ذهبي، تذكره امام بخاري ةتذكر -4
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بيشـتر بـه آن دسـته از    ) رضوان اهللا علـيهم أجمعـين  (خلفاي راشدين و اصحاب كرام 
هـا   دنـد و از آن توجه كردند كه متعلق به احكام شـريعت بو  رسول اكرم اقوال و افعال 

 .شد حكم فقهي يا شرعي استنباط و استخراج مي
 :روايت زير را نقل كرده است» سائب بن يزيد«در ذكر غزوة أحد از  /امام بخاري 

ُهمْ  اللَّهُ  َرِضيَ  َوَسْعًدا َوالِمْقَداَد، اللَِّه، ُعبَـْيدِ  ْبنَ  َوطَْلَحةَ  َعْوٍف، ْبنَ  الرَّْحَمنِ  َعْبدَ  َصِحْبتُ «  َفَما َعنـْ
ُهمْ  َأَحًدا َسِمْعتُ   يـَْومِ  َعنْ  ُيَحدِّثُ : طَْلَحةَ  َسِمْعتُ  أَنِّي ِإالَّ  َوَسلََّم، َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلَّى النَِّبيِّ  َعنِ  ُيَحدِّثُ  ِمنـْ

 »ُأُحدٍ 
من با عبدالرحمن ابن عوف، طلحه بـن عبيـداهللا، مقـداد و سـعد همـراه بـودم، ولـي        «

كردنـد، بـه جـز طلحـه كـه شـنيدم        ديث روايت نميح هيچيك از آنان از رسول اكرم 
 .»كرد داستان غزوة احد را بيان مي

از بزرگـان   و سـعد بـن ابـي وقـاص      طلحه، مقداد حضرت عبدالرحمن بن عوف،
لـذا توجيـه و مفهـوم ايـن      .ها روايت شده اسـت  ث بسياري از آنصحابه هستند و احادي

كردند، به جز طلحه كـه داسـتان    بيان نمي ها را هاي غزوه روايت اين است كه آنان داستان
به همين دليل، علما و انديشمنداني كه رشتة مغازي را انتخاب . نمود جنگ احد را بيان مي

نمودند، به قدري ميان عامة مردم محبوبيت پيدا كردند كه در ميان علماء و خـواص پيـدا   
پيشـتازان فـن    اران قـوي و گـذ  گرفتنـد، از بنيـان   نكرده بودند و مورد اعتماد هم قرار نمي

واقـدي را محـدثين بـه طـور قـاطع كـذّاب و        .هسـتند » واقـدي «و » ابن اسحاق«زي، مغا
گويند و گروهي ديگـر غيـر    گويند، ابن اسحاق را يك گروه، ثقه و معتمد مي دروغگو مي

 /امام احمد ابن حنبـل   .وضيح اين امر بعداً ذكر خواهد شددانند، ت ثقه و غير معتمد مي
 :گويد مي

 »الحم والتفسيرالمغازي والم: ُتٍب ليس لها أصولثة كُ ثال«
 .»مغازي، مالحم و تفسير: ها اصل و اعتباري ندارند سه نوع كتاب«

منظور امام احمد ابن حنبل، از بيـان  : نويسد خطيب بغدادي اين قول را نقل كرده و مي
 :گاه نوشته استهاي خاصي هستند كه اصل و مبنايي ندارند، آن جملة فوق كتاب



 67 مقدمة مؤلف 

أما كتب التفسير فمن أشهرها كتابا الكلبي ومقاتل بن سليمان وقد قال أحمد في تفسير «
 »الكلبي من أوله إلى آخره كذبٌ 

اند، امام احمد ابـن حنبـل    هاي كلبي و مقاتل بسيار معروف ابهاي تفسير، كت از كتاب«
 :نويسد ي، سپس م»گفته است كه تفسير كلبي از اول تا آخر دروغ است

وأما المغازي فمن أشهرها كتاب محمد بن إسحاق وكان يأخذ من أهل الكتاب وقد قال «
 »كتب الواقدي كذبٌ : الشافعي

اما مغازي، پس مشهورترين كتاب اين فن، كتـاب محمـد بـن اسـحاق اسـت و او از      «
 هـاي واقـدي دروغ   كرد و امام شافعي گفته است كه كتاب مسيحيان و يهوديان روايت مي

 .»است
وجـه شـود، لـذا بزرگـان     ممكن بود كه اين بخش غير قابـل ت با وجود اين موارد، غير

ين با نهايت احتياط، وقايعي را كه صحيح و خوب محفوظ مانـده بودنـد،   صحابه و محدث
 .كردند روايت مي

 حكّام و سالطين آغاز تصنيف و تأليف به وسيله

اشاعة فقه و حـديث، بـا كثـرت و    در عصر صحابه و خلفاي راشدين، گرچه انتشار و 
زباني  اما اين موارد بيشتر. شد سرعت صورت گرفت و مجالس درس بسياري تشكيل مي

قاضـي ابـن    .دند تا در اين بـاره كتـاب بنويسـند   اميه به علما دستور دا كام بنيبود، ولي ح
 :قول امام زهري را نقل نموده كه» جامع بيان العلم«عبدالبرّ در 

 »اءرَ مَ َهُؤَالِء األُ  َعَلْيهِ  َأْكَرَهَنا َحتَّى اْلِعْلِم، ِكَتابَةَ  َرهُ َنكْ  ُكنَّا«
 .»م ما را به انجام آن مجبور كردندپسنديديم تا اين كه حكا ما نوشتن علم را نمي«

را از يمن فرا خواند و فرمان داد » عبيد بن شرّيه« حضرت امير معاويه  قبل از همه،
Pتهيه شد» نيياخبار الماض«انكه كتابي به نام ن تهيه كند، چنتا كتابي در اخبار گذشتگا

)
26F

1(
P. 

هجري بـر تخـت سـلطنت     65در سال » عبدالملك بن مروان«پس از وي هنگامي كه 
كه » سعيد بن جبير«هايي تصنيف كنند،  اي كتاب نشست، به علما فرمان داد تا در هر رشته

                                           
 .244/ فهرست ابن النديم  -1
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شد، و تفسيري نوشت كـه در كتابخانـة    تر بود، موظّف به نوشتن تفسير قرآن از همه عالم
معروف است همان تفسـير  » عطاء بن دينار«تفسيري كه به نام  ،شده سلطنتي نگهداري مي

Pاست و از كتابخانه سلطنتي به دستش رسيده بود

)
27F

1(
P. 

ون زمان خالفت حضرت عمر بن عبدالعزيز فرا رسيد، او تصنيف و تأليف را بيشتر چ
سعد « .احاديث نبوي مدون و نوشته شوند شور فرمان فرستاد تاترقي داد و به تمام نقاط ك

كه از محدثين بزرگ و قاضي القضات مدينه منوره بـود، دفترهـاي زيـادي از    » بن ابراهيم
 .احاديث نوشت كه به نقاط مختلف كشور فرستاده شدند

 :نويسد مي» جامع بيان العلم«عالمه ابن عبدالبر در 
َناَها السَُّننِ  ِبَجْمعِ  اْلَعزِيزِ  َعْبدِ  ْبنُ  ُعَمرُ  َأَمَرنَا: قَالَ  َراِهيمَ ِإبْـ  ْبنَ  َسْعدَ َعْن «  ِإَلى فـَبَـَعثَ  َدفْـتَـًرا، َفَكَتبـْ

َها َلهُ  َأْرضٍ  ُكلِّ  )P)28F2»َدفْـتَـًرا ُسْلطَانٌ  َعَليـْ
P. 

 ،آوري احاديث دسـتور داد  عمر بن عبدالعزيز ما را به جمع: گويد سعد بن ابراهيم مي«
 .»ترها را فرستادفد او به نقاط تحت تسلّط حكومت خويشي زيادي نوشتيم، ما دفترها

كه محدث بـزرگ آن زمـان و اسـتاد    » ابوبكر بن محمد بن عمرو بن حزم انصاري«به 
Pآوري كند زهري و قاضي مدينه بود، نيز دستور داده شد تا احاديث را جمع امام

)
29F

3(
P. 

ــات حضــرت عايشــه   ــم حــديث، رواي ــت لدر عل ــت خاصــي  از حيثي و موقعي
برخوردارند، از وي بيشتر احاديثي روايت شده كه در بـاب مسـايل مهـم عقايـد يـا فقـه       

به همين جهت عمر بن عبدالعزيز به روايت وي توجـه خاصـي مبـذول داشـت،     . هستند

تربيت  لزني بود كه به طرز خاصي در دامان حضرت عايشه » بنت عبدالرحمن ةعمر«
همه علما اتفاق نظر دارند كه در روايت حضرت . لمة بزرگي بودثه و عاشده بود، او محد

عمـر بـن عبـدالعزيز بـه     . هيچكس بيشتر از وي تخصص و آگاهي نداشـت  لعايشه 

                                           
 .ميزان االعتدال، ترجمه عطاء بن دينار -1
 .36/ جامع بيان العلم  -2
 .134/  2طبقات ابن سعد  -3
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را نوشـته و بـرايش ارسـال    » ةعمـر «اي نوشت تا مسايل و روايـات   ابوبكر بن محمد نامه
Pكند

)
30F

1(
P. 

 توجه خاص به مغازي

حضرت عمر بن عبـدالعزيز  . گاري توجهي نشده بودن تا آن زمان به مغازي و فن سيره
به اين رشته توجه خاصي مبذول داشـتند و دسـتور دادنـد تـا مجلـس درسـي بـه طـور         

 .هاي نبوي تشكيل شود اختصاصي در بارة غزوه
اي  ي در ايـن فـن، مهـارت ويـژه    هجر 121متوفاي » عاصم بن عمر بن قتاده انصاري«

ور داد تا در مسجد جامع دمشق نشسته و به مـردم،  عمر بن عبدالعزيز به وي دست .داشت
Pمغازي و مناقب را آموزش دهد

)
31F

2(
P.     در همان زمان، امام زهري كتـاب مسـتقلّي در مغـازي

تصريح كرده، اين اولين تصنيف در آن » روض األنف«نوشت و همچنانكه امام سهيلي در 
. اي نداشـت  ديث همپايـه ترين فرد زمان خويش بود، در فقه و ح امام زهري عالم. فن بود

روايـات، زحمـات زيـادي     آوري حـديث و  او شيخ الشيوخ امام بخاري است و در جمـع 
رفت و از جـوان، سـالخورده،    هاي انصار مي متحمل شد، در مدينة منوره به تك تك خانه

 يافت، حتّي از زنان محجبه نيز، اقوال و حاالت آن حضرت زن، مرد و هركس را كه مي
در سال پنجاه هجري متولّد شد، . او به لحاظ نسب، قريشي بود. نوشت يد و ميپرس را مي

بسياري از اصحاب كرام را مالقت كرده بود، در سال هشتاد هجري به دربـار عبـدالملك   
 غالبـاً بـر  » كتـاب المغـازي  «خاصي برخوردار گرديـد،   بن مروان رفت و از قدر و منزلت

 .نوشته شد حسب پيشنهاد حضرت عمر بن عبدالعزيز
اين امر قابل توجه است كه امام زهري با دربار سالطين ارتبـاط خاصـي داشـت و از    

هشام بن عبدالملك آمـوزش فرزنـدان خـود را بـه وي     . زمرة خاصان و مقرّبان دربار بود
در زمان امام زهـري بـر اثـر زحمـات و     . هجري وفات يافت 124سپرد، باالخره در سال 

                                           
 .134/  2بنت عبدالرحمن، طبقات ابن سعد تهذيب التهذيب، تذكرة ابوبكر بن محمد و عمره  -1
 .تهذيب التهذيب، تذكرة عاصم بن عمر بن قتاده -2
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از مجلـس   .ور عموم به مغازي و سيره پيدا شدالقة خاصي به طهاي وي، ذوق و ع تالش
درس وي، اكثراً عالماني فارغ التحصيل شدند كه مخصوصاً در مغـازي، كمـال و مهـارت    

يعقوب بن ابراهيم، محمد بن تمار و عبدالرحمن بن عبـدالعزيز  : تمام داشتند، از آن جمله
و غيره، لقـب  » تهذيب التهذيب«در  چنانكه. در فن مغازي، از شهرت خاصي برخوردارند

در » زهـري «دو نفر از شـاگردان   .شود نوشته مي »صاحب المغازي«ها  خاص و ممتاز آن
اين فـن بـه    سلسلةاي حاصل كردند و همين دو نفر هستند كه  اين فن شهرت فوق العاده

ـ  . »محمد بن اسـحاق «و ديگري » موسي بن عقبه«يكي : رسد ها به پايان مي آن ن موسـي ب
در  /امـام مالـك   . عقبه، غالم خاندان زبير بود و عبيداهللا بن عمر را مالقات كـرده بـود  

كـرد   نهايت ستايش و مردم را تشويق مـي  او را بي /امام مالك . حديث شاگرد او است
مغـازي وي  . ياموزيدخواهيد فن مغازي را فرا گيريد، آن را از موسي بن عقبه ب كه اگر مي

 :شرح ذيل استي به داراي خصوصيات
مصنفين تا آن زمان به صحت روايات، در اين باب تعهد و التزامي نداشـتند، ولـي    -1

 .او، اغلب به اين امر التزام داشت

ذوق و سليقة عموم مصنفين اين بود كه وقايع به كثرت نقل شـوند و نتيجـه الزم    -2
 نقل شدند، موسي بـن عقبـه احتيـاط   » رطب و يابس«اين كار اين شد كه روايات 

كتاب او  ، به همين جهتكرد و فقط رواياتي را نقل نمود كه نزد او صحيح بودند
 .نسبت به ساير كتب مغازي، مختصرتر است

چون براي روايت حديث مسـأله سـن مطـرح نبـود، لـذا بيشـتر مـردم در دوران         -3
خردسالي و آغاز نوجواني، در مجالس درس شركت كـرده و احاديـث را شـنيده    

ن و سـال، فهـم صـحيح وقـايع و     اما، چون در آن س. كردند يبراي مردم روايت م
ها ممكن نبود، لذا در نقل بيشتر روايات، تغيير و اخـتالل روي   ت و حفظ آنروايا

 .داد مي
كه در دوران بزرگسالي اين فن را آموخته بـود، او در سـال   » موسي بن عقبه«برخالف 

نيسـت، ولـي تـا مـدت     كتاب موسي در عصر حاضـر موجـود   . هجري وفات يافت 141
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، به كثرت از آن نقل و استفاده »سيره«مديدي معروف و موجود بود و در تمام كتب كهن 
 .شده است

امـام فـن   «محمد بن اسحاق، بيش از همه در فن مغازي شهرت حاصل كرد، او به نام 
از وي كمتـر نيسـت، ولـي    » واقـدي «مشهور شد، از لحاظ شهرت عمومي گرچه » مغازي

بر همگان مسلّم است و لذا شـهرت او شـهرت بـدنامي و بـدبيني     » واقدي«ويي گ هوده بي
 .است

Pاز تابعين است محمد بن اسحاق

)
32F

1(
P را ديده بود، در ) حضرت انس( و يكي از اصحاب

درباني گمارده شده بود كه » امام زهري«علم حديث تبحر داشت، بر دروازة ورودي منزل 
اي كـه   زه داشت تا هر لحظـه محمد بن اسحاق اجا امام. هيچكس بدون اطّالع وارد نشود

حـدثين  بودن محمد بن اسحاق ميـان م  بودن و غير ثقه در باره ثقه. بر او وارد شود بخواهد
ثين و است، اما نظـر و رأي عمـومي محـد   امام مالك شديداً مخالف ا .اختالف وجود دارد

 .تنداين است كه در فن مغازي و سيرت، روايات او قابل استناد هس
جـزء  « از وي روايت نقل نكرده است، ولي در كتـاب » صحيح بخاري«امام بخاري در 

شـوند،   در فن تاريخ بيشترين وقـايع از او روايـت مـي   . رواياتي از وي نقل نموده »ةالقراء
فن مغازي را رشد و ترقّي داد و در اين راستا چنان جلب توجه نمود » محمد بن اسحاق«

عالقة شديدي به مغازي ) كه بيشتر داراي اين نوع ذوق بودند(سي كه در ميان خلفاي عبا
» ابـن عـدي  «به طور خاص اين احسان را ذكر كرده اسـت،  » ابن عدي«پيدا شد، چنانكه 

 .مرقوم داشته كه هيچ تصنيفي در اين فن به پايه تصنيف محمد بن اسحاق نرسيده است
كتاب محمد بن اسحاق اعتـراض  ثين بر محد: نوشته است» كتاب الثقات«در ابن حبان 

داشتند، چون وي در بارة وقايع خيبر و غيره از يهودياني كه تـازه مسـلمان شـده بودنـد،     
لذا مورد  .ها شنيده است نوشت و چونكه اين وقايع را از يهودي كرد و مي كسب اطالع مي

يهود و  شود كه محمد بن اسحاق از ثابت مي» عالمه ذهبي«اعتماد كامل نيست، از تصريح 
محمد بـن اسـحاق در سـال     دانست، ا را ثقه و قابل اعتماد ميه كرد و آن نصارا روايت مي

                                           
 )مترجم. (اند شود كه موفق به مالقات صحابه شده تابعين به كساني از مسلمانان گفته مي -1
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ترجمه فارسي كتاب المغازي محمد بن اسحاق در زمـان شـيخ   . هجري وفات يافت 151
نسـخه خطـي آن را در   . صـورت گرفـت   حسب فرمان ابوبكر سعد بن زنگـي  سعدي بر

ثين بزرگ بن اسحاق به كثرت منتشر شد و محدب محمد كتا. مشاهده كردم» آباد هند اهللا«
و ) اصطالح نموده(ابن هشام آن را بيشتر تنقيح . هايي از آن ترتيب دادند و مشهور، نسخه

 .مشهور است» سيرت ابن هشام«هايي مرتّب كرد كه به نام  با اضافه
ر آن همين شود، امروز نمونه و يادگا چونكه دسترسي به اصل كتاب به ندرت ميسر مي

ثي نامور، مورخي ثقـه  او محد. نام ابن هشام، عبدالملك است. استكتاب سيره ابن هشام 
را نوشت كـه امـروز   » يرْتاريخ سالطين حم«بود و غالباً به همين لحاظ » يرْحم«و از قبيله 

ت او در فن سيرت اين ابتكار را نيز به كار برد كه براي درك معاني لغـا . نيز موجود است
شوند تفسيري نوشت، ابن هشـام بـاالخره در سـال     و الفاظ مشكلي كه در سيرت ذكر مي

 .هجري وفات يافت 218يا  213
ابونصـر  «به لحاظ مقبوليت سيرت ابن اسحاق، بعضي آن را به نظم درآوردند، چنانكه 

سـعد  «هجـري و عبـدالعزيز احمـد، معـروف بـه       663متوفّاي » فتح بن موسي خضراوي
د فتح الـدين محمـ  «و » سحاق انصاري تلمسانياابو«هجري و  607فّاي حدود متو» يوير

هجـري آن را بـه نظـم درآوردنـد؛ در      793متوفّاي » ابن الشهيد«، معروف به »ابن ابراهيم

 .است» الحبيب ةفتح الغريب في سير«خير تقريباً ده هزار شعر وجود دارد و نام آن اكتاب 
در سـيره آن  » سـعد ابـن  «از شاگردان خاص او، واقدي خودش قابل ذكر نيست، ولي 

 و حاالت صحابه كتاب جامع و مفصلي تحت نام طبقات نوشت كه تا امـروز  حضرت 
اند كه گرچـه   ثين نوشتهعامه محد. نظيرش وجود ندارد، ابن سعد محدث مشهوري است

» اديخطيـب بغـد  « يست ولي او خود قابل استناد اسـت؛ قابل اعتماد ن» واقدي«استاد وي 
 :نويسد نسبت به وي مي

 والتابعين الصحابة طبقات في كبيرا كتابا صنف والعدالة والفهم والفضل العلم أهل من كان«
)P)33F1»وأحسن فيه فأجاد وقته إلى

P. 

                                           
 .تهذيب التهذيب، تذكره محمد بن سعد -1
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هاشم بود و در بصره متولّد شد، ولي در بغداد سكونت گزيد، بـالذري   او از موالي بني
سـالگي   62هجـري در سـن    203سـال  در  .باشد كه مورخ مشهوري است، شاگرد او مي

دو جلد مخصوص (در دوازده جلد » طبقات ابن سعد«نام كتاب او . فاني را وداع گفتدار
. سـيرت نبـوي اسـت    باشد و در اصل، همين بخش مي) حاالت و زندگي رسول اكرم 

ل بقيه جلدها در بيان حالت صحابه و تابعين اند و چونكه در حاالت صحابه بارها از رسو
. ها نيز مجموعه بزرگي از سيرت موجـود اسـت   شود، لذا در آن بخش نيز ياد مي اكرم 

اي از جهـان وجـود    اين كتاب ناياب شده بود، يعني نسـخه كامـل آن در هـيچ كتابخانـه    
نداشت، پادشاه آلمان به فكر چاپ و انتشار آن افتاد، چنانكه يك صد هزار مارك از جيب 

ي مختلف، جلدهاي آن را را مأمور ساخت تا از جاها» ساخو«خود هزينه كرد و پروفسور 
جلدهاي آن را فراهم نمـود،   پروفسور به قسطنطينه، مصر و اروپا رفت و تمام .فراهم كند

عهـده   دوازده پروفسور اروپايي مسئوليت تصحيح جلدهاي آن را بـه طـور جداگانـه بـر    
 .چاپ و منتشر شـد » هلند«ليدن  ه درگرفتند، چنانكه با نهايت اهتمام و صحت، اين نسخ

قسمت اعظم اين كتاب از واقدي مأخوذ است، ولي چـون تمـام روايـات، بـا سـند ذكـر       
 .اند قدي به آساني قابل شناخت و تشخيص، لذا روايات وااند شده

و » كشف الظّنـون «چنانكه در  هاي بسياري نوشته شد، در آن زمان در فن سيرت كتاب
ها مشخصات ديگري از آنان معلـوم و   است، اما چون جز نام آنها مذكور  اسامي آن غيره

هـا خـودداري    ها نيز امروز موجـود نيسـت، لـذا از ذكـر نـام آن      مشخّص نيست و اثر آن
 .كنيم مي

شـته شـده اسـت، كتبـي كـه بـه طـرز        هاي تاريخي مسـتقلي نو  در بارة سيرت، كتاب
، آن قسـمت از  انـد  شدها سند آورده اند، يعني روايات ب اي به رشته تحرير درآمده ثانهمحد

است جزء سـيره نبـوي بـه     روايات كه مربوط به حاالت و وقايع زندگاني رسول اكرم 
بيش از همه قابل استناد، دو كتاب تاريخ امام بخـاري هسـتند، ولـي ايـن     . آيد حساب مي

كه چاپ شده است، بخـش مربـوط   » تاريخ صغير«نهايت مختصرند؛ يكي  هردو كتاب بي
، و به سيرت نبوي در آن به اندازه يك دهم كتاب نيست، يعني فقط پانزده صفحه است به
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اي از  كه ضخيم هم هست، من نسـخه » تاريخ كبير«ديگري  .صورت مرتّب هم قرار ندارد
ديده بودم، ولي سـيره نبـوي در آن   ) شهري در تركيه امروزي(» أياصوفيه«آن را در جامع 

 .اند شدهون ترتيب ذكر هم بسيار كم است و وقايع بد
امـام  . امام طبري اسـت » تاريخ كبير« ترين كتاب ترين و مفصل خي، جامعاز لحاظ تاري

ثين بـه فضـل و كمـال، وثـوق و     اي از علم قرار دارد كه تمـام محـد   طبري در پايه و رتبه
ابـن  «ث شـود، از محـد   ترين تفسير شمرده ميتفسير او به. وي اعتراف دارند وسعت علم

هجـري وفـات    310 در سال. تر از او نيافتم نقل شده كه در جهان احدي را عالم» خزيمه
براي شيعه احاديـث وضـع   او : نسبت به او نوشته است) سليماني(ثين يكي از محد. نمود

 :نويسد عالمه ذهبي در ميزان االعتدال مي ولي ،كرد مي
 .»معتمدينئمة اإلسالم الابن جرير من كبار أ هذا رجم بالظن الكاذب بل«
مـه  ئاين بدگماني دروغين است، بلكه واقعيت اين است كه ابن جرير امام بزرگي از ا«

 .»معتمد است
ولـي ايـن    ،گرايش داشتنوشته است كه در مجموع، به تشيع عالمه ذهبي اين را هم 

، »ابـن خلـدون  «، »تـاريخ كامـل ابـن اثيـر    «: تمام كتب مسـتند تـاريخ ماننـد   . مضرّ نيست
، و از همـان كتـاب مختصـر    انـد  شـده و غيره از منابع موجود در كتاب او أخذ » ابوالفداء«

كساني . ، تاريخ كبير طبري نيز ناياب بود ولي در اروپا به چاپ رسيد و منتشر شداند شده
آينـد، ذيـالً اسـامي و     آن، به حساب مـي  سلسلةكه مخصوصاً در فن سيرت معتمد و سر 

Pشوند ميها به طور مختصر ذكر  تصنيفات آن

)
34F

1(
P. 

 )هجري 94: وفات(بن زبير  هعرو* 

اسـت، در مكتـب   » حضـرت ابـوبكر صـديق    «و نوة » حضرت زبير«فرزند » عروه«
پرورش يافته بـود، در فـن سـيره در قسـمت      لتعليم و تربيت واالي حضرت عايشه 

                                           
و ) ز تهذيب التهذيب و غيـره مرتّـب شـده اسـت    اين فهرست ا(تأليفات اين مصنفين اكثراً ناياب اند  -1

 .ها استفاده شده است ها اين است كه در تصانيف امروزه اكثراً از آن هدف از ذكر نام آن
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الحفاظ، نسـبت بـه وي مرقـوم     ةذهبي در تذكر .ي، روايات زيادي از او منقول استمغاز

هـا   بعضـي «: نويسـد  در بيان مغازي مي» كشف الظنون«صاحب  »كـان عالمـًا بالسـيرة«ته داش
 .»بن زبير تدوين كرده است ةغازي را عرومعقتد اند كه اولين كتاب فن م

 )هجري 109: وفات(شعبي * 

از جانـب خالفـت   . در بيشتر فنون، كمال و مهارت تام داشت محدث مشهوري است
در فن مغازي و سيره به حدي آگاهي داشت . قسطنطنيه رفته بود دمشق، به عنوان سفير به

شـركت   هـا  گرچه من در بسـياري از ايـن غـزوه   : فرمايد مي» عبداهللا بن عمر«كه حضرت 
 .داند ها را از من بهتر مي اما شعبي حاالت آن غزوه ،ام داشته

 )هجري 114: وفات(وهب بن منبه * 

رت ابوهريره تعدادي حديث شنيده بـود، در  وهب از خاندان عجمي يمن بود، از حض
هاي كتب عهد قـديم، بـه كثـرت از وي روايـت      بشارات و پيشيگويي باره رسول اكرم 

 .اند شده

 )هجري 121: وفات(عاصم بن عمر بن قتاده انصاري * 

روايت » رميثه«و جده خود عاصم از تابعين مشهور است، از حضرت انس و پدر خود 
نهايت داراي معلوماتي وسيع بود، به دستور خليفه، عمـر   ازي و سيره بيدر فن مغ :كند مي

 .داد بن عبدالعزيز در مسجد دمشق اين فن را تعليم مي

 )هجري 124: وفات(محمد بن مسلم بن شهاب زهري * 

 .حاالت وي قبالً ذكر شد

 )هجري 128: م(بن االخنس ابن شريق الثقفي  ةيعقوب بن عتبه بن مغير* 

و از راويان مورد اعتماد بود، امرا و واليان در انتظام و نظـم امـور مملكتـي از    از ثقات 
گرفتند، از فقهاي مدينه و عالم به سيرت بود و اخنس بن شريق  وي كمك و مشورت مي

 .آمد به حساب مي جد او، بزرگترين دشمن رسول اكرم 



 فروغ جاويدان   76

 )هجري 141: وفات(موسي ابن عقبه اسدي * 

 .گرديده استحاالت وي قبالً ذكر 

 )هجري 146: وفات(ابن زبير  ةهشام ابن عرو* 

 .و از علماي مدينه بـوده اسـت  كند، شاگرد زهري  هشام، بيشتر از پدر خود روايت مي
ها از تسـاهل اسـتفاده كـرده     ثين در آنبغداد به دست آورد، طبق نظر محد رواياتي كه در

ق دارد كه به واسطة پدر خود از در مجموعة روايات سيرت، بخش بزرگي به او تعلّ. است
 .در فن سيرت شاگردان متعدد و مشهوري دارد كند، روايت مي لحضرت عايشه 

 )هجري 150: وفات(محمد بن اسحاق بن سيار مطلّبي * 

 .حاالت وي قبالً ذكر گرديد

 )هجري 152: وفات(عمر بن راشد ازدي * 

بة وي بعد از امام مالك قرار رت. از شاگردان امام زهري و از بزرگان علم حديث است
 .گذاشته است» كتاب المغازي«دارد، در مغازي كتابي نوشته كه ابن نديم نام آن را 

 )هجري 162: وفات(عبدالرحمن بن عبدالعزيز االوسي * 

از وي ذكـر كـرده اسـت، از نظـر      فقـط يـك روايـت   » مسلم«شاگرد زهري بود، امام 
: ابن سعد در بـارة وي نوشـته اسـت   . سيره بود عالم به فن است؛ يةضعيف الروا محدثين

 .»او آگاه به فن سيرت بود« »كان عالماً بالّسيرة«

 )هجري 168: وفات(محمد بن صالح بن دينار تمار * 

او عالم بـه سـيرت و    :گويد ابن سعد مي. از شاگردان امام زهري و استاد واقدي است
ثين كـه از محـد  » ابوالزنـاد «. انـد  داده اكثر محـدثين او را مـورد اعتمـاد قـرار    . مغازي بود

خواهيد مغازي را به طور صحيح فرا بگيريـد، از محمـد    اگر مي«: گويد بلندمرتبه است مي
 .»بن صالح بياموزيد
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 )هجري 170: وفات(ابومعشر، نجيح المدني * 

، گرچـه محـدثين در   انـد  كـرده است، ثوري و واقدي از وي روايت  ةشاگرد هشام بن عرو
اند، ولي در سيرت و مغازي به عظمت شـأن وي اعتـراف    او را تضعيف نموده ديثروايت ح

 ابـن نـديم از  . او در اين فن، صاحب رأي و نظـر بـود  : گويد امام احمد ابن حنبل مي .اند كرده
 .شود نام وي در كتب سيرت به كثرت ذكر مي وي ياد كرده است،» كتاب المغازي«

 )هجري 170: وفات(المخزومي عبداهللا بن جعفر ابن عبدالرحمن * 

در فـن حـديث مقـام    . اسـت » مسور بن مخرمـه «فرزند نوة صحابي مشهور، حضرت 
ابن سعد در بـارة وي چنـين مرقـوم    . خاصي داشت و از بزرگان علماي سيرت نبوي بود

 .»من رجال المدينة عالماً بالمغازي« :داشته
 .»از مردان علم در مدينه و عالم به مغازي بود«

 الملك بن محمد بن ابي بكر ابن عمرو بن حزم االنصاريعبد* 

كسي است كه قبل از همه به دستور خليفه، عمر بن عبدالعزيز فن حـديث را تـدوين   

بود، او عـالم   ليافتة مكتب حضرت عايشه  تربيت» ةعمر«بزرگ خانداني او  كرد، مادر
خليفـه هـارون    .دو عموي خود تعليم حاصل كـرده بـو   به فن سيرت و مغازي و نزد پدر

آموختنـد، در ايـن فـن     مردم از وي مغـازي مـي   او را به عنوان قاضي تعيين نمود، الرشيد
 .نوشته است» كتاب المغازي«كتابي به نام 

 )هجري 180بعد از : وفات(علي ابن مجاهد الرازي الكندي * 

رنـده  گردآو. از شاگردان ابومعشر نجيح است، امام ابن حنبل از وي روايت كرده است
 .باب نقد و تحقيق، تصنيف وي قابل اعتبار نيسترو مصنف مغازي است، ولي از نظر ا

 )هجري 183: وفات(زياد ابن عبداهللا ابن الطفيل البكاني * 

او شاگرد ابن اسحق و استاد ابن هشام است، و واسطه اين هردو بزرگوار در عشق بـه  
هـا در سـفر و    ارج شد و تـا مـدت  سيرت، خانه خود را فروخت و همراه با استاد خود خ
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، امـا  گرچه نزد محدثين از اعزاز و اكرام اندكي برخـوردار اسـت   ،حضر با وي همراه بود
 .آيد ترين راوي كتاب السيرت، به حساب ميبزرگ

 )هجري 191: وفات(بن الفضل االبرش االنصاري  سلمة* 

نقـد قابـل   شاگرد ابن اسحق و راوي سيرت است، قاضي ري بـوده اسـت، نـزد اهـل     
در فن مغـازي او را   ،حجت نيست؛ ولي ابن معين كه متخصص بزرگ اسماء رجال است

تـاريخ  «هاي نبوي شـمرده اسـت، در    مورد اعتماد قرار داده و سيرت او را بهترين سيرت
 .روايات بسياري از طريق وي روايت شده است» طبري

 )هجري 194: وفات(ابومحمد يحيي بن سعيد بن ابان االموي * 

گرچه قليل الروايـة اسـت،   : گويد بود، ابن سعد مي جشاگرد هشام بن عروة و ابن جري
اما مورد اعتماد است، صاحب كشف الظنون در بيان مصنفين مغازي، نـام او را نيـز ذكـر    

 .كرده است

 )هجري 195: وفات(وليد بن مسلم القرشي * 

تـر از وي   شـام، عـالم  محدث مشهور شام و بسيار قوي الحافظه بود، در عصر وي در 
شد، تعداد تصـنيفات   باالتر تلفي مي» وكيع«كسي نبود، در فن تاريخ و مغازي، مقامش از 

» كتـاب الفهرسـت  «باشـد كـه در    مي» كتاب المغازي«ها  رسد، يكي از آن وي به هفتاد مي
 .مذكور است

 )هجري 199: وفات(يونس بن بكير * 

داراي مقـام   فـن روايـت و حـديث،    در و ابـن اسـحق اسـت،    شاگرد هشام بن عروة
اند، عالمه ذهبي در تذكره، نام وي را  ر محدثين او را مورد وثوق دانستهاكث .متوسطي است

(ذكر كرده است، ذيل مغازي ابن اسحق را او نوشته است» صاحب المغازي«با لقب 
35F

1(. 

 )هجري 207: وفات(االسلمي  واقدمحمد بن عمر بن * 
                                           

 .10/ 3مواهب   –زرقاني  -1
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كتاب التاريخ والمغـازي  «و » كتاب السيرة«: دو كتاب دارد واقدي در باب سيرت نبوي
 :گويد امام شافعي مي. »والمبعث

 .»تمام تصنيفات واقدي، انباري از دروغ اند«
يكي از محدثين چه . اساس در كتب سيرت، تصانيف او هستند منابع بيشتر روايات بي

 :خوب گفته است
هم در دنيـا  اسـت بـاز   و اگـر دروغگـو  اگر واقدي راستگو است در دنيا رقيبي ندارد (

 .)رقيبي ندارد

 )هجري 208: وفات(يعقوب ابن ابراهيم الزهري * 

از نسل حضرت عبدالرحمن بن عوف و شاگرد زهري است، در مغازي از چنان مقـام  
 .اين فن را از وي آموخته بود» ابن معين«اي برخوردار بود كه منتقدي مانند  و رتبه

 )هجري 211: وفات(ابن نافع الحميري  همام ابنعبدالرزاق * 

 :گويد از محدثين ثقه است، طبعش به سوي تشيع گرايش داشت، ابن معين مي
 .»اگر عبدالرزاق مرتد هم شود ما روايت حديث را از وي ترك نخواهيم كرد«

اش را از دسـت داده بـود، بـه همـين جهـت احاديـث دوران        در اواخر عمـر، بينـايي  
 .در فن مغازي تأليفي دارد. ستناد نيستنداش قابل ا نابينايي

 )هجري 218يا  213: وفات( الحميريعبدالملك بن هشام * 

 .حاالتش قبالً بيان گرديد

 )هجري 225: وفات(علي بن محمد المدائيني * 

ـ   ... شاگرد ابومعشر نجيح، سلمة بـن الفضـل و   م انسـاب عـرب،   بـود، در تـاريخ و عل
آيد؛ ولي امام مورخـان و منبـع    دثين به حساب نميدر گروه مح .معلومات وسيعي داشت

يفات زيادي دارد، در حـاالت رسـول   ندر تاريخ و انساب، تص. است» اغاني«پايان  دفتر بي
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كتاب مبسوطي نوشته است و طبق بيان ابن النديم، عناوين متعدد و متنوعي ايجاد   اكرم
 .كرده است

 )هجري 262: وفات(البصري  ةبش عمر بن* 

حديث، تاريخ، ادب، لغت، شعر و نحو است، براي شهرهاي مكه مكرمـه، مدينـه    امام
ابن «در حديث  در علم سيرت مقام وااليي داشت،. تهايي نوشته اس منوره و بصره، تاريخ

 .شاگرد او هستند» ابونعيم«و » بالذري«و در تاريخ، » ماجه

 )هجري 279: وفات(ترمذي  عيسيمحمد بن * 

كه كتاب وي رتبة سوم را در صحاح ستّه دارد، در سيرة نبـوي  محدث مشهوري است 
اسـت، و در آن  » كتـاب الشـمائل  «رسالة مخصوص و مستقلي نوشـته اسـت كـه نـام آن     

را ذكر نموده است و بر اين امر اهتمـام ورزيـده    حاالت، عادات و اخالق رسول اكرم 
ر اين رساله، شـروح و  ب باشند، علماي متعددي است كه تمام روايات، صحيح و معتبر مي

 .اند حاشيه نوشته

 )هجري 285: وفات( بن ابراهيم بن اسحق ابراهيم* 

تأليف او است و در آخر آن، كتاب المغازي نيز » مسند صحابه«. از محدثين كبار است
 .اضافه شده است

 )هجري 299: وفات(البغدادي  خيثمة ابي بنابوبكر احمد * 

ـ   ل و ابـن معـين و در تـاريخ و سـيرت، از علمـاي      در حديث، شاگرد احمد ابـن حنب
 .گرانقدر است

 دمشقيمحمد بن عائذ * 

بيشتر از او نقل و استفاده نويسان  سيره.. .مغازي او قابل اعتبار است، حافظ ابن حجر و
 .اند نموده
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تأليفات علمـاي بعـدي را كـه از تصـنيفات     . آنچه بيان شد، تصانيف علماي قديم بود
هايي نيز  در اين قسمت، كتاب .كنيم اند، نيز ذكر مي چشمه گرفتهيث سرقديم و كتب احاد

هاي مسـتقلي   و كتاب اند شدههاي قديم، به صورت شرح نوشته  شوند كه بر كتاب ذكر مي
هـاي   ها اطالعات و معلومات بسيار سودمندي موجود است كه در كتـاب  هستند كه در آن

 :ده ايمها را ذكر كر اصلي نيست، لذا در اينجا آن
اسـت  » عبدالرحمن سهيلي« شرح سيرت ابن اسحق و مصنف آن »روض األنف« -1

هجري وفات يافته است، سهيلي از محدثين كبـار اسـت و تمـام     581كه در سال 
مصنفين بعدي در تحقيقات و اطالعات خود پيرامون سيرت نبوي، از وي استفاده 

 :مصنف در مقدمة كتاب نوشته است. اند كرده
ام كه نسـخة خطـي آن نـزد مـا      عنوان كتاب نوشته 120تاب را با استفاده از من اين ك«

 .»موجود است
هجـري   705از تصنيفات حافظ عبـدالرحمن دميـاطي، متوفـاي     »سيرت دمياطي« -2

المختصر في سيرة «نام آن . ها از مطالب آن استفاده شده است است، در بيشتر كتاب
يك نسخه از ) هند(» پتنه«در كتابخانه  .و تقريباً در يكصد صفحه است »البشر سيد

 .آن وجود دارد
از تصنيفات عالء الدين علي ابن محمد خالطي حنفي، متوفـاي   »سيرت خالطي« -3

 .هجري است 708
از تصنيفات شيخ ظهير الدين علي ابن محمد كازروني متوفاي  »سيرت كازروني« -4

(هجري است 694
36F

1(. 
هجري و در سـه   630ميده متوفاي از تصنيفات يحيي بن ح »طي سيرت ابن ابي« -5

 .جلد است

                                           
 .در كتابخانه مسجد جامع بمبئي نسخه خطي آن موجود است -1
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كتاب معروفي است و در مصر چـاپ شـده، عالمـه عينـي بـر       »سيرت مغلطائي« -6

(است »كشف اللثام«قسمتي از آن، شرحي نوشته كه نامش 
37F

1(. 

ي و در هشت جلـد  رسعيد عبدالملك نيشابوتصنيف حافظ ابو »شرف المصطفي« -7
كنـد، بعضـي از آن    و اسـتفاده مـي   از آن نقـل » اصـابه «حافظ ابن حجر در . است

رواياتي كه حافظ ابن حجر از اين تصنيف نقل كرده، روايات مهمل و لغو هسـتند  
شود كه مصنف، هيچ فرقي ميـان رطـب و يـابس     كه از مفهوم آن چنين معلوم مي

 .قايل نبوده است
 .از حافظ ابن الجوزي »شرف المصطفي« -8

تصنيف حافظ ابوالربيـع سـليمان    »ثةاكتفاء في مغازي المصطفي والخلفاء الثال« -9
ها به آن ارجـاع داده   هجري است، در اكثر كتاب 634بن موسي الكالعي، متوفاي 

 .شده است
ابن عبدالبر محدث مشهور و امام در حديث است، اغلب به  »سيرت ابن عبدالبر« -10

 .شود اين كتاب هم ارجاع داده مي
سـيد النـاس از علمـاي معـروف     ابـن  . تأليف ابن سيد الناس است »عيون االثر« -11

هجري وفات يافته است، ايـن كتـاب فـوق     734است و در سال » اسپانيا«اندلس 
هاي معتبر اخذ شده و سند هر كتابي در آن مـذكور   العاده جامع و متين و از كتاب

وجود دارد و از آن استفاده » كلكته«در كتابخانه ) جلد دوم(نسخه خطي آن . است
 .كنيم مي

نـام مصـنف   . شرح عيون االثـر اسـت   »براس في سيرت ابن سيد الناسنور الن« -12
اي نگاشـته شـده و    اين كتاب فوق العاده به طرز محققانـه . ابراهيم بن محمد است

، نسخة »ندوة العلماء لكهنو«شماري در دو جلد و در كتابخانه  معلومات بي گنجينة
 .اي از آن موجود است عمده

                                           
 .ندا ها در كشف الظنون، مبحث سيرت ذكر شده تمام اين كتاب -1
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الدين عراقي استاد حافظ ابن حجر است، ايـن   تأليف حافظ زين »سيرت منظوم« -13
و در مقدمـه آن توسـط    ده اسـت، آمـ به صورت منظوم به رشـته تحريـر در   كتاب

 .خودش اشاره شده كه اين كتاب حاوي رطب و يابس است
باشد، مصـنف   كتاب مشهوري است و مأخذ علماي متأخرين مي »مواهب لدنيه« -14

بخاري و همپاية حافظ ابـن حجـر    آن، عالمه قسطالني از شارحان مشهور صحيح
نهايت مفصل است، اما هزاران موضوع و روايات غلـط   اين كتاب گرچه بي. است

 .در آن ذكر شده است
بدون ترديـد، بعـد از سـهيلي    . شرح مواهب لدنيه است »زرقاني علي المواهب« -15

هيچ كتابي چنين جامع و با تحقيقات كامل نوشته نشده و در هشت جلـد ضـخيم   
 .چاپ شده است در مصر

 .معروف و متداول است »سيرت حلبي« -16

 صحت مأخذ

اند، لذا منبع  د از نبوت، به رشتة تحرير درآمدهوقايع سيرت نبوي حدود يكصد سال بع
روايـات زبـاني بـود، هرگـاه بـراي اقـوام و        بلكـه اكثـر   ،ها نبودند كتاب صنفينو مأخذ م

بخواهند حاالت و وقايع اجتماعي  آيد، يعني هرگاه هاي ديگر چنين فرصتي پيش مي ملت
شود به رشتة تحريـر درآورنـد،    يك عصر را بعد از مدت زماني كه از آن دوران سپري مي

اي كه در رابطه با آن موضوع بر سر  كنند كه هرنوع سخن و شايعه اين روش را اختيار مي
نشـاني از  نويسند، در حالي كـه هـيچ نـام و     آوري و مي ها جاري بوده است را جمع زبان

هـا   از ميان آن همه شايعات كه بر سـر زبـان   .ها ممكن است وجود نداشته باشد آنراويان 
كنند كه مطابق با قرائن موجود و عقل باشند، لذا اغلب  جاري است وقايعي را انتخاب مي

شود كه پس از اندك مدتي، نتيجه گردآوري همين خرافات بـه صـورت يـك     مشاهده مي
 .آيد ريخي بوجود ميكتاب قابل توجه تا

همين اساس تدوين و به همـين سـبك   ليفات و تصنيفات تاريخي اروپا بربسياري از تأ
. اند، بسيار عالي بود نويسي قرار داده ان براي فن سيره؛ اما معياري كه مسلماناند شدهنوشته 
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بل كتابت گردد زماني معتبر و قا اي كه بيان مي اصل اول آن، اين بود كه هر داستان و واقعه
و ضبط است كه از زبان كسي شنيده شود كه خودش همراه و شريك آن واقعه بوده و در 

كنندگان، تا آن كسي كه  آن نقش داشته است و اگر خودش همراه نبود، اسامي تمام روايت
ة روايت سلسلهمراه واقعه بوده به ترتيب ذكر و اين امر نيز تحقيق شود كه چه كساني در 

اي داشتند؟ فهم و  ها چگونه بوده است؟ چه مشاغلي و چه حافظه وضعيت آنقرار دارند؟ 
بـين و   مطمئن؟ ديد سطحي داشتند يا دقيقونه بود؟ مورد وثوق بودند يا غيرشان چگ درك
 بين بودند؟ عالم بود يا جاهل؟ واقع

بسيار مشكل، بلكه غير ممكن  در ابتداي امر تحقيق و تفحص در باره اين موارد جزيي
رسيد، هزاران محدث دوران عمر خود را در همين كـار صـرف كردنـد، بـراي      نظر مي به

آگاهي از صحت و سقم آنچه كه شنيده بودند به تك تك شهرها رفتند، با راويان مالقات 
ها گرد آوردند، كساني كه در زمـان   نمودند و هرنوع اطالعاتي را كه الزم بود در مورد آن

ها حـاالت زنـدگي اجتمـاعي     حيات نبودند، از معاصران آنشان در قيد  گردآوري سخنان
» اسماء الرجال«ها، فن گرانماية  شدند، به وسيلة همين تحقيقات و كاوش آنان را جويا مي

تدوين و تهيه شد كه بـه ميمنـت آن، امـروز حـداقل حـاالت و      ) نامه بيوگرافي و زندگي(
نظران معلـوم و روشـن    ان و صاحببيوگرافي يكصد هزار نفر از علماء، دانشمندان، محقق

مورد توجه و اعتبار قرار داده شود، اين تعداد » اسپرنگر«شده است و اگر حسن ظنّ دكتر 
(رسد به پانصد هزار نفر مي

38F

1(. 
محدثين در تجسس و تحقيقات پيرامون احوال افراد، به رتبه و حيثيت هيچ كس توجه 

امرا گرفته تا رهبران و مقتدايان، احـوال و  نكردند و از آن مرعوب نشدند، از پادشاهان و 

                                           
دكتر اسپرنگر، دانشمند معروف آلماني است كه به زبان عربي تسلط كامل داشت و تا مدتي در آسـيا   -1

در مقدمـه  . با تصحيح وي در كلكته به چاپ رسيد» االصابه«و در شهر كلكته مشغول كار بود، كتاب 
ر حـال حاضـر وجـود    هيچ قومي نه تا به حال در دنيا آمده و نه د اين كتاب، نام برده نوشته است كه

دارد كه مانند مسلمانان فن گرانمايه اسماء الرجال را تدوين كند كه به طفيل آن، امروز حـال پانصـد   
 .هزار نفر معلوم است
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در ايـن رابطـه،    .ه و مورد نقد و بررسـي قـرار دادنـد   اخالق همه را به دقت بررسي نمود
 :ها به شرح ذيل است شده كه كيفيت اجمالي آنصدها تصنيفات تهيه 

) يعنـي در جـرح و تعـديل راويـان    (اولين شخصي كه قبل از همه در رابطه با اين فن 
است، او از چنان مقام و رتبة علمـي  » يحيي بن سعيد القطان«نمود و كتابي نوشت  تحقيق

هايم نظيـر او   چشم«: استبااليي برخوردار بود كه امام احمد بن حنبل در باره وي نوشته 
بعد از يحيي بن سعيد القطان فن جرح و تعـديل راويـان و مقايسـه جايگـاه     » اند را نديده

هـايي نوشـته شـد كـه چنـد       در اين موضوع به كثرت، كتاب علمي آنان گسترش يافت و
 :ها به شرح زير است كتاب ممتاز از آن

 .اين كتاب فقط در بيان احوال افراد ضعيف الرواية است »رجال عقيلي« -1

كتـاب الجـرح   « :هجري نـام ايـن كتـاب    261متوفاي » رجال احمد بن عجلي« -2

 .است» والتعديل

هجـري، كتـاب بسـيار     327متوفـاي   »ازيرجال امام عبدالرحمن بـن حـاتم ر  « -3
 .ضخيمي است

ايشان محدث مشهوري اسـت، ايـن كتـاب فقـط در بيـان       »قطنيام داررجال ام« -4
 .احوال اشخاص ضعيف الرواية است

متـأخر آن را   مشهورترين كتاب اين فن است و تمـام محـدثين   »كامل ابن عدي« -5
 .اند مأخذ خود قرار داده

ها گرفته  يباً ناياب هستند، ولي تصانيف بعدي كه از آنها در حال حاضر تقر اين كتاب
» تهذيب الكمال«ترين و مستندترين كتاب  در اين رابطه جامع .، امروز نيز موجودنداند شده

عالءالـدين  . هجـري اسـت   742متوفاي ) يوسف بن الزكي(ي است كه تصنيف عالمه مزّ
عالمـه ذهبـي متوفـاي    . وشـت هجري در سيزده جلد تكمله آن را ن 762مغلطائي متوفاي 

اند و در آخر  ي از محدثين براي آن خالصه نوشتههجري آن را مختصر كرد و بسيار 748
» تهـذيب التهـذيب  «حافظ ابن حجر از مجموعة آن تصانيف يك كتـاب ضـخيم بـه نـام     

مصـنف در پايـان   . آباد هند چاپ و منتشر شده اسـت  نوشت كه در دوازة جلد در حيدر
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تصنيف آن هشت سال وقت صرف گرديـده اسـت، در همـين موضـوع      در: كتاب نوشته
عالمه ذهبي اسـت،  » ميزان االعتدال«كتاب ديگري كه بسيار متداول و مستند است، كتاب 

 .است» لسان الميزان«آن كتاب شرحي نوشت كه نام آن  حافظ ابن حجر بر
ـ ان الملسـ «، »بيب التهـذ يتهـذ «، »ب الكمـال يتهـذ «هاي اسماء الرجال،  از كتاب » زاني

الحفـاظ   ةتـذكر «، »ثقات ابن حبان«، »ر بخارييخ صغيتار«، »ر بخارييخ كبيتار«، »بيتقر«

 بـه نظـر مـا    »ب االسـماء يتهذ«، و »انساب سمعاني«، »ذهبي بةلنسمنشتبه ا«، »عالمه ذهبي
 .اند رسيده و مورد مطالعه قرار گرفته

 :بيان كرده است اساس و بنياد اصول اين تحقيق را قرآن مجيد به روشني

﴿                      ﴾ ]٦: احلجرات.[ 

 .»اگر به نزد مشا فاسقی يک خرب آورد پس مشا به خوبی از آن حتقيق کنيد! ای مسلمانان«
 :اين حديث نيز مؤيد اين امر است

 .»ُيَحدَِّث ِبُكلِّ َما َسِمعَ  َكَفى بِاْلَمْرِء َكِذبًا َأنْ «
 .»براي دروغگوبودن شخص اين دليل كافي است كه هرآنچه بشنود، روايت كند«

شود، با شهادت و تأييد عقل مطـابق   تحقيق وقايع، اين بود كه آنچه بيان مياصل دوم 
 است يا خير؟

 آغاز درايت

ي كه منافقين به حضـرت  هنگام. بود هاين اصل را نيز در حقيقت قرآن مجيد بنيان نهاد
تهمت زدند، آنقدر اين خبر را شايع كردند كه بعضي از صحابه نيز دچار خطا و  لعايشه 

» حسان«چنانكه در صحيح بخاري و صحيح مسلم مذكور است كه حضرت . اشتباه شدند
در قـرآن  . قذف بر وي جـاري شـد   همين اساس، حدزنندگان همراه بود و بر با تهمت نيز

 :شده مجيد تصريح

﴿            ﴾ ]١١: النور.[ 

 .»كساني كه تهمت زدند از گروه شما هستند«
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بيان شده اسـت، يعنـي   ) جماعة من المؤمنين(» منكم«در تفسير جاللين تفسير عبارت 
پاكـدامني   يكي از آياتي كه در قرآن مجيد در مورد برائت و عفت و. گروهي از مسلمانان

 :شده، اين است لحضرت عايشه 

﴿                                  

﴾ ]١٦: النور.[ 

يــن ا! سـبحان اهللا ا ســزاوار نيسـت کـه چنـني ســخن گـوييم؛و چـون آن را شـنيديد چـرا نگفتيــد بـرای مـ«
 .»بتان بزرگی است

كننـدگان  ام روايت نحقيق اين خبر چنين بود كه نخست، براساس ضابطه عام، روش ت
آنگـاه   ها مورد وثوق و صحيح الرواية هسـتند يـا خيـر؟    معلوم، سپس بررسي شود كه آن

كه همزمان با شـنيدن   هها شنيده شود، ولي خداوند در اين آيه فرمود شهادت و گواهي آن
شـود،   نگفتيد اين خبر بهتان بزرگي است، از مفهوم اين مطلب قطعاً ثابـت مـي  خبر، چرا 

ايـن روش   .ف عقل بيان شود، بايـد غلـط دانسـت   اي را كه با اين صورت و برخال واقعه
 .تحقيق، يعني آغاز درايت، در عصر خود صحابه به وجود آمده بود

 .كنـد  وضو را باطل مـي تش پخته شود، آ خوردن چيزي كه بر: گويند بعضي از فقها مي
اين مسئله را در مقابل حضرت عبـداهللا ابـن عبـاس بـه      هنگامي كه حضرت ابوهريره 

اگـر ايـن صـحيح    : منسوب كرد، حضرت عبداهللا ابن عباس اظهار داشـت  رسول اكرم 
(شكند وضو مي آتش گرم شده نيز باشد، پس در اثر نوشيدن آبي كه بر

39F

1(. 
دانست، ولي چون  ابوهريره را ضعيف الرواية نميحضرت عبداهللا ابن عباس، حضرت 

از نظر وي اين روايت برخالف درايت و عقل بود، آن را نپـذيرفت و معتقـد بـود كـه در     
 .فهم آن اشتباه شده است

 

                                           
 .صحيح ترمذي، باب الوضوء -1





 

 

 ضابطة شناخت احاديث موضوع و دروغين

هنگامي كه تدوين حديث آغاز شد، محدثين براي درايت عقلي نيز اصولي تهيه كردند 
 :ها به شرح ذيل است بعضي از آنكه 

وَُكلُّ َحِديٍث رَأَيـَْتُه ُيَخاِلُف اْلُعُقوَل، َأْو يـَُناِقُض اْألُُصوَل، فَاْعَلْم أَنَُّه َمْوُضوٌع، َفَال : قَاَل اْبُن اْلَجْوِزيِّ «
 .َال تـَْعَتِبْر ُرَواَتُه، َوَال تـَْنظُْر ِفي َجْرِحِهمْ : تـََتَكلَِّف اْعِتَبارَُه، َأيْ 

ْجَماِع  ،َأْو َيُكوَن ِممَّا َيْدفـَُعُه اْلِحسُّ َواْلُمَشاَهَدُة، َأْو ُمَبايًِنا لَِنصِّ اْلِكَتاِب، َأِو السُّنَِّة اْلُمتَـَواتَِرةِ  َأِو اْإلِ
 .َحْيُث َال يـَْقَبُل َشْيٌء ِمْن َذِلَك التَّْأِويلَ ؛ اْلَقْطِعيِّ 

فْـَراَط بِاْلَوِعيدِ  الشَِّديِد َعَلى اْألَْمِر اْلَيِسيِر، َأْو بِاْلَوْعِد اْلَعِظيِم َعَلى اْلِفْعِل اْلَيِسيِر، َوَهَذا  َأْو يـََتَضمََّن اْإلِ
َحتَّى  اْلَفْرَعةَ َال تَْأُكُلوا : "، َوِمْن رِكَِّة اْلَمْعَنىاْألَِخيُر َكِثيٌر َمْوُجوٌد ِفي َحِديِث اْلُقصَّاِص َوالطُُّرِقيَّةِ 

 .وَُكلُّ َهَذا ِمَن اْلَقَراِئِن ِفي اْلَمْرِويِّ . َذا َجَعَل بـَْعُضُهْم َذِلَك َدلِيًال َعَلى َكِذِب رَاِويهِ ، َولِ "َتْذَبُحوَها
 ِعْندَ  يُوَجدْ  َلمْ  ِبَما يُْدرِْكهُ  َلمْ  َعمَّنْ  اْنِفَراِدهِ  َأوِ  َكِقصَِّة َغيَّاٍث َمَع اْلَمْهِديِّ ؛ َوَقْد َتُكوُن ِفي الرَّاِوي

 اْلَخِطيبُ  قـَرَّرَهُ  َكَما؛ ِفيهِ  اْلُعْذرِ  َوَقْطعُ  ِعْلُمُه، اْلُمَكلَِّفينَ  يـَْلَزمُ  ِفيَما َكْونِهِ  ِمنْ  ِبَشْيءٍ  اْنِفَراِدهِ  َأوِ  ...اَغْيرِِهمَ 
 .)40F1(»اْلبَـْيتِ  َعنِ  اجِّ لِْلحَ  اْلَعُدوِّ  َكَحْصرِ ؛ نـَْقِلهِ  َعَلى الدََّواِعي تـَتَـَوفـَّرُ  َجِسيمٍ  بَِأْمرٍ  َأوْ  ،)اْلِكَفايَةِ ( َأوَّلِ  ِفي

هر حديثي را مشاهده كردي كه برخالف عقل يا اصول مسلمه : ابن جوزي گفته است«
است و نيازي به اين بحـث نـدارد كـه    ) ساختگي و جعلي(فقهي است، بدان كه موضوع 

همچنين آن حديث كه برخالف محسوسات و مشـاهده  . راويان آن معتبر اند يا غير معتبر
انجام  انجام امر معمولي تهديد به عتاب سختي شده يا بر ن حديثي كه در آن برباشد، يا آ

اين نوع احاديـث در نـزد واعظـان بسـيار     (يك امر معمولي، نويد ثواب بزرگي داده شده 
يث كه كدو را بدون گويي يافت شود، مثالً اين حد يا حديثي كه در آن ياوه) شود يافت مي

                                           
 بـن  محمـد  الخيـر  أبـو  الـدين  شـمس  تـأليف  )1/333( للعراقـي،  الحـديث  ألفيـة  بشرح المغيث فتح -1

 چـاپ  علـي،  حسـين  علـي : تحقيق السخاوي، محمد بن عثمان بن بكر أبي بن محمد بن عبدالرحمن

بلكه ابن  ،اين اصول ساخته خود ابن جوزي نيست ...م2003/  هـ1424 ،1 چاپ مصر، – السنة مكتبة
 .جوزي از محدثين نقل كرده است



 فروغ جاويدان   90

اند، تمـام   چنين حديثي را دروغگو قرار داده محدثين، راويلذا بعضي از  .ذبح آن نخوريد
شوند، مانند داستان غياث با خليفه مهدي، يـا هنگـامي    اين قرائن مربوط به خود راوي مي

كند  و راوي از كسي روايت مي اند كردهكه راوي، حديثي بيان كند كه ديگران آن را بيان ن
كند، در حالي كـه چنـان    ط يك راوي بيان ميكه او را نديده است، يا حديثي كه آن را فق

؛ چنانكه خطيـب بغـدادي در ابتـداي    اند شدهامري است كه ديگران هم لزوماً از آن مطلع 
يا آن روايتي كه بيانگر جريان و واقعه بـزرگ و  . به آن تصريح كرده است» الكفايه«كتاب 

كردند؛ مانند اين داستان  معروفي است كه در صورت وقوع آن، هزاران افراد آن را بيان مي
 .»...از حج منع كرد» فالن سال«كه دشمن، حجاج را در 

خالصه و ماحصل اين عبارت اين است كه در موارد ذيل، روايت قابل اعتبار نيست و 
 نسبت به آن نيازي به اين تحقيق و بررسي وجود ندارد كه راويان آن معتبر اند يا خير؟

 .روايتي كه مخالف عقل باشد -1
 .ايتي كه مخالف اصول مسلم فقهي و شرعي باشدرو -2
 .باشدمحسوسات و مشاهده روايتي كه برخالف  -3
روايتي كه برخالف قرآن مجيد يـا حـديث متـواتره و يـا اجمـاع قطعـي باشـد و         -4

 .احتمال هيچ تأويلي در آن نباشد
 .حديثي كه در آن بر ارتكاب امر معمولي به عذاب سختي بشارت داده شده باشد -5
 .نجام يك امر معمولي مژده ثواب بزرگي داده شدهيا بر ا -6
 .نخوريد حروايتي كه داراي معني زشت باشد، مانند اينكه كدو را بدون ذب -7
بايسـت از آن آگـاه    روايتي كه چنين حالتي داشته باشد كه لزوماً تمـام مـردم مـي    -8

 .شدند، ولي با وجود اين، غير از يك نفر ديگر كسي آن را روايت نكرده است مي
داد، هزاران  روايتي كه در آن، داستان و واقعه مهمي ذكر شود كه چنانچه روي مي -9

مال  .روايت كرده استكردند، اما با وجود آن فقط يك نفر آن را  آن را نقل مينفر 
براي غير معتبر قراردادن احاديـث چنـد اصـول    » موضوعات«علي قاري، در پايان 
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نموده است كه ما به طـور خالصـه آن را    هاي آنان را نقل مفصل بيان كرده و مثال
 .كنيم در اينجا نقل مي

اي بكار گرفته شده باشـد و صـدور چنـان     حديثي كه در آن، سخنان لغو و بيهوده -1
هر شخصـي  «: غير ممكن باشد، مانند اينكه سخناني از زبان مبارك رسول اكرم 

ند كه داراي هفتاد زبان ك اي خلق مي ال اهللا گويد، خداوند از اين كلمه پرندهال إله إ
 .»...!است و بر هر زبانش هفتاد لغت وجود دارد

خـوردن بادمجـان   «: حديثي كه برخالف تجربه و مشاهده شده باشد، مانند اينكـه  -2
 .»داروي هر بيماري است

 .حديثي كه مخالف احاديث صريحه باشد -3
گـرم شـده   با آبي كه بوسيله آفتـاب  «: حديثي كه برخالف واقع باشد، مانند اينكه -4

 .»شود پيدا مي) پيسي(نبايد غسل كرد، زيرا از آن بيماري برص 
سـه چيـز،   «شباهتي نداشته باشد، مانند اين حديث كـه   †حديثي كه با كالم انبياء  -5

 .»زار، آب روان، نگاه به چهره زيبا سبزه: كند نور چشم را قوي مي

يان شده باشـند، ماننـد   هاي وقايع آينده با قيد تاريخ در آن ب احاديثي كه پيشگويي -6
 .»دهد در فالن سال و فالن تاريخ اين حادثه روي مي«اينكه 

آدمـي را   خـوردن آش حلـيم  «: احاديثي كه با كالم اطباء مشابه باشند، مانند اينكه -7
 .»مسلمان شيرين است و شيريني را دوست دارد«: و يا اينكه. »كند قوي مي

قامت عوج بن «: د است، مانند اينكهبودن آن موجوحديثي كه قرائن و داليل غلط  -8
 .»عنق سه هزار گز بود

عمر دنيـا هفـت هـزار سـال     «: حديثي كه صريحاً برخالف قرآن باشد، مانند اينكه -9
كه از وقوع قيامـت  داند  زيرا اگر اين روايت صحيح باشد، پس هركس مي ،»است

 چقدر باقي است، حال آنكه از قرآن ثابت اسـت كـه وقـت قيامـت بـراي احـدي      
 .معلوم نيست

 .منقول است احاديثي كه در باره حضرت خضر  -10
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 .احاديثي كه الفاظ آن ركيك باشند -11
هاي قرآن مجيد به طور جداگانه هستند، اينگونه  احاديثي كه در بيان فضايل سوره -12

 .اند تفسير بيضاوي، كشاف و غيره منقولاحاديث در 
هـا بسـياري از    د و براسـاس آن محدثين از اين اصول در بسياري از جاها استفاده كردن

يهـود خيبـر را از    روايات را رد نمودند، مثالً يكي از وقايع اين است كه رسـول اكـرم   
ـ   «پرداخت ماليات معاف كرده بود و سند عفو نوشته بود،  در بـارة ايـن   » اريمـال علـي ق

 :اين روايت بنابر طرق ذيل باطل است :نويسد روايت مي
بن معاذ نوشته شده، حـال آنكـه او در غـزوه خنـدق      در آن قرارداد، گواهي سعد -1

 .وفات كرده بود
 .نويسنده در قرارداد معاويه ذكر شده، حال آنكه او در فتح مكه مسلمان شد نام -2
تا آن موقع دستور ماليات نازل نشده بود، حكم آن در قرآن مجيـد بعـد از جنـگ     -3

 .تبوك نازل شد
در حالي  ،شوند اكراه به كار گرفته نميدر قرارداد، مكتوب است كه يهود با جبر و  -4

 .گرفتن اجباري رواج نداشت به كار كه در زمان آن حضرت 
 شد؟ ها ماليات عفو مي اهل خيبر شديداً با اسالم مخالف بودند، چرا براي آن -5
كردند عفو نشـد،   هنگامي كه ماليات از اعرابي كه در مناطق دور دست زندگي مي -6

نداني با اسالم نكردند، پـس چگونـه از اهـالي خيبـر     در حالي كه آنان مخالفت چ
 شد؟ معاف مي

ها هوادار و دوستدار اسالم  شد، دليل بر اين بود كه آن ها عفو مي اگر ماليات از آن -7
 .هستند، حال آنكه بعد از چند روزي مجبور به ترك وطن گشتند

 بررسي مفصل فن سيره و اصول نقد حديث

 هـاي  خـواهيم آن را از جنبـه   حاال مـي  ،ي از فن سيرتا اين بود تاريخ مختصر و ساده
 .مختلف مورد ارزيابي قرار دهيم
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گرچه در حال حاضر در فن سيرت صدها عنوان كتاب موجود اسـت، ولـي همـة     -1
و » ابـن سـعد  «، »واقـدي «، »سيرت ابن اسـحق «: شوند ها به سه، چهار كتاب منتهي مي آن
 هـا  ، مطالب و وقـايع آن اند شدهي كه بعداً تأليف هاي ديگر ها كتاب اين ، عالوه بر»طبري«

» سـيره «ها اخذ شده است، البته سهمي كه كتب حـديث در تـدوين    از همين كتاب بيشتر
 هاي فوق الذكر بايد بيشتر مورد تحقيق و لذا كتاب. شود ها بحث نمي دارند، در اينجا از آن
كلـي غيـر قابـل توجـه و بررسـي      به طور » سيره واقدي« از آن ميان. شناسايي قرار گيرند

در واقع تصنيف . »كند او از جانب خود روايات جعل مي«: نويسند است، همة محدثين مي
هاي جزيي چنان شرح و تفصيل قابل  نسبت به وقايع و جريان. او گواه بر اين مدعا است
 كند كه امـروزه مـاهرترين خبرنگـار، حـاالت و وقـايعي را كـه       توجه و دلپذيري بيان مي

تواند به آن صورت به رشـتة تحريـر درآورد، عـالوه بـر واقـدي سـه        مشاهده كرده، نمي
 .مصنف ديگر قابل اعتبار اند

، ولـي او  انـد  كردهاگرچه امام مالك و بعضي ديگر از محدثين جرح  در بارة ابن اسحق
 بـا سـند از او  » جـزء القـراءة  «در رسالة خـود   /داراي رتبه و مقامي است كه امام بخاري 

امـا  . داند، در بارة ابن سعد و طبري بحثي نيسـت  ها را صحيح مي كند و آن روايت نقل مي
شان اثر چنـداني   جاي تأسف است كه مستندبودن آن دو بزرگوار بر مستندبودن تصنيفات

كنند، از  ها خودشان همراه و شريك وقايع و جريانات نبودند، لذا آنچه بيان مي ندارد، اين
هـا ضـعيف الروايـة و غيـر      بسياري از راويان آن. كنند گان ديگر بيان ميكنند طريق روايت
ابـن هشـام   . در هند موجود نيسـت » ابن اسحق«اين، اصل كتاب  عالوه بر. مستند هستند

كتاب ابن اسحق را بعد از ترتيب و تنقيح به شكلي ديگر درآورد كه امروزه موجود است، 
گرچـه  » بكـايي «روايت كـرده اسـت   » اد بكاييزي«ابن هشام كتاب ابن اسحق را از طريق 

 .تر است داراي رتبه و مقامي است، اما از معيار عالي محدثين پايين
 .ام او ضعيف است و من او را ترك كرده: گويد مي» استاد امام بخاري«ابن مديني 

 .او قابل استناد نيست: گويد حاتم ميابو
 .او ضعيف است: گويد نسايي مي
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، لذا آن روايات همان مقـام و  اند شدهات ابن سعد از واقدي گرفته بيش از نصف رواي
بقيه راويان، بعضي ثقه و بعضي غيـر ثقـه   . اعتباري را دارند كه اصل روايات واقدي دارند

 .و غيره ضعيف الروايت اند» ابن سلمه«، »سلمه ابرش«شيوخ بزرگ طبري امثال . هستند
البتـه آنچـه از آن بـا    . ة كتب حديث نيسـت گنجينه سيرت، همپاي بنابراين، در مجموع

 .معيار تحقيق و نقد محك زده شود، حجت و قابل استناد است
بودن مقام و رتبه سـيرت از حـديث، ايـن اسـت كـه ضـروري       بزرگترين علت پايين 

يعني بيشتر روايـاتي نيازمنـد نقـد و     به احاديث احكام اختصاص داده شد؛ تحقيق و نقد،
ت كـه در بـارة سـيرت،    يـه روايـا  قشـوند، ب  ا احكام شرعي ثابت ميه بررسي اند كه از آن

حافظ زيـن الـدين عراقـي كـه از     . اند، نياز چنداني به نقد و بررسي ندارند فضايل و غيره
 :محدثين بلندمرتبه است در مقدمه سيرت منظوم مرقوم داشته

 ولــــــــيعلم الطالــــــــب ان الســــــــيرا
 

 انكـــرا دتجمــع مـــا صــح ومـــا قــ
 

كند، همين علت است  صحيح و غلط را گردآوري مي) روايات( يرتبايد دانست كه س
 .كه در مناقب و فضايل اعمال، به كثرت، روايات ضعيفي شايع و شامل شد

عالمـه ابـن   هاي خويش جايز قرار دادند،  ذكر آن روايات را در كتاب و علماي بزرگ
 :نويسد مي» كتاب التوسل«تيميه در 

ديـث  حاأبي نعيم وفـي مثـل هـذه الكتـب أالسني و والليلة كابن  قد رواه من صنف في عمل اليوم«
 .»ءعليها في الشريعة باتفاق العلما دكثيرة موضوعة اليجوز االعتما

: نوشتند، مانند ها كه در اعمال شب و روز كتاب اند كردهاين حديث را كساني روايت «
غـين موجـود اسـت كـه     ها به كثرت احاديث درو نعيم و در اينگونه كتاب ابن السني و ابي

 .»ها غير جايز است و بر اين، تمام علما اتفاق نظر دارند آن اعتماد بر
گـامي كـه حضـرت آدم    هن«: اين حـديث را روايـت كـرده اسـت    حاكم در مستدرك، 

بـه  ! اي خـدا : مرتكب خطا شد و از وي خطايي سر زد، به بارگـاه خداونـد عـرض كـرد    
را  چگونـه محمـد   : خداونـد فرمـود   .خطـايم را عفـو كـن    ميمنت و آبروي محمد 

َال «هاي عرش افتاد كه در آنچا چنين نوشته بود  نظرم بر پايه: شناختي؟ حضرت آدم گفت
من از ديدن آن فهميدم، نام كسـي را كـه بـا نـام خـود همـراه        »ِإَلَه ِإالَّ اُهللا ُمَحمٌَّد َرُسـوُل اهللاِ 
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راست گفتي و اگر : ود، خداوند فرموداي، حتماً محبوبترين مخلوقات نزد تو خواهد ب كرده
 .»كردم محمد نبود من تو را هم خلق نمي

 عالمه ابـن . اين حديث صحيح است: تحاكم پس از نقل اين حديث اظهار داشته اس
 :نويسد تيميه اين قول حاكم را نقل كرده مي

 بالحديث العلم أئمة عليه أنكره مما فهذا وأمثاله، الحديث هذا لمثل الحاكم تصحيح وأما«
 وكذلك ...بالحديث المعرفة أهل عند مكذوبة موضوعة وهي أحاديث يصحح الحاكم إن: وقالوا

 .)41F1(»موضوعة بالحديث العلم أهل أئمة عند وهي يصححها، مستدركه في كثيرة أحاديث
اي است كه ائمه حديث آن را انكـار   مسئله دانستن حاكم، اينگونه احاديث را صحيح«
. گويـد  حـاكم، بسـياري از احاديـث دروغ و موضـوع را صـحيح مـي      : اند و گفته اند كرده

ها را صحيح گفته در حـالي كـه    همچنين حاكم در مستدرك، احاديث بسياري آورده و آن
 .»نزد علماي حديث موضوع اند

 :نويسد كند و مي عالمه ابن تيميه از كتاب ابوالشيخ اصفهاني ياد مي
لك ما يرويه ضوعة واهية وكذحايث كثيرة ضعيفة مو حسنة وأوفيها أحاديث كثيرة قوية صحيحة و «

صبهاني فضائل الخلفاء في كتاب مفرد أبونعيم األخيثمة بن سليمان في فضائل الصحابة وما يرويه 
اسم بوالقأالمديني و  أبوموسىبوالفضل بن ناصر و أبوبكر الخطيب و أولياء وما يرويه أول حلية األفي 

 .»مثالهم ممن له معرفة بالحديثي وأبن عساكر والحافظ عبدالغن
و در آن احاديث بسياري است كه قوي و حسن اند و بسـياري ضـعيف، موضـوع و    «

كنـد و آن   مهمل اند و همچنين احاديثي كه خيثمه ابن سليمان در فضايل صحابه بيان مـي 
 االوليـا در فضـايل خلفـا    حليـة احاديثي كه ابونعيم اصفهاني در كتاب مسـتقلي و در اول  

ابوموسـي مـديني و ابـن     كند و نيز رواياتي كه ابـوبكر خطيـب و ابوالفضـل و    روايت مي
 .»كنند ها روايت مي عساكر و حافظ عبدالغني و غيره و مانند آن

ائمه حديث و روايت بودند، ... ابونعيم، خطيب بغدادي، ابن عساكر، حافظ عبدالغني و
كردنـد؛   تكلف روايت مي ضعيفي، بي ولي با وجود اين در فضايل خلفا و صحابه احاديث

                                           
 .الحفاظ ذهبي، تذكره حاكم ةتذكر –طبع المنار  101/ كتاب التوسل  -1
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علت آن اين بود كه عموماً اين مسئله شايع شده بود كه احتياط و شدت تحقيـق فقـط در   
احاديث مربوط به حالل و حرام بايد عملي شود و عالوه بـر آن در روايـات ديگـر فقـط     

ال در موضوعات مـ . سند كافي است و نيازي به تحقيق و نقد و بررسي نيست سلسلهذكر 
 :علي قاري مرقوم است

را   روز قيامت خداوند متعال آن حضرت«: واعظي در بغداد اين حديث را بيان كرد
چون امام ابن جرير طبري اين را شنيد، شديداً ناراحت . »نشاند همراه با خود بر عرش مي

مـردم  » براي خدا هيچ همنشـيني نيسـت  «: شد و بر دروازة خانة خود اين جمله را نوشت
م بغداد بسيار ناراحت شدند و آنقـدر بـر خانـة امـام سـنگ زدنـد كـه ديوارهـا فـرو          عوا

(ريخت
42F

1(. 
اي قابل توجه است و آن اينكه مسلّماً در فن حـديث و روايـت، احـدي     در اينجا نكته

اي كه بـه رسـول    و عالقه ارادت، خلوص. مسلم پيدا نشده استماهرتر از امام بخاري و 
ت بر تمام محدثين برتري داشتند، با وجود اين در بارة فضايل داشتند، از اين جه اكرم 

وجود دارنـد، در  آميزي كه در بيهقي، ابونعيم، بزاز، طبراني و غيره  و مناقب روايات مبالغه
ها نيست، حتي اين قبيل احاديـث كـه در نسـائي، ابـن ماجـه،       بخاري و مسلم اثري از آن

شـود كـه    از اين قضيه ثابت مي .جود نداردشوند، در صحيحين و ترمذي و غيره يافت مي
شود، مثالً اين روايت  آميز كاسته مي قدر رتبة نقد و تحقيق باالتر رود، از روايات مبالغههر

شـكده  متولد شدند چهارده برج از ايوان كسري فرو ريخت، آت را كه وقتي رسول اكرم 
يم، خرائطي، ابن عساكر خشك گرديد، بيهقي، ابونع )43F2(»بحيره طبريه«فارس خاموش شد، 
اما در صحيح بخاري و مسلم بلكه در هيچ كتابي از صـحاح  . اند كردهو ابن جرير روايت 
هايي كه در سيرت نوشـته شـدند، بيشـتر از همـين نـوع كتـب        كتاب. سته موجود نيست

به همين لحاظ به كثرت، روايـات ضـعيفي در   . مأخوذند) طبراني، بيهقي، ابونعيم و غيره(
اند كه در سيره هرنوع روايـات   همين اساس، محدثين اظهار داشتهموجود است و بر ها آن

                                           
 .13/علي قاري طبع دهلي موضوعات مال -1
 .اي در شمال فلسطين درياچه -2
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هـا توجـه    در روايات سيرت به آن اند كردهاصولي كه محدثين تهيه و تنظيم . موجود است
 .نشده است

ة روايت تا عين واقعه جريـان تـداوم داشـته و    سلسلاولين اصل محدثين اين است كه 
هرچه روايـت وجـود دارد، اكثـر     حاالت والدت آن حضرت  اما در بارة. منقطع نشود

از اصحاب در زمان والدت ايشان در سني قرار نداشت كه بتواند هيچيك . ها منقطع اند آن
ست، او از رسول اكرم دو سال روايتي را نقل كند، از همه بزرگتر حضرت ابوبكر صديق ا

ارة ميالد مسعود وارد شـده، اكثـر   هر تعداد روايت كه در ب ،بر همين اساس. تر بودكوچك
مـثالً   ؛اساس در اين بـاره شـايع گرديـد    بي ها غير متصل اند و به همين لحاظ، روايات آن

وقتي ايشان متولد شدند، پرندگان بسياري به : روايت كرده ابونعيم از مادر آن حضرت 
فيدي آمـد و  سـپس ابـر سـ   . شان از ياقوت بود خانه آمدند كه منقارشان از زمرد و پرهاي

را با خود برد و ندايي به گوش رسيد كه اين طفل را به مشرق و مغرب و  رسول اكرم 
(تمام درياها ببريد تا تمام مردم او را بشناسند

44F

1(. 
بيشترين قسمت مغازي از امام زهري منقول است، ولي اكثر روايـات او كـه در سـيره    

 .طع هستندابن هشام و طبقات ابن سعد و غيره مذكور اند، منق

 ضعف قابل توجه كتب سيرت

مشـهوري كـه در فـن سـيرت كتـاب      جاي بسي تعجب است، مصـنفين بـزرگ و    -2
. اند كردهاند، مانند امام طبري و غيره، در اكثر جاها از كتب مستند احاديث استفاده ن نوشته

هـا معلومـات و اطالعـات     بعضي از وقايع، بسيار مهم اند و در كتب حديث در مـورد آن 
شود، ولي در سيرت و تاريخ، آن  ها هر مشكلي حل مي مفيدي وجود دارد كه با مطالعه آن

 .اطالعات مفيد وجود ندارد

                                           
آميز ديگري نيز وجود دارد، من  اين روايت را مواهب لدنيه روايت كرده است و در آن، سخنان مبالغه -1

 .فقط قسمتي از آن را ذكر كردم
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از مكه هجرت كرده به مدينـه تشـريف آوردنـد،     مثالً اين امر كه وقتي رسول اكرم 
. چه بود؟ يك جريان تحقيقي و قابل بحث است آغاز جنگ از كدام طرف شد و علت آن

جنـگ را   شود كه خود آن حضرت  نگاران و مورخين ثابت مي ريحات تمام سيرهاز تص
داود حديثي صريح موجود است كه قبل از جنگ بـدر،   آغاز كرده بودند؛ ولي در سنن ابي

او را اخراج ! اي كفار مكه به عبداهللا ابن ابي نامه نوشتند كه محمد را در شهر خود پناه داده
در كتب سـيرت و تـاريخ،   . را نابود خواهيم كرد مده، محمد و توآكن و گرنه ما به مدينه 

(نشده استاين واقعه اصالً نقل 
45F

1(. 
برنـد و چـون احاديـث را بيشـتر مـورد       بعضي از مصنفين سيرت، به اين نكته پي مي

ت بـرخالف  تحقيق و بررسي قرار دادند، پذيرفتند كه در كتب سـيرت، بسـياري از روايـا   
اند؛ اما چون تأليفات آنان منتشر شده بود، لذا نتوانستند آن را  دهاحاديث صحيح درج گردي

 .اصالح كنند
 :نقل كرده و نوشته است» دمياطي«حافظ ابن حجر در اين باره يك قول از 

حاديث هل السير وخالف األأنه كان يعتقد الرجوع عن كثير مما وافق فيه أ ىودل هذا عل«
 .)46F2(»انتشاره لم يتمكن من تغيرهخ كتابه و منها ولخروج نسلك كان منه قبل تضلعه ن ذإالصحيحة و 

نظـر   هـم  نگاران عي كه دمياطي با سيرهدر اكثر وقاي ،كند اين امر داللت مي اين قول بر«
بوده و با احاديث صحيح مخالفت كرده، اخيراً از آن رأي خود رجوع كرده بود، ولي چون 

 .»ها را اصالح كند نست آنهاي كتاب او منتشر شده بودند، لذا نتوا نسخه
ها نقل  متقدمين در باب سيرت نوشتند، متأخرين رواياتي را كه از آنهايي كه  كتاب -3

هـا را   ها نقل نمودند، و بنابر مستندبودن خودشان، مردم تمام روايـات آن  كردند، به نام آن
مـورد راويـان    ها براي همه ميسر نبود، لذا نتوانسـتند در  معتبر دانستند و چون اصل كتاب

عاقبـت و  . هـا وارد شـدند   در نتيجه ايـن روايـات در تمـام كتـاب    . تحقيق و بررسي كنند
ها  اين شد كه مثالً رواياتي كه در واقدي مذكور اند، عموماً مردم آن» تدليس«سرانجام اين 

                                           
 .هنگام بيان غزوة بدر الفاظ اصلي اين حديث را ذكر خواهيم كرد -1
 .11/ 3زرقاني  -2
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هـا را   شـوند، آن  پندارند، ولي همان روايات هنگامي كه به نام ابن سعد نقل مي را غلط مي
 .دانند، حال آنكه ابن سعد اكثر روايات را از واقدي نقل كرده است عتبر ميم

اصول و قواعدي كه در بارة روايت تهيه شده بودند، در بارة احاديـث مربـوط بـه     -4
الً طبق صحابه، در بعضي مواقع چارچوب اين اصول و قواعد به كار گرفته نشده است، مث

 .في وجود داردمراتب مختل اصول روايت، براي راويان
ايـن اوصـاف    .فهمي دقيق و تيزبين است ،اي فوق العاده قوي داراي حافظه راوييك 

 ،در راوي ديگر كمتر وجود دارند و در يكي ديگر كمتـر از آن ايـن تفـاوت درك و فهـم    
. شود، صـحابه نيـز از آن مسـتثني نيسـتند     همانطوري كه فطرتاً در عموم راويان يافت مي

روايت حضرت عبداهللا ابن عمر و حضرت ابوهريره، حضرت عبداهللا حضرت عايشه ل بر 
 .كه قبالً ذكر شد، چنان كردند ابن عباس بر روايت ابوهريره بر همين اساس انتقاد مي

بر مبناي اختالف مراتب درك و فهم راويان احاديث مسـايل بـزرگ و قابـل تـوجهي     
رسد راه درست و  يد، به نظر ميمورد نظر است، مثالً هرگاه بين دو روايت تعارض پيش آ

صحيح رفع تعارض اين باشد كه ثابت شود رتبة راويان يك روايت از رتبة راويان روايت 
و اين امر وسـيلة تـرجيح   ) هستندوثوق  گرچه هردو گروه راوي مورد(ديگر باالتر است 

رد رسيم، اين اصل در مـو  اما هنگامي كه به صحابه مي. شود قطعي آن روايت محسوب مي
نقل شـده و روايـت     فرض كنيم يك روايت فقط از حضرت عمر. كند نمي ها عمل آن

را  اتفـاقي رسـول اكـرم     كه در طول عمر، فقط يك بـار بـه طـور   ديگر از يك اعرابي 
عالمـه مـازري محـدث    . اين هردو روايـت بـه لحـاظ رتبـه برابرنـد     . مالقات كرده است

كنـد، وي بـا    م اغلب از وي استناد مـي مشهوري است، عالمه نووي در شرح صحيح مسل
چنانكه حافظ ابن حجر در  ،تعميم اين ضابطه و اصل در ميان صحابه مخالفت كرده است

 :اين قول او را نقل كرده است» 11 -10صفحه «مقدمه اصابه 
 أو ما، يوما وسلم آله وعلى عليه تعالى اللَّه صّلى رآه من كلّ  عدول الصحابة :بقولنا نعني لسنا«
 ونصــروه، وعــّزروه الزمــوه الــذين بــه نعنــي وإنمــا كثــب، عــن وانصــرف لغــرض بــه اجتمــع أو لمامــا، زاره

 .»المفلحون هم أولئك معه أنزل اّلذي النور واتبعوا
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 طور اتفاقي رسول اكـرم  ه اين مقوله كه تمام صحابه عادل اند، بر هر شخصي كه ب«
ده و سپس فوراً برگشته است، صـدق  را ديده و يا براي هدفي خاص با ايشان مالقات كر

بوده و ايشان را  بلكه كساني مد نظر هستند كه همواره در خدمت رسول اكرم  ؛كند نمي
بنـابراين،  . ياري و كمك كردند و از آن نوري پيروي كردند كه برايشان نـازل گشـته بـود   

 .»همين افراد رستگاراند
 .اند كردهمخالفت » مازري«اما محدثين با اين قول 

بدون ترديد عالمه مازري مرتكب اين اشتباه شد كه وصف عـدالت را بـه خـواص و    
مورد نيست، ولي در اين مسئله  بنابراين، مخالفت محدثين با وي بي .مقربين اختصاص داد

بـا روايـت     ضرت ابوبكر، حضرت عمر و حضرت عليهم شكي نيست كه روايات ح
ن تفاوت در مورد روايـاتي كـه در مسـايل    يك فرد عامي بدوي برابر نيست، مخصوصاً اي

 .فقهي و يا مطالب دقيق و عميقي هستند، بايد ملحوظ گردد
كنند و نه در صدد تـالش و   معموالً علماي سيره از اسباب و علل وقايع بحث نمي -5

آيند، گرچه در اين مسئله شكي نيست كه در ايـن بـاب، روش مـورخين     تحقيق آن برمي
كنـد و   مورخ اروپايي علت هر جريان را جستجو مي. غير معتدل استاروپايي فوق العاده 

هاي بسيار بعيد، اطالعات و معلومات مورد نظـر خـويش را كشـف     از احتماالت و قياس
او هدف خود  ،در اين امر تا حد زيادي اغراض و اهداف شخصي وي دخيل اند. نمايد مي

 .كنند گردش مي دهد و تمام جريانات در حول آن را يك محور قرار مي
طرفي وقايع  برخالف يك مورخ و نويسندة مسلمان كه با نهايت صداقت، عدالت و بي

ها چه نقـش و اثـري    او در فكر و انديشة اين نيست كه وقايع و جريان ،كند را ارزيابي مي
كعبة مقصود وي فقط واقعيت اسـت  . بر مذهب و معتقداتش و بر تاريخ خواهند گذاشت

كنـد، ولـي در ايـن امـر      ن راه حتي معتقدات و مليت خود را نيز فـدا مـي  او در اي! و بس
چون او به منظور اجتناب از اينكه وقايع و جريانات بـا نظـر   . نهايت تفريط شده است بي

 كند و هر ها اظهار نظر نمي شخصي وي آميخته نشوند، بر علل و اسباب ظاهري محيط آن
 :دهد كه ها را چنين شرح مي اكثر جنگ مثالً كند؛ واقعه را خشك و خالص رها مي
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ولي اسـباب و علـل   . در فالن تاريخ بر فالن قبيله سپاهي گسيل داشت رسول اكرم 
آيد كه براي حمله  در نتيجه براي عموم خوانندگان اين شبهه پيش مي ،كند آن را ذكر نمي

ها  ت عام كه آنها نياز به هيچ علت و سببي نيست، فقط همين عل به كفار و نابودكردن آن
كننـد كـه    از اينجاست كه مخالفان و دشمنان اسالم استدالل مـي . كفار هستند، كافي است

شـود كـه    اسالم با شمشير پيشرفت كرده است، حال آنكه بعد از تحقيقات كامل ثابت مي
شـدند كـه از قبـل، آمـادة جنـگ و حملـه بـه         سپاهيان اسالم به سوي قبايلي فرستاده مي

 .ندمسلمانان بود
به اين نكته هم بايد توجه داشت كـه از تبـديل نوعيـت واقعـه، جايگـاه و نقـش        -6

كند، مثالً يك راوي ثقه يك جريـان معمـولي را    شهادت و روايت تا چه حديث تغيير مي
ولـي   .شود ته ميفبالدرنگ اين روايت پذير كند؛ آيد روايت مي ر طبيعي پيش ميطوه كه ب

ه و جريان غير معمولي را بيان كند كه بـرخالف تجربـه   فرض كنيم همان راوي يك واقع
عمومي است و با محيط هماهنگي و مناسبتي ندارد، از آنجايي كه اين واقعه بيشتر نياز به 

بلكه بايد  ،و اعتماد معموي راوي براي قبول گفته وي كافي نيستوثوق  ثبوت دارد، رتبة
مثالً در بين علماء اين بحـث مطـرح    .سنج باشد از حد معمول، عادل، محتاط و نكتهبيش 

است كه براي نقل روايت شرط سني بايد مطرح باشد يا خير؟ نظر اكثر محدثين بـر ايـن   
تواند حديث روايت كند و چنانچه يكي از اصـحاب، در سـن    است كه طفل پنج ساله مي

اسـتدالل   .سـت روايـت كنـد قابـل اعتبـار ا     پنج سالگي قول و فعلي را از آن حضرت 
 محمود بن ربيع يكي از اصحاب بود و هنگام وفات رسول اكـرم  حدثين اين است كهم

به عنـوان اظهـار محبـت در دهـان وي آب      يك بار آن حضرت  ،پنج سال سن داشت
كرد  مضمضه مبارك خود را ريخته بود، او اين واقعه را در سن جواني براي مردم بيان مي

روايتي كه در سن پنج سالگي بيان شد قابل قبـول  و همه آن را قبول كردند؛ لذا ثابت شد 
(است

47F

1(. 
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برخالف اين نظر بعضي از محدثين اين است كه روايت راوي خردسال قابل اسـتناد و  
 :مذكور است» فتح المغيث«حجت نيست، در 

ن فلم يقبلوا من تحمل قبل البلـوغ ألي في مسئلة الصبى خاصة أولكن قد منع قوم القبول هنا «
 .)48F1(»ان ابن المبارك يتوقف في تحديث الصبىة عدم الضبط وهو وجه للشافعية وكذا كالصبى مظن

، مخصوصاً در روايت اطفال قبل از اند كردهروايت را منع گروهي در اينجا قبول ولي «
 .فع نيـز همـين اسـت   نظـر شـوا   كننـد؛  شنيده باشد آن را قبول نمي بلوغ طفلي كه روايتي

 .»كند روايت طفل كه حديث روايت كند توقف مي همچنين عبداهللا بن مبارك در
بدون ترديد اگر طفل پنج ساله . اند مثبت و منفي، قابل تدبر و انديشهولي هردو جانب 

اين واقعه را بيان كند كه فالن شخص را ديدم كه بر سر مو داشت و يا سالخورده بـود و  
ه در اين قبيل روايـات  راي شبهيا او مرا در آغوش خود قرار داد و به من غذا داد، دليلي ب

شود كه آيا آن طفل آن مسئله را فهميده و درك كرده يا خيـر؟   شبهه پيدا مي .وجود ندارد
 :مرقوم است» شرح مهذب«به نقل از » فتح المغيث«در . اند كردهفقها به اين نكته توجه 

خبار رواية األاالفتاء و ا طريقه النقل كخبار الصبى المميز فيما طريقه المشاهدة بخالف مأقبول «
 .)49F2(»ونحوه

اند مقبول است، ولي آن مسايلي كه  كه مربوط به مشاهده روايت طفل مميز در وقايعي
 .ها روايتش مقبول نيست روايت حديث و فتوا در آن :در نقل داخل اند مثالً

اما عموماً اين نظريه مورد قبول واقع نشده اسـت، در فـتح المغيـث همچنـين مـذكور      
 :است
ما الظاهر ضبط معناه من حيث اللغة والباطن ضبط معناه من أظاهر وباطن، ف: ثم الضبط نوعان«

حيث تعلق الحكم الشرعي به وهو الفقه ومطلق الضبط الذي هو شرط في الراوي هو الضبط ظاهراً 
قبل العلم عند االكثر النه يجوز نقل الخبر بالمعنى فيلحقة تهمة تبديل المعنى بروايته قبل الحفظ او 

حين السمع ولهـذا لمعنـى قلـت الروايـة عـن اكثـر الصـحابة لتعـذر هـذا المعنـى وهـذا الشـرط وان كـان 
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على ما بينا فان اصحاب الحديث قل ما يعتبرونه في حق الطفل دون المغفل فانـه متـى صـح عنـدهم 
 .»سماع الطفل او حضوره اجازو روايته

كـردن الفـاظ و   خوبي فهميدن و بيـان  معناي آن به  اصطالحي نزد محدثين كه(ضبط «
كه معنـاي   ظاهري اين است .ظاهري و باطني: بر دو قسم است) تمطلب يك روايت اس
باطني اين است كه آنچه بر آن حكم شرعي مبتني است لحـاظ   .گردد لغوي لفظ لحاظ مي

گويند، ولي ضبط مطلق كـه بـراي راوي شـرط اسـت، نـزد اكثـر        مي» فقه«گردد و آن را 
بنـابراين،  . باشد، زيرا كه از نظر آنان، روايت بالمعني جايز است ين ضبط ظاهري ميمحدث

وقت شنيدن حديث در اثر ضعف حافظه يا ضعف علم، در اداي روايت بـر راوي شـبهة   
و به همين جهت اكثـر صـحابه احاديـث كمـي روايـت      . شود درك مفهوم روايت پيدا مي

ولـي  . م عبـارات آن در روايـت، مشـكل اسـت    كردند، زيرا قرارداشتن عين مفهوم و تمـا 
هـا   دانند، حتي نـزد آن  اين را معتبر مي) عقل مغَفَّل و كم«نه در حق (محدثين در حق طفل 

 .»دانند هرگاه طفل شايستة درك شنيدن و حضور در مجلس باشد، روايت او را جايز مي
خالف قيـاس  اي كه فقيه نبـوده، اگـر روايـتش بـر     بحث ديگر اين است كه آن صحابه

مـذهب امـام   » بحر العلـوم «شرعي باشد، واجب العمل است يا خير؟ در اين رابطه عالمه 
 :نويسد را نقل كرده مي» فخر االسالم«

وجه قول االمام فخر االسالم ان النقل بالمعنى شائع وقلما يوجد النقل باللفظ فان حادثة واحدة 
المعنــى بعبــاراٍت  ذلــكيســت مترادفــة بــل قــد روى قــد رويــت بعبــاراٍت مختلفــٍة ثــم ان تلــك العبــارات ل

وال يلـزم منـه ... مجازية فاذا كان الراوي غير فقيـه احتمـل الخطـاء فـي فهـم المعنـى المـرادي الشـرعي
 .ذلكنسبتة الكذب معتمداَ الى الصحابي معاذ اهللا عن 

ار و بسـي  دليل قول امام فخر االسالم اين است كه روايت باالمعني عموماً شايع اسـت «
مختلفي بيان شـده و ايـن    هاي زيرا كه يك واقعه در قالب لفظ شود؛ كم روايت به لفظ مي

بلكه بيشتر مطالب در چارچوب عبـارات مجـازي    ،هم يكسان و مشابه نيز نيستندالفاظ با
بنابراين، چنانچه راوي فقيه نباشد اين احتمال وجود دارد كه در فهم مطلـب  . اند شدهبيان 

آيد كه به سوي صحابي  الزم نمي» معاذ اهللا«شتباه كرده باشد، از اين رو و مقصود شرعي ا
 .»غ نسبت داده شودودر
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قـدر بايـد مهـم    واقعه مهم باشد، شهادت نيز همـان   اندازهمحدثين از اين اصل كه هر
را چنـين بيـان   » ابـن مهـدي  «قـول  » المدخل«امام بيهقي در كتاب  اطالع نبودند؛ باشد بي

 :كند مي
سـانيد وانتقـدنا فـي الرجـال فـي الحـالل والحـرام واألحكـام شـددنا فـي األ ينـا عـن النبـي اذا رو «

 .)50F1(»سانيد وتسامحنا في الرجالائل والثواب والعقاب سهلنا في األذا روينا في الفضإو 
كنـيم در   در باب حالل و حرام و احكام، احاديث روايت مي هرگاه از رسول اكرم «

ولي چون در باب فضايل و ثـواب   كنيم؛ و راويان را نقد مي گيري ختقبول سند بسيار س
گيـري   و عقاب، روايت كنيم در اسناد قدري تساهل و در بـارة راويـان نيـز زيـاد سـخت     

 .»كنيم نمي
 :فرمايد امام احمد بن حنبل مي

ابــن اســحق رجــل نكتــب عنــه هــذه األحاديــث يعنــى المغــازي ونحوهــا وإذا جــاء الحــالل والحــرام «
 .)51F2(»ربعماً هكذا وقبض أصابع يديه األدنا قو ر أ

كنيم، اما  اي قرار دارد كه احاديث مغازي و غيره را از او روايت مي ابن اسحق در رتبه«
ريـم، ايـن را گفـت و چهـار     چون از حالل و حرام بحث شود، ما به اينگونه افراد نياز دا

 .»دو دست را جمع كردانگشت هر
گـاه علمـي راوي را   يـت واقعـه، رتبـه و جاي   پس ثابت شد كه محـدثين براسـاس اهم  

: نسبت به ابن اسحق امام احمد بن حنبل اظهار داشـت  ،همين اساسبر . دارند ملحوظ مي
ايـن همـان   . در مسايل حالل و حرام شهادت وي معتبر نيست ولي در مغازي معتبر است

اينكـه از  خواهان شهادتي در همـان پايـه اسـت و     اي است كه مقام و اهميت واقعه ضابطه
يابد و اهميت واقعـه مخـتص بـه احكـام فقهيـه       تبديل واقعه اهميت شهادت نيز تغيير مي

مطـرح كـرده و مـورد توجـه قـرار      مسئله اهميت نوعيت واقعه را فقهاي احنـاف  . نيست
ديدگاه علماي مذهب آنان اين است كه هر روايتي كـه مخـالف    ،بر همين اساس .اند داده
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ه راوي آن بررسي شود كه فقيه و مجتهد نيز بوده است يـا خيـر؟   قياس باشد، بايد در بار
 :مذكور است» منار«در كتاب 

لخلفاء الراشدين والعبادلة كان حديثه حجة ف بالفقه والتقدم فى االجتهاد كان عر إوالراوي «
 .)52F1(»ن  خالفه لم يترك إالَّ بالضرورةإيترك به القياس عمل به و 

، پـس  »عبادلـه «اد مشهور است، مانند خلفاي راشدين يا راوي اگر در علم فقه و اجته«
و اگر راوي . شود برخالف امام مالك حديثش حجت است و قياس در مقابل آن ترك مي

پـس اگـر    ،ثقه و عادل است اما فقيه نيست، ماننـد حضـرت انـس و حضـرت ابـوهريره     
تـرك   بـودن ضـرورت   گرنـه قيـاس   شود و آن عمل مي روايتش موافق با قياس است، بر

 .»شود نمي
ذكر حضرت ابوهريره به عنوان مثال گرچه قابل بحث و تأمل اسـت، زيـرا نـزد اكثـر     

گفتگوي واقعي در اصل  ود ولي اين بحثي جزيي و ضمني است؛علما وي فقيه و مجتهد ب
 .مسئله است

كند چـه   اي كه راوي بيان مي واقعه: تر و بيشتر اين امر قابل بحث است از همه مهم -7
زه اصل واقعه است و چقدر قياس و نظر راوي اسـت؟ از تفحـص و بررسـي بعضـي     اندا

كند، نظر شخصي وي اسـت   شود كه راوي آنچه را به عنوان واقعه ياد مي وقايع معلوم مي
هـاي بسـياري در كتـب سـيرت      و در حقيقت واقعه نيست، براي اثبات اين نظريـه مثـال  

 :كنيم سنده ميموجود است، در اينجا به ذكر يكي دو مثال ب
از ازواج مطهرات ناراضي شدند و مدتي جدايي را اختيار كردند،  وقتي رسول اكرم 

انـد؛ چـون    ازواج مطهـرات را طـالق داده   اين خبر مشهور وشايع شد كه رسول اكـرم  
آن : گفتنـد  حضرت عمر اين خبر را شنيد، به سوي مسجد نبوي آمد و در آنجا مـردم مـي  

 اكـرم  اند، حضرت عمر بـه محضـر رسـول     را طالق دادههمسران خويش  حضرت 
اين حـديث  . ام خير، من طالق نداده: آن حضرت فرمودند. حاضر شد و كسب اطالع كرد
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در بخاري در جاهاي متعدد با الفاظ مختلف مذكور است، روايتـي كـه در كتـاب النكـاح     
 :نويسد مذكور است در شرح آن حافظ ابن حجر مي

 َأوْ  ُمَشاَهَدةٍ  ِمنْ  ِحسِّيٍّ  َأْمرٍ  ِإَلى َمْرِجُعَها َيُكنْ  َلمْ  ِإنْ  نَاِقُلوَها َكثـُرَ  َوَلوْ  ُتَشاعُ  الَِّتي ارَ اْألَْخبَ  َوَأنَّ «
 رَآُهمْ  الَِّذينَ  النَّاسِ  َجْزمُ  وََكَذا التَّْطِليقِ  ِبُوُقوعِ  ِرَوايَةٍ  ِفي اْألَْنَصاِريِّ  َجْزمَ  فَِإنَّ  الصِّْدقَ  َتْستَـْلزِمُ  َال  َسَماعٍ 
نَـُهمْ  َشاعَ  أَنـَُّهمْ  َعَلى َمْحُمولٌ  ِبَذِلكَ  اْلِمْنَبرِ  ِعْندَ  ُعَمرُ   تـََوهََّمهُ  الَِّذي التـََّوهُّمِ  َعَلى بَِناءً  َشْخصٍ  ِمنْ  َذِلكَ  بـَيـْ
 أَنَّهُ  فََأَشاعَ  طَلََّقُهنَّ  أَنَّهُ  ِبَذِلكَ  اَدتُهُ عَ  َتْجرِ  َلمْ  ِلَكْونِهِ  َفَظنَّ  ِنَساَءهُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّبيِّ  اْعِتَزالِ  ِمنِ 

َتَدأَ  الَِّذي بَِهَذا َوَأْخَلقُ  بِهِ  النَّاسُ  فـََتَحدَّثَ  َذِلكَ  َفَشاعَ  طَلََّقُهنَّ   اْلُمَناِفِقينَ  ِمنَ  َيُكونَ  َأنْ  َذِلكَ  بِِإَشاَعةِ  ابـْ
 .»تـََقدَّمَ  َكَما

ها بسيار باشند، ولي اگر اساس آن خبرها  آنشوند گرچه راويان  خبرهايي كه شايع مي«
ها نيست، چنانكه مرد  امر حسي يعني مشاهده يا سماع نباشد، مستلزم صدق و صحت آن

انصاري و كساني را كه حضرت عمر كنار منبر ديده بود كه به طالق يقـين كـرده بودنـد،    
يي اختيـار  اين است كه شخصي آن حضرت را ديده كه از ازواج مطهرات جدا محمول بر

 كـه آن حضـرت    انـد  كردهو چونكه اين امر برخالف عادت ايشان بوده، گمان  اند كرده
 ؛انـد  ه و مردم براي يكديگر بيان نمودهها را طالق داده است، پس اين خبر را شايع كرد آن

و اين احتمال هم وجود دارد كه اولين كسي كه ايـن خبـر را ميـان مـردم شـايع كـرده از       
 .)53F1(»ه استمنافقين بود
دارنـد  اند و همه اظهار مـي  مام صحابه در مسجد نبوي گرد آمدهر است كه تجاي تدب :

اند و تعداد  صحابه همگي عادل و ثقه. »اده استازواج مطهرات را طالق د رسول اكرم «
شـود،   با وجود اين وقتي تحقيـق و بررسـي مـي   . كنند ها اين واقعه را بيان مي كثيري از آن

حـافظ  . بلكه قياس و نظر خود آنان بوده اسـت  ،شود كه آن واقعه درست نبوده معلوم مي
اولين راوي از منافقين بوده اسـت، در بـارة    :ر جرأت بزرگي كرده و اظهار داشتهابن حج

هـا واقعـه    حضرت عايشه اينگونه وقايع بسياري در روايات مذكور است كـه يكـي از آن  
صادق است كه حافظ ابن حجر در اينجا اظهـار   است و در مورد آن همان احتمال» افك«
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يعني نخست منافقين آن را به وي نسبت دادند و سپس ميان مسلمانان شـايع  . داشته است
 .شد

. انـد  ت تـأثير خـود قـرار داده   عوامل خارجي همواره فن تـاريخ و روايـت را تحـ    -8
مانان هميشـه  ترين عامل مؤثر و قوي، عامل حكومت و اقتدار است، ولي براي مسـل بزرگ

تـدوين  . رف كنـد ها را از مسير واقعيت منح جاي افتخار است كه شمشير نتوانسته قلم آن
» اندلس«تا » سند«اميه نود سال كامل از  بني. اميه صورت گرفته است احاديث در عصر بني

دادنـد  خطبا را تحت فشار قرار . كردند اهانت مي» آل فاطمه«در مسجد جامع به ) اسپانيا(
(را لعن كنند  حضرت علي در روز جمعه بر سر منبرتا 

54F

1(. 
هـا نـام    هزاران احاديث در فضايل امير معاويه و غيره جعل كردنـد، در زمـان عباسـي   

ه چه شد؟ در همان در احاديث وارد نمودند؛ اما نتيج گويي هريك از خلفا را به طور پيش
 :زمان محدثين قد علَم كرده علناً اعالم داشتند

 .»اين احاديث دروغ و جعلي اندتمام «
اميـه و   هـا پـاك و صـاف شـده اسـت و بنـي       اشاكامروزه فن حديث از آن خَس و خ

عباس كه خود را ظل اهللا و جانشين پيامبر ناميدند، در همان موقعيت و جايگـاهي كـه    بني
 .قرار دارند ،شايسته آن بودند

 :ن خوانداي بدين مضمو شاعري در دربار مأمون الرشيد قصيده روزي
در قيد حيـات بـودي در مـورد     اگر تو بعد از وفات رسول اكرم ! اي امير المؤمنين«

 .»كردند ميهردو گروه بر دست تو بيعت  گرفت؛ از همان اول نزاعي صورت نميخالفت 
 :در همان مجلس شخصي قيام كرد و اظهار داشت

ها است در  عباسي گويي، پدر اميرالمؤمنين حضرت عباس كه جد اعالي تو دروغ مي«
 .»آن موقع حضور داشت، چه كسي از او پرسيد؟

 .مأمون الرشيد بر اين جواب گستاخانه ولي سخن حق و راست آفرين گفت

                                           
دهنـد افتـراء و    نسـبت مـي   ها اين مسأله را به حضرت معاويه رضي اهللا عنها آنچه در بعضي از كتاب -1

 )مترجم. (اند اي داشته كذب محض است، البته ساير حكام بني اميه چنين رويه
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در مغـازي  هـايي از آن   ماند، به همـين جهـت نشـانه    اثر نمي بازهم اين عامل بزرگ بي
مي و فتوحات را بـا  هاي رز نگاري قديم چنين بود كه كارنامهروش تاريخ . شود يافت مي

اشـرت يـا بـه    وقايع نظم و نسق مملكتي و تمـدن و مع . نوشتند نهايت تفصيل و شرح مي
شد كـه مـورد    اثر نوشته مي آمد و يا چنان به طور پراگنده و بي نميكلي به رشتة تحرير در

 .گرفت توجه قرار نمي
قرار گرفت و  زماني كه در اسالم، تأليف و تصنيف كتب شروع شد، اين موارد مد نظر

گذاشته شد، همچنانكه تاريخ شاهان » مغازي«، »سيرت«اولين نتيجة آن اين بود كه نام فن 
بـه همـين جهـت اولـين     . شـود  نوشـته مـي  » شـاهنامه «و » نامـه  جنـگ «و سالطين با نـام  

بـه نـام مغـازي    » سيرت ابن اسحق«و » سيرت موسي بن عقبه«هاي سيرت، مانند  تصنيف
هـا را عنـوان قـرار     ها چنين است كه مانند تاريخ شاهان، سال كتاب ترتيب اين. مشهورند

هاي  اين حاالت بيشتر در معركه. شود ها بيان مي دهند و به همان ترتيب وقايع و جريان مي
شوند، اين روش براي بيان تاريخ  ها شروع مي ها تحت عنوان غزوه جنگي هستند و داستان

و براي بيان سيرة نبوي به طريق اولـي غيـر    سلطنت و حكومت صحيح و مناسب نيست،
 .مناسب است

آينـد و در ايـن    وقايع جنگي به طور ناخواسته و ناگزير پيش مـي  براي پيامبر اكرم 
اما اين صـورت اصـلي   . شود ساالر نمودار مي حالت خاص او به صورت يك فاتح يا سپه

از تقدس، حلم و بردباري، اي  رفتار و كردار وي نيست، هر بخشي از زندگي پيامبر منظره
عفو و گذشت، ايثار و همدردي عمومي است؛ بلكه زماني كه به عنوان اسـكندر مقـدوني   

. بلكه فرشته يزداني است ،يابد كه اين اسكندر نيست بين درمي شود، نگاه ژرف نمودار مي
 .بدين سبب روش مغازي در كتب حديث از روش آن در كتب سيرت كامالً جدا است

يهـود بنـي نضـير را محاصـره      هنگامي كه رسول اكرم : نويسند نگاران مي رهتمام سي
اجمـالي آن  / در قرآن مجيد نيز تـذكره  . (ها قطع شوند هاي آن كردند، فرمان دادند تا نخل

ها نسبت به اين دستور اعتراض  نويسند كه يهودي نگاران اين را هم مي سيره) بيان گرديده
ولـي مـورخين فقـط    » رخالف انصاف و اخالق بشريت استاين عمل ب«: كردند و گفتند
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شـان ادامـه    كنند و بدون اينكه به آن پاسـخي بدهنـد، بـه مباحـث     اين اعتراض را نقل مي
 .دهند مي

يكي از مباحث بسيار مهم و قابل توجه در علم حديث اين است كه اگـر روايتـي    -9
حه باشد، آيـا بـه صـرف    برخالف عقل يا مسلمات فقهي و شرعي و يا ديگر قرائن صحي

سند روايت متصل است بايد مورد پذيرش قرار بگيرد يـا   سلسلهاند و  ه راويان آن ثقهاينك
هر حديثي كه مخـالف عقـل باشـد، نيـازي بـه      : نه؟ گرچه عالمه ابن جوزي نوشته است

ولي اين ضابطه اشـكال بحـث را   ) چنانكه قبالً ذكر شد( ،جرح و تعديل راويان آن نيست
حاميـان پـذيرش    .نشـده اسـت   كند، كلمة عقل يك كلمه نامشـخص و تعريـف   حل نمي

چنانچه به اين كلمه وسعت داده شود، هر شخص هـر روايتـي را كـه    : نويسند روايت مي
بـه نظـرم ايـن روايـت     : گويـد  كند و مي مبناي فهم و درك عقل خود انكار مي بخواهد بر

 .برخالف عقل است
: بحث مشكل است، عموماً تصور بـر ايـن اسـت   حقيقت اين است كه حل قطعي اين 

ة سند در هيچ جـايي منقطـع نشـود، آن    سلسلو  هر روايتي كه ثقه و مستند باشند راويان
 :هاي ذيل توجه شود به مثال بودن قابل انكار نيست؛ روايت با وجود خالف عقل

: را كه در آن مذكور است »تلك الغرانيق العلى«بعضي از محدثين حديث  –الف 
ها تعريف و  ها از بت خارج ساخت كه در آنالفاظي  شيطان از زبان رسول اكرم 

اند و بر ابطال آن اين دليل عقلي را  ، ضعيف و غير قابل اعتبار دانستهتوصيف شده بود
 :اند كردهبيان 
 .»ذلكسلم ولم ينقل أممن  رتد كثيرلو وقع ال«

گشـتند، حـال    ن از اسالم برمـي يعني اگر اين واقعه صحت داشت، بسياري از مسلمانا
 .آنكه چنين امري ثابت نيست

 :نويسد حافظ ابن حجر در فتح الباري اين قول را نقل كرده، مي
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علـى أن  ذلـك ن الطرق اذا كثرت وتباينت مخارجهـا دلال يتمشى على القواعد فإ ذلكوجميع «
 .)55F1(»صالً لها أ
هـاي روايـت،    يرا هرگـاه روش شوند، ز تمام اين اعتراضات بر مبناي اصول وارد نمي«

دليل بر اين است كه آن روايـت داراي اصـل و مأخـذ     ها مختلف باشند متعدد و مأخذ آن
 .»است

 .سه بار دروغ گفت حضرت ابراهيم : در صحيح بخاري مذكور است -ب
كـه از آن دروغگـويي حضـرت     امام رازي اين حـديث را بـه ايـن دليـل انكـار كـرد      

تر اين است كه يكـي از راويـان آن را دروغگـو     د، لذا راه آسانشو استنباط مي ابراهيم
 .بدانيم

 :نويسد اين قول امام رازي را نقل كرده مي» قسطالني«عالمه 
لــى الخليــل وكيــف إولــيس فيــه نســبة محــض الكــذب  إذا الحــديث صــحيٌح ثابــتٌ فلــيس بشــيٍء «

ذ ظاهر إختي وعن سارة أ »هم هذابل فعله كبير «و » ني سقيمإ« :لى تخطئة الّراوي مع قولهإالسبيل 
 .)56F2(»ة بالريٍب غير مرادثهذه الثال

قول امام رازي هيچ اعتباري ندارد، زيرا كه حديث ثابت است و كذب محـض در آن  (
در  ،راوي چگونـه ممكـن اسـت    تخطئـه ) اين اظهار(به سوي ابراهيم نسبت داده نشده و 

و » بـل فعلـه كبيـرهم هـذا    » «قيماني س«: حالي كه اين قول حضرت ابراهيم موجود است
 .)ها قطعاً مراد نيست گانه، مفهوم ظاهر آن هاي سه زيرا كه از اين جمله» سارة اختي«

اري از اين قبيل وجود دارد كه به منظور اختصـار فقـط دو مثـال را ذكـر     يسهاي ب مثال
الئـل  كرديم، در مقابل اين گروه از محدثين گروه ديگري نيز وجود دارند كـه براسـاس د  

كنند و اين روش در  عقلي و قرائن حالي در پذيرفتن بعضي از احاديث انديشه و تأمل مي
عهد خود اصحاب كرام آغاز شده بود و تا آخرين زمان محدثين تداوم داشت، چون ايـن  

 :كنيم هاي متعددي ذكر مي نظر برخالف افكار عمومي است، لذا براي آن مثال

                                           
 .طبع مصر 333/ 8فتح الباري  -1
 .389/ 5قسطالني  -2
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بداهللا بن عبـاس ايـن حـديث را بيـان كـرد كـه       حضرت ابوهريره براي حضرت ع -1
، »شـود  به هرچيز كه آتش برسد از خوردن آن وضـو باطـل مـي   «: فرمودند رسول اكرم 

آيد كه از آب گرم استفاده كـرديم   بنابراين، الزم مي«: حضرت ابن عباس س اظهار داشت
 ل اكـرم  هرگاه حـديثي از رسـو  ! برادرزاده«: حضرت ابوهريره گفت» بايد وضو بگيريم

 .)57F1(»شنيدي، افسانه بيان كن
  هـاي حضـرت علـي    ضـاوت قيـك بـار   : در مقدمه صحيح مسلم مذكور است -2

كـرد و   ها را نقل مـي  ابن عباس آن. بر حضرت ابن عباس عرضه شد) شده پرونده فيصله(
 »ضـلّ  قـد  ن يكـون أال إواهللا ما قضى بهـذا علـى   « :گفت يكرد و م بعضي را ترك مي

حضرت علي چنين قضاوت نكرده مگر اينكه گمراه شده باشـد و چـون   ! داسوگند به خ(
بعد از اين روايت در صـحيح مسـلم    ).پس اينگونه هم قضاوت نكرده است ،گمراه نشده

مردم نزد حضرت عبداهللا بن عباس كتابي آوردنـد كـه در آن   : اين روايت نيز مذكور است
 بن عباس به قدر يـك گـز از   هاي حضرت علي نوشته شده بود، حضرت عبداهللا قضاوت

(كتاب را باقي گذاشت و بقيه كتاب را پاك و محو كرد
58F

شود كه حضرت  پس معلوم مي. )2
هـا   ها قيـاس و اسـتنباط كـرد كـه آن     ابن عباس فقط از مطالعه مضمون آن كتاب قضاوت

 .نيستند و نيازي ندانست كه در بارة راويان و سند آن تحقيق و بررسي كندصحيح 
  محمود بن ربيـع  :مذكور است »باب صلوة النوافل جماعة«صحيح بخاري در  -3

ال «هركس خالص براي خدا : اي اين حديث را بيان كرد كه آن حضرت فرمودند در جلسه

بگويد، خداوند آتش جهنم را بر وي حرام كرده است، در آن مجلس حضرت  »ال اهللاإله إ
خانة وي سـكونت داشـتند نيـز حضـور     هفت ماه در  ابوايوب انصاري كه رسول اكرم 

 :اين حديث را شنيده اظهار داشت. داشت
 .»َما قـُْلَت َقطُّ : َواللَِّه َما َأُظنُّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَالَ «

                                           
1- ابن ماجه و ترمذي حديث الوضوء ممت النارا مس. 
شود كه آن كتاب به صورت طومار نوشـته شـده    از اين معلوم مي: در نووي شرح مسلم مذكور است -2

 .گذاشتند پيچانيدند و مي ها را به هم چسبانده و مي د، چنانكه در زمان قديم مكتوببو
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تـه  گـويي گف  آنچه تو مـي  كنم كه رسول اكرم  من هرگز گمان نمي! سوگند به خدا«
 .»باشد

بودن او ترديد نداشـت، ولـي    ايوب در ثقه صحابي بود و حضرت ابو محمود بن ربيع
چون اين حديث نزد وي برخالف آيات قرآن بود، حضرت ابو ايوب بر آن يقين نكـرد و  

گرچه در صحيح بخاري مذكور است كـه  . اند چنين نفرموده آن حضرت : اظهار داشت
مورد تأييد قرار » عتبان«وي خود محمود بن ربيع به مدينه آمد و اين حديث را از طريق را

براي حضرت ابو ايوب بنا به عللـي كـه بـر     .ولي اين امر تأثيري بر اصل قضيه ندارد ،داد
روايت محمود بن ربيع شبهه پيدا شده بود، به همان علل بر روايت عتبان نيز برايش شبهه 

داد  را هم نمي دانست و اين احتمال حضرت ابو ايوب محمود را دروغگو نمي. شد پيدا مي
كه شايد در فهم مفهوم روايت اشتباهي از وي سر زده باشد، اين احتمال به عينه در راوي 

شما از : همچنانكه حضرت عايشه به بعضي از صحابه گفته بود. اول نيز قابل صدق است
(شود كنيد ولي بينايي و شنوايي انسان مرتكب اشتباه مي افراد راستگو روايت مي

59F

1(. 
. روايـت تـيمم را بيـان كـرد      عمار بن ياسر در مقابـل حضـرت عمـر    حضرت -4

مذكور اسـت، چنـين   » باب التيمم«حضرت عمر باور نكرد و همچنانكه در صحيح مسلم 
چنانكه بر همـين اسـاس حضـرت    ). از خدا بترس! يعني عمار( »!اتق اهللا يا عمار«: گفت

: الل كرد، حضرت عبداهللا گفتموسي نزد حضرت عبداهللا بن مسعود از آن روايت استدابو
(آري، ولي حضرت عمر از روايت حضرت عمار مطمئن نشدند

60F

2(. 
از نوحة مردم به مرده عذاب «: وقتي نزد حضرت عايشه اين حديث روايت شد -5

: وي بر اين اساس كه اين روايت برخالف آية قرآن مجيد است، آن را منكر شد. »رسد مي

﴿           ﴾ ]١٦٤: األنعام[. 

 .»دارد ای بار ديگری را برمنی هيچ بار بردارنده«

                                           
 .كتاب الجنائز :صحيح مسلم -1
 .باهب التيمم ،صحيح بخاري -2
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رسـول  «: همچنين هنگامي كه در محضر حضرت عايشه ل اين حـديث بيـان شـد    -6
شـنوند، حضـرت    هـا مـي   گويم آن آنچه من مي: شدگان بدر فرمودند در بارة كشته اكرم

راوي اين روايت اگرچـه عبـداهللا بـن    . )61F1(»ابن عمر مرتكب اشتباه شده است: عايشه گفت
عمر صحابي مشهور است، ولي حضرت عايشه به اين جهت روايتش را انكار كرد كـه از  

انـد كـه    اكثر محدثين در اينجا ثابت كرده .نظر وي روايت مذكور برخالف قرآن مجيد بود
ـ   روايت صحيح است و اجتهاد حضرت عايشه كه براساس آن رو ود ايت را انكـار كـرده ب

خـواهيم ثابـت    ما كاري به اين بحث نداريم، بلكه در اينجا اين امر را مـي  صحيح نيست؛
بـودن راوي آن از ايـن    كنيم كه در بزرگان صحابه افرادي بودند كه روايت را با وجود ثقه

 .ند كه برخالف داليل عقلي يا نقلي استدكر جهت قبول نمي
گاه زن طـالق داده شـود، مخـارج و    يكي از مسايل مورد اختالف اين است كه هر -7

 اطمه بنت قيس يكي از صحابيات بود،مسكن زمان عدت بر شوهر واجب است يا خير؟ ف
فتم آن حضرت برايم حق نفقه ر نزد رسول اكرم : گويد او مي ،شوهرش او را طالق داد

بيـان كـرد، حضـرت عمـر       ن قايل نشدند، او اين حديث را نزد حضرت عمـر و مسك
سـئله بـه   دانيم م را بنابر گفتة يك زن كه نمي ا كتاب خدا و سنت رسول اكرم م: فرمود

روايت فاطمه بنـت  اما شعبي در مجلسي اين . كنيم رها نمي يادش هست يا فراموش كرده
تـو چنـين حـديثي بيـان     : هايي به او زد و گفت اسود بن يزيد سنگريزهقيس را بيان كرد، 

(مورد حديث مذكور نقل كردكني، سپس نظر حضرت عمر را در  مي
62F

2(. 
ن نيز گروهي وجود داشت كـه بـر مبنـاي وجـوه     پس از دوران صحابه در ميان محدثي

اگرچه راويان آن ثقـه و   كردند؛ بعضي از روايات خودداري ميعقلي و يا نقلي از پذيرش 
 :)به موارد زير توجه شود. (قابل اعتماد بودند

                                           
 .اين روايت در صحيح مسلم كتاب الجنائز با طرق متعدد روايت شده است -1
 .صحيح مسلم كتاب الجنائز -2
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و بـا  عفت و پاكدامن بود اشق شد و باگويد هركس ع ست كه ميضعيفي ا ثحدي -8
اين حديث را با داليـل  » معادزاد ال«حافظ ابن القيم در  همان حال وفات كرد شهيد است؛

 :نويسد ثابت كرده كه باطل است و مي عقلي
 .)63F1(»فلو كان اسناد هذا الحديث كالشمس كان غلطاً و وهما«
 .»لط و وهم استهم غواضح باشد باز گرچه سند اين حديث مانند آفتاب«
در صحيح مسلم كتاب الجهاد باب الفيء، روايت شده است كه حضرت عبـاس و   -9

 :آمدند، حضرت عباس به حضرت عمر گفت  حضرت علي به محضر حضرت عمر
 .)64F2(»اْقِض بـَْيِني َوبـَْيَن َهَذا اْلَكاِذِب اْآلِثِم اْلَغاِدِر اْلَخاِئنِ «
 .»كار و خائن قضاوت كنرم دروغگو، مميان من و ميان اين مج«

شـود، لـذا    چونكه در شأن حضرت علي اين الفاظ از زبان هيچ مسلماني خـارج نمـي  
عالمه مازري نسبت بـه  . بعضي از محدثين از نسخة كتاب خود اين الفاظ را خارج كردند

 :نويسد اين حديث مي
 .)65F3(»لى روايتهاانسدت طرق تأويلها نسبنا الكذب إ اذا«
 .»دانيم ل اين حديث مسدود شد ما راويان آن را دروغگو ميهرگاه طريق تأوي«

را  هنگامي كه خداوند متعال حضـرت آدم  «: در صحيح بخاري مذكور است -10
 :نويسد حافظ ابن حجر در شرح اين حديث مي. »خلق كرد، قد و قامت او شصت گز بود

 َأنَّ  َعَلى َتُدلُّ  َمَساِكنَـُهمْ  فَِإنَّ  ثَُمودَ  َكِديَارِ  السَّاِلَفةِ  مِ اْألُمَ  آثَارِ  ِمنْ  اْآلنَ  يُوَجدُ  َما َهَذا َعَلى َوَيْشُكلُ «
 َما اْآلنَ  ِإَلى ِلي َيْظَهرْ  َوَلمْ  ...السَّاِبقُ  التـَّْرتِيبُ  يـَْقَتِضيهِ  َما َحَسبِ  َعَلى الطُّولِ  ُمْفِرطَةَ  َتُكنْ  َلمْ  قَاَماتِِهمْ 

ْشَكالِ  َهَذا يُزِيلُ   .)66F4(»اْإلِ

                                           
 .ورطبع كانپ 96/ 2زاد المعاد  -1
 .نووي شرح مسلم -2
 .نووي شرح مسلم كتاب الجهاد باب الفيء -3
 .طبع مصر 160/ 16فتح الباري  -4
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ين روايت اشكال وارد است، چون آثاري كه از اقوام پيشين موجـود انـد،   بر صحت ا«
امت آنان آنقدر دراز نبوده كه قشود كه  ها ثابت مي هاي قوم ثمود، از مشاهده آن مثالً مكان

 .»ام هبه حال جواب اين اشكال را نيافت شود و تا از بيان سابق معلوم مي
خطـاب بـه خداونـد     هيم حضـرت ابـرا   :ح بخـاري روايـت اسـت   در صحي -11

در شرح ايـن حـديث   . »تو با من وعده كرده بودي كه مرا رسوا نكني! اي خدا« :گويد مي
 :نويسد حافظ ابن حجر مي

 .)67F1(»صله وطعن في صحتهل االسماعيلى هذا الحديث من أوقد استشك«
بر اين حديث اشـكال وارد كـرده و بـر صـحت آن طعـن وارد كـرده       » اسماعيلي«و (
 .)است
ر فـن  جواب داده است، ولي مقام اسماعيلي د» اسماعيلي«افظ ابن حجر به اعتراض ح

مورد است، ولي قابـل   بي» اسماعيلي«لذا اگرچه اعتراض  .حديث از ابن حجر باالتر است
 .چون از نظر وي اين حديث برخالف استدالل است ،توجه است

موني را ديدم كـه زنـا   من در زمان جاهليت مي«: از عمرو بن ميمون روايت است -12
حافظ ابن عبدالبر كـه  . »ها جمع شده بودند و آن را سنگسار كردند كرده بود و بقيه ميمون

از محدثين مشهور است، در صحت اين حديث بر اين اساس تأمـل كـرده كـه حيوانـات     
هـا   اساس بـه آن  شود و نه بر اين ها نه زنا اطالق مي تكليف شرعي ندارند، لذا بر فعل آن

 :نويسد حافظ ابن حجر مي .شود فر داده ميكي
وقد استنكر ابن عبدالبر قصة عمرو بن ميمون هذه وقال فيها اضافة الزنا الى غير مكلف «

 .)68F2(»واقامة الحد على البهايم
ابن عبدالبر اين داستان عمرو بن ميمون را انكار كرده و گفته است كه در آن فعل زنا «

 .»ده و اقامة حد بر جانوران بيان گرديده استبه سوي غير مكلف نسبت داده ش

                                           
 .384/ 8فتح الباري  -1
 .122/ 7فتح الباري  -2
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كـه ايـن روش اعتـراض پسـنديده      حافظ ابن حجر اين قول را نقل كرده نوشته است
 .اند ها جن بوده است غالباً اين ميموناگر سند صحيح  ،نيست
در صحيح بخاري از حضرت انس روايت است كه يك بار ميان طرفداران عبداهللا  -13

(زاعي درگرفتبن ابي و صحابه ن
69F

 :، در آن موقع اين آيه نازل شد)1

﴿                         ﴾ ]٩: احلجرات[. 

 .»ها صلح و آشتي برپا كنيد هم جنگيدند ميان آناگر دو گروه از مسلمانان با«
ابـن ابـي و گـروه وي در ظـاهر نيـز       شود كه تا آن موقـع عبـداهللا   از روايات ثابت مي

بر صحت اين حـديث اعتـراض كـرده و گفتـه     » ابن بطال«بنابراين، . مسلمان نشده بودند
 هرگاه ميان دو: شدهاقعه نيست، زيرا كه در آيه تصريح است كه آيه قرآني متعلق به اين و

حافظ . اً كافر بودو در اينجا گروه عبداهللا ابن اُبي علن ،گروه از مؤمنان نزاعي صورت گيرد
اينگونـه وقـايع زيـاد     :به طور تغليب چنين گفته شده است ابن حجر به آن پاسخ داده كه

مراتب سند،  سلسلهبسياري از محدثين در كنار توجه به  ،شود ها معلوم مي هستند كه از آن
 دهند كه شواهد و قرائن ديگر موافق با آن هسـتند  اين موضوع را هم مورد توجه قرار مي

 .يا خير
 يعني الفاظي كه رسول اكرم ،است» روايت بالمعني«ث مهم مسئله يكي از مباح -14

اند، آيا عيناً همان الفاظ بايد روايت شوند و يـا اداي مطلـب    و يا اصحاب كرام بيان داشته
انـد   في دارند، اكثر آنان اظهار داشـته ها كافي است؟ محدثين در اين باب نظريات مختل آن

اوي مطلب را در قالب الفاظ خود طوري بيان كند كه در اصل موضوع تفاوتي به كه اگر ر
وجود نيابد، پايبندي به روايت اصل الفاظ الزم نيست، ولي تشخيص ايـن امـر كـه اصـل     

بنابراين، بعضي از محدثين مانند . يك امر اجتهادي است ،مطلب ادا شده يا تغيير پيدا كرده
الم بن جعد، قتاده و امام مالك رحمهـم اهللا بـه تـك تـك     عبدالملك بن عمر، ابوزرعه، س

(كردند و عين الفاظ را روايت مي ؛بودند بندالفاظ پاي
70F

ولي بـديهي اسـت كـه از هـزاران     . )2

                                           
 .تفصيل نزاع در بخاري، كتاب العلم مذكور است -1
 .سنن ترمذي، كتاب العلل -2
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هم در دوراني كه مسئله تحرير توانستند اينگونه عمل كنند و آن  راوي فقط چند نفري مي
چنين معمول بود كه راوي مطلب حديث را بنابراين، عموماً . و نوشتن رواج پيدا كرده بود
اين قول سفيان ثـوري را  » العلل«جامع ترمذي در كتاب  .كرد در قالب الفاظ خود بيان مي

 :نقل كرده
 .»نما هو المعنىإحدثكم كما سمعت فال تصدقوني أني إن قلت لكم إ«
مرا قبـول   پس حرف ؛كنم شنوم، عيناً آن را بيان مي اگر من به شما بگويم كه آنچه مي«

 .»كنم نكنيد، من فقط مطلب را بيان مي
، »ابـراهيم نخعـي  «، »محمـد بـن سـيرين   «، »واثله بن االسقع«ترمذي در اين باره اقوال 

آن افـراد از صـحابه كـه    . و چند نفر ديگر را نقل كرده است» امام شعبي«، »حسن بصري«
سنن ابن «در مقدمه . كرد شان تغيير پيدا مي بسيار محتاط بودند، هنگام روايت حديث حال

من هميشه شب پنجشنبه به محضـر عبـداهللا   : قول عمرو بن ميمون را نقل كرده كه» ماجه
ايـن را   شدم و هيچگاه از وي نشـنيدم كـه بگويـد، آن حضـرت      بن مسعود حاضر مي

يك روز از زبانش اين جمله خارج شد، ناگهان سر را پايين آورد آنگـاه نگـاهم   . فرمودند
هـا سـرازير    هاي پيراهنش باز و اشك از چشم ديدم كه ايستاده است و دكمه ،فتادبر وي ا

اند و يا چنان،  چنين فرموده رسول اكرم : گويد و مي اند كردههاي گردنش باد  است، رگ
امام مالك حالش چنان بود كه هرگـاه حـديث    .ن و يا كمتر از آن و يا مشابه آنيا بيشتر آ

يـا چنـين    اين را فرمـوده بودنـد   آن حضرت : گفت شد و مي كرد بيمناك مي روايت مي
حضور  بيك سال كامل در محضر عبداهللا بن عمر : گويد امام شعبي مي .فرموده بودند

 .ولي هيچگاه او را مشاهده نكردم كه حديثي روايت كند ،داشتم
سـفر   من همراه با سعد بن مالك از مكه مكرمه تا مدينة طيبه: گويد سائب بن يزيد مي

در حالي كـه   ،روايت نكرد ولي در تمام مسير راه يك حديث هم از رسول اكرم  ،كردم
 .او صحابي بود

تو چرا مانند ساير صحابه حديث روايـت  : حضرت عبداهللا بن زبير از پدر خود پرسيد
همـراه   از زماني كه مسلمان شدم، همـواره بـا آن حضـرت    : كني؟ او اظهار داشت نمي



 فروغ جاويدان   118

هركس به من روايت دروغـي را نسـبت دهـد،    : فرمودند ايشان شنيدم كه ميولي از  ،بودم
(بايد جايگاهش را در آتش جهنم مهيا سازد

71F

1(. 
ِإيـَّاُكْم وََكثْــَرَة «: بر سر منبر ارشاد فرمودند ابن ماجه روايت كرده است كه رسول اكرم 

قابـل توجـه    امـر مخصوصـاً   ، اين»ه باشيد از من بسيار روايت نكنيدآگا« )72F2(»اْلَحِديِث َعنِّـي
بودن و يا غير  شود، ارتباطي به ثقه كردن اين نوع احاديث تأمل مياست كه وقتي در قبول 

 .ه و مستند، اصالً قابل تصور نيسـت بودن راوي ندارد و كذب و دروغگويي راويان ثق ثقه
روايات  ولي راوي ثقه نيز ممكن است در فهم مطلب روايت و يا در اداي آن اشتباه كند و

هنگامي كه نزد حضرت عايشـه صـديقه   . گيرند ثقات بر همين اساس مورد انكار قرار مي
 :اين روايت عبداهللا بن عمر بيان شد

 .»ِإن اْلَميِّت ليعذب ببكاء اْلَحيّ «
 .»شود ها عذاب داده مي خواني شود، به آن ها نوحه اگر بر مرده«

 :حضرت عايشه فرمود
ثُونَ « بـَْيِن َوَلِكنَّ السَّْمَع ُيْخِطئُ  ِإنَُّكْم لَُتَحدِّ  .)73F3(»َعْن َغْيِر َكاِذبـَْيِن َوال ُمَكذَّ
 .»كند ولي گوش اشتباه مي ،شما نه دروغگو هستيد و نه راويان شما دروغگو هستند«

 :در روايتي ديگر مذكور است كه حضرت عايشه در بارة عبداهللا بن عمر فرمود
 .»َأْخطَأَ  َأوْ  ِكنَُّه َنِسيَ َأَما ِإنَُّه َلْم َيْكِذْب، َولَ «
 .»آري، او دروغ نگفته ولي فراموش كرده و يا اشتباه نموده است«

روايت آحاد يا خبر واحد آن است كـه در  بحث ديگر مسئله روايت آحاد است،  -15
در جايي مدار روايات بر يـك راوي باشـد و راوي ديگـري آن را تأييـد     ة اسناد آن سلسل

بودن اين نوع روايات، ميان اهل فـن   بودن و يا ظني رش و انكار و يقينينكند، در بارة پذي
مـا   .ا اين در واقع انكار بديهيات استمعتزله خبر واحد را قطعاً منكرند، ام. اختالف است

                                           
 .تمام اين اقوال در مقدمه ابن ماجه مذكور اند -1
 .5/ابن ماجه  -2
 .مسلم، كتاب الجنائز -3
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در وقايع روزمره زندگي اكثر بر اين نوع روايات بدون حجت و اصرار فوراً يقين و بـاور  
رويـم و   مـا فـوراً برخاسـته و مـي     ،خواهـد  زيد شما را مـي  :گويد كنيم؛ يكي به ما مي مي

در مقابـل معتزلـه اكثـر     .كنـيم  حد است و مـا آن را قبـول نمـي   گوييم كه اين خبر وا نمي
اما اين نيز در حقيقت تفريط است و طرز عمل  ،ن قائل اندمحدثين به صحت و قطعيت آ

 .صحابه مخالف آن است
ر حضرت عمر رفت و سه بار اجازه طلبيد، موسي اشعري به محضيك بار حضرت ابو

هنگامي كه حضـرت   .وي باز گشت ،چونكه حضرت عمر مشغول كاري بود جوابي نداد
از : عمر از كار فارغ شد، او را فرا خواند و علت بازگشت را جويا شد، وي اظهار داشـت 

ضـرت  ح .جوابي نرسيد برگرديد كه اگر بعد از سه بار كسب اجازه شنيدم رسول اكرم 
حضـرت ابوموسـي   . كـنم  ه تو را مجازات ميات گواه بياور و گرن بر اين گفته: عمر فرمود

موسي اشعري حضرت عمر حضرت ابو. عمر قبول كردآنگاه حضرت  ،اشعري گواه آورد
ها در بارگاه نبوت حضور داشت و اين حـديث از   ولي چون سال ،دانست را دروغگو نمي

اي بـود كـه عمومـاً پـيش      نكه حديث در مـورد مسـئله  حال آ(نشنيده بود  رسول اكرم 
، به همين جهت حضرت عمر به لحاظ اهميت واقعه فقط شهادت يك شخص را )آيد مي

 .كافي ندانست
كه نسبت مادر بزرگ به يك ميت را داشت، حاضر   زني در محضر حضرت ابوبكر

نشـده  ارث ذكـر  در قرآن براي جده : حضرت ابوبكر اظهار داشت. شد و ادعاي ارث كرد
حضرت مغيره بن شـعبه   .تي در اين باره برايم معلوم نيسترواي است و از آن حضرت 

حضـرت  . دادنـد  يـك ششـم مـال ميـت را مـي      ،بـه جـده   شهادت داد كه آن حضرت 
شهادت او را در بارة اين واقعه به تنهايي كـافي ندانسـت و هنگـامي كـه يـك       ابوبكر

دت داد، آنگاه حضرت ابـوبكر بـه آن زن سـهم ارث    صحابه ديگر، محمد بن مسلمه شها
شـهادت حضـرت مغيـره را    تنها  حضرت عمر  ،همچنين در بارة ديه جنين. اعطا نمود

 .ها مثال ديگر از اين قبيل وجود دارد ده ؛كافي ندانست



 فروغ جاويدان   120

برهمين اساس ضابطة فقهاي احناف در بارة روايت و خبـر واحـد تـا حـدي صـحيح      
اصـل ايـن   . شـود  است، قطعيت و يقين از آن ثابت نمي »الثبـوتظنـى «: گويند است كه مي

بـودن آن پـس از ثقـه و     ت آحاد و يا عـدم صـحت آن و يـا ظنـي    است كه صحت روايا
هنگامي كه شخصي  .عدم اهميت اصل روايات مبتني است معتبربودن راويان، بر اهميت و

ه از پـذيرش  راوي هيچگـا  بعد از ثقـه و معتبربـودن   ،خواند زيد شما را مي: گويد ما ميبه 
ه امـروز بـه دربـار خـود     شما را پادشا: اما اگر همين شخص بگويد .كنيم واقعه انكار نمي

ما در قبول اين خبر انديشه و تأمل نموده و براي اثبات آن از طـرق ديگـر    ،خوانده است
كـه  اگر يك راوي به تنهايي اظهـار دارد   در بارة رسول اكرم . كنيم تحقيق و بررسي مي

يك بار ايشان پيراهن سفيد پوشيده و بيرون تشريف آوردند، از پذيرفتن اين خبر معـذور  
حضـرت بـا تـن برهنـه بيـرون      يكبار آن : ولي همان راوي اگر چنين گويد ،نخواهيم بود

يقينـاً تنهـا شـهادت او را بـراي ايـن امـر كـافي        ) چنين موجـود اسـت  روايتي اين(آمدند، 
 .دانيم نمي

 ذكورنتايج مباحث م

در صفحات گذشته در بارة روايت حديث طرز عمل بزرگان صحابه قواعـد و اصـول   
علماي نقد حديث، توضيحاتي بيان داشتيم كه ذيالً به عنوان نتايج بحث به صورت مرتب 

 :شوند ذكر مي
و سـپس در عمـوم    قبل از هرچيز صورت واقعه و جريان را بايد در قـرآن مجيـد   -1

 .ها وجود نداشت، به كتب سيرت مراجعه شود آناگر در  ،احاديث جستجو كرد
 .ها الزم است كتب سيرت نيازمند تنقيح اند و نقد روايات و اسناد آن -2
لذا در . تر است رتبة روايات سيرت به اعتبار پاية صحت از روايات احاديث پايين -3

 .صورت اختالف، همواره روايات احاديث ترجيح نخواهند داشت
روايـات اربـاب فقـه و هـوش بـر روايـات        ،احاديثدر صورت اختالف روايات  -4

 .ديگران ترجيح خواهند داشت



 121 مقدمة مؤلف 

نهايـت ضـروري    ة علّت و معلول بيسلسلدر وقايع و جريانات سيرت جستجوي  -5
 .است

 .بر حسب نوعيت واقعه، بايد معيار شهادت و گواهي لحاظ شود -6
اصل واقعه و جريان در روايات تا چه حدي است؟ و نظـر و برداشـت شخصـي     -7

 اوي تا چه مقدار جزو روايات قرار گرفته است؟ر
 اسباب و علل خارجي بر واقعه تا چه حديث تأثير دارند؟ -8
رواياتي كه برخالف وجوه عام عقلي، مشاهدة عام اصـول مسـلمه و قـرائن حـال      -9

 .باشند، قابل حجت نخواهند بود
در موضوعات مهم از طريق تطبيق و جمع روايات، ايـن امـر تحقيـق و بررسـي      -10

 ود كه در اداي مطلب و بيان آن راوي مرتكب اشتباه شده است يا خير؟ش
 .شود خبر واحد بر حسب مطابقت با اهميت موضوع و قرائن حال پذيرفته مي -11

شود كه علم حديث در اسالم به لحاظ عقل  پس از بيان و توضيح اين اصول معلوم مي
يح روايـت چقـدر محنـت    علماي حديث براي تصح! وااليي دارد و درايت چه مقام رتبة

آيا از اين اهتمام و اعتنا در گنجينه تـاريخ  ! اند كردهتالش و كنكاش، دقت و وقت صرف 
 نگـاران اروپـايي احـدي بـا ايـن      اي هم وجود دارد؟ آيا از سـيره  ها ذره ساير اقوام و ملت

يزي نوشـته اسـت؟ و آيـا    چ سنجي در باب زندگي آن حضرت  زحمت و دقت و نكته
توانـد در بـاب سـيره     اصـول مـي   مسلمان با توجه به مراعات ايـن قواعـد و  ريك فرد غي

  فرسايي كند؟ قلم





 

 

 تأليفات اروپائيان در باب سيرة نبوي

هـا در   اند، در بارة آن نگاشته مورد سيرة مبارك رسول اكرم  تأليفاتي كه اروپائيان در
كـه در اروپـا   ، درقسمتي ديگر از كتاب كامالً بحث و به طـور مفصـل بيـان خواهـد شـد     

زيست تا بـه   م مي 1139كه در سال » هلدت برت«پيرامون اسالم از اولين مؤلف اروپايي 
ها چگونه اسـت؟ اشـتباهات مشـترك و     روش عام آن امروز چه تأليفاتي تهيه شده است؟

ها در چه سطحي است؟ اسباب مشـترك   ها چيست؟ مأخذ و منبع معلومات آن عمومي آن
سـت؟ در  ها نقش داشته ا عصب و سوء ظن تا چه حدي در نوشته آناشتباهات چيست؟ ت

زيرا در اين بخـش نيـز در    اينجا در بارة آن تأليفات يك گفتگوي اجمالي خواهي داشت؛
 .ها اشاره خواهد شد ها استفاده و يا به آن جاهاي مختلف از آن

آگاهي و كسب  دانست، هنگامي كه قصد اروپا تا مدتي مطلقاً در بارة اسالم چيزي نمي
 .انگيز خيـالي و وهمـي مبـتال بـود     رتاطالع كرد، تا مدتي مديد به افتراهاي عجيب و حي

 :نويسد يكي از مؤلفان اروپايي مي
مسيحيت در چند قرن ابتدايي اسالم، نه موفق به درك و فهم اسالم شد و نه توانست «

ولـي هنگـامي كـه    . كـرد  لرزيـد و فرمـانبرداري مـي    آن را مورد نقد قرار دهد، او فقط مي
كردنـد،   ها فرار مـي  پيشروي اعراب در قلب فرانسه متوقف شد، اقوامي كه از تير رس آن

ندان هنگـامي كـه   همچنان كـه گلـة گوسـف    .كردند ها نگاه مي روي برگردانده به سوي آن
گردنـد و بـه    رد بـه عقـب برمـي   گي ها از گوسفندان فاصله مي آن ةكنندنگهبان گله تعقيب 

(نگرند كننده مي تعقيب
74F

1(. 
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 شناخت اروپا از اسالم

كه تأليفش به زبان عربـي نيـز ترجمـه    » هنري دي كاستري«مشهور فرانسوي  ةنويسند
تمـام  «: كنـد  گرديده چگونگي شناخت نويسندگان اروپايي از مسلمانان را چنين بيان مـي 

بودنـد، و مـا    اسـالم رايـج   ةها و اشعاري كه در قرون وسـطي در اروپـا و در بـار    داستان
ها را شنيده و چه نظري دارند، در اثر عـدم آگـاهي از واقعيـت     ها آن دانيم كه مسلمان نمي

اسالم تا  ةهايي كه در بار اشتباهات و سوء ظن دين مسلمانان مملو از بغض و عداوت اند،
ها همان اطالعات نادرست دانشمندان اروپـايي عهـد    امروز وجود داشته منشأ و باعث آن

پرسـت   هـا را مشـرك و بـت    نهاي دور هر شـاعر مسـيحي مسـلما    است؛ در گذشته كهن
يـا  » مـاهون «يـا  » مـاهوم «: اول .ها سه خدا درنظر داشـت  و به ترتيب براي آن دانست، مي

كردنـد كـه محمـد     ها فكر مـي  ، آن»ترگامان«: ، سوم»اپلين«: دوم). يعني محامد(» نافومير«
تر اين كه دانشمندان عهد  بنا كرده است و عجيب اساس مذهب خود را بر ادعاي الوهيت

مردم را ) ها بود شكن و دشمن بت آن محمدي كه بت(قديم اروپا اعتقاد داشتند كه محمد 
دهـد، وقتـي كـه در اسـپانيا مسـيحيان بـر        به سوي پرستش بت طاليي خود دعـوت مـي  

 بـاز ، آنگاه مسلمانان عقب راندند» سراگوسا«ها را تا ديوارهاي  مسلمانان غلبه كردند و آن
 :گويد يكي از شاعران آن عصر مي .هاي خود را شكستند گشتند و بت

در غاري قرار داشت بر وي حمله بردند و سخنان ركيكي بـه  ) ها بت مسلمان(» اپلين«
دو دست وي را بسته بر ستوني به دار كشـيدند و  ، سپس هراو گفتند و آن را ناسزا گفتند

كه بت (را » ماهوم«. ها چنان زدند كه قطعه قطعه شد دند و با چوبدر زير پاها لگدمال كر
هـا آن را قطعـه قطعـه كـرده از بـين       ها و سگ خوك در گودالي انداختند،) ها بود م آندو

پـس از آن مسـلمانان از    .تحقير نشده بـود اي كه قبالً هيچ بتي در اين حد  به گونه ،بردند
رفته،  هاي از بين خواهي نمودند و بت ود معذرتهاي خ گناهان خود توبه كردند و از بت

وارد شـد و بـه   » سراگوسا«در » چارلس«بنابراين، هنگامي كه پادشاه  .مجدداً ساخته شدند
هـا بـه مسـاجد وارد شـدند و بـا       ياران خود دستور داد تا در تمام شهر گشـت زننـد، آن  

» ريچـه «از شاعران به نام يكي ديگر . ها را شكستند و تمام بت» ماهوميد«گرزهاي آهنين، 
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براي را شكت دهد، سپس حكام و امرا را » ماهوم«كند كه پرستندگان بت  نزد خدا دعا مي
و » موهاميـد «هـاي   و بـت ! بپـا خيزيـد  : كند جنگ صليبي با اين الفاظ آماده و تحريك مي

 .)75F1(»ها را در آتش بيندازيد و نذر خداوند خود كنيد را واژگون كنيد و آن» ترگامان«
هـا وجـود    اين نوع وساوس و توهمات در ميان اروپائيان تا مدتي نسبت بـه مسـلمان  

 .طور مفصل در باره آن صحبت خواهيم كرده داشت كه در جايي ديگر ب

 قرن هفدهم و هيجدهم ميالدي

نيمه دوم قرن هفدهم ميالدي سرآغاز عصر جديد اروپاست، تالش و تكـاپو، سـعي و   
مسـئله قابـل بحـث مـا     . شـود  ا، از همين دوران شروع مـي كوشش، حريت و آزادي اروپ

مستشرقين اروپايي هستند كه در آن دوران در اروپا وجود داشتند و بـا سـعي و كوشـش    
ها كتب ناياب و كمياب عربي ترجمه و منتشر گرديد، مدارس زبـان عربـي بـه منظـور      آن

ورانـي كـه اروپـا    اهداف علمي و سياسي در جاهاي مختلف ايجاد شد و بدين ترتيـب، د 
 .فرا رسيد ،اسالم چيزهايي بشنود اسالم از زبان خود ةتوانست در بار

تا حدي  ها و تصورات عاميانه نيدنياولين خصوصيت آن زبان اين است كه به جاي ش
گرچـه در  . بر كتب زبان عربي بنيان نهاده شد اساس تاريخ اسالم و سيرت پيامبر اكرم 

شد، در آن زمان وقتي اروپا  معلومات پيشين نيز استفاده ميجاهاي مختلف از اطالعات و 
اروپا از نوع اسارت رنسـانس رهـايي   (هاي مذهبي نجات حاصل كرد  شخصيت ةاز سيطر

اسالم دو گروه از مؤلفـان بـا طـرز تفكرهـايي      ةو دين از سياست جدا شد، در بار) يافت
. متعصبروه محقق و غيرهاي مذهبي و گ صيتگروه عوام و شخ. مختلف به وجود آمدند

اند، نتايج آن امروز در مقابل ما  و گروه در باره اسالم انجام دادهتحقيق و تفحصي كه اين د
ترجمه شدند و از كساني ) كه در رشت تاريخ بودند(قرار دارد، در آن زمان تأليفات عربي 

» رد پوكـاك ادوا» «مـارگوليوث « A. R. P »ارپي نيوس«كه جزو پيشگامان اين مهم بودند، 
pocockE  هاتنجر«و «Hattinjer قابل ذكرند. 
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طور اتفاق و يا از سر عمد ايـن قبيـل مستشـرقين نخسـت بـه      ه اما عجيب است كه ب
انـد   ان بـوده ها مسيحي هايي پرداختند كه نويسندگان و مصنفان آن ترجمه آن دسته از كتاب

سـعيد بـن بطريـق او    «: ننـد ما ،انـد  زيسته ذشته در كشورهاي اسالمي ميهاي گ كه در قرن
متوفـاي  (ابن العميد المكين . اسكندريه بود »پيتريارك«كه ) م 939متوفاي سال (» تيكوس

م  1286متوفاي » ابوالفرج ابن العبري الملطي«. كه از درباريان سالطين مصر بود) م 1273
 .»تاريخ الدول«مصنف 

ـ «مختصـر و ذيـل طبـري اسـت،     » تاريخ ابنالعميد المكين« كـه يكـي از   » ي نيـوس ارپ
منتشر ساخت كـه  » ليدن هلند«مستشرقان هلندي بود، با ترجمه التين قسمتي از آن را در 

در تأليفـات اسـالمي   . اسـت » اتابكيـه «مشتمل بر وقايع ابتداي بعثت پيامبر تـا حكومـت   
 .به كثرت استفاده شده و به آن ارجاع داده شده است» كتاب المكين«ابتدايي اروپا از 

 قرن هيجدهمآخر 

سياسي اروپا بر ممالك اسالمي سيطره يافت و گـروه   ةسلط اين همان روايتي است كه
به وجود آمدند كه بر حسـب فرمـان حكومـت مـدارس     ) اورنتيلست(اس خاورشن كثيري

هاي آسيايي را  هاي شرقي را بنيان نهاده و انجمن هاي شرقي را تأسيس كرده، كتابخانه زبان
قبـل  . شناسان را فراهم نمودند و وسايل چاپ و نشر تأليفات شرق باسبا. تأسيس كردند

م، يـك انجمـن    1778از همه كشور هلند در جزاير شرقي تحت تسلط خويش در سـال  
انجمـن  «م،  1795هـا در كلكتـه در سـال     آسيايي تأسيس كرد و به تقليـد از آن انگليسـي  

 .نهادنـد را بنيـان  » ي بنگـال انجمـن آسـياي  «م، در بنگال  1788و در سال » عمومي آسيايي
 »عربي، فارسي و تركـي «هاي زنده شرق  هاي زبان م، دانشگاه 1795سپس فرانسه در سال 

ها، در تمام كشورهاي اروپايي  را تأسيس كرد و در نهايت به تقليد از آن مدارس و مجتمع
 .هايي از اين قبيل تأسيس و تشكيل شد مدارس و انجمن

. هـاي زبـان عربـي الزامـي بـود      دانشـمندان و كتابخانـه   هـاي ملـي وجـود    در دانشگاه
ها محفـوظ بودنـد، تـك     هايي كه در فن سيرت و مغازي به زبان عربي نزد مسلمان كتاب

ها به استثناي تعداد معدودي از اواخر قرن هيجدهم تا پايان قرن نوزدهم، در اروپا  تك آن
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قبـل از همـه   . ترجمـه گرديـد   هاي اروپـايي نيـز   ها به زبان چاپ و پخش شد و بيشتر آن
التيني و حواشـي   ةرا با ترجم» تاريخ ابوالفداء«م،  1774متوفاي سال ) Reiske(» ريسك«

در كلكته، ) A:n.mathews(» كاپيتان اي متوس«م،  1809در سال . در پنج جلد منتشر كرد
وان « م،1856در سال . ي چاپ و منتشر ساخترا به زبان انگليس» المصابيح ةمشكا«ترجم 
در سال . را چاپ كرد» كتاب المغازي محمد بن عمر واقدي«در كلكته ) kremer(» كريمر
منتشـر  ) kottingen(» كـوتينگن «را » سيرت الرسول«م، تصنيف مشهور ابن هشام،  1860

» ابن قتيبه«و تاريخ معارف » تاريخ مدينه سمهودي«عالوه بر اين، همين مستشرق . ساخت
را بـه زبـان   » سـيره ابـن هشـام   «) D. weil(» دكتر ويـل «م،  1864 در سال. را چاپ نمود

 .آلماني ترجمه كرد
را » مروج الذهب السعودي«تاريخ » دي ماينارد«م، در پاريس پروفسور  1877در سال 

م، تـرجم آلمـاني    1882در سال ) Wellhausen(» والسن«با ترجمه فرانسوي منتشر نمود 
م، در ليدن هلند  1883در سال . در برلن منتشر ساخت» محمد در مدينه«واقدي را به نام 

از سال . در دو جلد چاپ و منتشر شد» تاريخ يعقوبي«) Houtasma(» هاوتسما«به اهتمام 
را » طبـري «سال تالش و محنت، تـاريخ معـروف و كميـاب     14م، ظرف  1892تا  1889

در آخر با همت و تـالش  و . و غيره منتشر ساختند Noldeke» نولديكه« J. barht» بارت«
هـم و كميـاب   فت نفر ديگر از مستشرقين، كتـاب م و ه» ساخو«مستشرق معروف آلماني 

تر از آن هيچ كتابي در سير نبوي وجود ندارد، تقريباً از سال  كه مفصل »طبقات ابن سعد«
 .م، تا سال گذشته در جلدهاي متعدد در ليدن هلند منتشر گرديد 1900

هاي آنـان، در بهبـود روابـط كشـورهاي      مرجع و مهم و ترجمهچاپ و نشر اين كتب 
شدن از اختالفات مذهبي و اشتياق و عالقه بـه تحقيـق و بررسـي     اسالمي و اروپا، كاسته

كثيـري از مصـنفين تـاريخ     گيري گـروه  م اين عوامل مقدمه شكلآزاد، نقش داشت و تما
 .ود آوردپا به وجرا در ارو نگاران پيامبر اسالم  اسالم و سيره

ناپـذير، اينگونـه اظهـار نظـر      پايـان  سلسـله اين  ةدر بار ،يكي از دانشمندان آكسفورد
 :كند مي
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ولـي كسـب مقـام و     ،ناپـذير اسـت   يعي دارند كه پايانوس سلسلهنگاران محمد  سيره«
 .)76F1(»مهم و قابل افتخار است سلسلهموقعيت در آن 

دهيم كه به طور خاص در حـاالت آن   ما در اينجا جدولي فقط از آن تأليفات ارايه مي
مـا  » دارالتـأليف «هـا در   و اكثـر آن  اند شدهو يا در اصول عقايد اسالم نگاشته  حضرت 

 :ايم ها استفاده كرده موجودند و يا از آن
 

تاريخ  نام تأليف و يا مقاله كشور نام نويسنده فردي
 تأليف

 م 1815 سيرت محمد خادع انگليس D. J. B  - بي. دكتر جي 1
 بيمفتن سرمنز اسالم انگليس )واعظ آكسفورد(دكتر وايت  2

 و پيامبر اسالم
1800 

 گارد فري هگنس، 3
 ام، آر، اي، اس

 1829 آپالوجي انگليس

 1830 اسالمزم آلمان دكتر جي، اي موار 4

 1831 اسالم و قرآن فرانسه گارسن دي تاسي 5
 1874تا 

 1843 آنانتخابات القر انگليس ادوارد، لين 6
ترجمه و حاشيه ابن هشام  آلمان دكتر ويل 7

 كتاب محمد پيامبر
1845 

 1846تا 
 1846 هيروز ايند هيرو روشپ انگليس الئل كار 8
 1847 تاريخ عرب فرانسه كوسن دي برسيوال 9
 1849 سيرت محمد انگليس واشنگتن ارونگ 10

                                           
 .1/ مارگوليوث، محمد، مقدمه  -1
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 1851 سيرت محمد آلمان دكتر اسپرنگر 11
 1856 واقدي ةترجمه و حاشي آلمان وان كريمر 12
 1861 بزرگترين عرب انگليس نويس نيشنل ريويو مقاله 13
 1861 سيرت محمد  دي لين 14
 1861 سيرت محمد انگليس ميور 15
 1865 محمد و قرآن فرانسه برتالمي سينت هلير 16
 1869 مضامين قرآن و اسالم آلمان نولديكه 17
ترلي نويس كوار دوشيف مقاله 18

 ريويو
 1869 اسالم انگليس

نويس برتش كواترلي  مقاله 19
 ريويو

 1872 محمد انگليس

 1874 تاريخ باني اسالم فرانسه جوليس چارلز 20
نويسي كانتمپريري  مقاله 21

 ريويو
 1875 محمد و اسالم انگليس

 1875 محمد و اسالم انگليس باسورت اسميت 22
 1877 تاريخ عرب فرانسه سيديو 23
 1882 تبصره بر واقدي آلمان والسن 24
 1884 سيرت محمد آلمان اهل كراهل 25
 1890 اسالم ةمطالع لمانآ گولد زيهر 26
 1892 تاريخ مذاهب فرانسه رينان 27
 1894 سيرت محمد هلند ايچ گريم 28
 1896 تصوراتي بر اسالم فرانسه هنري دي كاستري 29
 1903 سيرت محمد هلند ايف بوهل 30
 1905 نيم ساعت با محمد انگليس والسن 31
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 1905 محمد انگليس مارگوليوث 32
 1894 محمد و اسالم انگليس كوئل 33
تاريخ كبير محمد و اسالم  ايتاليا پرنس كائتاني 34

 و سالطين اسالم
سال 
 جاري

پايه روحاني و اخالقي  انگليس ميجر ليونارد 35
 اسالم

1909 

 

 :شوند ه سه دسته تقسيم مينويسندگان اروپايي ب
اند منبع اطالعات اين قبيل  عربي و منابع اصلي دسترسي نداشتههايي كه به زبان  آن -1

ها فقط اين بوده است كه مـوارد و   كار آن هاي ديگران است؛ تأليفات و ترجمه نويسندگان
 .دهنـد  اب طبع خود قرار داده ارايهمعلومات مشكوك و ناقص را در قالب نظر و مطابق ب

انـد   چنان صائب الرأي و منصف» گابن مانند ادوارد«ها  جاي تعجب است كه بعضي از آن
 .ها اندك اند آورند، ولي اين ها درمي طال را از ميان انبوه زغال ةكه ذر
امـا   ة اسالم مهارت كامل دارند،هايي كه به زبان عربي، علم ادب، تاريخ و فلسف آن -2

ها در باب سيرت و يا دين اسـالم تـأليف    آن. ناآشنا هستند با فن سيرت و مسايل مذهبي
ولي به طور ضمني با اين پندار كه با زبان عربي آشنايي دارند، نسبت به  ،مستقلي ننوشتند

 ؛انـد  اند، نوشـته  ت تمام هرچه خواستهبا جسار اسالم و يا شارع اسالم حضرت محمد 
را ترجمـه و منتشـر   » طبقات ابن سعد«ه ك» ساخو«مثالً دانشمند معروف آلماني پروفسور 

مقدمـه  . كرده است، هيچ كس منكر وسعت معلومات و تسلط وي بر زبان عربـي نيسـت  
را با چنان تحقيقي كه قابل رشك است، به رشت تحريـر درآورده  » ماللهند بيروني«كتاب 
از است كه آدمي بعـد  ولي در همان مقدمه نسبت به مسايل اسالم چيزهايي نوشته . است

كند كه اين همان شخص فاضل و انديشمند است كـه لحظـاتي    ها فراموش مي خواندن آن
 !قبل با او آشنا شده بوديم
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آن دسته از مستشرقين كه كتب خاص اسالمي و مذهبي را در حـد كـافي مطالعـه     -3
بـه   ولي با وجود آشنايي ،ها اميد زيادي داشتيم از آن» مارگوليوث«يا » پامر«، مانند اند كرده

هرچيـز را  : شـان چنـين اسـت كـه     زبان عربي كثرت مطالعه، تفحص و تحقيق كتب حال
تك تـك كلمـات جلـدهاي ضـخيم     » مارگوليوث«. كنيم بينيم ولي چيزي را درك نمي مي

توانيم اين دعـا را مطـرح كنـيم كـه در      مسند امام احمد بن حنبل را خوانده است و ما مي
اما كتـابي كـه در   . تواند ادعاي رقابت با او را بكند عصر ما هيچ مسلماني در اين حد نمي

و  تاريخ دنيا هيچ كتابي مانند ايشـان كـه الگـوي دروغ، تهمـت     نبوي نگاشته است، ةسير
كمال آن اين است كه يـك جريـان و   . تواند عرضه كند افتراء، تأويل و تعصب باشد، نمي

توان پيدا كـرد، فقـط    در آن نمياي از زشتي و بدي  واقعه معمولي و ساده را كه هيچ جنبه
 .دهد خود كريه و بد منظر جلوه مي ةبا نيروي ذوق و سليق

 ةمان است، چندين سـال نـاظم اعـالي مدرسـ    دان معروف آل كه عربي» نگراسپر«دكتر 
گزارشي تهيه كرد كه مورد مطالعـه مـا   » شاهي ةكتابخان« ةعاليه بود، به لكنوء آمد و در بار

حافظ ابن حجر، اولين بار با تصحيح » ةفي احوال الصحاب بةاالصا«ب قرار گرفته است، كتا
كتـاب مسـتقلي در    پيامبر اكرم  ةوي در كلكته به چاپ رسيد، ولي هنگامي كه در سير

(آن در تحير مانديم ةسه جلد نوشت و پخش كرد، پس از مطالع
77F

1(. 
هاسـت،   علت بزرگ اشتباهات مصنفين اروپايي تعصب مذهبي و گـرايش سياسـي آن  

 :دانيم ها را معذور مي آن ،برآني علل ديگري هم وجود دارد كه بناول
ها فقط كتب سـيرت   ترين علت اين است كه بيشترين منابع استناد و مأخذ آنبزرگ -1

، »سيرت محمـد بـن اسـحق   «، »سيرت ابن هشام«، »مغازي واقدي«: و تاريخ هستند، مانند
بخواهـد سـيرت   ست كه اگر يك فرد غير مسلمان اين امر بديهي ا. و غيره» تاريخ طبري«

را مرتب كند، نخست بايد به تأليفات سيرت مراجعه نمايد، ولي حقيقـت   آن حضرت 
باشـد، چنانكـه    وااليي دارا نمية از كتب سيرت به لحاظ استناد، رتبهيچيك اين است كه 

                                           
انـد و   دانم ولي اقوال او را بسياري از مؤلفان نقل كرده من آلماني نمي ،اين كتاب به زبان آلماني است -1

 .مورد مطالعه ما نيز قرار گرفته است
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ت سـيره از كسـاني   نگـاران، بيشـتر روايـا    قطع نظر از سيره. قبالً در اين باره بحث گرديد
و » ابـن سـلمه  «، »سري«، »سيف«: روايت شده است كه عموماً ضعيف الروايات اند، مانند

 اما وقايعي كه بر. ها كافي است معمولي شهادت آن؛ لذا در واقعات عمومي و »ن نجيحاب«
وقـايع يقينـي و قطعـي    . ها مسايل بزرگ مبتني است، شهادت اين افـراد كـافي نيسـت    آن

هايي هستند كه در كتب حديث با روايات صحيحه منقول اند و  آن حضرت زندگي آن 
اطالعاتي دارنـد،  » مارگوليوث«اگر برخي مانند . مصنفين اروپايي از آن مجموعه ناآگاهند

شان بـراي   اوالً در آن فن مهارت ندارند و اگر مهارت هم داشته باشند، يك اخگر تعصب
 .ومات صحيح و واقعي كافي استسوزاندن هزاران خرمن اطالعات و معل

نويسندگان اروپايي با معيار و اصول م اين است كه معيار و اصول شهادت علت دو -2
خواهد در بـاره اسـالم    شهادت ما اختالف شديد دارد، نويسنده و محقق اروپايي وقتي مي

كند كه راوي صادق اسـت يـا كـاذب، داراي چـه اخـالق و       بنويسد به اين امر توجه نمي
اداتي است، قدرت حافظ او چگونه است، از نظـر او ايـن تحقيـق و بررسـي ممكـن و      ع

كند كه اظهارات راوي به جاي خود بـا تناسـب    او فقط اين را بررسي مي. ضروري نيست
اي را بيـان   دروغگـو، واقعـه  قرائن و وقايع، مطابقت دارد يا خير؟ فرض كنيم يـك راوي  

رسد و بيان واقعـه   ايع آن محيط، صحيح به نظر ميكه به لحاظ قرائن موجود و وق كند مي
شود، طبق اصول و ذوق اروپايي، صـورت واقعـه قابـل     متواتر است و در جايي قطع نمي

 .قبول است
برخالف بينش و نظر دانشمند اروپايي، مورخين مسلمان مخصوصاً محدثين، بـه ايـن   

راويـاني را بررسـي    چيـز ، بلكه قبـل از هر توجهي ندارند كه خود روايت چه حالتي دارد
ها در رديف افراد ثقه و معتمـد ثبـت    نام آن» اسماء الرجال«كنند كه در دفتر تحقيقات  مي

ها بيانش قابل اعتناد و مـورد توجـه نيسـت،     شده است يا خير؟ اگر ثبت نيست به نظر آن
و در  )گرچه خالف قرائن و قياس باشد(اي را بيان كرد  برخالف اين اگر راوي ثقه، واقعه

اين اختالف اصول بر تأليفات اروپائيان . شود ، روايتش قبول ميظاهر با عقل موافق نباشد
نهايـت مرتـب، مربـوط و     هاي واقدي بي گفته تأثير بزرگي گذاشته است، مثالً اروپائيان بر
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 رتبط هسـتند، در بيـان وقـايع در هـيچ    هاي جزئيات با يكديگر م تمام حلقه. جذاب است
كنـد، همـه در    رسد و آنچه يك واقعه و جريان را قابل توجه مي ه نظر نميجايي، خإلي ب

روايـاتي  . كنند فشا مياآن موجود اند، اما حقيقت اين است كه همين مطالب راز اصلي را 
تبع و تـالش جزئيـات   تها  ها وجود داشت، در آن سر زبانكه بيش از يكصد سال فقط بر 

 .استالبته ممكن  در اين حد غيرممكن است،
چند وقايع را جلـوي خـود    ةمجموع) شوند هاي تاريخي نوشته مي كه افسانه همچنان(

قياس و قرائن و معلومات عمومي، يك نقش معمولي را با نقش و نگـار   ةگذاشته به وسيل
ثين از آن آراسته و كامل كرد، اما اين جرأت و جسارت فقط در توان واقدي اسـت، محـد  

بودن راوي كافي نيست،  رجا صرف ثقهاي انكار نيست كه در ههم جباز. معذور و ناتوانند
لذا الزم است اصول درايتي كه محدثين تهيـه و تنظـيم    .شوند ثقات نيز مرتكب اشتباه مي

كننـد، بـا شـدت مراعـات و      ها را فراموش مـي  و در بعضي جاها خودشان نيز آن اند كرده
 .ملحوظ گردد

 اصول مشترك تصنيفات اروپائيان

كننـد   وارد مي رسول اكرم  ةنام اخالق و زندگي هاي نويسندگان اروپايي كه برانتقاد
شـود بـه شـرح ذيـل      و يا انتقادهايي كه از مطالعه تأليفات آنان در دل خوانندگان پيدا مي

 :باشد مي
رود،  در مكه زندگي پيامبرانه است، ولي وقتي به مدينه مـي  زندگي آن حضرت  -1

يـك لحظـه، نبـوت بـه پادشـاهي و سـلطنت تبـديل         يابد و در توان و قدرت مي
و آنچه از لوازم آن اسـت يعنـي لشكركشـي، قتـل، انتقـام، خـونريزي و       . شود مي

 .گيرد ه وجود آمده در معرض ديد قرار ميغارتگري خود بخود ب
 .كثرت ازدواج و ميل به زنان -2
 .گسترش مذهب با زور و اجبار -3
 .دادن مردم غالم و كنيز قرار -4
 .داران هاي سرمايه جويي حكمت عملي و بهانه استفاده از -5
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بنابراين، خوانندگان محترم در تمام وقايع، اين نكته را مورد توجه قرار دهند كـه ايـن   
 مبناي تحقيقات تاريخي وارد هستند يا خير؟ ها بر انتقادها و اعتراض

 اصول تأليف و روش ترتيب اين كتاب

يف اين كتاب بـه كـار بـرده    را كه در تأل حاال وقت آن فرا رسيده كه اصول و قواعدي
 :را بيان نماييم شده است

وقايع سيره در قرآن مجيد مذكور است، بر ساير مطالب مقـدم ذكـر    ةآنچه در بار -1
اين قطعاً ثابـت اسـت كـه در بـاره بسـياري از وقـايع، در قـرآن مجيـد          ؛ايم كرده

اما اهـل فـن    ،كند تصريحات و اشاراتي وجود دارد كه مباحث اختالفي را حل مي
ينحـل   نمودند، لذا آن مباحث هم به صـورت ال جه به آيات قرآني در اين باره تو

 .باقي ماند
در مقابـل احاديـث   . نظـر اسـت   بعد از تقدم وقايع قرآن مجيد رتب حديث مورد -2

وقـايع و جريانـات را در كتـب حـديث در      ؛انـد  شدهروايات سيره ترك  صحيحه
لحاظ عنوان و موضوع بايد وجود داشـته باشـند و    كنند كه از جاهايي جستجو مي

حـال آنكـه در   . كنند رتبه استفاده مي روايات كماز چون در آن جاها روايتي نيابند، 
ـ   طـور ضـمني در روايـت ذكـر     ه كتب احاديث وقايع بسيار مفصل در جاهـايي ب

 تمـام  ةشوند و چنانچه از تالش و تحقيق وسيع و گسترده استفاده شود، در بار مي
تـرين  بزرگ .آيـد  وايات و منابع زيادي بدست ميوقايع مهم در خود صحاح سته ر

امتيار كتاب ما اين است كه بيشتر وقايع مفصل را از كتب حديث گرد آورده بيـان  
 .طور كلي دور مانده استه نگاران ب امري كه از نظر سيرهايم،  نموده

هشام و طبري توجه شـده  وقايع روزمره و عمومي به روايات عمومي ابن  ةدر بار -3
ها از نقـد و تحقيـق    است، ولي وقايعي كه اندك اهميتي داشته باشند، نسبت به آن

براي اين نياز . استفاده شده و در حد ممكن، تحقيق و بررسي صورت گرفته است
مهم و خاص اينگونه اقدام كرديم كه نخست اسامي تمام راويان ابـن هشـام، ابـن    

آنان بيش از هزاران نفر است، مشخص كـرده سـپس از    سعد و طبري را كه تعداد
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 ها را تهيه نمـوديم تـا در مـورد هـر     كتب اسماء الرجال جدول جرح و تعديل آن
 .روايتي كه نياز به تحقيق باشد، اين كار به آساني انجام گيرد

 .اند شدهها ذكر گرديد، در حد ممكن اصالح  نواقصي كه تفصيل آن -4

*** 
 هاي مختلف كتاب بخش

 :شود اين كتاب به پنج بخش تقسيم مي

 بخش اول

از  حاالت مختصر عرب، تاريخ كعبه، حاالت عمومي، وقايع و غزوات رسول اكرم 
در بـاب دوم همـين بخـش، تفصـيل اخـالق و عـادات        .شوند بدو تولد تا وفات ذكر مي

حاالت اهل بيت و ازواج مطهرات نيز در همـين بـاب   . شخصي آن حضرت مذكور است
 .ن شده استبيا

 بخش دوم

وظيفـه نبـوت، تعلـيم عقايـد، اوامـر و نـواهي،       . مربوط به مقام و منصب نبوت است
بنابراين، تفصيل امور منصب نبـوت در همـين بخـش ذكـر     . اصالح اعمال و اخالق است

در اين قسمت آغاز فرايض پنجگانه و تمام اوامر و نواهي و تاريخ مفصـل  . گرديده است
ذكـر شـده    ها با ديگر مذاهب بله و موازن آنها و مقا صالح و حكمتتغييرات تجديدي، م

در همين بخش به طور مفصل بيان گرديده كه عقايد، اخالق و عادات عـرب قـبالً   . است
 ينكه اسالم براي اصالح تمام جهانها صورت گرفت، و ا چه بود، و چه اصالحاتي در آن

قانون براي تمام دنيـا و بـراي    چگونه اينچه برنامه و قانوني تهيه و تنظيم كرده است، و 
 .زماني كافي خواهد بود هر
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 بخش سوم

 .باشد تاريخ قرآن مجيد، وجوه اعجاز، حقايق و اسرار آن مي ةدر بار

 چهارمبخش 

هـاي   هاي قـديم سـيره بـراي معجـزات بـاب      در كتاب. شرح و تفصيل معجزات است
طور مستقل و جـدا نوشـته و   ه است كه ب شد، ولي امروز نياز بر اين اي نوشته مي جداگانه

نياز به بحث و تحقيـق پيرامـون اصـل معجـزه،      بحث معجزاتبيان شوند، زيرا كه ضمن 
ها معلوم است، ماننـد   البته معجزاتي كه تاريخ و سال آن. آيد حقيقت و امكان آن پيش مي

 .اند شدهمعراج، افزايش طعام و غيره، در وقايع همان سال نوشته 

 مبخش پنج

يعني نويسندگان اروپـايي   ه تأليفات نويسندگان اروپايي است،به طور خاص مربوط ب
اند، منـابع اطالعـات و    سالم چه چيزي نوشته و بيان داشتهآن حضرت و مذهب ا ةدر بار

شـوند، در   ها چيست، در بيان وقايع تاريخي چرا مرتكب خطـا و اشـتباه مـي    معلومات آن
و پاسخ به انتقادهـايي  . ها سر زده است ه اشتباهاتي از آنباب فهم و درك مسائل اسالم چ

ايـن هـم الزم   . انـد  كـرده و يا بر مسايل اسالم وارد  كه بر اخالق و عادات رسول اكرم 
بلكه هـر قسـمتي    ،هاي مختلف كتاب با همين ترتيب چاپ و نشر شوند نيست كه بخش

 .كه براي چاپ آماده شد، چاپ و منتشر خواهد شد

 بيان مأخذاسناد و 

 ةلذا در بار .مطلب ديگري مقدم است روايت، بيان منبع استناد، بر هر در علم تاريخ و
 :الزم توجه شود ةآن به چند نكت

 .ام ها را مشاهده و مالحظه كرده هايي ذكر شده كه شخصاً آن فقط منبع كتاب -1
وايات ها فقط مأخذ احاديث صحيح و يا ر آن ةوقايعي كه تا حدي مهم اند، در بار -2

وقايع عمومي و يا غزوات، تفصيل جزئيات  ةولي در بار. مستند تاريخي بيان شده
 .اي انجام نگرفته است به طرز محدثانه
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در . شده به عنوان مأخذ نام چاپخانه نيز بيـان شـده اسـت    چاپهاي  در ذكر كتاب -3
هاي خطي در فهرست كتب سيرت كه قبالً ذكر شد، بيان گرديد كه چه  باره كتاب

 .ها مورد استفاده قرار گرفته است هايي از آن تابك
 .إال باهللا عليه توكلت وإليه أنيب وما توفيقي

شبلي نعماني
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 عرب هوجه تسميه واژ

: گوينـد  لغت مينظريات مختلفي وجود دارد، ارباب » عرَب« ةوجه تسميه كلم ةدر بار
هـا در مقابـل    عـرب اسـت، و چونكـه   » زبـان  فصاحت و سالست« معناي عرب و اعراب
و ديگـر  » عـرب «هـا خـود را    پنداشـتند، لـذا آن   تمام دنيا را هيچ مي فصاحت زباني خود

) توانند حرف بزنند ميكساني كه لكنت زبان دارند و به خوبي ن(» عجم«نژادهاي جهان را 
قديم به جاي عـرب   بود، در اشعار» ةعرب«عرب در اصل  :گويند ها مي بعضي. خواندند مي

 :ذكر شده است» ةعرب«
ــــــــــــــات رجــــــــــــــا  ورجــــــــــــــت، باحــــــــــــــة العرب
ـــــــي الشـــــــر اهلهـــــــا ـــــــة ارض جـــــــد ف  وعرب
ــــــــــــــــــة ارض مايحــــــــــــــــــل حرامهــــــــــــــــــا  وعرب

 

 اءترتــــــــــــــــرق فــــــــــــــــي مناكبهــــــــــــــــا الــــــــــــــــدم
 كمـــــــا جـــــــد فـــــــي شـــــــرب النقـــــــاح ظمـــــــأ
 مــــــــن النــــــــاس اال اللــــــــوزعى الحاللحــــــــل

 

رب و چـون اكثـر سـرزمين عـ    » دشت و صحراست« هاي سامي در زبان» ةعرب«معناي 
 .باشد، لذا به تمام آن سرزمين، عرب اطالق گرديد دشت و صحرا مي

 جغرافياي عرب

 :سرزمين عرب به شرح ذيل است ةحدود اربع
 .»درياچه قلزم« :غرب* 

 .مانخليج فارس و درياي ع :شرق* 

 .درياي هند :جنوب* 

ب حلـ «حدود شمالي آن اختالف نظر وجود دارد، بعضي تا سرزمين  ةدر بار :شمال* 
اسـت، اكثـر   » التيـه «نمـاي سـينا كـه نـام آن      دهند، جزيره حدود آن را امتداد مي» فراتو 

داننـد، ولـي از نظـر جغرافيـدانان، متعلـق بـه        مصنفين عرب و اروپا آن را جزو مصر مـي 
، ولـي  مساحت سرزمين عرب تا به حال به طور رسمي برآورد نشده. سرزمين عرب است

 .ابر مساحت آلمان و فرانسه استقدر يقيني است كه چهار براين
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ششصـد  : و عـرض آن ) كيلومتر مربع 2413حدود (تقريباً يكهزار و پانصد مايل : طول
و مجموع مساحت آن يك ميليون و دويست هزار مايـل  ) كيلومتر مربع 965حدود (مايل 

 ).كيلومتر مربع 1/ 930/ 000حدود (
. انـد  شـده تمام مناطق آن پخش  ها در بيشترين قسمت آن ريگستان و شنزار است، كوه

است كه از قسمت جنوب از يمـن شـروع شـده و بـه     » ةجبل السرا«بزرگترين رشته كوه 
) متـر  2438(بزرگترين قله آن هشت هزار فُوت . شام تداوي داردسوي شمال تا سرزمين 

. را بيان كـرده اسـت   نشاني هر معدن» العرب ةجزير ةصف«عالمه همداني در . ارتفاع دارد
معادن طاليـي   ةدر بار» برتن«آقاي . بيشتر مال تجارت قريش نقره بود: اند ورخين نوشتهم

(كتاب مستقلي نوشته است» مدين«سرزمين 
78F

1(. 

 مأخذ تاريخ قديم

 :منابع عرب قبل از اسالم به شرح ذيل است
» حيـره «بعضي از تصنيفات دوران جاهليـت كـه در كتابخانـه سـلطنتي سـالطين       -1

» التيجـان «ها را در كتاب  بعداً به دست ابن هشام رسيدند و او آن محفوظ بودند و
 .ذكر كرده است

 .شدند روايات زباني كه از زمان قديم نقل مي -2
اي از اشعار دوران جاهليت كـه در   طوري كه مجموعهه اعراب بسيار قوي بود بحافظ 

 بـر . دشـ  ت شفاهي و زباني روايـت مـي  حال حاضر موجود است تا صدر اسالم به صور
بزرگي محفوظ بود، قبايلي از عرب كه از بـين   ةاز تاريخ قديم عرب گنجين ،همين اساس

هـا بـه حـدي     آن ةدر بـار » عاد و ثمود«، »جديس«، »طَسم«ه و نابود شده بودند، مانند رفت
آن مورخين اسالم در مورد تـاريخ قـديم عـرب     ةروايات تاريخي وجود داشت كه بوسيل

 ةتبابعـ » «، جديس»طسم« ةكه هشام كلبي در بارمرتب كردند، چنانفات قابل توجهي تصني

                                           
1- goldminesofmed. 
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ها را ابن النـديم در كتـاب    هاي متعددي نوشت كه آن و ديگر سالطين عرب، كتاب» يمن
 .ذكر كرده است) 96ص (الفهرست 

هاي عرب نام برده شده  ها از سالطين اقوام و آباداني اشعار جاهليت كه در اكثر آن -3
. بـه كثـرت موجودنـد    »معجم البلدان«و » العرب ةجزير ةصف«ر اين اشعار د. است

خود را مرتب كـرد   )79F1(»اكليل«عالمه همداني از همين مأخذ و منابع قديمي كتاب 
هاي بـه جـاي مانـده از سـالطين      كه باب هشتم آن مشتمل بر آثار باستاني و كتيبه

 .است» حمير«
ـ  -4 كـه  (» تيـو فراسـتس  «ونـان از  د نويسـندگان ي در بعضي از تأليفات اروپائيان مانن

نـام بسـياري از   » بطليمـوس «تـا  ) زيست صد سال قبل از حضرت عيسي ميچهار
مـورخ  » لينـي پ«. قبايل عرب نوشته و محل زندگي آنان نيز مشخص شـده اسـت  

 .مطالبي مختصر نوشته است رومي نيز در باره عرب
يسـندگان  اعـراب كـه نو   ةهاي قـديمي ويـران شـد    هاي عمارات و ساختمان كتيبه -5

 .اند كردهها را كشف  مسلمان در ادوار مختلف و نويسندگان اروپائيان امروز نيز آن

 اقوام و قبايل عرب

 )80F2(:اند كردهمورخين عرب اقوام و قبايل عرب را به سه دسته تقسيم 
ها قبل از اسـالم از بـين رفتـه     ترين قبايل عرب كه مدت يعني قديمي :عرب بائده -1

 .بودند
سـاكنان اصـلي سـرزمين عـرب     » عرب بائده«كه بعد از » قحطانبنو« :عرب عاربه -2

 .شان مملكت يمن بود بودند و مسكن اصلي
يعني فرزندان حضـرت اسـماعيل كـه در سـرزمين     » اسماعيلبنو« :عرب مستعربه -3

نيـز  » عـدناني «هـا را قبايـل    كـه آن (اسـماعيل  بنوقحطان و بنو. حجاز ساكن بودند

                                           
 .تذكره اين كتاب با تفصيل بسيار در طبقات االمم چاپ بيروت موجود است -1
 )ندويسليمان . (هاي قديم عرب بر كتاب اضافه شده است از اينجا تا حكومت -2
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هـا   آن عالوه بر. اكنان اصلي سرزمين عرب بودندهنگام ظهور اسالم س) گويند مي
بنـابراين، در حقيقـت   . كـرد  قوم يهود نيز به صورت پراكنده در آنجا زنـدگي مـي  

سرزمين عرب تا آن زمان از سه عنصر مختلف مركب بود و هر عنصري از قبايـل  
هـا   آن. شماري تشكيل شده بود كه از يمن تا شام پراكنـده بودنـد   هاي بي و شاخه

هاي كوچك و مختلفي داشتند و چون در ايـن كتـاب در جاهـاي مختلـف      خهشا
 .گردد شود، لذا تذكره مختصري از آنان ذيالً بيان مي ها ذكر مي هاي آن نام

 :بنوقحطان

 .ازد -3 .كهالن -2 .قضاعه -1: اين خاندان داراي سه شاخه بزرگ است
هـا   قـايع ايـن كتـاب بـه آن    اي از آن است كه حاكم يمن بود، ولي و نيز شاخه» حمير«

 .ارتباطي ندارد
داننـد و مـا در    قحطان ميرا جزو بنو» قضاعه« انساب علمايعموم  :قبايل قضاعه -1

بـه  . انـد » بنواسـماعيل «هـا از زمـر    ها تبعيت كرديم و گرنه در حقيقـت آن  آناينجا نيز از 
 :باشد هاي ذيل مي داراي شاخه» قضاعه«حال، هر

، »بلـي «، »مبنواسـل «، »عذرهبنو«، »نهدبنو«، »جهينهبنو«، »جرمبنو« ،»بنوتنوخ«، »بنوكلب«
 .»كلب«، »تيم الالت« ،»اسد«، »نمر«، »تغلب«، »ضجعم«، »سليح«

 :باشد هاي زير مي داراي تيره :كهالن -2
 .»عامله«، »جذام«، »لخم«، »طي«، »مذحج«، »كنده«، »همدان«، »خثعم«، »ةبجيلبنو«
. »دوس« و» غسـان « ؟»خزاعه«، »خزرج«، »اوس«بودند، » ازد«ز اي ا انصار تيره :ازد -3

 :باشند منشعب شده است به شرح ذيل مي» مضَر«قبايل مشهور عدناني كه از 
ـ «، »ةضـب «، »اسـد «، »كنانـه «، »هـذيل «: هاسـت  داراي اين قبيله :بني خندف -1  ،»ةمزين

 .وجود دارد هاي متعددي ها شاخه يك از اين، براي هر»هنون«، »تيم«، »رباب«

 عفرو  اصول
 

 »دول«، »قريش«   ةنكنا
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 »قاره«   هون
 »ثور«، »عكل«، »تيم«، »عدي«  رباب

 .»كليب«، »ثعلبه«، »رياح«، »يربوع«، »بهدله» «قريع«، »مقاعس«   تيم
 .»هوازن«، »سليم«، »اعصر«، »غطفان«، »عدوان«: هاست داراي اين قبيله :قيسبنو -2

 :عبارتند ازها  از آنهاي بعضي  تيره
 .»ةمر«، »ةفزار«، »ذبيال«، »عبس«   غطفان
 .»باهله«، »غني«   اعصر

 .»بنوعامر«، »سلول«، »ثقيف«، »حيثم«، »نصر«، »سعد«  :هاي هوازن تيره
 :و بنوعامر عبارت است از

 .»بنوكعب«و » بنونمير«، »بنوهالل«
 .»ةظقريبنو«، »بنونضير«، »بنوقينقاع«: داراي اين قبايل بود :يهود

هاي متعددي تشكيل داده بودند  حكومت و فرزندان اسماعيل قبل از اسالم »بنوقحطان«
 .ها در كتب تاريخ مذكور است اي از آن هاي پراكنده كه داستان

 هاي قديمي عرب حكومت

شود اين است كه قبل از اسـالم   هاي مستند مورخين ثابت مي ها و نوشته آنچه از كتيبه
 :لطنت متمدن وجود داشتدر سرزمين عرب پنج س

 ).معين مكاني در يمن است كه زماني پايتخت سلطنت بود( معيني -1

 ).قوم سبا( سباني -2

 .)حضر موت مكاني معروف در يمن است( حضرموتي -3

 ).قتبان نام مكاني در عدن است كه امروز محلش معلوم نيست( قتباني -4

به طرف او  سلسله اين بود و» ابتن«م يكي از فرزندان حضرت اسماعيل نا(نابتي  -5
 ).منسوب است
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» معين«و » قرن«در عربستان جنوبي قرار داشت و شهرهاي بزرگ آن » عينيم«سلطنت 
شود كه تقريباً داراي بيست و پنج حـاكم و پادشـاه بـوده     هاي آن معلوم مي از كتيبه. بودند
هـاي معينـي و سـبائي همزمـان      تميان محققين اروپايي اختالف است كـه حكومـ  . است
بر اين باور است كه حكومت معيني مقدم است و هزار و » گالزر«. اند يا پس و پيش بوده

 .پانصد سال از حضرت عيسي وجود داشته است
اي متعلق به حكومت معيني بيش از هشت صـد سـال    هيچ كتيبه: گويد مي» مولر«ولي 

كومـت سـبائي   ح. انـد  عصـر بـوده   دارد، لذا سبائي و معيني هردو همقبل از ميالد وجود ن
يح و پايتخـت آن  هاي آن معلوم اسـت، هفتصـد سـال قبـل از مـيالد مسـ       چنانكه از كتيبه

هاي سنگي بسياري از آن زمان باقي است كه تا يكصد و پـانزده   كتيبه. بوده است» مآرب«
» حميـر « سلسلهاز آن پس دوران حكمراني . اند كرده سال قبل از ميالد مسيح حكومت مي

را به تصرف خود درآورده آن را پايتخت خـويش  » مآرب«ين سرزم »حمير«. شود آغاز مي
 .قرار داد

حكومـت  بـر  » حميـر « سلسـله در حدود يكصد و پانزده سـال قبـل از مـيالد مسـيح     
شـود كـه در خانـدان     ها چنـين معلـوم مـي    هاي كتيبه از نوشته .تسلط پيدا كرد» ها سبائي«

هاي به جاي مانده  در بعضي از كتيبه. اند اكم بودهروا حبيست و شش فرمان) حمير( سلسله
در . سال و تاريخ حكومت برخي از آنان نيز حكاكي شده است» حمير«از دوران حكومت 

، امپراطـور روم كوشـيده بـود تـا در امـور داخلـي سـرزمين        »ها حميري«دوران حكومت 
» گـالس  ليس اي«. بودخرين تالش و كوشش آنان مداخله نمايد، اما اين اولين و آ »اعراب«

به كلي ناكام  بردهيكي از سرداران روم هجده سال قبل از ميالد بر سرزمين اعراب يورش 
وقتي به  ،راهنماي او با حيله و فريب وي را به دشت و صحرا راهنمايي كرد. گرديده بود

Pريگزارها رسيدند، تمام سپاه وي هالك و نابود گشت

)
81F

1(
P. 

در » هـا  حبشي«يز بول كرده بودند، در همان دوران نرا قمذهب يهود » حمير«پادشاهان 
» ها ميريح« حكومت برآمدند و پس از مدتي نبردجنوب سرزمين عرب در صدد تشكيل 

                                           
 .6تا  4و تاريخ عرب تأليف نكلسن ص » عرب«المعارف بريتانيكا تحت عنوان  ةدائر -1



 147 تاريخ و فرهنگ ملت عرب 

هـاي آن   هاي يكـي از كتيبـه   در نوشته. مستقلي تشكيل دادندرا شكت داده خود حكومت 
فضـل و رحمـت    ،بـا قـدرت  «: انـد  شـده دوران كه اخيراً كشف گرديده، اين الفاظ حـك  

رحمان، مسيح و روح القدس، بر اين سنگ به طور يادگاري ابرهه كـه نائـب الحكومـت    
 .»است، مكتوبي نوشته است) ان اراحميس ذي(پادشاه حبش 

» سـبا و حميـر  «ت فتوحـات سـالطين   شده از عظمت اقتـدار و وسـع   هاي نقل داستان
در اشعار بـه  . ها را انكار كرد ت آنتوان واقعي چنان در ميان اعراب متواتر هستند كه نميآن

اعـراب سـالطين    ةطبـق عقيـد  . جاي مانده نيز از اين وقايع به كثرت يادآوري شده است
كه عامه مـردم  » القرنينذو«. قصي نقاط آن فتح كرده بودندسرزمين ايران را نيز تا ا» حمير«

 .بود» حمير«به نظر اعراب از خاندان  ،خوانند مي» اسكندر«او را 
)P)82F1»كيكاووس» «هاماوران«را شاه : شاهنامه فردوسي مذكور است در

P    اسـير كـرده بـود .
 :نوشته است) كه در اروپا چاپ و منتشر شده(عالمه ثعلبي در كتاب تاريخ ايران 

ايـن را   عربي اسـت، » حمير«در اصل همان » انهاماور«پادشاه حمير بود و » هاماوران«
سر كيكاوس و طبق بيان فردوسي عاشق سـياوش  كه هم» سودابه«: هم اضافه نموده است

هـا در   ايراني. بود» سعدي» «سودابه«م اصلي نا. است» حمير«دختر همان پادشاه شده بود، 
 .خواندند مي» سودابه«تلفظ خود آن را 

براساس كاوش و تحقيقاتي كه اخيراً توسط دانشمندان اروپايي به عمل به عمل آمـده،  
ز تمـدن وااليـي   ا» حميـر «و » سـبا «هاي تحـت سـلطه پادشـاه     شود كه سرزمين معلوم مي

 .اند برخوردار بوده
 :نويسد مي» نولديكه«مستشرق معروف آلماني پروفسور 

كه ) يعني يمن(هزار سال قبل از ميالد مسيح، قسمت جنوبي و غربي سرزمين اعراب «
ورزي بسـيار  هـاي تابسـتان بـراي كشـا     بود، در اثر بارندگي» حمير«و » سبا«جزو مملكت 

هاي متعـدد و آثـار    هاي كتيبه اي بسيار باال از تمدن رسيده بود، از نوشته مناسب و به رتبه
هـاي مـدح و سـتايش مـا برانگيختـه       بناها و قصرهاي مجلل آن دوران امروز نيـز انگيـزه  

                                           
 مترجم. از پادشاهان ايران بوده است -1
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هـا داده   را كه اهل يونان و روم به اعـراب آن سـرزمين  » دار عرب سرمايه«شود و لقب  مي
 .»بيجا نبوده است بودند،

شهادت » سبا«عبارات متعددي در تورات وجود دارد كه به عظمت و شوكت سرزمين 
ـ   دهد، از آن جمله است داستان مالقات ملك سبا با حضرت سليمان  مي طـور  ه كـه ب

Pخاصي قابل ذكر است

)
83F

1(
P. 

اها و ما را با آثار با عظمت بن» يوتنگ«و » داوني«ها و زحمات كاوشگراني مانند  تالش
نيز كه شباهت نژادي و فرهنگـي نزديكـي   » نابت«قوم . عمارات قوم ثمود آشنا كرده است

بـه دسـت آورده و فـن    » هـا  سـبائي «با قوم ثمود داشته، اصول اوليه تمدن خود را غالباً از 
هاي نخسـتين از مـردم سـاكن در منطقـه شـمال گرفتـه        در دوران» ها سبائي«كتابت را كه 

به حدي كـه از يـك    ،آنان در اكثر نقاط سرزمين عرب رايج كرده بودندحاال خود  ،بودند
Pآن را توسعه داده بودند» ابي سينيا«سو تا دمشق و از جانب ديگر تا 

)
84F

2(
P. 

كه به محدوده شام متصـل  » نابتي«حكومت  ةدر كتاب جغرافياي خود در بار» فارستر«
هاي مختصر معلوم گرديد  اين بياناز «: نويسد و هم با قوم ثمود و يا جانشين آن بوده، مي

هـاي منـاطق صـحرايي و شـنزار      نه فقط بر عـرب » نابت« ةكه در دوران قديم نام و سلط
كه » ها نابتي« .بر گرفته بودرا نيز در» نجد«و » حجاز«ت بزرگ گسترش داشت، بلكه واليا

ي ديگر نيز بردند، از سو از يك سو در تجارت مهارت و كمال تام داشتند و از آن بهره مي
شد مستعد و  متوجه سرزمين آنان مي» بنو اسماعيل«براي مقابله با تهديدهايي كه از جانب 

 .آماده بودند
هـاي مصـري در    و حمله آنان به كشـتي » شام«و » فلسطين«در » ها نابتي«هاي تگريغار

و  خليج عرب باعث گرديده بود تا فرمانروايان مقدونيه بارها بـر دشـمني بـا آنـان آمـاده     
ها را از چپاولگري باز  ترغيب شوند، اما جز نيرو و توان جمعي روميان هيچ چيز ديگر آن

                                           
 .10تا  1آيت  – 10سالطين  -1
 .پروفسور نولديكه: هستورينس هستري آف ورلد آرتيكل مقدماتي، تأليف. 5/ 8تاريخ مورخين عالم  -2
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ــان   ــان را در زم ــه طــور ناخواســته  » اســترابو«نداشــت و اطاعــت از رومي ــار و ب بااالجب
)P)85F1»پذيرفتند

P. 
هاي دوران كهن بـود كـه تمـام     آنچه بيان گرديد مختصري از اوضاع و احوال سلطنت

ها فقط در يمن  اسالم منقرض و نابود شده و در زمان ظهور اسالم به جاي آنها قبل از  آن
 .گفتند مي» مقول«يا » قَيل«ها را  سرداران بزرگ باقيمانده بودند كه آن

بناهـاي  . وجود داشت كه تحت تسلط حاكمان فارس بـود » آل منذر«در عراق خاندان 
» غسـاني «خانـدان  » شـام «در . اند سلسلهيادگار همان » سدير عرب«و » خورنق«معروف 

 ةجبلـ «كرد كه تحت سلط قيصرهاي روم قرار داشت و آخرين فرمانرواي آن  حكومت مي
 .غَساني بود» بن االيهم

 )اعراب پيش از اسالم(دن و تمفرهنگ 

از نظر فرهنـگ و تمـدن اجتمـاعي حـاالت مختلفـي را       نقاط مختلف سرزمين اعراب
 :اس اصول عمران اين نظريه را ابزار داشته كهداشتند؛ دانشمند فرانسوي براس

زماني تمدن اعراب قبل از اسالم به اوج كمال رسيده بود، زيرا كه از نظر اصول رشد «
 .»رسد و تكامل فرهنگي هيچ قوم وحشي به يك باره اوج تهذيب و تمدن نمي

رديـده  از البالي متون تاريخ نيز همـين انـدازه ثابـت گ   . اين يك استدالل قياسي است
يمـن، در دورانـي از تـاريخ بـه او تمـدن      : است كه بعضي از نقاط سرزمين اعراب ماننـد 

كاوشگران اروپايي آثـار باسـتاني كـه در يمـن تحقيـق و كـاوش نمـوده و        . رسيده بودند
. انـد  هنگ و تمـدن كهـن يمـن اعتـراف نمـوده     اند، به رشد فر ي قديمي را خواندهها كتيبه

وجـود آثـار باسـتاني    » معجم البلدان«در كتاب » قليس«و » اصنع«در ذكر » ياقوت حموي«
گـويي   ها ذكر كرده است، اگرچه در توصيف آن مبالغه انگيزي را براي آن عجيب و شگفت

نموده، اما بايد پذيرفت كه چنـدان هـم از حقيقـت بـه دور نيسـت، زيـرا آن قسـمت از        

                                           
 .228 – 220/ 10عرب از يورند فارستر  جغرافياي تاريخي -1
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و » آل نعمـان «كه پايتخـت  » ةرحي«سرزمين اعراب كه به ايران و شام اتصال داشته، مانند 
 .اند بهره نبوده ، از تهذيب و تمدن بيبود» غسان«كه مركز خاندان » حوران«

مورخان عرب مدعي اند كه زماني يمن به قدري پيشرفت كرده بود كه سالطين آنجـا  
كنند كـه   را نيز چنين بيان مي» سمرقند«چنانكه وجه تسميه  ،تمام ايران را فتح كرده بودند

. او به سمرقند حمله و آن را حفاري كرد و از بين برد. بود» شَمرْ«يكي از شاهان يمن  نام
نام » سمرقند«سپس معرب گشته و . ناميدند» سمركند«ايرانيان آن شهر را  ،بر همين اساس

رد كـه  اند، داللت بر اين دا و آثاري كه تا به حال باقي ماندههاي عالي  بناها و قلعه. گرفت
 .وااليي وجود داشته استرزمين، زماني تمدن در اين س

 ةصـف «تمام آثار باستاني آن را بيان كرده اسـت، چنانكـه در   » اكليل«عالمه همداني در 
 :نويسد مي» العرب ةجزير
ذكرتها العـرب فـي الشـعر والمثـل كثيـرة الـذي  المهشور من محافد اليمن وقصورها القديمة التي«

 »يللكع ذلك كله الكتاب الثامن من اإل مفيها من الشعر باب واسع وقد ج
هـاي خـود ذكـر     بناها و قصرهاي مشهور يمن كه اعراب را در اشعار و ضرب المثـل «
شتم اكليـل همـه   در باب ه. ها ديواني از اشعار وجود دارد آن ة، بسيار اند و در باراند كرده

 .»اند شدهها ذكر  آن
هـا را بيـان    اين موقع فقـط نـام آن   در«: نويسد دهد و مي همداني سپس چنين ادامه مي

، »ظفـار «، »سـلحين «، »صـرواح «، »نـاعط «، »تلغـم «، »غمدان«: كنم كه بدين شرح است مي
، »اريـاب «، »روثـان «، »معـين «، »بـراقش «، »ريام«، »يينون«، »غيمان«، »شبام«، »شَهِر«، »هكرْ«
 .»بخَير«، »عمران«، »هنيد«، »هند«

مفصـالً بيـان   » يعقـوب حمـوي  » «معجم البلـدان «ر كتاب د» ناعط«و » عمران«وصف 
 .يزي نقل شده استانگ ها مطالب حيرت ظمت و شوكت آنع ةگرديده و در بار

» شـبام « ةمذكور است كه در مدت هفتاد سال ساخته شـده و در بـار  » سلحين«در باره 
جود دارد، هاي وحشتناك متعددي و در آن قلعه( »لهم فيا حصـون عجيبـة هائلـة«: نوشته شده

» يعقوب حموي«هاي آن را  موجود بود، يكي از كتيبه» وهب بن منبه«تا زمان » ناعط« ةقلع
تحقيقـات  . قرائت كرده و معلوم شده كه قبل از هزار و ششصد سال سـاخته شـده اسـت   
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اند مؤيد وجود يـك تمـدن    روپائي در اين باره به عمل آوردهشناسان ا اخيري را كه باستان
 .باشد در اين سرزمين ميانگيزي  حيرت

هـاي خـود چنـين     در يادداشـت ) متـرجم  –شناسـان اروپـايي    يكي از باستان(» تاچر«
 :نويسد مي

هـا پـيش از مـيالد مسـيح      در جنوب شبه جزيره عربستان سرزميني بود كه در آن قرن
 انها و بناها تا زمان حاضر موجود است، و سياح اي وجود داشته، آثار قلعه تمدن پيشرفته

، اين آثار بـه  »تحضرمو«و » يمن«در . اند كردهرا بيان  ها و جهانگردان متعددي وصف آن
هايي موجـود اسـت، نزديـك     ها كتيبه و در حال حاضر نيز بر بيشتر آن كثرت وجود دارند

سرزمين يكي از عجايـب  » آثار البالد«آن را در » نيقزوي«اي وجود داشت كه  قلعه» نعاص«
Pداده استهفتگانه جهان قرار 

)
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مآرب را كه در » گالذر«و » هاليوي«، »ارنو«شناسان اروپايي از جمله  تعدادي از باستان
در حـال  » مـآرب «از آثار معـروف  . اند كردهبود، مشاهده » ها سبائي« سلسلهقديم پايتخت 

 ةهاي بازسازي شد حاضر آثار يك خندق بزرگ باقي مانده است كه با مشاهد آن، حوض
كـه  اهميت اين آثـار زمـاني آشـكار گرديـد     . شوند اي تداعي مي ذهن هر بينندهدر » عدن«
هـاي تعميـر مجددشـان در     هاي دو كتيبه طوالني را كه از آن نشـانه  مفهوم نوشته» گالذر«

» حـران «در » يمـن «در . شود منتشر و پخـش نمـود   قرون پنجم و ششم ميالدي معلوم مي
Pاً چهار صد و پنجاه فوت استخندق ديگري وجود دارد كه طول آن تقريب

)
87F

2(
P. 

اما در داخل سرزمين اصلي اعراب و نقاط مركزي آن چنين فرهنگ غني و تمدني واال 
امـا   ،با وجود اينكه زبان عربي زباني بسيار گسـترده و فراگيـر اسـت   . وجود نداشته است

براي ناميدن آنچه كه مربوط به تمدن و فرهنگ و اسباب معاشرت اسـت، اصـطالحات و   
 ،اند شدهاي در اين زبان فارسي ايران و يا زبان يوناني و روم وارد زبان عربي  كلمات ويژه

. دو كلمات بيگانه هستندهر» درهم و دينار«ي وجود ندارد، لفظ و تعبير» سكه«براي : مثالً

                                           
 .20ص / 10جنرل جرمن اورنتيل سوسائتي : ها رجوع كنيد به براي ساير قلعه -1
 .»عرب«المعارف، تحت عنوان  ةدائر -2
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بـدل  » درام«است و اين همان لفظي است كه در انگليسي به » درخم«لفظ يوناني » درهم«
يك شيء معمولي است ولي بـراي آن در زبـان عربـي لفظـي وجـود      » راغچ«. شده است

مسمي كردند و يك نام مصنوعي ديگر به وجود آوردند بـه  » سراج«را به » چراغ«. نداشت
لفظـي وجـود   » كـوزه «آيـد، بـراي    يعني ابزاري كه با آن صبح به وجود مـي » مصباح«نام 

» آب ريـز «گوينـد كـه معـرب     مـي » ريقاب«به آفتابه  .مسمي كردند» كوز«نداشت آن را به 
» كـأس « بـه كاسـه  . خواندنـد » طسـت «آن را بـه عربـي   لفظ فارسي است، » تشت«. است

نامند كه اين هـم لفـظ    مي» قرطق«پيراهن را به عربي . گويند كه اصل آن فارسي است مي
هنگامي كه براي . گويند كه اصل اين هم فارسي است مي» سروال«به شلوار . فارسي است

اميدن چنين اشياء معمولي كلمات خاصي در زبان عربـي وجـود نداشـت بـراي اسـباب      ن
 !شدند؟ بزرگ تمدن الفاظ از كجا تهيه مي

شود كه در پيشرفت تمدن و فرهنگ اعراب فرهنگ و تمـدن و روابـط    پس معلوم مي
و نقاطي كـه از آن ممالـك دور    ار تأثير انكارناپذيري داشته است،اجتماعي ممالك همجو

 .ودند كه حال اصلي خود باقي ماندندب
اسباب عيش و رفـاه،   از احاديث صحيح ثابت گرديده است كه تا زمان رسول اكرم 

شأن نزول مسئله حجاب در صحيح بخـاري و غيـره    ةدر بار. بسيار كم وجود داشته است
حاجـت   ها دستشويي وجود نداشت، زنان براي قضاي مذكور است كه تا آن زمان در خانه

 .مذكور است كه تا آن زمان غربال وجود نداشت» باب الفقه«در ترمذي . رفتند يرون ميب
هـا چـراغ روشـن     ها در خانه شود كه شب از حديثي ديگر در صحيح بخاري ثابت مي

در سنن ابوداود از يك صحابي روايت شده است كـه مـن همـواره در رفاقـت      ،شده نمي
Pا از ايشان نشنيدمها ر بودم، ولي حرمت حشره رسول اكرم 

)
88F

1(
P. 

آيـد   نويسند كه از نشنيدن يك راوي، الزم نمي گرچه در شرح اين حديث محدثين مي
اند، ولي ايـن انـدازه ثابـت     ها را بيان نفرموده حرمت حشره كه در حقيقت آن حضرت 

                                           
 .، باب في أكل حضرات االرض176/ 2ابوداود  -1
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هـاي تـاريخ و ادبيـات بـه      در كتاب. خوردند ها را مي است كه قبل از اسالم اعراب حشره
 .خوردند وشته شده است كه اعراب پوست جانوران را ميصراحت ن

 مذاهب اعراب

ها بر اين باور بودند كه آنچـه در   اعراب پيش از اسالم مذاهب مختلفي داشتند، بعضي
قرآن  .است، خدايي وجود ندارد) ت و نيروقانون قدر(دنيا وجود دارد، زمان و يا طبيعت 

 :گويد مجيد در مورد اين دسته از مردم چنين مي

﴿                       ﴾ ]۲۴: هياجلاث.[ 

شـويم و مـا را    ميـريم و زنـده مـي    گفتند همين زندگي دنيا مقصود ماست، مـي  و مي«
 .»)نه اهللا(كند  طبيعت نابود مي

در مقابل آنان قـرآن  . قيامت و كيفر و پاداش بودندبعضي به خداوند معتقد، ولي منكر 
 :كند ثبوت قيامت چنين استدالل ميبر 

﴿           ﴾ ]۷۹: سي.[ 

كند آن ذاتي كه بـار اول آن را بـه وجـود     زنده مي» هاي پوسيده را استخوان«بگو آن «
 .»آورد

كردنـد، قـرآن    معتقـد بودنـد ولـي نبـوت را انكـار مـي      ها به خدا و قيامت نيـز   بعضي
 :فرمايد مي

﴿                ﴾ ]۷: الفرقان.[ 

 !»رود خورد و به بازار مي گويند اين چه پيامبري است كه غذا مي و مي«

﴿         ﴾ ]۹۴: اإلسراء.[ 

 !»آيا خداوند انساني را به عنوان پيامبر فرستاده است: گويند مي«
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بود كه از حاجات و نيازهاي بشري پـاك   اي مي كردند پيامبر بايد فرشته آنان تصور مي
بلكـه   ،دانسـتند  هـا را خـدا نمـي    آنان بت ،پرست بودند و منزه باشد؛ ولي عموم مردم بت

Pدانستند ه خدا ميرسيدن ب ةوسيل

)
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P. 

﴿               ﴾ ]۳: الزمر.[ 

 .»م كه ما را به خداوند نزديك كنندپرستي ها را به اين قصد مي ما بت«
را و قبيلـه   و مـاه » كنانـه «كه ساكن سرزمين يمن بودند آفتاب را و قبيله » حمير«قبيله 

لخـم و جـذام    را و» عطـارد «را و قبيلـه اسـد   » شـعري «را و قـيس  » اناوبـر » «ميمبني ت«
 .پرستيدند را مي» مشتري«

 

**** 

                                           
 .شهرستاني، ذكر مذاهب عرب مذكور اند» الملل والنحل«تمام اين تفصيالت در  -1



 

 

 :اند ها به شرح ذيل وف و پرستندگان آنهاي معر بت

 
 قبيله پرستنده   مكان استقرار   نام بت

 

 ثقيف    طائف   الت
 قريش و كنانه   مكه معظمه   عزي
 ج، غساناوس، خزر   مدينه منوره   منات

دكلب   الجندل مدو   و 
 هذيل       عاسو

 مدحج و قبايل يمن       يغوث
 همدان       يعوق

 
قـريش در   .وي بر پشت بام خانه كعبه نصب شـده بـود   ةمجسم» هبل«بزرگترين بت 

عمـرو بـن   «پرستي را ميان اعراب شخصي بـه نـام    طلبيدند، بت ها او را به ياري مي جنگ
از نسل » خزاعه«قبيله معروف عرب . بود» ربيعه بن حارثه«ي وي لنهاد، نام اصبنياد » لُحي

متولي خانه كعبه بود، عمرو با او جنگيـد و او رفـت در   » جرهم«قبل از عمرو . وي است
هـا   ايـن : پرستيد؟ گفتنـد  ها را مي چرا اين: پرستيدند، پرسيد ها را مي آنجا ديد كه مردم بت

گردانند، اگـر   ها، فتح و پيروزي را نصيب ما مي كنند و در جنگ حاجات ما را برآورده مي
فرستند؛ عمرو چند بت از آنان خريداري كرد و آورد در اطـراف   باران مي شود سالي قحط

پرسـتي ميـان تمـام قبايـل      چون كعبه مركز تجمع اعراب بود، لذا بت. خانه كعبه قرار داد
 .رواج گرفت

اوس . بوددر ساحل دريا نصب شده » قديد«ديك به بود كه نز» منات«ترين بت  قديمي
كردند و هنگامي كه از حـج خانـه    نزد آن رفته نذر و نياز مي) يعني مردم مدينه(و خزرج 
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نيـز آن را  » هـذيل و خزاعـه  «. كردند گشتند، همانجا خود را از احرام بيرون مي كعبه برمي
Pپرستيدند مي

)
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علـت  «: نوشـته اسـت  » ذكر مكـه «در فصل  »معجم البلدان«در كتاب » ياقوت حموي«
پرستي در ميان اعراب اين مسئله شد كه قبايل عرب از اطراف و اكناف به حـج   رواج بت

هـاي كعبـه    هاي حرم را با خود بـرده و بـه صـورت بـت     آمدند، هنگام بازگشت سنگ مي
 .»كردند ها را پرستش مي تراشيده آن

 اعتقاد به اهللا تعالي

هايشان  ته در دلودند، ولي اين عقيده و باور پيوسپرست ب اعراب بتگرچه تقريباً تمام 
» اهللا«اين خـالف اكبـر را   . الق تمام عالم استداشت كه خداوند وجود دارد و او خ وجود

 :در قرآن مجيد مذكور است. گفتند مي

﴿                               

     ﴾ ]۶۱: العنکبوت.[ 

ها و زمين را آفريده و خورشيد و ماه  بپرسي چه كساني آسمان) كافران(و اگر از آنان «
 ؟»روند پس به كجا سرگشته و حيران مي. اهللا: را مسخر كرده؟ خواهند گفت

﴿                                

   ﴾ ]۶۵: العنکبوت.[ 

پس چـون خداونـد    ،خوانند پس هرگاه سوار بر كشتي شوند خداوند را خالصانه مي«
 شـرك  نجات داد و بـه خشـكي رسـاند ناگهـان بـه اهللا     ) آنان را از طوفان و حوادث دريا

 .»ورزند مي

                                           
 .معجم البلدان، ذكر منات -1
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شناسان نيز آن را  ي را ظاهر ساخت كه امروز باستانتقرآن مجيد سيزده قرن پيش حقيق

Pالمعارف مذاهب و اخالق ةدائر. اند كردهتأييد 

)
91F

1(
P را نقل » نولديكه«، قول مستشرق معروف

 :نموده كه اقتباسات آن به قرار ذيل است
و سـاير  » نبـاتي «هاي اعراب  جزيي از نام نوشته شده» هله«هاي صفا  كه در كتيبه» اهللا«

نـام  » نبـاتي «هاي  در كتيبه... و» زيد اللهي«ساكنان قديمي شمال سرزمين عرب بود، مانند 
 .مذكور است» صفا«هاي  به عنوان يك معبود مستقل وجود ندارد، ولي در كتيبه» اهللا«

» لتريچر عرب قـديم «در » والسن«. نهايت عموميت دارد ميان مشركين بعدي نام اهللا بي
ها لفظ اهللا به عنوان يك معبود بـزرگ بـه كـار رفتـه      عبارات بسياري نقل نموده كه در آن

نيـز  » اهللا«نام يك بت در چند جا نوشته شده كـه بـا آن لقـب    » نباتي«هاي  در كتيبه. است
 بـه لقب اهللا كه قبالً براي معبودان مختلـف  : گيري كرده چنين نتيجه» والسن«. همراه است

 .اختصاص يافت معبود به طور علَمرفته براي بزرگترين  رفت، در ادوار بعدي رفته كار مي

 مسيحيت، يهوديت و مجوسيت

اسـالم بـه سـه آئـين مسـيحيت،      گرچه تعيين زمان و تاريخ گرايش اعـراب پـيش از   
هـاي   سه مذهب تا مدتاست، ولي آنچه مسلم است، اين هر و مجوسيت مشكل يهوديت

 :چنين نوشته است» معارف«كتاب  در» ابن قتيبه«عالمه . اند بوده ان اعراب رايجطوالني مي
مسيحيت به حـدي  . و قضاعه نيز از آن متأثر شده بود قبايل ربيعه و غسان مسيحي بودند،

ـ ور«مانند (افرادي وجود داشتند  وذ كرده بود كه در خود مكه مكرمهپيشرفت و نف بـن   ةق
افرادي نيز بودند كه به شـام   خواندند و از اين قبيل ن عبراني ميكه انجيل را به زبا) »نوفل

 .ه آموزش ديده بودندرفت
منـوره   ةيهودي بودند، در مدين» كنده«و » حرث بن كعببنو«، »بنوكنانه«، »حمير«قبايل 

هاي متعددي  يهوديان كامالً تسلط پيدا كرده و به منظور درس و تعليم تورات، مكتب خانه
هـا   در كتب احاديث تذكره آن. شد گفته مي» بيت المدارس«ها  بودند كه به آنايجاد نموده 

                                           
 .664/ 1جلد  -1
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شـاعر مشـهور و هـم     .يهودي بودنـد » خيبر« ةتمام ساكنان قلع. با همين نام مذكور است
كه وفاداري او تا به امروز در ميـان اعـراب ضـرب    » سمويل بن عاديا«عصر امراء القيس، 

كتاب چنان در مكه مكرمـه رواج يافتـه بودنـد كـه      روايات اهل. است، يهودي بودالمثل 
شد، كفار مكه  مي اسرائيل ذكر شد و در آن وقايع بني نازل مي وقتي قرآن بر آن حضرت 

را تعلـيم    يك شخص يهـودي يـا نصـراني آن حضـرت     سوء ظن پيدا كردند كه شايد
 :فرمايد قرآن مي. دهد مي

﴿                  ﴾ ]۱۰۳: النحل.[ 

را يك انسـان آمـوزش   ) پيامبر اكرم(گويند كه او  دانيم آنچه مشركان مي ما خوب مي«
 .»دهد مي

افراد . اين پندار در قرآن مجيد رد شده كه تفصيل آن در موقع مناسب بيان خواهد شد
و بر مبناي آيين . ين قببيله بودرئيس معروف ا» تميمي ةزرار«مجوسي بودند، » تميم«قبيله 

اقـرع  «. مجوسيت با دختر خود ازدواج كرده بود و بعداً از اين عمل خود پشيمان گرديـد 
Pنيز مجوسي بود» بن حابس

)
92F

1(
P. 

 مذهب حنيف

گرچـه در اثـر مـرور زمـان و شـيوع       ،دين ابراهيمي توحيد خالص بود ةاساس و ريش
هـا پرسـتش    خـدا بـت   ةشده بود كه در خان جهالت، اين اصل تا آن اندازه با شرك آلوده

شدند، اما اصول اين آيين به طور كلي از بين نرفته بود و ميان اعراب آثـاري از آن بـه    مي
كساني كه اهل دانش و بصيرت بودند، اين منظره براي آنان بسيار كريه و . خورد چشم مي

اليعقل سر خم كند، از اين جان و  انگيز بود كه انسان عاقل و دانا در مقابل سنگ بي نفرت
بسياري از آنان قرار داشت، ولي تـاريخ   هاي پرستي در دل بد و نادرست بت جهت تصور

Pشود آغاز مي آن اندكي قبل از بعثت آن حضرت 

)
93F

2(
P. 

                                           
 .معارف ابن قتيبه -1
 .چاپ مصر 76/سيره ابن هشام  -2
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ـ ها ور يك بار در جشن ساالنه بت: ابن اسحق نوشته است بـن نوفـل، عبـداهللا بـن      ةق
ناگهـان در دل آنـان   . شركت داشتند بن نفيلن الحويرث و زيد بن عمرو جحش، عثمان ب

كنـيم   اي است كه در مقابل سنگي سر خم مي اين فكر خطور كرد كه اين چه عمل بيهوده
اين چهار ! دهد رساند و نه كسي را نفع مي بيند، نه به كسي ضرر مي شنود، نه مي كه نه مي

موي حضرت عمر، نفر از خاندان قريش بودند؛ ورقه پسر عموي حضرت خديجه، زيد، ع
 .عبدالعزي بودند ةحضرت حمزه و عثمان، نو ةعبداهللا ابن جحش، خواهرزاد

زيد براي تالش و جستجوي دين ابراهيمي به شام رفت، در آنجا بـا علمـاء و راهبـان    
تسـلي خـاطري حاصـل    هيچيـك  ولي از تماس با  ،يهود و كشيشان مسيحي مالقات كرد

را قبـول   يمـن مـذهب ابراهيمـ   «خود اكتفا كـرد كـه    اجمالي ةنشد، تا اينكه بر اين عقيد
 .»كنم مي

ـ    (در صحيح بخاري  دختـر حضـرت   (از حضـرت اسـماء   ) هقبـل از بـاب بنيـان الكعب
من زيد را در حالي ديدم كه به خانه كعبه تكيـه زده  : چنينن روايت شده است) ابوبكر

 .اهيم نيست ديدماز شما جز من بر دين ابرهيچيك ! اي اهل قريش: گفت و به مردم مي
كردند، زيد اولين كسي بود كه از انجام ايـن رسـم    ها دختران را زنده به گور مي عرب

رفت و دختر را از او  كرد، زيد مي هرگاه شخصي چنين قصدي مي. ممانعت به عمل آورد
در صـحيح بخـاري مـذكور اسـت كـه      . كرد گرفت و خودش او را تربيت و بزرگ مي مي

 ، عبداهللا بن جحـش و عثمـان  ورقه. زيد را مالقات كرده بود بعثت قبل از رسول اكرم 
كـه رئـيس   » اميـه بـن صـلت   «در همان زمان  ،پرستي را رها كرده مسيحي شده بودند بت

 .پرستي مخالفت كرده بود حكومت طائف و شاعري معروف بود، با بت
در زمـان   »اميـه «با سند زبير ابن بكـار، نوشـته اسـت كـه     » اصابه«حافظ ابن حجر در 

پرسـتي را رهـا كـرده و ديـن ابراهيمـي را       هاي آسماني را خوانـده و بـت   جاهليت كتاب
تا امروز نيـز موجـود اسـت، گرچـه قسـمت اعظـم آن جعلـي        » ديوان اميه«. پذيرفته بود

ـ «شود، او تا زمان غزو بـدر زنـده بـود،     باشد، ولي كالم اميه نيز در آن يافت مي مي » هعتبِ
وقتي اميه خبر قتل او را شـنيد، شـديداً انـدوهگين شـد و      .ي اميه بودرئيس مكه پسر داي
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در . مرثيه دردناكي برايش سرود، غالباً در اثر همان درد و غم موفق به قبـول اسـالم نشـد   
سـوار بـود،    شمايل ترمذي مذكور است كه يكي از اصحاب پشـت سـر آن حضـرت    

او يكصد شعر خواند، . وز بخوانيدهن: فرمودند شعري از اشعار اميه خواند، آن حضرت 
اميـه نزديـك   «: هنوز بخوانيد و در پايان فرمودنـد : فرمود در پايان هر شعر آن حضرت مي

 .»بود مسلمان شود
پرستي ذكـر كـرده اسـت، ولـي بـا       ابن هشام همين چهار نفر را به عنوان مخالفان بت

هل نظر و دانا وجود داشتند شود در ميان اعراب افراد متعددي از ا بررسي تاريخ معلوم مي
قـس ابـن   «تر از تمام آنان خطيب نامور عـرب،   معروف. پرستي توبه كرده بودند كه از بت

قـيس ابـن   «يكي ديگر . بوده است كه سرگذشت او بعداً بيان خواهد شد» ساعده االيادي
در دوران جاهليـت  : نوشـته اسـت  » اصـابه «بود كه حافظ ابن حجر نسبت به او در » نشبه

 .مشرف به اسالم گرديد داپرست بود و هنگام بعثت آن حضرت خ
گوينـد؟ در قـرآن هـم ايـن لفـظ       مي» حنيف«معلوم نيست چرا دين ابراهيمي را دين 

به دليـل اينكـه ديـن    : نويسند مفسرين مي. موجود است، ولي در معناي آن اختالف است
چون معنـاي   گويند؛ مي» حنيف«همين جهت آن را  پرستي مبرا و دور بود به فطرت از بت

بـه زبـان عبرانـي و سـرياني بـه كـافر و منـافق گفتـه         » حنيف«. است» يك سويي«حنف 
Pشود مي

)
94F

1(
P. پرستان اين لقب را به آنان داده باشند و موحدان با افتخـار آن   ممكن است بت

 .را قبول كردند
صـاً در  از محتواي اكثر روايات اين موضوع ثابت شده است كه در ميان اعراب مخصو

در جسـتجوي   پرستي روي گردانـده و  مكه و مدينه افراد متعددي وجود داشتند كه از بت
بـه لحـاظ   . زيرا كه وقت ظهور مجدد ملت ابراهيمي فرا رسيده بـود  دين ابراهيمي بودند،

: گوينـد  وجود همين چند نفر كه حق طلب و حقيقت شناس بودند، مصنفين اروپايي مـي 
خالص در ميان عموم اعراب قبـل از اسـالم وجـود داشـته      رواج مذهب صحيح و توحيد

                                           
 .اين اظهار مارگوليوث است -1
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ولي اگر اين مطلب هم صحيح باشد، پس جاي شگفتي و حيـرت اسـت كـه چـرا     . است
 هنگام ظهور اسالم آن همه مخالفت و هنگامه بر پا گرديد؟

 نقش مذاهب در ميان اعراب

، مسـيحيت،  يهوديـت : همانگونه كه بيان گرديد گرايش به تمام مذاهب مشهور، ماننـد 
الحـاد كـه    حتي عقيـده  ،مجوسيت و حنيفيت در ميان اعراب پيش از اسالم وجود داشت

هم اين قبيـل   ةاما بايد ببينيم نتيج. باشد، نيز وجود داشت هاي عقل مي نتيجه بلند پروازي
يحيت آن را بـه  رت خداها بـود كـه مسـ   ها چه بود؟ به لحاظ عقايد يا كث ها و آئين گرايش

ر ضـمن آن ايـن عقيـده كـه حضـرت      هم از سه عـدد كـم نكـرد و د   باز(، حداقل رساند
نيـز  ) خودش بر چوب دار رفت و كفاره گناهـان تمـام بنـي آدم قـرار گرفـت      عيسي

هـا كشـتي    اما خداي آنـان اينگونـه بـود كـه بـا انسـان       جا بود و يا عقيده توحيد بود؛پابر
Pگرفت مي

)
95F

1(
P. 

 ،طور ارث بـه فرزنـد تعلـق داشـت    ه پدر ب شدند و زن ها قرباني مي ها در پاي بت آدم
رزي بـراي تعـدد ازدواج وجـود    حد و م. ان جايز بودمطور همزه ازدواج با چند خواهر ب

حيـايي و   بـي . تبه طور عام رواج داشـ  زنا گساري و نوشي، باده ماربازي، شراب .نداشت
كـه خـود   » قـيس امرأ ال«عفتي به اوج خود رسيده بود كه بزرگترين و نامورترين شاعر،  بي

خـود را بـا شـوق و شـادي وصـف       ةشاهزاده نيز بود، داستان زناي خويش با دختر عمـ 
زنـده  ! شـود  و اين قصيده بـر خانـه كعبـه آويـزان مـي     . كند اي بيان مي ناپذيري در قصيده

گنـاه   و سربريدن اطفال بي كردن شكم زنان، نابودكردن ها، پاره ها در جنگ سوزاندن انسان
طبق اظهـارات دانشـمندان مسـيحي، اعـراب قبـل از      . رفت ايز به شمار ميامري ج عموماً

؟ ايـن  اين تـأثير چـه بـود    ةهم نتيجباز ،مذهبي از مسيحيت متأثر بودنداسالم بيش از هر 
 .اين مورخ مسيحي چنين نوشته است. رخان مسيحي بشنويمپاسخ را از زبان يكي از مو

                                           
 .داستان كشتي خدا با حضرت يعقوب مفصالً ذكر شده است 29تا  22در تورات تكوين آيت  -1
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داده و دين مسيحيت را به آنـان تلقـين    صد سال اعراب را تعليم مسيحيان به مدت نه«
رسـيد، يعنـي بجـز افـراد قبايـل       هم تعداد مسيحيان بسيار انـدك بـه نظـر مـي    ، بازكردند

هم كـه مسـيحي شـده    » طيبنو«در يمامه و تعدادي از » بنوحنيف«در نجران، » بنوحارث«
اب حال، اگـر وضـعيت اعـر   ؛ در هربودند باقي اعراب گرايش عميقي به مسيحيت نداشند

هـاي   هاي خفيف و تـالش  پيش از اسالم را از نظر مذهبي بررسي كنيم، بر سطح آن موج
خورد و نيروي يهود، گاهي با شـدت تمـام    ضعيف مسيحيان در حال حركت به چشم مي

پرستي و عقايـد خرافـي    رغم اينكه درياي بتشود، ولي علي  لت طغيان مشاهده ميدر حا
وقتـي بـه خانـه كعبـه رسـيد، متوقـف        ،وج زدن بـود از هر سو در حال م» بنو اسماعيل«

)P)96F1»شد مي
P. 

اين اوضاع و احوال فقط به جوامع اعراب اختصـاص نداشـت، بلكـه ايـن ظلمـت و      
آيـا  ). تفصيل آن در قسمت دوم كتاب بيان خواهد شد(تاريكي تمام دنيا را فرا گرفته بود 

وسيع و گسترده نيـازي بـه    در اين ظلمت فراگير، در اين تيرگي عالمگير، در اين تاريكي
 شد و وجود نداشت؟ طلوع يك آفتاب عالمتاب احساس نمي

 

**** 

                                           
 .»ميور«مقدمة زندگي محمد،  -1



 

 

 اسماعيلي سلسلة

ختلف تقسيم بندي دسته مهمانگونه كه قبالً بيان گرديد مورخان، ملت عرب را به سه 
 :اند كرده

و غيره كه از بـين رفتـه و نـابود    » جديس«، »طسم«: قبايل قديمي عرب مانند: نخست
 .ه بودندشد

 .اهل يمن و انصار: اند، مانند» قحطان«عرب خالص كه فرزندان : دوم

 .اسماعيلي سلسلة: سوم
، در اطراف مكه افـراد قبيلـه   كرد در مكه زندگي مي هنگامي كه حضرت اسماعيل 

حضرت اسماعيل با يكي از زنان آن قبيله ازدواج كرد، فرزنداني . ساكن بودند» جرهمبنو«
بيشتر اعراب فعلي از نسل همان  .شود گفته مي» عرب مستعربه«ها  دند، به آنكه به دنيا آم

هم بيشتر به همين  تاريخ اسالم و سيرت پيامبر اسالم . هستند» عرب مستعربه«اندان خ
از نسل حضرت اسماعيل هستند و شريعتي كه  يعني آن حضرت  وابسته است، سلسله

. عنايـت شـده بـود    كه به حضرت ابراهيم به ايشان عنايت شده، همان شريعتي است 
 :فرمايد قرآن مجيد در اين باره چنين مي

﴿                      ﴾P)97F1(
P ]۷۸: احلج.[ 

رند عقيده داآنان  ؛منكر اين حقايق اند بسياري از مورخان متعصب اروپايي اما متاسفانه
ه خانه كعبه را بنيان به سرزمين اعراب نيامد †كه حضرت ابراهيم و حضرت اسماعيل 

احـث  ببه دليـل اينكـه ايـن م   . از نسل حضرت اسماعيل نيستند رسول اكرم  اند؛ ننموده
صورت تعصب مذهبي بخود گرفته است، لذا توقع اين امر مشكل است كه ما بتوانيم اين 

م نويسـندگان اروپـايي   م كه مبناي استدالل، بـر امـور مسـل   ياي مطرح كن بحث را به گونه

                                           
اند و برخي ديگـر، اهللا تعـالي را و    ي از مفسران، حضرت ابراهيم ذكر كردهرا بعض» هو«مرجع ضمير  -1

 .باشد، چنانكه صريحاً از آيات معلوم است همين صحيح مي
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 ةها هيچ جنب اما دو امر اساسي است كه در آن ،موارد اختالفي فراوان هستند. گذاشته شود
اين اصـول موافـق رأي و عقيـده هـر گروهـي كـه        ،مشتركي براي دو طرف وجود ندارد

فته شود، اصول مذكور به قـرار  بررسي شوند، جزئيات فرعي آن نيز موافق با آن بايد پذير
 .باشند زير مي

آيا حضرت هاجر و حضرت اسماعيل به سرزمين عرب آمده و در آنجـا زنـدگي    -1
 يا خير؟ اند كرده

آيا حضرت ابراهيم قصد قرباني حضرت اسحق را داشت يا قصد قرباني حضرت  -2
 اسماعيل را؟

 محل زندگي حضرت اسماعيل 

محل قرباني را در شام بنابراين، . ق ذبيح استمدعي اند كه حضرت اسح يهودعلماي 
دهند، اما اگر اين مسأله ثابت شود كه ذبيح حضرت اسحق نيست، بلكه حضـرت   قرار مي

در اين صورت  ها را پذيرفت، يز بايد روايات عربنسبت به محل قرباني ن .عيل استاسما
 :ستدر تورات مذكور ا. شوند هاي تاريخ به هم پيوسته مي تمام زنجيره

تولد و نام او اسماعيل گذاشته از شكم حضرت هاجره م اولين فرزند حضرت ابراهيم«
 بـه دنيـا آمـد؛    از شـكم حضـرت سـاره،    شد؛ پس از حضرت اسماعيل، حضرت اسـحق 

كند به حضرت ابراهيم گفت كه هاجر و فرزندش را  هنگامي كه حضرت اسحق اهانت مي
 :تورات به اين شرح است از خانه بيرون كن، پس از اين وقايع، الفاظ

بي تهيه كرد و بر كتف هـاجر قـرار   صبح زود بيدار شد و نان و مشك آآنگاه ابراهيم «
سراسيمه و » بيرسبع«داد و با آن پسر هم خداحافظي نمود، هاجر حركت كرد و در بيابان 

ردار انداخت اگشته شد و چون آب مشك تمام شد، آن پسر را در زير يك درخت خ سر
را نبينـد و در   رتيررسي دور رفت و نشست تا چگونگي مـرگ پسـ   ةنزدش به فاصل و از

خداونـد از   ةآنجا شروع به گريه و فرياد كرد، آنگاه خداوند آواز آن پسر را شنيد و فرشت
خداونـد  ! تو را چه شده اسـت؟ نتـرس  ! اي هاجر: آسمان، هاجر را صدا زد و به او گفت

و آن پسر را در آغـوش گيـر كـه    ! برخيز ده است شنيد،ر را در جايي كه افتاصداي آن پس
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كـرد و او  آنگاه خداوند چشمان او را باز . دمن از او يك قوم بزرگي به وجود خواهم آور
به آنجا رفت و مشك خود را پـر از آب نمـود و فرزنـدش را آب داد و     ،چاه آبي را ديد

كرد و تيرانداز شد و او در  ي ميخدا با آن پسر همراه بود و او بزرگ شد و در بيابان زندگ
سكونت گزيد و مادرش از سـرزمين مصـر يـك زن بـرايش گرفـت و بـه       » فاران«بيابان 

)P)98F1»ازدواجش درآورد
P. 

از خانـه اخـراج شـد،     شود كه وقتي حضرت اسـماعيل   از اين عبارات معلوم مي
عربـي   در تورات. كودك بود، چنانكه حضرت هاجر او را با مشك بر كتف خود گذاشت

حضرت ابراهيم مشك و طفل، هـردو  ( »واضعا أياهـا علـى كتفهـا والولـد«: اين الفاظ مذكورند
 ولي در تورات مذكور است كه وقتي حضرت اسـماعيل   ).را بر كتف هاجر گذاشت

متولد شد، سن حضرت ابراهيم هشتاد و شش سال بـود و زمـاني كـه حضـرت ابـراهيم      
رت اسماعيل سيزده سال و سن حضرت ابـراهيم  حضرت اسماعيل را ختنه كرد، سن حض

Pنود و نه سال بود

)
99F

2(
P . واضح است كه واقعه اخراج حضرت اسماعيل از خانه، بعد از ختنه

اتفاق افتاده، لذا در آن موقع عمر ايشان قطعاً بيش از سيزده سال بوده است و پسـري كـه   
گذاشته و اين طرف و او را بر كتف خود  ن باشد آن قدر كوچك نيست كه مادردر اين س

 .آن طرف برود
منظور از بيان اين واقعه اين است كه سن حضـرت اسـماعيل در آن وقـت بـه حـدي      
رسيده بود كه حضرت ابراهيم او و مادرش را از محل سكونت به محـل ديگـري بـرده و    

گـردد كـه حضـرت     از عبارات مذكوره در تـورات صـريحاً معلـوم مـي    . آنجا اسكان دهد
فـاران نـام   : گوينـد  مسـيحيان مـي   .كرد سكونت گزيده، تيراندازي مي» فاران«اسماعيل در 

صحرايي است كه در جنوب فلسطين قرار دارد، لذا آمدن حضرت اسماعيل بـه سـرزمين   
 .ها برخالف واقعيت است عرب

                                           
 .21باب  ،تورات سفر تكوين -1
 .25تا  240، 17تكوين، باب  -2
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نام كوهي در حجـاز اسـت،   » فاران«دانان عرب بر اين امر اتفاق نظر دارند كه  جغرافي
با صراحت مذكور است؛ اما نويسندگان مسيحي بـا ايـن نظـر    » البلدان معجم«چنانكه در 

بـه مباحثـه و   حل اين اختالف مبتني بر يك بحث طوالني است كه منجـر  . موافق نيستند
البته توضيح اين امر الزم است كـه   .آوريم آن را به رشته تحرير درنميلذا  شود، مناظره مي

در تمـدن  » موسـيوليبان «يع بـوده اسـت كـه    حد شمالي سرزمين عرب، زماني آن قدر وس
 :نويسد عرب مي

تعيين حد شمالي اين جزيره چندان آسان نيست، يعني اين حد اينقدر امتداد دارد كـه  «
كه شهري در فلسطين و بر ساحل درياي متوسط واقع است، يك خط به طـرف  » غزه«از 

ه خلـيج فـارس متصـل    د داشته و بجنوب تا درياي فرات و از ساحل درياي فرات، امتدا
 .»گوييم پس اين خط را حد شمالي عربستان مي شود؛

دور از عقـل  » ارانفـ «شدن منطقه حجـاز از سـرزمين عـرب، جـزو      بنابراين، محسوب
اسماعيل معرفي شده است، در آنجا  و جايي كه محل سكونت حضرت در تورات. نيست

قابل مصر بر سر راهي واقع اسـت  كه م» شور«تا » حويله«و او از «: اند شدهاين الفاظ ذكر 
Pكرد روند، سكونت مي مي» سور«كه از آنجا به 

)
100F

1(
P. 

در كتـب مقـدس مسـيحيان بـه     . استسرزمين عرب  براساس اين بيان در مقابل مصر
بنـابراين، سـكونت   . شـود  طور ضـمني ذكـر مـي   ه اسماعيل ب بني اسرائيل توجه شده و بني

كور نيست، ولـي از اشـارات مختلـف    حضرت اسماعيل در سرزمين عرب با صراحت مذ
عهد «در  ،يك امر مسلم است ه سكونت حضرت هاجر در سرزمين عربشود ك معلوم مي

آورده » گاليتون«به نام » پولوس«اي از  دانند، نامه كه مسيحيان آن را وحي الهي مي» جديد
 )P)101F2:شده كه عبارت ذيل در آن موجود است

و ديگري از زن حره و آزاد، پس آن يكي كـه از   يكي از كنيز: ابراهيم دو فرزند داشت
كنيز بود به طور طبيعي متولد شده بود و آن يكي كه از حره و آزاد بود به طور وعـده بـه   

                                           
 .18، آيه 25سفر تكوين، باب  -1
 .24، آيه 4كوين، باب ت -2
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هـا از دو زمـان    اين امر از طريق تمثيل هم قابل قبول است، زيرا كه اين زن. دنيا آمده بود
ت اين هاجر است، زيرا كه هاجر كوه بودند، آن كه از كوه سينا متولد شده بود، بهشتي اس

 .»فعلي است» يروشلم«سيناي عرب است و در مقابل 
گرچه معلوم نيست كه عبارت اصلي چه بوده است و عبارت اردو و عربي هم، هـردو  

بزرگتـرين جانشـين حضـرت    » پولـوس «اما اين قدر واضح است كه  د؛كامالً مفهوم نيستن
اگر هاجر در سرزمين عرب زنـدگي   .گفت ميرت هاجر را كوه سيناي عرب عيسي، حض

اين » بكه«معنا و مفهومي ندارد، بعداً در ذكر  دادن نكرده بود، او را كوه سيناي عرب قرار
 .شود مسئله بيشتر تأييد مي

 چه كسي بود؟ ذبيح

هاي  ديان و تحوالت و انقالبگرچه تورات بر اثر عدم احتياط و اغراض شخصي يهو
مخصوصاً كه دست تصرف يهود تصريحات و اشاراتي را  ده است؛زمان كامالً تحريف ش
با ايـن وجـود   . در تورات وجود داشت، كامالً از بين برده است كه در باره پيامبر اكرم 

ـ  . خـورد  هم به چشم ميهنوز مواردي از حقايق در جاهاي مختلفي ورات بـه  گرچـه در ت
داليل قطعي بر  مباحث آن ت اسحق بوده، ولي در طيحضر روشني مذكور است كه ذبيح

پـذير نبـوده اسـت، مـوارد      اين امر وجود دارد كه او هرگز ذبيح نبوده و اين امر هم امكان
 :ذيل بحث در همين موضوع است

شد كه اولـين مولـود    هاي گذشته فقط آن جانور و يا انساني قرباني مي در شريعت -1
كـه اولـين    كـرده بـود   را قرباني قوچهايي جهت هابيلبه همين . بود مادر خود مي

» ويهـا ال« ةدر بـار  مولود بودند، خداوند متعال جايي كه بر حضـرت موسـي   
 :اند احكام نازل نموده، فرموده

)P)102F1»سرائيل من الناس والبهائمإن لي كل في بني أل«
P. 

 .»زيرا كه مولود اول انسان و يا جانور بني اسرائيل مختص من است«

                                           
 .17/ 8عدد اصحاح  -1
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اگـر  : در تـورات مـذكور اسـت   . رود از بين نميبرتري اولين مولود در هيچ حالي  -2
اي نداشـت،   اش بود و به ديگري عالقـه  شخصي دو زن داشت و يكي مورد عالقه

افضليت متعلق به همان فرزنداني است كه اولين باشند، گرچه از زني باشند كه به 
)P)103F1»ول قدرته وله حق البكوريةفانه أ«: آن عالقه نداشته باشد

P. 
 .»ا داردبودن ر درت اوست و حق اولين فرزندن قزيرا كه آن اولي«
رسـيد، در تـورات مـذكور     پدر به او نمـي  ةشد ترك فرزندي كه براي خدا نذر مي -3

 :است
مام الرب أالوقت نذر الرب سبط الوي ليحملو تابوت عهد الرب ولكى يقفوا  ذلكفي «

وال نصيب مع اخوته الرب لم يكن لالوي قسم  ذلكليخدموه ويباركوا باسمه إلى هذا اليوم الجل 
)P)104F2»هو نصيبه

P. 
در مقابل خدا قيام نمايند و او را خدمت كنند و از نام او تا به امـروز بركـت حاصـل    «

ها سـهمي از تركـه نرسـيد،     نمايند، به همين جهت است كه الويها را همراه با برادران آن
 .»زيرا كه سهم آنان خداوند است

هـا را   گذاشت و داخل معبد رفته آن را مي شد، موي سر هركس براي خدا نذر مي -4
در  شوند، از احرام موها تراشيده مي آمدن تراشيد، همچنانكه امروز هنگام بيرون مي

 :تورات مذكور است
)P)105F3»ن الصبى يكون نذيراً هللادين ابنا وال يـَْعُل موسى رأسه ألنك تحملين وتلأفها «

P. 
ي و بر سر او تيغ قرار نگيرد، زيرا كه كن شوي و فرزندي زايمان مي حاال تو حامله مي«

 .»شود اين فرزند براي خدا نذر مي
Pرفت گرفت، براي او لفظ مقابل و نزد خدا به كار مي هركس خادم خدا قرار مي -5

)
106F

4(
P. 

                                           
 .17و  15آيه  21فر تثنيه صحاح س -1
 .9و  8آيه  – 10تورات، اصحاح  -2

 .14، 13، اصحاح ةتورات قضا -3
 .8 – 10و تثنيه  17سفر تكوين  20/ 16/ 6تورات، سفر عدد،  -4
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فرماني كه به ابراهيم در مورد قرباني فرزند داده شده بود، مقيد به اين بود كـه آن   -6
Pباشدفرزندي قرباني شود كه اولين و محبوب 

)
107F

1(
P. 

اول اينكـه دانسـتن ايـن امـر ضـروري اسـت كـه در         حاال به اصل مسأله توجه كنيم،
 يك مفهومي داشتند، يعنـي بـراي هـردو    شريعت حضرت ابراهيم قرباني و نذر براي خدا

شد كه فالن فرزند را در فالن معبد به عنوان  رفت؛ اگر چنين گفته مي يك كلمه به كار مي
ن اين بود كه او به منظـور خـدمت و مجـاورت آن معبـد از خانـه      قرباني ببريد، معناي آ

رفت، منظور از آن قربـاني   اخراج گردد؛ ولي اين لفظ هنگامي كه براي جانوران به كار مي
 :ت از زبان خداوند چنين مذكور استدر تورا. واقعي بود

)P)108F2»كل بكر في بني اسرائيل من الناس والبهائم  الن لي«
P. 

 .»ها و جانوران مختص من است اسرائيل مولود انسانزيرا كه در بني «
صريحاً مذكور است كه خداوند به حضرت موسي فرمـوده  » اصحاح تورات«در همين 

مخـتص  ها را بگير و به محضر خدا تقديم كن تـا بـراي خـدا    تو از بني اسرائيل الوي: بود
 ).راً از اصحاحمختص. (ها بر سر دو گاو دست نهند و گاوها قرباني شوند شوند و اين

به حضرت ابراهيم در خواب دستور داده شده بود تا فرزندش را قرباني كند، منظور از 
حضرت ابراهيم نخسـت آن خـواب را   . آن همين بود كه فرزند را به خدمت معبد بگمارد

عيني و واقعي دانست و لذا خواست تا عيناً بر آن عمل كند، ولي بعداً معلوم شـد كـه آن   
به همين جهت حضرت ابراهيم فرزندش را براي خدمت خانـه خـدا    ؛ي بودهخواب تمثيل

از توجه بـه مـوارد    هايي كه براي قرباني وجود داشت بجا آورد، پس مختص كرد و شرط
 :ها در ذهن، به داليل ذيل نيز توجه شود كردن آنفوق و جايگزين 

تولد حضرت اسحق بعد از تولد حضرت اسماعيل اسـت، لـذا حضـرت اسـحق      -1
اولين فرزند نيست و چونكه براي قرباني شرط است كه بايد اولين فرزند باشـد،  

 .لذا براي قرباني حضرت اسحق حكمي داده نشده بود

                                           
 .2آيت  22تورات، تكوين،  -1
 .7 -8عدد اصحاح  -2
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حضرت ابراهيم تمام اموال ارث خود را به حضرت اسحق بخشيد و به حضـرت   -2
ها را روانه ديـار غربـت    اسماعيل و مادرش هاجره، فقط يك مشك آب داد و آن

ين دليل قطعي بر اين امر است كه حضرت ابراهيم حضـرت اسـحق را بـه    ا .كرد
 .عنوان قرباني به معبد نبرده بود

ها اين رسم باقي بود كه مردم مـوي سـر را    تا مدت در خاندان حضرت اسماعيل -3
تراشـند،   تراشيدند و اين سنت كه در موسم حج، تا زمان احرام موها را نمـي  نمي

 .است يادگار همان سنت اسماعيلي
هـا را   رونـد، آن  ملت ابراهيمي به كار مي الفاظي كه براي قرباني و نذر در فرهنگ -4

كار برده بود، نـه بـراي حضـرت    حضرت ابراهيم فقط براي حضرت اسماعيل به 
ـ  : در تورات مذكور است .اسحق ه تولـد  هنگامي كه خداوند حضرت ابـراهيم را ب

 »مامـكأاسـمعيل يعـيش  ليـت«: ابـراهيم گفـت   تحضرت اسحق بشارت داد، حضر
كجـا ايـن لفـظ آمـده،     در تـورات هر ! )بـود  اسماعيل در مقابل تو زنده ميكاش (
 .در همين معاني به كار رفته است» ماندن در مقابل زنده«

ابراهيم بود، در تـورات   حضرت اسماعيل محبوبترين و عزيزترين فرزند حضرت -5
هـايي كـه بـراي     داستان يكطرفه حضرت اسحق مـذكور اسـت ويژگـي    كه بيشتر

چنـين اسـت كـه حضـرت      حضرت اسحق و حضرت اسماعيل بيان شده اسـت، 
Pاست» مظهر وعده و عهد خداوند«اسحق 

)
109F

1(
P . دعوت ابـراهيم «حضرت اسماعيل «

Pاست، يعني بر اثر دعا و خواهش ابراهيم بـه وجـود آمـد   

)
110F

2(
P .    و بـه همـين جهـت

: مركـب اسـت   خداوند نام او را اسماعيل گذاشـت، چـون اسـماعيل از دو لفـظ    
Pخدا است» ايل«و معناي » شنيدن«معناي سمع . »ايل«و » سميع«

)
111F

3(
P.   يعني خداونـد

در تورات مذكور است كه خداونـد بـه حضـرت ابـراهيم     . دعاي ابراهيم را شنيد

                                           
 .18و  17تورات، تكوين  -1
 .18و  17تورات، تكوين اصحاح  -2
 .18و  17وين اصحاح تك -3
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هنگامي كه خداوند حضرت ابراهيم را » اسماعيل دعايت را شنيدم ةدر بار«: گفت
م در آن موقع نيز حضرت اسماعيل به حضرت اسحق بشارت داد، حضرت ابراهي

قربـاني فرزنـد    ةدستوري كه به حضرت ابراهيم در بار ،حالبه هر. را به ياد آورد
داده شده بود، در آن اين شرط و قيد هم وجود داشت كه محبوبترين فرزند بايـد  

 .قرباني شود، لذا ذبيح حضرت اسماعيل است، نه حضرت اسحق
تولـد حضـرت اسـحق را داد، ايـن      ةهيم مـژد هنگامي كه خداوند به حضرت ابرا -6

در  .نسل وي براي هميشـه عهـد خـواهم بسـت    بشارت را نيز به او داد كه من با 
بلكـه همسـرت سـاره برايـت فرزنـدي      : آنگاه خدا گفـت «: تورات مذكور است

شود و من عهد ابدي با نسل او منعقد خواهم  زايد و نام آن اسحق گذاشته مي مي
 .»كرد

وقتي حضرت ابـراهيم قصـد   : مال اين است كه در تورات مذكور استتفصيل اين اج
: كرد تا فرزند را قرباني كند و فرشته ندا داد كه دست نگهدار، آنگاه فرشـته چنـين گفـت   

ن خـودت را نگـه   يچونكه تو چنـان كـاري انجـام دادي و فرزنـد نخسـت      :گويد خدا مي«
هاي سـاحل   هاي آسمان و ريگ تارهدهم و نسل تو را مانند س نداشتي، من تو را بركت مي

)P)112F1»كنم دريا منتشر مي
P. 

حاال بينديشيم، هنگامي كه خداوند در وقت بشارت حضرت اسحق اين مطلب را هـم  
اعالم فرموده كه من نسل او را باقي خواهم گذاشت، چگونه ممكن بود قبل از اينكه براي 

Pودحضرت اسحق فرزنداني متولد شوند، دستور قرباني وي داده شـ 

)
113F

2(
P .    امـا اگـر حضـرت

شـوند و   اسماعيل را ذبيح قرار دهيم و بپذيريم، تمـام نصـوص بـر يكـديگر منطبـق مـي      
حضرت اسماعيل بزرگتر و محبوبتر و در وقت قربـاني بـالغ و يـا    . آيد تعارضي پيش نمي

در تـورات  . نزديك به بلوغ بود، قبل از قرباني به كثرت نسل او بشـارت داده نشـده بـود   

                                           
 .15آيت  22تورات تكوين اصحاح  -1
تكـوين  . اين هم مسلم است كه فرزندان حضرت اسحق بعد از وفات حضرت ابراهيم متولـد شـدند   -2

 .11آيه  25اصحاح 
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كور است كه چون ابراهيم فرزند اول خود را خواست قرباني كند، لذا به كثرت صريحاً مذ
نسل او وعده داده شد، يعني اين كثرت نسل پاداش همان قرباني بود، لذا ذبـيح حضـرت   
اسماعيل است، زيرا كه وعده كثرت نسل حضرت اسحاق در وقـت والدت او داده شـده   

 .بود كه در مقابل انعام و يا فداكاري نبود

 قربانگاه

اين همان جايي : گويند ذكر شده است، يهوديان مي» مريا«در تورات محل قرباني  -7
ايـن  : گوينـد  مسـيحيان مـي  . است كه هيكل حضرت سليمان در آنجا قرار داشت

ايـن   همان جايي است كه حضرت عيسي به دار زده شد، ولي محققـين اروپـايي  
 :نويسد مي »سراستانلي«. اند هردو ادعا را اشتباه دانسته

خود به جايي رفت كه خـدا او را دسـتور داده    ةحضرت ابراهيم هنگام صبح، از خيم«
كننـد و نـه طبـق تصـور      طـوري كـه يهـود ادعـا مـي      نيست، آن» موريا«بود، اما اين كوه 

اين قياس يهوديان نيز بعيد است و بعيدتر از آن . مسيحيان، نزديك معبد قبر مقدس است
Pدانند كه آن را جبل عرفات ميادعاي مسلمانان است 

)
114F

1(
P . جريـزيم «غالباً اين محل بر كوه «

 .»قرار دارد و آن جاي مشابهي با محل قرباني است
ماند ايـن   بودن ادعاي يهود و مسيحيان ثابت شد، باقي مياز مفهوم عبارت فوق اشتباه 

كه در تعيين  فياختال. شود امر كه ادعاي مسلمانان نيز اشتباه است، تحقيق آن بعداً ذكر مي
يعني اينكه اين لفـظ نـام    تالف ديگري را به وجود آورده است؛اخ صورت گرفته» موريا«

اند و بـه   ز مترجمين آن را لفظ مشتق دانستهبسياري ا. جايي است و يا مفهوم وصفي دارد
» زمين بلند«و در برخي به » بلوطات عاليه«هاي تورات به  در بعضي از نسخه همين لحاظ

از افراد صاحب نظـر و   ترجمه شده است؛ بعضي» مقام الرويا«هاي ديگري به  نسخه و در
بلكه به حـال خـود    ؛اند كردهاند و لفظ آن را ترجمه ن آن را نام مكاني دانسته صائب الرأي

تـوجهي هيئـت و شـكل لفـظ تغييـر پيـدا كـرد و         اند، ولي در اثر طول زمان و بي گذاشته

                                           
 .دانند نه عرفات را را قربانگاه مي» مينا«اين اشتباه است چون مسلمانان  -1
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به اين دليل كه در زبـان عبرانـي رسـم الخـط هـردو لفـظ        شد، مخصوصاً» موره» «موريا«
در تورات تصريح شده كه در سرزمين عـرب واقـع   » موره«نزديك به هم است، نسبت به 

 :است
)P)115F1»الوادي ورة فيتل م وكان جيش المديانيين شماليهم عند«

P. 
)P)116F2»و پساه مديانيين به جانب شمال نزديك كوه موره در وادي بود«

P. 
نـام  » مروه«بلكه  ؛موره نيست شود كه اين لفظ و قرائن ثابت مي تمام وقايع با توجه به

. شـود  كوهي در مكه معظمه است و در حال حاظر در آنجا مراسم سعي به جا آورده مـي 
با اين قياس و نظر مطـابق   ها مجيد، تعيين احاديث، تمام اينروايات عرب، تصريح قرآن 

در : تفصيل آن بدين شرح است. قعه ممكن نيستاند كه اين نوع مطابقت بدون صحت وا
ايـن محـل   « :به سوي مروه اشاره كـرده فرمودنـد   حديث مذكور است كه رسول اكرم 

)P)117F3»هـاي آن محـل قربـاني انـد     هاي مكه و دره قرباني است و تمام كوه
P .   در زمـان رسـول

فت كـه از مكـه   گر عمل قرباني انجام مي» مينا«شد، بلكه در  قرباني نمي» مروه«در  اكرم
مروه را محل قرباني قرار دادند، بر اين اساس  هم آن حضرت باز. سه مايل فاصله دارد

در قـرآن  . كه حضرت ابراهيم تصميم گرفت در همانجا حضرت اسماعيل را قربـاني كنـد  
 :مجيد مذكور است

﴿            ﴾ ]۳۳ :الحج[ 

 .»ني جانوران كعبه استپس محل قربا«

﴿      ﴾ ]۹۵: المائده[ 

 .»قرباني كه به كعبه رسد«

                                           
 .20، آيت 7اصحاح  ةقضا -1
گويند و زمين مدين از جنوب تا شمال  جزو سرزمين عرب است و عرب را بيشتر مديانيون ميمدين  -2

 ).114 –ضميمة بائبل ص (ها اوالد حضرت ابراهيم اند كه از قطورا بودند  يمن است و آن
 .مؤطا امام مالك -3
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ود كـه محـل اصـلي    ش روبروي كعبه و نزديك آن است، از اين آيات ثابت مي» مروه«
نيست، ولي هنگامي كه كثرت و ازدحام حجاج پيش آمد، حدود » مينا« قرباني كعبه است؛

 .ت داده شدكعبه تا مينا وسع

 يادگار قرباني

بـود يـك    قوم يهود از نسل حضرت اسحق هستند، لذا اگر حضرت اسحق ذبـيح مـي  
نه تنهـا در خانـدان حضـرت     ،برعكس .ماند ها باقي مي از وي در نزد آنيادگار و رسمي 

اسماعيل، بلكه در ميان تمام مسلمانان كه فرزندان روحاني حضرت اسـماعيل انـد، تمـام    
تمام يادگارهـاي   نسل حضرت اسماعيل داراي. اني تا به امروز موجود استهاي قرب رسم

نيز يادگار همان قرباني است، چنانكه تفصـيل آن   ة بزرگ اسالمفريض قرباني است و حج
 :به شرح ذيل است

فرزند را به حضرت ابـراهيم   ه خداوند متعال قصد كرد تا فرمان قربانيهنگامي ك -1
)P)118F1»من حاضرم«: حضرت ابراهيم اظهار داشت! راهيماي اب - اعالم كند، ندا داد

P  در
ايـن همـان الفـاظ    : روند ها لبيك گفته و راه مي مسلمان وقت حج كه قدم به قدم

Pباشد مي» من حاضرم«همان  ها آن ةابراهيمي اند كه ترجم

)
119F

2(
P. 

بردند و يا براي  در شريعت ابراهيمي رسم بر اين بود كه هركس را به قربانگاه مي -2
كـرد، در مراسـم    كردند، او چندين بار معبد يا قربانگاه را طواف مـي  ذر ميخدا ن

 .شود، همان يادگار است حج ميان صفا و مروه كه هفت بار سعي مي
تراشيدند  يكي از فرايض نذر اين بود كه تا زمان فرا رسيدن ايام نذر موها را نمي -3

فقط وقتي  است كه كردند، در موسم حج نيز همين رسم و قانون و كوتاه هم نمي
در قرآن مجيد اين . تراشند موها را كوتاه كرده و يا مي شوند از احرام خارج مي

﴿: شعار ذكر شده است     ﴾ ]۲۷: الفتح.[ 

                                           
 .1آيه  22تورات تكوين، اصحاح  -1
 .27آيه  8تورات الويين، اصحاح  -2
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. قرباني يكي از اركان حج واجب و يادگار همان قرباني حضرت اسـماعيل اسـت   -4
 :به همين جهت در قرآن مجيد مذكور است

﴿        ﴾ ]۱۰۷: الصافات[ 

 .»ما در عوض قرباني حضرت اسماعيل قرباني بزرگي به او داديم«
يد قطعـاً ذبـيح   از نظر قرآن مج. اين داليل بر مبناي تصريحات و كنايات تورات بودند

ن را بودن حضرت اسماعيل ثابت است، گرچه بسياري از مفسرين اشتباهاً روايت يهوديـا 
 :در قرآن مجيد واقعه قرباني با الفاظ زير بيان شده است. اند كردهتأييد 

﴿                                 

                                

 ﴾ ]۱۰۲ -۹۹: صافات.[ 

. كنـد  او به زودي مرا راهنمايي مي ،روم همانا من نزد پروردگارم مي) ابراهيم(و گفت «
پس هرگـاه   ،پس او را به پسري بردبار نويد داديم ،مرا فرزندي صالح عطا كن! پروردگارا

تو من در خواب ديدم كه ! اي فرزندم: گفت) ابراهيم(رفت  دي رسيد كه با او راه ميبه ح
 ؟»كنم پس نظر تو در اين باره چيست قرباني مي] براي خدا[را دارم 

دعا كرد و خـدا قبـول    ي طلب فرزنددر آيه فوق مذكور است كه حضرت ابراهيم برا
فرزنـدي كـه در اثـر     :ت ثابت اسـت از تورا. اني تقديم شدكرد و همان فرزندي براي قرب

دعاي حضرت ابراهيم متولد شد، حضـرت اسـماعيل اسـت و بـه همـين جهـت نـام او        
كسي كه  ،بنابراين .ة او درخواست ابراهيم را شنيداسماعيل گذاشته شد كه خداوند در بار

بعـد از   .در اين آيه از وي ذكري به ميان آمده، حضرت اسماعيل است نه حضرت اسحاق
از ايـن موضـوع قطعـاً     و اختتام واقعه قرباني، تولد حضرت اسحاق بيان گرديـده،  تفصيل

. كسي كه قبل از اين ذكر شده، حضرت اسماعيل است نه حضرت اسـحاق  :شود ثابت مي
انتخـاب   گذاشته شد، همان نامي است كه حضرت ابـراهيم  » مسلم«نام مسلمانان كه 

 :فرمايد كرده بود؛ قرآن مجيد مي
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﴿                   ﴾ ]۷۸: الحج.[ 

)P)120F1»مذهب پدر شما ابراهيم، او نخست نام شما را مسلمان گذاشته بود«
P. 

شود، يعني حضرت ابراهيم خواست تا حضرت  تاريخ اين نامگذاري از قرباني آغاز مي
ه من از سوي خدا در باره قربـاني تـو فرمـان داده    ب: اسماعيل را قرباني كند و به او گفت

گردن خم كرد و  سماعيل با نهايت استقالل و تسليمشده است نظر تو چيست؟ حضرت ا
را بكار برد كه از اسالم مأخوذ » اسلما«در آن موقع خدا لفظ . اين سرم حاضر است: گفت

﴿: و سپردن است» تسليم«است و مفهوم آن      ﴾ ]۱۰۳: الصافات.[ 

 .يعني پس چون آن هردو خود را به ما سپردند
تسليم و رضـا   †حضرت ابراهيم و حضرت اسماعيل  ةبزرگترين شاهكار و كارنام

است، يعني هنگامي كه حكم به قرباني شد، پدر و مادر و پسر هردو بدون عذر سر تسليم 
وان شعار مذهبي حضـرت  فرود آوردند، اين وصف مورد قبول بارگاه الهي و سپس به عن

قرار گرفت و بر همـين اسـاس، حضـرت ابـراهيم نـام       †ابراهيم و حضرت اسماعيل 
 .گذاشت» مسلم«پيروان خود را 

در واقع الفاظ مترادفي هستند و اين دليلي است قاطع بر اين امـر   قرباني، ايثار و اسالم
انچـه حضـرت اسـحق    كه حضرت اسماعيل خود را براي قرباني تقديم كـرده بـود و چن  

 .گرفت شد، اين لقب به اوالد و نسل او تعلق مي قرباني مي

 حقيقت قرباني

                                           
را حضرت ابراهيم » سمي«ذاشته ذكر شد كه بعضي از مفسرين به علت قرب لفظ، فاعل در صفات گ -1

 ين مسلك ابن زيد و حضرت حسن بصري همين است و ابوحيان همـين را  اند؛ از تابع قرار داده
تأييد كرده است، ولي از صحابه ابن عباس و تابعين، مجاهد، ضحاك، قتاده و سفيان مرجع ضـمير را  

اند كه نام شما را خداوند قبل از نزول قرآن مسلم گذاشـته بـود و    اند و اين معنا را گرفته نستهدا» اهللا«
 )سليمان ندوي. (را مسلم قرار داددر اين قرآن نيز شما 
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 ، وقتي به حضرت ابراهيمشود كه بينديشيم حقيقت اين امر زماني بيشتر روشن مي
پرستان زمـان   بت فرمان قرباني فرزند داده شده بود، هدف و مقصود اصلي از آن چه بود؟

بـر   كردند، تا قبل از حكومت انگلـيس  اي معبودان خود قرباني ميرشان را ب قديم فرزندان
كننـد كـه    مخالفان اسالم تصور مي. شبه قاره هندوستان اين رسم در هند نيز وجود داشت

ها بوده است، ولي ايـن انديشـه و گمـان     قرباني حضرت اساعيل نيز از همين قبيل قرباني
 .اشتباه آشكار و خطاي بزرگي است

)P)121F1:بينند، بر دو نـوع اسـت   مي †خوابي كه انبياء : اند ه نوشتهبزرگان صوفي
P   عينـي و

شـود و   عيناً مشاهده مي همان چيزي مقصود است كه در خواب :در خواب عيني. تمثيلي

                                           
هـا   ابآنچه مصنف محترم مرقوم داشته كه خو. در اين مبحث اين عبارت مصنف نياز به توضيح دارد -1

كـه   مثيلـي شود و ديگـري ت  كه در آن، صورت واقعه، عيناً نشان داده مي يكي عيني: بر دو نوع هستند
ايـن مطلـب را بسـياري از     .شـود  يت تشبيهي و تمثيلي، ظاهر ميدر آن، صورت واقعه، در يك وضع

 ،اند كه مقصود اصلي از قسم دوم خواب، صـورت مثـالي ديگـر آن اسـت     علما پذيرفته و بيان داشته
ه پدر و مادر خود را در صورت خورشيد و ماه و بـرادران را در  ك خواب حضرت يوسف : مانند

مدينه را در صورت پيرزني ديدنـد  » وباي«كه  صورت ستاره مشاهده كرد و يا خواب رسول اكرم 
 .و شهداي احد را به صورت گاوهاي سر بريد مشاهده كردند

رب ليتأول على الوجه الذي يجب ان وبعض الرؤيا مثل يض«: دارد مرقوم مي» معالم السنن«محدث خطابي، در 
/ 3فتح الباري . (»يصرف اليه معنى التعبير في مثله و بعض الرؤيا ال يحتاج الى ذالك بل يأتي كالمشاهدة

شوند تا آن طوري كه  داده ميها تمثيلي اند كه بر صورت مثالي، براي اين نشان  بعضي خواب«) 402
اند واقع  بلكه مانند آنچه كه مشاهده شده ؛ه تعبير ندارندها نيازي ب تعبير شوند و بعضي خواب بايد

اين حقيقت را ضمن توضيح پيرامون رؤياي » احكام القرآن«در  امام ابوبكر ابن العربي. »شوند يم
عني عيني و تصريحي كه ي(هايند بعضي از رؤياها مانند نام: كند يچنين بيان م حضرت ابراهيم 

ها هستند، يعني به سبب يك مناسبت  و بعضي مانند كنيه) شوند ابق ميبا عين واقعه مط لفظ به لفظ،
 د، چنانكه اين خواب حضرت ابراهيمشو معنوي، به صورت ديگر واقعه هم شكلي نشان داده مي

 )طبع مصر 1016/ 2احكام القرآن . (بود) يعني خواب تمثيلي(از نوع دوم خواب 
ز به تقليد از بعضي علماء خواب حضرت ابراهيم را تمثيلـي  محقق و گردآورنده محترم سيره، در اينجا ني

ايـن خـواب خـود را كـه      حضرت ابراهيم : قرار داده است و به همين جهت الزم شد كه بگويد
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خـوابي  . شـود  آنچه مقصود است به صورت تمثيل و تشبيه مشاهده مي :در خواب تمثيلي

                                                                                                             
تمثيلي بود به وسيله خطاي اجتهادي خود عيني و حقيقي پنداشت و براي عمـل بـر آن بعينـه آمـاده     

نمـودن شـخص    اش آگاه كرد و از قربـاني  بر خطاي اجتهادي اما دقيقاً رأس موعد، خداوند او را. شد
 .او را بازداشته، در عوض جانوري براي قرباني عرضه كرد حضرت اسماعيل

 بنده در اين مورد از پذيرفتن اين واقعه به عنوان خطاي اجتهادي حضرت ابراهيم  ذوق و نظر
محبت الهي بود نه در اثر خطاي كه سرشار از  حضرت ابراهيم  كند و معتقد است؛ خودداري مي

بلكه در اثر غلبة شوق اطاعت و محبت، براي عمل بر اين حكم الهي كامالً بعينه و بلفظه  ،اجتهادي
فريب نفس كه به جاي قرباني آماده شد، تا در اين آزمايش الهي كامالً موفق شود و از اين شبهه و 

و با اين تأويل جان فرزند از قرباني نجات  او را براي خدمت و توليت خانه كعبه وقف كرد فرزند
يابد، نيز پاك و بري باشند، تا آنكه خود اهللا تعالي اين حقيقت را در الفاظ خويش واضح فرمايند، 

﴿: چنانكه اين عمل و اقدام او مورد پسند اهللا تعالي واقع شد و ندا آمد           

              ﴿         ﴾ ]تو  !اي ابراهيم« :].الصافات

و قرباني . دهيم كامالً عمل كردي، ما اينگونه نيكوكاران را پاداش مي) آنچه كه در خواب ديدي(بر 
به همان صورت تمثيلي واجب قرار و سنت ابراهيمي اين قرباني بر امت . »بزرگي به او فديه داديم

بعضي اسباب ديني و گرفت، يعني تمثيل و پيروي از رأي و نظر آن دسته از علما است كه به علت 
اي  در عين آن لحظه .دانند علما اين رويا را عيني مي دانند، و گرنه عامه ياي تمثيلي ميعلمي آن را رو

رزند از جانب خود عزم راسخ داشتند و گويا بر آن عمل كرده به قرباني ف كه حضرت ابراهيم 
اي تأخير نشده بود، وحي الهي ندا  عمل بدين صورت انجام گرفته بود و در اجراي فرمان الهي لحظه

ات را كامالً انجام دادي و تعبير خوابت را به صورت واقعي نشان دادي،  تو وظيفه! اي ابراهيم: داد كه
ت نيست و به جاي آن اين سنت عظيم ملت ابراهيم، در شكل نمودن فرزند حاال نيازي به قرباني

 .شود نمودن جانور نمايان مي قرباني
اند، در هر صورت قرباني اين جانور تمثيل قربـاني نفـس اسـت و     بديهي است همچنانكه محققين نوشته

و مساكين ء كننده بركت و براي دوستان هديه و براي فقرا گوشت اين قرباني در روز عيد براي قرباني
ذبـح  «هـ تحت عنوان  1355براي تفصيل بيشتر به معارف ذي الحجه سال  .وسيلة دعوت قرار گرفت

 .مراجعه شود» شذرات«هـ تحت عنوان  1356و معارف صفر » عظيم
 )سليمان ندوي(
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ين بود كه فرزندت را بـراي خـدمت و   ديده بود، مقصود از آن ا كه حضرت ابراهيم 
يعني اين كه آن فرزند در كار و شغل ديگـري مشـغول نشـود،    . توليت خانه كعبه نذر كن

از در جاهاي متعـددي  . بلكه زندگاني و وجود وي براي خدمت به خانه كعبه وقف شود
آن خـواب   حضرت ابـراهيم  . لفظ قرباني براي همين مطلب به كار رفته است تورات

 اً بـر آن عمـل كنـد، گرچـه ايـن تصـور      به صورت عيني تصور نمود و خواست تا عين را
و گرچـه آن خطـا بـاقي    (خطاي اجتهادي بود كه ممكن است از پيامبران نيـز سـر بزنـد    

از  بنـابراين، حضـرت ابـراهيم     .)دهـد  ماند، بلكه خداوند بر آن آگاهي و تنبه مي نمي
وي تقدير به عمل آورد  متعال از نيت خوب و پاك داشته باشد، ولي خداوند انجام آن باز

 :و فرمود

﴿                    ﴾ ]۱۰۵: الصافات.[ 

مـا اينگونـه نيكوكـاران را     ،خواب خودت را صـادقانه انجـام دادي  ) تعبير عملي(تو «
 .»دهيم پاداش مي
تشريح و تفصيل اين مطلب در اينجـا ايـن اسـت كـه هـدف از      مقصود از  ،حالبه هر

نذر به قرباني نذر براي خدمت به خانه كعبه بود، لفظي كه در شريعت گذشته براي مسئله 
بـود، در تـورات بـه كثيـرت ذكـر شـده كـه        » يا مقابل خدا -نزد خدا «رفت، لفظ  كار مي

 :خدا كرده بوددعاي زير را در حق اسماعيل به بارگاه  حضرت ابراهيم 
)P)122F1»ليت اسماعيل يعيش امامك«

P. 
طبـق همـين درخواسـت و آرزو بـه او در     » كـرد  كاش اسماعيل در نزد تو زندگي مي«

آنچـه كـه بيـان     .داده شد تا فرزندش را قرباني كندخواب بصورت كنايه و تمثيل دستور 
شده بود تا  گرديد داليل قاطعي است بر اين كه به حضرت ابراهيم در خواب دستور داده

 .فقط حضرت اسماعيل را قرباني كند، نه حضرت اسحاق را
                                           

 .18آيه  7تورات تكوين اصحاح  -1





 

 

 هه معظممك

در صفات قبل آشكار گرديد كه محل سكونت حضرت اسـماعيل در سـرزمين عـرب    
همچنين به وضوح ثابت و روشن گرديـد كـه مكـان و محـل ذبـح حضـرت       . بوده است

م به بحث در مورد قدمت مكه خواه بنابراين، در اينجا مي. اسماعيل وادي مكه بوده است
مـارگوليوث مـورخ   . باشـد، بپـردازيم   و اينكه اين وادي متعلق به دوران بسيار قـديم مـي  

بودن ايـن شـهر فقـط از جانـب مسـلمانان      نويسد كه ادعاي قديمي  ب مسيحي ميمتعص
Pشود مطرح گرديده و در كتب تاريخ قديم نشاني از آن يافت نمي

)
123F

1(
P .   الزم اسـت پيرامـون

 :حث مقدار بيشتري توضيح دهيماين ب
 :است، در قرآن مجيد همين نام ذكر شده» بكّه«نام قديمي و اصلي مكه 

﴿              ﴾ ]۹۶:عمران آل.[ 

 .»بود» بكه«ميان بنا نهاده شده در اولين خانه مقدس و با بركت كه براي آد«
 :مذكور است 6/ 84 ردر كتاب زبو

گرفـت   را با بركات خود فرا مي» موره«از وادي بكه گذر كرده، در آنچا چاهي بود كه 
 .روياند و با نيروي قوي ترقي كرده مي

مكه معظمه است، ولي اگر اين لفظ را بـه جـاي اسـم    » بكه«در اين جمله مراد از كلم 
اين صورت معني همان لفظ عربـي  شود و در  مي» گريه«علم، مشتق قرار دهيم، معناي آن 

طول تاريخ همواره در صدد از بين بـردن   دهد، از آنجا كه يهود و نصاري در را مي» بكاء«

                                           
ه و پندار ديني قدمت مركز مـذهبي  گرچه مسلمانان در اثر انگيز: نويسد مارگوليوث در كتاب خود مي -1

ترين بنـاي مكـه    شود كه قديمي اند، اما از روايات صحيح معلوم مي خود را فوق العاده قديم قرار داده
» اصـابه «بـه  مارگوليوث براي اثبات ايـن نظـر خـود    . تعمير شده بود فقط چند نسل قبل از محمد 

ريم، ولي در ارائه نحوه ايـن بيـان اشـتباهي    هم در صحت اين مطلب بحثي ندااستناد كرده است و ما
 .ايم صورت گرفته كه آن را در اصل كتاب توضيح داده
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فرقه،  ن دولذا بسياري از مترجمين اي .موقعيت و جايگاه واالي مكه مكرمه بوده و هستند
داند كه  ياري مي، ولي هر آدم هوشاند كردهترجمه » گريه«بكه را در عبارت فوق به معناي 

از مفهـوم   ؛يعني سرزمين گريه هيچ معنايي نخواهـد داشـت  » بكاء«در اين صورت وادي 
شـود   آياتي كه قبل از عبارت مذكور در زبور آورده شده و موجود اند، آشكارا معلوم مـي 

و قربانگاه اسماعيل اشتياق و » مروه«كه در آن سرود، حضرت داود نسبت به مكه معظمه 
 :ي خود را ظاهر كرده است و آن عبارت چنين استتمناي قلب

! مسكن تو چقدر شيرين است! اي خداي سپاهيان: دگوي حضرت داود به خداوند مي«
هاي تو مالك و خـداي مـن    قربانگاه! اي خدا. نفس من مشتاق، بلكه عاشق خانه خداست

ـ    مبارك. اند ح تـو را  كننـد و تسـبي   تـو زنـدگي مـي    ةباد براي كساني كـه هميشـه در خان
 .»!خوانند مي

حال با قدري تأمـل  . اند شدهذكر گرديده بيان » بكه« ةپس از آن آياتي كه در مورد خان
و انديشه بينديشيم كه حضرت داود آرزوي رسيدن به مكاني را اظهـار داشـته اسـت كـه     

 :داراي خصوصيات ذيل باشد
 .قربانگاه باشد -1
 .نداز وطن حضرت داود دور باشد، تا به آنجا سفر ك -2
 .باشد» هبكّ«آن وادي معروف به  -3
 .نيز وجود داشته باشد» موره«در آنجا  -4

همان مكـه معظمـه و   » هبكّ«شود كه  با توجه به آنچه بيان گرديد بدون ترديد ثابت مي
است و اين مطلب نيز آشكار گرديـد كـه تعصـب خشـك يهوديـان      » مروه«همان » موره«

 .»يحرفون الكلم عن مواضعه« كند لمات ميها را وادار به تحريف الفاظ و ك چگونه آن
)P)124F1»دكشنري آف دي بائبل«در كتاب » هستنگس«دكتر 

P وادي بكاء«اي كه در باره  لهمقا «
 :آن چنين است ةنوشته خالص

                                           
 DR. Hictionary g the Babel. يكي از دانشمندان يهودي است -1
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هـاي ذيـل در بـاره آن     از اين كلمه مراد وجود يك وادي واقعي است، پـس صـورت  
 :محتمل هستند

 .روند زيارت بيت المقدس مي يك وادي است كه از آنجا زائرين براي -1
 .و غيره مذكور است 26 – 24آيات  7است كه در شيوعا، باب » اخور«وادي  -2
و غيـره وجـود    22، 18آيـات   5دوم، باب » سامويل«است كه در » ايونرفّ«وادي  -3

 .دارد
 .نام يك وادي در كوه سينا است -4
و بـه بيـت   آيـد   در آخرين منزل آن راه كاروان روئي است كه از سمت شمال مي -5

 ).4باب » حيات عيسي«ك به كتاب رنيان . ر(شود  المقدس منتهي مي
بيـان داشـته   » هسـتنگس «اما جاي تعجب است كه در احتماالت گوناگوني كـه دكتـر   

 !).هماورق كه سيه گشت مدعا اينجاست. (هيچگونه نشاني از مكه معظمه وجود ندارد
، انـد  شـده مـالي آنـان ذكـر    هـايي كـه خصوصـيات احت    شگفتي ديگر اين است، وادي

هم با يكديگر مشترك نيستند  ندارند، حتي در يك حرف» بكاء«هيچگونه مناسبتي با لفظ 
لفظ آن و فقط تفاوت كمي در ت اند هردو در معني يك كلمه» هبكّ«و » بكاء«خالف آن و بر

 .خورد دو به چشم مي
Pجديد المعارف ةدر دائر

)
125F

1(
P  ارگوليوث چاپ شده كه اي از م ، مقاله»محمد«تحت عنوان

 :در آن در مورد مكه معظمه چنين نوشته شده است
لفـظ وادي  ) 6/ 84(در تواريخ قديمي نام اين شهر وجود ندارد، بجز اينكـه در زبـور   

 .موجود است» بكه«
شـناس معـروف    محقـق و شـرق  . داند اما مارگوليوث اين شهادت تاريخ را ضعيف مي

دانان يوناني آن  ه همان محلي است كه جغرافيبكّ« :دنويس مي» دوزي«فرانسوي، پروفسور 
)P)126F2»نويسند مي» ماكروبه«را 

P. 

                                           
 .399/ 7المعارف بريتانيكا  ةداير -1
 .مرجع سابق -2
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در » كارالئـل «. اعتمـاد نـدارد  » پروفسـور دوزي «مارگوليوث بر نظر ابراز شده توسـط  
 :نوشته است» هيروزايند هيروزورشپ«كتاب خود 

دهاي جهـان  كعبه از تمام معب: مورخ رومي از كعبه بحث كرد، و نوشته است» سيلس«
مـيالد مسـيح   تر و اشرف است و بحث اين مورخ مربوط بـه پنجـاه سـال قبـل از      قديمي

ها قبل از مـيالد   اساس آنچه كه اين دانشمند قديمي بيان نموده مدتاگر كعبه بر. باشد مي
 ها وجـود داشـته اسـت؛    در همان زمان طور حتم شهر مكه نيزه مسيح وجود داشته پس ب

اي وجـود خواهـد    هوري باشد، پيرامون آن حتمـاً شـهر و يـا قصـبه    زيرا هركجا معبد مش
 .داشت

 :نوشته است» معجم البلدان«ياقوت حموي در 
)P)127F1سبطليمو» جغرافيايي«طول و عرض جغرافيايي مكه معظمه در كتاب 

P   به قرار ذيـل
 .»درجه 63درجه، عرض جغرافيايي  78طول جغرافيايي «: است

 دگان دوران بسيار قديم اسـت، اگـر او در جغرافيـاي   بطليموس از دانشمندان و نويسن
نياز به سند ديگري در مورد اثبات قـدمت آن   ،بنابراين .را ذكر كرده است» مكه«خود، نام 

 .وجود نخواهد داشت
 :گويد در انكار قدمت مكه معظمه اين است كه مي» مارگوليوث«استدالل 

 .ساخت» عيد يا سعد بن عمروس«اولين بنا را در مكه : تصريح شده» االصابه«در 
 :اند رخين در جاهاي متعدد اظهار داشتهمارگوليوث از اين مطلب آگاه نيست كه مو

هاي گذشـته سـاختن بنـا و سـاختمان در نزديكـي و يـا        به دليل اينكه اعراب در زمان
دانستند، لذا دست به چنين كاري نزدند، بلكه همـواره   پيرامون خانه كعبه را اسائه ادب مي

كردند و به همين علت نيـز مكـه هميشـه شـهر وسـيع       ها زندگي مي ها و سايبان در خيمه
 .شد ها ناميده مي خيمه
 

                                           
النـديم در تـدوين كتـب خـود     ن ها ترجمه شده بود، مسعودي و ابـ  يكتاب بطليموس در زمان عباس -1

 .كنند اغلب به آن استناد مي
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 بازسازي خانه كعبه

 ايران، هنـد، مصـر و اروپـا   . ته بودابر تاريكي و جهالت سراسر آسمان گيتي را فرا گرف
مين وسـيع كـره   قبول حق به جاي خود، بلكه در ايـن سـرز  . تاريك خانه دنيا شده بودند

خاكي يك متر زمين هم وجود نداشت كه در آنجا كسي بتواند نام خداي واحد را به طور 
نـداي توحيـد و   » كلـدان «در  هنگـامي كـه حضـرت ابـراهيم     . خالص بر زبـان آورد 

هاي سركش آتش مواجه شد؛ براي دعـوت حـق بـه مصـر      يكتاپرستي را سر داد، با شعله
؛ به سرزمين فلسطين رسيد، احدي به دعـوت وي اعتنـايي   آمد، ناموس وي به خطر افتاد

اش در ميـان هيـاهو و    آورد، فريـاد خداپرسـتي   نكرد؛ هركجا كه نام خدا را بـر زبـان مـي   
هاي باطل پوشيده شده بـود،   صفحه گيتي با نقش. شد پرستي و شرك خفه مي شورش بت

ه بر آن نشان امتيـاز  ود كنوع نقش و نگاري برنگ و خالي از هر ك برگ ساده، بينياز به ي
خـورد كـه بـا     شم ميرين فقط در صحراي ويران حجاز به چاين بزرگ ز .حق، ثبت شود

حضـرت   حضـرت ابـراهيم   . داغ ننگ تمدن و عمران باطل هيچگاه داغدار نشده بود
هاجره و اسماعيل را به سرزمين اعراب آورد و آنان را در آنجا اسكان داد، حضرت سـاره  

حضرت ابراهيم به مكه آمـد،   .پس از مدتي وفات نمود) مذكور استتورات چنانكه در (
نوايي نوايي براي ابـراهيم   حضرت اسماعيل به سن جواني رسيده بود، براي اعالم حق هم

Pاهم يك خانه را بنياد نهادندپيدا شد، هردو ب

)
128F

1(
P. 

﴿                   ﴾ ]۱۲۷: البقره.[ 

 :چون خانه ساخته شد وحي الهي ندا داد

                                           
بـراي   .خانه كعبه را دوباره بنيـان گذاشـت  نشان  ن، حضرت ابراهيم بناي منهدم و بيطبق بيان محققي -1

. مراجعـه شـود   م، باب حج، تحـت عنـوان كعبـه و مكـه    پنج –النبي ج  ةتوضيح بيشتر، به كتاب سير
 )سليمان ندوي(
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﴿                     

                       ﴾ ]۲۶: الحج-

۲۷.[ 
كننـدگان پـاك    ن، ايسـتادگان و سـجده  كننـدگا  كنندگان، ركوع و خانه مرا براي طواف«

گردان و ميان مردم آواز بده براي حج تا بيايند نزد تو پياده و سوار بر شتران الغري كه از 
 .»آيند هاي دور مي راه

ناحيه اطراف مكـه  در آن موقع ابزار و وسايل پخش اعالميه و اطالعيه وجود نداشت، 
ـ   تا فرسنگ. سرزمين ويراني بود ه خـارج از  ها نشاني از وجود آدميان نبود، آواز ابـراهيم ب
بينيم كه همان صداي معمولي در طول تاريخ از كجـا تـا    اما مي .رسيد حدود حرم نيز نمي

در  عالمـه ازرقـي  ! و از زمين تا آسمانكجا رسيد، تا مشرق و مغرب و تا شمال و جنوب 
مساحت خانه كعبه كه حضرت ابراهيم آن را تعمير كرد بـه  : اب تاريخ مكه نوشته استكت

 :قرار ذيل بود
 

 ز،گ 9از زمين تا سقف،  :ارتفاع

 گز، 32از حجر اسود تا ركن شامي  :طول

 .گز 22از ركن شامي تا غربي  :عرض
 :چون بناي خانه كعبه ساخته شد، حضرت ابراهيم به حضرت اسماعيل فرمود

بايست شروع شـود،   يك قطعه سنگي بياور تا در جايي كه از آنجا طواف مي !زندمفر«
 .»قرار دهم

 :مذكور است» عالم بيت الحرامأعالم باأل«در تاريخ مكه موسوم به 
ه حتى يكون الحجر أضع ايتني! يا إسماعيل: الصلواة والسالمعيل عليهما براهيم السمافقال إ«

 .»فعلمًا للناس يبتدون منه الطوا
كنم كه  سنگي بيار تا در جايي نصب: يل گفتپس حضرت ابراهيم به حضرت اسماع«

 .»مردم از آنجا طواف را آغاز كنند
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هنگـامي  . اي ه شده بود كه نه سقفي داشت و نه دروازهاي ساخت اين خانه خدا، به گونه
مجدداً سپرده شد، وي بناي قديمي را تخريب و » قصي بن كالب«كه توليت خانه كعبه به 

Pآن را بازسازي و بر سقف آن چوب خرما قرار داد

)
129F

1(
P. 

مردم رفته رفته بـه اطـراف آن آمـده و سـكونت      به بركت و كشش معنوي خانه كعبه 
. در آن حـول و حـوش سـاكن شـدند    » جـرهم «چنانكه قبل از همه افـراد قبيلـه    د؛گزيدن

اسماعيل بـا دختـر    از نامداران و سران آن قبيله بود، حضرت» مضاض بن عمرو جرهمي«
. هـا در تـورات مـذكور اسـت     وي ازدواج كرد و صاحب دوازده فرزند شد كه اسـامي آن 

 .هستند» قيدا«بيشتر اعراب از نسل 
متولي خان كعبه شـد و بعـد   » نابت«بعد از وفات حضرت اسماعيل فرزند بزرگتر وي 

به از خانـدان  اين منصب را بدست آورد و توليت خانه كع» مضاض«از وفات وي، جد او 
بـر آن مسـلط   » خزاعه«رسيد؛ ولي بعداً قبيل » جرهم«اسماعيل خارج گرديد و به خاندان 
دار اين منصب بودند و خاندان حضرت اسماعيل براي  شد و تا مدتي همين خاندان عهده

فرا رسيد، حق آبايي كه دوران توليت قصي بن كالب  زماني. آنان مزاحمتي ايجاد ننمودند
اولين كسي كه . چنانكه تفصيل آن بعداً ذكر خواهد شد. خود را به دست آوردو اجدادي 

پادشاه حميري يمن بود، در يمـن چادرهـا   » عاسعد تب«بر حرم خانه كعبه غالف انداخت، 
تمام قبايل موظف به پرداخـت ماليـات بودنـد تـا      در زمان قصي بن كالب. يه شده بودته

رسـول  : نوشـته اسـت  » عالمه ازرقي«. تأمين شود هزين تهي غالف خانه كعبه از آن محل
Pروايت واقدي استالف انداخت، يكي از راويان اين كعبه غ ةنيز بر خان اكرم 

)
130F

2(
P. 

                                           
 .ابن بكارو و ابن ماوردي» النسب«از كتاب اعالم به نقل  -1
بر خانه كعبه قرار داده بود كه در مصر ساخته » قبطي«در زمان خالفت خود، غالف  حضرت عمر  -2

بنـو  . پوشـانيد  اي در عهد خالفت خود بر كعبه غالف مي شد، پس از وي معمول شد كه هر خليفه مي
ديبـاي  «پوشانيد، در زمان حج  الف به خانه كعبه ميسال سه غه غالف ابريشمين مأمون الرشيد هرامي

هنگاميكـه در مصـر    پوشـانيد؛  مـي » ديباي سـفيد «د الفطر و در عي» غالف قبطي«در ماه رجب » احمر
وقف كـرد،   به در مصر براي تأمين هزينة غالفپادشاه شد دو قص» سلطان صالح ابن السلطان قالون«

چنـد قصـبه ديگـر بـه     » سـلطان سـليمان  «كومت كردنـد،  زمانيكه خاندان ترك در قسطنطنيه آغاز ح
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و نگار و طال و نقـره نداشـت، ولـي ايـن عمـل از       شبه جاسازي نقخانه خدا، نيازي 
داهللا بـن  ي كه حضرت عبشد، لذا هنگام و حكومت قلمداد ميلوازم پيشرفت و ترقي مال 

ـ   خليفه مسلمين شد، بـر سـتون   زبير   .هـاي طاليـي قـرار داد    كعبـه خشـت   ةهـاي خان
در زمان حكومت خود سي و شش هزار اشـرفي بـراي ايـن منظـور      عبدالملك بن مروان

چـوب درب و غيـره از طـال    يجده هزار اشرفي نذر كرد تـا چهـار   امين الرشيد ه. فرستاد
بـا   هـاي مختلـف   هاي خانه كعبـه در زمـان   طالكاري »تاريخ مكه«ساخته شوند، در اعالم 
هاي پس از دوران نبوت و از  چون بيان اين وقايع مربوط به زمان ؛تفصيل بيان شده است

حقيقـت ايـن اسـت كـه بـر      . شود موضوع كتاب ما خارج است، به شرح آن پرداخته نمي
 .قرص خورشيد نيازي به طالكاري نيست

 قرباني حضرت اسماعيل

ه خدا ساخته شد، نياز بود كـه بـراي توليـت و خـدمت آن آسـتان مبـارك،       وقتي خان
. زندگي خود را نـذر كنـد   ها مقدس، به دور از تمام مشغوليتهاي  شخصيتي از شخصيت

كردند، اين موضوع در تورات  تعبير مي» قرباني«اين نوع نذرها را در شريعت ابراهيمي به 
 .داشتيماست، همچنانكه قبالً بيان  به كثرت آمده
. هـا خـواب اسـت    كـه يكـي از آن   شـد  هاي مختلف وحي نازل مي ه صورتبر انبياء ب

مـذكور اسـت كـه آغـاز وحـي بـر آن       » بـدء الـوحي  «چنانكه در صحيح البخاري، بـاب  
حضـرت  : شـود، ماننـد   اين خواب گـاهي تمثيلـي مـي   . به صورت خواب بود حضرت

 .خواب ديد يوسف كه آفتاب، ماه و ستارگان را در حال سجده در
در عالم خواب نشان داده شد كـه فرزنـدش را بـا     به حضرت ابراهيم  ،حالبه هر

كند، ايشان اين خواب را عيني و حقيقي دانست و براي انجام آن آماده  دست خود ذبح مي
حضرت ابراهيم بر اعتماد به نفس و فداكاري خود اعتماد داشت، ولي اين امـر قابـل   . شد

                                                                                                             
تاريخ غالف گذاشتن بر خانـة كعبـه مفصـالً در    ) اعالم با عالم بيت اهللا الحرام(موقوفات اضافه كرد، 

و غيره مـذكور اسـت، مـا از آخـرين     » معجم البلدان«ازرقي و » تاريخ مكه«بالذري و » فتوح البلدان«
 .ها نوشته شده است تر و بعد از آن ها جامع ام آنايم كه از تم تأليف استفاده كرده
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تواند كارد را بر گردن خود مشاهده كند يا خير؟  وجوان پانزده ساله ميتحقيق بود كه آيا ن
 :به فرزند خطاب كرد و گفت

﴿                      ﴾ ]۱۰۲: الصافات.[ 

نظـر تـو   پـس بگـو    ،كـنم  بينم كـه تـو را دارم ذبـح مـي     من در خواب مي! اي فرزند«
 ؟»چيست

 :فرزند با نهايت اطمينان خاطر واستقامت پاسخ داد

﴿                        ﴾ ]۱۰۲: الصافات.[ 

قـدم   اگر خدا خواسـت مـن اسـتوار و ثابـت     اي انجام بده، آنچه به آن امر شده! پدرم«
 .»خواهم بود

اي  مرد ناتوان نود سالهلهي فرا رسيده بود، در يك سو پيركنون صفحه اجراي دستور اا
قرار داشت كه بعد از دعاهاي صحرگاهي و مناجات به درگـاه احـديت، چشـم و چـراغ     

داشت، براي ذبح  ر دوست ميخاندان نبوت به وي عطا شده بود كه آن را از تمام دنيا بيشت
هايش را باال زده و كارد را به دست گرفتـه تـا در ايـن     زدن محبوب خود، آستينو گردن 

وران آزمايش بزرگ الهي سرفراز شود و در سوي ديگـر فرزنـد نوجـواني اسـت كـه از د     
آميز پدر پرورش يافته و حاال دست  هاي محبت مهر و نگاهكودكي تا به حال در آغوش پر

! نمودن در دست گرفتـه اسـت  ي ر پروردگار، كارد را براي قربانمهر پرور پدر در امتثال ام
ماليكه، قدسيان، فضاي آسماني و عالم كاينات همه و همه، اين منظره روحاني، معنوي و 

 !اند كنند و انگشت به دندان گرفته مي حيرتناك را تماشا
 :رسد ناگهان از عالم قدس الهي ندايي به گوش مي

﴿                   ﴾ ]۱۰۵: الصافات.[ 

چنين به بنـدگان  عمل درآوردي، ما اينهمانا خواب خودت را صادقانه به ! اي ابراهيم«
 .»دهيم نيك پاداش مي

 خليـل  ةطغيان نـاز بـين كـه جگرگوشـ    
 

 كننـد  در زير تيغ رفت و شهيدش نمـي 
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گيزي خود را براي قربـاني  ان پاداش فرزندي كه با اعتماد به نفس و عزم و ايثار حيرت
 ام نامي حضـرت اسـماعيل  تا قيامت به ن» قرباني«آماده كرد، همين بود كه سنت ابراهيمي 

گذشـتگي وي در راه حـق تـا ابـد در      به عنوان يادگار در دنيا و خاطر فداكاري و از جان
 .اذهان باقي بماند

 

*** 



 

 
 
 

  نخاتم پيامبرا

 محمد رسول اهللا 

 

 اريخ اسالمبزرگرتين شخصيت ت





 

 

 نسب ي هسلسل

 :چنين است پيامبر گرامي اسالم  نسب ي سلسله
مناف، بن قصي، بـن كـالب، بـن    ب، بن هاشم، بن عبدمحمد بن عبداهللا، بن عبدالمطل

ـ ، بن خـز ةنمره، بن كعب، بن لؤي، بن غالب، بن فهر، بن مالك، بن نضر، بن كنا ، بـن  ةيم
 .نانلياس، بن مضر، بن نزار، بن عد، بن اةمدرك

تا همين جا مـذكور   نسب آن حضرت  سلسله» باب مبعث النبي«در صحيح بخاري 
 ،ليكن امام بخاري در تاريخ خود از عدنان تا حضرت ابراهيم را نيز ذكر كرده است. است
عدنان، بن عدو، بن المقوم، بن تارخ، بن يشحب، بن يعرب، بن نابت، بن اسماعيل، : يعني

 .بن ابراهيم
هـا در تـورات مـذكور اسـت،      هـاي آن  ل دوازده فرزند داشت كه نـام حضرت اسماعي

 آنجا پراكنده شدند، از همان نسل در سرزمين حجاز سكونت گزيدند و در »قيدا«فرزندان 
ها را  اعراب علم انساب تمام نسل. از خاندان او هستند يكي عدنان است و رسول اكرم 

عدنان تا حضرت اسماعيل هشت ها از  امهمحفوظ نداشته بودند، چنانكه در بيشتر نسب ن
ان تـا  كنند؛ ولي اين مطلب درست نيسـت، اگـر بپـذيريم كـه از عـدن      پشت بيان مي يا نه

پشت باشند، اين زمان از سيصد سال بيشتر تجاوز نخواهد  حضرت اسماعيل فقط نه يا ده
» ض األنـف رو«عالمه سهيلي در . هاي تاريخ است نمود و اين امر كامالً برخالف شهادت

 :نويسد مي
و أو عشرة أو سبعة كما ذكر ابن اسحق أربعة آباء أن يكون بينهما أويستحيل في العادة «

 .»طول من ذلك كلهأن المدة إعشرون ف
 )8ص  ،روض األنف(
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ه ممكن است كه ميان هردو نسل، چهار يا هفت پشت فاصله باشد، بو اين عادت غير«
ه و يا بيست پشت فاصـله باشـد، زيـرا كـه زمـان      طوري كه ابن اسحق ذكر كرده است، د

 .»سپري شده بيش از اين است
عالمه سهيلي با سندهاي متعدد تاريخي ثابت كرده اسـت كـه از عـدنان تـا حضـرت      

اين اشتباه به بعضي از مورخين مسيحي اين . چهل پشت فاصله وجود دارد اسماعيل 
از خانـدان حضـرت    ه رسـول اكـرم   فرصت را داده تا از همان ابتدا منكر اين مسئله ك

Pباشند ،هستند ابراهيم 

)
131F

1(
P .تواند اين باشد كـه نسـب دانـان عـرب      علت اين اشتباه مي

كردند و نـام افـراد گمنـام را     ها فقط به ذكر نام افراد مشهور بسنده مي اغلب در نسب نامه
داشتند كه عدنان عالوه بر اين، چون در بين اعراب اين امر قطعي بود و يقين  ؛آوردند نمي

طور ه نسب فقط ب سلسلهكوشيدند تا  ها فقط مي از خاندان حضرت اسماعيل است، لذا آن
به . دانستند بردن افراد باالتر از عدنان را الزم نميم به نام تا عدنان برسد و نام صحيح و نا

اري همين جهت نام چند فرد معروف را گرفته و از ذكر نام بقيه كه مشهور نبودند خـودد 
گذشته از اين در ميان اعراب، افراد محققي نيز وجود داشتند كه از اين نوع بيان . كردند مي

 :نوشته است» تاريخ طبري«عالمه طبري در تاريخ خود . نسب آگاه بودند سلسله
شناسان خبره براي من بيان كردند كه در ميان اعراب علمايي را مشاهده  بعضي از نسب

شـمردند و بـراي تأييـد ايـن      ، نام چهل پشت را برمـي »اسماعيل«تا  »معد«ايم كه از  كرده
ـ    طـور شـاهد   ه ادعاي خود، اشعاري را كه به زبان عربي در اين مورد سروده شـده بـود ب

                                           
از خانـدان حضـرت اسـماعيل     امبر اكـرم  د اين را دارد تا ثابت كند كه پيـ صريحاً قص» سر ويليام« -1

اين آرزو كه پيامبر اسالم از نسل اسماعيل تصور شود و غالبـاً ايـن   «: نبودند، عبارت وي چنين است
اعيل است، در زمان حيات ايشان پيدا شده بود و بـدين صـورت،   كوشش كه ثابت نمايد از نسل اسم

ـ     هاي بي نامه ابراهيمي محمد، از همان اول جعل شده بود و داستان نسب ه وسـيله  شـمار نقـل شـده ب
. »ها در قالب يهودي و نصف ديگر در قالب عربي ريخته شده بـود  نصف آن اسماعيل و بني اسرائيل

هـا و   مسـتندات، نوشـته   گـر وجود دارد و در جانب دي» ليام ميوروي«در يك سو شائبة شك و ترديد 
ها مورخ اروپايي و يهودي قرار دارند كه نه تنها خاندان قريش، بلكه تمام اعراب و شـمال و   آراي ده

 )فارستر. به جغرافياي تاريخي عرب. ك. ر). (دانند حجاز را ابراهيمي النسل مي
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را بـا تحقيقـات اهـل كتـاب      سلسـله من اين : يكي از آنان اظهار داشت. كردند عرضه مي
هـا تفـاوت وجـود     ولـي در نـام  نسـب برابـر بـود     سلسلههاي  مقايسه كردم، تعداد پشت

Pداشت

)
132F

1(
P. 

ـ     »تدمر«همين مورخ در جايي ديگر نوشته است كه در شهر  ام يك نفـر يهـودي بـه ن
اي كـه منشـي    نامـه  نسـب : او اظهار داشت كرد؛ كه مسلمان شده بود زندگي مي يعقوبابو

Pآن را نوشته بود نزد من موجود است »ارميا«پيامبر 

)
133F

2(
P .دنان تـا  نامه نيـز از عـ   در آن شجره

 .حضرت اسماعيل چهل نام مذكور است
حال، اين مسئله قطعي و مسلم است كه عدنان از نسل حضرت اسماعيل است و به هر

 .از خاندان عدنان هستند پيامبر اسالم 

 بناي خاندان قريش

)P)134F3داز نظر آباء و اجدا گرچه خاندان آن حضرت 
P ولي اند پيوسته معزز و ممتاز بوده ،

اي از  به نظر عـده . بود» نضر بن كنانه«خاندان را با لقب قريش ممتاز كرد  شخصي كه اين
 .رسيد و فقط فرزندان او قريشي هستند» فهر«محققين، لقب قريش قبل از همه به 

                                           
 .1118/ 3ج / تاريخ طبري، طبع اروپا  -1
 .1115/ 3تاريخ طبري، طبع اروپا  -2
تك تك كلمات تاريخ عرب بر اين ادعا گواه و شاهد اسـت، لكـن مـارگوليوث، كوشـيده اسـت تـا        -3

را غير اصيل و از طبقات پايين جامعه قرار دهـد، اظهـارات وي بـدين شـرح      خاندان رسول اكرم 
 :است

سپس، از امور ذيـل اسـتدالل   . »و طبقه پايين بود اين كامالً بديهي است كه محمد از يك خاندان غريب«
 :كرده است

قريش در حيرت بودند كه چرا براي آنان پيامبري كه از خاندان شريف و : در قرآن مجيد مذكور است -أ
 معزز باشد مبعوث نشده است؟

را به آن درختـي تشـبيه دادنـد كـه بـر پشـت اسـب         در زمان معراج، پيامبر، قريش، آن حضرت  -ب
 .شود ستحكم ميم
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 :نويسد مي» سيرت منظوم«عراقي در حافظ 
 امــــــــا قــــــــريش فاالصــــــــح فهــــــــر

 

Pجماعهــــا واالكثــــرون النضــــر

)
135F

1(
P 

 

 قصي

اي  عظمت و اقتدار فوق العـاده » قصي بن كالب«، »فهر«بعد از و » فهر«، »نضر«بعد از 
ا دختر خليل كـه نـام   بود، قصي ب» خليل خزاعي«در آن دوران متولي حرم . حاصل كردند

در اثر اين پيوند بود كه خليل هنگام مرك وصـيت كـرد كـه     ؛ازدواج كرد بود» حبي«وي 
قصـي   .نصب هم از آن وي شدتوليت حرم الهي به قصي سپرده شود، بدين صورت اين م

نام گذاشت، هرگـاه قـريش   » دار الندوه«مركزي براي انجام مشورت تأسيس كرد و آن را 
آمدند  همان ساختمان گرد ميشدند، در  دادند و يا براي جنگ آماده مي مجلسي تشكيل مي
 كردند، ازدواج و مراسـم ديگـر   ها از همانجا حركت مي كاروان كردند؛ و باهم مشورت مي

                                                                                                             
را با لفظ مولي خطاب كـرد، آن حضـرت خـود را از ايـن لقـب       هنگامي كه شخصي رسول اكرم  -ج

 .مبري دانستند
 .امروز افراد نامدار و شريف كفار قريش نابود شدند: در روز فتح مكه ايشان فرمودند -د

﴿: اندالفاظ قرآن چنين                          ﴾  يعني كفار

نازل نشد؟ عظيم و شريف دو » طائفمكه و «گفتند كه اين قرآن چرا بر يكي از رؤساي دو شهر  مي
گفتند،  در قرآن لفظ عظيم ذكر شده، اعراب به شخص مقتدر و ثروتمند عظيم مي .اند كلمه جداگانه

اگر استدالل دوم . نبودند، بلكه منكر مقام و ثروت وي بودند حضرت  آنان منكر شرافت آن
ديوانه،  كفار به رسول اكرم  .هر سخن دشمن بايد صحيح تلقي شود براين،بنا صحيح باشد

از لفظ مولي و  ها صحيح بود؟ بدون ترديد، رسول اكرم  شده، و شاعر گفتند، كدام يك از اينجادو
مرا سيد و «: احاديث متعدد با صراحت مذكور است كه ايشان فرمودند سيد تبري جستند، زيرا در

در قرآن فقط به خدا موال گفته شده، از اين امر چگونه شرافت » موال نگوييد، موال و سيد خدا است
از آن چگونه عدم اصالت ! آور است استدالل اخير هم حيرت. رود از بين مي خاندان آن حضرت 
كه يكي از مستشرقان » نولديكه«اين داليل را از » مارگوليوث«شود؟  مي ثابت نژادي آن حضرت 

 )!اين خانه همه آفتاب است. (معروف آلماني است نقل كرده است
 .90/ 1زرقاني  -1
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اي براي مردم انجام داد كه تـا   شد، قصي خدمات قابل توجه و شايسته در آنجا برگزار مي
كه بزرگترين منصب » رفاده«و » سقايه« مثالً. دگار وي باقي مانده بودندها به عنوان يا مدت

Pمتوليان حرم بود به وسيله وي بنيان نهاده شد

)
136F

1(
P. 

و عمران و آباداني حرم، تمام افراد  آوردن مخارج پذيرايي و اطعام حجاجبراي فراهم 
 :قريش را گرد آورد و خطبه زير را ايراد كرد

آيند، پذيرايي و ميزباني آنـان وظيفـه قـريش     ها براي زيارت حرم مي مردم از فرسنگ«
 .»است

ساليانه تعيين كردند كه از آن محل به حجاج در مكه و مينـا طعـام    ةآنگاه قريش هزين
شدند تـا حجـاج از    رمي ساخته شد كه در ايام حج از آب پر ميها چ حوض. شد داده مي

در ايام حج بر آن . نيز از اختراعات قصي بن كالب است» معشر حرام«. ها استفاده كنند آن
تصريح شـده كـه قصـي آنقـدر شـهرت و      » العقد الفريد«شد، در كتاب  چراغ افروخته مي

Pاز همه به او اطالق گرديد ها معتقدند لقب قريش قبل اعتبار كسب كرد كه بعضي

)
137F

2(
P. 

 :مرقوم داشته» عقد الفريد«در » ابن عبدربه«عالمه 
كعبه اسكان داد، به همين  ةچنون قصي، هم افراد خاندان را جمع كرد و در اطراف خان

ست، بر همين مبنا بـه  كردن ا جمع» تقريش«گويند، زيرا كه معناي  مي» قريش«جهت او را 
 :گويد شد، چنانكه شاعر مي مي نيز گفته» مجمع«او 

                                           
 .نتظام و ترتيب غذا و طعام براي حجاجزم دادن به حجاج و رفاده، يعني اسقايه، يعني آب زم -1
 42تـا ص   36از ص  1322طبع ليدن سـال  / 1طبقات ابن سعد ج تذكره مفصل قصي بن كالب در  -2

كـردن   قريش بـه معنـاي جمـع   : گويند بعضي مي .بارة وجه تسميه قريش اختالف است بيان شده، در
گويند كه نام يـك نـوع    بعضي مي. است و قصي مردم را در يك گروه گرد آورد، لذا قريش گفته شد

خورد و چون قصي سردار بزرگي بود، لذا بـه آن مـاهي تشـبيه     ها را مي ايي است كه ساير ماهي ماهي
عموم مردم بر اين باورند كه قريش نام قصي و يا شخصي ديگـري اسـت، ولـي تحقيـق     . شده است

چنان كه اعراب قبايل را به نام جانوران نامگـذاري  باشد، هم اي مي است كه نام قبيلهاين » امام سهيلي«
پرسـتيدند و بـه    مؤرخان اروپايي معتقدند كه قبايل جانوران را مـي  .غيرهاسد، نمر و : كردند، مانند يم

 .هاي عربي ذكري از اين مسئله به ميان نيامده است شدند، ولي در تاريخ ها مشهور مي نام آن
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 قصى ابوكم مـن يسـمى مجمعـا
 

ــــل مــــن فهــــر ــــه جمــــع اهللا القبائ  ب
 

تخمر، «، »عبد بن قصي«، »يعبدالعزّ«، »منافعبد«، »عبدالدار«: قصي شش فرزند داشت
رگتـر  هاي حرم را به عبدالدار كه از همـه بز  ، قصي هنگام مرگ توليت تمام مسئوليت»بره

لكن او بعد از مرگ قصي رياست قريش را به دست آورد  گذار كرد؛تر بود وا ولي ضعيف
عبد مناف شش فرزند داشت، از آن ميان هاشـم   .از نسل اوست و خاندان رسول اكرم 

او ساير برادران خود را بر اين امر متقاعد كرد كـه توليـت   . مورد توجه همه و با نفوذ بود
اين مقام  ةو پس گرفته شود، زيرا آنان شايستحرم كه به عبدالدار سپرده شده، از خاندان ا

عبدالدار از سپردن توليت حرم به هاشم انكار ورزيـد و دو طـرف    ةخانواد. بزرگ نيستند
براي جنگ آماده شدند، سرانجام پس از مذاكره بر اين امـر مصـالحه شـد كـه مسـئوليت      

 .ودهاشم داده  پس گرفته و به از عبدالدار) يعني پذيرايي از حجاج(سقايه و رفاده 

 هاشم

داد، حجاج را به نحو احسن طعام داده،  هاشم وظيفه خود را با نهايت خوبي انجام مي
بـه  . گذاشـت  و در كنار زمزم و در محـل مينـا مـي   كرد  هاي چرمي را پر از آب مي حوض

اين امـر را بـه تصـويب رسـاند كـه      تجارت سرو سامان داد، به قيصر روم نامه نوشت و 
نان ماليـات گرفتـه   وي كاالي تجارتي ببرنند و تجارت كنند، از آبه مملكت گاه قريش هر

 .پادشاه حبشه نيز نامه نوشت و امتيازي مشابه بدست آورد نشود، به نجاشي
. رفتنـد  اعراب در زمستان به يمن و در تابستان به شام و آسياي ميانه براي تجارت مي

ميانه است، پايتخـت امپراطـوري قيصـر    كه شهر مشهوري در آسياي » آنكارا«در آن زمان 
Pبود

)
138F

1(
Pرفتند؛ قيصر با نهايت عزت و احترام به آنـان   ، تجار قريش براي تجارت به آنجا مي

رفت و با هاشم به نقاط مختلف  .ها امن نبود ر سرزمين اعراب، راهد. گفت خوش آمد مي
گزنـدي رسـانده   ه شد و پيمان بست كه به كاروان تجارت قريش قبايل متعدد وارد مذاكر

ها برده و با آنـان خريـد و    ل را نزد آنباينشود و متقابالً كاروان قريش وسايل مورد نياز ق

                                           
 .اين شهر در حال حاضر در تركيه واقع است -1
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ها در سرزمين اعراب  فروش كنند؛ به همين علت با وجود راهزني بسيار و عدم امنيت راه
كـرد و از تعـرض راهزنـان مصـون      كاروان تجارتي قريش همواره با امن و امان سفر مـي 

Pبود

)
139F

1(
P. 

كـرد و بـه مـردم     يز مـي ها را خرد و ر يك بار در مكه قحط سالي روي داد، هاشم نان
در زبان عربـي خـرد و ريزكـردن را    . مشهور شد» هاشم«به نام  به بعد ن موقعداد، از آ مي

Pگويند و هاشم اسم فاعل آن است مي» هشم«

)
140F

2(
P. 

در آنجـا   توقف نمـود، در مدينه  رت به شام سفر كرد و در مسير راهيكبار به قصد تجا
زنـي زيبـا را مشـاهده كـرد كـه از حركـات وي        ،به بازار رفـت  .شد هميشه بازار داير مي

م گرديـد كـه ايـن زن از خانـدان     شرافت و هوشمندي نمودار بود، پس از بررسـي معلـو  
ل كـرد و مراسـم   است، هاشم پيـام ازدواج بـه وي داد، او قبـو    »سلّمي«نجار و نام او  بني

ـ «ازدواج به شام رفت و در محل هاشم پس از  .جام گرفتازدواج ان . وفـات يافـت   »زهغ

 8تقريبـاً بـراي مـدت    . گذاشت »شيبه«سلمي حامله شده بود، پسر به دنيا آورد، نامش را 
مطلـب از قضـيه ازدواج و وجـود     برادر هاشـم . شد هداري و تربيت ميسال در مدينه نگ

خـود پرداخـت،    ةه رفت و به جستجوي برادرزادفرزند برادرش آگاه گرديد، فوراً به مدين
از آمدن وي مطلع و او را به خانـه خـودش دعـوت كـرد و تـا سـه روز از وي       » سلمي«

عازم مكـه مكرمـه   » شيبه«هاشم پس از چهار روز توقف در مدينه همراه با . پذيرايي نمود
 »عبـدالمطلب «در اين زمان سن شيبه هشت سال بود، چون به مكه آمد، شيبه به نام . شد

نگاران در  است، به همين لحاظ سيره» غالم مطلب«معناي لفظي عبدالمطلب . معروف شد
ها همين است كه چـون   ترين آن كه صحيح اند كردهآن اقوال بسياري نقل  ةوجه تسمي ةبار

بزرگ شده و يتيم بود، لذا طبق عـرف  » مطلب«شيبه پس از مراجعت از مدينه در آغوش 
 .شهرت يافت» غالم مطلب« عرب به ةو محاور

                                           
 .امالي ابوعلي قالي -1
 .1089 – 1088/ 3تاريخ طبري  -2
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بزرگترين كارنامه زندگي عبدالمطلب اين است كه چاه زمزم را كه براي مـدتي پـر از   
. برداري كرد خاك شده و مفقوداالثر گرديده بود، مشخص و از نو آن را حفر و آماده بهره

عبدالمطلب نذر كرده بود كه اگر داراي ده پسر شود و عمر وي آنقدر كفـاف نمايـد كـه    
ها را در راه خدا قرباني خواهد  يكي از آن ، مشاهده كند؛اند شدهآنان را در حالي كه جوان 

ده پسر را بـه خانـه كعبـه آورد و بـه     ا برآورده ساخت و هرخداوند اين آرزويش ر. نمود
بين اين ده نفر قرعه بيانداز و ببين قرعـه بـه نـام چـه     : يكي از مجاورين خانه كعبه گفت

بيـرون آمـد، آنگـاه او را بـه      »عبـداهللا «بر حسب اتفاق قرعه بـه نـام   . يدآ كسي بيرون مي
خواهران عبداهللا كه همراه او بودند شروع به گريه و زاري كردند و بـه پـدر   . قربانگاه برد

ـ  .ه شتر قرباني كن و او را رها سازدر عوض او د: گفتند خـدا   ةعبدالمطلب به مجاور خان
. م عبداهللا ظـاهر شـد  اتفاقاً اين بار نيز قرعه به نا .عه بياندازميان ده شتر و عبداهللا قر: گفت

كرد، قرعه به نام  كشي مي عبدالمطلب به جاي ده شتر، بيست شتر رسيد و هر بار كه قرعه
كشي بين يكصد شتر و عبداهللا انجام شد، قرعـه بـه نـام     شد و چون قرعه عبداهللا ظاهر مي

رد و اينگونـه بـود كـه عبـداهللا از مـرگ نجـات       را قرباني كها  يكصد شتر ظاهر شد و آن
تـدبير شـترها را در عـوض    : گويد ابن اسحق مي .است» واقدي«اصل نمود؛ اين روايت ح

از ده و يا يازده فرزنـد عبـدالمطلب پـنج نفـر در اثـر      . عبداهللا، سران قريش تجويز كردند
ابولهـب،  اي حاصـل كردنـد، يعنـي     انتصاب به خصوصيت اسالم و يا كفر شـهرت ويـزه  

عموماً معروف اسـت كـه نـام    . و حضرت عباس  ابوطالب، عبداهللا، حضرت حمزه 
ولي  ،يا صحابه بر وي نهادند اصلي ابولهب غير از اين است و اين لقب را آن حضرت 

 .اين گفته اشتباه است
تصريح كرده است كه اين لقب را خود عبدالمطلب به ابولهب » طبقات«در » ابن سعد«

شـعله  «چون اعـراب رخسـار زيبـا را     ،د و علت آن زيبايي بسيار زياد ابولهب بودداده بو
وقتـي عبـداهللا از قربـاني    . شـود  گفته مي» آتشين رخسار«گويند و در فارسي نيز  مي» آتش

مناف، از دختر وهب بن عبد» آمنه«. ي برآمدنجات پيدا كرد، عبدالمطلب در فكر ازدواج و



  201ل اهللا خاتم پيامبران محمد رسو 

Pممتاز بود هاي قريش ندانره در ميان تمام خاقبيله زه

)
141F

1(
P  و نزد عموي خود، وهيب زندگي

عبدالمطلب نزد وهيب رفت و آمنه را بـراي عبـداهللا خواسـتگاري كـرد، وهيـب      . كرد مي
كـه  » هالـه «در همان موقع عبدالمطلب نيز بـا  . موافقت كرد و مراسم عقد نكاح انجام شد

از » هالـه « .هاله متولد شـد از شكم  دختر ديگر وهيب بود ازدواج كرد، حضرت حمزه 
 جهـت، حضـرت حمـزه     باشـد و از ايـن   مـي  نظر خويشاوندي، خاله رسول اكـرم  

 .است خاله آن حضرت پسر
تـا سـه روز در خانـه پـدر زن مسـتقر      » شاه داماد«رسم بر اين بود كه در ميان اعراب 

وقع سن او تقريباً در آن م. باشد، عبداهللا تا سه روز در آنجا ماند و سپس به خانه خود آمد
Pاندكي از هفده سال بيشتر بود

)
142F

2(
P .   عبداهللا براي تجارت عازم شام گرديد، هنگـام بازگشـت

اين خبر آگاه در مدينه توقف كرد، در آنجا بيمار شد و همانجا ماند؛ وقتي عبدالمطلب از 
را براي اطالع از حال وي به مدينـه فرسـتاد، حـارث بـه     » حارث« شد، فرزند ارشد خود

دينه رفت و دريافت كه عبداهللا وفات كرده است، چون عبداهللا در ميان اعضاء خانواده از م
عبـداهللا در تـرك   . خانواده شد تر بود، لذا مرگ وي باعث غم و اندوه فراوان همه محبوب

ها به عنوان ارث بـه   كه همه اينشتر، گوسفند و يك كنيز به نام ام ايمن گذاشته بود  خود

Pلق گرفتندتع رسول اكرم 

)
143F

3(
P،  بود »ةكبر«نام اصلي ام ايمن. 

**** 

                                           
 )سليمان ندوي( .85/ 1هشام بر حاشيه زادالمعاد  سيره ابن -1
 .122/ 1زرقاني  -2
 )سليمان( .62/ 1طبقات ابن سعد  -3
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 در چمنزار زمان بارها بهارهاي روح پرور

 .اند ها نشاط بخشيده ه رسيده و به جاناز را

 چرخ روزگار، گاهي بزم عالم را چنان

 !اند شدهها خيره  آراسته كه نگاه





 

 

 والدت با سعادت

ل آن را از هزاران سال آن زمان نوراني است كه پير كهنسال زمان وص نرسيدامروز فرا
هاي افـالك در اشـتياق همـين روز از     ستارگان زمان و سياره. اري كرده استقبل روزشم

هـا پـيش، بـراي     چرخ كهـن از مـدت  . اند اشته و چشم به راه رسيدن آن بودهازل دوران د
بـزم  . كـرده اسـت   روز را جابجـا مـي   نـوازي، پهلوهـاي شـب و    دميدن چنين صبح جـان 

هـاي مـاه و خورشـيد،     هاي عناصر، فروغ انگيـزي  هاي كاركنان قضا و قدر، نوآوري آرايي
هاي انفاس پاك عالم قدس، توحيد ابراهيم، جمـال   هاي ابر و باد، پرتو افكني نمايي قدرت

ار بودنـد  نوازي مسيح، همه و همه براي اين در استمر يوسف، معجزه طرازي موسي، جان
 .كه اين كاالهاي گرانبها به دربار پادشاه دو جهان به كار آيند

انگيـز و   نواز، همان لحظـه همـايون و همـان زمـان فـرح      بامداد امروز همان صبح جان
تـرين روز تـاريخ    تـرين و خجسـته   بدون ترديد اين روز ارزنـده . شادمان فرا رسيده است

 .رود بشريت به شمار مي
در شـب  : نويسـند  ب نوراني مـي بيان محدود خود در باره اين ش ةيراينگاران در پ سيره
ريخت؛ آتشكده فارس خاموش گشـت،  چهارده برج از ايوان كسري بر زمين فرو  گذشته

اما حقيقت اين است كه نه فقط ايوان كسري، بلكه قصرهاي سر به  درياي ساوه خشكيد؛
فرو ريخـت، و   تمدن چين شأن و شوكت روم، اوج و فلك كشيده ابهت و عظمت عجم،

ضاللت و گمراهي، سـرد و   ةكفر، آذركد ةفارس، بلكه جهنم شر، آتشكد ةنه فقط آتشكد
ها با خاك يكسـان شـدند،    ها گرد و غبار خاك برخاست، بتكده از بتخانه. خاموش گشت

يـك فـرو ريخـت،    ة نصـرانيت يكا هاي خزان ديد مجوسيت از هم گسيخت، برگ ةشيراز
هاي آفتاب هدايت به هر  شعاعخاست، در چمنزار سعادت بهار آمد،  اشورش توحيد به پ

يتـيم  : آينه اخالق انساني از پرتو قدس نورافشاني نمود و درخشيد، يعنـي . سو منتشر شد
 :دار دو جهانعبداهللا، جگرگوشه آمنه، شاه حرم، حاكم عرب، فرمانرواي عالم، سر

ــ ــران   ةشمس ــت اخت ــند هف ــه مس ــران   ن ــاتم پيغمبـ ــل، خـ ــتم رسـ  خـ
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 ك اوسـت خـا  احمد مرسل كه خـرد 
ــا بـــه زبـــان فصـــيح   امـــي و گويـ
ــار  ــه در روزگ ــرنج اســت ك  رســم ت

 

 هــان بســته فتــراك اوســتهــردو ج
ــيحاز الـــــف آدم  ــيم مســـ  و مـــ

ــس آرد   ــوه، پ ــد مي ــيش ده ــار پ  به
 

 .از عالم قدس به عالم امكان تشريف فرماي عزت و جالل شدند
 .أللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وسلم

 الدتتاريخ و

رياضيدان معروف مصـري، عالمـه    در مورد تاريخ دقيق والدت پيامبر گرامي اسالم 
محمود پاشا فلكي، رساله مستقلي نوشته است كه در آن با داليل رياضي ثابت كرده كه آن 

 571آوريـل سـال   /  20مطـابق بـا   ) عام الفيـل (ربيع االول  9دوشنبه در روز  حضرت 
Pميالدي متولد شده است

)
144F

1(
P. شـود كـه    نام ايشان محمد گذاشته شد و عموماً چنين بيان مي

 .اين نام را عبدالمطلب انتخاب كرده بود
 
 

                                           
 :محمود فلكي، در چندين صفحه استداللي بيان كرده است كه خالصة آن چنين است -1

يعنـي ابـراهيم،    سـال آن حضـرت   كور است كه هنگام وفات فرزنـد خرد در صحيح بخاري مذ -الف
 .شد و اين واقعه در سال دهم هجري و سال شصت و سوم از سن ايشان بودكسوف 

 632شود كه كسوف سال دهم هجري در هفـتم ژوئيـه سـال     طبق محاسبه قواعد رياضي، معلوم مي -ب
 .دقيقه رخ داده است 30و  8ميالدي، ساعت 

نـده شـود، سـال تولـد     شود كه اگر تاريخ قمري سيزده سال به عقـب برگردا  از اين محاسبه ثابت مي -ج
 571ميالدي است كه طبق قواعد علم هيئت، يكم ربيع االول مطابق بـا دوازدهـم آوريـل     571ايشان 

 .ميالدي بوده است
ولي اينقدر متفق عليه است كه ماه ربيـع االول و روز   ،اختالف است در تاريخ والدت آن حضرت  -د

 .ر استمنحص 12تا  8دوشنبه بوده است و تاريخ در روزهاي 
 20بنابراين، والدت ايشان يقيناً در . هاي مذكور، ماه ربيع االول، روز نهم، روز دوشنه است در تاريخ -هـ

 .ميالدي بوده است 571آوريل 



 207 از والدت تا بعثت 

  دوران شيرخوارگي پيامبر

شير داد مادر گرامي ايشان آمنه بـود و پـس از دو    نخستين كسي كه به رسول اكرم 
Pشير داد به آن حضرت ) كنيز ابولهب(سه روز، ثويبه 

)
145F

1(
P. 

 :يهحليمه سعد

موضوع از اين قرار است كه در آن زمان  .مه سعديه ايشان را شير داداز ثويبه، حليبعد 
ها و  اشراف و بزرگان رسم بر اين بود كه نوزادان شيرخوار خود را به آبادي ةدر ميان طبق

اين رسم به اين منظور بود كـه كودكـان، در ميـان اعـراب     . فرستادند هاي اطراف مي محله
هـاي   آموختنـد و ويژگـي   پرورش يافته، زبان فصيح عربي و بالغـت آن را مـي  نشين  باديه

Pماند مخصوص نژاد عرب نيز محفوظ مي

)
146F

2(
P. 

كـه  اشراف عرب تا مدت مديدي به اين رسـم و رواج پايبنـد بودنـد، حتـي دورانـي      
اميه دمشق را پايتخت حكومت خود قرار داده و در شأن و شوكت سلطنت، با كسـري   بني

يافتند، از  نشين پرورش ميهاي اعراب بيابان  ن آنان در خانهبت داشتند، كودكاو قيصر رقا
ن طفوليـت را در ميـان   آن ميان وليد بن عبدالملك بنا به داليل خاصي موفق نشد تـا دورا 

لذا او تنها كسي از خاندان بني اميه بود كه قـادر بـه تكلـم     ؛نشين سپري كنداعراب باديه 
Pنبودزبان عربي صحيح و فصيح 

)
147F

3(
P. 

                                           
 )سليمان ندوي( .»ما يحرم من النسب عةيحرم من الرضا«صحيح بخاري، باب  -1
 حديث را نيز نقل كـرده كـه رسـول اكـرم      امام سهيلي اين وقايع را مفصالً بيان نموده است و اين -2

 109/ 1الروش االنف ( .ام سعد پرورش يافته اين فصيح هستم كه در خاندان بني من براي: فرمودند مي
وضعيت جسمي محمد «: مرقوم داشته» زندگي محمد«در كتاب » ويليام ميور«آقاي  .)»سليمان ندوي«

سـعد   سال در ميان قبيلـة بنـي  بود، چون مدت پنج  بسيار خوب و از اخالق عالي و مستقل برخوردار
العـرب الگـو و نمونـه بـه حسـاب       ةكرد و به همين دليل خطابه و سخنراني وي در جزير زندگي مي

 .»آمد مي
 )سليمان ندوي( .چاب ليدن 6/ 5تاريخ ابن اثير  -3
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بار از اطراف روستاها  خالصه طبق عرف و رواج مذكور، زنان دايه و شيرده، سالي دو
. سـپردند  آمدند و اشراف و بزرگان شهر، كودكان شيرخوار خود را به آنان مـي  به شهر مي

ة بر حسب رسم و عـرف موجـود، چنـد زن از قبيلـ     چند روز پس از تولد رسول اكرم 
حليمـه  «در ميـان آنـان   . گرفتن چنين كودكاني وارد مكه شدندل به منظور تحوي» هوازن«

Pاتفاقاً هيچ كودكي براي شيردادن در اختيار وي قرار نگرفـت . نيز وجود داشت» سعديه

)
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1(
P. 

بسـپارد، امـا چـون آن    » سـعديه  حليمـه «خواسـت تـا ايشـان را بـه      مادر آن حضرت 
سرانجام، چون طفل . داشت يتيم بودند، حليمه در تحويل گرفتن ايشان ترديد حضرت

دادن و پرورش به او سپرده نشد و برگشتن با دست خالي هم  شيرخوار ديگري براي شير
را  برايش ناگوار بود، به ناچار درخواست حضـرت آمنـه را پـذيرفت و رسـول اكـرم      

داشـت كـه آن   » شـيماء «حليمـه دختـري بـه نـام     . گشت اش باز تحويل گرفت و به خانه
حليمـه بعـد از دو سـال    . كـرد  يداشـت و بـا او بـازي مـ     ار دوست ميرا بسي حضرت 

اش تحويل داد، ولي چون در آن روزها در مكـه   را به مكه آورد و به مادر گرامي محمد
حليمـه  . بود، آمنه پيشنهاد داد تا ايشان را دوباره با خود ببـرد شيوع پيدا كرده  و با بيماري

چند سال نزد  در باره اين موضوع كه آن حضرت . نيز مجدداً آن حضرت را با خود برد
شش  ابن اسحق قاطعانه اظهار داشته كه محمد . حليمه بودند، اختالف نظر وجود دارد

 .سال نزد حليمه بودند

                                           
اي  ن عمـل شـريفانه  از نظر اعراب، دريافت اجرت در مقابل شيردادن بـه كودكـا  : سهيلي مرقوم داشته -1

لي چنين توجيه كرده بنابراين، سهي »الحرة ال تاكـل بثـدييها«شد و ضرب المثل عربي است كه  تلقي نمي
حضـرت حليمـه و قبيلـة او بـه ناچـار       ،سالي روي داده بود و به همين جهـت  خشك كه در آن سال

، زناني به ايـن منظـور از   شدند، ولي در تمام كتب تاريخ مذكور است كه هر سال هدار اين وظيف عهده
اين طرز فكر فقـط  . دانستند به نظر ما عموم اعراب اين عمل را معيوب نمي. آمدند اطراف به مكه مي

 .در ميان طبقات اشراف و حكام وجود داشت
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روايت » طبقات«ابن سعد در . در فصاحت و بالغت خيلي معروف است» هوازن« ةقبيل
تر هستم، زيـرا كـه از خانـدان     ما فصيحش ةمن از هم«: فرموند مي كرده كه رسول اكرم 

)P)149F1»سعد است باشم و زبان من زباني بني ريش ميق
P. 

داشت، پـس از بعثـت وقتـي نـزد آن      نهايت دوست مي حضرت حليمه را بي پيامبر 
ايـن  . كردنـد  آمد، ايشان مادر، مادر، گويان، استقبال و با وي اظهار محبت مي حضرت مي

پـيش از   حضرت حليمـه «: ابن كثير نوشته است. واهند شدهاي جالب بعداً ذكر خ داستان
در » ابن ابي خيثمـه «اما اين مطلب صحيح نيست، زيرا . »وفات كرد نبوت آن حضرت 
و » مختصر سـن ابـي داوود  «، عالمه منذري در »حداء«، در »ابن جوزي« كتاب تاريخ خود

حـافظ  . انـد  كـرده ح آوردن حضرت حليمه سعديه تصـري به اسالم » اصابه«در » ابن حجر«
التحفـة الجسـيمة فـي اثبـات «مستقلي بـه نـام    ةچگونگي اسالم وي، رسال ةدر بار »مغلطايي«

Pنوشته است »اسالم حليمة

)
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P. 

حـارث ابـن عبـدالعزي نـام      شوهر حضرت حليمه، يعني پدر رضايي آن حضـرت  
Pبه مكه آمد و مشرف به اسالم گرديد داشت و بعد از بعثت آن حضرت 

)
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 گوييـد؟ آن حضـرت    شما چـه مـي  : آمد و اظهار داشت رث نزد آن حضرت حا
م راسـت بـوده   گفـت  روزي فرا خواهد رسيد كه برايت معلوم شود آنچه من مـي : فرمودند

 .به دين اسالم است است، آنگاه حارث مشرف

  رادران و خواهران رضاعي پيامبرب

: مي آنان بـدين قـرار اسـت   چهار برادر و خواهر رضاعي داشت كه اسا رسول اكرم 
آوردن عبداهللا اسالم . مشهور بود» شيماء«با لقب كه  »حذافه«و » حذيفه«، »انيسه«، »عبداهللا«

 .ثابت است، اما حال بقيه معلوم نيست» شيماء«و 

                                           
 .شود سعد به قبيلة هوازن گفته مي بني -1
 .166/ 3زرقاني  -2
 .283/ 1، طبع مصر بةفي احوال الصحا بةاصا -3
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 سفر به مدينه در كودكي

به شش سالگي رسيده بود، مادرش او را بـا خـود بـه     هنگامي كه سن آن حضرت 
همسر هاشم و مـادر  » سلمي«. زيرا همچنان كه در صفحات گذشته بيان گرديدمدينه برد، 

در ايـن  . بزرگ عبدالمطلب از خاندان بني نجار در مدينه بود، آمنه نزد آنان اقامـت گزيـد  
مـادر آن  : انـد  مورخـان نوشـته  . ا ايشان همراه بـود نيز ب آن حضرت  ةسفر ام ايمن، داي

جدّ ايشان با بني نجار داشت، به مدينـه سـفر    به علت همان خويشاوندي كه حضرت 
رسـد كـه آن ارتبـاط انـدك      كرد، اما اين خويشاوندي نسبت دوري بود و بعيد به نظر مي

بعضي از مورخان صحيح است كـه   ةبه نظر بنده، اين گفت. باعث چنان سفر طوالني گردد
دينه بود، به آنجا سفر كه در م» عبداهللا«حضرت آمنه به منظور زيارت آرامگاه شوهر خود 

 .كرد
آمنه تا مدت يك ماه در مدينه ماند، هنگـام بازگشـت از مدينـه، در محـل      ،حالبه هر

)P)152F1»ابواء«
P همراه با آن حضـرت  » ام ايمن«. وفات كرد و در همانجا به خاك سپرده شد 

دها هاي زيادي از دوران اقامت در مدينه به ياد داشتند، بع آن حضرت خاطره. به مكه آمد
مـادرم  : گذر كرده فرمودنـد » بني عدي«و پس از هجرت به مدينه منوره، يك بار از محل 

كردن را يـاد گرفتـه    در همين محل اقامت داشتند، اين همان بِرْكَه آبي است كه در آن شنا
Pكردم بازي مي» انيسه«بودم، در اين ميدان با دختركي به نام 

)
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 تكفل و سرپرستي عبدالمطلب

را عبـدالمطلب بـر عهـده     فات مادر گرامي، مسئوليت تكفـل آن حضـرت   پس از و
Pگرفت و ايشان هميشه با وي همراه و در كنار ايشان بودند

)
154F

3(
P .  عبدالمطلب در سن هشـتاد

                                           
 .مايل فاصله دارد 23 »جخم«ام محلي است كه از ن -1
 .173/ 1طبقات ابن سعد  -2
اشت از مسلمات است، ولي بـراي  د اين امر كه عبدالمطلب آن حضرت را بسيار دوست و گرامي مي -3

آن پسـر يتـيم حـال و وضـع خـوبي      «دارد  او اظهـار مـي  . اين امر هم خويشايند نيست» رگوليوثما«
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اكنـون يكـي از   به خاك سپرده شد، اين محل هم  »حجون«و دو سالگي وفات كرد و در 
اث هاي زيادي احد اباني عريض با پلهاي معتبر و بزرگ شهر مكه است و در آن خي محله

 .هشت ساله بودند در آن موقع حضرت  شده كه مشرف به خانه كعبه است؛
ايشان نيـز همـراه بودنـد و از شـدت محبـت و غـم        ،عبدالمطلب ةهنگام تشييع جناز

را  عبدالمطلب به هنگام وفات، مسئوليت تكفـل آن حضـرت   . ريختند جدايي اشك مي
رد، ابوطالب به نحو مطلوبي به اين وظيفـه مهـم عمـل كـ    . سپرد» طالبابو«به فرزند خود 

طور خاصي قابل توجه است كه بني هاشم ه اين مسئله ب ).شرح آن بعداً بيان خواهد شد(
با مرگ عبدالمطلب بسياري از امتيازات سياسي و اجتماعي خود را از دست دادند و ايـن  

. اشم غلبه حاصل كردبني اميه بر خاندان بني هاولين روزي بود كه به لحاظ اقتدار دنيوي، 
عبـدالمطلب شـد و از   ين مسـند رياسـت   نش بود، كرسي» اميه«ند معروف كه فرز» حرب«

، يعنـي آب دادن بـه حجـاج در دسـت عبـاس      »سـقايه «سـت، فقـط منصـب    مناصب ريا
 .ترين فرزند عبدالمطلب باقي ماندكوچك

 تكفل و سرپرستي ابوطالب

فرزند از همسران مختلـف بـود، از ميـان آنـان عبـداهللا پـدر آن        عبدالمطلب داراي ده
بـه همـين جهـت عبـدالمطلب آن حضـرت را       .و ابوطالب از يك مادر بودند حضرت 

                                                                                                             
طور طنز او را غالم پدر خود خوانـده  ه ك بار عمويش حمزه در حالت مستي بنداشت و در اواخر ي

 ).49 – 45زندگي محمد ص ( .»بود
  .زه در حالت مستي چنين گفته بودخود اعتراف نموده است كه حضرت حم» مارگوليوث«

دو از غنـايم بـدر   : مذكور است، چنين اسـت ) غزوه بدر و خمس(شرح اين داستان آنچنانكه در بخاري 
حضرت حمزه در حالي . شتر به حضرت علي رسيده بود، تا آن موقع نوشيدن شراب حرام نشده بود

. كه شراب نوشيده و مست بود از آنجا گذر كرد و شكم شتر را پاره و دل و جگر آن را كبـاب نمـود  
حمزه در حالت مستي شديد قـرار  . اطالع يافت، نزد حمزه رفت و او را سرزنش كرد آن حضرت 

تـوان بـر يـك ادعـاي پـوچ       آيا از چنين داستاني مي. اشت، در همان حالت آن الفاظ را بر زبان راندد
 استدالل نمود؟
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بـه قـدري محبـت و عطوفـت      تحت تكفل ابوطالب قرار داد، ابوطالب با آن حضـرت  
خوابانيـد و   داشت كه با فرزندان خويش نداشت، هنگام خواب ايشـان را كنـار خـود مـي    

 .برد رفت او را با خود مي چون بيرون مي
زماني كه سن آن حضرت تقريباً به ده، دوازده سال رسـيد، گوسـفندان را بـه چراگـاه     

چـون  : يكي از مورخان معروف فرانسوي به زعم خود چنـين پنداشـته اسـت كـه     .برد مي
ولـي  ! گمـارد  يچراني مـ صيتي قايل نبود، او را به گوسـفند ابوطالب براي آن حضرت شخ

حقيقت اين است كه چرانيدن گوسفندان نزد اعراب كاري پست و مايه عيـب بـه شـمار    
در قـرآن مجيـد ايـن امـر بـه      . چرانيدند فرزندان اشراف و امراء نيز گوسفند مي. رفت نمي

 :عنوان زيبايي و نشاط زندگي ذكر شده است

﴿            ﴾ ]۶: النحل.[ 

پـس از بعثـت آن    .بـاني عـالَم بـود    اي بـراي گلـه   واقعيت اين است كه اين امر مقدمه
روزي همراه با اصحاب بـه  . كردند آن شغل ساده و با ذوق را بيان مي ةخاطر حضرت 

 هاي بياباني مشغول شدند، آن حضـرت   بيابان تشريف بردند، اصحاب به خوردن علف
شان خـوب سـياه گشـته، خوشـمزه ترنـد و ايـن تجربـه         هايي كه رنگ آن علف :فرمودند

Pچرانيدم دوراني است كه در سنين نوجواني در اينجا گوسفند مي

)
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 ايـن قـول رسـول اكـرم     » ةاالجـار «و صحيح بخاري، جلد اول، كتاب  8در طبقات ابن سعد، ص  -1

ان مفهـوم قـراريط   ، در بيـ »چرانيـدم  گوسفندان اهل مكه را مـي » قراريط«من در مقابل «: مذكور است
قراريط جمـع قيـراط، و   : شيخ ابن ماجه، سويد بن سعيد، اظهار داشته است. اختالف نظر وجود دارد

بنابراين، از نظر وي مفهوم حديث چنـين اسـت كـه رسـول     . قيراط نام جزيي از درهم يا دينار است
اين حديث » بخاري« چرانيد و به همين جهت در مقابل گرفتن اجرت، گوسفندان مردم را مي اكرم 

قـراريط نـام محلـي نزديـك     : گويـد  مـي » ابراهيم حربـي «ولي . ذكر كرده است» ةاالجار«را در كتاب 
در تشـريح ايـن حـديث    » عالمه يمينـي «. همين نظر را ترجيح داده است» ابن جوزي«است، » اجياد«

در ) 631/ 6عينـي  (صحيح است » ابن جوزي«مفصالً بحث نموده و با داليل قوي ثابت كرده كه نظر 
 .نيز اين بحث مفصالً ذكر شده و همين نظر ترجيح داده شده است» نور النبراس«
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 سفر به شام در نوجواني

تند كه سالي يك بار به قصد تجارت تجارت داشت و قريش عادت داش ةابوطالب پيش
تقريباً دوازده سال بـود، ابوطالـب    حضرت در اين زمان سن آن  كردند؛ به شام سفر مي

هاي سفر و يا هر علت ديگري  طبق معمول، قصد سفر به شام را داشت و به علت سختي
ولي ايشان با ابوطالب چنان انس و الفـت  . خواست آن حضرت را با خود به شام ببرد نمي

د را بـه  حلقه زد و خـو  داشتند كه وقتي ابوطالب حركت كرد، اشك در چشمان محمد 
اش رنجيده خاطر شـوند،   براي ابوطالب قابل تحمل نبود كه برادرزاده. گردن وي آويخت

 .لذا ايشان را با خود به جانب شام برد
در همين سـفر پـيش آمـده     »بحيراي راهب« طبق بيان عموم مورخان، داستان معروف

 :شرح آن چنين بيان گرديده. است
)P)156F1»بصري«وقتي ابوطالب به 

P حيـرا «صومعه يك راهب مسيحي به نـام   رسيد بهوارد » ب
 :اظهار داشت آن حضرت  ةاين راهب مسيحي با مشاهد. شد

 دانيد؟ شما از كجا مي: مردم پرسيدند» المرسلين استسيد اين شخص«
ها به سـجده   آمديد، تمام درختان و سنگ وقتي شما از كوه پايين مي: او در پاسخ گفت

 .افتادند
هاي مختلفي بيان شده است، ولي تعجب اينجاسـت   ب سيره از جنبهاين داستان در كت

، »رپيرد«، »سرويليام ميور«! كه مسيحيان، بيش از مسلمانان به بيان آن اشتياق و عالقه دارند
اين داستان را در تاريخ مسيحيت، فتحـي عظـيم پنداشـته و     و ديگران همه» مارگوليوث«

راهـب  اسـرار مـذهب خـويش را از همـان      حقـايق و  كه رسول اكـرم   اند شدهمدعي 
آموخت و اساس عقايد اسالم را بر نكاتي كه وي بيـان كـرد، بنيـان نهـاد و تمـام اصـول       

Pاساسي اسالم شرح و تفصيل همان نكات هستند

)
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 .اين محل در سرزمين شام قرار داشت -1
عقايـد و افكـار فرقـة    » بصري«خانقاه در » بحيرا«: نويسد مي» م و مذهبمعركة عل«در كتاب » دريپر« -2

يافته، اما قوي و گيراي ايشان نه فقط از افكار مـذهبي،  ذهن تربيت ن. را به محمد آموخت» نسطوري«
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اي كه داسـتان   دانند، پس به گونه ين روايت را صحيح ميچنانچه نويسندگان مسيحي ا
بحيـرا بـه    در حالي كه در آن بحث از تعلـيم . را بپذيرندآن در روايت مذكور است، بايد 

ميان نيامده است و نيز دور از عقل است كه به كودكي دوازده ساله، تمام اسرار دين اسالم 
دانـد   هم توسط يك راهب مسيحي سالخورده كه زبانش را هـم نمـي   در مدت كوتاه و آن

 .نبوده است» بحيرا«زحمت و تعليم و اگر امري خارق العاده بوده نيازي به ! آموخته شود
يعنـي راوي   ار است و تمام طرق آن مرسل هسـتند؛ در واقع اين روايت غير قابل اعتب

مسـتندترين  . اول در زمان واقعه موجود نبوده و نام آن نيز در روايـات ذكـر نشـده اسـت    
 :دباش مذكور است كه سه امر در مورد آن قابل توجه مي» ترمذي«طريق اين روايت در 

است و اين حديث » غريب«و » حسن«آن روايت اظهار داشته كه  ةترمذي در بار -1
ـ . غير از اين طريق به طريقي ديگر براي ما معلـوم نيسـت   از رتبـه  » حسـن « ةرتب

هـم   اش از آن نيـز باشـد رتبـه   » غريـب «ن تر اسـت و چـو   پايين »صحيح«حديث 
 .تر خواهد بود پايين

اري او را اسـت، گرچـه بسـي   » ن بن غزوانعبدالرحم«يكي از راويان اين حديث  -2
اعتمـادي   اند، ولي اكثر اهل فن نسـبت بـه وي اظهـار بـي     دانسته) مورد اطمينان(

 :مرقوم داشته است» ميزان االعتدال«در » عالمه ذهبي«. اند كرده
ها حديثي است كه در آن  كند و منكرتر از تمام آن احاديث منكر بيان مي» عبدالرحمن«

 .مذكور است» ابحير«داستان 

                                                                                                             
طرز عمل بعدي ايشان شاهد روشني بر ايـن  . بلكه از افكار فلسفي مربي خود نيز شديداً متأثر گشت

، تـا چـه حـدي    )هاي مسيحي اسـت  نام يكي از فرقه(ها  امر است كه افكار و عقايد مذهبي نسطوري
 .ايشان را تحت تاثير قرار داده بود

از  فوق العاده كوشيده است تا ثابت كند كـه تنفـر و انـز جـاري كـه آن حضـرت       » سروليام ميور«
هـا و   گـذاري كردنـد، در نتيجـة همـان سـفر و تجربـه       پرستي داشتند و طرح دين جديدي را پايه بت

اما بديهي است كه اگر شارع اسالم از اساتيد مسـيحي علـم فـرا    . مشاهدات مختلف آن مسافرت بود
اي از توحيد و تنفري از تثليت كـه در تـك تـك صـفحات      رفته بود، غير ممكن بود كه چنان ولولهگ

 .وجود آيده شان ب قرآن مشهور است، در قلب
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اين حـديث بـا شـرايط    : روايت نوشته استنسبت به اين » مستدرك«در » حاكم« -3
ـ  » تلخيص المسـتدرك «در » عالمه ذهبي«. مطابق است بخاري و مسلم  ةايـن گفت

 :را نقل كرده و نوشته است» حاكم«
Pپندارم ، دروغ و جعلي مي»موضوع« بعقي از وقايع اين حديث را

)
158F

1(
P. 

ر است كه حضرت بالل و حضرت ابـوبكر نيـز در آن سـفر    در اين روايت مذكو -4
بالل اصالً وجود نداشت و حضـرت ابـوبكر    مراه بودند، حال آنكه در آن موقعه

 .نيز خردسال بود
است كه در آن سفر حضور نداشـت  » موسي اشعريابو«آخرين راوي اين داستان  -5

سـندي كـه در    »ترمـذي «عـالوه بـر   . كند و نام راوي مافوق خود را نيز بيان نمي
 ي كـه يعني روايت است؛» معضل«و يا » مرسل«است نيز  مذكور» طبقات ابن سعد«
اي كه در آن واقعـه حضـور نداشـته، نـام صـحابي را ذكـر        است، تابعي» مرسل«

فوق خود، يعني است، در آن راوي نام دو راوي ما »معضل«و روايتي كه . كند نمي
 .كند را ذكر نمي» صحابي«و » تابعي«نام 

حـديث، ايـن حـديث را     بـه راويـان  حافظ ابن حجر بر مبناي اعتماد فوق العاده  -6
بـالل در آن سـفر قطعـاً    اما چـون همراهـي حضـرت ابـوبكر و      داند، صحيح مي

ـ  لذا به ناچار اعتراف مي .نادرست است طـور اشـتباهي در   ه كند كه اين قسمت ب
ام راويـان ايـن   كـه تمـ  » حافظ ابن حجر«ولي اين ادعاي . روايت وارد شده است

خـود  » عبدالرحمن بن غزوان« ةدر بار. هستند، نيز صحيح نيست» مستند«روايت 
 :نوشته است» تهذيب التهذيب«در » ابن حجر«

روايـت  » مماليـك «شد و از اين جهت هم مشكوك اسـت كـه از    او مرتكب خطا مي«
 .»كند مي

Pدانند مي» عموضو«يك روايت نقل شده كه محدثين آن را دروغ و » مماليك«از 

)
159F

1(
P. 

                                           
تذكره عبدالرحمن بن (البن سيد الناس، زرقاني، ميزان االعتدال، اصابه » نبراس في شرح عيون السير« -1

 .»سليمان ندوي« )6/ 5/ 2(مستدرك حاكم مع تلخيص ) غزوان
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 شركت در جنگ فجار

از » فجـار «جنـگ   كه تا ابتداي اسالم ميان اعراب وجود داشـت؛ هايي  جنگ سلسلهاز 
. قـيس بـه وقـوع پيوسـت     ةاين جنگ ميان قريش و قبيل. تر بود همه مشهورتر و خطرناك

پرچمـدار  . هاي مستقل جنگي آمـاده كـرده بودنـد    تمام قبايل قريش براي اين جنگ دسته
. دسته شـركت داشـتند   در همان اندان هاشم، زبير بن عبدالمطلب بود و رسول اكرم خ

سـرانجام بـا مصـالحه    . گرفت، نخست قيس و سپس قريش پيروز شـدند جنگ بزرگي در
 پـدر (ساالر قريش حرب بن اميـه   در اين جنگ فرمانده و سپه. فريقين، جنگ پايان يافت

در اين جنگ حق به جانب قريش و مسئله آبرو  و چون بود؛) ابوسفيان و جد امير معاويه
ولـي   .نيـز در آن شـركت جسـتند    و حيثيت خاندان آنان در ميان بود، لذا رسول اكـرم  

مرقوم داشته، آن حضرت با دست خود كسي را مورد ضرب قـرار  » ابن هشام«همچنانكه 
 :تصريح كرده كه آن حضرت شخصاً نجنگيدند» امام سهيلي«. ندادند
كانت حرب فجار  نهافي الفجار وقد بلغ سن القتال أل عمامهأم يقاتل رسول اهللا مع نما لإو «

 .»ال ليكون كلمة اهللا هي العلياإن يقاتل أذن اهللا لمؤمن أيضا كلهم كفارا ولم يأوكانوا 
در اين جنگ نجنگيد، حال آنكه به سن جنگيدن رسيده بـود، چـون    و پيامبر اكرم «

كافر بودند و خداوند دسـتور   نيز طرفين درگير. پيش آمده بود مهاي حرا اين جنگ در ماه
 .»جنگ را به مسلمانان فقط براي برتري دين خود داده است

هاي حرام به وقوع پيوست و  نامند كه در ماه مي» جنگ فجار«اين جنگ را به اين دليل 
 .ها جايز نبوده است جنگيدن در آن ماه

***

                                                                                                             
حيثيت روايتـي  «النبي تحت عنوان  ةدر جلد سوم سير» بحيراي راهب«مؤلف، نقد مفصلي بر داستان  -1

 )سليمان ندوي. (ذكر كرده است به آنجا مراجعه شود» عموم داليل و معجزات مشهور



 

 

 نحلف الفضول يا پيمان جوانمردا

كشتار و خـونريزي   .هاي پياپي، هزاران خانواده را به نابودي كشانده بود جنگ سلسله
بـا مشـاهده ايـن وضـع     . رفت اي اعراب به شمار مي جزو اخالق و افتخارات ملي و قبيله

صلح و امنيت به وجود  ةاسف بار، در طبيعت بعضي از جوانمردان و اصالح طلبان، انگيز
و  گ فجار، زبير بن عبـدالمطلب كـه عمـوي رسـول اكـرم      هنگام بازگشت از جن. آمد

چنانكـه  . ن را مطـرح سـاخت  رئيس قبيلـه بـود، پيشـنهاد سـازش و حمايـت از مظلومـا      
گرد آمدنـد و پيمـان بسـتند كـه     » عبداهللا بن جدعان« ةدر خان» تيم«و » زهره«، »هاشم بني«

در مكه وجـود داشـته    يك از ما بايد مظلوم حمايت كند و هيچ ظالم و ستمكاري نبايدهر
Pباشد

)
160F

1(
P. 

در اين پيمان شركت داشتند و پس از بعثت راجع به آن چنـين اظهـار    رسول اكرم 
رنگ عوض كنم و اگر حـاال نيـز    من حاضر نيستم آن پيمان را با شتران سرخ«: نظر كردند

)P)161F2»كنم به آن پيمان خوانده شوم، اجابت مي
P. 

» فضل«يرا كه نام تمام بنيانگذاران آن، از ماده گويند، ز مي» حلف الفضول«به آن پيمان 
)P)162F3»مفضل«و » فضيل بن وداعه«، »فضيل بن حارس«يعني  ،مشتق بود

P    ةايـن افـراد از قبيلـ 
اين پيمان گرچه از ميان رفت و خاطره آن در اذهان باقي نماند، . بودند» قطورا«و » جرهم«
بنيانگـذاران  از ايـن لحـاظ اسـامي    هم پيمان بستند و لي قريش مجدداً براي اجراي آن باو

 .نخستين آن براي هميشه در صفحات تاريخ باقي ماند
 

                                           
 .86/ 1طبقات  -1
 ).سليمان ندوي( 220/ 6مستدرك  -2
شـود در آن پيمـان ايـن     حديثي نقل كرده كه از آن ثابت مي» بن اسامهحارث «در سند » امام سهيلي« -3

 .و به همين لحاظ نام آن حلف الفضول شد» الفضول علي اهلها«ترد : جمله وجود داشت
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 بازسازي خانه كعبه

چنانكه در (ارتفاع داشت و بدون سقف بود  ة كعبه به اندازه قامت يك انسانديوار خان
و چون ساختمان كعبه در سراشيبي قرار داشت و هنگام ). سازند ها را مي مناطق ما عيدگاه

اش  در قسـمت فوقـاني   آمد، بـراي جلـوگيري از ويرانـي    مي اران آب شهر در حرم گردب
رفت و مكرراً به سـاختمان خانـه    ديواري ساخته شده بود، ولي با گذشت زمان از بين مي

سرانجام مقرر شد ساختمان فعلي تخريب و بـا اسـتحكام بيشـتري    . رسيد كعبه آسيب مي
احل بـه سـ   ر بندرگاه جده، يـك كشـتي بازرگـاني   ها داتفاقاً در همان روز. بازسازي شود

وليد بن مغيره، به جده رفت و . قريش از آن آگاه شدند اصابت كرده و درهم شكسته بود،
» بـاقوم «ر رومي به نام در كشتي يك معما. هاي آن كشتي به گل نشسته را گرد آورد تخته

اق يكـديگر بازسـازي خانـه    وليد او را با خود به مكه آورد و قريش به اتف حضور داشت،
تـا   نـد، هاي مختلف آن را ميان خود تقسيم كرد قبايل مختلف قسمت. كعبه را آغاز كردند

 .ايجاد خانه كعبه برخوردار شوندهمه از شرف و امتياز 
تي در مورد اينكه چـه  االسود فرا رسيد، نزاع و كشمكش سخهنگامي كه زمان نصب حجر

خواسـت ايـن    هركس مـي . ميان سران اقوام درگرفت االسود را نصب نمايدكسي سنگ حجر
اعـراب آن   ها از نيام بيرون كشيده شـد، مسئله به جايي رسيد كه شمشير. افتخار از آنِ او شود

كردنـد، ظرفـي را پـر از خـون كـرده       دوران رسم بر اين داشتند كه هرگاه سوگند مرگ ياد مي
االسـود نيـز   روي موضـوع نصـب حجر  بردند؛ بعضي از آنان  هاي خود را در آن فرو مي تدس

ابو اميه بن مغيره « ت چهار روز ادامه داشت، روز پنجماين كشمكش تا مد. چنين عمل كردند
نخستين كسي كه فـردا صـبح وارد   : رين مرد قريش بود، پيشنهاد كردت كه سالخورده» مخزومي

روز بعـد در  . فتنـد همگي ايـن پيشـنهاد را پذير   شود او را به عنوان داور بپذيرند،صحن كعبه 
ن بـر جمـال   شا هاي حالي كه تمام سران قريش پيرامون خانه خدا گرد آمده بودند، ناگهان نگاه

كه از در صفا و طبق نوشته بعضي از تواريخ، از بـاب السـالم وارد   ( آراي رسول اكرم  جهان
افتخـار   تنهايي از شـرف و  براي خود گوارا نديدند كه شخصاً و به آن حضرت  ،افتاد) شد

بلكه پيشنهاد دادند كه از هر قبيله يك نماينده انتخاب شـود   مند شوند، نصب حجراالسود بهره



 219 از والدت تا بعثت 

: االسود را با دست خود در آن قرار داده و فرمودنداي پهن كردند و حجر ن حضرت پارچهو آ
» ركـن «را نزديـك  » حجـر «وقتـي  . يك گوش آن را بگيـرد  هريك از سران و نمايندگان قبايل

Pد، آن حضرت با دست مبارك خود سنگ را در جاي آن نصب كردندبردن

)
163F

1(
P .   اين قضـيه گويـا

هـاي مبـارك    اي به اين امر بود كه آخرين سنگ تكميلي ساختمان دين الهي نيز با دست اشاره
Pايشان نصب خواهد شد

)
164F

2(
P. 

ه جنگ خونيني شود، هاي قريش كه چيزي نمانده بود منجر ب بدين طريق به كشمكش
كعبه با سقف آن تكميل گرديد، ولي به علت كمبود مصالح  ةساختمان خان .اده شدپايان د

كعبه باقي گذاشته و اطراف آن ديواري كشيده شد تا در  ةاي از بناي خان ساختماني، گوشه
مانـده   امروز بـه آن قسـمت بـاقي   . ة كعبه اضافه شودفرصت مناسب به قسمت داخل خان

مانده را تخريـب   قصد كردند تا ديوار باقي س از بعثتپ رسول اكرم  .گويند مي» حطيم«
ـ    .ة كعبه را از نو بسازندكرده، ساختمان خان  ةولي بنابراين، تصور كه تخريـب ديـوار خان

، اثـر نـامطلوبي بـر جـاي گـذارد، از      اند شدهكعبه شايد در اذهان كساني كه تازه مسلمان 
Pتخريب آن خودداري كردند

)
165F

3(
P. 

 تجارت ي هانتخاب پيش

پـيش   از هزاران سال قبل از ظهور اسـالم اسماعيل  عراب، مخصوصاً قريش، يعني بنيا
Pتجارت داشتند

)
166F

4(
P .»جد بزرگ آن حضرت » هاشم ي بازرگـاني  هـا  با قبايل عرب پيمان

                                           
 ).سليمان ندوي( 458/ 1و مستدرك حاكم  18/ 1مسند طيالسي  -1
، يعنـي  »ان نبـوت هسـتم  من آخـرين سـنگ سـاختم   «: اشاره به حديثي است كه آن حضرت فرمودند -2

 .»كننده دين و خاتم پيامبران هستم تكميل
جلـد اول  » زرقـاني «طـور متفـرق و در   ه ب» تاريخ طبري«و » طبقات«، »سيره ابن هشام«اين وقايع در  -3

هنگـامي كـه   : داستان اخير در صحيح بخاري نيز چنين ذكـر شـده  . يكجا مذكور اند 240تا  236ص 
ها را بر دوش مبـارك   نيز شركت داشتند و سنگ كردند، رسول اكرم  مي قريش خانه كعبه را تعمير

 .اي كه شانه مبارك زخمي شده بود به گونه ،آوردند حمل كرده مي
 .تورات، تكوين، قصه يوسف -4
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ابوطالـب  . ها را منظم و مسـتحكم كـرده بـود    آمد و امرار معاش آنمنعقد كرده و منبع در
به سن رشد رسيدند و بـه   نگامي كه آن حضرت عموي آن حضرت نيز بازرگان بود، ه

در دوران كودكي و . امرار معاش توجه كردند، هيچ شغلي بهتر از تجارت به نظرش نرسيد
ره نيـز بـه دسـت    نوجواني با ابوطالب در چند سفر تجاري همراه و تجربياتي در ايـن بـا  

ام شده بـود، عمـوم   ايشان زبانزد خاص و ع ةمعامله و اخالق پسنديد حسن. آورده بودند
داري سـپرده و در منـافع آن   ة خود را به شخص امانت مردم دوست داشتند تا مال التجار

بر پسـنديدند، بنـا   ين نـوع شـركت را مـي   با اشتياق فراوان ا رسول اكرم  .شريك شوند
گواهي و اظهارات شركاي بازرگاني آن حضرت كه در كتب احاديث و تـاريخ مذكورنـد،   

داري و درستكاري كامـل ايـن شـغل را انجـام      شود كه ايشان با امانت ميبه خوبي معلوم 
 .دادند مي

كند؛  جلب توجه مي الق يك تاجر، وفاي به عهد و وعدهبيش از هرچيز از محاسن اخ
مكه بهترين نمونه و الگوي اخالقي در اين  »تاجر امين«ولي قبل از رسيدن به مقام نبوت 

پـيش از بعثـت   : دارد اظهار مي الحمساء، يكي از اصحاب بن ابي حضرت عبداهللا .امر بود
انعقـاد كامـل آن وعـده كـردم كـه بعـد از        اي انجام داده و بـراي  معامله با رسول اكرم 
خود را فراموش نمودم، روز سوم به ياد افتادم،  ةاتفاقاً تا سه روز وعد. گردم لحظاتي برمي

نتظر نشسته است، اما بـر ايـن عمـلِ    به محل وعده رفته و ديدم كه آن حضرت در آنجا م
شـدي، مـدت    تو موجب اذيت مـي «: فقط فرمودند ،من خم به ابرو نياوردند ةخالف وعد

)P)167F1»برم سه روز است كه در اين مكان به سر مي
P. 

پـيش از بعثـت   . حسـاب بودنـد   آن حضرت در امور كسب و تجارت هميشـه خـوش  
حضرت سائب يكي  .دادند امر شهادت مي شتند، به اينكساني كه با ايشان سابق معامله دا

از اصحاب هنگامي كه مشرف به اسالم شد و به محضر مبارك ايشان حضور يافت، مردم 
. شناسـم  مـن او را از شـما بهتـر مـي    : آن حضرت فرمودند. او را مورد ستايش قرار دادند

                                           
 .كتاب االدب، باب في الوعد 326/ 2سنن ابي داود  -1
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عاملـه  شما شريك تجاري من بوديد و هميشـه در م ! پدر و مادرم قربانت باد: سائب گفت
)P)168F1»فكنت ال تداوي وال تماري«درستكار بوديد، 

P. 
. نيز شريك تجاري آن حضـرت بـود   سائب مخزومي، يكي ديگر از اصحاب قيس بن

Pدهـد  وي نيز با همين الفـاظ بـه درسـتكاري و حسـن معاملـه ايشـان گـواهي مـي        

)
169F

2(
P . آن

» يمـن «و » بصـري «، »شـام «سـفرهاي متعـددي بـه سـرزمين     به قصد تجارت  حضرت
 .اشتندد

 ازدواج با خديجه

وااليـي نـزد اعـراب برخـوردار     كدامن و عفيف، از موقعيت اجتماعي خديجه بانوي پا
رسد و به لحـاظ ايـن    مي نسب او در پنجمين پشت به خاندان رسول اكرم  سلسله. بود

خديجه قبـل از ازدواج بـا پيـامبر    . آيد خويشاوندي، دختر عموي آن حضرت به شمار مي
بعداً بيوه شد و چون يك زن با فضـيلت و داراي   بار شوهر كرده بود؛ دو  گرامي اسالم

) پاكـدامن و عفيفـه  (» طـاهره «اخالق پاكيزه بود، در دوران جاهليـت مـردم او را بـه نـام     
هنگامي كه كاروان : مرقوم است» طبقات ابن سعد«در . نهايت ثروتمند بود بي. خواندند مي

تمام كاالهـاي   ة، كاالهاي بازرگاني خديجه به اندازكرد قريش به قصد تجارت حركت مي
به بيست و پنج سال رسيده بـود و همـواره در    در اين زمان سن رسول اكرم . آنان بود

افراد مختلف سر تجارت با  ةكرد، و بر اثر شغل و پيش مسايل مختلف اجتماعي شركت مي
معاملـه و پـاكيزگي   حسـن  ، راسـتگويي،  داري، درسـتكاري  امانـت بنابراين، . و كار داشت

 .داده بودند» امين«كه اهل مكه او را لقب اخالقي ايشان زبانزد خاص و عام بود، تا جايي 
من حاضرم آنچه : با توجه به تمام اين موارد نزد آن حضرت پيام فرستاد كه» خديجه«

م ببريـد،  شما كاالهاي بازرگاني مرا به شـا  دادم دو برابر آن را به شما بدهم؛ به ديگران مي
بردند، تقريباً سه مـاه  » بصري«پذيرفتند و كاالهاي بازرگاني خديجه را به  آن حضرت 

                                           
 .317/ 2ابو داود  -1
 .ترجمه قيس بن سائب 353/ 5اصابه  -2
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ولـي   پدر خديجه وفـات نمـوده بـود،   . ج دادبعد از بازگشت، خديجه به ايشان پيام ازدوا
ة زنان عرب ايـن حـق را داشـتند كـه در بـار     . در قيد حيات بود» عمرو بن اسد«عمويش 

خودشان تصميم بگيرند و وارد گفتگو شوند و در اين باره هيچ  ناشوييمسايل ازدواج و ز
تمـام   خديجـه بـا بـودن عمـويش    . وجود نداشـت بالغه محدوديتي براي زنان بالغه و غير

هـاي   رأس موعـد مقـرر، ابوطالـب و شخصـيت    . را خـودش ترتيـب داد  مقدمات ازدواج 
ـ  . خديجه آمدند ةبه خان قريش همراه با رسول اكرم  ةبرجست نكـاح را   ةابوطالـب خطب

روايـات مـذكور   در بعضـي از   صد درهم طالئي مهريه مقرر گرديد؛قرائت كرد و مبلغ پان
پدر خديجه زنده بود و مراسم نكاح در حضور وي انجام گرفـت، ولـي او در اثـر     :است

نوشيدن شراب نشئه بود، وقتي به هوش آمـد و از جريـان ازدواج آگـاه شـد، خشـمگين      
ا نيسـت، امـا ايـن روايـت صـحيح      اين وصلت نابرابر و در شأن م: داشت گشت و اظهار

با صراحت و دليل قاطع ثابت نموده كه پدر حضرت خديجه قبل از » سهيلي«امام  .نيست
طبق (اي كه خديجه در آن سكونت داشت، امروز هم  وفات كرده بود، خانه» جنگ فجار«
ريداري نمود و به آن را خ معاويه حضرت امير  .به نام او معروف است) وايات طبرير

سن خديجه هنگام ازدواج، چهل سال بود و از دو شوهر قبلي، دو پسر  .مسجد اضافه كرد
Pها بعداً بيان خواهد شد و يك دختر داشت، نام و حاالت مفصل آن

)
170F

1(
P .   تمـام فرزنـدان آن

ر جز ابراهيم از خديجه هستند، حاالت مفصـل آنـان در صـفحات آينـده ذكـ      حضرت 
Pخواهد شد

)
171F

2(
P. 

 رويدادهاي پراكنده

ـ    آنچه تا اينجا بيان گرديد وقايعي بودند كه ترتيب تاريخي آن ه ها معلوم اسـت، لـذا ب
ها وقايع متفرق ديگري نيز وجود دارد كه تـاريخ و   عالوه بر اين. طور مرتب نوشته شدند

                                           
با اختالف تفصيل و اجمـال،  » تاريخ طبري«و » ابن سعد«، »سيره ابن هشام«وقايع ازدواج خديجه در  -1

ام، بـراي آگـاهي    من با توجه به شواهد و قراين، روايت معتمد را ذكر كـرده . اثبات و نفي مذكور اند
 .مراجعه شود 236تا  232/ 1بيشتر به زرقاني 

 .فقط وقايع مذكور اند) مسند ابن عباس(ن حنبل ه، در اببحث كرد از خانه خديجه فقط طبري -2
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تـر بـه نظـر     زونها در يكجا و به طور مرتب مو ها نامعلوم است، لذا گردآوري آن سال آن
 .رسد مي

 مسير سفر

عـادت داشـتند، آن    اهل مكه عموماً بـه سـير و سـفر بـه قصـد تجـارت و بازرگـاني       
شـرح سـفر شـام و     منظور سفرهاي متعـددي انجـام داده بودنـد؛   نيز به همين  حضرت

عالوه بر آن انجام سفرهاي ايشان به جاهاي ديگـر نيـز ثابـت شـده     . بصري قبالً ذكر شد
يكي از آن  .شد جاهاي مختلفي بازار تشكيل مي ن زمان در سرزمين اعراب، دردر آ. است
ه هايي كه خديج از جمله. آن را ذكر كرده است» ابن سيدالناس«است كه » جعاشته«جاها 

و طبـق گفتـه   . در يمـن اسـت  » جـرش «جا فرستاد،  آن حضرت را به قصد تجارت به آن
تشـريف بردنـد و   » جـرش «بار بـه   ت دوو عالمه ذهبي، آن حضر» مستدرك«در » حاكم«

Pداد به ايشان به عنـوان دسـتمزد مـي   بار خديجه يك شتر هر

)
172F

1(
P .     بعـد از بعثـت سـالي كـه

نمايندگان و سفراي قبايل عرب از دور و نزديك به محضر آن حضرت حضور يافتنـد، از  
قه و آن حضرت با گرفتن نام هر منط. از بحرين بود» عبدالقيس«آن جمله هيئت نمايندگي 

شـما  : آنان با تعجب اظهار داشـتند . شدند هر شهر بحرين، از اوضاع و احوال آن جويا مي
سـرزمين شـما را   مـن  : فرمودند  ايشان! دانيد؟ حال و وضع سرزمين ما را از ما بهتر مي

)P)173F2ما كامالً سير كرده
P. 

ـ (مورخان اروپايي كه منكر علوم غيبي هستند، قصد دارند ثابت كنند كه  آن ) اهللانعوذ ب
بر مـارگوليوث بنـا  . انـد  كـرده حاصل  العات و معلومات را از سير و سفرحضرت تمام اط

آن حضرت سفر دريايي نيز كرده بـود،  : حدس و گمان قدم جلوتر گذاشته و نوشته است
هـا   ها، چگونگي پيدايش طوفان دليل آن اين است كه در قرآن مجيد حركت و رفتار كشتي

رسـد كـه    چنين به نظر مـي ) نعوذ باهللا(شيده شده كه از مطالعه آن اي به تصوير ك به گونه

                                           
 .نور النبراس في شرح ابن سيدالناس -1
 ).سليمان ندوي( 206/ 4مسند احمد بن حنبل  -2
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Pمشاهدات و تجربيات شخصي در آن نقش دارند

)
174F

1(
P .   مورخ مذكور اين ادعا را نيـز مطـرح

را مشاهده كرده اسـت؛ ولـي   » تبحر مي«كرده كه آن حضرت به مصر هم تشريف برده و 
Pكتب تاريخ از اين وقايع خالي اند

)
175F

2(
P. 

 ري از مراسم شركاجتناب و دو

در دوران كـودكي و جـواني نيـز پيوسـته از      يقيناً ثابت شده است كه آن حضـرت  
يك بار قريش بـه محضـر ايشـان    . جستند پرستي دوري مي شركت در مراسم شرك و بت

هـا ذبـح شـده بـود آوردنـد،       مقداري غذا از گوشت گوسفندي كه بـه نـام يكـي از بـت    
Pدنداز خوردن آن خودداري فرمو حضرت

)
176F

3(
P . مسيحيان مدعي اند تحوالتي كه در عقايد

آن حضرت پيدا شد، بعد از بعثت به وجود آمد و طرز عمل ايشان پيش از بعثـت، همـان   
چنانكه اولين فرزند خود را عبدالعزي نامگذاري  رز عمل خاندان و همشهريان وي بود؛ط

Pكرد

)
177F

4(
P. 

                                           
 .57/مارگوليوث  -1
هاي آنان فقط بر حدس و گمان مبتني است، اينگونه وقايع را بيان كنند،  اگر مورخان اروپايي كه گفته -2

آور عصـر تاريـك و    ولي روايت سـفر آن حضـرت بـه مصـر از روايـات خنـده      . ستجاي تعجب ني
وايت سفر بحـرين صـحيح باشـد،    اند و چنانچه ر ايشان سفر دريايي قطعاً نداشته. انحطاط اروپا است

نيز ممكن است، زيرا كـه محـل وقـوع آن    » بحر ميت«اند و مشاهدة  خليج فارس را نيز مشاهده كرده
 )سليمان ندوي. (اند جايي كه چندين بار از آنجا گذر فرموده. شام استميان سرزمين عرب و 

ايـن حـديث را امـام بخـاري و در     » زيد بن عمرو بن نفيـل «ذكر » باب المناقب«در صحيح البخاري  -3
در مسند . در الفاظ آن اجمال است كه در اين روايت برطرف شده است ،نيز نقل كرده است» ابواب«
. زيد را به خوردن آن غذا دعوت كـرد  روايتي مذكور است كه آن حضرت  189/ 1ج » ابن حنبل«

زيد از تناول آن خودداري نمود و سپس از آن تاريخ به بعد هيچگاه آن حضرت از غذاهايي كه نـذر  
در مقابـل روايـت    ،حـال در هر. يان ايـن روايـت معلـوم نيسـت    ها بودند نخوردند، ولي حال راو بت

 .اعتباري ندارد صحيح بخاري اين روايت
 .ها بود نام يكي از بت »عزي« -4
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اسـت، در صـورتي كـه ايـن      ذكر كـرده » تاريخ صغير«در » امام بخاري«اين روايت را 
. توان از مفهوم آن نسبت به معتقدات آن حضرت استدالل كـرد  روايت صحيح باشد، نمي
پرست بود، او نام پسر خود را عبدالعزي گذاشته بود و چون آن  خديجه پيش از اسالم بت

اما حقيقت ايـن   .بودند، با آن نام مخالفتي نكردندهنوز به مقام نبوت نرسيده  حضرت 
سند ايـن   سلسلهترين  صحيح. ست كه صحت و درستي اين روايت در واقع ثابت نيستا

راوي  نخود روايت كرده است، اولـي » تاريخ صغير«در » امام بخاري«روايت آن است كه 
شـهرت دارد و گرچـه بعضـي از    » اسماعيل بن ابـي اويـس  «آن اسماعيل است كه به نام 

ار نسبت به وي به شرح زير اظهولي جمع زيادي  اند، حدثين او را معتمد و موثق دانستهم
 :اند كردهنظر 

 .اند ضعيفاسماعيل و پدر او هردو  :معاويه بن صالح

 .گويد و اصالً اعتباري ندارد او دروغ مي :بن مخلط يحيي

 .اسماعيل ضعيف و غير موثق است :امام نسايي

 .اب استاو كذّ :نصر بن سلمه مروزي

 .دانم وايت صحيح شايسته نميمن او را براي ر :قطنيدار

 .كند او احاديث دروغين جعل مي :سيف بن محمد

آمـد، مـن    او نزد من اعتراف كرد كه هرگاه در امري اختالف پيش مي: سلمه بن شيب
 .كردم حديثي در آن موضوع جعل مي

پـيش از نبـوت پرسـتش     طور قطع ثابت گرديده است كـه آن حضـرت   ه اين امر ب
داد و كساني را كه مورد اعتمادشان بودند، از پرسـتش آن   هش قرار ميها را مورد نكو بت

Pكرد منع مي

)
178F

1(
P. 

                                           
آوري مطرح كرده است و بـراي اثبـات آن مرتكـب     مستر مارگوليوث برخالف اين يك ادعاي حيرت -1

رسول اكرم و خديجه قبل از خواب، بتي را كه عـزي  : انگيزتري شده و اظهار داشته فريبكاري شگفت
/ 4ج (» مسند ابـن حنبـل  «ر اثبات اين ادعاي خود، روايتي از نامبرده به منظو. پرستيدند نام داشت، مي

: وهو يقول لخديجـة ع النبي جار لخديجة بنت خويلد أنه سم يحدثن«: با اين الفاظ بيان كرده است) 222
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 مالقات با موحدان

انـوار خفيـف فـيض     در اين مورد شكي وجود ندارد كه پيش از بعثت آن حضرت 
قـيس بـن   «چنانكـه  . هاي بعضي از افراد جاي گرفته بـود  الهي در سرزمين عرب و در دل

زيد بن عمرو بن «و » عثمان بن الحويرث«، »عبيداهللا بن جحش«، »فلورقه بن نو«، »ساعده
Pپرستي خودداري كرده بودند از بت» نفيل

)
179F

1(
P . آن حضرت  مالقـات كـرده بـود،    » زيد«با

ن مسـيحيت را پذيرفتـه و   آيـي » ورقه« .موجود است» صحيح بخاري«كر آن در چنانكه تذ
گمـان بـر ايـن اسـت كـه آن       .دكـر  خديجه بود و در مكه زندگي مـي عموي چونكه پسر

در بعضـي از روايـات آمـده كـه آن حضـرت از      . حضرت او را نيز مالقات كـرده باشـند  

                                                                                                             
كانـت   :قـال ىحل لالت حل العز : فتقول خديجة: قالبداً أعبد أواهللا ال  ىواهللا ال أعبد الالت والعز ! خديجةي أ

 .»التي كانوا يعبدون ثم يضطجعون صنمهم
شـنيد كـه بـه خديجـه      برايم يكي از همسايگان خديجه دختر خويلد بيان كرد كه از رسول اكـرم  

: گفت خديجه مي. هيچگاه الت و عزي را پرستش نخواهم كرد! به خدا سوگند! اي خديجه: گفت مي
هايي بودند  الت و عزي بت: گويد او مي!) ها به ميان نياور يعني ذكري از آن! (الت و عزي را رها كن

 .كردند ها را پرستش مي ها پيش از خواب آن كه عرب
مـذكور اسـت   » كانوا«داند كه در عبارت فوق لفظ  هركس با زبان عربي اندك آشنايي داشته باشد، مي

بود، اگر منظور آن حضرت . پرستيدند ها را مي ها پيش از خوابيدن آن كه مفهوم آن اين است كه عرب
عالوه بر اين، در خود اين روايت تنفـر و انزجـار شـديد آن    . رفت نه صيغة جمع صيغة تثنيه بكار مي

بـه نـام عـزي     نيز مارگوليوث بيان داشته كه رسول اكـرم  . حضرت از الت و عزي بيان شده است
ه بـه  بلكـ  رده اسـت؛ رنگ ذبح كرده بود، ولي در تأييد آن هيچ سندي ذكر نك يك گوسفند خاكستري

معجـم  «در ) 70تـا   68رجوع كنيد به كتاب مـارگوليوث ص  . (بسنده كرده است» والسون«اظهارات 
هاي جغرافيايي است، روايتي با همين مضمون آمده است، امـا در آنجـا اوالً    كه يكي از كتاب» البلدان

نقـل گرديـده   كه يكي از دروغگويان معروف اسـت،  » كلبي«اين روايت بدون سند ذكر شده، ثانياً از 
 .است

صـحيح  «نام و حاالت بقيه مـذكور اسـت، در   » قيس بن ساعده«، غير از 76ص » سيره ابن هشام«در  -1
هـاي تـاريخ و ادبيـات بـه كثـرت بيـان        در تمام كتاب» قيس«تذكرة . نيز بحث شده» زيد«از » بخاري

 .گرديده است
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: دوستان وي بودند، در اكثر كتب ادبيات عرب و در بعضي از كتب تـاريخ مـذكور اسـت   
 خطبه معروف خود را ايراد كرد، رسول اكرم » عكاظ«در » قيس بن ساعده«هنگامي كه 

 ؛اند كردهجا حضور داشت، بيشترين قسمت آن خطبه را علماي ادبيات عرب نقل نيز در آن
كوچـك و داراي وزن و قافيـه    هـاي آخـر قـرآن    و چونكه جمالت آن ظاهراً مانند سوره

طـرز بيـان قـرآن را از او     كـه رسـول اكـرم     انـد  كردهلذا مورخان مسيحي ادعا  .هستند
 :بعضي از جمالت آن چنين اند! آموخته است

انه من عاش مات، ومن مات فات وما هو ! واذا وعيتم فانتفعوا! اسمعوا و وعوا! يها الناسأ«
ن في إشتات، أموات، وجميع و أحياء و أمهات و أقوات وآباء و أرزاق و أنبات، و و  آت آت، مطر
أرى الناس لي مواج، ماأوبحار ذات ! براجأذات  ليل داج، وسماء ن في األرض لعبرإالسماء لخبرا و 

ين من بني وشيد؟ وزخرف وبخل؟ أم تركوا هناك فناموا؟ أقاموا؟ أوا بالمقام فهبون فال يرجعون، أرضيذ
 .»ين من بغى وطغى؟أوعد المال والولد، 

 و خطبه او را بـه صـورت مختصـر و مفصـل و بـا عبـارات      » قيس بن ساعده«داستان 
لـي روايـت آن كـامالً    ، وانـد  كردهو غيره نقل » حافظ«، »بيهقي«، »ازدي«، »بغوي«مختلف 

راويان آن عمومـاً غيـر قابـل اسـتناد، بلكـه       .است) وضع كرده شده(ختگي و موضوع سا
تمام طرق آن را نقل كرده و در » موضوعات«در » عالمه سيوطي«چنانكه  .روغگو هستندد

و غيره را در اين بـاره  » ابن حجر«، »عالمه ذهبي«مورد راويان آن بحث نموده و اظهارات 
 .بيان كرده است مفصالً

آور است كه اين روايت با طرق مختلف بيان شده، امـا در هـر طريـق آن يـك      تعجب
يكي از راويان مشترك ! كرده است راوي وجود دارد كه احاديث موضوع وضع و جعل مي

او دروغگـو و خبيـث   «: گويـد  مـي نسبت بـه او  » ابن معين«. است» محمد بن حجاج«آن 
يكـي ديگـر از    .را وضع كـرده اسـت  » هريسه«او حديث : ستنوشته ا» ابن عدي« .»است

طبـق اظهـارات   : مرقـوم داشـته  » ابن حبان«است، نسبت به او » سعد ابن هبيره«راويان آن 
وضـع و جعـل   «هـا را بـا خـودش     كـرد و آن  افراد معتمد او احاديث دروغين روايت مـي 

قاسم بن عبداهللا و احمد «ن كردند، از جمله راويان آ و يا ديگران برايش وضع مي» نمود مي
» بيهقـي «اند و سابق بدي دارند،  حديث معروف» وضع«و اين هردو در  هستند» بن سعيد
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 حضرت ابـوبكر  : در مورد اين روايت داستان مفصلي نقل كرده كه در آن مذكور است
Pاين روايت كالً موضوع است. داشت را از بر» قيس بن ساعده« ةتمام خطب

)
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P .»  حافظ ابـن

Pنيز اين روايت و طرق آن را نقل كرده و آن را ضعيف قرار داده است» جرح

)
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 .مذكور است 100تا  95طبع مصر، ص » عةالاللي المصنو«تفصيل كامل اين مبحث در  -1
در دوران بني اميه و بني عباس اين ذوق و طرز تفكر به وجود آمده : اي قابل ذكر است در اينجا نكته -2

هاي غير واقعي جعـل كننـد و    دادند تا اشعار و خطبه بود كه به شاعران و خطيبان آن عصر دستور مي
محمد بن اسحق از آن دسته از . نسبت دهند به نام شاعران و خطيبان دوران جاهليت و يا آغاز اسالم

كند، ولـي روش عـام    از وي روايت مي» ةجزء القراء«در » امام بخاري«علما است كه شخصيتي چون 
از خطيب بغدادي روايـت كـرده   ) 92طبع مصر ص (عالمه ذهبي در ميزان االعتدال . او نيز چنين بود

آنگـاه   ها اشـعار بسـازند؛   د تا در بارة آندا را مي كه محمد بن اسحق به شاعران آن زمان وقايع مغازي
بـن ابـي    ميـة ابن هشام اشعار زيادي از خديجـه، ابـوبكر، ا  . كرد آن اشعار را در كتاب خود اضافه مي

شود كه آن اشعار مربوط به آن  ها به وضوح معلوم مي الصلت و ابوطالب نقل كرده كه از طرز بيان آن
هـا   ن است كه ابن هشام اين اشعار را نقل كرده و در مورد بيشـتر آن زمان نيستند، يك نكتة عجيب اي

مـثالً در بـارة سـريه    ! داننـد  متخصصان فن شعر و سخن بيشتر اين اشعار را جعلي مي: دارد اظهار مي
واكثـر «: اي از حضرت ابوبكر نقل كـرده و نوشـته اسـت    قصيده) 3/ 2در ابن هشام (عبيده بن حارث 

بيشــتر اهــل علــم و شــعر ايــن قصــيده را از ابــوبكر ( »بــي بكـركــر هــذه القصـيدة اللعلــم والشـعر يناهـل ا
بيشتر براي اين بـود  . گرفت هاي مختلفي انجام مي اينگونه جعل و وضع اشعار براي هدف). دانند نمي

نوعي پيشگويي و يـا امـري كـه     ها و يا در آن اشعار، نسبت به بعثت رسول اكرم  كه در آن مجلس
: در آن اين جمالت نيز هستند كـه » قيس بن ساعده«مثالً همين خطبة . بود، وجود داشتمؤيد اسالم 

وقـت ظهـور   ( »28ص  .ظلكم او انه فطوبى لمن آمن به فهـداه وويـل لمـن خالفـه وعصـاه الاللـى المصـنوعة«
پيامبري نزديك شده، پس مبارك باد براي كسي كه بر وي ايمان آورد و او وي را هدايت كند و زيان 

قصـيده  «اي كه به نام ابوطالب تحـت عنـوان    قصيده). كه از او مخالفت و نافرماني كندباد براي كسي 
اشعار پاياني آن به شرح ذيل . است» جعلي«و » موضوع«اند كالً  ، ابن هشام و ديگران نقل كرده»الميه
 :است

 فاصـــــبح فينـــــا احمــــــد فـــــي ارومــــــه
ــــــــــــده رب العبــــــــــــاده بنصــــــــــــره  فاي

 

ـــــــــه ســـــــــورة المتطـــــــــ  اولتقصـــــــــر عن
ــــــر باطــــــل ــــــه غي ــــــاً حق  واظهــــــر دين
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 دوستان خاص

اراي اخـالق  بودنـد، همگـي د   حضرت پيش از نبوت كساني كه دوستان خاص آن 
كـه سـاليان    از ميان آنان حضرت ابوبكر صـديق  . وااليي بودندپاكيزه و قدر و منزلت 

Pقرار داشت در صف مقدم دوستان خاص پيامبر  شان بود، متمادي رفيق و يار نزديك

)
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جعلـي قـراردادن   : همچنانكه مؤلف گفتـه  ،دادن سر تا پاي اين قصيدهبه جاي موضوع و جعلي قرار(

مثالً در صحيح بخـاري  . اكثر آن صحيح است، زيرا كه دو شعر از اشعار آن در صحاح نيز مذكور اند
و بعـض  «: نقل كرده و اظهار داشته استاين قصيده را » ابن اسحق» «االستسقاء«و صحيح مسلم باب 

 .انـد  يعني بعضي از ماهران شعر صحت اكثر اين اشكار را انكـار كـرده  » اهل العلم بالشعر ينكر اكثرها
 ).سليمان ندوي

كردند كه آنچه در قرآن مجيد در بارة توحيد و معاد مذكور است، مطـابق بـا آن    ها چنين مي بيشتر آن
اي اسـالم مـورد تأييـد و حمايـت قـرار       كردند با اين عمل خود به گونـه  ساختند و فكر مي اشعار مي

شـود كـه گـويي     شهرت دارند، يقين مـي » اميه بن ابي الصلت«گيرد، از خواندن اشعاري كه به نام  مي
 :مثالً ،شخصي قرآن را در جلو خود قرار داده و آن اشعار را سروده است

 فقلــــت لــــه اذهــــب بهــــرون فــــادعوا
ـــــــــت  ـــــــــه ان  رفعـــــــــت هـــــــــذهوقـــــــــوال ل

ــــــوال لــــــه انــــــت ســــــويت وســــــطها  وق
 

 الـــى اهللا فرعـــون الـــذي كـــان طاغيـــا
 بــــــــال عمــــــــد ارفــــــــق اذا بــــــــك بانيــــــــا
 منيـــــــرا اذا مـــــــا جنـــــــه اليـــــــل هاديـــــــا

 
 

نيز ايـن امـر را تأييـد كـرده اسـت،      ) 63تا  27ص (جاي تعجب است كه مارگوليوث در كتاب خود 
ها  آن» لب و روش قرآن هماهنگ شده بودبيشترين قسمت اشعار قديم با اسو«: دارد چنانكه اظهار مي

ولـي نويسـندگان    .دادند سالم، اين عمل را انجام ميديده و دانسته به قصد خيرخواهي و حمايت از ا
بلكه عقايـد و افكـار    ،پيامبر نبود آن حضرت : گويند اروپايي امروز، از آن سوء استفاده كرده و مي

تخصصـان و  شـاعران بـه دسـت آورده بـود، لـيكن م     هـا را از خطبـا و    خود را حتـي روش بيـان آن  
ها جعلـي و سـاختگي    دانند كه تمام آن اشعار و خطبه روايت به خوبي مي نظران ادبيات و فن صاحب

هستند، اروپا هنوز از فن ادب و روايت فاصله زيادي دارد و مدت مديدي الزم است تـا بـا آن آشـنا    
رشدن ذوق فاسد و قضـاوت نادرسـت خـود شـرمنده     شود و چون آن زمان فرا رسيد، اروپا از آشكا

 .خواهد شد
تحـت ايـن نـام، حـاالت     » اصـابه «در  .)نام حضرت ابوبكر، عبداهللا بود(ر ذكر حضرت ابوبك» اصابه« -1

 ).سليمان ندوي) (341/ 2جلد . حضرت ابوبكر بيان شده است
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، نيـز از دوسـتان   عموي حضرت خديجـه و از سـران بـزرگ قـريش    حكيم بن حزام پسر
نيـز بـود،   » دارالنـدوه «حرم و صاحب » رفاد«دار منصب  وي عهده .خاص آن حضرت بود

مبلـغ يكصـد   را به حضرت امير معاويه به » الندوهدار«ه بعد از تشرف به دين اسالم چنانك
ي پـنج سـال از آن حضـرت    از نظر سنّ .روخت و تمام آن مبلغ را صدقه كردهزار درهم ف

Pبزرگتر بود

)
183F
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P.         گرچه تا سال هشتم هجري مشـرف بـه اسـالم نشـد، لكـن پيوسـته بـا آن

بـه  » ذويـزن «يك بار در كنار خانه كعبه كاالهاي  .اي داشت محبت فوق العاده حضرت 
ن آنان خلعت نفيسي قرار داشت، آن را به مبلـغ پنجـاه اشـرفي    حراج گذاشته شد، در ميا

آن  آورد و خواست به ايشان هديه كند؛ در مدينه خريداري كرده به محضر رسول اكرم 
كنـي   كنم، اگـر قيمـت آن را قبـول مـي     مشركان را قبول نمي ةمن هدي«: حضرت فرمودند

Pوختاو به ناچار آن را به آن حضرت فر» خريداري خواهم كرد

)
184F

2(
P. 

طبابت و جراحي داشت، او نيز  ة، در زمان جاهليت پيش»ازد« ةاز قبيل» ضماد بن ثعلبه«
را مشـاهده   از دوستان خاص آن حضرت بود، بعد از بعثت به مكه آمد و آن حضـرت  

كنند، كفار مكه آن  رفتن هستند و جمعي از كودكان ايشان را دنبال ميكرد كه در حال راه 
تنباط كـرد كـه   گفتند، از مشاهده انبوه كودكان ضـماد چنـين اسـ    ه ميرا ديوان حضرت 

من بيمـاري ديـوانگي را   ! محمد: نزد آن حضرت آمد و اظهار داشت .ايشان ديوانه هستند
آن حضرت بعد از بيان حمد و ثناي الهي، مطالـب مفيـد و مـؤثري ايـراد     ! كنم معالجه مي

بـه طـور   » مسـلم و نسـايي  «اين واقعـه را  ها ضماد مسلمان شد،  آن ةفرمودند كه در نتيج
بـا شـرح و تفصـيل    ) 302/ 1(» احمـد بـن حنبـل   «، ليكن در مسـند  اند كردهمختصر ذكر 

 .بيشتري بيان شده است
ائب مخزومـي بـود،   قـيس بـن سـ    يكي از شركاي تجاري و بازرگاني آن حضـرت  

دارد كـه آن   وي اظهـار مـي   .بود» قيس بن سائب«ر معروف، غالم مفس »مجاهد بن جبير«

                                           
 ).سليمان ندوي( 349/ 1ذكر حكيم بن حزام » اصابه« -1
 .403/ 3حمد بن حنبل مسند امام ا -2
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ـ    ت با شركاي تجاري خود پيوسته خـوش حضر طـوري كـه هيچگـاه    ه حسـاب بودنـد، ب
Pپيوست كشمكش و يا جدالي بين آنان به وقوع نمي

)
185F

1(
P. 

                                           
 ).سليمان ندوي(و اصابه  537/ 2استيعاب  -1
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كـه مركـز بـزرگ شـرك و     به پيامبري مبعوث شدند، شـهر م  زماني كه رسول اكرم 
كعبه سيصد و شصت بت نصب شده بود، امتيـاز و افتخـار    ةخاندر داخل  .پرستي بود بت

خاندان آن حضرت فقط اين بود كه متولي و كليددار آن بتكده بودند، با وجود اين رسول 
و در مراسـم و مسـايل خرافـي    ها سر تعظيم فـرود نيـاورد    هيچگاه در مقابل بت اكرم 

م مسايل از سـاير مـردم امتيـاز    قريش به منظور اينكه در تما جاهليت هرگز شركت نكرد؛
عرفات براي  بيشتري داشته باشند، اين ضابطه را مقرر كرده بودند كه در ايام حج، رفتن به

آينـد، بايـد    خانه كعبه مـي همچنين كساني كه از بيرون براي طواف به  .قريش الزم نيست
)P)186F1!واف كننـد بايد خانه كعبه را عريان طقريش را بپوشند، در غير اين صورت  لباس ويژة

P 
طواف به صورت عريان رواج چشمگيري يافته بود، ليكن رسول  ،چنانكه بر همين اساس

Pدر انجام اين امور، هيچگاه از خاندان خود پيروي نكرد اكرم 

)
187F

2(
P. 

غ ها مردم از تمام كارها خود را فـار  شب سرايي بسيار رواج داشت، اب افسانهميان اعر
اي  يكي از آنـان كـه در ايـن بـاب از مهـارت ويـژه       .شدند كرده و در يك مكان جمع مي

تمام شب  اي شوق فوق العاده مردم با شور و .كرد سرايي را آغاز مي ود، داستانبرخوردار ب
قصد شركت در  دادند، در دوران كودكي يك بار آن حضرت  هايش گوش مي به داستان

بـود، آن  ي برپـا شـده   چنين مجلسي را كردند، ولي اتفاقـاً در مسـير راه، مجلـس عروسـ    
حضرت به قصد تماشا به آنجا رفتند و به خواب افتادند، هنگامي كه بيدار شـدند، ديدنـد   

Pصبح شده است

)
188F

3(
P.  يك بار ديگر نيز چنين اتفاقي روي داد، در طول مدت چهل سال فقط

                                           
 .67/ 1ابن هشام  -1
 .69/ ابن هشام  -2
 ).سليمان ندوي( 88/ 1، خصائص الكبري 609/ 1بزار و مستدرك به نقل از نسيم الرياض  -3
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بار چنين قصدي كرده بودند، ولي هردو بار دست توفيق الهـي شـامل حـال گشـته و      دو
)P)189F1»ها باالتر است شأن و عظمت تو از اين امور و مشغوليت«: د كهتفهيم شدن

P. 
اي بنيـانگزاري  گمان اين از مقتضيات يك فطرت سالم و سرشت نيكو بود، ولي بـر  بي

كامل و منصب عظـيم رهبـري دو جهـان چيـزي      ريزي يك دينيك شريعت بزرگ، پي 
ورقه، زيـد،  (رستان مانند نزديك به همان زمان جمعي از اهل حق و خداپ ديگر الزم بود؛

بر اين باور بودند كـه سـر تعظـيم فـرود آوردن در مقابـل جمـادات       ) عثمان بن حويرث
مواجـه  چنانكه همگي آنان بـراي تـالش و جسـتجوي     شعور يك عمل احمقانه است؛ بي

ماندند، ورقه و عثمان آيين مسيحيت را پذيرفتند و شده از رسيدن به سر منزل مقصود باز
بـود كـه تـو را     اگر برايم معلوم مـي ! پروردگارا«: داشت لي كه پيوسته اظهار ميزيد در حا

 .فاني را وداع گفتدار» كردم چگونه بايد پرستش كرد، همانگونه تو را پرستش مي
هاي دنيوي بسيار داشت، كار و كسب ايشـان تجـارت بـود،     مشغوليت رسول اكرم 

آمـد، لـيكن    جارت نياز به سفر پيش مـي فرزندان متعددي داشت، اغلب اوقات به منظور ت
دنيا و تمام امور  .بودخواست به ايشان بسپارد، باالتر از تمام اين مشاغل  آنچه خداوند مي

كرد، ولي هنوز از مطلـوب حقيقـي خبـري     و متاع آن در نظر ايشان هيچ و پوچ جلوه مي
 .نبود

 عالم ي هگاه ظلمتكد يغار حرا نخستين تجلّ

گوينـد، آن   مي» غار حراء«از مكه مكرمه غاري وجود دارد كه به آن  سه مايل ةبه فاصل
هان هسـتي، انديشـه و   كرد و در ج برد و خدا را عبادت مي ها در آنجا بسر مي حضرت ماه

شـدند، دوبـاره بـه     برد و چون تمام مي مواد خوراكي را با خود به آنجا مي .نمود تفكر مي
در  .شـد  ساخت و مشغول عبادت و تفكـر مـي   م ميخانه بازگشته غذاي مورد نياز را فراه

                                           
عـادات و اخـالق   تمام تأليفات ما نسبت به «: نويسد مي» زندگي محمد «سر ويليام ميور، در كتاب  -1

 .»اند نيكو و پاكيزة محمد كه در ميان مردم مكه كمياب بودند، متفق



 237 طلوع خورشيد نبوت 

عبادت » ثتحنّ«تشريف برده، » حرا«ت به غار ضرمذكور است كه آن ح» صحيح بخاري«
 :در عيني شرح صحيح بخاري مذكور است نوعيت اين عبادت آن حضرت . كرد مي

 .»كان بالتفكر واالعتبار  ذلكما كان صفة تعبده؟ اجيب بان : قيل«
آمد كه نوعيت عبادت آن حضرت چه بود؟ در پاسخ گفتـه شـده كـه     اين سؤال پيش«

 .»پذيري بوده است تفكر و عبرت
داد، و هنگـامي   قبل از نبوت انجام مي اين همان عبادتي بود كه جد ايشان ابراهيم 

ولـي چـون    ده كرد، در شك و ترديـد قـرار گرفـت؛   كه ستارگان، ماه و خورشيد را مشاه
 :ند، ناگهان فرياد برآوردهمگي از نظرها غايب شد

﴿                      ﴾ 

 ].٧٦: األنعام[
كـنم كـه    خم را به سوي آن ذاتـي مـي  من ر... من چيزهاي فناشونده را دوست ندارم«

 .»ها و زمين را آفريد آسمان
در «: كنـد  را چنـين بيـان مـي    گي عبادت آن حضـرت  يكي از مورخان غربي چگون

من چه هستم؟ » شد هرجا چه در سفر و چه در حضر، در دل محمد هزاران سؤال پيدا مي
اين عالم نامتناهي چيست؟ نبوت يعني چه؟ من به چيزهايي عقيده و باور داشته باشم؟ آيا 

ها و ميـادين، كسـي    يرانهكوه طور، و ةهاي سر به فلك كشيد هاي كوه حرا، قله تخته سنگ
گنبد گردان، گردش شـب و روز، سـتارگان   بلكه ! به اين سؤاالت پاسخ داده؟ خير، هرگز

)P)190F1»ها پاسخ نداده است كسي به اين سؤال... درخشان، ابرهاي باران زا، و
P. 

 آغاز وحي

قبل از بعثت براي اينكه آن حضرت آمادگي و استعداد الزم را براي نزول وحـي پيـدا   
ديد،  ، كشف اسرار عالم در خواب و رؤيا براي ايشان آغاز گرديد، آنچه در خواب ميكنند

                                           
 .تذكره رسول اكرم » قهرمانان«كاراليل،  -1
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Pشد مانند روز روشن نمودار مي

)
191F

1(
P .      ،يك روز در حالي كـه مشـغول عبـادت و تفكـر بـود

 :وحي نزد وي آمد و به او گفت ةفرشت

﴿                               

                     ﴾ ]۵ -۱: العلق.[ 

در حالي كه از عظمـت و جـالل الهـي مبهـوث شـده بـود، بـه خانـه          آن حضرت 
جه ايشان را نـزد  خدي .وي داده بود براي خديجه بيان كردبازگشت و آنچه را كه برايش ر

چگـونگي  » ورقـه « عالم به تورات و انجيل بود برد؛ كه از دانايان عرب و» ورقه بن نوفل«
نگراني نيست، ايـن پـيش آمـد آغـازِ     جاي : جريان را از آن حضرت شنيد و اظهار داشت

Pفرود آمده بود نبوت، و همان ناموسي است كه بر موسي 

)
192F

2(
P .    در روايتـي ايـن مطلـب

 .زده شـده بـود   جريـان مضـطرب و وحشـت    از ايـن  ست كه رسول اكـرم  هم مذكور ا
مضطرب و نگران نباشيد، خداوند همراه توسـت، سـپس ايشـان را    : خديجه اظهار داشت

 .نبوتش را تأييد كرد »ورقه«برد، » ورقه«نزد 
ولـي  » من مضطرب و هراسانم«: اين جمله را بر زبان آورد بدون ترديد آن حضرت 

و تصور عظمت (ين هراس و اين اضطراب، بر اثر پرتوِ عظمت و جالل الهي ا ،اين ترديد
بود، آن حضرت چه چيزي مشاهده كرد؟ ناموس اعظم به او چـه گفـت؟   ) تبونبارِگرانِ 

هـا را در قالـب الفـاظ     نتـوان آ  ها مسايلي هستند كـه نمـي   در غار بر او چه گذشت؟ اين
چنـد روز، نـزول   سـپس تـا   : مذكور اسـت  »التعبير«در صحيح بخاري كتاب  .توضيح داد

خواست تا خود را از آنجا  رفت و مي به قله كوه مي ن حضرت مجدد وحي قطع شد، آ
تو پيامبر بـه  ! اي محمد«: داشت آمد و اظهار مي پايين اندازد، ناگهان جبرئيل روبرويش مي

                                           
 اول مـا بـدء بـه رسـول اهللا «در ابتداي صحيح بخاري تحـت عنـوان   . يكي از انواع وحي خواب است -1

 .مسئله بيشتر توضيح داده شده است و در كتاب التعبير آن اين »الرويا الصالحة في النوم
اين روايت از حضرت عايشه نقل شـده اسـت،   » التعبير«و كتاب » بدء الوحي«در صحيح بخاري باب  -2

گوينـد،   در اصطالح محدثين به چنين روايت مرسل مي. حضرت عايشه تا آن موقع به دنيا نيامده بود
 .، چون راوي متروك نيز از صحابه استولي مرسلِ صحابه نزد محدثين حجت و قابل استناد است
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ـ    .شـد  ر وجود وي آرامش خاطر حاصل مـي آنگاه د» حق خدا هستي زول دوبـاره وقتـي ن
خواسـت تـا    رفـت و مـي   شد، آن حضرت كما في السابق، بر باالي كوه مي وحي قطع مي

داد و  آمد و او را تسلي و آرامش خاطر مـي  خود را از آنجا به پايين اندازد، باز جبرئيل مي
 .تو پيامبر واقعي اهللا هستي: گفت مي

ن را نقل كرده شِ اولِ حديث مزبور، اين اعتراض معترضيخحافظ ابن حجر در شرحِ ب
كنـد، و در حـال شـك و     چگونه يك پيامبر در رسالت و نبوتش شك و ترديـد مـي  «: كه

 »يابد؟ آرامش خاطر مي يك مسيحيترديد، چگونه با تسلي 
 :سپس در پاسخ به آن اين جواب را از سوي يك از محدثين معروف نقل كرده است

ن ممكن نيست، بـه همـين   آ ةنبوت يك امر عظيم و بارگراني است، و تحمل يك بار«
از طريق خواب و رؤياهاي صالحه با آن مـأنوس گشـت و    خاطر نخست آن حضرت 

 وحي مواجه شد، طبعاً مضطرب و هراسان گرديـد،  ةچون ناگهان براي اولين بار، با فرشت
ين و بعثـت او را تأييـد كـرد، يقـ    » ورقـه «سپس هنگامي كـه   .خديجه ايشان را تسلي داد

 :گويد محدث مذكور مي .ايش حاصل شداطمينان كامل بر
 .»ف بهأيقن بالحق واعتر فلما سمع كالمه «
 .»هرگاه ورقه به سخنانش گوش داد، ايشان يقين كرد و به آن اعتراف نمود«

شـد تـا آن حضـرت     وحي پيوسـته قطـع مـي    سلسله«: نويسد آنگاه محدث مذكور مي
)P)193F1»آمادگي الزم را براي حمل تدريجي بار نبوت پيدا كند

P. 
 :موجود است كه» ترمذي«ولي با توجه به روايتي كه در 

در زير درختي نشسـته بودنـد، تمـام    » يربص«قبل از نبوت در سفر شام زماني كه در «
به نبوت ايشان » بحيرا«هاي آن درخت به سوي آن حضرت خم شدند كه بر اثر آن  شاخه

 .»يقين حاصل كرد
 :فرمودند آن حضرت  و در صحيح مسلم اين حديث مذكور است كه

 .)كرد ه قبل از نبوت به من سالم ميشناسم ك من آن سنگي را مي(

                                           
 .317/ 12فتح البخاري  -1
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آن حضـرت را چـاك    ةپيش از نبوت فرشتگان سين: مذكور است» صحاح«و در كتب 
 .هاي جسمي را خارج كردند كرده و آلودگي

كنندگان اين روايات چگونه قابل توجيـه اسـت كـه مشـاهده فرشـته       پس براي روايت
، و پـس از  شـد  زده مـي  د كه آن حضرت از آن مضـطرب و وحشـت  چنان امري بو ،يوح

شـدند و   هـاي متعـدد، مضـطرب و هراسـان مـي      هم، در نوبـت تسلي و تسكين خاطر باز
شد تا جبرئيـل چنـدين    خواستند خود را از باالي كوه بيندازند و ضرورت احساس مي مي

در ابتداي وحي  يدي براي ديگر پيامبرانشك و ترد بار ايشان را اطمينان بدهند؟ آيا چنين
آيـا او در  » من خدا هستم«: از درخت اين آواز را شنيد آمد؟ حضرت موسي  پيش مي

 شك و ترديد قرار گرفت؟
چيـز  و ديگران پيروي كنيم، قبـل از هر  نيازي نيست كه در اين باره از حافظ ابن حجر

اسـت  » مرقوع متصل«به لحاظ سند بايد اين بررسي را به عمل آورد كه اصل اين روايت 
بـه انتهـا   » زهري«سند به  سلسلهاست، يعني » امام زهري«يا خير؟ اين روايت از بالغات 

بديهي است كه  .اند كردهرود، چنانكه شارحان بخاري اين را تصريح  رسد و باالتر نمي مي
 .كافي نيست» منقطع«براي ثبوت چنين واقع مهمي سند 

 به دين اسالم شدندف نخستين كساني كه مشر

انب خدا مأموريت يافتنـد تـا بـه وظـايف و رسـالت      از ج هنگامي كه آن حضرت 
 ةايشان بـه انـداز   ةاگر وظيف .د، با مشكالت سختي مواجه گرديدندپيامبري خود عمل كنن

بود كه فقط به دعوت و تبليغ بسنده كننـد و يـا ماننـد حضـرت      حضرت مسيح مي ةوظيف
ليكن مسئوليت و  .شان خارج شوند، كار مشكلي نبود نخود از سرزميموسي همراه با قوم 

اين بود كه با وجود مسعود و مبارك خـود، نـه فقـط سـرزمين      وظيفه حضرت محمد 
لـذا بـا نهايـت تـدبير و بـه صـورت        .لَم را، با نور اسالم منور سـازند عرب، بلكه تمام عا

بود كه اين راز خطرناك و محرمانه تدريجي حركت خود را آغاز كردند، اولين مرحله اين 
نزد چه كسي افشا شود؟ براي اين هدف فقط ممكن بود كساني را انتخاب نمايند كه قبالً 

نشيني و مصاحبت با ايشان مستفيض شده و تمامي زواياي اخالقي و عادات ايشـان   با هم



 241 طلوع خورشيد نبوت 

اسـت  حضـرت را صـحيح و ر  را تجربه نموده باشند و براساس تجربيات قبلي ادعاي آن 
خديجه همسر گرامي آن حضرت، حضرت علي كسـي  : بدانند، اين افراد عبارت بودند از

حضـرت ابـوبكر يـار و     ،غالم آزادشده و خـاص ايشـان  » زيد« يافته ايشان بود؛ كه تربيت
Pهمنشين قديمي آن حضرت

)
194F

1(
P. 

سپس با ) او از قبل مؤمنه بود(اين پيام را نخست به خديجه ابالغ كرد،  رسول اكرم 
حضـرت   .دل آن را پذيرفتنـد و بـاور كردنـد    ديگران در ميان گذاشت و همگي با صـدق 

نوشـته  » ابـن سـعد  « .بير و اهل جود و سـخا بـود  ابوبكر فردي ثروتمند عالم انساب با تد
خالصـه بنـابراين،   . وقتي ابوبكر اسالم آورد، داراي چهل هـزار درهـم ثـروت بـود    : است

در هـر امـري بـا وي    ذ زيادي داشت و بزرگان شـهر  اوصاف و كماالت در مكه اثر و نفو
از بزرگـان صـحابه حضـرت عثمـان،     : دارنـد  راويان سيره اظهـار مـي   .كردند مشورت مي

و ) فاتح ايران(حضرت زبير، حضرت عبدالرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابي وقاص 
Pاسالم را پذيرفتند ابوبكر با تشويق و دعوت حضرت  حضرت طلحه 

)
195F

2(
P . ةبه واسـط 

رسيد و روز به روز بـه تعـداد    دعوت اسالم به طور مخفيانه به گوش ديگران مي ةاو آواز
شد، از گروه سابقين اولين حضرت عمـار، خبـاب بـن ارث، عثمـان،      مسلمانان افزوده مي

عبدالرحمن بن عوف، سعد بن ابي وقاص، طلحه، ارقم، سعيد بن زيد، عبداهللا بن مسعود، 
 .معروفيت بيشتري دارند ده و صهيب رومي عثمان بن مظعون، ابوعبي

گرفت، بسيار احتياط  طور مخفيانه انجام ميه تا اين هنگام فعاليت و دعوت به اسالم ب
چـون   آگاه نشود، شد تا عالوه بر محرمان خاص كسي ديگر از جريان نبوت پيامبر  مي

» ابن اثير« .گزارد يرفت و همانجا نماز م ي ميا رسيد، آن حضرت به دره وقت نماز فرا مي
خواندنـد، زيـرا ايـن نمـاز در آيـين       آن حضرت نماز ظهر را در حرم مي«: دارد مرقوم مي

)P)196F3»قريش نيز جايز و مرسوم بود
P، خوانـد،   اي نمـاز مـي   يك بار آن حضرت با علي در دره

                                           
 .مالحظه شود» اصابه«تذكره اين بزرگوران در  -1

 .57/ لمحب الطبري  ةرياض النضر -2
 .)سليمان ندوي( 21 /2كامل، ابن اثير  -3
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ناگهان ابوطالب از آنجا گذشت و از روش جديد عبـادت آنـان تعجـب كـرد، بالفاصـله      
ايـن چـه دينـي اسـت؟ آن     : فرو رفت، پس از پايان نماز پرسيدو در انديشه  توقف نمود

من ايـن را  : دين جد ما ابراهيم همين بوده است، ابوطالب اظهار داشت: حضرت فرمودند
 .پذيرم، ليكن شما مجاز هستيد و كسي براي شما ايجاد مزاحمت نخواهد كرد نمي

الم چگونـه منتشـر شـد؟ مخالفـان و     يكي از مسايل مهم تاريخ اسالم اين است كه اس
علت آن اكراه و استفاده از نيروي قهريه و شمشير بود، در ايـن رابطـه   : گويند معاندان مي

 ولـي الزم اسـت   .هاي ديگر كتاب مطرح خواهـد شـد   سمتبحث و بررسي مفصلي در ق
اي در ابتـد جا مورد ارزيابي قرار گيرد، يعنـي اينكـه    هاي خاص آن در همين يكي از جنبه

شد، كساني كـه   ي ميدادن جان و مال تلقّاسالم زماني كه مسلمان شدن به منزله از دست 
هايي بودند؟ كساني كه پيش  مشرف به اسالم شدند، از چه قشري و داراي چه خصوصيت

همچنانكه اين اشتراك در طـرف   .هاي مشتركي بودند د، داراي ويژگياز همه اسالم آوردن
. كردند، نيز وجود داشـت  شديداً با اسالم و مسلمانان مخالفت ميمقابل آنان و كساني كه 

 .دتفصيل اين مطلب بعداً ذكر خواهد ش
آوردنـد كـه از قبـل در راه تـالش و جسـتجوي حـق و        اغلب كساني اسالم مـي  -1

. حقيقت سرگردان بوده و طبيعتاً افراد نيك انديش و داراي اخالقي پاكيزه بودنـد 
راسـتگويي و  ران جاهليت نيز به عفت، پارسـايي،  در دو مثالً حضرت ابوبكر 

اي داشت، قبل از تشرف  طبع زاهدانه» عثمان بن مظعون« .داري معروف بود امانت
خواسـت   به دين اسالم نوشيدن شراب را تـرك كـرده بـود و بعـد از اسـالم مـي      

 ةشـد  تربيـت  »صهيب«. او را منع كرد رهبانيت را اختيار كند، ولي رسول اكرم 
 .ز اسالم شراب را ترك و وفات نمودعبداهللا بن جدعان بود، كسي كه قبل ا ةخان

شـد، داسـتان   ششمين يـا هفتمـين كسـي اسـت كـه مشـرف بـه اسـالم         » ابوذر«
 :آوردن او چنين است اسالم
د به يك روش خاص يبدون تقحسب دلخواه  پرستي را ترك كرده بود و بر از قبل بت

را  هنگامي كه خبـر بعثـت رسـول اكـرم      .خواند از ميآورد و نم بر زبان مينام خدا را 
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را براي دريافت خبر صحيح به مكه فرستاد، او به مكه رفت و بـه محضـر    ششنيد، برادر
گشت و  هايي از قرآن مجيد گوش فرا داد، سپس باز حاضر شد و به سوره آن حضرت 

انند؛ ولي او مـردم را  د من شخصي را مشاهده كردم كه مردم او را مرتد مي: به ابوذر گفت
كه از قبيل شعر نيسـت، بلكـه    كند دهد و كالمي بيان مي دعوت ميبه سوي مكارم اخالق 

ابوذر با شنيدن اين سخنان مطمـئن   .با او بسيار نزديك است چيزي ديگر است، روش تو
يشان شنيد و مشـرف بـه   نشد، خودش به مكه رفت و سخنان آن حضرت را مستقيماً از ا

جست و معتقد بـود كـه    وي در تمام عمر از روابط و امور دنيوي دوري مي .يداسالم گرد
گردآوري مال و ثروت براي يك مسلمان جايز نيست، چنانكه بـر اسـاس وجـود همـين     

هاي خاصي، حضـرت عثمـان در دوران خالفـت خـويش بـه او       انگيزه و بنا به مصلحت
Pخارج از مدينه سكونت كند» ربذه«پيشنهاد كرد تا در 

)
197F
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بودند، احناف بـه كسـاني   » احناف« ةبعضي از صحابه كساني بودند كه تربيت شد -2
يـرو ديـن   ها را ترك كـرده و خـود را پ   شد كه قبل از اسالم، پرستش بت گفته مي

دانستند؛  ليكن جز اين عقيده مجمل چيز ديگري نمي. دانستند حضرت ابراهيم مي
از ايـن افـراد    ييكـ  .تحير بودندتالش حق، سرگردان و م ذا به منظور جستجو ول
وفات  بود كه ذكرش قبالً گذشت و پنج سال پيش از بعثت آن حضرت » زيد«

هـاي پـدر را    او راهنمـائي . در زمان بعثت پيامبر زنده بـود » سعيد«كرد، فرزند او 
اي را  مالقات كرد، متوجه شـد، گمشـده   شنيده بود، هنگامي كه با آن حضرت 

جستجوي آن بود و در همين حال رخت سـفر از جهـان   كه پدرش در تالش و (
 .به دست آورده است) بربست

دار منصـبي   از آنان عهـده هيچيك همه مسلمانان در اين ويژگي مشترك بودند كه  -3
هـا كسـاني بودنـد كـه از ثـروت و       از مناصب بزرگ قريش نبود، بلكه بيشـتر آن 

فكيهـه،  خبـاب، ابو وم بودنـد، ماننـد عمـار،    هاي سياسي و اجتماعي محـر  منصب

                                           
 .ستآوردن ابوذر در صحيح بخاري و صحيح مسلم با اندك اختالفي بيان شده ا داستان اسالم -1

 .ام، ولي به علت اختصار بسياري از مسايل ترك شدند ها استفاده كرده من از هردوي آن
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برد، سران  آنان را با خود به حرم مي صهيب و غيره، چنانكه وقتي آن حضرت 
 :داشتند قريش با تمسخر و استهزا اظهار مي

﴿            ﴾ ]۵۳: األنعام.[ 

 .»تآيا خداوند از ميان ما فقط بر اينان منت �اده اس«
 .آمـد  ها بـه شـمار مـي    موجب تحقير آنمشركان، افالس و تهيدستي آنان، نظر كفار و 

ليكن همين امر باعث شد كه آنان قبل از ديگران به نعمت اسالم مفتخر شوند، مال و مقام 
آنـان را از پـذيرش حـق و     سياه نكرده بود، عجـب و خـودبيني   هاي آنان را سخت و دل

هـا از ايـن بـيم و هراسـي نداشـتند كـه اگـر         آندارد، توانست باز سليم در مقابل آن نميت
ها را رها كنند، مسؤوليت و منصبي از مناصب بزرگ كعبه را از دست خواهند  پرستش بت

 .داد
هـا پرتـو    ر حق بر قلـب آن نوع آلودگي پاك شده بود و انواآنان از هرهاي  خالصه دل

طبقـه مستضـعف و    از پيروان نخسـتين پيـامبران، پيوسـته    ، اغلببه همين دليل .افكند مي
اند، نخستين پيروان و پرچمداران آيين مسيحيت، مـاهيگيران بودنـد و    محروم جامعه بوده

 :نسبت به پيروان حضرت نوح كفار به طور علني اظهار داشتند

﴿                            

         ﴾ ]۲۷: هود.[ 

تــرين مــا هســتند و مــا بــرای مشــا  بينيم کــه از تــو پــريوی کننــد مگــر کســانی کــه در ظــاهر پســت و مــا منــی«
 .»پندارمي بلکه مشا را دروغگويان می ؛بينيم ای بر خود منی گونه برتریهيچ

مـان بسـيار قـوي و مسـتحكمي برخـوردار      اين پيشتازان مكتب انسان ساز اسالم از اي
هـاي شـديد    به طوري كه خونخواري) همچنانكه تفصيل آن بعداً ذكر خواهد شد( ؛بودند

هـا   از ايـن هيچيـك  قريش مصايب و مظالم، تطميع و تشويق فوق العاده به مـال و مقـام،   
د عقيده راسخ آنان را نسبت به اسالم متزلزل نسـاخت و سـرانجام بـه دسـت همـان افـرا      

 .ضعيف، شأن و شوكت قيصر و كسري درهم شكسته شد
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تبليـغ و دعـوت را    ةي و مخفيانـه وظيفـ  طور سرّه تا مدت سه سال، ب آن حضرت 
دادند، اما سرانجام زماني كه خورشيد نبوت از اُفق گيتي باال رفت، دستور صريح  انجام مي
 :نازل شد

﴿               ﴾ ]۹۴: احلجر.[ 

﴿         ﴾ ]۲۱۴: الشعراء.[ 

و خويشاوندان نزديک خود  - ای آن را آشکارا بيان کن و از مشرکني دوری گزين به آنچه امر شده«
 .»را بيم ده

از ايـن  پس ! يا معشر قريش: چنانكه آن حضرت بر باالي كوه صفا رفت و ندا سر داد
اگر من به شما بگويم سپاهي بزرگ از پشت «: آن حضرت فرمودند ،ندا، مردم گرد آمدند

چون هميشه ! آري: همگي اظهار داشتند» كنيد؟ آيد، شما باور مي اين كوه به سوي شما مي
كـنم چنانچـه شـما ايمـان      پس من اعالم مي«: آن حضرت فرمودند .ايم تو را راستگو ديده
لهب كه ابو(با شنيدن اين كالم تمام آنان . »ختي بر شما نازل خواهد شدنياوريد، عذاب س

شديداً ناراحت شده از وي روي برگرداندنـد  ) نيز در ميان آنان بود عموي آن حضرت 
Pهايشان برگشتند و به خانه

)
198F

1(
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پس از چند روز آن حضرت به علي دستور داد تا مقدمه يك دعـوت طعـام را فـراهم    
تمـام افـراد خانـدان     در راستاي دعوت به اسالم بود،ن اولين اقدام عملي در واقع اي. كند

پـس از صـرف   . حمزه، ابوطالب، عباس، همگي حضور داشتند. عبدالمطلب دعوت شدند
ام كـه دربردارنـده    مـن چيـزي را آورده  «: شـد و اعـالم داشـت    بلند طعام رسول اكرم 
» كند؟ گران مرا ياري مي اين بار ها دين و دنيا است، چه كسي در تحمل سعادت و خوبي

: مجلس را سكوتي فرا گرفته بود، ناگهان حضرت علي از جايش برخاست و اظهار داشت

                                           
 .702/ 2صحيح البخاري  -1
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ترم،  گرچه به بيماري چشم مبتال هستم و از نظر جسمي نحيف و الغر و از همه خردسال
Pوجود اين از تو حمايت خواهم كرد با

)
199F
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نوجـوان سـيزده   كـه يكـي از آنـان    (دو نفـر   د كهآور بو اين منظره براي قريش حيرت
لـذا حضـار بـدون اختيـار     ! گيرند در باره سرنوشت جهان تصميم مي دارند) اي است ساله

آنان ثابت كرد آنچه كه مسـلمانان تصـميم    بري شروع به خنديدن كردند، ولي بعداً تاريخ
ادشـان بـيش از   گروه قابل توجهي از مسلمانان كه تعد. گرفته بودند، درست و راست بود

را اعـالم  چهل نفر بود، تشكيل شده بود، آن حضرت به حرم خانه كعبـه رفتـه و توحيـد    
هان غوغـايي برپـا شـد و    لذا ناگ .وهين به حرم بودكردند، اين امر از نظر كفار بزرگترين ت

ربيب آن حضرت در خانه » حارث ابي هاله«سو بر آن حضرت هجوم آوردند، مردم از هر
جريان آگاه شد، حركت كرد و خواست آن حضرت را از دست كفار نجـات   وقتي از. بود

هادت نايـل  دهد، ولي از هرسو مورد ضربات شمشيرها قرار گرفت و به درجـه رفيـع شـ   
Pاين اولين خون در اسالم بود كه سرزمين مكه با آن رنگين شد .گشت

)
200F

2(
P. 

 اسباب و علل آن ،مخالفت قريش

قـريش  . ورد احترام زياد تمامي قبايل بوددر آن، م شهر مكه به لحاظ وجود خانه كعبه
ها سلطه و اقتدار مـذهبي داشـتند و بـه     بر توليت و همجواري خانه كعبه بر تمام عرببنا

به سبب همين رابطه و  .معروف بودند» عيال و خاندان خدا«يعني » آل اهللا«همين جهت به 
هـاي مختلـف    شته و ميان خانـدان هاي واال و متعددي داير گ ها و منصب امتياز، مسئوليت

 :قريش تقسيم گرديده بود، تفصيل آن به شرح ذيل است
 

 مسئوالن زمان پيامبرخاندان  توضيح منصب

                                           
از طريق عبدالغفار بن قاسـم و   68/ 19و در تفسير،  1071/ 3، »تاريخ طبري«اين روايت را طبري در  -1

از طرف ديگـر وجـوه ضـعف و     راوي اول شيعه و متروك است،. منهال بن عمر، روايت كرده است
 ).سليمان ندوي(وضع نيز در اين روايت موجود است 

 .، ذكر حارث بن ابي هالهبةاالصابه في احوال الصحا -2
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 مسئول
 عثمان بن طلحه  ي خانه كعبهتوليت كليددار حجابه
 حارث بن عامر خاندان نوفل غذادادن به حاجيان رفاده
 حضرت عباس مبني هاش تهيه آب حجاج در ايام حج سقايه
 االسود ةيزيد بن ربيع بني اسد  مشاوره

 حضرت ابوبكر بني اميه داوري خونبها ديه و مغارم
 ابوسفيان خاندان اميه پرچمداري و فرماندهي سپاه عقاب
خاندان  دادن به خيمه و خرگاهنظم  قبه

 مخزوم
 وليد بن مغيره

 حضرت عمر خاندان عدي انجام سفارت سفارت
 صفوان بن اميه خاندان جمح اندازي قرعه سارازالم و اي
 حارث بن قيس خاندان سهم داري خزانه اموال

 
در ابتداي اسالم كساني كه جزو سران و بزرگان قريش بوده و اهل مكـه تحـت تـأثير    

 :عظمت و اقتدار آنان قرار داشتند، عبارت اند از
جنگ فجار فرمانده در ) حرب(، پدر وي )پدر حضرت معاويه( ابوسفيان بن حرب* 

 .سپاه قريش بود
 )عموي آن حضرت ( ابولهب* 

 .وليد مغيره و سردار قبيل خود بود ةبرادرزاد ابوجهل* 

 .بزرگترين سردار قريش بود) پدر حضرت خالد( وليد بن مغيره* 

نفوذ و ، شخصي با اثـر و بـا  )مرو بن العاصپدر حضرت ع( عاص بن وائل سهمي* 
 .زيادي بودداراي ثروت و فرزندان 

 .شخصي شريف و از بزرگان مكه بود) جد مادري امير معاويه ( عتبه بن ربيعه* 
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ها، اسود بن مطلب، اسود بن عبد يغوث، نضر بن حارث بن كلده، اخنس  عالوه بر اين
ـ   بن شريق ثقفي، أبي بن خلف و عقبه بن ابي معيط نيز از شخصيت ذ و معتمـد  هـاي متنفّ

ها قبل رقابـت   اميه رقيب يكديگر بودند و از مدت ان هاشم و بنيدر آن موقع خاند. دبودن
 :ها موارد زير بود علت اين رقابت. شديدي بين آنان وجود داشت

هر قيام و حركتـي كـه بـر    : رسم و عادت اقوام تربيت نشده و تندخو چنين است -1
 هـا را  ها باشد، آنـان را شـديداً تحريـك و خشـم آن     عليه رسم و عقايد نياكان آن

جـز خـون    زباني نخواهد بود و عطـش انتقـام را   ها فقط انگيزد، مخالفت آن برمي
فرهنگ و متمـدن شـده   امروز كشور هند تا حدي با. كند چيز ديگري برطرف نمي

زده شود، غوغـايي برپـا    است؛ ليكن با وجود اين، اگر به يك مسئله مذهبي دامن
بود، بـر ايـن سـرزمين    و چنانچه قدرت و سلطه و نظم حكومت فعلي ن. شود مي

هـا مشـغول بودنـد، خانـه      ها پيش به پرستش بت ها از مدت باريد، عرب خون مي
هـا   ن آنتـري و شصت بت بود كـه بزرگ شكن، مركز سيصد  كعبه يادگار خليل بت

و به (رفت،  اين بت مالك هرنوع خير و شر به شمار مي .در آن قرار داشت» هبل«
هاي جنگ فتح و نصـرت   عركهداد، در م ، فرزند ميباراند ن ميبارا) عقيده مشركان
اصالً وجود نداشـت يـا   ) العياذ باهللا(آورد، گويا ذات گرامي خداوند  به ارمغان مي
 .اثر و معطل شده بود وجودش بي

اي كـه   اصلي اسالم، نابودساختن و شكستن فوري اين طلسم بود، نـابودي  ةوظيف -2
شد، لذا قـريش   اده قريش نيز نابود ميفوق الع ةهمراه با آن عظمت اقتدار و سلط

كرد، و  با سرسختي تمام در مقابل دعوت و حق و توحيد، مقاومت و مخالفت مي
كردنـد،   كساني كه انديشه و خطر زيـان بيشـتر از ناحيـه اسـالم را احسـاس مـي      

حرب بـن  «سردار بزرگ قريش  .ا مسلمين نيز بيشتر و شديدتر بودمخالفت آنان ب
» حـرب «فرمانده و سپهساالر لشكر بود، ولي بعد از مـرگ  » جارف«در جنگ » اميه

لـذا   .اد تصاحب اين منصب بـزرگ را نداشـت  فرزند او ابوسفيان قابليت و استعد
 ،ابوجهـل  .و نفوذ خود آن منصـب را تصـاحب كـرد   وليد بن مغيره با لياقت، اثر 
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د، ابوسـفيان  او و در ميان قريش از امتياز و اعتبار خاصي برخـوردار بـو   ةبرادرزاد
 .اميه شد را به دست آورد، ليكن سردار بني گرچه نتوانست منصب پدر

بـود،   عموي حقيقي آن حضرت » ابولهب«هاشم،  ين فرد در خاندان بنيتر سالخورده
بود كه ثروت و فرزندان زيـادي داشـت،   » عاص بن وائل«نفوذترين شخص قبيله سهم با 

و سران بود و اينـان بودنـد كـه در مقابـل      زمام حكومت قريش در دست همين سرداران
اسـود ابـن   «دادند، ديگـر بزرگـان قـريش ماننـد      اسالم مخالفت شديدي از خود نشان مي

» بن ابي معيط ةعقب«و » اميه بن خلف«، »نضر بن حارث«، »أسود بن عبد يغوث«، »مطلب
الم در هرجـا  و به همين جهت نام آنان در صف مخالفـان اسـ  . ها قرار داشتند زير نفوذ آن

 .ظاهر و نمايان است
بايست به يكـي   كرد كه منصبي همچون منصب بزرگ نبوت مي قريش چنين تصور مي

 .رسيد از سران و بزرگان مكه و يا طائف مي

﴿                      ﴾ ]۳۱: الزخرف.[ 

نـازل  » طائف و مكـه «چرا اين قرآن بر يكي از مردان بزرگ اين دو شهر : گفتند يو م«
 .»نشده است

ترين شرط كثـرت اوالد   ها براي رسيدن به كرسي رياست، اولين و ضروري ميان عرب
انـد   بر اين باور بـوده ) در هند نيز(ي اقوام وحش ،و ثروت بسيار بود، نسبت به اوالد بيشتر

هنـدوها نيـز    .ركات جهان آخرت محروم خواهد مانـد ند نباشد، از بكه هركس داراي فرز
شود، به لحـاظ اوصـاف و    پندارند كه بدون فرزند نجات كامل نصيب انسان نمي چنين مي

وليد بـن مغيـره،   : شرايط ذكر شده، كساني از قريش كه مستحق رياست بودند، عبارتند از
 .يمسعود ثقفبن خلف، عاص بن وائل سهمي و ابو ةميا

ر مـال و ثـروت   از اين اوصاف خالي بودند، دامن مبارك ايشان از غبـا  رسول اكرم 
 .ر نيز از يكي دو سال بيشتر زنده نماندندپاك بود، فرزندان پس

كـه  ) شاه حبشـه (» ابرهه اشرم«زيرا و انزجار داشت، قريش طبعاً از مسيحيان تنفر  -3
و بـه همـين دليـل     .سيحي بودبه مكه حمله كرده بود، مبه قصد انهدام خانه كعبه 
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دادند، ايرانيـان در جنـگ ايـران و     قريش ايرانيان را در مقابل مسيحيان ترجيح مي
نهايت خوشحال  قريشيان بي روم، با روميان غلبه كرده و فتح از آن ايرانيان گرديد،

 :و مسلمانان اندوهگين و ناراحت شدند، آنگاه اين آيه نازل شد گشتند

﴿                          

                               ﴾ 

 ].۵ -۲:الروم[
هاي آينده  شدن، در ساللوب ا مغلوب شدند و آنان پس از مغروميان در نزديكي شم«

اختيار تمام امور در قبل و آينده در دست اهللا اسـت و در آن  . به زودي پيروز خواهند شد
 .»روز مؤمنان با كمك اهللا شادمان خواهند شد

تر از همه اينكـه در آن  ميان اسالم و مسيحيت وجوه مشترك زيادي وجود داشت، باال
در مدينه منوره نيـز   و بعد از هجرت آن حضرت بيت المقدس بود  ة مسلمينلزمان، قب

كردنـد آن   ن جهـت قـريش فكـر مـي    تا مدتي بيت المقدس قبله مسـلمين بـود، بـه همـي    
 .قصد دارند آيين مسيحيت را رواج دهند حضرت

ايـن   .هاي خانداني بود اميه، رقابت هاشم و بني يكي از اسباب دشمني خاندان بني -4
قريش داراي موقعيت خـاص اجتمـاعي بودنـد و بـا     دو قبيله از ميان ساير قبايل 

 :يكديگر رقابت شديد داشتند كه عبارتند از
هاشم از موقعيت و  قيد حيات بود، بنيتا زماني كه عبدالمطلب در اميه،  هاشم و بني بني

ولي پـس از مـرگ وي   . اميه برتري داشت يي برخوردار بود و بر حريفش بنيواالجايگاه 
نداشـت،   ابوطالب مال و ثـروت فراوانـي   .خصيت ممتاز محروم شدندان از يك شاين خا

ابولهـب ضـعف اخالقـي داشـت، از ايـن       تمند بود ولي اهل جود و سخا نبود؛عباس ثرو
اميـه   گرفـت، بنـي   شد و اقتدارش فزوني مـي  موقعيتش بهتر مي اميه روز به روز جهت بني

 .دانسـت  هاشم مي بني بزرگي براي حريف و رقيب خود، را پيروزي نبوت آن حضرت 
هـا را نيـز بـر عهـده      لذا بيش از همه سران را ابوسفيان به راه انداخته بود و فرماندهي آن
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ورزيد و هنگـام   مني ميدش كه بيش از همه با آن حضرت » بن ابي معيط ةعقب«داشت، 
 .اميه بود گذاشت، از خاندان بني مبه شتر ميگردان آن حضرت شك نماز، بر

وليـد  «نيز با قريش رقابت داشت، رئيس اين قبيلـه،  » مخزوم بني«، قبيله ميها پس از بني
بـه شـمار    ت آن حضـرت  خسـ بيله نيز از مخالفان و دشـمنان سر اين ق. بود» بن مغيره

دشمني آنـان بـه خـوبي مشـخص      رفت، در اثناي يك سخنراني كه ابوجهل ايراد كرد، مي
نظر تو در باره محمد : ت و اظهار داشتنزد ابوجهل رف» اخنس بن شريق«روزي  .شود مي

و رقيـب  همـواره حريـف   ) خانـدان هاشـم  (مناف ما و بنو عبـد «: چيست؟ ابوجهل گفت
هـا خـون بهـا     نهم ضيافت ترتيب داديم، آيافت تربيت دادند، ماها ض ايم، آن يكديگر بوده

وديم، تـا  ها كرم و بخشش نمـ  آنان كرم و بخشش كردند ما بيش از آن دادند ما نيز داديم؛
! هاشـم مـدعي پيـامبري و نبـوت هسـتند      حاال بنـي . نكه ما دوشادوش آنان قرار گرفتيماي

)P)201F1»ما هرگز به اين پيامبر ايمان نخواهيم آورد! سوگند به خدا
P. 

يك علت بزرگ دشمني آنان اين بود كه رذائـل اخالقـي بسـيار زشـتي در ميـان       -5
ش مرتكب اخالق پسـت و  يمغروران و سران بزرگ قر. قريش به وجود آمده بود

هاشم بود، از حـرم خانـه    ابولهب كه بزرگترين شخصيت ممتاز بني. رذيلي بودند
Pيني به سرقت برده و آن را فروخته بودآهوي زركعبه يك 

)
202F

2(
P .» اخنس بن شـريق «

چـين و دروغگـو    آمد، سخن زهره و از بزرگان عرب به شمار مي پيمان بني كه هم
ـ  » نضر بن حارث«بود،  ه دروغگـويي عـادت داشـت، بدينگونـه بيشـتر      سـخن ب

 .سردمداران و بزرگان قريش گرفتار اعمال زشت و اخالق رذيل مختلفي بودند
و از سوي ديگـر   دادند، ستي را مورد نكوهش قرار ميپر از يك سو بت رسول اكرم 

ـ  رذالت و پستي آن اعمال و اخالق بد را بيان مي ان كردند كه در نتيجه عظمت و اقتدار آن
در  دادنـد؛  اجتماعي خـود را از دسـت مـي    روز به روز متزلزل گشته و رفته رفته موقعيت

                                           
 .108/سيره ابن هشام  -1
ها يك آهوي طاليي وجود داشت، ابولهب آن را دزديد و فروخت، ابن قتيبـه   در خزانة حرم از مدت -2

 .ذكر نموده است 55/اين واقعه را در معارف 
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شد، گرچه طرز  ها و هشدارهاي شديدي عليه اين رهبران كفر نازل مي قرآن مجيد اعالميه
 .دانستند كه روي سخن با چه كساني است عمومي داشت، ولي مردم مي ةبيان آن جنب

﴿                          

                ﴾ ]۱۴ – ۱۰: القلم.[ 

ر، از دارنـده خيـ  چين، باز گوي سخن پست، عيب ةو پيروي نكن از هر سوگندخورند«
 .»شت خوي بدنام اينكه هست صاحب مال و پسرانز كنند گناهكار درحد تجاو

﴿                   ﴾ ]۱۶-۱۵: علقال.[ 

 .»اش خواهيم كشيد پيشاني دروغگو خطاكار اگر او باز نيايد با موي پيشاني«
تري اختيار شود ولي وجود كبـر و نخـوت   و اندرز، روش ماليم بود براي پند ممكن 

تـا آنـان را آگـاه     اش يك ضرب كاري بـود  طلبي، الزمه افتخار به مال و مقام و تصور جاه
 :گرفتند لذا بزرگترين سران و مستكبران قريش چنين مورد خطاب قرار مي كند؛

﴿                            

                            ﴾ 

 ].۱۶ - ۱۱:املدثر[
م و ام در حالي كه تنها بود و او را مـال فـراوان داد   بگذار مرا و آنكه او را خلق كرده«

سپس اميد دارد اينكه زياده دهـم   ؛پسران حاضر و آماده كردم برايش اسباب رفاه و ثروت
 .»همانا او مخالف سرسخت آيات بود ،او را، هرگز

سردمدار بزرگ قريش است، اين الفاظ از زبـان  » وليد بن مغيره« در اين آيات مخاطب
تـرين علـت مخالفـت و    رگولـي بز . راً مال و مقامي نداشتشدند كه ظاه شخصي بيان مي

معبـوداني كـه از سـاليان دراز    : ايـن بـود   ها با پيامبر اكـرم   دشمني قريش و ساير عرب
ساييدند، اسالم  روز پيشاني تعظيم بر خاك ميها هر و در مقابل آن حاجت رواي آنان بوده

 :ها اعالم داشت نام و نشان آنان را محو و نابود كرد و در حق آن

﴿             ﴾ ]۹۸: اءياألنب.[ 



 253 طلوع خورشيد نبوت 

 .»كنيد هيزم جهنم هستيد شما و هرآنچه بجز اهللا پرستش مي«

 داري قريش اسباب و علل خويشتن

آوردن قريش كافي بود، ها براي تهييج و به خشم  يك از آنكه هربا وجود اين اسباب 
لكـن   هاي سختي آغاز شود؛ بليغ، خونريزيو تدعوت  رفت كه با آشكارنمودن بيم آن مي

قريشـيان در  . داري نشان داد، اين امـر داليـل گونـاگوني داشـت     قريش از خود خويشتن
به قدري عاجز و ناتوان بودند » فجار«هاي داخلي طوالني نابود شده و پس از جنگ  جنگ

جنگ كـافي بـود    اي، براي آغاز ترسيدند، بر اثر تعصب و حميت قبيله كه از نام جنگ مي
مقتول بدون تحقيق و بررسي، به منظور انتقـام و   ةقبيل .يكي از افراد قبيله به قتل برسد كه

 .شد گرفت، آتش جنگ خاموش نمي نمي كرد و تا زماني كه انتقام خونخواهي، قد علَم مي
دانسـتند كـه    هـا مـي   بـود ولـي آن  براي قريش امري آسـان   تصميم به قتل آن حضرت 

 ةوانگهي به تدريج تمام اهل مكـه بـه معركـ    تماً از آنان انتقام خواهند گرفت؛م حهاش بني
 .جنگ و كشتار كشيده خواهند شد

اي  تعداد زيادي از افراد قبايل مختلف به اسالم مشرف شده بودند و تقريباً هـيچ قبيلـه  
آمد،  ب ميحسانبود كه يكي دو نفر از ميان آن مسلمان نشده باشند، لذا اگر اسالم جرم به 

هـا   شدند و از ميان بردن تمام آن ها فرد مجرم شناخته مي فقط يك نفر مجرم نبود، بلكه ده
عالوه بر اين، تعداد زيـادي از سـران قـريش افـرادي بـزرگ و منشـق و       . پذير نبود امكان

به منظور دلسـوزي،  ) به رغم خود(بلكه آنان نه به خاطر شرارت نفس، . ودندخوشخوي ب
خواسـتند مسـئله از طريـق صـلح و آشـتي       ها مي بنابراين، آن. كردند خالفت ميبا اسالم م

Pخاتمه پيدا كند

)
203F

1(
P. 

                                           
﴿: اين آيه غالباً در حق آنان نازل گشت -1               ﴾.  يعني مردم را از آزار

اصابه ذكر . كردند نشيني مي بنمودند، ولي از قبول نبوت ايشان عق رساندن به آن حضرت منع مي
 ).سليمان ندوي(طالب به نقل از عبدالرزاق  ابي
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پرستي را علنـي و آشـكار    دعوت اسالم و نكوهش بت خالصه وقتي رسول گرامي 
ابوطالب با مالطفت  ان قريش نزد ابوطالب شكايت بردند؛و سر كرد، چند نفر از معتمدان

جـدال و كشـمكش بـاقي     ةولي چون انگيـز  .آنان را تفهيم كرد ها صحبت و آن و نرمي با
آمدنـد، لـذا ايـن گـروه      دعوت توحيد بـاز نمـي   ةاز اداي فريض بود، يعني آن حضرت 

شكايت كردند، اين بـار تمـام    دوباره نزد ابوطالب رفته و از رفتار و اعمال آن حضرت 
، »ابوجهـل «، »عـاص بـن هشـام   « ،»ابوسفيان«، »شيبه«، »عتبه بن ربيعه«سران قريش يعني 

: هم همـراه بودنـد، آنـان بـه ابوطالـب گفتنـد      بـا » عـاص بـن وائـل   «و » يد بن مغيـره ول«
گويد، ما را نادان و احمق  كند، نياكان ما را گمراه مي ات به معبودان ما توهين مي برادرزاده«

ما هم به ميـدان آمـده   داند، لذا يا اينكه شما بر سر راه ما مانع ايجاد نكنيد و يا اينكه ش مي
علناً در مقابل ما قرار گيريد تا تكليف ما و شما مشخص شود و يكـي از طـرفين از بـين    

 .»برود
قريش بيش از : ابوطالب با زيركي دريافت كه وضع وخيم شده است، با خود گفت كه

 ةلـذا بـا جملـ    توانم با آنان مبـارزه كـنم؛   يي نمياين تحمل نخواهند كرد و من هم به تنها
بر من چنان باري قرار ! عمو جان«: را چنين مورد خطاب قرار داد كوتاهي آن حضرت 

ابوطالـب بـود،    حامي و مدافع ظـاهري رسـول اكـرم    . »مده كه نتوانم آن را تحمل كنم
آن حضرت متوجه شد كه در مقاومت و ثبات ابوطالـب سسـتي و لـرزش بـه     هنگامي كه 

ان مباركش حلقه زده بـود، خطـاب بـه ابوطالـب     وجود آمده، در حالي كه اشك در ديدگ
ست ها در يك دست من خورشيد و در د سوگند به خدا، اگر اين! عمو جان«: چنين گفت

هم باز) جهان را در اختيارم گذارند يعني حكومت و سلطنت تمام(ماه را قرار دهند  ديگر
كالت پيروز آيـم و  من از تبليغ آيين اسالم و تعقيب هدف خود باز نخواهم آمد تا بر مش

 .»به هدف نهايي برسم و يا در راه هدف جان سپارم
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چنان تأثيري بر قلب ابوطالب گذارد كـه بـا    آور آن حضرت  گفتار جاذب و هيجان
مأموريـت  «: گفت وجود تمام خطراتي كه در كمين او بود، بدون اختيار به رسول اكرم 

)P)204F1»يت ايجاد زحمت كندتواند برا خويش را به پايان برسان، هيچ كس نمي
P. 

 آزار و اذيت قريش

گرچـه قريشـيان نتوانسـتند    طبق معمول به دعوت اسالم مشغول شـد،   رسول اكرم 
براي قتل آن حضرت تصميم بگيرند، ولي شروع به اذيت و آزار آن حضـرت كردنـد، بـر    

ر ي قـرا گذاشتند، هنگام نماز بر جسم پاك ايشـان نجاسـت و پليـد    سر راه ايشان خار مي

معيط  بن ابي ةعقبيك بار آن حضرت در حرم مشغول نماز بود،  .گفتند دادند، ناسزا مي مي
ـ   و افتـاد؛ شالي بر گردن مبارك انداخت و چنان به سوي خود كشيد كه آن حضرت بر زان

شايد هـدف  ! كند را تحمل ميه ايشان براي چه اين همه آزارها كردند ك قريش تعجب مي
بنابراين، عقبه بن ربيعـه از جانـب قـريش نـزد آن     . و مقام باشد آوردن مال از آن به دست

خواهي؟ آيا رياست مكـه و يـا ازدواج در    چه مي! اي محمد: حضرت آمد و اظهار داشت
هـا را در اختيـار تـو قـرار      خواهي؟ ما هم ايـن  يك خاندان بزرگ و يا مال و ثروت را مي

تحت فرمان تو باشد، ولـي از ايـن    دهيم و بر اين هم راضي خواهيم شد كه تمام مكه مي
موفقيت در اين پيشنهاد خـود يقـين كامـل    عتبه به  .عوت به اسالم دست بردارسخنانت د

 :هاي قرآني ذيل نازل شدند ها، آيه داشت، ولي در پاسخ به اين تطميع و تشويق

﴿                               

    ﴾ ]۶: فصلت.[ 

شـود كـه    همانا من بشري مانند شما هستم كه به سوي من اين امـر وحـي مـي    ،بگو«
 .»معبود شما يكي است، پس به سوي او حركت كنيد و از او طلب بخشش گناهان كنيد

                                           
 .، امام بخاري نيز اين واقعه را در كتاب تاريخ با اختصار نقل كرده است89/ابن هشام  -1
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﴿                             

    ﴾ ]۹: فصلت.[ 

و بـراي او   ورزيد به آن ذاتـي كـه زمـين را در دو روز آفريـده     آيا شما كفر مي ،بگو«
 .»او پروردگار جهانيان است دهيد؛ شريكاني قرار مي

كالمـي  : گشت، و اظهار داشت و تغييريافته به سوي قريش بازعتبه با حالتي دگرگون 
اين است كه او را بـه  نظر من بر ! كند، شعر نيست چيزي ديگر است را كه محمد بيان مي

گذاريد، اگر او در هدفش موفق شود و بر اعراب غلبه پيدا كند، اين بـراي  حال خودش وا
امـا   او را نـابود خواهنـد كـرد؛    ه، اعرابشما موجب عزت و سربلندي خواهد بود و گرن

 .قريش اين پيشنهاد عتبه را نپذيرفتند

 )سال ششم بعثت(آوردن حضرت حمزه،  اسالم

 .محبت و الفتي خاص داشت حمزه از عموهاي آن حضرت، نسبت به پيامبر اسالم 
بـازي بـود، هـردو از پسـتان      او فقط دو يا سه سال از آن حضرت بزرگتر و با ايشـان هـم  

حمزه هنـوز مسـلمان    .شير خورده بودند و از اين جهت باهم برادر رضاعي بودند »ثويبه«
نگريسـت، بـه    محبت و احترام مي ةرا با ديد نشده بود، لكن هرگونه اقدام آن حضرت 

رفـت   صبح زود تير و كمان را گرفته بيرون مي ة خاصي داشت؛رزم و صيد و شكار، عالق
گشت، نخست به حـرم رفتـه طـواف     امگاه باز ميشد، ش و تمام روز به شكار مشغول مي

دادنـد،   اي در صحن حـرم تشـكيل مـي    نمود، هريك از سران قريش جلسات جداگانه مي
از ايـن   .نشسـت  كرد، گاهي نزد آنـان مـي   ي ميپرس حضرت حمزه نزد آنان رفته و احوال

جهت با همه نسبت رفاقت و دوستي داشت و هـم مـردم قـدر و منزلـت او را بـه جـاي       
 .دآوردن مي

كردند كـه   خويشاوندان مخالف، با چنان قساوت و سنگدلي با آن حضرت برخورد مي
سـخت ناسـزا    يك روز ابوجهل بـه آن حضـرت    .فتر از بيگانگان هم، انتظار آن نمي

شـاهد مـاجرا   ) كنيز عبداهللا بن جدعان(گفت و به ساحت مقدسش جسارت كرد؛ كنيزي 
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حضـرت حمـزه    .، جريـان را بـرايش بـازگو نمـود    گشـت  بود؛ وقتي حمزه از شكار بـاز 
مـن  «: نهايت خشمگين شد، تير و كمان را برداشت و به حرم آمد و به ابوجهـل گفـت   بي

اين جمله را به منظور اعالم حمايت شديد از آن حضرت اظهار داشـت،  » ام مسلمان شده
هـا كـنم؟ تمـام    ولي چون به خانه آمد، در ترديد بود كه چگونه دين نياكان را يك بـاره ر 

پس از تدبر و انديشه بـه حقانيـت    ،سرانجام .در همين ترديد و انديشه سپري كردروز را 
Pدين اسالم پي برد و به اسالم مشرف شد

)
205F

1(
P     حضرت عمر نيـز پـس از چهـار روز كـه از ،

 .گذشت به آيين اسالم درآمد آوردن حضرت حمزه مي اسالم

 )سال ششم بعثت(آوردن حضرت عمر  اسالم

ني كه خورشيد نبوت از سرزمين حجاز طلوع كرد و پيامبر اكرم به رسالت مبعوث زما
Pبيست و هفت سال سن داشت شدند، حضرت حمزه 

)
206F

2(
P. 

توحيـد  بـا نـداي   ) پدر سعيد، داماد حضرت عمر(» زيد«حضرت عمر توسط  ةخانواد
» فاطمـه «مأنوس شده بود، چنانكه قبل از همه سعيد فرزند زيد مشرف به اسالم شد و بـا  

در ايـن   به سـبب ايـن پيونـد فاطمـه نيـز اسـالم آورد؛      . خواهر حضرت عمر ازدواج كرد
نيز ايمان آورده » بن عبداهللانعيم «خاندان، شخص ديگري كه مورد احترام قبيله بود به نام 

ولي خود حضرت عمر هنوز با اسالم بيگانه بود، وقتـي صـداي اسـالم بـه گوشـش       بود؛
د و با كساني از خاندانش كه اسالم آورده بودند، سخت دشمني رسيد، بسيار خشمگين ش

نهايت مـورد ضـرب و    كنيزي از آن خاندان مسلمان شده بود، عمر او را بي» لبينه«. ورزيد
پس از رفع خستگي دوباره خواهم «: گفت شد آنگاه مي داد تا اينكه خسته مي شتم قرار مي

                                           
روض «اند، ولي داسـتان اخيـر را فقـط در     آوردن حمزه را بيان داشته نويسان داستان اسالم عموم سيره -1

 .تاليف حافظ بن عبدالرحمن بن عبداهللا سهيلي مغربي مشاهده كردم» االنف
در اينجا عيناً همان مطالـب  . ام به طور مفصل نوشته» الفاروق«آوردن حضرت عمر را در  المداستان اس -2

گردآورنـده، روايـات ديگـر داسـتان     (انـد   البته بعضي الفاظ و يا جمالت تغيير نموده. نقل شده است

ه الدعا به طور مفصـل بيـان نمـود    بةالنبي جلد سوم باب استجا ةآوردن حضرت عمر را در سير اسالم
 )سليمان ندوي. (به آنجا مراجعه شود
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زد و خـورد بـا او دريـغ     كـرد، از  برخورد مـي  با هركس از مسلمانان» لبينه«عالوه بر » زد
چشـيد، بـه هـيچ     اي داشت كه هركس آن را مـي  ولي اسالم چنان لذت و مزه .ورزيد نمي

ها نتوانست حتي يك نفـر را از   داد، با وجود همه اين سختگيري وجه آن را از دست نمي
را بـه   ول اكـرم  رس) نعوذ باهللا(اي جز اين نديد كه  اسالم منصرف كند، در نهايت چاره

 .قتل برساند، لذا شمشير خود را حمايل كرد و به سوي آن حضرت حركت نمود
 .خواستيم آمد آن ياري كه ما مي :از سوي كاركنان قضا ندايي رسيد

: اش را ديد، اظهار داشت نعيم چون قيافه. را مالقات كرد» نعيم بن عبداهللا«در ميان راه 
نخست : نعيم گفت! را بكشم روم تا محمد  مي: گفتقصد رفتن به كجا را داري؟ عمر 

و  ات آگـاه شـو؛ زيـرا خـواهرت فاطمـه      خويشاوندان خود را اصالح كـن و از خـانواده  
با شنيدن اين سخن خشـم سـراپاي وجـود عمـر را فـرا       ؛اند شدهمسلمان  شوهرش هردو

ود قـرآن بـود، چـون از ور   فاطمـه مشـغول تـالوت     .ة خواهر گرديـد گرفت و عازم خان
درنگ سكوت اختيـار كـرد و ورقـي را كـه آيـاتي از قـرآن در آن        خبر شد، بيبرادرش با

ايـن  : از خـواهرش پرسـيد   ،نوشته شده بود، مخفي كرد ولي عمر صداي او را شنيده بـود 
ام كـه شـما    شنيده: چيزي نبود، عمر گفت: اي كه به گوشم رسيد، چه بود؟ او گفت زمزمه

فاطمه بـا   ايد؟ سپس به شوهر خواهر خود حمله كرد؛ رگشتههردو از دين آبا و اجدادي ب
اي كـه   عمر خواهرش را نيز مضروب و مجروح ساخت، به گونـه . ياري شوهرش شتافت

خواهرش اظهار  .ها بود ق به اسالم باالتر از اينآلود شد، اما محبت و عش تمام بدنش خون
اما اسالم هرگز از ! د انجام بدهآي ايم و هرچه از دستت برمي آري، ما مسلمان شده«: داشت

 .»قلب ما بيرون نخواهد شد
آلـود و چشـماني خونبـار، در برابـر بـرادر       ظره دلخراش خواهر كه با جسمي خـون من

نـد،  آميزي به سوي خواهر افك نگاه محبت ، عمر را سخت تحت تأثير قرار داد؛ايستاده بود
آنچـه  «: و درخواسـت كـرد   ت بر او مسـتولي شـد  رقّ ديد كه خون از بدنش جاري است،

فاطمه برگي را كه در آن آيات قرآن نوشته شـده بـود   » كرديد به من نشان دهيد قرائت مي
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آورد و در جلويش گذاشت، عمر آن را به دست گرفت و ديد كه آيات ذيل بر آن نوشـته  
 :اند شده

﴿                    ﴾ ]۱: دياحلد.[ 

 :شد، تا اينكه به اين آيه رسيد با خواندان هر لفظي قلبش دگرگون مي

﴿     ﴾ بدون اختيار اعالم داشت: 

 .»ن محمداً عبده ورسولهأشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أ«
 وه صفا پناهنده بود؛نزديك ك» ارقم«در خانه حضرت  اين زماني بود كه رسول اكرم 

حضرت عمر به آنجا رفت و درِ خانه را زد، چون حامـل شمشـير بـود، يـاران پيـامبر در      
بگذاريد وارد شود، اگر بـا حسـن نيـت    «: ترديد قرار گرفتند، حضرت حمزه اظهار داشت

داريم، در غير اين صورت سرش را با شمشير خـودش از تـن    آمده، مقدم او را گرامي مي
جلو رفت و دامنش را گرفت و  حضرت عمر وارد شد، رسول اكرم . »كرد جدا خواهيم

ت، او را به لرزه درآورد، بـا  ناك آن حضر اي؟ صداي هيبت با چه هدفي آمده! عمر: فرمود
بـدون اختيـار بـا     آن حضرت » ام آوردن آمده به قصد ايمان«: عرض كرد نهايت خضوع

اي تكبير گفتنـد كـه    نيز با صداي بلند به گونه گفت و صحابه) اهللا اكبر(صداي بلند تكبير 
Pهاي مكه را به لرزده درآورد ها كوه صداي آن

)
207F

1(
P. 

تحول جديدي در تاريخ اسالم به وجود آورد، گرچه تا  آوردن حضرت عمر  اسالم
پهلوان معروف عرب، حضرت حمزه،  .چهل پنجاه نفر مسلمان شده بودند آن موقع حدود

ي توانسـتند فـرايض مـذهب    آورده بود، با وجود اين مسلمانان نمـي  سيد الشهداء نيز ايمان
ممكن بـود، بـا   طور كلـي غيـر  ه خواندن نماز در كعبه ب. خود را به طور علني انجام دهند

اسـالم را   به اسالم، اين وضعيت بالفاصله تغيير يافت، او علنـاً  گرويدن حضرت عمر 
ت برخاستند، ولي وي با پـايمردي و  كفار و مشركان، نخست با شدت به مخالف .پذيرفت

                                           
 .انساب االشراف بالذري، طبقات ابن سعد، اسد الغابه، ابن عساكر، كامل ابن اثير -1
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كرد تا اينكه همراه بـا جماعـت مسـلمين در خانـه كعبـه نمـاز        استواري با آنان مبارزه مي
 :كند گزارد، ابن هشام اين داستان را به نقل از عبداهللا بن مسعود با اين الفاظ بيان مي

 .»فلما اسلم عمر قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه«
هنگامي كه عمر اسالم آورد، با كفار مبارزه كرد تا اينكه در خانه كعبه نماز گزارد پس «

)P)208F1»و ما هم با وي نماز گزارديم
P. 

وقتي حضرت عمر مشرف به اسالم شد، غوغـايي در  : در صحيح بخاري مذكور است
اين چه غوغا و شورشي : مكه به پا خاست، اتفاقاً عاص بن وائل وارد شد و اظهار داشت

: عـاص بـن وائـل گفـت    . عمر از دين اجدادي خـود برگشـته اسـت   : ست؟ مردم گفتندا
 .»مده اشكالي ندارد، من عمر را در پناه خود قرار مي«

 شكنجه و آزار مسلمين

ده و اين خصوصيات قابل قوي و نيروي كاري، جوهر اصلي انسان بو ةعزم راسخ، اراد
: گر نمودار شوند، شـكل وحشـتناك  همين اوصاف، هرگاه به صورتي ديولي  .تحسين اند

هنگـامي كـه اسـالم بـه     . گيرند خويي و سفاكي را به خود مي رحمي، درنده دلي، بي سخت
و بزرگان صحابه در حمايت و حفاظـت قبيـل    يافت و رسول اكرم  تدريج گسترش مي

شـد كـه    سو متوجه آن دسته از بيچارگاني مير داشتند، خشم و كينه قريش از هرخود قرا
ها غالم و كنيـز و برخـي ديگـر در آن ديـار      بعضي از آن .گونه يار و ياوري نداشتندهيچ

بعضي از قبايـل نيـز چنـان     به مكه آمده بودند؛ شان از يكي دو پشت پيش بيگانه و پدران
ضعيف بودند كه هيچگونه عظمت و موقعيت اجتمـاعي نداشـتند، قـريش آنـان را چنـان      

 .كنـد  آوردن نظير آن احساس شـرم مـي   د كه تاريخ ازدادن مورد جور و ستم خود قرار مي
براي قريش بسيار آسان بود كه سرزمين اعراب را از وجود مسلمانان پاك و صـاف كنـد،   

                                           
 :گويد فردوسي در آغاز شاهنامه مي -1

 عمـــر كـــرد اســـالم را آشـــكار
 

ــار    ــاغ به ــو ب ــي چ ــت گيت  بياراس
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شد، و چنانچه مسلمانان با وجود پايبندي  انتقام آنان با انجام اين امر اشباع نمي ةولي غريز
مسئله به جاي اينكه باعث افتخار براي شدند، اين  و استواري بر دين خود، از بين برده مي

قريش باشد، باعث تحسين و تمجيد كساني بود كه با صبر و مقاومت از مرگ و شـهادت  
 .استقبال كرده بودند

اسالم منحرف گشته، آيين  ةشأن و عظمت قريش زماني به جا بود كه مسلمانان از جاد
ند، و يـا اينكـه هـدف قـريش از     كرد پذيرفتند و از دين خود اظهار برائت مي قريش را مي

شكنجه و آزار، به آزمايش گذاشتن سطح ايمان مسلمانان بود تا از اين طريـق چگـونگي   
قريش، افرادي نيز وجـود داشـتند    ةها را به اسالم بيازمايند، در ميان قبيل آن ةعشق و عالق

شدند، عظمـت   و اجدادشان تحقير مي ءشد، آبا ها به مسخره گرفته مي كه از اينكه آيين آن
اظهار تأسـف  رفت، بسيار اندوهگين بودند، ولي آنان فقط به  ها رو به زوال مي خدايان آن

عقبـه،  . اند شدهتعدادي از افراد به اختالل مغزي دچار : گفتند و حسرت بسنده كرده و مي
ليكن ابوجهل، اميه بن خلف و غيره در صف  .وائل و غيره از همين دسته بودند عاص بن

 .ساير مسلمانان قرار داشتند و هندگان و ناسزاگويان به پيامبر آزارد

 هاي گوناگون دادن مسلمانان به شيوه شكنجه

 وحشتناك ظلـم و سـتم خـود را آغـاز     ةشدن دعوت اسالم، قريش كارنام پس از علني
اي گداختـه   العرب كه زمين ريگزار، مانند تابه ةگرماي سوزان جزير كرد، هنگام ظهر و در

خواباندند و سنگ بسيار  هاي داغ مي د، مسلمانان مظلوم و بيچاره را گرفته و بر ريگش مي
هاي سوزان را  ريگ .وانند پهلو عوض كنندگذاشتند تا نت هايشان مي رگ و داغي بر سينهزب

Pكردند شان قرار داده، آنان را با آهني كه با آتش داغ شده بود، داغ مي بر بدن

)
209F

1(
P .  اين بالهـا

تـرين آزار و   شد ولي كسـاني كـه مـورد سـخت     پناه وارد مي موم مسلمانان بيگرچه بر ع
 :ها قرار گرفتند، عبارتند از شنجه

                                           
تـذكرة   3/ابـن سـعد   . بيان كـرده اسـت   اين وقايع را ابن سعد در بيان حاالت بالل و صهيب مفصالً -1

 .اصحاب بدر
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او از افراد قبيله تميم بود، در زمان جاهليت به عنـوان   »ارت حضرت خباب بن« -1
ـ  او را خريده بود، زماني كه رسول اكرم » امام انمار«برده فروخته شد،   ةدر خان

كونت داشت، خباب مسلمان شد، تا آن موقع فقط شش تا هفت حضرت ارقم س
يـك روز بـر    .دادند هاي مختلفي مي او را شكنجهنفر مسلمان شده بودند، قريش 

روي اخگرهاي داغ او را خواباندند، وقتي خواست پشـت خـود را تكـان دهـد،     
ه نكـ اش گذاشت تا نتواند تكان بخـورد، تـا اي   يكي از آنان پاهاي خود را بر سينه
ها هنگامي كه اين داستان  خباب بعد از مدت .اخگرها در زير پشت او سرد شدند

داد كـه   كرد، پشت خود را به وي نشـان مـي   تعريف مي را براي حضرت عمر 
Pهاي پيسي، سفيد شده بود مانند لكه

)
210F

1(
P.  آهنگـري   ةخباب در دوران جاهليت پيشـ

د، از آنان خواست تا طلبش وقتي مسلمان شد از بعضي از مردم طلبكار بو داشت،
تا زماني كـه از محمـد روي نگردانـي،    : گفتند را بپردازند، بدهكاران در پاسخ مي
مگر اينكه بميريد و دوبـاره زنـده   ! هرگز: گفت پشيزي به تو نخواهد رسيد، او مي

Pشويد

)
211F

2(
P. 

اميه بن «عروف است، اهل حبشه و غالم م» بالل مؤذن«كه به نام  »حضرت بالل« -2
خوابانيـد و   هاي داغ مي ود، اميه در گرماي شديد نيمروز او را روي ريگب» خلف

اسـالم را  : گفت داد تا تكان نخورد و به او مي اش قرار مي سنگ بزرگي روي سينه
ولي در همان حال، بـر زبـانش كلمـه     .گرنه با همين وضع خواهي مرد رها كن و

شود  يچ وجه متزلزل نميديد كه حضرت بالل به ه» اميه«جاري بود، وقتي » احد«
هـا داد   دارد، ريسماني به گردنش انداخت و به دست بچه و دست از اسالم برنمي

، »احـد «هاي شهر بگردانند، در همان حال نيـز بـر زبـانش لفـظ      تا او را در كوچه
 .جريان داشت» احد«

                                           
 .تذكره خباب 3/طبقات ابن سعد  -1
 .»سيد سليمان« 69/ 2صحيح بخاري  -2
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هنگامي كه به مكه آمـد،  » ياسر«اهل يمن بود، پدرش  ،»حضرت عمار بن ياسر« -3
عمـار از او متولـد    .را به نكـاحش درآورد » سميه«خود،  مخزومي كنيز ةفحذيابو

گرديد و هنگامي كه مشرف به اسالم شد، پيش از وي فقط سه نفر اسـالم آورده  
هوش  زدند كه بي خواباندند و به قدري مي هاي داغ مي بودند، قريش او را بر ريگ

 .دكردن شد، با پدر و مادر وي نيز اينگونه رفتار مي مي

4- »آوردن چنان بـا نيـزه    مادر عمار بود، او را ابوجهل به جرم اسالم »هحضرت سمي
 .زد كه جان به جان آفرين تسليم نمود و به شهادت رسيد

مشـهور اسـت، ولـي در اصـل رومـي      » صهيب رومي«كه به نام  »حضرت ياسر« -5
)P)212F1»لموص«اش در  بود و قبيله» اُبلّه«از جانب كسري، حاكم » سنان«نيست، پدرش 

P 
ور شده، تعدادي از مردم منطقه  يك بار روميان بر آن منطقه حمله .كرد زندگي مي

اشت، او در روم بزرگ شـده  را به اسارت گرفتند، در آن ميان صهيب نيز وجود د
توانست بـه زبـان عربـي تكلـم كنـد، يكـي از        به همين جهت به خوبي نمي .بود

وي را » عبداهللا بن جـدعان «در آنجا  ها او را خريداري نمود و به مكه آورد، عرب
دعـوت اسـالم را آغـاز     زماني كه رسـول اكـرم    .خريداري كرد و آزاد ساخت

شتافتند، ايشان آنان را بـه اسـالم    به حضور آن حضرت نمود، او و عمار بن ياسر
Pها مشرف به اسالم شدند فرا خواندند و آن

)
213F

2(
P. 

شد، وقتـي خواسـت بـه     مختل مي دادند كه حواسش قريش به قدري او را شكنجه مي
تواني هجرت كني كه تمـام مـال و متـاع     در صورتي مي: مدينه هجرت كند، قريش گفتند

 .خود را رها كني، او با خوشحالي اين تقاضا را پذيرفت

                                           
 مترجم. موصل در حال حاضر يكي از شهرهاي عراق است -1
عمار زماني كه آن حضرت در خانـه ارقـم بـود،    : مرقوم داشته» تعذيب المستضعفين«ابن اثير در بيان  -2

 .و تا آن موقع بيش از سي نفر مسلمان شده بودند. ان آوردايم
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وقتي  .ه بود و همراه با بالل مسلمان شدغالم صفوان بن امي »فكيهه حضرت ابو« -6
او را كشان، كشان : ن بست و به چند نفر گفتاميه مطلع شد، پاهايش را با ريسما

رفت، اميه به  برده بر روي زمين داغ بخوابانيد، يك بار كرمي بر روي زمين راه مي
اميـه  » خداي من و تو اهللا اسـت «: خداي تو همين است؟ او گفت: ابوفكيهه گفت

شد جـان داده اسـت، يـك بـار بـر       چنان گلويش را گرفت و فشرد كه تصور مي
 .ش سنگ بسيار بزرگي گذاشت كه زبان از دهانش خارج شدا سينه

زد كـه   چاره را به قـدري مـي   آن بي حضرت عمر . كنيزي بود »حضرت لبينه« -7
وي اظهـار   .بر تو رحم نكردم، بلكـه خسـته شـدم    :گفت آنگاه مي ،شد خسته مي

Pاگر تو مسمان نشوي خداوند از تو انتقام خواهد گرفت: داشت مي

)
214F

1(
P. 

بـود و بـه همـين جهـت      كنيزي از خانـدان حضـرت عمـر     »حضرت زنيره« -8
زد، ابوجهـل   پيش از اينكه مسلمان شود، او را خوب كتـك مـي   حضرت عمر 

 .اش را از دست داد به قدري او را به تازيانه زد كه بينايي

هـردو كنيـز بودنـد و بـه جـرم      ايـن   »حضرت نهديـه و حضـرت ام عبـيس   « -9
 .شدند ي را متحمل ميها و مشقات سخت شدن، شكنجه مسلمان

اين است كـه جـان بيشـتر ايـن      نخستين فضيلت از فضايل حضرت ابوبكر صديق 
بالل، عامر بن فهيره، لبينه، نهديه و ام عبيس را با بهاي  .پناهان را نجات داد مظلومان و بي

هاي گوناگون  ها شكنجه ها كساني بودند كه قريش به آن گزاف خريداري و آزاد نمود، اين
ها كساني ديگـر هـم بودنـد كـه مـورد آزار و اذيـت قـريش قـرار          عالوه بر اين .دادند مي
گرفتند، وقتي حضرت عثمان كه فردي مسن و داراي مقام و منزلت بود، مسلمان شـد،   مي

Pزد بست و مي عمويش او را با ريسمان مي

)
215F

2(
P .       حضـرت ابـوذر هفتمـين نفـري اسـت كـه

                                           
 .حضرت عمر تا آن موقع مسلمان نشده بود -1
 .طبقات ابن سعد تذكرة عثمان بن عفان -2
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اسالم خود را اعالم كرد، قـريش او را زدنـد و بـر    مسلمان شد، هنگامي كه در خانه كعبه 
Pزمين انداختند

)
216F

1(
P. 

اسـالم آورد،  ) پنجمـين نفـري اسـت كـه مسـلمان شـد      (وقتي حضرت زبير بن عوام 
وقتي حضـرت سـعيد   . كرد اش دود وارد مي پيچاند و در بيني عمويش او را در حصير مي

او را بـا ريسـمان   بن زيد پسر عمو و داماد حضرت عمـر مسـلمان شـد، حضـرت عمـر      
Pبست

)
217F

2(
P. 

از هيچيـك  هـاي وحشـتناك،    اكيهـاي سـخت و سـفّ    رحمـي  ولي تمام اين مظالم، بي
يكـي از مورخـان مسـيحي    . مسلمانان را نتوانست در طي راه حق و حقيقت متزلزل كنـد 

چنان شـور و مسـتي    مسيحيان بايد بدانند كه اخالق محمد «: بسيار خوب نوشته است
ان به وجود آورد كه پيروان نخستين عيسي مسيح از آن محروم بودند، ديني در پيروان ايش

هنگامي كه عيسي را به دار زدند، پيروان او پا به فرار گذاشته، احساسات و شـور مـذهبي   
بـرعكس ايـن    ر دام مرگ تنها رها كرده و رفتنـد؛ خود را از دست دادند و رهبر خود را د

مظلوم خود جمع شدند و بـه منظـور نجـات     گرد پيامبرِ قضيه، پيروان حضرت محمد 
)P)218F3»هاي خود را به مخاطره انداختند و سرانجام، بر تمام دشمنان پيروز شدند وي، جهان

P. 

                                           
 .باب اسالم ابي ذر 545/ 1بخاري  -1
 .»سليمان ندوي«تا آن موقع حضرت عمر مسلمان نشده بود  1027/بخاري  -2
 ).م 1873چاپ بريلي هند سال ( 67و  66/ ، ترجمه اردو ميگنس فري آپالوجي گاد -3





 

 

 نخستين هجرت به سوي حبشه

 )سال پنجم بعثت(
گرفت، رسـول   هنگامي كه روز به روز جور و جفاي قريش شدت بيشتري به خود مي

مركـز  اهنمايي كردند تا به سوي حبشه هجرت كنند، حبشه جان نثاران اسالم را ر اكرم 
مسلمانان از قبل با اوضـاع آنجـا آشـنايي داشـتند،      .قديمي تجارت و بازرگاني قريش بود

Pعـدل و انصـاف او بسـيار معـروف بـود     . گفتند مي» نجاشي«ها به پادشاه حبشه،  عرب

)
219F

1(
P .

صـبر   ةكنند و از اين جهت كاس توانستند هرنوع آزار و شكنجه را تحمل فدائيان اسالم مي
شد، ولي انجـام فـرايض مـذهبي در مكـه نـاممكن شـده بـود، هـيچكس          آنان لبريز نمي

وقتي حضرت عبداهللا بـن مسـعود    .ند قرآن بخواندتوانست در حرم كعبه با صداي بل نمي
 و را منع كردند ولي او بازآورم، مردم ا من اين فريضه را حتماً بجا مي: مسلمان شد، گفت

كفـار  به مقام ابراهيم در حرم رفت و ايستاد و تالوت سوره الرحمن را شروع كرد،  .نيامد
سو هجوم آوردند و شروع به زدن بر سر و صورتش كردنـد، گرچـه تـا جـايي كـه      از هر

Pاش مجروح شده بود ليكن وقتي از آنجا بازگشت چهره. ممكن بود، تالوت كرد

)
220F

2(
P. 

ـ      به لحاظ مقام و مو حضرت ابوبكر   ةقعيـت اجتمـاعي از ديگـر سـران قـريش رتب
توانست قرآن را با آواز بلند بخواند و به همـين جهـت    كمتري نداشت، با وجود اين نمي
Pيك بار تصميم به هجرت گرفت

)
221F

3(
P .  عالوه بر اين، يكي ديگر از منافع بزرگ هجرت ايـن

آنجا خود بـه خـود   در  رفتند، انوار و بركات اسالم اي كه مي بود كه مسلمانان به هر نقطه

                                           
. بـود » اصـحمه «نـام نجاشـي   . نجاشي معرب از لفظ نجوش حبشي است كه به معناي پادشـاه اسـت   -1

 »سليمان ندوي«. بخاري، باب موت النجاشي
 .»سليمان ندوي« 1188/ 3تاريخ طبري  -2
 »سليمان ندوي« .ينةالي المد ةبخاري باب الهجر -3
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ن نخست، يازده مرد و چهـار ز  بر حسب راهنمايي رسول اكرم  ،خالصه .شد منتشر مي
 :شان به شرح ذيل است، هجرت كردند كه اسامي

 .دختر گرامي رسول اكرم » رقيه«حضرت عثمان بن عفان با همسر محترم خود  -1

بـه سـردار   پدرش عت» سهله بنت سهيل«حضرت ابوحذيفه بن عتبه با همسر خود  -2
معروف قريش بود، ولي چون از دشمنان سرسرخت بود، لذا فرزندش مجبور بـه  

 .ترك خانه گرديد

 .و يكي از صحاب معروف است رسول اكرم  ةحضرت زبير بن عوام پسر عم -3

 .هاشم بود ةحضرت مصعب بن عمير نو -4

حضرت عبدالرحمن بن عوف صحابي مشهور و از عشره مبشره است، او از قبيل  -5
 .بود زهره

حضرت ابوسلمه بن عبداالسد مخزومي از اصحاب معروف است كـه بـا همسـر     -6
اين همان ام سلمه اسـت كـه بعـد از    . هجرت نمود» ام سلمه بنت ابي اميه«خود 

 .درآمد ابوسلمه به نكاح آن حضرت ) شوهرش(وفات 

 .حضرت عثمان بن مظعون جمحي از اصحاب معروف است -7

از سابقين اولين؛ و در (حشمه  ود ليلي بنت ابيربيعه با همسر خ حضرت عامر بن -8
غزو بدر شركت داشت، حضرت عثمان در سفر حـج او را حـاكم مدينـه تعيـين     

 )اصابه. (كرده بود
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و از سـابقين در   آن حضـرت   ةعم» برّه«مادرش  رهم، بره بن ابيحضرت ابوس -9
 او در هجـرت دوم، هجـرت  : نوشته است اسالم است، حافظ ابن حجر در اصابه

Pكرد

)
222F

1(
P. 

: گويـد  بدر شركت داشت، امام زهري مي ةدر غزو حضرت ابوحاطب بن عمرو،  -10
 )اصابه. (قبل از همه او هجرت كرده است

 .از اصحاب مشهور و از مجتهدين صحابه است حضرت عبداهللا بن مسعود،  -11
از مكه بـه سـوي حبشـه حركـت     ب سال پنجم بعثت اين دسته از مسلمين در ماه رج

اتفاق هنگامي كه به بندر جده رسيدند، دو كشتي تجارتي آمـاده حركـت   از حسن . كردند
هر نفـر مبلـغ پـنج    . اندك، سوار بر كشتي شدند ةمسلمانان با پرداخت كراي. به حبشه بود

وقتي قريش از هجرت ايـن گـروه از مسـلمانان آگـاه شـدند،      . درهم كرايه پرداخت كرد

                                           
ابـن  . در مورد تعداد مهاجريني كه اولين بار به حبشه هجرت كردند مقداري اختالف نظر وجود دارد -1

گويـد كـه وي در    اسحق از مردان همين ده نفر را نام برده و در باره عبداهللا بن مسعود بـا يقـين مـي   
ام يازده نفر از ، واقدي ن)143/ 7فتح الباري (هجرت اول همراه نبود، بلكه در هجرت دوم همراه بود 

مردان را ذكر كرده است، و ابوسبره و ابوحاتم را از مهاجرين به شمار آورده است در حالي كـه ابـن   
گ شـده و آن  در اين رابطه واقدي دچار اشتباهي بـزر  داند؛ ها را جزو مهاجرين مي از آناسحق يكي 

ها را بيان كرده دوازده نفر را نـام   نمهاجرين حبشه قرار داده ولي هنگامي كه نام آيازده مرد را : اينكه
، حافظ ابـن  )314/ 1زرقاني علي المواهب (يعني عبداهللا بن مسعود را نيز ذكر كرده است . برده است

، ابـن سـعد تمـام كسـاني را كـه      )143/ 7فتح البـاري  (حجر اين خطاي واقدي را يادآور شده است 
بن سيدالناس نيز به نقل از زهري دوازده نفـر را  ، ا)136/ 1ابن سعد (واقدي ذكر كرده نام برده است 

نام برده است، با اين تفاوت كه به جاي حضرت زبير، حضرت سليط بن عمرو را ذكـر كـرده اسـت    
انـد، بـه جـاي     نويسان كه مردان را دوازده نفـر ذكـر كـرده    بعضي ديگر از سيره .)115/ 1عيون االثر (

/ 1زرقـاني  (انـد   رث و هاشم بن عمرو را ذكر كردهحاطب بن عمرو و سهيل بن بيضا، حاطب بن حا
ام  كننده، همسر ابوسبره، ام كلثوم بنت سـهيل و دايـة آن حضـرت     همچنين به زنان هجرت .)314

 )سليمان ندوي. (اند ايمن را نيز اضافه كرده
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رسيدند كنندگان زماني به بندرگاه  ند؛ اما تعقيبور كردند تا آنان را باز گردانافرادي را مأم
Pكه كشتي حامل مهاجرين، ساحل جده را ترك كرده بود

)
223F

1(
P. 

فقط كساني هجرت كردند كه حـامي و پناهگـاهي   : دارند بسياري از مورخان اظهار مي
شود افراد متعددي از قبايل مختلف در ميان آنـان   ها معلوم مي نداشتند، ولي از فهرست آن

ة حضـرت عثمـان از قبيلـ    .ل نيرومند و حاميان مقتدري بودندداشتند كه داراي قباي وجود
ـ  يبز. آمد مقتدرترين قبيله به شمار مي اميه بود كه بني  آن حضـرت   ةر و مصـعب از قبيل

رسد  به نظر مي ،بر اين اساس .ف و ابوسبره افراد معمولي نبودندبودند، عبدالرحمن بن عو
پناه و مستضعف نبود، بلكه افرادي كه از قبايل  حصر به افراد بيجور و ستم قريش فقط من

 .گرفتند مهم و مقتدر بودند نيز مورد ظلم و تعدي قرار مي
جاي تعجب است نام كساني كه بيش از همه مظلوم واقع شـده و بـر بسـتر اخگرهـا     

حبشـه بـه چشـم    خوابيده بودند، مانند بـالل، عمـار، ياسـر و غيـره در گـروه مهـاجران       
سر و ساماني آنان به حدي رسيده بود كه اسـتطاعت و تـوان سـفر را     لذا يا بي! خورد نمي

نداشتند و يا اينكه از درد و شكنجه در راه اسالم چنان لذتي به آنان دسـت داده بـود كـه    
 :حاضر به ترك آن نبودند

 نـالم  جور تو آسوده است و مي دلم ز
 

 كه غير پي نبرد لـذت خـدنگ تـو را   
 

ــه ميمنــت وجــود نجاشــي در حبشــه نامســلما ــا آزادي را  ن ب زنــدگي آرام و تــوأم ب
گذراندند، وقتي خبر راحتي مسلمانان به گوش سران مكه رسيد، آتش خشم و كينه در  مي
بـار  د و نظر دادنـد كـه نماينـدگي بـه در    هم به مشورت پرداختنور شد، با ب آنان شعلهقل

اين مجرمان را از كشور خود خـارج كنـد،   نجاشي فرستاده شوند و با وي مذاكره كنند تا 
را براي اين امـر  ) فاتح مصر(دو فرد كارآزموده، يعني عبداهللا ابن ربيعه و عمرو بن العاس 

Pانتخاب كردند

)
224F

2(
P . و با تهيه هداياي مناسب براي نجاشي و درباريان وي آن دو را به حبشه

                                           
 .تمام اين تفصيالت در تاريخ طبري مذكور است -1
 ).سليمان ندوي( 202/ 1مسند احمد  -2
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Pفرستادند

)
225F

1(
P .كه با شاه مالقات كنند، با وزرا فرستادگان قريش به حبشه رفتند و پيش از اين

 تعـدادي : هار داشتندهاي دربار مالقات نموده، هدايا را به آنان تقديم كردند و اظ و كشيش
، مـا  انـد  كـرده از افراد نادان ما دست از روش نياكان خود برداشته و آيين جديدي اختراع 

؛ فـردا  اند شدهه و پناهنده ايم، حاال آنان به كشور شما آمد ها را از شهر خود بيرون كرده آن
لـذا از شـما    .داشت و تقاضايي مطرح خـواهيم كـرد   در اين باره با شاه مذاكراتي خواهيم

فـرداي آن روز   .يـد هـاي مـا را تأييـد كن    خواهشمنديم تا با مـا همكـاري نماييـد و گفتـه    
ان و د و از وي درخواست كردند كه مجرمـ نمايندگان قريش به دربار نجاشي حضور يافتن

فراريان ما را به ما تحويل دهيد، اهل دربار نيز از درخواست آنان حمايت كـرده و گفتـار   
شما چه ديني ايجاد : ن پرسيدنجاشي مسلمانان را احضار كرد و از آنا. آنان را تأييد كردند

لمانان از ميـان خـود، جعفـر بـن     پرستي اسـت؟ مسـ   ايد كه برخالف مسيحيت و بت كرده
تخـاب  را به عنوان سخنگو ان) ت علي كه بار دوم هجرت كرده بودبرادر حضر(طالب  ابي

 :طالب چنين پاسخ داد و آغاز سخن كرد جعفر بن ابي. و معرفي كردند
از مـردار دوري   ،پرسـتيديم  پرست بوديم، بت مـي  ما گروهي نادان و بت! يها الملكأ«
ـ     كرديم، همواره دنبال كارهاي زشت بـوديم، همسـايه   نمي رام و حرمتـي  هـا پـيش مـا احت

پناه مورد ظلم و  خاستيم، افراد ضعيف و بي نداشتند، با خويشاوندان به جنگ و ستيز برمي
استثمار زورمندان بودند، روزگاري به اين منوال به سر برديم، تا اينكه يك نفر از ميان مـا  

 درخشاني در رستكاري، پاكي و راستگويي داشت، برخاست او ما را به توحيد و ةكه سابق
ها را رها كنـيم، راسـتگو باشـيم و از     يكتاپرستي دعوت نمود و دستور داد تا پرستش بت

رفتار كنيم و كارهـاي   خونريزي و خوردن مال يتيم دوري جوييم، با همسايگان به خوبي
يريم و زكـات مـال خـود را    ناروا را به زنان پاكدامن نسبت ندهيم، نماز بخوانيم، روزه بگ

و از تمـام اعمـال و   پرسـتي را تـرك كـرديم،     ايمان آورده، شرك و بتما به او  .بپردازيم

                                           
شود كه مال تجارت قـريش   بن هشام مرقوم داشته كه آن هدايا پوست بودند و از كتب نيز معلوم ميا -1

در مسند ابـن حنبـل تصـريح شـده كـه آن هـدايا       . (بردند، پيوست بود كه به شام و جاهاي ديگر مي
 ).مسند اهل بيت. پوست بود
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ند تا كن ما با ما دشمني ورزيده ما را مجبور مي ةروي اين اساس، قبيل .كارهاي بد بازآمديم
 .»گرديمدوباره به همان گمراهي باز

! مقداري از كتاب آسماني را كه بر پيامبر شما نازل شده، بخـوان : نجاشي اظهار داشت
ت بر نجاشـي طـاري شـد و    خواند، ناگهان رقّ» مريم« ةضرت جعفر آياتي چند از سورح

اين كالم و آنچه  سوگند به خدا،«: پس از لحظاتي گفتاشك از چشمانش جاري گشت، 
سپس خطاب به نماينـدگان  . »گيرند كه عيسي آورده است، از يك منبع نور، سرچشمه مي

 .»مظلومان را به شما تسليم نخواهم كرد برويد، من هرگز اين«: قريش اظهار داشت
 ةهـا در بـار   ايـن  شـاها، : به دربار شاه رفت و گفـت » صعمرو بن عا«روز بعد دوباره 

عيسي مسيح عقايد مخصوصي دارند كه با آيين مسيحيت سازگاري ندارد؟ نجاشي رهبـر  
انان مسـم  .ار كرد تا به ايـن سـؤال پاسـخ دهنـد    هوشمند حبشه، دوباره مسلمانان را احض

گيرنـد،   ترديد داشتند كه اگر حقيقت را بگويند، مورد خشم و ناخشنودي نجاشي قرار مي
ها بـه   فلذا، آن .يدولي حضرت جعفر سخنگوي مسلمانان تصميم گرفت تا واقعيت را بگو

 :ها كرد و پرسيد دربار نجاشي حضور يافتند، نجاشي رو به آن
 :پيامبر ما گفته است كه: عفر گفتشما نسبت به عيسي فرزند مريم چيست؟ ج ةعقيد

 :نجاشي اظهار داشت» اهللا است كلمةعيسي بنده و پيامبر خدا و «
 )P)226F1!عيسي مسيح بيش از اين ديگر مقامي نداشته است! به خدا سوگند

نهايت خشمگين شدند و گفتار شاه  ها كه در دربار حضور داشتند، بي وزيران و كشيش
ها توجهي نكرد، در نهايت نمايندگان قريش با ناكامي  آن را نپسنديدند، ولي شاه حبشه به

Pكامل در مأموريت خويش به مكه بازگشتند

)
227F

2(
P. 

                                           
 .»سليمان ندوي«كتاب التفسير  310/ 2مستدرك حاكم  -1
 :گويد وث براي هجرت به سوي حبشه علتي دور از عقل و قياس بيان داشته و ميمارگولي -2
» ابرهـه االشـرم  «تواند به تنهايي با قريش مبارزه كند و قبالً شنيده بـود   ديد كه نمي هنگامي كه محمد «

كه به منظور انهدام خانه كعبه به مكه آمده حبشي بود، لذا خواست تا شاه حبشـه را بـراي حملـه بـه     
براي همين هـدف بـه بهانـة    . مكه تشويق كند و از اين طريق نيرو و توان قريش در هم شكسته شود
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صـاً بـراي   در همان دوران سپاه دشمن به سرزمين حبشه حمله آورد، شـاه حبشـه شخ  
صحابه با خود مشورت كردند كه يكـي از مـا بـرود و خبـري      .مبارزه با وي بيرون رفت

گرچه حضـرت   .شد، ما نيز به كمك نجاشي بشتابيمكه به ما نيازي بابياورد و در صورتي 
 ةبـه وسـيل   راي اين منظـور اعـالم آمـادگي نمـود؛    تر بود ولي ب سن و سال كمزبير از همه 

از سوي ديگر، صـحابه   .ور كرد و خود را به رزمگاه رساندهاي بادي از رود نيل عب مشك
د از چند روز حضرت زبير بازگشت و خبر كردند، بع براي فتح و پيروزي نجاشي دعا مي

Pپيروزي نجاشي را نويد داد

)
228F

1(
P. 

نزديك به هشتاد و سه نفر از مسلمانان به حبشه هجـرت كـرده بودنـد، تـا مـدتي در      
بردند، ناگهان اين خبر شايع شد كه كفار مكـه   حبشه با اطمينان و آرامش خاطر به سر مي

شه را ترك گفتـه، رهسـپار مكـه    حابه خاك حببا شنيدن اين خبر اكثر ص ؛اند شدهمسلمان 
لـذا بعضـي از آنـان     هنگام ورود، آگاه شدند كه گـزارش دروغ بـوده اسـت؛    ولي .شدند

 .طور مخفيانه وارد مكه شدنده ب اه برگشتند و اكثر آن

                                                                                                             
ولي بعداً متوجه شد كـه اگـر نجاشـي بـه مكـه حملـه كنـد،        . هجرت، ياران خود را به حبشه فرستاد

لـذا از قصـد و   . شود و به من چيزي نخواهد رسـيد  كند و حاكم آن مي خودش بر مكه تسلط پيدا مي
 .»ادة خود منصرف شدار

اين يك مطلب دور از واقعيت و پوچ است، نامبرده در بارة گفتگوي جعفر با نجاشي از اين جهت اظهار 
شك و ترديد كرده كه نجاشي با زبان عربي آشنا نبود، حال آنكه اين مطلب نادرستي است، زيـرا اوالً  

هم نزديـك  ن زبان عربـي و حبشـي بـا   ؛ چوفهميدند مردم حبشه عموماً و بال تكلف زبان عربي را مي
بودند، ثانياً در دربارهاي شاهان مترجم وجود دارد، همچنانكه در گفتگـوي ابوسـفيان بـا قيصـر روم     

 .»سليمان ندوي«مترجم وجود داشت، بخاري باب بدء الوحي 
ده اسـت،  مذكور اند، ابن هشام نيز با تفصيل ذكر كر 202/ 1تمام اين وقايع در مسند احمد بن حنبل  -1

ة روايت امـام ابـن حنبـل و    اند، سلسل ليكن طبري و ابن سعد گفتگوي جعفر و نجاشي را بيان نكرده
محمد بن اسحاق، زهـري، ابـوبكر بـن عبـدالرحمن بـن الحـارث بـن هشـام         : ابن هشام چنين است

ش اسـت و خـود   ها همه از راويان ثقه هستند، ام سلمه همسر رسول اكرم  اين. مخزومي، ام سلمه
بلكه با همسـر اول خـود ابوسـلمه بـن      ،در آن زمان در نكاح آن حضرت نبود .در آن سفر همراه بود

 .اسد به حبشه هجرت كرده بود، يعقوبي نيز اين واقعه را به طور مفصل نوشته است
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 افسانه غرانيق

روايت بازگشت مسلمانان از حبشه در تاريخ طبري و اكثر كتب تاريخ مذكور است و 
شدن كفار  شدن خبر مسلمان ها علت شايع ت صحيح نيز باشد، ولي در اين كتابممكن اس

خواندند، مشركان نيز در  در حرم نماز مي روزي رسول اكرم : اند كردهمكه را چنين ذكر 
 :آنجا حضور داشتند، وقتي آن حضرت به اين آيه رسيدند

﴿        ﴾. 

 :جمله را بر زبان ايشان آوردشيطان اين دو 
 .»تلك الغرانيق العلى وان شفاعتهن لترتجى«
 .»ها مورد قبول واقع خواهد شد ها معظم و محترم هستند و شفاعت آن اين بت ،يعني«

قسـمت آخـر   ( ،سجده كردند و تمام كفار نيز سجده نمودند پس از آن رسول اكرم 
با آن حضـرت سـجده كردنـد،    ام جن و انس اين روايت كه عالوه بر چند نفر از كفار تم

مـذكور اسـت، البتــه    »بـاب قولـه فاسـجدوا هللا واعبـدوا«چنانكـه در بخـاري    .صـحيح اسـت  
Pهاي ديگر آن باطل و غير قابل ذكر است قسمت

)
229F

1(
P.     بيهقـي،  : اكثـر محـدثين بـزرگ ماننـد

نــووي آن را باطــل و موضــوع  قاضــي عيــاض، عالمــه عينــي، حــافظ منــذري و عالمــه
Pاند هدانست

)
230F

2(
P. 

، از اند كردهولي جاي تأسف است كه بسياري از محدثين اين روايت را با سند آن نقل 
ـ    ابن ابي :آن جمله طبري ن عقبـه و  حاتم، ابن المنذر، ابن مردويه، ابن اسـحاق، موسـي اب

Pاند ابومعشر از افراد معروف

)
231F

3(
P . همچنين جاي تعجب و تأسف است كه شخصيتي همچون

                                           
 .»سليمان ندوي«كتاب التفسير سورة نجم  -1
خاري، تفسير سورة نجم و نور النبراس زرقاني بر مواهب لدنيه و شفاي قاضي عياض و عيني شرح ب -2

فـال  :نويسد عالمه عيني مي »ال يصح فيه شيء ال من جهة النقل وال مـن جهـة العقـل«: گويد عالمه نووي مي
 .صحة له نقال وال عقال

 .هب لدنيه و زرقاني، واقعه هجرت حبشهموا -3
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متخصص و متبحر در فن حديث است، بر صحت اين روايت اصـرار  حافظ ابن حجر كه 
 )P)232F1:دارد چنانكه مرقوم مي! دارد
وقد ذكرنا ان ثالثة اسانيد منها على شرط الصحيح وهي مراسيل يحتج بمثلها من يحتج «

 .»بالمراسيل
قـرآن را تـالوت    حقيقت اين است كه كفار مكه عادت داشتند هرگاه رسول اكـرم  

 ةكردند، در آي انداختند و از سوي خود جمالتي اضافه مي ر و غلغله براه ميكردند، شو مي
 :ذيل قرآن مجيد به سوي اين واقعه اشاره شده است

﴿                  ﴾ ]۲۶: فصلت.[ 

 :گفتند كردند، اين جمالت را مي ميكعبه را طواف  ةعادت قريش بود كه هرگاه خان
)P)233F2»ومناة الثالثة االخرى فانهن الغرانيق العلى وان شفاعتهن لترتجى والالت والعزى«

P. 
ها واال و گرامي هسـتند و بـه شـفاعت     اين! سوم منات و بت سوگند به الت و عزي«

 .»رود ها اميد مي آن
 هنگامي كه آن حضرت : براي روايت فوق توجيهي به اين شرح نيز ذكر شده است

را خواندند، شيطان يا يكي از كفار ايـن دو جملـه را در ميـان    » والنجم«آيات فوق سوره 
اين قرائت آن حضرت خواند، براي كافراني كه مقداري دور بودند، اين شبهه پيش آمد كه 

ن شايع گرديـد،  ، وقتي اين جريان ميان مسلمانااند شدهادا  جمالت از زبان آن حضرت 
هـا را گفتـه اسـت،     نمود شد كه شيطاني از سوي آن حضرت آن جملهبراي آنان چنين وا

رفته رفته در طي روايات ابن واقعه، صورت اصلي آن بدين صورت تغيير پيـدا كـرد كـه    
اين الفاظ را جاري نموده است، و چونكه تمـام مسـلمانان    شيطان بر زبان آن حضرت 

كننـدگان، ايـن    لذا روايت كند؛ زبان ديگران صحبت مي يطان ازپذيرند كه ش اين امر را مي
روايت را قبول كردند، اين يك حدس و گمان بيش نيست، بلكه بعضي از محققين نيز به 

 :، در مواهب لدنيه مذكور استاند كردهآن تصريح 

                                           
 .330/ 1زرقاني بر مواهب  -1
 .»عزي«معجم البلدان لفظ  -2
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 ءيتي بعدها بشأن يأ خشى المشركون» ىخر ومنوة الثالثة األ« :لى قولهإنه لما وصل إ :قيل«
على عادتهم في قولهم ال تسمعوا  الكالم فخلطوه في تالوة النبي  ذلكلى إم فبادروا هلهتآ يذم

 .»نسأو المراد بالشيطان شيطان اإللهذا القرآن والغوا فيه 
 »خرىومنوة الثالثة األ«به اين آيه رسيد  اند كه چون رسول اكرم  ها گفته بعضي«

شود، روي  ها بيان مي كوهش معبودان آنمشركان احساس خطر كردند كه حاال مذمت و ن
اين احساس با عجله و شتاب قرائت را بر آن حضرت غلط كردند و اين جمالت را در 

به قرآن گوش : گفتند ها بود كه مي طي قرائت آن حضرت خواندند، همچنانكه عادت آن
 .»ندهيد و در آن شور و غلغله راه اندازيد، و يا شيطان، شيطان انسي مراد است

 هجرت دوم به حبشه

كساني كه از حبشه بازگشته بودند، مورد اذيت و آزار بيشتر كفار مكه قرار گرفتند؛ بـه  
طوري كه دوباره مجبور به هجرت شدند، ولي حاال هجرت به آساني ممكن نبـود، كفـار   
شديداً ايجاد مزاحمت كردند، لكن حدود يكصد نفر از اصحاب به طرق مختلف از مكـه  

هجرت  هبه مدينه منور امي كه رسول اكرم هنگ .و در حبشه اقامت گزيدندارج شدند خ
هايي كه باقي ماندنـد در سـال هفـتم هجـري،      گشتند و آن ها فوراً باز كردند، بعضي از آن

Pپيامبر اكرم آنان را فرا خواندند

)
234F

1(
P. 

ز نيز كـه ا  پناهان نبود، حضرت ابوبكر  و بي م و تجاوز كفار منحصر به مظلومانظل
ظلم و سـتم كفـار بـه     عظمت و مقتدري بود و حامي و ياوران زيادي داشت، ازخاندان با

كه به فاصلة پـنج  » برك الغماد«به  لذا قصد هجرت به حبشه را كرد، چون تنگ آمده بود؛
بـود،  » قـاره «ئـيس قبيلـة   كـه ر » ابن الدغنـه «با روز راه از مكه به سوي يمن است، رسيد 

خانـدان مـن مـرا در    «: حضرت ابوبكر اظهار داشت روي؟ كجا مي: او پرسيد .مالقت كرد
بـن  ا« .»عبادت اهللا تعـالي شـوم   اي بروم و مشغول گذارند، قصد دارم تا به گوشه مكه نمي

آنگـاه   دهـم؛  اخراج شود من تو را امان مـي  نبايد از مكهشخصي مانند شما : گفت» الدغنه

                                           
اند  بعضي از مورخان هجرت دوم را ذكر نكرده. اين تفصيالت در طبقات ابن سعد مذكور استتمام  -1

 .اند و بعضي بسيار مختصر ذكر كرده
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بـا تمـام    ابن الدغنه به مكه آمد و .تر پناه و حمايت وي به مكه بازگشحضرت ابوبكر د
كنيـد كـه    شما شخصي را از مكـه اخـراج مـي   «: ن قريش مالقات كرد و به آنان گفتسرا

كنـد و در   مي رحمي بيچارگان است، با خويشاوندان صلهكند، يار و ياور  نوازي مي ميهمان
ر مكه بمانـد  تواند د به شرطي مي: ها گفتند آن» رسد؟ مصايب و مشكالت به داد آدمي مي

خوانـد،   كه قرآن را در نمازها با صداي بلند نخواند، زيرا زماني كه قرآن را با آواز بلند مي
روزي به اين امر مقيد  ندحضرت ابوبكر چ. دهد دان ما را تحت تأثير قرار ميزنان و فرزن

قرآن  خضوعسرانجام در كنار خانة خود مسجدي ساخت و در آن، با خشوع و  بود، ولي
بسيار رقيق القلب و مهربان بـود، بـه    دل بود، وي خيلي نرم. كرد ت ميا با آواز بلند تالور

زنان و كودكان كفار او  گريست؛ كرد، بدون اختيار مي وت ميطوري كه هرگاه قرآن را تال
رفته و از » ابن الدغنه«گرفتند، قريش نزد  را در اين حال مشاهده كرده تحت تأثير قرار مي

توانم حمايت كنم، حضـرت   حاال من از تو نمي: او به ابوبكر گفت. ايت كردندابوبكر شك
خداوند متعال كافي است و از اين به بعد نياز به امان  مرا حفاظت و حمايت: ابوبكر گفت

Pو حمايت تو ندارم

)
235F

1(
P. 

 )بعثت محرم سال هفتم(محاصره اقتصادي 

افزون اسـت، و  سترش روزاسالم در حال پيشرفت و گوقتي قريش مشاهده كردند كه 
ها پنـاه داده   ، نجاشي به مسلماناند شدهمشرف به اسالم  عمر و حمزه : به افرادي مانند

رند، نمايندگان قريش ناكام و غيرموفـق از  ب و مسلمانان در آنجا در آزادي كامل به سر مي
كينه تمـام  شود، آتش خشم و  اند و روز به روز تعداد مسلمانان افزوده مي حبشه باز گشته

وجود آنان را فرا گرفت، حيله و چاره جديدي انديشيدند و تصميم گرفتنـد تـا از طـرق    
و خانـدان او را تحـت فشـار قـرار داده بـه نـابودي        آن حضرت  »اقتصادي ةمحاصر«

بكشانند و بدين طريق از نفوذ و گسترش اسالم جلوگيري به عمل آورند، براي انجام اين 

                                           
 .تمام اين مطالب در صحيح بخاري باب هجرت به سوي مدينه مذكور اند -1
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منصور بـن  « ماني به شرح ذيل و به خطايل گرد هم جمع شده، پيسران تمام قب نيت شوم
 :كعبه آويزان كردند ةآن را امضاء نموده و بر خان» عكرمه
 .هاشم و هواداران محمد ممنوع است ارتباط و معاشرت با خاندان بني هرگونه -1
 .شود هرگونه خريد و فروش و داد و ستد با آنان تحريم مي -2
 .باط زناشويي و وصلت برقرار كندكسي حق ندارد با آنان ارت -3
اين پيمان الزم االجراء است، مگر اينكه محمد را به ما تحويل دهنـد تـا او را بـه     -4

Pقتل برسانيم

)
236F

1(
P. 

اي كـه در   دره(» طالـب  شعب ابي«هاشم به  همراه با تمام خاندان بنيبه ناچار  ابوطالب
لمانان تا سه سال در حال رفت و در آنجا سكني گزيد، مس) هاي مكه قرار داشت ميان كوه

بـا خـوردن بـرگ    اين دوران چنان بر آنان سخت بـود كـه    محاصره و تحريم بسر بردند،
آنچه در احاديث از اصحاب نقل شده كه مـا بـرگ درختـان را     .كردند درختان زندگي مي

به آن تصـريح  » روض األنف«خورديم، مربوط به همين زمان است؛ چنانكه سهيلي در  مي
شبي در حالي كـه بسـيار گرسـنه بـودم     : گويد وقاص مي حضرت سعد بن ابي .كرده است
سـپس آن را   ،م و شستم و بر آتش گذاشـتم كيده شتري را ديدم، آن را برداشتپوست خش

 )P)237F2!مدكوبيده و با آب مخلوط كردم و خور
ـ   هنگامي كه كودكان بر اثـر گرسـنگي گريـه مـي     :كند مي ابن سعد روايت  ةكردنـد، نال

كردنـد، ولـي    خنديدند و شـادي مـي   ها مي رسيد، آن آنان به گوش قريش ميجگرخراش 
حكـيم  «روزي  .آمدند رخوردار بودند، به ترحم ميبعضي از آنان كه از عاطفه و مهرباني ب

توسط غالم خود براي خديجه فرستاد، ابوجهل  خديجه مقداري گندم ةبرادرزاد» بن حزام
آمد، او گرچه كـافر   از جايي مي» ابوالبختري«تفاقاً ديد و خواست مانع از ارسال آن شود، ا

ه فرستاده تـو  خود مقداري غلّ ةشخصي براي عم: اش تحريك شد و گفت بود ولي عاطفه

                                           
آنان محمـد را بـه مـا    : اند، ولي اين جمله كه اين عهدنامه را طبري، ابن سعد و غيره مفصالً ذكر كرده -1

 .تحويل دهند تا او را به قتل برسانيم، فقط در مواهب لدنيه مذكور است
 .روض االنف -2
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 رسول اكرم  .ت بار تا سه سال تمام ادامه داشتشوي؟ اين وضع رقّ از آن ميچرا مانع 
رانجام اين عمل غير انساني ها را متحمل شدند، س و هواداران وي همه اين تكاليف و رنج

آنان را تحريك كرد تا اينكه تصميم به  ةگروهي از دشمنان را تحت تأثير قرار داد و عاطف
 .نقض آن پيمان گرفتند

د بـود،  خو ةهاشم و از افراد ممتاز قبيل خويشاوند نزديك بني» عمرو عامري هشام بن«
 ةنـو » زهيـر «فرسـتاد، روزي نـزد    هاشم گندم و خواربـار مـي   طور مخفيانه براي بنيه او ب

هـا را   آيا سزاوار است كه تو غذا بخوري و بهترين لباس! زهير: عبدالمطلب رفت و گفت
تـوانم آن   من به تنهايي نمي: بوشي، اما خويشاوندان تو گرسنه و برهنه باشند؟ زهير گفت

را پـاره   ظالمانـه  عهدنامه را نقض كنم، ولي چنانكه كسي با من همـراه باشـد، آن پيمـان   
و رفتنـد  » معطم بن عدي«من با تو همراهم، چنانكه هردو نزد : گفت» هشام« .خواهم كرد

 .هـا اعـالم آمـادگي كـرد     مكـاري بـا آن  جريان را با وي در ميان گذاشتند؛ او نيز بـراي ه 
نيز با آنان اعالم همكاري نمودنـد  » بن االسود ةزمع«و » ابن هشام«، »ابوالبختري«همچنين 
آيـا ايـن   ! اي اهل مكه: رو به قريش كرد و گفت» زهير«د همگي به حرم رفتند، و روز بع

هاشم در چنين وضع اسف  است كه ما در آسايش باشيم و بني شرط انصاف و جوانمردي
 .ة ظالمانـه پـاره شـود و از بـين بـرود     دنامهبايد اين ع! باري به سر برند؟ سوگند به خدا

از  ؛ن نخواهد شـد و پيمـان قـريش محتـرم اسـت     هرگز چني: در آن ميان گفت» ابوجهل«
گويي، زمـاني   تو دروغ مي: به ياري زهير برخاست و به ابوجهل گفت» زمعه«سوي ديگر 

و  معطـم از فرصـت اسـتفاده كـرد    خالصـه،  . پيمان نوشته شد، ما راضـي نبـوديم   كه اين
اسـود و   آنگاه عدي بن قيس، معطم بن عدي، زمعه بـن  .برخاست و عهدنامه را پاره كرد
هاشم رفتند و آنان را از دره خـارج كـرده    شده به نزد بني ابوالبختري همراه با زهير مسلح

Pشان برگرداندند هاي خانه

)
238F

1(
P . واقعه مربوط به سال دهم بعثت براساس نوشته ابن سعد اين

                                           
داسـتان اخيـر را فقـط ابـن سـعد نوشـته       . اند اين جريان را مفصالً ابن هشام، طبري و غيره بيان كرده -1

 .است
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فصل آن در جلد سوم بيان خواهد در همان سال واقعه معراج پيش آمد كه داستان م است؛
 .در همان زمان نمازهاي پنجگانه فرض گرديدند ،نينهمچ .شد

 )سال دهم بعثت(ابوطالب و خديجه، وفات 

طالب خارج شده و چند روزي بود كه از جور و ظلم  تازه از شعب ابي آن حضرت 
قريش در امان بودند، ناگهان با حادثه تلخ و نـاگوار ديگـري مواجـه شـدند و حاميـان و      

وفـات ابوطالـب   ه و ابوطالب را از دست دادند، هنگام دلسوزاني همچون حضرت خديج
اميه از قبل آنجا بودند، آن حضرت بـه   ابوجهل و عبداهللا بن ابي. آن حضرت نزد وي رفت

ابوجهل و . »نت گواهي دهمرا بگو تا نزد خداوند به ايما »ال اهللاه إلـال إ«: ابوطالب فرمودند
شـوي؟ بـاالخره    ر خود، عبدالمطلب منحرف ميآيا از دين پد! ابوطالب: اميه گفتند ابن ابي

: كرد و گفـت  ميرم، آنگاه رو به رسول اكرم  من بر دين عبدالمطلب مي: ابوطالب گفت
ابوطالـب از مـرگ ترسـيد، آن حضـرت     : گوينـد  گفتم، ولي قريش مـي  من آن كلمه را مي

)P)239F1»كنم، مگر اينكه خدا مرا منع كنـد  من برايت دعاي مغفرت مي«: فرمودند
P.    ايـن روايـت

 .صحيح بخاري و صحيح مسلم است
كردنـد،   هـاي ابوطالـب حركـت مـي     هنگام مـرگ لـب  : ابن اسحاق روايت كرده است

 گوش خود را به وي نزديـك ) كه تا آن موقع هنوز به اسالم نگرويده بود(حضرت عباس 
اي كـه شـما    كلمـه : گفـت  سپس به رسـول اكـرم    .گفت شنيد كرد و آنچه ابوطالب مي

Pخواند داديد، ابوطالب دارد آن را مي لب را به خواندن آن دعوت ميابوطا

)
240F

2(
P. 

روي اين اساس در مورد ايمان ابوطالب اختالف نظر وجود دارد، ولـي چـون روايـت    
ولـي طبـق اصـول     .لذا محدثين قايـل بـه كفـر وي هسـتند    بخاري صحيح و معتبر است، 

ب كـه راوي آخـر آن مسـي    حديث اين روايت بخاري قابل حجت و استناد نيسـت، زيـرا  
 ،به همـين جهـت   .و هنگام وفات ابوطالب موجود نبوداست كه در فتح مكه مسلمان شد 

                                           
 .در بخاري مذكور نيست ،ستصحيح بخاري باب الجنائز جمله اخير ابوطالب در مسلم مذكور ا -1
 .146/سيره ابن هشام  -2
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)P)241F1»اين روايـت مرسـل اسـت   «: عالمه عيني در شرح اين حديث نوشته است
P . سلسـله در 

روايت ابن اسحق، عباس بن عبداهللا بن معبد و حضرت عبداهللا بن عباس وجود دارند كه 
بنابراين، هردو روايـت بـه لحـاظ    . د، ولي در وسط يك راوي باقي مانده استان هردو ثقه

Pسندي در يك رتبه قرار دارند

)
242F

2(
P. 

نسـبت بـه وي    سي و پنج سال بزرگتر بود، آن حضرت  ابوطالب از رسول اكرم 
: يك بار بيمار شد، آن حضرت بـه عيـادتش رفـت، ابوطالـب گفـت      .بسيار محبت داشت

كه تو را به پيامبري مبعوث كرده بخواه تا مرا شفا دهد، آن حضرت از خدايي ! عمو جان«
هايـت را قبـول    خداونـد گفتـه  «: دعا كردند و وي شفا يافت، آنگاه به آن حضـرت گفـت  

هايـت را قبـول    هاي خدا را قبول كني، او نيز گفتـه  اگر تو گفته«: ايشان فرمودند ،»كند مي
)P)243F3»خواهد كرد

P. 
نيـز   نگذشته بود كه خديجه همسر عزيز آن حضرت  چند روزي از وفات ابوطالب

او قبل از ابوطالب وفـات كـرده   : در بعضي از روايات مذكور است .دارفاني را وداع گفت

                                           
 ).سليمان ندوي( 200/ 4عيني كتاب الجنائز  -1
 .باشـد  ري مسيب است كـه از صـحابه مـي   بنده با اين نظر مؤلف موافق نيستم، زيرا آخرين راوي بخا -2

ـ  ت ابـن  بديهي است كه روايت صحابي از صحابي خواهد بود، لذا مراسيل صحابه حجت اند و رواي
اسحق منقطع است و راوي ترك شده صحابي نيست، خود ابن اسحق نيـز از نظـر اسـتناد در سـطح     

عـالوه بـر ايـن در     .ردو روايت در يك سطوح قرار دارنـد توان گفت كه ه بااليي قرار ندارد، لذا نمي
تأييد روايت حضرت مسيب، از خود حضرت عبـاس در صـحيح بخـاري روايـت اسـت كـه وي از       

به عمويت ابوطالب از سوي شما چه سودي رسيد؟ در حالي ! اي رسول خدا«: پرسيد م رسول اكر
كـرد، آن حضـرت    نمود و پيوسته بـر دشـمنان در بـارة شـما پرخـاش مـي       كه او از شما حفاظت مي

اي كه اثر آن به مغزش نيز خواهـد   او فقط تا قوزك پاها در آتش دوزخ خواهد بود به گونه«: فرمودند
از اين معلوم شد كه از نظر حضرت عباس . »بود ترين طبقه دوزخ مي من نبودم او در پايينرسيد، اگر 

بـاب  «ابوطالب ايمان نياورده بود، حديثي با همين مضمون از ابوسعيد خدري نيز در صحيح بخـاري  

 ).سليمان ندوي(مذكور است » ابي طالب قصة
 .اصابه في احوال الصحابه تذكره ابوطالب -3
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صـحابه و يـاران    .ين حامي و غمخوارش را از دست دادبهتر بود، خالصه آن حضرت 
اسـت، خـود آن   ترين دوران تـاريخ اسـالم    به حال خود مشغول بودند، اين دوران سخت

Pگفتند مي) سال غم و اندوه( »نعام الحز« آن سال را حضرت 

)
244F

1(
P. 

حضرت خديجه در سال دهم بعثت در ماه رمضان و در سـن شصـت و پـنج سـالگي     
آن حضرت در قبرش فرود آمـد، تـا    .به خاك سپرده شد» حجون«در مكان  وفات كرد، و

Pآن موقع هنوز نماز جناره مشروع نشده بود

)
245F

2(
P. 

كس بيم و هراسي نداشتند و با نهايت ، قريش از هيچ وفات ابوطالب و خديجه پس از
يـك بـار ايشـان راه     .دادند رحمي و شقاوت آن حضرت را مورد اذيت و آزار قرار مي بي
 رفتند، يكي از افراد شقي و بدبخت بـر فـرق مبـارك آن حضـرت خـاك ريخـت، آن       مي

ـ   .حضرت با همان حال به خانه آمدند ران گرامـي وضـع رقـت بـار پـدر را      يكـي از دخت
كـرد و اشـك    محبـت گريـه مـي    مشاهده كرد، آب آورد و سر مبارك را شست و از فرط

گريه نكن، خداونـد از  ! دختر جان«: آن حضرت به وي تسلي دادند و فرمودند .ريخت مي
)P)246F3»پدرت حمايت خواهد كرد

P. 

 سفر به طائف

ضـرت تنـگ شـده و از اهـل مكـه      محيط مكه بر اثر اختناق و مظالم قريش بـر آن ح 
آنجا مردم را بـه اسـالم   بروند و در » طائف«مأيوس گشته بودند، لذا تصميم گرفتند تا به 

در طائف اميران و ثروتمندان بزرگي وجود داشـتند، از ميـان آنـان خانـدان      .دعوت دهند
آنجا به  ذانآن حضرت نزد سه برادر از سران و متنفّ .مير، رئيس و رهبر ديگر قبايل بودع

پاسخي . حبيب، رفت و آنان را به اسالم دعوت داد -3. مسعود -2. عبد ياليل -1: هاي نام
اگـر خـدا تـو را بـه     «: يكي گفت .كودكانه و احمقانه بودنهايت  كه آن سه برادر دادند، بي

 .»پيامبري برگزيده، غالم خانه كعبه را چاك كرده است
                                           

 .لدنيهمواهب  -1
 .تمام اين تفاصيل در ابن سعد مذكور است -2
 .طبري ابن هشام ذكر وفات حضرت خديجه -3



 283 طلوع خورشيد نبوت 

 »سي ديگر ميسر نشده بود؟آيا براي خدا غير از تو ك«: دومي گفت
خدا و راستگو باشـي رد   ةگويم، زيرا كه تو برگزيد من با تو سخن نمي«: سومي گفت

يـن ادعـا دروغگـو باشـي،     گفتار تو خالف ادب و باعث عذاب خواهـد شـد و اگـر در ا   
 .»گفتن نيستي سخن ةشايست
ك كردند تا را تحريها بسنده نكردند، بلكه ولگردان و اوباشان طائف  ها به اين گفته آن

و مورد تمسخرش قرار دهند، چنانكه اراذل و اوباش، پيرامون  بر آن حضرت شورش كنند
وي گرد آمدند و هنگامي كه آن حضرت از آنجا حركـت كردنـد، بـر وي شـوريده و بـر      

 .شان مجروح گرديد آلود گشته و بدن پاهاي مبارك سنگ زدند، تا اينكه نعلين مبارك خون
كردنـد و   ها بازوي مبارك را گرفته بلند مـي  نشست، آن ر جراحات شديد ميوقتي بر اث

گفتند و به طور تمسـخر   باران را شروع كرده فحش و ناسزا مي افتاد، سنگ چون به راه مي
Pزدند و استهزاء طبل مي

)
247F

1(
P. 

و  بـود، پنـاه بـرد   » عتبه بن ربيعه«آن حضرت به يك باغ انگور كه متعلق به  ،سرانجام
با وجود اينكه از كفـار بـود، مـردي شـريف و     » عتبه« .ز تعقيب وي منصرف شدندها ا آن

هايي از انگور  داراي مناعت طبع بود، وقتي آن حضرت را در آن حال مشاهده كرد، خوشه
در اين سفر زيـد  . داده، نزد ايشان فرستاد» عداس«در سبد گذاشت و به دست غالم خود 

)P)248F2دكر بن حارثه آن حضرت را همراهي مي
P. 

توقـف فرمـوده،   » نخله«هنگام بازگشت از طائف چند روزي در محل  رسول اكرم 
ـ  » مطعم بن عدي«تشريف بردند و براي » غار حراء«سپس به  ا در پنـاه و  پيام فرسـتادند ت

هـا بـر ايـن بـود كـه هرگـاه كسـي از آنـان          عرف و رسم عـرب  .حمايت وي قرار گيرند
را پنـاه داده و حمـايتش    گرچـه دشـمن بـود، او   كرد،  درخواست پناهندگي و حمايت مي

معطم اين درخواست را پذيرفت و به فرزندانش دستور داد تا مسـلح شـوند و    كردند؛ مي
به حرم بروند، آن حضرت به مكه آمدند، مطعم در حالي كه سوار بر شتر بود به حرم آمد 

                                           
 .اين مطالب مفصالً در مواهب لدنيه به نقل از موسي بن عقبه و در طبري و ابن هشام مذكور است -1
 .516/ 1زرقاني  -2
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نمـاز گزاردنـد و در    آن حضرت به حرم آمـده  .»ام را پناه داده من محمد «: و اعالم كرد
Pگشتند كردند، به خانه باز حالي كه مطعم و فرزندانش او را همراهي و حفاظت مي

)
249F

1(
P. 

بدر وفات كرد، حضرت حسـان كـه شـاعر دربـار      ةمطعم در حال كفر و پيش از غزو
زرقاني اين مرثيـه را در بحـث غـزوه بـدر نقـل       اي سرود؛ الت بود در مرگ وي مرثيهرس

سرودن اين مرثيه در باره معطم كه كافر بود، اشـكالي نـدارد، زيـرا    «: نموده و نوشته است
 .»عمل مطعم قابل ستايش بود

 دعوت قبايل در بازارهاي معروف عرب

نـزد   رسـول اكـرم    آمدنـد؛  وسم حج زماني كه قبايل عرب از هرسو به مكه ميدر م
 بر اين داشـتند كـه در  ها رسم  عربداد،  ها رفته و آنان را به اسالم دعوت مي يك از آنهر

تر پا نمـوده و از جاهـاي دور، قبايـل متعـدد در آن     ها و اجتماعاتي  نقاط مختلف، جشن
آن حضـرت نيـز در آن اجتماعـات و بازارهـاي معـروف نـام        ند؛كرد ها شركت مي جشن

كـه شـاعران و    انـد  كـرده طور خاص ذكـر  ه مورخان ب را »ذوالمجاز« و »مجنه«، »عكاظ«
آن مجالس شركت جسـته و بـا سـرودن اشـعار حماسـي، عشـقي و بـا        سرايان، در  سخن

قبايل معروف عرب كـه در آن اجتماعـات    .كردند هاي خويش محفل را گرم مي يسخنران

                                           
! گيـرد؟  رسي و ارزيابي قرار ميجاي تعجب اينجاست كه اين واقعه چگونه از دو ديد متضاد مورد بر -1

كنـد، او   بر سوء تدبير و نسنجيدگي ايشان حمل مي) نعوذ باهللا(اين سفر آن حضرت را » مارگوليوث«
طائف نزديك مكه و تحت نفوذ قريش قرار داشت و اشراف و سران قريش در آنجا بـاغ و  : گويد مي

كه اهل مكه مخالف وي بودنـد، از مـردم   كردند، لذا هنگامي  مزرعه داشتند و به آنجا رفت و آمد مي
بـر   محمـد  : نويسد مي» سرويليام ميور«طائف اميد اجابت دعوت و همكاري غير معقول بود، ولي 

اثر ايمان قوي و اعتماد به نفس با وجود ناكامي و عدم موفقيت، يكه و تنها به يك شهر سـفر كـرد و   
 ).والفضل ما شهدت به االعداء(وظيفه دعوت و تبليغ اسالم را به انجام رسانيد، 

مقداري از مطالب از مواهب لدنيه گرفته شده كه روايت ابن اسحق است، تعجـب اسـت    .142/ابن سعد 
 !كه ابن هشام اين مطلب را ذكر نكرده است
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، »حنيفـه «، »ةمـرّ «، »غسـان «، »فـزاره «، »محارب«، »عامر بني«: كردند، عبارتند از شركت مي
 .»حضارمه«و » عذره«، »ن كعبحارث ب«، »كلب«، »كنده«، »نضر بني«، »علس«، »سليم«

شد و چون  بردند، ولي ابولهب همه جا حاضر مي آنان تشريف مي ةآن حضرت نزد هم
ايـن  «: كـرد  خاسـت و اعـالم مـي    ميكرد، ابولهب بر نراني ميآن حضرت در اجتماعي سخ

)P)250F1»گويد رتد شده و دروغ ميشخص م
P .آنـان بـا    كردنـد،  حنيفه در يمامه زنـدگي مـي   بني

كه بعداً ادعاي نبـوت  » مسيلمه كذاب«خي و درشتي به آن حضرت پاسخ دادند، نهايت تل
Pكرد، رييس همين قبيله بود

)
251F

2(
Pرفتنـد، حضـرت   » ذهل بن شيبان نيب« ة، هنگامي كه نزد قبيل

كه تـذكر او را  آن پيامبري : ابوبكر نيز با ايشان همراه بود، حضرت ابوبكر به مفروق گفت
تو چه ! برادر قريشي«: و به سوي آن حضرت كرد و گفتمفروق ر اي همين است؟ شنيده

سپس اين آيات را » خدا يكي است و من پيامبر او هستم«: گويي؟ آن حضرت فرمودند مي
 .تالوت كرد

﴿                            

                            

                            

         ﴾ ]۱۵۱: األنعام.[ 

بيائيد تا محرمات پروردگار را براي شما بيان كنم، اينكه با او چيزي را ! بگو اي پيامبر«
را از بـيم گرسـنگي بـه قتـل     شريك نگردانيد و با پدر و مادر نيكـي كنيـد و فرزنـدانتان    

د و هاي ظاهري و باطني نروي ما شما و آنان را روزي خواهيم داد، و نزديك بدي نرسانيد؛
 كرده است به ناحق به قتـل نرسـانيد؛  انساني را كه خداوند گرفتن جانش را بر شما حرام 

 .»اين است آنچه خداوند شما را به آن توصيه كرده شايد شما بر سر عقل آييد

                                           
 ).سليمان ندوي( 15/ 1مستدرك حاكم  -1
 .ابن هشام -2
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در آنجـا حضـور داشـتند، آنـان     » هاني بن قبصيه«و » مثني«، »مفروق«سران اين قبيله، 
يـن و آيينـي كـه    تـرك فـوري د  : قرار دادند، ولي گفتندكالم آن حضرت را مورد تحسين 

كسري شـاه   ةما تحت نفوذ و سيطر ،عالوه بر اين .اند، زودباوري است ها بر آن بوده مدت
ايم كه تحت نفوذ كسي ديگر قرار نگيـريم، آن حضـرت    ايران هستيم و با وي پيمان بسته

 :راستگويي و صداقت آنان را ستود و فرمود
)P)252F1»كند ن خودش حفاظت ميخداوند از دي«

P . رفتند، شخصي به نام » عامر بني«نزد قبيل
اگر اين شـخص  : پس از اينكه موعظ آن حضرت را شنيد، اظهار داشت» بحير بن فراس«

آنگاه از آن حضـرت   .م سرزمين عرب را تسخير خواهم كرددر اختيار من قرار بگيرد، تما
منانت پيروز شوي، آيـا بعـد از تـو رهبـري     اگر ما از تو حمايت كنيم و تو بر دش: پرسيد

 :جامعه به ما واگذار خواهد شد؟ آن حضرت فرمودند
 .»همه چيز در اختيار اهللا است«

خود را آماج حمالت اعراب قرار دهيم و حكومـت و رياسـت بـه     ةما سين: وي گفت
Pپذيريم ما چنين چيزي را نمي! دست ديگران بيفتد

)
253F

2(
P. 

  اكرماذيت و آزار قريش به رسول 

مخالفت كردند و خواستند شديداً  بر اسباب و علل مذكور، قريش با آن حضرت بنا
چنان تحت فشار قرار دهند كه از دعوت و تبليغ اسالم دسـت بـردارد، از سـوء     وي را آن

ابوجهـل، ابولهـب، اسـود بـن عبـد      : اتفاق كفاري كه با آن حضرت همسايه بودند، ماننـد 
بن ابي معـيط   ةبن خلف، نضر بن حارث، منبه بن حجاج، عقب ةيغوث، وليد بن مغيره، امي

و حكم ابن ابي العاص، همگي از اشراف و سران قريش بودند و بـيش از ديگـران بـا آن    
Pورزيدند حضرت دشمني مي

)
254F

3(
P .افكندند، هنگـامي كـه    آنان بر سر راه آن حضرت خار مي

پر  ةبر پشت مبارك، شكمبدر حال سجده  كردند؛ خواندند مسخره مي نماز مي آن حضرت

                                           
 .روض االنف به نقل از قاسم بن ثابت -1
 .»سليمان ندوي« 1305/ 3طبري  -2
 .134/ 1ابن سعد  -3
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كشيدند كه آثار  گذاشتند، شال بر گردن آن حضرت انداخته چنان مي از نجاست آورده مي
وقتي نيروي معنـوي و روحـي آن حضـرت را مشـاهده      .ماند شان باقي مي زخم بر گردن

ناميدنـد، آن   شنيدند، ديوانـه مـي   نبوت را ميگفتند، ادعاي  كردند، به ايشان جادوگر مي مي
رفتند، افراد ولگرد و اوباش، گرد آمده، ايشـان را تعقيـب    حضرت چون از خانه بيرون مي

Pكردند مي

)
255F

1(
P .خواندند، به قرآن پيامبر و  هنگامي كه در نماز جماعت قرآن را با آواز بلند مي

Pگفتند خدا ناسزا مي

)
256F

2(
P. 

. دخواندند، سران قـريش نيـز آنجـا حضـور داشـتن      باري آن حضرت در حرم نماز مي
آورد و چـون محمـد بـه     اي پر از نجاسـت مـي   رفت شكمبه كاش يكي مي: ابوجهل گفت

من ايـن كـار را انجـام    : عقبه گفت .گذاشت يرفت، آن را بر پشت و گردنش م سجده مي
اي مملو از نجاست آورد و بر پشت آن حضرت گذاشت،  دهم، چنانكه رفت و شكمبه مي

حضـرت   .نديدنـد و اظهـار خوشـحالي كردنـد    ر خسران قريش با مشاهد اين منظره بسيا
فاطمه از اين جريان آگاه شد و با وجود اينكه حدود شش سال بيشـتر سـن نداشـت بـه     

شكمبه را برداشت و به عقبه ناسزا گفـت و بـر او نفـرين     سوي آن حضرت حركت كرد؛
Pفرستاد

)
257F

3(
P. 

گفت و مردم را بـه سـوي اسـالم دعـوت      در اجتماعي سخن مي وقتي آن حضرت 
ايـن شـخص دروغ   «: كرد داد، ابولهب به منظور كاستن از تأثير سخنان ايشان، اعالم مي مي
يك بار زماني كه من هنوز مسلمان نشده بـودم،  : كند يكي از صحابه روايت مي .»گويد مي

اي : در ميان مردم رفت و اعالم كرد» ذو المجاز«به بازار  مشاهده كردم كه آن حضرت 
ريخـت،   ابوجهل در حالي كه بر سر مبارك ايشان خاك مـي  »ال اهللاإلـه إال «: بگوييد! مردم

                                           
 .302/ 1مسند امام احمد بن حنبل  -1
 .686/ صحيح بخاري  -2
 .294/ 1صحيح مسلم و زرقاني  –والجهاد  يةوالجز ةوالصلو ةصحيح بخاري، ابواب الطهار -3
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خواهـد شـما پرسـتش الت و     به دام فريب اين شخص گرفتار نشويد، او مي: اعالم نمود
Pعزي را رها كنيد

)
258F

1(
P. 

 .اذيت و آزاري كه در طائف متحمل شدند، قبالً بيان گرديد
عقبه شالي بر گردن ايشان . ندندخوا در حرم خانه كعبه نماز مي يك بار آن حضرت 

اتفاقـاً حضـرت ابـوبكر وارد شـد و بـازوي آن حضـرت را       . پيچاند و آن را محكم كشيد
رساني كه سخنش فقـط   آيا كسي را به قتل مي«: گرفته، از دست عقبه رها ساخت و گفت

 )P)259F2!»همتاست خدا يگانه و بي: اينست
ترين دشمنان آن حضرت بوده  كساني كه سرسخت ،بر حسب نظر ابن سعد در طبقات

اسـود  «، »ابولهـب «، »ابوجهل«: و پيوسته در صدد اذيت و آزار ايشان بودند، عبارت اند از
ابـوقيس  «، »ابن خلف ةامي«، »وليد بن مغيره«، »حارث بن قيس بن عدي«، »بن عبد يغوث

بـن   زهيـر «، »منبه بن الحجـاج «، »نضر بن حارث«، »عاص بن وائل«، »بن مغيره ةبن فاكه
عاص بن «، »عاص بن سعيد بن عاص«، »اسود بن عبداالسد«، »سائب بن سيفي«، »اميه ابي

عـدي بـن   «، »حكم بـن ابـي العـاص   «، »ابن االصدي هذلي«، »بن ابي معيط ةعقب«، »هاشم
آن حضرت و بيشـتر آنـان صـاحب مقـام و منزلـت خاصـي        ةها همساي اين ةهم ،»حمراء
 .بودند

آور بود،  حسرتمكي گرچه براي آن حضرت دردناك و حوادث و رويدادهاي زندگي 
شود كه صداهاي نامـأنوس و   چون در تاريخ جهان نظيري يافت نمي .آور نبود ولي تعجب

نزديك به هـزار سـال بـا     حضرت نوح  .رغبت و اشتياق، شنيده شده باشند بيگانه با
نـش و تهـذيب و   دا ةيونان گهـوار . تنفر و وحشت قوم خود از دعوت توحيد، مواجه بود

ناچـار بـه   » سـقراط «اولين معلم جهان در علم و تمدن است، ولـي در همـان دانشـكده،    
 .پيش آمد» دارزدن« ةمنظر نوشيدن جام زهر شد، براي حضرت عيسي 

                                           
 .23/ 4مسند امام احمد بن حنبل  -1
 .بمكةصحيح بخاري، باب مالقي النبي و اصحابه  -2
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عـادي از زنجيـر حـوادث    اي غير و قـريش انجـام دادنـد، حلقـه    بنابراين، آنچه اعراب 
جا است كه در مقابل اين حوادث و در برخورد روزگار نبود، ولي جاي تدبر و انديشه اين

دادند، سقراط  از خود چه عكس العملي نشان مي با حادثه آفرينان، پيامبر گرامي اسالم 
گشـت و طوفـان   صـبرش لبريـز    ةكاس جام زهر را نوشيد و نابود شد، حضرت نوح 

 .گرديـد ت اعظـم جهـان ويـران و نـابود     سهمگيني را درخواست نمود كه بر اثر آن قسم
يك گروه سي، چهل نفره به وجود آورد و طبق روايت مسيحيان بـه   حضرت عيسي 

خبـاب  «زماني كه حضرت  .ها بود تر از اينباال سرور كائنات  ةدار كشيده شد، اما وظيف
رفـت و   از شكنجه و آزار قريش به تنگ آمده بود، بـه محضـر آن حضـرت    » بن ارث

ت قرمـز  ضـر كنيد؟ رخسار مبارك آن ح دعاي بد نميها  چرا شما در حق اين: عرض كرد
شد و از وسـط   ها گذاشته مي اند كه اَره بر سر آن پيش از شما كساني بوده: فرمودند شد و

راه خود باز نايستادند، خداوند اين امر را بـه پـاي    ةشدند، با وجود اين از ادام دو نيم مي
ـ (» حضـرموت «تـا  » صنعا«طوري كه شترسوار از ه ب ،رساند تكميل مي سـفر  ) ه و تنهـا يكّ

 )P)260F1!كند و جز از خدا از كسي ديگر بيم و هراس نخواهد داشت مي

 مدينه و خاندان انصار

درخشـيد،  هاي نوراني آن در افق مدينـه   خورشيد اسالم در مكه طلوع كرد، ولي اشعه
ني به آنجا رفت و در آنجا سـك  است، هنگامي كه رسول اكرم » يثرب«نام اصلي مدينه 

اختصار  »مدينه«معروف شد، و سپس به نام » شهر پيامبر«يعني  »النبي ةمدين«گزيد، به نام 
ها تكثير شـد و   در دوران بسيار كهن، يهوديان به آنجا آمده سكني گزيدند، نسل آن. يافت

هـا قـرار گرفـت، آنـان در مدينـه و اطـراف آن        اطراف و حوالي مدينه نيز در تصـرف آن 
در باره قـوم يهـود در صـفحات    (كردند،  ها سكونت مي بنا نهاده، در آنهاي كوچكي  قلعه

 ).آينده بيشتر بحث خواهد شد

                                           
 .هليةح بخاري، باب مالقي النبي و اصحابه من المشركين، ذكر ايام الجاصحي -1
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 دند، زماني كه در يمن، سيل معروفبو» قحطان«انصار در اصل اهل يمن و از خاندان 
از يمن خـارج  » خزرج«و » اوس«هاي  گويند، آمد دو برادر به نام مي» سيل عرم«كه آن را 

تمـام انصـار از نسـل همـين دو      ؛ينه آمدند و در آنجا سكونت اختيار كردندشده و به مد
Pباشند برادر مي

)
261F

1(
P.      تـدار و منزلـت خاصـي    وقتي اين خانـدان بـه يثـرب آمـد، يهـود از اق

ها قرار داشت و چون بنـا بـر كثـرت     هاي اطراف مدينه در اختيار آن ود، محلهبرخوردار ب
دادند، از اين جهـت تـا منـاطق دور دسـت مدينـه       اوالد، حدود بيست قبيله را تشكيل مي

كردند، ولي بر اثر  هايي بنا كرده بودند، انصار تا مدتي جدا از هم زندگي مي ها و قلعه محله
بـر همـين وضـع قـرار     پيمان شدند، تا مـدتي   ها سرانجام با يهوديان هم قدرت و نفوذ آن

كردنـد، پيمـان خـود را بـا      داشتند، اما چون جمعيت يهوديان زياد شد و اقتـدار حاصـل  
 .خاندان انصار شكستند

عفت بـود، او ايـن دسـتور را     نهايت عياش و بي بي» فطيون«يكي از سران يهود، به نام 
اي كه عروس گردد، نخست در بساط عيش او قـدم نهـاده بـا وي     هر دوشيزه: صادر كرد

در آن  .سرپيچي كردنـد از آن خلوت گزيند، يهود اين فرمان را پذيرفته بودند، ولي انصار 
برپا شد، خواهر » مالك بن عجالن«زمان مراسم عروسي خواهر يكي از سران انصار به نام 

ب و عريـان گـذر نمـود،    حجـا  در روز عروسي از مقابل برادر خود، مالك بن عجالن بـي 
نـزد خـواهر آمـد و او را سـخت      .مد و اين امر برايش گـران تمـام شـد   آ مالك به غيرت
آيد، بدتر از ايـن خواهـد    آنچه فردا برايم پيش مي! البته«: مت كرد، او گفتنكوهش و مال

برده شد، مالك لباس زنانه پوشيد » فطيون«روز بعد طبق معمول عروس به خلوتگاه  .»بود
ـ   فطيـون رفـت، و در يـك اقـدام متهورانـه       ةو همراه با خواهر خود با ساير زنان بـه خان

هـا حكومـت    زمين شـام فـرار كـرد، در آنجـا غسـاني     را به قتل رساند و به سـر » فطيون«
مدينه  ةبود، او با شنيدن اين موضوع با سپاهي عظيم روان» ابوجبله«كردند و حاكم آنان  مي

سـپس سـران   شد و سران اوس و خزرج را احضار كرد و به آنان هدايا و خلعت بخشيد، 

                                           
مـذكور   152تـا   116/ 1طور مفصل در وفاء الوفاء ه ها در مدينه ب نسب انصار و چگونگي زندگي آن -1

 .است
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ل رساند، پس از اين مـاجرا  هاي مختلفي تمام آنان را به قت يهود را دعوت نمود و با حيله
Pكردندشوكت و قدرت يهود در هم شكسته شد و انصار قدرت و نيرو حاصل 

)
262F

1(
P. 

تا » خزرج«و » اوس«هاي زيادي بنا كردند؛  و محلهها  آنان در مدينه و اطراف آن آبادي
ها، گرفتار درگيـري   هم متحد بودند، اما سرانجام بر اساس فطرت و سرشت عربمدتي با

 .بين آنان به وقـوع پيوسـت  ي با يكديگر شدند و نبردهاي خونين خلي شديديو جنگ دا
و جوانـان طـرفين در   بود كه در آن تمام افـراد معـروف   » بعاث«آخرين نبرد خونين، نبرد 

بـه حـدي   جنگ كشته و نابود شدند، پس از آن انصار بسيار ضعيف و ناتوان شده بودند، 
پيمان خـود قـرار دهـد،     ها را حليف و هم ريش آنكه نزد قريش نمايندگاني فرستادند تا ق

 .ولي ابوجهل مانع از انعقاد چنين پيماني شد
پرستيدند، اما بر اثر مجالست و آميزش بـا يهـود بـا نبـوت و      ها را مي گرچه انصار بت

شـدند،   كه رقيب يهـود محسـوب مـي   كتب آسماني آشنايي پيدا كرده بودند و با وجود اين
هـاي علمـي    علمي آنان اعتـراف داشـتند، يهـود در مدينـه مكتـب      هم به فضل و كمالباز

هـا تـدريس    شد و تـورات در آن  گفته مي» بيت المدارس«ها  تأسيس كرده بودند كه به آن
Pگرديد مي

)
263F

2(
P .انصار، ي و جاهل بودند، از اين جهت برتري علمي يهـود، آنـان را تحـت    ام

مانـد، نـذر    انصاري فرزندي زنده نمـي  تأثير قرار داده بود، به حدي كه اگر براي يك فرد
Pكرد كه چنانچه فرزندش زنده بماند، او را به آيين يهوديت درآورد مي

)
264F

3(
P. 

يهود عموماً بر اين باور بودند كه پيامبري مبعوث خواهد شد، شخصي از انصار به نام 
ـ  » امثال لقمان«اي از كتاب  نسخه» سويد ابن صامت« اب را به دست آورده بـود و آن را كت

از حضـور او در مكـه اطـالع     يك بار به حج رفت، آن حضرت  .كرد ي ميآسماني تلقّ
را بـراي آن حضـرت قرائـت نمـود، آن     » امثـال لقمـان  «او  ،يافت، شخصاً نزد وي رفـت 

تري وجود دارد، آنگاه چند آيه از قـرآن   ارزشنزد من از اين كتاب چيز با: رمودحضرت ف

                                           
 .ذكر شده است» وفاء الوفاء«هاي گوناگون در  اين واقعه به صورت -1

 ).سليمان ندوي( ةاب في بيع المكره و نحوه في الحق و غيركتاب االكراه، ب 1027/ 2بخاري  -2
 )سليمان ندوي. (الدين مالحظه شودبه كتب تفسير تحت آية ال اكراه في  -3
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Pن و تقدير كردمجيد را تالوت نمود، سويد تحسي

)
265F

1(
P .گ جنـ «گشت در  چون به مدينه باز

گري مهارت  در فن شعر و سپاهي» سويد« .شد، ولي به اسالم معتقد شده بود كشته» بعاث
» كامـل «گفتند و از همـين جهـت بـا لقـب      مي» كامل«ها به چنين فردي  تام داشت، عرب

Pشد خوانده مي

)
266F

2(
P. 

وقوع پيوسـت، اوس شكسـت خـورد،    هايي كه ميان قبايل اوس و خزرج به  در جنگ
سران و معتمدان اوس نزد قريش رفتند و درخواست كردند تـا در مقابـل خـزرج تحـت     

از  نيز بود، چون رسول اكـرم  » اياس بن معاذ«ها  حمايت قريش قرار گيرند، در ميان آن
وت ز قرآن مجيد براي آنـان تـال  ها به مكه آگاه شد، نزد آنان رفت و آياتي چند ا آمدن آن

ايد، اين بـه   براي هدفي كه شما آمده! د به خداسوگن: به همراهان خود گفت» اياس« .كرد
ولـي سرپرسـت هيئـت نماينـدگي ابوالحسـن      مراتب از رسيدن به آن هدف بهتر اسـت،  

ايـم، بعـد از آن    ما براي اين كار نيامـده : مقداري سنگريزه برداشته بر صورتش زد و گفت
وفات كرده بود، منقـول   پيش از هجرت آن حضرت » اساي«پيش آمد و » جنگ بعاث«

Pاست كه هنگام وفات بر زبان اياس تكبير جاري بود

)
267F

3(
P. 

 )سال دهم بعثت(آغاز گرايش انصار به اسالم 

در بر اين شيوه استوار بود كه  همچنانكه قبالً ذكر گرديد، عادت مبارك آن حضرت 
در رجـب سـال دهـم     دادند؛ الم دعوت ميموسم حج، نزد سران قبايل رفته آنان را به اس

حاضر جايي كه در حال » عقبه«در  .دادندبعثت نيز نزد قبايل رفته آنان را به اسالم دعوت 
را مالقات كردنـد، نـام و   » خزرج« ةدر آنجا بنا شده است، چند نفر از قبيل» ةمسجد العقب«

                                           
 ).سليمان ندوي( 147/ 3البدايه والنهايه ابن كثير  -1
در . تذكرة سويد در ابن هشام مذكور است، ولي در روض االنف با تفصيل بيشتري ذكر شـده اسـت   -2

. به ميـان نيامـده اسـت   » امثال لقمان«اصابه نيز ذكر گرديده، اما در نسب او اختالف است و بحثي از 
 .207/طبري . طبري نيز داستان سويد را با اشعار وي آورده است

تذكره اياس را امام بخاري : در اصابه مرقوم است. در طبري و اصابه اين واقعه با تفصيل مذكور است -3
 ).سليمان ندوي( 148/ 3 يةالبدا. بير بيان نموده استدر تاريخ ك
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نان را به اسالم دعوت هستيم، آن حضرت آ» خزرجي«: را پرسيدند، آنان گفتند نسب آنان
: آنان رو بـه يكـديگر كـرده گفتنـد     .ها تالوت كردند رآن مجيد براي آندادند و آياتي از ق

آنگـاه همگـي مشـرف بـه اسـالم      » مواظب باشيد يهود در اين امر از شما سبقت نگيرند«
Pشدند

)
268F

1(
Pشان عبارت است از ها شش نفر بودند كه اسامي ، آن: 

 ابوالهيثم بن تيهان -1

                                           
بعضي از مؤلفين، تذكرة اسـالم  . ها نخستين كساني از اهل مدينه بودند كه مشرف به اسالم شدند اين -1

اين مسئله براي خوانندگان كتب سـيره موجـب   . اند ذكر كرده» بيعت عقبة اولي«ها را تحت عنوان  آن
، ابن كثير علـي حاشـيه   624/ 2مستدرك حاكم (هايي مانند  يرا در كتابشود، ز اضطراب و ترديد مي

بر همـين اخـتالف   اول دوازده نفر حضور داشتند، بناخوانند كه در بيعت عقبه  مي) 443/ 9فتح البيان 
نفـر ذكـر    73روايت، بعضي از مصنفين سيرت تعداد افراد را در بيعت عقبه دوم دوازده نفر و بعضي 

آنكه در حقيقت در آغاز، شش يا هشت نفر از اهل مدينـه مشـرف بـه اسـالم شـدند،      اند، حال  كرده
آغاز گرايش انصار «معروف نيست، بلكه به عنوان » بيعت عقبه اولي«ها به عنوان  واقعه قبول اسالم آن

بيعـت  «است و در سال بعد كه يازده يا دوازده نفر به محضر آن حضـرت رسـيدند، بـه آن    » به اسالم
 )سيرت حلبيه. (شود گفته مي» ليعقبه او

 »مـن العـام المقبـل كنـا احـد عشـر فـي العقبـة االولـى«: بـن صـامت بـه وضـوح فرمـوده اسـت       ةحضرت عباد
يعنـي سـال   » العام المقبل«را در » بيعت عقبة اولي«در اين روايت حضرت عباده ) 624/ 2مستدرك (
شود كساني كه قبل از آن  د، پس معلوم ميدر آن يازده نفر شركت داشتن: ينده ذكر كرده و گفته استآ

 .ندارند» بيعت عقبه اولي«مسلمان شده بودند، ارتباطي با 
عقبه هسـتند،  اند، قايل به سه بيعت  ذكر كرده» بيعت عقبه اولي«كساني كه ابتداي اسالم انصار را با عنوان 

كه تفـاد  ر داشتند و سوم آندوازده نفر حضواي كه در آن يازده يا  ن و ديگري آن بيعت عقبهيكي همي
سه واقعه را مربوط به سه سال كه در موسم حـج  جا مشرف به اسالم شدند، و اين هرو سه نفر در آن
ذكـر  » آغاز گرايش انصار بـه اسـالم  «دانند، و كساني كه ابتداي اسالم انصار را با عنوان  پيش آمده مي

و آنكـه  » بيعت عقبه اولـي «ر داشتند، به عنوان اي را كه در آن يازده نفر حضو اند، آن بيعت عقبه كرده
اند، رجوع شود بـه تـاريخ خمـيس     ذكر كرده» بيعت عقبه ثانيه«در آن هفتاد و سه نفر حضور داشتند، 

 ).سليمان ندوي( 367، 362/ 1و زرقاني علي المواهب  317، 316، 306/ 1
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اولين كسي از اصحاب كه در سال اول هجري   هررااسعد بن زامه ام ابو -2
 .وفات نمود

 .در بدر وفات كرد   عوف بن حارث -3

همان مقداري را كه از قرآن تا آن موقـع نـازل     نرافع بن مالك بن عجال -4
 .شده بود، آن حضرت به او آموخت، در جنگ احد به شهادت رسيد

 .همراه بودسه عقبات در هر  قطب بن عامر بن حديده -5

اين صحابي غير از صحابي مشهور، جـابر بـن     جابر بن عبداهللا بن رياب -6
Pعبداهللا بن عمرو است، در غزوه بدر و غيره شركت داشت

)
269F

1(
P. 

 )سال يازدهم بعثت(نخستين بيعت عقبه، 

با آن حضـرت مالقـات و   » عقبه«در سال بعد، دوازده نفر از مدينه حركت كرده و در 
راه بـا  به منظور آموزش احكام اسالم، همـ  درخواست كردند كه مبلّغيند، آنان بيعت نمود

ن تعليم و تربيت آنا را براي» مصعب بن عمير« رسول گرامي  .ها به مدينه اعزام شود آن
مناف و از سابقين در اسـالم و پرچمـدار   مصعب نوة هاشم بن عبد. تعين نموده، فرستادند

سران مدينه  اسعد بن زراره كه يكي از اشراف و ةانبدر بود، او به مدينه آمد و در خ ةغزو
داد،  رفت و مردم را به اسالم دعوت مي يكي از انصار مي ةروز به خانهر. بود، اقامت گزيد

شـدند،   مشـرف مـي   كرد، روزانه يكي دو نفر به اسالم قرآن مجيد را براي آنان تالوت مي
هـايي از   ها گسترش يافت، فقط خانواده اسالم در تك تك خانه» قبا«رفته رفته از مدينه تا 

 .مسلمان نشده بودند» واقف«، »وائل«، »خطمه«قبايل 

                                           
ايـم، زيـرا كـه وي تمـام روايـات       كـرده اين وقايع در تمام كتب تاريخ مذكور اند، ما از زرقاني نقـل   -1

ابـن  . انـد  بعضي تعداد اين افراد را هشت نفر ذكـر كـرده  . مختلف را در يك جا گردآوري كرده است
واقدي ) 22/ 3طبقات (اسعد بن زراره و ابوالهيثم از قبل موجود بودند، : سعد در طبقات نوشته است

ـ  بـه مكـه رفتـه و ايمـان آورد،      زد آن حضـرت  مرقوم داشته كه اسعد بن زراره قبل از اين واقعه ن
اند و بعضي به جـاي جـابر    ها به جاي ابوالهيثم بن تيهان نام عقبه بن عامر بن نابي را ذكر كرده بعضي

 )يمان ندويسل( .اند بن صامت را نام برده ةبن رياب، عباد
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 ةسعد بن معـاذ رئـيس قبيلـ    ؛مفصالً بيان نموده است ابن سعد اين وقايع را در طبقات
كردند، مصعب نزد او رفـت و   اوس بود، تمام افراد قبيله از وي اطاعت و فرمانبرداري مي

وت داد، نخست تعلل ورزيد، ولي به محض اينكه مصعب آياتي چنـد  وي را به اسالم دع
آنگاه بـه تبعيـت از وي، تمـام افـراد      .را تالوت نمود، مشرف به اسالم شداز قرآن مجيد 

 .اوس ايمان آوردند ةقبيل

 )سال دوازدهم بعثت(دومين بيعت عقبه 

منـي،   ةدر عقبانه طور مخفيه سال بعد در موسم حج، هفتاد و سه نفر از انصار مدينه ب
در آن موقع حضرت عباس  .كرده، بر دست ايشان بيعت نمودند مالقات با آن حضرت 

اي « :كه هنوز مسلمان نشده بود، با آن حضرت همراه بود، او خطاب به انصار چنين گفت
ترين فرد خاندان خويش است، ما هميشه در مقابل دشمنان از  گرامي محمد ! خزرجيان

توانيد تا  ايم، ولي حاال مايل است در ميان شما باشد، اگر مي شتيباني كردهوي حمايت و پ
 .»و گرنه همين حاال از وي دست برداريد! فبها .جان از وي دفاع و پشتيباني كنيد سرحد

 .»ايـم  ها بـزرگ شـده  ة شمشـير ما در ساي«: عرض كرد حضرت براء به آن حضرت 
ما و يهود باهم پيمان ! يا رسول اهللا: اشتاظهار د ناگهان ابوالهيثم در ميان سخنانش پريد و

روند، چنـين نباشـد كـه     بعد از بيعت با شما اين پيمان و روابط از بين مي و روابط داريم؛
آن  .رها كـرده و بـه وطـن خـود بـاز گرديـد      هرگاه شما غلبه و تسلط حاصل كنيد، ما را 

شما خون من است، شـما   خون .خير، چنين نخواهد شد«: و فرمودندحضرت تبسم كرده 
دوازده نفر نماينده و برگزيـده از  : سپس آن حضرت فرمودند .»از من و من از شما هستم

ها نه نفر از خزرج و سه نفـر از اوس را بـه محضـر آن حضـرت      ميان خود برگزينيد، آن
 :معرفي كردند، اسامي آنان طبق روايت ابن سعد بدين قرار است

 ).نگ بعاث رئيس و سردار قبيله بودپدر وي در ج( اسيد بن حضير -1

 ابوالهيثم بن تيهان -2

 ).در جنگ بدر شهيد شد( سعد بن خيثمه -3
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تذكره وي قبالً بيان گرديد، او امام جماعت بود و در جنگ احـد  ( اسد بن زراره -4
 ).شهيد شد

 ).در جنگ احد به فيض شهادت نايل آمد( سعد بن الربيع -5

 ).در جنگ موته به شهادت رسيد ،از شاعران معروف است( عبداهللا بن رواحه -6

ساعده نخست او  ة بنيصحابي معروف و نامداري است، در سقيف( سعد بن عباده -7
 ).ادعاي خالفت كرده بود

 ).در بئر معونه به شهادت رسيد(منذر بن عمرو  -8

در بيعت عقبه به نمايندگي از سوي انصار سخن گفت و قبـل از  (براء بن معرور  -9
 ).هجرت آن حضرت وفات يافت

 ).در جنگ احد شهيد شد(عبداهللا بن عمرو  -10

صحابي مشهوري است و احاديث بسياري از وي روايت شده (عباد بن الصامت  -11
 ).است

 ).در جنگ احد شهيد شد( رافع بن مالك -12
 :از انصار بيعت گرفتند تا به وظايف زير عمل كنند رسول اكرم 

ا به قتل نرسانند، به يكـديگر  به خدا شرك نورزيد، دزدي و زنا نكنند، فرزندان خود ر
تهمت نزنند، كار زشت انجام ندهند و در كارهـاي نيـك از آن حضـرت اتبـاع و پيـروي      

Pكنند

)
270F

1(
P. دانيـد   آيا مي! برادران: كردند، سعد بن زراره بلند شد و گفت وقتي انصار بيعت مي

جـن و   اعالم جنگ به عرب و عجم، ةكنيد؟ اين بيعت شما به منزل بر چه چيزي بيعت مي
دوازده نفري كه بـه   .كنيم انيم و بر همين امر بيعت ميد مي! آري: همگي گفتند! انس است

آوردن آنـان   عنوان نقيب و نماينده انتخاب شده بودند، همگي از سران قبايل بودند، اسالم
صـبح آن روز خبـر بيعـت انصـار در عقبـه بـا آن        .آوردن تمام انصار بـود  ة اسالمبه منزل

                                           
بـه بيعـت عقبـه     در كتب سيره مذكور است كه اين شـرايط مربـوط  . اين روايت صحيح بخاري است -1

ها بيعت گرفته بود كه انصـار از ايشـان حفاظـت بـه      اولي بودند، در بيعت عقبه دوم، بر اين امر از آن
 .عمل آورند
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بمبي در ميان قريش صدا كرد، سران قريش براي تحقيق اين خبر نزد انصار  حضرت مانند
الع ها گاليه كردند و چون ديگر همراهان آن هفتاد و سه نفر از جريـان اطـ   آمدند و از آن

اگـر چنـين   : از اين جهت سوگند ياد كردنـد و آن را تكـذيب نمودنـد و گفتنـد     .نداشتند
گشـتند و مدينـه    خالصه انصـار بـه مدينـه بـاز     .ماند ر ميان بود، از ما مخفي نميچيزي د

 به صحابه اجازه دادند پس از مدتي رسول اكرم  .اهگاهي براي اسالم و مسلمانان شدپن
خبر شـدند، شـروع بـه جلـوگيري از     ؛ وقتـي قـريش از مـاجرا بـا    تا به آنجا هجرت كنند

هاي مختلف  ا بهانهطور مخفيانه و به مهاجرت مسلمانان و مزاحمت كردند، ولي صحابه ب
ها به مدينه رفتند، فقط رسول  كردند تا اينكه رفته رفته، اكثر آن از مكه به مدينه هجرت مي

كساني كه به سبب افالس و تهيدسـتي   ،همچنين .، ابوبكر و علي باقي مانده بودنداكرم 
ن نـازل  نتوانستند به مدينه هجرت كنند، تا مدتي در مكه ماندند، و اين آيـه در شـأن آنـا   

 :گرديد

﴿                           

         ﴾ ]۱۷۵: النساء.[ 

را از اين شهري  ما! پروردگارا: گويند و بيچارگاني از مردان و زنان و فرزنداني كه مي«
 .»كه باشندگان آن ستمكارند بيرون كن
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 سرگذشت هجرت
 
 

 )سال اول هجری(





 

 

 ترك ديار به قصد رسيدن به هدف

سو به اچك شمشيرهاي دشمنان اسالم از هرزماني كه در پاسخ به دعوت حق، صداي چك
ولي  در پيش گيرند؛را  رسيد، رهبر بشريت، به مسلمانان دستور داد تا راه مدينه گوش مي

كه هدف اصلي جور و ستم آن ستمكاران بـود، منتظـر فرمـان الهـي      خود رسول اكرم 
ماند، افراد با نفـوذي كـه از اطـراف مكـه مسـلمان شـده بودنـد، مفتخرانـه و داوطلبانـه          

داراي دژ » دوس« ةقبيلـ  .حفاظت آن حضـرت را بـر عهـده گيرنـد     توانستند مسئوليت مي
آن را در اختيـار آن حضـرت قـرار داد و    » طفيل بن عمـرو «ن قبيله محكمي بود، رييس آ

Pپيشنهاد كرد تا ايشان به آنجـا هجـرت كننـد، ولـي آن حضـرت نپذيرفتنـد      

)
271F

1(
P.   همچنـين

آن مسئله را با افراد : همدان اين پيشنهاد را مطرح كرد و اظهار داشت ة بنيشخصي از قبيل
Pضر آن حضرت خواهـد رسـيد  خود به مشورت گذاشته، سال آينده به مح ةقبيل

)
272F

2(
P  لـيكن ،

دست تقدير، اين فخر و شرف را براي انصار اختصاص داده بود، قبل از هجـرت رسـول   
جايگاهي سرسبز و شاداب است، آن حضـرت فكـر   » ةدار الهجر«خواب ديد كه  اكرم 

ولي اين سعادت نصيب مدينـه   ،خواهد بود» هجر«و يا » يمامه«كردند آن جايگاه شهر  مي
Pشد

)
273F

3(
P. 

سال يازدهم بعثت آغاز شد و اكثر صحابه به مدينه هجرت كرده بودند، در همين حال 
بسـيار   اين داسـتان  .يز رخت سفر هجرت بستندن فرمان الهي صادر شد و آن حضرت 

بـا وجـود انتخـاب اختصـار در     / جذاب و جالب است و به همـين لحـاظ امـام بخـاري     
گرچه  .مرقوم داشته است قل از حضرت عايشه لتأليفاتش آن را با شرح و تفصيل و به ن

هفت، هشت سـال سـن نداشـت ولـي اظهـارات او در واقـع       عايشه در آن موقع بيش از 

                                           
 .ن قاتل نفسه ال يكفرباب الدليل علي أ 58/صحيح مسلم  -1
 .359/ 1، زرقاني علي المواهب 613/ 2مستدرك  -2
 .)سليمان ندوي( النبي ة بخاري، باب هجر -3
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او در  ها شنيده اسـت، همچنـين   و حضرت ابوبكر است كه از آن اظهارات رسول اكرم 
 .بدو واقع هجرت حضور داشت

شوند و اسـالم در   ه تقويت ميوقتي سران قريش مشاهده كردند كه مسلمانان در مدين
كـه محـل برگـزاري جلسـات     (» دارالنـدوه «در  روز به روز رو بـه گسـترش اسـت،    آنجا

عمومي تشكيل دادند، در آن جلسه تمام سران  ةجلس) گيري قريش بود مشورتي و تصميم
ابـوالبختري،  عقبه، ابوسفيان، جبيرين معطم، نضر بن حارث بن كلـده،  : قبايل قريش مانند

بن خلـف   ةبن اسود بن مطلب، حكيم بن حزام، ابوجهل، نبيه و منبه، امي ةمعهشام، زابن 
: يكـي گفـت   .كـدام نظـري ارايـه داد   ظر هرو غيره شركت داشتند، پس از شور و تبادل ن

تبعيـدش كنـيم،   : ديگري گفـت  .زنجير بسته و او را زنداني كنيم دست و پاي محمد را با
طور ناگهاني با شمشيرها بر ه نه بدي انتخاب شوند و شبااز تمام قبايل افرا: ابوجهل گفت

قبايـل مختلـف    در اين صورت خون بهاي او ميـان  .ي حمله برده او را از پاي درآورندو
توانند به تنهايي با قبايل متعدد به جنگ و مبارزه بپردازند،  هاشم نمي شود و بني تقسيم مي

افراد منتخب، شتابزده خـود   .اء تصويب شدنديدند و به اتفاق آراين پيشنهاد را همگي پس
ها ورود به مكاني را كـه زن   آن حضرت رسانده و آن را محاصره كردند، عرب ةرا به خان

دانستند، از اين جهت بيرون خانه توقف كردنـد تـا آن    در آنجا باشد، عيب و نادرست مي
 .شان را انجام دهند حضرت از خانه بيرون روند، آنگاه مأموريت

بسياري از آنان بر اثـر   جود اينو اي داشتند، با عداوت ديرينه با رسول اكرم  قريش
 .گذاشتند ي كه بر آن حضرت داشتند، اموال و كاالهاي خود را نزد ايشان امانت مياعتماد

ايشان از تصميم قـريش  . هاي زيادي نزد آن حضرت گرد آمده بود و از اين جهت، امانت
به من فرمـان هجـرت   : اساس حضرت علي را طلبيده فرمودندآگاه شده بودند، روي اين 

مرا كه ) شال(» برد«داده شده است و من عازم مدينه هستم، امشب در بستر من بخواب و 
امانات را به صـاحبان   كشيدم، بر خود بكَش و فردا صبح تمام هنگام خواب روي خود مي

كفـار تصـميم بـه    افته بود كه شب بسيار خطرناكي بود، حضرت علي اطالع ي .آنان بسپار
اند و امشب بستر خواب ايشان، مورد هجوم پست طينتان مكه واقع  قتل آن حضرت گرفته
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انگـاه گُـل   خواهد شد، و ممكن است به قربانگاهي تبديل شود، ولي در نظر خيبر، آن قرب
 .اي جلوه كرده بود خانه

 ار همسفر در وادي عشقيدو 

حضرت ابوبكر رفـت   ةز هجرت، هنگام ظهر به خاندو سه روز پيش ا رسول اكرم 
 در: خانه شـد و بـه ابـوبكر گفـت    در را زد، پس از كسب اجازه وارد و بر حسب معمول 

در اينجا جـز  : ابوبكر عرض كرد! كنيم، لذا خانه را تخليه كن هم مشورت ميمورد امري با
آن  .)درآمده بوددر آن موقع عايشه به عقد آن حضرت ( ،اهل بيت شما ديگر كسي نيست

هجرت داده شده است، حضرت ابوبكر با نهايـت مسـرت    ةبه من اجاز: حضرت فرمودند
شـود؟ آن   ركابي شما نصـيبم مـي   آيا شرف مصاحبت و هم! پدرم فدايت باد: اظهار داشت

ابوبكر از چهار ماه قبل دو شتر را براي سفر هجرت آمـاده كـرده   ! آري: حضرت فرمودند
محسـنِ عـالَم گـوارا    . ها را شما انتخاب كنيـد  يكي از آن: رض كردبود، به آن حضرت ع

ت قيمت حاضرم آن را قبول با پرداخ: كرد كه مورد احسان كسي قرار گيرد، لذا فرمود نمي
عايشه در آن موقع خردسال بود، خواهرش حضرت اسماء . ابوبكر به ناچار پذيرفت كنم؛

اي قـرار   كرد و غذاي دو سه روز را در كيسـه  سفر را مهيا ةمادر عبدالرحمن بن زبير توش
اين همان افتخـاري   .ه كرد و با آن دهانه كيسه را بستخود را پار) كمربند(» نطَاقِ«داد و 

Pشود ياد مي» ذات النطاقين«است كه تا به امروز به همان مناسبت از او با لقب 

)
274F

1(
P. 

ذشـت، در عـالم   آن حضرت را محاصـره كردنـد و پاسـي از شـب گ     ةوقتي كفار خان
. خواب فرو رفتند و آن حضرت در حالي كه آنان در خواب بودنـد، از خانـه بيـرون شـد    

 ،تو از تمام جهان برايم عزيزتر هسـتي ! اي مكه«: خانه كعبه را مشاهده كرد و چنين گفت
با حضـرت ابـوبكر از قبـل قـرار     . »دهند اقامت در تو را نمي ةولي فرزندان تو به من اجاز

                                           
 .ةصحيح بخاري، باب الهجر -1
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بوده پناه بردند و اين غار امـروز نيـز   » كوه ثور«آنگاه هردو به غاري كه در . دندگذاشته بو
Pاست وجود دارد و زيارتگاه مسلمانان جهان

)
275F

1(
P. 

خوابيـد و بامـدادان،    ها در غار مـي  عبداهللا فرزند حضرت ابوبكر كه نوجوان بود، شب
يش اطـالع حاصـل   رفت و از تصميم و اقدامات قـر  زماني كه هوا تاريك بود، به مكه مي

غالم و چوپـان  . داد ها اطالع مي آمد و به آن و پدرش مي كرده شامگاه نزد آن حضرت 
برد و مسيرشان را طوري  ها گوسفندان را براي چرا به همان حول و حوش مي ابوبكر شب

هـا اسـتفاده    بـوبكر از شـير آن  داد كه از نزديكي غار عبور كنند تا آن حضـرت و ا  قرار مي
دختـر  » اسماء«ه است كه ولي ابن هشام نوشت. ها تا سه روز همين شير بود ذاي آنغ كنند؛

اينگونه سه شـبانه روز را در غـار سـپري     رساند؛ ابوبكر هر شب غذا تهيه كرده به غار مي
Pكردند

)
276F

2(
P. 

مشـاهده   حضرت علـي را بـر رختخـواب    بامدادان وقتي كفار به جاي رسول اكرم 
Pاندكي زنداني و سپس رهـايش كردنـد   .حرم بردهكردند، او را دستگير و به 

)
277F

3(
P .   آنگـاه بـه

د تـا اينكـه   سـو افـرادي را فرسـتادن   بـه هر . و يار غار او مشغول شدند تالش رسول اكرم
ها را شنيده انـدوهگين شـد و بـه آن     حضرت ابوبكر صداي پاي آن نزديك به غار آمدند،

ي خـود را بنگـرد، مـا را    دشمن آنقدر نزديك شده كه اگر زير پا: عرض كرد حضرت 
 .)اندوهگين مباش اهللا با ماست( »ن اهللا معناإال تحزن «: آن حضرت فرمودند. خواهد ديد

معروف است هنگامي كه كفار نزديك غار آمدند و خواستند وارد غار شوند، خداونـد  
 دستور داد تا در دهان غار درختي آمده آشيانه ساختند و تخم گذاشتند و كبوتران حرم از

ايـن روايـت   ) همچنين عنكبوت آمد و بر دهان غار تارهايي تنيد. (نسل همان دو كبوترند
غيـره مأخـذ آن را نيـز بيـان      بـزاز و  ،زرقـاني . مفصالً ذكر كرده اسـت » مواهب لدنيه«را 

                                           
قله كوه تقريباً يك مايـل ارتفـاع دارد كـه    . اين غار به فاصلة سه مايل در سمت راست مكه قرار دارد -1

 .»سليمان ندوي« 380/ 1زرقاني . دريا از باالي آن قابل رويت است

 .هاجريندر باب مناقب الم. موجود است ةتمام اين تفصيالت در صحيح بخاري باب الهجر -2
 .»س« 1234/ 3طبري  -3



 305 سرگذشت هجرت 

» عـون بـن عمـرو   «راوي اصلي اين روايت، . اساس اند ولي تمام اين روايات بي .اند داشته
يعني پوچ ( »ال شـيء«: گويد بن معين امام فن اسماء الرجال مي نسبت به وي يحيي. است

راوي ديگـر ايـن   . او منكر الحديث و مجهـول اسـت  : گويد امام بخاري مي. است) و هيچ
چنانكه عالمه ذهبي در ميزان . الحال استل است و او نيز مجهو» ابومصعب مكي«روايت 

را نقل كرده و خود اين روايت را نيـز  تمام اين اقوال » ون بن عمروع«االعتدال در تذكره 
Pبيان نموده است

)
278F

1(
P. 

را كه يكي از كفـار و مـورد   » داهللا بن اريقطعب«ز چهارم از غار بيرون آمدند، خالصه رو
را به سـوي  ها  اعتماد بود، به عنوان راهنما در قبال اجرت با خود بردند، او در جلو بود و آن

كامل راه رفتند، روز دوم هنگام ظهر، گرماي سـختي   يك شبانه روز .كرد مدينه راهنمايي مي
اي استراحت كنند، به اطـراف   در سايه پيش آمد، حضرت ابوبكر خواست تا رسول اكرم 

را جـارو زد و شـال   اي داشت، از مركب پايين آمده آنجا  نگاه كرد تخته سنگي ديد كه سايه
بكر به قصـد ميسرشـدن   آن حضرت مشغول استراحت شدند، حضرت ابو .خود را گستراند

تـا پسـتان    :غذايي به تالش افتاد، در همان نزديكـي چوپـاني بـه نظـر رسـيد بـه او گفـت       
آورد و  آنگـاه مقـداري شـير از او گرفـت و نـزد آن حضـرت        ؛گوسفندي را تميز كنـد 

: حضـرت نوشـيده فرمودنـد   آن  .خلوط كرده به آن حضرت تقديم نمودمقداري آب با آن م
Pده است، آفتاب متمايل شده بود، لذا از آنجا حركت كردندوقت حركت فرا رسي

)
279F

2(
P. 

و يا ابوبكر را دستگير كرده بيـاورد يكصـد    هركس محمد : قريش اعالم كرده بودند
Pشتر جايزه به او داده خواهد شد

)
280F

3(
P. »از اين مژدگاني آگـاه شـد بـه دام    » سراقه بن جعشم
ت و ابـوبكر حركـت كـرده بودنـد،     وقتي كه آن حضر. حرص افتاد و آنان را تعقيب كرد

                                           
ـ   » حيثيت روايتي داليل و معجزات عمومي«تحت عنوان  307/ 3النبي ة در سير -1 طـور  ه ايـن روايـت ب

 »سليمان ندوي«. كامل مورد نقد و بررسي قرار گرفته است
 .تمام اين تفصيالت در صحيح بخاري باب مناقب المهاجرين مذكور است -2
آالت كسـري بـه غنيمـت گرفتـه شـد،      و هنگامي كه ايران فتح شـد و زيـور  د سراقه بعداً مسلمان ش -3

 .حضرت عمر دستوانه كسري را به وي بخشيد
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سراقه آنان را مشاهده كرد و در حالي كه سوار بر اسب بود، بـا شـتاب خـود را بـه آنـان      
حمله كند يا ولي اسب به زمين افتاد، تيري از تركش بيرون آورد و فال گرفت كه  ؛رساند

 ةيجـ آمد، اما يكصد شتر در نظر وي چنان ارزش داشت كـه بـه نت  در» خير«خير؟ جواب، 
هاي  اعتنايي نكرد، دوباره بر اسب سوار شد و به پيش تاخت، اين بار هم دست» تير فال«

اسب تا زانوها در زمين فرو رفت، از اسب پايين آمد و دوباره فال گرفت، مجـدداً همـان   
دريافت كرد، عزم و همتش پست گرديـد و يقـين دانسـت كـه     » تيرِ فال«پاسخ قبلي را از 

ن حضـرت آمـد و   قصدش به جايي نخواهد رسيد، نزد آ ست و سوءدست غيبي در كار ا
آن حضـرت بـه    .ان بيان نمود و درخواست امان كرداعالميه و تصميم قريش را براي ايش

اي بنويسد، عامر بن فهيـره بـر    غالم ابوبكر دستور داد تا برايش امان نامه» عامر بن فهيره«
Pاي از چرم، امان نامه را نوشت قطعه

)
281F

1(
P. 

رده بود به حضرت زبير در حالي كه از شام كاالي تجارت خريداري ك ،سن اتفاقاز ح
در ميان راه با آن حضرت و ابوبكر مالقات كرد و چنـد دسـت    گشت؛ طرف مدينه باز مي

ابن سـعد   .اي بود به آنان هديه نمود آن سفر غربت، نعمت غير مترقبهلباس گرانبها كه در 
 ةگرچـه در نقشـ  . ن سفر مقدس را يادداشت كرده استدر طبقات تمام منازل و مراحل آ

 :برند ها لذت مي ولي ارادتمندان از گرفتن نام آنشود  ها يافت نمي امروزي نشاني از آن
ايـن محـل   (» رابغ«، »اذاخر«، »حدائد«، »مرحج«، »ةمدلج«، »لقف«، »ةالمر ةثني«، »حزار«

) رت نمـاز مغـرب را خواندنـد   امروز نيز بر سر راه حجاج قـرار دارد، در آنجـا آن حضـ   
 .»ةحجاب«، »عقيق«، »ةركوب«، »جدوات«، »عرج«، »قاحه«، »عثانيه«، »ذاسلم«

 طلوع ماه چهارده از افق مدينه

ها قبل خبر حركت آن حضرت به سوي مدينه به اهل مدينه رسيده بود، شـهر   از مدت
م با افتخار و شـور و  مدينه كامالً چشم انتظار و غرق در سرور و شادي بود، اطفال معصو

                                           
شود كه در مواقع اضطراري نيز قلم و دوات بـا   از اين معلوم مي .النبي  ةصحيح بخاري، باب هجر -1

 .آن حضرت همراه بود
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تـابي از   روز با بيمردم هر! آيند مي پيامبر اكرم : گفتند اي با يكديگر مي شوق فوق العاده
شـيده بـا حسـرت    شـدند و تـا نيمـروز انتظـار كس     شهر خارج شده در محلي جمـع مـي  

يك روز منتظر ماندند و سپس برگشتند، فـردي از يهوديـان از بـاالي قلعـه،      .گشتند برمي
اد كـه ايـن مسـافر تـازه وارد،     آن حضرت را مشاهده كرد و با قـرائن تشـخيص د  موكب 
بانـگ بلنـد   » كسي كه در انتظار بوديـد آمـد  ! اي اعراب«: باشد، فرياد برآورد مي محمد

 نموده به استقبال ايشان شـتافتند؛  تكبير از تمام شهر مدينه برخاست، انصار خود را مسلح
گفتند، در آنجا قبايل زيـادي   مي »قباء«و »عاليه«د كه به آن اي بو در سه مايلي مدينه، محله

كلثـوم  «و رئـيس آن  » عمرو بن عوف« ةكردند، از همه آنان مهمتر قبيل از انصار زندگي مي
به آنجا وارد شد، تمام افراد قبيله از فـرط مسـرت و    وقتي آن حضرت  .بود» بن الهدم

شـد كـه سـرور دو جهـان     » كلثـوم «ار نصيب سر دادند و اين افتخ» اهللا اكبر«شادي نداي 
انصار از هرسو، گروه گروه بـه مالقـات ايشـان    . ميزباني او را پذيرفت و ميهمان وي شد

(كردند آمدند و عرض سالم مي مي
282F

1(. 
ـ    او  ةاكثر بزرگان صحابه كه پيش از آن حضرت به مدينه هجرت كرده بودنـد، بـه خان

 اد، خبـاب، سـهيل، صـفوان، عيـاض، عبـداهللا بـن      بوعبيده، مقداچنانكه . فرود آمده بودند
Pهنوز ميهمان او بودنـد  سرح و عمير بن عوف  مخرمه، وهب بن سعد، معمر بن ابي

)
283F

2(
P .

 .از مكه حركت كرد، او نيز به آنجا آمد از سفر آن حضرت ،سه روز بعد حضرت علي 
نجا ماندند، اند كه آن حضرت فقط چهار روز در آ نويسان، نوشته مام مورخين و سيرهت

در آنجا . و همين مقرون به صحت است. ولي در صحيح بخاري چهارده روز مذكور است
قطعه زميني كـه در آن خرمـا خشـك    . براي اهل قبا مسجدي بنياد گذاشت پيامبر اكرم 

د با دست مبـارك آن  مسج ةدر همان زمين شالود. كردند مربوط به حضرت كلثوم بود مي
 :گويد أن همين مسجد قرآن ميو در ش حضرت ريخته شد،

                                           
 .158/، طبقات ابن سعد سيره نبوي 56/صحيح بخاري،  -1
 .ابن سعد، تذكره كلثوم بن هدم -2
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﴿                         

             ﴾ ]۱۰۸: التوبه.[ 

تر است كه تو در آن قيام  ده شايستهالبته مسجدي كه از روز اول بر تقوا بنيان نهاده ش«
در آن مسجد مرداني هستند كه پـاكيزگي را دوسـت دارنـد و خداونـد پاكيزگـان را      . كني

 .»دوست دارد
هنگـام برداشـتن   . كـرد  آن حضرت نيز در ساختن مسجد همراه بـا كـارگران كـار مـي    

پدر و : گفتند يآمدند و م ارادتمندان و ياران مي .شد هاي سنگين، كمر مبارك خم مي گسن
آن حضـرت   كنـيم؛  هـا را حمـل مـي    ت ندهيد ما آنشما خود را زحم! مادر ما قربانت باد

Pنمـود  كرد، ولي دوباره سنگي ديگـر حمـل مـي    ها را قبول مي درخواست آن

)
284F

1
PP

(
P.   حضـرت

شـد، ايـن    كرد، و چـون خسـته مـي    عبداهللا بن رواحه شاعر بود، او نيز با گارگران كار مي
 :دسرو اشعار را مي

 أفلــح مــن يعــالج المســاجد
 

 ويقــــرأ القــــرآن قائمــــا وقاعــــداً 
 

 وال يبيت الليل عنه راقداً 
 

 
ماننـد،   هـا بيـدار مـي    خواننـد و شـب   سازند و در حال قرآن مي كساني كه مسجد مي«

 .»رستگارند
Pكرد با وي همخواني مي نيز در قافيه اشعار رسول اكرم 

)
285F

2(
P. 

جديدي از اسـالم اسـت، از ايـن جهـت     ي دوران سرآغاز شكوفاي» قبا«ورود اسالم به 
انـد كـه آن    ، اكثر مـورخين متفـق  اند كردهورخين با اهتمام خاصي تاريخ آن را يادداشت م

مـيالدي   622بر سال سپتام 20حضرت در هشتم ربيع االول سال سيزدهم بعثت مطابق با 

                                           
 .180/ 1وفاء الوفاء، به نقل از طبراني كبير  -1
 .181/ 1وفاء الوفاء، به نقل از ابن شيبه  -2
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مـاه  ارم تيرته است كـه روز پنجشـنبه چهـ   محمد بن موسي خوارزمي نوش وارد قبا شدند؛
Pاسكندري بود 923مطابق با دهم ماه ايلول سال 

)
286F

1(
P. 

 :مورخ يعقوبي از دانشمندان هيئت و رياضي چنين نقل كرده است
 دقيقه 6درجه و  23: ج سرطانخورشيد در بر

 درجه 2: زحل در برج اسد
 هدرج 6: مشتري در برج حوت

 درجه 13: زهره در برج اسد
 .درجه 15: عطارد در برج اسد

)287F2(P)در روز جمعه(هارده روز از چ پس
P كردند،  آن حضرت به سوي شهر مدينه حركت

سالم وقت نماز فرا رسيد، در همانجا نمـاز جمعـه را خواندنـد،     در مسير راه در محله بني
 .اي ايراد فرمودند خطبه ،قبل از نماز

مردم آن حضرت در تاريخ اسالم بود، هنگامي كه  ةاين اولين نماز جمعه و اولين خطب
اي  سو با شور و شادي فوق العـاده هر فرمايي آن حضرت آگاه شدند، از مدينه، از تشريف

Pخويشاوندان آن حضرت، مسلح شده به استقبال آمدند نجار بني .هجوم آوردند

)
288F

3
PP

(
P فدائيان ،

قبايل مختلف انصـار در مسـير    .ه در دو طرف راه، صف كشيده بودنداسالم از قبا تا مدين
اين خانه، ايـن  ! اي رسول خدا«: كرد اي به آن حضرت عرض مي د، هر قبيلهراه قرار داشتن

كردنـد، وقتـي    آن حضرت تشكر كرده دعـاي خيـر مـي    .»مال، همگي در اختيار شماست
نزديك مدينه رسيد، مدينه حـال و هـوايي ديگـر بـه      »تثني الوداع«موكب آن حضرت به 

                                           
نوشته شده كـه صـحيح آن    733طور اشتباهي ه در عيني طبع قسطنطنيه ب .354/ 2عيني شرح بخاري  -1

خـوارزمي روز   .گيـرد  ول، بيسـتم آن قـرار مـي   اه ايلطبق محاسبات جديد به جاي دهم م. است 933
 .پنجشنبه را يقين كرده ولي براساس محاسبات جديد روز دوشنبه است

اگر طبق محاسبه خوارزمي روز ورود، پنجشنبه محاسبه نشود، بعـد از چهـارده روز، جمعـه خواهـد      -2
 .بود

 .اين واقعه در مواضع متعدد صحيح بخاري مذكور است -3
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اسـتقبال آن حضـرت بيـرون آمـده      زنان، مردان، جوانان، كودكان، همگي به. خود گرفت
 :سرودند ها رفته اين اشعار را مي بودند، زنان بر پشت بام

 طلـــــــــــــــع البـــــــــــــــدر علينـــــــــــــــا
 

 مـــــــــــــن ثنيــــــــــــــات الــــــــــــــوداع
 

 وجـــــــــــب الشـــــــــــكر علينـــــــــــا
 

Pمــــــــــــــــــا دعــــــــــــــــــى هللا داع

)
289F

1(
P 

 

 :خواندند زدند و اين سرود را مي مي خردسال طبلدختركان 
ــــي النجــــار  نحــــن جــــوار مــــن بن

 

 يــــــا حبــــــذا محمــــــدًا مــــــن جــــــار
 

: آيا شما مرا دوست داريد؟ آنـان گفتنـد  «: آن حضرت خطاب به آن دختركان فرمودند
 .»من هم شما را دوست دارم: ايشان نيز فرمودند! آري

مسجد نبـوي اسـت، متصـل بـه     حضرت ابوايوب انصاري جايي كه امروزه جزو  ةخان
اشت و وقتي موكب نبوي به آنجا رسيد، كشمكش شديدي ميان مردم وجود د .مسجد بود
كشي شـد و   قرعه ،سرانجام .ة او رحل اقامت افكندخواست آن حضرت به خان هركس مي

Pاين شرف و افتخار بزرگ، نصيب ابوايوب انصاري گرديد

)
290F

2(
P. 

                                           
نسبت به اشعار نخست، زرقاني تحقيق جامعي نموده است و به اين اعتراض ابن . 187/ 1 وفاء الوفاء -1

در مواهـب مرقـوم   . در جانب شام واقع است نه در جانب مكه، پاسخ گفته است» الوداع ثنية«قيم كه 
شـعار  در بخـاري نيـز ايـن ا   . اين اشعار را حلواني برحسب شرايط شيخين روايت كرده اسـت : است

ممكن است در هـردو موقـع ايـن    . ميان اين دو روايت تناقضي نيست د ولي در غزوه تبوك،منقول ان
 .اشعار سروده شده باشند

در اصابه في احوال الصحابه با همين نام از وي ذكر شـده و ايـن واقعـه در    . نام ابو ايوب خالد است -2
چون هـركس خواهـان ايـن     در اكثر كتب سيره و تاريخ نوشته شده است كه. آنجا بيان گرديده است

 ،شـتر مـرا بـه حـال خـودش وا گذاريـد      : بود كه آن حضرت به خانه او بروند، آن حضرت فرمودند
چنانكه شـتر بيـرون خانـة    . چون او از جانب خدا مأمور است ،هركجا زانو زند، همانجا خواهم رفت

 ةسـلم بـاب الهجـر   ولي در صحيح م. از اين جهت آن حضرت همانجا اقامت گزيد. ابوايوب زانو زد
هنگامي كه ميان مردم در مـورد ميزبـاني از آن حضـرت كشـمكش واقـع شـد، ايشـان        : مذكور است

شـود   از اين ثابت مي. هاي عبدالمطلب اند ها دايي گزينم، زيرا آن من نزد بني نجار اقامت مي: فرمودند
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طبقـه بـااليي را بـراي آن حضـرت آمـاده كـرد، ولـي آن         ،ابوايوب دو طبقه بود ةخان
ابوايوب در شبانه روز  .نمود دگان، طبقه پايين را انتخابكنن حضرت براي سهولت مالقات

ماند،  ي ميفرستاد و آنچه بعد از تناول آن حضرت باق دو بار به محضر آن حضرت غذا مي
مانـد، او و   جـايي كـه نشـان انگشـتان آن حضـرت بـاقي مـي        .خوردند او و همسرش مي

خوردند، جايي كـه نشـان انگشـتان آن حضـرت در غـذادا وجـود داشـت،         همسرش مي
ـ  .داد ان خود را در همانجا قرار مير تبرك انگشتابوايوب به طو طـور اتفـاقي   ه يك روز ب

آب در طبقه فوقاني شكت و اين خطر احساس شد كه مبادا آب به طبقه پايين نفوذ  ةكوز
شود، در خانه فقط يك لحـاف بـراي پوشـيدن وجـود      كند و باعث اذيت آن حضرت 
Pرا جذب كند ها ها انداخت تا آب داشت، ابوايوب آن را روي آب

)
291F

1(
P. 

به مدت هفت ماه در آنجا اقامت داشتند و پـس از اينكـه مسـجد نبـوي و      رسول اكرم 
بعداً ذكر خواهـد   تفصيل اين مطلب .ماده شد، به آنجا نقل مكان كردندهاي اطراف آن آ حجره

د دو شتر و مبلغ پانص» غالم خود«زماني كه آن حضرت به مدينه آمدند، به زيد و ابورافع  .شد
حضـرت   .ة آن حضرت را بـه مدينـه بياورنـد   ها را به مكه فرستادند تا خانواد درهم داده و آن

از  ،خواهران خود را به مدينه بياورداي نوشت تا مادر و  نامه» عبداهللا«ابوبكر نيز به فرزند خود 
 ةكـرد، زينـب بـه وي اجـاز     رقيه با حضرت عثمـان در حبشـه زنـدگي مـي     دختران پيامبر 

را با خـود  » سوده«المؤمنين  توانست فقط فاطمه، ام كلثوم و امبه مدينه را نداد، زيد ن مهاجرت
Pعبداهللا به مدينه آمد ،حضرت عايشه ل همراه با برادر خود. به مدينه بياورد

)
292F

2(
P. 

 هاي ازواج مطهرات بناي مسجد نبوي و حجره

گرفـت،   ام مـي بايسـت انجـ   در مدينه اولين كاري كه مـي  بعد از اقامت رسول اكرم 
ساختن مسجد براي عبادت و انجام فرايض ديني مسلمانان بود، تا آن زمان محل خاصـي  

                                                                                                             
امـام بخـاري در تـاريخ     .حضرت ابوايوب از همان خاندان بود. اند كه آن حضرت عمداً به آنجا رفته

 .صغير تصريح كرده است كه اقامت در خانة ابوايوب بر اثر همان خويشاوندي بود
 ).حاكم، وفاء الوفاء(اصابه، تذكرة ابوايوب، زرقاني به نقل از قاضي ابويوسف  -1
 .43/ابن سعد، جزء نساء  -2
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شد، آن حضرت و يارانش نماز را  هرجا كه ميسر مي .راي نماز و عبادت تعيين نشده بودب
Pكردند اقامه مي

)
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1
PP

(
P . نجار  در آنجا احداث شود، متعلق به بنيزميني كه قرار بود مسجد نبوي

هـا را بـه    آن در آن تعدادي قبر و چند درخت خرما وجود داشت، آن حضـرت   بود كه
 حضور طلبيد و آنان درخواست نمودند تا آن قطعه زمين را صدقه كننـد، ولـي پيـامبر    

ها پرداخت كرد؛ قبرها نبش شـدند و زمـين    نپذيرفتند؛ آنگاه ابوايوب قيمت زمين را به آن
نيـز   و كار ساخت آن آغاز گرديد؛ سرور كـونين  مسجد پياده شد  ةهموار گرديد؛ نقش

 :خواندند آوردند و اين سرود را مي كرد؛ اصحاب سنگ مي همدوش با ياران خود كار مي
 اللهــم ال عــيش اال عــيش اآلخــرة

 

ـــــــاغفر االنصـــــــار والمهـــــــاجرة  ف
 

Pكردند آن حضرت نيز سرود فوق را با آنان زمزمه مي

)
294F

2(
P. 

يستي در اسالم بود، و به دور از هرگونه تكلـف بـا   ز اين مسجد تصوير كاملي از ساده
ـ   هاي درخت خرما و سـتون  ديوارهايي از خشت خام، سقفي از ليف و شاخه  ةهـايي از تن

قبله به سمت بيت المقدس قرار داده شد؛ ولي وقتي بـه دسـتور   ! درخت خرما ساخته شد
قسمت شـمالي مسـجد،    خداوند قبله از بيت المقدس به سوي بيت اهللا تغيير پيدا كرد، در

 .شـد  د، هنگام باران، گلِ آلوده ميچون داخل مسجد چيزي جز خاك نبو .دري باز كردند
ها را  يك در محل نماز خود آنهايي آورده و هر با خود سنگريزه يك بار صحابه از بيرون

بهتـر اسـت تمــام مسـجد بــا    : آن را پسـنديدند و فرمودنــد  فـرش كـرد؛ آن حضــرت   
ساخته شد كه در آنجا كساني كه » اي صفه«اي از مسجد،  شود، در گوشهها فرش  سنگريزه

پس از اينكـه سـاختمان مسـجد نبـوي تكميـل      . كردند مكان و مأوايي نداشتند زندگي مي
تا آن زمـان فقـط    اي ازواج مطهرات در نظر گرفته شد،هايي بر گرديد، متصل با آن حجره

از ايـن جهـت    .ت درآمده بودنـد به ازدواج آن حضر حضرت سوده و حضرت عايشه ب
فقط دو حجره بنا گرديد، بعداً كه ساير ازواج شرف همسـري بـا آن حضـرت را حاصـل     

بـا چـوب و ليـف درخـت     هايي به تعداد آنان از خشت خام و پنج حجـره   كردند، حجره

                                           
 .ابوداود، باب بناء المسجد -1
 .و زرقاني 357/ 2و باب الحج، باب البيوع، عيني  ةبخاري، باب المساجد، باب الهجر -2
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هاي ام سلمه، ام حبيبـه،   حجره: ها از اين قرار بود ترتيب ساخت حجره خرما ساخته شد؛
در قسـمت شـمالي و    ،)رضـي اهللا عـنهن  (ويريه، ميمونه و زينب بنـت جحـش   زينب، ج

Pها قرار داشتند روبروي آن )رضي اهللا عنهن( هاي عايشه، صفيه و سوده حجره

)
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P. 

ها طوري با مسجد اتصال داشتند كه وقتي آن حضرت در مسـجد بـه اعتكـاف     حجره
هـا   ج مطهـرات كـه در حجـره   آوردند و ازوا نشستند، سر مبارك را از مسجد بيرون مي مي

هـا   و عـرض آن ) حدود پـنج متـر  (ها ده ذراع  طول حجره .شستند نشسته بودند، آن را مي
ها به قدري پايين بـود كـه    بود، سقف آن) حدود سه تا سه و نيم متر(شش تا هفت ذراع 

Pها پرده آويزان بود رسيد، بر دروازه دست آدمي به آن مي

)
296F

2(
P هـا در   كـه شـب  ، چراغي نبود

ها روشن شود، از سران و ثروتمندان انصار، حضرت سعد بن عبـاده، سـعد بـن معـاذ،      آن
شـير   هـا بـراي آن حضـرت     آن. عمارة بن حزام و ابوايوب همسايه آن حضرت بودند

 حضرت سعد بن عباده، هـر شـب   .فركردند فرستادند و ايشان بر همان شيرها اكتفا مي مي
كه گاهي شير و گاهي روغن وجود  آن خورشت ف بزرگي از غذا گاهي دروقت شام، ظر

Pفرستاد داشت به محضر آن حضرت مي

)
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 اهدا كرد، پيامبر  تمام دارايي خود را به آن حضرت » ام انس«مادر حضرت انس 
بخشـيدند و خـود،   » ام ايمـن «خـود   ها را بـه دايـة   هديه انس را قبول كردند و سپس آن

 .را ترجيح دادندزيستي  ندگي در فقر و فاقه و سادهز

 مشروعيت اذان

در اسالم مركز و محور اصلي تمام عبادات، وحدت قلبي و اجتماع مسلمانان است، تا 
، نماز )مانند ساعت(آن هنگام به دليل نبودن نشاني خاصي براي تعيين وقت و زمان معين 

ـ  . م و تربيـت خاصـي نداشـت   ريـزي، نظـ   ظر اوقات نماز و برنامهبا جماعت از ن ا مـردم ب
برنـامگي مـورد پسـند آن     ايـن بـي   .آمدنـد  براي اداي نماز بـه مسـجد مـي   تخمين وقت، 

                                           
 .161/طبقات ابن سعد، سيره نبوي  -1
 .الوفاء مفصالً ذكر شده استو وفاء  11/ 8ها در ابن سعد  جرهكيفيت ح -2
 .116طبقات ابن سعد، كتاب النساء  -3
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كه مردم را در وقت مقرر بـراي  نبود، لذا قصد فرمودند تا افرادي تعيين شوند  حضرت
هايشان فرا خوانند، اما انجام اين امر نيز باعث زحمت و مشكل بود،  برگزاري نماز از خانه

نظريات مختلفـي مطـرح   . ا براي مشورت در اين باره فرا خواندندصحابه ر پيامبر اكرم 
هنگام نماز، پرچمي روي مسجد برافراشته شود تا مردم با مشاهدة آن به : شد، يكي گفت

را » اذان«پيشنهاد  حضرت عمر فاروق  .پسنديدندسوي آن حضرت اين پيشنهادات را ن
ند و به حضرت بالل دستور دادنـد تـا   آن حضرت اين پيشنهاد را مورد قبول قرار داد داد،

Pاذان گويد

)
298F

1(
P. 

اذان از يك سو اعالم مناسبي براي اداي نماز و از سويي ديگر، پنج بار دعـوت علتـي   
 .در شبانه روز، به دين اسالم بود

ه مذكور است كه پيشنهاد اذان را عبداهللا بن زيد داده كـ در بعضي از كتب صحاح سته 
در روايتي ديگر مذكور است كه براي حضرت عمـر   .بود چگونگي آن را در خواب ديده

نيز اذان در خواب تلقين شده بود، اما در مقابل روايت صحيح بخاري، روايتي ديگر قابـل  
Pترجيح نيست

)
299F

2(
P .   در صحيح بخاري فقط آمده است كه پيشنهاد استفاده از صـداي بـوق و

اذان را پيشـنهاد  صداي زنگ ناقوس به محضر آن حضرت عرضه شد، ولي حضرت عمر 

                                           
 .بن زيد مذكور نيستدر بخاري واقعه عبداهللا ا. ابوداود باب بدء االذان و بخاري، باب االذان -1
اين روايت عالوه بر صحيح بخاري، در صحيح مسلم، ترمذي و نسايي نيز موجـود اسـت، لـيكن بـا      -2

توجه به تمام روايات و با توجه به تحقيقات علماء در اين باره و صورت صـحيح مسـئله، چنـين بـه     
اي برگـزاري  د كـه بـر  نظر خود را چنين بيان كـر  كه حضرت عمر در مقابل نظر ديگرانرسد  نظر مي

يـك   »او ال تبعثـون رجـالً ينـادي بالصـلوة«: چنانكه در بخاري اين الفاظ مذكور اند .نماز، اذان اعالم شود
الصـلوة «نظر او را پسنديده و فرمودند با جملة  رسول اكرم  .م كندنفر را بفرستيد تا براي نماز اعال

ديگر از صحابه اذان را در خواب ديدند و آن  و بعضي پس از آن رسول اكرم . اعالم گردد »جامعـة
در  .ه اذان رايج و معمـول دسـتور دادنـد   را از جانب اهللا تلقي كرده پذيرفتند و طبق آن ب حضرت آن

خذ و سند و روض االنف، باب بدء االذان، اين مطالب به طور مفصل با مأ زرقاني فتح الباري، نووي،
 )سليمان ندوي. (مذكورند
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د، و از موضوع ديـدن  ه بالل دستور دادند تا اذان گويبر مشورت او بداد و آن حضرت بنا
 .خواب ذكري به ميان نيامده است

 مؤاخات يا پيمان برادري

هـا   سر و سامان آمـاده بودنـد، گرچـه بعضـي از آن     مهاجرين هنگام هجرت از مكه بي
از مكه خارج شده و نتوانسته بودند چيـزي   مخفي رطوه ه نيز بودند، ولي بثروتمند و مرفّ

هاي انصـار در اختيـار مهـاجرين     يحتاج اوليه زندگي را با خود بياورند، با آنكه خانهاز ما
مهاجرين دوست نداشتند كـه زنـدگي    .بودريزي مستقل  قرار داشت، اما نياز به يك برنامه

كسـب خـو گرفتـه و امـرار معـاش      با كـار و   در مدينه با نذر و صدقه بسر برند،خود را 
اراده فرمودند تا  از اين جهت پيامبر اكرم  .، ولي چون كامالً دست خالي بودندكردند مي

 .ها و انصار رابطة اخوت و برادري ايجاد كنند ميان آن
انصـار را احضـار   بنابراين، وقتي كار ساخت مسجد در شُـرُف تكميـل و اتمـام بـود،     

ه آن ز انصار و مهاجرين در خانة حضرت انس بـن مالـك كـ   ي مركب اا نمودند، و جلسه
 تعداد مهـاجرين چهـل و پـنج نفـر بـود، آن حضـرت        .موقع ده ساله بود، تكشيل شد

ها برادران مسلمان شما هستند، آنگاه يـك نفـر از انصـار و     اين: خطاب به انصار فرمودند
در دادند، و آنان به منزلـة بـرا   يك نفر از مهاجرين را دوتا دوتا با يكديگر برادر ديني قرار

يك از انصار برادر مهاجر خود را به خانه خـويش بـرد و   حقيقي يكديگر قرار گرفتند، هر
تو و نصـف ديگـر    ها مال نصف اين: تمام دارايي خود را بر او عرضه كرد و اظهار داشت

زن  سعد بن ربيع كه با عبدالرحمن بن عـوف بـرادر قـرار گرفتـه بـود، دو      .مال من است
دهم تا شـما بـا وي ازدواج    ها را طالق مي من يكي از آن: داشت، او به عبدالرحمن گفت

Pكنيد، ولي عبدالرحمن با تقدير و تشكر، از انجام اين امر امتناع ورزيد

)
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1(
P. 

                                           
، و واقعـه عبـدالرحمن بـن عـوف در صـحيح      178/و اسامي افراد مفصالً در ابن هشـام   ةذكر مؤاخا -1

 .بخاري، كتاب المناقب، باب ايخاء النبي مذكور است
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Pمال و دارايي انصار، زمين و نخلستان بود، درهم و ديناري نداشتند

)
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1(
Pها به رسـول   ، آن

ها نيز ميان ما و برادران ما تقسيم شـوند، مهـاجرين تـاجر و     عرض كردند كه باغ اكرم 
بـه همـين لحـاظ آن     .ت با شغل كشاورزي آشـنايي نداشـتند  بازرگان بودند و از اين جه

كار و زحمت كشـاورزي را خـود مـا    : ها را رد كرد، انصار گفتند حضرت اين پيشنهاد آن
ما و برادران مهاجر ما تقسيم  ها حاصل شود، ميان شويم و آنچه محصول از آن متحمل مي

Pگردد، مهاجرين اين را پذيرفتند

)
302F

2(
P. 

اين اخوت و رابطه برادري صورت واقعي و عملي به خود گرفت، به طوري كـه اگـر   
رسيد و برادران تني  كرد، مال و دارايي او به برادر مهاجرش مي يك نفر انصاري وفات مي

كردن به اين فرمـان الهـي بـود     واقع عملشدند، و اين در  فرد فوت شده از آن محروم مي
 :كه

﴿                           

              ﴾ ]۷۲: األنفال.[ 

هـاي خـويش و    جهاد كردند با مال آوردند و هجرت كردند وهمانا كساني كه ايمان «
ـ   انج ، بعضـي از  دهاي خويش در راه اهللا و آناني كه مسلمانان را پناه دادند و يـاري كردن

 .»آنان ولي و وارث بعضي هستند
پس از جنگ بدر، وقتي مهاجرين از نظر مالي و مايحتاج خودكفا شده و ديگر نيـازي  

 :اين آيه نازل شد به كمك انصار نداشتند،

﴿          ﴾ ]۷۵: األنفال.[ 

از آن به بعد ضابطه تقسيم مال انصار از ميان رفت، چنانكه در كتب تفسير و حديث با 
 .صراحت مذكور است

                                           
 .313/صحيح بخاري،  -1
 .312/صحيح بخاري  -2
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 نضـير از سـرزمين خـود بيـرون رانـده      م هجري زماني كه افراد قبيله بنيدر سال چهار
انصار  ها قرار گرفت، رسول اكرم  هايشان در اختيار مسلمان ها و نخلستان شدند و زمين

بضاعتي هستند، اگر شـما رضـايت داريـد     مهاجرين افراد بي: ها فرمود را خواست و به آن
هـاي   و بـاغ  ها ها بدهيم و شما زمين ايم به آن نضير به غنيمت گرفته را كه از بنيهايي  زمين

ها را  هاست و اين زمين هاي ما مال آن زمين: انصار اظهار داشتند .پس بگيريد نخل خود را
 )P)303F1!نيز به آنان بدهيد

بنگـريم  پيوسته بر اين ايثار و از خودگذشتگي انصار افتخار خواهد كرد، حـاال   ،جهان
 مهاجرين در مقابل اين همه گذشت و ايثار انصـار چـه واكنشـي از خـود نشـان دادنـد؟      

عد بن ربيع اموال و دارايي خود را بر عبدالرحمن بن عوف عرضه داشت و هنگامي كه س
خداونـد در دارايـي تـو    : ها را قبول نمايد، وي اظهار داشت درخواست كرد كه نصف آن

بـازار  » قينقـاع «سعد بن ربيع او را بـه  ! بركت عنايت كند، مرا به بازار مدينه راهنمايي كن
پنير خريد و با  حمن به آنجا رفت و مقداري روغن ومعروف مدينه راهنمايي كرد، عبدالر

هـاي   آمدي حاصل شـد كـه توانسـت بـا آن هزينـه     طي چند روز، در. كرد آن تجارت مي
Pازدواج خود را بپردازد و

)
304F

2(
P  رفته رفته چنان در شغل تجارت پيشرفت كرد و در كسب مال
كاالها ) شود  مياگر بر خاك دست بگذارم، طال: به قول خودش(و ثروت موفق گرديد كه 

شد، غوغايي در شـهر   و اموال تجارت او بر هفتصد شتر حمل و روزي كه وارد مدينه مي
Pگشت برپا مي

)
305F

3(
P. 

بـود و  » سنح«بعضي از صحابه مغازه داير كردند، محل كار حضرت ابوبكر صديق در 
ـ  » قينقـاع  بني«حضرت عثمان در بازار . كرد مي) پارچه فروشي(آنجا بزازي در  د و بـه خري

                                           
 .20/فتوح البلدان طبع اروپا  -1
بـين   اب كيـف آخـي النبـي    اين جريان در دو جا در صحيح بخاري مذكور است، كتاب البيوع و ب -2

 )سليمان ندوي. (ةولو بشا ليمةالمهاجرين و االنصار، باب الو
 .315 – 314/ 3اسدالغابه  -3
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Pپرداخت فروش خرما مي

)
306F

1(
P . حضرت عمر نيز مشغول تجارت شـدP

)
307F

2(
P .   و دامنـة تجـارت و

Pاش تا ايران نيز گسترش يافته بود بازرگاني

)
308F

3(
P. هـاي كوچـك و    ساير صحابه نيز به تجارت

 .بزرگ مشغول شدند
وقتي مردم در بارة كثرت روايت حديث بـه حضـرت   : در صحيح بخاري مذكور است

كننـد؟ او   چرا ديگر اصحاب اينقدر حديث روايت نمـي : كردند و گفتندابوهريره اعتراض 
ها مشغول تجارت و كسـب و   تقصير من در اين مورد چيست؟ آن: در پاسخ اظهار داشت

 .كار در بازار بودند و من شب و روز در بارگاه نبوت حضور داشتم
 .برگرداندند هاي انصار را به آنان تمام مهاجرين نخلستانوقتي خيبر فتح گرديد، 

 :در صحيح مسلم، باب الجهاد روايت است كه
، َردَّ َأنَّ َرُسوَل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم َلمَّا فـََرَغ ِمْن ِقَتاِل َأْهِل َخْيبَـَر، َواْنَصَرَف ِإَلى اْلَمِديَنةِ «

 .»ُحوُهْم ِمْن ثَِمارِِهمْ اْلُمَهاِجُروَن ِإَلى اْألَْنَصاِر َمَناِئَحُهُم الَِّتي َكانُوا َمنَ 
گشـت، مهـاجرين    از جنگ خيبـر فـارغ شـد و بـه مدينـه بـاز       وقتي آن حضرت «

 .»ها هديه كرده بودند، مسترد نمودند هاي انصار را كه به آن نخلستان
هاي خالي از مسكن و  مشكل مسكن مهاجرين به اين صورت حل شد كه انصار زمين

هايي  هايشان قرار داشت به آنان واگذار كردند و آن نهبدون زراعت خود را كه در جوار خا
قبل از همه، . هاي مسكوني خود چند اتاق را به مهاجرين دادند كه زمين نداشتند، از خانه

زهره در سـاخت،   افراد قبيله بني. د را تقديم كردحارثة بن نعمان، زمين متصل به منزل خو
مقـداد و عبيـد،    ،يد، به حضرت عثمانبه حضرت زبير بن عوام يك قطعه زمين بزرگ رس

                                           
 .130/ 3ابن سعد  -1
 .400/ 4مسند احمد بن حنبل  -2
 .347/ 3ابن حنبل  -3
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Pهاي واگذار شد هاي انصار، زمين نيز جنب خانه

)
309F

1(
P.  اسامي بعضي از كساني كه بر اثر پيمان

Pباشد مؤاخات و برادري، با يكديگر برادر ديني قرار گرفتند، به شرح صفحة بعد مي

)
310F

2(
P: 

**** 
 :از انصار :از مهاجرين

  
 انصاريحضرت خارجه بن زيد  حضرت ابوبكر
 حضرت عتبان بن مالك انصاري حضرت عمر

 حضرت اوس بن ثابت انصاري حضرت عثمان
 حضرت سعد بن معاذ انصاري حضرت ابوعبيده جراح
 حضرت سالمة بن دقش حضرت زبير بن العوام

 حضرت ابوايوب انصاري حضرت مصعب بن عمير
 حضرت حذيفة بن يمان حضرت عمار بن ياسر
 حضرت منذر بن عمرو حضرت ابوذر غفاري
 داءحضرت ابودر حضرت سلمان فارسي

 حضرت ابو رويحه حضرت بالل
 حضرت عباد بن بشر حضرت ابوحذيفه بن عتبة بن ربيعه

 حضرت ابي بن كعب حضرت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل
 

خانمـان و بـه    بيدادن به مهاجران رسد به منظور سر و سامان  نظر مي رابطة اخوت به
اي براي  اما در حقيقت انجام اين عمل وسيله برقرار شده بود؛ وان يك ضرورت مقطعيعن

                                           
 .تمام اين تفاصيل در معجم البلدان، ذكر مدينه منوره موجود اند -1
 .179/ابن هشام  -2
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تكميل اهداف بزرگ اسالمي قرار گرفت، اسالم عبـارت از حاكميـت تهـذيب اخـالق و     
سـاالران   انديشه و سـپه و بدين منظور نياز به وزراء، صاحبان تدبر و  ؛تكميل فضايل است

ايـن   ميمنت شرف صحبت و همنشيني با رسول اكـرم   باشد، به بركت و ميدان نبرد مي
ها و استعدادها در مهاجرين پديد آمده بود، و اين صالحيت را داشتند كه از مكتب  قابليت

تربيت آنان ديگر صاحبان استعداد هم تربيت شده، جامعه بشري را بـه سـوي هـدايت و    
 .تعالي سوق دهند

ين امر مالحظه شـده بـود كـه ميـان اسـتاد و      ت اسالمي ابنابراين، در ايجاد رابطة اخو
. پذيري الزم است، مراعات شوداي كه براي تربيت  رفتاري و سليقهشاگرد، آن هماهنگي 

شود،  وم ميبا بررسي و تحقيق بيشتر در مورد قضيه عقد اخوت بين مهاجرين و انصار معل
اي و رفتاري و خانوادگي  هم برادر قرار داده شدند، امر تفاهم سليقهميان هردو نفري كه با

هرگاه به اين امر از ديدگاه سطحي و نظري توجيـه كنـيم شـايد    . نيز ملحوظ گرديده بود
هـا نفـر    هـاي ده  طبـايع و سـليقه  چنين پنداريم كه در چنين مدت كوتاهي موازنة صحيح 

ها و خصوصيات مقام نبوت بـه   ممكن به نظر برسد، اما بايد بپذيريم كه اين از ويژگيغير
 .آيد ساب ميح

 قبل از بعثت آن حضرت » زيد«حضرت سعيد بن زيد از عشرة مبشره است، پدر او 
پيرو آيين ابراهيمي و گويا مقدمة جيش اسالم بود، سعيد در آغوش وي تربيت يافته بود، 

او يـا   مادرش نيز همراه بايدن دعوت اسالم به آن لبيك گفت، از اين جهت به محض شن
در خانة سعيد بن زيـد و بـا تشـويق او بـه      حضرت عمر  .شده بودقبل از او مسلمان 

در قرار داده شدند؛ سـعيد  اسالم گرايش حاصل نمود، سعيد و ابي بن كعب با يكديگر برا
لحاظ علم و فضل از فضالي صحابه بود، ابي بن كعب به مقـامي رسـيد كـه حضـرت      به

نبـوت و در فـن قرائـت، پيشـوا و     گفت، از منشيان بارگاه  مي »سيد المسلمين«عمر به او 
Pصاحب نظر بود

)
311F

1(
P. 

                                           
 .اصابه، ذكر ابي بن كعب -1
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ابوحذيفه فرزند عتبة بن ربيعه رييس قبيله قريش بود، به همين جهت با عباد بن بشـر  
بـه   حضرت ابوعبيدة بن جراح كه رسول اكـرم   .قبيلة اشهل، برادر قرار داده شد سردار

بود و از طرف ديگـر عاطفـة   داده بودند، از يك سو فاتح آينده شام  »امين االمة«وي لقب 
داد، چنانكـه در غـزوة بـدر     پدري و فرزندي در مقابل اسالم، او را تحت تأثير قـرار نمـي  

ولي سـرانجام،   .فت، نخست حقوق پدري را رعايت كردوقتي پدرش در مقابلش قرار گر
اوس برقرار شـد،  پدر را فداي اسالم نمود، رابطه اخوت وي با سعد ابن معاذ رييس قبيلة 

نثاري در راه اسالم بود، بني قريظه حليـف و   سعد ابن معاذ نيز مظهر كاملي از ايثار و جان
پيماني با رابطة اخوت و ابوت برابر اسـت، بـا    ها رابطة هم پيمان او بود و از نظر عرب هم

صد نفر از حليفان قابل اسالم قرار گرفتند، وي چهاروجود اين هنگامي كه بني قريظه در م
 .انان خود را فداي اسالم كردپيم و هم

ميان بالل و ابو رويحه، سلمان فارسي و ابودرداء، عمار بن ياسر و حذيفة بـن يمـان،   
مصعب و ابوايوب انصاري چنان وحدت و يكدلي وجود داشت كـه بـر اثـر آن نـه فقـط      

حضرت عبدالرحمن بـن عـوف    كرد؛ ه استاد از شاگرد كسب فيض ميشاگرد از استاد بلك
فروخت، و در كنار سعد بن ربيع برادر ديني  ظرف پر از پنير بر سر گذاشته و مي در مدينه

. ت و دارايي دست يافت كه شـرح آن قـبالً بيـان شـد    خود كه ثروتمند بود، به چنان ثرو
نوازي را ادا كردند كـه   انصار به قدري از مهاجرين پذيرايي نموده و حق برادري و مهمان

انصـار   وقتي بحرين فتح گرديد، رسول اكرم . توان يافت ميدر تاريخ، نظيري براي آن ن
نخست همـان  : انصار گفتند. »قصد دارم تا آن را ميان شما تقسيم كنم«: را طلبيده فرمودند

Pمقدار زمين به برادران مهاجر ما داده شود آنگاه ما قبول خواهيم كرد

)
312F

1(
P. 

شـديداً  : ض كـرد حاضر شد و عر در يكي از روزها شخصي به محضر آن حضرت 
؟ جواب »آيا چيزي براي خوردن هست«: گرسنه هستم، آن حضرت از اهل بيت پرسيدند

آيا كسي هست كه «: فقط آب موجود است، آن حضرت رو به حضار كرد و فرمود: رسيد
سپس او را به  .»من حاضرم«: حضرت ابوطلحه عرض نمود» از اين شخص ميزباني كند؟

                                           
 .صحيح بخاري، فضايل انصار -1
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ها هست چيزي ديگر نيست، ابوطلحه بـه   فقط غذاي بچه: خانة خود برد، همسرش گفت
هرسـه نفـر   چراغ را خاموش كن و همان غذا را جلوي مهمان قرار بـده،  : همسرش گفت

بردنـد و خـالي بـر     ابوطلحه و همسرش فقط دست را تا كاسه مي .سر سفرة غذا نشستند
در بارة همـين واقعـه    خورند، گذاشتند تا به ميهمان وانمود كنند كه دارند غذا مي دهان مي

 :اين آيه نازل گرديد

﴿             ﴾ ]۹: احلشر.[ 

 .»دهند گرچه دچار فقر باشند ديگران را بر خود ترجيح مي«

 صفه، اولين دانشگاه علوم اسالمي

 گرچـه  اسـت،  اولمتـد  و معروف اصطالحي اسالم تاريخ و فرهنگ در »صفه اصحاب«

 بـود  سايباني آن و شود، مي گفته سايبان به »صفه« .نيستند آگاه خوبي به آن حقيقت از مردم

 داشـتن  بـا  صـحابه  اكثـر  بـود،  شده ساخته مسجد به متصل نبوي، مسجد از اي گوشه در كه

 يزن افرادي ولي .داشتند نيز را زراعت و كار ،تجارت :قبيل از دنيوي هاي مشغله ديني مشاغل

 اسـالم  بخش حيات مكتب از فراگيري و عبادت وقف فقط را خود زندگي كه داشتند وجود

 ازدواج هـا  آن از يكـي  هرگـاه  و نداشـتند  فرزنـد  و زن آنـان  بودند، كرده رسالت دانشگاه و

 جمع هيزم و رفته بيابان به روزها آنان از اي دسته شد؛ مي خارج گروه آن مجموعة از كرد، مي

 كردند؛ مي تهيه اي آذوقه شان همراهان و خود برايي و فروختند مي و آوردند مي شهر به كرده،

 حضـرت  آن احاديـث  و الهـي  كـالم  شنيدن به و يافته حضور رسالت بارگاه به روز در آنان

 .كردند مي استراحت و رفتند مي »صفه« همان به ها شب و دادند، مي فرا گوش
 از هيچيك براي مالي توانايي عدم دليل به بود، گروه همين افراد از نيز ابوهريره حضرت

 ميسـر  )پوشـيدند  مـي  شلوار و پيراهن جاي به كه شالي دو( رداءي و ازار همزمان، تهيه آنان

 انصـار  شـد،  مـي  آويزان آنان زانوهاي باالي تا كه بستند مي گردن به طوري را رداء شد، نمي

 تا گاهي كردند، مي استفاده آن از فهص اصحاب و آويزان سقف بر آورده را خرما هاي خوشه

 آمدنـد  مي مسجد به  اكرم رسول اوقات بسا .شد نمي ميسر آنان براي غذايي پياپي روز دو



 323 سرگذشت هجرت 

 شـدت  اثر بر نماز ميان در ولي شدند مي شريك جماعت در نيز ها آن كردند، مي اقامه نماز و

 ديوانه را ها آن آمدند، مي مدينه بيرون از كه كساني افتادند؛ مي زمين بر رفته حال از گرسنگي

Pپنداشتند مي

)
313F

1(
P. 

 به چون و فرستاد، مي ها آن براي را آن تمام آوردند، مي اي صدقه  حضرت آن نزد وقتي

 آن و نشست مي ها آن با و نمود مي احضار را آنان شد، مي آورده طعامي هديه و دعوت عنوان

 انصـار  و مهـاجران  ميان را ها آن  اكرم رسول ها شب اوقات، اغلب .كرد مي تناول را طعام

 خانه به را صفه اصحاب از نفر دو يا يك خود توان حسب بر هركس يعني كردند، مي تقسيم

 هشـتاد  گـاهي  داشت، زيادي ثروت و مال عباده بن سعد حضرت .داد مي غذا و برد مي خود

Pخورانـد  مـي  غذا برده خود خانة به را آنان از نفر

)
314F

2(
Pرسـول اكـرم    ؛ نـان حـال آنـان را    چ

كرد كه يك بار حضرت فاطمة زهرا از آن حضرت درخواست كرد كه بـر اثـر    مراعات مي
، لـذا كنيـزي بـه مـن عنايـت      انـد  شدههاي من زخمي  هاي آسياب، دست چرخاندن سنگ

چگونه من به تو كنيزي بدهم در حالي كه اصـحاب صـفه   «: فرماييد، آن حضرت فرمودند
 )P)315F3»برند؟ گرسنه به سر مي

كردنـد، برايشـان    ها عبادت و قرآن مجيـد را تـالوت مـي    عموماً شب »اصحاب صفه«
Pخواندند گرفتند و مي معلمي تعيين شده بود كه نزد او قرآن را فرا مي

)
316F

4(
P.  به همين جهت به

شد، بسياري از آنان براي دعـوت اسـالم بـه جاهـاي      گفته مي »قاري«بيشتر اين اصحاب 
غزوة معونه هفتاد نفر از آنان براي تعليم اسالم اعزام شدند؛  شدند، در مختلف فرستاده مي

شد، مجموع اصحاب صفه چهارصد نفر بودند؛ ولي ايـن   تعدادشان همواره كم و زياد مي
ظرفيت اسكان همـة   »صفه«تعداد در يك وقت و همزمان در صفه حضور نداشتند، چون 

متوفـاي  (احمد بن محمد البصري  ها را ابن االعرابي شرح حال مفصل آن. ها را نداشت آن

                                           
 .اصحاب النبي  معيشةصحيح ترمذي، باب  -1

 .والمسجد النبوي لصفةذكر اصحاب ا 47/ 1زرقاني  -2

 .لصفةذكر اصحاب ا 47/ 1زرقاني  -3
 .137/ 3مسند ابن حنبل  -4
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Pه بود، در كتاب مستقلي نوشته استكه استاد ابن مند) هجري 304سال 

)
317F

1(
P. »لْمينيز در » س

Pها كتاب مستقلي نگاشته است بيان حاالت آن

)
318F

2(
P. 

 انعقاد پيمان با يهود مدينه

 .ودندنبودند، بلكه از نژاد يهود ببر اساس نظر مورخان عرب، يهود مدينه از نژاد عرب 
ولي اين نظريه با قرائن  فرستاده بود،» عمالقه«مبارزه با  ها را براي آن حضرت موسي 

شود، گرچه يهود در تمام جهان منتشر شدند، امـا آنـان    و شواهد تاريخي اسالم تأييد نمي
يـا زنـدگي   كجاي دنندادند، امروز نيز در هردر هيچ جايي دنيا نام و فرهنگ خود را تغيير 

دياني كه از نسل عرب ها يهو فرهنگ عمومي آندارند، برخالف اسرائيلي هاي  نام كنند، مي
هـاي   نـام  ها، و غيره شهرت داشتند و اين نام» حارث«، »مرحب«، »قينقاع«هاي  مبودند با نا

مردم يهود عموماً افرادي ترسو و پست خصلت اند، چنانكـه وقتـي    .عربي خالص هستند
 :داد تا جهاد كنند، در پاسخ گفتند ها دستور به آن حضرت موسي 

﴿                 ﴾ ]۲۴: المائده.[ 

 .»ايم تو و پروردگارت به جنگ برويد ما اينجا نشسته«
Pجسور و دلير بودند ،نهايت شجاع يهود مدينه بي ،ها برعكس آن

)
319F

3(
P.  ،عالوه بر اين

ز نژاد عرب، ي كه بيان گرديد، يعقوبي مورخ بزرگ نيز تصريح كرده كه اقرائن و شواهد

                                           
در آن اسامي يكصد نفر را به ترتيـب  اي به نام اصحاب صفه نوشته و  حافظ سيوطي رسالة دو صفحه -1

 .الفبا ذكر كرده است
ـ     -2 صـورت متفـرق   ه تذكرة اصحاب صفه در صحيح بخاري، باب المغازي و صـحيح مسـلم و غيـره ب

مـن ايـن واقعـات را    . تر بيان داشـته اسـت   ها نقل نموده و مفصل مذكور است، زرقاني از ديگر كتاب
همچنين رجوع كنيد بـه   ؛ام هاي زرقاني نيز نقل نموده تهعالوه بر كتب صحيح بخاري و مسلم از نوش

 .137/ 3مسند احمد بن حنبل 
مارگوليوث، در باره يهود بحث جامعي مطرح كرده و نظرش بر اين است كه در جامعه بـزرگ يهـود    -3

شـدند بـا    ها كه يهودي مـي  عرب .اندان يهودي النسل نيز وجود داشتمدينه و اطراف آن يكي دو خ
 .آميختند، غالباً اين نظريه نيز صحيح استدرها  آن
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ثم كانت وقعة بني النضير وهم « :نضير يهودي شده بودند قريظه و بني افراد قبايل عرب بني
)P)320F1»نهم تهودوا وكذلك قريظةأال إفخذ من جذام 

P شراف والتنبيهكتاب األ«، مسعودي در«P)321F2(
P 

بودند، و » جذام«مون كه يهوديان ساكن در مدينه از قبيلة رواياتي نقل كرده با اين مض
ها بيزار شده، به حضرت موسي ايمان آورده و از شام به  پرستي آن و بت »عملقه«زماني از 

، »قينقاع بني«هاي  ر قالب سه قبيله به ناميهوديان د .سرزمين حجاز كوچ كرده بودند
هاي محكمي  ونت داشته، دژها و قلعهدر اطراف مدينه سك» قريظه بني«و » نضير بني«

 .ساخته بودند
» بعاث«هاي خونين، مخصوصاً جنگ  از انصار، بر اثر جنگ» خزرج«و » اوس«دو قبيلة 

خـود   ها در گرفته بود، نيرو و قدرت رزمي و اجتماعي كه به عنوان آخرين جنگ ميان آن
اين بودنـد كـه شـرايطي     يهود ساكن مدينه هميشه در صدد .را كامالً از دست داده بودند

بنـابراين، زمـاني كـه    . ندهم نداشته باشانصار هيچگاه وحدت و انسجامي با فراهم شود تا
به مدينه تشريف آوردند، نخستين برنامة مهم ايشـان ايـن بـود كـه رابطـه        رسول اكرم

را  مسلمانان و يهود با يكديگر خوب و دوستانه شود، لذا در اولين فرصت انصار و يهـود 
اني منعقد ساختند كه مفاد آن به شرح زير است، فريقين ايـن  را خواندند و ميان آنان پيمف

مفاد كامل اين معاهده را مفصالً ذكر كرده » ابن هشام«معاهده را پذيرفته و امضاء نمودند، 
 :كه خالصه و چكيدة آن چنين است

كسي از قديم  رسمي كه براي دادن خونبها و يا فديه در مقابل قتل و يا اسيرشدن -1
 .رواج داشته، بر همان صورت سابق خود باقي خواهد ماند

يهود در مسائل مذهبي خود آزادند و هيچكس در امور ديني آنان دخالت نخواهد  -2
 .كرد

 .ها با يكديگر روابط حسنه خواهند داشت يهود و مسلمان -3

                                           
 .49/ 2يعقوبي  -1
 .247/طبع اروپا / االشراف والتنبيه  -2
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م است كه يك از آنان الزها به جنگ بپردازد، بر هر مسلماناگر كسي با يهود و يا  -4
 .به كمك و ياري يكديگر بشتابند

 .از فريقين حق ندارد افراد قبيله قريش را امان و پناه دهدهيچيك  -5
 .در صورت حمله به مدينه بر فريقين الزم است كه مشتركاً از آن دفاع كنند -6
فريـق ديگـر الزم   در صورتي كه يكي از فريقين با دشمن صلح و آشتي كند، بـر   -7

هاي مذهبي از اين قاعده مسـتثني خواهنـد    البته جنگ. د باشدبناست كه بر آن پاي
 .بود
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 وقايع و رويدادهاي متفرقه

 )ل هجريسال او(
در اين سال دو شخصيت مهم از انصار كه از مقربـان بارگـاه رسـالت بودنـد، وفـات      

، كلثوم آن شخصيتي است كه »اسعد بن زراره«و حضرت » كلثوم بن هدم«حضرت : يافتند

 .به دهكدة قبا تشريف آوردند، در خانة وي رحـل اقامـت افكندنـد    ل اكرم وقتي رسو
بيشتر بزرگان صحابه نيز در خانة وي اقامت داشتند و اولين مسـجد مسـلمانان در جـوار    

اسعد بن زراره كسي است كه قبل از همه از مدينه به مكـه رفـت و    .منزل وي ساخته شد

ت ابن سعد، اولين فرد از آن شش نفر كه يبيعت كرد، و طبق روا بر دست آن حضرت 
قدم شدند، همين اسعد بن زراره بود، اين افتخار هم مخصـوص وي اسـت    در بيعت پيش

 .كه او اولين كسي بود كه به مدينه آمد و نماز جمعه را برگزار نمود
د، از اين جهت پـس از مـرگ وي،   نجار بو قبيلة بني) بزرگ و سردار(ي نقيب چون و

درخواست كردند كه به جاي او كسي ديگر را به عنوان رئيس  ز آن حضرت نجار ا بني
بنابراين، احتمال كه شخصي كه براي اين منصب انتخاب شود، شايد مـورد  . قبيله برگزيند

مـن خـودم نقيـب شـما     «: فرمودنـد  رشك و حسد ديگران واقع شود، لذا رسول اكرم 
)P)322F1»هستم

P .نجـار نسـبت خويشـاوندي وجـود      نـي ه لحاظ اينكه ميـان آن حضـرت و ب  و ب
Pداشت

)
323F

2(
P     قبايل ديگر بر اين امر رشك نبردند و نسبت به رياست پيـامبر بـر قبيلـه خـود ،

 .حسادت نكردند
منافقين و يهود شـروع بـه    ات اسعد بن زراره سخت متأثر شدند،از وف پيامبر اكرم 

. شد خاطر نمي و رنجيدهچنين متأثر اگر محمد پيامبري بود، هرگز اين: گيري كردند كه خرده
 :وقتي آن حضرت اين سخنان را شنيد فرمود

                                           
 .162/ 161/ طبري  -1
 مترجم. كه از قبيله بني نجار بود) جد پيامبر اسالم(همسر هاشم، » سلمي«از طريق  -2
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 1261/طبري  »من اهللا شيئاً ملك لنفسي وال لصاحبي ال أ«
 .»يچ چيز از جانب اهللا نيستمبراي خودم و براي رفيقم مالك ه«

يكـي  : اتفاقاً در همان دوران دو نفر از سران بزرگ كفر نيز در كام مـرگ قـرار رفتنـد   
پدر حضرت عمـرو  » عاص بن وائل سهمي«پدر حضرت خالد و ديگري » مغيرهوليد بن «

 .و نخست وزير حضرت معاويه بود) فاتح مصر(بن عاص، 
عمة رسول ير متولد شد، پدرش حضرت زبير پسردر همين سال حضرت عبداهللا بن زب

دختر حضرت ابوبكر و خواهر ناتني حضرت عايشـه  » اسماء«و مادرش حضرت  اكرم 
از اين جهت شايع شـده   .ز مهاجرين صاحب فرزند نشده بودنداهيچيك ا آن زمان بود، ت

، وقتي عبداهللا بن زبير متولد شد، مهاجرين بانگ اند كردهها جادو  ها براي آن بود كه يهودي
 .شادي و سرور سر دادند

در همين سال نمازهاي ظهر، عصر و عشاء از دو ركعت به چهـار ركعـت تغييـر پيـدا     
 .ولي در سفر همان دو ركعت نماز باقي ماندكردند، 

**** 



 

 
 
 
 

 تغيير قبله و آغاز غزوات

 
 
 
 

 )سال دوم هجری(





 

 

 تغيير قبله و آغاز غزوات

در سال دوم هجرت در تحول بزرگ در تاريخ اسالم روي داد؛ يكي اينكـه مسـلمانان   
عيـين  نازل گرديد، براي خود يك قبلـة مخصـوص ت   براساس وحي الهي كه بر پيغمبر 

هاي چهارصـد و پنجـاه ميليـون مسـلمان جهـان       كردند كه در حال حاضر مركز تپش دل
Pاست

)
324F

1(
P.  ديگر اينكه دشمنان اسالم در مقابل آن شمشير كشيدند و مسلمانان براي دفاع از

 .حريم دين و ايمان خود بپا خاستند

 )شعبان سال دوم هجري( ،تغيير قبله

اي، بـراي ابـراز وجـود و اعـالم همبسـتگي و       هر ملت و مذهب و هر تفكر و انديشه
وحدت ملي، قومي و مذهبي خود داراي يك شعار ممتاز و مخصوص است كه بـدون آن  

اسـالم نيـز بـراي    . توان براي آن ملت و مذهب هويت مستقل و كاملي تصـور نمـود   نمي
آوردن را شعار قرار داد كه عالوه بر بر» قبلة نماز«دادن وحدت و يگانگي ملت خود  نشان

هاي الهي مشخصه بـارز و   جامع و در برگيرندة بسياري از اسرار و حكمت ،مقصود اصلي
يعني تمام مسـلمانان يكسـان و   . مشورت و وحدت عمل است ،مساوات ،خاص و اسالم

هم سو به نظر آيند، ركن اعظم دين اسالم، نماز است كه بجاآوردن آن در شبانه روز پـنج  
طور دستجمعي و با جماعت ادا شود، ه ي نماز اينست كه ببار فرض گرديده، صورت اصل

به همين جهت در  .كننداي كه هزاران نفر پشت سر يك فرد ايستاده از وي تبعيت  به گونه
ها بـه   شود و تمام حركات مقتدي نماز جماعت يك نفر به عنوان امام و پيشوا انتخاب مي

بنابر همـين ضـابطه، بـراي    . كي باشداو وابسته است، لذا الزم است كه مركز توجه همه ي
نماز يك قبله تعيين گرديد و چنان عظمت و اهميتي به آن داده شد كه روكردن به سـوي  

ـ  . كند آن آدمي را از دايرة كفر و شرك خارج مي ت المقـدس را قبلـة   يهود و مسـيحيان بي

                                           
به يك و نيم ميليارد مسـلمان در   در حال حاضر نزديك. اين آمار مربوط به دوران تأليف كتاب است -1

 )مترجم. (جهان وجود دارد
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لـي بـراي   و ذهبي آنان به آن مكـان وابسـته بـود،   زيرا كه وجود ملي و م دانستند، خود مي
بايست كعبه كه يادگار ابراهيم و بزرگترين مظهـر   شكن، مي جانشينان و پيروان ابراهيم بت

 .گرفت توحيد خالص است، قبله قرار مي
مكه اقامـت داشـتند، دو امـر     در قبل از هجرت به مدينه و تا زماني كه رسول اكرم 

ليغ وحدت مسلمين و نخست، دعوت مردم به دين اسالم و تب: مهم در پيش روي داشتند
دوم اينكه به منظور تأسيس و تجديد ملـت   ؛پرستي در ميان مردم زدودن آثار شرك و بت

قبله قرار گيرد، ولي اين مشكل وجود داشت كه آنچه هـدف  » كعبه«ابراهيمي نياز بود كه 
 نيز كعبهباقي نماند؛ زيرا كه مشركين و كفار » امتياز و اختصاص«اصلي از قبله است يعني 

ايسـتادند و   براهيم مياروبروي مقام  رسول اكرم از اين جهت  .دانستند را قبلة خود مي
خواندند، بدين طريق روي ايشان به سوي هردو قبله قـرار   به سوي بيت المقدس نماز مي

به اين شهر دو گروه از مـردم   در مدينه قبل از ظهور اسالم و هجرت پيامبر  .گرفت مي
وه اول مشركين بودند كه قبله آنان خانه كعبه بود، دومين گروه اهـل  گر: كردند زندگي مي

آيـين   گزاردند، در مقابـل آيـين مشـركان،    كتاب بودند كه به سمت بيت المقدس نماز مي
ورود به مدينه تقريباً پس از  از اين جهت آن حضرت  .يهود و مسيحيان ترجيح داشت

خواندنـد؛ ولـي هنگـامي كـه      ده نماز ميتا مدت شانزده ماه رو به سوي بيت المقدس كر
اسالم در مدينه گسترش يافت، نيازي نبود كه قبلة اصلي رها شده به سوي بيت المقـدس  

 )P)325F1:بنابراين، آية ذيل نازل گرديد و قبله تغيير يافت. نماز بخوانند

﴿                            

    ﴾ ]۱۵۰: البقره.[ 

پس رويت را به سوي مسجد الحرام بگردان و هركجا باشيد روي خود را بـه سـوي   «
 .»او گردانيد

                                           
 .آنچه در اين موضوع ذكر شده از صحيح بخاري، حديث قبله نماز و فتح الباري اخذ گرديده است -1
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ها در مقابل مشركان  يهود از تغيير قبله به سمت خانه كعبه سخت خشمگين شدند، آن
قبل از اسالم مشركان نيز به برتـري و مقـام دينـي     مذهبي و ديني داشتند و ،ادعاي برتري
ماندند،  شان زنده نمي كساني كه فرزندان :بودند، حدي كه طبق روايت ابوداودآنان معترف 

كردند كه اگر فرزند آنان زنده باقي بماند او را به كيش يهود درآورنـد، اسـالم بـر     نذر مي
بلة اسالم در وهلة اول بيت المقدس بـود،  اين امتياز ديني آنان ضربه وارد كرد، اما چون ق

 ها ارج نهـاده و مسـلمانان بـه سـوي آن روي     كردند كه اسالم نيز به قبلة آن ها فخر مي آن
هنگامي كه اين امتيار ظاهري نيز از آنان سـلب شـد و جهـت قبلـه      .گزارند كرده نماز مي

مطرح كردند كه چون تغيير يافت، كاسة خشم و حسادت آنان لبريز گشت و اين اتهام را 
نيـز بـا همـين قصـد      محمد در هر امري قصد مخالفت با ما را دارد، از اين جهت قبله را

تعدادي از مسلمانان ساده لوح و ضـعيف االيمـان از تغييـر قبلـه دچـار       .تغيير داده است
عـدم اسـتقالل و   پنداشتند كه قبله بايد غير قابل تغيير باشد تا داللت بـر   ترديد شده و مي
هـاي   پيرامون حقيقت قبله و نيـاز بـه آن و مصـلحت    ،روي اين اساس .تزلزل اعتقاد نكند

 :تغيير قبله، آياتي چند نازل شد و ترديدها و مشكالت را در اين باره از بين برد

﴿                                 

                                      

                  ﴾ ]۱۴۲: البقره.[ 

كنند كه قبله مسلمانان را چه كسي تغييـر داد، بگـو مشـرق و     اض ميافراد نادان اعتر«
مغرب مال خداست و كعبه را برايت قبله قرار داديم تا معلوم شود چـه كسـاني از پيـامبر    

بدون ترديـد ايـن امـر بسـيار سـنگين و      . گردد ميكنند؛ و چه كسي به عقب بر پيروي مي
 .»هدايت كرده است مگر براي آناني كه خداوند ،ناگوار خواهد بود

﴿                              

                                

                        ﴾ ]۱۷۷: البقره.[ 
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بلكه ثواب ايـن اسـت    ؛كار ثوابي نيست) به خودي خود(رو كردن به شرق و غرب «
مـال  هاي آسماني و پيـامبران ايمـان آورد و    كه آدمي بر اهللا، روز آخرت، فرشتگان، كتاب

كننـدگان و   خود را براي محبت او به خويشـاوندان، يتيمـان، مسـاكين، مسـافران، سـؤال     
 .»آزادكردن غالمان بدهد

قبله به ذات خود مقصود نيست، براي عبادت خداوند : خداوند فرموددر آيات نخست 
 .جهـت موجـود اسـت   سمت و هرغرب يكسان است، خدا در هرجا و هرجهت شرق و 

اي است كـه   كردن شعار ويژه بله را بيان فرمود كه رو به سوي قبلهسپس ضرورت تعيين ق
كند، بسـياري از افـراد يهـود     مسلمانان واقعي و نمايشي و تظاهري را از يكديگر جدا مي

هـاي مسـلمانان نمـاز     كردنـد و در صـف   بودند كه منافقانه تظـاهر بـه قبـول اسـالم مـي     
بودند، وقتي قبله از بيت المقدس بـه بيـت   خواندند، ولي مار آستين اسالم و مسلمانان  مي

اهللا تغيير يافت، راز نفاق و دورويي آنان كامالً آشكار شد، براي هيچ فردي از يهود گـوارا  
شود،  وجود او تلقي مي و اش با آنچه كه اساس مليت، مذهب و قابل تحمل نبود كه رابطه

ـ  .قطع شود) يعني بيت المقدس( مطلـب را روشـن و    نسپس خداوند به صورتي ديگر اي
كردن به سوي قبلة خاصي، ثواب و نيكي حقيقي نيست، بلكه ثواب و  رو«: بيان فرمود كه

 .»ايمان و اعمال صالحه نيكي در حقيقت عبارت است از

(غزوات ي سلسلهنگاهي اجمالي به 
326F

1( 

اند تا داستان  نويسان به هراندازه كه توانسته شگفتي است كه سيره جاي بسي تعجب و
 .ح و تفصيل آن مبالغـه بـه خـرج دهنـد    ازي را با آب و تاب زياد ذكر كرده و در تشريمغ

اي بـه محتـواي آن پرداختـه،     مستشرقين نيز به همان مقدار با اشتياق و شور فـوق العـاده  
ها پيوسته در صـدد سـاختن كابوسـي     اند، زيرا آن زومند گسترش و بسط بيشتر آن بودهآر

براي ايـن منظـور   . م و آرايش و تبليغ غير واقعي آن هستندوحشتناك از جور و ستم اسال
                                           

ايم  ها عناوين مستقلي را طرح كرده ها و مقدمات و وقايع پيش آمده در آن براي بيان علت وقوع غزوه -1
هـا داشـته باشـيم،     ند؛ ولي نخست الزم است نگاهي اجمالي و گذرا به تمام غزوهشو كه بعداً ذكر مي

 .ها بحث شود سپس به صورت تفصيلي روي آن
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هـايي از   كند، بلكـه بـه چشـمه    ها را خيس نمي مالط انديشه نادرست آن ،چند قطره خون
اند  اي به رشتة تحرير درآورده ه گونهتمام مورخان اروپايي سيرة نبوي را ب .خون نياز دارند

هـا را بـا    ها و كشتارها است كه انسـان  نگة مرتبي از وقوع جسلسلكه گويي تاريخ اسالم 
كشاند، ولي چون اين طرز تفكـر پايـه و اساسـي نـدارد و      زور و اجبار به حلقة اسالم مي

لذا قبل از آغاز بحث مغازي، الزم است كـه موضـوع غـزوات     .ر غلط و پوچ استسراس
 .مورد تحقيق و بررسي اجمالي قرار گيرد

هـا و   قتي پيامبر اسالم در مكه بود، آمـاج دشـواري  شود كه تا و عموماً چنين تصور مي
ها رهايي يافت؛ ولي اين تصور  مشكالت گوناگون قرار داشت و چون به مدينه آمد، از آن

وجود داشـت، لكـن    حضرت صحيح نيست، گرچه در مكه مشكالت سختي براي آن 
كفـار و   در نوع خود منحصر به فرد بود؛ يعني طـرف مقابـل مبـارزه بـا مسـلمانان فقـط      

و مسـلمانان   مشركان بودند، اما در مدينه مشكالت و مصايب پيش روي آن حضـرت  
حـالي   در ،كرد در مكه يك قبيله زندگي مي .شدند هاي مختلفي نمودار مي شيوه ها و شكل

اقوام يهود نيز وجود داشتند كه از نظر عادات، اخالق، ديـن   ،كه در مدينه عالوه بر انصار
گـروه   .آمدنـد  شـمار مـي  ها به  تفاوت زيادي داشتند و حريف مقابل آن و مذهب با انصار

سوم مانند مار در آستين  ها اضافه شد، گروه نيز به آن) منافقين(سوم ساكن در مدينه يعني 
تفـاوت ديگـري كـه بـين سـاختار قـومي و       . تر بود از هردو گروه مزبور، خطرناك اسالم

د كه اگـر مكـه تحـت تسـلط مسـلمانان قـرار       اجتماعي مكه و مدينه وجود داشت اين بو
گرفت، به جهت وجود حرم و تأثير اجتماعي آن بـر سـاكنين اطـراف و اكنـاف، تمـام       مي

آوردند؛ ولي تأثير اسالم در مدينه محـدود   قبايل عرب در مقابل اسالم سر تسليم فرود مي
 .به خودش بود

اما پس  رجي مصون بود،خطرات و تهديدهاي خااز  پيامبر مدينه تا قبل از هجرت 
و مركـز فعاليـت مسـلمانان شـد، آمـاج خشـم و كينـه         از اينكه اقامتگاه رسـول اكـرم   

مكـه بـه    از چند روز بعد از اين كه رسـول اكـرم    .رفتهاي قبايل قريش قرار گ توزي
كه قبل از هجرت رئيس قبايل انصار بـود و  » عبداهللا بن اُبي«مدينه آمدند، سران قريش به 
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اي با ايـن   براي برگزاري مراسم تاجگذاري او در حال تدارك و آمادگي بودند، نامه انصار
 :الفاظ نوشتند

َحتَّى نـَْقُتَل َأْو لَُتْخرُِجنَُّه َأْو لََنِسيَرنَّ ِإلَْيُكْم بَِأْجَمِعَنا  ِسُم بِاللَِّه لَتُـَقاتُِلنَّهُ ِإنَُّكْم آَويـُْتْم َصاِحبَـَنا َوِإنَّا نـُقْ «
)P)327F1»َتِبيَح ِنَساءَُكمْ َوَنسْ  َتُكمْ ُمَقاتِلَ 

P. 
يا او را به قتل برسانيد و يـا  ! ايد، سوگند به خدا فردي از ما را نزد خود پناه دادهشما «

او را از مدينه اخراج كنيد، در غير اينصورت ما بر شما حمله خواهيم كـرد و شـما را بـه    
 .»ته، زنان شما را كنيز خود قرار خواهيم داداسارت گرف

و  بن ابي رفت، او را تفهيم كـرد  از اين خبر آگاه شد، نزد عبداهللا قتي رسول اكرم و
؟ چون بيشتر انصار مسـلمان  »پردازي آيا تو با برادران و فرزندان خود به جنگ مي«: گفت

را درك كرد و به نامة قريش جامة عمل نپوشـاند،   شده بودند، عبداهللا اين سخن پيامبر 
 .اي به همين مضمون نوشتند كه بعداً ذكر خواهد شد قريش نامه پس از غزوة بدر نيز

هاي قريش، منافقين و يهود مدينه تحت تأثيير قرار گرفته  البته بر اثر تبليغات و فعاليت
سوار شـده بـه محلـه    بر استري  بودند، در همان زمان و قبل از غزوة بدر، رسول اكرم 

و بـر سـر راه خـود ديدنـد كـه جمعـي از        رفتند؛ در يك مكـان » الحارث بن خزرج بني«
اند؛ چون آن حضرت نزديـك   ها نشسته يهود و بعضي از مسلمان مشركين، منافقين مدينه،

رفتن سواري ايشان گرد و غبار برخاست؛ عبـداهللا بـن ابـي     ها رسيدند، از حركت و راه آن
آن » !اه نيانـداز گرد و غباري ر«: اش انداخت و با لحني تحقيرآميز گفت بر چهرهاي  پارچه

مـن ايـن را   ! آقـا «: عبداهللا گفـت  .و آياتي را از قرآن تالوت فرمود كرد سالم حضرت 
پسندم، گرچه سخن و گفتة تو راست باشد، لذا آن را در مجلس ما بيان مكن و مـا را   نمي

)P)328F2»آيند بيان كن مورد اذيت و زحمت قرار مده، بلكه براي كساني كه نزد تو مي
P. 

                                           
 .باب خبر النضير 67/ 2سنن ابي داود  -1
 .و صحيح بخاري 93/ 2صحيح مسلم  -2
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ادب و گفتار تحقيرآميز عبداهللا مسلمانان را به خشم آورد و نزديك بود كـه  اين اسائه 
را به خونسـردي و   گروه هردو حضرت منجر به درگيري و كشتار شود، در نهايت آن 

 .داشتداري وا خويشتن
) سـاكن مدينـه  (در همان دوران حضرت سعد بن معاذ كه بزرگترين سردار قبيلة اوس 

بن خلف شد، ميان او و  ميةه مكرمه سفر كرد و در آنجا ميهمان ابود، به قصد عمره به مك

يك روز با اميه براي طواف به خانة كعبه  .ها پيش روابط حسنه وجود داشت مدتاز  ميةا
اين چه كسي است كه : رفت، در بين راه با ابوجهل برخورد كردند، ابوجهل از اميه پرسيد

شما مردم بـه  : ابوجهل رو به وي كرد و گفت .»سعد است«: با تو همراه است؟ اميه گفت
ايـد؟ مـن    پناه داده) گفتند ، يعني مرتد ميها صابئي كفار به آن حضرت و مسلمان(صابئيها 

ميه همـراه  اگر تو با ا! كنم كه تو به خانه كعبه وارد شوي، سوگند به خدا هرگز تحمل نمي
گـر شـما مـا را از حـج     ا: ر داشـت حضرت سعد اظهـا  .بردي نبودي، جان سالم به درنمي

منظـور  ( كـرد؛ گذرد مسدود خواهيم  داريد، ما راه تجارتي شما را كه از مسير مدينه ميباز
)329F1(P)گذشت راه شام بود كه از مدينه مي

P. 
تمام اقوام عرب بر اثر توليت و مجاورت حرم بـراي قـريش، احتـرام قايـل بودنـد و      

كردنـد، همـه تحـت نفـوذ و سـلطة       زندگي ميقبايلي كه در بين مسافت از مكه تا مدينه 
Pقريش بودند

)
330F

2(
P . كردنـد  بنابراين، قريش تمام قبايل را عليه اسالم و مسلمانان تحريك مـي .

حضـور   ت توانستند بـه محضـر آن حضـر    مردم يمن و غيره تا سال ششم هجري نمي
از بحرين به محضر ) عبدالقيس(يابند، چنانكه در سال دوم هجري، وقتي هيئت نمايندگي 

مـانع از  » مضـر «قبايـل  : آن حضرت شرفياب شدند، سرپرست اين هيئـت اظهـار داشـت   

                                           
 .است مذكور» باب المغازي«تمام اين داستان با تفصيل بيشتري در صحيح بخاري، ابتداي  -1
مام الناس وقادة العرب ال ينكرون ذلك وكانت قريش إن قريشا كانوا أوذلك : در سيره ابن هشام مذكور است -2

 .هي التي نصبت الحرب لرسول اهللا 
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هـا متوقـف    لذا ما فقط در موسم حج كه عموماً جنـگ  .شوند حضور ما به محضر شما مي
Pتوانيم به محضر شما حاضر شويم شوند، مي مي

)
331F

1(
P. 

ا هشـدار داده  ر» عبداهللا بن ابي«قريش بر اين موارد نيز بسنده نكردند، بلكه همچنانكه 
تا مدتي اوضاع  كردند؛ ه به مدينه و قلع و قمع مسلمانان آماده ميبودند، خود را براي حمل

در  .كـرد  ها را با بيداري سپري مـي  شب تمام اكرم در مدينه چنان وخيم بود كه رسول 
 :صحيح نسايي مذكور است

 .»ما قدم المدينة يسهر من الليل ولأ اهللا كان رسول «
 .»ها بيدار بودند ورود به مدينه شب در بدو اكرم  پيامبر«

چـه  «: فرمودند حضرت در صحيح بخاري، باب الجهاد مذكور است كه يك بار آن 
؟ حضرت سعد ابن ابي وقاص مسـلح شـد و تمـام    »كند كسي از شما امشب پاسداري مي

روايتـي  حاكم نيز به شـرح ذيـل   . شب را نگهباني داد، آنگاه آن حضرت استراحت كردند
 :ذكر كرده است

نصار ورمتهم العرب آوتهم األالمدينة و  صحابهأو  رسول اهللا لما قدم  :بي بن كعب قالأعن «
)P)332F2»ال فيهإال بالسالح وال يصبحون إعن قوس واحدة وكانوا ال يبيتون 

P. 
 و انصـار آنـان را پنـاه دادنـد، تمـام      سول اكرم و صحابه به مدينه آمدندهنگامي كه ر«

كـه مسـلح بودنـد شـب را      صـحابه در حـالي   .هـا آمـاده شـد    جنـگ بـا آن   عرب بـراي 
 .»خوابيدند مي

كنند كه در همـين سـال خداونـد جهـاد را      مورخين مغازي را از همين وقايع آغاز مي
كند كـه جريـان    ولي هر شخص واقع بين از محتواي همين روايات درك مي. مشروع كرد

مرقوم اسـت كـه خداونـد متعـال در     » زرقاني«و » مواهب لدنيه«در . اصلي چه بوده است

                                           
 .تذكرة وفد عبدالقيس در صحيح بخاري و ديگر كتب مذكور است -1
ايـن روايـت در مسـند    . آمنـوا مـنكم الـخ وعداهللا الـذين: لباب في اسباب النزول للسيوطي سوره نور، آية -2

 .دارمي نيز مذكور است
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جهاد را مشروع كرد و در سند اين روايت، اين گفتـة   سال دوم هجري، دوازدهم ماه صفر
 :امام زهري را نقل كرده است

 ﴿: ول آية نزلت فى االذن بالقتالأ«                    

      ﴾ ) 448/ 1زرقاني به نقل از صحيح نسائي(«. 

 »...ذن للذينأ: مشروعيت جهاد نازل شد، اين استاي كه در  يعني اولين آيه«
اي كه در مورد جهاد نازل گرديد، ايـن آيـه    اولين آيه: در تفسير ابن جرير مذكور است

 :بود

﴿             ﴾ ] ۱۹۰: ةالبقر.[ 

بينيم كه در اين هردو آيه، اجازة جنـگ بـا كسـاني داده     ولي اگر با تعمق بينديشيم مي
و اين بيانگر اين مطلب است كه  ها آغاز شود؛ و جنگ از سوي آنشده كه نخست حمله 

 .شدند مسلمانان ناخواسته به جنگ كشيده مي
آمدنـد، اولـين    بـه مدينـه   اكـرم  ل واقعيت اين است، پس از اينكه رسو به هرحال،

مدينـه  طور كلـي از شـهر   ه وظيفة مهم، حراست و محافظت از خود مهاجرين، انصار و ب
اند، قصد نابودي مدينه را كـرده   نكه انصار مسلمانان را پناه دادهزيرا قريش به جرم اي .بود

روي ايـن  . دنـد پيمان خود را براي اين هدف شورانده و تحريك كرده بو و تمام قبايل هم
منظور دفاع از كيان اسالم و تضعيف قواي دشمن دو تدبير اتخاذ  به اكرم پيامبر  ،اساس
 :كردند

گذشت، مسدود شـود تـا    اينكه راه تجارت قريش به مقصد شام كه از مدينه مي –اول 
اين همان هشداري بود كه حضـرت سـعد   . آنان ناگزير شده به صلح و آشتي تن در دهند

 .در مكه ابوجهل را به انجام آن تهديد كرده بودبن معاذ 
 .با قبايلي كه در اطراف مدينه قرار دارند، پيمان صلح و امنيت منعقد شود –دوم 
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 عمليات قبل از بدر

هـاي پنجـاه نفـري و يكصـد نفـري       خالصه روي اين جهات قبل از غزوة بدر، دسـته 

بـا   دوم هجري، رسول اكـرم   در ماه صفر سال .شدند مجاهدين به سوي مكه اعزام مي

. پييمـان بسـتند  » ةضـمر  بنـي «آمدند و در آنجا با قبيلة » ابواء«گروهي از مهاجرين تا محل 
، »سريه حمزه بن عبـدالمطلب «: اند كردهه را ذكر سه سري» ابواء«نويسان قبل از غزوة  سيره

)P)333F1»سريه سعد بن ابي وقاص«و » بن حارث ةسريه عبيد«
P،  ز اين عمليات اهيچيك ولي در

، يعني طبـق تهديـد   اند كردهها ذكر  را تهديد خطوط بازرگاني قريش و كاروان تجارتي آن
ها به مقصد شام بسته شود تا تحت فشار  حضرت سعد، هدف اين بود كه راه بازرگاني آن

هدف اين بود كه صحابه بـه غـارتگري و   : گويند معاندين اسالم مي. اقتصادي قرار گيرند
ال بپردازند، ولي اين اتهام مبتني بر جهالت و ناداني دشمنان اسالم است، زيـرا  چپاول امو

زيـرا در   اً برخالف واقعيت است؛اوالً اين عمل در شريعت اسالم گناه سختي است و ثاني
ثالثاً اگـر هـدف   . هيچ عملياتي مذكور نيست كه صحابه مال كارواني را غارت كرده باشند

بـراي ايـن كـار، كـاروان     » سوژه«بود، بهترين  چپاول اموال مي ها غارتگري و از اين سريه
 .تجاري قريش بود؛ اما هيچگاه مسلمانان با اين هدف به آن تعرض نورزيدند

 قبيله جهينه

اي در اطراف مدينه كه هيأتي از جانب مسلمانان براي بسـتن پيمـان بـا آن     اولين قبيله
 ها پيمـان   با آن. كردند نزلي مدينه زندگي مياعزام شد، قبيلة جهينه بود كه در فاصلة سه م

                                           
شود كه آن حضـرت گـروه و يـا سـپاهي را بـه       نويسان به عملياتي گفته مي در اصطالح سيره» سريه« -1

بـه  » غـزوه «سوي دشمن و يا هدفي ديگر اعزام داشته و براي آن فرماندهي تعيـين فرمـوده اسـت و    
با آن گـروه و يـا سـپاه همـراه بـوده و فرمانـدهي        رسول اكرم شود كه شخص  عملياتي اطالق مي

 .عمليات را برعهده داشته است
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Pبسته شد كه با مسلمانان و كفار روابط يكسان داشته باشند و از كسي پشتيباني نكنند

)
334F

1(
P. 

» ابـواء «در ماه صفر سال دوم هجري با شصت نفر از مهاجرين به سوي  پيامبر اكرم 
مقبـرة مـادر آن   ) ددان واقـع شـ  جايي كـه نزديـك آن غـزوة ابـواء يـا و     ( ،حركت كردند

واقـع اسـت و قبيلـة    » فرع«باالتر از ابواء روستاي بزرگ  .نيز در همانجا است حضرت
) هشـتاد مايـل  (كرد و از مدينه تقريباً به فاصلة هشت منزل  در همانجا زندگي مي» مزينه«

در همـان حـول و حـوش، قبيلـة     . آيـد  قرار دارد و آخرين محدودة مدينه به حساب مـي 
 .زيست و اين منطقه در قلمرو فرمانروايي آنان قرار داشت مي »ضمره بني«

رد، در آن پيماني منعقد ك» ضمره بني«ز چند روز اقامت در آنجا با پس ا رسول اكرم 
 :معاهده به اين شرح استمتن . بود» مخشي بن عمرو ضمري«ضمره  موقع رئيس بني

 َعَلى آِمُنونَ  فَِإنـُّهمْ  َضْمَرَة، لَِبِني اهللاِ  َرُسولِ  ُمَحّمدٍ  ِمنْ  ِكَتابٌ  َهَذا .الّرِحيمِ  الّرْحَمنِ  اهللاِ  ِبْسمِ «
 َوِإنّ  ُصوَفًة، َبْحرٌ  َبلّ  َما اهللاِ  ِدينِ  ِفي ُيَحارِبُوا َأنْ  إّال  رَاَمُهمْ  َمنْ  َعَلى الّنْصرَ  َلُهمْ  َوَأنّ  َوأَنـُْفِسِهْم، َأْمَواِلِهمْ 

)P)335F2»الخ... ابُوهُ َأجَ  لَِنْصرِِه، َدَعاُهمْ  إَذا الّنِبيَّ 
P. »اي  اين نوشته. ي مهربان بنام خداوند بخشنده

ضمره، جان و مال آنان در امان است و هركس از جانب محمد رسول اهللا براي بنواست 
مگر اينكه در مقابل دين بجنگند و هرگاه  حمله كند از آنان حمايت خواهد شد؛بر آنان 

 .»ه كمك او خواهند آمدرسول خدا آنان را براي ياري فرا خواند، ب
در صـحيح بخـاري نيـز    . كننـد  مغازي را از همين واقعه آغاز مي سلسلهتمام محدثين 

» بن جابر فهـري  كرز«تقريباً بعد از يك ماه . همين واقعه، اولين غزوه قرار داده شده است
Pكه از سران مكه بود

)
336F

3(
P  به چراگاه مدينه حمله كرد و گوسفندان و شتران آن حضـرت ، 

آن حضرت پس از اطالع از اين موضوع او را تعقيب كرد، ولـي كـرز بـن     .ا به يغما بردر

                                           
اند، در آنجا  را ذكر كرده» ضمره«اند، بلكه جايي كه سريه  طور مستقل ننوشتهه مورخين اين واقعه را ب -1

دو فريـق روابـط   يعنـي بـا هـر    .كـان موادعـاً للفـريقين: انـد  رئيس قبيله نوشته» مجدي جهيني«نسبت به 
 .يكسان داشت

 .456/ 1زرقاني  58/ 2روض االنف  -2
 .اصابه ذكر كرز فهري -3
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كرز بعداً مسـلمان شـد و در فـتح مكـه در     . (جابر فهري پا به فرار گذاشت و متواري شد
در ماه جمادي الثاني، يعني دو ماه بعـد از آن  ). رفت به شهادت رسيد حالي كه تنها راه مي

رسيد » ذوالعشيرة«يست نفر از مهاجرين از مدينه خارج شد و به واقعه، آن حضرت با دو
. قـرار دارد » ينبـوع «پيمان بست، اين محل در فاصله نُه منزلي در نواحي » بني مدلج«و با 

بودند و چون بني ضمره از قبل با آنان پيمان بسته » بني ضمره«پيمان قبيله  هم» بني مدلج«
Pسهولت، شرايط پيمان را پذيرفتندبا » بني مدلج«بودند، از اين جهت 

)
337F

1(
P. 

عبـداهللا بـن    پس از چند روز، يعني در ماه رجـب سـال دوم هجـري آن حضـرت     
اين محل ميان مكـه و طـائف بـه    . فرستادند» بطن نخله«جحش را با دوازده نفر به سوي 

: داي به عبداهللا داد و به او فرمـو  آن حضرت نامه. مسافت يك شبانه روز از مكه قرار دارد
نامه را بـاز كـرد، در    رت عبداهللا بعد از دو روزبعد از دو روز آن را باز كرده بخواند؛ حض

گزين و از اوضاع و احوال قريش مـا  برو، و در آنجا اقامت » بطن نخله«به : آن نوشته بود
آوردنـد، ظـاهر    اني از شـام مـي  اتفاقاً چند نفر از قريش كه كاالهـاي بازرگـ  ! را مطلع ساز

عمـرو بـن   «ور شـد و يـك نفـر از آنـان را بـه نـام        ها حمله رت عبداهللا بر آنحض .شدند
سـپس بـه   . را به غنيمـت گرفـت   د و دو نفر را اسير كرد و كاالهابه قتل رسان» الحضرمي

مدينه آمد و اموال غنيمـت را بـه محضـر آن حضـرت آورد و جريـان را بيـان نمـود؛ آن        
و از تحويـل امـوال غنيمـت    » ي نداده بودما من به شما چنين اجازه«: فرمودند حضرت 

 :صحابه بر عبداهللا خشم گرفتند و گفتند. نيز خودداري فرمودند

                                           
ها غـارت كـاروان قـريش     اند كه هدف از آن من قبول دارم كه مورخين نسبت به دو واقعه اول نوشته -1

. كاري ندارم وقايع نيستم و با حدس و قياس هم بند ايناما من پاي. اً با آن برخورد نشدبود، ولي اتفاق
. تا جاهاي مذكور رفت و با قبايـل آنجـا پيمـان بسـت     البته اين يك واقعيت است كه رسول اكرم 

عالوه بر اين، حدس و گمان مورخين است كه آن حضرت قصد حمله به كاروان قـريش را داشـتند،   
اذ بـاهللا آن  اگر خداي ناخواسته هدف غارت كاروان بود پـس العيـ  . گرچه به اين امر هم موفق نشدند

برنامه و ناموفق كه چند بار كاروان را تعقيب كردند و به هدف نرسـيدند، جلـوه    حضرت يك فرد بي
هاي مكرر در بدر نيز، كاروان جـان سـالم بـدر بـرد و بـه چنـگ        طوري كه پس از تجربهه ب. كند مي

 .مسلمانان نيفتاد
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 )1275/طبري (/  .»لتم في الشهر الحرام ولم تومروا بقتالتمروا به وقاصنعتم ما لم تو «
هاي حرام مرتكب جنـگ   شما كاري كرديد كه به آن دستور داده نشده بوديد و در ماه«

 .»شديد
حضرمي فرزند عبـداهللا   عمرو بن ،شدگان از بزرگان خاندان خود بودند اسيران و كشته

Pبود) جد امير معاويه (» حرب بن اميه«پيمان  حضرمي و هم

)
338F

1(
P. 

ياست عمومي قـريش را بـر   حرب بزرگترين سردار قريش بود و پس از عبدالمطلب ر
ير شـده بودنـد، نـوة مغيـره     ش اسحجان و نوفل كه به دست عبداهللا بن عثم .عهده داشت

Pبودند

)
339F

2(
P . به . قريش بودمغيره پدر وليد و جد حضرت خالد و بعد از حرب، دومين رئيس

همين سبب، اين واقعه آتش خشم و كينه قريش را برافروخـت و آنـان را سـخت تحـت     
حس خونخواهي آنان تحريك شد و اين جريان باعث اقدام بـراي گـرفتن   . تأثير قرار داد

حضرت عروة بن زبير، خـواهرزادة حضـرت عايشـه    . ساز جنگ بدر گرديد زمينه انتقام و
شـدن   شـته هايي كه با قريش به وقـوع پيوسـت، ك   علت جنگ بدر و ساير جنگ: گويد مي

 :كه در طبري مرقوم استچنان. عمرو بن حضرمي بود
قريش فيما  وبين مشركي وكان الذي هاج وقعة بدر وسائر الحروب التي كانت بين رسول اهللا «

)P)340F3»قال عروة بن الزبير ما كان من قتل واقد بن عبداهللا السهمي عمرو بن الحضرمي
P. 

شـدن عمـرو    يعني علت وقوع جنگ بدر طبق اظهارات حضرت عروه بن زبير، كشته«
 .»بن الحضرمي به دست واقد بن عبداهللا سهمي است

سـت، از ايـن جهـت    هـا ا  نظر به اينكه غزوه بدر سرآغاز و ريشة اصـلي تمـام غـزوه   
 .نخست، آن را به صورت مختصر و سپس به طور مفصل تحليل و بيان خواهيم كرد

****

                                           
 .اصابه، تذكره عالء حضرمي -1
 .1247/طبري  -2
 .)سليمان ندوي( 1284/ طبري  -3
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 غزوة بدر
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 غزوة بدر

از بازارهاي معروف عرب بود كه هر سال افراد قبايل مختلـف اعـراب در   يكي » بدر«
آمدند، اين محـل در مسـير راه    آنجا براي خريد و فروش و مفاخره و مشاعره گرد هم مي

و صعب العبور اسـت واقـع شـده و تقريبـاً از     شام به مدينه و جايي كه منطقه كوهستاني 
همچنانكه قبالً ذكر شد، قريش . فاصله دارد) رمتكيلو 130حدود (د مايل مدينه منوره هشتا

اي  خود را براي حمله به مدينه آماده كرده بودند و نامـه  همزمان با هجرت رسول اكرم 
يا محمد را بقتل برسان و يا اينكـه مـا بـه مدينـه     : به عبداهللا بن ابي بدين مضمون نوشتند

ـ  ستهد .ه قتل خواهيم رساندحمله آورده و تو را نيز با او ب طـور  ه هاي كوچكي از قريش ب
نـه  هـاي مدي  به چراگاه» كرز فهري«شد،  زني به سوي مدينه اعزام مي متناوب جهت گشت

 .حمله برده و غارتگري كرده بود
ه و مخارج كافي جنـگ بـود، لـذا كـاروان     مله تمام عيار نيز به تأمين هزينبراي يك ح

اماني ، با چنان سرو سـ م حركت نمودزينه جنگ به شازرگاني قريش كه به منظور تأمين با
رخت سفر بست كه هركس از اهل مكه بـا مقـدار كـااليي كـه در اختيـار داشـت، در آن       

Pشركت كرد

)
341F

1(
P .بلكه زنان نيز كه خيلي كم در امور بازرگاني نقش و دخالت  ،نه تنها مردان

ـ نكـرده  مستقيم دارند، در آن كاروان شركت داشتند؛ كاروان هنوز از شام حركت  ود كـه  ب
 .ينة قريش را بيش از پـيش برافروخـت  و آتش خشم و ك روي داد،» حضرمي«حادثة قتل 

در همين اثناء اين خبر نادرست در مكه شايع شد كه مسلمانان به منظور غـارت كـاروان   

                                           
واهللا ما بمكة من قـريش وال قريشـة لـه نـش وصـاعد االبعـث بـه «: در ابن سعد اين قول ابوسفيان مذكور است -1

اند، لذا آن را فقط به صـورت   مورخان در صدد بررسي اسباب و نتايج اين سفر تجاري برنيامده »معنـا
ا تمام ثـروت و دارايـي خـود در ايـن كـاروان      اند، غافل از اينكه چرا اهل مكه ب يك واقعه بيان كرده

 !شركت جسته بودند؟
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اش  ، اين خبر باعث ايجاد طوفاني از غيظ و خشم قريش گرديـد و دامنـه  اند كردهحركت 
 .تمام اعراب را فرا گرفت

از اين جريان آگاه شد، مسلمانان را براي مشـورت گـرد آورد و    وقتي رسول اكرم 
نخست حضرت ابـوبكر و جمعـي ديگـر از مهـاجرين     . جريان را با آنان در ميان گذاشت

هاي شورانگيزي ايراد كردند، ولي آن حضرت منتظر عكس العمل انصار بود، زيـرا   خطابه
فقط در صورتي كه دشمنان به مدينه حملـه كننـد،    ،آنان در وقت بيعت متعهد شده بودند

از ) رئيس قبيله خزرج(در اين هنگام حضرت سعد بن عباده . براي دفاع از آن به پا خيزند
 :جايش بلند شد و اظهار داشت

اگر شما فرمان دهيد مـا بـه دريـا    ! آيا منظور حضرت عالي ما هستيم؟ سوگند به خدا«
 »!وارد خواهيم شد

حضرت مقداد اعالم : يح مسلم است و در صحيح بخاري مذكور استاين روايت صح
بلكه مـا   شما و خدايت بجنگيد،: م كه بگوييممانند قوم حضرت موسي نيستي ،ما«: داشت

 .»از جانب راست، چپ، روبرو و پشت سر شما خواهيم جنگيد
اي كه رخسار مبارك  به گونه ،سخت شادمان گشت از اين كالم مقداد، آن حضرت 

 .درخشيد از شدت خوشحالي مي
در دوازدهم ماه رمضان المبارك سـال دوم هجـري بـا حـدود      آن حضرت خالصه 

سيصد نفر از فدائيان اسالم از مدينه حركـت كردنـد؛ بعـد از اينكـه يـك مايـل از راه را       
هـا   پيمودند، سپاه اسالم را مورد بررسي و ارزيابي قرار دادند و نوجواناني را كـه سـن آن  

)P)342F1ن بود، برگرداندندپايي
Pشـان پـايين هسـت،     هـايي كـه سـن    زيرا در چنين مـواقعي آن  ؛

عمير بن ابي وقاص نوجوان خردسالي بود، وقتي به او گفته  .توانند كاري انجام دهند نمي
به او اجازه داد و برادرش حضـرت سـعد    آنگاه رسول اكرم . شد تا بازگردد، گريه كرد

Pم سن اسالم، شمشير آويزان نمودبن ابي وقاص در گردن سرباز ك

)
343F

2(
P. 

                                           
 .6/ابن سعد  -1
 .منتخب كنزالعمال به روايت ابن عساكر، غزوة بدر -2
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حاال تعداد دقيق سپاه اسالم سيصد و سيزده نفر بود كه شصت نفـر از آنـان مهـاجر و    
رفت، لذا آن  چون از جانب منافقين و يهود، خطر حمله به مدينه مي. باقي از انصار بودند

بـر  . ينـه فرسـتاد  را فرماندار مدينه تعيـين كـرد و بـه مد   » بن عبدالمنذر ابوالبابة«حضرت 
ها به سـوي   پس از ترتيب اين برنامه. قسمت بااليي مدينه عاصم بن عدي را تعيين فرمود

بدر حركت نمود، جايي كه خبر ورود اهل مكه به آنجا رسيده بود، دو نفـر را بـه منظـور    
جلوتر فرستاد تا هرگونه نقل » عدي«و » هببسي«هاي  تجسس و گردآوري اطالعات، به نام

آوري شـده را بـه آن حضـرت     ال قريش را تحت نظر قرار دهند و اطالعـات جمـع  و انتق
و » معـالت «، »اجـالل «، »ذات«، »منصـرف «، »روحاء«سپاه اسالم از مسيرهاي . منتقل كنند

قراوالن  مخبران و پيش .فدهم ماه رمضان نزديك بدر رسيدندگذر كرده، در تاريخ ه» ايثل«
بـا سـپاه    آن حضـرت   انـد،  تا آن سوي وادي آمدهدند كه قريش سپاه اسالم گزارش دا

 .اسالم در همانجا مستقر گرديد
يـك هـزار جنگجـو، يكصـد     . قريش از مكه با ساز و برگ زيادي حركت كرده بودند

شركت كند، لذا يك نفـر  ابولهب بنا به عذري نتوانست . سوار و حضور تمام سران قريش
آذوقه طوري تنظيم شده بـود كـه سـران قـريش     برنامة غذا و . را به نيابت از خود فرستاد

مانند عباس بن عبدالمطلب، عتبه بن ربيعه، حارث بن عامر، نضر بن الحـارث، ابوجهـل،   
Pكردنـد  اميه و غيره به نوبت، روزانـه ده شـتر ذبـح مـي    

)
344F

1(
P .     عقبـة بـن ربيعـه بزرگتـرين و

قـريش نزديـك    هنگامي كـه . ساالر تعيين شده بود ترين رئيس قريش به عنوان سپه گرامي
بدر رسيدند و مطلع شدند كه كاروان ابوسفيان از تعرض مسلمانان نجات يافته و گريخته 

ابوجهل با ايـن  ولي  حاال نيازي به جنگيدن نيست،: فتنداست، سران قبيله زهره و عدي گ
افراد قبيلة زهره و عدي از آنان جدا شده و به مكه بازگشتند، بقيـه  . پيشنهاد مخالفت كرد

ش به پيش حركت كردند و چون قبل از مسلمانان به آنجا رسـيده بودنـد، در مواضـع    قري
در جانب مسلمانان حتي چشمه و يا  ،برخالف اين. مناسب و سوق الجيشي مستقر شدند

                                           
بدر و سيره ابـن اسـحاق بـه روايـت ابـن       ةمعارف ابن قتيبه، باب اسماء المطعمين من قريش في غزا -1

 .هشام، غزوه بدر
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ها فـرو   زار بود كه پاهاي شتران در ريگ زمين چنان ريگزار و شن. چاه آبي وجود نداشت
انتخـاب  : حضور يافت و عـرض كـرد   حضرت  حباب بن منذر به محضر آن. رفت مي

: اين محل براساس وحي بوده و يا به لحاظ موقعيت نظامي آن؟ ايشان حضـرت فرمودنـد  
پس بهتر است پيشروي نمـوده  : حباب اظهار داشت .»براساس وحي انتخاب نشده است«

Pهـاي اطـراف آن را از بـين ببـريم     هـا و چشـمه   و چشمه آب را تصرف كرده، چـاه 

)
345F

1(
P . آن

ـ    . حضرت اين نظر را پسنديده و بر آن عمل فرمودند د از حسن اتفـاق و بـا تأييـد خداون
هـايي بـراي    سفت شد و در جاهـاي مختلـف، حوضـچه    متعال باران خوبي باريد و زمين

خداونـد  . ها اسـتفاده شـود   ها ساخته شد تا براي وضو و غسل از آن شدن آب در آن جمع
 :كند سخت چنين بيان مي اين احسان بزرگ خود را در آن شرايط

﴿                ﴾ ]۱۱: األنفال.[ 

 .»و خداوند از آسمان آبي نازل كرد تا شما را با آن پاك گرداند«
ي كوثر عام بود، گرچه مسلمانان بر آب تسلط پيدا كردند، ولي فيض و بخشندگي ساق

Pبراي خود آب ببرندن نيز مجاز بودند تا از آنجا شمناطوري كه ده ب

)
346F

2(
P .    ،شـب فـرا رسـيد

تمام مسلمانان رحل افكنده تا صبح در عالم خـواب و اسـتراحت فـرو رفتنـد، تنهـا ذات      
با طلوع صبح، مجاهدين را براي  .تا صبح بيدار و مشغول دعا بودند اقدس رسول اكرم 

Pاي ايراد فرمودند در موضوع جهاد خطبهنماز بيدار كردند و بعد از اداي نماز 

)
347F

3(
P. 

با وجود . قرار بودند تاب و بي گرفتن با مسلمانان بيريش براي جنگ و رو در رو قرارق
. اين افراد خيرخواهي نيز وجود داشتند كه هرگز براي جنگ و خـونريزي راضـي نبودنـد   

» عتبـه «نده سـپاه كفـر   بود، او نزد فرما) كه بعداً مسلمان شد(از آنان حكيم بن حزام يكي 
توانيـد   عالي مـي د امروز بهترين روزي است كه جناباگر شما بخواهي: رفت و اظهار داشت

اي  به عنوان يك فرد نيك نام و مصلح در تاريخ باقي بمانيـد و ايـن روز يادگـار جاودانـه    

                                           
 .ابن هشام -1
 .16/ 2ابن هشام  -2
 .منتخب كنز العمال، غزوة بدر به روايت مسند احمد بن حنبل و ابن ابي شيبه -3
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نـد فقـط   خواه آنچـه قـريش مـي   : چگونه؟ حكيم گفـت : عتبه گفت .براي شما قرار گيرد
پيمان تو بوده، لذا خونبهاي او را از جانب خود به قـريش   او هم. حضرمي است خونبهاي

 .بپرداز
سيرتي بود، لذا با طيب خاطر از پيشنهاد حكيم اسـتقبال كـرد، ولـي     عتبه شخص نيك

. الزم بود كه ابوجهل نيز به اين امر رضايت دهد؛ حكيم پيام عتبه را به ابوجهل ابالغ كـرد 
ها بود، چون پيـام عتبـه را شـنيد،     آوردن تير از تركش و ترتيب آن ابوجهل در حال بيرون

ابوحذيفـه فرزنـد   . اش سسـت گرديـده   كنـد و اراده  نشيني مي عتبه دارد عقب! آري: گفت
كـرد شـايد    بنابراين، ابوجهل فكر مـي . همراه بود مسلمان شده و با آن حضرت » عتبه«

 ،ابوجهـل . كنـد  جنگيـدن تعلـل مـي    عتبه از اين جهت كه فرزندش را از دست ندهـد، از 
كني كه خون برادرت دارد به هدر  مشاهده مي :ابوعامر برادر حضرمي را خواست و گفت

افشـاني   هاي خود را پاره و شروع به خـاك  رود، ابوعامر طبق رسم و عرف عرب لباس مي
ر ايـن عمـل ابوعـامر آتشـي در دل سـپاه كفـ       .را سـر داد ! واعمـاه ! نوحه و اعمـاه  كرد و

برافروخت، وقتي عتبه از طعن و تشنيع ابوجهل آگاه شد، غيـرت تمـام وجـودش را فـرا     
سـي بـا   شود چـه ك  در ميدان جنگ معلوم مي: گرفت و سخت خشمگين شد و اعالم كرد

اش بـه قـدري    گذارد، ولي كله خواست تا بر سر» خُود«آنگاه  .شود دار مي داغ نامردي لكه
اي بر سر پيچيـد   گرفت، در آخر به ناچار پارچه ار نميبزرگ بود كه هيچ خودي بر آن قر

 .و لباس رزم پوشيد و ملسح شد
 هخواست دست مبارك خود را با خـون كسـي آلـود    نمي از آنجايي كه رسول اكرم 
اي براي آن حضرت سايباني درست كردند تا در آنجا مستقر  كند، اصحاب كرام در گوشه

گرفته بر در حضرت سعد بن معاذ شمشير به دست . شوند و مجاهدين را فرماندهي كنند
 .سايبان نگهبان شد تا كسي به آنجا نفوذ نكند

گرچه از بارگاه الهي وعدة فتح و نصرت داده شده بود، تمام عناصر عالم آمـاده يـاري   
؛ با وجود اين به لحاظ اسباب بودند و سپاه فرشتگان نيز در ركاب آن حضرت قرار داشت

مصعب بن عمير  .مقررات جنگ سپاه مجاهدين را نظم و ترتيب دادنداساس اصول و و بر
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قبيله  مهاجرين، حباب بن منذر را علمدار خزرج و سعد بن معاذ را پرچمدار را پرچمدار
با تيـري كـه    صبح روز بعد سپاه اسالم صف كشيد و آن حضرت . اوس مقرر فرمودند

اي از خـط   اي كـه ذره  به گونه د؛كردن ها را منظم و مرتب مي ت صفدر دست مبارك داش
شـور و غوغـا در جنـگ يـك امـر عـادي اسـت، ولـي آن         . صف، جلو و يا عقب نباشند

زدن نـدارد، سـكوت كامـل    هـيچ كـس حـق صـحبت و حـرف      : م فرمودندحضرت اعال
 .فرما بود حكم

اي كه سپاه عظيمي از كفـار در مقابـل مسـلمانان قـرار گرفتـه بـود، ورود و        در لحظه
ولـي   .آمـد  ية دلگرمي و مسرت به حساب مـي فر نيز در جمع سپاه اسالم ماشركت يك ن

حذيفـة  «! بند به وعده بودندوفا و پايبادر چنين حالي نيز چقدر  بنگريم كه آن حضرت 
در  آمدنـد،  يي به قصد شركت در جهاد ميدو نفر از اصحاب از جا» حسيل«و » بن اليمان

 رويـد،  شما به ياري و كمـك محمـد مـي    :د و گفتندها شدن ميان راه كفار مانع از آمدن آن
نزد آن حضرت سپس . ها منكر شدند و تعهد نمودند كه در جنگ شركت نخواهند كرد آن

هاي خـود وفـا    به وعده ،حالما در هر: آن حضرت فرمودند. ن را بيان كردندآمده و جريا
Pكنيم و ما را فقط ياري و كمك خدا كافي است مي

)
348F

1(
P. 

هـا مظهـر حـق، نـور، اسـالم و       ل يكديگر قرار گرفتند كه يكي از آندو صف در مقاب
 :عدالت بود و ديگري مظهر باطل، ظلمت، كفر و ستم

﴿                           ﴾ 

 ].۱۳: آل عمران[
در راه خدا و ديگـري در راه   ت در آن دو گروهي كه يكيبراي شما نشان عبرتي اس«
 .»جنگيدند ا يكديگر ميكفر ب

عجيبي بود، جهان با تمام وسعت خويش شاهد نور توحيد در همان وجودهاي منظرة 
خضوع و خشوع شديدي طاري  در صحيحين روايت است كه رسول اكرم . معدود بود

آنچه با مـن وعـده   ! بار الها«: گسترده و فرمودندها را به بارگاه الهي  هردو دست. شده بود

                                           
 )سليمان ندوي. (السير صحيح مسلم، باب الوفاء بالعهد، كتاب الجهاد و -1
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از بس كه محو در نيايش و راز و نياز بـا پروردگـار و از    ،»اي امروز به آن وفا كن فرموده
افتـاد و ايشـان متوجـه آن     يهاي مبارك به زمين مـ  خود بودند، شال از روي شانه خود بي
اگر اين چنـد نفـر امـروز    ! الها بار«: فرمودند ساييدند و مي گاهي سر به سجده مي نبودند؛

 .»كشته و نابود شوند، تا قيامت تو مورد پرستش نخواهي گرفت
قراري آن حضرت را مشاهده كردند، سخت  تابي و بي وقتي مسلمانان وضع و حال بي

خداوند به وعده خود وفا خواهـد  ! يا رسول اهللا: حضرت ابوبكر اظهار داشت. متأثر شدند
 .كرد

 :اينكه آرامش و سكون روحي حاصل شده بود، با خواندن اين آيه ضمن ،سرانجام

﴿           ﴾ ]۴۵: القمر.[ 

 .»به زودي اين جمع شكست خواهند خورد و پشت به شما خواهند كرد«
وجود با  به مسلمانان بسيار نزديك شده بود،سپاه قريش . نويد و فتح پيروزي را دادند

در جايتـان  «: اين آن حضرت مجاهدين را از حركت به جلو و پيشروي منع كرده فرمودند
ايـن معركـه   . داريـد هـا را از پيشـروي باز   د با تير آنو چون دشمن نزديك آي» قرار گيريد

هردو سپاه در مقابل يكـديگر قـرار گرفتنـد و    . آورترين منظرة ايثار و فداكاري بود حيرت
. هاي آنان در مقابل شمشـير قـرار دارنـد    ودند كه عزيزان و جگرگوشهطرفين شاهد اين ب

در ميدان قدم گزارد، حضرت ابـوبكر در  ) كه تا آن موقع كافر بود(فرزند حضرت ابوبكر 
Pمقابل او شمشير كشيد و از صف بيرون شد

)
349F

1(
P .     حضـرت  عتبه بـه ميـدان آمـد، فرزنـدش

Pاش رنگين شد با خون دايي شمشير حضرت عمر. حذيفه براي مبارزه با او شتافت

)
350F

2(
P. 

كه در صدد گرفتن انتقام خـون  » عامر حضرمي«جنگ اينگونه آغاز گرديد كه نخست 
غالم حضرت عمر براي مقابله با وي به ميدان » مهجع«. برادرش بود، پا به ميدان گذاشت

خشـمگين شـده   عتبه فرمانده سپاه كه از طعن و تشنيع ابوجهل سـخت  . آمد و كشته شد
ميان . قبل از ديگران همراه با برادر و پسر خود به ميدان آمد و درخواست مبارزه كرد بود،

                                           
 .استيعاب، ذكر عبدالرحمن بن ابي بكر -1
 .388/ابن هشام  -2
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هاي معروف و نامدار با يك نشـان امتيـار بـه ميـدان      شخصيتاعراب رسم بر اين بود كه 
بر سينة عتبه پرِ شترمرغي به عنوان نشان قرار داشت، براي مبارزه با آنـان  . رفتند جنگ مي

معاذ و حضرت عبداهللا بن رواحه از صف خارج شده بـه ميـدان   حضرت عوف، حضرت 
مـا بـا شـما كـاري     : گفتعتبه نام آنان را پرسيد، وقتي فهميد كه از انصار هستند، . رفتند

شـأن مـا    ها هـم  اين! محمد: متوجه شد و صدا كرد سپس به سوي رسول اكرم . نداريم
Pنيستند

)
351F

1(
P . آنگاه به دستور آن حضرت  ـ نشـ  انصار عقـب و حضـرت حمـزه،   د يني كردن

حضرت علي و حضرت عبيده به ميدان قدم گذاشتند، و چونكه كاله خُود بر سر گذاشته 
Pشان پوشيده بود هاي بودند، چهره

)
352F

2(
P .ب خود را شما كه هستيد؟ آنان نام و نس: عتبه پرسيد

 .»شأن ما هستند ها هم اين! آري«: گفتند
بل حضرت علي قرار گرفتنـد و هـردو بـه    عتبه در مقابل حضرت حمزه و وليد در مقا

حضرت علي حملـه  . قتل رسيدند، ولي شيبه برادر عتبه، حضرت عبيده را زخمي ساخت
 كرد و شيبه را نيز به قتل رساند و عبيده را بر دوش گرفت و به محضـر رسـول اكـرم    

آيا من از نعمت شهادت محروم شدم؟ آن حضرت «: پرسيد عبيده از آن حضرت . آورد
اگر امروز ابوطالب در قيـد  : عبيده گفت .»خير، تو رتبه شهادت را حاصل كردي: رمودندف

Pداق اين شعر او من هستمكرد كه مص بود، قبول مي حيات مي

)
353F

3
PP

(
P: 

                                           
مـا بـا پسـر    : اسـت كـه عتبـه گفـت     الفاظ كتب حديث مختلف اند، در ابوداود كتاب الجهاد مـذكور  -1

اند كه هـدف از   محدثين مطلب اين را چنين بيان داشته. عموهاي خود كار داريم با شما كاري نداريم
ولـي ترديـدي   . بلكه هدف اين بود كه ما قصد گرفتن انتقام از قريش داريـم  ،آن اهانت به انصار نبود

در روايات صـحيح مـذكور اسـت كـه     . نستنددا در اين نيست كه اهل مكه انصار را همشأن خود نمي
كـاش مـرا كسـي ديگـر غيـر از ايـن       : وقتي ابوجهل به دست انصار به قتل رسيد هنگام مرگ گفـت 

انصار پيشة زراعت و كشاورزي داشـتند و ايـن از نظـر قـريش امـري      ! رساندند كشاورزان به قتل مي
 .معيوب بود

 .273/ 3 ابن سعد، غزوة بدر و بدايه و نهايه ابن كثير -2
كدام هرها يكي است، لذا  زرقاني، در اين وقايع روايات مختلفي ذكر شده است و تقريباً رتبة همة آن -3

 .اختيار شود اشكالي ندارد
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 ونســلمه حتــى نصــرع حولــه
 

 بنائنــــــا والحالئــــــلأونــــــذهل عــــــن 
 

 فرزندان سپاريم كه در اطراف او جنگيده بميريم و از ما محمد را زماني به دشمنان مي(
 .)و زنان خود فراموش شويم
پوش بود از صف خارج شد و اعـالم   العاص كه از سر تا پا زرهعبيده فرزند سعيد بن 

حضرت زبير براي مبارزه با وي بيرون آمد تمام بدن عبيـده در   .هستم» ابوكرش«من : كرد
هـايش   شمبر چ» زوبين«هايش نمايان بودند، لذا حضرت زبير  زره قرار داشت، فقط چشم

Pزد كه بر اثر آن به زمين افتاد و به قتل رسيد

)
354F

1(
P .  زوبين چنان در چشمش فرو رفته بود كـه

حضرت زبير پاهاي خود را بر بدنش گذاشت و آن را با مشكل بيرون آورد، ولـي هـردو   
 اين زوبين به عنوان يادگار باقي ماند و از حضرت زبير، رسول اكرم . طرف آن خم شد

سپس به خلفاي راشدين يكي پس از ديگري منتقل شد و در آخر به . رفتآن را تحويل گ
Pدست حضرت عبداهللا بن زبير رسيد

)
355F

2(
P. 

هاي عميقي برداشت و زخمي كه بـر روي شـانه وي    حضرت زبير در آن معركه زخم
گرفت و پسرش عـروه در   بود چنان عميق بود كه بعد از بهبودي، انگشتي در آن جاي مي

شديد به زمين جنگيد پس از جنگ  كرد؛ شمشيري كه با آن مي بازي مي زمان كودكي با آن
شمشـير زبيـر را   : افتاد؛ هنگامي كه عبداهللا بن زبير شهيد شد، عبدالملك بـه عـروه گفـت   

دار  در جنگ بدر دندانه: چگونه؟ وي گفت: عبدالملك پرسيد! آري: شناسي؟ وي گفت مي
آنگاه  »بهن فلول مـن قـراع الكتائـب«: را خواندعبدالملك تأييد كرد و اين مصراع شعر . شده

درهــم ســه هــزار  .ه آن را از نظــر قيمــت ارزيــابي كــردشمشــير را بــه عــروه داد، عــرو
Pدستة آن با نقره تزيين شده بود گذاري شد، قيمت

)
356F

3(
P. 

قـدرت و سـاز و بـرگ خـود     مشركين بـر اعتمـاد بـه     سپس حملة عمومي آغاز شد،
سر به سـجده گذاشـته بـود و فقـط از      ، رسول اكرم ولي در سويي ديگر .جنگيدند مي

                                           
 .صحيح بخاري، غزوة بدر -1
 .صحيح بخاري، ذكر غزوة بدر -2
 .صحيح بخاري، ذكر غزوة بدر -3
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توزي وي بـا   شرارت ابوجهل و دشمني و كينه. خواست خداوند متعال نصرت و ياري مي
هاي معـاذ و معـوذ    بنابراين، دو برادر جوان از انصار به نام. اسالم زبانزد خاص و عام بود

ند يا او را نابود كنند و يا در تصميم قاطع گرفته بودند كه هرجا آن شقي و بدبخت را بياب
من در صف ايستاده بودم كه : گويد حضرت عبدالرحمن بن عوف مي. اين راه كشته شوند

يكي از آنان آهسته در . ناگهان در سمت راست و چپ خود، دو نوجوان را مشاهده كردم
: با ابوجهل چه كـاري داري؟ گفـت  ! جان عمو: ابوجهل كجاست؟ من گفتم: گوشم گفت

ام كه هرجا او را بيابم يا او را بكشم و يا چنان در اين راه بجنگم كـه   با خدا عهد بستهمن 
من هنوز به او جوابي نداده بودم كه نفر دوم نيز آهسـته در گوشـم همـين را    . كشته شوم

هـردو ماننـد    ،بـا گفـتن ايـن   . آن شخص ابوجهل است: من به هردو با اشاره گفتم. گفت
» عفـراء «برده، او را نقش زمين ساختند؟ هردو نوجـوان فرزنـد   شاهين به سوي او حمله 

عكرمه پسر ابوجهل از پشت بر معاذ حمله كرد و بر بازويش شمشير زد كه دستش . بودند
معـاذ در همـان حـال    . معاذ عكرمه را تعقيب كرد ولي او جان سالم بـه در بـرد  . قطع شد

دست خود را زير پايش قـرار داد   جنگيد، اما چون دستش آويزان و مانع جنگيدن بود، مي
 .و او را از تن جدا نمود

ا طيب خـاطر بـراي جنـگ    اند كه ب با كفار افرادي همراه: گفته بود قبالً رسول اكرم 
ها را نيـز بيـان    آن حضرت اسامي آن. اند بر اثر تحميل و اجبار قريش آمدهاند، بلكه  نيامده

: مجذر گفت. او را ديد) پيمان انصار بود كه هم(» مجذر«. يكي از آنان ابوالبختري بود. كرد
با وي يك نفر ديگـر  . كنم از قتل تو منع كرده است، لذا تو را رها مي چون رسول اكرم 

ابـوالبختري   .»خيـر «: كنـي؟ مجـذر گفـت    اين را هم رها مي: ابوالبختري گفت. همراه بود
والبختري بـراي حفـظ جـان    اب: توانم تحمل كنم كه من اين طعنة زنان عرب را نمي: گفت

آنگاه ابوالبختري اين شعر را خواند و بر مجذر حمله بـرد و بـه   . خود رفيقش را رها كرد
 :قتل رسيد

 لـــن يســـلم ابـــن حـــرة زميلـــه
 

 حتــى يمــوت او يــرى ســبيله
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كند مگـر اينكـه كشـته شـود و يـا رهـا        آدم خانواده و نجيب، رفيق خود را رها نمي(
 .)گردد

متزلزل شـد و افسـردگي و پژمردگـي    و ابوجهل پاي ثبات مشركان شدن عتبه  از كشته
اميه بن خلـف نيـز در    دشمن سرسخت رسول اكرم . خاصي بر سپاه كفر طاري گشت

حضرت عبدالرحمن بن عوف زماني با وي عهد بسته بـود كـه   . جنگ بدر شركت داشت
بي بـراي  در بدر فرصـت خـوب و مناسـ    .آيد، از وي حفاظت خواهد كردچون به مدينه 

وفاي بـه عهـد از شـعائر اسـالم      بندي واز آن دشمن خدا بود، ولي چون پايگرفتن انتقام 
اي او را نجات دهد، لـذا او را بـا خـود بـه      عبدالرحمن بن عوف خواست تا بگونه .است

كوهي در همان حول و حوش برد؛ اتفاقاً حضرت بـالل او را مشـاهده كـرد و بـه انصـار      
عبدالرحمن فرزند اميه را جلو كرد مـردم او را   .وي وي هجوم بردندداد، آنان به س اطالع
عبدالرحمن به اميه  .خود اميه شتافتندبلكه به سوي  ل رساندند و به اين اكتفا نكردند؛به قت

آنگاه بر او دراز كشيد تا مردم نتوانند او را به قتل برسانند، ولي  ،تا بر زمين بخوابد :گفت
يكـي از  . الرحمن بر وي دسترسي پيدا كرده او را به قتـل رسـاندند  آنان از زير پاهاي عبد

Pها باقي بود زانوهاي عبدالرحمن نيز زخمي گرديد و اثر زخم تا مدت

)
357F

1(
P. 

شدن ابوجهل، عتبه و غيره قريش سپر انداختنـد و مسـلمانان آنـان را بـه      پس از كشته
عامر، عبداهللا بن زمعـه  نوفل، اسود بن ) برادر حضرت علي(عقيل  ،عباس. اسارت گرفتند

 آن حضـرت  . و بسياري ديگر از افراد بزرگ و سران قريش جـزو اسيرشـدگان بودنـد   
عبداهللا بن مسعود رفت و ديد كـه ابوجهـل   . دستور دادند تا يكي از ابوجهل خبري بياورد

ل هسـتي؟  تو ابوجه: عبداهللا پرسيد. دن استدا شدگان افتاده و در حال جان در ميان زخمي
ابوجهـل زمـاني او را   ! كسي را كه قومش به قتل رسانده اين چه افتخاري است؟: فتاو گ

اي : سيلي زده بود، او به عنوان انتقام پاهايش را بر گردن ابوجهل گذاشت، ابوجهل گفـت 
حضرت عبداهللا بن مسعود ! اي پاهايت را بر گردن چه كسي گذاشته! مواظب باش! چوپان

                                           
ولي چـون در مبحـث مغـازي ذكـر      .مذكور است لةتفصيل اين واقعه در صحيح بخاري، كتاب الوكا -1

 .اند نويسان آن را مشاهده نكرده لذا سيره ،نشده
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هـاي   بـرده بـر قـدم    كـرد و بـه محضـر رسـول اكـرم      بالفاصله سرش را از تنش جدا 
Pشان انداخت مبارك

)
358F

1(
P. 

كننـد، در   مورخان غربي كه همه چيز را از بعد مادي و اسـباب ظـاهري ارزيـابي مـي    
سامان سيصد نفري پياده بـر  سر و  اند كه چگونه يك سپاه بي حيرت و شگفت قرار گرفته

ولـي نصـرت غيبـي بارهـا چنـين       !زي كه يكصد سوار داشت، غلبه پيـدا كـرد  هجسپاه م
با وجود اين در قالب اسـباب مـادي بـراي    . هاي عجيبي را به نمايش گذاشته است منظره

 :دهيم ها را مورد بررسي قرار مي تسكين خاطر ظاهر بينان نيز عواملي وجود دارد كه آن
بـه جنگيـدن    –عتبـه   – ،قريش با يكديگر وحدت نظر نداشتند، فرمانـده لشـكر   -1

 .دراضي نبو
 .از افراد قبيلة زهره تا بدر آمده و سپس بازگشتند

بر اثر بارندگي قريش از نظر موقعيت جغرافيايي در وضعيت بسيار نامطلوبي قرار  -2
طوري كه رفـت  ه گل آلود و لجن بود، ب ها كالً گرفته بودند، زيرا محل تمركز آن

 .و آمد بسيار مشكل بود
را دو برابر سپاه خود تخمين زده  قريش مرعوب شده و تعداد سپاه مسلمانان -3

﴿: چنانكه در قرآن مجيد مذكور است. بودند         ﴾. 

بـرخالف ايـن رسـول    . در ميان سپاه كفار هيچگونه نظم و ترتيبي وجود نداشت -4
ها بسيار مرتـب و   شخصاً به سپاه اسالم نظم و ترتيب خاصي داد و صف اكرم 

 .م بودندمنظ
و صبح هنگـامي كـه وارد    را در آرامش و استراحت گذراندند، مسلمانان آن شب -5

امـا سـپاه كفـر از تـرس و وحشـت، شـب را       . نفس بودند ميدان نبرد شدند، تازه
تأييد و نصرت الهي نيز شامل حـال   ،با وجود اين اسباب. استراحت نكرده بودند

 .گرديد

                                           
 .صحيح بخاري، غزوة بدر -1
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مقتضي و  ظاهري اه اسالم و كفر بنگريم، اوضاعاز جهتي ديگر اگر به نظر ظاهر به سپ
در بين كفار افراد ثروتمندي وجود داشتند كه آذوقـه  . مساعد براي پيروزي مسلمانان نبود

تعـداد  . كردند، مسـلمانان از ايـن لحـاظ چيـزي نداشـتند      و امكانات تمام سپاه را تهيه مي
سپاه قـريش يكصـد سـوار     در. قريش يك هزار نفر بود، مسلمانان فقط سيصد نفر بودند

طور كامـل  ه ز مسلمانان بتعداد معدودي ا. وجود داشت و مسلمانان فقط دو اسب داشتند
 .پوش بودند از طرف ديگر تمام افراد سپاه قريش از سر تا پا زره مسلح بودند،

ط چهـارده  معلوم شد كه از مسلمانان فق تمام اين موارد، پس از پايان جنگبا توجه به 
ولـي از  . كه شش نفر از آنان مهاجر و هشت نفر ديگر از انصـار بودنـد   اند شده نفر شهيد

طرف ديگر، قدرت اصلي قريش درهم شكسته و تك تك سران قريش كـه در شـجاعت،   
از ميـان آنـان، شـيبه، عتبـه، ابوجهـل،      . ساالر قريش بودند، به قتل رسيدند معروف و سپه

حجـاج سـرور و   ، امية بن خلف و منبه بن الابوالبختري، زمعة بن االسود، عاص بن هشام
از لشكريان قريش نزديك به هفتاد نفر كشته و هفتاد نفر به اسارت  .تاجِ سرِ قريش بودند

گرفته شدند، از اسراي جنگي، عتبه و نضر بن حارث كشته و بقيه بـه صـورت اسـير بـه     
و ابوالعاص داماد ) يبرادر حضرت عل(عباس، عقيل  ندر ميان آنا .ه انتقال داده شدندمدين

 .نيز وجود داشتند آن حضرت 
شـد و   مـي ها چنين بود كه هركجا جسدي مشاهده  روش معمول آن حضرت در جنگ

Pدادند تا به خاك سپرده شود دستور مي

)
359F

1(
P .شـدگان در ايـن    د كشـته ولي به علت تعداد زيا

چاه بزرگـي   يك به صورت جداگانه كار مشكلي بود، لذا تمام اجساد را درجنگ دفن هر
اما جسد اميه چون باد كرده و گنديده بـود و امكـان انتقـال آن    . كه در آنجا بود، انداختند

 هنگامي كه اسراي جنگي به محضـر آن حضـرت   . نبود، در همانجا به خاك سپرده شد
در مدينه آورده شدند، سهيل بن عمر يكي از خويشاوندان حضرت سوده نيز در ميان آنان 

                                           
 .روض االنف -1
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تو هم مانند زنان خود را در زنجير قرار : اختيار به وي گفت ده او را ديد بيوقتي سو ،بود
 )P)360F1!توانستي بجنگي تا اينكه كشته شوي اي؟ نمي داده

اسيران جنگي دوتا، دوتا يا چهارتا، چهارتا تقسيم شده و براي نگهـداري بـه صـحابه    
دادند  ابه به آنان غذا ميصح. ها به خوبي رفتار شود سپرده شدند و دستور داده شد تا با آن
ها ابوعزيز برادر حضرت مصـعب   در ميان آن. كردند و خودشان بر تغذيه از خرما اكتفا مي

اش برده بود هنگام  آن مرد انصاري كه مرا به خانه: گويد او مي. بن عمير نيز وجود داشت
ورد خـوب  من از اين برخـ . خوردند دادند و خودشان خرما مي شام و ناهار به من نان مي

امتناع ورزيده و دوباره به ها از گرفتن آن  دادم، ولي آن ها مي آنان شرمنده شده نان را به آن
بود كه با اسيران بـه خـوبي    و اين بنا بر توصيه و تأكيد رسول اكرم . گرداندند ميمن بر

Pرفتار شود

)
361F

2(
P. 

و عليـه آن  بود كـه فـوق العـاده فصـيح و بليـغ بـود       » سهيل بن عمرو«يكي از اسراء، 
حضـرت  . گشود آميز مي هاي اهانت در جلسات و مجامع عمومي لب به سخن حضرت 

دوبـاره   اجازه دهيد دو دنـدان زيـرين او را درآوريـم تـا    ! يا رسول اهللا: عمر اظهار داشت
اگر من او را مثله كنم گرچه پيامبر «: فرمودند آن حضرت  .نتواند به خوبي سخن گويد

)P)362F3»خداوند مرا نيز مثله خواهد كردهستم با وجود اين، 
P.   ،حضرت عباس پيراهن نداشـت

 بـن ابـي رئـيس    عبـداهللا  .پيراهن هـيچكس انـدازه تـن او نبـود     قامتش چنان بلند بود كه
در صحيح بخاري مـذكور اسـت   . قد او بود، پيراهنش را خواست و به او داد المنافقين هم

رك خود را بـه جـاي كفـن در عـوض     هنگام مرگ عبداهللا، پيراهن مبا كه رسول اكرم 
Pهمان احسان به او پوشانده بود

)
363F

4(
P. 

                                           
 .ابن هشام -1
 .1338/طبري  -2
 .1344/طبري  -3
 .422/لالساري  ةصحيح بخاري، باب السكو -4
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به مدينه آمدند با اصـحاب در   عموماً چنين روايت شده است كه وقتي رسول اكرم 
همة : ها را چكار كنيم؟ حضرت ابوبكر اظهار داشت بارة اسراي بدر مشورت كردند كه آن

امـا  . ها را رهـا كنـيم   ها فديه گرفته و آن آنها خويشاوندان و عزيزان ما هستند، لذا از  اين
حضرت عمر كه به نظر وي در مقابـل اسـالم دوسـت و دشـمن، خويشـاوند و عزيـز و       

يـك از  رمود كه همة آنان كشته شوند و هرنزديك، هيچ فرقي نداشتند، چنين اظهار نظر ف
ر را نظـر حضـرت ابـوبك    رسـول اكـرم   . ما به كشتن خويشاوند و عزيز خود اقدام كند

آنگاه بر اين عمل، عتاب و تهديـد الهـي نـازل    . پسنديده فديه گرفت و آنان را رها كردند
 :شد كه

﴿                    ﴾ ]۶۸: األنفال.[ 

زرگـي بـر شـما    گر نوشته قبلي تقدير الهي نبود در مقابل آنچه فديه گرفتيد عـذاب ب «
 .»شد نازل مي

اين روايت در تمام . و حضرت ابوبكر عتاب الهي را شنيده گريه كردند رسول اكرم 
ولي در بيان سـبب و علـت عتـاب و تهديـد،     . كتب تاريخ و در احاديث نيز مذكور است

تا آن : روايتي كه در ترمذي مذكور است، خالصة آن چنين است. اختالف نظر وجود دارد
ر بارة مال غنيمت حكمي نازل نشده بـود و طبـق عـرف و رسـم معمـول عـرب،       موقع د

آوري مال غنيمت شدند، لذا عتاب بر اين امر نازل شـد، ولـي چـون     صحابه مشغول جمع
نسبت به آن قبالً دستوري نازل نشده بود، لذا آن جرم مورد عفـو قـرار گرفـت و دسـتور     

در قرآن مجيـد پـس از   . ست، حالل استداده شد كه آنچه از مال غنيمت به دست آمده ا
 :ذكر عتاب، اين جمله مذكور است

﴿          ﴾ ]در اين آيه به وضوح ثابت شده كه  ].۶۹: األنفال

 .آنچه از مال و منال كفار به دست آمده حالل و مال غنيمت بوده است
شود كه اين عتاب برگرفتن فديـه   م مياز روايت صحيح مسلم و ترمذي معلو ،خالصه
وقتي آيـة  : در صحيح مسلم اين الفاظ مذكور اند. آوري مال غنيمت نازل گرديد و يا جمع
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فوق نازل شد آن حضرت گريه كردنـد و چـون حضـرت عمـر علـت گريـه را پرسـيد،        
 :مودندفر

 .»ِفَداءَ لَِّذي َعَرَض َعَليَّ َأْصَحاُبَك ِمْن َأْخِذِهِم الْ ا َعَلى أَْبِكي«
گـرفتن يارانـت نـازل گرديـده، گريـه       بـارة فديـه  نچه از جانب خداوند در آ يعني بر«
 .»كنم مي

اند كه عتاب بر اين نازل شد كه چرا اسـيران جنگـي كشـته     عموماً مردم چنين فهميده
 :اند ها اين آيه استدالل گرفته نكه آنچنا. اند شدهن

﴿                 ﴾ ]۶۷: األنفال.[ 

دامي كه در ميدان نبرد، خوب جنگ و خونريزي نشود، ما: خالصة اين آيه چنين است
شود كه اگر قبل از قتل و خونريزي اسـير   و از اين معلوم نمي. گرفتن اسير مناسب نيست

 .شدند، پس از پايان جنگ بايد كشه شوند
ها  شد و آن يك از اسراي جنگي مبلغ چهار هزار درهم فديه گرفته ميهر به هرحال، از

 .شـدند  تند، بدون فديه آزاد مـي كردند، و كساني كه توانايي پرداخت آن را نداش را رها مي
ها كه خواندن و نوشتن را ياد داشتند، به آنان دستور داده شد تا هركدام  البته كساني از آن

Pشـود  دكان مسلمانان، خواندن و نوشتن را بياموزد، آنگاه آزاد مياز آنان به ده نفر از كو

)
364F

1(
P .

Pحضرت زيد بن ثابت خواندن و نوشتن را از همين طريق ياد گرفته بود

)
365F

2(
P. 

حضرت عباس خواهرزادة ما است، لـذا  : عرض كردند انصار به محضر آن حضرت 
بر اساس اصـل   ولي رسول اكرم . كنيم گيريم و بدون فديه آزادش مي ما از او فديه نمي

Pعدالت و مساوات اين درخواست را نپسنديدند

)
366F

3(
P، مبلغ معمـول فديـه   . و او نيز فديه داد

دار  حضـرت عبـاس سـرمايه   . شد چهار هزار درهم بود، ولي از ثروتمندان بيشتر گرفته مي
عباس از اينكه از وي بيشتر فديه گرفته شده . بود، لذا از او مبلغ بيشتري فديه اخذ گرديد

                                           
 .247/مسند احمد  -1
 .14/طبقات ابن سعد  -2
 .572/ 1بخاري  صحيح -3
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مساوات در اسالم، فرق دانست كه براساس اصل  شكايت كرد، ولي نمي به آن حضرت 
 از يك سـو . و تفاوت دور و نزديك، خويشاوند و بيگانه، عام و خاص از ميان رفته است

ولـي از سـوي ديگـر، محبـت طبيعـي       .شد ايض، مساوات اينگونه رعايت ميدر انجام فر
حضرت عباس چنان بر آن حضرت عارض شده بود كه شبانگاه وقتي صداي نالة عبـاس  

شدن دست و پاهايش به گوش آن حضرت رسيد، چنان مضـطرب شـدند كـه     بر اثر بسته
آنگـاه آن حضـرت    ا بـاز كردنـد،  صـحابه دسـت و پاهـايش ر   . نتوانستند استراحت كننـد 

 .استراحت فرمودند
ابوالعاص داماد آن حضرت نيز جزو اسيران جنگي بود، نزد او فديه وجود نداشت، به 

در مكـه پيـام فرسـتاد كـه مبلـغ       همسر خود حضرت زينب دختر گرامي رسول اكـرم  
 بنـدي را كـه هنگـام ازدواج مـادرش حضـرت     حضرت زينب گردن . اش را بفرستد يهفد

هنگـامي كـه آن حضـرت آن را مشـاهده كـرد،      . خديجه به او داده بـود، بـرايش فرسـتاد   
بند را كـه يادگـار مـادرش     اين گردن ،خاطرات بيست و پنج سال پيش برايش تجديد شد

)P)367F1»گرداندندبا طيب خاطر پذيرفته و آن را بازصحابه . هست به او بازگردانيد
P. 

 .و حضـرت زينـب را بـه مدينـه فرسـتاد      آمـد پس از اينكه ابوالعاص آزاد شد به مكه 
پس از چند سـال بـا كاالهـاي بسـياري بـه قصـد        والعاص تاجر و بازرگان بزرگي بود،اب

هـاي مسـلمانان او را بـا     هنگام بازگشت از شام، گشتي. تجارت به سوي شام حركت كرد
طـور  ه ب خودش. تمام اسباب و كاالهايش اسير كردند و كاالها را ميان خود تقسيم كردند

به صـحابه   رسول اكرم . حضرت زينب او را پناه داد. مخفيانه نزد حضرت زينب درآمد
گردانيد، آنان بـا طيـب خـاطر    هاي ابوالعاص را به او بازدانيد كاال اگر مصلحت مي: فرمود

اين بار ابوالعاص متأثر شـد و بـه اسـالم    . گرداندنديرفته و تمام كاالهايش را به وي بازپذ
مـن  : او به مكه آمد و با تمام شريكان تجاري خود تسويه حسـاب كـرد و گفـت   . گراييد

                                           
 .و ابوداود 1348/طبري  -1
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ام تا شما نپنداريـد كـه    ام و براي تسويه حساب با شما به اينجا آمده مشرف به اسالم شده
Pهاي ما را خورد و از ترس طلبكاران مسلمان شدابوالعاص كاال

)
368F

1(
P. 

 خبر شكست كفار و ممنوعيت گريه و نوحه

عزا برپا شد، ولي به لحـاظ  ها ماتم و  بدر به مكه رسيد، در تمام خانه وقتي خبر جنگ
در آن جنگ سه فرزنـد  . كردن را ندارد كس حق گريهغيرت منادي قريش ندا داد كه هيچ 

اي  اسود كشته شده بودند و قلبش آكنده از غم و اندوه بود، اما بر اثر عزت و غيرت قبيله
اي از يك طرف به گوشـش رسـيد، فكـر كـرد      اي گريهاتفاقاً يك روز صد. كرد گريه نمي

كند؟ آيا  ببين چه كسي گريه مي: به نوكرش گفت. اند كردن را داده يد قريش اجازة گريهشا
خواهم خوب گريـه   ور است و مي ام آتش شعله كردن مجاز شده است؟ زيرا در سينه گريه
زني شـترش را گـم   : شتشخصي آمد و اظهار دا .تا اطمينان خاطر برايم حاصل شود كنم

 :اختيار اين شعر خارج شد از زبان اسود بي. كند كرده از اين جهت گريه مي
 تبكـــــــــــي ان يضـــــــــــل لهـــــــــــا بعيـــــــــــرأ

 

 ويمنعهـــــــــا مــــــــــن النـــــــــوم الســــــــــهود
 

ـــــــــى بكـــــــــر ولكـــــــــن  وال تبكـــــــــي عل
 

 علــــــــى بــــــــدر تقاصــــــــرت الجــــــــدود
 

 ن بكيــــــــت علــــــــى عقيــــــــلإ فبكــــــــى
 

ــــــــــا أســــــــــد األ  ســــــــــودوبكــــــــــى حارث
 

بر بدر اشك بريـز،  . گريه مكن. آيد و او را خواب نمي د،كن بر گم شدن شتر گريه مي(
يل و حارث گريه كن كـه شـير   كني بر عق ياري نكرد، اگر گريه مييي كه قضا و تقدير جا

 .)شيران بودند
عمير بن وهب در ميان قريش از دشمنان سرسخت اسالم بود، او و صفوان بن اميه در 

! سوگند بـه خـدا  «: صفوان گفت. كردند مي شدگان بدر عزاداري كشته نشسته و بر» حجر«
بـود و   اگر بر مـن وام نمـي   گويي، راست مي: عمير گفت. »اي ندارد حاال ديگر زندگي مزه

رساندم و  رفتم محمد را به قتل مي سرپرستي فرزندان نبود، سوار بر اسب شده و مي بيم بي
ها و فرزندان  ر فكر وامد: صفوان گفت. فرزندم نيز جزو اسيران در آنجا است. گشتم برمي
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عميـر بـه خانـه آمـد و شمشـير خـود را       . مگيـر  عهده مي ها را بر نباش، من مسئوليت آن
حضرت عمر قيافه و حال غير طبيعي او را مشاهده كـرد،  . زهرآگين كرد و به مدينه رفت

! عمـر : آن حضرت فرمود. برد گلويش را گرفت و فشرد و او را به محضر رسول اكرم 
اي؟ وي اظهـار   بـا چـه قصـدي آمـده    : آنگاه از وي پرسـيد ! عمير نزديك بيا. نرهايش ك

شمشـير را چـرا حمايـل    : آن حضـرت فرمودنـد  . ام به قصد آزادي فرزنـدم آمـده  : داشت
: آخر شمشيرها در بدر چه عملي انجام دادند؟ آن حضرت فرمودنـد : اي؟ عمير گفت كرده

آن  ايد؟ عميـر چـون ايـن كـالم     ه كردهوطئنشسته براي قتل من ت» حجر«تو و صفوان در 
بدون ترتيد تو پيامبر خدا ! محمد: اختيار گفت حضرت را شنيد مبهوت و متحير شد و بي

. جز من و صفوان كسي ديگر از اين تصميم اطالعي نداشته اسـت ! هستي، سوگند به خدا
. ندشـدن عميـر را شـنيد    قريش كه منتظر شنيدن خبر قتل آن حضرت بودند، خبر مسلمان

جايي كه هر فـرد آن در آن موقـع تشـنة خـون     . عمير مسلمان شد و شجاعانه به مكه آمد
قـدر حـاال بـا    با دوسـتان اسـالم دشـمن بـود، همان     عمير به قدري كه قبالً. مسلمانان بود

كثيري را بـا  دعوت اسالم را منتشر ساخت و جمع  در مكه. دشمنان اسالم دشمني داشت
Pنور اسالم منور ساخت

)
369F
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 تصوير غزوة بدر در قرآن

ها دارد، اين است كـه خداونـد متعـال در     يكي از امتيازاتي كه اين غزوه بر ديگر غزوه
طور مفصل داستان آن را بيان كرده است و سوره انفال را به منظور توضيح ه قرآن مجيد ب

براي فهم  .اي از مسائل مربوطه اختصاص داده است احسانات و انعامات خود و بيان پاره
 :تر از قرآن مجيد بر صفحة گيتي وجود ندارد صحيح داستان بدر، هيچ منبعي موثق
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هايشان بترسد و هرگـاه بـر    جز اين نيست كه مومنان آنانند كه هرگاه اهللا ياد شود دل«
كند و آنان بر پروردگـار خـويش اعتمـاد     آنان آيات او تالوت شود ايمان آنان را زياده مي

. كننـد  خـرج مـي  ايم  دارند و از آنچه به آنان رزق داده هايي كه نماز را برپا مي آن. كنند مي
لند، آمـرزش و رزق نيكـو   براي آنان نزد پروردگارشان درجات ب ،آنان مؤمنان راستين اند

كه بيرون آورد تو را پروردگار تو از خانه تو با حق و همانا گروهي از مومنان چنان. هست
كردند با تو در امر حق پس از اينكه حق براي آنان ظـاهر شـد،    جدال مي. ناخشنود بودند

و به يادآور نعمت الهي را آنگاه . نگرند شوند و آنان در آن مي ا به سوي مرگ رانده ميگوي
كه خداوند به شما يكي از دو گروه را وعده داد كه آن مال شما باشد و دوست داشتيد كه 

خواست كـه حـق را ثابـت كنـد بـا فرمـان        با گروه غير جنگي روبرو شويد و خداوند مي
گرچـه   ،تـا حـق را ثابـت كنـد و باطـل را نـابود كنـد       . بركنـد خويش و ريشة كافران را 
خواستيد از پرودگار خويش پس اجابت كرد  آنگاه كه فرياد مي. گناهكاران ناشخنود باشند

دعاي شما را اينكه كمك خواهم كرد شما را هزار فرشته كه از پس خويش گروهي ديگر 
طور آرامش از جانب خـود و فـرود   آنگاه كه طاري كرد بر شما پينكي را به . آورند را مي

آورد از آسمان آبي را بر شما تا پاك كند شما را با آن و آلودگي شـيطان را از شـما دفـع    
هنگامي كه پروردگـار  . هاي شما را استوار سازد هاي شما را محكم كند و قدم كند و تا دل
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ـ    تو بسوي فرشتگان وحي فرستاد كه من با شما  ان را بـه  هستم پـس اسـتوار سـازيد مؤمن
پـس بزنيـد اي مسـلمانان بـر     . هاي كافران رعب و وحشت خواهم انداخت زودي در دل
اين به سبب آن است كه آنـان بـا اهللا و   . بند و مفصل را ها و بزنيد از آنان هر باالي گردن

رسولش مخالفت كردند و هركس با اهللا و رسولش مخالفت كنـد پـس همانـا اهللا سـخت     
اي . ا بچشيد و بدانيد كـه بـراي كـافران عـذاب دوزخ مهياسـت     اين ر. دهنده است عذاب
و هـركس در آن  . هرگاه با انبوه كافران برخورد كرديد پس پشت بـه آنـان نكنيـد    !مؤمنان

روز پشت به آنان كند مگر به قصد حمله دوباره يا به گروه خودي پناه جويند پس همانـا  
پـس شـما نكشـتيد    . دجايي استاهللا بازگشته و جايگاهش آتش دوزخ است و ببا خشم 

نزدي آنان را بلكه اهللا زد آنان را و تـا   !بلكه خداوند كشت آنان را و تو اي محمد ،آنان را
حـال ايـن   . همانا اهللا شنوا و داناسـت  ،عطا كند مسلمانان را از جانب خويش عطاي نيكو

فتح و پيروزي  اگر مطلب! اي كافران. كننده حيله كافران است است و بدانيد كه اهللا سست
اسـت بـراي شـما و اگـر     كرديد پس آمد فتح نزد شما و اگر باز ايستيد پـس آن بهتـر    مي

كند از شما جماعت شـما هـيچ چيـزي را گرچـه      گرديم و دفع نمي ميزهم بابازگرديد ما
 .»بسيار باشد و بدانيد كه خداوند با مسلمانان است
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و بدانيد هرآنچه شما از كافران به غنيمـت گرفتيـد پـس يـك پـنجم آن بـراي اهللا و       «
ان اگر شما بـه اهللا ايمـ   ،رسولش و براي خويشاوندان و يتيمان و مساكين و مسافران است

باطل جـدا شـد روزي    ايد و به آنچه فرو فرستاديم بر بندة خويش روزي كه حق از آورده
آنگاه كه شما در كناره نزديـك  . هم برخورد كردند و اهللا بر هرچيز تواناستكه دو گروه با

كرديد البتـه اخـتالف    تر از شما بود و اگر با يكديگر وعده جنگ مي بوديد و كاروان پايين
تـا  . خواست به انجام برساند معياد ليكن خداوند جمع كرد تا كاري را كه ميكرديد در  مي

هالك شود كسي كه هالك شده است پس از حجت و زنده ماند كسـي كـه زنـده مانـده     
هنگـامي كـه خداونـد آنـان را در     . است پس از حجت و همانا خداوند شـنوا و داناسـت  

شديد و در كـار   داد البته بزدل مي ان ميخواب به تو اندك نشان داد و اگر آنان را زياد نش
ه او بـه رازهـاي   نـ يد سالمت داشت و هرآكرديد و ليكن خداون جنگ با يكديگر نزاع مي

و آنگاه كه با يكديگر روبرو شديد آنان را در چشم شـما انـدك نشـان    . ها آگاه است سينه
را كه كردني بـود و   داد و شما را در چشم آنان نيز اندك تا به انجام برساند خداوند آنچه

هرگاه روبرو شديد با گروهي  !اي مسلمانان. شوند به سوي خدا همه كارها بازگردانده مي
و از اهللا و رسـول او  . پس ثابت باشيد و اهللا را بسيار ياد كنيد تا شايد شما رستگار شـويد 

پيروي كنيد و با يكديگر نزاع نكنيد پس در اين صورت بزدل شـويد و قـوت و شـوكت    
و مباشيد مانند كساني كـه  . رود و صبر كنيد همانا اهللا با صبركنندگان است ما از بين ميش

دارنـد و   ميايي بيرون شدند و از راه خدا بـاز هاي خود از روي سركشي و خودنم از خانه
 .»كنند در برگيرنده است خدا به آنچه عمل مي
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سزاوار پيامبر نيست كه اسير بگيرد تا اينكه قتل بسيار در زمين به وجود بياورد شـما  «
. خواهد و اهللا غالب و با حكمـت اسـت   خواهيد و اهللا آخرت را مي كاالي اندك دنيا را مي

رسيد به شما در آنچـه گرفتيـد عـذاب     بته مياگر حكم خداوند جلوتر صادر نشده بود، ال
همانـا خـدا    ،پس بخوريد از آنچه غنيمت گرفتيد حالل پاكيزه و بترسـيد از خـدا  . بزرگ

 .»بخشاينده و مهربان است

4- ﴿                              
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هـاي   ند از اسيران اگر بداند خداونـد در دل آنان را كه در دست شما ا :بگو !اي پيامبر«
 دهد به شما بهتر از آنچه از شما گرفته شده است و بيـامرزد شـما را و   شما نيكي البته مي

و اگر آنان قصد خيانت با تو را داشته باشند پـس هرآينـه بـه اهللا    . اهللا بخشاينده و مهربان
 .»حكمت استا و باالب كرد بر آنان و خدا دانپيشتر پس غ اند كردهخيانت 

 :هنگام غزوه احد، خداوند اين احسان خود را چنين بيان كرده است

﴿                        ﴾ ]آل عمران :

۱۲۳.[ 
پـس از اهللا   ؛ديـد همانا خداوند در بدر شما را ياري كرد زمـاني كـه شـما نـاتوان بو    «

 .»بترسيد تا سپاسگذار باشيد
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 بررسي تحليلي غزوة بدر

اين امر  ،پس از بيان ساده وقايع بدر، وقت آن رسيده است كه با تحقيق و تعمق بيشتر
آيا همچنان كه عموم مورخـان   بررسي شود كه هدف واقعي از غزوة بدر چه بوده است؟

د و يا دفاع و جلوگيري از حملة آنان؟ من بـر  ، هدف غارت كاروان قريش بواند كردهبيان 
اين امر آگاهي كامل دارم كه ميان تاريخ و محكمة عدالت فرق و تفـاوت وجـود دارد، و   

دانم كه طرز داوري تاريخ با صادركردن رأي در مورد يك پرونـدة اداري و   اين را هم مي
ام نگاشـتن وقـايع و مطالـب     پذيريم كه وظيفه و اين را هم مي. يا نظامي كامالً مغاير است

ولي چه بايد كـرد، صـورت مسـئله چنـين     . است قضاوت و داوري و صدور رأي نيست
از . است كه يك واقعة تاريخي وضعيت حيثيت يك پروندة دادگاه را به خود گرفته است

اين جهت به ناچار از دايرة كاري خود بيرون رفته قلم را به سوي نگاشتن يك پرونـده و  
نويسـان   و از اين امر كه در اين باره عموم مورخان و سيره. ام بارة آن سوق دادهداوري در 

به زودي معلوم خواهد شد كه حـق بـه   . طرف مقابل من هستند، هيچگونه باكي هم ندارم
كـالم در ايـن رابطـه بـه خـوبي       سلسلهبه منظور اينكه . كند تنهايي تمام جهان را فتح مي

نخسـت بايـد بنگـريم كـه براسـاس       .از هـم گسسـته نشـود   ر داشته باشد و نظر ما قرامد
 چه بوده است؟» بدر«تحقيقات ما صورت اصلي واقعة 

در تمام مكه غوغاي انتقام و خونخواهي را » حضرمي«جريان از اين قرار است كه قتل 
هـردو گـروه، يعنـي    . هاي محدودي نيز به وقوع پيوست برپا كرد و در اين رابطه درگيري

و مسلمانان در مدينـه از يكـديگر بيمنـاك بودنـد و همچنانكـه در چنـين       قريش در مكه 
در همـين اثنـا كـاروان    (شوند،  مواقعي خبرهاي نادرست و غير واقعي تبديل به شايعه مي
شايع گشـت  اين خبر منتشر و ) بازرگاني ابوسفيان به شام رفته بود و هنوز در شام بود كه

ابوسـفيان از همانجـا   . فيان و غـارت آن را دارنـد  كه مسلمانان قصد حمله به كاروان ابوس
قريش خـود را بـراي جنـگ آمـاده     . پيكي را به مكه گسيل داشت تا به قريش اطالع دهد

از سويي ديگر در مدينه اين خبر شايع شد كه قريش با سپاه عظيمي قصد حمله بـه  . كرد
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معركـة بـدر پـيش     و ،به قصد دفاع از مدينه حركت كردنـد  رسول اكرم . مدينه را دارد
 .آمد

براي داوري و اظهار نظر درست در اين مورد الزم است وقايعي كه نزد فريقين مسـلم  
هـا بـه عنـوان اصـول موضـوعه و       و مورد قبول هستند، مرقوم شوند تا هنگام بحث از آن

 :باشند وقايع مزبور به شرح زير مي. مسلم استفاده شود
قرآن مجيد مـذكور اسـت در مقابـل آن    طور صريح در ه اي ب چنانچه شرح واقعه -1

 .هيچ روايت و كتاب تاريخي اعتبار ندارد
رد بايـد ملحـوظ   فرق و تفاوتي كه ميان كتب حديث به لحاظ صـحت وجـود دا   -2

از اين خبر آگـاه شـدند كـه     است، هنگامي كه رسول اكرم  اينقدر مسلم. گردد
دينه را دارنـد، آن  قريش با ساز و برگ تمام از مكه خارج شده و قصد حمله به م

مهاجرين با ولوله و خروش فـوق  . حضرت با صحابه در اين باره مشورت كردند
ــد  العــاده ــارزه و جنگيــدن اعــالم آمــادگي كردن ــراي مب ــي آن حضــرت . اي ب ول

در آن موقع حضرت سعد و يا . خواستند نظر انصار را در اين باره معلوم كنند مي
آيا روي سخن ! يا رسول اهللا: اظهار داشتيكي ديگر از بزرگان انصار بلند شد و 

تـو و خـدايت   «: گفتنـد  هايي نيستيم كه به موسـي   شما با ما است؟ ما از آن
اگر شما فرمـان دهيـد مـا بـه     ! سوگند به خدا .»ايم ما اينجا نشسته رويد بجنگيد،ب

 .آتش و دريا هجوم خواهيم برد
در بـارة شـركت در جنـگ     م است كه در ميان صحابه كساني بودنـد كـه  اين هم مسلّ

 :چنانكه در قرآن مجيد تصريح شده. ترديد داشتند

﴿            ﴾ ]۵: األنفال.[ 

 .»جمعي از مؤمنان جنگ خوشايند نبوديعني براي «
ـ  علت اين امر كه رسـول اكـرم    اند كردهنگاران و محدثين تصيح  بسياري از سيره  هب

طور خاصي نظر انصار را جويا شدند، اين بود كه وقتي انصار به مكه آمـده و بـر دسـت    
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مبارك ايشان بيعت كرده بودند، فقط متعهد شده بودند كه هرگاه دشمن بر مدينـه حملـه   
 .آورد، با او مبارزه خواهند كرد و اين تعهد را نكرده بودند كه خارج از مدينه نيز بجنگند

آمدنـد؟   آنچه قابل بحث است اينست كه اين وقـايع در كجـا پـيش    ،بعد از اين وقايع
اند كه وقتي آن حضرت از مدينه خارج شدند، قصدشـان حملـه    نويسان مرقوم داشته سيره

به كاروان قريش بود، پس از اينكه سه چهار منزل دور رفتند، معلـوم شـد كـه قـريش بـا      
اجرين و انصار را گرد آورد تا با آنگاه مه. سپاهي از مكه به سوي مدينه خارج شده است

امـا منبـع قـويتري از كتـب     . وقايع بدي در همانجا روي دادنـد . ها به مشورت بپردازد آن
سيره، تاريخ و ساير مدارك و شواهد نزد ما موجـود اسـت و آن قـرآن مجيـد اسـت كـه       

 :دهد حقايق را براي ما چنين شرح مي

﴿                             

                              

                         

                  ﴾ ]۷ -۵: األنفال.[ 

 .ترجمه اين آيات قبالً ذكر شد
حاليه اسـت كـه معنـايش     »ان فريقاو «در » واو«به لحاظ تجزيه و تركيب نحوي  -1

معي از مؤمنان نسبت به شركت در جنـگ ترديـد داشـته و دو دل    ج: چنين است
نـه   ،شـدند  بودند، و اين درست در زماني بود كه آن حضرت از مدينه خارج مـي 

زيرا كه به لحاظ مفهـوم   ج از مدينه دلهره و ترديد داشتند؛اينكه آنان پس از خرو
 .د يكي باشدها باي و ترديد و دلهرة آن »من البيت«حاليه، زمان خروج » واو«

در آية فوق صريحاً مذكور است كه هنگام واقعه بدر دو گروه در مقابل مسلمانان  -2
يكي كاروان بازرگاني قريش و ديگري سپاه قريش كه از مكه خارج . قرار داشتند

نويسان آية فوق مربوط بـه   به نظر سيره. شده و به سوي مسلمانان در حركت بود
كان بدر رسيده بودند، اما اين مطلـب صـحيح   به م رسول اكرم زماني است كه 
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رسد، زيرا وقتي به بدر رسـيده بودنـد، كـاروان قـريش فـرار كـرده و        به نظر نمي
از آن وعده پيروزي بـر يكـي   «: پس اين چگونه صحيح است كه .يافته بود نجات

بنابراين، طبق نص صريح قرآن مجيـد ايـن واقعـه    . »دو براي شما داده شده است
ماني است كه احتمال اينكه مسلمانان به هـردو گـروه دسترسـي پيـدا     مربوط به ز

و اين فقط در زمـاني ممكـن بـوده كـه آن حضـرت در      . كنند، وجود داشته باشد
از يك طـرف ابوسـفيان بـا    : يعني ،مدينه بودند و از هردو گروه باخبر شده بودند

گر قريش به سوي مكه در حركت بود و از طرف ديكاروان بزرگ تجاري از شام 
 .اند كردهبا تجهيزات و سازو برگ جنگي از مكه به سوي مدينه حركته 

اين امر قابل توجه است كه در آية فوق قرآن مجيد خداوند دو گـروه از كفـار را    -3
يكي كاروان تجاري و ديگري سـپاه مقتـدر و صـاحب شـوكت،     . بيان كرده است

ايـن  . رج شـده بودنـد  يعني لشكريان كفار قريش كه از مكه به قصد جنگيدن خـا 
خواسـتند   مفهوم هم در آية مزبور تصريح شده كه گروهي از مسلمانان اين را مي

لـذا   ،كه به كاروان تجاري حمله شود و اين امر مورد رضايت خداوند متعال نبود
 :خداوند چنين فرمودند

﴿                       

        ﴾ ]۷: األنفال.[ 

از يك سو كساني هستند كه قصد حمله به كاروان قريش را دارند و از سـوي ديگـر   «
 .»خواهد حق را قائم كند و ريشة كافران را قطع نمايد خداوند مي

م يك از اين دو امر را انتخاب كند؟ طبق كدا اكنون سؤال اين است كه رسول اكرم 
عموم روايات، جواب اين سؤال چه خواهد بود؟ از تصور اين امر لـرزه بـر انـدامم وارد    

 !شود مي
از مدينـة   واقعه چنين اسـت كـه آن حضـرت    حاال بر نوعيت واقعه بينديشيم،  -4

ن ميـان  كنند، در آ منوره با بيش از سيصد سرباز فداكار انصار و مهاجر حركت مي
ها  ر و حضرت امير حمزه سيدالشهداء نيز حضور دارند كه هركدام از آنبيفاتح خ
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) همچنانكه در قرآن تصريح شده(با وجود اين . آيد يك سپاه مستقلي به شمار مي
شوند كه گويا كسـي آنـان را    تعدادي از صحابه طوري دچار ترديد و هراسان مي

 :دهد در كام مرگ قرار مي

﴿                             

     ﴾ ]۶ - ۵ :األنفال.[ 

كنند،  يعني گروهي از مؤمنان آماده جنگ نيستند و با تو در اين باره بحث و جدل مي«
 .»شوند گويي آنان به سوي مرگ سوق داده ميپس از اينكه حق واضح گشته تو 

اگر هدف فقط حمله به كاروان قريش بود، اين ترس و اضطراب و دلهـره و دو دلـي،   
نويسان و با توجه به اينكه افراد معـدودي   روي چه اساسي بود؟ قبل از اين طبق نظر سيره

اه بـا مشـكلي   چندين بار به منظور حمله به كاروان قريش فرستاده شـده بودنـد و هيچگـ   
مواجه نشده و به آنان گزندي نرسيده بود، اين بار از كاروان قريش آنقدر ترس و وحشت 

جويان ورزيده تشكيل شـده اسـت،   داشته باشند كه با وجود سپاه سيصد نفري كه از جنگ
اين خود دليل قاطعي بر اين امر است كه در مدينه ! هم در اضطراب و دلهره قرار گيرندباز

شايع شده بود كه قريش با سپاهي عظيم به قصد حمله به مدينه از مكه حركـت  اين خبر 
 .اند كرده

حضـرت در مدينـه    اي ديگر در قرآن مجيد در بارة واقعه بـدر زمـاني كـه آن    آيه -5
چنانكه در صحيح بخاري در تفسير سورة نساء صريحاً مذكور  بودند نازل گرديد؛

 :است، آيه چنين است

﴿                              

                          ﴾ 

 ].۹۵: النساء[
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اند به جز معذوران و كساني كـه در راه خـدا بـا     نشستهساني از مؤمنان كه در خانه ك«
ها  نشين خداوند مجاهدان با مال و جان را بر خانه. جنگند برابر نيستند مال و جان خود مي

 .»فضيلت و برتري داده است
اس را نقل كرده، كساني كه در بدر بخاري در بارة مفهوم اين آيه، قول حضرت ابن عب

در صحيح بخاري اين هم مـذكور  . شريك نبودند، برابر نيستندشريك بودند و كساني كه 
چـون ايـن   . در آن نبود »غير اولى الضرر«است كه وقتي اين آيه نازل شد، نخست جمله 

حضـور يافـت و عـذر     آيه به گوش عبداهللا بن ام مكتوم رسيد، به محضر آن حضرت 
يعنـي   »غير اولـى الضـرر  «. دآنگاه همانجا اين جمله نازل ش. نابينايي خود را بيان داشت

 ر كه در مدينه معلوم شده بود هدفو اين دليلي روشن است بر اين ام. عالوه بر معذوران
 .دادن است بلكه هدف جنگيدن و جان ،حمله به كاروان نيست

قرآن مجيد نسبت به كفار قـريش كـه از مكـه بـه قصـد جنگيـدن آمـده بودنـد،          -6
 :فرمايد مي

﴿                      

 ﴾ ]۴۷: األنفال.[ 

اند و مردم  دههاي خود مغرورانه و نمايشي بيرون آم و مانند كساني نباشيد كه از خانه«
 .»دارند ميرا از راه خدا باز

خـود بيـرون آمـده بودنـد، پـس      اگر كفار قريش فقط به قصد نجات كاروان تجـاري  
هـا بـه منظـور مـانور و اظهـار شـأن و شـوكت خـويش و          آن: فرمايد خداوند چگونه مي

بازداشتن مردم از دين خدا خارج شده بودند؟ در بيرون آمدن براي ياري و نجات كاروان 
بلكه چون  تن مردم از راه خدا معنايي ندارد؛اظهار شأن و شوكت و مانور جنگي و بازداش

هـا نيـز بـه نمـايش      ر واقع آنان به منظور حمله به مدينه خارج شده بودند و مقصود آند
از ايـن   .شد و گسـترش اسـالم بـود   گذاشتن قدرت و توان جنگي خود و جلوگيري از ر

جهت خداوند متعال اين خروج آنان را با غرور و نمايش و بازداشـتن از راه خـدا تعبيـر    
 .فرمودند
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هـاي   در كتـاب . مجيد رتبة شرح و بيان احاديث نبوي اسـت  پس از مفهوم آيات قرآن
ولي عـالوه بـر حـديث     .طور مجمل و مفصل ذكر شده استه در بمتعدد حديث، غزوة ب

حضرت كعب در هيچ حديث ديگري مشاهده نكردم كه منظـور آن حضـرت، حملـه بـه     
 :كاروان قريش بيان شده باشد، حديث حضرت كعب چنين است

 » ََلْم أََتَخلَّْف َعْن َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي  َكْعبَ : قَالَ  ِه ْبَن َكْعبٍ اللَّ  نَّ َعْبدَ ع
َر أَنِّي َتَخلَّْفتُ  ا ِإالَّ َغْزَوٍة َغَزاهَ  َغْزَوِة بَْدٍر، َوَلْم يـَُعاَتْب َأَحٌد َتَخلََّف  تخلفت في َغْزَوِة تـَُبوَك، َغيـْ

َها، ِإنََّما َخرَ  َنهّ  َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم يُرِيُد ِعيَر قـَُرْيٍش، َحتَّى َجَمَع اللَّهُ  النبي جَ َعنـْ نَـُهْم و  بـَيـْ بـَيـْ
 .»َعادٍ ى َغْيِر مِ َعلَ 

همراه بودم مگـر در غـزوه تبـوك و     ها با پيامبر اكرم  در تمام غزوه :گويد كعب مي«
چون آن حضـرت بـه قصـد     ؛نشدهنكنندگان غزوه بدر عتابي نازل  غزوه بدر و بر شركت

حمله بر كاروان تجاري قريش بيرون رفتند كه خداوند ناگهان آنان را با سـپاه قـريش رو   
 .»در رو قرار داد

برخالف مطالب اين روايت، حديث حضرت انس در صحيح مسلم مذكور اسـت كـه   
 :دارد هدف آن حضرت را جنگيدن با سپاه قريش بيان مي

 » ُوَل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم َشاَوَر ِحيَن بـََلَغُه ِإقْـَباُل أَِبي ُسْفَياَن قَالَ َعْن أََنٍس َأنَّ َرس :
ِإيَّانَا تُرِيُد : َبْكٍر، فََأْعَرَض َعْنُه ثُمَّ َتَكلََّم ُعَمُر فََأْعَرَض َعْنُه فـََقاَم َسْعُد ْبُن ُعَباَدَة فـََقالَ بُو فـََتَكلََّم أَ 

؟ َوالَِّذي نـَْفِسي بَِيِدِه، َلْو َأَمْرتـََنا َأْن ُنِخيَضَها اْلَبْحَر َألََخْضَناَها َوَلْو َأَمْرتـََنا َأْن يَا َرُسوَل اهللاِ 
فـََنَدَب َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم النَّاَس : َنْضِرَب َأْكَباَدَها ِإَلى بـَْرِك اْلِغَماِد َلَفَعْلَنا قَالَ 

 .»َحتَّى نـََزُلوا َبْدرًافَاْنطََلُقوا 
با صحابه مشورت كردند وقتي از حركت ابوسـفيان بـه    پيامبر اكرم : گويد انس مي«

ولي پيـامبر   حبت كردند و اعالم آمادگي نمودند؛سوي مدينه آگاه شدند، ابوبكر و عمر ص
 اي: اكرم به گفته آنان توجهي نكردند تا اينكه سعد بن عبـاده بلنـد شـد و اظهـار داشـت     

هـا را   اگر فرمان دهيد تا اسـب  ،آيا روي سخن شما با ماست؟ سوگند به خدا! رسول خدا
. در دريا بتازيم چنين خواهيم كرد و اگر بفرمائيد تا به برك الغماد بـرويم خـواهيم رفـت   
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آنگاه آن حضرت مردم را به شركت در جنگ تشويق نمودند و سپس حركت كردند تا به 
 .»بدر رسيدند

 » ََفَكاَن َأْصَحاُب َرُسوِل  ٌم َأْسَوُد لَِبِني اْلَحجَّاِج فََأَخُذوهُ َوِفيِهْم ُغَال  َعَلْيِهْم َرَوايَا قـَُرْيشٍ  تْ َوَوَرد
ْلٌم بِأَِبي ُسْفَياَن َما ِلي عِ : فـَيَـُقولُ  أَُلونَُه َعْن أَِبي ُسْفَياَن َوَأْصَحاِبهِ اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم َيسْ 

نَا أَ  نـََعمْ : فـََقالَ  َضَربُوهُ فَِإَذا قَاَل َذِلَك  َذا أَبُو َجْهٍل َوُعْتَبُة َوَشْيَبُة َوأَُميَُّة ْبُن َخَلفٍ َوَلِكْن هَ 
َجْهٍل اَن ِعْلٌم َوَلِكْن َهَذا أَبُو فـََقاَل َما ِلي بِأَِبي ُسْفيَ  ُسْفَياَن فَِإَذا تـَرَُكوُه َفَسأَُلوهُ ُأْخِبرُُكْم َهَذا أَبُو 

ْيِه َوَرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعلَ  ا قَاَل َهَذا أَْيًضا َضَربُوهُ فَِإذَ  َوأَُميَُّة ْبُن َخَلٍف ِفي النَّاسِ  ُة َوَشْيَبةُ َوُعْتبَ 
 ِذي نـَْفِسي بَِيِدِه لََتْضرِبُوُه ِإَذا َصَدَقُكمْ َوالَّ : َلمَّا رََأى َذِلَك اْنَصَرَف قَالَ وَ  َوَسلََّم قَائٌِم ُيَصلِّي

رُُكوُه ِإَذا َكَذَبُكمْ َوتَـ   .)بدر ةصحيح مسلم باب غزو( »تـْ
حجـاج بـود،    بنـي  اي از سپاه قريش آمد كـه در ميـان آنـان غـالم حبشـي از      و دسته«

او حاضر نشد جـواب   ،مسلمانان او را دستگير نموده حال ابوسفيان را از وي جويا شدند
آنگاه او را زدند تـا بـه   . داد درست بدهد ولي از ابوجهل، عتبه، شيبه و اميه بن خلف خبر

كنم، وقتي از او  مرا نزنيد من نسبت به ابوسفيان اعتراف مي :او گفت. حقيقت اعتراف كند
زدند و او همـان حـرف را تكـرار    دوباره مسلمانان او را  ،پرسيدند باز همان جواب را داد

 !به خدا سـوگند : دفارغ شدند فرمودنمشغول نماز بودند وقتي از نماز  پيامبر اكرم  .كرد
گويد و چون او را رها كنيد به حقيقـت اعتـراف    هربار شما او را بزنيد همين حرف را مي

 .»كند نمي
شود كه وقتي آن حضرت از حركـت ابوسـفيان آگـاه     از قسمت اول حديث معلوم مي

. شدند، با انصار و مهاجرين مشورت نموده، از انصار درخواست كمك و نصـرت كردنـد  
بنابراين، . بت است كه خبر حركت ابوسفيان در مدينه به آن حضرت رسيده بوداين هم ثا

غـزوة بـدر را   قطعاً ثابت گرديد كه آن حضرت در مدينه از انصار درخواست شـركت در  
، اين درخواست و مشورت خـارج  اند كردهنويسان ذكر  چنان كه سيره كرده بودند و اگر آن

همچنين در اين ! حضور انصار معنايي نداشته استاز مدينه صورت گرفته باشد، در آنجا 
پس از مشورت، مـردم را بـه شـركت در     قسمت حديث مذكور است كه آن حضرت 

شـود كـه انصـار     نگاران چنين معلوم مي حال آنكه طبق نظر سيره. غزوه بدر دعوت دادند
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خـارج   خارج از معاهدة قبلي و برخالف پيماني كه با آن حضرت بسته بودنـد، از مدينـه  
هـا بـراي شـركت در جنـگ اعـالم       شدند، بعداً آن حضرت نظر آنان را جلـب كـرد و آن  

 .داند كه اين نظر، دور از حقيقت و منطق است هركس مي. آمادگي كردند
از طريق وحـي   شود كه براي رسول اكرم  از قسمت دوم حديث به وضوح ثابت مي

كه مقصدشان، كاروان بازرگاني قـريش   و يا از طريقي ديگر از همان ابتدا معلوم شده بود
بلكه هدف مبارزه و جنگيدن با سپاه قـريش اسـت، گرچـه عمـوم مـردم از ايـن        ،نيست

اگر از همان : شود و آن اينكه اطالعي نداشتند، از اين حديث ابهام ديگري هم برطرف مي
حملـة  خبر شـده بودنـد و از   وان قريش به سركردگي ابوسفيان باابتدا فقط از حركت كار

چگونه فقط براي حمله به يك كـاروان آن   قريش خبري نرسيده بود، پس رسول اكرم 
كنـد و   بنابراين، سياق واقعه و جريان امر اين را ثابت مي. ورزيدند همه اهتمام و تأكيد مي

وقتي آن حضرت در مدينـه از قصـد حملـة كفـار بـه      : مناسب هم همين است كه بگوييم
چنانكـه واقعـه مـذكور را بـا همـين      . مبارزه با آنان حركت كردندمدينه آگاه شدند، براي 

شيبه در مصنف و ابن جريـر در تـاريخ    د بن حنبل در مسند خود و ابن ابيالفاظ امام احم
Pانـد  گفتـه » صحيح«روايت كرده و آن را  »دالئل النبوة«خود و بيهقي در كتاب 

)
370F

1(
P . راوي آن

 :لب استطا هرمان معركة بدر حضرت علي بن ابيهم ق
 » ٍَّنا : قَالَ  َعْن َعِلي وََكاَن  اَها َوَأَصابـََنا ِبَها َوْعكٌ فَاْجتَـَويـْنَ  ِمْن ثَِمارَِهاَلمَّا َقِدْمَنا اْلَمِديَنَة َأَصبـْ

َساَر َرُسوُل  وااْلُمْشرِِكيَن َقْد َأقْـبَـلُ  فـََلمَّا بـََلغََنا َأنَّ  َبْدرٍ  النَِّبيُّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم يـََتَخبـَُّر َعنْ 
رٌ اللَِّه َصلَّى اهللاُ  َها َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَلى بَْدٍر َوبَْدٌر بِئـْ  .»َفَسبَـْقَنا اْلُمْشرِِكيَن ِإلَيـْ

هايي خورديم كـه بـا    آمديم در آنجا ميوههنگامي كه به مدينه : گويد حضرت علي مي«
تا اينكه از  پرسيدند، ر مياز بد آن حضرت . ما سازگار نبودند، لذا مريض شديم) مزاج(

بـدر نـام    ؛به سوي بدر حركـت كردنـد   آنگاه رسول اكرم . حركت مشركين آگاه شديم
 .»چاهي است و ما قبل از مشركان به آنجا رسيديم

                                           
 .117/ 1مسند امام احمد بن حنبل  -1
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در اين حديث تصريح شده كه وقتي آن حضرت از حركت مشـركين مكـه بـه سـوي     
در ايـن حـديث   . حل اقامت افكندندمدينه اطالع يافتند، از مدينه خارج شدند و در بدر ر

پس از بيان اين نصوص قطعـي و  . نامي از كاروان تجاري ابوسفيان برده نشده استحتي 
تصريحات آشكار، گرچه به استدالل ديگري نيازي نيست ولي بـراي اطمينـان بيشـتر بـه     

 :وقايع ذيل نيز توجه شود
ت تـا دويسـت نفـر    مشتمل بر بيسـ » سريه«چند  قبل از واقعة بدر رسول اكرم  -1

هاي قريش فرستادند كه همه از مهاجرين بودند و انصار در  براي حمله به كاروان
نويسان با صراحت اين امر را مرقوم داشته و علت  سيره. ميان آنان حضور نداشتند

كه انصار هنگام بيعت، براي خروج از مدينه تعهد نكرده  اند كردهآن را چنين بيان 
ر مورد قضيه بدر هم اگر هدف خروج از مدينه فقـط حملـه بـا    بنابراين، د. بودند

در حالي كه در ايـن واقعـه تعـداد     بردند؛ بود، انصار را با خود نمي كاروان قريش
انصار از مهاجرين بيشتر بوده است، يعني فقط اين امر است كـه آن حضـرت در   

چهـار نفـر    مدينه تعداد انصار از مهاجرين بيشتر بوده است، يعني فقـط هفتـاد و  
اين دليل واضحي بر اين امر است كه آن حضرت . مهاجر و مابقي از انصار بودند

در مدينه از حمله قريش آگاه شـده بودنـد و روي ايـن اسـاس، انصـار را مـورد       
اي كه هنگام بيعت گرفته بودند، انصـار   نامهب قرار دادند، زيرا بر مبناي عهدخطا

 .رفتند فار قريش بيرون ميدر اين موقع بايد براي مبارزه با ك
كرد و قبايلي كه بين  رفت، از نزديك مدينه گذر مي كارواني كه از مكه به شام مي -2

برخالف . كردند، عموماً تحت تأثير و تسلط قريش بودند مكه و مدينه زندگي مي
. كردنـد، تحـت نفـوذ قـريش نبودنـد      قبايلي كه بين مدينه و شام زندگي مـي  ،آن

سمت شام حركت  حمله به كاروان قريش بود، آن حضرت به بنابراين، اگر هدف
آيـد و   خالف منطق و دور از قياس است كه كاروان از شام ميكردند و اين بر مي

روند و پـس از   آن حضرت به جاي اينكه به سوي هشام بروند، به سوي مكه مي
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ه و كنند، خبر برسد كه كاروان فـرار كـرد   اينكه پنج منزل را به سوي مكه طي مي
 !درگيري با سپاه قريش پيش آيد

 :ترتيب وقايع به شرح ذيل است
محمد و ياران او را از مدينه اخـراج  : اي نوشتند كه قريش به عبداهللا بن ابي نامه -الف

به نقل از سـنن  . (خواهيم آوردكن و گرنه ما به مدينه حمله آورده و شما را نيز از پاي در
 )داود ابي

اي، اگر لحاظ امان اميـه   تو دشمنان ما را پناه داده: عاذ گفتابوجهل بن سعد بن م -ب
 .رساندم به تو نبود، من تو را به قتل مي

كرز بن جابر فهري در جمادي الثاني سال دوم هجري بر چراگاه مدينه حمله آورد  -ج
 .را غارت كرد و شترهاي آن حضرت 

 سبـراي تجسـ  عبـداهللا بـن جحـش را     در رجب سال دوم هجري، آن حضرت  -د
 .فرستاد تا حركات قريش را زير نظر گيرد

كـاروان كـوچكي از قـريش را     عبداهللا بن جحش برخالف دستور رسول اكرم  -هـ
 .ديد به آنان حمله نمود كه يك نفر را به قتل رساند و دو نفر را به اسارت گرفت

عطـش   ،مهبـاز . م دادند، معلـوم و هويـدا اسـت   آنچه قريش در مكه با مسلمانان انجا
اي نوشتند كـه تـو را همـراه بـا      كرد و به عبداهللا بن ابي نامه جويي آنان فروكش نمي انتقام

 .كند شتران آن حضرت را غارت مي كرز فهري به مدينه حمله و .محمد نابود خواهيم كرد
شود، زيرا عبداهللا بن جحش كـاروان آنـان را    ور مي در همين اثناء آتش خشم قريش شعله

فـذان آنـان را بـه اسـارت     قرار داده يك نفر را كشته و دو نفر از بزرگان و متن مورد حمله
ل قبول اسـت  با وجود اين همه شواهد و قرائن و دالئلي كه ذكر گرديد آيا قاب گرفته بود؛

آيند؟ وقتي رسول  نميكنند و در صدد گرفتن انتقام بر يداري مكه قريش صبر و خويشتن 
گرفـت، از   مـي  بـر يش كه تمام دارايي اهل مكـه را در وان قربه قصد حمله بر كار اكرم 

شوند، با وجود اين وقتـي   آنگاه آنان نيز براي دفاع از آن خارج مي كنند؛ مدينه حركت مي
كنند كه كاروان از دستبرد مسلمانان نجات يافته،  رسند، و اطالع حاصل مي نزديك بدر مي
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دهد كه حـاال نيـازي بـه جنگيـدن      يشنهاد ميها، عتبه پ ساالر لشكر آن سردار بزرگ و سپه
آيا اين برنامه و ترتيب وقايع، با توجه به شـدت عـداوت قـريش و    . نيست بايد برگرديم

 موافقت دارد؟ شأن و با نبوت رسول اكرم 
در مدينـه منـوره،    دارند كـه وقتـي رسـول اكـرم      نگاران مرقوم مي اغلب سيره -1

تشويق كرد، آنـان چنـدان اعـالم آمـادگي     صحابه را براي حمله با كاروان قريش 
دانستند كه نبرد و جهاد بزرگي در پيش نيست، بلكه مسئله فقـط   زيرا مينكردند؛ 
ل غنيمـت نيـاز داشـتند،    لذا كساني كـه بـه مـا   . آوردن مال غنيمت است به دست

شود با وجودي كه انصـار بـه    اما برعكس اين نظريات مشاهده مي .شركت كردند
زي نداشتند، بلكه فقط مهاجرين نيازمند آن بودند، اما تعداد انصار مال غنيمت نيا

كننده در جنگ خيلي بيشتر از مهاجرين بود، در پاسخ بـه كسـب نظـر آن     شركت
كساني كه اظهار رشـادت و آمـادگي كردنـد، از مهـاجرين حضـرت       حضرت 

ابوبكر صديق، حضرت عمر و حضرت مقداد و از انصار حضرت سعد بن عبـاده  
Pدندبو

)
371F

1(
P .      حضرت سعد بن عباده موفق نشد تـا در غـزوة بـدر شـركت كنـد و از

بنابراين، بايد پذيرفت كه حضرت سعد اين جـواب را در  . مدينه بيرون نشده بود
از  .احتمال حملة قريش آگاه شده بودنـد مدينه داده بود، و مسلمانان در مدينه از 

حضرت بـا صـحابه مشـورت    اين جهت قطعاً در مدينه اين نياز پيش آمد كه آن 
 .كنند و به خصوص نظر انصار را در اين باره جويا شوند

كـه در غـزوة   ) و در كتب احاديث نيز منقـول اسـت  (اند  نگاران نوشته عموم سيره -2
مردم را به خروج از مدينه و حركـت بـه جانـب     بدر، هنگامي كه رسول اكرم 

علـت ايـن امـر    . لل ورزيدندبدر تشويق كردند، تعدادي از آنان آماده نشدند و تع
دانستند هدف اصلي، جهاد يـا غـزوه نيسـت، بلكـه مصـادرة       ها مي اين بود كه آن

كاالهاي كاروان است و براي اين هدف هركس مختار است كه شركت كند و يـا  
 :در تاريخ طبري منقول است. شركت نكند

                                           
 .صحيح مسلم، صحيح بخاري غزوة بدر -1
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لمين اليهم وقال هذه عير بابي سفيان مقبال من الشام ندب المس قالوا لما سمع رسول اهللا «
قريش فيها اموالهم فاخرجوا اليها لعل اهللا ان ينفلكموها فانتدب الناس فخف بعضهم وثقل بعضهم 

 ).1292/ص  ،تاريخ طبري( »وذلك انهم لم يظنوا ان رسول اهللا يلقى حربا
مطلع شدند كه كاروان ابوسفيان از شـام حركـت كـرده اسـت،      هرگاه رسول اكرم «

آيد كه حاصل ثـروت و   اين كاروان قريش مي: را به حضور طلبيدند و فرمودند مسلمانان
مردم آماده شـدند،   .را نصيب شما كنددارايي قريش است، حركت كنيد شايد خداوند آن 

دانستند كه قصد آن حضـرت شـركت در جنگـي     چون مي. ولي بعضي شانه خالي كردند
 .»نيست

: در قرآن مجيد تصـريح گرديـده  . ي استرآنن اين وقايع برخالف نص صريح قاما بيا
دادند، بـه لحـاظ عـدم     كساني كه براي خروج از مدينه آمادگي نداشته و تمايل نشان نمي

 .روند پنداشتند شايد در كام مرگ فرو مي نياز نبود، بلكه علت آن اين بود كه مي

﴿                             

     ﴾ ]۶ - ۵: األنفال.[ 

از مدينه  در تمام كتب احاديث و كتب سيره تصريح شده كه چون آن حضرت  -3
سپاه اسالم را مورد بررسـي و   رسيدند،) بي عنبةبه محل بير ا( به فاصلة يك مايل

يا به سن بلـوغ  به سن پانزده سالگي و عبداهللا بن عمر را كه  يابي قرار دادند وارز
اگر فقط غارت كاروان منظور بود، اين كار را نوجوانـان  . نرسيده بود، برگرداندند

نوانستند انجام دهند، ولي چون در واقع هدف جهاد بود كه فريضه بزرگ  بهتر مي
آن شركت كنند، از اين  توانند در الهي است، و فقط كساني كه بالغ شده باشند مي

 .گرداندندير بالغ را كه اهل آن نبودند، بازجهت افراد غ
Pحافظ ابن عبدالبر در استيعات -4

)
372F

1(
P    روايت كرده كه وقتـي آن حضـرت   مـردم را

كه يكي از انصـار اسـت بـه    » خيثمه«براي حمله به كاروان قريش تشويق كردند، 

                                           
 .در اصابه و طبقات اين واقعه با اختالف منقول است. استيعاب، تذكرة سعد بن خيثمه -1



 فروغ جاويدان   384

سـعد  . خـانواده مراقبـت كـن    روم و تو در خانه از من مي: فرزند خود سعد گفت
دادم، ولـي چـون    اي بود من تـو را تـرجيح مـي    اگر ديگر مسئله! پدر جان: گفت

چنانكه بين آن پدر و . نظر كنم توانم از آن صرف مسئله، مسئله شهادت است، نمي
در جنگ شـركت كـرد و   سعد . كشي شد و قرعه به نام سعد بيرون آمد پسر قرعه

غـارت كـاروان    صراحت ثابت است كه هدف لب بهاز اين مط. هادت رسيدبه ش
 .بلكه جهاد مد نظر بود و مردم آرزومند حصول نعمت شهادت بودند ؛نبوده

 سبب اصلي وقوع غزوة بدر

هاي قومي و ملي اعراب اين بود كه هرگاه شخصي از افـراد قبيلـه    يكي از خصوصيت
و كشـتار و خـونريزي   گرفت  رسيد، هنگامه و شورش شديدي درمي به طريقي به قتل مي

كرد، چه بسا افراد زيادي از دو طرف از  ها تداوم پيدا مي ة جنگ تا مدتسلسل. شد برپا مي
ماند، از سويي ديگر اعـراب مردمـي    رفتند و جنگ همچنان به قوت خود باقي مي بين مي

شـد و بـه    كرده نبودند؛ با وجود اين نام مقتول بـر كاغـذ يادداشـت مـي     باسواد و تحصيل
بخـاطر سـپردن ايـن نـام بـه      . گشت طور ارث منتقل ميه هاي بعدي خاندان مقتول ب لنس

شد تا پس از اينكه به سن جواني رسيدند، انتقـام خـون آن را بگيرنـد،     كودكان تلقين مي
كه تا چهل سال ادامه داشـت   »بسوس«و » واحس«هاي ويرانگر و وحشتناك  علت جنگ

در زبان عربي به ايـن نـوع   . ند، نيز همين امر بودو هزاران نفر به خاك و خون كشيده شد
فتخارترين شعار تاريخ ملي اعـراب  اگويند و اين كلمه، مهمترين و با مي »أرث«گيري  انتقام

 .آيد به حساب مي
كشـته  » عمرو بن حضرمي«و  »عبداهللا بن جحش«ته شد، در سريه همچنانكه قبالً نوش

ن ربيعه سردار بزرگ قريش بود، سرمنشأ و پيمان عتبه ب شد، حضرمي مورد حمايت و هم
ها گرفتن انتقام خون حضرمي توسط قريش بود، عـروه بـن    انگيزه غزوة بدر و ساير غزوه

 :زبير خواهرزادة حضرت عايشه اين واقعه را با صراحت چنين بيان كرده است
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قريش فيما  وبين مشركي وكان الذي هاج وقعة بدر وسائر الحروب التي كانت بين رسول اهللا «
)P)373F1»قال عروة بن الزبير ما كان من قتل واقد بن عبداهللا عمرو بن الحضرمي

P. 
ـ    هاي ديگر را كه ميـان آن حضـرت    آنچه جنگ بدر و جنگ« ع وو مشـركان بـه وق

شدن عمرو بن حضرمي به دست واقد  طبق نظر عروه بن زبير، كشته. وردپيوست، بوجود آ
 .»بن عبداهللا تميمي بود

از اشتباهات تاريخي كه در واقعه بدر نيز اشتباه به وجود آورده، اين اسـت  يكي ديگر 
حال آنكه قبـل  . اولين جنگي كه با كفار انجام گرفته، جنگ بدر است: كه شايع شده است
نامه عروه ابن زبير كه به عبدالملك . هاي ديگري نيز بوقوع پيوسته بود از غزوة بدر جنگ

 :شود آغاز مي در باره غزوة بدر نوشته چنين
ل قريش فذكروا لرسول م في قريب من سبعين راكبا من قبائقبل من الشاأبا سفيان بن حرب أن إ«
سرت أناس بنخلة و أالحضر في  قتل ابنو  كانت الحرب بينهم فقتلت قتلى  صحابه وقدأو  اهللا 

به بعضهم  ابأصول ما وبين قريش وأ من قريش وكانت تلك الوقعة الحرب بين رسول اهللا  سارىأ
 .)1285/طبري( »شامللى اإصحابه أبي سفيان و أقبل مخرج  ذلكبعضا من الحرب و 

 آمـد؛  ودند، از شام مـي ها قريشي ب ابوسفيان بن حرب تقريباً با هفتاد سوار كه همه آن«
رخ  هايي و قبالً ميان دو طرف جنگ. با صحابه در اين باره مشورت كردند آن حضرت 

ابن حضرمي بـه قتـل رسـيده و تعـدادي اسيرشـده      : از كفار از جملهداده بود، و چند نفر 
اي  و قريش گرديـد و اولـين حادثـه    همين جريان باعث جنگ ميان آن حضرت . بودند

بود كه فريقين به يكديگر ضرر و زيان رساندند، و اين جنگ قبل از حركت ابوسـفيان از  
 .»شام واقع شده بود

ينكه ابوسفيان از شام حركت كنـد، آن جنـگ آغـاز    در اينجا تصريح شده كه پيش از ا
 .شده بود و غزوة بدر پس از بازگشت از شام روي داد

                                           
عبداهللا بن جحش كه به فرماندهي وي اين قتل واقع شـده بـود، خـواهرزادة حضـرت      ،1284/طبري  -1

پيمان خانـدان   تحت حمايت و هم» واقد بن عبداهللايعني «قاتل . بود حمزه و پسر عمة آن حضرت 
طبقات ابن سعد، تذكره عبـداهللا بـن   . حضرت عمر و تا آغاز خالفت حضرت عمر در قيد حيات بود

 .داهللاجحش و واقد بن عب
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هـاي   بزرگترين وسيلة تحقيق كيفيت واقعي يك واقعه اين است كه اظهـارات و گفتـه  
اين نوع اظهارات بسيار اندك بـه دسـت   . طرفين درگير در جنگ مورد بررسي قرار گيرند

. ختانه در اين واقعـه اينگونـه اظهـارات در حـد كـافي وجـود دارنـد       آيند، ولي خوشب مي
حضرت حكيم بن حزام برادرزادة حضرت خديجه در غزوة بدر شركت داشـت و تـا آن   

تـر بـود و    بـزرگ  پنج سـال از رسـول اكـرم     ؛ او به لحاظ سنيموقع مسلمان نشده بود
بعد از بعثت نيـز ايـن    كرد و نهايت محبت مي اگرچه در دوران جاهليت با آن حضرت بي

وي از سـران قـريش بـود، منصـب     . محبت تداوم داشت، ولي تا فتح مكه ايمـان نيـاورد  
او مالك و . از مناصب بزرگ حرم در اختيار او قرار داشت) كنندگان اطعام زيارت(» رفاده«

 .سرپرست دارالندوه نيز بود
Pحكيم بن حزام

)
374F

1(
P     يـك بـار بـه    . بـود تا زمان حكومت مروان بن حكـم در قيـد حيـات

مالقات مروان رفت، مروان از وي تكريم و تعظيم به عمل آورد و از جايگاه خود بلند شـد  
وي شروع به بيـان واقعـه بـدر    . واقعه بدر را بيان كنيد: و در كنارش نشست و اظهار داشت

 :هنگامي كه سپاه ما در ميدان بدر قرار گرفت من نزد عتبه رفتم و به او گفتم: كرد و گفت
نكم ال إ :فعل ماذا؟ قلتأ :ن تذهب بشرف هذا اليوم ما بقيت، قالأهل لك  !با الوليديا أ«

)P)375F2»دم ابن الحضرمي وهو حليفك فتحمل ديته فترجع بالناس الإتطلبون من محمد 
P. 

چگونه؟ مـن  : نام باشي؟ عتبه گفت خواهي كه در تمام عمر خوش آيا مي! اي ابوالوليد«
ر از خونبهاي ابن حضرمي چيز ديگري از محمد طلبكار نيستيد و ها غي شما قريشي: گفتم

او را بپـرداز تـا همـه مـردم      تو برده است، از ايـن جهـت خونبهـاي   ابن حضرمي در پناه 
 .»بازگردند

» عامر حضـرمي «عتبه اين پيشنهاد را پسنديد، ولي ابوجهل موافقت نكرد و برادر حضرمي، 
. اي گرفتن انتقام است، بلند شو و به مردم اعـالن كـن  فرصت خوبي بر: را طلبيد و به او گفت

 !واعمراه! واعمراه: عامر طبق عرف عرب خود را عريان كرد و فرياد برآورد

                                           
 .اصابه، تذكره حكيم بن حزام -1
 .1313/طبري  -2
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. در آغاز جنگ كسي كه قبل از همه وارد ميدان جنگ شد، همين عامر حضـرمي بـود  
كـه از   عتبـه و ابوجهـل  . حكيم بن حزام و عامر حضرمي تا هنگام غزوة بدر كـافر بودنـد  

اين گروه غزوة بدر را . سران بزرگ قريش بودند، تا دم مرگ بر كفر باقي و استوار ماندند
گرچه كساني كه صدها سال بعد آمدند، علت وقوع . دانستند نبرد انتقام خون حضرمي مي

، ولـي ايـن نظرشـان غيرمعتبـر و     اند كردهغزوة بدر را نجات كاروان قريش دانسته و بيان 
 .ه استوجقابل تغير

 توضيح يك نكته مهم

گرديد كه علت غزوة بدر حمله به كاروان تجاري  ع ثابتگرچه اين امر به طور قط
رسد كه چرا تمام  قريش نبود، با وجود اين توضيح اين مطلب نيز ضروري به نظر مي

جمعي مرتكب خطا  طور دستهه نويسان نسبت به چنين واقعه صريح و آشكاري ب سيره
غزوة بدر با حمله به : ا در صحيح بخاري و غيره اينگونه تصريح شده كه؟ و چراند شده

كاروان قريش آغاز شده است؟ حقيقت اين است كه براساس اصول و موازين جنگي در 
در صحيح . شد كه مقصد كجا است و چه هدفي در پيش است ها اعالم نمي اكثر غزوه

الك كه يكي از اصحاب معروف ين قول كعب بن مخاري در بيان چگونگي غزوة تبوك اب
يعني هنگامي كه ( »ى بغيرهايريد غزوة إال ورّ  ولم يكن رسول اهللا «: است، نقل گرديده

 .)كردند طور توريه ذكر ميه كردند، محل ديگري را ب اي مي قصد غزوه رسول اكرم 
ظ اند كه آن حضرت در چنين مواقعي الفا را شارحين بخاري چنين توضيح داده» توريه«

به عنوان قاعدة كلي گرچه به نظر بنده ثبوت اين امر . آوردند مبهم و دو پهلو بر زبان مي
شود كه در بعضي مواقع جريان  صحيح نيست، ولي از بررسي و تحقيق وقايع معلوم مي

به همين علت . زدند هاي مختلفي مي شد كه مردم حدس و گمان طوري مبهم گذاشته مي
از همان اول معلوم بود كه هدف، حمله به كاروان » خيثمه سعد بن«در جنگ بدر براي 

 .نيست، بلكه مبارزه با سپاه كفر است
در صيحيح بخاري از همين كعب بن مالك منقـول اسـت كـه در بـدر،      ،برخالف اين

در مقدمة كتاب توضيح داديم كه بسا اوقـات  . هدف مسلمانان حمله به كاروان قريش بود
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كنـد،   برداشت و استنباط خود را در قالب واقعه بيان مـي ) دگرچه صحابي هم باش(راوي 
. بلكـه برداشـت شخصـي راوي اسـت     در حالي كه آن امر در حقيقت عين واقعه نيسـت؛ 

ن جاي تعجـب  يز همين جريان روي داده است و ايدر بدر ن. يعني او چنين فهميده است
ي مختلفـي بيـان   هـا  هاي مختلفي مطرح كرده و برداشت نيست كه صحابه حدس و گمان

 .داشتند كه بعداً طبق ذوق عامه مردم شيوع پيدا كرد

 نتايج جنگ بدر

غزوة بدر بر روي مسايل مذهبي و ملي تأثيرهاي مختلفي بر جاي گذاشت و در واقـع  
ي آهنـين  تمام سران و بزرگان قريش كه مانند سد. اين اولين قدم رشد و ترقي اسالم بود

شدن عتبه و ابوجهل،  با كشته. شتند، از بين رفته و نابود شدنددر مقابل رشد اسالم قرار دا
تاج رياست قريش بر سر ابوسفيان گذاشته شد و از آن زمان در حقيقت، حكومت امـوي  

عبداهللا بن ابي بن سلول تا . آغاز گرديد، ولي قدرت و توان واقعي قريش از ميان رفته بود
گرچه تمام عمـر   .از غزوة بدر ظاهراً اسالم آورد دآن موقع در مدينه علناً كافر بود، اما بع

قبايل عـرب بـا مشـاهدة ايـن     . به صورت منافق بسر برد و در همان حالت نيز وفات كرد
. وقايع و پيروزي مسلمانان، گرچه تسليم نشدند، ولـي تكـان خـورده و مرعـوب گشـتند     

 .همزمان با اين تحوالت مثبت يك سري تحوالت منفي نيز روي داد
طـرف خواهنـد مانـد، ولـي      هميشه بي ،حالها در هر مان بسته شده بود كه آنهوديان پيبا ي

. ور سـاخت و نتوانسـتند آن را تحمـل كننـد     هايشان شعله اين فتح بزرگ آتش كينه را در سينه
قـريش قـبالً فقـط بـراي     . چنانكه شرح اين مطلب در بيان تفصيل وقايع يهود ذكر خواهد شد

قـريش ماتمكـده    هـاي  بعد از غزوة بدر، تك تك خانهگرفتند، ولي  يتمام و عزا م» حضرمي«
ـ   شدگان بدر، كودكان مكه نيز بـي  شد و براي گرفتن انتقام خون كشته . قـرار بودنـد   يتـاب و ب

 .مظهر همين جوشش گرفتن انتقام بودند» اُحد«و غزوة » سويق«ة چنانكه غزو

**** 



 

 

 غزوة سويق

اش،  ريش انتخاب شـد و اولـين و بزرگتـرين وظيفـه    ابوسفيان به عنوان سردار بزرگ ق
او هنگام بازگشت مشركان از بدر سوگند ياد كرده بود . شدگان بدر بود گرفتن انتقام كشته

. تا زماني كه انتقام مقتولين بدر را نگيرد، با همسرش آميزش نكند و بر سرش روغن نمالد
ر مورد يهود اطمينان داشت كه د. چنانكه با دويست شتر سوار به سوي مدينه حركت كرد

حـي بـن   «از اين جهت نخست بـه نـزد   . در مقابل مسلمانان از وي حمايت خواهند كرد
كـه سـردار   » سالم بن مشـكم «را برايش نگشود، با نااميدي نزد رفت، ولي او در » اخطب

ال رفت او از ابوسفيان با گرمي اسـتقب  مسؤول امور تجارتي يهود نيز بود، نضير و يهود بني
صبح روز بعـد  . و پذيرايي كرد، و اسرار و موقعيت جغرافيايي مدينه را برايش توضيح داد

كه به فاصله سه مايلي مدينه قرار داشت، حمله كرد و يك نفر » عريض«ابوسفيان به محل 
به قتل رساند و تعدادي خانه و انبار علوفه را به آتـش  » سعد بن عمرو«از انصار را به نام 

مطلـع   وقتـي آن حضـرت  . ه سوگندش وفـا نمـود  ها او ب ظر وي با اين اقدامبه ن. كشيد
از شـدت تـرس،   . بـود » سـويق «آذوقة ابوسفيان و همراهانش . شدند، او را تعقيب كردند

آوري  مسـلمانان آن را جمـع  . هاي سويق را در مسير راه انداخت و خودش فرار كرد كيسه
)P)376F1»قغزوة سوي«كردند و از اين جهت اين غزوه به 

P معروف شد. 

 )ذي الحجه سال دوم(ازدواج حضرت فاطمة زهرا 

به سن هيجده سالگي رسيده بـود،   ترين دختر آن حضرت  حضرت فاطمه خردسال
طبق روايت ابن سـعد قبـل از   . آمدند خواستگاران يكي پس از ديگري به خواستگاري مي

هرچـه  : ودنـد فرم همه حضرت ابوبكر صديق به خواستگاري آمـد، ولـي آن حضـرت    
سپس حضـرت عمـر فـاروق خواسـتگاري كـرد، آن      . دستور خدا باشد همان خواهد شد

. رسـد  اما ظاهراً اين روايت صحيح به نظر نمـي  رت به وي نيز همان جواب را دادند؛حض
                                           

 .گويند سويق به آرد نرم جو و يا گندم مي -1
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حافظ ابن حجر در اصابه در مورد خواستگاري از فاطمه اكثر روايات را بيان كرده، لـيكن  
نيـز در صـف خواسـتگاران     حضرت علي  ،حالبه هر. ه استن روايت را ذكر نكرداي

او بـر اثـر   . اين موضوع را با حضرت فاطمه در ميان گذاشت آن حضرت . قرار گرفت
از  آن حضـرت  . كه اين سكوت به منزله رضايت تلقي شـد  حيا سكوت كرد حجب و

! خيـر : علي سؤال كردند كه براي پرداخت مهريه نزد تو چيزي هست؟ وي اظهار داشـت 
وي  .)زرهي كه در جنگ بدر به دست آورده بود(آن زره كجاست؟ : آن حضرت فرمودند

 .همان كافي است: حضرت فرمودند. موجود است: عرض كرد
در صـورتي كـه اگـر    . شايد خوانندگان فكر كنند كه آن يك زره گرانبهايي بوده است

ريـال بـراي    170نـرخ   با احتسـاب (بدانند ارزش آن معادل حدود يكصد و بيست روپيه 
تعجـب  ) ريـال  204000شـود   روپيه هند در حال حاضر قيمت زره حضرت علـي مـي  هر

خواهند كرد، نيز دارايي ديگر حضرت علي كه هنگام ازدواج به فاطمه زهرا تقـديم كـرد،   
تا آن موقع حضرت علي در خانة پيامبر . يك عدد پوست و يك شال يمني: عبارت بود از

حضرت حارثه . كرد، ولي پس از ازدواج نياز به خانة مستقلي پيش آمد زندگي مي اكرم 
اهداء  ها را به رسول اكرم  هاي متعددي داشت كه تعدادي از آن بن نعمان انصاري خانه

ولي آن . هاي او گرفته شود يكي از خانه: گفت حضرت فاطمه به پيامبر اكرم . كرده بود
حارثه . اي ديگر از وي بخواهم م دارم كه خانهتا چه حدي؟ حاال شر: فرمودند حضرت 

اي رسـول  : حضور يافـت و عـرض كـرد    اين مطلب را شنيد و به محضر آن حضرت 
اگر خانة من در اختيار و ملـك شـما باشـد،    ! سوگند به خدا! خانة من مال شماست! خدا

د را بـه  هاي خـو  يكي از خانه ،خالصه. ملك من باشد و تر از اينم كه در اختيار خوشحال
 آنچه رسول گرامي اسالم . آن حضرت تقديم كرد و حضرت فاطمه در آن سكني گزيد

 :به عنوان جهيزيه به حضرت زهرا دادند عبارت بود از
يك عـدد تشـك كـه     -2. يك تخت عربي كه از چوب و ليف خرما تهيه شده بود -1

مشـكي از   -4. ظرف پوسـتي بـراي آب   -3. داخل آن به جاي پنبه ليف خرما قرار داشت
 .دو كوزة گلي -6. آسياب دستي -5. پوست



 391   بدرغزوة  

نزد وي رفت، كنار در ايسـتاد   هنگامي كه فاطمه وارد خانة جديد شد، آن حضرت 
آنگاه وارد خانه شد و يك ظرف آب خواست و هردو دست را داخل آب  طلبيد؛ و اجازه

ه را طلبيد، او فرو برد و بر سينه و بازوهاي حضرت علي آب پاشيد، سپس حضرت فاطم
در حالي كه سراسر وجودش را شرم فـرا گرفتـه بـود بـه آن حضـرت نزديـك شـد، آن        

من تو را بـه ازدواج بهتـرين فـرد خانـدان خـود      : حضرت بر وي نيز آب پاشيد و فرمود
Pام درآورده

)
377F

1(
P. 

 رويدادهاي متفرق سال دوم هجري

دستور صدقه . رديدروزة ماه مبارك رمضان در همين سال فرض گ ،طبق بيان مورخين
اي خواندند و در آن فضايل  خطبه نخست آن حضرت . فطر نيز در همين سال اجرا شد

نماز عيد فطر در همـين سـال   . صدقه فطر را بيان فرمودند، سپس به اداي آن دستور دادند
هـا   براساس ترتيب بيان غـزوه . شد قبل از آن نماز عيد خوانده نمي. با جماعت برگزار شد

شد،  بايد ذكر ميقينقاع جزو رويدادهاي همين سال  ، غزوه بنياند كردهنگاران ذكر  هكه سير
 .و پيوستگي وقايع، بعداً ذكر خواهد گرديد سلسلولي براي رعايت ت

**** 

                                           
 .تمام اين تفصيالت از طبقات ابن سعد و اصابه اخذ شده است -1





 

 
 
 

﴿           ﴾ 

 ١٣٩ /آل عمران
 

 

 دغزوة اح





 

 
 حدغزوة اُ

ن دراز تـداوم  ها براي افروختن آتش جنـگ كـه تـا سـاليا     شدن يك نفر از عرب كشته
خورد، غريزه و حس انتقامجويي بـراي   يك از طرفين كه شكست ميهر. داشت، كافي بود

بايسـت آن فريضـه ادا    آمد و هر زماني مـي  اي ابدي به حساب مي شكست خورده، فريضه
ها از سـران و بزرگـان قـريش بودنـد، بـه قتـل        نفر كه اكثر آن در غزوة بدر هفتاد. شد مي

كـاروان تجـارت    كـرد،  مجويي تمام اهل مكه غليـان مـي  بنابراين، حس انتقا. رسيده بودند
گشته و سود زيادي عايدش شده بـود، سـرماية    قريش كه در دوران جنگ بدر از شام باز

وقتي قـريش  . انت باقي مانده بودطور امه اصلي آن بين سهامداران تقسيم شد و سود آن ب
شدگان بدر فارغ شدند، چند نفر از بزرگان قريش كه عكرمه فرزنـد   از ماتم و عزاي كشته

ابوجهل نيز با آنان بود، همراه كساني كه عزيزان و خويشاوندان خود را در جنـگ بـدر از   
ه، حاال ا نابود كردقبيلة ما ر محمد : دست داده بودند، نزد ابوسفيان رفته و اظهار داشتند

آمدي كه از مال تجارت تا به حال به دست آمده لذا آن نفع و در. وقت گرفتن انتقام است
اين پيشنهادي بود كه قبل از اينكه مطـرح شـود، بـه    . است، براي همين منظور خرج شود

تصويب ابوسفيان رسيده بود؛ ولي قريش از نيرو و قـدرت مسـلمانان نيـز آگـاهي كامـل      
و ساماني كه براي جنگ بدر رفته  دانستند كه با تجهيزات و سر ها به خوبي مي آن .داشتند

 .بودند، حاال بيش از آن مورد نياز است
بزرگترين وسيله تحريك عرب و ايجاد احساسات و شور و شوق جنگـي ميـان آنـان    

يكـي  : گويي معـروف بودنـد  ميان قبيله قريش دو شاعر به شـعر  شعر و سخنوري بود، در
عمرو جمحي در غزوة بدر اسير شده بود، ولي رسول . »مسافع«و ديگري » رو جمحيعم«

مسـافع از مكـه   طبق درخواسـت قـريش او و   . به خاطر صلة رحم او را آزاد كرد اكرم 
خارج شده و در ميان قبايل مختلف قريش رفته با شعرهاي آتشين خود احساسات آنان را 

 .شدگان بدر بيش از پيش آماده كردند هتحريك نمود و براي گرفتن انتقام كشت
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براساس رسوم اعراب جاهليت بزرگترين وسيلة پـايمردي و مقـاوت در ميـدان نبـرد،     
هـا   كه زنـان شـركت داشـتند، عـرب     جنگيدر هر. و همراهي زنان در جنگ استوجود 

دانسـتند كـه در    زيـرا مـي   كردنـد؛  اي پيكـار مـي   گي فوق العادهگذشتباشجاعت و از خود
. شـود  نـان بـدرفتاري مـي   ها اسـير گشـته و بـا آ    شدن، زنان آن شكست و مغلوبصورت 

از  .را در جنگ بدر از دسـت داده بودنـد  هايي بودند كه فرزندان خود  بسياري از زنان، آن
كردند و بسـياري از آنـان نـذر كـرده      قراري مي تابي و بي اين جهت براي گرفتن انتقام بي
 .ن خود بياشامندبودند كه از خون قاتالن فرزندا

هاي بزرگ قريش نيز با آنـان   هنگامي كه سپاه كفر آماده شد، زناني از خاندان ،خالصه
 )P)378F1:ها به شرح ذيل است اسامي بعضي از آن. همراه و آمادة حركت شدند

 هند دختر عتبه و مادر حضرت امير معاويه  -1
 ام حكيم همسر عكرمه فرزند ابوجهل -2
 خالد بن وليدبنت وليد خواهر حضرت  فاطمة -3
 دختر مسعود ثقفي سردار طائف ةبرز -4
 همسر عمرو بن العاص ريطة -5
 خناس مادر مصعب بن عمير -6

و عموي جبير بن مطعم را در جنگ بدر به قتل رسـانده   حضرت حمزه، عتبه پدر هند
هند وحشي را كه غالم جبير بود و در فن پرتاب نيزه مهارت خاصي داشـت، مـأمور    .بود

كرد و به او وعده داد كه در صورت موفقيتش در اين مأموريـت او   به قتل حضرت حمزه
گرچه مسلمان شـده   حضرت عباس عموي گرامي رسول اكرم . را آزاد خواهد ساخت

كرد، وي تمـام جريـان و تصـميم قـريش را طـي       بود، ولي تا آن موقع در مكه زندگي مي
و به پيك توصيه كـرد   فرستاد اي به دست يك پيك سريع السير براي آن حضرت  نامه

                                           
بنت علقمـه   ةبنت سعد و عمير فةعالوه بر اين شش زن، نامه سال 30/ 4و زرقاني  385/ 3در طبري  -1

آوردن خنـاس   غير از خناس و عميره بقيه زنان بعداً مسلمان شدند، در بارة اسـالم . اند هرا نيز ذكر كرد
 »سليمان ندوي«. و عميره اطالعاتي در دست نيست
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از اين  هنگامي كه رسول گرامي اسالم . كه ظرف سه روز بايد خود را به مدينه برساند
هاي انس و مـونس مأموريـت داد تـا از اوضـاع و احـوال       امر آگاه شد، دو مخبر را به نام

اطالع دادند  آنان پس از انجام مأموريت خود به آن حضرت . قريش كسب اطالع كنند
در منطقـه  (هاي خود را در كشتزارهاي مدينـه   پاه قريش نزديك مدينه آمده و مركبكه س

را فرستاد تا از تعداد افراد لشكر قري » حباب بن منذر«آن حضرت . اند كردهرها ) عريض
لشـكر را بـراي آن حضـرت     خبري بياورد، چنانكه وي پـس از ارزيـابي تعـداد تخمينـي    

از ايـن جهـت در    .به مدينـه حملـه كننـد    كه كفارچون بيم آن وجود داشت  گزارش داد؛
جاهاي مختلف افراد مسلح مستقر شدند و حضرت سعد بن عباده و سعد بن معاذ مسلح 

در اطـراف مسـجد النبـي نگهبـاني      شده و تمام شب را براي حفاظت از آن حضـرت  
 .دادند مي

 مشورت پيرامون شيوة دفاع از مدينه

اغلب . شيوة دفاع، با صحابه به مشورت پرداخت در بارة صبح روز بعد آن حضرت 
هاي اطراف مدينه برده شوند  مهاجرين و نيز بزرگان انصار پيشنهاد كردند كه زنان به قلعه

عبداهللا بن ابي كه تا آن موقـع در  . و مردان در داخل مدينه قرار گرفته و از شهر دفاع كنند
Pيشـنهاد داد هيچ مجلس مشورتي شركت نداشت، نيز همين رأي را پ

)
379F

1(
P .   ولـي آن گـروه از

جوانان كه موفق نشده بودند تا در جنگ بدر شركت كنند، با اين پيشنهاد مخالفت كردنـد  
 رسول اكـرم  . ا مورد حمله قرار دهنددشمن ر و اصرار ورزيدند تا از مدينه بيرون رفته

مسـلح و   مسلمانان كه آن حضـرت را . به خانه رفته لباس رزم پوشيد و آماده حركت شد
در لباس نظامي مشاهده كردند، پشيمان شـدند و فكـر كردنـد كـه آن حضـرت را بـا دل       

ما پيـرو نظـر   : از اين جهت نادم شده و عرض كردند. اند ناخواسته وادار به اين امر نموده
بـراي پيـامبر   : كنـيم، آن حضـرت فرمودنـد    شما هستيم و از نظر خود اعالم انصراف مـي 

                                           
 .1389/ 3طبري  -1
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ورد بدون اينكه بـا دشـمن نبـرد كنـد؛     شد و آن را از تن بيرون آمناسب نيست كه زره پو
 .شنبه نزديك مدينه رسدند و در دامنة كوه احد مستقر شدندقريش روز چهار

 حركت سپاه اسالم از مدينه

نماز جمعه را ادا كردند و با يك هزار صـحابي از مدينـه    هدر روز جمع پيامبر اكرم 
با سيصد نفر شركت كرده بود، به دليـل اينكـه پيشـنهادش     بيرون رفتند، عبداهللا بن ابي كه

حاال تعـداد هفتصـد   . مورد قبول واقع نشد، از سپاه مسلمين جدا شد و به مدينه بازگشت
آن حضـرت در  . پوش بودند بـا آن حضـرت بـاقي ماندنـد     ها زره نفر كه يكصد نفر از آن

سـن و سـال را بـه مدينـه      مافراد كبيرون از مدينه سپاه اسالم را مورد ارزيابي قرار داد و 
، »ابوسـعيد خـدري  «، »براء بن عازب«، »زيد بن ثابت«حضرت : گرداند كه از آن جملهباز

نيز بودند؛ ولي عشق و شوق فـداكاري و شـهادت در   » عرابه اوسي«و » عبداهللا بن عمرو«
دي؛ او سن تو پايين است لذا بايد برگـر : گفته شد» رافع بن خديج« حدي بود كه وقتي به

اش كارسـاز و   بـاالخره حيلـه  . بر سر انگشتان پاي خود ايستاد تا قدمش بلند به نظر آيـد 
سن وي بود چنـين اسـتدالل كـرد و اظهـار      كه هم» سمره«. اجازة شركت به وي داده شد

شود، به  كنم، لذا اگر به او اجازة شركت داده مي را مغلوب مي» رافع« من در كشتي: داشت
آنگاه ميان آن دو مسابقه كشتي برگزار شد و سمره بن رافع غلبـه  . اده شودمن نيز اجازه د

Pكرد و از اين جهت به او نيز اجازة شركت داده شد

)
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. آرايي كردنـد  كوه احد را در جانب پشت سرسپاه اسالم قرار داده صف رسول اكرم 
ه دسـتة سـواره   فرمانـد » زبير بن العوام« و تعيين شد» مصعب بن عمير«پرچمدار مسلمين 
پـوش   حضرت حمزه به عنوان فرمانده آن دسته از سپاه اسـالم كـه زره  . نظام مقرر گرديد
اين احتمال وجود داشت كه دشـمن از پشـت سـر مسـلمانان از جانـب      . نبود، تعيين شد

اي  لذا آن حضرت دسـته . وسط كوه احد قرار داشت بر مسلمانان حمله كند در اي كه دره

                                           
شود كه علت اجازه رسيدن به رافـع   اين روايت طبري است ولي از بعضي ديگر از روايات معلوم مي -1

. مطلع شد، به وي اجـازة شـركت داد   هارت داشت و چون رسول اكرم اين بود كه در تيراندازي م
 .15/ 4و ابن كثير  29/ 2ابن هشام ذكر غزوة احد و زرقاني 
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به فرماندهي عبداهللا بن جبير در آنجا مستقر و توصيه كردند كـه بـه هـيچ    از تيراندازان را 
 .وجه آنجا را ترك نكنند

 سپاه كفر صفوف خود را منظم كرد

شكر خويش بايد نظم و قريش از جنگ بدر اين تجربه را به دست آورده بودند كه به ل
رمانـده جنـاب   ف. آرايـي كردنـد   با نظم و تربيت خاصي صف ،از اين جهت .ترتيب بدهند

راست لشكر، خالد بن وليد و فرمانده جانب چپ، عكرمه فرزند ابوجهل و فرمانده دستة 
دسته فرمانده . سواره نظام، صفوان بن اميه كه از سران معروف قريش بود، تعيين گرديدند

دويست اسب . ربيعه و طلحه به عنوان پرچمدار سپاه مقرر شدند تيراندازان عبداهللا ابن ابي
 .ها استفاده شود وجود داشت كه هنگام نياز از آن» يرهذخ«

 نبردآغاز 

د و زدن دف و دايـره،  ورزدن طبل جنگ با نـواختن اشـعار و سـ   زنان قريش به جاي 
هند همسـر  . كردند شدگان بدر تحريك مي احساسات جنگجويان را در گرفتن انتقام كشته

وي همراه بودند و اشعار ذيـل را  كرد و چهارده زن با  ابوسفيان پيشاپيش زنان حركت مي
 :سرودند مي

 نحــــــــن بنـــــــــات طـــــــــارق
 

 نمشـــــي علـــــى النمـــــارق
 

ــــــــــــــــوا نعــــــــــــــــانق  ان تقلب
 

 او تـــــــــــــــدبروا نفـــــــــــــــارق
 

اگر رو به دشمن كرده بـا  . رويم هاي گرانبها راه مي يعني ما دختران طارقيم كه بر فرش
شـما جـدا    ها بجنگيد شما را در آغوش خواهيم گرفت و اگر پشت به دشمن كنيد، از آن

 .خواهيم شد
كه يكي از معتمدان مدينه بود و مدينه را ترك كرده (نبرد اينگونه آغاز شد كه ابوعامر 

پيش از اسالم به لحاظ زهد . با يكصد و پنجاه نفر قدم به ميدان گذاشت) به مكه آمده بود
ـ   . كردند اي كه داشت، همه مردم از وي تجليل و تكريم مي و پارسايي دار بـه  او بـا ايـن پن

را رها كرده به وي خواهنـد   ميدان آمد كه چون انصار او را مشاهده كنند، آن حضرت 
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شناسيد؟ مـن ابوعـامر    مرا مي! اي مردم«: پيوست، پس از اينكه به ميدان آمد، فرياد برآورد
خداونـد   ،شناسـيم  آري، اي مـرد خبيـث؟ مـا تـو را مـي     «: انصار در پاسخ گفتنـد  .»هستم

اي : آنگاه طلحه پرچمدار قريش، از صف خارج شد و اعالم كرد .»ياوردنوهايت را برآرز
آيا از شما كسي هست كه هرچه زودتر مرا به دوزخ برساند و يا توسط من بـه  ! مسلمانان

Pبهشت وارد شود؟

)
381F

1( 
آنگـاه بـا    .»مـن حاضـرم  «: حضرت علي مرتضي از صف خارج شد و اظهـار داشـت  

سپس عثمـان بـرادر طلحـه، در    . ش زمين ساختشمشير به طلحه حمله كرد و وي را نق
سرودند، به ميدان وارد شـد و پـرچم را بـه دسـت      حالي كه زنان پشت سر وي اشعار مي

 :گرفت و اين شعر را خواند و حمله نمود
ـــــــواء حقـــــــا ـــــــى اهـــــــل الل  ان عل

 

 ان تخصـــب الصـــعدة او تنـــدقا
 

نكـه آن نيـز شكسـته    يعني وظيفة پرچمدار است كه نيزه را با خون رنگين كند و يـا اي 
 .شود

اش زد كه تا كمرش  حضرت حمزه براي مبارزه به ميدان آمد و چنان شمشيري بر شانه
آنگـاه  » من فرزند ساقي حجاج هستم«: فرو رفت، همزمان از زبانش اين جمله خارج شد

ه به قلـب سـپاه كفـر    رت حمزه، حضرت علي و حضرت ابودجانحض. جنگ آغاز گرديد
بـه دسـت مبـارك     رسول اكرم . دجانه از پهلوانان معروف عرب بودابو. ور شدند حمله

براي حصول اين سـعادت  » كند؟ چه كسي حق اين را دا مي«: خود شمشير گرفته فرمودند
اين تجليـل و افتخـار   . هاي زيادي باال رفت، ولي اين افتخار نصيب ابودجانه گشت دست

رنگي بر سر بست و با غرور ه سرخ پارچ. ت كردمسير منتظره او را از بادة شجاعت سرغ
ايــن روش : فرمودنــد رســول اكــرم . و ابهــت تمــام از صــف لشــكريان خــارج شــد 

هـا   ابودجانه صف. اي نيست، اما در اين موقع مورد پسند خداوند متعال است پسندانهخدا
ساخت و  را شكافته كفار را يكي پس از ديگري به قتل رسانده و آنان را نقش بر زمين مي

شمشير را بر فرق سرش قـرار داد   در مقابلش نمودار شد؛» هند«اينكه رفت تا  پيش مي به

                                           
 .پنداريد اي بود كه گويا شما چنين مي اين طعنه -1
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شايستة اين نيست كه با  شمشير رسول اكرم : ولي بالدرنگ از سرش برداشت و فرمود
 .خون يك زن آلوده شود

 شهادت حضرت حمزه سيد الشهدا

طوري كـه مسـير   به  ،شتافت زد و به پيش مي حضرت حمزه با هردو دست شمشير مي
حضـرت  . ظاهر شد» سباغ غبثاني«در همين اثناء . نبرد وي انباشته از اجساد كفار شده بود

روي؟ وحشـي يـك غـالم حبشـي بـود و       كجا مي! اي فرزند ختانة النساء: حمزه ندا كرد
آقايش جبير بن مطعم به او وعده داده بود كه اگر حمزه را به قتل برساند، آزادش خواهد 

» زوبـين «چـون حمـزه از كنـارش گذشـت،     . در كمين حضرت حمزه نشسته بوداو . كرد
هاست، بـه سـوي او پرتـاب كـرد،      هاي مخصوص حبشي مخصوص خود را كه از سالح

حضرت حمزه خواست بـه وحشـي حملـه    . زوبين بر تهيگاه حضرت حمزه اصابت نمود
Pكند، ولي از شدت زخم بر زمين افتاد و روحش به ملكوت اعلي پيوست

)
382F

1(
P. 

گذاشتند پـرچم   شدند، ولي هرگز نمي پرچمداران قريش يكي پس از ديگري كشته مي
هـا   يكـي از آن . افراشت شد، ديگري بالدرنگ آن را برمي آنان بر زمين افتد؛ يكي كشته مي

يكي از مسلمانان بر وي حمله برد و با شمشـير   پرچم را به دست گرفت،» صواب«نام  به
ين آفري برايش گوارا نبود كه پرچم غروراو بر زمين افتاد ول ا قطع نمود،هردو دست او ر

از اين جهت وقتي پرچم بـه زمـين افتـاد، او بـا سـينه       .ملي خود را بر خاك مشاهده كند
ام را بـه جـاي آوردم، جـان     من وظيفـه : گفت خودش را بر آن انداخت و در حالي كه مي

Pداد

)
383F

2(
P .عمـرة بنـت   «م يكي از زنان شجاع به نام سرانجا. پرچم تا مدتي بر زمين افتاده بود
ن قـريش از  امـرد . شجاعانه به پيش رفت و آن را به دسـت گرفـت و برافراشـت   » علقمة

ابوعـامر از جانـب كفـار    . هرسو گرد آن جمع شدند و با غرور مجدد آماده حملـه شـدند  
ـ  او از رسول اكرم . جنگيد، ولي فرزندش حنظله مسلمان شده بود مي ا اجازه خواست ت

                                           
 .583/ ةباب قتل الحمز 1صحيح بخاري،  -1
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اين را گوارا نفرمودند  ولي رحمت عالميان  ،براي مبارزه با پدرش به ميدان جنگ برود
سـاالر   حضرت حنظله به سـوي سـپه  . كه فرزند عليه پدر شمشير كشد و بر او حمله كند

ناگهان شداد بن االسود بر . و نزديك بود كه او را به قتل برساندكفار، ابوسفيان حمله برد 
با وجود اين هنوز برتري از سـپاه اسـالم بـود و    . و را به شهادت رساندوي حمله كرد و ا

ي برق آساي حضرت علي و حضـرت ابودجانـه   ها شدن پرچمداران قريش و حمله تهكش
زنـاني كـه بـا    . رده بودپاي ثبات ارتش كفار را لرزانده و روحية آنان را سخت تضعيف ك

ي كردند نشين ردند، با سراسيمگي عقبك دن اشعار روحيه آنان را تقويت ميورخواندن و س
 .آوري مال غنيمت كردند مسلمانان شروع به جمع و ميدان نبرد خالي گرديد؛

اي از كـوه احـد    متأسفانه آن دسته از تيراندازان كه به فرماندهي عبداهللا بن جبير بر دره
منظـور  شان را ترك گفته به  از جانب پشت مقرر شده بودند، با مشاهدة اين وضع، موضع

حضرت عبداهللا بن جبير آنان را . آوري مال غنيمت به سوي مسلمانان حركت كردند جمع
از اين كار منع كرد و به ترك آن موضع رضايت نداد، ولي آنـان بـه حـرف وي تـوجهي     

و از بـاالي تپـه پـايين     گر از سـربازان اسـالم تنهـا گذاشـته    نكردند و او را با چند نفر دي
Pآمدند

)
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ها از آنجا پايين  شده و آن تيراندازان خاليبن وليد مشاهده كرد كه جايگاه وقتي خالد 
عبداهللا بـن  . اند، فرصت را غنيمت دانست و از پشت كوه احد خود را به آنجا رساند آمده

خالـد بـا   . جبير و همراهان او مقاومت و جنبازي كردند، ولي همگي به شهادت رسـيدند 
مسـلمانان  . مام از پشت بـر سـپاهيان اسـالم حملـه كـرد     رحمي ت اي از سواران با بي دسته

مشـيرها مواجـه   آوري مال غنيمت بودند كه ناگهان بـا صـداي چكاچـك ش    مشغول جمع
هم آميختند و چنان سراسيمگي بر مسلمانان چيره شده بود كه بر اثر هردو سپاه در. شدند

كـه   حضـرت مصـعب بـن عميـر     .شـدند  ناسايي توسط يكديگر كشته ميعدم فرصت ش
افـه بسـيار شـبيه بـود، بـه دسـت       بـه لحـاظ قي   پرچمدار سپاه اسالم و با آن حضـرت  

شهيد شده  و اين خبر ميان مردم شايع شد كه رسول اكرم  به شهادت رسيد؛» قميه ابن«
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مسلمانان با شنيدن اين خبر بسيار مضطرب و آشفته شدند به طوري كـه مـردان و   . است
هـاي جلـو بـر     گرفتنـد و از شـدت سراسـيمگي صـف     شجاعان بزرگ هم در تزلزل قرار

اي كه نيروهاي خـودي از نيروهـاي دشـمن     بگونه ؛ي پشت سر خود حمله بردندها صف
پدر حضرت حذيفه در همـين گيـر و دار مـورد حملـه     » يمان«. شدند تشخيص داده نمي

ت، ولي حذيفه فرياد برآورد كه اين پدر من و از سپاه مسلمانان اس. مسلمانان قرار گرفت
مسئله غير قابل كنترل بود و در نتيجه او به شهادت رسيد و حضرت حذيفه در قالب ايثار 

 .»خداوند شما را بيامرزد! مسلمانان«: اظهار داشت
: انـد از آن جملـه   ط يازده نفر در كنار ايشـان مانـده  متوجه شدند كه فق رسول اكرم 

ت زبيـر بـن العـوام،    ضـر وقـاص، ح  ن ابيحضرت علي، حضرت ابوبكر، حضرت سعد ب
در صـحيح بخـاري مـذكور اسـت كـه بـا آن       . و حضرت طلحه بودنـد  حضرت ابودجانه

در اثر اين اضـطراب و  . فقط حضرت طلحه و حضرت سعد باقي مانده بودند حضرت 
جانبـازان هـم سـودي     ،فداكاري. سراسيمگي كمر همت اغلب مسلمانان شكسته شده بود

هيچگونـه اطالعـي در    شـده و از رسـول اكـرم     هريك در جاي خود مبهوث. نداشت
هـم  و نبرد شجاعانه صفوف آنان را در با رخنه در ميان كفار حضرت علي . دست نبود

حضـرت انـس بـن    انس ابن نضر عموي . شكست ولي از آن حضرت اطالعي نداشت مي
مالك مشغول نبرد بود، چشمش به حضرت عمر افتاد كه مأيوس گشته و اسلحه بر زمين 

: جنگي؟ وي اظهار داشت كني؟ چرا نمي اينجا چكار مي: نزديك آمد و پرسيد. ذاشته بودگ
بعد از : شهيد شده، جنگيدن چه مفهومي دارد؟ ابن نضر گفت بعد از اينكه رسول اكرم 

آنگاه بر سپاه كفر حمله بـرد و شـجاعانه پيكـار    . ايشان زندگي هم براي ما مفهومي ندارد
 .ت رسيدكرد تا اينكه به شهاد

پس از پايان جنگ وقتي جسدش را پيدا كردند، بيش از هشتاد زخـم تيـر، شمشـير و    
سرانجام  .شد ها شناسايي نمي اثر كثرت زخم اي كه بر به گونه ،نيزه بر بدنش وجود داشت

Pخواهرش به وسيلة عالئمي كه بر انگشتانش بود، او را شناسايي كرد

)
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شـان بـه    هـاي  شغول نبرد بودند، از سوي ديگر نگـاه فدائيان اسالم از يك سو جانانه م
قبل از همه كعب بن مالك آن حضرت را . معطوف بود تالش و جستجوي رسول اكرم 

ايشان ظـاهر  هاي  قرار داشت ولي چشم» خُود«بر سر و صورت مبارك كاله  مشاهده كرد،
در  رم رسـول اكـ  ! اي مسـلمانان «: حضرت كعب با صداي بلنـد فريـاد بـرآورد   . بودند

. سو هجـوم آوردنـد  جان گذشته و فداكار اسالم از هر سربازان ازن فرياد با اي ،»اينجاست
در اين هنگام كفار هم به سوي آن حضرت حمله كردند، ولي مقاومت مسلمانان به ويـژه  

 .ها را دفع نمود هاي ذوالفقار حمله آن ضد حمله
چه كسي خـود را  : فرمودند  يك بار كفار حمله شديدي را آغاز كردند، رسول اكرم

حاضـر   با پنج نفر از انصار به محضـر آن حضـرت   » زياد بن سكن«كند؟  فداي من مي
ها به دفاع جانانه از ايشـان پرداختـه و بـه درجـة رفيـع شـهادت نايـل         شد و تك تك آن

Pشدند

)
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P .  گرديـد، ايـن بـود كـه آن     » زيـاد «شرف و افتخار بزرگي كه در آن روز نصـيب

او را نزديك بياوريد، چنانكه او را نزد آن حضرت بردند و در حالي كه : ودندحضرت فرم
هاي مبارك آن حضرت گذاشـته و   آخرين رمق حيات باقي بود، صورت خويش را بر قدم

 .در همان حال جان به جان آفرين تسليم نمود
 جهان نيازمندي به چه ناز رفته باشد ز

 باشي سپردن به سرش رسيده كه به وقت جان    
يكي از سربازان اسالم مشغول خوردن خرما بود به آن حضرت نزديك شـد و اظهـار   

: فرمودنـد  اگر من كشته شوم جايم كجا خواهد بود؟ آن حضرت ! يا رسول اهللا: داشت
خود شد و بر كفار حمله بـرد و بـه شـهادت     از اين نويد و بشارت از خود بي. در بهشت

ها را شكافته خود را به آن  هرمانان معروف قريش بود، صفعبداهللا بن قميه كه از ق. رسيد
سـو صـداي چكاچـك شمشـير بـه      از هر. و بر چهرة مبارك فرو رفت رساند حضرت 
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در صحيح مسلم غزوه بدر مذكور است كه هفت نفر انصاري بودند و همگي يك پس از ديگري بـه  
 .ادت رسيدندشه
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سربازان فـداكار آن حضـرت گرداگـرد ايشـان     . باريد رسيد و تير بسان باران مي گوش مي
بـه سـوي آن حضـرت     خود را سپر ايشان قرار داد و هر تيري كه» ابودجانه«. حلقه زدند
حضرت طلحه شمشـيرها را بـا دسـت خـود     . كرد شد، بر پشت وي اصابت مي پرتاب مي

بـه سـوي آن    ،رحمـي تمـام   دشمنان با قساوت و بي. گرفت، يك دست او قطع گرديد مي
قـَـْوِمي َربِّ اْغِفـْر «: كردند، ولي بر زبان مبارك اين جمله جريان داشت حضور تير پرتاب مي

)P)387F1»َال يـَْعَلُمونفَِإنـَُّهْم 
P )دانند ها نمي قوم مرا بيامرز، زيرا كه آن! بار الها.( 

حضرت طلحه از تيراندازان معروف و مـاهر بـود و در آن روز آنقـدر تيـر بـه سـوي       
دشمن پرتاب كرد كه دو سه كمان از دست وي شكست و خود را در مقابل چهره مبارك 

آن حضـرت  . ير به ايشان جلـوگيري كنـد  سپر قرار داده بود تا از اصابت ت آن حضرت 
سـر  ! اي رسول خدا: گفت كرد، طلحه مي گاهي سر را باال برده و سپاه كفر را مالحظه مي

Pاين سينة من سپر شماست ،را باال نياوريد تا تيري به شما اصابت نكند

)
388F

2(
P. 

وقاص نيز از تيراندازان معروف سپاه اسالم بـود و در ركـاب آن    حضرت سعد بن ابي
پـدر و  «: تركش خود را در مقابلش قرار داد و فرمود رسول اكرم . رت قرار داشتحض

)P)389F3»خوب تيراندازي كن! مادرم فداي تو
P .    در همين حال از زبان مبـارك آن حضـرت ابـن

شـود كـه پيـامبر خـود را مجـروح سـاخته        آن قوم چگونه رستگار مي«: جمله خارج شد
 :قرار نگرفت و آيه ذيل نازل گرديد اين جمله مورد پسند خداوند متعال» است؟

﴿      ﴾.  چنانكه در صحيح بخاري، غزوة اُحد اين واقعه مذكور

 .است
همراه با ياران فداكار و مقاوم خود بر باالي كوه رفتند تا دشمن نتوانـد   رسول اكرم 
ز سپاه خود قصد آنجـا را نمـود،   وقتي ابوسفيان مشاهده كرد با گروهي ا. به آنجا راه يابد

                                           
 .90/ 2صحيح مسلم، غزوة احد  -1
 .581/صحيح بخاري، غزوه احد  -2
 .580/صحيح بخاري، غزوة احد  -3
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Pها شدند و چند نفر ديگر از اصحاب با پرتاب سنگ مانع از رفتن آن ولي حضرت عمر

)
390F

1(
P .

تـابي و   هنگامي كه خبر وفات آن حضرت به مدينه رسيد، مخلصان و فدائيان نبوت با بـي 
ـ   . قراري تمام، به سوي كوه احد حركت كردند بي ر حضرت فاطمه زهرا آمد و ديـد كـه ب

حضرت علـي بـا سـپر آب آورد و حضـرت     . چهرة مبارك آن حضرت خون جاري است
از اي  قطعـه . شـد  شست، ولي خون منقطع نمي را مي هاي چهره آن حضرت  زهرا خون

Pحصير را سوزانده خاكستر آن را بر محل زخم قرار داد، آنگاه جريان خون باز ايستاد

)
391F

2(
P. 

آيـا  : فريـاد بـرآورد   رار داشت بـاال رفـت و  ابوسفيان بر كوهي كه روبروي مسلمانان ق
 جا حضور دارد؟ محمد در همين

ابوسفيان نام حضرت ابوبكر و حضرت عمر . كسي جواب ندهد: آن حضرت فرمودند
 :ها را صدد كرد، وقتي جوابي نشنيد، فرياد برآورد را گرفته آن

 .»اند شدههمگي كشته «
 .ما زنده هستيم! ي دشمن خداا: حضرت عمر تاب نياورد و در پاسخ اعالم داشت

 :ابوسفيان گفت
)P)392F3»اعل هبل«

P »سربلند باش! اي هبل!«. 
 :اظهار داشتند صحابه به دستور آن حضرت 

 .»خداوند از هرچيز برتر و باالتر است« »جلأعلى و أاهللا «
 :ابوسفيان گفت

)P)393F4»ي نداريدزّي داريم و شما عزّما ع« »لكم لنا العزى وال عزى«
P. 

 :ندپاسخ گفت صحابه در
 .»خداوند موال و آقاي ما است و شما موال و آقايي نداريد« »اهللا موالنا وال مولى لكم«

                                           
 .11/ 1410طبري،  -1
 .514/ 2صحيح بخاري، ذكر غزوة احد  -2
 .نام بتي است -3
 .نام بتي بود -4
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ز بدر است، لشكريان ما گوش و بيني مردگان شـما  ورامروز در مقابل : ابوسفيان گفت
اين عمل آگاه شدم، ناراحـت و   ام، ولي وقتي از ، من چنين دستوري ندادهاند كردهرا قطع 

Pنشدم سفمتأ

)
394F

1(
P. 
زنان و كودكان را در مدينه بـه سرپرسـتي حضـرت ثابـت و حضـرت       رسول اكرم 

زمـاني كـه خبـر شكسـت     . هاي اطراف مدينه انتقـال داده بـود   گاه ها و پناه به قلعه» يمان«
حضرت ثابت . ها رسيد، آنان را رها كرده و خود را به احد رساندند مسلمانان به گوش آن

دت رسيد و حضرت يمان بر اثر عدم شناسايي توسط مسـلمانان  به دست مشركان به شها
، ولـي  اسـت فرزندش حضرت حذيفه هرچند فرياد برآورد كه ايـن پـدر مـن     .شهيد شد

در آخر حضرت حذيفه با تأسف اظهـار  . وضعيت طوري بود كه از كنترل خارج شده بود
خواستند تا ديه او  م رسول اكر .»خداوند اين گناه شما را بيامرزد! اي مسلمانان«: داشت

ابن هشام اين واقعه را . را از جانب مسلمانان ادا كنند، ولي حضرت حذيفه آن را عفو كرد
 .در صحيح بخاري نيز به طور مختصر بيان گرديده است. مفصالً بيان كرده است

 قساوت در گرفتن انتقام

يدان نيـز انتقـام   زنان قريش چنان در غيظ و خشم قرار داشتند كه از پيكرهاي پاك شه
مادر حضرت معاويه كـه تـا آن   (هند . كردند ها را قطع مي گوش و بيني آن ،اعظاء. گرفتند

هاي مبارك و پر پـر تهيـه و در گـردن     گردنبندي از آن گل) موقع هنوز مسلمان نشده بود
شكم سردار رشيد اسالم حضرت حمزه را پاره كـرد و جگـرش را   . خود آويزان كرده بود

كتاب تـاريخ كـه از وي بـا    در . آورد و هرچه سعي نمود كه آن را بخورد نتوانستبيرون 
داسـتان  . هند در فتح مكه مسلمان شـد . ياد شده به همين مناسبت است» خوارجگر«لقب 

 .آوردن او بعداً ذكر خواهد شد چگونگي اسالم
ادر حضرت عايشـه و ام سـليم مـ   . در اين غزوه اكثر زنان مسلمان شركت كرده بودند

در صحيح بخاري از انس منقول اسـت كـه مـن    . دادند حضرت انس به مجروحان آب مي

                                           
 .تمام اين تفصيالت در بخاري غزوة احد مذكور است -1
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كردند و  ها را پر از آب مي ها را باال زده، مشك حضرت عايشه و ام سليم را ديدم كه پاچه
رفتنـد   شدند دوبـاره مـي   ها خالي مي وقتي مشك. دادند آوردند و به مجروحين آب مي مي
در روايت ديگـري مـذكور اسـت كـه ام سـليط مـادر       . آوردند مي ها را پر از آب كرده آن

Pداد حضرت ابوسعيد خدري نيز همين خدمات را انجام مي

)
395F

1(
P. 

فقط چند نفري باقي مانـده   اي كه كفار حمله كردند و با آن حضرت  در عين لحظه
 بودند، ام عماره نزد آن حضرت رسيد و شروع به دفاع از ايشان كرد، چون كفار به سـوي 

ه به سـوي آن  ابن قمي .پرداخت ا شمشير و تير به دفاع ميبردند او ب آن حضرت هجوم مي
كه در دست داشـت،   حمله برد، ناگهان ام عماره به پيش رفت و با شمشيري حضرت 

شدن به آن حضرت باز داشت؛ وي شمشيري بر شانة ام عمـاره زد و او را   او را از نزديك
ند ضربه بر وي نواخت، ولي چون دو زره بر تن داشـت،  مجروح ساخت؛ ام عماره نيز چ

Pتأثيري نكرد

)
396F

2(
P. 

خبر شكست مسلمين را شنيد، از مدينـه  ) خواهر حضرت حمزه(وقتي حضرت صفيه 
مواظـب بـاش جسـد    : به فرزند وي زبير فرمود رسول اكرم . به سوي احد حركت كرد

من از حـال  : او اظهار داشت ،آن حضرت را به مادرش ابالغ كردزبير پيام . حمزه را نبيند
رت آن حضـ . ام، ولي در راه اهللا اين يك فداكاري بزرگي نيسـت  و وضع برادرم آگاه شده

چـون بـه آنجـا رفـت، ديـد كـه بـرادر در        . را نظاره كنـد  اجازه دادند تا پيكر پاك حمزه
داري و سـكوت   ، بـا خويشـتن  اند شدههاي خود غلتيده و اعضاي بدنش قطعه قطعه  خون

Pو دعاي مغفرت خواند »ليه راجعونا هللا وإنا إإن«

)
397F

3(
P. 

                                           
 .ذكر ام سليط 582/صحيح بخاري  -1
حضور قاطع و گسترده زنان در غزوة احد بيانگر اين امر است كه اسـالم بـراي زنـان    . 84/ابن هشام  -2

توانند در مسايل اجتماعي حتـي در امـر مهمـي ماننـد      اي كه آنان مي اهميت زيادي قايل شده به گونه
البتـه  . د به خوبي انجام دهنـد شان باش جهاد شركت كنند و وظايفي را كه در شأن آنان و فراخور حال

شركت و حضور زنان در مسايل اجتماعي با حفظ حدود و ضوابط شرعي و با توجه به عرف جامعه 
 )مترجم. (بايد باشد

 .1421/طبري  -3
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خبر ايـن حـوادث    .پدر، برادر و همسرش به شهادت رسيده بودنديكي از زنان انصار 
رسول : داشت بار فقط اظهار ميع مختلف به گوشش رسيد، ولي او هردهنده در مواق تكان
ر خيـر و عافيـت   آن حضـرت د : در چه حالي قرار دارند؟ مردم در پاسـخ گفتنـد   اكرم 

اختيار  هستند، هنگامي كه به آن حضرت نزديك شد و چهرة انور ايشان را زيارت كرد، بي
)P)398F1»كل مصيبة بعدك جلل«: فرياد برآورد

P . با وجود عافيت براي تو هر مصيبتي سهل و آسان
 .پدر، برادر و همسرم همگي فداي تو شويم ،من. است

ز مسلمانان كه اغلـب آنـان از انصـار بودنـد، بـه      جنگ به پايان رسيده بود، هفتاد نفر ا
مسلمانان در چنان حال و وضعي قرار داشتند كه لبـاس كـافي   . فيض شهادت نايل آمدند

پوشاندند، پاهايش  را مي» مصعب بن عمير«سر حضرت . كردن شهيدان نداشتند براي كفن
نجام پاهايش را بـا  ماند؛ سرا پوشاندند، سرش لخت مي ماندند، و چون پاها را مي لخت مي

هـا   آور و مورد ترحم بود كه بعـد از مـدت   پوشاندند و اين منظره چنان رقت» اذخر«گياه 
دو نفـر از  هـر . زد هايشـان حلقـه مـي    اشك در چشمافتادند،  هرگاه مسلمانان به ياد آن مي

شهيدان را بدون غسل در يك قبر به خاك سپردند، كساني كه قرآن را بيشتر حفظ داشتند، 
هـا نمـاز جنـازه     آن كردند و در آن موقع موفق نشـدند تـا بـر    نان را بر ديگران مقدم ميآ

Pبخوانند

)
399F

2(
P. 

از اينجا گذر كردند،  ، آن حضرت )حدود دو سال قبل از وفات(بعد از هشت سال 
به طوري كـه   ،ت قلب مستولي شد و سخنان پرسوزي ايراد فرمودنداختيار بر ايشان رقّ بي

اي «: اي ايراد كردند و در آن فرمودنـد  آنگاه خطبه. كنند ها خداحافظي مي نگويا دارند با آ

                                           
 .1425/طبري  -1
ها ثابت  ها رواياتي ذكر نشده كه از آن اين روايت صحيح بخاري است، ولي در بعضي ديگر از كتاب -2

ده نفر . طور خاص و بر ديگران نيز نماز جنازه خواندنده بر حضرت حمزه ب رسول اكرم  شود كه
تاد بار و در خواندند و بر حضرت حمزه هف ازه ميها نماز جن ده نفر از شهيدان را يكجا نهاده برآن

شرح معاني اآلثار «شرح معاني اآلثار طحاوي، . بعضي روايات هفت بار نماز جنازه خوانده شد
 300/ »حاديث على شهيد ومغازيي واقديأزيلعي، باب  ب الصلوة على الشهداء ونصب الرايةحاوي، باط
 .»سليمان ندوي«
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البته ايـن  . گرديم ميندارم كه دوباره به سوي شرك باز نسبت به شما اين بيم را! مسلمانان
)P)400F1»در دام ماديات دنيا گرفتار شويد بيم را دارم كه

P. 
و مسـلمانان   دا شـدند د، از يكـديگر جـ  كه هردو سپاه موجود در ميـدان نبـر   هنگامي

جراحات سنگيني برداشته بودند، اين خطر احساس شد كه ابوسـفيان بـا ايـن تصـور كـه      
. اند، دست به حمله مجـدد بزنـد   ورده و روحيه خود را از دست دادهمسلمانان شكست خ

هـا را تعقيـب    چـه كسـاني آن  : خطاب به مسلمانان فرمودنـد  از اين جهت رسول اكرم 
نفري براي تعقيب ابوسفيان اعالم آمادگي كرد كه در آن يك دستة هفتاد گكنند؟ بالدرن مي

Pميان حضرت ابوبكر صديق و حضرت زبير نيز حضور داشتند

)
401F

2(
P. 

در آنجا فكر كـرد كـه مسـئله    . رسيد» اءروح«ن از احد حركت كرد و به محل ابوسفيا
بينـي   ين را پـيش از قبل ا آن حضرت . ها حمله برد تمام نشده است و دوباره بايد برآن

. هيچ كس حق بازگشت به مدينه را ندارد: چنانكه در روز بعد اعالم فرمودند. كرده بودند
. كه در فاصله هشت مايلي از مدينه قرار دارد حركـت كـرد  » حمراء االسد«آنگاه به سوي 

. تا آن موقع اسالم نياورده بود، ولـي مخفيانـه از طرفـداران مسـلمانان بـود     » خزاعه«قبيلة 
ت مسلمانان اطـالع يافتـه بـود بـه محضـر آن      سس آن قبيله كه از شكيري» معبد خزاعي«

، سپس نزد ابوسفيان رفت، ابوسفيان تصميم حمله مجـدد را بـا   حضور يافت حضرت 
ايشـان بـا چنـان سـاز و      .آيم من حاال از نزد محمد مي: گفت معبد. وي در ميان گذاشت

 .كه جنگيدن با وي غير ممكن است اند كردهبرگي براي نبرد با شما حركت 
Pخالصه ابوسفيان از تصميم خود منصرف شد و به قصد مكـه حركـت نمـود   

)
402F

3(
P .  ايـن

ها دارند، يك غزوه جديـدي بـا عنـوان     واقعه را مورخان با اشتياقي كه در امر تكثير غزوه
 .اند كردهقلمداد » غزوة حمراء االسد«

                                           
 .تمام اين وقايع در صحيح بخاري در ابواب غزوة احد مذكور اند -1
 .»سليمان ندوي« 584/بخاري  -2
 .1428/طبري  -3
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از هرجـايي كـه آن   . ماتم و عـزا بـود   مدينهسراسر  به مدينه بازگشتند، آن حضرت 
شدند كه عزيزان و  ايشان متأسف. رسيد صداي ماتم به گوش ميكردند،  حضرت گذر مي
كنند ولي كسي نيسـت   ها ماتم و عزاداري مي يك از شهيدان احد براي آنخويشاوندان هر

بر زبان  اختيار كه براي حمزه عزاداري كند، بر اثر شدت عاطفه و احساسات، اين جمله بي
وقتي انصار اين . »اي نيست كننده ولي براي حمزه گريه« »أما حمزة فال بواكي له«: جاري شد

هاي خود رفتند و به زنان خود دستور دادند تا  را شنيدند اندوهگين شدند، همگي به خانه
 رسول اكرم. خواني كنند نوحهو به خانه آن حضرت رفته براي حضرت حمزه عزاداري 

اند و بـراي حمـزه    از زنان انصار در آنجا گرد آمده رفتند و ديدند كه انبوه زياديبه خانه 
ها تشكر  آن حضرت براي آنان دعا كرد و از همدردي آن. كنند خواني مي عزاداري و نوحه

هـا رسـم بـر ايـن      عـرب . (خواني براي مردگان جايز نيسـت  نوحه: و تقدير نمود و فرمود
هاي خود  دادند و لباس گان با صداي بلند گريه و نوحه سر ميداشتند كه زنان آنان بر مرد

اين رسم بد از همان روز متوقف شـد  ) زدند كردند و بر سر و صورت خود مي را پاره مي
Pخواني براي مردگان جايز نيست از امروز به بعد نوحه: و آن حضرت را اعالم فرمودند

)
403F

1(
P .

Pكردن در شأن يك مسلمان نيستري اداو بعداً هم فرمودند كه اينگونه ماتم و عز

)
404F

2(
P. 

 .در قرآن مجيد در سورة آل عمران، غزوة احد به طور مفصل ذكر شده است

 رويدادهاي سال سوم هجري

 :برخي ديگر از رويدادهاي سال سوم هجري به شرح زير است

متولـد   در سال سوم هجري پانزدهم ماه مبارك رمضان، حضرت امـام حسـن    -1
 .شد

با حفصه دختر حضرت عمـر كـه شـوهرش را در     ل اكرم در همين سال رسو -2
 .غزوة بدر از دست داده بود، ازدواج كرد

                                           
 .82/ 2مسند احمد . ابن هشام، غزوه احد -1
 .»سليمان ندوي«بخاري، كتاب الجنائز صحيح  -2
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 .پيمان زناشويي بست با ام كلثوم دختر آن حضرت  حضرت عثمان  -3

تا آن موقع براي ذوي االرحام سهم ارث  نين ارث نيز در همين سال نازل شد،قوا -4
 .ور مفصل بيان گرديدطه ها نيز ب حقوق آن. حقيقي تعيين نشده بود

نكاح مرد مسلمان با زن مشركه تا آن موقع جايز بود و در همين سال حرمـت آن   -5
 .نازل شد



 

 
 
 
 

 ها ها و سريه ة غزوهسلسلادامة 

 
 
 
 
 

 )سال چهارم هجری(

 





 

 

 )P)405F1 ها ها و سريه ة غزوهسلسلادامة 

ايـن بـود    علت دشمني بيشتر. تمام قبايل عرب جز يكي دو قبيله، دشمن اسالم بودند
پرسـتي را   پرستي را آيين و دين خود قرار داده بود و اسـالم آيـين بـت    اي بت كه هر قبيله

در دوران حـج  . قريش نيز بر تمام قبايل عرب نفوذ و سـلطه داشـت  . كرد محو و نابود مي
علـت  . كـرد  ها را عليه اسـالم تحريـك مـي    شدند و قريش آن تمام قبايل در مكه جمع مي

. بود كه منبع امرار معاش و درآمد تمام قبايـل راهزنـي و غـارتگري بـود    بزرگ ديگر اين 
دانستند  ها مي از اين جهت آن. اسالم نه فقط قوالً بلكه عمالً نيز با آن به مخالفت پرداخت

 .ها مسدود خواهد شد آن ند، تمام اين منابع نادرست درآمدكه اگر اسالم غلبه پيدا ك
يـك  اي كه هر ، به گونهم كافران را مرعوب كرده بودپيروزي مسلمين در جنگ بدر تما

ولـي  . آمده مشغول كار خـود بودنـد  ه مسلمانان و مخالفت با آنان بازاز آنان از توطئه علي
شكست مسلمانان در جنگ احد اوضاع را دگرگون كرد و به كفار جـرأت داد تـا دوبـاره    

كه در سيرة نبـوي بـه   ) چكيهاي كو جنگ(ة وسيعي از سرايا سلسل. عليه اسالم قيام كنند
گرچه عامة مورخان بر حسب ذوق و . هايي از همين زنجيره هستند خورد، حلقه چشم مي

، ولـي ابـن سـعد در طبقـات و     انـد  كردهها بحث ن سليقة خود از علل و اسباب اين جنگ
يعنـي قبيلـة    .انـد  كردهنويسان اسباب و علل هر جنگ و سريه را ذكر  بعضي ديگر از سيره

به منظور دفاع سپاه اسـالم را بـه آن سـو     حمله بر مدينه را كرده و رسول اكرم  خاصي
 .گسيل داشته است

 
 

                                           
ترين نظر اين است بـه   راجح. اند نويسان نظريات مختلفي ابراز داشته در مورد فوق غزوه و سريه سيره -1

كه شركت نداشته و شخص ديگـري را  و آن » غزوه«در آن شركت داشته  اي كه رسول اكرم  واقعه
 .شود گفته مي» سريه«فرمانده آن تعيين كرد 
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 سريه ابوسلمه

كـه در منطقـه   (سفيان بن خالد از قبيلة لحيان  ،م هجريهاي چهار در اوايل محرم سال
 خود را براي حملـه بـه مدينـه منـوره    ) كردند زندگي مي» قطن«در محل » فيد«كوهستاني 

مطلع گرديد، حضرت ابوسلمه را با يكصد و پنجاه نفر از  وقتي رسول اكرم  .ده كردآما
سفيان از ايـن خبـر آگـاه گشـت و از تصـميم خـود       . مهاجرين و انصار به آن سو فرستاد

Pمنصرف شد

)
406F

1(
P. 

 سريه ابن انيس

 بـراي . بار ديگر در همان ماه و سال سفيان بن خالد لحياني قصد حمله به مدينه كـرد 
هاي ظريفي موفـق   وي با حيله ،را فرستاد عبداهللا ابن انيس  مبارزه با او رسول اكرم 

Pشد تا سفيان را به قتل برساند

)
407F

2(
P. 

 فاجعه بئرمعونه

در سال چهارم هجري، ماه صفر، ابوبراء كالبي كه رييس قبيله كالب بود به محضر آن 
ي تبليـغ و تعلـيم قـوم او    غاني بـا وي بـرا  حاضر شد و درخواست كرد تا مبلّ حضرت 

: ابوبراء گفـت . ها هراس دارم من از جانب نجدي: فرمودند آن حضرت . فرستاده شوند
. آن حضرت پذيرفتند و هفتاد نفر از انصار را با وي اعزام كردنـد  .»من ضامن آنان هستم«

ول عمـ رويـش م . آنان از اصحاب صفّه بودندنهايت افراد پارسا و درويش و بيشتر  آنان بي
فروختند و از بهاي آن مقداري بـه اصـحاب    آوردند و مي ها چنين بود كه روز هيزم مي آن
 .گذاشتند دادند و مقداري براي خود مي ه ميصفّ

                                           
 ابني وسلمة طليحة أن َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ  بـََلغَ  َأنَّهُ «: اصل عبارت چنين است 35/ 2ابن سعد  -1

 .»َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسول حرب إلى يدعوانهم أطاعهما ومن قومهما ِفي سارا قد خويلد
ن سفيان بن خالد الهذلى قد أ نه بلغ رسول اهللا أوذلك «: چنين استعبارت آن  36/طبقات ابن سعد  -2

 .»جمع الجموع لرسول اهللا 
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را بـه   رسيدند و در آنجا اقامت گزيده، نامة آن حضرت » بئرمعونه«مبلغين اسالم به 
كـه از سـران    »امرير كالبـي عـ  عامر بن طفيل بن جعف«حرام بن ملحان دادند و او را نزد 

را به قتل رساند و به تمام » حرام«عامر كه رييس قبيلة خود بود، . قبيله نجد بود، فرستادند
بـا سـپاه   » ذَكـوان «و » رعل«، »عصيه«چنانكه . قبايل اطراف پيام فرستاد تا همگي گرد آيند

تظر بازگشت حـرام  صحابه كرام من. بزرگي گرد آمدند و به فرماندهي عامر حركت كردند
در مسـير راه بـا سـپاه     ،ها حركت نمودند بودند، وقتي از بازگشت او خبري نشد، خود آن

Pكفار آنان را محاصره كرده و همگي را به قتل رساندند. عامر برخورد كردند

)
408F

1(
P . فقط عمرو

Pبن اميه

)
409F

2(
P چون مادرم بـه آزادي يـك غـالم نـذر كـرده      : را عامر آزاد كرد و اظهار داشت

. آنگاه موهاي سرش را تراشيد و او را رها كـرد . كنم از اين جهت من تو را آزاد مي ،تاس
از اين واقعه اطالع يافت، به قدري ناراحت و اندوهگين شد كـه در   وقتي رسول اكرم 

تمام عمر آنقدر ناراحت نشده بود؛ يك ماه تمام عليه آن جنايتكاران و ظالمان دعـاي بـد   
عامر را كه رسول  ازگشت در مسير راه دو نفر از بنياميه وقت ب حضرت عمرو بن. كرد مي

 وقتـي رسـول اكـرم    . ها را امان داده بود و او اطالعي نداشت به قتل رساند آن اكرم 
Pنودي كردند و خونبهاي آنان را پرداخت نمودندمطلع شدند، اظهار ناخش

)
410F

3(
P. 

 »رجيع«مبلغين اسالم در  ى رحمانه كشتار بي

 به محضر رسـول اكـرم   » قاره«و » عضل«عنوان نمايندگان قبايل معروف گروهي به 
، لذا چند نفر مبلغ را اند كردهقبايل ما به اسالم گرايش پيدا «: شرفياب شده و عرض كردند

ده نفـر از   آن حضـرت  . »بـه مـا بياموزنـد   با ما اعزام كنيد تا احكام و عقايد اسـالم را  

                                           
كردنـد شـايد او   كفـار فكـر   . در ميان اين گروه از اصحاب، حضرت كعب بن زيد نيز حضور داشت -1

 .شده بود، و بعداً در غزوة خندق به شهادت رسيد شهيد شده ولي مجروح
 .»ن ندويسليما« 88/ 2زرقاني 

عمرو بن اميه و منذر بن محمد عقبه انصاري پشـت سـر مسـلمانان بودنـد، وقتـي بـه محـل حادثـه          -2
 .89/ 2زرقاني . و عمرو بنن اميه اسير شد و بعداً آزاد گرديد. رسيدند، حضرت منذر را شهيد كردند

 .93/ 2زرقاني / 4البدايه والنهايه  -3
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را بـه   ها اعزام نمودند و حضرت عاصم بـن ثابـت    ا آنمبلغين اسالم را انتخاب كرده ب
هنگامي كه اين گروه همراه با نمايندگان . عنوان سرپرست اين گروه تبليغي تعيين نمودند

كه يك آبگير بود، رسيدند، نمايندگان قبايـل نيـات پليـد    » رجيع«دو قبيلة مزبور به محل 
بلغين را دستگير و به قتل تند تا گروه مخود را ظاهر كردند و از قبيلة بنو لحيان كمك گرف

ها تيرانـداز بودنـد، آنـان را تعقيـب      بني لحيان با دويست نفر كه يكصد نفر از آن .رسانند
 .بردند و آمادة دفاع از خود شدند اي بود، پناه كردند؛ مسلمانان به پناهگاهي كه برفراز تپه

تسليم كنيد ما به شـما امـان خـواهيم داد؛    پايين بياييد و خود را : ها گفتند تيراندازان به آن
: آيم، آنگاه چنين فرياد برآورد من در پناه كافر و مشرك نمي: حضرت عاصم اظهار داشت

سپس همراه با هفت نفر از ياران خود به نبرد بـا  . پيامبرت را از حال ما آگاه كن! خداوندا
 .ها به شهادت رسيدند كفار پرداخت و سرانجام همة آن

ها بياورند؛ اما  گوشتي از بدن عاصم بريده براي آنستادند تا قطعه فر ند نفر راقريش چ
حرمتي يك شهيد به دست كافران پليد شد و تعداد زيادي  قدرت الهي مانع از تحقير و بي

زنبور عسل را فرستاد تا از پيكر پاك آن شهيد مظلوم نگهبـاني و محافظـت كننـد؛ افـراد     
سه نفر ديگر كه يكي . عمل شوم خود نشدند و ناكام برگشتندقريش آمدند، ولي موفق به 

است به وعـده و تعهـد كفـار    » زيد بن دثنه«و ديگري حضرت » خبيب«ها حضرت  از آن
Pاعتماد نموده و

)
411F

1(
P شكني نموده و آنان را با خـود بـه   كفار عهد. د را تسليم كفار كردندخو

 .مكه بردند و به قريش فروختند
را به قتل رسانده بود، فرزندان حارث » حارث بن عامر«د حضرت خبيب در جنگ اح

Pاو را خريدند تا به انتقام خون پدر، وي را به قتل رسانند

)
412F

2(
P .   خبيب چنـد روزي در خانـة

                                           
ابن اسحق نام او را عبداهللا بـن طـارق نوشـته    . م ذكر نشده استدر كتاب المغازي بخاري نام نفر سو -1

شود كه عبداهللا در همان محل به شهادت رسيد، ولـي از بعضـي    از بعضي از روايات معلوم مي. است
 .78/ 2زرقاني . شود كه از آنجا جلوتر رفته در محل ظهران او را شهيد كردند روايات ديگر معلوم مي

ث كه حضـرت خبيـب را شـهيد كـرده بـود، بعـداً مسـلمان شـد و بـه شـرف           ابوسروعه فرزند حار -2
 .78/ 2زرقاني . مفتخر گرديد» صحابيت«
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كرد، مادر  آنان بود، يك روز در حالي كه چاقويي در دست داشت، با نوة حارث بازي مي
Pكودك وارد شد و ديد كه در دست خبيب چاقويي است

)
413F

1(
P   و كودك نيز در جلويش قـرار

 .او با مشاهده اين منظره، بيمناك و مبهوث شد. دارد
رسـانم؟ ايـن    آيا چنين پنداشتي كه من اين را به قتل مي«: حضرت خبيب اظهار داشت

ودة حرم بردند تـا بـه قتـل    خانوادة حارث او را بيرون از محد. »اخالق و روش ما نيست
جازه دهند كه دو ركعت نماز بگزارد، قاتالن اجازه دادند وي درخواست كرد تا ا برسانند،

كرديد كه من از مرگ،  اگر گمان نمي: و او دو ركعت نماز با كمال اختصار خواند و گفت
گذاردم؛ آنگاه اشعار زير را سرود و سپس توسط  ترس و واهمه دارم، بيش از اين نماز مي

 :خونخواران مكه به دار كشيده شد
 قتــل مســلماأحــين بــالي أن ومــا إ

 

 ي شــــــق كــــــان هللا مصــــــرعيعلــــــى أ
 

 ن يشـــــأإلـــــه و فـــــي ذات اإل ذلـــــكو 
 

ــــارك علــــى   وصــــال شــــلو ممــــزعأيب
 

اين مـرگ رقـت   . اي ندارم كه بر كدام پهلو كشته شوم هنگامي كه مسلمان بميرم غصه
شدة من بركت نـازل  گر او بخواهد بر اعضاي قطعه قطعه بار من فقط براي خدا است و ا

 .خواهد كرد
از همان زمان رسم بر اين است كه چون بخواهنـد كسـي را بكشـند، مقتـول پـيش از      

Pخواند مرگ دو ركعت نماز مي

)
414F

2(
P، شود و اين امر مستحب تلقي ميP

)
415F

3(
P. 

                                           
 .اي در دست داشت در صحيح بخاري مذكور است كه اُستُرده -1
. اند الرجيع گرفته شده ةاشعار و اكثر جزئيات واقعه از صحيح بخاري، غزو. طبري و طبقات ابن سعد -2

 .اري باب من يستأسر و من لم يستأسر وصلي ركعتين عند القتلنيز از صحيح بخ
از اين عمل خبيب آگاه شـد، آن را   علت اصلي استحباب اين نماز اين است كه وقتي رسول اكرم  -3

به اين نماز رتبه مسـتحب   اين استحسان رسول اكرم ) 15/ 1شرح سير كبير سرخسي . (پسنديدند
شـود،   گفتـه مـي   رسول اهللا » تقرير«در اصطالع محدثين به اين ) 171/ 2الروض االنف (را بخشيد 

يعني در محضر رسول اكرم و يا در غياب ايشان عملي انجام گيرد و ايشان آن را رد نكننـد، در ايـن   
 »سليمان ندوي«. شود بودن آن عمل مفهوم مي صورت مسنون و مستحب
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نفر دوم حضرت زيد بود كه صفوان بن اميه به قصد كشتن، او را خريداري كرده بـود  
بزرگ  براي اين منظور سران چنانكه. و قرار شد اعدامش در اجتماع خاصي صورت گيرد

هنگامي كه قاتل . قريش جمع شدند و حضرت زيد براي حضور به محضر حق آماده شد
آيـا  ! راسـت بگـو  : دست به شمشير برد، ابوسفيان كه در آنجا بود، رو به زيد كرد و گفت

: يافتي؟ وي اظهـار داشـت   شد و تو نجات مي ت محمد كشته ميدوست نداري كه به جاي
فـرو رود،   من به اين هم راضي نيستم كه خاري در پاي رسـول اكـرم   ! وگندبه خدا س

P، غالم صفوان او را گردن زد»نسطاس«آنگاه ! گرچه به قيمت جانم تمام شود

)
416F

1(
P. 

هـاي   شود و چون وقـايع و سرگذشـت   ها به جنگ با يهود منتقي مي ة اين جنگسلسل
ـ  ، از اين جهت وقايع آنهاي گوناگوني با تاريخ اسالم دارد قوم يهود ارتباط طـور  ه ها را ب
 .كنيم و براي اين منظور بايد اندكي به بررسي دوران گذشته بپردازيم مستقل بيان مي

**** 

                                           
 .»دويسليمان ن« 84/ 2زرقاني . نسطاس بعداً اسالم آورد -1
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 وقايع پراكنده سال چهارم هجري

متولد شد و حضرت زينب بنت  در ماه شعبان سال چهارم هجري، حضرت حسين 
ان سال با وي ازدواج كرده بود، وفات در هم خزيمه از ازواج مطهرات كه رسول اكرم 

 .كرد
به زيد بن ثابت دستور داد تا زبان عبراني را فرا گيرد و  در همين سال، آن حضرت 

در كتب تاريخ مرقوم اسـت  . من بر گفتار و كردار يهود اعتماد و اطميناني ندارم: فرمودند
شـود كـه در مدينـه     م ميپس معلو. كه زيد در مدت پانزده روز زبان عبراني را فرا گرفت

در مـاه شـوال ايـن سـال، آن     . دمنوره مردم كم و بـيش بـا زبـان عبرانـي آشـنايي داشـتن      
ـ   در همين س. با ام سليمه ازدواج كردند حضرت ه ال يهود عليه يك نفـر از خودشـان ب

محضر آن حضرت شكايت كردند و ايشان طبق تورات، حكم به رجم آن شخص صـادر  
 ).ايع در جلدهاي بعدي ذكر خواهد شدتفصيل اين وق. (كردند

يـن  از نظر بعضي از مورخان حرمت شراب نيز در همين سال نازل گرديـد، ولـي در ا  
احكـام  «اقض هستند؛ تحقيق و بررسـي كامـل تحـت عنـوان     هم متنباره روايات شديداً با

 .ذكر خواهد شد» شرعي

*** 
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 معاهده با يهود و جنگ با آنان

 )جريسال دوم، سوم و چهارم ه(
زماني كه انصار به . كردند قبالً بيان شد كه يهود از مدت مديدي بر مدينه حكومت مي

هـا شـدند و    مدينه آمدند، با آنان روابط دوستانه برقرار كردند، ولي رفتـه رفتـه رقيـب آن   
 .اقتدار حاصل كردند

را توانستند خود  هم شكست و آنان ديگر نمياي انصار را در قدرت قبيله» بعاث«جنگ 
 .رقيب و حريف يهود قلمداد كنند

سـه قبيلـه در   ايـن هر . »بنـي قريظـه  «و » نضيربني «، »بني قينقاع«: يهود سه قبيله بودند
 .ثروتمند، بازرگان و صنعتگر بودندها كشاورز،  كردند و اغلب آن اطراف مدينه زندگي مي

ديگـران  از اي كـه بـيش    ي داشتند و به سـبب شـجاعت و دالوري  ربني قينقاع پيشة زرگ
انصار همواره به آنان بدهكار بوده  .، هميشه داراي تسليحات و قدرت نظامي بودندداشتند

ها با وجود قدرت سياسـي و مـالي از اثـر و نفـوذ      و آن. و زير بار قرض آنان قرار داشتند
 .سواد بودند پرستي و بي انصار عموماً بت. مذهبي و علمي نيز برخوردار بودند

نگريستند و آنـان را بـيش از خـود     ها به يهود با ديدة احترام و عظمت مي بنابراين، آن
فرزنـدي زنـده   به طوري كه اگر براي فردي از انصـار   ،دانستند داراي فرهنگ و تمدن مي

 .او را به آيين يهود درخواهـد آورد ماندن فرزند،  كرد كه در صورت زنده ماند، نذر مي نمي
Pود داشتند كه به تازگي به آيين يهود درآمده بودندچنانكه در مدينه افراد زيادي وج

)
417F

1(
P. 

هاي  كي از ويژگيي. با گذر زمان در جامعة يهود اخالق زشت بسياري رواج يافته بود
ها همه جا را فرا گرفته و تمـام   ود كه گسترش معامالت و داد و ستد آنزندگي آنان اين ب

امور مـالي و اقتصـادي اعـراب مدينـه     مردم آن منقطه به آنان بدهكار بودند، و چون زمام 
هاي كالن بودند، از ايـن جهـت بـا نهايـت      ها بود و آنان صاحب ثروت فقط در دست آن

                                           
 .سيركتاب الجهاد، باب األ 9/ 2بوداود ا -1
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رزنـدان و  دادنـد و ف  رحمي و قساوت، سود و بهرة زيادي بر عهدة بدهكاران قـرار مـي   بي
 .گرفتند هاي خود گرو ميزنان مردم را در قبال وام

انصـار خـود همـين درخواسـت را كـرده بـود و بـا         كعب ابن اشرف نيـز از دوسـتان  
Pكرد هاي گوناگون بر مال و ثروت مردم تصرف مي روش

)
418F

1(
P،  هـا بـه    حرض و آزمنـدي آن

آالت با زدن سنگ به قتل معصوم را در قبال بهاي اندك زيورجايي رسيده بود كه كودكان 
Pرساندند مي

)
419F

2(
P.  ـ ود و چـون بيشـتر،   بر اثر كثرت مال و ثروت، زنا و فحاشي فراگير شده ب

 .شد ها در نظر گرفته نمي شدند، سزا و كيفري براي آن اميران و ثروتمندان مرتكب آن مي
آيا در شريعت شما كيفر زنا فقط «: از يك نفر از يهود پرسيدند يك بار رسول اكرم 

خير، بلكه رجم و سنگسار اسـت، ولـي چـون اشـراف مـا      : ؟ وي گفت»زدن شالق است
فقط طبقة پايين جامعه . شدند شدند و هنگام دستگيري، مجازات نمي ميمرتكب عمل زنا 

سرانجام مقرر گرديد مجازات رجم به شالق تبديل شـود  . شدند و عامه مردم مجازات مي
Pطور يكنواخت مجازات شونده ه مردم بتا اشراف و عام

)
420F

3(
P. 

جابرانه و ت هنگامي كه اسالم به مدينه آمد، يهوديان درك كردند كه حاال ديگر حكوم
قدر كه اسالم در زمان افول آن فرا رسيده است و هرجا نخواهد ماند و ها پا بر مستبدانه آن

ها  كه از مدتيافت همان اندازه ابهت و شوكت مذهبي يهود  مدينه گسترش و استقرار مي
 .نهاد پيش آن را به دست آورده بودند، روز به زوال مي

ركين مدينه به وجود آمده و روز به روز گسترش گرايش به آيين يهوديت كه ميان مش
افزون اسالم، انصار داراي مال و و به ميمنت فتوحات روز. متوقف شديافت، يك باره  مي

 .يافتند ثروت شده و از زنجير وامهاي كمرشكن يهود رهايي مي
اي كه دامنگيـر جامعـة يهـود شـده بـود و رعـب ثـروت و         راز اخالق و عادات رذيله

گرچـه  . شـد  ذهبي بر آن سايه افكنده و در زير پرده قرار داده شده بود، افشا ميپيشواي م

                                           
 .صحيح بخاري، مسلم، ذكر قتل كعب اشرف -1
 .و بعصاأل بحجر كتاب الديات باب إذا قت/ 2خاري صحيح ب -2
 »سليمان ندوي«. ذكر رجم اليهود 49/، صحيح مسلم 145/سباب النزول واحدي أ -3
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ها تعرضـي نخواهـد شـد و از     با آنان پيمان بسته بود كه به جان و مال آن رسول اكرم 
دار مقام نبوت، تـذكر و موعظـه    آزادي مذهبي برخوردار خواهند بود، اما به عنوان منصب

آمد و قرآن مجيد از عـادات   از وظايف نبوت به حساب مي ها بر اخالق پست و رذيله آن
 :زشت و اخالق پست آنان به وضح پرده برداشت

﴿         ﴾ ]۴۲: املائده[. 

﴿                 ﴾ ]۶۲: املائده.[ 

﴿                     ﴾ ]۱۶۱: النساء.[ 

بينـي كـه بـه سـوي      ن را ميو بسياري از آنا –آنان شنونده دروغ و سودخوار هستند «
گـرفتن  ) و از عادات زشت آنان( –روند  دي از قوانين الهي با شتاب به پيش ميعگناه و ت

و اينكـه مـال مـردم را بـه نـاحق      . در حالي كه از گرفتن آن منع شـده بودنـد   ،سود است
 .»خورند مي

اين اسباب و علل يهود را نسبت به اسالم سخت خشمگين و ناخشنود كرد و آنان بـه  
را شروع نمودند، ولي  و توطئه عليه اسالم هاي مختلفي اذيت و آزار رسول اكرم  شكل

 .وع آزار آنان را تحمل كنندنموظف بودند تا هر آن حضرت 

﴿                      

                    ﴾ ]۱۸۶: آل عمران.[ 

ل كتاب پيش از خود و از مشركان آزار زيادي و اگر صـبر  و شما خواهيد شنيد از اه«
 .»و تقوا را پيشه خود سازيد پس اين از امور محكم و پخته است

كردند، بـه جـاي جملـة     سالم مي ن بود كه وقتي به آن حضرت عادت يهوديان چني
ـ  . گفتنـد  است، مي» مرگ بر تو باد« كه به معناي »ام عليكالس«، »السالم عليكم« ار يـك ب

! هـا  اي بـدبخت «: اختيـار گفـت   و سخت خشمگين شد و بـي  عايشه آن را شنيدحضرت 
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آري، : فرمودنـد  ها چه گفتنـد؟ آن حضـرت    شما شنيديد كه اين» !مرگ بر خودتان باد
Pگفتم» عليك«ها  ولي همين كافي است كه من در جواب آن

)
421F

1(
P. 

، بلكـه در بيشـتر امـور    كردنـد  نه فقط از گذشت و بردباري استفاده مي پيامبر اكرم 
هـا   عـرب . معاشرت با يهوديان هماهنگ و براي آيين و مذهب آنان احتـرام قايـل بودنـد   

كردنـد و   كردند، ولي يهوديـان چنـين نمـي    مي» فرق«عادت داشتند كه موهاي سرشان را 
. نيز با يهوديان در اين امر موافق بودنـد  گذاشتند؛ آن حضرت  ها را به حال خود مي آن

 :حيح بخاري مذكور استدر ص
)P)422F2»وََكاَن ُيِحبُّ ُمَوافـََقَة َأْهِل الِكَتاِب ِفيَما َلْم يـُْؤَمْر ِفيِه ِبَشْيءٍ «

P. 
شـد،   م خاصي نازل نميو آن حضرت موافقت با يهود را در آنچه كه نسبت به آن حك

 .پسنديدند مي
ورا را روزه به مدينـه آمدنـد، ديدنـد كـه يهوديـان روز عاشـ       زماني كه پيامبر اكرم 

Pگيرند، لذا ايشان دستور دادند تا مسلمانان نيز آن روز را روزه گيرند مي

)
423F

3(
P. 
شـد، ايشـان بـه     اگر جنازة يك نفر يهودي تشييع و از كنار آن حضرت عبور داده مـي 

Pشدند عنوان اداي احترام نسبت به آن از جايش بلند مي

)
424F

4(
P . يك بار يك نفر يهودي فضايل

موسـي از  شد رتبـه و مقـام حضـرت     اي بيان كرد كه تصور مي نهحضرت موسي را به گو
باالتر است، فردي از انصار خشمگين شد و يك سيلي بـه او زد، شـخص    رسول اكرم 

مرا بـر پيـامبران   «: فرمودند شكايت كرد، آن حضرت  يهودي به محضر آن حضرت 
در روز قيامـت تمـام   . »هـا باشـد   ديگر طوري برتري ندهيد كه مستلزم نوعي اهانت به آن

                                           
 .مذكور استاين واقعه در ابواب متعددي از صحيح بخاري  -1
 .كتاب اللباس، باب الفرق 877/ 2صحيح بخاري  -2
 »يسليمان ندو« .حين قدم المدينه اتيان اليهود النبي  562/ 1بخاري  -3
 .كتاب الجنائز 175/ 1صحيح بخاري  -4
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بينم  آيم، آنگاه مي شوند و من اولين كسي خواهم بود كه به هوش مي هوش مي ها بي انسان
Pپاية عرش را گرفته و ايستاده است كه موسي 

)
425F

1(
P. 

شدند، به مدارات و معاشرت با اهل كتاب  تمام احكام الهي كه در قرآن مجيد نازل مي
 :كردند تشويق مي

﴿           ﴾ ]۵: املائده.[ 

 .»طعام اهل كتاب براي شما حالل است و«
 :شد و در بعضي جاها قدر و منزلت آنان بيان و گوشزد مي

﴿                              ﴾ 

 ].۱۲۲: البقره[
نعمت مرا بر خود به ياد آوريد و اينكه شـما را بـر جهانيـان برتـري     ! اسرائيل اي بني«
 .»دادم

 :دحشد، فقط در اين  ها عرضه مي ر آنآنچه در موضوع تبليغ اسالم در آن موقع ب

﴿                                    

                            

   ﴾ ]۶۴: آل عمران.[ 

ما و شما آن را قبول داريم و آن اينكـه  اي كه  بيائيد به سوي كلمه! بگو اي اهل كتاب«
جز اهللا ديگر كس و يا چيزي را پرستش نكنيم و با او شرك نـورزيم و هـيچ كـدام از مـا     

پـس اگـر آنـان اعـراض     . خدا را رها نكنيم و پروردگاري ديگر براي خويش قرار ندهيم
 .»كردند، پس بگوئيد گواه باشيد بر اينكه ما مسلمانيم

ها نبود، ولي با وجود تمام اين  د برخالف معتقدات و تصورات آناز اين موارهيچيك 
هـاي   ها و اظهار لطف و مدارات، عكس العمل و پاداش آنان اين بود كه به شـيوه  مهرباني

                                           
 .تفسير سورة اعراف 668/ 2بخاري  -1
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كردند، و به منظـور   مختلف شروع به توطئه عليه مسلمانان و براندازي و نابودي اسالم مي
مـذهب  : گفتنـد  عظمت و وقار آن به مشـركان مـي  آوردن  آوردن ابهت اسالم و پايين پايين

 .شما از مسلمانان بهتر است

﴿                 ﴾ ]۵۱: النساء.[ 

دادن آن در افكـار عمـومي،    اهميت جلوه اعتباركردن دين اسالم و كم همچنين براي بي
گشتند تا مردم تصور كنند كـه اگـر ديـن     شدند و از اسالم برمي يمسلمان و سپس مرتد م

 شدند؟ ها پس از قبول آن از آن خارج مي اسالم حق و راست بود، چرا اين

﴿                      

             ﴾ ]۷۲: آل عمران.[ 

هـاي   ت به توطئـه بردن اسالم و تضعيف مسلمانان، دس عالوه بر اين موارد براي از بين
دانستند كه يكي از نقاط قوت مسلمانان اين است كـه   آنان به خوبي مي .زدند ديگر نيز مي

گيدند، به وسيلة جن هم ميها با كه از مدت »زرجخ«و » اوس«اختالفات بين دو قبيلة انصار 
ان و وحدت و يگانگي اسالمي بين آنان برقرار گرديد و چنانچـه بتـو   اسالم برطرف شده

ها راه انداخت، اسـالم   دامن زد و جنگ و كشتار را ميان آندوباره به آن اختالفات ديرينه 
و خاطرات تلخ كشتارهاي گذشته ها  تجديد كينه. شود خود به خود از بين رفته و نابود مي

 .نهايت سهل و ساده بود ها امري بي اي آن در ميان اعراب و تحريك احساسات قبيله
اي نشسته و مشغول صحبت با  يك بار تعداد بسياري از افراد دو قبيلة مزبور در جلسه

ـ   » بعاث«چند نفر يهودي به آنجا رفته و خاطرة جنگ . يكديگر بودند . درا بـه ميـان آوردن
دند و تمام هم جنگيده بوبيلة انصار، اوس و خزرج در آن بااين همان جنگي بود كه دو ق(

ت تلـخ گذشـته را   يادآوري آن جنگ خاطرا). هم شكسته شده بودها در قدرت و توان آن
شان را تحريك كرد و يك باره آتش خاموش عـداوت و   ده و احساساتدر اذهان آنان زن

از حسـن اتفـاق    .كشـيدند عن و تشنيع عليه يكديگر شمشير ور شد و پس از ط كينه شعله
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ه، آتش خشـم  ظعدرنگ به آنجا رفته با پند و مو ياز جريان آگاه شدند و ب رسول اكرم 
 :آنگاه آية ذيل به عنوان هشدار به مسلمانان نازل شد. گروه را فرو نشاندند و عداوت دو

﴿                            

   ﴾ ]۱۰۰: آل عمران.[ 

اگر شما از گروهي از اهل كتاب پيروي كنيد آنان شما را بعد از ايمان بـه  ! اي مؤمنان«
 .»سوي كفر باز خواهند گرداند

گرچه ظاهراً مسلمان شده بودند، ولي در حقيقت از گروه منافقين نيز وجود داشتند كه 
» عبداهللا بن ابـي بـن سـلول   «رئيس اين گروه . آمدند دشمنان سرسخت اسالم به شمار مي

ها دست دوستي داده و با يكديگر شروع به توطئه عليـه   يهوديان در پشت پرده به آن. بود
بـود؛  » بنـي نضـير  «پيمـان   ايه و هماز قبل تحت الحم» عبداهللا بن ابي«اتفاقاً . اسالم نمودند

بودند كه مسلمانان را از مدينـه  قريش نيز پيش از غزوه بدر به عبداهللا بن ابي، نامه نوشته 
اخراج كن، در غير اين صورت شما را نيز نابود خواهيم كرد، ولي وقتي براي اين منظـور  

ي بـه يهـود چنـين    ا ، پس از غزوة بـدر طـي نامـه   )همچنانكه قبالً ذكر شد(موفق نشدند، 
 :نوشتند

نَـَنا َوبـَْيَن  َكَذا وََكَذا  َأْو لَنَـْفَعَلنَّ  تـَُقاتُِلنَّ َصاِحبَـَناُكْم َوِإنَّ  َأْهُل اْلَحْلَقِة َواْلُحُصونِ ِإنَُّكْم « َوَال َيُحوُل بـَيـْ
 .»َخَدِم ِنَساِئُكْم َشْيءٌ 

حمد بجنگيد و شما داراي اسلحه و دژهاي محكم هستيد، از اين جهت با حريف ما م«
كـردن بـه    گرنه با شما چنين و چنان خواهيم نمود و هيچ چيزي مـا را از دسترسـي پيـدا   

)P)426F1»هاي زنان شما منع نخواهد كرد گوشواره
P. 

ابوداود در بيان واقعه بنو نضير اين امر را ذكر كرده است، لذا فقط نام بنو نضير را برده 
بنـابراين، محـدث حـاكم    . نوشته شـده بـود  است و گرنه، نامة قريش به عنوان تمام يهود 

 .واقعه بنو نضير و بنو قينقاع را يكي دانسته است

                                           
 »ويسليمان ند«. ةسنن ابي داود ذكر بني نضير، كتاب الخراج و االمار -1
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از خانـه بيـرون    خالصه وضعيت طوري بـود كـه شـب هنگـامي كـه آن حضـرت       
حضرت طلحـه بـن بـراء يكـي از     . شدند؛ خطر ترور ايشان توسط يهود وجود داشت مي

را اطـالع   ت كنم، آن حضـرت  صحابه وقت وفات وصيت كرد كه اگر من در شب وفا
ندهيد، زيرا از جانب يهود خطر وجود دارد، مبادا بـه خـاطر مـن آن حضـرت بـا حادثـه       
ناگواري مواجه شوند، چنانكه حافظ ابن حجر در اصابه به نقل از ابوداود و غيره تمام اين 

Pواقعه را بيان نموده است

)
427F

1(
P. 

**** 

                                           
 .ر، ك اصابه، تذكره طلحه بن براء -1





 

 

 غزوة بني قينقاع

 )شوال سال دوم هجري(
آنـان بـه    .بيش از پيش بيمناك و هراسان كرد وزي مسلمانان در غزوة بدر، يهود راپير

از قبايـل يهـود، مـردان قبيلـه      .شود وضوح مشاهده كردند كه اسالم روز به روز قويتر مي
Pقينقاع بيش از همه شجاعتر و دليرتر بودند بني

)
428F

1(
P .  از اين جهت قبل از همه جرأت كردنـد

. بسته بودند نقض نمايند نگ كنند و پيماني را كه با پيامبر اكرم تا به مسلمانان اعالم ج
 اند كردهابن هشام و طبري از طريق ابن اسحق اين روايت عاصم بن قتاده انصاري را نقل 

 :كه
 .»حدأو وحاربوا فيما بين بدر  ول يهود نقضوا ما بينهم وبين رسول اهللا أن بني قينقاع كانوا إ«
ساني از يهود بودند كه پيماني را كه با رسـول خـدا بسـته بودنـد،     بني قينقاع اولين ك«

 .»نقض كردند و در فاصلة زماني بين بدر و احد با مسلمانان جنگيدند
 :ابن سعد در بيان غزوة بنو قينقاع مرقوم داشته است

)P)429F2»َواْلِمرَّةَ  دَ اْلَعهْ  َونـََبُذوا َواْلَحَسَد، اْلبَـْغيَ  َأْظَهُروا َبْدرٍ  َوقْـَعةُ  َكاَنتْ  فـََلمَّا«
P. 

 .»در واقعه بدر يهوديان اظهار شورش و كينه كردند و پيمان را شكستند«
: اي براي وقوع جنگ ميـان يهـود و مسـلمانان گرديـد     رخداد يك حادثة اتفاقي مقدمه

يكي از زنان انصار در حالي كه نقاب بر چهره داشت به منظور خريد بـه مغـازة يكـي از    
حرمتي كردند، يكي از مسلمانان با  دينه رفت، يهوديان نسبت به وي بييهوديان در بازار م

الً آن مشاهدة آن واقعه غيرتش به جوش آمد و آن يهودي را به قتل رساند، يهوديان متقـاب 
از ماجرا آگاه شدند، نزد يهـود رفتنـد و    وقتي رسول اكرم  .مسلمان را به قتل رساندند

 .»عذابي كه بر اهل بدر نازل شد، بر شما نيز نازل شودمبادا ! از خدا بترسيد«: فرمودند

                                           
 .»سليمان ندوي« 19/ 2طبقات ابن سعد  -1
 .536/ 1زرقاني  -2
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ما قريش نيستيم، اگر با ما برخورد كنيـد، آنگـاه   : آنان با جسارت تمام در پاسخ گفتند
هـا   چونكه اعالم جنگ و نقض عهد از جانـب آن . كنيد مفهوم جنگ را به خوبي درك مي

ان در قلعه خود پناه گرفتند، آن آن. جنگ را آغاز كردند شده بود، به ناگزير رسول اكرم 
هر تصـميمي كـه آن    ،سرانجام راضي شدند. حضرت تا پانزده روز آن را محاصره نمودند

ها بـود، بـه    پيمان آن عبداهللا بن ابي هم. واهند پذيرفتها اتخاذ كنند، خ حضرت در بارة آن
Pپيشنهاد كرد كه آنان را از وطن تبعيد كنيد رسول اكرم 

)
430F

1(
P .نان را به محـل  آن حضرت آ

 .پوش بودند ها زره سيصد نفر از آن ،تعدادشان هفتصد نفر بود. شام تبعيد كردند» اذرعات«
 .اين واقعه در سال دوم هجري ماه شوال روي داد

 )ربيع االول سال سوم هجري(كشتن كعب بن اشرف 

بود؛ پـدرش  » طي«كعب بن اشرف از شاعران معروف يهود و فرزند اشرف و از قبيلة 
ابـو رافـع بـن    «كرد كه با دختـر  پيمان شد و چنان اعتباري كسب  در مدينه با بنونضير هم

P)431F2»تاجر الحجاز«پيشواي يهود و ملقب به » الحقيق ابي
PP

(
P  كعـب نتيجـه همـين    . ازدواج كـرد

كعب با يهود و عرب رابطه خوبي داشت،  ،جانبهبنابر همين خويشاوندي دو. اج استازدو
وي با مال و ثروتي كـه  . موقعيت اجتماعي مطلوبي برخوردار بود اثر پيشه شاعري از و بر

در اختيار داشت، رفته رفته رهبريت تمام يهوديان عرب را بر عهده گرفت و براي علما و 
به مدينـه تشـريف آوردنـد،     وقتي رسول اكرم . تنخواه مقرر كردپيشوايان مذهبي يهود 

آن هـا در بـارة    او از آن. اشـرف آمدنـد   علماي يهود به منظور دريافت شهريه، نزد كعـب 
عقيـدة خـويش    نظر و هم ها را در اين باره هم ز اينكه آنسؤاالتي كرد و پس ا حضرت 

Pها را به آنان پرداخت نمود ديد، شهريه آن

)
432F

3
PP

(
P . او از دشمنان سرسخت اسالم بود، زماني كه

                                           
ها را داشـتند، ولـي بـر اثـر      قصد كشتن آن شود كه رسول اكرم  نويسان معلوم مي از اظهارات سيره -1

در اين باره مذكور است  داود ليكن آنچه در سننن ابي. صرف شدنداصرار عبداهللا بن ابي از اين كار من
 .كند اين امر را تكذيب مي

 .صحيح بخاري، باب قتل الغائم المشرك -2
 .464/تاريخ الخميس  -3
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بـراي عـرض   سران بزرگ قريش در جنگ بدر كشته شدند، وي بسيار اندوهگين شـد و  
هاي پرسوزي كه در آن به گرفتن انتقام نيز تشويق شده بـود،   تسليت به مكه رفت و مرثيه

سـرايي،   آورد و بـا سـوز و گـداز خاصـي مرثيـه      ها سرود، مردم را گرد مـي  در وصف آن
ابن هشام اشـعاري از  . آورد كرد و اهل مجلس را نيز به گريه درمي خواني و گريه مي نوحه

رسـد كـه    ست، گرچه اكثر اين اشعار ساختگي اند، ولي آنچه به نظـر مـي  وي نقل كرده ا
 :كنيم مربوط به آن دوران است، يكي دو شعر از آن را نقل مي

 هلــــهطحنــــت رحــــى بــــدر لمهلــــك أ
 

ـــــــــل بـــــــــدر تســـــــــتهل وتـــــــــدمعو   لمث
 

 بـيض ماجـدأصيب به مـن كم قد أ
 

 ليــــــــه الضــــــــيعإذي بهجــــــــة تــــــــأوى 
 

اي همچون بدر بايد نوحه خواند  و براي حادثهآسياي جنگ بدر اهل بدر را نابود كرد 
هاي سفيد و شريفي كه پناهگاه نيازمندان بودنـد، در آنجـا بـه قتـل      و گريست، چه چهره

 !رسيدند
ت رسول خدا وقتي به مدينه بازگشت در مذم  اشعاري سرود و مردم را عليه ايشان

 .تحريك كرد
ه امروز در كشورهاي اروپايي شعر و شاعري به قدري در جامعه عرب رواج داشت ك

هـاي معـروف رواج    هـاي روزنامـه   ها و تحليـل  نوشته ،هاي سياستمداران بزرگ سخنراني
Pدارند

)
433F

1(
P .عليـه امـري   توانست احساسات و عواطف تمام قبايـل را   يك شاعر به خوبي مي

كعب چهل نفر را با خود به مكه برد : در روايتي مذكور است. پا كندتحريك و غوغايي بر
شـدگان بـدر برانگيخـت؛     و در آنجا نزد ابوسفيان رفت و او را براي گرفتن انتقـام كشـته  

ها با گرفتن غالف خانة كعبه پيمان بسته و  ابوسفيان همراه با آنان به حرم رفت و تمام آن

                                           
باب  2ابوداود ج ( »يحرض عليه كفار قريش شرف يهجو النبي ابن األوكان «: در ابوداود مذكور است -1

كان رجًال شاعرًا يهجو «: د مذكور استدر ابن سع .»مارة، كتاب الخراج واإلخراج اليهودكيف كان إ«
شرف أن كعب بن األ«: مذكور است 79/ 5در تفسير ابن جرير طبري  ابه ويحرض عليهحصوأ النبي

 »سليمان ندوي«. »ن يغزوهأمرهم وأ لى المشركين من كفار قريش فاستجاشهم على النبي إانطلق 
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Pسوگند ياد كردند كه انتقام بدر را خواهند گرفت

)
434F

1(
P .       كعـب بـر ايـن بسـنده نكـرد، بلكـه

 .را به قتل برساند طور مخفي پيامبر اكرم ه تصميم گرفت تا ب
 :دارد عالمه يعقوبي در تاريخ خود در بيان واقعه بنونضير مرقوم مي

 .»رسول اهللا بن يمكر أراد أشرف اليهودي الذي كعب بن األ«
 .»را چيده بود كعب بن اشرف يهودي كه توطئه قتل آن حضرت «

Pتح الباري در باببا روايتي كه حافظ ابن حجر در فاين روايت 

)
435F

2(
P  ذكر كعب بن اشرف

را بـه   كعب رسول اكـرم  : در آنجا مذكور است .شود قل كرده، تأييد ميبا سند عكرمه ن
ضيافتي دعوت كرد و افرادي را مأمور ساخت تا هنگامي كه آن حضـرت وارد شـوند، بـا    

سـند ايـن   گرچه ابن حجر نوشته است كـه   .يلة خاصي ايشان را به قتل رسانندتدبير و ح
 .شود روايت ضعيف است، ولي با قرائن و شواهد ديگر اين ضعيف مرتفع مي

بـا بعضـي از    هنگامي كه خطر فتنه و فساد از جانب وي شدت گرفت، پيامبر اكرم 
محمد بن مسلمه سرباز فداكار بارگـاه رسـالت، بـا    . صحابه از وي اظهار نارضايتي كردند

تصـميم بـه قتـل وي گرفـت و     » اوس«ان و مشـورت بـا سـر    كسب نظر رسول اكـرم  
سرانجام، در ربيع االول سال سوم هجري اين جرثومة فساد از صـفحة گيتـي نـابود و بـه     

Pدرك اسفل فرستاده شد

)
436F

3(
P. 

چنـين عـرض    اند كه محمد بن مسلمه به محضر آن حضـرت   ارباب روايت نوشته
مطلب اين جملـه را چنـين    نگاران سيره«. به ما اجازه دهيد تا هرچه خواستيم بگوييم: كرد

كه وي اجازه خواست تا به كعب دروغ گويـد و آن حضـرت اجـازه دادنـد،      اند كردهبيان 
ولي در روايت بخـاري فقـط    .»دادن جايز استدر جنگ فريب « »الحـرب خدعـة«: زيرا كه

                                           
بـا تفصـيل بيشـتري آن را بيـان      ت كه ابن خميسهمان واقعه قبلي اس غالباً اين 517/تاريخ الخميس  -1

 .كرده است
 .»سليمان ندوي« 259/ 7فتح الباري  -2
 .21/ابن سعد، مغازي  -3
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از اين جمله  .»به من اجازه بده تا چيزي بگويم« »قـولأن أذن لـي أف«: اين جمله وجود دارد
 .شود جازة گفتن مطالب نادرست مفهوم نميا

از گفتگويي كه بين محمد بن مسلمه و كعـب بـن اشـرف انجـام گرفـت،       ،حالبه هر
هاي قلبي يهود علي العموم و از كعب علي الخصـوص بـه خـوبي     اخالق، عادات و اراده

 :شود، به اين گفتگو توجه كنيد مي روشن و نمايان
يم، او تتمام عرب را دشـمن خـود سـاخ    دادن محمده ما با پنا«: حضرت محمد بن مسلمه

 .»خواهيم از تو مقداري وام بگيريم كند؛ حاال مي پيوسته از ما درخواست صدقات و ماليات مي
خواهيـد آمـد، در بـارة    جام، شما از دست محمـد بـه سـتوه در   سران«: كعب بن اشرف

 !»ريد تا به شما وام بدهمدادن، شما بايد زنان خود را به عنوان گرو در نزد من بگذا وام
با اين حسن و جمالي كـه تـو داري مـا بـر زنـان خـود اعتمـادي        «: محمد بن مسلمه

 .»نداريم
 .»پس فرزندان خود را گرو بگذاريد«: كعب بن اشرف

البتـه مـا   . اين ماية بدنامي مـا در ميـان تمـام اعـراب خواهـد شـد      «: محمد بن مسلمه
دانيد كه در اين روزها چه نيازي  م و شما هم ميهاي خود را گرو بگذاري حاضريم اسلحه
)P)437F1»به اسلحه هست

P. 
هـا   آن در روايت صحيح بخاري داستان قتل كعب بن اشرف چنين بيان شده است كـه 

موهـاي   ،با محبت و ماليمت او را از خانه بيرون آوردند، سپس به بهانـة بوييـدن سـر او   
Pسرش را گرفته او را بـه قتـل رسـاندند   

)
438F

2(
P.   ايـن روايـت مـذكور نيسـت كـه آن      ولـي در

ها كشتن كسي  در آن موقع نزد عرب. براي بيان چنين مطالبي اجازه داده بودند حضرت
بعداً تحت عنوان مستقلي بـه طـور   . رفت ها و تدبيرهايي عيب به شمار نمي با چنين حيله

و  هـا  دريجاً براي اصالح اينگونه روشت مفصل بيان خواهد شد كه چگونه رسول اكرم 
 .رسوم عرب اقدام فرمود

                                           
 »سليمان ندوي«. ، صحيح بخاري، ذكر قتل كعب بن اشرف13/ 2زرقاني  -1
 »سليمان ندوي«. صحيح بخاري، ذكر قتل كعب بن اشرف -2





 

 

 غزوة بني نضير

 )ربيع االول سال چهارم هجري(
گرفتن از  ي كمكبرا رسول اكرم . پيمان بودند بنو نضير با مسلمانان و قبيلة عامر هم

بهاي دو نفر از قبيلة عامر كه توسط عمرو بن اميه به قتل رسيده بودند و آنان در بارة خون
Pها رفت يهود بنو نضير بايد پرداخت كنند، نزد آن طبق پيمان مبلغي از آن را

)
439F

1(
P. 

اي كشيدند كه شخصـي بـاالي بـام رود و از آنجـا سـنگ       آنان قبول كردند، ولي نقشه
فردي از يهود بـه  . پرتاب كند و بدين طريق او را به قتل برسانند بزرگي بر پيامبر اكرم 

)P)440F2»عمرو بن حجاش«نام 
P   ـ از مكـر و   ت، آن حضـرت  براي اين منظور بر پشت بـام رف

قبالً بيان گرديد قريش براي بنـو نضـير پيـام    . درنگ عازم مدينه شد توطئه آنان آگاه و بي
آمده، شما را از بين خواهيم  فرستاده بودند كه محمد را به قتل رسانيد و گرنه ما به مدينه

تـوزي بـا    هده كينآنان را بيشتر تحريك و آما بنو نضير دشمن اسالم بودند، پيام قريش .برد
ما  شما با سي نفر به اينجا بياييد،پيام فرستادند كه  ها نزد رسول اكرم  مسلمانان كرد، آن

پـردازيم، اگـر    شويم و با شـما بـه گفتگـو مـي     هم با بزرگان و دانشمندان خود حاضر مي
چـون آنـان    دانشمندان ما تو را تأييد كنند و بر تو ايمان آورند، ما نيز امتناع نخواهيم كرد؛

ـ    از قبل براي سركشي و طغيان آماده بودند، رسول اكرم  ه در پاسخ پيام آنـان، جـوابي ب

                                           
نو نضير در بارة ديـة دو مـرد عـامري كـرد، بـه دو صـورت تشـريح        با ب اي كه رسول اكرم  مذاكره -1

تشـريح دوم اينكـه خالصـة    . يك تشريح همانست كه مصنف آن را اختيار كرده است: گرديده است
مذاكرات آن حضرت با بنو نضير اين بود كه چگونه به قبيلة عامر ديه پرداخت شود؟ و رسم ديه نزد 

ها در اين بـاره   و بنو نضير با يكديگر خوب بود، لذا مذاكره با آنها چطور است؟ روابط بني عامر  آن
 .»سليمان ندوي« 377/ 2سيرة حلبيه . رسيد موجه به نظر مي

ترين مغازي  اين روايت در ابن هشام و غيره مذكور است، زرقاني از مغازي موسي عقبه كه صحيح -2
فحضوهم على القتال ودلوهم  قريش في قتاله لى إوكانوا قد وصلوا «: است اين عبارت را نقل كرده است

 .93/ 2زرقاني  »على العورة
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اي بـا مـا ننويسـيد، بـر شـما اعتمـادي        تا مادامي كه شما معاهده«: اين مضمون فرستادند
آن حضرت نزد يهود بنو قريظه رفتند و  .ها از نوشتن عهدنامه سرباز زدند ولي آن. »نداريم

گرچه اين حجتي عليه بنـو نضـير   . ها كردند، آنان پذيرفتند ت تجديد پيمان با آندرخواس
ـ   بود كه برادران ديني آن هـا   د و آنها يعني بنو قريظه با مسلمانان تجديد پيمان كـرده بودن

Pاما آنان راضي به بستن پيمان نشدند كردند، هم بايد چنين مي

)
441F

1(
P. 

فرستادند كه شما با سه نفر بياييد و ما هم سرانجام سران بني نضير به آن حضرت پيام 
آييم و چنانچه اين علما بر مسلك شما ايمان آوردند، ما نيـز   با سه نفر از علماي خود مي

كردند  آن حضرت پذيرفتند، اما در مسير راه از منبع موثقي اطالع پيدا. ايمان خواهيم آورد
ر اند تا به محض ورود پيامب كه يهود مسلح شده و آماده P

)
442F

2(
Pايشان را به قتل برسانند ،. 

هـا   نضير علل مختلفي وجود داشت، يكـي ايـن بـود كـه آن     و تمرد بنو يشبراي سرك
 همچنـين سردسـته منـافقين،   . يري بودنـد داراي دژهاي مستحكم و ظاهراً غير قابل تسـخ 

حمايت عبدهللا ابن ابي براي آنان پيام فرستاده بود كه شما تسليم نشويد، بنو قريظه از شما 
قـرآن مجيـد در   . خواهند كرد و من هم با دو هزار جنگجو به كمك شما خواهم شـتافت 

 :دارد اين باره اعالم مي

﴿                          

                            ﴾ 

 ].۱۱:احلشر[

                                           
جـاي تعجـب   . مذكور انـد ) ةخبر النضير، كتاب الخراج و االمار(داود  تمام اين تفصيالت در سنن ابي -1

 !اند نگاران از اين روايت ابوداود كامالً ناآگاه است كه سيره
از صحيح بخاري نيز . با سند صحيح» ابن مردويه«به نقل از  ذكر غزوه بني نضير 255/ 7فتح الباري  -2

ترجمة الباب «. گري داشتند چينن قصد مكاري و حيله شود كه بني نضير با رسول اكرم  معلوم مي
 .»رسول اهللا م في دية وما أرادوا من الغدر بليهإ بخاري، باب حديث بني النضير ومخرج رسول اهللا 
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اگر شـما بيـرون   : بينيد كه به برادران كافر خود از اهل كتاب گفتند آيا منافقان را نمي«
ا بـه سـخنان كسـي توجـه     كرده شويد ما نيز با شما بيرون خواهيم شد و ما در بـاره شـم  

 .»اگر با شما جنگي روي دهد ما حتماً از شما حمايت خواهيم كردو  نخواهيم كرد،
بنو قريظه از آنان حمايـت  . هاي بنو نضير اشتباه از آب درآمدبيني تمام تصورات و پيش

نكردند و منافقين نيز نتوانستند به طور آشكارا در مقابل اسالم قرار بگيرنـد، سـرانجام آن   
حاصره نموده و تعـدادي از درختـان مخصـوص    آنان را تا مدت پانزده روز م حضرت 

در قرآن مجيد نيز ذكر شده است  ها نيست قطع گرديد؛ اي متداول عربخرما است و غذ
 :كه

﴿                       

    ﴾ ]۵: احلشر[P )443F1(
P. 

شده است، از اين جهت قطـع   ممكن است از انبوه درختان به عنوان سنگر استفاده مي
گرديدند تا يهوديان بني نضير در محاصرة كامل قرار گيرند و چيزي بين آنان و سـپاهيان  

نضير بر تبعيد از وطن خود راضي شدند مشروط بـر اينكـه از    بنو ،سرانجام. اسالم نباشد
هاي  هرچه بتوانند با خود ببرند، چنانكه همگي خانه) جز سالح(ود هاي خ اموال و دارايي

سـالم بـن   « :ها ماننـد  بعضي از سران و بزرگان آن. خود را ترك كرده از آنجا كوچ كردند
عازم خيبر شـدند و در آنجـا بـه قـدري     » وحي بن اخطب«، »بن الربيع نةكنا«، »الحقيق ابي

ـ يفتند كه در صـف بزرگـان و سـران خ   گرمورد استقبال و تكريم اهل خيبر قرار  ر جـاي  ب
Pگرفتند و به عنوان رؤساي خيبر شناخته شدند

)
444F

2(
P .اي براي غزوة خيبـر   اين امر بعداً مقدمه

                                           
شود كه نزد امام احمد درخت و مزرعه زماني در ميدان جنگ قطع  ن هم تأييد مياين نظر مؤلف از اي -1

محدثين ايـن گفتـار امـام احمـد را در ضـمن همـين واقعـه        . اي جز آن نباشد شوند كه هيچ چاره مي
اند كه اين قول اسـحاق اسـت كـه هرگـاه دشـمن خـود را در ميـان         همچنين مرقوم داشته. اند نوشته

از اين معلوم شـد كـه از نظـر ايـن ائمـه قطـع        .زدن آن درختان سنت است آتش درختان پنهان كند،

 .»سليمان ندوي« 191/ 8القاري  ةعمد. هاي جنگي بود درختان بنو نضير از ضرورت
 .»سليمان ندوي« 1452/طبري  -2
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بنو نضير ترك وطن كردند و با برپايي جشن ساختگي و تصنعي خاصي به سـوي  . گرديد
دادنـد و   سـر مـي   شام روانه شام شدند، آنان در حالي كه سوار بر شتر بودند غريو شادي

، شـاعر  »بـن اسـود عنسـي    ةعـرو «همسـر  . خواندنـد  زدند و سرود مي ها طبل مي زنان آن
طبق بيان اهـل  . معروف عرب را يهوديان خريداري كرده بودند و او نيز با آنان همراه بود

 .مدينه، آنان تا آن موقع هرگز چنان منظرة عجيبي را نديده بودند
ه به مسلمانان تفهيم كننـد كـه از تـرك مدينـه چنـدان      هدف اين ملت زبون اين بود ك

داد از خـود بـر جـاي گذاشـتند،     هايي كه طبق قـرار  مجموعه سالح. دملول و آزرده نيستن
هنگـام  . پنجاه زره، پنجاه عدد كاله خُود، و سيصد و چهل قبضـه شمشـير  : عبارت بود از

نصار كه آيـين يهوديـت را   ها اين اختالف نيز رخ داد كه آن گروه از فرزندان ا حركت آن
آنان را با خـود ببرنـد، ولـي     قصد داشتند به لحاظ يگانگي ديني پذيرفته بودند، بنو نضير

 ﴿: انصار مانع از اين شدند، چنانكه اين آيه قرآن مجيد نازل گرديد      ﴾P)445F1(
P. 

اين واقعـه را از  » االسالمباب في االسير يكره علي «ابوداود در كتاب الجهاد، تحت عنوان 
 .طريق روايت حضرت عبداهللا بن عباس نقل كرده است

**** 

                                           
 .256: بقره -1



 

 

  غزوة مريسيع

 داستان إفك و غزوة احزاب

 
 

 )سال پنجم هجری(





 

 
را فـرا گرفتـه    جمعي قريش و يهود عليه مسلمانان، از مكه تا مدينه هتوطئه و قيام دست

و » انمـار «قبل از همه قبايل . كردند ماده ميخود را براي حمله به مدينه آ بود و تمام قبايل
 .اين تصميم را گرفتند» ثعلبه«

ه محرم سال پنجم هجري خبر و در دهم ماچيني آنان با از جريان دسيسه پيامبر اكرم 
رفتند، ولي آنـان  » ذات الرقاع«حل صد نفر از اصحاب از مدينه خارج شدند و تا مبا چهار

هاي مسلمانان شده بودنـد، بـا شـنيدن خبـر ورود      جانبازيها و  كه قبالً مرعوب فداكاري
Pهاي اطراف پناه بردند مسلمانان به آن منطقه پا به فرار گذاشته به كوه

)
446F

1(
P . در ماه ربيع االول

سپاه بزرگي از كفار گـرد  » الجندل مةدو«سال پنجم هجري اين خبر به مدينه رسيد كه در 
با يك هزار نفر از مجاهـدان اسـالم    حضرت آمده و قصد حمله به مدينه را دارند، آن 

 .براي مقابله با آنان از مدينه حركت كردند، سپاه كفر با شنيدن اين خبر پا به فرار گذاشت

**** 

                                           
ذات الرقـاع بعـد از   شود كه غزوه  از صحيح بخاري معلوم مي ،غزوه ذات الرقاع 43/طبقات ابن سعد  -1

 .خندق واقع شده، نماز خوف نيز براي اولين بار در همين غزوه خوانده شد
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 غزوة مريسيع يا بني مصطلق

 )447F1(P)شعبان سال پنجم هجري(

قريش كه خود را از نسل . پيمان قريش بود يكي از قبايل تحت حمايت و هم» عةخزا«
دانستند، به اين فكر افتادند كه بايـد در تمـام امـور از ديگـران ممتـاز       رت ابراهيم ميحض
ند، از اين جهت تصميم گرفتند تـا در موسـم حـج بـه ميـدان عرفـات كـه خـارج از         باش

كه داخل حرم است بماننـد؛  » مزدلفه«محدودة حرم است، حاضر نشوند و به جاي آن در 
ها لقب خود  براي خود قايل شدند و بنابراين، خصوصيتنيز امتيازات ديگري از اين قبيل 

ها خوان كرم را بيش از اين گستردند و به قبايل ديگـر كـه ايـن     گذاشتند، آن »احمس«را 
ايـن  . كردنـد  ها وصلت مـي  پذيرفتند، نيز اين لقب را اعطا نموده، با آن ها را مي محدوديت

Pوصلت و افتخار نصيب قبيلة خزاعه نيز گرديد

)
448F

2(
P. 

فاصلة نه مايـل  كه به » مريسيع«هاي خزانه بنوالمصطلق بود، آنان در محل  كي از تيرهي
رئـيس ايـن خانـدان     .كردند منوره قرار داشت زندگي مي از مدينه) مترحدود پانزده كيلو(
به مدينـه  بود، او با تحريك قريش و يا با تصميم خود براي حمله » حارث بن ابي ضرار«

زيـد بـن   «آگاه شـدند، بـراي تحقيقـات بيشـتر حضـرت       كرم وقتي رسول ا. آماده شد
شدن بني المصـطلق   او پس از انجام مأموريت، خبر آماده. را به آن محل فرسادند» خصيب

 .به مدينه را تأييد كرد

                                           
اند، اين غزوه را در سال ششـم هجـري ذكـر     ابن اسحق كه طبري و ابن هشام نيز از وي تبيعت كرده -1

ري امام بخاري نيز در صحيح بخـا  .سي بن عقبه در سال پنجم واقع شدهكرده است و طبق روايت مو
طور اشتباهي به جاي سال پـنجم بـه سـوي ابـن عقبـه سـال       ه اين اختالف را ذكر كرده است، ولي ب

به نقل از بيهقي، حاكم، موسي بن  336/ 7عالمه ابن حجر در فتح الباري . چهارم را نسبت داده است
توضـيح  بـراي  . ابن سعد نيز سال پنجم نوشته اسـت . عقبه و ابومعشر سال پنجم را ترجيح داده است

 »سليمان ندوي«. به فتح الباري: ك. بيشتر ر

 .طور مفصل بيان كرده استه اين وقايع را ابن هشام ب -2
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باش سپاه اسالم را صادر نمودنـد و در دوم مـاه شـعبان از     فرمان آماده آن حضرت 
حارث و افراد او كـه از آمـدن آن حضـرت آگـاه     . حركت كردند» مريسيع«مدينه به قصد 

آرايـي كردنـد و    صـف » مريسيع«شدند، منطقه را ترك كرده پا به فرار گذاشتند، ولي اهل 
مانده حـدود ششصـد نفـر     باقيها به قتل رسيد و  پس از زد و خورد كوتاهي ده نفر از آن

رفتنـد؛ ايـن   به غنيمت گمسلمانان دو هزار شتر و حدود پنج هزار گوسفند را . اسير شدند
Pدر صحيح بخاري .روايت از ابن سعد است

)
449F

1(
P   و صـحيح مسـلمP

)
450F

2(
P     مـذكور اسـت كـه آن

دادن  خبـر و مشـغول آب   ها بـي  در حالي بر بني المصطلق حمله كردند كه آن حضرت 
 .حيوانات خود بودند

Pابن سعد

)
451F

3(
P   نيز روايتي را كه در صحيح بخاري و مسلم مندرج است نقل كرده اسـت؛

ولي نوشته است كه روايات سيرت بر روايات صحيحين قابل برتري نيست، امـا واقعيـت   
روايت  سلسلهباشد، زيرا كه  اين است كه اين روايت طبق اصول حديث قابل حجت نمي

 نه اينكه در آن جنگ شركت نداشته، بلكه رسول اكرم » نافع«شود و  منتهي مي» نافع«به 
 .اين حهت اين روايت طبق اصطالح محدثين منقطع استاز  ،را نيز زيارت نكرده است

آمدن وقايع خاصي از شدت اثرگذاري عمومي  اين جنگ يك معمولي بود، ولي با پيش
هاي ايـن جنـگ ايـن اسـت كـه       يكي از ويژگي. روز برخوردار بود بيشتري در جامعه آن

شـركت كـرده    پرستي و چشمداشت به مـال غنيمـت، در آن   بسياري از منافقين بر اثر مال
 .بودند

 زدن رييس منافقين به آتش اختالف دامن

انگيـزي و ايجـاد    همـواره در صـدد فتنـه    ،منافقين كه سرشت و باطن خبيثـي داشـتند  
يك روز ميان يك نفر از انصار و يك نفر از مهاجرين بر سر برداشتن آب . اختالف بودند

 »نصـاريـا لأل« :ها فرياد زد انصاري طبق مرام قديمي عرب. از يك چشمه، جدالي روي داد

                                           
 .باب العتق -1
 .صحيح مسلم كتاب الجهاد والسير -2
 .46، 45/طبقات ابن سعد جلد مغازي  -3
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كمـك  ! اي مهـاجران « »يـا معاشـر المهـاجرين« :و مهـاجر فريـاد زد  . »كمك كنيد! اي انصار«
با شنيدن اين دو فرياد، دو گروه از انصار و مهـاجرين بـر ضـد يكـديگر شمشـير      . »كنيد

اي آغاز گـردد، ولـي بعضـي از مسـلمانان      كشيدند و نزديك بود جنگ و كشتار ناخواسته
 .مانع از آن شدند

عبداهللا بن ابي كه رئيس منافقين بود، فرصت را غنيمت دانسـت و خطـاب بـه انصـار     
شما مهاجرين را پناه داديد و حـاال   ان اين مصيبت را براي خود آورديد،شما خودت: گفت

؛ هنوز وقـت بـاقي اسـت دسـت از حمايـت آنـان       اند شدهها اسباب زحمت براي شما  آن
از جريـان آگـاه شـدند، حضـرت عمـر       پيـامبر اكـرم   . را تـرك كننـد  برداريد تا مدينه 

به يك نفر اجازه دهيد تا گردن ايـن منـافق را   : خشمگين شد و به آن حضرت عرض كرد
ياران خـود را   محمد : آيا اين مناسب است كه مردم بگويند: آن حضرت فرمودند. بزند

Pرساند؟ به قتل مي

)
452F

1( 
بينيم عبداهللا ابن ابـي بـا ايـن شـدت، منـافق و       جاي شگفتي است كه از يك طرف مي

دشمن سرسخت اسـالم و مسـلمين اسـت و از طـرف ديگـر فرزنـد او عبـداهللا يكـي از         
 !آيد جانبازان و فداكاران اسالم به شمار مي

هاي عبداهللا بن ابي آگاه و از آن ناخشـنود شـد، ايـن     از گفته هنگامي كه سول اكرم 
قصد كشتن او را دارند؛ با شـنيدن ايـن خبـر فرزنـدش     خبر شايع گرديد كه آن حضرت 

دانند كه من تا چه حـد   همه مي: عبداهللا به محضر آن حضرت حضور يافت و عرض كرد
خدمتگذار پدرم هستم؛ ولي اگر چنين دستوري هست، پس بفرماييد تا خودم آن را اجـرا  

اهم آورد، من كنم، من همين حاال سرش را از تنش جدا كرده به محضر حضرت عالي خو
از اين بيمناكم كه شما به كسي ديگر فرمان قتل پدرم را بدهيـد، آنگـاه مـن تحـت تـأثير      

ت عربي قرار گرفته قاتل را به قتـل برسـانم و عاقبـت خـود را بـا      عواطف پدري و حمي
به وي اطمينان دادند كه چنـين تصـميمي    آن حضرت . ريختن خون مسلماني تباه كنم

                                           
 .728/صحيح بخاري،  -1
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Pارا خواهم كردندارمم و با او مد

)
453F

1(
P،    اين وعدة مدارا با وي چنان به انجام رسيد كـه وقتـي

پيراهن مبـارك خـود را بـراي كفـن او عنايـت       بن ابي وفات كرد، آن حضرت  عبداهللا
 .كردند و بر وي نماز جنازه گزاردند

خواستند تا مانع از اقامة نماز جنازه بـر آن منـافق شـوند، ولـي چـه       حضرت عمر 
 ؟!ست از الطاف و عنايات بيكران رحمت عالميان، جلوگيري كندتوان كسي مي

 داستان ازدواج آن حضرت با جويريه

مصطلق يا غزوه مريسيع به اسارت گرفته شده  له كساني كه در جنگ با قبيله بنياز جم
طبـق روايـت ابـن    . مصطلق نيز بود سردار بني» ضرار حارث بن ابي«تر بودند، جويريه دخ

تمام اسيران جنگي به عنوان غالم و  :ي از كتب حديث نيز مذكور استبعض اسحق كه در
حضرت جويريه كه به ثابت بن قيس تعلق گرفته بود، از . كنيز ميان مسلمانان تقسيم شدند

ثابـت  . كرد، يعني اينكـه مـرا در مقابـل گـرفتن مـال آزاد كـن      » مكاتبت«درخواست وي 
از اين جهت قصد كرد تـا   ،به او بپردازد پذيرفت، ولي نزد جويريه مالي وجود نداشت كه

آمـد، حضـرت    آوري كمك از مردم آن مبلغ را ادا كند؛ نزد آن حضرت  از طريق جمع
 .عايشه نيز در آن موقع حضور داشت

رده ابن اسحق به نقل از حضرت عايشه، نظر و برداشت شخصي او را چنين روايت كـ 
، وقتي مـن او را در حـال رفـتن بـه     د و جذاب بودرخونهايت خوش بر جويريه بي: است

محضر آن حضرت مشاهده كردم، يقين نمودم همچنانكه آن حضرت از حسـن و جمـال   
او بـه محضـر آن    ،خالصـه  .سن و جمال او نيز متأثر خواهد شـد من متأثر شده بود، از ح

اگر از اين برخورد بهتـري  «: آن حضرت فرمودند. حضرت رفت و مشكلش را مطرح كرد
مـن  «: آن حضرت فرمودنـد . ؟ وي هدف آن حضرت را جويا شد»كني قبول مي با تو شود

» كـنم؟  از جانب تو مبلغي را كه به ثابت بايد بپردازي ادا كـرده آنگـاه بـا تـو ازدواج مـي     

                                           
 .ندواب مختلف صحيح بخاري نيز مذكوراب اند و در طور مفصل نوشتهه اين وقايع را سعد و طبري ب -1
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آن حضرت مبلغ معين را به ثابت . طر پذيرفتاحضرت جويريه اين پيشنهاد را با طيب خ
 .ردپرداخت نمود و سپس با جويريه ازدواج ك

اين روايت را حافظ ابن حجر در اصابه نقل نموده و نوشته است كه سـند آن صـحيح   
ابن سعد در طبقات هم روايت كرده كه پـدر  . ابن سعد نيز آن را روايت كرده است. است

جويريه فديه آزادي وي را به آن حضرت تقديم نمود و پس از آزادي، آن حضرت از وي 
 .كردند خواستگاري و سپس با وي ازدواج

 تأثير پربركت اين ازدواج

وقتي آن حضرت با جويريه ازدواج كردند، تمام اسـراي جنگـي كـه ميـان مسـلمانان      
تقسيم شده بودند، به ميمنت و احترام اين ازدواج يك باره آزاد شدند و مسلمانان اظهـار  

مناسب نيست افراد خانداني كه آن حضرت با آنان وصـلت كـرده اسـت غـالم و     : داشتند
Pكنيز شوند

)
454F

1(
P. 

 داستان افك

جنـگ  تهمـت زدنـد، در اثنـاي     لواقعه افك كه در آن منافقين به حضرت عايشه 
در كتب احاديث و سيره ايـن داسـتان   . مصطلق و هنگام بازگشت از آن پيش آمده بود بني

اي كه نسبت به آن در قرآن مجيد صريحاً چنين  ولي واقعه ،طور مفصل بيان شده استه ب
نيازي » اين يك بهتان است«: وقتي مردم اين خبر را شنيدند، چرا نگفتند: ه شدههشدار داد

توان فهميد كه يـك خبـر دروغ و خـالف     البته از اين داستان مي ،به تفصيل چنداني ندارد
Pگيرد ها قرار مي واقع چگونه شايع شده و بر سر زبان

)
455F

2(
P. 

                                           
 »سليمان ندوي«. تبةسنن ابي داود، كتاب العتق، باب في بيع المكاتب اذا فسخت المكا -1
لـوح بـه ام المـؤمنين حضـرت      منافقان و جمعي از مسلمانان سـاده زدن  در باره داستان افك و تهمت -2

آيـه از سـوره نـور، ميـان مورخـان،       و اعالم برائت وي از جانـب پروردگـار در هجـده    لعايشه 
ولي  ،نويسان و مفسران اتفاق نظر وجود دارد و امت اسالمي با تواتر اين امر را نقل نموده است سيره

بعضي از نويسندگان مغرض و متعصب حاضر نيستند اين واقعيت را بپذيرند و در مصـداق آيـات و   
كـه  چه كسي بوده؟ ترديد دارند، چنان ده است،اينكه آن زن عفيفه كه برائت او در قرآن كريم نازل ش
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لوح فريب  از مسلمانان ساده ولي بعضي ،اين خبر را در اصل منافقان شايع كرده بودند
هـا اجـرا شـد،     نوا شدند كه بعداً حـد تهمـت در مـورد آن    منافقان را خورده و با آنان هم

مورخين مسيحي عصـر حاضـر هـم ماننـد     . چنانكه در صحيح مسلم و غيره مذكور است
انتظار ها  ز آنا اند كردهاي ذكر  منافقين صدر اسالم، اين داستان را با آب و تاب فوق العاده

هـاي زهـرآگين    هاي مختلف، با قلـم  زيرا آنان در هر فرصتي به بهانه ديگري وجود ندارد؛
اي بود بـراي   ها مقدمه تمام اين جنگ. اند كردهفرسايي  خود عليه اسالم و مقدسات آن قلم

» احزاب«عليه مسلمانان به راه انداختند و به جنگ و يهود بر  آن جنگي كه دو ملت عرب
 .معروف است

**** 

                                                                                                             
مذكور است كه آن زمان ماريه قبطيه و يـا زنـي ديگـر غيـر از      178 –در فروغ ابديت جلد دوم ص 

ولـي بـا توجـه بـه آشـكاربودن مسـأله و اجمـاع مورخـان، مفسـران و          . حضرت عايشه بـوده اسـت  
 )مترجم. (ه بحث و استدالل نداردنگاران در اين خصوص، اين نظريه مردود است و نيازي ب سيره
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  يا

 جنگ متفقين
 

 )ذی القعده سال پنجم هجری(





 

 

 عليه اسالم ،اي بزرگ توطئه

Pاي از افراد قبيله بنو نضير كه به خيبر رفته بودند عده

)
456F

1(
P جانبـه و بزرگـي را    توطئه همه

و » بـن ربيـع   نـة كنا«، »حي بن اخطب«، »سالم بن ابي الحقيق« .عليه مسلمانان آغاز كردند
اگر شما با مـا در  : د نفر ديگر از سران بنو نضير به مكه معظمه رفتند و به قريش گفتندچن

قريش كـه از قبـل بـراي    . جنگ عليه مسلمانان همراهي كنيد، اسالم را نابود خواهيم كرد
 .چنين امري آمادگي داشتند، با جديت بيشتري آماده شدند

ها پيشنهاد كردند كه در  رفته به آن» قبيله غطفان«سران يهود سپس براي جلب نظر نزد 
ها  صورت كمك و مساعدت بر ضد مسلمانان براي هميشه نصف محصول مدينه را به آن

كردند، در غزوة  عليه مسلمانان چنگ و دندان تيز مياين قبيله نيز از پيش بر(د داد، خواهن
از اين  له كرده بود؛مانان را تهديد به حمعليه مسل، عامر رئيس قبيله نيز از پيش بر»معونه«

پيمـان غطفـان بودنـد،     سوگند و هـم  هم» اسد بنو« .)ها نيز اعالم آمادگي كردند جهت اين
اي نوشتند كه شما نيز با جنگجويان خود براي نبرد با مسلمانان حاضر  ها نامه غطفان به آن

ها  آن ،روي اين اساس .سليم خويشاوندي و رابطه نزديكي با قريش داشتنده بنوقبيل. شويد
ها را نيز  يهوديان آن. پيمان يهود بودند سعد همقبيله بنو. بله با مسلمانان شدندنيز آماده مقا
خالصه سپاه بزرگي از تمام قبايل عرب تشكيل و براي حمله بـه مسـلمانان   . آماده كردند

                                           
جالء رسول اهللا بني إن الذي جر غزوة رسول اهللا الخندق فيما قيل ما كان من إف«: در طبري مذكور است -1

 ).1463/ 3ج ( »النضير عن ديارهم
در  301/ 7حافظ ابن حجر در فتح الباري . كتاب مغازي موسي بن عقبه معتبرترين كتب مغازي است

يحرض  إلى مكةخطب بعد قتل بني النضير أبن  يخرج حي«: اب اين عبارت آن را بيان كردهذكر غزوه احز
يحضهم على قتال أبي الحقيق يسعى في بني غطفان و خرج كنانة بن الربيع بن و  قرشيًا على حرب رسول اهللا 

لى ذالك وكتبوا إجابه عينية بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري أن لهم نصف تمر خيبر فأعلى   رسول اهللا
 .»طاعه الخأليهم طلحة بن خويلد بمن إقبل أسد فألى حلفائهم من بني إ



 فروغ جاويدان   454

Pدر فتح الباري تصريح شده كه تعداد آنان ده هـزار نفـر بـود   . ه شدنسيل آسا عازم مدي

)
457F

1(
P. 

Pاين سپاه به سه گردان مستقل تقسيم شده بود

)
458F

2(
P. 

Pاز سرداران معروف عرب و» بن حصن فزاري عينية«تحت فرماندهي  گردان غطفان

)
459F

3(
P 

قرار داشت و ابوسفيان فرمانده كل قواي مهـاجم  » طليحه«اسد تحت فرماندهي  گردان بنو
ند، با اصحاب خود از اين توطئه قريش و يهود آگاه شد هنگامي كه رسول گرامي . بود

 .در مورد چگونگي دفاع از مدينه به مشورت پرداختند
حضرت سلمان فارسي ايراني االصل بود و از فنون جنگي و دفـاعي آگـاهي داشـت،    

، بلكه سپاه اسالم در رفتن در ميدان صاف و جنگيدن، صالح نيست پيشنهاد كرد كه بيرون
رود، خندق كنده شود  حملة دشمن مي پذير كه احتمال جا گرد آيد و در قسمت آسيب يك

تا دشمن نتواند از آن عبور كند و سربازان اسالم در پشت خندق قرار گرفتـه از پيشـروي   
 .اندازي و پرتاب سنگ جلوگيري كنندردشمن با تي

كاف به خا و ها بـه قـاف   . شده استده فارسي است، يعني كن» كنده«معرب » خندق«
ايـن پيشـنهاد مـورد پسـند     . از پياده گرفته شـده اسـت   »بيدق«تبديل گرديد، همچنان كه 

در سـه قسـمت مدينـه    . همگان واقع شد و اسـباب و ابـزار كنـدن خنـدق مهيـا گرديـد      
ها قرار داشتند كه پناهگاه خوبي بودند، فقط در قسمتي كـه راه بـه    ها و ساختمان نخلستان

 .جانب شام داشت، فضاي بيرون شهر باز بود
زار نفر از مجاهدين در هشتم ماه ذي القعده سال پنجم هجري با سه ه رسول اكرم 

م براي حفر خندق آماده شدند، نقشـه حفـر   ااز مدينه خارج و در محل ورودي دروازه ش

                                           
 .301/ 7، فتح الباري 47/ 2طبقات ابن سعد  -1
 ،بلكه مؤلف فقط فرماندهان قبايـل معـروف را ذكـر كـرده اسـت      ،اين تفصيل تمام فرماندهان نيست -2

يعني فرمانده بنو سليم، سـفيان بـن عبـد     اند؛ ر كردهمورخان ديگر نام فرماندهان ساير قبايل را نيز ذك
حـارث و  . شمس و فرماندة قبيله اشجع، مسعود بن رخيله و فرمانده بنو مره، حارث بن عوف بودنـد 

 .»سليمان ندوي« 47/ 2طبقات ابن سعد  121/ 2زرقاني . طليحه بعداً مسلمان شدند
 .»سليمان ندوي« 47/ 2طبقات ابن سعد  -3
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ده نفر حدود پنج متر از خندق محول شد، خود آن حضرت پياده كردند و به هرخندق را 
ز با تالش مداوم سـه هـزار   ظرف بيست رو. ژرفاي خندق حدود دو و نيم متر تعيين شد

همچنانكه هنگام بناي مسجد نبوي رسـول  . مجاهد فداكار، كار حفر خندق به پايان رسيد
در صف كارگران قرار داشت، در روزهاي حفر خندق نيز آن حضرت دوشادوش  اكرم 

سرما سخت بود؛ از مدت سـه روز مجاهـدين   . سربازان اسالم مشغول كندن خندق بودند
هاي خندق را بر پشت حمـل كـرده بيـرون     انصار و مهاجرين خاك. ه بودندغذايي نخورد

 :خواندند ريختند و از فرط محبت با صداي هماهنگ اين شعر را مي مي
ــايعوا محمــداً  ــذين ب  نحــن ال

 

 بــداً أعلــى الجهــاد مــا بقينــا 
 

ما كساني هستيم كه تا جان در بدن داريم، با محمـد بـر جهـاد بـراي هميشـه بيعـت       «
 .»ايم نموده

د و غبـار  و در حالي كه بر شكم مبارك گـر ريختند  نيز خاك بيرون مي رسول اكرم 
 :خواندند نشسته، اين سرود را مي

ــْوالَ  َواللَّــهِ  ــا اللَّــهُ  َل ــَديـَْنا َم  اْهَت
 

قْـَنا َوالَ  َنا َوالَ  َتَصــــــــــدَّ  َصــــــــــلَّيـْ
 

ــــــــــأَْنزَِلنْ  ــــــــــِكيَنةً  َف ــــــــــا َس َن  َعَليـْ
 

َنـــــاالَ  ِإنْ  اَألْقـــــَدامَ  َوثـَبِّـــــتِ   قـَيـْ
 

ــــى ِإنَّ  ــــدْ  األَُل ــــْوا َق ــــا بـََغ َن  َعَليـْ
 

َنـــــــــــــــةً  َأرَاُدوا ِإَذا ـــــــــــــــا ِفتـْ َن  أَبـَيـْ
 

كردند و آن را بـار بـار بـر     خواندند، آوزشان را بلندتر مي را مي» ابينا«هنگامي كه لفظ 
 .آوردند زبان مي

 :كردند همچنين براي انصار و مهاجرين با اين جمالت دعا مي
ــــ الَ  اللَُّهــــمَّ  ــــرُ  ِإالَّ  رَ َخيـْ   اآلِخــــَرهْ  َخيـْ

 

َبــــاِركْ   َوالُمَهــــاِجَرهْ  األَْنَصــــارِ  ِفــــي فـَ
 

در اين مواقع بـه پيـامبر    ،شدند هاي بزرگي مواجه مي در طي حفر خندق با تخته سنگ
اتفاقاً يك روز با تخته سنگ بزرگي مواجه شـدند كـه هرچنـد     .كردند مراجعه مي اكرم 

نخورده و در حالي كه سه روز غذا  رسول اكرم . كنند ضربه زدند، نتوانستند آن را خرد
شـان سـنگ بسـته بودنـد، آمدنـد و بـا زدن ضـربه سـختي آن را درهـم           بر شكم مبـارك 
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Pشكستند

)
460F

1(
P . كه بر خندق مشرف » سلع«كار خندق به پايان رسيد و مسلمانان در دامنة كوه
دند و چـون از جانـب   هر بـرده شـ  هاي شـ  زنان و كودكان به قلعه. آرايي كردند بود، صف

بن اسلم با دويسـت نفـر    سلمةاحتمال و انديشة حمله وجود داشت، حضرت » قريظهبنو«
قريظـه  يهود بنو. نان نتوانند حمله كنندبراي نگهباني و حفاظت در آن سو تعيين شدند تا آ

ه ها را براي اين امر آمـاد  نضير آنف متفقين نپيوسته بودند، ولي بنوتا آن موقع هنوز به ص
 .كردند

شخصاً نزد كعب بن اسد، نضير بود كه سردار بنو) پدر حضرت صفيه(طب حي بن اخ
من سـيل  : حي اظهار داشت .كعب از مالقات با وي خودداري كردقريظه رفت؛ سردار بنو

سـيل خروشـاني بـه حركـت     قريش و تمام عرب ماننـد  . ام عظم سپاه عرب را گرد آورده
ايـن فرصـت طاليـي را     ،از اين جهـت . ن محمد استها تشنه خو يك از آندرآمده و هر

كعب هنوز آمادة پيوستن بـه  . نبايد از دست داد و هرچه زودتر بايد اسالم را نابود ساخت
شـكني بـا وي    پيمان. ام من همواره محمد را راستگو يافته: آنان نشده بود، او اظهار داشت

كعب  ،قع شد و سرانجامكارگر وا» حي«برخالف مروت و جوانمردي است؛ ولي جادوي 
 .شكني و پيوستن به سپاه متفقين آماده گرديد براي پيمان

شكني كعب بن اسد آگـاه شـد، بـه منظـور اتمـام      از جريان عهد وقتي رسول اكرم 
حجت و تحقيقات بيشتر، حضرت سعد بن معاذ و سعد بن عباده دو سردار رشيد اسـالم  

قريظه حقيقتاً نقض عهـد كـرده بـود،    ي كه بنودر صورت: ادند و فرمودندها فرست را نزد آن
هنگام بازگشت از آنجا اين مطلب را به صورت رمز و به طور مبهم بيان كنيد تـا روحيـه   

هـا را   و نظـر آن قريظه رفتند آنان نزد بنو. ناگوار ضعيف نشود مجاهدان اسالم از اين خبر
معطـوف داشـتند و عواقـب    اي كه ميان آنان و مسلمانان منعقد شده بود،  به سوي معاهده

شناسـيم و   ما محمد را نمي: اما آن لجوجان و دروغگويان گفتند. نقض آن را يادآور شدند
 !اي اطالعي نداريم از چنين معاهده

                                           
 .اري، غزوه احزابصحيح بخ -1
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قريظه به سپاه متفقين، تعداد و توانايي متفقـين بيشـتر و ايـن    با پيوستن بنو ،حالبه هر
ب با چنان جنـب و جوشـي بـه مدينـه     سپاه مجهز به سه قسمت تقسيم شد، و از سه جان

حمله آوردند كه گويا تمام مدينه به جنبش و لرزه درآمده است، قـرآن مجيـد آن معركـة    
 :وحشتناك را چنين به تصوير كشيده است

﴿                            

                                  

﴾ ]۱۱ - ۱۰: األحزاب.[ 

هـا خيـره    هنگامي كه دشمن از جانب باال و از جانب پايين آمد و هنگامي كه چشـم «
هـاي مشـكوكي    به ياري خداونـد گمـان   ها رسيدند و شما نسبت ها به حنجره شدند و دل

 .»در آنجا مسلمانان در ابتال و آزمايش سختي قرار گرفتند و سخت تكان خوردند .داشتيد
گروهي از منافقين نيز در ميان ارتش اسالم حضور داشتند كه در ظـاهر بـا مسـلمانان    

گـرفتن در  خـوابي و قرار  هاي پياپي، بـي  بودند، ليكن موسم سرما، كمبود آذوقه، گرسنگي
هـا   آن. ها را فاش كرد ها عواملي بودند كه اسرار آن مقابل هجوم يك سپاه بزرگ، همه اين

كردنـد و   حضور يافته و كسـب اجـازه مـي    هاي مختلف به محضر رسول اكرم  با بهانه
لذا ... و... هاي خود خبري بگيريم و ما بايد از خانه هاي ما كسي نيست، در خانه: گفتند مي

 .جازه رفتن بدهيدبه ما ا

﴿                    ﴾ ]١٣: األحزاب.[ 

هايشـان خـالي و    نـه هاي مـا كسـي نيسـت در حـالي كـه خا      در خانه: گويند آنان مي«
 .»آنان قصدي جز فرار از معركه ندارند سرپرست نيست؛ بي

 :آن مجيد اخالص و شهامت سربازان اسالم را چنين بيان نموده استاما قر

﴿                             

              ﴾ ]۲۲: األحزاب.[ 
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ايـن اسـت آنچـه خـدا و     : ه مؤمنان سپاه قبايل مختلف را ديدند، گفتنـد و هنگامي ك«
 .»و اين امر ايمان و اطاعت آنان را تقويت نمود اند كردهرسولش با ما وعده 

محاصره شهر مدينه تقريباً يك ماه با چنان شدتي ادامه داشت كـه گـاهي تـا سـه روز     
تاب گشـته   روز ياران مخلص بي يك. ماندند و دليرمردان اسالم گرسنه مي رسول اكرم 

. هـا بسـته بودنـد، نشـان دادنـد      هاي خود را به آن حضرت در حالي كه سنگ بر آن شكم
در حاليكه به جاي يـك سـنگ دو    ،رسول اكرم نيز شكم مبارك خود را به آنان نشان داد

Pسنگ بر آن بسته بود

)
461F

1(
P. 

ب به مسـلمانان  خطا خطر بود كه يك بار آن حضرت محاصره به قدري شديد و پر
آيا كسي هست كه از دشمن خبري بياورد؟ سه بار تكرار كردند، ولي جز صداي : فرمودند

به حضـرت زبيـر    در آن موقع رسول اكرم . حضرت زبير صدايي ديگر به گوش نرسيد
كنندگان از يك سو خندق را محاصره كرده بودند و از سـوي   محاصره. لقب حواري دادند

دينه را داشتند، زيرا كه اهل بيت آن حضرت و اهل و عيال اصحاب ديگر قصد حمله به م
توانستند از خندق عبور كنند؛  كنندگان نمي محاصره. ها پناه گرفته بودند كرام در داخل قلعه

 .كردند از اين جهت از آن سوي خندق تيراندازي نموده و سنگ پرتاب مي
تعددي تعيين فرموده بودند تا هاي م در جاهاي مختلفي از خندق، دسته رسول اكرم 

زمـاني  . به حمالت كفار پاسخ دهند و يك دسته تحت فرماندهي خود ايشان قرار داشـت 
شـود و ايـن امـر شـايد باعـث       تـر مـي   كه آن حضرت مشاهده كردند حلقة محاصره تنگ

، مشروط بر اين كه تضعيف روحيه انصار گردد، خواستند تا با قبيلة بنو غطفان صلح كنند
لذا سعد بن عباده و سعد بن معـاذ  . ساله يك سوم از محصول مدينه را به آنان بدهند همه

هـردو  . را كه از سران انصار بودند، احضار كردند تا در اين رابطه با آنـان مشـورت كننـد   
اگر اين امر دستور خدا است ما حرفي نداريم، ولي اگر يك نظـر شخصـي   : عرض كردند

دوران كفـر و جاهليـت كسـي جـرأت نكـرده از مـا        رسـانيم كـه در   است، به عرض مي

                                           
بستند كه بـر اثـر    ها عادت داشتند كه در گرسنگي شديد بر شكم خود سنگ مي شمائل ترمذي، عرب -1

 .شد گرديد و مقاومت پيدا مي آن كمر خم نمي
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درخواست باج كند و حاال كه به اسالم مفتخر شده و از عـزت و عظمـت آن برخـوردار    
 !ايم، چگونه به دشمنان اسالم باج بدهيم؟ گرديده

وقتي آن حضرت مقاومت و ارادة آهنـين آنـان را احسـاس كردنـد، اطمينـان حاصـل       
هر كاري : گرفت، مطالب آن را محو كرد و اظهار داشتحضرت سعد عهدنامه را . نمودند

Pآيد، انجام دهند ها برمي كه از دست آن

)
462F

1(
P. 

روز به نوبت تحت فرمانـدهي يكـي از   سرو سامان جديدي به خود داد و هرسپاه كفر 
ابوسفيان، خالد بن وليد، عمرو بن العاص، ضرار بن الخطاب و : فرماندهان معروف، مانند

توانستند از خندق عبور كنند و چـون   گرفت، ولي نمي ي آنان انجام ميجبيره حملة عموم
كردنـد؛ پـس از اينكـه از     عرض خندق كم بود، از آن طرف سنگ پرتاب و تيراندازي مي

تمام سـپاه  . جمعي حمله كنندطور دسته اي نگرفتند، تصميم گرفتند تا ب اين حمالت نتيجه
ها قرار گرفتند، در يك ناحيـه   ايل پيشاپيش آنجا گرد آمدند، فرماندهان و سران قب در يك

 .عرض خندق كم بود، لذا آنجا را براي آغاز نقطه حمله انتخاب كردند

 نبرد دو قهرمان اسالم و كفر

عمرو بن عبدود، ضرار، جبيره و نوفل كه از قهرمانان مشهور عرب بودند، اسبان خـود  
. طـرف لشـكريان اسـالم پريدنـد    را تاخته و از همان جايي كه عرض خندق كم بود، بـه  

بود كه از نظر چاالكي و قدرت جنگي بـا يـك هـزار    » عمرو بن عبدود«ترين آنان  قهرمان
بود كـه  كرد، او در جنگ بدر زخمي شده و سوگند ياد كرده  سوار برابري و همسوئي مي

و در ايـن وقـت سـن ا   . تا وقتي از مسلمانان انتقام نگيرد، بر موهاي خود روغن سر نمالد
با وجود اين قبل از همه او به ميدان قدم گذاشت و بر حسب عرف عـرب،  . نود سال بود

بلند شد و  كسي هست كه با من مبارزه كند؟ حضرت علي : مبارز طلبيد و اعالم نمود
جلـوگيري كـرده و    كنم، ولي پيـامبر اسـالم    من با تو مبارزه مي: در پاسخ اظهار داشت

آنگاه حضرت علي نشست و ديگر صدايي در پاسخ ! ود استاين عمرو بن عبد: فرمودند

                                           
 .474/ 3طبري  -1
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عمرو بن عبدود دوباره اعالم كرد و همان يك پاسـخ بـود كـه بـه گـوش      . وي بلند نشد
: بار سوم كه عمرو اعالم كرد و حضرت علي او را پاسخ داد، پيامبر اكـرم فرمودنـد  . رسيد

 .ناسمش آري، من او را مي: علي عرض كردحضرت ! اين عمرو است
اجازه دادند و با دست مبارك خود بـه او شمشـير    به علي  خالصه آن حضرت 

عمـرو مقولـة معروفـي    . اي مخصوص بر سرش بسته او را به ميدان فرسـتادند  داده عمامه
 :داشت كه گفته بود

هـا جـواب مثبـت     هركس از من در دنيا سه چيز را طلب كند، حتمـاً بـه يكـي از آن   «
 .»خواهم داد

 آيا اين مقوله واقعاً از تو است؟: ز وي پرسيدحضرت علي ا
 .خواهم كه مسلمان شوي من از تو مي: آنگاه حضرت علي گفت! آري: او گفت

 .پذير نيست اين امكان: عمرو
 .جنگ را رها كن و برگرد: حضرت علي

 .توانم طعنة زنان قريش را بشنوم من نمي: عمرو
 !براي مبارزه با من آماده باش: حضرت علي

در زير آسمان و روي زمين اميد و انتظـار ايـن را نداشـتم كـه     : خنديد و گفت: وعمر
 .كسي چنين پيشنهادي بر من عرضه كند

عمرو غيرتش تحريك شد و در شأن خود نديد . حضرت علي پياده و عمرو سوار بود
، از اسب فرود آمد و نخست بر پاهاي اسب شمشير زد. كه او سوار و حريفش پياده باشد

 :آنگاه از حضرت علي پرسيد وري كه پاهايش قطع شدند؛به ط
 .شما كه هستيد؟ ايشان خود را معرفي كردند

 .من قصد جنگيدن با تو را ندارم: عمرو گفت
 .ولي من قصد جنگيدن با تو را دارم: حضرت علي اظهار داشت

نهايت خشمگين بود، شمشـير را از غـالف بيـرون كشـيد و بـه       عمرو در حالي كه بي
حضرت علي با سپر حملة او را دفع نمود، ولي شمشير در سـپر  . ت علي حمله كردحضر
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گرچه ضربه كاري نبود، اما اين نشان براي . فرو رفت و پيشاني مبارك را مجروح ساخت
 .درخشيد اش مي هميشه بر پيشاني

گفتند، زيرا كه بـر   اب قاموس نوشته است كه به حضرت علي ذو القرنين نيز ميتدر ك
يكي اثر زخم عمرو بن عبدود و ديگري اثـر زخـم   : اش دو اثر زخم وجود داشت نيپيشا

طوري كه شمشير شانة ه پس از حملة عمرو حضرت علي حمله كرد ب. شمشير ابن ملجم
همزمان با اين ضربه حضرت علي با صـداي بلنـد   . عمرو را قطع نمود و در آن فرو رفت

جبيره حمله كردنـد، ولـي چـون بـا     ضرار و پس از عمرو، . تكبير گفت و اعالم فتح كرد
حضرت عمر ضرار را تعقيب كرد، ضـرار  . نشيني نمودند الفقار علي مواجه شدند، عقبذو

آن احسان را به ! عمر: خواست تا با زوبين بر وي حمله كند، ولي خودداري نمود و گفت
ازي به سـوي  صحابه شروع به تيراند. نوفل در حال فرار داخل خندق سقوط كرد! ياد آور

يعني يكي از شما (خواهم،  من مرگ با شرف مي! اي مسلمانان: او اعالم نمود. وي كردند
حضرت علي درخواست او را پـذيرفت و وارد خنـدق   ) مترجم –بيايد و با من نبرد كند 

Pشد و به دركش واصل كرد

)
463F

1(
P. 

كفـار از  تمام روز ادامه داشت، روز بسيار سختي در پيش روي مسلمين بود، جنگ در 
. شد متوقف نمي كردند و براي يك لحظه هم اين حمالت باران مي باران و سنگهرسو تير

و  پي از رسـول اكـرم   حاديث وارد شده كه چهار نماز پيااين همان روزي است كه در ا
Pمسلمانان در آن روز قضا شد

)
464F

2(
P. 

اي  قلعه. بودتيراندازي و پرتاب سنگ چنان شديد بود كه امكان جابجايي نيرو ناممكن 
كه زنان و كودكان در آن پناه گرفته بودند، نزديك محلـه بنوقريظـه بـود، وقتـي يهوديـان      

همراه است، بـه قلعـه حملـه كردنـد؛      با آن حضرت ديدند كه تمام جمعيت مسلمانان 

                                           
طور اجمالي در تمام كتب مذكور اند، ولـي مشـروح آن از ابـن سـعد و تـاريخ      ه گرچه اين حاالت ب -1

 .گرديده است خميش اخذ
محدثين در اين امر شديداً اختالف نظر دارند كه چهار نماز قضا شد يا يك نماز و چهار نماز در يك  -2

 .طور مفصل مذكور استه روز قضا شد يا در چند روز در زرقاني ب
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در ايـن موقـع   . يكي از يهوديان تا درب قلعه رفت و در صدد يافتن راه ورود به قلعه شد
حضرت حسان شاعر معروف براي حفاظـت  . او را ديد) مه رسول اكرمع(حضرت صفيه 

برو و اين يهودي را به قتل برسان و : حضرت صفيه به وي گفت. ها تعيين شده بود از آن
Pگرنه او به دشمنان اطالع خواهد داد

)
465F

1(
P .اي شده بـود كـه آن    حضرت حسان دچار عارضه

. لرزيد ه از گرفتن نام جنگ به خود ميعارضه چنان در وي بيم و هراس ايجاد كرده بود ك
صفيه چـوب  . اگر من اهل اين كار بودم جايم اينجا نبود: بنابراين، اظهار عذر كرد و گفت

سپس نـزد  . را از خيمه برداشت و بر فرق سر آن يهودي فرو كوفت و او را به قتل رساند
نيـازي بـه ايـن    : حسان گفـت . اش را بيار ها و اسلحه حاال برو لباس: حسان رفت و گفت

پس برو سرش را از تـنش جـدا كـن و از بـاالي     : صفيه اظهار داشت! نيست رهايش كن
هامت را نيز حضرت صـفيه  ولي اين ش. ديوار قلعه بيرون بينداز تا يهوديان مرعوب شوند

يهود فكر كردنـد شـايد داخـل دژ     .جدا كرد و از قلعه بيرون انداخت سرش را انجام داد،
 .از اين جهت جرأت نكردند حمله كنند ،اند شدهارده افراد مسلحي گم

انجاميد، بـه همـان انـدازه همـت سـپاه متفقـين كـاهش         اندازه محاصره به طول ميهر
شد، زيرا تهيه آذوقه و علوفه براي يـك سـپاه ده هـزار     يافت و روحية آنان ضعيف مي مي

سراغ مسـلمانان آمـد و بـا     ناگهان امداد غيبي به. ها كار آساني نبود نفري و چهارپايان آن
ها از  طوري كه خيمهه ب ،وجود سرماي شديد، هوا طوفاني شد و باد سختي وزيدن گرفت

اي  سراسـيمگي و آشـفتگي فـوق العـاده    . ها از روي آتش واژگون شـدند  جا كنده و ديگ
قرآن مجيد از اين باد سخت به عنـوان يـك    ،به همين جهت. دامنگر لشكريان دشمن شد

 :تعبير نموده است لشكر الهي

﴿                                     

      ﴾ ]۹: األحزاب.[ 

                                           
 .و ابن شهام 129 –ص  2زرقاني به نقل از طبراني، بزار و ابويعلي با سند حسن جلد  -1
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شما آمدند  نعمت اهللا را بر خويش به ياد آوريد، هنگامي كه لشكريان نزد! اي مؤمنان«
 .»فرستاديم ،ديديد ها را نمي پس بر آنان طوفان فرستاديم و سپاهياني كه شما آن

نعيم بن مسعود اشجعي يكي از سران قبيله غطفان نزد قـريش و يهـود داراي احتـرام    
وي نـزد قـريش و يهـود    . او مخفيانه اسالم آورده بود، كفار از آن آگاه نبودند. خاصي بود

يك از دو طرف نسـبت بـه   اي كه هر ها مذاكره كرد، به گونه گانه با آنرفت و به طور جدا
طبق روايت ابن اسحق، نعيم با هردو گروه از در ايجـاد تفرقـه،   . طرف ديگر بدبين شدند

هايي مطرح كرد كه بر اثر آن ميان آنان اختالف به وجود آمد و نسبت به يكـديگر   صحبت
: بـود كـه   حسب ايـن تعلـيم رسـول اكـرم     كردن چنين سخناني بر  مطرح. بدبين شدند

ولي ابن اسحق سند اين روايت را نقل كرده است و  .»جنگ فريب است« »الحـرب خدعـة«
اي نيست كه صرفاً بـه اسـتناد وي چنـين روايتـي      كرد، وي در چنان مرتبه اگر نقل هم مي

 .پذيرفته شود
كه نعيم سخنان كـذب  هايي نيز وجود داشت كه بدون اين عالوه بر اين موارد و جريان

و خالفي مطرح كند، و عامل تفرقه و اختالفات ميان آنان باشد، دوگـانگي و تفرقـه بـين    
ها ايجاد شده بود، در روايت ابن اسحق اين هم مذكور است كه نعيم بـه يهـود چنـين     آن

زندگي كنيد ها بايد  روند و شما در كنار مسلمان قريش پس از چند روز از اينجا مي: گفت
پيمـان   لذا سزاوار نيست كه بر عليه مسلمانان بـا سـپاه متفقـين هـم     .در ميان آنان باشيدو 

اي جز اين نداريد، پس براي اينكه قريش تا آخرين لحظات از شما پشتيباني  شويد و چاره
گروگـان و  كنند، مناسب است به آنان بگوييد تا چند نفـر از بزرگـان خـود را بـه عنـوان      

يكسره  ا تحويل دهند تا در روز سختي، بدون اينكه كار جنگ راتضمين عمل خود به شم
آنان براي رهايي  ،صورت ما را تنها رها نكرده و مدينه را ترك ننمايند، زيرا در اينكنند ش

 .هاي خود مجبور خواهند بود تا آخرين رمق حيات با مسلمانان بجنگند گروگان
نقـض پيمـان حاضـر نبودنـد و     قريظه نخست بـراي  اين هم بديهي است كه يهود بنو

ما چگونه پيمان خود را با محمد نقض كنيم؟ ليكن سرانجام، حـي بـن اخطـب    : گفتند مي
ها را جلب كرد مشروط بر اينكه هرگاه قريش به مكـه بازگردنـد، او خيبـر را     رضايت آن
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 پذير نبود، از ايـن  قبول تضمين مذكور براي قريش امكان. ها خواهد آمد ترك كرده نزد آن
. جهت هنگامي كه آن را انكار كردند، بروز اختالف و تفرقه ميان طرفين امري الزمي بـود 

و براي اين هدف نيازي نبود كه يك صحابه رسول اهللا سخنان كـذب و خـالف واقـع را    
Pمطرح سازد

)
466F

1(
P. 

شدت سرما، بطـول انجاميـدن محاصـره، هـواي طوفـاني، قلـت آذوقـه و         ،حالبه هر
سپاه كفـر   شدن عواملي بودند كه در ناكامي و متفرق ها تمام اينداشدن يهود از قريش، ج

آذوقه به پايان رسيده است، باد و طوفان هـم بـه   : ابوسفيان اعالم داشت .مؤثر واقع شدند
. اي ندارد اين وضعيت ادامة محاصره نتيجهه ، لذا باند شدهورزد، يهود از ما جدا  شدت مي

 .د و از آنجا كوچ كنندآنگاه فرمان داد تا طبل كوچ زده شو
هاي خود بازگشتند و افـق مدينـه پـس از     بنوقريظه به قلعه. قبيله غطفان نيز كوچ كرد

 .صاف گشتاينكه مدت بيست تا بيست و دو روز غبارآلود بود، 

﴿                               ﴾ ]األحزاب :

۲۵.[ 
اي كه خير و نفعي نيافتند و  خداوند كافران را با خشم و بغض آنان برگرداند به گونه«

 .»نگ با مسلمانان را بدست نياوردندفرصت ج

                                           
ـ  مؤلف با روايت مغازي موسي بن عقبه تاييد مياين نظر  -1 طـور  ه شود كه آن را مصنف ابن ابي شيبه ب

شود كـه بنوقريظـه در ايـن     طبق اين روايت ثابت مي. اند طور مفصل نقل نمودهه مختصر و ابن كثير ب
مشروط بر اينكه قريش تعدادي از اشراف و معتمدين خويش را نزد آنـان   ،جنگ شركت كرده بودند

ولي آنان به اين شرط خود عمل نكردند و روي اين اساس همواره نسبت بـه قـريش   . قرار دهد گرو
پيام صلح فرستادند، مشروط بر اينكـه   طور مخفيانه به رسول اكرم ه بدبين و غير مطمئن بودند و ب

ـ . آن حضرت بنونضير را كه از خيبر تبعيد كرده بودند، اجازه دهند تا به مدينه بيايند ن مسـعود  نعيم ب
اين راز و پيام مخفي بنوقريظـه   شدن آمده بود، پيامبر اكرم  ثقفي كه در همان موقع به قصد مسلمان

كه بر اثر آن قـريش از بنوقريظـه    قريش رفت و اين راز را افشا نموداو نزد . را با او در ميان گذاشت
مصـنف ابـن ابـي شـيبه، كتـاب       :ك. ر. قريظه تيره و قطع گرديـد ها با بنو خاطر شد و رابطه آن ردهآز

 .»سليمان ندوي« 4ج،  يةوالنها يةالبدا: و. خندق ةالمغازي، باب غزو
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در اين معركه ارتش اسالم ضررهاي جاني اندكي متحمـل گرديـد، ولـي انصـار بـا از      
بن معاذ، ظاهراً ضايعة بزرگي را متحمل دادن بازوي توانمند خويش، حضرت سعد  دست
حضرت سعد بن معاذ سردار بزرگ قبيلة اوس در اين غزوه زخمـي شـد و نهايتـاً    . شدند

. آور اسـت  شـدن وي بسـيار جالـب و غـم     داستان مجروح. جان به جان آفرين تسليم كرد
ـ اي كه من پناهنده بودم م در همان قلعه: كند روايت مي لحضرت عايشه  ن ادر سعد ب

صدايي پـايي   زدم، ناگهان از پشت مي من از قلعه بيرون آمدم و قدم معاذ نيز در آنجا بود،
شنيدم، ديدم كه سعد در حالي كه نيزه به دست گرفته با جـوش و بـا سـرعت بـه پـيش      

 :خواند رود و اين شعر را مي مي
ــــيًال  لَبِّــــثْ    َجَمــــلْ  اْلَهْيَجــــا َيْشــــَهدْ  َقِل

 

َــْأسَ  َال  ــاْلَمْوتِ  ب )P)467F1 اْألََجــلْ  َحــانَ  إَذا ِب
P 

 

كه مرگ فرا رسـد از آن هراسـي   هنگامي  ،اندكي توقف كن تا شخصي ديگر فرا رسيد
 .نيست

. اي زيرا تأخير كرده! ت بروعربا س! فرزندم: شنيد، فرياد برآوردچون مادر سعد اين را 
. نـد زرهي كه سعيد بر تن داشت به قدري كوچك بود كه هردو دست او از آن بيرون بود

كمين » ابن العرقه«اتفاقاً ! بود كاش زره سعد بزرگتر مي: حضرت عايشه به مادر سعد گفت
پـس از پايـان    رسول اكرم . كرده تيري بر دستش زد كه بر اثر رگ بازويش قطع گرديد

زد و او را در آنجـا بسـتري كـرد و از وي    اي برايش در صحن مسجد نبوي  خيمه ،جنگ
Pعيادت نمود

)
468F

2(
P . نيز شركت داشت او با خـود داروهـايي   » رفبده«جنگ زني به نام در اين
ابن خيمه مربوط بـه او بـود و وي مسـئول    . كرد ان و درمان ميمها را پانس آورد و زخمي

                                           
 .ابن هشام، طبري و خميس -1
به نقل از ادب المفـرد امـام   ) ذكر رفيده(حافظ ابن حجر در اصابه . اين اظهارات تاريخ خميس است -2

حضرت سـعد نـزد او بسـتري    . كرد داوا ميبخاري مرقوم داشته كه رفيده زني بود كه مجروحان را م
ابن سعد در ذكر رفيده نوشته كه خيمة او نزديك مسجد نبـوي بـود و   . شد تا تحت درمان قرار گيرد

در صحيح بخاري نيز از رفيده و خيمة او كه محل درمان . كرد در آن مجروحان و بيماران را مداوا مي
 .و جراحي بود، ذكري به ميان آمده است
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بـا دسـت مبـارك خـود      رسول اكـرم  . پرستاري و درمان حضرت سعد تعيين شده بود
Pهم مفيد واقع نشددند بازدوباره داغ دا. را داغ دادند، ولي زخم متورم شد محل زخم

)
469F

1(
P . و

 .پس از نابودي بنوقريظه بر اثر همان زخم دارفاني را وداع گفت

 نابودي آخرين النة فساد در مدينه

در بدو ورود به مدينه با يهود پيمان بسـته بـود كـه     قبالً بيان گرديد كه رسول اكرم 
شده بود، ولي هنگامي  طبق آن امنيت جان و مال يهود و آزادي در مسايل مذهبي تضمين

ها را عليـه مسـلمانان تحريـك كردنـد، آنـان بـراي        كه قريش براي آنان نامه نوشتند و آن
خواستند تا بـا آنـان تجديـد     آن حضرت . سركشي و طغيان عليه مسلمانان آماده شدند

بـا   بنوقريظه مجدداً. نضير قبول نكردند و نهايتاً از مدينه اخراج شدند پيمان كنند، ولي بنو
Pها امان داده شد آن حضرت پيمان بستند و به آن

)
470F

2(
P .  ـ طـور  ه در صحيح مسلم اين وقـايع ب

 :اند شدهمختصر با اين الفاظ بيان 
فَـَأْجَلى َرُسـوُل  َحارَبُوا َرُسوَل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيـِه َوَسـلَّمَ  َظةَ َوقـَُريْ  َعِن اْبِن ُعَمَر َأنَّ يـَُهوَد بَِني النَِّضيرِ «

)P)471F3»َوَأقـَرَّ قـَُرْيَظَة َوَمنَّ َعَلْيِهمْ  َوَسلََّم بَِني النَِّضيرِ  َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه اهللاِ 
P. 

 قريظـه بـا آن حضـرت     نضـير و بنـي    بن عمر روايت است كه يهود بنـي از عبداهللا«
جنگيدند، آنگاه آن حضـرت بنونضـير را مجبـور بـه تـرك ديـار كـرد و بنوقريظـه را در         

 .»كونت داد و بر آنان احساس نمودس شان اجازة محل

                                           
 .، باب التداويمسلم -1
ها ذكر كرده است تـا در   اي از جانب آن واقدي به نقل از حي بن اخطاب اين پيمان بنوقريظه را حيله -2

 »سليمان ندوي«. كلكته 362/مغازي واقدي . موقع مناسب با كفار همراه شده بر مسلمانان حمله كنند
الً در جنگ احزاب شـركت كـرده بودنـد    نويسان را كه بنوقريظه عم سرويليامم ميور اين روايت سيره -3

شـد ولـي    استدالل روي اين است كه اگر چنين چيزي بود، در قرآن مجيد حتماً ذكـر مـي  . پذيرد نمي
مظاهره در اينجا به معناي امداد و يـاري   »هل الكتابأنزل الذين ظاهروهم من أو « :گويد قرآن صريحاً مي

 .است
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هـا حـي بـن اخطـب،      هنگامي كه بنونضير مجبور به ترك ديار شدند، سران بزرگ آن
يبـر  ابورافع و سالم بن ابي الحقيق به خيبر رفته در آنجا سكني گزيدنـد و جـزو سـران خ   

د تمام نزها  هاي بنونضير بر ضد مسلمانان بود، آن فعاليت جنگ احزاب نتيجة. قرار گرفتند
زباني و مكر و فريب آن قبايل را بـر عليـه مسـلمانان تحريـك      قبايل عرب رفته، با چرب

قريظه بر پيمان خـود اسـتوار   دينه حمله كردند، تا آن موقع بنوكرده، همواره با قريش به م
را نيز فريب داد و سبب شد تا پيمان خود با مسلمانان را ها  بودند، ولي حي بن اخطب آن

ها وعده كرد و در صورتي كه قريشه دست از حمله بردارند و به مكـه   و با آننقض كنند 
چنانكه بعداً او به اين وعدة خود جامة . ها خواهد آمد بروند، او خيبر را رها كرده نزد آنان

بنوقريظه در جنگ متفقين علنـاً شـركت كردنـد و پـس از اينكـه شكسـت       . عمل پوشاند
Pخوردند، بزرگترين دشمن اسالم

)
472F

1(
P حي بن اخطب را با خود آوردندP

)
473F

2(
P . حاال كار به جايي

 .شد رسيده بود كه آخرين تصميم در بارة آنان بايد گرفته مي
از جنگ احزاب فارغ گشته و به مدينه وارد شـدند، فرمـان    هنگامي كه رسول اكرم 

 .دادند تا مجاهدين اسلحه بر زمين نگذارند و به سوي بنوقريظه حركت كنند
هاي الزم به آنـان امـان    شدند، پس از تصفيه ريظه از در صلح و آشتي وارد مياگر بنوق

اي  دسـته  بـا  حضرت علي . شد، ولي آنان از قبل، تصميم به پيكار گرفته بودند داده مي
هنگامي كه به آنجا رسيد، آنـان  . ها حركت كرد پيش از حركت سپاه اسالم به سوي دژ آن

Pگفتند فحش و ناسزا مي» باهللانعوذ « اً به پيامبر اكرم علن

)
474F

3(
P. 

خالصه مسلمانان آنان را محاصره كردند و اين محاصره تا يك ماه به طـول انجاميـد،   
سرانجام بنوقريظه پيشنهاد دادند هر تصميمي كه سعد بن معـاذ در بـارة مـا بگيـرد، آن را     

بنوقريظه پيمان  سوگند و هم هم» اوس«سعد بن معاذ و قبيله او حضرت . خواهيم پذيرفت

                                           
 .1487/ 3طبري  -1
 .146/ 2ابن هشام،  -2
 حتى اذا ادنى من الحصون سمع منها مقالة قبيحة لرسول اهللا «: مذكور است 1485/ 3در طبري ج  -3

 .»منهم
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دادنـد، رسـول    ها اين نوع پيمان را از روابط خويشاوندي بيشتر اهميـت مـي   عرب. بودند
تا وقتي كه در قرآن مجيد به امري فرمـان خاصـي نـازل    . پيشنهاد آنان را پذيرفت اكرم
چنانكه در بيشتر مسايل ماننـد   ،كردند از احكام تورات پيروي مي شد، رسول اكرم  نمي

تا زماني كه دستور خاصي نازل نشده بود، بر احكام تـورات  ... م، قصاص وقبلة نماز، رج
 .نمودند عمل مي

 داوري حضرت سعد در بارة يهود بني قريظه

شان  ها اعدام شوند و زنان و فرزندان سعد در باره آنان پيشنهاد داد تا مردان جنگندة آن
يـن تصـميم مطـابق بـا فرمـان      ا. ته شوندو كاالهايشان به عنوان غنيمت گرفاسير و اموال 

Pتورات بود

)
475F

1(
P . مذكور است 10آيه  20در تورات، سفر تثنيه، فصل: 

آنان را به صلح دعوت كـن و   ه قصد حمله آهنگ شهري كردي، نخستهنگامي كه ب«
تمام كساني كه در آنجـا  . كردندهاي شهر را براي تو باز ، دروازهها صلح را پذيرفته اگر آن

ند بود و اگر از در صلح وارد نشدند آنان را محاصره كن و هنگامي هستند، غالم تو خواه
هـا را اعـدام كـن و     ها پيروز گردانيد، تمام مـردان جنگنـدة آن   كه پروردگارت تو را بر آن

 .»هاي آنان براي تو غنيمت خواهند بود زنان، كودكان، حيوانات و ساير اموال و دارايي
ر مـورد آنـان صـادر كـرد، رسـول      رأي را دوقتي سعد ايـن  : در احاديث مذكور است

اين اشـاره بـه سـوي همـين     . اين رأي تو مطابق با داوري آسماني است: فرمودند اكرم
ها جاري  وقتي اين داوري به يهوديان اعالم شد، از كالمي كه بر زبان آن. حكم تورات بود

                                           
 أهل عدل حاكم حكم على الحصن أهل إنزال وجواز العهد، نقض من قتال جواز باب ،77/ 7صحيح مسلم  -1

 .»سليمان ندوي«. للحكم
مستر مارگوليوث . طور مفصل مذكور استه واقعه باين  ،حـزابأمـن  باب مرجع النبي نيز در بخاري، 

د كـه  چونكه سعد بن معاذر در اين جنگ به دست يكي از افراد بنوقريظه زخمـي شـده بـو   : گويد مي
هـا   اي در بـاره آن  او چنين داراي داوري غيـر منصـفانه   ،از اين جهت .نهايتاً منجر به مرگ وي گشت

در صحيح بخـاري و  . بور، ابن العرقه قريشي بود نه قريظياطالع است كه تيرانداز مز كرد، ولي او بي
 .صحيح مسلم به وضوح اين مطلب مذكور است
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زمـاني كـه   . نسـتند دا شود كه آنان اين امر را مطابق با فرمان الهـي مـي   گشت نيز ثابت مي
بن اخطب كه عامل اصلي تمام اين فسادها و آتش افروز ايـن جنـگ بـود، بـه محـل       حي

 :اعدام آورده شد، چشمش به رسول خدا افتاد و چنين گفت
 .»ُيْخَذلْ  اللَّهَ  َيْخُذلُ  َمنْ  َوَلِكنَّهُ  َعَداَوِتَك، ِفي نـَْفِسي ُلْمتُ  َما َواَللَّهِ  َأَما«
ان نيستم، ولي خداونـد هـركس را خـوار    توزي با تو پشيم از كينهمن ! خداسوگند به «

 .»گردد سازد، خوار مي
 :سپس رو به مردم كرد و گفت

)P)476F1»إْسَرائِيلَ  بَِني َعَلى اللَّهُ  َكَتبَـَها َوَمْلَحَمةٌ  َوَقَدرٌ  ِكَتابٌ  اللَِّه، بَِأْمرِ  بَْأسَ  َال  إنَّهُ  النَّاُس، أَيـَُّها«
P. 

ـ   مباشيد، اين يك فرمان الهي مي از فرمان خدا نگران« ت و خـواري از  باشد، و ايـن ذل
 .»اسرائيل قطعي بوده است جانب خداوند بر بني

 خاطر آورد كه وقتـي از مدينـه تبعيـد   در بارة حي بن اخطب اين مطلب را نيز بايد به 
اين معاهده را امضاء كرده بود كـه بـر ضـد پيـامبر      شد و به خيبر رفت، با رسول اكرم 

Pكسي را نصرت و ياري نكند ا خد

)
477F

2(
P  او خدا را بر اين پيمان شاهد و ضامن قـرار داده ،

بود، ولي عملكرد وي دز غزوة احزاب، پايبندي او را به ايـن معاهـده بـه خـوبي آشـكار      
 !سازد مي

ي شـديدي مطـرح كـرده و    ها در مورد اين مجازات بنوقريظه، مخالفان اسالم اعتراض
اي بوده كه بر آنان اعمال شده است،  رحمانه و ظالمانه يك رفتار بي اند كه اين اظهار داشته

 :ولي در اين خصوص نكات ذيل قابل بررسي و تحقيق هستند

ردنـد كـه   به مدينه آمدند، بـا آنـان پيمـان دوسـتي منعقـد ك      وقتي رسول اكرم  -1
 ها در امان قرار گرفت و از آزادي مذهبي نيز برخوردار اساس آن جان و مال آنبر

 .شدند

                                           
 .در طبري نيز تقريباً همين الفاظ مذكور اند. اين هردو روايت در ابن هشام موجود اند -1

. اسـت  نيـز مـذكور   يظة، كتاب المغازي، باب بني قـر شيبةاين روايت در مصنف ابن ابي  22/بالذري  -2
 .»سليمان ندوي«



 فروغ جاويدان   470

ند، يعنـي  تر از بنونضير قرار داشـت  بنوقريظه از نظر مقام و موقعيت در درجه پايين -2
رسـيد، بازمانـدگان    به دست فردي از بنوقريظه به قتـل مـي   اگر فردي از بنونضير

بنوقريظه  ،برخالف اين. بها را داشتنداق دريافت نصف خوناستحق ،قريظي مقتول
قريظـه  بر بنو رسول اكرم . كردند پرداخت مي بايد خونبهاي كامل را به بنونضير

Pاعالم نمودند م آنان را با مقام بنونضير مساوياحسان كرده رتبه و مقا

)
478F

1(
P. 

هنگامي كه بنونضير را تبعيد كردنـد، بـا بنوقريظـه تجديـد پيمـان       پيامبر اكرم  -3
 .نمودند

 .ندبا وجود اين موارد، بنوقريظه نقض عهد كرده و در جنگ احزاب شركت جست -4

 .قصد حمله به ازواج مطهرات را كردند كه در قلعه پناه گزيده بودند -5

حي بن اخطب را كه به جرم شرارت تبعيد شده و تمام اعراب را تحريـك كـرده    -6
اي بـراي   باعث حمله به مدينـه شـده بـود، بـا خـود آوردنـد و ايـن امـر مقدمـه         

قريظـه، غيـر از   با وجود همه اين جنايات، با بنو. ورشدن آتش جنگ گرديد شعله
 شد؟ بايست رفتار مي اين برخورد، چگونه مي

خـود   پيمان خـود را ماننـد بـرادران حقيقـي     ها هم اين هم بايد ملحوظ گردد كه عرب
نهايت و  پيمان انصار بودند و بر همين اساس، افراد قبيلة اوس بي دانستند، بنوقريظه هم مي

حضرت سعد بن معاذ سردار اوس و در  .ها سفارش كردند اصرار در بارة آنبا پافشاري و 
وي در كشمكش سختي قـرار  . قريظه و مسلمانان بود واقع، مسئول اصلي معاهده بين بني

موضوع مهمي كه در حمايت از آن،  .پيمان او مطرح بود رگ و زندگي هممسأله م ،داشت
مي كردند، ولي سعد بن معاذ جـز ايـن داوري چـه تصـمي     تمام خاندان اوس پافشاري مي

 توانست براي آنان اتخاذ كند؟ مي

                                           
 »سليمان ندوي« .كتاب الديات، باب النفس بالنفس/ 2ابوداود  -1
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، ولـي در  اند كردهشدگان بنوقريظه را بيش از ششصد نفر ذكر  نويسان تعداد كشته سيره
در ميان آنان فقط يك زن بود كه به جرم  ،صحاح تعداد آنان چهارصد نفر ذكر شده است

پرتـاب كـرده او   ) خالد(قتل اعدام گرديد، او از باالي دژ، سنگي بر سر يكي از مسلمانان 
Pرا به قتل رسانده بود

)
479F

1(
P .     شهامت و شجاعتي كه آن زن هنگام حضـور بـه محـل اعـدام از

 )P)480F2:داود چنين ذكر گرديده است خود نشان داد، شرح آن در سنن ابي
. براي او معلوم شده بود كه نامش در فهرسـت اعـدام شـوندگان درج گرديـده اسـت     

و آنان يكي بعد از ديگري به محل اعدام حاضر و شد  طور مرتب اعالم ميه اسامي افراد ب
كـرد و بـا خونسـردي تمـام مشـغول       ها را مشاهده مي او همة اين صحنه. شدند اعدام مي

خنديد؛ ناگهان جالد نـام   طور مداوم ميه گفتگو با حضرت عايشه بود و در حين گفتگو ب
رت عايشـه از وي  حضـ  .ونسردي از جـايش بلنـد شـد و ايسـتاد    او را اعالم كرد؛ او با خ

روم تـا بـه كيفـر آن     ام، مي من مرتكب جرمي شده: و اظهار داشتاروي؟  كجا مي: پرسيد
حضـرت  . آهسته آهسته به محل اعدام آمـد و گـردن را در زيـر شمشـير قـرار داد     ! برسم

 .كرد اين داستان را با نهايت حيرت و بهت بيان مي لعايشه 

 »ريحانه«واقعه دروغين 

نسبت به يكي از زنان يهـود   اند كه رسول اكرم  نويسان مرقوم داشته ياري از سيرهبس
كه اسير شده بود دستور دادند او را جدا كنند و پس از چند روز او » ريحانه«قريظه به نام 

انـد رسـول    ن دسته از مورخان كه مرقوم داشـته چنانكه آ. را در حرمسراي خود درآوردند
يكي ريحانه و ديگري : اند كردهكردند، نام دو كنيز را ذكر  از كنيزان نيز استفاده مي اكرم 

 .مارية قبطيه
ار و نامطلوبي آن مورخان مسيحي اين واقعه را صحيح قرار داده به صورت بسيار ناگو

 .اند را ارايه نموده

                                           
 .ابن هشام، غزوة بني قريظه -1
 .ابوداود، كتاب الجهاد، باب قتل النساء -2
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باني اسالم منظـرة  «: آميزي مرقوم داشته توز با الفاظ ركيك و طعن يكي از مورخان كينه
آنگاه به خانه آمد و براي تفريح و شادي خطـر   ،دن هفتصد نفر را تماشا كردبه خون غلتي

 »...خود
ولي حقيقت اين است كه اين داستان از هميشه كذب محض است، تمام روايـات كـه   

 .اند شدهدال بر ورود ريحانه به حرمسراي آن حضرت هستند، از واقدي و ابن اسحق اخذ 
بـا وي ازدواج كـرده    از اين واقعه آن حضـرت  ولي واقدي تصريح كرده است كه قبل 

: گويـد  روايتي كه ابن سعد از واقدي نقل كرده است در آن خود ريحانـه چنـين مـي   . بود
حـافظ ابـن   . »ا آزاد ساخت و با مـن ازدواج كـرد  پس آن حضرت مر« »وج بيفاعتقني وتزّ «

ين الفاظ نقـل كـرده   حجر در اصابه روايتي را از تاريخ مدينه نوشتة محمد بن الحسن، با ا
 :است
 .»تسكنه وكانت ريحانة القرضية زوج النبي «
 .»كرد ميو ريحانه قرظيه همسر آن حضرت بود كه در اين خانه زندگي «

آن چنـين   در اثر حافظ ابن منده مأخذ و مرجع تمـام محـدثين،   بةكتاب طبقات الصحا
 :نقل شده

)P)481F1»هلهاأهلها واحتجبت وهي عند أمن بني قريظة ثم اعتقها فلحقت ب واستسرى ريحانة«
P. 

آنگاه او به خانوادة خود بازگشت و در همانجـا  . ريحانه اسير شد و سپس آزاد گرديد«
 .»نشين شد پرده

از . »ثيروهذه فائدة جليلة أغفلها ابن األ«: دارد ابن حجر پس از نقل اين عبارت مرقوم مي
او را آزاد كـرده و او   ل اكرم شود كه رسو عبارت حافظ بن منده به صراحت معلوم مي

از نظر ما آنچـه محقـق و ثابـت    . به شدبه خانوادة خود بازگشت و مانند زنان آزاده محج

                                           
 .309/ 4، ذكر ريحانه بةاصابه في احوال الصحا -1
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هم قطعـاً  ، بـاز مسراي نبوي وارد شـده ، و اگر پذيرفته شود كه او به حراست همين است
Pجزو منكوحات بوده نه جزو كنيزان

)
482F

1(
P. 

 ينببا ز ازدواج آن حضرت 

ازدواج يـك مسـأله   . با حضـرت زينـب ازدواج كردنـد    رسول اكرم  در همين سال
ولي در اين . است» ازواج مطهرات«: معمولي و عادي است و محل بحث آن تحت عنوان

ل بحث و بررسـي  واقعه مسايلي وجود دارد كه آن را معاندين اسالم، يك امر بزرگ و قاب
مرقـوم  اي  با آب و تاب فـوق العـاده  مورخان مسيحي اين جريان را . اند اي قرار داده ويژه

تـرين دسـتاويز   بزرگ» نعوذ بـاهللا «داشته و به منظور انتقاد از آن حضرت و كسرشأن ايشان 
كنـيم تـا در پرتـو آن بـه      طور مفصل بيان مـي ه ما اين جريان را ب. اند براي خود قرار داده

صـيت مقـدس   خوبي روشن شود كه آنچه دشمنان اسالم از آن سوء استفاده كـرده و شخ 
 ها چه بوده است؟ اند، منبع و مأخذ اصلي آن را زير سؤال برده رسول اكرم 

. زيد را كه غالم آزادشدة وي بود، پسـر خوانـدة خـود قـرار داده بـود      رسول اكرم 
هنگامي كه به سن بلوغ رسيد، آن حضرت خواستند تا زينب دختر عمة خويش را به عقد 

 ولي چون زيد از غالمان آزاد) اميمه دختر عبدالمطلب بودمادر زينب، (نكاح او درآورند، 
 .كرد شده بود، زينب براي ازدواج با وي اظهار آمادگي نمي

                                           
كي اينكه آن حضـرت او را آزاد  ي: در باره حضرت ريحانه سه نوع روايت در كتب سيره مذكور است -1

اين روايت ابن منده اسـت، ولـي روايتـي ديگـر     . نشين شد كرد و او به خانوادة خود بازگشت و خانه
 .كند اين را تأييد نمي

روايت دوم اينكه آن حضرت خواستند او را آزاد و سپس با وي ازدواج كنند، اما وي ماندن خـود را  
ايـن روايـت ابـن اسـحاق     . صورت كنيز باقي مانـد ه ح داد و ببه صورت كنيز در محضر ايشان ترجي

 .است
وي را آزاد و سپس به  سوم اينكه آن حضرت او را مختار كرد و او اسالم آورد، آنگاه رسول اكرم 

اين روايت واقدي است، ابن سعد ايـن روايـت را بـه طـرق مختلـف از واقـدي       . حبالة عقد درآورد
 .305/ 5ر، ك، به كتاب البدايه ابن كثير . بت گفته استروايت كرده و واقدي اين را اث

 .براي اطالع بيشتر رجوع شود به االصابه، ذكر ريحانه. امام زهري روايت ازدواج را تأييد كرده است
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)P)483F1»ذلكن يزوجها زيد بن حارثة مواله فكرهت أ رادأ وكان رسول اهللا «
P. 

رآورد، پـس او  خواست تا او را به نكاح زيد بن حارثه غالم خود د و رسول اكرم «
 .»را نپسنديداين امر 

اعالم رضايت نمود و ازدواج به وقـوع   به اين خواست رسول اكرم  ،ليكن سرانجام
تقريباً تا يك سال در نكاح حضرت زيد بود و در اين مدت ميـان آنـان رنجـش    . پيوست

حاضـر شـد و از دسـت وي     خاطر وجود داشت تا اينكه زيد به محضر رسـول اكـرم   
 .او را طالق دهد گاليه و شكايت كرد و خواست تا

)P)484F2»طلقهاأن أريد أنا ألسانها و  إن زينب اشتد علي! يا رسول اهللا: د بن حارثة فقالجاء زي«
P. 

زينب با من ! اي رسول خدا: حضور يافت و عرض كرد زيد به محضر آن حضرت «
 .»كند و من قصد طالق او را دارم با خشونت رفتار مي
در قرآن مجيد . داشت ميكرد و از طالق باز و را تفهيم ميهمواره ا ولي آن حضرت 

 :مذكور است

﴿                            ﴾ 

 ].۳۷: األحزاب[
 هنگامي كه تو به كسي كه خداوند بر او انعام كرده و تو نيز بر او انعـام كـرده بـودي   «

 .»همسرت را نگهدار و از خدا بترس: گفتي مي
زينب  .نشدند، حضرت زيد او را طالق داد هنگامي كه با يكديگر سازگار ،اما سرانجام

آمد، چرا كه نزد ايشان تربيت شده و بر همين  به شمار مي همچون خواهر آن حضرت 
. شأن اجتماعي او بودامري كه به نظر وي مخالف با  ازدواج با زيد را پذيرفته بود؛ اساس

از اين امر برقراري مساوات اسالمي در جامعـه بـود تـا ثابـت      ولي منظور رسول اكرم 
وقتـي زينـب    ،بـه همـين جهـت   . شود در دين اسالم فرقي بيان غالم و آزاد وجود نـدارد 

خواسـتند تـا بـا او ازدواج     قه شد، براي دلجويي و تسلي خاطر وي، رسـول خـدا   مطلّ

                                           
 .فتح الباري، تفسير سورة احزاب به نقل از ابن ابي حاتم -1
 .عمر از قتادهفتح الباري، تفسير سورة احزاب به نقل از عبدالرزاق از م -2



 475 جنگ أحزاب 

ه لحاظ لذا ب .آمد نده، فرزند حقيقي به شمار ميخوان طبق عرف عرب، پسركنند، ولي چو
آن حضرت تأمـل و   ،رسيد و روي اين اساس مناسب به نظر ميافكار عمومي، اين امر غير

 :كردند تا اينكه اين آيه نازل گرديد ي ميتأنّ

﴿                    ﴾ ]۳۷:األحزاب.[ 

و تو در دلت پنهان داشتي آنچه را خداوند آشكار ساخت و تو از مردم بيم داشتي و «
 .»تر است كه از او بيم داشته باشي خداوند شايسته

هـاي دوران   ب ازدواج كرد و بـا ايـن ازدواج يكـي از رسـم    نيزخالصه آن حضرت با 
بدگويان و منافقان شروع به . ر حقيقي است، از بين رفتجاهليت كه پسرخوانده مانند پس

ها قرار گرفتن سـهل   طعن و تشنيع كردند، ولي در اجراي فرامين حق، نشانه و آماج طعنه
 .اين بود تصوير واقعي و ساده داستان. و الزم است

بايـد  . ، سراسـر دروغ و افتـرا اسـت   اند كردهاما آنچه معاندان اسالم در اين رابطه ذكر 
بپذيريم كه آنان براي آراستن مطالب خود، متأسفانه رنگ مورد نياز را از خـود مسـلمانان   

براي مالقات بـا   در تاريخ طبري مذكور است كه يك بار آن حضرت ! اند عاريت گرفته
شيدن لباس بود، آن حضرت او وزيد به خانة وي رفت، زيد در خانه نبود، زينب مشغول پ

 :ي كه اين جمله بر زبانش جاري بود، از خانه بيرون آمدرا مشاهده كرد و در حال
)P)485F1»ف القلوبسبحان اهللا العظيم سبحان اهللا مصرّ «

P. 
 .»ها است دل و منزه است آن خدايي كه گردانندة پاك! پاك و منزه است اهللا بزرگ«

حضـور يافـت و عـرض كـرد،      چون زيد از اين خبر آگاه شد، به محضر رسول اكـرم  
هوده  مورد پسند شما واقع شده، من او را طالق خواهم داد؟ بنده اين روايت بيچنانچه زينب 

است كه دسـتاويز   تهمين رواي )نقل كفر، كفر نباشد(و مجعول را با دل ناخواسته نقل نمودم 
ل قرار گرفته، ولي براي آن بيچارگان معلوم نيست كه به لحاظ اصـو و مستند مورخان مسيحي 
مورخ تاريخ طبـري ايـن روايـت را از    . ه و مقامي قرار دارددر چه پايعلم حديث، اين روايت 

                                           
 .تاريخ طبري، آغاز سال پنجم هجري -1
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شخصـي كـه هـدفش از بيـان     . واقدي كه يكي از دروغگويان معروف است، نقل كرده اسـت 
. هـا بـود   بند و باري عباسي آوردن مدارك و دستاويز براي تعيش و بي اينگونه روايات به دست

، ولـي  انـد  كـرده هوده و ساختگي را نقـل   روايات بيكساني ديگر نيز اينگونه  ،عالوه بر طبري
 .اند نظر نموده صرف ها و اعتنا ندانسته و از نقل آن ها را قابل توجه محدثين آن

با وجود اينكه حافظ ابن حجر اين روايت را شديداً رد كرده است، ولي در فتح الباري 
 :يسدنو جايي كه از اين واقعه بحث كرده مي) در تفسير سوره احزاب(

مـن المفسـرين ال ينبغـى التشـاغل  أبي حـاتم والطبـري ونقلهـا كثيـرخرجها ابن أخرى أثار آوردت «
 .»بها

ها را ابن حاتم و طبري روايت كـرده و اكثـر    اند كه آنروايات ديگر بسياري موجود «
 .»اند و در اين روايات نبايد ذهن خود را مشغول كرد ها را نقل نموده ان آنمفسر

 :دارد در تفسير خود مرقوم ميكثير از محدثان معروف حافظ ابن 
ا ن نضرب عنها صفحأحببنا أ رًا عن بعض السلف آثاذكر ابن ابي حاتم وابن جرير ههنا «

يضًا من رواية حماد بن زيد عن ثابت عن ههنا أ حمدأمام لعدم صحتها فال نوردها وقد روى اإل
 .»يضاً أا سياقه فيه غرابة تركن نسأ

هـا   كه ما از ذكر آن اند كردهحاتم و ابن جرير از بعضي گذشتگان رواياتي نقل  يابن اب«
نيز در بارة اين واقعه از  /امام احمد . به دليل اينكه غلط و دروغ اند ،كنيم نظر مي صرف

 .»انس روايتي نقل كرده كه غريب است و ما ذكر آن را نيز ترك كرديم
تهمتي كه بـه حضـرت   . اثر و نفوذ زيادي داشتند حقيقت اين است كه منافقان در آن زمان

منافقان اين خبر را چنان شايع كردند كه بـر زبـان    .ه زده شد، مربوط به همين سال استعايش
تك تك كودكان نيز جريان داشت تا حدي كه تعدادي از مسلمانان نيز در مسأله آلوده شـدند  

ها بـر   در بعضي از كتاباند كه  ياتهمين روا .نون شريعت به آنان حد قذف زده شدو طبق قا
داوران مجـاز عـدالت   ليكن محـدثاني كـه معيـار تحقيـق آنـان بلنـد اسـت و        . اند جاي مانده

 .اند كردهامام بخاري، امام مسلم و غيره، اين روايت را اصالً ذكر ن: اند، مانند روايت

**** 



 

 

 رويدادهاي پراكندة سال پنجم هجري

تـا آن  . ، نزول احكام متعدد اصالحي در بارة زنان اسـت از وقايع مهم مذهبي اين سال
موقع زنان مسلمان، مانند زنان دوران جاهليت رفت و آمد داشتند و همـان نـوع لبـاس و    

 .پوشيدند زيورآالت مي
در همين سال دستور نازل شد كه زنان هنگامي كه از خانه بيرون روند، چـادر بـزرگ   

ها بيندازند، از پشت پرده  يده شود و روسري بر سينهشان نيز پوش نقابدار بپوشند تا صورت
گفتن با ظرافت و تصنع سخن نگويند، بلكه با درشتي سـخن   سخن گويند و هنگام سخن

 .گويند
 .ازواج مطهرات حق ندارند در جلو بيگانگان ظاهر شوند

با زن پسر خوانده در زمان جاهليت ازدواج نادرست بود، در همـين سـال ايـن رسـم     
 .از ميان رفتجاهلي 

 .كيفر زنا يكصد ضربه شالق تعيين شد
زدن به زنان عفيفه و پاكدامن يك امر معمول و متعارف بود و  در زمان جاهليت تهمت

در همين سال حد . اي نزد آن ضعيفان براي دفاع از حرمت خود وجود نداشت هيچ وسيله
ر داده شـد و در  قذف نازل گشت كه بر مبناي آن اتهام بدون شـهادت شـرعي جـرم قـرا    

يعنـي زن و شـوهر، هـردو بـراي     . صورت عدم وجود شاهد، روش لعان مشروع گشـت 
صداقت و راستگويي خود و كذب و دروغگويي طرف مقابل سوگند يـاد كننـد و سـپس    

Pميان آنان تفريق شود

)
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گفتند، در همين سال اين  مي» ظهار«در ميان اعراب نوعي طالق رواج داشت كه به آن 
 .ق غير مؤثر قرار داده شد و براي آن كفاره تعيين گرديدنوع طال

                                           
تمـام ايـن احكـام در    . 106/ 2فتح البـاري   212/ 2و سيرت گازروني خطي، ابوداود  707/ 2بخاري  -1

 .سوره نور همراه با داستان افك در سال پنجم هجري نازل شدند
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 .مشروعيت تيمم در همين سال نازل گرديد
طبق روايت صحيح، حكم نماز خوف نيز در همين سال نازل شـد كـه تفصـيل آن در    

 .محل مناسب ذكر خواهد گرديد

**** 



 

 
 
 

  صلح حديبيه و بيعت رضوان

 مقدمة فتح عظيم

 
 
 
 
 

 )م هجریذی القعده سال شش(





 

 

 بيعت رضوان، مقدمه فتحي عظيم

گوينـد و   مـي » حديبيـه «به فاصلة يك منزل از مكه معظمه چاهي وجود دارد كه به آن 
دهكدة آن محل نيز به همين نام معروف است و چون پيمان صلح در آن محل نوشته شده 

 .گويند مي» صلح حديبيه«بود، از اين جهت به آن واقعه 
بر . هاي آينده شد اي تمام موفقيتاي بر اسالم بسيار مهم و مقدمهاين واقعه در تاريخ 

با وجود اينكه ظاهراً فقط يك پيمان صلح بود و علي الظاهر صلح تحميلي  ،همين اساس
كعبه مركز  .داده است» فتح«ن مجيد به آن لقب رسيد، خداوند متعال در قرآ به نظر مي

است و لقب اسالم را نيز او تعيين  يم ر آن حضرت ابراهااصلي اسالم بود و بنيانگذ

 ﴿ .نموده است       ﴾. 

﴿ .شريعت جديدي نبود، بلكه همان شريعت ابراهيمي بود شريعت رسول اكرم   

    ﴾. هاي بعدي ابراهيم  گرچه با گذر زمان، نسل پرست شده بودند،  بت

دگار ابراهيم بود، جايگاه خاصي ميان عرب داشت و قبلة آنان به شمار ولي كعبه كه يا
كردند، نه فقط كساني كه از  تمام عرب آن را ميراث مشترك پدري خود تصور مي. آمد مي

ة نسب آنان از اين سلسلهايي كه قحطاني بودند و  خاندان حضرت ابراهيم بودند، بلكه آن
هم جنگ و ستيز قبايل عرب در تمام سال با. ردندك خاندان جدا بود، نيز همين تصور مي

چهار ماه از سال با وجود اين در . ها منبع امرار معاش آنان بود داشتند و همين غارتگري
 .گرديد ها متوقف مي شدند، تمام جنگ خوانده مي) هاي حرام ماه(» اشهر حرم«كه به نام 

آمدنـد و آداب و رسـوم    يقبايل عرب از اطراف و اكناف سفر كرده به خانـه كعبـه مـ   
قبايلي كه دشمن خون آشـام يكـديگر بودنـد، در ايـن     . آوردند عبادي خود را به جاي مي

مسـلمانان بـا زور از   . طوري كه گويا برادران يكديگرنـد ه شدند، ب زمان گرد هم جمع مي
مكه اخراج شده بودند، ولي اين تصور از دل آنان بيرون نشده بـود كـه خانـه كعبـه نيـز      
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مسلمانان با مكـه   ،عالوه بر اين .آنان دارد كه بر ساير قبايل داردقل همان حقي را بر حدا
 .ارتباط گوناگوني داشتند و مكه وطن محبوب و قديمي آنان بود

در مكـه   حضـرت بـالل   . هاي آنـان جـاي داشـت    ة مكه همواره در دلرياد و خاط
افتاد، فريـاد   ين وقتي به ياد مكه ميبا وجود ا مورد اذيت و آزار قرار گرفته بود،نهايت  بي

Pخواند گريست و اين اشعار را مي آورد و مي برمي

)
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 بيــتن ليلــةأال ليــت شــعرى هــل أ
 

 بــــــواد وحــــــولى اذخــــــر وجليــــــل
 

ـــــاه مجنـــــةأوهـــــل   ردن يومـــــًا مي
 

 وهــل يبـــدون لــى شـــامة وطفيـــل
 

و طفيـل در  ه هاي مجنه فرود آيم و شـام  ار چشمهرسد كه بر كن آيا آن روز فرا مي! آه«
 »معرض ديدگانم قرار گيرند؟

بيشتر مهاجرين براي حفظ جان خود مكه را ترك نموده زنـان و فرزنـدان را همانجـا    
 .رها كرده بودند؛ نيز حج يكي از اركان بزرگ فرايض چهارگانه اسالم است

 كه را كردند و براي اينكه به قريشقصد م رسول اكرم  ،خالصه بنا به داليل مختلف
م كنند كه قصد جنگ و حمله به آنان را ندارند، احرام عمره بستند و شتران هـدايا را  تفهي

Pبا خود همراه بردند

)
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P البته شمشير را كه  .دادند هيچ كس با اسلحه مسلح نشود، و دستور

 .از وسايل ضروري سفر اعراب است با خود بردارد مشروط بر اينكه در نيام باشد
ار از قبل براي چنين سفر مقدسـي آمـاده بودنـد، از ايـن     عموم مهاجرين و بيشتر انص

» لحليفـة ذو ا«بـه محـل    جهت هزار و چهارصد نفر در اين سفر در ركاب رسول اكرم 
ـ   طـور نشـاني   ه رسيدند و اولين مراسم قرباني را به جاي آوردند، يعني بر گردن شـتران ب

 .قالده بستند
آوردن وي اطالعي نداشتند، قبالً كـاروان  اد قبيلة خزاعه كه قريش از اسالم يكي از افر

قـريش تمـام قبايـل را گـرد     : نزديك منطقه عسفان رسيد، او برگشت و خبر داد پيامبر 
خالصـه  . توانـد بـه مكـه بيايـد     به هيچ وجه نمي آورده و اعالم داشته است كه محمدا 

                                           
 »سليمان ندوي«. )حابه المدينهواص باب مقدم النبي (اين اشعار در صحيح بخاري نيز مذكور اند  -1
 )ابن هشام. (لباس الناس من حزبه ةوساق معه الهدي واحرم بالعمر -2
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اف پيام فرستاد؛ همة اي آمادة مبارزه گرديد، نزد قبايل اطر قريش با شور و توان فوق العاده
بيرون از مكـه سـپاه عظيمـي گـرد     » بلدح«آنان با جمعيت عظيمي حاضر شدند؛ در محل 

آمد، خالد بن وليد كه تا آن موقع مسلمان نشده بود، با دويست سوار كـه عكرمـه فرزنـد    

و » رابـغ «كـه بـين   » غمـيم «الجيش بـه محـل    مةبه عنوان مقد ها بود، ابوجهل نيز جزو آن
قريش خالـد را بـه عنـوان طاليـه     : فرمودند آن حضرت . اقع است وارد شدو» جحفه«

وقتـي   .، لذا شما از سمت راست حركـت كنيـد  رسيده است» غميم«فرستاده و او به محل 
نزديك شد، خالـد گـرد و غبـاري را كـه از حركـت سـپاه اسـالم        » غميم«سپاه اسالم به 

ها را از ورود سـپاه اسـالم بـه     آن با سرعت نزد قريش رفت و. خاست، مشاهده كرد برمي
 .آگاه ساخت» غميم«

در آنجا آب اندك بـود،  . خيمه زدند» حديبيه«به پيش رفتند و در محل  رسول اكرم 
ولـي بـر اثـر معجـزة     . يك حلقه چاهي وجود داشت كه در اولين مرحله آبش تمـام شـد  

قبيلة خزاعـه  . شدندآنقدر آب در آن جريان پيدا كرد كه همة مردم سيراب  رسول اكرم 
آن  ،بـه همـين جهـت   . دار اسـالم بـود  پيمـان و راز  نياورده بود، ولي همتا آن موقع اسالم 
خواستند عليه مسلمانان اجرا كننـد، آگـاه    اي كه قريش مي اقدام و توطئه حضرت را از هر

 .)بعداً در فتح مكـه مسـلمان شـد   (بود » بديل بن ورقاء«رئيس بزرگ اين قبيله . كردند مي
مطلـع گرديـد، بـا چنـد نفـر بـه محضـر آن         آوري رسول اكـرم   هنگامي كه از تشريف

 :حضور يافت و عرض كرد حضرت 
ها شما را بـراي زيـارت    سيل عظيمي از سپاه كفار بطرف شما به حركت درآمده و آن«

 .»خانة كعبه نخواهند گذاشت
 :فرمودند آن حضرت 

ايم، جنگ قـريش   براي جنگ نيامده ايم؛ مدهبگوييد ما به قصد عمره آ برويد به قريش«
برايشان مصلحت اين است كه تا . را به ستوه درآورده و آنان را سخت ضرر رسانده است

مدت معيني معاهدة صلح بين ما و آنان برقرار شود و كار مرا به عرب واگذارند، اگـر بـر   
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چنان بـا آنـان   ! اوستاين پيشنهاد راضي نشوند، سوگند به آن خدايي كه جانم در اختيار 
 .»از تنم جدا شود و آنچه خدا بخواهد داوري كندبجنگم كه سرم 

 :بديل نزد قريش رفت و اظهار داشت
دهيـد آن را ابـالغ    اگـر اجـازه مـي   . من حامل پيامي از جانب محمد براي شما هسـتم 

افراد ي ول. نيازي به شنيدن پيام محمد نداريم: چند نفر شرور با پرخاشگري گفتند .كنم مي
 .شرايط آن حضرت را بيان نمود» بديل« سنجيده و متين اجازه دادند،

آيا من به منزلة پدر و شما بـه  ! اي جماعت قريش: بن مسعود ثقفي اظهار داشت ةعرو
 !آري: ها گفتند منزلة فرزند برايم نيستيد؟ آن

 !آري: آيا بر من اعتماد كامل داريد؟ همة آنان گفتند: عروه گفت
پس به من اجازه دهيد تا خودم بـروم بـا محمـد مـذاكره كـنم، زيـرا وي       : تعروه گف

 .شرايط معقولي مطرح كرده است
حضور يافت و پيام قريش را ابالغ كرد و سپس اظهـار   عروه به محضر آن حضرت 

اگر فرضاَ شما قريش را از بين ببريد آيا جز اين مقوله كه شخصي قوم ! اي محمد: داشت
است، ديگر مقوله و مثالي وجود دارد؟ عالوه بر ه دست خود نابود ساخته اش را ب و قبيله

، در صورت بروز جنگ تـو را تنهـا   اند شدهمن بيم دارم اين افرادي كه گرد تو جمع  ،اين
 .رها كنند و پراكنده شوند

ت سر پيامبر ايستاده بود، از اين سخن و گمان بـد  موقع پشحضرت ابوبكر كه در اين 
مـا هرگـز دسـت از    ! كنـي  اشـتباه مـي  : ت شد و به وي ناسزا گفت و فرمـود عروه، ناراح

 .حمايت او برنخواهيم داشت
 .ابوبكر است: فرمود اين كيست؟ آن حضرت : پرسيد عروه از پيامبر اكرم 

گفتم، ولي مديون يك احسان وي هستم كه  م خشن او را ميمن پاسخ كال: عروه گفت
 .ام آن را جبران كنم ل نتوانستهام باقي است و تا به حا بر ذمه

گفـت و همچنانكـه    ن مـي خسـ طور صريح ه بدون تعارف و ب عروه با آن حضرت 
گفـتن بـر محاسـن مبـارك آن حضـرت دسـت        عرف و رسم عرب اسـت هنگـام سـخن   
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ايستاده بود، اين جسارت عروه مغيره بن شعبه كه در كنار آن حضرت مسلح . گذاشت مي
دستت را دور كن و گرنه : ت تحمل كند و خطاب به وي گفتبه ساحت پيامبر را نتوانس

من تـا ديـروز از تـو    ! گر اي حيله: عروه مغيره را شناخت و گفت. آن را قطع خواهم كرد
مغيره چند نفر را به قتل رسانده بود و عروه خونبهـاي آنـان را   . (كردم دفاع و حمايت مي

 ).پرداخته بود
اصحاب را به آن حضرت مشاهده كـرد، سـخت    وقتي عروه عشق و عالقة فوق العاده

يصر، ق: من به دربار شاهان بزرگ، مانند: متأثر شد و به محفل قريش رفت و اظهار داشت
از يـاران و  هيچيـك  گذشتگي را در  اين ارادت و از جان. ام كسري و نجاشي حضور يافته

چون محمـد سـخن   . بودهايي خالي  ها از وجود چنين منظره بار آندر. ام ها نديده اقوام آن
توانـد بـه    احدي نمي. شود فرما مي گويد، بر تمام اهل مجلس سكوت و خاموشي حكم مي

گرفـت، يـاران او    خوبي به سويش نگاه كند، من خودم مشاهده كردم كه وقتي وضـو مـي  
هاي آب وضو بر زمين ريزد، بلكه براي تبرك آن را ميان خـود تقسـيم    گذاشتند قطره نمي
ارادتمندان وي قبل از اينكـه آب دهـانش بـر زمـين      انداخت، ر آب دهان مياگ. كردند مي

Pماليدند هاي خود مي بيفتد آن را با دست خود گرفته بر چهره

)
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خراش بن اميه را نزد قريش فرستاد تا با آنـان مـذاكره كنـد،     رسول اكرم  ،سرانجام
را اسـتند خـراش   ولي قريش شتر وي را كه مركب خاص آن حضرت بود پي كرده و خو

آنگـاه  . اما ساير قبايل مانع از اين اقدام شدند و او جان سالم به در برد. نيز به قتل برسانند
اي را فرستادند تا بر مسلمانان حمله كنند، ولي مسـلمانان آنـان را بـه اسـارت      قريش عده

لميـان  آميز بود، لكن دايرة عفو رحمت عا گرچه عمل قريشيان فوق العاده شرارت. گرفتند
در . ها را رها كرده مورد عفو قرار دادنـد  بسيار وسيع و گسترده بود، از اين جهت همة آن
 :قرآن مجيد به سوي همين واقعه اشاره شده است

                                           
سـليمان  «. الشـروط  بـة مع اهل الحرب وكتا لةبخاري، كتاب الشروط باب الشروط في الجهاد والمصا -1

 »ندوي
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﴿                           

  ﴾ ]۲۴: لفتحا.[ 

داشت دست كافران را از شما و دست شما را از آنان در ميـان مكـه   اوست آن كه باز«
 .»بعد از اينكه شما را بر آنان پيروز ساخت

 بيعت رضوان

آميـز حـل    طور صلحه خواست مشكل از طريق مذاكره و ب با اين همه پيامبر گرامي مي
تا نزد قريش رود و با آنان مـذاكره  شود؛ لذا براي اين هدف حضرت عمر را انتخاب كرد 

قـريش دشـمن   : كند، ولي وي از پذيرفتن اين مأموريت پـوزش طلبيـد و اظهـار داشـت    
 .سرسخت من هستند و كسي از فاميل من در مكه وجود ندارد تا از من حمايت كند

او در پناه و حمايـت يكـي از   . را براي اين كار مأمور كردرسول اكرم عثمان بن عفان 
را به قريش ابـالغ   وارد مكه شد و پيام آن حضرت » ابان بن سعيد«فاميلش به نام  افراد
آنگـاه خبـر و   . قريش او را تحت نظر قرار داده از بازگشـت وي جلـوگيري كردنـد   . كرد

رسـيد، ايشـان    وقتي اين خبر به پيـامبر اكـرم   . شايعه قتل حضرت عثمان انتشار يافت
سپس در زيـر سـايه درختـي    . »ن عثمان بر ما فرض استگرفتن انتقام خو«: اعالم داشتند

چه مرد و چه زن براي تجديد پيمان و فداكاري تا سـرحد جـان   نشستند و تمام اصحاب 
 .دادن با جوش و خروش تمام با ايشان بيعت كردند

 اين رويداد يكي از وقايع مهم تايخ اسالم است و اين بيعت در صفحات تاريخ با نـام 
 :در اين باره چنين اعالم نموده است قرآن كريمت گرديده و ثب» بيعت رضوان«

﴿                            

               ﴾ ]۱۸: الفتح.[ 

خداوند از مؤمنان راضي شده است، هنگامي كه در زير درخـت بـا تـو بيعـت      همانا«
هايشان وجود داشت پس سكينه رحمت را بر آنان فرو  كردند پس دانست آنچه در دل مي

 .»فرستاد و فتح نزديكي را به آنان پاداش داد
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 .صحيح نبوده است بعداً معلوم شد كه خبر شهادت حضرت عثمان 

 ديگر توسط قريش اي اعزام نماينده

آن حضـرت فرسـتادند؛ او يـك فـرد      قريش سهيل بن عمرو را به عنوان نماينـده نـزد  
Pداده بودند» خطيب قريش«طوري كه قريش به وي لقب ه ب ،تجربه، فصيح و بليغ بودبا
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صلح فقط در صورتي ممكن خواهد بود كه محمد اين بار بـدون   ،قريش به او گفته بودند
 .همانجا برگرددورود به مكه از 

سهيل به محضر آن حضرت حضور يافت و تا دير در بارة شـرايط صـلح بـا يكـديگر     
بـه   باالخره با چند شرط توافـق حاصـل شـد و رسـول اكـرم      . گفتگو و مذاكره كردند

 .نامه را بنويسند حضرت علي فرمان دادند تا صلح
عـرب از قـديم   . ترا نوشـ » بسم اهللا الـرحمن الـرحيم  «حضرت علي در ابتداي پيمان 

سهيل با اين عنوان آشنا نبود و . نوشتند مي» بسمك اللهم«ها  عادت داشتند كه در آغاز نامه
سپس به علي . پذيرفتند آن حضرت . به جاي اين همان جمله نوشته شود: اظهار داشت

يعني اين پيماني اسـت كـه   « »عليـه محمـد رسـول اهللا هذا ما قاضى«: دستور دادند كه بنويسد
اگر ما رسالت و نبوت : سهيل گفت .»محمد پيامبر خدا با سهيل نمايندة قريش بسته است

شـديم، لـذا مـا تـو را بـه رسـميت        وارد نمي پذيرفتيم با تو از در جنگ و جدال تو را مي
گرچـه شـما مـرا    «: آن حضـرت فرمودنـد  . فقط نام خود و پدرت را بنويس. شناسيم نمي

آنگاه به حضرت علي دسـتور   .»من پيامبر خدا هستم! داكنيد ولي سوگند به خ تكذيب مي
 .دادند كه فقط نام مرا بنويس و لقب رسول اهللا را پاك كن

امـا   يك امر واضح و روشن است، اطاعت و فرمانبري حضرت علي از رسول اكرم 
مرا ياراي چنين جسارتي نيست كه رسالت و نبوت تـو  : در اينجا با كمال ادب عرض كرد

پس انگشت مرا روي آن بگذار تا «: آن حضرت فرمودند. ار نامت پاك و محو كنمرا از كن
ن را بر آن گذاشت و آن نانكه حضرت علي انگشت مبارك ايشاچ. »خودم آن را پاك كنم

                                           
 .»سليمان ندوي« 223/ 2زرقاني  -1
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Pحضرت با دست خود آن را پاك كرد

)
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P) .دانستند و  پيامبر گرامي خواندن و نوشتن را نمي

لـيكن  . نوشـتند » ابـن عبـداهللا  «و بـه جـاي آن   ) گويند مي» يام«به ايشان  ،به همين جهت
كنـد،   حقيقت اين است كه وقتي آدمي روزمره با امر خواندن و نوشتن سر و كار پيدا مـي 

، امـي  از ايـن جهـت  . شود با وجود اينكه درس نخوانده است، با حروف نام خود آشنا مي
بـودن يكـي از   ترديد امـي  بدون . چ منافاتي نداردبودن آن حضرت با نوشتن اين كلمه هي

اين وصف به عنوان شرف و افتخار بـراي   قرآن كريماست و در  افتخارات پيامبر اكرم 
 :ايشان بيان شده است

﴿        ﴾ ]سرانجام با توافق طرفين  ].۱۶۷: األعراف

 :باشد و مواد آن به شرح ذيل ميميان پيامبر و قريش پيماني بسته شد كه شرايط 

 .جا برگردند مسلمانان در اين سال همين -1

 .گردندفقط سه روز در مكه بمانند و باز سال بعد براي اداي عمره بيايند و -2

 .اسلحه با خود نياروند جز شمشير كه آن هم در نيام باشد -3

لمانان مسلماناني كه در مكه مقيم هستند نبايد به مدينه بروند و اگر كسـي از مسـ   -4
 .بخواهد در مكه زندگي كند، مانع او نشوند

چـه  اگر فردي از كفار يا مسلمانان به مدينه رود، بايـد او را برگرداننـد، ولـي چنان    -5
Pشوند گردانده نميمسلماناني به مكه بيايند، باز

)
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 .يك از طرفين كه بخواهند پيمان منعقد كنندزادند، با هرقبايل عرب آ -6

                                           
ي و گفتگوي وي با آن حضرت مذكور نيست، ولـي در  در اين روايت صحيح بخاري نام حضرت عل -1

در صحيح مسلم نيز اين واقعه ذكر . الضاء اين روايت صريحاً مذكور استة كتاب المغازي، باب عمر
 .شده است

 .تمام اين شرايط عالوه بر كتب سيره در صحيح مسلم، بحث صلح حديبيه مذكور اند -2
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شـد،   زماني كه معاهده نوشته مـي . يداً بر عليه مسلمانان بودنداين شرايط در ظاهر شد
شدن بود، در مكه زنداني در حال كه  ها به جرم مسلمان ابوجندل فرزند سهيل كه از مدت

به محض ايـن كـه سـهيل او را    . زنجير به پاي داشت وارد شد؛ او از زندان فرار كرده بود
ه محتواي پيمان به اولين موردي است ك اين: مشاهده كرد، رو به آن حضرت كرد و گفت

 رسـول اكـرم   . آيد و طبق پيمان بايد ابوجنـدل را بـه مـا تحويـل دهـي     مرحله اجرا در
. »هنوز متن پيمان كامالً روي كاغذ نيامده و به امضـاي طـرفين نرسـيده اسـت    «: فرمودند

: دندآن حضرت فرمو. پس با اين وضع ما چنين صلحي را نخواهيم پذيرفت: سهيل گفت
آن حضرت چند بـار اصـرار    .سهيل نپذيرفت. »جا رها كن تا نزد ما باشد پس او را همين«

 .اي از خود نشان داد و حاضر به قبول آن نشد كرد، ولي سهيل لجاجت فوق العاده
. به ناچار آن حضرت قبول كردند كه ابوجندل با پدر خود به مكـه بـازگردد   ،سرانجام

. ش نمودار بـود نه و آزار داده بودند كه عاليم شكنجه بر بدكفار به ابوجندل چنان شكنج
اي بـرادران  : هاي بدنش را به تمام مسلمانان نشان داد و خطاب بـه آنـان گفـت    وي زخم
ام، آيا مرا دوباره  خواهيد با همين وضع مرا مشاهده كنيد؟ من مسلمان شده آيا مي! مسلمان

حضرت عمر تـاب  . ساتي و برآشفته شدندسپاريد؟ تمام مسلمانان احسا به دست كفار مي
آيا شما پيـامبر بـر   ! يا رسو اهللا: نياورد، به محضر آن حضرت حضور يافت و اظهار داشت

آيا ما بر حق نيستيم؟ ايشـان   :عمر عرض كرد .»هستم! آري«: حق نيستي؟ ايشان فرمودند
نـيم؟ آن  پس چگونه در دين ايـن ذلـت را تحمـل ك   : عمر گفت .»آري، هستيم«: فرمودند

توانم از فرمان الهي سرپيچي كنم، خداوند  من پيامبر خدا هستم و نمي«: حضرت فرمودند
شما فرموده بوديد كه ما خانـه كعبـه را طـواف    : عمر اظهار داشت. »مرا ياري خواهد كرد

 .»كنـيم  البته اين را نگفته بودم كه در همين سال طواف مي«: خواهيم كرد؟ ايشان فرمودند
او پيـامبر   :ابوبكر گفـت . سخنانش را تكرار كردشد و نزد ابوبكر رفت و همين عمر بلند 

Pدهند دهند به فرمان الهي انجام مي خدا است آنچه انجام مي

)
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 »يسليمان ندو«. صحيح بخاري، كتاب الشروط -1
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حضرت عمر نسبت به اين عرايض خود كه در حالت فوق العـاده و احساسـي اظهـار    
و كفـاره آن  كـرد و بـراي جبـران     داشته بود، همواره احساس كـدورت و اضـطراب مـي   

 .ها گرفت، صدقات داد و غالماني آزاد نمود نمازهاي زيادي خواند، روزه
هـا را   كن ابن اسحق بـا تفصـيل آن  ، لياند شدهاين موارد در صحيح بخاري مجمالً ذكر 

از يـك  . اين صحنه يك آزمايش و امتحان سختي براي صحابه كرام بـود . ذكر كرده است
شود، ابوجندل در قيد زنجيرها قرار دارد و از يك هـزار و   به اسالم اهانت مي) ظاهراً(سو 

ن از شـدت عظـيم و   هاي مسلمانا دل. كند چهارصد صحابه درخواست ياري و نصرت مي
بـراي   اي بكننـد، شمشـيرها   اشاره شان اند و چنانچه رسول اكرم خشم جوشان و خرو

طرفين رسيده اسـت و   از سوي ديگر معاهده به امضاي. اند حل و فصل قاطع مسئله آماده
در اين لحظه حساس، پيامبر گرامي اسالم رو به ابوجندل . بايد بر عهد و پيمان عمل شود

 :كرد و گفت
نا إن اهللا جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجًا ومخرجا إاصبر واحتسب ف! با جندلأيا «

 )ابن هشام( .»نا ال نغدر بهمإعقدنا بيننا وبين القوام صلحاً و 
خداوند براي تو و ساير مظلومان چاره و  صبر و شكيبايي را اخيتار كن،! ندلابوج اي«

 .»ها نقض عهد كنيم توانيم با آن آورد؛ حاال صلح انجام گرفته و ما نمي فرجي به وجود مي
 .گشت خالصه ابوجندل در حالي كه در قيد زنجير بود، به ناچار با پدرش باز

ا ذبح كنند، ولي آنـان  ي خود را در همانجها دم قربانيفرمان دادند تا مر رسول اكرم 
. خاطر و مضطرب بودند كه احدي جرأت نكـرد ايـن عمـل را انجـام دهـد      چنان شكسته

تـا سـه بـار ايـن مطلـب را       همچنانكه در صحيح بخاري مذكور است كه آن حضرت 
بـه خيمـه   آن حضـرت  . هم كسي بلند نشد و اقدام به ذبح قربـاني نكـرد  تكرار كردند، باز

: وي اظهار داشـت . تشريف بردند و اين مسأله را با ام المؤمنين ام سلمه در ميان گذاشتند
شما با كسي صحبت نكنيد، بلكه نخست خودتان اقدام به ذبح قرباني كنيد و براي خروج 

وقتي مردم يقين نمودند كـه در  . آن حضرت چنين كردند. از احرام موهاي سر را بتراشيد
هاي خود را ذبح كرده از احـرام   آيد، همگي قرباني يچگونه تغييري پديد نمياين تصميم ه
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آنجـا   اد صلح تـا مـدت سـه روز در حديبيـه ماندنـد، سـپس از      قعپس از ان. خارج شدند
 :فتح نازل گرديد در طي راه سوره. حركت كردند

﴿           ﴾ ]۱: الفتح.[ 

آن . كردند، خداوند فتح و پيـروزي اعـالم نمـود    ان شكست تلقي ميو آنچه را مسلمان
: وي با تعجب پرسـيد  .»اين آيه نازل شده است«: عمر را احضار كرد و گفت حضرت 

در صحيح مسلم مـذكور  » !آري«آيا حقيقتاً اين يك فتح و پيروزي است؟ ايشان فرمودند 
Pحاصل شد مطمئن گرديد و تسكين خاطر برايش است كه حضرت عمر 
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مسلمانان و كفار تا آن موقع با يكـديگر  . نتايج بعدي از اين راز سربسته پرده برداشتند
ها شروع شد؛ بر اثر روابط فاميلي و  حاال رفت و آمد ميان آن ،تماس و برخوردي نداشتند

شيني همنماندند و با مسلمانان اختالط و  ها در آنجا مي آمدند، ماه تجاري كفار به مدينه مي
يـك از  هر. شـد  و از مسـايل اسـالمي بحـث مـي    اي هنگـام گفتگـ   روي هر مسأله. داشتند

. مسلمانان نيز مظهر كاملي از اخالص، حسن عمل، نيكوكـاري و پـاكيزگي اخالقـي بـود    
ايـن مـوارد باعـث    . اي از همين فضايل بودند رفتند، تصوير زنده مسلماناني كه به مكه مي

 .به سوي اسالم گرايش پيدا كنند شد كه قلوب كفار خود به خود
طبق نظر مورخان از زمان انعقاد پيمان صلح تا فتح مكه مردم بيش از حـد بـه اسـالم    

به طوري كه در هيچ زماني با چنان سرعت و شتابي، مردم جذب اسـالم نشـده   . پيوستند
 .بودند

فاتح شام، حضرت عمرو بن العـاص فـاتح مصـر نيـز در همـان دوران       حضرت خالد
هـر مسـلماني كـه از مكـه     : يكي از شرايط صلح حديبيه اين بـود . رف به اسالم شدندمش

ها را شـامل   اين شرط فقط شامل مردها بود، زن .ايد دوباره به مكه برگردانده شودبرود، ب
 :در مورد زنان اين آيه نازل گرديد. شد نمي

                                           
ه طور مفصل ذكر شـده اسـت، ولـي در بـاب     وقايع صلح حديبيه در صحيح بخاري كتاب الشروط ب -1

در باب غزوات به صورت متفرقه . نگاران از آن غافل شدند از اين جهت سيره .غزوات مذكور نيست
 .اند ذ شدهبقيه جزئيات از صحيح مسلم و ابن هشام اخ ،ايم ها نيز استفاده كرده اند، ما از آن ذكر شده
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﴿                                

                               

                         

         ﴾ ]۱۰: متحنهامل.[ 

وقتي زنان مؤمن به قصد هجرت نزد شما آيند آنان را مورد امتحان قـرار   !اي مؤمنان«
 پس اگر شما آنان را مـؤمن تشـخيص داديـد    ،داند خداوند خوب ايمان آنان را مي ،دهيد

كـافران بـراي آنـان، و    نه آنان براي كافران حالل اند و نه . پس به سوي كفار باز نگردانيد
به آنان بدهيد و گناهي بر شما نيست كـه آنـان را نكـاح     اند كردهآنچه كفار بر آنان خرج 

 .»وقتي مهر آنان را ادا كرديد و زنان كافر را در نكاح خويش قرار ندهيد ،كنيد
از مكه فـرار كـرده بـه    ير بودند در مكه بمانند بر اثر شكنجه و آزار مسلماناني كه ناگز

قريش . فرار كرد و به مدينه آمد) ابوبصير(قبل از همه حضرت عتبه بن اسيد . مدينه آمدند
پيامبر گرامي بـه  . دو نفر را اعزام داشتند كه ابوبصير را به ما برگردانيد نزد آن حضرت 

فرستيد تا مرا بر  آيا شما مرا نزد كفار مي: وي اظهار داشت! به مكه باز گرد: ابوبصير گفت
عتبـه   .»دهد خداوند تو را از دست آنان رهايي مي«: كفر اجبار كنند؟ آن حضرت فرمودند

رسيدند، يكي از آن دو نفر » ذو الحليفه«هنگامي كه به محل . ناگزير با آن دو نفر بازگشت
ابوبصير  .ه رساند و نزد آن حضرت شكايت كردمديننفر دوم خود را به  ،را به قتل رسانيد

شما طبق معاهده مرا برگردانديـد،  : نيز به محضر آن حضرت حضور يافت و اظهار داشت
در ساحل » ةذومرو«كه نزديك به محل » عيص«گاه به محل نآ. حاال ديگر مسئوليتي نداريد

 .دريا بود رفت و در آنجا اقامت گزيد
ستمديده مكه مطلع شدند كه پناهگـاهي بـراي آنـان وجـود     وقتي مسلمانان مظلوم و 

پـس از چنـد روز   . شـدند  طور مخفيانه از مكه فرار كرده به ابوبصـير ملحـق مـي   ه دارد، ب
ها به قدري نيرومند و قوي شدند كه بر كاروان  آن. جمعيت قابل توجهي در آنجا گرد آمد
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كرد، حملـه و آن را غـارت    ذر ميتجارتي قريش كه از آن حول و حوش به مقصد شام گ
 .نمودند كردند و از اين طريق امرار معاش مي مي

آيـيم و   ميد كه ما از اين شرط قرار داد بازنامه نوشتن قريش به ناچار به آن حضرت 
آن . مـا بـا او كـاري نـداريم     ،خواهد به مدينه برود، اشكالي ندارد هركس از مسلمانان مي

ر كنار ساحل گرد آمده بودند، نامـه نوشـتند و دسـتور    اي كه د حضرت به مسلمانان آواره
چنانكه ابوجندل و ياران وي به مدينه آمدند و كـاروان قـريش از   . دادند تا به مدينه بيايند

Pحمله و تعرض آنان نجات يافت

)
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. كه مسلمان شده بـود، بـه مدينـه آمـد    » بن ابي معيط عقبة«ام كلثوم دختر رئيس مكه 

درخواست كردند تا او را  ادر وي نيز با وي آمدند و از آن حضرت عماره و وليد دو بر
شان در  ها كه زنان آن دسته از مسلمان. ها را نپذيرفتند برگرداند، آن حضرت درخواست آن
 .ها را طالق دادند مكه بودند و اسالم نياورده بودند، آن

**** 

                                           
 .تمام اين تفصيالت را تاريخ خميس به نقل از اكتفاء كالعي بيان نموده است -1
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 به اسالم جهان دعوت سران بزرگ

آن حضـرت  . را از جانب كفار قريش آسوده سـاخت  پيمان حديبيه فكر پيامبر اكرم 
سـالم بـه گـوش تمـام جهانيـان      تصميم گرفتند تا با توجه به فرصت پيش آمده، دعوت ا

دعـوت  را به حضور طلبيد و مسأله رسانده شود؛ براي اين منظور يك روز تمام اصحاب 
. ميان گذاشتزمامداران جهان را به اسالم مانند ساير مسايل مهم براي مشورت با آنان در 

 :ي به شرح زير ايراد فرمودا آنگاه خطبه
مواظـب   ، پيامبر رحمت مبعوث كرده اسـت؛ انخداوند مرا براي تمام جهاني! ردماي م«

برخيزيد و از جانـب مـن پيـام دعـوت     . باشيد مانند شاگردان عيسي با من مخالفت نكنيد
 .»اسالم را به گوش جهانيان برسانيد

هايي  سپس براي قيصر روم، كسري، شاه ايران، عزيز مصر و ديگر زمامداران عرب نامه
شش نفر از افراد زبده و خبره را بـراي ابـالغ   . ت دادنوشت و آنان را به آيين توحيد دعو

Pها به شرح ذيل انتخاب فرمودند دعوتنامه

)
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 براي ابالغ پيام به قيصر روم    ه كلبيدحي

 براي ابالغ پيام به خسرو پرويز شاه ايران  عبداهللا بن حذافه سهمي

 براي ابالغ پيام به عزيز مصر   حاطب بن ابي بلتعه

 براي ابالغ پيام به نجاشي شاه حبشه    عمرو بن اميه

 براي ابالغ پيام به سران يمامه سليط بن عمرو بن عبد شمس

بــراي ابــالغ پيــام بــه حــارث غســاني ريــيس   شجاع بن وهب اسدي
 .ها غسانيسرزمين 

ور شده روميان را شكست داده بودند كه  چند سال قبل، ايرانيان بر حكومت شام حمله
هرقل شاه روم براي گرفتن انتقام بـا سـاز و    .ره روم بيان شده استين امر در سوتذكره ا

                                           
 »سليمان ندوي«. الي الملوك ، ابن هشام، باب خروج رسول اهللا 1559/ 3طبري  -1
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. برگ تمام لشكري بزرگ آماده كرد و بر ايرانيان حمله نمود و آنان را شكست بزرگي داد
به بيت المقدس با چنان ابهت و شوكتي آمده بود كه » حمص«او براي شكرانه اين امر از 

Pها گل پاشيده شده بود فرشتمام مسير حركت او با فرش مفروش و بر 

)
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از اعراب در سرزمين شام تحت سلطة حكومت قيصر قـرار داشـت و   » غسان«خاندان 
در آن . معـروف اسـت  » حوران«پايتخت آن در بصري نزديك دمشق بود كه امروز به نام 

را بـه وي   دحية كلبي نامـة آن حضـرت   . بود» حارث غساني«موقع رئيس اين خاندان 
وقتي نامه به دست قيصر رسـيد،  . او نامه را نزد قيصر به بيت المقدس فرستادتسليم كرد، 

سراسر سرزمين شام مورد بررسي قرار گيرد و چنانچه كسي را از خويشاوندان : فرمان داد
و يا از كساني كه از وضع محمد آگاهي دارند، يافتيد، نزد من بياوريد تـا در بـارة محمـد    

 .اطالعاتي به دست آورم
مأموران قيصـر  . برد بسر مي» غزه«قاً ابوسفيان همراه با تجار قريش در آن روزها در اتفا

قيصر مجلس با شكوهي ترتيب داد كـه در  . او را با همراهان وي نزد قيصر احضار كردند
 .ها حضور داشتند آن جمعي از بزرگان، راهبان و كشيش

 :ها نمود و پرسيد قيصر رو به عرب
 ن شخص كه ادعاي نبوت دارد، نسبت خويشاوندي دارد؟كدام يك از شما با اي

 .من خويشاوند ايشان هستم: ابوسفيان اظهار داشت
 :آنگاه قيصر به شرح ذيل سؤاالتي مطرح كرد

 نسب و خاندان محمد چگونه است؟: قيصر
 .از خانوادة شريف و اصيلي است: ابوسفيان

 ه است؟آيا كسي ديگر در اين خاندان هم ادعاي نبوت كرد: قيصر
 !نه، هرگز: ابوسفيان

 آيا در اين خانواده پادشاهي هم وجود داشته است؟: قيصر

                                           
باب كيف كان «گرفته شده، اصل داستان در صحيح بخاري،  31/ 1داستان كامل هرقل از فتح الباري  -1

 .طور مجمل ذكر شده استه ب »الى االسالم والنبوة ي، وكتاب الجهاد، باب دعاء النبي بدء الوح
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 .خير: ابوسفيان
 اند از افراد عادي هستند يا از اشراف و طبقه باال؟ كساني كه به آيين وي گرويده: يصرق

 .از افراد عادي و ضعيف هستند: ابوسفيان
 يابند؟ و يا كاهش مي يابند پيروان او روز به روز افزايش مي: قيصر

 .يابند افزايش مي: ابوسفيان
 ايد؟ هيچگاه از وي دروغ شنيده: قيصر

 .خير: ابوسفيان
 هيچگاه خالف وعده و نقض عهد كرده است؟: قيصر

تا به حال خير، ولـي جديـداً ميـان مـا و او پيمـان صـلحي منعقـد شـده و         : ابوسفيان
 .ماند يا خير خود استوار ميشود كه بر پيمان  اش در آينده معلوم مي نتيجه
 ايد؟ آيا شما هيچگاه با وي جنگيده: صرقي

 .آري: ابوسفيان
 جنگ به نفع چه كسي بوده است؟: قيصر

 .گاهي به نفع ما و گاهي به نفع وي بوده است: ابوسفيان
 آموزد؟ او چه چيزهايي مي: قيصر

تـا قـرار ندهيـد،    يك خدا را پرستش كنيد، براي خدا شريك و هم: گويد مي: ابوسفيان
 .نماز بخوانيد، عفت و پاكدامني را اختيار كنيد، راستگو باشيد و صلة رحمي را پيشه كنيد

 :پس از اين گفتگو، قيصر توسط مترجم به ابوسفيان گفت
هـاي   شما نسب محمد را عالي و خوب توصيف كرديد، پيـامبران همـواره از خـانواده   

كس در خانـدان وي ادعـاي نبـوت نكـرده     خيزند، شما گفتيد هـيچ  شريف و نجيب برمي
 .كردم شايد اين امر انگيزة موروثي دارد اگر چنين بود من فكر مي. است

در اين خاندان كسي به عنوان پادشاه نبـوده اسـت اگـر چنـين بـود، فكـر       : شما گفتيد
شما قبـول داريـد   . كردم حال و هوس پادشاهي او را وادار به چنين ادعايي كرده است مي
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دروغي را بـه خـدا   گويد، چگونه  كسي كه با آدميان نمي. هيچگاه دروغ نگفته استكه او 
 !دهد؟ نسبت مي

نخسـتين  . پيروان و هواداران او از افراد ضعيف و طبقـه پـايين هسـتند   : گوييد شما مي
 .اند ن همواره افراد ضعيف و عادي بودهپيروان و هواداران پيامبرا

به رشد و ترقي است، مذهب حق پيوسته در حـال   كه آيين او پيوسته رو شما پذيرفتد
شما قبول داريد كه او هيچگـاه از فريـب و حيلـه كـار نگرفتـه      . رشد و ترقي خواهد بود

 .اند باز نبوده ن هرگز فريبكار و حيلهپيامبرا. است
اگر اين گفتـار  . دهد او به سوي نماز، تقوا، عفت و پاكدامني دعوت مي :گوييد شما مي

ها قدرت و شوكت او اين سـرزمين روم را نيـز فـرا خواهـد      همين زودي راست است به
 .گرفت

من در مقابل او خاضع هستم و . شود من اطالع داشتم كه به زودي پيامبري مبعوث مي
در صورت امكان حاضرم به عنوان اداي احترام پاهاي او را بشـويم پـس از ايـن گفتگـو،     

 .فرمان داد تا نامه آن حضرت قرائت شود
 )P)498F1:تن نامه مبارك بدين شرح بودم
 َمنِ  َعَلى َسَالمٌ : الرُّومِ  َعِظيمِ  ِهَرْقلَ  ِإَلى َوَرُسوِلهِ  اللَّهِ  َعْبدِ  ُمَحمَّدٍ  ِمنْ  الرَِّحيِم، الرَّْحَمنِ  اللَّهِ  ِبْسمِ «
 تـََولَّْيتَ  فَِإنْ  َمرَّتـَْيِن، َأْجَركَ  اللَّهُ  يـُْؤِتكَ  ْم،َتْسلَ  َأْسِلمْ  اِإلْسَالِم، ِبِدَعايَةِ  َأْدُعوكَ  فَِإنِّي بـَْعُد، َأمَّا الُهَدى، اتـََّبعَ 
نَـَنا َسَواءٍ  َكِلَمةٍ  ِإَلى تـََعاَلْوا الِكَتابِ  َأْهلَ  يَا﴿ وَ " اَألرِيِسيِّينَ  ِإْثمَ  َعَلْيكَ  فَِإنَّ  َنُكمْ  بـَيـْ  اللَّهَ  ِإالَّ  نـَْعُبدَ  الَ  َأنْ  َوبـَيـْ
 بِأَنَّا اْشَهُدوا فـَُقوُلوا تـََولَّْوا فَِإنْ  اللَّهِ  ُدونِ  ِمنْ  َأْربَابًا بـَْعًضا بـَْعُضَنا ِخذَ يـَتَّ  َوالَ  َشْيًئا بِهِ  ُنْشِركَ  َوالَ 

  .»﴾ُمْسِلُمونَ 
درود بـر پيـروان   . رهبـر بـزرگ روم  » هرقـل «اي از محمد بنده و رسول خدا بـه   نامه«

خداونـد بـه   . باشي كنم، اسالم بياور تا در امان من تو را به آيين اسالم دعوت مي! هدايت
پاداش ايمان خودت و پـاداش ايمـان كسـاني كـه زيـر دسـت تـو        (دهد  تو دو پاداش مي

                                           
در اول كتـاب و در بـاب   . طور كامل در ابواب متعـدد صـحيح بخـاري مـذكور اسـت     ه اين گفتگو ب -1

 .الجهاد
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مـا  ! اي اهل كتاب .رداني گناه زير دستانت بر تو استاگر از آيين اسالم روي برگ) هستند
غير خدا را نپرسـتيم، كسـي را بـا او همتـا و     : كنيم شما را به يك اصل مشترك دعوت مي

ندهيم، بعضي از ماه بعضي ديگر را به خدايي و الهوهيت نپذيرد، هرگاه آنـان  شريك قرار 
 .»گواه باشيد كه ما مسلمانيم: بگو از آيين حق سرپيچي كردند،

علما و درباريان موجود در دربار قيصر، از گفتگوي قيصر با ابوسفيان سخت مضطرب 
چون اين وضـع را قيصـر   . دشده بودند، پس از اينكه نامه قرائت شد، بيشتر ناراحت شدن

گرچه نور اسالم در قلب قيصر وارد . ها را از دربار خود مرخص كرد مشاهده نمود، عرب
شده بود، اما مشاهده وضع درباريان و محبت تاج و تخـت و مقـام، آن نـور را خـاموش     

Pكرد

)
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 سفير اسالم در دربار ايران

ند و او را به ديـن مبـين اسـالم    برايش نامه نوشت يكي از زمامداراني كه رسول خدا 
 .دعوت دادند، خسرو پرويز شاه ايران بود

                                           
كلبـي بـه    اي همراه با دحيه قيصر نمايندة خود را با نامه: مذكور است 74/ 4در مسند احمد بن حنبل  -1

فرستاد و به او فرمان داد تا سؤاالتي از آن حضرت بكند، سرانجام بدون اينكه  محضر رسول اكرم 
اسالم بياورد، محضر آن حضرت را ترك كرده به سرزمين روم بازگشت؛ ولـي ايـن حـديث صـحيح     

براي قرائـت نامـه قيصـر حضـرت معاويـه را بـه        نيست، زيرا در آن مذكور است كه آن حضرت 
حضور طلبيدند و او نامه را براي ايشان قرائت نمود در حالي كه حضرت معاويه تا آن موقع مشـرف  

 .به اسالم نشده بود
، 88/ 3و زرقـاني   97/ 8باري بر حسب تحقيق ابن حجر در فتح ال) سيد سليمان(به نظر گردآورنده (

ين حديث تصريح گرديده اين ين واقعه مربوط به بعد از اين جريان است و همچنانكه در خود اا 89
غزوة تبوك بعد از فتح مكه در ماه رجب سال نهـم هجـري روي داده    ن غزوة تبوك است؛واقعه زما

است و حضرت معاويه يكي دو سال قبل از آن در حديبيه يا در فتح مكه مسـلمان شـده بـود، البتـه     
همـين سـند در كتـاب     شركت ايشان در غزوة تبوك در هيچ جايي ذكر نشده است، ايـن روايـت بـا   

 .نيز مذكور است 255/االموال ابوعبيده قاسم بن سالم 
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يكي از افسران ارشد خويش يعني عبداهللا بن حذافه را مـأمور كـرد تـا     آن حضرت 
 :متن نامه بشرح ذيل بود. نامة ايشان را به خسرو پرويز شاه ايران برساند

 اتـَّبَـعَ  َمـنِ  َعلَـى َسـَالمٌ  فَـاِرَس، َعِظـيمِ  ِكْسـَرى ِإلَـى اهللا َرُسـولِ  مَّـدٍ ُمحَ  ِمنْ  .الرَِّحيمِ  الرَّْحَمنِ  اللَّهِ  ِبْسمِ «
 َوَرُســوُلُه، َعْبـُدهُ  ُمَحمَّــد َوَأن لَـُه، َشــرِيكَ  َال  َوْحـَدهُ  اللَّــهُ  ِإالَّ  ِإلَـهَ  َال  َأنْ  َوَشــِهدَ  َوَرُسـوِلهِ  بِاللَّــهِ  َوآَمـنَ  اْلُهـَدى،
ــُدَعاءِ  َوَأْدُعــوكَ  ــ اللَّــِه، ِب َــا ِإنِّيَف ــِذرَ  َكافَّــةً  النَّــاسِ  ِإَلــى اللَّــهِ  َرُســولُ  أَن ــنْ  ِألُْن ــا َكــانَ  َم ــْولُ  َوَيِحــقَّ  َحّي  َعَلــى اْلَق
 .»َعَلْيكَ  اْلَمُجوسِ  ِإْثمَ  فَِإنَّ  أَبـَْيتَ  َوِإنْ  َتْسَلمْ  ُتْسِلمْ  فَِإنْ  .اْلَكاِفرِينَ 

. كسري رهبر بـزرگ ايـران   از محمد پيامبر خدا به. به نام خداوند بخشاينده و مهربان«
درود و سالم بر آن كس كه از حق و حقيقت پيروزي كند و به اهللا و رسول او ايمان آورد 
و گواهي دهد كه جز او معبودي نيست و شريك و همتايي ندارد و معتقد باشد كه محمد 

اي دهم، او مـرا بـر   من به دستور خدا تو را به سوي او دعوت مي! بنده و پيامبر خدا است
اسـالم بيـاور تـا در امـان     . هدايت همة مردم فرستاده است تا آنان را از خشم او بترسـانم 

 .»و اسالم روي برتافتي، گناه ملت مجوس بر گردن توستباشي، و چنانچه از ايمان 
شكوه ايران بود و در دربـار او شـوكت و شـكوه    خسرو پرويز از شاهان باعظمت و با

نوشـتند،   هايي كه به سالطين و حكام مي نامه :اين بودرسم عجم بر . خاصي وجود داشت
نخست با نام خـدا   نامة آن حضرت  ،نوشتند در سر لوحة آن نام سلطان و حاكم را مي

. مكتوب بـود  ها نام فرستندة نامه، يعني رسول اكرم  آغاز شده و سپس طبق رسم عرب
ين امر را اهانتي بـه خـود   هنگامي كه نامه باز شد و توسط مترجم قرائت گرديد، خسرو ا

اين مرد كه غالم مـن اسـت بـه مـن چنـين      «: تلقي كرد و سخت برآشفت و اظهار داشت
ولي پس از چنـد روط طعـم تلـخ ايـن     . آنگاه نامة مبارك را پاره نمود ،»نويسد اي مي نامه

هـم گسـيخت و بـه دسـت     را چشيد و رشـتة سـلطنت وسـيع وي در   عمل احمقانة خود 
» حكيم نظـامي گنجـوي  «گوي  سخن پارسي شاعر شيرين. ه قتل رسيدب» شيرويه«پسرش، 

طور مفصل و با شور و شوق اسالمي به نظـم درآورده اسـت كـه مـا در     ه اين داستان را ب
 :كنيم اينجا قسمتي از اشعارش را ذكر مي

ــود   ــي رام او ب ــه گيت  در آن دوران ك
 

ــام او بــود   زمشــرق تــا بــه مغــرب ن
 

ــت  ــه حج ــا ب ــول م ــاهر رس ــاي ق ــي   ه ــان م ــوت در جه ــاهر  نب ــرد ظ  ك
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 گفـت  گهي بـا سـنگ خـارا راز مـي    
 

 گفـت  گهي ريگش حكايت بـاز مـي  
 

ــام در داد  ــوت جـ ــق را زدعـ  خاليـ
 

ــام در داد  ــه هــر كشــور صــالي ع  ب
 

ــتند    ــري سرش ــا عط ــود از عط  بفرم
 

ــام هر  ــه ن ــتند ب ــطري نوش ــي س  يك
 

ــت  ــاز پرداخ ــي ب ــام نجاش ــو از ن  چ
 

ــه  ــام خســرو نام ــر ن  اي ســاخت زبه
 

 كـرد آن نامـة نـو    صـد عرضـه  چو قا
 

ــرو   ــدام خس ــب ان ــيد از غض  بجوش
 

ــويش ســناني  ــر م ــزي گشــت ه  زتي
 

ــش   ــش آت ــر رگ ــي ه ــاني زگرم  فش
 

ــت  ــن هيب ــد روش ــوادي دي ــز س  انگي
 

ــته ــز  نوش ــوي پروي ــد س  اي از محم
 

 چـو عنــوان گـاه عــالم تـاب را ديــد   
 

 تــو گفتــي ســگ گزيــده آب را ديــد
 

 غــــرور بادشــــاهي بــــردش از راه
 

 ازد؟ با چو من شـاه كه گستاخي كه ي
 

ــرامم  ــن احت ــا اي ــه ب ــره ك ــه را زه  ك
 

 نويســـد نـــام خـــود بـــاالي نـــامم
 

 رخ از گرمي چو آتش گاه خود كـرد 
 

 و بــد كــرد بخــود انديشــة بــد كــرد
 

ــه گـــردن شـــكن را   دريـــد آن نامـ
 

 نــه نامــه بلكــه نــام خويشــتن را    
 

ــمناكي   ــد آن خش ــو دي ــتاده چ  فرس
 

 به رجعت پاي خـود را كـرد خـاكي   
 

 آتش كـه آن دود تهـي داشـت   از آن 
 

ــان را آگهـــي داشـــت   چـــراغ آگهـ
 

 زگرمـــي آن چـــراغ گـــردن افـــراز
 

ــرواز   ــه پـ ــو پروانـ ــا را داد چـ  دعـ
 

ــاد  ــا كســري در افت  عجــم را زان دع
 

 كـــاله از تـــارك كســـري در افتـــاد
 

ــد   ــيم و امي ــز ب ــهي ك ــي شاهنش  زه
 

ــيد   ــدون و جمش ــده برافري ــم ران  قل
 

كه نامة مبارك آن حضرت به دربـار خسـرو   پس از اين: تفصيل اين اجمال چنين است
فرماني نوشت كه افرادي را به سرزمين حجاز فرست تـا  » باذان«رسيد، وي به حاكم يمن 

دو نفر را به مدينـه  » باذان«. اين مدعي جديد نبوت را دستگير كرده به محضر من بياورند
هـا بـه    بـود، آن » هخرخسـر «و نام ديگري » بابويه«منوره گسيل داشت كه نام يكي از آنان 

ا را احضار كرده است، اگر كسري شاه ايران شم: ته عرض كردندبارگاه رسالت حضور ياف
 .فرمان ايشان را بجا نياوريد تو را با مملكت تو نابود خواهد كرد
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حكومت اسالم تا پايتخـت كسـري   : گرديد و بگوييدشما بر«: فرمودند رسول اكرم 
س از ابالغ پيام به يمن بازگشتند و در آنجا مطلع شدند كه ها پ توسعه پيدا خواهد كرد، آن

Pشيرويه فرزند خسرو پرويز، خسرو پرويز را به قتل رسانده است

)
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1(
P. 

اي كه آن حضرت به نجاشي زمامدار حبشه نوشته بود، در پاسـخ بـه آن نجاشـي     نامه
ـ . »دهم كه شما پيامبر بر حق هستيد من گواهي مي«: چنين نوشت ار كـه  حضرت جعفر طي

ابن اسحاق . نجاشي بر دست او بيعت اسالم كرد. به حبشه هجرت كرده بود، در آنجا بود
روايت كرده است كه نجاشي فرزند خود را با شصت نفر نماينـده از طـرف خـود بـراي     
عرض سالم به بارگاه رسالت اعزام داشت؛ ولي كشتي در دربار غرق شد و همگـي آنـان   

Pغرق گرديدند

)
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2(
P. 

 رسـول اكـرم    نجاشي در سال نهم هجري وفات كرد، :اند نويسان نوشته عموم سيره
واندند؛ اما اين در مدينه بودند، وقتي از وفات وي آگاه شدند، نماز جنازة غايبانه بر وي خ

آن نجاشي كه آن حضرت بـر   :تصريح شده است مدر صحيح مسل .روايت صحيح نيست
 .اين نجاشي بودايشان نماز جنازه غايبانه خواندند، غير از 

نويسان را تأييد كرده و اين قطعه از روايـت مسـلم را وهـم     ولي ابن قيم روايت سيره(
)502F3(P)وي دانسته است

P. 
كننـدگان بـه حبشـه بـود،      ام حبيبه خواهر حضرت امير معاويه نيـز در ميـان هجـرت   

اي نوشـت و در آن بـه    بـه نجاشـي نامـه    پيامبر گرامي . همسرش در حبشه وفات كرد
العاص  نجاشي خالد ابن سعيد بن. گاري كناز طرف من از ام حبيبه خواست: شي فرمودنجا

وي پيام آن حضرت را به ام حبيبه رساند كه مورد استقبال . را براي اين امر مأمور ساخت
نجاشي از . فتايجاب و قبول انجام گر آنگاه از سوي رسول اكرم . ام حبيبه قرار گرفت

پس از عقد و نكاح ام حبيبـه را بـا   . اشرفي مهريه او را ادا كردصد جانب خود مبلغ چهار

                                           
 .1573/ 3طبري  -1
 .1569/ 3طبري  -2
 .زاد المعاد -3
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در آن روزهـا در خيبـر تشـريف داشـتند و      رسول اكرم . منوره فرستادكشتي به مدينه 
Pپرسيدند همواره حال و احوال نجاشي را از ام حبيبه مي

)
503F

1(
P. 

  عزيز مصر به نامه آن حضرتپاسخ 

 :ين پاسخ نوشتچن مقوقس عزيز مصر به نامة آن حضرت 
 َما َوَفِهْمتُ  ِكَتاَبَك، قـََرْأتُ  فـََقدْ : بـَْعدُ  َأمَّا َسالٌم، اْلِقْبِط، َعِظيمِ  اْلُمَقْوِقسِ  ِمنَ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنِ  ِلُمَحمَّدِ «
 َأْكَرْمتُ  َوَقدْ  بِالشَّاِم، ْخُرجُ يَ  أَنَّهُ  َأُظنُّ  وَُكْنتُ  بَِقَي، نَِبيّا َأنَّ  َعِلْمتُ  َوَقدْ  ِإلَْيِه، َتْدُعو َوَما ِفيِه، ذََكْرتَ 

 لِتَـرَْكبَـَها، بـَْغَلةً  َلكَ  َوَأْهَدْيتُ  َوِبِكْسَوٍة، ،َعِظيمٌ  اْلِقْبطِ  ِفي َمَكانٌ  َلُهَما ِبَجارِيـَتَـْينِ  ِإلَْيكَ  َوبـََعْثتُ  َرُسوَلَك،
 .»َعَلْيكَ  َوالسَّالمُ 

مـن نامـه تـو را     !بـر تـو   از مقوقس بزرگ قبط، سـالم  ايست به محمد بن عبداهللا نامه«
دانستم كه پيامبري  من مي .شده و حقيقت دعوت تو را دريافتم خواندم و از هدف تو آگاه

مـن مقـدم   . شدكردم كه از منطقة شام برانگيخته خواهد  ظهور خواهد كرد، ولي تصور مي
 ها از مقام و منزلـت خاصـي   سفير تو را گرامي داشتم و با وي دو دختر كه در ميان قبطي

)P)504F2»برخوردارند و لباس و يك استر برايت به عنوان هديه فرستادم
P. 

آن  و دخترهـايي كـه بـراي   يكي از آن د. با وجود اين عزيز مصر مشرف به اسالم نشد
بود كـه جـزو ازواج مطهـرات آن حضـرت قـرار      » قبطيه ماريه«فرستاده بود،  حضرت 

بـود كـه در   » دلـدل «م اسـتر  نا. بود كه به حضرت حسان داده شد» سيرين«دومي . گرفت
طبـق  . مركـب آن حضـرت بـود   » حنين«اكثر كتب حديث نام آن ذكر گرديده و در جنگ 

هم خواهر بودند و با دعوت حاطب بن ابي بلتعه كه سفير ه و سيرين باروايت طبري ماري
 آن حضرت و مأمور ابالغ نامه به مقوقس بود، قبل از شرفيابي به محضـر آن حضـرت   

 .اسالم شده بودندمشرف به 

                                           
 .1570/ 3طبري  -1
نويسـان   سـيره . شـود  جاريه را به دختر ترجمه كرديم، در عربي جاريه به دختر و كنيز هردو گفته مـي  -2

 .شود كه او كنيز نبوده است ولي از الفاظ مقوقس معلوم ميدانند،  ماريه قبطيه را كنيز مي
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بـا ماريـه ازدواج    الزم به يادآوري است كه اين دو دختر كنيز نبودند و رسول اكرم 
 .كردند، نه اينكه به عنوان كنيز در اختيار ايشان قرار گرفته بود

هـاي مختلفـي بـه آن     به سران عرب نوشـته بـود، جـواب    هايي كه آن حضرت  نامه
 .حضرت داده بودند

 :رماندار يمامه در پاسخ چنين نوشتف» هوذه بن علي«
ايد، بسيار خوب و عـالي اسـت و در    ايد و به آن دعوت داده آنچه شما مرقوم فرموده«

صورتي كه من نيز در آن حكومت سهمي داشته باشـم، حاضـرم از شـما اتبـاع و پيـروي      
 .»كنم

آن  از ايـن جهـت  . داري نيامده اسـت  ولي اسالم براي اشباع غرايز حكومتي و مملكت
چنين چيزي ممكن نيست و من هرگز اين پيشـنهاد را قبـول نخـواهم    «: حضرت فرمودند

حارث غساني كه فرماندار شامات و تحت سلطة روميان بود، بر اعـراب آن منطقـه   . »كرد
كرد، وقتي نامه آن حضرت به وي رسيد، سخت برآشـفت و بـه سـپاه خـود      حكومت مي
در همـين   ،سـرانجام . ه در انتظار حملـة وي بودنـد  مسلمانان پيوست. باش داد دستور آماده

Pراستا جنگ موته، تبوك و غيره روي داد

)
505F

1(
P. 

**** 
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 رويدادهاي پراكنده سال ششم هجري

 آوردن خالد بن وليد و عمرو بن العاصاسالم 

ها، نه فتح اجسام،  صلح حديبيه را فتح اعالم فرموده است، ولي فتح دلخداوند متعال 
نياز به امنيت و آرامش بود كه در پرتو صلح حديبيه حاصل گرديـد،   براي گسترش اسالم

هايي  و جنگدر تمام كارزارها . دانستند اين صلحي را حتي دشمنان اسالم فتحي بزرگ مي
كه تا آن موقع ميان قريش و مسلمانان روي داده بود، خالد بن وليد در صف قريش ممتاز 

 .تاز ميدان نبرد بود و يكه
بر » اُحد«در جنگ . ته پيشقراول در دوران جاهليت به او سپرده شده بودفرماندهي دس

در . اي به دست آوردند شدة قريش، روحيه تازه شادت و حماسة او نيروهاي سراسيمهاثر ر
 ،ولي سرانجام. صلح حديبيه نيزي نيروهاي پيشتاز قريش تحت فرماندهي وي قرار داشت

تابناك اسالم گشت و اين بار در رديـف سـرداران    ساز نيز اسير كمند اين فرمانده حماسه
پس از صلح حديبيه حضرت خالد از مكه خـارج شـد و عـازم    . بزرگ اسالم قرار گرفت

روي؟  به كجا مـي : عمرو پرسيد. در ميان راه با عمرو بن العاص مالقات كرد. مدينه گشت
ريم؟ عمرو بـن  آخر تا كي در اين وضع بسر ب قصد دارم مسلمان شوم،: اظهار داشتوي 

ها به بارگاه رسالت بارياب و  چنانكه هردوي آن. من نيز همين قصد را دارم: العاص گفت
Pمشرف به اسالم شدند

)
506F

1(
P. 

آن گوهر شهامت كه در مقابل اسالم قرار داشت، به تسخير اسالم آمد و در  ،از آن پس
ـ در فتح مكه هنگامي كه حضرت خ. راه اعتال و سربلندي آن درخشيد ه عنـوان يـك   الد ب

رفـت،   رژه مـي  اي از مسلمانان از مقابل پيامبر گرامي اسالم  پيش دستهافسر ارشد، پيشا

                                           
 .413/ 1اصابه  -1
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خالـد اسـت، آن حضـرت    : اين كيسـت؟ اصـحاب عـرض كردنـد    : آن حضرت پرسيدند
)P)507F1»شمشير خدا است«: فرمودند

P. 
در غزوة موته، وقتي پس از شهادت حضرت جعفـر، زيـد بـن حارثـه و عبـداهللا بـن       

در  .اسالم از شكست و خطر رهـايي يافـت   ، پرچم اسالم را به دست گرفت، سپاهرواحه
دوران خالفت راشده، حضرت خالد مملكت شام و حضرت عمـرو بـن عـاص مملكـت     

 .»ارضاهما عنهرضي اهللا عنهما و «. مصر را فتح نمودند

**** 

                                           
 .جامع ترمذي، باب المناقب -1



 

 
 
 

 فتح خيبر

 
 

 )اوايل سال هفتم يا اواخر سال ششم هجری(





 

 

 شوكت يهود شدندرهم شكسته 

ت منزل از مدينه منوره قرار غالباً عبراني و به معناي قلعه است و به فاصله هش» ربخي«
مـيالدي چنـدين مـاه در     1877در سال » داوني«جهانگرد و مورخ معروف اروپايي،  .دارد

حـدود سيصـد و   (ويسـت مايـل   آنجا اقامت داشت، وي فاصله خيبر را تا مدينة منـوره د 
Pر كرده استذك) مترشصت كيلو

)
508F

1(
P. 

هـاي   در آنجا يهوديان قلعه. اي قرار دارد كه بسيار حاصلخيز است خيبر در كنار جلگه
خيبر بزرگتـرين مركـز   . ها تا به حال باقي است محكمي ساخته بودند كه آثار بعضي از آن

هنگامي كه سـران يهـود بنونضـير، از مدينـه تبعيـد و      . قدرت يهود در سرزمين عرب بود
تمام اعـراب را عليـه مسـلمانان     بر رفتند و در آنجا سكونت گزيدند؛د، به خياخراج شدن

برانگيخته و شوراندند كه اولين نتيجة آن، وحدت احزاب بود كه به صورت جنگ احزاب 
يكي از سران بزرگ يهود بود كه در جنگ بنوقريظه بـه  » حي بن اخطب«. خودنمايي كرد

او مـرد  . ابي الحقيق جانشين وي تعيين گرديـد  قتل رسيد و پس از وي ابورافع، سالم بن
نزديـك خيبـر   ) بـا نفـوذترين قبايـل عـرب    (قبيلة غطفان . و با نفوذي بود بسيار ثروتمند

Pپيمان يهود خيبر بودند كردند و حليف و هم زندگي مي

)
509F

2(
P. 

نزد قبيله غطفان و قبايل اطراف آن رفت و آنان را براي » سالم«در سال ششم هجري، 
بزرگ گرد آورد و قصـد كـرد بـه     يك و آماده نمود تا اين كه سپاهيا اسالم، تحرمقابله ب

در قلعه خيبر » عبداهللا بن عتيك«در ماه رمضان سال ششم هجري، . مدينه منوره حمله كند
اسـير  «يهود بعد از سـالم،  . به دست يكي از انصار در حالي كه خوابيده بود به قتل رسيد

جمـع   ود قرار دادند، او تمام قبايل عرب را گـرد آورد و در را رئيس و بزرگ خ» بن رزام
هاي غلطي را در مقابله بـا   سران شما قبل از من رويه: ها سخنراني نمود و اظهار داشت آن

                                           
 .356/مارگوليوث  -1

 .ذكر قبايل عرب 2/ ابن خلدون  -2
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محمد اختيار كرده بودند، روش و تدبير صحيح اين است كه مستقيماً بر مركـز حكومـت   
Pگيرم محمد حمله شود و من همين روش را در پيش مي

)
510F

1(
P. 

وقتـي  . او براي اين منظور نزد غطفان و ساير قبايل رفت و سـپاهي بـزرگ گـرد آورد   
بلكه عبداهللا بن رواحه  ،رسيد، بر صحت آن اعتماد نكرد خبر اين شايعه به آن حضرت 

چنانكه او با چنـد نفـر بـه    . درست تحقيق كند يبر فرستاد تا در مورد اين موضوعرا به خ
 .هايش آگاه شد مالقات كرد و از تصميم و برنامه» اسير« خيبر رفت و مخفيانه با

آن حضرت، . حضور يافت و او را از جريان آگاه نمود سپس به محضر رسول اكرم 
ما  پيامبر: رفته به او گفتند» اسير«ها نزد  عبداهللا بن رواحه را با سي نفر به خيبر فرستاد، آن
ش حاضر شويد، رياست خيبر را به شما را فرستاده است تا در صورتي كه شما به محضر

او نيز با سي نفر از خيبر به قصد مدينه حركت كرد، و بنابر احتيـاط، هـردو نفـر،    . بسپارد
همركاب يكديگر بودند، به طوري كه در كنار هر نفر مسلمان، يك نفر يهودي را قرار داد 

مشكوك شـد  » اسير«رسيدند، » قرقره«و با اين وضع از خيبر حركت نمود؛ وقتي به محل 
قصـد  ! اي دشـمن خـدا  : فـت او گ. و خواسـت تـا شمشـير عبـداهللا بـن انـيس را بربايـد       

Pشكني داري؟ پيمان

)
511F

2(
P. 

نزديك شد و با شمشير بر وي حمله كرد به طـوري كـه رانـش قطـع     » اسير«آنگاه به 
سـپس  . اسير از اسب بر زمين افتاد و در همين حال عبداهللا را نيز مجروح ساخت. گرديد

ور شدند و آنان را به قتل رساندند  ملة همگاني شروع شد و مسلمانان بر يهوديان حملهح
اين واقعه مربـوط بـه آخـر    . اي كه از يهود جز يك نفر كسي ديگر زنده باقي نماند بگونه

 .سال ششم و يا ماه محرم سال هفتم هجري است

                                           
 .197/  2 زرقاني علي المواهب -1

ها مرقوم است كه خود عبداهللا بن انـيس بـه    در بسياري از كتاب. اين روايت از ابن سعد منقول است -2
اين عمل اقدام كرد و اسير بن زرام را به قتل رساند، اما صحيح آنست كه ابن سعد نقل كرده است و 

 .تواند عامل اين معركه بوده باشد همان امر مي



 513 فتح خيبر 

اسـالم بـه حسـاب     ترين دشـمن  بزرگترين و خطرناك بعد از رويداد اين واقعه، خيبر
يهود خيبر به مكه رفتند و با همكاري و معاونت قريش، ميان تمـام قبايـل عـرب    . آمد مي

اي عليه اسالم به راه انداختند كه در شكل غـزوة احـزاب ظهـور     جانبه هقيام و حركت هم
 .كرد و مركز اسالم، مدينه منوره را متزلزل نمود

د، ولي ايادي و عواملي كه باعث آن اين حركت گرچه به شكست يهود خيبر منجر نش
بيشتر كساني . ها از ميان نرفته بود شده بودند، هنوز وجود داشتند و خطر توطئه مجدد آن

كه در گردآوري و وحدت احزاب، عليه مسلمانان نقش داشتند، از خاندان ابن ابي الحقيق 
ـ       را » قمـوص «ر، از قبيله بني نظير بودند كه از مدينـه اخـراج شـده و قلعـه معـروف خيب

 .تصاحب كرده بودند
كه تذكرة او بيان شد، رئيس قبيله بني نضير بود، پس از اين كه » سالم بن ابي الحقيق«

. رياست قبيله را به عهده گرفت» كنانة بن ربيع بن ابي الحقيق«اش  او كشته شد، برادرزاده
هـا كمـك    ودي آنهـا بـراي مقابلـه بـا مسـلمانان و نـاب       يهود خيبر از يك سو از غطفـاني 

ها را مطلع  گرفتند و از سوي ديگر، منافقين مدينه نيز از اوضاع و حركات مسلمانان آن مي
رساندند و بـراي حملـه بـه مسـلمانان آنـان را تشـويق و        كرده اخبار نظامي را به آنان مي

 .كردند تشجيع مي
ين اسـاس، عبـداهللا   بر هم .بيله بني نضير پيماني منعقد كنندخواستند با ق پيامبر اكرم 

تـوز و بـدگمان    خـود يهـود، كينـه    بر فرستاده بودند، ولي از يك طرفبن رواحه را به خي
كردند، در همان زمان عبداهللا ابـن ابـي    بودند و از طرف ديگر، منافقين آنان را تحريك مي

رئيس المنافقين به يهود خيبر پيام فرستاد كه محمد قصد دارد بر شـما حملـه كنـد، ولـي     
شـان انـدك    ا بيم و هراسي نداشته باشيد؛ آنان هيچگونه نيرو و تواني ندارند، جمعيتشم

 .است و ابزار جنگي هم در اختيار ندارند
هـا   را نزد غطفان فرستادند و بـه آن » هوده بن قيس«و » كنانه«يهود با شنيدن اين پيام، 

كنيم، هـر سـال نصـف     پيشنهاد كردند كه چنانچه شما با ما متحد شويد تا به مدينه حمله
ن ايـن پيشـنهاد را   غطفـا ) طبـق يـك روايـت   . (خـواهيم داد محصول مدينـه را بـه شـما    
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Pپذيرفتند

)
512F

1(
P . ،بود، وقتي مطلع شـدند كـه   » بنوفزاره«يكي از قبايل توانمندي و قوي غطفان

مـا نيـز   : را دارند، به خيبر آمدند و اظهار داشتند يهود خيبر قصد حمله به آن حضرت 
 .ا شما عليه وي خواهيم جنگيدهمراه ب

نامه نوشتند كه شما از ياري » بنوفزاره«از اين امر باخبر شدند، به  وقتي رسول اكرم 
و كمك اهل خيبر خودداري كنيد، خيبر فتح خواهد شد و شما در آن سهيم خواهيد بـود،  

Pآن را نپذيرفتند» بنوفزاره«ولي 

)
513F

2(
P. 

                                           
هـا ايـن پيشـنهاد را     عموم روايات بيانگر اين اند كه غطفـان از تـرس مسـلمان    43/  2تاريخ خميس  -1

 .طرف هم باقي نماندند نپذيرفتند، اما بديهي است كه به صورت غير جانبدار و بي

 موسى روى«: اين واقعه در معجم البلدان به نقل از مغازي موسي بن عقبه با اين الفاظ نقل شده است -2
 ال أن ، اهللا رسول فراسلهم ليعينوهم خيبر أهل على قدم ممن فزارة بنو كان: قال شهاب ابن عن عقبة بن

 .152/  3معجم البلدان  »عنهم يخرجوا أن وسألهم يعينوهم



 

 

 غزوه ذي قرد

 )محرم سال هفتم هجري(
دمه شركت غطفـان در جنـگ ايـن بـود كـه چنـد نفـر از آن قبيلـه بـه فرمانـدهي           مق

در حوالي مدينه بـود،   گاه شتران رسول اكرم راكه چ» ذي قرد«عبدالرحمن بن عيينه بر 
حمله كردند و بيست نفر شتر را غارت كرده فرزند حضرت ابوذر غفاري را كـه شـتربان   

هـا   مسلمانان آنان را تعقيب نمودند، ولي آن. ندبود به قتل رسانده و همسرش را اسير كرد
. سپهساالر قبايل غطفان قـرار گرفتنـد  » عيينه بن حصن«وارد دره شدند و در آنجا در پناه 

يكي از سربازان فداكار و تيرانداز اسالم، قبل از همـه از ايـن خبـر آگـاه     » سلمه بن اكوع«
دادن شـتران بودنـد،    د، آنان مشغول آبها را تعقيب كر برآورد و آن! شد، فرياد و اصباحاه

 .سلمه شروع به تيراندازي نمود، همة آنان فرار و شتران را رها كردند
خـوردن  مـن دشـمنان را فرصـت آب    : د و عرض كردسلمه به بارگاه نبوت حاضر ش

آن . خـواهم آورد  ويل دهيـد تمـام آنـان را اسـير كـرده     ام، اگر يكصد نفر به من تح نداده
سه روز بعد از ايـن  !) هرگاه فرصت يافتي عفو كن( »ملكـت فاسـجع« )514F1(:حضرت فرمودند

Pواقعه، جنگ خيبر روي داد

)
515F

2(
P. 

                                           
اين واقعه در صحيح بخاري و صحيح مسلم نيز منقول است، ولي تفصيل بيشـتر آن در ابـن سـعد و     -1

 .ابن اسحاق مذكور است

ولي طبري به نقل از . اند غزوه خيبر بيان كرده ن واقعه را يك سال قبل ازوقوع اي نگاران تمام سيره -2
اند كه اين واقعه مربوط به سه روز قبل از جنگ خيبر  سلمه بن اكوع و امام بخاري تصريح كرده

 ذََكَرهُ  ِممَّا َأَصحُّ  قـََردٍ  ِذي ِلَغْزَوةِ  التَّارِيخِ  ِمنَ  الصَِّحيحِ  ِفي َما َهَذا فـََعَلى«: دارد حافظ ابن حجر مرقوم مي. است
نگاران  يعني آنچه صحيح بخاري در باره غزوه ذي قرد نوشته است از آنچه سيره« »السَِّيرِ  َأْهلُ 

عيينه بن «حافظ ابن حجر هردو روايت را اينگونه تطبيق داده است كه » تر است اند، صحيح نوشته
اند مربوط به بار اول  نگاران ذكر كرده ه اغلب سيرهآنچ. دو بار حمله نموده است» ذوقرد«بر » حصن
و چون عموم ) ذي قرد ةباب غزو) 352/  7فتح الباري . (تو اين مقرون به صواب اس. است
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) منافقان(ها اين مسأله مفصالً ذكر خواهد شد كه بسياري از مردم  در پايان بحث غزوه
آوردن مـال و منـال    سيلة معاش و به دسـت ا بر حسب عرف و مرام قديم عرب، وجهاد ر

اي بـود كـه    اين اولين غزوه. اين پندار غلط تا شروع اين غزوه وجود داشتدانستند و  مي
فقـط  «: بـا صـراحت اعـالم فرمودنـد     در آن اين تصور از بين برده شد و آن حضـرت  

 .»كنند كه قصدشان جهاد و اعالي كلمة اهللا باشد  توانند در اين جنگ شركت كساني مي
د و غطفان در ماه محـرم سـال هفـتم    خالصه، آن حضرت به منظور دفاع از حمله يهو

را نماينده و جانشين خـود در  » سباع بن عرفطه«هجري از مدينه خارج شدند و حضرت 
تعداد سپاه اسالم يك هزار . از ازواج مطهرات، ام سلمه را با خود بردند. مدينه قرار دادند

تا آن موقع حمـل   ها سوار و باقيمانده پياده بودند، و ششصد نفر بود كه دويست نفر از آن
كردند، اين اولـين بـاري    هاي كوچكي حمل مي ها رواج نداشت، بلكه پرچم علَم در جنگ

داده شـد و  » سعد بـن عبـاده  «و » حباب بن منذر«دو پرچم به . بود كه سه پرچم تهيه شد
پرچم نبوي كه در آن از چادر حضرت عايشه نيز استفاده شده بود به حضرت علي سپرده 

كه سپاه اسالم حركت نمود، عامر بن اكوع كه از شاعران معروف بود شروع  هنگامي. شد
 :به خواندن اين سرود كرد

 اللهـــــــــم لـــــــــوال أنـــــــــت مـــــــــا اهتـــــــــدينا
 فــــــــــاغفر فــــــــــداء لــــــــــك مــــــــــا اتقينــــــــــا

 

 وال تصـــــــــــــــــــــــــــــدقنا وال صـــــــــــــــــــــــــــــلينا
 والقـــــــــــــــــــــــين ســـــــــــــــــــــــكينة علينـــــــــــــــــــــــا

 

ـــــــــا  إنـــــــــا إذا صـــــــــيح بنـــــــــا أتين
ــــــــاقــــــــدام وثبــــــــت األ  إن القين

 لصــــــــــياح عولــــــــــوا علينــــــــــاوبا
 

ه نـه صـدق  . شـديم  اگر عنايات و الطاف الهي نبود، مـا هـدايت نمـي   ! دا سوگندبه خ«
ايم،  اوامري كه به جاي نياورده! ما فداي تو گرديم! بار الها .خوانديم داديم و نه نماز مي مي

                                                                                                             
ها نيستند، لذا آنان به اسباب و علل  نگاران به دنبال علل غزوه خيبر، بلكه علل تمام غزوه سيره
شود كه تمام اين وقايع  از بررسي و تحقيق بيشتر معلوم مي ولي. ها كاري ندارند ها و ترتيب آن غزوه
 )سليمان ندوي. (هاي يك زنجير هستند حلقه
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ما ملتي هسـتيم كـه هرگـاه بـراي     . مان فرما ما را مورد مغفرت قرار بده و پايداري نصيب
مردم ! قدم گردان يم، حاضر خواهيم شد و ما را در اين راه ثابتجنگ و پيكار خوانده شو

 .»اند ا فرياد از ما كمك و ياري خواستهب
، در مسند احمد بن حنبل نيز اند شدهاين اشعار در صحيح مسلم و صحيح بخاري ذكر 

چند شعر به همين مضمون مذكور است، دو مصراع اول با اندك تفاوتي در صحيح مسلم 
 .خيبر مذكور اندو در مبحث 

 إن الــــــــــــذين قــــــــــــد بغــــــــــــوا علينــــــــــــا
ـــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــة أبين  إذا أرادوا فتن
 ونحـــــن عـــــن فضـــــلك مـــــا اســـــتغنينا

 

اي برپـا سـازد،    ما ملتي هستيم كه هرگاه قومي بخواهد بر ما جور و جفا كند، و فتنـه «
 .»نياز نيستيم ما از الطاف و عنايات تو بي! اي خدا. رويم زير بار آنان نمي

چون . ير راه به ميداني رسيدند، صحابه با صداي بلند تكبير گفتندسپاهيان اسالم در مس
حضـرت  آن  .رعي همـواره تـداوم داشـت   تعليم و تربيت و رعايت نكات دقيق ش سلسلة

زيرا شما يك آدم كر و يا كسـي را كـه از شـما دور اسـت      آهسته تكبير گوييد،: فرمودند
Pاه استد با شما همريكن خوانيد، كسي را كه شما صدا مي نمي

)
516F

1(
P. 

 در اين غزوه تعدادي از زنان با ميل خود شركت كرده بودنـد، وقتـي رسـول اكـرم     
چه كسي و بـا اجـازة    شما همراه با: ها را خواندند و با لهجة تند فرمودند مطلع شدند، آن

ايـم كـه از طريـق اجـرت نـخ       ما براي اين آمده: نان عرض كردندايد؟ آ چه شخصي آمده
ن، وسـايل و دارو همـراه   همچنين براي مداواي مجروحـا . مك كنيمريسي به مجاهدين ك

پس از فتح خيبـر،  . رسانيم كنيم و به مجاهدين مي عالوه بر اين، تير حمل مي .خود داريم
ند، ولـي ايـن   تمال غنيمت را تقسيم كردند، سهميه آنان را نيز پرداخ وقتي آن حضرت 

و اسباب نبود، درهم و دينار نبـود، فقـط    سهم چه بود؟ طال و نقره و جواهرات نبود، مال
 .خرما بود كه ميان تمام مجاهدين تقسيم شده بود و زنان نيز از آن سهمي برده بودند

                                           
 .صحيح بخاري، غزوة خيبر -1
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 .مذكور است باب في المرأة والعبد يخدمان من العتيمةاين واقعه در ابوداود، 
داشتند ت ها زنان نيز شرك شود كه در اكثر غزوه از تمام كتب حديث و سيره معلوم مي

قبالً ذكر شد كـه در غـزوه   . پرداختند رساندن به تشنگان ميكه به مداواي مجروحان، آب 
 .داد كرد و به مجروحان آب مي احد حضرت عايشه ل نيز مشك را پر از آب مي

ولي اين امر كه زنان در ميدان نبرد تيرها را از ميدان گردآوري كـرده و بـه مجاهـدين    
با سند صحيح و متصل ذكر شده و اين كمترين چيزي بود » وداوداب«رساندند، فقط در  مي

 .كه از زنان عرب متوقع بود
آينـد، لـذا آن    ي اهـل خيبـر مـي   پيشاپيش معلوم شده بود كه غطفان بـه كمـك و يـار   

كه ميان غطفان و خيبـر بـود اردو زدنـد و اسـباب، خيمـه و      » رجيع«در محل  حضرت
Pخرگاه و زنان را در آنجا گذاشتند

)
517F

1(
P .      وقتـي  . سپاه اسـالم بـه سـوي خيبـر حركـت كـرد

ها آگاه شدند كه سپاه اسالم به سوي خيبر در حركت است، مسلح شـده و بـراي    غطفاني
پس از اين كه مقداري به سوي خيبر رفته بودند، احساس كردند كـه  . مبارزه خارج شدند

Pهايشان در خطر است، از اين جهت برگشتند خانه

)
518F

2(
P .    م داشـت خيبـر شـش قلعـه محكـ :

 .»مربط«و » شق«، »قصارة«، »نطاه«، »قموص«، »سالم«
هـا   آن از تمـام . ت هزار مرد جنگجو در آنجا مستقر بودنديسطبق بيان تاريخ يعقوبي، ب

زنـي وي   پهلوان معروف عرب كه قدرت شمشـير » مرحب« .، بود»قموص«محكمتر، قلعه 
Pبود شد، رئيس همين قبيله زده ميبرابر با هزار سوار تخمين 

)
519F

3(
P. 

خاندان ابن ابي الحقيق كه از مدينه اخراج شده بودند در خيبر اقامت گزيدند و جـزو  
) محلـي در نزديـك خيبـر   (» صـهباء «وقتي سپاه اسالم بـه محـل   . سران خيبر قرار گرفتند

نماز عصر را در همانجـا خواندنـد،    رسيد، وقت نماز عصر فرا رسيده بود، پيامبر اكرم 

                                           
 .تحت عنوان رجيع مذكور است 299/  4اين تفصيل در معجم البلدان  -1

َزلِ  َسِمَعتْ  َلمَّا َغَطَفانَ  َأنَّ  فـَبَـَلَغِني«: اصل عبارت چنين است 1575/  2طبري  -2  َخْيبـََر،  اهللا رسول ِبَمنـْ
 .»...الخ َساُروا ِإَذا َحتَّى َعَلْيِه، يـَُهودَ  لُِيظَاِهُروا َخَرُجوا ثُمَّ  َلُه، َجَمُعوا

 .52/  2تاريخ يعقوبي  -3
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. شام عبارت از مقداري آرد جو بود كـه در آب خـيس كـرده بودنـد    . سپس شام خوردند
شبانگاه سپاه اسالم به حوالي خيبر رسيد، آبادي خيبر مشـاهده شـد، آن حضـرت فرمـان     

 :توقف دادند، آنگاه اين دعا را خواندند
رَ  َنْسأَُلكَ  ِإنَّااللهم « رَ  اْلَقْريَةِ  َهِذهِ  َخيـْ رَ  َأْهِلَها َوَخيـْ  َأْهِلَها َوَشرِّ  َشرَِّها ِمنْ  ِبكَ  َونـَُعوذُ  ا،ِفيهَ  َما َوَخيـْ
 )ابن هشام(» ِفيَها َما َوَشرِّ 
، خواهيم ما از تو خير اين آبادي و خير اهل آن و خير آنچه در آن است را مي! بار الها«

 .»آوريم آنچه در آن هست، به تو پناه مي و از شر آن و شر اهل آن و شر
ن حضرت چنين بـود كـه هرگـاه وارد شـهر و آبـادي      عادت آ :ابن هشام نوشته است

چونكه روش و ضابطة آن حضرت اين بود كـه  . خواندند شدند، نخست اين دعا را مي مي
كردند، از اين جهت شب را در همانجا سپري نمودند و  هيچگاه شبانه بر محلي حمله نمي

د آورده و مـواد  يهوديان، زنان را در يـك قلعـه مسـتحكم گـر    . بامدادان وارد خيبر شدند
تجمـع  » قموص«و » نطاة«هاي  ذخيره كرده مردان جنگي در قلعه» ناعم«غذايي را در قلعة 

آوران  آمد و به جنگ» نطاة«بيمار بود، با وجود اين، به قلعه » سالم بن مشكم«. كرده بودند
 .پيوست

ي اي برا جنگيدن نبود، ولي چون يهود با ساز و برگ فوق العاده هدف آن حضرت 
اي ايـراد   ق كردنـد و خطبـه  صحابه را به جهاد تشـوي  جنگيدن آماده شدند، پيامبر اكرم 

 :در تاريخ خميس مرقوم است .فرمودند
 على وحرضهم ونصحهم أصحابه وعظ تحاربي اليهود نأ وسلم عليه اهللا صلى يالنب تيقن ولما«

 .»الجهاد
، صـحابه را موعظـه   انـد  شـده  هنگامي كه پيامبر به يقين دانستند كه يهود آماده جنگ«

 .»كرده و به جهاد تشويق نمودند
با رشـادت فـوق   » محمود بن مسلمه«. ور شد حمله» ناعم«به قلعة  سپاه اسالم، نخست

اي حمله كرد و تا دير با آنان جنگيد، ولي بر اثر شدت گرما به منظور رفع خسـتگي   العاده
از بـاالي قلعـه سـنگ بـزرگ آسـياي      » كنانه بن ربيع«. اندكي در ساية ديوار قلعه نشست
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Pدستي را بر سرش پرتاب كرد كه بر اثر آن به شهادت رسيد

)
520F

1(
P .  زودي فـتح   ولي قلعـه بـه

 .ها با سهولت و آساني فتح شدند ساير قلعه» ناعم«پس از فتح قلعة  گرديد،
حضـرت ابـوبكر و    رسـول اكـرم   . بود» مرحب«مقر فرماندهي » قموص«البته قلعه 

طبـري  . را براي فتح آن اعزام نمود، ولي آنان موفق بـه فـتح آن نشـدند    حضرت عمر ب
روايت كرده است كه وقتي اهل خيبر براي مبارزه از قلعه خارج شدند، حضرت عمر تاب 

مقاومت همراهـان  مقاومت نياورد و به محضر آن حضرت حضور يافت و از عدم ثبات و 
طبري اين روايت . اين امر متهم كردند اما همراهان، خود وي را به .لب به شكايت گشود

بسياري از علما روايات . است» عوف«آن  سلسلةرا با سندي نقل كرده كه يكي از راويان 
كـرد،   از وي روايـت مـي  » بنـدار «اند، ولي هنگامي كه محدث  و را مورد اعتماد قرار دادها

سـنگيني اسـت،   او رافضي و شيطان است، گرچه جمله بسـيار  : نسبت به او اظهار داشت
اعتبـاري روايـت    ا دليـل بـي  بودن وي شكي نيست و اين امر هم به نظر مـ  ولي در رافضي

اي كه در آن بيان فرار و عـدم ثبـات حضـرت عمـر ذكـر       اما بديهي است واقعه .شود نمي
شود، و راوي آن رافضي هم باشد، چنين روايتي چه رتبه و مقامي خواهد داشت؟ عـالوه  

. كنـد  يان اين واقعه عبداهللا بن بريده است كه از پدر خود روايـت مـي  يكي از راو ،بر اين
ليكن محدثين در اين امر ترديد دارند كه روايات او كه از پدرش منقول اند، صحيح اند يا 

 خير؟
نخست، بزرگـان صـحابه اعـزام    » قموص«البته اينقدر صحيح است كه براي فتح قلعة 

راي آنان مقدر نبود، بلكه مشـيت الهـي چنـان قـرار     شده بودند، ولي نيل افتخار اين فتح ب
هنگامي كه فـتح خيبـر بـه طـول     . گرفته بود كه اين فتح به دست كس ديگري انجام شود

فردا پرچم جهاد را به دست كسي خواهم سـپرد  : انجاميد، يك شب پيامبر گرامي فرمودند
ت دارد و خـدا  او خدا و رسول را دوس. كه خداوند بر دست وي فتح نصيب خواهد كرد

Pو رسول نيز او را دوست دارند

)
521F

2(
P .   اين جمله افتخارآميز آرزو و اميدهاي زيـادي در ميـان

                                           
 .اين تفصيل از تاريخ خميس گرفته شده است. اين مطلب در دو جا در ابن هشام ذكر شده -1

 .حيح بخاري مذكور استاين واقعه در ص -2
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اصـحاب كـرام   . مسلمانان ايجاد كرد و اين شب با اميدها و آرزوهاي زيادي سـپري شـد  
تمام شب را با شادي توأم با دلهره و اضطراب سپري كردند و همه منتظر اين بودنـد كـه   

 .شود مدال بزرگ افتخار، نصيب چه كسي مي اين نشان و
و نظر وااليي كه داشت، هيچگاه تصور سيادت  بر اثر تواضع، قناعت حضرت عمر 

 »باب فضـايل علـي  «و فرماندهي در قلبش خطور نكرد، اما همچنانكه در صحيح مسلم 
كند كه در آن شب، ضبط و تحمـل ايـن امـور از دسـتم      مذكور است، خودش اعتراف مي

و آرزو كردم كه فردا اين فضيلت بزرگ نصيب من گردد و پرچمدار اسالم و فـاتح   رفت
 .خيبر من باشم

علي كجاسـت؟ ايـن   : بامدادان ناگهان صداي آشناي پيامبر به گوش رسيد كه فرمودند
دانسـتند   سخن بسيار غير منتظره بود، زيرا علي با بيماري درد چشم دچار بود و همه مـي 

 پيـامبر اكـرم   . حال، حضرت علـي حاضـر شـد   در هر. ذور استه وي از جنگيدن معك
لعاب دهان مبارك خود را در چشمش كشيد و در حقش دعا نمود، آنگاه پـرچم را بـه او   

: ها را مسلمان كنم؟ آن حضـرت فرمودنـد   آيا با يهود بجنگم و آن: علي عرض كرد. سپرد
ها هم با دعـوت تـو بـه اسـالم      اگر يك نفر از آن! اسالم را با ماليمت بر آنان عرضه كن«

)P)522F1»رنگ برايت بهتر خواهد بود مشرف شود، از شتران سرخ
P. 

شدن و يا انعقـاد پيمـان صـلح و     اما يهود تصميم خود را گرفته بودند و براي مسلمان
در حـالي كـه طبـق    » مرحـب «وقتي سپاه اسالم به قلعه نزديك شد،  ،آشتي حاضر نشدند

 :خواند، از قلعه بيرون آمد مي رسم قهرمانان عرب اين رجز را
 قـد علمـت خيبـر أنـي مرحـب
 شــاكي الســالح بطــل مجــرب

 

دهد كه من مرحب، قهرماني كارآزموده و مجهز با سـالح   در و ديوار خيبر گواهي مي«
 .»جنگي هستم

                                           
 .اين واقعه به طور مفصل در صحيح بخاري مذكور است -1
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زره يماني بر تن داشت و كالهي كـه از سـنگ تراشـيده    . غرق در سالح بود» مرحب«
در ايـن موقـع،    .شد، بر سر نهـاده بـود   استفاده مي از آن» خود كاله«شده بود و به عنوان 

 :حضرت علي در پاسخ به رجز وي، اين رجز را سرود
 أنا الـذي سـمتني أمـي حيـدره
ــه المنظــرة  كليــث غابــات كري

 

مـرد دالور و شـير مهيـب    . نـام نهـاده  » شـير «من آن كسي هستم كه مادرم مرا حيدر «
 .»ها هستم بيشه

پايان يافت و دو قهرمان كفر و اسالم رو در روي يكـديگر قـرار   رجزهاي دو قهرمان 
ها آغاز شد و صداي عجيب و مهيبي محيط نبرد را فرا  چكاچك شمشيرها و نيزه. گرفتند
ناگهان شمشير برندة قهرمان اسالم بر فرق مرحب فـرود آمـد و كـاله خُـود او را     . گرفت

نگين و سـخت بـود كـه    چنـان سـ  اين ضـربت  . نيم ساخت شكافت و سر را تا دندان دو
Pسپاه اسالم رسيد صداي آن به گوش

)
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1(
P. 

حادثـة بـزرگ و اعجـاب    غلتيدن مرحب، قهرمان بزرگ يهـود، يـك    به خاك و خون
. آميزي همراه بـوده اسـت   از اين جهت، نقل آن با شايعات و سخنان اغراق .برانگيزي بود

به مرحب حملـه نمـود، او    وقتي حضرت علي با شمشير: مذكور است» معالم التنزيل«در 
خواست با سپر خود حمله را دفع كند، ولي ذوالفقار بر فرق سرش فـرود آمـد و خُـود و    

نيم كرد، چـون مرحـب بـه قتـل رسـيد، يهـود بـر         ها آن را دو سرش را شكافته تا دندان
ايشـان بالدرنـگ    اً سپر از دست علي بـر زمـين افتـاد،   حضرت علي يورش آوردند، اتفاق

له را كه تمام آن از سنگ ساخته شده بود، از جا بركند و بـه عنـوان سـپر از آن    دروازة قع
بعد از اين جريان، ابورافع با هفت نفـر خواسـت دروازه خيبـر را از جـايش     . استفاده كرد

اين روايات را ابن اسحاق و حاكم روايت . بردارد، اما نتوانست آن را از جايش تكان دهد
 .جعول اند، واقعيت ندارند، ولي افسانه و ماند كرده

                                           
 .طبري، اين اشعار و واقعات به طور مختصر در صحيح مسلم غزوة خيبر مذكور اند -1
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متـام ايـن روايـات پـوچ و دور از (» َواِهيَـةٌ  ُكلَُّهـا«: گويـد  عالمه سخاوي در مقاصد حسـنه مـي  
عالمــه ذهبــی در ميــزان االعتــدال در بيــان حــال علــی بــن فــروخ ايــن روايــات را نقــل منــوده و  .)واقعيــت انــد

ن روايـــات را نقـــل کـــرده، در يکـــی از آن ابـــن هشـــام از طرقـــی کـــه ايـــ. ايـــن روايـــات منکـــر اســـت: نويســد می
روايـات نـام يکـی از راويــان را تـرک کـرده اســت و در روايـاتی ديگـر بــا وجـود ايـن نقــص مشـرتک، بريـده بــن 

Pدانند سفيان وجود دارد که او را امام خباری، ابوداود و دارقطنی معترب منی

)
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بن مسلمه به قتل  و موسي بن عقبه و واقدي، مرحب را محمد طبق روايت ابن اسحق
. در مسند احمد ابن حنبل و نووي شرح مسلم نيز چنين روايتي مذكور است. رسانده بود

قاتل مرحب و فـاتح خيبـر معرفـي    حضرت علي ) 39/  2(ولي در صحيح مسلم و حاكم 
 .و همين اصح الروايات است شده

ه نود و سه در اين غزو. بعد از بيست روز محاصره فتح گرديد» قموص«خالصه، قلعه 
ها مرحب، حارث، اسير، ياسير و عامر بودند، كشته شـدند   ترين آن نفر از يهود كه معروف

ها را ابن سعد مفصالً ذكر كرده است، بـه شـهادت    و پانزده نفر از مسلمانان كه اسامي آن
هاي خيبر را مسلمانان به تصرف خـود درآوردنـد، ولـي يهـود      بعد از فتح، زمين. رسيدند

ها را در اختيار ما بگذاريد، ما نصـف محصـوالت را بـه شـما      كردند كه زمين درخواست
آوري محصـوالت آن   هنگـام جمـع  . واقـع شـد   هـا مـورد قبـول    دهيم، درخواسـت آن  مي

كرد  فرستادند، او محصوالت را به دو قسمت تقسيم مي عبداهللا بن رواحه را مي حضرت
يهود از ايـن عـدالت متحيـر شـده     . اريديكي از اين دو قسمت را برد: گفت و به يهود مي

)P)525F2»زمين و آسمان با همين عدالت استوارند«: گفتند مي
P. 

هاي خيبر ميان مسلماناني كه در آن غزوه شركت داشتند، تقسـيم شـدند و يـك     زمين
طبق عوم روايات، عالوه بر خمسي كه از مـال  . تعلق گرفت ها به رسول اكرم  پنجم آن

نيـز بـه طـور    » صـفي «گرفـت، سـهمي ديگـر بـه نـام       لق ميتع غنيمت به آن حضرت 

                                           
 .بن سفيان ةبريد جمةميزان االعتدال، تر -1

بـوداود، بـاب المسـاقات    اصل روايـت در ا . 1589/ ذكر فتح خيبر، طبري  27/ فتوح البلدان بالذري  -2
 .موجود است



 فروغ جاويدان   524

همسـر  (روي همين اساس، حضرت صـفيه  . شد اختصاصي براي ايشان در نظر گرفته مي
 .را انتخاب نموده آزاد و سپس با وي ازدواج كردند) كنانه بن ربيع

 حضرت صفيه ى تحقيقي پيرامون واقعه

صـفيه كنيـزي بـود كـه     : تنسبت به حضرت صفيه در بعضي از كتب حديث آمده اس
سپس تـذكرة حسـن و زيبـايي او در محضـر     . او را به دحيه كلبي داده بود پيامبر اكرم 
آن حضرت او را به منظور نكاح از دحيه براي خود طلبيدنـد  . به ميان آمد رسول اكرم 

معاندين و مخالفين، اين روايت را آب و تاب بسيار . و در عوض به وي هفت كنيز دادند
وقتي اين مطلب در اصل روايت موجود اسـت،  . اند آن را در پيراية بدي بيان داشته ده ودا

در حقيقـت ايـن   . دهنـد  بديهي است كه معاندين آن را در شك و رنگ خاصي جلوه مـي 
واقعه از انس منقول است، ولي از خود انس روايات مختلفي كه باهم تفاوت دارنـد نقـل   

 .گرديده است
ي در بحث غزوة خيبر ذكر شده آن تصريح شده اسـت كـه وقتـي    روايتي كه در بخار

را بـراي آن حضـرت بيـان كردنـد و     » صفيه«قلعة خيبر فتح گرديد، مردم جمال و حسن 
 :الفاظ روايت چنين است. ايشان او را براي نكاح و همسري براي خود برگزيدند

 وََكاَنتْ  َزْوُجَها قُِتلَ  َوَقدْ  َأْخَطَب، ْبنِ  ُحَييِّ  بِْنتِ  َصِفيَّةَ  الُ َجمَ  لَهُ  ذُِكرَ  الِحْصَن، َعَلْيهِ  اللَّهُ  فـََتحَ  فـََلمَّا«
 .»لِنَـْفِسهِ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلَّى النَِّبيُّ  فَاْصطََفاَها َعُروًسا،

هنگامي كه خداوند قلعه را به دست مسلمانان فتح كـرد، مسـلمانان حسـن و جمـال     «
آن ) يه در جنـگ كشـته شـده بـود    شـوهر صـف  . (ردنـد صفيه را براي آن حضرت بيـان ك 

 .»او را براي همسري خود برگزيدند حضرت

بـاب  (و صـحيح مسـلم    )باب ما يذكر ما في الفخـذ ( ةولي در بخاري، كتاب الصلو

)526F1(P)مةفضل عتق األ
P     اين روايت انس اينگونه منقول است كه پس از جنـگ، اسـيران گـرد

آن حضـرت بـه وي   . درخواست يك كنيز كرد دحية كلبي از آن حضرت . آورده شدند

                                           
 .مه ثم التزوج بهاأباب فضل عتق  546/  1صحيح مسلم  -1
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خواهد از ميان اسيران انتخاب كنـد، او صـفيه را انتخـاب     اختيار دادند تا هر كنيزي كه مي
 :شخصي نزد پيامبر گرامي آمد و شكايت كرد كه. نمود، ولي مردم اعتراض كردند

 .»َلكَ  ِإالَّ  َتْصُلحُ  الَ  َوالنَِّضيِر، قـَُرْيَظةَ  َسيَِّدةَ  ،ُحَييٍّ  بِْنتَ  َصِفيَّةَ  ِدْحَيةَ  َأْعطَْيتَ  اللَِّه، نَِبيَّ  يَا«
كه وي بانوي قريظه و بنـي نظيـر   داديد، حال آنشما به دحيه صفيه را ! اي پيامبر خدا«

 .»است و او فقط شايسته شما است
در ابوداود و هـردو روايـت   . حضرت صفيه را آزاد كرد و با وي ازدواج نمود آنگاه آن

Pاند شدهقل از انس ن

)
527F
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P . نقـل گرديـده كـه رسـول     » مـازري «در شرح ابوداود قول محدث

 :صفيه را از دحيه گرفت و با وي ازدواج كرد، زيرا اكرم
 .»لما فيه من انتهاكها مع مرتبتها وكونها بنت سيدهم«
ماندن او نزد  ،از اين جهت. چون رتبه و منزلت وي عالي بود و دختر رئيس يهود بود«

 .»خور شأن وي نبودديگري در 
 :چنين بحث نموده استظ ابن حجر نيز در فتح الباري اينحاف

بديهي است كه پس از تار و مارشدن خانوادة صفيه، او يا به صـورت كنيـز در دسـت    
در هر صورت او دختـر رئـيس خيبـر و    . كرد گرفت و يا با كسي ازدواج مي كسي قرار مي

در . و همسرش هردو بـه قتـل رسـيده بودنـد     پدر. همسرش نيز رئيس قبيله بنونضير بود
چنين حالي براي طيب و تسلّي خاطر و رعايت موقعيت اجتماعي و رفع غم و انـدوهش،  

ايـن  . او را بـه عقـد و نكـاح خـود درآورد     اي نبود كه آن حضرت  جز اين ديگر چاره
ولـي آن  . بـاقي بمانـد   امكان نيز وجود داشـت كـه او بـه صـورت كنيـز آن حضـرت       

 .به لحاظ عظمت و احترام خانوادة او، وي را آزاد و سپس با او ازدواج كردند تحضر
به او اختيار دادنـد كـه پـس از     آن حضرت : در مسند احمد ابن حنبل مذكور است

آزادي نزد خانوادة خود برود و يا در نكاح آن حضـرت قـرار گيـرد، او راه دوم را قبـول     
Pحضرت قرار گيرد كرد، يعني اين كه در عقد و نكاح آن

)
528F

2(
P . عالوه بر حسن خلق، ترحم و

                                           
 .الصفي سهمِ في جاء ما بابابوداود،  -1

 .138/  3مسند ابن حنبل  -2
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تسلّي خاطر، اين اقدام به لحاظ جنبة سياسي و مذهبي نيز يك امر مهم و بجايي بود، زيرا 
كردنـد كـه    ها درك مـي  شد و همة آن كه باعث جذب و رغبت اعراب به سوي اسالم مي

در غزوة . تحسيني دارد اسالم با وارثان دشمنان خود، چگونه رفتار و سلوك خوب و قابل
پـس  . نيز اينگونه رفتار شد كه اثرات مطلوبي بر جاي گذاشت» جويريه«بني المصطلق با 

 .چند روزي در آنجا ماندند و سپس به مدينه برگشتند از فتح خيبر، پيامبر اكرم 
شد، ولي طرز عمل آنان  گرچه به يهود امان كامل داده شد و با آنان به خوبي رفتار مي

مقدمه اين امر، نخست اين بود كه روزي زينب همسـر  . انگيز بود وسته باغيانه و شرارتپي
آن حضرت دعـوتش  . رسول اكرم و چند نفر از ياران او را دعوت كرد ،»سالم بن مشكم«

رسول اكرم يك لقمه خوردنـد و  . زهر قرار داده بود زينب در غذاي پيامبر . را پذيرفتند
بـه خـوردن غـذا ادامـه داد و     » بشر بن برار«داري كردند، ولي از خوردن بيش از آن خود

رسول اكرم زينب را احضار و از وي تحقيقاتي بـه عمـل   . سرانجام بر اثر آن، وفات نمود
مـا بـه ايـن خـاطر غـذا را مسـموم       : يهود اظهار داشـتند . آورد، او به جرمش اعتراف كرد

ثير نخواهـد كـرد و اگـر پيـامبر     ا تـأ حق هستيد، زهر بر شم نموديم كه اگر شما پيامبر بر
 .نيستيد ما از شر شما رهايي خواهيم يافت

بنابراين، هـيچ  . گرفتند آن حضرت هيچگاه براي امور شخصي خود از كسي انتقام نمي
بـر اثـر زهـر وفـات     » بشر«تعرضي به زينب نكردند، ولي پس از دو سه روز كه حضرت 

در دوران » محيصه«و » عبداهللا بن سهيل«ار يك ب. كرد، زينب به طور قصاص به قتل رسيد
ه قتل رساندند و جسدش را در جـوي  رفتند، يهود عبداهللا را با فريب بسالي به خيبر  قحط

 آن. حضور يافت و ماجرا را بيان كـرد  به محضر رسول اكرم » محيصه«. نهري افكندند
: اند؟ او اظهار داشت هكني كه يهود او را به قتل رساند تو سوگند ياد مي: حضرت فرمودند

بهاي او را آنگاه رسول اكرم خون. كنند اد ميرسانند و سوگند ي اه نفر را به قتل ميجآنان پن
يهود در دوران خالفت حضرت عمر . از بيت المال پرداخت كرد و به يهود تعرضي ننمود

داختنـد بـه   عبداهللا بن عمر را از باالي خانه در حالي كه خوابيده بود، پـايين ان  فاروق 
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كـه  كردند، تـا اين  رت و فساد برپا مييهود همواره شرا. طوري كه دست و پايش شكستند
Pها را به سرزمين شام تبعيد نمود حضرت عمر به ناچار آن

)
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P. 

نويسان مرتكب خطاي بزرگي شده و روايت بسيار غلطـي را   در بيان وقايع خيبر، سيره
واقعه از اين قرار است كـه  . شهرت يافته استكه در بيشتر كتب نقل شده و  اند كردهنقل 

ولي وقتي . كه هيچ چيزي را مخفي نكننده يهود امان دادند، مشروط بر اينب پيامبر اكرم 
دادن يك خزانه خودداري كرد، آن حضرت به زبير دسـتور دادنـد    از نشان» كنانه بن ربيع«

سرانجام، كنانه بـه دسـتور   . دتا از وي تحقيق به عمل آورد و محل اختفاي گنج را پيدا كن
آن حضرت به محمد بن مسلمه سپرده شد تا در عوض بـرادرش محمـود، او را بـه قتـل     

Pبعد از قتل او، تمام يهوديان غالم و كنيز قرار داده شدند. برساند

)
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P. 

فقط اين قسمت از روايت صحيح است كه كنانه كشته شـد، ولـي علـت كشـتن وي،     
يست، بلكه علت آن اين است كه وي يكي از افسران رشـيد  خودداري از بيان محل گنج ن

 :در طبري تصريح شده كه .د بن مسلمه را به قتل رسانده بوداسالم، محمو
)P)531F3»َمْسَلَمةَ  ْبنِ  َمْحُمودِ  بَِأِخيهِ  ُعنُـَقهُ  َفَضَربَ  َمْسَلَمَة، ْبنِ  ُمَحمَّدِ  ِإَلى اللَّهِ  َرُسولُ  َدفـََعهُ  ثُمَّ «

P. 
او را به محمد بن مسلمه سپرد و او در عوض برادرش محمـود،   پس رسول اكرم «

 .»وي را به قتل رساند
ندادن گنج را طبري و ابـن هشـام از ابـن    ه به علت نشان روايت مربوط به كشتن كنان

محـدثين  . ، ولي ابن اسحاق نام راويان مافوق خود را ذكر نكرده استاند كردهاسحاق نقل 
كـرد و ايـن    ه ابن اسحاق وقايع مغازي را از يهود نقل ميك اند كردهدر كتب رجال تصيح 

. روايت نيز از همان دسته است و به همين دليل، نام راويان مافوق را ذكـر ننمـوده اسـت   
شان نداد شـكنجه  اند كه او به خاطر اين كه محل گنج را ن بعضي از راويان مغرض نوشته

ص به صرف ايـن كـه بـه محـل     در حالي كه شكنجه و آزار يك شخ شد و به قتل رسيد؛
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و خالف مروت و اخالق حسنة  قرارداشتن گنج اعتراف نكند، دور از شأن رسول اكرم 
 دهـد،  اده اسـت، مـورد آزار قـرار نمـي    شخصيتي كه كسي را كه به او زهر د! ايشان است

چگونه براي حصول درهم و دينار، فرمان شكنجه يك يهود را براي گرفتن اعتراف از او، 
 !كند؟ مي صادر

امان داده شده بود مشروط بر » كنانه بن ابي الحقيق«اصل جريان در اين حد بود كه به 
Pاين كه شرارت و نقض عهد نكند

)
532F

1(
P .    بلكه در يك روايت مذكور اسـت كـه وي پذيرفتـه

Pبود كه اگر مرتكب شرارت و فريب شود، مستحق قتل خواهد بود

)
533F

2(
P .  كنانه نقض عهـد و

او محمود بن مسـلمه را بـه قتـل رسـاند و     . كه بسته بود نقض شدشرارت كرد و پيماني 
همچنانكه در سطرهاي گذشته بـه نقـل از    ،شد بايست كشته مي حاال به عنوان قصاص مي

 .طبري ذكر گرديد
 :اند ن چه وقايعي بر اين روايت افزودهحاال توجه كنيم كه مغرضين و ناآگاها

و قاتل محمود بن مسلمه و مستحق قتل  كردن محل گنج بود متهم به پنهان» كنانه« -1
بود، در صورتي كه ابن سعد از بكر بن عبدالرحمن روايتي كه به طور متصل نقـل  

فضرب أعناقهمـا «: همراه با كنانه برادرش نيز به قتل رسيد: كرده در آن مذكور است
)P)534F3»وسبيء أهليهمـا

P )    هـا را اسـير    آن حضرت هردو را بـه قتـل رسـانده خـانوادة آن
).ندكرد

نقل كرده، از اين هم فراتر رفتـه  » عفان بن مسلم«در روايتي ديگر كه از  ابن سعد -2
عالوه بر آن دو برادر، تمام يهود اسـير شـده و غـالم و كنيـز قـرار      : دارد اظهار مي

:گرفتند
)P)535F4»فلما وجد المال الذي غيبوه في مسك الجمل سبيء نساءهم«

P. 
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ر پوست شتر مخفـي كـرده بودنـد، زنـان     هنگامي كه آن گنج يافته شد و آن را د«
 .»ها اسير شده كنيز قرار گرفتند آن

ولي وقتي اين روايات با اصول و معيارهاي محدثين سنجيده شـوند حقيقـت روشـن    
 .شود مي

بلكه تـا زمـان    ،كشته نشد» كنانه«در اين باره در صحيح بخاري تصريح شده كه برادر 
 :در قيد حيات بود خالفت عمر فاروق 

 َوَقدْ  أَُتْخرُِجَنا الُمْؤِمِنيَن، َأِميرَ  يَا: فـََقالَ  الُحَقْيِق، أَِبي بَِني َأَحدُ  أَتَاهُ  َذِلكَ  َعَلى ُعَمرُ  َأْجَمعَ  فـََلمَّا«
)P)536F1»اَألْمَوالِ  َعَلى َوَعاَمَلَنا َوَسلََّم، َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلَّى ُمَحمَّدٌ  َأقـَرَّنَا

P. 
سـرزمين حجـاز را كـرد، يكـي از فرزنـدان       آنگاه چون عمر قصـد اخـراج يهـود از   «

كنيد، حال آن كه مـا   شما ما را اخراج مي! اي اميرالمؤمنين: ابوالحقيق نزد وي آمد و گفت
 .»را محمد اجازه اقامت داده و جزيه بر ما تعيين كرده بودند

ـ  كنانـه  «رادر حافظ ابن حجر در فتح الباري تصريح كرده است كه اين شخص همان ب
 :حافظ ابن قيم در زاد المعاد چنين اظهار نظر كرده است .بود» لحقيقابن ابي ا

 .»اْلُحَقْيقِ  أَِبي ابـَْنيْ  ِإالَّ  الصُّْلحِ  بـَْعدَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  يـَْقُتلْ  َوَلمْ «
 بعد از صلح عالوه بر دو فرزند ابن ابي الحقيق ديگر كسي را به قتـل  حضرت  آن«

 .»نرساند
رسـيد، احتمـاالً    ولي چنانچه عبارت فوق از كتاب صحيح بخاري، به رؤيت ايشان مي

بحـث شـده اسـت، فقـط     » ارض خيبر«در ابوداود جايي كه از . كرد چنين اظهار نظر نمي
اين نكته نيز قابل بـه يـادآوري اسـت كـه در     . را نوشته است» ابن ابي الحقيق«شدن  كشته

آن : پرسـيده بـود  ) عموي حي بن اخطـب (» سعيه«از  سول اكرم ر: ابوداود مرقوم است
فقـط بـه    با وجود اين، آن حضرت . ها شد صرف جنگ: گنج را چه كردي؟ وي گفت

اين امر دليل بر اين است كه كنانه بر جرم قتل محمود بن مسـلمه  . كشتن كنانه دستور داد
نج، قتـل او بـود، افـراد    قصاص شد و گرنه چنانچه جرم عدم اعتراف به محل اختفاي گـ 

                                           
 .377/  1صحيح بخاري  -1



 فروغ جاويدان   530

اولين اشتباهي كه مورخان مرتكب شدند اين اسـت  . ديگري نيز در اين جرم ملوث بودند
را اختفاي محل گنج قرار دادند و چون در اين جرم كساني ديگر نيز » كنانه«كه علت قتل 

قتل  شركت داشتند، خود به خود اين امر عموميت پيدا كرد كه تمام افراد خاندان كنانه به
 .رسيدند

يعني زمـاني كـه پيـامبر     ه واقعه خيبر در ماه محرم رخ داد،اينقدر مسلم است ك :تذكر
در محـرم جنـگ و جـدال از نظـر     . از مدينه حركت كردند، اواخر ماه محرم بود اكرم 

 .انـد  كـرده لذا محدثين و فقها براي اين امر توجيهات متعـددي ذكـر   . شرعي ممنوع است
ها حرام بود، ولـي بعـداً ايـن     بدو اسالم، جنگيدن در اين ماه در: گويند يبسياري از فقها م
 .حكم منسوخ شد

براي نخستين بار حكم ممنوعيت جنگ در اين آيـه نـازل   : يم نوشته استعالمه ابن ق
 :شد

﴿           ﴾]۲۱۷: البقرة.[ 

 :ازل گرديدسپس در سورة مائده اين آيه ن

﴿                        ﴾]۲: المائدة.[ 

 .در طي اين مدت حكم حرمت باقي بـود اين آيه هشت سال بعد از آية اول نازل شد، 
 :گويد آنگاه مي

 .»ِلُحْكِمِهَما نَاِسخٌ  َرُسوِلهِ  ُسنَّةِ  َوَال  اللَّهِ  ِكَتابِ  ِفي َولَْيسَ «
 .»در كتاب اهللا و سنت رسول اهللا ناسخي براي اين حكم وجود ندارد«

اما كساني كه قايل به جواز هستند، استدالل آنان اين اسـت كـه فـتح حـرم، محاصـره      
انـد، لـذا چنانكـه در     هاي حرام به وقوع پيوسـته  در ماه ها طائف و بيعت رضوان، همة اين

بـر چـه مبنـايي آنـان را جـايز قـرار        حضـرت   گيدن مشروع نبود، آنهاي حرام جن ماه
 داد؟ مي

آغـاز جنـگ در مـاه محـرم جـايز       :دارد حافظ ابن القيم در پاسخ اين شبهه اظهار مـي 
اما اگر هدف، دفاع در مقابل دشمن باشد، به اتفاق جايز است و تمام ايـن وقـايع    نيست،
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رده بودند، بلكه دفـاع  دستي نك ز جنگ پيشبراي آغا حضرت  جنبة دفاعي داشتند و آن
سـفير و نماينـده آن   (بيعت رضوان بـه دنبـال شـايعه قتـل حضـرت عثمـان        .كرده بودند

محاصرة طايف، جنگ مستقلي نبود، بلكه دنبالة جنـگ حنـين   . انجام گرفته بود) حضرت
بود كه در آن، خود كفار از هرسو گرد آمده حملـه كردنـد و فـتح مكـه نتيجـة شكسـت       

Pبود كه آغازگران كفار قريش بودند» حديبيه«

)
537F

1(
P. 

ابن قيم در اين موارد پاسخ مستند و معقول داده است، اما در بحث غـزوة خيبـر ايـن    
عالمه ابـن تيميـه اسـتاد    . مانده است گره را نگشوده است و بحث به صورت ناقص باقي

اب الصحيح لمـن  الجو«ابن قيم، نيز در اينجا مرتكب اشتباهي شده است، وي در كتـاب  

هاي آن حضرت حالت دفاعي داشـتند، فقـط    تمام جنگ: مرقوم داشته »بدل دين المسيح
لكن اگر ايشان بيشـتر توجـه و تـدبر    . هاي بدر و خيبر از اين قاعده مستثني هستند جنگ

چگونگي وقوع غزوه بدر . شد كه بدر و خيبر نيز حالت دفاعي داشتند كردند، ثابت مي مي
شـود كـه    د و از ترتيب وقايع گذشته خيبر و توجه به آن، به خوبي معلوم مـي قبالً بيان ش

 .هاي الزم را كرده بودند يهود و غطفان براي حمله به مدينه آمادگي

 هاي خيبر تقسيم زمين

هاي خيبر به دو قسمت مساوي تقسيم شدند، نصف آن به بيـت المـال و تـأمين     زمين
مجاهديني كه در  .به مجاهدان اختصاص يافتنصف ديگر هاي حكومت اسالمي و  هزينه

آن غزوه شركت داشتند تعداد آنان يك هزار و چهارصد نفر بود كه دويست نفـر از آنـان   
هـا بـه    نصف زمـين  ،از اين جهت .ها است برابر سهم پياده سهم سواران دو. سواره بودند

به رسول . شد يك هزار و هشتصد سهم برابر تقسيم شدند و به هر مجاهد يك سهم داده
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ولرسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم «نيز مانند ساير مجاهدين يك سهم اعطـا گرديـد    اكرم 
)P)538F1»مثل سهم واحدهم

P. 

 حاالت سياسي و احكام فقهي

دشـمنان واقعـي   . بعد از فتح خيبر، دور جديدي از تحوالت سياسي اسالم آغـاز شـد  
به لحاظ مذهب با يكـديگر اخـتالف   ها گرچه  مشركين و يهود، آن: اسالم دو گروه بودند

داشتند، ولي از نظر سياسي به خصوص از جهت مخالفت با مسلمانان با همـديگر متحـد   
 براي مقابلـه بـا آن  . پيمان انصار و يهود خيبر و غطفان بودند يهود مدينه عموماً هم .ودندب

خيبـر  پـس از فـتح   . مشركان مكه و مدينه و منافقين همگي متحد شده بودند حضرت 
 .توان و اقتدار يهود به طور كلي از بين رفت و يكي از بازوهاي مشركين قطع شد

بنابراين، بـه جـز عقايـد و    . تا آن موقع، اسالم از چهار سو در محاصره قرار گرفته بود
. عبادات ضروري شريعت، موقعيت بيان و نزول ديگـر احكـام شـريعت وجـود نداشـت     

طبـق اقتضـاي زمـان و    ) اظهـار داشـته   له همچنانكه حضرت عايشـ (احكام شريعت 
فتح خيبـر  . ها بعداً ذكر خواهد گرديد ، تفصيل آناند شدهحاالت اجتماعي به تدريج نازل 

هاي يهود شـد و از سـوي يـدگر صـلح حديبيـه       انگيزي ها و فتنه رفتن توطئه باعث از بين
 .باعث حصول اطمينان خاطر از جانب مشركان گشت

. ا كرده بودندان براي نزول احكام جديد شريعت، آمادگي پيدروي اين اساس، مسلمان
Pاند كه هنگام فتح خيبر احكام متعدد فقهي جديـد نـازل شـدند    نگاران نوشته سيره

)
539F

2(
P و آن 

 :ها به شرح ذيل است تفصيل آن. ها را  تبليغ و اعالم فرمودند آن حضرت 
.شد كنند حرام خوردن گوشت پرندگاني كه با چنگال خود شكار مي -1
.خوردن گوشت و شير حيوانات درنده حرام گرديد -2
.خوردن گوشت و شير االغ و قاطر حرام شد -3

                                           
 َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلَّى النَِّبيُّ «فتوح البلدان بالذري، غزوه خيبر، در ابوداود حكم ارض خيبر مذكور است كه  -1

 »سليمان ندوي«. »َأَحِدِهمْ  َكَسْهمِ  َسْهٌم، َلهُ  َمَعُهمْ  َوَسلَّمَ 

 .در اينجا از نزول وحي متلو، يعني قرآن مراد نيست -2
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تا آن موقع معمول بود كه آميزش با كنيزان پس از تملك آنان فوراً جايز بـود، در   -4
فتح خيبر استبراء الزم شد، يعني چنانچه حامله باشند تا وضع حمل و در غير اين 

.جايز نيست شيزصورت تا مدت يك ماه آم
.معامله طال و نقره به طور غير مساوي حرام گرديد -5
 .نيز در همين غزوه حرام شد» متعه«در بعضي روايات مذكور است كه  -6

 وادي القري و فدك

هاي بسـياري هسـت و بـه آن     اي قرار دارد كه در آنجا آبادي دره» خيبر«و » تيماء«بين 
در همانجـا زنـدگي   » ثمـود «و » عـاد «ن، اقـوام  در دوران باسـتا . گوينـد  مي» وادي القري«

هنوز » ثمود«و » عاد«مرقوم داشته كه آثار » معجم البلدان«در » ياقوت حموي«. اند كرده مي
پيش از اسالم، يهوديان در آنجـا اقامـت گزيـده و از نظـر زراعـت و      . در آنجا باقي است

نـوان مرگـز يهـود تلقـي     كشاورزي آن منطقه را رونق خاصي داده بودند و آن محيط به ع
Pشد مي

)
540F

1(
P. 

 وادي القري عزيمـت كردنـد، ولـي هـدف     به سوي حضرت  پس از فتح خيبر، آن
» مـدعم «. يهود از قبل آمادة جنگ بودند و فوراً شروع به تيراندازي كردنـد . جنگيدن نبود

آوردن پاالن مركب آن حضرت بـود مـورد اصـابت     كه مشغول پايين غالم رسول اكرم 
عموم مورخان آمـادگي يهـود را بـراي جنـگ ذكـر      . ر گرفت و به شهادت رسيدتيري قرا

 :، ولي امام بيهقي تصريح كرده است كهاند كردهن
َنا َوَقدِ « )P)541F2»تـَْعِبَيةٍ  َعَلى َنُكنْ  َوَلمْ  بِالرَّْميِ  يـَُهودُ  اْستَـْقبَـَلتـْ

P. 
ا آمـاده جنـگ   يهود به مبارزة ما برخاستند و شروع به تيراندازي كردند در حالي كه م«

 .»نبوديم

                                           
 .»سليمان ندوي« 73/  7معجم البلدان  -1

 .213/ زرقاني بر موطا به نقل از بيهقي، باب الجهاد  -2
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 به هرحال، جنگ درگرفت و يهوديان پس از اندك زد و خوردي تسـليم شـدند و بـر   
 .حسب قرارداد خيبر با مسلمانان پيمان صلح بسته شد

 اداي عمره

كان مكـه منعقـد شـده بـود،     طبق قراردادي كه در صلح حديبيه ميان مسلمانان و مشر
توانستند براي اداي عمره به مكه بيايند و پـس از   يك سال بعد از آن قرارداد مي مسلمانان

بـه قصـد عمـره     بنابراين، رسول اكرم . سه روز اقامت و انجام عمره، مكه را ترك كنند
تمام كساني كه در قضيه صلح حديبيـه شـركت داشـتند    «: اعالم آمادگي نموده و فرمودند

 .»براي اداي عمره آمادة حركت شوند
 .دند، بـراي اداي عمـره شـركت داشـتند    كه در قيد حيات بوبدين ترتيب تمام كساني 

، مسـلمانان بـا خـود اسـلحه     يكي از بندهاي قرارداد اين بود كه به هنگام ورود بـه مكـه  
كه هشـت مايـل از مكـه فاصـله     » حجبطن با«ها را در محل  جهت، اسلحهاز اين  .نياورند

پيـامبر گرامـي   . يـين شـدند  ها تع داشت، گذاشتند و دويست نفر سوار براي حفاظت از آن
عبداهللا بن رواحه، در حـالي كـه زمـام    . گويان به سوي حرم حركت كردند لبيك اسالم 

P)542F1:خواند شتر پيامبر را در دست داشت، اين سرود را مي
PP

( 
ــــــار عــــــن ســــــبيله ــــــوا بنــــــي الكف  خل

 

 اليـــــــــوم نضـــــــــربكم علـــــــــى تنزيلـــــــــه
 

 ضـــــــــربًا يزيـــــــــل الهـــــــــام عـــــــــن مقيلـــــــــه
ـــــــــــه ـــــــــــل عـــــــــــن خليل ـــــــــــذهل الخلي  وي

 

از سر راه دور شويد، اگر امروز از ورود به مكـه جلـوگيري كنيـد، مـا بـا      ! كافراناي «
كنـد، و دوسـت را از فكـر و     اي كه سر از تن جـدا مـي   شمشير حمله خواهيم كرد، حمله

 .»خيال دوست فراموش سازد
هـا در انجـام    حضرت بودنـد و آرزوي ديرينـة آن   جمعيت بزرگ صحابه در ركاب آن

پنداشـتند كـه آب و    اهل مكه مي. شدن بود گ مذهبي، در حال برآوردهيكي از فرايض بزر

                                           
 .ر در شمايل ترمذي منقول انداين واقعه و اين اشها -1
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حضـرت   بنابراين، آن. هواي مدينه با مسلمانان ناسازگار شده و آنان را ضيف كرده است
كننـد، يعنـي ماننـد پهلوانـان     » رمـل «دستور دادند تا مسلمانان در سه شوط اول طـواف،  

. نانكه اين سنت تـا امـروز اسـتمرار دارد   چ. هاي خود را تكان دهند حركت نموده و شانه
قــريش مكــه گرچــه بــا دل ناخواســته بــه مســلمانان اجــازه اداي عمــره را دادنــد، ولــي 

لذا بزرگـان قـريش شـهر را تخليـه     . هايشان تحمل مشاهدة آن منظر زيبا را نداشت چشم
: ندآمده اظهار داشـت  هاي اطراف رفتند و پس از سه روز نزد حضرت علي  كرده به كوه

 .بگو كه شرط كامل شده و بر آن عمل گرديده است، لذا مكه را ترك كنيد به محمد 
. حضرت ابالغ كرد و ايشان در همان لحظه مكه را ترك كردنـد  علي پيام آنان را به آن

» !عمـو ! عمـو «در حالي كه » امامه«به نام  م حركت از مكه، دختر خردسال حمزه اهنگ
او را در آغـوش گرفـت، ولـي     افت، حضـرت علـي   حضرت شت گفت به سوي آن مي

. اين دختر عموي مـن اسـت  : جعفر گفت. حضرت جعفر و زيد بن ارثه مدعي وي شدند
. اين دختر برادرزادة مـن اسـت   ،از اين جهت. حمزه برادر ديني من بوده است: زيد گفت

 رم پيامبر اك. همشيرة من است و لذا سرپرست او من هستم: حضرت علي اظهار داشت
اش بود تحويـل   اسماء كه خاله«همة آنان را به لحاظ ادعا در يك رتبه قرار داد و او را به 

)P)543F1»خاله به منزلة مادر است«: داد و فرمود
P. 

**** 

                                           
صدا ! عمو! برادر رضاعي حضرت حمزه بودند، از اين جهت، امامه ايشان را عمو رسول اكرم  -1

قسمت اعظم اين داستان از صحيح بخاري اخذ شده و . گفت كرد و يا طبق عرف عرب چنين مي مي
 .قسمتي از آن از زرقاني به نقل از كتب حديث اقتباس گرديده است
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 غزوة موته

اعـراب  شمشيرهاي شـرقي كـه ميـان    . است» بلقاء«اي در شام، نزديك  دهكده» موته«
Pشدند اي دارند، در همين دهكده ساخته مي شهرت ويژه

)
544F

1(
P. گويد كثير شاعر معروف مي: 

 ).شوند شمشيرهايي كه در موته صيقل و جال داده مي( »صوارم يجلوها يموتة صيقل«
اي نوشتند و به دست حارث بن  نامه» قيصر روم«يا » شاه بصري«به نام  پيامبر اكرم 

 »شرحبيل بـن عمـرو  «اني كه سفير آن حضرت به مرز شام رسيد، زم. عمير ارسال داشتند
كه از جانب قيصر فرماندار مرزهاي شام و از اعراب مسيحي بود، از ورود سفير پيامبر بـه  

اين اقدام ناجوانمردانة شـرحبيل  . آن سرزمين آگاه شد، او را دستگير كرد و به قتل رساند
را سـخت   بـود، رسـول اكـرم     كه بـرخالف عـرف، آداب و اصـول بشـري و جهـاني     

 .خشمگين كرد
به منظور گرفتن انتقام از وي يك سپاه سه هزار نفري تشكيل داد و به  حضرت  آن

حضـرت   زادشـدة آن ه، حضرت زيد بن حارثـه غـالم آ  فرمانده سپا. سوي شام اعزام كرد
ر در صورتي كه زيد شهيد شد، فرمانده سـپاه، جعفـ  : حضرت فرمودند تعيين گرديد و آن

))545F2طيار و اگر او نيز به شهادت رسيد، عبداهللا بن رواحه فرمانده خواهد بود
P .   زيـد غـالم

حضرت و عبداهللا  ديكان آنزحضرت و جعفر طيار برادر حضرت علي و از ن آزادشدة آن
بنابراين، مسلمانان تعجب نمودنـد كـه   . بن رواحه از شرفاي انصار و شاعري معروف بود

چنانكـه ايـن   ! شود ت، زيد بن حارثه به فرماندهي منصوب ميچگونه با وجود اين حضرا
Pهاي آنان قرار گرفت و بگو مگو در اين باره آغاز شد امر بر سر زبان

)
546F

3(
P .   ولـي مسـاوات و

در سـپاهي   حضرت  يك بار آن. كرد اخوت اسالمي چنين ايثار و تسليمي را تقاضا مي
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. د زيد را فرمانده سپاه مقرّر فرمودندكه تمام مهاجرين و انصار شركت داشتند، اسامه فرزن
اي ايـراد   خطبـه  حضـرت   آن. در آن موقع نيز همين سخنان در افواه مردم قرار گرفتند

كـه او  در وي نيز اعتراض داشـتيد، حـال آن  شما بر فرماندهي پ«: فرمودند و اظهار داشتند
 .»يقيناً شايسته فرماندهي بود

أسـامة بـن زيـد فـي عث النبي صلى اهللا عليه وسـلم ب«: چنانكه در صحيح بخاري تحت عنوان
گرچه اين سـپاه بـه   . اين واقعه مفصالً مذكور است )باب المغازي( »الـذي تـوفي فيـه مرضـه

ليـغ  منظور گرفتن انتقام اعزام شد، ولي چون محور اصلي تمام غزوات، دعوت اسالم و تب
Pآنان را به اسالم دعوت دهيد آن بود، فرمان دادند كه نخست

)
547F

1(
P    اگـر اسـالم را پذيرفتنـد ،

 :نيز فرمودند. نيازي به جنگ نيست
به منظور تجليل از شهيد بزرگوار، حارث بن عمير به همان محلي كه وي شهيد شده «

 .»است برويد
ت نموده و براي صحابه دعاي سالمتي سپاه اسالم را مشايع» الوداع ثنية«سپس تا محل 
» شـرحبيل «م از مدينه حركت كرد، جاسوسان بـه  هنگامي كه سپاه اسال. و موفقيت كردند

او براي مقابله با مسلمانان سپاهي متشكل از حدود يكصـد هـزار نفـر گـرد     . اطالع دادند
 .آورد

از سوي ديگر، هرقل قيصر روم سپاه بزرگي از قبايـل عـرب تشـكيل داد و در محـل     
اه شد، خواست تا به وقتي حضرت زيد از اين جريان آگ. خيمه زد »بلقاء«از توابع  »تاب«

هدف اصلي مـا  : گزارش كند، ولي حضرت عبداهللا بن رواحه اظهار داشت حضرت  آن
Pفتح نيست، بلكه شهادت است كه هر وقت ممكن است حاصل شود

)
548F

2(
P. 

هزار نفري امپراطور روم خالصه، سپاه اندك مسلمانان به پيش رفت و بر سپاه يكصد 
حضرت جعفر  پس از وي بين به شهادت رسيد،ر اثر اصابت زوحضرت زيد ب حمله برد،

از اسب پياده شد و نخست دسـت و پاهـاي آن را قطـع كـرد،      .پرچم را به دست گرفت

                                           
 .93/ طبقات ابن سعد جزء مغازي  -1

 .ابن هشام، غزوه موته -2
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سپس چنان شجاعانه و قهرمانانه جنگيد كه سرانجام، بر اثر كثرت ضربات شمشـيرها بـر   
 .زمين افتاد

نود زخم شمشير و او را در حالي كه  من جسد: دارد  بن عمر اظهار ميحضرت عبداهللا
ها بر جلوي قسمت بدنش قرار داشتند،  نيزه بر وي اصابت كرده بود، ديدم و تمام آن زخم

Pهيچ زخمي بر پشتش وجود نداشت

)
549F

1(
P .  پس از شهادت حضرت جعفر، عبداهللا بن رواحـه

 .پرچم را به دست گرفت و او نيز پس از انجام وظيفه به شهادت رسيد
ان بـا شـجاعت و   ايشـ . را به فرماندهي انتخاب كردند آنگاه سپاه اسالم حضرت خالد

ر آن روز هشـت شمشـير از   در صحيح بخاري مـذكور اسـت كـه د    .دالوري تمام جنگيد
هاي روز مسلح  ولي در مقابل ارتش يكصد هزار نفري كه با تمام اسلحه دستش شكست،

نست بجنگند توا و با فنون جنگي آشنايي كامل داشت، يك سپاه سه هزار نفري چگونه مي
 !و مقاومت كند

بزرگترين موفقيت و فتح براي اين سپاه اين بود كه با حيله و تدبير خود را از نـابودي  
شـكت خـورده،   ) به ظاهر(هنگامي كه اين سپاه . در مقابل يك دشمن نيرومند نجات دهد

ـ    مـردم بـه جـاي     .ه بـراي اسـتقبال آنـان بيـرون رفتنـد     نزديك مدينه رسـيد و اهـل مدين
: گفتنـد  ريختند و مـي  هايشان خاك مي ها، بر چهره آمدگويي و اظهار همدردي با آن خوش
)P)550F2!ايد شما از راه خدا فرار كرده! ارياناي فر

P. 

                                           
 .صحيح بخاري -1

خـورده تلقـي نمـوده اسـت و      مؤلف در اينجا بر روايت ابن اسحاق اعتماد كرده اين سپاه را شكست -2
لكن با توجه به اين كه در صحيح بخـاري غـزوة موتـه مـذكور     . داده است همة آنان را عنوان فراري

سلمانان را به شمشير خدا يعني خالد سيف اهللا، پرچم م: است كه رسول اكرم از طريق وحي فرمودند
نگـاران،   سـيره ) فـتح اهللا علـيهم  . (هـا پيـروز كـرد    مسلمانان را بر دشمنان آن دست گرفت و خداوند
يـك گـروه   : انـد  يث در شرح اين فتح و غلبه، نظريات متفاوتي اظهـار داشـته  مورخان و شارحين حد

معتقد است كه مسلمانان كامالً پيروز شدند، گروه ديگري معتقد است كه فـتح و پيـروزي مسـلمانان    
ها و كثرت تعداد كفار، مسـلمانان توانسـتند خـود را از نـابودي      اين است كه با وجود قلّت تعداد آن

گروه سوم معتقد است كه مسلمانان در مقابل دسـتة خاصـي از كفـار    . نشيني كنند قبنجات داده و ع
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حبت شديد مبا حضرت جعفر  اين حادثه سخت متأثر شدند،از  پيامبر گرامي اسالم 
در آنجـا  بـه مسـجد رفتنـد و     ،داشتند، از شهادت وي بسيار ناراحت و مضـطرب شـدند  

خانواده جعفر گريـه  : در همان حال شخصي آمد و عرض كرد. غمگين و پريشان نشستند
آن شـخص  . ها را از گريه منع كردنـد  حضرت كسي را فرستادند و آن آن. كنند و ماتم مي

حضـرت دوبـاره    آن. آيند ها را منع كردم، ولي بازنمي آن: رفت و بازگشت و اظهار داشت
حضـرت   آن. كننـد  به حرف ما گـوش نمـي  : فت و برگشت و گفتوي ر. او را فرستادند

اين واقعه از حضرت عايشه در صحيح بخاري  .»هايشان را پر از خاك كن دهان«: ودندفرم
اگـر  ! به خدا سـوگند : ص گفتعالوه بر اين، نقل شده كه عايشه به آن شخ. منقول است

 .خاطر خواهند شد حضرت آزرده چنين عمل نكني آنتو اين

**** 

                                                                                                             
نظريه چهارم اين است كه به فرماندهي خالـد بـن   . پيروز شدند و مال و غنيمت نيز به دست آوردند

. نشـيني كنـد   وليد، مجاهدان اسالم توانستند از حمالت سپاه بزرگ كفر جلوگيري و به سالمت غقب
كه شما فـراري نيسـتيد، بلكـه      آن حضرتنان مدينه كه شما فراري هستيد و تسلّي خطاب مسلما

شود، بلكه دستة خاصي از سپاه بـود   كننده هستيد، متوجه تمام سپاه نمي تجديد قوا كرده دوباره حمله
، »روض األنف«، »فتح الباري«هاي  براي تفصيل بيشتر به كتاب .ل از ديگران به مدينه آمده بودندكه قب

 )سليمان ندوي. (مراجعه شود» ابن كثير«و » البدايه«
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والسالم، احياي توحيد خالص  ةشكن عليه الصلو بزرگترين وظيفه جانشين ابراهيم بت
حمالت پياپي قريش و پرستي بود، ولي  هاي شرك و بت كردن حرم كعبه از آلودگي و پاك

. مخالفت تمام اعراب به مدت بيست و يك سال، اين وظيفة مقدس را به تعويق انـداخت 
در پرتو صلح حديبيه چند روزي امنيت و آرامش حاكم شد و شيفتگان حرم موفق شدند 
تا يك بار خانة كعبه اين يادگار ابراهيمي را در حالت غير مطلوبي زيارت كنند، اما قريش 

يمان را هم رعايت نكردند و از طرفي كاسة صبر، بردباري و گذشت مسـلمانان هـم   اين پ
 چـاك كـرده   هاي شرك و باطـل را  لبريز شده وقت آن فرا رسيده بود كه آفتاب حق، پرده

 .محيط تاريك مكه را با نور توحيد نورافشاني كند
 »بنوبكر«و قبيله  پيمان مسلمانان سوگند و هم هم »خزاعه«براساس پيمان حديبيه، قبيله 

هـا   ميان اين دو قبيلـه از مـدت  . پيمان شدند كه حريف و مقابل خزاعه بودند با قريش هم
شان  قبل جنگ و جدال وجود داشت كه با ظهور اسالم، آتش بس اعالم كرده و هم و غم

صلح حديبيه تا حدي موجب امنيت و آرامش شـده بـود، از   . را متوجه اسالم كرده بودند
بنوبكر تصميم به انتقام از خزاعه گرفتند و ناگهان بـر خزاعـه حملـه كردنـد و     اين جهت 

عكرمه بن ابي جهل، صفوان بن اميه، سـهيل  . سران قريش نيز علناً از آنان حمايت نمودند
هايشان را پوشانده بودند بـا بنـوبكر همـراه و     ها در حالي كه چهره ابن عمرو و غيره شب

Pعليه خزاعه وارد جنگ شدند

)
551F

1
PP

(
P .بنوبكر به احتـرام   عه ناچار شده به حرم پناه آوردند،خزا

چنـين  : هـا نوفـل اظهـار داشـت     حرم از جنگ و تعقيب خودداري كردند، ولي رئـيس آن 
چنانكه به حرم هجوم آورده و تعداد زيـادي  . فرصتي هرگز براي شما حاصل نخواهد شد

تشريف داشتند كه ناگهـان ايـن   در مسجد نبوي  پيامبر اكرم . از آنان را به قتل رساندند
 :صدا را شنيدند

                                           
 )سليمان ندوي. (اسامي ديگري نيز وجود دارد 99/ در ابن سعد، جزء مغازي  1620/ طبري  -1
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 ...  ُمَحّمًدا نَاِشدٌ  إّني اللُهمّ 
 

ــــــــا ِحْلــــــــفَ  ــــــــَدا َوأَبِيــــــــك أَبِيَن   اْألَتْـَل
 

ــــــــَدا َنْصــــــــًرا اهللاِ  َرُســــــــولَ  فَاْنُصــــــــرْ   َأْعَت
ــــــــــــــــادَ  َوادْعُ  َــــــــــــــــْأُتوا اهللاِ  ِعَب ــــــــــــــــَدَدا ي  َم

 

اندان او در زمـان قـديم منعقـد    آوردم كه ميان ما و خ من پيماني را به ياد مي! بار الها«
ما را ياري كن و بندگان خدا را براي كمك بخـواه تـا همگـي    ! اي پيامبر خدا. شده است

 .»حاضر شوند
سوار از خزاعه به سرپرستي عمرو بن سالم لحظاتي معلوم شد كه چهل نفر شتر پس از

از  رسـول اكـرم   وقتـي  . انـد  لبيدن از مسلمانان به مدينه آمدهط به قصد استمداد و ياري
يكي از : ماجرا اطالع يافتند، سخت ناراحت شدند و نزد قريش قاصد فرستادند و فرمودند

 :اين سه شرط را بايد بپذيريد
.شدگان خزاعه را بپردازيد بهاي كشتهخون -1
.بردار شويد از حمايت بنوبكر دست -2
 .نقض معاهدة حديبيه را اعالم كنيد -3
Pفقط شرط سوم مـورد قبـول اسـت   : ار داشتاز جانب قريش اظه» بن عمر طبةقر«

)
552F

1(
P .

وقتي قاصد از مكه حركت كرد، قريش بر اظهار چنين امري پشيمان شدند، آنان ابوسفيان 
را به عنوان نماينده خود به مدينه فرستادند تا پيمان حديبيه را تجديد كنـد، ابوسـفيان بـه    

 را كـرد؛ ولـي آن  درخواسـت تجديـد آن پيمـان     مدينه آمد و از محضر رسـول اكـرم   
عمر رفت و به آنان متوسـل شـد، آنـان نيـز     حضرت به وي پاسخي ندادند، نزد ابوبكر و 

حضـرت، فاطمـه    سرانجام، مأيوس گشت و به خانة دخت گرامي آن. جوابي به او ندادند
ي بود، ابوسفيان به جانـب او اشـاره كـرد و    ا حضرت حسن كودك پنج ساله. زهراء رفت

اگر اين كودك چنين بگويد كه مـن ميـان ايـن دو گـروه     «: ار داشتخطاب به فاطمه اظه
 .»گردد صلح و آشتي برقرار كردم، از امروز به عنوان سردار عرب معرفي مي

                                           
جاي تعجب اسـت كـه سـاير مؤرخـان و     . اين واقعه را از ابن عايذ نقل نموده است 336/  2زرقاني  -1

 .اند ك كردهنويسان چنين واقعة مهمي را تر سيره
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توانـد در اينگونـه    كـودك خردسـالي اسـت و نمـي     ايـن : الزهراء اظهار داشـت  طمةفا
متوسل شـد و از   باالخره ابوسفيان به حضرت علي. معامالت دخالت و نقشي داشته باشد

حضرت علي به او پيشنهاد داد كه فقـط يـك راه وجـود دارد و آن ايـن     . او ياري جست
چنانكـه او  . من پيمان حديبيه را تجديد كردم: است كه به مسجد نبوي بروي و اعالم كني

Pبه مسجد رفت و اعالم نمود

)
553F

1(
P .   سپس ابوسفيان به مكه بازگشت و جريان را بـراي مـردم

اين نه صلحي است كه ما مطمئن شويم و نـه جنگـي اسـت كـه     : آنان گفتند .كه بيان كرد
 .براي آن آماده باشيم

پيمان و متحـد   نزد قبايل هم اي حركت به سوي مكه آمادگي كردند،بر رسول اكرم 
پيام فرستادند كه آماده شوند و هرچه زودتر خود را به مدينه برسانند و در اين باره سعي 

» حاطب بـن ابـي بلتعـه   «حضرت . از اين برنامه و تصميم آگاه نشوند كردند كه اهل مكه
اي نوشت و آنان را  يكي از اصحاب گرانقدر است، وي به طور مخفيانه به قريش مكه نامه

. حاطـب مطلـع شـدند    حضـرت از ايـن عمـل    آن. آگاه ساخت از تصميم رسول اكرم 
ي را مأموريت دادند تا ضرت زبير، حضرت مقداد و حضرت ابومرثد غنوحضرت علي، ح

Pبروند و آن نامه را در بين راه از قاصد بگيرند و بياورنـد 

)
554F

2(
P،      چنانكـه آن نامـه بـه محضـر

ها را بـراي كفـار افشـا     مسلمانان از اين عمل حاطب كه راز آن. تقديم شد رسول اكرم 
 .كرده بود در حيرت قرار گرفتند

اگر فرمان دهيد سرش را  !اي رسول خدا: ناراحت شد و عرض كرد حضرت عمر 
! اي عمر: لكن رسول خدا خم به ابرو هم نياوردند و به عمر فرمودند. كنم از تنش جدا مي

شما هر عملي انجام دهيـد،  «: مگر تو را معلوم نيست كه خداوند به اهل بدر فرموده است
 .»گيريد مورد مؤاخذه قرار نمي

بودند و هـيچ حـامي و طرفـداري    خويشاوندان و خانوادة حاطب تا آن موقع در مكه 
اي بـر قـريش منّـت     خواست تا با اين عمل خود، به گونـه  نداشتند، به همين لحاظ او مي

                                           
 .337/  2زرقاني علي المواهب  -1

 .339/  2زرقاني علي المواهب  -2
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زار نرسـانند ت و آبگذارد تا آنان در عوض اين احسان، خانواده و خويشاوندان او را اذي .
ت حضـر  از وي توضيح خواستند، او همين عذر را بيـان كـرد و آن   وقتي رسول اكرم 

خالصه، در دهم رمضان سال هشتم هجري موكب نبوي بـا نهايـت   . عذر وي را پذيرفتند
ده هزار تن از سربازان فداكار اسالم در ركـاب  . عظمت و ابهت به سوي مكه حركت كرد

 .حضرت قرار داشتند آن
كـه  » مرّالظهـران «چون به . پيوستند در مسير راه، ساير قبايل عرب نيز به سپاه اسالم مي

در آنجا خيمه زدنـد و آن حضـرت    ؛فاصلة چند كيلومتري از مكه قرار داشت، رسيدندبه 
را حصـ ور دادند تا هريـك از آنـان در آن   سپاه اسالم دست به عنوان يك تاكتيك جنگي به

چنانكه . هاي كفار قريش ايجاد شود آتش افروزند تا از اين طريق، رعب و وحشت در دل
خبـر  . هـاي آتـش فـرا گرفـت     را شعله» مرّالظهران«منطقه سپاه اسالم چنين كردند و تمام 

» حكيم بن حـزام «ورود سپاه اسالم به گوش كفار رسيده بود، ولي براي تحقيقات بيشتر، 
اي كه در كنـار   را فرستادند، دسته» بديل ورقاء«و » ابوسفيان«) برادرزادة حضرت خديجه(

Pكردند كردند ابوسفيان را مشاهده خيمه آن حضرت پاسداري مي

)
555F

1(
P. 

: حضرت عمر از فرط جذبه انتقام با شتاب به بارگاه رسالت حاضر شد و عرض كـرد 
كن شود و سردمدار بزرگ آن نقش بر زمين گردد، ولـي   يشهروقت آن فرا رسيده كه كفر 

حضرت عمر دوباره اصـرار ورزيـد، عبـاس اظهـار     . حضرت عباس درخواست امان كرد
حضـرت عمـر   . شـدي  دل نمي ه تو بود، اينقدر سختشخص از قبيلاگر اين ! عمر: داشت
ف بـه اسـالم شـدي، آنقـدر مسـرور و      روزي كه مشر! اين گفته از شما بعيد است: گفت

شـد، آنقـدر خوشـحال و شـادمان      مسـلمان مـي  » خطـاب «حال شدم كه اگر پـدرم  شوخ
Pشدم نمي

)
556F

2(
P. 

                                           
اصل واقعه به طور مفصل در صحيح بخاري موجـود اسـت، ولـي بـراي تفصـيل بيشـتر و اطـالع از         -1

 .اند بعضي از وقايع از طبري اخذ شده. جزييات از فتح الباري نيز استفاده شده است

 .1632/  3طبري  -2
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سـتاويز  عملكرد گذشتة ابوسفيان براي همه آشـكار بـود و هـر عملـي از اعمـال او د     
آمد، دشمني ديرينـه بـا اسـالم، حمـالت مكـرّر بـر        محكمي براي كشتن وي به شمار مي

هـا   هريـك از ايـن   حضرت  مدينه، تحريك قبايل عرب عليه مسلمانان و توطئه قتل آن
 .براي كشتنش كافي بود

ها عفو نبوي و رأفت اسالمي قرار داشت كه در گوش ابوسفيان طنين  ولي باالتر از اين
كـه  بـه محـض اين  : حيح بخاري مذكور اسـت در ص .»جاي بيم و هراس نيست«ند كه افك

ولي در طبري و غيره تفصيل اين اجمال و  .ان دستگير شد، مشرف به اسالم گشتابوسفي
 :به شرح زير است حضرت  گفتگوي ابوسفيان با آن

به يگانگي آيا وقت آن فرا نرسيده كه : خطاب به ابوسفيان اظهار داشت پيامبر اكرم 
 و وحدانيت خداوند متعال اعتراف كني؟

 .شتافت داشت، امروز به كمك ما مي اگر جز اهللا معبودي ديگر وجود مي: ابوسفيان
 اي وجود دارد؟ آيا در نوبت من شك و شبهه: پيامبر اسالم

 .من در رسالت شما فعالً در فكر و انديشه هستم: ابوسفيان
وسـفيان بـه وحـدانيت خداونـد متعـال و رسـالت       به هرحال، پس از تشويق عباس، اب

هـاي بعـدي    ايمان كامل آورد و در سـلك مسـلمانان درآمـد، و در جنـگ     رسول اكرم 
جنگيد؛ چنانكه در غزوة طائف يكـي از چشـمانش    دوشادوش مسلمانان عليه دشمنان مي

 .مجروح شد و در غزوة يرموك آن را نيز از دست داد
اي كـه در مسـير    رت عباس دستور داد تا او را در درهبه حض سرانجام، رسول اكرم 

عبور لشكر اسالم قرار دارد، ببرد تا هنگام عبور ارتش اسـالم از آنجـا، عظمـت، شـكوه،     
 .قدرت و توان نظامي آن را مشاهده و درك كند

 ارتش اسالم به شهر مكه ى ورود پيروزمندانه

هاي مختلف قبايل عرب در  دستهارتش اسالم مانند دريايي خروشان متالطم شده بود، 
بـه نظـر    »غفـار «قبل از همه، پرچم قبيلـة  . زير پرچم مخصوص خود به حركت درآمدند

در حالي كه سراپا مسلّح بودند تكبير گويان » سليم«و » هذيم« ،»جهينه«رسيد، سپس قبايل 
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ايـت،  در نه. زده شـده بـود   ابوسفيان از مشاهده اين وضع، سراسيمه و بهت .نمودار شدند
ابوسـفيان  . شـد  قبيلة انصار با چنان شكوه و جاللي ظاهر گرديد كه چشم آدمي خيره مـي 

ناگهان . قبيله انصار است: اين كدام قبيله است؟ حضرت عباس گفت: متحير گشته پرسيد
فرمانده آن قبيله، حضرت سعد بن عباده در حالي كه پرچم به دست گرفته بـود از مقابـل   

)P)557F1»الَكْعبَـةُ  ُتْسَتَحلُّ  اليَـْومَ  الَمْلَحَمِة، يـَْومُ  اليَـْومَ «: فرياد برآوردابوسفيان گذر كرد و 
P »  امـروز روز

 .»جنگ و خونريزي است، امروز كعبه حالل گرديده است
پس از عبور واحدهاي نظامي قبايل مختلف، سرانجام، موكب نبوي كه در آن، بخشـي  

 نگي تجهيز گرديده بود، نمايـان شـد؛  ج از سپاه بزرگ و مجهز اسالم با انواع ساز و برگ
 ك آنچـون نگـاه ابوسـفيان بـر جمـال مبـار      . بير بن العوام بودز حضرت  پرچمدار آن

 آيا شنيديد كه سعد بن عباده چه گفت؟ آن! اي رسول خدا: افتاد، فرياد برآورد حضرت
آنگاه  .امروز روز عظمت خانه كعبه است. سعد بن عباده اشتباه كرد: فرمودند حضرت 

وقتي وارد مكه شدند، دستور دادند پـرچم نبـوي در محـل    . پرچم را به فرزند سعد سپرد
به خالد دستور دادند با جمعي از سربازان اسـالم از جانـب بـااليي    . نصب گردد» حجون«

Pمكه وارد شوند

)
558F

2(
P. 

 اعالم عفو عمومي

د و تسـليم  هركس اسلحه بر زمين بگـذار : سپس از جانب بارگاه رسالت اعالم گرديد
هركس به خانة ابوسفيان پناهنده و يا وارد خانة خود شـود  . گيرد شود، مورد عفو قرار مي
گيـرد و هـركس وارد خانـة     مورد عفو قرار مي) طرفي به عنوان بي(و در را از داخل ببندد 

اي از قـريش بـه قصـد     با وجود ايـن، دسـته  . خدا شود عفو شامل حال او نيز خواهد شد
وگيري از ورود ارتش اسالم قيام كردند و بر سپاه خالد تيراندازي نمودنـد،  مقاومت و جل

                                           
 .ن روايت صحيح بخاري استاي -1
 .ح بخاري مذكور است، ولي مرسل استرا ذكر كرده كه گرچه در صحي ةمولف در اينجا روايت عرو -2

از جانـب   آن حضـرت طبق روايات صحيح و مرفوع بخاري، خالد از جانب پاييني مكه وارد شـد و  
 .بااليي آن
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و  »جـيش بـن اشـعر   «، »كرز بن جابر فهـري «هاي  م به نامچنانكه سه نفر از سربازان اسال
Pشهيد شدند» سلمه بن الميال«

)
559F

1(
P. 

گذاشتن سيزده جسـد پـا بـه     ها با برجاي حضرت خالد به ناچار بر آنان حمله كرد، آن
چون درخشش شمشـيرها را مشـاهده كـرده بـود، از خالـد       پيامبر اكرم . ر گذاشتندفرا

حضـرت   توضيح خواست؛ ولي وقتي معلوم شد كه آغاز حمله از جانـب كفـار بـوده، آن   
 .»تقدير الهي چنين بوده است«: فرمودند

افكنيد؟ آيا در محل قديمي خود و يـا   در كجا رحل اقامت مي: مردم از ايشان پرسيدند
هنگامي كه ابوطالب عمـوي  . برد در جايي ديگر؟ از نظر شرعي، مسلمان از كافر ارث نمي

و وارث لـذا ا  .عقيل در آن موقع مسلمان نشده بودحضرت وفات كرده بود، فرزندش،  آن
: حضرت فرمودنـد  بنابراين، آن. ي را به ابوسفيان فروخته بودابوطالب بود و منازل مسكون

جـايي كـه كفـار    » خيـف «لذا در محل . اشته كه در آن اقامت كنيماي باقي نگذ عقيل خانه
Pشويم قريش عليه ما و به حمايت از كفر با يكديگر پيمان بستند مقيم مي

)
560F

2(
P. 

شكن، سيصـد و شصـت بـت     در آغوش خانة كعبه، پايگاه توحيد و يادگار ابراهيم بت
هـاي   ضـربه با چوب مخصوصـي كـه در دسـت داشـت،      پيامبر اكرم . جاي گرفته بود

 :كرد يه را تالوت ميها را بر زمين انداخته، اين آ آن زد و ها مي محكمي بر پيكر آن

 َكـــانَ  اْلَباِطـــلَ  ِإنَّ  ،يُِعيـــدُ  َوَمـــا اْلَباِطـــلُ  يـُْبـــِدئُ  َوَمـــا اْلَحـــقُّ  َجـــاءَ ، اْلَباِطـــلُ  َوزََهـــقَ  اْلَحـــقُّ  َجـــاءَ «
)P)561F3»زَُهوقًا

P. 

                                           
 .ها در صحيح بخاري مذكور است ذكر شهادت اين -1

رسـول  : يح بخاري بحث فتح مكه روايتي كه از اسامه بن زيد وارد شده در آن مـذكور اسـت  در صح -2
ولي در روايت  .در آن از محل خيف ذكري نشده است ولي اين مقوله را در فتح مكه گفتند، اكرم 

. مـذكور اسـت  » خيـف «الوداع اين را گفتند و در اين روايت محل  حجةابوهريره تصريح شده كه در 
فتح الباري . ر چنين توجيه و تطبيق نموده كه ممكن است در هردو موقع چنين فرموده باشندابن حج

 .360/  2و  13/  8

 َوزََهـقَ  اْلَحـقُّ  َجـاءَ « :انـد  در صحيح بخاري تحت عنوان فتح مكه اين الفاظ ذكر شده. ابن سعد، فتح مكه -3
 .»يُِعيدُ  َوَما اْلَباِطلُ  يـُْبِدئُ  َوَما اْلَباِطُل،
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قبـل از ايـن كـه وارد     حضرت  شت، آنهاي زيادي قرار دا در داخل خانة كعبه بت
Pها را از خانة كعبه خارج كنند خانة كعبه شود دستور دادند تا آن

)
562F

1(
P .   نيز داخل خانـة كعبـه

پـا در خانـة كعبـه     هاي زيادي به تصوير كشيده شده بود، حضرت عمر فـاروق   تمثال
هـا پـاك    ث بـت پس از اين كه خانة كعبه از لو. ها را محو و نابود كرد گذاشت و همة آن

حضرت از عثمان بن طحله كه كليددار خانه كعبه بود، كليد را گرفت و دروازه  گرديد، آن
در يـك روايـت   . را باز كرد و با بالل و طلحه وارد خانة كعبه شد و در آنجا نماز گـزارد 

 .صحيح بخاري مذكور است كه ايشان داخل كعبه فقط تكبيرهايي گفتند، نماز نخواندند

 خطبة فتح

به عنـوان   حضرت  آن. اين اولين مجمع و دربار عام فاتح بزرگ و پيامبر اسالم بود
يـراد فرمودنـد كـه ظـاهراً     اي ا جانشين اهللا و به منظور استقرار وظيفة خالفت الهي، خطبه

 :ولي، در واقع تمام جهانيان تا قيامت مخاطب آن هستند .مخاطب آن اهل مكه بودند
 ُكلُّ  َأَال  َوْحَدُه، اْألَْحَزابَ  َوَهَزمَ  َعْبَدُه، َوَنَصرَ  َوْعَدُه، َصَدقَ  َلُه، َشرِيكَ  َال  َوْحَدُه، هُ اللَّ  ِإالَّ  ِإَلهَ  َال «
 ِإنَّ  قـَُرْيشٍ  َمْعَشرَ  يَا ...اْلَحاجِّ  َوِسَقايَةَ  اْلبَـْيتِ  ِسَدانَةَ  ِإالَّ  َهاتـَْينِ  َقَدَميَّ  َتْحتَ  فـَُهوَ  ،َمالٍ  َأوْ  َدمٍ  َأوْ  َمْأثـَُرةٍ 
 .»تـَُرابٍ  ِمنْ  َوآَدمُ  آَدمَ  ِمنْ  النَّاسُ  بِاْآلبَاِء، َوتـََعظَُّمَها اْلَجاِهِليَِّة، َنْخَوةَ  َعْنُكمْ  َأْذَهبَ  َقدْ  اللَّهَ 

جز اهللا ديگر معبودي نيست، برايش شريك و همتايي وجود ندارد، او آن ذاتي اسـت  «
شـمنان را بـه تنهـايي سـركوب     كه به وعدة خود عمل نمود و بندة خود را امداد كرد و د

آگاه باشيد و بدانيد كه تمام مفاخر، خونبهاهاي قديم و ادعاهاي كهـن در   !اي مردم. نمود
اي . البته توليت حرم كعبه و سقايت حجاج از آن مستثني هستند. هايم مدفون اند زير قدم

باهـات بـه   خداوند متعال در پرتو اسالم تمام افتخـارات دوران جاهليـت و م  ! قوم قريش
ايد و آدم از خاك آفريـده   شت، همة شما از آدم به وجود آمدهها را از ميان شما بردا نسب

 .»شده است
 :سپس اين آيه قرآن مجيد را تالوت كرد

                                           
 .صحيح بخاري، فتح مكه -1
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﴿                                 

                ﴾]۱۳: الحجرات.[ 

)P)563F1»إن اهللا ورسوله حّرما بيع الخمر«
P. 

ها و قبايل  ايم و شما را به تيره شما را از يك مرد و يك زن آفريدههمانا ما ! اي مردم«
تـرين شـما نـزد     همانـا گرامـي  . مختلف تقسيم كرديم تا يكديگر را بـه خـوبي بشناسـيد   

 .»همانا خداوند دانا و آگاه است. پروردگار پرهيزگارترين شماست
 .»اند خريد و فروش شراب را حرام نموده همانا خداوند و پيامبرش«

از  .پيام اصلي دعوت اسـالم، توحيـد اسـت   چون اساس و بنياد تمام عقايد و اعمال و 
 .نمودند اين جهت خطبه را با بيان توحيد آغاز

                                           
 .ابن هشام و صحيح بخاري با اختصار -1





 

 

 فرازهايي از خطبه رسول اكرم 

 هاي ديرينه محو مفاخر انتقام و كينه -1

رسيد، گرفتن انتقام خـون او   اعراب رسم بر اين داشتند كه چنانچه شخصي به قتل مي
آمد،  يعني اگر قاتل در آن موقع به دست نمي .آمد از وظايف قبيله و خاندان به حساب مي

ها سال،  گرديد و پس از گذشت ده نام مقتول و قاتل درج ميدر دفاتر مخصوص خاندان، 
مرد، از قبيله و خانوادة او انتقام گرفته  اگر قاتل مي. شد نيز از گرفتن انتقام صرف نظر نمي

گرفتن انتقـام  . شد درخواست خونبها نيز پشت در پشت منتقل مي ،شد و بدين صورت مي
همچنـين مـوارد   . آمـد  تخارات به حساب مـي ها از بزرگترين اف خون مقتول، در نزد عرب

آمدنـد   بسياري از دوران جاهليت وجود داشت كه جزو مفاخر قومي و ملّي به حساب مي
در   آن حضـرت بنـابراين،  . و چون اسالم براي محو و نابودي امور نادرست آمده بـود 

هايم  زير قدم ها در همة اين: فرمودند نتقام و ساير مفاخر غلط و نادرسترابطه با گرفتن ا
 .دارم ها را اعالم مي اساسي آن پايگي و بي محو شده و بي

 طرد افتخار به نسب و اعالم مساوات اسالمي -2

هاي ساير اقوام و ملل وجود  در آن عصر، امتياز طبقاتي شديدي ميان اعراب و خاندان
رتبـه و  » درشو«همچنانكه هندوها جامعة خود را به چهار طبقه تقسيم نموده و به . داشت

 .مقامي در پاية حيوانات داده بودند
بزرگترين منت و احسان اسالم بر جهانيان اين است كه اصول مسـاوات و برابـري را   

يعنـي  . برقرار نمود و مالك برتري و مباهات را در پرتو تقوا و عمـل صـالح اعـالم كـرد    
  آن حضـرت ، روي همين اساس. عرب و عجم، غني و فقير، سياه و سفيد همه برابرند

 :آية قرآن مجيد را تالوت و سپس چنين فرمودند
 .»شما همگي فرزندان آدم هستيد و آدم از خاك آفريده شده است«
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 اي از عفو و رأفت اسالمي نمونه

كشـان قـريش را مشـاهده     پس از خطبه، آن حضرت نگاهي به حضّار افكندند، گـردن 
 .كردند كه در جمع حضور دارند

. ي بودند كه در راه محو و نابودي اسالم پيشاپيش همه قـرار داشـتند  در آن ميان كسان
آلـوده    آن حضـرت شان پيوسته با طعن و تشنيع و ناسزاگويي به  افرادي بودند كه زبان

 .بود
هايشان عليه آن حضرت بـه كـار رفتـه     هايي نيز حضور داشتند كه شمشيرها و نيزه آن

 .بود
. افكندنـد  راه آن حضـرت خـار جفـا و سـتيز مـي      خار افكناني نيز بودند كه در مسـير 

خوردند كه رفـع عطـش خـويش را فقـط در ريخـتن خـون آن        خونخواراني به چشم مي
 .كردند احساس مي حضرت 

با يورش و حمالت خـويش بـه لـرزه    مهاجماني وجود داشتند كه ديوارهاي مدينه را 
 .آورده بودنددر

هـاي   ف و مظلوم را روزگاري بر ريگيعسنگدالني نيز حضور داشتند كه مسلمانان ض
 .دادند هايشان را با آتش داغ مي ها و بدن داغ و تفتيدة مكه خوابانده سينه

خراش آنان كافي بود تـا  ي و يادآوري خاطرات خونبار و جگرهاي مشاهدة چنين چهره
ها از دم تيغ گذرانده شوند، اما شخصـيتي كـه وجـودش سراسـر رحمـت بـراي        همة آن

آيـا  : ت، بار ديگر به سوي آنان نظر افكند و با لهجة هيبتنـاكي از آنـان پرسـيد   عالميان اس
 دانيد سرنوشت شما چه خواهد شد؟ و با شما چگونه رفتار خواهم كرد؟ مي

شناس نيز بودند و مـزاج و   ها گرچه ستمگر، قسي القلب و شقي بودند، ولي روحيه آن
 :در پاسخ اظهار داشتند ،اين جهتاز  .بودندروحيه آن حضرت را به خوبي درك كرده 

 .»َكرِيمٍ  َأخٍ  َواْبنُ  َكرِيٌم، َأخٌ «
 .»شما برادر گرامي و فرزند يك برادر گرامي هستيد«

 :ناگهان از بارگاه رسالت اين اعالميه صادر شد
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 .»الطَُّلَقاءُ  فَأَنـُْتمْ  اْذَهُبوا ،اْليَـْومَ  َعَلْيُكمُ  تـَْثرِيبَ  َال  «
 .»)مورد عفو قرار گرفتيد و(آزاديد  نيست، همه شماامروز بر شما نكوهشي «

هاي تمام مهاجرين را تصاحب كرده بودند و حاال زمان آن فـرا رسـيده    كفار مكه خانه
بود كه حقوق و اموال مهاجران به آنان بازگردانده شود، ولي رحمت عالميان به مهاجرين 

. بـردار شـوند   نـد و دسـت  نظر كناز اموال و ملك خويش در مكه صرف  دستور دادند كه
آتـش غيـرت   . وقت نماز فرا رسيد، حضرت بالل بر پشت بام كعبـه رفـت و اذان گفـت   

ـ  : عتاب بـن اسـيد گفـت   . ور شد سركشاني كه تازه رام شده بودند شعله درم را خداونـد پ
Pكه اين صدا به گوشش برسد، او را از اين جهـان كـوچ داد  گرامي داشت كه قبل از اين

)
564F

1(
P .

))565F2ماندن نفعي نـدارد  حاال ديگر زنده: سرداران اظهار داشت يكي ديگر از
P . آن حضـرت 

  آمدنـد و بـر    شـدند مـي   بر كوه صفا در محل مرتفعي نشستند، كساني كه مسلمان مـي
. كردند؛ پس از اين كه مـردان بيعـت نمودنـد، زنـان آمدنـد      دست مبارك ايشان بيعت مي

شد و  الم و محاسن اخالق بيعت گرفته ميها بر اس روش بيعت زنان اينگونه بود كه از آن
ز آب اي پـر ا  دست مبارك خود را در كاسـه  آنگاه رسول اكرم . كردند بر آن اعتراف مي

بردند و  هاي خود را فرو مي سپس زنان در همان كاسه دست آورد، برد و بيرون مي فرو مي
Pگرفت بدين صورت بيعت انجام مي

)
566F

3(
P. 

و مـادر حضـرت   » عتبه«هند دختر رييس عرب، . اشتدر ميان زنان، هند نيز حضور د
حضرت حمزه بر اثر تحريك وي بـه شـهادت رسـيده    . امير معاويه و همسر ابوسفيان بود

او در حالي . اش را چاك كرده جگرش را بيرون آورده آن را جويده بود بود و سپس سينه
وقـت هـدفش ايـن     پوشيدند، ولي در اين زنان عموماً نقاب مي(كه نقاب بر چهره داشت 
آن هنگام بيعت با نهايت جرأت و جسارت به شـرح ذيـل بـا    ) بود كه كسي او را نشناسد

 :سخن گفت حضرت

                                           
 »سليمان ندوي«. ابن هشام، حضرت عتاب بعداً مسلمان شد -1

 .451/  2تذكرة عتاب بن اسيد  بةاصا -2

 .43/  3طبري  -3
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 .احدي را با خدا شريك مگردان: پيامبر اكرم 
 .اين اعتراف را شما از مردان نگرفتيد، ولي به هرحال، ما آن را قبول داريم: هند

 .اب كنياز سرقت دوري و اجتن: پيامبر اكرم 
كنم، معلوم نيست كـه ايـن    مبالغ اندكي مصرف مي) ابوسفيان(من از مال شوهرم : هند

 جايز است يا خير؟
 .فرزندان خود را به قتل نرساني: پيامبر اكرم 

 .»ربيناهم صغاراً وقتلتهم كباراً فأنت وهم أعلم«: هند
شما آنان را به قتـل  ما فرزندان خود را تربيت و بزرگ كرديم تا اين كه در جنگ بدر «

 .»ها بدانيد رسانديد حاال شما و آن
ده نفر از سران بزرگ عرب كه جزو نخبگان قريش بودند، يكي از آنان صفوان بن اميه 

حضور يافت  بود كه به شهر جده فرار كرده بود، عمير بن وهب به محضر رسول اكرم 
آن . ده اسـت ريـيس عـرب مكـه جـالي وطـن شـده و مكـه را تـرك كـر         : و عرض كرد

ير به جده رفت و عم. به عنوان عالمت تأمين، عمامة خويش را برايش فرستاد حضرت
Pاسالم نياورد، بعداً مسلمان شد» حنين«تا زمان جنگ  او را بازگرداند،

)
567F

1(
P . عبداهللا بن زبعري

سـرود و بـر قـرآن مجيـد      اشعار مـي   آن حضرتشاعر معروف عرب كه در آغاز عليه 
Pولي بعداً بازگشـت و مسـلمان شـد    به سرزمين نجران فرار كرد؛كرد  ميانتقاد 

)
568F

2(
P .  عكرمـه

برايش امان گرفـت    آن حضرتهل به يمن رفت ولي همسر او أم حكيم از جفرزند ابو
 .و به يمن رفت و او را به مكه آورد

 
 
 

                                           
 .و اصابه، ذكر صفوان بن اميه 1645/  2طبري  -1
 .ابن هشام -2



 559 فتح مكه 

(شان مباح اعالم شد افرادي كه ريختن خون
569F

1( 

هل مكه امان داده بود، ولي نسـبت بـه   ابه  گرچه پيامبر اكرم : گويند نويسان مي سيره
: بعضي از آنان ماننـد . »هركجا دستگير شوند به قتل برسند«: ده نفر از آنان اعالم كرده بود

ولـي   .ل بودند و به طور قصاص كشـته شـدند  قات» مقيس بن صبابه«و » عبداهللا بن اخطل«
انده بودنـد و يـا در   را آزار رسـ  آن حضـرت بعضي ديگر كساني بودند كه در مكه مكرمه 

آن يكي از آنـان زنـي بـود كـه بـه جـرم اهانـت بـه         . مذّمت ايشان اشعاري سروده بودند
كشته شد؛ اما از نظر محدثين اين مطلب صحيح نيست، زيرا اين جـرم شـامل    حضرت

آزار و اذيـت    آن حضـرت حال تمام اهل مكه بود و كفار قريش جز چند نفر همه بـه  
و كساني  .»أنـتم الطلقـاء«كه : ها اين نويد داده شد ود اين، نسبت به آنبا وج. رسانده بودند

 .ها تقريباً سبك بود كه به قتل رسيدند مجرماني بودند كه جرم آن

                                           
را از منابع مختلف گرد آورده است كه از نظـر خـود محـدثين غيـر      اسامي پانزده نفر حافظ مغلطايي -1

رده ابـن اسـحاق نـام هشـت نفـر را آو     . انـد  نگاران نام ده نفر را ذكر كرده عموم سيره. قابل اعتماد اند
بخاري فقط جريـان ابـن اخطـل را    . قطني اسامي شش نفر ذكر گرديدهدر روايت ابوداود و دار. است

شود كه هرقدر دايره تحقيق و بررسي وسعت پيدا كند تعداد  روايت معلوم مي از اين. ذكر كرده است
ها صادر شده بـود،   طبق روايات، ده نفري كه حكم اعدام براي آن. يابد افراد به همان اندازه تقليل مي

فقـط  . با وجود اين، هفت نفر صادقانه اسالم آوردند و مورد عفو قرار گرفتند. اند مجرمان بزرگي بوده
و » حـويرث بـن نقيـر   «، »مقـيس بـن صـبابه   «، »عبداهللا بن اخطـل «. سه مرد و يك زن به قتل رسيدند

كـه اسـالم   ابن اخطل پـس از اين . قاتل بودند ابن اخطل و ابن صبابه هردو. كنيزك ابن اخطل» قريبه«
او بـه  مقيس بـن صـبابه بـرادر    . آورده بود، يك نوكر مسلمان خود را به قتل رسانده و مرتد شده بود

بهـاي او را پرداخـت كـرده    خون رسول اكـرم  . دست يكي از انصار به طور اشتباهي كشته شده بود
  آن حضـرت مقيس كه منافق بود آن انصاري را به قتل رساند و حويرث نسبت بـه دو دختـر   . بود

رت حضـ  باالي شترها خواسـته بـود بينـدازد،    ها را از هنگامي كه هجرت كرده بودند اهانت كرده آن
اشـعار   آن حضـرت قريبه يكي از نوازندگان مكه بود كه در هجـوو مـذمت   . علي او را به قتل رساند

 .سرود مي
 )زرقاني و ابن هشام، ذكر فتح مكه(
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آن همچنين اين روايت حضرت عايشه صـديقه در صـحاح سـته موجـود اسـت كـه       
آن د، در خيبـر، يكـي از زنـان يهـو     .ش از هيچكس انتقام نگرفتنـد براي خود  حضرت
خواسـتند تـا او را بـه قتـل     اجـازه   آن حضـرت مسـلمانان از  . را مسموم كرد  حضرت
وقتي يك زن يهودي در خيبر با وجود آن جنايت بزرگ، . اما ايشان اجازه ندادند برسانند،

شان هـم در ايـن حـد نبـود،      گيرد، مجرمان مكه كه جرم نجات يافته و مورد عفو قرار مي
قطع نظر از لحاظ درايت، به لحاظ ! گيرند؟ د عفو نبوي قرار نميچگونه در حرم الهي مور

در صحيح بخـاري فقـط قتـل ابـن اخطـل مـذكور       . روايت نيز اين واقعه غير معتبر است
Pاست

)
570F

1(
P .مقـيس «شـدن   كشته. و اين هم مسلّم است كه او به عنوان قصاص به قتل رسيد «

ها به جرم اين كـه زمـاني    شود آن نسبت به بقيه افراد كه گفته مي. هم به طور قصاص بود
فقط بـه ابـن اسـحاق     اين روايات .و آزار رسانده بودند، كشته شدند را اذيت آن حضرت

. اند و روايات منقطـع اعتبـاري ندارنـد    شوند، يعني از نظر اصول حديث منقطع منتهي مي
 .رتبه و مقام خود ابن اسحاق نيز در مقدمه كتاب بيان گرديد

Pت در اين باره روايتي استمعتبرترين روايا

)
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2(
P     كه در سنن ابـوداود ذكـر شـده اسـت :

شـود   به آنان امـان داده نمـي  : در روز فتح مكه نسبت به چهار نفر فرمودند پيامبر اكرم 
سـند  : دارد ولي ابوداود پس از نقل اين حديث مرقوم مي. هركجا يافته شدند، كشته شوند

Pشده استصحيح اين روايت تا به حال برايم ميسر ن

)
572F

3(
P. 

                                           
 .بخاري، فتح مكه -1

 .ابوداود، باب قتل االسير -2

روايتي است كه  اولين روايت آن. ابوداود در باب قتل االسير سه روايت به همين معنا ذكر كرده است -3
ط بن نصـر اسـدي   اين روايت از احمد بن المفصل، اسبا. آن را ذكر نموده است ثمؤلف در آخر بح

در آن قتل چهار مرد و دو زن مذكور است كه . و سعد بن ابي وقاص نقل شده كبير، مصعب بن سعد
ر ايشـان  بـه محضـ   آن حضـرت او را حضرت عثمان بـدون اجـازة   . ها ابن ابي سرح است يكي از آن

در مورد احمد بن المفضل، اسباط بـن نصـر   . آورده و پس از لحظاتي او را امان داد و او اسالم آورد
اند مخصوصاً نسبت به اسباط بن نصر بسيار جرح و نقـد   اسدي كبير، علماي رجال نقد و جرح كرده

المسـتدرك، كتـاب    اين روايت را با همين وضع، نسائي در باب قتل المرتدين و حـاكم در . اند نموده



 561 فتح مكه 

روايتي كه در آغاز ذكر شـد، يكـي از   . پس از آن، روايت ابن اخطل را نقل كرده است
است كه آن را ازدي، منكر الحديث گفته اسـت و يكـي از   » احمد بن المفضل«راويان آن 
گرچـه  . قوي نيسـت : گويد باشد كه نسبت به او نسايي مي مي» اسباط بن نصر«راويان آن 

دن يك روايت اين مقدار جرح و نقد كافي نيست، ولي به لحاظ اهميت براي غير معتبربو
 .بودن روايت همين مقدار هم كافي است واقعه براي غير معتبربودن آن و مشكوك

اول اسالم بودند بـا  ز سران قريش كه از مخالفان پيشقرشكي در اين نيست كه بعضي ا
د و طبق نظر ابن اسحاق علـت  به مكه از آنجا فرار كردن  آن حضرتشنيدن خبر ورود 

 .ها اين بود كه فرمان قتل آنان صادر شده بود فرار آن
ابن اسحاق در ميان فرارياني كه حكم اعـدام آنـان صـادر شـده بـود، عكرمـه فرزنـد        

ولي در موطاء امام مالك كـه نسـبت بـه آن، امـام شـافعي      . ابوجهل را نيز ذكر كرده است

                                                                                                             
روايت دوم . اند و حاكم به اين امر هم اشاره نموده است اين هرسه راوي شيعه. اند المغازي نقل كرده

ابوداود از عمرو ابن عثمان بن عبدالرحمن بن سعيد مخزومي است كه او از جـد خـود و او از پـدر    
هـا امـان داده    بـه آن : مودندنسبت به چهار مرد و دو زن فر خود روايت كرده است كه رسول اكرم 

 .ها نوازنده بودند، يكي مسلمان شد و ديگري به قتل رسيد آن دو زن كه هردوي آن. نخواهد شد
. سند آن را از شيخ خودم، ابوالعالء بـه خـوبي نفهميـدم   : دارد نسبت به اين روايت، ابوداود اظهار مي

ه اسـت در آن در پايـان سـند چنـين     همين روايت با همين سند در اواخر كتاب الحج دارقطنـي آمـد  
عمرو بن عثمان از پدر خود و او از جد خود اين روايت را شنيده اسـت و ابـوداود در   : مذكور است

 .همين قسمت سند شك دارد
. خاري نيز ثابت است، ذكـر شـده اسـت   در روايت سوم ابوداود فقط كشتن ابن اخطل كه از روايت ب

و حضرت انس بن مالك روايتي نقل كرده كه در آن حكم اعـدام  بيهقي از حكم بن عبدالملك، قتاده 
عبداهللا بن سـعد بـن    ابن اخطل، مقيس بن صبابه و: مردان عبارتند از. سه مرد و يك زن مذكور است

يكي از انصار به كشتن عبداهللا بن سعد نذر كرده بود، ولـي در اثـر   . م زن ام ساره استابي سرح و نا
اي بود كه در آن  رسان نامه نجات يافت و ام ساره همان زني است كه نامهامان حضرت عثمان از قتل 

در ايـن روايـت حكـم بـن     . از حمله مسلمانان به شهر مكه بـه كفـار قـريش اطـالع داده شـده بـود      
عبدالملك غير معتبر است و در مورد اين روايت او عقيلي نوشته است كه هـيچ تاييـدي بـراي ايـن     

 »سيد سليمان ندوي« -) يب التهذيب ابن حجرتهذ. (روايتش وجود ندارد



 فروغ جاويدان   562

تر از موطاء امام مالك نيست،  بر قرآن هيچ كتابي صحيحدر زير آسمان عالوه : فرموده اند
 :اين واقعه به شرح ذيل منقول است

ام حكيم دختر حارث بن حكيم و همسر عكرمه بن ابوجهل بود؛ او در روز فتح مكه «
ام حكـيم بـه يمـن    . مسلمان شد، ولي همسرش عكرمه از آنجا فرار كرد و به يمن رفـت 

 وقتي رسول اكرم. اد و او اسالم آورد و به مكه بازگشترفت و او را به اسالم دعوت د
او را مشاهده نمود، از فرط خوشحالي بلند شد و با چنان شتابي به سويش شتافت كه بـر  

 )موطاء، كتاب النكاح. (»بدن مبارك رداء نبود، آنگاه با وي بيعت كرد
مجبـور بـه   شـد،   هـا امـان داده مـي    اين مطلب هم قابل توجه است كساني كـه بـه آن  

كه در جنگ حنين كه  اند كردهنگاران تصريح  تمام مورخين و سيره. شدند آوردن نمي اسالم
بعد از فتح مكه پيش آمد، در سپاه اسالم تعداد زيادي از كفار مكه شركت داشتند كـه تـا   
آن موقع به اسالم نگرويده بودند و علّت شكست مسلمانان همين بود كه در حملـه اول،  

قدرت و توان كفاري كه در سپاه اسالم تعداد زيادي از كفار مكه شركت داشـتند  هاي  پايه
كه تا آن موقع به اسالم نگرويده بودند و علت شكست مسلمانان همين بود كه در حملـه  

هاي قدرت و توان كفاري كه در سپاه اسالم بودند، متزلزل گرديـد و بعـد از بـه     اول، پايه
 .هاي مسلمانان نيز متزلزل شد مگي، قدموجودآمدن جو اضطراب و سراسي

 خزاين حرم

ه بود، محفوظ نگـه داشـته   هدايا و نذورات حرم كه از مدت مديدي در حرم گرد آمد
هـاي حضـرت    در آن ميـان، مجسـمه  . ها و تصويرها از ميان برده شـدند  مهسجشد ولي م

جـود  نيـز و  والسـالم و تصـوير حضـرت عيسـي      ةابراهيم و اسماعيل عليهما الصـلو 
Pداشت

)
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P كه بيانگر اين بود كه زماني آيين مسيحيت در آنجا غالب بوده است. 

هـا،   تصويرهاي رنگي كه بر ديوار خانه كعبه نقـش بسـته بودنـد، بـا وجـود محـو آن      
آثارشان كامالً محو نشد و تا زماني كه حضرت عبداهللا بن زبير خانه كعبه را تعميـر كـرد،   

                                           
 .فتح الباري، فتح مكه -1
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Pآن آثار باقي بودند

)
574F

1(
P . آن حضرتاقامت      پـانزده روز بـود،   در مكـه مكرمـه بـه مـدت 

هنگامي كه از آنجا كوچ نمودند، معاذ بن جبل را به عنوان معلّم در مكه منصوب كردند تا 
 .به مردم احكام و مسايل اسالم را تعليم دهد

 ها و پاكسازي خانه كعبه شكستن بت

در كعبه صدها بت از . اهللا بود كلمةهدف اصلي فتح مكه، نشر دعوت توحيد و اعالي 
ايـن بـت بـه شـكل     . گفتند، نيز وجود داشت خداي خدايان مي كه به آن» هبل«جمله  آن

كعبه آورده بود،  نخستين كسي كه آن را به خانه. انسان و از ياقوت احمر ساخته شده بود
 .نوه مضر و نتيجه عدنان بود» كةخزيمه بن مدر«

نوشته شـده بـود،   » نعم«و » ال«ها  شت كه بر آندر مقابل هبل، هفت تير قرعه وجود دا
خواست عملي انجام دهد، نزد آن رفتـه و بـا آن تيرهـا قرعـه      زماني كه يكي از قريش مي

Pكرد انداخت، هرچه پاسخ قرعه بود، بر آن عمل مي مي

)
575F

2(
P. 

اين . در جنگ احد ابوسفيان با ذكر و اعالم نام همين بت اظهار افتخار و فتح كرده بود
وارد خانة كعبه شد، همراه با  هنگامي كه رسول اكرم . اخل خانه كعبه قرار داشتبت د

هاي متعـددي وجـود    در اطراف مكه نيز بت. ها آن را نيز نابود كرد و از ميان برد ساير بت
و » منـات «، »الت«هـا   بزرگترين آن. شد ها بجا آورده مي داشت كه مراسم خاصي براي آن

عزّي به فاصله يك منـزل  . عبود قريش و الت معبود اهل طائف بودعزّي م. بودند» عزّي«
 .نصب شده بود و بنوشيبان متولّي آن بودند» نخله«از مكه در محل 

و در فصـل تابسـتان نـزد    » الت«ها عقيده داشتند كه خدا در فصل زمستان نـزد   عرب
نيـز  » عـزي «، براي آوردند تمام مراسمي را كه براي خانة كعبه بجا مي. برد بسر مي» عزّي«

Pكردند در اطراف آن، طواف و نزد آن قرباني مي. آوردند بجا مي

)
576F

3(
P. 

                                           
 .»اند در اخبار مكه ارزقي اين وقايع به طور مفصل ذكر شده«فتح الباري، ذكر فتح مكه  -1

 .معجم البلدان، ذكر هبل به نقل از هشام بن محمد كلبي -2

 .400/  2زرقاني  -3
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به فاصلة هفـت مايـل از مدينـه منـوره قـرار      » قديد«نزديك » مشلّل«در محل » منات«
ازد، غسان، اوس و خزرج بـراي آن، مراسـم حـج    . منات يك سنگ ناتراشيده بود. داشت

اوس و . مانده از عمرو بن لحـي بـود   هاي به جاي ت از بتاين بلندترين ب. آوردند بجا مي
آوردند، رسم خروج از احرام به وسـيلة تراشـيدن سـر را     خزرج وقتي مراسم حج بجا مي

Pآوردند نزد آن بجا مي

)
577F

1(
P. 

اين بت . قرار داشت» رهاط«در محل » ينبع«بود كه در اطراف » سواع«بت قبيلة هذيل 
پرستي بودند كه تمام  هاي بت ها همان طلسم اين. ن بودنداز سنگ بود و متولي آن بنولحيا

عرب گرفتار بالي آن گرديده بود و در اين روزها جبين اين خدايان مصـنوعي بـه خـاك    
 .مذّلت كشيده و با خاك يكسان شدند

**** 

                                           
 .معجم البلدان، ذكر منات -1



 

 
 

﴿               ﴾]۲۵: التوبة[ 

 

 طايفغزوة حنين، أوطاس و 

 
 

 )شوال سال هشتم هجری(





 

 

 غزوة حنين، اوطاس و طايف

بـه فاصـله   (» ذوالمجاز«وادي است، ميان مكه و طائف و نزديك بازار  نام يك» حنين«
Pقرار دارد) سه مايل از عرفه

)
578F

1(
P.  اسـت » اوطـاس «نام ديگر آنP

)
579F

2(
P. » يكـي از قبايـل    »هـوازن

فتوحـات اسـالمي روز بـه روز     هاي بسياري بود؛ گرچـه دايـرة   بزرگ عرب و داراي تيره
ها منتظر اين بودند كه ببينند سرنوشت مكه، قبلـة آنـان چـه     يافت، ولي عرب گسترش مي
كردند چنانچه محمد بر قريش غلبه حاصل كند و مكـه را فـتح    ها فكر مي آن. خواهد شد

اطر يد، تمام قبايل با طيب خهنگامي كه مكه فتح گرد. نمايد، پيامبر راستگو و برحق است
Pشدند گروه به اسالم مشرف مي گروه

)
580F

3(
P . در ايـن قضـيه عكـس    » ثقيـف «و » هـوازن «ولي

هاي جنگي آشنايي  ها قبايل جنگجو بودند و با فنون و تاكتيك آن. العمل منفي نشان دادند
كرد، حسادت و كينة آنـان افـزون    هرچند كه اسالم روز به روز پيشرفت مي. كامل داشتند

Pشد مي

)
581F

4(
P، بنابراين، بعد از فتح مكه، . رفتن سيادت و موقيعت خود بودند از بين زيرا شاهد

بينـي كردنـد كـه بـه زودي مـورد حملـه و تهـاجم         چنين پـيش » ثقيف«و » هوازن«سران 
با يكديگر به شور و تبادل نظـر پرداختنـد و    ،از اين جهت. مسلمانان قرار خواهند گرفت

طبـق  . ن موقع هنوز در مكه بودند حمله كنندسرانجام، تصميم گرفتند به مسلمانان كه تا آ
ها در اين حمله  اين پيمان و تصميم، با شور و ابهت تمام، به سوي مكه حركت كردند؛ آن

به قدري جدي بودند كه زنان و فرزندان خود را نيز با خود آوردند تا به منظور حفاظـت  
نشـيني در سـر نداشـته     از آنان با رشادت و مردانگي بيشتر بجنگند و هوس فرار و عقـب 

                                           
 .د مرقوم داشته كه حنين به فاصلة سه روز سفر از مكه قرار داردابن سع -1

اين نظر قاضي عياض است، ولي ابن حجر مرقوم داشته كه طبق تصريح ابن اسحاق اين نام ديگـري   -2
 .فتح الباري و زرقاني، ذكر غزوة هوازن و اوطاس. هاي هوازن است غير از حنين و از سرزمين

 .بمكةه بعد از باب مقام النبي صحيح بخاري، ذكر فتح مك -3

هاي صحرا بـراي   از توسعه و استحكام حكومت اسالمي، قبايل بدوي كه ريگ: نويسد مارگوليوث مي -4
 .نهايت بيمناك بودند آنان بسيار عزيز بود، بي
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شركت كردند، ولي دو » هوازن«و » ثقيف«هاي قبايل  گرچه در اين معركه تمام تيره. باشند
مالك بن عوف كـه از سـران بـزرگ    . از شركت خودداري نمودند» كالب«و » كعب«تيرة 

Pهوازن بود به عنوان فرمانده سپاه تعيين شد

)
582F

1(
P. 

بود، به عنـوان مشـاور   » جشُم«يس قبيله كه شاعر معروف عرب و ري» لصمةدريد بن ا«
در شعر و شجاعت و فنون جنگي مهارت تام داشت، به طوري كه » دريد«. انتخاب گرديد

ولي سنّش بيش از يكصد سال . كارنامة وي در تاريخ عرب بسيار روشن و درخشان است
برخوردار  ميان اعراباما چون هنوز از موقعيت خوبي در . و بسيار پير و فرتوت شده بود

بـه وي پيشـنهاد   » مالك بن عوف«د، خود وي و تدبير مورد اعتماد همگان بو به لحاظ رأ
ايـن كـدام   : او پرسـيد . چنانكه او را به ميدان جنگ آوردنـد . كرد تا در جنگ شركت كند

آري، ايـن محـل بـراي    : وي گفـت . است» اوطاس«محل : محل است؟ در پاسخ گفته شد
ين آن نه خيلي سفت است و نه خيلي نـرم كـه پاهـا در آن    جنگ بسيار مناسب است، زم

 .روند فرو
كودكـان و  : اين صداي گريه كودكان از كجا است؟ در پاسخ گفتـه شـد  : سپس پرسيد

نشـيني نكنـد، وي كـه فـردي      و عقـب تا احدي فرار  اند شدهزنان نيز به ميدان نبرد آورده 
هـا را   متزلزل شوند، هـيچ چيـزي آن  ها  هنگامي كه قدم: آزموده بود گفت تجربه و جنگبا

در ميدان جنگ فقط شمشير ثمربخش و نافع است و چنانچه . دارد ثابت و استوار نگه نمي
شكست و هزيمت نصيب ما گردد، اسارت زنان موجب ذلّت و خواري بيشتري براي مـا  

هـم شـركت دارنـد؟ در پاسـخ     » كـالب «و » كعب«هاي  آيا تيره: سپس پرسيد. خواهد بود
اگر امـروز روز شـرف و عـزت بـود هرگـز      : آنگاه با تأسف اظهار داشت! خير: ه شدگفت

هـا از ميـدان جنـگ     پيشنهاد كرد كه سـپاه آن » دريد«. بودند غايب نمي» كعب«و » كالب«
 آيند و از همانجا اعالن جنگ شود؛ تري گرد نشيني كرده در محل محفوظ و مناسب عقب
اي بود و در بحبوبة غرور جـواني قـرار داشـت،     كه جوان سي ساله» مالك بن عوف«ولي 

                                           
وي پس از غزوة طايف مسلمان شد و در دوران خالفت حضـرت عمـر در جنـگ قادسـيه شـركت       -1

 .داشت
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ات نظامي خود را توت شده عقل و معلومتو پير و فر: پسنديد و اظهار داشتاين نظر را ن
Pاز اين جهت، نظر تو قابل قبول نيست .اي ه از دست داد

)
583F

1(
P. 

 اجرا آگـاه شـدند، بـراي تحقيـق كامـل     ه از ايـن مـ  كرمدر مكه م وقتي رسول اكرم 
آمد و تا چند روز در ميان سپاه كفر بود » حنين«را فرستادند؛ او به » ن ابي جدردعبداهللا ب«

و پس از اين كه از تمام حاالت و اسرار و موقعيت نظامي آنان آگاهي كامل پيدا كرد، بـه  
آن حضور يافت و گزارش كاملي از مأموريـت خـويش ارائـه داد،     محضر رسول اكرم 

براي تهيه تجهيزات و آذوقة ارتش اسالم، نياز به . شدند به ناچار آمادة مقابله  حضرت
از عبداهللا بن ربيعه كه شخص بسيار ثروتمندي بود مبلغ سـي هـزار   . گرفتن وام پيش آمد

Pدرهم وام گرفتند

)
584F

2(
P .  تعداد يكصد زره از صفوان بن اميه كه از سران بزرگ مكه بـود و در

Pمان نشده بود، عاريت گرفتندنوازي شهرت خاصي داشت و تا آن موقع مسل ميهمان

)
585F

3(
P. 

مـيالدي، ارتـش اسـالم كـه تعـداد آن       630در ماه شوال سال هشتم هجري، مطابق با 
. اي به سوي حنين حركت كرد دوازده هزار نفر بود، با تجهيزات و سر و سامان فوق العاده

ز بعضي از اصحاب كه از عظمت و نيروي ارتش اسالم تحت تأثير قـرار گرفتـه بودنـد، ا   
ولي اين » كند؟ امروز چه كسي بر ما غلبه مي«: زبان آنان بدون اختيار اين جمله خارج شد

 :فرمايد چنانكه مي. جمله مورد پسند بارگاه الهي واقع نشد

﴿                         

                               

                                           
 .مذكور اند 1657تا  1655/  3يالت در طبري تمام تفص -1

در اصابه از امام بخاري نيز اين روايت نقل شد، ولي در آنجـا مبلـغ ده    36/  4مسند احمد بن حنبل  -2
 .هزار درهم مذكور است

آن  خواهيد يا با رضـايت؟  با اجبار مي :وقتي از وي اسلحه خواسته شد، او گفت: در مؤطا آمده است -3
 .نيز شبيه اين روايت مذكور است نةدر ابوداود، باب الضما. با رضايت: دندفرمو حضرت
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 ﴾]۲۶ – ۲۵: التوبة[. 

شـما را در شـگفت قـرار داد،     ياد آوريد، هنگامي كه كثرت تعداد هو روز حنين را ب«
ا وجود وسعت خويش بـر شـما تنـگ آمـد؛     ولي آن كثرت به شما نفعي نرساند و زمين ب

آنگاه خداوند تسـلي خـويش را بـر پيـامبر و مؤمنـان نـازل فرمـود و         سپس فرار كرديد،
ان را عذاب داد و اين است كيفـر  سپاهياني فرستاد كه شما آنان را مشاهده نكرديد و كافر

 .»كافران
هـا و   جنگ ميان ارتش اسالم و سپاه كفر آغاز شد، مسلمانان تـاب تحمـل تيرانـدازي   

پيرامـون خـود نظـر     رسـول اكـرم   . حمالت دشمن را نياوردند و پا به فـرار گذاشـتند  
Pافكندند، ديدند احدي از ياران خاص هم وجود ندارد

)
586F

1(
P .گويد ابوقتاده مي: 

                                           
تطبيـق ميـان دو   . مـذكور اسـت   آن حضرتبودن چند صحابه پيرامون  برجا ولي در ديگر روايات پا -1

اند و راوي مشاهدات خـود را ذكـر    هاي مختلفي روي داده روايت چنين است كه هردو امر در صحنه
وعدة مصنف در بارة تفصيل عملي نشده اسـت، از  . (اين مطلب بعداً ذكر خواهدتفصيل . كرده است

 :)چنانكه در اين مورد چند امر قابل توضيح اند ،اين جهت نياز به تفصيل هست
نويسان  و ساير سيره» ابن اسحاق«مؤلف در وهلة اول شكست مسلمانان را پذيرفته است، اين نظر ) 1

مسـلمانان  . ر همان وهلة اول فتح و پيروزي از آن مسلمانان شداست، ولي براساس حديث صحيح د
مشغول گردآوري غنايم جنگي شدند، در همين موقع دشمن فرصـت را غنيمـت دانسـته شـروع بـه      

در صـحيح  . هاي مسلمانان انتشار و پراكنـدگي بـه وجـود آمـد     تيراندازي كرد كه بر اثر آن، در صف
 َنافَاْسـتَـْقبَـلْ  اْلَغنَـاِئِم، َعَلى كسينافَأَ  اْنَكَشُفوا، َعَلْيِهمِ  َحَمْلَنا َلمَّا َوِإنَّا«: چنين روايت شده» براء«بخاري از طريق 

 ).بخاري غزوة حنين( »بِالسَِّهامِ 
نشيني كردند و چون ما مشغول غنايم جنگي شـديم   وقتي ما حمله كرديم آنان شكست خورده عقب«

 .»ها شروع به تيراندازي بر ما كردند آن
شـان جـاي    يكي از اسباب شكست ظاهري اين بود كه بعضي از افرادي كه هنوز ايمـان در قلـب   )2

ها در جنگ فقط اين بود كه  هدف از شركت آن .رتش اسالم همراه شده بودندنگرفته بود، از مكه با ا
 كـه در آن » ام سليم«: چنانكه در صحيح مسلم مذكور است. مسلمانان را در بحبوبة جنگ فريب دهند
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 ةمسـلم، غـزو  ( »بِـكَ  انـَْهَزُمـوا الطَُّلَقـاءِ  ِمـنَ  بـَْعـَدنَا َمـنْ  اقْـتُـلْ «: گفت جنگ شركت داشت، به رسول اكرم 

 .ها باعث شكست شما شدند اين طلقاء را بكشيد، زيرا آن) النساء مع الرّجال
ْلِبهِ  ِفي َمنْ  َعَلْيِهمْ  فـََتَحهُ  نََّماَوإِ  َجِميِعِهمْ  ِمنْ  اْلِفَرارُ  َيْحُصلِ  َلمْ «: نويسد امام نووي در شرح اين مي  ِمنْ  َمَرضٌ  قـَ

ةَ  َأْهلِ  ُمْسِلَمةِ   َدفْـَعةً  َعَلْيِهمْ  ِالْنِصَباِبِهمْ  َفْجَأةً  َهزِيَمتـُُهمْ  َكاَنتْ  َوِإنََّما َأْسَلُموا َيُكونُوا َلمْ  الَِّذينَ  َوُمْشرِِكيَها اْلُمَؤلََّفةِ  َمكَّ
ةَ  َأْهلِ  َوِالْخِتَالطِ  َهامِ بِالسِّ  َوَرْشِقِهمْ  َواِحَدةً  يَمانُ  َيْسَتِقرَّ  َلمْ  ِممَّنْ  َمَعُهمْ  َمكَّ ْلِبهِ  ِفي اْإلِ  بِاْلُمْسِلِمينَ  يـَتَـَربَّصُ  َوِممَّنْ  قـَ
َوائِرَ   .»لِْلَغِنيَمةِ  َخَرُجوا َوِصبْـَيانُ  ِنَساءٌ  َوِفيِهمْ  الدَّ

القلوب مكه بودند و آن دسته  لفةكه در ميان مؤها فرار نكرده بودند، بلكه منافقاني  يعني همة مسلمان«
از مشركان مكه كه در جنگ شركت داشتند و هنوز مسلمان نشده بودند، پا به فـرار گذاشـتند و ايـن    
شكست ناگهاني از اين جهت متوجه مسلمانان شد كه دشمن به طور ناگهـاني شـروع بـه تيرانـدازي     

كرده بـود  هاي آنان رسوخ ن كه ايمان در دل كه بودندكرد و در ميان ارتش اسالم كساني هم از اهل م
 . ها بودند و منتظر ورود مصايب بر مسلمان

و از آن بـه خـوبي    اي بر اين موضـوع اسـت   جمالتي نقل كرده كه شاهد زنده» طلقاء«طبري از زبان 
 .660/  3طبري . يعني اهل مكه در اين جنگ با مسلمانان همدل نبودند دارد؛ پرده برمي

 نَبِـيِّ  َعـنْ  َوَجلَـْوا بِالنَّاِس، يـَْوَمِئذٍ  اْنَجَفُلوا الطَُّلَقاءَ  َأنَّ  «: گويد جرير طبري كه از مفسران متقدمين است مي ابن
 .»62/  10ابن جرير طبري « »َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلَّى اللَّهِ 

لقاء من أهل مكة فروا وقصدوا إن الط :يقال«: گويد ابوحيان اندلسي يكي ديگر از مفسران قرون وسطا مي
مكه فرار كرده بودند و » طلقاء«شود كه  گفته مي( 24/  5بحر المحيط  »لقاء الهزيمة في المسلمينإ

در تفسير سورة » روح المعاني«در » آلوسي«عالمه ). ها مغلوب شوند ها اين بود كه مسلمان هدف آن
/  10 »غيرهم، وهزيمة الخلل لوقوع سببا ذلك وكان نهمم مكرا الطلقاء انهزم من أول وكان«: نويسد توبه مي

نشيني كردند كه بر  هايي كه در دل داشتند، پا به فرار گذاشته و عقب با دسيسه» طلقاء«نخست ( 66
 ).هاي مسلمانان به وجود آمد اثر آن انتشار و سراسيمگي در ميان صف

اسـتوار و    آن حضـرت ز آنان در كنار نشيني كرده بودند، گروهي ا در زماني كه مسلمانان عقب) 3
چنين » انس«در اين رابطة منشأ اشتباه مؤلف، اين روايت بخاري شده است كه از . پابرجا مانده بودند

تنهـا   آن حضـرت نشيني كردند بـه طـوري كـه     مردم عقب( »َوْحـَدهُ  بَِقيَ  َحتَّى َعْنهُ  فََأْدبـَُروا«: منقول است
 ).مانده بودند

ولي بديهي است . ت را مد نظر قرار داده و به شرح فوق اظهار نظر كرده استمؤلف همين رواي
چنانكه در همين  .ند، كسي ديگر نبودبود مطلب روايت اين است در آن محلي كه پيامبر اكرم 

: انصار را ندا كردند، آنان در پاسخ چنين گفتند هنگامي كه رسول اكرم : گويد مي» انس«روايت، 
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شما شادمان باشيد، ما در كنار شما ! ما حاضريم اي رسول خدا( »َمَعكَ  َنْحنُ  َأْبِشرْ  اللَّهِ  َرُسولَ  يَا لَبـَّْيكَ «

قبل از اين روايت مذكور است كه در آن از انصار چنين نقل » انس«در همين باب روايتي از ). هستيم
در اين باره چنين اظهار نظر » حافظ ابن حجر« »كَ َيَديْ  بـَْينَ  َنْحنُ  َوَسْعَدْيكَ  اللَّهِ  َرُسولَ  يَا لَبـَّْيكَ «: شده

الَّةِ  اْألَْخَبارِ  َوبـَْينَ  َوْحَدهُ  بَِقيَ  َحتَّى قـَْوِلهِ  بـَْينَ  َوَيْجَمعُ «: فرموده است  بَِقيَ  اْلُمَرادَ  بَِأنَّ  َجَماَعةٌ  َمَعهُ  بَِقيَ  َأنَّهُ  َعَلى الدَّ
ًما َوْحَدهُ   .24/  8فتح الباري  »َورَاَءهُ  َكانُوا َمَعهُ  ثـََبُتوا نَ َوالَِّذي اْلَعُدوِّ  َعَلى ُمتَـَقدِّ

گروهـي از   آن حضرتتنها ماندند و اين وقايع كه بيانگر اين اند كه با  آن حضرتميان اين قول كه (
در جلو دشمن از همـه مقـدم و آنـاني     آن حضرتشود كه  صحابه همراه بودند، چنين تطبيق داده مي

 ).پشت سر ايشان قرار داشتند كه با ايشان همراه بودند،
 در آن موقع نزد رسول اكرم» ابوسفيان بن حارث«روايت است كه » براء«ثانياً در صحيح بخاري از 

 ).صحيح بخاري، غزوة حنين(حضور داشتند و لجام مركب ايشان به دست وي بود 
 آن حضرتز من و ابوسفيان بن حارث ا: گويد عباس نقل شده كه مي«در صحيح مسلم از حضرت 

 »نـَُفارِْقهُ  فـََلمْ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلَّى اهللاِ  َرُسولَ  اْلُمطَِّلبِ  َعْبدِ  ْبنِ  اْلَحاِرثِ  ْبنُ  ُسْفَيانَ  َوَأبُو َأنَا فـََلزِْمتُ «. جدا نشديم
 :عالوه بر اين روايات صحيحين، روايات ذيل نيز مورد توجه قرار گيرند .)مسلم غزوة حنين(

چهـار نفـر بـاقي مانـده      آن حضـرت نقل كرده كه با » حكم بن عتيبه«روايت مرسلي از » ي شيبهابن اب) 1
 )23/  8فتح الباري . (بودند

. يكصد نفر باقي نمانده بودند روايت كرده است كه در آن روز با رسول اكرم » ابن عمر«ترمذي از ) 2
 )ترمذي، ابواب الجهاد، باب ما جاء في الثبات عند القتال(

و مستدرك حاكم از عبداهللا بن مسعود روايت است كه در آن روز با رسـول   453/  1در مسند احمد ) 3
 )1/  8فتح الباري . (مانده بودند فقط هشتاد نفر باقي اكرم 

 )22/  3زرقاني . (مانده بودند روايت كرده است كه يكصد نفر باقي» حارثه بن نعمان«بيهقي از ) 4

بيش از سـي نفـر مهـاجر و بـاقي انصـار      : نيز يكصد نفر ذكر كرده و گفته است ةالنبودر داليل » ابونعيم«
 )23/  8فتح الباري . (بودند

و اهل بيت افراد ذيل از مهاجرين انصار  كند كه در آن موقع با رسول اكرم  روايت مي» ابن اسحاق«) 5
حارث، جعفر بن ابي سفيان بـن   ابوبكر، عمر، علي، عباس بن عبدالمطلب، ابوسفيان بن .همراه بودند

 .حارث، فضل بن عباس، ربيعه، ايمن بن زيد، و ايمن بن أم ايمن
مفهـوم و   در كالم حضـرت انـس  » بقي وحده«جمله خالصه و ماحصل مطالب ياد شده است كه مراد از 

حافظ ابن حجر آن را چنين توجيه كرده است كه هدف از اين بيـان، قلـت   . معناي ظاهري آن نيست
و گرنـه  . ثابت و پابرجـا ماندنـد   آن حضرتهايي است كه تا آخر مقاومت كردند و در كنار  داد آنتع
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گامي كه مردم پا به فرار گذاشـتند، فـردي از كفـار را مشـاهده كـردم كـه يكـي از        هن
اش نشسته است، من از پشـت سـر چنـان بـه      مسلمانان را بر زمين خوابانده و روي سينه

او رو به من نمود و . اش شمشيري زدم كه زره وي را قطع كرد و در بدنش فرو رفت شانه
ن بر وي اثر كـرد  كاري مز تنم بيرون آيد، ولي ضربة ان اچنان مرا فشرد كه نزديك بود ج

مسـلمانان در چـه حـالي    : را ديدم پرسيدم در همين اثنا حضرت عمر  .و بر زمين افتاد
Pقضاي الهي چنين بوده است: هستند؟ وي گفت

)
587F

1(
P. 

 :هاي مختلفي داشت شكست مسلمانان علت

، بيشتر جوانـان مكـه   د بودكه فرماندة آن خال) قسمت جلو سپاه(الجيش  مةدر مقد -
ها بر اثر غرور جـواني، اسـلحه بـا خـود بـه       آن. مسلمان بودند، قرار داشتند كه تازه

Pميدان نياورده بودند

)
588F

2(
P.

هايي كه هنوز اسالم نياورده بودند، وجود  ، يعني آن»طلقاء«در سپاه اسالم دو هزار  -
.داشتند

تاز بودند، به طوري كـه   يكه در فن تيراندازي ميان تمام اعراب» هوازن«افراد قبيله  -
.رفت هيچ تيري از آنان در ميدان جنگ به خطا نمي

هـاي مناسـب و سـوق     سپاه كفر قبل از مسلمانان به ميدان نبرد آمده بودند و محل -
ها، پشـت   هاي مختلفي از تيراندازان را در داخل دره الجيشي را تصرف كرده، دسته

.تقر ساخته بودندهاي مرتفع مس ها و مكان ها و صخره تپه

                                                                                                             
كنندگان به طـور متفـاوت    براي روايت دوم كه در آن تعداد مقاومت. واقعيت اين نيست كه ذكر شده

 ولي از مجمـوع روايـات چنـين   ) 42/  3زرقاني : ك ر،(ذكر شده، توجيهات مختلفي بيان شده است 
پراكنده شده بودند و بعداً دسـته   آن حضرتشود كه مسلمانان در حول و حوش و نزديك  معلوم مي

. كه جمع كثير و قابل توجهي نزد ايشان گرد آمـد ندند، تا ايندسته و گروه گروه خود را به ايشان رسا
 »سيد سليمان ندوي«. به همين دليل در روايات مختلف، تعداد آنان متفاوت ذكر شده است

 .618/  1صحيح بخاري، غزوه حنين  -1

 »سليمان ندوي«. بةونزل عن دا يمةبخاري، باب الجهاد و باب من صف اصحابه عند الهز -2
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. ارتش اسالم بامدادان در حالي كه هنوز هوا كامالً روشن نشـده بـود، حملـه كـرد     -
ميدان جنگ در سراشيبي قرار داشت، بـه طـوري كـه سـربازان اسـالم بـه خـوبي        

در همين حال، ناگهان از . توانستند تعادل جسمي خود را حفظ و كنترل نمايند نمي
ها بيرون پريدنـد و   گاه و تيراندازها از اطراف و كمينآور شد  مقابل، سپاه كفر حمله

.شروع به تيراندازي كردند و مسلمانان را در زير رگبار تيرها قرار دادند
نظمي  د، پس از آن، بينشيني كر زدگي عقب الجيش با سراسيمگي و وحشت مةمقد -

. تمام ارتش اسالم را فرا گرفـت و سـازماندهي آن بـه هـم ريخـت      و سراسيمگي
همـه مـردم   ( »َوْحـَدهُ  بَِقـيَ  َحتَّـى َعْنـهُ  فَـَأْدبـَُروا«: نانكه در صحيح بخاري مذكور استچ

 ).تنها ماندند آن حضرتنشيني كردند و  عقب
سپاه دوازده هزارنفري اسالم پراكنـده و   ،پيچيده بود رگبار تيرها ميدان جنگ را درهم

نند كوهي استوار در ميدان جنگ ما نظير پيامبر اكرم  اما شخصيت بي. سراسيمه شده بود
 »!األَْنَصـارِ  َمْعَشـرَ  يَـا«: رو به سمت راست كردند و فرياد برآوردنـد  آن حضرت. پابرجا بود

. ما حاضـريم ! اي رسول خدا: بالدرنگ سربازان جان بركف انصار در پاسخ عرض كردند
آن . از آن طرف نيـز همـين پاسـخ دريافـت شـد      :سپس رو به سمت چپ كرده ندا دادند

را مركب خود فرود آمدند و با صدايي رسا كه با عظمـت و ابهـت همـراه بـود،      حضرت
در روايتي ديگر از صحيح بخاري مذكور اسـت  . من بنده خدا و رسول او هستم: فرمودند

 :كه فرمودند
 .»الُمطَِّلبْ  َعْبدِ  اْبنُ  أَنَا َكِذْب، الَ  النَِّبيُّ  أَنَا«
 .»رزند عبدالمطلب هستممن پيامبر راستين هستم، من ف«

آنگاه به عباس كه صدايي بلند و رسا داشت، فرمان داد تا مهاجرين و انصـار را صـدا   
 :كند؛ او با صدايي بلند اعالم داشت

 .»الشََّجَرةِ  َأْصَحابُ يَا  !األَْنَصارِ  َمْعَشرَ  يَا«
 .»كنندگان در زير درخت در حديبيه اي بيعت! اي انصار«

 .هجوم آوردند آن حضرت، تمام سربازان اسالم به سوي با شنيدن اين فرياد
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ه بودند، و با هايشان در اثر شدت جنگ رم كرد هايي كه بر اسب سوار بودند و اسب آن
آسـا   اي بـرق  ها پايين آمده، حمله هاي خود را انداخته و از اسب زره .گشتند سهولت برنمي

سپاه كفر پا به فرار گذاشـت  نمودند، به طوري كه صحنة جنگ در آن واحد عوض شد و 
اي از  تيـره «بنومالـك،  . هايي كه در ميدان از خود مقاومت نشان دادند، دستگير شدند و آن
ها كشته شد و هنگامي كـه   از خود مقاومت سرسختانه نشان دادند، هفتاد نفر از آن» ثقيف

سـپاه   .به قتـل رسـيد، مقاومـت آنـان درهـم شكسـت      » عثمان بن عبداهللا«پرچمدار آنان، 
» طائف«و تعدادي به » اوطاس«تعدادي در محل  .خوردة كفر منتشر و پراكنده شد ستشك

 .كه فرمانده سپاه، عوف بن مالك نيز با آنان همراه بود پناه بردند

 اوطاس

گروهـي را بـه    رسـول اكـرم   . آمد» اوطاس«با جمعيت بزرگي به » لصمةدريد بن ا«
بـه دسـت فرزنـد    » ابوعامر«. له با وي گسيل داشتبراي مقاب» ابوعامر اشعري«فرماندهي 

Pگرفـت  »ابوعامر«پرچم اسالم را نيز از » دريد«به قتل رسيد، » دريد«

)
589F

1(
P .  ابوموسـي  «وقتـي

اين وضع را مشاهده كرد، حمله نمود و دشمن را به قتل رسانده و پـرچم را بـه   » اشعري
بـر وي حملـه   » بن رفيـع  ةبيعر«اي سوار بر شتر بود،  بر كجاوه» دريد«. دست خود گرفت

: سپس گفت. مادرت تو را اسلحة خوبي نداده است: گفت» دريد«. كرد، ولي نجات يافت
را بـه قتـل   » دريد«: از كجاوة من شمشيري بيرون كن و هرگاه نزد مادرت رفتي به او بگو

: مـادرش گفـت   ؛آگـاه سـاخت  » دريد«نزد مادرش رفت و او را از قتل » ربيعه«. ام رسانده
Pدريد سه نفر از مادران تو را آزاد كرده است! ند به خداسوگ

)
590F

2(
P. 

خـواهر  » شـيما «در ميان آنان حضـرت   ن جنگي متجاوز از هزاران نفر بود،تعداد اسيرا
مـن خـواهر   : هنگامي كه اسير شد اظهار داشت. نيز وجود داشت رضاعي رسول اكرم 

او . بردنـد  را نزد پيامبر اكرم مسلمانان براي تأييد مطلب، او . رضاعي پيامبر شما هستم

                                           
 .399/  4مسند ابن ابي حنبل  -1

 .1666/  3طبري  -2
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نشان داد؛ از  آن حضرتدر زمان كودكي گرفته بود، به  آن حضرتنشان گازگرفتني را كه 
رداي مبارك خود را بـرايش  . حلقه زد آن حضرتهاي مبارك  فرط محبت اشك در چشم
: تعدادي شتر و گوسفند به وي داد و فرمـود . آميزي بيان داشت گسترانيد و سخنان محبت

ات  ات برگردي، تو را به خـانواده  خواهي نزد خانواده خواهي نزد ما بمان و اگر مي اگر مي
Pرسانيم مي

)
591F

1(
P . او را تا با نهايت اكرام  آن حضرتاو رفتن به خانواده را ترجيح داد، چنانكه

 .اش فرستادند و احترام نزد خانواده

 محاصرة طائف

طـائف قلعـة   . پناهنده و آمادة نبرد شدندخوردة حنين به طائف  باقيماندة سپاه شكست
بـه آن   ،به همين جهت .در اطراف آن حصاري كشيده شده بودبسيار محكمي بود و چون 

قبيلة ثقيف كه بسيار شجاع و جنگجو و در تمام عرب ممتـاز بـود، در   . گفتند مي» طائف«
وه بـن مسـعود،   عـر . پلّه بـود  اين قبيله از لحاظ موقعيت با قريش هم. كرد آنجا زندگي مي

چرا قرآن بـر سـران مكـه و يـا     : گفتند كفار مكه مي. بود» داماد ابوسفيان«، »طائف«رييس 
نظامي و جنگي آگـاهي كامـل   هاي  تاكتينازل نشده است؟ مردم آنجا به فنون و » طائف«

 لمه بـه كه عروه بن مسعود و غـيالن بـن سـ    اند كردهطبري و ابن اسحاق روايت . داشتند
، »ارابـه «هـاي ضـد قلعـه را ماننـد      اسلحه ،رفته و روش ساخت) در يمن محلي(» جرش«
Pدر آنجا آموخته بودند» منجنيق«و » ضبور«

)
592F

2(
P. 

آن را » حنـين «خوردگان  اهالي طائف و شكست. دژ محكمي وجود داشت» طائف«در 
در چهـار طـرف آن    .ة يك سال را در آنجا ذخيـره كردنـد  مرمت و بازسازي نموده، آذوق

Pنصب كرده و در مواضع متعدد تيراندازان ماهر را تعين نمودند منجنيق

)
593F

3(
P. 

» جعرانه«دستور دادند تا در محل » حنين«در بارة غنايم و اسيران جنگي  پيامبر اكرم 
الجـيش   مـة خالد را به عنوان مقـد . عازم طائف شدند آن حضرتنگهداري شوند و خود 

                                           
 .طبقات ابن سعد، اصابه و طبري -1

 .1669/  3طبري  -2

 .115/ ابن سعد، مغازي  -3



 577 غزوة حنين 

اين اولين بار در اسالم . هدين اسالم درآمدطائف به محاصرة مجا. فرستادند) پيشتاز سپاه(
دشـمن  . استفاده كردند» منجنيق«و » ارابه«بود كه مسلمانان از ادوات جنگي سنگين، مانند 

مسـلمانان را وادار بـه    هـا و تيربـاران شـديد    تـه بـر ارابـه   هـاي گداخ  با ريختن پاره آهـن 
ـ . نشيني كرد عقب . ي فـتح قلعـه ميسـر نشـد    محاصره تا مدت بيست روز ادامه داشت، ول

نظر شما در ايـن بـاره چيسـت؟    : نوفل بن معاويه را احضار كرد و پرسيد رسول اكرم 
روباه وارد آشيانه شده اگـر تقـال و تكـاپو كنـيم از آشـيانه بيـرون و دسـتگير        : وي گفت

فرمان   آن حضرت. شود، ولي اگر رها شود باكي نيست، چون هدف اصلي دفاع بود مي
 آن حضرت ،ها دعا كنيد عليه آن: صحابه عرض كردند. دست از محاصره بردارند دادند تا

)P)594F1»ِبِهـمْ  َوائْـتِ  ثَِقيًفـا اْهـدِ  اللُهمّ «: چنين دعا كردند
P )را هـدايت كـن و بـه    » ثقيف«! پروردگارا

 ).ها توفيق بده تا نزد من بيايند آن

 تقسيم غنايم جنگي

هـاي بسـياري در    رفتند؛ غنيمـت » هجعران«به محل  آن حضرتپس از ترك محاصره، 
شش هزار نفر اسير جنگي، بيست هزار شتر، بيش از چهل هزار . آنجا گرد آورده شده بود

Pها غنايمي بودند كه از كفار به دست آمده بودند گوسفند و چهار هزار اوقيه نقره، اين

)
595F

2(
P. 

ينـد و بـا آنـان    هـا بيا  در بارة اسراي جنگي منتظر ماندند تا عزيزان و خويشـاوندان آن 
اموال غنيمت به پنج قسمت تقسـيم  . مذاكره كنند، ولي چندين روز گذشت و خبري نشد

آن بـراي  شدند، چهار قسمت حسب القاعده ميان ارتش اسالم تقسيم گرديد و يك پنجم 
 .ص داده شدبيت المال و مساكين اختصا

ش دچـار ترديـد و   بيشتر سران مكه كه تازه اسالم آورده بودند، هنوز در عقيـدة خـوي  

در قرآن مجيـد جـايي كـه    . گفته است» القلوب لفةمؤ«ها  قرآن مجيد به آن. مذبذب بودند
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 پيامبر اكـرم  . اند شدهها قرار داده  القلوب نيز جزو آن لفة، مؤاند شدهمصارف زكات ذكر 
 :اي جوايز هنگفتي به شرح زير به آنان اهداء فرمودند با جود و سخاي فوق العاده

 فيان و فرزندانابوس

 حكيم بن حزام

 نضر بن حارث بن كلده ثقفي

 صفوان بن اميه

 قيس بن عدي

 سهيل بن عمرو

 حويطب بن عبدالعزي

 اوقيه نقره 120شتر و  300

 شتر 200

 شتر 100

 شتر 100

 شتر 100

 شتر 100

 شتر 100
 

 :ها به سه نفر از سران تازه مسلمان غير مكه نيز جوايزي دادند عالوه بر اين
 اقرع بن حابس تميمي

 بن حصن فزاري عينية

 مالك بن عوف نصري

 شتر 100

 شتر 100

 شتر 100

 
اساس تقسـيم عمـومي بـه     بر. نيز به تعدادي ديگر به هريك پنجاه شتر اهداء فرمودند

هريك از مجاهدين اسالم چهار شتر و چهل گوسفند رسيد، ولي چـون بـه سـواران سـه     
هر سوار دوازده شتر و يكصـد و بيشـت گوسـفند تعلـق      به ،از اين جهت .برابر داده شد

Pگرفت

)
596F

1(
P. 

قرار گرفتند، عموماً اهل مكه و بيشتر تـازه   آن حضرتكساني كه مورد بذل و بخشش 
هـا   بعضي. خاطر گشتند اين بذل و بخشش بر انصار گران آمد و آنان آزرده. مسلمان بودند
دادند و ما را از آن محروم ساختند، به قريش جوايز هنگفتي  رسول اكرم : اظهار داشتند
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Pچكد هاي خون مي در حالي كه هنوز از شمشيرهاي ما قطره

)
597F

1(
P .   در : برخـي اظهـار داشـتند
Pرسد مشكالت و مصايب ما پيشتازيم و مال غنيمت به ديگران مي

)
598F

2(
P!    هنگامي كـه رسـول

دادنـد  هـا را شـنيدند، انصـار را احضـار نمودنـد و دسـتور        اين شايعات و گاليه اكرم 
ها شـدند   وارد جمع آن آن حضرت. اي نصب شود تا انصار در آن خيمه جمع شوند خيمه

! اي رسول خدا: ها گفتند ايد؟ آن آيا شما چنين چيزي گفته: ب كردندو آنان را چنين خطا
بان اند، تعدادي نوجوان احساساتي اين كلمات را بر ز ايان قوم ما چنين مطلبي را نگفتهدان

Pاند آورده

)
599F

3(
P. 

  آن حضرتروايت است كه وقتي » انس«در صحيح بخاري، باب مناقب األنصار از 
هـا دروغ   انصار را به حضور طلبيدند و از آنان در اين بـاره توضـيح خواسـتند، چـون آن    

 آن حضـرت . ايـد صـحيح اسـت    آنچه شما شـنيده : ن جهت عرض كردندگفتند، از اي نمي
 :طاب به انصار گفتنداي بليغ و رسا ايراد فرمودند و خ خطبه
شما با يكديگر اخـتالف  . شما گمراه بوديد، خداوند به وسيلة من شما را هدايت كرد«

داشتيد و دشمن همديگر بوديد، خداوند به واسطة من ميان شما وحدت و مهرباني ايجاد 
 .»نياز كرد شما مفلس و فقير بوديد، خداوند به وسيلة من شما را غني و بي. نمود

ما بيش از هرچيز ممنون منّت : گفتند مي  آن حضرتاز شنيدن هر جمله  انصار پس
Pو احسان خدا و رسول او هستيم

)
600F

4(
P .آن حضرت  فرمودند: 

اي رسـول  : توانيد حقوقي كه بر گردن من داريد بيان كنيد و چنين بگوييد شما هم مي
ياري نكردند، ما  تو را. روزي كه قريش تو را تذكيب كردند، ما تو را تصديق كرديم! خدا

دست بوديد، ما تو را  شما تهي .ناه ساختند، ما تو را پناه داديمپ تو را بي. تو را ياري كرديم
شـما راسـت   : گـويم  وقتي شما چنين پاسخ دهيـد، مـن مـي   : آنگاه فرمودند. كمك كرديم
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ا آيا شما راضي نيستيد كه ديگران شتر و گوسفند ببرنـد و شـم  «! گوييد، ولي اي انصار مي
 .»پيامبر را همراه خود ببريد

عواطف و احساسات انصار چنان تحريك شد كه همگي شروع به گريه كردند و اعالم 
هـا بـه قـدري گريـه كردنـد كـه        بيشـتر آن . كافي اسـت  ما را فقط رسول خدا : داشتند

 .شان از اشك خيس گرديد محاسن
و مـن آنچـه بـه     اند شدهان اهل مكه تازه مسلم ،به آنان تفهيم كردند آن حضرتنهايتاً 

بلكه براي تأليف قلوب و جذب آنان به سوي اسالم  ،ام به عنوان استحقاق نبوده ها داده آن
Pبوده است

)
601F

1(
P. 

كه يك هيئت بلند پايـه   دبودن» جعرانه«سراي جنگي حنين تا آن موقع هنوز در محل ا
ين هيئت از ا. رسيدند و درخواست كردند اسراي جنگي رها شوند آن حضرتبه محضر 
ريـيس قبيلـه   . از آن بـود » حليمة سعديه«، آن حضرتاي بود كه مادر رضاعي  همان قبيله

هـا   زنـاني كـه در سـايبان   : چنين اظهار داشـت   آن حضرت، خطاب به »زهير بن صرد«
چنانچه ! سوگند به خدا. هاي شما هستند ها و بعضي خاله محبوس اند، بعضي از آنان عمه

هـا   و حكام عرب از خاندان ما شير خورده بود، توقعات زيـادي از آن هركدام از سالطين 
هرچـه سـهم   : فرمودنـد  آن حضـرت . داشتيم و از شما بيش از اين توقع و انتظـار داريـم  

عبدالمطلب است، مال شما است، ولي راه حل و تدبير آزادي ساير اسيران اين  خاندان بني
شوند، همين درخواست را نـزد   ا جمع مياست كه بعد از نماز هنگامي كه همة مردم يكج

 .آنان مطرح كنيد
 آن حضـرت . ها اين درخواسـت را نـزد مسـلمانان مطـرح كردنـد      بعد از نماز ظهر آن

كنم كـه   من فقط اختيار خاندان خودم را دارم، ولي به تمام مسلمانان سفارش مي: فرمودند
ز سـهم خـود صـرف نظـر     ا هـم ا مـ : مهاجرين و انصار نيز گفتنـد . با شما همكاري كنند

Pبدين طريق تمام شش هزار اسير آزاد و تحويل آنان گرديدند .كنيم مي

)
602F

2(
P. 
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 وقايع متفرقه

آن از ماريه صـاحب فرزنـدي بـه نـام ابـراهيم شـدند،         آن حضرتدر همين سال، 
هفده و يا هجده ماه در قيد حيات بود، سپس وفـات  . او را بسيار دوست داشتند حضرت

هـاي   عرب بر اين باور بودند كه بر اثر مـرگ انسـان  . ت وي كسوف شددر روز وفا. كرد
آن . مردم فكر كردند بر اثر وفات ابراهيم كسوف شده اسـت . دهد بزرگ، كسوف روي مي

 :اي بدين مضمون ايراد كردند مردم را گرد آوردند و خطبه  حضرت
كسـوف و  هـا   خورشيد و ماه از آثار قدرت الهي هسـتند، بـراي مـرگ كسـي بـر آن     «

Pسپس نماز كسوف را با جماعت برگراز كردند. »شود خسوف عارض نمي

)
603F

1(
P . زينب دختر

 .نيز در همين سال وفات يافت گرامي رسول اكرم 

**** 

                                           
 .بخاري، باب كسوف -1





 

 
 
 

 واقعة ايالء و تخيير

 
 
 
 
 

 )سال هنم هجری(





 

 

 واقعة ايالء و تخيير

و بندهاي دنيـوي   اي داشتند و از تجمالت و قيد زندگي ساده و زاهدانه پيامبر اكرم 
شـد، چنـدين روز در    گاهي تا دو ماه در خانة ايشان آتش روشن نمـي . دور و آزاد بودند

گرچـه ازواج  . بـار پيـاپي از غـذا سـير نشـدند      در تمام عمـر دو . شد گرسنگي سپري مي
امتيازاتي به دست آورده و با ساير زنان  آن حضرتمطهرات بر اثر همنشيني و همدمي با 

داشـتن  : د، ولي طبع بشري آنان از بين نرفته بـود و بـه آنچـه زنـان از قبيـل     تفاوت داشتن
مخصوصاً زماني كه فتوحـات اسـالمي   . زندگي خوب و مرفه عالقه دارند، عالقمند بودند

يافت و غنايم آنقدر به سوي مدينه سرازير بود كـه انـدكي از آن    روز به روز گسترش مي
سايل باعث شد تا كاسة صـبر و قناعـت آنـان لبريـز     اين م. براي رفاه حال آنان كافي بود

Pگردد

)
604F

1(
P. 

ام حبيبـه  : هاي بزرگي وجـود داشـتند، ماننـد    در ميان ازواج مطهرات زناني از خانواده
دختر سردار بزرگ قريش، جويريه دختر سردار بني المصطلق، صفيه دختر سردار بـزرگ  

بر اثر اقتضـاي طبـع    -  -خيبر، عايشه دختر ابوبكر صديق و حفصه دختر عمر فاروق 
و  سبت به ساير هووها نيز وجـود داشـت؛  جويي نشري، ميان آنان رقابت و حس برتري ب

 .محبت شديدي داشتند هريك از آنان با رسول اكرم 
تا چند روز بيش از حد معمول نزد زينب ماند، علت اين بـود    آن حضرتيك بار 

. داد روز از آن به پيامبر ميده بود و او هرفرستاده شكه براي زينب از جايي مقداري عسل 

                                           
علـت ايـن   . اين واقعه مربوط به ذوالحجه سال پنجم هجري اسـت : ندا بعضي از محدثين اظهار داشته -1

اشتباه اين است كه در بعضي از روايات مذكور است كه اين واقعه قبـل از نـزول حجـاب روي داده    
شود هنگامي كه از خبر مهم اين حادثه، اضطراب  است، ولي از روايت بعدي حضرت عمر معلوم مي

ها  حلمة غساني. اند ها حمله كرده و سراسيمگي را ميان مسلمانان احساس كرد، فكر كرد شايد غساني
انـد كـه ايـن     حافظ ابن حجر و محدث دمياطي با داليل اثبـات كـرده  . در اين سال ممكن الوقوع بود

 )250/  9ك فتح الباري  ر،. (واقعه مربوط به اوايل سال نهم هجري است
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 آن حضـرت روزي عايشه احساس كرد كـه  . داشت عسل را بسيار دوست مي آن حضرت
او اظهـار   ،اين مطلب را با حفصه در ميان گذاشت. بيش از حد در خانة زينب مانده است

بـه ايشـان   نزد من يا نزد تـو بياينـد    چارة كار اين است كه هرگاه رسول اكرم «: داشت
)P)605F1»كنيم را احساس مي» مغافير«از دهان مبارك شما بوي : بگوييم

P      آنـان طبـق نقشـه عمـل
در آن موقع اين آيـة   ياد كردند كه هرگز عسل ميل نكنند،سوگند  كردند و رسول اكرم 

 )P)606F2:قرآن مجيد نازل گرديد

﴿                     ﴾] ۱: ميالتحر.[ 

 :دارد عالمه عيني در شرح صحيح بخاري مرقوم مي
 َوسلم؟ َعَلْيهِ  اهللا صلى اهللا َرُسول ِإيَذاء ِفيَها الَِّتي والمواطأة اْلَكِذب َوَحْفَصة لَعاِئَشة َجازَ  َكيفَ «
ُهمَ  َوقعت أَنـََّها َمعَ  َصِغيَرة َعاِئَشة َكاَنت: قلت يَذاء، قصد غير من اِمنـْ  جبلة من ُهوَ  َما على بل اْإلِ

 .»َوَنْحوَها الضرائر على اْلغيَرة ِفي النَِّساء
 آن حضرتاگر اين شبهه پيش آيد كه براي عايشه و حفصه چگونه جايز بود كه عليه «
 هـا   ثانيـاً هـدف آن   اوالً عايشه كم سن و سـال بـود،  : فتتوطئه كنند؟ در پساخ بايد گ

اي در مقابل هوو بود چنانكه بسـياري از زنـان    نبود، بلكه حيله ردن رسول اكرم ك اذيت
 .»برند ها را در مقابل هووهاي خود به كار مي نوع حيله

كننده نباشد، اوالً اين واقعه مربوط به واقعه ايالء است كه  بنابراين، اگر اين جواب قانع
ه هفده سـال داشـت، ثانيـاً گرچـه     در آن موقع عايش. در سال نهم هجري روي داده است

سـال   عايشه كم سن بود ولي ساير ازواج مطهرات كه در اين واقعه نقشي داشـتند، بـزرگ  
با وي سي و پـنج سـال     آن حضرتسن حفصه زياد بود، زيرا در وقت ازدواج . بودند
 آيـد كـه   دروغ نبود، از تمامي روايات چنين برمي» مغافير«به نظر ما احساس بوي . داشت

                                           
 .كند مغافير نوعي گل است كه زنبور عسل از آن تغذيه و توليد عسل مي -1

صحيح بخاري، تفسير سورة تحريم اين واقعه در بخاري كتـاب الطـالق بـا تفصـيل بيشـتري مرقـوم        -2
هـم نقـش   گرديده و در آنجا اين هم مذكور است كه در اين جريان بعضي ديگر از ازواج مطهـرات  

 .داشتند و نخستين كسي كه اين مطلب را اظهار داشت، سوده بود
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Pكردند بوي بد معمولي را تحمل نمي  آن حضرت

)
607F

1(
P .هاي مغافير، بوي نامطلوبي  اگر گل

Pداشته باشند جاي شگفتي نيست

)
608F

2(
P. 

رسد، ولي اين را هم بايد  البته اين نقشه ازواج مطهرات ظاهراً سؤال برانگيز به نظر مي
انـد از   وانسـته ت براي حصول منافع خود مـي  اند و نست كه ازواج مطهرات معصوم نبودهدا

رازي  در همان دوران اين واقعه هم روي داد كه رسول اكـرم  . طرق مشروع اقدام كنند
ولـي حفصـه آن را بـا    . را با حفصه در ميان گذاشت و تأكيد كرد كه آن را به كسي نگويد

 :يه نازل گرديدميان گذاشت كه به دنبال آن، اين آعايشه در 

﴿                             

                                   

 ﴾]٣: التحريم.[ 

آن حضرت عايشه و حفصه با يكديگر به مشورت پرداختند و  .شكرآب، فزوني گشت
 :ها اين آيات نازل شد به طوري كه در شأن آن. را تحت فشار قرار دادند حضرت

﴿                                   

                     ﴾]٤: التحريم.[ 

حضرت عايشه و حفصه در موارد خاصي با يكديگر تباني كرده بودنـد، ولـي در بـارة    
گـران   آن حضـرت اين مطلب آنقدر بر . نفقه، تمام ازواج مطهرات باهم اتفاق نظر داشتند

آن ه از آنـان جـدا شـود، اتفاقـاً در همـين روزهـا       آمد كه تصميم گرفت تا مدت يك مـا 
از اسب افتادند و ساق پاي مبارك زخمي شد و در طبقه بـاالي خانـه سـكونت     حضرت

Pاختيار كردند

)
609F

3(
P . ازواج مطهـرات   آن حضرتاصحاب كرام از قراين حدس زدند كه شايد

                                           
 .249/  6مسند احمد  -1

 .226/  9القاري  ةعمد -2

يم وارد شـده كـه بيشـتر مشـربة ام ابـراه     » مشـربه «براي بيان طبقه باالي خانه بيشتر در احاديث لفظ  -3
امـا  . اند كه اين همان باالخانه بود كردهها فكر  به همين جهت بعضي .به اين نام معروف است) ماريه(
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ايشان بـا  . كنيم ينقل م ادامة جريان را ما از زبان حضرت عمر فاروق . اند را طالق داده
نخست مقدماتي بيان كردند كه براي فهم اصل  و به طور مفصل آن را بيان نمودند،عالقه 

Pكند موضوع كمك مي

)
610F

1(
P. 

عتبـان بـن   «يـا  » اوس بن خولي«من با يكي از برادران انصار، «: گويد حضرت عمر مي
 سول اكـرم  همسايه بودم، معمول ما چنين بود كه يك روز در ميان، به محضر ر» مالك

ولي هنگامي كه مـا بـه مدينـه     بودند، قريش معموالً بر زنان خود مسلط. يافتيم حضور مي
از مشـاهدة آنـان زنـان مـا نيـز      . ها غالب و مسلط بودند آمديم، در اينجا زنان انصار بر آن

يك روز با همسرم به تندي برخورد كردم، او در عوض با من هـم  . جسور و جري شدند
: كنيـد؟ او اظهـار داشـت    شما با من اينگونه برخورد مـي : من گفتم. ورد كردبه شدت برخ

ـ   مگر شما از رسول اكرم  ا ايشـان بـا خشـونت    بهتر هستيد كه همواره همسـران وي ب
حفصه دختـر حضـرت   (آنگاه من عصباني شدم و به خانه حفصه رفتم،  .كنند برخورد مي

را اذيـت    آن حضـرت آيـا تـو   : و از او پرسـيدم ) اسـت  عمر و همسر رسول اكـرم  
نمـودن رسـول    داني كـه ناراضـي   مگر نمي: من گفتم. كني؟ او به خطايش اعتراف كرد مي

رعايت  آن حضرت! سوگند به خدا. شدن خداوند متعال خواهد شد باعث ناراضي اكرم
 .دادند كنند و گرنه تو را طالق مي حال مرا مي

تـو در هـر   ! عمر: او اظهار داشت. خواستمسپس نزد ام سلمه رفتم و از او نيز توضيح 
شـروع بـه دخالـت     كني، حتي در مسايل خانوادگي رسـول اكـرم    اي دخالت مي مسئله

                                                                                                             
از روايت حضـرت عمـر كـه در تمـام     . مشربة ام ابراهيم در خارج از مدينه بود. اين قطعاً غلط است

شود كه اين محلي  كتب صحاح مذكور است و مؤلف بعداً آن را نيز ذكر خواهد كرد چنين معلوم مي
گاهي به مسجد و گـاهي بـه آنجـا رفـت و آمـد      زيرا عمر  د متصل با مسجد نبوي و خانه حفصه؛بو

حجره عايشه بود كه متصل با مسـجد نبـوي   » باالخانة«در ابوداود تصريح شده كه اين مشربه . كرد مي
 ).ابوداود، باب االمام يصلي من قعود(هاي ساير ازواج مطهرات قرار داشت  و برابر با حجره

كتاب النكاح، طالق، علم، با تفاوت عبـارت منقـول   : اين واقعه در ابواب متعدد صحيح بخاري، مانند -1
هـاي   ميـان ايـن روايـات تفـاوت    . در صحيح مسلم، باب النكاح نيز از چند طريق روايت شده ،است

 .ايم حد ممكن تمام روايات را جمع كردهجزيي وجود دارد ما در 
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پاسـي از شـب گذشـته بـود كـه همسـاية       . من خاموش شدم و از آنجا برگشـتم ! اي كرده
باز  من با بيم و هراس بلند شدم و دروازه را. انصاري از بيرون آمد و دروازه را سخت زد

دانـي چـه حادثـة مهمـي روي داده      مگر نمـي : چه خبر است؟ وي گفت: كردم و پرسيدم
)P)611F1؟اند كردهها بر مدينه حمله  غساني: پرسيدم! است؟

P از اين هـم مهمتـر، پيـامبر    : او گفت
 .ازواج مطهرات را طالق داده است اكرم 

م، ايشـان پـس از   خوانـد  بامدادان به مدينه آمدم، نماز صبح را پشت سر رسول اهللا 
من به خانة حفصه آمدم، ديدم  .ريف بردنداداي صبح نماز به طبقه باالي خانه خويش تش

آنگـاه  از آنجـا   . قبالً به شما تذكر داده بـودم : كند، به او گفتم كه نشسته است و گريه مي
انـد و دارنـد گريـه     ، ديدم كه صـحابه كنـار منبـر نشسـته    بلند شدم، به مسجد نبوي آمدم

 آن حضـرت خادم » رباح«خانه رفتم و به نجا نشستم، آرام نگرفتم، به باالاندكي آ. كنند مي
از آنجا  جوابي ندادند؛ آن حضرت ولي. بدهيد و برايم اجازه بگيريدبه ايشان اطالع : گفتم

بلند شدم، دوباره به مسجد نبوي آمدم، پس از لحظاتي دوباره بلنـد شـدم و بـه باالخانـه     
وقتي جوابي نرسيد، بـا صـداي   . اجازه بگيريد آن حضرتبرايم از : گفتم رفتم و به دربان

پندارنـد مـن قصـد     مـي  شايد رسول اكرم . برايم كسب اجازه كنيد! رباح: بلند ندا دادم
سر حفصـه را از  چنانچه ايشان فرمان دهند ! سوگند به خدا. سفارش براي حفصه را دارم

 .ه دادنداجاز آن حضرتآنگاه  تنش جدا خواهم كرد؛
اند و اثر حصـير روي تخـت بـر     يدهوارد اطاق شدم، ديدم كه ايشان بر تختي دراز كش

اي مقـداري بـه    به اين سو و آن سو نگـاه كـردم، در گوشـه   . بدن مبارك نقش بسته است
اي ديگر پوست خشكيده جانوري آويـزان   اندازه يك مشت جو وجود داشت و در گوشه

: گفـتم . علت گريستن را جويا شدند  آن حضرت. تاشك از چشمانم سرازير گش. بود
قيصر و كسري غرق در رفاه و نعمت هستند و شـما پيـامبر برحـق خـدا     ! اي رسول خدا

آيا بر اين خشنود نيستي كه قيصر و كسـري دنيـا را از   : ايشان فرمودند. چنين حالي داريد

                                           
كردنـد، آنـان بـا     نـدگي مـي  اي از عرب بودند كه در سرزمين شام زير سلطة روميـان ز  ها قبيله غساني -1

 .ها قصد حمله به مدينه را كردند تحريك رومي
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مسرانت را طـالق  آيا شما ه! اي رسول خدا :ود سازند و ما آخرت را؟ عرض كردمآن خ
تمـام  : سـپس اظهـار داشـتم   . خير، من با صداي بلند تكبير گفتم: اي؟ ايشان فرمودند داده

دهـم   فرماييد به آنان اطالع مي اند، اگر اجازه مي به در مسجد مغموم و پريشان نشستهصحا
 .سپري شده بود) يعني يك ماه(» الءاي«مدت . كه خبر طالق ازواج مطهرات صحت ندارد

از باالخانه پايين آمدند و اجازه باريـابي بـه محضـر ايشـان بـه       آن حضرتين جهت، از ا
Pمسلمانان داده شد

)
612F

1(
P .سپس اين آية تخيير نازل شد: 

﴿                        

                           

                    ﴾]۲۹ – ۲۸: األحزاب.[ 

دستور داده شد تا به ازواج مطهرات ابالغ كنند كه يكي از  آن حضرتطبق اين آيه به 
خواهيد تا حق و حساب شما را بپـردازم و   چيز، دنيا و آخرت را انتخاب كنيد، اگر مي دو

با اكرام و احترام شما را مرخص كنم و اگر خواهان اهللا و رسـول او و زنـدگاني جاودانـه    
تمـام   يك ماه. ارش بزرگي مهيا كرده استهستيد، پس خداوند براي نيكوكاران اجر و پاد

                                           
باالتفاق بيست و نه روز در باالخانه بودند، گفتگوي حضرت عمر يا در روز اول بـوده   پيامبر اكرم  -1

كند كه اين گفتگو مربـوط   ها اين را اثبات مي تمام طرق اين روايت، قسمت اول آن. و يا در روز آخر
مؤلـف  . شود كه اين واقعه روز بيست و نهم اسـت  ها معلوم مي اول است و از قسمت آخر آن به روز

بنـابراين، الزم  . ها، اين واقعه را مربوط به آخرين روز قرار داده است مرحوم به لحاظ قسمت آخر آن
آيد كه در طول مدت بيست و هشت روز، حضرت عمر و تمام صـحابه از واقعـه ايـالء اطالعـي      مي
اند  بر اين اساس، محدثين چنين توجيه كرده. رسد شتند، در حالي كه اين امر غير ممكن به نظر ميندا

مربوط به روز آخـر   آن حضرتكه قسمت اكثر اين گفتگو متعلق به روز اول است، ولي واقعه نزول 

 عظةدر اين روايت بخاري كه در كتاب النكاح، باب مو. است، راوي قسمت مياني را ترك كرده است
مـن اللبـاس مـذكور     الرجل ابنته لحال زوجها و در كتاب اللباس، باب ما كـان يتجـوز رسـول اهللا    

هنگـامي كـه مـدت    «: بنابراين، آن جمله را بايد چنين خوانـد . اين مطلب صريحاً موجود است. است
 .»ايالء يعني يك ماه تمام سپري شد
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باالخانه فرود آمدند و چون پيشتاز در ايـن مـاجرا عايشـه بـود،     از  آن حضرتشده بود، 
من همه چيز را : وي اظهار داشت. نخست به خانة وي رفته او را از اين حكم آگاه كردند

خواهم؛ سـاير ازواج مطهـرات نيـز همـين پاسـخ را       رها كرده فقط خدا و رسول او را مي
 .دادند

 توضيح الزم

كـه گويـا وقـايع     انـد  شـده اي بيان  عايشه و حفصه به گونهوقايع ايالء، تخيير و تباني 
 آيد كه رسول اكـرم   هاي مختلفي هستند و براي افراد ظاهر بين اين شبهه پيش مي زمان

حالي كه در واقع، ايـن هرسـه مـورد     در. از ازواج مطهرات هميشه آزردگي خاطر داشتند
از ابن  »تهنبالرجل ا عظةباب موكتاب النكاح، «در صحيح بخاري، . اند همزمان روي داده

هـا،   از ازواج مطهرات بر اثر توطئـه آن  آن حضرتگيري  عباس صريحاً نقل شده كه كناره
 .سبب نزول آية تخيير و افشاي راز، مربوط به يك زمان هستند

 :دارد مرقوم مي آن حضرتگيري  حافظ ابن حجر در بيان اسباب متعدد كناره
لم يقع منه حتى تكرر  ذلكن إوسعة صدره وكثرة صفحه و  القه الالئق بمكارم أخ وهذا هو«

 ).254/  9فتح الباري ( »موجبه منهن
آن همـين مناسـب اسـت، و     آن حضـرت دلي و كثرت عفو  با مكارم اخالق و گشاده«

اينگونه حركات را مشاهده نكرده بودند، اقدام به چنين  ها كراراً تا زماني كه از آن حضرت
 .»كردند عملي نمي

 قصد سوء استفادة منافقان

شـود توطئـه بزرگـي بـوده      ها معلوم مـي  آياتي كه در بارة مسألة فوق نازل شدند از آن
 :فرمايد چنانكه مي. توانسته نتايج خطرناكي در بر داشته باشد است كه مي

﴿                                   

    ﴾]٤: التحريم.[ 
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در اين ايه تصريح شده كه اگر توطئه آن دو نفر تـداوم داشـته باشـد، خـدا، جبرئيـل،      
در پرتو روايات، علـت  . خواهند شتافت آن حضرتمسلمانان صالح و فرشتگان به كمك 

در مخـارج و نفقـة    خواسـتند از ايـن طريـق    يها مـ  كه آنرسد  توطئه فقط اين به نظر مي
ه را بپـذيريم، خواسـت   يـ طه باشند و چنانچه روايت ماريه قبخويش وضعيت بهتري داشت

ولـي ايـن مـوارد،    . ها اين بود كه جدا از يكديگر و به طور مستقل زندگي كننـد  ديگر آن
بر نداشت كه ني عايشه و حفصه چنان خطري را درمسايل مهمي نبودند و اتفاق نظر و تبا

كـه   اند كردهها اظهار نظر  بنابراين، بعضي. ندبفرشتگان از مالء اعلي بشتا براي مقابله با آن
ها  مسئله چيزي ديگر بود و آن اين كه در مدينه منوره جمع كثيري از منافقان كه تعداد آن

تظـار  اين افراد شرور هميشه در اين ان. كردند حدود چهارصد خانوار ذكر شده زندگي مي
و ياران خاص ايشان ايجاد تفرقه كننـد و   آن حضرتبودند تا به طريقي در ميان خانوادة 

 .را متالشي سازند آن حضرتنظام خانوادگي 
وكانـت تحـرش بـين أزواج النبـي صـلى «: نويسـد  مي» ام جلدح«ابن حجر در اصابه، در باره 

 ،»كـرد  اختالف و تشـتت مـي  رات ايجاد ام جلدح هميشه ميان ازواج مطه« »اهللا عليه وسـلم
حضرت حسان در . هاي موفقيت را تا حدي مشاهده كرده بود زيرا در داستان افك، روزنه

» حمنـه «. خاطر بـود  پانزده روز از عايشه آزرده جريان افك شركت داشت، رسول اكرم 
. كرد نيز كه همشيره زينب بود در توطئه افك شريك بود و اين داستان را هركجا شايع مي

يكي از خويشاوندان » مسطح«هاي مالي واعانة خود را نسبت به  كمك حضرت ابوبكر 
و چنانچـه برائـت حضـرت     كت او در جريان افك قطع كرده بـود، نزديك خود بر اثر شر

 .شد اي بزرگ برپا مي شد، فتنه عايشه از طريق وحي اعالم نمي
ق حال و زنـدگي سـخت   رسد وقتي منافقان از ضي از مجموع اين جريانات به نظر مي

ازواج مطهرات آگاه شـدند، خواسـتند تـا بـه ايـن مسـأله بيشـتر دامـن زننـد و آتـش را           
منافقان تصور  ن ماجرا حضرت عايشه و حفصه بودند؛ورتر كنند و چون پيشاپيش اي شعله

اي پاي حضرت ابوبكر و حضرت عمر به اين جريان كشيده خواهد شد  كردند به گونه مي
 .دختران خود جانبداري خواهند كرد و آنان نيز از
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دانستند كه حضرت ابوبكر و عمر، عايشه و حفصه را فداي خاك پـاي   اما منافقان نمي
 آن حضـرت چنانكه وقتي به عمـر فـاروق اجـازه ورود بـه محضـر      . كنند مي آن حضرت

چنانچه فرمان دهيد سر حفصـه را از تـنش جـدا    : نرسيد، وي با صداي بلند اظهار داشت
 .م كردخواه

بنابراين، روي خطاب در آيه، متوجه منافقان است، يعني اگر عايشه و حفصه به اتفاق 
ادامه دهند و منافقان نيـز از ايـن قضـيه سـوء اسـتفاده       آن حضرتنظر و تباني خود عليه 

كنند، خداوند آماده ياري رساندن به پيامبر خويش اسـت و بـا خداونـد، جبرئيـل، سـاير      
 .عالم نيز همراه خواهند بود فرشتگان، بلكه تمام

 روايات دروغين

كـه   انـد  كـرده بـازي   پـردازي و حيلـه   راويان دروغگو آنقـدر دروغ  در بيان اين وقايع،
از اين جهت بـا   .اند ها را در تأليفات خود بيان نموده نگاران بزرگ نيز، آن مورخان و سيره

 .قدري تفصيل در اين باره سخن خواهيم گفت
براي خشنودي خاطر  در قرآن مجيد نيز مذكور است كه رسول اكرم اينقدر مسلّم و 

اخـتالف نظـر در ايـن اسـت كـه آن، چـه       . ازواج مطهرات چيزي را بر خود حرام كردند
كنيزي بود كه عزيز مصر به » ماريه قبطيه«چيزي بود؟ در بسياري از روايات مذكور است 

ين روايـت بـه طـور مفصـل و از     ا. ارسال كرده بود  آن حضرتعنوان هديه به محضر 
طرق مختلف بيان گرديده و در آن مذكور است رازي را كه رسول اكرم با حفصه در ميان 

 .گذاشته بود و حفصه آن را فاش كرد، راز همين ماريه قبطيه بود
اين روايات گرچه كالً ساختگي و غير قابل بيان هستند، ولـي چـون بيشـتر مؤرخـان     

ها همين داسـتان   ، گل سر سبد آناند كرده آن حضرتمعيار اخالق  اروپايي، انتقادي كه بر
در بيــان ايــن واقعــه، گرچــه در روايــات، . اسـت، بــه ناچــار از آن بحــث خــواهيم كــرد 

از » ماريـه قبطيـه  «هايي وجود دارد، ولي بر اين امر، همـه اتفـاق نظـر دارنـد كـه       اختالف
يتي حفصـه از ايـن امـر، آن را بـر     بود و ايشان بر اثر نارضا آن حضرتكنيزهاي موطوءة 
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حافظ ابن حجـر در فـتح البـاري در تفسـير سـورة تحـريم مرقـوم        . خود حرام كرده بود
 :دارد مي

 َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َحَلفَ  قَالَ  َمْسُروقٍ  ِإَلى َصِحيحٍ  بِِإْسَنادٍ  َمْنُصورٍ  ْبنِ  َسِعيدِ  ِعْندَ  َوَوَقعَ «
 ).503/  8فتح الباري ( »َأَمَتهُ  يـَْقَربُ  َال  َصةَ ِلَحفْ  َوَسلَّمَ 
شود چنين روايت كـرده كـه    سعيد بن منصور با سند صحيح كه به مسروق منتهي مي«

 .»كند نزد حفصه سوگند ياد كرد كه با كنيز خود مجامعت نمي آن حضرت
 هـا  سپس از مسند هيثم بن كليب و طبراني روايات متعددي نقل كرده كـه يكـي از آن  

 :اين روايت است
 َمارِيَةَ  َيطَأُ  فـََوَجَدهُ  بـَْيتَـَها َحْفَصةُ  َدَخَلتْ  قَالَ  َعبَّاسٍ  بنا َعن الضَّحَّاك طَرِيق من َولِلطَّبَـَراِنيِّ «

 ).503/  8فتح الباري ( »فـََعاتـََبْتهُ 
اش شد، ديـد   طبراني از طريق ضحاك از ابن عباس روايت كرده كه حفصه وارد خانه«
را مـورد   آن حضرتمشغول مقاربت با ماريه است، حفصه ناراحت شد و  آن حضرتكه 
 .»قرار داد باعت

هـا را   ، ولي ما آناند كردهاي بدتر از اين نقل  ابن سعد و واقدي اين روايت را در پيرايه
 .كنيم طرد مي

اما حقيقت اين است كه تمام اين روايات، افترا و بهتان محض هستند؛ عالمه عيني در 
 :دارد ، باب النكاح مرقوم مي548/  5حيح بخاري شرح ص

 غير ِفي اْلَمْرِويّ  َمارِيَة قصَّة ِفي َال  اْلَعَسل قصَّة ِفي أَنه اْآليَة نُزول َسَبب ِفي َوالصَِّحيح«
 .»..َصِحيح طَرِيق من َمارِيَة قصَّة تأت َولم: النـََّوِويّ  َوقَالَ ) الصَِّحيَحْينِ (

آيه اين است كه در واقعه عسل، نـازل شـده و در بـاب    روايت صحيح در شأن نزول «
: گويـد  عالمه نووي مـي . داستان ماريه كه در غير صحيحين مذكور است نازل نشده است

 .»داستان ماريه از هيچ طريق صحيحي روايت نشده است
اين روايت در تفسير ابن جرير، طبراني، مسند هيثم با طرق مختلف روايت شده است؛ 

هـا بـه    نها معموالً روايات غلط زيادي منقول است، و تا زماني كه صـحت آ  در اين كتاب
حافظ ابن حجر يك طريق روايت . ل اعتماد و التفات نيستندباطريق درست تأييد نشود، ق
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Pاسـت » مسروق«را توثيق كرده، يعني آن روايتي كه آخرين راوي آن 

)
613F

1(
P .   ولـي اوالً در ايـن

نـزد حفصـه    آن حضـرت ست، فقط اينقدر ذكر شده كه روايت، نام ماريه قبطيه مذكور ني
عـالوه بـر   . سوگند ياد كرد كه با كنيز خود مجامعت نكند و آن را بر خود حـرام سـاخت  

روايـت طبـق اصـول     را نديده است، لذا ايـن  آن حضرتاز تابعين است، » مسروق«اين، 
ر يكي ديگر حافظ ابن كثي. رسد منقطع است، يعني سلسلة سند آن به صحابي نمي حديث

ولي يكي از راويان اين طريـق،  . از طرق اين روايت را در تفسير خود تصحيح كرده است
 :كند عبدالملك رقاشي است كه دارقطني نسبت به وي چنين اظهار مي

هــاي احاديــث  در ســندها و مــتن( »فـي األســانيد والمتــون يحـدث عــن حفظــه كثيـر الخطــأ«
اسـت روايـت ماريـه در صـحاح سـته مـذكور       شايان ذكر ). شد مرتكب خطاي بسيار مي

Pنيست

)
614F

2(
P .ول سورة تحريم كـه در صـحيح بخـاري و صـحيح مسـلم      زناگفته نماند شأن ن

امام نووي از ائمه بـزرگ محـدثين صـريحاً    . باشد، به طريق صحيح ثابت است مذكور مي
و حـافظ ابـن حجـر    . اظهار داشته كه در مورد ماريه، هيچ روايت صحيحي موجود نيست

ها منقطع و ديگري راوي آن كثير الخطاء  اند، يكي از آن كثير طرقي را كه صحيح گفته ابن
اين روايت قابل استناد است؟ ايـن  : توان گفت لذا با توجه به اين موارد، چگونه مي. است

بحث براساس اصول روايت بود، اگر از طريق درايت مورد بررسي قرار گيرد، نيـازي بـه   
داستان ركيك و غير معقولي كه در اين روايات بيـان شـده   . يستتحقيق و كاوش بيشتر ن

هـا بـه سـوي     دادن آنكور اند، از نسبت است، مخصوصاً مواردي كه در طبري و غيره مذ
ها را به ذات اقدس رسول  چه رسد به جايي كه آن .شود ك فرد معمولي، آدم شرمنده ميي

 !كه مظهر قداست و عفّت بود، نسبت دهيم اكرم 

**** 
                                           

 .فتح الباري، تفسير سورة تحريم -1

 .تفسير سورة تحريمفتح الباري،  -2
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 غزوة تبوك

، محل معروفي است بين مدينه و دمشق كه به فاصلة چهـارده منـزل از مدينـه    »تبوك«
، حكومت روم تصميم گرفته بود به سرزمين اعراب حملـه  »موته«پس از جنگ . قرار دارد

كـرد، و   كومـت مـي  كند و قبيلة غسان كه در مرزهاي شام در زير سـلطة امپراتـور روم ح  
 .مذهب مسيحي داشت، از جانب قيصر روم براي انجام اين مأموريت مهم انتخاب شد

 رسـول اكـرم   » ايـالي «در واقعـة  . شـدند  در مدينه منوره اغلب، اين اخبار شايع مي
خبر حادثة مهمي را اعالم كرد، وي اظهار  هنگامي كه عتبان بن مالك به حضرت عمر 

)P)615F1؟اند كردهها حمله  وي داده است؟ آيا غسانياي ر چه حادثه: داشت
P .هـاي شـام در    نبطي

آمدند، آنان خبـر دادنـد كـه روميـان در شـام، لشـكر        مدينه براي فروش روغن زيتون مي
Pبزرگي گرد آورده

)
616F

2(
P،  و در ايـن لشـكر، قبايـل     انـد  كـرده و تداركات يك سال آن را تهيه

آمده » بلقاء«الجيش تا  مةز شركت دارند و مقداز قبايل اعراب ني» غسان«و » جذام«، »لخم«

 .است
به نقل از طبراني روايت شده است كه مسيحيان عرب به هرقل نامه » مواهب لدنيه«در 

 ،سـالي از شـدت گرسـنگي دارنـد     ها بـر اثـر قحـط    نوشتند كه محمد وفات كرده و عرب
بـه هرحـال، ايـن    . شتبنابراين، هرقل لشكري مركب از چهل هزار نفر اعزام دا. ميرند مي

اخبار در ميان اعراب شايع شد و قراين و شواهد حمله به قدري قـوي بـود كـه احتمـال     
به سپاه اسـلم   روي همين جهات، رسول اكرم . بودن خبر، اصالً وجود نداشت نادرست

سالي شديد و فصل برداشت محصول، ظـاهراً دو   از سوء اتفاق، قحط. باش داد فرمان آماده

                                           
 .بخاري، ذكر واقعه ايالء -1

 .72/  3با زرقاني  نيةمواهب لد -2



 فروغ جاويدان   600

Pرسيدند هايشان به نظر مي از خروج مردم از خانه مانع بزرگ

)
617F

1(
P .  منافقان كه در ظاهر خـود

ديگران  ها فاش شد، آنان از شركت در جنگ عذرها آوردند و گفتند، راز آن را مسلمان مي

 ﴿: را نيز از آن منع كردند و گفتند        ﴾]۸۱: التوبه.[ 

نافقان در خانة او گرد آمـده و مـردم را از شـركت در    يك نفر يهودي بود، م» سويلم«
از اين  .ين عرب وجود داشتداشتند و چون خطر حملة روميان بر تمام سرزم جنگ بازمي

هـاي   از تمام قبايل عرب درخواست افراد جنگجو و كمـك  جهت، پيامبر گرامي اسالم 
Pمالي كردند

)
618F

2(
P . از ميان اصحاب، حضرت عثمان بـه سـپاه اسـالم     كمك شايان توجهي

Pتقديم نمـود  آن حضرتكرد، دويست نفر شتر و دويست اوقيه نقره به محضر 

)
619F

3(
P .  بيشـتر

با اين وجود، بسياري از مسلمانان از جهـت ايـن كـه     .صحابه مبالغ هنگفتي كمك كردند
 هـا بـه محضـر رسـول اكـرم       سواري و توشة سفر نداشتند، نتوانستند شركت كنند؛ آن

را بر آنان ترحم آمد، اما اسباب سفر  آن حضرتري گريه كردند كه حاضر شدند و به قد
 :ها اين آية سورة توبه نازل گرديد آنان مهيا نشد و در شأن آن

﴿                            

                   ﴾]۹۲: التوبة.[ 

و حرجي نيست بر آنان كه نزد تو آمدند تا مركب و سواري به آنان داده شـود و تـو   «
آنگاه آنان برگشتند در حالي كه . گفتي مركب و سواري نيست كه شما را بر آن سوار كنم

 .»ان از اشك جاري بودش بر اثر نبودن اسباب سفر چشمان

                                           
چونكه در غزوه حنين، انصار از مال غنيمت محروم شده بودند، لذا براي جنگ : گويد مارگوليوث مي -1

ن شود، ما براي چه بجنگـيم؟ ولـي ايـ    وقتي فوايد جنگ عايد ديگران مي: گفتند تمايلي نداشتند و مي
 .است قرآن كريمسوء ظن اوست و شاهد زنده مطلب، خود 

 .ابن هشام -2

 .119/ ابن سعد، جزء المغازي  -3
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شـدند، يكـي از    هميشه چنين بود كه هرگاه از مدينه خارج مـي   آن حضرتعادت 
را جانشـين خـود   » محمد بن مسـلمه «اين بار،  .كردند جانشين خود تعيين مياصحاب را 

ر حفاظـت و  تعيين نمودند و چون در اين غزوه، ازواج مطهرات همراه نبودند، بـه منظـو  
حضرت علي را مقرر فرمودند، ولي او گاليه كرد كه شما مرا بـا   مدينه سرپرستي آنان در

آيا تو بر اين خشنود نيستي كه نسـبت  : فرمودند آن حضرتكنيد؟  زنان و كودكان رها مي
Pتو با من مانند نسبت هارون با موسي باشد

)
620F

1(
P. 

سوار بودنـد، از مدينـه حركـت     با سي هزار نفر كه ده هزار اسب آن حضرتخالصه، 
Pكردند

)
621F

2(
P .    در مسير راه به سرزمين قوم ثمود رسيدند، جايي كه قرآن مجيـد در بـارة آنـان

ب ها ساخته بودند و چون در آن محل عذا ها براي خودشان كاخ در اعماق كوه: فرمايد مي
فرمان دادند احدي حق ندارد در آنجا فـرود   آن حضرت .الهي بر قوم ثمود نازل شده بود

 .بنوشد و نه در كاري ديگر از آب آن استفاده كند آيد و نه از آب آنجا
ها صحت نداشـته و توطئـه بـه     وقتي به تبوك رسيدند، معلوم شد كه خبر حملة رومي

در صـحيح بخـاري   . كردنـد  ها سران عرب را تحريك مـي  شكلي ديگر بوده است؛ غساني
ده مالك فرستااي براي كعب بن  مذكور است كه رئيس قبيلة غسان نامه) ذكر غزوة تبوك(

قدر و منزلت شما را به جاي نياورده و شما را  ايم محمد  ما شنيده: كه در آن مرقوم بود
مهري قرار داده است، لذا شما نزد من بياييد، من به نحو احسن از شـما پـذيرايي    مورد بي

 .ما قرار خواهيد گرفت ةخواهم كرد و مورد اكرام و الطاف ويژ
قـرار گرفتـه بـود، ولـي آن نامـه را در تنـور        ول اكـرم  كعب گرچه مورد تنبيه رسـ 

بـه  » يوحنـا «به نـام  » ايله«سردار . ت روز باقي ماندنديسدر تبوك، ب آن حضرت. انداخت
Pحضور يافت و پرداخت جزيه را اعالم داشت آن حضرتمحضر 

)
622F

3(
P يك استر سفيد رنگ ،

خـود را عنايـت    در عوض به وي رداي مبارك آن حضرتاهدا نمود،  آن حضرتنيز به 

                                           
 .صحيح بخاري، غزوة تبوك -1

 .119/ طبقات ابن سعد، جزء مغازي  -2

 .اين محل نزديك به خليج عقبه است -3
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Pكرد

)
623F

1(
P . نيز حضور يافتند و به پرداخـت جزيـه اعـالم آمـادگي     » اذرع«و » جربا«مسيحيان
 .كردند

كـه بـه فاصـلة پـنج منـزل از      » الجندل مةدو«در » اكيدر«يكي از سرداران عرب به نام 
خالد بن وليد را   آن حضرت. كرد دمشق قرار داشت، تحت سلطة قيصر روم زندگي مي

خالد او را دستگير و سپس آزاد كـرد،  . د و بيست نفر براي مقابله با وي فرستادصبا چهار
. حضور يافته شرايط صلح را پيشنهاد كند آن حضرتمشروط بر اين كه خودش به بارگاه 

 .به وي امان دادند آن حضرتچنانكه وي با برادر خود به مدينه آمد و 
يك مدينه رسيدند، اهـل مدينـه   از تبوك مراجعت كرده نزد  آن حضرتهنگامي كه 

با شور و شوق تمام به استقبال ايشان شتافتند و با گرمي از ايشان اسـتقبال كردنـد، حتـي    
 :خواندند ها بيرون آمدند و دختران اين سرود را مي نشين نيز از خانه زنان خانه

 طلـــــع البـــــدر علينـــــا مـــــن ثنيـــــات الـــــوداع
 

Pهللا داعوجــب الشــكر علينــا مــا دعــا 

)
624F

٢(
P 

 

 

 د ضرارمسج

منافقين هميشه در صدد اين بودند كه چگونه در ميان مسلمين اجاد تفرقـه و شـكاف   
ا كنند، مدتي در اين فكر بودند كه در اطراف مسجد قبا مسجدي ديگر با اين حيله بن. كنند

توانند به مسـجد النبـي برونـد، در آن مسـجد      ذري ديگر نميكساني كه بر اثر ضعف يا ع
: ابوعامر انصاري كه آيين مسيحيت را پذيرفته بود به منافقين گفـت . نندبيايند و نماز بخوا

روم و از آنجا سـپاه   شما اسباب و ابزار ساخت مسجد را تهيه كنيد، من نزد قيصر روم مي
Pكنم آورم و مسلمانان را در اين سرزمين تار و مار مي بزرگي مي

)
625F

3(
P. 

كت كنند، منافقين بـه محضـر   تبوك حر خواستند به سوي هنگامي كه پيامبر اسالم 
ايـم، شـما    ما براي بيماران و معذوران مسجدي بنا كرده: ايشان حضور يافته اظهار داشتند

                                           
 .86/  3زرقاني به نقل از ابن ابي شيبه  -1

 .92/  3زرقاني  -2

 .91/  3اني زرق -3
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فعالً عازم امر مهمي هستم، : فرمودند آن حضرت. برويد با خواندن نماز آن را افتتاح كنيد
ن مسجد را به وقتي از تبوك برگشتند، به مالك و معن بن عدي دستور دادند تا بروند و آ

 :در بارة همين مسجد اين آيات نازل شدند. آتش بكشند

﴿                           

                              

                           

                          ﴾]۱۰۸ –۱۰۷: التوبة.[ 

و آناني كه مسجدي به منظور ايجاد تفرقه و كفر در ميان مسـلمانان بنـا كردنـد و تـا     «
كننـد   جنگند و آنان سوگند ياد مـي  سنگري باشد براي كساني كه از قبل با پيامبر و اهللا مي

هرگز در آن . گويند يدهد كه آنان دروغ م كه قصد ما خير بوده است و خداوند گواهي مي
البته مسجدي كه از اول بر پايه تقوا بنا نهاده شده است، شايسته اين است  ،مسجد نَايست

در آن مسجد مرداني هستند كه پاكيزگي را دوست دارنـد و   ني،كه در آن به عبادت قيام ك
 .»خداوند پاگيزگان را دوست دارد

 حج اسالم و اعالن برائت از مشركان

قـع هنـوز بـه طـور كامـل امنيـت       مكه در سال هشتم هجري فتح شد و چون تا آن مو
مسلمانان  .شدبرقرار نشده بود، لذا در آن سال با اهتمام خود مشركان، مراسم حج برگزار 

 .تحت امارت عتاب بن اسيد كه حاكم مكه تعيين شده بود، فريضة حج را به جاي آوردند
و كفر  هاي شرك ها و تاريكي براي اولين بار، در سال نهم هجري خانة كعبه از آلودگي

پس از بازگشـت از تبـوك    آن حضرت. پاك شده و مركز عبادت ابراهيمي قرار گرفته بود
در ماه ذي القعده يا ذي الحجه سال نهم هجري، يك كـاروان سيصـد نفـري را از مدينـه     

را بـه عنـوان اميـر و     براي انجام مناسك حج اعزام داشت و حضرت ابـوبكر صـديق   
را به عنوان نمايندة خويش در اعالن برائـت،   سرپرست حجاج، حضرت علي مرتضي 
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حضرت سعد بن ابي وقاص، حضرت جابر، حضرت ابوهريره و غيره را به عنوان معلمين 
Pمناسك و احكام حج مقرر فرمودند

)
626F

1(
P. 
قرآن مجيد اين حـج را حـج   . همراه بود آن حضرتبيست شتر براي قرباني از جانب 

Pاكبر ناميده است

)
627F

2(
P، ي بود كه فريضة حج طبق سـنّت اصـلي ابراهيمـي بـه     زيرا  اولين بار

اهليت و آغاز عصـر اسـالم   هدف از اين حج اين بود كه پايان عهد ج. شد جاي آورده مي
شكار اعالم شود، مناسك و اعمال حج آموزش داده، عادات و رسوم جاهليت به صورت آ
اي  عيد خطبـه  آموخت، در روز مناسك حج را به مردم مي حضرت ابوبكر . نابود شوند

 .ايراد كرد و در آن، احكام و مسايل حج را تشريح نمود
 :سپس حضرت علي بلند شد و چهارده آيه از سورة برائت را قرائت كرد و اعالم نمود

توانـد برهنـه حـج     توانند وارد خانة كعبه شوند و احدي نمي از اين پس مشركان نمي«
هـا از   به علت نقـض آن  اند شدهشركان بسته هايي كه ميان مسلمانان و م كند و تمام پيمان

 .»شوند سوي مشركان، تا چهار ماه معتبر و پس از چهار ماه نقض شده اعالم مي
حضرت ابوهريره و برخي ديگر با چنان صداي بلندي اين مطالب را اعالم كردند كـه  

Pدچار گرفتگي گلو شدند

)
628F

3(
P .آيات ابتدايي سوره برائتP

)
629F

4(
P   اعـالم   هـا  كه ايـن احكـام در آن

 :شده عبارتند از

                                           
 .ةالبراء ةتفسير سور باب حج ابي بكر با الناس و بخاري، كتاب المناسك، باب ال يطوف عريان و -1

ها، مانند مؤلف، حج آن سال را حـج اكبـر    در سورة توبه، يوم الحج األكبر مذكور است، گرچه بعضي -2
اختصاص نيافته، بلكه هـر حـج    اند كه حج اكبر فقط به حج آن سال اند، ولي اغلب بر اين نظريه گفته

 .42/  10اني روح المع. بر و عمره، حج اصغر استدر مقابل عمره، حج اك

 .و غيره مذكور است 102/  3تفصيالت بيشتر در زرقاني  299/  2مسند ابن حنبل  -3

لـيكن   مسجد الحرام منعقد شده منقوض است،در اين آيات اعالم شده كه معاهده حديبيه كه نزديك  -4
. اي با كفار بسته نشـده بـود   اين معاهده در واقع قبل از فتح مكه نقض شده و پس از آن هيچ معاهده

مؤلف بر همين اساس در يكي از مكتوبات خويش اظهار نظر كـرده كـه ايـن آيـات در سـال هشـتم       
ولي بـه نظـر بنـده     ه همين جهت اين وقايع را ترك كرد؛هجري هنگام فتح مكه نازل شدند و شايد ب

ها بـا   اند، اما اعالم عمومي آن ممكن است در بارة معاهده، اين آيات در سال هشتم هجري نازل شده
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﴿             ... تا ...      . ... تاو     

                            

 ..﴾. 

اين اعالم، اغلب كفـار بـه سـوي     طبري از طريق سدي روايت نموده است كه پس از
Pاسالم شتافتند و مسلمان شدند

)
630F

1(
P. 

 رويدادهاي پراكنده

هـاي   پس از نه سال، فضاي امنيت و آسايش بر محيط مكـه حـاكم گرديـد و فرصـت    
لي و اقتصـادي  يـت بنيـه مـا   آوري امـوال و صـدقات مـردم جهـت تقو     خوبي براي جمع

حكم زكات در سال نهـم هجـري نـازل     ،به همين جهت. حكومت اسالمي پيش آمده بود
Pآوري اموال زكات نمايندگاني به سوي قبايل مختلف اعزام شدند گرديد و براي جمع

)
631F

2(
P. 

آمدند كه اين  هاي غير مسلمان نيز در پناه حكومت اسالمي مي بعضي از اقوام و ملت

 ﴿: اليات از آنان نازل گرديدآيه در بارة گرفتن م          

    ﴾]حرمت ربا نيز در همين سال نازل شد و يك سال بعد از  .]۲۹:التوبة

در . آن را اعالم كردند حرمت  آن حضرتالوداع،  حجةآن در سال دهم هجري در 
بردند،  ن حبشه در پناه و حمايت وي به سر مينجاشي شاه حبشه كه مهاجرا همين سال
برادر صالح شما » اصحمه«مروز ا! اي مسلمانان: اعالم فرمود پيامبر اكرم . وفات كرد

سپس بر وي نماز جنازة غايبانه . فاني را وداع گفت، برايش دعاي مغفرت بكنيددار
 .خواندند

                                                                                                             
ساير احكام همچنانكه در صحاح سته با روايات مستند ثابت است، در سـال نهـم هجـري در موسـم     

 )سيد سليمان ندوي. (حج انجام گرفته است

 .1721/  4طبري  -1

 .1722/  4طبري  -2





 

 
 

، غزوات پيرامون  تحليل وبررسي 

 اسباب و انواع آن





 

 
 غزوات يرسي مجدد تحليلبر

 اين قسمت از كتاب سيره، منحصر به رويدادهاي ساده زندگي پيامبر گرامي اسـالم  
بنابراين، . ها و رفع شكوك در جلدهاي ديگر انجام خواهد گرفت تحقيقات، بررسي. است

ها در همان جلدها بيان شود، ولي در كتب سيره  مناسب اين بود كه مباحث متعلق به غزوه
گيرنـد، غـزوات    بحث قرار مـي  ، وقايعي كه بيشتر موردلحاظ كثرت و اهميت مباحث به

شود كه بيشترين بخش زندگي رسول  اگر فقط به كتب سيره توجه شود، معلوم مي .هستند
هايي كه در زمان قديم در بـاب سـيرت    چنانكه كتاب. دهند را غزوات تشكيل مي اكرم 

مغازي ابن عقبه، مغازي : روف اند، نه به نام سيره، مانندمع» مغازي«به نام  اند شدهنگاشته 
ابن اسحاق و مغازي واقدي و اين طرز نوشتار تا به امـروز رواج دارد، لـذا چنانچـه ايـن     

، اگـر كتـب   انـد  كـرده هاي قديمي سيرت را مطالعه  روش تغيير پيدا كند، كساني كه كتاب
سيره، موضوعي ديگر را دارند مطالعـه  كنند كه به جاي  جديد را مطالعه نمايند، تصور مي

بر اين اساس، ما ناچار شديم بحث غزوات را قدري به طور مفصل بيان كنـيم و  . كنند مي
شكوك و ايراداتي را كه در طي مطالعه بحث غزوات، ممكن است براي آدمي پيش آينـد،  

 .نيز رفع نماييم تا براي خواننده اضطراب و ترديدي باقي نماند
، بـه طـوري   اند شدهها سخت دچار اشتباه  ان در فهم مقاصد و اسباب غزوهغير مسلمان

آور  و ايـن امـر شـگفت    انـد  شـده لوحان مسلمان نيز در آن دام گرفتـار   كه بعضي از ساده
نيست، زيرا اسباب و عواملي وجود داشته است كه بر اين نوع اشتباهات، حتي دشمنان را 

 .توان معذور داشت مي

 رتگرياعراب، جنگ و غا

اولين و مهمترين امر در اين بحث اين است كه معلوم و آشكار گردد كه ملت عرب با 
اي است كه اخالق و  جنگ و غارتگري چه نسبتي دارد؟ هر ملتي داراي خصوصيات ويژه

عادات، رسوم و معامالت، اوصاف و محاسن، معايـب و نقـاط ضـعف، و خالصـه تمـام      
بنـابراين، مهمتـرين شاخصـه    . گيـرد  ا سرچشمه مـي زندگي اجتماعي و ملي آن، از همانج
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كننـد كـه    آن را چنين بيان مـي  بود و انگيزة» جنگ و غارتگري«اجتماعي در ميان اعراب، 
آمـد،   مين عرب سرزمين باير و ويراني بود، در آنجا هيچ نوع محصولي به دست نميسرز

گوسفند و شتر بود كه از سواد و نادان بودند، تمام كاالي زندگي آنان منحصر در  مردم بي
كردنـد، ولـي ايـن     ها لباس تهيـه مـي   خوردند و از پشم و موي آن ها مي شير و گوشت آن

كاالي گرانبها نيز نصيب هركس نشده بود و يا عامـه مـردم در حـد بسـيار پـاييني از آن      
 .برخوردار بودند

كردنـد و   از اين جهت، جنگ و غارتگري و تعدي و تجاوز به حقوق ديگران را آغـاز 
ابـوعلي  . بزرگترين وسيلة امرار معاش، بلكه يگانه وسيلة آن، چپاول و غارت قرار گرفت

 :نويسد مي» االمالي«قالي در كتاب 
كان ن معاشهم  غارة فيها ألاإلعليهم ثالثة أشهر ال تمكنهم  ن تتوالىأنهم كانوا يكرهون أ ذلكو «

)P)632F1»غارةمن اإل
P. 

ها سه ماه پياپي بگـذرد و در ايـن سـه مـاه      د كه بر آنپسنديدن ها نمي براي اين كه آن«
 .»دست به چپاول و غارتگري نزنند، زيرا تنها وسيلة معاش آنان همين بود

» غـنم «آمـد و گوسـفند را بـه عربـي      چون بيشتر در غارتگري، گوسفند به دست مـي 
))633F2دنـد نام نها» غنيمت«شد  مالي را كه از اين طريق حاصل مي ،از اين جهت .دگوين مي

P .
سپس اين عنوان به قدري توسعه يافت كه وقتي تاج و تخت قيصر و كسـري بـه دسـت    

گذاشــته شــد، و رفتــه رفتــه ايــن عنــوان » غنيمــت«مســلمانان افتــاد، بــر آن نيــز عنــوان 
امـروز  . ترين و افتخارانگيزترين لفظ تاريخ ادبيات عرب قرار گرفـت  ترين، روشن محبوب

يكي از عزيزان و دوستان خود در وقت سفر خداحافظي  نيز هنگامي كه يك فرد عرب با
در زبـان مـا   . يعني با سالمتي و با غنيمـت برگـردي   »سالمًا غانمـاً «: گويد كند چنين مي مي

آوري شـما   ند تشـريف گوي مي: مثالً. گويند مي» غنيمت«نيز به عزيزترين چيز ) زبان اردو(
 .ذ گرديده استبزرگي است و اين از همان عنوان عربي اخ» غنيمت«

                                           
 .6/  1مالي كتاب اال -1

 .اين نظر شخصي مؤلف است و از كتب لغت تأييد اين مطلب به دست نيامد -2
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اعراب عام شـده بـود و تمـام     جنگ و غارتگري براي رفع نيازهاي زندگي، ميان تمام
. بردند دادند و اموال يكديگر را به تاراج مي يكديگر را مورد غارت و حمله قرار مي قبايل

هاي حج و بر حسب عقيدة مـذهبي، چهـار مـاه را     فقط در موسم حج به پاس احترام ماه
گفتند كه در آن چهار ماه، از جنـگ   مي) هاي حرام ماه(» اشهر حرم«ها  و به آن استثنا كرده

باعـث   اجتناب از چپـاول و غـارتگري در سـه مـاه پيـاپي     . كردند و غارتگري اجتناب مي
را ايجـاد كردنـد، يعنـي ايـن      »نسيء«رسم  ،از اين جهت .شد شدن زندگي آنان مي معطل

حافظ ابن حجر در شـرح  . كردند جا ميبه  ديگر جاهاي  حسب ضرورت با ماه ها را بر ماه
 :دارد صحيح بخاري در تفسير سورة توبه مرقوم مي

ثة أشهر ال يتعاطون كانوا يجعلون المحرم صفرًا ويجعلون صفرا المحرم لئال يتوالي عليهم ثال«
 ).243/  8فتح الباري ( »فيها القتال الخ

دادند تا سه ماه پيـاپي از   محرم قرار مي ها محرم را به جاي صفر و صفر را به جاي آن«
 .»جنگ محروم نمانند

 جويي و انگيزة انتقام» ثأر«عقيدة 

ها همين انگيزة چپاول و غـارتگري بـود، ولـي وقتـي سلسـلة       علّت اصلي بروز جنگ
هاي  يكي از آن علت. آمد هاي ديگري نيز براي آن به وجود مي شد، علت ها آغاز مي جنگ

و گرفتن انتقام بود، يعني وقتي فردي از يك قبيله بـه قتـل   » ثأر«قانون  مهم و قابل توجه،
رسيد، قبيلة مقتول، گرفتن انتقام آن را از قاتل و يا قبيلة او وظيفه اصلي و مهـم خـود    مي
شد و نام و نشان قاتل، بلكه نام و نشان خاندان  دانست و گرچه ساليان دراز سپري مي مي

تا وقتي كه يكي از افراد قبيلـة قاتـل بـه طـور انتقـام بـه قتـل         رفت ولي او نيز از بين مي
گويند و نتيجة آن  مي» ثار«اين را در اصطالح . شد رسيد، اين وظيفة مهم قومي ادا نمي نمي

هاي مـداومي   ها و كشمكش ها سال، جنگ اين بود كه براي گرفتن انتقام خون يك نفر، ده
الوداع باطل اعالم كرد و نخست، خـون   حجةدر  اين امر را رسول اكرم . وجود داشت
نشين وجود دارد و  هم در ميان اعراب باديهاين رسم هنوز. ة خود را عفو نمودمقتولين قبيل

 .آيد از افتخارات بزرگ ملي آنان به حساب مي
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در مورد  گرفتن انتقام، عقايد و باورهاي عجيب و غريبي در ميان مردم به وجود آمده 
اي  رسد، روحش بـه شـكل پرنـده    معتقد بودند كه وقتي شخصي به قتل مي بود، مثالً آنان

كنـد و   آيد و تا زماني كه انتقامش گرفته نشده در محل قتل وي شور و غوغا برپا مي درمي
و يا » صدي«اين پرندة فرضي به نام » ام من تشنه! مرا آب بنوشانيد«: دارد همواره اعالم مي

 :گويد ابوداود مي. شهرت داشت» هامه«
ــــــــيهم ــــــــون عل  ســــــــلط المــــــــوت والمن

 

 فلهـــــــم فـــــــي صـــــــدي المقـــــــابر هـــــــام
 

 ).ها هام قرار دارد هاي آن مرگ بر آنان مستولي شد و در صداي مقبره(
 :گويد ذواالصبع العدواني مي

 يا عمرو ان ال تـدع شـتمي ومنقصـتي
 

 ضــربك حيــث تقــول الهامــه اســقونيأ
 

قير كني، چنان تو را مورد ضرب قرار اگر مرا دشنام و فحش دهي و مرا تح ،اي عمرو«
 .»مرا آب بنوشانيد: پيوسته اعالم دارد» هامه«دهم كه 

يك باور اين بود كه قبر هر مقتولي كه انتقامش گرفته نشود، همـواره تاريـك خواهـد    
 :گويد خواهر عمرو بن معديكرب از زبان مقتول چنين مي. بود

ـــــــرك فـــــــي قبـــــــر بصـــــــعدة مظلـــــــماو   ت
 

 م المصــــــــــّلمومشـــــــــو بــــــــــاذان النعـــــــــا
 

 

خون بها بخواهي من در قبر تاريك خواهم ماند و اگـر خـون بهـا بگيريـد پـس       اگر«
 .»گوش شترمرغ را بگيريد و با خود ببريد

 :دانستند خواني بر مقتول را نيز منافي با غيرت و حميت مي نوحه
 وال تـــــــــراهم وان جلـــــــــت مصـــــــــيبتهم

 

 مــــع البكــــاة علــــى مــــن مــــات يبكونــــا
 

 

ها نبايـد بـر مقتـول خـود گريـه       ك مصيبت بزرگي است، ولي آنشدن ي گرچه كشته«
 .»كنند

 :گويد عمرو بن كلثوم مي
 معــــــــــاذ اال لــــــــــه ان ينــــــــــوح نســــــــــاءنا

 

 علـــى هالـــك أو ان نضـــج مـــن القتـــل
 

 

شـدن بـيم و هراسـي     كه ما از كشتهما بر مقتول نوحه كنند و يا اين خدا نكند كه زنان«
 .»داشته باشيم
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 :باشد كردند كه انتقامش گرفته مي زماني بر مقتول نوحه مي
 مـــــــن كـــــــان مســـــــرورًا بمقتـــــــل مالـــــــك

 

ــــــــــــأت نســــــــــــوتنا بوجــــــــــــه نهــــــــــــار  فلي
 

 

كرد پس در روز بيايد و زنان مـا را ببينـد كـه     شدن مالك شادي مي هرآن كه بر كشته«
 .»كنند سرايي مي چگونه بر وي نوحه

 ليجـــــــــد النســـــــــاء حواســـــــــرا يندينـــــــــه
 

 ألســــــــــــــــحاريلطمــــــــــــــــن أوجهــــــــــــــــن با
 

 

كنند و بامدادان بر سر و صـورت خـود    ديد كه زنان ما سر برهنه نوحه مياو خواهد «
 .»زنند مي

باور ديگر در ميان اعراب اين بود كه هركس مجروح شود و بميـرد، روح او از محـل   
روي همين  .دانستند نهايت عيب مي بيشود و اين را  اش خارج مي زخم و يا از طريق بيني

گفتند؛ يعني مرگ بينـي   مي» حتف انف« شد، ي عارض ميرگي كه بر اثر بيماربه م ،جهت
 :دانستند و آن را فوق العاده معيوب مي

 ومــــــا مــــــات منــــــا ســــــيد حتــــــف أنفــــــه
 

 وال طــــــــل منــــــــا حيــــــــث كــــــــان قتيــــــــل
 

 

 .»هيچ سرداري از ما با چنين مرگي نمرده و نيز، خون مقتولي از ما به هدر نرفته است«
اخالق و عادات قومي عرب قرار گرفت و رفته جنگ، محور اصلي تمام مفاخر و  رفته

وقتي حضـرت عمـرو بـن    . همين امر تا مدتي مانع از گرايش قبايل عرب به اسالم گرديد
حاضر شد و اسالم را پذيرفت و سپس به سوي قبيلة خود  مالك به محضر رسول اكرم 

نفر را ما از بنوعقيل خون يك : اش گفت بازگشت و شروع به دعوت اسالم نمود، به قبيله
چنانكـه همـان وقـت بـر     . طلبكاريم، انتقام آن را بگيريد، آنگاه مشرّف بـه اسـالم شـويد   

بنوعقيل كه اسالم آورده بودند، حمله كردند و خود عمرو بن مالك نيز همـراه بـود و بـه    
Pيك نفر مسلمان به قتل رسيد ،)كرد ندامت ميگرچه بعداً بسيار اظهار (دست وي 

)
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1(
P. 

 
 

                                           
 .13/  3اصابه في احوال الصحابه، ذكر عمرو بن مالك  -1
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 مال غنيمت

ر نيـاز بـه تـأمين    ها در ميان قبايل اعراب بر اث نكه قبالً ذكر كرديم، اساس جنگهمچنا
تر از مال غنيمت وجـود   از اين جهت، نزد اعراب هيچ چيزي محبوب .شد معاش آغاز مي

دانستند؛ اين تصـور   همين را مي اشترين چيز از اسباب مع ترين و مطلوب پاكيزه. نداشت
ن آنـان  ها سرايت كرده بود كه بعد از اسالم تا مدتي در ميا ها و رگ و پي آن آنقدر در دل

اسالم، سـاير ممنوعـات شـرعي را تـدريجاً حـرام و ممنـوع        باقي بود و همچنانكه شارع
 .ساخت، در مورد غنيمت و غارتگري نيز از روش تدريجي استفاده كرد

ـ    ازل هنگامي كه شارع اسالم خواست حرمت شراب را اعالم دارد، نخست ايـن آيـه ن
 :شد

﴿                      ﴾]۲۱۹: البقرة.[ 

 .»بگو در آن دو گناه بزرگي است ،كنند از تو در باره شراب و قمار سؤال مي«
 :آنگاه حضرت عمر اظهار داشت

 .»ًياَشافِ  بـََيانًا اْلَخْمرِ  ِفي لََنا بـَيِّنْ  اللَُّهمَّ «
 .»حكم صريح و قطعي شراب را به ما اعالم كن! پروردگارا«

 :سپس اين آيه نازل گرديد

﴿           ﴾]۴۳:النساء.[ 

 .»هنگامي كه نشه هستيد نماز نخوانيد«
هركس بر : شخصي اعالم كرد  آن حضرتچنانكه وقت نماز فرا رسيد و به دستور 

Pوشيدن شراب نشه است در نماز شركت نكنداثر ن

)
635F

1(
P، در نهايت اين آيه نازل شد: 

﴿                                

                               

                                           
 .، باب تحريم الخمربةو ابوداود كتاب األشر 53/  1مسند امام احمد بن حنبل  -1
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                                       ﴾

 ].۹۱ – ۹۰: المائدة[
تصريح كردنـد كـه    در مورد حرمت شراب آنقدر تأكيد و با وجود اين، پيامبر اكرم 

نوشـيدند نيـز    ها شراب مـي  ها شراب بود و يا در آن هايي كه در آن به دستور ايشان ظرف
 آن حضـرت ها را سركه درست كنند، ولي  مردم پيشنهاد نمودند كه شراب. شكسته شدند
نوشـيدند   افرادي شراب مي با توجه به اين موارد، در زمان حضرت عمر . منع فرمودند
ها با حسـن نيـت اظهـار داشـتند كـه       ها در اين باره توضيح خواسته شد، آن نو چون از آ
بعد از بيان حرمـت   قرآن كريمدر خود  .افراد نيك و صالح حرام نشده است شراب براي

 :شراب چنين تصريح شده است

﴿                    ﴾]۹۳: المائدة.[ 

رو  آن حضـرت در اين موقع بسياري از صحابه در محضر عمر فاروق حضور داشتند، 
منظور از اين آيـه،  : هدف از اين آيه چيست؟ وي گفت: به عبداهللا بن عباس كرد و پرسيد

حضـرت  . انـد  انـد و مـرده   از بيان حرمت شراب، شراب نوشيده مسلماناني هستند كه قبل
أييد كرد و حد شرعي را بر آنان اجرا نمود، چنانكه اين واقعه به طور عمر اين مطلب را ت

 .مفصل در تاريخ طبري مذكور است
كننـد و آن امـر در    ها بر يـك امـر عـادت مـي     منظور اين است كه وقتي مردم از مدت

غنيمـت و  . ماند ها باقي مي كند، آثار و نتايج مخفي آن تا مدت زندگي آنان رسوخ پيدا مي
در جنگ بدر، پيش از اين كه مردم مال غنيمت را يكجا . هم اينچنين بوده است غارتگري

آوري آن شد كه پس از آن اين آيه نـازل   ، هريك به طور جداگانه مشغول جمعگرد آورند
 :گرديد

﴿                   ﴾]۶۸: األنفال.[ 

 .چنانكه در صحيح ترمذي در تفسير سورة انفال اين واقعه صريحاً مذكور است
االي او اعالن فرموده بودند كه هركس كافري را به قتل رساند، مال و ك پيامبر اكرم 

ي كـه جنـگ نكـرده    هاي آن بنابراين، هريك ادعاي مالي را كرد؛ .متعلق به قاتل خواهد بود
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هـا سـهيم انـد،     چم بودند، نيز مدعي بودنـد كـه در آن مـال   بودند، بلكه محافظ علَم و پر
 )P)636F1:چنانكه اين آيه نازل گرديد

﴿             ﴾]۱: األنفال.[ 

توانند مدعي مال غنيمت شوند، تقسـيم آن   منظور آيه اين است كه خود مجاهدين نمي
از آن پـس، ايـن   . كننـد  است، هر طوري كه بخواهند تقسيم مـي  در اختيار رسول اكرم 

ولـي   .خود به غنيمت بگيرد، از ميان رفترسم كه هركس خودسرانه هرچه بخواهد براي 
 .ها ميان اعراب وجود داشت عالوه بر ميدان جنگ، رسم چپاول و غارتگري تا مدت

در يك سفر همراه   داود، از يك انصاري روايت است كه با رسول اكرم در سنن ابي
ها را غارت كرديم و ذبح  بوديم، سخت دچار گرسنگي شديم اتفاقاً گوسفنداني ديديم، آن

از اين  عمل آگاه شدند، تشريف آوردند   آن حضرت. ها را بر آتش گذاشتيم كرده ديگ
مـالي كـه از   «: ها را واژگون كردند و فرمودنـد  و با كماني كه در دست داشتند، تمام ديگ

 .»ريق غارت و چپاول به دست آمده مانند حيوان مرده حرام استط
اي از مسلمانان پس  جنگ خيبر در سال هفتم هجري روي داده است، در آن موقع عده

آن هـا را غـارت كردنـد،     هـاي آن  هـا و ميـوه   از اين كه به يهود امـان داده شـده بـود، دام   
 :طلبيده فرمودند بسيار خشمگين شدند و تمام اصحاب را به حضور حضرت

 َوَال  ِنَسائِِهْم، َضْربَ  َوَال  بِِإْذٍن، ِإالَّ  اْلِكَتابِ  َأْهلِ  بـُُيوتَ  َتْدُخُلوا َأنْ  َلُكمْ  ُيِحلَّ  َلمْ  َوَجلَّ  َعزَّ  اللَّهَ  ِإنَّ «
وا في ذا اختلفود، باب تعشير الذمه ادا سنن ابي( »َعَلْيِهمْ  الَِّذي َأْعَطوُْكمُ  ِإَذا ثَِمارِِهْم، َأْكلَ 

 )ةالتجار
هاي اهل كتاب وارد شويد، مگر با اجـازة آن   كه به خانهخداوند بر شما حرام كرده اين«

هاي آنان را بخوريـد تـا    و اين را كه زنان آنان را مورد ضرب قرار دهيد و اين را كه ميوه
 .»ها آنچه را كه بر عهدة آنان گذاشته شده بپردازند مادامي كه آن

                                           
 .سنن ابوداود، باب النفل -1
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به مال غنيمت بكاهند، ولي  استند از محبت و عالقة مردم نسبتخو مي رسول اكرم 
آن در غزوة احد علّت شكسـت مسـلمين ايـن بـود كـه      . تي اين عالقه از بين نرفتتا مد

به دستة تيراندازان تأكيد كرده بود كه به هيچ وجه محل خود را ترك نكنند؛ امـا   حضرت
آوري امـوال غنيمـت شـدند،     مـع وقتي مسلمانان در وهلة اول پيروز و مـردم مشـغول ج  

تيراندازان هم به همين منظور محل خود را ترك نمودند، دشمن فرصت را غنيمت دانسته 
غزوة حنين نيز اين بـود كـه قبـل از     علت اصلي شكست در. ها حمله كرد ناز پشت بر آ

 .آوري اموال غنيمت شدند ها مشغول جمع وقت، آن
از  ،شدن افرادي ها نسبت به مسلمان كه بعضي غنيمت به قدري مورد عالقة اعراب بود
 .آوردن آنان از مال غنيمت محروم ماندند اين جهت اندوهگين شدند كه بر اثر اسالم

خواست تا بر دشـمن  » اي سريه«داود مذكور است كه يكي از اصحاب در  در سنن ابي
د كه اسالم بياوريد تا ها پيشنهاد كر كنان نزد وي آمدند، او به آن گريه  اهل محله. حمله كند

آنگـاه   ،»ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا«: ها اعالم داشتند آن. جان و مال شما محفوظ بماند
: هـا بـه وي گفتنـد    وقتي آن صحابي نزد رفقاي خـود بازگشـت، آن  . به آنان امان داده شد

)637F1(P)تو ما را با اين كارت از غنيمت محروم ساختي( »أحرمتنـا الغنيمـة«
P، ها بـه   مي كه آنهنگا

در : بر آن صحابي آفرين گفت و فرمـود  آن حضرتحضور يافتند،  محضر رسول اكرم 
 .هاي زيادي به تو خواهد رسيد ها ثواب آوردن هر فرد از آن مقابل اسالم
آوردن غنيمت كار ثواب و  كردند به دست تر اين است كه تا مدتي مردم فكر مي عجيب

 !باعث اجر است
اي رسـول  : پرسيد روايت شده كه يكي از اصحاب از رسول اكرم  وددا در سنن ابي

رود و قصد او اين است كه مقداري مال غنيمـت بـه دسـت     آيا شخصي به جهاد مي! خدا
او نزد گروهي از مسلمانان . رسد به وي اجر و ثوابي نمي: آورد، اجر دارد؟ ايشان فرمودند

ن از اين مطلـب در شـگفت ماندنـد و اظهـار     آنا. آمد و اين مطلب را براي آنان بيان كرد
بـرو و از   آن حضرتاي، دوباره نزد  شايد تو مطلب سخن آن حضرت را نفهميده: داشتند

                                           
 .إذا أصبح، كتاب األدب ابوداود، باب ما يقول -1
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هـا   آن. همين جـواب را دادنـد   آن حضرت او دوباره رفت و سؤال كرد،. ال كنايشان سؤ
و سـؤال   رفـت  آن حضرتاو بار سوم نزد . فرستادند آن حضرتبراي بار سوم او را نزد 

Pكرد، همان جواب به وي رسيد كه بـه چنـين شخصـي ثـواب نخواهـد رسـيد      

)
638F

1(
P .  وقـايع

 .بسياري از اين قبيل در كتب مذكور است

 اعمال و رفتار وحشيانه در جنگ

هـاي فـوق العـاده     ها ميان اعراب دوران جاهليت، اعمال و رسـم  تداوم و شدت جنگ
 :عمال به شرح ذيل اندبعضي از آن ا. اي به وجود آورده بود وحشيانه

كشـتند، بلكـه    رساندند، كودكان و زنان را نيز مي وقتي اسيران جنگي را به قتل مي -1
)P)639F2!سوزاندند گاهي در آتش مي

P.
در حالت خواب و يا غفلت دشمن، بر دشمن حملـه نمـوده قتـل و غـارتگري را      -2

بســياري از قهرمانــان عــرب،  .ايــن روش خيلــي رواج داشــت ،كردنــد آغــاز مــي
» فتّـاك «يـا  » فاتـك «شان از امتيازات آنان در همـين امـر بـود و بـه آنـان       تشهر
.از همين افراد بودند» ابن السلكه«و » سليك«، »تابطّ شراً«. گفتند مي

يكـي از شـاهان    (بـرادر عمـرو بـن هنـد     . افكندنـد  افراد را زنده زنده در آتش مي -3
ر را در عوض برادرش كشتند، وي نذر كرد كه يكصد نف» بنوتميم«را وقتي ) عرب

ها فرار كردند، فقط پيرزني به نـام   چنانكه بر بنوتميم حمله كرد، آن. به قتل برساند
اتفاقـاً سـواري بـه نـام     . حمراء باقي ماند، او را دستگير نمود و در آتـش سـوزاند  

از چند روز است : اي؟ وي گفت چرا آمده: از راه رسيد، عمرو از او پرسيد» عمار«
برم، چون دود آتش را مشاهده كردم فكر كردم شـايد غـذايي    ه سر ميكه گرسنه ب

جرير در شعر خـود بـه   . ميسر شود، عمرو دستور داد تا او را نيز در آتش افكندند
:همين واقعه اشاره كرده است

 وادرك عمـــــــــارًا شـــــــــقي البـــــــــراجم وأخـــزاكم عمـــرو كمـــا قـــد خـــزيتهم
                                           

 .يلتمس الدنيا ابوداود، كتاب الجهاد، باب من يغزو و -1

 .342/ مجمع األمثال  -2



 619 ها بررسي تحليلي غزوه

  

هاي  در جنگ. كردند ها تيراندازي مي نكودكان را آماج و نشانه قرار داده به سوي آ -4
قبيلة قيس، كودكان خود را نزد بنوذبيان به طور امانت گذاشته » غبراء«و » واحس«

اي برد و آنان را هـدف   حذيفه كه رئيس بنوذبيان بود، آن كودكان را در دره. بودند
وباره آنان را ها نمرد، روز دوم د اتفاقاً در آن روز هيچيك از آن. تيراندازي قرار داد

سـاير مـردم ايـن منظـرة وحشـتناك و دلخـراش را تماشـا        . برد و نشانه قـرار داد 
Pكردند مي

)
640F

1(
P.

و ) كردند مثله مي(بريدند  هاي قتل اين بود كه اعضاي بدن فرد را مي يكي از روش -5
در جنـگ غطفـان و  عـامر    . داد كه جان ميكردند تا اين ن حال او را رها ميدر هما

چنانكـه در عقـد   . از ترس همين امر به خودكشـي اقـدام كـرد   » لحكم بن الطفي«
.الفريد مفصالً مذكور است

حضور يافتـه، ظـاهراً اسـالم را     به محضر رسول اكرم » عرينه«گروهي از قبيله 
را گرفته دست و پاهـايش   آن حضرتپذيرفتند، ولي وقتي از آنجا برگشتند، غالم 

رار دادند تا اين كه در همين وضع جان به ها و زبانش خار ق را بريدند و در چشم
Pجان آفرين تسليم كرد

)
641F

2(
P.

شـد؛   آور ظـاهر مـي   هاي مختلف نفـرت  پس از مرگ نيز، جوشش انتقام در شكل -6
، طبـق  »احد«هند در جنگ . كردند دست و پاها و ساير اعضاي مردگان را مثله مي

هـا   و از آنرا بريد » احد«همين رسم، اعضاي بدن حضرت حمزه و ديگر شهداي 
.بندي ساخت و در گلويش آويزان كرد گردن

بند در كاسـة سـر او شـراب    كردند كه چنانچه بر دشمن ظفر يا اوقات نذر مي بسا -7
. در جنگ احـد بـه دسـت عاصـم كشـته شـده بودنـد       » سالفه«دو فرزند . بنوشند

                                           
 .477/ مجمع األمثال  -1

. اخـذ شـده   67/  2ولي اين تفصيل از طبقات ابن سعد . اين واقعه در تمام كتب حديث مذكور است -2
 .ها مذكور است در صحيح مسلم فقط كوركردن چشم
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Pنذر كرده بود كه در كاسة سر عاصم شراب بنوشـد » سالفه«بنابراين، 

)
642F

1(
P .   ايـن هـم

هند در جنـگ احـد چنـين    . خوردند عمول بود كه جگر مقتول را بيرون كرده ميم
.داستان آن قبالً ذكر شد. كرده بود

عامر بـن طفيـل   . ورزيدند كردند و بر اين امر فخر مي شكم زنان حامله را پاره مي -8
:گويد قهرمان معروف عرب و رئيس قبيلة هوازن مي

 بقرنــا الحبــالي مــن شــنوءة بعــد مــا
 

 بفيف الـرمح نهـداه خثعمـاخبطن 
 

**** 

                                           
 »سليمان ندوي«. سريه مرثد بن ابي مرثد 39/  2طبقات ابن سعد  -1



 

 

Pتحليلي پيرامون اسباب غزوات نبوي و انواع آن

)
643F

1( 

كنيم كـه اسـباب    پس از تشريح مطالب گذشته، حاال اين مسئله را تحقيق و بررسي مي
هاي قديمي چه اصالحاتي بـه وجـود    در روش غزوات نبوي چه بود و شارع اسالم 

قدر بسط و گسترش قايل شدند كه اگر چند نفري آن» غزوه«آوردند؟ مورخان براي عنوان 
عالوه بر غـزوه،  . اند ، آن را نيز غزوه شمردهاند شدهبه قصد برقراري امنيت به جايي اعزام 

ايـن فـرق را قايـل    » سـريه «و » غـزوه «ميان . هم وجود دارد» سريه«عنوان ديگري به نام 
د و در سـريه چنـين تعيينـي الزم    كه در غزوه، حد اقل تعداد افراد بايد معين باشـ  اند شده

» سـريه «اگر فردي به منظور نظارت بر جنگ و غيره به جايي اعزام شده به آن هم . نيست
 .شود گفته مي

اند كه در آن بايد خود رسـول   زوه اين امر را هم شرط قرار دادهها در توضيح غ بعضي
كـه مورخـان بـه آن    حقيقت اين است آن وقايع و اموري را . شركت داشته باشند اكرم 

 :گويند بر چند قسم است مي» سريه«
دستگاه اطالعاتي، يعني كسب خبر از نقل و انتقاالت دشـمن و اوضـاع و احـوال     -1

 .آن

 .پس از اطالع از حملة دشمن، حركت به منظور دفاع -2

ها مجبور شوند به مسلمانان  هاي تجارتي قريش تا آن ايجاد مزاحمت براي كاروان -3
 .بدهنداجازة حج و عمره 

 .هايي از سپاه اسالم به منظور برقراري امنيت اعزام دسته -4

                                           
بحث روي حقيقت اصـلي جهـاد، در ديگـر    . بيشتر جنبة تاريخي دارد ثبايد توجه داشت كه اين بح -1

 .جلدهاي كتاب خواهد آمد
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شدند و براي حفاظت از  گروهي از مسلمانان براي دعوت و تبليغ اسالم اعزام مي -5
در اين صورت به آنان تأكيد . كردند ها را همراهي مي ها تعدادي از مجاهدين آن آن

 .شد كه متوسل به شمشير و اسلحه نشوند و توصيه مي

 :غزوة فقط دو صورت داشت
 .ها مقابله شد دشمنان بر داراإلسالم حمله كردند و با آن -1

اين خبر رسيد كه دشمنان قصد حمله را دارنـد، مسـلمانان بـراي دفـاع از مدينـه       -2
 .خارج شدند

وقتـي   دنـد؛ ها و يا وقايعي كه روي دادند از اين قبيل بو جنگ در زمان رسول اكرم 
مكه هجرت كردند، قريش تصميم گرفت تا كار اسالم را يكسره  از پيامبر بزرگ اسالم 

هـا   برجا بماند، از يك سو مـذهب آن  دانستند كه اگر نهضت اسالمي پا ها مي كند، زيرا آن
اي كه در ميان اعراب داشـتند،   شديداً ضربه خواهد خورد و از سويي ديگر نفوذ و برتري

 .آن را از دست خواهند داد
طرف خودشان را براي حمله به مدينه آماده ساختند و از طرف ديگر، بنابراين، از يك 

نانچـه  ها تلقين نمودند كه چ عليه مسلمانان تحريك كردند و به آن ساير قبايل عرب را بر
 .آزادي، حيثيت و وجود شما محو و نابود خواهد شد .اين گروه موفق و پيروز شود

كردنـد، يكـي از    بيعـت مـي    ضرتآن حهنگامي كه در بيعت عقبه، انصار بر دست 
كنيد؟ اين بيعت شـما   دانيد بر چه چيزي داريد بيعت مي آيا شما مي! برادرانم: انصار گفت

قبالً به نقل از مسند دارمي و غيره بيان كرديم كه ! اعالم جنگ به تمام عرب و عجم است
له بـه مدينـه   به مدينه تشريف آوردند، تمام اعراب خود را براي حم وقتي رسول اكرم 

شـدند و   وضعيت چنـان بـود كـه مهـاجرين و انصـار در شـب مسـلّح مـي        . آماده كردند
كـه قـريش بـراي    ) به نقل از ابوداود في خبر النضـير ( ،اين هم قبالً بيان شد. خوابيدند مي

محمد را از آنجا بيرون كن و گرنه خود ما به مدينه آمده «عبداهللا بن ابي پيام فرستادند كه 
 .»ا محمد نابود خواهيم كردتو را ب
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 هاي اطالعاتي گروه

بنابر علل و اسباب مذكور، الزم بود براي حفاظت اسالم و مركز حكومت آن از شر و 
اولين مسئله در ايـن سلسـله از اقـدامات    . هاي دشمنان، تدبيرهاي الزم اتخاذ گردد توطئه

 .ريـزي شـود   مـه ي برناتأميني، اين بود كه تشكيالت جاسوسي و اطالعاتي در سطح وسيع
 در مواقـع مختلـف  . ير توجه فرمودندبه اين امر خط  آن حضرتچنانكه در وهلة آول، 

ها صرفاً به منظور كسب  كردند، اين دسته هايي را به نقاط مختلف اعزام مي ها و دسته گروه
شدند، ولي بـه قصـد حفاظـت از     اطالعات و تحقيق و بررسي از اوضاع دشمن اعزام مي

 .شدند ن مسلّح و به صورت منظم به سوي مقصد روانه ميخودشا
هـا اهـداف ايـن     و از نظـر آن  انـد  كردهتعبير » سرايا«همين وقايع را بسياري از مورخان به 

ها غارت و چپاول كاروان و يا حمله بر دشمن در حال غفلت و به طـور ناگهـاني بـوده     گروه
هـا جنـگ و سـتيز     ست كه هدف اين دسـته يكي از داليل بزرگي كه بيانگر اين مطلب ا. است

بديهي است كه . شدند نفري اعزام ميها در قالب ده دوازده  كه اغلب آننبوده است، اين است 
آن مـثالً در سـال دوم هجـرت،    . انـد  براي جنگ و ستيز مأموريتي نداشتهچنين تعدادي هرگز 

Pعبداهللا بن جحش را با دوازده نفر بـه سـوي مكـه فرسـتادند      حضرت

)
644F

1(
P  اي الك و  و نامـه

كنيـد و   د، آن را بـاز پس از اين كه مسافت دو روز را پيمودي: آنان دادند و فرمودندمهرشده به 
 :بخوانيد؛ پس از دو روز نامه را باز كردند، در آن چنين مرقوم بود

)P)645F٢»َأْخَبارِِهمْ  ِمنْ  لََنا َوتـَْعَلمَ  ا،قـَُرْيشً  ِبَها فـَتَـْرُصدَ  َوالطَّاِئِف، َمكَّةَ  بـَْينَ  َنْخَلةَ  تـَْنِزلَ  َحتَّى َفِسرْ «
P. 

له كه ميان مكه و طـائف اسـت برسـي، آنگـاه     به راهت ادامه بده تا اينكه به محله نخ«
 .»مراقب احوال و اوضاع قريش باش و در اين جهت كسب اطالع كن

 تشكيالت دفاعي

بالدرنـگ خبـر   كرد،  نتيجه اين امر اين بود كه هرگاه قريش قصد حمله به مدينه را مي
رسيد و مسلمانان سبقت جسته، سپاهي از مجاهدين را براي دفاع تشكيل داده  به مدينه مي

                                           
 .سريه ابن جحش -1
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را بـه طـور   » سـرايا «اينگونه بودند و چونكه » ها سريه«اغلب . رفتند براي مقابله بيرون مي
 نويسان كنيم و از تصريحات سيره كامل ذكر نكرديم، لذا به طور مثال چند سريه را ذكر مي

 .اند شدهها به منظور دفاع اعزام  قديمي ثابت خواهيم كرد كه آن

 سريه غطفان

 َقدْ  َأَمرٍّ  ِبِذي َوُمَحاِربٍ  ثـَْعَلَبةَ  بَِني ِمنْ  َجْمًعا َأنَّ  وسلم عليه اهللا صّلى اللَّهِ  َرُسولَ  بـََلغَ  أَنَّهُ  َوَذِلكَ «
ُهمْ  رَُجلٌ  َجَمَعُهمْ  وسلم عليه اهللا صّلى اللَّهِ  ولِ َرسُ  َأْطَرافِ  ِمنْ  ُيِصيُبوا َأنْ  يُرِيُدونَ  َتْجَمُعوا  لَهُ  يـَُقالُ  ِمنـْ
)P)646F١»...الخ اْلَحاِرثِ  ْبنُ  ُدْعُثورُ 

P. 
خبر رسيد كـه قبيلـة بنوثعلبـه و محـارب،      آن حضرتسبب اين سريه اين بود كه به «

نـام  دهندة اين سپاه مـردي بـه    سازمان. اند گرد آورده آن حضرتسپاهي به قصد حمله بر 
 .»دعثور بن حارث بود

 )سال دوم هجري(سريه ابوسلمه 

 ِفي َسارَا َقدْ  ُخَويِْلدٍ  ابـَْنيْ  َوَسَلَمةَ  طَُلْيَحةَ  َأنَّ  وسلم عليه اهللا صّلى اللَّهِ  َرُسولُ  بـََلغَ  أَنَّهُ  َوَذِلكَ «
)P)647F٢»...الخ وسلم عليه اهللا ىصلّ  اللَّهِ  َرُسولِ  َحْربِ  ِإَلى يَْدُعَوانِِهمْ  َأطَاَعُهَما َوَمنْ  قـَْوِمِهَما

P. 
مطلـع شـد كـه طليحـة و سـلمه، پسـران         آن حضرتسبب اين سريه اين بود كه «

 .»آماده كردند  آن حضرتخويلد طرفداران و قوم خود را براي جنگيدن با 

 )سال سوم هجري(سريه عبداهللا بن انيس به منظور قتل سفيان بن خالد 

 وََكانَ  اللِّْحَياِنيَّ  ثُمَّ  اْلُهَذِليَّ  َخاِلدٍ  ْبنَ  ُسْفَيانَ  َأنَّ  وسلم عليه اهللا صّلى اللَّهِ  َرُسولَ  بـََلغَ  أَنَّهُ  َوَذِلكَ «
 .»صّلى اهللا عليه وسلم ِلَرُسولِ  اْلُجُموعَ  َجَمعَ  َقدْ  َوَغْيرِِهمْ  قـَْوِمهِ  ِمنْ  نَاسٍ  ِفي َواَالَها َوَما ُعَرنَةَ  يـَْنِزلُ 
خبر رسيده بود كه سـفيان    آن حضرتده بود كه به ابن انيس براي اين فرستاده ش«

 .»آورد بن خالد قبيلة خود را و مردم اطراف را نيز براي جنگيدن با ايشان گرد مي
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 غزوه ذات الرقاع

ـــه وســـلم « ـــة قـــد جمعـــوا لهـــم الجمـــوع أن أفـــأخبر أصـــحاب رســـول اهللا صـــلى اهللا علي نمـــار وثعلب
 .»ىوافمض
بله با مسلمانان قبايل انمار، ثعلبه و غيره براي مقااطالع رسيد كه   آن حضرتو به «

 .»اند سپاهي گرد آورده

 الجندل مةغزوة دو

 َأنْ  يُرِيُدونَ  َوأَنـَُّهمْ  َكِثيًرا َجْمًعا اْلَجْنَدلِ  ِبُدوَمةَ  َأنَّ  وسلم عليه اهللا صّلى اللَّهِ  َرُسولَ  بـََلغَ : قَاُلوا«
)P)648F١»اْلَمِديَنةِ  ِمنَ  َيْدنُوا

P. 
الجنـدل گـرد    آگاه شد كـه جمـع كثيـري در دومـة     پيامبر اسالم : گويند يراويان م«
 .»خواهند بر مدينه حمله كنند اند و مي آمده

 )سال پنجم هجري(غزوة مريسيع 

إن بني المصطلق من خزاعة وهم من خلفاء بني مدلج وكان رأسهم وسيدهم الحارث بن أبي «
اهم إلى حرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ضرار فسار في قومه ومن قدر عليه من العرب فدع

)P)649F٢»فاجابوه
P. 

رييس آنان . است» بنو مدلج«سوگند  خزاعه و هماي از خاندان  يلة بنومصطلق شاخهقب«
حارث بن ابي ضرار بود، او قوم خود و كساني را كه در اختيار او بودند گـرد آورد و بـه   

 .»كردنددعوت داد و آنان قبول  مقابله با پيامبر اكرم 

 )سال ششم هجري(طالب به سوي فدك سريه علي ابن ابي

 .»َخْيبَـرَ  يـَُهودَ  يُِمدُّوا َأنْ  يُرِيُدونَ  َجْمًعا َلُهمُ  َأنَّ  وسلم عليه اهللا صّلى اللَّهِ  َرُسولَ  بـََلغَ «
مطلع شدند كه بنوسعد در فدك براي كمك به يهود خيبر افواج خـود   رسول اكرم «

 .»كنند آوري مي را جمع

                                           
 .44/ ابن سعد  -1
 .45/ سعد ابن  -2



 فروغ جاويدان   626

 )شوال سال هفتم هجري(سرية بشير بن سعد 

َنةُ  َواَعَدُهمْ  َقدْ  بِاْلَجَنابِ  َغَطَفانَ  ِمنْ  َجْمًعا َأنَّ  وسلم عليه اهللا صّلى اللَّهِ  َرُسولَ  بـََلغَ «  ِحْصنٍ  ْبنُ  ُعيَـيـْ
 .»وسلم عليه اهللا صّلى اللَّهِ  َرُسولِ  ِإَلى لِيَـْزَحُفوا َمَعُهمْ  لَِيُكونَ 
انـد و   گرد آمـده » جناب«از غطفان در محل خبر رسيد كه گروهي  امي به پيامبر گر«
حملـه    آن حضـرت بن حصن با آنان وعده كرده است كه به اتفاق يكـديگر بـر    عينية
 .»كنند

 )650F1()ذات سالسل، سال هشتم هجري(سرية عمرو بن العاص 

 ِإَلى يَْدنُوا َأنْ  يُرِيُدونَ  َتَجمَُّعوا َقدْ  اَعةَ ُقضَ  ِمنْ  َجْمًعا َأنَّ  وسلم عليه اهللا صّلى اللَّهِ  َرُسولَ  بـََلغَ «
 .»وسلم عليه اهللا صّلى اللَّهِ  َرُسولِ  َأْطَرافِ 
و قصـد دارنـد تـا بـه      اند شدهمطلع شدند كه گروهي از قضاعه جمع   آن حضرت«

 .»سوي پيامبر اكرم حركت كنند

 ايجاد مزاحمت براي كاروان قريش

بيان كرديم كه قبل از درگيري ميان قـريش و مسـلمانان،    قبالً به نقل از صحيح بخاري
چنانچه شما محمد را از مدينه اخراج نكنيـد،  : ابوجهل به حضرت معاذ انصاري گفته بود

اگر شما ما را از : وي در پاسخ گفت. دهيم كه خانه كعبه را طواف كنيد به شما اجازه نمي
جاري شـما كـه بـه قصـد شـام حركـت       هاي ت طواف خانه كعبه بازداريد، ما براي كاروان

كعبه ). كردند ها از مسير مدينه عبور مي اين كاروان( ،كنند، مزاحمت ايجاد خواهيم كرد مي
ها پيرو دين ابراهيم بودند؛ آن ابراهيمـي   مركز خاص و مورد توجه مسلمانان بود، زيرا آن

لمانان را از انجـام  با وجود ايـن، قـريش مسـ   . كه خانه كعبه را بازسازي و احياء كرده بود
هـا   اي جز اين نبود كه بـراي كـاروان تجـاري آن    داشتند و چاره مراسم حج و عمره بازمي

 .عدم مزاحمت از اداي حج و عمره وادارند ايجاد مزاحمت كنند تا قريش را بر

                                           
 .اين محل به فاصلة هشت منزل از مدينه قرار دارد -1
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 سرايايي قبل از حديبيه

عنـي  ي(» يتعـرض لعيـر قـريش   «: نويسـند  نويسان در بيان علت سرايا مـي  بيشتر سيره
براي ايـن تشـريف    آن حضرتشدند و يا خود  هاي مجاهدين به قصد اين اعزام مي دسته

. ها براي همين بـود  تمام اين برنامه). بردند كه براي كاروان قريش مزاحمت ايجاد كنند مي
رفتند، گاهي با مسـلمانان برخـورد    ها براي تجارت به صورت مسلح مي ولي چون قريشي

گذاشتند، مال التجارة آنان به دسـت   شدند و پا به فرار مي وب ميآمد و چون مغل پيش مي
نويسند كه بيانگر  اي مي نگاران به طور اشتباهي اين وقايع را بگونه سيره. افتاد مسلمانان مي

 .اين است كه قصد مسلمانان غارت و چپاول كاروان قريش بوده است
ريش را وادار كرد تا در محـل  ها بود كه سرانجام، ق همين برخوردها و ايجاد مزاحمت

حديبيه با مسلمانان از در صلح وارد شوند كه در پرتو آن، با شرايط خاصي به مسـلمانان  
ايجاد مزاحمت بـراي كـاروان قـريش بـه     . اجازه داده شد تا مراسم حج را به جاي آورند

خـود  داد كه وقتي ابوذر غفاري در مكه مكرمه اسالم  قدري قريش را تخت فشار قرار مي
 .او را مورد ضرب و شتم قـرار دادنـد  شدن  را علني و آشكار كرد، قريش به اتهام مسلمان

قبيلة غفار بر سر راه تجارتي كاروان شـما قـرار دارد،   : آنگاه حضرت عباس به آنان گفت
 .دهند آنان از اين اقدام شما برافروخته شده و كاروان شما را مورد تاخت و تاز قرار مي

ها از ادامة ضرب و ايجاد مزاحمت خـود   رت عباس مؤثر واقع شد و آناين تدبير حض
د و خواست قريش، يكي از پس از صلح حديبيه، طبق پيشنها. براي ابوذر غفاري بازآمدند

بـه   انـد  كـرده نه نفر مسلماني را كه از مكه فـرار   نامه اين بود كه پيامبر اكرم  مواد صلح
راه تجـارتي  گريخته در مسير راه شـام موضـع گرفتنـد و    ها از مكه  آن. گردانند ها برمي آن

قريش اجازه دادنـد كـه هـركس از مسـلمانان بخواهـد       ،سرانجام .قريش را ناامن ساختند
سپس در سال بعد به مسلمانان اجازه دادند تا حج و عمره . تواند از مكه به مدينه برود مي

وان قـريش مزاحمـت ايجـاد    پس از آن هيچگـاه مسـلمانان بـراي كـار    . را به جاي آورند
Pكردند نكردند، بلكه همواره محافظاتي براي حفاظت از آن اعزام مي

)
651F

1(
P. 
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 برقراري نظم و امنيت اجتماعي

گر درگير يقبالً ذكر شد كه جامعه عرب به طور كلي فاقد امنيت بود، تمام قبايل با يكد
ها را تغيير داده به جنگ و  هاي ماه كردند و نام سازي مي هاي حرام بهانه بودند، حتي در ماه

ها يك امر عادي شده  غارت كاروان هاي تجاري كامالً ناامن بودند، اهر. پرداختند جدال مي
 .كنند ها را غارت مي همچنانكه متأسفانه امروز نيز بدويها كاروان. بود

را مبعوث كردند تا نه فقط با پند و اندرز، بلكه به وسـيله قـوة    رسول اكرم  خداوند
هان، نظـم و امنيـت را برقـرار    ريه نيز نه تنها در تمامي سرزمين اعراب، بلكه در تمام جقه

 :تر نيست از عمل خونريزي و قتل مبغوض كنند؛ زيرا هيچ چيزي نزد خداوند

﴿                             

             ﴾]۳۲: المائدة.[ 

اسرائيل مقرر کردمي که هرکس يـک انسـانی را بـه نـاحق بکشـد گويـا متـام جهانيـان را  برای مهني بر بنی«
 .»به قتل رسانده است

﴿                             

    ﴾]۲۰۵: البقرة.[ 

کوشــد تــا در زمــني فســاد برپــا کنــد و زراعــت و نســل آدمــی را از بــني بــربد و  گــردد می و هرگــاه برمی«
 .»خداوند مفسدان را دوست ندارد

﴿                           

                     ﴾]۳۳: المائدة.[ 

کننـد ايـن اسـت کـه بـه قتـل  جنگند و در زمني فسـاد برپـا می مهانا کيفر آنانی که با اهللا و رسولش می«
 .»ند و يا به دار آوخيته شوند و يا يک دست و يک پای آنان قطع شود و يا تبعيد شوندبرس

مشرّف به اسـالم  ) فرزند حاتم طائي(» عدي«وقتي حضرت  :در احاديث مذكور است
كنـد كـه شـتر     خداوند امر اين دين را چنان كامل مـي : به او فرمودند شد، رسول اكرم 

كند و در اين سفر جـز از خـدا و يـا از گـرگ كـه       حضرموت سفر مي اتاز صنعا  سواري
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Pگوسفندانش را بخورد از كسي ديگر بيم و هراس نخواهد داشت

)
652F

1(
P،    اين عبـارت ابـوداود

خداوند اين امر را چنان كامل خواهد كرد كه زنـي  : در صحيح بخاري مذكور است. است
ز خدا از كسي ديگر كند و ج كند و به خانه كعبه آمده آن را زيارت مي از حيره حركت مي

Pبيم و ترسي نخواهد داشت

)
653F

2(
P . هايم مشـاهده كـردم    من با چشم: گويد مي» عدي«حضرت

بسـياري از  . كه زني از حيره سفر كرده به حرم آمد و از كسـي تـرس و هراسـي نداشـت    
ها صرفاً به منظور  دانند، در صورتي كه آن مي» سرايا«نگاران را جزو  وقايع هستند كه سيره

ها را ذيالً ذكـر   دو سه نمونه از آن. اند برقراري نظم و امنيت عمومي بوده تجارت وآزادي 
 :كنيم مي

 سريه زيد بن حارثه

اي به سرزمين شام سفر كرد، هنگام بازگشـت   در سال ششم هجري زيد با مال التجاره
ام بر وي حمله كردنـد و تمـ  » بنوفزاره«نزديك شد، افراد قبيلة » وادي قري«وقتي به محل 

اي از  هـا دسـته   بـراي تنبيـه آن   رسول اكـرم  . اموال و كاالهاي كاروان را غارت نمودند
Pمجاهدين را اعزام نمودند تا آنان را تنبيه و مجازات كند

)
654F

3(
P .    در همين سـال پـيش از ايـن

را به قيصر ابالغ كـرد، از شـام بازگشـته بـود،       آن حضرتكه نامة » دحية كلبي«واقعه 
با چند نفر بر او يورش آورده تمام مال و متاعش را » هنيد«رسيد، » سيحم«وقتي به محل 

به منظـور   رسول اكرم . هايي كه پوشيده بود، برايش باقي ماند رت برد، فقط لباسابه غ
Pتنبيه و مجازات او زيد را فرستاد

)
655F

4(
P. 

 دومة«اي از راهزنان در محل  در سال چهارم هجري پيامبر گرامي مطلع شدند كه دسته
كه از مدينه منوره به سمت شام به فاصلة پانزده منـزل قـرار دارد، جمـع شـده و     » الجندل

براي سركوب و دفع آنـان   آن حضرتكنند،  هاي تجارتي ايجاد مزاحمت مي براي كاروان

                                           
 »سيد سليمان ندوي«. بمكةو اصحابه من المشركين  باب ما لقي النبي  -1

 .صحيح بخاري، باب عالمات النبوه -2

 .65/ ابن سعد، غزوات  -3

 .63/ ابن سعد، غزوات  -4
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ها متفرق  در رأس گروهي از مجاهدين تشريف بردند، وقتي به آنجا رسيدند، ديدند كه آن
هايي را به اطـراف و اكنـاف    جا چند روز اقامت گزيدند و دستهدر آن آن حضرت. اند شده

Pكردند اعزام مي

)
656F

1(
P. 

هاي تجارتي مسـلمانان نبـود، بلكـه     برنامه حمايت و حفاظت، مختص تجار و كاروان
هاي تجارتي كفار قريش نيز به وسيله مسلمانان حفاظت به  بعد از صلح حديبيه از كاروان

 .آمد عمل مي

 البحرسريه خبط يا سيف 

» جهينه«در سال هشتم هجري، كاروان تجارتي قريش از شام برگشته و از جانب قبيلة 
سپاهي به فرماندهي ابوعبيده بن جراح كه حضرت عمـر    آن حضرت. مورد تهديد بود

آذوقـة  . روز قرار داشت، اعزام نمود 5ها بود، به محلي كه از مدينه به مسافت  نيز جزو آن
Pد و با مكيدن يك دانه خرما تمام روز را سپري كردندها تمام ش خوراكي آن

)
657F

2(
P. 

Pدر صحيح مسلم اين واقعه به طور مفصل ذكر شده اسـت 

)
658F

3(
P     ،ولـي بـراي ايـن سـريه ،

است كه شخصاً در ايـن  » جابر«راوي اصلي . اند متعدد، اهداف مختلفي بيان داشته راويان
سريه به منظور جنگيـدن   در يكي از روايات مذكور است كه اين. سريه شريك بوده است
عبارات روايات ديگـر  . در كتب مغازي نيز اينچنين مذكور است. با قبيلة جهينه بوده است

 :چنين اند
 )براي رسيدن به كاروان قريش رفته بوديم( نتلقي -1

 )منتظر كاروان قريش بوديم( نرصد عير قريش -2
ريش اعزام شده بودند، عموماً هدف از عبارت فوق اين است كه براي غارت كاروان ق

زيرا كه اين سـريه در دوران صـلح حديبيـه بـوده      لي اين برداشت صريحاً اشتباه است،و

                                           
 .44/ ابن سعد، غزوات  -1

 .ابن سعد، جزء مغازي، سرية خبط -2

 .سيف البحر ةالبحر، صحيح بخاري، باب غزو مينة بةصحيح مسلم، باب اصا -3
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بنابراين، مفهوم صريح اين الفاظ چنين است كه براي حفاظت از كـاروان قـريش و   . است
همـين نظـر را اختيـار كـرده      حافظ ابن حجر نيز. زام شده بودندهشدار به قبيلة جهينه اع

Pاست

)
659F

1(
P. 

 غزوة غابه

بـاك بودنـد كـه بـا وجـود تنبيـه و        اعراب چنان در راهزني و غارتگري جسور و بـي 
كـه چراگـاه   » غابـه «حتي بـه  . آمدند هاي مكرر و شديد از اين عمل خود بازنمي مجازات

سـالي   در سال چهارم هجري در محل زندگي قبيلـة فـزاره قحـط   . مدينه بود حمله كردند
از طريـق اكـرام و    رسـول اكـرم   . ريـيس آن قبيلـه بـود   » عينيه بـن حصـن  « ،روي داد

بشردوستي به وي اجازه داد كه در محدودة حكومت اسـالمي از مرتـع آن اسـتفاده كنـد،     
ها و مراتع مدينه بود، حمله  كه از چراگاه» غابه«ولي در سال ششم هجري، عينيه بر منطقه 

را كه محـافظ مرتـع   » ابوذر«ند فرز. را غارت نمود آن حضرتبرد و بيست شتر از شتران 
 .كنند تعبير مي» غابه«نگاران اين واقعه را به غزوة  سيره. بود، به قتل رساند

هايي كه تا بعد از فتح  توزي اعراب با مسلمانان و جنگ بزرگترين علّت دشمني و كينه
زدي ها همين راهزنـي، د  مكه روي داد، اين بود كه مهمترين منبع امرار معاش و درآمد آن

لذا اعراب، اسالم را بدترين . ها را از بين ببرد خواست اين اسالم مي. و كشتار و تاراج بود
 .دانستند دشمن و مانع رسيدن به اهداف خود مي

 علّت تهاجم و حمالت ناگهاني

 .كساني بودند كه در محل ثابتي سـكونت داشـتند   يك نوع: قبايل عرب دو نوع بودند
نشين و بيابانگرد بودنـد، محـل ثـابتي نداشـتند، هركجـا       خيمه كساني بودند كه نوع ديگر

افكندنـد، چـون آب و گيـاه تمـام      ديدند، در آنجا رحل اقامت مي زاري مي چشمه و سبزه
ايـن قبايـل را بـه زبـان عربـي      . كردند يافت، به جايي ديگر كوچ مي شد و يا تقليل مي مي

ي و امـوال مـردم را   ين قبايل راهزناغلب، هم. گويند يعني چادرنشين مي »اصحاب الوبر«
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هايي از سپاه اسالم  چون دسته. ها بسيار دشوار بود تعقيب و مجازات اين كردند، غارت مي
كردنـد و از دسـترس    ها فـرار مـي   ها به كوه شدند، آن براي سركوبي و تنبيه آنان اعزام مي

ناگهـاني بـر آنـان     شدند، لذا مجاهدين اسالم به ناچار، بـه طـور   مجاهدين اسالم دور مي
اند  نگاران مرقوم داشته ها، سيره بيان اكثر سريه در. بردند، تا موفق به فرار نشوند يورش مي

فرستاد كه به طـور ناگهـاني حملـه و قبايـل را      ها لشكرياني مي در شب كه پيامبر اكرم 
ن همين اين نوع وقايع در تمام كتب سيره به كثرت مذكور است و از بيا. كردند غارت مي

اند كه اسالم غـارتگري، چپـاول و تهـاجم عليـه      وقايع، نويسندگان اروپايي چنين پنداشته
 .دشمن را جايز قرار داده است

اسـتدالل كـرده اسـت كـه چـون در آن روزهـا نـزد         روي همين اساس، مـارگوليوث 
ه از اين جهت پيامبر اسالم راه حملـ  .ه و وسايل امرار معاش وجود نداشتمسلمانان آذوق

ولي با تحقيق و تفحـص بيشـتر   . ها را در پيش گرفت و تهاجم بر قبايل و غارت اموال آن
ها اين  گرفت كه نسبت به آن شود كه حمالت ناگهاني فقط بر قبايلي صورت مي معلوم مي

كننـد و بـه منـاطق كوهسـتاني      احتمال وجود داشت كه اگر از حمله مطلع شوند فرار مي
دي كـه از حملـة مسـلمانان آگـاه شـدند، فـرار كردنـد و بـه         چنانكـه در مـوار  . روند مي

از اينگونه وقايع كه دشمنان در بسياري موارد به محض اطالع از حملة . ها رفتند كوهستان
كنيم كـه   ها رفتند، چند واقعه را به طور نمونه ذكر مي مسلمانان فرار كردند و به كوهستان

هـايي از   داشـتند و در بعضـي ديگـر دسـته    شركت  ها خود پيامبر اكرم  در بعضي از آن
 .مجاهدين اسالم را اعزام نمودند

 )24/ سال سوم هجري، ابن سعد (غزوة بنوسليم 

 .»وأخذ السير فوجدهم قد تفرقوا في مياههم فرجع«
آن هـاي خـويش رفتنـد و     آنان را تعقيب كرد و آنـان بـه سـوي چشـمه     آن حضرت«

 .»برگشتند حضرت

 )چهارم هجريسال (غزوة ذات الرقاع 

 .»وهربت األعراب إلى رؤس الجبال«
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 .»ها فرار كردند و پناهنده شدند هاي كوه اعراب به قله«

 )سال ششم هجري(سريه عكاشه 

وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عكاشة بن محصن إلى الغمر في أربعين رجالً فخرج سريعاً «
)P)660F١»يغذ السير فهربوا

P. 
هـا   حصن را با چهل نفر فرستاد، او با سرعت به سـوي آن عكاشه بن م پيامبر اكرم «

 .»ها فرار كردند رفت، ولي آن

 )سال ششم هجري(سعد  طالب الي بني سريه علي بن ابي

فبعث إليهم علي بن أبي طالب في مائة رجل فساد الليل وكمن النهار حتى انتهى إلى الهمج «
 .»ربت بنو سعد با الظعنفاغاروا عليهم فأخذوا خمس مائة بعير والفي شاة وه

هـا بـه حـركتش ادامـه      حضرت علي را با يكصد نفر فرستاد، او شـب   آن حضرت«
رسيد، آنگاه بر » همج«گرفت تا اين كه به محل  كرد و كمين مي داد و روزها توقف مي مي

كفار راهزن حمله كرد و پانصد شتر و دو هزار گوسفند به غنيمـت گرفـت و بنوسـعد بـا     
 .»ار كردندزنان خود فر

 )سال ششم هجري(لحيان  غزوة بنو

 .»فسمعت بهم بنو لحيان فهربوا رؤس الجبال«
 .»ها پناه بردند ها آگاه شدند و به كوهستان لحيان از حمله آن بنو«

 )سال هفتم هجري(» تُربه«سرية عمر بن خطاب به سوي 

بن الخطاب لهم فلم يلق  فكان يسير الليل ويكمن النهار فاتى الخبر هوازن فهربوا وجاء عمر«
 .»منهم احداً 

. داشـت  كرد و از دشمن خود را پنهان نگـه مـي   رفت و روزها توقف مي ها مي او شب«
حضـرت عمـر بـه محلّـه آنـان آمـد و        مر مطلع شدند پا به فرار گذاشتند،هوازن از اين ا

 .»هيچكس را نيافت
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 )ربيع األول سال هشتم هجري(سرية كعب بن عمير 

پانزده نفـر از مسـلمانان را بـه     اينگونه است كه رسول اكرم » سريه« سرگذشت اين
رسيدند و بـا جمـع كثيـري از    » ذات اطالح«سوي سرزمين شام اعزام نمود؛ آنان به محل 

ها از پـذيرفتن اسـالم خـودداري     كفار مواجه شدند، آنان را به اسالم دعوت دادند، اما آن
لمانان ناچار شدند از خود دفاع كنند و سرانجام به مس. نموده و شروع به تيراندازي كردند

 فقط يك نفر از آن ميان باقي ماند و آمد رسول اكـرم  . درجة رفيع شهادت نايل گشتند
هـا آن محـل را    ها انتقام بگيرند، ولـي آن  خواستند از آن آن حضرت. را از ماجرا آگاه كرد
 :مذكور استدر ابن سعد چنين . معلومي رفتندناترك كرده به جاي 

 .»وهم با البعث إليهم قبلغه انهم قد ساروا إلى موضع آخر«
هـا از آنجـا بـه     اما اطالع يافتند كه آن ها گسيل دارند، ا سپاهي به سوي آنخواستند ت«

 .»اند كردهجاي نامعلومي كوچ 

 دعوت و تبليغ اسالم

بود، امـا بـر اثـر     يغ اسالمعالوه بر اين موارد، هدف ديگر از اعزام سرايا، دعوت و تبل
توانستند با اطمينان خاطر وظيفة دعوت و تبليغ را انجام دهنـد و   مبلغان اسالم نمي ناامني

شدند و زنـدگي آنـان همـواره در خطـر و      همواره با اصطكاك و برخوردهايي مواجه مي
 .مورد تهديد دشمنان اسالم بود

 سرية بئرمعونه

ري متشكل از داعيان و مبلغان اسـالم  در ماه صفر سال سوم هجري يك گروه هفتادنف
با پيشنهاد و دعوت رييس قبيلة كالب براي دعـوت و تبليـغ اسـالم اعـزام شـدند، ولـي       

همگي آنان شربت شهادت » ذكوان«و » رعل«نزديك بئرمعونه به دست ناجوانمردان قبايل 
آن رسـاند و  ها جان سالم به در برد و خود را به مدينـه   نوشيدند؛ فقط يك نفر از ميان آن

 .را مطلع ساخت حضرت
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 سرية مرثد

درخواسـت  » قـاره «و » عضـل «در همان دوران يعني در صفر سال سوم هجري، قبيلـه  
. ها مبلغين و داعياني فرستاده شوند تا احكـام اسـالم را بـه آنـان بياموزنـد      كردند براي آن

را بـراي ايـن    عاصم، خبيب، مرثد ابن ابي مرثد و جمعي ديگر از مبلغـان  رسول اكرم 
ها حمله و همه آنان  بر آن» بنو لحيان«رسيدند، » رجيع«چون به محل . هدف اعزام داشت

در سال ششم هجري به منظـور مجـازات و   . را شهيد كردند؛ فقط يك نفر زنده باقي ماند
خـود موفـق نشـدند،     انان اعزام گرديد، ولي در عملياتسپاهي از مسلم» بنو لحيان«تنبيه 

كه از حركت مجاهدين اسالم اطـالع يافتنـد، فـرار كردنـد و     لحيان به محض اين زيرا بنو
 .متواري شدند

 سرية ابن ابي العوجاء

اي متشكل از پنجاه نفر از مبلغان اسالم را به  دسته در سال هفتم هجري، پيامبر اكرم 
سرپرسـت ايـن دسـته ابـن     . كـرد اعـزام  » بنوسـليم «منظور دعوت و تبليغ به سوي قبيلـة  

آنان بنوسليم را به اسالم دعوت دادند، ولي بنوسـليم از پـذيرش دعـوت    . العوجاء بود ابي
مجاهدين اسالم شجاعانه جنگيدند، . ها تيراندازي كردند آنان امتناع ورزيدند و به سوي آن

ديگران همگـي بـه   ) ابن ابي العوجاء(ها  ولي بر اثر قلت تعداد، سرانجام جز سرپرست آن
 !رحمت خدا بر آنان باد. ت نايل شدنددرجة رفيع شهاد

 سريه كعب بن عمير

يـك گـروه پـانزده نفـره را بـه       در ماه ربيع األول سال هشتم هجري، پيامبر اسـالم  
» ذات اطـالح «سرپرستي كعب بن عمير غفاري، به منظور دعوت و تبليغ اسالم بـه محـل   

آنان مشغول دعوت و . تواقع اس» وادي القري«اين محل در مرزهاي شام نزديك . فرستاد
تبليغ شدند، اما پاسخ اهالي آن سرزمين همان شمشير و نيزه بود و سـرانجام، همـه آنـان    

 آن حضـرت شهيد شدند، فقط يك نفر باقي ماند كه به مدينه آمد و مـاجرا را بـه اطـالع    
 .رساند



 فروغ جاويدان   636

ظور شدند، به من هايي كه براي دعوت و تبليغ اسالم فرستاده مي روي اين اساس، سريه
شد كـه   كردند، ولي به آنان تفهيم مي ها افراد مسلحي نيز آنان را همراهي مي حفظ جان آن

هدف فقط دعوت به اسالم است، جنگ و درگيري منظور نيست، لذا از آن بايـد اجتنـاب   
خالـد بـن وليـد را بـا سـي نفـر بـه سـوي           آن حضرتچنانكه بعد از فتح مكه، . كرد

ابـن  . هدف دعوت اسالم است، جنگ مقصود نيست: فرمود فرستاد و صريحاً» بنوجزيمه«
 :نويسد سعد در اين باره مي

)P)661F١»بعثه إلى بني جزيمة داعيا إلى اإلسالم ولم يبعثه مقاتال«
P. 

 .»خالد را به سوي بنوجزيمه فقط به منظور دعوت اسالم فرستاد  آن حضرت«
 :دارد عالمه طبري در اين باره مرقوم مي

 َوَجلَّ، َعزَّ  اللَّهِ  ِإَلى َتْدُعو السََّرايَا َمكَّةَ  َحْولَ  ِفيَما بـََعثَ  لى اهللا عليه وسلمص اهللا ولُ َرسُ  َكانَ  َقدْ «
 .»ِبِقَتالِ  يَْأُمْرُهمْ  َوَلمْ 

هايي به اطراف مكه براي دعوت و تبليغ اسالم فرسـتاد و بـه آنـان     پيامبر اسالم سريه«
 .»دستور جنگ را نداد

از ايـن   وقتي رسـو اكـرم   . ن وليد از در جنگ و ستيز وارد شدبا وجود اين، خالد ب
از ! بـار الهـا  «: عمل خالد آگاه شد، از جايشان بلند شدند رو به قبله ايسـتادند و فرمودنـد  

. سه بار اين جمله را تكرار كردنـد » كنم آنچه خالد مرتكب آن شده است اعالم برائت مي
حضرت علي رفت و . شدگان را بپردازد تهبهاي كشرا فرستادند تا خونسپس حضرت علي 

رداخت كـرد  هايي را كه كشته شده بودند، نيز پ بهاي تك تك آنان را حتي بهاي سگخون
Pبها نيز به آنان دادو مبالغي اضافه بر خون

)
662F

2(
P .    اين وقايع با تفاوت الفـاظ در كتـب حـديث

 .مذكور اند
ا با سيصد سوار از حضرت علي ر همچنين در سال دهم هجري، وقتي رسول اكرم 

 :مجاهدين اسالم به سوي يمن فرستاد، چنين تأكيد و توصيه فرمودند
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)P)663F١»فإذا نزلت بساحتهم فال تقاتلهم حتى يقاتلوك«
P. 

ها بر شما حمله  كه آند شدي، آغاز به جنگ نكن، مگر اينها وار هرگاه به سرزمين آن«
 .»كنند

بعد از فتح مكـه بـه اطـراف و اكنـاف     هايي كه  در اين سلسله وقايع، آن دسته از سريه
هـر  : تفصـيل مطلـب چنـين اسـت    . شدند هم داخل انـد  ها اعزام مي بردن بت براي از بين

پـس از  . پرسـتيد  اي در سرزمين عرب بت مخصوص به خود را داشت كه آن را مـي  قبيله
هـاي   هـا از دل  آوردند، ولي عظمـت و ابهـت بـت    فتح مكه عموم قبايل به اسالم روي مي

دانسـتند،   شايستة پرستش نمـي ها را  گرچه حاال آن. ضي از قبايل هنوز از ميان نرفته بودبع
شـان جـاي گرفتـه بـود و      ها، در قلـب  ها قبل از جانب بت ت و هيبتي كه از مدتهبولي ا

ها قـدمي   ها بودند، مانع از اين بود كه خودشان شخصاً براي محو و نابودي آن مرعوب آن
 .بردارند

هـاي   اي از آن سـنگ  جاهالن اين قبيل اقوام نيز معتقد بودند كه چنانكـه ذره نادانان و 
شـود و   زمـين منفجـر مـي   . افتـد  مقدس از جاي خود جا به جا شود، آسمان بر زمين مـي 

هنگـام بيعـت، ايـن شـرط را پـيش       اهل طائف. افتد مصايب به راه مي طوفاني از بالها و
ايـن   وقتي رسـول اكـرم    ،اي خود باقي بماندها تا يك سال در ج كشيدند كه بتخانة آن
هـا را   هاي خودمان آن پس در اين صورت با دست: ها اظهار داشتند شرط را نپذيرفتند، آن

هـا دچـار    بعضي ديگر از قبايل تازه مسلمانان نيز در امر شكسـتن بـت  . نخواهيم شكست
ان راسخ بـه آن حـول و   بنابراين، تعدادي از افراد داراي عقيدة صحيح و ايم. ترديد بودند

چنانكه خالد بن وليـد بـا گروهـي بـه     . ها را درهم شكنند شدند تا بتخانه حوش اعزام مي
شـهلي بـه   ، سعد بـن زيـد ا  »سواع«، عمرو بن العاص به سوي بتخانة »عزّي«سوي بتخانه 
، جريـر بـه سـوي    »الت«بن شعبه به سوي بتخانة  ةان و مغيريف، ابوس»منات«سوي بتخانة 
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و علـي ابـن   » ذي الكفـين «تخانـة  ، طفيل بن عمرو دوسي به سـوي ب »ذي الخلصه«ة بتخان
Pها اعزام شدند ها و انهدام بتخانه براي شكستن بت» فلس«طالب به سوي بتخانة  ابي

)
664F

1(
P. 

 اصالحات جنگي

هـاي عـرب منـاظري از     جنـگ . جنگ يكـي از بـدترين منـاظر اعمـال انسـاني اسـت      
ولي با طلوع آفتاب نبوت، همين امر از تمام . ي بودندگحشيگري، قساوت، سفّاكي و درو

در . معايب و نواقص پاك گشت و به عنـوان يـك وظيفـة مقـدس انسـاني قـرار گرفـت       
مملكتي كه از هزاران سال، ظلم و غارتگري به طور جدي و پشت در پشت جريان دارد، 

عمـل   در بدو امر يك حكومت مقتدر و مهذّب نيز نـاگزير اسـت كـه بـر اصـول و طـرز      
در آغـاز  . گوينـد  مـي » عالج بالمثـل «باورهاي قديم عمل كند كه در اصطالح طب به آن، 

مـثالً در  . خورند كه در زمان جاهليت رواج داشتند اسالم وقايعي از اين قبيل به چشم مي
كردند و  خبري بر دشمن حمله مي دوران جاهليت رسم بر اين بود كه در حال غفلت و بي

امـا اگـر از   . اسالم اين رسم را از بين بـرد . كردند رساندند و يا اسير مي يها را به قتل م آن
شد كه دشمن هميشه به طور ناگهـاني   شد، نتيجه اين مي همان آغاز بر اين روش عمل مي

آور شود، آنان را به قتل برساند و مسلمانان نتوانند به طـور مناسـبي از    بر مسلمانان حمله
كرد، بـه   قدر اسالم اقتدار و شكوه بيشتري حاصل ميان، هربا گذشت زم. خود دفاع كنند

هـا   كه سرانجام، همه آنشدند، تا اين ليت محو و نابود ميهاي دوران جاه همان مقدار رسم
اي كه وجود داشت، قبالً  روش جنگ پيش از اسالم و برخوردهاي وحشيانه. از ميان رفتند
شود كه اسالم چـه   وقايع، به خوبي معلوم مي با توجه به آن. ها را بيان كرديم با تفصيل آن

هرگز : اسالم اعالم داشت .آميز اعراب انجام داده است المتاصالحاتي در باره زندگي مس
هنگـامي كـه    پيامبر گرامـي اسـالم   . و زنان كشته نشوند سالخوردگان، كودكان، نوكران
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داد اين  به فرمانده آن ميكرد، يكي از دستورات و احكامي كه  سپاهي را به جايي اعزام مي
Pبود كه اين امر را رعايت كند

)
665F

1(
P .چنانكه در ابوداود به صراحت مذكور است: 

)P)666F٢»اْمَرَأةً  َوَال  َصِغيًرا َوَال  ِطْفًال  َوَال  فَانًِيا َشْيًخا تـَْقتُـُلوا َوَال «
P. 

 .»سن و سال و زني را به قتل نرسانيد هيچ سالخورده، كودك و فرد كم! يدمواظب باش«
شـدند و از   افتـاد، سـخت ناراحـت مـي     شان به جسد زني مي ها نيز، اگر نگاه در غزوه

 متعددي در اين باره نقل شده اسـت؛  در صحيح مسلم احاديث. كردند ها منع مي كشتن آن
بسـتند و   هـا را محكـم مـي    شـدند، آن  قبل از اسالم، عادت بر اين بود افرادي كه اسير مي

به عربي بـه ايـن روش   . رساندند دند و يا با شمشير به قتل ميدا هدف آماج تيرها قرار مي
يك بار عبدالرحمن فرزند . شديداً از اين روش منع كردند رسول اكرم . گفتند مي» صبر«

. ها چند نفر را سير كرد و به همين روش به قتـل رسـاند   حضرت خالد، در يكي از جنگ
شـنيدم   من از رسول اكـرم  : داشت وقتي ابوايوب انصاري از ابن خبر مطلع شد، اظهار

بردن مرغي را با اين وضع جـايز   من از بين! كردند؛ به خدا سوگند كه از اين عمل منع مي
Pعبدالرحمن در همان موقع به عنوان كفاره گناه، چهار غالم آزاد كرد. دانم نمي

)
667F

3(
P. 

با مسـلمانان  در جنگ معونه و غيره كفار . بند عهد و پيمان نبودندها مردم پاي در جنگ
نخست با آنان پيمان بستند و عهد نمودند كه متعرض آنـان نخواهنـد   . نقض عهد نمودند

در قرآن مجيـد  . رساندند هاي خود برده به قتل مي ها را به خانه شد، ولي با همين حيله آن
 :به سوي همين وقايع اشاره شده

 ].وبةالت[﴾ ال يرقبون في مؤمن إالّ وال ذمة انهم ال إيمان لهم﴿
 .»کنند بند عهد و پيمان نيستند و سوگند را هم رعايت منیدر بارة هيچ مؤمنی پاي«

در هـر  شـود،   بسيار تأكيد فرمودند كه هر عهد و پيماني كـه بسـته مـي    رسول اكرم 
در قرآن مجيد در مواضع متعدد بر اين امر تأكيد شده . بند بودصورت بر انجام آن بايد پاي
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بندي به عهـد در دوران  آوري از پاي هاي حيرت نمونه. استگرديده  و احكام صريحي بيان
 ل اكرموقتي رسو. نبوت و در عصر خلفاي راشدين، در اوراق تاريخ ثبت گرديده است

هجرت كرده به مدينه آمدند، بسياري از صحابه بر اثر عذرهايي كه داشتند، در مكه مكرمه 
در جنگ بـدر، حذيفـه و پـدرش از    . بودند حذيفه بن يمان و پدرش: از آن جمله. ماندند

شما قصد داريد به مدينـه  : ها گفتند آمدند، كافران آنان را دستگير كردند و به آن جايي مي
هدف ما فقط رفـتن بـه   : ها گفتند برويد و از آنجا براي جنگيدن با ما رو در رو شويد؟ آن

ـ   هـا عهـد و   كفار از آن. مدينه است، در جنگ شركت نخواهيم كرد كـه در   دپيمـان گرفتن
حضـور يافتنـد و چـون     آنان به محل بدر به محضر رسول اكـرم  . جنگ شركت نكنند

اي  مشغول جنگ با كفار است، خواستند تا از اين سعادت نيز بهـره  آن حضرتديدند كه 
شـما بـا   : دبه آنان اجازه شركت در جنگ را ندادند و فرمودن  آن حضرتبگيرند؛ ولي 

 .ها بجنگيد توانيد عليه آن ايد، لذا نمي ان بستهآنان عهد و پيم
هنگـامي كـه او بـه    . فرستاد آن حضرتقريش ابورافع را به عنوان نماينده و پيك، نزد 

حـاال  : بارگاه نبوت مشرف گرديد، تحت تأثير قرار گرفت، مسلمان شـد و اظهـار داشـت   
و قاصد هسـتيد   شما پيك: فرمودند آن حضرت. ديگر من به سوي كفار بازنخواهم گشت

Pو دوباره برگرديد لذا فعالً برويد،. هد و پيمان استو نگهداري قاصد برخالف ع

)
668F

1(
P. 

در صلح حديبيه، وقتي ابوجندل در حالي كـه زنجيـر اسـارت بـر پـاي داشـت، نـزد        
: نـد فرمود آن حضـرت هاي قريش را به مسلمانان نشـان داد؛   مسلمانان آمد و آثار شكنجه

ايم كه هركس از مسلمانان از مكه فرار كند و نزد ما آيد، ما  ان بستهولي با قريش پيم! آري
ابوجندل رو به سپاه اسالم كرد و مسئله را با آنان در . او را دوباره نزد قريش بايد بفرستيم

ز دسـت  مجاهدين اسالم سخت متأثر شدند و نزديك بود كنترل خـود را ا . ميان گذاشت
 آن حضـرت حضرت ابوبكر مكرراً به محضـر  . ر شدقرا تاب و بي بي حضرت عمر. بدهند

بندي به عهد و پيمـان پـيش از   جود اين اوضاع و احوال، بهاي پايبا و. رفت و آمد داشت
 .اين ارزش داشت و سرانجام، ابوجندل با همان وضع بازگردانده شد
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نزد قريش  قبل از صلح حديبيه رسول اكرم . پيش از اسالم، كشتن قاصد ممنوع نبود
صدي فرستاد، قريش شترش را به قتل رساندند و نزديك بود كه خـود را نيـز بـه قتـل     قا

دستور دادند كه قاصد به هيچ وجه  رسول اكرم . رسانند، ولي مردم آن محل مانع شدند
قاصـدي فرسـتاد و او در محضـر     آن حضـرت هنگامي كه مسيلمه به بارگاه . كشته نشود

كشـتن قاصـد   «: فرمودنـد  آن حضرتؤدبانه بود، ايشان جسارت كرد و گفتارهايش غير م
 .»شدي نه تو كشته ميربرخالف عرب و رسم است و گ

از آن روز به بعد اين يك ضابطه و رسـمي  : نويسند مي مورخان پس از نقل اين واقعه
ها  كردند و تمام ملت عرب با اسير جنگي خيلي بدرفتاري مي. شد كه قاصد را نبايد كشت

 هـاي اروپـايي   اي صليبي وقتي حكومته در جنگ. ل غير انساني بودندنيز گرفتار اين عم
عالمـه ابـن جبيـر در آن    . كشيدند ها كار مي مسلمانان را اسير كردند، مانند حيوانات از آن

شده را مشـاهده نمـود،   گذر كرد و اين حال مسلمانان اسير» سيسيل«دوران وقتي از محل 
 :دارد چنانكه مرقوم مي. بسيار مضطرب شد

 في ويصرفون القيود في يرمضون المسلمين أسرى بالدهم حل من يعاينها التي الفجائع ومن«
)P)669F١»األفئدة لهم فتنفطر الحديد خالخل قهناأسو  في كذلك المسلمات واألسيرات الشاقة الخدمة

P. 
شوند ايـن اسـت كـه اسـيران      و از جملة فجايع دردناك كه در آن شهرها مشاهده مي«

 .شـوند  بور به انجام اعمـال شـاقه مـي   آيند و مج ها بسته شده به نظر ميمسلمان در زنجير
بندهاي آهنـين در پاهايشـان قـرار گرفتـه كارهـاي      چنين زنان مسلمان در حالي كه پايهم

 .»!تركد دهند كه از مشاهده حال آنان قلب آدمي مي سختي را انجام مي
ند كه به هيچ وجه بـا آنـان   نسبت به اسيران جنگي تأكيد فرمود پيامبر گرامي اسالم 

را به صحابه تحويل دادند، توصيه كردند كـه از نظـر   » بدر«وقتي اسيران . بدرفتاري نشود
چنانكه صحابه خودشان با خوردن خرمـا و غيـره، بسـنده    . غذايي تحت فشار قرار گيرند

همگي شش هزار نفر اسير شده بودند، » حنين«در غزوه . دادند كردند و به آنان غذا مي مي
چنانكـه  . ها آزاد شدند و تعداد شش هزار دست لباس مصري نيز به آنان اهـدا گرديـد   آن

                                           
 .307/ ابن جبير  حلةر -1
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هنگامي كه دختر حاتم طائي اسير شـد،   عد، اين واقعه را تصريح كرده است؛عالمه ابن س
: با نهايت اعزاز و اكرام او را در گوشة مسجد نگهداري كردند و فرمودنـد   آن حضرت

چنانكه . يا قبيلة شما بيايد، تو را با او نزد خاندانت خواهم فرستاداگر شخصي از محله و 
در قرآن مجيد در . پس از چند روز رخت سفرش را مهيا كرد و با يك نفر به يمن فرستاد

 :فرمايد جايي كه خداوند متعال اوصاف بندگان خاص خود را بيان داشته چنين مي

﴿              ﴾]۸: اإلنسان.[ 

 .»دهند و به خاطر حمبت پروردگار به مساکني، يتيمان و اسريان طعام می«
شـد، تمـام    اي حملـه مـي   در ميان قبايل رسم بر اين بود كه وقتي بر قبيله و يـا محلـه  

ـ  هاي ورودي و خروجي بسته مي راه هـا مشـكل    ه خانـه شدند كه در اثر آن، رفت و آمد ب
. ها پيش تداوم داشـت  اين روش از مدت. شدند شد، وسايل و كاالها به غارت برده مي مي

فرمـان دادنـد تـا      آن حضرت ها طبق همين عرف قديم عمل گرديد، در يكي از جنگ
در ابوداود از معاذ بـن  . هركس اينگونه رفتار كند، جهادش مقبول نخواهد بود: اعالم شود

 :ستانس روايت ا
 الطَّرِيَق، َوَقطَُعوا اْلَمَناِزلَ  النَّاسُ  َفَضيَّقَ  وََكَذا، َكَذا َغْزَوةَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلَّى اللَّهِ  نَِبيِّ  َمعَ  َغَزْوتُ «
 ِجَهادَ  َفَال  طَرِيًقا َقَطعَ وَ  ْنزًِال مَ  َضيَّقَ  َمنْ  َأنَّ  النَّاسِ  ِفي يـَُناِدي ُمَناِديًا َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلَّى اللَّهِ  نَِبيُّ  فـَبَـَعثَ 

)P)670F١»َلهُ 
P. 
ها را  ها با رسول اكرم همراه بودم، مردم راه عبور و مرور به خانه من در يكي از غزوه«

هركس : شخصي را فرستادند تا اعالم كند آن حضرتبستند و غارتگري را شروع كردند، 
 .»ش پذيرفته نخواهد شدسد معبر كند و يا اموال مردم را به غارت برد، چهاد

اين فرمان را صادر كردند كه مـردم   وقتي رسول اكرم : در سنن ابوداود مذكور است
جا گرد آمدند كـه اگـر يـك خيمـه نصـب      وند و سد معبر نكنند، چنان در يك متفرق نش

Pگرفتند شد، همگي در آن جاي مي مي

)
671F

2(
P. 
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عالقـة زيـادي داشـتند بـه     ترين مسئله اين بود كه مرم با مال غنيمت محبت و  مشكل
اصـالح ايـن    آوردن مال غنيمت بود؛ ها به دست گطوري كه بزرگترين سبب و انگيزة جن

تـرين چيـز بـود، تعجـب      غنميت محبوبدر عصر جاهليت . به طول  انجاميدها  امر مدت
در ابـوداود  ! دانسـتند  اينجا است كه پس از اسالم نيز تا مدتي مردم آن را كـار ثـوابي مـي   

 :پرسيد شده كه شخصي از رسول اكرم  روايت
نـَْيا، َعَرضِ  ِمنْ  َعَرًضا يـَْبَتِغي َوُهوَ  اللَِّه، َسِبيلِ  ِفي اْلِجَهادَ  يُرِيدُ «  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  فـََقالَ  الدُّ
 َلمْ  فـََلَعلَّكَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولِ لِ  ُعدْ : ِللرَُّجلِ  َوقَاُلوا النَّاُس، َذِلكَ  فََأْعَظمَ . َلهُ  َأْجرَ  َال : َوَسلَّمَ 
)P)672F١»تـَُفهِّْمهُ 

P. 
خواهد در راه خدا جهاد كند، ولي فوايد دنيوي نيز مـد نظـرش    حكم شخصي كه مي«

م باعـث  ايـن امـر بـراي مـرد    . رسد ثوابي به او نمي: فرمودند آن حضرتهست، چيست؟ 
آن بپرس، شايد تو مفهوم كالم  آن حضرته برو از دوبار :تعجب شد، به آن شخص گفتند

 .»اي را نفهميده حضرت
كردند كـه   كردند، ولي يقين نمي فرستادند و سؤال مي مي آن حضرتاو را چند بار نزد 

ـ   »لَا أَجرَ لَـه «: وقتي در آخر ايشان فرمودند. چنين فرموده باشند آن حضرت وابي يعنـي ث
 .برايش نيست، آنگاه يقين كردند

يكـي از   اي فرسـتاد،  براي مقابله با قبيله فر از صحابه رانچند  پيامبر گرامي  يك بار
هايشـان بيـرون    كردند از خانـه  افراد قبيله در حالي كه گريه و زاري مي. ها جلوتر رفت آن

ها اسالم را پذيرفتند و از حملـه   آن. ال إله إال اهللا بگوييد تا در امان باشيد: آمدند، او گفت
ساير رفيقان، آن صحابه را سرزنش كردند كـه تـو مـا را از مـال غنيمـت      . وظ ماندندمحف

 :در ابوداود قول صحابي با اين الفاظ نقل شده است. محروم نمودي
 ).ابوداود کتاب األدب، باب ما يقول إذا أصبح(» أصحابي وقالوا أحرمتنا الغنيمة فالمني«
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هـا   وقتي آن) را از غنيمت محروم نمودي تو ما: مرا همراهانم سرزنش كردند و گفتند«
او را مورد تحسـين و آفـرين    آن حضرتآمدند و از وي شكايت كردند،  آن حضرتنزد 

 .»تو را در مقابل رهايي هريك از آنان اينقدر ثواب خواهد رسيد: قرار داد و فرمود
يت در به كار رفته است، و مشغول» متاع دنيوي«در قرآن مجيد نسبت به غنيمت، كلمة 

» احد«در جنگ . اند شدهآن امري نكوهيده بيان شده است و طالبان آن، مالمت و سرزنش 
آوري مال غنيمت شدند  وقتي گروهي از مسلمين مبارزه با كفار را رها كرده، مشغول جمع

 :و اين امر باعث شكست مسلمين گرديد، اين آيه نازل شد

﴿                  ﴾]۱۵۲: آل عمران.[ 

 .»بعضی از مشا قصد دنيا و بعضی ديگر قصد آخرت داريد«
شروع بـه گـردآوري مـال غنيمـت       آن حضرتوقتي قبل از اجازه » بدر«در جنگ 

 :كردند و يا به قول بعضي از مفسران به قصد گرفتن فديه اسير گرفتند، اين آيه نازل شد

﴿            ﴾]۶۷: األنفال.[ 

 .»مشا کاالی دنيوی را قصد داريد و خداوند آخرت را قصد دارد«
با وجود اين همه تصريحات و تأكيدات، علت شكست در غزوة حنين در سال هشـتم  

در صـحيح بخـاري   . آوري اموال غنيمت شدند هجري اين بود كه مسلمانان مشغول جمع
 :چنين منقول است» حنين«مورد شرح غزوة در 

 .»بِالسَِّهامِ  َواْستَـْقبَـُلونَا الَغَناِئِم، َعَلى الُمْسِلُمونَ  فََأقْـَبلَ «
هايشان مـا را   آوري مال غنيمت يورش بردند و كفار با تيراندازي مسلمانان براي جمع«

 .»مورد تهاجم قرار دادند
م در مواقع مختلف به اين امر متذكر با صراحت تما رسول اكرم  ،روي همين اساس

يكـي بـراي غنيمـت و يكـي بـراي اظهـار       : پرسـيد   آن حضـرت شخصي از . شدند مي
شـود؟   ها قبول مـي  كند، جهاد كدام يك از اين شجاعت و ديگري براي نام و ريا جهاد مي

 :فرمودند آن حضرت
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)P)673F١»الُعْلَيا ِهيَ  اللَّهِ  َكِلَمةُ  لَِتُكونَ  قَاَتلَ  َمنْ «
P. 

 .»هركس براي اين بجنگد كه دين الهي برتري پيدا كند«
م گيرد، مدارش بر همـان  تفهيم كردند كه جهاد با هر نيتي انجا رسول اكرم  باالخره
شود؛ ثواب  ليكن اگر مجاهد مال غنيمت قبول كند، دو سوم از اجرش كم مي .خواهد بود

در صـحيح مسـلم از رسـول    . رسد كه از مال غنيمت اصالً چيزي برندارد كامل زماني مي
 :روايت شده اكرم 
لهم  عجلوا ثلثي أجرهم من اآلخرة ويبقىال تإما من غازية تغزوا في سبيل اهللا فيصيبون الغنيمة «

)P)674F٢»ن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهمإالثلث و 
P. 

آن مجاهدي كه در راه خدا بجنگد و مال غنيمت به دسـت آورد، دو سـوم از ثـواب    «
همين دنيا حاصل كرده و يك سوم را در آخرت حاصل خواهـد كـرد؛ البتـه     آخرت را در

 .»اگر غنيمتي به دست نياورد، در آخرت اجر كامل به وي خواهد رسيد
ترين پـاداش جنگيـدن آنـان بـود،      نتيجة اين تعليمان اين شد، مال غنيمت كه محبوب

واقعـه  . هللا بـاقي مانـد  ها خارج گرديد و مقصود جهاد، فقط اعالي كلمة ا محبت آن از دل
 :ذيل بيانگر خوبي براي اين امر است

براي جنگ تبوك حركت كرد، نزد واثلة بن اسـقع، وسـايل    هنگامي كه رسول اكرم 
آيا كسي هست كه مركبي در اختيارم بگـذارد و  : او در مدينه اعالم كرد. سفر موجود نبود

يكـي از انصـار مركـب و    هرچقدر سال مال غنيمت به دست آيد، در آن شـريك باشـد؟   
اين غزوه چندين شـتر سـهم واثلـه شـد، او بـه هنگـام       در . آذوقة سفر را بر عهده گرفت

اين همان شتراني هسـتند كـه   : همه شترها را نزد آن انصاري برد و اظهار داشت بازگشت
ها متعلق به شما باشد، من قصد ديگري از ايـن   ها اعالم كرده بودم، نصف آن نسبت به آن
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يعني هدف من شـركت در شـتران نبـود، بلكـه شـركت در جنـگ بـراي بـه         . (داشتمامر 
)675F1(P)آوردن ثواب جهاد بود دست

P. 
چپاول و غارت اموال دشمن در دوران جنگ نيز رواج عام داشـت، مخصوصـاً وقتـي    

شد، در هـر صـورت برخـي از مـردم ايـن عمـل را از روي اجبـار جـايز          آذوقه تمام مي
. سخت از اين عمل منع و از همان ابتدا آن را جلوگيري كردند رسول اكرم . دانستند مي

در ابوداود، از يكي از انصار روايت است كه يك بار ما به جنگي رفتيم و در مضيقة شديد 
ها يـورش   اي از گوسفندان به نظر رسيد، بر آن اتفاقاً گله. تداركاتي و معيشتي قرار گرفتيم

مطلع شدند، تشريف آوردند، ديدند كه   آن حضرت وقتي. ها را غارت كرديم برده و آن
در دست مبارك كماني بود، . كنند ها غُلغُل مي شدن هستند و ديگ ها در حال پخته گوشت

آنگـاه  . هـا بـا خـاك آلـوده شـدند      ها را واژگون كردند و گوشـت  به وسيلة آن تمام ديگ
)P)676F2»ار استمالي كه از طريق غارت به دست آمده باشد مانند مرد«: فرمودند

P. 

 تبديل جنگ به عبادت

شد، اسالم آن را چنان عمل پاك  جنگ و جهاد كه ظاهراً يك عمل ظالمانه پنداشته مي
هدف جهاد اين اعالم شد كه مظلومـان  . و مقدسي قرار داد كه بهترين عبادات قرار گرفت
دسـت  اران بر مستضـعفان و زيردسـتان  از چنگال ظالمان رهايي يابند و ستمكاران و جب ،

 :تعدي و تجاوز دراز نكنند

﴿                              

                 ﴾]۴۰ – ۳۹: الحج.[ 

دادن  کننـــد و هرآئينـــه خــدا بـــر نصـــرت ن را کـــه کفــار بـــا ايشـــان جنــگ میدســتور جهـــاد داده شــد آنـــا«
: گفتنـد شان اخراج شدند به غري حـق، لکـن بـه سـبب آن کـه می ايشان تواناست، و آنان را که از سرزمني

 .»پروردگار ما خداست
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جهاد مشروع شد تا ريشة ظلم و فساد را بركند و امنيت و آرامش را در جامعه حـاكم  
 .ا مردم در ساية آن اطمينان و سكوني داشته باشندگرداند، ت

﴿          ﴾]۳۹: األنفال.[ 

 .»که نباشد فتنه و غلبة کفرو جبنگيد با کفار تا آن«
نـوع ظلـم و   ره ،كساني كه بر خدا و كيفـر آخـرت ايمـان نداشـتند و از ايـن جهـت      

شدند، به وسيلة جهـاد   فرقي بين جايز و ناجايز قايل نميدانستند، و  عدالتي را جايز مي بي
 .يافتند ها رهايي مي شدند و مظلومان از چنگال آن بايد سركوب مي

﴿                 ﴾]۲۹: التوبة.[ 

ان مال و ثـروت و  وحات و تصرفات ارضي در جهاد، اين امر نبود كه فاتحتفهدف از 
بلكه هدف  و در كسب آن با جان و دل بكوشند؛ حكومت را نصب العين خود قرار دهند

رساندن به فقـرا و مظلومـان دعـوت     اين بود كه مردم را به سوي عبادت، رياضت و ياري
 :كنند، و امر به معروف و نهي از منكر نمايند

﴿                          

        ﴾]۴۱: الحج.[ 

آنان را که اگر متکني کنيم ايشان را در زمني برپا دارند مناز را و بدهند زکـات را و امـر بـه معـروف و «
 .»�ی از منکر کنند

ها به دست  مرسوم بود كه مال و ثروتي كه در جنگ در ميان قبايل اعراب قبل از اسالم
كرد و اميـران و   ها را در مصارف شخصي خود مصرف مي آمد مختص فاتح بود كه آن مي

شدند، ولي اسالم مصرف ايـن مـال را    حسب مراتب از آن مستفيد مي افسران دربار نيز بر
 :دارد چنين اعالم مي

﴿                                

        ﴾]۴۱: األنفال.[ 
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اش از آن خــدا و  و بدانيــد کــه آنچــه غنيمــت يافتيــد از کــافران از هــر جــنس، پــس پــنجم حّصــه پــنجم«
 .»و مسافران است پيامرب و خويشاوندان و يتيمان و درويشان

جهاد نه فقط به لحاظ حقيقت، بلكه از نظر صورت و ظاهر قضيه نيز عبادت قرار داده 
 :شد كه در بحبوحة جنگ نيز از ياد خدا غافل نباشند به مجاهدين توصيه و تأكيد مي. شد

﴿                        

    ﴾]۴۵: األنفال.[ 

رو شويد با گروهی پس ثابت باشيد و ياد کنيد خدا را بسيار، باشد که مشا ه ب چون رو! ای مؤمنان«
 .»!رستگار شويد

ر جهاد نيز تكبيـر  دستور داده شد تا د شود؛ همچنانكه در نماز تكبير و تسبيح گفته مي
رفتيم، اهللا  اي باال مي هنگامي كه بر تپه: گويد حضرت جابر بن عبداهللا مي .يندو تسبيح بگو

در صحيح بخاري روايت . گفتيم آمديم سبحان اهللا مي گفتيم و چون از آن پايين مي اكبر مي
سـه بـار اهللا اكبـر    كـرد،   در جهاد وقتي از مكان مرتفعي گذر مـي  است كه رسول اكرم 

رفتند، صحابه با صداي بلنـد تكبيـر و ال إلـه إال اهللا     جهادي مي ايشان به يك بار. گفت مي
اينقدر با صداي بلند الزم نيست تكبير بگوييد، زيرا آن : فرمودند  آن حضرت. گفتند مي

Pكنيد، كر نيست ا ميدكسي را كه ص

)
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P .حضرت عمر در نماز بـا صـداي    همچنين يك بار

 .موداو را منع فر آن حضرتخواند،  بلند قرائت مي

 :تذكر

در ابوداود از عبداهللا بن عمر روايت است كه در جهاد معمول بـود هرگـاه از جاهـاي    
آمدنـد، تسـبيح    گفتند و هرگاه از جاهاي بلنـدي فـرود مـي    كردند، تكبير مي بلند گذر مي

يعني هنگام بلندكردن سـر اهللا اكبـر و    نيز بر همين اصل بنيان نهاده شد، نماز. خواندند مي
 .گويند تن به سجده سبحان اهللا ميهنگام رف
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نماز براساس اصـول جهـاد ترتيـب    . بيان مفهوم اين روايت قابل انديشه و تأمل است
زيرا بديهي است كـه نمـاز از    جهاد روش نماز ملحوظ گرديده است؛ داده نشده، بلكه در

ين به هرحال، از ا. ابتداي اسالم وجود داشته و جهاد پس از هجرت مشروع گرديده است
روايت اينقدر ثابت است كه ميان نماز و جهاد چنان مشابهتي وجود داشـت كـه يكـي را    

 .دانستند اصل و اساس و ديگري را تابع و فرع آن مي
اي از ظلم و ستم، جهالت و وحشيگري بود، تعـاليم   خالصه، همان جنگي كه مجموعه

رسـاندن   ت، دفع مفاسد، يـاري آن را به اعالي كلمة اهللا، برقراري امني المرباني و عالية اس
 .به مظلومان و تسبيح و تهليل تبديل نمود

 تفاوت ميان فاتح و پيامبر

و بر جسـم   هقبضة شمشير و نيز  آن حضرتگرچه در ميدان نبرد و جهاد در دست 
قرار داشت، ولي در چنين لحظاتي نيز، تفـاوتي كـه بايـد    » زره«و » مغفر«، »خُود«اطهرش 

 .يك فرمانده نظامي مشهود باشد، كامالً محسوس بودميان يك پيامبر و 
باريـد، تمـام    در بحبوبة جنگ، زماني كه معركة كارزار داغ بود، تيرها مانند بـاران مـي  

 .شـدند  رديده و به هرسـو پراكنـده مـي   ها و پاها قطع گ ميدان با خون رنگين گشته، دست
آسايي  سپاه دشمن به طرز سيل شوند، ها در فصل پاييز پراكنده و ريخته مي همچنانكه برگ

به سوي آسمان بلنـد    آن حضرتتازد، در چنين حالي، دست دعا و تضرع  به پيش مي
در سجدة  آن حضرتآوران در حال رزم و نبرد با يكديگر اند، ولي سر مبارك  رزم. است

 .نياز قرار دارد
ـ  آن حضـرت سه بار نـزد   در غزوه بدر در بحبوحة شدت جنگ، حضرت علي  ه ب

پرسي آمد، اما هربار مشاهده كرد كه جبين مقدس بر خاك قرار  قصد كسب خبر و احوال
آوران، ماننـد رگبـار بـاران تيرانـدازي      جنگ. گرفته و مشغول راز و نياز با پروردگار است

پيامبر فاتح، يك مشـت  . كند كنند، ولي جنگ به نفع هيچيك از فريقين خاتمه پيدا نمي مي
افشاند، ناگهان سپاه كفـر سراسـيمه گشـته،     دارد و به سوي دشمن مي خاك از زمين برمي

 .يابد گردد و جنگ به نفع اسالم خاتمه مي متالشي مي
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آسايي را شروع كرد كه سـپاه  من به طور ناگهاني چنان حملة برق در غزوة حنين، دش
 اهراز جانـب دشـمن ده هـزار تيرانـداز مـ     . دوازده هزار نفري اسالم تاب مقاومت نياورد

يند، ليكن آفتاب نبوت، مانند كوهي بر جاي خود استوار آ كنند و به پيش مي تيراندازي مي
، در عـني )مـن پيـامرب راسـتني هسـتم(» َكـِذبْ  َال  النَّبِـيُّ  أَنَـا«: دارد و با صدايي هيبتنـاك اعـالم مـي   

ها و  سـد، دسـتر  حلظاتی که سربازان اسـالم مشـغول نـربد انـد و از هرسـو چکاچـک مششـريها بـه گـوش می
رســد،  شـود، اتفاقــاً وقــت منـاز فــرا می ســو منظـرة مــرگ مشــاهده میافتنــد، از هر  شــده بــر زمـني می قطعپاهـای 

جماهــدان . شــود ســاالر، امــام مجاعــت می سپه. شــوند های منــاز می های جهــاد تبــديل بــه صــف ناگهــان صــف
وش و خروش، تـّور و جانبـازی، ج .دهند سرود جهاد، اهللا اکرب سر میهای مناز به جای  اسالم در صف

نيــــاز  هشــــم و هيبــــت، تبــــديل بــــه عجــــز و نيــــاز، تضــــرع و زاری، خشــــوع و خضــــوع بــــه درگــــاه پروردگــــار بی
آيـد و  آن گـروه ديگـر می. رونـد کنند و اين گروه برای مقابله با دمشـن می دو رکعت مناز را ادا می. شود می

 !رساند منازش را به پايان می
فرمانـده اسـالم و   . دهـد  ها در ميان سربازان روي مي قل و انتقالهمه اين تحوالت و ن

پيامبر الهي از اول تا آخر در محراب عبادت خويش مستقر و مشغول انجام فريضـه الهـي   
 .جريان دارد و هدايت، تهذيب و تزكيه در هرحالتعليم و ارشاد، تلقين . است

هـاي   و مال اند شدهغرق  در بحبوحة فتح، وقتي مجاهدين در سرمستي فتح و پيروزي
آورند، يكـي   رسانند و هريك منافع قابل توجهي به دست مي غنيمت خود را به فروش مي

يابد و از فـرط مسـرّت اظهـار     حضور مي آن حضرتاز صحابه با مسرّت تمام به محضر 
چگـاه چنـين   امروز به قدري از مال غنيمت استفاده بـردم كـه هي  ! اي رسول خدا: دارد مي

آيـا  : فرمودنـد   آن حضـرت ! ام سيصد اوقيه كامل نفـع بـرده   عايدم نشده است؛منفعتي 
: چيزي بگويم كه بيش از اين سود و نفع داشته باشد؟ او با اشتياق فـراوان اظهـار داشـت   

)P)678F1!دو ركعت نماز نفل بعد از فرض: فرمودند آن حضرتآري؟ 
P. 

**** 
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﴿               ﴾ 

در ساعت دوازده و  1416ربيع األول  24ترجمة جلد اول در روز پنجشنبه 

 .به پايان رسيد Uدر بند ويژة روحانيت زندان وكيل آباد مشهدUبيست دقيقه 
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