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 ٢٩٣ ...................................................................... اشرف بن کعب ترور

 ٢٩٧ ................................................................................ بحران غزوه
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 ٣٠٦ ................................................................................ لشکر دیبازد

 ٣٠٧ ........................................................... راه نیب در شب کردن یسپر

 ٣٠٧ ................................................. ھوادارانش و یاب بن عبدالله یچیسرپ

 ٣٠٩ ................................................................ احد یسو به حرکت ادامه

 ٣٠٩ .................................................................. مسلمانان یدفاع برنامه

 ٣١١ ............................................................... خدا رسول یپرور قھرمان

 ٣١٢ .................................................................. شیقر سپاه یسازماندھ

 ٣١٢ ................................................................. شیقر یاسیس یمانورھا

 ٣١٣ ......................................................................... شیقر زنان تالش

 ٣١٤ ...................................................................... جنگ آتش نینخست

 ٣١٤ ............................................... شیقر پرچمداران اطراف رد نبرد تمرکز

 ٣١٦ .................................................. نبرد دانیم گرید یھاصحنه در کاریپ

 ٣١٧ ............................................................... سحمزه رخدا،یش شھادت

 ٣١٨ ..................................................... جنگ آغوش تا ھمسر ابرختخو از

 ٣١٨ ................................................................ جنگ در راندازانیت نقش

 ٣١٩ ........................................................................... شرکانم شکست

 ٣٢٠ ............................................................ راندازانیت زیآم فاجعه اشتباه

 ٣٢٠ .......................................................... دیول بن خالد رانهیغافلگ حمله
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 ٣٢٩ ..................................................................... مشرکان فشار شیافزا

 ٣٢٩ ..................................................................... رینظیب یھایقھرمان
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 ٣٣١ .......................................... یفرماندھ عرصه در ج امبریپ دوباره حضور
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 ٣٣٤ .................................................................... مشرکان ورشی نیآخر

 ٣٣٥ .......................................................................... شھدا کردن مثله
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 ٣٤٠ .......................................................................... شھدا یخاکسپار

 ٣٤٢ .................................................................... خدا رسول یثنا و دعا

 ٣٤٣ .................................................................. نهیمد به بازگشت راه در

 ٣٤٤ .................................................................. نهیمد به ج امبریپ ورود

 ٣٤٤ .................................................................. نیطرف یھاکشته شمار

 ٣٤٤ ............................................................... نهیمد در باش آماده حالت

 ٣٤٥ ......................................................................... األسد حمراء غزوه

 ٣٤٩ ..................................................... احد جنگ از قرآن یلیتحل گزارش

 ٣٥٠ ..................................................................احد جنگ یدستاوردھا

 ٣٥٣ ............................................................ احزاب تا احد از

 ٣٥٤ ............................................................................ سلمه یاب هیسر

 ٣٥٤ ................................................................... سیان بن عبدالله هیسر
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 ٣٥٩ ............................................................................ رینض یبن غزوه

 ٣٦٣ ................................................................................... نجد غزوه

 ٣٦٥ .............................................................................. یثان بدر غزوه



 ج سیرت رسول اکرم  ي 

 ٣٦٦ ........................................................................ دلالجن دومه غزوه
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 ٣٨٠ ........................................................................... ظهیرق یبن غزوه

 ٣٨٦ ...................................................... قیالحق یاب بن سالم شدن کشته

 ٣٨٨ ................................................................... مسلمه بن محمد هیسر

 ٣٩٠ ............................................................................. انیبنولح غزوه

 ٣٩٠ .............................................................................گرید یھاهیسر

 ٣٩٥ ...................................... عیسیمر غزوه ای مصطلق یبن غزوه

 ٣٩٧ ........................................... :المصطلق یبن غزوه از شیپ منافقان نقش

 ٤٠٠ ............................................... مصطلق یبن جنگ در منافقان عملکرد

 ٤٠٠ ........ :کرد خواھند رونیب را گانیفروما نه،یمد اشراف: که منافقان گفتار نیا ـ۱

 ٤٠٣ ............................................................................ :افک یماجرا -۲

 ٤٠٦ .......................................................... عیسیمر غزوه از پس یھاهیسر

 ٤٠٩ ............................................................... هیبیحد صلح

 ٤٠٩ ..................................................................... :هیبیحد عمره زهیانگ
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 ٤١٢ .........................................................:ج امبریپ نزد شیقر ندگانینما

 ٤١٣ ..................................................................... افروزان جنگ یناکام
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 ٤١٥ ................................................................... آن مواد و هیبیحد صلح

 ٤١٦ ..................................................................... جندل ابو بازگرداندن

 ٤١٧ .............................................................. عمره احرام از آمدن رونیب
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 یل رابطه العالم االسالمکر یان دبکحر یخ محمد علیاز ش یسخن

صيل اهللا عيل والنور وجاعل الظلامت ورض، ألاوخالق السموات  ،هللا رب العاملنياحلمد

من  البرشبه أوعد، أنقذ اهللا ووعد وأنذر والرسل امجعني، برش وسيدنا حممد خاتم االنبياء 

ما يف األرض وهدي الناس إيل رصاط مستقيم، رصاط اهللا الذي له ما يف السموات و ةالضالل

 األمور. أال إيل اهللا تصري
مسلمانان را به  ت نمود ویعنا ییامبرش رتبه شفاعت و درجات واالیبه پخداوند، 

 از خودش قراردارد و فرمود: یرویاز او را پ یرویرد و پک ییمحبتش راھنما

َ ٱإِن ُكنُتۡم ُ�ِبُّوَن  قُۡل ﴿ ُ ٱُ�ۡبِۡبُ�ُم  تَّبُِعوِ� ٱفَ  �َّ [آل عمران:  ﴾َو�َۡغفِۡر لَُ�ۡم ُذنُوَ�ُ�مۚۡ  �َّ

۳۱[. 
 د، خداوند شما را دوستینک یروید، از من پیاگر خداوند را دوست دار :! بگوامبریپ یا«

 ».بخشد می دارد و گناھان شما را می

ه یسوق داده و ما ج را به محبت آن حضرت ھا قلب ج امبریپ یھا ویژگین یا
طلوع آغاز از  ،مسلماناناین رو  از .شده است ج و آن حضرت ھا قلب نیب یقو یارتباط

راه انتشار  و در دادند می گر مسابقهیدیکبا  ج آن حضرت یھا خوبی اسالم در ابراز
 اش، دهیه عبارت است از اقوال و افعال و اخالق پسندک ج رت مطھر آن حضرتیس

اخالق «د: یگو می ج امبریف پیدرتوص لشهین عایردند. ام المؤمنک می تالش
ھرکس  نیاوست. بنابرا املکلمات کتاب خدا و ک ،نآقر». از قرآن بود یریامبر، تصویپ

 سزاوار محبت خلق خدابیش از ھمه ن انسان است و یاملترکن و یوتریکن باشد، نیچن
 باشد. می

ن یاول ی، برایرت نبویبا موضوع س ینفرانسکتا  شدای  هنین محبت ارزشمند، زمیا
، یرابطه العالم اإلسالمنفرانس، کن یستان برگزار گردد؛ در اکق در پا.ھـ ۱۳۹۶ در بار

ال یھزار ر ۱۵۰پنج اثر برتر،  یرد و براکن موضوع مطرح یبا ھمای  هفراخوان مسابق
 ن نمود.ییزه تعی، جایسعود

 ن مسابقه، عبارت بود از:یحضور در ا یط الزم برایشرا
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 یخیب تاریامل و به ترتک ،ج امبریرت پیپژوھش انجام شده درموضوع س .۱
 وقوع باشد.رخدادھا از نظر زمان 

شتر منتشر نشده یباال، پ یاز سطح علم یعالوه بر برخوردار ،پژوھش ارائه شده .۲
 باشد.

 گردد. رکذ ،مورد استفاده در پژوھش یعلم یھا کتاب منابع و .۳
اگر  –ش یعلم یھا فعالیت فات ویمه تألیاملش را با ضمک هنامیسنده، زندگینو .۴

 د.یارائه نما -دارد
 باشد. ینیان، حروف چکخوانا و در صورت ام ،مطالب .۵
 ا باشد.یزنده دن یھا زبان و یبه زبان عرب یآثار ارسال .۶
 ق است..ھـ ۱۳۹۷محرم  یتا ابتدا ۱۳۹۶ع االول یمھلت ارسال آثار از رب .۷
ه کدر م یخانه رابطه العالم اإلسالم رید تا مھلت مقرر به دبیبا یآثار ارسال .۸

 و ثبت شود. یشماره گذار ،ت در مسابقهکشر یرمه ارائه گردد تا براکم
خواھند  یرا بررس ینه، آثار ارسالین زمیاز دانشمندان متخصص درھم یگروھ .۹

 رد.ک
محبت ھا  آن ه خداوند، بهک یاز پژوھشگرانای  هفراخوان، باعث شد تا عداین 

 یگر رابطه العالم اإلسالمید ینند. از سوکت کرده، در مسابقه شرکت یرا عنا جامبریپ
ز کن مری.. به ا.اردو و ،یسی، انگلیعرب یھا زبان ه بهکشد  یرش آثاریز آماده پذین

 د.یگرد می ارسال
اثر  ۶۴؛ یاثر به زبان عرب ۴۸ارسال شد:  یرخانه رابطه العالم اإلسالمیاثر به دب ۱۷۱

ز به زبان یاثر ن یکو  یاثر به زبان فرانسو یک؛ یسیاثر به زبان انگل ۲۱به زبان اردو؛ 
 است. ییقایآفر یھا زبان ه، غالبًا ازیه بود. ھوساویھوساو

ز را به یبرندگان جوا ،یق و بررسیاز دانشمندان متخصص، پس از تحق یگروھ
 ر اعالم نمودند:یب زیترت

از  یورپکالرحمن مبار یخ صفی: شیال سعودیھزار ر ۵۰اول  ۀزیجا ۀبرند .۱
 ه، ھندوستان.یفلالجامعه الس

خان از الجامعه  ید علیتر مجک: دیال سعودیھزار ر ۴۰دوم  ۀزیجا ۀبرند .۲
 نو. یه دھلیه االسالمیالمحل

س الجامعه یر احمد ناصر رئیتر نصک: دیال سعودیھزار ر ۳۰سوم  ۀزیجا ۀبرند .۳



 ٣  االسالمیسخنی از شیخ محمد علی حرکان دبیر کل رابطه العالم 

 ستان.که پایمسالاال
مود از ی: حامد محمود محمد منصور لیال سعودیھزار ر ۲۰چھارم  ۀزیبرنده جا .۴

 مصر.
: استاد عبدالسالم ھاشم حافظ یال سعودیھزار ر ۱۰پنجم زه یجا ۀبرند .۵

 منوره. ۀنیازمد
ق در .ھـ ۱۳۹۸برندگان را در شعبان سال  ی، اسامین رابطه العالم اإلسالمیبنابرا

رخانه رابطه ین مناسبت دبیبرگزار شد، اعالم نمود. به ھم یراچکه درک ینفرانسک
نده یز نمایر سعود بن عبدالعزیر نظر امیز رمهکه مکرا در م یبزرگ ۀجلس یسالمالعالم اال

خ ین جلسه در تاریا برگزار نمود. زیبن عبدالعز ر نوازیرمه امکه مکفرماندار منطقه م
 برگزار شد.  ۱۳۹۹ع االول سال یرب ۱۲شنبه 
 یز، بزودکن مریه اکن جلسه اعالم نمود یھم در یرخانه رابطه العالم اإلسالمیدب

د، یش رو داریرد. آنچه پکمختلف خواھد  یھا زبان برندگان، به اقدام به نشر و چاپ آثار
به نگارش در آمده و  یپورکمبار الرحمن یخ صفیه توسط شکمسابقه است ن یاثر برتر ا

ر آثار برتر را ینظر دارد سا ، دریرابطه العالم االسالم .گردد می م خوانندگانیتقد کنیا
مان یارھاکه تمام کم یخواھ می خداوند متعالد. از یب رتبه، چاپ و نشر نمایز به ترتین
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 قدمه مؤلفم

دين احلق ليظهره عيل الدين كله فجعله شاهداً واحلمدهللا الذي أرسل رسوله باهلدي 

ملن كان يرجوا اهللا  ةحسن ةجعل فيه أسوورساجاً منرياً وه يل اهللا بإذنإداعياً ونذيراً ومبرشاً و

من تبعهم وصحبه  وعيل آله وبارك عليه وسلّم وذكر اهللا كثريا. اللهم صلّ واليوم اآلخر و

 الرضوان تفجرياً.و ةر هلم ينابيع الرمحجفوباحسان إيل يوم الدين 
در  یره نبوینگره سک، در یه رابطه العالم االسالمکاست  یخرسند یبس یجا

ن ی، ب یرت نگاریسفراخوان مسابقه  ،ق.ھـ ۱۳۹۶ع االول سال یستان، در ماه ربکپا
 یو دستاوردھا یرکف یھا تالش سندگان،یب داد تا نویدانشمندان مسلمان راترت

د یار، از ارزش واال و زاکن یه اکن باورم یخود را سامان دھند. من، بر ا یپژوھش
 یکبه عنوان  ج امبریرت پیه سکم ینیب می تأمل کیرا با اندیبرخوردار است. ز یالوصف

رد و یگ می از آن سرچشمه ات جھان اسالمیه حکاست  یتنھا منبعدان، یاسوه جاو
 است. یسعادت بشر یاساس و مبنا

ت کن مسابقه ارزشمند شریافتم در ایق یه توفکو اقبال بلند من بود  یاز خوشبخت
د و یه باکن را آن طور ین و آخرید و ساالر اولیس یتوانم زندگ می جاکاما من،  .نمک

نور آن استفاده  از هکنم یب می نیرا در ا یت سعادت و خوشبختینھا یسم؛ ولید، بنویشا
شان باشم تا یا و پس از آن، از امت ایدن ینشوم و در زندگ کھال ھا تاریکی م تا درینما
 ببخشد. ج امبریوند، گناھانم را با شفاعت پن سان، خدایبد

 ه:کب بوده است ین ترتین پژوھش، بدیار من، دراکوه یش
تاب را در حد متوسط قرار دھم تا کن یه حجم اکدم یآغاز نگارش، مناسب دقبل از 

 ،ه مطالبکند و نه آنقدر مختصر باشدکه خواننده را خسته کشود  ینه آنقدر طوالن
؛ مواجه شدم یادیات، با اختالفات زیان جزئیب یب حوادث و گاھینارسا گردد. در ترت

ق موضوع، آنچه را یدق یه و پس از بررسردکق یتا حد توانم تحق ین مواردیلذا در چن
را یوده ام؛ زنم یل خودداریر دالکالبته از ذ .ام هح داشت، آوردیدگاھم ترجیه از دک

 شاند. ک می ، به درازامطلب را بدون ضرورت
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 ایز و شگفت آور است و یسؤال برانگ ،، موضوعردمکه احساس کاز موارد ای  هپار در
ل یر دالکبه اختصار به شرح موضوع و ذ اند، را نوشتهرت نگاران، خالف آن یعموم س

 ام. هپرداخت
ان محقق استفاده برده و در یشوایات، از پیاوا رد ریاست: در رابطه با قبول  یگفتن

ام؛ چون  ردهکات، به نظر آنان اعتماد یف بودن روایا ضعیا حسن و یح یم بر صحکح
 نداشتم. یافکار، فرصت کن یا یبرا

 یورپکالرحمن مبار یصف
۲۴/۷/۱۳۹۶ 

 بنارس ھندوستان -هیفلالجامعه الس



 

 

 قبائل عرب ییایت جغرافیموقع

به نام  ج امبر خدایه پک یارت است از رسالتقت عبیدر حق  ،ج امبریرت پیس
به  ھا تاریکی مردم را از له آنیبه ارمغان آورده و به وس یجوامع بشر یعت برایشر
بندگان، به پرستش و  یاز عبادت و بردگ ت راینور رھنمون شده است تا انسان یسو

رسالت را به  یبایز یمایم سیتوان می ین تنھا در صورتیبنابرا عبادت خدا سوق دھد.
را به  یفصلاین رو  م. ازینک یز بررسینبوت را ن انات قبل ازیه آثار و جرکم یشکر بیتصو

ه کام  هپرداخت یطیشرا یاوضاع و احوال اعراب قبل از اسالم، اختصاص داده و به بررس
 خته شد. یدر آن مبعوث و برانگ ج یمحمد مصطف

 
 موقعیت اعراب

ن یشود. ا می آب و علف اطالق یب یھا بیابان و کخش یعرب در لغت، به صحراھا
ن ینان اکشده است؛ چنانچه به سا ز اطالقیره العرب نیدور بر جزھای  لفظ از گذشته

 دند، عرب گفته شده است.یونت برگزکس یه آن را براک یسانکمنطقه و 
ج و بخش ینا، از شرق به خلیس ۀریسرخ و شبه جز یایره العرب از غرب به دریجز

ھند است و از  یایه امتداد درکعرب  یایعراق، از جنوب به در یاز مناطق جنوب یبزرگ
بًا به یتقر ،عراق محدود شده و مساحتش کاز خا یشام و قسمت نیشمال، به سرزم

 رسد. می ل مربعیصد ھزار مایون و سیلیم یکون تا یلیم یک
برخوردار ای  هژیت وی، از اھمیعیو طب ییایت جغرافینظر موقع ره العرب ازیجز

گرفته  از ھر سو در محاصره صحراھا و شنزارھا قرار یاز لحاظ اوضاع داخل یاست، ول
 ن منطقه رایه اکبود  یمکره العرب، به مثابه قلعه و دژ محیجز یت داخلیاست. موقع

نان کدور، ساھای  ن سبب از گذشتهیداشت. به ھم می گانگان مصونینفوذ و تھاجم ب از
امل برخوردار بودند؛ ھر چند دو ک یشان از آزادیدر تمام امور زندگ یعرب ۀریجز

صعب العبور،  یھا بیابان بودند. وجود یعرب ۀریجز هیور بزرگ و قدرتمند، ھمساطامپرا
 ند.ینما یستادگیگان، ایه در برابر حمالت ھمساکداد  می ان راکن امیا ھا، عرب به

ا، یو در کیمعروف قرار داشت و از راه خشھای  ن منطقه، وسط قارهیگر اید یاز سو
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، یو از شمال شرق قا بودی، دروازه آفریه شمال غربیرا از ناحیشد؛ ز می یمنتھھا  به قاره
 یانه و خاور دور منتھین از طرف شرق به خاور می؛ ھمچناروپا ۀبه قار ورود ۀدرواز

 ره العربیبه جزا یق دریب ھر قاره، از طرین ترتید. بدیرس می به ھند و چپن شد و می
 انداختند. می ره، لنگریدر بنادر جز  ھا، ن قارهیای ھا کشتی این رو وست. ازیپ می

شمال و جنوب  تا ره العرب باعث شده بودیجز ییایو جغراف یکت استراتژیوقعم
ل یتبد ،یدیو تول ینی، دی، فرھنگیمبادالت تجار یبرا یزکو مر ره العرب، به بندریجز

 گردد.

 ف اعرابیطوا
شوند، به سه  می ه از آن منشعبک یدودمانبر حسب  ف عرب رایطوا ،نیمورخ

 اند: ردهکم یدسته تقس
این رو  و ازاند  ار دور بودهیبسھای  دسته از اعراب، در گذشته نیبائده: اعرب  -۱

عاد، ثمود، طسم، مانند  یاقوام ؛ستیدر دست نھا  آن خیراز تا یقیاطالعات دق
 ....س و عمالقه ویجد

 شجب بن قحطانیعقوب بن یه از نسل کھستند  ھایی عرب ھا، این ه:بعرب عار -۲
 ند.یگو می زین یقحطاناعراب ھا  آن و به باشند می

ھای  ھا عرب آن ه بهکھستند  ÷لینوادگان اسماعھا  این مستعربه: اعراب -۳
 شود. می ز گفتهین یعدنان

 از ن دستهیمن، مھد این یباشد؛ سرزم می یقحطان ۀمان شاخھه کاما عرب عاربه 
 ،لهیافتند و دو قبیش ی، افزانین سرزمیدر ا یقحطانھای  رهیو تل یقبا .ھاست عرب

 باشند: می ل شناخته شده و مشھوریر قبایش از سایب
 ھستند. کاسکد الجمھور و قضاعه و سیش، زیھا ن شاخهیه مشھورترکر یالف) حم

نده، لخم، کء، مذحج، یش ھمدان، انمار، طیھا ن شاخهیه مشھورترکھالن کب) 
 باشند. می شام) انپادشاھ(ه نو آل جف ججذام، ازد، اوس، خزر

نده کپرا یعرب ۀریناف جزکاطراف و ا در ردند وکمن مھاجرت یھالن از کھای  شاخه
ن ین مھاجرت، ایل عرم بوده است. عامل ایش از سیپ کیاندھا  آن شتریوچ بکشدند. 

ان یروم یل فشار اقتصادیمصر و شام و به دل یه تجارتشان، پس از اشغال شھرھاکبود 
 .شدرونق  ی، بیکخش یھا راه ردنکا و خراب یدر یتجارت یھا راه برھا  آن طرهیو س
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ر و یحمھای  رهیت یریھالن، رقابت و درگکن علت مھاجرت یه بزرگترکست ین کیش
 ده است.ی، انجامھالنکر و مھاجرت یحم یبه ماندگاره کگر بوده یدیکھالن با ک

 رد:کم یھالن را به چھار دسته تقسکتوان مھاجران  یم
 ءاقبیمزو شان عمران بن عمرشنھاد سرداریبنا به پله ین قبیا له ازد: ھجرتیقب -۱

 وچکگر ید یبه جا ییمن، از جاین یابتدا در سرزمه کن سان یصورت گرفت؛ بد
وچ کپس از  هک ییل جاھایتفص کنیسپس به شمال رفتند. ا و ردندک می

 ن شدند:کردنشان در آن ساک
ونت کقار س یه و ذین ثعلبیرو از ازد به طرف حجاز رفت و در آنجا بمع ثعلبه بن

ونت کنه رفت و درآنجا سیمد یبه سو ،شدند ینمود و چون فرزندانش بزرگ و قو
 ز فرزندان حارث ابن ثعلبه بودند.، دو تن افنمود؛ اوس و خزرج معرو

 حجاز رفت و در اعه باشد، با فرزندانش به منطقهه ھمان خزکحارثه بن عمرو 
ونت نمودند و که سکسپس وارد حرم شدند و در م ھا، آن ظھران، فرود آمد؛لمرا
 رون راندند.یجراھمه) را از آنجا ب(ن آن ینکسا

ه ازد عمان از کن شد کبا فرزندانش به عمان رفت و آنجا سا ن عمرو نیزبعمران 
جفند بن  .ن شدندکدر تھامه، سا نیزباشد. قبائل نصر بن حارث بن ازد  می رهین تیھم

باشد  می جفند، پدر شاھان غساسنهن شد؛ کعمرو با فرزندانش به شام رفت و آنجا سا
ن جھت به غسان منسوبند یمعروف به غسان منسوب است. آنان از ا یآباد یکه به ک
 رده بودند.کاقامت  ین آب و آبادیونت در شام در اکش از سیه پک

عه پدر پادشاھان مناذره در یرب ھا به نام نصر بن یاز لخم یکی:  لخم و جذام -۲
 ره بود.یح

فرود  یوه اجا و سلمکان دو یوچ ازد به شمال رفتند و درمکپس از  ،ءیط یبن -۳
ء یط یھا کوه وه، بهکن دو ین خاطر ایونت نمودند؛ به ھمکآمدند و آنجا س

 افتند.یشھرت 
ن رفتند؛ سپس مجبور شدند از آنجا به حضر موت یله به بحرین قبی: اندهک -۴

ش آمده یشان پین برایه در بحرکمواجه شدند  یلیھمان مسا ز بایآنجا ن .بروند
ن یل دادند؛ اما اکیتش یومت بزرگکبود؛ لذا از آنجا به نجد رفتند و در نجد ح

 از آن نماند. ین رفت و اثریزود از ب یلیومت، خکح
 ریحمی ھا رهیه از تکنیه در مورد اکز وجود داشت یبه نام قضاعه ن یگریدله یقب
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 یمناطق مرز از یسماو یله در صحراین قبینه، اختالف نظر وجود دارد. ا ایباشد  می
 ١د.یگز ینک، سعراق

نام اور ه ب یدر شھر ھا، آن ھستند؛ ÷میھاما عرب مستعربه در اصل از نسل ابرا
اقع شده وفه وک یکرود فرات و نزد یغربرانه کن شعر، در ین بودند؛ اکسادر عراق 

و اش  و خانواده ÷میز در مورد ابراھین شھر و نیاست: درباره ا یاست. گفتن
 ٢.صورت گرفته است یعیقات وسیشان، تحق یو اجتماع یمذھب اوضاع ھمچنین
ا حّران و یاز آنجا به حاران  ÷میه ابراھکد یآ می ن بریشده، چنقات انجام یاز تحق

وی، رداده است. از دعوتش قرکن را مریطن ھجرت نموده و فلسیسپس به فسط
رد. فرعون مصر با کسفربه مصر بار  یکچنانچه  ٣ز داشته است.ین یگرید یسفرھا

، مود؛ اما خداوندساره را ن یعنیم یاھربه ھمسر اب یرنگ، قصد دست درازیله و نیح
ساره با خداوند شد  یمتوجه ارتباط قو ،رنگ فرعون را به خودش باز گرداند و فرعونین

لت ین سان به فضیتا بد ٤ھاجر را به عنوان خدمتگزار، به ساره داده دخترش ک ییتا جا
 ٥آورد.در ÷میھاجر را به ازدواج ابراھ ،زیند. ساره یساره اذعان نما

ت یاز ھاجر به او عنا را ÷لیاسماع ،ن بازگشت و خداوندیبه فلسط ÷میابراھ
، ÷میابراھخته شد و یبه ھاجر برانگ رت ساره نسبتیب خشم و غین ترتینمود. بد

ھاجر را با فرزند  ÷میببرد. ابراھ یان دوردستکا به مه ھاجر رکد ین ندیجز اای  هچار
و  نارخانه خداکو سوزان در  کخشای  همنطق را درھا  آن ش به حجاز برد وکوچک

و  مادر ÷میابراھ .ن نمودکنبود، سا یجز تپه و بلند یزیه در آن روز چکحرمش 

                                                 
جزیرة  و قلب ۱۱ ۀصفح ۱جلد  ،یةخ األمم اإلسالمیتاب تارکل را در ین قبایا ھای ھجرت لی. تفص۱

در مورد ی ادی، اختالف زیخیخ و مصادر تاریدر تار د. اماییمطالعه بفرما ۲۳۵تا  ۲۳۱ ۀصفحالعرب 
ه بھتر به کتمام ابعاد، آنچه را  یه ما پس از دقت و بررسکشود  می دهید ھا ھجرت نیزمان و علل ا

 م.یردکر کنجا ذید، در ایرس می نظر
 .۵۵۶تا  ۵۵۳ ۀصفح یمودود ید ابواالعلیم القرآن سیتفھ .٢
 )۱/۱۰۸مرجع سابق ( .٣
 یق دانشمند بزرگ قاضیز بوده، اما بنابر تحقینکه ھاجر کن است یمردم معروف شده، ا نیآنچه ب .٤

ن یللعالم ةدختر فرعون بوده است نگا: رحم ین زن، آزاده و حتی، ایمان منصورپوریمحمد سل
 .۳۷و ۳۶و ۲۲ ۀصفح

 .۳۴صفحه  ۲ن جیللعالم ةو رحم ۴۷۴صفحه  ۱ج یح بخارینگا: صح .٥
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، گذاشت؛ در چاه زمزم واقع شده و باالتر از مسجد الحرام کنیه اک یه بانیبچه را در سا
 ÷میھم در آنجا وجود نداشت. ابراھ یبآچ ین نبود و ھکه ساکدر م یسک، آن زمان
متر از چند روز کن بازگشت. در یو به فلسط داد یآب کسه خرما و مشکی یکبه ھاجر 

م به فضل واحسان خدا ه آب زمزکل تمام شد. ھمانجا بود یآب و توشه ھاجر و اسماع
د و یگردھا  آن یآن دو و سبب بقا ید و روزی، آب زمزم جوشیآر .ان افتادیبه جر
 ١دانند. می ن داستان را ھمهیشرح اجاودانه گشت. ای  همعجز

ھر چند تعداد  ؛زد می رفت و از زن و فرزندش سر می هکبه م یگاھ ÷میابراھ
، چھار یخیاراعتماد ت منابع مورد یولست، یمعلوم نبه مکه آن حضرت  یق سفرھایدق

در خواب  ÷میه ابراھکادآور شده یدر قرآن  ه خداوند،کچنان رده اند؛کسفر را ثبت 
 ه رفت. خداوندکخوابش به م یند، لذا به خاطر اجراک می ذبح را لیه اسماعکد ید

 د:یفرما می

ۡسلََما َوتَلَّهُ ﴿
َ
ٓ أ ا إِبَۡ�ٰهِيُم  ١٠٣لِۡلَجبِِ�  ۥفَلَمَّ ن َ�ٰٓ

َ
ۡقَت  ١٠٤َوَ�َٰديَۡ�ُٰه أ ٓۚ ٱقَۡد َصدَّ إِنَّا  لرُّۡءيَا

ْ ٱإِنَّ َ�َٰذا لَُهَو  ١٠٥ لُۡمۡحِسنِ�َ ٱَكَ�ٰلَِك َ�ۡزِي   ﴾١٠٧َوفََديَۡ�ُٰه بِِذبٍۡح َعِظيٖ�  ١٠٦ لُۡمبِ�ُ ٱ ۡ�ََ�ُٰٓؤا
 .]١٠٧-١٠٣الصافات: [

م! خوابت یابراھای  هکم یدرک یوح  خواباند، یشانیشدند و او را به پم امر ما یو چون تسل«
ار کآش یم آزمونیابراھ ین برایم و ایدھ می اران را پاداشکویکنطور نیا، ما و یدنمو را راست

 ».میه دادیبزرگ فد یبود و به او ذبح
 ،اق داستانی؛ اما سر بودتزده سال بزرگیل از اسحاق سیه اسماعکدر تورات آمده 

ان یرا پس از بیز .، قبل از تولد اسحاق بوده استلیه ذبح اسماعکرساند  می را نیا
 به تولد اسحاق اشاره شده است. ÷لیداستان اسماع

 یش از جوانیبه حجاز پ ÷میبراھسفر ا یکانگر حداقل ین داستان، بیا
ز با طول و تفصیل از ابن یگر را نیه سفر دس یاست؛ اما امام بخار ÷لیاسماع
 :ن قرار استیاز ااش  ه خالصهک ٢ردهکنقل  بعباس
اد ینان ه بھتر از آکاز جرھم آموخت و بلرا  یزبان عرب ،بزرگ شد ÷لیاسماع یوقت

دواج له را به ازیاز دختران قب یکیآنان،  د؛یگردھا  آن شگفت هیب ماین ترتیگرفت و بد

                                                 
 ).۴۷۵ -۱/۴۷۴اء ( یتاب األنبک، یح بخاریصح ک:ر. .١
 ).۱/۴۷۵( یبخار .٢
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ه از کم گرفت یتصم ÷میرد. ابراھکفوت  ÷لیاو در آوردند. مادر اسماع
 بزند. یه، سرکدر ماش  خانواده
د؛ یل را ندیاسماعرده بود؛ اما کل ازدواج یه اسماعکرفت ه کم پس از آن به میابراھ

 د.یشان پرس ، سراغش را گرفت و از اوضاع و احواللیلذا از ھمسر اسماع
 ÷مینمود. ابراھ تیاکش شیزندگ یو سخت یاز تنگ ÷میل، به ابراھیزن اسماع

ر دھد. ییرا تغاش  د: درب خانهیل بگویه به اسماعکل سفارش نمود یبه ھمسر اسماع
ه ک گر ازدواج نمودید یزن پدر شد، زنش را طالق داد و با منظوره متوجه کل یاسماع

 ١.له جرھم بودیبزرگ و سردار قب ،دختر مضاض بن عمرو
ل را یباز ھم اسماع .ه رفتکل به میپس از ازدواج دوم اسماع و گریبار دم یابراھ

د. ھمسر یشان را پرسیت زندگیل، وضعید اسماعیز از ھمسر جدین بار نیافت؛ این
ت نمود. لذا یابراز رضا ،شانیت زندگیوضع خدا را سپاس گفت و از ÷لیاسماع

 را نگھدارد. اش  ه درب خانهکرد کل سفارش ی، به اسماع÷میراھاب
 یکه نزدکمالقات نمود  یل در حالیه رفت با اسماعکبه م ÷میه ابراھکبار سوم 
برخاست و  د، از جایل پدرش را دیاسماع یقتد. ویتراش می ریت یه بانیر سایچاه زمزم ز

را ادا  یز متقابًال حق پدریپدر ن ؛ندک می شپدر یه ھر فرزند براکرد کرا  یارکھمان 
متر پدر کردند. ک می گر را مالقاتیدیک، یطوالن یاز مدت پس ل،یم و اسماعینمود. ابراھ

ه کن مرتبه بود یر ھمنند. دک یگر زندگیدیکدور از  ،یطوالن یتوانند مدت می یو فرزند
ن یدر ب ÷میش را باال بردند. ابراھیھا هیعبه را بنا نمودند و پاک، خانه پدر و فرزند

ن مردم اعالم یب در ÷میه ابراھکبود  ن دستور خداوندیمردم اعالن حج نمود. البته ا
 بخواند. د و مردم را به انجام حج فرایاحج نم

 -۱ه عبارتند از: ک ٢ت نمودیل از دختر مضاضه دوازده پسر عنایخداوند به اسماع
 -۸شا، یم -۷دوما،  -۶مشماع،  -۵مبشام،  -۴ل، یآدبائ -۳دار، یق -۲وت، یا نباینابت 

 دمان.یق -۱۲س، ینف -۱۱طور، ی -۱۰تما، ی -۹حدد، 
ونت داشتند که سکدرم یه تا مدتکله منشعب شدند یدوازده قبن دوازده نفر یاز ھم

ردند. عمده داد و ستد و رفت ک می شان را از راه تجارت برآوردهیزندگ یازھایشتر نیو ب

                                                 
 .۲۳۰ره العرب، ص یقلب جز .١
 مرجع سابق .٢
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ناف کمن، مصر و شام بوده است. سپس دراطراف و ای یشھرھادر شان، یو آمد تجار
جز فرزندان نابت ھا  آن یھمگنده شدند و احوال کخارج از آن، پرا یره العرب و حتیجز
 د.یه مجھول گردکدار در طول زمان نامعلوم و بلیو ق

فرزندان نابت) در شمال حجاز (انبات  ۀلیتمدن قب و ینی، شھرنشیچند پس از
م اتم رومند بوجودآوردند ویو ن یقو یومتکه حک ییافت تا جای یرشد و ترق

ن ییتع تخت خودیرا پا بطراء شھر ھا، این دند.یم امرشان گردیتسل ،شان انیاطراف
با آن نبود  ییارویرو یارایس را کچیه ھکد یومت چنان قدرتمند گردکحن یا .نمودند

 ن بردند.یومتشان را از بکان، حیه رومکنیتا ا
ه کح داده است یه را ترجین نظریق ایجالب و دق یپس از بحث یمان ندوید سلیس

نژاد  ه ازکند؛ بله ااز آل قحطان نبودن اوس و خزرج یپادشاھان آل غسان و ھمچن
 ١اند. ل بودهینابت بن اسماع

افت تا یترش سه ماندند و نسلشان گکم ل ھمچنان دریدار بن اسماعیاما فرزندان ق
ش را از ینسب خو یعدنانھای  عرب .دین شجره، به عدنان و فرزندش معد رسیه اکنیا

چنانچه  .است ج امبریسلسله نسب پن جد در یمیکو  ستیعدنان، ب اند. عدنان گرفته
 د، ادامهیرس می ه به عدنانکن یبرد، ھم می سلسله نسبش را نام ج امبریھرگاه پ

 رد و فراترک می ن بسندهیبه ھملذا ند؛ یگو می سان، دروغیگفت: نسب نو می داد و نمی
 و دانستهز یاجرا فراتر از عدنان  ج امبریتمام علما، نام بردن نسب پ اما ٢رفت. نمی
ن عدنان و ی، بیقیق دقیاساس تحق ند: بریگو می دانند و می فیور را ضعکث مذیحد

 ٣وجود دارد. یچھل نسل پدر ÷میابراھ
نسل معد، توسط نزار این رو  از ؛ر از نزار نداشتهیغ یه معد، فرزندکگفته شده 

 به وجود آمد:له بزرگ یچھار قبھا  آن ه ازکافت. نزار، چھار فرزند پسر داشت یگسترش 
 ادیا .۱
 انمار .۲
 عهیرب .۳

                                                 
 ).۸۶تا  ۲/۷۸خ أرض القرآن (ینگا: تار .١
 )۵/۶)؛ األعالم (۱۹۴-۲/۱۹۱( یخ طبرینگا: تار.٢
 )۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۸، ۲/۷ن (یرحمه للعالم .٣
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 مضر .۴
س، ینزه، عبدالقعه اسد، عیردند؛ از ربکدا یپ یمختلفھای  هخعه و مضر، شایرب

 ره به وجود آمدند.یفه و غیحن یر و ثعلب) و بنکب یعنی(فرزندان وائل 
 ه عبارتند از:کم شدند یز به دو شعبه بزرگ تقسیل مضر نیقبا

س بن یه از قک یلیاس بن مضر. قبایمختلف الھای  و شاخه الن بن مضریعبن س یق
 :الن منشعب شدند، عبارتند ازیع

اعصر و بن  یان و اشجع و غنیفان: عبس، ذبطفان و از غطغم، بنوھوازن، بنویبنوسل
نانه کھای  و شاخه همیاسد بن خزه، بنوکل بن مدریم بن مره، ھذی: تماس بن مضریاز ال

 اند. نانهکبن نضر بن  کالمفرزندان فھر بن  ھا، این ش وینانه: قرکاز  ه.میبن خز
 عبارتند از:ھا  آن نیه مشھورترکم شده است یتقس یل مختلفیابز به قیش نیقر

ه عبارتند از: کالب کبن  یم و زھره و نسل قصی، مخزوم، تیجمح، سھم، عد
چھار مناف، ؛ از عبدیو عبدمناف بن قص یبن قص یزلعااسد بن عبد، یبن قص عبدالدار

 اند: ره منشعب شدهیت
ه خداوند، کاست ای  هخانوادخانواده ھاشم،  عبدشمس و نوفل و مطلب و ھاشم؛

 د.یرا از آن برگز ج یامبر ما محمد مصطفیپ
 ن قراراست:یاز ا ج نسب آن حضرت

داوند از خ«فرموده است:  ج امبریپ ١.محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن ھاشم
د و از ینانه را برگزکل، ید و از فرزندان اسماعیل را برگزیاسماع م،یفرزندان ابراھ

 ٢».دیھاشم مرا برگز یھاشم را و از بن یبن ،شیش و از قرینانه، قرکفرزندان 
 د وی، مخلوقاتش را آفرخداوند« فرمود:  ج امبرید: پیگو می عباس بن عبدالمطلب

 انیشخص درمترین  دهیمرا برگز و قرار دادھایش  دهیآفرترین  دهیو برگزترین  فیمرا شر
د و پس یل گردانین قبایرا از بھترد و میل را برگزی؛ پس از آن قبانمودھا  عجم وھا  عرب

دگاه یاز داین رو  از ؛قراردادھا  ن خانوادهیرا از بھترد و میرا برگزھا  از آن خانواده
 ٣.»ه ترمدیھمه بھتر و برگز ، ازیو خانوادگ یتیشخص

                                                 
 )۱۵و ۱/۱۴( یه، نوشته خضریخ األمم اإلسالمیمحاضرات تار .١
 )۲/۲۰۱( ی)؛ ترمذ۲/۲۴۵( ج یباب فضل نسب النب ،ت مسلم از وائله بن اسقعیروا .٢

 ).۲/۲۰۱روایت ترمذی( 3
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آباد، در اطراف و  یھا مکان مراتع و یاد شدند و در جستجویز ،فرزندان عدنان
ر بن وائل و کاز بھایی  س و شعبهینده گشتند؛ عبدالقکره العرب پراینار جزکگوشه و 

بن  یعل فه بن صعب بنیحنبنو م شدند.ین رفتند و آنجا مقیم به بحریازتمھایی  اخهش
ر، در امتداد کفه بیر افراد طایدند و سامه فرود آمامیدر شھر  اآنج مه رفتند وامیر به کب

 ینکعراق س یطراف علفزارھاو ا ایرانه درکن دریمامه تا بحرین یاز سرزم یبخش
 ر رفتند.کار بیبه دھا  آن از ین شدند و تعدادکره فرات سایثعلب در جزدند. بنویگز

نه به یمد یکینزد ز دریم نیسلونت نمودند؛ بنوکبصره س یصحرام ھم در یتمبنو
بر و قسمت یتا خ یقر یشان، شامل وادیه حدود محل زندگکشان ادامه دادند یزندگ
 ، بود.هبه حر منتھی یین و جاینه تا حد جبلیمد یشرق

ه کاوطاس  ینواح ه درکردند. ھوازن ھم در شرق مکونت کف در طائف سیثق یبن
 شان ادامه دادند.یبه زندگ ،ه و بصره استکم ر سر راهب یمحل

ن یسرزمتیماء، ن یو بھا  آن نین شدند؛ بکوفه ساکما و غرب یدر شرق ت ،اسدبنو
 فه پنج شبانه روز راه بود.وکو ھا  آن میانز یبوده و ن ءیاز ط بحتر
ھای  . در تھامه، فقط شعبهدندیونت گزکماء تا حوران سیت یکیز در نزدیان نیذب

و  قشدند؛ اما متفرن کش سایقرھای  ه و اطرافش شاخهکماندند و در م ینانه باقک
 الب بزرگ شد وکبن  یه قصکنیند تا اکرا جمع ھا  آن هکنبود  یسکنده بودند و کپرا
 ١حرمت و شرف و عزت و اقتدار را به ارمغان آورد.ھا  آن یرا جمع نمود و براھا  آن

                                                 
 )۱۶ -۱/۱۵( یاز خضر یةخ األمم اإلسالمیمحاضرات تار .١





 

 

 ها عرب یومت و رهبرکنحوه ح

ان اعراب یز ادیو ن یلگیقب یھا حکومت از کیوچکر ی، تصوخوبست در ادامه بحث
 به ھنگام ظھور اسالم روشن شود.ھا  آن م برکت حایمان وضعیم تا براینکم یترس

دسته،  یک: د اسالم، دو دسته بودندیره العرب، ھنگام طلوع خورشیام جزکح
استقالل نبودند. اما  یقت دارایشدند، اما در حق می یگذاره تاجکبودند  یپادشاھان
 یازاتیو امت یمرانکه قدرت حکف بودند یل و طوایسان و سرداران قباییگر، ریدسته د

موارد  ازای  هند و در پاردامًال مستقل بوکام، کن دسته از احی. اھمچون پادشاه داشتند
 ردند.ک می ز تابع پادشاھان عملین

ره بودند و یمن، پادشاھان آل غسان و حیشده: پادشاھان  یگذاراما پادشاھان تاج
 .ام عرب، تاج و تخت نداشتندکر حیاس

 منیپادشاهان 
 .قوم سبأ بوده است ،هیرعاھای  عرب از یمنیاقوام معروف ترین  یمیاز قد

الد یقرن قبل از م ۲۵ ھا، این هکشھرآور، نشان داده است  یباستان شناس یھا کاوش
 طرهیتمدن و فرھنگ و گسترش قدرت و س ییوفاکاما دوران ش اند، ستهیز می حیمس
بدینگونه  توان می ومتشان راکگردد. دوران ح یمالد بریقرن قبل از م ۱۱به  ھا، آن

 رد:ک یطبقه بند
رب سبأ) ملقب کم(ن دوران، به یالد: پادشاھان ایقبل از م ۶۵۰ش از سال یپ -۱

ه در غرب شھر کبه نام صرواح بوده  یومتشان، شھرکتخت حیبودند و پا
در  .به معروف بوده استیروز قرارداشته و به اسم خر یکمأرب) و به فاصله (

 منیخ یدر تار یعظمت خاص یه داراکھمان زمان ساختن سد معروف مأرب 
ند: قوم سبأ در آن زمان چنان قدرتمند شده یگو می باشد، شروع شده است. می

 داشتند. یمستعمرات یمناطق عرب ه در داخل و خارجکبودند 
رب کن زمان لقب میا الد: دریقبل از م ۱۱۵الد تا سال یقبل از م ۶۵۰از سال  -۲

 یاجن دوران، به یشدند. پادشاھان ا می ، فقط به اسم سبأ شناختهگفته کرا تر
تخت ین شھر از صنعا پاین نمودند. اییتخت تعیمأرب را به عنوان پا ،احوصر
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 ل فاصله داشت.یمن، شصت مای یفعل
ت کممل ر بریحم ۀلین زمان قبی: در ایالدیم ۳۰۰م تا سال .ق ۱۱۵از سال  -۳

ن ییتختشان تعیعنوان پا دان را بهی، شھر رمأرب یه جاب ھا، آن .ره شدیسبأ چ
شھر  یکیل در نزدکره شیدا یوھکه به کن شھر، ظفار بود یگر اینام دنمودند. 

، رو به انحطاط و سقوط منین زمان، پادشاھان یشد. در ھم می یمنتھ میوری
ابتدا  هکن بود یرونق شد؛ علتش، ا یب یادیو تجارتشان تا حد ز ندنھاد
پس از اشغال مصر و  ھا رومی سپسھا، بر شمال حجاز مسلط شدند و  ینبط
ن یا را تصرف نمودند. ایدر یتجارت یھا راه حجاز، یشمال یھا قسمت ه ویسور

ه کز وجود داشت ین یمن بود و علت سومی یراض پادشاھدو، از عوامل انق
من ی یبه انقراض پادشاھل، بر سر قدرت بود و یش قباکشمکھمان اختالف و 

 منجر شد.
وچ کدست دور یر به شھرھایفرق شدند و ناگزن علت، آل قحطان، متیبه ھم

 ردند.ک
من، گرفتار ی ،ن مدتیمن: در طول ایتا ورود اسالم به  یالدیم ۳۰۰از سال  -۴

را ھا  آن ن امر،یھم .بود یمحل یھا جنگ و ھا آشوب و حوادث و ھا پریشانی
ن سان استقاللشان را از دست یگانگان متوسل شوند و بدیرد تا به بکر یناگز

من یز ین احباشان، به عدن حمله بردند و یه رومکن زمان بود یبدھند. درھم
، از اختالفات دو احباشاشغال نمودند.  یالدیم ۳۴۰ن بار در سال یاول یرا برا

 ۳۷۸من تا سال ین یبر سرزمھا  آن سیطرهر سود بردند و یله ھمدان و حمیقب
 د.یبه طول انجام یالدیم

ن زمان در سد مأرب یمن، استقالل خودش را به دست آورد. اما در ایسپس 
ان) منجر شد تند و خروشالب ی(سل عرم یس به به وجود آمد و ییھا ترک و ھا شکستگی

اتفاق افتاد و  یالدیم ۴۵۱تا  ۴۵۰ان در سال ین جریا .ر نموده استکذآن را  ،ه قرآنک
ف یطوا یندگکو پرا ھا آبادی بید و سبب تخریفرآمن را یخ ین حادثه در تاریبزرگتر

 د.یگرد
 ردکانه یوحشای  هحملنجران ان یحیبه مس ،یھودیذونواس  یالدیم ۵۲۳در سال 

ھا  آن یبرا ،رفتندیچون نپذ و ت باز داردیحیرا از مسھا  آن لهین وسیبد و تالش نمود تا
 آتش انداخت. دررا ھا  آن حفر نمود و آتش افروخت و ییھا گودال



 ١٩  ها نحوه حکومت و رهبری عرب

 بروج ۀسور ره دکند. آنجا ک می اشاره ه قرآن به آنکاست  یھمان مطلب ،نیا
 د:یفرما می
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مه و یھ ینجه) باد؛ گودال پر ازآتش و داراکش(ن بر صاحبان گودال ینفر« :ترجمه

سر بر  هکردند ک می را تماشا یزیشان، چینشستند و ا می نآنار کآنان در ینه؛ وقتیافروز
خداوند قادر و  ه بهکدند، جز آنید نمی مؤمنان بر یچ جرمینجه گران، ھکش .آوردند می منانمؤ
ن از آن اوست و بر یو زم ھا آسمان یه پادشاھک ییمان داشتند؛ ھمان خدایره و ستوده، ایچ

 ».ز گواه استیھر چ
فرماندھان  ی، تحت فرماندھیقدرتمند روم یھا نصرانی هکن بود این جریدر اثر ھم

 ھا، آن ورش بردند و به گسترش قلمرو خود پرداختند؛ین ی، به مناطق عرب نشیروم
ب ین ترتیبد آماده نمودند و یجنگ یھا کشتی آنان یراختند و بیرا برانگ احباشابتدا 

 .بار دوم اشغال نمودند یمن را برای و من رفتندیھفتاد ھزار سرباز از حبشه به 
 م رخ داد. ۵۲۵در  ،ن اتفاقیاط برعھده داشت. این سپاه بزرگ را اریا یفرماندھ

از فرماندھان  یکی ه ابرھهکنیمن شد تا ایم کحا ،حبشهاط از طرف پادشاه یرا
 .دیگرد منیم کت پادشاه حبشه، حایشت و با رضاکاو را  ،یحبش

م یرکعبه آماده نمود، در قرآن کب یتخر یرا برا یه سپاھکاست  یسکابرھه ھمان 
 هکل بود یف ۀاست. پس از واقع ه، اشاره شدلیا ھمان اصحاب فیان سپاه ابرھه به داست

 پرداختند و آنانافتند و به مقابله با ینجات  اشحباان از سلطه یرانیا کمکبه  ھا یمنی
رب بن یکمعد یبه رھبر ۵۷۵رون راندند و استقاللشان را در سال یمن بیرا از ھا  آن
رب، یکمعد .دندیبدست آوردند و او را به عنوان پادشاھشان برگز یریزن حمی یذ فیس

ھمواره در  ھا، این نند؛کخود نگاه داشت تا خدمتش را ب نارکرا  اشحبااز  یتعداد
زن ی یخاندان ذ ی، پادشاھربیکبا مرگ معد .ردندکابش بودند و سرانجام او را ترور کر
ا یھا  از استان یکیمن را ی من فرستاد ویبه  یرانیاای  هندیران، نمایافت و پادشاه ایان یپا
ن یه آخرکنیاشد تا  می نیین تعاریشاھان ا از طرف من،یم ک. حاران دانستیا یھا التیا

با مسلمان شد.  یالدیم ۶۳۸ار آمد و در سال ک یرو ،ذانبا یعنیان یفارس ۀندینما
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 ١د.یان رسیمن به پایان، در یرانیدوران نفوذ ا ،نذامسلمان شدن با

 رهیدر ح یپادشاه
وروش که ک یردند؛ از زمانک می ومتکمجاورش ح یھا سرزمینان، بر عراق و یرانیا

ھا  آن ھم قدرت مقابله با یسکفارس را متحد ساخت و  یق.م) قوا ۵۲۹ – ۵۵۷ (ریبک
 ،ست دادکشاھان را شپادق.م  ۳۲۶در سال  یندر مقدونکه اسک یرا نداشت تا وقت

ان را از یرانیندر، قدرت اکره بودند؛ اسیمجاور آن چ یھا سرزمینان بر عراق و یرانیا
ه کرد کمسلط  یپادشاھانھا  آن ه نمود و بریرا تجزھا  آن ومتکقلمرو حن برد و یب

 شدند. می دهینام فیالطوا کملو
، یالدیم ۲۳۰ه در سال کنیاردند تا ک می ومتکف، بر شھرھا حیالطوا کملو
سپس  اشغال نمودند، ن عراق رایاز سرزم یقسمت و ردندکمھاجرت  ،ھا یقحطان

ونتشان کس یفرات را برا ۀریاز جز یو قسمت دندبه آنجا مھاجرت کر ھا عدنانی
 ۲۲۶در سال  یمؤسس دولت ساسان ر،ی، در زمان اردشانیرانیبار دوم ا یبرا دند.یبرگز

 قدرت را در منطقه بدست گرفتند. یالدیم
ز یھم مرزش نھای  عرب پارچه ساخت و بریکان را یفارس یرویر قدرت و نیاردش
د؛ اما اھل یعه به شام مھاجرت نماله قضاین امر، باعث شد تا قبیھم و گشتمسلط 

 ر تن دادند.یومت اردشکره و انبار به حیح
ش تا ییردند و قلمرو فرمانرواک می ومتکره حیمه و ضاح بر حیر، جذیدر زمان اردش

 عه و مضر گسترش داشت.یر ربیعراق و جزا یصحراھا
براند و م کھمجوارش حھای  عرب تواست ھمزمان، ھم بر نمی ر،یه اردشکاز آنجا 

 از ینم گرفت پادشاھایند، لذا تصمک یریآنان به مرزش جلوگ یاپیھم از حمالت پ
. از رندیبپذ راھا  ھا آن عرب هکد نباش یشه و نسبیر یه داراکبگمارد ھا  آن خودشان بر

در برابر  کمکبه عنوان ھا  عرب نیا توانست از می قین طریبدر یگر اردشید یسو
ان یر سلطه رومیه زکدھد  شام قرارھای  عرب یارویآنان را رود و یان استفاده نمایروم

ره بودند تا با یشاه حنزد پاد ،یرانیدسته از سپاھان ا یکب ھمواره ین ترتیبودند. بد

                                                 
تاب)؛ در کان یتا پا ۱/۱۳۳خ أرض القرآن (ی)؛ تار۱۹۸، ۱۹۷، ۱۹۶ ،۴/۱۹۵م القرآن (ینگا: تفھ .١

ن رخدادھا را یھم، ا یوجود دارد و برخ یخیدر منابع تار یادی، اختالف زھا سال قیخ دقیتارمورد 
 اند. اساس دانسته یب ھای داستان وھا  افسانه
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 نند.کگانه را دفع یب یھاورینان و نی، تھاجم صحرانشگریدیک کمک
 را عمروره یومت حکمه، حیرد. پس از مرگ جزکفوت  یالدیم ۲۶۸مه در سال یجز
ر برعھده یھا در زمان شاپور پسر اردش یلخمم کحان ینخست یبن نصر لخم یبن عد

روز یان، قباد بن فیرانیه اکنیا ھا بودند تا یره، ھمواره از لخمیام حکآن پس حگرفت. از 
 یرد؛ او مردم را به البالکظھور کن زمان، مزدیدر ھم .تندشره گمایومت حکرا به ح

 یوریپ کتش از مزدیعراز  یارینمود. قباد و بس می دعوت یو بار بند یو ب یگر
او  فرستاد و از -بن ماء السماء  منذر –ره یرا نزد پادشاه ح یسکسپس قباد،  .نمودند

نار نمود و به کرفت و قباد ھم او را برینپذاما منذر  ؛ردیرا بپذ کن مزدییه آکخواست 
نمود. حارث بن  نییره تعیح مکرا به عنوان حا یندکش حارث بن عمرو بن حجر یجا

 .رفتیرا پذ کن مزدییه آکد یره رسیومت حک، پس از آن به حوعمر
مذھب متنفر بود؛  نیه به شدت از اکن او شد یروان جانشیپس از قباد، انوش

ره یم حکو منذر را دوباره به عنوان حا شتکروانش را یاز پ یاریو بس کمزدن یابنابر
دار  به را به دربارش دعوت نمود؛ اما حارث فرار نمود ون نمود و حارث بن عمرو ییتع
 در آنحا بود. ،لب رفت و تا زمان مرگشک

افت و به نعمان بن یسماء ادامه لنسل منذر بن ماء ا ره ھمچنان دریومت حکح
نعمان خشم گرفت و  ، بریعباد یبن عد دیسه زیران به دنبال دسید؛ شاه ایمنذر رس

بان رفت یبن مسعود سردار ش یھان انه به خانهیاو فرستاد. نعمان، مخف یرا در پ یسک
نمود  یاو را زندان پادشاه، .ران رفتیو اھل و مالش را به او سپرد و سپس به دربار شاه ا

 ره نمود. نعمان در زندان جان باخت.یم حکرا حا یصه طائیاس بن قبیش، ایو به جا
پسر مسعود بفرستد و از او بخواھد تا  یرا نزد ھان یسکه کاس دستور داد یشاه به ا

، دستور شاه را یرت و جوانمردیغ یاز رو یاما ھانل دھد؛ یاھل و اموال نعمان را تحو
 اعالن جنگ نمود.بان یسردار ش یھان با ،پادشاهاین رو  رد؛ ازکرد 

دند؛ یاس سر رسیا یانش به فرماندھیو سپاھ یسرکان یرکه لشکنگذشت  یزیچ
ست کقار ش یان، در ذیرانین، ایخون یپس از جنگو رش به مقابله رفت کبا لش ینھا

 را متحمل شدند. یست سختکخوردند و ش
پس از  کیان اندین جریشدند. ا می روزیان پیرانیه اعراب بر اکبود  ین بارین، اولیا

صه بر یاس بن قبیومت اکھشت ماه پس از ح ج امبریرا پیاتفاق افتاد؛ ز ج امبریتولد پ
 ره، متولد شد.یح



 ج سیرت رسول اکرم  ٢٢

 ۶۳۲ره گماشت. در سال یومت حکح ررا ب یرانیا یمکحا ،اسیران پس از ایپادشاه ا
م ک، حابنام منذر و ملقب به معرور یفرد ره، به آل لخم بازگشت ویومت حک، حیالدیم
ان ید با سپاھیه خالد بن ولکگذشت  نمی او یشتر از استانداریره شد. ھشت ماه بیح

 ١رت حمله ور شد و آنجا را فتح نمود.یحمسلمان به 

 پادشاهان شام
 یمرز یھا آبادی به قضاعه،له یقبھای  رهیاز ت یکیل عرب، یدر اوج مھاجرت قبا

م بن حلوان بودند؛ یسل یره بنی، از تن شدند. آنانکمودند و ھمان جا ساشام ھجرت ن
را ھا  آن ،ھا رومی فه بودند؛ین طایاعمه، از ھمح معروف به ضجیضجعم بن سل یبن

ابر نند و ھم در برکنان استفاده یردند تا ھم از آنان در برابر حمالت صحرانشکز یتجھ
 .ومت گماشتندکاز آنان را به ح یکی، ھا رومی . لذاداشته باشند یان آمادگیرانیا

اد بن ھبوله بود. دوران یومت شام گماشته شد، زکه به حک ین شخصیمشھورتر
د یشکان آن، طول یتا پا یالدیل قرن دوم میمان شام، از اواکاز حان سلسله یومت اکح

 افت. یان یار آمدن آل غسان، پاکو با سر
 ،ھا رومی ت شام را از دستشان گرفتند.ومکروز شدند و حیبر ضجاعمه پ ،آل غسان

 ومت شام گماشتند.کآل غسان را بر ح
ارگزاران روم، بر کبه عنوان  ،ھا یالجندل بود و غسان هومت آل غسان، دومکز حکمر

ن یرخ داد و آخر کرموی، غزوه یھجر ۱۳ه در سال کنیردند تا اک می ومتکشام ح
 سن عمر بن خطابیرالمومیزمان خالفت امھم در یجبله بن ا یعنیپادشاه غسانه 

 ٢مسلمان شد.

 ومت حجازکح
. ٣عبه را برعھده داشتکت یه و تولکم ی، رھبراتشیدر طول ح ÷لیاسماع

 ٤را وداع گفت. یفان ، داریسالگ ۱۳۷در سن  ÷لیاسماع

                                                 
 ).۳۲-۱/۲۹، (یه از خضریخ األمم اإلسالمی. محاضرات تار١
 ).۸۲ – ۲/۸۰)؛ أرض القرآن (۱/۳۴. مرجع سابق (٢
 .۷۲۳تا  ۲۳۰ص  جزیرة العرب، قلب .٣
 .۲۵:۱۷ن،یوکسفر ت .٤
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 ÷حضرت نن آیدار جانشیدو فرزندش نابت و قب یبه ترت، ÷لیپس از اسماع
 د. یه رسکومت مکدار و سپس نابت به حیابتدا ق اند: ھم گفته یشدند؛ برخ

 یرھبر یمضاض بن عمرو جرھم یعنیشان یپدر بزرگ مادر دار،یبعد از نابت و ق
جرھم  ۀلیه بدست قبکم یرھبر بیتن تریعبه را بر عھده گرفت. بدکت یتوله و کم

 یه نقشکم ینیو د یاسیه در صحنه سکبا آن لین حال نوادگان اسماعیبا ا .افتاد
 ١عبه بود.کانگذار یرا پدرشان، بنیبرخوردار بودند؛ ز یگاه خاصیااز ج یول نداشتند،

 یل ھمچنان در انزواینوادگان اسماعگذشت؛ اما  می یگریپس از د یکیروزھا 
ش از یپ کیھا اند یه جرھمکنیرد تا اک نمی ادیھا  آن از یسکبردند و  می بسر یاسیس

ه کآسمان معدنان، از ھمان زمان در  یاسیس ۀبختنصر رو به ضعف نھادند. ستار غلبه
 ٢نبود.ھا  یاز جرھم بختنصر در (ذات عرق)، جنگ با ؛ چون فرمانده اعراب دردیدرخش
من ی یالد) به سویقبل از م ۵۷۸عدنان، در زمان جنگ دوم بختنصر (در سال  یبن

امبر، معد را ھمراه خود به شام برد. چون فتنه یاه پیرمیه کنینده شدند تا اکپرا
ر از جرشم بن یغ یسک زینله جرھم یه بازگشت و از قبکمعد به م ،افتیان یبختنصر، پا
جرشم به نام (معانه) ازدواج نمود و از معانه، صاحب  با دختر یوافت. یجلھمه را ن

 ٣به نام نزار شد. یفرزند
ن یبد .ره شدیچھا  آن بر یھا رو به وخامت نھاد و سخت یت جرھمیعاز آن پس وض

عبه را چپاول کآمدند، دستبرد زدند و اموال  می هکه به مک ییھا کاروان سان به
 ٤نمودند.

 ینکه، در مرالظھران سعه خزاک یخت. زمانیرا برانگ ھا عدنانین امر، خشم یھم
مت یردند، فرصت را غنکھا را مشاھده  ینسبت به جرھم ھا عدنانیدند و نفرت یگز

نانه، با کبن عبدمناف بن  رکب یبه نام بن ھا عدنانیاز ای  هشاخ کمکدانستند و با 
دراواسط قرن دوم  بین ترتیرون راندند و بدیه بکآنان را از م دند ویھا جنگ یجرھم

چاه زمزم را ه کز از میھا ھنگام گر یه را به دست گرفتند. جرھمکومت مک، حیالدیم
چاه  یردند. البته جاکدفن  یمتیگران ق اءید نمودند و درآن اشیش را ناپدیبستند و جا

                                                 
 )۱/۱۱۱؛ ابن ھشام (۲۳۷ -۲۳۰العرب. ص  ةریقلب جز .١
 ۲۳۰ره العرب، یقلب جز ٢
 )۲/۴۸ن (یرحمه للعالم .٣
 .۲۳۱ره العرب، ص یقلب جز .٤
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 زمزم را به خاطر سپردند.
به و عکن یزر یدو آھو یبن حارث بن مضاض جرھم د: عمرویگو می قاابن اسح

بن جرھم بزرگ  ضر از مضاین مضاض، غیحجراالسود را در چاه زمزم دفن نمود؛ ا
 اد شد.یو ال از یه در داستان اسماعکاست 

فرستادند؛ ساسان پسر  می عبهکبه  ییاید: پادشاھان فارس، ھدایگو می یمسعود
فراوان به  یمت و طالیگران ق یریرا به ھمراه جواھر و شمش ییطال ی، دو آھوکباب

 ١را در چاه زمزم انداخت.ھا  آن رد؛ اما عمروکعبه اھدا ک ۀخان
د یه باکنیمن شد؛ آنان از ایھا، رھسپار  یر جرھمیعمرو بن حارث بن مضاض، با سا

ن یدند، سخت اندوھگیشک می ه دستکم یردند و از امارت و پادشاھک می ه را رھاکم
 ن سرود:ین رابطه، چنیعمرو، درا .بودند

ـــفا ـــون إيل الص ـــني احلج ـــن ب ـــأن مل يك  ك
 

 ســـــــامر ةمل يســــــمر بمكــــــوأنيـــــــــس  
 

ـــــا ـــــا فأبـادنـ ــــا أهلهـ ـــــن كن ـــــي نحـ  بل
 

ـــــواثر  ـــــدود الع ـــــايل واجل ــــــروف اللي  ص
 

چ ینمانده و ھ یجا بر ینینشریگر دیون گرفته تا صفا، دگر از حجیا دیگو« :یعنی
گردش روزگار و بخت  ی، ولمیه بودکنان مک! ما سایزند. آر نمی ه، پرکدر مای  هپرند

 ».دیشکرون ین را از دست ما بآ نافرجام، ما را بر باد داد و
 ،ن جرھمیسته است. بنابرایز می هکالد در میل از مبقرن ق ۲۰ باً ی، تقرلیاسماع

ه را در کم یی، فرمانرواقرن ۲۰به  یکنزد یزیرده و چک یدگه زنکدر مقرن  ۲۱حدود 
 اند. دست داشته

رون راندند، یه بکھا را از م یھم جرھم کمکه ر، بکب یه و بنعه خزاکنیرغم ا یعل
ل مضر یاز به قبایو سه امت نار زدندکر را از صحنه کب یمال استبداد، بنکه با عاما خزا
 دادند:
از منا.  یت به مردم در روز قربانکاجازه حرو بردن مردم از عرفات به مزدلفه  .۱

 صوفهھا  آن ه بهکاس بن مضر بود یالھای  رهیاز ت یکیشتر، از آن ین سمت، پیا
ردند تا ک نمی حجرات را شروع یرم ،ه مردمکود ن بیاجازه، ا یمعنا ؛گفتند می

جمرات را شروع  یه معروف به صوفه بودند، رمکاز خاندان غوث  یکیه کنیا
ه صوفه در کنی، اجازه رفتن نداشتند تا از مردمیجمرات ن یپس از رمنند. ک

                                                 
 )۱/۲۵۵( یمروج الذھب، مسعود .١
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داد.  نمی رفتن ۀاجاز یسکرفتند، به  نمی ستاد و تا خاندانشیا می نار عقبهک
ت کحر ۀ. اجازتا بروندگذاشتند  می رفت، راه مردم را باز می ه صوفهکنیپس از ا

ه منقرض کنیسرانش تا امردم از عرفات با غوث بود و پس از او ھمچنان با پ
 افتند.ی ن سمت دستیم، به ایتم یاز بن تد منایسعد بن زشدند و بنو

عدوان  یار را بنکن ی؛ ایت دادن مردم از مزدلفه به منا در بامداد روز قربانکحر .۲
 دادند. می انجام

نانه ک یاز بن یم بن عدیتم یبن ۀه بر عھدکحرام  یھا ماه ر انداختنیبه تأخ .۳
 ١بود.

، در ھا عدنانیومت خزاعه، کدر دوران ح ٢م راندند.که حکم سال بر ۳۰۰ه عخزا
و ش یاز قرھایی  رهیه تکم نده شدند و فقط درکن پرایاطراف عراق و بحرنجد و 
نداشتند تا ای  هه و خانه بھرکماندند. اما از امور م ینانه باقک ینده از بنکپرا ییخانوارھا

 ٣ار آمد.ک یرو بالکبن  یه قصکنیا
مادرش  یحضانت و سرپرست ت، تحیورد و کند: پدرش فوت یگو می یدرباره قص

عه بن حرام ازدواج نمود و او را با یعذره بنام رب یاز بن یقرارگرفت. با مادرش، مرد
 ه برگشت.کچون جوان شد، به م یخود به اطراف شام برد. قص

از دختر  یل بن حبشه از خزاعه بود. قصیه حلکو استاندار م ین ھنگام والیدر ا
د شد و دخترش را به عالقمن یقصبه ز یل نیحل ؛نمود یخواستگار یحب یعنیل یحل

 ٤آورد.ازدواج او در
ش یان خزاعه و قریم یجنگ ،ردکل فوت یازدواج نمود و چون حل یبا حبّ  یقص

ه کم یی، فرمانروایب قصین ترتید و بدیمنجر گرد یقص یروزیسرانجام، به پ و درگرفت
 ت خانه خدا را به دست گرفت.یو تول
 شده است:ت نقل یسه روا ،ن جنگیدرباره علت ا 

ت یموقع ھم به دست آورد و یاد شدند و ثروت فراوانیز یفرزندان قص یوقت .۱
ه و کم یا رفت، خود را به زمامداریز از دنیل نیافت و حلی ییباال یاجتماع

                                                 
 ۱۲۲، ۱۱۹، ۴۴ص  ۱ره ابن ھشام، جیس .١
 )۶/۶۳۳( یالباره، فتح ک، ماده میاقوت حمویمعجم البلدان،  .٢
 )۱/۱۱۷) ابن ھشام (۱/۳۵ه (یخ األمم اإلسالمیمحاضرات تار .٣
 )۱۱۸و  ۱/۱۱۷ره ابن ھشام (یس .٤
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ش از نوادگان یه قرکد. از آنجا یر، سزاوارتر دکب یعبه، از خزاعه و بنکت یتول
با  ی، لذا قصداشتند یشتریگاه بیدان، اصل و جان خانیا ل بودند و دریاسماع
ر صحبت نمود. کب ینانه درمورد اخراج خزاعه و بنک یش و بنیاز قر یتعداد
 ١رفتند.یز نظرش را پذیآنان ن

عبه و کت یه تولکرده کت یوص یل، به قصیه حلکردند ک می . خزاعه، گمان۲ .۲
ندادند و در ت تن ین وصین حال به ایرد. اما با ایه را بر عھده بگکم یزمامدار

 جه جنگ درگرفت.ینت
ھمسر  یخانه را به دخترش حب یل، سرپرستیه حلکن است یت سوم چنیروا .۳

 لش نمود.کیز ویرا ن یشان خزاعبداد و ابوغ یقص
ل یخانه را بر عھده گرفت و چون حل یسرپرست یحب ندهیامابو غبشان به عنوان ن

این خزاعه،  ید. اما بنیخر یشراب کغبشان به مشخانه را از ابو یسرپرست یمرد، قص
 ،شوند و خودشان یقص یه مانع سرپرستکردند کرفتند و آھنگ آن یپذنداد و ستد را 

نانه را جمع نمود و ک یش و بنیاز مردان قر یگروھ یار گردند؛ اما قصکن یعھده دار ا
خواستش را خواست و آنان، در کمکه کزاعه از مرون راندن خیب یبراھا  آن از
 ٢رفتند.یپذ

مراسم  یا رفت، صوفه ھمانند گذشته، به اجرایل، از دنیحل یبه ھر حال وقت
عقبه، نزد صوفه رفت و گفت: ما به  یکینانه در نزدکش و یھمراه قر یو قصپرداختند، 

 م.ی، از شما سزاوارترتیار و موقعکن یا
ر از کب یبن ون ھنگام خزاعه یدر ا .روز شدیپھا  آن بر یگ درگرفت و قصن جنیبنابرا

درگرفت؛  یب جنگ سختین ترتیبدو  شدند یجنگ با قص ۀگرفتند و آماد نارهک یقص
به ای  هوان درندیا حیه گوکبرد  می بر دشمنش چنان حمله یکه ھر ک یطور

نند و که صلح کردند کر موافقت یدرگ یھا طرف ،نیند. پس از اک می حملهاش  طعمه
عنوان را به  -رکب ینب ۀلیافراد قب از یکی -ثیامر بن لعب بن عکبن عوف بن  عمری

 دند.یبرگز داور
 ، سزاوارتر است وعبهکت یه و تولکم یبه زمامدار ،یه قصکرد کن قضاوت یاو، چن

                                                 
 مرجع سابق .١
 )۲/۵۵ن (یرحمه للعالم .٢
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چ یدر قبال آن ھ یخته، ھدر رفته و قصیر رکب یخزاعه و بن یه از بنک ییھا خون
نانه و قضاعه کش و ین قریمقتول یبھاند خویر باکب یخزاعه و بن یندارد؛ ول یتیولؤمس

 نشوند. یقص یرا بپردازند و سد راه زمامدار
 ١دند.یننده خون) نامکمال یاخ (پاّد عمر را شیاز آن زمان 

ه و کم ییبه فرمانروا )یالدیم ۴۴۰(سال  یالدیدر اواسط قرن پنجم م یقص
 ٢.ده شدیعبه بر گزکامور  یسرپرست

ت یش تثبیقر یو سپس برا یقص یعبه، براکت یه و تولکم ییب فروانراین ترتیبد
مختلف به  ینواح از ھا، عرب هکشد  یانکم ینید یشوایش پین سان قرید و بدیگرد

 آمدند. می ارت آنیز
ه گرد که تمام افراد قوم خود را در مکن بود یانجام داد، ا یه قصک ییارھاکاز  یکی

ھا و  تَم به ِس  ونت داد و آنان راکس یبرا ییش جایاز قرای  هآورد و به ھر خانواد
 یھا ماه میر و تقدیتاخ یعنی) ه سمت (نسأهکماشت؛ چنانگئران اه و امور زکم یارھاک

 ھا و ھمان منصب و عدوان و مره بن عوف را بر برقرار نمود و آل صفوانرا حرام 
 تغییرناپذیری ینید ن امور را، اموری، ایرا قصیزه بر آن بودند؛ کگماشت  ییارھاک

 ٣.دانست می
ا مجلس شورا) را در یه دارالندوه (انجمن کن بود ی، ایاز اقدامات مھم قص یکی

داد؛  س نمود و درب آن را داخل مسجد الحرام قراریسأمسجد الحرام ت یقسمت شمال
ان، به یشی. قربودھا  آن ل مھمیساش و حل و فصل میمحل تجمع قر ،دارالندوه

رد و کرا حفظ  انآن یپارچگیک، یمتمادان یرا سالیون بودند؛ زیار مدیدارالندوه بس
 ند.یحل و فصل نما یالت و اختالفات خود را به خوبکشد تا مشای  هنیزم

 عبارتند از: ،داشت یه قصک یناصبف و میوظا
ل مھمشان مشورت و یه در آن در مورد مساکدارالندوه  یاست و سرپرستیر -۱

ان یشیقر یریم گیز تصمکن دارالندوه، مریھمچن .ردندک می یریم گیتصم
 ازدواج دخترانشان بود.  ۀدربار

 شد. می بسته یقص ۀلی: پرچم جنگ بوسیبستن پرچم جنگ -۲

                                                 
 )۱۲۴ -۱/۱۲۳ابن ھشام( ةریس .١
 .۲۳۲العرب، ص ةریقلب جز .٢
 )۱۲۵-۱/۲۴۱ابن ھشام ( ةریس .٣
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عبه را نداشت و خدمت و ک بدرردن ک، حق باز یر از قصیغ یسک: یپرده دار -۳
 بود. یشخص قص ۀز بر عھدینظافت و حفاظت خانه ن

 یتعداده، کش از ورود حجاج به میپه ھر سال کل کن شیت حجاج: بدیسقا -۴
ختند تا یر می ش در آنکشمکخرما و  یردند و مقدارک می حوض را پر از آب

 ١ه از آن بخورند.کن شود و حجاج، ھنگام ورود به میریش
 ،یردند؛ قصک می ان غذا فراھمیحاج ین منظور برایا یاز حجاج: برا ییرایپذ -۵

نمود و  می یار در موسم حج جمع آورکن یا یش برایاز اموال قر یزیساالنه چ
 کد غذا نداشتند، غذا تداریه توان خرکا آنان یتوشه  یران بیو فقان یحاج یبرا

 ٢د.ید می
ادت و یات پدر، به سیمناف در ح؛ فرزندش عبدبود یقص ،ارھاکن یسرپرست تمام ا

فرزندش  به یبود. قص یه عبدالدار، فرزند ارشد قصک ی؛در صورتافتیت است دسیر
 گفت: می منافعبد

ت یرسانم؛ ھر چند بر تو شرافت و مز می ن قومیا یاست و زمامداریرا به ر، تو من«
ه تش را مد نظر داشیه مصالح قرکبه عبدمناف سفارش نمود  ،یقص ».داشته باشند

و  یجنگ یھا خانه و بستن پرچم یوه و پرده داردارالند ین سان سرپرستیباشد و بد
س، با کچیه ھکداشت  یتی، موقعیقصسپرد.  از آنان را به او ییرایت حجاج و پذیسقا

ات یشد. ھمه درزمان ح می رد، مورد قبول واقعک می رد؛ لذا ھر چهک نمی او مخالفت
 ینیم دکح یکمثابه  ، بهارھا و دستوراتشکپس از مرگ او، به  یو حت یقص
 ستند.ینگر می

اما  دادند؛ می ، فرمانش را انجامو اختالف نزاع ، فرزندانش، بدونیپس از وفات قص
ند و دپسران عبدالدار، اختالف نمو یعنیشان یپس از عبدمناف، فرزندانش با پسر عموھا

نجامد؛ اما دو یب یرینگ و درگه نزاعشان، به جکبود  یکو نزد دو دسته شدند شیقر
 ییرایت حجاج و پذیب سقاین ترتیم نمودند؛ بدیردند و مناصب را تقسک، سازش طرف

خانه،  یعبدمناف برعھده گرفتند و دارالندوه و بستن پرچم و پرده دار یاز آنان را بن
 عبدالدار سپرده شد. یبه بن

                                                 
 )۱/۳۶( یاز خضر یةخ األمم اإلسالمیمحاضرات تار .١
 )۱/۱۳۰ابن ھشام ( .٢
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قرعه به نام ھاشم . دندیشکده بود، قرعه یرسھا  آن ه بهک یمناف در منصببدع یبن
ان را بر عھده گرفت. پس از یحاج ییرایت و پذیبن عبدمناف افتاد؛ لذا ھاشم سقا

، عبدالمطلب بن ھاشم بن د و پس از اویمنصب رسن یبه اھاشم، برادرش مطلب 
ن یعھده دار ا یگریپس از د یکی) و سپس فرزندانش  ج امبریعبدمناف (پدر بزرگ پ

 ١د.یبه عباس بن عبدالمطلب رس ،ن منصبیو ا ردکه اسالم، ظھور کنیمنصب شدند تا ا
م یتقسش یان خویه مکھم داشتند  یگری، جز آنچه گذشت، مناصب دانیشیقر

 یکراتکشبه دمو یومتکر بھتر حیبه تعب رده بودند؛کدرست  کوچک ینموده و دولت
و  یالت پارلمانکیه به تشکدار بود ربرخو یینھادھا و التکیاز تش هکرده بودند کجاد یا

 .داشت یادیز، شباھت امروز یادار ینھادھا
 :بودر یقرار ز ازور، کر از مناصب مذیش غیمناصب قر

ن مقام، یشد؛ ا می نصبھا  بت ه در برابرک یریفالگ یرھایت تیتول یعنیسار: یا -۱
 جمح بود. یاز آن بن

 هیھدھا  بت ه بهک ییھا یم و حفظ نذرھا و قربانیبرنامه تنظ یعنیر اموال: یتحج -۲
 ن منصب بودند.یسھم، بر ا یشدند و حل و فصل اختالفات؛ بن می

 اسد بود. یبن ۀفیه وظکو شورا  تمشور -۳
 م بود.یت یار بنکه کھا  مهین جرییو تعھا  هیم دیتنظ یعنیاشناق:  -۴
 ه بود.یام یار بنک ،نیه اکش یقر یپرچمدار یعنیعقاب:  -۵
 یشد؛ بن می ھا اسب یه شامل پرورش و نگھدارک ینظام یه: سازماندھبق -۶

 ار را بر عھده داشتند.کن یمخزوم، ا
 ٢بود. یعد یار بنکه کسفارت:  -۷

 یعرب یها ومتکر حیسا
ن یه سرزمکم یدیم و دیسخن گفت یو عدنان یف قحطانیھجرت طوا دربارهشتر یپ
ونت داشتند، تابع کره، سیح یکیه در نزدک یلیم شده بود. قبایتقسھا  این نیدر ب یعرب

ھا بودند؛  یتابع غسان ،ردندک می ین شام، زندگیه در سرزمکره بودند و آنان یپادشاه ح
 ردند.ک می بود و در واقع مستقل عمل یت، اسمین تابعیاما ا

                                                 
 )۱۷۹، ۱۷۸، ۱۴۲و  ۱۳۷تا  ۱/۱۲۹ابن ھشام( .١
 ).۱۰۶ -۲/۱۰۴خ أرض القرآن (یتار .٢
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 امًال آزاد بودند.کره العرب، یجز ینان داخلیه نشیل و بادیقبا
ردند و ھر ک می یھا را رھبر آن هکداشتند  ییز رؤسایالعرب ن ةریجز یداخل لیقبا

بسته به  ھا، آن یاسیان سکیه اساس و کآمد  می بابه حس کیوچکومت کله، حیقب
ھر  یاسیه و اساس سی، پایت قومیت و عصبیو جمع یلگیمنافع قبو  بود یوحدت قوم

ان قومشان، یبزرگان و سرداران ھر قوم، درم .رفت می شماربای  هلیومت قبکح
 خود سییتابع ر ،له، در صلح و جنگیھمانند پادشاھان داشتند و تمام قب یگاھیجا

 یکھمانند  له،یا سردار قبیس ییر ردند؛ک نمی یچیبودند و از فرمان سردار، سرپ
 ای، هلیس قبییر یه وقتک ییتا جا ؛ردک می و قدرتمند، عمل یرأتاتور مستبد و خودیکد

علت خشم را ، یسکو  شد می دهیشکام یاز ن کر غضبنایگرفت، ھزاران شمش می خشم
 د! یپرس نمی ھم

با مردم و  یرا به خوشرفتار نعموھا، آنان پسریاست بیو ر یسردار بر سررقابت 
و دفاع  یو اظھار شجاعت و جوانمرد یو بردبار و سخاوت یبخشش مال و مھمان نواز

و در چشم  نندکه، نگاه مردم را به خود جلب لین وسیبدنمود تا  می داراگران ویاز د
ن یبودند تا بدف ی، زبان طوازمان آن ه درکشوند. خصوصًا در نظر شاعران  زیمردم عز

 رند.یبقت بگخود س یاز رقبا سان
 برخوردار بودند؛ از آن جملهای  هژیو یایمزا ف از حقوق ویسا و بزرگان طواؤر
 رد. شاعرکاشاره » فضول«و » طهینش«، »یصف«، »مرباع« :از قبل ییایوان به مزات می
 د:یگو می

 الصــــــــفاياواملربــــــــاع فينــــــــا  كلــــــــ
 

 الفضــــــــولو ةالنشــــــــيطوحكمــــــــك و 
 

 یبرخوردار» فضول«و » طهینش«، »یصف«، »مرباع«، از حق ماان یتو در م: «یعنی
 .»ینکصادر  یتوان می ،یه بخواھک یمکو ھر ح

 م.یچھارم تمام غنا یکمرباع: عبارت بود از 
 د.یگز می خودش بر یم، برایم غنایش از تقسیله، پیس قبی: آنچه رئیصف
ان یست جنگجوه به دکش از آنین راه و پیر بده کبود  یمیطه: عبارت از غناینش

 افت.ی می ، اختصاصلهیس قبییبرسد، به ر
ن رزمندگان، قابل یه در بکشد  می ... گفتهل شتر، اسب ویاز قب یمیل: به غنافضو

 م نبود.یتقس



 ٣١  ها نحوه حکومت و رهبری عرب

 ها عرب یاسیاوضاع س
ھا  عرب یاسیاوضاع س یبه بررس کنی. امیام عرب سخن گفتکح دربارهشتر یپ
ر نابسامان ایگانگان بودند، بسیمرز به ھم کای  هسه منطق یسایم. اوضاع سیپرداز می

 میوم تقسکم و محکمناطق، به دو گروه حان یبرد. ا می بسر یدیطاط شدحبود و در ان
 یا برخوردار بودند، اما از سویگانه، از تمام مزایام بکژه حیم و بوکشدند. طبقه حا می

، یروشنتر، مردم عادا و برده صفت بود؛ به عبارت نویمردم ب از آِن  ،ھا سختی گر ھمهید
مان و کشد و حا می ام برداشتکصوالتشان به نفع ححه تمام مکبه منزله مزرعه بودند 

 مصرف یگرش و عشرت و تجاوزیر راه شھوت و عو فرماندھان، مال مردم را د نسردارا
انه ظلم و ستم از ھر طرف بر یشدند و تاز می مالیپاھا  آن مردم بخاطر یند؛ ولدرک می
و ذلت،  یه با پستکدن نداشتند؛ بلیت و نالیاکه توان شک ییآمد تا جا می فرود ھا آن سر

گشودند و به  نمی عتراضردند و دھان، به اک می را تحملھا  نجهکانواع و اقسام ش
بود و  مستبد ومت،کرا حیھم نداشتند. زای  هرده بودند و چارک، عادت ن حالتیھم

ردند، ک می شان منافقانه رفتاریبرخوردھا ل مجاور ھم، دریو قبا شد می عیحقوق ضا
 ھا. یبا شام یاھگھا بودند و  یبا عراق یشان، گاھعچنانچه به خاطر اغراض و مناف

 ینیو د یو نژادای  هلیبق یھا شکمشکز گرفتار یره العرب نیف داخل جزیطوا
 د:یگو میھا  آن از یکیچنانچه  ،بودند

 إن غـــــوت ةمـــــا أنـــــا إال مـــــن عزيـــــو
 

ــــــت   ــــــإن وغوي ــــــد غزي ــــــد ةترش  أرش
 

ھستم و اگر راه  ن طائفهی، اگر گمراه شود، با اه ھستمیطایفه غزمن از «: یعنی
 ».نمک می یرو یپام  هلیباز ھم از قب ،ردیگبش یدرست را در پ

ھم  یان استقاللشان باشد و از مرجعبیته پشکنداشتند  یره، پادشاھیاھل جز
به ھا  عرب ومت حجاز از نظرکبرند؛ اما حب، به او پناه ھا سختی ه درکبرخوردار نبودند 

 و ینیز دکسرپرست مر و آن را رھبر هکچرا .شد می ستهیو احترام نگر یبزرگ ۀدید
 یویو دن ینید یاز رھبرای  هختیواقع آم ومت حجاز، درکح. دانستند می شان یمذھب
حرم و اطراف  ، برومتکن حیرد؛ اک می ومتکح ینید یبه اسم رھبرھا  عرب ه برکبود 

 را اجراء ÷میعت ابراھیه بر مصالح حجاج نظارت داشت و شرک یمتوکن حاآن به عنو
امروز برخوردار بود.  یالت پارلمانکیھمانند تش یالتکیتش از و راند می مکنمود، ح می

با تمام  ییارویه توان روکف بود یضع یومتک، حومتکح نیم ایاما چنانچه قبًال گفت
ن ضعف، روشن و ی، ااحباشورش ی یه در ماجراکالت را نداشت. ھمان طور کمش
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 دار گشت.یپد



 

 

 ان اعرابیاد

ن یاز د یرویه مردم را به پکرا در آن زمان  ÷لیشتر اعراب، دعوت اسماعیب
 ثرشان خداوند را عبادتکل این دلیبه ھم ؛رفتندیفراخواند، پذ ÷میپدرش ابراھ

ن ی، از ایطوالن یه زمانکنیاعتقاد داشتند تا ا ÷مین ابراھید و دیردند و به توحک می
از شعائر  ید و بعضیح. البته تواد بردندین را از ید نیاز ا ییھا قسمت دعوت گذشت و

ار کس خزاعه، سریرئ یعمرو بن لحه کنیوجود داشت تا ا ھمچنان ÷مین ابراھید
ن یه بک یید؛ تا جایگران و بذل و بخشش به اوج شھرت رسیبه د یکیآمد؛ او در ن
 بدست آورد. یادیت زیمردم محبوب

ن ی، در اوج ایپنداشتند. عمرو بن لح می بزرگ یایدانشمندان و اولاو را از لذا 
 خودساخته راھای  بت هکرد کآنجا مردم را مشاھده  ررد و دکشھرت، به شام مسافرت 

را شام، محل یز رد.کده، جلوه یدن عمل، در نظرش درست و پسنیدند. ایپرست می
با خود به  را جا بت (ھبل)عمرو، از آناین رو  از ؛بود یآسمان یھا کتاب امبران ویپ
ه کجا خدا دعوت نمود و از آن کرا به شرو مردم  تعبه گذاشکرا داخل  و آنآورد  هکم

 ردند.کدعوتش را اجابت  ،دانستند می دانا یتیاو را شخص ،مردم
ان یه، متولکاھل م اریز ردند؛ک یرویه پکاز مردم م ھا حجازی تمام هکد یشکن یطول

 ١و اھل حرم بودند.عبه کخانه 
بنام (مشلل) بر  ییه در جاکحجاز، (منات) بود ھای  بت نیتر ھنکگر از ید یکی

پس از آن (الت) را به طائف بردند و  ؛داشت قرارد) ی(قد یکسرخ نزد یایساحل در
 نیترن و مھمین سه بت، بزرگتریا .دادند (نخله) معبود قرار ی) را در وادیسپس (عزّ 

، در تمام یادیزھای  بت وافت یگسترش  ک، دامنه شراز آن پس عرب بودند.ھای  بت
 دار گشت.ی، پدحجاز ینواح

(وّد، یعنیقوم نوح ھای  بت و به او گفت:ان شد ینما یبن لح ، بر عمرویجن :ندیگو
ھا  بت آنون ھستند. لذا عمرو به جده رفت و عوق و نسر ) در جده مدفی ،غوثیسواع، 

                                                 
 .۱۲خ محمد بن عبدالوھاب، ص یاز ش ،ره الرسولیمختصر س .١
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پنج گانه را به ھای  بت د،یرون نمود و به تھامه برد و چون موسم حج فرا رسیرا ب
  ده را به مناطق خود بردند.رنامبھای  بت زیو آنان ن ١ف مختلف دادیطوا

ھر خانواده، بت  یله و حتیه ھر قبکافت یجا گسترش ، تا بدانیپرست دامنه بت
نمودند. چنانچه در روز ھا  بت نده ازکب مسجد الحرام را آین ترتی. بدداشت یصمخصو
 یکایک ج به و اطرافش وجود داشت؛ رسول خداعکت بت در صصد و شیه، سکفتح م

ندازند و یرون بیرا از مسجد بھا  بت دادن انداخت و سپس دستور یرا به زمھا  بت نیا
 ٢بسوزانند.

ه کد یردگ یسانک ینیجلوه دشاخص و  نی، بزرگتریو بت پرست کن سان شریبد
 پنداشتند. می ÷مین ابراھیرو دیخود را پ
 ھا، آن شتریانگذار بیه بنکداشتند ھا  بت عبادت یبرا ی، آداب و رسوم خاصھا عرب

 بود. یعمرو بن لح
بدعت  ،افزوده ÷مین ابراھی، بر دیه آنچه عمرو بن لحکن باور بودند یاھا، بر  عرب

 ÷مین ابراھیدر د یف و دگرگونیتحر جادیا ی، به معنایارکن یچنحسنه است و 
 ست.ین

 رد:کل اشاره یتوان به موارد ذ میھا  بت عبادت یبراھا  آن از جمله مراسم
 زدند و از می را صداھا  آن بردند و می پناهھا  آن نشستند و به میھا  بت نارک -۱

ه کخواستند  میھا  بت دند و ازیطلب می کمکو  یاری ھا سختی در ھنگامھا  آن
 نزد خدا سفارش ھا، بت نیه اکو اعتقاد داشتند نندکده رحاجتشان را بر آو

 شود. می دهرنند و آنچه بخواھند، بر آوک می
به ھا  بت شگاهیو در پ نمودند می و اطرافشان طوافگزاردند  می حجھا  بت یبرا -۲

 ردند.ک می را سجدهھا  آن افتادند و می کخا
گوسفند و ھا  بت جستند و به نام می تقربھا  بت ل، بهیبه انواع و اقسام وسا -۳

 هکآنجا  ،ردهک یآور ادیرا ھا  آن ردند. خداوند دو نوع از ذبحک می شتر ذبح
 د:یفرما می

  .﴾�ُُّصبِ ٱَوَما ُذبَِح َ�َ ﴿ الف)

                                                 
 ).۱/۲۲۲( یح بخارینگا: صح .١
 .۵۴، ۵۲، ۱۳،۵۰،۵۱ص  ،خ محمد بن عبدالوھابیاز ش ج ره الرسولیمختصر س .٢



 ٣٥  ادیان اعراب

 نیچن یرو رده بودند و برکعبه نصب که در اطراف کبود  ییھا سنگ نصب، 
 نمودند. می ذبح ھا، بت بهتقرب  یراوانات خود را بیح ھا، آن نارکدر  ای ییھا سنگ

ا لَۡم يُۡذَكرِ  َوَ� ﴿ ب) ُ�لُواْ ِممَّ
ۡ
ِ ٱ ۡسمُ ٱتَأ  .﴾َعلَۡيهِ  �َّ

ا به نام ی(و  خدا بر آن برده نشدهه (ھنگام ذبح) نام کد ینخور یوانیازگوشت ح« :یعنی
 ».ده شده است)یسر بر ھا، بت ا به خاطری گرانید

شان را کاز خورا یه قسمتکن بود یا ھا، بت بهن کیگر از انواع تقرب مشرید یکی -۴
 دادند. می اختصاصھا  بت به اندازه استطاعت و توانشان به

 شدند و از می رھاھا  بت تیان، به نیچارپاو شت و زرع کاز  یب قسمتین ترتیبد
 شد. نمی استفادهھا  آن

ن یردند. بنابراک می ز به نذر خداوند متعال رھایرا ن یه قسمتکنجاست یجالب ا
 گر را به بتان اختصاصید یاز نذر و نذوراتشان را به خداوند و قسمت یبخش ،نکیمشر
بردند، اما از آنچه  می بتان یدادند. آنان از آنچه به خداوند اختصاص داده بودند، برا می
 داشتند! نمی خدا، روا یبرا یافته بود، ھرگز سھمیاختصاص ھا  بت به

 ند:ک می ن بازگویانعام چن ۀرا در سورھا  آن هین اعتقاد و رویخداوند متعال، ا

﴿ ْ  ِمَن  وََجَعلُوا
َ
ا َذَرأ ِ ِممَّ نَۡ�ٰمِ ٱوَ  ۡ�َۡرثِ ٱِ�َّ

َ
ِ بِزَۡعِمِهۡم َوَ�َٰذا  ۡ� ْ َ�َٰذا ِ�َّ نَِصيٗبا َ�َقالُوا
َ�ٓ�ِِهۡم فََ� يَِصُل إَِ�  َ�ٓ�َِناۖ َ�َما َ�َن لُِ�َ ِۖ ٱلُِ�َ َ�ٓ�ِِهۡمۗ َسآَء  �َّ ِ َ�ُهَو يَِصُل إَِ�ٰ ُ�َ َوَما َ�َن ِ�َّ

 .]٦األنعام: [ ﴾١٣٦َما َ�ُۡكُموَن 
 خدا قرار یده، برایرا آفرھا  آن ه خدا،کرا  یانیاز زراعت و چارپا یان، سھمکمشر«: یعنی
 بهما است؛ اما آنچه ھای  بت یبرا ،نیو اخدا  ین، برایند: ایگو می دھند و به گمان خود، می
 شانیباشد، به معبودھا می رسد و آنچه متعلق به خدا نمی رد، به خدایگ می تعلق ھایشان بت
 ».پندارند) می است، آنچهای  هخراف نند (و چه بدک می یرسد! چه بد، داور می

ه کن بود یجستند، ا می تقربھا  بت ه به واسطه آن بهک یگر از اعمالید یکی -۵
 ن بارهیردند. خداوند متعال، در اک میھا  بت شت و زرعشان را نذرکان و یچارپا

 د:یفرما می

﴿ ِ ْ َ�ِٰذه نَۡ�ٌٰم ُحّرَِمۡت  ۦٓ َوقَالُوا
َ
ََّشآُء بِزَۡعِمِهۡم َو� ٓ إِ�َّ َمن � نَۡ�ٰٞم وََحۡرٌث ِحۡجٞر �َّ َ�ۡطَعُمَها

َ
�

نَۡ�ٰٞم �َّ يَۡذُكُروَن 
َ
ِ ٱ ۡسمَ ٱُظُهورَُها َو�  .]۱۳۸األنعام: [ ﴾َعلَۡيهِ�  ۡفِ�َآءً ٱَعلَۡيَها  �َّ
ان و یارپاچن (قسمت از) یگفتند: ا می ه)کن بود یاز خرافات بت پرستان، ا یکی(« یعنی:



 ج سیرت رسول اکرم  ٣٦

 از آن ،میما بخواھ هک یسانکباشد و جز  میھا  بت ممنوع است (و مخصوص ،شت و زرعک
 یواناتیح ھا، این گفتند: می هکشان است یمان اگن، (ساخته و پرداخته) یخورند و ا نمی

رانند  نمی بر آنه نام خدا را ک ھستند یواناتیحرام است و حھا  آن ه سوار شدن برکھستند 
 ».بندند می ) بر خدا دروغپندارند و می خدا رن را دستویا و شوند می ذبحھا  بت نامه به ک(بل

ھا  بت تین واناتشان را بهیاز ح یه بعضکن بود یا ھا، عرب گر از رسومید یکی -۶
ره، یبح«شد؛ از جمله:  می ممنوعھا  آن ن سان استفاده ازیردند؛ بدک می رھا

، شتر »ره بنت سائبهیبح«د: یگو می ابن اسحاق .»یو حام لهیسائبه، وص
 یناقه نرھا  آن نیب د و دریبزا یاپیه ده ناقه ماده به صورت پکاست ای  هماد

 مھمان استفاده یجز برار آن، یو از ش شدند نمی نباشد. از آن پس، آن را سوار
 جادیا انششدر گو یافکد، شییزا می هکای  هناقه ماد ردقلذا ھر چ ردند؛ک نمی
 سوارھا  آن ، بریسکدند و پس از آن، نمو می را با مادرشان رھاھا  آن و ردندک می

 مھمان یفقط برا ھا، آن ریو از ش شد نمی دهیز چیشد و پشمشان ن نمی
 ه، دیاپیم پکدر پنج شه کشد  می گفته یبه گوسفند» لهیوص«دند. یدوش می

قد « گفتند:  میاین رو  از .دیبره نر بزا یک یه حتکآن ید؛ بییزا می بره ماده
د، از آن ییزا می از آن پس ھرچه». ده استیینه زایماد یاپیپ« :یعنی» وصلت

مرد؛ در آن  می ه برهکر آنگن، حق استفاده از آن را نداشتند مامردان بود و زن
از گوشتش بخورند.  توانستند می کصورت زنان و مردان به صورت مشتر

گشت،  می ه از آن باردارکای  هوان مادیه حکشد  می گفته ینر به شتر» یحام«
 انشان نبود؛ لذا براو سوارینه ھم در مینر یکد و ییزا می نهیماد یاپیم پکده ش
ردند؛ خداوند ک می ه آن را رھاکدند؛ بلیچ نمی ش رایھا شمیشدند و پ نمی

  :دیفرما می ،متعال

ُ ٱَما َجَعَل ﴿ ِينَ ٱِمۢن َ�َِ��ٖ َوَ� َسآ�َِبةٖ َوَ� َوِصيلَةٖ َوَ� َحاٖ� َوَ�ِٰ�نَّ  �َّ َ�َفُرواْ  �َّ
وَن َ�َ  ِ ٱَ�ۡفَ�ُ ۡ�َ�ُُهۡم َ� َ�ۡعقِلُوَن  لَۡكِذَبۖ ٱ �َّ

َ
 .]٣المائدة: [ ﴾١٠٣َوأ

 یمقرر، نداشته است؛ ول را مشروع و یله و حامیره و سائبه، وصیخداوند، بح«ترجمه: 
 شترشانیبندند و ب می ) برخداوند، دروغنند وک می را سرھمھایی  ن خرافهی(چن ،افرانک

 ».به دنبال دارد) یاست و عذاب سخت ارھا، خرافهکن یه اکفھمند ( نمی
 د:یفرما می نیھمچن

﴿ ِ ْ َما ِ� ُ�ُطوِن َ�ِٰذه نَۡ�ٰمِ ٱَوقَالُوا
َ
ۖ �ن يَُ�ن  ۡ� ۡزَ�ِٰجَنا

َ
ٰٓ أ ٌم َ�َ ُكورِنَا َوُ�َرَّ ُ َخالَِصةٞ ّ�ِ
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 ۚ َ�ُٓء ۡيَتٗة َ�ُهۡم �ِيهِ ُ�َ  .]١٣٩األنعام: [ ﴾مَّ
 یباشد و برا می مردان ان است، مخصوصین چارپایم اک: آنچه در شگفتند می و«ترجمه: 

، از توانند می زیند (و زنان نیکآن شر ھمه در  د،یایا بین، مرده به دنیحرام است و اگر جن  ،زنان
 ». )ن بخورندآ

 ١اند. ردهکر یز تفسینی گرید، را طور ن چھار واژهیه اکناگفته نماند 
». دانستند می ،ھایشان بت وانات را از آِن ین حیا«د: یگو می بید بن مسیسع
ه کبود  یسکن ی، نخستیه عمرو بن لحکآمده  یمرفوعح و یت صحین در روایھمچن
 ٢ن رسم را رواج داد.یت بتان آزاد گذاشت و ایرا به ن سائبه

آنان را  ھا، بت ه معتقد بودندکدادند  می ن خاطر انجامیارھا را بدکن یعربھا، تمام ا
را ھا  بت زید و نیتوان به خداوند رس می ھا، این نند و باتوسل بهک می یکبه خداوند نزد

 د:یفرما می ن بارهیمتعال، در ا؛ چنانچه خداوند دانستند می نندهکشفاعت 

ِ ٱَوَ�ۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ﴿ ُؤَ�ٓءِ ُشَفَ�ُٰٓؤنَا ِعنَد  �َّ َما َ� يَُ�ُُّهۡم َوَ� يَنَفُعُهۡم َو�َُقولُوَن َ�ٰٓ
ِۚ ٱ ُ�َنّ�ِ  �َّ

َ
َ ٱوَن  ُٔ قُۡل � َ�َٰ�ٰتِ ٱبَِما َ� َ�ۡعلَُم ِ�  �َّ �ِض� ٱَوَ� ِ�  لسَّ

َ
ا  ۥُسۡبَ�َٰنهُ  ۡ� َوتََ�َٰ�ٰ َ�مَّ

 .]۱۸یونس: [ ﴾١٨�ُۡ�ُِ�وَن 
توانند به آنان برسانند  می یانیه نه زکپرستند  می را ییزھایتا، چیک یبه جز خدا«ترجمه: 

 »ند!یتایک ینزد خدا  عان ما،یشف ھا، این ند:یگو می و یو نه سود
ر یاست، به ترھا) یه مفرد االزالم (تکردند و زلم ک می یشکرھا قرعه یھا با ت عرب
 ررھا بین تیباشد. ا یاضاف ییزھایاز ھر گونه پر و چ یه عارکد وش می اطالق یمخصوص
 بودند: سه نوع 
 »نه« یعنیو (ال) » یآر« یعنی(نعم) ھا  آن ه برکبودند  ییرھایتدسته  یک

رھا ین تی، با ال سفر، ازدواج و...یردند از قبک می هک یارکقصد انجام ھر  ونوشتند  می
آمد،  می رونیبمثبت (نعم) نوشته شده بود،  ۀلمکه بر آن ک یریگرفتند؛ اگر ت می فال

ار را در آن سال کآمد، آن  می رونی(ال) ب یدادند و اگر حرف منف می ارشان را انجامک
ن یا انار بت، بکردند تا دوباره درک می ارت بعد، صبریدادند و تا سال بعد و ز نمی انجام

» هیالد«ھا) و  آب(» اهیالم« رھا نوشته شده بودیاز ت یر برخرند. بیرھا فال بگیت

                                                 
 )۹۰- ۱/۸۹ره ابن ھشام (یس .١
 )۱/۴۹۹( ینگا: بخار .٢
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ا ی» از شماست« :یعنی» مکمن«رھا نوشته شده بود: ین تیگر از اید ی) و بر بعضکی(خش
: یعنیا نوشته شده بود: (ملصق) یگرن است یاز د یعنیم) کرینوشته شده بود: (من غ

بت با صد شتر نزد  ،ردندک می دیردو ت کش یسکدر نسب  یوقت ھا، آن ؛»وابسته«
 ھا) بت (نگھبان مخصوص رھایرفتند و شترھا را به صاحب ت می ُھبلمعروفشان 

 آن فرد، از ،آمد می رونی(از شما) ب »مکمن«؛ اگر ردک می یشکدادند و او ھم قرعه  می
 مانشانیاو را ھم پ ،آمد می ونریگران است) بی(از د ۀلمکشد و اگر  می فهیھمان طا

، گاه اویآمد، ھمچنان جا می رونیبوابسته) یعنی ملصق ( ۀلمک دانستند و اگر می
مان یشدند و نه او را ھم پ می لیاو قا یبرا یماند، اما نه اصل و نسب می نزدشان محفوظ

 ١دانستند. می خود
ن یبه استقسام داشت؛ بد یادیشباھت ز و قمار بود یز نوعین» قداح«و » سریم«

، اھنانکھای  ن به گفتهیھمچن ھا، عرب ردند.ک می میقمار را تقس یھا گوشت بیترت
 مان داشتند.یعرافان و منجمان، ا

داند؛  می بیه غکند ک می دھد و ادعا می نده خبریه از آکند یگو می یسکاھن به ک
 یآورد و بعض می شانیرا برا یبیغ یه خبرھاکدارند  یبه گمانشان جنھا  آن از یبعض
ند: یگو می یفھمند و بعض می ه از آن برخوردارند؛ک کیب را با دریغ هکنند ک می ادعا

ا یان سخنان یو ازم نندک می که دارند، درک ینیو شواھد و قراھا  نهیق زمیب را از طریغ
 یانسکھمان عرافان و  ھا، این ابند!ی یرمدرد نظرشان را ول میرفتار مخاطبان، مسا

جا کجا ھستند و از کده شده یه اموال دزدکتوانند بفھمند  می نند،ک می ادعا هکھستند 
 !جا ھستندک ،افراد گمشده ندیتوانند، بگو می هکاند  یمدعھا  این اند؛ ده شدهیدز

ت و اوقات ستارگان را کست و حرینگر می ه به ستارگانکگفتند  می یسکمنجم به 
 ٢آن را بفھمد. ۀندیاوضاع و احوال جھان و حوادث آله یوسن یرد تا بدک می حساب
مان به ستارگان است. یو ا یستاره پرست یقت نوعیرش سخنان منجمان، در حقیپذ
از بارش  »نوء«ر یگفتند: تحت تاث می هکبود  ٣»ءانوا«، اعتقاد به ن اعتقاداتیاز ا یکی

                                                 
 ).۱/۱۵۲ره ابن ھشام (ی)؛ س۱/۵۶( یةخ األمم اإلسالمینگا: محاضرات تار .١
 ).۳و ۲/۲ح (یالمصاب ةاکح شرح مشیمرقاه المفات.٢
د در: یشرح آن را بنگرشوند.  می دا و سپس پنھانیپ یه در اوقات خاصکاست ای  هژینام ستارگان و .٣

 .یح مسلم به شرح نوویصح
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 ١م.یباران برخوردار شد
را  ییآھو اینده ره آنان، پکب ین ترتیج بود. بدیت راین جاھلاز در دورین» رهیط«

و اگر  دادند می ار را انجامکآن  رفت، می راست دادند؛ اگر به سمت می آورده و آن را رم
قصدش را  هک یارکدانستند و از انجام  می را بدشگون رفت، آن می به سمت چپ

، سر راه آنان یوانیا حیرفتند و پرنده  می یاگر به راھ ؛ردندک می ، صرف نظرداشتند
ز یوش نگخر کردن استخوان قوزکزان یزدند. رسم آو می آن فال بدشد، به  می انینما

و زنان، ھا  وانات، خانهیح ،ھا ماه ،از روزھا ی، به بعضین راستا بوده است. برخیدر ھم
ز از ین» هماھ«و » یدعو«پنداشتند.  می را بدشگونھا  آن زدند و می فال بد

رد تا یگ نمی ه روح مقتول آرامکمعتقد بودند  ھا، عرب ت است؛یگرخرافات دوره جاھلید
 یعنیل ھامه که روحش به شکن باور بودند یبر ااین رو  ه انتقامش گرفته شود. ازکنیا

رابم ید، سینکرابم یس: «دیگو می ند وک می پرواز ھا کوه و ھا دشت و در دیآ یمجغد در
 و آسودهرد یگ می ه از قاتلش قصاص گرفته شود، آرامک یھنگامو معتقد بودند ! »دینک

 ٢شود!! می
ز وجود داشت و ین ÷مین ابراھیاز د ییای، ھمچنان بقاین اعتقاداتیبا وجود چن
رده بودند؛ مانند: بزرگ داشتن خانه و طواف آن و حج و کن کعنا ترمآن را به تمام 

 .یت قربانین ردن شتران بهکو قالده  یعمره و وقوف در عرفه و مزدلفه و ھد
 خته بودند؛ از جمله:یآمدر  ھا، از بدعتای  هبا پارادشده را ید البته موار

و  ت خانهیو تول میو اھل حرم ھست ÷میگفتند: ما فرزندان ابراھ می شیقر -۱
ست؛ یاز حق ومنزلت ما برخوردار نھا  عرب س ازکچیحفظ آن با ماست و ھ

 گفتند: میاین رو  دند؛ ازینام می ٣شان، خودشان را (حمس)یقر
 یبه خارج از حرم، پا و میروبرون ین حرم بیه از زمکست یما مناسب ن یبرا
ردند و ھمانند مردم، از عرفات به مشعر الحرام ک نمی لذا در عرفه، وقوف .میبگذار
ه را نازل ین آیا ،ن بارهیا رآمدند؛ خداوند، د می مزدلفه فرود ه ازکبل ؛شدند نمی ریسراز

 فرمود:

                                                 
 ).۱۲۵ث (یح مسلم، حدیصح .١
ح ی) صح۵۷۵۷ث (یبر آن؛ حد یسھارنپور یخ احمد علیش ی) و حواش۲/۸۵۱( یح بخارینگا: صح .٢

 یبخار
 ر.یدل ،پرخروش ی:عنیحمس،  .٣
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فَاَض ﴿
َ
�ِيُضواْ مِۡن َحۡيُث أ

َ
 .]۱۹۹البقرة: [ ﴾�َّاُس ٱُ�مَّ أ

 ١.»دیاز عرفات) روان شو یعنیوند، (ش می ه مردم، روانکسپس از ھمان جا «: ینیع
ه در حال احرام کست یحمس مناسب ن یگفتند: برا  می نیان ھمچنیشیقر -۲

 ییموھای  و خانهھا  مهید به خین نبایخورند و روغن بزنند؛ ھمچنب کشک
ای  همیبه خ ،وندرب یه بانیر سایخواستند ز می ھرگاهاین رو  از .داخل شوند

ه ین روی، ھماحرام بودند ه درک یمانز ، تاه سقفش از چرم بود. آنانکرفتند  می
 ٢را داشتند.

ه در ک ستیمناسب ن اھل حرم ریغ یعنی» اھل حل« یگفتند: برا می نیھمچن -۳
خود  ، بااز حرم جمحدوده خار ه ازکبخورند  ییا عمره از غذاھایحج  یحال ادا

 ٣اند. آورده
ن طواف یه اولکدادند  می مدند، دستورآ می ه از خارج حرمک یسانکشان، به یقر -۴

ن یااز  سخت و خشن بود. اگر یحمس، لباس .را با لباس حمس انجام دھند
شان یھا لباس تمام ،ردند و زنانک می ، مردان، لخت طوافافتندی نمی لباس نوع

امروز « :گفتند می دند ویپوش می یو تور کوچک یرده و لباسکرون یرا از تن ب
 یآن را برا ،گردد؛ اما آنچه ظاھر شود می ارکشش آما تمایاز بدن  یقسمت

 .»مینک نمی حالل یسک
 ه را نازل نمود:یآ نین مورد خداوند، ایدر ھم

ِ َمۡسِجدٖ ﴿
 .]۳۱األعراف: [ ﴾َ�َٰبِ�ٓ َءاَدَم ُخُذواْ زِ�نََتُ�ۡم ِعنَد ُ�ّ

 ».دیردن، بدنتان را با لباس بپوشانکفرزندان آدم! وقت عبادن  یا«ترجمه: 
 یداد و با لباس نمی م، تنکن حیرد و به اک می ، حرمتش را حفظیسکن اگر یبنابرا

 آن لباس را دور رد، پس از طوافک می آورده بود، طوافرون حرم با خود یه از بک
 ٤رد.ک نمی ن استفادهآس از کچیانداخت و ھ می

ھا  ه خانهکشدند؛ بل نمیھا  ، وارد خانهیورود یھا درب در حال احرام از ھا، عرب -۵

                                                 
 ).۱/۲۲۶( یح بخاری)؛ صح۱/۱۹۹ابن ھشام ( ةریس .١
 ).۱/۲۲۶( یح بخاری)؛ صح۱/۱۹۹ابن ھشام( ةریس .٢
 مرجع سابق .٣
 ).۱/۲۲۶ یح بخاری)؛ صح۱/۲۰۲ابن ھشام ( .٤



 ٤١  ادیان اعراب

 رفتند و خارج می ردند و از ھمان سوراخ به خانهک می را از پشت سوراخ
 ١پنداشتند. می یکینابخردانه را عمل ن ین جفایشدند و ا می

 د:یفرما می متعال یمنع نمود؛ خدا ،ن عملیقرآن از ا

تُواْ  لِۡ�ُّ ٱَولَيَۡس ﴿
ۡ
ن تَ�

َ
� ٱَمِن  ۡلِ�َّ ٱِمن ُظُهورَِها َوَ�ِٰ�نَّ  ۡ�ُيُوَت ٱبِأ تُواْ  �ََّ�ٰ

ۡ
مِۡن  ۡ�ُيُوَت ٱَو�

بَۡ�ٰبَِهاۚ وَ 
َ
ْ ٱ� ُقوا َ ٱ �َّ  .]۱۸۹البقرة: [ ﴾١٨٩ لََعلَُّ�ۡم ُ�ۡفلُِحونَ  �َّ

 از آِن  ،یکین نیکد؛ لیشوھا  وارد خانه ھا، ه از پشت خانهکست ی، به آن نیکین«یعنی: 
ه کد ینکشه یپ یالھ ید و تقوایوارد شو  ھا، خانه یاز درھا و ندکشه یه تقوا پکاست  یسک

 .»دیرستگار گرد
بود، اما ھا  عرب شترین بییآ  ن ویو اعتقاد به خرافات و اوھام، د یو بت پرست کشر

افته و یره العرب راه یز به جزین انیان و صائبیوسمج، انیحیان، مسیھودین ید
 رده بودند.کدا یپ یطرفداران

 ه عبارتند از:کره العرب آمدند یان، حداقل در دو مرحله به جزیھودی
ه به کن بود یدر فلسط ھا آشوری و ھا بابلی در زمان فتوحاتھا  آن ن ھجرتیلاو -۱

، به دست پادشاه انشیو معبدھاھا  ان وارد شد و خانهیھودیه بر ک یخاطر فشار
ن یان توسط ایھودیشتر یبران شد؛ یق.م و ۵۷۸سال ر در نصبخت یعنیمعروف 

ز به ناچار به حجاز مھاجرت ین یر و به بابل منتقل شدند و گروھیپادشاه، اس
 ٢ونت نمودند.کآن س یردند و در قسمت شمالک

م،  ۷۰توس در سال یت یان به فرماندھیه رومکشروع شد  یمرحله دوم از زمان -۲
شان را یرا تحت فشار قرار دادند و معبدھاان یھودین را اشغال نمودند و یفلسط

ردند و در کوچ کان به حجاز یھودیله از ین قبین علت چندیبه ھم ؛ردندکران یو
ھایی  بر مستقر شدند و در آنجا روستاھا و دژھا و قلعهیماء و خیثرب و تی

ن یتوسط ا ھا، عرب ازای  هان عدیھود، درمین ییب آین ترتیاحداث نمودند. بد
 ه در رخدادھا وکان تا آنجا باال گرفت یھودیار کافت؛ یمھاجران، انتشار 

) یر بسزا (و البته منفیثأ، تاسالم ز صدریش از اسالم و نیپ یاسیس یھا جریان
بر، یھود، عبارت بودند از: خیل ین قبایھور اسالم، مشھورترظداشتند. ھنگام 

                                                 
 ).۱۸۰۳، (یح بخارینگا: صح .١
 .۱۵۱ره العرب، صیقلب جز .٢
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ه ک، آورده است یسمھود .نقاعیق یظه و بنیقر یمصطلق، بن یر، بنینض یبن
 ١له بوده است.یقب ۲۰ش از ی، بیھودیل یتعداد قبا

 افت.یمن راه یبه  ،ربکھود، توسط تبان اسعد ابوین ییآ
 یارھاکاز  یثرب رفت و آنجا بعضیبه عنوان جنگجو به  نه تباکن بود یان چنیجر

ظه یقر یبنه از کرا  یھودیدانشمندان از لذا دو تن  ان به نظرش جالب آمد؛یھودی
و چون  افتیسترش گز یت در آنجا نیھودیب ین ترتیمن برد و به ایبه  با خودبودند، 

ان نجران ھجوم برد و یحینش شد، به مسیوسف (ذونواس) جانشیپس از تبان فرزندش 
 یآدم سوزھای  ورهکرا در ھا  آن ،رفتندیشوند و چون نپذ یھودیه کخواست ھا  آن از

شته که تعداد کگفته شده .ن و مرد و بچه، فرق نداشتذونواس، ز یسوزاند. برا
 یالدیم ۵۲۳تبر سال کا ان درین جریا .ست تا چھل ھزار نفر بوده استیشدگان از ب

 ٢بروج اشاره نموده است. ۀت در سورین جنایاز ا یه خداوند، به قسمتکرخ داده 
 نیبه سرزم ،ھا رومی و احباشمن به دست یق اشغال یاز طر ھا نصرانی نییآاما 

 افت.یراه ھا  عرب
ان تا ین جریو ا ندمن را اشغال نمودی یالدیم ۳۴۰بار در سال  نی، نخساحباش

من یان در یحیمس یریت تبشیه فعالکن زمان بود یدر ھم ٣د.یشکم طول  ۳۷۸سال 
رامات به نام کزاھد و مستجاب الدعوه و صاحب  یه مردکنیژه ایافت؛ بویگسترش 

مردم، او را  ت دعوت نمود و چونیحین مسیمردم را به د و نجران شدون، وارد یمیف
 ٤شدند. یحیرفتند و مسیدند، دعوتش را پذیدراستگو  یمرد

 ینشکن اشغال، وایردند؛ اکمن را تصرف ی، یالدیم ۵۲۵گر در سال ی، بار داحباش
من یومت کآتش بود. ابرھه به ح یھاندقخان در یحیذونواس و سوزاندن مس یارھاکبه 
ت یحین مسییبه نشر و گسترش آ تر، هدگستر ید و با تالش افزون و در سطحیرس

 من، شناختهیعبه کمن، با عنوان ی یسایلکه کش رفت یپ ییارش تا جاکپرداخت و 
ن اریعبه را وکند و کمن منتقل یعبه به کم گرفت حج اعراب را از یشد؛ ابرھه تصم می
گران از او درس یقرار داد تا د یشه پند و عبرتیھم یمش، او را براین تصمیه اکد ینما

                                                 
 .۱۵۱ره العرب، ص ی؛ قلب جز۱۱۶، ص ۱ج وفاء الوفاء، .١
 )۳۶ ؛۳۵؛ ۳۱؛ ۲۷؛ ۲۲، ۲۱، ۱/۲۰)؛ ابن ھشام (۶/۲۹۷م القرآن (یتفھ .٢
 ).۶/۲۹۷م القران (یتفھ .٣
 ).۳۴ -۱/۲۱ره ابن ھشام (ید در: سین مطلب را بنگریل ایتفص .٤



 ٤٣  ادیان اعراب

 رند.یعبرت بگ
و به خاطر  ء و...یل تغلب و طیھا و قباینبا غسا یاز اعراب به خاطر ھمجوار یبرخ

ت یحیز به مسیره نیاھان حاز پادش یه برخکشدند و بل یحیان، مسیبا روم یگیھمسا
 . دندیگرو
ران یوار امناطق ھمج ه درکرواج داشت  یان اعرابیشتر در میان، بین مجوسییآ

ھای  رانهکنان کو ھجر و سا –احساء  –ن ی: اعراب عراق، بحرونت داشتند؛ از جملهکس
 یان، مجوسیرانیمن توسط ایاشغال  ی، در اثناھا یمنی ازای  هن عدی؛ ھمچنیج عربیخل

 شدند. 
 ن بریعراق، چنن یدر سرزم یباستان شناس یھا کاوش و ھا حفاری ؛ ازانیبئاما صا

من یردم شام و ماز  یاریبس .اند ن بودهیین آیبر ا ھا کلدانی یعنیم یاھره قوم ابکد یآ می
ه و یپا، تیھودیت و یحیان مسیظھور اد اند. دهیان گرویبئن صاییگذر زمان به آ ز درین

از  ین حال آثارین شد؛ با ایین آیا یرونق یان را متزلزل ساخت و سبب بیاساس صاب
لج ین و در سواحل خیخته با آنان در عراق عرب نشیا آمیان و ین در جوار مجوسییآن یا

 وجود داشت.

 ره العربیجز ینید اوضاع
ان قوم عرب بودند؛ ین ادیترم، شاخصیه باز شناختک یانیور اسالم، ادم ظھاھنگ

ن یازد یرویپ یه ادعاکان کداشتند. مشر قرار یدر آستانه نابودھا  این البته ھمه
ند و دم فاصله گرفته بویابراھ یو نواھ از اوامر یادینمودند تا حدود ز می را ÷میابراھ
افته و با ی ی، فزونھا نافرمانیرخت بربسته و ھا  آن ۀ، از جامعیاخالق یھا خوبی تمام

 یرده و تمام زندگکدر جامعه شان رشد  ینیو خرافات د یبت پرست ،گذشت زمان
 ر قرار داده بود.یثأرا به شدت تحت تھا  آن ینیو د یاسیو س یاجتماع
ھا  آن یه بزرگان و رؤساکره شده بود ی، چنان چیا و جاه طلبیان، ریھودیبر 

 یمرانکمردم ح نیام خدا، بکه بدون توجه به احکشدند  می محسوب یانیخدا
بر  یمردم حت یات زندگیا بر جزئیه گوکافته بودند یمردم غلبه  بر یردند و به حدک می

ازمال و  یبھره مندان، یھودی یساؤ. تمام ھم و غم رشتندنظارت داھا  آن دنیشکنفس 
ا به یشد  می شان تمامینید ین رفتن اصول و مبادیمت از بیچند به قاست بود؛ ھریر
ه خداوند، ھمگان را به کد یانجام می یالھھای  به آموزه یتوجھ یفر و بکو  ینید یب
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 رده است.کموظف ھا  آن سیتقد ت ویو به رعاھا  آن انجام
ل کآن مش که درکل شده بود یتبد یمفھومده و نایچیپ یت به بت پرستیحیمس

و ھا  عرب بر قلوب یقیر حقیثأو از تخته یخدا و انسان را با ھم درآم ،تیحیبود؛ مس
ھا  عرب تیو مورد رعا ی، با روند عادتیحیمسھای  را آموزهیانده بود. زان باز میحیمس

 .رندیشان فاصله بگیافتاده زندگوه جایتند از شتوانس نمی ،آناناین رو  نبود و از سازگار
، یان بود و از نظر اعتقادکوال مشرھمانند اوضاع و اح زیان نیاد ریروان سایت پیوضع

 برخوردار بودند. یھمانند ینیبا ھم مشابھت داشتند و از آداب و رسوم د



 

 

 تیجوامع دوره جاهل یمایس

به اوضاع  ین، نگاھآ  انیره العرب و ادیجز یاسیاوضاع س ی، پس از بررسکنیا
، به شرح م و به صورت فشردهیانداز می یاعراب جاھل یو اخالق یو اقتصاد یاجتماع

 م:یپرداز می لبان مطیا

 یاجتماع اوضاع
گر یدیکبا ھا  آن ه اوضاع و احوالکوجود داشت  یطبقات گوناگونھا  عرب انیدر م

 متفاوت بود.
شرفته بود؛ یار پیشراف و بزرگان بسان ایدرماش  مرد با اھل خانه و خانواده ۀرابط

ه کدند مورد احترام بو یداشتند و به حد یادیامل و نفوذ زک ی، آزادن طبقهیزنان ا
و ھرگاه  شد می ختهیر ھا خون آمد و می رونیب امیھا از نریزن شمش یکبه خاطر  یگاھ
 :ندیش شود و بگویبزرگ جلوه دھد و ستاھا  عرب خواست خودش را در نظر می ،یمرد
با اش  از رابطه شتر اوقاتیمقام و مرتبه و سخاوت و شجاعت است، در ب یدارا یفالن

ا گرداند و جیکل را متحد و یتوانست تمام قبا می ن سان زن،ی. بدگفت می زنان سخن
ان یمرا در  یریتوانست شعله جنگ و درگ می ای و دیو سازش برقرار نما انشان صلحیم

خانواده  یچون و چرا یب و س بال منازعیی، رن حال، مردیبا ا .دیل شعله ور نمایقبا
ھا  آن شان زن و با موافقتیا و خویر نظر اولی، حرف مرد بود و رابطه ازدواج زبود؛ حرف

 ا رد ازدواج را نداشت.یرش یا دختر، حق دم زدن در پذیزن  و دش می برقرار
، انواع یاجتماع یھا محیطر طبقات و یان اشراف، در سایت زن درمیگذشته از وضع

 ییجز فساد و زنا و رسوا ینام توان نمی هکشد  می دهیان زن و مرد دیزش میو اقسام آم
 بر آن نھاد.

ت، به چھار یدر دوران جاھل ه ازدواج،کند ک می تیروال شهیامام ابوداوود از عا
 گرفت: می وه انجامیش

ا ی، دختر یه مردکن صورت یان مردم بود؛ بدیج درمیوه راین شیوه اول: ھمیش -۱
 ،نآد و پس از رک می ه پرداختیمھر نمود و می یش خواستگاریرا از ول یزن
 گرفت. می اح صورتکن
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 کت پاضیاز ح یگفت: وقت می به زنش یمرد هکن صورت بود یوه دوم: بدیش -۲
شوھر آن زن، با  یار او بگذار؛ از طرفیبرو و خودت را در اخت ی، نزد فالنیشد

ا نه، و ی، باردار شده گانهیا از مرد بیه معلوم شود آکنیشد تا ا نمی بسترزنش ھم
 دوست داشت، به سراغ آن زنشد، اگر شوھرش  می مشخصه ین قضیچون ا

داشته  ینسب خوبھا  آن ۀخواستند بچ می هکن بود یار اکن ی؛ علت ارفت می
 گفتند. می استبضاعاح کاح، نکن نیباشد! به ا

 جمع  متر از ده نفر بودند،که کاز مردان  یھه گروکن بود یگر ایوه دیش -۳
و وضع  شد می و چون حامله کردند می زن ھمبستری یکند و ھمه با شد می
به دنبال ھمه  یسکگذشت،  می ،از وضع حملش ینمود و چند شب می لحم

د یدان می : خودتانگفت می شدند، زن می ھمه حاضر یرفت؛ وقت می ن افرادیا
را  یکیسپس  .ام هآورد ینون من، فرزندکا اید؛ داشتهای  هه با من چه رابطک

را ھرکس  ب، زنین ترتین بچه از توست. بدیگفت: ا می داد و می مخاطب قرار
 دانست. می داد و بچه را از او می ، مخاطب قرارخواست می دلشه ک

گروه  رد وک می نصب یپرچم زلش، درب منیه زنکن بود یگر، ایج دیوه رایش -۴
داد ردند. تعک می یاستفاده جنس ،شدند و از آن زن می مردم جمع از یادیز
 یتیص نبود و محدودشخم ،شدند می بسترن نوع زنان ھمیه با اک یسانک

 یجنس ۀه از او استفادک یسانکاز  یکینداشت و پس از وضع حمل بچه را به 
آمد و ننگ و  می ب بچه ھمان مرد به حسابیترت نیبدو  داد می ،رده بودندک

 شد! نمی ھم محسوب یعار
ت یج در دوره جاھلیرا یھا نکاح و ھا ازدواجتمام  ،مبعوث شد ج ه محمدک یھنگام

 ١وه ازدواج مسلمانان است.یه شکاح کن نیر از ھمیغ ،ن بردیرا از ب
ن یبد زه بود؛یر و سرنیشمش، قدرت یاز عوامل ارتباط جنس یکیت، یدردوره جاھل

مدند، آ می شد و زنان طائفه به اسارت در می در جنگ مغلوبای  هفیب ھرگاه طایترت
 ازدانستند و  می حالل ید و بندیگونه قیشان بدون ھیر را برای، زنان اسگروه غالب

شدند، در طول  می ن زنان متولدیه از اک ینمودند؛ اما فرزندان می یجنس ۀاستفادھا  آن
 بودند. یر و گرفتار ننگ و عار نسبیمورد تحق یزندگ

                                                 
 ه.یح بھا أھل الجاھلکتنا یان ک یاح التکاح، باب وجود النکتاب النکابوداود،  .١



 ٤٧  سیمای جوامع دوره جاهلیت

 درم یکه کن بودیا ،تیج ازدواج در زمان جاھلیراھای  وهیگر از شید یکی
توانست دو  می نیھمچن؛ دیازدواج نما یادی، با زنان زیو مرز چ حدیھ یتوانست ب می

توانستند با ھمسران  می ن مردان،یخواھر را ھمزمان به ازدواج خود در آورد؛ عالوه بر ا
در دست  یلکب  ند! طالق و رجوع،یا مرگ شوھر، ازدواج نمایپدرانشان، پس از طالق 

 ١نداشت. یو حد و ضابطه محدود مردان بود
را ای  ها طبقین گروه اتو نمی هک یج بود؛ طوریان عموم مردم رایزنا و فحشا در م

 نیه خودشان را فراتر از اک یز زنان و مردانا کیدانست جز تعداد اند یمستثن
 شوند. ین عمل زشتیب چنکه مرتکدانستند  می

بت بزرگ یبرخوردار بودند، اما مص یاز حالت نسبتًا بھتر ،زنان آزاده ن جنبه،یادر 
 زان بود.ینکر یدامنگ

اس ، احسیار زشتکن یچناز انجام ت یمردم در زمان جاھل شتریه بکروشن است 
 ردند.ک نمی عار وننگ 

، یه مردکند ک می تیاوبزرگش رپدرب از پدرش، از یامام ابوداود از عمرو بن شع
ت با یرا من در زمان جاھلی، بچه من است؛ زی! فالنا رسول اللهیبرخاست و گفت: 

، ةيف االسالم، ذهب أمر اجلاهلي ةالدعو« :فرمود ج رسول خدا ام. همادرش ھمبستر شد
ن نوع انتساب وجود ندارد؛ دوران یدر اسالم، ا: «یعنی ٢»للعاهر احلجروالودل للفراش 

 ».گردد می ار، سنگسارکشده است؛ فرزند، از آن زن است و زنا یت سپریجاھل
 گفتند: می یبعض داشت. ی، انواع و اقساممرد با فرزندش ۀت، رابطیران جاھلدر دو

ھم  یروند و بعض می ن راهیزم یه بر روکھستند  ھمانا فرزندان ما جگرگوشگان ما
ردند و ک می زنده به گور ،و عار و ننگ ییبروآ یو ب یدخترانشان را از ترس تنگدست

 ٣شتند.ک می یپسرانشان را از ترس فقر و گرسنگ
ل یرا قباین دانست؛ زج در آن زمایرا یتوان خلق و خو نمی شتن پسران راکالبته 
 ند.یدفاع نما ،در برابر دشمنھا  آن ازمند پسرانشان بودند تا ازیدًا نیعرب، شد

بود. تعصب  یو قو قیعم یارتباط اش، فهیارتباط مرد با برادران و برادرزادگان و طا

                                                 
 .ةقات الثالثیبعد التطل ةابوداود، باب نسخ المراجع .١
 ».الولد للفراش«داود، باب  یسنن اب .٢
 )۸ر: یوک؛ ت۳۱ :؛ اسراء۵۹و  ۵۸، نحل: ۱۵۱: (سوره انعام: کر. .٣
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و تعصب  یوند اجتماعیله، پیان افراد ھر قبیات و ممات آنان بود و در می، رمز حیقوم
 محسوب یاد نظام اجتماعی، بنیلگیو قب یوجود داشت و تعصب قوم یادیز یقوم
واقعًا ا مظلوم)؛ آنان یده، خواه ظالم باشد  یاریت را ن بود: (برادریشد. شعارشان، ا می

ن مفھوم یافت و بدی یمجاز ین شعار، در اسالم، معنایاما ا رساندند؛ می یاریبه ظالم، 
 ن.ک، منع لمتردن برادر ظاکه از ظلم کد یگرد

 ، آتش جنگ را درجاه و مقام ش بر سرکشمکه رقابت و کافتاد  می ار اتفاقیبس
 یھا جنگ پدر بودند؛ مانند یکه در اصل از کرد ک می شعله ور یلیف و قبایان طوایم

 ...ر و تغلب وکان، بیاوس و خزرج، عبس و ذب
 درجنگ، صرف ،لیقباشتر یب یرویو ن ل، از ھر جھت، نابسامان بودیان قبایروابط م

ه ک کو اعتقادات مشتر ھا عادت از یموارد، برخ ازای  هن حال در پاریشد. با ا می
مان یعھد و پ یز گاھیاست و نک می ھا دشمنی از شدت  ن و خرافات بود،یاز د یمخلوط
حرام،  یھا ماه نیند؛ ھمچنیمختلف گرد ھم آ ۀلیشد چند قب می ت، باعثیو تابع

شان را یزندگ یازھاین ھا ماه نیھمه بود تا بتوانند با تجارت در ا یبرا کیمکرحمت و 
 نند.کآورده بر

م ک، حایو جھل و نادان یندگکت، ھرج و مرج و پرایه بر اجتماع جاھلکنیا هخالص
ان یوانات و چارپاینده بود. مردم مانند حکه افیشان سایبر سراسر زندگ یبود و نابسامان

جان  یھمانند موجودات بھا  آن شدند و با می د و فروشیخر ،ردند و زنانک می یزندگ
 شد. می رفتار

، ھا حکومت ارکن یخته بود. بزرگتریسست و از ھم گس یلی، خروابط افراد جامعه
 ن به خاطر منافعشان بود.یخون یھا جنگ ا به راه انداختنیمردم  چپاول اموال

 یوضاع اقتصادا
ھا  عرب یشت و زندگیوه معیبود. اگر به ش ی، تابع اوضاع اجتماعیت اقتصادیوضع

ن یه تجارت، بزرگترکروشن خواھد شد  نماین مطلب برایا یم، به خوبینکفینظر ب
ت ی، صلح و امنیتجارت یه سفرھاکجا نشان بود؛ از آیزندگ یھا نیازمندیرفع  ۀلیوس

وجود ت یصلح و امنی حرام، ھا ماه در جزیره العرب فقط درخواست و  می یادیز
جاز و الم یاظه، ذکشدند؛ از جمله: بازار ع می حرام، برپا یھا ماه درھا رداشت، لذا بازا

 مجنه.



 ٤٩  سیمای جوامع دوره جاهلیت

 یارھاکن یگتربزر حرومتر بودند؛ز از ھمه مین یشه وریھا در عرصه صنعت و پ عرب
من و جده یشتر در یه بکو امثال آن بود  ھا پوست ردنک ی، دباغیبافندگھا  آن یصنعت

 شام رواج داشت. یو مرزھا
وجود داشت و عموم زنان  یو دامدار یشاورزک کیره العرب اندی، در داخل جزیآر

وسته در معرض قتل و یداشتند، پھا  عرب مشغول بودند؛ ھر آنچه یار بافندگکعرب به 
نده که افیره العرب، سای، بر عموم مردم جزیو برھنگ یو گرسنگ یدستیو تھ غارت بود

 بود.

 یوضاع اخالقا
 ییارھاکو  ھا زشتی و ھا پستی ،ت قبل از اسالمیجاھلھای  عرب انیم در کش یب

 وجدان سالم، و ر قابل قبول و زشت و ناپسند ھستندیغ یه از نظر عقلکرواج داشت 
ز وجود ینای  هدیو و پسنیکاخالق نھا  آن نین حال در بیرد. با ایرا بپذ ھا آن تواند نمی

 یھا خوی وجود خلق واین رو  سازگار است. از یبا سرشت آدمامًال که کداشت 
 از یدارد. بخش می ن را به شگفت وااو ناپسند، انس زشت یارھاک با ده توأمیپسند
 عبارتند از:ھا  آن دهیپسند یھا خوی
گرفتند و به سخاوت  می گر سبقتیدیکدر باب سخاوت از ھا  عرب سخاوت: -۱

 ؛ن مورد سروده شده استیدر اھا  آن ه نصف اشعارک یینمودند تا جا می افتخار
 ردند.ک می وھشکل را نی، سخاوتمند را ستوده و بخشاندر اشعارآنان 

 یجز شتر یزیه چکآمد  می عرب یک یبرا یو سرما مھمان یاگر در شدت گرسنگ
سخاوت و  ینداشت، از رو ،ردک می را ادارهاش  خود وخانواده یه با آن تمام زندگک

 شت.ک می مھمان یرا برا، شترش ینواز مھمان
کند، این است که گاھی به  می را ثابتھا  عرب یکی دیگر از کارھایی که جوانمردی

نگین را خود ی بسیار بزرگ و سھا تاوان وھا  خاطر جلوگیری از جنگ و خونریزی، دیه
 و یکدیگر را در این زمینه از نسل کشی جلوگیری کنندکشیدند تا  می به دوش

 کردند. می ا، در این مواقع بر رؤسای دیگر قبایل فخرستودند و رؤس می
ردند، نه از آن ک می ه به خوردن شراب افتخارکن است یا ،شانیگر آثار جوانمردیاز د
 یراھ ،یه باده نوشکن خاطر یه بدکت افتخار دارد، بلیدن شراب، صالحیه نوشکجھت 

 نمود! می را در نظر آسان لو سخاوت بود و انفاق ما یبه جوانمرد
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است و ش جود و سخاوت یه معناکگفتند  می »رمک«، انگور کل به تاین دلیبه ھم
 دند.ینام می دختر انگور یعنی» رمکبنت ال«شرب انگور را 

ل یو مسا یه باده گسارکم ینیب می م،ینکفیب یت، نظریاگر به اشعار دوران جاھل
از اشعار را به خود اختصاص داده است. چنانچه عنتره بن شداد  یایآن، بخش ز یجانب
 ن سروده است:ی، در معلقه خود، چنیعبس

 بعــــد مــــا ةولقــــد رشبــــت مــــن املدامــــ
 

 ركـــــــد اهلـــــــواجر باملشـــــــوف املعلـــــــم 
 

ــــــــر ةبـزجاجــــــــ ــــــــراء ذات أس  ةصفـ
 

 قــــــــرنت بـــــــازهر بالشـــــــامل مقـــــــــدم 
 

 فـــــاذا شــــــربت فإننـــــــي مستهلـــــــك
 

 مل يكلـــــــم عـــــــريض وافـــــــرومــــــــايل  
 

 وإذا صـــحوت فـــام أقرصـــ عـــن نـــدي
 

 كـــــــام علمـــــــت شـــــــامئيل وتكرمـــــــيو 
 

دار، شراب نشان ینارھایسته شد، با پرداخت داکمروز ین یچون از گرما«ترجمه: 
خطوط برجسته بود؛ با  یه داراکدم ین شراب نوشیبلور یدم؛ در جامیفراوان نوش

، به حساب یھنگام، ثروتم را ب؛ در آن و سر به مھر بود نه تاباک یدست چپ از ساغر
 مکن ھمه سخاوت و بخشش، یه با اکاد است یقدر زآندادم و البته ثروتم،  می ن و آنیا

شم و خودت از ک نمی باز ھم از بخشش و سخاوت دست ایم، به خود یشود. وقت نمی
 ».یخبرسخاوت و اخالق من، با

را یداشت؛ ز می وا یازبقماررا به ھا  آن هکن بود ی، اسخاوتشان یامدھایاز پ یکی
ان ینوایپنداشتند و از سود قمار، به ب می سخاوت یھا راه از یکیرا  یبازآنان، قمار

ن سبب، یدادند. به ھم می نکیا سھم افزوده برندگان را به مسایردند و ک می کمک
قمار و  گناهِ «ه فرمود: کرد؛ بلک، قمار و شراب را حرام نیلکقرآن، از ھمان آغاز و ب

 ١».شتر استیده شان بیاز فا ،شراب
ه به عھد و کن بود یت، ایجاھلھای  عرب دهیدگر عادات و اخالق پسنیداز  -۲

ه کدانستند  میای  هدین و عقیبه عھد را د یوفا ھا، آن ردند؛ک می مانشان وفایپ
شته شدن فرزندان و کبه عھد،  یبه خاطر وفا یبند بودند و حتیسخت به آن پا

 قتین حقیشناختن ا یبرا نبود؛ای  هشان مسئلی، براھایشان شدن خانهران یو
ا و حاجب بن زراره یسموأل بن عاد ،یبانیبن مسعود ش یھان یھا داستان

                                                 
 .۲۱۹ :سوره بقره ک:ر. .١



 ٥١  سیمای جوامع دوره جاهلیت

 د.ییرا مطالعه نما یمیتم
و  یرفتن ذلت و خواریاز پذ یعزت نفس و خوددارھا  آن یویکگر اخالق نیاز د -۳

 یلیور بودند و خیدشمن شجاع و غ ربرابه در کنیا اش، جهید؛ نتظلم و ظالم بو
و  یذلت و خوار یه از آن بوکای  هلمکاز ھا  عرب .دادند می نش نشانکزود وا

دن آن دست به یشنبه مجرد  هکد، چنان متنفر بودند یرس می ، به مشامیپست
 ین راه قربانیپروا در ا ین سان بیبد نداشتند؛ کیر برده و از جنگ بایمشش

 انداختند. می به راه ینیخون یھا درگیری شدند و می
ار ک انجام یبرا یه وقتکن بود یده شان، ایگر از عادات جالب و پسندید یکی -۴

ه کز جلودارشان نبود؛ بلیچ چیس و ھکچیگرفتند، ھ می می، تصمیریخ
 انداختند. می به خطر ھا راه نگونهیجانشان را در ا

 م رایبود و افراد بردبار و حلھا  آن ۀدیگر صفات پسندیاز د یآرامش و بردبار -۵
برخاسته ه ک نده نسبت به خودشان قائل بودک یستودند؛ البته به خاطر عزت می

 ع اقدام به جنگیسر یلیخلذا  بود؛ھا  آن شجاعت و جسارت تینھا از
 .نمودند می

م دا به یو عدم گرفتار ینینشستن و صحرایاعراب، ساده ز یھا خوبی گریاز د -۶
 یو امانتدار یسترا ،ج آنیه نتاکش بود یھا نیرنگ و یفاتیفرھنگ تشرتمدن و 

 انت است.یب و خی، فررنگیو تنفر از ن
ره یجز ییایت جغرافیه به ھمراه موقعین اخالق گرانمایه اکم ینیب می بین ترتیدب

دن یشکبدوش  یبراھا  عرب ده شدنیجھان، سبب برگزر مناطق یت به سابالعرب نس
 شده است. یبشر جامعهو  یامت انسان یو رھبر ھا سختی الت وکمش

شد و حوادث ناگوار و  می یمنجر به شر و بد یشده گاھادیگرچه رفتار و فرھنگ 
 ه پس ازک؛ چرار بودیارزش و قابل تقدل، گرانبھا و باکآورد، اما در می دیرا پد کیدنادر
 یارک، ھمان نید و این نمایمأرا ت یبشر یتوانست تمام منافع اجتماع می اصالح کیاند

 ن تمدن را ساخت.یبھتر ھا، عرب ه اسالم، انجام داد و با اصالح فرھنگکاست 
م یت در تصمیمان، عزت نفس و قاطعیو پ به عھد یتوان گفت: پس از وفا یم

را یبوده است. زھا  عرب یاخالق یژگین ویبه عھد و سوگند، ارزشمندتر یو وفادار یریگ
داخت رفساد و رذالت پ ینکشه یتوان، به ر می ھا آرمان به یاراده و وفادار یرویتنھا با ن
اند  ز داشتهین یگریده دیپسند یھا ویژگی ھا، عرب ، برپا نمود.خوب و عادالنه یو نظام
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 م.ینک می بسنده ،شدهادی، به موارد ه ماک



 

 

 ج نسب و خانواده محمد

ه مورد اتفاق کبخش اول آن  ؛شود می میبه سه قسمت تقس ج امبر خداینسب پ
 ینھشروع و به عدنان مت ج امبریپاز سان و نسب شناسان است، یره نویشتر سیب

 ÷میشود و به ابراھ می عدنان شروع از، ج امبریشود. قسمت دوم نسب پ می
رده و کوت کس یروھگ اند، اختالف نموده ،سانیره نوین قسمت سیرسد؛ در ا می

از نسب  یبخشدر  اند. شمردهز بریرا پس از عدنان ن ج آن حضرتنسب نامه  ،یگروھ
در  ھم باح یرصحیح و غیصح، ÷تا آدم ÷یعنی در فاصله ابراھیم شانیانامه 

 ل آنیبه تفص کنیم و اینمود ج به نسب رسول خداای  هشتر اشاریخته است. پیآم
 م.یپرداز می

 -پسر ھاشم ،ه استیه اسمش شبکمد پسر عبدالله پسر عبدالمطلب مح بخش اول:
نامش که  – یپسر قص -ره استیمغ ،ه اسمشکپسر عبدمناف  -اسمش عمرو است

ه لقبش ک -پسر غالب فرزند فھر یعب فرزند لؤکالب فرزند مره پسر ک پسر -د استیز
بن  کپسرمال -. باشد می او منسوب ش بهیقر ۀلین مناسبت قبیو به ھم ش استیقر

اسمش عامر  -هکمه فرزند مدرینانه فرزند خزک پسر -س استیه نامش قک -النضر
 ١بن نزار بن معد بن عدنان. اس پسر مضریپسرال -است

سع پسر سالمان پسر عوص پسر بوز پسر قموال یپسر ھم دعدنان پسر أ بخش دوم:
دالف پسر طابخ پسرجاحم پسر یبن عوام پسر ناشد پسر حزا پسر بلداس پسر  یپسر اب

د پسر الدعا پسر حمدان پسر سنبر پسر یقر پسر عببض پسر عیپسر ع یناحش پسر ماخ
پسر افتاد  -صریشان پسر عیض پسر دیپسر ع یلحن پسر ارعویحزن پسر یپسر  یثربی

 پسر عوضه پسر عرام بن یپسر مز یھام پسر مقصر پسر ناحث پسر زارح پسر سمیپسر ا

                                                 
 ).۲/۵۲) و (۱۴تا  ۲/۱۱ن (یللعالم ة)؛ رحم۵/۶ح فھوم أھل األثر (ی)؛ تلق۲و ۱/۱ابن ھشام ( ةریس .١
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 ١بن اسماعیل بن ابراھیم علیھما السالم. داریق
ا یبن ناخور بن ساروع  -ه نامش آزر استک –بن تارح  ÷میھاابر بخش سوم:

 کبن الم ÷بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح ساروغ بن راعو بن فالخ بن عابر
رد بن یابن  -بوده است ÷امبریس پیند ھمان ادریه گوکابن متوشلخ ابن اخنوخ 

 ٢ھما السالم.یث ابن آدم علینان بن آنوشه بن شین قبل یمھالئ

 ج امبریانواده پخ
شھرت دارند؛ به خاطر پدر بزرگش ھاشم بن  یبه خاندان ھاشم ج امبریپ ۀخانواد
 امبرند،یواقع اجداد پ ه درک ھاشم و فرزندانش ۀنامیاز زندگ یبخشبه رو نیازا .عبدمناف

 م:یپرداز می
از  ییرایت حجاج و پذیت سقایمسئول میشتر گفتیه پکاست  وھمان عمر ،ھاشم .۱

نان را خرد و «: یعنیند: (ھشم الخبز) یگو می یآنان را بر عھده داشت؛ در عرب
ت غذا دادن به حجاج را برعھده داشت، یه تولکعمرو، از آن جھت  .»ردکد یتر

 (ھاشم) لقب گرفت.
 یه گذاریش پایقر یردن را براکوچ کسنت دو بار  هکاست  یسکن یاول ،ھاشم
آن زمان،  یه به مناطق تجارکم گر در زمستان ازیبار در تابستان و بار د یکنمود تا 

 د:یگو می ن بارهینند؛ شاعر در اکوچ ک

ـــــهوعمر ـــــد لقوم ـــــم الثري ـــــذي هش  ال
 

ــــــــة مســـــــنتني عجـــــــاف   قـــــــوم بمكـــ
 

ـــــــه الرحلتـــــــان كالهـــــــام  ســــــنت إلي
 

ــــــتاء   ــــــفر الش ـــــــافوس ــــــة األصي  رحل
 

رد؛ ک می قومش، نان خرد یه براکاست  یبزرگ مرد آن -ھاشم -عمرو«ترجمه: 
بنا نھاد؛  او ش رایقر یدو سفر بازرگانف بودند؛ یه گرسنه و نحکه در مک یومھمان ق

                                                 
را به  ج ن بخش از نسبت نامه رسول خدای، ایمان منصورپوریطبقات ابن سعد؛ عالمه محمد سل .١

ن بخش ی)؛ در رابطه با ا۱۷ -۲/۱۴ن (یللعالم ةنموده است؛ نگا: رحم ی، جمع آوریلبکت یروا
 وجود دارد. یخیدر منابع تار یادینسب نامه، اختالف ز

 ة)؛ رحم۶(ص یر از طبریالس ة؛ خالص۶ح فھوم أھل األثر، ص ی)؛ تلق۴-۱/۲ابن ھشام ( ةریس .٢
، اختالف وجود دارد و در ھا نام نیاز ا یمختلف، در برخ یخی) در منابع تار۲/۱۸ن (یللعالم

 اند. امدهی، نھا نام نیاز ا یازموارد، برخای  هپار
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 ».یو سفر زمستان یسفر تابستان
 ید، با سلمینه رسیمد چون به و شدشام  رھسپارتجارت  یند: ھاشم برایگو یم

او  ۀرد و در خانکبن نجار بود، ازدواج  یعد یله بنیاز افراد قب یکیه کدختر عمرو 
پدرش  ۀھمراه خانواد هک یدر سلم یباردارھای  ماند. باز دوباره به شام رفت، اما نشانه

وفات  ،نیا آمد و ھاشم، در غزه فلسطیم عبدالمطلب به دنکن شیاز ا . ان شدینما ،بود
 نمود.

ه در سرش ک یدیسف یخاطر مو ا آمد و بهیبه دن یالدیم ۴۹۷سال  عبدالمطلب در
پدرش  ۀخان رد عبدالمطلب را ،یسلممو. دیسف یعنیه یدند، شبیبه) نامی، او را (شبود
نداشت. ھاشم چھار پسر  ه خبریاز خانواده ھاشم از شب یسکثرب پرورش داد، اما یدر 

شفاء،  یھا نام هپنج دختر بنیز عبدالمطلب و  ه ول، نضیأسد، ابوصف یھا نام هداشت ب
 ١.داشت جنه و هیفه، رقیخالده، ضع

ت الله پس از یت آب و غذا دادن زائران بیه تولکم ی: جلوتر دانستعبدالمطلب .۲
نفوذ بود و در ف و بایشر یه مردک دیھاشم به برادرش مطلب بن عبدمناف رس

اض یه داشت، فک یداشت. مطلب، به خاطر سخاوت یت خوبین قومش موقعیب
 شد. می دهینام

ثرب یدر ای  هزادادره برکد ینشبه (عبدالمطلب) بزرگ شد، مطلب یه شک یزمان
 کد، چشمانش پر از اشیاو را د عبدالمطلب هک یثرب رفت، ھنگامین به یدارد؛ بنابرا

رد و خواست او را کار شد و او را در آغوش گرفت و او را بر شتر خود و پشت سرش سو
مادرش خواست  زمادرش نرفت. مطلب ا ۀبه بدون اجازیاما ش  ه ببرد،کبا خودش به م

خواھم  می رفت. مطلب گفت:ینپذ یبه را با خودش ببرد، اما سلمیه اجازه بدھد تا شک
 خدا. ۀنار خانک، ن پدرش ببرمیاو را به سرزم

مردم،  یه رفت. وقتکش به میعمو به بایاجازه داد و ش به،یب مادر شیترت نیبد
غالم مطلب است.  ،نیا :یعنیدند، گفتند (ھذا عبدالمطلب) یسر مطلب دبه را پشت یش

 فرزند ھاشم است.ام  هزادن پسر، برادریبر شما! ا ی: وامطلب گفت
ردمان) (ه مطلب در کنیبزرگ شد تا او ھمانجا  مطلب بود ۀبه، در خانیاز آن پس ش

ھده گرفت و با قومش عبه را به عک ۀخان تی(عبدالمطلب) تولبه یش ؛ردکوفات 

                                                 
 ).۱/۱۰۷ره ابن ھشام (یس .١
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و شرف  ین قومش چنان به بزرگواریشد و در ب می ه قبًال رفتارکنمود  رھمانطور رفتا
، مشھور نشده بود. عبدالمطلب نفوذ از پدرانش تا به آن اندازه یکچ یه ھکافت یشھرت 

اموال و  ،برادرش نوفل افت،یمطلب، وفات  ی. (وقتداشت شیان قوم قریدر م یادیز
ش یمردان قر ن عبدالمطلب ازیاز عبدالمطلب گرفت و غصب نمود. بنابرا مناصب را

ت یعموو ار تو کدھند. اما مردم گفتند: ما در  یاریش یه عمویخواست تا او را عل کمک
 ینجار بودند، اشعار یاز بنه ک ھایش داییبه ی ھا نام ب درین ترتیم. بدینک نمی دخالت

 خواست. کمکھا  آن نوشت و از
ه فرود کم یسوار به راه افتاد و در قسمت جنوب ۸۰با  یابو سعد پسر عداش  ییدا

 :گفتاش  ییاما دا .دین جا بمانیھم :رفت و گفتھا  آن عبدالمطلب به استقبال .آمد
نوفل  .رم. سپس نزد نوفل رفتیگ نمی آرامنم، کبه خدا تا با نوفل مالقات ن ندگ، سونه

د یاوریرم را بیش نشسته بود. ابو سعد گفت: شمشینار بزرگان قرکل، دریدر حجراسماع
، تو را یرا به او برنگردانام  هزادارث خواھر ن خانه، اگریقسم به خدا و پروردگار ا :و گفت

ش را گواه یر خواھم زد. نوفل گفت: به خودش برگرداندم و بزرگان قرین شمشیا با
سه شبانه روز ماند و حج عمره  عبدالمطلب رفت و ۀبه خان ابوسعدپس از آن گرفت. 

د، نوفل، فرزندان عبدشمس یشکنجا یار به اکثرب رفت و چون یبه سپس آورد و  یبجا
ت یحما ،ون خزاعهچمان ساخت. یه فرزندان ھاشم متحد و ھم پیمناف را علپسر عبد

ت، فرزند ما فرزند شما اسه کدند، گفتند: ھمان طور ینجار از عبدالمطلب را د یبن
 م.یت او سزاوارترینجار) به حما یزھست؛ ما از شما (بنین

د دارالندوه (محل ب ھمه وارین ترتیمناف از خزاعه بود. بده مادر عبدکبدان جھت 
 دادند یعبدشمس و نوفل را آشت یھاشم و بن ی) شدند و خزاعه، بنشیجلسات مھم قر

ن یه شد؛ چنانچه دراکدر فتح م یه عامل مھمکمان بود ین پیردند. ھمکمان یو ھم پ
 م گفت.یباب سخن خواھ

 ت عبدالمطلب اتفاق افتاد:یردوران تولده کم ینک می داد مھم اشارهیبه دو رو کنیا
 حفر چاه زمزم -۱
 لیاصحاب ف یماجرا -۲

 حفر چاه زمزم -۱
 یو جا یو نشان ندکه چاه زمزم را حفر کافت یعبدالمطلب در عالم خواب فرمان 
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ن به حفر چاه زمزم اقدام نمود و در آن یبنابرا ؛چاه ھم به او در خواب گفته شد
ی رد. از جمله تعدادکدا یرده بودند، پکر پنھان ام فراجرھم ھنگ ۀلیه قبکرا  ییزھایچ

 ۀخان یراب یرھا دربی، از شمشعبدالمطلب .ییطال یزره و دو آھو ی، تعدادریشمش
حجاج  زینو از چاه زمزم  نمود زانیرا ھم به درب خانه آو یطالی یخدا ساخت و دو آھو

 داد. می آب و زائران را
ش با یقر ،رون آمدیبش بآ ،یمتیاء قیدا شد و عالوه بر اشیچون زمزم دوباره پ

 یکز بر امور زمزم شریرا نھا  آن هکاو خواستند  و از عبدالمطلب اختالف نمودند
 ام، هافتیار اختصاص کن یبه امن ه تنھا کنیا گرداند. اما عبدالمطلب با استدالل به

سعد  یادو گر بنج نزدمه کمحا یه او را براکنیدار نبودند تا اش دست بریقر .رفتینپذ
ه کنمود  یینشان داد و راھنماھا  آن خداوند در راه به هکودند ببردند. از آنجا برنگشته 

افته است. آنجا بود یص یشده، تخصدایپ یمتیاء قیت زمزم و اشیتول یبرابدالمطلب ع
 یعبه قربانکنار کرا  یکیه اگر خداوند، به او ده، پسر بدھد، کرد کنذر ه عبدالمطلب ک
 ند.ک

 لیاصحاب ف یماجرا -۲
ه اعراب کرد کمن مشاھده یدر  یاشنجار یاالخت تام ۀندینما یشابرھه حب یوقت

در  ییسایلکنند، ک می ارت و طوافیعبه را زک ۀروند و خان می هکارت حج به میز یبرا
او را  یسایلکعبه برگرداند تا کرا ازھا  عرب ارتیق حج و زین طریصنعاء بنا نمود تا از ا

 نند.کارت یز
او شد  یسایلکرد ام ابرھه خبردار شده بود، شبانه ویه ازتصمکنانه ک یاز بن یمرد

ن شد ین مطلب، سخت خشمگیدن اینمود. ابرھه با شنف یثکو محرابش را با نجاست 
ت کعبه حرک ی، به سوعرموم، مشتمل بر شصت ھزار سرباز و با سپاه معروفش به نام

 ند.کران یعبه را وک ۀرد تا خانک
به راھش  یول بود. یف ۱۳تا  ۹ر شد. در سپاھش ال سوین فی، بر بزرگترخود ابرھه
 د.یه به (مغمس) رسکنیادامه داد تا ا

ورود  ۀو آماد خودش را ھم آماده نمود یل شخصینمود، فتر  آنجا سپاھش را آماده
چه بر ھر .دیلش خوابیفد، ین مزدلفه و منا رسی، ب(محسر) یبه واد یوقت .ه شدکبه م

 دند، به جلو نرفت، اما ھرگاه او را به طرف شمال و شرق و جنوبرل فشار آویف
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د. یبخوا می گرداندند، می عبهکرفت و چون او را به طرف  می دند، به سرعتیگردان می
ن، ابرھه و سپاھش را ال را فرستاد و پرندگیھمان حال خداوند، پرندگان معروف اباب در
را ھا  آن هکنین) درست شده بود، زدند تا ایه ظاھرًا از گل سخت (سفالک ییھا سنگ با

 دند.یه خرد گرداناکمانند 
 یکبا ھر پرنده، سه سنگ بود:  .پرستو و چلچله داشتندمانند ای  هجث ،پرندگان

ھر ر یک، به پھا سنگ نیشان. ایھا چنگالسنگ در منقار و دو سنگ مانند نخود در 
 شد. می کد و ھالیپاش می بدنش از ھم یاعضا ،ردک می که اصابت یسک

ھمچون ان ی. موج فراره پا به فرار گذاشتندکرده بودکن اصابتھا  آن ۀھا به ھم سنگ
 دند.یرس می تکافتادند و به ھال می گریدیک یخروشان بود و بر رو ییایدر

و  افتاد می بدنش یبند اعضاه بندکرد ک یو مرض یماریگرفتار بخداوند، ابرھه را 
ه کنگذشت  یرینده شده بود. دکپر یھمچون مرغ یدن به صنعا از شدت الغریتا رس

ترس  ه ازکان یشیقر .دیت رسکا به ھالان شد و ھمانجیافت و قلبش نماکشاش  نهیس
با  ،دندینگونه دیپناه برده بودند، چون سرنوشت سپاه ابرھه را اھا  و قلهھا  ابرھه به دره

 ن واقعه دریثر مورخان اکا ۀبنا به گفت ١.بازگشتند ھایشان نان به خانهیو اطمآرامش 
ل مارس یاوا ایه یاواخر فوره با کبوده  ج امبریروز قبل از والدت پ ۵۵ا ی ۰۵ماه محرم، 

 ،ج امبریش از والدت پی، په خداوندکبود  یشکشین، پیمصادف است. ا یالدیم ۵۷۱
 ت فرمود.یشان عنایبه خانواده ا

له ن قبیخدا دوبار بر اان و دشمنان کمشر هکدھد  می ، نشانت المقدسیخ بیارت
اند؛ چنانچه در سال  ، مسلمان بودهت المقدسینان بکه ساک یدرحال اند، ردهکغلبه 
ت یر بان، بیز رومین یالدیم ۷۰بختنصر آن را اشغال نمود. در سال  الدیم قبل از ۵۷۸

ره گردد و آن را یه چکم س نتوانسته است تا به حال برکچیره شدند، اما ھیالمقدس چ
ه کنیآن زمان بودند و با توجه به ا یقیه مسلمانان حقک ینصار یند؛ حتکاشغال 

رخ  یطین واقعه در شرایا ه مسلط شوند.کبر م بودند، نتوانستند کمشر ه،کنان مکسا
درآن زمان احباش د و چون ین نقاط متمدن آن زمان رسیه خبر آن به دورترکداد 

ھر چه  ن بودند ویمکشه دریھم ،انیرانین داشتند و اایو تنگاتنگ با روم یقو یارتباط
ان، پس یرانیر نظر داشتند، لذا بالفاصله ایآمد، ز می انمانشیپ ان و ھمیبر سر رومه کرا 

                                                 
 ر.یتب تفسکل در یر سوره فی: به تفسک) ر.۵۶-۱/۴۳ره ابن ھشام (یس .١
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آمدند.  می اد قدرت به حسابمران و روم، نیمن آمدند. درآن روزگار، این حادثه به یاز ا
ھمگان بدانند  عبه نمود تاک ۀخان یا را متوجه احترام و شرف و بزرگوارین ماجرا دنیا
در  ن حساب اگری. با اتس قرار داده اسیتقد مورد ده وین خانه را برگزیه خداوند، اک

ه آن کبود  یزیھمان چن یارد، ک می نبوت ین ادعاین سرزمیاز ا یسک یطین شرایچن
 یاریه در کده بود یپوش یمتکحو شرح ر ید و در واقع تفسنمو می ان اقتضاکزمان و م

ه فراتر از کن مسأله را یمت اکداشت و ح تاب وجودکاھل  ن در برابرکیخدا به مشر
 ه عبارتند از:کساخت. عبدالمطلب ده پسر داشت  می است، نمودارعالم اسباب 
 یبرخ داق، مقوم، صفار و عباس؛یبولھب، غر، ابوطالب، عبدالله، حمزه، ایحارث، زب

 یز برخین واند  بنام قثم را به آنان افزوده یازده پسر داشته است و پسری اند: گفته
ن گفته یھمچن اند. را ھم نام برده عبه و حجالکعبدالو زده پسر داشته یس اند: گفته

بنام قثم نداشته  یباشد و فرزند می داقیھمان غ ،ھمان مقوم و حجال ،عبهکشده: عبدال
 است.

ه، کضاء)، بره، عاتیم (بکیام ح :یھا نام هن عبدالمطلب شش دختر داشته بیھمچن
 ١.مهیو ام یه، أرویصف

دختر عمرو بن عائذ بن عمران مادر عبدالله، فاطمه . ج عبدالله پدر رسول خدا .۳
ن فرزند عبدالمطلب و از یباتریز ،باشد؛ عبدالله می بن مره قظهیبن  بن مخزوم

 ،ش از ھمه دوست داشت و اوی، او را بدامنتر بوده است؛ عبدالمطلب کپا ھمه
ن سان یبد .رده بودکرا اش  یت قربانیه عبدالمطلب، نکاست  یسکھمان 

 ح) گرفت.یلقب (ذبعبدالله، 
 ب به چشم خودین ترتید و بدیعبدالمطلب به ده تن رس انه تعداد پسرک یھنگام

 تیاو حما ه ازکده و صاحب ده فرزند پسر شده یه به مرادش رسکمشاھده نمود 
 .رفتندیز پذیان گذاشت؛ پسرانش نیت نذرش را با آنان درمینند، نک می

را ھا  آن مخصوص قرعه نوشت و یھا چوب فرزندانش را بر یھا نام بنا بر رسمشان،
، قرعه به نام عبدالله افتاد؛ نمود یشکبت ھبل داد و چون قرعه  به نگھبان مخصوص

 به خاطرعبه شد تا ک ۀخان ۀبرداشت و روان یدارکن عبدالمطلب، عبدالله را با یبنابرا
ز برادرش یمخزوم و ن یاز بن ھایش داییخصوصًا  ،شیند. اما قرکاو را ذبح  ،نذرش

                                                 
 ).۶۶، ۲/۵۶ن (یللعالم ة، رحم۹و  ۸ح فھوم أھل األثر، ص یتلق .١
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 ار باز داشتند.کن یابوطالب، او را از ا
ه نزد جادوگر کد شنھاد دادنینم؟ به او پکنذرم چه  عبدالمطلب گفت: پس با

چوب و اسم ده شتر را  یکعبدالله را بر نام او دستور داد  جادوگر به معروف آنجا برود؛
در  ،تادند. اگر باز ھم قرعه به نام عبدالله افک یشکسد و قرعه یگر بنوید یبر چوب

شود و آنگاه  یش راضیفتد تا خدایه قرعه بنام شتران بکنیتا ا دیفزایھرمرحله ده شتر ب
 .ندک یقربانشتران را 

، ردک می یشکه قرعه کنمود؛ ھر بار  یشکدستور جادوگر قرعه  به بناعبدالمطلب 
وقت قرعه ، آن دیه تعداد شتران به صد تا رسکنیاآمد تا  می  رونینام عبدالله به بقرعه 

 بنام شتران در آمد.
وانات درنده از گوشت یو ح ھا انسان عبدالمطلب شتران را ذبح نمود و گذاشت تا

 ند. یاستفاده نما یقربان
ه از ده شتر ین واقعه دیه پس از اکه ده شتر بود ید ،شیرسم قر نا بهدر آن زمان ب

ه اعالم یرا به عنوان د شترن صد یآمد ھم ه اسالمک یافت و ھنگامیر ییبه صد شتر تغ
 نمود.

 یعنیح ھستم؛ یو ذبفرزند د ،فرمود: من می هکت شده است یروا ج امبریاز پ
 ١.عبدالله ل و پدر آن حضرت،یاسماع

ب را به ازدواج عبدالله الکب بن عبدمناف بن زھره بن ھو ، آمنه دخترعبدالمطلب
رفت و  می ش به شماریزن قرن ین زن در آن روز از نظر نسب و مقام بھتریه اکد ردر آو

ن زن یاز نظر نسب و شرافت بود. عبدالله با اھا  آن نیزھره و بھتر یسردار بن ،پدرش
نه یدن خرما به مدیخر یبرارا عبدالمطلب او  کیه ازدواج نمود و پس از اندکدر م

 ش بهیقر ۀتجارت به شام فرستاد. چون از شام با قافل یبرازگفته شده ین فرستاد و
 کبه خا ینابغه جعد ۀو در خاننمود نه فوت یض شد و درمدیمر آمد، در راه می هنیمد

اتفاق  ج امبریساله بود و وفاتش قبل از تولد پ ۲۵عبدالله ھنگام وفات  .سپرده شد
بدالله دو ماه پس از تولد ع اند: گفته یاما بعض .دباورن نین بر ھمیثر مورخکا ؛افتاد

                                                 
 ،خ عبداللهیالرسول از ش ةری)، مختصر س۲/۸۹ن (یللعالم ةرحم .)۱۵۵ -۱/۱۵۱ابن ھشام ( ةریس .١

 .۲۳و  ۲۲، ۱۲ص 
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 ١افته است.یوفات  ج امبریپ
 از نوع خودش ه درکه را ین مرثید، آمنه ایه رسکچون خبر مرگ عبدالله به م

 است، سرود: ھا  هین مرثیباتریز

ـــم ـــن هاش ـــن اب ـــاء م ـــب البطح  عفاجان
 

 جـــــاور حلـــــدا خارجــــــا يف الغمــــــاغمو 
 

ـــــــا ـــــــوة فأجابـه ـــــــايا دع ـــــــه املن  دعت
 

 ومـــا تركـــت يف النـــاس مثـــل ابـــن هاشـــم 
 

ــــــره ــــــلون سـري ــــــوا حيم ـــــية راح  عش
 

ــــــي التزاحـــــــم  ــــــحابه فـ ـــــاوره أصـ  تع
 

 ريبهــــــاوفـــــإن تـــــك غالنـــــه املنايـــــا 
 

ـــــراحم  ــــري التـ ـــــاءً كث ــــان معط ـــــد ك  ٢فق
 

 ردده شد و یچیفن پک یالبال ،ھاشم ماند و یتھ ،ھاشم بطحا، از پسر: «یعنی
! قاصدان یرد؛ آرکزاجابت یاو را فراخواند و او ن ،د. مرگیدفن گرد یگریگورستان د

ه تابوت او را کگذارند؛ شامگاھان  نمی ان مردمیم ھمچون پسر ھاشم را در یسک، مرگ
؛ ھر ینمودند؛ آر می تش را دست به دستردند، دوستانش در ازدحام، تابوک می حمل

 ».مھربان بود واقعًا سخاوتمند و ،، او را ربود، اما اوچند مرگ
ز ینک یکگوسفند و  یتمام آنچه از عبدالله ماند، عبارت بود از: پنج شتر، تعداد

 ز بود.ین ج ه رسول خدایه داکمن یاام  هینکا ه بکبه نام بر یحبش

                                                 
 ).۲/۹۱ن (یللعالم ة؛ رحم۴۵ص  یاز محمد غزال ةری)؛ فقه الس۱۵۸، ۱/۱۵۶ابن ھشام ( ةریس .١
 ).۱/۶۲طبقات ابن سعد ( .٢





 

 

 از تولد تا بعثت ج امبریپ

 ج امبریدت پوال
ع یربه، بامداد روز دوشنبه نھم کھاشم، در شھر م یامبران در شعب بنیسرور پ
ست و یا بیستم یروان، برابر با بیخسرو انوش ین سال پادشاھیل، چھلمیالف االول عام

مان یدانشمند بزرگ محمد سل قیبر تحق ، بنایالدیم ۵۷۱ل سال یدوم ماه آور
 ١ا آمد.یشناش محمود پاشا، به دنو محقق اختر یمنصورپور

 از ج حمدزادن م گفته است: ھنگام ج امبریه مادر پکند ک می تیابن سعد، روا
امام احمد  .و روشن شد ین، نورامشا یآن قصرھا ۀلیه بوسکرون شد یب یوجودم نور

ت ین روایه به اکرده کنقل  سهین مضمون از عرباض بن ساریھم به یگریت دیروا
 ٢ند.ک می دییاست و آن را تأ یکنزد

تحول بزرگ بوده  یکه نشانگر کامبر رخ داده یھنگام تولد پ یه حوادثکت شده یروا
ن، ایمجوس ۀدکآتش آتش ست؛کھم ش در یسرکوان یا یھا ستون است: چھارده تا از

اچه فرو یخت و آب دریاچه ساوه فرو ریو معابد اطراف درھا  نشتک خاموش شد؛
 ٣د.یشک

بزرگش پدربه را فرستاد تا  یسکمتولد شد، مادرش  ج امبریه پک یھنگام
را  ج امبریآمد و پ یبدھد. عبدالمطلب با خوشحالمژده را اش  عبدالمطلب تولد نوه

نمود و اسمش را محمد  یارزعبه شد و دعا نمود و خدا را سپاسگکگرفت و وارد 
در روز ھفتم او را  ،ی. وسابقه نداشتھا  عرب نین در بیش از ای، پن اسمیا .گذاشت

 ٤بود.ھا  عرب ختنه نمود، چنانچه عادت

                                                 
 ۲۲و  ۲۰)؛ اختالف در ۳۹و  ۱/۳۸ن (یللعالم ة)؛ رحم۱/۶۲( یةاإلسالم خ األممیمحاضرات تار .١

 است. یالدیم ھای تقویماز اختالف  یناش ل، یآور
 ).۱/۶۳؛ ابن سعد (۱۲، ص یخ عبدالله نجدیالرسول از ش ةریمختصر س .٢
 )۱۲۷ -۱/۱۲۶دالئل النبوه، ( .٣
 ) ۱/۶۲ه(یخ األمم اإلسالمیمحاضرات تار .٤
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 ١.ا آمدیتنه شده، به دنخ ج ه آنحضرتکن گفته شده یھمچن
ز ینکه بی، ثودر دایھفته ش یکرا به مدت  ج امبریه پک یسکن یشته ازمادر، اولگذ

ر داد؛ یخوارش مسروح شریھمراه با فرزند شه آن حضرت را کلھب بود آزادشده ابو
ر داده بود و پس از آن به ابوسلمه بن یشز یش از آن حمزه پسر عبدالمطلب را نیپ

 ٢ر داد.یھم ش یمزوخعبدالله م

 سعد یله بنیحمد در قبم
ه یو باد ییروستاھای  هیدا را به ھایشان ه بچهک داشتندعادت ن یشھرنش یھا عرب

تر و اعصابشان یمصون بمانند و جسمشان قو شھر یھا بیماری ن بسپارند تا ازینش
 اموزند.یرا ب یح عربیزبان فص ،و در گھوارهد تر گردسالم

از  یه او را به دست زنکنیبود تا اای  هیبه دنبال دا ج امبریپ یز براینعبدالمطلب 
ه، حارث بن میب سپرد؛ شوھر حلیذؤ یمه دختر ابیر به نام حلکسعد بن ب یبن

 ج امبریپ یبرادران و خواھران رضاع له بود.ین قبیبشه از ھمک یه ابینکبا  یعزعبدال
ا جذامه دختر حارث یسه دختر حارث و حذافه یعبارت بودند از عبدالله پسر حارث و ان

 )،ج رسول خدا یعموان بن حارث بن عبدالمطلب (پسریسفما است و ابویه ھمان شک
ه ک یھمان زن افته بود وی ر پرورشکسعد بن ب یبنز در ین ج امبریپ یحمزه عمو

ن یبنابرار داد؛ یرا ش ج امبریپ بود و مهیحل ۀروز در خان یک ،ر داده بودیش حمزه را
 ین زن از بنیبه و از طرف ھمیامبر است: از طرف ثویپ یریحمزه از دو جھت برادر ش

 ٣سعد.
، آن حضرت  ات وجودکل گرفته بود، از بریرا تحو ج امبریه پک یمه از روزیحل

ه از کم یشو می مه ھمراهیبا حل کنیا .ه او را به شگفت واداشتکد ید یادیز یزھایچ
 د.یگو می آن ماجرا

سعد بن  یاز زنان بن یرخوارم با جماعتید: به ھمراه شوھر و فرزند شیگو می مهیحل

                                                 
ده است. یدر ابن باره به ثبوت نرس یثید: حدیگو می میبن ق، ا۴ح فھوم أھل األثر، ص ینگا: تلق .١

 ).۱/۱۸۰(زادالمعاد، 
 .۱۳، ص یخ عبدالله نجدیاز ش ج ره الرسولی؛ مختصر س۴ح فھوم أھل األثر، ص یتلق.٢
 ).۱/۱۹زادالمعاد( .٣
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ز ی، ھمه چیسالکم؛ قحط و خشیشده بود رونیر بارخویشھای  دنبال بچهه ر بکب یبن
 ما را از ما گرفته بود.

 ریقطره ش یک یه حتکم یھم داشت یریبودم؛ ماده شتر پ یدیمن سوار بر االغ سف
ما را از خواب شب بازداشت و در  ،ستیگر می یه از گرسنگکای  هبچپسره یداد! گر نمی

ببارد  یه بارانکم یدوار بودین حال سخت امیند. با اکر یه او را سکنبود  یزیپستانم چ
ف بود یگران ھمراه شدم؛ اما االغم ضعیحل شود. سوار بر ھمان االغ، باد  ،نالتماکو مش
 گران دشوار بود و آنان را ناراحتیبر د ،موضوعن یا افتادم. می گران عقبیو ازد

م، رسول یرخوار پرداختیشھای  بچه یم و به جستجویدیه رسکبه م یرد؛ وقتک می
م یتی ،میدیفھم می هکن یھم ما؛ ھمه ردندکرده عرضه یزنان ش یکایکرا به  ج خدا

د بسته یام کودکما به پاداش پدر  ۀرا ھمیز م؛یردک می یرفتن او خودداریاز پذ  است،
 ینند؟ (پاداشک می ارکا جدش چه یدارد؟ مادر ای  هدیم، چه فایتیم: یگفت می م ویبود

گرفتند، اما  یرخوارانیخودشان ش یھمه زنان، برا .دھند) نمی به ما ،میه انتظا ردارک
ان یمدره کبخدا قسم خوش ندارم  :افتم. لذا به شوھرم گفتمین یرخواریش کودکمن 

 لیم را تحویتین ین ھمی، بنابرابازگردم کیودکگرفتن ل یتحوھمراھانم فقط من بدون 
ما در او  ید خداوند، برایندارد؛ شا یالکو گفت: اش ردکموافقت  . شوھرمرمیگ می
ل گرفتن او واداشت، یآنچه مرا به تحو د: رفتم و او را گرفتم؛یگو می قرار دھد. یتکبر
 افتم.یاو ن ر ازیغای  هه بچکن بودیا

م پر یھا پستان وستم و چون او را در دامن خود نھادم،یاروان پکاو را گرفتم و به 
راحت  ،ر شد و ھر دوید و سیر شد و برادرش ھم آشامید و سیر شد. او آشامیش

 توانست بخوابد. نمی ش از آن فرزندمیه پکدند حال آنیخواب
شده  ریشش پریھا پستان هکداه متوجه شگان رفت و نامھمسرم به سراغ ماده شتر

 یمال خوشکم و آن شب را با یر شدیس ما یھر دوه کم یدیر دوشیاست. آنقدر ش
د ه نوزاکنیند مثل اگبخدا سو یدان می !مهیحل گفت: ، شوھرمه شدکصبح م. یدیخواب
 ن باشد.یدوارم چنی: امو من گفتمایم  را گرفته کیمبار

ز یرا ن ج سوار االغ شدم و رسول خدا؛ من میردکت کد: حریگو می نیمه ھمچنیحل
از  یکچ یه ھکگرفت  می شیاروان پکچنان از االغم با خود برداشتم. بخدا سوگند 

دختر  یگفتند: ا می ه ھمراھانمک ید؛ طوریرس نمی او یاروان به پاک یھا االغ
ه با آن کست ین، ھمان االغ نیم. مگر این تا ما ھم برسکصبر ؟!ب! چه خبر شدهیابوذؤ
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بخدا سوگند  :گفتند می چرا بخدا قسم خودش است. آنان :گفتم می ؟ ویآمده بود
 ش آمده باشد.یپای  هدمسئلیبا

تر کرا خش ینیچ سرزمیم، بخدا قسم ھیدیرس -سعد  یبن -ن خود یبه سرزم یوقت
ھا  شب م،یه رسول خدا را ھمراه خودآوردک یحال وقت نیا م؛ بایسراغ نداشتاز آن 

 ر بود، بریشان پر از شیھا پستان شده بودند و ریامًال سکه ک یحال در گوسفندان ما
گر یس دکچیه ھکو حال آنم یدیآشام می م ویدیدوش می را ھا ر آنیش ،گشتند و ما می
امر، باعث  نیا ؛نبود یرید و در پستان گوسفندانشان شیدوش نمی ر ھمیقطره ش یک

وسفندان گه کد یچرا ببر یبرا فندان را ھمانجاسند: گوینان منطقه بگوکه ساکشد 
 برند. می مه رایحل

و چون دو سال از عمر او،  میردک می خدا را مشاھدهت کر و بریو خ یھمواره افزون
ھای  بچهبه رشد پسر یه شباھتکرد ک می ر گرفتمش و او چنان رشدیاز ش  گذشت،

 شده بود. کیپسر بچه چاال یه او در دو سالگک یگر نداشت، طورید
ن امر، یم و ھمیده بودیاز او د یدایات زکبر آن او را نزد مادرش بردم؛پس از 

ردم و گفتم: چه کن با مادرش صحبت یم. بنابرایبود تا او را ھمچنان نگه دارای  هزیانگ
بر او از  ،را منیز ؛شد می ماند تا بزرگتر می ش مای، فرزندم پیداد می خوب بود اجازه

 ١رد و او را به ما برگرداند.کموافقت ه کنیاردم تا کترسم. آنقدر اصرار می هکم یوبا
 وا پنج ساله شد یه چھار کنیماند تا ا یسعد باق یان بنیدرم ج امبرین سان پیبد

ھمراه  ج ند: محمدک می تیمسلم از انس روا رخ داد. ج ن حضرتآان شّق صدر یجر
د و یخوابانشان رفت، او را گرفت و ینزد ا ÷لیه جبرئکرد ک می یبازھا  بچهپسر

و  را جدا کردای  هه خون بستکز آن ترون نمود و ایافت و قلبش را بکرا شاش  نهیس
ن با آب زمزم شست و یزر یشتتقلبش را در طان است. سپس ین، سھم شیگفت: ا

ن صحنه، دوان یدن ایبا د ھا، بچهش گذاشت؛ یرد و بر جاکجمع و جور  راآن آنگاه 
شتافتند و  ج محمد یشته شد! ھمه به سوکمه رفتند و گفتند: محمد یدوان نزد حل
 ٢ده بود. یه رنگش پرکافتند ی یاو را در حال

 

                                                 
 )۱۶۴ – ۱/۱۶۲ره ابن ھشام(یس .١
 ).۱/۹۲ح مسلم، باب اإلسراء (یصح .٢
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 ازگشت به آغوش مادر مهربانب
 یرگرداند و تا شش سالگشد و او را به مادرش ب کنامیمه بیحل ،انین جریپس از ا
 ١بود. رھمراه ماد

ثرب برود. یارت قبر او در ید به زیمناسب ددش یبه شوھر فق یآمنه به پاس وفادار
 یسرپرست و و منیو خدمتگزارش ام ا - ج محمد –مش یتین آمنه با فرزند یبنابرا

 یکد. یثرب گردی یرون شد و راھیه بکم از یلومترکیپانصد  یسفر یعبدالمطلب برا
ش یماریمار شد و بیثرب ماند و سپس بازگشت. ھنگام بازگشت از سفر در راه بیماه در 

 ٢افت.ینه وفات یه و مدکان می(ابواء) درم ۀد و در منطقیسخت گرد

 بزرگ مهرباندر پناه پدر
ه محبتش به نواده ک یحالدر ه آورد؛ کرا با خود به م ج عبدالمطلب، محمد

گذشته  یھا زخم هکگرفتار شده بود  یبتیمش به مصیتی. نوه ه بودشتر شدیمش بیتی
 رد. ک می را ھم تازه

 ابراز یتحبسوخت و به او چنان م می مشیتینوه  یدل عبدالمطلب برااین رو  از
 گاه او را تنھاچیداشت. لذا ھ نمی از فرزندانش ابراز یکچ یه در حق ھکرد ک می

 ۀید: در سایگو می داد. ابن ھشام می حیشه او را بر فرزندانش ترجیگذاشت و ھم نمی
به احترام  فرزندان عبدالمطلب،تمام  ؛ردندک می عبدالمطلب فرش پھن یعبه براک ۀخان

 فرش یبود، روونھال ه نک ج آن؛ اما محمد ی، نه رونشستند می پدر اطراف فرش
ام  هن بچیگفت: ا می خواستند مانع شوند، عبدالمطلب می شیعموھا ی. وقتنشست می

ز انداریز یرو ج است. سپس با محمد ین و منزلت خاصشأ یرا او دارای، زدیرا بگذار
 ج ه محمدک یارکھر د و از یشک می نشست و بر پشتش دست می مخصوص خود

 ٣شد. می رد، عبدالمطلب خوشحالک می
، یوعبدالمطلب پدر بزرگ  ج امبریاز عمر پسال و دو ماه و ده روز  ۸با گذشت 

                                                 
 )۱/۱۶۷ره ابن ھشام (ی؛ س۷ص  ،األثرح فھوم أھل یتلق .١
)؛ فقه ۱/۶۳ه (یخ األمم األسالمی؛ محاضرات تار۷ح فھوم أھل األتر، ص ی)؛ تلق۱/۱۶۸ابن ھشام ( .٢

 .۵۰ف ص  یره غزالیالس
 )۱/۱۶۸ابن ھشام ( .٣
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 ج محمد یمورد سرپرست ، به پسر بزرگش ابوطالب درش از وفاتشیوفات نمود. او پ
 ١پدرش بود. یامبر و برادر تنیپ یعمو ،ابوطالبرد. کت یوص

 مهربان یدر دامان عمو ج محمد
او را ھمراه ، محمد یونمود؛  می ینگھداراش  زادهدروه از براین شیابوطالب به بھتر

داشت و حرمت و احترام  می شتر دوستیفرزندانش ب ۀاو را از ھم ید و حترکپسرانش 
 ل بود.یاو قا یبراای  هژیو

 ،ت از اویبود و در حما ج بان محمدیه پشتراواز آن پس تا چھل سال، ھم ب،ابوطال
 محور تمام ابوطالبنمود.  می رد و با تمام توانش از او دفاعک نمی غیدر یوششکچ یھ از

بنا نھاد. اش  از برادرزاده یبانیت و پشتیش را بر اساس حمایھا دشمنی و ھا دوستی
 م آورد.یخواھ ن موارد رایاز اای  هدرادامه نمون

 شود ی، از ابرها طلب باران ماش با چهره
ه وارد شدم و اھل کد: به میگو می هکند ک می ر از جلھمه بن عرفطه نقلکابن عسا

ه کن میطالب! سرزمابو یالب گفتند: اش، به ابوطیبردند؛ قر می بسر یسالکه در خشکم
ن. با کا و طلب باران ی؛ بان گرسنه ماندندیو چارپا ھا انسان فرا گرفته و یسالکرا خش

 یابرھا ه برکد یرس می تابان به نظر یدیه ھمچون خورشکھمراه بود  ینونھال ،ابوطالب
نوجوان بودند. ابوطالب، او را گرفت و  یند و در اطرافش تعدادکاف می پرتو یسترکخا

از  ید، آن نوجوان، انگشتان ابوطالب را گرفت؛ در آسمان اثریعبه چسبانکپشتش را به 
وه و صحرا، کب دشت وین ترتیدند؛ بدیبار یدر پ یابر نبود؛ ابرھا از ھر سو آمدند و پ

 د. یسرسبز و خرم گرد
 د:یگو می هکند؛ آنجا ک می ن ماجرا اشارهیابوطالب، به ھم

ـــــهو ـــــامم بوجه ـــــقي الغ ـــــيض يستس  أب
 

 لألرامـــــــل ةثـــــــامل اليتـــــــامي عصـــــــم 
 

مان است و پناه یتیشود و غمخوار  می به چھره او طلب باران هک ییرودیسف« :یعنی
 ».وه زنانیب

 

                                                 
 .۷ح فھوم أھل األثر، ص ی)؛ تلق۱/۱۶۹ن ھشام (یا .١
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 راهب یرایبح
ن گفته شده است دوازده سال و یدوازده ساله شد (ھمچن ج چون رسول خدا

 شام برد. یاو را با خودش به سفر تجارت ،ابوطالب ،)دوماه و ده روز
ھای  از قصبه یکیه کدند یشام رس یلومترکیدر چند  یبه بصر ر شامیدر مس

ر سلطه یه زکبود  ینیرفت و جزو آن دسته از مناطق عرب نش یبه شمارم وران)ح(
 :ندیه گوکرد ک می یرا زندگیبحمعروف به  ین شھر راھبیداشت؛ در ا ان قرا ریروم

 رایاستراحت آنجا فرود آمد، بح یاروان، براکه ک یس) بوده است. ھنگامینامش، (جرج
 یحرف یتجارتھای  را معموًال با قافلهیه بحکبود  یدرحال نیرا مھمان نمود. اھا  آن

 ،ه دستش را گرفته بودک یدر حاللذا را از صفاتش شناخت؛  ج امبری، پیزد؛ و نمی
ان، یجھان یبرا یان است؛ خداوند او را به عنوان رحمتین پسر، سرور جھانیگفت: ا

 هک یماھنگ«را گفت: یبح »؟یفھم می جاکاز «د: یابوطالب پرس». ردکمبعوث خواھد 
و درختان به سجده افتاده بودند و  ھا سنگ د، تمامیآمد می ن طرفیاز گردنه به ا

شناسم  می او را از خاتم نبوتش ،نند؛ منک نمی امبر سجدهیپ یاحجار و اشجار، جز برا
 مانیھا کتاب او را درھای  باشد. ما نشانه میاش  ان دو شانهیم یبیه ھمانند سک

دا امبتا ه برگرداند کرا به م محمده کاز ابوطالب خواست  رایآنگاه بح .»مینیب می
را با  ج ن ابوطالب محمدیبرسانند. بنابرا یبیان او را در شام بشناسند و به او آسیھودی

 ١ه برگرداند.کاز غالمانش به م یتعداد

 جنگ فجار
ش ین نبرد، قریا یسو یکپانزده ساله شد، جنگ فجار رخ داد. در  ج امبریپ یوقت

 یالن؛ فرماندھیس عین جنگ قیا ینانه بودند و در آن سوک یمانانش از بنیم پو ھ
 یشتریه سن و سال و شرافت و احترام بکه بود یحرب بن ام ۀعھده ب ھا کنانی ش ویقر

 داشت.

                                                 
ن یل ای). در ذ۱۸۳ -۱/۱۸۰؛ ابن ھشام (۱۶ص ، ینوشته عبدالله نجد ج ره الرسولیمختصر س .١

ه البته کبالل رابه ھمراه آن حضرت فرستاد  ،سرکه ابوبک، آمده است یت ترمذیماجرا به روا
 ج آن حضرت یھنوز در آن زمان نبوده و اگر ھم بوده، ھمراه عمو سرا باللینادرست است؛ ز

 نگا: زادالمعاد. .سرکبوده و نه ھمراه ابوب
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را ن جنگ یروز شدند. ای، پھا کنانی س بود، اما ھنگام ظھریاز ق یروزیدر ابتدا پ
حرام و حرمت حرم را پاس  یھا ماه ، احترامدر آن هک دندینامن خاطر جنگ فجار یبد

 نداشتند.
 ١داد. می ریش تیز حضور داشت و به دست عموھاین ج امبرین جنگ پیدرا

 لف الفضولح
 از یکی -قعده یدر ماه ذبا نام حلف الفضول  یمانین فجار، پیپس از نبرد خون

ن ی. امان جمع شدندیپن یاز ا یبانیپشت یل عرب برایه قباکبسته شد  -حرام یھا ماه
الب و ک، زھره بن یزعاسد بن عبدالاز: بنوھاشم، بنوالمطلب، بنو ل عبارت بودندیقبا

به خاطر سن و شرافتش گرد آمدند  یمیعبدالله بن جدعان ت ۀ، در خانآنان.م بن مرهیت
حقش را از ظالم دھند و  یاریه او را کنیابند مگر ایه نکدرم یه مظلومکمان بستند یو پ
ه خداوند، او را به کنیو پس از ا ردکت کمان شرین پیدر ا ج امبر خدایپ .رندیبگ

 یمانی، در پیمیعبدالله بن جدعان ت ۀمن، در خان :گفت می د، ھموارهیبرگز یامبریپ
ن ی، مرا به چنیسک کنیاگر ا .م محبوبتر از شتران سرخ مو بودیه براک مردکت کشر

 ٢نم.ک می ، فرا بخواند، اجابتیمانیپ
ند: یگو می .ختیانگ می ه تعصبات را برکبود  یتیرسوم جاھل یمان، منافین پیروح ا

ه آورد؛ عاص کفروش به م یرا برا ییاالکد) یاز (زب یه مردکن بود یمان، این پیعلت ا
 :مانانشی، از ھمپیدیزب ید و حقش را نداد؛ مردیش را از او خریاالک یبن وائل سھم

به  یسکخواست، اما  کمکگرفتن حقش  یبرا یعبدالدار، مخزوم، جمح، سھم و عد
ه کخواند  یس رفت و با آواز بلند، اشعاریق یوه ابک فراز رد. لذا آن مرد، بیدادش نرس

 .ردک می تیاکحتش یاز مظلوم
ن ید این مرد، بایچرا ا«ن حالت، بانگ بر آورد: یدن ایر بن عبدالمطلب، با دیزب

 ؟ »س باشدک یتنھا و بن یچن
 یو برا  ل دادندکیمان جوانمردانه را تشیم، پیشتر نام بردیه پک یسانک، پس از آن

                                                 
ه یخ االمم اإلسالمی، محاضرات تار۲۶۰ره العرب، ص ی) ؛ قلب جز۱۸۷ -۱/۱۸۴( ابن ھشام .١

)۱/۶۳.( 
 .۳۱و  ۳۰ص  ،ج ّر الرسولی)؛ مختصر س۱۳۵و  ۱/۱۱۳ابن ھشام ( .٢
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 ١، نزد عاص بن وائل رفتند.یدیگرفتن حق آن مرد زب

 ارکسب و ک یر پد
وجود  یات متعددینداشت؛ اما روا یار مشخصکش، یدر آغاز جوان ج رسول خدا

 یز برایه نکدر م٢چرانده است. می سعد، گوسفند ینزد بن شه در دوران اقامتکدارد 
 ٣چراند. می راط گوسفندیق چند ه در برابرکاھل م

به شام رفت؛ ل جهیه خدیبه قصد تجارت، با سرما یست و پنج سالگیدر سن ب
بازرگان و سرآمد و ثروتمند بود. او  ییلد، بانویجه دختر خوید: خدیگو می ابن اسحق

 نند.کش تجارت یبرا ،به صورت مضاربه اش، هیگرفت تا با سرما می ارکرا به  یمردان
 یو صداقت و بزرگ منش یآوازه امانتدار یشه بودند. وقتیتاجرپ یز مردمانیش نیقر
اش  هیرماشنھاد نمود تا با سیرا نزد او فرستاد و پ ید، شخصیجه رسیبه خد ج محمد

گران یاز د یشتریاو مزد ب ه بهکن قول داد یھمچن یام برود؛ وتجارت به ش یبرا
رفت یھم پذ ج امبریز با آن حضرت فرستاد. پیا نسره ریجه، غالمش میخواھد داد. خد

 ٤شام شد. یسره راھیو با م

 جهیزدواج با خدا
در ای  هت، به اندازکو بر یآثار امانتدار ،ه بازگشتکاز شام به م ج امبریپ هک یھنگام
و  ھا خوبی ز تمامیسره نیم .بقه نداشتسا آن ش ازیه پکان بود یجه نمایاموال خد

 رد.کجه بازگو یخد یده بود، براید ج ه در این سفر از محمدکرا ای  هدیصفات پسند
رده بودند؛ اما ک یجه خواستگاریش، از خدیاز بزرگان و سرداران قر یاریبس ،شتریپ
رازش را با افت و یرا اش  جه گمشدهین خدان سیرده بود. بدکآنان را رد  یکایکجه یخد

رفت و موضوع را به او گفت. آن  ج امبریسه، نزد پیان نھاد. نفیسه دختر منبه در مینف
 یز نزد عموینھا  آن رد؛کش مطرح یعموھا یشد و موضوع را برا یراض زین حضرت

رد کجه ازدواج یبا خد ج امبریب پین ترتید. بردندک یه رفتند و از او خواستگارجیخد

                                                 
 .۳۱و  ۳۰ص  ،ج الرسول ةریمختصر س .١
 ).۱/۱۶۶ابن ھشام ( .٢
 .۵۲ص  ی،از محمد غزال ةریفقه الس .٣
 )۱۸۸و  ۱/۱۸۷ابن ھشام ( .٤



 ج سیرت رسول اکرم  ٧٢

 ت نمودند.کمضر در جشن ازدواج شر ۀلیھاشم و بزرگان قب یو بن
ه کای  هیم صورت گرفت. مھراز شا ج ازدواج، دوماه پس از بازگشت محمدن یا

جه یجوان بود. در آن زمان، خد ست ماده شترین نمود، بییجه تعیخد یبرا ج امبریپ
 ش بود، از نظرین بانوان قریه از لحاظ نسب، از برترکچھل سال داشت و گذشته از آن

 داشت. ی، برترز بر ھمگانیمال و شرافت و عقل ن
آن بود، زنده جه، یرد و تا خدکبا او ازدواج  ج ه رسول خداکبود  ین زنیجه اولیخد

 ١رد.کازدواج ن یگریبا زن دحضرت 
ا آمد، یدنه به ک ین فرزندیو اولاند  جهیم از خدیر از ابراھیغ ج تمام فرزندان محمد

ه ینب و بعد رقین فرزند گرفته شده است. سپس زیز از ھمین ج امبریه پینکقاسم بود. 
ب و طاھر ملقب یعبدالله به ط ثوم، فاطمه و عبدالله متولد شدند؛لکو پس از آن، ام 

 بود.
افتند، اما دختران آن حضرت بزرگ شدند، یوفات  کیوچکدر  ج امبریپ ھمه پسران

ا یاز دن ج ات رسول خدایھمه در حل ردند و بجز فاطمهکآوردند و ھجرت  اسالم
 ٢وست.یبه آنحضرت پ ج امبرینیز شش ماه پس از رحلت پرفتند و فاطمه 

 تیمکعبه و موضوع حک یازسازب
ن یعبه را نمودند. اک یش قصد بازسازیه قرکو پنج ساله بود  یس ج رسول خدا

، نه ذراع بود لیعبه، از زمان اسماعک یوارھاید ه ارتفاعکم از آن جھت گرفته شد یتصم
 یگروھاین رو  ، بلندتر بود و سقف ھم نداشت؛ ازیآدم معمول یکاز قد  کیو فقط اند
بود  یمیقد یعبه به قدرکگر ید یدند؛ از سویعبه را دزدکداخل ھای  نهیگنج، از دزدان

نھاده بود.  یرانیش رو به ویوارھایسست شده و د یعیر عوامل طبیثأادش، تحت تیبن هک
 یکه را فرا گرفت و نزدکتمام م یدیالب شدیس ،ج ش از بعثت رسول خدایال پسپنج 
 ران شود.یعبه وکبود 

آنان با ھم قرار گذاشتند  نند؛ک یعبه را بازسازکم گرفتند یمش، تصیب قرین ترتیبد
ه زنان ینند؛ لذا مھرکاستفاده ن یگریعبه، جز مال حالل، از مال دک یبازساز یه براک

                                                 
 )۷ح فھوم اھل األثر، ص ی؛ تلق۵۹، ص یاز محمد غزال ةری)؛ فقه الس۱۹۰ ،۱/۱۸۹ابن ھشام ( .١
 )۷/۵۰۷( ی، فتح البار۶۰ص  ی،از محمد غزال ةری)؛ فقه الس۱۹۱و  ۱/۱۹۰ابن ھشام ( .٢
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ع حقوق ییبه دست آمده از تض یو درآمدھا یمعامالت ربو ار، سود حاصل ازکزنا
عبه، ھراس داشتند؛ کردن کرفتند. ابتدا از خراب یپذ نمی عبهک یگران را در بازسازید

 رد.کآغاز  را راکن ی، ایزومخره مید بن مغیاما ول
ه کھایی  هیودند تا به پانم یروید، از او پینرس یبیدند به او آسید ی، وقتمردم

له یم و به ھر قبیپس از آن خانه را تقس دند؛یرده بود، رسک یه گذاریپا ÷میابراھ
ردند و به کجمع  جداگانه ییھا سنگ لهیھر قباین رو  از .را واگذار نمودند یبخش

 ، مشغول شدند.عبهکساختن خانه 
ساختمان به  یقوم بر عھده گرفت و چون بنا به نام با یروم ییعبه را بناک یبازساز

خواست شرف  می لهیردند و ھر قبکگر اختالف یدیکش با ید، قریموضع حجراالسود رس
به نزاع و  ،ارکباال گرفت و  ،اختالف ؛گرداندبو افتخار نصب حجراالسود را از آن خود 

بود به جنگ  یکد و نزدین نزاع پنج شبانه روز به طول انجامید. ایشکد یز شدیست
ه وارد ک یسکن یرد اولکشنھاد یپ یره مخزومیه بن مغیابوامنجامد. یدر حرم ب یسخت

 ند.کن قضاوت اانشیمسجد الحرام شود، در م
 ج ن فرد، رسول خدایه اکرفتند؛ خداوند، خواسته بود ین پشنھاد را پذیھمه، ا

ما او را قبول  ؛ن استیامو، ا«صدا گفتند: یک، دندیرا د ج آنان محمد یقتو .باشد
، افتیرفت و از ماجرا اطالع ھا  آن نزد ج ه محمدک ی. ھنگام»است محمد او ؛میدار

چادر گذاشت و از  یسنگ را رو ج وردند، محمدآ  و چون» دیاوریب یچادر«فرمود: 
و سپس به آنان رد یادر را بگچگوشه از  یکدامشان، کل خواست ھر یھمه سران قبا

ش یگ را بر جانآنگاه با دستش سرند؛ یدستو رداد چادر حامل حجراالسود را باال بگ
 ن راه حل بود.یتر مناسب نینھاد. ا
سر آوردند؛ لذا شش ذراع از ک، عبهک یبازساز یزه براکیحالل و پااموال  ش ازیقر

و » حجره«ه کاست  ین، ھمان قسمتیخدا را جدا نمودند و ا ۀخان یشمال قسمت
 هکجز آن یسکلندتر ساختند تا ن بیعبه را از زمکدرب  .شود می دهینام» میحط«

د. سقف آن را یرسو چون ارتفاع بنا به پانزده متر  عبه نشودکخودشان بخواھند، وارد 
 . بر شش ستون زدند

 ۱۵، ه ارتفاعشکمد آل دریمربع مستط یکل کبًا به شیقر، تیعبه پس از بازسازک
ده متر بود و  یکز ضلع مقابلش، ھر یدر آن است و نه حجراالسود ک یمتر و طول ضلع
 هک ید؛ ضلعی، نصب گردن طوافیزم یم متریو ن یکارتفاع  بًا دریحجراالسود، تقر
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ن یدرب خانه در آن است و ضلع مقابلش، دوازده متر بود و دربش دو متر از سطح زم
 متر یسانت ۲۵با ارتفاع متوسط  یمانندوارید یبر آمدگ ،نییسمت پاارتفاع داشت. در ق

 .ندیگو می »شاذروان«عبه را احاطه نموده بود و آن را کر، اطراف مت یتسان ۳۰و عرض 
 .١ش آن را وانھادندیه قرکاز خانه بوده است  ی، بخشن قسمت، در اصلیا

 قبل از بعثت ج امبریپ یاز زندگ یا خالصه
آن  هک دش می دهیدھایی  در او نشانه کیودکه از دوران کبود  یتیشخص ج امبریپ

 ینشیب ع،یوس یرکف یاو دارا .ساخت می زیمردم مشخص و متماریسا را از ج حضرت
برده و  وافری املک فراست، بھرهو  کیریز از یواضح و روشن بود. و یباز و نظرات

حق اش  یر دائمکوت و تفکاو با س ه ھم راھنما و ھم ھدفدار بود؛کداشت ھایی  شهیاند
و  و اوضاع یاجتماع یزندگ یھا برگ ش،کم و فطرت پاینمود. با عقل سل می را جستجو

ن یمردم به بھتر جست و با می یرد و از خرافات دورک می مطالعه مردم را احوال
 ۀھم بامردم در افته بود؛یرد مردم درکخودش و عمل که از درکنمود  یرمرفتاای  هویش
ه با ک یو عزلت یرین صورت به گوشه گیر ایشد؛ در غ می ھمراه و ھمگام یکن یارھاک

 گشت.  می گرفته بود، بازآن خو 
 گاه درچیخورد؛ ھ نمی شد، می ت بتان ذبحید و از آنچه به نیاو ھرگز شراب ننوش

از معبودان باطل نفرت  کیودکه از دوران ک؛ بلردک نمی تکجشن بزرگداشت بتان شر
دن سوگند خوردن به یو توان شن از بتان نبودتر  ز، درنظرش زشتیچ چیداشت و ھ

 ٢اشت.را ند یالت و عز
، او را ینفسان یرد؛ چنانچه ھرگاه ھواھاک می ، او را حفظیرات الھیتقد کبدون ش

از  یبه بعض ا ھرگاهیاورد و یب یا رویدن یظاھر یھا خوبی ه به متاع وکنمود  می قیتشو
رد و ک می ، دخالتییت و رحمت خدایرد، عناک می تیا احساس رضایناپسند دن یارھاک

 شد. می مانع
ل اھ یارھاکگاه به انجام چیفرمود: ھ ج امبریند: پک می تین روایچنر یاث ابن

 ردم، خداوند مانع شد و موفق نشدم؛که ھرگاه قصد ک افتم جز دوباریش نیت، گرایجاھل
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 یبار به نوجوان یک د.یه خداوند مرامبعوث گردانکنیردم تا اکچگاه قصد نیپس از آن ھ
 یاش مواظب گوسفندانم باشکد، گفتم: یچران می ه گوسفندکه ھمراھم در اطراف مک

 یرفت و من به سویبپردازم. او پذ ینیه بروم و ھمچون جوانان به شب نشکتا من به م
نجا یدم: ایپرس د؛یبه گوشم رس یدم؛ آوازیه رسکم ۀن خانیه به راه افتادم تا به اولکم

گوش دادن، نشستم؛  یبرا .فالن مرد با فالن زن است یچه خبر است؟ گفتند: عروس
 یزیبم برد و چاه خوکن سان یدن آواز مصون داشت؛ بدیمتعال، گوشم را از شن یخدا

ش یچه شد؟ ماجرا را برا :دیقم بازگشتم؛ پرسیرد. نزد رفکدار نیآفتاب، مرا ب یگرم زج
شامد شب یه رفتم و ھمان پکه مگر ھمان خواسته را باز گفتم و بید یردم. شبکبازگو 

 ١.»افتمیش نیگرا یار ناپسندکرارشد؛ از آن پس ھرگز به کم تی، برااول
عبه، کخانه  یام بازسازد: ھنگیه گوکت نموده یاز جابر بن عبدالله روا یارامام بخ

از لباست  یگفت: بخش ج امبریاورند. عباس به پیتا سنگ ب و عباس، رفتند ج امبریپ
ار به کن انجام یدر ح ج امبریند؛ پکت نی، تو را اذھا سنگ نداز تایب گردنت یرا بر رو

گفت: لباسم،  می به ھوش آمد، یره شد. وقتین افتاد و چشمانش به آسمان خیزم
 ٢د.یچیم بر تن پکرا محاش  لباسم. و سپس دامان جامه

 ٣.دیشان را ندیت ارعو ،یسکه از آن روز به بعد ھرگز کن آمده است یھمچن
مه و از یرکو، صفات یکده، اخالق نیپسندان قومش از لحاظ رفتار یدر م ج امبریپ

و ھا  هیبا ھمسا بود؛قومش فرد ترین  خوش اخالق ،، ممتاز بود. اوینظر برازندگ
 کتر، راستگوتر، نرمخوتر، پارد؛ از ھمه بردبارک می ھمه بھتر رفتار مانانش ازیھمپ
 ۀدند. ھمینام نیه قومش، او را امکچنان ؛ارتر، وفادارتر و امانتدارتر بودکویکتر، ندامن

جه، آن ین خدیالمؤمنام  هگفتاو جمع شده بود. بنا به  ده دریو صفات پسند ھا خوبی
الت را کمش ،راه حق ردرد؛ مھمان نواز بود و ک می کمکبه مستمندان  ج حضرت
 ٤نمود. می تحمل

                                                 
ر، آن یثکح دانسته و ابن ی، آن را صحیم و ذھبکث، اختالف نظر وجود دارد؛ حاین حدیدر صحت ا .١

 ).۲/۲۸۷( یةو النھا یةنگا: البدارده است؛ کف قلمداد یرا ضع
 )۱۵۸۲ث شماره ی(حدیح بخاریصح.٢
 .یبا شرح قسطالن یح بخاریصح .٣
 .۳ث شماره ی، حدیح بخارینگا: صح .٤





 

 

 نبوت و رسالت ۀیدر سا

 ر غار حراد
ق ینش عمیشد و ھر اندازه بر ب می یکنزد یبه چھل سالگ ج ھرچه محمد

 شیش افزایش از پیب اش، لهیقب و ش با قومیرکاف فکگشت، ش می افزوده اش، گذشته
داشت و به غار  یبرم آب و غذااین رو  را دوست داشت. از ییت و تنھالذا خلو ؛افتی می

 یکی، غار تنگ و بارن غاریه قرار داشت؛ اکم یلیه در دو مکرفت  می وه نورکحراء در 
 .یو سه چھارم ذراع فلز یکاست به طول چھار ذراع و عرض 

رفت،  می ه نزدشک یرین و فقکیگذراند و به ھرمس می رمضان را در غار حرا او ماه
ته در آن، و قدرت نھف یھست یایر در دنکداد و اوقاتش را به عبادت خدا و تف می غذا

 یاعتقادھا  آن یمعنا یان و تصورات پوچ و بکو به اعتقادات مشر کرد می سپری
ش یش روین، پیمع یریمشخص و مس یروشن و روش ین حال راھینداشت؛ اما در ع

 ١ابد.یرامش آه با آن کنداشت 
بود تا او  ج آن حضرت یر خداوند متعال برایتدباز ی ھا گوش و عزلت، یین تنھایا

ر یخواست مس می نده،یه در آک یسکد. یسترگ آماده نما یبزرگ و رسالت یارک یبرارا 
را درخلوت  یگذراند و مدت می را یمراحلن ین چنیاد یر دھد، باییرا تغ ھا انسان یزندگ

ز یناچھای  شد و ازخواسته می ا جدایدن یارھا و غوغاکرد و از ک می یسپر ییو تنھا
 د.یشک می دست یزندگ

دن بار امانت و دگرگون ساختن یشکبه دوش  یرا برا ج خداوند، محمدن سان یبد
ن یض ایوش از تفیساخت و او را از سه سال پخ، آماده یر تاریر مسیین و تغیچھره زم

 ، به عزلت و خلوت، رھنمون شد.به وی ت بزرگیمسؤو ل
نشست و با روح رھا از  می ماه در عزلت یک، به مدت یھر از چند گاھ ج محمد

ه به خواست خدا، کنید تا ایشیاند می یده ھستیشد و در راز پوش می ز، دمسازیھمه چ

                                                 
 .۲۹/۱۶۶ظالل القرآن، جزء  ی)؛ ف۱/۲۳۵)؛ ابن ھشام (۱/۴۷ن (یللعالم ةرحم .١
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 ١ب، فرا رسد.یبا عالم غ یوند عملیزمان پ

 یزول وحن
انسان  یمال و پختگکه سن کد یامل رسکبه چھل سال  ج چون عمر آن حضرت

ھای  نشانه، شدند می ن سن مبعوثیامبران در ایه پکزگفته شده یشود و ن می محسوب
. از دیش تابیه درخشش افتاد و بر زندگب یفاق زندگآ یآن حضرت، از ورا یامبریپ

ه ھمانند کآمد مگر آن نمی به خوابش یزید و چید می صادقانه یھا خواب هکنیجمله ا
ن منوال گذشت و زمان نبوت آن یشد. شش ماه بد می ش مشخصیصبح، برا ییروشنا

 شمارقسمت نبوت به  ۴۶از  یبخش ،صادق یھا خواب سال بود. اما ۲۳ ج حضرت
سال عزلت آن ن ی. در رمضان سومدارد ز ھمچنان وجودیه پس از نبوت نکرفت  می

د؛ یر نماین، سرازیزمبر اھل  ه رحمتش راک اراده فرمود  در غار حرا، خداوند، ج حضرت
از قرآن به  یاتیرا با آ ÷لیداشت و جبرئ یه نعمت نبوت گرامرا ب ج لذا آن حضرت

 ٢فرستاد. ج حضور آن حضرت

                                                 
 .۲۹/۱۶۶ظالل القرآن، جزء  یف .١
ن حساب یه با اک، شش ماه بوده است ھا خواب نیگفته است: مدت ا یھقیب :دیگو می ابن حجر .٢

ه عمر آن حضرت به چھل کع االول و پس از آن شروع شده یصادقانه و در ماه رب یاینبوتش، با رؤ
) ۱/۲۷ یرمضان بوده است (فتح البار کدرماه مبار یداریدر ب یوح ید. اما ابتدایامل رسکسال 

 یدارند، گروھ ،مبعوث شده یامبریه آن حضرت به پک یدر موردماھ یسان اختالف بزرگیخ نویتار
ه آن حضرت در کز گفته شده یو ناند  رمضان را گفته کماه مبار یع االول رانوشته و گروھیماه رب

خ عبدالله بن محمد بن یره الرسول از شیماه رجب، مبعوث شده است. (رجوع شود به مختصر س
 هکل قول خداوند ی)؛ اما از نظر ما، رمضان، ماه بعثت است بدل۷۵ص  یعبدالوھاب نجد

ه ین آیز ای] و ن۱۸۵[بقره ». ه در آن قرآن نازل شده استکاست  یماه رمضان، ماھ« د: یفرما می
ه شب ک] واضح و روشن است ۱[قدر:» میردکما قرآن را در شب قدر نازل «د: یفرما یه خداوندمک

 کمبار ی(قرآن را) در شبآن را  ما« ن است: یز ھمیه نین آیشد. ھدف ابا می قدر در ماه رمضان
ه آن حضرت، معموال ماه رمضان رادر غار ک] از آنجا ۳[دخان:» میا م دادهیم و شما را بیردکنازل 
 رسد.  می به نظرتر  حین صحیلذا ا ،ھم در حراء بوده است یگذراند و نزول وح می حراء

روز ھفتم ماه رمضان  اند: گفته یبرخ اند، اختالف نموده یروز شروع وحن درباره یھمچن ،مورخان
رمضان بوده است. (رجوع  ۲۸زگفته شده یرمضان بوده و ن ۲۷ن گفته شده یبوده است و ھمچن

تاب کدر  ی) اما خضر۱/۴۹ن یورحمه للعالم ۷۵ص  ،خ عبداللهیش ،ره الرسولید به مختصر سینک
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 ،لیه جبرئک یروز م آنییم بگویتوان می نیل و قرایدر دال یپس از دقت و بررس
اگست  ۱۰رمضان برابر با  ۲۱حضرت فرود آورد، دوشنبه  ات قرآن را بر آنین آیاول

 ۴۰ یسال قمر اساسبر  ج امبر خدایبوده است. در آن زمان پ یالدیم ۶۱۰سال 
 روز ۲۲ماه و  ۳سال و  ۳۹ یسال شمسه یپاه برکروز سن داشت  ۱۲ماه و  ۶سال و 

 شود. می
ما داستان بعثت  یه براکم یدھ می گوش فرال قهیشه صدیسخنان عابه نون کا

د و سرآغاز ین تابیخدا به زم یاز سو ینوره با آغاز آن، ک ییماجرا ؛ندک می گورا باز 
رداد و خط ییرا تغ یر زندگید و مسیگرد یگمراھو  فرکو  یکیتار یگشوده شدن بندھا

 ن نمود. ییخ را تعیتار یمش
ه کبود  یراست یھا خواب یامبریآغاز پھای  ن نشانهید: نخستیگو میل شهیعا

 د. ید می ج رسول خدا
 رد.ک می دایصبح تحقق پ ید، مانند روشنید می ایؤدر عالم ر ج ه رسول خداکآنچه 

رده بود؛ لذا کعالقمند  ینیرا به عزلت وگوشه نش ج خداوند متعال، آن حضرت
 یاپیپھای  شب رفت و در آنجا می ه تنھا باشد، به غار حراءکنیا یبرا ج رسول خدا

چند روز  ی، برایشد. و می برگردد، به عبادت مشغولاش  ه نزد اھل و خانواهکنیبدون ا

                                                                                                                        
رمضان بوده  ۲۷ یه روز شروع وحکنموده  ی) پافشار۱/۶۹ه (یخ االمم االسالمیمحاضرات تار

 است. 
ن ین روز را نگفته است، بدیا یسکه کنیرغم ایح دادم، علیرمضان راترج ۲۱ه بنده روز کنیاما ا

در روز دوشنبه بوده است و اند  شتر شان نوشتهیا بیو ھمه اند  سان متفقیره نویه سکل است یدل
ه از آن کند ک می تیروا ج امبری) از پسنند (ابن قتادهک می دیث تائین را با حدیزھمین نیمحدث

ب  ین روز وحیا آمدم و در ھمین روز بدنیروز دوشنبه سؤال شد. فرمود: در ا ةدربار ج حضرت
ا یه درآن متولد شدم و مبعوث شدم کاست  یه فرمود: روزکد یآ می گرید یرمن نازل شد و درلفظ

م کو حا ۳۰۰-۴/۲۸۶ یھقی، الب۲۹۹-۵/۲۹۷، احمد ۱/۲۶۸سلم ح مینازل شد (صح یبر من وح
ست و یم و بیکست و ی) و روز دوشنبه در رمضان آن سال فقط با روز ھفتم، چھاردھم، ب۲/۶۰۲

وتر و در دھمه ھای  شب ه شب قدر درکآمده است  حهیات صحیھشتم برابر بوده است و در روا
و وقوع  یم علمیت ابن قتاده را با حساب تقویقدر و روا ةاول سور یةآخر رمضان است؛ اگر آ

رمضان  ۲۱ه بعثت آن حضرت در شب کشود  می روشن ،میدوشنبه در رمضان آن سال بسنج
 بوده است.
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آب و غذا به داشتن بر یشد، دوباره برا می تمام اش، چون توشه و داشت می توشه بر
بادت ه مشغول عکاز روزھا  یکیه در کنیرفت. تا ا می گشت و سپس به غار می خانه باز

من «فرمود:  ج امبری). پبخوان( گفت: ینزد او آمد و خطاب به و ای، هبود، فرشت
ه ک یید: فرشته مرا در بغل گرفت و تا جایگو می ج آن حضرت .»دانم نمی خواندن

)؛ گفتم: بخوان(زگفت: رد. باکم یتاب شدم و سپس رھا یفشرد و بتحمل داشتم مرا 
 ده است؛یآفر از خون بسته انسان را  هکدگارت ربخوان بنام پرو( :چه بخوانم؟ گفت

 یاموخت آدمی(ب :دیفرما می هک یی... تا جا.)استترین  یگرامه کبخوان بنام پروردگارت 
نزد ھمسرش  د،یتپ می قلبش به شدته ک یدر حال ج رسول خدا .دانست) نمی را آنچه

 د. ید؛ مرا بپوشانیگفت: مرا بپوشان می حال آن در لد رفت؛یجه دختر خویخد
، ماجرا را افت. آن حضرتیان یه ھراس و وحشتش پاکنیا اآن حضرت را پوشاندند ت

جه گفت: سوگند به یخد». ، در ھراسمنشتیبرخو«رد و فرمود: کجه بازگو یخد یبرا
، به یبند صله رحم ھستیرا تو پایرد. زکگز خوار نخواھد خداوند تو را ھره کخدا 

 .نمایی می الت را تحملک، مشو در راه حق ی، مھمان نوازینک می کمکمستمندان 
اسد بن  خود ورقه بن نوفل بن یعمورا نزد پسر ج جه، آن حضرتیپس از آن خد

 برد. یعبدالعز
ل را یدانست و انج می یشده بود و عبر یحیت مسیجاھل ۀبن نوفل، در دور ورقه

 نا بود.یھنسال و نابک، در آن زمان، ینوشت. و می یبه زبان عبر
د؟ و او خطاب به یگو می ه برادرزاده ات چهکعمو! بشنو پسر یه به او گفت: اجیخد

 رد.کبازگو  ،بود هدیه دکآنچه را  ج ؟ رسول خدایا دهیچه د !ادهزبرادر یامبر گفت: ایپ
اش ک یفرو فرستاد. ا یه خداوند، بر موسکاست ای  هن، ھمان فرشتیگفت: اورقه 

 بودم. می من زنده و جوان ،دننک می رونیه قومت، تو را از شھر بک یروز
با  یامبریچ پیھ ینند؟ گفت: آرک می رونیمرا بھا  این فرمود: مگر ج رسول خدا

رون یارش بیاز شھر و د رده و او راک یه با او دشمنکنیامده جز این تو امیھمانند پ یامیپ
رد. پس کخواھم  کمکاگرمن، تا آن زمان زنده بمانم، با تمام وجود به تو  اند. نموده

 ١د.ی، متوقف گرد، بر آن حضرتینزول وح یو تا مدت گذشتورقه در یوتاھکازمدت 
، از غار یبالفاصله پس ازنزول وح ج و ابن ھشام، رسول خدا یت طبریبنا به روا

                                                 
 .۳ث شماره ی، حدیبخار .١
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 کتر  ه،کرون رفت و سپس به غار بازگشت و پس از آن غار حرا را به قصد میا بحر
 گفت.
 ت آمده است:ین روایند؛ در اک می ، علت خروج آن حضرت را روشنیت طبریروا

ز، از شعر و یش از ھمه چیب« :فرمود یان نزول وحیر جرکپس ازذ ج رسول خدا
نم. با خودم کوانگان نگاه یبه شاعران و دتوانستم  نمی هک یی، متنفر بودم تا جایوانگید

نند؟ ک می متھمھا  این ش، مرا بهیگفتم: من، از شعر و جنون متنفرم؛ لذا چگونه قر
 روم و خودم ر از آن پرت می یوھک ۀصورت به قل نیر ایرد؛ در غکھرگز چنن نخواھند 

شدم تا رون ین قصد بینم. به ھمک می شم و خود را راحتک می نم و خودم راک می
امبر ی! تو، پمحمد یگفت: ا می هکدم یاز آسمان شن ییدم؛ صدایوه رسکوسط  ه بهکنیا

 ».لمیجبرئ ،و من ییخدا
ل کل به شیدم جبرئیردم، دکمان بلند آس یسرم را به سو«فرماید:  می رسول خدا

 ییرسو ل خدا ،محمد! تو ی: ادیگو می باشد و می در افق آسمان شیاست و دو پا یمرد
 ردم وکم خود را فراموش یو تصم ستمیستادم، به او نگریا« :دیگو می ».لمی، جبرئو من
 ردم، او راک می ه نگاهکآسمان  یبه ھر سو ا عقب بردارم؛یبه جلو  یانستم گامتو نمی
ھا  آن را به سراغم فرستاده بود؛ای  ه، عدجهیخد ن حال بودم.یدم و ھمچنان بر اید می
. سپس او م نشسته بودمیجا ، ھمچنان برشته بودند و منه آمده و سپس بازگوک یباال

 ١بازگشتم. ام، هه و نزدخانوادکرفت و من، به م
؟ به خدا یجا رفته بودکابوالقاسم!  یگفت: ا .نارش نشستمکجه رفتم و ینزد خد

ه کم یباال یھا کوه تاھا  آن  تو فرستادم و یرا به جستجوای  هسوگند نگران شدم و عد
عمو! مژده باد پسر یگفت: ا .بودم، به او گفتم دهیه دکرفتند و بازگشتند.آنگاه آنچه را 

 ،ه توکدوارم ی، من امجه در دست اوستیه جان خدک ذاتیدار باش. سوگند به یو پا
 ٢.ین امت باشیا امبریپ

رد. ورقه گفت: سوگند به کش بازگو یان را برایبرخاست و نزد ورقه رفت و جرسپس 
 نازل یه بر موسکد آمده بر او فرو یبزرگه جان ورقه، در دست اوست، فرشته ک یذات
جه نزد ی. خدندک یدارید پاین امت است. به او بگو: بایامبر ای، قطعًا پشد؛ او می

                                                 
 )۲/۲۰۷( یمتن طبر .١
 )۲۳۸ – ۱/۲۳۷ره ابن ھشام.(یاز س یمتن طبر .٢
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رد و پس از کمالقات  ج امبریورقه را به او گفت. ورقه با پ سخنانبازگشت و  جامبریپ
امبر یپ ،ه جانم در دست اوست، توک یذات، گفت: سوگند به سخان آن حضرتدن یشن

 ١شد. می نازل ین بر موسیش از ایه پکتو نازل شده  بر یو فرشته بزرگ ین امتیا

 ینقطاع وحا
شتر نبوده یب یابن عباس چند روز ت ابن سعد ازیروا بنا به یوحمدت انقطاع 

سه سال و  ،یه انقطاع وحکنیبر ا یمشھور، مبنقول  .ن استیز ھمین ؛ قول راجحاست
 نیا ینجا، مجال بررسیا و ستین درست ناچ عنویده، به ھیشکم طول یا دو سال و نی

 .باشد نمی موضوع
م ان و سرگردان بود. امیافسرده، غمگ یانقطاع وح یدر روزھا ج رسول خدا

 رده است:کت یر، روایتاب تعبکدر  یبخار
ه چند مرتبه کد ین گردیگھچنان اندو ج امبریقطع شد و پ ج امبریبر پ ینزول وح

وه ک ۀبه قل ن منظوریه به اکند و ھر دفعه کن افیوه به زمک ۀم گرفت خود را از قلیتصم
رسو ل  ،حق، بمحمد! تو یا گفت: می گشت و می ظاھر ÷لیشد، جبرئ می یکنزد
 گرفت و باز می رامنش آرواافت و ی می نکیاضطراب آن حضرت تس ن سانیبد و ییخدا
گرفت؛ اما  می میار تصمکافت، دوباره به ھمان ی می ادامه ،یگشت و چون انقطاع وح می
 ٢رد.ک می رارکشد و ھمان مطلب را ت می ارکل آشیرفت، جبرئ می وهک ۀبه قل یوقت

ه حالت ترس و کنیشتر نبود تا ایب ی، چند روزید: مدت انقطاع وحیگو می ابن حجر
 ٣بازگشت. یاز آن حضرت رفت و دوباره به حالت عاد ،وحشت

ه به کافت ینان یاطم ج امبریه پکن مرحله و بعد از آنیشدن ا یپس از سپر
 یه بر او وحکبوده  یر و فرشته الھیه واقعًا، سفکن نمود یقیده شده و یبرگز یامبریپ
 افت.ی آرام و قرارسان ن ید و بدیگرد یرده، دوباره مشتاق نزول دوباره وحک

رفتم، از  می ه راهکھمچنان «فرموده است:  یانقطاع وح ۀدربار ج رسول خدا
چشمم به ھمان  ؛ردمکآسمان بلند  یدم. چشمانم را به سویشن ییآسمان صدا

                                                 
 )۱/۲۳۸ابن ھشام ( ةریبرگرفته از س .١
 ا الصالحه.یالرؤ یمن الوح ج ر، باب أول مابدئ به رسول اللهیتاب التعبک، یبخار .٢
 )۱/۲۷( یفتح البار .٣



 ٨٣  در سایۀ نبوت و رسالت

 یک ین رویان آسمان و زمیده بودم؛ او، در میه او را در غار حرا دکافتاد ای  هفرشت
فتم. به ین بیبه زمبود نمانده  یزینشسته بود. ھراس، وجودم را فرا گرفت و چ یرسک

ات ین آیمرا پوشاندند. خداوند، ا  د. آنان،یمرا بپوشان  د،ی: مرا بپوشانخانه برگشتم و گفتم
ن) پس از ک یز و بترسان و از بتان دوریده! برخیچیجامه به خود پ ی(ا :ردکرا نازل 

 ١افت.یادامه  یآن، نزول وح

 :ینواع و اقسام وحا
مصدر و  هکم یپرداز می یات رسالت، به اقسام وحیو ح یزندگ یش از بررسیپ

 رود. می ار دعوت بشمارک کمکار و یاساس رسالت و 
 یایرؤ ،یاز مراتب وح یکید: یگو می ،یان مراتب وحیضمن ب ،میاول: ابن ق
 بود. ج امبریبر پ یاز نزول وحغه سرآکصادقانه است 

ه آن کآن یله فرشته؛ بیبه وس ج امبریر پیم در قلب و ضمیو مفاھ یمعان یدوم: القا
ذھنم  ردن را ید: روح القدس، ایفرما می امبریند. چنانچه پکفرشته را مشاھده  ،حضرت

مال کا به تمام و یش را در دنیه روزکرد مگر آنیم نمی ،یچ موجودیه قطعًا ھکرد کالقا 
 کیدد. انینک یدرست از او طلب روز ۀویو به ش دیازخدا بترسرده باشد. پس کافت یدر
را  یروز ،خدا یه با نافرمانکندارد  ، شما را بر آنیدن به رزق و روزیردر رسیتأخ
 .»دیآ نمی را آنچه نزد خداست، جز با اطاعتش بدستید. زییبجو

و خطاب به او  گشت می نازل ج بر آن حضرت یل انسانکفرشته به ش یسوم: گاھ
اران ی ین حالت گاھی؛ در اشد می ده و حفظیفھماش  ه گفتهکنیگفت تا ا می ییزھایچ
 دند.ید می را هز فرشتین ج امبریپ

 ین مورد وحیلترکمش هکد یرس می ج به گوش آن حضرت یآواز زنگ ی: گاھچھارم
 ج حضرت، آن ینوع وح نیآن حضرت واضح نبود، ا یفرشته، برا ،رآن حالتدز بود. ین

، از یوح یسرد به خاطر دشوار یدر روزھا هک ییرد تا جاک می خودیرا از خود ب
 ریناگز ،، آن چارپابش سوار بودکمر یخت و اگر بر رویر می عرق اش، یشانیپ

ن ید بن ثابت بود، از ھمیز یزانو روی ج امبریپ یه زانوک یبار در حالیک. نشست می
ش یپا ،بود یکه نزدکد فشار آمد ین بر ز، بر آن حضرت نازل شد و چناینوع وح

                                                 
 )۲/۷۳۳ر (یتاب التفسک، یح بخاریصح .١
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 ند.کبش
ن سان آنچه یرد؛ بدک می مشاھده ده شده،یه آفرک یلکپنجم: فرشته را به ھمان ش

ن حالت، ی، انجم آمده ۀچنانچه در سور ؛شد می یامبر وحی، بر پخداوند خواسته بود
 ر شده است.ارکدوبار ت

در شب معراج  ھا آسمان بر فراز ج مًا به آن حضرتیقششم: آنچه خداوند مست
 ...پنجگانه و یل وجوب نمازھایاز قب رده است؛ک یوح

نمود. چنانچه خداوند بزرگ، با  می افتیالم خدا را درکه بدون واسطه کنیھفتم: ا
 یح قرآن فقط برای، به نص صرین نوع وحیو ا بن عمران سخن گفت یموس
 ده است. یثبوت رسث اسراء به یدر حد اکرم امبریپ یو برا ÷یموس

امبرش یه بدون پرده خداوند با پکن است یا ،آن واند  ھم نوشته یھشتم ۀمرتب یبرخ
 ن مسئله اختالف نظر وجود دارد.یه در اک دیسخن بگو

 ١، وجود نداشته است.یاز وح یھشتم ه مرتبه و نوعکن است یقول راجح، ھم

                                                 
 ).۱/۱۸نگا: زادالمعاد ( .١



 

 

 خدا و مواد آن یدعوت به سو

 یدعوتش، اوامر یدر راستا ج نازل شد و آن حضرت ج امبریسوره مدثر، بر پ اتیآ
ساده، اھداف  یه با ظاھرک یافت نمود. دستورات مھم و بلندیخدا، در یچند از سو

 : از جمله ؛گردد می ظاھررومند یاثرگذار و ن اریند و بسک می رادنبال یبلند
ن یاز مخالفان د یکچ یه ھکن بود یم دادن، ایام و بپاخاستن و بیھدف از ق .۱

 کم و وحشتنایه او را از عواقب وخکنینگذارد مگر ا یخدا را در عالم ھست
رد و واقعًا از یبگ یرش جایم دھد تا ترس و وحشت در قلب و ضمیارش بک

 نامشروعش بترسد. یارھاکعواقب 
ن نماند یزم ی، بر رویچ طاغوتیه ھکن است یخدا، ا یان بزرگیھدف از ب. ۲ .۲

و  ییایبرکن سان تنھا یند و واژگون گردد تا بدکھم ش تش درکه شوکنیمگر ا
 ن بماند.ی، در زمخدا یبزرگ

د ظاھر و باطن را آراسته و یباه کن است یا ،بتان کلباس و تر کیھدف از پا .۳
ان و در پناه یپا یرحمت ب ۀیبشر با آن، در ساه جنس کای  هکیه نمود؛ تزکیتز

 کآرمد و به تمام معنا پا می ت او و در پرتو نورش،یت و ھدایو حما خدا
سالم و وارسته،  یھا قلب شود و ینمونه جامعه بشرالگو و ن یگردد تا بھتر می

گمراه  یھا انسان ابند و قلوبیش را دریو مقام واال یبه آن جذب گردند و بزرگ
ا ناخواسته، یخواسته  ،ایفتد و دنی، به وحشت بیو یبت و بزرگیھ کبا در

 رد.یارش قرار بگیدراخت
 یسکه بر کداده شده  دستور ج ن سوره به رسول خدایه در اکنیھدف از ا .۴

ه ھمواره کش را بزرگ مپندارد. بلیھا تالش ارھا وکه کن است یا  منت نگذارد،
آنگاه  د وینما یو جان نثار یارکفدا ند وکالش باشد و ت یارکوشش و فداکدر 

 هکشود  فناای  هگون: در شناخت خدا بیعنیاد ببرد؛ یخود را از  یھا خوبی تمام
اصًال   ن راستا انجام داده،یا ه درکرا  ییارھاکا یه متحمل شده ک را ییھا سختی

 ند.کاحساس ن
و  نشاکسرھای  نجهک: آزار و شاشاره شده است به  ات،ین آین در ایھمچن .۵
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 .ارانشیر به قتل رساندن آن حضرت و دھا  آن مخالفت و استھزاء و تالش
و  یداریه با تمام قدرت و پاکدھد  می خداوند متعال به آن حضرت دستور

 یرضا یه فقط براک، بلیمنافع شخص ید؛ آن ھم نه برایشجاعت، مقاومت نما
 متعال. یخدا

و چه اند  ساده و آسانشان، گسترده ظاھرِ  وجودِ ن دستورات، چقدر با یبر! اکا الله
عمل،  دانیه در مک یدستورات ؛یرند! آردا یرا، آرامش بخش و شگفت آوریاثرات گ

ر در جھان به راه یفراگ یطوفان و تحول  ھا، آن یاجرا دشوار و باعظمتند و با یلیخ
 افتاد.
م دادن، یانذار و بگردند.  می انیب ،غیموارد و مباحث دعوت و تبل ،اتین آیا در

ھا  آن مرتکب، سکه ھرکود دارد جو ییارھاکاعمال و ه سلسله کن است یا ۀنشان دھند
 گردد. می بد مواجه ید، با فرجامشو

ش را یارھاکتمام  یه انسان، جزاکست ین ییا، جایدانند دن می ه ھمهکنیبا توجه به ا
ز و روز یا رستاخیه روز مجازات کرساند  می ن معنا رایم دادن، ایند، لذا انذار و بیبب

ا یر از دنیغ یه جھانکروشن است  ب ناگفتهین ترتیند و بدک می ا فرقین دنیجزا، با ا
 ز وجود دارد.ین

ه تمام کخواھد  می زیطلبد و ن می ح رایار و صرکد آشیتوح ،گر، از بندگانیات دیآ
ت مردم را یرضا ند وینما ینفس دور یروینند و از پکض یارھا را به خداوند تفوک

 ن موارد عبارتند از:یا ۀشند. خالصیندیخدا ب یواگذارند و فقط به رضا
 یپرستتایک ود یالف) توح

 امتیمان به روز قیب) ا
زشت  یارھاکرات و که از منکل کن شیبد نفس ۀکیتز یام برایزش و قیج) خ

و  یماالت انسانکدن به یرس ین برایانجامد؛ ھمچن می بد یرا به فرجامیم، زینک یدور
 م.یوشا باشکو  یسته، جدیشا یاارھکانجام 

 ارھا به خداوند متعال کد) واگذار نمودن تمام 
 یودھامو رھن یو تحت رھبر ج ه رسالت محمدمان بیپس از اھا  این تمامھـ ) 

است  یربان یندان یبا طن یآسمان یندا یکات، یآن یرد. سرآغاز ایگ می شان صورتیا
 ،شیار بزرگ، از خواب و آساک یکانجام  یرا برا ج ز)، رسول خدای(برخه با فرمان ک

 خواند و می راه دعوت فرا یھا سختی مبارزه و تحمل سازد و به جھاد و می جدا



 ٨٧  دعوت به سوی خدا و مواد آن

 د:یگو می

َها ﴿ ُّ�
َ
� ثِّرُ ٱَ�ٰٓ نِذۡر  ١ لُۡمدَّ

َ
 .]۲ -۱المدثر: [ ﴾٢ُ�ۡم فَأ

 یند، چه بسا زندگک یخودش زندگ یس، براکه ھر کن است یا یایه، گوین آیا
 یگر وقتیرد، دیرا بر عھده بگ یت بزرگیولؤن مسیس، چنکداشته باشد؛ اما ھر  یراحت

 د:یگو می ج امبریبه پ ییلذا گوش ندارد. یخواب و آسا یبرا
مناسب حال  ،آرام یه زندگکز ی؟! برخارکآرام چه  یزندگو تو را با بستر نرم 

نون که تا کز یبپاخ یار بزرگیار بسک یبرا ست،ینن یسنگ یتین مسئولیبا چن یتیشخص
 یبرا ای. هده شدیآفرھا  آن یه براکز یبرخ ییھا سختی ید؛ برایشک می انتظار تو را

گر یه دکز یالت طاقت فرسا آماده شو. بپا خکتحمل مش یر و برایگیوشش پکتالش و 
ه ک؛ بدان یوشا باشکدار و ید بیست و از امروز ھمواره بایت نحو استرا وقت خواب
 ز و آماده شو.یدر انتظار توست. پس بپاخ یو مشقت بار یجھاد طوالن

 مآراای  هخان ونرم  یرا از بستر ج ه آن حضرتکن بود یبزرگ و سھمگ ینن، فرمایا
 جامعه ببرد و با یاھوین ھانوکد تا او را به یشکرون یانون گرم خانواده بکاز و 

 د.ینمار یدرگ ین زندگیریتلخ و ش یھا واقعیت
چ یھ ام و تالش بود؛یوسته در حال قی، پست سالیش از بیام نمود و بیق ج امبریپ

و ھمواره در رد. بپا خاست کن یزندگاش  خود و خانواده یوقت آرام و قرار نگرفت و برا
و رد ک می دعوت را تحمل یھا سختی او ام بود.یرحال قدن خدا و یحال دعوت به د

 ت را بر عھده داشت ویت تمام بشری، مسئولید؛ ویشک می را به دوش یامانت بزرگ
 یھا میدان جھاد در یامدھایمبارزه و پ یھا گرفتاریو  دهیدفاع از عق یھا سختی

شتر یبه ک یدائم یدان نبردیدر م ن سانید؛ بدیشک می به دوش ییمختلف را به تنھا
 یوتاھکای  هچ مسئلیو مقاومت نمود؛ در ھ یستادگید، ایست سال بطول انجامیاز ب

د، یرا شن یآسمان یه نداک یفرو گذار ننمود. از ھمان روز تالشیچ یرد و از ھکن
 یھا سختی ن راهیا، باز نداشت و درشتی، او را از انجام مسئولیارکچ یپرداختن به ھ

 یرا جزا ج ت، آن حضرتیانب ما و از جانب بشراز جد. خداوند، یمتحمل گرد یادیز
 ١ر دھد.یخ

از جھاد مستمر و طاقت  کوچکو  یسطح یریتان، تنھا تصویروش یپصفحات 

                                                 
 )۱۸۲، ۱۷۱، ۱۷۰، ۱۶۹، ۲۹/۱۶۸مزمل و مدثر (ج ھای  ر سورهیظالل القرآن، تفس ینگا: ف .١
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 دھد. می را ارائه ج رسول خدا یفرسا

 راحل دعوتم
 ،یگریبا د یکه ھر کم نمود یبه دو دوره تقستوان  می را ج دوران نبوت رسول خدا

 امًال متفاوت است: ک
 د.یزده سال به طول انجامیه سک کیدوران م .۱
 د.یشکامل طول که ده سال ک یمدن دوران .۲

ر مراحل یساه آن را از کاست  ییھا ویژگیمراحل و  یدارا ھا، ن دورهیاز ا یکھر
دوران  .ندک می انینما ز راین تمایاز مراحل دعوت، ا یکھر  یسازد. بررس می زیمتما

 ه عبارتند از:کم نمود یتوان به سه مرحله تقس می را کیم
 د.یه سه سال به طول انجامک یدعوت مخف .۱
 تا اواخر سال دھم. بعثتسال چھارم  یه از ابتداکنان مکار ساکدعوت آش .۲
ه از اواخر سال دھم کن شھر یرخارج اه و انتشار دعوت دکرون میوت در بدع .۳

 د.یشکنه طول یتا ھجرت به مد بعثت

 یعوت مخفد
ز که، مرکه مکواضح است  .بود یو پنھان یسر ج سه سال از دعوت آن حضرت

 زینھا  عرب ریه از نظر ساکداشته  وجود ییھا عبه و بتک ،اعراب بوده و درآن ینید
 مقدس و قابل احترام بودند.

را اصالح و یرد؛ زک می یروبرو یادیز ین امر، دعوت و اصالح را با دشواریلذا ھم
در آنجا عزم و  یت دعوتین فعالید. بنابرایرس می د به نظریه، بعکدعوت، در جامعه م

 ند.کآن را سست و متزلزل ن ،ھا سختی ه حوادث ناگوار وکد یطلب میای  هاراد
ه یباره علیکه به کاھل م تا شد می انه انجامیدعوت مخف ارک ،د در ابتداین بایبنابرا
 ستند.یآن نا یارویاشوبند و رویدعوت ن

 شگامیسلمانان پم
د. یاسالم دعوت نماش را به یکخانواده و دوستان نزد ابتدا ج امبریه پکبود  یعیطب

 هیاز ناحه کرا به اسالم فرا خواند  یسانک و شان و دوستانیکابتدا نزدآن حضرت لذا 
 را ج ه آن حضرتکرا به اسالم دعوت داد  یسانکا یر داشت ید خیاسالم، ام یبراھا  آن
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داشت و  یدوست ۀبه خاطر خدا رابطھا  آن شناخت و با می راھا  آن زیشناختند و او ن می
از ای  هعد دانستند. می ش و راستگو و مصلحیراندیخ یرا انسان یآنان ھم، و ،مقابلدر

نداشتند، دعوت آن حضرت  یدیترد ج رسول خدا یرخواھیصداقت و خ ه درک کسانی
ه کوند ش می ن شناختهین اولیخ اسالم، با نام سابقیدر تار ؛ آنان،ردندکرا اجابت 

د بن یزلد و غالمش یجه دختر خویمادرمؤمنان خد ج امبریھمسر پھا  آن شیشاپیپ
د و ی، او را خرجهیه خدکبود  یدیر زرخرید، اسیبودند. ز یلبکل یحارثه بن شرحب

را با خود  ه آمدند تا اوکد به میز ی. پدر و عمودیبخش ج سپس او را به رسول خدا
 برحسب رسومو از آن به بعد  ح دادیراترج ج خدا با رسول ید ھمراھیببرند. اما ز

دبن محمد ین خاطر به زید. به ھمیگرداناش  خوانده، او را فرزندرسول خدا ھا، عرب
 را باطل اعالم نمود. یخواندگ و فرزند یه اسالم، پدرخواندگکنیتا ا معروف شد

وجوان و ه نکطالب است  یبن اب یامبر، علیپ یعموشگام، پسریگر مسلمانان پید از
 ج آن حضرت یمین دوست صمیبود. ھمچن ج رمکفالت شخص رسول اکتحت 

ن گروه چھار نفره در یآورد. به ھرحال ا مانین روزدعوت، ایدرنخست سقیر صدکابوب
 ١مان آوردند.یا ج آن حضرت به ،یدعوت سر ین روزھایاول

 ،رد. اوکخود را آغاز  یت دعوتیان شد، فعالمه مسلکبالفاصله پس از آن سرکابوب
داشت و ای  هدیشناخته شده بود. اخالق پسند یتیشخصو  یبامحبت و نرم خو یمرد

و تجارتش، رفت و  یدمداررآمدند و با او به خاطر دانش و م می از قومش نزد او یمردان
 آمد داشتند.

ه با او نشست و کرد کشروع  یسانکنان و یر، دعوت را از افراد قابل اطمکابوب
: مسلمان شدند، از جمله سرکبا دعوت ابوبای  هب عدین ترتیبدبرخاست داشتند. 
وقاص  ی، عبدالرحمن بن عوف، سعد بن ابیعوام اسد ر بنی، زبیعثمان بن عفان امو

مان آوردند، به نام یز ھمه ااش یه پکھا  این .یمیدالله تیو طلحه بن عب یزھر
ن مسلمانان، ین از نخستیشوند. ھمچن می ن، شناختهین اولیشگام و سابقیمسلمانان پ

 یده بن جراح از بنیابو عب یعنین امت ین ایاست و سپس ام یحبش بالل بن رباح
 یه ھر دو از بنکاالرقم  یسلمه بن عبداالسد و ارقم بن ابز ابویھر و نحارث بن ف

بن  دهیعبنیز ن بن مظعون و دو برادرش قدامه و عبدالله و ان عثمیومند و ھمچنزخم

                                                 
 )۱/۵۰(ن یرحمه للعالم .١
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و ھمسرش فاطمه دختر خطاب  ید عدوید بن زیحارث بن مطلب بن عبدمناف وسع
گر به یدای  هو عد یو خباب بن ارت و عبدالله بن مسعود ھذل سخواھر عمر یعدو

 ش بودند.یاز قرھا  آن شتریه بکن ھستند ین اولیسابقھا  این اسالم مشرف شدند.
 ١ش از چھل تن بر شمرده است.یب ابن ھشام، تا
 اعم از زن و مرد، مسلماند: از آن پس، مردم، گروه گروه یگو می ابن اسحاق

 ٢گفتند. می شد و ھمه، درباره اسالم سخن یه علنکه آوازه اسالم در مکنیشدند تا ا می
و  ارشاد یرا به صورت پنھانھا  آن ج امبریانه مسلمان شدند و پیھا مخف نیا

ات یپس از نزول آ یبود و وح یو فرد یسر ،ن مقطعیرا دعوت درایز .ردک می ییراھنما
وتاه و ک یاتیآ ،شد می ن مدت نازلیه در اکھایی  ات و سورهیآآمد.  می یاپیمدثر، پ ۀسور

تا  بودمتناسب ، و ذلت بارجحساس و آن  یه با فضاکبود ای  هبا و به گونیرات زیبا تعب
مد گردد. آارکھا، آن نندگانکه نفسھا و زشت جلوه دادن بتان و عبادت کیق تزیاز طر

ا ھمان لحظه چشم یه گوکشد  می دهیشکریدوزخ چنان به تصوات، بھشت و ین آیدر ا
ه ک ییر از فضایغ ییقت مؤمنان را به فضایو در حق نمود می را مشاھدهھا  آن انسان،

 رد.ک می تیست، ھدایز می آن روز در آن ۀجامع

 م نمازکزول حن
 ین روزھاید: خداوند در نخستیگو می مانیم نماز، مقاتل بن سلکنزول ح ۀدربار

 :هیآن یل ایعت در شامگاه فرض نمود، بدلکعت در بامداد و دو رکاسالم، دو ر

﴿ ِ بَۡ�ٰرِ ٱوَ  ۡلَعِ�ِّ ٱوََسّبِۡح ِ�َۡمِد َرّ�َِك ب  .]٥٥غافر: [ ﴾٥٥ ۡ�ِ
 ».ده دمیدر شامگاه و در سپ یبگو را یو سپاس خدا« :یعنی

خوانده است و  می نًا قبل از رفتن به معراج نمازیقی ج امبرید: پیگو می ابن حجر
 یا قبل از نمازھایه آکن است یاما اختالف در اخواندند،  می ارانش ھم نمازی یحت

نماز قبل از طلوع  یک اند: گفته یر؟ بعضیا خیفرض شده بود  یگریپنجگانه، نماز د
 ش از غروب آفتاب، فرض شده بود.ینماز، پ یک و دیخورش

 :هکند ک می تید بن حارث روایاز زا سند متصل بعه یحارث بن اسامه از ابن لھ

                                                 
 )۲۶۲ -۱/۲۴۵ابن ھشام ( .١
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آمد و به او روش وضو  ج خدا رسول نزد یوح ۀیاولھای  ھمان روز رد ÷لیجبرئ
. ابن دیبرگرفت و به عورتش پاش یبآاد داد؛ و چون وضو گرفتنش، تمام شد، مشت یرا 

ت از براء بن عازب و ین روایر ایرده است. نظکت ین معنا روایبه ھم یثیز حدیماجه ن
ن فرائض ین، از نخستیآمده است: ا سث ابن عباسیز نقل شده و درحدیس نابن عبا

 ١بود.
ارانش به یو  ج امبرید، پیرس می وقت نماز فراه ک ید: ھنگامیگو می ابن ھشام

را در  سیو عل ج امبریبار ابوطالب، پ یکاردند. زگ می نماز یرفتند و پنھان میای  هدر
 یت مسئله پیو اھم یرد و چون به بزرگکن باره با آن دو صحبت ید و در ایحال نماز د

 ٢رد.کسفارش  یداریرا به پاھا  آن برد،

  یبه صورت اجمال ،ش از دعوتیخبر شدن قراب
ن دوران، یه ھر چند، اکدھد  می نشان یدعوت در مرحله مخف یھا جریان یبررس

تمام جوانب  ش ازیالبته قرده است. یرس می شیانه بوده، اما باز ھم اخبار به قریمخف
 د. ینگردھا  آن انون توجهکدعوت، در ابتدا این رو  و از افتندی نمی عوت، اطالعد

 یرا جد ج دعوت محمد  آنان،. دیرس می شیاخبار به قر نید: ایگو می یمحمد غزال
پنداشتند  می یندارانیاز د یکیرا  ج محمد  آنان، هکن بود یا ،د علتشیگرفتند. شا نمی

 یگذارر حال انتشار خبردعوت و قدرت اثرگفتند. به ھ می ت سخنیالوھ ۀفقط دربار هک
 ٣ن به مرور زمان، نگران شدند.یش شد. بنابرایآن، باعث وحشت قر

ن یا بود. در یانه و فردیھمچنان مخفو دعوت،  ن منوال گذشتیسه سال به ھم
غ رسالت، گرد یو تبل یارکمده و بر اساس اخوت و ھمآ مؤمنان، فراھم از یمدت جماعت

د و ینما یه دعوتش را علنکافت یفرمان  ج پس از آن رسول خدا .ھم آمده بودند
 ند.کمبارزه ، ید باطل و بت پرستیارا با عقاکآش

                                                 
 ۸۸، ص یخ عبدالله نجدیاز ش ج ره الرسولیمختصر س .١
 ).۱/۲۴۷ابن ھشام ( ةریس .٢
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 ی، دعوت علنمرحله دوم

 ردن دعوتک یعلن ین فرمان برایخستن
نِذۡر َعِشَ�تََك ﴿ ه بود:ین آیامبر نازل شد، این مورد بر پیه در اکای  هین آیاول

َ
َوأ

ۡقَر�ِ�َ ٱ
َ
 .»م بدهیت را بیکشاوندان نزدیخو« :یعنی .]۲۱۴[الشعراء:  ﴾٢١٤ ۡ�

با  ییارویرا در رو ÷یابتدا داستان موس  ه درآن،کاست شعراء  ۀه، در سورین آیا
 رده است.کفرعون و قومش، بازگو 

دستور  ج ه خداوند، به آن حضرتکنازل شد  ج امبریبر پ یطیدر شران داستان یا
ارانش یاو و  یبرا ،داستان نید تا این خدا دعوت نمایار به دکه قومش را آشکداد 
ردن دعوت، با آن روبرو ک یه پس از علنکباشد  یو فشار یاز سخت ایگوای  هنمون
نش الزم را یتشان، بیار و مسئولکب، از ھمان ابتدا نسبت به ین ترتیند شد تا بدھخوا

 به دست آورند.

 شاوندانیعوت خود
ھاشم  یه بنک ن بودیانجام داد، ا ج ه رسول خداک یارکن یه، اولین آینزول ا پس از
مطلب  یاز بنای  هدند و عدآم ج آن حضرت ۀبه خانھا  آن نمود. دعوتاش  را به خانه

، د. ابولھبیرس می نفر ۴۵ه تعدادشان به کزھمراھشان بودند یمناف نبن عبد
نار کرا  ینید یتو ھستند؛ لذا بھای  عموھا و عموزاده ھا، این رد و گفت:ک یشدستیپ

ه کگران مستحقترم یستند ومن ازدیجدا نھا  عرب ه قوم تو از عمومکبگذار و بدان 
تو را  یجلوھا  آن اگر خود اند. یافکار کن یپدرت، در ا ۀنوادرم. خایتو را بگ یجلو

قومش، بدتر از  یه براکام  هدیرا ند یسکنون کتا  .تر خواھد بود آسانھا  آن یرند برایبگ
 چ نگفت.یھ و ردکوت کجلسه س نآدر  ج رسول خدا ای. هه تو آوردکاورد یب یزیآن چ

 ، او رارا یسپاس خدا«گفت: ن ینمود و چن را دعوتھا  آن گریبار د ج آن حضرت
نم و ک می لکورم و به او توآ می مانیم و فقط به او ایجو می یاریم و از او یستا می

و  یکه شرکاست  ییتنھا خدا ،ست و اویاو ن ، جزیحقمعبود ب هکدھم  می یگواھ
سوگند به  د؛یگو نمی اھل و ھمراھانش دروغ هراھنما، ب«و سپس افزود: » ندارد یانباز
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و به  طور خاصشما به  یخدا به سو یست، من از سویجز او ن یبحق ه معبودک ییخدا
 هکد چنانیریم می سوگند به خدا شما ام. هعموم مبعوث شد روھمه مردم به ط یسو
مورد آنچه  د و دریزیخ یه ازخواب برمکھمانطور د یشو می د و پس از آن زندهیخواب می

 یدوزخ ابدبه ا ی یبھشت ابدبه ا ید و سرانجام، یگرد می خواستزبا اید، انجام داده
 ».دیرو می

 یارکتو ھم م بایدوست دار یلیابوطالب گفت: ما، خ ج امبریان صحبت پیاز پا پس
وابستگان   ھا، این م؛ییق نمایتصد م و سخنت رایریحتت را بپذیم و نصیینما یو ھمراھ

ن یاز آنان ھستم؛ البته با ا یکیو من ھم اند  جمع شده، ه درخانه اتکرتو ھستند پد
تت یبه مأمور ؛ پسیه تو دوست دارکنم ک می اقدام یارکگران به یاز د قبله کتفاوت 
ن. سوگند به خدا ھمواره با تو ھستم و از تو دفاع خواھم نمود. اما قلبم به من کعمل 
 ،نینم. ابولھب گفت: به خدا سوگند اکرھا  ن عبدالمطلب رایه دکدھد  نمی اجازه

د. و ابوطالب گفت: به یرد، مانع او شویگران را بگیه دامن دکش از آنید پیه باکست یرش
 ١نم.ک می خدا سوگند تا زنده باشم از او دفاع

 وه صفاکفراز  رب
غ رسالتش، یتبل یامل ابوطالب در راستاکت یاز حما ج امبریه پکنیپس از ا

ای  هلمکا صباحاه (یاد برآورد: یوه صفا رفت و فرکبر فراز  یافت، روزینان خاطر یاطم
ف یطوا ۀھم. برند) می ارکھشدار به  یمھم، براای  هھنگام وقوع حادثھا  عرب هکاست 

ز یمان به رسالتش و روز رستاخید و ایرا به توحھا  آن ج امبریش جمع شدند و پیقر
ند: از ابن ک می ن صورت نقلیبد ن داستان رایاز ا یقسمت یبخار مدعوت نمود. اما

بر  ج امبریده) نازل شد، پبم یشاوندانت را بی(خو ۀیه چون آکت شده است یعباس روا
 یکایکن سان ی! و بدیعد یبن یفھر و ا یبن یا :اد برآوردیوه صفا باال رفت و فرک
 شخصاً  یسکاگر  یجمع شدند، حت یه ھمگکنیش را صدا زد تا ایقرھای  رهیت

 تا بداند چه خبر است.فرستاد  میای  هندیتوانست برود، نما نمی
به قصد  یرکوه لشکن یم پشت ایگفت: اگر بگو ج امبریش آمدند. پیابولھب و قر

را ما از تو جز صداقت و ی، زید. گفتند: آرینک می قیا مرا تصدید، آیآ می شما ینابود
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 ٩٥  مرحله دوم، دعوت علنی

ترسانم.  می سخت یه من شما را از عذابکد یم. آنگاه گفت: بدانیسراغ ندار ییراستگو
 ه نازل شد:ین آیا آنگاه ؟یا ن جمع نمودهیھم یرا براا ما یآ ،یشو کگفت: ھالابولھب 

ِ� لََهٖب َوتَبَّ ﴿
َ
 .]۱[المسد:  ﴾١َ�بَّۡت يََدآ أ

  ».گردد می کت باد ابولھب و حتما ھالکھال« :یعنی
د: چون یگو می ند وک می تیره رواین داستان را مسلم از ابوھریاز ا یگریبخش د

نِذۡر َعِشَ�تََك ﴿ هین آیا
َ
ۡقَر�ِ�َ ٱَوأ

َ
عام و خاص مردم را فرا  ج امبرینازل شد، پ ،﴾٢١٤ ۡ�

 یجماعت بن یا د؛یش! خودتان را از آتش نجات دھیجماعت قر یا«خواند و گفت: 
! خودت را از آتش نجات محمد دختر فاطمه ید. ایخودتان را از آتش نجات دھ !عبک

ه ک یست و تنھا حقیشگاه خدا از من ساخته نیدر پ یارکچ یسوگند به خدا ھ رایز  ؛بده
 ١».ردکامل ادا خواھم که آن را کاست  یشاوندیحق خو  د،یمن دار بر

 ج امبر خدایه درآن پکمطلب با تمام صراحت است  یکقت ابالغ یحق رد ،ادین فریا
 یسانک ن مردم به آن حضرتیتریکده نزکند ک می امل اعالمک یبا وضوح و روشن

 ن آنیب یاتیح یارتباط ۀنشان ،نیانند و کق ید و تصدییه رسالتش را تأکھستند 
نابود  یلکن انذار به یاد و این فریا بااعراب  یشاوندیحضرت و قوم اوست و تعصب خو

 ن رفت.یشد و از ب

 نکینش مشرکار شدن حق و واکشآ
ه را نازل ین آیاه خداوند متعال کنید تا ایچیپ می هکدر اطراف مآوازه ن یھمواره ا

 :نمود

ۡعرِۡض َعِن  ۡصَدعۡ ٱفَ ﴿
َ
 .]۹۴[الحجر:  ﴾٩٤ لُۡمۡ�ِ�ِ�َ ٱبَِما تُۡؤَمُر َوأ

ان اعتنا کو به مشر یشو می ه بدان فرمان دادهکن آنچه را کان یارا بکپس آش«: یعنی
 ».نکم

مورد  ،بوجود آمده بودھا  این ۀلیبوسه کرا ات و آنچه کیخرافات، شر ج رسول خدا
رد و با ک می ندارند، برمال یچ ارزشیھ هکراھا  بت قتیرداد. آن حضرت، حقامله قرح
 ل و برھان ثابتیرساند و با دل می را به اثباتھا  آن یعجز و ناتوان ،ییھا مثال رکذ

ن خدا بداند، در یله و واسطه بیرا وسھا  آن ایند و کرا عبادت ھا  بت س،کھره کرد ک می
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 ج سیرت رسول اکرم  ٩٦

 است. یارکآش یگمراھ
ھنگام  یاز مخالفت و ناباور یمنفجر شد و موج ، ه از شدت خشمکسان م نیبد

 ای، ها صاعقیه را فرا گرفت؛ گوکن و بت پرستان گمراھند، مکیه مشرکام ین پیدن ایشن
ش، با تمام توان و یقراین رو  از .و آرام را به لرزه در آوردجد و رعد و برق، یابرھا را در

 رایردند؛ زکخود را آماده  انقالب،ن یبا ا ییارویور یا، برت خشم و غضبینھا در
 رود.بن یان از بشراث و فرھنگیه تمام رسوم و مک نددیترس می

تا است یکر الله یت از غیالوھ یمان، نفیدانستند مفھوم ا می رایھا بپا خاستند؛ ز آن
ه کاست  یم اوامر و دستوراتارفتن تمیپذ یبه معنا ،زیرستاخ و روز رسالتمان به یو ا

 یه بزودکدانستند  می ین به خوبیر ابعالوه ھا  آن شود. می اعالن ن دعوتیبه دنبال ا
و  یه سردارک، بدان معنا بود نیلشان را از دست خواھند داد و اار خود و اموایاخت

ه ک یادتیو س یاز دستشان گرفته خواھد شد؛ ھمان رھبرھا  عرب برھا  آن یبزرگوار
خواستند  نمی هکردند ک یشکآنان، از آن جھت سر خودگرفته بود؛به  ینیرنگ د
چشم  منافع خودح دھند و از یخودشان ترجھای  خواسته رگر را بید یسکھای  خواسته

 نند.ک یپوش
 رده بودند وکاز خودشان ظلم تر  نییبر طبقات پا یان درازیھا، سال آن

ت دس  ،شدند می بکصبح و شب مرته ک یاتیو جنا ھا بدی باره ازیکبه  ،توانستند نمی
توانستند به  نمیاین رو  دانستند؛ از می را خوب ج شند. آنان، مفھوم سخنان محمدکب

اذب وجدان کن به اقناع اه ھمچنکتشان بدارند؛ بلیدست از موقع ،رغم شناخت حق
 اتشان ادامه دھند.یپرداختند تا بتوانند آزادانه به جور و جنا می خود

نزد خودشان ه ک یدانستند؛ اما در برابر مرد می خوب یلیرا خھا  این تمام ان،کمشر
، اخالق و توانستند انجام دھند؟ او می یارکه چ  ، مشھور بود،یبه صداقت و امانتدار

ن یر بود. بنابراینظ یبھا  آن ناخ پدران و گذشتگیتار طول ه درکداشت  یرفتار
 یزنیھم بودند. لذا پس از مشورت و را یاندسرگر نیران شدند و سزاوار ایسرگشته و ح

 یه جلوکاو بخواھند  از بروند و ج امبریپ یه نزد ابوطالب عموکدندیسجه رین نتیبه ا
قت یرنگ و لباس حق ھایشان ه به خواستهکنیا یآنان برا رد.یرا بگاش  درزادهابر

گانشان و یخدا کبر تر یمبن ج ه: دعوت محمدکته پرداختند کن نیابه طرح بپوشانند 
 یزشت و اھانت یواقع دشنام رسانند، در نمی ینفع و ضرر ھا، بت هکن سخنش یز این

 اند. ردهک یوه زندگین شیه برھمکباشد  می ند به آبا و اجدادشانیناخوشا



 ٩٧  مرحله دوم، دعوت علنی

 لباش در خانه ابوطیندگان قریمان
 یش، نزد ابوطالب رفتند و گفتند: ایاز اشراف قرای  هد: عدیگو می ابن اسحاق

ند و ما را ک می وھشکرا ن ن ماید دھد، می ان ما را دشنامی، خداابوطالب! بردرزاده ات
ا بگذار ما یر و یش را بگیا خودت جلویداند؛  می خواند و پدرن ما را گمراه می خرد یب

م. ی. پس بگذار تا تو را از شر او رھا سازین ما ھستیز بردیرا تو نیم. زیریاو را بگ یجلو
م پاسخشان را داد. لذا بازگشتند یمال یو با گفتار ردکبرخورد  یھا به نرم آن ابوطالب با

 ١به دعوتش ادامه داد. ج ب رسول خداین ترتیو بد

 مبارزه با دعوت یش برایقر یزنیار
ماه   ش از چندیر آورد. ھنوز باش فشیز بر قرین یگریله دأن روزھا مسیمھ در

 هکمعرب، به ھای  ه دستهکان نگران شدند یشید. قریموسم حج فرا رس هکنگذشته بود 
درباره  یگرفتند، سخنم یتصم ثر شوند؛ لذاأمت ج د از دعوت محمدیند و شایآ می

دل  د در جان ویدعوت جد یه با آن از اثرگذارکند یساخته و پرداخته نما ج محمد
ھا  آن هد بیره رفتند. ولید بن مغینزد ول، یھمگن منظور ینند. به ھمک یریاعراب جلوگ

د؛ ینکنواخت صحبت یکد و یزبان باش یکدل و یک ج شما درباره محمد ۀگفت: ھم
ن سان ناخواسته ید و بدییبگو ج درباره محمد یه سخنان متفاوتکشد ن نبایچن

 من گوشد؛ ییبگوسخن او گفت: شما  ؟مینکد. گفتند: بگو چه ییدروغتان را برمال نما
اھنان کست، ما یاھن نکخدا قسم  به ؛گفت: نهاھن است. کم: ییگو می دھم. گفتند: می
 اھنان متفاوت است.کھای  زمزمه سخن او با اوراد و ایم. دهیرا د

و ما، جنون  ست.یمجنون ن  او، ؛نه :گفت وانه است؛یجن زده و د :مییگو می گفتند:
 جنون در او وجودھای  از نشانه یکچ یم و ھیشناس می و آن راایم  دهیاد دیرا ز یوانگید

را ھمه ما انواع شعر اعم یست. زیشاعر ھم ن :م: شاعر است. گفتییگو می ندارد. گفتند:
 ماند. نمی الم او، به شعرکم و یشناس می ، مقبوض و مبسوط رااز رجز و ھزج

انواع سحر و ساحران را ما،  ست؛یھم ن ساحر :. گفتم: ساحر استییگو می گفتند:
م؟ ییزند. گفتند: پس چه بگو می را گره یزیچ دمد و نه می یزیاو نه در چ ایم، دهید

اش  دار و تنهیآن سخت پا ۀشیه رکدارد  یخاص ینیریالم او شکبه خدا سوگند  :گفت
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 ج سیرت رسول اکرم  ٩٨

 ج ن سخنان را در حق محمدیا از یک، پربار است و اگر شما، ھر شیھا تنومند و شاخه
 گردد. می ارکد، بطالن سخنتان آشییبگو

ه کد یگو می یو جادوگر است؛ سخن د: او ساحرییبگوه کن است یلذا بھتر از ھمه، ا
ند و او را از کاف می ییپدرش، برادرش و ھمسرش جدا ھر فرد با نایم سحر است و

 ١رفتند.ین نظر را پذیان، ایشیسازد. قر می جدااش  لهیقب
شنھاداتشان را عرضه یان تمام پکمشر یه وقتکن دارند یت از ایاکح تایروا یبعض

ال کب و اشیع یه بکن کارائه  یشنھادیرد، گفتند: پس به ما پکرد د یداشتند و ول
ور را ارائه کشنھاد مذیرد و سپس پکر کف ینم؛ مدتکر کد فیباشد. او گفت: اجازه بدھ

 ٢داد.
ردنش کر کت فیفکینمود و  د نازلیمدثر را درباره ول ۀسور ۲۶تا  ۱۸ات یآ ،خداوند

 د:یامفر می را بازگو فرمود؛ چنانچه

َر  ۥإِنَّهُ ﴿ َر َوقَدَّ َر  ١٨فَكَّ َر  ١٩َ�ُقتَِل َكۡيَف قَدَّ ُ�مَّ  ٢١ُ�مَّ َ�َظَر  ٢٠ُ�مَّ قُتَِل َكۡيَف قَدَّ
ۡدبََر وَ  ٢٢َعبََس َو�ََ�َ 

َ
إِۡن َ�َٰذآ إِ�َّ قَۡوُل  ٢٤َ�َقاَل إِۡن َ�َٰذآ إِ�َّ ِسۡحٞر يُۡؤثَُر  ٢٣ ۡستَۡكَ�َ ٱُ�مَّ أ

ۡصلِيهِ َسَقَر  ٢٥ ۡلبََ�ِ ٱ
ُ
 .﴾٢٦َسأ

ای  هو طرح و نقش ردک یشیامبر و قرآن) چاره اندیله با پبمقا ید، برایول یعنیاو (« :یعنی
خت؟ باز ھم یه رک ید و چه طرحیشکه کای  هشته و نابود باد! چه نقشکساخت. را آماده 

ست و دقت و ینگر خت؟ باز ھمیر امبر و قرآن)ی، (بر ضد پیه) چه طرحکشته و نابود باد! (ک
رد و گردن کرد و آنگاه به حق پشت کد و اخم یشکرد؛ سپس چھره در ھم ک یشیچاره اند

 ». شود می ه نقلکست ین ییجز جادو یزیقرآن) چ یعنیتاب کن (ینمود و گفت: ا یشک
و به تمام  نشستند می ھا راه م، در موسم حج، بر سرین تصمیتخاذ ااان پس از یشیقر

 .ن گروه، ابولھب بودیرده اکسر .ساحر است ج ه محمدکگفتند  می رھگذران و حجاج
اظ و کشان در عیھا هگا و در استراحت کنجام مناسھنگام ا مردم را ج رسول خدا

 راه ج داد. ابولھب، پشت سر آن حضرت می ن خدا دعوتیالمجاز به د یمجنه وذ

                                                 
 )۱/۲۷۱ابن ھشام ( ةریس .١
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 ٩٩  مرحله دوم، دعوت علنی

 ١برگشته است.ن ید؛ او دروغگو و ازدینکن یرویگفت: از او پ می رفت و می
 شد. ج امبریت پیشخص ینتشار دعوت و معرفسبب اار کن یا

 یمقابله با دعوت اسالم یگوناگون برا یها روش
دارد، بار  نمی را از دعوتش باز ج رسول خدا یزیچ چیه ھکدند یش دیقر یوقت

 یھا روش ار ازکن یا یرند؛ برایدعوت او را بگ یگر در صدد چاره بر آمدند تا جلوید
 گوناگون استفاده نمودند؛ از جمله:

 خواستند می ،شخند: آنانیب و نیذک، تر نمودن، استھزاءیردن، تحقکمسخره  .۱
را سست ھا  آن و روحیه یمعنو یمسلمانان را خوار و زبون جلوه دھند و قوا

 یدادند؛ گاھ می ناروا و احمقانه آزار یھا تھمت را با ج امبرین پینند. بنابراک
 :نددخوان می وانهیدآن حضرت را 

﴿ ْ َها  َوقَالُوا ُّ�
َ
ِيٱَ�ٰٓ�  یعنی .]۶الحجر: [ ﴾٦إِنََّك لََمۡجُنوٞن  ّ�ِۡكرُ ٱنُّزَِل َعلَۡيهِ  �َّ

ز به آن ین یگاھ .»یا وانهید ،تو !شود می ه قرآن بر تو نازلک یسکآن  یاگفتند:  می«

ْ ﴿ گفتند: می حضرت ساحر و دروغگو نِذرٞ ّمِۡنُهۡمۖ َوقَاَل  وََعِجُبٓوا ن َجآَءُهم مُّ
َ
 لَۡ�ٰفُِرونَ ٱأ

اٌب   .]۴ص: [ ﴾٤َ�َٰذا َ�ِٰحٞر َكذَّ
 به اوای  هتند و برافروخت یھا نگاهرفتند و با  می ج ھمه جا به دنبال رسول خدا

 نشان دھند: شان رایو ناراحت یقرار یب ستند تاینگر می

ِينَ ٱيََ�اُد  �ن﴿ َّ�  ْ ا َسِمُعوا بَۡ�ٰرِهِۡم لَمَّ
َ
لُِقونََك بِ� ْ لَُ�ۡ  ۥَوَ�ُقولُوَن إِنَّهُ  ّ�ِۡكرَ ٱَ�َفُروا

 .]۵۱القلم: [ ﴾٥١لََمۡجُنوٞن 
ره و یچشمان (خبا شنوند، تو را  می ات قرآن رایه آک یافران ھنگامکاست  یکنزد«: یعنی
 »وانه است!یاو قطعًا د هکندیگو می سازند و کتند) خود به سر در آورند و ھال یھا نگاه

شان، یگرداگرد ا ،ارانشینشسته است و مستضعفان و  ج امبریه پکدند ید می ھرگاه
 گفتند: می ردند وک می مسخره آنان را اند، حلقه زنده

ُؤَ�ٓءِ َمنَّ ﴿ ٰٓ�َ
َ
ُ ٱأ َّ�  ۗٓ  .]۵۳[األنعام:  ﴾َعلَۡيِهم ّمِۢن بَۡينَِنا

                                                 
) و ۳/۴۹۲ت احمد در المسند (ی؛ رواید بن رومان و از طارق بن عبدالله محاربیزیاز  یت ترمذیروا .١
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در  ،خداوند »ده است؟!یه خداوند، آنان را برگزکھستند  یسانکھمان  ھا، این ایآ« :یعنی

لَۡيَس ﴿ :پاسخ آنان فرمود
َ
ُ ٱ� َّ�  ِ ۡعلََم ب

َ
ِٰكرِ�نَ ٱبِأ  .]۵۳[األنعام:  ﴾٥٣ ل�َّ

 » شناسد؟ نمی ا خداوند، سپاسگزاران را بھتریآ«: یعنی
 د:یفرما می ه خداوندکو چنان بودند 

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ ْ ِمَن  �َّ ۡجَرُمواْ َ�نُوا
َ
ِينَ ٱأ ْ بِِهۡم َ�َتَغاَمُزوَن   ٢٩َءاَمُنواْ يَۡضَحُكوَن  �َّ وا �َذا َمرُّ

ْ ٱ �ذَا ٣٠ ۡهلِِهُم  نَقلَُبٓوا
َ
ْ ٱإَِ�ٰٓ أ ُؤَ�ٓءِ لََضآلُّوَن  �ذَا ٣١فَِكِهَ�  نَقلَُبوا ْ إِنَّ َ�ٰٓ ۡوُهۡم قَالُٓوا

َ
 ٣٢َرأ

رِۡسلُواْ عَ 
ُ
 شخندیمنان نؤمجرمان به م«یعنی:  .]۳۲ -۲۹المطففین: [ ﴾٣٣لَۡيِهۡم َ�ٰفِِظَ� َوَمآ أ

 اشاره چشم و ابرو، با ،گذشتند میھا  آن نارکردند و چون از ک می را مسخرهھا  آن زدند و می
 گشتند، می باز ھایشان ان خانوادهی، به مارانکه گنھک یگرفتند و ھنگام می را به استھزاءھا  آن

 ه مؤمنان راک یردند) و ھنگامک می منان، افتخارؤردن مکگشتند (و به مسخره  می شادمانه بر
 .»گمراھندھا  این گفتند: می دند،ید می

 کجاد شیرده بودند، اک یزیه ریپا ج امبریه پین علکیه مشرکای  هن برنامیدوم .۲
 یادعاھاندن کآن حضرت و پرا میردن اذھان نسبت به تعالکو شبھه و مشوش 

بود؛ آنان، چنان  ج ت آن حضرتیاساس در رابطه با شخص ین و بیدروغ
ر و کعموم مردم، مجال تف یه براکردند ک می ار اصرارکن یناجوانمردانه بر ا

 نمانده بود. ین دعوت باقیشه درباره ایاند

ْ ﴿ گفتند: می ھا، در رابطه با قرآن آن َ�ِٰطُ�  َوقَالُٓوا
َ
لِ�َ ٱأ وَّ

َ
فَِ�َ ُ�ۡمَ�ٰ َعلَۡيهِ  ۡ�َتتََبَهاٱ ۡ�

ِصيٗ� 
َ
د خو هکست یش نیب ین، دروغیامی گفتند: «یعنی:  .]۵الفرقان: [ ﴾٥بُۡ�َرٗة َوأ

 .»اند داده یاریار، کن یاو رادر ا ای، ه، به ھم بافته و عدش خودیمحمد، آن را از پ

َما ُ�َعّلُِمهُ ﴿ گفتند: می نیھمچن ۗ  ۥإِ�َّ  به ین را انسانآقر« یعنی: .]۱۰۳النحل: [ ﴾�ََ�ٞ
 ».آموزد می محمد،

ُ�ُل  لرَُّسولِ ٱَماِل َ�َٰذا ﴿ گفتند: می ج امبر خدایپ ۀز درباریو ن
ۡ
َعامَ ٱيَأ َو�َۡمِ� ِ�  لطَّ

ۡسَواقِ ٱ
َ
 خورد و در بازارھا راه می ه غذاکاست  یامبرین، چگونه پیا«یعنی:  .]۷الفرقان: [ ﴾ۡ�
 ؟»رود می

ان کمشر یوسازجات، به یر جزئکا بدون ذیات یئزر جکات قرآن با ذیاز آ یاریدر بس
 است. اشاره شده ج خدا بر ضد رسول



 ١٠١ مرحله دوم، دعوت علنی

ه کبود  ییھا روش گر ازید یکی ،مقابله با قرآن یبرا ھنکھای  ج افسانهیترو .۳
امبر یتا مردم را از گوش سپردن به دعوت پ گرفتند می ارکان، آن را بکمشر

 منصرف سازند.
ان! یشیقر یش گفت: ایرقمرتبه به  یکبن حارث  نضر هکاند  نوشتهسان ینو رهیس

از ای  هبچ، پسرمحمد اید. افتهیرا ناش  ه چارهکاید  روبرو شدهای  هسوگند به خدا، بامسئل
از  یه عمرکنیدارتر بود تا ا شما راستگوتر و امانت ۀاز ھم ن شما بود؛یخود شما و در ب

ه به خدا ک ید در حالید. شما به او ساحر گفتیدیه دکرا آورد  یزیاو گذشت و ھمان چ
د: گفتی .میشناس می راھا  آن زدن هدن و گریساحران و دم ،ما ست.ین قسم او ساحر

سجع  نه ،سخن او .ایم دهیاھنان را دکست! ما، یاھن نکه او، کاھن است. به خدا قسم ک
د: شاعر است، نه سوگند یآنان را. شما گفت ۀاھنان را دارد نه زمزمه و وسوسک ۀیو قاف

 ر را خوبعش ۀیشعر و اقسام شعر و سجع و قاف، ست. مایه او، شاعر ھم نکبه خدا 
و جن زده است، بخدا سوگند  وانهیدد: یگفت ایم. دهیھزج و رجزش را شنو م یشناس می

را سوگند به ید؛ زینکشه یارتان اندکن! در ایشیقر یست. ایوانه و جن زده ھم نیه او دک
 اید. شدهار بزرگ روبرو یبس یبتیخداشما با مص

ره رفت و آنجا سرگذشت پادشاھان یرا زد، به ح ھا حرف نیه نضر اکن یپس از ا
 اد گرفت و بازگشت.یار را یرستم و اسفندھای  ران و افسانهیا

 میاد خدا و بی ۀدربارای  هدر جلس ج امبریه پار نظر داشت. ھرگیرا ز ج امبریاو پ
را  ییھا داستان ونشست  می امبریگفت، او پس از پ می از عذاب خدا، سخندادن مردم 

افسانه  ،اریران و رستم و اسفندیرد و از سرگذشت پادشاھان اک می آموخته بود، نقل هک
 :دیگو نمی از من بھتر سخن ج مده محکند به خدا گگفت: سو می نمود و می یپرداز

 ١من بھتر است؟ سخناناز  ج جا سخنان محمدک
ھرگاه نضر،  ده بود؛ یا خرر یخوانان آوازکزینک ،ه نضرک شدهت یاز ابن عباس روا

از  یکیافته، ینش یو د ج به محمد یشین گرایترکوچک، یسکه کشد  یخبرمبا
 یدنیاو غذا و نوش یگفت: برا می زشینکسپرد و به  می زانش را به آن شخصینک

نش یش مردم به محمد و دیگران سان از یش آواز بخوان تا بدین و براکفراھم 

َمن �َۡشَ�ِي لَۡهَو  �َّاِس ٱَومَِن ﴿ د:یفرما می ن باره خداوندیر ھمند. دک یریجلوگ
                                                 

 .۱۱۸و  ۱۱۷ص  ،الرسول ةری)؛ مختصر س۳۵۸، ۱/۲۹۹ابن ھشام ( ةریس .١
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ِ ٱِ�ُِضلَّ َعن َسبِيِل  ۡ�َِديِث ٱ ه کھستند  یسانکان مردم، یدرم«یعنی:  .]۶لقمان: [ ﴾�َّ
(مردمان را) جاھالنه از راه  ین سخنانیجلف) ھستند تا با چن یدار سخنان پوچ (و آوازھایخر

 ١.»نندکخدا گمراه 
انعطاف  کیردند با اندک یدر ابتدا سع ناکگوناگون: مشرھای  نجهکآزارھا و ش .۴

ز ین ج رسول خدا ،مقابل نند تا درک یل چشم پوشیمسا ی، از برخیریپذ
ق بده بستان، مانع یخواستند از طر میھا  آن شد.کتش بیدست از فعال یمقدار

ْ لَۡو تُۡدهُِن َ�ُيۡدهُِنوَن ﴿ د:یفرما می ه خداوندکچنان .اسالم شوندرشد  وا  ﴾٩َودُّ
 ینک یوتاھکدر ابالغ رسالت  !امبریپ یه تو اکھا دوست دارند  آن« یعنی: .]۹القلم: [
 .»ندیایوتاه بکدر مقابل دعوت تو  ھمھا  آن هک

سال  یکه کردند کشنھاد یپ ج امبریبه پ ،انکمشر ،یو طبران ریرجت ابن یبنا به روا
 ت عبدیم. و دررواینک می تو را عبادت یسال ما خدا یکن و ک تان ما را عبادیتو خدا
 ت را عبادتی، ما خدایریان ما را بپذیگفتند: اگر تو خداھا  آن هکد آمده یبن حم

 .مینک می
 عبه بود، اسودکمشغول طواف  ج ند: رسو ل خداک می تیابن اسحاق با سندش روا

خلف و عاصم بن وائل  ه بنیره و امید بن مغیو ول یمطلب بن اسد بن عبدالعزبن 
 یا تا ما خدایمحمد ! ب یا:آمدند و گفتند رفتند، می شمارفشان بیه بزرگان طواک یسھم

  ان خود،ی، در عبادت خداب ما و توین ترتیبد .را گان مایم و تو ھم خداینکتو راعبادت 
به بھره خود از   گان ما بود،یبھتراز خدا  تو، یاگرخدام تا ییعمل نما کبه طو رمشتر

 ان مایدت خداا، تو ھم از شانس عبندان ما بھتر بودیم و اگر خدایت برسیعبادت خدا

َها ﴿ :دیفرما می ن موردی. خداوند در ایمند شو بھره ُّ�
َ
ۡ�ُبُد َما  ١ ۡلَ�ٰفُِرونَ ٱقُۡل َ�ٰٓ�

َ
َ�ٓ أ

 ٢.]الکافرون[ ﴾٢َ�ۡعُبُدوَن 
 ».ردکھرگز عبادت نخواھم  ،دینک می شما عبادته کرا ! آنچه افرانک یا :بگو«

ان پاسخ کمشر کشنھاد مضحی، به پافرونکتعال با فرو فرستادن سوره م یخدا
 داد. یقاطع

 یشنھاداتین پیبارھا چن ،نکیه مشرکن خاطر باشد یبد  ،ھا روایت د علت اختالفیشا

                                                 
 )۴/۹ن (م القرآینگا: تفھ .١
 )۰۱/۳۶۲ره ابن ھشام ینگا: س .٢



 ١٠٣ مرحله دوم، دعوت علنی

 اند. ردهکرا مطرح 
ھا  ھفته؛ ارگرفتندکنامبرده را ب یھا روش ،یازدعوت اسالم یریجلوگ یان، براکمشر

 شد. می ست روبروکان با شکمشرھای  ن منوال گذشت و ھمچنان برنامهیبر ھم ھا ماه و
ردند. اما باز ھم نتوانستند مانع رشد دعوت ک وب مسلمانان را آغازکو سر نجهکش ھا، آن

ست یه در آن بکل دادند کیتشای  هجلس آمدند وگر گرد ھم ید یلذا بار شوند؛ یاسالم
بود و پس  ج امبریپ یابولھب عموھا  آن سیرئ .ت داشتندکه شرکو پنج نفر از بزرگان م

 ارانش اتخاذ شد.یو  ج ه رسو ل خدایعل یم قاطعیتصم ،یزنیاز مشورت و را
روان یپ ۀنجکم و آزار و شاسال در جنگ با یوششکچ یھ ه ازکم گرفتند یآنان تصم

ه توانست به کھر نوع و ھرجا به ھرکس  ن راهینند و در اکغ نیدر ج آن حضرت
 ت برساند. یو اذر ارانش آزایو  ج محمد
 ١اسالم نداشتند. ینکشه یوب و رکجز سر یآنان، قصد ؛یآر

 یلن اعمایچن یاجرا .آن، مصمم شدند یاجرا یشان را گرفتند و برا میآنان، تصم
و  نارایشتر یرا بیار آسان بود؛ زیان بسکمشر ی، براج امبریپ ارانیه مسلمانان و یعل

ه از ک ج امبریه شخص پیش، علیند؛ اما اجرا، از مستضعفان بودج روان رسول خدایپ
را چد؛ یرس نمی برخوردار بود، چندان ھم آسان به نظر یخاص یو اجتماع یگاه قومیجا
، ترامحا ۀدیجز به د یسکه آن حضرت، در نظردوست و دشمن، بزرگ و محترم بود و ک

ش، جرأت جسارت و یسران قر کس جز احمقان و سبکچیست. لذا ھینگر نمی یبه و
ه از کن، ابوطالب ینداشت. عالوه بر ا ار ج ت آن حضرتینسبت به شخص یادب یب

جرأت  یسکن یرد؛ بنابراک می یبانیت و پشتیحما ج امبریبود، از پ هکسرآمدان م
ش را ین وضع، قریرا نداشت و ا ج ت آن حضرتینسبت به شخص یادب یجسارت و ب

 شد. می مشانیتصم یرده بود و مانع اجراکشان و نگران یپر
و  ینید یه رھبرکنند کمقاومت ن دعوت یتوانستند در برابر ا می کیا ان تکمشر

شروع شد و  ج امبریه پیعلھا  نجهکو ش ھا دشمنی رد؟ک می دیرا تھدھا  آن یویدن
 یعوت، از موضع دشمند ین روزھایلاز او ،ان قرارداشت؛ اوین جریش ایشاپی، پابولھب

شتر یرند. پیگب یرا جد ج امبریپ دعوتش یه قرکنیش از ایپ یحت وارد شده بود؛

                                                 
 ).۱/۵۹ن(ینگا: رحمه للعالم .١
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ز در ین حضرت و نآ یدر مھمان ج ر برخورد ابولھب با رسول خدادرا اش  نمونه
بر فراز  ج امبریه چون پکرده کنقل  یتیا، رویم. ترمذیردک، مشاھده فراخوان صفا

ن دو یامبر بزند. ھمچنیبرداشت تا به پ یصفا رفت و مردم را جمع نمود، ابولھب سنگ
ش یلثوم پکو ام  هیرق یعنی ج به با دو دختر رسول خدایتبه و عتع یعنیفرزند ابولھب 

اعالن نبوت نمود، ابولھب  ج امبریه بودند و چون پردکازدواج  ج از بعثت آن حضرت
 ١را طالق دھند. ج امبریپدختران تا رد کفرزندانش را مجبور  ،راراه و فشکبا ا

را به  ج امبریرد، ابولھب مرگ فرزند پکوت امبر فیه عبدالله فرزند دوم پک یھنگام
 ٢ه محمد مقطوع النسل شد.کگفت و مژده داد  یکدوستانش تبر

ابولھب   رد،ک می بیذکرا دنبال و ت ج امبریموسم حج، پ ه درک یسکم آن یگفتقبًال 
ه کن دارد یت از ایاکه حکرده است کنقل  یتیروا یبود. طارق بن عبدالله محارب

 ج ن حضرتآه با سنگ چنان ک، بلشد نمی یراض ج ب آن حضرتیذکابولھب تنھا به ت
 ٣شد. می نیشان خونیا کمبار یه پاھاکزد  می را

بود، در عداوت و ان یه و خواھر ابوسفیل دختر حرب بن امیجمام  هکھمسر ابولھب 
ه خارھا را سر راه کنداشت. او بود  یمکاز شوھرش دست  ج امبریبا پ یدشمن

ه نسبت به کبدجنس بود  ین، زخت؛ اویر می ج آن حضرت ۀدرب خان یو جلو جامبریپ
 غیشان درینسبت به ا یو دروغ رنگیچ نیرد و از ھک می یزبان دراز ج آن حضرت

 ج امبریپه ینمود و آتش فتنه عل می یدشمن ،توانست می هک یلکبه ھر ش و دیورز نمی
ل ین دلیبا آن حضرت را داغ داشت. به ھم یساخت و ھمواره تنور دشمن می ور را شعله

 رده است. کف یش توصکزم یقرآن، او را ھ
افت، نزد ی، اطالع و شوھرش خود ل سوره تبت، دربارهه از نزوک، پس از آنیو

 ی، مشتبزن ابولھ .عبه نشسته بودکنارک سرکابوب با ج رفت. آن حضرت جامبریپ
را از او  یینایب ،د، خداوندیرس ج امبریپ یکزه در دست داشت و چون به نزدینگرس

 مرا دشنامام  هدیشن جاست؟کقت یر! رفکابوب ید: اید. پرسیامبر را ندین پیگرفت؛ بنابرا

                                                 
 ).۶/۵۲۲م القرآن (ی)؛ تفھ۳۰/۲۸۲ظالل القرآن ( یف .١
 )۶/۴۹۰م القرآن (یتفھ .٢
 یت ترمذیروا .٣
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 یزن ،زدم و من می بر دھانش ھا سنگ نیدم با اید می دھد. به خدا سوگند، اگر او را می

 ».دينه قليناوبينا أمره أومذمما عصينا « شاعرم و سپس گفت:
 ینه و دشمنکینش یو با د میرفتیم و فرمانش را نپذیده، سرتافتیوھکاز ن: «یعنی
 .»میدیورز

 ،را خداوندیز د.ی، مرا نداو ؛نه :فرمود ج امبرید؟ پیا تو را ندیامبر گفت: آیر به پکابوب
 ١را از او گرفت. یینایب

ستاد و یر اکابوب یکد: زن ابولھب نزدیگو می ن ماجرایا انی، ضمن بر بن بزازکابوب
نه سوگند به پروردگار «ر گفت: ک؟ ابوب»قت ما را ھجو نمودهیا رفیآر! کابوب یا«گفت: 

زن  ».گردد نمی گشوده ییسراد اصًال دھانش به شعریسرا نمی عرن خانه، او ھرگز شیا
ه یه عمو و ھمساکابولھب با آن .»شود می قیتصد ،ھمواره سخنان تو،«ابولھب گفت: 
زار آت و یاذ یبرا یوششکچ یگان آن حضرت، از ھیھمسا ریھمانند سا  رسول خدا بود،

 رد.ک نمی غیشان، دریا
دادند،  می ا آزاره او رک ج گان رسول خداید: آن دسته از ھمسایگو می ابن اسحاق
 :عبارت بودند از
و  یبن حمراء ثقف یط و عدیمع یببه بن اقه و عیالعاص بن ام یم بن ابکابولھب، ح

 ۀفیپدر خل ،العاص مسلمان شد. او یم بن ابکفقط ح ھا، این انیاز م .یاصداء ھذلابن 
 م است.کمروان بن ح یعنی یامو

آن ه ک یدر حال ؛انداختند می ج رسول خدا یگوسفند، رو ۀمبکش ھا، آن از یبرخ
 شانیا یگ غذاید ش دریھا آشغال مبه را باکش یخواند؛ بعض می نمازحضرت 

ه کنیختند تا ایر می رامبیپ ۀرا به داخل خان ھا آشغال و انواع شتر ۀمبکا شیندند کاف می
گان یزار ھمساآ وت ینماز بگزارد تا از اذ یمجبور شد پشت تخته سنگ ج امبریپ

 امان باشد. در دھندهآزار
 یمبر یبدستختند، با چویر می ا بر سرش،یه در خانه کرا  ییھا پلیدی ج امبریپ

 است و سپس یدار هین چه طرز ھمسایفرزندان عبدمناف! ا یگفت: ا می داشت و
 ٢خت.یر می رونیرا ب ھا آشغال
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از ھمه بدتر و  ج امبریبه پرساندن  زارآط در شقاوت و خباثت ویمع یبه بن ابقع
نار خانه ک ،امبریه پکند ک می تیاز عبدالله بن مسعود روا یامام بخار .تر بودشدید
گر گفتند: یدیکنشسته بودند. درآن حال به  نیزخواند؛ ابوجھل و دوستانش  ینمازم

رد، بر پشتش کسجده  ج محمد یاورد و وقتیبرا  یشتر فالن ۀمبکه شکست کی
 ندازد؟یب

ا آورد و منتظر ماند مبه رکش ١ط رفت.یمع یعقبه بن اب یعنیآن قوم ترین  بدبخت
ھایش  ان شانهیآن را بر پشت آن حضرت و م اهبه سجده برود؛ آنگ ج تا رسول خدا

از دستم  یارکنم، اما کب یارکتوانستم  می اشک یا .ردمک می گذاشت و من نگاه
 ».بودنساخته 

ار چنان کن یردند؛ آنان، از اکدن یشروع به خند د: آنگاه،یافزا می ابن مسعود
ھمچنان در حال  ج امبریافتادند؛ پ می ھم یخنده، روه از شدت کسرخوش شدند 

و آن را از پشت  آمد ج ه فاطمه دختر آن حضرتکنیرد تا اکسجده بود. سرش را بلند ن
 پدرش برداشت. 

ن جمله یش را تو بده و ایقر یرد و گفت: پروردگارا! سزاکامبر سرش را بلند یآنگاه پ
 رد.کرار کرا سه بار ت

ن یا ه درکمعتقد بودند ھا  آن رایش دشوار تمام شد. زیقر یبرا ج امبریپ ین دعایا
ش را یسران قر یکایکسپس، نام  ج گردد. آن حضرت می بشود، اجابت ییشھر ھر دعا

عتبه بن  یسزاا! یجھل را بده. خدا یاب یا! سزایخدا«رد و گفت: کر کش ذیدر دعا
ه بن خلف و عقبه بن یام ،د بن عتبهیا! ولیه را بده و خدایشب یا! سزایعه را بده. خدایرب
 ».اعمالشان برسان یط را به سزایمع یاب

ه جانم ک یذاتسوگند به آن  ست؛یادم نیه کھم گفت  یگری: اسم ددیگو می یراو
دعا نمود، به ھا  آن هیبرشمرد و عل ج ه رسول خداکرا یسانکاوست، ھمان  ۀدر قبض

 ٢اند. بدر افتاده یھا چاه و درشده شته که کدم یچشمم د
 د، آن حضرت را مورد استھزاء و دشنام قرارید می را ج امبریه بن خلف، ھرگاه پیام

                                                 
 ح شده است.ین مطلب، تصری)، به ا۱/۵۴۳( یح بخاریدر صح .١
 ).۱/۳۷فه (یقذر أو ج یالمصل یعل یتاب الوضوء، باب إذ ألقک ی،ح بخاریصح .٢



 ١٠٧ مرحله دوم، دعوت علنی

َُّمَزٍ�  َوۡ�لٞ ﴿ او نازل شد: ۀه دربارین آیا ؛داد می ِ ُهَمَز�ٖ ل
  .]۱الهمزة: [ ﴾١لُِّ�ّ

دھد و با  می ه صراحتًا به مردم دشنامکاست  یسک ،ھمزهد: یگو می ابن ھشام
 ند و با اشاره چشم طعنهک می ج و راستکچشمانش را  یعنیند، ک می چشمانش اشاره

 گران طعنهید ه، بیه و به طور پنھانیناکش و ینه با کاست  یسکاما لمزه، آن  ؛زند می
 ١زند. می

 ط بود. یمع یعقبه بن اب یمیه و دوست صمیبن خلف، برادر ام یاب
 ،ن خبریا یشان، گوش فرا داد؛ وقتیرفت و به سخنان ا ج امبریبار عقبه، نزد پ یک

آب دھان  ج رسو ل خدا یه روکاو خواست  رد و ازکعقبه را سرزنش   د،یرس یبه اب
رد وبه کبرداشت، نرم ای  هدیاستخوان پوس نیز ی. خود ابردکار را کن یا ز یندازد و او نیب

 ٢امبر فوت نمود.یصورت پ
او را با نه  ،داد و قرآن می امبر را آزاریه پکبود  یسانکاز  یق ثقفیاخنس بن شر

 د:یفرما می ند؛ خداوندک می یت اوست، معرفیه نشانگر شخصکصفت 

هٍِ�  َوَ� ﴿ ٖف مَّ ِۢ بَِنِميٖ�   ١٠تُِطۡع ُ�َّ َح�َّ آء شَّ ازٖ مَّ نَّاٖع ّلِۡلَخۡ�ِ   ١١َهمَّ �ِيٍ� مَّ
َ
 ١٢ُمۡعتٍَد أ

 .]۱۳ -۱۰القلم: [ ﴾١٣َ�ۡعَد َ�ٰلَِك َز�ِيٍ�  ُ�ُتّلِۢ 
ه ک ییبجویار عین؛ (ھمان) بسکم یرویخورد، پ می ار سوگندیه بسکای  هیاز فروما«: یعنی

ھا،  نیا ار است؛ عالوه برکشه و بزھیپر و تجاوزیخ ارکمانع  اریند، بسک می ینیدائمًا سخن چ
 .»است ھا بدی بهدل و انگشت نما ن یو سنگ یدرشت خو

داد و  می رفت و به قرآن گوش فرا می ج نزد رسول خدا یابوجھل، ھر از چند گاھ
ه کد؛ بلیباز آ یشکو سر ید و از نادانیایه بخود بکرد؛ نه آنک می کسپس آنجا را تر

 نمود و به می زارآت و یذارا  ج رسول خدا ن سانیبد ؛شتر شدیاو ب یدلو سنگ یبدبخت
ا محمد، یآبار ابوجھل گفت:  یکد. رک می و بستن راه خدا بر مردم، افتخار یمانع تراش
 ند؟! ک می دگان شما سجدهیدر برابر د

 مالنم چنان گردنش را لگدیبب اگر او را ،ی، گفت سوگند به الت و عزیگفتند: آر
 آلود شود. کخااش  ه تمام چھرهکنم ک می

ش رفت تا یآمد و شروع به نمازخواندن نمود. ابوجھل پ ج رسول خدا کیپس از اند
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ه ھر دو دستش کشت ذنگ یزید. چیبه گمان خودش، گردن آن حضرت را لگدمال نما
ن یب ۀم چه شده؟ گفت: فاصلکابوالح یخت. مردم گفتند: ایبه صورتش گرفت و گر را

رسول  اند. ردهکاو را احاطه  هکھستند  ییھا بال ھا این ؛از آتش است یمن و او خندق
 ١.»ردندک می هکه تکگرفتند و ت می ه او راک، مالئشد می یکاگر نزد :فرمود ج خدا

ه مشغول نماز کد ید ÷میم ابراھبار در مقا یکرا  ج آن دشمن خدا، رسول خدا
و ام  ه، باز نداشتارکن یتو را از ا محمد! مگر یبودند؛ خطاب به آن حضرت گفت: ا

نار کردند و او را کبا او به شدت برخورد  ج رسول خدارد. کدیتھد شان رایسپس ا
؟! یترسان می ؟ مرا از چهینک می دی! مرا تھدمحمد یبر آشفته شد و گفت: ا یو .زدند

 ٢ار و طرفدار دارم.ی، ن منطقهیش از تمام مردم ایمن، ب هکبه خدا سوگند 
، باش تا یباش تا بنگر«ابوجھل را گرفت و گفت:  یگلو ج ، رسول خدایتیبه روا

 ٣».یبنگر
 یشدند؛ عل می بکمرت ج امبریه نسبت به پکن بود کیات مشریاز جنای ھا گوش نیا

 نیز به عنوانو ابوطالب  بودمحترم در نظر عام و خاص  یتیشخص ج امبریه پکنیرغم ا
 ج ربامیباز ھم پ ،نمود می تیه، از او حماکنفوذ و محترم مبا یھا شخصیتاز  یکی
ان نسبت به کنجه مشرکت قرا رگرفت. آزار و شیال مختلف مورد اذکدًا و به اشیشد

 و ناگوارتر بود.تر  ف به مراتب سختیمسلمانان ضع
ه از نظر کزدند  یسانکنجه کزار و شآدست به انواع و اقسام ای  هفیزمان ھر طاھم

نداشت و برحسب ای  هفیه طاک ھم یتر بود و مسلمانیکنزدھا  آن به یشاوندیخو
ش، یسران قر کسب یاز سوای  هگون، بمنسوب نبودای  هفیله و طایبه قبھا  آن فرھنگ
 د.یآ می دن آن، به دردی، از شنیه قلب ھر انسان خردمندکگرفت  می ت قراریمورد اذ

، او را شدهشرف و نسب مسلمان  یداراو محترم  یه مردکد یشن می ھرگاه ابوجھل
رد و اگرانسان ک می دیپست و مقام تھدت از یو محروم یمال ذلت و فقرو  یبه پست

 ٤رد.ک میاش  نجهکزد و ش می شد، او را می ، مسلمانیبضاعت یف و بیضع

                                                 
 ).۳۸ث (یح مسلم، حدیصح .١
 )۳۰/۲۰۸ظالل ؛ (جزء  ینگا: ف .٢
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 ١٠٩ مرحله دوم، دعوت علنی

 ١رد.ک می ر دودیر حصیآنگاه ز ،دیچیپ می یریعثمان بن عفان، او را در حص یعمو
 ر، متوجه مسلمان شدن او شد، به او آب و نانیه مادر مصعب بن عمک یھنگام

رون ینمود، مادرش، او را از خانه ب یداریمصعب ھمچنان بر اسالم پاداد و چون  نمی
داشت، اما پس از  یترمرفه  یمردم، زندگ ۀدن، از ھمش ش از مسلمانیپ ،؛ مصعبکرد

 ٢، دگرگون شد.ش ھمانند پوست انداختن ماریزندگ ه اسالم آورد،کآن
ه نقش کبست  می به گردن وی ی، طنابهیبود. ام یه بن خلف جمحیغالم ام ،بالل

زد و در  می صابست و با ع می مکه او را محیگشت. ام می داریگردن بالل پد طناب در
داد و بدتر از  نمی به او غذا د؛نیرد در آفتاب بنشک می ، مجبورشمروزید نیشد یگرما

 هکداغ م یھا ریگ یاو را بر رو ،دیرس می د به اوج خودیخورش یگرما یه وقتکنیھمه ا
گفت: به خدا  می بگذارند واش  نهیس یرو یداد سنگ بزرگ می دستورخت و ااند می

 یو الت و عز یافر شوکه به محمد کنیا ای یریتا بم یمان می ین حال باقیقسم به ھم
 .یرا بپرست
ن دشمن خدا یاست. بالل، به دست ا یکیخدا  یعنیگفت: (أحد، أحد)  می سبالل

د و او را از ینجه شدن دکرا در حال ش بالل ،سرکابوب یه روزکنیشد تا ا می نجهکش
د و آزاد یه، خریا ھفت اوقیه یز گفته شده پنج اوقیاه و نیغالم س یکه در قبال یام

 ٣نمود.
ان و کمخزوم بود. او و پدر و مادرش، مسلمان شدند. مشر یبن ۀاسر بردیعمار بن 

نمودند؛  می نجهکبردند و در شدت گرما ش می دانیرا به مھا  آن ابوجھل،ھا  آن در رأس
قطعًا  د؛ینک! صبر اسریآل  یا«د و فرمود: ین حال دیرا در اھا  آن ج رسول خدا یروز

 ».ه شما بھشت استاپاداش و وعده گ
ه به شرمگاھش کای  هزیه را با نین، سمید شد. ابوجھل لعیشھھا  نجهکر شیاسر زی

 است. دهیبه شھادت رسراه اسالم  ه درکاست  ین زنینخست ،زد، به شھادت رساند و او
اش  نهیس یرو یدًا تحت فشار قراردادند، صخره داغ و بزرگیبار عمار را شد یک

ه کنیم تا اینک نمی تیگفتند: رھا میھا  آن نند.کبار ھم خواستند غرقش یکگذاشتند و 
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رد و پس از کخوب ھستند. او ناچار قبول  یالت و عز ییا بگوی یبه محمد دشنام دھ
 ه را نازل نمود:ین آیمتعال، ا خداوند رد.ک یامبر رفت و عذرخواھینزد پنان که یگر آن

ۡ�رِهَ َوقَۡلُبهُ ﴿
ُ
ِ  ۥإِ�َّ َمۡن أ ۢ ب يَ�ٰنِ ٱُمۡطَم�ِنُّ  .]۱۰۶النحل: [ ﴾َوَ�ِٰ�ن ۡ�ِ

مان خدا یند، اما قلبش به اکفر را قبول ک ،هارکه مجبور شود و با اک یسکمگر آن «یعنی: 
 ١»ه مسلمان است)کبل ؛ستیافر نکمطمئن باشد (او 

 او را با طناب یعبدالدار بود. پاھا یه اسمش افلح است، غالم بنکھه کیابوف
 ٢دند.یشک می نیو او را به زم بستند می

ن به انواع و اقسام کیبود. مشر یانمار دختر سباع خزاعام خباب فرزند أرت غالم 
دند و یشک می به شدت گرفتند و می سرش را یردند. موھاک می نجهکمختلف او را ش

انداختند و آنگاه  می شعله ور یاو را بر اخگرھا یاپیو پ بستند می مکش را محیگلو
 ٣زد.یگذاشتند تا نتواند برخ میاش  نهیبر س یسنگ

 نکیه اسالم آوردند. مشرکبودند  یزانینکس، یام عبنیز ه و دخترش و یره و نھدیزن
از  یکی –مؤمل  یزان بنینکاز  یکیند یگوردند. ک می نجهکگران شیرا مانند دھا  آن

بود،  که تا آن روز مشرکبن خطاب  ز مسلمان شده بود. عمرین -یعد یبنھای  شاخه
 ٤ردم.کگفت: چون خسته شدم تو را رھا  می شد و می زد تا خسته می او را چنان

 ٥نمود.د و ھمه را آزاد یره را خریز بالل و عامر بن فھیزان و نینکن یتمام ا سرکابوب
را ھا  آن دند و آنگاهیچیپ می و گاو امبر را در پوست شتریاران پیاز  یان بعضکمشر

دند و بر یپوشان می نیگر را زره آھنید یانداختند و بعض می داغ یھا ریگ یرو
 ٦گذاشتند. می داغھای  صخره

ت و یمسلمان شده، شروع به اذ یسکه کافتند ی می ، ھرگاه اطالعانکمشر
مسلمانان، به صورت ب ین ترتیدارند و بدا از راه خدا، بازردند تا او رک میاش  نجهکش

 دند.ید می ت و آزاری، اذو درازمدت کدردنا

                                                 
 .۸۲، ص ةری)؛ فقه الس۱/۳۱۹ابن ھشام (.١
 .۵۳ل، ص ی)؛ من أعجاز التنز۱/۵۷ن (یللعالم ةرحم .٢
 .۶۰ص  ،ح فھوم أھل األثری)؛ تلق۱/۵۷ن (یللعالم ةرحم .٣
 .)۱/۳۱۹)؛ ابن ھشام (۱/۵۷ن (یللعالم ةرحم .٤
 ).۱/۳۱۸ابن ھشام ( .٥
 ).۱/۵۸ن (یللعالم ةرحم .٦
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 انه ارقمخ
ن فشارھا، به مسلمانان یدر برابر ا ج ه رسو ل خداکرد ک می جابین ایمت، چنکح

ھا  آن و با گرفت می ارا جلسهکاگر آش راینند. زکار نکشان را آش دستور دھد اسالم
ه کیھا را تز آن  امش را برساند ویپ ج امبریگذاشتند پ نمی نمود، می نشست و برخاست

ن دو یبود، ب یامبرعلنیپھای  اموزد و چه بسا اگر برنامهیقرآن و دانش بھا  آن د و بهینما
در سال چھارم بعثت رخ  یرین درگیداد. چنانچه ا می رخ یریافر درگکگروه مؤمن و 

 ش،یفار قرکاز  یخواندند و گروھ می نمازای  هدر در یه مسلمانان پنھانک یھنگام  داد،
 یه سعد بن ابکر شدند، ھمانجا بود یدرگھا  آن دند و به آنان دشنام دادند و بایرا دھا  آن

یک ن خون یاول ،نین شد و ایه بدنش خونکش را آن چنان زد یاز قر یمرد سوقاص
خته یر ج امبریخدا و اسالم پس از بعثت پ طربه خا توسط یک مسلمانه کافر بود ک

 ١شد.
د، منجر به یشک می افت و به درازای می شیافزا ھا درگیری نیه اگر اکاست  یھیبد
 انجام یو پنھان ی، سرهکیم و تزید جلسات و تعلین بایراشد. بناب می ننامسلما ینابود

 گرفت. می
دادند.  می انجام یعبادات و دعوت و اجتماعاتشان را پنھان ،م صحابهاتماین رو  از
 زیچ چیرد و ھک می ارا عبادتکداد و ھم آش می ارا دعوتکآشھم  ،ج امبریاما پ
را یبود؛ ز یرد. اما جلساتش با مسلمانان پنھانیش را بگیمانع او شود و جلو توانست نمی

 د.ید یارمکن یا مصلحت و حفظ مسلمانان را در
 ان دور بود.کد مشرید نار صفا قرار داشت و ازک یاألرقم مخزوم یقم ابن ابخانه أر

 ز اجتماع و دعوتش قرارکمر آنجا را از سال پنجم بعثت ج خدال رسول ین دلیبه ھم
 ٢داد.

 جرت اول به حبشهه
ابتدا  .ا اواخر سال چھارم بعثت بوده استیھا از اواسط  یوبگرکآغاز فشارھا و سر

 یگذشت، بر شدت و سخت می هک، اما رفته رفته، ھر روز و ماه ف بودین فشارھا، ضعیا

                                                 
 .۶۰ص  ،الرسول از محمد بن عبدالوھاب رحمه الله ةری)؛ مختصر س۱/۲۶۳ابن ھشام ( ةریس .١
 ۶۱ص  ،الرسول ةریمختصر س .٢
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ه که ماندن در مک یید تا جایدر اواسط سال پنجم به اوج خودش رس و آن افزوده شد
راه و  کدردناھای  نجهکنجاتشان از ش یلذا مجبور شدند برا ؛ن شدکرممیآنان غ یبرا

ھف را نازل نمود کام دشوار و حساس، خداوند، سوره یشند؛ در بحبوحه ایندیبای  هچار
واضح و  ین، اشاراتکیمشر یه در آن ضمن جواب دادن به سئواالت مطرح شده از سوک

ھف، بندگان کن مؤمنش وجود داشت. داستان اصحاب اروشن از طرف خداوند به بندگ
ھجرت ن نشاامیحفظ ا یفر، براکز و مناطق که از مراکرد ک می ییمؤمن را راھنما

و  ین داستان موسید؛ ھمچنیان گردیب یته به روشنکن نی، اھفکنند. در داستان ک
 یظاھر یھا یریگ جهیشه بر حسب نتیل ھمیو مساه حوادث کن بود یانگر ایز بیخضر ن

ز اشاره شد یته نکن نیھف بدک. در سوره س استکمًال بر عاکاوقات  یه گاھکست. بلین
 رییان تغیجر یبزود اماھمواره وجود خواھد داشت،   مسلمانان،ه ین علکیه جنگ مشرک

ف ین گروه ضعیا لدرمقاب یاورند، بزودیمان نیان، اکه اگر مشرکن صورت یند. بدک می
 د.یت خواھند رسکدست مسلمانان به ھاله و ب به زانو در خواھند آمد

 بهآن را ن، از آن خداست و یه زمکن داشت یت از ایاکن ھم حیذوالقرن نداستا
ق ید، نه از طریآ می مان دستیاز راه ا یروزیو پ یرستگار دھد و می ه بخواھد،کھرکس 

 چارگان برین و بفاینجات ضع یاز بندگانش را برا یسکشه یھم فر، و خداوند،ک
ن یا قتین شروع شده تا آخر. حقیأجوج و مأجوج زمان ذوالقرنیه از زد، چنانچیانگ می

به ه کباشد. سپس سوره زمر نازل شد  می ار خداکویکبندگان نن از آن یه زمکاست 
 ؛ستیع است و تنگ نیوس، ن خدایه زمکند. خداوند، اعالم نمود ک می ھجرت اشاره

ِ ﴿ :دیفرما می هکچنان ْ ِ� َ�ِٰذه ۡحَسُنوا
َ
ِيَن أ ۡ�َياٱلِ�َّ �ُض  �ُّ

َ
ۗ َوأ ِ ٱَحَسنَةٞ َما يَُو�َّ  �َّ ۗ إِ�َّ َ�ِٰسَعٌة

ونَ ٱ ُ�ِٰ ۡجَرُهم بَِغۡ�ِ ِحَساٖب  ل�َّ
َ
 این دنیه در اک یانسک یراب«یعنی:  .]۱۰الزمر: [ ﴾١٠أ

امل و بدون ک ،انیباکینًا شیقیع و گسترده است؛ یوس ،ن خداینند زمک یارکویکخواھند ن می
 . »رندیگ می حساب و شمارش پاداش

 یحبشه، پادشاه عادل، پادشاه یه اصحمه نجاشکدانست  می شیاز پ ج امبر خدایپ
نند کداد به حبشه ھجرت  رن به مسلمانان دستویبنابرا .ندک نمی ظلم یسکاست و به 

 نشان حفظ شود.یتا د
ه کردند کبه حبشه ھجرت  ج امبریاران پین گروه از یلدر رجب سال پنجم بعثت او

ھمراه او  نیز ج ه دختر رسول خدایبود و ھمسرش رق سعثمان بن عفانھا  آن سیرئ
 بود. 
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ه کھستند  یمھاجر ۀن خانوادیاول ،ن دویه فرمود: ایمورد عثمان و رق در ج امبریپ
 ١نند.ک می م و لوط در راه خدا ھجرتیپس از ابراھ

 ن هجرت به حبشهیدوم
 ،انیشیردند تا قرکشب، ھجرتشان را آغاز  یکیمسلمانان مھاجر، شبانه و درتار

 ت آنان نشوند.کمتوجه حر
در  ھا کشتی ه لنگرگاهکبه یا رفتند و خود را به بندر شعیمھاجران به طرف در

 یشتکت دو که ھمزمان با حرکچنان بود  یر الھیاست، رساندند. تقد سرخ یایدر
 به حبشه بروند. ھا کشتی نیبرسند و با ھم یتجارت

به ، به دنبال آنان رفتند و چون افتندیاطالع  ،ان از خروج مھاجرانکمشر یوقت
ب مسلمانان به ین ترتیست. بدیاز مسلمانان ن یه خبرکدند یدند، دیساحل رس

 ٢ردند.ک می یو در آنجا با آرامش زندگ امل به حبشه رفتندکت یو امن یسالمت
گان راز سران و بز یآنجا جمع بزرگ وبه حرم رفت  ج امبریدر رمضان ھمان سال پ

باره و بدون مقدمه شروع به خواندن سوره یکستاد و یاھا  آن نارک ش نشسته بودند؛یقر
 نجم نمود.

ن نھاده یا را اصل را بریز ده بودند؛یالم خدا را نشنکن زمان فار تا آکاز ای  هعد
 گوش دھد.  آنبه قر  د،یاز آنان نبا یکچ یه ھکبودند

 ن شد وکن افیطن ھا گوش آوازش درخواند،  می ن سوره رایا ج ل خدارسو یوقت
ده یآن نشن ییبایمحتوا و ز به یچ سخنیه ھکدند یش شنکبا و دلیز یالمک ھا، آن

ره شدند؛ ھمه به سوره نجم گوش یخود گشتند و به آن حضرت خیاز خود ب لذا بودند.
ای  هان دھندکات تیبه آ ج امبریه پکنید تا ایرس نمی ذھنشانز به یچ چیفرا دادند و ھ

�  �﴿ :ه را خواندین آیند و درآخر اک می ه قلب انسان را از جاکد یرس
ْ ٱوَ  سپس  .»دییاو را عبادت نما د و فقطینکدا را سجد خ«یعنی:  .]۶۲النجم: [ ﴾٦٢۩ ۡ�ُبُدوا

بت و عظمت یقت، ھی. در حقردندکسجده  یش ھم، ھمگینمود و قرسجده  آن حضرت
 یآنان ب یھمگد؛ لذا یوبکبران در ھم کمست وجودر د را یشکعناد و سر ،قتیحق و حق

                                                 
 )۱/۶۱ن (یللعالم ة)؛ رحم۱/۲۴، زاد المعاد (۹۲ص  ،ج الرسول ةریمختصر س .١
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 ١ار به سجده افتادند.یاخت
د و آنان را به یشک خود ی، مھار نفس آنان را به سوالم خداک، جالل و جبروت یآر

ار گرفته کآن ب ینابود ی، تمام تالششان را براا آن زمانه تکداشت وا یارکھمان 
 بودند.

ه در ک مواجه شوند یسانکمالمت و سرزنش  از یه با موجکارشان، باعث شدکن یا
با دو  ج : محمدر چاره بر آمدند و به دروغ گفتندکآن جلسه حضور نداشتند؛ لذا به ف

و إن  یق العلیالغران کتل«ر نموده و گفته است: کو احترام ذ یرا به بزرگھا  بت جمله
 شانیا د شفاعتیو اماند  خوب چھرگان بلندمرتبه ،نانیا« :یعنی» یشفاعتھن لترتج

 ».رود می
نند و که یتوج اند، ردهکامبر یه با پکراای  هبزرگ را گفتند تا بتوانند سجدن دروغ یا

و افتراء و  یارشان دروغ پردازکه ک یعذرشان را موجه جلوه دھند. البته از قوم
 ٢د.یرس نمی د به نظریبع یارکن یرنگ بود، چنیسه و نیدس

ش یه قرکد یخبر رسھا  آن د؛ بهین حبشه رسکن خبر، وارونه به مھاجران سایا
ه کدو منزل از م یکی ه بازگشتند.کر شوال ھمان سال به ملذا د اند. مان شدهیمسل

از ای  هاز آنان به حبشه بازگشتند و عد یقت شدند، برخیه متوجه حقکفاصله داشتند 
 ٣ه شدند.کان، وارد میشیاز قر یکیا در پناه ی یآنان پنھان

به مھاجران بازگشته از حبشه و ش، نسبت یان قرکنجه مشرک، آزار و شاز آن پس
ف عرب، مسلمانان را تحت فشار یر طوایان و سایشیافت و قریش یمسلمانان، افزا ریسا

ن یان دشوار آمده بود؛ بنابراکبا مسلمانان، بر مشر یژه رفتار خوب نجاشیقرار دادند. بو
ور ارانش را به ھجرت به حبشه دستیه دوباره کدین ندیجز اای  هچار ج رسول خدا

 بدھد. باالخره مسلمانان، دوباره آماده مھاجرت شدند.
ن یتمام شد. به ھم نخست ۀو دشوارتر از مرحلتر  سخت یلیش خیقر ین بار برایا

فرستادند. اما ھا  آن شان را به دنبالیروھایه متوجه شدند، نکنیل به مجرد ایدل
حبشه شده  ی، راھیشتکان با کدن مشریعتر از آنان رفته و قبل از رسیمسلمانان سر
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 بودند.
نوزده زن بود. البته شمار  ایھشتاد و سه مرد و ھجده  ،ن بار، شمار مھاجرانیا

، ن ھجرتیا در یو یھمراھ ه در موردکاسر است یمردان، با احتساب عمار بن 
 ١اختالف نظر وجود دارد.

 ن از حبشه یبازگرداندن مهاجر یش برایرنگ قرین
ابند. یامن ب ینشان پناھگاھیخود و د ین برایمھاجر هکان سخت گران بود کبر مشر

عمرو بن عاص و عبدالله بن  یھا نام ده بهیان خود دو مرد باھوش و ورزین از میبنابرا
به حبشه فرستادند؛،  ییایه تا آن زمان مسلمان نشده بودند، با ھداکعه را یرب یاب

در نظر  ییایھم ھدا ینجاشه یپاون و فرماندھان بلندیاز روحان یکھر  ین برایھمچن
 گرفتند.

ردند و در کم یدربار تقد یھا اسقف ا را به فرماندھان ویه؛ ھدان دو به حبشه رفتیا
 لشان بدھند.یه مسلمانان را تحوکخواستند ھا  آن از ،مقابل

به  بخواھند تا مسلمانان را یه از نجاشکون ھمه متفق شدند یفرماندھان و روحان
 ل دھد.یش تحویقر

 ینجاش با ردند وکم یتقد ا رایرفته و ھدا یش نزد نجاشیندگان قرین نمایاز اپس 
شور شما کاز بردگان نابخرد ما به  یپادشاه! گروھ یا :وارد گفتگو شدند و گفتند

از  ینییو آاند  رفتهین شما را ھم نپذین پدرشان برگشته و دیھا از د آن اند. پناھنده شده
اشراف قوم و پدران و عموھا  کنیا م و نه شما؛یشناس می نه ما آن را هکخود ساخته اند

تا از شما اند  فرستاده نزد شمااز خود،  یندگیشان، ما را به نمایاھای  لهیقب یو رؤسا
 د.یل دھیرا به ما تحو ین بردگان فراریه اکم ینکدرخواست 

را ھا  آن ند؛یگو می پادشاه! راست یگفتند: ا یھا و فرماندھان نجاش اسقف
 ین خودشان بازگردانند. اما نجاشیسرزمبه له و یلشان بده تا آنان را نزد قبیحوت

ن یشود و سخنان ھر دو طرف را بشنود. به ھم یان بررسید جریه باکردکاحساس 
جز  یزیه قصدداشتند چکآمدند  یمنظور دنبال مسلمانان فرستاد و مسلمانان در حال

 ند.یقت نگویحق
 خود ین پدریه به واسطه آن از دکاست  ینیچه دن یگفت: اھا  آن به ینجاش

                                                 
 ).۱/۲۴نگا: زادالمعاد ( .١
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 د؟یا دهیان موجود نگرویاز اد یکچ ین ھیو به د برگشته
، پادشاه! ما ین گفت: ایطالب بود، چن یه جعفر بن ابکمسلمانان  یسخنگو

م، یداد می ست انجامیناشا یارھاکم، یخورد می م و مردارینادان و بت پرست بود یمردم
م و یردک می یگان بدرفتارینسبت به ھمسا ،میردک نمی تیرا رعا یشاوندیوند خویپ
 یه خداوند، براکنیل بود تا اکن شیبرد. وضع ما بد می نیما را از ب ینوایب  رومند ما،ین

 یکاو را ن یدامنکو پا یو امانتدار یه نسب و راستکد یبرگز از خود ما یامبریما پ
 م و عبادتیفراخواند تا تنھا خدا را بپرستگانه ی یخدا ی. او، ما را به سومیشناس می

و  یشاوندیوند خوی، پیامانتدار ،یی، مارا به راستگویم. وینکرھا  راھا  بت و ھا سنگ
تھمت زدن به   ،یزیحرام، خونر یارھاکگان دستور داد و از انجام یت حق ھمسایرعا

خوردن مال ، شھادت و گفتار دروغ و ستیزشت و ناشا یارھاکامن، انجام دکزنان پا
و  یکز را شریچ چیم و ھیه خدا را بپرستکن به ما فرمان داد یرد. ھمچنکم منع یتی

 ».میریم و روزه بگیات بدھکم، زیرا امر نمود نماز بخوان م و مایانباز او قرار ندھ
م و یردکق یاو را تصد نیزما «و افزود:  برشمرد ر دستورات اسالم رایجعفر، ساآنگاه 

 گانه رای ی، لذا فقط خدامیردک یروین خدا پیاو و از د م و ازیآوردمان یبه او ا
 رد، حرامکما حرام  یم و آنچه را او برایستیاو قائل ن یبرا یکیم و شریپرست می
م. اما قوم ما به ما ستم یشناس می حالل  رد،کما حالل  یم و آنچه را او برایدان می

 به پرستش بتان برگردانند تا نمانیاز دنجه مان دادند و خواستند ما را کردند و شک
ن یم. بدیناپسند را حالل بشمار یارھاکم و ھمچون گذشته گناھان و یرا بپرستھا  بت

ند و بر ما داشت می نمان بازیردند و ما را از انجام دستورات دک می ه بر ما ستمکخاطر 
گران ید ه بردن بهبر پنانزد شما را  یم و پناھندگین تو آمدیمزگرفتند، به سر می سخت

 ».میرین تو مورد ستم قرار نگیم در سرزمیدوار بودیم و امیح دادیترج
ه ک یدان می یزیامبرتان از جانب خدا آورده، چیه پک یاتیا از آیآ«د: یپرس ینجاش 

 ۀات نخست سوریآ ،م بخوان و جعفریگفت: برا ی، نجاشی؟ جعفر گفت: آر»یبخوان
 .تالوت کرداو  یبرارا م یمر

ستند یز آنقدر گرین ھا اسقف س شد ویشش خیه رکست یچنان گر ینجاشند: یگو
 د.یس گردیه در دست داشتند، خک ییھا کتاب هک

منبع نور  یکم آورده از یمر فرزند یسیه عکو آنچه ن یبخدا سوگند ا«گفت:  ینجاش
. و »نمک نمیھا  آن میا تسلر ه بخدا سوگند ھرگز شماکد یسرچشمه گرفته است. برو
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را به شما ھا  این ،ه سوگند به خداکد یبرو«بن عاص و ھمراھش گفت:  خطاب به عمرو
 .»دھم نمی لیتحو

 یبخدا سوگند فردا مطالب« :بن عاص به ھمراھش گفت رون شدند. عمرویآن دو ب
 .»ه روزگارشان تباه شودکم یگو می یبه نجاش

 یشاوندیاما حق خو اند، ردهکما مخالفت  آنان ھر چند با ن؛کن میعبدالله گفت: چن
 د.یش اصرار ورزیخو ۀیدارند. اما عمرو ھمچنان بر نظر

ناروا  ی، سخنیسیشان درباره عیدشاه! اپا یگفت: ا یآن روز عمرو به نجاش یفردا
 چه یسیه درمورد عکبفرست و از آنان بپرس ھا  آن نزد را یسکند. یگو می بیو عج

دند، یترس یلین بار مسلمانان خید: ایگو می ی. راورا فرستاد یسک یند. نجاشیگو می
فرموده است. لذا  ه خداوندکند یبگو را یزیه درجواب، ھمان چکم گرفتندیاما تصم

ه او را به کلمه خداست ک، بنده و فرستاده و روح و رفتند، گفتند: او ینزد نجاش یوقت
 رده است.کم عذرا القاء یمر

سوگند به خدا، «برداشت و گفت:  نیاز زم کوچک یبچو ید: نجاشیگو می یروا
 ».ن اندازه ھم تفاوت نداردی، ایم، باآنچه تو گفتیبن مر یسیع

گفت:  ینجاش و صدا به راه انداختند؛ سر ،ھا اسقف ن حرف را زد،یا ینجاش یوقت
 ».ندارد ید، اثرینکاھو یھر چند شما ھ«

 یسکد و ھریھسته شما در امن و امان کسوگند به خدا «آنگاه به مسلمانان گفت: 
گفت:  رار نمود وکن جمله را سه بار تیو ا» مه خواھد شدیشما دشنام دھد، جر به
». ازارمیاز شما را ب یک نفراز طال به من بدھند و در قبال آن  یوھکه کدوست ندارم «

به  ا به خودشان برگردانند و افزود:ش ریقر یایھدا انش دستور دادیبه اطراف و آنگاه
رد، از کت یرا به من عنا یپادشاھ ،ه خداوندک یدارم. سوگند به خدا ھنگامن یازیآنان ن

و سخن مردم را  رمیرشوه بگ خود یه من در پادشاھکنگرفت ای  هه و رشویمن ھد
 ».نمکشان را اطاعت یه من سخن اکاطاعت نفرمود 

نده و شرمنده از محضر کسراف ،د: آن دویگو می ن داستان است،یا یه راوکام سلمه 
و  یمال راحتکجا در ، آنبا خودشان بر گرداندند و ما ا رایخارج شدند و ھدا ینجاش

 ١ه بود.کم و آن حضرت ھنوز در میه نزد رسول خدا برگشتک یم تا ھنگامیت بودیامن

                                                 
 ).۳۳۸ -۱/۳۳۴ابن ھشام ( .١



 ج سیرت رسول اکرم  ١١٨

ه عمرو بن عاص پس از کآمده  یگریت دیدر روا یت ابن اسحاق است؛ ولیروا  ،نیا
ه کاند  ردهکن جمع یت چنین دو روایھم ب یرفته است و بعض یجنگ بدر نزد نجاش

ن جعفر یه بکرا  ییھا جواب اما سئوال و .اند فرستاده ینده نزد نجاشیدوبار نما ،شیقر
 ،ه ابن اسحاقکاست  ییھا جواب ھمان سئوال و اند، دار دوم، آوردهیدر د یو نجاش

ن یدر نخستاین گفتگو، ا یه گوکد یآ یمن بری، چنھا جواب ن سئوال ویاز ا .آورده است
 رفته است.ی، صورت پذیمراجعه به نجاش
توانند بجز  نمی هکدند یام ماند و نقش بر آب شد و فھمکنا ،شیرنگ قریبه ھر حال ن

 کیرخطرناکن علت فیرا تحت فشار قرار دھند؛ به ھم یسکر سلطه شان یدر مناطق ز
از  ج بازداشتن رسو ل خدا ن خطر را جز بایه اکد و متوجه شدند یشه دوانیدر آنان ر

ن بردن یو از ب ینابود ھم فقط با نند وآنکتوانند دفع  نمی چ عنوانیدعوتش به ھ
 ن است!کشخص رسول خدا مم

 ن به نظرکر ممیغ ،امبریپ کمشر ین حامیوجود ابوطالب بزرگتر ار باکن یاما ا
تو از  ابوطالب! یا بار دوم نزد ابوطالب رفتند و گفتند: یل براین دلید. به ھمیرس می

. به یه برادرزاده ات را بازدارکم یخواست بارھا از تو ،و ما یدان و بزرگان ما ھستیموسف
و  دھد می دشنام را پدران ما ،ه اوکم، حال آنینکم او راتحمل یتوان نمی خدا سوگند ما

 او را باز ند. به خدا، تاک می انتقاد ماان یخدا خواند و از می ار ما را باطلکده و افیعق
ن دو گروه یازا یکیتا  میطلب می ھم به جنگ و مبارزه ا تو رایم یریگ نمی ، آرامیندار
 ».و نابودشود کھال

را دنبال  یسکن یبر ابوطالب سخت گران تمام شد. بنابرا ح و تند،ید صرین تھدیا
ن و ینزد من آمدند و به من چن ،قوم تو برادرزاده! یو گفت: افرستاد و به ا ج امبریپ

 وامدار. ،ن را ندارمآ  ه توانک یارکن و من را به کرا حفظ  چنان گفتند؛ من و خود
 یدادن او خسته شده است و احساس ناتوان یاریش از یرد عموکتصور  ج امبریپ
 د را در دست راست من ویبه خدا سوگند، اگر خورش ای عمو!: فرمودن یبنابرا ند.ک می

نم، من ک کترش را یخو ین دعوت الھیا بخواھند در دست چپ من بگذارند و ماه را
» ن راه نابودشومیا من در ایروزگرداند و ینش را پیتا خداوند د شمک نمی دست از دعوت

 رد.ک کست آنجا را تریگر می هک ین برخاست و در حالیو پس از ا
 برادرزاده ام! برو و ھر چه یه ابوطالب او را صدا زد و گفت: اکدر حال رفتن بود
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ت را ین دو بیو ا ١دارم. یت تو برنمیبه خدا سوگند ھرگز دست از حما ، بگو؛یخواھ می
 سرود:

 اهللا لـــــن يصــــــلوا إليـــــك بجمــــــعهمو
 

ــــــــد يف الـــــــرتاب دفينـــــــا   حتـــــــي أوسـ
 

ـــة ـــك غضاض ـــا علي ـــأمرك م ـــدع ب  فاص
 

ـــــ و  ـــــاوابرش ـــــك عيون ـــــذاك من ـــــر ب  ٢ق
 

به تو دست  ام، هه زندک ین جماعت، تا زمانیا ه ھرگزکبه خدا سوگند : «یعنی
چ یه تو را ھکن کارت را بک  ارا،که مرا در گور بگذارند؛ آشک یافت مگر زمانینخواھند 

 ».باش ن بابت شادمان و خشنودیا ست و ازین یلکمش

 روند یگر نزد ابوطالب میش بار دیران قرس
افتند ی، دردھد می ارش ادامهکھمچنان به  ج ه محمدکدند یش دیسران قر یوقت

ش یه حاضر است از قرکشد؛ بلکباش  ت برادرزادهیدست از حما ابوطالب قصد ندارده ک
د بن ین خاطر عماره بن ولیند؛ به ھمک یدشمن ج به خاطر محمدھا  آن جدا شود و با

ن جوان یباترین و زیرومندترین ،ن جوانیابوطالب! ا یگفتند: ا و دندربنزد او را ره یمغ
ه کر یبپذ یاو را به فرزند ار تو باشد.یاو در اخت یرویو نر تا عقل یش است، او را بگیقر
رده و موجب کن تو و پدرانت مخالفت یه با دکبھتر است و برادرزاده ات را  تو یبرا
مرد  یکم، یشکن تا او را بکم یقوم تو شده و آنان را نادان شمرده، به ما تسل یندگکپرا

 مرد. یکدر برابر 
د. شما پسر خود ینک می به من یشنھاد بدیپ ه چهکابوطالب گفت: به خدا سوگند 

بدھم  نم و پرورش دھم و پسر خود را به شماکشما بزرگ  یه براکد یدھ می را به من
 رد.یگ نمی ار ھرگز صورتکن یه اکبخدا سوگند  د!یشکه او را بک

سوگند بخدا  !ابوطالب یبه اوگفت: ا یبن نوفل بن عبدمناف بن قص یمطعم بن عد
، یه آن را دوست ندارکاز آنچه اند  داده و تالش نمودهای  هشنھاد منصفانیقوم تو، پ

 .یریشنھادشان را بپذیپ یخواھ نمی هکرسد  می ن به نظریچن ی؛ ولیابینجات 
 تو ھم از یول اند، ندادهای  هشنھاد منصفانیابوطالب گفت: سوگند به خدا اصًال پ

، یلذا ھر آنچه خواھ ؛یخواھ می مرا یو خفت و خوار ینک می یبانیه من پشتیعل ھا، آن
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 ١ن.کب
ش نزد ابوطالب رامشخص یندگان قریق حضور نمایزمان دق ،یخیمصادر تار

در  ،ن دو واقعهیه اکد یآ می ن برین موجود، چنیشواھد و قرا یاما از بررس اند، ردهکن
 بوده است. کیاند یاواسط سال ششم بعثت و در فاصله زمان

 امبریردن پکسه نابود یسد
نده به یان فرستادن نمایدر جر ھایشان ه تمام نقشهکش و بعد از آنیقر یامکپس از نا

ن یا ،ن نقشهیامد ایافتادند. پ ج ردن رسول خداکر نابودکماند، به فام ک، ناابوطالب نزد
 یبن خطاب مسلمان شوند و به عنوان دو بازو ه حمزه بن عبدالمطلب و عمرکشد 

 ش بودند.یرومند قرین دو، از قھرمانان و مردان نیت آن گردند؛ ایاسالم، باعث تقو
به (النجم إذا ھوي) و به  ،من«رفت و گفت:  ج برامیلھب نزد پ یبه بن ابیعت یروز

رد و به کراھنش را پاره یسپس آن حضرت را آزار داد و پ ٢افرم.که (دنا فتدلي) کآن
 ن افتاد.یآب دھانش به زم اما صورت آن حضرت آب دھان انداخت،

ت را مسلط یھا از سگ یپرودگارا! بر او سگ«رد و فرمود: کامبردعا یه پکھمانجا بود 
ش به یاز قر یبه با گروھین ماجرا، عتیبه دنبال ا رفته شد.یامبر پذیپ ین دعایا». نک

در  یریدند، ھمان جا اردو زدند. ھمان شب شیبه (زرقاء) رس یرفت، وقت می شام
  .زد می اطراف قافله، دور

ه کدارد؛ چرا دن مرایدر ر، قصدین شیه اکبه خدا  برمن! یوا یا«به گفت: یعت
ه کدر م اکنونه خودش کشت ک یمرا در حال ،رد؛ اوکن ی) در حق من نفرج محمد(

 ».است و من در شام
را د و سرش یبه رسیان گذشت تا به عتیاروانک یکایکان یر، از میشبانگاه، آن ش

 ٣رد.کگرفت و آن را از تن جدا 
آن  کط گردن مباریمع یه عقبه بن ابکن است ین دوران، ایگر حوادث ایاز د

بود  یکه نزدکر لگد گرفت و چنان فشار داد یه در سجده بودند، زک یحضرت را در حال
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 ١د.یامبر از حدقه در آیچشمان پ
را داشتند. ابن اسحاق امبر یشتن پکش قصد یه قرکن است یانگر این حوادث، بیا
 ند:ک می تیروا

ن یانتقاد از د یھمچنان در پ ،ه محمدکد ینیب می ان!یشیقر ی، ابوجھل گفت: ایبار
را  ان مایخدا خواند و می را باطل ماد و عقاید یگو می راهین ما بد و بماست و به پدرا

ل آن را توان حمه کبزنم  یسنگ ه او را باکبندم  می مانیدھد؛ من با خداپ می دشنام
 با ند؛ آنگاهکمانم تا سجده  می فردا به انتظار(یعنی با سنگ بزرگی)..  .نداشته باشم

 نمایید؛م ید، خواه مرا تسلینکت ینم. خواه مرا حماک می او را خرد سر یسنگ بزرگ
 به خدا تو سوگند گفتند:ھا  آن نند.کخواھد ب می ھر چه فرزندان عبدمناف ،ستین کیبا

 ن.ک، بیه مخواھک یارکم، ھرینک نمی میرا ھرگز تسل
امبر یه گفته بود به انتظار پکھمانطور  برداشت و ی، ابوجھل، سنگآن روز یفردا 

ش یو قر خواندن نمود آمد و شروع به نماز طبق معمول ھر روز ،امبرینشست و پ
رد، ابوجھل کسجده  ج امبریپ یابوجھل بودند. وقت ارکو نشستند و منتظر  آمدند ھم

و  به سرعت آن حضرت رسید، یکامبر رفت و چون نزدیرا برداشت و به طرف پ یسنگ
ه سنگ از کنیشده بود تا ا که دستانش بر سنگ خشکبرگشت  ، در حالیدهیپر یبا رنگ

 دستش افتاد.
م! کابوالح یگفتند: ا و ابوجھل رفتند یان، به سوین جریدن ایش با دیمردان قر

 چه شده؟
نم، شتر ک یه گفته بودم، عملکرا یارکھمان  رفتم تا می محمد یبه سو ،من گفت:

گر یدر شتران د ه ھمانندش راکداشت  ییھا دندان ه سر و گردن وکظاھر شد  ینر
 »!بخورد مرا تا ردکبه من حمله  ده ام؛ آن شتر،یند

بود و ل یاو، جبرئ« :امبر فرموده استیه پکاند  ردهکم نقل ید: برایگو می ابن اسحاق
 ٢».گرفت می او را  شد، می یکاگر ابوجھل نزد

ه موجب مسلمان شدن حمزه شد. کرد کرا  یارکھمان  ،ن ماجرا ابوجھلیپس از ا
 م پرداخت.ین موضوع خواھینده به ایدر صفحات آ
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 ج سیرت رسول اکرم  ١٢٢

شه در یاندن یبودند و ا ج آن حضرت  ن بردنیر از بکش، ھمچنان به فیسران قر
عبدالله بن عمرو بن عاص گفته ه کند ک می تیاسحاق روا . ابنده بودیشه دوانیآنان ر
رفته بودم. ھا  آن م جمع شده بودند و من ھم نزدیش در حطیاشراف قر ی: روزاست

ما  یدارشتنیآمد؛ گفتند: به خدا سوگند خوان یبه م ج امبریدر ھمان وقت صحبت از پ
 پدران ما را ناسزا  داند، می دخر یه و بیسابقه است؛ او، ما را فروما ین مرد، بیدر برابر ا

 ایم. ردهک یدارشتنیخو ،ش از اندازهی، بما ند؛ک می ن را سرزنشمانید و دیگو می
رد و شروع به طواف خانه نمود؛ کاستالم  ن راکآمد و ر ج امبرین اثنا پیدر ھم

ده و یه شنکدانستم  امبریپ ۀمن از چھر گذشت، به او ناسزا گفتند.ھا  آن ارنکاز  یوقت
ردند. رسول کچنان  نیز دا بود. در دور دوم و سوم طوافیامبر ھویاثر آن، در چھره پ

ه ک ید؟ ھمانا سوگند به ذاتیشنو می ا سخن مرای! آشیگروه قر یا« :ستاد وفرمودیخدا ا
د: یگو». شوم ین راه قربانیه در اکام  هشما آمد یجان من در دست اوست، به سو

 یعقاب رو ییه گوکردند ک یوتکگذاشت و چنان س یشان چنان اثریسخن او در ا
امبر، شروع به ینسبت به پھا  آن ترین ب سرسختین ترتیسرشان نشسته است؛ بد

د؛ یش آمده را رفع نمایل پکن سان، مشید بدیرد تا شاکن دادن و آرام ساختن او کیتس
 »!یابوالقاسم! به خدا، تو جاھل نبود یا« چنانچه گفت:

 .نمودند ج امبریردن از پکد و شروع به صحبت آمدن  ھم باره گردآن روز، دو یفردا
 آنان آمد. یبه سو ج امبرین اثنا پیدر ھم
ه کدم ید: دیردند. گوکو آن حضرت را احاطه  دندیاز جا پر ج امبریدن پیش با دیقر

ر برخاست و در کابوب رده بود؛کامبر را در دستانش جمع یبه شدت لباس پھا  آن از یکی
 هکن خاطر ید فقط بدیشکب ن مرد راید ایخواھ می ایآ«رد، گفت: ک می هیه گرک یحال
 آنگاه دست از آن حضرت برداشتند.» خداست؟پروردگار من  د:یگو می

ه من کبود  ج رسول خدا ان بایشیبرخورد قرترین  ن سرسختیا :دیگو می ابن عمرو
 ١دم.ید

د: از عمرو بن عاص یگو می ریه عروه بن زبکآمده است  یت امام بخاریدر روا
م ینار حطکامبر یدم پید چه بود؟ گفت: ج امبریان با پکن برخورد مشریبدتر دم:یپرس
و به  چاندیشان پیا یآن حضرت را به گلوط لباس یمع یه عقبه ابن ابکخواند  می نماز
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 ١٢٣ مرحله دوم، دعوت علنی

ھای  و شانه ر جلو آمدکبود آنحضرت خفه شود. ابوب یکه نزدک ییتا جا دیشکشدت 
ن ید، فقط بدیشکن مرد را بیا دیخواھ می ایآ«رد و گفت: کعقبه را گرفت و او را دور 

 ١؟»د: پروردگار من خداستیگو می هکخاطر 
 کمکر آمد و گفت: به کنان نزد ابوبکادیفر یث اسماء آمده است: شخصیحددر 

ھر چھار سوان او از یه گکرون رفت یاز خانه ب ید: او در حالیگو می اسماء قت برو.یرف
 :دیگو می هکد یشک می را یمرد ایگفت: آ می افتاده بود وھایش  طرف بلند و بر شانه

 پروردگار من خداست؟
آوردند و آنچنان او را زدند  یر روکردند و به ابوبکرا رھا  ج امبریپ ،شید: قریگو یم

 مانده شده بود و در دست کم، یزد می ه دستکسوانش یبرگشت، به گ نزد ما یه وقتک
 ٢ماند. می

 سسلمان شدن حمزهم
بر فراز راه  یان و خفقان، ناگھان نورینده از ظلم و ستم و طغکآ یدر آن فضا

آن نور، مسلمان  ؛یمظلومان گشوده شد؛ آر ینور برا ازای  هد و روزنیگان تابیستمد
 شدن حمزه بن عبدالمطلب بود.

 ه او،کد یآ می ن بریچنات یشتر روایاو در اواخر سال ششم بعثت مسلمان شد. از ب
ابوجھل  یه روزکن بودیالحجه مسلمان شده است. سبب مسلمان شدن او، ا یدرماه ذ

رادشنام داد و او را آزرد.  ج آن حضرت گذشت و ج امبرینار پکز وه صفا اک یکنزد
زد،  ج امبریپ کبر سر مبار یوجھل با سنگنداد. اب یو جواب ردکوت کس ج امبریپ

ش یشد و سپس دست از آن حضرت برداشت و به جمع قر یآن جاره خون از ک یطور
 وست.یعبه پک نارکدر 

ن یبود. او، ا وه صفاک یکنزدای  هه درخانکداشت  یزینک عبدالله بن جدعان،
، یش بود؛ وین شخص قریرتمندتریو غ نی. حمزه، رادمردترردکان رامشاھد یجر

ز ینکنار که از کن یگشت. ھم یم ار بازکاز ش نده بود، کمان به دوش افکه ک یدرحال
ه چند ک یدید می و یبود می اشک یز به حمزه گفت: اینکابن جدعان گذشت، آن 

 د.یش برادزاده ات از دست ابوجھل چه دیلحظه پ
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ه کرساند به ابوجھل خود را و رفت مسجد الحرام  بهن شد و شتابان یحمزه خشمگ
ا برادرزاده ی! آتیشخص یب یا«:  ستاد و گفتیسرش ا ی. باالان قومش نشسته بودیم

به ای  هچنان ضرب شمانکبا  آنگاه »؟ن او ھستمیه من بر دک یدر حال دھی می مرا آزار
دادن  یرای یمخزوم برا یاز بن یبرداشت. گروھ یاف بزرگکه سرش شکزد ابوجھل 

ر یھم درگ بود با یکو نزدنیز بلند شدند ھاشم  یله بنیاز قبای  هعد ابوجھل برخاستند؛
 شوند.

 اش ، به برادرزادهه منکد یابوجھل گفت: ابوعماره را برحال خودش بگذار
 ١ام. هداد یزشت یھا دشنام

به  ه بر او گران آمدکبود  یتیو حمرت یغ سسرآغاز مسلمان شدن حمزه
ب ین ترتیاھانت شود! آنگاه خداوند، رغبت اسالم را در دلش انداخت و بداش  برادرزاده

ان مسلمانان، با مسلمان ن سیچنگ زد و بد ،یم و ناگسستنکمح یسمانیبه ر سمزهح
 افتند.یت ک، عزت و شوسشدن حمزه

 سسلمان شدن عمر بن خطابم
گر باز یدای  هد و روزنیگر درخشید یره و تار و فشار و خفقان، نوریت یدر آن فضا

 یشتریبت یر بود و اھمارسازتک، به مراتب، از درخشش نخست یه حتک شد
حجه سال ششم یه در ماه ذکبود  سآن نور، مسلمان شدن عمر بن خطاب !یآر .داشت

 ٢بعثت رخ داد.
از خداوند خواست  ج امبریه پکنگذشته بود  شتر از مسلمان شدن حمزهیسه روز ب

 ه عمر را به اسالم مشرف بگرداند.ک
ح دانسته یصح ه آن راکرده کنقل  یتین باره روایا از عبدالله بن عمر در یترمذ

فرمود:  ج امبریه پکرده کت یاز ابن مسعود و انس روا ین طبرانیاست. ھمچن
تر است، عزت و ه نزد تو محبوبکو نفر ن دیاز ا یکی یپروردگارا! اسالم را به مسلمان«
 ».ابوجھل بن ھشام ایبخش: عمر بن خطاب  یاری

بوده  سبن خطابآن فرد محبوبتر، عمر   هکمعلوم شدم  سبا اسالم آوردن عمر
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 ١٢٥ مرحله دوم، دعوت علنی

 ١است.
 ن عمرآمده، مشخصمسلمان شد ۀه دربارک یاتیتمام روادر  یپس از دقت و بررس

ش از پرداختن به ی، پکنیافته است و ایراه  سج به قلب عمری، به تدره اسالمکشود  می
 م.یداشته باش سبه عواطف و احساسات عمرای  هه اشارکات، مناسب است ین روایا

 مسلمانان را یگاھ یزد عام و خاص بود و حتزبان یو سرسخت ییبه تندخو سعمر
زد،  می وجم ی، احساسات متناقضیدر وجود و .داد می آزار ھا، نجهکانواع و اقسام ش با

 احترام مانده از پدران وگذشتگان خودو به اعتقادات و آداب و رسوم بجاسیکاز 
انس گرفته بود و از  ،لھو و لعب جامعه یارھاکر و کمس یھایدنینوش گذاشت و با می
 ھا سختی تحمل آنان در ییباکیمسلمانان و ش یداریر صالبت و پایگر، تحت تأثید یسو

افتاده  کبه ش یب ھمانند ھر انسان عاقلین ترتیده شان، قرار گرفته بود. بدیدر راه عق
ما بھتر و مناسبتر  ن، از اعتقاداتیین آیاھای  د واقعًا دعوت اسالم و آموزهیه شاک بود

 جوش و خروشش، آمد، اما بالفاصله می وش و خروشباره به جیکبه  یباشد؛ لذا گاھ
 ٢رد.ک می شکفرو د ویخواب می

ن یا اش، خالصه م،ینک ین موضوع جمع بندیت را در اایمجموع روا میاگر بخواھ
ر یو ز رفتو به حرم  شدرون یخانه ب از یشب گذران یعمر براھا  شب از یکیه کاست 

الحاقه را  ۀمشغول نماز بود و سور ج امبریآن ھنگام پدر گرفت؛ عبه قرار کش کرو
 رد.ک می تالوت

د: یگو می س. عمرنمود و از بالغت آن شگفت زده شدن سوره را گوش یسراپا ا ،عمر
اما  ، شاعر است؛ن مردیند، ایگو می ان،یشیه قرکگفتم: سوگند به خدا، ھمانگونه  با خود

�  َوَما ٤٠لََقۡوُل رَُسوٖل َكرِ�ٖ�  ۥإِنَّهُ ﴿ ه را خواند:ین آیبالفاصله آن حضرت ا ُهَو بَِقۡوِل َشاِعرٖ
ا تُۡؤِمُنوَن   یگفتار )آمده و  خدان قرآن (از سوی یا«یعنی:  .]۴۱ -۴۰الحاقة: [ ﴾٤١قَلِيٗ� مَّ

ه کست (آن طور ین یشاعرچ یشود) و سخن ھ می غی(تبل یغمبر بزرگواریه از زبان پکاست 
 ».دیآور می مانیمتر اکاصال ) شما  د،یبر می شما گمان

 َوَ� ﴿ ن تالوت نمود:یدرنگ چن یاست. باھن کد: باخود گفتم: البد، یگو می عمر
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 ج سیرت رسول اکرم  ١٢٦

ُروَن  ا تََذكَّ یعنی:  .]۴۳ -۴۲الحاقة: [ ﴾٤٣ ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱتَ�ِ�ٞل ّمِن رَّّبِ   ٤٢بَِقۡوِل َ�هِٖن� قَلِيٗ� مَّ
ھمچنان تالوت  ج امبری. پ»دیریگ می متر پندکشما  ،ستین یاھنک بگو ویچ غیو گفته ھ«
 ١گرفت. یجا  ،ب رغبت به اسالم در قلبمین ترتیان سوره ادامه داد و بدیتا پا ات رایآ

ت و یاشته شد. اما پوسته جاھلکر ه در قلب عمکاسالم بود  ۀن ھستین، اولیا
 ه زبان دلش زمزمهک یقتیبرحق ،یاجداد ن آبا وییافتخار به آورانه و کورکتعصبات 

داد و به  می ش بر ضد اسالم ادامهیارھاکن خاطر به یره و غالب بود و به ھمیرد، چک می
 توجه بود. یش بیاحساس درون

ر یشمش یارانش بود، روزیو  ج امبریخو و دشمن سرسخت پتند یه انسانک عمر
م بن عبدالله ی، نعرون شد. در راهیخانه ب از ج امبریشتن پکبه قصد  و ردکل یحما

 جاک !عمر یگفت: ا د ویعمر را د ،مخزوم یا از بنیزھره  یاز بن یمرد ای ینحام عدو
از  ،پس از آن یتوان می شم. آن مرد گفت: چگونهکب را خواھم محمد می ؟ گفت:یرو می

مثل  ؟ عمر گفت:یو در امان بمان ین راه برویزم یزھره رو یھاشم و بن یدست بن
 ؟یرده اک کنت را تریده و دین محمد گرویه تو ھم به دکنیا

خواھر و شوھر  عمر! یبدھم؟ ا یبتریبه تو خبر عج یخواھ می رد گفت:آن م
 اند. ردهکرھا ن تو رایخواھرت مسلمان شده و د

طه  ۀسور ه در آنکای  هفیصح . خباب بن ارت باخواھرش رفت ۀعمر باخشم به خان
 یصدا سه خبابک یداد. ھنگام می قرآن آموزشھا  آن و به ، آنجا بودنوشته شده بود

 رد.ک یفه را مخفیپنھان شد و فاطمه خواھر عمر، صحی ھا گوش د، دریعمر را شن
شما به  ۀخان ه ازک ید: آوازیلذا پرس ده بود؛یخباب را شن یگام ورود صداعمر ھن
 د، چه بود؟یگوشم رس

فت: ر گخودمان بود. عم یعاد یم، گفتگویزد می گر حرفیدیکگفتند: ما دو نفر با 
 ر ازیغ ینیقت در دیعمر! اگر حق و حق ید؟ دامادش گفت: این شده اید یبام  هدیشن

 چه؟ ن تو باشد،ید
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 ١٢٧ مرحله دوم، دعوت علنی

ه او را از شوھرش کد. خواھرش خواست یوبکن یرد و او را بر زمکعمر به او حمله 
ن ین شد. پس از ایو صورتش خون ه سرکزد  کتکچنان خواھرش را ، عمر ند.کدور 

، خواھر عمر، با خشم و یگریت دیم. به روایما مسلمان یآر  رفتار عمر، آن دو گفتند:
 یه معبود بحقکدھم  می ینت باشد، گواھیر دیعمر! اگر حق در غ یا«خروش گفت: 

خواھرش را  یھا خون شد ود یامچون عمر نا». ام آور اوستیمحمد پست و یجز خدا ن
 د تاید را به من بدھیخواند می هک یتابکمان و شرمنده گشت و گفت: آن یپش د،ید

تواند دست  نمی انکز پاج یسکتاب را کو آن  کی، ناپاتو«بخوانم. خواھرش گفت: 
 ».نکز و غسل یبزند. برخ

لرحمن برداشت و خواند: (بسم الله ا تاب راکعمر برخاست و غسل نمود و آنگاه 
و آنگاه شروع به خواندن سوره طه ای  هزکیو پا یکن یھا نام : چهم) و سپس گفتیالرح

نَا  إِنَِّ�ٓ ﴿ :دیه رسین آیه به اکنیردتا اک
َ
ُ ٱ� نَا۠ فَ  �َّ

َ
� ٓ قِِم  ۡ�ُبۡدِ� ٱَ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ

َ
لَٰوةَ ٱَوأ ِ�ِۡ�رِٓي  لصَّ

 نکعبادت  ست؛ پس تنھا مرایجز من ن یمن، الله ھستم و معبود بحق«یعنی:  .]۱۴[طه:  ﴾١٤
 ».دار یاد من، بپای یبرا و نماز را

 ».دیببر ن است! مرا نزد محمدیبا و دلنشیز ،الم)کتاب (کن یا چقدر«عمر گفت: 
عمر! تورا  یرون آمد و گفت: ایگاه بید، از مخفین سخن عمر را شنیخباب، ا یوقت

شود؛ شنبه در حق تو قبول در شب پنج ج امبریپ یه دعاکدوارم یدھم و ام می مژده
بن خطاب عزت  ا عمریابوجھل  ۀلیبه وس ا! اسالم رایخدا«رد: که آن حضرت، دعا کچرا

 .»و قوت بده
 ۀخان یرش را برداشت و راھیعمر شمش در دامنه صفا بود.ای  هدر خان ج امبریپ

ر یعمر را شمشرد؛ کدرب نگاه ھای  آمد و از گوشه ید. مردیوبکدرب را  امبر شد.یپ
ه در کخبر داد و مسلمانان  ج ول خداستاده است. به رسیرون خانه ایه بکدیبدست د

گفت: چه شده؟ گفتند: عمرآمده. حمزه ھا  آن شان شدند. حمزه بهیخانه بودند، پر
 ۀم و اگر ارادیدھ می ه جوابش راکر آمده بود ید، اگر به قصد خینکگفت: درب را باز 

د وارد شود یفرمود: بگذار ج امبریپ .میشک می ر خودش، او رایشمشداشته باشد، با  شر
پسر خطاب!  یرا گرفت و گفت: ااش  قهیرد، کدرب با او برخورد یکو برخاست و نزد

بر تو  تا یدار ینم ه دست برکنیبه خدا قسم مثل ا آورده است؟ نجایز تو را به ایچه چ
 ۀلیا! اسالم را به وسی؟ خدایزبون گردو  ره خوارید بن مغیبال نازل شود و ھمانند ول



 ج سیرت رسول اکرم  ١٢٨

 یه معبود بحقکدھم  می یآنگاه عمر گفت: گواھ». بخش یاریعمر بن خطاب، عزت و 
 ن سان مسلمان شد. یو بد یرسو ل و فرستاده خدا ھست، ست و تویبه جز خدا ن

ه در مسجد الحرام ک یشان به گوش مردمیر گفتند و صدایبکصدا ت یکاھل منزل 
 ١د.یبودند، رسنشسته 
 یلیان خکمشر ی، برایربود؛ لذا مسلمان شدن وینظ ی، بیدر سرسخت سعمر

 ردند؛ک یاحساس خفت و خوار سمسلمان شدن عمر ه آنان باک؛ چراناگوار بود
 ت نمودند.کس، مسلمانان، احساس عزت و شوکبرع

ترین  ه سرسختکردم کمسلمان شدم، در ذھن خود مرور  ید: وقتیگو می سعمر
را اش  ابوجھل است. لذا رفتم و درب خانه :خود گفتم ست؟ باکی ج دشمن رسول خدا

د گفتم: یگو می جا آورده؟نیتو را به ا یزی. چه چیخوش آمد آمد وگفت: رونیزدم، او ب
 ج ه محمدکوآنچه را ام همان آوردیم مسلمان شده و به خدا و رسولش ایه بگوکآمدم 

د و گفت: خداوند، ھم تو را یوبکم یدرب را به رو ،ابوجھل د:ینم. گوک می قیآورده، تصد
 زشت و بد بگرداند! ای، هآورد هکرا یھم خبر و

 ن او راکیشد، مشر می ، مسلمانیسکد: ھرگاه یگو می سسد: عمرینو می یابن جوز
ه من مسلمان شدم، ک یرد. ھنگامک می ھم از خودش دفاع او زدند و می گرفتند و می

گاه نمودم؛یتم و او را از ابن ھاشم رف یام عاص یینزد دا رفت اش  او، به خانه مانم آ
ابوجھل باشد) رفتم و به او گفتم:  دیه شاکش (یاز سران قر یکینگفت؛ نزد  یزیوچ

 ٢رفت.اش  درب را بست و به خانهنیز  او ام، هآورد مانیمن به محمد ا
 است:ن یااش  ه خالصهکاند  نوشته یمطلب یابن ھشام و ابن جوز

 یسک ن مرد،یرفت. ا یل بن معمر جمحیمسلمان شد، نزد جم سه عمرکن یھم
 رد. ک می ه را پخشکھمه اخبار م ه زودتر ازکبود 

 ام. همسلمان شد  به معمر گفت: من، سعمر
 . در آن ھنگامن شده استید یه ابن خطاب بکد یشکاد یبلند فر یل باآوازیجم

 .ام همن مسلمان شد د؛یگو می دروغگفت:  می رفت و یپشت سر جمیلم سعمر
ه کنیردند تا اک می او زد و خورد حمله ور شدند و ھمچنان با سن به عمرکیمشر

                                                 
 ).۳۴۶-۱/۳۴۳؛ ابن ھشام (۱۰۲ره، ص ی؛ مختصر الس۱۱، ۱۰، ۷خ عمربن خطاب، ص یتار.١
 .۸خ عمر بن خطاب، ص یتار .٢
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سر او  یش ھم باالیوفته نشست. قرکخسته و سد و عمرید به وسط آسمان رسیخورش
اگر تعداد  د؛ سوگند به خداینکد، بیخواھ می هک یارکگفت: ھر می ستاده بودند؛ عمریا

 ما یه را براکم، اشمایم یگذار می ه را به شما واکا ما می ،صد نفر برسدیمسلمانان به س
 ١د.یرو می د ویگذار می

 شند.کخواستند او را ب یعمر ھجوم بردند وم ۀش، به خانین ماجرا، قریپس از ا
در خانه  سد: عمریگو می هکرده کاز عبدالله بن عمر نقل  یتیروا یامام بخار
 (ابوعمرو) آمد؛ یعاص بن وائل سھم ن اثنایبود. در ا کمنایجان خود بنشسته و از 

 یسھم بود، بن یبرتن داشت؛ او از بن یشمیابر یراھن گرانبھایو پ یمنیای  ه، جامیو
تو را  عمر! یمان بودند. عاص گفت: ایت ھمپیدر زمان جاھل یعد یبن یعنی ما سھم با

شته کد بخاطر مسلمان شدن یه باکد ننک می چه شده است؟ عمر گفت: قوم تو گمان
 شوم! 

را در پناه خود قرارداد، گفت: دست آنان به تونخواھد  سه عمرکعاص، پس از آن
 د.یرس

ر یخانه عمر سراز یل به سویس ه مانندکروبرو شد  یرون آمد و بامردمیعاص ب
ن شده است. ید یابن خطاب بایم  دهید؟ گفتند: شنیرو می جاکد: یبودند. عاص پرس

 ٢ند. مردم بالفاصله متفرق شدند.ک یحق ندارد به او دست دراز یسکعاص گفت: 
ه بر کبود ای  هجمع انبوه مردم، ھمانند پارچحاق، آمده است: ت ابن اسیدر روا

 ٣نار زده شد.کده شده بود و یشکمنطقه 
اند؟ او ده یتو را فاروق نام دم: چرایپرس سد: از عمربن خطابیگو می سابن عباس

 داستان مسلمان شدنش را ،ش از من مسلمان شد و پس از آنیگفت: حمزه سه روز پ
ا یرسول خدا! آ یگفتم: اج امبریبه پ مسلمان شدم، یوقت :بازگو نمود و در آخر گفت

ن است. سوگند ی، چنیم؟ فرمود: آریم و چه زنده بمانیریم، چه بمیستیمگر ما برحق ن
». دید و چه زنده بمانیرید، چه بمیست، شما برحق ھسته جانم در دست اوک یذاتبه 

رون ید بیرده است، باکه تو را به حق مبعوث ک یسک؟ سوگند به یگفتم: پس چرا پنھان

                                                 
 )۱/۳۴۸؛ ابن ھشام (۸ص  ،خ عمربن خطابیتار .١
 ).۱/۵۴۵، باب إسالم عمر بن خطاب (یح بخاریصح .٢
 ).۱/۳۴۹ابن ھشام ( .٣
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 م.یبرو
 صف و یکدر  سه حمزهکم یرون شدیاز خانه ب یامبر در حالید: با پیگو می سعمر

برخاسته بود؛  ھوا غبار به گرد وم؛ یرا وسط گرفت ج گر، آن حضرتیمن در صف د
چنان  ،دندیش، من و حمزه را دیقر یم. وقتیه وارد مسجدالحرام شدکنیتم تا ایرف

مرا  ج ش از آن سابقه نداشت. در آن روز رسول خدایه پکسته شدند کن و دل شیغمگ
 ١».دینام» فاروق«

 مسلمان نشده بود، سه عمرک یتا زمان گفت: ما می ابن مسعود ھمواره
 ٢م.یعبه نماز بخوانکنار کم یتوانست نمی

 ،اسالم مسلمان شد،  سعمر یگفت: وقت می هکت است یروا سب بن سنانیاز صھ
 م ویداد می خدا دعوت یارا مردم را بسوکآش ،ار گشت و از آن پسکو آش ظاھر

ه با ما به ک یسانکم و از ینکم و طواف ینیبنش م ویعبه حلقه بزنکم اطراف یتوانست می
را  انم جوابشیتوانست می یم و تا حدودیردک می یردند، دادخواھک می خشونت رفتار

 ٣م.یبدھ
روز و ارجمند یما ھمواره پ سگفت: پس از مسلمان شدن عمر می سابن مسعود

 ٤م.یبود

 ش نزد رسول خدایقر ۀندیمان
حمزه بن عبدالمطلب و عمر بن  یعنین دو قھرمان بزرگ یمسلمان شدن ا پس از

، از انکومشر نده شدندکاسالم، پرا یو ستم، از فضا ره ظلمیت یابرھا ،سخطاب
ه کردند کبه مسلمانان به خود آمدند و قصدآن  یشان در آزاررسانوانه وارید یسرمست

خواستند، ھر طور شده با  می ره وارد شوند. لذاک، از در مذاو مسلمانان ج امبریپ با
 یایم ھدایساخت و پاخت و تقدردند با ک می رکفاین رو  ند و ازیاینار بک ج رسول خدا

ه کدانستند  نمیھا  ارهچین بیشوند؛ اما ا ج مانع ازدعوت آن حضرت توانند می سینف

                                                 
 .۷و ۶خ عمر بن خطاب، ص یتار .١
 .۱۰۳ره، ص یمختصر الس .٢
 .۱۳خ عمر بن خطاب، ص یتار .٣
 ).۱/۵۴۵، باب اسالم عمر بن خطاب، (یح بخاریصح .٤
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ای  هشبه اندازه بال پ ج رمکامبر ایتابد، در برابر دعوت پ می د بر آنی، خورشتمام آنچه
شومشان دند و به خواسته ام مانکز ناین راستا نیا ، درن خاطریارزد. به ھم نمی ھم
 دند.ینرس

رد: کن نقل یچن یعب قرظکم از محمد بن یاد، براید بن زیزید: یگو می ابن اسحاق
ان یشیدرمجلس قر –اش  فهیش و سردار طایاز سران قر یکی –عه یعتبه بن رب یروز

در مسجد الحرام، تنھا نشسته بود. عتبه گفت:  ج در آن ھنگام رسول خدا نشسته بود.
چند را با  یلینم و مساکاو گفتگو  محمد بروم و با ست، من نزدیبھتر ن ایان! آیشیقر یا

 بردارد؟ ما رد و دست ازیم را بپذیشنھادھایاز پ ید بعضیان بگذارم، شایاو در م
اران ی مسلمان شده بود و تعداد سه حمزهکگردد  می بر ی، به زمانن ماجرایا 

ردند. کشنھاد عتبه موافقت یبا پان یشیافت. لذا قری می شیروز به روز افزا جامبریپ
برادرزاده!  یشان نشست وگفت: ایا یرفت و روبرو ج عتبه، برخاست و نزدرسو ل خدا

و از اصل و نسب  یدار ییگاه واالی، جاشی، تو در خاندان قریدان می خودتچنانچه 
ن یو با اای  هرا مطرح نمود ین حال مسائل شگفت آوری، اما در عیبرخوردار ییباال

؛ یدشان را نابخردانه و احمقانه پنداشته ایرده و عقاکنده کش را پرایجمع قر  ،ارک
! یرده اکافر قلمداد کانشان را کایوھش نموده و پدران و نکنشان را نیگان و دیخدا

را ھا  آن از یبرخ دیش؛ شایندیشنھادات من بیشنھاد من گوش فرا بده و در پیحال به پ
دھم. عتبه  می ! من گوشدیابوالول یشنھادت را بگو، ای: پفرمود ج امبری. پیریبپذ

به دنبال مال و ثروت  ای، هش گرفتیه در پک یارکن یبرادرزاده! اگر با ا یگفت: ا
و اگر خواھان  یه از ھمه ثروتمندتر شوکم یدھ می اموال خودمان به تو ، آنقدر ازیھست

را جز به اجازه و  یارکچ یم و ھیدھ یرم، تو را سرور خود قرا، مایجاه ومقام ھست
ما تورا پادشاه  ، یھست یمرانکو ح ییفرمانروا یایم. اگر جویدھ نمی فرمان تو انجام

 ی، نوعیه تو دارک یجز به فرمان توانجام نشود و اگر حالت یارکچ یم تا ھینک می خود
م یاوریب یبیتو طب یم برای، ما حاضرینکآن را از خود دور  یتوان نمی است و یجن زدگ

ه کافتد  می اتفاق یلیرا خیز ؛یابیبھبود ب یمارین بیم تا از اینکو اموالمان را خرج 
از  ی... عتبه سخنانمداوا شودر به ی، ناگز ب انسانین ترتیبد ند وکغلبه  یبر انسان یجن

سخنان عتبه تمام شد،  یوقت داد. می ھمچنان گوش ج ل گفت و رسو ل خداین قبیا
نون تو کا«. فرمود: ی؟ گفت: آر »ا صحبت تو تمام شدیآد! یبوولا یا«فرمود:  ج امبریپ
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 ».سخنان مرا بشنو
ه یه به آکنیتا ا ه فصلت را تالوت نمودروس یابتدا ج ادو رسول خام  هگفت: آماد

ش را پشت وت آن حضرت سراپا گوش شده و دستانھنگام تال  ،د. عتبهیسجده رس
 گوش ج امبریو به تالوت پ داده بود رش قرایه گاه خوکین، تیزم یبر رو سرش

 یا«جده فرمود و خطاب به عتبه گفت: د و سیه سجده رسیبه آ ج داد. رسول خدا می
 ».متیو تصم یدان می خودتاز این پس  ؛یدیآنچه را شن یدیشن د!یلو ابو

گران گفت: بخدا سوگند یبه دھا  آن از یکیعتبه برخاست و نزد دوستان خود رفت. 
 یوقت .رده استکه رفت، فرق ک یگر شده و حالت او با حالتید یطورد، یه ابوولک

ه ھرگز مانندآن کدم یشن یسخن :؟ گفتیدند: چه خبر داری، از او پرسنشست ،عتبه
 !شیگروه قر یا ؛ھانتکنه سحر و نه  ه نه شعر است وکبه خدا سوگند  ده ام؛یرانشن

د یو از آزارش دست بردار دیبگذارد خودش آزاد ین مرد را با عقاید و ایحرف مرا بشنو
 به ھرحال اگر .بزرگ نھفته است یدم، خبریه از او شنک یه به خدا قسم، در گفتارک

ر از شما یغ یسکار را کن ین صورت ای، در ان ببرندیاو را از ب روز شوند ویبر او پھا  عرب
 عزت خود ،شماست و عزت او یروز شود، پادشاھیپھا  عرب انجام داده است واگر او بر

 د شد.یاب خواھیامک شتریشماست و شما از ھمه ب
 ۀدیگفت: عق رده است. کجادو  تو را با زبان خود ،محمد د!یابوول یھا گفتند: ا آن

 ١د.ینکد، بیخواھ می هک یارک ھر ن است و شمایھم او ۀمن دربار
ن یبه ا ج امبریه پکنیرد تا اک می عتبه ھمچنان گوش گر آمده است: ید یتیدر روا

 .دھم) می میعاد و ثمود ب ۀبگو: شما را از صاعق برگردانند، یتو رو (اگر ازد: یه رسیآ
وند ینھاد و گفت: تو را به خدا و پ ج امبریدھان پ عتبه باترس و وحشت دستش را بر

به وقوع   دھد، می میه مبادا آنچه بکن گفت ین را از ترس این و اکبس  ،یشاوندیخو
 ٢ه گفت.کعتبه، برخاست و نزد دوستانش رفت و گفت آنچه را وندد. آنگاه یبپ

 

 رد:کبوطالب خاندان هاشم و خاندان عبدالمطلب را جمع ا
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 )۶/۱۵۹ر (یثکر ابن یتفس .٢
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ط، دگرگون و به نفع مسلمانان شده بود، اما ابوطالب ھمچنان از یه شراکنیا با
 ن ببرند.یب را ازاش  ه مبادا برادرزادهکم داشت ین بکیمشر

 اش، ، بارھا به برادرزادهنکیه مشرکرد ک می گذشته نگاهادث ابوطالب به حو یوقت
 ،شیانیه قرکاد داشت یبه  ،. ابوطالبشد می کمنایرده بودند، بکسوء قصد 

شند. ابوطالب، از کنند تا او را بکد عوض یبا عماره بن ول رااش  خواستند برادرزاده می
 ،طیمع یعقبه بن ابد و یوبکن حضرت ، با سنگ به سر آه ابوجھلکبود  اد نبردهی

رده بودتا او کل یر حمایند و ابن خطاب، شمشکخفه اش  امبر را با جامهیخواست پ می
 را به قتل برساند.

 ین حوادث بوید و چون از ایشیاند میھا  آن ده بود، بهید ن حوادث رایه اکابوطالب 
 خورد.  می انکقلبش ت د،یرس می شرارت به مشامش
ن داشت یقیه کده بود یداش  نسبت به برادرزاده ییزھایش چیابوطالب، از قر

نخواھد توانست  یگریس دکچینه ھ شت و نه حمزه و نه عمر وکان، اورا خواھند کمشر
 رد.یرا بگ ج رسول خدا یترور ناگھان یجلو

متفق شدند؛  ج امبریشتن پکارا برکان، آشکرا مشریابوطالب، واقعًا بجا بود. ز ینگران

مۡ ﴿ :گوید می ؛ چنانکهندک می اشارهھا  آن اتفاق و اجماعن یز به ھمیقرآن ن
َ
ۡمٗر�  أ

َ
بَۡرُمٓواْ أ

َ
�

ز یاند؟ ما ن گرفته یارکم به انجام یتصمھا  آن ایآ«یعنی:  .]٧٩الزخرف: [ ﴾٧٩فَإِنَّا ُمۡ�ُِموَن 
 ١.»میریگ می میتصم

عبدالمطلب  ینھاشم و ب یبن ند؛ لذاکتوانست ب می چه یتین وضعیابوطالب در چن
ن ینند. بدکاو، دفاع  خود ھماننداش  ه از برادرزادهکخواست ھا  آن رد و ازکرا جمع 

رفتند و از یرا پذاش  رمسلمان، خواستهیشاوندانش اعم از مسلمان و غیب تمام خویترت
 ج یاز محمد مصطف یطیه در ھر شراکد ردنک، قبول یلگیت و تعصب قبیحم یرو

 ند.ینما یبانیپشت
ن خواسته را یش ھماھنگ بود، ایر قریه با ساک، برادر ابوطالب ابولھبالبته 

  ٢رفت.ینپذ

                                                 
 .۷۹زخرف:  .١
 .۱۰۶ص  ،رهی)؛ مختصر الس۱/۲۹۶ابن ھشام ( .٢
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 یاجتماع - یم اقتصادیحرت
ن مدت رخ داد یا متر ازکا یان در طول چھار ھفته کمشر یناگوار برا ۀچھار حادث

 ه عبارتنداز:ک
ن و کیبا مشر ج امدن محمدین نارکمسلمان شدن عمر،  ،سمسلمان شدن حمزه

بر  یر مسلمان مبنیھاشم اعم از مسلمان و غ یعبدالمطلب و بن یمان شدن بنیپھم
 .ج از رسول خدا یبانیدفاع و پشت

 یبه خوبھا  آن رایران و سرگردان شدند. زیان، سخت حکه مشرکنجا بود یا
ام خواھند یه به دفاع از او قکشند، تمام اھل مکرا ب ج دانستند اگر بخواھند محمد می

 ین موضوع، به ستمیا کنجامد. آنان با دریبھا  آن ن شدنکشه یا به ره چه بسکرد ک
 آوردند. یشتن روکر از یغ

 یارکو جفا یمان ستمگریپ
 یبر ضد بن یمانیمحصب گردآمدند و پ ینانه در وادک یاز بن ین در منزلکیمشر

 ازو نه  (نه دختر بدھند نند،کن یشاوندیخوھا  آن ه باکعبدالمطلب بستند  یھاشم و بن
 نند و باکآنان نشست و برخاست ن نند، باکو فروش ن دیخر ھا آن با ،رند)یدختر بگھا  آن
ش یل قریراتحو ج یه محمد مصطفکند تا آنین سخن نگوآنا با نند وکآمد ن رفت وھا  آن

 شند.کب را دھند تا او
رند، درخواست یل نگیتحو را ج ه تا محمدکمان بستند یقرارداد، پن یبر اساس ا

 رند.یھاشم نپذ یرا از بن صلح
رمه بن عامر بن ھاشم کن عھدنامه را منصور بن عید: گفته شده ایگو می میابن ق

ه آن را کن است یاما درست ا بن حارث نوشت؛ ز گفته شده، آن را نضرینوشت و ن
 ١بد نمود و دستش فلج شد. یدعا یبر و امبریض بن عامر بن ھاشم نوشت. لذا پیبغ

ن ی. پس از اردندکزان یعبه آوک ۀداخل خان راش ھا نام مانیو پ شد مان، بستهین پیا
رون رفتند یه بکر از ابولھب از میافرانشان غک مؤمنان و ،عبدالمطلب یھاشم و بن یبن

ن شب ماه محرم یدر اول ن واقعه،یطالب پناھنده شدند. ا ینام شعب ابه بای  هو به در
 داده است. یسال ھفتم بعثت رو

                                                 
 ).۲/۴۶زادالمعاد( .١
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 شعب ابوطالبه سال در س
 نکیشان قطع شد. مشریمواد از ا ۀافت و خوار و بار و ھمیمحاصره شدت 

ه در کدن به میه قبل از رسکنیه شود مگراکوارد م کیا مواد خورایگذاشتند غذا  نمی
، پناھندگان یه از شدت گرسنگکد یشک ییار به جاک. دندیخر می رون شھر آن رایب

سخت ھا  آن ار برکخوردند و چنان  می را ھا پوست درختان و یھا برگ طالب، یشعب اب
ز یچ چیھ شد و می دهیاز دور شن یو زنان از شدت گرسنگھا  ه بچهیاد وگریه فرکشد 

دن یخر یه براکحرام  یھا ماه و آن ھم فقط در ید مگر پنھانیرس نمیھا  آن به
 دیشدند، خر می هکه وارد مک ییھا کاروان آمدند و از می رونیاجاتشان از دره بیاحت
 ردند.ک می

 .د نداشته باشندیه مسلمانان توان خرکافزودند  می متھایه چنان بر قکاما اھل م
بار یک. برد می جهیخد اش عمه یگندم برا یمقدار یچند گاھ از م بن حزام ھرکح

در  یگندم باز دارد؛ اما ابوالبختر خواست او را از بردن او را گرفت و یابوجھل جلو
 برساند.اش  را به عمه ھا گندم رد تا او توانستکدخالت ا ھ آن ارک

در خواست که  می ج امبریل خدا بود، ھنگام خواب از په نگران جان رسوکابوطالب 
ند. ک یترور آن حضرت را خنث یسه احتمالین سان، دسیرختخواب او بخوابد تا بد

ه بر کداد  می تورش دسیعموھاا برادران یا پسریاز فرزندان  یکیبه  ین گاھیھمچن
 از آنان بگذراند. یکیبخوابند تا آن حضرت، شب را در بستر  ج امبریرختخواب پ

بامردم  آمدند، می رونیمراسم حج از دره ب یبرگزار یامبر و مسلمانان روزھایپ
م، یه در گذشته گفتکطور دادند و ھمان می م دعوتھا را به اسال آن ردند وک می مالقات

 ر مسلمانان بود.یردن دعوت آن حضرت و ساک یابولھب مسئول خنث

 مانیقض پن
ھم بعثت، قرار داد محرم سال د ه درکنین منوال گذشت تا ایامل بر ھمکسه سال 

 برداشته شد. ،و محاصره گردید، نقض یاجتماع -یم اقتصادیتحر
 ین عھدنامه خوشحال و برخیان از انعقاد ایشیاز قر یه بعضکن قرار بود یماجرا، از ا

دند تا آن را یوشکن عھدنامه خشنود نبودند، یه از بستن اک یآنان .ناراحت بودند گر،ید
 نند.کلغو 

بن  عامر یرد، ھشام بن عمرو از بنکمان، اقدام ین پیستن اکه به شک یسکن یاول
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 یر بن ابین مرد، نزد زھیبرد. ا می ھاشم، غذا یبن یانه برایاو شبانه و مخف .بود یلؤ
 کر! ھالیزھ یه دختر عبدالمطلب مادر او بود، رفت و گفت: اکعات هک یه مخزومیام

ت در یھاییم، اما دایم و بنوشیم بخوریخواھ می چه، ھره ماک یھست یا راضی؛ آیشو
ستم، بخدا سوگند یشتر نینفر ب یکر گفت: من ی؟ زھیدان می ه خودتکباشند  یحالت
نم. ھشام ک می مان نامه اقدامین پیلغو ا یگر با من ھمراه شود، براینفر د یکاگر 

ست؟ گفت: خودم؛ گفت: پس نفر کیر گفت: ی؟ زھیافته این گفت: مگر آن مرد را
ھاشم  یبن یشاوندیرفت و از ارتباط خو ین. ھشام نزد مطعم بن عدکدا یھم پ یسوم

ش یمطلب (دو فرزند عبدمناف) با او سخن گفت و او را به خاطر موافقتش با قر یبن و
رد؟ آخر من کشود  می چه یی! تنھایوا یرد. مطعم گفت: اکمالمت  یمن ستیدر چن

ست؟ کید ی. پرسیدار ھم با خود ی! شخص دومیستیم. ھشام گفت: تو تنھا نیتنھا
 یر بن ابیزھ ده ام؛رکار را کن ین. گفت: اکدا یھم پ گرید یکیمن، مطعم گفت:  :گفت

ه ک ییھا حرف مشابه ییھا حرف رفت و یه، با ما است. ھشام، سپس نزد ابوالبختریام
دھد؟گفت:  یاریا ه ما رکھست  یسکا یگفت: آ یبه مطعم گفته بود، زد. ابوالبختر

. گفت: نفر و من یه ومطعم بن عدیام یر بن ابی؟ گفت: زھیسک. گفت چه یآر
ن. ھشام به سراغ زمعه بن اسود بن مطلب بن اسد رفت و با او کدا یھم پ یپنجم

 ه مراک یارکن یفت: بر اادآور شد. زمعه گیرا ھا  آن و حقوق یشاوندیخو رد وکصحبت 
شبانه ھا  این آنان را نام برد.  و یند؟ گفت: آرک می کمکھم  یگرید ، شخصیخوان می

نند. کام یظالمانه ق ۀستن عھدنامکش یه براکمان بستند یدر (حجون) جمع شدند و پ
ن باره صحبت یا ه درکھستم  یسکن ینم و اولک می ار را آغازکن یر گفت: من ایزھ

 رد.کخواھم 
بر ای  هر، حلیتادند. زھتجمعشان به راه اف یشگیمحل ھم ی، به سوروز آن یفردا

به مردم نمود و گفت:  یسپس رو رد وکعبه طواف کھفت شوط به دور  دوش داشت؛
در شرف  ھاشم یه بنک، حال آنمیم و بپوشیره ما بخوکه! سزاور است کاھل م یا«

 خرد؛ نمی یزیچھا  آن فروشد و از نمی یزیچ ھا س به آنکچیاند؟ ھ یت و نابودکھال
رده، کمال یرا پا یشاوندیخو وندیه پکمان ستمگرانه و ظالمانه ین پیا به خدا قسم تا
 ».نمینش نمی یپاره نشود، از پا

نامه ، بخدا سوگند عھدییگو می : دروغاد برآوردیابوجھل از گوشه مسجدالحرام، فر
 از ما .یگوتره تو دروغکوجھل گفت: به خدا قسم شود. زمعه، برخاست و به اب نمی پاره
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د. ما به یگو می ھم گفت: زمعه راست یم. ابوالبختریمان بودین پیھمان اول مخالف ا
زگفت: آنان، یم. مطعم نینک نمی دییم و آن راتأینبود یآنچه در آن نوشته شد، راض

چه آن  مان نامه وین پیاست. ما از ا د، دروغگوین بگویار از یس غکند؛ ھریگو می راست
ن یز چنیم. ھشام بن عمرو نینک می ، اعالم برائتشگاه خداوندیآن نوشته شده، در پ در

 گفت. یسخنان
 م گرفته شده و دریه شبانه در مورد آن تصمکاست  یارکن، یا ایابو جھل گفت: گو

 گرمورد مشورت قرار گرفته است.ید ییجا
 یوح ج امبرید: خداوند به پیبود تا بگو ابوطالب درگوشه مسجد نشسته و آمده

، ج را. آن حضرتبه جز نام خداوندمتعال اند  خوردهھا  انهیفه را موریه صحکرده ک
و  ردکرفت و ماجرا را بازگو  یکرده بود. ابوطالب، نزدکن مطلب، با خبر یش را از ایعمو

 میرا به شما تسلدروغ گفته باشد، او  ،ت؛ اگراون گفته اسیچنام  هزادگفت: برادر
ش یقر ..دیراست گفته باشد، شما از ظلم و ستم به ما دست بردار م و اگرینک می

 .یگفتای  هگفتند: سخن منصفان
ه کد یفه را بدرد، اما دیه صحکن سخنان، مطعم برخاست یپس از رد و بدل شدن ا

 اند. اللھم) را خورده کآن جز، لفظ (بسم یھمه جا ھا، انهیمور
ارانش به یو  ج امبرید و پیان رسی، به پایاقتصاد -یب، محاصره اجتماعین ترتیبد

دند، اما ھمچنان یراد ج نبوت محمدھای  از نشانه یکیان کره بازگشتند و مشکم

ْ ﴿ د:یفرما می دند، چنانچه خداوندنمو یشکسر ْ َوَ�ُقولُوا ْ َءايَٗة ُ�ۡعرُِضوا ِسۡحرٞ �ن يََرۡوا
ۡسَتِمّرٞ   گردانیاز آنان رو  نند،یبب یان، معجزه بزرگکواگر مشر«یعنی:  .]۲القمر: [ ﴾٢مُّ

 ١».است یداریگذرا و ناپا یجادو :ندیگو می شوند و می

 ش به ابوطالبین مراجعه قریآخر
ار دعوت که بازگشت و ھمچون گذشته به کطالب به م یاز شعب اب ج رسول خدا
اما  ان داده بودند، یپا یاجتماع -یھر چند به محاصره اقتصاد ،انیشیادامه داد. قر

 ر اسالم بازیدادند و مسلمانان را از مس می شان ادامهیھا نجهکھمچنان به فشارھا و ش

                                                 
زادالمعاد » ج یالنب ین علکیتفاسم المشر«و باب » هکبم ج ی، باب نزول النبیح بخارینگا: صح .١

 ).۳۷۷و ۳۷۴و ۳۵۱و  ۱/۳۵۰ره ابن ھشام (ی). س۲/۴۶(
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ر شده بود و یگر پید یرد، ولک می دفاعاش  داشتند. ابوطالب ھمواره از برادرزاده می
سه سال  یحوادث سخت و طاقت فرساش از ھفتاد سال، سن داشت و دردھا و یب

ه کش نگذشت یب ی. چند ماھرده بودکف و ناتوان یرا خسته، ضعمحاصره در شعب، او 
ان از کن اثنا مشریبه زنده ماندش نبود. در ا یدیگر امیافتاد و د یماریدر بستر ب

 اش بر سر برادرزاده ییه مبادا اگر پس از مرگ ابوطالب، بالکدند یارشان ترسکعاقبت 
امبر در یگر با پیبار د یکم گرفتند، ین، تصمیبدنام شوند. بنابراھا  عرب انیاورند، در میب

ه تا آن کبه او بدھند  یشتریازات بینند و امتکره کابوطالب و با حضورش مذا ۀخان
ه کن بار ھم یآخر یم گرفتند براین خاطر تصمیزمان حاضر به دادن آن نبودند. به ھم

 ابوطالب بفرستند. ۀبه خان یندگانیشده نما
او به  یماریمار شد و خبر شدت بیابوطالب ب یند: وقتیگو می گرانیابن اسحاق و د

ن یب ج ارمحمدکو اند  مسلمان شده سو عمر سگر گفتند: حمزهیدیکد، به یش رسیقر
را باز اش  م تا برادرزادهیش باال گرفته است. مناسب است نزد ابوطالب برویف قریطوا

 یرا عمل نیبدھد و ا یازاتیم به او امترد و از طرف ما ھیبگ یمانیما پ یاز او برا دارد و
 م بود.یت نخواھیامن در، بر ما غالب شود، ما یه سوگند به خدا وقتک؛ چراسازد

ار به کرد و یرمرد بمین پیم ایترس می ش گفتند: مایه قرکگرآمده است ید یتیدر روا
: محمد را به حال ندینند و بگوکما را مالمت  ھا، عرب شهیھم یه براکشد کب ییجا

 ردند.کورش بردند و نابودش یش مرد، بر او یخود گذاشتند و چون عمو
دند از: عتبه بن ه عبارت بوکش نزد ابوطالب رفتند یاز سران قر یگروھ نیبنابرا

 یگروھان بن حرب و یه بن خلف و ابوسفیعه، ابوجھل بن ھشام، امیببه بن ریعه، شیرب
ن ما مقام و یتو در ب ابوطالب! یگفتند: اھا  آن بودند. نفر ۲۵بًا یه تقرکاز سرانشان 

، ما از مرگ تو یھست یحاله در چه ک یدان می زیو ن یدان می ه خودتک یدار یمنزلت
ز او . او را بخواه و ایبرگذرد، باخ می ن ما و برادرزاده اتیه بکتو از آنچه  م؛ینگران

 م.یبا او نداشته باش یارکو ما ھم نداشته باشد  یارکار ما کر تا به یمان بگیما پ یبرا
 م.ینش را به حال خود بگذارینمان بگذارد تا ما، او و دیما را به د ،او

نزد ابوطالب آمد.  ج فرستاد. رسول خدا ج را دنبال آن حضرت یسکابوطالب 
ره با تو جمع کمذا یه براکد نان، اشراف قوم تو ھستنیبردرزاده! ا یابوطالب گفت: ا

نظرتان «فرمود:  ج رند. رسول خدایبگ ید و ازتو تعھدبدھن یتا به تو تعھداند  شده
ھا  عرب د، به خاطر آن، ھمهییه اگر آن را بگوکنم کعرض ای  هلمکست؟ اگر به شما یچ



 ١٣٩ مرحله دوم، دعوت علنی

 »ند؟یآ می درز تحت فرمان شما یھا ن عرب رید و غیآور می ر فرمان خود دریزرا 
ه کخوانم  می ن فرایمن، آنان را به ا«خطاب به ابوطالب فرمود:  یگریت دیروابه 

 عربھا بهریند و غبه واسطه آن، فرمانبردار آنان شوھا  عرب نند تاکلمه اقرارک یکفقط به 
شان یه براک یزیا آنان را به چیعمو! آ یا«گر فرمود: یت دیبه روا» بدھند. هیجز ھا، آن

 »نخوانم؟بھتر است، فرا 
 ؟یخوان می فرا یزید: آنان را به چه چیابوطالب پرس

به  ھا، عرب تالمه بر زبان آورند ک یک ه تنھاکنیخوانم به ا می آنان را فرا«فرمود: 
، شیاشراف قر». ز فرمانروا شوندین ھا عرب ریند و بر غین تحت فرمانشان در آواسطه آ

ن یشد چن می نمودند. مگرشان را گم یردند و دست و پاکن تعجب ن سخیدن ایشن با
عرب و عجم شوند؟! ابوجھل  یفرمانروا ،لمهک یکه با گفتن کنند کرا رد  یشنھادیپ

ه سھل است، ده کلمه ک یکن یاست ؟ به جان پدرت، گفتن اای  هلمکگفت: آن، چه 
د و از ییشما الاله اال الله بگو« فرمود:  ج خدام گفت. رسول یبرابرش را ھم به تو خواھ

، ھمه آن یخواھ می ایدست زدند و گفتند: آ انکمشر». دیرخدا، دست برداریغعبادت 
گر یدیکاست؟! سپس به  یبیار عجکن چه ی؟ اینکخدا، عوض  یکگان را با یخدا

ند؛ پس ک نمی شما را بر آوردهھای  از خواسته یکچ ین مرد، ھیگفتند: به خدا قسم ا
د و آنگاه یصله نمایان شما و او، فیاوند، مد تا خدین پدرانتان ثابت قدم باشید و بر دیبرو

 ۡلُقۡرَءانِ ٱوَ  ٓصۚ ﴿ ات سوره ص نازل شد:ین آین مناسبت، نخستیھم نده شدند. بهکپرا
ِينَ ٱبَِل  ١ ّ�ِۡكرِ ٱذِي  �ٖ وَِشَقاٖق  �َّ ْ ِ� ِعزَّ ۡهلَۡكَنا ِمن َ�ۡبلِِهم ّمِن قَۡرٖن  ٢َ�َفُروا

َ
َ�ۡم أ

َ�َت ِحَ� َمَناٖص  ْ وَّ نِذرٞ ّمِۡنُهۡمۖ َوقَاَل  ٣َ�َناَدوا ن َجآَءُهم مُّ
َ
ْ أ َ�َٰذا  لَۡ�ٰفُِرونَ ٱوََعِجُبٓوا

اٌب  َجَعَل  ٤َ�ِٰحٞر َكذَّ
َ
ٌء ُعَجاٞب إَِ�ٰٗها َ�ِٰحًد�ۖ إِنَّ َ�ٰ  �لَِهةَ ٱأ  لَۡمَ�ُ ٱ نَطلَقَ ٱوَ  ٥َذا لََ�ۡ

ِن 
َ
ْ ٱِمۡنُهۡم أ ْ ٱوَ  ۡمُشوا وا ءٞ يَُراُد  ۡصِ�ُ ٰٓ َءالَِهتُِ�ۡمۖ إِنَّ َ�َٰذا لََ�ۡ  لِۡملَّةِ ٱَما َسِمۡعَنا بَِ�َٰذا ِ�  ٦َ�َ

ِ ٱ ٓ إِ�َّ  �ِخَرة انگر، یادآور و بی ص، سوگند به قرآِن «یعنی:  .]۷ -۱ص: [ ﴾٧ ۡختَِ�ٰقٌ ٱإِۡن َ�َٰذا
) هکشوند، بدان خاطر است  نمی میسلات روشنگر قرآن، تیافران در برابر آکه ک ینیب می (اگر

رش حق، بازداشته است)، یرا از پذھا  آن هک(ھستند  یانیبر و غرور و عصکافران، گرفتار تک
ھنگام نزول عذاب)  و (آنانایم  ردهک کآنان را ھال، ه ماکاند  بوده یادیشان، اقوام زیش از ایپ

افران) در شگفتند از کست. (یآن وقت، زمان نجات ن یول ،اند ون سر دادهیاد بر آورده و شیفر
ار ین، جادوگر بسیند: ایگو می افرانکشان آمده و یاز خودشان به سوای  هم دھندیه بکنیا
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معتقد است؟ واقعًا چه  یواحد یان، به خداین ھمه خدایا یا او به جایاست! آ ییدروغگو
د؛ بر عبادت یگر گفتند:) برویدیکشان راه افتادند (و به یردگان اکز است! سریشگفت انگ

شود. ما، در  می ه خواستهکاست  یزین، ھمان چیه اکد یگان خود ثابت و استوار باشیخدا
 ».ستین ین جز دروغ ساختگیا ایم، دهین را نشنیا یگرین دییآ

 ١ا رفت. وفاتش، درماه رجبیاز دنه کد یشکن یافت و طولیطالب، شدت ابو یماریب
ن گفته یھمچن ٢داد. یرون آمدن از شعب، رویسال دھم بعثت و شش ماه پس از ب

 جه درگذشت.یه در ماه رمضان و سه روز قبل از وفات خدکشده 
او  ان عمریه چون مرگ ابوطالب و پاکب آمده است یح از مسیصح یثیدر حد

 یفرمود: ا ج امبریداشت. پ او رفت و ابوجھل آنجا حضور نزد ج امبریشد، پ یکنزد
شگاه خداوند باشد. ابوجھل و عبدالله بن یت در پیبرا یلی(الاله اال الله) تا دل :عمو! بگو

ه کردند کرار کو آنقدر ت ینک می ن عبدالمطلب را رھایا دیابوطالب! آ یه گفتند: ایام
 :فرمود ج امبریدھم. پ می حیدالمطلب را ترجن عبیبود: دن یه گفت، اک یزین چیآخر

ن مناسبت نازل یه، به ھمین آیبرسد. ا یه دستور نھکنیت آمرزش بخواھم تا ایآنقدر برا

ِ وَ ﴿ شد: ِينَ ٱَما َ�َن لِلنَِّ�ّ ْوِ� قُۡرَ�ٰ ِمۢن َ�ۡعِد  �َّ
ُ
ن �َۡسَتۡغفُِرواْ لِۡلُمۡ�ِ�َِ� َولَۡو َ�نُوٓاْ أ

َ
َءاَمُنٓواْ أ

ۡصَ�ُٰب 
َ
ُهۡم أ َّ�

َ
َ لَُهۡم � امبر و مؤمنان اجازه یپ«یعنی:  .]۱۱۳[التوبة:  ﴾١١٣ ۡ�َِحيمِ ٱَما تَبَ�َّ

پس از  دنانشان باشیکزدشاوندان و نیاگر چه، از خونند؛ کن طلب آمرزش کیمشر یارند براند
ن یھمچن. »رند)یمان بمیھستند. (اگر بدون ا یجھنمھا  آن هکآنان روشن شود یه براکنیا

ۡحَبۡبَت ﴿ ه نازل شد:ین آیا
َ
 یسک یتوان نمی تو«یعنی:  .]۵۶[القصص:  ﴾إِنََّك َ� َ�ۡهِدي َمۡن أ

 ٣.»ییت نمایھدا ،یه بخواھکرا 
 م؛ییسخن بگو ج امبریابوطالب از پ یبانیپشتباره ن دریش از ایه بکست ین یازین

 یبران و بکرا از تھاجمات و حمالت مت یه دعوت اسالمکم بود کمح یدر واقع او دژ

                                                 
در مورد  یادی، اختالف زیخی)؛ در منابع تار۱/۱۲۰( یب آبادیبر خان نجکا یخ اسالم، نوشته یتار .١

، یخیشتر منابع تاریه بکم یح دادیما از آن جھت ماه رجب را ترج .ماه وفات ابوطالب وجود دارد
ن محاصره اول محرم سال ھفتم یآغاز ا اند، از محاصره دانسته ییوفاتش را شش ماه پس از رھا

 ،ن حساب، ابوطالب در ماه رجب سال دھم بعثتیبا ا .دیامل به طول انجامکبعثت بود و سه سال 
 وفات نموده است.

 .۱۱۱، ص ةریمختصر الس .٢
 )۱/۵۴۸طالب ( یأب ة، باب قصیح بخاریصح .٣
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ن پدرانش مرد و از ین مسائل او بر دیرغم تمام ایرد. اما علک می خردان، حفاظت
 محروم گشت. یابد یرستگار

 یارکت ابوطالب چه یعمو یبرا«گفت:  ج عباس بن عبدالمطلب به رسول خدا
 ج امبریپ». شد می ه خاطر تو ناراحترد و بک می تی؟ او از تو حمایانجام دھ یتوان می

طبقات آتش ترین  نییمن نبودم در پا آتش است! و اگر ییباالھای  او در شعله« فرمود: 
 ١».بود

به از ابوطالب  یادی ،ج د: نزد رسول خدایگو می هکنقل است  ید خدریسعاز ابو
د واقع یاو مف یامت سفارش من براید در روز قیفرمود: شا ج ان آمد؛ آن حضرتیم

 ٢».ش برسدیپاھا یه به برآمدگکرد یقرار گ ین خاطر در آتش نه چندان بزرگیشود و بد

 لجهیوفات خد
 ۀجیمؤمنان خد ا سه ماه پس از وفات ابوطالب (بنا بر اختالف دو قول) مادریدو 

، اتفاق یھم بعثت و در سن شصت و پنج سالگدر سال د درگذشت. وفات او یبرک
 افتاد. 

 ٣در آن وقت پنجاه سال داشت. ج رسول خدا
 یشده بود؛ و ی، ارزانج ه به رسول خداکبزرگ خدا بود  یھا نعمت از یکیجه، یخد

 شانی، ھمدم اھا گرفتاریو  ھا سختی رد و درک یرا ھمراھ ج ، آن حضرتربع قرن یک
ر دعوت، آن یرد و در مسک یاریرا  ج رمکامبر ایط پیشراترین  در سخت بود؛

 یساطاقت فر یھا سختی ه درکجه بود ین خدیه اکرا تنھا نگذاشت، بل ج حضرت
رد و جان و مالش را در طبق اخالص ک یستادگیا ج امبرینار پکمبارزه در  دعوت و

 نھاد.
دند و یورز فرکه مردم به من کمان آورد یا به من یجه ھنگامیخد«فرمود:  امبریپ

ار من یاخت در یردند و اموالش را زمانکب یذکه مردم مرا تکرد کق یتصد یمرا زمان

                                                 
 ).۱/۵۴۸طالب ( یأب ة، باب قصیح بخاریصح .١
 مرجع سابق .٢
رده است، کح یدر رمضان سال دھم بعثت تصرل جهی، به وفات خد۷ح، ص یدر التلق یابن جوز .٣

 )۲/۱۶۴ن (یللعالم ةدر رحم ین منصورپوریھمچن
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رد و از کت یعنا یه مردم، مرا محروم نمودند؛ خداوند از او به من فرزندانکگذاشت 
 ١».نداد یر ھمسرانم، به من فرزندیسا

آمد و  ج امبرینزد پ ÷لیه جبرئکشده ت یروا سرهیح از ابوھریصح یثیدر حد
ه در آنان کدر دست دارد  ید؛ ظرفیآ می ه داردکجه است ین خدی! اامبریپ یگفت: ا
ه آمد، از طرف خدا به او سالم برسان و به او ک ی. وقتاست یدنیا نوشیا غذا یخورش 

ن آه در کاو ساخته است  ید برایمروااز ای  هه خداوند، در بھشت خانکبشارت بده 
 ٢».ستین یاندوه و نگران

 تهاجم غم و اندوه
را به درد  ج ، با فاصله چند روز اتفاق افتاد و قلب رسول خداکن دو حادثه دردنایا

آورد.  یاز طرف قومش به او رو یادیز یھا مصیبتو  ھا رنج یاپیآورد. از آن پس، پ
جرأت آن را نداشتند. ات ابوطالب یه در زمان حکرساندند  ییشان آزارھایان به ایشیقر

 دادند. می نجهکارا آن حضرت را آزار و شکن آشکیپس از مرگ ابوطالب، مشر
د یامش نایه از قرکنیا تا شد می افزوده ج رسول خدا یھا غم ن ھر لحظه بریبنابرا

رند و او را پناه ی، دعوتش را بپذمردم طائف دیه شاکد ین امید و به طائف رفت، بدیگرد
شتر ی، او را بافت. اھل طائفیو پناه دھد، ن یاریه او را ک یسکدھند. اما در آنجا 

 ده بود.یه قبًال ندکد یدھایی  نجهکشھا  آن آزاردادند و از
ز یارانش نیامبر شدت گرفته بود، بر یه بر پکطور ھمان هکاھل م ۀنجکفشار و ش

ه به قصد کر شد از میناگز سقیر صدکه ابوبک دیرس ییار به جاکافته بود و یش یافزا
د، ابن دغنه، او را باز یالغماد رس که به برکنیرت به حبشه خارج شود و پس از اھج

 ٣را در پناه خود قرار داد. یگرداند و و
ش نسبت به رسول خدا ید: چون ابوطالب وفات نمود، قریگو می ابن اسحاق

نند تا کھم ب توانستند تصورش را نمی ابوطالبات یح ه درکردند کرا شروع  ییآزارھا
 کمبار بر سر کش راه را بر آن حضرت بست و خایخردان قر یاز ب یکیه ک ییجا

                                                 
 )۶/۱۱۸ت امام احمد در المسند(یروا .١
 ).۱/۵۳۹و فضلھا ( ةجیخد ج یج النبی، باب تزویح بخاریصح .٢
ن واقعه، در سال وفات ابوطالب، رخ داده یه اکرده است کح ی، تصریب آبادیبرخان نجکشاه ا .٣

 ).۱/۵۵۲( یح بخاری)، صح۱/۳۷۲)؛ ابن ھشام (۱/۱۲۰اسالم(خ یاست؛ نگا: تار



 ١٤٣ مرحله دوم، دعوت علنی

ه آن کانش از دختر یکی آلود بود، به خانه رفت؛ که خاک یلخت و آن حضرت در حایر
. را شست ھا خاک ست،یگر می هک یحال ، برخاست و دردیحضرت را بر آن حال د

 ند.ک می قطعًا خداوند از پدرت محافظت ن؛که میفرمود: دخترم! گر می ج رسول خدا
ه کتا آن ند باشدیم ناخوشایه براکردند کن یبا من رفتار ،شیقر«امبر فرمود: یپ

 ١».ابوطالب، وفات نمود
ن سال، آن را عام الحزن یدر ا ج رمکبر رسول ا ھا غم مکش و ترایفزال ایبه دل

 شود. می ن نام شناختهیز به ھمیخ نیسال در تارن یا دند؛ینام

 لازدواج با سوده
 با سوده دختر زمعه ازدواج نمود. ج در شوال سال دھم بعثت رسو ل خدا

دوم به حبشه  ۀمسلمان شده و درمرحل یزمانریه از دکبود  یسانکن زن از یا
زنش ھجرت ه مسلمان شد و با کران بن عمرو بود کن زن، سیرده بود. شوھر اکھجرت 

ان یه و پس از پاکبه م ن حبشه درگذشت؛ ھنگام بازگشت سودهیرد و در سرزمک
 و با او ازدواج نمود. ردک یاز او خواستگار ج امبریپاش) (عده

 یو در آمد؛ ج به ازدواج رسول خدال جهیه بعد از خدکاست  ین زنیسوده، اول
 ٢د.یبخشل شهیپس از چند سال نوبتش را به عا

 و ثبات مسلمانان یداریوامل پاع
رسش به ن پیاھل خرد، ا یشود و برا می ، شگفت زدهیه ھر خردمندکنجاست یا

رده بود و کدار ین اندازه مقاوم و پایبد ، مسلمانان را تایه چه عواملکد یآ می وجود
 خبر آن را یه وقتک ییھا ستم ردند؟ک یداریچگونه مسلمانان در برابر آن ھمه ستم، پا

 نده شود!کخواھد از جا  می لرزد و قلبمان می بدنمانم، یشنو می
 ، عبارت بودند از:ن عواملیاز ا یبرخ

ن است. یواحد و شناخت راست یمان به خدایا ،ن موضوعیدر ا یاصل ۀزیانگ .۱
گردد و  می استوارتر ھا کوه ابد، ازیراه  یبه قلبھا  مان راسخ از روزنهیا یوقت

 هکاست  یمان راسخ و استوارین ایچن نًا صاحبیقیشود.  نمی ھرگز متزلزل

                                                 
 ).۱/۴۱۶ابن ھشام ( .١
 .۱۰ح فھوم أھل األثر، صی)؛ تلق۲/۱۶۵ن(یرحمه للعالم .٢
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و دائم  یاپیه فراوان و بزرگ و پکا را ھر چند یدن یھا سختی تواند تمام می
ا را یدن یھا سختی تمام ین مؤمنید. چنز بدانیمانش ناچیباشد، در پرتو ا

 یآمده تا سدھا یدیالب شدیس یرو ه برکند یب میای  هھرز یھا علف ھمچون
 ، ازمانیا ، انساِن بایزد! آریاستوار را فرو رھای  ا قطعهیند! کم را درھم شکمح

نش را یقی یمان و شادیا ینیری، حالوت و شمقابل ھراسد و در نمی ھا سختی
 ند.ک می تجربه

 د:یفرما می متعال یخدا

﴿ 
َ
افَأ �َدُ ٱ مَّ ا َما يَنَفُع  لزَّ مَّ

َ
�ِض� ٱَ�َيۡمُكُث ِ�  �َّاَس ٱَ�َيۡذَهُب ُجَفاٗٓءۖ َوأ

َ
 .]۱۷الرعد: [ ﴾ۡ�

 ،رساند می دهیرود و اما آنچه به مردم فا می نیاز ب شود و می کا خشیف درکاما «: یعنی
ه سبب ثبات کرند یگ می ز نشأتین یگری، عوامل دین عامل اصلی. از ا»ماند می نیدر زم

 شوند، از جمله: می مانیاھل ا یداریو پا
 ینه تنھا رھبر امت اسالم ج امبریورزند. پ می به او عشق ھا قلب هک یرھبر .۲

 و یامل روحکو ت یخداداد ییبایز یت بود. او دارایتمام بشر یه راھنماکبل
را به خود  ھا قلب هکبود ای  هدیبرتر و صفات پسند یو سرشت یاخالق یھا خوبی
مال به کنظر  نند و ازکاو  یرد ومردم حاضر بودند جانشان را فداک می جذب

ن یازا ج یدند. تنھا محمد مصطفیورز می شقه به او عکده بود یرس یحد
 داده نشده است. او در یگریت به انسان دین خصوصیبرخوردار بود و ا یژگیو

دامن و کپا یتیبود. شخص یو برتر ییویکو ن یو شرف و مردانگ یاوج بزرگوار
در او جمع شده بود. دشمنانش در صداقت  ھا خوبی تمام امانتدار و راستگو که

گفت،  می نداشتند تا چه رسد به دوستانش؛ ھرگاه سخن کیاو ش یو خوب
 امل داشتند.کآن باور  یو درست یدوست و دوشمن، به راست

ار را دور از کن یا ھا، آن از یکھر ان، به قرآن گوش دادند؛یفر از قرشبار سه ن یک
از آنان بود،  یکیه کگران انجام داد، اما سرانجام رازشان بر مال شد؛ ابوجھل یچشم د

 ،ما دم؟یست؟ پاسخ داد: چه شنی، چیدید: نظرت درباره آنچه از محمد شنیپرس
و اطعام  یم؛ آنان مھمان نوازیاختالف داشته ا ،استیعبدمناف بر سر ر یھمواره با بن

ز بر یگرفتند و ما ن گران را بر عھدهید یھا غرامت آنان م؛یردکن یما ھم چن ردند،ک
ه کن یم؛ ھمیبذل و بخشش نمودھم ردند و ما کبذل و بخشش  ،ھا آن م؛یعھده گرفت

ستا و را یکن مسابقه، ھمانند دو اسب مسابقه، در یا م و دریدوشادوش ھم قرار گرفت
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 یه از آسمان بر او وحکم یدار یامبریم، گفتند: ما پیآمدھم به تاخت و تاز در یمواز
م یآور نمی مانیبه خدا ھرگز به او ام؟ سوگند یرین را بپذیم ایتوان می شود، چه وقت می

 ١م.ینک نمی قیو او را تصد
ه فقط آنچه را کم، بلینک نمی بیذکگفت: ما شخص تو را ت می ج امبریابوجھل به پ

 رد:که را نازل ین آین باره، ایم! خداوند، دراینک می بیذکت  ای، هآورد

ِيٱَ�َۡحُزنَُك  ۥَ�ۡعلَُم إِنَّهُ  قَدۡ ﴿ بُونََك َوَ�ِٰ�نَّ  �َّ ُهۡم َ� يَُ�ّذِ ٰلِِم�َ ٱَ�ُقولُوَنۖ فَإِ�َّ  ل�َّ
ِ ٱَ�ِٰت �  .]۳۳[األنعام:  ﴾٣٣َ�َۡحُدوَن  �َّ

 ٢.»نندک می ارکات خدا را انیآ ،ن ظالمانیه اکنند، بلک نمی بیذکھا تو را ت نیا«
امبر یدر مرتبه سوم پ را آزار دادند؛ ج رسول خدا یاپین، سه بار پکیمشر یروز

ن سخن آن حضرت، یا ام. هشما آمد یبه سو  شدن، یستاد وگفت: من، به قصد قربانیا
از رسول  ییز در صدد دلجوینھا  آن ترین ه سرسختکبر آنان اثر گذاشت ای  هبه انداز

 برآمد.  ج رمکا
مبه شتر انداختند؛ در آن کشان شیا یدر حال سجده بود، رو ج رسول خدا یروز

ن سان، خنده مستانه شان به اندوه و یرد و بدکبد  یدعاھا  آن هیروز آن حضرت عل
 .خواھند شد که ھالکردند کن یقید و یل گردیتبد یشانیپر

 ییجه بددعایزود نت یلیه خکن نمود یقیبه یعت رد؛کن ینفر لھب را یبه بن ابیعت
اد زد: ید، فریرا د ریدر راه شام ش یز شد و وقتین طور نیھم ند.یب می آن حضرت را

بن خلف  یاب یه است. وقتکم ه خودش دریکشت در حالکسوگند به خدا محمد مرا 
شم.در ک می رد، آن حضرت فرمود: ان شاء الله من تو راکد به مرگ یرا تھد ج امبریپ

به  هکدر م گفت: او می یاب وارد شد؛ یاب یبر گلو یزخم ج امبریزه پیجنگ احد با ن
 ندازد، مرایسوگند به خدا اگر بر من آب دھان ب شم؛ک می و راه تکمن گفته بود 

 ن بحث خواھد آمد.یل ایبعدًا تفص ٣شد.ک می
 ج دم رسول خدایه بن خلف گفت: شنیامه رفته بود، به که به مکسعد بن معاذ 

شان شد و یدًا پریشت. او شدکو تو را خواھند  دید: مسلمانان با تو خواھند جنگیگو می

                                                 
 ).۱/۳۱۶ابن ھشام ( .١
 )۲/۱۳۲( انعام ةر سوریدر تفس یت ترمذیروا.٢
 ).۲/۸۴ره ابن ھشام (یس .٣
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 د، ابوجھل او رایرون نرود و چون روز جنگ بدر رسیه بکه ھرگز از مکم گرفت یتصم
 ند.که بتواند از صحنه فرار کد یه را خرکن شتر میبھتراین رو  رد. ازکمجبور به خروج 

ابی ؟ یردکات را فراموش  یثربیبرادر  یھا حرف ایابوصفوان! آ یا :زنش به او گفت
 ١رد.کنخواھم  یرا ھمراھھا  آن کیگفت: بخدا سوگند جز مسافت اندبن خلف 

او در  .نگونه نبودندیارانش، ایدوستان و بود، اما  ج حال دشمنان آن حضرت ن،یا
 ،آنان ی. دوستداشت یدر چشمان و قلوبشان جا و گرفته بود یروح و روانشان جا
ن محبت و عشق یگردد، ا می ریه سرازکن بود؛ ھمچون آب یراست ،صادقانه و عشقشان

 ه جذب آھن رباکشد و ھمانند آھن  می ریآن حضرت، سراز یاران به سوی یراست
 د:یگو می شدند. شاعر می ج شود، مجذوب رسول خدا می

ـــــــم ـــــــل جس ـــــــويل ك ـــــــورته هي  فص
 

 مغنـــــــــــاطيس افئـــــــــــدة الرجـــــــــــالو 
 

 ھای دل هکاست  ییربار و ھمچون آھن یکات بخش ھر پیش، حیمایس: «یعنی
 ». ندک می مردان را به خود جذب

ارانش دوست داشتند و یه کبود  یفشانو جان یارکو فدا ین دوستیر ھمیاز تأث 
را نخراشد.  ج ، بدن آن حضرتیا خاری، اما ناخن ه گردنشان قطع شودکحاضر بودند 

زدند. پس از  کتکفار واقع شد و او را سخت که مورد حمله کر در شھر مکابوب یروز
ر کابوب خ دار آن چنان به سر و صورتیم یاھ کفش ش آمد و بایکعه نزدیآن عتبه بن رب

اش  به خانهای  هر را با پارچکم ابوبیت یشد. بن نمی دهید سرکابوب ینیه چشم و بکزد 
ه گفت، ک یزین چیرد. شامگاه آن روز به ھوش آمد؛ اولیم می هکنداشتند  کبردند و ش

 است؟ یدر چه حال ج امبرید: پیه پرسکن بود یا
سراغ محمد ن وضع و حالش، یا ردند و گفتند: باکم، او را به شدت سرزنش یت یبن

 ییردند تا به او آب و غذاکسفارش  سرکرد! آنگاه برخاستند و به مادر ابوبیگ می را
 بدھد.
جاست؟ و چه شده؟ مادرش کامبر یگفت: پ می خانه خلوت شد، با اصرار یوقت

ر ل دختیر گفت: برو نزد ام جمکابوبجاست؟ کقت یدانم رف نمی سوگند به خدا :گفت
ل رفت و ینزد ام جم رکچه خبر دارد؟ مادر ابوب ج خطاب و از او بپرس از رسول خدا

                                                 
 ).۲/۵۶۳( یح بخاریصح .١
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نه  ،ل گفت: منی؟ ام جمیامبر چه خبر داریه از پکخواھد بداند  می ،رکابوب :گفت
 با تو نزد فرزندت یشناسم و نه محمد بن عبدالله را. اگردوست دار می ر راکابوب
را  سرکل، ابوبیر رفتند. ام جمکن ابوبیو با ھم به بال ردکر موافقت کم. مادر ابوبیآ می

ن یه اک یسانک: سوگند به خدا گفتشد و  یکل به او نزدید. ام جمید یمجروح و زخم
ھا  آن قام تو را ازه خداوند، انتکدوارم یافرند و امکفاسق و  اند، بال را بر سر تو آورده

ر گفت: کشنود. ابوب می امبر چه خبر؟ گفت: مادرتیگفت: از پ سرکرد. ابوبیبگ
در  :جاست؟ گفتکد: پس ی. پرسح و سالم استیل گفت: صحیت. ام جمسینای  همسئل

را  ج امبریه پکنیزنم تا ا نمی یدنینوشخانه ابن ارقم. گفت: سوگند به خدا لب به غذا و 
 یرفتند، آن دو در حال ھایشان خانهه شب شد و مردم به کنیردند تا اکصبر ھا  آن نم.یبب
 ١.بردند ج گرفته بودند، او را نزد رسول خدار را کابوبھای  ه شانهک

را بازگو  ج امبریاران پی یھا محبت و ھا فداکاریاز ھایی  ، گوشهآینده یھا فصل در
 رد.کم یخواھ
ه چه کردند ک می احساس یبه خوب ج رامبیاران پیت: یاحساس مسئول .۳

چ ینھاده شده است و تحت ھ ھا انسان به دوش ین و مھمیت سنگیمسئول
 رد. آنان خوبک یت خالین مسئولیر بار اید شانه از زینبا یطیشرا
 یھا ستم بزرگتر از فشارھا و یانیت، به ضرر و زیه فرار ازمسئولکدانستند می

ت، یجه فرار ازمسئولینت ه درک یانین منجر خواھد شد و خسارت و زکیمشر
چ وجه قابل یت خواھد گشت، به ھیر تمام بشریه دامنگکآنان و بلر یبانگیگر
ه کده بودند یجه رسین نتیبد ست. لذایشان نیفراروی ھا سختی سه بایمقا

 یاریمثبت بس یامدھاید و پیده، فوایدر راه عق ییباکیو ش ھا سختی تحمل
 دارد.

اصحاب ت یامت، احساس مسئولیمان به معاد و روز قیامان به جھان آخرت: یا .۴
متعال  یدرمقابل خدا ید روزیه باک ن داشتندیقیرد. آنان ک می تیرا تقو

و چه بزرگ، پاسخگو باشند و  کوچکشان چه یارھاکستند و نسبت به تمام یبا
 ا گرفتاریبھشت داده خواھد شد و  یابد یھا نعمت ھا آن ا بهیپس از آن، 

 -دیترس و ام یعنی -ن خوف و رجاءیب ھا، آن دوزخ خواھند گشت. یھا عذاب

                                                 
 )۳/۳۰(هیه و النھایالبدا .١
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 بودند و ازعذاب خداوند دواریخدا ام یردند و به رحمت و مھربانک می یزندگ
 د:یفرما می دند. چنانچه خداوندیترس می

ِينَ ٱوَ ﴿ �َُّهۡم إَِ�ٰ َرّ�ِِهۡم َ�ِٰجُعوَن  �َّ
َ
قُلُو�ُُهۡم وَِجلٌَة �  .]۶۰المؤمنون: [ ﴾٦٠يُۡؤتُوَن َمآ َءاتَواْ وَّ

 ن حالیدھند، اما در ع می ه ھرچه از آنان خواسته شده، انجامک یسانکو «: یعنی
د پاسخگو یگردند (و با می شان بازیخدا یه به سوکنیترسان و ھراسان است از ا ھایشان دل

 .»باشند)

 ش دریھا نعمت و ھا سختی وھا  نجهکا با شیه دنکدانستند  می یبه خوب شصحابه
 یھا سختی ، تحملین شناخت قویندارد و ا ارزشای  هامت به اندازه بال پشیمقابل ق

نداشتند و  کیا بایدن یھا تلخی و ھا مشقت رده بود؛ لذا از تحملکشان آسان یا را برایدن
 دادند. نمی یتیاھمھا  آن به

ھای  ات و سورهیطاقت فرسا، آ یط سخت و فشارھایم: در آن شرایرکقرآن  .۵
ا در اذھان ر یول اسالمو اص یل و برھان، مبادیدل شد و با می قرآن نازل

دعوت  یه محور اساسک ید، ھمان اصولیگردان می تریصحابه استوارتر و قو
مانه و جالب، مسلمانان را به کیح یھا روش قرآن، با ب،ین ترتیاست. بد

 ، رھنمونین جامعه بشریبه عنوان بزرگتر یجامعه اسالمھای  ساختریز
 خت و بایانگ می بر ییباکیصبر و ش ید و احساسات مسلمانان را برایگرد می

 د:یفرما می رد؛ چنانچه قرآنک می تریرا استوارتر و قوھا  آن ھا حکمت و ھا مثال

﴿ ْ ن تَۡدُخلُوا
َ
ۡم َحِسۡبُتۡم أ

َ
َثُل  ۡ�َنَّةَ ٱأ تُِ�م مَّ

ۡ
ا يَأ ِينَ ٱَولَمَّ ۡتُهُم  �َّ سَّ ْ ِمن َ�ۡبلُِ�م� مَّ َخلَۡوا

َسآءُ ٱ
ۡ
آءُ ٱوَ  ۡ�َأ َّ ٰ َ�ُقوَل  ل�َّ ْ َح�َّ ِينَ ٱوَ  لرَُّسوُل ٱَوُزلۡزِلُوا ْ َمَعهُ  �َّ ِۗ ٱَمَ�ٰ نَۡ�ُ  ۥَءاَمُنوا َ�ٓ إِنَّ  �َّ

َ
�

ِ ٱ ۡ�َ نَ   .]۲۱۴البقرة: [ ﴾٢١٤قَرِ�ٞب  �َّ
 ه مانند گذشتگان گرفتارکد و حال آنیشو می ه وارد بھشتکد ینک می ا گمانیآ«یعنی: 

 ه متزلزلکآورد  می را به تنگھا  آن ھا نجهکو ش ھا سختی آن چنان د؟ یا نشده ھا سختی
گاه باش می خدا فرا یاریگفتند: چه وقت  می امبر و مؤمنانیشدند و پ می و  کمکه کد یرسد؟ آ

 ».است یکخدا نزد یاری
 د:یفرما می گرید ییو در جا

َحِسَب  ١الٓٓم ﴿
َ
ْ َءاَمنَّا َوُهۡم َ� ُ�ۡفَتُنوَن  �َّاُس ٱأ ن َ�ُقولُٓوا

َ
ْ أ ُ�ٓوا ن ُ�ۡ�َ

َ
َولََقۡد َ�َتنَّا  ٢أ

ِينَ ٱ ُ ٱِمن َ�ۡبلِِهۡمۖ فَلََيۡعلََمنَّ  �َّ ِينَ ٱ �َّ  .]۳ -۱العنکبوت: [ ﴾٣ لَۡ�ِٰذ�ِ�َ ٱَصَدقُواْ َوَ�َۡعلََمنَّ  �َّ
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به حال خود  ایم، مان آوردهیا: ندیبگوه چون کنند ک می ا مردم چنان گمانیالم، آ«یعنی: 
خداوند،  م؛ یا ان آنان را آزمودهینیشی، پھمانا ما رند؟یگ نمی شوند و مورد امتحان قرار می رھا

 »دروغ؟ یسانکند و چه یگو می راست یسانکه چه کند ک می انیحتمًا نما
 یقو یھا پاسخ فار و معاندان،ک یسو شده ازواردھای  بھهرادھا و شی، به اات قرآنیآ

را از عواقب ھا  آن اوقات یبستند و گاھ می رنگشان رایراه ن دادند و می ارائه یمکو مح
ه خداوند، با کردند ک می داشتند و اشاره می برحذر یشکعناد و سر بر یبد پافشار

و مالطفت، به ارشاد و  یز با نرمین یموارد رده است؛ درکدوستان و دشمنان خود چه 
ت ی، ھداو به راه حق ندیآباز یپرداختند تا از راه گمراھ می شانکدشمنان و سره یتوج

 ابند.ی
و  یدر ھست یاوکنجکرت ویبصھا  آن رد و بهبُ  می گرید یمسلمانان را به جھان ،قرآن

داد و در آنان  می او را نشان یآثار رحمت و مھربان  ت ویمال الوھکخدا و  یباینش زیآفر
توانست مانع  نمی یزیچ چیه ھکرد ک می جادیبه جھان آخرت ا یاقیچنان شوق و اشت

 رگردد. ین مسیآنان در ا یاپوکت و تکحر
 شان،یه در آن خداکخطاب به مسلمانان وجود داشت  یات، سخنانین آیا در ضمِن 

 یریداد و تصو می ش مژدهیخو یز به خشنودیاز جانب خود و ن یرا به رحمتھا  آن
مه و از قبرھا کامت محایه چگونه در قکنمود  می را مجسم افر و ظالمشانکازدشمنان 

ه مزه کشود  می گفتهھا  آن افتند و به می شان در آتشیشوند و به صورتھا می ختهیبرانگ
 آتش دوزخ را بچشند.

ه ک یین روزھایاز نخست یمسلمانان به خوبھا  این : با تمامیروزیپھای  مژده .۶
ه مسلمان کدانستند  می مسلمان شدن،ش از یپ یحت ایشدند و  می مسلمان

ه ھدف دعوت ک. بلیبا مرگ قطع ییارویو رو ھا رنج تحمل دردھا و یعنیشدن 
ظالمانه بود  یھا نظام خردان و یت بین بردن جاھلین روز، از بیاز اول یاسالم

 یاسیدر جھان و به دست گرفتن زمام س ین الھیتا با گسترش نفوذ و قدرت د
ند و آنان را ک یو رھبر ییخداست، راھنما یه رضاک یتالش ت را بهیا، بشریدن

 نند.کبندگان نجات دھد تا خدا را عبادت  ید بردگیاز ق
ه و اشاره و یناکرد و گاه با ک می انیارا بکصراحت و آشبا راھا  ن مژدهیا یقرآن، گاھ

ه به کشد  می نازل یاتیآن روزگار، آ یط سخت و طاقت فرساین سان در شرایبد
افران کپرداخت و از اوضاع و احوال و سرانجام  می امبران و اقوام گذشتهیپ یماجراھا
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ان اوضاع و احوال گذشته با یم یادیات تناسب زین آیدر ا ؛گفت می ن سخنیشیپ
فار و که کرد ک می ته اشارهکن نیوجود داشت و بد ه در آن روزگارکاوضاع موجود م

 نیگردند. در ا می نیخدا، وارث زم یکبندگان نشوند و  می کظالمان، سرانجام ھال
نه ای  هندیه در آکت اھل مکو ھال یبر نابود یبود مبن یاشارات روشن ھا داستان

 .یکنزدای  هندیدر آ یمسلمانان و دعوت اسالم یروزیچندان دور و پ
مسلمانان  یروزیپ ۀه با صراحت تمام مژدکاز قرآن نازل شد  یاتین زمان آیھم در

 د:یفرما می داد. خداوند می را

ُهۡم لَُهُم  ١٧١ لُۡمۡرَسلِ�َ ٱَولََقۡد َسَبَقۡت َ�َِمُتَنا لِعَِبادِنَا ﴿ �نَّ ُجنَدنَا  ١٧٢ لَۡمنُصوُرونَ ٱإِ�َّ
ٰ ِحٖ�  ١٧٣ ۡلَ�ٰلُِبونَ ٱلَُهُم  وَن  ١٧٤َ�َتَولَّ َ�ۡنُهۡم َح�َّ بِۡ�ُۡهۡم فََسۡوَف ُ�ۡبِ�ُ

َ
الصافات: [ ﴾١٧٥َو�

۱۷۱- ۱۷۵[. 
ه کنیقبًال ثبت و ضبط گشته است و آن، ا  وعده ما راجع به بندگان فرستاده ما،«: یعنی

افران) دست بدار و کگردند و از آنان ( می روزیرما حتمًا پکشوند و لش می یاریشان، قطعًا یا
د) یآ می بر سرشان ییه چه بالکن(کبه حال خود واگذار، (آن وقت) نگاھشان  یشان را مدتیا
 ».ست خود و نصرت شما را)کد (شیآنان، خود باالخره خواھند د و

 د:یفرما می نیھمچن

بُرَ ٱَو�َُولُّوَن  ۡ�َۡمعُ ٱَسُيۡهَزُم ﴿  .]۴۵القمر: [ ﴾٤٥ �ُّ
 ».زندیگر می خورند و می ستکافران) شکن جمع (گروه یه اکشد ک نمی یطول«: یعنی

 د:یفرما می زیو ن

ا ُهَنالَِك َمۡهُزومٞ ّمَِن ﴿ ۡحَزاِب ٱُجنٞد مَّ
َ
 .]۱۱ص: [ ﴾١١ ۡ�

 وھا  از دستهای  هست خوردکز شیه) ھستند، سپاه ناچکنجا (در شھر میه اکنان یا«: یعنی
 ». ندیھا گروه

 ن نازل شد:ین حبشه، چنیمھاجر ۀو دربار

ِينَ ٱوَ ﴿ ِ ٱَهاَجُرواْ ِ�  �َّ ۡ�َياٱِمۢن َ�ۡعِد َما ُظلُِمواْ َ�َُبّوَِ�نَُّهۡم ِ�  �َّ ۡجُر  �ُّ
َ
 �ِخَرةِ ٱَحَسَنٗةۖ َوَ�

ۚ لَۡو َ�نُواْ َ�ۡعلَُموَن  ُ�َ�ۡ
َ
 .]۴۱النحل: [ ﴾٤١أ

ردند، کستم روا داشته شد، ھجرت ھا  آن ه بهکنیه به خاطر خدا و پس از اک یآنان«: یعنی
 ».بزرگتر و برتر خواھد بود، اگر بدانندھا  آن بده؛ اما پاداش آخرتا یدر دن ییویکآنان را مژده ن

ن داستان، یان ایضمن ب سئوال شد؛ ÷وسفیدرباره داستان  ج از رسول خدا
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 ن نازل شد:یچن

آ�ِلَِ�  ۦٓ ۞لََّقۡد َ�َن ِ� يُوُسَف �ۡخَوتِهِ ﴿  .]۷یوسف: [ ﴾٧َءاَ�ٰٞت ّلِلسَّ
 ».وجود دارد نندگانکسئوال برای ھایی  برادرانش نشانهبه تحقیق در یوسف و «: یعنی

ست کوسف شیمانند برادران  اند، هکه اھل مکنندگان که سئوال کن بود یمنظور ا
 م خواھند شد.یخواھند خورد و تسل

 د:یفرما می امبران گذشتهیخداوند درباره اقوام و پ 

ِينَ ٱَوقَاَل ﴿ وَۡ�ٰٓ  �َّ
َ
ۖ فَأ ۡو َ�َُعوُدنَّ ِ� ِملَّتَِنا

َ
ٓ أ �ِضَنا

َ
ْ لِرُُسلِهِۡم َ�ُۡخرَِجنَُّ�م ّمِۡن أ َ�َفُروا

ٰلِِم�َ ٱإَِ�ِۡهۡم َر�ُُّهۡم َ�ُۡهلَِ�نَّ  �َض ٱَولَنُۡسِكَننَُّ�ُم  ١٣ ل�َّ
َ
ِمۢن َ�ۡعِدهِۡمۚ َ�ٰلَِك لَِمۡن َخاَف  ۡ�

  .]۱۴ -۱۳ابراهیم: [ ﴾١٤َمَقاِ� وََخاَف وَِ�يِد 
ارمان یا شما را از دید ین ما باز گردید به دیا بایام آورانشان گفتند: یافران به پک«: یعنی

اران را که حتمًا ستمکام فرستاد یم؛ پس پرودگارشان (به حامالن رسالت) پینک می رونیب
) از یروزی(پن یا م؛یبخش می ونتکن آنان سین در سرزمشایپس از ا م و شما راینک می نابود
 ».د من بھراسندیتھد از ه از جاه و جالل من بترسند وکاست  یسانکآن 

ه کست داشتند ه دوکفار مکن روم و فارس شعله ور بود، یه آتش جنگ بک یزمان
ان یروم بودند؛ اما مسلمانان دوست داشتند ک، مشرانیرانیرا ایز روز شوند؛یان پیفارس

 یروزیمان داشتند. خدا، مژده پیا یتاب آسمانکبه خدا و  ھا رومی هکروز گردند؛ چرا یپ
ه کمژده نبود؛ بل یک ن، تنھایشان نازل نمود، اما ایروزیش از پین سال پیان را چندیروم

 ه فرمود:کمؤمنان بود  یروزیدرخود داشت و آن، پ یگریبا صراحت تمام مژده د

 .]۴الروم: [ ﴾٤ لُۡمۡؤِمُنونَ ٱَوَ�ۡوَم�ِٖذ َ�ۡفَرُح ﴿
ھم  ج امبریپ ی. گھگاھ»خدا خوشحال خواھند شد یاریدر آن روز مؤمنان به «: یعنی

اظ و کد، به عیرس می ه موسم حج فراک یداد و ھنگام میھا  این مانندھایی  شخصًا مژده
نمود. آن  می سالتش را ابالغداد و ر می رفت و مردم را دعوت می المجاز یمجنه و ذ

 یگفت: ا میھا  آن داد، با صراحت تمام به می بھشت مژدهه به کعالوه بر آن ج حضرت
 مسلطھا  عرب د؛ بریشو می رستگار، ستیبجز خدا ن یمعبود بحقد ییبگو !مردم

د ید، پادشاھان بھشت خواھیریبم یشوند و وقت می م شمایتسلھا  عجم د ویگرد می
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 ١».بود
د تا یوشک ج خداره بارسو ل کعه ھنگام مذایه عتبه بن ربکم یادآور شدیشتر یپ

ز یرا ن ج امبرینش پکدھد؛ واشان بیبه ا یازاتیدعوت آن حضرت، امت از یریجلوگ یبرا
 شود. می روزیپ ج ، رسول خدایه بزودکم، لذا عتبه، متوجه شد یردک یادآوری

ه نزد ابوطالب رفته کش یندگان قریبا صراحت تمام به نما ج رمکن رسول ایھمچن
 رند.یند تا عرب و عجم، تحت فرمانشان قرار گیبگولمه ک یکه کبودند، فرمود 

ه زده کیعبه تک ۀخان ۀیه در سایکرفتم در حال ج امبری: نزد پدیگو می خباب بن ارت
خدا  و از ینک نمی ما دعا یا برایدًا آزار داده بودند. گفتم: آیان، ما را شدکبود و مشر

ش از شما یپ« گفت:سرخ شد و اش  نشست و چھره ج آن حضرت  ؟یخواھ نمی یاری
شد و فقط  می از بدن جدا یآھنھای  با شانهھا  آن بدن یھا گوشت هکبودند  یاقوام

گشتند. سوگند به خدا،  یده شان برنمین و عقیماند. باز ھم از د می استخوان و رگ
از صنعاء به حضر  یه سوارکنیدھد تا ا می گرداند و گسترش می روزینش را پیخداوند، د

د: و از گرگ به خاطر گوسفندان یافزا می یز جز خدا نترسد، راویچ چیموت برود و از ھ
 ٢نخواھد داشت. یھراس

 ٣د.ینک می : اما شما عجلهگر آمدهید یتیو در روا
 ارا اعالنکه با صراحت و آشکنبود؛ بل یده ومخفی، پوشھا بشارت وھا  ن مژدهیا
 رند.یان آن قرار بگیجر ھمانند مسلمانان بدانند و درز یفار نکشد تا  می

زدند و  می دند، طعنهید می امبر رایاران پی ،اسود بن مطلب و دوستانش یوقت
 یبزودھا  این ند.یآ می ن دارندید پادشاھان زمینکنگاه  :گفتند می ردند وک می مسخره

 فکدند و یشک می رد و پس از آن سوتکصر غلبه خواھند یو ق یسرکبر شاھان 
  ٤زدند. می

ه آنان را از ھر کرا  یالتکو مش ھا سختی تمام ھا بشارت وھا  ن مژدهیاصحابه در پرتو 
زود، محو و  یلیه خکدانستند  می یز و ھمچون ابر تابستانیرده بود، ناچکسو احاطه 

                                                 
 یت ترمذیروا .١
 ).۱/۵۴۳( یح بخاریصح .٢
 ).۱/۵۱۰(یح بخاریصح .٣
 .۸۴ره، ص یفقه الس .٤



 ١٥٣ مرحله دوم، دعوت علنی

 شود. می نابود
مان یا یلذتھا و ھا خوبی را باھا  آن هیروح ج ھمواره رسول خداھا  این عالوه بر

 نمود و آنان را می که و پاکیم تزیرکقرآن  یھا حکمت را با آموزش نارد و آنک می هیتغذ
ه عامل کند یقلب نما کیو پا یروح یداد تا احساس رشد و برتر می قانه پرورشیعم
 ۀیو شھوات و قرار گرفتن در سا یمادھای  از سلطه ییاخالق و نجات و رھا کیپا

 کقلوبشان را پا ی، زنگارھان احساسیباشد؛ ا می ھا آسمان ن ویرحمت پروردگار زم
 رد درک می شد و وادارشان می نور، رھنمون یبه سو ھا تاریکی را ازھا  آن رد وک می

 ینند و بر ھواھاکل گذشت کن شیبا باشند، به بھترکیو آزارھا شھا  نجهکمقابل ش
ند و یجو یو از شھوات دور نندکت یشان را تقوینداریحس د ند؛یشان غلبه نماینفسان
. این احساس، آنان را به خود، بگذرند یت خدا از تمام ھستیبدست آوردن رضار یدرمس

ن و ید دانش و تفقه در یریبه فراگاق به بھشت و ھمچنین عالقه وافر یشوق و اشت
و  ھا آشوب ره شدن بر عواطف و احساسات و مسلط شدن برینفس و چ ۀمحاسب

 و وقار و آرامش وا ییباکیز به شید و نیوز می از طرف دشمنانه ک ییتندبادھا
 داشت. می





 

 

 هکگسترش دعوت اسالم، در خارج از م

 در طائف: ج امبریپ
، یالدیم ۶۱۹ل ماه ژوئن سال یا اوایدر شوال سال دھم بعثت برابر با ماه مه 

 ه است. کم یلیم ۶۰ه در کبه طائف رفت  جامبریپ
د بن یمود و زیاده پیپ یپا رفت و برگشت را با یمسافت طوالن ج رسول خدا

را به ھا  آن د،یرس می ر راهیمس ه درکف یاز طوا یکزھمراھش بود و به ھر ین سحارثه
به طائف  یوقت. ت پاسخ مثبت ندادبه آن حضرای  هفیچ طاینمود، اما ھ می اسالم دعوت

ب یحبل و مسعود و یالیرتند از: عبده عباکد، نزد سه نفر از بزرگان طائف رفت یرس
ن اسالم ید یاریخدا و به  یرا به سوھا  آن ؛ رسول خدا،یر ثقفیفرزندان عمرو بن عم

 پاره خواھمعبه را کده باشد، پرده خانه یاز آنان گفت: اگر خدا تو را برگز یکیفرا خواند. 
 رد.ک

 یسوم ند؟که او را مبعوث کرد کدا نیتو پر از یغ یسکا خداوند، یگفت: آ یومد
، شأن تو فراتر از آن یباش امبری. اگر تو پمیگو نمی به خدا با تو ھرگز سخن گفت: سوگند

ست با تو ی، مناسب نیم و اگر بر خدا دروغ بسته باشیه بخواھم، با تو سخن بگوکاست 
د حداقل راز یریپذ نمی ه حرف مراکحاال «برخاست و فرمود:  ج امبریپ .میسخن بگو

 ».دیمرا پنھان نگه دار
ھا  آن رد و باکمالقات بزرگان آنجا را  ده روز در طائف ماند و اشراف و ج رسول خدا

بر  ج آنگاه اوباش را بر ضد آنحضرتت گفتند: از شھر ما برو و ی. در نھاگفتگو نمود
ردند و کرون برود، اراذل و اوباش، او را دنبال یاز شھر بخواست  می ختند و چونیانگ

ه مردم جمع شدند و دو صف کنیزدند تا ا می ادیگفتند و بر سرش فر می به او ناسزا
 کمبار یردند و چنان به پاھاک ییل دادند و شروع به سنگ زدن و ناسزا گوکیتش

ا سپر آن خودش ر سهد بن حارثین شد. زیش، خونیه پاھاکآنحضرت سنگ زدند 
زدند  می را ج ست و آنان، رسول خداکسرش ش یچند جااین رو  حضرت قرار داد و از

 یمکآنجا نشست تا  ج دند. آنحضرتیعه رسیبه فرزندان ربیبه و شیباغ عت ه بهکنیا تا
انگر شدت غم و اندوه یه بک ییرد؛ دعاکجا زمزمه مشھورش را ھمان یرد و دعایبگآرام 
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 اورده بود.یمان نیھم ا نفر یک یه حتکاست از آن جھت  ج امبریپ
راه  یمکرو و از ینم از ضعف نک می تیاکپروردگارا! به تو ش« رد:کن دعا یامبر چنیپ

و تو،  یمستضعفانن مھربانان! تو، پروردگار یترمھربان یاز خفتم در نزد مردم؛ ا چاره و
ا به یند که با من پرخاش ک یسک؟ به یگذار می وا یسکمرا به چه  ؛یپرودگار من ھست

 کی، بایرین حال) اگر بر من خشم نگی؟ (با ایا ردهکارم مسلط که او را بر ک یدشمن
 است. پناهتر  تر و گستردهندیم خوشای، براینکت یه تو عناک یت و آرامشیندارم؛ عاف

و  یویار دنکند و ھر ک می درخشان را  یو ظلمت یکیه ھر تارکبرم به نور چھره ات  می
ا سزاوار خشم ید ی، فرود آه مبادا بر من خشم توکنیدھد از ا می را سامان یاخرو

ست ین ییرویچ توان و نی، ھیمن خشنود گرد ن تا ازکعتابم  یھرچه خواھ توگردم؛
 ».جز از جانب تو

دند، رحمشان آمد و غالمشان یرا بر آن حال د ج عه، آن حضرتیفرزندان رب یوقت
ن یا یانگور بردار و برا یو اسمش عداس بود، صدا زدند و گفتند: مقدار یحیه مسکرا 

 ج گذاشت، آن حضرت ج آن حضرت یه عداس ظرف انگور را جلوک یمرد ببر. ھنگام
 رد و بسم الله گفت و سپس شروع به خوردن نمود.کدراز ھا  انگور یدستش را به سو

امبر به او فرمود: تو از ی. پندیگو نمی لمه راکن ین این سرزمیعداس گفت: مردم ا
 ست؟ ین تو چیو د ین ھستیدام سرزمک

ار و کویکفرمود: از شھر مرد ن ج امبرینوا. پین نیھستم و از سرزم ی: نصرانگفت
 ج امبری؟ پیشناس می جاکرا از  یمت ونس بنی؟ عداس گفت: تو یونس بن متیصالح، 

دن سر و یامبرم. عداس شروع به بوسیامبر خدا بود و من ھم پیبرادر من و پ ،فرمود: او
گر گفتند: محمد، غالمتان را از دستتان یدیکعه به ی. فرزندان ربردک ج امبریصورت پ

ه سر و صورت کبه بازگشت، به او گفتند: چه شد یعداس، به نزد عتبه و ش یگرفت! وقت
بنده ن ین بھتر از ایزم یس بر روکچیسروران من! ھ ی؟ گفت: ایدیبوس ن مرد رایا

داند. گفتند:  نمی ، آن راامبریر از پیغ یسکه کرا بازگفت  یم مطلبیست؛ او برایخدا ن
ن تو، بھتر است! یه دکنت برگرداند یین و آی، تو را ازدن مردیعداس! مبادا ا یتو ا بر یوا

ه را در کسته برخاست و راه مکد و دل شین، ناامیوار، غمگیه دیاز سا ج رسو ل خدا
ل را به ھمراه یان شد، خداوند جبرئیه از دور نماکمھای  ون خانهش گرفت و چیپ

ه را کوه بلند دو طرف مکبخواھند، دو  ج امبریه پک یفرستاد تا در صورت ھا کوه ۀفرشت
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 فرود آورد.  ه،کگفتند، بر سر اھل م می نیاخشبھا  آن بهکه 
رده کت یشه روایعار از ین داستان را مفصًال با سندش از عروه بن زبی، ایامام بخار

 د:یگو میل شهیاست؛ عا
 جامبریگذشته است. پ  از روز احدتر  سخت یتو روز ا بریگفتم: آ ج امبریبه پ یروز

 ه ازک یزیچترین  و بدتر و سخت یدان می هکدم، ھمانست یفرمود: آنچه از قوم تو د
ردم. اما او کعرضه بن عبدکالل ل یالیه دعوتم را به عبدکعقبه بود  دم، روزیدھا  آن
روم، به راه افتادم  می جاکدانستم به  نمی هک ین در حالیرفت، پس از آن اندوھگینپذ
ه ی، بر من سایدم ابریردم و دکسرم را بلند  ام، هدیدم به قرن المنازل رسیه دکنیتا ا

گفت:  می زد و می ه مرا صداکدم یل را در آن دیردم جبرئکنده و چون دقت کاف
را فرستاده تا ھر  ھا کوه ۀده و فرشتیه به تو پاسخ دادند، شنکخداوند، سخنان قومت را 

، مرا صدا زد و ھا کوه ۀپس از آن فرشت .یبه او بدھ  ،یبخواھھا  آن ه دربارهک یدستور
 دستور بده؛ اگر یخواھ می محمد! ھرچه یرد و سپس گفت: اکبه من سالم 

وه که را بر سرشان فرود آورم. منظورش کم یدو سو یھا کوه دستور بده تا یخواھ می
 گر بود.ید یقعان در سویوه قعکسو و یکس در یبوقبا

ه کد آورد یپد یسانکھا  این از نسل ،دوارم خداوندیه امکر، بلیخ«فرمود:  ج امبریپ
 ١».نورزند کیچ شرینند و به خدا ھکگانه را عبادت یخداوند 
 شود و واضح می انیر و ممتازش نماینظ یت بیشخص ج امبرین پاسخ پیاز ا

 باشد. نمی مقدور ،ج م آن حضرتیخلق عظ یبه ژرفا دنیه رسکگردد  می
او را  ،را خداوندیگرفت؛ ز، آرام یبیغ کمکن یو قلبش با ابھتر شد  ج امبریحال پ

ش گرفت تا یه را در پکگر راه میبار د ج . رسول خداداده بود یاریاز فراز ھفت آسمان 
اقامت  ی، برانخله دو جا یماند. در واد ید و آنجا چند روزینخله رس یه به وادکنیا

 ٢ه ھر دو، آبادند.کمه یالز یگریر و دیبکل الیاس یکیمناسب است: 
 ج ان را به حضور آن حضرتیاز جنب یدر آنجا خداوند گروھ امبریمدت اقامت پ در

ان یامبر اسالم، سخن به میحضور پو آمدنشان به ھا  آن قرآن از یدو جا ه درکفرستاد 
 د:یگو می هکدر سوره احقاف آنجا  یکیآمده است: 

                                                 
 ).۲/۱۰۹ن (کیالمشر یمن أذ یالنب ی)؛ مسلم، باب ما لق۱/۴۵۸تاب بدء الخلق (ک، یح بخاریصح .١
 مشخص شده باشد. ،ج ه محل اقامت آن حضرتکدم یخ، ندیوتار یقیدر منابع تحق .٢
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ۡ�َنآ إَِ�َۡك َ�َفٗر� ّمَِن ﴿ نِّ ٱ�ۡذ َ�َ ا  ۡلُقۡرَءانَ ٱ�َۡسَتِمُعوَن  ۡ�ِ ْۖ فَلَمَّ نِصُتوا
َ
وهُ قَالُٓواْ أ ا َحَ�ُ فَلَمَّ

نِذرِ�َن  ْ إَِ�ٰ قَۡوِمِهم مُّ نزَِل مِۢن َ�ۡعِد ُموَ�ٰ قَا ٢٩قُِ�َ َولَّۡوا
ُ
ٓ إِنَّا َسِمۡعنَا كَِ�ًٰبا أ ْ َ�َٰقۡوَمَنا لُوا

ٗقا لَِّما َ�ۡ�َ يََديۡهِ َ�ۡهِدٓي إَِ�  ۡسَتقِيٖ�  ۡ�َقِّ ٱُمَصّدِ ِجيُبواْ َداِ�َ  ٣٠�َ�ٰ َطرِ�ٖق مُّ
َ
ِ ٱَ�َٰقۡوَمَنآ أ َّ� 

ْ بِهِ  ِ�ٖ�  ۦَوَءاِمُنوا
َ
 -۲۹األحقاف: [ ﴾٣١َ�ۡغفِۡر لَُ�م ّمِن ُذنُو�ُِ�ۡم َو�ُِجرُۡ�م ّمِۡن َعَذاٍب أ

۳۱[. 
م تا یدیان را متوجه تو گردانیچند از جن یه تنکرا  یاد آور وقتیه امبر ! بیپ یا«: یعنی

د و چون ید و گوش فرا دھیقرآن را بشنوند و چون نزد تو آمدند، به ھم گفتند: خاموش باش
 یت بازگشتند و گفتند: ایغ و ھدایتبل یقومشان برا یمان آوردند و به سویائت تمام شد، اقر

خود را  ش ازیپ یھا کتاب نازل شده و یه پس از موسکم یدیرا شن یتابکات یقوم ما! ما آ
قوم ما! سخنان  یگفتند: ا گردد؛ می حق و راه راست رھنمون یوند و به سک می قیتصد

امرزد و شما را ازعذاب ید تا خدا، گناھانتان را بیاوریمان بید و به او ایریدعوتگر خدا را بپذ
 ».ش بداردی، در پناه خوکدردنا

 :ن آمدهیز چنیدر سوره جن ن

نَُّه ﴿
َ
وِ�َ إَِ�َّ �

ُ
نِّ ٱَ�َفرٞ ّمَِن  ۡسَتَمعَ ٱقُۡل أ َ�ۡهِدٓي إَِ�  ١َ�َقالُٓواْ إِنَّا َسِمۡعَنا قُۡرَءانًا َعَجٗبا  ۡ�ِ

َحٗدا  ۦۖ اَمنَّا بِهِ  َٔ َ�  لرُّۡشدِ ٱ
َ
ٓ أ ُّۡ�َِك بَِرّ�َِنا نَّهُ  ٢َولَن �

َ
َذَ ٱتََ�َٰ�ٰ َجدُّ َرّ�َِنا َما  ۥَو� َ�ِٰحَبٗة َوَ�  �َّ

ا   .]۳ -۱الجن: [ ﴾٣َوَ�ٗ
و (پس از بازگشت اند  دهی، قرآن را شنانیاز جنب یه گروھکشده  یه من وحب :بگو«  :یعنی
دھد، ما به  می ه راه راست را نشانکم یدیرا شن یبیما، قرآن عج اند: گفتهان قوم خود) یبه م
 ».میگردان نمی و انباز یکمان شریس را با خداکچیو ھایم  مان آوردهیآن ا

ن ی، چنن حوادث وارد شدهیر ایتفس ه درک یاتین روایات و ھمچنین آیاق ایاز س
ه کخبر شد  ینگامه ھکنداشته، بلان خبر یاز حضور جنب ج ه رسول خداکد یآ یمبر

گاه  ج خداوند، آن حضرت ن یاول یبرا ج امبریدر محضر پھا  جن ن حضورید. ارکرا آ
ن بار به حضور یچند ھا، آن ،ه از آن پسکشود  می ات روشنیروا بار بوده است و از

 اند. آمده ج امبریپ
، به واسطه بشیغھای  نهیه خداوند، از گنجکبود  یگرید یبین ھم امداد غیواقعًا ا

 یروزیپھای  ات، مژدهین آیخالل ا آن حضرت فرستاد. در یبرا اش، مأموران ناشناخته
 یتواند جلو نمی یچ قدرتیه ھکن مطلب، واضح گشته یان شده و ایب ج امبریدعوت پ
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 د:یفرما می متعال یه خداکرد. چنانین حضرت را بگآ یروزیپ

ِ ٱَوَمن �َّ ُ�ِۡب َداِ�َ ﴿ �ِض ٱفَلَۡيَس بُِمۡعِجزٖ ِ�  �َّ
َ
ۡوِ�َآُءۚ  ۦٓ ِمن ُدونِهِ  ۥَولَيَۡس َ�ُ  ۡ�

َ
أ

بٍِ�  ْوَ�ٰٓ�َِك ِ� َضَ�ٰٖل مُّ
ُ
 .]۳۲األحقاف: [ ﴾٣٢أ

ن، از یتواند خدا را در زم نمی ند،ک) را اجابت نیمصطف حق (محمد یس داعکھر«: یعنی
 در یسانکن یچن ست؛ین یاوریو  یچ ولیھ او جز خدا، یبرا ند وکبه خود، ناتوان  یابیدست

 .»ھستند یارکآش یگمراھ
 د:یفرما می نیھمچن

ن لَّن �ُّۡعِجَز ﴿
َ
نَّا َظَننَّآ أ

َ
َ ٱَو� �ِض ٱِ�  �َّ

َ
 .]۱۲الجن: [ ﴾١٢َهَرٗ�ا  ۥَولَن �ُّۡعِجَزهُ  ۡ�

ن غالب یخداوند در زمم بر اراده یتوان نمی ه ھرگزکم ین داریقیما ھا گفتند:)  جن«(: یعنی
 ».میزیم از قدرت او بگریتوان نمی م ویشو

ه پس ک یو اندوھ یدیغم و ناام ی، ابرھاھا بشارت نیو در پرتو ا یپس از نصرت الھ
ن رفت. ینده بود، از بکه افیسا ج حضرترون رانده شدن از طائف، بر آن یاز ب

ه بازگردد و دوباره ھمچون گذشته مردم را به کم گرفت به میتصم ج رسول خدا
ت و ید خدا است، با نشاط و جدیام جاویه در واقع پکاسالم فرا بخواند و رسالتش را 

 رش را ادامه دھد.یرد و مسیدوباره از سر بگ یشوق
ه کدوباره وارد م یخواھ می گفت: چگونه ج امبریدبن حارثه به پیدر آن وقت ز

 ین گرفتاریا ید! خداوند برایز یرده اند؟! فرمود: اک رونتیه بکو حال آن یشو
ز خواھد ساخت. پس رویامبرش را پیار و پکن خود را آشیقرار خواھد داد و د یشیگشا

از  یجا ماند ومردد، آنیه رسکم یکیامه داد تا به نزدرش را ادیمس ج از آن رسول خدا
رد. او یخود بپذآن حضرت را در پناه  د و یایق فرستاد تا بیخزاعه را نزد اخنس بن شر

را پناه دھد. پس از آن  یسکتواند  نمی مانیمان ھستم و ھم پیپگفت: من، خودم ھم 
عب را امان دھند. ک یتوانند بن نمی عامر یل گفت: بنیل بن عمرو فرستاد؛ سھینزد سھ

شت و رفت و اسلحه بردایفرستاد. مطعم پذ یرا نزد مطعم بن عد یسک ج آن حضرت
د یستیعبه باکنار کد و یشاوندان خود را فرا خواند و گفت: سالح برداریفرزندان و خو

پس از آن ھمراه  ج امبرید. پید به او بد بگوی، نباسکچیه من محمد را پناه دادم؛ ھک
ه بر ک د، مطعم ھمچنانیه مسجد الحرام رسه شد و چون بکوارد م سد بن حارثهیز

د ینبا ،سکچیش! من محمد را پناه دادم؛ ھیقر یگفت: ا بش بود، بانگ برداشت وکمر
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رد و کد و آن را استالم ینار حجراالسود رسک ج امبریش دھد. پد و دشنامیبه او بد بگو
ن مدت با یرفت. مطعم و فرزندانش، تمام ااش  عت نماز خواند و به خانهکدو ر

ا ی یا پناه دادیت: آ. ابوجھل به مطعم گفشان اطراف پیامبر حلقه زده بودندیالحھاس
 امان ای، هه تو پناه دادک یسکز به ی؟ گفت: پناه دادم، آنگاه گفت: ما نیرو او شدیپ

 ١م.یدھ می
ران بدر فرمود: اگر یه درباره اسکاد نبرد، چنانیاز  ن رفتار مطعم رایا ج رسول خدا
را به خاطر ھا  این نمود، حتماً  می صحبتھا  این ۀزنده بود و با من دربار یمطعم بن عد

 ٢».کردم می رھااو 

 ل و افرادیعرضه اسالم به قبا
، رسول یالدیم ۶۱۹سال  یا ژوالیاواخر ژوئن  یعنیقعده سال دھم بعثت یدر ذ

 یرد و از طرفیه بازگشت تا عرضه دعوتش به قبائل و افراد را از سر بگکبه م ج خدا
 .آمدند می اده و سواره به حجیپ ، گروه گروه،بود و مردم از ھر طرف یکم حج نزدموس

 رد وک می ل مالقاتیقبا کت کمت شمرد و با تین فرصت را غنیا ج رسول خدا
ار را شروع کن یه از سال چھارم بعثت اکنمود. ھمان گونه  می را به اسالم دعوتھا  آن
 رده بود.ک

 ه اسالم به آنها عرضه شدک یلیقبا
شان ینزد ا ج ه رسول خداکاند  برده و گفتهنام ما  یه براک یلید: قبایگو می یزھر

بنو  -۱ند از: خواسته است، عبارت یاریھا  آن رفته و آنان را به اسالم دعوت داده و از
فه، یحن -۶مره،  -۵ ،غسان -۴فزاره،  -۳محارب بن خصفه،  -۲عامر بن صعصعه، 

 -۳۱لب، ک -۱۲نده، ک -۱۱اء، کالب یبن -۱۰نصر،  یبن -۹عبس،  -۸م، یسل -۷
 ٣رفتند.یدعوت او را نپذھا  این از یکچ یھ ؛حضارمه -۱۵عذره،  -۱۴لب، کحارث بن 

موسم حج به اسالم  یکا در یسال  یکنام برده است، ھمه در  یه زھرک یلیقبا

                                                 
ره، ص ی)مختصر الس۲/۴۶)؛زادالمعاد(۴۲۲-۱/۴۱۹ره ابن ھشام (یداستان طائف برگرفته از: س .١

۱۴۱ ،۱۴۳. 
 )۲/۵۷۳( یح بخاریصح .٢
 .۱۴۹، ص ةری، نگا: مختصر السیت ترمذیروا .٣
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ن سال یل از سال چھارم شروع شده و تا آخریه عرضه اسالم به قباکبل اند، دعوت نشده
ا سال یله یتوان قب نمی تا قبل از ھجرت ادامه داشته است. لذا یعنیه کاقامت در م

 یپوررد. البته عالمه منصورکن ییا تعی، نام برد لیعرضه اسالم به قبا یرا برا یمشخص
ه اسالم در موسم حج سال دھم بعثت به کرده کد کیل را نام برده و تأیاز قبا یبرخ

 ١آنان عرضه شده است.
ه کرده کرا نقل ھا  آن ل و پاسخیعرضه دعوت به قبا یابن اسحاق، چگونگ

 ل است:یاز قرار ذاش  خالصه
 عبدالله رفت و یآنان به نام بنھای  رهیاز ت یکینزد  ج لب: رسول خداک یبن .۱

 یینند تا جاکت یاو حما ه ازکرا به اسالم دعوت نمود و از آنان خواست ھا  آن
 و قرار داده است.یکم پدرتان را نعبدالله! خداوند اس یبن یگفت: اھا  آن ه بهک

 رفتند.ینپذ این طایفه، دعوت پیامبر را
ن خدا فرا خواند یرا به دھا  آن به استراحتگاه آنان رفت ورسول خدا، فه: یحنبنو .۲

 یپاسخ نامناسب و زشت آنان چنان ینند؛ ولکت یخواست تا او را حماھا  آن و از
به آن حضرت  یل عرب چنان پاسخیاز قبا یکچ یھ هکدادند  ج به آن حضرت
 نداده بودند.

شان را به یبن صعصعه رفت و ا عامر ینزد بن ج امبریعامربن صعصعه: پ یبن .۳
ره یشان به نام بحیاز ا ینمود. مرد یاری یتقاضاھا  آن ند و ازن خدا فراخواید

او تمام  ۀلیرم و بوسیگ می شین جوان را از قریبن فراس، گفت: اگر بتوانم ا
عت یگفت: اگر ما با تو ب امبریگردانم و سپس به پ می ع خودیقبائل عرب را مط

از آن ما  ییا بعد از تو فرمانروایروز گرداند، آیم و خداوند تو را برمخالفانت پینک
 خواھد بود؟

دھد.  می ه بخواھد،کھرکس  ار به دست خداست؛ آن را بهکن یفرمود: ا ج امبریپ
م و ینکت یم و از تو حمایر اعراب قرار دھیخود را آماج ت یب! ما گلوآن مرد گفت: عج

 ارکن یبه ا یازیگران باشد! ما نیاز آن د ییگرداند، فرمانرواب روزیتو را پچون خداوند، 
 باز زدند. سر ج رش دعوت آن حضرتیبدین سان از پذم و یندار

 ۀه به واسطکله شان یاز قب یرمردیارت حج برگشتند، به پیعامر از ز یبن یوقت

                                                 
 ).۱/۱۲۵خ اسالم (ی)؛ نگا: تار۱/۷۴ن (یللعالم ةرحم .١
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از  یند، مراجعه نمودند و گفتند: جوانکت کھولت سن نتوانسته بود درمراسم حج شرک
امبر است، نزد ما آمد و از ما یند، پک می ه تصورکش و از خاندان عبدالمطلب یقر

با خودمان به  م و او راینکام ینمود تا ھمراھش ق یاریت و یدرخواست حما
عامر!  یبن یش را بر سرش نھاد و گفت: ایھا رمرد دستیپ :ندی. گومیاورینمان بیسرزم
رد؟ سوگند کتوان آن را جبران  می ایآ بدست آورد؟ ین فرصتیوان دوباره چنت می مگر

 ییچنان ادعا ÷لیاز فرزندان اسماع یسکھرگز  ،در دست اوست ه جانمک یبه ذات
جا رفته کو خرد شما،  شهیدد و برحق است؛ پس انیگو می ه راستکنیمگر ا ند، ک نمی
 ١؟بود

 کیمریمسلمانان غ
خواند،  می ل را به اسالم فرایندگان قبایل و نمایقبا ج ه رسول خداکھمانطور 

به آن حضرت جواب ھا  آن از یداد؛ بعض می زدعوتیرا ن ھا شخصیتاز افراد و  یبرخ
مان یحضرت ا ھم پس از مراسم به آنای  هآوردند و عد می مانیدادند و به او ا می مثبت

 آوردند؛ از جمله: 
، او را به ه قومشکثرب بود ینان کشمند از ساھو ید بن صامت: او شاعریسو .۱

ا ی، به قصد حج دند. اوینام می »املک«و شرف و نسب و شعرش،  کیخاطر چاب
ن یخدا و د یدارش رفت و او را به سویبه د ج امبریه آمده بود؛ پکعمره به م

است  یزید آنچه ھمراه تو ھست مثل آن چیگفت: شاد یاسالم فرا خواند. سو
مت لقمان. کست؟ گفت: حیھمراه تو چ د:یامبر پرسیه ھمراه ما است! پک
 ج امبریمن بخوان و او ھم خواند. پ یاز آن را برا یزیفرمود: چ ج امبریپ

بھتر است. با من  ،ده است؛ اما آنچه با من استین گفتار، خوب و پسندیگفت: ا
فرستاده است  من فرو ت برینور ھدا ۀه خداوندآن را به منزلکاست  یقرآن

ش قرآن تالوت فرمود و او را به اسالم دعوت داد. یبرا ج آنگاه رسول خدا و
 ۱۱ل سال ی، در اوایاست. و ییویکن، سخن نید، مسلمان شد و گفت: ایسو

 ٢شته شد.کبعثت اسالم آورد و در جنگ بعاث 

                                                 
 ).۱/۴۲۴ابن ھشام ( ةریس .١
 ).۱/۱۲۵خ اسالم (ی)، تار۱/۷۴ن (ی)، رحمه للعالم۱/۴۲۵(ره ابن ھشام یس .٢
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اوس به  ۀلیاز قب یه ھمراه گروھکثرب بود ینان کاز سا یاس بن معاد: نوجوانیا .۲
ان، با یه بر ضد خزرجکه آمده بودند کاز آن بابت به مھا  آن ه آمده بود؛کم

ازدھم یقبل از جنگ بعاث در سال  کیان، اندین جریمان شوند. ایش ھم پیقر
رج اوس و خز یعنیفه ین آن دو طایب یه آتش جنگ و دشمنکبعثت رخ داد 
امبر خبر یپ یوقت ؛متر بودک ھا خزرجی از ھا اوسی بود و تعداد شعله ور شده

د یا حاضرینار آنان نشست و گفت: آکرفت و ھا  آن د، نزدین گروه را شنیآمدن ا
؟ فرمود: یارکد؟ گفتند: چه یانجام دھ اید، آن آمده یه براکبھتر از آنچه  یارک

به پرستش  دگان رامرا مبعوث فرموده است تا بن ،م و خداوندیمن، رسول خدا
تاب فرو فرستاده کمن،  ل نباشند و بریاو قا یبرا یکیشر نم تاکخداوند دعوت 

 قرآن خواند. ھا  آن یشان شرح داد و برایاست. سپس اسالم را برا
شنھاد، بھتر ین پیقوم! به خدا قسم ا یاگفت: ھا  آن ش نبود، بهیب ینوجوان هکاس یا

از مردان ھمان  یکیه کسر انس بن رافع یابوالح اید؛ آن آمده یه براکاست  یزیاز آن چ
ه به جان کد و گفت: حرف نزن یاشاس پیبرداشت و به صورت ا کخا یمشتگروه بود، 

ن یبرخاست و رفت. ا ج امبریرد و پکوت کاس سیو اایم  دهامین ارکن یا یبرا خودم ما
. پس از نه بازگشتندیش شوند، به مدیقر مان بایه موفق به بستن پکنیز بدون ایگروه ن

رد و ھنگام مرگش مرتب الاله اال الله کاس فوت یه اکنگذشت  یزینه چیبازگشت به مد
نداشتند  کگفت و قومش ش می حیرد و تسبک می شیگفت و خدا را ستا می برکو الله ا

 ١ا رفته است.یه مسلمان از دنک
ه خبر بعثت ک ید ھنگامیشا .ونت داشتکثرب، سی: او، در اطراف یابوذر غفار .۳

د، به ابوذر یثرب رسیاس بن معاذ به ید بن صامت و ایق سویاز طر ج امبریپ
 ٢د.یه باعث مسلمان شدن او گردکده باشد یغام رسین پیز این یغفار
 یه ابوذر گفت: من مردکند ک می تیروا ساز ابوذر باز ابن عباس یامام بخار

دارد؛ به برادرم  یامبریپ یادعاه کاز م یه مردکدم یغفار بودم و شن یبن ۀلیاز قب
ن چگونه است. برادرم رفت و با او ین و ببکن مرد برو و با او صحبت یا گفتم: نزد

ر و یه به خکدم ید یخدا مرد به دم: چه خبر است؟ گفت:یو بازگشت. پرس ردکمالقات 

                                                 
 )۱/۱۲۶خ اسالم (ی)؛ تار۱/۴۲۷ابن ھشام ( .١
 )۱/۱۲۸( یب ابادیخ اسالم از نجیتار .٢
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 ند.ک نمی ن خبر، مرا اشباعیدارد. گفتم: ا می باز یاز شر و بد ند وک ی، امرمیکین
 ه او راکنیدم، به علت ایه رسکه شدم و چون به مکم یبرداشتم و راھ ییسه و عصاکی

 دم.یبپرسم، به مسجد رفتم و از آب زمزم نوش یسکشناختم و دوست نداشتم از  نمی
ام  ه. گفت: با من به خانیآر :؟ گفتمیبیا غریشت وگفت: گونارم گذک، از یعل یروز

صبح شد، به  ینگفتم. وقت یزید و من چیپرس نمی یزیرفتم. از من چ ا. من ھم با اویب
 یزیاو به من چ ۀدربار یسکده بودم و ینپرس یزیه از او چک یمسجد رفتم در حال
گفت:  ر؛ی؟ گفتم: خیافته این ییه حال جاا تا بیآمد و گفت: آ سینگفته بود. دوباره عل

؟ یار دارکنجا چه یو اای  هن شھر آمدی: چرا به ادیمن پرس از .ا. با او رفتمیمن ب با
نم. گفتم: ک می ار راک یم. گفت: ایگو می ، به تویدار می دهیگفتم: اگر آن را پوش

 ند. برادرم را قبًال فرستاده ام؛ک می یامبریپ ین شھر ادعایدر ا یه مردکام  هدیشن
خواھم شخصًا با  می لذا ام، هرده و بازگشته است، ھنوز اشباع نشدکبرادرم با او صحبت 

 نم.کو مالقات ا
 ،جا رفتم برم. ھر می . اآلن تو را نزد اویه موفق شدکم ید بگویگفت: با سیعل

نار که از دشمنان بود و جانت به خطر افتاد، من کدم یرا د یسکاگر  ؛ایپشت سرم ب
به راه  یعل .نمک می فشم را درستکا ینم. گوک می و خودم را مشغولستم یا می وارید

ه کشدم ای  هه وارد خانکنیافتاد و من پشت سرش به راه افتادم و با او رفتم تا ا
رد و کح یم تشریبود. به او گفتم: اسالم را بر من عرضه نما؛ او اسالم را برا آنجا جامبریپ

ده بدار و ین مسئله را پوشیابوذر! ا یھمان جا مسلمان شدم و پس از آن به من گفت: ا
ا. گفتم: سوگند ی، بیدیما را شن یروزیت و پیخودت برگرد و چون خبر موفق ۀبه منطق
ه کاد بزنم یفرھا  آن ۀان ھمید بروم و میرده است، باکه تو را به حق مبعوث ک ییبه خدا

بنده و فرستاده اوست.  ،ست و محمدین اللهجز  یبحق معبودھیچ دھم  می یمن گواھ
د و سپس برخاستند ین را بزنید ین بید و ایزیخن گفتند: برکیردم. مشرکار را کن یھم

بر  د و خودش راین اثنا عباس از راه رسیرم. در ایبود بم یکه نزدکو مرا چنان زدند 
ه ک یدر حال د؟یشک می را غفار یاز بن یند، مردک کند و گفت: خدا شما را ھالکمن اف

مرا به حالم ھا  آن بین ترتیغفار است. بد یراه تجارت و محل عبور شما از منطقه بن
رار کرا تام  هروز گذشت یھا حرف ، رفتم وآن روز شد ید و رفتند و چون فرداگذاشتن

 ردم.ک
. زدند کتکو ھمچون روز گذشته مرا  دیرین را بگید ین بید و ایزیگفتند: برخ
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 رد.کرار کعباس دوباره آمد و مانند روز گذشته مرا نجات داد و سخنان روز گذشته رات
 ۀلیس قبیو رئ شاعر و دانشمند و سردار یمرد  : او،یعمرو دوس ل بنیطف .۴

 یومتکا شبه حیومت کمن حیاز مناطق  یبر بعض اش، فهیدوس بود. طا
 ه ازکش از ورودش به میه پکه آمد. اھل مکبعثت به م ۱۱او در سال  اند. داشته

 را نسبت به او از یت احترام و قدردانیردند و نھاکاستقبال  یاو به گرم
ن، یو ا یل! تو به شھر ما آمدیطف یخودشان نشان دادند و به او گفتند: ا

شده و اجتماع ما را متفرق  یما وبال یبرا ن ما،یاز خود ماست و در ب یمرد
ن یش مثل سحر و جادو است؛ بیھا حرف ساخته است، ندهکرده و ما را پراک

تو و قومت  یند. براک می جداھا  زن ند و مردھا را ازکاف می ییپدر و فرزند جدا
ش گوش یھا حرف د و بهیید و با او سخن نگویم. لذا مواظب باشینگران ھست

 د.یندھ
م گرفتم، به سخن او یه تصمکدرگوشم خواندند ای  هد: به خدا، به اندازیگو می لیطف
 م.ینگو ینم و با او سخنکگوش ن

نمازخواندن است. ستاده و مشغول یعبه اک یکدم نزدیصبح به مسجد رفتم، د
 ش رفتم. یکنزد

با به گوشم یز یش را بشنوم. در آن ھنگام سخنیھا حرف هکخواست  ،خداوند
 ییبایو ز یدانشمند و شاعرم، زشت ،ند. منیت بنشید. با خود گفتم: مادرت، به عزایرس

با ینم؟ اگر زکن مرد گوش نیا یھا حرف پس چرا به ست؛یده نیمن پوشبر  یچ سخنیھ
ردم تا به کدرنگ  ی. مقداررمیپذ نمی رم و اگر زشت و ناپسند بود،یپذ می  د،و جالب بو

 شد، من ھم وارد شدم واش  خانه ه واردکنیرفت. پشت سرش رفتم تا ااش  خانه
 یطور  ترسانده بودند؛  ه چگونه مرا از اوکردم کش بازگو یه را براکداستان آمدنم به م

؟ او، اسالم را یا آورده او گفتم: به من بگو چهم گذاشته بودم. به یھا گوش ه پنبه درک
 ینییده و آیباتر از آن نشنیز یرد و قرآن خواند. سوگند به خدا سخنکمن عرضه به 

 یو شھادت حق را بر زبان جار ین مسلمان شدم و گواھیده بودم. بنابرایبھتر از آن ند
گردم و آنان را به اسالم  می ھا بر آن نزد نند،ک می ردم و گفتم: قوم من از من اطاعتک

ق من، به قوم و یرا از طرای  هه نشانکد یرسول خدا! از خداوند بخواھ یخوانم؛ ا می فرا
 نشان دھد. ام، هلیقب

 یرا مانند چراغاش  د، خداوند، چھرهیقومش رس یکنزد یه وقتکن بود یااش  نشانه
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قرار  ام، هر از چھریغ یگرید یدر جا نشانه ران یا !اید. آنگاه گفت: خدایگردان ینوران
 رمنتقل شد. ابتدا پداش  انهیه تازاست. لذا آن نور ب یرفتگگند: ماه یترسم، بگو می بده؛

ه مسلمان شدند. اما قومش مسلمان نشدند. او ھمواره کومادرش را به اسالم فراخواند 
نه یه بعد از جنگ خندق به مدکخواند تا آن می ھا را به اسالم فرا آن  ان قومش بود ویم

 اه بودند. او، در راه اسالمزھمریناش  فهیخانوار از طا ۸۰تا  ۷۰و با او  ١رد.کھجرت 
رون آمد و سرانجام در جنگ یش، سربلند بین آزماید و درایشک یادیز یھا سختی

 ٢د.یمامه به شھادت رسی
 را درمان یزدگ، جن یمن بود. ویازدشنوءه و اھل  ۀلی: او از قبیضماد ازد .۵

ه محمد جن زده شده کد یه شنکگان میه رفت، از فروماکبه م یرد. وقتک می
او را به دست من  یشفا  د خداوند،یروم؛ شا می ن مردیاست. او گفت: نزد ا

 یمحمد! من، جن زدگ ی: ارد و گفتکن رفت و با او مالقات یقراردھد. بنابرا
 نم؟ کن تو را ھم درما یلیا ماینم، آک می رادرمان

م و از ییگو می ش از آن خداست. او را سپاسیھمانا سپاس و ستا«فرمود:  ج امبریپ
ند و کتواند گمراھش  نمی سکھیچ ند،ک ییراھنمااو ه کرا ھرکس  م وییجو می یاریاو 
از خدا). ر یش نخواھد بود (غیبراای  هنندکت یرده، ھداکه اه خدا او را گمرکس کھر

 یندارد و گواھ یکیست، انباز و شریتا نیک یجز خدا بحقیه معبود کدھم  می یگواھ
ضماد  ،دینجا رسیچون سخن به ا» اما بعد ت؛ه محمد، بنده و فرستاده خداسکدھم  می

رد. ضماد گفت: کرار کسه بار ت ج رسول خدا ن.کرار کدوباره ت ن سخنان رایگفت: ا
ن یون مانند انکاما تا  ام. هدیجادوگران و ساحران و شاعران را شن یھا حرف من،

و بر اور تا با تیدستت را ب اند. دهیا رسی، به اعماق درلماتکن یا ام. هدیسخنان را نشن
 ٣رد.کعت یب ج امبرینم و با پکعت یاسالم ب

 

                                                 
ره یبر بود، نگا: سیدر خ ج نه وارد شد، رسو ل خدایاو به مد یرا وقتیه، زیبیه پس از صلح حدکبل .١

 ).۱/۳۸۵ابن ھشام (
خ اسالم ی؛ تار۱۴۴ره، ص ی)؛ مختصر الس۱/۸۱۹ن (ی)؛ رمه للعالم۳۸۵ – ۱/۳۸۲ره ابن ھشام (یس .٢

 ۱۲۷/ ص ۱ج ی،ب ابدینج
 )۲/۵۲۵ح، باب عالمه النبره (یاه المصاکت مسلم، مشیروا .٣
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 یثربی طینت کشش مرد پا
 ی، بذرھای، دعوت اسالمیالدیم ۶۲۰ یبعثت برابر با ژوال ۱۱مراسم حج سال  در

ھا مسلمانان،  آن  ۀیسا ه درکمبدل شد  یآسا به درختان تنومند افت و برقی ییویکن
 افتند.ی یین ساله رھایانواع ظلم و ستم چند آسودند و از

ه کن بود یا ، هکب و فشار اھل میذکمانه آن حضرت در برابر تکیح یھا روش از یکی
رد ک می مالقاتھا  آن رفت و با می دار قبائلیشب به د یکیتار گسترش دعوت در یبرا
 ١شان، نشود.یه، مزاحم اکن مکیاز مشر یسکتا 

بان بن یونت ذھل و شکرون شد و به محل سیب سیر و علکبا ابوب ج امبریپ یشب
 از ذھل سئوال و یر و مردکن ابوبیدرباره اسالم سخن گفت و بھا  آن ثعلبه رفت و با

را دادند، اما مسلمان  ھا پاسخ نیبان بھتریش یرد و بدل شد. بن یجالب یھا جواب
 ٢نشدند.

گر یدیکه با کد یرا شن یمردان ی. صدابه عقبه منا رفت ج پس از آن، رسول خدا
 ٣ردند.ک می صحبت

، یثرب و ھمگیشش نفر از جوانان ھا  آن رفت،ھا  آن یرد و به سوکآھنگ آنان 
 بودند:  یخزرج
 نجار یاسعد بن زراره از بن .۱
 نجار یاز بن عوف بن حارث بن رفاعه بن عفراء .۲
 قیزر یبن عجالن از بن کرافع بن مال .۳
 سلمه یده از بنیقطبه بن عامربن حد .۴
 عبکحرام بن  یاز بن یبن ناب عقبه بن عامر .۵
 د بن غنمیعب یجابر بن عبدالله بن رئاب از بن .۶

ه کده بودند یشان شنیھودیمانان یه از ھم پکثرب بودیو سعادت اھل  یاز خوشبخت
اب او، شما کرد و در رکم یخواھ یرویمبعوث خواھد شد و ما از او پ یامبریپ یزوده ب

 ٤شت.کم یرا ھمچون قوم عاد و ارم خواھ

                                                 
 ).۱/۱۲۹(یب آبادیخ اسالم از نجیتار .١
 .۱۵۲-۱۵۰ره، ص یمختصر الس .٢
 )۱/۸۴ن (یرحمه للعالم .٣
 ).۱/۴۲۹ره ابن ھشام (ی)؛ س۲/۵۰عاد(زادالم .٤
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م. یچند از خزرج ید؟ گفتند: تنیستکید: شما ید، پرسیبه آنان رس ج امبریپ یوقت
د تا با شما سخن ینینش می یمقدار ای، گفت: آیھود. گفتند: آریمانان یگفت: از ھم پ

خدا  یشان را به سویا ج امبرینشستند. پ ج و ھمراه آن حضرت یگفتند: آرم؟ یبگو
گر گفتند: یدیکد. آنان به شان قرآن خوانیرد و براکفراخواند و اسالم را به آنان عرضه 

ھود شما را به وجود او یه کاست  یامبریھمان پ  ن،ی، اه به خدا قسمکد یبدان قوم! یا
نگاه مسلمان شدند. و رد. آینگ یشیھود بر شما پیه کد یند. مواظب باشک می دیتھد

 . رفتندیرا پذ ج دعوت آنحضرت
افته بود و یان یه تازه پاک یداخل یھا جنگ هکثرب بودند ی، از خردمندان ھا نیا

ه دعوت کدوار بودند ید، آنان را به ستوه آورده بود؛ لذا امیشک می ھمچنان آتش آن، باال
ان رسد. گفتند: ما قوم یوران جنگ و جدال، به پاباعث آتش بس شود و د ج امبریپ

 یو شرارت و دشمن ییزه جویقدر ستآن یچ قومیان ھیه مکم یردک کتر یخود را درحال
م ینزد آنان خواھ دآورد و ھماھنگ سازد. ما،را گرھا  آن تو ۀلید خداوند، بوسیست؛ شاین

م، به آنان یرفتینزد شما پذ هک را ینییم خواند و آیخواھ ن شما فرایبه د راھا  آن رفت و
س ازتو کچیند، ھکن جمع ین دیرا در پرتو اھا  آن رد؛ اگر خداوند،کم یعرضه خواھ

 زتر نخواھد بود. یعز
نه بر یمد را در یت اسالم و دعوت اسالمینه بازگشتند، مسئولیبه مد ی، وقتآنان

 امبریآن سخن از په در کنه نماند مگر آنیدر مدای  هچ خانین سان ھیعھده گرفتند و بد
 ١بود.

 لشهیبا عا ج امبریازدواج پ
ش در یرا به عقد خول قهیشه صدیعا ج بعثت رسول خدا ۱۱در شوال سال 

ماه شوال سال اول  در ج . رسول خدابود شش ساله یشه در آن زمان دختریآورد؛ عا
 ٢نه ساله شده بود، او را به خانه برد.ل شهیه عاک یھجر
 
 

                                                 
 )۴۳۰ -۱/۴۲۸ره ابن ھشام (یس .١
 .۵۵۱، ص ۱، جیح بخاری؛ صح۱۰ح فھوم أھل األثر، ص یتلق .٢
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 اسراء و معراج
نھاد و دعوت  می ن مرحله از دعوت را پشت سریا ج ه رسول خداکدر آن اثنا 

 دور یھا د، در افقیرد و ستارگان امک می ست بازکت و شیان موفقیدرم ی، راھیاسالم
 وست.یزد، واقعه معراج به وقوع پ می دست، سوسو

 ه عبارتنداز:کوجود دارد  یادیان، اختالفات زین جریزمان وقوع ا ۀدربار
 ده است.یه را برگزین نظریا یطبر ن سال بعثت بوده است؛یاول اسراء در -۱
 اند. ح دادهیرا ترج آن یو قرطب یه نووکپنج سال بعد از بعثت رخ داده است  -۲
تر حیرا صح آن یپوره عالمه منصورکال دھم بعثت بوده ماه رجب س ۲۷شب  -۳

 دانسته است.
 بعثت. ۱۳ل درمحرم سا یعنیش ازھجرت بوده است یماه پ شانزده -۴
 بعثت. ۱۳در محرم سال  یعنیش از ھجرت بوده است یسال و دو ماه پ یک -۵
 بعثت. ۱۳ع االول سال یدر رب یعنیسال قبل از ھجرت بوده است  یک -۶

رده و کماه رمضان سال دھم بعثت وفات  جه دریرا خدیسه قول اول، نادرستند؛ ز
ه کست ین نیدر ا یپنجگانه بوده است و اختالف یش از فرض شدن نمازھایوفاتش پ

 ١فرض شده است. ،پنجگانه در شب معراج ینمازھا
 یکیح یترج یبرا یلیچ دلیه ھکاند  آمدهدر منابع ای  هگونب ،گریاما اقوال سه گانه د

ر ید یلیه معراج خکدھد  می اق سوره (اسراء) نشانیه سکنیوجود ندارد جز اھا  آن از
 است.صورت گرفته 

د، یخوان می ه آنچهکرده اندکت یل، روایرا با طول و تفص ج امبریمعراج پ ،نیمحدث
 باشد:  می اتیاز مجموع رواای  هخالص

ش، سوار بر براق کباجسم مبار ،حیقول صح را بنا بر ج د: رسول خدایگو می میابن ق
اده یبراق پ دادند. در آنجا از ریت المقدس سیل، از مسجد الحرام به بیو ھمراه جبرئ

ا شد. سپس در یشنماز جماعت انبیبست و پ یشد، براق را به حلقه درب مسجد االقص
شان اجازه یا یل برایت المقدس به آسمان، باال بردند. جبرئیاز ب شان رایھمان شب، ا

د و یرا د ÷شان گشوده شد. در آنجا آدمیا یورود خواست و درب آسمان اول به رو
 یز پاسخ سالمش را داد و به نبوتش اقرار نمود. خداین ÷رد. آدمکبه او سالم 

                                                 
 ).۱/۱۲۴خ اسالم (ی) و تار۱/۷۶ن(ی، رحمه للعالم۱۴۸ص  ،رهی)؛ مختصر الس۲/۴۹نگا: زادالمعاد( .١
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ه در سمت چپش کمتعال، در آنجا ارواح سعاتمندان را از راستش و ارواح بدبختان را 
 نشان داد. ج بودند، به آن حضرت

ا و یرکبن ز ییحیش درب را گشودند، در آنجا یبرا پس از آن به آسمان دوم برده شد؛
جوابش را دادند و به او خوشامد ھا  آن رد وکسالم ھا  آن د و بهیم را دیبن مر یسیع

را  ÷وسفیسمان سوم برده شد و در آنجا ردند. سپس به آکو به نبوتش اقرار  گفتند
ن ی. پس از انمود ش اقراریامبریشامد گفت و به پوسف ھم به او خویو  ردکو سالم  دید

ز به او ین ÷سیو ادر ردکم د، سالیس را دیه در آنجا ادرکبه آسمان چھارم برده شد 
 ش اقرار و اعتراف نمود.یامبریخوشامد گفت و به پ

 یو رد؛کد و سالم یارون بن عمران را دسپس به آسمان پنجم برده شد، در آنجا ھ
خوشامد گفت و به نبوتش اقرار نمود. سپس به آسمان ششم برده شد و  ج برامیبه پ

خوشامد گفت و  ج امبریسالم نمود. او به پرد و کبن عمران مالقات  یدر آنجا باموس
ست. چون علت را یگر ÷یون از آنجا باالتر برده شد، موسو چ به نبوتش اقرار نمود

شتر از امت من وارد یه امتان او بکمن مبعوث شد  پس از کیودکگفت:  ،دندیپرس
ت مالقا ÷میجا با ابراھن به آسمان ھفتم برده شد؛ در آنیپس از ا .شوند می بھشت

محمد  آن حضرت، یامبریبه پابراھیم و اقرار  ییگورد؛ پس از سالم و خوشامدک
به حضور  ند؛ آنگاهت المعمور بردیو پس از آن به ب یبه سدره المنتھمصطفی را 

متر بود. در آن کا یمان کشان به اندازه دو یه فاصله اک ییخداوند جبار برده شد تا جا
رد و پنجاه نماز بر امت آن حضرت ک یوحاش  بنده خواست، بر می ھنگام خداوند ھرچه

د: خداوند به تو چه یپرس ÷یبازگشت، در راه موس ج فرض نمود و چون رسول خدا
گفت: امت تو  ÷یرده است. موسکم پنجاه نماز فرض دستورداده است؟ گفت: بر امت

 یتقاضا خداوند ف بخواه. آن وقت برگشت و ازین را ندارد. برگرد و از خدا تخفیتوان ا
خواھد  می ییه گوکل انداخت یبه جبرئ ینگاھ ج ش از آن، رسول خدایف نمود. پیتخف

 ،امتت ی(باز گرد و برا ،یخواھ می ز با اشاره گفت اگریل نینظرش را بداند. جبرئ
 یه بر جایکشگاه خداوند بازگشت در حالیل به پیر) رسول خدا با جبرئیف بگیتخف
 ل خدارسو .ردکم کاست خداوند، ده نماز را  یبخار یھا روایت از یکی ١ش بود.یقبل

                                                 
مان به آن، واجب یباشد، اما ا می ت نامجھولیفکیسته شأن الله جل جالله است و یه شاکآن گونه  .١

 است.
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ف بخواه یبازگرد و تخف گفت: ÷یموس .بازگشت و به او خبر داد یدوباره به نزد موس
ه از پنجاه کنیرد تا اک می و خداوند رفت و آمد ین موسیھمچنان ب ج و آن حضرت

دوباره  هکشنھاد داد ی، پین وقت موسیافت و چون در ایف ینماز به پنج نماز تخف
م یشم، لذا خشنودم و تسلک می گر خجالتیه دکفرمود: آنقدر رفتم  ج امبریبازگرد. پ

بندگانم  یو برا یرا اجرا نمودام  هضی، ندا داد: فریاوامر او ھستم و چون دور شد، مناد
 ١.یف گرفتیتخف

با خدا، وجود دارد،  ج دار آن حضرتیه در باب دکرا  یالف، اختمیپس از آن، ابن ق
ت ین است: رؤیا اش، ه خالصهکآورده  /هیمیاز ابن ت ین باره سخنیادآور شده و در ای

ل به آن یس از صحابه قاکچیه ھکاست  ین سخنیده و ایوت نرسبا چشم سر، به ثب
ده یآنحضرت، خدا را مطلقًا د ه کنیبر ا یمبن از ابن عباس نقل شده آنچهنشده است؛ اما 

 ندارند. یدل اشاره دارد، با ھم منافات ت بایبر رؤ یگریو د

ٰ ﴿ که: النجم ۀد: اما قول خداوند در سوریگو می نیپس از ا : یعنی ﴾٨ُ�مَّ َدنَا َ�َتَد�َّ
را یشدن در داستان معراج است، ز یکر از نزدین، غیا ؛»تر آمدیکشد و نزد یکسپس نزد«

شه و ابن یل است؛ چنانچه عایجبرئتر شدن یکو نزد یکنجم آمده، نزد ۀآنچه در سور
تر شدن یکو نزد یکن است. اما نزدیاق عبارت ھم گواه بر ھمیند و سیگو می مسعود
شدن در  یکبوده و با دنو و نزد یو تعال که خداوند تبارکث اسراء، واضح است یدرحد

سدره گر در یبار د یکاو را « :ه در سوره نجم آمده استکندارد؛ بل ینجم منافات ۀسور
ش یل اصلکاول به ش بار یاو را برا ج ه رسول خداکل بود ین، جبرئیو ا» دید یالمنتھ
گاید و بار دوم در سدره المنتھین دیدر زم  ٢تر است.ھ. خداوند، داناتر و آ

از  د؛ید یادیز یزھاین سفر چیافتند و ضمنًا در اکامبر را شیپ ۀنیس ،در شب معراج
به  :رد و به او گفته شدکر را انتخاب یه شکشنھاد شد یشان پیر و شراب به ایجمله: ش

، امت تو یدیگز ی. اگر شراب را برمیدیا فطرت را برگزی یافتی، راه سرشت و فطرت
 شدند. می گمراه

دو  بار پنھان؛یار و دو جوکبار آشیجو د: دویبار دیدر بھشت چھار جو ج آن حضرت
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 یه رسالت آن حضرت به زودکن بود یل و فرات بودند و مفھومش، ایار، نکشبار آیجو
، مسلمان خواھند بود؛ اما رسد و مردم آنجا نسل در نسل می فراتل و ین نیبه سرزم

 رد.یگ می ن دو رود از بھشت سرچشمهیه آب اکست ین نیش ایمعنا
د و اصًال در یخند نمی چیه ھکدیخازن آتش را د یعنی کدر آن شب، مال ج امبریپ

 د.یدوزخ را د نطور بھشت ویوجود نداشت و ھم یاز شاد یاثراش  چھره
مان را به ظلم و ستم خورده یتیه اموال کد یرا د یسانکدر شب معراج  ج امبریپ
ھای  شان پارهیھا دھان در و داشتندشتر  یھا ھمچون لب ییه لبھاکد یآنان را د اند؛

 د.ش می انداختند و از معقدشان خارج می بود،سنگ ھای  ه ھمانند قطعهکآتش را 
 یه به خاطر بزرگکبزرگ داشتند، آنچنان  ییھا شکم هکد ید رباخواران را

و آل فرعون ھنگام ورود به  تکان بخورندخود  یاز جا توانستند نمی ،شانیھا شکم
 ردند. ک می ماللگد راھا  آن دوزخ،
 ینارشان گوشتکشان نھاده بودند و یو فربه جلو کپا یه گوشتکد یاران را دکزنا 

 و چاق را وا کخوردند و گوش پا می دهیاز گوشت گندھا  آن ده بود ویف و گندیثک
 گذاشتند. می

به  راھایی  ا بچهیآنان، در دن زان بودند؛ یشان آویھا پستان ه بهکد یرا د یزنان
 ه در واقع از آنان نبودند.کدادند  می شوھرانشان نسبت

افتن شتر گمشده یو به آنان در  ردکش را مشاھده یاز قر یاروانکھمان شب  در
آب ھا  آن دهیده بودند، از ظرف سرپوشیخواب  ھا، آن هک ینمود و در حال کمکشان 

 یادعا یدرست یبراای  هن گواه و نشانیرد و اکده، رھا یرا سر پوش ید و ظرف خالینوش
 ١د.یدر بامداد شب معراج گرد ج آنحضرت
 یبزرگھای  ان نشانهیقومش را در جر ج امبرید: بامداد آن روز، پیگو می میابن ق
ردند و او کب یذکرا به شدت ت ج امبریپ ھا، آن او نشان داده بود. ه خداوند، بهکقرار داد

ند. کف یت المقدس را توصیشان بیه براکرا آزار دادند و از آن حضرت خواستند 
و  اشتقرار دش یش رویت المقدس پیا بیه گوکچنان ؛خداوند پرده از چشمش برداشت

 هکق گفت یآن چنان دق رد؛کآن ھای  بدین سان رسول اکرم، شروع به گفتن نشانه
 ند.یبگو یزیتوانستند چ نمی
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از زمان بازگشت  یه در راه بازگشت بود، سخن گفت و حتکھا  آن اروانکامبر از یپ
 امرد. تمکاروان را بازگو کش یشاپیشتر پھای  نشانه شانیز خبر داد و برایاروان نکآن 

رد؛ اما باز کشان را ثابت یا یادعا یبود و درست ج گواه صداقت آن حضرت ھا، نشانه
 ١ش گرفتند.یفر را در پکآنان افزوده گشت و ھمچنان راه  یگردانیار و روکھم بر ان

 ین واقعه را در حالی، ایه وکده شد یق) نامیاز آن جھت (صد سرکابوب :ندیگو
 ٢نمودند.ب یذکتآن را  ه مردم،کرد کق یتصد

 هکاست  ین سفر، فرموده الھیان علت ایر در بین تعبین و بزرگتریمختصرتر

ٓۚ  ۥلُِ�ِ�َهُ ﴿ د:یفرما می خود را به او ھای  نشانه از یتا برخ«: یعنی. ]۱اإلسراء: [ ﴾ِمۡن َءاَ�ٰتَِنا
 ».مینشان دھ

 د:یفرما می امبران گذشته است؛ چنانچهینه خدا در ارتباط با پیرین، ھمان سنت دیا

َ�َٰ�ٰتِ ٱنُرِٓي إِبَۡ�ٰهِيَم َملَُكوَت  َوَ�َ�ٰلَِك ﴿ �ِض ٱوَ  لسَّ
َ
 ﴾٧٥ لُۡموقِنِ�َ ٱَوِ�َُكوَن ِمَن  ۡ�

 .]۷۵األنعام: [
 ۀم تا از زمریدھ می نشان ن رایو زم ھا آسمان وتکمل ÷مین، به ابراھیچن نیا«: یعنی

 ».نندگان باشدکن یقی

تا «: یعنی .]۲۳[طه:  ﴾٢٣ لُۡكۡ�َىٱِمۡن َءاَ�ٰتَِنا  لُِ�ِ�ََك ﴿ فرمود: یه به موسکچنان
 ». میبزرگ خود را به تو نشان دھھای  از نشانه یبعض

 ین باشد؛ به عبارتیقیه روشن شد تا از اھل ین آیا مقصود ÷میدر ارتباط با ابراھ
رسند؛  می نیقین الیردد، به ع، ھمراه گینیامبران با مشاھده عیپھای  دانسته یوقت
 دن؟یبود مانند د کی، دنیه شنکچرا

ه کردند ک می تحمل را ییطاقت فرسا یھا سختی خدا ریل در مسین دلیبه ھم
ای  هشان به اندازه بال پشیا، برایدن یھا قدرت گران تاب تحملش را ندارند و تمامید

 نداشتند. یو ھراس کچ بای، ھھا سختی ارزش نداشت و در برابر انبوه
مستقل و جداگانه  ید درمباحثین سفر نھفته است، بایه در اک یو اسرارھا  متکح

 ،خجسته ن سفریاز سرچشمه ا یارکق آشیاما حقا ،شود ی، بررسینیدر پھنه اسرار د
را به ھا  آن از یه خوبست برخکزند  می فواره ج امبریرت پیگلستان س جوشد و بر می
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 م.ینکاختصار، درج 
رده است و پس از کرکه ذیآ یکخداوند، در سوره (اسراء)، داستان معراج را فقط در 

ه قرآن، کرده ک یادآوریان پرداخته و سپس یھودی یھا رسوایی ات ویجنا یادآوریآن به 
چ یات، ھین آیه اکبپندارد  یسکد یگردد. شا می ، رھنمونھا راه نین واستوارتریبه بھتر

 ست.ین نیاما چنگر ندارند؛ یدیکبه  یربط
ن یت المقدس صورت گرفته، بدیه به بکم ه اسراء ازکته کن نیان ایرا خداوند، با بیز

 نار خواھند شد؛کت بریبشر یصب رھبرمن ان ازیھودی یه به زودکرده کمطلب اشاره 
 یآنان بر منصب رھبر یماندگار یبرا ییگر جایه دکاند  ب شدهکمرت یاتیرا جنایز

ادت ھر یخواھد داد و س ج ن منصب را به رسول خدایا داوند، و خت، نمانده است یبشر
 منتقل خواھد نمود. ج حضرت را به آن یمیز دعوت ابراھکمردو 

از  یو معنو یروح یه رھبرکده یآن فرا رس ه زمان کن سان، روشن شد ی، بدیآر
و انت یرنگ و خیسرشار از ن یخیه تارک یابد، از امتیگر انتقال ید یبه امت یامت
امبرش یه پک یھا است، امت یکین و ھا خوبی نده ازکه آک یم دارد به امتو ست یارکتبھ

 آن برخوردار است. ین رھنمودھاین و استوارتریقرآن و بھتر یاز وح
 و تنھا و آواره در کامبر تیه پک یابد در حالی می ت چگونه انتقالین رھبریاما ا

، پرده از سئوال نیاجتماع رانده شده است؟! امردم و  اپو است و ازکه در تکم یھا کوه
 انیبه پا ین دعوت اسالم بزودیاز مراحل ا یکیه کنیدارد و آن، ا یمگر برید یقتیحق
 ن متفاوت است. ازیشیدوران پ ه ازھر جھت باکگردد  می آغاز یگریرسد و مرحله د می

ان کنسبت به مشر یدیشد یدھایات سوره اسراء، ھشدارھا و تھدیاز آ یدر برخاین رو 
 .ن سورهیا ۱۷و ۱۶ات یآ آمده است، مانند

مسلمانان  یه براکم ینک می مشاھده زین یگریات دیات، آین آینار اکدر گرید یاز سو
ه جامعه کند ک می انیرا بھایی  هیساختن تمدن و اصول و پا یھا و مبان ساخت ریز

 گردد. می بر آن بنا یاسالم
را به  خود یزندگھای  افته و تمام ابعاد و جنبهین قدرت یا مسلمانان در زمیگو

است.  یمحور جامعه اسالمایه آسکده اندیرس یو اتحاد یارچگپیکدست گرفته و به 
آنجا را  افت ویخواھد  یپناھگاه امن یزود به ج ه رسول خداکنیبه ا بودای  هن، اشاریا

از اسرار  یکی، نید داد. اخواھ ز نشر و گسترش دعوت اسالم در سراسر جھان قرارکمر
ارتباط  ه با موضوع مورد بحث ما درکم یان نمودیه از آن بابت بکآن سفر خجسته بود 
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 است.

 اول ۀعت عقبیب
بعثت مسلمان شدند  ۱۱ثرب در موسم حج سال یه شش نفر از اھل کم یشتر گفتیپ

 نند.کغ یش تبلیله خویان قوم و قبیم ه رسالتش را درکو به رسول خدا وعده دادند 
دوازده نفر از ، یالدیم ۶۲۱ یبعثت برابر با ژوال ۱۲در حج سال  یعنیدر سال بعد، 

ش با یه سال پک یگریبن عبدالله بن رئاب، پنج نفر د جز جابر ه رفتند؛کثرب به می
 گر عبارت بودند از:ی. ھفت نفر دحضور داشتند یھمگ ،رده بودندکر داید ج رسول خدا

 نجار (خزرج) یعفراء از بنمعاذ بن حارث بن  -۱
 ق (خزرج)یزر یس از بنیوان بن عبدالقکذ -۲
 غنم (خزرج) یعباده بن صامت از بن -۳
 غنم (خزرج) یمانان بنید بن ثعلبه از ھم پیزی -۴
 سالم (خزرج) یه از بنلعباس بن عباده بن نض -۵
 عبداالشھل (اوس) یھان از بنیم بن تثیابوالھ -۶
 ١(اوس)بن عوف  عمرو یم بن ساعده از بنیعو -۷
 یمبنا شان بریو با ا ردندکمالقات  ج امبرینارگردنه عقبه با پکمنا  ن گروه، دریا

در جریان بیعت زنان با رسول خدا به یه پس از صلح حدکھمان مواردی بیعت کردند 
 نازل شده است.

د و با ییایب«فرمود:  ج ه رسول خداکند ک می تین صامت روااز عباده ب یامام بخار
د و ینشو ب زناکد و مرتینکن ید و دزدینگردان یکرا با خدا شر یسکه کد ینکعت یمن ب

ده از من یپسند یارھاکد و در یتھمت نزن یسکد و به دروغ به یشکفرزندانتان را ن
 ».دینکن یچیسرپ

ند، پاداشش با کمان، وفا ین پیه بر اکس از شما کھر «فرمود:  ج امبریآنگاه پ
ا مجازات شود، یدن ند و به خاطر آن درکن موارد را نقض یاز ا یکیس، کخداست و ھر

د و خداوند، بر او ینقض نما ن موارد رایاز ا یکی یسکفاره خواھد بود و اگر کاو  یبرا
 ند و اگر بخواھد، از اوکخداست؛ اگر بخواھد، او را مجازات  ارش، باکده بدارد، یپوش

                                                 
 )۴۳۳ -۱/۴۳۱)؛ ابن ھشام (۱/۸۵ن(یرحمه للعالم .١
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 ».درگذرد
عت یب ج ن موارد، با رسول خدایھم یبرمبنا«د: یگو می (عباده بن صامت) یراو

 ١».میردک

 نهیمد ر اسالم دریسف
ن ینخست ج امبریافت، پیان یعت تمام شد و مراسم حج، پایه بکنیا پس از

ام کثرب فرستاد تا به مسلمانان، احینندگان به کعت ین بیرا به ھمراه ااش  ندهینما
ان یبفھماند و به نشر اسالم در مھا  آن را به ینیرا آموزش دھد و مسائل د یاسالم

 بودند. ک، مشرثربیه ھمچنان در کبپردازد  یسانک
 سیر عبدریوانان به نام مصعب بن عماز ج یکین منظور، یا یبرا ج رمکرسول ا
 شگامان مسلمان بود.ین و پین اولیه از سابقکرد کرا انتخاب 

 ریت چشمگیموفق
 یمانیت و تالش و شور ایدو با جد آن  اسعد بن زراره رفت؛ ۀر به خانیمصعب بن عم

 یخوب یمصعب صدا ثرب پرداختند.ینان کان ساین اسالم در میغ دیبه نشر و تبل
ت دعوت یموفق ه در رابطه باک یاتین روایتر. از جالببود یداشت و معروف به قار

 یاسعد بن زراره با مصعب به قصد منازل بن یه روزکن است یر شده، اکنه ذیدرمد
گفتند،  می ه به آن، چاه مرقک ینارچاھکرون شدند و یظفر ب یشھل و منازل بنعبداال

د بن یاطراف آنان جمع شدند و سعد بن معاذ و اس ،مسلمانان از تعدادینشستند و 
د گفت: یاس افتند. سعد، بهین موضوع اطالع یا بودند، از که در آن زمان مشرکر یحض

را از آمدن به خانه ھا  آن ب دھند، برو ویرا فرفان ما ین دو نفر، ضعیه اکنیش از ایپ
ن ی، خودم ان نبودیپسرخاله من است و اگر چن را اسعد بن زرارهین، زکمان منع یھا
 دادم. می تو انجام یار را به جاک

د، به یاو را د اسعد، یبه راه افتاد؛ وقتھا  آن یرا برداشت و به سواش  زهین ،دیاس
د. مصعب گفت: اگر یآ می توه نزد کش است یفه خویطان مرد، سردار یمصعب گفت: ا

 ه به آنان دشنامک یدر حالھا  آن نارکد آمد و درینم؛ اسک می ، با او صحبتندیبنش
فان ما را گمراه یه ضعکاید  ا آمدهید؟ آیا نجا آمدهیا یستاد و گفت: به چه قصدیداد، ا می

                                                 
 ).۱۸ث شماره (ی، حدیح بخاریصح .١
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ه ک ینینش نمی مصعب به او گفت:. دینجا بروید، از این را دوست دارجانتا د؟ اگرینک
د یر. اسینپذ ر و اگر تو را ناپسند آمد، ی، اگرمورد پسند تو قرار گرفت، بپذیبشنو یزیچ

  .یگفتای  هگفت: سخن منصفان
د و نشست. مصعب با او درباره اسالم سخن گفت و یوبکن یرا به زماش  زهیآنگاه ن

 یماید، از سیه سخن بگوکآن ش ازیبه خدا سوگند، پ :دیگو می رد.کقرآن تالوت 
با و یچقدر ز ھا حرف نیده است؛ سپس گفت: ایه اسالم را پسندکم یدیش فھمینوران

 د انجام دھد؟یبا یارکن شود، چه ین دیبخواھد وارد ا یسک جالب است و اگر
 حق اقرار ۀلمکآنگاه به و  ینک می کو لباست را پا ینک می به او گفتند: غسل

 .یخوان می نماز عتکر و دو یینما می
رد و دو ک لمه حق اقرارکد و به یپوش کرد و لباس پاکد برخاست و غسل یه اساآنگ

 یرویه اگر از شما پکاست  یسپس گفت: پشت سرم، مرد عت نماز خواند.کر
و  نندک می یرویاو پ ھمه از یعنیرد. کبا او مخالفت نخواھد اش  فهیاز طا یسک ند،ک

را اش  زهین ،دیاس -او سعد بن معاذ است -فرستم،  می او را نزد شما یبزود ،من
 نشسته بود.اش  فهیاز افراد طاای  هه با عدکبرداشت و نزد سعد رفت 

متفاوت از آنچه ای  هه با چھرکسوگند  د، گفت: به خداید را دیه اسکن یسعد، ھم
 ه رفته بود، بازگشته است.ک

؟ گفت: با آن دو یردکچه  :دید، سعد پرسینارشان رسکبه  سدیه اسک یھنگام
آنان  را از آمدن بازداشتم.ھا  آن دم ویند در آن دو یالکردم، سوگند به خدا اشکصحبت 

حارثه  یه بنکخبر شدم . البته بایدوست دار ه توکم ینک می را یارکھم گفتند: ھمان 
او پسر خاله توست  اند، دهیه فھمکن خاطر یاند؛ بد ردهکشتن اسعد بن زراره را کقصد 

 .نندکرا بش تا حرمت تو
را برداشت و به اش  زهیبرخاست و ن کد، خشمناین سخن را شنیه اکن یسعد ھم

ن ید ایه ھدف اسکافت، متوجه شد یرا مطمئن و آرام ھا  آن رفت و چونھا  آن یسو
بن ستاد و به اسعد یاھا  آن نارکن یرا بشنود. سعد، خشمگھا  آن ه سعد، سخنانکبوده 

 نیتو نبود، با ما چن یشاوندیوند خویابوامامه! اگر پ یزراره گفت: سوگند به خدا ا
 ندیرا خوشاھا  آن ه ماک یزد نمی ییارھاک، دست به ما اریخانه و د و در یردک نمی
 م.یدان نمی

پشت اش  فهیه طاکد یآ می یسردار به خدا جلوتر اسعد به مصعب گفته بود: سوگند
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رد. مصعب به سعد کخواھند  یرویند، ھمه از تو پک یرویاز تو پسرش ھست، اگر او 
و اگر تو را ناپسند  ینک، قبول یه اگر آن را بپسندک یبشنو یزیچ تا ینینش نمی گفت:
. م گذاشتینارخواھکتو ناگوار است، ه بر کن صورت آنچه رایما ھم در ا ؟یرینپذ آمد، 

 .د و نشستیوبکن یبه زم رااش  زهیو سپس ن یسعد گفت: به انصاف سخن گفت
ه اسالم را کاست و از او خواست  ینیه اسالم چگونه دکح داد یاو توض یمصعب برا

 ز قرائت نمود.یش قرآن نیرد و برایبپذ
د، یبگو یه سخنکو درخشانش قبل از آن ید: سوگند به خدا در چھره نورانیگو یم

م؟ گفتند: ینکار کد چیبام، یم مسلمان شویبخواھ یاسالم را شناختم. سپس گفت: وقت
 عت نمازکو دو ر ینک می حق اقرار ۀلمکو به  یپوش می کو لباس پا ینک می غسل

 رد.کن یز چنی. سعد نیخوان می
گفتند: به  ،دندیاو را د یقومش رفت. وقت یرا برداشت و به سواش  زهین نیپس از ا

ھا  آن نارکت. سعد، متفاوت از آنچه رفته بود، بازگشته اسای  هه با چھرکخدا سوگند 
و  ییما ام؟ گفتند: سردار ن شما چگونهیفرزندان عبداالشھل! من ب یستاد و گفت: ایا

ن است سخن گفتن من با زن یه چنک؟ گفت: حاال یھستتر دار ما برتر و امانت ۀھم از
 د.یاوریمان بیو رسولش ا ه به خداکنیا و مردتان برمن حرام باشد تا

رم نام داشت و تا روز یه اصکنفر  یکجز اش  مردان طایفه تمام زنان وتا ھمان شب 
رد و به شھادت کدر ھمان روز مسلمان شد و جھاد  یجنگ احد مسلمان نشد. و

را یند؛ زکخدا سجده  یه براکافت یبار ھم فرصت نیک یه حتک یحال در، دیرس
 کعمل اند« فرمود:  ج د. رسول خدایبالفاصله پس از مسلمان شدن به شھادت رس

 ».افتیار یانجام داد؛ اما پاداش بس
چ یه ھکنیخواند تا ا می اسعد بود ومردم را به اسالم فرا ۀمصعب ھمچنان در خان

البته  آن مسلمان شده بودند؛در  یه مردان و زنانکنینماند مگر ا انصارھای  از خانه یک
به نام  یشاعرآنان  ان ید و خطمه و وائل؛ درمیه بن زیام یاز بن یبرخ یبه استثنا

رش یداشتند و او ھم، آنان را از پذ یه مردم از او حرف شنوکس بن اسلت بود یق
 د.یه سال پنجم ھجرت فرا رسکاسالم باز داشته بود تا آن

ه کزدھم بعثت به میدن موسم حج سال سیش از فرا رسیپ سریمصعب بن عم
ت بود تا اخبار مسلمان یموفقھای  حامل مژده ج رسول خدا یه براک یبازگشت، درحال

قدرت و  زیل ھست و نیه در آن قباکرا  یریخھای  نهیو زم ھا خوبی ثرب ویشدن قبال 
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 ١ند.کبازگو  ج آن حضرت یتوانشان را برا

 عت عقبه دومیب
ش از ھفتاد و چند یب یالدیم ۶۲۲زدھم بعثت برابر با ژوئن یدر موسم حج سال س

ه شدند. کبودند، وارد م که مشرکثرب یان یحاجر یثرب به ھمراه سایتن از مسلمانان 
 گریدیکن راه، به ین در بیثرب بودند و ھمچنیه در ک یزمان  ن جماعت مسلمانان،یا

 گفتند:  می
 ه، تنھا و نگران باشد؟ کم یھا کوه در ج م رسول خدایچگونه بگذار

صورت گرفت و با  یچند مالقات مخف ج امبریو پھا  آن نیدند، بیه رسکه مب یوقت
 یدر من ینار جمره اولک ق در عقبه دریام تشویا یانیه در روز مکگر قرار گذاشتند یدیک

 رد.یانه صورت بگیامًال مخفکشب و  یکیدر تار یین گردھمایجمع شوند و ا
را  یخیجتماع تارن ایم تا ایدھ می از رھبران انصار گوش فرا یکیبه سخن  کنیا

ر داد. ییتغ یپرستبت  خ را در نبرد اسالم بایر تاریه مسک یاجتماع ما شرح دھد؛ یبرا
 د:یگو می یانصار کعب بن مالک

 ه درکم یقرار گذاشت ج م؛ در آنجا با رسول خدایه رفتکانجام مراسم حج به م یبرا
 ما در دل شب بود.  ۀم و وعدینکھم مالقات  ق بایتشر امیا یانیمحل عقبه در روز م

از سران و بزرگان قوم ما، با ما ھمراه بود؛ او را با  یکیعبدالله بن عمرو بن حرام 
م و با ینگه داشت یمخف  ه با ما بودند،ک یانکر مشریم. البته برنامه خود را از سایخود برد

از سران و  یکی جابر!ابا یم: ایم و به او گفتین گذاشتایعبدلله بن عمرو موضوع را در م
و سپس  یزم دوزخ شوی، فردا ھیه دارک یتین وضعیا م بایترس می ،یستھ بزرگان ما

گاه نمود ج م و او را از وعده گاه رسول خدایردکاو را به اسالم دعوت  ، یو .میآ
 ندگان بود.ینما از یکیرد و کت کعت عقبه شریمسلمان شد و با ما در ب

سوم  یکه کنیم تا ایدیمنازلمان خواب آن شب را ھمراه قوم در ، د: مایگو می سبعک
ه ک یلم. درحایم و به وعده گاه رفتیرون آمدیشد. از استراحتگاه خود ب یشب سپر

ه کنیتم تا ایرف می ن راهین پاورچیپاورچ ی، ھمانند مرغان خانگو دو تا دوتا یکی یکی
 م. یما در محل عقبه جمع شد یھمگ

                                                 
 ).۲/۵۱)؛ زادالمعاد(۲/۹۰) و (۴۳۸ -۱/۴۳۵ره ابن ھشام(یس .١
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ام عماره  یھا نام به زین دو زن نیم. ھمچنیما، در آن ھنگام ھفتاد و سه مرد بود
سلمه، با ما  یع اسماء بنت عمرو از بنیمازن بن نجار و ام من یعب از بنکبه بنت ینس

 ھمراه بودند.
ش عباس یه به ھمراه عموکنیم تا ایبود ج م و منتظر رسول خدایدره جمع شد در

شت ن حال دوست دایاما با ا ن قومش بود،یآن زمان بر د  بن عبدالمطلب آمد. عباس تا
 ١ه سخن گفت.کبود  یسکن یند و او، نخستک یارکھماش  با برادرزاده

 رهکآغاز مذا
آغاز  یرزم -ینیمان دیام پکاستح یرات برا کذاجمع شدند، م یه ھمگکنیپس از ا

 ج رسو ل خدا ینمود، عباس بن عبدالمطلب عمو ه شروع به سخنک یسکن ید. اولش
 یتیبودن مسئول کت و خطرنایتمام اھمه با صراحت کرد کن خاطر صحبت یبود و بد

گروه  ین گفت: ای. عباس چنشد می به دوششان نھاده یه بزودک ندکروشن  را
ه از آن کدارد یگاھیان ما جایماست و او در م ه محمد ازکدیدان می یبه خوب ٢خزرج!
او، م. یردکحفظ  اند، دهیه با ما ھم عقکو قوم خود شاوندان ید و ما، او را ازخویباخبر

 یمدافع و نگھبان و حام یند و درشھر داراک می یان قوم خود باعزت زندگیم کنیا
د ینون بنگرکد و با شما باشد؛ ایایشما ب یه به سوکدارد  ن حال اصراریباشد؛ اما با ا می
د، بر شماست یمخالفانش محفوظ بدار از را د و اوید نسبت به او وفادار باشیتوان می اگر

د پس از یخواھ می هکد ینیب یاگرم ید؛ ولید، انجام دھییگو می هکار را کن یه اک
نون دست از او کھم ا د، ازیا تنھا بگذارید ینکم یشما، او راتسل یمتش به سویعز
 ت برخوردار است.ی، از عزت و حماان قوم و شھر خودیه او درمکد یاربرد

رسول خدا! شما صحبت  ینون اکم. ایدی، شنیآنچه گفت :مید: به اوگفتیگو می عبک
 ٣ر.یما بگ ، ازیخواھ می هک یمانین و ھر پک

رش یدر پذھا  آن مان و اخالصیزان عزم و اراده و شجاعت و این جواب، نشانگر میا
 آن است. کردن عواقب خطرناکت بزرگ و قبول ین مسئولیا

 ، انجام شد.عتیسخن گفت و ب ج پس از آن رسول خدا

                                                 
 )۱/۴۴۰ابن ھشام ( ةریس .١
 نامیدند. از اوس و خزرج را، خزرج مي ھا ھمه انصار اعم عرب ٢
 ).۱/۴۴۱ابن ھشام ( ةریس .٣
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 مانیمواد پ
 یم: اید: گفتیگو می ابررده است. جکمان را از جابر نقل یمواد پ /امام احمد

 م؟ فرمود:ینکعت یز باتو بیر چه چ! برسول خدا
و نشاط و چه در  یھمه حال، چه در شادمان ردن درکدن و اطاعت یبر شن -۱

 یضعف و افسردگ
 یو توانگر یردن در حال تنگدستکبر انفاق  -۲
 رکازمن یبر امر به معروف و نھ -۳
 ی، بر شما اثرنندگانکد و سرزنِش سرزنش ینکام یه به خاطر خدا قکنیبر ا -۴

 نگذارد.
د ھمانطور ینکه نزدتان آمدم و مرا حفاظت ک ید ھنگامیدھ یاریه مرا کنیو بر ا -۵

د و پاداشتان، بھشت خواھد ینک می ه خودتان و زنان و فرزندانتان را حفاظتک
 ١.بود

 ر آمده است.یتنھا بند اخ ند، ک می تیه ابن اسحاق رواکعب کت یدرروا
 از قرآن را تالوت نمود و سپس ما یاتیسخن گفت وآ ج د: رسول خدایگو می عبک

نم ک می عتیبا شما ب«رد و فرمود: کق یرش اسالم تشویذخدا فراخواند و به پ یرا به سو
حفظ   ،دینک می یان خود را حفظ و نگھداره مرا از آنچه زنان و پسرکنیبه شرط ا

 .»دینک
ه ک یسوگند به آن ذات یرا گرفت و گفت: آر ج امبرید: براء بن معرور، دست پیگو

ه از جان و ناموس خود کم ینک می تیرا به حق مبعوث فرموده، از تو چنان حماو ت
م و آن را نسل به یمردان نبرد، ه ماکن کعت یما ب رسول خدا! با یم. اینک می حفاظت

 ایم. نسل، از پدرانمان به ارث برده
م ثیرد، ابوالھک می صحبت ج معرور با رسول خدا ه براء بنکن حال یھم د: دریوگ
 ھان گفت:یبن ت

                                                 
 ةریح دانسته اند؛ نگا: سیث را صحین حدیم و ابن حبان، اکت امام احمد باسند حسن، حایروا .١

بند  یکه کرده کنقل  سبن صامت ةن را از عبادیر اینظ یتی. ابن اسحاق روا۱۵۵ص  ،الرسول
ابن ھشام  ةرینگاه: س». مینکش نکشمکنزاع و ی، بر سر زمامداره: کنیا ز دارد و آن،یگر نید
)۱/۴۵۴.( 
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 م بایم و مجبوریدار ییھا پیمان ان) عھد ویھودیبا  یعنیمردم( رسول خدا! ما با یا«
ه خداوند تو کم و پس از آنینکن یا اگر ما چنیآ. مینکرا قطع  ھا پیمان نیت این وضعیا

 ؟یگذار می را تنھا و ما یگرد ینزد قوم خودت برم ،دیروزگردانیپ را
م، یھم، ھم خون و ھم سرنوشت ھست رد و گفت: ما باک یتبسم ج رسول خدا

 د؛یزمن ھستا م و شمایست من است؛ من، از شماکو ش یست شما، خرابکو ش یخراب
 ١نم.ک می صلحمن نیز ، دینکصلح ھرکس  جنگم و با می ھم من  د،یبجنگھرکس  با

 آن کمان و عواقب خطرنایت پیبر اهمدوباره د کیتأ
مان ببندند. دو نفر از مسمانان یه پکھماھنگ شدند  یرات ھمگکان مذایپس از پا

 یبعثت مسلمان شده بودند، برخاستند و برا ۱۲و  ۱۱ یھا سال ه درکثرب یشتاز یپ
ن با ردند تا ھمراھانشاکد کیت تأین مسئولیبودن ا کظمت و خطرناقومشان بر ع

گاھ و  یارکفدا یآن جماعت برا یزان آمادگینند و مکعت یباز ب یدیامل و دک یآ
و  داریر، پاین مسیه آنان در اکابند ینان ین سان اطمی، روشن گردد و بدیجانفشان

 مقاوم خواھند بود.
 ایضله گفت: آعت شدند، عباده بن نی، آماده بیھمگ ید: وقتیگو می ابن اسحاق

 د؟ینک می عتین مرد بیز با ایچه چ د بریدان می
اه پوست ید بر جنگ سرخ پوست و سینک می عتی. گفت: شما با او بیگفتند: آر

اموال شما از دست برود و بزرگانتان  ید وقتینک می رکمردم. اگر شما ف ۀھم یعنی
ن صورت به یرا در اید؛ زینکعت نیب کنیھم د، پس ازینک می میشته شوند، او را تسلک

د ید شد و اگر شما مطمئنیا و آخرت گرفتار خواھیو ذلت دن یه به خوارکخدا سوگند 
 ، جانشان را ازاموالتان چپاول شود و بزرگانتان اگر یحت د ماند، یه به او وفادار خواھک

 ن است.یا و آخرت در ھمیر دنیه به خدا سوگند، خکد ینکعت یدست بدھند، پس ب
شته کدست برود و بزرگانمان  ان ازاموالم م؛ ھرچندینک می عتیگفتند: با او ب

 ما چه خواھد بود؟ یم، براینکن ی! اگر ما چندارسول خ یا شوند.
عت یفرمود: بھشت، از آن شما خواھد بود. گفتند: دستت را بگشا تا ب ج امبریپ

 ٢ردند.کعت یاو ب رد و باکش را باز کدست مبار ج م. آن حضرتینک

                                                 
 )۱/۴۴۲ره ابن ھشام (یس .١
 ).۱/۴۴۶ره ابن ھشام (یس .٢
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م. اسعد بن ینکعت یه با او بکم یبرخاستن آمده است: آنگاه یچن ت جابریدر روا
. دینکثرب! عجله نیاھل  یدستش را گرفت و گفت: ا تر بود،کوچکما  ۀھم ه ازکزراره 

امبر خداست؛ یم او، پیدانست می هکنیمگر اایم  ندهر نراین مسیرا در ا شتران خود ،ما
امد را ین پیااست و ھا  عرب تمام از ییجدا ی، به معناثربیامروز بردن آن حضرت به 

ھر سو، شما را  رھا ازیشته خواھند شد و شمشکن مردان شما یه بھترکبه دنبال دارد 
 ج د بود، دست رسو ل خدایبا خواھکیشدار و ین حال اگر پایرد. با اکمحاصره خواھند 

 اما اگر از بابت خودتان خداوند خواھد بود؛ ه پاداش شما باکد یریعت بگیب یرا برا
د یشگاه خدا خواھیدر پ یشترین صورت، عذر بیه در اکد ینکعت نید، بیترس می

 ١داشت.

 عتیب یچگونگ
مورد  ھا شخصیتبار از طرف  رفتند و چندیعت را پذیب یبندھا ۀه ھمکنیپس از ا

 یھا حرف یادآوریپس از  سعت با مصافحه آغاز شد. جابریفت، بد قرار گرکیتأ
عت را ین بیه سوگند به خدا اکن کاسعد! دستت را دور  ید: گفتند: ایگو می ساسعد

 ٢م.یم و نسبت به آن وفادارینک نمی کتر
ن راه دانست و از یفداشدن در ا یقومش را برا یزان آمادگیه اسعد مکنجا بود یا

رد ک یارکمصعب ھم ه باکاست  یرد. اسعد، ھمان دعوتگر بزرگکنان حاصل یآنان اطم
ش از ھمه با ی، پیرفت؛ و ینندگان بشمارمکعت یب ینیرھبر دشاھنگ و یپاین رو  و از

 رد.کعت یرسول خدا ب
ه کبود  یسکن یه اسعد بن زراره، اولکھستند  ید: بنو نجار مدعیگو می ابن اسحاق

 گذاشت. ج دست در دست رسول خدا
عت ین بیھان اولیثم بن تیند: ابوالھیگو می عبداالشھل یبن :دیافزا می ابن اسحاق

عت یه بکبود  یسکن ید: براء بن معرور، نخستیگو می کعب بن مالکننده بود و ک
 ٣رد.ک

 ،ل شدهامبر رد و بدیو پھا  این نیه بکرا  ییھا صحبت ھا، آن دید: شایگو می مؤلف

                                                 
 ).۳/۳۲۲ت جابر(یمسند احمد به روا .١
 مرجع سابق .٢
 ).۱/۴۴۷نگا: ابن ھشام ( .٣



 ج سیرت رسول اکرم  ١٨٤

ش از ھمه یپ سا اسعد بن زرارهیبه حسب ظاھر گو گرنهو اند  عت به حساب آوردهیب
 رده است. (و الله اعلم).کعت یب

م و آن ینفر بلند شد یکنفر  یکد: یگو می سآغاز شد. جابر یعت عمومیآن پس ب از
 ١به ما وعده بھشت را داد. ،مقابل رد و درکعت یبا ما ب ج حضرت
و بدون مصافحه بود.  یه در عقبه حضور داشتند، شفاھک یعت آن دو زنیاما ب

 ٢رده است.کمصافحه نای  هگانیچ زن بیھرگز با ھ ج سول خدار

 ندهیوازده نماد
نفر را به عنوان  ۱۲از آنان خواست تا  ج ، رسول خداعت تمام شدیه بکنیپس از ا

مان را برعھده یمواد پ یت اجراینند تا از جانب آنان مسئولکن یینده خود تعینما
 رند. یبگ

نده و رھبر یبه عنوان نمارا نفر از خودتان  ن فرمود: دوازدهیبه حاضر ج آن حضرت
 ۹ه کانتخاب صورت گرفت این انتخاب جا ھمان تا بر قومشان ناظر باشند.. دینک یمعرف

 نفر از اوس بودند. ۳نفر از خزرج و 
. ۳ع بن عمرو، ی. سعد بن رب۲ ،. اسعد بن زراره بن عدس۱ندگان خزرج: ینما

. براء بن معرور بن صخر، ۵بن عجالن،  ک. رافع بن مال۴عبدالله بن رواحه بن ثعلبه، 
. سعد بن عباده بن ۸س، ی. عباده بن صامت بن ق۷بن عمرو بن حرام،  . عبدالله۶
 س.یبن عمرو بن خن . منذر۹م، یدل

 .۳ثمه بن حارث، ی. سعد بن خ۲، کر بن سماید بن خضی. اس۱سرداران اوس: 
 ٣ر.یرفاعه بن عبدالمنذر بن زب

ندگان و ینمابه عنوان ھا  آن از ج امبرید، پیان رسیندگان به پاین نمایانتخاب ا یوقت
ل یشما برمسا«گرفت و خطاب به آنان فرمود:  زین یگریمان، عھد دیپ یمسئوالن اجرا

د و من بر یم داریبن مر یسیع یھا برا یفالت حوارکھمچون  یفالتک له تان،یقوم و قب
 ».ل ھستمیفکقوم خودم، 

                                                 
 مسند امام احمد. .١
 ).۲/۱۳۱» (النساء ةعیب یةف:کیح مسلم، بابینگا: صح .٢
 اند. ردهکرفاعه، ثبت  یھان را به جایثم بن تی، نام ابوالھیبرخ .٣
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 ١.یگفتند: آر

 مان عقبهیپ افشای
امل در حال بازگشت بودند، در کاط یاحت انجام شد و مسلمانان، با  عت،یب یوقت

ن یافت و چون ای، اطالع یین اجتماع و گردھمایا ن ازیاطیاز ش یکی ن لحظات یآخر
ش ین خبر را به سران قرینده شدن مسلمانان، اکه قبل از پراکان وجود نداشت کام

بلند  یرفت و با صداای  هلذا بر فراز تپ نند، کر یدر عقبه، غافلگ برساند تا آن جماعت را
 بانگ برآورد:

شما  جنگ با ین برشتگان برایو از د ٢ه مذممکد یدان می اینان! آیخانه نش یا
طان عقبه است؛ به خدا ی، شنیا«  ارانش فرمود:یبه  ج رسول خدا اند؟ مان بستهیپ

 ٣».ردکسره خواھم یکار تو را کدشمن خدا! حتمًا  یسوگند، ا

 شیجنگ با قر یانصار برا یآمادگ
د، عباس بن عباده بن نضله گفت: یطان به گوش ھمه رسیش یه صداک یھنگام

 یرھاینون با شمشکا یرده است، اگر بخواھکه تو را به حق مبعوث ک یسکسوگند به 
م، به یستیار مأمور نکن یفعًال به ا«امبر فرمود: یم. پیبر می ورشی مان به اھل منا

 دند.یصبح خواب تا بازگشتند و ھا، آن ».دیخود بازگرد یباراندازھا

 ثربیش به بزرگان یت سران قریاکش
افت، ھمچون ین خبر انتشار یا و ن انداز شدیان طنیشین صدا، در گوش قریا یوقت

به ھا  آن رایشان ساخت. زینگران و پر راھا  آن بر سرشان فرود آمد و ھمهای  هصاعق
گاه بودند وین پیعواقب ا از یخوب چه خواھد بود و بر اش  جهیه نتکدانستند می مان آ
ه و کاز سران م یه صبح شد، جماعتکنیآمد؛ به مجرد ا و اموالشان چه خواھدھا  آن سر

دشان را به یشد یثرب رفتند تا نگرانیاھل ھای  مهیار، به خکتیو جنا کبزرگان مشر
گروه خزرج! به ما خبر  ین گفتند: ایند. آنان چنیاعالم نماھا  آن عت بهین بیخاطر ا

                                                 
 ).۴۴۶، ۴۴، ۱/۴۴۳نگا: ابن ھشام ( .١
 .نھادند می ج ن نام را دربرابر اسم محمد (ستوده) بر رسول خدایفار اکد؛ یوھکن یعنیمذمم  .٢
 )۲/۵۱زادالمعاد ( .٣
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ه او را از کاید  با او وعده گذاشتهو رده کق ما مالقات ین رفیشب با اید، شما هکده یرس
ه کبه خدا  د. سوگندیه با ما بجنگکاید  مان شدهیاو ھم پ د و بایرون ببرین ما بیب

از  یکچ یه جنگ با ھکند است یقدر ناخوشاآن ان ما و شما،یر شدن آتش جنگ مو شعله
 ست. یننده نکما ناراحت  ین اندازه برایف عرب، بدیطوا

 یمانین پیاز چن ،ه ماکردند کاد یه خوردند و سوگند یک ،ان خزرجکن مشریبنابرا
بن  ینزد عبدالله بن اب ،انیشیقر ؛صورت نگرفته است یزین چیم و چنیندار یاطالع

 سلول رفتند.
ن یه قوم من چنکان ندارد کن خبر، نادرست است و گفت: امیه اکرد کد کیاو ھم تأ

مشورت  ثرب ھم بودم، بدون اطالع ویاگر من در  یده بدارند حتیرا ازمن پوش یارک
 ردند. ک نمی یارکن یمن، چن

ز یش نیسران قر .ردندکار یوت اختکنگفت و س یزیثرب چیاز مسلمانان  یکچ یھ
 ردند و بازگشتند.کثرب را باور یان کگفته مشر

 نندگانکعت یب بیتعق
، دروغ ن خبریه اکن داشتند یقی  باً یه تقرکبازگشتند  ھایشان به خانه یان درحالکیم

ن یه اکه اطمینان یافتند کنیه بودند تا این قضیره اق دربایر تحقیگیاما ھمچنان پ است؛
ثرب ی یبه سو ھا یثربی هکبود  ین زمانی. اعت صورت گرفته استیدرست است و ب خبر
 ھا یثربی به دنبال ار راکسوار یگروھن ی. بنابراه رفته بودندکم رده و ازکت کحر

گر فرصت از دستشان رفته بود. البته سعد بن عباده و منذر بن عمرو یفرستادند، اما د
او را با لگام شترش بر گردن او  دستان ؛ر شدیرد و سعد دستگکه منذر فرارکدندیرا د

ه آوردند. کمن حال به یھم ردند و او را باکش یو و بستن موھابستند و شروع به زدن ا
ان نجات کز شر مشرا ه آمدند و او رایو حارث بن حرب بن ام یپس از آن مطعم بن عد
 رد. کن ینه تضمیمد آن دو را در رفت و آمد از یھا کاروان دادند. سعد ھم سالمت

 یه براک ردندکرت ھم مشو با ، سعد با خبر شدند یریه از دستگک یانصار ھنگام
به  ید و سپس ھمگیه سعد از راه رسکدر حال مشورت بودند ھا  آن نجاتش بازگردند؛

 ١نه رفتند.یمد
مان، در ین پیافته است؛ ای، شھرت یبرکعت عقبه یه به بکعت عقبه دوم بود ین بیا
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اعتماد،  یمان، از ھر سو، فضاین پیمنعقد شد.در ا یسرشار از مھر و ھمبستگ ییفضا
از مسلمانان  یکب ھر ین ترتیبدم بود. کان مسلمانان حایدرم یاریشجاعت و ھم

 گرفت، محبت یه تحت ستم قرارمکه درمکثرب، نسبت به برادر مستضعف خود ی
گرفت و در  می ند، خشمردک می ه به برادر مسلمانش ستمک یسانک د و بریورز می

ه چه کد یوشج می نسبت به برادرش یزی، احساسات و عواطف محبت آماعماق قلبش
 ده بود.یبسا او را ند

ه کامده بود؛ بلیزه گذرا و زودگذر، به وجود نیانگ یکن احساسات خجسته، بر اثر یا
 یقو یمانیمان به قرآن بود. ایمان به خدا و رسول او و این احساسات، ایش ایدایمنشأ پ

ده و یمش بوزد، در عقینس ه ھرگاهک یمانیشود؛ ا نمی ه در برابر ظلم و ستم، سستک
از  ییارھاکتوانستند  ه مسلمانان، کبود  یمانین ای، با چنیآر. ندیآفر می ھایعمل، شگفت
ز ین نیده است و پس از ایخ، ھمانند آن را به خود ندیه تارکبگذارند  یخود به جا

 د.ینخواھد د

 شگامان هجرت یپ
زد،  می و جھالت موج فرکه در آن ک ییان صحرایاسالم درم  عت عقبه دوم،یپس از ب

 یه مسلمانان از آغاز دعوت اسالمکبود  یتین موفقین، بزرگتریافت؛ ایگاه و قدرت یجا
به مسلمانان اجازه  ج ه رسول خداکمان بود ین پیا افته بودند و پس ازیبه آن دست 

 نند.ک، ھجرت دیوطن جدداد به 
 یست منافع مادیبا می ه فردکن نداشت یجز ا یمسلمانان مفھوم یھجرت برا

 نیداد! ھمچن می جانش را از دست رد و چه بساک می رھارا اش  اشانهکواموال و خانه و 
 ن برود و نابود شود.یر راه از بیه مھاجر، در مسکان وجود داشت کن امیا

ن ھمه یدانست با ا نمی و ردک می تکنامعلوم حرای  هندیآ یمھاجر، به سو ؛یآر
 ارش چه خواھد شد؟!کو اندوه، فرجام  یشانیپر

 یبه خوب الت راکن مشیه تمام اکردند ک می ھجرته کاز م یمسلمانان درحال
را یمانع ھجرت آنان شوند؛ زکه  ردندک می یز سعیان نکمشر یطرف دانستند! و از می

 دانستند. می کخطرنا خود یھجرت مسلمانان را برا
 م.یآور می ن ھجرت رایاز اھایی  نمونه ،لیذ در
قصد ھجرت  یبرکعت عقبه یسال قبل از ب یک یو .بود س، ابو سلمهن مھاجریاول
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 رد.ک
ند. اما کخواست با زن و فرزندش ھجرت  می ت ابن اسحاق اویطبق روا

، اما اجازه یبرو یتوان می شاوندان ھمسرش، راه را بر او بستند و گفتند: تو خودتیخو
 ؟!یدست ببرن دوریم او را به سرزمیچرا بگذار. ین زن را ببریا یندار

ن یفه ابوسلمه خشمگیپس از آن طا ؛را از او گرفتند ن بھانه زن و فرزندشیبا ھم
ه او را از کشما  .میدھ نمی ام سلمه) یعنی(ھا  آن شدند و گفتند: فرزندمان را به زن

ب بچه را ازمادرش جدا یترت نیم. بدیریگ می او از ما ھم پسرمان را اید، مرد ما گرفته
 ردند و با خودشان بردند!ک

 ،نه رفت. از آن روز به بعد ھر روز صبحیرد و به مدکھجرت  ییبه تنھا سابوسلمه
اش  رفت و تا شب از درد فراق شوھر و بچه می هکرو ن میگستان بیام سلمه به ر

از  یکیه دل کنین منوال گذارند! تا ایرا به ھمسال تمام  یکست! او یگر می
 ن راکیچاره مسین بیگران گفت: چرا ایشاوندانش به حال او سوخت و به دیخو

 د؟!یرده اکجدا اش  د نزد شوھرش برود؟! چرا او را از شوھر و بچهیگذار نمی
ام سلمه  .ینزد شوھرت برو یتوان می یخواھ یاگرم :ه به او گفتندکنجا بود یا

چ یرد. بله، او بدون ھکت کنه حریمد یسوه شان شوھرش گرفت و بیفرزندش را از خو
 ش گرفت.یرا در پنه یه به مدکم یلومترکیر پانصد ی، مسیھمراھ

 ی. در آنجا عثمان بن طلحه بن ابدیم) رسیھش ادامه داد تا به (تنعام سلمه به را
 (قباء) از یو وقت ردک ینه ھمراھیاو را تا مد ید. عثمان پس ازاحوال پرسیطلحه را د

 خدا وارد قباء شو و یاریبه  ن روستا است؛یگفت: شوھر تو در ھم ان شد،یدور نما
 ١ه بازگشت.کم خودش بهآنگاه 

ر یفق ،فار، راه را بر او بستند و گفتند: توکند، کخواست ھجرت  می سبیصھ یوقت
 ،یدیرس ییو به جا یه ثروتمند شدک. حال یما آمد ه نزدک یو تنگدست بود

ان ندارد! کام یزین چی؟! سوگند به خدا چنیاموالت را ھم با خود ببر یخواھ می
 راھم را باز ،اموالم را به شما بدھم ا اگریه آکدییگفت: به من بگوھا  آن به سبیصھ
 ج ن خبر به رسول خدایا ی.گفت: تمام اموالم از شما! وقتید؟ گفتند: آریگذار می
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 ١رد).کده یب فایب سود برد، صھی: (صھیعنی» بیب، ربح صھیربح صھ«د، فرمود: یرس
 را ییجا سو ھشام بن عاص بن وائل سعهیرب یاش بن ابیو ع سعمر بن خطاب

نند. کنه ھجرت یو به مد آنجا جمع شوند ه صبح زودکردند و وعده گذاشتندکن ییتع
 ن افتاد.کیآمدند، اما ھشام به دام مشر ساشیو ع سعمر
ابوجھل به ھمراه  قباء فرود آمدند؛ دند و درینه رسیه به مدکند تا آنن دو رفتیا

اش یمادر بودند، آن دو به ع یکن سه تن، از یاش رفتند. ایبرادرش حارث، نزد ع
ه یآفتاب به سا د و ازنه سرش را شانه نزکرده و قسم خورده است کگفتند: مادرت نذر 

ھا  آن اش! به خدا قسمیع یگفت: ا ساش به رحم آمد! عمریند. دل عینرود تا تو را بب
به  ؛ نکنان نین اطمابرحذر باش و به آنھا  آن ؛ ازنت برگردانندیخواھند تو را از د می
 یرد و ھرگاه گرماکمادرت را آزار دھد، سرش را شانه خواھد  ،شپش یقسم وقت خدا

رد کو اصرار یرفت و پافشاریاش نپذیه خواھد رفت! اما عیند، به ساکت یاو را اذ ،هکم
 ند.ک یه خورده برک یبرگردد و مادرش را از قسمھا  آن د بایه باک

ه شتر رھوار و ک، شترم را یبروھا  آن با یخواھ می هکد: به او گفتم حال یگو سعمر
، با یردکاحساس  یسوء قصدھا  این اده نشو تا اگر ازیاست با خود ببر و از آن پ یخوب

ن راه ابوجھل به او گفت: یاش با آن دو برگشت.در بی. عین شتر، خودت را نجات دھیا
ند. ک می تکحر ن خاطر ناھمواریردم، به ھمکسوگند شترم را خسته  خداه برادر! ب یا

 ؟ینک نمی مرا پشت سرت سوار
ز شترانشان را ید! آن دو نین را گفت و شترش را خوابانیا گفت: چرا؛ ساشیع

روز او را به میم بستند و نکو مح اده شد، او را گرفتندیاش پیه عکن یخواباندند، اما ھم
 ه بردند.کم

ن مرد ابلھمان رفتار یبا ا ،ه ماکد ینکرفتار  یبا احمقانتان طور !هکاھل م یگفتند: ا
 ٢م.یردک

                                                 
 ۱/۴۷۷ابن ھشام  .١
فرمود:  یپس از ھجرت روز ج ه رسول خداکآن  فار ماندند تاکاش ھمچنان در بند یھشام و ع .٢

انه به یرسول خدا! و مخف ید گفت: من، اید بن ولیاورد؟ ولیم بیاش و ھشام را برایه عکست کی
ھا  آن دا نمود. ظاھرایشان را پیه جاکرد تا آنکب یبرد، تعق می غذاھا  ی آنه براکرا  یه آمد و زنکم

را از آنجا ھا  آن وار باال رفت ویه سقف نداشته است. شب ھنگام از دکبودند  یزندانای  هدر خان
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 یعلمقابله با ھجرت مسلمانان بود.  ین براکینش مشرکن فقط سه نمونه از وایا
دو ماه  زھنو .ردندک می ھجرت، بازھم مسلمانان گروه گروه ن آزارھا و موانعیرغم تمام ا

و  ج امبریپ سرکمسلمانان جز ابوب از یسکه کعت عقبه دوم نگذشته بود یاز ب یو اند
 ه نمانده بود.کدر م سیعل

ھا  این ر ازیغ .رده بودندکھجرت ن ج ، به دستور شخص رسول خدادمر ن دویا
رده و مانعشان از ک یرا زندانھا  آن ن،کیه مشرک یسانکه نمانده بود بجز کدر م یسک

 ھجرت شده بودند.
منتظر دستور رده و کھجرت آماده  یز شترانشان را براین سرکو ابوب ج امبریپ

 ١بودند. یالھ
به من منزل و «ارانش فرمود: یبه  ج امبریه پکند ک می تیاز عائشه روا یامام بخار

 خواھد میھرکس  ن تپه ھا؛یاست ب یمحل ھجرت شما نشان داده شد؛ آنجا نخلستان
 .»ندکنه) ھجرت یثرب (مدیتواند به  می

 .نه بازگشتندیمد رده بودند، بهکن حبشه ھجرت یه به سرزمک یسانکعموم 
به او گفت: (دست نگه دار و  ج امبریرد، اما پکھجرت آماده  یخودش را برا سرکابوب

 ه به من اجازه داده شود).کدوارم یام ،نکھجرت ن
ھا  آن و رده بودکش آماده یماه پ از چھار ج امبریخودش و پ یدو شتر برا سرکابوب

 ٢بود.داد و منتظر دستور  می را از برگ درخت علف

 ش در دارالندوهیاجتماع قر
ن ناز امل، گروه گروه باک یآمادگ با ج اران محمدیشدند  ن متوجهکیه مشرکآنگاه 

وجودشان را وحشت و  یتند، سراپاکاوس و خزرج در حر یشان به سو و فرزندان
گاه چنان نشده بودند! چیه ھکای  هن شدند! به گونیندوھگگرفت و سخت ا فرا اضطراب

 یرد، جلوک می دیشان را تھدیات اقتصادیو ح یه اساس بت پرستک یبزرگ ا خطریگو

                                                                                                                        
و عمر با  ۴۷تا  ۱/۴۷۴. به ابن ھشام کر. .نه رفتندیبه مد رد و با ھمکرون آورد و سوار بر شتر یب

 ).۱/۵۵۸ ینه شد. (بخاریوارد مدنفر از صحابه  ۲۰
 .۲/۵۲زادالمعاد  .١
 .۵۵۳،ص ۱و اصحابه، ج  یالنب ة، باب ھجریح بخاریصح .٢
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 چشمانشان جلوه گر شده بود.
شناختند و از توان  می را ج ت محمدیشخص یبه خوبھا  آن هکبود  ن بدان جھتیا
ه او در فن کدانستند  می یخبر داشتند؛ از طرفھا  دل ش دریھا حرف ریتأث یرویو ن

راسخ و است و از عزم و اراده ای  هتجرب ده و بایاردکانش شخص اری ییاھنماو ر یرھبر
گاه بودند.کزیاران او در راه دعوتش نی یو جانفشان یارکن و حس فدایآھن  امال آ

له، ین دو قبیا ه درکدانستند  یگر از قدرت اوس و خزرج باخبر بودند ومید یاز سو
ه مزه کژه بعد از آنیبو دارند؛ای  هانیاسات سالم و صلح جوه احسکھستند  یخردمندان

ت یه موقعکدانستند  می انیشیقر اند. دهین ساله را چشیچند یھا جنگ تلخ و ناگوار
ه به شام کقرار دارد ھا  آن یه بر سر شاھراه تجارتکنه چنان است یمد یکاستراتژ

اھل  ند.ک می من متصلیذرد و شام را به گ می سرخ یاینار درکشود و از  می یمنتھ
 ر ازین، غیبردند و ا می دنار از راه تجارت شام سویست و پنجاه ھزار دیانه دویساله کم

 ین تجارت، وابستگیه اکگر بود. واضح است یاھل طائف و مناطق د یتجارت یھا فعالیت
افتن دعوت اسالم یز کان، تمریشیداشت. لذا قر یت و آرامش راه بازرگانیبه امن یدیشد
ن راه یتجارت خود و ا یبزرگ برا یبا مسلمانان آنجا را، خطر ییارویثرب و رویدر 

 دانستند. می یبازرگان
م  ۶۲۲بعثت، برابر با سپتامبر سال  ۱۴ماه صفر سال  ۲۶ل، پنجشنبه ین دلیبه ھم

آن  یصله عامل اک ین خطر پرداختند، خطریمقابله با ا یھا راه یبه بحث و بررس
 ١بود. ج محمد یپرچمدار دعوت اسالم

ن جلسه خود را در یتران مھمیشی، قریبرکعت عقبه یاز ب روز پس ۷۵بًا یتقر
اوائل روز بوده ن نشست در یت ابن اسحاق آمده: ایدر روا .ل دادندکیدارالندوه تش

آنان قرار   ان توطئه و اجتماعیرا در جر ج امبریدر ھمان روز پ ÷لیرا جبرئیاست؛ ز
 رد.کاعالن  شانیھجرت را به از خبر اجازه ین داد و

ل وقت ظھر، یا اوایروز  یگرما یه در ابتداکآمده ل از عائشه یت بخاریدر روا
 به خانه ما آمد و گفت: به ما اجازه ھجرت داده شده است. ج رسول خدا

آن تمام سران و  ه درکبود  ین اجتماعیترکخطرنا خ خودیتار ن اجتماع در نوع ویا

                                                 
، ۹۵، ص ۱ن (جیللعالم ةتاب رحمکدر  یمان منصورپوریمحمد سل یخیقات تاریبرگرفته از تحق .١

 )۴۷۱، ص ۲) و (ج ۱۰۲و  ۹۷
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 یدعوت اسالم یه عامل اصلکابند یب یراھ ت داشتند تاکش شریل قریندگان قباینما
 ند.یشه خاموش نمایھم ین نور را براینند و روزنه اکرا نابود  ج رسول خدا یعنی

رده بودند، کت کن اجتماع شریف مختلف در ایطوا ه ازک یندگانیو نما ھا شخصیت
 عبارتند از:

 مخزوم یله بنی. ابوجھل بن ھشام از قب۱
نوفل بن  یو حارث بن عامر از بن یمه بن عدیطع بن مطعم و ری. جب۴و  ۳، ۲

 عبدمناف
عبدشمس بن  یان بن حرب از بنیعه و ابوسفیبه و عتبه دو فرزند ربی. ش۷و  ۶، ۵

 عبدمناف.
نار کمبه شتر را که شکاست  یسک ،ن فردیعبدالدار؛ ا ی. نضر بن حارث از بن۸

 انداخت.شان یا یرو  خواند، می نماز ج امبریه پک یعبه در حالک
اسد  یم بن حزام از بنکیبن ھشام و زمعه بن اسود و ح ی. ابوالبختر۱۱و  ۱۰، ۹

 .یبن عبدالعز
 سھم. یه و منبه دو فرزند حجاج از بنی. نب۱۳و  ۱۲
 جمح. یبن خلف از بن ۀی. ام۱۴

 یرمردیل پکز به شیطان نی، به دارالندوه آمدند، شیقبل ه ھمه طبق قرارکآنگاه 
 یدند: ایستاد. پرسیلندوه ااده بود، آمد و بر در داریمت پوشیق گران یه لباسکباوقار 

 ؟یستکیرمرد! یپ
ده و آمده تا یرا شن ه خبر اجتماع شماکھستم نان نجد کاز سا یرمردیگفت: پ
 ده نباشد.یفا یشما ب یشه او، برایو اند یرخواھید خیرا بشنود؛ شا سخن شما

 ز وارد جلسه شد.ینب او ین ترتیارخوب بفرما! بدیگفتند: بس

 امبریبر قتل پ یناجوانمردانه دارالندوه مبن یرأ
داد و سخن  یشنھادیطرح و پھرکس  پارلمان جمع شدند، یه تمام اعضاکپس از آن

 دیارمان تبعیو از دنماییم  می رونیب ان خودیم د. ابواالسود گفت: او را ازیشکبه درازا 
. به ھر ندکو چه ب جا برودکه کست یمھم نما  یگر براینجا رفت، دیاز ا یم؛ وقتینک می

ند و اتحاد و الفت گذشته ک می دایمان رونق پیم و برنامه ھایشو می حال از شر او راحت
 گردد. می ما برقرار
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گفتار  ینیریست. مگر شین یر درستکف ،نیگفت: نه! به خدا سوگند، ا یرمرد نجدیپ
ه چگونه با آنچه آورده، دل مردم را کد یدان نمی د؟ مگرینیب نمی ش رایوایان شیو ب

ت ید، امنینکن یبه خدا سوگند! اگر چن شود؟! می رهیچھا  آن آورد و بر می بدست
 مسلطھا  آن انش بریرود، با گفتار و ببه کل عرب یاز قبا یکان ھر یرا او به میز د؛یندار
را در خانه  د و شمانیآ می شما ینند! آنگاه به سوک می یرویاو پ از یھمگ و شود می
ر کدھند. به ھرحال به ف می ه بخواھند، انجامک یارک نند؛ آن وقت ھرک می تان نابودیھا

 د.ین باشیر از ایغای  هچار
د تا یاو ببند یدرب را بر رو د وینک ید و زندانیشکر بیرا به زنجگفت: او  یابوالبختر

 شدند و مردند. ی، زندانر و نابغهیچون زھ یه شاعرانکطور رد. ھمانیبم
به خدا سوگند  ؛ستین یدرست ین ھم رأیگفت: نه! به خدا سوگند ا یرمرد نجدیپ

بسته به اطالع  یھا درب د، موضوع از پشتینک ید، او را زندانییگو می هکاگر چنان 
 آوردند واو را از دست شما، رھا می ورشیه بر شما کم یندار کرسد و ش می ارانشی

ه کد یشیندیبای  هسازند. چار می جنگند و شما را مغلوب می شمانند و بعد ھم با ک می
 ست. ین یدرست ین، رأیا

ه کارائه شد  یگریشنھاد دین دو نقشه مورد قبول قرار نگرفت، پیه اکپس از آن
 ردند.کب یرفتند و تصوی، آن را پذیھمگ

ام  هدیشیاندای  هه، گفت: من درمورد او چارکار مکتین جنایابوجھل بن ھشام بزرگتر
 یم. گفتند: این داشته باشیر از ایغای  هنم چارک نمی ه سوگند به خدا گمانک

 ست؟یم! بگو آن چکابوالح
م و به ینینژاد برگز یکو ن کچاب یله، جوانیه از ھر قبکنم ک می شنھادیگفت: پ
 نند و اوکباره به او حمله یکبه  یم. آن وقت ھمگیبدھای  هر برندیشمش یکدست ھر 

 میل تقسیان ھمه قبایم خون او صورت نیا را دری. زمیتا از شر او راحت شو شندکرا ب
جه به گرفتن یدر نت ؛ستیل نیھمه قبا جنگ با یارایشود و فرزندان عبدمناف را  می

 م.یپرداز می او را یز خونبھایو ما ن شوند می یاو راض یخونبھا
 د. یگو می ن مردیه اکن است یشنھاد، ھمین پیگفت: بھتر یرمرد نجدیپ

ش یندگان قریرد و نماکب یتصو ارانه راکتیجنا ین رأیا ه،کباالخره پارلمان م
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 ١شنھاد مصمم بودند.ین پیا یفور یاجرا یه براکبازگشتند  ھایشان به خانه یدرحال

 ج امبریهجرت پ
فرودآمد  یبا وح ÷لیگرفته شد، جبرئ ج امبریشتن پکبر یم قطعیه تصمکآنگاه 

گاه ساخت و خبریتوطئه قر از را ج امبریو پ اجازه ھجرت را از طرف خداوند به  ش آ
 ه ھر شبک یسترامشب بر ب«ن نمود و گفت: ییرد و زمان ھجرت را تعکشان اعالن یا

 ٢».، نخوابیدیخواب می
 یدرباره چگونگ رفت تا سقیرصدکوبش ابیمیدوست صم نزد ج امبر خدایسپس پ

با  مروزین ید: ما ھنگام گرمایگو میل ن عائشهیام المومن.ندکھجرت با او صحبت 
د. یآ می دارد ج ر گفت: رسول خداکبه ابوب یسکه کم یدر خانه نشسته بود سرکابوب

پدرو  :گفت سرکآمد. لذا ابوب نمی رکبه خانه ابوب ین وقتیدر چن ج امبریمعموًال پ
 یمھم ارکه کن یمگر ا  ،دیآ نمی ن وقتیشان در ایه اکگند ش! به خدا سویمادرم فدا

 ش آمده است.یپ
ه اجازه دادند، وارد شد و به کپس از آن آمد و اجازه ورود خواست؛ ج امبرید: پیگو

 ».نکرون یانت را بیاطراف«ر گفت: کابوب
 ت! فقط خانواده خودم درخانه ھستند.یگفت: پدر ومادرم فدا سرکابوب

 فرمود: به من اجازه خروج داده شده است. ج امبریپ
 من؟ یت! با ھمراھیگفت: پدرو مادرم فدا سرکابوب

 ٣.یفرمود: آر ج امبریپ
بازگشت و اش  به خانه ج ردند؛ رسول خداکت صحبت کپس از آن درباره نحوه حر

 تا شب، فرا رسد.  منتظر شد

 ج امبریمحاصره منزل پ
ای  هنقش یاجرا یبرا یتا شب مشغول آمادگ ش آن روز رایاران بزرگ قرکتیجنا

                                                 
 .۴۸۲تا  ۱/۴۸۰ابن ھشام  .١
 .۲/۵۲و زادالمعاد  ۱/۴۸۲ابن ھشام  .٢
 ۱/۵۵۳و اصحابه  یباب ھجرت النب یح البخاریصح .٣
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از ای  هازده نفرین نقشه گروه یا یاجرا یب شده بود. برایدرجلسه صبح تصوه کبودند 
ن گروه عبارت یه بودند. اکاران بزرگ مکتیه ھمه از جناکانتخاب شدند قریش  سران

 بودند از:
بن  . نضر۴ط، یمع ی. عقبه بن اب۳العاص،  یم بن ابک. ح۲. ابوجھل بن ھشام، ۱

بن  ی. اب۹. ابولھب، ۸، یمه بن عدی. طع۷اسود، . زمعه بن ۶ه بن خلف، ی. ام۵حارث، 
 ١. منبه بن حجاج.۱۱ه بن حجاج، ی. نب۱۰خلف، 

ردند و منتظر ماندند کرا محاصره  ج امبریاز اول شب، خانه پ د:یگو می ابن اسحاق
 ٢باره ھجوم ببرند.یکبخوابد و بر او  ج امبریتا پ

ت به انجام خواھد یموفقسه شومشان، با یه دسکداشتند امل کنان یھا اطم آن
ز یآمتمسخر یخطاب به ھمراھانش با لحن ستاد ویه ابوجھل، با غرور اک یید. تا جایرس

 د، پادشاه عرب و عجمینک یرویه اگر شما از او پکند ک می گمان )ج (گفت: محمد
اردن  یھا باغ مانند ییھا باغ شما ید شد و برایخته خواھید! و پس ازمرگ برانگیشو می

 د.یسوز می د و پس ازمرگ در آتشیشو می شتهکد ینکن نیخواھد بود و اگر چن
شب را در انتظار آن ھا  آن .نندک یخر شب عملسه را در قسمت آین دسیقرار بود ا

ت ن تحیوت آسمان و زمکارھا مسلط است و ملکلحظه گذراندند. اما خداوند بر تمام 
توان  نمی دھد و می ه پناهکتنھا خداست  ند؛ک می ه بخواھد،ک یارکفرمان اوست و ھر

رسول  یه بعدھا آن را براکرد کرا  یارکرا از عذاب او پناه داد. خداوند، ھمان  یسک
 رد:کبازگو  ج خدا

ِينَ ٱَ�ۡمُكُر بَِك  �ذۡ ﴿ ۡو ُ�ۡرُِجوَكۚ َو�َۡمُكُروَن َوَ�ۡمُكُر  �َّ
َ
ۡو َ�ۡقُتلُوَك أ

َ
ْ ِ�ُۡثبُِتوَك أ َ�َفُروا

ۖ ٱ ُ ُ ٱوَ  �َّ  .]۳۰األنفال: [ ﴾٣٠ ۡلَ�ِٰكرِ�نَ ٱَخۡ�ُ  �َّ
ه تو بودند تا یعل یشیچاره اند یافران در پکه کرا  یادآور آن زمانیامبر ! به یپ یا« :یعنی

و  له و چاره بودندیح یدر پھا  آن نند.کرون یا تو را بیشند کنند و بکر و حبس یرا دستگ تو
 .»ن چاره ساز استیخداوند بھتر ًنایقی رد؛کشه یاند زیخداوند ن

 

                                                 
 ۲/۵۲زادالمعاد  .١
 ۱/۴۸۲ابن ھشام  .٢



 ج سیرت رسول اکرم  ١٩٦

 ندک یم کاش را تر خانه ج امبریپ
باز ھم  ،ج امبریسه قتل پیبه اجرا در آوردن دس یش برایقر یرغم ھمه آمادگ یعل

فرمود: بر رختخوابم  سیبه عل ج امبریخوردند! در آن لحظه حساس، پست کش
 به تو یبیآسھا  آن ھرگز ازو بخواب!  ندازیب خود یرو ن روانداز سبز رایو ا بخواب

 کیافت و مشت خاکا شرھا  آن یھا صف رون شد ویب ج امبریپ آنگاه. .دینخواھد رس
ه اصًال او را ک یگرفت طورھا  آن را از ییناید و خداوند بیبرداشت و بر سرشان پاش

 خواند: می ه راین آیه اکرون رفت یب یدند و درحالیند

وَن  وََجَعۡلَنا﴿ ۡغَشۡيَ�ُٰهۡم َ�ُهۡم َ� ُ�ۡبِ�ُ
َ
ا فَأ ا َوِمۡن َخلۡفِِهۡم َسّدٗ يِۡديِهۡم َسّدٗ

َ
 ﴾٩ِمۢن َ�ۡ�ِ �

 .]۹یس: [
ن یو بدایم  ، قرار دادهیشان سدیو در پشت سِر ا یآنان سد یش رویدر پ ،ما«: یعنی

 ».نندیب یگرنمیو دایم  شان را گرفتهیچشمان ا یله جلویوس

درب  رفت و از سرکبه خانه ابوب ج نشست و رسول خداھا  آن ھمه ، بر سرکخاآن 
من قرارداشت، پناه یسمت  ه درکرون شدند و به غار ثور یباش  پشت خانه کوچک

 ١بردند.
قبل از ای  هه لحظکتا آن دن ھجوم بودندیرس نندگان به انتظار لحظه فراکمحاصره 

افت و یرا منتظر ھا  آن ،یمرد .اند هست خوردکه شکدن موعد، متوجه شدند یفرا رس
 م. یا شد؛ گفتند: منتظر محمدیعلت را جو

 کبر سرتان خا ج ا سوگند محمدد؛ به خدیست خوردکد و شیردکگفت: ضرر 
 ارش رفت.کد و دنبال یپاش

ه بر کدند یدند، دیشکشان را دست یسرھا یم؛ وقتیدیبه خدا ما او را ند :گفتند
 و غبار نشسته است. کسرشان خا

و  دهیخواب ج و گفتند: به خدا سوگند محمد ردندکاز سوراخ درب خانه نگاه 
ه کان نخوردند تا آنکشان تیبح از جان حال تا صیش انداخته است. با ایرا رواش  جامه

 گر فرصت از دستشان رفته بود.یاز رختخواب برخاست! اما د سیدند علید

                                                 
 ).۲/۵۲)؛ زادالمعاد (۱/۴۸۳ابن ھشام ( .١
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 ١.جاست ؟ گفت: خبر ندارمک )جمحمد(:دندیپرس سیاز عل

 درغار ثور
 ۶۲۲سپتامبر سال  ۱۳ا ی ۱۲بعثت برابر با  ۱۴صفر سال  ۲۷شب  ج رسول خدا

 ٢رد.ک کرا به قصد غار تراش  خانه یالدیم
، جزو سال ماه صفر نیم، ایرا از ماه محرم بدان یه آغاز سال قمرک یدر صورت

در نظر  ج امبریماه بعثت پ سال را از یشود؛ اما گر ابتدا می چھاردھم محسوب
ن را ی، گاه اسانیره نویعثت خواھد بود. عموم سب ۱۳نًا ماه صفر جزو سال یقیم، یریبگ

 یه بسکل است ین دلیرند. به ھمیگ می گر راید یدھند و گاه آن مبنا می مبنا قرار
ن ینند. لذا ما، ھمه جا بنا را بر اک می ب حوادث اشتباهیسان در ترتیره نویاوقات س

 محرم، آغاز سال است. ه ماهکایم  نھاده
در ھمه  ج ق رازدار آن حضرتیه رفکرفت  سرکبه خانه دوستش ابوب ج امبریپ

ه کم و با عجله از ردندک کرا تر سرکو آنگاه از درب پشت، منزل ابوبحال و ھر جا بود 
متوجه  یسکه کرده باشندک کتر یه را در حالکخارج شدند تا قبل از طلوع فجر م

 خروجشان نشود.
نند، لذا راه ک می را دنبالھا  آن یش به زودیدانست قر می ج امبریه پک یینجااز آ

د، یرس می یسکه ھمان ابتدا به ذھن ھر که را کنه در سمت شمال میمد یاصل
ه در کمن را یراه  یعنی مخالف آن بود؛  امالً که ک ندش گرفتیرا در پ یو راھواگذاشتند 

 شد. می ه واقعکقسمت جنوب م
دند. ثور، یه به ثور رسکمودند تا آنیل از راه را پیبًا پنج میتقر سرکو ابوب ج امبریپ

 یزخم ج آن حضرت کمبار یخ و ناھموار بود؛ لذا پا، سنگالبلند، صعب العبور یوھک
د پا گم رفت تا ر می ش راهیناره پاھاک یبر رو ج امبریه چون پکزگفته شده یشد. و ن

رد و به کاو را بر پشت خود سوار  سرکخاطر ابوب نیشد. به ھم یش زخمیند، لذا پاھاک
 ٣د.یوه رسانکشان را به غار ثور در فراز یا ،یسخت

                                                 
 .۲/۵۲و زادالمعاد  ۱/۴۸۳ابن ھشام  .١
 ۵۹، ص ۱ن جیرحمه للعالم .٢
 .۱۶۷ص  یخ عبدالله نجدیالرسول شره یو مختصر س ۱/۹۵ن یرحمه للعالم .٣
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 ار غاریدو 
ش یتا پ یگذارم داخل شو نمی به خدا گفت: سوگند سرکدند، ابوبیچون به غار رس
 سرکب ابوبیترت نیباشد، به من ضرر برسد. بد یزیه اگر در آن چکاز تو داخل شوم 

د، لباسش را پاره ید ییھا سوراخ نار غارکدر سرکرد. ابوبکز یشد و غار را تم اروارد غ
وارد شد و  ج امبریگفت: وارد شو. پ ج آنگاه به رسول خدا .را بست ھا سوراخ رد وک

 تمام سرکخوابش برد. ابوب یگذاشت و از شدت خستگ رکابوب یزانو یسرش را بر رو
ھا  آن هکمانده بود  یبسته بود، اما دو سوراخ باق شیھا لباس ازھایی  هکرا با ت ھا سوراخ

 ش بست.یرا با دو انگشت بزرگ پا
ازخواب  ج امبریه مبادا پکنیده شد، اما او ازترس ایاز داخل سوراخ گز سرکابوب یپا

 شدت درد او را مجال نداد؛ یان نخورد. ولکو ت ردکنترل کدار شود، خودش را یب
چه شده؟  د:یدار شد و پرسیب ج امبرین پیبنابرا .ختیامبر ریش بر چھره پیھا اشک

آب دھانش را به محل  ج امبریده شد. پیم گزی؛ پاتیپدر و مادرم فدا :گفت سرکابوب
 ١ن سان، دردش، آرام گرفت.یزد و بد یدگیگز

ن مدت عبدالله بن یدر ا ٢شنبه را در غار گذراندند.یکجمعه، شنبه و  یھا شب
و  کچاب ید: او جوانیگول ماند. عائشه می رفت و آنجا میھا  آن نزدھا  شب سرکابوب

ه کرد ک می آمد و چنان وانمود می هکماند، سحر به م می تا سحر آنجاھا  شب بود، کریز
د، یشن می شیقرھای  و برنامهھا  ه گذارنده است و ھرچه از نقشهکا شب را در میگو

ان یجر را درھا  آن رفت و می رکو ابوب ج امبریشب نزد پ یکیتار و در ردک می حفظ
 ه چوپان بود، شامگاه به طرف غارک رکره غالم ابوبیگذاشت. عامر بن فھ می اخبار روز

د و یدوش می ریش سرکو ابوب برد می غار یکرا به نزد سرکرفت و گوسفندان ابوب می
 ردند.ک می یرگوسفندان سپریشب را با ش

 پایینھا  آن .زد می را صداھا  آن آورد و می را شب گوسفندان یکیعامر با تار
 ٣رد.ک می ار راکن ی. عامر، در طول سه شبانه روز ھمدندینوش می ریآمدند و ش می

                                                 
ر ماند تا که ار سم در بدن ابوبکند واضافه شده ک می تین از عمربن خطاب رواین داستان را زریا .١

 .۲/۵۵۶ر کب یح باب مناقب ابیاه المصابکه باعث مرگ او شد. رجوع شود به مشکنیا
 ).۷/۳۳۶( یفتح البار .٢
 ۵۵۴، ۱/۵۳۳ یح البخاریصح .٣
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ن یاو از ب یتا اثر پاھا برد می گوسفندان را به دنبال عبدالله سام عامرین ایا در
 ١برود.

دند، از صبح ھمان یرا شن سرکو ابوب ج امبریه خبر ھجرت پک یش از ھنگامیاما قر
ردند، که ک یاقدامن یار شدند و اولک، دست بنندکرار بود توطئه خود را اجراء ه قکشب 

وتاه ک یشان بردند و مدتکشان ک ،عبهکنار کزدند و او را تا  کتکرا  سیه علکن بود یا
 ٢ند.ا جا رفتهکبه  سرکو ابوب ج امبریه پکابند یاو در داشتند، اما نتوانستند از او را نگه

 رفتند و در سرک، به خانه ابوببه دست آورند یزیچ سیموفق نشدند از عل یوقت
 جاست؟ ک: پدرت دندیاو پرس . ازرون آمدیر بکزدند؛ اسماء دختر ابوب

 ،پست و فحاش بود یه مردکجا رفته؟ ابوجھل کدانم  نمی گفت: به خدا سوگند
 ٣افتاد.ھایش  ه گواشوارهکزد  به صورت اسماءای  هضرب

اناتشان را جھت کتمام ام م گرفتندیتصم یاضطرارای  هجلس یان طیشیقر
د یه را تحت مراقبت شدکم یخروج یھا راه رند، لذا تمامیار گکآن دو ب یریدستگ

ه آن دو را، کھرکس  ه بهکب رساندند یھمان جلسه به تصو مسلحانه قراردادند و در
مقابل  مت صدشتر دریبه قای  هزیش بدھد، جایل قریند و تحوکر یا زنده دستگیمرده 

 ٤نفر بدھند. ھر
ردن کدا یو پ یریدستگ یھا، برا ابیاده و ردیاران، مردان پکب سوارین ترتیبد

به جستجو ھا  و تپه ھا کوه در ھا آن افتنی یج شدند و برایبس سرکو ابوب جامبریپ
از ای  هعددند. البته ینرسای  هجیشان به نتیھا تالش رغم تمام یپرداختند. اما عل

 ز به دست خداست.یھمه چ یول ش رفتند،یغار ثور پ یکیابان متخصص تا نزدیرد
در غار  ج امبریگفت: با پ می هکند ک می تیروا سرکاز انس از ابوب یامام بخار

 یگفتم: ا ج امبریشود؛ به پ می دهیدھا  آن یدم پاھایردم، دکبودم؛ سرم را بلند 
 نند؟یب می نند، حتمًا ما راکن نگاه ییبه خدا اگر به پا! امبریپ

 »ه سومشان خداست؟کدرباره دو نفر  یپندار می ر! چهکابوب یت اکسا«فرمود: 

                                                 
 ۱/۴۸۶ ابن ھشام.١
 ۱/۹۶ن یرحمه للعالم .٢
 ۱/۴۸۷ابن ھشام  .٣
 ۱/۵۵۴ یبخار .٤
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 ١»ست؟یه سومشان خداست، چک ینفر دوگمانت درباره «گر آمده: ید یتیدر روا
ابان یامبرش را عزت داد و ردیآن پ لهیسه خداوند بوکبود ای  هن معجزیقت ایدر حق

 ار غار فاصله نداشتند.ین دو یشتر، با ایه چند قدم بکبازگشتند  یزمانقًا یدق

 نهیر راه مدد
 یھا تالش استه شد وک یابیرد و از شدت و حدت ردکش کچون آتش جستجو فرو

و ھمراھش  ج جه ماند، رسول خداینت ید و بینرس ییھوده آنان به جایوقفه و ب یب
 نه شدند.یمد یمت به سویآماده عز
خو نرم  یمرد ،. اوندرده بودکر یرا به عنوان راھنما اج یثیقط لیعبدالله بن ارآنان 

ب را به او کمر رده و ھر دوکنان یبود، به او اطم که مشرکماھر بود و با آن یو راه شناس
شب دوشنبه اول  یوقت .دیایه پس از سه روز به غار ثور بکگذاشته بودند  داده و قرار

د، عبدالله با یفرا رس یالدیم ۶۲۲سپتامبر سال  ۱۶برابر با  یع االول سال اول ھجریرب
 آمد.به غار ثور ب کآن دو مر

ر و یبگ یخواھ می هکرا  ین دو سواریاز ا یکت! ھر یگفت: پد رومادرم فدا سرکابوب
 رد.کم یه بھتر بود، تقدکرا  یکیآن 

 رم. یپذ می ،متشیپرداخت ق ی: در ازافرمود ج امبریپ
چون  .رده بود، آوردکآن دو آماده  یه براکرا ای  هسفر برکوباسماء دختر اب

ره یه ھم دستگکبستند  می ه به سفرهک یھمان نخ -رده بودکسربند سفره را فراموش 
مربندش را ک -شد می له محافظتین وسیآمد و ھم آنچه در سفره بود بد می به حساب

ن او ی؛ بنابرانمودمربندش درست کا سربند سفره را از یره یرد و دستگکبه دو قسمت 
 ٢.دندیمربند) نامکن (صاحب دو یرا ذات الناطق

 تکحرھا  آن شیشاپیره به عنوان راھنما پیبن فھ ب به راه افتادند و عامرین ترتیبد
من) رفت، آنگاه به یبه سمت جنوب (ھا  آن برد؛ ابتدا با یرا از راه ساحلھا  آن  رد وک می

عموم مردم آشنا و  یه براکد یرس یآورد تا به راھ یه ساحل بود روکطرف غرب 
رفت  یرد و از راھکت کسرخ به طرف شمال حر یایمعروف نبود و سپس از ساحل در

                                                 
 .۵۵۸، ۱/۱۶ یبخار .١
 ۱/۴۸۶و ابن ھشام  ۵۵۵تا  ۱/۵۵۳ یح البخاریصح .٢
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 ردند.ک نمی ه معموًال مردم از آن عبورک
نام برده و  ،ردهکن سفر از آن عبور یدر ا ج ه رسول خداکرا  ییابن اسحاق جاھا

ناره کرا به ھا  آن ه برد و سپسکابتدا به طرف جنوب مگفته است: راھنما، آن دو را 
 ردند.کرا قطع  یدند و راه اصلیاز عسفان است، رستر  نییه پاک یساحل رساند تا به راھ

را به ھا  آن د گذشتند،یه از قدکنیو پس از ا برد» امج«از تر  نییرا از منطقه پاھا  آن آنگاه
» لقف«رد و از آنجا به کعبور » ه المرهیثن«و » خرار«رساند. آنگاه با آنان از  یراه اصل

به راه » نیالغضو یذ«چ یب پر پیگذشتند و از نش» محاج«چ یدند و سپس از پیرس
» جداجد«به طرف  سپسشدند، » شرک یذ« یه وارد وادکش ادامه دادند تا آنیخو
 ی، از واد»عھنت«ابان یآن از طرف ب ش رفتند و پس ازیپ» اجرد«ت نمودند و تا کحر

 آنگاه به سوی. دندیرس» دیعباب« یه به وادکش ادامه دادند تا آنیبه راه خو» سلم یذ«
از سمت راست » ه العائریثن«به بعد از  فرود آمدند و از آن» عرج« درند و رفت» فاجه«
» قباء«آنجا به دند و از یرس» رئم« یه به وادکبه سفرشان ادامه دادند تا آن» بهوکر«

 ١رفتند.
 ر راه:یاز حوادث مس یبرخ کنیو ا
آن را تا  یتمام آن شب و فردا هکند ک می تیروا سقیر صدکاز ابوب یامام بخار .۱

 یسکل شد و کت مشکحر افت و ادامهیم و چون گرما شدت یمودیمروز راه پین
نده که افیوه، ساکه بر فراز کبزرگ  یسنگ یرد، به سوک نمی تکھم در راه حر

ه کرا  کیوچکم یردم و گلکز یرا تم ییدر آنجا جا ج امبریپ یرفتم و برا  بود،
بخواب تا من اطراف را گفتم: شما  ج امبریردم و به پکم، فرش یھمراه داشت

ه او ھم به طرف کبرخوردم  ی، به چوپانه اطراف را بگردمکنم؛ رفتم ک یبررس
دم: یند. پرسکه آن استفاده یمانند ما از ساخواست  می آمد و می ھمان سنگ

ا از یه بود و کا اھل میه کرا نام برد  ی. (مردیفالن ؟ گفت: چوپانیستکی
 ؟یر داریا شیآ :دمینه) پرسیمد

 ؟یدوش می ما یا برایآ :. گفتمیگفت: آر
و ا .نک کوان پای: گرد و غبار را از پستان حمگفت . آنگاه گوسفندی آورد.یگفت: آر

ر آن ه دکبود  ج امبریاز پ ید؛ ھمراه ما ظرفیر دوشی، شمیداشته ھمراه ک یدر ظرف

                                                 
 )۴۹۲، ۱/۴۹۱ابن ھشام (.١
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دارش یب ،ده بودیچون خواب بازگشتم؛ ج امبریگرفت. نزد پ می د و وضوینوش می آب
 جامبریختم تا سرد شود و به پیر ریش یدار شد. آنقدر آب رویمنتظر ماندم تا ب ردم وکن

ا یآ :دیشدم و سپس پرس ین راضه مکد ینوشای  هبه انداز ج بنوش. آن حضرت :گفتم
 ١م.یت نشده است؟ گفتم: چرا و به راه افتادکوقت حر

ه ک، چنانردک می تکشان حریه پشت سر اکن بود یا سرکر راه روش ابوبیدر مس .۲
 یوقت ناشناخته؛ یجوان ج سرشناس است و رسول خدا یرمردیپ ،ا اویگو
 و ابوبکرست؟ کین مرد ید: ایپرس می سرکاز ابوب ،دید می آنان را یسک

 من است. ین مرد، راھنمایگفت: ا می
ن یا سرکابان است؛ اما ھدف ابوبیب ینماه منظورش راھکرد ک می شنونده گمان

 ٢دھد. می ت را نشانیو ھدا ریو خ یمعنو یھا راه هکبود 
 یاو زن دند؛یرس یمعبد خزاعام  همیه به خکآنان به راھشان ادامه دادند تا آن  .۳

داد؛  می نشست و به مسافران آب و غذا میاش  مهیخ نارکه معموًال کبود  کچاب
 ؟یدار یزیا چیدند: آیاز او پرس

و  یسالکچون خش م؛داد می داشتم به شما می یزیگفت: به خدا سوگند اگر چ
نار که کافتاد  یبه بز ج ن حال چشم رسول خداینداشت. در ھم یزیبود، چ یقحط

 مه بود.یخ
 ست؟ین بز چیا ام معبد! ید: ایپرس

 از گله مانده است. یو ناتوان یالغر به خاطرن بز یگفت: ا
 ر دارد؟یا شیفرمود: آ
 تر و ناتوانتر از آن است.الغر ،نیگفت: ا

 را بدوشم؟ آن یدھ می ا اجازهیفرمود: آ
 ، بدوش.یدیش دیھا پستان در یریت. اگر شی. پدر و مادرم فدایگفت: آر

گوسفندان  ید و نام خدا را بر زبان آورد و برایشکش را دست یھا پستان ج امبریپ
خواست و شروع به  یو ظرف بزرگ ردکوان را باز یح یرد و آنگاه پاھاکام معبد دعا 

ام  ه، ابتدا ظرف را بدنی. بعد از دوشه ظرف پر شدکد یرد و آنچنان دوشکدن یدوش

                                                 
 )۱/۵۱۰( یح بخاریصح .١
 )۱/۵۵۶( یح بخاریصح .٢
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دند و یآنان نوش ارانش داد؛یر شد. بعد از آن به ید تا سیاد تا شیر بنوشد. او نوشمعبد د
د تا ظرف پر یآنقدر شیر دوش هباردود و ینوش ج امبریر شدند. و پس از آن خود پیس

 معبد دادند و رفتند.ام  هبشد، آن را 
ه از کف یالغر و ضع یه شوھر آن زن (ابومعبد) با گوسفندانکنگذشت  یزیچ
را از ھا  این رد و گفت:کعجب د تیرھا را دیش یوقت ، آمد؛توان راه رفتن نداشتند یالغر

 ر نبوده است؟!یخانه ھم ش ر ندارند و دریه شکآنقدر الغرند  ،؟ گوسفندانیا جا آوردهک
 گفت و می ن و چنانیه چنکنجا آمد یابه ت کبربا یگفت: سوگند به خدا مرد

 ن و آن بود.یش ایھا حرف
گردند؛  می دنبال اوه ک باشد یشیقر د ھمان مردیابومعبد گفت: سوگند به خدا شا

ف نمود یغ او را توصیح و بلیفص ی. ام معبد با سخناننکم وصف یام معبد! او را برا یا
 یھا ویژگیدر باب  ،تابکان یه در پاکند! چنانک می را تماشا ج امبریا شنونده، پیه گوک
 م آورد.ین اوصاف را خواھی، اج امبریپ

ن یارش چنکه درباره کاست  یشیقرن، ھمان مرد یبه خدا، ا ابومعبد گفت: سوگند
ار را کن ینم و قطعًا اکم گرفته بودم او را مالقات یو من قبًال تصم و چنان گفتند

 ان مالقات وجود داشته باشد.کم امیخواھم نمود. اگر برا
 ن اشعار رایه با آواز بلند اکدند یرا شن یه بانگ سروشکدر ھمان وقت مردم م

 خواند: می

 العـــــرش خريجزائـــــهجـــــزي اهللا رب 
 

 رفيقـــــــني حـــــــال خيمتـــــــي ام معبــــــــد 
 

ـــــا نـــــزال بالبـــــــر   ارحتـــــــال بــــــهومه
 ج

 وأفلــــــح مــــــن أميســــــ رفيــــــق حممــــــد 
 ج

ــــــنكم ي اهللا ع وَ ــــــا زَ ــــــ م يصَ ــــــا لقُ  في
 

ـــــاذي   ـــــؤددوبـــــه مـــــن فعـــــال الحيُ  سُ
 

م ـــــاهتِ ت ـــــي كعـــــب مكـــــان فَ ن بن ـــــيَهِ  لِ
 ج

ـــــــــدو  ـــــــــؤمنني بمرص ـــــــــدها للم  مقع
 

ــــاهتا  ــــن ش ــــتكم ع ــــلُوا أخ ــــاوسَ  إنائه
 

 فـــــــإنكم إن تســـــــألوا الشـــــــاة تشـــــــهد 
 

ه از کبدھد  ین پاداش خود را به دو دوستیپروردگار عرش، بھتر ،خداوند: «یعنی
ردند. کوچ کت کر و بریفرود آمدند و با خ یمعبد گذشتند. آن دو به خوبام  همینار خک
، ه خداوندک یشود. شگفتا از فرزندان قص می باشد، رستگار ج ق محمدیرفھرکس  یآر
 یر قابل رقابت را از شما نگرفت و بر بنیسته و غیشا یھا خصلت و یوجود او سرور با
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ر راه مؤمنان است. و یه در مسکو فرخنده باد  کدخترشان مبار یعب مقام واالک
مان فراھم آورده است. از خواھرتان درباره گوسفند او و ظرفش یاھل ا یبرا ییمأوا

 .»خواھد داد یز گواھیوسفند نخود گ دید و اگر از گوسفند بپرسیبپرس
 یدام سو رفته است تا اینکه مردکبه  ج امبریم پیدانست نمی د: مایگول اسماء

ردند و به ک می ن اشعار را خواند ومردم او رادنبالیه آمد و اکن مییپا یان، از سویاز جن
 رونیه بکم یاو ھمچنان رفت تا از باال ،دندید نمی دادند وخودش را می آوازش گوش

نه یبه مد ج ه رسول خداکم یدیفھم ، میدیرا شن یآن مرد جنھای  سروده یشد. وقت
 ١رفته است.

از  یکید: در یگو می رد. سراقهکب یآن دو را تعق ،کدر راه سراقه بن مال .۴
ستاد ینار ما اک آمد وھا  آن از یه مردکنشسته بودم » مدلج یبن«جلسات قومم 

ردم کرکدم؛ فید یاھسییک ، ساحلنار ک، قبل کیسراقه! اند یو گفت: ا
 و ھمراھانش باشند! ج محمد

 محمد یدیه دک ھایی آن ن مرد گفتم:ھستند. به آ ھا ھمان هکدم ید: فھمیسراقه گو
ن جا رفتند. پس از آن یه از ھمکای  هدیرا د یو فالن یه فالنکستند، بلیارانش نیو 

ه اسبم را کزم گفتم ینکرفتم و به ام  هدر جلسه نشستم و برخاستم و به خانای  هلحظ
را برداشتم و از پشت ام  هرون ببرد و آن را پشت تپه نگاه دارد و منتظرم بماند؛ اسلحیب

ن گرفته بودم و لبه آن را در دست یزم یرا وارونه به سوام  هزیرون رفتم. نیخانه ب
ن یمرا به زمدم. اسبم یرس آنان یکیداشتم، سوار اسبم شدم و آن را تاختم تا به نزد

ه دوست نداشتم! اسبم را سوار کرون آمد یب یریبرخاستم و فال گرفتم، ت انداخت؛
 یه صداکشدم  یکنزدھا  آن قدر بهش رفتم تاآنیردم و پکن یفال توجھشدم و به 

دور را  یھا راه سرکمتوجه نبود، اما ابوب ج امبریدم. پیشن می را ج امبریتالوت قرآن پ
ت کدر حرھا  آن ه به طرفک ی. در حالردک می ھمواره به اطراف نگاهد و ییپا می زین

ن افتادم! برخاستم و متوجه ین فرو رفت و به زمیبودم، ناگاه ھردو دست اسبم به زم
از به سختی  ش رااسب، دستانند. کرون یش را بیھا تواند دست نمی ه اسبکشدم 

به آسمان بلند شد. دوباره فال گرفتم و  ،ه دود بودیه شبک ید و غباریشکرون ین بیزم
 ؛ستادندیاھا  آن اد زدم و امان خواستم.ین فریند در آمد! بنابرایھمان جواب ناخوشا

                                                 
 )۵۴و  ۲/۵۳زادالمعاد (.١
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 یبه موانع برم ردم وک می ریه در راه گک یرفتم. ھنگامھا  آن شیاسبم را سوار شدم و پ
 ن مرد باال خواھد گرفت!یار اک یگفتم: به زود می ، با خودمخوردم

 و اند. ردهکمقرر ای  هزیجا ،ندکر یه تو را دستگک یسک یبه او گفتم: قوم تو برا
ھا  آن هرا بام  هو اخبار مردم گذاشتم و زاد و توشھا  ان برنامهیرا در جرھا  آن سپس

 دار.بده یما را پوش راکردند؛ البته گفتند: کھم ن یرفتند. و سؤالیدادم، اما نپذ
ره یبن فھ سد؛ به عامریبنوی ھا نام م امانیخواستم برا ج امبرید: ھمانجا از پیگو

ن ینوشت. پس از ا نامه م امانیبرا یه پوستکت یرو ند، او برکار را بکن یدستور داد ا
 ١به راھش ادامه داد. ج رسول خدا

ما ھا  آن هک یم در حالیردکت کد: ما حریگو می سرکه ابوبکآمده  یگرید تیروا در
ه بر اسبش سوار بود، ما را کبن جعشم  کجز سراقه بن مال یسکردند. ک می رادنبال

 ؛ن مباشیگفت: غمگ دند؛ی! به ما رسرسول خدا یدم، گفتم: ایه او را دکن یھم د؛یند
 ٢ست.ا ما با ،خدا

ه کروند  می یریند و به مسیدم مردم در حال جستجوید: برگشتم، دیگو می سراقه
نجا یر را گشتم. این مسیه تمام اکد ی: برگردر رفته بود. گفتمیامبر خدا از ھمان مسیپ

 د.ینبود؛ برگرد یخبر
ان یرفت، اما در پادر اول روز به جنگش ه سراقه کنگونه بود یام آور خدا ای، پیآر

 ٣رد.ک یشان پاسداریا و ازان روز، نگھبان ھمسفران ھجرت شد ھم
ز به یاو نرد؛ که سردار قومش بود، برخورد ک سدهیدر راه به ابوبر ج امبریپ .۵

ر یدستگ یش اعالم شده بود، برایه از طرف قرکای  هزیبه جا یابید دستیام
او صحبت  روبرو شد و با ج با رسول خدا یآمده بود. و رونیب ج امبریردن پک
پس از مسلمان شدن  .مسلمان شداش  فهیھمانجا با ھفتاد نفر از طا رد وک

بست و به عنوان پرچم برافراشت تا اش  زهیآن را به ن را برداشت واش  عمامه

                                                 
رده بود کرا دنبال ھا  آن سراقه یرابغ بوده و زمان یکیمدلج نزد ی) محل اقامت بن۱/۵۵۴( یبخار .١

ھا  آن ه سراقه در روز سومکرسد  می ن به نظریغالبًا چن ۲/۵۳د باال رفته بودند:زادالمعاد یه از قدک
 رده است.کرا دنبال 

 ۱/۵۱۶ یبخار .٢
 )۲/۵۳زادالمعاد ( .٣
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 ١ند.کا را از عدل و داد، پریت و صلح و صفا آمده تا دنیه پادشاه امنکنشان دھد 
خانوار ھمراه بود، مالقات  ۸۰ه با ک یب اسلمیده بن حصیدر راه با بر ج امبریپ

و  ردکء را با آنان برپا نماز عشا ج ھمراھانش مسلمان شدند و رسول خداده و یرد. برک
 شان نمازخواندند.یآنان پشت سر ا

 آمد. ج امبریه پس از جنگ احد نزد پکآن  تا ان قوم خود ماندیچنان در م، ھمدهیبر
شام  یازمسلمانان از سفر تجارت یاروانکه با کد یر را دیدر راه زب ج رسول خدا .۶

 ٢رد.کم ید تقدیلباس سف سرکو ابوب ج ر به رسول خدایگشت. زب یبازم

 قباءورود به 
 ۲۳ن سال ھجرت برابر با یع االول سال چھاردھم بعثت و اولیرب ۸روز دوشنبه 

 ٣در قباء فرود آمد. ج رسول خدا یالدیم ۶۲۲سپتامبر سال 
امل از کسال  ۱۳امل شد و ک ج رسول خدا یسالگ ۵۳اد، یم و زکون ن روز بدیدر ا
ع یرا در نھم ربه بعثت آن حضرت کاست  یسانکه ین نظریگذشت. ا می شانیبعثت ا

 دانند. می لیپس از عام الف ۴۱االول سال 
پس از سال  ۴۱بعثت در رمضان سال  یند: ابتدایگو می هک یسانکاما بنابر قول 

گذشته  کروز از بعثت مبار ۲۲ا ی ۱۸سال و پنج ماه و  ۱۲ن روز آ در ل بوده است،یف
 بود.

گاه شدند ج خدا نه ازخروج رسولین مدکد: مسلمانان سایر گویعروه بن زب . آ
طاقت  یه گرماکماندند تا آن می نه منتظریداغ مدر آفتاب یرفتند و ز می ن ھر روزیبنابرا
 رد.ک می را مجبور به بازگشت مروز آنانین یفرسا

 یبازگشته بودند. مرد ھایشان خانه مسلمانان به ،یی طوالنروز پس از انتظار یک
د؛ یو ھمراھانش را د ج دور رسول خدا از ،رون مانده بودیب یارک یه براک یھودی

 شود؛ می یکنه نزدیند و به مدکش می ، سراب رایدیسف یکه از دور، کمتوجه شد 
د، یه منتظر آن ھستک یسرور گروه عرب! یاد زد: ایو فر ندکنترل کنتوانست خود را 

                                                 
 ).۱/۱۰۱ن (یللعالم ةرحم.١
 .۱/۵۵۴ند ک می ر نقلیاز عروه ابن زبت را ین روایا یبخار .٢
 ۱/۱۰۲ن یللعالم ةرحم .٣
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 آمد. 
 ١رون شتافتند.یو به ب ن مسلمانان اسلحه برداشتندیبنابرا
ده شد! مسلمانان یعمرو شن یله بنین قبیبر از بکو صدا و الله ا رد: سیم گویابن ق

ردند و کمالقات  او دارش شتافتند و باید یبر گفتند و براکالله ا یز از فرط خوشحالین
به  رمقدم گفتند ویامبر است، خوشامد و خیپ یکسته یه شاک یتیبه او با سالم و تح

 یو وح شان نازل شدیا برو آرامش، نه کیه سکن حال بود یدورش حلقه زدند. در ھم
 فرود آمد:

َ ٱفَإِنَّ ﴿  ﴾٤َ�ۡعَد َ�ٰلَِك َظِهٌ�  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ ٱوَ  لُۡمۡؤِمنَِ�ۖ ٱُهَو َمۡولَٮُٰه وَِجۡ�ِ�ُل َوَ�ٰلُِح  �َّ
 .]۴التحریم: [

سرشت و ویکل و مسلمانان نیت اوست و جبرئه خداوند، خودش دوسکن یقیبه «یعنی: 
 ».ندیبان اویخدا، دوست و پشتشتگان فر

رفتند، آن حضرت، مردم را به  ج د: مردم، به استقبال رسو ل خدایر گویعروه بن زب
بن عوف فرود آمد. روز دوشنبه و  عمرو یمحله بن د تا دریل گردانیسمت راست متما

ت و آرام کسا ج ان مردم برخاست و رسو ل خدایم سرکع االول بود. ابوبیماه رب
به  ،شناختند نمی ده بودند ویرا ند ج ه رسول خداکاز انصار  یبود. بعضنشسته 

بلند شد  سرکابوب ،شان را آزار دادید ایخورش یگرما ی، اما وقتدادند می سالم سرکابوب
را  ج ه ھمه رسول خداکرد؛ آن وقت بود کدرست  یه بانیاو سا یش برایو با عبا

 ٢شناختند.
 ینندگان شده بود. روز بکنه مملو از استقبال یمدھای  وچهکدر آن روز تمام 

 ،انیھودید. یده و نخواھد دیند خ خودینه ھرگز ھمانند آن را در تاریه مدکبود  یرینظ
مان ی، از تخداوند«ه گفته بود: کدند یشمان درا به چ یو صحت مژده حبقوق نب یراست

 ٣».فاران یھا کوه آمد و قدوس از
. گفته شده به خانه سعد بن لثوم بن ھدم رفتکدر قباء به خانه  ج رسول خدا

ه کسه روز در م سبطال یبن اب یح است. علیت اول صحیه رواکفرود آمد  سثمهیخ

                                                 
 ۱/۵۵۵ یبخار .١
 .۱/۵۵۵ یبخار .٢
 .)۳:۳فه حبقوق (یصح .٣
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 یپا و سپس با برگرداندھا  آن به صاحبان ،بود ج ه نزد رسول خداکرا  ییماند و امانتھا
ز به یو او ن وستیپ ج ه در قباء به رسول خداکنیاد تا انه به راه افتیمد یاده به سویپ

 ١لثوم بن ھدم رفت.کخانه 
، چھارشنبه و وشنبه، سه شنبهد یروزھایعنی  چھار روز در قباء ماند ج رسول خدا

 ٢پنجشنبه.
ن ین، اولیآن نماز خواند و ا ان نھاد و دریمسجد قباء را بن ج در آنجا رسو ل خدا

ن روز ورود یپنجم یشد. وقته پس از بعثت براساس تقوا ساخته کاست  یمسجد
امبر به دستور خدا سوار شد و یروز جمعه) پ یعنید (یبه قباء فرا رس ج امبریپ

و چون به  بودند، رفت ھایش داییه کنجار  یبن یشان بود و به سویپشت سر ا سرکابوب
شان را برداشته بودند، به استقبال آمدند و یرھایه شمشک ید، آنان در حالیآن محله رس

سالم بن عوف نماز جمعه را با صد نفر در  ینه رفت و در بنیرف مدآنجا به ط از
 ٣رد.که در داخل دره واقع شده، برگزار ک یمسجد

 نهیبه مد ج امبریورود پ
ثرب، یآن روز به بعد نام نه شد. از یپس از اقامه نماز جمعه وارد مد ج رمکرسول ا

 ةنیمد یواقع نام اختصار ه درکنه یافت و پس از آن به مدیر ییالرسول تغ ةنیبه مد
 است.  الرسول

و ھا  ن روز خانهیا تر است. درد روشنینه از خورشین روز مدینه، ایخ مدیدر تار
) کوچکدختران ( و خروش آمده بود بانگ الحمدلله و سبحان الله به وجد و باھا  وچهک

                                                 
 ۱/۱۰۲من یو رحمه للعال ۱/۴۹۳و ابن ھشام  ۲/۵۴زادالمعاد  .١
ح داده ین را ترجیز ھمین ی) و عالمه منصور پور۱/۴۹۴ت ابن اسحاق است: (ابن ھشام ین روایا .٢

شبانه روز در  ۲۴امبر یه پکر شده است کذ یح بخاری) اما در صح۱/۱۰۲ن یاست (رحمه للعالم
) و چھارده شبانه ۱/۵۵۵شب مانده است ( یه ده و اندکز نقل شده ی) و ن۱/۶۱( :م شدیقباء مق

ح یم تصریح داده است و خودابن قیم قول سوم را ترجی) و ابن ق۱/۵۶۰ت شده است (یز روایروز ن
 ،۲/۵۴امبر به قباء در روز دوشنبه و خروج او جمعه بوده است زادالمعاد (یه ورود پکرده است ک

ر از روز ورود و یشود غ می ده روز ،ن دو روزین ایه بکنست ید، ایآ ین مقوله برمی) آنچه از ا ۵۵
 روز نخواھد بود. ۱۲ش از یخروج؛ البته با احتساب آن دو روز ب

 ۱/۱۰۲ن یرحمه للعالم ۱/۴۹۴و ابن ھشام  ۲/۵۵زادالمعاد  و ۵۵۶و  ۱/۵۵۵ یبخار .٣
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 ١خواندند. می سرود یانصار از فرط خوشحال
ھای  تپه : ماه شب چھارده از فرازاین قرار است:خواندند، از  می ترجمه سرودی که

به درگاه ای  هنندکه دعاک یزمان تا دیرد؛ سپاس خدا بر ما واجب گردکوداع بر ما طلوع 
ه از کای  هرا با خودآورد یتو امر !یان ما مبعوث شده ایه درمکآن یا ند.کش یایخدا ن

 رد.کم یآن اطاعت خواھ
ه رسول کآرزو داشت ھا  آن از یکنبودند، اما ھر  یگرچه انصار، افراد ثروتمند

 رد، لگام شترش راک می عبورای  هھر خان نارک از ج امبریپ ؛به خانه او برود ج خدا
دفاع و  یبرا ینظر اسلحه و آمادگ ه ازکا یگفتند: به خانه و محله ما ب می گرفتند و می
 ..ه مأمور استکد ینکراھش را باز  :فرمود می ج امبریامل است. اماپکفظت از شما، حا

زد! اما  د و ھمانجا زانویرس یمسجد نبو یه به محل فعلکنیشتر ھمچنان رفت تا ا
 بار دوم به ھمانجا بازگشت و زانو رفت. باز یشتر بلند شد ومقدار .اده نشدیپ ج امبریپ

 آمد. پاییناز شتر  ج زد! رسول خدا
ز ین نینجار بود و ا یبن یعنی ج امبریپ یھا ی، محله دایه شتر زانو زده بودک ییجا
ن یرا او خودش دوست داشت بی؛ زدیشان گردانیب ایه خدا نصکبود یقاتیاز توف
وسته از رسول ید و به او احترام بگذارند. مردم پیاحترام نماھا  آن باشد تا به ھایش دایی
ول خدا بار سفر رس سیوب انصاریبرود؛ ابوا ھایشان ه به خانهکردند ک می تقاضا ج خدا

به آن را را گرفت و  لگام شتر ایشان سو اسعد بن زراره برداش  را با خود به خانه
 ٢شه ھمانجا بود.یه ھمکبرد اش  خانه

ھای  ازخانه یکدام کد: یپرس ج امبریه پکآمده  یبه نقل بخار ست انسیدر روا
، خانه من نیا الله!ا رسول یگفت: من  سوبیتر است؟ ابوایکنزد شاوندان مایاھل و خو
استراحت ما  یرا برا ییبرو و جا« :فرمود ج رسول خدا اش. ن ھم دروازهیاست و ا

                                                 
، ردهکه نقل ک یخوانده شده است، اما دالئل کن اشعار در روز بازگشت از تبویم گفته است: ایابن ق .١

 ینه سرودیامبر به مدیند روز ورود پیگو می هک ید: آنانیگو می نیھمچن یستند. ویرش نیقابل پذ
ننده کقانع  یلیبا دال یاما عالمه منصور پور ۳/۱۰زادالمعاد اند  ردهکخوانده شده است، اشتباه 

 ۱/۱۰۶ن ینه سرود خوانده شده است. رحمه للعالمیه ھنگام ورود آنحضرت به مدکند ک یدمکیتا
 ۲/۵۵، زادلمعاد ۱/۱۰۶ن یرحمه للعالم .٢
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 ١م.ید خدا برویبه ام د تایزیگفت: برخ». نکآماده 
فاطمه و ام  یعنیشان یسوده و دو دختر ا یعنی ج مبرایپس از چند روز ھمسر پ

و خانواده  سرکعبدالله فرزند ابوبمن به ھمراه یو ام ا سدیلثوم و اسامه بن زک
گر رسول خدا ینب دختر دیا زآمدند. ام  نهیبود، به مدھا  آن نیشه در بیه عاک سرکابوب

 ٢رد.که پس از جنگ بدر، مھاجرت کننزد ابوالعاص ماند و موفق به ھجرت نشد تا آ
را تب  سو بالل سرکآمد، ابوب نهیبه مد ج د: چون رسول خدایگو میل عائشه

 یدم: پدرم! حالت چطور است؟ ایوارد شدم، پرسھا  آن بر :دیگرفته بود. گو یدیشد
 خواند: می ن شعر رایآورد، ا می فشار سرکتب به ابوب ید: وقتی؟ گویا چگونه !بالل

ـــــــه ـــــــريء مصـــــــبح يف أهل  كـــــــل ام
 

ـــــــــه  ـــــــــن رشاك نعل ـــــــــوت أدين م  وامل
 

ه مرگ به او از بند کند ک می صبحاش  ان خانوادهیدرم یس، درحالکھر: «یعنی
 ».تر استیکفشش نزدک

 چنین  ه بود،یه گریشتر شبیه بک یآواز رد، باک می شکفرو سو چون تب بالل
 خواند: می

 ةأال ليــــت شــــعري هــــل أيبــــتن ليلــــ
 

 جليـــــــــــلوبـــــــــــواد وحـــــــــــويل إذخر 
 

 ةهـــــــل أردن يومـــــــا ميـــــــاه جمنـــــــو
 

 طفيـــــــلو ةوهـــــــل يبـــــــدون يل شـــــــام 
 

ه به صبح آورم کم یدر وادرا  یاست شبن کا ممیه آکدانستم  می اشک یا: «یعنی
ا یه آکدانستم  می اشک یل باشد و ایاذخر و جل یاھان خوشبویه اطرافم گک یرحالد

وه کرد دو ان داکا امینم و آیبب است) را ییمجنه (اسم جا ھای آب ین است روزکمم
 ».نم؟کگر تماشا ید بار یکل را یطفشامه و 

فرمود:  ج امبریان قرار دادم. پیو را در جررفتم و ا ج امبرید: نزد پیعائشه گو
 یما محبوب بگردان و آن را جا یشتر برایب یه و حتکبه اندازه م نه رایپرودگارا! مد«

 یوبا ن وکت یت عناکبر ش)ھا پیمان و در صاع و مد (وزن و قرار بدهما  یبرا یتندرست
 ٣».آن را به حجفه منتقل فرما

                                                 
 ۱/۵۵۶ یبخار .١
 ۲/۵۵زادالمعاد  .٢
 )۱۸۸۹ث (یحد ی،بخار .٣
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 د.یان رسیبه پا کیدوران دعوت م در ج نامه رسول خداینجا زندگیتا ا

 نهیدرمد یزندگ
 م:ینک یم بندیبه سه مرحله تقس نه رایدر مد ج امبریپ یم دوران زندگیتوان یم
پس  یکی ھا پریشانیو  ھا اضطرابه در آن کاست ای  همرحل ،ن مرحلهیاول -۱

و ھا  نهنه فتیو در داخل مد ندکاف می هیارانش سایشان و یا یگبر زند یگریازد
نه ھجوم یز به مدین یدشمنان خارجشد؛  می جادیبر سر راه دعوتش ا یموانع

ه در یبیا انعقاد صلح حدن مرحله تینند. اکن کشه ین دعوت نوپا را ریتا ا آوردند
 افت.یادامه  یقعده سال ششم ھجریماه ذ

با سران بت پرست صلح  ج امبرین مرحله پیو آتش بس؛ در ھم مرحله صلح -۲
ه در سال کافت. فتح میان ین پایخون یھا درگیری و ھا جنگ هکنمود و با فتح م

شاھان را به اسالم دعوت  ج امبرین مرحل پیبوده است و درھم یھشتم ھجر
 نمود.

ل به یندگان قباین مرحله نماین خدا؛ در ایمردم به د یمرحله ورود گروھ -۳
 ن مرحلهیمان صلح بستند. ایا پیآمدند و مسلمان شدند  ج امبریحضور پ

 افت.یادامه  یازدھم ھجریع االول سال یامبر در ربیپ یان زندگیتاپا

 نه در زمان هجرتیوضاع و احوال مدا
تالش  یعنیه ھجرت کست؛ بلیو استھزاھا نھا  نجهکاز ش ییمفھوم ھجرت فقط رھا

وجود  یت و آزادیآن امن ه نسبتًا درک ینو در شھرای  هجاد جامعیا یبرا یارکو ھم
ه یه توان و قدرت داشت، فرض و الزم بود در پاک یمسلمان ن بر ھریداشته باشد. بنابرا

 ند.کآن تالش  یم و حفاظت و سربلندکیتح یم باشد و براید سھین وطن جدیا یزیر
جامعه  یھمه در سازندگ یشوا و رھبر و راھنمایپ ج ه رسو ل خداکست ین کیش

 داشت. رشان قرایچرا در دست ا بود و زمام ھمه امور، بدون چون و
ن سه یازا یکه ھر کبود  نان آن روبروکنه با سه گروه از سایدر مد ج رسو ل خدا

در ارتباط با ھر  ج ب رسول خداین ترتیفرق داشت و بد یگریگروه به تمام معنا با د
 یه از سوک ییھا چالشل و یه با مساکداشت  یمتعدد لینه، مساینان مدکدسته از سا

 امًال تفاوت داشت.کگر با آن مواجه بود، یسته ددو د
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 ن سه گروه عبارتند از:یا
 باد. یراضھا  آن ھمه از ،ه خداوند بزرگکشان یسرشت اویکاران مخلص و نی .۱
 اورده بودند، اما ازیمان نیبعد از ھجرت ا یشان حتیه ھنوز به اکن کیمشر .۲

 نه بودند.یل مدیقبا
 .انیھودی .۳

ط یت و شرایه وضعکن بودیارانش داشت، ایدر ارتباط با آن حضرت ه ک یالف: مسائل
اگر چه  ا آن خو گرفته بودند، تفاوت داشت؛ه بکدر مآنان، ه ک یطیبا شرا یلکنه به یمد
 یمتعددھای  اما درخانه ھدف جمع شده بودند، یکلمه و ک یک ه به دورکم در
و  یچ آزادیدرجامعه ھف و مطرود از جامعه بودند و یه مغلوب، ضعکنده بودند کپرا

جاد یه توان اک ییبود تا جاھا  آن ت به دست دشمنانیمکنداشتند و قدرت و حا ینقش
آن تمام  ه درکنند کجاد یاای  هتوانستند جامع نمیاین رو  نداشتند. از را یدیجامعه جد

م ینیب می هکن علت است یبگذارند و به ھم اجرا به مرحله را یاجتماع بشر یازھاین
 یاخالق و دور یھا خوبی و یکیق به نیو تشو یل اسالمح اصویبه توض کیمھای  سوره

 ، منحصرشده بود.ھا زشتی و ھا پستی از
مسلمانان بود و خودشان مستقًال و بدون  ت از آن خودیمکنه قدرت و حایدر مد اما

فراھم شد  یصتفرھا  آن یه براک، بدان معنا بود نیردند. اک می یزندگای  هطریچ سیھ
، یاسی، سی، اقتصادیزندگھای  و برنامه ینگ و آبادانچون فرھ یلست با مساییبا می هک
، اخالق و ز عبادتیامل از نظر حالل و حرام و نک یسازکجنگ و پا ،، صلحیومتکح

 روبرو شوند. یزندگھای  ل و برنامهیر مسایسا
ه در کل بدھند کیتش یاسالمای  هه جامعکده بود ی، وقت آن فرا رسطین شرایبا ا

و  ی، برترر جوامعیھر نظر بر سا متفاوت باشد و از یبا جامعه جاھل یتمام مراحل زندگ
 ،ه به خاطر آن مسلمانانکباشد  یجه دعوتیه ثمره و نتکای  ه؛ جامعاز داشته باشدیامت

 رده بودند.کسال تحمل  ۱۳را در مدت  ھا سختی و ھا عذاب نجه وکانواع و اقسام ش
ماه و  یکا یروز  یکدر ای  هن جامعیل چنکیه تشکست یده نیخردمندان پوش بر

ن و یه درآن قوانکخواست  می یادیر زمان زیه ناگزکن نبود، بلکسال ممیک یحت
ان یرد و نمایل بگکش کاند کو اند نه شودینھادھا  آن درعمق فرھنگ و تمدن ھا، برنامه

ن یا یاجرا یبرا  ج امبریمتعال و بزرگ بود و پ ی، خداین قانونگذاریل ایفکگردد. 
 و بر اساس آن مسلمانان را رده بودکام یت قیغ و تربیارشاد و تبل ز به منظورین و نیقوان
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 د:یگو می ه قرآنکرد، چنانک می تیترب

ِيٱُهَو ﴿ ّمِّ�ِ ٱَ�َعَث ِ�  �َّ
ُ
ْ َعلَۡيِهۡم َءاَ�ٰتِهِ  نَ  ۧۡ� َوُ�َزّ�ِيِهۡم َوُ�َعّلُِمُهُم  ۦرَُسوٗ� ّمِۡنُهۡم َ�ۡتلُوا

بِٖ�  ۡ�ِۡكَمةَ ٱوَ  ۡلِكَ�َٰب ٱ  .]۲الجمعة: [ ﴾٢�ن َ�نُواْ مِن َ�ۡبُل لَِ� َضَ�ٰٖل مُّ
رد تا کاز خودشان مبعوث  یامبریپ ،ھا ن درس نخواندهیه در بکاست  ییاو، خدا«: یعنی

 ».اموزدیمت بکتاب و حکد و به آنان یه نماکیند و آنان را تزکتالوت ھا  آن یاتش را برایآ

ردند و ھمواره خودشان را کن را قبول ین قوانیدل و جان، ا با ج اران آن حضرتی
 د:یگو می شدند. قرآن می ن جھت شادمانیا آراستند و از می امشکبه دستورات و اح

 .]۲األنفال: [ ﴾َزاَدۡ�ُهۡم إِيَ�ٰٗنا ۥ�َذا تُلَِيۡت َعلَۡيِهۡم َءاَ�ُٰتهُ ﴿
 ».گردد می مانشان افزودهیشود، بر ا می بر آنان تالوت، ات خدایه آکو آنگاه «: یعنی
از ین ن به اندازهیست، بنابرایحث ما نموضوع ب ن مسائل،یل ایه طول و تفصکز آنجا ا

 م.ینک می و به اختصار بسنده
در ارتباط با مسلمانان با آن روبرو بود و  ج امبریه پکبودای  هن مسئلیبزرگتر ن،یا

قدم به قدم،  ت رایه بشرکن بودیز ھمین یو رسالت محمد یدعوت اسالم یھدف اصل
 را بسازند.  ید تا جوامع اسالمیمسلمان نما

ن و یادیه بنیه قضکنبود؛ بلای  هیه حاشیان و قضیجر یکن، یه اکناگفته نماند 
معقول به   امالً کجه مطلوب در آن، یبه نت یابیدست یگذشت زمان، برا هکبود  یمھم
 د.یرس می نظر

اشانه خودشان که در خانه و ک یسانکگروه  یکنه، دو دسته بودند: یمسلمانان مد
ای  هو دغدغ یچ نگرانین بابت ھیبردند و اموالشان در دستشان بود و از ا می بسر

 نداشتند.
 یقیعم ینه، عدات و دشمنکیتنفر،  یزمانریه از دکن گروه، انصار بودندیا
 انشان وجودداشت.یدرم

گفتند. آنان  می ه به آنان مھاجرکتازه وارد و مھمان بودند  یگروھ ھا، این نارکدر 
رده و فقط خودشان را نجات داده بودند و کاشانه شان را رھا کتمام اموال و خانه و 

ن یموزانه خود را تأر یازھایه نکردندک نمی دایھم پ یارکنداشتند و  یگریپناھگاه د
نبود و ھر  کتعداد مھاجران اند یاز طرف ؛امرار معاش نداشتند یھم برا یند و مالینما

را به تمام مؤمنان اجازه و اعالن ھجرت داده شده یشد. ز می ت آنان افزودهیروز برجمع
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توازن  یل به زودین دلینبود. به ھم ینه، شھر ثروتمندیه مدکداست ین پیبود. از قرا
مخالف  یروھایه نکقرار گرفت  یسخت یتین رفت و در چنان وضعیآن از ب یاقتصاد

ل ین دلیقرار دادند؛ به ھم ینه توز، اسالم و مسلمانان را در محاصره اقتصادکیو
 د.یسخت و ناگوار گرد یط زندگیو شرا اب شدیمکنه یمد یواردات یاالھاک

 بشمار یف اصلیطواھای  ه از شاخهکبودند  یانکنه، مشرینان مدکدسته از سا یک
ه کمتردد و دو دل بودند ھا  آن از یو بعض مسلمانان نداشتند برای  هرفتند و سلط می

 ر!یا خینند ک کشان راترین آباء و اجدادیا دیآ
ه یھم علای  هلیرنگ و حیدل نداشتند و ن اسالم در بر ضد یو عداوت یدشمن ،ھا نیا

ه مسلمان شدند و در راه اسالم، کد یشکن یلذا طول دند؛یچ نمی اسالم و مسلمانان
 ین گروه افرادین ایاست: در ب یش گذاشتند.گفتنیاخالص و استقامت از خود به نما

 مخالف بودند. اما توان مقابله و ابراز عداوت را ج امبریه قلبًا و به شدت با پکودندب
و محبت  یمجبور بودند ابراز دوست یانکو م یه به خاطر شرائط زمانکبلنداشتند؛ 

ای  هفیه قبًال پس از جنگ بعاث، دو طاکبود  ین گروه عبدالله بن ابینند. در رأس اک
فه ھرگز ین دو طایش از او، ایه پک یرفته بودند. درحالیپذ یاوس و خزرج او را به رھبر

ز یتپارچه نشده بودند و ھمواره با ھم، جنگ و سیکمتفق و  ،فرد یکاست یبر ر
 داشتند.

واھرات ساخته بودند تا او را از طال و ج ی، تاجیعبدالله ابن اب ینه، برایمردم مد
آستانه پادشاه شدن بود  . او، درنندیبه عنوان پادشاھشان برگز نند و او راک یگذارتاج

و قومش از اطاعت او منصرف شدند. عبدالله  ش آمدیپ ج ه رسو ل خدایه ناگاه قضک
ن به شدت با یرده است. بنابراکش را غصب یپادشاھ ج امبر اسالمیمعتقد بود پ یبن اب

 او نامساعد بود و ی، براطیه شراکرد و از آنجا ک می خالفتو م یدشمن ج امبریپ
گردد، ناچار شد پس ازجنگ بدر  یکشر ج امبریپ ت بایمکتوانست در قدرت و حا نمی

 هکآمد  می شیش پیبرا یو ھرگاه فرصتافر بود کند، اما قلبًا کتظاھر به اسالم 
ه به کداشت ھم  یارانی ،یرد. وک نمی یوتاھکند، ک یارک ج امبریه پیتوانست عل می
و در  دندیشک می را یلحظات انتظار چنان یویدن یھا مقامت از یل محرومیدل

ند نمود می را اجراھایش  ردند و نقشهک می یارکاو ھم با ،آمد می ه به دستک ییھافرصت
ف یه مسلمانان ضعکگرفتند  می شیدر پ یمواضعو چه بسا در حوادث گوناگون، 

 ھایشان نقشه یردند و ناخواسته در اجراک می تیرا حماھا  آن رت،یم بصکمان و یاال
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 شدند. می میسھ
به حجاز پناھنده  ،ھا آشوری ان ویه در زمان جنگ رومکان بودندیھودی ،گروه سوم

بودند؛ اما  یقت عبرانیحق درھا  آن ،مین باره سخن گفتیدر ار شتیه پکشده بودند؛ چنان
دن و سخن گفتن و فرھنگ و تمدن، رنگ یوه لباس پوشیپس از آمدن به حجاز در ش

 انتخاب یعرب یھا نام ف خود،یافراد و طوا یه براک ییتا جا به خودشان گرفتند یعرب
 .نمودند می بر قرار یشاوندیو خو ییزناشو یوندھایپ ھا، عرب با یردند و حتک می

 با  ه اصالً کرده بودند کحفظ ای  هگونرات باز ھم نژادشان را بیین تغیرغم ھمه ا یعل
ا رھا  عرب داً یدند و شدیبال می تیھودیو  یلیخته نشده بودند و به نژاد اسرائیآمھا  عرب
 و ساده لوح و پست و عقب مانده ی) و وحشسواد ی(ب یرا امھا  آن ردند وک می ریتحق
ه ک یشان مباح است و ھر طور یبرا ،ه اموال اعرابکدند و معتقد بودند ینام می

 نند. کآنان را چپاول ، توانند می بخواھند

ْ لَۡيَس َعلَۡيَنا ِ� ﴿ د:یفرما می متعال یخداچنانچه  ّمِّ�ِ ٱقَالُوا
ُ
آل عمران: [ ﴾لٞ َسبِي نَ  ۧۡ�

۷۵[.  
 ». ستین یچ عتاب و عقابیسوادان ھیرا در باب ب ما :گفتند یم«: یعنی

ن ما یرو دیده و پیه ھم عقکھا  عرب گفتند: ما به خاطر خوردن اموال می یبه عبارت
نشان یار دغ و انتشیھم در تبلای  هشور و حماسھا  این .م شدیستند، مؤاخذه نخواھین

نمانده بود؛  یزیره چیو غ یسینوذیشان جز فال و سحر و افسون و تعو نینداشتند و ازد
 یتصورم یروحان یشوایلت و پیفضو باسواد و با یفرھنگ ن حال باز ھم خودشان رایا با
جات یشت، ماھر و متخصص بودند و تجارت سبزیومع ارکسب و کفنون  ردند. آنان درک

جات یگرفت. آنان لباس و سبز می به دست آنان صورت ھا لباس و خرما و شراب و انواع
 ردند و ازک می زین یگرید یارھاک ؛نمودند می ردند و خرما صادرک می و شراب وارد

ردند و ک نمی ده بسندهین ھمه فای. آنان به اگرفتند می دهیچند برابر فاھا  عرب
 رواج داشت.ھا  آن انیدرم زین یرباخوار

 تاان بدھند یحه سرایبه شعرا و مد ،ه آنانکدادند  می آنان به بزرگان عرب قرض
ند و یھوده صرف نمایب یھا راه وام را در یھا پولن سان ینند و بدک یخوانشان ثنایبرا

 کمال یو پس از چند سال گرفتند می به رھن راھا  عرب شت و زراعتکو ھا  زمین آنگاه
ز بودند و ھمواره ینن یسه گر و توطئه چیرنگ باز و دسیان، نیھودیشدند.  می آن
ن طوائف عرب یو عداوت را ب یشان بود و آتش دشمنیاصل، شغل یارکانت و فسادیخ
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انه ینمودند و آنچنان مخف می یک، تحرگریآنان را بر ضد ھمد ردند وک می شعله ور
 شدند. ھمواره نمی ه قبائل و طوائف عرب متوجهکدند یچ می سهیرنگ و دسین

ت یبشران بدخواه یھودیه دستان شوم کشعله ور بود ھا  عرب نیب ینیخون یھا جنگ
ردند آتش جنگ رو به ک می ان ھرگاه احساسیھودی؛ ل و آلوده بودیدخ ھا جنگ در آن

 شدند و جنگ را شعله ور می ردن جنگکشعله ور  یاست، دوباره در پ خاموشی
با خودشان ھا  عرب نندینشستند تا بب می به تماشای ھا گوش ردند و خودشان درک می
به بزرگان  یه به عنوان وام ربوکھنگفتشان  یھا پولان با یھودی ینند. آرک می چه

ار کن یرا با ایز ؛خاموش گرددھا  آن نیگذاشتند آتش جنگ در ب نمی دادند، می اعراب
شد و  می تشان بھتر حفظیھودی یان و ھستکی یکید، یگرد می بشانیدو منفعت نص

 ه دستب ید و ثروت فراوانیگرد می ب آنانیاز راه ربا نص یه پول گزافکنیا یگرید
 آوردند. می

 ن بودند:کمشھور سا یھودیله یثرب، سه قبیدر 
 نه بود.یدر داخل مد ھایشان ان بودند و خانهیمان خزرجیه ھم پکنقاع: یق یبن -۱
ه یمان بودند و در حاشیان ھم پیله با اوسین دو قبیظه: ایر و بنو قرینض یبن -۳و۲

 ونت داشتند.کثرب سی
ن اوس و خزرج بودند، در جنگ یب یھا جنگ یعامل اصل یزمانریه از دکل ین قبایا

 ردند.ک یارکمانانشان ھمیبا ھم پ ،ز با جان و مالیبعاث ن
با نه توزانه و کی یان به اسالم و مسلمانان با نظریھودیه کبود  یعیطب ،نیا ؛یآر

متعصب و قوم  ینان مردمله آنان نبود و آیاز نژاد و قب ج امبریرا پیز حسادت بنگرند.
نند. کرا حفظ  افت و نتوانستند آرامش خودیاھش نک ،آنان ی. لذا تعصب نژادگرا بودند

نده به کپرا یھا قلب ردنک یکن مردم و نزدی، به اصالح بیدعوت اسالم یاز طرف
رد و ھمه را به التزام و ک می را خاموش ھا دشمنی خواند و آتش می گر فرایھمد

 ساخت. می دیزه نگه داشتن اموال مقکیو پا یحال ل خوارارھا و ک در یامانتدار
شدند و در  می با ھم متحد و دوست یثرب به زودیه قبائل کن بود یا ھا، این جهینت

 رونق یان بیھودی یب بازار تجارتیترت نیافتند و بدی می ان نجاتیھودیجه از چنگال ینت
گشتند.  می ان بود، محرومیھودیه اصل و محور ثروت ک یشد و از سود اموال ربو می
ه کبپردازند  یاموال یند و به حسابرسیثرب به خود آیه قبائل کاحتمال داشت  یحت

شان یھا باغ و مزارع وھا  زمین بین ترتیگرفته بودند و بدھا  آن ق ربا ازیان از طریھودی
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ثرب یل یقبارا در برابر سود ربا، از ھا  آن ان،یھودیه ک ییھا باغ وھا  زمین رند،یرا پس گ
 گرفته بودند.

ردند دعوت کن یقیه ک برآمدندن معادالت یدر صدد حل ا یاز ھمان روز ،انیھودی
ه یدًا علیل شدین دلیبه ھم داده است؛ ز خود قرارکثرب را محل استقرار مری، یاسالم

 ردند.ک می یابراز عداوت و دشمن ج امبر خدایپ
. اگر چه نه شروع شدیبه مد ج امبریپ ن روز ورودیاز اول ھا دشمنی و ھا عداوت نیا

ه ین صفیومنت ام المین روایھود از ای ی. دشمننندک یارا دشمنکنتوانستندآش یمدتتا 
 گردد: می به وضوح روشن
ه او گفته کاند  ردهکبن اخطب نقل  ییه دختر حیبه من از صف د:یگو می ابن اسحاق

ه ک ییاسر بودم تا جایم ابویعمونیز برای پدرم و برای ن فرزند یمحبوبتر ،است: من
گذاشتند  می ه او راکردم مگر آنک نمی از فرزندانشان مالقات یکینار ک ھرگز آن دو را در

 ینه آمد و در قباء در محله بنیبه مد ج امبر اسالمیپ یگرفتند. وقت می و مرا به آغوش
ش یو پ اسر صبح زودیم ابویبن اخطب و عمو ییبن عوف بار انداخت، پدرم ح عمرو

. د بازنگشتندیشدند و تا غروب خورشرون یازطلوع آفتاب از خانه به قصد مالقات او ب
 زان راهیند و افتان و خسل بودک وفته وکه خسته و کبازگشتند  یدرحالھا  آن د:یگو
دام از شدت اندوه و کچیسوگند به خدا ھ دم؛یدوھا  آن شه به طرفیمانند ھم. رفتند می

ھمان ، او اید: آیگو می اسر به پدرمیدم ابوید: شنیردند. گوکن یبه من توجھ یخستگ
 ه ھمان است.کبه خدا  سوگند است؟ پدرم گفت:

 ، گفت: پسیآر:؟ گفتین داریقیو  یشناس می ا او را خوبیاسر گفت: آیابو
 ١نم.ک می یبا او دشمن ،به خدا تا زنده باشم ؟ گفت: سوگندینکار کچه  یخواھ می

رده، گواه کنقل  سه درباره مسلمان شدن عبدالله بن سالمکز ین یت بخارین روایا
 یوقت ھود بود؛ی یلمار از عینظ یب یدانشمند عبدالله بن سالم،. ن موضوع استیا

ر فرود آمده، به نجا یه درمحله بنکد ید و فھمیثرب را شنیبه  ج خبر آمدن رسول خدا
 راھا  آن امبران، پاسخیتنھا په کد یپرس یاو سئواالت آمد و از ج سرعت نزد آنحضرت

مان آورد و یدرھمان لحظه و ھمانجا ا ،دیرا شن ھا جواب هکن یھم ،یدانستند. و می
ھا  آن ه ازکش از آنیدروغگو ھستند؛ اگر پ یقوم ،انیھودی :گفت ج برامیسپس به پ

                                                 
 )۵۱۹و  ۱/۵۱۸ھشام (ره ابن یس.١
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دن یپس از شنھا  آن بشنوند، ، خبر مسلمان شدنم راینکت من، سئوال یدرباره شخص
 بندند. می و افتراھا ھا تھمت خبر به منن یا

. مدند و عبدالله به درون خانه رفتان آیھودیان فرستاد. یھودیبه دنبال  ج امبریپ
 د:یپرسھا  آن از ج خدا رسول

ن ما، فرزند یاست؟ گفتند: داناتر ین شما چگونه فردیعبدالله بن سالم در ب
ه گفتند: سردار ما و فرزند کآمده  یر لفظن ما. و دین ما و فرزند بھتریبھتر  ن ما،یداناتر

ن ما و ین ما، برترین ما و فرزند بھتریبھتر :هکگر آمده ید یسردار ماست. و در لفظ
 ن ما.یفرزند برتر

ا ید؟ آنان دو ینک می ارکفرمود: اگر اومسلمان شود، شما چه  ج امبریپس از آن پ
 ن به خودش پناه دھد. یاو را از ا ،سه مرتبه گفتند: خداوند

ه معبود کدھم  می یمد و گفت: گواھرون آیخانه پنھان شده بود، ب ه درکعبدالله 
ن ما ین ما، فرزند بدتریامبر اوست. آنان گفتند: بدتریپ ج ست و محمدیجز الله ن بحقی
جماعت  یه عبدالله گفت: اکگرآمده ید یرون رفتند. و در لفظیھمان حال ب و در

 یست شما به خوبیجز او ن ییه خداک ه سوگند به اللهکد یاز خدا بترس !انیھودی
 خته شده است. یامبر خداست و بحق برانگیپ ،ن شخصید ایدان می

 .١ ییگو می گفتند: دروغ
 نه بود.ین روز ورود به مدیان در نخستیھودیاز رفتار  ج امبرین تجربه پین، اولیا

مواجه بود و ھا  آن با ج ه رسول خداکنه) بود یثرب (مدی یمسائل داخلھا  این ھمه
ه کمخالف اسالم بود  یروینترین  و قدرتمندترین  ش، سرسختیقر ؛یاما مسائل خارج

ارعاب  یھا روش مسلمانان تمام ر دست آنان بودند؛یز زده سال، مسلمانان،یدر طول س
نه ینان به مدردند و چون مسلماکان تجربه یشیاز قر را یو اقتصاد یم اجتماعیو تحر

 یو حت ردندکمصادره  شان راینھایاشانه و زمک ردند، تمام اموال و خانه وکھجرت 
ھم ھا  این ش بهیفار قرک. از آنان جدا نمودند ز تا توانستندیرا نھا  آن و فرزندانھا  زن

درآورند،  یدعوتش را از پا ج امبریشتن پکق یردند تا از طرکه توطئه کردند، بلکتفا نکا
ردند، کفروگذار ن یوششکچ یاز ھای  هن برنامیچن یه آنان درراه اجراکنیرغم ا یاما عل

از  یارکباز ھم نتوانستند ھا، این افتند و پس از ھمهیدست ن یتیاما باز ھم به موفق

                                                 
 .۵۶۱و  ۵۵۶، ۴۵۹، ص ۱، جیبخار .١
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ه فاصله کلومتر از مکیه پانصد کردند کوچ ک ینیش ببرند و مسلمانان به سرزمیپ
استفاده از صدارت و  و با ار شدندکدست به  یاسیآنان از راه اقدامات سن یداشت. بنابرا

ان اعراب، یعبه بودند و درمکنان حرم و پرده داران که ساکخود  یویو دن ینیزعامت د
 ییختند تا جاینه برانگیمد یه اھالیره العرب را علین جزکیداشتند، مشر یگاه خاصیجا
ن یاسته شد. اکقرار گرفت و از وارداتش  ینه در آستانه قطع روابط خارجیه مدک

ش یپ یافت و از طرفی می شینه روز به روز افزایه شمار پناھندگان به مدکبود  یدرحال
دشان یه و مسلمانان در وطن جدکان میشان و طاغکن سریب یه به زودکشد  می ینیب

ه، کان مکنه و مشریان مسلمانان مدیبوجودآمده درم یت جنگیوضع .برپا گردد یجنگ
بخواھد بار جنگ را  یسکه کاست  یسر کن سبیان بود و اکمشرھای  سهیجه دسینت

 ١ند.کفیبه دوش مسلمانان ب
ه کچنان نند.کمصادره  ان راین طاغیه اموال اکدر واقع مسلمانان حق داشتند 

ه که آنان را تحت فشار قرار دھند چنانکز حق داشتند یو ن اموالشان مصادره شده بود
شان یبر سر راه زندگ ن حق داشتندیھمچن ؛نجه قرار گرفته بودندکتحت شاز طرفشان 

شان یه از طرف دشمن بر سرراه زندگکنند ھمانطور کجاد یا یالت و موانعکمش
 نندکه مقابله به مثل ک، حق مسلمانان بود یجاد شده بود. آریا یشمار یالت بکمش
 د.نین نماکشه یفار، نتوانند مسلمانان را نابود و رکتا 

آور و راھنما ھنگام ورود  امیپ یکبه عنوان  ج ه رسول خداکبود  یالتکھا، مش نیا
 مواجه شده بود.ھا  آن نه بایبه مد
ه کرد کھر قوم چنان رفتار  نه بپا خاست و بای، درمدانجام رسالتش یبراامبر یپ

ه ک یآنان رد و باکو ترحم  یو ترحم بودند، نرم یه سزاوار نرمک یسزاوار بودند. با آنان
ترحم  کش یه مناسب بود، رفتار نمود. بکای  هویو جنگ بودند، به ش یریق سختگیال

ه در مدت چند سال کنین غالب بود تا اکو جنگ، تا حد مم یریاو بر سختگ یو نرم
 یبه روشن راھا  این ھمه ،محترم خواننده .زمام امور و قدرت، به اسالم و اھلش بازگشت

 نمود. مطالعه خواھدنده یدر صفحات آ

 دیساختن جامعه جد
نجار در روز جمعه،  ینه در محله بنیدرمد ج ه رسول خداکم یادآور شدیقبًال 

                                                 
 .۱۶۲، ص ةریبرگرفته از فقه الس .١
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 بار یالدیم ۶۲۲دسپتامبر سال  ۲۷و مطابق با  یع االول سال اول ھجریدوازده رب
 انداخت.

و  دین خوابیبه زم سیوب انصاریاخانه ابو یجلو ینیزم یامبر بر رویشتر پ
بود. و پس از آن به خانه ن جا خواھد یھمام  هفرمود: اگرخداوند بخواھد خان جامبریپ

 رفت. سوبیابوا

 یساختن مسجدالنب
ن یبود. ا ینه، ساختن مسجد نبویورود به مد پس از ج ن اقدام رسول خدایاول

ن دو بچه ین زمیا کده بود. مالیخواب ج امبریه شتر پکساخته شد  ییمان جامسجد، ھ
 ارکشخصًا  ج امبریشد و در ساختن آن پ یداریخرھا  آن ن ازیه زمکم بودند یتی

 فرمود: می با خود زمزمه ،آورد می ه خشتک یحال رد و درک می

ـــــر ـــــيش اآلخ ـــــيش إالع ـــــم الع  ةالله
 

 ةاملهــــــــــاجروفــــــــــاغفر لألنصــــــــــار  
 

 .»امرزیب ن رایست. پس انصار ومھاجریآخرت ن یجز زندگ یپروردگارا! زندگ«: یعنی
 گفت: می بازو 

 هــــــــذا احلــــــــامل ال محــــــــال خيــــــــرب
 

 أطهـــــــــــروهـــــــــــذا أبـــــــــــر ربنـــــــــــا  
 

بھتر و  ،ن بارھایما! ا یخدا یا ست؛یبر نیخھای  وهیم ھمانند ،ن بارھایا« :یعنی
 .»استتر  زهکیپا

ھا  آن تیباعث نشاط و فعال صحابه بود و یراب یقوت قلب ج ن جمالت رسول خدایا
 در پاسخ گفت: ھا  آن از یکیه ک ییشد تا جا می

ــــــــدنا  ــــــــئن قع ــــــــلول ــــــــي يعم  النب
 ج

 لــــــــذلك منــــــــا العمــــــــل املضــــــــلل 
 

 . »ناپسند است یارکما  ین برایند، اکار ک ج امبریم و پینیاگر ما بنش«: یعنی
ان و خرابه و کن شده بود، قبرستان مشریساختن مسجد مع یه براک ینیدر زم

دستور داد قبرھا را خراب  ج درخت غرقه بود. رسو ل خدا یکنخل خرما و  یتعداد
ردند و درختان کو درختان خرما را قطع  ھا نخل را ھموار نمودند وھا  ردند و خرابهک

ت یھم گذاشتند. در آن زمان قبله ھنوز ب یقطع شده را به سمت قبله مسجد رو
 المقدس بود.

مسجد را از خشت و گل ساختند  یوارھایردند و دکار کدور و بر مسجد را با سنگ 
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را با ماسه و  آن یف داخلکن و یو سقف مسجد را با تنه و چوب خرما پوشاندند و زم
و طرف مقابل و دو  وار از سمت قبله مسجد صد ذراع بودیردند؛ طول دکشن پھن 
 ، سه زراع بود.ساختمان یدازه و پن انیبًا ھمیز تقریطرف آن ن

را از تنه و چوب خرما ھا  آن ردند و سقفکدرست  یخشتنار مسجد، چند اتاق کدر 
ن یان ساخت ایبود. پس از پا ج ھمسران رسول خداھای  ھمان خانهھا  این پوشاندند.

 ١رد.کان کنقل مھا  ن خانهیوب به ایاز خانه ابوا ج امبریپ ھا، خانه
اجتماع مسلمانان و  یبرا یه محلک، بلنماز خواندن نبود یھا جاتن ج امبریمسجد پ

 یبود برا یانکز میر بود و نیه و تفسیتوج اسالم با یھا پیام فراگرفتن دستورات و
باعث  ،تیجاھل گاه با مشاجراتیه گاه و بکختلف مھای  لهیبا قب یدوست وندیمالقات و پ

ارھا و کز اداره ھمه کامبر مریشدند. مسجد پ می مختلف یھا جنگ شعله ور شدن
 بود.  ییو اجرا یز پارلمان مشورتیاسالم و ن یھا پیام انتشار و پخش

یر و فق مھاجران از یادیه در آن تعداد زکبود  ی، منزلین مسجد النبیھمچن
ای  هنه مال و خانیمد خانمان شده بودند و در یه بکردند ک می ونتکس ینکیمس

 شان را از دست داده بودند.ینداشتند و اھل و فرزند و زندگ
ھر  ه درک یزیو دل انگ یھمان نغمه الھ ع شد؛ی، اذان تشراوائل ھجرتھمان  در

به  یه با آن عالم ھستکست یگردد و شعار می نکن افیشبانه روز، پنج بار در آفاق طن
ن باره مشھور یا در سد بن عبدربهیداستان خواب عبدالله بن زد. یآ می جنب و جوش

اطالع  یبرا رده اند؛کت یرا روا مه آنیو ابوداود و احمد و ابن خز یاست و امام ترمذ
 د.ینکمراجعه  ۱۵ص  ید به بلوغ المرام ابن حجر عسقالنیتوان می شتریب

 ان مسلمانانیم یمان برادریپ
مسلمانان بود،  یز تجمع و دوستکه مرکھمزمان با ساخت مسجد  ج رسول خدا

و د یآ می به حسابخ یتار یھا گزارشترین  وهکاز باش یکیه کز نمود ین یگریار دکابت
 ن و انصار بود.یان مھاجریم ،یمان برادریآن، پ

ن و ین مھاجریب سکدر خانه انس بن مال ج د: سپس رسول خدایگو می میابن ق
 ۴۵ن و یتن از مھاجر ۴۵، نفر ۹۰مان جمعًا ین پینمود. در اجاد یا یمان برادریانصار پ

                                                 
 .۵۶، ص ۲؛ زادلمعاد، ج۷۱ص  ۱ج ی،ح بخاریصح.١
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ه ک ییبرادر و برابر بودند تا جا ،ان، ھمهمین پیتن از انصار حضور داشتند. بر اساس ا
تا زمان جنگ بدر  ینیان ارث بردن برادران دیبردند. جر می گر ارثیاز ھمد یحت

، از گریدیکال، ارث بردن مسلمانان از سوره انف ۷۵ه یافت و با نزول آیھمچنان ادامه 
 د.یول گردکمو ینسب یشاوندیبه خو یمان برادریپ

ت از یه: تعصبات جاھلکن بود ینوشته، ا یغزاله محمد کچنان ین برادریمفھوم ا
رد و یار گکرتش را به یمسلمان، فقط به خاطر خدا و اسالم خشم و غ ن برود ویب

 قرار یار برتریو تقوا، مع یازات نسب و رنگ و نژاد نابود گردد و تنھا جوانمردیامت
 رد.یگ

 کمان، الفاظ خشیپن یا !یًال به مرحله اجرا گذاشت؛ آرعم مان راین پیا ج امبریپ
بذل  یمان، مسلمانان را براین پیه اکبماند، بل یه در حد شعار باقکنبود  یروح یو ب

 رد.ک می جان و مال آماده
، چنان مانین پیه اکرگذار بر روند اجتماع نبود؛ بلین تاثقانو یکمان، صرفًا ین پیا

ز یبرابر آن از ھمه چه در کخته بود یقًا برانگیعواطف و احساسات مسلمانان را عم
ه کبود  ج امبریر پینظ ین اقدام بیجه ھمیردند و در نتک می نظر خودشان صرف

 ١.یدردل گیتبد یرینظ یبه جامعه ب نهیمد یجامعه نوپا
مان یپ ج امبرینه آمدند، پین، به مدیمھاجر یه وقتکرده کت یروا یامام بخار

 سنبه عبدالرحم سرد. سعدکمنعقد  سعیو سعد بن رب سنن عبدالرحمیب یبرادر
، خودت بردار. من یمال و ثروت دارم، نصف مالم را برا شتریانصار بگفت: من از ھمه 

در نظرت بھتر است، به من بگو تا طالقش دھم و چون  یکدام کن یبب دو ھمسر دارم؛
ت کبه مال و اھلت بر ،گفت: خداوند سن. عبدالرحمنکم شد، با او ازدواج تمااش  عده

رد. عبدالرحمن ھنگام ک یینقاع راھنمایق یجاست؟ سعد، او را به بازار بنکدھد. بازار 
رد تا ک می ارکرفت و ھمچنان  سسعد و بار و روغن به خانه خوار یمقدار بازگشت با

 ج مبرایزده بود)، نزد پ ییا خوشبویبراق بود(و گواش  ه چھرهیکدر حال یه روزکنیا
چقدر  :ردم. فرمودکازدواج  !ا رسول اللهیشده؟ پاسخ داد:  چه  د:یپرس ج امبریآمد. پ

 .١طال ٢»نواه« یک ی؟ گفت: به اندازه یه دادیمھر

                                                 
 .۱۴۱و  ۱۴۰، ص ةریفقه الس .١
 نار بوده است.یا ربع دیطال، معادل پنج درھم و  ةنوا .٢
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آمدند وگفتند:  ج امبریه گفت: انصار نزد پکت شده است یروا سرهیاز ابوھر
ن یر، و مھاجریفرمود: خ ج امبرین. پکم یتقس ن ما و برادران مایما را ب یھا نخلستان

م شد. یخواھ یکشما شر ز باینھا  وهیم م و درینک می یارکارھا با شما ھمکگفتند: در 
 ٢م.ینک می م و اطاعتیدیھمه گفتند: شن

شان است و نسبت به برادران مھاجر شانگر عشق و عالقه انصاریبھا  این ھمه
ت، یمیو صفا و صم یو دوست یخودگذشتگو از یر از جانفشانیه غکشود می همشاھد

ه کای  هبود. به گون یو مھربان یقدردان ز متقابالً یرد مھاجران نکست. اما عملین یزیچ
ش یرا در پای  هیردند و روکت انصار سوء استفاده نیمیو صفا و صم یثار و دوستیاز ا

 افزود. میھا  آن یه فقط بر دوستکگرفتند 
نانه یواقع بمانه و کیاست حینش نافذ و سی، نشانگر بیمان برادرین پیا کش یب

 یه فراروکبود  یالتکمش از یاریبس یار جالب و درست براکبود و تنھا راھ ج امبریپ
 اشاره شد.ھا  آن شتر بهیمسلمانان قرار داشت و پ

 یاسالم یثاق همبستگیم
 یمان ھمبستگیبست، پ یمان برادریان مسلمانان پیم ج ه رسول خداکھمانطور 

 ای، هلیت و مشاجرات قبیساسات جاھلآن، تمام احه به موجب کرد کز منعقد ین یگرید
ازمفاد ای  هخالص کنینماند و ا یت باقینفوذ رسوم جاھل یبرا یینابود شد و جا

 عھدنامه:
و  یشیمسلمانان قر ن مؤمنان ویه بک ج امبرخدایپ است از محمدای  هن، عھدنامیا

ند، یھاد نماھمراه آنان جوندند و ینند و به آنان بپک یرویه ازآنان پک یسانکو  یثربی
 شود؛ می نوشته
 ر مردمان ھستند.یامت مستقل و جدا از سا یک ھا، این .۱
ھم  با یگیه و تضامن قبلی، طبق روال گذشته، در پرداخت دیشیمھاجران قر .۲

 رانشان رایه اسیان مؤمنان فدیو عدالت در م یکیت نیرعا ند و بایکشر
ای  هلیقب ک، تضامن و تشارهیدثرب در پرداخت ین کاپردازند و انصار س می

                                                                                                                        
 .۳۷۸۱و  ۳۷۸۰ث ی، حدیح بخاریصح .١
 )۱/۳۱۲( یح بخاریصح .٢
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 رانشان را بپردازند.یه اسیان مومنان، فدیو عدالت درم یکید به نیدارند و با
ه را ندارد، به یه توان پرداخت فدکرا  یارکازمند و بدھید شخص نیمنان نبامؤ .۳

 یارکه و خونبھا ھمیاو در پرداخت فد ید باه باکبل حال خودش واگذارند؛
 ند.ینما

ا یزد و یبرخ یشکان آنان به سریم ه ازکباشند  یسکه ید، علیار باکزیمنان پرھمؤ .۴
 د.یآبرھا  آن  انیاختالف و تفرقه درم ان ویدر صدد ظلم و طغ

از  یکی، فرزند یھرچند و ، ھمدست باشند؛ین فردیدر برابر چند یھمه با .۵
 خودشان باشد.

 شد.کب یافرکرا به خاطر  یگریمن دحق ندارد مؤ یچ مؤمنیھ .۶
 ندھند. یاری یه مؤمنیرا عل یافرکھرگز  .۷
گر را ید یسک تواند می ،فرد مسلمانانترین  نییاست و پا یکیمان خدا یعھد و پ .۸

 پناه دھد.
ما بھره مند  یو ھمدرد یاریند، قطعًا از ک یرویما پاز ه ک یا یھودیھر  .۹

ان یھودیضد  د بریخواھد شد و در جامعه ما مورد ستم قرار نخواھد گرفت و نبا
 تابع، ھمدست شد.

 ن،یریموافقت سا بدون اطالع و یچ مؤمنیلذا ھ ست؛یش نیب یکیصلح مؤمنان،  .۱۰
و عدالت  یند مگر به تساوکدان نبرد در راه خدا، صلح و سازش یتواند درم نمی
 ان مسلمانان.یدرم

 گرند.یدیک یھا خون مؤمنان در راه خدا مسئول و ضامن .۱۱
رد و از تسلط یبگ ش را در پناه خودیاز قر یا مالی کیس حق ندارد مشرکچیھ .۱۲

 ند.ک یریمؤمنان بر آن جلوگ
ه کنیا ای شته شودکد یشد، در مقابل باکاه بگن یحق و برا بنا یس، مؤمنکھر .۱۳

 ت دھد.یه رضایمقتول با گرفتن د یول
ه قاتل، روا یام علیجز ق یزیشان چیھستند و برا ه اوی، علیمؤمنان، ھمگ .۱۴

 ست.ین
ه کد یا پناه دھد و بدانی یاریرا  یگذاره بدعتکست یحالل ن یچ مؤمنیھ یراب .۱۵

ا مأوا دھد، لعنت و غضب خداوند در روز یرساند  یاریرا  ین فردین، چسکھر
 رفته نخواھد شد.یپذای  هیدچ عوض و فیاو خواھد بود و از او ھامت بر یق
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، آمد، مرجع حل آن اختالف د ن شما اختالف بوجویه بکھرگاه و در ھر مورد  .۱۶
 د بود.نخواھ ج د و محمدخداون

 ت در جامعهیثار معنوآ
ھای  هیرد و پاکم یان جامعه را ترسیبن ج ه رسول خداکر بودیمت و تدبکن حیا با

معارف و  یزان اثرگذاریانگر میآن، ب یظاھرھای  ه نشانهکجامعه نو را استوار نمود 
در پرتو مصاحبت با آن حضرت، از آن  ج ه اصحاب فرزانه رسول خداکاست  یمیمفاھ

 م اسالم آشنایت، آنان را با تعالیبا تعھد و احساس مسئول ج امبریبرخوردار شدند. پ
 یھا خوبی ش بود و آنان را بهیه فرد فرد جامعه نوپاکیت و تزیرد و مشغول تربک می

و شرافت و عبادت و  یو بزرگوار یو برادر یبه آداب دوست رد وک می قیاخالق تشو
 ساخت. می اطاعت خدا آراسته

ه گرسنگان کنیا«دام اسالم بھتر است؟ فرمود: ک :دیپرس ج از آن حضرت یشخص
 ١.»ینک، سالم یو چه نشناس یو به ھمه چه بشناس یرا غذا بدھ

قت نه آمد، نزدش رفتم و به دیبه مد ج امبریپ ید: وقتیگو می سعبدالله بن سالم
ست و یانسان دروغگو ن یکن چھره، چھره یه اکردم کن یقی ستم؛ینگراش  به چھره

ردن به کمردم! فرھنگ سالم  یا«ه فرمود: کن بود ی، ادمیه از او شنک یزین چیاول
د و ینکرا برقرار  یشاوندیوند خوید و پید و به گرسنگان غذا بدھیج دھیگر را ترویدیک

د به ینکن ید و اگر چنیوانبخ روند، نماز می ه مردم به خوابک یدر حال شب ھنگام
 ٢».د شدی، وارد بھشت خواھیسالمت
، داخل بھشت نخواھد از شرش در امان نباشداش  هیھمسا هک یسک«فرمود:  می و
 ٣».شد

ه مسلمانان از دست و زبانش آسوده کاست  یسکمسلمان «گفت:  می زیو ن
 ٤.»باشند
ز یگران نید ، برایپسندد می خود ه آنچه برایکنیا امان ندارد تیا ،فرد« فرمود:  می و

                                                 
 )۹ ،۱/۶(یح البخاریصح .١
 ).۱/۱۶۸ح یالمصاب ةاکنگا: مش یو ابن ماجه و دارم یت ترمذیروا .٢
 ).۲/۴۲۲ح (یالمصاب ةاکمسلم و مش .٣
 ).۱/۶( یبخار .٤
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 ١».بپسندد
د، تمام یاگر چشمش به درد آ شخص ھستند؛ یکھمانند   ،مؤمنان«گفت:  می و

 او به دردد، تمام اندام یر سرش به دردآگردد و اگ می قرار یو ب کبدنش دردنا
 ٢».ندیآ می

 مکمحگر را ید یبعض ،یه بعضکساختمان است  ی، ھمانند اجزامؤمن« گفت:  می و
 ٣».سازد می

گر اختالف و یدیکد و بایگر بغض و حسد نداشته باشیدیکنسبت به «فرمود:  می و
روا  یچ مسلمانیھ یبرا گرند ویدیکه برادر کد یباش یخدا بندگان ید و براینورز یدشمن

 ٤».ندیگز یشتر از سه روز از برادرش دوریه بکست ین
م یتسل دارد و او را نمی برادر مسلمان است؛ به او ظلم روا ،مسلمان«فرمود:  می و

حاجتش را   از برادر مسلمانش باشد، خداوند،یرفع ن یدر پ ،سکند و ھر ک نمی دشمن
ند، کالت برادر مسلمانش را حل کاز مش یلکس، مشکرد و ھر کبرآورده خواھد 

را  یب مؤمنیس، عکرد و ھر کالتش را بر طرف خواھد کاز مش یکیامت یخداوند در ق
 ٥».امت خواھد پوشاندیوبش را در روز قیبپوشاند، خداوند ع

ه در آسمان است، بر شما رحم کد تا آنین مھربان باشینان زمکبا سا« فرمود:  می و
 ٦».ندک

در مجاورت او، اش  هیخورد و ھمسا می ریه سک یسکست یمسلمان ن«فرمود:  می و
 ٧».گرسنه است

 ٨».فرکدن با او یدادن مؤمن فسق است و جنگدشنام «فرمود:  می و
آزار دھنده را از سر راه مردم، اء یر اشیو سا کار زدن خار و خاشانک ج آن حضرت

                                                 
 ).۱/۶( یبخار .١
 )۲/۴۲۲( ةاکمسلم و مش .٢
 .)۲/۸۹۰( یح البخاری؛ صح ۲/۴۲۲ح یالمصاب ةاکه ؛ مشیمتفق عل .٣
 )۶۰۷۶ث شماره (یحد ،یبخار .٤
 )۲/۴۲۲ح (یالمصاب ةاکه؛ مشیمتفق عل .٥
 )۲/۴۲۲( ةاکمش ،ردهکت یمان روایدر شعب اال یھقیب .٦
 ۱۶۷، ۱/۱۲اه کت شده، مشیروا یح مسلم و بخاریث در صحین حدیا .٧
 ۲/۸۹۳ یبخار .٨
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 ١مان دانسته است.یاھای  از شعبهای  هصدقه بشمار آورده و آن را شعب
 یھا خوبی رد و ازک می قیراه خدا تشو مسلمانان را به انفاق در ج رسو ل خدا

صدقه دادن، «گفت:  می آورد و می ت درکرا به حر ھا قلب هکگفت  می ییزھایانفاق چ
 ٢».ندک می ، آتش را خاموشه آبکبرد  می نیھان را چنان از بخطاھا و گنا

، بپوشاندای  هلباس را، جام یه و به مسلمان برھنک یھر مسلمان«فرمود:  می و
ه ک یبر او خواھد پوشاند و ھرمسلمان یبھشت یبایسبز و ز یھا لباس خداوند، از

د و یخواھد خوران یبھشتھای  وهیخداوند او را از م ،را غذا بدھدای  همسلمان گرسن
و خالص  کاز شراب پا ند، خداوند، او راکراب یراسای  هه مسلمان تشنک یھرمسلمان

 ٣».دی، خواھد نوشانیبھشت
ن را یباشد و اگر ا یینصف خرماد اگر چه با ینک یاز آتش جھنم دور« فرمود: می و
 ٤»د.یو صدقه بدھیکخوب و نای  هلمکد با گفتن یافتیھم ن

 داشت و ھمواره می ردن بازک ییدًا از گدایارانش را شدی ج رمکن رسول ایھمچن
و  یرگیرا ت ییرد و گداک می و گوشزد یادآوریرا به آنان  ییباکیقناعت و ش یھا خوبی
ه واقعًا از کمگر آن ٥،دنمو می ، عنوانسائل ییآبرو یچھره گدا و ب ینور یو ب یدگیخراش

 باشد. یناچار یرو
 گریمورد عبادات و د ه درکگفت  می ارانش سخنینگونه مسائل آن گونه با یدرباره ا

 نمود. می صحبت یو پاداش و ثواب الھ ھا خوبی
و  داد می وندیپشد،  می ه از آسمان نازلک ییارانش را با وحیوسته یپ ج آن حضرت

ن سان ارتباط با یوبد ردندک می گر تالوتیدیکز با یآنان ن و خواند می شانیرا برا یوح
رد و ک می ج از رسالت آن حضرت یرویو پ یمتوجه حقوق دعوت اسالم ، آنان رایوح

 شه شان را رشدیو اند کساخت و فھم و در می تشان را روشنیمسئول زانیم یبه خوب
 داد. می

                                                 
 .۱۶۷، ۱/۱۲ ةاکت شده، مشیروا یح مسلم و بخاریث در صحین حدیا .١
 )۱/۱۴ح (یالمصاب ةاکابن ماجه، مش، یاحمد، ترمذ .٢
 ).۱/۱۶۹ح (یالمصاب ةاک) و مش۲۴۴۹ث ی، حد۴/۵۴۶( یداوود، جامع ترمذ یسنن اب .٣
 ۲/۸۹۰و  ۱/۱۹۰ یبخار .٤
 ۱/۱۶۳ ةاکو مش یو ابن ماجه و دارم یابوداوود و ترمذ .٥
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ن توشه و یرا باال برد و به آنان بھترھا  آن اتیسطح معنو ج امبریب پین ترتیبد
امبران، به یه پس از پکشدند  یرینظ یبھای  ه نمونهک یید تا جایرا بخش یارزش درون

 دند.یرس یمال بشرکاوج 
از  دی، باندکار یو اختیکن یخواھد روش می سکھر«گفت:  می سعبدالله بن مسعود

امان  درھا  را زندگان از فتنهیز ند؛ک یرویاز صحابه) پ یعنی(اند  هه مردک یسانک
 یھا قلب تر بودند ون امت و از ھمه بھیا ینھایبھتر )ج اران محمدی( ھا، آن ستند.ین

 یھمراھ یآنان را برا، و خداوند ردندک می یتر از ھمه زندگلفکت یداشتند؛ ب یترکپا
د و ینکمقامشان را فراموش ن ین برتری. بنابرادیامش برگزکاح یامبرش و اجرایپ

د در یتوان می د و تایریش بگید و راھشان را در پینک یرویاز آنان پ د ویقدرشان را بدان
 ١».م بودندیراه مستق ت ویھدا بر ،را آنانیز د؛یینما یرویپھا  آن ق و رفتار ازاخال

داشت و  ییو ظاھر یبزرگ آنان بود، صفات معنو یشوایه پک ج امبریپ یوانگھ
 ییھا ارزش اخالق و یھا خوبی و یو فضائل و بزرگ یالھ یھا موھبت از یماالتک یدارا
ن یھم نمود؛ لذا می شیھمه را جان نثار خو رد وک می را به خودش جذب ھا قلب هکبود

دادند  می شدند و به سخنانش گوش فرا می پا گوش تا گفت، صحابه، سر می یه سخنک
 گر سبقتیدیکعمل به آن از  رد، درک می ییرا راھنماھا  آن هک یارکو به ھر 

 گرفتند. می
ن و یه بھترکبسازد  یدینه، جامعه جدیتوانست درمد ج امبرین سان پیبد !یآر

 شود. می افتی، خ بشریه در تارکاست ای  هن جامعیفتریشر
، ت در آن مقطع زمانیه بشرکئه داد ارا ییارھاکالت جامعه، راھکمش یبرا ج امبریپ

 اهیت، قبل از ظھور اسالم در سیه انسانکبود  یحال ن درید؛ ایشک ینفس راحت
 .رده بودکگم  ھا تاریکی راھش را درو  فرو رفته زمان یھا چال

د و یمال رسکل گرفت و به اوج کد شیان جامعه جدکعناصر و ار رھنمودھا،ن یبا ا
 داد. رییخ را تغیر تاریو مس ردک یستادگیننده، اکمنحرف  یدر برابر تندبادھا

 هودیمان با یپ
ن جامعه یتواند قوان می هکرد و مطمئن شدکنه ھجرت یبه مد ج امبریه پکنیپس از ا

                                                 
 )۱/۳۲ح (یالمصاب ةاکنگا: مش .١



 ٢٢٩ گسترش دعوت اسالم، در خارج از مکه

را در جامعه  یامو نظ یاسیو س یبگذارد و وحدت اعتقاد را به اجرا ید اسالمیجد
ه صلح کن بودیر مسلمانان پرداخت. ھدف، ایارتباط با غ ی، به برقرارندک یعمل یاسالم

 یتحت لوا م شود و منطقه راکمنطقه حا در ،و آرامش یبختیکت و نیصفا و امن و
ه کر آورد را به اجرا د ینین منظور قوانیا یگرد آورد؛ آن حضرت براای  هوحدت منطق

جھان سرشار از تعصب و  در رمسلمانان بود وینسبت به غ یریثار و آسانگیاھا  آن ھمه
 د. یرس می سابقه به نظر یب ،غلو

ان یھودی –م یردکشتر اشاره یه پکچنان -نه یرمسلمان مدیگان غین ھمسایتریکنزد
از ای  هشان نشانشمن مسلمانان بودند، اما در ظاھراگرچه در باطن، د ،بودند، آنان

امضاء نمود  یدادان، قراریھودیبا  ج امبرین پیشد؛ بنابرا نمی دهیمقاومت و خصومت د
است یچ وجه با آنان سیو به ھ ن و مالشان دادید امل درک یآزادھا  آن و در آن به

 ش نگرفت.ید، خصومت و مصادره اموال را در پیتبع
 عبارت بود از: ،ن عھدنامهیمواد ا

ن یان بر دیھودیه کن تفاوت یمان ھستند با ایمؤمنان ھم پ عوف با یھود بنی .۱
اعم ، شامل ھمه مکن حیباشند؛ ا می ن خودشانیبر دز یخودشان و مسلمانان ن

 رد.یگ می گر را ھم در بریان دیھودیشود و  می از خودشان و بردگانشان
ھای  نهیز ھزیمسلمانان ن و خودشان ھستندھای  نهیان، عھده دار ھزیھودی .۲

 برعھد دارند. خودشان را
از  یکه به جنگ ھر ک یسکاست تا در برابر  یاریمان یمانان، پیان ھم پیم .۳

 بشتابد.ش یاریبه  یگریزد، دین برخیطرف
 ل دھد وکیان را تشیھودی، روابط مسلمانان و یرخواھیو خ یھمراھ دیبا .۴

 باشد. یارکویکو گناه، ن یبد ید به جایھمواره با
مانش ی، بر ھم پیسکخودش ھست و گناه  یارھاکن، مسئول یاز طرف یکھر  .۵

 ست.ین
 باشند. ار مظلومانکار و مددید یھمه با .۶
 مؤمنان متحد ومتفق باشند. ، باھا جنگ د دریان بایھودی .۷
 ت شود.ید رعایحرمتش با ، حرم است وثربین قرارداد، شھر یاساس ا بر .۸
ننده که نگران کدھد  یرو یاعنز این عھد نامه، مشاجره ین ایان طرفیاگرم .۹

 د بود.نخواھ ج ، مرجع حل اختالف، خداوند و رسو ل خداباشد
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 امان داده شود.  د،یاورانش نبایش و یبه قر .۱۰
گر باشند یدیکار کار و مددید یثرب بایدر دفاع از شھر  ، ن قرار دادیمانان ایھم پ .۱۱

آن، مورد حمله  یسوه از کاست ای  هی، مسئول حراست از ناحیو ھر گروھ
 قرار بگیرد.

 .مجرم، نیست ایو مجازات ستمگر  یریاز دستگ ن عھدنامه، مانعیا .۱۲
ز که مرکمبدل شد متحد یومتکبه ح ،نه و اطراف و توابع آنیمد مان شھرین پیا با

بود و قدرت و  ج امبر اسالمیپ -ح باشدیصح یرین تعبیاگرچن –س آن ینه و رئیآن مد
تخت اسالم یز و پاکمر نه،یب مدین ترتیبد مسلمانان تعلق داشت. طره آن، بهینفوذ و س

 د.یگرد
زمان و  یاقتضا به زیگر نیف دی، با طواگسترش صلح درمنطقه یبرا ج رمکامبر ایپ

 م پرداخت.یخواھھا  آن نده بهیه در صفحات آکرد کمنعقد  یمشابھ یاوضاع، قراردادھا



 

 

 نیخون ینبردها

 شیقر یها ینکارشک
ھا  آن هکم ینوشت م ویآنان سخن گفت یھا اذیت ه و آزار وکفار مکرد کعمل درباره

ب خود را سزاوار ین ترتینشان دادند و بد از خود ینشکھنگام ھجرت مسلمانان چه وا
ارزار کم و نبرد ویمستق ییارویا رویس العمل مسلمانان در عرصه مصادره اموال کع

 نمودند.
نه کیخود دست بردار نبودند و ھمچنان به  یشکش از سریھم قر ن حال بازیا با

را یشد؛ ز می افزودهنسبت به اسالم و مسلمانان خشمشان  بر دادند و می ادامه یورز
این رو  آورده بودند. از به دست یامنگاه یافته و پایمسلمانان از دست آنان نجات 

زمان ھنوز ه درآن کبن سلول  یو خطاب به عبدالله بن اب ، به خشم آمدندانیشیقر
، متفق یاست عبدالله بن ابی، بر رثربیه اھل کم یدیشتر دیبود، نامه نوشتند. پ کمشر

مسلمان  یماجرا نند و اگرکه او را پادشاه خودشان کنده بود نما یزیشده بودند و چ
آمد، حتمًا عبدالله بن  نمی شیپ شو صحابه ج امبریزمھاجرت پین ثرب ویشدن اھل 

ی ھا نام ارانشیو  یبه عبدالله بن اب  ان،یشید. به ھر حال قریرس می یبه پادشاھ یاب
 از آن آمده بود: یه در بخشکنوشتند 

ا ی ه او راکم ینک می ادیبه خدا سوگند  اید؛ ان دادهکو م یدشمن ما را جا ،شما«
و  میآور می پارچه به شما ھجومیکو  یا دسته جمعید و ینک شرونیا بی دیشکخودتان ب

 ١.»میریگ می یزینکبه  م و زنانتان رایشک می انتان رایجنگجو
ردن دستورات اربابان ک یعمل یبرا د،یرس یه نامه به عبدالله بن ابکنیا پس از

نه نسبت به کین خاطر سرشار از ی، بدیش اقدام نمود. قلب عبدالله بن ابکمشر
رده است. کش را غصب یشاھپاد ج رد آن حضرتک یرمکه فکبود  جامبریپ

اران بت پرستش ید، ھمراه یرس ینامه به ابن اب یوقت :دیگو می عبکن بن عبدالرحم
ھا  آن  با ،دیرس ج امبرین خبر به پیه اک یجنگ با رسول خدا گرد آمدند و ھنگام یبرا

                                                 
 )۲/۱۵۴داود( یسنن اب .١



 ج سیرت رسول اکرم  ٢٣٢

 آنان ؛رده استک یزیآم مبالغه دیتھد را شما ،شین گفت: قریرد و چنکمالقات 
د. ینسبت به خود انجام دھ دیخواھ می ه خودتانکنند کرا ب یراکشما آن  توانند با نمی

دن سخنان آن یشن آنان پس از» د؟ید با فرزندان و برادرانتان بجنگیخواھ می ایآ
 ١نده شدند.کپرا ج حضرت
 ج امبریدن با پیرد، ازجنگکارانش را مشاھده ی ییو عدم توانا ی، سستیابن اب یوقت

 یش ارتباط داشته است؛ لذا ھرگاه فرصتیبا قر یه پنھانکمنصرف شد؛ اما روشن است 
ندازد. یان و مسلمانان را به جان ھم بکشمرد تا مشر می متین را غنآمد، آ می شیپ
 کمکھا  آن ش ازیھا یارکفساد داشته تادر ییھا برخاست نشست و زیان نیھودی، با یو

 را خاموشھا  شعله ور فتنه یھا آتش ھمواره امبر،یمت پکنش و حیرد؛ اما بیبگ
 ٢رد.ک می

 ستن راه مسجد الحرامب
ه بن یآنجا به خانه ام ه رفت و درکت عمره به میبه ن سسعد بن معاذ یمدت پس از

ر تا به طواف خانه خدا یگم در نظر بیرا برا یه گفت: لحظات خلوتیخلف رفت و به ام
راه به ابوجھل  ه درکرون شدند یطواف ب یروز برا یگرم در ظھر و یکبروم. نزد

ست؟ گفت: سعد. ابوجھل کیمراھت ابوصفوان! ھ یا د:یه پرسیام برخوردند. ابوجھل از
ر کو ف نان را پناه دادهید یه بک یدر حال ینکت طواف یه با امنکد تو در میا بایگفت: آ

 د؟ به خدا سوگند اگرینک یبانیپشتھا  آن از  د ویدھ یاریدآنان را یتوان میاید  هردک
 .یگشت یابوصفوان نبود، ھرگز سالم به خانه ات برنم

من را  یرده بود، گفت: به خدا سوگند اگرجلوکش را بلند یه صداک یدرحال سسعد
و آن، بستن راه  و ناگوارتر استتر  ت سختیه براک دارم می باز یزی، تو را از چیریبگ

 ٣گذرد. می نهیمد ه ازکتوست  یتجار
د با رفتن به ینکر نکد: فیبه مسلمانان بگو را فرستادند تا یش، فردیپس از آن قر

ن و کشه یم و شما را رییآ می یبه زود، ه ماکد یبدان اید؛ افتهینه، از دست ما نجات یمد

                                                 
 ریابوداوود باب خبرالنض .١
 .۹۲۴، ۹۱۶، ۶۵۶ ،۲/۶۵۵ یح البخارینگا: صح .٢
 .۵۶۳ص  ،۲، ج یتاب المغازک،یح بخاریصح .٣



 ٢٣٣ نبردهای خونین

 ١م.یبر می نیتان از بیشما را در داخل خانه ھا یایم و بقاینک می نابود
 نسبت به ج ه رسول خداکبل نبود؛ یاساس یو ب کخش یدھایھا، تھد نیا

 شه خواب به چشمانکن داشت یقی یآنان به قدر یھا شرارت ش ویقر یھا نیرنگ
 پرداختند. می شانیازخانه ا یبه حراست و نگھبان  ،ارانشیاز  یا تعدادیآمد و  نمی

خواب شده  یب ج رسول خدا ینه، شبید: در آغاز ورود به مدیگو میل عائشه
 ».پرداخت می ارانم، امشب به حراست از منیار از کویکن یاش مردک یا«بود؛ فرمود: 

 ج امبریپ .دیبه گوش رسای  هاسلح ییجابجا ین اثنا صدایھم د: دریگو می عائشه
در  ؟ گفت:ید: چرا آمدیپرس ج امبریوقاص. پ ی؟ گفت: سعد بن ابیستکید: یپرس

او  یبرا ج امبرینم. پکتا از او حراست ام  هقلبم نگران جان رسو ل خدا شدم. آمد
 ٢د.یرد و خوابکر یخ یدعا

ه کا چند شب نبود؛ بلیشب  یکمخصوص اش  و خانهامبر یو مراقبت از پ ینگھبان
 . ھمواره ادامه داشت

ن یبودند، ا یاز صحابه مشغو ل نگھبان یه گروھکھا  شب از یکید: در یگو می عائشه

ُ ٱوَ ﴿ ه نازل شد:یآ خداوند تو را از مردم «: یعنی .]۶۷المائدة: [ ﴾�َّاِس� ٱَ�ۡعِصُمَك ِمَن  �َّ
 .»ندک می حفظ

د یمردم! برو یا«رد و گفت: کرون یش را از خانه بسر ج امبریه پین آیانزول  پس از
 ٣».رده استکن یه خداوند، حفاظت مرا تضمک

 ه تمام مسلمانان احسا س خطرکشد؛ بل نمی محدود ج ن خطر تنھا به رسول خدایا
نه یارانش به مدیو  ج رسول خدا یند: وقتک می تیروا سعبکبن  یردند. ابک می

ه کچنان پارچه شدند؛یکضد آنان  بر ھا، عرب ان دادند،کجا و مھا  آن به انصارآمدند و 
 استند.خ یدند و با اسلحه از خواب برمیبخوا نمی بدون اسلحهھا  شب مسلمان

 اذن جهاد
شد و شواھد و  می دینه تھدیمسلمانان در مد یه وجود و ھستک یط حساسیدر شرا

                                                 
 ).۱/۱۱۶ن(یرحمه للعالم .١
 ).۲/۲۸۰ح مسلم (ی)؛ صح۱/۴۰۴( یح بخاریصح .٢
 ).۲/۱۳۰( یجامع الترمذ .٣



 ج سیرت رسول اکرم  ٢٣٤

 یپافشار یشکو سر ین دشمنیھمچنان بر ا ،انیشیه قرکاز آن بود  کیحا ،نیقرا
آنان  ات قرآن به مسلمانان اجازه جنگ داد، اما جنگ بریاز آ یکینند، خداوند، در ک می

 :دیفرما می خداوند فرض نشد.

ذِنَ ﴿
ُ
ْۚ �نَّ  أ ُهۡم ُظلُِموا َّ�

َ
ِيَن يَُ�َٰتلُوَن بِ� َ ٱلِ�َّ ٰ نَۡ�ِهِۡم لََقِديٌر  �َّ  .]۳۹الحج: [ ﴾٣٩َ�َ

ظلم ھا  آن ه بهکخواھند بجنگند (بدان علت)  می هک یآنان یاجازه داده شد برا«: یعنی
 ». شان تواناستیاریشده است. قطعًا خداوند بر 

ن یجنگ، از ب رد ھدف ازک می انیه بکز نازل شدین یگریات دیه، آین آیھمراه ا

ِينَ ٱ﴿ د:یفرما می گریدای  هیه در آکاست. چنان یشعائر الھ بردن باطل و اقامه إِن  �َّ
ُٰهۡم ِ�  َّ� كَّ �ِض ٱمَّ

َ
�ۡ  ْ قَاُموا

َ
لَٰوةَ ٱأ ْ  لصَّ َكٰوةَ ٱَوَءاتَُوا ِ  لزَّ  ب

ْ َمُروا
َ
ْ َعِن  لَۡمۡعُروِف ٱَوأ  لُۡمنَكرِ� ٱَوَ�َهۡوا

ِ َ�ٰقَِبُة  ُمورِ ٱَوِ�َّ
ُ
 جاه و مقامشان ،نیزم یه چون بر روک یآنان«: یعنی .]۴۱الحج: [ ﴾٤١ ۡ�

 ».نندک می رکاز من یدھند و امر به معروف و نھ می اتکو ز دارند می یبر پارا م، نماز یدھ می
توان گفت  نمی قاً ی، اما دقنه و پس از ھجرت نازل شدهیدر مد اتین آیا کبدون ش

 نازل شده است. یه در چه زمانک
ش یقر یشکرن اجازه، سیا یاجازه جنگ از طرف خداوند داده شد، اما عامل اصل

 نهیه از مدکش را یقر یه تنھا راه تجارکان وجود داشت کن امی، امسلمانان یبرا بود.
 ج ه به شام بود. رسو ل خداکم یر مواصالتین راه، مسینند. اکگذشت، مسدود  می
 رد:کار اقدام کر، به دو ین مسیطره بر ایگسترش س یبرا

ن یاطراف اه در ک یبا قبائل یعدم دشمن ای یارکھم یھا پیمان ردنکمنعقد  •
شتر یردند. پک می ین راه زندگینه و این مدیا در بین بودند و کسا یراه تجار
ش ینه پیله جھیبا قب ج امبریه پکم ینوشت م ویھود سخن گفتیمان با یدرباره پ

 رد. کمنعقد  یمان عدم دشمنی، پیت نظامیاز آغاز فعال
ھمزمان با  ھا پیمان نینه فاصله داست. ھمه ایله سه منزل از مدین قبیاھای  خانه

م یز خواھین موضوع نیه به اکمسلمانان منعقد شد  ینظام یھا فعالیت نھا ویتمر
 پرداخت.

 .ین شاھراه تجارتیدر اطراف ا یگریپس از د یکی یکیچر یھا گروه اعزام •
 



 ٢٣٥ نبردهای خونین

 ١ش از جنگ بدریپ یها هیسر ها و غزوه

ات کحر ج رسول خدان دو طرح و به دنبال نزول اذن قتال، یردن اک یعمل یبرا
 سویکه بود تا از یشب یو اطالعات ییشناسا یھا گشت شتر بهیه بکرد کآغاز  را یرزم
گر با ید یشود و از سو ییه شناساکم یمواصالت یھا راه زینه و نیبه مد یمنتھ یھا راه
ن یگر، ایداد منعقد گردد. ھدف دونت داشتند، قرارک، سھا راه نیر ایمس ه درک یلیقبا
نه، ینان اطراف مدیز صحرانشینه و نین مدکان سایھودین یان و ھمچنکبه مشر هک بود

ضعف گذشته  گر دورهیبرخوردارند و د ییباال یه مسلمانان از قدرت نظامکنشان دھند 
 شده است.  یسپر

و  یوانگیز دد اینند تاشاکد یش راتھدیخواستند قر می ن مانورھایا ن بایھمچن
جز  یخطر است و راھ شتشان دریمع ه اقتصاد وکو بفھمند  ندیایبه ھوش ب یشکسر

رون یرا از سرشان ب و تھاجم به مدینهر جنگ با مسلمانان کندارند و ف یصلح و آشت
شند تا که دست بکت و آزار مسلمانان مستضعف در میو اذ نند و از سد راه خداک

غ رسالت یسوده، به تبلال آیره العرب، آزادانه و با خیمسلمانان بتوانند در سراسر جز
 بپردازند. یالھ

 م:ینک می ا را بازگوین سرایاز نخستای  هخالص کنیا

 ف البحریه سیسر
اعزام شد.  یالدیم ۶۲۳م ھجرت برابر با ماه مارس یکه در ماه رمضان سال ین سریا

و او را  ن نمودییر تعیه حمزه بن عبدالمطلب را به عنوان امین سریدر ا ج امبرخدایپ
گشت و  می ه از شام بازکش یقر یتن از مھاجران فرستاد تا راه را بر قافله تجارت یبا س

 نند.کاروان بود، سد کد ھمراه آن صد مریابوجھل بن ھشام با س
ش رفتند و در یپ ٢صیه عیاز ناح ف البحریبه نام س ییحمزه و ھمراھانش تا جا

بن عمرو  یردند. مجدک ییجنگ صف آرا یش روبرو شدند و برایآنجا با قافله قر
 و مانع جنگ شد. ردک یانیمان ھر دو گروه بود، پا درمیه ھم پک یجھن

                                                 
 اند، شخصًا در آن حضور داشته ج ه رسول خداکرا  یرزم ھای حرکت سان، آن دسته ازیخ نویتار .١

از فرماندھانش  یکیآن حضرت  هکرا  ھایی جنگ واند  دهیا نه، غزوه نامیرخ داده باشد  یخواه جنگ
 اند. نام نھاده» هیسر« ،را اعزام نموده

 سرخ یایرانه درکنبع ومروه دریاست در فاصله  یانکص: نام میع .٢



 ج سیرت رسول اکرم  ٢٣٦

د بود و یسف ن پرچم،یبست. ا ج ه رسو ل خداکبود  ین پرچمیاول سپرچم حمزه
  داده شد. سین غنویبن حص نازکبن  ابومرثد به دست

 ه رابغیسر
شصت  ج رسول خدا، یالدیم ۶۲۳ل یآور برابر با یدر شوال سال اول ھجر

ه اعزام ین سریده بن حارث بن عبدالمطلب به ایعب یبه فرماندھ ار از مھاجران راکسوار
ن یان، روبرو شدند؛ طرفیابوسف ینفر ۲۰۰به نام رابغ، با دسته  یانکدر مھا  آن نمود.

 رخ نداد. یردند، اما جنگک یراندازیت
سلمانان ون شده بودند، به مریه بکه با سپاه مکه دو نفر ازمسلمانان ین سریدر ا

ه قبًال کبودند  سیو عتبه بن غزوان مازن سیبھران مقداد بن عمرو ن دو،یوستند. ایپ
نه ھجرت یرمسلمانان به مدیسا توانستند مانند نمی چون یمسلمان شده بودند، ول

در  نند.کدا یابان پیفرار در ب یبرا ید بتوانند راھیرون شدند تا شایان بیاروانکنند، با ک
 ده، به دست مسطح بن اثاثه بن مطلب بن عبدمناف بود.ید عبیه پرچم سفین سریا

 ه خراریسر
سعد بن  ج رمکامبر ای، پیالدیم ۶۲۳ماه مه  ، برابر بایم ھجریکقعده سال یدر ذ

 یھا کاروان از یکیه اعزام نمود تا راه ین سریست جنگاور، به ایبه ھمراه ب وقاص را یاب
جحفه، آن  یکیمحل خرار در نزده از کدستور دادند  ج رسو ل خداش را ببندند. یقر

ھا  شب شدند و می روزھا پنھانھا  آن اده به راه افتادند؛ین گروه، پیتر نروند. اطرف
ن ارواکه کدند یدند و دیه در بامداد روز پنجم به خرار رسکنیا ردند تاک می تکحر
 ، روز گذشته، از آنجا رد شده است. شیقر

 .پرچمش را به دست داشت. سمقداد بن عمرو د ووبد یسف سسعدپرچم 

 ا ودانیابواء  غزوه
 ج رسول خدا یالدیم ۶۲۳ست سال اگ مطابق با یدر ماه صفر سال دوم ھجر

نه یمد رون شد و دریش بیاروان قرکھفتاد تن از مھاجران به ھدف بستن راه  با شخصاً 
 ش رفت تایھمچنان پ ج امبرینمود. پن یین تعیعنوان جانشبه  را سن عبادهسعد ب

 ر نشد.ید و عمًال درگیه به ودان رسکنیا



 ٢٣٧ نبردهای خونین

 یه درآن زمان سردار بنک یضمر یعمرو بن مخش با ج ن غزوه رسول خدایھم در
 ن است:یه متن آن چنکبست  یمانیضمر بود، پ

 له باین قبیه اکنیبر ا یضمر مبن یبن یمحمد رسول خدا برا است ازای  هن، نوشتیا«
 یاریشان را داشته باشند، یز با ایه قصد ستک یسانکمقابل  امان ھستند و دراموالش در

ه لباس کباشد ای  ها به اندازین خدا بجنگند و تا آب دریه با دکخواھندشد، مگر آن
، ج امبرین ھرگاه پیاست، ھمچن یباق مان به قوت خودین پیند، اکمرطوب  را ینیپشم

 ١».نندکد اجابت یابخواند، ب یاریآنان را به 
ست و پنج یدر آن حضور داشت و ب ج ه رسول خداکبود ای  هن غزوین نخستیا

 بود. سد به دست حمزه بن عبدالمطلبیم سفد و پرچیشکشبانه روز طول 

 ٢بواط غزوه
 ج رسو ل خدا یالدیم ۶۲۳مصادف با سپتامبر  یع االول سال دوم ھجریماه رب در

با  یه بن خلف جمحیه در آن امکش یاروان قرکارانش به قصد یست نفر از یدو با
اروان دو ھزار و پانصد شتر کن ی. در ارون شدینه بیش بود، از مدیاز قر ست مردیدو

 یسکش رفتند و بایپ یه رضویبه نام بواط از ناح ییتا جا ج امبریوجودداشت و پ
 ر نشدند.یدرگ

د به دست یرچم سفرد و پکن خود ینه جانشیرا در مد سن غزوه سعد بن معاذیدر ا
 بود. سوقاص یسعد بن اب

 سفوان غزوه
بن جابر  رزک یالدیم ۶۲۳برابر با سپتامبر سال  یع االول سال دوم ھجریماه رب در

و آنھارا  خون زدینه شبیگوسفند مردم مدھای  ن به گلهکیاز مشر کاند ییرویبا ن یفھر
رون یب آنان بیاصحاب به قصد تعق ھفتاد نفر از با ج ن رسو ل خدایبه غارت برد. بنابرا

ارانش یرز و کاز  یش رفتند، اماچون اثریبدر پ یبه نام سفوان از نواح ییجا تا و شدند

                                                 
 نوشته شده است. یه توسط زرقانکو شرح آن  ۱/۷۵ه یرجوع شود به المواھب اللدن .١
نه یمد یلیم ۴۸ر شام و ینار مسکه در کنه اندیجھ ھای کوه از رشته یوه فرعکدو  یبواط و رضو .٢

 اند. قرار گرفته
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 جامبریشود. پ می دهینام ین غزوه بدر االولیبازگشتند. ا یریدند، بدون جنگ و درگیند
 بود. سیبه دست عل دینه گماشت و پرچم سفیبر مد را سدبن حارثهین غزوه زیا در

 ره یالعش یذغزوه 
نوامبر و دسامبر  برابر با یاالخر سال دوم ھجر یو جماد یاالول یماه جماد در
از تن ست یدو یتیست و پنجاه و به روایدو با ج رسول خدا یالدیم ۶۲۳سال 

 و شدند می ه به نوبت سوارکداشتند  یسوار یس ؛ آنان،رون شدندیمھاجران داوطلب ب
ده یارانش خبر رسیامبر و ی. به پرفت می ه به شامکبود  شیاروان قرکقصد بستن راه م

و  ج رسول خدا یان وجود دارد. وقتیشیتمام قر از یاروان اموالکن یه در اکبود 
روز جلوتر رفته است؛  چند ،اروانکه کدند، متوجه شدند یرس ١رهیالعش یارانش به ذی
 ردکب یتعق آن راج بازگشت آن از شام، رسول خداه ھنگام کاست  یاروانکن، ھمان یا

 شد.  یبرکو سبب غزوه بد رال
رون شدند و در اوائل ینه بیازمد یاالول یدر اواخر جماد ج ن غزوه رسول خدایدر ا

ه باعث کن مسئله است ید ھمیت ابن اسحاق بازگشتند و شایبر روا بنا یاالخر یجماد
 .غزوه شده استن ین ماه اییسان درتعیره نویاختالف س

مدلج و ھم  یمان عدم تجاوز با بنیپ ج ن غزوه رسول خدایھم یو در اثنا 
ابوسلمه بن عبداالسد  ج امبرین غزوه پیضمره را امضاء نمودند. درا یمانانشان از بنیپ

ن غزوه به دست ید در اینه گماشت و پرچم سفین بر مدیرابه عنوان جانش سیمخزوم
 بود. سحمزه بن عبدالمطلب

 ه نخلهیسر
 ج امبری، پیالدیم ۶۲۴ه سال یا ژانومطابق ب یقمر یماه رجب سال دوم ھجر در

 هین سریه فرستاد؛ در ابا دوازده نفر از مھاجران به نخل را سیعبدالله بن جحش اسد
به  ج ه رسول خداین سریشدند. در ا می شتر سوار یک به نوبت بر ،ھر دو نفر

 .نک، نامه را باز نیردکن یه: تا دو روز راه طکداد ودستور فرمود ی ھا نام سعبدالله
است:  نوشتهدر آن دم یردم؛ دک: چون دو روز راه رفتم، نامه را باز دیگو می سعبدالله

                                                 
 نبعی یاست درنواح یانکنام م ،دهیشکراء با الف یز گفته شده عشیره مصغره است و نیعش .١
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ه کن میه بک -ادامه بده و ھمچنان به نخله برو ، به راه خودینامه مرا خواند ی(وقت
 .بفرست) ش باش و اخبارشان را به مایقراروان کن یمکو در آنجا در  -نه استیومد

لب ان مطایارانش رادر جرینم و ک می دم و اطاعتیچون نامه را خواند، گفت: شن
 ،خواھان شھادت است ،سکد، ھریایما ب ست بایس مجبور نکچینامه گذاشت و گفت: ھ

 یه برمکھستم  یسکن ی، بازگردد. اما من، اولترسد می مرگش س ازکزد و ھرید برخیبا
 م.یزم. ھمه گفتند: ما؛ عاشق شھادتیخ

ن یردند و به ھمکشترشان را گم  سو عتبه بن غزوان سوقاص یدر راه سعد بن اب
 افتن شتر به جستجو پرداختند. ی یارانشان جداشدند و برایل از یدل

شمش و که کش یاروان قرک، ش رفت و آنجا فرودآمدینخله پ ارانش تایبا  سعبدالله
بن  ه عمروک یگذشتند در حال می ردند، از آنجاک می حمل یتجارت یاالھاکپوست و 

اروان کن یسان با اکیم بن کره و حیو عثمان و نوفل پسران عبدالله بن مغ یحضرم
 بودند.

 ه ازکم ین روز ماه رجب ھستیمسلمان به مشورت نشستند و گفتند: ما در آخر
ایم  ده گرفتهیحرام را ناد یھا ماه ، احتراممیان بجنگیاروانکام است. اگر با حر یھا ماه

 شود. می اروان وارد محدوده حرمکم، فردا یو اگر نجنگ
عمرو بن ھا  آن از یکی. م گرفتند بجنگندیو، تصمباالخره پس ازمشورت وگفتگ

آنگاه ؛ ردکنوفل فرار  ردند، اماکر یم را ھم اسکشت و عثمان و حکر یبا ت را یحضرم
ز یرا نھا  آن نه آوردند و خمسیبه مد ر رایاس ان و دواروکمت گرفته شده از آن یغن
 ران بودند.ین اسیشته و اولکن ین خمس و اولین، اولینار گذاشتند و اک

 ه درکناپسند دانست و گفت: به شما دستور نداده بودم  ارشان راک ج امبریپ
 یرد. از طرفک یران خودداریازتصرف غنائم و اس د؛ لذاینکحرام جنگ  یھا ماه

متھم  یالھ یھا حرام ردنکه مسلمانان را به حالل کدا شد یان پکمشر یبرا یفرصت
 نند.ک

ت ینازل فرمود و با قاطع ات راین آیه خداوند اکنیگفتند تا ا ھا سخن ن بارهیا در
ب آن که مسلمانان مرتکاست  یارک، بزرگتر و بدتر از انکار و جرم مشرکه کاعالم نمود

 اند: شده

ۡهرِ ٱَعِن  لُونََك  َٔ �َۡ� ﴿ ۚ َوَصدٌّ َعن َسبِيِل  ۡ�ََرامِ ٱ لشَّ ِ ٱقَِتاٖل �ِيهِ� قُۡل قَِتاٞل �ِيهِ َكبِ�ٞ َّ� 
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ۢ بِهِ  ۡهلِهِ  ۡ�ََرامِ ٱ لَۡمۡسِجدِ ٱوَ  ۦَوُ�ۡفُر
َ
ۡ�َ�ُ ِعنَد  ۦ�ۡخَراُج أ

َ
ِۚ ٱِمۡنُه أ ۡ�َ�ُ مَِن  ۡلفِۡتَنةُ ٱوَ  �َّ

َ
أ

 .]۲۱۷البقرة: [ ﴾ۡلَقۡتلِ ٱ
 نیا پرسند! بگو: جنگ در می حرام یھا ماه ! مردم از تو درباره جنگ درامبریپ یا«یعنی: 

فر به او و بازداشتن مردم از کبازداشتن مردم از راه خدا و اما ،است بزرگ یگناھ ھا ماه
است بزرگتر و فتنه از جنگ بدتر  یردن اھل حرم، در نزد خدا گناھکرون یمسجدالحرام و ب

 ».است
ر سئوال بردن رفتارمجاھدان یان را در زکمشر یاھویتمام صراحت ھ با یالھ یوح

 یتوانند جلو نمی له ھمیوس نیه بدکند ک می داند و اعالم می اساس یمسلمان ب
ده یناد را ھا حرمت ان در جنگ با مسلمانان تمامکرا خود مشریرند؛ زیمسلمانان رابگ

نان حرم کرده بودند. مگر مسلمانان، ساکت ینان حرم را آزار و اذکگرفته و اھل و سا
در  شتر اموال مسلمانان رایپ اند، ه غوغا به راه انداختهک یانکن مشرینبودند؟ مگر ھم

ن یو مسلمانان را در سرزم ج امبریه پکم نگرفتند یو تصم ردندکن حرم غصب نیسرزم
ن ھمه مھم یاباره یکبه  ھا قداست و ھا حرمت هک هز باعث شدیشند؟ پس چه چکحرم ب

ن یه اکست ین کی؟ شدیایحساب ب ت بهیستن حرمت حرم، جرم و جناکشود و ش
خودشان را  یندگکو سراف یو بدبخت ییه رسواک بود ییادعاھا صرفاً ن، کیمشر یغوغا

 به دنبال داشت.
ز ین مقتول را – یخونبھا –ه یرد و دکر را آزادیآن دو اس ج ن رسول خدایپس از ا

 ١پرداخت نمود.
 یمال یکچ یش از جنگ بدر اتفاق افتاد؛ در ھیه پکاست  یو غزواتھا  هیھا، سر نیا

ب آن کمرت یبن جابر فھر رزکه کنیا شته نشد مگر پس ازکناحق کسی بغصب نشد و 
ه کبود  یاتیجنا و این عالوه براند  ان، آغازگر جنگ بودهکن مشریبنابرا ات شد؛یجنا

 بر سه عبدالله بن جحشیبودند. پس از سرب شده کشتر در حق مسلمانان مرتیپ

                                                 
و رحمه  ۶۰۵تا  ۱/۵۶۱و ابن ھشام  ۸۵تا  ۲/۸۳زادالمعاد  از زوات راو غھا  هین سریل ایتفص .١

ب یترت و در یخیدرمصادر تار ایم. برگرفته ۴۷۰تا  ۴۶۸و  ۲۱۶، ۲۱۵، ۱۱۶، ۱/۱۱۵ن یللعالم
قات یوجود دارد؛ اما ما تحق یشدند، اختالفات می رونیه بک ین تعداد افرادییو تعھا  هیغزوات و سر
ل ین دلیم، به ھمیافتیتر یکت نزدیحتر و به واقعیرا صح یعالمه منصور پورم و یعالمه ابن ق

 م.یردکن دو مأخذ استفاده یشتر از ایب
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د و آنچه یدر برابر چشمانشان مجسم گرد یقیو خطر حق ان افزوده شدکوحشت مشر
ن یمکدار و دریتمام قوا ب نه بایه مدکافتند یدند و دریدادند، به چشم سرد می احتمال

 ۳۰۰تا بًا یو مسلمانان تقر شان، تحت نظر مسلمانان استیتجار یھا حرکت است و ھمه
را ھا  آن نند و اموالکر یشند و اسکتوانند ب می دارند ورا ل راه، توان ھجوم و حمله یم
 بازگردند. یو مال یمت ببرند و بدون خسارت جانیز به غنین

شده  کشه ناامن و خطرنایھم یشامشان برا یه راه تجارتکردند کن یقیان کمشر
ه ضمره را ینه و بنیو ھمانند جھ ندیایه بفھمند و به ھوش بکنیا یبه جا است، اما

رند، بر بغض و حسدشان افزوده شد و بزرگان و یش بگیرا در پ یصلح و دوست
د یقبًال تھدھا  آن ؛یتر شدند. آرشان مصممیدھایدات و وعیتھد یاجراسرآمدانشان، بر 

ن تصور ید و با ھمیجنگ شان خواھندیھا مسلمانان در داخل خانه ه باکرده بودندک
 آوردند. یبه جنگ بدر روه کبود

 و در ردکجھاد را بر مسلمانان فرض ، خداوند سعبدالله بن جحش یماجرا پس از
 ات نازل شد:یآ نیماه شعبان سال دوم ا

﴿ ْ ِ ٱِ� َسبِيِل  َوَ�ٰتِلُوا ِينَ ٱ �َّ ْۚ إِنَّ  �َّ َ ٱيَُ�ٰتِلُونَُ�ۡم َوَ� َ�ۡعتَُدٓوا  ١٩٠ لُۡمۡعَتِدينَ ٱَ� ُ�ِبُّ  �َّ
ۡخرَُجوُ�ۡمۚ وَ  ۡ�ُتلُوُهمۡ ٱوَ 

َ
ۡخرُِجوُهم ّمِۡن َحۡيُث أ

َ
َشدُّ مَِن  ۡلفِۡتَنةُ ٱَحۡيُث ثَقِۡفُتُموُهۡم َوأ

َ
َوَ�  لَۡقۡتِل� ٱأ

ٰ يَُ�ٰتِلُوُ�ۡم �ِيهِ� فَإِن َ�ٰتَلُوُ�ۡم فَ  ۡ�ََرامِ ٱ لَۡمۡسِجدِ ٱتَُ�ٰتِلُوُهۡم ِعنَد  َكَ�ٰلَِك َجَزآُء  ۡ�ُتلُوُهۡمۗ ٱَح�َّ
ْ ٱ فَإِنِ  ١٩١َ�ٰفِرِ�َن لۡ ٱ َ ٱفَإِنَّ  نَتَهۡوا ٰ َ� تَُ�وَن فِۡتنَةٞ  َوَ�ٰتِلُوُهمۡ  ١٩٢َ�ُفورٞ رَِّحيٞم  �َّ َح�َّ

ِۖ فَإِِن  ّ�ِينُ ٱَوَ�ُ�وَن  ْ ٱِ�َّ ٰلِِم�َ ٱفََ� ُعۡدَ�َٰن إِ�َّ َ�َ  نَتَهۡوا  .]۱۹۳ -۱۹۰البقرة: [ ﴾١٩٣ ل�َّ
را ید، زینکد و تجاوز نیبا شما سرجنگ دارند، بجنگ هک یسانکدر راه خدا با«: یعنی

رون یه شما را بک ییجا د و ازیشکب ،دیافتیھرجا  اران را دوست ندارد و آنان راکخداوند تجاوز
در اطراف مسجد الحرام  ھا آن با شتار بدتر است، اماکاز قتل و  ،فتنه و دینک شانرونیب ،ردندک
ن حرم شما آغازگر جنگ یشما (در آنجا) بجنگند. (در سرزم ه آنان باکد مگر آنگاه ینکارزار نک

، افرانک یه سزاکد یشک)، آنان را بدند و (آنان آغازگر جنگ بودندید، اما) اگر باشما جنگینباش
د تا فتنه نابود گردد یآنان بجنگ آمرزنده ومھربان است. با ،ن است و اگر باز آمدند، خداوندیچن

جز  یرا) عداوت و دشمنید، زی(دست از آنان بردار از آمدند،م گردد. اگر بکن خدا حایو د
 ».ستیبرستمگران (روا) ن

 روش جنگ را آن ه درکرد کنازل  یاتیآ ،ه خداوندکد یشکن ین طولیا پس از
 ان نمود.یب یام جھاد را به روشنکو اح ردک یکمسلمانان را به جھاد تحر آموزش داد و
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ِينَ ٱلَقِيُتُم  فَإَِذا﴿ ْ فََ�َۡب  �َّ ْ  لّرِقَاِب ٱَ�َفُروا وا ۡ�َنُتُموُهۡم فَُشدُّ
َ
� ٓ ٰٓ إِذَا ا  لَۡوثَاَق ٱَح�َّ فَإِمَّ

ٰ تََضَع  ا فَِدآًء َح�َّ ۡوَزارََهاۚ َ�ٰلَِكۖ َولَۡو �ََشآُء  ۡ�َۡرُب ٱَمنَّۢ� َ�ۡعُد �مَّ
َ
ُ ٱأ ِمۡنُهۡم َوَ�ِٰ�ن  نَتَ�َ َ�  �َّ

ْ َ�ۡعَضُ�م بِبَ  َۡبلَُوا ِينَ ٱۡعٖض� وَ ّ�ِ ْ ِ� َسبِيِل  �َّ ِ ٱقُتِلُوا ۡعَ�ٰلَُهۡم  �َّ
َ
 َسَيۡهِديِهمۡ  ٤فَلَن يُِضلَّ أ

َ�َها لَُهۡم  ۡ�َنَّةَ ٱَو�ُۡدِخلُُهُم   ٥َوُ�ۡصلُِح بَالَُهۡم  َها ٦َعرَّ ُّ�
َ
ِينَ ٱ َ�ٰٓ� واْ  �َّ ْ إِن تَنُ�ُ َ ٱَءاَمُنٓوا َّ� 

ۡقَداَم�ُ 
َ
 .]۷ -۴محمد: [ ﴾٧ۡم يَنُ�ُۡ�ۡم َوُ�ثَّبِۡت أ

شان را و ھمچنان ادامه ید گردنھاید، پس بزنیافران قرار گرفتک یارویه روکآنگاه «: یعنی
د و یا بر آنان منت بگذارید و پس از آن یم ببندکران) را محیف شوند؛ آنگاه (اسید تا ضعیدھ

اگر  م خداست؛کحن، یتا جنگ تمام شود؛ اد ییشان نمایه رھایا با گرفتن فدیو د ینکآزادشان 
 یبه بعض ازشما را یخواھد بعض می گرفت؛ اماخداوند می انتقامھا  آن خواست از می ،خداوند

خداوند، به  و شوند، ھرگز اعمالشان نابود نخواھد شد می شتهکه در راه خدا ک ید، آنانیازمایب
داخل  یدر بھشت آنان را  گرداند و می یکرا نھا  آن اعمالند و ک می ییرا راھنماھا  آن یزود

د، ینک یارین خدا را یمؤمنان! اگر د یا رده است.ک یشان معرفیه آن را به اکرد کخواھد
 ».گرداند می استوار تان رایھا گام ند وک می یاریخداوند شما را 

دن فرمان جھاد به یه ازشنکوھش فرمود کرا سرزنش و ن یبزدالن ،سپس خداوند
 د:یفرما می ترسند؛ چنانچه می و افتند می وحشت

ِينَ ٱ َوَ�ُقوُل ﴿ َۡكَمةٞ َوُذكَِر �ِيَها  �َّ نزِلَۡت ُسوَرةٞ �ُّ
ُ
 ۡلقَِتاُل ٱَءاَمُنواْ لَۡوَ� نُّزِلَۡت ُسوَرةۖٞ فَإِذَآ أ

يَۡت 
َ
ِينَ ٱَر� َرٞض يَنُظُروَن إَِ�َۡك َ�َظَر  �َّ  ﴾لَۡمۡوِت� ٱَعلَۡيهِ ِمَن  لَۡمۡغِ�ِّ ٱِ� قُلُو�ِِهم مَّ

 .]۲۰محمد:[
شود،  می رکارزار ذکآن فرمان  شود و در می واضح نازلای  هه سورکآنگاه «: یعنی

ه در آستانه مرگ قرار گرفته و به کنند ک می به تو نگاه یسکه ھمچون ک ینیب می ماردالن رایب
 ».ھوش افتاده استیرات) موت، بکسبب (س

از یقًا نیجنگ، دق یبرا یقتال و دستور آمادگ ق به جنگ ویتشو فرض شدن جھاد و
فرض  به -و اگر ردک می ه اوضاع و احوال اقتضاکد بو یمسائل روز مسلمانان و از

گاه و جنگاوری ھر فرد ج امبر خدایر از پیغ -محال  یبه دقت بررس ط رایبود و شرا آ
دانا و  یداد؛ پس چه رسد به خدا می ن دستورات رایانش ھمیسپاھرد، قطعًا به ک می

ن حق و باطل ین بیارا و خونکآش ید برخوردیه باکط چنان بود یشرارا یز متعال؛
 آمد. می بوجود
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ان وارد کغرور و تعصب مشر ریک، بر پسختای  هضرب سعبدالله بن جحشه یسر
ن رو یآتش، به ا یرو یاز شدت ناراحت ییه گوکبه درد آورد؛ چنان ساخت و دل آنان را

ن یخون یجنگ یه به زودکبود  دایپ یروشن ات فرمان جھاد، بهیشدند. از آ می و آن رو
ه خداوند کن کاز آن مسلمانان است. دقت  یینھا یروزیگردد و فتح و پ می شعله ور

 ھا، آن هکنند کرون یب ییاز ھمان جاان را که مشرکدھد  می لمانان دستورچگونه به مس
 ردند.کرون یمسلمانان را ب

مانده غالب و به فر را یجنگ یاسرا برخورد با ام چگونگیکدر این آیات ھمچنین اح
ختن خون دشمن ادامه یبه رای  هدھد به انداز می ز دستوریو ن دھد می روز آموزشیپ

 ابد.یان یف شود و جنگ پایضع ،ه دشمنکدھند
ان یو غلبه مسلمانان در پا یروزیبود دال بر پ ییھا بشارت وھا  نشانهھا  این ھمه

تا حماسه و شور و عشق جھاد  ردکه مطرح یناکبا ان مطلب ریا ب الوقوع؛ امایقر یجنگ
شعبان  یعنین روزھا یھم ، در وجود مردان افزوده گردد. درو جانفشانی در راه خدا

ت المقدس به یه قبله از بکد یفرمان رس یالدیم ۶۲۴ه یفور برابر با یسال دوم ھجر
 یمسلمانان اصل یجدا ساز و یسازکپا یخود نوع یز به جاین نیه اک ر یابدییعبه تغک

تا  افته بودندیه در صفوف مسلمانان راه کمنافقان بود ان ویھودیمان و یاز افراد سست ا
نگونه ی، ایبه آنچه قبًال بودند برگردانند. آر راھا  آن نند وکجاد ید ایو ترد کتزلزل و ش

داخل ز اران و خائنان را اکبیاز فر یاریو بس ردک یسازکخداوند صفوف مسلمانان را پا
است؛ از جمله:  ییویکبا و نیل قبله اشارات زی. در تحودیشکرون یصفوف مسلمانان ب

 رسد که می ه تنھا پس از آن به پایانکدیشد یدیدج مسلمانان! وارد مرحله یشما ا
 به دست دشمنانشان باشد؟  یه قبله ملتکست یب نیا عجید! آینکفتح  را قبله خود

جھاد  نشاط مسلمانان افزوده شد و شوقشان بر ، براشاراتن دستورات و یپس ازا
دان یم دشمنانشان در با ییارویفته رویشبدین سان و  دیبرابر گرد در راه خدا چند

 دند.یسرنوشت ساز گرد یجنگ





 

 

 خ اسالمین جنگ سرنوشت ساز در تارینخست

 جنگ زهیانگ
شام  یه راھک یش ھنگامیاروان قرکه کم یادآور شدیره یشتر در باب غزوه عشیپ

طلحه بن  ج امبریشد، پ یکخت و چون زمان بازگشت، نزدیامبر گریبود، از چنگ پ
ش یاروان را براکاخبار  رابه سمت شمال فرستاد تا سدید بن زیو سع سداللهیعب

قریش اروان کان با یه ابوسفکنیتا ا ماندندش رفتند وآنجا ین دو، تا (حوراء) پیا اورند؛یب
 ج امبریاروان را به پکنه بازگشتند و خبر آمدن ید؛ آن دو به سرعت به مدیبه آنجا رس

ه ھزار شتر که وجود داشت کاھل م از یفراوان ھای ثروت اروانکن یگزارش دادند. در ا
ز چھل تن یروان ناکداشت؛ نگھبانان مت ینار طال قیبیش از پنجاه ھزار دبود و  بار

 شتر نبودند.یب
ه کبه اھل م ینکمرشکه سخت وه ضربکمسلمانان بود  یبرا ییطال ین، فرصتیا

شان در یش است و اموال ایاروان قرکن، یا«اعالم نمود:  ج نرو رسول خدای. ازابزنند
». ندکب شما یرا نصھا  آن اموال ،خداوند دید؛ شاینکت کآنان حر یباشد؛ بسو می آن

ه اصًال انتظار که ھمه را آزاد گذاشت. چراکرد، بلکرا مجبور به خروج ن یسک ج امبریپ
ارو ی، روه بدریناح ر مجھزشان درکش، با لشیقر یاروان تجارتک یه به جاکنداشت 

 شود. 
و ھمه  نه ماندندیمد امدند و دریبه جھاد ن ج اران رسول خدایاز یارین بسیبنابرا

و به  ردکنخواھد  دشمن برخورد با یقبلھای  مانند غزوه ج ردند رسول خداک می گمان
 جنگ سرزنش نشدند. ل بازماندگان ازین دلیھم

 ها یم فرماندهیتعداد سپاه اسالم و تقس
آن  ،تن ۳۱۷ا ی ۳۱۴ا ی ۳۱۳، اتیبر اختالف روا بنا آمده خروج شد؛ ج رسول خدا

تن  ۱۷۰تن از اوس و  ۶۱ن، ینفر از مھاجر ۸۶ا ی ۸۳ا ی ۸۲ردند؛ ک یحضرت را ھمراھ
 . از خزرج

ه کبا دشمن را نداشتند، چنان ییارویرو ید آمادگید و شایه باکچنان مسلمانان، آن
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، از آن یگریبود ود سبن عوام ری، اسب زبیکیا دو اسب، با خود داشتند؛ ی یکتنھا 
 .سیندکمقداد بن اسود

 شتر سوار یکسه نفر، به نوبت بر  ای دو داشتند و ھر ز با خودیھفتاد شتر ن
 بود. یکی ،سیمرثد غنو یبن اب و مرثد سیو عل ج شدند. شتر رسول خدا می

ن خود در یش نماز و جانشیرا به عنوان پ سلثومکعبدالله بن ام  ج رسو ل خدا
به عنوان  ر رادند، ابولبابه بن عبدالمنذیحاء رسبه رو یرد و وقتکنه منصوب یمد

 نه فرستاد.یدن خود به میجانش
سپرد  سیشیقر یر عبدرید بود، به مصعب بن عمیه سفکپرچم سپاه را  ج امبریپ

 م نمود:یر تقسیبه دو گروه ز و سپاھش را
 داد. سطالبیابن اب یبه عل ن گروه رایپرچم ا گردان مھاجران؛ .۱
 .داد سبن معاذ به سعد ن گروه رایپرچم ا گردان انصار؛ .۲

به  سمت چپ را یسپرد و فرماندھ سبن عوام ریسمت راست را به زب یفرماندھ
ن دو نفر در جمع سپاه، اسب داشتند. یم فقط ایشتر گفتیه پکچنان ؛سمقداد بن عمرو

سپاه  ینمود و فرماندھ رکدنباله دار لش را سصعصعه یس بن ابیق ج رسول خدا
 عھده گرفت. اسالم را شخصًا بر

 بدر یت سپاه اسالم به سوکحر
رون ینه بیند، ازمدکر و جھت راه را مشخص و اعالم یه مسکنیبدون ا ج رسول خدا
ش رفت و آنجا اطراق یش گرفت و تا چاه روحاء پیه را در پکنه به میمد یشد و راه اصل

 نمود.
را در سمت چپش واگذاشت و از سمت راست، به  یت از آنجا، راه اصلکھنگام حر

 یه به وادکنیش رفت تا ایه پیاز ناز ییھا قسمت ه رفت تا به بدر برود و تایناز یسو
منطقه  یکید. پس ازعبور از تنگه، نزدیه و تنگه صفراء است، رسین نازیه بکرحقان 

را  سیزغباء جھن یبن اب یوعد سیصفراء توقف نمود و از آنجا بسبس بن عمرو جھن
 اروان به بدر اعزام نمود.ک سب اخبار ازک یبرا

 هکدر م یهشدار جارچ
رد؛ ک می تکاط حریامًال بااحتکاروان بود، کمسئول و عھده دار حفظ  هکان یابوسف
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ر راه، یھمواره در مساین رو  نده از خطر است. ازکه آکاه مه رکدانست  می را خوبیز
 جه محمدکد یه به او خبر رسکد یشکن یب طولین ترتیرد. بدک می اخبار را پرس و جو

 اند. ردهکت ک، حریاروان وکارانش به قصد یو 
ش یقر انیدر مه فرستاد که کو به م ردکر یرا اج یان ضمضم بن عمرو غفاریابوسف

ارانش یو  اوران را از دسترس محمدکو  ج شوندیاروان بسکنجات  یاد بزند تا برایفر
 دور سازند.

 یحال در و ستادیه بر شترش اکز مکه رساند و در مرکبه م ضمضم به سرعت خود را
، داده بود کراھن خود را چایرده و پکافته و پاالنش را وارونه کشترش را ش ینیه بک

در خطر است. ھا  آن ه ھمهکدیابیدر ش! مال التجاره خود رایگروه قر یاد بر آورد: ایفر
برند.  می د ھمه رایر بجنبیاروان بسته اند؛ اگر دکان و یا بر ابوسفارانش، راه ریمحمد و 

 .!کمک !کمک

 شوند: یه آماده جنگ مکاهل م
ر کارانش فیا محمد و یگرگفتند: آیدیکه، شتابان آماده جنگ شدند و به کمردم م

 یھرگز، به خدا سوگند به زود است؟ یضرماروان ابن حکاروان، مانندکن یه اکرده اندک
ا خودشان ی ،هکاست. مردم م یاروان حضرمکر از یاروان غکن یه اکم یفھمان می به او

ت یرون شدن نھایفرستادند و در ب می خود یرا به جا یسک ای و شدند می رونیب
ه کرد. مگر ابولھب کن جنگ تخلف نیا س از بزرگانشان ازکچیھ گرفتند؛ یرام یآمادگ
 کمکز یف اطراف نیاز طوا یآنان، حت .فرستاد خود یبه جا ارانش راکاز بدھ یکی

رون یس بکچیھ یعد یاز بن رون شدند ویش بیل قریھمه قبا ،یعد یجز بن گرفتند؛
 نشد.

 ه:کسپاه م یش نظامیآرا یچگونگ
صد اسب و یکصد مرد جنگجو بودند؛ یبًا ھزار و سین سپاه تقریا یروھایدر آغاز، ن

ست. فرمانده یه شمارشان مشخص نک اد بودیششصد زره داشتند و شترانشان آنقدر ز
ات کو تدار ینبایابوجھل بن ھشام بوده و نه نفر از سران و بزرگانشان، مسئول پشت ،لک

 ر،کلش یغذا یروزھا، ده شتر برا یروزھا، نه شتر و بعض یش بودند. بعضیر قرکلش
 شتند.ک می
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 رکب یل بنیمسئله قبا
ر کب یبن ش بایقر یھا جنگ اد اختالفات ویت شد، که آماده حرکه سپاه مک یھنگام

آنان ضربه ز پشت به ر اکب یه مبادا بنکان به ھراس افتادند یشیقر لذا زنده گردید؛
ن یه اکنمانده بود یزیرد. چیگبآتش جنگ قرار دان یم ، از دو سو، درشیبزنند و قر

ل کخودش را به ش ،طانین اثنا شیند. در اکم جنگ منصرف یاز تصم ، آنان راینگران
 ش رفت و گفت:ینانه در آورد و نزد قرک یسردار بن یبن جعشم مدلج کسراقه بن مال
ھا  آن نند و ازکنزنند و به شما حمله ن نانه از پشت شما راک یه بنکنم ک می من ضمانت

 د.یایه خوشتان نکنرسد  یزیبه شما چ

 ه:کر مکت لشکحر
 ند:ک می فینگونه توصیا عازم نبرد شدند. خداوند متعال، خروجشان را ه،کاھل م

وَن َعن َسبِيِل  �َّاِس ٱَ�َطٗر� َورِئَآَء ﴿ ِۚ ٱَو�َُصدُّ  .]۴۷األنفال: [ ﴾�َّ
 ».رون شدندیبه منظور بستن راه خدا، ب و ییخودنما و یشکسر یاز رو«: یعنی

با خدا  یشان به قصد دشمنیتمام قدرت و توان رزم با«: ن باره فرمودیا در ج امبریپ
 ». رون شدندیب ج و رسول خدا

ٰ َحۡرٖ� َ�ِٰدرِ�َن ﴿ د:یفرما می نیھمچن ،متعال یخدا  .﴾٢٥وََغَدۡواْ َ�َ
ردند، کت کارانش حریو  ج رسول خدا ینابود مغرور، به قصد سرمست و، آنان یآر

 اروانشان به جوش و خروش آمده بودند.کنجات  یه براک یدر حال
راھشان از  ردند و درکت کبدر حر ی، به سواد به سمت شمالیقریشیان، با سرعت ز

د از یجد یامید و سپس جحفه رفتند و در آنجا پیاز آنجا به قد عسفان گذشته و یواد
اروان و اموال کنجات  یرده بود: شما براکه در آن سفارش کردند کافت یان دریابوسف

افته و یاروان نجات که مقصود، حاصل شده و ک کنیا اید؛ رون شدهیب له خودیو افراد قب
 د.یآن را نجات داده است، بازگرد خداوند

 شیقر یاروان تجارتک ییرها
سب ک، یرد. وک می تکحر یامل در جاده اصلکاط یو احت یان با نگرانیابوسف

اروان جلو ک، از شد یکبه بدر نزد یوقت رد وکچندان  اطالعات درباره سپاه اسالم را دو
ن یگفت: در ا ید. مجدینه پرسید و از او درباره سپاه مدیبن عمرو را د یافتاد و مجد
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و شتران  تپه آمدند نینار اکه کر از دو نفر یبه چشمم نخورده به غ یروز فرد ناشناس
ان یردند و رفتند. ابوسفکآب  شان راینار چاه رفتند و ظرفھاکخود را خواباندند و به 

از  یکیرده بود، رفت و به جستجو پرداخت و کاشاره  یه مجدک ییفورًا به ھمانجا
، ان آنیافت و در مکداشت و آن را شآنجا انداخته بودند، بر ه شتران درک را ییلھاکپش

ن را گفت و به یثرب است. ایعلوفه  ،نیه اکسوگند  د. گفت: به خداید ییرماھسته خ
نمود و  یریبدر جلوگ یھا چاه بهھا  آن شدن یکنزد اروان رفت و ازکسرعت به سمت 

نمود  کرا در سمت چپ تر یرد و راه اصلکج کسرخ  یایساحل در یبه سو راھشان را
 .دیرھان ش رایاروان قرکب ین ترتیو بد

 هکر مکدر لش یدودستگ
ش، یش قرکبازگشت نمودند؛ اماسر د، قصدیه رسکام، به سپاه مین پیا یوقت

م تا به بدر یگرد نمی قسم بر ن گفت: به خدایغرور و عناد چن شد و با ابوجھل، بلند
م و یم و مردم را غذا بدھینکنحر  م و شترھا رایم و سه شبانه روز در آنجا بمانیبرو

ت ما را کت و شوکحر ھا، عرب تمام ما آواز بخوانند و یان براکزینکم و یشراب بنوش
ق به مردم گفت: یس بن شراخن ی. ولرند و بترسندھمواره از ما حساب بب بشنوند و

ھا  آن مانیه ھم پک –زھره  یرد، خودش با بنکبه حرفش گوش ن یسک، چون دیبازگرد
نفر ھم از  یک یبازگشت و حت استشان را بر عھده داشت،ی، ریت رزمکن حریا بود و در

ه از کد و از آنجا صد نفر بودند، بازگشتنیبًا سیه تقرکبنو زھره  نرفت؛ زھره به بدر یبن
 ارج ردند و نظراتش راک می اخنس اطاعت شه ازیھم ،اخنس سود بردند ین رأیا

 نھادند. می
 ابوجھل باز یو پافشار یسرسختاما با  قصد بازگشت نمودند،ز یھاشم ن یبن

 افت.یاھش کزھره، به ھزار نفر  یه پس از جدا شدن بنکن شمار سپاه می. بنابرانگشتند
ه در کنیا رفتند و ھمچنان رفتند تا می شیه قصد بدر راداشتند، پک یدر حالھا  آن
 اردو زدند. یدر عدوه القصوای  هآب بدر، پشت تپ یھا چاه یکینزد

 ت سپاه اسالمین موقعیترحساس
با  ج امبریشد. پ می گزارش ج امبریه مرتب به پکسپاه م رون شدنیاخبار ب

افت و یه اطالع کاروان و خروج سپاه مکو از فرار ذفران بود  یسپاھش در راه و در واد
ن یخون یجز جنگ یه راھکد یجه رسین نتیاطالعات بدست آمده، به ا یپس از بررس
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نداشت  یدیترد ج امبریپزد.  می شجاعانه دست ید به اقدامیر بایناگز و ندارد وجود
ش یقر یت نظامیبپردازند، موقع ه اجازه بدھد در منطقه به مانورکان میه اگر به سپاھک

نه ضعف یزم یابد و از طرفی می در منطقه گسترشھا  آن یاسیشود و سلطه س می ترقوی
روح  یب یتکبه حر -ج امبریانقالب پ –و چه بسا  گردد می مسلمانان فراھم یو سست
نه توزان و حسودان، کین سان تمام یشود و بد می مبدل یخالو تو کخش یو جسد

 ابند.ی می و مسلمانان، جرأت شرارته اسالم یعل
تا  نه شودیه به مدکه مانع تھاجم سپاه مکوجود داشت  ینین چه تضمیا عالوه بر

اشانه کدرون خانه و مسلمانان در ابد و باینه انتقال نیمد یدان نبرد به درون دژھایم
 یریو تأخ ین سستیترکوچکوجود نداشت. لذا اگر  ینیچ تضمیر نشوند؟ ھیشان درگ

ت کو شو ییشه بر توانایھم یر را براین تأثیشد، بدتر می انینه، نمایدر سپاه مد
 گذاشت. می یمسلمانان بجا

 با صحابه یزنیمشورت و را
 یجلسه شوران ینخست ج ، رسو ل خدایو ناگھان کن تحوالت خطرنایل ایبه دل
و  ت را گوشزد نمودیبودن موقع کت و خطرنایو در آن حساس ل دادکیتش را یفرماندھ
به وحشت افتادند و ای  هدر آن ھنگام عد رد؛کفرماندھان و سپاھش تبادل نظر با ھمه 

 د: یفرما میھا  آن . خداوند، دربارهدندین ترسیخون یان بروز نبردکما بابت از

ۡخرََجَك ﴿
َ
ٓ أ ِ َكَما  ٥لََ�ٰرُِهوَن  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱ�نَّ فَرِ�ٗقا ّمَِن  ۡ�َقِّ ٱَر�َُّك ِمۢن بَيۡتَِك ب

َما �َُساقُوَن إَِ�  ۡ�َقِّ ٱيَُ�ِٰدلُونََك ِ�  َّ�
َ
َ َك� األنفال: [ ﴾٦َوُهۡم يَنُظُروَن  لَۡموۡتِ ٱَ�ۡعَد َما تَبَ�َّ

۵- ۶[. 
دان بدر) بحق یم یبه سو ،نهی(در مده خداوند، تو را از خانه ات ک.. ھمچنان.«: یعنی

جنگ) ناخشنود  یبرا یآمادگعدم از مؤمنان (به خاطر  یه گروھک یرون فرستاد درحالیب
ردند، پس از ک می مجادله )انکمشر جنگ با یرون رفتن برایتو درباره حق( و عدم ب بودند و با

 مرگ رانده یسو شوند) انگار به می روزیپ یه مطابق وعده الھکه روشن شده است (کآن
 ».نگرند می شوند (و صحنه مرگ رابا چشمان خود) می

و سخن یکبرخاست و ن سرکردند؛ ابوبکب اظھار نظر ین ترتیفرماندھان سپاه بد
برخاست و  سمقداد به عمروو سخن گفت؛ سپس یکبلند شد و ن سعمر گفت؛ آنگاه

ه ما کن کدرنگ اجرا  یبه خداوند، به تو نشان داده، کھر آنچه را  !رسول خدا یگفت: ا
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 یل به موسیاسرائ یه بنکم ییگو نمی را یزیم. به خدا سوگند ما به تو آن چیبا تو ھست
و  م: توییگو می ه ماکبل ؛ایم) نجا نشستهید، ما اید و بجنگیگفتند: (تو و پروردگارت برو

 ییسوگند به خدا !رسول خدا یم، ایھست ه ما ھم با شماکد ید و بجنگیپروردگارت برو
م آمد. ی، با تو خواھیالغماد ببر کرده است، اگر ما را تا برکه تو را به حق مبعوث ک

 نمود. ریخ یش دعایو برا او را ستود ج رسول خدا
متر کن سپاه تعداد مھاجران یا ه درکناگفته نماند ؛ ھر سه فرمانده ازمھاجران بودند

ت یثرکرا ایانصار را ھم بداند؛ ز یشت رأدوست دا ج ن رسو ل خدایبوده است. بنابرا
 قرار داشت؛ حال آنکهھا  آن شتر بر دوشیز بیه نکبار معر یسپاه از انصار بود و از طرف

نه نبودند. یه انصار مجبور به جنگ در خارج ازمدکآمد  می ن بریعت عقبه چنیاز متن ب
مردم!  یگفت: ان یچن ن سه فرمانده،یدن سخنان ایپس از شن ج امبرین پیبنابرا

 انصار بود. ج امبرید! ھدف پیینظرتان را بگو
 ، ماا منظورتانیرسول خدا! گو یا«فرمانده و پرچمدار انصار، گفت: بن معاذ  سعد
 ورده و تو راآ مانی! ما به تو ارسول خدا یگفت: ا سسعد» یآر«فرمودند: » ھستیم

ن اساس، با تو یحق است و بر ھم ای، هچه آورد ه ھرکایم  داده یرده و گواھکق یتصد
م. یگوش به فرمان تو ھست زینون نکم، ایریه امر تو را با جان بپذکم یمان بستیعھد و پ

ه تو را به حق ک ییبه خدا سوگند م.ییآ می ه ما با توکبرو  یخواھ می هکجا کبه ھر
ھم تخلف  نفر ما یک یم آمد و حتیخواھ ، با تویا فرو رویرده است، اگر به درکمبعوث 
جنگاور و  یم و مردمیه فردا با دشمن روبرو شوکست ین یلکما مش یو برا ردکنخواھد 

 ما از ،ه خداوندکم یدواریم. امیم و ھنگام برخورد با دشمن پابرجا و استواریبا ھستکیش
ت کد خدا حرین به امیتو گردد. بنابرا یه موجب خوشنودکنشان دھد  یبه تو رفتار

 با خودت ببر. یخواھ می هکجا که ھرن و ما را بک
ه انصار ک یترس می دیشا !رسو ل خدا یگفت: ا سه سعدکگر آمده ید یتیو در روا

و منطقه خودشان تو را ھا  ه فقط در خانهکدارند  می خودشان محفوظ ین حق را برایا
 هکجا  دھم، لذا به ھر می م و پاسخیگو می از طرف انصار سخن ،دھند؛ من یاری

 ا قطع رابطه نما و ھرچهین و کرابطه برقرار  یخواھ می هک سکبرو و با ھر یخواھ می
ه ک ی، ھر دستوریخواھ می هکازاموال ما بردار و به ما ھمان اندازه بده  یخواھ می
به خدا  م؛ییآ ی، با تومیالغماد ببر کبر م. سوگند به خدا اگر ما را تای، ما تابعیبدھ

 م.ییآ می ھمراه تو ،ییمایا را بپین دریسوگند اگر پھنه ا
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شما مژده باد به  د ویفتیراه ب«خوشحال شد و فرمود:  ساز سخنان سعد سامبریپ
ش) را به یست قرکا شیاروان کبه  یابی(دست یروزین دو پیاز ا یکیه ھمانا خداوند ک

 ».نمیب می ن قوم رایاھای  شتهکه کا یمن وعده داده است. سوگند به خدا گو

 اسالمت سپاه کادامه حر
أصافر را پشت سر ھای  باسپاه از ذفران به راه افتاد و تپه ج پس از آن رسول خدا
وه بزرگ است، سمت راستش که ھمچون کد و تپه حنان را ینھاد و به منطقه دبه رس

 د.یبدر رس یکیبه نزد وانھاد و به راھش ادامه داد تا

 شف اخبارک یرسول خدا برا یگشت زن
درمنطقه  یاقدام به گشت زن سقیر صدکار غارش ابوبیبا  شخصاً  ج امبریاز آنجا پ

برخوردند  یرمردیزدند، به پ می ه گشتکه در اطراف سپاه مکن حال ینمود؛ در ھم
نه یدرباره سپاه مد رد؛ک ینه سئواالتیش و سپاه مدیقر رمرد دربارهیاز پ ج رسول خدا

خودتان  رمرد گفت: تایاما پ نشناسد؛ شان رایرمرد، ایه آن پکنمود  ن خاطر سئوالیبد
فرمود: ابتدا  ج امبریم. پیگو نمی یزیبه شما چ اید، جا آمدهکه از کد ینکن یرامعرف

ن شرط یرمرد گفت: به ھمیپ ایم. آمده جاکه از کم ییگو می جواب ما را بده، بعد به تو
 .یآر :فرمود ج امبریم؟ پیبگو

نه یارانش، فالن روز از مدیه محمد و کده است یرمرد گفت: به من خبر رسیپ
ه ک ییھمان جا -ده اندیان رسکبه فالن مھا  آن ، اینکاگر راست باشد اند، ردهکت کحر

ه کم فالن روز از یان،شیه قرکده است یو به من خبر رس -نه مستقر بودیسپاه مد
ه که سپاه مک ییھمان جا -فالن جا ھستند رون شده اند؛ اگر درست باشد، اکنونیب

ن را گفت یم و ایفرمود: ما از آب ج امبرید؟ پیستکید شماییحاال بگو :گفت سپس -بود
رش از آب چه رد: منظوک می رارکرمرد باخودش تیرمرد دور شد. پیو با سرعت از آن پ

 ؟ا از آب عراقیبود؟ آ
ش را دوباره به اطراف فرستاد تا از مواضع و یھا یگشت ج شامگاه آن روز رسول خدا

فرماندھان مھاجران را  ار سه نفر ازکن یا یبدست آورند. برا یعاتات دشمن اطالکتحر
و سعد بن  سر بن عوامیو زب سطالب یبن اب ی: عله عبارتند بودند ازکانتخاب نمود 

 ارانش فرستاد.یچند از  یرا ھمراه تنھا  این ج امبریپ .سوقاص یاب
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به دو برده از سپاه ش رفتند و آنجا یبدر پ یھا چاه نارکسپاه اسالم تا  یگروه گشت
را ھا  آن ج امبریتن آب آمده بودند. سواران پبرداش یه براکردند که برخورد کم

 نماز ج امبری، پبردند. در آن ھنگام ج ردند و به حضور رسول خداکر یدستگ
 خواند.  می

گفتند: ما ھا  آن دادند. می پاسخھا  آن ردند وک می از آنان سئوال ج امبریاران پی
اران یم. یآمده بود  بردن آب به آنجا یم و فقط برایش ھستیبه سپاه قر یآبرسانمأمور 

 یاروان تجارتکاز ھا  آن هکدوار بودند یرا امیامد؛ زین پاسخ، خوششان نیازا ج امبریپ
 ان باشند. یابوسف

زدند  کتکگرفتن اعتراف  یرا براھا  آن ند،یگو می ه دروغکردند ک می رکلذا چون ف
 م.یان ھستیاروان ابوسفکه ما از کند یر فشار بگوید زیه شاکنیتا ا

رد، گفت: ک می نشآنان را سرز هک یلحن تمام شد، با ج چون نماز رسول خدا
ند، یگو می د و چون به شما دروغیزن می راھا  آن ند،یگو می به شما راست یوقت«

و » شندیه قرسپااز ھا  این ند.یگو می راست ،ه آن دوکبه خدا  د! سوگندینک می شانیرھا
ن یپشت اھا  آن به خدا گفتند: .»دییش به من بگویقر درباره«سپس به آن دو گفت: 

است؟  چقدرھا  آن د: شماری. پرسداستیدور پ ه ازکھستند  -یعدوه القصو -تپه
از روزھا  یبعض شند؟ پاسخ دادند:ک می د: در ھر روز چند شتریپرس .میدان نمی گفتند:

ن نھصد تا ید بیفرمود: پس با ج نند. رسول خداک می ده شتر ذبحز ین ینه شتر و گاھ
به یعتبه و ش :آمده اند؟ گفتند یسانکش چه ید: از بزرگان قریپرس .ھزار نفر باشند

لد و حارث بن یم بن حزام و نوفل بن خوکیبن ھشام و ح یعه و ابوالبختریفرزندان رب
ه بن یاسود و ابوجھل بن ھشام و امبن حارث و زمعه بن  و نضر یمه بن عدیعامر و طع

 ه نام بردند.کگر یخلف و مردان د
نزد  راھایش  ه جگرگوشهکه است کن، میرد و گفت: اکرو به مردم  ج امبریآنگاه پ

 شما انداخته است.

 بارش باران
 یت و جلو آمدن براکان حرکه امکفرستاد  یدیدر آن شب خداوند باران شد

سفت و قابل  ،گ و ماسه بودیه رکر مسلمانان و اطرافشان را یان سخت شد و مسکمشر
شان ین را برایرد و زمکطان را از مسلمانان دور یوسوسه ش ،و خداوند ت نمودکحر
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تر  ثابت توانستند بھتر و می بین ترتیرا سخت نمود و بد ھا ریگ ھموار ساخت و
 د.یدمطمئن گر ،شان آماده و قلوبشانیروجانینند. از اک ییمایراھپ

 ر اسالمکاستقرار لش
 یند و از دسترسکبدر را تصرف  ھای آب انکش ازمشریپ ت نمود تاکحر ج امبریپ

ن چاه بدر یبه اول ج امبریه پکاز شب گذشته بود  ید. پاسینما یریبه آب جلوگھا  آن
 یفرمانده نظام یکمانند  سه حباب بن منذرکند کد. قصد داشت آنجا اطراق یرس

ا خداوند به تو دستور یآ رسول خدا! یگفت: اج امبریمتخصص برخاست و خطاب به پ
ھم به  یم و قدمینک نمی ه ما اظھار نظرکن است یاگرچن ؟یینجا فرود آیا ه درکداده 
دارم.  یگرینظر د ،، منیشیاگر جنگ است و چاره اند یم. ولیگذار نمی ا عقبیجلو 

نجا یگفت: ا س! حبابیشیجنگ است و ھم چاره اند و ین، ھم رأیفرمود: ا ج امبریپ
ن چاه به یتریکت بده تا به نزدکست، از آنجا مردم را حریاطراق ن یبرا یخوب یجا

 یخودمان حوض یبرا آنجا م؛ینکگر را مسدود ید یھا چاه دھانهم و یدشمن، برس
 م وی، آب دارما ن سانیم. بدیجنگ میھا  آن م و آنگاه باینک می را پر از آب م وآنیساز می
است و سپس سپاھش را به  یار خوبیفرمود: نظر بس ج امبریاز آب محرومند. پھا  آن

 یدل شب، آنجا اردو زدند و حوض ت داد و درکن چاه آب به دشمن، حریتریکنزدسوی 
 ردند.کگر را مسدود ید یھا چاه آب نمودند وآن را پرساختند و 

 یمقر فرمانده
 یه براکرد کشنھاد یگرفتند، سعد بن معاذ پ یمسلمان، جاان یه سپاھکنیبعد از ا

 یمادگست آکاز ش یریشگینجات و پ یساخته شود تا برا یه بانی، سایمقر فرماندھ
 یه بانیشما سا یاجازه بده برا! امبریپ یرد: اکعرض  الزم وجود داشته باشد. سعد،

 باشند. ما با دشمنز ھمانجا ین شما یبھاکد و مریم تا در آنجا مستقر شویبساز
ه ھمان است کد یگردان مانروزید و بر دشمن پیرا عزت بخش م؛ اگرخداوند، مایجنگ می

و به قوم  یشو می بکن شد، شما سوار بر مریراز ای، غجهیم و اگرنتیردا می ه دوستک
ه کامده اند؛ حال آنین سفر ھمراه شما نیا در از اقوام ما یرا گروھی؛ زیوندیپ می ما

دانستند  میھا  آن ست و اگرینبه شما متر از محبت ما کنسبت به شما ھا  آن محبت
حفظ ھا  آن لهیرا بوس تو ،و خداوند ماندند نمی نهیمد د، ھرگز دریآ می شیپ یجنگ
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 د.یخواه تو ھستند و ھمراه تو خواھند جنگریخھا  آن خواھد نمود و
 یبر رو یه بانیشان سایا یرد و مسلمانان براکر یخ یدعاھا  آن یبرا ج امبریپ 

دان جنگ بود، یدان جنگ و مشرف بر میم یه در قسمت شمال شرقکبلند ای  هتپ
 ردند.کآماده 

حفاظت و  یبرا سسعد بن معاذ یازجوانان انصار به فرماندھ ین گروھیھمچن
 مستقر شدند. یدر اطراف مقر فرماندھ ج امبریاز پ ینگھبان

 رکآماده باش لش
آن حضرت در  ١رد.کردن ومنظم نمودن سپاھش کشروع به آماده  ج امبریسپس پ

فالن  ان شاء الله«گفت:  می نمود و می اشاره کدست مبار زد و با می دان قدمیوسط م
 یشته شدن فالنکشاء الله محل  نجا ھم انیشته خواھد شد و اکنجا یفردا در ا ،شخص

 ٢.»خواھد بود
 یشب ،نمازخواندن نمود و مسلمانان نار تنه درخت شروع بهک ج س رسول خداسپ

ردند کراحت در آن شب استراحت  یالیخ روشن و باای  هندیمطمئن و آ یآرام و با قلوب
ه کچنان نند؛یبب شان رایخداھای  مژده و ھا بشارت ه فردا با چشمانشانکنید ایبه ام

يُ�ُم ﴿ د:یفرما می خداوند، ُِل َعلَۡيُ�م ّمَِن  �َُّعاَس ٱإِۡذ ُ�َغّشِ َمنَٗة ّمِۡنُه َوُ�َ�ّ
َ
َمآءِ ٱأ َماٗٓء  لسَّ

َُطّهَِرُ�م بِهِ  ۡيَ�ٰنِ ٱَو�ُۡذهَِب َعنُ�ۡم رِۡجَز  ۦّ�ِ ٰ قُلُو�ُِ�ۡم َو�ُثَّبَِت بِهِ  لشَّ �َِط َ�َ ۡقَدامَ ٱَولَِ�ۡ
َ
�ۡ 

 .]۱۱األنفال: [ ﴾١١
د و یدینان خوابیفرا گرفت و با اطم شما را ،ه خواب راحتکرا  یاور زمانیاد بیه ب«: یعنی

طان را از یش یدیگرداند و پل کفرستاد تا با آبش شما را پا یخداوند از آسمان بر شما باران
 ».دیشما را با آن استوار گردان یھا وند داد و قدمیشما را پ ھای دل رد وکشما دور 

روز  ج رامبیبود و پ ی، شب جمعه ھفدھم رمضان سال دوم ھجریخین شب تاریا
 رون شده بود.ینه بیمد ن ماه ازیا دوازدھم ھمیھشتم 

 

                                                 
 .۱/۲۰۱الصف و التعبئه  یابواب جھاد باب ما جاء ف یرجوع شود به جامع ترمذ.١
 .۲/۵۴۳اه کرده، رجوع شود به مشکت یه از انس رواکت مسلم است ین روایا .٢
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 ه در آستانه اختالفکسپاه م
به منظم ھای  دسته ردند و بامدادان باک یسپر یش، شب را درعدوه القصویاما قر

تن از آنان به طرف  ر شدند و چندیبدر سراز یوادسوی به  ،راه افتادند و از فراز تپه
د و در آن یفرمود: آزادشان بگذار ج امبریساخته بودند، آمدند. په مسلمانان ک یحوض

شته نشد و که کم بن حزام کیشته شدند جز حکه از آن آب خوردند، ک یسانکروز تمام 
 د. یگرد یآورد و مسلمان خوب بعدًا اسالم

 ییگفت: سوگند به خدا می ،خواست قسم بخورد می ازمسلمان شدن، ھرگاه پس یو
 بدر نجات داد. ه مرا در جنگک

ه کردندکرا مأمور  یر بن وھب جمحیبدر، عم یان پس از استقرار در وادیشیقر
گاھکاز چند و چون لش ند تاک یرا بررس ج سپاه محمد  ابند.ی یر اسالم، آ

رد و بازگشت و کر مسلمانان را ورانداز کزد و اطراف لش یدان چرخیاو با اسب در م
 یامداد یروینم نید ببیاجازه بدھ یول مترند؛ک ایشتر یب یمکصد نفر یود سگفت: حد

 ا نه؟ین باشند یمکه درکدارند  یانبیو پشت
د، بازگشت و یند یزیش رفت و چون چیدورتر در صحرا پ یبن وھب تا مسافت ریعم

ن ی، مرگ سھمگثربیش که شتران بارکد یش! بدانیرگروه ق یدم، اما ایند یزیگفت: ج
جز  یچ پناه و دفاعیه ھکھستند  یمردمان ھا، این ھستند.بار زده و حامل مرگ زودرس 

شته شود مگر کھا  این از یسکنم ک نمی رکشان ندارند. به خدا سوگند فیرھایشمش
شته شود، کھا  آن شند و اگر قرار باشد از شما به اندازه شمارکب از شما را یکیه کنیا

ای  هد و چارینک یزنینون راکخواھد داشت؟ ا یتان چه لذتیبرا یگر پس از آن زندگید
 د.یشیندیب

ه مصمم به جنگ بود، برپا شد و آن که ابوجھل یعل یگریه مخالفت دکنجا بود یا
 .ه بدون جنگ بازگردندکبود ن یدعوت سپاه به ا

د! تو سرور و بزرگ یابوول یعه رفت و گفت: ایم بن حزام نزد عتبه بن ربکیسپس ح
ا یرند، آیپذ می نظر تو راھا  آن شود و می اجراشان یان ایو دستور تو م یش ھستیقر

م! بگو کیح یبماند؟ گفت: ا یاز تو برجا یکیه تا ابد نام نک ینکب یارک یحاضر
ه ھم کرا  ١یبن حضرم عمرو یست؟ گفت: مردم را بدون جنگ برگردان و خونبھایچ

                                                 
 شته شده بود.کنخله به دست مسلمانان  یه یدر سر یحضرم ١
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 ر. یمان تو بود، به گردن بگیپ
مانان من بوده است و یرا ھم پیز پردازم؛ می را او یردم، خونبھاکگفت: قبول 

 پردازم.  می ش را ھمیخسارات مال
 -ه استابوجھل حنظل نام مادر –نون نزد پسر حنظله کم گفت: اکیآنگاه عتبه به ح

 ند.کر، مخالفت که با بازگشت لشکواھمه ندارم  یگریس دکرا من به جز او از یز برو؛
 یمردم برخاست و گفت: ا انیمدر  یسخنران یعه برا یپس از آن عتبه بن رب

د و یبر نمی شیاز پ یارکارانش یه شما در جنگ با محمد و ک! سوگند به خدا شیقر
ر ید، ناگزیشکرا بھا  آن د ویروز شویرا اگر بر آنان پیگردد. ز نمی دتانیعا ینفع

از  یکیا ی ییا پسردایعمو ه پسرکخواھد افتاد  یسانکچشمان  چشمانتان در
گر نگاه ید توانست به صورت ھمدیب نخواھین ترتیو بداید  شتهکشاوندانش را یخو

د تا اگر بر ینکر اعراب واگذار یا رمحمد را به ساکد و یه بازگردکد و به مییاید؛ پس بینک
 یانیفائق آمد، به شما زھا  آن ه مقصود شما حاصل شده و اگر او برکروز شدند یاو پ
 ده است.ینرس

د: یند؛ گوکقانع  ر به سراغ ابوجھل رفت تا او راگید یز از سویم بن حزام نکیح
 دن آمادهیپوش یآورده و برا  رونیان بارھا بیدم زره خود را از مید ،نزد او رفتم یوقت
ن و چنان گفته است. ابوجھل بر یند. به او گفتم: عتبه مرا نزد تو فرستاده و چنک می

 !شده است. نه کارانش زھره تریدن محمد و یه عتبه با دکاد زد: به خدا یآشفت و فر
 یریند؛ البته عتبه ھم تقصکم کحھا  آن ن ما ویب ،م تا خداوندیگرد نمی باز ھرگزما، 

سپاه  در ١خورند و چون پسرش می ارانش گوشت شتریه محمد و کند یب می ندارد؛ او
 باز گرداند. را خواھد ما می و ترسد می شته شدن اوکمحمد است، از 

 ی: به زودچه گفته است، گفتاش  ، دربارهه ابوجھلکبه عتبه خبر دادند  یوقت
ا من؟ و چون ابوجھل یده است یراحت طلب و نازپرورده ترسه آن کشود  می معلوم

ه در کبرادر عمرو  یبن حضرم رد، با عجله نزد عامرین مخالفت قوت گیه اکد یترس
 عتبه یعنیمان تو یھم پ ،نیاشته شده بود، رفت و گفت: ک سه عبدالله بن جحشیسر
دگان تو ھستند یقاتالن برادرت در برابر د کنیه اک یخواھد مردم را برگرداند در حال می

شته شدن برادرت را ک یز و چگونگی. برخیریانتقام خون برادرت را بگ یوانت می و تو

                                                 
 رده بود.که قبًال مسلمان شده و ھجرت کباشد  می فه بن عتبهین پسر عتبه، ابوحذیا .١
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و  !برادرم یوا یا برادرم! یوا یاد برآورد: این. عامر برخاست و برھنه شد و فرکگو باز
ب مردم ی. بدن ترتخواست کمکانتقام خون برادرش  یرابھا  آن ازبدین سان 

رخواھانه یشد و دعوت خ یجنگ و شرارت قطع یمشان برایھماھنگ شدند و تصم
 ،احساسات شکلن یشان نادرست آمد و بدیفتاد و نظر عتبه برایارگر نکھا  آن عتبه در

 اثر ماند. یھا غالب شد و نظر عتبه ھم ب عقل بر
 صف آرایی دو لشکر در مقابل یکدیگر

 ج امبریپ ،ھم قرارگرفتند یرور رویاکدند و دو لشین از راه رساکه مشرک یزمان
ز یتا با تو ست اند بر و غرور آمدهکه با کان ھستند یشیقر ھا، این پروردگارا!«فرمود: 

ه به من وعده کرا یو نصرت یروزیپ نند. پروردگارا!کب یذکند و رسول تو را تینما
عتبه را در  ج رسول خدا». نکش از ظھر امروز نابود ی! آنان را پایبرسان. خدا ای، هداد

 یرین جماعت خیان ایاگر درم«د و فرود: یش سوار بر شتر سرخ مو دیر قرکان لشیم
ردند، به راه ک می یروین شتر سرخ مو بود و اگر سپاه از او پیدر صاحب ا وجود داشت،

 »شدند. می ییالح راھنمارشد و ص
رخ داد و آن،  یبین اثنا حادثه عجیرد. در اکمنظم  صفوف مجاھدان را ج امبریپ

رد. ک می ر را مرتبکه در دست داشت، صفوف لشک یبا چوب ج ه رسول خداکن بود یا
ه در ک یھمان چوب با ج امبریستاده بود. پیگران ایجلوتر از د یقدر سهیسواد بن غز

 یگفت: ا سواد ست؛یگران بایسواد! برابر د یفت: ام او زد و گکشدست داشت، به 
ھمانجا  ج امبری؛ به من قصاص پس بده. پیمم را به درد آوردک! شرسول خدا

امبر را یم پکرد و شکسرش را خم  سواد ر.یش را باال زد و فرمود: قصاص بگراھنیپ
 ؟ یردکه کبود  یارکن چه ید: ایامبر پرسید! پیبوس

ش است و یده، در پیبا دشمنان عق ه جنگک ینیب می !رسول خدا یا جواب داد:
پوست  ،ین لحظات زندگیخواستم در آخرلذا  شته شوم؛کن جنگ یا در داردن اکما

 رد.کر یخ یش دعایبرا ج داند. رسول خکدا یبدنم با پوست بدن شما تماس پ
و به  دستورات الزم را صادر نمود رد وکصفوف را منظم و مرتب  ج امبریپ

نند و سپس کجنگ را شروع ن شانیاز اجازه و دستور ا قبلانش دستور داد یسپاھ
بر شما  یه دسته جمعک یدرباره جھاد ارائه فرمود و گفت: زمانای  هژیو یرھنمودھا
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و تا جنگ  ١دیر ھدف قرار دھیت را باھا  آن ھجوم آوردند و شما را تحت فشار قرار دادند،
 ٢د.ینکرون نیتان را از غالف بیرھایتن به تن شروع نشد، شمش

ز ین سرکه ابوبک یبان بازگشت در حالیبه سا ھا صف ردنکمرتب  پس از ج امبریپ
امل شروع به ک یبا آمادگ ،ینگھبانان مقر فرماندھو  سو سعد بن معاذ ھمراھش بود

 نمودند. ج و حراست از رسول خدا ینگھبان
وند یا! پیگفت: خدا می رد وک می دعا زیان ابوجھل نکان مشریدرم یاز طرف

ش از یا! پم. پروردگاریشناس نمی ه آن راکآورده  یزیده است و چیرا بر یشاوندیخو
دام از دو گروه در نزد تو محبوبتر و ک. پروردگارا! ھر نکظھر امروز نابودشان 

إِن ﴿ رد:که را نازل ین آین باره خداوند، این. در ھمکش یاریاست، امروز تر  دهیپسند
 َ ْ َ�َقۡد َجآَءُ�ُم � ْ َ�ُعدۡ  لَۡفۡتُحۖ ٱۡسَتۡفتُِحوا ْ َ�ُهَو َخۡ�ٞ لَُّ�ۡمۖ �ن َ�ُعوُدوا  ﴾�ن تَنَتُهوا
 .]۱۹األنفال:[

 کنید و ھمیگروه برحق را داشت یروزیخدا درخواست پ ه ازکان ! شما کمشر یا«: یعنی
امبر و یبا پ ییزه جویست فر وکاز  د، اگرینیب می انیو حق را عاند  روز شدهیمسلمانان پ

د، ما ھم یشان برگردیفر و جنگ با اکشما بھتر است و اگر به  ید، برایمسلمانان دست بردار
 ٣.»مینک می رارکرا ت شما نست دادکآنان و ش  ردنکروز یپ

 آغاز جنگ  ساعت صفر و
بدخو  یمرد بود. او، یبن عبداالسد مخزوم ه جرقه جنگ را زد، اسودک یسکن یاول

ه کام  هردکرون آمد و گفت: با خدا عھد یش بیان سپاه قری، از می. وز بودیو فتنه انگ
شته شوم. کن راه یدر ا ؛ ھرچندنمکران یا آن را وید از حوض مسلمانان آب بنوشم یبا

ھم  یارویرون شد و چون رویجنگ او ب یبرا سن طرف حمزه بن عبدالمطلبیاز ا
 یکه نزدکرد و او کش را از ساق قطع یپا یکه کاو زد  به یضربت سقرارگرفتند، حمزه

شاند تا به سوگندش ک می حوض بود به پشت افتاد و ھمچنان خود را به طرف حوض

                                                 
 ۲/۵۶۸ یح البخاریصح .١
 ۲/۱۳وف عنداللفاء یسل الس یسنن ابوداود ف .٢
ه مخاطبان ک یھم در صورتباشد، آن  می ورکه مذیآ یلکه مفھوم کست؛ بلیه نیآ ین، ترجمه لفظیا .٣

ن یه درااند ک ه دانستهین آی، مسلمانان را مخاطبان ایاست: برخ یان باشند. گفتنکه، مشریآ
 ابد. (مترجمان)ی ی میگرید یه، معنایآ ،صورت
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ه ک یشت، در حالکرد و با چند ضربه او را کب یاو را تعق سجامه عمل بپوشاند. حمزه
 ده بود.ینار حوض رسک

 جنگ تن به تن
سه نفر از جنگاوران  آنگاهرد؛ کرا شعله ور  ،جنگه آتش کبود  ین قتلین، اولیا

ه کخانواده بودند  یکاز  یشین سه جنگاور قریدند. ایمبارز طلب رون آمدند ویش بیقر
ان سپاه مسلمان یازم د بن عتبه.یعه و ولیبه فرزندان ربیاز: عتبه و برادرش ش عبارتند

 سو معوذ سن عوفیو ھمچن سعبدالله بن رواحه یھا نام سه نفر از جوانان انصار به
دند: یان پرسکمدند. مشرآ  رونیب –باشد  می ه مادرشان عفراءک -فرزندان حارث

 د؟ یستکی
با شما  یارکد. اما ما را یھست یگرام یم. گفتند: ھماوردانیاز انصار یگفتند: گروھ

 یاد زد: ایفرھا  آن از یکیم و سپس یسر جنگ دار ، با عموزادگانمانه ماکست، بلین
ده بن یعب یفرمود: ا ج امبریله خود ما بفرست. پیمحمد! ھماوردان ما را از قوم و قب

 د.یزیبرخ !یعل یحمزه و ا یو ا حارث
د؟ یستکیدند: یشدند، پرس یکدان رفتند و چون نزدیآن سه نفر برخاستند و به م

 ینھماوردا ؛یان گفتند: آریشیقر  ردند،ک یمبارزان مسلمان، خودشان را معرف یوقت
 د.یھست یگرام

بود، با عتبه به جنگ برخاست و تر  ُمسن گریه از دو نفر دک سده بن حارثیعب
به ھماوردان خود  سیو عل سد بن عتبه. حمزهیز با ولین سیبه و علیبا ش سحمزه

گر را یزدند و ھمدگر ضربه یدیکو عبته به  سدهیشتند. اما عبکرا ھا  آن و ١مھلت ندادند
را  سدهیشتند و عبکردند و او را کمله به عتبه ح سیو عل سحمزه. ردندکخون آلود 

 رش قطع شده بود و بیه پاک یان صفوف مجاھدان بردند در حالیھم با خودشان به م
، به نام صفراءای  همنطق ا پنج روز پس از جنگ بدر، دریار ه چھکنیھمان حال بود تا ا

 د.ینه به شھادت رسیدر راه مد
، ین سه مبارز مسلمان یعنی علیه، درباره این آیه اکرد ک می ادیسوگند  سیعل

                                                 
به و حمزه یبا ش ید و علیده با ولیه عبکت احمد و ابوداود آمده یابن اسحاق است؛ در روا ن، قولیا .١

  ۳۴۳ص  ۲اه ج کردند. مشکبا عتبه مبارزه 
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ْ ٱ۞َ�َٰذاِن َخۡصَماِن ﴿ نازل شده است: دهیحمزه و عب  .]۱۹الحج: [ ﴾ِ� َرّ�ِِهۡمۖ  ۡخَتَصُموا
ه درباره خدا به کرند یافران) دو طرف درگکگروه مؤمنان و گروه  یعنینان، (یا«: یعنی

 ».اند ش پرداختهکشمکخصومت و 

 یهمگانورش ی
ه سه تن از کان یشیان بود؛ قرکمشر یبرا یسرآغاز نافرجام ن مبارزه،یا انیپا

مسلمانان ھجوم  باره بریکن شدند و یدًا خشمگیجنگاورانشان را از دست دادند، شد
از با او یخواستند و خودشان را به او سپردند و به راز و ن یاریخدا  آوردند. مسلمانان از

تشان را حفظ یدار، موقعیردند و استوار و پاکان را دفع کمشر یاپیپرداختند و حمالت پ
 ن اثنا بانگ سریدر ابر دشمن وارد ساختند. مسلمانان،  ینیو تلفات سنگ نمودند

 است). یکیاست، خدا  یکی(خدا » احد، احد«ه: کدادند  می

 ج از رسول خداین راز و
خداوند متعال  و از بان برگشتیبه سا -ھا صف ردنکپس از مرتب  - ج امبریپ

  رد:کدعا  یو ند؛که وعده داده است، محقق کرا  یو نصرت یروزیه پکدرخواست نمود 
 ، به انجام برسان، پروردگارا! از تویه به من داده بودکرا  یدیآن نو پرودرگارا !«

 ».یم محقق سازیو آن را برا ینکوفا  یه دادکای  هه به وعدکخواھم  می
، به شدت ا سنگ جنگیتنور جنگ گرم شد و آس هکرد ک می ھمچنان دعا ج امبریپ

 د.یو جنگ شدت گرفت و به اوج رس ت در آمدکبه حر
ن گروه مسلمان نابود شوند، یپروردگارا ! اگر امروز ا«رد: کدعا  ج آنگاه رسول خدا

ن ی(و ا ین) بخواھی! اگر (چنند. پروردگاراکرا عبادت  ه توکنخواھد بود  یسک گرید
 ». شد یگر ھرگز پرستش نخواھی) د،شته شوندکمان گروه مسل

آن بزرگوار از دوشش افتاد؛  یه عباکنیرد تا اک یو زار آن قدر دعا ج رسول خدا
بس ! رسول خدا یامبر گذاشت و گفت: ایدوش پ عبا را بر سقیر صدکابوب

 د.یردکد، به درگاه خدا اصرار و التماس ید و شایه باکچنان است؛ 

ْ ﴿ رد:ک یه وحکبه مالئ خداوند ّ�ِ َمَعُ�ۡم َ�ثَّبُِتوا
َ
ِينَ ٱ� لِۡ� ِ� قُلُوِب  �َّ

ُ
ْۚ َس� َءاَمُنوا

ِينَ ٱ  .]۱۲األنفال: [ ﴾لرُّۡعَب ٱَ�َفُرواْ  �َّ
در قلوب  ید؛ به زودین مؤمنان را ثابت قدم بداریم؛ بنابرایه من، با شماکن یقیبه «: یعنی
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 ». اندازم می افران، ترس و وحشتک

ۡلٖف ّمَِن ﴿ :هکرد ک یوح ج امبرشیبه پن یھمچن
َ
ُ�م بِ� ّ�ِ ُمِمدُّ

َ
 لَۡمَ�ٰٓ�َِكةِ ٱ�

 .]۹األنفال: [ ﴾٩ُمۡردِ�َِ� 
 ».دھم می یاری، شما را ه پشت سر ھم ھستندکھزار فرشته  یکمن با «: یعنی

« و گفت:  ردکچرت گرفت و آنگاه سرش را بلند ای  هرا لحظ ج سپس رسول خدا
 .»ش غبار نشسته استیھا دندان نون برکه ھم اکل است ین، جبرئیا ر! مژده!کابوب یا

ه کمژده ر! کابوب یا«فرمود:  ج امبریه پکت محمد بن اسحاق آمده است یدر روا
ه افسار اسبش را گرفته و کل است ین، جبرئید. ای، سر رستیخدا برا یاریو  یروزیپ

سپس رسول  ».نشسته است ش غباریھا دندان ه برک یراند در حال می شیآن را به پ

 ۡ�َۡمعُ ٱَسُيۡهَزُم ﴿ فرمود: می ده بود،یه زره پوشک یدر حالو رون آمد یبان بیاز سا ج خدا
بُرَ ٱَوُ�َولُّوَن  خورند و به جنگ  می ستکآن جماعت ش یبه زود«: یعنی .]۴۵القمر: [ ﴾٤٥ �ُّ

 ».نندک می پشت
تان ید و گفت: چھره ھایش پاشیقر یزه برداشت و به سویسنگر یآن حضرت مشت

رد کان اصابت کمشر کت کت ینیزه به چھره و دھان و بیزشت باد. ھمان مشت سنگر

َ ٱَوَما َرَمۡيَت إِۡذ َرَمۡيَت َوَ�ِٰ�نَّ ﴿ فرستاد:فرو ه را ین آین باره خداوند، ایو در ھم َّ� 
و  یردکبه طرف آنان پرتاب  کخا یه مشتکمحمد! بدانگاه  ی(ا«: یعنی .]۱۷األنفال: [ ﴾َرَ�ٰ 

آنان) پرتاب  یرا به سو که (خاک ین تو نبودیبه چشمانشان فرو رفت، در اصل) ا کخا
 ».ردکان) پرتاب کمشر کت کت یو به سو ردکاد یرا ز کآن مشت خا ( ه خداوندک، بلیردک

 روزمندانهیورش پی
فرمود: استوار رد و کسپاھش صادر یدستورات الزم را برا ج امبرین وقت پیا در

 ذاتیسوگند به «فرمود:  ق نمود ویتشو ارزارک د و سپس به قتال وینکد و مقاومت یباش
صابرانه و مخلصانه و به  ھا، این س امروز باکدر دست اوست، ھر )ج(ه جان محمدک
زان (و یگر دار) باشد و نه پشت به جبھه ویدان (و پای، بجنگد و رو به مید پاداش الھیام

 .»ندک می ، خداوند او را وارد بھشتشته شودکت) ن حالیدرا
 ن وآسمان است،یش به اندازه زمیه پھناک یبھشت یبه سو«ن فرمود: یھمچن

ز تو ید: چه چیپرس ج امبریپ گفت: به به! سبن حمام رین ھنگام عمیدرھم» بشتابید
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امبر خدا! یپ یبه خدا سوگند ا«گفت:  سری؟ عمییه به به بگوکبر آن داشت را 
 ».ان باشمیه من از زمره بھشتکدوارم یام

 . »یتو از اھل بھشت«فرمود:  ج امبریپ
رد، اما با خود کبه خوردن رون آورد و شروع یباش  سهکیخرما از  یمشت سعروه

 وقتم گرفته بس دراز است (و ین عمرین خرماھا رابخورم، ایاگر زنده باشم تا ا«گفت: 
 ١د شد.ید تا شھیآنچنان جنگآنگاه خرماھا را انداخت و  .شود) می

 ارکخداوند، از چه  :دیپرس ج امبریاز پ -ابن عفراء - سز عوف بن حارثیو ن
به جنگ  و بدون زره، یاله جنگکفرمود: بدون  ج امبرید؟ پیآ می به خنده اش بنده

د ید تا شھیرش را برداشت و جنگیوشمش الھش را درآوردکز زره و یاو ن .دشمن رفتن.
 شد.

ه از شدت کرد کفرمان حمله متقابل به دشمن را صادر  ج رسول خدا یھنگام
مبارزه ازدست  ین را برایاسته شده و دشمن، شور و حماسه نخستکحمالت دشمن 

ت مسلمانان یت موقعیبزرگ در تقو یریخود تأث یمانه به جاکین نقشه حیداده بود. ا
ازه نفس بودند و دست به ، ته مسلمانانکدستور حمله داده شد  یرا ھنگامیگذاشت؛ ز

شان را زدند، از یھا و مستمر زدند و صفوف دشمن را گسستند و گردن یاپیپ یحمالت
 بر شور و نشاط مسلمانان  ده بود،یه شخصًا زره پوشک ج دن رسول خداید یطرف
ع ن جمیا یگفت: (به زود می ت و صراحتیبا قاطع ج ه آن حضرتکژه یبو افزود؛ می

 .نند)ک می فرارخورند و  می ستکش
ه مسلمانان با شدت تمام به جنگ ادامه دھند و کموجب شده بود ن عوامل،یا

 ردند.ک یاریز آنان را یفرشتگان ن
 یه در جنگ بدر، سر شخص از روکآمده است  سرمهکاز ع ت ابن سعدیدر روا

 سخورد. ابن عباس می و چگونه ضربه جاکه از کدند یفھم نمی د ویپر می تنش
ناگاه  ،ردک می شتن دنبالک یرا برا کیمشر ،از مسلمانان یکیه ک یدر حالد: یگو می

 یگفت: ا می هکد یرا شن یاسب سوار یصدانیز سرش و  یاز باال یشالق یصدا
ل است] آن رزمنده یزوم، نام اسب جبرئیاست: ح یش برو. [گفتنیزوم! به پیح

                                                 
 .۳۳۱، ص ۲ج ،حیاه المصابک؛ مش۲/۱۳۹مسلم  .١
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ن یزم یپشت، رو ه برکد یست و دیخت، نگریگر می شیه جلوک کی، به مشرمسلمان
 افتاده است.

 . ردکبازگو  ج نزد رسول خدا یانصار یان را مردین جریھم
 ١».آسمان سوم است یھا ن از نصرتیا ؛یراست گفت«فرمود:  ج امبریپ

ردم تا او را ک می بیتعق ان راکاز مشر یروز جنگ بدر مرد د:یگو می یابوداوود مازن
ن افتاد و یند، سرش جدا شد و به زمکرم به او اصابت یه شمشکش از آنیپ یشم. ولکب

 شت.کمن  ر ازیغ یسکه او را کدم یفھم
نزد رسول   رده بود،کریه اسک یرا در حال از انصار عباس بن عبدالمطلب یمرد 
ه کرد، بلکر نین شخص، مرا اسیگفت: به خدا سوگند ا ج امبریبه پ سآورد؛ عباس  خدا
رد و کر یرنگ سوار بود، مرا اس یسترکخا یو بر اسب با بودیز یلیه خکطاس  یمرد

 نم. یب نمی ن جماعتیان ایدرم او را کنیا
 ج امبریپ ردم؛کر یرا اس من، خودم او !رسول خداای  هکرد ک می اصرار یمرد انصار

 ».داده است یاری یگرامای  هله فرشتیخداوند، تو را به وس آرام باش؛«فرمود: 

 جنگدان یطان از میفرار ش
به  یبن جعشم مدلج کل سراقه بن مالکطان به شیم شیگفت زیشتر نیه پکھمانطور

حضور فرشتگان را مشاھد  یش ھمراه بود، وقتیدان جنگ آمده و از آغاز جنگ با قریم
ه کنی. حارث بن ھاشم به گمان اختیرد، گرک می ه به پشت سرش نگاهک یرد، در حالک

ن انداخت و ینه حارث زد و او را به زمیس به یمشتطان یه است، او را گرفت. شاو، سراق
مان یھم پ یگفت می هک یا تو نبودیجا؟ آک !سراقه یاد زدند: ایان فرکرد. مشرکفرار
 ه شماکنم یب می ییزھایشوم؟ گفت: من چ نمی چگاه از شما جدایم و ھیشما
و رفت و  ردکرن را گفت و فرایترسم؛ عذاب خدا سخت است. ا می خدا . من ازدینیب نمی

 ا انداخت.یخودش را به در رفت تا

 فارک یست قطعکش
شان در برابر یھا صف دار شد وین پدکیدر صفوف مشر یشانیو پر یسستھای  نشانه

ان دسته دسته کمشر و ان بودید و جنگ رو به پایپاش می ھم ن ازید مسلمیحمالت شد

                                                 
 .۹۳، ص ۲ح مسلم، جیرده است؛ نگا: صحکن مضمون را نقل یبه ھم یتیامام مسلم، روا .١
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شتند و به ک می ردند وک می را دنبالھا  آن ختند و مسلمانیگر می شدند و می ندهکپرا
 شد. یان قطعکست مشرکه شکنیگرفتند تا ا می اسارت

 ابوجهل یداریپا
و اضطراب را در  یثبات یب ین عالمتھاینخست ی، ابوجھل، وقتش بزرگکاما سر

و  یداریل خروشان را با پاین سیا یجلو رد، درصدد برآمد تاکارانش مشاھده یصفوف 
و جسارت  یو با تند ع سپاھش نمودیق و تشجیتشو ن شروع بهیرد؛ بنابرایمقاومت بگ

گذاشته  ین قراریرا او با محمد چنیز ند؛کگفت: فرار سراقه شما را سست ن می تمام
ندازد. آنان شتابزده عمل یرا به وحشت ن شما ،دیبه و ولیشته شدن عتبه و شک بود.

ر یه از اسیناک -میببندرا با طناب ھا  این م تایگرد نمی بر یردند. سوگند به الت و عزک
ھا  آن ید،نک یه سعکشد، بلکاز آنان را ب یاز شما، مرد یسکه کنم ینب ؛-باشد می ردنک

 م.یبرسانھا  آن شان را بهیارھاک یسزاد تا یماینر یرا زنده دستگ
ن ادعا یاساس بودن ا یار شد و بکن غرور، آشیقت ایه حقکد یشکن یاما طول

ان در مقابل امواج حمالت مسلمانان کمشر یھا صف هکد یینپا یرید و دیظاھرگرد
 از یواریو د مانده یدر اطراف ابوجھل باقان کمشر از تعدادیفقط  یخت! آریدرھم ر

ن یش با چنکن سرینند. اکساخته بودند تا او را حفظ ھا  زهیاز ن یر و جنگلیشمش
زند؛  می ورو داسبش سوار است  ه برکدند یمسلمانان او را د به صحنه آمد و یوضع

 اشامد.ی، در انتظار ابوجھل بود تا خونش را بیبچه انصارمرگ به دست دو پسر

 شته شدن ابوجهل ک
ه کدم یدر روز جنگ بدر در صف مجاھدان بودم و د :دیگو سعبدالرحمان بن عوف

ھا  آن از یکین وضع نگران شدم. یز اا اند. ستادهینوجوان ا دو سمت راست و چپم
 نشان بده. عمو! ابوجھل را به من یمتوجه نشود، گفت: اقتش یه رفک یطور
 ج رسول خدا او بهام  هیدشن :؟ گفت ینکارش کچ یخواھ می برادرزاده! یا:دمیپرس

مرگ  یدبا ،نمی، اگر او را ببه جانم در دست اوستکذاتی دشنام داده است. سوگند به 
 ه زودتر مقدر شده محقق شود. کاز ما  یکھر 

، توجه مرا یدوم یھا حرف ن اثنایدر ھم د: شگفت زده شدم؛یگو سعبدالرحمن
دم ابوجھل یه دکنگذشت  یزیگر را گفت. چیز سخنان آن نوجوان دیرد. او نکجلب 

او  یشان به سویرھایآنان به سرعت با شمش نشان دادم؛ھا  آن به . او ران مردم استیب
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 ج به حضور رسول خدا شتند. پس از آنکر گرفتند و یر ضربات شمشیرفتند و او را ز
از شما او  یکدام ک د:یپرس ج امبریپ و این خبر را به اطالع آن حضرا رساندند. آمدند

رده کزیتان را تمیرھایا شمشیآ :دیپرس ج امبریشتم. پکگفت: من  می یکد؟ ھر یشتکرا
شما، او  یرد و گفت: ھر دوک یشان نگاھیرھایامبر به شمشی. پرید؟ گفتند: خیا

بن عمرو بن جموح داد.  ابوجھل را به معاذ یل شخصیوسا ج رسول خدا اید. شتهکرا
شتند، معاذ بن عمرو بن جموح و معوذ پسر عفراء که ابوجھل را کآن دو نواجون 

 ١بودند.
 هکم یدیگفت: در روز جنگ بدر شن سبن جموح د: معاذ بن عمرویابن اسحاق گو

اند  دور و بر او را گرفتهای  هم به گونندارد و مرد یبه ابوجھل دسترس یسکند: یگو می
 مانند. میای  هدیچیه به درختان درھم پک

اطراف  در یفراوانھای  زهین رھا ویه شمشکآورده بودند  یھین تشبیل، چنین دلیبد
به  یتوان دسترس را یسکگفتند:  می ابوجھل به خاطر محافظت از او گرد آمده بودند!

ه کن یھم ر نظرگرفتم ویدم، ابوجھل را زیسخن را شنن یا ید: وقتیست. گویم نکابوالح
 ش را قطع نمودم؛ی، نصف ساق پاریردم و با شمشکافتم، به او حمله یمناسب  فرصت را

ر چوب ھنگام یه از زک ییش مانند ھسته خرمایسوگند به خدا قسمت قطع شده پا
منظره بود، ن یه شاھد اکرمه پسر ابوجھل کپرد، به آن طرف پرتاب شد. ع می دنیوبک

زان یه به پوست آوکای  هبه گون رد،کمرا قطع  یر، بازویو با شمش به من حمله ور شد
م یر پایآن را ز آمدم و ینارکشود، به  می دن منیدم مانع جنگیشده بود! و چون د

 ٢انداختم. ینارکه از بدنم جدا شد، سپس آن را به کدم یشکقدر آن  گذاشتم و
ن ینتوانست به جنگ ادامه دھد و به زم گریش دیابوجھل پس از قطع شدن پا

زد و  یبه او ضربت د؛یر او گذشت و او را به آن حال دب سءه معوذ بن عفراکافتاده بود 
به جنگش ادامه داد تا  سرد. معوذکدر تن داشت، رھا یه ھنوز رمقک یاو را درحال

 شته شد.ک
ند تا بدانم چه ک می دایابوجھل را پ یسکفرمود: چه  ج امبریان جنگ، پیپا پس از

                                                 
از آن جھت  ج امبری. پ۲/۳۵۲۹ح (یالمصاب ةاک، مش۵۶۸، ص ۲؛ ج۴۴۴، ص ۱ج ی،ح البخاریصح .١

 د.یدر ھمان جنگ بدر به شھادت رس یگریه آن دکاز آن دو داد  یکیلوازم ابوجھل را به 
 زنده ماند. ست تا زمان عثمان بن عفانین وضعیباھم سمعاذ .٢
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 .ابوجھل، روان شدند یمده است؟ مردم، در جستجوبر سرش آ
 یش را رویدر بدن داشت. پا یافت و ھنوز رمقیابوجھل را  سعبدالله بن مسعود

به ابوجھل  سند. عبداللهکشش را گرفت تا سرش را از تن جدا یش گذاشت و ریگلو
 خوار و زبونت ساخت؟خداوند چگونه  هک یدیدشمن خدا! د یگفت: ا

ه بدست قوم کمانند من  یمرد یشته شدن براکگفت: چگونه خوارم ساخت؟ 
سپس  است؟ ارکھم در یگریز دیست. مگر چیو ننگ ن یشود، خوار می شتهکخودش 

ن شد؟ عبدالله گفت: یاز طرف یکدام کب ینص یروزیبگو باالخره پ یراست :دیپرس
گردنش  یخود را رو یبوجھل نشست و پانه ایس یرو و رسولش و آنگاه ب خداینص

ن را بدان یا ای. هنھاد یبلند یت را برجایگوسفند! چرا پا یابوجھل گفت: ا .گذاشت
 ه چوپان بوده است.کدر م سه عبدالله بن مسعودک جھت گفت
 آورد ج وآن را نزد رسول خدا دیسرش را بر سعبدالله بن مسعود نیپس از ا

سه بارگفت: آلله  ج امبریدشمن خدا، ابوجھل است. پن سر یرسول خدا! ا یوگفت: ا
 و ردکوفااش  ه به وعدهکرا  ییسپاس خدا بر!ک؟ و سپس فرمود: الله اھو الال إله إ یالذ

 ست داد.کش ییرا به تنھا ھا گروه تمام د ویرسان یاریرا اش  بنده
 ن امت است.یفرمود: ابوجھل، فرعون ا ج امبریسپس پ

 صحابه در جنگ بدر یحماسه ساز
ابن  - سو عوف بن حارث سبن حمام ریز از عمیشتر دو نمونه شگفت انگیپ

ش گذاشتند و یرا به نما یجالبھای  ن جنگ صحنهیا ه درکم یردک رکرا ذ -عفراء
 ست.ھا ارزش در راه اصول و یداریده و پایانگر قدرت عقیبھا  این هکم ینوشت

 ،را اختالفیھم قرار گرفتند. ز یارویرو ،برادران ن جنگ، پدران و فرزندان ویدر ا
ھا  آن انیر در مین خاطر شمشیو به ھم بود ھایشان شهیبر سر اعتقادات و اصول و اند

دشمنان ستمگرشان مواجه شدند و انتقام  دگان باین جنگ ستمدیرد. در اکقضاوت 
 ھا گرفتند. آن خود را از

 ارانش گفت: منیبه  ج امبریپ هکند ک می تیروا سابن اسحاق از ابن عباس .۱
راه به ھمراه کو ا یناچار یگران از رویھاشم و د یاز بن یه مردانکدانم  می
را آنان قصد ید، زیشکرا نھا  آن د،یردکبرخورد ھا  آن اگر بهش آمده اند؛ یقر

س با کھر د.یشکد، او را نیبرخوردھا  آن از یکاگر با ھر  جنگ با ما را ندارند؛ 
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س عباس بن عبدالمطلب را کشد. ھرکرا ن بن ھشام مواجه شد، او یابوالبختر
فه بن ین اثنا ابوحذیدر ا اند. نجا آوردهیراه به اکرا او را با ایز شد.کاو را ن  د،ید

م و عباس را یشکرا ب شان خودیپدران، فرزندان، برادران وخو  ا ما،یعتبه گفت: آ
 ر او را پاره پارهینم با شمشیببم زنده بماند؟ سوگند به خدا اگر او را یبگذار

رسول خدا ن سخن به گوش یبم. چون اوک میاش  چھره ر برینم و با شمشک می
رسو ل خدا  یعمو یه بر روکا رواست یگفت: آ سبن خطاب به عمر ،دیرس

 ده شود؟یشکر یشمش
را او منافق شده است. یاجازه بده گردنش را بزنم. ز رسول خدا! یگفت: ا سعمر

 ه درکن است یم، این سخن نابجایفاره اکگفت:  می ھمواره سفهیبه بعد ابوحذ اما از آن
ستم. و سرانجام در ین صورت از عذاب خدا در امان نیر اید شوم و در غیراه خدا شھ

 د شد.یمامه شھیجنگ 
ش یه، بک، در میرا ابوالبختریرده بود؛ زک ینھ یشتن ابوالبخترک از ج امبریپ .۲

را آزار نداده  ج امبریچگاه پیشد و ھ می ج آزار رسول خدات و یاز ھمه مانع اذ
 یسانکن ی، از اولیآن بزرگوار شود. و یه باعث ناراحتکرده بود کھم ن یارکو

مطلب  یھاشم و بن یبن یاجتماع -یم اقتصادیمان تحرینقض پ یه براکبود 
 بپاخاست. 

ه مجذر کن صورت یبد شته شد؛کدھا کیبه رغم ھمه تأ یختراما در آن روز ابوالب
شخص  یه با ابوالبخترک یروبرو شد، در حال یدان نبرد با ابوالبختریدرم یاد بلویز
د. مجذر به او گفت: یجنگ می ه مسلمانانیه دوشادوش او علکز ھمراه بود ین یگرید
شود؟ مجذر  می قم چهیف رفیلکت :دی. پرسرده استک یشتن تو نھک امبر، ما را ازیپ

 یابوالبختر م و دست از او برنمی داریم؛یگذار نمی خدا او را زنده هسوگند ب  گفت: نه،
و مجذر  ر شدندیآنگاه درگ م مرد؛ین است، با ھم خواھیچن گفت: سوگند به خدا اگر

 شد.کرا ب یر شد ابوالبختریناگز
ت دوست بود. یه بن خلف، در زمان جاھلیه با امکم در سن بن عوفعبدالرحم .۳

ه را در یبن ام یه دست پسرش علکد یبدر د را درجنگ او سعبدالرحمن
زره از بدن  ی: من، تعداددیگو سن. عبدالرحمستاده استیدست گرفته و ا

د و یه، مرا دیبردم. ام می مسلمانان یرده بودم و به اردوکرون یبھا  شتهک
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تو  یه با توست براکھایی  ن زرهیا من از ایندارم؟ آ یریتو خ یا برایگفت: آ
ا یآ ام. هدیند یتین وضعینون چنکب است. تا یعج یبه راست ستم؟یتر نسودمند

 ؟یاز نداریر نیشما به ش
 یریاوان و پرشفر یمقابل من شترھا ند، درکریس مرا اسکه ھرکن بودیھدفش ا

راه افتادم، به را گرفتم و ھا  آن را انداختم وھا  د: زرهیگو سنعبدالرحم -ردیگ می
اش  نهیشترمرغ به س ه پرک یبه من گفت: آن مرد .بودماش  بچه ه وسط او وک یدرحال
 ست؟کی، ردهکنصب 

ن روزگار را بر ین شخص، ایگفت: ھم .است سگفتم: آن مرد، حمزه بن عبدالمطلب
ه ناگاه کبردم  می ارھا  آن ند به خدا مند: سوگیگو سنما آورده است. عبدالرحم سر

 سلاله بکم ه درکبود  یسکه ھمان یه افتاد، امیام ور چشمش بهد از سیبالل حبش
نم اگر کدا نینجات پ  افران است،کس ین سردار و رئیگفت: ا سبالل .ردک می نجهکرا ش

: رستگار نشوم اگر اد زدیفر ران من ھستند؛ین دو اسیبالل! ا ی: اابد. گفتمینجات 
ابم اگر یات نجن :ردکرار ک؟ باز تیشنو نمی ایآ !اهیفرزند زن س یگفتم: ا ابد.ینجات 
بن خلف  هیام ،فرکشه ید رییایخدا! ب ارانی یاد زد: ایابد و سپس با آواز بلند فرینجات 

اطراف ما را  ،ه مسلمانانکنگذشت  یزیچ ابد..یابم اگر او نجات ینجاست؛ نجات نیا
 را دفعھا  آن و من ھمچنان دندما تنگ نمو ه عرصه را برکنیردند تا اکمحاصره 

ن یه زد و او را به زمیام ، به پسرریازمسلمانان با شمش یکیالخره باه کنیردم تا اک می
 ند.کاف

را نجات بده؛  . گفتم: خودتمده بودی، مانند آن را نشنن روز ا آه تکزد  یادیه فریام
د: یگو انجام دھم. یارکت یتوانم برا نمی سوگند به خدا .یندار یھرچند راه نجات

 سارشان تمام شد. عبدالرحمنکدند و رکر قطعه قطعه یآن دو را با شمش ،مسلمانان
رون یدستم ب ران را ازیو اسھا  ه زرهکند کگفت: خداوند، بالل را رحمت  می ھمواره
 ساخت.

ه، نشست، ین و چون امیه گفت: بنشیبه ام سنه عبدالرحمکدر زادالمعاد آمده 
شته که ھمانجا کر زدند یمسلمانان آن قدر، بر او شمش یاو انداخت، ول یخودش را رو

 ١رد.کاصابت  سرھا به عبدالرحمنیاز شمش یبعض یحتشد و 

                                                 
 )۱/۳۰۸( ،الهکتاب الوک، یح بخارینگا: صح .١
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 شت.کره را یعاص بن ھشام بن مغاش  ییدا سدر آن روز عمر بن خطاب .۴
شد  بود، روبرو که ھنوز مشرک سدر آن روز با فرزندش عبدالرحمن سرکابوب .۵

 :؟ عبدالرحمن گفتیردکث! اموالم را چه یخب کمشر یاد زد:ایو فر

ــــــــــك ــــــــــق غريش ــــــــــوبو ةمل يب  يعب
 

ــــــيب  ــــــالل الش ــــــل ض ــــــارم يقت  وص
 

 یکاسب تندرو و  یکزه و ین یکنمانده بجز  یاز آن اموال باق یزیچ: «یعنی
 ».رساند می رمردان گمراه را به قتلیه پکر برنده یشمش
و سعد  بان بودیدر سا ج امبریردند، پکر گرفتن را شروع یمسلمانان، اس یوقت .۷

 ج امبری، از پچند از انصار یتن آخته در دست داشت و با یریشمش سبن معاذ
رد. کرا مشاھده  یر ناراحتآثا س در چھره سعد ج امبریرد. پک می یپاسدار

 مردم را ارکن یا ایگو! سعد یگفت: سوگند به خدا، ا سبه سعد ج امبریپ
ن یرا این است! زیرسول خدا چن یگفت: به خدا سوگند، ا سسعد .یپسند نمی

 م از اسارت و زنده نگه داشتنیافران براکشتن کافران است، کست کش نیاول
 .محبوبتر و بھتر استھا  آن

 ج نزد رسول خدا یست. وکش سیاشه بن محصن اسدکر عیدر آن روز شمش .۸
ن بجنگ. او، چوب را گرفت و آن یبه او داد و گفت: با ا یچوب ج امبریرفت. پ

د تا یمبدل شد و با آن جنگ یزیت ر بلند و براق ویه به شمشکداد  یانکرا ت
 دهینام» عون«ر، ین شمشید. ایب مسلمانان گردانیرا نص یروزیخداوند پ

ه در کنی. تا ادیجنگ می رین شمشیبا ھم ھا جنگ درھمواره  ساشهکشد و ع می
ر را به دست ین شمشیه اک یر درحالکجنگ با مرتدان در زمان خالفت ابوب

 د شد.یداشت، شھ
ه کر را یز بن عمیبرادرش ابوعز سیر عبدریجنگ مصعب بن عمان یپس از پا .۹

از انصار دست  یکیه کد یافت و دیرده بود، کت که مسلمانان شریدر جنگ عل
برادر  -یآن مردانصار یعنی –او  گفت: سشد. مصعبک می برادرش را گرفته و

 من است، نه تو.
 از یرا در چاھن کیمشرھای  شتهکدستور داد  ج ان جنگ رسول خدایپس از پا .۱۰

شان به کشان کعه را ین حال جسد عتبه بن ربیندازند. در ھمیبدر ب یھا چاه
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 سفهیابوحذیعنی  یبه صورت فرزند و ینگاھ ،آوردند. رسول خدا طرف چاه
 رده است.کرییگرفته و رنگش تغ را فرااش  ه اندوه و تأثر چھرهکد یانداخت! د

 ؟یدن جسد پدرت ناراحت شدیا از دیفه! گویابوحذ یفرمود: ا ج امبریپ
ه چون کست؛ بلیشته شدن پدرم نکمن، به خاطر  ی، ناراحتسمگفت: نه، به خدا ق

ت او به یموجب ھدا ھا ویژگین یه اکدوار بودم یار بود، من امیده و ھوشیفھم یاو، مرد
اد آن یشته شده است، به کمان ینم بدون اک می ه مشاھدهکنون کا ن اسالم گردد.ید
 یبرا ج امبریام شده است. پ ی، موجب ناراحتن مسئلهیآرزو افتادم و ھمد و یام

 رد.کر یخ یفه دعایابوحذ

 دو طرف یها شتهک
ن یا . درافتیان یار مسلمانان پاکآش یروزیان و پکمشر یست قطعک، با شجنگ بدر

ه شش نفر از آنان مھاجران و ھشت نفر از کد شدند یمسلمانان شھ جنگ چھارده تن از
شته کھفتاد نفر از آنان  وارد شد. یریان خسارات جبران ناپذکبر مشر یبودند، ول انصار

ن تعداد، عمومًا از سران و بزرگان یه اکبود  ین، در حالیر شدند. ایز اسیھفتاد نفر ن و
ستاد و ین اکیمشرھای  شتهکنار کآمد و  ج امبریپ جنگ تمام شد، یش بودند. وقتیقر

د و یردکب یذکرا شما مرا تیز د!یامبرتان بودیپ یبرا یلیبدفامه چ،شما یفرمود: براست
گران پناھم ید، اما دیردکارم آواره یق نمودند، شما مرا از وطن و دیگران مرا تصدید

ردند و سپس کگران مرا نصرت یه دک ید در حالیشما به جنگ من آمد دادند. 
 ھا چاه ھمه ه ازک کمترو یش را در چاھیست و چھار نفر از سران قریه بکرداد دستو

 ندازند.یبود، بتر  فیثک
دان جنگ سه شبانه روز یشد، درم می زرویپ یقوم بر ،ھرگاه در جنگ ج رسول خدا

بش را کبدر، دستور داد مر یروزیبا گذشت سه روز از پ ج رد. رسول خداک می اقامت
ه اجساد کدند یرس یتا سر ھمان چاھ ارانش به راه افتادیاورند و آنگاه به ھمراه یب

شتگان ک کت کستاد و تیبر لبه چاه ا ج رمکخته بودند. رسول ایان را در آن رکمشر
ا اطاعت یفالن بن فالن! آ یش را با نام و نام پدرشان مخاطب قرارداد و فرمود: ایقر

ا ی، آمیافتیما وعده پرورگارمان را حق شد؟  نمی شما یخدا و رسولش موجب خوشحال
 یب ی! با جسدھارسول خدا ید: ایپرس سد؟ عمریافتیتان را حق شما وعده پروردگار

ه جانم در دست اوست، شما ک ذاتیفرمود: سوگند به  ج امبرید؟ پیگوی می جان سخن
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 بھترھا  آن شما سخنان من را از«گر آمده: ید یتید، و در روایستیشنواتر نھا  آن از
 ١».پاسخ دادن مرا ندارند یاراید، اما یشنو نمی

 هکش در میست قرکبازتاب ش
ردند و با ترس و ھراس، کنده فرار کدان بدر به صورت نامنظم و پرین از مکیمشر

ه کدانستند  نمی یش گرفتند، اما از شرمندگیه را در پک، راه مھا دشت و ھا کوه انیازم
 ه شوند.کچگونه وارد م

سمان یحه برد، کش را به میست قرکه خبر شک یسکن ید: نخستیابن اسحاق گو
عه یه بن ربیعه و شبیدند: چه خبر؟ گفت: عتبه بن ربیبود. از او پرس یبن عبدالله خزاع

 یشته شدند. وقتکه نام برد، کرا  یگریه بن خلف و مردان دیم بن ھشام و امکو ابوالح
ل نشسته بود با یه در حجر اسماعکه یصفوان بن ام ش را بر زبان آورد، ینام بزرگان قر

وانه شده است، از او درباره من ین مرد دیگفت: به خدا سوگند ا یخشم و ناراحت
ل یه در حجر اسماعکاست ه چه شده؟ گفت: او، ھمان یگفتند: صفوان بن ام .دیبپرس

 شته شدند.که کدم یبه خدا پدر و برادرش را د یول .نشسته است
 عبدالمطلبد: من در آن روز غالم عباس بن یگو می ج امبریشده پابورافع غالم آزاد

 یم، ولیو ام الفضل مسلمان شد سبودم. اسالم وارد خانواده ما شد و من و عباس
خبر  یخبر نداشت، ابولھب به جنگ نرفته بود؛ وقت یسک سازمسلمان شدن عباس

م، یردک می نده شد. اما ما احساس قدرت و عزتکد، سرافیش، به او رسیست قرکش
دم و یتراش می ر رایتھای  به، چوزمزم چاه یکبودم و نزد یفیمرد ضعد: من، یگو
ابولھب  . در این اثنامین خبر خوشحال بودیدن ایو از شن نارم نشسته بودکفضل  ام

 اد زدند:یمردم فر حجره نشست و پشتش به من بود. یبھانار طناکوارد مسجد شد و 
 ان بن حارث بن عبدالمطلب آمد. یابوسف

نار ابولھب کح نزد توست. او یه خبر صحکنجا یا ایب ابولھب او را صدا زد و گفت:
نم، مردم یبگو بب ده بودند. ابولھب گفت: برادرزاده!ستایاھا  آن مردم، اطراف نشست.
م و خودمان را در یروبرو شدھا  آن ه ما باکنینبود جز ا یزیداشتند؟ گفت: چ یچه وضع

نند. سوگند به کرمان یاسا یشند و که بخواھند، مارا بکم تا ھرگونه یگذاشتھا  آن اریاخت

                                                 
 .۲/۳۴۵ح یاه المصابکه، مشیمتفق عل .١
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ن یان آسمان و زمیم را یپوشدیمردان سف را ماینم! زک نمی مالمت ه من، مردم راکخدا 
توانست در برابرشان  نمی سکچیابلغ سوار بودند و ھ یه براسبانک میردک می مشاھده
 ند.کمقاومت 

ھا  آن به خدا سوگند :حجره را باال زدم و گفتم یھا د: من، طنابیگو سابورافع
ه . من ببه صورتم زد یمکمح یلید، سیرا شنن سخن میه اکابولھب  اند. فرشتگان بوده

رد. کوع به زدن ن زد و شریتر بودم، مرا به زمفیدفاع برخاستم و چون از او ضع
د و چنان بر سرش یشکمه را یان بود، به خشم آمد و چوب خیه شاھد جرکفضل  ام
ف یست، او را ضعیش نیه موالک ینیب می شد و گفت: یه سرش سخت زخمکد یوبک
 و شرمسار برخاست و رفت. ی؟ ابولھب، زخمیا افتهی

به  ییماریه خداوند او را با بکش از ھفتاد روز زنده نماند ید: پس از آن ابولھب بیگو
ل ین دلیدانستند؛ به ھم می را بدشگون یمارین بیا ھا، عرب رد.ک کنام عدسه ھال

به او  یسکو پس ازمرگش تا سه روز  به ھمان حال گذاشتند ، او رافرزندان ابولھب
ندند و ک یدند، گودالیرد و چون از ننگ او ترسک نمی او را دفن یسکشد و  نمی یکنزد

ه جسدش پنھان کنیختند تا ایبا چوب او را به داخل گودال انداختند و از دور سنگ ر
 شد.

ھا  آن هیبر روح یر بدید و چنان تأثیه رسکش به میست قرکن سان خبر شیبد
ھا  آن دا مسلمانان براردند تا مبکرا ممنوع اعالم ھا  شتهکبر یه سوگوارکگذاشت 
 نند و شادمان شوند.کشماتت 

بن مطلب سه تا از فرزندانش را در روز جنگ بدر از  ند: اسودیه گوکجالب است 
 یره از چشمانش بند و ھمواکه یھا گر آن ه برکدًا عالقه مند بود یدست داده بود و شد

نا ید و چون چشمانش نابیرا شنای  هیون و گریش یصدا یخت. شبیر می کار اشیاخت
ردن، برداشته شده که یت گریا ممنوعین آیشده بود، غالمش را فرستاد و گفت: برو بب

 یچنان است من ھم برا نند؟ اگرک می هیگر ھایشان شتهک ش بریا قریاست؟ آ
سوزاند.  می ھمواره مرا در درونم شعله ور است و ،آتش داغ اورا ینم. زکه یمه گرکیابوح

 د.یگر میاش  گمشده ، به خاطر شتریه زنکغالم اسود رفت و خبر آورد 
 ن اشعار را سرود:یار ایاخت یب ،اسود

ــــــــريٌ  ــــــــا بع ــــــــلَّ هل ــــــــي أن يض  أتبك
 

يمنعهــــــــا مــــــــن النــــــــوم الشــــــــهودُ    وَ
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ــــــرٍ  ــــــيل بك ــــــي ع ــــــال تبك ــــــنوف  لك
 

 اجلــــــــدودُ عــــــــيل بــــــــدرٍ تقــــــــارصتِ  
 

 عــــــيل بـــــــدرٍ رساة بنــــــي هصـــــــيصٍ 
 

خمـــــــــــزومٍ ورهـــــــــــط ايب الوليـــــــــــدِ    وَ
 

ـــــــي إن بكيـــــــتِ عـــــــيل عقيـــــــل  وبكّ
 

ــــــــاً أســــــــد األســــــــودو   بكــــــــي حارث
 

 بكــــــــــيهم وال تســــــــــمي مجيعــــــــــاً و
 

ــــــــدو   مــــــــا أليب حكيمــــــــه مــــــــن ندي
 

 أال قـــــــد ســـــــاء بعدهــــــــم رجــــــــالٌ 
 

ــــــــ  ــــــــودواوول ــــــــدرٍ مل يس ــــــــومُ ب  ال ي
 

ز ین خاطر نیو بد ه شترش گم شده،کند ک می هیابت گرن بین زن از ایا ایآ: «یعنی
، ه بخت و اقبالکن که یه بر بدر گرکبل ن؛که میگر بر شتر گریب شده است؟ دخوا یب

 درجنگ بدر، بد آوردند.
شته کد در آن یول یفه ابیص و مخزوم و طایھص یه سران بنکن که یبر بدر گر

پس  ن.که یران بودند، گریشر یه شکل و حارث ی، بر عقینکه یگر یخواھ می اگر .شدند
 استیھرگز به ر افتاد، نمی جنگ بدر، اتفاق ه اگرکدند یاست رسیبه ر یسانک ھا، آن از

 ».دندیرس نمی

 نهیمد در یروزیبازتاب خبر پ
را  یروزیدو نفر را فرستاد تا خبر و مژده پ ج امبریروز شدند، پیمسلمانان پ یوقت

شان منتشر شود، عبدالله بن یروزیزودتر خبر په کنیا ینه برسانند و برایبه مردم مد
را به قسمت  سد بن حارثهیو ز -ایعل ینه یمد -نهیمد یرا به قسمت باال سرواحه

 فرستاد. -ینه سفلیمد –نه ین مدییپا
 یردند. چنانچه در راستاک می عهیرا شا ینینه اخبار دروغیمد ان و منافقان دریھودی
ه ک یھنگام رده بودند.کرا منتشر  ج امبریپ شته شدنک، خبر ینکعه پراین شایھم

سوار بود،  -امبریناقه پ -ه بر قصواءکافتاد  سد بن حارثهیازمنافقان به ز یکیچشم 
د ین زیم و ایشناس می ه ھمهکن، شتر اوست یشته شده است و اک ج اد زد: محمدیفر

 است.رده ک، فرار ستکپس از ش اید، گویگو می ند چهدا نمی هکاست  سبن حارثه
دن اخبار یشن یبراھا  آن ، اطرافدند، مردمیرس ج امبریه فرستادگان پک یھنگام

ن یو بداند  شده روزیه مسلمانان، پکافتند ینان یب اطمین ترتیو بد جنگ جمع شدند
اد الاله اال ینه فریمد یه از چھار سوک یینه را فرا گرفت تا جایمد ،و سرور یسان شاد
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 ،ج امبریبه پ یکعرض تبر ینه بودند، برایه درمدک یو بزرگان بر بلند شدکالله و الله ا
 بدر به راه افتادند. یرون شدند و به سوینه بیاز مد

ه دختر رسول خدا یه رقکد یبه ما رس یروزیخبر پ ید: ھنگامیگو سدیاسامه بن ز
، ج م. رسول خدایبود مشغول دفن او رده بود و ماکفوت  -ھمسر عثمان بن عفان –

 نه گذاشته بود.یدر مد شیارھاکه ب یدگیو رس سبا عثمان یارکھم یبرا مرا

 نهیامبر به مدیورود سپاه پ
ت کش از حریماند، پ یدان جنگ باقیم سه روز در ج امبریاتمام جنگ پ پس از

ان به وجود آمد و چون دامنه یرکان لشیبر سر غنائم درم یاختالف ج رسول خدا
دستور داد، ھمه غنائم را از مردم پس گرفته و  ج شد، رسول خداتر  اختالف، گسترده

 رد.کل را حل کن مشینازل شد و ا یالھ ینند و سپس وحک یآور جمع
شان درجنگ یم. من، با ایرون شدیب ج رسول خدا د: بایگو می سعباده بن صامت

ست داد و پس از آن کدو گروه، خداوند، دشمن را ش ییارویردم، پس از روکت کبدر شر
به اموال و  یگرفتند و گروھ می ریشتند و اسک می ردند وک می ان را دنبالیفرار، یگروھ

 ج امبریرامون پیز پینای  هردند، عدک می یآور را جمعھا  آن آورده بودند و یغنائم رو
ه مبادا از طرف دشمن به آن کردند ک می یحلقه زده بودندو از آن بزرگوار پاسدار

د. آنگاه ھر سه گروه یل روز تمام شد و شب فرا رسن منوایبرسد. به ھم یبیحضرت آس
اموال ن یرده بودند، گفتند: ما اک یه اموال و غنائم را جمع آورک یسانکگرد ھم آمدند. 

ندارد. گروه دوم گفتند: ما دشمن را ھا  این در یس، سھمکچیو ھایم  را به دست آورده
ست و یتر نن اموال مستحقیاز ما بر ا یسکم، یست دادکم و شیردکن اموال دوریاز ھم

 ج امبریند و به پکر یرا غافلگ ما ،ه دشمنکم یدیگفتند: ما ترس ج امبرینگھبانان پ
از  یمترکد سھم یم، نبایامبر بودیپ ین چون مشغول نگھبانیبزند، بنابراای  هصدم

 م.یگران داشته باشید
 رد:که را نازل ین آیه خداوند، اکن حال بودند یبر ھم

نَفاِل� ٱلُونََك َعِن  َٔ �َۡ� ﴿
َ
نَفاُل ٱقُِل  ۡ�

َ
ِ وَ  ۡ� ْ ٱفَ  لرَُّسوِل� ٱِ�َّ َ ٱ �َُّقوا ۡصلُِحواْ ذَاَت بَۡينُِ�ۡمۖ  �َّ

َ
َوأ

ِطيُعواْ 
َ
َ ٱَوأ ۡؤمِنَِ�  ۥٓ َورَُسوَ�ُ  �َّ  .]۱األنفال: [ ﴾١إِن ُكنتُم مُّ

مت از آن خدا و یبگو: اموال غنپرسند.  می متیاموال غن امبر!) از تو دربارهیپ یا«(: یعنی
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مان ید و اگراییان خود، صلح و صفا برقرار نماید و در مین از خدا بترسیامبرش است، بنابرایپ
 .»دینکامبرش اطاعت یپ ، از خدا ودیدار

 ١م نمود.یتقس ین ھمه بطور مساویمت را بیاموال غن ج امبریپ آنگاه
ت کنه حریمد یسه روز را در بدر گذراند، با سپاھش به سو ج امبریه پکنیپس ازا

مت را به ھمراه داشتند. مسئول ین و اموال غنکیران مشریه اسک یرحال، دنمود
 یرو  ردند،کبود و چون از تنگه صفراء عبور  سعبکن اموال عبدالله بن یا ینگھدار

 -پنجِم  یک -دن خمسرکپس از جدا  ه و تنگه فرود آمدند و رسول خداین نازیبای  هتپ
دستور داد  دند،یو چون به صفراء رس ردکم ین مسلمانان تقسیرا بھا  آن مت،یاموال غن

از  یکیبود. او،  انکن شخص در روز جنگ پرچمدار مشریا شند؛کنضر بن حارث را ب
به  یرسانبا اسالم و آزار ین مردم در دشمنیش و از بدتریاران قرکتین جنایبزرگتر

گردنش را  دستو رداد تا سطالب یبن اب یبه عل ج امبرین پیرسول خدا بود. بنابرا
 بزند.

شتر یشند. پکط را بیمع یه عقبه بن ابکدند، دستورداد یرس» هیعرق الظب«به  یوقت
 یسکن شخص، ھمان یم. ایردکه رسول خدا را داده بود، اشاره ک ییاز آزارھا یبه بخش

شان، مشغول خواندن نماز یا وامبر انداخت یپ یبر روشتر را  مبهکه شکه در مکت اس
 بودند.

ه کد یشک کامبر را بدور گردن مباریپ یبار آنقدر عبایکه کاست  یسکعقبه ھمان 
 شتهک ج امبرید ھمانجا پی، شانبود سرکابوب بود آنحضرت خفه شود و اگر یکنزد
من،  شتنکمحمد! با  یگفت: ا ج امبریشد و چون خواستند گردنش را بزنند، به پ می

آتش، آنگاه به دست عاصم بن ثابت  :؟ فرمودشود می م چهکوچکف دختر یلکت
 ٢د.یبه قتل رس سطالبیبن اب یعل یو به عبارت سیانصار
ر یفقط اسھا  آن ، واجب بود؛ین جنگیبر قوان ش بناکن دو طاغوت سریشتن اک

 رفتند. می بشمار یار جنگکتیجنا یه به اصطالح امروزکبل ،نبودند
 

                                                 
 )۲/۳۲۶م (کحا ک؛ مستدر۳۲۳، ص ۵مسند احمد، ج .١
 )۳/۱۳(  ،ه عون المعبودیصحاح سته و از جمله ابوداود با حاش .٢
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 ج امبریاستقبال از پ
ت که در جنگ شرک آن دسته از بزرگان مسلماند، یبه روحاء رس ج امبریپ یوقت

از  یروزیدن خبر پیرفتند. آنان بالفاصله پس از شن ج امبرینداشتند، به استقبال پ
را  یروزیرون رفتند تا فتح و پینه بیبه قصد استقبال، ازمد ج امبریپھای  زبان فرستاده

ه ک سگفتند، سلمه بن سالمه می یکتبرھا  آن هک یند. ھنگامیبگو یکتبر ج امبریبه پ
به خدا ما با  سوگند د؟ییگو می یکتبر ز را به مایاز مجاھدان بود، گفت: چه چ یکی

شته کبسته، آماده ه مانند شتر دست و پاکم یوبرو شدناتوان و عاجز از جنگ ر یرزنانیپ
 شدن بودند.
 ھا، آن برادرزاده! یرد و فرمود: اک ین سخن تبسمیدن ایپس از شن ج دارسول خ

 ھمان بزرگان و اشراف بودند.
د و یروزت گردانیه پکرا  یرسول خدا! سپاس خدا یگفت: ا رید بن حضیاس

 رد. به خدا قسم، من ازآن جھت از حضور در جنگ بدر بازماندمکچشمانت را روشن 
ه با دشمن کدانستم  می د و اگریشو می روبرو اروان قریشکبا  ردم شماک می ه گمانک

 ماندم. نمی د شد، ھرگز بازیروبرو خواھ
، در نه شدیروزمندانه وارد مدیپ ج سپس رسول خدا .یفرمود: راست گفت ج امبریپ
از ای  هه تمام دشمنان اطرافش به وحشت افتاده بودند و تعداد قابل مالحظک یحال
ارانش تظاھر یو  یه عبدالله بن ابکھمان زمان بود  شدند و درنه مسلمان ینان مدکسا

 ردند.کبه اسالم 

 یران جنگیاس
ران یاس ج امبریز آورند، پیران را نینه، اسیبه مد ج امبریروز پس از ورود پ یک

ن یبه ھم .نندکرفتار  یبه خوبھا  آن ه باکرد کارانش سفارش یم نمود و به یز تقسیران
 ه اگرخودشان خرماکردند ک می رفتار یکیران به نیآنقدر با اس ج امبریاران پیل یدل

اب و خرما، یمکه نان در آن زمان کبود  ین درحالیدادند وا می خوردند، به اسرا نان می
 فراوان بود.

 یگفت: ا سرکرد. ابوبکران مشورت یارانش درباره اسینه، با یدر مد ج رسول خدا
ه یفد ند، به نظر من اگریشاوندان و برادران مایو خوھا  ھمه عموزادهھا  این !رسول خدا

 فارکه یت ما علی، باعث تقومیریگ می را آنچهیبھتر است؛ ز  م،ینکآزادشان  م ویریگب
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 ت ما گردند.یو باعث تقو ندکت یھدا راھا  آن ،چه بسا خداوند یشود؛ وانگھ می
ند به خدا سوگ گفت: س؟ عمرییگو می تو چه !پسر خطاب یا :فرمود ج امبریپ

ه کرا  یفالن یه به من اجازه بدھکنم یب می است، من مناسب سرکابوب یراز رأینظرم غ
ل را گردن بزند و یقدستور بده ع سیان من است، شخصًا گردن بزنم و به علیکازنزد

 ه درکم یه برادرش ھست تا عمًال نشان دھکرا بزند  یبده گردن فالن ربه حمزه دستو
 یھا شخصیت ھا، این هکست؛ به خصوص یان نکنسبت به مشر محبتای  هقلوب ما ذر

 ش ھستند.یسرشناس و سرداران و فرماندھان قر
ه گرفت. یرفت و از اسراء فدیرا پذ سرکابوب یرأ ج د: رسو ل خدایگو می سعمر

نند. ک می هیگر سرکو ابوب ج امبریدم پیرفتم ود ج امبریآن روز به خانه پ یفردا
ه واداشته یقتان رابه گریو رف ز شماید چه چییرسول خدا! به من بگو یدم: ایپرس

نم و گر نه حالت که یتا من ھم بدانم و گر دییباشد، بگو یه آوریاست؟اگر مسئله گر
 رم.یستن به خود بگیگر

ه کردند کشنھاد یه ھمراھانت پکم ینک می هیفرمود: ما از آن جھت گر ج امبریپ
ن درخت به حساب آنان یھم یکیشنھاد شد در نزدیمن پ ه بهک یدرحال م،یریه بگیفد

 ه را فرو فرستاد:ین آیخداوند، ا ١برسم.

ن يَُ�وَن َ�ُ ﴿
َ
ٰ ُ�ۡثِخَن ِ�  ۥٓ َما َ�َن ِ�َِ�ٍّ أ ٰى َح�َّ َ�ۡ

َ
�ِض� ٱأ

َ
ۡ�يَاٱتُرِ�ُدوَن َعَرَض  ۡ� ُّ� 

ُ ٱوَ  ۗ ٱيُرِ�ُد  �َّ ُ ٱوَ  �ِخَرةَ ِ ٱلَّۡوَ� كَِ�ٰٞب ّمَِن  ٦٧َعزِ�ٌز َحِكيٞم  �َّ ُ�ۡم �ِيَمآ  �َّ َسَبَق لََمسَّ
َخۡذُ�ۡم َعَذاٌب َعِظيٞم 

َ
 .]۶۸ -۶۷األنفال: [ ﴾٦٨أ

امًال بر که کداشته باشد مگر آنگاه  یران جنگیه اسکحق ندارد  یغمبریچ پیھ«: یعنی
 ید، در صور تیخواھ می ا رایدار دنیناپا یشما سرا ابد؛یطره یروز گردد و بر منطقه سیدشمن پ

 خواھد و می شما) ی) را (برایشگیدان) آخرت (و سعادت ھمی(جاو یسرا  ه خداوند،ک
ه به ک( یزیمقابل چ در یعذاب بزرگ م سابق خدا نبود،کیم است. اگر حکز و حیخداوند، عز

 ».دیرس می به شما اید، ران) گرفتهیه اسیعنوان فد

ا َمنَّۢ� َ�ۡعُد ﴿ :ه فرموده استکن فرمان بود یم سابق خدا، اکمنظور از ح اند: گفته فَإِمَّ
ا فَِدآءً   .]۴محمد: [ ﴾�مَّ

                                                 
 .۳۶ ص یخ، عمربن خطاب، ابن جوزیتار .١
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 ران است.یاس یه گرفتن در برابر آزدی، روا بودن فدهین آیمفھوم ا
رزنش رد و آنان را فقط مورد عتاب و سکرا عذاب نھا  آن ل خداوند،ین دلیبه ھم

ردند کر یرا اسھا  آن شند،کافران را بکه کآن ی، به جااملکش از سلطه یپرا یقرار داد؛ ز
ه کنبودند، بل یران جنگیتنھا اسھا  آن هک یدر حال ه گرفتند.یو سپس از آنان فد

ند و ک می مهکرا محاھا  آن زید نیجد ین جنگیقوان یه حتکبودند  یاران جنگکتیجنا
 شود. نمی صادرھا  آن یا حبس ابد برایبجز اعدام  یمکح

چھار ھزار  ،هیه گرفته شد، مبلغ فدیاسراء فد از سرکشنھاد ابوبیبه ھر حال بنا بر پ
 نوشتن ه خواندن وکران میه اسک ھزار درھم بود و از آنجا یکا ی سه ھزار و یا

از  یک ه ھرکامبر دستور دادند ین پیسواد بودند، بنابرا یب ،نهیدانستند و اھل مد می
ن یا یاموزد و وقتیبه ده نوجوان مسلمان خواندن و نوشتن ب ندارد، پولکه ران یاس

 شد.  می ر آزادیآن اس ،ردندک می سبکنوجوانان مھارت خواندن و نوشتن را 
رد که آزاد یرا بدون گرفتن فدھا  آن از اسراء منت نھاد و یبر تعداد ج رسول خدا

بودند.  یرفاعه و ابوعزه جمح یبن اب یفیمطلب بن حنطب و صھا  آن ه از جملهک
 ر آن خواھد آمد.کذ یزوده شته شد و بکر و یابوعزه درجنگ احد دوباره اس

رد به که آزاد یز منت نھاد و او را بدون فدیبر دامادش ابوالعاص ن ج رسول خدا
ه کماھل ه کن قرار بود ینب بردارد. ماجرا از ایشان زیه دست از سر دختر اکنیشرط ا

نب دختر یز نه فرستادند.یرا به مد یسانکال و امو ران خودیه اسیفد پرداخت یبرا
و ضمن ه شوھرش ابوالعاص پرداخت شود یفد نه فرستاد تایبه مد یرسول خدا ھم اموال

ه داده بود، یو ھدبه ا یجه در شب عروسیه مادرش خدکرا  ین اموال، گردنبندیا
و ازمسلمانان اجازه  ثر شدمتأ مش به آن گردنبند افتاد و سختچش ج امبریفرستاد. پ

از  ج امبریز اجازه دادند، پیسلمانان نند؛ مکه آزاد یه ابوالعاص را بدون فدکگرفت 
نب را آزاد گذاشت یابوالعاص ھم ز نه بفرستند.ینب را به مدیه زکرفت ابوالعاص عھد گ

نب یزبه استقبال  از انصار را یو مرد سد بن حارثهیز ج امبرینب ھجرت نمود. پیو ز
آن  د.یاوریبرا نزد من  د و اویاید تا بینب باشیأجج منتظر زیمنطقه  فرستاد و فرمود: در

 است. کو دردنا ینب طوالنینب بازگشتند. داستان ھجرت زیدو رفتند و با ز
مھارت  ،ییو شعرسرا یه در سخنورکز بود یعمرو نل بن یران سھیان اسیدرم

ه یعل شد تاکاو را ب یھا دندان هکشنھاد داد یامبر پیبه پ سل عمرین دلیداشت. به ھم
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ردن کمبادا فرھنگ مثله ه کل ین دلیامبر به ایه پکد. روشن است یامبر سخن نگویپ
ل را ی، سھامتیترس بازخواست خدا در روز ق رد و ازکشنھاد را رد ین پیابد، ایرواج 
 رد.کمثله ن

 رد، عمروک یرا زندانان، او یه رفت. ابوسفکت عمره به میبه ن سسعد بن نعمان
ان یو ابوسف ان فرستادندی. عمرو را نزد پدرش ابوسفران بودیان اسیان درمیپسر ابوسف

 رد.کز سعد را آزاد ین

 ت قرآنیجنگ بدر به روا
است ای  هیانین سوره، بیقت ایل جنگ بدر، سوره انفال نازل شد. درحقیدرباره مسا

 یاسیشاھان و رھبران سھای  انهیب ه با ھمهک -ر درست باشدین تعبیاگر ا – یالھ
 ، متفاوت است.یروزیجھان پس از پ

ه ھمچنان کرد کته جلب کن نیابتدا توجه مسلمانان را به ا  ن سوره خداوند،یا در
را  نند خودک یت د رآنان وجود دارد تا سعیدوره جاھل یاخالق یھا نارسایی از یبرخ
آراسته  یو اخالق یامل روحکدرجات  ه وکیراسته سازند و به تزیپ ھا نارسایی نیازا

 شوند.
 انیمسلمانان سخن به م یخودش برا یبیغ یھا کمک و ھا یاری سپس خداوند، از

شان یو قدرت بازو یه مبادا به شجاعت و قھرمانکند ک می گوشزدھا  آن آورد و به می
 شان را ازنظرشانکبران و سرکمت یھا قلب از یرین سان تصویمغرور شوند. بد

 آنگاهند. یو اطاعت نما یرویامبرش پیاو و پ نند و ازکل که و توکیگذراند تا به خدا ت می
ھا  آن به خاطر ج امبریه پکند ک می انیرا بای  هدیپسندھای  خداوند اھداف و برنامه

را  یشده بود و به مسلمانان صفات و اخالق کین و وحشتناین جنگ خونیوارد چن
ان و کمشر شود و سپس می تیو موفق یروزیموجب پ ھا جنگ ه درکدھد  می آموزش

 یجالب یپندھاھا  آن ھد و به می ن جنگ را مخاطب قراریران ایان و اسیھودیمنافقان و 
 .قت ملزم بدانندیود را به حق و حققت شوند و خیم حق و حقیه تسلکدھد تا بل می

را  یم جنگیمسأله غنا یدھد و اصول و مبان یدوباره مسلمانان را مخاطب قرارم
از یجنگ و صلح را برحسب نھای  ن و برنامهیمسلمانان قوان یند و آنگاه براک می نییتب

ام جنگ و کازمند دانستن احیه مسلمانان نک یوقت و در آن مرحله از دعوت اسالم
ت، یدوره جاھل یھا جنگ از یاسالم یھا جنگ ند تاک می عین وتشرییصلح بودند، تب
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بر  یاخالقھای  و نمونه ھا ارزش ،ینظر اخالق مسلمانان ازز و مشخص گردد و یمتما
و  ین نظریاز قوانای  هه اسالم صرفًا مجموعکا بفھمانند یابند و به دنی یگران برترید

دعوت خود،  یه مردم را بر اساس اصول و مبانکاست  ینیه دکبلست؛ ین یتئور
 دھد. می یآموزش عمل

ن یآن فرق ب ه درکند ک می انیب را یومت اسالمکن حیاز قوان یسپس قسمت
ن یم در خارج سرزمیو مسلمانان مق ین اسالمین در داخل سرزمکمسلمانان سا

 گردد. می نییتب یاسالم
د یز فرض گردیآن نه یرمضان فرض شد و فطر کروزه ماه مبار یدر سال دوم ھجر

ات فطره کوجوب ز .ردکن یمسلمانان مع یز برایات را نکمختلف ز یھا نصاب و خداوند،
ه بر دوش کبود  ینیسنگ یبارھا استنک گر، به منظورید یھا زکات ان نصابیو ب

ن ینوا بودند و توان تأمیرا آنان، مستمند و بینه قرار داشت. زین پناھنده به مدیمھاجر
 شان را نداشتند.یازھاین

ات ید را درطول حین عینخست ،ه مسلمانانکن بود ی، اھا مناسبت نیباتریاز ز یکی
با  ید در شوال سال دوم ھجرین عیه اکنیگرفتند؛ جالب ا می خود جشن یسالما
د ین عیسر مسلمانان نھاد. ا بدر، متقارن شده بود. خداوند، تاج عزت را بر یروزیپ

با  ھایشان داشت. مسلمانان از خانه یزیو دل انگ یادماندنی، چه مناظر به دیسع
د فطر را یدگاه رفتند و عیالله و الحمدلله به طرف عاال بر و ال اله کبلند الله ا یادھایفر

اق به خداو عشق و آرزو به رحمت و یسرشار از رغبت و اشت ھایشان دل جشن گرفتند.
 یفراوان یھا نعمت ھا آن ه خداوند، بهک؛ چرابود می نگونهید ھم ایبود. با یرضوان الھ

متعال، به آنان  ی. خدابودرده کد ییش، تأیخو یبانیو پشترا با نصرت ھا  آن داده و
 :خاطر نشان ساخت

ْ ٱوَ ﴿ ۡسَتۡضَعُفوَن ِ�  ۡذُكُرٓوا نُتۡم قَلِيٞل مُّ
َ
�ِض ٱإِۡذ أ

َ
َفُ�ُم  ۡ� ن َ�َتَخطَّ

َ
 �َّاُس ٱَ�َافُوَن أ

 �َ َٔ  ِ يََّدُ�م بَِنۡ�ِه
َ
ّيَِ�ِٰت ٱَوَرزَقَُ�م ّمَِن  ۦاَوٮُٰ�ۡم َو� : األنفال[ ﴾٢٦لََعلَُّ�ۡم �َۡشُكُروَن  لطَّ

۲۶[. 
ن یدر سرزم یفیو ضع که شما، گروه اندکرا  ید ھنگامیاد آوری) به !مومنان ی(ا«  :یعنی

نه پناه و ین مدیخدا شما را در سرزم یند، ولیه مردم، شما را برباکد یدیترس می د ویه بودکم
ای  هزکید وغنائم پایرو بخشیو) ن ردکروز یپ ،خود، شما را (در جنگ بدر یاریوا داد و با مأ
 .»دیینما یره شما نمود تا سپاسگزاربھ





 

 

 در فاصله جنگ بدر تا احد یات نظامکتحر

ه کان بود کن جنگ مسلحانه و سرنوشت ساز مسلمانان با مشریجنگ بدر اول
ن یبه اھا  عرب ه تمامکای  هآوردند؛ به گون را بدست یارکآش یروزیپ ،مسلمانان

 ین موج خشم و ناراحتیشترین جنگ، بیا یج و دستاوردھایردند. نتاکاعتراف  یروزیپ
را متحمل  یر قابل جبرانیغ یرا تلفات و خسارتھایآورد، ز ان بوجودکان مشریرا در م

و  ینیت دیم بر موجودکمحای  همسلمانان را ضرب یروزیز پین یگریشدند. اما گروه د
ان در یھودیان و کان بودند. لذا مشریھودیردند و آنان، ک می خودشان تصور یاقتصاد

 د:یفرما می متعال یه خداکنه نسبت به مسلمانان سوختند. چنانکیآتش خشم و 

َشدَّ ﴿
َ
ِيَن َءاَمُنواْ  �َّاِس ٱ۞َ�َِجَدنَّ أ ِينَ ٱوَ  ۡ�َُهودَ ٱَعَ�َٰوٗة ّلِ�َّ َّ�  ْۖ ُ�وا َ�ۡ

َ
: یعنی .]۸۲المائدة: [ ﴾أ

 ».ان ھستندکان و مشریھودیدشمن مؤمنان، ترین  ه سرسختکد ید یخواھ«
ه به ظاھر اسالم آورده بودند، امادر کز وجود داشتند ین یگرینه گروه دیمد در

، سه با دو گروه اولیودند و در مقادل بمان و ھمیان ھم پکان و مشریھودی قت بایحق
نسبت به مسلمانان نداشتند. آنان، از آن جھت تظاھر به اسالم  یمترکنه کیخشم و 

ه کبودند  یھمان منافقان ھا، این نند.کدند تا ابراز وجود ید نمی نیجز ا یه راھکردند ک
 در رأس آنان قرار داشت. یعبدالله بن اب

ت یفر اھمکمان و یشان ایه براکنه بودند ینان اطراف مدیصحرانش ،گروه چھارم
 شان شده بودند ویمسلمانان پر یروزیه با پکدزد و راھزن بودند  یه گروھکنداشت، بل

ھا  آن یو راھزن یدزد مانع د ویایار بکسر یومت قدرتمندکنه حیه درمدکدند یترس می
 برداشتند. یدشمن نه مسلمانان را به دل گرفتند و با مسلمانان سرکیاین رو  شود؛ از

 دینه را تھدیمد یادیز یبدر، از ھر سو خطرھا یروزین سان به موازات پیبد
، راھبرد دن به اھدافشیرس یبرا ھا گروه نیااز  یکه ھر کاست  یعیرد؛ طبک می

 رد.ک می را دنبال یخاص
ق ینه تظاھر به اسالم نمودند تا از طریاز مردم اطراف مدای  هن حال عدیھم در

ارا با کان، آشیھودیاز  ی. گروھ، به اسالم و مسلمانان ضربه بزنندیپنھانھای  سهیدس
ه ھم کنمودند. اھل م می نه خودشان را ابرازکیردند و خشم و ک می یمسلمانان دشمن
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ستشان کانتقام ش یبرااین رو  ن انتقام خواھند گرفت. ازیلمه از مسکردند ک می دیتھد
 ه:کدادند  می در بدر، با زبان حال به مسلمانان اخطار

 البــــــد مـــــــن يــــــوم أغـــــــر حمجـــــــل
 

ــــــوادب  ــــــده للن ــــــتامعي بع ــــــول اس  يط
 

ه بعد از آن گوش فرا دادن من به کار فرا رسد کروشن و آش ید روزیبا: «یعنی
 »شد!کان به درازا بینوحه سرا یصدا

خ به جنگ احد معروف است و یه درتارکوست یبه وقوع پ یسرانجام جنگ سخت
 . گذاشت ین برجایت و قدرت مسلمکشو بر یر بدیتأث

را پشت  یمھم ن خطرات، دوران حساس وین بردن ایاز ب یمسلمانان برا
با  ج امبریند. پک می را ثابت ج امبریر پینظ یب یقت رھبریه در حقک سرگذاشتند

دشمن و غلبه بر آنان  ینابود یق و حساب شده برایدقھای  امل و برنامهک یاریھوش
 م.یگذار می شیاز آن را به نما کیوچکر ینده تصویه درصفحات آکداشت  یآمادگ

 ١درکمنطقه  م دریسل یغزوه بن
از  یکی -م یسل یه بنکن بودید، اینه رسیه به مدک ین خبریپس از جنگ بدر اول

ز آنان را ین ج امبرید. پننک می نه آمادهیجنگ با مد یرا برا خود -ل غطفانیقبا
در، واقع کم در یسل یبنھای  خون زد. خانهیبر آنان شب ست سواریدو و با ردکر یغافلگ

 شده بود.
نه شترھا را یسپاه مد رھا نمودند. یھمان واد ختند و پانصد شتر دریم گریسل یبن
م ین مجاھدان تقسیه را بیبقھا  آن پنجم یکردن کمت گرفتند و پس از جدا یبه غن

 د.یه به ھر نفر، دو شتر رسکردند ک
 ر و سپس آزاد شد.یاس ،ساریبه نام  ین غزوه غالمین در ایھمچن

ن جنگ در شوال سال دوم یا  رد،کسه شبانه روز در آنجا اقامت  ج امبریپس از آن پ
 جامبرین غزوه پیدر ا داد. یمه ماه محرم رویا در نیبدر ھفت روز پس از جنگ  یھجر
ابن ام  اند: گفته ین نمود. برخیین تعیه را به عنوان جانشبه نام سباع بن عرفط یفرد

                                                 
ه در نجد و در راه کم است یسل یبن ھای آب از یآب نجا اسمیره رنگ، در ایاست تای  هدر: پرندک.١

 ه و شام قرار دارد.کن میب یتجارت
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 ١است. بوده ج امبرین پیتوم جانشکم

 ج امبریتوطئه ترور پ
ه کن سان شھر میبد ست بدر، شعله ور شد.کن به دنبال شاکآتش خشم مشر

دو تن از جنگاوران این رو  د. ازیجوش می ج یگرام امبرینه پکیگ بخار، از یھمچون د
 یرا طراح ج امبریسه ترور پیھا دس آن  نه فرستادند.یبه مد ج امبریترور پ یه را براکم
 یسکآنان  انند.کخود را بخش یبه گمان خودشان، سرچشمه خفت و خوار ردند تاک

 دانستند. نمی خود یرا سرچشمه خفت و خوار ج امبریجز پ
ل یه در حجر اسماعیو صفوان بن ام یبن وھب جمح ریپس از جنگ بدر، عم کیاند

ا و صحابه ر ج رمکامبرایه پکه در مکش بود ین قریاطیاز ش یکیر، ینشسته بودند. عم
 ر شده بود. یداد. پسرش در جنگ بدر اس می ار آزاریبس

ه درچاه انداخته شدند. کآورد  ان یسخن به م یسانکشتگان بدر و از کر، از یعم
 ندارد!  یارزش یه پس از آنان، زندگکصفوان گفت: سوگند به خدا 

م را ادا یتوانستم بدھ می ایار نبودم و ک. اگر بدھییگو می رگفت: به خدا، راستیعم
رفتم  می محمد به تاخت ینداشتم، به سو ینگران ام، هخانواد یچارگینم و اگراز بابت بک

 یھم براای  هر است، بھانیه فرزندم در دستشان اسکرا از آنجا یز شتم.ک می را و او
 نه دارم.یرفتن به مد
 ات را بر عھدهیھیبازپرداخت بد ،من درنگ گفت: یاز خدا خواست و ب ،صفوان

م خانواده خود رم و مراقب خانواده ات خواھم بود و تا زنده باشم از آنان ھمانندیگ می
 رد.کغ نخواھم یدرھا  آن نم و ھرچه درتوان داشته باشم، ازک می یسرپرست

رفت یباخبر نشود. صفوان پذ یسکن من و تو بماند و یم، بین تصمیرگفت: پس ایعم
نند و سپس راه کز و آغشته به زھر یت رش رایه شمشکرد کر، سفارش یو آنگاه عم

ه در حال ک یرفت و ھنگام یمسجدالنب یم به سویش گرفت. مستقینه را در پیمد
 د.یرا د او سبن خطاب عمر  بش بود،کخواباندن مر

به  یاز مسلمانان، در مسجد جمع بودند و درباره الطاف الھای  هبا عد سعمر
ن یا بن وھب گفت: ریدن عمیبا د سگفتند. عمر می مسلمانان در جنگ بدر سخن

                                                 
 .۲۳۶ره الرسول ص ی، مختصره س۴۴، ۲/۴۳ابن ھشام  ۲/۹۰زادالمعاد،  .١
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رفت و  ج امبریدرنگ نزد پ یامده است. بیشرارت ن یداست و جز براسگ، دشمن خ
ر آخته آمده است. رسو ل یر، با شمشیدشمن خدا، عم کنیرسو ل خدا! ا یگفت: ا

 اور.ینزد من ب فرمود: او را ج رمکا
تن از انصارگفت: نزد  د و به چندیر را چسبیر عمیر رفت و بند شمشیعم نزد سعمر

آنگاه  رد.کنان ید، اطمین پلیشود به ا نمی هکد یشان باشید و مراقب ایبرو ج امبریپ
ه کو مشاھده کرد د یر را دیعم ج رمکامبر ایپ یبرد. وقت ج ر را نزد رسول خدایعم

ش یعمر! رھا یا«شد، فرمود: ک می و دهیچیرا به گردنش پ یر ویبند شمش سعمر
گفت: صبح شما  رفت و یکر نزدی. عم»ایب یکر! نزدیعم یا«فرمود: پس و س» نک

 ر.یبخ
ه کداشته  یبھتر از درود تو گرام یما را به درود ،خداوند«فرمود:  ج رمکرسول ا

 ».باشد می لمه سالم و درود اھل بھشتک ،نآ
 یریتا درباره اسام  هر گفت:آمدیعم »؟یآمده ا چه یر! برایعم«د: یپرس ج امبریپ

 یه در مورد او، به من لطفکشما بخواھم  نم و ازکه در دست شماست، صحبت ک
 ».دینکب

 »؟یخته ایگردنت آو ه برکست یر چین شمشیپس ا« د: یپرس ج رسو ل خدا
راستش «فرمود:  ج امبریرھا را بال ببرد! مگر به دردمان خورد؟! پین شمشیگفت: ا
 .ه گفتمکام  هن منظور آمدیھم یت: فقط برا ر گفیعم »؟یچه آمده ا یرا بگو، برا

از چاه بدر و  یادید و یه تو و صفوان با ھم نشستکبل«فرمود:  ج رسول خدا
 یسرپرست ام، هار نبودم و خانوادکاگر من بدھ :ید و سپس تو گفتیردکشتگان ک

 یو سرپرست یز بازپرداخت بدھیشتم، و صفوان نک می رفتم و محمد را می داشتند، می
 مرا حفظ، ه خداوندکاما بدان  ؛یشکه تو مرا بکنیرفت به شرط ایپذخانواده ات را 

 ».گردد می ند و مانع توک می
و  ییگو می ه تو دروغکم یردکر ک، فییامبر خدایه تو پکدھم  می یرگفت: گواھیعم

ر از صفوان، از یغ یسکشود.  نمی یرسد و بر تو وح نمی یھرگز از آسمان به تو خبر
ن خبر را به یجز خدا، ا یسکه کردم کن یقین موضوع خبرندارد، به خدا سوگند حاال یا

م یبرا ن سفر رایت نمود و ایه مرا به اسالم ھداکرا  یده است، سپاس خدایتو نرسان
نش یل دیبه برادرتان مسا :فرمود ج امبریداد. پ یعمیر، به حق گواھآنگاه رد. کمقدر 
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 د.ینکرش را آزاد ید و اسیبخوانش قرآن ید و برایرا آموزش دھ
ان غم یه جرکمژده خواھم داد  یزیگفت: شما را به چ می ه به مردمکم صفوان در

 اخبار یای، ھمواره از سواران و مسافران، جویسپارد. و می یز بدر را به فراموشیانگ
 سریه ھرگز با عمکرد کاد یو سوگند د یرا شن سریه خبر مسلمان شدن عمکنیبود تا ا

 نرساند.ای  هدید و به او فایسخن نگو
به دست او  یادیرد و تعداد زک می غیه بازگشت و اسالم را تبلکبه م سریعم

 ١مسلمان شدند.
از ھر  ج مان صلح بست. آن حضرتیھود، پیبا  ج امبریه پکم یادآور شدیشتر یپ

 د. یوشک می ن عھدنامهیا یاجرا یجھت برا
 یرید یند؛ ولکداد را نقض ن قراریه اکردند کن یتکن حریترکچوکمسلمانان ھم  

 ینکمان شیانت و پیرنگ و خیب و نیسرشار از فرھا  آن خیه تارکان یھودیه کد یینپا
در  تفرقه افکنیو  یکشان بازگشتند و راه توطئه و ترور و تحریاست، به سرشت اصل

 ان:یھودی یھا نیرنگ ازای  هنون نمونکش گرفتند و ایصفوف مسلمانان را در پ
ای  هنکیفر بود و کھنسال و سمبل ک یرمردیس، پید: شاس بن قیگو می ابن اسحاق

از اوس و  ج امبریاران پیاز  ینار جماعتک از ی. وسخت از مسلمانان به دل داشت
س از ی. قردندک می ده بودند و با ھم گفتگوجمع شای  هجلس یه براکرد کخزرج عبور 

، به خشم آمد؛ آنان با آمدن اسالم رد،کمشاھده ھا  آن نیه بک یو الفت یمحبت و دوست
افته یم با ھم انس و الفت اد برده و در پرتو اسالیت را از یدوره جاھل یعداوت و دشمن

و اند  ن پرحرفھا، جمع شدهیآشفت و با خود گفت: اس بریشاس بن قاین رو  بودند. از
ه که ھمراھش بود، دستورداد ک یھودیجوان  یکسپس به  اند. آرامش ما را از ما گرفته

ند و کرا زنده ھا  اد گذشتهیاورد و یادشان بیه ان جنگ بعاث را بیند و جریبنشھا  آن با
ن جوان رفت و یگذشته شان بخواند. ا یھا درگیری را درباره ھایشان از سروده یبعض

نفر از  ه دوکنیت انصار به راه افتاد تا ایجه تنازع و تفاخر در جمعیرد. در نتکار راکن یا
د یخواھ می از آن دو گفت: اگر یکیردند، ک یخواندو طایفه برخاستند و شروع به رجز

 ٢»حره«ھردو گروه به خشم آمدند و گفتند: قرارما، در  م.یشو می آماده جنگ یبرا

                                                 
 .۶۶۳ – ۶۶۱، ص ۱ابن ھشام، ج ةریس .١
 نه.یاست در حومه مد یانکحره،نام م .٢
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بود آتش  یکنزد د.ید؛ اسلحه برداریاد زدند: جنگ، جنگ، اسلحه برداریباشد.آنگاه فر
از مھاجران به محل  یلذا با تعداد د.یرس ج امبرین خبر به پیجنگ شعله ور شود. ا

ا با وجود من ید. آید، از خدا بترسیاز خدا بترس !جماعت مسلمانان یا«آمد و گفت: 
ت ین اسالم ھدایشما را به د ه خدا، کنید؟! آن ھم پس از ایدھ یسرم یجاھل یادھایفر
فر کت را زدوده و شما را از یجاھل یھا عادت و اسالم، از شمارده و عزتتان داده ک

 ».گر انس و الفت داده استیدیکرا با  شما ھای دل ده ویرھان
ن یرنگ دشمن بوده است، بنابرایو ن یطانیب شیفر یکن، یه اکانصار متوجه شدند 

 ه بهک یدر حال ج امبریو با پدند یشکگر را در آغوش یدیکو  ه افتادندیبه گر
ب خداوند، ین ترتیبازگشتند. بد  ردند،ک می اطاعت او دادند و از می ش گوشیھا حرف

 رد.کنقش بر آب  س رای، شاس بن قزنگ دشمن آنانین
ردند تا در صفوف مسلمانان ک می سهیان دسیھودیه کاست ھایی  از نمونه یکین، یا

 یادیزھای  سهیدس ن راستایآنان، در ا ن سان مانع رشد اسالم شوند.یو بد نندکرخنه 
آوردند  می مانیاول روز اھا  آن ن خاطریردند، به ھمک یادیز یھاینکعه پرایدند و شایچ

 کمان شیف االیله بتوانند در قلوب افراد ضعینوسیتا بدشدند  می رافکو در آخر روز 
 دھند و قرار یماد یدند تا تازه مسلمانان را درتنگنایوشک می نیند. ھمچنیجاد نمایا

 ان، تحت فشار قرارکداشتند، تا حد ام یمال داد و ستدھا  آن ه باکرا  یمسلمانان
خوردند و اگر به  می کلکمن را با ھر دوز و یتوانستند اموال مسل می دادند و تا می

گفتند:  می ردند وک می امتناع  خود، یار بودند، از پرداخت بدھکبدھ یمسلمان
ه از ک کنی، اما این پدرانت بودیه بر دکشود می بوطمر یبه زمان ،ما تو از یارکبستان«
 ١!»ستین یارکما را با تو  ای، هن شدید ین برگشته و بید

 جامبریه با پکبود  یحال ن دریدادند و ا می از جنگ بدر انجام قبلارھا را کن یھمه ا
باز ھم از خود  ھا خیانت نیرغم تمام ا یارانش علیو  ج امبریمان بسته بودند و پیپ

ت شوند و یھدا ،انیھودیه کبودند  دواریسو امیکرا از یز  دادند، می نشان ییباکیش صبر و
 شان مھم بود.ینت و آرامش منطقه، برایگر حفظ امید یاز سو
 

                                                 
ر سوره آ لعمران یان در رابطه با مسلمانان را در تفسیھودیردار کن رفتار و یازاھایی  مفسران نمونه .١

 اند. آوردهھا  ر سورهیو سا
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 نقاعیبنوق ینکمان شیپ
وه و کروز شدند و به عزت، شیه مسلمانان در جنگ بدر پکدند یان دیھودی یوقت

و دورشان، به وحشت  یکب قلوب دشمنان نزدین ترتیافتند و بدیجانانه دست  یبتیھ
ارا شرارت و کشان برداشتند و آشیپرده از دشمن و ز شدیاسه خشمشان لبرکافتاد،

 ت و آزار مسلمانان پرداختند. یش گذاشتند و به اذیعداوتشان را به نما
ھود، یگر یفه دنقاع از دو طایین اشرف بود. بنو قعب بکنه توزتر و شرورتر از ھمه کی

 شتریردند. بک می ینه زندگی، در داخل مدن نامیبه ھمای  هبودند و در محل شرورتر
این  از اشتغال داشتند و کوچکو ساختن ظروف بزرگ و  ی، آھنگریخته گریبه رھا  آن
د ھفتص ھا، آن انارداشتند؛ شمار جنگاوریدر اخت یانواع و اقسام اسلحه و ابزار جنگرو 

ن ینقاع، نخستیق یرفتند. بن یم نه بشماریمدان یھودین یترشجاع ه ازکتن بود 
 ردند.ک ینکشه عھدکبودند  یانیھودی

ان یھودیان یب مسلمانان نمود، بر طغیرا نص یروزیخداوند، در جنگ بدر پ یوقت
و  یافت و دست به آشوبگریشان گسترش یھا سهیات و دسیکافزوده شد و دامنه تحر

ھا  آن تی، مورد آزار و اذرفت می ه به بازارشانک یمسلمان مسخره و استھزا زدند. ھر
ارشان از حد ک یوقت .شدند می زیه مزاحم زنان مسلمان نک ییگرفت، تا جا می قرار

 یشان سخنرانیو برا را جمع نمودھا  آن ج امبرید، پیرس به اوجھا  آن یشکسر گذشت و
م داد، اما باز یب یشکان و سریرا از طغھا  آن دعوت نمود و یخوبر و یو آنان را به خ ردک

 ش افزودند.یخو یشکو ھمچنان بر شرارت و سر امدندیھم به خود ن
در  ج امبریپ یگفت: وقت می هکاند  ردهکت یروا سگران از ابن عباسیابوداود و د

نقاع جمع یق یدر بازار بن ھا را یھودینه بازگشت، یست داد و به مدکش را شیبدر، قر
د، اسالم یش گرفتار شویه به سرنوشت قرکنیش از ایان! پیھودی ینمود و فرمود: ا

 ».دیاوریب
ب دھد و یتو را فر ای، هشتکش را یاز قر یه تعدادکن موضوع یا محمد! یگفتند: ا

اگر با ما  چندان آشنا نبودند. ین جنگیا قواننداشتند و بای  هتجربھا  آن مغرور نسازد؛
 ای. هدیما راند نون ھمانندک، تا م؛ توی، مرد جنگه ماک یفھم می ،یروبرو شو

 ه را نازل فرمود:ین آیا ،متعال یخدا

وَن إَِ�ٰ َجَهنََّمۖ َو�ِۡئَس ﴿ ِيَن َ�َفُرواْ َسُتۡغلَُبوَن َوُ�َۡ�ُ قَۡد َ�َن لَُ�ۡم  ١٢ لِۡمَهادُ ٱقُل لِّ�َّ
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ۖ ٱَءايَةٞ ِ� فَِئتَۡ�ِ  ِ ٱفَِئةٞ تَُ�ٰتُِل ِ� َسبِيِل  ۡ�ََقَتا َي  �َّ
ۡ
ۡخَرٰى َ�فَِرةٞ يََرۡوَ�ُهم ّمِۡثلَۡيِهۡم َرأ

ُ
� ٱَوأ  ۡلَعۡ�ِ

ُ ٱوَ  َّ�  ِ ْوِ�  ۦيَُؤّ�ُِد بَِنۡ�ِه
ُ
بَۡ�ٰرِ ٱَمن �ََشآُءۚ إِنَّ ِ� َ�ٰلَِك لَعِۡ�َٗة ّ�ِ

َ
.]۱۳ -۱۲آل عمران: [ ﴾١٣ ۡ�

 رآخرت)گرد آوردهد خورد و (دیست خواھکش یگو: بزودفار بک امبر! بهیپ یا«: یعنی
ه در کای  هاست. در دو دست یگاھید و (دوزخ) چه بدجایشو می ندهکد و به دوزخ افیشو می

د و یجنگ می در راه خداای  هدست شما) است؛ ی(براای  هھم روبرو شدند، نشان (جنگ بدر) با
ش دوبرابر (تعداد یبا چشم خو خدا) مؤمنان راافران، به خواست کبود. ( افرکگر یدسته د

گمان در  یند. بک می دییخود تأ یاریه بخواھد، با کس را کو خداوند، ھر آن  دندید می )یواقع
 ».نش استیصاحبان ب یبرا ین امر، عبرتیا

خشمش را فرو خورد و  ج امبرینقاع، اعالم جنگ بود. اما پیجواب بنوق یمعنا
دن زمان ینشان دادند و منتظر فرارس ییباکیش از خودشان زیمسلمانان ن صبرنمود.

 ینه نابسامانینقاع افزوده شد و در مدیق یھود بنیجسارت  بر از آن پسبودند.  مناسبی
را به  یزندگ یندند و درھاکو ھرج و مرج بوجود آوردند و با دست خود، گورشان را 

 ش بستند.یخو یرو
نقاع یبه بازار بنوق ی راراھنیپ ھا، عرب از یزن هکند ک می تیابن ھشام از ابوعون روا

او  اطرافش را گرفتند و از نشست. یخته گریان رکنار دکروخت و را ف و آن درب
ند. آن مرد کب یارکن یآن زن، حاضر نشد چن یند، ولکان یه صورتش را نماکخواستند 

شت گره را از پھا  آن ه آن زن، متوجه شود،کآن یزرگر، دو طرف جامه زن را گرفت و ب
زن  دند.یان خندیھودی ان شد.یاز بدنش عر یه آن زن برخاست، قسمتک یزد. وقت

شت. ک، آھنگر را ضربه یکآنجا بود، با  هک یاز مسلمانان یکی ؛دیشکاد یمسلمان فر
ه یر مسلمانان، علیآن مسلمان از سا شاوندانیخو شتند.کان ھم آن مسلمان را یھودی
  ١برپا شد.ای  هب فتنین ترتیردند و بدک کمکنقاع درخواست یق یھود بنی

 نقاعیق یبن یم و آوارگیمحاصره، تسل
را  سنه ابولبابه بن عبدالمنذریز شد. در مدیلبر ج امبریاسه صبر پکبدین سان 

خدا سپرد و با سپاه  ن نمود و پرچم مسلمانان را به حمزه بن عبدالمطلبییش تعیجان
پناه  ھایشان قلعه دند بهیرا د ج امبریپ یآنان، وقت ت نمود.کحرنقاع یبه طرف بنو ق
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مه ماه شوال یرد و محاصره، از روز شنبه نکرا سخت محاصره ھا  آن ج امبریبردند. پ
د و یقعده به طول انجامیشبانه روز تا اول ماه ذ ۱۵آغاز شد و به مدت  یسال دوم ھجر

را  یه ھرگاه خداوند بخواھد قومکچنانھم ان انداخت.یھودیوحشت را در قلوب  خداوند،
از  ج امبریند. پس از آن به دستور پکاف می ند، در دلشان ترس و وحشتکخوارو زبون 

 م شدند. ین آمدند و با زنان و اموال و فرزندانشان تسلییدژ پا
بن سلول، بار دیگر  یه بن ابه عبداللکنجا بود یا ر داد آنان را ببندند.دستو ج امبریپ

ھا درگذرد و  آن ه ازکخواست  ج امبری. او از پش گذاشتیمنافقت خودش را به نما
ان یمانان خزرجینقاع ھم پیبنوق –ن ک یمانان من خوبیمحمد! به ھم پ یگفت: ا

بان یا دست به گرلذ رار نمود؛کحرفش را ت یداد. ابن ابن یبه او جواب ج امبریپ -بودند
، یه از شدت ناراحتک ییحت شد تا جاسخت نارا ج امبری. پدزره آن حضرت بر

 رارکن منافق، حرفش را تیاما ا». نکم یرھا«رد و سپس فرمود: کرییتغاش  چھره
مانان من یه در حق ھم پکنیستم تا ایگفت: سوگند به خدا دست بردار ن می رد وک می

روزه درو  یکده را یصد تن زره پوشیچھارصد تن بدون زره و س یخواھ می ؛ینک یکین
ه کرده اند!؟ بخدا ک یبانی، مرا پشته ھمواره در برابر انواع دشمنانک یحال ، درینک

 ترسم. می ،ینکبھا  این با یخواھ می هک یارکمن، از گردش روزگار و 
ن یبھتر ،گذشت می ماه یکه از تظاھرش به اسالم فقط کن منافق یا با ج امبریپ

نند و کنه خارج یرا از مدھا  آن هکسپرد و دستو رداد  یو را بهھا  آن رد وکرفتار را 
وچ کشام  ینقاع به سویق یھود بنینند. کونت کنه سیھرگز اجازه ندارند در اطراف مد

 شدند. کشترشان، ھالیه بکد یینپا یرید ردند وک
ر و یمان، دو زره و سه شمشکسه  را ضبط نمود و از آن اموالھا  آن اموال ج امبریپ
ن غزوه، محمد یم در ایناغ یآور م را برگرفت. مأمور جمعیزه ھمراه با خمس غنایسه ن

 ١بود. سبن مسلمه

 قیغزوه سو
ز یان نیان، ابوسفیھودیمنافقان و  یھاینکارشکه و یسه صفوان بن امیا دسھمزمان ب

ار کر آشیه تاثکبرمسلمانان وارد سازد ای  هنه، ضربین ھزیمترکه با کشه بود ین اندیدر ا
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را اش  ییند و تواناکرا حفظ اش  لهیت قوم و قبیثیار حکن یا داشته باشد و با یزودرس و
 ج ه با محمدکنیت به حمام نرود تا اه از جنابکرده بود ک، نذر یش بگذارد. ویبه نما

تا ھا  آن رون شد تا به سوگندش جامه عمل بپوشاند.یسوار ب ۲۰۰ن با یبنابرا بجنگد.
ل یم ۱۲ه به اندازه کردند کجا اطراق رفتند وھمان ینار قناتکب)ینام (نب یوھکدامنه 

 نه فاصله داشت.یتا مد -مترکا یشتر یب -
م گرفتند ھمانند دزدان یلذا تصم نند.کنه حمله یارا به مدکردند آشکھا جرأت ن آن

اجازه  یو بن اخطب رفت و از ییخانه حشب به  یکیان در تاریابوسف عمل شوند. وارد
م کان به سراغ سالم بن مشیرد. لذا ابوسفکن د و در را بازی، ترسییاما ح ورود خواست.

اجازه ورود  ز بود.یر نینظ یمان خزانه دار بنه در آن زکرفت  -رینظ یسردار بن –
نمود و به او شراب داد و او را در  یرانیان پذیخواست، اجازه داده شد. سالم از ابوسف

ارانش برگشت و یان نزد یشب ابوسف آخرنه گذاشت. در قسمت یان اخبار مدیجر
آنجا را غارت  و خون بزنندیشب» ضیعر«نه به نام یمد از یرا فرستاد تا به قسمت یگروھ

از  یکیه با کاز انصار را  یاز درختان خرما را سوزاندند و مرد یتعداد ھا، آن نند.ک
 یختند. وقتیه گرکم یشتند و بازگشتند و به سوک ه مشغول زراعت بودند،کارانش کھم

ھا  آن ارانش را دنبال نمود؛ امایان و ید، به سرعت ابوسفیرس ج امبرین خبر به پیا
 خته بودند.یگر

فرار عجله داشتند،  یق) افتاده بود، اما از بس برایسوشان (یغذاھاھای  هسکیدر راه 
 .داشتند یرا برنمھا  سهکی

نه یب نمود و پس از آن به مدیتعقدر آنان را کبه نام قرقره الای  هتا منطق ج امبریپ
 بازگشت.

به ند، با خودشان دگذاشته بو یفار، از خود بجاکه کرا  ییمسلمانان، قوت و غذا
 اند. دهیق نامین غزوه را غزوه سویا لین دلینه بردند، به ھمیمد

وست. در یبه وقوع پ یحجه سال دوم ھجریپس از جنگ بدر، در ذن غزوه دو ماه یا
 ١بوده است. سابوالبابه بن عبدالمنذر ج امبرین پیجانشز ین غزوه نیا
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 امر یغزوه ذ
ه در کش از جنگ احد بود یپ ج امبریپ ی، به رھبرین تھاجم نظامین، بزرگتریا

 یه بنکد یخبر رس ج امبریه به پکن بود یداد. علتش، ا یرو یمحرم سال سوم ھجر
نند. ک می آماده نهیحمله به مد یان آنان خودشان را برایاز جنگجو یثعلب و جمع

رون شد و یاده بیسواره و پ یجنگجو ۴۵۰مسلمانان را جمع نمود و به اتفاق  ج امبریپ
 ج امبرین راه پیرد. در بکن یین تعینه به عنوان جانشیمد را در سعثمان بن عفان

ز مسلمان یه مسلمان شود؛ او نکاو خواست  ر نمود و ازیثعلب را دستگ یاز بن یمرد
ن دشمن یسپاه اسالم در سرزم یراھنما یسپرد. و ساو را به بالل ج امبریشد. پ

 د.یگرد
نده کپرا ھا کوه دند، دریشن دن سپاه اسالم رایخبر فرارس یدشمن وقت یروھاین

 ج امبریامر بود. پ یبه نام ذ یآب هک ش رفتیتا محل تجمع دشمن پ ج امبریشدند. پ
اعراب به رخ به تمام آن را ھمانجا اقامت نمود تا قدرت اسالم را  یکا نزدیتمام ماه صفر 

 ١نه بازگشت.ید و آنگاه به مدیفزایو بر ترس و وحشت آنان ب بکشد

 عب بن اشرفک ترور
ش از ھمه ین بود و بیاز دشمنان سرسخت اسالم و مسلم یکیعب بن اشرف ک

جنگ با آن حضرت را ھم  یارا ادعاکآش یو حت داد می را آزار ج امبریان، پیھودی
و رفاه و  ر بودینض یھان و مادرش از بنبن یو از شاخه بن ءیله طیداشت. او، از قب

از شاعران بنام  یکیزبانزد بود و   ،ییبایاز لحاظ ز ھا، عرب نیداشت؛ در ب یثروت وافر
 داشت.ای  ه، قلعرینض ینه، پشت محله بنیمد یقو در جنوب شر شد می عرب محسوب

ش در بدر یه بزرگان قرکافت ید و اطالع یمسلمانان در بدر را شن یروزیخبر پ یوقت
ن اعراب و پادشاھان بزرگاھا  این ت دارد؟ی، واقعنیا ایبا تعجب گفت: آ اند، ه شدهشتک

ن بھتر یزم یمان از روین برایر زمین خبر درست باشد، زیسوگند به خدا اگر ا مردمند؛
 یوداعه سھم یش و به خانه مطلب بن ابیه نزد قرکبل رد؛کتفا نکن ایبه ھم یاست. و
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، یگریسه در غزوه دین دسیه اکست ن ایح، این غزوه آورده است؛ اما صحی، ضمنحوادث ایمحارب
 ۲/۵۹۳ یح بخاریشده است، نگا: صح یطراح
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 ب سروده بود؛ اویبدر و چاه قلھای  شتهکمورد  ه درکخواند  یرفت و اشعار
به  ج امبریه پیرا علھا  نهکیو ھا  قدهزد و عین را برانگکیست تا احساسات مشریگر می

ان و یابوسف هکنجا بود یامبر بجنگند. ایان خواست تا با پیشیجوش آورد و از قر
دوست  را ن مایا دین محمد؟ و آیا دین ما بر حق است یا دیدند: آین از او پرسکیمشر
و تر  افتهیعب گفت: شما، راه کافته است؟ ی از ما ره یکدام کرا؟  ن محمدیا دی یدار

لَۡم تََر إَِ� ﴿ ه نازل نمود:یمن موردخداوند آیھ در .دیبھتر
َ
ِينَ ٱ� ْ نَِصيٗبا ّمَِن  �َّ وتُوا

ُ
أ

ِ  ۡلِكَ�ٰبِ ٱ ۡبِت ٱيُۡؤِمُنوَن ب ُٰغوتِ ٱوَ  ۡ�ِ ۡهَدٰى ِمَن  ل�َّ
َ
ُؤَ�ٓءِ أ ٰٓ�َ ْ ِيَن َ�َفُروا ِينَ ٱَو�َُقولُوَن لِ�َّ َّ� 

ْ َسبِيً�  تاب کازای  هه بھرکرا  یسانک یدیا ندیامبر! آیپ یا«: یعنی .]۵۱النساء: [ ﴾٥١َءاَمُنوا
ند: یگو می افرانک یآورند و برا می مانیباز ھم به بت و بتان و معبودان باطل ا اند، داده شده

 ».افته ترندیدر راھشان از مؤمنان راه  -افرانک -نھایا
درباره زنان صحابه پرداخت و با زبان  ییسران بار به شعریا نه بازگشت ویعب به مدک
 دًا آزرد.ی، مسلمانان را شدیدراز
برد  می نیرد و او را از بیگ می عب بن اشرف راک یجلو یسکچه «فرمود:  ج امبریپ

 ».ندک می تیرا او خدا و رسول را اذیند؟ زک می و ما را راحت
محمد بن مسلمه، عباد بن بشر  :ار، داوطلب شدند، عبارتند ازکن یا یه براک یسانک

ابوعبس بن حارث بن اوس و  عب بود وک یه برادر رضاعکان بن سالمه کو ابونائله سل
ن یا ،دیآ یات برمین دسته برعھده محمد بن مسلمه بود. آنچه از روایا یجبره. فرماندھ

برخاست و گفت:  ج دن درخواست رسول خدایبا شن سه محمد بن مسلمهکاست 
 شم؟کاو را ب یا دوست داریرسول خدا؛ آ یمن، ا

دھد  می اجازها ی! آرسول خدا یمحمد بن مسلمه گفت: ا .یفرمود: آر ج ل اللهرسو
 م؟یبگو یعب سخنانکب یفر یه براک

 .یفرمود: آر
ا را م ن مرد از ما صدقه خواسته ویعب رفت و به او گفت: اکمحمد بن مسلمه نزد 

د او را خسته و درمانده یتوان می زیعب گفت: به خدا شما نک تحت فشار قرار داده است.
 د.ینک

ش یم رھایدوست ندار کنیو اایم  ردهک یرویگفت: ما از او پ سمحمد بن مسلمه
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 ١ا دو وسقی یکم به ما یخواھ می ه از توکبل شد.ک می جاکارش به کم ینیم تا ببینک
 .یگندم قرض بدھ

 د.یرا گرو بدھ یزیه به من چک یبه شرط ی، ولگفت: باشدعب ک
 ؟یخواھ می ز را گروید: چه چیپرس سمحمد بن مسلمه

ابن مسلمه گفت: چگونه زنانمان را نزد تو  د.یمن بگذار ی: زنانتان را در گروگفت
عب گفت: فرزندانتان را به ک؟یعرب ھست ن مردیباتریه تو زک یم در حالیگروگان بگذار
ه بعدًا آنان را کم یبه گرو بگذار د. ابن مسلمه گفت: چگونه فرزندانمان رایگروگان بگذار

ما  ین برایرفته اند؟! نه، اا دو وسق به گروگان ی یکند: درمقابل یدشنام دھند و بگو
ه با کوعده داد  م، ویگذار می ننگ است. ابن مسلمه گفت: ما اسلحه، نزدت به گرو

 دنش برود.یگرو، به دھای  اسلحه
از اشعار و  یعب رفت و بعضکنزد  یرد. وکار ابن مسلمه که یشب یارکز یابونائله ن

 یحاجت یا برانجین اابن اشرف! م یو سپس گفت: ا را خواند یجاھلھای  سروده
ده یه آن را پوشکان بگذارم و انتظار دارم یرا با تو درم یخواھم تا راز می وام  هآمد
 نم.ک می ار راکن یعب گفت: اک. یبدار

ھا  عرب به بار آورده و ھمه ییھا مصیبتما  ین مرد برایگفت: آمدن ا سابونائله
 رده اند؛کرا مسدود  ما یھا راه مان نشانه گرفته وک یکدشمن ما شده و ھمه ما را با 

ھمه ما خسته و  کنیو ااند  مان در تنگنا و مخاطره قرار گرفتهیخانواده ھااین رو  از
 ایم. درمانده شده

 نیافت و ابونائله در بیمحمد بن مسلمه ادامه  یمانند گفتگو زین گفتگو نیا
نزد ایم  گرفتهم یر من ھستند. ما تصمکه ھم فکدارم  یش گفت: من دوستانیھا حرف

ب ابن مسلمه ین ترتی. بدییط، به ما لطف نماین شرایم تا در اینکعت یتو ب م و باییایتو ب
 کدچار ش ھا، دن اسلحهیعب اشرف، با دکگر یدرا یدند؛ زیو ابونائله به مقصود خود رس

 شد. نمی دیو ترد
ن گروه در خانه یا یع االول سال سوم ھجری، چھارده ربیشب مھتاب یکدر 

رد و سپس گفت: کع الغرقد، بدرقه یرا تا بقھا  آن ج رسول خدا جمع شدند. جامبریپ

                                                 
آن را معادل شصت  یشد. برخ می آن روز استفاده یه در داد و ستدھاکبود ھای  پیمان وسق، .١

 اند. صاع گفته



 ج سیرت رسول اکرم  ٢٩٦

از یبازگشت و به نماز و راز و ناش  ن و آنگاه به خانهکشان کمک !ایخدا د؛یه نام خدا بروب
 با پروردگارش پرداخت.

ه تازه با کعب ک. زن عب را صدا زدکه عب بن اشرف رفتند، ابونائلکن گروه به دژ یا
ه از آن کشنوم  می را یی؟ صدایرو می جاکن وقت شب ید: ایرده بود، پرسک یاو عروس

 د.کچ می خون
ست. یام ابونائله ن یر رضاعدجز برادرم محمد بن مسلمه و برا یسکعب گفت: ک

آنگاه به سرش عطر زد  ند.ک می نند، اجابتکزه ھم مھمان یانسان بزرگوار را اگر به سرن
 ش رایآمد، من موھا یشتر به دوستانش گفته بود: وقتیو نزد آنان رفت. ابونائله پ

فورًا سرش را  ام، هامًال در دست گرفتکد سرش را یدیه دکن یم، ھمیه ببوکرم یگ می
 د.یشکو او را ب دیبزن

شب را در  گریقسمت د یلیما ابونائله گفت: اگر یو پس از چند عب نزد آنان آمدک
نگونه یه اکده بودم یند یچ شبین راه ابونائله گفت: ھیم. در بیشعب عجوز قدم بزن
به گلو انداخت و  ی، بادغرور ین جمله، از رویدن ایبا شن عبک. یخوشبو و معطر باش

 ن زنان عرب، ھمسر من ھستند. یگفت: بھتر
ابونائله با دو دست ، یعب گفت: آرکم؟ یسرت را ببو یدھ می ابونائله گفت: اجازه

گر قدم زدند. آنگاه ابونائله ید یدند. قدریید و دوستانش ھم بوییسرش را گرفت و بو
تکرار  ار راکھمان  ،ابونائله عب اجازه داد.کد. یعب را ببوکه سرکدوباره اجازه خواست 

 گر اجازهیه قدم زدند، ابونائله بار دکگر ید یند. مقدارکعب را حاصل کنان یردتا اطمک
عب را به بھانه کسر ،ائلهز اجازه داد. ابونید و او نیعب را ببوکه سرکخواست 

پس  یکیرھا ین سان شمشید و بدی،گرفت و سپس گفت: دشمن خدا را بزندنییبو
 سزنده بود. محمد بن مسلمهعب ھمچنان کعب فرود آمد، اما کر یکبر پ یگریازد

ه کسرداد  یاد بلندیفر ،عبکد. یرد و آن را چرخانکعب داخل کم کر شیدر ز ییچاقو
ب دشمن خدا، به قتل ین ترتی، روشن شد و بدتمام قلعه یھا د و چراغیچیاطراف پدر 
 د.یرس

 یاز دوستانش زخم یکیر یه حارث بن اوس با شمشیکرزمندگان بازگشتند در حال
ه کدند یدند، دیرس» ضیحره العر«به  ی. وقتختیر می مش خونشده بود و از زخ

ه حارث آمد و او را با خود برداشتند و به کنیستادند تا ایاای  هست. لحظیحارث ن
با  ج امبریر گفتند. پیبکبلند ت یا صدادند. در آنحا بیع رسیبه بق راھشان ادامه دادند تا
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 یوقت اند. عب را به قتل رساندهکه کافت یبر گفت و درکالله ا ھا، آن صدایدن یشن
مجاھدان پاسخ ». شادمان باشند ھا، ن چھرهیھمواره ا«د، فرمود: یآنھا را د ج امبریپ

به  ج امبریعب را در حضور پکسپس سر». رسول خدا یو چھره شما ھم ا«دادند: 
 ن انداختند.یزم

دھانش را بر  عب، سپاس گفت و سپس آبکشته شدن ک خدا را به خاطر ج امبریپ
 ١رد.کت نیرگز حارث را اذ، ھافت و پس از آنیزخم فورًا بھبود د. آن یمال جراحت حارث

و  ، به وحشت افتادنددندیعب بن اشرف را شنکشته شدن ک ان خبریھودی یوقت
ندارد، تمام  یحت و مسالمت، سودیه نصکمطمئن شود  ج امبریه ھرگاه پکدند یفھم

عب بن کمورد قتل  ھرگز دراین رو  برد. از یارمکبا مفسدان ب ییارویرو یتوانش را برا
نند و برخالف گذشته، کردند آرمش را برقرار ک یه سعکنشان ندادند، بلنش کاشرف وا

 مانشان وفادار نشان دھند.یخود را به عھد و پ
از  یاریحت شد و بسرا یخارج یازخطرھا یتا مدت ج ال رسول خداین سان خیبد

 ه ھمه از آن رنجک یالتک؛ مشافتیاھش کمسلمانان  یداخل یھا مشقت الت وکمش
 بردند. می

 غزوه بحران
آن را  ج امبریه شخص پکصد رزمنده بود یس یواقع مانور رزم ن غزوه دریا

به نام ای  همنطق در یسال سوم ھجر یع الثانین غزوه درماه ربیرد. اک یفرماندھ
 داد. یبحران رو

و سپس  یع الثانیماه رب ج امبریه فرع حجاز است. پیدر ناح یبحران، نام معدن
نه یرخ دھد، به مد یه جنگکون آنا اقامت نمود و پس از آن بداالول را ھمانج یجماد

 بازگشت.

 د بن حارثهیه زیسر
ه در کش از جنگ احد بود یمسلمانان پ ین مانور نظامیترن و موفقین، آخریا

 داد.  یرو یسال سوم ھجر یالثان یجماد

                                                 
 ).۲/۹۱)؛ زادالمعاد (۲/۵۷۷) و (۴۲۵، ۱/۳۴۱( یح بخاری)؛ صح۵۷ -۲/۵۱ره ابن ھشام (ینگا: س.١
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شان و مضطرب یبدر، پر ش پس از جنگیه قرکن قرار است یه از این سریل ایتفص
 یرنجاین رو  د و ازیه فصل تابستان و فصل تجارت آنان به شام فرا رسکنیا بودند تا

 شان افزوده شد.یھا رنج بر گرید
ش ی، به قریه بود. ویش، صفوان بن امیقر یانساالر قافله تجارتاروکدرآن سال، 
م؟ ینکار کچه ھا  آن م بایدان نمی و مااند  ما را بسته یارانش، راه بازرگانیگفت: محمد و 

دانم  نمی من اند. مان بستهیپھا  آن ز باین ن ساحلینکنند و ساک نمی آنان ساحل را رھا
 ه ما تمامین صورت سرمایدرا م؛یه بخوریم از سرمایم مجبورینروھم  م؟ اگریجا بروکاز 
، زمستانی حبشهو تجارت  تابستانی شامم بدون تجارت یتوان یگرنمید یشود. از سو می

 م.ینک یزندگ
ه که اسود بن عبدالمطلب گفت: بھتر است کنید تا ایشکن باره به درازا یگفتگو در ا

 است و از نجد یطوالن یه راھکد از راه عراق یتوان می هکد، بلیاز راه ساحل نرو
ن یه اکش یقر .گذرد می نهیشرق مد اد ازیبا فاصله ز ،ن راهیا ؛دیگذرد، به شام برو می

ه فرات کرد کشنھاد ین پیرفتند. اسود ھمچنیاسود را پذ مشورت شناختند، نمی راه را
اروان کبا  ین سفر تجارتیبن وائل به عنوان راھنما، در ا رکب یله بنیان از قبیبن ح

 ش ھمراه شود.یقر
د یشکن یت نمود و طولکد حریه از راه جدیصفوان بن ام یش به سرپرستیاروان قرک

ه کط بن نعمان یه سلکن قرار بود یان از اید. جرینه رسیش به مدیاروان قرکه اخبار ک
م بن مسعود ینع با یگساریبزم م یکش از حرام شدن شراب در یمسلمان شده بود، پ

خودش را  شراب، اثر ید. وقتینوش می ه ھنوز مسلمان نشده بود، شرابک یاشجع
ط ھم به یاروان سخن گفت. سلکل از اخبار یرد و به تفصکم، زبان باز یگذاشت، نع

 یوار را به فرماندھصد سیکدرنگ  یب ج آنحضرت رساند. ج امبریسرعت خبر را به پ
اروان کمقصد به راه افتاد و  یشتابان به سو سدیل نمود. زیگس سد بن حارثهیز

اطراق » فرده«به نام ای  هکنار برکش، دریاروان قرکرد. در آن ھنگام کر یش را غافلگیقر
 رده بودند.ک

ن یترکوچکن بدون یبنابرا جز فرار نداشتند. یاروان راھکنان صفوان و نگھبا
 مت گرفت.یاروان را به غنکد، تمام اموال یختند و زیگر یمقاومت
ردند و کریگر را اسیدو نفر د یتیاروان و به رواک یراھنما ،ن حمله مسلمانانیا در

ند. درھم ارزش داشت، بدست آورد صد ھزاریکه کاز جمله ظروف نقره  یم فراوانیغنا



 ٢٩٩ تا احدتحرکات نظامی در فاصله جنگ بدر 

م نمود و یه تقسین افراد سریه را بیبق ،مین غنایردن خمس اکپس ازجدا  ج امبریپ
 اسالم آورد. ج امبریان به دست پیش فرات بن حیاروان قرک یراھنما

ش پس از جنگ بدر بدان گرفتار شدند و یه قرکبود  یگریبت سخت دیز مصین نیا
 افزوده گشت. ھا  آن یشانیاندوه و پر گر بریبار د

 داشت: یش رویش، تنھا دو راه پیله نامدار قریقب
با مسلمانان را در  یداشت و راه صلح و دوست می بر یشکد دست از غرور و سریا بای

ش را یت از دست رفته خوکر عزت و شویار و فراگیتمام ع یا با جنگیگرفت و  می شیپ
ای  هگر سلطیرد تا دک می مسلمانان را نابود یروھایق ھمه نین طریآورد و از ا می بدست

 نند.کدا نیپ
 ییارویانتقام و رو ی، تمام توانشان را براانیشیش گرفت و قریاه دوم را در په، رکم

نشان بجنگند. یرزممسلمانان در درون س م گرفتند بایار بستند و تصمکمسلمانان ب با
 نه ساز جنگ احد بود.ی، زمش آمدهیحوادث پ





 

 

 جنگ احد

  ییانتقام جو یش برایآماده باش قر
ه کشته شدن سرانشان، باعث شده بود کش در جنگ بدر و یست خفت بار قرکش

 رد یینه نسبت به مسلمانان بسوزد، حس انتقام جوکیه ھمواره در آتش خشم و کم
: در ردند و گفتندکممنوع  راھا  شتهکردن برکه یه گرک افته بودیش یافزا یبه قدرھا  آن

د تا مسلمانان ینک، شتابزده عمل نتانرانینجات اس یه به مسلمانان برایپرداخت فد
 زان غم و اندوه ما نشوند!یمتوجه م

ه مسلمانان به راه یار علیتمام ع یه جنگکان مصمم بودند یشیپس از جنگ بدر، قر
 ین جنگیچن یبرااین رو  تش خشمشان را فرو نشانند. ازق آین طریااز   ندازند تایب

 آماده شدند.
ش از یعه، بیان بن حرب و عبدالله بن ربیه، ابوسفیرمه بن ابوجھل، صفوان بن امکع

ش در ین اقدام قریآغاز جنگ، شور و حرارت داشتند. نخست یش، برایر سران قریسا
ان در جنگ بدر نجات داده بود، یه ابوسفکرا ای  هه تمام اموال قافلکن بود ین راستا، ایا

ن اموال، گفتند: ینند و به صاحبان اکنه یه مسلمانان ھزیردند تا در جنگ علکمصادره 
ن با یشته است. بنابراکرا  رده و بزرگان شماکش! محمد، به شما بد یجماعت قر یا

 م.یریزاو انتقام بگم اید بتوانیم، شاید تا با او بجنگیدھ یاریاموال خود، ما را 
ن یردند. ھزار بار شتر اکبودند، موافقت  یکن شرااروکن یه در اموال اک یسانکھمه 

 ه را نازل فرمود:ین آیا ،متعال ینار بود. خدایه افزون بر ھزار دکاروان را فروختند ک

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ ْ َعن َسبِيِل  �َّ وا ۡمَ�ٰلَُهۡم ِ�َُصدُّ
َ
ْ يُنفُِقوَن أ ِۚ ٱَ�َفُروا فََسيُنفُِقوَ�َها ُ�مَّ تَُ�وُن  �َّ

ٗة ُ�مَّ ُ�ۡغلَُبوَنۗ    .]۳۶األنفال: [ ﴾َعلَۡيِهۡم َحۡ�َ
 یراه خدا باز دارند، آنان بزود از تا مردم را نندک می افران، اموالشان را انفاقک«: یعنی

 ھمست کگردد و ش می آنان یمانیه تأسف و پشیآنگاه ما نند وک می نهیاموالشان را ھز
 ».خورند می

 از احباش وھرکس  را باز گذاشتند تاداوطلبانه  یھا کمک یآنگاه باب جمع آور
 ند.کت کن شریدر جنگ با مسلم که مایل باشد،و اھل تھامه  ھا کنانی
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بشوراند،  ج امبریه پیمردم را عل ییخت تا با شعرسرایوعزه شاعر را برانگصفوان، اب
ر شده و به دست مسلمان افتاده و تعھد یبدر اسه ابوعزه در جنگ کبود  ین درحالیا
ه کن تعھد بود یانجام ندھد و در مقابل ھم یارکه مسلمانان یگرعلیه دکرده بود ک
 رد.که آزاد یاو را بدون فد ج امبریپ

ه یش، مردم را علیراین مردم برود و با زبان گیرد تا بک یکصفوان، ابوعزه را تحر
و مسلمانان بشوراند و درعوض اگر ابوعزه از جنگ سالم برگشت، صفوان به  ج امبریپ

از گردد و اگر برنگشت، از دختران او ھمچون دختران ین یه بکاو چندان مال بدھد 
ز یرا ن یبن عبدمناف جمح به نام مسافر یگریند. صفوان شاعر دک یخودش سرپرست

ق ھمه یه در غزوه سوکان یفاند. ابوسبشور ج امبریل را بر ضد پیرده بود تا قباکریاج
ن یدا خشمگیاز دست داده بود، شدھایش  به خواسته یابیش را بدون دستیھا کیخورا

 ره دکن بود یرد، اک می برافروختهن مردم را یش از ھمه آتش خشم ایبود. اما آنچه ب
ه ستون فقرات اقتصادشان در ھم کردند ک یانیچنان ضرر و ز سد بن حارثیه زیسر
ش را چنان یه، قرین سریرشان نمود. ایرا دامنگ یست و غم و اندوه فراوانکش

 ردند.کسرنوشت ساز آماده  یجنگ یه به سرعت خودشان را براکرده بود کخته یبرانگ

 شیر قرکلش یسازمانده
ان و ھم یشیجنگجو شامل قر ۳۰۰۰ش با یسال از جنگ بدر، سپاه قر یکگذشت  با

از ای  هه عدکدند یش مناسب دیاده شده بود. سران قر، آمانشانیمانان و اطرافیپ
نند و مردان به کخته ین زنان، مردان را برانگیله ایزنانشان را ھم با خود ببرند تا بوس

ن زنان، ینند. شمار اکدان جنگ پشت نیه شده، به مکخاطر حفظ ناموسشان ھم 
زره داشت و فرمانده  ۷۰۰اسب و  ۲۰۰شتر و  ۳۰۰۰ش یسپاه قر .پانزده نفر بوده است

رمه بن ابوجھل معاونت کد بود و عیخالدبن ول ،ان و فرمانده سواره نظامیابوسف ،لک
 عبدالدار بود. یر به دست بنکرا بر عھده داشت. پرچم لش یو

 هکر مکت لشکحر
حوادث رد. مرور کت کنه حریمد یرشد، بسوکه ذک یتعداد و توان ه باکم رکلش

ه از کچنان شعله ور بود   ھا، نهیو خشم نھفته در درون س ییجوگذشته و حس انتقام
 داد. می ن خبریخون یسخت و جنگ ینبرد
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، ر نظر داشتیش را زیقر یزات نظامیات و تجھکه تحرکعباس بن عبدالمطلب 
به  ات رایتمام جزئ نوشت و ج امبریبه پ یپنھانی ھا نام ر،کت لشکبالفاصله پس از حر

 یلومترکی ۵۰۰ر یه مسکعباس چنان به سرعت رفت  یکرساند. پ ج امبریاطالع پ
م یامه را در مسجد قبا تسلمود و نینه را در مدت سه شبانه روز پیمد ه وکن میب
 نمود. جامبریپ

ه موضوع را کاز او خواست  ج امبریخواند. پ ج امبریپ یعب نامه را براکبن  یاب
نه بازگشت و با رھبران مھاجر و انصار به مشورت یباعجله به مد ده نگه دارد و آنگاهیپوش

 پرداخت. یزنیرا و

 آماده باش مسلمانان
 رونیباش  س بدون اسلحه از خانهکچیدرآمد و ھ یآماده باش عموم نه به حالتیمد

ر و سعد ید بن حضیجمله سعد بن معاذ، اس از انصار از یرفت و درحالت نماز گروھ نمی
 ج امبریتا صبح از خانه پھا  شب بودند و ج امبریھمواره مراقب و نگھبان پبن عباده، 

ھایی  دسته نه،یمد یورود یھا راه نیز درداخل و اطراف و  ردند، درک می یپاسدار
 یرند. چند دسته گشتیورش دشمن قرار بگی مورد یمبادا ناگھان تا دادند می ینگھبان

مشغول شدند تا  یو گشت زن یات اطالعاتیعملنه، به یمدھای  راھهیو ب ھا راه زدرین
 ر شوند.ینه، غافلگیمبادا مسلمانان درمد

 نهیمد یها یکیه در نزدکسپاه م
ش به ابواء یسپاه قر یبه راھش ادامه داد. وقت یغرب یه از شاھراه اصلکسپاه م

را  ج امبریمادر پ ه قبرکرد کشنھاد یپ -انیھمسر ابوسف –د، ھند دختر عتبه یرس
ش از عواقب یرا فرماندھان و سران قریرفته نشد. زیافند، امادرخواست ھند پذکبش
شد و از  یکنه نزدی، به راھش ادامه داد تا به مدهکدند. آنگاه سپاه میار ترسکن یام یوخ
به نام  یانکوه احد در مک یکیدد و در نزیچیرد و به سمت راست پکق عبور یعق یواد
نه و یشمال مد ه درکاست » قناه« ینار وادکدر  یارن، شوره زینین فرود آمد. عینعی
ه، در روز جمعه ششم ماه شوال سال سوم کرمکفته است. لشرگ وه احد، قرارکنار ک

 اردو زد. یھجر
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 نهیدفاع از مد یبرا یمشورت یل شوراکیتش
ن خبر درباره یه آخرکنید تا ایرس می ج امبریش لحظه به لحظه به پیاخبار سپاه قر

 یجلسه اضطرار ج امبریه پکنجا بود ید؛ ایسپاه دشمن و محل آن، رساردو زدن 
را ھا  آن ج امبریز پیچ بپردازند. قبل از ھر یزنین موضوع به رایرامون ایل داد تا پکیتش

سوگند به «رد و گفت: کر یده بود گذاشت و ضمنا خوابش را تعبیه دک یان خوابیدر جر
افته شده کرم شیناره شمشکد و ننک می را ذبح یه گاوکدم یدم، دیو دیکن یخدا، خواب

 ».نمک می داخل یه دستم را در زرھکدم یدرخواب د است؛
شته شدن کشدن گاو، نشانه  یقربانمود که ر فرینگونه تعبیو سپس خوابش را بد

از  یه مردکر نمود ین تعبیرش را چنیاف لبه شمشکباشد و ش می ارانشیاز  یتعداد
 رد.کر ینه تعبیو زره را به مد شته خواھد شدکخاندانش 

م و یرو نمی رونینه بیه از مدکنگونه اظھار داشت ینظرش را ا ج امبرین پیپس از ا
اقامت  یبد یه جاکن در اردوگاھشان ماندند کیاگر مشر م؛یشو می نه متحصنیدر مد

ا ھ آن نه حمله نمودند، بایگردند و اگر به مد یبرم یزیبه چ یابیو بدون دستاند  ردهک
 دھند. می آنان را ھدف قرار ھا، بام یم و زنان ھم از رویجنگ میھا  وچهکدر 

را داشت. او از  ج امبریز نظر پیمنافق ن ین بود؛ عبدالله بن ابیھم ج امبریپ یرأ
شد.  می له خزرج محسوبیاز سران قب یکیه کرده بود کت کن جلسه شریآن جھت در ا
 رمکا یرده منافقان با نظر نبکسر ییو ھمسو ه موافقتکدھد  می ن نشانیشواھد و قرا

ه کل بود ین دلیه بدکبھتر بداند، بل یه را از لحاظ نظامین نظریه اکنه بدان خاطر بوده 
 س باخبر نشود.کچیه ھک یلکطفره رود، آن ھم به ش شیاز جنگ با قر

فر و کارانش رسوا شوند و پرده یو  یه عبدالله بن ابکن خواست یخداوند چن یول
گزھر یھا ین افعی، ایاس و بحرانط حسینار رود و مسلمانان در آن شراکنفاقشان   نیآ

 ، بشناسند. دندیخز می شانیھا لباس ریه زکرا 
افتخار حضور در نبرد بدر بازمانده  ه ازک یآنان  ژهیاز بزرگان صحابه به و یتعداد

رون یم و در بیرج شونه خایمد ه ازکمشورت دادند  ج امبریاصرار تمام به پ با  بودند،
ن یم چنیردک می ا رسول الله! ما آرزویاز اصحاب گفت:  یکیچنانچه  م؛ینه بجنگیمد

 .ندکما فراھم  یرا برا یتین موقعیه چنکم یخواست می برسد و ھمواره از خدا یروز
 ینموده، به سو یکرده و راه را نزدکما را برآورده  یه خداوند، آرزوکحال 



 ٣٠٥ جنگ احد

 ایم. دهیترسھا  آن ه ما ازکنند کر نکم تا فینکت کدشمنانمان حر
 ج امبریپ یعمو سان حماسه ساز، حمزه بن عبدالمطلبرمردین دلیش ایپشایپ
ش گذاشته بود. حمزه به یرش را به نمایه در جنگ بدر جوھر و نگار شمشکبود 

تا  خورم نمی رده است، غذاکتو نازل  تاب را برکه ک یگفت: سوگند به آن ذات جامبریپ
نظر خود  ، ازتیثرکدر برابر نظر ا ج امبریبجنگم. پھا  آن نه بایرون از مدیه بکنیا

باز با  یدانیم نه و دریرون مدیه بکم شورا بر آن شد یب تصمین ترتیانصراف داد. بد
 نند.کدشمن مقابله 

 سپاه اسالم یسازمانده
تالش  ت ویبه جدو صحابه را  نمود یو سخنران نمازجمعه را خواند ج امبریسپس پ

آن مسلمانان خواھد  از یروزی، پیداریصبر و پا یازا ه درکرد و مژده داد کسفارش 
 یدھایدن نویرد. مردم با شنکن فرمان آماده باش صادر یھمچن ج بود. آن حضرت

نه گرد آمدند. رسول یو پس از نمازعصر، تمام اھل مد شادمان شدند ج رسو ل خدا
 ر و عمر به خانه رفت.کوفادارش ابوبار یبه ھمراه دو  ج خدا

 کمکدن لباس رزم به او یرا بستند و در پوش ج امبریعمامه پ سو عمر سرکابوب
رده کل یرش را حمایده و شمشیه دو زره پوشکرون آمد یب یدر حال ج امبریردند؛ پک

 بود.
 سرید بن حضیو اس سبودند؛ سعد بن معاذ ج مت رسول خدایمردم، در انتظار عز
ه به کد یو بخواھد، از اینه واداشتیرا به خروج از مد ج امبریپ :خطاب به مردم گفتند

رون یخانه ب از ج امبریپ یمان شدند. وقتیب ھمه پشین ترتیبد ند.کخود عمل  یرأ
ه با نظر شما کنبود  سته و روای! شارسول خدا یب به آن حضرت گفتند: اخطا آمد،

نه یمد د، دریلید و اگر ماینکد عمل یخواھ می م، به ھر چه خود شماینکمخالفت 
 د.یبمان
ه چون زره جنگ بپوشد، آن را کست یسته نیامبر شایپ یک یفرمود: برا ج امبریپ

 ١د.ین او و دشمنش قضاوت نمایه خداوند بکند تا آنکرون یاز تن ب

                                                 
 م و ابن اسحاقک، حایت احمد، نسائیروا .١
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 رد:کم یبه سه گردان تقس سپاه را ج امبریپ
 بود. سیر بدریت مصعب بن عمن گروه به دسیگردان مھاجران: پرچم ا .۱
 بود. سرید بن حضین گروه اسی: پرچمدار ایگردان انصار اوس .۲

 بدست گرفت. سن گروه را حباب بن منذری: پرچم ایگردان انصار خزرج .۳
زره داشتند و  ھا، آن صد نفر ازیکه فقط کداشت  یھزار مرد جنگ یکر اسالم، کلش

 ١نبود.ھا  آن  انیاسب ھم در م یک یحت
ه ک یسانکن خود قرار داد تا با ینه جانشیمد را در ستومکعبدالله بن ام م ج امبریپ

 ید و سپاه به سوت صادر شکنماز جماعت بخواند. آنگاه فرمان حر اند، نه ماندهیدر مد
 ج رمکا یحراست از نب یرده و براکآمد و دو سعد، زره به تن ت درکشمال به حر

 ردند.ک می تک، حرش آن حضرتیشاپیپ
ر کمجھز و مسلح را جدا از لش یفوج ج امبریردند، پکعبور » ه الوداعیثن«از  یوقت

مان ینه و ھم پیان اطراف مدیھودیاز ھا  این د. گفتند:یان را پرسیرد. جرکمشاھد 
 نند.کت کن، شرکیخواھند در جنگ بر ضد مشر می خزرجند و

گرفتن از  کمک ج رمکرسول ا ر؛ین شده اند؟ گفتند: خا مسلماید: آیپرس ج امبریپ
 رفت.یرد و نپذک، رد کاھل شر جنگ با یفر را براکاھل 

 رکد لشیبازد
رش را مورد کلش ج امبرید، پیرس» خانیش«به نام  یسپاه اسالم به محل یقتو
ر دند، از حضویرس می م سن وسال به نظرکه کرا  ید قرار داد و آن دسته از افرادیبازد

، سدی، اسامه بن زساز جمله: عبدالله بن عمر د؛یبازگردانرد و آنان را کر، منع کدر لش
، سبن حزم ، عمرس، عرابه بن اوسسد بن ارقمی، زسد بن ثابتی، زسرید بن ظھیاس

 سبراء بن عازب ،یبعض. سو سعد بن حبه سید به حارثه انصاری، زسید خدریابوسع
ث یحد برگردند؛ اما نهیه به مدکدستور داد ھا  این به ج امبریپ اند. ردهکر کز ذیرا ن

                                                 
د: یگو می ابن حجر اند. پنجاه سوار بوده ،راسالمک) گفته است: در لش۲/۹۲( یم در الھدیابن مق .١

 .نداشته است یچ اسبیه سپاه اسالم، ھکرده کده کیبن عقبه تأ یموس .است ین، اشتباه روشنیا
نگا: فتح  اسب ابوبرده. یگریو د ج ل خدااسب رسو  یکی ،ه دو اسب بودهکگفته  یالبته واقد

 ۷/۳۵۰ یالبار



 ٣٠٧ جنگ احد

 جنگ احد دارد. رد سبراء بن عازب داللت بر حضور یبخار
م سن و که ک سج و سمره بن جندبیبه رافع بن خد ج ن حال رسو ل خدایبا ا

د  سجیه رافع بن خدکن بود یلش، اینند. دلکت کسال بودند، اجازه داد تا در جنگ شر
رد و کابد. سمره اعتراض یافت در جنگ حضور یمھارت داشت و لذا اجازه  یراندازیرت

دستور داد آن دو با  ج امبریزنم. پ می نیترم؛ من او را به زمیگفت: من از رافع قو
افت در جنگ یز اجازه یرد، او نکو چون سمره، رافع را مغلوب  رندیبگ یشتکگر یدیک

 ند.کت کشر

 ن راهیردن شب در بک یسپر
رد و کمغرب را اقامه  نماز ج امبرید و پیرسه شب فرا کخان بودند یھنوز در ش

 ینگھبان ینفر برا ۵۰ ردند. آن حضرتکتوته یسپس نماز عشاء را خواند و ھمانجا ب
ه یقھرمان سر یعھده محمد بن مسلمه انصارر نگھبانان را ب یانتخاب نمود و فرماندھ

ده را بر عھ ج امبریشخص پ یس ھم نگھبانیوان بن قکعب بن اشرف گذاشت و ذک
 گرفت.

 و هوادارانش یعبدالله بن اب یچیسرپ
به  یبود، به راه افتاد و وقت یکه ھنوز ھوا تارکش از طلوع فجر یپ کیاند ج امبریپ
شده  یکگر به دشمن نزدیرد. دکاقامه  دند، نماز صبح رایرس» شوط«به نام  یمحل

 یچیمنافق، سرپ یابه عبدالله بن کنجا بود یا دند.ید می گر رایبودند و ھر دو سپاه ھمد
دانم  نمی تن بودند، از سپاه جدا شد و گفت: ۳۰۰ه کت سپاه یسوم جمع یکنمود و با 

مرا  یرأ ج امبریه چون پکم؟ او، بھانه آورد یشتن بدھکد خودمان را به یچرا با
 روم. نمی ز به جھادیرفته است، من نینپذ

ھمان  ، ازن بودیبازگشتش اگر واقعًا علت بھانه بود. ا یکن، فقط یه اکست ین کیش
ن یاز ا یعبدالله بن اب یلشد. ھدف اص نمی رونینه بی، ازمدر اسالمکابتدا با لش

ن بھانه حساب شده در سپاه مسلمانان اضطراب و بلوا یبا ا هکن بود ی، ایچیسرپ
ند تا یب می و آنھارا شنود می مسلمانان را یه دشمن، صداک ییند، آن ھم در جاکبرپا
ه یجاد شود و روحیا یع گردد و در سپاه مسلمانان سستیدشمن تشج ن سانیبد
ارانش نابود شوند و یامبر و یب پین ترتیھم بپاشد و بد ، ازج ان رسول خدایرکلش
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 رده منافقان فراھم شود.کاست سریر یط برایشرا
 گر ھمیفه دیه دو طاک ییاز اھدافش برسد، تا جا ین منافق به بخشیه اکبود  یکنزد

سلمه از خزرج؛ اما  یبن یگرید له اوس ویبنو حارثه از قب یکیگردند:  خواستند باز می
، دوباره ثابت قدم ماندند. ی، آنان را استوار نمود و پس از آن اضطراب و سست خداوند

ن َ�ۡفَشَ� وَ ﴿ د:یفرما می ن موردیخداوند در ھم
َ
آ�َِفَتاِن ِمنُ�ۡم أ ُ ٱإِۡذ َهمَّت طَّ َوِ�ُُّهَماۗ  �َّ

ِ ٱَوَ�َ  َّ�  ِ
فه (بنوسلمه از یه دو طاکآنگاه «: یعنی .]۱۲۲آل عمران: [ ﴾١٢٢ لُۡمۡؤِمُنونَ ٱفَۡلَيَتَو�َّ

ار آنان یورزند (و از راه بازگردند) خدا،  یه سستکردند کخزرج و بنو حارثه از اوس) آھنگ آن 
ل کد تنھا بر خدا توینند) و مؤمنان باکنظرشه صرفه ین اندیرد تا از اک کمکشان یو به ا( بود
 ».ندینما

را  یریفه خطیه به منافقان، وظکجابر، درصدد برآمد  عبدالله بن حرام، پدر
ه به دنبال آنان رفت کن بود یا ط حساس برعھده داشتند؛یدر آن شرا هکند ک یادآوری

د و یفت: بازگردشان را به جنگ و جھاد فرا خواند و گیپرداخت و اھا  آن و به سرزنش
د. منافقان در پاسخ ییا حداقل دشمن را از خودتان دفع نماید ینکدر راه خدا جھاد 

م. عبدالله بن یگشت نمی ، بازرخ خواھد داد یه واقعًا جنگکم یتدانس می گفتند: اگر
خداوند، شما را «گفت:  می هک ی، در حالد، بازگشتیده دیفا یه تالشش را بک سحرام

 ازین یامبرش را از شما بیپ یخداوند، به زودد و یشما، دشمنان خدا ھستند؛ ک کھال

ِينَ ٱَوِ�َۡعلََم ﴿ د:یفرما می ن منافقانیخداوند درباره ا» ند.ک می ْۚ َو�ِيَل لَُهۡم َ�َعالَۡواْ  �َّ نَاَ�ُقوا
ِ ٱَ�ٰتِلُواْ ِ� َسبِيِل  وِ  �َّ

َ
ْۖ ٱأ َبۡعَ�ُٰ�ۡمۗ قَالُواْ لَۡو َ�ۡعلَُم قَِتاٗ� �َّ  ۡدَ�ُعوا قَۡرُب  �َّ

َ
ُهۡم لِۡلُ�ۡفرِ يَۡوَم�ٍِذ أ

ا لَيَۡس ِ� قُلُو�ِهِۡمۚ وَ  ۡفَ�ٰهِهِم مَّ
َ
يَ�ِٰن� َ�ُقولُوَن بِأ ُ ٱِمۡنُهۡم لِۡ�ِ ۡعلَُم بَِما يَۡ�تُُموَن  �َّ

َ
آل [ ﴾١٦٧أ

ه (نفاق) منافقان را ظاھرگرداند؛ کن بود یا یو اتفاقات جنگ احد) برا«(: یعنی .]۱۶۷عمران: 
دفاع از  یا حداقل) براید (ید در راه خدا بجنگییایشان گفته شد: بیه چون به اک یمنافقان

 یرویخواھد شد، حتمًا از شما پ یه واقعًا جنگکم یدانست ید، گفتند: اگرمیخود برزم
به  ،ن گفتند)یو چن ردندکن یه چنک(م). آنان در آن روز یگذاشت نمی م (و شما را تنھایردک می

ه در دلشان کند یگو می یزیشان) چیھا زبان شان با دھان (ویا ؛مانیتر بودند تا به ایکنزد فرک
 یزی) داناتر بدان چیگریدھرکس  ) و خداوند (ازخواند نمی ھم ردارشان باکست (و گفتار و ین

 ».دارند می ه پنھانکاست 
 



 ٣٠٩ جنگ احد

 احد یت به سوکادامه حر
منافق،  یعبدالله بن اب یردگکان به سریرکاز لش یعده قابل توجھ یچیسرپ پس از

ت کجبھه جنگ حر یه ھفتصد رزمنده بودند، به سوکر را که لشیبق ج رمکامبر ایپ
 ر اسالم قرار گرفته بود.کوه احد و لشکان یدشمن، درم یھا داد. اردوگاه

به دشمن ای  ه، بگونیکراه نزد یکتواند ما را از  می یسکفرمود: چه  ج رمکامبر ایپ
با دشمن به احد  ییارویه ما را از اردوگاه دشمن عبور ندھد (تا بدون روکبرساند 

 ؟»م)یبرس
 یھا نیه از زمکرد کب ن راه را انتخایوتاھترکداوطلب شد و  سثمهیابوخ

 یان را در سمت چپ برجاکر مشرکگذشت و اردوگاه لش می حارثهبنو یشاورزک
 گذاشت. می

 نا بود،یناب هک یظیمتعلق به مربع بن ق ینار باغکر، از ین مسیلمانان، درامس
رد به ک، شروع گذرد می ر اسالم از آنجاکرد لشک ه احساسکن یھم یگذشتند. و

 ت حاللی، براییامبر خدایبه سر و صورت مسلمانان و سپس گفت: اگر پ کدن خایپاش
 ج امبریپ یشند، ولکخواستند او را ب می ی. گروھیه به باغ من داخل شوکدانم  نمی

ه کنیور است. ھمچنان رفتند تا اکه ھم قلب او و ھم چشمانش کد یشکفرمود: او را ن
 یشان به سویوه احد و روکه پشتشان به کاردو زدند  یدند و طوریوه احد رسکنار کبه 
 گرفت.نه قرار یمد ان مسلمانان ویر دشمن در حد فاصل مکب لشین ترتینه بود. بدیمد

 مسلمانان یبرنامه دفاع
راندازان یرش را آراست، پنجاه نفر از تکفرمان آماده باش داد و صفوف لش ج امبریپ

 یاوس یبن نعمان انصار ریآنان را به عبدالله بن جب ید و فرماندھیماھر را برگز
 یصد و پنجاه متریکقنات در  یواد یه در قسمت شمالکسپرد و دستور داد  سیبدر

 یعنیان، بعدھا به جبل الرماه کن میز شوند. اکاردوگاه مسلمانان متمر یجنوب شرق
 افت.یراندازان شھرت یوه تک

ر یت واران دشمن را با«فرمود:  سریعبدالله بن جب یعنیھا  آن ماندهبه فر ج امبریپ
م و چه در یست باشکچه در حالت ش اورند؛یورش نیما د تا از پشت به ینکاز ما دور 
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 ١.»میریه تو مورد ھجوم دشمن قرار نگیت بمان تا از ناحی، جایروزیحالت پ
د یدید، اگر دینکت یحما ما را از پشت سر«رد و فرمود: کد کیراندازان تأیتآنگاه به 

م، باز یم شدیغنا یه مشغول جمع آورکد یدید و اگر دیایما ن یاری، به شندک می را ه ماک
 ٢».دیھم با ما ھمراه نشو

ند، یربا می ما را ،ه پرندگانکد یدیاگرد«فرمود:  ج امبریه پکآمده  یت بخاریرواو در 
ه ما، کد یدیشما بفرستم و اگر د یرا در پ یسکه کد تا آنیان نخورکتان تیباز ھم از جا

د تا یان نخورکتان تیھمچنان از سرجا ایم، دهیوبکست داده و در ھم کن جماعت را شیا
 ٣».را نزد شما بفرستم یسک

وه، تنھا راه کگردنه  برھا  آن ردنکن گروه و مستقر یبا جدا نمودن ا ج امبریپ
 ن بود سواران دشمن از پشت بهکرا ممیرد؛ زکدشمن را از پشت مسدود  ینفوذ
 نند.کرا محاصره ھا  آن خود، یکیتکتا یھا حرکت مسلمانان ھجوم آورند و با یھا صف

با توجه و دقت تمام صفوف سپاھش را منظم  ج امبریمانده سپاه؛ پیمورد باق اما در
 رد:ک

را  سر بن عوامیزب ،و در سمت چپ سپاه سبن عمرو منذر ،در سمت راست سپاه
در برابر  یستادگیت ایمأمور نمود و یار ویرا دست سگماشت و مقداد بن اسود

از  یش سپاه تعدادیشاپیسپرد و در پ سرید را به زبیت فرمان خالد بن ولاران تحکسوار
 یه با ھزاران جنگاور برابرکر سپاه اسالم را قرارداد ینظ یقھرمانان مشھور و ب

 ردند.ک می
 تیاکح ج امبریپ ینبوغ نظام ه ازکق بود ین برنامه چنان حساب شده و دقیا
ن کمھارت و تخصص داشت، مم یھر چند از نظر نظام یچ فرماندھیھ یرد و براک می

 ند.ک ین، طراحیقتر از ایو دق بھترای  هه برنامه و نقشکنبود 
ان، استقرار کن میدر بھتر یل، ودان نبرد آمدیس از دشمن به مپ ج امبریه پکنیا با

وه و ارتفاعات بلند و سمت چپ را با بستن کپشت سپاه را با  ج افت. آن حضرتی
در نظرگرفت تا در صورت  یان مرتفعکم ت نمود و اردوگاه سپاھش را دریگردنه تقو

                                                 
  )۶۶و  ۲/۶۵ابن ھشام ( .١
 )۷/۳۵۰( یرده اند؛ فتح البارکت یم از ابن عباس رواکو حا ین مطلب را احمد و طبرانیا .٢
 )۱/۴۲۶تاب الجھاد (ک، یح بخاریصح .٣
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ت ین وضعینند. با اکبه سپاه دشمن وارد  ی، بتوانند از باال ضربه سختیاحتمالست کش
رد و نتواند اردوگاه مسلمانان را اشغال ین قرار بگییه در قسمت پاکدشمن مجبور بود 

توانست از  می یباز ھم به سخت شد، می ، پیروزدشمن ی کهدر صورت ید. و حتینما
 نکممریمحال و غھا  آن یمسلمانان بران ردکب یز تعقیسود ببرد و ن شیروزیپ

 گردید. می
، جبران اردادن جنگاوران سپاه در صف مقدمبودن سپاه را با قر کاند ج امبریپ

 نمود.
ان یبه پا یسپاه اسالم در روز شنبه ھفتم ماه شوال سوم ھجر یب آمادگین ترتیبد

 د.یرس

 رسول خدا یقهرمان پرور
نند. آن کش از صدور فرمان، جنگ را آغاز نیپ هکبه مسلمانان دستور داد  ج امبریپ

ارانش را به جنگ با دشمن یرون آمد و یده بود، بیه دو زره پوشک یدر حال ج حضرت
را در  یو جوانمرد جھادروح  ج نند. رسول خداکشه یپ یداریرد تا صبر و پاکق یتشو

ن یا ،یسکد و بانگ برآورد: چه یشکرون یرا از غالف ب یرید و شمشیارانش دمی
 ند؟ک می رد و حقش را ادایگ می من ر را ازیشمش

 یبن اب یو عل سربن عوامی، زبساز قھرمانان از جمله عمربن خطاب یتعداد
ر را یشمش ج امبرینند، اما پکرا ادا  ج امبریر پیه حق شمشکداوطلب شدند  سطالب

 بلند شد و گفت: من حقش را ادا سبن خرشه که ابودجانه سماکنیبه آنان نداد تا ا
ه آن را چندان بر دشمن کن است یحقش ا«فرمود:  ج امبریست؟ پینم! حقش چک می

ند و کرا ادا  ج امبریر پیه حق شمشکابودجانه قول داد  .»ج شودکه ک یفرو آور
 ر را به او سپرد.یز شمشین جامبریپ

ه ھرگاه آن را کسرخ رنگ داشت  یشجاع و جنگجو بود، دستار یه مردکابودجانه 
ر را گرفت و یاو شمش د؛یجنگه تا دم مرگ خواھد کدند یفھم می بست، ھمه می به سر

ن یرا با ا او یوقت ج امبرین قدم زد، پین صفوف طرفید و با غرور بیدستارش را پوش
، آن را یتین موقعیچندر جز  ه خداوند،کاست  ین، راه رفتنیا«د، فرمود: یحال د
 ».دارد نمی دوست
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 شیسپاه قر یسازمانده
ان بن یابوسف ھا، آن لکسپاه خود پرداختند. فرمانده  یش نظامیز به آرایان نکمشر

 افت.یر، استقرار کصخر بن حرب بود و در قلب لش
بود و در سمت  که ھنوز مشرکد را گماشتند یبن ول در سمت راست سپاه، خالد

ه یاده نظام با صفوان بن امیپ یجھل گماشته شد و فرماندھ یرمه بن ابکچپ سپاه، ع
 عه برعھده داشت.یراندازان را عبدالله بن ربیت یبود و فرماندھ

آنان از  یو اجداد ن، منصب آبایعبدالدار بود. ا یش، مفرزه از بنیپرچمدار سپاه قر
ن یشتر به ایه پکالب به ارث بردند کبن  یآن را از قص ،عبدمناف یه بنکبود  یزمان

 ر شود.یعبدالدار درگ ین منصب با بنیحق نداشت بر سر ا یسکموضوع اشاره شد و 
ان با یه ازاجدادشان به ارث برده بودند. ابوسفکافته بود یسنت رواج  یک ،نیرا ایز
د از خشم و یتوان می د تاینمود وگفت: با یکعبدالدار را تحر یروز جنگ بدر، بن یادآوری
م، یست خوردکه درآن روز چگونه شکد یدید تا مثل بدر نشود؛ دیریار بگکرتتان یغ

ا خوب ید، یدان می شود. لذا خودتان می ن برود، سپاه نابودیپرچمدار سپاه از ب یوقت
 ید تا شما را از بابت پرچمدارید و اجازه بدھین منصب را واگذاریا اید و ینک یپرچمدار

 م.ینکآسوده 
رت یغ سر عبدالدار از سخنان او بشدت بر یرا بنیان در ھدفش موفق شد؛ زیابوسف

خودرا به تو  یما، لوا: «ردند و گفتندکان پرخاش یآمدند و با اعتماد به نفس، به ابوسف
ھم، تا آخر جنگ  واقعاً » رد!کم یه چه خواھکد ید یم؟! فردا خواھیل بدھیتحو

 تمام شد.ھا  آن ن شدنکشه یمت ریه به قک یطورردند، کاستقامت 

 شیقر یاسیس ینورهاما
ن مسلمانان یزدند تا بای  هلیان دست به حیشیقر ،قبل از شروع جنگ کیاند

د: اگر شما عموزاده ما یه به انصار بگوکرا فرستاد  یسکان ینند. ابوسفکجاد یاختالف ا
 مقابلرنگ در ین نیا ی. ولمیگرد ید، ما بدون جنگ برمینکار را به خودمان واگذ

 ند؟ انصار،کتوانست ب می چه ،نمایدتوانست در برابر آن مقاومت  نمی ھا کوه هک یمانیا
ه اصًال خوشش کبه او گفتند  ییزھایش دادند و چیقر یکوبنده به پکقاطع و  یپاسخ

 امد.ین
گر ید یرنگیان به نیشیقر. شدند یکد؛ ھر دوگروه به ھم نزدیساعت صفر، فرا رس
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ن یا یبه نام ابوعامر بود؛ نام اصل یمزدورار و کانتیش، فرد خی. در سپاه قردست زدند
نامش را  ج امبریاما پ  گفتند؛ می ھم» راھب«ه به او کبود  یفیشخص، عبدعمرو بن ص
 ابوعامر فاسق گذاشت. 

نه آمد، علنًا با یبه مد ج امبریله اوس بود و چون پیس قبییت ری، در زمان جاھلیو
تحمل  نهیرا در مد ج امبریوجود په نتوانست کاز آنجا  رد وک می یدشمن ج امبریپ
ش گفته بود ید. او به قرینما یک، تحرج آن حضرت  ش را برضدیه رفت تا قرکند، به مک
 یبرم ج امبریت پینند و دست از حماک می از او اطاعت ،نندیبب ه ھرگاه قومش، او راک

 دارند.
و بردگان ھا  شیاز حب یه به اتفاق تعدادک یسکن یش، اولیرنگ قرین به نیبنابرا

رد و ک یدان آمد، ابوعامر فاسق بود؛ او قومش را صدا زد و خودش را معرفیه، به مکم
 مردم اوس! من، ابوعامرم.  یگفت: ا
گفت:  ند. ابوعامرکمحروم  یتو را از شاد ،فاسق! خداوند یھا گفتند: ا یاوس

 یمش به سخت، پس از شروع جنگ با قویو اند. ،گرفتار شر شدهدر نبود منام  هفیطا
 رد.کرا سنگباران ھا  آن د ویجنگ

 ام ماند. کدر صفوف مسلمانان، نا ینکتفرقه اف یش برایقرھای  سهیب دسین ترتیبد
رغم  یش در دل داشت و علیه قرکاست  یانگر ترس و وحشتی، بھا نیرنگ نیا

 بود. ره شدهیبت مسلمانان بر آنان چیھم خوف و ھ اد، بازیاز ِعده و ُعده ز یبرخوردار

 شیتالش زنان قر
. ردندکنقش  یفایانشان، ایق سپاھیوو تش یکز به نوبه خود در تحریش نیزنان قر

 نیعھده داشت. آنان ببر  -انیھمسر ابوسف –ن زنان را ھند بنت عتبه یا یردگکسر
شتگان کاد یردند و آنان را به ک می یکزدند و مردان راتحر می گشتند و دف می ھا صف
ختند و یانگ یرا برمربازان یزه داران و شمشین یانداختند و احساسات جنگ می بدر،
 گفتند: می دادند و می داران را مخاطب قرارھم پرچم یگاھ

ـــــــــــــدار! ـــــــــــــي عبدال  وهيـــــــــــــاً بن
 

ـــــــــــــــار! ةوهيـــــــــــــــاً محـــــــــــــــا   االدب
 

 رضبــــــــــــــــــاً بكــــــــــــــــــل بتــــــــــــــــــار!
 

 ».دیر بزنیر! با تمام قدرت شمشکبانان لشیپشت یعبدالدار! و ا یبن یا: «یعنی



 ج سیرت رسول اکرم  ٣١٤

 خواندند:  می و دادند می ز قومشان را مخاطب قرارین یگاھو 

ــــــــــــــــــــــانق ــــــــــــــــــــــوا نع  إن تقبل
 

 ونفـــــــــــــــــــــــرش الـــــــــــــــــــــــنامرق 
 

ــــــــــــــــــــــارق ــــــــــــــــــــــدبروا نف  أوت
 

ــــــــــــــــق  ــــــــــــــــري وام ــــــــــــــــراق غ  ف
 

نرم  یھا و رختخواب میشو می ، با شما ھم آغوشدینکاگر به دشمن رو : «یعنی
ه ک، آنچنانمینیگز می ید، از شما دورینکپشت م، اما اگر به آنان ینک می شما پھن یبرا
 ».میا ھرگز شما را دوست نداشته ییگو

 ن آتش جنگینخست
ن جرقه ید. نخستیتن فرا رس تر شدند، مرحله جنگ تن بهیکدو سپاه به ھم نزد

ن یتراز شجاع یکی، یزد. و یطلحه عبدر یش طلحه بن ابیجنگ را پرچمدار سپاه قر
گفتند. او، سوار بر شتر به  می یه مسلمانان به او قوچ جنگکش بود یاران قرکسوار

به  سریردند، اما زبک می ید. مردم به خاطر شجاعتش از او دوریآمد و مبارز طلب دانیم
ش انداخت یرا رو ان خودیر ژیھمانند ش ،بدھد یمھلت ه به اوکنیاو رفت و بدون ا یسو

 رد.کتنش جدا  ، سر ازریو با شمش
ر یبکر گفت و مسلمانان ھم تیبکت ز بود،ین مبارزه شگفت انگیه شاھد اک ج امبریپ

اور من، ی دارد و یاوری یامبریھرپ: «را ستود و فرمود سریزب ج گفتند. رسول خدا
 ».است سریزب

 شیز نبرد در اطراف پرچمداران قرکتمر
دند، یجنگ می دان نبردیم دو گروه، در تمام آتش جنگ به شدت شعله ور شد و ھر

شته کان بود. بنوعبدالدار پس ازکپرچم مشرن نقطه جنگ در اطراف یترحساس یول
 ، پرچم را به دستیگریپس از د یکیطلحه ابی شدن فرماندھشان طلحه بن 

طلحه پرچم را برافراشت و  یه عثمان بن ابیشبگرفتند. پس از طلحه برادرش ابو می
 :مبارزه جلو آمد و رجز خواند یبرا

ــــــــا ــــــــواء حق ــــــــل الل ــــــــيل أه  إن ع
 

 أوتنـــــــــدقا ةأن ختضـــــــــب الصـــــــــعد 
 

ه پرچم را برافراشته نگه دارند تا کن حق، برگردن پرچمداران است یا«: یعنی
 ».نندکا در ھم شیخون شوند و در غرق ھا  زهیسرن
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ه او زد، دستش ه بک یمکرد و با ضربه محکطلحه حمله  یبه عثمان بن اب سحمزه
 ان شد.یش نمایھا افت و ششکرا تا نافش شاش  نهیو س را از شانه قطع نمود
به  یریت سوقاص یطلحه پرچم را برافراشت، سعد بن اب ید بن ابیپس از آن ابوسع

رون انداخت و در دم یو زبانش را ب اصابت نموداش  ه به حنجرهکرد کاو پرتاب  یسو
 سی. علدیچم را به دست گرفت و مبارز طلبد پریابوسع اند: گفته یجان داد. برخ

 شت.کبه او زد و او را ای  هضرب سیعل هکنیرد و بدل شد تا ا یش رفت و ضرباتیپ
 ساالفلح یه عاصم بن ابکبرافراشت  طلحه پرچم را یآنگاه مسافع بن طلحه بن اب

طلحه پرچم  یالب بن طلحه بن ابک. بعد از مسافع برادرش در آورد یر از پایاو را با ت
جالس  یعنیشت، سپس برادر سومشان کاو را  سر بن عوامیه زبکرا به دست گرفت 

با  سداللهیز توسط طلحه بن عبیه او نکطلحه پرچم را برافراشت  یبن طلحه بن اب
 شته است.کریاالفلح او را با ت یه عاصم بن ابکزگفته شده یشته شد. و نکزه ین

ه کطلحه عبدالله بن عثمان بن عبدالدار بودند  ین شش نفر ھمه از خانواده ابیا
پس از  یکیاز بنو عبدالدار  یگری. آنگاه گروه دشته شدندکش یپرچم قر ی، به پایھمگ

شت کاو را  سیعل یتیل بود؛ به روایشرحبھا  آن نیه اولکپرچم را برافراشتند  یگرید
ح بن یشته شد. پس از آن شرک سحمزه دالشھدا،ی، به دست سیگر، وید یتیو به روا

ه کبود  یمنافقند: قزمان، یشت. گوکز قزمان یه او را نکقارظ پرچم رابه دست گرفت 
 نداشت. یزه اسالمیرد و انگکت کش شریدر جنگ قر یت جاھلیحم یاز رو

را  او ،ه باز ھم قزمانکپرچم را برداشت  ید عمرو بن عبدمناف عبدریسپس ابوز
ز توسط یه او نکعھده دار پرچم شد  یل بن ھاشم عبدریشت و پس از او پسر شرحبک

 د.یقزمان به قتل رس
عھده  ت برافراشتن پرچم را بریه مسئولک عبدالدار بودند نفر، از بنو ۱۰ن یا

 ن افتاد.یش به زمیشته شدند و پرچم قرک یداشتند. به ھرحال ھمگ
و  یمردیش آمد و پرچم را به دست گرفت و چنان پایبه نام صواب پ یحبش یغالم

د ینگن بھتر بود. او آنقدر جیشیپ یاتب از پرچمداراه به مرکاز خود نشان داد  یشھامت
ن یبه زم پرچم را گرفت و نگذاشت پرچم،اش  نهیبا گردن و س تا دستش قطع شد، وی،

 فتد.یب
ن غالم، یشته شدن اکو پس از » رفته است؟یا عذرم پذیا! آیبارخدا«زد:  می ادی، فراو
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 رد.یه پرچم را به دست گکنبود  یسکگر ین افتاد و دیش به زمیپرچم قر

 نبرد دانیم گرید یها در صحنه اریکپ
دان یم یھا قسمت گریاما در د در اطراف پرچم بود، یریز درگکه تمرک یحال در

شد،  می ن مشاھدهی. آنچه در صفوف مسلمادامه داشت ینیخون یریز، درگیگ نجن
 ست.کش می ھم ان را درک، صفوف مشرخروشان یلیه ھمچون سکان بود میروح ا

 .»رانیان؛ بمریبم« :یعنیمت) أ ،(أمت :ن بودیشعار مسلمانان، ا
، مصمم ج امبریر پیبا آن دستار سرخ رنگ و با به دست گرفتن شمش سابودجانه

 کیا ھر مشرو به قلب سپاه دشمن زد و ب دان آمدیند؛ لذا به مکه حق آن را ادا کبود 
 ج امبریاز پ ید: وقتیگو می سر بن عوامیآورد. زب می در ی، او را از پاشد می ه روبروک

ه کر را به من یشمش ج امبریپ و نمکرا به من بدھد تا حقش را ادا رش یخواستم شمش
نم ید ببیبا دجانه داد، با خود گفتم: به خدا قسمبودم، نداد و آن را به ابواش  پسرعمه

رد. کبه سر یدم دستار سرخیردم و دکاو را دنبال لذا  ند؟ک می چه سنهه ابودجاک
 خواند: می ن شعر رای، ایآورد. و رونیدستار مرگ را ب سانصار گفتند: ابودجانه

ــــــــييل ــــــــدين خل ــــــــذي عاه ــــــــا ال  أن
 

ـــــــل  ـــــــدي النخي  ونحـــــــن بالســـــــفح ل
 

ــــــــــول أقــــــــــوم الــــــــــدهر يف الكي  أالّ
 

ـــــــــــــيف اهللا   ـــــــــــــولوأرضب بس  الرس
 

ه کمان گرفت یمن پ نار نخلستان، ازکوه و درکه دوستم در دامنه ک، آنم من: «یعنی
، دشمنان را رخدا و رسولیبا شمشش بروم و) یه (به پکسپاه نمانم، بل یانتھا ھرگز در

 ».بزنم
ان ی. درمشتک می ه او راکنیشد مگر ا نمی وروبر یسکبا  د: ابودجانه،یگو می سریزب
شت. ک می ه مجروح شده، او راک دید می را یه چون مسلمانکبود  یان، شخصکمشر

 ه ناگاهکن دو روبرو شوند یردم اک می . دعاشد یکنزد کآن مرد مشر به سابودجانه
رد و کآن را با سپرش دفع  سزد و ابودجانهای  ه، ضربکمشرآن دم روبرو شدند، ید

 شت.کضربه  یکرا با  کسپس آن مشر
ش و یرد تا به دسته زنان قرک ھا صف ختنیدوباره شروع به بھم ر سآنگاه ابودجانه

 د.یشاھنگشان رسیپ
؛ به او حمله نمود می یکه مردم را به شدت تحرکدم ید یآدم د:یگو می سابودجانه
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ف ی. لذا حزن است یکه کدم یغ زد و دیآورم، ج ر را فرودیردم و چون خواستم شمشک
را نگه ندارم. آن  ریرامت شمشکشم و کرا ب ی، زنج ر رسو ل خدایه با شمشکدانستم 

 .بود -انیھمسرابوسف –ھند بنت عتبه  ،زن
بر سر ھند  تا ردکرش را بلند یشمش سه ابودجانهکدم ید ید: وقتیگو می سریزب

 ،م و) گفتم: خدا و رسولردکبرد، (تعجب  یگرید یرش را به سویفرود آورد، اما شمش
 ١دانند. می متش را) بھترک(ح

چنان به قلب سپاه دشمن حمله  د. اویجنگ می نیران خشمگیھمچون ش سحمزه
ه کداشت  یراھش برم ه را چنان از سرک، جنگاوران میر نداشت؛ وینظ ه ھرگزکرد ک

شتن کرد یادینقش ز سن حمزهیند. عالوه بر اک می را بلند اندرخت یھا برگ طوفان،
ه ناگھان افتاد. البته نه کش مجاھدان بود یشاپیسرانجام پ ؛ش داشتیپرچمداران قر

ه ک یه ھمچون بزرگمردانکافتند، بل می میمستق ییارویه جنگاوران در روک آنطور
 شوند. می ، تروریکیانه و در تاریمخف

 سرخدا، حمزهیشهادت ش
ه کب بن مطعم بودم ید: من، غالم حبیگو می سبن حرب، قاتل حمزه یوحش

ان، عازم احد یشیقر یشته شده بود. وقتکدر جنگ بدر  یمه بن عدی، طعیو یعمو
تو  ،یشکم بیرا به قصاص عمو ج امبریپ یعمو ساگر حمزه به من گفت: ریشدند، جب

 نم. ک می را آزاد
را  ی، ھدفزهین با یه وقتکبودم  یحبش ی؛ من مردرون شدمیمردم بر ید: با سایگو
 سجنگ شروع شد، به دنبال حمزه یرفت. وقت می متر به خطاکفتم، گر می نشانه

مردم را   روزمندانه،یو پ ابلق ین مردم مانند شتریدم در بید ار ه اوکنیگشتم تا ا می
رده بودم و کاو را ندارد. بخدا قصد او  مقاومت در برابر یارای، یسکند وک می رو رویز

ن اثنا یا شود. در یکنزد  به من، ردم تاک می پنھان ھا سنگ و ھا درخت خودم را پشت
فرزند زن  یبه او گفت: ا د،یاو را د سحمزه یرد. وقتکآھنگ او  یسباع بن عبدالعز

 ه سرش را پراند.کبه او زد ای  ها و سپس چنان ضربیگر! جلوتر ب ختنه
او  ی، به سویریزه را پس از نشانه گیرفتم و ند: حمزه را نشانه گیگو می یوحش

                                                 
 )۲/۶۹ره ابن ھشام (یس .١
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خواست  می آمد. رون یش بیان دو پایرد و از مکگاھش اصابت یزه به تھین ردم؛کپرتاب 
را ام  هزیو سپس رفتم و ن ارش تمام شودکنست. گذاشتم تا ا، اما نتودیایبمن  یبه سو
ار کبودم و  سشتن حمزهکتم و به اردوگاه بازگشتم و نشستم؛ چون من، مأمور برداش

زاد مرا آه شدم، که وارد مکن یشتم تا آزاد شوم. ھمکرا  نداشتم و فقط او یگرید
 ١ردند.ک

ه برمسلمانان وارد شده بود، باز ھم مسلمانان ک یرین ضرر جبران ناپذیرغم ا یعل
ر بن یزب ،طالب یابن اب یر، عمر، علکآن روز ابوب تمام نقاط جنگ مسلط بودند. در بر

ن معاذ، سعد بن دالله، عبدالله بن جحش، سعد بیر، طلحه بن عبیعوام، مصعب بن عم
ه اراده و توان کدند یگران چنان جنگدیو د شع و انس بن نضریربسعد بن  ،عباده
 د.ین سست گردکیمشر

 از رختخواب همسر تا آغوش جنگ
عامر راھب ، فرزند ابو. اوه بودکل المالئیآن روز حنظله غس ارکاز قھرمانان فدا یکی

ده بود و داماتازه  سحنظله -به او ابوعامر فاسق لقب داده بود ج امبریه پک-است 
دان جھاد یدرنگ از آغوش ھمسرش برخاست و به م ید، بیچون بانگ جھاد را شن

ان یه با ابوسفکنیخت تا ایھم ر صفوفشان را درن روبرو شد، کیمشر با یشتافت. وقت
ر نشده بود، ھمان دم ش مقدیروبرو شد و اگر شھادت برا انکفرمانده سپاه مشر

بود، او را  یکه نزدکرد کان تنگ یشت. او چنان عرصه را بر ابوسفک می ان رایابوسف
 شد. کب

 ت رساند.را به شھاد ستر رفت و حنظلهیکد، نزدیحنه را ده صکشداد بن اسود 

 راندازان در جنگینقش ت
اداره جنگ  در ییبر تنگه احد گماشته بود، نقش بسزا ج ه رسول خداک یراندازانیت

 به نفع سپاه اسالم داشتند.
ابوعامر فاسق سه بار  یارکد و ھمیخالد بن ول یه به فرماندھکر مکاران لشکسوار

ست دھند و از پشت، کمسلمانان را شق سپاه ید بتوانند از آن طریور شدند تا شا حمله

                                                 
اسالم آورد و  ،پس از جنگ طائف ی). وحش۲/۵۸۳( یح بخاری) صح۷۲۹و ۲/۶۹ره ابن ھشام (یس .١

 افت.یحضور ھا  رومی برضد کرمویشت و در جنگ کزیذاب را نکلمه یزه، مسیبا ھمان ن
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خوردند و  می ستکراندازان در جبل الرماه، شیبا وجود ت ینند، ولکر یگآنان را غافل
 ١شدند. می ینیمجبور به عقب نش

 انکست مشرکش
ارزار مسلط کن بر عرصه یمسلم کوچکد و سپاه یچرخ می گردونه جنگ ھمچنان

از  یکبه  یک، سست شد و صفوفشان ادامه جنگ یان، براکعزم مشر کاند کبود. اند
ھزار مسلمان روبرو  یبا س ییوه گکخت یش چنان به ھم ریراست به چپ و پس و پ

ن را یقیر شجاعت و ین تصویباتریز ،مسلمانان ؛یبود؛ نه با چندصد رزمنده معدود! آر
 ش گذاشتند.یبه نما
ھجوم مسلمانان  یند جلوت تالششان، باز ھم نتوانستینھا یریگارکش، پس از بیقر
ست، چنانچه پس از کنمودند و ھمتشان درھم ش یو سست یرند و احساس ناتوانیرا بگ

 رین سان ناگزیش را بردارد و بدیرد، پرچم قرک نمی جرأت یسک» صواب«شته شدن ک
ار کردن کو انتقام و تمام  یبابت خونخواھ ه ازکرا  ییدھایبه فرار شدند و تمام نو

 اد بردند.یش به خود داده بود، از ینه قریریوه دکبازگرداندن ش مسلمانان و
رد. کوفا اش  عدهوو به  نمود یارید: خداوند سبحان، مسلمانان را یابن اسحاق گو

شد و  یان، قطعکست مشرکب شین ترتیغ گذراندند و بدیان را از دم تکمسلمانان، مشر
 د.یراسته گردیان، پکاردوگاھشان از وجودمشر

ھند  یبه خدا ساق پا«گفت:  می ه اوکند ک می تیاز پدرش روا سریبن زب عبدالله
ختند و یگر می را باال زده وشان یھا لباس هکدم ید می دختر عتبه و زنان ھمراھش را

 ٢»شد.. می دهیشان دیآالت پاھاوریز
، پا به میان روبرو شدکمشر با یآمده است: وقت ست براء بن عازبیروا در

شان را یھا لباس هک یدرحال شتافتند، می وهکه زنان به دامنه کم یدیفرارگذاشتند و د
 ٣شد. می دهیشان دیآالت پاھاوریو ز ھا خلخال باال زده بودند و

 ردند.کم یغنا یآور ن گذاشتند و شروع به جمعیرا به زم ھایشان مسلمانان، اسلحه

                                                 
 ).۷/۳۴۶( ینگا: فتح البار .١
 )۲/۷۷ره ابن ھشام (یس .٢
 )۲/۵۷۹( یح بخاریصح .٣
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 راندازانیز تیاشتباه فاجعه آم
را به ثبت برسانند،  یگرید یروزیمسلمان، پ نمانده بود، یزیه چکدر آن حال 

عوض  یلکت را بیه وضعکراندازان مستقر در جبل الرماه، سر زد یاز ت یاشتباه بزرگ
 یکه نزدک یید تا جایبه سپاه مسلمانان وارد آ ید خسارات فراوانیو موجب گرد نمود

ت کبت و شویبر ھ یر بدیثبه شھادت برسد و تا ابد تأ ج بود شخص رسول خدا
چ یه تحت ھکرد کد کیراندازان تأیبه ت ج رسول خدام: یشتر گفتیمسلمانان بگذارد؛ پ

دند یراندازان دیت ی، وقتج امبریپ یدھاکیرغم تأ ینند؛ اما علکگردنه را رھا ن یطیشرا
ا یمحبت دنھای  زهیانگ اند، م، مشغول شدهیغنا یآور ه جمعروز شده و بیه مسلمانان پک

روزشدند، یارانتان پیمت! یمت، غنیگر گفتند: غنیدیکدر درونشان قوت گرفت و به 
 د؟یگرمنتظر چه ھستید

مگر  رد و گفت:ک یادآوریرا  ج امبریپ راندازان به آنان فرمان اکیدیفرمانده ت
 چه فرمود؟ ج امبریه پکاید  ردهکفراموش 

م و ید برویبه خدا با گوش ندادند و گفتند: سوگند یادآورین یشتر آنان به ایب یول
 م. یریم بگیسھم خودمان را از غنا

ردند و به ک کشان، گردنه را تریگذاشتن جا یراندازان با خالیباالخره چھل نفر از ت
 نند.ک یآور مت جمعیمال غن وستند تایسپاه پ

نفر از  ۹و  سریراندازان فقط ابن جبیشد و از ت یپشت مسلمانان خال بدین سان
ان نخوردند تا به آنان اجازه کشان تی، ازجاتیعزم و جد ه باکماندند  یدوستانش باق

 ند.ینما یھمانجا جانفشان ایوندند یداده شود به سپاه بپ

 دیرانه خالد بن ولیحمله غافلگ
 ،برق آسا از پشت یه با سرعتکرا از دست نداد، بل یین فرصت طالید، ایخالد بن ول

ب یتن تریبد مقاومت به شھادت رساند؛ کیاز اند ارانش را پسیو  سریدور زد و ابن جب
ست کشدند و سپاه یشکاد یش فریو قھرمانان قر مسلمانان از پشت غافلگیر شدند

گشتند و به مسلمانان حمله نمودند، لذا باز یدیدش را متوجه مرحله جیخورده قر
ش رفت و پرچم افتاده یپ یبنت علقمه حارثش به نام عمره یاز زنان قر یکی. کردند

گر را صدا زدند و یدیکان، اطراف پرچم را گرفتند و کش را به دست گرفت و مشریقر
. حلقه محاصره ردندکپشت محاصره  جنگ گرد ھم آمدند و مسلمانان را از جلو و یبرا
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 ا قرار گرفتند.یآس ان دو سنگ یم ییه گوکد، چنانیمسلمانان تنگ گرد بر

 رانه دشمنیمقابل حمله غافلگ در ج امبریموضع شجاعانه پ
ار یکصفوف مسلمانان، نظاره گر پ یارانش در انتھاینه نفر از  با ج امبریپ

د و یبن ول خالد یه با حمله ناگھانکان بود کز مشریروزمندانه مسلمان و گریپ
 یلیه خکن بود یا ،راه یک: شتر نداشتیدو راه، ب ج ھمراھانش مواجه شد. آن حضرت

راسالم را به دست سرنوشت کبرود و لش ین نه نفر، به پناھگاه امنیبه ھمراه ا  زود،
خود فرا  یبه سو ارانش رایندازد و یرا به خطر ب ه جان خودکنیگر ایبسپارد و راه د

راه عبور سپاه اسالم  نند وکدر برابر دشمن مقاومت  یقوای  هل جبھکیخواندتا با تشب
 ند.یاحد، بگشا یبه سو را

 رشینظ یت بیش درآمد و شخصیبه نما ج امبریپ ییه شجاعت و تواناکنجا بود یا
 بندگان خدا! ی: اارانش را صدا زدیبلند،  یبر ھمگان روشن شد و با صدا

 یشنوند، ول می شان رایا ین صدایان قبل از مسلمکه مشرکمطمئن بود  ج امبریپ
 یطیدر چنان شرا !یخود فرا خواند؛ آر یرا به سوسلمانان بلند، م ین حال با صدایبا ا

 ج امبریت پیان، از موقعکمشر ا زد. ارانش را صدیجان خودش را به خطر انداخت و 
شان رساندند و به آن حضرت حمله ور یش از مسلمانان خود را به ایافتند و پیاطالع 
 شدند.

 در صفوف مسلمانان یندگکپرا
خود را از دست دادند و  یعیاز آنان، حالت طبای  هر شدند و عدیمسلمانان، غافلگ

دان جنگ را بدون توجه به آنچه پشت یش گرفتند و میشترشان راه فرار را در پیب
 ردند.کگذشت، رھا  می سرشان
ز به ارتفاعات ین ینه رساندند و بعضیختند، خود را به مدیه گرک یازمسلمانانای  هعد

ه از کدادند  نمی صیو چون تشخ مخلوط شدند شیھم با سپاه قر یردند، گروھکفرار 
 شتند.کگر را یدیک  ،ندانسته ،از مسلمانان ین بعضیستند، بنابرادام گروه ھک

 یست سختکان در جنگ احد شکند: مشرک می تیروال شهیاز عا یامام بخار
حفظ  یبرا یعنی -گریبندگان خدا! از راه د یاد زد:ایطان فریه شکنیخوردند تا ا

ه در حال فرار بود، کش یل مقدمه سپاه قرین دلیبه ھم -دینکخودتان از پشت حمله 
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ردند. ک یارکن گروه ھمیبا از یش نیگر قریبازگشت و از پشت ھجوم آورد و گروه د
بندگان خدا!  ی: ااد بر آوردیفر اند، تهد، مسلمانان، پدرش را اشتباه گرفیه دک سفهیحذ

فه یشتند. حذکه او راکنیتا ا ردندکپدرش را رھا ن:دیگو میل شهیپدرم، پدرم. عا
 رتان بگذرد.یگفت: خدا، از تقص

ه ه بکنیبود تا ا یکیھمواره مرد ن زیفه از آن پس نیبه خدا حذ د: سوگندیگو می عروه
 ١وست.یخدا پ

ه کای  هبه گون ره شده بود؛ی، چیندگکد و پرایترد و کمسلمانان ش ن دسته ازیبر ا
 ییصدا ن اثنایروند. در ھم می دام سوکدانستند به  نمی و سرگردان بودندران و یح

شان و وحواسه ھوشین صدا، بقیدن ایبا شن شته شد.ک ج گفت: محمد می هکدند یشن
ن رفت و در یاز ب یادیشان تا حد زیا یمانیو ا یه رزمیو روح دست دادند ازنیز  را

از آنان دست از جنگ  یاریه بسک ییافتاد تا جا یدیاز آنان، ھراس شد یاریقلوب بس
ه ھر چه کشه بودند ین اندیا رد ین گذاشتند و بعضیشان را به زمدند و سالحیشک

رد. انس بن یان، امان بگین از ابوسفاشیبرسانند تا برا ی، خود را به عبدالله بن ابزودتر
از آنان  بودند؛ده یشکه دست از جنگ کرد کد از مسلمانان برخور یبه گروھ سنضر
 د؟ید: منتظر چه ھستیپرس

 را ج پس از رسو ل خدا یزندگ :شته شده است؟ گفتک ج امبریگفتند: پ
ز ید تا شما نیشته شده است، بجنگکه ک ید و در راھیزیبرخ د؟ینکد چه یخواھ می

 یار مسلمانان از تو معذرت خواھکا! به خاطر ید. و گفت: بارخدایمانند او فدا شو
ش رفت تا یم. آنگاه پیجو می یزاریان) بکمشر یعنی( ھا نیردار اکاز  ،تو ازنم و ک می

 د.یرس سه به سعد بن معاذکنیا
 بھشت به مشامم یاحد بو یابوعمر؟ انس گفت: از سو یجا اک: دیسعد پرس

او  یسکان جنگ ید شد و پس از پایتا شھ ش رفت و مبارزه نمودیرسد. سپس به پ می
 ه خواھرش او را از انگشتانش بازشناخت. کنیرا نشناخت تا ا

                                                 
اند  ردهکت یگران، روای، دیراز بخاری. غ۷/۳۵۱: ی)، فتح البار۲/۵۸۱)، (۱/۵۳۹( یح البخاریصح.١

پدرم  یفه گفت: خونبھایفه را بپردازد؛ حذیمان، پدر حذی یقصد نمود خونبھا ،ج ه رسول خداک
د؛ نگا: یگردتر  ارجمند ج ب نزد رسول خداین ترتی(مستمند) صدقه دادم و بد رابه مسلمانان

 .۲۴۶ره، ص یمختصرالس



 ٣٢٣ جنگ احد

 یر و بعضیاز شمش یزه، بعضیاز سرن یند: ھشتاد و چند زخم برداشته بود، بعضیگو
 ١ر.یت ھم از

شته ک ج گروه انصار! اگر محمد یقومش را صدا زد و گفت: ا سثابت بن دحداح
را یز د؛ینکنتان جھاد یپس در راه د رد،یم یه خدا زنده است و ھرگزنمکن یقیشده، به 

انصار رفت و به اتفاق ھم به  از یگروھ یآنگاه به سو .ار شماستکاور و مددی ،خداوند
 ٢د شدند.یشھ یه ھمگکردند کدسته سواره نظام خالد حمله نمودند و چنان مبارزه 

 یه غرق در خون بود. به او گفت: اکانصار افتاد  از یکی از مھاجران، بر یکیگذر 
شته کاگر محمد «گفت:  یشته شد؟ آن مرد انصارک ج ه محمدک یشد ا خبری! آیفالن

نتان یدفاع ازد یز برایرده و رفته است؛ پس شما نکغ یشده باشد، رسالتش را تبل
 ».دیبجنگ

و  یعیسپاه مسلمانان و حالت طب ه روحیهکھا بود ھا و شجاعت ن شھامتیپرتو ا در
منصرف  یوستن به عبدالله بن ابیا پیم شدن یشه تسلی، به آنان بازگشت و از اندیاصل

قرار دادند تا  را برداشتند و صفوف دشمن را آماج حمالت خود ھایشان و اسلحه گشتند
 برسانند.  ج رسو ل خدا یخود را به مقر فرماندھ ه بتوانندکبل

دروغ بوده است؛  ج امبریشته شدن پکه خبر کد ین اثنا به آنان خبر رسیھم در
 یب یسخت و رشادت ینبرد افزود و پس ازھا  آن ییه بر تواناکبود  یروبخشین، خبر نیا

 جمع شدند. یمحل مطمئن دند و دریرا از حلقه محاصره رھان ر، خودینظ
چ یز و ھیچ چیه جز به شخص رسول الله به ھکز وجودداشتند یگروه سوم ن یک

سپاه اسالم به ر شدن یغافلگ یدند. آنان از ھمان ابتدایشیاند نمی خود یحت یسک
 سوی رسول الله رفتند.

 سطالب یابن اب یو عل س، عمربن خطابسقیر صدکن گروه، ابوبیش ایشاپیدر پ
را در  ج رسول خدا یدند و وقتیجنگ می ه از آغاز جنگ در خط مقدم،ک... بودند و

 گرفتند. قرار ج خط مقدم دفاع از آن حضرت دند، دریخطرد
 

                                                 
 ).۲/۵۷۹( یح بخاری) ؛ صح۹۶، ۲/۹۳زادالمعاد ( .١
 )۲/۲۲ه (یره الحلبیالس .٢
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 ج شدت جنگ در اطراف رسول خدا
ر یمحاصره قرارگرفته بودند و ھمچون گندم در ز در ،ه مسلمانانکال ھمان ح در

گرفته بود.  در ج اطراف رسول خدا در یدیشد یریشدند، درگ می ا خردیسنگ آس
نه نفر در  با ج امبریردند، پکر یلمانان را غافلگان مسکمشر یوقت م:یشتر گفتیپ

ه من رسول کد ییایمسلمانان! ب یاد زد: ایآخر سپاھش مستقر بود و چون فر قسمت
 را شناختند؛ دند و اویرا شن ج رسول الله یان قبل از مسلمانان صداکم، مشریخدا

 ،حمله نمودند ج شان به رسول خدایروھایشتر نین به طرف او ھجوم بردند و بیبنابرا
 برساند. ج امبریاز سپاه مسلمانان خود را به پ یه احدکش از آنیپ

ثار و یت ایه نھاکن نه نفر رخ داد یان و اکن مشریب یدیشد ن برخوردیبنابرا
 ش گذاشتند.یخود به نما را از یمردانگ

در جنگ احد با ھفت  ج امبریه پکند ک می تیروا سکامام مسلم از انس بن مال
فرمود:   شان حمله ور شدند،یه افار بک یش تنھا ماند. وقتیتن از انصار و دو نفر از قر

قم در بھشت یرف«ا ی؟ »ند تا بھشت از آن او گرددرا از ما دورگردا ھا این هکست کی«
 ؟ »باشد

 ج . و چون دوباره به رسول خداد شدید تا شھینصار جلو آمد و جنگاز ا یمرد
د یه ھفت نفر شھکنیگفت تا ا می و ھمچنان ردکرارکن جمله را تیور شدند، ھم حمله

 ١.»ردندکانصاف ن، دوستان ما«فرمود:  یشیار قریبه آن دو  ج امبرین پیشدند. پس از ا
 یھا زخم ه چونکبود  سنکد بن سیزیھفت نفره، عماره بن  ن گروهین نفر ایآخر

 ٢ن افتاد.یبرداشته بود، به زم ینیسنگ

 ج رسول خدا ین لحظه زندگیسخت تر
خود، تنھا ماند.  یشیار قری دو امبر باین افتاد، پیھم به زم سنکه ابن سکنیپس ازا

جز  یسکاز روز جنگ احد  یه در لحظاتکت شده یعثمان روا ین از ابیحیدر صح

                                                 
 ۲/۱۰۷مسلم باب غزوه احد .١
ردند و او را نزد رسول کفار را از اطراف عماره دور کامبر آمدندو یپ کمکبه  یچند لحظه بعد گروھ.٢

د شد. ابن ھشام ین حال شھیدر ھم یش گذاشت. ویامبر سر او را بر زانویبردند. پ ج خدا
)۲/۸۱( 



 ٣٢٥ جنگ احد

 ١امبر نبود.یوقاص با پ یو سعد بن اب سداللهیطلحه بن عب
ان کمشر یبرا ییطال یامبر اسالم و فرصتیپ یلحظات زندگترین  آن لحظات، سخت

 مت شمارند.ین فرصت را غنیدند تا ایوشکزیان نکبود. مشر
ه کد ین امیرده بودند، بدکز کمتمر ج امبریشخص پ یبر روان حمالتشان را کمشر

د امبر زیپ کنند. عتبه بن وقاص با سنگ به صورت مبارکارش را تمام کد بتوانند یشا
شد و عبدالله  یزخم کن مبارییپا کست و فکنش شیپای یرباع یھا دندان ه دو تا ازک

 نمود. یرا زخم ج امبریپ یشانیمد و پ ، جلوآیھربن شھاب ز
سخت ای  هر ضربیمشش آمد و با شیپ ،عبدالله بن قمئه ،نه توزکیاسب سوار  آنگاه

عبدالله بن  یماه از درد آن رنج برد، ول یکاز  شیه رسول خدا، بکزد  کبر شانه مبار
مانند ھمان  یمکند. دوباره ضربه محکن ضربه نتوانست ھر دو زره را پاره یبا اقمئه 

، در صورت ه خودالکھای  ر اثر آن دو حلقه از حلقهده ک ضربه به چھره آن حضرت زد
 کفرمود: اقمأ ج امبریه من ابن قمئه ھستم، پکر یشان فرو رفت و گفت: از من بگیا

 ٢ند.کخداوند تورا قطعه قطعه  یعنیالله. 
 ج ست، سر آن حضرتکش ج امبرین پیشیه دندان پکاند  آوردهح یت صحیو در روا

ن است کفرمود: چگونه مم می ج امبرید. پیگرد یجار کافت و خون از بدن مبارکش
نند، رستگار شوند؟! کش را بشیھا دندان نند وک یغمبرشان را زخمیه چھره پک یقوم

 ه را نازل فرمود:ین آیخداوند ا! ؟خواند می خدا فرا یرا به سوھا  آن ه اوک یدر حال

ۡمرِ ٱلََك مَِن  لَيَۡس ﴿
َ
ُهۡم َ�ٰلُِموَن  ۡ� َ�ُهۡم فَإِ�َّ ۡو ُ�َعّذِ

َ
ۡو َ�ُتوَب َعلَۡيِهۡم أ

َ
ٌء أ آل عمران: [ ﴾١٢٨َ�ۡ

۱۲۸[.  
ا آنان را یرد و یپذ می ا توبه آنان رای ست؛ین مردمان بدست تو نیار اکبر! امیپ یا«: یعنی

 ٣».، ستمگرنده آنانکدھد، چرا می عذاب
ھا  این رایامرز، زیقومم را ب«ود: در آن روز فرم ج امبری، پیت طبرانیبه روا

                                                 
 )۲/۵۸۱و () ۱/۵۲۷( یبخار .١
اش  ه چون ابن قمئه به خانهکت است یعائد روا یامبرش را اجابت نمود، از ابیپ یخداوند، دعا .٢

او  یقوچ ،ان گوسفندان رفتیوه برد و به مکھا را به قله  آن و رون شدیبرگشت، با گوسفندانش ب
 )۷/۳۷۳( ید. نگا: فتح الباریوه پرت شد و قطعه قطعه گردکه ازکرا چنان با شاخ زد 

 )۲/۱۰۸)، مسلم (۲/۵۸۲(یبخار .٣
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 ١».دانند نمی
 یعنی یشیامبر بود، اما دو نفر قرین بردن پیان، از بکه ھدف مشرکست ین کیش

دند و با یجنگ رینظ یب یدالله با رشادت و شھامتیوقاص و طلحه بن عب یسعد بن اب
ن یان، به ھدفشان برسند. اکه مشرکباز ھم نگذاشتند  یشتر نبودند، ولیه دو نفر بکآن

و آنان را از اطراف  باران کردندریترا ن کیمشر  راندازان عرب بودند،ین تیھرتره از ماکدو 
 .نمودندنده کپرا ج رسول خدا

مادرم  و پدر«داد و فرمود:  سردانش را باز نمود و به سعدیوز تدر آن ر ج امبریپ
 جامبریه سعد چقدر در دفاع از پکت اسن یانگر ایب ،ن مطلبیا». نک یراندازیت، تیفدا

 ٢.تیمادرم فدا و نگفته است: پد ر یسکبه  ج امبریچگاه پیرا ھی. زموثر بوده است
ش در اطراف یان تجمع قریجر ساز جابر ی، نسائداللهیاما در مورد طلحه بن عب

 است:ن آورده ی، چنشان بودندیرامون ایارانش، پیاز  یه تعدادک یرا در حال ج امبریپ
 یه جلوکست کی: فرمود ج امبریرا گرفتند؛ پ ج امبرین اطراف پکد: مشریجابر گو

 رسول خدا. یپاسخ داد: من ا سرد؟ طلحهیبگ راھا  این
ت یاکح یگریپس از د یکی شان رایشته شدن اکانصار و  یکایک یشروی، پسجابر

، یبرادران انصاره آن ک یم. وقتیت مسلم، آوردیه ما به رواک؛ ھمانگونه رده استک
 جلو رفت. سد شدند، طلحهیشھ

ه انگشتانش قطع شد کنید تا ای، جنگیازده مرد جنگید: طلحه ھمانند یگو می جابر
 د شانس.کو گفت: بخش

 ه چنان به آسمانک، تو را مالئیگفت می به طلحه فرمود: اگر بسم الله ج امبریپ
 ٣ان را دفع نمود.کمشر، ن خداوندیا ردند. پس ازک می ه ھمه مردم تو راتماشاکبردند می

زخم  ۳۵ا ی ۳۹در روز جنگ احد  سه طلحهکرده است کت یل روایلکم در اکحا
 ٤د.یدست راستش فلج گرد یانیبرداشت و دو انگشت سبابه و م

ند: من، دست فلج شده طلحه را ک می تیحازم روا یس بن ابیاز ق یامام بخار

                                                 
 )۷/۳۷۳( یفتح البار .١
 .).۵۸۰، ۴۰۷/۵۸۱، ۱/۲( یبخار.٢
 )۲/۵۲( ی) و سنن نسائ۷/۳۶۱(یفتح البار.٣
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 ٣٢٧ جنگ احد

رھا حفاظت یو شمشھا  زهین را در برابر ج دم، او بادست خود در جنگ، رسول خداید
 ١رد.ک

ن یزم یه روکند کنگاه  یدیخواھد به شھ می سکھر«در روز احد فرمود:  ج امبریپ
 ٢».دالله بنگردید به طلحه بن عبیرود، با می راه

جنگ احد  سرکگفت: ھرگاه ابوب می هکند ک می تیاز عائشه روا یالسیداود طابو
ن یر؛ اکاست. و ابوب سداللهیآن روز، از آِن طلحه بن عب تمام گفت: می آورد، می ادیرابه 

 گفته است: سز درباره طلحهیت را نیب

 يـــا طلحـــة بـــن عبيـــداهللا قـــد وجبـــت
 

ـــــان   ـــــك اجلن ـــــاول ـــــوأت املهـــــا لعين  ٣ب
 

چشمان بھشت بایتو واجب شد و سزاوار ز دالله! بھشت بریطلحه بن عب یا« :یعنی
 ».یگشت

ن از یحینمود. در صح یاریامبرش را یخداوند، پ، در آن لحظات حساس و سخت
 ند و دریه دو مرد ھمراه اوکدم یرا د ج ه: در روز احد رسول خداکت شده یروا سسعد
ده یند ردند، من، قبًال آن دو راک می د برتن داشتند، از او دفاعیسف یھا لباس هک یحال

 ٤ل بودند.یائکل و میجبرئه: آن دو، کآمده  یتیدم... در روایند زیبودم و پس از آن ن

 ج امبریجمع شدن صحابه در اطراف پ
گرنه  زود اتفاق افتاد و یلیگذرا و خ یو در لحظات کھولنا یبا سرعتھا  این ھمه

دن یشن ایر اوضاع ییدند، به مجرد مشاھده تغیجنگ می ه در صفوف مقدمکامبر یاران پی
 یب ناگواریشان آسیآن حضرت شتافتند تا مبادا به ا ی، به سوج رسول خدا یصدا

شده  یه آن حضرت، زخمکدند یرس ج به رسول خدا ین حال صحابه، وقتیا برسد. با
 ین آنان از پاید شده بودند و ھفتمیشھ ج امبریرامون پیو شش تن از انصار پ بود

 ردند.ک می با تمام توان مبارزه بشده بود و طلحه و سعد یبه شدت زخم افتاده و
دند و تا یشکوار ید ج امبریشان،گرداگرد پیھا رھا و سالحیکپ صحابه جمع شدند و با
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 ج سیرت رسول اکرم  ٣٢٨

ردند. کرا دفع ھا  آن را از ضربات دشمن حفظ نمودند و حمالت ج امبریحد توانشان پ
 بود. سقیر صدکغارش ابوب اریرساند،  ج امبریه خودش را به پک یسکن یاول

گفت: در روز  می سرکه ابوبکند ک می تیروال حش از عائشهیابن حبان در صح
ه به ک یسکن ینده شده بودند، اولکپرا سامبریه تمام مردم از اطراف پکجنگ احد 

 امبریپ یش رویرزمنده، پ یه مردکردم کبازگشت، من بودم. مشاھده  ج امبریمحل پ
طلحه باش، ت. یو مادرم فدا ند. گفتم: طلحه باش، پد رک می شان دفاعیا از جنگد و می

 ،او ؛خودش را رساند سده بن جراحیه ابوعبکنگذشت  یزیت. چیپد رومادرم، فدا
م یدیم و دیامبر رفتیدو به محل پ ھر آمد و خودش را به من رساند. میای  هھمانند پرند

د یابیفرمود: برادرتان را در ج امبرین افتاده است. پیبه زم ج امبریپ یطلحه در جلو
 ه دوکوارد شده بود ای  هچنان ضرب ج رمکرود. به صورت رسو ل ا می ه دارد از دستک

را از ھا  آن هکفرو رفته بود، رفتم  کاله خودش در صورت مبارکھای  حلقه از حلقه
ن یرا بخدا قسم اجازه بده من ا ده گفت: تویشم، اما ابو عبکرون بیب ج امبریصورت پ

د و یشک می ھا را آرام آرام آن  گرفت و شیھا دندان را باھا  ده حلقهینم، ابوعبکار را بک
را درآورد، اما دندان ھا  از حلقه یکیسرانجام  ت نشود؛یامبراذیرد تا پک می اطیحتا
 افتاد. ین ویشیپ

ه کده مرا قسم داد یاورم. باز ھم ابو عبیگر را من در بیه حلقه دکد: رفتم یر گوکابوب
 ار را انجام دھم.کن یاجازه بده خودم ا

بر امی. پستکه دندانش شکد یشکش یھا دندان از چنان بیحلقه دوم را ن ،دهیابوعب
 رود. می ه دارد از دستکد یابیدوباره فرمود: برادرتان را در

ش از ده ضربه یه بکم یدیم، دینک یدگیم تا به طلحه رسید: ھر دو جلو رفتیگو
 خورده است.

ن لحظات سخت یطلحه است. در ا یگذشتگو ازخود یت جانفشانیانگر نھای، بھا نیا
جمع شدند؛ از جمله: ابو  ج امبریھرمانان مسلمان، در اطراف پاز ق یه گروھکبود 

بن سنام پدر ابو  کف، مالیطالب، سھل بن حن یبن اب یر، علیدجانه، مصعب بن عم
ه، قتاده بن نعمان، عمر بن خطاب، یعب مازنکبه دختر ی، ام عماره نسید خدریسع

 .شبلتعه و ابوطلحه یحاطب بن اب
 



 ٣٢٩ جنگ احد

 انکش فشار مشریافزا
شد و طبعًا حمالت آنان  می ز افزودهیان نکل ھر لحظه بر تعداد مشرکن شیبه ھم

ه ابوعامر فاسق حفر کافتاد  یدر گودال ج امبریه پکافت تا آنی می دتش و شیز افزاین
 رده بود.ک

را در آغوش گرفت  ج امبریز پیامبر را گرفت و طلحه نیدست پ ،ین حال علیدر ھم
 ستاد.یا سر پا ج ه آن حضرتکنیتا ا

دم یگفت: من در جنگ احد بودم و د می از مھاجران یکید: یگو می رینافع بن جب
 ینارک ا ازیگشت و  می برھا  آن د و تمامیبار می ریت ج امبریطرف بر په از ھر ک

محمد را به من د: یگو می در آن روز یدالله بن شھاب زھریه عبکدم یگذشت و د می
 مباد اگر او زنده بماند! یه مرا زندگکد ینشان بدھ

نار رسول کدالله بن شھاب از یشان نبود. عبیاطراف ا یسکنارش بود و کامبر در یپ
سرزنش بن شھاب را  داللهین خاطر، عبید. صفوان به ھمیشان راندیخدا گذشت و ا

 از ما محافظت ه او راکدم، بخدا سوگند یبخدا او راند«گفت:  یدالله زھریرد. عبک
 ١م.ی، اماموفق نشدمیشکه او را بکم یردک ھم عھد م و بایچھار نفر شد ،ما !»نندک می

 رینظ یب یها یقهرمان
از خود  یزیشگفت انگ یھا جانفشانیر و یم نظک یھا قھرمانی ، درآن روزمسلمانان

 رده است.کرا ثبت نھا  آن خ، ھمانندیه تارکش گذاشتند یبه نما
دشمن را از اصابت به  یرھایرده بود تا تک یوارمانندیخودش را سپر د سابوطلحه

 جامبریه ھمه مردم از اطراف پک یدر جنگ احد وقت د:یگو می رسول خدا بازدارد. انس
 ماھری انداززیه تکاو  امبر بود؛ یپ یجلو یطلحه ھمچون سپرنده شده بودند، ابوکپرا

 ،سکھر  ست.که دستش شمان، بکا سه یه درآن روز دو کانداخت  ریچنان ت  بود،
.. نکابوطلحه آماده  یرھا را برایت نیا«فرمود:  می ج ربامیافتاد، پ می گذرش به آنجا
ه به آن ند. ابوطلحیرفت تا مردم را بب می یبلند یبه جا ج امبریپ یھر از چند گاھ

ند. کاصابت  به شما یریمبادا ته کش کم کت؛ َسَر ی، فداگفت: پدرو مادرم می حضرت

                                                 
 .۲/۹۷زادالمعاد  .١
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 ١است. شاھرگ من، نگھبان شاھرگ شما
ردند، ک می سپر استفاده یکاز  ،امبریه ابوطلحه و پکند ک می تیز انس روایو ن

 کشد و سر می امبر بلندی، پندکاف می یریبود، ھرگاه ت یماھر ر اندازیه تکابوطلحه 
 ٢ند.یبب ابوطلحه را ید تا نشانه رویشک می

رھا به او ین سان تیقرار داد. بد ج نه برخاست و خودش را سپر آن حضرتابودجا
 هکوقاص را  یاب بلتعه، عتبه بن یخورد. حاطب بن اب نمی انکرد و او، تک می اصابت
ر سرش را از تن جدا نمود. یشمش با و ردکدنبال   سته بود،کرا ش ج امبریپ یھا دندان

 ت گرفت.میبه غن اسب عتبه را ر ویسپس شمش
شد، اما به او که خودش برادرش عتبه را بکدوست داشت  سوقاص یسعد بن اب

 شت.کاو را  سافت و حاطبیدست ن
ه تا دم کرد کعت یب ج امبریراندازان قھرمان بود، با پیاز ت یکیه کف یسھل بن حن

 رد.کفا یان اکدر عقب راندن مشر ییز نقش بسزایمرگ بجنگد. او ن
 جامبریه: پکت است یرد؛ از قتاده بن نعمان رواک می یراندازیتز شخصًا ین ج امبریپ

مان کمانش باز شد. قتاده آن که دو طرف کرد ک یراندازیدر جنگ احد آنقدر ت
چشم قتاده از حدقه   ،احد . در روزه را برداشت و این کمان، ھمواره نزد او بودفرسود
چشم او را به حدقه برگرداند و ، با دست خود ج امبریافتاد. پاش  گونه یو رو در آمد

د یگرش سالمتر شد. عبدالرحمن بن عوف چنان جنگین چشم قتاده از آن چشم دیا
ند: در بدنش در آن روز ی. گوختیش در دھانش ریھا دندان شد و یمه دھانش زخک
ه بر اثر آن، کش بود یدر پا ھا جراحت نیاز ا یست زخم بوده است. برخیش از بیب

 ش لنگ شد.یپا
خون  ج امبریپ کدر آن روز از چھره مبار سید خدریبن سنان پدر ابوسع کلما

 د.کیم و ردک کپا
 ز.یآن حضرت فرمود: خون را از دھانت بر

 ج امبریدن نمود. پیزم، سپس رفت و شروع به جنگیر نمی رونیگفت: ھرگز ب
». بنگردن مرد ید به ایند باکان نگاه یاز بھشت یخواھد به مرد می سکھر«فرمود: 

                                                 
 .۲/۵۸۱ یبخار .١
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 ٣٣١ جنگ احد

 د شد.یش رفت و شھیبه پ سکمال
به ای  هه با ابن قمئه روبرو شد. ابن قمئه ضربکنید تا ایجنگ یزمیام عماره ن

چون  ید، ولز به او ینھاد. ام عماره ھم ضربات یجا بر یقیه جراحت عمکزد اش  شانه
دوازده زخم ار ادامه داد تا یکھمچنان به پ . ام عمارهافتیده بود، نجات یپوشدو زره 

 برداشت.
برابر حمالت  د و دریجنگ می دشمن ان بایر ژیزھمچون شین سریمصعب بن عم

اه اسالم را سپ یجنگ یلوا سرد. مصعبک می دفاع ج امبریابن قمئه و ھمراھانش از پ
پرچم را به دست  ،او استش را قطع نمودند؛دشمنان دست راین رو  به دست داشت. از

، آنگاه پرچم را به دو دیز قطع گردیه دست چپش نکنیتا ا ش رفتیچپش گرفت و پ
. قاتل مصعب، ابن د شدیه شھکنیبرافراشت تا ااش  نهیش گرفت و با گردن و سیبازو

 قمئه بود.
ه کرد کگمان  ،ابن قمئهاین رو  داشت. از ج امبریبه پ یشباھت فراوان سمصعب
شته کاد برآورد: محمد، یفران رفت و کان مشریشته است، لذا به مکرا ج رسول خدا

 ١شد.

 جنگ ر آن بریو تأث ج امبریعه شهادت پیشا
ان و کن مشریب ج امبریشته شدن پکه خبر کاد نگذشته بودین فریاز ا یلحظات

محاصره  ه درک ید تا آن دسته از مسلمانانیعه، باعث گردین شایع شد ایمسلمانان شا
ادامه جنگ  یبرا ،و عزمشان از دست بدھند یلکب را ه خودیدشمن قرارداشتند، روح

 ره شد و صفوفشان دریمسلمانان چ ، بریشانین سان ھرج و مرج و پریو بد سست شود
استه شود. کان که از شدت حمالت مشرکن موجب شد یعه، ھمچنین شایخت. ایھم ر

ت از آنان دس از یارین بسیبنابرا ؛ده اندیرس خود ییه به ھدف نھاکردند ک می رکف رایز
 شتگان مسلمانان شدند.کردن کدند و سرگرم مثله یشکجنگ 

  یدر عرصه فرمانده ج امبریحضور دوباره پ
طالب سپرد.  یبن اب یپرچم را به عل ج امبریر، پیپس از شھادت مصعب بن عم
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 یھا قھرمانی رامون آن حضرت بودند،یه پک یر اصحابیرد و ساک یز جنگ خوبین یعل
 دند.یجنگ ی، بخوبو ضمن دفاع و مقاومت دادند نشان خود از یرینظ یب

د و خود را یباز نمااش  ر شدهیسپاه غافلگ یبه سو یتوانست راھ ج امبریسرانجام پ
 یاد برآورد: ایامبر را شناخت و فریه پکبود  یسکن یاول کعب بن مالکبه آنان برساند. 

ه کرد کاشاره  سعبکبه  ج رمکامبرایرسول خداست. پ ،نیا ؛جماعت مسلمان! مژده
اد یفر ، باخبر شوند. اماشانیان اکان از جا و مکه مشرکست خوا نمی رایت باشد؛ زکسا
امبر یپ یب مسلمانان، ازھر سو، به سوین ترتیو بد دیعب به گوش مسلمانان رسک

 تن از اصحاب در اطرافش جمع شدند. یه سکدند تا آنیدو
ان کد. مشریشکبه طرف دره  رامنظم سپاھش  به طور ج امبرین تجمع، پیپس از ا

اما ھجوم آنان در م شدند و با شدت تمام ھجوم آوردند. یز به دو گروه تقسیمھاجم ن
 مسلمانان دفع شد. یھا جانفشانیبرابر 

 ج امبریپ ین بود، به سوکیاران مشرکاز سوار یکیه کره یعثمان بن عبدالله بن مغ
ند. اما اسب که با او مقابله کامبر برخاست ی؛ پیابیابم اگر نجات یآمد و گفت: نجات ن

و او را  ردکش را قطع یپاای  هضرب فرو رفت و حارث بن صمه با یبه گودال کآن مشر
 وست.یپ ج امبریبرداشت و به پ رااش  شت و اسلحهک

ه حمل سش بود. او، به حارث بن صمهیاران قرکگر از سوارید یکیعبدالله بن جابر 
 حمل نمودند. را با خود سزد. مسلمانان، حارثاش  به شانهای  هرد و ضربک

سر ای  هبه سرش بسته بود، با ضرب یه دستار سرخکقھرمان معروف  سابودجانه
مسلمانان  بر یوتاھک یھا خواب ن جنگیبن جابر را از تنش جدا نمود. در ح عبدالله

 د: یگو می خدا بود. ابوطلحه یاز سو یواقع آرامش ه درکشد  می رهیچ
برمن  ی، طورره شد؛ خوابیاحد، خواب بر آنان چه در جنگ کبودم  یسانکمن، از 

افتاد،  می رم ازدستمیه شمشکبار  ھر بارھا از دستم افتاد؛  رم،یه شمشکرده بود کغلبه 
 ١داشتم. یبرمدوباره افتاد و  می باز داشتم و یآن را برم

 ید و راه را برایشکوه کبا شجاعت تمام، سپاه خودش را به طرف  ج رمکرسول ا
 یب نبوغ نظامین ترتیبد .وه برسانندکا بتوانند خود را به نمود ت گر افراد سپاھش بازید

                                                 
 )۲/۵۸۲(یبخار .١



 ٣٣٣ جنگ احد

 ست خورد.کش ج مانه رسول خداکیح ید، در برابر فرماندھیخالد بن ول

 بن خلف یشته شدن ابک
بن خلف در  یوه رساند، ابکبه  خودش را ج امبریه پکن ید: ھمیابن اسحاق گو

 یکیجاست؟ زنده نمانم، اگر او زنده بماند، خود را به نزدک  گفت: محمد، می هک یحال
 رساند. ج امبریپ

ما به جنگ او برود.  از یکید یا رسول الله! اجازه بدھیگفتند:  ج امبریھمراھان پ
رث ن حایرم زوبکشد، رسول ا یکنزد یابن اب ید. وقتینکفرمود: او را به خودم واگذار 

 شتر یه اصحاب ھمانند موھاکخود برخاست  یگرفت و چنان از جا بن صمه را از او
ه ک یافکنده شدند. آن حضرت از شکرود، به اطراف پرا می ه ھنگام برجستن به ھواک

رد کوارد  یو ضربت داد شد، گردنش را ھدف قرار می دهید یزره آب و اله خودکن یدر ب
 ی. خراشش بازگشتید و به نزد قریغلت به دورش یبار، بر اثر آن، چند بن خلف یه ابک
گفت: بخدا  می ھمچنان ز بندآمده بود، اما اویجاد شده و خونش نیدر گردنش ا کوچک
  چندان، نیزمت ه زخکه خدا و بای  هدیشت. به اوگفتند: تو، فقط ترسکمرا  ه محمد،ک

ھد اه مرا خوک ه به من گفته بودکبن خلف گفت: آورد م یست. ابین یارک مھم و
 ١شت.ک

ه با کنیشت، چه رسد به اک می انداخت، مرا می من سوگند به خدا اگر آب دھان بر
 ٢زه به من زده است!ین

 یت ابیُمرد. در روا» سرف«به نام  ییه در جاکبن خلف در راه بازگشت به م یاب
ا به گفت: به خد می و زد می بانگ یبن خلف چون گاو نر یه ابکاسود از عروه آورده 

 ٣مردند. می یخورد، ھمگ می المجاز ینان ذکه اگر به ساکخورده ای  همن ضرب
 

                                                 
ھر روز به  هکدارم  یگفت: من اسب می شد، می روبرو ج بارسو ل خدا ه، ھرگاهکبن خلف، در م یاب .١

شم. رسول خدادر پاسخش فرمود: کبر آن سوار شوم و تورا ب یدھم تا روز می علف یادیاو مقدار ز
 شم.ک می انشاء الله من، تو را

 )۲/۹۷) و زادالمعاد (۲/۸۴ابن ھشام( .٢
 .۲۵۰ص  یخ عبدالله نجدیره الرسول شیمختصر س .٣



 ج سیرت رسول اکرم  ٣٣٤

 ج امبریطلحه به پ کمک
ه کخورد برای  هرفت، به صخر می وه باالکاز ارتفاعات  ج ه رسول خداکدر آن اثنا 

زره  ن دویا ف شده بود؛ عالوه بریرا از شدت جراحات ضعیز نتوانست از آن باال برود؛
بر  سطلحه یامبر از رویخودش را خم نمود و پ سز به تن داشت. طلحهین نیسنگ

 ١رد.کخود واجب  گفت: طلحه، بھشت را بر سنگ باال رفت و

 انکورش مشرین یآخر
 گرفت؛ یبرگشت و جا وهکدر دامنه ش یبه مقر فرماندھ ج رسو ل خدا یوقت

 دادند.، سامان غلبه بر مسلمانان یجم خود را بران تھایان، آخرکمشر
ش به یاز قر ید، گروھیوه رسکخدا به  ج امبرید: چون پیگو می ابن اسحاق

 ج سر رسول خدا یوه و باالکبه فراز د، خودشان را یان و خالدبن ولیابوسف یفرماندھ
داشته  یما برتر ه برکست یا! اصًال سزاور آنان نیخدا«فرمود:  ج امبریلذا پ رساندند؛ 

 ».باشند
ن ییوه به پاک یدند تا آنان را از باالیمھاجران جنگ از یگروھن عمر و یپس از ا

 ٢راندند.
آن  امبر رفتند.یوه و باالتر از پکاز فر ن برکیه چون مشرکآمده  یامو یمغاز در

 ن.کرا دورھا  آن حضرت به سعد فرمود:
اش  ، فرمودهامبریپ نم؟ک را متفرقھا  آن چگونه ییبه تنھا! ا رسول اللهیسعد گفت: 

 رار نمود.کبار تسه 
ر ید: دوباره آن تیشت. گوکرا ھا  آن از یکیدانش در آورد و با آن، ریاز ت یری، تسعد

 شتم؛کرا برگرفتم و نفر سوم را ھم ر یگر آن تید یشتم و بارکگر را ید یکی گرفتم ورا بر
رتا یتن یدان گذاشتم. اریرا در ت است وآن کیمبار ری، تنیا آمدند. گفتم: از آنجا فرود لذا
 ٣د.ی، با سعد بود و پس از وفاتش به فرزندانش رسیان زندگیپا

 

                                                 
 )۲/۸۶ره ابن ھشام (یس .١
 مرجع سابق .٢
 )۲/۹۵( زادالمعاد.٣



 ٣٣٥ جنگ احد

 ردن شهداکمثله 
 یب ج امبریبود. آنان، از سرنوشت پ ج امبریضد پ ان برکن حمله مشرین، آخریا

ن به یبنابرا اند. شتهکرا  ج امبریه پکنان داشتند یاطم یتا حدخبر بودند و البته 
جمله  از آنان، از یه آماده شدند. بعضکبازگشت به م یبازگشتند و برا اردوگاھشان

شتگان ک یو آلت تناسل ینیردن شھدا پرداختند. آنان، گوش و بکزنانشان، به مثله 
را  سھند، جگر حمزه ردند.ک می شان را پارهیھا شکم و نمودند می مسلمانان را قطع

 یھا ینیو ب ھا گوش رون انداخت و ازیاما چون نتوانست فرو ببرد، ب د،یدرآورد و جو
 ١رد.کشھدا دستبند و خلخال درست 

 ان جنگیسپاه مسلمانان تا پا یآمادگ زان یم
 یآمادگ  زانیه نشانگر مکداد  ی، دو اتفاق مھم رون لحظات جنگ احدیدر واپس

 در راه خدا است: یار و جانفشانیکپ یمسلمانان برا
ھمراه مسلمانان به ه کبودم  یسانکد: من از جمله یگو می سکعب بن مالک .۱

. نند، از آنجا رفتمک می ء را مثلهن، شھداکیدم مشریچون د جنگ رفته بودم؛
 ان شھدایاز م رده بود.ک یآور  ه چند زره جمعکن کیاز مشر یکیدم ید

از  یکی. اند. گوسفندان، انباشته شدهھای  گفت: ھمانند الشه می گذشت و می
، کدست داشت و بر سر راه آن مشرده و اسلحه به یز زره پوشیمسلمانان ن

 .ستاده بودیا
افر کت مسلمان و یدم تا وضعجلوتر رفتم تا پشت سر او قرار گرفتم. سپس بر آن ش

شتر از آن یافر، بھتر و بک یانات رزمکام ه وضع ظاھر وکردم کنم. مشاھده کآورد را بر
افر که کزد ای  هآن مرد مسلمان، چنان ضرب ارو شدند.ین است. آن دو با ھم، رومسلما

ه آن مسلمان، نقاب از چھره برداشت و گفت: چطور بود، ارد. آنگکم یرا از فرق به دو ن
 ٢عب؟ من ابودجانه ھستم.ک یا

 سدان جنگ رفتند. انسیاز زنان مسلمانان، به مای  ه، عدان نبردیپس از پا .۲
زده  را باال ھایشان ه جامهکدم یط را دیر و ام سلکد: عائشه دختر ابوبیگو می

                                                 
 )۲/۹۰ابن ھشام ( .١
 )۴/۱۷ه (یه و النھایالبدا .٢



 ج سیرت رسول اکرم  ٣٣٦

 آب را بردوش یھا مشک و -دمید می شان رایورآالت پاھایه زک یطور -بودند
 را پر ھا مشک گشتند و می دادند، آنگاه باز می دند و به مجروحان آبیشک می
 ١دادند. می ن آبیو مجروحھا  زخمی ردند و دوباره بهک می

 ٢رد.ک می ما پر یآب را برا یھا مشک ط در جنگ احدید: ام سلیگو می سعمر
 هکد ید ان سپاه اسالم رایه فرارک ین زنان بود. او زمانیاز ا یکیز ین سمنیام ا

نخ  کن دویگفت: ا می د ویپاش می به صورتشان کنه شوند، خایخواھند وارد مد می
 . دیر را به من بدھید و شمشیریبگ را یسیر

ه حبان کآب دادن مجروحان مشغول شد تا آن دان جنگ رفت و بهیپس از آن به م
ن خاطر ین افتاد و اندامش برھنه شد و به ایبه زم منیام ا ر زد.یبن عرقه او را با ت

 داد!  دشمن خدا قھقه سر
شان گران آمد، به سعد بن یاان برین جریا  ن منظر بود،یه شاھد اک ج رسول خدا

ه کش زد یر چنان به گلویسعد با ت .ھدف قرا بده داد و گفت: او را یریت سوقاص یاب
ش یھا دندان هکد یچنان خند ج امبریان شد، پیحبان بن پشت افتاد و اندامش عر

ش را اجابت یخدا، دعا من راگرفت؛یسعد، انتقام ام ا«ود: د و سپس فرمیظاھر گرد
 ٣».ندک

 در شعب احد ج امبریپ
رفت  سطالب یبن اب یدر مقرش درشعب احد مستقر شد، عل ج رسول خدا وقتی

 ا نامیشده  می ه در آن آب جمعکگود بوده ای  هصخر یه به قولک -و ازمھراس
 ج رد و نزد رسول خداکخود را پر آب سپر  -باشد می در ارتفاعات احدی ھا چشم

رد؛ لذا از آن کدر آن آب احساس  ییبو ج . اما رسول خدابرگشت تا از آن آب بنوشند
 یخشم خدا برآن ملت«گفت:  می هک یخت در حالیر کسر مباررا به  ید و مقداریننوش

 ٤».د استیار شدیختند، بسیامبرشان را ریه خون پک

                                                 
 ).۲/۵۸۱) و (۱/۴۰۳( یح بخاریصح .١
 )۱/۴۰۱( یح البخاریصح .٢
 )۲/۲۲ه (یره الحلبیالس.٣
 )۲/۸۵ابن ھشام ( ةریس .٤



 ٣٣٧ جنگ احد

شست و چه  می امبر رایپ یھا زخم یسکدانم چه  می سوگند به خداد: یگو می سھل
با  یشست و عل می دخترش ،خت؛ فاطمهیر می یخت و با چه ظرفیر می آب یسک

را  یریشد؛ لذا حص می شتریخت، خون بیر می اطمه ھر چه آبخت؛ فیر می آب یظرف
 ١ان خون قطع شد.یه جرکنیزخم گذاشت تا ا سترش را برکسوزاند و خا

د و یاز آن نوش ج امبریآورد، پ ج امبریپ ین و گوارا برایریش یآب ،محمد بن مسلمه
  ٢رد.کر یخ یحق محمد بن مسلمه دعا در

ز پشت یمسلمانان ن جراحت، نماز ظھر را نشسته خواند؛ ثرتکبر اثر  ج امبریپ
 ٣سرش نشسته نماز گزاردند.

 سان و پاسخ عمریشماتت ابوسف
ا یاد زد: آیوه رفت و فرک یه برگردد، باالکخواست به م می انیچون ابوسف

قحافه  یر بن ابکا ابوبید: آیجواب نداد، دوباره پرس یسکن شماست ؟ یدر ب )جمحمد(
ن شما یا عمر بن خطاب در بیند، گفت: آینش یاست؟ و چون پاسخ ان شمایدر م

 یزیچ یسکه کداده بود  دستور ج امبریرا پینگفت؛ ز یزیچ یسکز ھم است؟ با
 د. ینگو

ن سه نفر است یه قوام اسالم به اکدانست  می رایز کسی نگرفت؛سراغ  ان،یابوسف
گفت:   ند،کنترل کم! عمر نتوانست خودش را یردکخالص ھا  این : شما را از شروگفت

ه کو خداوند آنچه را  اند. ، زندهیسراغشان را گرفت ،ه توک ھایی آن دشمن خدا! یا
رده کشما را مثله شتگان کان گفت: یاشته است. ابوسفد، محفوظ نگاه دیآ نمی خوشت
 اند. ردهک یارک نیه چنکستم یاحت ھم نو البته نارام  هار دستور ندادکن یبه ا ،اند؛ من

 ھبل! سربلند باش. یا :اه افزودآنگ
 م؟یید ؟ گفتند: چه بگویدھ نمی ا جوابش رایآ :فرمود ج امبریپ

و » استتر  عظمتخداوند، برتر و با«یعنی:  .»أجلواهللا أيلع « د:ییمود: بگوفر

اهللا موالنا « د:ییامبر فرمود: بگوید. پیندار م و شمایدار یبت عز، ان گفت: مایابوسف

                                                 
 )۲/۵۸۴( یح البخاریصح .١
 )۲/۳۰( یةالحلب ةریالس .٢
 )۲/۸۷ابن ھشام ( ةریس .٣
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ان گفت: یفابوس. »دیندار ییموال ماست و شما یخداوند، موال«یعنی:  .»المو� ل�مو
 ».جنگ، به نوبت است در یروزیپ روز بدر؛ یامروز به جا«

ھای  شتهکما در بھشت و ھای  شتهکرا یز م؛یستی، با شما برابر نگفت: ما سعمر
 در دوزخند. شما

 یار دارد؟ وقتکن چه یبرو بب فرمود: ج امبریا. پیعمر! نزد من ب یان گفت: ایابوسف
م؟ یشته اکا محمد را یدھم آ می ان گفت: تو را به خدا قسمیابوسف رفت. یکنزد سعمر
من از  نظر در شنود. گفت: تو می تو را یھا حرف ن، او زنده است و اآلریگفت: خ عمر

 ١.یارترکابن قمئه راستگوتر و درست

 دوباره در بدر یقرار جنگ
ه را ک، قصد بازگشت به مان و ھمراھانشیه ابوسفک ید: ھنگامیگو می ابن اسحاق

از  یکیبه  ج گر در بدر. رسول خدایسال د، و شما وعده ما اد زد:یان فریابوسف نمودند.
 ٢.»نده در بدریدار، سال آیوعده د یآر :بگو«ارانش فرمود: ی

گاه  ن کیت مشریاز موقع یآ
گفت: به دنبال آنان  و ندکب یتعق ن راکیه مشرکردکرا مأمور  سیعل ج امبر خدایپ
ه که به قصد مکشند، بدان ک می کدیرا  ھا اسب شتران سوار شدند و ن اگر بریبب برو؛

نه رادارند و یقصد مد شند،ک می کدی بر اسبان سوار شده و شتران را اگر تند وکدر حر
د: یگو سیعل م.یرو می جنگ آنانوگند به خدا به س ،داشته باشند ین قصدیچن اگر
دند، یشک می کدی را ھا اسب دم بر شتران سوار شدند ویردم، دکب یتعق آنان را ،من
 ٣ه ھستند.که عازم مکدم یفھم

 نیبه مجروح یدگیشهدا و رس یجستجو
و  شھدا یصدد جستجو ردند تا درکدا یان، مسلمانان فرصت پکپس از بازگشت مشر

                                                 
 ).۲/۵۷۹( یح بخاریصح ،)۲/۹۴) زادالمعاد (۹۳، ۲/۹۴ابن ھشام ( .١
 )۲/۹۴ابن ھشام ( .٢
ان را کمشر سوقاص یه سعد بن ابک)آمده است ۷/۳۴۷( ی)، در فتح البار۲/۹۴ره ابن ھشام (یس .٣

 رد.کب یتعق



 ٣٣٩ جنگ احد

 یمرا به جستجو ج د: رسول خدایگو سد بن ثابتیند. زیبه مجروحان برآ یدگیرس
، سالمم را به او برسان و یافتیفرستاد و به من گفت: اگراو را زنده  ج عیسعد بن رب

ھا  شتهکن ید: در بیگو می سدی؟ زینم در چه حالیبب مرا فرستاده تا ج امبریبگو: پ
زه به بدنش یو سرنر یشمش ر ویردم و ھفتاد ضربه تکدا یمه جان پین ه او راکگشتم  می

د: حالت یگو می رساند و می تو را سالم ج امبر خدای! پسعد یرده بود؛ گفتم: اکاصابت 
 یبو !ارسول اللهیبرسان و بگو:  ج گفت: سالمم را به رسول خدا سچطور است؟ سعد

ت رسول یاز حما ینم و به انصار بگو: به اندازه چشم برھم زدنک می احساس بھشت را
 ند، شماک یبه آن بزرگوار سوء قصد یسکن حالت اگر یه در اکد یغافل نشوخدا 

 ١ھمان لحظه جان داد. سد. سعدی، ندارشگاه خداوندیدر پ یچگونه عذریھ
 کیه اندکدندید او را یبود؛ در حال –رم عمرو بن ثابت یاص -ھا  زخمی گر ازید یکی

 گفتند: مسلمان شو، قبول می ه ھرچه قبالً کاست  یسکن فرد، ی. ارمق به تن داشت
نجا آمده یر اسالم بود؛ پس چرا به اکه منکاو  است. رمی، اصنیا :رد. گفتندک نمی

 !است؟
له ات یا به خاطر دفاع از قبی؟ آیمده ادند: به چه منظور به جنگ آیرسسپس از او پ

 ل به اسالم؟ یبه خاطر تما ایای  هآمد
 اخت.گفت: البته به خاطر اسالم و ھمان دم جان ب

 یعنی: »ةهومن اهل اجلن«فرمود:  ج گفتند، رسو ل خدا ج ان را به رسول خدایجر
 .»است یاو، بھشت«

 ٢.ھم نخوانده بود عت نمازکر یکرم) ید: (اصیگو می سرهیابو ھر
 د ویمسلمانان جنگ نارک قزمان بود. او در جنگ احد درھا  زخمی گر ازید یکی

 شت.ک را انکمشر ھشت نفر از ایھفت  ند:یگو می
فر ظ یبه دار بن برداشته است، او را یادیجراحت زقزمان، دند یه دکمسلمانان 

 رفتند. می نزد او ت،یو تھن یکتبر یبردند و برا
 دم.یجنگام  هلیدفاع از شرافت قوم و قب یسوگند فقط بر گفت: به خدا

 د ویش را بریرون آورد و رگ گلویب یریبر او فشار آورد، ت ھا زخم چون درد

                                                 
 ).۲/۹۶زادالمعاد ( .١
 )۲/۹۰ابن ھشام ( ةری)، س۲/۹۴زادالمعاد ( .٢
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: یعنی »هومن أهل انلار«درباره قزمان گفته بود:  ج شتر رسول خدایرد.. پک یشکخود
ت و یله و ملیه در دفاع از قبک یسانکن است سرانجام یا !یآر .»است یاو دوزخ«
اسالم  یر لوایزه کاسالم، بجنگند؛ ھرچند  یر از راه خدا و اعتالیغ یا در راھیھن و یم

 نند.کارزار کنار صحابه کو در ج امبریر پکو در لش
به قومش گفته بود:  یشته شدگان بود؛ وکان یز در میثعلبه ن یان بنیھودیاز  یکی

 الزم است؟! محمد بر شما یاریه کد یدان می یخوبه سوگند ب ان! به خدایھودی یا
و  دینداشته باش یگریدوارم شنبه دیگفت: ام ق،یریگفتند: امروز شنبه است؛ مخ

 . رسول خدا شتافت یارید و به یپوش یبرداشت و لباس جنگر یسپس شمش
تمام اموالم از آن   شته شدم،کانش گفت: اگر من در جنگ یکخطاب به نزد ،یو

ه خواست، به مصرف برساند. آنگاه رھسپار احد شد کگونه  است تا ھر ج غمبر اسالمیپ
 شته شد.کد و یو جنگ

ره ابن ھشام ی[س». ھود استین مرد یق، بھتریریمخ«فرمود: اش  بارهدرج امبریپ
)۲/۸۸.[( 

 شهدا یسپارکخا
 گواھم! ھرھا  این من بر«افت و فرمود: یحضور  ، بر سر جنازه شھداج رسول خدا

ه کزد یانگ یبرم یدر حال را امت اوی، خداوند، در روز قبردارد یزخم در راه خدا ،سک
 ١».باشد می کمش یآن، بو یگ خون و بورن ،رنگ آن است؛ یجار از جراحتش خون،

دستور داد  ج نه برده بودند، اما رسول خدایخود را به مدھای  شتهکاز مردم  یبعض
 سپارند. کبه خا  اند، د شدهیه شھک ییھمان جا را برگردانند و درھا  آن هک

اورند، به یر نشان را دیھا لباس را غسل ندھند و ،ه شھداءکنمود  ن امریھمچن
 د رایا سه شھیدو  ھر ج ا از چرم بود؛ رسول خدایه آھن و فلز داشت ک یلباس ینااستث
 رد.ک می قبر دفن یکدر 

شتر قرآن حفظ یب یکدام ک: «دیپرس می د ویچیپ می فنک یکا در دو نفر ر یو گاھ
ادگرفته بود، یشتر قرآن یه بکرا  یدی، آن شھدیشن می ارانش رایو چون پاسخ » ؟دارد

 ھستم.ھا  این امت گواهیفرمود: من در روز ق می داد و می مقدم قرار یسپارکدر خا

                                                 
 )۲/۹۸ابن ھشام ( ةریس .١
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در   ه با ھم دوست بودند،کرا  سو عمرو بن جموح سعبدالله بن عمرو بن حرام
 ١قبر گذاشتند. یک

باالتر از ای  هیافتند. سرانجام آن را در ناحی نمی رده بودند وکگم  را سجسد حنظله
 غسل را ه فرشتگان اوکح دادیتوض ج خداد. رسول کیچ می ه ازآن آبکافتند ین یزم

دند و یاز ھمسرش پرس .»دیتش را بپرسیوضعاش  از خانواده«دھند و سپس فرمود:  می
ه غسل کافت یدان جھاد، فرصت نیم حضور در یه حنظله براکز به آنان خبر دادیاو ن

رسول خدا جسد  یدند. وقتینام» هکل المالئیغس«ه حنظله را کنجا بود ی. اندک
امبر و خواھر یه عمه پین شد و چون صفید، سخت غمگیبا آن حالت د را سحمزه

ر پسر یزباش  به پسرعمه ج امبریند، پیبب خواست جسد برادرش را می حمزه آمد و
ه یه چه بر سرحمزه آمده است. صفکند ینب برگرداند تا ه مادرش راکه امر فرمود یصف

ھرگز ! چون در  اند، ردهکمثله  برادرم راام  هدیه شنکل ین دلیا به ایگفت: چرا برگردم؟ آ
و  ه آمدیم بود! صفیبا و صبور خواھکیشاء الله ش م و انیو خوشنود یراه خداست، راض

لله  و انا ش طلب آمرزش نمودیوبرا ردکخواند و دعا  د و سپس نمازیجسد برادرش را د
با عبدالله بن  ه حمزه راکستو رداد د ج ه راجعون گفت. پس از آن رسول خدایال و انا

است:  ینند! گفتنکقبر دفن  یکاو بود، در  یرضاع اده و برادرزه خواھرکجحش 
 ز بود.یشان نیا یبود، برادر رضاع ج امبریپ یه عموکگذشته از آن سحمزه

 سه برحمزهکد یبگرای  هبه انداز ج م رسول خدایدیگاه ندچید: ھیگو سابن مسعود
 ست.یگر

و  یحمزه را به طرف قبله گذاشت و برجنازه برادر رضاع کمبار جسد ،امبریپ
 ٢م.یدیرا شناش  هیگر یه صداکست یستاد و چنان گریش ایعمو

 ز بود و جگر نظاره گران را پاره پارهیار رقت انگیشھدا، بسھای  منظره جنازه
 رد.ک می

 را ه چون سرشکردند کفن کوتاه کای  هد: حمزه را با پارچیگو می سخباب
شد؛  می پوشاندند، سرش لخت می ش رایو چون پاھا شد می ش برھنهیپوشاندند، پاھا می

نام اذخر ه خوشبو ب یاھیش گیپاھا یداد سرش را بپوشانند و رو دستو رج رسول خدا

                                                 
 )۲/۵۸۹( یح بخاری)، صح۲/۹۸زادالمعاد( ..١
 .۲۵۵ص  ،ره الرسولیمختصر س« نگا: .٢



 ج سیرت رسول اکرم  ٣٤٢

 ١قرار دھند.
من بھتر بود؛ او  ، ازد و اود شیرشھید: مصعب بن عمیگو می سعبدالرحمن بن عوف

گشت و  می ش برھنهیپوشاندند، پاھا می ه اگر سرش راکردند کفن کای  هدر پارچ را
ن دارد یه ھمیبش یتیز روایشد خباب ن می انیپوشاندند، سرش عر می ش رایچون پاھا

 ٢»د.یزیش اذخر بریپاھا ید و رویسرش را بپوشان« فرمود: ج امبرید: پیگو می و

 رسول خدا یو ثنا دعا
ن بازگشتند، رسول کیه مشرکجنگ احد پس از آنه: در کند ک می تیامام احمد روا 
اصحاب پشت سر ». ل بپردازمعزوج یخدا ید تا به ثنایدیصف ببن«فرمود:  ج خدا

ا! تمام سپاس یبارخدا«حضرت دست به دعا برداشت و گفت: صف بستند. آن  ج امبریپ
، یتو ببند تواند ببندد و آنچه را نمی یسک، ییا! آنچه راتو بگشاین توست، خداو ثنا از آ

 یسکو  ندکت یتواند ھدا نمی یسک، ینکه تو گمراه که را کد. آنیتواند بگشا نمی یسک
، ینکشاند؛ آنچه تو عطا کب یتواند به گمراھ نمی سکچی، ھینکتش یه تو ھداکرا 

 آن را عطا تواند نمی سکچی، ھینکمنع  تواند مانع آن گردد و آنچه تو نمی سکچیھ
 ش گرداند.یکتواند نزد نمی سکچی، ھینکر وده تو کد و آنچه را ینما

 ا!یما بگستران؛ خدا یت را برایھا یو روز یھا و بزرگوار ات و رحمتکرا! بیخدا
ا! یندارند. خدا ینند و زوالک نمی رییه تغکم ینک می را درخواست یشگیھم یھا نعمت

به  !ایترس. خدام در روز یخواھ می تیمنا، واز تو یم در روز سختیخواھ می یاریز تو ا
ا! یخدا ای. هداشت باز و از شر آنچه از ماای  هردکم از شر آنچه به ما عطایبر می تو پناه

فر و فسق و کو  ما آراسته ساز ھای دل ما محبوب بگردان و آن را در یمان را برایا
را  ا! مایخدا افته بگردان؛یت یھدا را ا! مایند بفرما. خدایما ناخوشا یرا برا ینافرمان

ه ما کبگردان نه چنان اران ھمراه کویکرا با ن زنده بدار و ما ،مسلمان ران ویمسلمان بم
 بیذکه رسول تو را تکرا  یافرانک! ای. خدایانداخته باشھا  در فتنه رده وک لیرا ذل

 ن و بر آنان غضب و عذاب خودکشوند، نابود  می شرفت راه تویو پ نند و مانع رشدک می
 ٣».دانبگر تاب را نابودکافران اھل کبود حق! مع یا .بفرست را

                                                 
 )۱/۱۴۰ح (یاه المصابکنگا: مش ،ت احمدیروا .١
 )۵۸۴ ،۲/۵۷۹( یح البخاریصح .٢
 )۳/۴۲۴در ادب المفرد و احمد درمسند ( یبخار .٣
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 نهیدر راه بازگشت به مد
نه یافت، به مدیو دعا و تضرع فراغت  از دفن شھداء و نماز ج امبریه پکپس از آن

به  یو محبت یارکخود فدا ه ازکروبرو شد یبازگشت. در راه بازگشت با زنان مؤمن
دان نبرد یمجاھدان در م یھا ینیاز حماسه آفر یمکه دست کشتند ش گذاینما

 نداشت.
 یرد. وقتکمالقات  ج نه، حمنه بنت جحش با رسول خدایر بازگشت به مدیدر مس

د شده است. گفت: یش شھه برادرش، عبدلله بن جحکبر دادند د، به او خیبه سپاه رس
حمزه بن اش  ییبه او خبر دادند دا رد؛کش طلب آمرزش یراجعون و برا هیانا لله و انا ال

او طلب آمرزش نمود،  یو برا »ه راجعونيانا الوانا هللا «د شده؛ گفت: یعبدالمطلب شھ

 ج امبریرد، پکه یه گرکنجا بود یا د شده است. یر شھیشوھرت مصعب بن عمگفتند: 
 ١».داردای  هژیگاه ویش جایقطعًا شوھر زن برا«فرمود: 

شوھرش و برادرش و ه کردند کنار برخورد ید یاز بن یسپاه اسالم در راه با زن
 را به او دادند،ھا  این خبر شھادت یده بودند؛ وقتیپدرش درجنگ به شھادت رس

ردند کنه است؟ گفتند: الحمدلله خوب است و اشاره چگو ج د: حال رسول خدایپرس
 را ج ن زن رسول خدایا ید، سالم است. وقتیه شما دوست دارک؛ ھمانگونه آنجاست هک
 ٢ز است.یو ناچ کمن اند یبرا  ج زنده بودن رسول خدا با یبتید، گفت: ھر مصید

امبر را به یه افسار اسب پک ساذ به سرعت به طرف سپاه آمد. سعدمادر سعد بن مع
 یو براخوش آمده است  فرمود: ج امبریپ ! مادرم؛ا رسول اللهیدست داشت، گفت: 

بن معاذ  عمروه فرزندش کشد، به او خبر دادند  یکمادر سعد توقف نمود. چون نزد
 د شده است. یشھ

 کوچکبت او را ید، مصیچون شما سالم ھست !رسول خدا یا«ام سعد گفت: 
رد و گفت: کریخ یشھیدان احد دعاھای  خانواده یبرا آنگاه رسول خدا». شمارم می

در  ه ھمه شھداکھم مژده بده  شھدا راھای  ام سعد! تو را مژده باد و خانواده یا«
 ».شود می رفتهیپذ ھایشان ه شفاعتشان، درباره خانوادهک یدر حال ؛ھم ھستند بھشت با

                                                 
 ).۲/۹۸ره ابن ھشام (یس .١
 )۲/۹۹ره ابن ھشام (یس ٢
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فرمود:  ج امبرین. پکبازماندگان شھدا دعا  یرسول خدا! برا یام سعد گفت: ا
و  شان آسان نمایبت را براین و مصکبازماندگان شھدا دور ھای دل ا ازپروردگارا! غم ر«

 ١».مقرر فرما یبازماندگان شھدا، سرپرستان خوب یبرا

 نه یبه مد ج امبریورود پ
نه یامبر به مدیپ یماه شوال سال سوم ھجر ۷شنبه،  یعنی -در شبانگاه ھمان روز

داد و گفت: ل رش را به دخترش فاطمهید، شمشیبازگشت و چون به خانه رس
بن  یعل». بود یر خوبیمن شمش یه بخدا، امروز براک یر را بشوین شمشیا یھا خون«
من  یرا براین، زکز یز تمین را نیرش را به فاطمه داد و گفت: ایز شمشین سطالب یاب

  .بود یر خوبیشمش
ف و ی، سھل بن حنیدیفرمود: اگر تو امروز خوب جنگ یبه عل ج رسول خدا

 ٢ردند.ک یداریدند و پایابودجانه ھم صادقانه جنگ

 نیطرف یها شتهکشمار 
در ؛ اند، ثرشان از انصار بودهکفر و ان ۷۰سپاه اسالم  یشھدا ات،یشتر روایبنا بر ب

ز ینفر ن یکتن از اوس؛  ۲۴تن از خزرج و  ۴۱دند: ینفر از انصار به شھادت رس ۶۵احد 
 دند.یشته شد و چھار مھاجر ھم به شھادت رسکان یھودیاز 

ق و یشمارش دق یتن دانسته است؛ ول ۲۹ن را کیمشرھای  شتهکابن اسحاق، تعداد 
 ۳۷ن، کیمشرھای  شتهکه تعداد کدھد  می تأمل و دقت در مراحل مختلف جنگ نشان

 ٣تن. ۲۹تن بوده است، نه 

 نهیمد حالت آماده باش در
حالت  را با اضطراب و در یشنبه ھشتم شوال سال سوم ھجریکمسلمانان، شب 

 یھا یو ورود ھا راه وھا  وچهکوافر،  یوجود خستگ آماده باش گذراندند، چنانچه با

                                                 
 ).۲/۴۷ه (یره الحلبیالس .١
 )۲/۱۰۰ره ابن ھشام (یس .٢
) و غزوه احد،نوشته محمد ۷/۳۵۱( ی)، فتح البار۱۲۹ -۲/۱۲۲ره ابن ھشام (ینگا:س.٣

 .۲۸۰ -۲۷۸ل، ص یاحمدباشم



 ٣٤٥ جنگ احد

ه کرا نگران بودند یز ردند؛ک می رھبرشان حراست نظر داشتند و از ریامًال زکنه را یمد
 رخ دھد. یاتفاق ناگوار ج آن حضرت ید برایشا

 غزوه حمراء األسد
د یه شاکم داشت یو ب شب را به صبح رساندشه جنگ احد یدر اند ج امبریپ
این  از واند  نبردهای  هخود در احد بھره قابل مالحظ یروزیه از پکنند کر کن فکیمشر
گرفت م ین تصمینند. بنابراکنه حمله یمه راه بازگردند و به مدیمان شوند و از نیپشرو 

ه کن است یا اند، سان نوشتهیره نویه سکفشرده آنچه  د.یب نمایه را تعقکه سپاه مک
، ن فرمانیبا دشمن آماده شوند. ا ییارویرو یه براکرد کن مردم اعالن یب در ج امبریپ

صادر شد.  یشنبه ھشتم شوال سال سوم ھجریکروز  یعنیبامداد روز بعد ازجنگ احد 
 تواند نمی یگریس دک اند، ه در جنگ (احد) حاضر بودهک یسانکجز «فرمود:  ج امبریپ

 ».ھمراه شود با ما
 ھمراه شوم؟ با شما یدھ نمی جازها ایآ !رسول خدا یگفت: ا یعبدالله بن اب

 ر.یفرمود: خ ج امبریپ
ه برداشته بودند و با وجود اضطراب و ک یدیشد یھا زخم رغم یمسلمانان عل

 سبن عبدالله م. جابریع ھستیم و مطیدیره بود، گفتند: شنیه بر آنان چک یھراس
 ینبردھا با شما باشم، ول وھا  ه درتمام صحنهک! من دوست دارم رسول خدا یگفت: ا

م؟ یاید با شما بیدھ می ا اجازهیرده بود. آکدر جنگ احد پدرم مرا نگھبان دخترانش 
 به او اجازه داد. ج رسول خدا

 ،داشت نه قراریمد یلیه در فاصله ھشت مکو مسلمانان تا حمراء االسد  ج امبریپ
 آمد و ج امبرینزد پ یمعبد خزاعآنجا معبد بن ابوش رفتند و آنجا اردو زدند و در یپ

را خزاعه و یامبر بود. زیخواه پریمسلمان نشد، اما خ اند: گفته یمسلمان شد. برخ
د، یه به شما رسک ییھا مصیبتمحمد! به خدا  یگفت: ا ی. ومان بودندیبنوھاشم ھم پ

به تو گرداند؛ را  یت و بھبودیعاف ،ه خداوندکم یگن تمام شد و دوست داریما سن بر
ه کای  هنقش یان برساند و او را از اجرایخود را به ابوسفه کبه او دستور داد  ج امبریپ

 پروراند، باز دارد. می در سر
و  یبه نام روحاء در س یین به جاکیمشر یرا وقتیز بجا بود؛ ج رسول خدا ینگران
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م جز یردکن یارکگر گفتند: یدیکو به  ردندکدند، خود را سرزنش ینه رسیمد یلیشش م
سران  م؛یردکرا به حالشان رھا ھا  آن م ویستکدر ھم شت آنان را کشو ه قدرت وکنیا

م و ید بازگردین بایرو گرد آوردند؛ بنابرایتوانند در برابر ما ن می واند  مسلمانان ھنوز زنده
 م.ینکسره یکارشان را ک

آورد ه برک مطرح شد یسانک یو از سو یبه صورت سطح  شنھاد،ین پیظاھرًا ا
ش یه از بزرگان سپاه قرکه ینداشتند. لذا صفوان بن امن یطرف یاز قدرت رزم یدرست

ه آن کرود  می م آنیرا بید؛ زینکاررا نکن یا :گفت م مخالفت نمود وین تصمیبود، با ا
 ن بار ھمراهیه ھمراه مسلمانان، در جنگ احد حاضر نشده بودند، اک یسانکدسته از 

ه کد یاز شما بوده، بازگرد یروزیه دولت پکشوند و با آنان ھمدست شوند، حال ھا  آن
ت مواجه شد یثرکشنھاد صفوان با مخالفت ایب دشمنتان گردد. پین دولت، نصیمبادا ا

ر که ھنوز لشکن اثنا ینه بازگردند. در ھمیمد یبه سو ،م گرفتندیه تصمکان میرکو لش
د. یان رسانی، خود را به ابوسفیمعبد خزاعنه نشده بود، معبد بن ابویازم مده عکم

 هکد: چه خبر؟ معبد یلذا پرس خبر بود؛ یاز مسلمان شدن معبد، ب انیابوسف
و  محمد :ن گفتید، چنیل نمایه تحمکر مکلش را بر یدیشد یخواست جنگ روان می

ه ھرگز مانند آن را ک یھستند، آن ھم با سپاھ ب شمایرتعقو داند  ارانش به راه افتادهی
احد، با  ه درک یسانکضد شما شعله ور است و آن دسته از  و آتش خشمشان برام  هدیند

 اند، دست داده ه ازک یتیو از بابت موقعاند  وستهیپھا  آن ز بهیآنان ھمراه نشده بودند ن
 نسبت به شما دارند! یرینظ ینه بکیمان ھستند و یدًا پشیشد

 نی؟ معبد گفت: بخدا جز اییگو می ! معلوم است چهیوا یابوسفان گفت: ا
ه ک ینینه را ببیمد رکلش شقراوالنیزود پ یلید، خینه شویمده اگر رھسپار کنم یب نمی

به ایم  م گرفتهیما تصم یان گفت: ولیابوسف ند.یآ می شما ین تپه به سویاز پشت ا
 م.ینکسره یکارشان را کخون یشب یکم و با یثرب باز گردی

نجا یدانم. ا نمی صالح شماار را به کن یرخواه شما ھستم؛ اما ایمعبد گفت: من، خ
ن یه بھترکد و چنان به وحشت افتادند یه از ھم پاشکم و برنامه سپاه میه تصمکبود 

ه سپاه اسالم دست زد تا یعل یروان یز به جنگیان نیدند. ابوسفیه دکراه را فرار به م
له یقباروان کن اثنا به ی، در اانیشینه نجات دھد. قریر مدکاز لشد بتواند خودش را یشا

دارم، اگر آن را به  یغامیان گفت: پینه بود. ابوسفیه عازم مدکس برخوردند یعبدالق
دھم. گفتند: باشد.  می شمش به شماکبار  یکاظ کد، در عوض در بازار عیمحمد برسان
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ارتان کم و یابیارانت بیدوباره به جنگ تو و ایم  م گرفتهید: ما تصمییگفت: به محمد بگو
 م.ینکسره یکرا 

ان را به یام ابوسفیو پ ردکمالقات  ج اروان مزبور در حمراء االسد با رسول خداک
 شان رساند وگفت:یا

مان مسلمانان ین سخنان، بر اید! اما ایاز آنان بترس  اند، ه شما جمع شدهی، علمردم

است  یافکخداوند، ما را : «یعنی حسبنا اهللا و نعم الوکیل)( :لذا مسلمانان، گفتند؛ افزود
 ».ارساز استکن یاو، بھترو 

 رده است.کن ماجرا اشاره یآل عمران به ھم سوره ۱۷۴و  ۱۷۳ات ی، در آخداوند
 روز پس از جنگ احد به حمراءاالسد رفت و سه روز آنجا یک ج رسول خدا

نه برگشت. یدوشنبه، سه شنبه و چھارشنبه و سپس به مد یروزھا یعنی ماند. 
است  یسکن فرد، ھمان یا ردند؛کر یرا دستگ یجمح شت ابوعزهمسلمانان، در راه بازگ

 بر داشت، رسول خدا یادیر بود و دختران زیر شده بود و چون فقیه در جنگ بدر اسک
 یسک ج امبریه پیه علکه آزاد نمود. البته به شرط آنیاو منت گذاشت و او را بدون فد

مردم را توسط  و قبل از جنگ احد ردکانت یابوعزه خ یرا با زبانش نشوراند، ول
 خت.یامبر برانگیاشعارش بر ضد پ

رد و چون کت کشر ج امبریدر جنگ احد بر ضد پ یشتر گذشت، ویه پچنانچ
به خدا «رفت و گفت: ینپذ ج امبریپ یول  عفو نمود، یز تقاضاین بار نیر شد، ایدستگ

مؤمن  گول زدم؛را  )ج : محمد(ییبگو و ید تا بدانجا بروید یه را نخواھکم یگر روید
ا عاصم بن ثابت دستور داد یر ی. آنگاه به زب»شود نمی دهیبار گز سوراخ دو یکاز 

 را بزند. یتاگردن و
ه یمعاو ،رد. اوکه را صادر کاز جاسوسان م یکیم اعدام کح ج ن رسول خدایھمچن

ه، کان مکه مشرک یبن مروان بود. زمان کعبدالمل یمادر جد ،العاص یره بن ابیبن مغ
. رفت و امان خواست سش عثمان بن عفانینزد پسرعمو ی، واحد بازگشتنداز نبرد 

را  او  نه بماند،یمد ش از سه روز دریه اگر بکنیعثمان به او امان داد مشروط بر ا
ن فرد سوء استفاده یا یز به خاطر عثمان به او امان داد، ولین ج امبریپ شت.کخواھند 

سپاه اسالم  یوقت رد. ک یان جاسوسیشیقر یبرانه ماند و یش از سه روز درمدیرد و بک
د بن حارثه و عمار بن یز ج رسول خدا .ردک ره فراریه بن مغینه برگشت، معاویبه مد
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ردند، در کر یره را دستگیه بن مغیه معاوکن یب او فرستاد. آن دو، ھمیاسر را به تعقی
 یه بخشکبل ست؛نبوده ا یه حمراءاالسد، غزوه مستقلکست ین کیشتند. شکجا او را 

ن سئوال یرود. البته ا می احد بشمارھای  ه از صحنهکا متمم آن است یاز جنگ احد و 
 ست؟کیروز جنگ احد یه پکوجود داشته و دارد 

 بر آنان ان بود وکاز آن مشر ینظام یدرمورد مرحله دوم جنگ، برتر کبدون ش
دند یمتحمل گرد یسخت یو مال ی، خسارات جاندان جنگ مسلط شدند و مسلمانانیم
ان نواخته شد، کختند و طبل جنگ به نفع مشریدان نبرد گریازم  ازمسلمانان، یگروھ و

توان سلطه موقت  نمی ه بر اساس آنکز وجود دارد ین یگریل دین حال مسایاما با ا
ان نتوانستند کد مشریرد. بدون تردکر ی، تعبیروزیدان نبرد را با عنوان پیم فار برک

، ختیھرچند صفوف مسلمانان، در ھم رن یند؛ ھمچنیمسلمانان را اشغال نمااردوگاه 
دان نبرد، تن ندادند و آنقدر مقاومت یاز مسلمانان به فرار از م یادیاما باز ھم تعداد ز

ان اسالم در ین، سپاھی. عالوه بر اجمع شدند یدر اطراف مقر فرماندھ هکنیردند تا اک
د یب نمایه، آنان را تعقکر مکه لشکقرار نگرفتند  یتیاز مراحل جنگ، در وضع یکچ یھ

دست  یمتیچ غنیان به ھکامد و مشریفار درنکز به اسارت یاز مسلمانان ن یکچ یو ھ
بر عادت  ابند و بنایدست  ین نتوانستند به مرحله سومکیه مشرکنیما اکافتند، ین

ه کبل بمانند؛ نبرد دانیان جنگ در میا سه روز پس از پایروز آن زمان، دو یان پیسپاھ
ه شدند. کنمودند و عازم م کردند، صحنه را ترک یروزیه احساس پکبالفاصله پس از آن

 نند.ک کدان جنگ را تریه مسلمانان مکنیآن ھم قبل از ا
به  ردندکش جرأت نیان قریسپاھ ینبود، ول ینه فاصله چندانیه تا مدکبا آن یحت

ان مسلمانان بپردازند، آن ھم در کودکن و نند و به چپاول اموال و زناکنه حمله یمد
نه حضور یز درمدین یرزم یروھایشان باز بود و نینه به رویمدھای  ه دروازهک یطیشرا

 نداشتند. 
ان بدست آورده بودند، فقط یشیه آنچه قرکند ک می ن را ثابتین مسائل، ایھمه ا

 ین حال از نابودینند و در عکن وارد یمسلم بر یه موفق شدند خساراتکبود  یفرصت
با  یگاھ زیروز نیان فاتح و پیاز سپاھ یاریر اسالم، ناتوان ماندند. بسکامل لشک

 یزین چی، اما چنشوند می انان در جنگ احد، مواجهھمچون خسارات مسلم یخسارات
 ست.یطرف مقابل ن یروزیپ یھرگز به معنا

را او وحشت یز است؛دان جنگ یم انگر فرار ازی، بینیعقب نش یان برایعجله ابوسف



 ٣٤٩ جنگ احد

ش را به دنبال داشته باشد و یست قرکه اگرجنگ، وارد مرحله سوم شود، شکداشت 
ان در غزوه یابوسف یریگدر موضع یه تأملکگردد  می ما روشنتر یبرا ین مطلب، زمانیا

جنگ  یکن جنگ، یه اکجه گرفت یتوان نت می بین ترتیم. بدیحمراء االسد داشته باش
 ییھا انیافتند و زیدست  ییھا موفقیتن به یاز طرف یکه است و ھر افته بودیان نیپا
ردند و اردوگاه خود را در کن کدان را تریاز دو گروه، م یکچ یمتحمل شدند و ھ زین

 افته است.یان نیجنگ پا یک ین، معنایار دشمن نگذاشتند و ایاخت

ْ ِ� ﴿ د:یفرما می ته،کن نیقرآن با اشاره به ھم إِن تَُ�ونُواْ  ۡلَقۡوِم� ٱ بۡتَِغآءِ ٱَوَ� تَِهُنوا
لَُموَنۖ َوتَرُۡجوَن ِمَن 

ۡ
لَُموَن َكَما تَ�

ۡ
ُهۡم يَ� لَُموَن فَإِ�َّ

ۡ
ِ ٱتَ� : یعنی ]۱۰۴نساء: [ال ﴾َما َ� يَرُۡجوَنۗ  �َّ
د، آنان یشک می اگر شما (از جنگ و جراحات) درد د؛ینکن یافر)، سستکقوم ( یجستجو در«

ه کد یدار یدیه) شما به خداوند، امک یبرند، (در حال می شند و رنجک می ھم مثل شما درد
 ».آنان ندارند

توان  میاین رو  سپاه را در جراحات واردآمده مشابه دانسته است؛ ازخداوند، ھر دو 
 یت ھر دو سپاه متشابه بوده است و ھردو گروه در حالیه موقعکجه گرفت ینت

 بودند. روز نشدهیه عمًال غالب و پکبازگشتند 

 قرآن از جنگ احد یلیگزارش تحل
ن جنگ یه بر تمام مراحل مھم اکنازل شد ای  هات قرآن بگونیپس از جنگ احد آ

د یه به تلفات شدکرا  یقرار داد و عوامل یمورد بررس ند و ھمه مراحل راکپرتو اف
ان یه ھمچنان در مکپرداخت  یان نقاط ضعفید، برشمرد و به بیمسلمانان انجام

ساز وجود حساس و سرنوشت  یھا تیموقع در یفه شناسیمسلمانان در قبال وظ
س جامعه یستأ یه با اھداف واالکرا بر شمرد  ییھا کاستی ن حالیداشت و درع

ده یممتاز و برگز یبنده امتیه اصًال زکرا  ییھا کاستی در تعارض بود؛ آن ھم یسالما
 ست.ین

شان یدرون یرسوا نمود و پرده از دشمن را رد و آنانکان یقرآن، موضع منافقان را ب
ه در قلوب کپرداخت  یشبھات یینسبت به خداو رسول برداشت و ھمزمان به پاسخگو

ان یھودیمنافقان و ھای  و وسوسه ھا افکنی ز شبھهید آمده بود و نیپد مانیافراد سست ا
 ان نمود.ین جنگ را بیا یو اھداف و دستاوردھا ھا حکمت را پاسخ گفت و

ن یه از این آیه در نخستکه از سوره آل عمران نازل شد یدرباره جنگ احد، شصت آ
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ۡهلَِك ُ�َبّوُِئ ﴿ شود: می ن جنگ، خاطرنشانین مرحله ایمجموعه، اول
َ
�ۡذ َغَدۡوَت ِمۡن أ

از نزد خانواده ات  ،ه بامدادانک یوھنگام«: یعنی .]۱۲۱آل عمران: [ ﴾َمَ�ٰعَِد لِۡلقَِتاِل�  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱ
 ».یردکمسلمانان آماده  یجنگ را برا یھا پایگاهو  یرون شدیب

ن جنگ یا یھا حکمت ج ویاز نتا یل جامعی، تحلز خداوندین مجموعه نیان ایدر پا

ا َ�َن ﴿ د:یفرما می را ارائه ُ ٱمَّ ٰ يَِمَ�  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱِ�ََذَر  �َّ نتُۡم َعلَۡيهِ َح�َّ
َ
ٓ أ ٰ َما  ۡ�َبِيَث ٱَ�َ

ّيِِب� ٱِمَن  ُ ٱَوَما َ�َن  لطَّ َ ٱَوَ�ِٰ�نَّ  ۡلَغۡيبِ ٱِ�ُۡطلَِعُ�ۡم َ�َ  �َّ َمن  ۦَ�َۡتِ� مِن رُُّسلِهِ  �َّ
ِ  َٔ �ََشآُءۖ َ�  ِ ٱاِمُنواْ ب ۡجٌر َعِظيٞم  ۦۚ لِهِ َورُسُ  �َّ

َ
  .]۱۷۹آل عمران: [ ﴾١٧٩�ن تُۡؤِمُنواْ َوَ�تَُّقواْ فَلَُ�ۡم أ

 ه شماکه مؤمنان را به ھمان صورت کن نبوده یا )خدا برسنت مومنان! یا«(: یعنی
ه که حال خود واگذارد، بلستند) بید (و مؤمن و منافق شما مخلوطند و از ھم جدا نیھست

سازد و  می جدا ک) پامِن را از(مؤ ک) ناپال جھاد، منافِق یاز قب یسخت یشامدھایبا پخداوند(
ان یخداوند، از م ی؛ ولب مطلع سازدیغ ه شما را برکن نبوده ین سنت خدا) بر ای(ھمچن

مان یا د و اگریاوریمان بیامبرانش ای. پس به خدا و پندیگز یه را بخواھد، برمکبران ھرغمیپ
 ».، از آن شما خواھد بودیزرگد، پاداش بینکشه ید و تقوا پیاوریب

 جنگ احد یدستاوردها
 ١دارد. ین باره بحث گسترده ومفصلیم در ایابن ق

و آنچه مسلمانان بدان مبتال  ند: درداستان احدیگو می ابن حجر گفته است: علما
ه به مسلمانان کنینھفته است؛ از جمله ا یو مسائل مھم یربان یھا حکمت شدند،

دست زدن به موارد  ینشان شده و آنان از زشتو رسول خاطر از خدا یفرجام بد نافرمان
راندازان در انجام یت یوتاھکن موضوع در یافتند. چنانچه ایاطالع  شده، ینھ

ته کن نیه اکن بود یاحد ا یھا حکمت از یکین ید. ھمچنیدا گردیتشان، ھویمأمور
ش سربلند یوته آزمااز بشوند و  می شی، معموًال آزمایامبران الھیه پکروشن گردد 

روز یشه پی، ھمامبرانیاگر پ هکن است ی، این سنت الھیمت اک. حندیآ می رونیب
 ستند و ازیقت مؤمن نیه درحقکگنجانند  میھا  آن روانیخود را در زمره پ یسانک شوند،

ست کشه شین اگر ھمینند. ھمچنک می یکن نزدیغرض خود را به مؤمنان راست یرو
ه در کنست یمت، اکح ین تقاضایبنابرا شود؛ نمی ھدف بعثت برآوردهباز ھم د، نبخور
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ان و یوجود داشته باشد تا راستگوو توامان ھمواره  یروزیست و پکآنان ش یزندگ
 ان ازھم بازشناخته شوند.یدروغگو

ده منافقان برمال شد و مسلمانان یش آمدن جنگ احد، نفاق پوشین سان با پیبد
 ید برایز دارند و باین یو داخل یدشمن خانگای  هعد خود، ه درمقابل کافتند یدر
 ھمواره آماده باشند.ھا  آن با ییارویرو

 یروزیر افتادن پیه به تأخکن است یان شد، ایه در جنگ احد نماک یگریمت دکح
دارد.  می باز یشکسازد و انسان را از سر می ش انسان را رامکت، نفس سریو موفق

 یتاب یصدا و بمنافقان سر و  یردند، ولک ییباکیش احد شیچنانچه مؤمنان درآزما
 و ھا مقامندگان مؤمنش چنان ب یه خداوند، براکن بود ی، اگریمت دکنمودند. ح

 یخدااین رو  باشد و از می تر از اعمالشانافر یلیه خکده ید کرا تدار ییھا پاداش
ن ید تا بندگانش بدنک می جادیبندگانش ا یرا برا یختش و سیآزماھای  نهیمتعال، زم

یی ھا سختی آنابند؛ شھادت از یواال دست  یھا پاداش و ھا مقامبه آن  بتوانند ،قیطر
ن خداوند، ھرگاه اراده یرساند. ھمچن می بس واال یگاھیه دوستان خدا را به جاکاست 
ه دشمنانش به خاطر کآورد  می را فراھمھایی  نهیند، زمکدشمنانش را ب ینابود

 ن سان خداوند، دری، مستحق عذاب بشوند. بدیالھ یایت و آزار اولیو اذ یشکسر
 قرار داد. یفار را در آستانه نابودکد و یجنگ احد، مؤمنان را بخش ۀجینت





 

 

 احد تا احزاب از

در بدر بدست آورده  هکت مسلمانان گذاشت کبر شو یر بدیز احد تاثیحادثه غم انگ
ه از ک یاسته شد و ھراسکدگان مردم ید قدرت مسلمانان در ب ازین ترتیبودند. بد

و  یالت داخلکان افتاده بود، رخت بر بست و مشکفار و مشرکمجاھدان اسالم در دل 
رد و کنه را احاطه یافت و انواع خطرات، از ھر سو، مدیش یمسلمانان افزا یخارج

را  ج امبرین و پیخودشان با اسالم و مسلم یندشم ،نانیو صحرانش ان و منافقانیھودی
م گرفتند ین خنجر بزنند و تصمیه از پشت به مسلمکصدد برآمدند  ار ساختند و درکآش
 نند.کن کشه ین ببرند و درخت جوان اسالم را ریه مسلمانان را از بک

نند کنه حمله یمد ه بهکاسد آماده شدند  یمتر از دو ماه پس از جنگ احد، بنکدر 
 یرنگیله عضل و قاره دست به نیدو قب ین در ماه صفر سال چھارم ھجریو پس از ا

 را به شھادت رساندند و در ج امبریاران پین یده نفر از بھترآن، جه یه در نتکزدند 
جه ھفتاد نفر یه در نتکگر زدند یدای  هسیعامر دست به دسه بنوکھمان ماه صفر بود 

) ان (بئر معونهیبه جرز، ین حادثه غم انگیدند؛ ایبه شھادت رس ج برامیاران پیاز 
ز به صراحت نسبت به مسلمانان اظھار یر نینضن مدت بنویطول ا در .مشھور است

 یرا طراح ج امبریسه قتل پیول سال چھارم، دسع االیه در ربکنیردند تا اک یدشمن
 یاالول سال چھارم ھجر یه درجمادکز چنان گستاخ شدند یغطفان ن یردند. بنک

 نه را نمودند.یآھنگ حمله به مد
معرض  آنان را از ھر سو در ن در جنگ احد از دست داده بودند،یه مسلمک یتکشو

جھت  ج امبرینش پیمت و بکح یگوناگون قرار داده بود، ول یدھایخطرات و تھد
آنان بازگرداند و  ن را دوباره بهیت از دست رفته مسلمکبت و شویرداد تا ھییامواج را تغ

 ببخشد.ای  هشان مجد و عظمت تازیبه ا
ه دشمن را تا حمراء االسد کن بود ین ھدف ایا یبرا ج امبریپ ین اقدام عملیاول

ت از دست رفته را به مسلمانان کن شویاز ا یادین سان مقدار زیو بد ردکب یتعق
اس افتادند. سپس ، در ھران و منافقانیھودیگر، ید یه بارکای  هبازگرداند، بگون

ھا  آن ن بهیبت مسلمیه باعث شد ھکدست زد  یاپیپ ینظامھای  ه مانورب جامبریپ
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 افزوده شود.ھا  آن تکه بر مجد و شوکبازگردد و بل

 سلمه یه ابیسر
مه یاسد بن خز یردند، بنکام یه مسلمانان قی، عله بعد از جنگ احدک یگروھن یاول

فه یطا ، به اتفاقلدیطلحه و سلمه پسران خو هکد یرسخبر  ج رمکبودند. به رسول ا
خوانند.  می مه را به جنگ با مسلمانان فرایاسد بن خزبنی  ھمراھانشان، ریخود و سا

 یو انصار را به فرماندھ نیصد و پنجاه تن از مھاجریکشامل ای  هیز سرین ج امبریپ
اول دست به چپه کش از آنیل نمود تا صفوفشان را پیاسد گس یار بنیبه د سابوسلمه

افتند و بدون یدست  ی، به شتران و گوسفندان فراواننند. مسلمانانکبزنند، درھم ش
 نه بازگشتند.یمت و به سالمت، به مدیدھد، با غن ی، رویه جنگکآن

، اعزام شد. ابوسلمه در جنگ احد، ی، درآغاز ماه محرم سال چھارم ھجرهین سریا
 ،اثر آن رد و برکاسد، سر باز  یار بنیاز در بازگشت یه در مسکبرداشته بود یجراحت

 ١ا رفت.ی، از دنیه وکد یشکن یطول

 سیه عبدالله بن انیسر
ه کنید دال بر اینه رسیبه مد یاخبار یدر روز پنجم ماه محرم سال چھارم ھجر

ز ین ج امبریند؛ پک می آماده ج امبریجنگ با پ یخودش را برا یلیان ھذیخالد بن سف
 او فرستاد. ینابود یرا برا سسیعبدالله بن ان

ه ھفت روز از ماه ک ینشد و سپس در حال یعبدالله رفت و تا ھجده شب از او خبر
. گذاشت ج امبریپ یو سر خالد را جلو مانده بود، با سرخالد بازگشتیباقمحرم 

 امت.ین من و تو در روز قیباشد بای  هن نشانیبه او داد و گفت: ا ییعصا جامبریپ
 ٢فنش بگذارند.که آن را در کرد کت یگام وفاتش، وصھن سعبدالله

 عیرج یماجرا
نه آمدند و از رسول یل عضل و قاره به مدیاز قبا یگروھ یماه صفر چھارم ھجر در

ن با یام دکآموزش قرآن و اح یارانش را برایه چند تن از کدرخواست نمودند  ج خدا
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ت ابن یرده است. به رواکدا ینفوذ پ آنان  انیم ه اسالم، درک ردندکآنان بفرستد و اظھار 
رحمه الله، آورده  یبخار شان فرستاد.یارانش را ھمراه ایشش تن از  ج امبریاسحاق، پ

 ن افراد ھمراه شدند.یبا ا ه ده تن از اصحابک
ن گروه بوده است و امام یر ایام سیمرثد غنو ید: مرثد بن ابیگو می ابن اسحاق

ن گروه ده نفره، عاصم بن ثابت، جد عاصم بن عمر بن یه فرمانده اکسد: ینو می یبخار
 خطاب بوده است.

ه مسلمانان، یان را بر علیلح یل به نام بنیاز ھذای  هفیدند، طایرس ١عیبه رج یوقت
ردند و خود کت کرانداز به دنبال آنان حریصد تیکز با یان نیلح یخواستند. بن کمکبه 

رفتند. دشمن، آنان را ای  هبر فراز تپ ج رسول خدا یئت اعزامیرساندند. ھھا  آن را به
 د، قولیم شوید و تسلییاین بییرد و گفت: اگر بدون مقاومت، از تپه پاکمحاصره 

 م.یشکاز شما را ن یکچ یه ھکم یدھ می
ر ی، با تتن از آنان ۷ه کم نشدند تا آنیح دادند و تسلیارانش مرگ را ترجیاما عاصم و 
ھا  یلیگر ھذیماند. بار د یگر باقینفر د یکد بن دثنه و ی، زبیدند و خبیبه شھادت رس

را ھا  آن ند،یم نمایه اگر خود را تسلکم شوند و وعده دادند یه تسلکاز آنان خواستند 
 شت.کنخواھند 
 ردند وکر یآنان را دستگ ،م شدند،اما بالفاصله افراد دشمنین سه نفر، تسلیلذا ا

 –د را بستند، آن نفر سوم یب و زیخب یشان بستند، وقتیمانھاکرا با طناب و بند ھا  آن
انت ین، آغاز خیم نشد و گفت: ایتسل -عبدالله بن طارق بوده است یتیه طبق رواک

ز به شھادت یجه او را نیرد، درنتکم شود، قبول نیه تسلکردند کاست، لذا ھر چه تالش 
شته بودند، کش را یان قرکاز مشر یادیه درجنگ بدر تعداد زکد را یبب و زیرساندند. خ
 ش فروختند.یه بردند و به قرکبا خود به م
ب یشتن او، اتفاق نمودند، لذا خبک، بریردند و پس از مدتک یب را زندانیآنان خب
ه من کد ینکه شما گمان کرفت  نمی م آنیو گفت: سوگندبه خدا اگر ب نمازخواند

 دادم. می را طولن نمازم یش از ایخوانم، حتمًا ب می ازترس مرگ نماز
 از یکچ یا! ھیخدا« رد و گفت: کچوبه دار بردند، دعا  یرا به پا سبیخب یوقت

 ».مگذار یاز آنان را باق ین و احدکھا را نابود  آن نداز و ھمهیرا از قلم مھا  این

                                                 
 ان رابغ و جده.یه حجاز و میل، درناحیبود از آِن ھذ ینام آب ،عیرج .١
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 :ن شعر را سرودیو سپس ا

 ألبــــواولقــــد أمجــــع األحــــزاب حــــويل 
 

ــــــائلهم   ــــــعوقب ــــــتجمعوا كــــــل جمم  اس
 

ــــــاءهم و ــــــوا أبن ــــــد قرب ــــــاءهموق  نس
 

 قربـــــت مـــــن جـــــذعٍ طويـــــلٍ ممنــــــعو 
 

 إيل اهللا أشــــــكوغربتي بعـــــــد كربتـــــــي
 

ــــجعي  ــــد مض ــــزاب يل عن ــــامجع األح  وم
 

 املــــوت دونــــهووقــــد خــــريوين الكفــــر 
 

 فقــــد ذرفــــت عينــــاي مــــن غــــري مــــدمع 
 

ـــراد يب  فـــذا العـــرش صـــربين عـــيل مـــا ي
 

ــي   ــعوا حلم ــد بض ــيوفق ــؤس مطمع ــد ب  ق
 

 أقتـــــل مســـــلامً ولســـــت أبـــــايل حـــــني 
 

 عـــــيل أي شـــــق كـــــان يف اهللا مضـــــجعي 
 

 إن يشــــــــأووذلــــــــك يف ذات األلــــــــه 
 

ـــــــل  ـــــــيل أوصـــــــال ش ـــــــارك ع  ممزعويب
 

رده کزدعوت یله خود را نیو قوم و قب اند ، در اطرافم جمع شدهھا گروه تمام: «یعنی
 اند. ،گرد آوردهیو ھمه رادر مجمع بزرگ

 یکبلند نزد یتنه خرما یکو مرابه اند  ردهک یکزنان و فرزندانشان را به من نزد
 ندارد. یبه آن دسترس یسکه کاند  نموده

ه کنیبرم و از ا می تیاکو اندوه خود، به خداوندش ییو از تنھا یسک یاز ب
 اند. آمده نار بسترمرگم فراھمکدر  یادیزھای  سهیدس

تنم را  یھا گوشت هکبا بگردان کیشھا  آن صاحب عرش! مرا در برابر قصد سوء یا
فر و کن یفار، مرا بکه کچرا افته است.یان یپا ید من به زندگیو اماند  ردهکه که تکت

ه مسلمان ک یاما وقت ان است.ی، گرکیچ اشیھ یو چشمانم باند  ردهکر ی، مخمرگ
 ،شته شو؛کفتم و در راه خدا یخود ب ین پھلویدامکه بر کندارم  کیشوم، با می شتهک

خته یو مفاصل از ھم گس ین اندام متالشیبخواھد ا است و اگر ھمه به خاطر خداھا  این
 ».گرداند می کرا مبار

را بخدا و ت :در ھمین لحظات حساس بود که ابوسفیان رو به خبیب کرد و گفت
به جای تو بود و تو، در بین  )ج (دھم، آیا راضی ھستی که ھم اکنون محمد می سوگند

 اھل و خانواده ات بودی؟
گفت: به خدا سوگند، راضی نیستم در جایی که ھم اکنون محمد  در پاسخ خبیب

 باشم!ام  هخاری به پایش فرو رود و من نزد خانواد ،نشسته است
اعدام شد و کسی مأمور نگھبانی از جسد وی گردید. اما شب  سپس از این خبیب
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و با ، جسد خبیب را از دار پایین آورد بن امیه ضمری سر رسید و با حیله ھنگام عمرو
ب در یرا خبی؛ زبود س، متولی قتل خبیبد و آن را دفن کرد. عقبه بن حارثخود بر

، خبیب اولین کسی بود که عقبه را کشته بود. به روایت صحیحجنگ بدر، حارث پدر 
، خوشه انگوری در ھمچنین در زمان اسارتشقبل از اعدامش دو رکعت نماز خواند؛ و 

ای  ه، ھیچ میوتمام مکهحالی که در آن زمان در  خورد، در می دستش دیدند که از آن
 شد. نمی یافت

 ، او را کشت.بن امیه خرید و به قصاص خون پدرشرا نیز صفوان  سزید بن دثنه
. لذا قریشیان از بنی ھذیل خواستند که یکی از سران قریش را کشته بود سعاصم

خواسته بودند؛ ولی سرش را بخشی از بدنش را به عنوان نشانی بیاورند. در روایتی 
ه بیفکنند و نگذارند یسا س، زنبورانی را فرستاد تا ھمانند چتری بر جسد عاصمخداوند

نرسید و  س، به پیکرش برسد. در نتیجه دست دشمنان به پیکر عاصمدست دشمنان
چ مشرکی به او یبا خدا عھد بسته بود که دست ھ سآنان دست خالی برگشتند. عاصم

 سبه عمر فاروق سچ مشرکی دست نزند. وقتی ماجرای عاصمنرسد و او نیز به ھی
که  کند؛ ھمانطور می را حتی پس از مرگ ھم حفظ من، بنده مؤ، گفت: خداوندرسید

  ١نماید. می در زندگیش حفظ

  حادثه غم انگیز بئر معونه
ه وقوع ناگوارتر از حادثه رجیع بای  هدر ھمان ماه صفر سال چھارم بود که حادث

بئر معونه بود که خالصه رویدادش، از این قرار  ، واقعهاین فاجعه جانگدازپیوست. 
 است:

آمد؛  ج ، به مدینه و نزد رسول خدابن مالک که نیزه باز مشھوری بود ابوبراء عامر
را ناامید ھم نکرد؛  ج ؛ اما او نپذیرفت و آن حضرتم دعوت داداو را به اسال ج پیامبر

فرستادی تا مردم آن سرزمین را  می ز یارانت را به نجدای کاش چند تن ا« :بلکه گفت
 فرمود: ج رسول اکرم» دعوت دھند. امید بسیاری ھست که مردم نجد، ایمان بیاورند.

 را امانھا  آن ،ابوبراء گفت: من» د کنند.بیم آن دارم که ساکنان نجد، یارانم را نابو«
 دھم. می

                                                 
 ).۵۸۵و ۲/۵۶۸)؛ صحیح بخاری(۲/۱۰۹\)؛ زاد المعاد (۱۷۹-۲/۱۶۹سیره ابن ھشام ( ١



 ج سیرت رسول اکرم  ٣٥٨

ما روایت صحیح ھمراه ابوبراء فرستاد. ا نفر را به ۴۰ ج گوید: پیامبر می ابن اسحاق
از بنی  یکیرا که  سنفر را فرستاده است، و منذر بن عمرو ۷۰ ج این است که پیامبر
ر تعیین نمود. افراد این بود، به عنوان امی» شیفته و ھم آغوش مرگ«ساعده و ملقب به 

 روزھا به جمع آوری، از بزرگان و نخبگان و دانشمندان و قاریان قرآن بودند که گروه
را ھا  شب کردند و می ، غذا تھیهھا، برای اصحاب صّفه پرداختند و از پول ھیزم می ھیزم

گذراندند. آنان رفتند تا به جایی به نام بئر معونه رسیدند که  می به آموزش قرآن و نماز
نامه  ادر ام سلیم را بامحل سکونت بنی عامر و بنی سلیم بود. آنگاه حرام بن ملحان بر

فرستادند؛ عامر بدون اینکه به نامه توجه  -دشمن خدا ñنزد عامر بن طفیل  پیامبر،
کند، به فردی دستور داد که با نیزه و از پشت حرام بن ملحان را بکشد، وقتی چشم 

سوگند به خدا که رستگار  !: الله اکبریش افتاد، گفتھا خون به سحرام بن ملحان
 شدم.

را نیز بکشند؛  ج خواست که بقیه یاران پیامبراش  از قبیله ، عامر،دشمن خداآنگاه 
داده بود، نپذیرفتند؛ لذا عامر بن  ج امبریاران پیآنان به خاطر امانی که ابوبراء به  یول

، ند؛ سه طایفه بنی سلیم یعنی عصیهسلیم خواست که با او ھمکاری کنطفیل از بنو
 ج او ھمکاری کردند و یاران پیامبر با رعل و ذکوان، خواسته دشمن خدا را پذیرفتند و

که زخمی  ست رساندند جز کعب بن زید بن نجاررا محاصره نمودند و ھمه را به شھاد
؛ وی به مدینه بازگشت و بعدھا در جنگ خندق در میان کشتگان بود و زنده ماند شد و

 به شھادت رسید.
، با گروھی از ه بن عامرمیه ضمری و منذر بن عقبی عمرو بن اھا نام دو نفر دیگر به

که یاران پیامبر  باالی محلی زدند که دیدند پرندگان بر می مسلمانان در صحرا گشت
، با مشرکین جنگید و . بنابراین منذر به ھمراه یارانشچرخند می ،شھید شده بودند

، از قبیله یه اسیر شد و ھمین که فھمیدند اوخودش و یارانش کشته شدند. عمرو بن ام
، را بابت نذری که مادرش کرده بود را تراشید تا اواش  موھای پیشانی ،ست، عامرمضر ا

 آزاد نماید.
تن از مسلمانان  ۷۰بن امیه ضمری، خبر این مصیبت بزرگ مبنی بر شھادت  عمرو

البته با این تفاوت که آنان در  جنگ احد بود؛را به مدینه رساند که یادآور مصائب 
 به دنبال یک دسیسه به شھادت رسیدند.  ھا، این ند ودان نبرد کشته شده بودمی
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 عمرو در راه مدینه، در جایی بنام قرقره در وادی قنات، زیر سایه درختی بار
انداخت تا استراحت کند؛ دو نفر از بنی کالب برای استراحت اطراق کردند و ھمین 

دا گرفته باشد که خوابیدند، عمرو ھر دو را کشت تا بدین وسیله انتقامی از خون شھ
 امان نامه داشتند. ج از رسول خداھا  این بی خبر از اینکه

کسانی را « فرمودند: ج باز گفت که چه کرده است. پیامبر ج عمرو به رسول خدا
جمع آوری خونبھای به  ج رسول اکرم» ھای آنان را بپردازم.کشتی که من باید خونب

 ١پیمانان یھودیش پرداخت.، از میان مسلمانان و ھم آن دو مردکالبی
، به آن خواھیم نی نضیر گردید که در صفحات آیندهزمینه ساز غزوه ب ،این مسأله

 پرداخت.
به خاطر این رویداد غم انگیز و نیز به خاطر حادثه جانگداز رجیع که  ج رسول خدا

، وجود ایشان را فرا و غم و اندوه ٢در فاصله چند روز اتفاق افتاد، سخت غمگین شد
ند و اصحابش را به طوایفی را که به ایشان نیزنگ زد ،ج تا آنجا که آن حضرت ٣گرفت

 .، نفرین کردشھادت رساندند
رعل، ذکوان، لحیان  ، طوایفسی روز در نماز صبح ج گوید: رسول خدا می سانس

» ند.طایفه عصیه، معصیت خدا و رسول را کرد« فرمود: می کرد و می و عصیه را نفرین
خواندیم  می قرآن کریم را نازل فرمود که ما آن را عباراتی از متعال، در این بارهخداوند 

 ٤، آن قنوت را ترک کرد.ج و بعدھا منسوخ شد. پس از آن رسول خدا

 رینض یغزوه بن
رتی که از اسالم و چنانکه پیشتر گفتیم، یھودیان ھمیشه در آتش کینه و نف

کردند و با  می جنگ نبودند، توطئه ؛ ولی چون اھلسوختند می مسلمین داشتند،
دادند که دشمن اسالم و مسلمانان ھستند. لذا به انواع و اقسام  می صراحت تمام نشان
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کردند. این در حالی بود که با  نمی زدند، اما ھیچگاه اقدام به جنگ می نیرنگ دست
ان را ، آنای بنی قینقاع و قتل کعب بن اشرفھم پیمان نیز بودند. ماجر ،مسلمانان

 ، فرو برد.را به آرامش و سکوتھا  آن رساند وت
پس از جنگ احد آنان دوباره جرأت پیدا کردند و دست به نیرنگ و توطئه زدند و 

 ١پنھانی با منافقان و اھل مکه رابطه برقرار نمودند و برضد مسلمانان وارد عمل شدند.
یز بئر معونه و رجیع یبایی ورزید تا اینکه دو حادثه غم انگکھمچنان ش ج پیامبر

جایی رسید که دسیسه  تر شدند و کارشان بهوع پیوست؛ از آن پس یھودیان گساخبوق
را طراحی کردند. جریان از این قرار بود که پیامبر با تعدادی از یارانش  ج ترور پیامبر

در ھا  آن داد فیما بیناز آنان خواستند که به موجب قرارنزد یھود بنونضیر رفتند و 
بن امیه کشته شده بودند،  خونبھای آن دو نفری که از قبیله کالب بوسیله عمرو

 ؛ با شما ھمکاریندارد ید. بنی نضیر گفتند: اشکالھمکاری نمایند و کمک مالی کنن
در کنار دیوار  ج کنیم؛ اینجا منتظر باشید تا کارتان را راه بیندازیم. رسول خدا می

عمر،  ،، به وعده خود عمل کنند. ابوبکرشست تا یھودیانبه انتظار ن ھایشان یکی از خانه
از صحابه با آن حضرت، ھمراه بودند. یھودیان با ھم خلوت کردند  یعلی و تعداد

وگفتند: فرصتی بھتر از این پیدا نخواھد شد. شیطان نیز بخت سیاھی را که در 
را به  ج رسول خدادست به دست ھم دادند تا انتظارشان بود، زیبا جلوه داد؛ بنابراین 

رود و این سنگ آسیاب را بر  می قتل برسانند. گفتند: چه کسی از دیوار این خانه باال
بن جحاش  آنان عمروترین  کند؟ بدبخت می اندازد و کارش را یکسره می سر محمد

خبر  داوطلب شد. سالم بن مشکم گفت: این کار را نکنید؛ زیرا سوگند به خدا به او
 با محمد ھم پیمانیم و این خالف قانون پیمان است. ، ما،گذشته از اینشود و  می داده

بدبخت تصمیم گرفته بودند که نقشه شومشان را عملی کنند. ھای  ولی بیچاره
گاه نمود؛ پیامبر ج پیامبر ،جبرئیل بالفاصله از  ج را در ھمان دم از توطئه آنان آ

پیامبر به دنبال وی راه افتادند جایش برخاست و به سرعت به سوی مدینه رفت. یاران 
! چنان از جای برخاستید و به رساندند و پرسیدند: ای رسول خدا و خودشان را به او

 راه افتادید که ما متوجه نشدیم!
 ،آنان را از سوء قصد بنی نضیر باخبر نمود. چیزی نگذشت که رسول خدا ج پیامبر
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ز مدینه بیرون بروید و را فرستاد تا به بنی نضیر اعالن نماید: باید ا سمحمد بن مسلمه
دارید  ، دیگر نباید احدی از شما در این شھر سکونت کند. ده روز ھم مھلتاز این پس

دیان خواھیم زد. یھو گردناو را ، و ھرکس که پس از این مھلت، در مدینه مانده باشد
نمودندکه  می ودشان را برای رفتن آماده، خجز بیرون رفتن نداشتندای  هکه چار

؛ زیرا من دو ھزار مرد نزد آنان فرستاد که بیرون نشوید ، کسی راعبدالله بن ابی منافق
ز شما جانفشانی رزمی تحت فرمان دارم که به قلعه ھایتان خواھند آمد و در دفاع ا

گر شما را بیرون ا«کند که گفتند:  می نافقان اشاره، به این گفته مخواھند کرد. قرآن
س در ارتباط با شما فرمان کچیھکردند، ما نیز ھمراه شما بیرون خواھیم شد و از 

 ١»نخواھیم برد و اگر با شما کار زار کردند، شما را یاری خواھیم کرد.
چنان ھم پیمان ن گفت: بنی قریظه و غطفان نیز ھمعبدالله بن ابی ھمچنین به آنا
واھند کرد. بدین ترتیب اعتماد به نفس یھودیان به شما ھستند و با شما ھمکاری خ
مقابله کنند.  ج شد و تصمیم گرفتند که با پیامبر آنان بازگشت و تصمیم آنان عوض

، حیی بن اخطب به وعده منافقان دل بست و برای پیامبر پیام فرستاد رئیس یھودیان
ی نیست که این خواھی بکن. شک می رویم؛ ھر چه نمی که ما از خانه ھایمان بیرون

حساس، درگیری با ھمه این  پیام بر مسلمانان گران تمام شد؛ زیرا در آن دوران
 ، عاری از پیامدھای ناگوار نبود؛ مسلمانان به چشم خود درنده خویی اعراب رادشمنان

 ،کردند و از سوی دیگر می دیدندو حوادث فاجعه آمیز رجیع و بئر معونه را مشاھده می
 ، بعید به نظرند بودند که احتمال تسلیم شدنشانیھودیان بنی نضیر آنقدر توانم

ز داد. با این حال، شرایط قبل و بعد ا می ، نشانرسید و جنگ با آنان را نیز دشوار می
ھای یھودیان و اعراب افزوده بود و  ، نسبت به جنایتبئر معونه، بر حساسیت مسلمانان

سخت خشمگین بودند. به ھمین دلیل تصمیم گرفتند که از بابت شھادت مسلمانان، 
بجنگند؛ در این راستا دیگر مھم نبود که  ج نضیر از بابت دسیسه ترور پیامبر با بنی

 چه رخ دھد!
بر ھم تکبیر ؛ یاران پیامتکبیر گفت ،رسید ج وقتی پیام حیی بن اخطب به پیامبر

ست و عبدالله بن ام مکتوم را برای قتال با آن قوم، برخا ج گفتند. سپس رسول خدا
پرچم را به دست علی بن ابی  بر مدینه گماشت و به سوی بنی نضیر حرکت نمود و
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اندازی و به تیر ھایشان پناه بردند و از باالی قلعه ھایشان داد. یھودیان به قلعه سطالب
ن بی برایشان بود؛ بنابرای، کمک خویشانھا نخلستانو  ھا باغ پرداختند.سنگ پرانی 

 را قطع کنند و بسوزانند.  ھا نخل دستور داد که ج پیامبر
 بت در این باره این بیت را سرود:حسان بن ثا

ـــــــی رساو ـــــــان عل ـــــــؤیّ  ةه ـــــــی ل  بن
 

 مســــــــــــتطري ةحريــــــــــــق بــــــــــــالبوير 
 

آسان گردید که درختان خرمای بنی نضیر (بویره) را  ،بر اشراف بنی لؤی« :یعنی
 »یکسره آتش بزنند.

عبدالله بن ابی و ھم  قریظه از بنی نضیر کناره گیری کردند واز سوی دیگر بنی 
نیز خیانت نمودند و برای پشتیبانی از بنی نضیر ھیچ اقدامی ھا  آن پیمانان عظفانی

نکردند تا خیری به ایشان برسانند یا شری را از ایشان دفع کنند. خداوند در تشبیه این 

ۡيَ�ٰنِ ٱَكَمَثِل ﴿ فرماید: می رویداد �َ�ِٰن  لشَّ ا َ�َفَر قَاَل إِّ�ِ بَرِٓيءٞ  ۡ�ُفرۡ ٱإِۡذ قَاَل لِۡ�ِ  ﴾فَلَمَّ
: گفت: کافرشو و چون کافر شد، گفت ھمانند شیطان آنگاه که به انسان« :یعنی .]۱۶الحشر: [

 ».من از تو بیزارم
پانزده  اند: محاصره چندان طول نکشید؛ فقط شش شبانه روز و بعضی ھم گفته

ند، ترس و وحشت را در قلوب بنی نضیر انداخت. آنان خودشان را شبانه روز. خداو
پیام  ج الح به زمین گذاشتند و به پیامبرآماده کردند که تسلیم شوند؛ بنابر این س

اینکه ھمگی از مدینه  پذیرفت مشروط بر ج رویم. پیامبر می دادند که از مدینه بیرون
شترانشان، ھر کاالیی جز  ھمچنین به آنان اجازه داد که به اندازه بار خارج شوند؛

را ویران کردند تا  ھایشان اسلحه که بخواھند، با خود ببرند. آنان به دست خود خانه
ھای  ھا و الوار سقف را با خود ببرند. حتی از تیرکھا  و پنجره ھا درب بتوانند

شتران سوار کردند و با ششصد  ان را برھم نگذشتند. زنان و کودکانش ھایشان خانه
، مدینه را ترک نمودند. بزرگانشان ھمچون حیی بن اخطب و سالم بن ابی الحقیق شتر

به قلعه خیبر پناھنده شدند و بعضی نیز به سوی شام رفتند. تنھا دو نفر از بنی نضیر 
 رسول خدا ی یامین بن عمرو و ابوسعد بن وھب، اسالم آوردند که به دستورھا نام به
 ، مصون و محفوظ ماند.اموالشان ج

ھای بنی نظیر را از آنان گرفت و اموال و زمین و دیار آنان را  سالح ج پیامبر
مصادره کرد. جمعا پنجاه زره و پنجاه کاله خود و سیصد و چھل شمشیر به غنیمت 
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 مربوط ج یر به شخص رسول خداار و تولیت اموال و سرزمین بنی نضگرفتندو اختی
ن خمس ای ج اختیار تام داشت. آن حضرت ھا، آن در مورد تصرف ج شد و پیامبر می

بود و خداوند به آن حضرت ارزانی داشته » فیء« اموال  ھا، این اموال را جدا نکرد؛ زیرا
اسبی نتاخته بودند و جنگی صورت نگرفته ھا  آن بود و مسلمانان برای بدست آوردن

 بود.
فقرای  ا به مھاجرین اولین اختصاص داد و به دو نفر ازر لاین اموا ج رسول خدا

مخارج  ج انصار یعنی ابودجانه و سھل بن حنیف نیز سھمی عنایت کرد. رسول خدا
داشت و ما بقی را برای خرید و تدارک اسلحه و  می را از این اموال براش  هدساالنه خانوا

نمود. غزوه بنی نضیردر  می برگ جنگی برای آمادگی رزمی در راه خدا ھزینه ساز و
میالدی بوقوع پیوست و خداوند  ۶۳۵ست االول سال چھارم ھجری برابربا اگوربیع 

تمام سوره حشر را در مورد این غزوه نازل فرمود. در این سوره چگونگی بیرون راندن 
توضیح داده شد. ھمچنین این نکته نیز  یھود و رسوایی منافقان و احکام ویژه فیء،

ھای دشمن به موجب مصالح جنگی، جزو  ردید که نابود کردن مزارع و باغستانبیان گ
، مسلمانان را به تقوا و نیز آمادگی برای زمین نیست. عالوه بر این خداوند فساد در

، از مھاجرین و انصار تعریف کرد، در مود و گذشته از آنکه در این سورهآخرت سفارش ن
 بات و اسمای خود پرداخت. ابن عباسپایان آن به ستایش خویش و بیان صف

 ١.»بگویید: سوره [بنی] نضیر«گفت:  می درباره سوره حشر

 غزوه نجد
، بر قدرت و ه مسلمانان در غزوه بنی نضیر بدان دست آوردندبا این پیروزی ک

نان در این غزوه بدون . پیروزی چشمگیر مسلماسلطشان بر مدینه استحکام بخشیدندت
د که منافقان از دسیسه گری آشکار بر ضد مسلمانان دست ، باعث شھیچ تلفاتی

پیامبر فرصتی فراھم شد که به سرکوب بادیه نشینانی  یبکشند و بدین سان برا
 ؛ ھمان اعراب بادیه نشینیرسانیدند می د، به مسلمانان آزاربپردازد که پس از جنگ اح

را کشته و حتی  ھای تبلیغی مسلمانان که در کمال گستاخی و ناجوانمردی، ھیئت
پروراندند. پیش از اقدام  می چنان گستاخ شده بودند که قصد حمله به مدینه را در سر
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خبر رسید که  ج ، به آن حضرتبرای ادب کردن این دسیسه کاران ج عملی پیامبر
 کنند. می اعراب بنی محارب و بنی ثعلبه از غظفان، خود را برای حمله به مدینه آماده

به سرعت از مدینه بیرون شد و به محلی بنام نجد رفت تا تخم ترس و  ج پیامبر
وحشت را در دل این صحرانشینان سنگدل بکارد تا دوباره مرتکب چنین رفتار زشتی 
نشوند که امثال آنان با مسلمانان کرده بودند. صحرانشینانی که کارشان دزدی و 

ز حضور مسلمانان در منطقه ا یشبیخون و چپاول بود، چنان ترسیده بودند که وقت
طوایف غارتگر  ،پناھنده شدند. بدین ترتیب مسلمانان ھا کوه اطالع یافتند، به ارتفاعات

کنده از ترس و ھراس نمودند و در نھایت امنیت و  را ترساندند و تمام وجودشان را آ
 سالمت به مدینه بازگشتند. 

ارتباط غزوه مشخصی به  برخی از سیرت نگاران و نویسندگان کتب مغازی در این
ماه ربیع الثانی یا جمادی  که در منطقه نجد و دراند  نام ذات الرقاع را گزارش کرده

 االول سال چھارم ھجری به وقوع پیوسته است.
یا غزواتی بود؛ زیرا موعد جنگی که  ، مقتضی چنین غزوهشرایط آن برھه از زمان

رسید و برای حضور در نبرد  می د، فراابوسفیان پس از جنگ احد، قرارش را گذاشته بو
ی ھا بیابان مذکور در بدر، خالی کردن مدینه از مردان جنگاور با وجود اعراب ساکن در

رسید  نمی به نظرای  هاطراف مدینه که بنای سرکشی و چپاول نھاده بودند، کار حکیمان
بر قرار قبلی در  رفت بنا می جز این نبود که برای حضور در نبردی که انتظارای  هو چار

 شدند. می اعراب اطراف مدینه سرکوب ابتدابدر رخ دھد، باید 
، به یا جمادی االول سال چھارم ھجریکه در ربیع الثانی ای  هگفتنی است: غزو

، غزوه ذات الرقاع نبوده است؛ زیرا در غزوه ذات صورت گرفت ج خدا فرماندھی رسول
ابوھریره چند روز قبل از جنگ  اند. داشته الرقاع ابوھریره و ابو موسی اشعری شرکت

رسیده است.  ج خیبر مسلمان شده و ابوموسی ھم در جنگ خیبر به حضور پیامبر
در  ج دلیل دیگری که ذات الرقاع پس از سال چھارم رخ داده، این است که پیامبر

 ، در غزوه غسفان یعنی پس ازوف خوانده و آغاز تشریع نماز خوفذات الرقاع نماز خ
جنگ خندق بوده است و جنگ خندق، در اواخر سال پنجم ھجری بوقوع پیوسته 

 است.
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 ثانی غزوه بدر
و از شر  ھم کوبیدند ھنگامی که مسلمانان شوکت و قدرت اعراب صحرانشین را در

آنان راحت شدند، خودشان را برای رویارویی با دشمن بزرگ آماده کردند. نزدیک به 
شت و موعد مقرر برای جنگ با قریشیان فرا رسیده بود و گذ می یک سال از جنگ احد

روبرو اش  رفتند تا با ابوسفیان و قوم و قبیله می محمد و یارانش باید طبق قرار به بدر
شوند و آسیاب جنگ را به گردش در آورندتا به استقرار فریق ھدایت یافته و ماندگاری 

  ١گروه شایسته بینجامد.
 ۱۵۰۰با  ج میالدی پیامبر ۶۲۶ی مصادف با ژانویه در شعبان سال چھارم ھجر

اسب نیز ھمراھشان بود، از مدینه بیرون شدند، در حالیکه پرچم به  ۱۰رزمنده که 
را در مدینه  سعبدالله بن رواحه ج بود و رسول خدا سدست علی بن ابی طالب

، رفت و در آنجا به انتظار مشرکان جانشین خود کرد و به ھمراه یارانش به وادی بدر
 اردو زد.

به قصد بدر بیرون شد تا به  اسب از مکه ۱۵۰نفر و  ۲۰۰۰ابوسفیان نیز با 
ن فرود آمد. ابوسفیان از ھما» مجنه«ظھران در یک منزلی مکه رسید و بر سر آبمرال

دیشید. ان می ، تمایلی به جنگ نداشت و به عاقبت جنگابتدا که از مکه بیرون شده بود
بنابراین به وحشت افتاده و تمام وجودش را ترس فرا گرفته بود و چون در مرالظھران 

کرد.  ، چاره اندیشیوض شد و سست گردید و برای بازگشتتوقف نمود، تصمیمش ع
را انتخاب کنیم : ای گروه قریش! برای جنگ باید سالی بنابر این به ھمراھانش گفت

لی ولی امسال، سا ؛اوان بنوشیدد و بتوانید شیر فرعلف باشی شما، پرھا چراگاهکه 
 ؛ شما نیز باز گردید.خواھم بازگردم می خشک است. من

گفته پیدا است که ترس و وحشت تمام سپاه قریش را فرا گرفته بود؛ به ھمین نا
 دلیل بازگشتند و کسی با این رأی مخالفت نکرد و برای جنگ پافشاری ننمود.

ر به انتظار دشمن ماندند و کاالھای تجارتی را که ھمراه روز در بد ۸مسلمانان 
به قبایل صحرانشین فروختند و دو چندان فایده کردند و سپس به مدینه  داشتند،

 بازگشتند و قدرت در دست گرفتند و ھیبت و شوکتشان چند برابر شد.

                                                 
 .۳۱۵فقه السیره،ص .١
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 ١اند. نیز نامیده» بدرالصغری«و » بدراآلخره«، »بدر الموعد«این غزوه را، 

 غزوه دومه الجندل
منطقه سایه افکنده و دولت  بر پیامبر از بدر بازگشت در حالی که امنیت و صلح

 ج ، پابرجا و مستحکم گردیده بود. بنابراین فرصتی فراھم شد که رسول خداایشان
شود و بدین سان دوست و دست گردد و موقعیت مسلمانان تثبیت متوجه نقاط دور

 بشناسند.، آنان را به رسمیت دشمن
؛ آنگاه به ایشان ماه در مدینه درنگ فرمود ۶، پس از بدر الصغری ج رسول خدا

ی ھا کاروان واند  خبر رسید که قبایل اطراف دومه الجندل در نزدیکی شام راه را بسته
و اند  کنند و در عین حال جمعیت زیادی را تدارک دیده می را چپاولتجارتی این مسیر 

را بر  سبا شنیدن این خبر، سباع بن عرفطه ج ا دارند. پیامبرحمله به مدینه ر قصد
ان ماه ربیع االول سال نفر از مسلمانان پنج شب مانده به پای ۱۰۰۰مدینه گماشت و با 

ره به نام مذکور را به عنوان ز مدینه حرکت کرد و مردی از بنی عذ، اپنجم ھجری
 راھنما با خود ھمراه کرد.

نمود تا دشمن را  می کرد و روزھا استراحت می یماییراھپھا  شب ،لشکر اسالم
غروب به دومه الجندل رسیدندو گوسفندان و اموال آنان را ھای  غافلگیر کند. نزدیکی

فرار کردند و  ج دومه الجندل پیش از رسیدن پیامبربه غنیمت گرفتند؛ ولی ساکنان 
چند روزی در  ج ا، کسی را نیافت. رسول خدبه آن منطقه رسید ج وقتی رسول الله

آنجا توقف نمود و چند سریه به دور و اطراف فرستاد و آنگاه به مدینه بازگشت. در 
 با عیینه بن حصن پیمان دوستی بست. ج ھمین غزوه رسول خدا

از دمشق، اش  ی مرزی شام است که فاصلهھا آبادی دومه الجندل جایی معروف در
 باشد. می روزپنج شبانه روز و از مدینه پانزده شبانه 

ھای  ھا و نقشه ریزی و با این برنامه ج در پرتو اقدامات تند و قاطع رسول خدا
بود که رسول خدا موفق شد امنیت مسلمین را تأمین کند و صلح و  ج حکیمانه پیامبر

 رجی که پیاپی بر آنان واردآرامش را بر منطقه حاکم گرداند و از فشارھای داخلی و خا
ین ترتیب منافقان نیز در چنان شرایطی سکوت اختیار کردند و ، بکاھد. بدشد می
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 ضعیف شدند.
 ز به حسن ھمجواری تظاھریتبعید یھودیان نیز پایان یافت و باقیمانده آنان ن

کردند. اعراب و صحرانشینان منطقه نیز ضعیف شدند و قریشیان ھم از یورش به  می
فرصتی فراھم شد که به نشر و  مدینه صرف نظر کردند. بدین ترتیب برای مسلمانان

 تبلیغ دین اسالم و ابالغ و گسترش پیام خدای جھانیان بپردازند.

 جنگ احزاب یا خندق
ھایی  و لشکرکشی ھا جنگ یره العرب پس ازصلح و امنیت به منطقه بازگشت و جز

در این میان یھودیانی که انواع  .که یک سال تمام به طول انجامیده بود، آرام گرفت
کشیده بودند، باز ھم از کجروی  ھایشان و دسیسه ھا خیانت و خواری را به کیفر خفت

پس از آنکه به خیبر و خیانت باز نیامدند و از گذشته خود عبرت نگرفتند. یھودیان 
ی قریش و مسلمانان روشن شود و ھا درگیری ، منتظر ماندند تا نتیجهپناھنده شدند

چون گردش ایام را به نفع مسلمانان دیدند و مشاھده کردند که نتیجه به گسترش 
 ، به شدت در آتش خشم خود سوختند.نفوذ و قدرت مسلمانان انجامید

کشنده ای  هبنابراین دست به توطئه جدیدی زدند و خودشان را آماده کردند تا ضرب
برای به اجرا در آوردن ھا  آن سازند و آنان را بکلی نابود کنند. بر پیکر مسلمانان وارد

تن از سران یھود و  خطرناک طراحی کردند. بدین منظور بیستای  ه، نقشاین ھدف
و به آنان قول  یر به مکه رفتند و قریش را علیه پیامبر تحریک کردندبزرگان بنی نض

، ادعای بی دیدند ائتالف با یھود قریشیان کهشان کنند. یارینه یزم دادند که در این
سازد و آنان را از  می اساسشان را در ارتباط با جنگ با مسلمانان در سالگرد احد، عملی

 دھد، پیشنھاد یھودیان را پذیرفتند. می رسوایی نجات
د نزد طوایف غطفان رفتند و آنان را به ھمان چیزی فرا خواندن ،سپس ھمین گروه

. ھیأت اعزامی یھودیان به میان طوایف عرب رفتند و ه بودندکه به قریش پیشنھاد کرد
بسیاری از طوایف و قبایل عرب به یھودیان پاسخ مثبت دادند و بدین ترتیب دسیسه 

سلمانان نتیجه داد و یھودیان و سران آنان در جمع آوری احزاب کفر برضد پیامبر و م
ھزار نفر به سوی با چھار ھم پیمانانشان از تھامه ، قریش و کنانه واز سمت جنوب
، بنی سلیم نیز به آنان پیوستند. از ادند و وقتی به مرالظھران رسیدندمدینه به راه افت

؛ فزاره به فرماندھی عیینه بن حصن مشرق نیز طوایف قبیله غطفان به راه افتادند. بنی
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بنی بنی مره به فرماندھی حارث بن عوف و بنی اشجع به فرماندھی مسعر بن رحیله و 
با ھم قرار ھا  اسد و سایر طوایف عرب نیز به سوی مدینه حرکت کردند. تمام این دسته

گذاشته بودند که در اطراف مدینه به یکدیگر بپیوندند. بدین سان لشکری انبوه بالغ بر 
ن و مرد ده ھزار مرد جنگی فراھم آمد که شمارش بیش از تمام ساکنان مدینه اعم از ز

 ر بود.وکودک و جوان و پی
توانستند خود را بطور ناگھانی به  می ،اب سازمان یافته و سپاھیان آمادهاگر این احز

کرد که چه بسا  می چنان خطر بزرگی کیان مسلمانان را تھدیدراف مدینه برسانند، آناط
، رھبری ھوشیار و بیدار بود که انجامید. اما رھبر مدینه می لمینبه نابودی اسالم و مس

با آغاز این رو  کرد. از می ر حوادث را دنبالسنجید و سی می احوال را بکلیاوضاع و 
در جریان مسأله قرار گرفت و بی  ج ، رسول خداه جات دشمنتحرکات احزاب و دست

اضطراری برای مشورت و رایزنی در این باره تشکیل داد و چگونگی ای  هدرنگ جلس
فت. پس از مشورت و رایزنی رسول خدا و دفاع از مدینه در دستور کار این شورا قرار گر

 اتفاق کردند. ساعضای شورا، ھمگی بر پیشنھاد سلمان فارسی
، شدیم می رزمین فارس ھرگاه محاصره! ما در سسلمان فارسی گفت: یا رسول الله

توانست بر ما ھجوم آورد. این، پیشنھاد جالب و  نمی کردیم و دشمن می خندق حفر
 ، آشنا نبودند.با آنھا  عرب بود که قبالای  همانحکی

چھل ذراع از پیامبر برای عملی کردن فوری این پیشنھاد، ھر ده نفر را مأمور حفر 
ضمن  ج کندند و رسول الله می ، با جدیت تمام خندق راخندق نمود. مسلمانان

گوید:  می سکرد. سھل بن سعد می با آنان ھمکاری ، شخصا در حفر خندقتشویق آنان
 را بر پشتمان حمل ھا خاک کندند و ما می ھا آن حفر خندق با پیامبر بودیم.ما ھنگام 

 گفت: می ج کردیم و رسول خدا می

 اللهـــــم ال عـــــيش اال عـــــيش اآلخـــــرة
 

 االنصـــــــــاروفـــــــــاغفر للمهـــــــــاجرين  
 

پروردگارا! زندگی حقیقی بجز زندگی آخرت نیست. گناھان مھاجرین و « :یعنی
 ١»انصار را بیامرز

در صبحگاھی سرد به کنار خندق آمد و  ج روایت شده که رسول خدا ساز انس

                                                 
 )۲/۵۸۸صحیح بخاری باب غزوه خندق(.١
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دید که مھاجرین و انصار، مشغول حفر خندق ھستند؛ آنان، بردگانی نداشتند که این 
گرسنگی و خستگی مھاجرین و انصار ج انجام دھند. وقتی رسول اللهھا  آن کار را برای

 »ةاملهاجروالنصار فاغفر ل ةخرا� ان العیش عیش اآل« را مشاھده کرد، فرمود:
 گفتند: ،مھاجرین و انصار در پاسخ آن حضرت

 نحــــــــن الــــــــذين بــــــــايعوا حممــــــــدا
 

ــــــــدا  ــــــــا اب ــــــــاد مابقين ــــــــی اجله  عل
 

ما کسانی ھستیم که برای ھمیشه و تا زنده ھستیم، با محمد پیمان جھاد « :یعنی
 ١»ایم. بسته

خندق را جابجا کرده بود گوید: پیامبر را دیدم که آنقدر خاک  می سبراء بن عازب
، پرمو بود. در آن ھنگام کمش را پوشانده بود؛ شکم آن حضرتکه غبار آن پوست ش

 خواند و می ، با اشعار ابن رواحه رجزھا خاک شنیدم که ایشان در حال جابجا کردن
 گفت: می

 اللهــــــم لــــــوال انــــــت مــــــا اهتــــــدينا
 

 ال صــــــــــــــــــليناووال تصــــــــــــــــــدقنا  
 

 ينـــــــــــــة علـــــــــــــيناكفـــــــــــانزلن س
 

 ثبــــــــــــت األقــــــــــــدام ان القينــــــــــــاو 
 

ــــــــا ــــــــوا علين ــــــــد بغ ـــــــــی ق  إن األل
 

ــــــــــــــــــــناو  ــــــــــــــــــــة أبي  إن أرادوا فتن
 

 دادیم و نه نماز می یافتیم و نه صدقه نمی ، ما راهای خدا! اگر تو نبودی« یعنی:
، ما را فرما و اگر با دشمن روبرو شدیمآرامش را بر ما نازل  پس خداوندا! م.یدگزار می

، گر قصد فریفتن ما را داشته باشندو ااند  ، علیه ما شوریدهاین جماعت استوار بگردان.
 »ابا خواھیم کرد.

  ٢کشید. می درآخر صدایش را :گوید
 کشیدند می طوری رنجکردند و از شدت گرسنگی  می مسلمانان با شور و نشاط کار

 گردد. می ا یادشان پاره پارهکه جگر انسان، ب
که بو ای  ها روغن ماندآوردند که ب می خندق مشتی جوگوید: برای اھل  می سانس

گذاشتند، آن جماعت (آنقدر)  می چون پیش مجاھدان و ٣پختند می ، آن راگرفته بود

                                                 
 )۲/۵۸۸صحیح بخاری( .١
 )۲/۵۸۹صحیح بخاری ( .٢
 )۲/۵۸۸صحیح بخاری( .٣
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انداخت و  می خوردند) در حالی که گلویشان را به خار خار می گرسنه بودند(که آن را
 بوی ناخوشی داشت.

؛ ما، پیراھنمان را گرسنگی به رسول خدا شکایت کردیم از :گوید می سابو طلحه
پیراھنش  ج رسول الله ایم. باال زدیم و نشان دادیم که از گرسنگی سنگ به شکم بسته

 ١را باال زد؛ دیدیم که دو سنگ به شکم مبارک بسته است.
 سن عبداللهنبوت بود. جابر ب ھای مشاھده شدکه از عالمتھایی  در خندق نشانه

شدیدا گرسنه است. بنابراین رفت و گوسفندی ذبح کرد و به  ج شد که پیامبرمتوجه 
ست که با خوا ج زنش گفت: چند قرص نان جو آماده کن؛ آنگاه محرمانه از رسول خدا

به اتفاق تمام کسانی که در خندق  ج بروند؛ پیامبراش  ، به خانهچند نفر از یارانش
 دند، به مھمانی جابر رفتند.رسی می مشغول کار بودند و به یکھزار تن

، ، ھمچنان پر بود و خمیرسیر خوردند؛ در حالی که دیگ گوشتھمه از آن غذا 
 ٢پختند. می ، نانھمسان قبل بود و از آن

آورد تا ھنگام چاشت اش  مشتی خرما برای پدر و دایی سخواھر نعمان بن بشیر
ریخت و ھمه کسانی را ای  هپارچھا را گرفت و بر را صدا زد و خرمابخورند. پیامبر او 
کردند، جمع کرد و گفت: از این خرماھا بخورید. ھر چه از آن  می که در خندق کار

فتند و شد تا آنکه ھمه از آن سیر خوردند و ر می خوردند، بر مقدارش افزوده می خرما
  ٣ریخت. می ،خرماھا از اطراف آن پارچه

، در حال گوید: روز حفر خندق می سر، این است که جابجالبتر از این دو جریان
کندن بودیم که به صخره بزرگ و سختی برخورد کردیم. به پیامبر خبر دادند. آن 

آیم؛ سپس برخاست در حالی که به  می : اکنون من پایینو فرمود حضرت تشریف آورد
کلنگی بدست  ج شکمش سنگ بسته بود؛ زیرا سه روز چیزی نخورده بود. رسول خدا

  ٤بر آن صخره وارد کردکه ھمانند ماسه شد و از ھم پاشید.ای  هنان ضربگرفت و چ
ه کلنگ بر آن کدر روز حفر خندق به سنگ بزرگی برخورد کردیم  :گوید می براء

                                                 
 )۲/۴۴۸روایت ترمذی؛ نگا: مشکاه المصابیح ( .١
 )۵۸۹و  ۲/۵۸۸بخاری( .٢
 )۲/۲۱۸ابن ھشام ( .٣
 )۲/۵۸۸بخاری( .٤
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آمد و  سآن حضرت .در میان گذاشتیم ج کارگر نبود. این مشکل را با رسول خدا
ھای  اکبر گفت و فرمود: کلید زد و اللهای  هکلنگی برداشت و با گفتن بسم الله ضرب

بینم؛ سپس  می رنگ آن رابه من داده شد؛ بخدا که من ھمینک، قصرھای قرمز، شام
الله اکبر، فارس به من داده شد؛ سوگند به خدا قصرھای سفید  :ضربه دیگری زد گفت

بینم و سپس ضربه دیگری زد و گفت الله اکبر کلیدھای یمن به من داده  می مدائن را
  ١بینم. می صنعا راھای  ه خدا که از اینجا دروازهشد؛ ب
بود، جز از سمت  ھا نخلستانو  ھا کوه و یسنگھای  نه از ھر سو در حصار تپهیمد 

ه شمال، یفر، فقط از ناحکه ر انبوکه تھاجم لشکدانست  می ج . رسول خداشمال
وقفه  یمسلمانان، بردند. کنه حفرین خندق را در شمال مدیر است. بنابرایان پذکام

رفتند تا اینکه حفر خندق  می ھایشان به خانهھا  شب سرگرم حفرخندق بودند و فقط
تکمیل  ،مطابق نقشه مورد نظر، قبل از رسیدن سپاه انبوه احزاب به اطراف مدینه

  ٢شد.
واقع در میان » رومه «لشکر قریش با بیش از چھار ھزار جنگجو از راه رسید و در 

، اردو زد. سپاه غطفان و ھمراھانشان از اھل نجد نیز با بیش از شش جرف و زغابه
 ،ھزار جنگجو از راه رسیدند و در ذنب نقمی در کنار احد، فرود آمدند. خدای متعال

ا رََءا ﴿ :فرماید می ۡحَزاَب ٱ لُۡمۡؤِمنُونَ ٱَولَمَّ
َ
ُ ٱقَالُواْ َ�َٰذا َما وََعَدنَا  ۡ� ُ ٱَوَصَدَق  ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ َّ� 

ٓ إِيَ�ٰٗنا َو�َۡسلِيٗما  ۥۚ َورَُسوُ�ُ   .]۲۲األحزاب: [ ﴾٢٢َوَما َزاَدُهۡم إِ�َّ
: این، ھمان چیزی است که خدا و احزاب را دیدند، گفتند ،گامی که مؤمنانو ھن« :یعنی

ھا) به  این جز بر ایمان (آن اند. ده بودند و خدا و پیامبرش، راست گفتهپیامبرش به ما وعده دا
 ».ا و تسلیم پذیری (آنان در برابر خواست الھی) نیفزودخد

زاب به وحشت افتادند. خدای متعال، ، از دیدن احولی منافقان و افراد سست ایمان

ِينَ ٱوَ  لُۡمَ�ٰفُِقونَ ٱ�ۡذ َ�ُقوُل ﴿ :فرماید می در این باره ا وََعَدنَا  �َّ َرٞض مَّ ُ ٱِ� قُلُو�ِِهم مَّ َّ� 
 .]۱۲األحزاب: [ ﴾١٢إِ�َّ ُغُروٗر�  ۥٓ َورَُسوُ�ُ 

گفتند: خداوند و پیامبرش،  می دالن( به یاد آورید) زمانی را که منافقان و بیمار« یعنی:
 »اند. دروغین ندادهھای  جز وعده

                                                 
 )۴/۳۰۳) ؛ مسند احمد(۲/۵۶سنن نسائی(.١
 )۳۳۱و  ۲/۳۳۰ابن ھشام(  .٢
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ای  هبا سه ھزار نفر از مدینه بیرون شد و صفوف مسلمانان را به گون ج رسول خدا
و خندق بین ھر دو سپاه واقع شده بود و شعار ھا  آن منظم کرد که کوه سلع پشت سر

ابن  ج پیامبر .»شوند نمی کافران یاری داده«یعنی: بود؛  »حم؛ ال ينرصون«مسلمانان 
 پناھنده شوند.ھا  قلعه ه زنان و کودکان بهکام مکتوم را بر مدینه گماشت و فرمان داد 

، با خندق پھن و مدینه شوندسیدند و خواستند وارد وقتی که مشرکان به مدینه ر
شد؛ لذا تصمیم به محاصره  می عریضی روبرو شدند که مانع ورود آنان به مدینه

مسلمانان گرفتند و چون چنین چیزی را پیش بینی نکرده و تدارک الزم را ندیده 
 ، یک حیله جنگی بود کهزمینه ھم شکست خوردند؛ چراکه حفر خندق بودند، در این

زدند  می ، با خشم و غضب پیرامون خندق دورنایی نداشتند. مشرکینبا آن آشھا  عرب
 بارانن پیوسته پیشقراوالن دشمن را تیرتا بلکه راھی برای نفوذ بیابند. مسلمانا

کردند تا جرأت نزدیک شدن به خندق را از سرشان بیرون کنند تا چه رسد به اینکه  می
نند و جایی برای عبور کرا با خاک پر  ند و یا قسمتی از آنیبخواھند از خندق عبور نما

 از خندق بسازند.
، به انتظار وشایند نبود که پیرامون خندقبرای برخی از سوارکاران قریش، چندان خ

ی نژادی آنان سازگاری نداشت. لذا ھا ویژگینتایج محاصره بایستند و چنین کاری، با 
ھل و ضرار بن خطاب، محل عکرمه بن ابی ج، از آنان از جمله عمرو بن عبدودای  هعد

، اسبانشان را به آن سوی خندق تاختند خندق را در نظر گرفتند و از آنجاتری از باریک
در میان خندق و کوه سلع در برابر لشکر اسالم قرار گرفتند. علی » سبخه«و در محل 

مشرکان را بست. عمرو بن  ، راه نفوذاز مسلمانانای  هبه ھمراه عد سبن ابی طالب
او سخنی گفت که به غیرتش به مبارزه او رفت و به  س، ھماورد خواست. علیدعبدو

، خود را از اسب به پایین انداخت و از جنگاوران بنام عرب بود. او ،؛ زیرا ویبر خورد
حمله ور شد و بدین ترتیب جنگی تن به تن میان عمرو  ساسبش را پی کرد و به علی

او را به قتل رسانید. سایر  سروی داد تا آنکه علی سبن عبدود و علی بن ابی طالب
تند و از کشته شدن عمرو بن ھمراھان عمروبن عبدود نیز به سوی خندق گریخ

را بر جای اش  رسیده بودند که عکرمه بن ابی جھل، ھنگام فرار، نیزه، آنقدر تعبدود
 .نھاد

از خندق کردند تا  می یاری، تالش بسدر برخی از روزھای محاصره، مشرکان
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بستند؛ در  می رشدند که آنان را به تی می ؛ اما ھر بار با مقابله مسلمانان مواجهبگذرند
، برخی ه خاطر اشتغال به این مقاومت سخت، ناکام ماندند. باین تاکتیک نیز مشرکان

در  سد: عمر بن خطابیگو می سو مسلمانان قضا شد. جابر ج از نمازھا از رسول خدا
 ان دشنامکه به مشرک یآمد و در حال ج نزد رسول خدانگ خندق، ج یی از روزھایک

و چیزی به غروب ام  ه، ھنوز نماز (عصر را) نخواندای رسول خدا! من :داد، گفت می
ھمراه آن  ام. هخورشید نمانده است. پیامبر فرمود: به خدا سوگند من ھم نخواند

ھنگامی نماز  ج پیامبربه محل بطحان رفتیم و برای نماز وضو گرفتیم.  ج حضرت
 ١عصر را اقامه نمود که خورشید غروب کرده بود و سپس نماز مغرب را به جای آورد.

، بقدری ناراحت شد که مشرکان را به خاطر از دست رفتن این نماز ج رسول اکرم
کنده از آتش بگرداند که ما را ھا  خداوند، خانه« نفرین نمود و فرمود: و قبرھایشان را آ

 »نماز وسطی (عصر) بازداشتند تا اینکه خورشید غروب کرد. از ادای
در مسند احمد و شافعی آمده که مسلمانان در آن روز نتوانستند نماز ظھر و عصر و 
مغرب و عشاء را بخوانند؛ بنابراین ھمه را یکجا خواندند. امام نووی این گونه بین دو 

؛ بنابراین ھر کشیده است کند که محاصره مسلمانان چند روز طول می روایت جمع
 ٢دھد. می ، از دو روز جداگانه گزارشھا روایت یک از این

، عبور از خندق و مقاومت مسلمانان شود که تالش قریش برای می معلوم از اینجا
، جنگ دامه یافته است. از آنجا که خندق، بین دو لشکر فاصله انداخته بودچند روز ا

زدند.در کشاکش این  می ر و سر نیزه یکدیگر راخونینی رخ نداد؛ بلکه فقط با تی
نفر  ۶، تعداد انگشت شماری از دو لشکر کشته شدند:ی موردیھا درگیری ھا ویتیرانداز

 از مسلمانان و ده نفر از مشرکان و تنھا یک یا دو نفر، با شمشیر کشته شدند.
ز قریش به یکی از کسانی که تیر به آنان اصابت کرد، سعد بن معاذ بود که مردی ا

دست به دعا برداشت و چنین دعا  سسعد .نام حبان بن عرفه با تیر به رگ دستش زد
تر از آن نیست که دانی که نزد من، ھیچ جھاد و نبردی محبوب می روردگارا ! تونمود: پ

با کسانی جھاد کنم که پیامبرت را تکذیب کردند و او را آواره ساختند؛ خدایا ! من 
؛ حال اگر تمام نشده است و جنگ که جنگ با قریش پایان یافته است کردم می گمان

                                                 
 )۲/۵۹۰صحیح بخاری( .١
 )۱/۲۲۷( ،نووی ،شرح صحیح مسلم .٢



 ج سیرت رسول اکرم  ٣٧٤

جھاد کنم و اگر جنگ  ، مرا زنده بدار تا با آنان در راه تو مبارزه وقریش ادامه دارد با
 :در پایان دعایش گفت و ١، زخم مرا عمیقتر کن و آن را باعث مرگم بگردان پایان یافته
مرا  ،ای ه، روشن نکردو خواری بنی قریظهنم را به شکست ! تا چشماپروردگارا

 ٢»نمیران
ی دسیسه باز و ھا که مسلمانان، با شرایط جنگی مواجه بودند، افعیدر آن حال 

شدند و در تکاپو بودند تا زھر کشنده خود را به  می و رو یشان زیرھا سوراخ توطئه گر در
حل سکونت بنی پیکر مسلمین وارد سازند. حیی بن اخطب، سردار بنی نضیر به م

 قریظه شتافت و نزد کعب بن اسد رفت که سردار بنی قریظه و نماینده عھد و پیمان
پیمان بسته بود که اگر جنگی رخ دھد، آن  ج بود. او، با پیامبر ج با رسول خداھا  آن

، درب خطب به سوی خانه کعب رفت و در زد؛ اما کعبحضرت را یاری کند. حیی بن ا
را به روی وی اش  د. حیی آنقدر اصرار کرد که کعب، در خانهرا به رویش باز نکر

ھمراه با دریایی ! من برای تو عزت ھمیشگی را ای کعب :گشود. حیی به او گفت
اردو » رومه«در  کنیه اکام  ه؛ قریش را با سرداران و فرماندھانش آوردبیکران آورده ام

که اند  با من پیمان بستهھا  این اند. که فرود آمدهام  هو نیز طوایف غطفان را آورداند  زده
: به خدا قسم که تو ذلت را نابود نکنند، از اینجا نروند. کعب گفت تا محمد و یارانش

رعد و برق دارد و آبی که فقط ای  هبی بارانی برایم آورد ھمیشگی روزگار را ھمراه با ابر
از محمد چیزی جز ! ما را به حال خود واگذار که در آن نیست؛ وای بر تو ای حیی

 ایم. صدق و وفا ندیده
ولی حیی بن اخطب ھمچنان از این در و آن در سخن گفت و اصرار کرد تا اینکه 

بندم که ھر گاه قریش و  می ، با تو پیمان: منکعب پذیرفت و به حیی بن اخطب گفت
سر  م پیوست تا ھر چه بربدون نتیجه بازگشتند، من نیز در قلعه ات به تو خواھ غطفان،
را  ج کعب بن اسد، پیمانش با رسول خدا ، بر سر من نیز بیاید و بدین ترتیبتو بیاید
دیان بنی قریظه در یھو ٣، ھمدست شد.و با مشرکان در جنگ با مسلمانان شکست

 ، وارد جنگ شدند.بر ضد مسلمانان عمل نیز

                                                 
 )۳/۵۹۱بخاری( .١
 )۳/۳۳۷ابن ھشام ( .٢
 )۲/۲۲۰سیره ابن ھشام ( .٣
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بود.  سگوید: صفیه دختر عبدالمطلب بر فراز قلعه حسان بن ثابت می ابن اسحاق
 در آن قلعه به سرپرستی زنان و کودکان گماشته شده بود. سحسان بن ثابت

گوید: مردی یھودی از کنار قلعه گذشت و شروع به دور زدن در اطراف  می صفیه
قریظه رسما در جنگ شرکت کرده و پیمانشان را قلعه نمود. این زمانی بود که بنو

و مسلمانان در مقابل  ج زیرا پیامبر که از ما دفاع کند؛ شکسته بودند و کسی نبود
 بیایند. توانستند برای دفاع ازما نمی و دشمن بودند

 بینی این یھودی اطراف قلعه دور می گوید: به حسان گفتم: ھمانطور که می صفیه
ترسم یھودیان دیگر را نیز به اینجا راھنمایی کند و رسول  می زند؛ به خدا سوگند می
؛ لذا برو و او را بکش. حسان توانند به داد ما برسند نمی ند وو مسلمانان مشغول ج خدا
بند خود را محکم کردم و گرزی گوید: کمر می ت: بخدا سوگند کار من نیست. صفیهگف

گرز بر فرق سرش زدم و بدست گرفتم و به قصد آن مرد یھودی از قلعه پایین رفتم و با 
گر زن ا ا؛ زیرتم: برو و زرھش را برداره به قلعه برگشتم و به حسان گف. آنگااو را کشتم

نیازی اش  : مرا به وسایل و اسلحهگفت سکردم. حسان می ، خودم این کار رانبودم
  ١نیست.

تأثیر بسزایی بر حفظ زنان و کودکان  ج این کار پسندیده عمه رسول خدا
، تحت حمایت ان گمان کردند که دژھای مسلمانانمسلمانان برجای نھاد. زیرا یھودی
، خالی از مردان و دارد؛ در صورتی که این دژھامستقیم رزمندگان اسالم قرار 

رزمندگان بود. بدین ترتیب یھودیان دوباره جرأت نکردندکه به چنین کاری دست 
بزنند. یھودیان در راستای ھمکاری با بت پرستان تدارکات و پشتیبانی آنان را آغاز 

ی یھودیان به احزاب را فرا چنگ ھا کمک یست نفر شتر از، بانچه مسلمانانکردند؛ چن
 آوردند.

ینه صورت گرفت تا تحقیقاتی در این زماین رو  رسید؛ از ج خبر به رسول خدا
، از نظر نظامی با آنان برخورد روشن گردد و چنانکه باید و شاید ،موضع بنی قریظه

                                                 
آید که  می چنینی چیزی بر ،). از این جریان۶/۲۸۵)؛ نگا: فتح الباری (۲/۲۲۸سیره ان ھشام ( .١

؛ چرا که این اند  ترسو و بزدل بوده است. برخی اساسا این جریان را رد کرده سگویا حسان
نمود و شاید ھم  می حسان را سرزنش ج منقطع است و اگر صحیح بود، حتما رسول خدا ،روایت
 بھترین تاویل است. ،در آن روز عذری ھمچون بیماری داشته است و این سحسان



 ج سیرت رسول اکرم  ٣٧٦

عباده و عبدالله بن سعد بن معاذ و سعد بن  برای این منظور ج خدا شود. رسول
آنان فرمود: بروید و تحقیق  را مأمور تحقیقات کرد و به سرواحه و خوات بن جبیر

، طوری بگویید که فقط من دریابم و مسلمانان خبر نشوند، کنید؛ اگر خبر درست بود
 ولی اگر بر پیمانشان استوار بودند، آشکارا اعالن کنید تا ھمه بدانند.

تر از را بدتر و خبیثھا  آن نزدیک شدند،یق، به یھودیان ھنگامی که مأموران تحق
گذشته دیدند. آنان آشکارا به گروه اعزامی پیامبر ناسزا گفتند و ابراز دشمنی کردند و 

؟ بین ما و محمد اھانت نمودند و گفتند: رسول خدا، دیگر کیست ج به رسول اکرم
 ھیچ عھد و پیمانی نیست!.

به صورت رمزی و محرمانه گفتند:  بازگشتند و ج نزد رسول خداتحقیق  مأموران
 کنند. می ، دسیسه و نیرنگھمانند طوایف عضل و قارهھا  این ی؛ یعنعضل و قاره

ھر چند ھیئت تحقیق کوشیدند تا این مسأله را پوشیده و مخفی نگه دارند، اما 
مردم متوجه حقیقت شدند و پیش رویشان خطر وحشتناکی مجسم گردید. مسلمانان 

موقعیت قرار گرفته بودند؛ زیرا بین آنان و بنی قریظه ھیچ مانعی وجود ترین  در سخت
 نداشت و جنگجویان مسلمان در برابر سپاھیان انبوھی قرار گرفته بودند که

، در نزدیکی این ھایشان ؛ از سوی دیگر زنان و بچهتوانستند میدان را خالی بگذارند نمی
، سختی قرار گرفته بودند که خداوندانان در شرایط . مسلمکاران در خطر بودندخیانت

ۡسَفَل ِمنُ�ۡم �ۡذ َزاَغِت ﴿ فرماید: میاش  درباره
َ
بَۡ�ٰرُ ٱإِۡذ َجآُءوُ�م ّمِن فَۡوقُِ�ۡم َوِمۡن أ

َ
�ۡ 

ِ  ۡ�ََناِجرَ ٱ ۡلُقلُوُب ٱَوَ�لََغِت  ِ ٱَوَ�ُظنُّوَن ب ۠ ٱ �َّ ُنونَا َوُزلۡزِلُواْ  ُنونَ لُۡمۡؤمِ ٱ ۡ�ُتِ�َ ٱُهَنالَِك  ١٠ لظُّ
ت) خیره (از شدت وحش ھا چشم و زمانی که« :یعنی .]۱۱ -۱۰األحزاب: [ ﴾١١زِلَۡزاٗ� َشِديٗدا 

اگونی در باره (وعده) خدا داشتید؛ در آن ی گونھا گمان به لب رسیده بود وھا  جان شده و
 ».، آزمایش شدند و سخت به اضطراب افتادندوقت مومنان

 منافقان دوباره سر بر آورد و گفتند: محمد به ما وعده داده بود کهنفاق بعضی از 
کنیم  نمی ه ما جرأتک یی شاھان ایران و روم را بدست خواھیم آورد؛ در حالھا گنج

برای قضای حاجت بیرون برویم! حتی برخی با صدای بلند در میان لشکریان گفتند: 
باز گردیم. در ھایمان  ھید که به خانهما بدون محافظ است. لذا به ما اجازه دھای  خانه

 ، در این بارهو ناسازگاری نھادند. خدای متعال ، بنای سستیاین میان بنی سلمه

ِينَ ٱوَ  لُۡمَ�ٰفُِقونَ ٱَ�ُقوُل  �ذۡ ﴿ فرماید: می ا وََعَدنَا  �َّ َرٞض مَّ ُ ٱِ� قُلُو�ِهِم مَّ إِ�َّ  ۥٓ َورَُسوُ�ُ  �َّ
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ۡهَل َ�ۡ�َِب َ� ُمَقاَم لَُ�ۡم فَ  �ذۡ  ١٢ُغُروٗر� 
َ
أ آ�َِفةٞ ّمِۡنُهۡم َ�ٰٓ ْۚ ٱقَالَت طَّ ِذُن فَرِ�ٞق  ٔۡ َو�َۡسَ�  رِۡجُعوا

ٞ َوَما ِ�َ بَِعۡوَر�ٍ� إِن يُرِ�ُدوَن إِ�َّ فَِراٗر�  �َِّ�َّ ٱّمِۡنُهُم   ﴾١٣َ�ُقولُوَن إِنَّ ُ�ُيوَ�َنا َعۡوَرة
، جز گفتند: خدا و پیامبرش می منافقان و بیماردالن، آنگاه که« :یعنی .]۱۳ -۱۲األحزاب:[

روھی از آنان گفتند: ای اھل یثرب! اینجا، ؛ آن زمان که گدروغین به ما نداده اندھای  وعده
از ایشان از پیامبر اجازه (بازگشت ) خواستند و ای  ه؛ لذا باز گردید و دستجای ماندن نیست
 ».و قصدی جز فرار نداشتند و آسیب پذیر است،ما بدون محافظ ھای  گفتند: واقعا خانه

سر کشید و کناری  خبر خیانت بنی قریظه را شنید، جامه بر ج زمانی که پیامبر
شدند؛ آنگاه رسول دراز کشید و مدتی طوالنی درنگ نمود. مردم نیز شدیدًا نگران 

ا به الله اکبر، ای جماعت مسلمانان! شما ر«بر خاست و مژده داد و فرمود: ج خدا
و سپس برای مقابله با شرایط موجود، برنامه ریزی » پیروزی و نصرت خدا مژده باد

را ای  ه، مرتبا عدج ، از آن پس رسول اکرمگینمود. بر اساس بخشی از این برنامه جن
فرستاد تا از شبیخون دشمن جلوگیری کنند. با این حال باید اقدامی  می به مدینه

شد. برای تحقق  می فراھم جبات ذلت و پراکندگی احزابگرفت تا مو می قاطعانه صورت
صن و حارث بن عوف، دو رئیس نه بن حیتصمیم گرفت با عی ج این ھدف، پیامبر

، صلح نمایند تا از جنگ منصرف شوند و راه مدینه غطفان، بر یک سوم محصول خرمای
، بارھا توان قریشباز کنند؛ زیرا ھا  آن رسواییمسلمانان را برای شکست سریع قریش و 

 رزمیش را در رویارویی با پیامبر سنجیده و تلخی شکست را چشیده بود.
در این مورد با سعد بن معاذ و سعد بن عباده مشورت نمود؛ آنان در  ج رسول الله

 که جواب گفتند: ای رسول خدا! اگر خداوند تو را به این کار دستور داده است
د، ما خواھید این کار را به خاطر ما انجام دھی می اگر؛ ولی کنیم می شنویم و اطاعت می

 مشرک و بت پرست بودیم؛ با این حال اصالھا  این . ما ونیازی به چنین کاری نداریم
توانستند فکر خوردن میوه و خرمای مدینه را در سر بپرورانند، جز اینکه مھمان ما  نمی

ا را مسلمان نموده و شرف کرده و مباشند. اما آیا اینک که خداوند، ما را به دین حق م
قرار دھیم ؟! بخدا که ما ھا  این ، اموالمان را در اختیاربا وجود شما، ما را گرامی داشته

 چیزی جز شمشیر نخواھیم داد.ھا  این به
ما را از ھا  عرب ، نظر و رأی خودم بود؛ وقتی دیدم ھمهفرمود: این ج رسول خدا

مناسب ای  ه) این را برناماند، ضد ما ھمدست شده بر (و اند یک کمان نشانه گرفته
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 دیدم.
کاری کرد که دشمن ذلیل  -ھا ویژه اوست که ھمه سپاس-سپس خداوند متعال 

شد و جمعیت آنان شکست خورد و تالششان بی نتیجه ماند. یکی از کارسازیھای خدا، 
ی به حضور شجعاین بود که مردی از قبیله غطفان به نام نعیم بن مسعود بن عامر ا

مم خبر و قوم من از اسالام  ه: ای رسول خدا! من مسلمان شدرسول خدا آمد و گفت
 یک نفر ھستی؛ لذا ھر چه، تنھا تو«فرمود:  ج . پیامبرندارند؛ ھر امری که داری، بفرما

 ».، عزم دشمن را بشکن که جنگ، سراسر نیرنگ استتوانی می
زمان جاھلیت با آنان معامله و رفت ریظه رفت که در نزد بنی ق سنعیم بن مسعود

گاھید. گفتندگفت: شما از دوستی ھا  آن ؛ وی بهو آمد داشت  :من نسبت به خودتان آ
، شھر شماست مانند شما نیستند؛ زیرا این شھر : قریشگفت سگویی. نعیم می راست

ین ؛ اانید به جای دیگری نقل مکان کنیدتو نمی و زنان و اموال شما در اینجاست و شما
و شما از آنان اند  را به یقین بدانید که قریش و غطفان به جنگ با محمد و یارانش آمده

. جای دیگری است ،که محل سکونت و اموال و زنانشانغافل از این اید، پشتیبانی کرده
 شمارند و گر نه به شھر و دیارشان باز می ، غنیمتاگر فرصتی به دست آورند ،آنان
 گیرد. می گذارند و در نتیجه محمد از شما انتقام می ھاگردند و شما را تن می

گفتند: ای نعیم! چاره چیست؟ گفت: راه چاره این است که با آنان ھمراه نشوید 
 مگر آنکه تعدادی از مردان خود را به عنوان گروگان به شما بسپارند.

به ش رفت و گفت: آیا از دوستی و خیرخواھی من نسبت بالفاصله نزد قری سنعیم
گاھید؟ گفتند : آری. نعیم گفت: یھودیان از پیمان شکنی با محمد پشیمان خودتان آ

که از شما گروگان بگیرند و به محمد بسپارند و اند  شده و به محمد و یارانش قول داده
براین اگر از شما گروگان خواستند، نپذیرید. سپس با او علیه شما ھمکاری نمایند؛ بنا

 طفان رفت و چنین سخنانی را به آنان نیز گفت.یف غھمچنین نزد طوا سنعیم
: ا نزد یھودیان فرستادند و گفتندکسی ر ،ریشیان، قششم شوال سال پنجم ھجری

ان یو مواد خوراکی ما رو به پا ھا اسب ن ماندن در اینجا را نداریم.ما دیگر تاب و توا
کنیم. یھودیان در  باره بر محمد یورش ببریم و کار را تماماست. آماده شوید که یک

گاھید که پیشینیان ما به خاطر حرم ،پاسخ گفتند: اوال امروز ت روز شنبه است و شما آ
جنگیم مگر  نمی ، ھمراه شمابی گرفتار شدند؛ عالوه بر این ما، به چه مصائشکنی شنبه

آنکه تعدادی از مردانتان را به عنوان گروگان نزد ما بفرستید. وقتی این خبر به قریش 
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بالفاصله برای یھودیان  ؛ لذاغطفان رسید، گفتند: سوگند به خدا که نعیم راست گفتو 
سپاریم؛ اما آماده باشید تا  نمی پیام فرستادند که ما کسی را به عنوان گروگان به شما

بدین ترتیب دست  نیز گفتند: به خدا نعیم راست گفت.م. بنی قریظه یکار را یکسره کن
 و اراده و عزمشان، سست گردید. مسلمانان در جنگ احزاب،از یاری یکدیگر کشیدند 

آسیب نقاط  خدایا!« :یعنی »آمن روعاتناواللهم اسرتعوراتنا «د: این دعا را بر زبان داشتن
 ».، پوشیده و محفوظ بدار و ترس و نگرانی ما را بر طرف کنپذیر ما را از دشمن

ای  خداوندا! ای نازل کننده کتاب و«نیز بر ضد احزاب دعا نمود و گفت:  ج پیامبر
! احزاب را شکست بده و صفوفشان را در ھم بشکن و آنان را مضطرب و سریع الحساب

 ».پریشان بگردان
که در صفوف ای  همسلمانان و پیامبر را اجابت کرد و به دنبال تفرق یخداوند، دعا

را به ھم ریزد و دیگھایی را که بر بار  ھایشان کرد که خیمهدشمن افتاد، باد را مأمور 
را از جای بر کند و آرامش و آسایش آنان را مختل ھا  داشتند، وارونه کند و طناب خیمه

نماید. بدین ترتیب خدای متعال، لشکریانی از فرشتگان را فرستاد تا احزاب را متزلزل 
 ترس و وحشت بیندازند. ھایشان دل کنند و در

را فرستاد  س، حذیفه بن یماندر ھمان شب که سرما شدید شده بود ج پیامبر خدا
و  تا اطالعاتی از دشمن بدست بیاورد. حذیفه بین آنان رفت، آن حالت را مشاھده کرد

، گزارش بازگشت و به آن حضرت ج نزد پیامبر آماده کوچ ھستند؛ آنگاهھا  آن دید که
و دشمنان رسول خویش را در حالی به عقب  داد. خدای متعال، دشمن را دفع کرد

خداوند، لشکریان اسالم  شده و به ھیچ چیزی نرسیده بودند. آری! راند که خشمگین
به مدینه  ج را گرامی داشت و پیامبرش را پیروز گردانید و بدین ترتیب رسول اکرم

 بازگشت.
شرکان در ماه شوال سال پنجم ھجری روی داد. م ،جنگ خندق بنابر قول صحیح

، را محاصره کرده بودند. در مجموع، از منابع تاریخی مدینه یک ماه یا اندکی کمتر،
 د که آغاز محاصره در شوال و پایانش در ذیقعده بوده است. ابن سعدیآ می چنین بر

 بوده است.ه بیست و سوم ذیقعده شنبروز چھار ج گوید: بازگشت پیامبر می
بلکه جنگی روانی بود که درگیری خونینی جنگ احزاب، جنگ خسارت باری نبود؛ 

در آن صورت نگرفت؛ اما در واقع نبرد سرنوشت سازی در تاریخ اسالم بود که به 
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 یھا قدرت از یکیت از آن داشت که ھیچ شکست و خفت مشرکان انجامید و حکا
ا و کوچک مدینه را ریشه کن نماید؛ زیرا توانایی این را ندارد که حکومت نوپ ھا، عرب
 ، گرد آورند.م نیاورده بودند که در جنگ احزابچنان نیرویی را فراھھا  عرب گاهھیچ

 اینک ما به جنگ آنان« پس از جنگ احزاب فرمود: ج رسول اکرماین رو  از
 ١»رھسپار خواھیم شد.ھا  آن رویم و آنان دیگر با ما نخواھند جنگید و ما به سوی می

 غزوه بنی قریظه
 ج ، ھنگام ظھر نزد پیامبربه مدینه بازگشت، جبرئیل ج بردر ھمان روزی که پیام

: آیا سالحت را به زمین سلمه مشغول غسل کردن بود و گفتام  هآمد که در خان
، اینک از تعقیب این و مناند  سالحشان را فرو نگذاشته، ھنوز فرشتگان گذاشتی؟

شو. من، پیش از گردم. با ھمراھانت برخیز و به بنی قریظه حمله ور  می جماعت باز
 ، ترس و ھراسھایشان دل لرزانم و در می را ھایشان روم و قلعه می شما به آنجا

 ، با مرکبش به راه افتاد.÷اندازم. جبرئیل می
که مطیع و فرمانبردار است، نماز عصر ھرکس  دستور داد که فریاد بزنند: ج پیامبر

مدینه گماشت و پرچم را به علی داد را نخواند مگر در بنی قریظه! و ابن ام مکتوم را بر 
و او را پیشاپیش فرستاد؛ علی تا نزدیک دژھای بنی قریظه رفت و سخنان زشت و 

از مھاجران و انصار به راه ای  هدرباره پیامبر شنید. رسول خدا با دستھا  آن ناپسندی از
لمانان، مطابق رسید. مس» بئر اّنا«ه نام ی بنی قریظه بھا چاه افتاد تا اینکه به یکی از

ر بین راه وقت نماز عصر فرا . دبه سوی بنی قریظه حرکت کردند ج دستور رسول خدا
که م؛ چنانیخوان نمی م،یظه، نرسیقر یار بنی؛ بعضی گفتند: ما نماز عصر را تا به درسید

نماز عشاء خواندند. گروھی  رسول خدا به ما دستور داده است و نماز عصر را پس از
بلکه ھدفش این بوده که ما خیلی زود و بی درنگ  سول خدا، این نبوده؛گفتند: ھدف ر

از  یکھیچ  ج حرکت کنیم و بدین ترتیب نماز عصر را در بین راه گزاردند. رسول اکرم
سپاھیان اسالم گروه گروه، رھسپار بنی قریظه شدند و  این دو گروه را سرزنش نکرد.

بنو قریظه ھای  پیوستند. جمعا سه ھزار نفر بودند و در کنار قلعه ج به رسول اکرم
کعب ھا  آن ، رئیسصره کردند و چون محاصره شدت یافترا محاھا  آن فرود آمدند و

                                                 
 )۲/۵۹۰صحیح بخاری( .١



 ٣٨١ از احد تا احزاب

 پیشنھاد کرد: اش  ابن اسد، سه راه را برای قبیله
زنان و فرزندانشان  و اموال و ھا خون ند و دین محمد را بپذیرند تاتسلیم شو -۱

د؛ چنانچه به آنان گفت: سوگند به خدا برای ھمه شما واضح است نامان بماندر
باشد که نام و نشانش را در  می که او پیامبر خداست و او، ھمان پیامبری

 بینید.  می تابتانک
را خودشان بکشند و با شمشیرھای آخته به پیامبر و یارانش ھا  زنان و بچه -۲

یا پیامبر و یارانش را نابود کنند  بدین سان،ار رایکسره نمایند تا حمله کنند و ک
 یا خودشان کشته شوند. و

کنند که  می ؛ زیرا آنان گمانبرنددر روز شنبه بر محمد و یارانش یورش ب -۳
پردازند. ھیچ یک از این پیشنھادھا  نمی یھودیان در روز شنبه به جنگ و کارزار

 مورد قبول قرار نگرفت.
ویا از روزی که به بن اسد خشمگین شد و گفت: گنان کعب اینجا بود که رئیس آ

یک شب را ھم با فکر و اندیشه به صبح نرسانده اید! بدین سان برای بنی  اید، دنیا آمده
باقی نماند. البته پیش از آن تصمیم گرفتند با  ج ز تصمیم رسول خداقریظه راھی ج

وانند نتیجه تسلیم شدن برخی از مسلمانان ھم پیمانشان تماس بر قرار کنند تا بلکه بت
را دریابند. بنابر این درخواست کردندکه ابولبابه را به نزد ما  ج در برابر پیامبر

در منطقه آنان اش  ھم پیمان بنی قریظه بود و اموال و خانواده سبفرستید؛ ابولبابه
، دست به دامان دیدند، از جا برخاستند؛ مردانشانبودند. آنان ھمین که ابولبابه را 

، به حالشان ریه و زاری افتادند؛ دل ابولبابهبولبابه شدند و زنان و کودکانشان نیز به گا
! آیا نظر تو این است که به حکم محمد گردن نھیم؟ ای ابولبابه: سوخت. گفتند

این بود که ھمه  ،. منظورشو با دست خود به گلویش اشاره کردگفت: آری  سابولبابه
 شما را سر خواھد برید.

به ھمین دلیل نزد رسول  صله متوجه شد که خیانت کرده است؛بالفا سابهابولب
 ؛ بلکه یک راست به مسجد النبی رفت و خودش را به یکی ازبرنگشت ج خدا

، او را با دست مبارکش ج ی مسجد بست و قسم خورد تا شخص رسول خداھا ستون
بنی قریظه وارد  باز نکند، بر ھمان حال باشد و نیز قسم خورد که ھرگز به سرزمین

 نشود.
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را کشید، از ماجرا اطالع یافت و  سپس از مدتی که انتظار ابولبابه ج رسول اکرم
، او کردم؛ ولی اینک که چنین کرده می آمد، برایش استغفار می اگر نزد خودم«  :فرمود

علی رغم اشاره ابولبابه به اینکه » ، توبه او را بپذیرد.کنم تا خداوند نمی ا از جایش رھار
ر برابر دستور پیامبر ، بنوقریظه تصمیم گرفتند دشوند می در صورت تسلیم شدن، کشته

توانستند مدت طوالنی محاصره  می ؛ این در حالی بود که یھود بنی قریظهتسلیم شوند
یشان آب داشت و ھا چاه د وغذایی زیادی ذخیره داشتن را تحمل نمایند. زیرا مواد

بیرون از دژھا در معرض  ، مسلمانان،محکم بود. و در مقابلنیز محفوظ و  ھایشان قلعه
سرمای شدید و سخت قرار داشتند و از طرفی خستگی چند روز پیاپی جنگ احزاب، 

 مسلمانان را خسته و رنجور کرده بود. البته جنگ بنی قریظه یک جنگ روانی بود.
ترس و وحشت انداخت و روحیه آنان را ضعیف و سست  ھایشان دل ، درخداوند

پیش  سنمود. ترس یھودیان زمانی به اوج رسید که علی بن ابی طالب و زبیر بن عوام
 ! سوگند بخدا، یا ھمچون حمزه به شھادتیمانفریاد زد: ای سپاه ا سرفتند و علی

 کنم. می رسم و یا دژھایشان را فتح می
د و خود را در اختیار پایین آمدن ھایشان قریظه با سرعت از قلعه اینجا بود که بنو

بند کنند و تحت نظر دستور داد مردان را جدا و در ج نھادند. پیامبر ج حکم پیامبر
را به کناری دور از مردان ھا  نگھداری شوند و زنان و بچه سمحمد بن مسلمه انصاری

رفتند  ج قریظه بودند، نزد رسول خدابردند. قبیله اوس که در گذشته ھم پیمان بنی 
ھم ھا  آن ؛دانی می ھمان کاری کردی که خود ،نقاعیق ی: ای رسول خدا! با بنگفتندو 

به نیکی ھا  این ؛ باھستندھم پیمانان ما ھا  این و پیمانان برادران خزرجی ما بودند
 خود شما درباره : آیا اگر یکی ازفرمود ج لطفی بفرما. پیامبرھا  این در حق رفتار کن و

 » قضاوت کند، راضی خواھید شد؟ھا  این
فرمود: سعد بن معاذ، این کار را  ج پیامبر .ما به ھمین راضی ھستیم ،گفتند: آری

 بکند. گفتند: قبول است.
بر  سسعد بن معاذ فرستاد. سعد بن معاذکسی را به دنبال  ج بنابراین رسول خدا

 ، نتوانست در غزوه بنی قریظه شرکت کند.ودخمی که در جنگ احزاب برداشته باثر ز
راه  آمد. افراد قبیله اوس در مسیر ج سوار براالغی نزد رسول خدا سسعد بن معاذ

تو را حکم  ج کن. زیرا رسول خدا! به ھم پیمانان خوبی گفتند: ای سعد می از دو طرف
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 خوبی کنی.ھا  آن و قاضی قرار داده است که به
 ،ناصرار و پافشاری کردند، گفت: اآل گفت و چون زیاد نمی در پاسخ چیزی سسعد

باکی ای  هبه خاطر خدا از سرزنش ھیچ سرزنش کنند سوقت آن رسیده که سعد
باز گشتند و از مردم ، بعضی به مدینه وقتی این را از سعد شنیدندھا  آن نداشته باشد.
نزدیک  سقریظه آماده شوند. وقتی سعدخاکسپاری یھودیان بنو یخواستند برا

فرمود: به احترام سردارتان بلند شوید، و چون او را از االغ  ج رسید، پیامبر جپیامبر
گفت: آیا  سسعد اند. پایین آوردند، گفتند: ای سعد! این جماعت، تسلیم حکم تو شده

گفت: آیا مسلمانان و کسانی که  .اجرا خواھد شد؟گفتند: آریھا  این قضاوتم درباره
به خاطر احترام . آنگاه سعد کنند؟ گفتند: آری می پذیرند و اجرا می مراحکم  ،اینجایند

اشاره نمود، ولی چیزی  ج با دستش به طرف آن حضرت ج و تعظیم رسول خدا
گفت: قضاوت من  سقبول است. سعد قابل فرمود: آری، برای من ھم ج نگفت. پیامبر

ان بین مسلمانان تقسیم اسیر شوند و اموالشھا  این است که مردان کشته و زنان و بچه
 گردد.

ھمان حکمی را صادر کردی که  عیناً  ھا، این در مورد«فرمود:  ج رسول خدا
 ».کرده بود ، صادرخداوند از باالی ھفت آسمان

قضاوت سعد در نھایت عدالت و انصاف بود، زیرا بنوقریظه عالوه بر خیانتی که 
پانصد شمشیر و دو ھزار نیزه و ھزار و  مرتکب شدند، برای مقابله با مسلمانان یک

سیصد زره و پانصد سپر دفاعی آماده کرده بودند که پس از فتح و پیروزی، به دست 
 مسلمانان افتاد.

ی جار زنداننمردان بنو قریظه در خانه دختر حارث زنی از بنی  ج به دستور پیامبر
داد که آنان را یی در بازار مدینه کندند و سپس دستور ھا گودالھا  آن شدند و برای

زدند و در ھمان  می گردنشان را ھا گودالبیاورند و بدین ترتیب کنار دسته  دسته
 کردند.  می را دفنھا  آن ھا گودال

آنانی که در زندان، با سردارشان کعب بن اسد بودند، پرسیدند: به نظر تو با ما چه 
بینید که  نمی زید! مگراندا نمی کنند؟ گفت: در ھیچ شرایطی عقلتان را به کار می کار

گردد؟ بخدا  نمی رود، باز می آید و ھرکس که از میان شما نمی مرد جنگ از حرفش باز
را گردن ھا  آن که این، نشانه مردن است. تعداد آنان، ششصد تا ھفتصد تن بود که ھمه
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 زدند.
کد ی مؤھا پیمان ھای نیرنگ و خیانت، بکلی نابود شدند؛ آنانی که بدین ترتیب افعی

را شکستند و با احزاب، در شرایطی بر ضد مسلمانان دست به یکی کردند که مسلمانان 
ترین  بردند. یھودیان با این کارشان در ردیف بزرگ می لحظات بسرترین  در بحرانی

جنایت کاران جنگی قرار گرفتند و سزاوار محاکمه و اعدام شدند و با آنان، شیطان بنی 
کشته  ،جنایتکاران جنگ احزاب بودترین  یکی از بزرگ نظیر حیی بن اخطب نیز که

بن اخطب برای  یبود. حی ج شد. این مرد، پدر ام المؤمنین صفیه ھمسر رسول خدا
وفاداری به پیمانی که در جریان جنگ احزاب، با کعب بن اسد بسته بود، به دژھای 

وقتی او را آوردند، عبایی گرانبھا بر تن  بنی قریظه رفته و ھمراه آنان دستگیر شد.
داشت که آن را از ھر طرف به اندازه یک انگشت پاره کرده بود تا به دست مسلمانان 

گفت: سوگند به خدا خودم را  ج به گردنش بسته بود. وی به پیامبرنیفتد و دستانش 
برافتد و کنم که ھرکس، با خدا درافتد،  نمی به خاطر دشمنی با تو مالمت و سرزنش

امر خدا ھر چه باشد، باکی نیست؛ بلکه سرنوشت و جنگ  !سپس گفت: ای مردم
خانمانسوزی است که خداوند، بر بنی اسرائیل نوشته است. سپس نشست و گردنش را 

 زدند.
دستور داد که پسران بالغ را بکشند و پسران نابالغ را واگذارند. یکی از  ج پیامبر

یب زنده ماند، عطیه قرظی بود که اسالم آورد و صحابی پسران نابالغی که بدین ترت
درخواست کرد که زبیر بن باطا و خانواده و  ج شد. ثابت بن قیس از پیامبر ج پیامبر

زبیر را به  ج اموالش را به او واگذارند؛ زیرا زبیر به او نیکی کرده بود. رسول خدا
ت را به ا ییو خانواده و داراتو  ج واگذار کرد. ثابت به زبیر گفت: رسول خدا سثابت

 !من واگذار کرده است! ھمین که زبیر، کشته شدن قومش را شنید، گفت: ای ثابت
خواھم که مرا به دوستانم ملحق کنی.  می از تو ام، هبخاطر نیکی ای که به تو کرد

 بنابراین ثابت گردنش را زد و او را به دوستان یھودیش ملحق نمود.
عبدالرحمن بن زبیر را زنده نگھداشت که مسلمان  ،بن باطا ثابت از فرزندان زبیر

سلمی دختر قیس نجاری از پیامبر خواست که  ،گردید.ام منذر ج شد و از یاران پیامبر
موافقت نمود و او نیز مسلمان  ج رفاعه بن سموأل قرظی را به او واگذار کند، پیامبر

تنھا یک زن به قتل رسید. وی به قصاص  ،شد و از اصحاب گردید. از زنان بنی قریظه
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 خالدبن سوید کشته شد که سنگ آسیا را بر سرش انداخته و او را به قتل رسانیده بود.
گروھی از بنی قریظه در ھمان شب و پیش از تسلیم شدن بنی قریظه مسلمان 

 -شدند و بدین وسیله زنان و داراییشان به خودشان واگذار شد. و در ھمان شب عمرو
را محمد بن  -نھا مردی که در خیانت بنی قریظه علیه رسول خدا شرکت نکرده بودت

سلمه، فرمانده گشتی پیامبر دید و راھش را باز نمود، و پس از آن معلوم نشد که به 
 کجا رفت.
خمس اموال بنی قریظه را جدا نمود و سپس باقیمانده اموال را این گونه  ج پیامبر

رکار، سه سھم قرار داد: دو سھم برای اسب و یک سھم برای تقسیم نمود: برای ھر سوا
زیر نظر  را برخی از اسیران ج خدا رسول. منده پیاده، یک سھمسوارکار و برای ھر رز

را بفروشد و در مقابل اسلحه و اسب ھا  آن سعد بن زید انصاری به نجد فرستاد تا
 خریداری کند.

عمرو خناقه را برای خودش انتخاب نمود یکی از زنان به نام ریحانه بنت  ج پیامبر
گفته ابن اسحاق  ،، به عنوان کنیز در ملک ایشان بود؛ اینج و تا آخر عمر پیامبر

 ١است.
رد؛ ھجری با او ازدواج ک ۶او را آزاد نمود و در سال  ج گوید: رسول خدا می کلبی

از حجه الوداع درگذشت و در قبرستان بقیع دفن  ج او به ھنگام بازگشت رسول خدا
 ٢شد.

و چون کار بنی قریظه یکسره شد، دعای بنده نیکوکار خدا، سعد بن معاذ مستجاب 
در مسجد  ج گردید؛ ھمان دعایی که پیشتر در جنگ احزاب یادآوری شد. رسول خدا

یظه دوباره زخم او برپا نمود تا از نزدیک او را عیادت کند. پس از غزوه بنی قرای  هخیم
و خون رفته از آن و فرماید: زخم او دوباره سر باز کرده بود می سرباز کرد. عایشه

پا بود تا این که برکس، متوجه نشده بود. در مسجد خیمه دیگری از بنی غفار ھیچ
این چیست که از  !گفتند: ای اھل خیمهھا  آن اری شد.خون به سوی خیمه آنان ج

رفته و در  سآید؟ بدین سان دیدند که خون زیادی از سعد می سمت شما به سوی ما

                                                 
 )۲/۲۴۵نگاه سیره ابن ھشام ( ١
 )۲/۲۴۵تلقیح فھوم اھل االثر ( ٢
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 ١بر اثر ھمین خونریزی درگذشت. سآخرین لحظات زندگی است. سعد
رحمان به خاطر  شعر«فرمود:  ج ن از جابر روایت است که رسول خدادر صحیحی

 ٢».مرگ سعد بن معاذ لرزید
اش  : چقدر جنازهفتندگوید: وقتی جنازه سعد را برداشتند، منافقان گ می سانس

 ٣کردند. می فرمود: یقینا مالئکه جنازه سعد را حمل ج سبک است! پیامبر
شھید شد؛  سبن سوید در اثنای محاصره بنی قریظه، یکی از مسلمانان به نام خالد

یکی از زنان یھودی سنگ آسیایی را بر سر او انداخته بود. ھمچنین در زمان محاصره 
 بنی قریظه، ابوسنان برادر عکاشه بن محصن نیز به مرگ طبیعی در گذشت.

آمد و او را  می شش شبانه روز به ستون مسجد بسته بود؛ زنش وقت نماز سابولبابه
 ج یرفته شد. پیامبرپذاش  بست تا اینکه توبه می او راکرد و پس از نماز دوباره  می باز

سلمه بود که قبولی توبه ابولبابه نازل شد. ام سلمه به درب ام  هسحرگاھان در خان
توبه ات را پذیرفت. مردم آمدند تا او  ،مژده که خداوند!رفت و گفت: ای ابولبابهاش  خانه

مرا باز کند و  ز رسول خدا حق نداردرا باز کنند؛ ولی او اجازه نداد و گفت: ھیچ کس ج
 به نماز صبح آمد، او را باز نمود. ج وقتی که رسول خدا

این غزوه در ماه ذیقعده سال پنجم ھجری به وقوع پیوست و محاصره بیست و پنج 
 ٤شبانه روز به طول انجامید.

خداوند متعال درباره جنگ احزاب و غزوه بنی قریظه آیاتی در سوره احزاب نازل 
کند و اوضاع و احوال مؤمنان و منافقان را  می جزئیات را بررسیترین  نمود که اساسی

 دھد.  می نماید و سپس پیامد دسیسه بازی اھل کتاب را توضیح می بیان

 کشته شدن سالم بن ابی الحقیق
رافع بود، یکی از بزرگترین جنایتکاران یھود به ابواش  م بن ابی الحقیق که کنیهسال

رفت که احزاب را علیه مسلمین بسیج کرده و اموال و مواد غذایی فراوانی در  می شمار

                                                 
 )۲/۵۹۱صحیح بخاری ( ١
 ).۲/۲۹۴) ؛ صحیح مسلم (۱/۵۳۶صحیح بخاری ( ٢
 ).۲/۲۲۵جامع الترمذی ( ٣
) مختصر ۲/۷۲)؛ زادالمعاد (۲/۵۹۰صحیح بخاری ( :۲۷۳تا  ۲۳۳، ص ۲نگا: سیره ابن ھشام ج ٤

 ۲۸۷السیره: ص 
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 ١اختیار آنان گذاشته بود.
بنی قریظه،  رساند. پس از بازگشت مسلمانان از می آزار زیادی ج وی، به رسول خدا

اجازه خواستند تا سالم را بکشند. پیش از آن، کعب بن  ج خزرجیان از رسول خدا
خواستند که  می یان به ھالکت رسیده بود؛ بنابراین طایفه خزرجاشرف، بدست اوس

به ھمین دلیل در اجازه خواستن برای کشتن  .فضیلتی ھمانند اوسیان کسب کنند
 پیشدستی کردند.سالم 

نھی نمود. برای این ھا  اجازه داد و در عین حال از کشتن زنان و بچه ج پیامبر
ی عبدالله بن عتیک به سوی خیبر به راه منظور پنج تن از بنی سلمه به فرماندھ
زمانی به قلعه او نزدیک شدند که خورشید .افتادند. زیرا قلعه ابو رافع، در آنجا بود

گشتند. عبدالله بن عتیک به یارانش  می باز ھایشان غروب کرده بود و مردم به خانه
آنگاه به نزدیک شاید بتوانم وارد دژ شوم و ؛گفت: شما سر جایتان بنشینید تا من بروم

خواھد  می دروازه نزدیک شد و خودش را به لباسش پیچید و چنان وانمود کرد که
خواھی وارد  می قضای حاجت کند؛ در ھمین حال دربان فریاد زد: ای بنده خدا! اگر

گوید: داخل شدم و کمین  می خواھم درب را ببندم. عبدالله بن عتیک می شوی، بیا که
رفتند و دروازه بسته شد، دربان کلیدھا را بر میخ ھا  نهزدم؛ وقتی مردم به خا

گوید: برخاستم و کلیدھا را برداشتم و دروازه را  می مخصوصش آویزان نمود. عبدالله
رافع ھنوز بیدار است و تعدادی اطرافش ھستند و او در جای دیدم ابوباز کردم. 

راغش رفتم. ھر دری را که بود، ھمین که اطرافیانش رفتند و او خوابید، به ساش  ویژه
بستم تا اگر مردم باخبر شوند، دستشان به من نرسد. به  می کردم، از داخل می باز

خوابیده بود و اش  سالم بن ابی الحقیق رسیدم؛ وی در یک اتاق تاریک و میان خانواده
دانستم او را با نام صدا زدم، گفت: کیست؟ به طرف صدا  نمی چون جایش را دقیقا

ولی به ھدفم نرسیدم و او فریاد کشید و  ،به او زدمای  هبا ترس و وحشت ضرب رفتم و
درنگ کردم و دوباره برگشتم و صدایم را تغییر دادم ای  همن از خانه بیرون شدم و لحظ

ای  هو گفتم: ای ابو رافع! این چه صدایی بود که شنیدم. گفت: مادرت ھالک شود، لحظ
د: ضربه دیگری به او زدم، ولی کشته نشد و سپس با پیش مردی مرا با شمشیر زد. گوی

را یکی  ھا درب نوک شمشیر به شکمش فشار دادم تا از پشتش بیرون شد. پس از آن

                                                 
 )۷/۳۴۳نگا: فتح الباری ( ١
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 ،ام ه؛ پایم را به حساب اینکه به زمین رسیدرسیدمای  هپس از دیگری باز کردم؛ به پل
را به پایم بستم و  ام هپایین گذاشتم؛ اما در آن شب مھتابی، ساق پایم شکست؛ عمام

شوم تا اینکه بدانم او  نمی بیرون رفتم تا به دروازه رسیدم. با خودم گفتم: امشب بیرون
یا خیر؟ ھنگام خروسخوان بر باالی قلعه اعالم کردند که ابورافع، بازرگان ام  هرا کشت

 حجاز، کشته شد.
دا ابو رافع د که خگوید: نزد یارانم برگشتم و گفتم خودتان را نجات دھی می عبدالله

فرمود:  ج ن را برای وی تعریف کردم. پیامبررفتم و جریا ج را کشت و نزد پیامبر
شد که گویا اصال ھیچ  خوب پایت را دراز کن. پایم را دراز کردم و دست کشید، چنان

 ١دردی در بدنم نبوده است.
ھم او را کشتند کند که ھمگی آنان بر ابو رافع وارد شدند و با  می ابن اسحاق روایت

پشتشان حمل کردند و از طریق آبراھی  برشکست و او را  سو پای عبدالله بن عتیک
شد، از قلعه بیرون رفتند. یھودیان، آتش روشن  می منتھی ھایشان که به یکی از چشمه

نزد جنازه ابورافع  امید شدند،کردند و به جستجوی قاتالن پرداختند و چون نا
را بر دوش خود حمل کردند و نزد رسول  سبازگشتند. خزرجیان، عبدالله بن عتیک

 ٣اعزام گردید. ،این سریه در ذیقعده یا ذیحجه سال پنجم ھجری ٢رفتند. ج خدا
شد و از جنایتکاران آسوده خاطر از احزاب و بنی قریظه  ج ھنگامی که پیامبر

 ؛تأدیبی را آغاز نمود و آھنگ قبایل صحرانشین را کردجنگی انتقام گرفت، حمالتی 
به غیر از زبان زور و منطق جنگ، راھی وجود نداشت که آنان، سرجایشان  زیرا

 بنشینند و به امنیت و سازش تن دھند.

 بن مسلمه سریه محمد
، سریه محمد بن مسلمه است امی پس از جنگ احزاب و بنی قریظهاولین سریه اعز

ر، به سوی قرطا عازم شد. قرطا در ناحیه ضریه از منطقه بکرات در که با سی سوا
سرزمین نجد واقع شده و از مدینه ھفت شبانه روز فاصله دارد. این سریه در دھم 
محرم سال ششم ھجری به سوی طایفه بنی بکر بن کالب حرکت کرد و بر آنان 
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گوسفندان زیادی به ھمه فرار نمودند و مسلمانان، چارپایان و ھا  آن شبیخون زد؛
 محرم به مدینه بازگشتند. ۲۹غنیمت گرفتند، و در 

ثمامه بن اثال، رییس بنی حنیفه، خود را بطور ناشناس در میان اعضای این سریه 
 گذاشته و به دستور مسیلمه کذاب با افراد سریه ھمراه شده بود تا مخفیانه رسول اکرم

 ١را به قتل برساند. ج
 را دستگیر کردند و به مدینه آوردند و او را به یکی از مسلمانان، در راه او

از او پرسید: ای ثمامه! انتظار داری با تو چه  ج رسول خدا ی مسجد بستند.ھا ستون
ای  هکنم؟ پاسخ داد: ای محمد! انتظار خیر و خوبی دارم؛ اگر مرا بکشی، کسی را کشت

که ای  هسی لطف کردکه خونی به گردن اوست و اگر لطف کنی و در گذری، بر ک
خواھی، درخواست کن تا ھر چه  می سپاسگزار و ممنون است؛ اگر مال و ثروت

او را به ھمان حال گذاشت و رفت. پس از  ج بخواھی، به تو داده شود. رسول خدا
بار سوم رسول خدا  .چندی دوباره از کنارش عبور نمود و ھمان سخنان رد و بدل شد

کنند و چون بازش کردند، به نخلستان نزدیک مسجد رفت و  دستور داد تا ثمامه را باز
غسل کرد و آمد و مسلمان شد و گفت: ای پیامبر! سوگند به خدا تا به امروز برای من 

چھره، در ترین  منفورتر از چھره شما نبود؛ اما اینک چھره شما محبوبای  هھیچ چھر
من منفورتر از دین شما نزد من است. بخدا قسم که ھیچ دینی بر روی زمین، برای 

ھا نزد من است. ای رسول خدا! سپاه شما  دینترین  محبوب دین شما،نبود، ولی اینک 
او را به  ج ، قصد ادای عمره داشتم. رسول خدادر حالی مرا دستگیر کردند که من

به مکه  سرا بجای آورد. زمانی که ثمامهاش  آینده خوبی مژده داد و امر نمود که عمره
ای؟ گفت: خیر، به خدا سوگند  ریشیان به او گفتند: ای ثمامه! بی دین شدهرفت، ق

از یمامه  ،ام! و سوگند به خدا تا محمد اجازه ندھد مسلمان شده و به محمد ایمان آورده
اجازه دھد. یمامه منطقه  ج داد مگر این که پیامبرھم نخواھم دانه گندم یک به شما 
طقه خودش رفت و دستور به من سبود. ثمامهخیزی در اطراف مکه حاصلو سرسبز 

 وی،دانه گندم و یا چیز دیگری بفروشد.یک کس حق ندارد به اھل مکه داد که ھیچ
که قریش به تنگ آمدند و به قطع نمود تا اینرا اھل مکه به گندم  فروش چنانھم

ه به ثمامی ھا نام نوشتند و از وی به خاطر خویشاوندی خواستند کهی ھا نام پیامبر
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نیز  ج اد غذایی را باز نماید. رسول خدابنویسد و از او بخواھد که راه حمل و نقل مو
 ١چنین کرد.

 لحیانغزوه بنو
نفر از یاران پیامبر خیانت کردند و  ۱۰بودند که در رجیع به ای  هبنولحیان، طایف

موجب اعدام آنان شدند. از آنجا که محل سکونت بنی لحیان، در وسط سرزمین حجاز 
 ی شدیدی میان مسلمانان و قریش و نیزھا درگیری نزدیک به مکه بود و و

دل سرزمین در دانست که  نمی صالح ج صحرانشینان وجود داشت، رسول خدا
دشمن نفوذ کند؛ ولی ھنگامی که احزاب شکست خوردند و توان و کیان آنان، رو به 

اینک گفت:  ج دادودی ضعیف شدند، آن وقت رسول خسستی و ناتوانی نھاد و تا ح
ی وقت آن رسیده که از بنی لحیان انتقام بگیریم. بنابراین در ربیع االول یا جماد

به ھمراه دویست تن از یارانش خارج شد و در  ج االولی سال ششم ھجری، رسول خدا
مدینه، ابن ام مکتوم را به عنوان جانشین خود معین نمود و چنان وانمود کرد که به 

در » غران«آنگاه شتابان مسیر بنی لحیان را در پیش گرفتند تا به  رود. می سوی شام
در  ج ان رسول خدارسیدند؛ غران، ھمان مکانی است که یار» عسفان«و » امج«بین 

برایشان طلب رحمت و دعای  ج ؛ به ھمین خاطر رسول اکرم ندآنجا به شھادت رسید
 خیر نمود.

فرار کردند، و کسی از  ھا کوه و به ، باخبر شدندج بنو لحیان از آمدن رسول خدا
مختلفی به ھای  دو روز در سرزمین آنان اقامت کرد و سریه ج آنان گرفتار نشد. پیامبر

؛ ولی کسی از آنان به دام نیفتاد و سپس به عسفان نموداین طرف و آن طرف اعزام 
گاه کن د و سپس به رفت و ده سوارکار را به کراع الغمیم فرستاد تا قریش را از آمدنش آ

 مدینه بازگشت؛ رفت و برگشت وی چھارده روز بطول انجامید.

 های دیگر سریه
را ھا  آن زیادی به ھر طرف فرستاد که تعدادی ازھای  سریه ج پس از این پیامبر

 کنیم: می یادآوری
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سریه عکاشه بن محصن به سوی غمر: در ربیع االول یا ربیع اآلخر سال شش  -۱
بیرون شد و غمر نام آبی از بنواسد  ،به طرف غمرنفر  ۴۰ھجری عکاشه با 

است. تمام آن قوم، گریختند و مسلمانان، دویست شتر به غنیمت گرفتند و با 
 خود به مدینه بردند.

در ربیع االول یا ربیع االخر سال ششم  :بن مسلمه به ذی القصه سریه محمد -۲
ثعلبه رفت و  ھجری محمدبن مسلمه با ده رزمنده به ذی القصه در دیار بنی

بودند، آنان را ھا  آن چون به آنجا رسیدند، صد تن از بنی ثعلب، که در کمین
را ھا  آن زیر نظر گرفتند تا این که خوابیدند؛ آنگاه بر آنان یورش برده و ھمه

 کشتند بجز ابن مسلمه که زخمی شد و فرار کرد. 
ر سال ششم ھجری در ربیع االخ :اعزام سریه ابی عبیده بن جراح به ذی القصه -۳

را بگیرد؛ او با  سرا فرستاد که انتقام محمدبن مسلمه سابو عبیده ج پیامبر
نفر به راه افتاد و تمام شب را پیاده طی کردند و صبح به دیار بنی ثعلبه  ۴۰

رسیدند و بر آنان حمله کردند؛ ھمه پا به فرار گذاشتند بجز یک نفر که 
لبته چارپایان و گوسفندان فراوانی به دستگیر شد و پس از آن مسلمان شد؛ ا

 غنیمت گرفتند.
اعزام سریه زید بن حارثه به جموم در ربیع االخر سال ششم ھجری؛ جموم نام  -۴

، به دیار آنان رسید، زنی از سآبی از بنی سلیم در مرالظھران است. وقتی زید
ھای  همزینه به نام حلیمه را دستگیر کرد. حلیمه، مسلمانان را به یکی از محل

بنی سلیم راھنمایی کرد و بدین ترتیب مسلمانان، به چارپایان و گوسفندان و 
آن زن را  ج اسیران فراوانی دست یافتند. و چون به مدینه آمدند، رسول الله

 آزاد کرد.
در جمادی االخری سال ششم ھجری سریه دیگری به  ج رسول خدا -۵

که مشتمل بر ھفتاد  به جایی به نام عیص گسیل فرمودرا  سفرماندھی زید
سوار بود. آنان رفتند و ھمه اموال قافله قریش را که ابو العاص داماد رسول 

کاروانساالرش بود، به غنیمت گرفتند. ابوالعاص فرار کرد و نزد زینب  ج خدا
آمد و امان خواست و از زینب خواست که از پیامبر بخواھد تا اموال قریش را به 

ین کار را کرد و پیامبر بدون اینکه مردم را مجبور کند، او برگرداند. زینب نیز ا
مردم نیز موافقت  ؛برآورده شوداش  غیر مستقیم از مردم خواست که خواسته
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کردند و اموال را به ابو العاص تحویل دادند و ابو العاص به مکه رفت و اموال را 
 ج مسلمان شد و ھجرت نمود، و پیامبربه صاحبانشان تحویل داد و سپس 

زینب را با ھمان نکاح اول پس از سه سال و اندی به او برگرداند، و این موضوع 
  ١از حدیث صحیح ثابت شده است.

به این دلیل او را با نکاح اول به خانه شوھرش برگرداند که آیه تحریم زنان مسلمان 
به خانه بر کفار تا آن زمان نازل نشده بود؛ ولی آنچه در روایت آمده که با نکاح جدید 

شوھرش برگردانده شد و یا بعد از شش سال برگردانده شد، درست نیست؛ زیرا سند آن 
 پذیرند و می این حدیث ضعیف را ای، هصحیح نیست؛ جای تعجب است که عد

گویند: ابوالعاص در اواخر سال ھشتم ھجری اندکی قبل از فتح مکه مسلمان شده  می
گویند: زینب در اوایل سال ھشتم  می ند ویاب می است و سپس خودشان را در تناقض

بن موسی  ایم. وفات نمود. این بحث را بطور مفصل در حاشیه بلوغ المرام باز کرده
ھفتم ھجری توسط ابی بصیر و یارانش رخ داد؛ اما  سالگوید: این حادثه در می عقبه

 این نظر، نه با آن حدیث صحیح مطابقت دارد و نه با این حدیث ضعیف.
دیگر زید به جایی به نام طرف یا طرق در جمادی االخر سال ششم سریه  -۶

ردند؛ فرار ک ،ھجری ؛ زید با پانزده رزمنده به سوی بنی ثعلبه رفت. آن جماعت
حمله کند؛ به ھمین دلیل گوسفند و ھا  آن به ج ترسیدند که پیامبر می زیرا

 ل کشید.شد و این سریه چھار شبانه روز طومسلمانان شتر فراوانی نصیب 
به اتفاق دوازده تن برای کسب اطالعات  سو در رجب سال ششم ھجری زید -۷

از تحرکات احتمالی دشمن، عازم وادی القری شد. در آنجا ساکنان وادی القری 
به آنان یورش بردند و نه نفر از آنان را به شھادت رساندند، ولی سه نفر دیگر از 

 گریختند. سجمله زید
این سریه در رجب سال ھشتم ھجری اعزام شد؛ ولی از  اند: سریه خبط: گفته -۸

آید که این سریه، پیش از  مضمون گزارش تاریخ در این زمینه، چنین برمی
ما را با سیصد سوار به  ج گوید: پیامبر می جابر .حدیبیه اتفاق افتاده است

فرماندھی ابو عبیده بن جراح فرستاد که بر سر راه قافله قریش کمین بزنیم و 
ی درختی ھا برگ ازدر آنجا گرسنگی چنان به ما فشار آورد که مجبور شدیم 
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شد، بخوریم تا اینکه مردی سه شتر برای ما ذبح کرد و پس  می که خبط نامیده
سه شتر دیگر ذبح نمود و سه شتر دیگر ھم از تمام شدن گوشت، دوباره 

کرد تا اینکه خداوند، از دریا برای ما  عکشتن شترھا را ممنو سکشت. ابوعبیده
تا پانزده روز از گوشت آن  .شد می نامیده» عنبر«حیوانی بیرون انداخت که 

کردیم تا اینکه از لحاظ جسمی،  می خوردیم و از روغن آن بدنمان را نیز چرب
پھلوی آن را در نظر گرفت و بلند ھای  سالم شدیم؛ ابوعبیده یکی از دندهفربه و 
فرد سپاه و بزرگترین شتر را انتخاب کرد؛ آن دنده، چنان بلند بود ترین  قامت

شتر از زیر آن عبور کرد. ما، مقداری گوشت عنبر را به  آن فرد، سوار بر که
دینه رسیدیم، داستان را عنوان توشه راه با خود برداشتیم و ھنگامی که به م

فرمود: رزقی بوده است که  ج بازگو کردیم؛ آن حضرت ج برای رسول خدا
خداوند آن را از دریا برای شما بیرون انداخته است و فرمود: آیا از گوشت آن با 
شما ھست؟ اگر ھست به ما بدھید تا بخوریم، و ما آن گوشت را برای رسول 

 ١فرستادیم. ج خدا
گفتیم که این سریه قبل از صلح حدیبیه روی داده که مسلمانان،  ما بدان دلیل

 ی قریش را نبستند.ھا کاروان ھیچگاه پس از صلح حدیبیه، راه تجارتی
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 غزوه بنی مصطلق یا غزوه مریسیع

گسترده و دامنه دار نبود، اما در این غزوه حوادثی رخ داد ،نظامینظر این غزوه از 
پریشانی و نابسامانی در جامعه اسالمی گردید و از سوی  بروزکه از یک سو موجب 

دیگر، اسباب رسوایی منافقان را فراھم نمود. ھمچنین به دنبال اتفاقاتی که در غزوه 
ای  هع گردید که سیمای ویژاز قوانین جزایی، تشریای  هبنی مصطلق روی داد، مجموع

 از لحاظ کرامت و طھارت، به جامعه اسالمی بخشید.
 دھیم. می پردازیم و سپس، این اتفاقات را شرح می نخست به گزارش این غزوه

 ١بنابر قول صحیح، این غزوه در سال ششم ھجری و در ماه شعبان رخ داد.
خبر رسید که سردار بنی مصطلق،  ج سبب این غزوه این بود که به پیامبر خدا

با آن  رزارو تعدادی از صحرانشینان، قصد کااش  حارث بن ابی ضرار با قوم و قبیله
برای تحقیق، بریده بن حصیب اسلمی را به منطقه  ج را دارند. رسول خدا ج حضرت

 و با او سخن گفت و نزد رسول خدا بریده به مالقات حارث بن ابی ضرار رفت؛اعزام کرد

                                                 
شود که جریان مذکور، پس از نزول حکم حجاب روی داده و آیه حجاب  می افک ثابت از جریان .١

، از ج بوده است. زیرا آن حضرت ج درباره زینب نازل شده و زینب در آن زمان ھمسر رسول خدا
گفت: ل دارم و عایشه می پرسید و او گفت: من، گوش و چشمم را نگاه لعایشه او درباره

با من رقابت داشت. عقد ازدواج رسول  ج تنھا کسی بود که در میان ازواج پیامبر لزینب

پس از غزوه بنی قریظه صورت گرفت. اما اینکه در  ،با وی در اواخر سال پنجم ھجری ج خدا
که سعد بن معاذ و سعد بن عباده درباره ماجرای افک، با ھمدیگر کشمکش اند  داستان افک آورده

قریظه درگذشت؛  پس از غزوه بنی سمعاذپیدا کردند، توھم و اشتباه راویان است؛ زیرا سعد بن 
ھمچنانکه ابن اسحاق، داستان افک را از زھری از عبیدالله بن عبدالله از عایشه روایت کرده و در 

نبرده است و فقط نام اسید بن حضیر را به میان آورده است.  سعد بن معاذآن ھیچ نامی از س
گوید: بدون شک، ھمین درست است و ذکر نام سعد بن معاذ در این داستان، توھمی  می ابن حزم

). البته جای تعجب است که شیخ محمد غزالی، این ۱۱۵، ص ۲بیش نیست. (نگا: زادالمعاد، ج 
که وی، این غزوه را در شمار رخدادھای سال پنجم ھجری آورده است؛ را به ابن قیم نسبت داده 

 ) آمده است.۲/۱۱۵در صورتی که این نظریه، برخالف مطلبی است که در الھدی (
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پس از اینکه از  ج ارائه داد. رسول خدا ج بازگشت و گزارش کارش را به آن حضرت
درست بودن خبر مطمئن شد، از یارانش خواست که ھرچه سریعتر برای خروج آماده 

 شوند. بدین ترتیب، پیامبر در دوم شعبان از مدینه بیرون شد.
کردند، بیرون  نمی کتدر این غزوه گروھی از منافقان که معموال در غزوات دیگر شر

را در مدینه به عنوان جانشین خود تعیین  سهزید بن حارث ج شدند و پیامبر
 را بر مدینه گماشت. سابوذر اند: برخی ھم گفتهنمود.

ار، جاسوسی فرستاده بود که اخبار سپاه اسالم را به او گزارش رحارث بن ابی ض
کشتند. وقتی که خبر حرکت سپاه دھد. مسلمانان، جاسوس او را دستگیر کردند و 

مسلمانان و کشته شدن جاسوس حارث، به حارث و ھمراھانش رسید، به وحشت 
 ج افتادند و صحرانشینانی که با او ھمراه شده بودند، پراکنده شدند. رسول خدا

 ج آماده جنگ شدند و پیامبر ھمچنان رفت تا اینکه به مریسیع رسیدند، در آنجا
بود و پرچم  سکرد و پرچم مھاجرین بدست ابوبکر می منظم آماده یارانش را با صفوف

؛ آنگاه رسول خدا سپری شدتیراندازی طرفین باساعتی  سانصار بدست سعد بن عباده
از ای  هو با ھمین حمله پیروز شدند و مشرکان شکست خوردند و عد دستور حمله داد

تعدادی دام و گوسفند نیز از ھایشان اسیر شدند و  قتل رسیدند و زنان و بچهه آنان ب
 آنان به غنیمت گرفتند.

در این غزوه از مسلمانان فقط یک نفر کشته شد که او را مردی از انصار، به گمان 
اینکه از دشمن است، به قتل رسانید. این، مطلبی است که صاحبان مغازی و سیرت 

گی بین دو گروه گوید: این، گمانی بیش نیست؛ زیرا جن می آورده اند؛ ولی ابن قیم
بوقوع نپیوست. بلکه آنان کنار آبی بودند که پیامبر و یارانش بر آنان حمله کردند و 

ه در حدیث صحیح را اسیر نمودند و اموال آنان را به غنیمت گرفتند. چنانکھا  بچه
 ١طلق را غافلگیر کرد و بر آنان شبیخون زد.صبنی م ج آمده که رسول خدا

شده بودجویریه دختر حارث سردار این قوم بود که در سھم یکی از زنانی که اسیر 
 داد مکاتبه تنظیم کرد. رسول خدا قرار ،با جویریه سثابت ابن قیس قرار گرفت. ثابت

                                                 
 )۱/۳۴۵نگا: صحیح بخاری ( ١
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او را داد و او را آزاد نمود و با او ازدواج کرد، مسلمانان به ھمین دلیل،  ١پول مکاتبه
 ھا، این :یکصد خانه وار از بنی مصطلق را که مسلمان شده بودند، آزاد نمودند و گفتند

 ٢ھستند. ج خویشاوندان ھمسر پیامبر
عبدالله از آنجا که باعث و بانی جریاناتی که در این غزوه رخ داد، سرکرده منافقان، 

لذا ابتدا به بررسی بخشی از عملکرد منافقان در جامعه  اند، بن ابی و یارانش بوده
 پردازیم. می اسالمی

 :منافقان پیش از غزوه بنی المصطلقنقش 
بارھا یادآوری کردیم که عبدالله بن ابی، نسبت به مسلمانان و اسالم و بویژه نسبت 

که  ندا اوس و خزرج اتفاق کرده بودکینه شدیدی داشت. زیر ج به شخص رسول خدا
ابن ابی را سردارشان کنند و برایش تاجی درست کرده بودند که در ھمان اثنا، اسالم، 
در مدینه ظھور کرد و اوس و خزرج از تصمیمشان منصرف شدند و ابن ابی معتقد بود 

بت به کینه عبدالله بن ابی نساین رو  که پیامبر، پادشاھی را از او گرفته است. از
اسالم، از ھمان آغازین روزھای ھجرت و پیش از آنکه بظاھر مسلمان شود و نیز پس از 

 آنکه تظاھر به اسالم نمود، ھمواره آشکار و نمایان بود.
رفت؛ از  می سبر االغی سوار بود و به عیادت سعد بن عباده ج روزی پیامبر خدا

ابی، بینیش را با دست گرفت و کنار مجلسی گذشت که عبدالله بن ابی آنجا بود. ابن 
 گفت: ما را خاک آلود نکن.

برای آن جماعت قرآن خواند، ابن ابی گفت: در خانه ات بنشین و  ج و چون پیامبر
 ٣به ما در مجالسمان، آزار نرسان.

ھنوز تظاھر به اسالم نکرده  عبدالله بن ابی این ماجرا، مربوط به زمانی است که
 بود.

از جنگ بدر که تظاھر به اسالم نمود، بجز دشمنی با خدا و عبدالله بن ابی پس 
پیامبر خدا و مؤمنین کاری نداشت و ھمیشه در فکر تفرقه افکنی در جامعه اسالمی و 

                                                 
داد که با  می این اختیار رااش  قرارداد مکاتبه: قراردادی بودکه براساس آن، مالک برده به برده ١

 مبلغی پول خود را آزاد کند.پرداخت 
 )۲/۲۸۹)؛ سیره ابن ھشام (۲/۱۱۲زادالمعاد ( ٢
 )۲/۹) و صحیح مسلم (۲/۹۲۴)؛ نگا: صحیح بخاری (۱/۵۸۴/۵۸۷سیره ابن ھشام ( ٣
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کرد؛ ھمان طور که قبال گفتیم در  می توھین به اسالم بود و با دشمنان اسالم دوستی
 جریان بنی قینقاع مستقیما دخالت نمود.

گری نمود و باعث تفرقه بین مسلمانان  جنگ احد نیرنگ بازی و حیلهھمچنین در 
 شد؛ او، با سیصد نفر برگشت و در سپاه مسلمانان ھرج و مرج و نابسامانی ایجاد کرد.

ھای این منافق، این بود که بعد از تظاھر به اسالم ھر جمعه پس  گری از جمله حیله
گفت: این، رسول  می خاست و ست، برمینش می برای خطبه بر منبر ج راز اینکه پیامب

باشد. خداوند، شما را به وسیله او کرامت و عزت داده  می خدا است که در میان شما
است؛ پس کمکش کنید و از او پشتیبانی نمایید و مطیع و فرمانبردار او باشید. و 

 خواند.  می خاست و خطبه می بر ج نشست و پیامبر می سپس
ن منافق گستاخ، این بود که در نخستین جمعه پس از یکی از کارھای زشت ای

 را تکرار کند. مسلمانان، از ھر طرفاش  جنگ احد، برخاست تا ھمان سخن ھمیشگی
را  ھا حرف یشان را گرفتند و گفتند: ای دشمن خدا! بنشین، تو شایستگی اینھا لباس

باالی سر و گردن  که چه کار زشتی انجام داده ای؟ او ازای  هنداری؛ مگر فراموش کرد
گویا کار بدی کردم  ،گفت: سوگند به خدا می به بیرون رفت و ،مردم و از میان جمعیت

که برخاستم تا او را تأیید کنم. به درب مسجد که رسید، مردی از انصار جلویش را 
 برایت استغفار نماید. ج : وای بر تو! بازگرد تا رسول خداگرفت و گفت

  ١خواھم برایم طلب مغفرت کند. نمی سوگند به خداعبدالله بن ابی گفت: 
اگر شما را  ،عبدالله بن ابی با یھودیان بنی نضیر نیز ارتباط داشت و به آنان قول داد

 ما به شما کمک ،شویم و اگر با شما بجنگند می بیرون کنند، ما نیز با شما بیرون
فروگذار نکردند تا در دل  نماییم. در جنگ احزاب نیز او و یارانش، از ھیچ اقدامی می

مسلمانان، وحشت و ھراس بیفکنند. چنانچه پیشتر، به این موضوع پرداختیم. خدای 
 متعال، در سوره احزاب، نقش و موضع منافقان را در جنگ خندق، بیان نموده است.

دانستند که سبب  می دشمنان اسالم اعم از یھود، منافقان و مشرکان به خوبی
برتری مادی و کثرت اسلحه و نیرو نیست. بلکه سبب پیروزی  پیروزی مسلمانان،

است که جامعه ای  هی اخالقی و الگوھای پسندیدھا ارزش اسالم و مسلمانان، فضایل و
تا حد  ھا خوبی دانستند که سرچشمه این می اسالمی از آن بھره مند است و نیز خوب

                                                 
 )۲/۱۰۵ابن ھشام ( ١
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سال جنگ مسلحانه است. دشمنان اسالم، پس از پنج  ج اعجاز، شخص رسول خدا
فھمیده بودند که از بین بردن این افراد و این دین از طریق اسلحه غیر ممکن است؛ 

ی اخالقی و آداب ھا ارزش بنابراین تصمیم گرفتند که جنگی تبلیغاتی از ناحیه
تبلیغاتی وسیع، شخصیت رسول  اجتماعی بر ضد اسالم آغاز کنند؛ در این جنگ

نخستین ھدف بود و از آنجایی که منافقین در صفوف مسلمین به منزله  ج اکرم
توانستند با  می کردند و می آمدند و در مدینه زندگی می ستون پنجم به حساب

و ھر لحظه در جریان اتفاقات باشند، سرکردگی این  مسلمانان ارتباط مستقیم داشته
بی، در رأس آنان بود. دسیسه جنگ تبلیغاتی را آغاز کردند که بازھم عبدالله بن ا

ھمسرش زینب بنت  سمنافقان، پس از جنگ بدر، بدانگاه نمایان شد که زید بن حارثه
بزرگ شده بود و پسر خوانده آن  ج ا طالق داد. زید، در خانه پیامبرر لحجش

این بود که پسرخوانده را  ھا، عرب شد. یکی از آداب و رسوم می حضرت محسوب
دانستند و معتقد بودند ازدواج با ھمسر فرزندخوانده، برای  می ھمانند فرزند صلبی

به  ج رزندی گرفته، حرام است. رسول خداھمیشه بر کسی که آن شخص را به ف
ازدواج کرد. بنابراین منافقان بنابه پندار خود، دو روزنه  لدستور وحی با زینب

 د کنند: ایجا ج ا جوی نامناسب بر ضد پیامبر اکرممناسب پیدا کردند ت
بود و قرآن ازدواج با بیش از چھار زن را روا  ج زینب پنجمین زن پیامبر -۱

ندانسته است؛ بنابراین منافقان، تبلیغات وسیعی به راه انداختند که چرا 
 محمد، برخالف حکم قرآن عمل کرده است؟

ازدواج با زن مطلقه فرزندخوانده را ،خوانده پیامبر بود و اعرابزینب ھمسر پسر -۲
 پنداشتند؛ می م و گناھی بس بزرگحرا

ساختند؛ ھا  و افسانه ھا داستان بنابراین تا توانستند تبلیغات منفی به راه انداختند و
گفتند: محمد ناگھانی زینب را دیده و عاشق و دلباخته شده و چون این خبر  می مثال

تبلیغاتشان چنان به زید رسیده، زینب را طالق داده تا محمد با او ازدواج کند! دایره 
 گسترده بود که تا این زمان در بعضی از کتب تفسیر و حدیث، آثار تبلیغاتشان به چشم

بر روحیه افراد سست ایمان اثر منفی گذاشت تا اینکه خداوند،  ،خورد. این تبلیغات می
را بھبود و تسکین ھا  دل در این باره آیات واضح و روشنی نازل کرد و ھمین آیات،

بلیغات منافقان، در این باره بقدری گسترده بود که خداوند، سوره احزاب را بخشید. ت
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 بدینگونه آغاز نمود:

َها﴿ ُّ�
َ
� َ ٱ تَّقِ ٱ �َِّ�ُّ ٱ َ�ٰٓ َ ٱإِنَّ  لُۡمَ�ٰفِقَِ�ۚ ٱوَ  لَۡ�ٰفِرِ�نَ ٱَوَ� تُِطِع  �َّ َ�َن َعلِيًما َحِكيٗما  �َّ

 .]۱األحزاب: [ ﴾١
از خدا بترس و از کافران و منافقان پیروی مکن، قطعا خداوند دانا و  !ای پیامبر«یعنی: 

 ».باحکمت است
ھا، اشاراتی گذرا و تصویرھای کوچکی از کارھای منافقان قبل از غزوه بنی  این

 تمام این آزارھا را با صبر و آرامش و نرمش و مدارا تحمل ج پیامبراما ؛مصطلق بود
کردند!  می شر آنان در امان نبودند و با بردباری، تحملکرد. عموم مسلمانان نیز از  می

چنانچه خدای  ؛پیاپی منافقان، دیگر آنان را شناخته بودندی ھا رسوایی زیرا به دنبال

َوَ� ﴿ فرماید: می متعال
َ
َ�ۡ�ِ ُ�مَّ َ� َ�ُتوُ�وَن َوَ�  أ ۡو َمرَّ

َ
ةً أ رَّ ِ َ�ٖ� مَّ

ُهۡم ُ�ۡفَتُنوَن ِ� ُ�ّ َّ�
َ
 يََرۡوَن �

ُروَن  كَّ دو بار  در ھر سال یک یاھا  این بینی که نمی آیا«یعنی:  .]۱۲۶التوبة: [ ﴾١٢٦ُهۡم يَذَّ
 »آیند؟! نمی کنند و به خود نمی و سپس توبه شوند می آزموده (و رسوا)

 عملکرد منافقان در جنگ بنی مصطلق
بیرون  ج زمان خروج برای جنگ بنی مصطلق فرا رسید، منافقان نیز با پیامبر

َخرَُجواْ  لَوۡ ﴿ را این گونه به تصویر کشیده است:ھا  آن شدند. خداوند، بیرون شدن
ۡوَضُعواْ ِخَ�ٰلَُ�ۡم َ�ۡبُغونَُ�ُم 

َ
ا َزاُدوُ�ۡم إِ�َّ َخَباٗ� َوَ� یعنی:  .]۴۷التوبة: [ ﴾لۡفِۡتَنةَ ٱ�ِيُ�م مَّ

 شر و فساد بر شمااگر (منافقان) ھمراه شما (برای جھاد) بیرون شوند، چیزی جز «
کنند تا در میان شما آشفتگی و اختالف و تفرقه  می افزایند و شتابان در میان شما حرکت نمی

 ».ایجاد کنند
 منافقان، سخت در تالش و تکاپو بودند تا در صفوف مسلمین، تفرقه ایجاد کنند و از

ه به گزارش به راه انداختند ک ج بر ضد رسول اکرمای  هتبلیغات منفی گسترداین رو 
 پردازیم: می بخشی از آن

 فرومایگان را بیرون خواھند کرد: این گفتار منافقان که: اشراف مدینه،ـ ۱
پس از پایان جنگ در مریسیع اقامت نمود. گروھی از مردم از جمله  ج رسول خدا

با  سگفتند، آمدند. کارگر عمر می و کارگری که به او جھجاه غفاری سعمر بن الخطاب
جھنی بر سر آب درگیر شد! جھنی فریاد کشید: ای گروه انصار! و جھجاه  سنان بن وبر
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 فریاد کشید: ای جماعت مھاجرین!
 که این صحنه را دید، فرمود: آیا ھنوز ھم شعارھای جاھلیت سر ج رسول خدا

ای  هشعارھای زشت و پوسید ھا، این دھید، در حالی که من در بین شما ھستم؟ می
زمانی که این خبر به عبدالله بن ابی رسید، سخت ناراحت شد. وی، در آن ». است

نیز در میانشان  سبود که زیدبن ارقماش  از افراد قوم و قبیلهای  هھنگام در میان عد
نوجوانی کم سن و سال بود. عبدالله بن ابی  زمان در آن سحضور داشت؛ زید بن ارقم

در شھر و دیار خودمان، با ما ھا  آن کردند؟! گویامنافق، برآشفت و گفت: آیا واقعا چنین 
گویند: سگت را  می چنان است که ھا، این سرجنگ دارند؟ به خدا سوگند مثال ما و

چاق کن تا تو را گاز بگیرد. ولی به خدا قسم، ھمین که به مدینه بازگردیم، اشراف 
نش کرد و گفت: این، رو به اطرافیا گاهکنند. آن می مدینه، فرومایگان را از آن بیرون

را در سرزمین خود، جا ھا  این است که خودتان بر سر خود در آوردید؛ ھمان بالیی
کردید،  نمی تقسیم کردید؛ بخدا قسم که اگر به آنان کمکھا  آن دادید و اموالتان را با
  .رفتند می به شھر و دیار دیگری

رفت و ماجرا را برای قم جریان را به عمویش گفت عموی زید بن ار سزیدبن ارقم
عرض کرد: دستور بده  ،که آنجا حضور داشت سبازگو کرد. عمر فاروق ج رسول خدا

 تا عباد بن بشر، او را بکشد.
 گویند: می فرمود: ای عمر! چگونه این کار را بکنم؟ اگر چنین کنم، مردم ج پیامبر

 کنیم. می کشد. خیر؛ ولی اعالم کن که حرکت می محمد، یارانش را
کرد. ھمه به راه  نمی در چنان ساعتی، حرکت ج پیش از آن، ھیچگاه رسول خدا

ای  هافتادند. اسید بن حضیر با پیامبر مالقات کرد و سالم نمود و گفت: چه شد در لحظ
فرمود: مگر نشنیدی که  ج کردی؟ پیامبر نمی که معموال چنیندستور حرکت دادی 

ابن ابی بود. او پرسید: چه گفته است؟  ج منظور پیامبر ؟رفیق شما چه گفته است
فرمود: گفته است: وقتی به مدینه بازگردیم، اشراف، فرومایگان را بیرون  ج رسول خدا

 خواھند کرد.
اسید گفت: ای رسول خدا! این، شمایید که اگر بخواھید، او را بیرون خواھید کرد؛ 

ھستید. آنگاه افزود: ای بخدا قسم که او پست و ذلیل است و شمایید که عزیز و گرامی 
رسول خدا! با او مدارا کنید؛ خدا، شما را برای ما بدینجا فرستاد، در حالی که قومش، 
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کند که  می او را سردارشان کنند؛ او ھنوز ھم گمان تاتاجی برای او آماده کرده بودند 
 اید. شما، پادشاھی را از او گرفته

و مقداری از روز را راھپیمایی کردند و مردم، آن روز را تا شب و آن شب را تا صبح 
دستور داد که  ج ه آفتاب، داغ شد. آنگاه رسول خدابه راھشان ادامه دادند تا اینک

گی به خواب رفتند. ھدف مردم اطراق کنند. وقتی که اطراق کردند، ھمه از فرط خست
این بود که مردم، دیگر در این باره گفتگو نکنند و خستگی، آنان را از  ج رسول اکرم

 این کار باز بدارد.
رسانده است، نزد آن  ج ر را به پیامبرببن ابی متوجه شد زید بن ارقم خا وقتی

حضرت رفت و قسم خورد که آنچه را زید خبر آورده است، من نگفته و ھرگز در این 
شاید این  !حاضرین انصار گفتند: ای رسول خدا ام. هموضوع چیزی بر زبان نیاورد

سخن او را درست متوجه نشده یا عین سخن این مرد، در ذھنش نمانده  ،پسربچه
 گوید. می است. لذا بپذیرید که این مرد، راست

گوید: در این وقت چنان غمگین شدم که ھیچگاه غمگین نشده بودم. در  می زید

یعنی:  .]۱المنافقون: [ ﴾لُۡمَ�ٰفُِقونَ ٱَجآَءَك  إِذَا﴿ نازل شد: خانه نشستم تا اینکه این آیه

ِينَ ٱ ُهمُ ﴿ فرماید: می تا آنجا که »آیند می وقتی که منافقان نزد تو« َ�ُقولُوَن َ� تُنفُِقواْ  �َّ
ٰ َمۡن ِعنَد رَُسوِل  ِ ٱَ�َ َّ�  ْۗ وا ٰ يَنَفضُّ  ھستند کهآنان کسانی «یعنی:  .]۷المنافقون: [ ﴾َح�َّ

تا آنجا که  »گویند: بر کسانی که در اطراف پیامبر ھستند، انقاق نکنید تا پراکنده شوند می

َعزُّ ٱَ�ُۡخرَِجنَّ ﴿ فرماید: می وند،خدا
َ
ۚ ٱِمۡنَها  ۡ� ذَلَّ

َ
 .]۸المنافقون: [ ﴾ۡ�

کسی را دنبالم فرستاد و آیات را برایم تالوت نمود و گفت: خداوند،  ج رسول الله
 ١تو را تصدیق نمود.

منافق، فرزندی به نام عبدالله داشت که مردی شایسته و از نیکان عبد الله بن ابی 
مدینه ھای  صحابه بود. وی، از پدرش بیزاری جست. وقتی سپاه اسالم، به دروازه

شمشیرش را از غالف بیرون آورد و قسم خورد که تا  رسید، جلوی پدرش را گرفت و
گذارم وارد مدینه شوی؛ زیرا او با عزت است و تو ذلیل و  نمی رسول الله اجازه ندھد

د مدینه شود. از راه رسید، به او اجازه داد که وار ج پست ھستی. وقتی رسول خدا

                                                 
 )۲۵۸۴)؛ صحیح مسلم، حدیث شماره (۷۲۹ -۲/۷۲۷) و (۱/۴۹۹بخاری ( ١
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بدالله بن عبدالله بن فرزندش راھش را باز نمود. پیش از آن ع ج پس از اجازه پیامبر
ابی گفته بود: ای رسول خدا! اگر خواستید او را بکشید، دستور قتلش را به من بدھید؛ 

 ١آورم. می بخدا قسم که من، سرش را برای شما

 ماجرای افک: -۲
از این قرار است: اش  قضیه افک نیز در خالل ھمین غزوه رخ داد که خالصه

 که بنامش درآمده بود، با رسول خداای  هقرعدر غزوه بنی مصطلق بنا بر ل عایشه
بر این بود که در سفرھا و غزوات، یکی از ھمسرانش را  ج ھمراه شد. عادت آن حضرت

برد. در راه بازگشت از جنگ بنی مصطلق، در یکی از منازل،  می با خود، به قید قرعه
ندی را که از بار انداختند. عایشه برای قضای حاجت بیرون شد. در این اثناء گردنب

خواھرش به عاریت گرفته بود، گم کرد. لذا بازگشت تا آن را پیدا کند. در ھمین حال 
کردند، آمدند و کجاوه  می سپاه حرکت نمود و کسانی که کجاوه عایشه را بر شتر حمل

را بار کردند و چون عایشه کم سن و سال بود و وزن چندانی نداشت، گمان کردند که 
است ھمچنین وقتی چند نفر کجاوه را پایین و باال بگذارند،  در کجاوه لعایشه

کردند، چه  می کنند؛ لذا اگر یک یا دو نفر، کجاوه را بلند نمی سنگینی آن را احساس
 شدند که کسی در کجاوه نیست. می بسا متوجه
، گردنبند را پیدا کرد و چون به بارانداز کاروان بازگشت، کسی را لعایشه

 کرد که کاروانیان بزودی متوجه غیبتش می ھمانجا نشست. زیرا فکرنیافت؛ لذا 
کند و تدبیر کارھا از باالی  می آیند؛ اما خداوند، کار خودش را می شوند و بدنبالش می

 گیرد که خواست خدا باشد. می صورتای  هعرش خداوند، به ھمان گون
د که صدای صفوان در ھمان حال عایشه بخواب فرو رفت و زمانی از خواب بیدار ش

 گفت: (انا لله و انا الیه راجعون)؛ ھمسر رسول خدا؟! می را شنید که سبن معطل
زیرا  صفوان در انتھای لشکر، بار انداخته بود؛ ھمینکه عایشه را دید، او را شناخت؛

برد تا ام المؤمنین  لقبل از نزول حکم حجاب، او را دیده بود. شتر را نزدیک عایشه
، حتی یک کلمه ھم با ام المؤمنین سخن نگفت و تنھا چیزی که عایشه سوار شود. وی

شنید، کلمه استرجاع بود. سپس صفوان شتر را حرکت  سصدیقه از صفوان بن معطل

                                                 
 ۲۷۷یره، ص ) ؛ مختصر الس۲/۲۹۲سیره ابن ھشام ( ١
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داد و رفت تا اینکه در گرمای نیمروزی به سپاه رسید. وقتی مردم، آمدن صفوان بن 
شخصیتش، چیزی  دیدند، ھرکس، مطابق لرا به ھمراه عایشه صدیقه سمعطل

 گفت که الیق آن بود.
دشمن خدا، عبدالله بن ابی، آن مرد پلید، از شدت حسد و نفاقی که داشت با آب و 
تاب تمام شروع به پخش کردن قضیه افک نمود؛ وی، تا آنجا که توانست این ماجرا را 
، شاخ و برگ داد و برایش طول و تفصیل ساخت و پرداخت. یارانش نیز در این راستا

 ھرچه توانستند، کردند.
سکوت کرده بود و  ج ی افک، باال گرفت؛ اما رسول اکرمدر مدینه، سخن از ماجرا

گفت و چون نزول وحی به تأخیر افتاد، با اصحابش درباره جدا شدن  نمی ھیچ سخنی
تواند ھمسر دیگری غیر  می ج با اشاره به اینکه پیامبر ساز عایشه مشورت نمود. علی

مشورت داد. اسامه و برخی دیگر از اصحاب ل گیرد، به جدایی از عایشهاز عایشه ب
دشمنان، بی از عایشه جدا نشود و نسبت به سخنان  ج اد کردند که رسول خداپیشنھ

بر فراز منبر به نکوھش عبدالله بن ابی پرداخت. اسید بن  ج خیال باشد. رسول اکرم
بن  سعدبر ابی را بکشد. رییس اوسیان، داوطلب شد که عبدالله بن  ،سحضیر
. زیرا عبدالله بن ابی از طایفه غالب شدای  هحمیت قبیل رییس طایفه خزرج، سعباده

خزرج بود. به ھرحال سخنانی میان اسید بن حضیر و سعدبن عباده رد و بدل شد که 
 آنان را آرام نمود. ج یاروی ھم برآشفته ساخت. رسول خدادو طایفه آنان را رو

 جریان افک بی خبر بود و پس از بازگشت، یک ماه مریض شد؛ امااز  لعایشه
داشت،  می او، ابرازه ، بھا بیماری که در ج که از لطف و محبت ھمیشگی پیامبر دید می

مسطح بیرون شده بود ام  هاندکی بھتر شد و یک بار به ھمرا لخبری نیست. عایشه
مسطح، پسرش را نفرین کرد. که پای ام مسطح به دامنش گیر کرد و زمین خورد؛ ام 

 ،کند. ام مسطح می مسطح اعتراض کرد که چرا مسطح را نفرینام  هب لعایشه
اجازه خواست تا نزد  ج دااز رسول خ لبازگو کرد. عایشه لماجرا را برای عایشه

پدر و مادرش برود و از چند و چون این خبر، مطلع شود و چون اجازه گرفت و به نزد 
و از چند و چون این ماجرا، باخبر شد، شروع به گریستن نمود.  پدرش و مادرش رفت

دو شب و یک روز چنان گریه کرد که نه خواب رفت و نه اشکش قطع شد و چیزی 
 نمانده بود که گریه بی امان، جگرش را پاره کند.
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ناراحت بود. بنابراین نزد عایشه رفت و فرمود:  لنیز مانند عایشه ج رسول خدا
رباره تو به من چنین و چنان گفته اند؛ اگر تو بی گناه باشی، خداوند، ای عایشه! د«

از خداوند طلب مغفرت کن  ای، هپاکی تو را اعالم خواھد نمود و اگر گناھی مرتکب شد
 رااش  و توبه نما؛ زیرا بنده ھرگاه به گناھش اعتراف کند و توبه نماید، خداوند توبه

 ».پذیرد می
ھا  آن شد و به پدر و مادرش گفت: جواب بدھید. اما در اینجا اشک عایشه قطع

 دانستند چه بگویند. نمی
 تا جایی که اید. دانم که شما این سخن را شنیده می عایشه گفت: سوگند بخدا من

در –اگر بگویم پاکم  اید. وجودتان جای گرفته است و شما این حرف را باور کرده در
کنید و اگر به گناھی اعتراف کنم که به  نمی باورشما، حرفم را  -حالی که به خدا پاکم

کنید؛ به خدا قسم در جواب شما، پاسخی جز گفته  می خدا، از آن، پاکم، شما حتما باور

ۖ وَ ﴿ یابم که گفت: نمی پدر یوسف ُ ٱفََصۡ�ٞ َ�ِيٞل ٰ َما تَِصُفوَن  لُۡمۡسَتَعانُ ٱ �َّ َ�َ١٨﴾ 
ر خواھم کرد و تنھا خداست که باید در برابر گفته من، به زیبایی، صب«یعنی:  .]۱۸یوسف: [

حی . آنگاه به کناری رفت و به پھلو خوابید. در ھمان لحظه و»ھایتان از او یاری خواست
که بر زبان آورد، این ای  هکرد و اولین کلم می و تبسم نازل شد. پیامبر خوشحال گردید

عایشه گفت:  به مادر عایشهبود که:ای عایشه! خداوند، برائت تو را اعالم نمود. 
از پاکدامنی او باشد و ای  هآنکه نشان برای لبرخیزواز رسول خدا تشکر کن. عایشه

 داشت، چنین گفت: بخدا که نزد ایشان ج بت اطمینانی که به محبت رسول خدااز با
 کنم. نمی روم و از کسی جز خدا تشکر نمی

و پاکی عایشه صدیقه بدین ترتیب، آیاتی از سوره نور، در ارتباط با ماجرای افک 
 نازل شد.

 تعدادی از اھل افک شالق خوردند که عبارتند از:
ضربه  ۸۰حمنه بنت جحش؛ به ھر یک  -۳حسان بن ثابت  -۲مسطح بن اثاثه  -۱

و سرکرده منافقان شالق زدند؛ این در حالی است که بر عبدالله بن ابی، آن مرد پلید 
که داستان افک را ساخت و پرداخت، این حد شرعی را جاری نکردند؛ شاید بدین دلیل 

کاھد؛ در حالی که خداوند به عبدالله  می که اجرای حدود شرعی، از عذاب گنھکاران
به خاطر ھمان مصلحتی در آخرت را داده بود و شاید ھم  بن ابی، وعده عذاب بزرگی
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ز کشتن عبدالله بن ابی، صرف نظر کرد، از ھمان بابت نیز از اجرای ا ج که رسول خدا
 ١حد شرعی بر ابن ابی، خودداری فرمود.

بدین ترتیب پس از یک ماه، ابر سیاه شک و تردید و پریشانی و اضطراب، از جو 
مدینه کنار رفت و سرکرده منافقان چنان رسوا و بی آبرو شد که اگر اندکی شعور در 

 شد. نمی کرد و از خانه بیرون نمی شد، دیگر تا آخر عمر سر بلند می وجودش یافت
کرد یا دسته گلی  می گوید: پس از این جریان، ھرگاه ابن ابی، کاری می ابن اسحاق

کردند و او را  می داد، قومش، اولین کسانی بودند که او را سرزنش و مؤاخذه می به آب
فرمود: ای عمر! نظرت، چیست؟ به  سبه عمر ج دادند. رسول خدا می حت فشار قرارت

 به حمایت از اوھا  کشتم، خیلی می که به من گفتی او را بکشم، اگر خدا قسم، آن روز
 ».دستور دھم که او را بکشند، حاضرند ھا ھمان برمی خاستند؛ اما اگر امروز به

 های پس از غزوه مریسیع سریه
در دومه الجندل در شعبان به دیار بنی کلب  سسریه عبدالرحمن بن عوف -۱

او را روبروی خود نشانید و با دست خود، عمامه  ج امبرسال ششم ھجری؛ پی
بر سر او پیچید و او را به خوشرفتاری در جنگ سفارش نمود و به او فرمود: 

اگر از تو اطاعت کردند، با دختر پادشاھشان ازدواج کن. عبدالرحمن بن «
را به اسالم دعوت داد. ھمگی مسلمان ھا  آن ، سه روز در آنجا ماند وسعوف

شدند و عبدالرحمن با تماضر بنت األصبغ که مادر ابی سلمه باشد، ازدواج کرد. 
 پدر تماضر، رییس و پادشاه بنی کلب بود. 

ر شعبان سال طالب به دیار بنی سعد بن بکر در فدک د سریه علی بن ابی -۲
خواھند به  می نی سعدخبر رسید که جمعی از ب ج ششم ھجری؛ به پیامبر

را با دویست مرد فرستاد. آنان،  سعلی ج کمک یھودیان خیبر بیایند. پیامبر
کردند. در مسیر راه، جاسوسی از آنان  می رفتند و روز را استراحت می شب راه

تا به اند  اقرار نمود که او را به خیبر فرستادهھا  آن را دستگیر کردند. جاسوس
اعالم آمادگی نمایند.  ھا، آن خیبر، در زمینه کمک به یھودیان در قبال خرمای
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جاسوس دستگیر شده، محل تجمع بنی سعد را به سپاھیان اسالم، نشان داد. 
بدین ترتیب مجاھدان، بر بنی سعد شبیخون زدند و پانصد شتر و دو ھزار 
گوسفند به غنیمت گرفتند؛ بنی سعد، برای ھمیشه از آنجا کوچ کردند؛ رییس 

 د، وبر بن علیم بود.بنی سع
سریه ابوبکر صدیق یا زید بن حارثه به وادی القری در رمضان سال ششم  -۳

را داشتند. بنابراین  ج ایفه بنی فزاره، قصد ترور پیامبراز طای  هھجری. عد
گوید: من  می فرستاد. سلمه بن اکوعھا  آن را برای مقابله باسابوبکر ج پیامبر

ز صبح را گزاردیم، فرمان حمله داد و ما بر آنان نیز با او خارج شدم؛ وقتی نما
یورش بردیم؛ بر سر برکه آب آنان رفتیم و ابوبکر آنان را از دم تیغ گذراند. 

گریزند.  می به سوی کوه ھایشان گروھی از آنان را دیدم که با زنان و بچه
و ھا  آن ترسیدم که پیش از من، خودشان را به کوه برسانند. لذا تیری به میان

ھمین باعث شد که بایستند. در میان آنان زنی به نام ام قرفه بود  .کوه انداختم
بر تن داشت و دخترش که از زیباترین دختران عرب بود، ای  هکه پوستین کھن

کنارش ایستاده بود. آنان را با خود به نزد ابوبکر بردم. ابوبکر، آن دختر را به 
آن دختر را به مکه  ج ه رسول خداه او دست نزدم تا اینکمن بخشید. من، ب

فرستاد تا در قبال آن، شماری از مسلمانان اسیر را آزاد کند. ام قرفه، شیطانی 
بود که نقشه ترور پیامبر را کشیده و سی سوار از خاندانش را برای اجرای 

آماده کرده بود. در نتیجه به سزای کارش رسید و ھمه سی سوار اش  نقشه
 کشته شدند.

در ماه شوال سال ششم ھجری. گروھی  ،به عرنیین ١ز بن جابر فھریسریه کر -۴
از عکل و عرینه تظاھر به اسالم کردند و به مدینه آمدند؛ آب و ھوای مدینه، به 

را به چراگاه شتران فرستاد و ھا  آن ج ن نساخت و مریض شدند. پیامبرآنا
که بھبود یافتند،  دستور داد که از بول و شیر شتران بنوشند. آنان، وقتی

فھری را با بیست ھم کرز بن جابر  ج را کشتند. پیامبر خدا ج ساربان پیامبر
یان را چنین نفرین کرد: خداوندا! نیفرستاد و عرھا  آن حابه به دنبالنفر از ص

                                                 
ی مدینه، حمله برد و این کارش، به غزوه ھا چراگاهاو، ھمان کسی است که پیش از جنگ بدر، به  ١

 سفوان، انجامید. وی، بعدا مسلمان شد و در فتح مکه به شھادت رسید.



 ج سیرت رسول اکرم  ٤٠٨

اده را برای آنان، از دستبند و راه و ج نماچشمانشان را نسبت به جاده کور 
را ھا  آن ،سراھشان را مسدود نمود، بنابراین کرزخداوند ھم ». تر بگردانتنگ

دستگیر نمود. دست و پاھایشان را قطع کردند و چشمانشان را در آوردند تا به 
کیفر کاری که کرده بودند، برسند؛ آنگاه آنان را در اطراف حره رھا کردند تا 

 ١بمیرند.
اه سلمه بن ابی سیرت نویسان، پس از این سریه، سریه عمرو بن امیه ضمری به ھمر

که این سریه به مکه به اند  ذکر کرده و نوشته ،سلمه را در ماه شوال سال ششم ھجری
 ج قصد ترور ابوسفیان اعزام شد؛ زیرا ابوسفیان، بادیه نشینی را برای ترور پیامبر

 فرستاده بود.
ھا، به موفقیت دست نیافت؛ نه این و نه  روشن است که ھیچ یک از این مأموریت

را نیز  س، پیکر شھید خبیبسگویند: عمرو می عمرو، در راه سه مرد را کشت و آن.
، چند روز یا چند ماه پس از سدر این سفر، از مشرکین گرفت. گفتنی است: خبیب

 حادثه رجیع به شھادت رسید و حادثه رجیع نیز در سال چھارم ھجری اتفاق افتاد؛ لذا
نویسان به ھم آمیخته یا این دو موضوع، مربوط دانم آیا این دو سریه، در نظر سیره  نمی

به یک سفر در سال چھارم ھجری، بوده است. به ھرحال عالمه منصور پوری بر این 
باور است که جنگ و درگیری، در دستور کار این سریه نبوده است. قابل یادآوری 

ھیچ یک سرایای مذکور، پس از جنگ احزاب و غزوه بنی قریظه اتفاق افتاد و در  ،است
یی جزئی روی داد. ھا درگیری درگیری و کشتار سختی رخ نداد؛ بلکه ھا، از این سریه

بیشتر جنبه کسب خبر از تحرکات دشمن یا ایجاد وحشت در میان ھا  بیشتر این سریه
صحرانشینانی داشت که ھنوز آرام نگرفته بودند. پس از جنگ احزاب، اوضاع دگرگون 

دادند و دیگر برایشان امیدی نمانده  می ھر روز از دست راخود و دشمنان، روحیه  شد
بود که روزی بتوانند دعوت اسالم را شکست دھند و یا شوکت آن را از بین ببرند. این 

شود که برای  می گردد و بدین سان روشن می تحول، با عقد قرارداد حدیبیه واضحتر
ن آن در سرزمین جزیره جز اقرار به قدرت اسالم و به رسمیت شناختای  هقریش چار

 العرب باقی نمانده بود.
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 صلح حدیبیه

 انگیزه عمره حدیبیه:
ھای  وقتی اوضاع جزیره العرب، تا حد زیادی به نفع مسلمانان تغییر نمود، نشانه

کرد  می مسلمانان رسمیت پیداشد و حقوق  می ظاھر بزرگ پیروزی اسالم اندک اندک
رکین، پذیرفتند که مسلمانان نیز حق عبادت کردن در مسجد الحرام را دارند؛ و مش

که گذشته، مشرکین، از ورود مسلمانان به سرزمین مسال این در حالی بود که در شش 
مسجد الحرام در خواب دید که با یارانش وارد  ج جلوگیری کرده بودند. رسول خدا

شدند و کلیدھای کعبه را گرفته و خانه را طواف نمودند و عمره بجا آوردند و بعضی 
خوابش را برای  ج موھایشان را کوتاه کردند. پیامبرو بعضی  ندسرھایشان را تراشید
ھم خوشحال شدند و چنین پنداشتند که در ھمان سال وارد ھا  آن اصحاب بازگو کرد و

ھمچنین به یارانش خبر داد که قصد عمره دارد و  ج ول اکرممکه خواھند شد. رس
 اصحابش نیز آماده سفر شدند.

اعراب حومه مدینه و روستاھای نزدیک را نیز برای رفتن به حج فرا  ج رسول خدا
یش را ھا لباس ج پیامبررا پذیرفتند. ج خواند؛ بسیاری از اعراب، فراخوان پیامبر

نمیله لیثی را بر مدینه  با سوار شد. و ابن ام مکتومشست و بر شترش به نام قصواء 
سلمه و ھزار و ام  هگماشت و روز دوشنبه اول ذی القعده سال ششم ھجری به ھمرا

چھارصد و به قولی ھزار و پانصد نفر بیرون شد. در این سفر، ھیچ سالحی با خود 
شد و در آن  می نداشتند جز شمشیرھایی که در نیام بود و جزو توشه مسافر محسوب

 زمان به ھمین شکل، رایج بود.

 حرکت مسلمانان به سوی مکه
لیفه رسیدند، حھنگامی که به ذی الو مسلمانان به طرف مکه حرکت نمودند 

شترھای مخصوص قربانی را قالده و نشانه گذاری کردند و برای عمره، احرام بستند. 
خبار قریش را به ایشان جاسوسی از قبیله خزاعه را مأمور کردند که ا ،پیشاپیش

برساند. وقتی به عسفان رسیدند، جاسوس ایشان خبر آورد که کعب بن لؤی، احابیش 
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تا شما را اند  را علیه شما بسیج کرده و جمعیت زیادی را برای جنگ با شما تدارک دیده
بینید  می اگر مناسب :گفت و با یارانش مشورت نمود ج . پیامبراز زیارت کعبه باز دارند

را به ھا  این حمله کنیم واند  به خانه و فرزندان این جماعت که به یاری آنان رفته
اسارت بگیریم تا اگر سرجایشان بنشینند، شکست خورده و غمگین باشند و در غیر این 

خواھید  می گردنی خواھند بود که خدا، آن را قطع کرده است یا به مثابه صورت،
با ھرکس که مانع ما شود، بجنگیم؟ ابوبکر فرمود:  ھمچنان به قصد خانه خدا برویم و

نه برای جنگ؛ اما ھرکس مزاحم ایم  خداوند و رسولش داناترند؛ ما به نیت عمره آمده
فرمود: پس حرکت کنید و ھمه به راه  ج جنگیم. پیامبر می ما بشود، با اوعبادت 
 افتادند.

 ممانعت قریش از رفتن مسلمانان به زیارت خانه خدا
برای مشورت ای  هرا شنیدند، جلس ج خبر خروج پیامبرھا  امی که قریشیھنگ

ترتیب دادند و در آن تصویب کردند که ھر طور شده مسلمانان را از ورود به مکه و 
 زیارت خانه خدا باز دارند.

از حمله به احابیش اعراض نمود، مردی از بنی کعب خبر  ج پس از آنکه پیامبر
 عو خالد بن ولید با دویست سوار در کرااند  طوی اردو زدهآورد که قریشیان در ذو

تا از ورود مسلمانان به مکه جلوگیری نمایند. اند  الغمیم، راه منتھی به مکه را بسته
خالد، برای این منظور مسلمانان را زیر نظر گرفت. خالد مسلمانان را به ھنگام نماز 

بی خبرند، بر آنان ھا  این ک کهظھر در حال رکوع و سجده دید و گفت: ای کاش این
حمله بریم و کارشان را تمام کنیم. آنگاه تصمیم گرفت که ھنگام نماز عصر، ناگھانی بر 
مسلمانان حمله کنند؛ اما خداوند، حکم نماز خوف را نازل نمود و این فرصت از دست 

 خالد رفت.

 از نبرد خونین ج پرهیز پیامبر
در پیش گرفت و ھمراھانش ھا  و دره ھا کوه میان راھی پر پیچ و خم را در ج پیامبر

را به سمت راست از راه ثنیه المرار در نزدیکی حدیبیه به پیش برد و راه اصلی مکه را 
رسید، در سمت چپ وانھاد. خالد با  می گذشت و به حرم امن الھی می که از تنعیم

تا آنان را از مشاھده تغییر مسیر کاروان مسلمانان، شتابان به سوی قریش رفت 
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گاه سازد.  وضعیت جدید آ
تا ثنیه المرار پیش رفت؛ در آنجا سواری ایشان که قصواء نام داشت، به  ج پیامبر

د: زمین خوابید. سعی کردند تا شتر را به راه اندازند؛ اما شتر از جایش برنخاست؛ گفتن
قصواء، از راه نمانده و چنین عادتی ھم «فرمود:  ج قصواء از راه ماند. رسول اکرم

ندارد؛ بلکه ھمان کسی که فیل ابرھه را از رفتن بازداشت، این شتر را نیز بازداشته 
را که به من پیشنھاد کنند و در آن ای  هبخدا سوگند ھر شیو«و سپس فرمود: » است

حرکت دادند و راه را  آنگاه شتر». حرمت حدود الھی را رعایت کنند، خواھم پذیرفت
خود را تغییر دادند و رفتند تا به انتھای حدیبیه رسیدند و در کنار برکه کم آبی اطراق 

 ج از تشنگی به پیامبراصحاب کردند و طولی نکشید که آب برکه تمام شد. بنابراین 
تیری از تیر دانش درآورد و دستور داد آن تیر را در چشمه  ج شکایت کردند. پیامبر

ند، سوگند به خدا، از آن چشمه آنقدر آب جوشید که ھمه سیراب شدند و از آب فرو بر
 بی نیاز گردیدند.

 و قریش ج میانجیگری بدیل میان پیامبر
استقرار یافت، بدیل بن ورقاء خزاعی با جمعی از بنی خزاعه  ج ھنگامی که پیامبر

اھل تھامه بودند. در میان  ج داران پیامبرھا ھمواره راز آن حضرت آمد. خزاعینزد 
و اند  حدیبیه فرود آمده ھای آب کنارھا  آن آیم. می گفت: من از نزد طایفه کعب بن لؤی

 خواھند راه تو را ببندند و با تو بجنگند. می واند  را نیز با خود آورده ھایشان زنان و بچه
قریشیان،  ایم. و بلکه به قصد عمره آمده ایم، ما برای جنگ نیامده«فرمود:  ج پیامبر

ھا  آن خواھند از جنگ با می اگر اند. ضرر کرده و از جنگ به ستوه آمده ھا جنگ در
خواھند به ھمان  می ھم در مقابل مرا با مردم واگذارند و اگرھا  آن شوم و می منصرف

اگر به دنبال  واند  در غیر این صورت گویا تجدید قوا کردهاند  بروند که مردم رفته راھی
جنگم که  می ، سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست، چنان با آنانجنگ ھستند

 ».ان از تنم درآید یا خداوند، کار خویش را پیش ببردج
نزد قریش رفت و گفت:  ،رسانم. وی می بدیل گفت: به زودی گفته ھایت را به آنان

گویم.  می که اگر بخواھید به شماام  هآیم و از او سخنانی شنید می من از نزد این مرد
بی خردانشان گفتند: ما را نیازی به شنیدن سخنان او نیست. اما آن دسته از کسانی 

 را برای ما بازگو کن.ھایش  که مقداری عقل داشتند، گفتند: گفته



 ج سیرت رسول اکرم  ٤١٢

را برای  ج ی پیامبرھا حرف گوید و تمام می انبدیل گفت: شنیدم که چنین و چن
 ج فرستادند. ھمین که پیامبر ج برآنان باز گفت. قریش نیز مکرزبن حفص را نزد پیام

ھمان  ج است. او آمد و صحبت کرد، پیامبر گفت: این، مردی نیرنگ باز ،مکرز را دید
را به  ج سخنانی را که به بدیل گفته بود، تکرار کرد؛ او نیز بازگشت و سخنان پیامبر

 قریش رساند.

 :ج یندگان قریش نزد پیامبرنما
سپس مردی از کنانه به نام حلیس بن علقمه، گفت: بگذارید، من نزد او بروم و با او 

رسید، پیامبر فرمود: این، فالنی  ج ھنگامی که نزدیک پیامبر .برو :سخن بگویم. گفتند
ی او ند؛ لذا شتران قربانی را به سوردا می و از قومی است که شتران قربانی را گرامی

گسیل کنید؛ اصحاب چنین کردند و خودشان نیز لبیک گویان از او استقبال کردند. 
بینم که از طواف و زیارت خانه خدا، بازداشته  نمی حلیس گفت: سبحان الله! مناسب

را قالده بسته و نشانه ھا  آن شوند. آنگاه نزد قریش بازگشت و گفت: شتران را دیدم که
ق نیستم که این جماعت از رفتن به خانه خدا بازداشته گذاری کرده اند؛ من مواف

 شوند. میان او و قریش، سخنانی رد و بدل شد. 
را پیشنھاد کرده است؛ از او ای  هعروه بن مسعود ثقفی گفت: این مرد، راه عاقالن

مد و شروع به گفتگو نزد پیامبر آ وی بپذیرید و مرا بگذارید تا نزد او بروم. گفتند: برو
 ھمان سخنانی را که به بدیل گفته بود، به او نیز گفت. ج پیامبر نمود.

اگر قومت را ریشه کن کنی، چه چیز عاید تو  !فت: ای محمدگ ج عروه به پیامبر
با قوم خویش چنین کرده  ھا، عرب که احدی ازای  هخواھد شد؟ آیا تا کنون شنید

و بعید اند  اطراف تو را گرفته بینم که می اوباش راای  هباشد؟ در غیر این صورت من، عد
الت اسم  –نیست که تو را تنھا بگذارند و فرار کنند. ابوبکر گفت: شرمگاه الت را بمک 

گذاریم؟ گفت: این، کیست؟ گفتند:  می آیا ما او را تنھا -بت معروفی از جاھلیت است
 ای، هداشتیی که پیش از این، بر من روا ھا خوبی ابوبکر است. گفت: به خدا سوگند اگر

دادم و آنگاه گفتگو با پیامبر را ادامه داد. عروه گھگاھی ضمن  می نبود، حتما جوابت را
 ج برد و مغیره بن شیبه باالی سر پیامبر می ج مذاکره دستش را به سوی ریش پیامبر

خواست  می ایستاده بود و شمشیری به دست و کاله خودی به سر داشت؛ ھرگاه عروه
گفت: دستت را از ریش  می زد و می یرد، با دسته شمشیر به دستشریش پیامبر را بگ
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پیامبر دور کن. عروه سرش را بلند کرد و گفت: این کیست؟ گفتند: مغیره بن شیبه 
است. گفت: ای بی وفا! مگر من نبودم که برای جبران خیانت و نیرنگبازی تو، آن ھمه 

یت، با گروھی ھمراه شده تالش و کوشش کردم؟ گفتنی است: مغیره در زمان جاھل
را به غارت برده بود. وی، پس از این ماجرا، ھا  آن را کشته و اموالھا  آن بود و سپس

 ای، هپذیرم و در قبال مالی که ربود می مسلمان شد. پیامبر گفت: مسلمان شدن تو را
ول مسئولیتی ندارم. مغیره برادر زاده عروه بود. آنگاه عروه ارتباط و محبت یاران رس

خدا را زیر نظر گرفت و سپس به نزد یارانش بازگشت و گفت: ای قوم من! به خدا 
نجاشی رفته ام؛ به خدا  وسوگند که من نزد پادشاھان زیادی از جمله قیصر و کسری 

 او را ج که یاران محمد گرامی بدارندای  هکه یارانش، او را به اندازام  هپادشاھی ندید
برند تا  می ھایشان را پیش به خدا اگر آب دھان بیندازد، ھمه، دست .دارند می گرامی

نصیب یکی از آنان شود و آن را به صورت و اندامش بمالد. ھرگاه دستوری بدھد، بی 
گیرد، بر سر گرفتن قطرات آب  می کنند و چون وضو می درنگ دستورش را اجرا

 ، ھمه صداھایشان را پایینگوید می کنند و ھرگاه سخن می وضویش، با ھمدیگر رقابت
به شما ای  هکه او روش عاقالن شوند. این نمی آورند و به خاطر احترامش به او خیره می

 پیشنھاد کرده است؛ از او بپذیرید. 

 ناکامی جنگ افروزان
از آن جا که جوانان قریش آزمند جنگ بودند و مشاھده کردند که رھبرانشان به 

یدند تا جلوی صلح را بگیرند. لذا تصمیم گرفتند شب کشای  هصلح عالقه دارند، نقش
جنگ ھای  بیافرینند تا شعلهای  هھنگام بر سپاه مسلمانان شبیخون بزنند و حادث

شب  ھا، آن برافروخته شود. آنان عمال دست به کار شدند و ھفتاد یا ھشتاد تن از
بن مسلمه  محمد ھنگام بیرون شدند و به طرف کاروان مسلمانان به راه افتادند؛ اما

از روی صلح جویی  ج را دستگیر نمود و پیامبرھا  آن ھمه ج فرمانده ی گشتی پیامبر

ِيٱ َوُهوَ ﴿ :در ھمین مورد خداوند، این آیه را نازل نمود .کردرا آزاد ھا  آن ھمه َكفَّ  �َّ
ۡظَفَرُ�ۡم َعلَۡيِهمۚۡ 

َ
ۡن أ

َ
َة ِمۢن َ�ۡعِد أ يِۡديَُ�ۡم َ�ۡنُهم بَِبۡطِن َمكَّ

َ
يِۡدَ�ُهۡم َعنُ�ۡم َو�

َ
 .]۲۴الفتح: [ ﴾�

 ،او خدایی است که در درون مکه، دست کافران را از شما و دست شما را از ایشان«یعنی: 
 ».آنان پیروز کرده بودی قبلی) شما را بر ھا جنگ کوتاه کرد، بعد از آنکه ( در
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 به سوی قریش ج عثمان بن عفان، سفیر پیامبر
تصمیم گرفت سفیری نزد قریشیان بفرستد تا برای قریش  ج در این اثنا پیامبر

موضع آن حضرت و ھدفش از این سفر را روشن کند. بنابراین عمر را فراخواند تا او را 
معذرت خواھی نمود و گفت: ای رسول خدا! من کسی را در مکه از  سبفرستد؛ اما عمر

بنی عدی بن کعب ندارم که اگر مورد آزار و اذیت قریش قرار گیرم، از من حمایت 
تواند  می و قطعا اواند  کند. بھتر است که عثمان را بفرستی؛ زیرا خویشاوندانش در مکه

بگو: ھا  آن د قریشیان فرستاد و گفت: بهنیز عثمان را به نز ج پیامبر .پیامت را برساند
را به اسالم دعوت بده. ھا  آن وایم  بلکه به نیت عمره آمده ایم، ما برای جنگ نیامده

برود  ،ھمچنین به عثمان دستور داد که نزد مردان و زنان مسلمانی که در مکه ھستند
اھد نمود تا دیگر مژده فتح و پیروزی را بدھد که خداوند دینش را غالب خوھا  آن و به

 کسی، مجبور نباشد که ایمانش را مخفی کند.
روی؟ گفت:  می با قریشیان روبرو شد. گفتند: کجا» حدبل«عثمان به راه افتاد و در 

گفتند: آنچه  را، به آنان رساند. ج آنگاه پیام رسول خداپیامبر خدا مرا فرستاده است و 
ه کنی یعنی برو و پیام را به سران قریش گفتی شنیدیم. برو تا اینکه نیازت را برآورد

برسان و ابان بن سعید بن عاص به استقبالش آمد و به او خوشامد گفت و اسبش را 
زین کرد و عثمان را بر اسبش سوار نمود و او را امان داد و پشت سرش سوار نمود تا 

ه مذاکره را به بزرگان قریش رساند. ھنگامی ک ج ید. عثمان پیام نبی اکرمبه مکه رس
به پایان رسید، پیشنھاد کردند که به طواف خانه خدا برود؛ اما عثمان این پیشنھاد را 

 کنم. نمی طواف نکند، من طواف ج قبول نکرد و گفت: تا رسول خدا

 و انگیزه بیعت رضوان سشایعه کشته شدن عثمان
ھمدیگر به قریشیان، عثمان را نزد خودشان نگه داشتند؛ شاید بدین خاطر که با 

خوبی مشورت کنند و تصمیم قاطعی بگیرند و عثمان را با جواب قطعی برگردانند. اما 
این حبس طوالنی شد و خبر قتل عثمان در بین مسلمانان شایع گردید. ھنگامی که 

خوریم تا اینکه کارمان را با  نمی رسید، گفت: از اینجا تکان ج شایعه به پیامبر این
س از یارانش خواست که بر این امر با او پیمان ببندند. اصحاب قریش یکسره کنیم. سپ
پیمان  ج رار نکنند و حتی گروھی با پیامبربستند که ف می با عشق و عالقه پیمان

ابن اکوع ابوسفیان اسدی بود و مسلمه  ھا، این بستند تا سرحد مرگ بجنگند. در رأس
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ار در جمع بیعت کنندگان اول، بر مرگ، پیمان بست؛ یک ب ج نیز سه بار با رسول خدا
دست خود را بر  ج با آخرین بیعت کنندگان. رسول خدابار دیگر با گروه دوم و نیز 

دست دیگر نھاد و فرمود: این ھم بیعت از طرف عثمان. ھنگامی که بیعت به پایان 
رسید، عثمان نیز از راه رسید و با او بیعت نمود. ھیچ کس، از این بیعت تخلف نکرد. 

 .یسقر یکی از منافقین به نام جدبن مگ
 ج دست پیامبر سکه عمر در حالی ،زیر درخت گرفت ج این بیعت را رسول خدا
تا آن را از سر آن شاخه درخت را باال گرفته بود  نیز را گرفته و معقل بن یسار

دور کند. این، ھمان بیعت رضوانی است که خداوند این آیه را در مورد آن  ج حضرت

ُ ٱ۞لََّقۡد رَِ�َ ﴿ :ودنازل نم ِ ٱإِۡذ ُ�َبايُِعونََك َ�َۡت  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱَعِن  �َّ َجَرة  .]۱۸الفتح: [ ﴾لشَّ
 ».ی شدضه زیر درخت با تو بیعت کردند، راقطعا خداوند از مؤمنینی ک«یعنی: 

 صلح حدیبیه و مواد آن
بن عمرو را  قریشیان، با درک تنگنایی که در آن قرار گرفته بودند، بی درنگ سھیل

برای بستن پیمان صلح فرستادند و تأکید کردند که ھرگز اجازه ندھد که در این سال 
ده است. سھیل بن نگویند محمد به زور وارد مکه شھا  عرب عمره به جای آورند تا

او را دید، گفت: کار برایتان آسان شد؛ وقتی  ج آمد و چون پیامبر ج عمرو نزد پیامبر
فرستند. سھیل آمد و مفصال صحبت نمود و  می که تصمیم صلح بگیرند، این مرد را

 سپس بر اصول و بندھای صلح به توافق رسیدند. مواد صلحنامه عبارت بود از: 
 توانند می ولی سال آینده مسلمانان ،امسال برگردد و وارد مکه نشود ج پیامبر -۱

به مکه بروند و سه شبانه روز در آنجا اقامت کنند و اجازه دارند سواری و 
اسلحه معمولی با خودشان بیاورند؛ اما شمشیرھا باید در غالف باشند و قریش 

 حق ھیچ گونه تعرضی به آنان را ندارد.
تا ده سال آتش بس بین طرفین برقرار باشد و مردم از ھر دو گروه در امانند و  -۲

 وه دست از جنگ بکشند.ھر دو گر
الحاق او رسمیت دارد و  ،ھرکس بخواھد در عھد و پیمان محمد داخل شود -۳

ھرکس دوست داشته باشد در عھد و پیمان قریش داخل شود، الحاق او نیز 
که به ھر یک از این دو طرف ای  هرسمیت دارد؛ ھمچنین ھر قبیله یا طایف

تعرض و تجاوزی به چنین  آید و ھرگونه می بپیوندد، جزو آن طرف بشمار
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 رود. می تجاوز به طرف قرارداد بشمار ای، هطایف
ھرکس از قریش بدون اجازه به محمد بپیوندد، باید به قریش بازگردانیده شود و  -۴

ھرکس از یاران محمد به قریش پناه ببرد، قریشیان مجبور نیستند که او را باز 
 گردانند.
 ج تا صلحنامه را بنویسد. رسول خدا را فراخواند س، علیج اکرمآنگاه رسول 

 سھیل گفت: به خدا »�سم اهللا الرمحن الرحيم«امالی قرارداد را شروع نمود و فرمود: 
دستور داد که ھمین  ج پیامبر» باسمک اللھم«یست؟ بنویس ک ندانیم که رحم نمی

 ج پیمان صلحی بین محمد رسول خدا ،عبارت، نوشته شود و سپس امال فرمود: این
 بستیم و با تو نمی رسول خدایی، راه تو راتو، دانستیم که  می . سھیل گفت: اگر...و

پیامبر خدایم؛ اگرچه  ،من«پیامبر فرمود:  .جنگیدیم؛ بنویس: محمد پسر عبدالله نمی
شما ما را تکذیب کنید و به علی دستور داد که بنویسد: محمد بن عبدالله و لفظ رسول 

با دست خودش، آن را حذف کرد.  ج قبول نکرد، پیامبر سالله را پاک کند. اما علی
پس از این نوشتن صلح نامه به پایان رسید؛ ھنگامی که پیمان صلح بسته شد، طایفه 

از زمان عبدالمطلب ھم ھا  این داخل شدند و ج خزاعه در عھد و پیمان رسول خدا
شان در این عھد، کردیم و دخولای  هپیمانان بنو ھاشم بودند؛ چنانچه قبال ھم اشار

 تأکید بر پیمان گذشته شان بود و بنو بکر در پیمان قریش داخل شدند.

 بازگرداندن ابو جندل
جیر بسته ابو جندل بن سھیل در حالی که پاھایش با زن ،نامهدر حین نوشتن صلح
رسانید. وی، با دست و پای بسته، از پایین مکه به راه  ج بود، خودش را به پیامبر

د تا خودش را به مسلمانان برساند. سھیل گفت: این، اولین کسی است که افتاده بو
باید برگردانی و در غیر این صورت صلحی بین ما و شما نیست. پیامبر فرمود: ما ھنوز 

 ج اگر چنین است، صلحی نیست. پیامبرسھیل گفت: پس  ایم. صلحنامه را ننوشته
چرا؛ «فرمود:  ج دھم. پیامبر نمی فرمود: او را به من ببخش. گفت: من، او را به شما

کنم. باالخره سھیل یک سیلی به صورت ابو جندل نواخت  نمی گفت:». این کار را بکن
زد: ای مسلمانان! مرا به نزد مشرکان  می و او را کشان کشان برگرداند. ابو جندل فریاد

فرمود: ای ابو جندل! بردبار باش و  ج مرا از من بگیرند. پیامبر تا دیند نگردان می باز



 ٤١٧ صلح حدیبیه

ھا  آن این را به خاطر خدا تحمل کن. زیرا خداوند برای تو و ھمراھانت که در مکه به
شود، گشایشی فراھم خواھد کرد. ما با این قوم پیمان صلح منعقد کردیم و  می ظلم

ھا  آن به ،ما عھد و پیمان بستند و ما عھد بستیم و آنان نیز باھا  آن براساس آن، با
 ».کنیم نمی خیانت

گفت: ای ابو  می از جا برجست و در کنار ابو جندل به راه افتاد و سعمر بن خطاب
ھمزمان  سمانند خون سگ است. عمر ھا، این مشرکند؛ خونھا  این جندل بردبار باش،

دلیل این  سمر فاروقکرد؛ ع می با این گفتگو، قبضه شمشیر را به ابوجندل نزدیک
کارش را چنین گفته است: امیدوار بودم که ابوجندل، شمشیر را بگیرد و با آن گردن 

 نخواست خون پدرش را بریزد. سپدرش (سھیل) را بزند؛ اما ابوجندل

 بیرون آمدن از احرام عمره
فرمود: بلند شوید و  ج پیامبر،صلح نامه به پایان رسید ھنگامی که نوشتن

گوید: سوگند به خدا ھیچ کس برنخاست؛ آن  می قربانیھایتان را ذبح کنید. راوی
شود، نزد ھمسرش ام سلمه  نمی وقتی دید که کسی بلند ؛حضرت، سه بار تکرار نمود

ام سلمه گفت: ای پیام آور خدا! اگر .رفت و رفتار آن جماعت را برای او بازگو نمود
نان کنند، بیرون برو و بدون آنکه چیزی بگویی، شترت را قربانی دوست داری که چ

ھمین کار را کرد.  ج بزن تا سرت را بتراشد. رسول خدا کن و سلمانی خود را صدا
را ذبح نمودند و سرھایشان را  ھایشان برخاستند و قربانی ،مردم با دیدن این صحنه

 راحت بودند که گاھی چیزیتراشیدند. آنان ھنگام تراشیدن سر یکدیگر، بقدری نا
ماند که ھمدیگر را بکشند! ھر ھفت نفر، در قربانی یک شتر یا یک گاو شریک  نمی

شدند. رسول خدا شتری را که مسلمانان از ابوجھل به غنیمت گرفته بودند و در 
کرد تا بدین وسیله بر خشم و ناراحتی مشرکین  نحربود، ای  هنقرای  هحلق اش، بینی

 بیفزاید.
برای کسانی که سرھایشان را تراشیده بودند، سه بار دعا نمود  ج از این پیامبرپس 

و برای کسانی که موھایشان را کوتاه کرده بودند، یک بار دعا کرد. در ھمین سفر بود 
که خداوند، حکم کفاره را برای کسی نازل فرمود که پیش از درآمدن از احرام، سرش 

عملی، روزه یا صدقه یا قربانی اضافی بود؛ گفتنی است: را بتراشد؛ فدیه یا کفاره چنین 
 این آیه درباره کعب بن عجره نازل شد. 
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 خودداری پیامبر از بازگرداندن زنان مهاجر
رفتند.  ج خدا پس از مدتی تعدادی از زنان مکه مسلمان شدند و نزد رسول

نان را زھا، درخواست کردند که مطابق صلحنامه حدیبیه، این  سرپرستان آن زن
، را رد کرد؛ زیرا در متن صلحنامه ، درخواست اھل مکهج بازگردانند. اما رسول خدا

ھر مردی از ما که به سوی شما بیاید، ھرچند بر دین شما باشد، باید «چنین آمده بود: 
 ١».او را به ما برگردانید

اصال زنان در پیمان صلح مطرح نبودند؛ خداوند در ھمین مورد این  ،طبق این ماده

َها﴿ آیه را نازل نمود: ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ ْ إَِذا َجآَءُ�ُم  �َّ ۖ ٱُمَ�ِٰجَ�ٰٖت فَ  لُۡمۡؤمَِ�ُٰت ٱَءاَمُنوٓا  ۡمَتِحُنوُهنَّ

ُ ٱ ۖ فَإِۡن َعلِۡمتُُموُهنَّ ُمۡؤِمَ�ٰٖت فََ� تَ  �َّ ۡعلَُم �ِإِيَ�ٰنِِهنَّ
َ
ارِ� ٱرِۡجُعوُهنَّ إَِ� أ َُّهۡم  لُۡكفَّ َ� ُهنَّ ِحّلٞ ل

ۖ َوَ� ُهۡم َ�ِلُّوَن  ن تَنِكُحوُهنَّ إِذَآ َءاتَۡيُتُموُهنَّ  لَُهنَّ
َ
ْۚ َوَ� ُجَناَح َعلَۡيُ�ۡم أ نَفُقوا

َ
آ أ َوَءاتُوُهم مَّ

ْ بِعَِصِم  ۚ َوَ� ُ�ۡمِسُكوا ُجورَُهنَّ
ُ
ھنگامی که  !ای مؤمنان«یعنی:  .]۱۰الممتحنة: [ ﴾ۡلَكَوافِرِ ٱأ

گاه تر  زنان مؤمن، به سوی شما مھاجرت کردند، ایشان را بیازمایید؛ خداوند از ایمان آنان آ
ھرگاه ایشان را مؤمن یافتید، آنان را به سوی کافران بازنگردانید. این زنان -است تا شما) 

به  -را که ھمسران ایشان برای آن مردان، و آن مردان برای این زنان حالل نیستند، آنچه
بدانان مسترد دارید؛ گناھی بر شما نخواھد بود اگر چنین زنانی اند  خرج کرده -عنوان مھریه

را به ازدواج خود درآورید و مھریه ایشان را بپردازید و ھمسران کافر را در ھمسری خود نگه 
 ».ندارید

مود و اگر به شروط آز می نیز زنان مھاجر را با طرح شروط بیعت، ج رسول اکرم
 را به کفار بازھا  آن پذیرفت و می ، آنان راج کردند، آن حضرت می اقرار ج رسول خدا

 گرداند. این نکته در آیه دوازدھم سوره ممتحنه بیان شده است.  نمی
، سھمچنین بنابراین آیه مسلمانان، زنان کافرشان را طالق دادند. چنانچه عمر

ازپیش داشت، طالق داد؛ با یکی از آن دو، معاویه و با  ھمزمان دو ھمسر مشرک را که
 دیگری صفوان بن امیه ازدواج کرد.

 دستاوردهای صلح حدیبیه
یابد که این صلح، فتح و  می ، دردبیندیشھرکس، در ژرفای مواد صلحنامه حدیبیه 

                                                 
 )۱/۳۸۰نگا: صحیح بخاری ( ١
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خواستند مسلمانان  می پیروزی بزرگی برای مسلمانان بوده است. قریشیان، پیش از آن
ا ریشه کن کنند؛ اما در واقع با این قرارداد مسلمانان را به رسمیت شناختند. آری، ر

آنان پیشتر منتظر روزی بودند که نابودی مسلمانان را تماشا کنند و با تمام توانشان 
کردند که بین دعوت اسالمی و مردم مانع ایجاد کنند و ھمچنان تنھا زمامدار  می سعی

زیره العرب باشند. تنظیم قرارداد صلح، نشانه اعتراف آنان بر دینی و دنیوی مردم در ج
مسلمانان را با داد که قریش، یارای مقابله  می نشان و قدرت و شوکت مسلمانان بود

آید که قریش، صدارت و پیشوایی  ندارد. ھمچنین از بند سوم صلح نامه چنین برمی
. بود فکر حمایت از کیان خویش خود را در امور دینی و دنیوی از یاد برده و تنھا به

، ھیچ ربطی به قریش شدند می مسلمانھا  عرب چراکه براساس این بند، اگر تمام
کوچکترین دخالتی در این زمینه داشته باشند. آیا این ند توانست نمی یاننداشت و قریش

 خود شکستگی فاحش، برای قریش و فتحی آشکار، برای مسلمانان نبود؟ ھدف از
ال و وونینی که بین مسلمانان و دشمنانشان صورت گرفته بود، مصادره امی خھا جنگ

خواستند دشمنانشان را  نمی و کشتن مردم نبود یا مسلمانانھا  جان از بین بردن
، این بود که ھا جنگ مجبور کنند که مسلمان شوند؛ بلکه تنھا ھدف مسلمانان از این

خواھد ایمان بیاورد و  می ھرکه«تا  به مردم آزادی کامل در عقیده و دین داده شود
 ١».خواھد، کفر پیشه کند می ھرکه

تحقق یافت که نظیر ای  هبا تمام جزئیات و لوازم آن، از طریق صلح، بگون ،این ھدف
آید و به خاطر ھمین آزادی عقیده بود که  نمی ی فاتحانه بدستھا جنگ آن در

ی بزرگی در دعوتشان بدست آوردند؛ زیرا پیش از این صلح، شمار ھا موفقیتمسلمانان، 
مسلمانان، بیش از سه ھزار نفر نبود؛ اما دو سال بعد یعنی ھنگام فتح مکه، شمار 

 لشکریان اسالم، به ده ھزار نفر رسید. 
زی آشکار بود. زیرا بند دوم صلحنامه نیز بخش دیگری از این فتح مبین و پیرو

 بلکه ھمیشه قریشیان، جنگ را آغاز ؛آغازگر جنگ نبودند گاهمسلمانان ھیچ
تنھا ھدف مسلمانان از جنگیدن با قریش این بود که قریشیان به خود آیند  ٢کردند. می

به مساوات و برابری رفتار نمایند و ھر یک از ھا  آن و دیگر، سد راه خدا نشوند و با
سال آتش  ۱۰شده بود که تا  طرفین بر دین خودش عمل نمایند. در پیمان صلح، قید

                                                 
 سوره کھف ۲۹بخشی از آیه  ١
 ۱۳سوره توبه، آیه  :ر.ک ٢
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کرد و از  می بس برقرار باشد. این بند صلحنامه، یکه تازی قریشیان را محدود
کاست. به عبارتی قرارداد آتش بس ده ساله،  می قریش در قبال اسالمھای  کارشکنی

 دلیل شکست آغازگران جنگ و سستی آنان بود.
کرد تا دیگر نتوانند مانع ورود  می بند اول قرارداد نیز تنھا قریشیان را محدود

مسلمانان به مسجد الحرام شوند و این، شکست دیگری برای قریشیان بود. تنھا توفیق 
و امتیاز قریش در این صلحنامه، این بود که ورود مسلمانان به مسجد الحرام را یک 

ود. بند سال به تأخیر بیندازند. به عبارت دیگر سه بند اول قرارداد، به نفع مسلمانان ب
چھارم، ھر چند به ظاھر امتیازی برای قریش بود، اما در حقیقت خیلی بی محتوا و بی 

شد و قطعا  می دتگریخت مگر زمانی که مر نمی ارزش بود؛ زیرا ھیچ مسلمانی از مدینه
د از جامعه اسالمی، تد نداشتند. لذا جدا شدن مرتمسلمانان ھیچ نیازی به نگھداری مر

است که ای  هھمان نکت ،ماندن وی در میان مسلمانان بود و این به مراتب بھتر از
ھرکس از ما جدا شود و به آنان بپیوندد، «به آن، اشاره کرده است:  ج رسول خدا

 ھمچنین ھرچند تازه مسلمانان مکه». خداوند، او را دور و محروم گردانیده است
جاھای دیگر بروند؛ چنانچه  توانستند به می توانستند به مدینه مھاجرت کنند، اما نمی

بیش از آنکه اھل مدینه، چیزی از اسالم بدانند، دروازه ھجرت به حبشه به روی 
به آن اشاره نموده و  ج است که رسول خداای  هن، ھمان نکتمسلمانان باز بود و ای

آنھا پیش ما بیاید، خداوند بزودی برایش برون رفت و آن کس از«فرموده است: 
خواھد نمود. پذیرش اینگونه شرایط اگر چه به ظاھر مظھر عزت برای گشایشی مقدار 

داد که تا چه  می قریش بود، اما حقیقتا نشانگر انتھای ناتوانی و سستی آنان بود و نشان
به خوبی ھا  آن خویش بودند. گویا اندازه نگران از بین رفتن کیان سرکش و بت پرست

قرار گرفته است. اینکه  ستی بر لبه پرتگاهھستی آیین بت پرو احساس کردند که کیان 
این شرط را پذیرفت که ھر مسلمانی که به سوی قریش گریخت،  ج رسول خدا

به تثبیت دین و آیین  ج برگردانده نشود، دلیلی بود بر اطمینان خاطر آن حضرت
از پذیرش چنین  ج اسالم از ھر جھت؛ لذا ھیچ دلیلی وجود نداشت که رسول خدا

 شرایطی، بترسد. 

 نگرانی مسلمانان و موضعگیری عمر در قبال صلح حدیبیه
 سختھا  آن دو مسئله، موجب شده بود که مسلمانان از بابت» صلحنامه«در این 
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و نگران شوند، اول اینکه به مسلمانان وعده طواف خانه داده شده بود و اینک  دلگیر
دوم اینکه محمد پیامبر خدا و بر حق است و خداوند، باید بدون طواف بازمی گشتند. 

دیدند که فشار  نمی وعده داده که دینش را غالب گرداند؛ لذا مسلمانان، ھیچ دلیلی
قریش را بپذیرند و به صلحی سازشکارانه تن دھند. این دو مسئله باعث بوجود آمدن 

گرم مسلمانان به ی زیادی در بین مسلمانان شد و احساسات ھا گمان شک و وسوسه و
 که به ردغلبه کھا  آن د و غم و اندوه، چنان بریخاطر این دو مسئله جریحه دار گرد

 یندیشند.بدستاوردھای مثبت صلح  نتوانستند
متأثر و ناراحت شده بود. زیرا مستقیما ھر آنچه را که در  ،بیش از ھمه سگویا عمر

رفت و گفت: یا  ج سول خدانزد ر سدر میان گذاشت. عمر ج ذھن داشت، با پیامبر
ھای  گفت: آیا کشته ج بر باطل نیستند؟ پیامبرھا  آن رسول الله! آیا ما بر حق نیستیم و

گفت:  سگفت: چرا. عمر ج در جھنم نیستند؟ پیامبرھا  آن ھای ما در بھشت و کشته
ای پسر خطاب! «پس چرا ما آشکارا در کار دینمان، به خواری تن دھیم؟ پیامبر گفت: 

توانم خدا را نافرمانی کنم؛ او نیز یار و مددکار من است  نمی من، رسول خدا ھستم و
 ».کند نمی مرا ضایعھرگز و

کنیم؟ فرمود:  می گفت: مگر نگفته بودی که بزودی خانه خدا را طواف سعمر
حاال «فرمود:  ج برگفت: نه. پیام». رویم؟ می ، اما آیا به تو گفتم که امسال به آنجابله«

آنگاه عمر با خشم نزد ». ھم به مکه خواھی رفت و خانه خدا را طواف خواھی کرد
را که به پیامبر گفته بود، به ابوبکر ھم گفت و یی ھا حرف رفت و ھمان سابوبکر
داده بود و افزود: تا زنده  ج امبره عمر داد که پیرا بیی ھا جواب ھمان نیز سابوبکر

 او، بر حق است. ،ھستی، دامان او را رھان مکن که بخدا قسم
فرستاد  سکسی را به دنبال عمر ج ن آیات سوره فتح نازل شد. پیامبرآنگاه نخستی

گفت: ای رسول خدا! آیا ھمین، فتح است؟  سخواند. عمر سو این آیات را برای عمر
 خوشحال شد و از آنچه کرده بود، پشیمان گردید. عمر سپیامبر فرمود: آری، عمر

دادم و  می به خاطر این اشتباه، کارھای بسیاری انجام دادم، پیوسته صدقه« گوید:  می
تم را جبران کردم تا این کار نادرس می خواندم و برده آزاد می گرفتم و نماز می روزه

کنم؛ زیرا از سخنانی که گفته بودم، خیلی ترسیده بودم؛ تا آنجا این کارھا را کردم که 
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 ١».دیگر احساس نمودم اشتباھم را جبران کرده ام

 حل مشکل مستضعفان
یکی از مسلمانان  ،به مدینه بازگشت و آرامش خود را بازیافت ج ھنگامی که پیامبر

قرار گرفته بود، گریخت. وی، ابوبصیر نام داشت که از که در مکه شدیدا زیر شکنجه 
طایفه ثقیف، ھم پیمان قریش بود. قریش، دو تن را به دنبال او فرستادند. آن دو، 

خواستند که ابوبصیر را به آنان تحویل  ج یادآوری صلح حدیبیه، از رسول خداضمن 
گرفتند و به سوی مکه به  ابوبصیر را تحویل داد. این دو نفر ابوبصیر را ج دھد. پیامبر

راه افتادند تا این که به ذوالحلیفه رسیدند و آن جا اطراق کردند تا خرما بخورند، 
گفت: به خدا که شمشیر خوبی داری. آن مرد، شمشیرش را ھا  آن ابوبصیر به یکی از

بیرون کشید و شروع به تعریف کردن از شمشیرش نمود. ابوبصیر گفت: بده ببینم و 
شمشیر را گرفت، آن شخص را کشت. آن یکی فرار کرد و خود را به مدینه  ھمین که

رساند و نفس زنان، وارد مسجد پیامبر شد و گفت: رفیقم کشته شد و نزدیک بود که 
 من ھم کشته شوم.

ابوبصیر آمد و گفت: ای رسول خدا! به خدا قسم که شما به عھد خود عمل کردید و 
فرمود:  ج مرا از آنان رھایی بخشید. پیامبرک خداوند، مرا به آنان تحویل دادید؛ این

». ساخت می آتش جنگ را شعله ور ،داشت می مادرش، ھالک شود؛ اگر ھمدستی«
فھمید که آن حضرت، او را به اھل مکه  ج صیر، با شنیدن این سخن رسول اکرمابوب

وجندل ھم از تحویل خواھد داد. بنابراین مدینه را ترک کرد و به ساحل دریا رفت. اب
 سمکه فرار نمود و به ابوبصیر پیوست، از آن پس، تازه مسلمانان قریش، به ابوبصیر

 پیوستند و بدین ترتیب جمعیت قابل توجھی گرد آمدند. می
 بستند و آنان را می ی تجاری قریش به سوی شام راھا کاروان این جماعت، سر راه

پیام  ج قریشیان برای رسول خداگرفتند.  می کشتند و اموالشان را به غنیمت می
فرستادند و آن حضرت را به خداوند و حق خویشاوندی سوگند دادند تا کسی را به 

                                                 
)؛ صحیح ۴۵۸ -۷/۴۳۹فتح الباری ( :تفصیل صلح حدیبیه و مطالب مربوط به آن را بنگرید در ١
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 ٤٢٣ صلح حدیبیه

 باشد. رسول خدا بیاید، در امان ج اعت بفرستد و ھرکس نزد رسول اکرمدنبال این جم
 ١نیز به دنبال آنان فرستاد و ھمگی به دستور آن حضرت، به مدینه رفتند.

 ای از قهرمانان قریش عدهاسالم آوردن 
ھجری، یعنی پس از صلح حدیبیه، عمرو بن عاص، خالد بن ولید و  ۷در اوایل سال 

عثمان بن طلحه مسلمان شدند. ھنگامی که آنان، نزد پیامبر آمدند، آن حضرت فرمود: 
 ٢».جگرش را به سوی ما افکنده استھای  مکه پاره

                                                 
 مراجع پیشین ١
، سال ھا کتاب در مورد تاریخ مسلمان شدن این اصحاب، اختالف نظر فراوانی وجود دارد. بیشتر ٢

را آورده اند؛ اسالم آوردن عمرو بن عاص در دربار نجاشی،مشھور است. خالد و ھشتم ھجری 
عثمان بن طلحه ھنگام بازگشت عمرو از حبشه مسلمانان شدند و با عمرو در مدینه مالقات 

 ھجری. ۷یعنی در سال  .کردند و اسالم آوردند
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دید در زندگی مسلمانان بود. زیرا قریش، قویترین و جصلح حدیبیه آغاز تحولی 
انتقال قریش از میدان جنگ به عرصه صلح و بانیرومندترین دشمن اسالم بود و 

ھود، در ھم شکست سازش، نیرومندترین جناح ائتالف احزاب یعنی قریش، غطفان و ی
و از آنجا که قریش، سمبل و نماینده آیین بت پرستی در جزیره العرب بود، حساسیت 

پس این رو  سایر بت پرستان نسبت به اسالم و مسلمین، تا حد زیادی کاھش یافت. از
تحرکاتی از  ،از صلح حدیبیه، اعراب غطفان، کارشکنی چندانی نکردند و اگر گھگاھی

 ، از ناحیه تحریک یھود بوده است.آنان نمودار شده
و ھا  یھودیان، پس از اینکه از اطراف مدینه رانده شدند، خیبر را مرکز توطئه

کردند و جوجه  می ی یھود در آنجا تخم گذاریھا شیطان قرار دادند و ھایشان دسیسه
ساختند و اعراب بادیه نشین اطراف  می را شعله ورھا  دادند و آتش فتنه می پرورش

را تا به صبح ھا  شب نمودند و برای از بین بردن پیامبر و مسلمانان می مدینه را تحریک
و ضربات شدید بر پیکره اسالم، ھا  کشیدند یا حداقل برای وارد آوردن خسارت می نقشه

 چیدند. می دسیسه
پس از صلح حدیبیه، ھمان جنگ خیبر بود که آن  ج بنابر این اقدام قاطع پیامبر

نمود آشیانه خیانت را نابود کند. پس از صلح حدیبیه فرصت مناسبی  حضرت، قصد
برای مسلمانان فراھم آمد که دعوت اسالمی را گسترش دھند و آن را به اقصی نقاط 

ی ھا فعالیت یافت وای  هدنیا برسانند. فعالیت مسلمانان، در آن شرایط ابعاد گسترد
ی نظامی گردید. از اینرو، این دوران اھ فعالیت دعوتی مسلمانان در آن زمان بیشتر از

 کنیم: می را به دو قسمت تقسیم
 فعالیت در میدان دعوت و تبلیغ یا نامه نگاری به پادشاھان و فرمانروایان. -۱
 ی نظامیھا فعالیت -۲

ی نظامی مقدم ھا فعالیت موضوع نامه نگاری به پادشاھان و فرمانروایان را بر مبحث
و مصائب و  ھا جنگ اسالم، مقدم است و ھدف اصلی ازدھیم؛ زیرا دعوت  می قرار

 مشکالتی که دامنگیر مسلمانان شده بود، ھمین دعوت و تبلیغ اسالم بوده است.
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 نگاری به پادشاهان و فرمانروایان نامه
ھایی  از حدیبیه برگشت، نامه ج ال ششم ھجری ھنگامی که رسول اللهدر اواخر س

قصد نامه نگاری  ج . زمانی که پیامبرداد اسالم دعوت را بهھا  آن به پادشاھان نوشت و
به پادشاھان را نمود، به ایشان گفتند: ای رسول خدا! پادشاھن، عادت دارند که نامه 

ست نمود و رانگشتری از نقره برای خودش د ج بنابراین پیامبرخوانند.  نمی بی مھر را
در » رسول«یک سطر  در» محمد«بدین ترتیب که  ،بر آن نوشت محمد رسول الله

را اش  از یاران ورزیدهای  ه، عدج رسول خدا ١در باالترین سطر.» الله«سطر باالی آن و 
 سوی پادشاھان گسیل نمود.ابه عنوان پیک و نامه رسان انتخاب فرمود و آنان راب

در اول ماه محرم  ج تأکید نوشته است که نمایندگان پیامبر اعالمه منصور پوری ب
 ٢به خیبر، اعزام شدند. ج ز عزیمت آن حضرتجری یعنی چند روز پیش اسال ھفتم ھ

 نامه پیامبر به نجاشی پادشاه حبشه
 ج ش، اصحمه بن ابجر بود. رسول اکرمنجاشی، لقب پادشاه حبشه بود. نام

برای وی نوشت و در آخرین روز سال ششم ھجری یا در یکی از روزھای محرم ی ھا نام
با عمرو بن امیه ضمری، ارسال نمود. طبری، متن این نامه را ن را آسال ھفتم ھجری، 

نیست که ی ھا نام متن آندھد که  می آورده است؛ اما اندکی تأمل در این متن، نشان
است که ی ھا نام پس از صلح حدیبیه نگاشته است. بلکه گویا متن آن ج رسول خدا
نجاشی فرستاده  رییس مھاجران حبشه، به سابی طالب بن باجعفر ج رسول خدا

یادی از مھاجرین به میان آمده است؛ بدین الفاظ  ،است؛ زیرا در آخر نامه، به صراحت
من، پسر عمویم جعفر را به اتفاق گروھی از مسلمانان، نزد تو فرستاده ام؛ از آنان « :که

 ».پذیرایی کن و به آنان ستمی روا مدار
نجاشی را چنین آورده است: این،  بیھقی به نقل از ابن اسحاق متن نامه پیامبر به

سالم بر کسی که از ؛بزرگ حبشه -اصحم–است به نجاشی  ج نامه محمد پیامبر خدا
دبحقی جز ھدایت پیروی کند و به خدا و رسولش ایمان بیاورد و گواھی دھد که معبو

نیست و او یکتاست و شریکی ندارد؛ نه ھمسری دارد و نه کسی را به فرزندی  الله

                                                 
 )۸۷۳، ۲/۸۷۲نگا: صحیح بخاری ( ١
 )۱/۱۷۱رحمه للعالمین ( ٢
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باشد. تو را به اسالم  میاش  گرفته است و نیز گواھی دھد که محمد، بنده و فرستاده
(ای اھل  :دھم؛ زیرا من، پیامبر خدا ھستم؛ مسلمان شو تا نجات بیابی می دعوت

ما و شما، مشترک است (و آن، اینکه) جز  کتاب! به سوی سخن یکسانی بیایید که میان
خداوند یگانه را نپرستیم و چیزی را شریک او نکنیم و برخی از ما، بعضی دیگر را به 
جای خداوند یگانه، به خدایی نپذیرند؛ آن وقت، اگر نپذیرفتند، بگویید: گواھی دھید بر 

 یھا نصرانی گناه تمامی کنی، راگر تو، از اسالم آوردن، خوددا ١.)اینکه ما، مسلمانیم
 ».قوم و قبیله ات، بر گردن توست

 را منتشر کرده که اخیرا به آن دست یافته و با متنی ھا نام دکتر حمیدالله، متن
که ابن قیم آورده، تنھا در یک کلمه، اختالف دارد. وی، تصویر این نامه را در ی ھا نام

 کتاب خود آورده است که از این قرار است:
 :الرحمن الرحیمبسم الله 

از محمد پیام آور خدا به نجاشی بزرگ حبشه. سالم بر کسی که از ھدایت پیروی 
گویم خدایی را که معبودی به جز او  می به تو، سپاسم ھا نام کند. اما بعد: در این

من و ؤھمچون قدوس، سالم، م ینیست و آن پادشاھی است که دارای صفات مقدس
 ھست کهاش  ھم که عیسی پسر مریم روح خدا و کلمهد می باشد و گواھی می مھیمن
در مریم بتول، پاک و پاکدامن القا فرمود و مریم از روح و دمیدن خداوند، به آن را 

چنانکه خداوند، آدم را با دستش خلق نمود من تو را به خدای  ؛عیسی حامله شد
نی و به آن نیز به اینکه از من پیروی ک و کنم می واحدی که شریکی ندارد، دعوت

چیزی که خداوند به سوی من فرستاده است، ایمان بیاوری که من، پیامبر خدا ھستم. 
خوانم و کار تبلیغ و نصیحت را انجام دادم؛  می تو و سپاھت را به سوی خدای بزرگ فرا

دکتر حمید الله تأکید  ٢»نصیحتم را بپذیر، و سالم بر کسی که از ھدایت پیروی نماید
بعد از صلح حدیبیه به نجاشی نوشته  ج است که پیامبری ھا نام این، متن کرده که

است. در مورد صحیح بودن این متن، شکی نیست؛ اما دلیلی وجود ندارد که آن را 
بدانیم که پس از صلح حدیبیه نوشته شده است. البته آنچه بیھقی از ابن ی ھا نام ھمان

                                                 
را اش  سوره آل عمران؛ در متن نامه آن حضرت این آیه آمده بود و ما، فقط ترجمه ۶۴آیه ترجمه  ١

 آوردیم. (مترجمان)
؛ زاد المعاد ۱۲۵-۱۲۲، ۱۰۹ ،۱۰۸نگا: رسول اکرم کی سیاسی زندگی (به زبان اردو)، ص  ٢

)۳/۶۰.( 
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دارد که پیامبر بعد از حدیبیه به ھایی  کند شباھت بیشتری به نامه می اسحاق نقل
سوره آل عمران استناد شده  ۶۴پادشاھان نصرانی نوشته است. زیرا در آن به آیه 

است؛ چنانکه شیوه آن حضرت در نامه نگاری به نصاری بوده است. ھمچنین در متن 
 یھا نام نامه بیھقی، نام نجاشی، یعنی اصحمه، بیان شده است؛ در حالی که در متن

ین بد ،که دکتر حمید الله آورده، نام نجاشی نیامده و به نظر من، عدم نام بردن نجاشی
 بوده که گویا این نامه، به جانشین نجاشی نوشته شده است. دلیل 

گفتنی است: ھیچ دلیل قاطعی وجود ندارد که بیانگر این ترتیب باشد و تنھا برخی 
ترتیب است. شگفت، اینجاست که دکتر  بیانگر این ھا، از شواھد موجود در متن نامه

ی ھا نام ع ھماننامه روایت شده از ابن عباس توسط بیھقی را بطور قط ،حمیدالله
به جانشین اصحمه فرستاده است؛ در حالی که نام اصحمه در آن  ج دانسته که پیامبر

 ١نامه، به صراحت آمده است!
نجاشی نامه را ،نجاشی دادرا به  ج نامه پیامبر سھنگامی که عمروبن امیه ضمری

بر دیدگانش گذاشت و از تختش پایین آمد و بر زمین نشست و بدست جعفر بن ابی 
 نوشت که متنش، چنین است: ج ھم به پیامبری ھا نام سلمان شد وطالب م

 بسم الله الرحمن الرحیم
پیامبر خدا از طرف نجاشی اصحمه؛ سالم و رحمت و برکات خدا بر تو  ج به محمد

 جز او نیست. بحقی ای پیامبر خدا؛ آن خدایی که معبودی
 اما بعد: 

ای پیامبر خدا! نامه ات که در آن از عیسی پسر مریم، یادی به میان آورده بودی، 
 ای، هه یادآور شدآنچه ک با بدستم رسید. سوگند به پروردگار زمین و آسمان، عیسی

فرق نداشته و متفاوت نبوده است؛ او ھمانطور بوده که شما نوشته بودید؛ ما، ای  هذر
شناختیم و به آن اذعان نمودیم و پسر عمو و  اید، رسالتی را که به آن مبعوث شده

دھم که پیامبر خدایی؛ راستگو ھستی و از جانب  می یارانت را پذیرایی کردیم؛ گواھی
تأییدی؛ من، با شما و پسر عموی شما بیعت کردم و بدست وی مسلمان خدا مورد 

                                                 
، ۱۰۸صفحات: برای تفصیل این مطالب، ر.ک: رسول اکرم کی سیاسی زندگی (به زبان اردو)  ١

 ۱۳۱و  ۱۲۱، ۱۱۴
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 ١».شدم؛ والحمدلله رب العالمین
 جرتاز نجاشی خواسته بود که جعفر و ھمراھانش را که قبال به حبشه ھ ج پیامبر

را با دو کشتی به ھمراه عمرو بن امیه ھا  آن کرده بودند، باز پس بفرستد و نجاشی ھم
وارد شدند که  ج مسافران حبشه، زمانی بر رسول خدارستاد. باز پس ف سضمری

 ایشان در قلعه خیبر بود.
 ج ز جنگ تبوک از دنیا رفت و پیامبراین نجاشی، در رجب سال نھم ھجری بعد ا

ز خبر وفات وی را به یارانش اعالم نمود و بر او نماز جنازه غائبانه خواند. ودر ھمان ر
برای او نیز فرستاد و معلوم ی ھا نام ج رسول خدا ،جدیدکار آمدن پادشاه روی از پس 

 ٢نیست که وی، مسلمان شد یا نه؟

 نامه به مقوقس پادشاه مصر
ملقب به مقوقس پادشاه مصر و اسکندریه  ٣بن متی جبه جریی ھا نام ج پیامبر

 نوشت که متنش از این قرار است:
 بسم الله الرحمن الرحیم

س بزرگ قبطیان. سالم بر کسی که از قبنده و رسول خدا به مقو ج از محمد
خوانم. اسالم بیاور تا در امان  می ھدایت پیروی کند. اما بعد: من تو را به اسالم فرا

بمانی؛ و مسلمان شو تا خداوند پاداشت را دو چندان بدھد و اگر اسالم نیاوری، گناه 
که برای ی ھا نام ادامه نامه، ھمچوندر  ج ھا به گردن توست؛ رسول خدا ه قبطیھم

 را آوردیم.اش  سوره آل عمران استناد کرد که پیشتر ترجمه ۶۴نجاشی فرستاد، به آیه 
را برگزید. ھنگامی که  سبرای بردن این نامه به مصر حاطب بن ابی بلتعه ج پیامبر

خود  کرده که می حاطب بر مقوقس وارد شد، گفت: قبل از تو مردی بر این جا حکومت
پنداشته است؛ خداوند، او را عبرت دنیا و آخرت قرار داد و از او انتقام  می را خدای برتر

                                                 
 )۳/۶۱زاد المعاد ( ١

 برداشت نمود س) به نقل از انس۲/۹۹توان این مطلب را از روایت صحیح مسلم ( می به نحوی ٢
) است: اما دکتر ۱/۱۷۸این نام، مطابق نظریه عالمه منصور پوری در کتاب رحمه للعالمین ( ٣

ص  ،است. نگا: رسول اکرم کی سیاسی زندگیحمیدالله گفته است که نام وی بنیامین بوده 
۱۴۱ 
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 گرفت. تو از دیگران عبرت بگیر، مبادا که عبرت دیگران شوی.
کنیم مگر به آنچه که بھتر از آن  نمی مقوقس گفت: ما دینی داریم که ھرگز رھایش

 باشد.
خوانم که خداوند، بوسیله آن، کمبود سایر  می احاطب گفت: تو را به دین اسالم فر

ادیان را جبران کرده است. این پیامبر، مردم را به این دین دعوت داد؛ در برابر این 
پیامبر، قریش بیش از ھمه سرسختی و یھودیان بیش از ھمه دشمنی ورزیدند؛ اما 

سی مانند ه عیکه بشارت موسی ب مخور می نزدیکترین مردم به وی، نصاری بودند. قسم
عینا ھمانند  ،خوانیم می است و دعوت ما که تو را به قرآن ج بشارت عیسی به محمد

دعوت دادن اھل تورات به سوی عمل کردن به انجیل است. ھر پیامبری که یک قوم 
الزم است که از او پیروی کنند، ھا  آن روند و بر می را درک کرد، آن قوم، امتش به شمار

شوی؛ ما تو را از دین مسیح  می ستی که از امت این پیامبر، محسوبو تو از کسانی ھ
 کنیم! می داریم؛ بلکه تو را به این آیین، امر نمی باز

مقوقس گفت: در مورد کارھای این پیامبر تحقیق نمودم؛ دیدم که به ھیچ یک از 
 ودھد و او را اصال جادوگر و گمراه یا کاھن و دروغگ نمی نواھی این دین، دستور

که خبر داده و نیز ام  هنبوت وی، موارد پنھانی را دریافتھای  بینم و از آیات و نشانه نمی
 بیش از این، تحقیق خواھم کرد. ام. هاسراری را که باز گفته، درک کرد

از جنس عاج نھاد و سرش را ای  هرا گرفت و آن را در محفظ ج مقوقس، نامه پیامبر
سپرد. آنگاه یکی از منشیان خود را که مخصوص مھر نمود و به یکی از کنیزانش 

 بنویسد: ج بدین شرح به رسول خدای ھا نام تاعربی بود، فراخواند ھای  نوشتن نامه
 بسم الله الرحمن الرحیم

به محمد بن عبدالله از مقوقس، بزرگ قبطیان؛ سالم بر تو، اما بعد؛ نامه ات را 
ودی، فھمیدم و دعوتت را خوب دریافتم. خواندم و آنچه را که در نامه ات ذکر کرده ب

کردم که  می دانستم که یک پیامبر دیگر باقی مانده که باید ظھور کند؛ اما فکر می من
کند. فرستاده ات را مورد تکریم قرار دادم و دو کنیز برای شما  می در شام ظھور

مقداری  ند؛ ھمچنینرکه نزد قبطیان از مقام و موقعیت واالیی برخورداام  هفرستاد
که بر آن سوار شوید. و ام  هو نیز قاطری برای شما فرستادام  هلباس به شما ھدیه کرد

 ».سالم بر شما
ماریه و سیرین  ،مقوقس، بیش از این چیزی ننوشت و مسلمان ھم نشد، آن دو کنیز
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ماریه  ج پیامبر ١بودند و قاطر اھدایی ھم دلدل نام داشت که تا زمان معاویه باقی ماند.
پسری به نام ابراھیم به دنیا آورد.  ج کنیزی گرفت که ماریه برای پیامبرا به ر

 داد. سسیرین را به حسان بن ثابت انصاری چنینھم

 پادشاه ایران ،نامه به خسرو
 به پادشاه ایران چنین نوشت:  ج یامبرپ

 بسم الله الرحمن الرحیم
بزرگ ایران. سالم بر کسی که از ھدایت و حقیقت  ٢از محمد پیامبر خدا به کسری

پیروی کند و به خدا و پیامبرش ایمان بیاورد و گواھی بدھد که خدایی جز خدای یگانه 
نیست که شریک ھم ندارد، و گواھی دھد که محمد، بنده و فرستاده خدا است. من تو 

ا به سوی تمامی مردم خوانم که من پیامبر خد می را به آن چه که خداوند فرستاده، فرا
زنده را بیم بدھم و سخن خداوند، در مورد کفر پیشگان تحقق ھای  ھستم تا انسان

سیان بر گردن تو مجویابد؛ مسلمان شو تا در امان بمانی. اگر انکار کنی، گناه ھمه 
 خواھد بود.

را برگزید. سھمی، نامه  سبرای بردن این نامه، عبدالله بن حذافه سھمی ج پیامبر
دانیم که آیا حاکم بحرین، یکی از مردان خودش  نمی ا به حاکم بحرین تسلیم کرد؛ امار

را به نزد شاه ایران فرستاد و یا ھمچنان عبدالله سھمی را نامه رسان قرار داد. به 
ھرحال وقتی که آن نامه را برای خسرو، خواندند، آن را پاره کرد و با غرور و تکبر 

نویسد؟! وقتی این خبر به  می ، اسمش را قبل از اسم منگفت: مردی حقیر از رعیتم
 ج اره کند و ھمانطور شد که پیامبررا پاش  رسید، فرمود: خداوند، پادشاھی ج پیامبر

 فرمود.
به باذان، کارگزار خویش در یمن نوشت و دستور داد که دو نفر ی ھا نام خسرو،

یاورند. باذان دو نفر را به چابک به سوی این مرد حجازی بفرست تا او را نزد من ب
ارسال کرد مبنی بر اینکه باید  ج برای پیامبری ھا نام مدینه فرستاد و ھمراھشان

ھمراه آن دو مرد، به نزد خسرو برود. ھنگامی که آن دو به مدینه رسیدند، نزد 

                                                 
 )۳/۶۱زاد المعاد ( ١
 کسری، ھمان معرب خسرو است که لقب شاھان ایران بوده است. (مترجمان) ٢
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خسرو به باذان حاکم یمن دستور داده  رفتند. یکی از آن دو گفت: شاھنشاه جپیامبر
را با ھمین حکم  ام نیزکه کسانی را بفرستد تا شما را به نزد وی ببرند. شاه یمن 

به آن دو  ج رسول اکرم .فرستاده است. و آنگاه سخنان تھدید آمیزی بر زبان آورد
 دستور داد که فردا برای مالقات ایشان، بیایند.

سختی که سپاه ایران در برابر رومیان متحمل  در ھمان زمان، گذشته از شکست
شد، انقالب بزرگی نیز در درون دربار و خانه خسرو، بر ضد وی آغاز شد و شیرویه پسر 
خسرو، علیه پدرش قیام نمود و پدرش را کشت و پادشاھی را به دست گرفت. این 

ن خبر را ھم ای ج و پیامبر ١االولی سال ھفتم ھجری رخ داد جمادی جریان در سیزده
 آمدند، پیامبر ج از طریق وحی دریافت نمود. فردای آن روز که دو قاصد، نزد پیامبر

گویی؟  می فھمی چه می گفتند: ھیچھا  آن را از کشته شدن خسرو خبر دار نمود.ھا  آن
تا تو را دستگیر کنیم. آیا این خبر ایم  ما به خاطر مسأله و جرم کوچکتری به اینجا آمده

فرمود: آری؛ این مطلب را  ج یمن خبر دھیم؟ پیامبر تو بنویسیم و به شاهرا از طرف 
از طرف من به او گزارش دھید و نیز بگویید که آیین من و قلمروش، تا آنجا که قلمرو 

و  ھا اسب خسرو پیش رفته، پیش خواھد رفت و تا آنجا گسترش خواھد یافت که سم
: اگر اسالم بیاوری، قلمرو حکومتت را شترھا، به آنجا برسد. ھمچنین به او بگویید

 ج دھم. آن دو مرد از نزد پیامبر می قرار ٢بخشم و تو را سرور ابناء می ھمچنان به تو
گفته بود، باز گفتند. پس از اندکی،  ج ن وارد شدند و آنچه را که پیامبررفتند و بر باذا

نامه شیرویه، به دست باذان رسید که حاکی از قتل خسرو بود. شیرویه در این نامه 
دستور داده بود: در مورد آن مردی که پدرم به تو فرمان داده بود، ھیچ اقدامی نکن تا 

 فرمان من، به تو برسد.
 ٣قیم یمن شد.ھمین امر، سبب اسالم آوردن باذان و ایرانیان م

 نامه به قیصر روم
به ھرقل پادشاه  ج را که پیامبری ھا نام والنی، متنامام بخاری ضمن حدیثی ط

                                                 
 )۸/۱۲۷فتح الباری ( ١
 ابناء، اخالف ایرانی بودند که به یمن کوچ کرده بودند.(مترجمان) ٢
 )۸/۱۲۷الباری ( )؛ فتح۱/۱۴۷محاضرات تاریخ األمم اإلسالمیه ( ٣
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 کند که بدین شرح است: می یتارو ،روم نوشته
 بسم الله الرحمن الرحیم

بنده و رسول خدا به ھرقل بزرگ روم. سالم بر کسی که از ھدایت  ج از محمد
ر تا در امان بمانی؛ مسلمان شو تا خداوند، پاداشت را دو پیروی نماید؛ اسالم بیاو

 .چندان بدھد و اگر نپذیری، گناه عموم مردم روم، بر گردنت خواھد بود...
 ١سوره آل عمران استناد نمود. ۶۴به آیه  ج در این نامه نیز رسول اکرم

حیه برای بردن این نامه دحیه بن خلیفه کلبی را انتخاب نمود و به د ج پیامبر
برساند. ابن  ٢دستور داد که نامه را به فرمانروای بصری بدھد تا او، نامه را به قیصر

گوید: ابوسفیان بن حرب برایم چنین حکایت کرد: برای تجارت به شام رفته  می عباس
بودیم که ھرقل کسی را به دنبال قافله قریش فرستاد و ما را به دربار خویش فراخواند. 

با ابوسفیان و کفار قریش، معاھده  ج خدابه زمانی است که رسول  (این جریان، متعلق
به دربار ھرقل رفتیم و ھمه بزرگان روم نیز آنجا حضور  ٣صلح بسته بود.) در ایلیاء

داشتند. ھرقل، مترجمش را به حضور طلبید و گفت: چه کسی از شما از نظر نسب به 
گوید: گفتم: من، از  می ست؟ ابوسفیانپندارد، نزدیکتر ا می این مردی که خود را پیامبر

بستگان بسیار نزدیک او ھستم. ھرقل گفت: او را نزدیک من بیاورید. یارانش مرا 
نزدش بردند. آنگاه به مترجمش گفت: به ھمراھان او بگو: من از این مرد درباره آن 

پرسم؛ اگر دروغ گفت، تکذیبش کنید.  می شخصی که ادعای پیامبری کرده چیزھایی
ی ترسیدم که مرا به دروغگوی نمی گوید: به خدا سوگند اگر از ھمراھانم می بوسفیانا

 گفتم. می دروغ ج متھم نمایند، حتما علیه پیامبر
نخستین پرسشی که ھرقل از من پرسید، این بود که گفت: اصل و نسبش در بین 

                                                 
 )۵و۱/۴نگا: صحیح بخاری ( ١
 قیصر، معرب سزار است و لقب شاھان روم.مترجمان ٢
بود و از حمص به بیت المقدس آمده بود تا به  -بیت المقدس–قیصر روم، در آن ھنگام در ایلیاء  ٣

سلم ھا وارد کرده بود، شکر خدا را بجای آورد. نگا: صحیح م خاطر شکست سختی که بر ایرانی
)؛ ایرانیان، خسرو پرویز را کشته و با رومیان صلح کرده و قرار گذاشته بودند که تمام ۲/۹۹(

پس دھند و نیز صلیب مقدس را که به  باز اند، یی را که از قلمرو رومیان اشغال کردهھا سرزمین
ه این بر آن به دار آویخته شده، به قیصر بازگردانند. ھرقل به شکران ÷پندار مسیحیان، عیسی

 میالدی، یعنی سال ھفتم ھجری به بیت المقدس رفته بود. ۶۲۹پیروزی در سال 
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قبل از این  باشد. گفت: آیا می شما چگونه است؟ گفتم: در میان ما دارای بھترین نسب
مرد، کسی از شما چنین سخنانی گفته است؟ گفتم: خیر. پرسید: آیا از پدرانش، 

کنند یا  می کسی، پادشاه بوده است؟ گفتم: خیر. گفت: آیا اشراف و بزرگان از او پیروی
مستضعفین. گفت: آیا طرفدارانش رو به افزایش ھستند یا رو به  :مستضعفین؟ گفتم

زایش. پرسید: آیا کسی بعد از اینکه به او ایمان بیاورد، دوباره از کاھش؟ گفتم: رو به اف
دینش برگشته است؟ گفتم: خیر. گفت: آیا قبل از ادعای پیامبری، به دروغگویی متھم 

کند؟ گفتم: نه اما مدتی است که با او  می بوده است؟ گفتم: نه. پرسید: آیا خیانت
گوید: جز  می چه خواھد کرد. ابوسفیان دانیم پس از این نمی وایم  پیمان صلح بسته

بگویم. گفت: آیا تا به حال با او  ج نتوانستم چیز دیگری، علیه پیامبرجمله فوق 
جنگیده اید؟ گفتم: بلی. گفت: نتیجه جنگ چگونه بوده است؟ گفتم: گاھی به نفع او 

گوید:  می و گاھی به نفع ما تمام شده است. پرسید: چه پیامی برای شما دارد؟ گفتم:
خدای یگانه را عبادت کنید و کسی را با او شریک نگردانید و آنچه را که پدرانتان 

ترک کنید. او، ما را به نماز خواندن و راستگویی و پاکدامنی و صله رحم  اند، گفته
دھد. ھرقل به مترجمش گفت: به این مرد بگو: از تو درباره نسبش پرسیدم،  می دستور

ای  هاصل و نسب شناخته شد نیزخوردار است و پیامبران گفتی: از نسب خوبی بر
گفته است؟ گفتی: نه. با خود یی ھا حرف دارند. از تو پرسیدم: آیا کسی قبل از او چنین

 گفتم که او مردی است که می زد، می ییھا حرف گفتم: اگر کسی قبل از او چنین
، تقلید نماید. پرسیدم: خواھد سخنان پیشینیانش را تکرار کند و از مدعیان گذشته می

آیا از آبا و اجدادش کسی قبال پادشاه بوده است؟ پاسخ منفی دادی؛ در صورت مثبت 
گفتم: شاید او مدعی میراث پدران خویش است. پرسیدم: آیا متھم به  می بودن جواب،

 دروغگویی بوده است؟ جواب منفی دادی؛ یقین نمودم کسی که به مردم دروغ نگفته،
کنند یا  می درباره خدا دروغ بگوید. پرسیدم: آیا اشراف و بزرگان از او پیرویتواند  نمی

از تو  اند. ضعفا؟ گفتی: ضعفا. آری، ھمیشه پیروان پیامبران، از مستضعفین بوده
شوند؛ روند ایمان ھم ھمین  می شوند یا زیاد؟ گفتی: زیاد می پرسیدم: آیا پیروانش کم

پذیرش دین او، دوباره از دینش برگشته است؟  طور است. پرسیدم: آیا کسی پس از
درآمیزد، دیگر از ھا  دل جواب منفی دادی؛ ایمان نیز چنین است که وقتی نورش با

کنند.  نمی کند؟ گفتی: نه؛ پیامبران ھم خیانت می رود. پرسیدم: آیا خیانت نمی بین
 دن به او امردھد؟ گفتی: به عبادت خدا و شرک نورزی می پرسیدم: به چه چیزی دستور
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دارد. و گفتی به نماز خواندن و راستگویی و پاکدامنی  می بازھا  بت کند و از عبادت می
دھد. ھرقل در پایان گفت: اگر آنچه که گفتی، حقیقت داشته باشد، به  می دستور

دانستم که چنین پیامبری ظھور خواھد  می کند؛ من می زودی جای پای مرا تصرف
توانم خودم را به او  می دانستم که می او از میان شما باشد. اگر کهدانستم  نمی کرد، اما

رفتم و اگر بتوانم ار را بیابم، شخصا پاھای (مبارکش) را  می برسانم، با تالش به سویش
را بیاورند و آن را خواند؛  ج ل، فرمان داد تا نامه رسول خداخواھم شست. آنگاه ھرق

باال گرفت. به دستور ھا  یانش بلند شد و اعتراضسرو صدای اطراف ،پس از خواندن نامه
افزاید: در آن ھنگام به ھمراھانم گفتم: کار پسر  می قیصر، ما را بیرون کردند. ابوسفیان

برند. از آن پس به کار  می ابی کبشه باال گرفت؛ زیرا زردپوستان ھم از او حساب
گرداند تا اینکه  می لطیقین داشتم که خداوند، او را به زودی بر دنیا مس جپیامبر

 ١خداوند اسالم را نصیب من گرداند.
به قیصر روم که ابوسفیان نیز آن را مشاھده کرد.  ج این بود بازتاب نامه پیامبر

مال و  ج ، به دحیه کلبی حامل نامه پیامبربازتاب دیگر این نامه، این بود که ھرقل
از طایفه جذام راه ای  هرسید، عدبه نام حسمی ای  هلباس داد؛ اما وقتی دحیه به منطق

رفت  ج را بر او بستند و تمام آنچه را که ھمراه داشت، از او گرفتند. دحیه نزد پیامبر
داد و این ماجرا را  ج برود، گزارش کارش را به پیامبر اکرماش  و قبل از اینکه به خانه
 به آن حضرت بازگفت.

می که آن سوی وادی القری بود، نفر به حس ۵۰۰ ازید بن حارثه را ب ج رسول خدا
را کشت و زنان را به ای  هفرستاد. زید بر قبیله جذام شبیخون زد و تعداد قابل مالحظ

را به غنیمت گرفت. وی، جمعا ھزار شتر و پنج ھزار  اناسارت درآورد و چارپایانش
گوسفند به غنیمت گرفت و یکصد تن از زنان و کودکان آنان را اسیر کرد. میان 

این  و قبیله جذام، پیمانی بود. بنابراین زید بن رفاعه جذامی، یکی از رھبران جمبرپیا
رفت و دالیلی مبنی بر بی گناھی طایفه جذام ارائه  ج قبیله، شتابان نزد رسول خدا

و به ھنگام اند  مسلمان شده ،اش داد و یاد آور شد که وی و تعدادی از قوم و قبیله
 اند. و شتافتهراھزنی از دحیه، به یاری ا

پیامبر دالیلش را پذیرفت و دستور داد که اسیران و غنائم را پس دھند. عموم سیره 
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و این، اشتباه واضحی است؛ زیرا ارسال اند  نویسان، این سریه را قبل از حدیبیه نوشته
گوید: این سریه،  می نامه به قیصر پس از جریان حدیبیه بوده است. بنابراین ابن قیم

 ١روی داده است. ،از حدیبیهقطعا پس 

 بن ساوی نامه به منذر
به منذر بن ساوی حاکم بحرین نوشت و او را به اسالم فراخواند. ی ھا نام ج پیامبر

به سوی منذر بن ساوی بود. منذر در پاسخ حامل نامه رسول خدا  سیمعالء بن حضر
 چنین نوشت:  ج به پیامبر اکرم

اسالم را ھا  این نامه شما را برای اھل بحرین خواندم؛ بعضی از ،من !ای رسول خدا
اسالم را خوش نداشتند در سرزمین من ھا  آن پسندیدند و مسلمان شدند، و بعضی از

در  ج به من ابالغ کنید. پیامبرمجوس و یھود نیز ھستند. فرمانتان را در این باره 
 جواب منذر، چنین نوشت: 

 بسم الله الرحمن الرحیم
 از محمد پیامبر و فرستاده خدا به منذر بن ساوی سالم علیک؛ ھمانا من ستایش

بنده و  ج دھم که محمد می او نیست و گواھی بجز بحقیکنم خدایی را که معبود می
کنم. ھرکس، خیرخواه باشد، در  می فرستاده اوست. اما بعد: من، خدا را به تو یادآوری

کس از نمایندگان من پیروی کند و از فرمانشان واقع خیر خودش را خواسته است و ھر
تبعیت نماید، از من فرمانبرداری کرده است و ھرکس، خیرخواه آنان باشد، خیرخواه 

و من سفارشت را درباره قوم و قبیله اند  من است. نمایندگان من، ذکر خیر تو را داشته
گردانیده ام؛ تو نیز برای مسلمانان قومت، ھر آنچه را  انو تو را شفیع آنام  هات، پذیرفت

گناھکارانشان را بخشیده ام؛ تو  ،واگذار و من اند، که به ھنگام مسلمان شدن، داشته
ھم عذر آنان را بپذیر؛ تا زمانی که تو صالحیت خود را حفظ کنی، ما، تو را عزل 

 ٢».باید جزیه بدھد نخواھیم کرد. ھرکس که بر یھودیت یا مجوسیت باقی بماند،

 ای به هوذه بن علی فرمانروای یمامه نامه
 : نوشت بدین شرحی ھا نام به ھوذه بن علی فرماندار یمامه ھم ج پیامبر
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 بسم الله الرحمن الرحیم
پیام آور خدا به ھوذه بن علی. سالم بر کسی که از ھدایت، تبعیت  )ج( از محمد

یافت که پای اسبان و شتران، بدانجا برسد. کند؛ بدانکه دینم تا آنجا گسترش خواھد 
 لذا اسالم بیاور تا در امان بمانی و من نیز تو را ھمچنان کارگزار زیردستانت قرار

برای بردن این نامه، سلیط بن عمرو عامری را تعیین نمود. وقتی  ج پیامبر». دھم می
و به خوبی از او شده، بر ھوذه وارد شد، ھوذه به او خوشامد گفت با نامه مھر سسلیط

 استقبال نمود.
 چنین نوشت:  ج سلیط نامه را برای ھوذه خواند. ھوذه در پاسخ پیامبر

برند؛ بخشی از کار  می ابدعوت شما، چقدر زیبا و نیکو است؛ قوم عرب، از من حس
ھایی  جوایزی داد و جامه سوی به سلیط». را به من واگذارید تا من نیز پیرو شما شوم

مد و ماجرا را آ ج یه کرد. سلیط با تمام این جوایز و ھدایا، نزد پیامبرگرانبھا، ھد
نامه وی را خواند و فرمود: اگر از من، یک قطعه از زمین را ھم  ج گزارش داد. پیامبر

ر دادم. ھم خودش از میان برود و ھم تمام آنچه که د نمی کرد، به او می درخواست
گشت، حبرئیل، خبر مرگ ھوذه  می فتح مکه بازاز  ج اختیار دارد. ھنگامی که پیامبر

فرمود: در یمامه دروغگویی پدیدار خواھد شد که ادعای  ج را به پیامبر داد؛ پیامبر
پیامبری خواھد کرد و پس از وفات من، به قتل خواھد رسید. شخصی پرسید: ای 

و ». تو و یارانت«فرمود:  ج رسول خدا، چه کسی، او را خواھد کشت؟ رسول اکرم
 ١ھمین طور نیز شد.

 نامه به حارث بن ابی شمر غسانی فرمانروای دمشق
 به او چنین نوشت:  ج پیامبر

 بسم الله الرحمن الرحیم
از محمد فرستاده خدا به حارث بن ابی شمر، سالم بر کسی که از ھدایت پیروی 

م به اینکه به نخوا می کند و به خدای یکتا ایمان بیاورد و تصدیق کند. من، تو را فرا
 خدای یکتای بی شریک ایمان بیاوری تا فرمانروایی ات، برایت باقی بماند. 

برای بردن این نامه، شجاع بن وھب از طایفه بنی اسد بن خزیمه را  ج پیامبر
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 برگزید. وقتی نامه به حارث رسید، با خشم گفت: چه کسی پادشاھیم را از دستم
 ١اھم کرد و مسلمان نشد.ن به سوی او عزیمت خوآلگیرد؟ ا می

 نامه به فرمانروای عمان
ی ھا نام به پادشاه عمان جیفرو برادرش عبد پسران جلندیی ھا نام ج پیامبر

 چنین است:  ،نوشت که متنش
 بسم الله الرحمن الرحیم

از محمدبن عبدالله به جیفرو عبد پسران جلندی. سالم بر کسی که از ھدایت 
اسالم بیاورید تا در امان بمانید.  .خوانم می ا به اسالم فراپیروی کند. اما بعد، شما ر

من، فرستاده خدا به سوی تمام مردم ھستم تا زندگان را بیم دھم و فرمان خدا، درباره 
کافران، تحقق یابد. اگر مسلمان شوید، بر پادشاھیتان خواھید ماند و اگر دعوت مرا 

فت و لشکرم به سوی شما خواھد آمد و نپذیرید، فرمانروایی شما، از دستتان خواھد ر
 پیامبری من، بر فرمانروایی شما چیره خواھد شد.

گوید: حرکت  می عمرو .را برگزید سبرای بردن این نامه، عمروبن عاص ج پیامبر
بود، رفتم و تر  که بردبارتر و خوش اخالق کردم و رفتم تا به عمان رسیدم؛ نزد عبد

به سوی تو و برادرت ھستم. گفت: برادرم از نظر سن گفتم: من فرستاده ی رسول خدا 
برم تا نامه ات را بخواند.  می است و من تو را نزد اوتر  و سال و پادشاھی از من مقدم

 سپس گفت: دعوتت چیست؟ گفتم: تو را به سوی خدای یکتا و بی شریک فرا
و گواھی دھی خوانم و تو را فرامی خوانم به اینکه از عبادت غیر خدا دست بکشی  می

گفت: ای عمرو تو فرزند بزرگ قومت ھستی؛  .که محمد بنده و فرستاده خدا است
پیش از آنکه ایمان  :پدرت چگونه رفتار کرد تا ما نیز ھمانند او عمل کنیم؟ گفتم

بیاورد، از دنیا رفت؛ اما من، خیلی دوست داشتم که ایمان بیاورد و او را تصدیق کند. 
مان نیاوردم تا این که خداوند مرا به اسالم راھنمایی کرد. پرسید: خود من نیز ابتدا ای

کنی؟ گفتم: مدت کمی است. پرسید: کجا اسالم  می چند وقت است که از او پیروی
م مسلمان شده است. پرسید: آن آوردی؟ گفتم: نزد نجاشی و به او گفتم که نجاشی ھ

بر او ھمچنان و او پیروی کردند  : ازبا فرمانروایی او چه کردند؟ گفتم، مردمانش وقت
و راھبان نیز از او پیروی کردند؟ گفتم: آری. گفت:  ھا اسقف پادشاھیش ماند. گفت: آیا
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 بدتر ازای  هگویی؟ زیرا ھیچ خصلت رسوا کنند می ای عمرو! دقت کن که چه
گفتم: دروغ نگفتم و حتی دروغ گفتن در دین ما حالل نیست.  .دروغگویی نیست

کنم ھرقل از مسلمان شدن نجاشی باخبر باشد؟ گفتم: چرا، خبر  نمی فکرسپس گفت: 
دانی که ھرقل از مسلمان شدن نجاشی خبر دارد؟ گفتم:  می دارد. پرسید: از کجا

کرد.؛ ولی از وقتی که  می نجاشی قبل از مسلمان شدن به ھرقل خراج پرداخت
اگر یک درھم از من خراج  مسلمان شده و پیامبر را تصدیق نموده، گفته است: به خدا

پرداخت نخواھم کرد. این خبر به ھرقل رسید. برادرش یناق به او گفت:  ،بخواھد
دھی که زیر دستت، خراج ندھد و به دین دیگران و آیین جدید  می چگونه، اجازه

توانم بکنم؟ سوگند به خدا، اگر ترس از بین رفتن  می درآید؟ ھرقل در جواب گفت: چه
کردم که او کرده است. عبد گفت: ای  می بود، من نیز ھمان کاری راپادشاھی ام ن

گویم. گفت: به من بگو به چه  می گویی؟! گفتم: به خدا راست می عمرو! دقت کن چه
دھد  می دارد؟ گفتم: به اطاعت خدا دستور می کند و از چه چیزھایی باز می چیزی امر

دھد و از  می اری و صله رحم دستوردارد و ھمچنین به نیکوک می و از معصیت خدا باز
ظلم و تجاوز به حقوق دیگران و نیز از زنا، نوشیدن شراب و عبادت بت و سنگ و 

شد،  می دارد. گفت: دعوتش، چه خوب است! اگر برادرم، با من ھمراه می صلیب باز
ایمان بیاوریم و تصدیقش نماییم.  ج رفتیم تا به محمد می شدیم و می فورا سوار مرکب

خیلی نگران است که مبادا پادشاھیش را اش  اما برادرم به خاطر از بین رفتن پادشاھی
کند تا از  می او را پادشاه قومش ج از دست بدھد. گفتم: اگر ایمان بیاورد، رسول الله

این،  ثروتمندان قلمروش، صدقه بگیرد و به مستمندان قلمرو خویش برساند. گفت:
اخالقی نیکوست؛ اما صدقه چیست؟ برای او نصاب و میزان زکات را بازگفتم تا به 

چرند و از آب  می که در صحرا نصاب زکات شتر رسید. گفت: ای عمرو! آیا از چارپایان ما
کنم  نمی گیرید؟ گفتم: آری. گفت: به خدا سوگند گمان می نوشند نیز زکات می بیابان

ور ـیشان از این دستھا سرزمینا وجود کثرت تعدادشان و نیز دوری ب ام، هکه قوم و قبیل
گوید: چند روز ھمانجا ماندم و او اخبار مرا به بردارش  می ساعت کنند. عمروـاط

داد تا اینکه روزی برادرش جیفر، مرا به حضور خواست. وقتی به نزدش  می انتقال
ید. رھایم کردند؛ رفتم که رفتم، دو نفر، بازوان مرا گرفتند. گفت: آزادش بگذار

بنشینم؛ اما نگذاشتند. به او نگاه کردم. گفت: خواسته ات را بگو. نامه مھر شده را به 
او ھم نامه  و او دادم؛ نامه را گشود و نامه را تا آخر خواند. سپس نامه را به برادرش داد
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فر گفت: آیا جی .را تا آخر خواند. مشاھده کردم که عبد بیش از جیفر متأثر شده است
گویی که قریش، با وی چگونه رفتار کردند؟ گفتم: از او پیروی کردند؛  نمی به من

به رغبت خود و بعضی ھم به زور شمشیر. گفت: چه کسانی با او ھا  آن بعضی از
ھستند؟ گفتم: مردم به اسالم رغبت نمودند و آن را بر سایر ادیان ترجیح دادند و 

 گمان اند. که آنان، قبال در گمراھی بودهاند  لھی دریافتهبراساس عقل خود و رھنمود ا
کنم که جز تو کسی دیگر باقی مانده باشد. اگر تو نیز امروز مسلمان نشوی و از او  نمی

پیروی نکنی، سوارانش تو را لگدمال خواھند کرد. و سرسبزی زندگانیت را از میان 
ھمچنان فرمانروای قومت باشی و خواھند برد. پس مسلمان شو تا در امان بمانی و 

دیگر، سپاھیان اسالم، به سوی تو نیایند. گفت: امروز را به من مھلت بده و فردا به نزد 
 من بازگرد.

نزد برادرش عبد رفتم. گفت: ای عمرو، امیدوارم مسلمان شود؛ البته اگر جاه 
بگذارد. فردای آن روز، به نزد جیفر رفتم؛ اما او، مرا به حضور نپذیرفت. نزد  اش، طلبی

مرا نزد جیفر برد. جیفر گفت: من،  ،عبد .برادرش عبد رفتم و ماجرا را به او بازگفتم
درباره دعوتت اندیشیدم، اگر قدرتم را به دیگری واگذار کنم، در این صورت ناتوانترین 

پای لشکریان او به اینجا نخواھد رسید و به فرض اینکه  ،مرد عرب خواھم شد و گرنه
 گفتم: من، فردا اند. برسد، با چنان نبردی مواجه خواھند شد که قبال مواجه نشده

روم. وقتی مطمئن شد که عازم رفتن ھستم، برادرش با او به تنھایی صحبت نمود.  می
 ،را تاکنون دریافت کردهش ھا امن را نداریم؛ ھرکسی کهھا  این و گفت: ما توان مقابله با

اد و ھر دو مسلمان شدند و دعوتش را پذیرفته است. صبح روز بعد، به دنبالم فرست
را تصدیق نمودند و در برابر کسانی که با من مخالفت کردند، مرا یاری  ج پیامبر

 ١رساندند.
اھان، به شود که این نامه پس از نامه نگاری به سایر پادش می از این داستان معلوم

 ج پیامبرھا  بوده است. با این نامهاین دو برادر نوشته شده و ظاھرا پس از فتح مکه 
دعوتش را به بیشتر پادشاھان روی زمین ابالغ نمود که بعضی ایمان آوردند و بعضی 

قرار  ج ند نیز تحت تأثیر افکار رسول خداایمان نیاوردند. البته افکار آنان که کفر ورزید
 در ھمه جا شناخته شد. ج ین سان نام و نشان و دین و آیین پیامبر اکرمگرفت و بد

                                                 
 )۳/۶۲زادالمعاد ( ١



 

 

 های نظامی و رزمی مسلمانان پس از صلح حدیبیه فعالیت

 غزوه غابه یا ذی قرد
فزاره بود که شتران بار دار و این غزوه، حرکتی رزمی در تعقیب گروھی از بنی 

 ج است که رسول خداای  ه، اولین غزورا غارت کرده بودند. این ج شیرده رسول خدا
پس از صلح حدیبیه و پیش از غزوه خیبر، در آن شرکت داشته است. امام بخاری در 
این باب آورده که این غزوه سه روز قبل از خیبر بوده است و امام مسلم نیز این مطلب 

گویند:  می را با سند متصل از سلمه بن اکوع روایت کرده است. جمھور سیره نویسان
است؛ اما روایت صحیحین، از روایت سیره نویسان این غزوه قبل از حدیبیه بوده 

وه، چنین خالصه داستان به روایت سلمه بن اکوع قھرمان این غز ١است.تر  صحیح
شتران شیرده خود را با غالمش رباح به چرا فرستاد؛ من  ج گوید: پیامبر می است که

شتران را نیز سوار بر اسب ابی طلحه ھمراه او بودم. صبحگاھان عبدالرحمن فزاری 
غارت کرد و ھمه را به سرقت برد، و ساربان را به قتل رساند. گفتم: ای رباح! این اسب 

اطالع بده؛ سپس بر فراز  ج برسان و این ماجرا را به پیامبر را بگیر و به ابو طلحه
و آنگاه به » یا صباحاه!«رفتم و رو به طرف مدینه کردم و سه مرتبه فریاد زدم: ای  هتپ

 خواندم: می رتگران پرداختم، و ضمن تیراندازی این شعر راتعقیب غا

ـــــــــذها  ـــــــــن االأخ ـــــــــا اب ـــــــــن  وعك
 

ـــــــــــــعو  ـــــــــــــوم الرض ـــــــــــــوم ي  الي
 

زنانی دالور  بگیر که من، پسر اکوع ھستم و امروز روز مردانی است که شیرِ «یعنی: 
شدم  می زدم و مانع رفتنشان می را با تیرھا  آن به خدا سوگند ھمچنان». را خورده اند

 بردم و او را با تیر می ھرگاه یکی از آنان به طرف من برمی گشت، به تنه درختی پناهو 
انداختم تا اینکه وارد تنگه باریکی شدند؛ بر فراز کوه باال رفتم و  می زدم و به خاک می

ه ھمه شتران را تعقیب کردم تا این کھا  آن به سویشان سنگ پرتاب کردم. ھمچنان
قرار گرفتند؛ باز ھم تعقیبشان کردم و به سویشان پشت سر من  ج رسول خدا

نکه بیش از سی برد یمانی و سی نیزه را برای سبکبار شدن آتیراندازی نمودم تا 
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گذاشتم  می انداختند، سنگی برای نشانه میھا  آن انداختند و رفتند؛ روی ھر چیزی که
را بردارند. آنان به ھا  آن و یارانش که در راه بودند، متوجه شوند و ج خدا تا رسول

راھشان ادامه دادند تا به تنگه یک تپه رسیدند و نشستند تا غذا بخورند. من، بر فراز 
شناسید؟ من، سلمه بن  می نشستم؛ چھارتن از آنان، نزد من آمدند. گفتم: آیا مراای  هقل

 کنم؛ اما امکان ندارد که می اکوع ھستم. ھریک از شما را که تعقیب نمایم، دستگیر
ھنوز ھمان جا .کسی از شما مرا تعقیب کند و به من دست یابد. بنابراین باز گشتند

 شوند. می از باالی درختان نزدیک ج دم که متوجه شدم سواران رسول خدابو
خرم از ھمه جلوتر بود و پشت سرش ابو قتاده و پس از او مقداد بن اسود. أخرم با اَ 

اخرم را  ای، هپی کرد و عبدالرحمن نیز با نیز عبدالرحمن فزاری درگیر شد و اسب او را
کشت و بر اسب وی سوار شد تا فرار کند. ابو قتاده سر رسید و عبدالرحمن را به قتل 
رسانید. غارتگران، پا به فرار گذاشتند. من، با پای پیاده به تعقیب آنان پرداختم تا آنکه 

ط رچشمه ساری بود. از فپیش از غروب خورشید به وادی ذی قرد رسیدند که در آن 
 از آن بنوشند وای  هخواستند از آن آب بنوشند؛ اما من نگذاشتم که قطر می تشنگی

و سپاھیانش به من رسیدند.  ج را از آب دور کردم تا این که شب ھنگام، پیامبرھا  آن
گیرم  می اگر مرا با صد نفر بفرستی اسبانشان رااند  گفتم: ای رسول خدا! این قوم تشنه

چیره شدی، ھا  آن فرمود: ای بن اکوع! اکنون که بر ج پیامبر .کنم می و ھمه را اسیر
امروز «اکنون در سرزمین غطفان ھستند. ھمچنین فرمود: ھا  آن درگذر و فرمود:

 ج رسول خدا». منده ی پیاده ما سلمهبھترین سوارکار ما ابو قتاده بود و بھترین رز
داد: ھم سھم پیاده نظام و ھم سھم سواره نظام و ھنگام تقسیم غنایم به من دوسھم 

. در این غزوه شترش به نام عضباء سوار نمود و به مدینه بازگشتیم رمرا پشت سرش ب
ابن ام مکتوم را به عنوان جانشین در مدینه تعیین نمود و پرچم را به مقداد  ج پیامبر

 ١بن عمرو سپرد.

 فتح خیبر
سال ھفتم ھجری روی داد. خیبر شھری بزرگ غزوه خیبر و وادی القری در محرم 

محکم و کشتزارھای فراوانی بود که شصت یا ھشتاد میل از شمال ھای  و دارای قلعه
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 ٤٤٣ های نظامی و رزمی مسلمانان پس از صلح حدیبیه تفعالی

 مدینه فاضله داشت و اینک روستایی است که آب و ھوای مطلوبی ندارد.

 انگیزه این غزوه:
آسوده  یعنی قریش ،جناح احزابترین  از ناحیه قوی ج بعد از این که رسول خدا

خاطر شد و از جانب آنان، احساس امنیت نمود، تصمیم گرفت با دو جناح دیگر یعنی 
 ،یھودیان و قبایل نجد، تسویه حساب کند تا امنیت و صلح کامال استقرار یابد و آرامش

خونین پیاپی فراغت یابند و بتوانند ی ھا درگیری بر منطقه حاکم شود و مسلمانان از
ند و مردم را به سمت آن دعوت دھند. از آنجا که خیبر النه دین خدا را تبلیغ کن

و پایگاه  ج ھای نظامی علیه پیامبررنامه ریزیو مرکز بھا  و کارشکنیھا  دسیسه
علیه ایشان بود، شایسته بود که مسلمانان پیش از  ھا جنگ تحریکات و شعله ور نمودن

خیبر بودند که احزاب را بر ضد رسول ھر اقدامی، این پایگاه را از بین ببرند. زیرا اھل 
متحد نمودند و بنی قریظه را نیز تحریک کردند؛ ھمچنین اھل خیبر بودند که  ج خدا

و نیز با جناح سوم احزاب یعنی  -ستون پنجم دشمن در جامعه اسالمی–با منافقین 
 قبیله غطفان و بادیه نشینان، ارتباط تنگاتنگی برقرار نمودند و خودشان را برای

 ی زیادی به مسلمانانھا رنج رویایی مستقیم با مسلمانان آماده کردند و مصایب و
 دسیسه چیدند. ج رساندند و حتی برای ترور پیامبر

برای رویارویی با چنین اقداماتی بود که مسلمانان مجبور شدند، مأموریتھایی 
قیق و اسیر بن نظامی تدارک ببینند و سران این نیرنگبازان از قبیل سالم بن ابی الح

زرام را از بین بردند. قطعا وظیفه دینی مسلمانان در برابر این یھودیان، فراتر و بیشتر 
از این بود و تنھا عاملی که پرداختن به این وظیفه را به تأخیر انداخت، وجود دشمنی 

در برابر اسالم به نام قریش بود. با پایان یافتن جبھه نبرد با تر  نیرومند و سرسخت
ھا  آن شرایط برای حسابرسی این تبھکاران فراھم گردید و روز تسویه حساب با ،ریشق

 فرا رسید.

 حرکت به سوی خیبر
حجه و چند روزی ماه ذی از حدیبیه، پس از بازگشت ج گوید: پیامبر می ابن اسحاق

 از محرم را در مدینه اقامت کرد و در ھمان ماه محرم، آھنگ خیبر نمود. مفسرین
بود که خداوند به پیامبر و مسلمانان داده و فرموده ای  هگویند: خیبر، ھمان وعد می
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ُ ٱ وََعَدُ�مُ ﴿ بود: َل لَُ�ۡم َ�ِٰذهِ  �َّ ُخُذوَ�َها َ�َعجَّ
ۡ
یعنی:  .]۲۰الفتح: [ ﴾َمَغانَِم َكثَِ�ٗة تَأ

ید؛ ولی آور می را به چنگھا  آن ی فراوانی را به شما وعده داده است کهھا غنیمتخداوند، «
 ».این یکی (یعنی غنایم خیبر) را زودتر برایتان فراھم ساخت

 شمار لشکریان اسالم
از آنجا که منافقین و افراد سست ایمان در غزوه حدیبیه پیامبر را ھمراھی نکردند، 

 َسَيُقوُل ﴿ تالوت کند:ھا  آن خداوند به پیامبرش دستور داد که این آیه را در میان
ْ َكَ�َٰم  نَطلَۡقتُمۡ ٱإَِذا  لُۡمَخلَُّفونَ ٱ لُوا ن ُ�بَّدِ

َ
ُخُذوَها ذَُرونَا نَتَّبِۡعُ�ۡمۖ يُرِ�ُدوَن أ

ۡ
إَِ�ٰ َمَغانَِم ِ�َأ

ِۚ ٱ ُ ٱقُل لَّن تَتَّبُِعونَا َكَ�ٰلُِ�ۡم قَاَل  �َّ َّ�  ْ ۚ بَۡل َ�نُوا ۖ فََسَيُقولُوَن بَۡل َ�ُۡسُدوَ�َنا َ�  ِمن َ�ۡبُل
برجای ماندگان و کسانی که به جھاد نرفتند، «یعنی:  .]۱۵الفتح: [ ﴾١٥لِيٗ� َ�ۡفَقُهوَن إِ�َّ قَ 

را بگیرید، ما را بگذارید تا دنبال ھا  آن ی جنگی رفتید تاھا غنیمتخواھند گفت: ھرگاه بسوی 
توانید به دنبال ما  نمی ھند سخن خدا را تغییر دھند! بگو: ھرگز شمااخو می یم! آنان،یشما بیا
آنان نیز پاسخ خواھند داد که شما با ما  ؛خداوند، پیش از این چنین فرموده است بیایید.

 ».دورزید! اما آنان بجز اندکی از ایشان، شعور ندارن می حسادت

تصمیم گرفت به سوی خیبر برود، اعالم کرد: فقط کسانی که  ج اوقتی رسول خد
بنابراین تنھا اصحاب  .یندبا ایمان و یقین، جھاد را دوست دارند، با ما به جھاد بیا

عازم  ج چھارصد نفر بود، ھمراه رسول خدا شجره (بیعت رضوان) که تعدادشان ھزار و
را در مدینه به عنوان جانشین تعیین کرد.  سسباع بن عرفطه ج خیبر شدند. پیامبر

بن عبدالله لیثی را در مدینه به عنوان جانشین تعیین کرد یله گوید: نم می ابن اسحاق
 ١ول اول نزد محققان، صحیحتر است. و ق

از مدینه به قصد خیبر، ابوھریره وارد مدینه شد  ج پس از خروج رسول اکرم
رفت. او نیز به  سھنگام نماز صبح نزد سباع بن عرفطه سواسالم آورد. ابوھریره

 ج ره، خودش را شتابان به رسول اکرم، ساز و برگ جنگی داد و ابوھریسابوھریره
و ھمراھانش را  سو صحابه، ابوھریره ج مسلمانان گفتگو نمود. رسول خدا رسانید و با

 در تیرھایشان شریک کردند.

                                                 
 )۲/۱۳۲)؛ زادالمعاد (۷/۴۶۵نگا: فتح الباری ( ١



 ٤٤٥ های نظامی و رزمی مسلمانان پس از صلح حدیبیه تفعالی

 جاسوسی منافقان برای یهودیان
به سمت خیبر شدند،  ج حظات اولیه که متوجه حرکت پیامبرمنافقان از ھمان ل

کسی را نزد  ،ھمکاری با یھودیان را شروع نمودند و عبدالله بن ابی، رییس منافقان
بگوید: محمد قصد شما را دارد و ھم اکنون به سوی شما ھا  آن یھودیان فرستاد تا به

حرکت کرده است، مواظب خودتان باشید و از او نترسید؛ چون تعداد جنگجویان و 
وسایل جنگی شما زیاد است و یاران محمد، اندکند و سالح چندانی ندارند. ھنگامی 

را دریافت کردند، کنانه بن ابی الحقیق و ھوذه بن قیس را که اھل خیبر، این پیام 
ھم پیمانان یھود  ھا، آن کمک خواستند؛ زیراھا  آن بسوی قبیله غطفان فرستادند و از

خیبر بودند. بدین سان یھودیان خیبر از ھم پیمانانشان کمک خواستند و وعده دادند 
 صوالت خیبر را به آنان بدھند.که در صورت پیروزی و غلبه بر مسلمانان، نیمی از مح

 در راه خیبر
عصر و سپس از کوه صھباء  هدر مسیر حرکت به سوی خیبر، ابتدا از کو ج پیامبر

گذشت و در وادی رجیع که با محل سکونت قبیله غطفان، یک شبانه روز فاصله 
داشت، اطراق نمود. غطفان که خودشان را آماده کرده بودند، برای یاری یھود راه 

را ھا  آن بر را در پیش گرفتند؛ در بین راه ھمھمه و سرو صدایی شنیدند کهخی
شبیخون زده و اھل و اموال  ھایشان مشکوک نمود و گمان کردند که مسلمانان بر خانه

به سوی  ج آنان را به غنیمت گرفته اند؛ بنابراین از میانه راه برگشتند و راه پیامبر
 دو تن از راھنمایانی را که لشکر اسالم را به پیش ج رخیبر را بازگذاشتند. آنگاه پیامب

حسیل بود، فراخواند و از آن دو خواست تا بھترین مسیر به ھا  آن بردند و نام یکی از می
در پیش بگیرند که بتوانند از سمت شمال یعنی از سوی شام ای  هسوی خیبر را بگون

بندند و در عین حال نگذارند به وارد خیبر شوند و راه فرار یھودیان به سوی شام را ب
 من شما را راھنمایی!قبیله غطفان بپیوندند. یکی از آن دو گفت: ای رسول خدا

کنم. وی، لشکر را به پیش برد تا اینکه به یک چھارراه رسیدند؛ آنگاه گفت: ای  می
دستور داد که اسم ھر  ج ان به مقصد رسید. پیامبرتو می ھا راه پیامبر خدا، از تمام این

از رفتن به آن راه  ج را بگوید. راھنما گفت: اسم این حزن است. پیامبر ھا راه یک از
از رفتن به این راه نیز  ج امتناع ورزید. راھنما گفت: نام این راه شاش است. پیامبر

یز از رفتن به آن راه ن ج امتناع نمود. راھنما گفت: نام راه دیگری حاطب است. پیامبر
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 خودداری کرد.
پرسید: نام آن چیست؟  سیک راه دیگر باقی مانده است. عمرحسیل گفت: فقط 

 ھمین راه را در پیش گرفت. ج گفت: مرحب. پیامبر

 ماجراهای بین راه
به سوی خیبر به راه افتادیم؛  ج کند که با پیامبر می روایت سسلمه بن اکوع )۱

ای عامر! آیا از سروده ھایت  پیمودیم که مردی به عامر گفت: می شبانه راه
خوانی؟ عامر، مردی شاعر بود؛ از مرکب فرود آمد و به آھنگ،  نمی برای ما

 چنین خواند: 

هــــــمّ لــــــوال انــــــت مــــــا اهتــــــدينا  اللّ
 

ـــــــــــــــــ  قن ـــــــــــــــــوا ـوال تصدّ ين  اـال صلّ
 

ــــــ ــــــاغفر ف ـــــــف ــــــا كداء ل ــــــا أبقين  م
 

ــــــــــــت األقــــــــــــدام إن القينــــــــــــاو   ثبّ
 

ـــــــــــو ـــــــــــكن سـألقي ــــــــــــلـه عـين  اـين
 

 بنــــــــــا أتينــــــــــا إنــــــــــا إذا صــــــــــيح 
 

ـــــــــــــــبو ــــــــــــــ حـاالصي ل ــــــــــــــاـعوّ  وا علين
 

خواندیم  نمی دادیم و نماز نمی شدیم و زکات نمی پروردگارا! اگر تو نبودی، ھدایت«
 .با دشمن، ما را ثابت قدم بگردان ییفدایت شویم؛ گناھان ما را بیامرز و ھنگام رویارو

پروردگارا! آرامش را بر ما فرو فرست، ما (کسانی ھستیم) که ھرگاه ما را صدا دردھند و 
 کنیم. چراکه با صدای بلند، از ما کمک نمی به جھاد فرا خوانده شویم، درنگ

 ».خواھند می
فرمود:  ج گفتند: عامر بن اکوع است. پیامبرپرسید: این ساربان کیست؟  ج پیامبر

شھید شدن بر او واجب !مردی از آن میان گفت: ای رسول خدا». دخدا، او را ببخشای«
 ١بردیم. می گذاشتی از او بھره بیشتری می شد. ای کاش

برای فردی به صورت  ج دانستند که ھرگاه پیامبر می خوبیبه  ج یاران پیامبر
شود و عامر در این غزوه شھید  می خاص طلب آمرزش و رحمت نماید، حتما شھید

 ٢شد.

                                                 
 )۴۱۹۶صحیح بخاری، حدیث شماره ( ١
 )۲/۱۱۵صحیح مسلم، ( ٢
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یر راه، مردم، بر فراز یک بلندی، صداھایشان را باال بردند و تکبیر گفتند: در مس )۲
با خود مدار کنید (و «فرمود:  ج ه اکبر؛ الاله اال الله). پیامبر(الله اکبر الل

 خوانید؛ بلکه کسی را نمی آھسته بگویید)؛ زیرا شما ذات کر و غائبی را فرا
 ١خوانید که شنوا و نزدیک است. می

نماز عصر را اقامه کرد و سپس  ج صھباء در نزدیکی خیبر، پیامبر در وادی )۳
دستور  ج ند. چیزی جز آرد نداشتند. پیامبردستور داد توشه سفر را حاضر کن

داد از آن آرد ثرید تھیه کنند، خودش از آن ثرید خورد و مردم ھم خوردند؛ 
ان را آنگاه برای نماز مغرب برخاست و دھانش را شست و مردم ھم دھانش

 ٣و آنگاه نماز عشاء را خواند. ٢شستند؛ سپس نماز خواند و وضو نگرفت.

 لشکر مسلمانان پشت باروهای خیبر
مسلمانان، آخرین شبی را که در صبح فردای آن جنگ در گرفت، نزدیک خیبر 
گذراندند و یھودیان با این که سپاه اسالم نزدیکشان بود، متوجه آن نشدند. معموال 

رسیدند که با آنان قصد جنگ  می گاه شب ھنگام به محل سکونت قومیھر ج پیامبر
شد. نماز صبح را در ھمان ابتدای وقت که ھنوز  نمی داشت، تا صبح به آنان نزدیک

ھوا، تاریک بود، اقامه کردند. مسلمانان، پای در رکاب نھادند و آماده حمله شدند. اھل 
بدست گرفتند و به سوی زمینھای  خیبر، بی خبر از حضور مسلمانان، بیل و کلنگ

بیرون شدند. با دیدن سپاه اسالم فریاد زدند: محمد! بخدا ھا  کشاورزی خود، از قلعه
خیبر،  !الله اکبر«فرمود:  ج گریختند. پیامبر ھایشان به قلعه اهگمحمد و لشکرش؛ آن
م، بیم داده ویران شد! ھرگاه ما، به سرزمین قومی وارد شوی، خیبر؛ ویران شد؛ الله اکبر

 ٤».شدگان چه بامداد بدی خواھند داشت
پیش  سمکانی را برای فرود آمدن لشکر در نظر گرفت. حباب بن منذر ج پیامبر

ی آمد و گفت: ای رسول خدا این جا را خداوند تعیین نموده است یا نظر و کارشناس

                                                 
 )۲/۶۰۵بخاری ( ١
 )۲/۶۰۳( صحیح بخاری ٢
 ۱۱۲المعازی، واقدی، ص  ٣
 )۲/۶۰۳صحیح بخاری، باب غزوه خیبر ( ٤
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گفت:  سفرمود: این، نظر (شخصی من) است. حباب ج جنگی شما است؟ رسول اکرم
این مکان، به قلعه نطاه، بسیار نزدیک است و تمام جنگجویان خیبر، در این قلعه 
ھستند و بر تمام اوضاع و شرایط ما مسلط ھستند و ما را تحت نظر دارند، اما ما از 

در تیررس ما نیستند.  ھا، آن قرار داریم وھا  آن بی خبریم و در تیررسھا  آن وضعیت
در امان نیستیم. این مکان، در میان نخلستان قرار دارد و  ھمچنین از شبیخون آنان

فضای آن بسته و زمین آن نامناسب و گود است. اگر دستور دھید درجایی اردو بزنیم 
فرمود: نظر درست ھمین  ج شته باشد، خیلی بھتر است. پیامبررا ندا ھا کاستی که این

کان کردند. وقتی به خیبر است که تو مشورت دادی. در نتیجه به جایی دیگر نقل م
فرمود: بایستید. لشکر  ج پیامبر ،در معرض دید قرار گرفت نزدیک شدند و خیبر،

ی ھفت گانه و ھا آسمان دعا کرد و گفت: خداوندا! ای خدای ج رسول الله ؛ایستاد
قرار دارد و ھا  آن ھفتگانه و آنچه بر رویزمینھای قرار دارد و ای خدای ھا  آن آنچه زیر

و ای پروردگار بادھا و آنچه که اند  گمراه کردهھا  آن و آنچه که ھا شیطان روردگارای پ
به حرکت درمی آورند؛ من، از تو خیر این آبادی و خیر ساکنان آن و خیر ھر آنچه در 

نمایم و از بدی آن و بدی اھل آن و از شر آنچه که در آن است،  می آن است را مسألت
 ».به نام خدا، به پیش روید«ه فرمود: برم و آنگا می به تو پناه

 آمادگی رزمی و قلعه های خیبر
فردا پرچم را به کسی «فرمود:  ج ه فردایش وارد خیبر شدند، پیامبردر شبی ک

. »خواھم داد که خدا و رسولش را دوست دارد و خداوند و رسول نیز او را دوست دارند
م آمدند و یکایک آنان امیدوار بودند که پرچ ج وقتی صبح شد، ھمه نزد رسول خدا

 پرسید: علی کجاست؟ گفتند: چشمانش درد ج جنگ به ایشان داده شود. پیامبر
از آب  ج را آورند، پیامبر سکند. فرمود: کسی را دنبالش بفرستید. وقتی علی می

ویی دھان مبارک به چشمان وی مالید و برای او دعا کرد؛ علی، بھبود یافت چنان که گ
داد. علی گفت: ای رسول خدا! با  ساصال دردی نداشته است. آنگاه پرچم را به علی

عادی و آرام، راھت را در پیش «فرمود:  ج جنگیم تا ھمانند ما شوند. پیامبر می آنان
را به اسالم دعوت کن و حقوق الھی ھا  آن فرود آیی، آنگاهھا  آن بگیر و برو تا در حریم

؛ زیرا سوگند به خدا اگر خداوند، نماگوشزد ھا  آن عھده آنان است، بهرا در اسالم که بر 
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 ١».یک نفر را به وسیله تو ھدایت کند، برایت از شتران سرخ موی فراوان بھتر است
 -۱شد که در یک بخش آن، پنج قلعه وجود داشت:  می خیبر به دو بخش تقسیم

 قلعه نزار -۵بی اه قلع -۴ بیرقلعه ز -۳قلعه صعب بن معاذ  -۲قلعه ناعم 
به نام شق واقع ای  هبه نام نطاه و دو قلعه دیگر در منطقای  هسه قلعه اول در منطق

 شده بودند.
بی اقلعه قموص: که قلعه بنی  -۱بخش دیگر خیبر به نام کتیبه، سه قلعه داشت: 

 قلعه ساللم. در خیبر عالوه بر این ھشت -۳قلعه وطیح  -۲الحقیق از بنی نضیر بود. 
از ھشت قلعه  ھا، دیگری نیز وجود داشت؛ با این تفاوت که این قلعهھای  قلعه ،قلعه

مذکور، کوچکتر بودند و در نتیجه ھمچون ھشت قلعه اصلی، محکم و نفوذناپذیر 
نبودند. جنگ و کشتار سخت، در بخش اول خیبر درگرفت و بخش دیگر خیبر با وجود 

 سه قلعه محکم و فراوانی مردان جنگاوری که در آن بودند، بدون جنگ تسلیم شد.

 آغاز جنگ و فتح قلعه ناعم
که مسلمانان به آن حمله کردند، قلعه ناعم بود. این قلعه، موقعیت ای  هن قلعاولی

آمد. ھمچنین این قلعه،  می استراتژیکی داشت و خط مقدم دفاع یھودیان نیز به حساب
 دانستند. می قلعه مرحب قھرمان مشھور یھود بود که او را با ھزار مرد جنگجو برابر

ان به سمت این قلعه رفت و در وھله اول، به ھمراه مجاھد سطالب علی بن ابی
یھودیان را به اسالم فرا خواند؛ اما یھودیان نپذیرفتند و با پادشاھشان مرحب، به مقابله 

 با مسلمانان پرداختند. مرحب، در میدان کارزار، مبارز طلبید. 
بیرون آمد  ،گوید: وقتی به خیبر رسیدیم، پادشاه یھودیان، مرحب سسلمه بن اکوع

دانند  می داد، چنین گفت: خیبریان، ھمه می در حالی که شمشیرش را در ھوا تکانو 
و  دکه من، مرحب ھستم؛ پھلوان کار آزموده و سر تا پا مسلحم بدانگاه که جنگ درگیر

به مقابله با او بیرون آمد و  سگوید: عمویم عامر می سآتش جنگ زبانه کشد. سلمه
رم و سر تاپا مسلح ھستم و قھرمانی بی باک و دانند که من، عام می گفت: خیبریان

 جسورم.
و مرحب رد و بدل شد که شمشیر مرحب بر کاله خود  سدو ضربه میان عامر

                                                 
 )۲/۶۰۵صحیح بخاری ( ١
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به ساق پای آن ای  هخودش را پایین کشید تا ضرب سفرو رفت. عامر سعمویم عامر
خورد وی خودش یھودی، وارد کند؛ اما چون شمشیرش کوتاه بود، کمانه کرد و به زان

او دو پاداش دارد، و دو انگشتش را کنار «درباره وی فرمود:  ج و جان سپرد. پیامبر
شود که (در  می او، مردی کوشا و مجاھد بود و کمتر عربی پیدا«ھم قرار داد و افزود: 

آید که مرحب، بار دیگر  از روایات چنین برمی ١».) ھمانند او باشدھا میدان رفتار و در
 سطلبیده و ھمچنان رجزخوانی کرده است. این بار علی بن ابی طالبنیز ھماورد 

در  سگوید: علی می سبرای مبارزه با مرحب خیبری، قدم پیش نھاد. سلمه به اکوع
نامیده است؛  -شیر ژیان–من آن کسی ھستم که مادرم مرا حیدر «پاسخ گفت: 

اھده اندک ھمچون شیران نر جنگل با قیافه پر ھیبت و ترسناک. در صورت مش
 ».کنم می تجاوزی از سوی آنان، با کیفری بزرگ مجازاتشان

بر سر مرحب زد و او را کشت و خیبر ای  هاین رجز را خواند و سپس ضرب سعلی
 ٢فتح شد. علیبدست 

خیبر نزدیک شد، مردی یھودی از باالی قلعه سرک ھای  به قلعه سوقتی علی
 یی طالب ھستم. مرد یھودگفت: علی بن اب سکشید و پرسید: کیستی؟ علی

که برتری یافتید. آنگاه یاسر برادر مرحب  وسی نازل شدهبه آنچه بر م سوگندگفت:
به میدان آمد. صفیه، مادر  سبیرون آمد و فریاد زد: کیست که با من مبارزه کند؟ زبیر

 فرمود: نه، بلکه پسر تو، او را ج کشد؟! پیامبر می او، پسرم را !زبیر گفت: ای رسول خدا
کشد و چنین نیز شد. جنگ سختی در اطراف قلعه ناعم درگرفت و تعدادی از  می

سران یھود در آنجا کشته شدند و بر اثر آن، مقاومت یھودیان درھم شکست و از این رو 
آید که این  نتوانستند جلوی یورش مسلمانان را بگیرند. از منابع مختلف چنین برمی

گ، چند روز ادامه یافت و مسلمانان، با مقاومت شدیدی روبرو شدند. با این حال جن
یھودیان از مقابله با مسلمانان نا امید نشدند و از این قلعه به قلعه صعب نقل مکان 

                                                 
 )۲/۶۰۳)؛ صحیح بخاری (۲/۱۳۲صحیح مسلم ( ١
شود در مورد اینکه قاتل مرحب چه کسی بوده و مرحب، در  می درمنابع، اختالف زیادی مشاھده ٢

حتی در روایات و مضامین  .سکونت داشته استچه روزی به قتل رسیده و در کدامین قلعه، 
صحیحین نیز این اختالف، موجود است. البته شیوه گزارش این رخدادھا را از صحیح بخاری 

 ام؛ زیرا از دیدگاه من، رجحان دارد. برگرفته
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 کردند و بدین ترتیب مسلمانان، قلعه ناعم را فتح نمودند.

 فتح قلعه صعب بن معاذ
گرفت که  می پس از قلعه ناعم قرار ،سیب پذیریقلعه صعب، از لحاظ استحکام و آ

به آن حمله کردند و آن را تا سه روز  سمسلمانان به فرماندھی حباب بن منذر انصاری
برای فتح این قلعه دعای  ج ردر محاصره خود گرفتند و روز سوم محاصره، پیامب

بیله اسلم سھم از ق کند که گروھی از طایفه بنی می مخصوصی کرد. ابن اسحاق روایت
و چیزی در اختیار نداریم. سول خدا! تنگدستیم رآمدند و گفتند: ای  ج نزد رسول خدا

دانی که ایشان را توان و  می دانی و می خداوندا! تو حال ایشان را«دعا فرمود:  ج پیامبر
بدھم؛ خداوندا! بزرگترین ھا  این دانی که من ھم چیزی ندارم که به می قدرتی نیست و

دترین قلعه را که مواد خوراکی و گوشت و چربی فراوان داشته باشد،برایشان و ثروتمن
 ».بگشای

فردای آن روز خداوند قلعه صعب بن معاذ را برایشان گشود وھیچ دژی در خیبر 
 ١بیش از این قلعه مواد خوراکی، گوشت و روغن نداشت.

 یق نمود؛ در آنمسلمانان را به جنگ و تھاجم بیشتر تشو ج پس از این دعا، پیامبر
ھنگام بنی اسلم فعالترین پیشتازان این یورش بودند. میدان مبارزه، در کنار قلعه 
صعب بود. سرانجام در ھمان روز قبل از غروب خورشید، قلعه صعب فتح شد و 

متعددی از آن بدست آوردند. به خاطر گرسنگی ھای  و ارابه ھا منجنیقمسلمانان، 
را بر ھا  ھا را سر بریدند و دیگ اسحاق آمده، بعضی از مردم، االغشدید که در روایت ابن 

متوجه موضوع شد، اعالم کرد که گوشت االغ  ج برسر آتش نھادند. ھمین که پیام
 اھلی، حرام است.

 فتح قلعه زبیر
به قلعه زبیر  تمنطقه نطاھای  ، یھودیان از قلعهناعم و صعبھای  پس از فتح قلعه
 بیر، حصاری بلند بر فراز قله کوه بود و اسبان و مردان جنگیپناه بردند. قلعه ز

این قلعه را نیز  ج توانستند به خاطر بلندی و راه دشوارش به آن برسند. پیامبر نمی

                                                 
 )۲/۳۳۲برگرفته از سیره ابن ھشام ( ١
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محاصره نمود و محاصره سه روز به طول انجامید. بعد از آن مردی یھودی، نزد پیامبر 
را محاصره کنی، پروایی ندارند؛ زیرا ا ھ این آمد و گفت: ای ابوالقاسم! اگر یک ماه ھم

 آیند و از آن آب می بیرونھا  شب دارند کهھایی  زیر زمین، آبشخورھا و چشمه
گردند و در برابر  می نوشند و آب برمی دارند و دوباره به قلعه و حصار خویش باز می

دان جنگ شوند به می می کنند. اگر آب را بر روی آنان ببندی، ناچار می شما مقاومت
نیز بیرون شدند و جنگ سختی ھا  آن آب را قطع نمود و ج بیایند. بنابراین پیامبر

درگرفت و تنی چند از مسلمانان به شھادت رسیدند و حدود ده نفر از یھودیان نیز 
 این قلعه را نیز فتح نمود. ج کشته شدند. سرانجام رسول خدا

 فتح قلعه ابی
ه قلعه ابی نقل مکان کردند و در آن پناه گرفتند. پس از فتح قلعه زبیر، یھودیان ب

مسلمانان، آنجا را نیز محاصره کردند. دو نفر از جنگاوران یھود یکی پس از دیگری 
بیرون آمدند و مبارز طلبیدند که ھر دو را قھرمانان مسلمان کشتند. کسی که 

بن خرشه  جنگجوی دوم یھودیان را کشت، پھلوان مشھور مسلمانان ابو دجانه سماک
انصاری، صاحب پیشانی بند سرخ بود. وی، پس از کشتن جنگجوی یھودی، به سرعت 
وارد قلعه شد و در پی او سپاھیان اسالم نیز وارد قلعه شدند. مدتی جنگ در داخل 
قلعه ادامه یافت و پس از آن، یھودیان، این قلعه را نیز تخلیه کردند و به قلعه نزار پناه 

 عه ناحیه اول خیبر بود.بردند که آخرین قل

 فتح قلعه نزار
کردند که  می محکمترین قلعه یھودیان در این بخش بود. یھودیان فکر ،این قلعه

توانند این قلعه را فتح کنند؛ ھر چند که تمام توانشان را به کار گیرند.  نمی ،مسلمانان
ز سکنا داده بودند. دیگر، در این قلعه، زنان و کودکان را نیھای  بنابراین بر خالف قلعه

مسلمانان، این قلعه را به شدت در محاصره خود گرفتند و یھودیان را تحت فشار قرار 
دادند؛ اما چون این قلعه، بر فراز کوھی بلند، واقع شده بود، مسلمانان، راھی برای 

یافتند. یھودیان نیز جرأت بیرون آمدن را نداشتند؛ اما با تیراندازی و  نمی ورود به آن
ر سرسختانه مقاومت کردند. وقتی اھالی قلعه نزا می پرتاب سنگ، سرسختانه مقاومت

را نصب کنند و چنان که پیداست قلعه را  ھا منجنیقدستور داد  ج کردند، پیامبر
یی در دیوار قلعه پدید آمد و مسلمان توانستند وارد قلعه ھا شکاف سنگباران کردند و
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افت و یھودیان شکست خفت باری خوردند؛ زیرا شوند و جنگ در داخل قلعه ادامه ی
تا ھا  دیگر تخلیه نکرده بودند و به خاطر وجود زنان و بچهھای  این قلعه را مانند قلعه

توانستند جنگیدند و پس از آن پا به فرار گذاشتند و ھمه چیز حتی زنان و کودکانشان 
 را رھا کردند.

بر یعنی ناحیه نطاه و شق به پس از فتح این قلعه مستحکم فتح قسمت اول خی
کوچک دیگری نیز وجود داشت که به مجرد ھای  پایان رسید. در این ناحیه قلعه

کوچک را تخلیه کردند و به قسمت دوم خیبر ھای  سقوط این قلعه، یھودیان، آن قلعه
 گریختند.

 فتح بخش دوم خیبر
به سوی ناحیه کتیبه رفت. ھمه  ج و شق فتح شد، پیامبر تناحیه نطا که ھنگامی

فراریانی که از نطاه و شق گریخته بودند، در این ناحیه پناه گرفته بودند. سیره نویسان 
درباره اینکه آیا جنگی در سه قلعه ناحیه کتیبه رخ داده است یا خیر، اختالف نظر 

 ١دارند. در عبارت ابن اسحاق تصریح شده که قلعه قموص با جنگ فتح شده است.
این بخش بدون جنگ فتح شده ھای  نویسد که قلعه می اما واقدی با صراحت تمام

برای تسلم قلعه مقوص، به دنبال جنگ و ای  هاست؛ البته ممکن است که مذاکر
 درگیری انجام شده باشد و دو قلعه دیگر بدون جنگ، به دست مسلمانان افتاده باشند.

قه محاصره را تنگ نمود؛ این حل ،در ناحیه کتیبه ج به ھر حال رسول خدا
 بیرون ھایشان روز به طول انجامید. یھودیان به ھیچ عنوان از قلعه ۱۴محاصره، 

تصمیم گرفت منجنیق نصب کند و چون یھودیان یقین  ج آمدند تا آنکه پیامبر نمی
 پیدا کردند که ھالک خواھند شد، درخواست صلح نمودند.

 مذاکرات صلح
و ایم  فرستاد و پیغام داد، اجازه دھید فرود ج نزد پیامبرابن ابی الحقیق کسی را 

مبنی بر اینکه خون  کردمصالحه او  موافقت نمود و با ج با شما مذاکره کنم. پیامبر
جنگجویان متحصن در دژھا مصون و محفوظ باشد و زنان و کودکان و یھودیان در 

                                                 
شود که در فتح  می اسحاق، معلوم). از نحوه گزارش ابن ۳۳۷، ۳۳۶، ۲/۳۳۱ابن ھشام ( ةنگا: سیر ١

 صورت نگرفته است.ای  هقلعه مقوص، ھیچ مذاکر
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اختیار خودشان قرار گیرند و یھودیان، به ھمراه زنان و کودکانشان، از خیبر بروند و 
 ج ھای خود را در اختیار پیامبر و سالح ھا اسب و طال و نقره وھا  زمین ھا، م داراییتما

 ١یی که بر تن دارند، خیبر را ترک کنند.ھا لباس ند و تنھا بابگذار
فرمود: اگر چیزی را از من پنھان کرده باشید، خدا و رسولش برای  ج آنگاه پیامبر

شما ھیچ تعھدی نخواھند داشت. بدین ترتیب یھودیان، این مطلب را نیز ضمن معاھده 
 ٢صلح پذیرفتند.

 لیم مسلمانان شد و فتح خیبر به پایان رسید.به دنبال این قرارداد، ھمه دژھا تس

 کشتن دو فرزند ابی الحقیق به خاطر پیمان شکنی
علی رغم این عھد و پیمان، دو پسر ابو الحقیق اموال فراوانی را پنھان کردند؛ از 
جمله پوستی را که در آن پول و جواھرات حیی بن أخطب قرار داشت، حیی بن اخطب 

 نضیر، این اموال را با خودش به خیبر آورده بود. ابن اسحاقبعد از آواره شدن بنی 
بنی نضیر در اختیار او ی ھا گنج آوردند که ج گوید: کنانه بن ربیع را نزد پیامبر می

بنی نضیر کجاست؟ اول انکار کرد و ھای  از او پرسید: گنجینه ج بود. رسول خدا
 و گفت: من کنانه را ھر شبگفت: از جایشان اطالعی ندارم. مردی از یھودیان آمد 

به کنانه گفت: قبول داری که اگر  ج زند. پیامبر می این خرابه، پرسه دیدم که در می
دستور داد آن خرابه را  ج م، تو را بکشیم. گفت: آری، پیامبریرا نزد تو یافتھا  گنجینه

ھا  از بقیه گنجینه ج را در آنجا پیدا کردند. پیامبرھا  حفر کنند. مقداری از گنجینه
او «سپرد و گفت:  ساو را به زبیر ج خودداری کرد. پیامبرھا  آن اما او از دادن ؛پرسید

بر ھای  زن زبیر سنگ آتش». از او بگیریم ،را شکنجه کن تا ھر آنچه را که نزد اوست
 کنانه را به محمد ج ه مرگ قرار گرفت. آنگاه پیامبرکشید تا این که در آستاناش  سینه

بکشد. محمود بن  سسپرد تا او را به قصاص برادرش محمود بن مسلمه سبن مسلمه
مسلمه به سایه قلعه ناعم پناه برده بود که سنگ آسیا روی سرش انداخته و او را 

                                                 
در روایت ابو داورد رحمه الله، تصریح شده که براساس این پیمان صلح، مسلمانان به یھودیان اجازه  ١

 ھای خویش، دادند که یھودیان به ھنگام خروج از خیبر، به اندازه بار شترانشان، از اموال و دارایی
 )۲/۷۶با خود ببرند. نگا: سنن ابی داود (

 )۲/۱۳۶زادالمعاد ( ٢
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 کشتند. 
دستور داد دو پسر ابی الحقیق را بکشند و کسی که  ج گوید: پیامبر می ابن قیم

 عموی کنانه بود.رساند، پسر ج به اطالع پیامبررا ھا  دن گنجینهقضیه پنھان نمو
در این غزوه، صفیه دختر حیی بن اخطب را به اسارت گرفت. وی، ھمسر  ج پیامبر

 کنانه پسر ابی الحقیق بود و به تازگی با ھم ازدواج کرده بودند.

 تقسیم غنایم
 !محمدگفتند: ای ھا  آن پیامبر تصمیم گرفت یھودیان را از خیبر بیرون کند؛ اما

بگذار ما اینجا بمانیم و از آن نگھداری کنیم و به کار زراعت بپردازیم؛ زیرا ما در 
گاھکشاورزی از شما  و یارانش نه خود فرصت کار در  ج تریم و از آنجایی که پیامبرآ

خیبر را داشتند و کسی ھم نداشتند که برایشان کار کند، لذا پذیرفتند که یھودیان در 
مقابل، نیمی از محصول و میوه خیبر را به مسلمانان بدھند. البته  خیبر بمانند و در

را بیرون نماید. عبدالله بن ھا  آن تواند می مشروط به اینکه ھرگاه پیامبر، اراده کند،
خیبر را به  ج نیز برای تخمین و برآورد میزان محصوالت، تعیین شد. پیامبر سرواحه

 سھم ۳۶۰۰سھم بود که جمعا  ۱۰۰ل بر سھم تقسیم نمود که ھر سھم نیز مشتم ۳۶
نیز  ج شد. سھم پیامبر اکرم می سھم، از آِن پیامبر و مسلمانان ۱۸۰۰شد. بنابراین  می

جدا نمود و آن  ،سھم بود ۱۸۰۰با سھم دیگران، مساوی بود. پیامبر نصف دیگر را که 
 ۱۸۰۰ن را به را برای اتفاقات پیش بینی نشده، کنار گذاشت. اما علت این که پیامبر آ

سھم تقسیم نمود، این بود که خیبر پاداشی بود برای کسانی که در حدیبیه شرکت 
کرده بودند که تعدادشان یکھزار و چھارصد تن بود و دویست اسب نیز با خود داشتند 

سھم تقسیم شد: برای ھر  ۱۸۰۰گرفت. این بود که به  می و به ھر اسب، دو سھم تعلق
 ١رای ھر پیاده، یک سھم.اسب سوار، سه سھم و ب

آید که غنایم خیبر، بسیار زیاد بوده است. ابن  می از روایت امام بخاری، چنین بر
نیز گفته  لعایشه». تا زمان فتح خیبر، غذای سیر نخورده بودیم«گوید:  می سعمر

 ٢».شویم می ھنگامی که خیبر فتح شد، گفتیم: اکنون از خرما سیر«است: 

                                                 
 )۲/۱۳۷زادالمعاد ( ١
 )۲/۶۰۹صحیح بخاری ( ٢
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بخشیده بودند، ھا   را که انصار به آنیی ھا نخل ،مدینه بازگشتندو چون مھاجران به 
 ١به خودشان باز پس دادند؛ زیرا دیگر خودشان، ثروتمند و دارای نخلستان شده بودند.

 طالب و اشعریان آمدن جعفر بن ابی
طالب و ابو موسی اشعری به  جعفر بن ابی ج در اثنای این غزوه پسر عموی پیامبر

گوید: در یمن بودیم که خبر عزیمت  می سان از یمن آمدند. ابوموسیاتفاق یارانش
نفر از  ۵۰به سوی خیبر، به ما رسید؛ بنابراین من و دو برادرم با بیش از  ج پیامبر

حرکت کردیم و بر کشتی سوار شدیم؛  ج به قصد پیوستن به پیامبرام  هافراد قبیل
با جعفر و یارانش مالقات کردیم.  کشتی، ما را به حبشه و نزد نجاشی برد. در آنجا

ما را فرستاده و دستور داده که در این جا بمانیم؛ شما نیز  ج جعفر به ما گفت: پیامبر
آنجا ماندیم تا این که ھنگام جنگ ھا  آن گوید: ما نیز با می سبا ما بمانید. ابو موسی

در حالی  ،سھمی برای ما نیز در نظر گرفت این ج آمدیم و پیامبر ج خیبر نزد پیامبر
ھمراه بودند، به ھیچ یک از  ،بود که جز برای کسانی که در حدیبیه، با آن حضرت

کسانی که در خیبر حضور نداشتند، ھیچ سھمی تعلق نگرفت؛ اما برای سرنشینان 
 ٢کشتی ما و ھمچنین جعفر و ھمراھانش، سھمی در نظر گرفته شد.

سوگند به «او را به آغوش کشید و بوسید و گفت:  ج آمد، پیامبروقتی که جعفر 
 ٣»دانم از کدام یک خوشحالتر باشم؛ از فتح خیبر یا از آمدن جعفر؟ نمی خدا

عمرو بن امیه ضمری را نزد نجاشی  ج آمدن این گروه بعد از آن بود که پیامبر
را با دو کشتی ھا  آن زفرستاد و از او خواست که جعفر و یارانش را بفرستد، نجاشی نی

از زنان و فرزندانشان نیز، ھمراھشان ای  هفرستاد. این عده، شانزده مرد بودند و عد
 ٤مھاجران حبشه، پیشتر به مدینه رفته بودند. سایربودند؛ 

 ازدواج پیامبر با صفیه
قبال یادآور شدیم که کنانه بن ابی الحقیق به دلیل خیانتی که کرده بود، کشته شد 

                                                 
 )۲/۹۶)؛ صحیح مسلم (۲/۱۴۸زاد المعاد ( ١
 )۴۸۷ -۷/۴۸۴) و فتح الباری (۱/۴۴۳نگا: صحیح بخاری ( ٢
 )۲/۱۳۹زادالمعاد ( ٣
 )۱/۱۲۸(محاضرات تاریخ األمم اإلسالمیه، از خضری  ٤
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سرش صفیه در بین اسیران بود. وقتی اسیران را جمع کردند، دحیه بن خلیفه و ھم
فرمود: برو و  ج کلبی آمد و گفت: ای رسول خدا، به من ھم، یک کنیز ببخشید. پیامبر

نمود.مردی،  ببرای خودت کنیزی را انتخاب کن. دحیه، صفیه را برای خودش انتخا
یه دختر حیی ابن اخطب، بانوی بنی آمد و گفت: ای رسول خدا! صف ج نزد پیامبر

 ج قریظه و بنی نضیر را به دحیه دادید؟! این بانو، فقط در خور شما است. پیامبر
به صفیه  ج رسول خدا،فرمود: بگویید صفیه را بیاورد. ھنگامی که دحیه، صفیه را آورد

 ج نگاھی کرد و به دحیه گفت: برای خودت کنیز دیگری انتخاب کن. پیامبر اکرم
صفیه را به اسالم دعوت داد؛ او اسالم را پذیرفت و چون مسلمان شد، آن حضرت او را 

قرار داد. در راه بازگشت به مدینه، اش  آزاد کرد و با او ازدواج نمود و آزادیش را مھریه
صفیه را برای زفاف آماده نمود و ھمان شب او را  ،به سد صھباء که رسیدند، ام سلیم

از ھمراھانش با  ج فرستاد و جشن عروسی را ھمان جا گرفتند و پیامبر ج نزد پیامبر
خرما، روغن، و سویق به عنوان ولیمه پذیرایی نمود و در صھباء سه شبانه روز اقامت 

  ١بود.ل نمود و با صفیه
این چیست؟ صفیه گفت: ای  :در چھره صفیه آثار کبودی دید و پرسید ج پیامبر

ما شبی خواب دیدم که گویا ماه از جای خود کنده شد و رسول خدا! پیش از آمدن ش
خوابم  ؛دانستم نمی در آغوش من افتاد؛ در حالی که به خدا قسم ھیچ چیز درباره شما

زد و گفت: آرزوی رسیدن به ام  هچھر هسیلی ب یک او،را برای شوھرم تعریف کردم،
 ٢پادشاه مدینه را در دل داری؟!

 ماجرای گوسفند زهر آلود
از فتح خیبر، آسوده خاطر شد و در آنجا مستقر گردید، دختر حارث  ج ی پیامبروقت

ھدیه داد. وی، قبال پرسیده بود  ج گوسفند بریانی را به پیامبر -زن سالم بن مشکم–
کجای گوسفند را دوست دارد؟ به او گفته بودند: بازوی گوسفند را. لذا  ج که پیامبر

در آن قسمت، سم بیشتری ریخت و تمام گوسفند را زھر آلود کرد. وقتی گوسفند را 
آن را  گوشت کند و خورد؛ ھنوزای  هنزد پیامبر آورد و گذاشت، پیامبر از بازوی آن تک

                                                 
 )۲/۱۳۷)؛ زادالمعاد (۲/۶۰۴) و (۱/۵۴صحیح بخاری ( ١
 )۲/۳۳۶)؛ سیره ابن ھشام (۲/۱۳۷زادالمعاد ( ٢
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 ن کرد و گفت: این، استخوان به منفرو نبرده بود که گوشت را از دھانش بیرو
زن اعتراف نمود، پیامبر  ؛گوید: زھرآلود است. پس از این زن مذکور را فرا خواند می

 پرسید: چرا این کار را کردی؟ گفت: با خودم گفتم: اگر پادشاه باشد،از این گوشت
بن  خورد. بشر بن براء نمی شویم و اگر پیامبر باشد می خورد و ما از او راحت می

گوشت خورد و بر اثر آن وفات نمود. روایات ای  هکه ھمراه پیامبر بود، تک سمعرور
درباره کشتن زینب و یا بخشیدن او مختلف است. برخی ھر دو دسته روایت را به این 

به شھادت رسید، او  سکه آن زن را بخشید؛ اما بعد از این که بشراند  نحو جمع کرده
 ١را به قصاص بشر کشت.

 شدگان دو طرف در نبردهای خیبر کشته
تن از قریش؛ یک نفر از چھارنفر بودند:  شانزدهشھدای مسلمین در نبردھای خیبر، 

اشجع، یک نفر از اسلم، یک نفر از اھل خیبر و بقیه از انصار بودند. ھمچنین گفته شده 
ای تن بوده اند؛ عالمه منصور پوری، آمار شھد ۱۸که شھدای مسلمین در این نبردھا 

نام را  ۲۳تن آورده و گفته است: من، پس از تحقیق و پژوھش، در نھایت،  ۱۹خیبر را 
یافتم که یک نام را فقط طبری آورده است؛ یک نام دیگر نیز فقط در مغازی واقدی 
آمده است. یک تن به علت خوردن گوشت زھرآلود به شھادت رسید و در مورد یک تن 

بدر شھید شده یا در خیبر؟ اما قول صحیح آن است دیگر اختالف است که آیا در جنگ 
 ۹۳یھودیان در این جنگ ھای  تعداد کشته ٢که در جنگ بدر به شھادت رسیده است.

 تن بوده است.

 فتح فدک
به خیبر رسید، محیصه بن مسعود را نزد یھودیان فدک  ج ھنگامی که پیامبر

نپذیرفتند، ولی بعد از اینکه خداوند، فتح ھا  آن را به اسالم فراخواند؛ اماھا  آن فرستاد تا
نمود، اھل فدک به وحشت افتادند؛ لذا کسی را نزد فراھم خیبر را برای مسلمانان 

                                                 
) و ۱/۴۴۹). این داستان، در صحیح بخاری (۷/۴۹۷)؛ فتح الباری (۲/۱۳۹نگا: زادالمعاد ( ١

ابن ھشام  ة) ھم به صورت مفصل و ھم مختصر آمده است. نیز ر.ک: سیر۸۶۰ ،۲/۶۱۰(
)۲/۳۳۷( 

 )۲۷۰ -۲/۲۶۸للعالمین ( ةرحم ٢
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نیز  ج فرستادند تا با ایشان قرارداد صلحی ھمانند خیبریان ببندد. پیامبر ج پیامبر
نان برای فتح را پذیرفت. بدین ترتیب فدک، ملک خالص شد؛ زیرا مسلماھا  آن پیشنھاد

 ١آن زحمتی متحمل نشده و ھیچ اسب و شتری را به تاخت و تاز درنیاورده بودند.

 وادی القری
از فتح خیبر فراغت یافت، به وادی القری رفت. در آنجا  ج ھنگامی که پیامبر

گروھی از یھودیان با جماعتی از اعراب اجتماع کرده بودند، به مجرد اینکه مسلمانان 
دند و را تیرباران کرھا  آن ی فرود آمدند، یھودیان که از پیش آماده بودند،در وادی القر

 کشته شده مردم گفتند: بھشت بر او گوارا باد! ج مدعم یکی از غالمان پیامبر
ھرگز! سوگند به خدایی که جانم در دست اوست، ھمان «فرمود:  ج رسول خدا

لباسی که روز خیبر از غنیمت برداشته بود و در تقسیم نیامد، بر او شعله ور خواھد 
آمد، و گفت: من نیز یک یا  ج د پیامبرچون مردم این حرف را شنیدند، مردی نز». شد

 ٢».و بند کفش از جنس آتشیک یا د«فرمود:  ج پیامبر ام، هدو بند کفش برداشت
یشان را آراست و ھا صف یارانش را برای جنگ آماده نمود و ج پس از این پیامبر

ھم به صاحب بن منذر و سھل بن ھایی  داد. و پرچم سپرچم را به سعد بن عباده
داد و سپس یھودیان و ھم پیمانانشان را به اسالم فراخواند.  سحنیف و عباده بن بشر

به مقابله او  سآنان، نپذیرفتند و مردی از آنان به میدان آمد و ھماورد خواست. و زبیر
رفت و او را کشت؛ پس از این مردی دیگر مبارز طلبید که باز ھم زبیر، او را کشت. 

مبارزه برخاست و او را کشت.  به سطالب شخص دیگری مبارز طلبید؛ علی بن ابی
 این رویه ادامه یافت تا اینکه یازده تن از آنان کشته شدند.

 بار دیگر آنان را به اسالم فرا ج شد، پیامبر می ھربار که مردی از آنان کشته
 خواند. می

خواندند،  می رسید، پیامبر و یارانش نماز می در طول این روز ھربار که وقت نماز فرا
خواندند. تا شب با آنان  می به جنگ برمی گشتند و آنان را به اسالم فراو دوباره 

باال نیامده بود، تمام آنچه ای  هجنگیدند. فردای آن روز که ھنوز خورشید به اندازه نیز

                                                 
 )۳۵۳، ۲/۳۳۷ابن ھشام ( ةسیر ١
 )۲/۶۰۸صحیح بخاری ( ٢
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را که در اختیار داشتند، به مسلمانان تحویل دادند و بدین سان مسلمانان بدون جنگ 
فتح کردند و غنایم و ساز و برگ زیادی به غنیمت  وادی القری را ،و درگیری دوباره

 گرفتند.
چھار روز در وادی القری توقف نمود و اموال غنیمت را بین یارانش  ج پیامبر

گماشت که مانند اھل  ھا نخلستانھای زراعتی و  تقسیم کرد و یھودیان را بر زمین
 ١خیبر ساالنه نیمی از محصوالت را تحویل مسلمانان بدھند.

 تیماءفتح 
م شدن خیبر و فدک و وادی القری به یھود تیماء رسید، از خود یوقتی خبر تسل

 ج ندادند؛ بلکه کسی را نزد پیامبر ھیچگونه مقاومتی در مقابل مسلمانان نشان
از آنان پذیرفت و به آنان اجازه داد که  نیز ج دند و تقاضای صلح نمودند؛ پیامبرفرستا

ن بدیی ھا نام آنجا بمانند و اموالشان در دست خودشان باشد. ھمچنین برای آنان صلح
رسول خداست برای بنی عادیا مبنی بر اینکه آنان  ج شرح نوشت: این قرارنامه محمد

نه تبعیدی. با  در پناه مسلمانان ھستند و باید جزیه بپردازند، نه جنگی در کار است و
 ٢گردد. این عھدنامه را خالد بن سعید نوشت. می گذشت روزگار، این پیمان، استوارتر

 بازگشت به مدینه
 راه بازگشت به مدینه را در پیش گرفت؛ در اثنای راه، یکی از ج آنگاه رسول خدا

در صاادامه داد و پاس آخر شب، برای استراحت، دستور اطراق ی یراھپیمارا به ھا  شب
تکیه زده اش  بالل در حالی که به ناقه». امشب را نگھبانی بده«و به بالل گفت:  نمود

داد که خوابش برد. در نتیجه تا طلوع آفتاب کسی بیدار نشد. آنگاه،  می بود، نگھبانی
از آن منطقه خارج شدند؛ بعد از  ؛بود ج اولین کسی که از خواب بیدار شد، رسول خدا

این ماجرا در سفر  اند: رانش نماز صبح را اقامه کردند. برخی گفتهبا یا ج آن، پیامبر
 ٣دیگری روی داده است.

در اواخر ماه  ج رسد که بازگشت پیامبر می به نظر با بررسی تفاصیل نبردھای خیبر

                                                 
 )۲/۱۴۶زادالمعاد ( ١
 )۱/۲۷۹طبقات ابن سعد ( ٢
 )۲/۳۴۰سیره ابن ھشام ( ٣
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 صفر یا اوائل ماه ربیع االول سال ھفتم ھجرت بوده است.

 سریه ابان بن سعید
دانست که خالی بودن مدینه پس از  می بھتر از ھر فرمانده نظامی دیگری ج پیامبر

از نظر نظامی کار درستی نیست و قطعا از احتیاط بدور است.زیرا  ،حرامی ھا ماه پایان
که مسلمانان غافل شوند تا  یدندکش می راای  هصحرانشینان اطراف مدینه، انتظار لحظ
برای ترسانیدن صحرانشینان،  ج نابراین پیامبردست به قتل و غارت و چپاول بزنند. ب

پس از  سبه نجد فرستاد. ابان بن سعید ستحت فرماندھی ابان بن سعیدای  هسری
پیوست. غالبا این  ج انجام مأموریتش، بعد از آنکه فتح خیبر تمام شده بود، به پیامبر

ذکر کرده امام بخاری نیز این سریه را  ؛سریه در صفر سال ھفتم ھجری بوده است
 ٢گوید: وضع این سریه، برایم نامعلوم است. می اما ابن حجر ١است.

 غزوه ذات الرقاع
موفق شد دو جناح نیرومند از سه جناح آتش افروز جنگ  ج بعد از اینکه پیامبر

احزاب را درھم شکند، فرصتی بدست آورد که سعی و اھتمام خویش را بر سومین 
اش  جناح جنگ افروز یعنی صحرانشینان سنگدلی متمرکز سازد که در نجد و حومه

 زدند. می کردند و ھمواره دست به غارت و چپاول می زندگی
کردند و در  نمی صحرانشینان، در شھر و روستایی مشخص زندگی جا که ایناز آن

کار آسانی نبود و جنگ  ھا، آن و دژھا سکونت نداشتند، لذا خاموش کردن فتنهھا  قلعه
جز حمالت این رو  به مراتب دشوارتر از جنگ با اھل مکه و خیبر بود؛ ازھا  این با

بود که مسلمانان حمالت پیاپی و  توانست درباره آنان کارساز باشد. این نمی چریکی،
 را به قصد ترساندن و به عقب راندن صحرانشینان ترتیب دادند.ای  هاکندرپ

سرکوب خویش در منطقه یا به خاطر  به منظور تثبیت قدرت ج رسول خدا
صحرانشینانی که در اطراف مدینه به ھدف غارت و شبیخون جای گرفته بودند، دست 

 ه ذات الرقاع معروف است.زد که به غزوای  هبه حمل
اما حضور ابوموسی  اند، سیره نویسان این غزوه را در سال چھارم ھجری ذکر کرده

                                                 
 )۲/۶۰۸نگا: صحیح بخاری ( ١
 )۷/۴۹۱فتح الباری ( ٢
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در این غزوه، دلیل روشنی است بر اینکه این غزوه، بعد از  سو ابوھریره ساشعری
جنگ خیبر روی داده و غالبا در ماه ربیع االول سال ھفتم ھجری به وقوع پیوسته 

 ج این است که به پیامبر اند، است. خالصه آنچه سیره نویسان درباره این غزوه آورده
 اند. ز قبیله غطفان، گرد آمدهخبر رسید که طوایف انمار یا بنی ثعلبه و بنی محارب ا

تن از یارانش به محل اجتماع قبایل مذکور  ۷۰۰یا  ۴۰۰به سرعت با  ج بنابراین پیامبر
را به عنوان جانشین  سو در روایتی عثمان بن عفان سرفت و در مدینه ابوذر غفاری

خل تعیین کرد. مجاھدان اسالم، به راه خود ادامه دادند تا به مکانی به نام وادی ن
رسیدند که به اندازه مسافت دو شبانه روز، با مدینه فاصله داشت. در آنجا با گروھی از 

اما با یکدیگر به  ،قبیله غطفان روبرو شدند؛ ھرچند، طرفین، رویاروی ھم قرار گرفتند
با یارانش، نماز خوف خواند. ابو موسی  ج کارزار و قتال نپرداختند. با این حال، پیامبر

ھا، شش نفر بودیم  رفتیم؛ ما اشعریای  هبه غزو ج وید: ھمراه نبی اکرمگ می ساشعری
شدیم. به ھمین خاطر پاھای  می و تنھا یک شتر داشتیم که به نوبت، بر آن سوار

 ھایم افتاد؛ پاھایمان را با پارچه ناخن ھمگی ما مجروح شد؛ پاھای من نیز زخمی شد و
 ١.نامیده شد...» الرقاع ذات«بستیم و به ھمین خاطر، این غزوه،  می

زیر  ج ھمراه بودیم. پیامبر ج از جابر روایت شده که در ذات الرقاع با پیامبر
درخت سایه داری به قصد استراحت، بار انداخت و یاران پیامبر نیز ھر یک به سایه 

 درختی رفتند.
گوید:  می شمشیرش را به درخت آویخت و به استراحت پرداخت. جابر ج پیامبر

نزد ایشان آمدیم؛  .زند می ما را صدا ج از خواب کوتاھی متوجه شدیم که پیامبرپس 
فرمود: من خواب بودم که  ج دیدیم مردی صحرانشین نزد پیامبر نشسته است. پیامبر

این مرد، شمشیر مرا برداشت و از نیام بیرون کشید. بیدار شدم و دیدم که با شمشیر 
 اه به من گفت: چه کسی، مرا از کشتن تو، بازآخته، باالی سرم ایستاده است. آنگ

 دارد؟ من گفتم: الله. آن مرد، ھمان کسی است که اینجا نشسته است. راوی می
 ٢، او را مجازات نکرد.ج گوید: رسول خدا می

                                                 
 )۲/۱۱۸غزوه ذات الرقاع ( )؛ صحیح مسلم باب۲/۵۹۲صحیح بخاری باب غزوه ذات الرقاع ( ١
 )۴۱۳۵صحیح بخاری، حدیث شماره ( ٢
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رفتند و با ھا  آن با گروھی دو رکعت نماز خواند و ج در روایتی دیگر آمده که پیامبر
نماز خواند؛ در نتیجه پیامبر چھار رکعت خواند و ھر گروه از گروه دیگر ھم دو رکعت 

 ١یارانش، دو رکعت خواندند.
شمشیر را  ج ست آن اعرابی افتاد و پیامبردر روایت ابوعوانه آمده: شمشیر از د

تواند تو را از دست من نجات دھد؟ مشرک گفت:  می برداشت و به او گفت: چه کسی
دھی که معبود بر حقی جز  می فرمود: گواھی ج امبربھترین انتقام گیرنده باش. پی

کنم که ھرگز با تو نجنگم و  می خدا نیست و من پیام آور خدایم؟ اعرابی گفت: با توعھد
او را رھا کرد.  ج گوید: پیامبر می د، ھمراه نشوم. ابوعوانهنجنگ می با قومی که با تو

 ٢ام. هشما آمد وی، نزد قومش رفت و گفت از نزد بھترین انسان به نزد
 ٣در صحیح بخاری آمده است: اسم آن مرد، غورث بن حارث بوده است.

نویسد: واقدی، گفته است: اسم آن مرد دعثور بوده و مسلمان شده  می ابن حجر
رسد که دو ماجرا در دو غزوه بوده است.  می است. اما از ظاھر سخن او چنین به نظر

 ٤.والله اعلم
زوه، مجاھدان زنی از مشرکان را اسیر کردند. شوھر آن زن، در راه بازگشت از این غ

آمد تا نذرش را را بریزد. شبانه در پی سپاه اسالم  ج کرد خون یکی از یاران محمد نذر
دو نفر را برای نگھبانی تعیین کرده بود: یکی عباد بن بشر و  ج عملی کند. پیامبر

د که آن مرد، تیری به سوی مشغول نماز خواندن بو سدیگری عمار بن یاسر. عباد
.آن کشید بدون این که نمازش را ترک کند، تیر را از پایش بیرونعباد عباد پرتاب کرد. 

نمازش را قطع نکرد تا آنکه آن را به پایان  ،سمرد، دو تیر دیگر نیز پرتاب کرد، اما عباد
 سبیدار شد و گفت: سبحان الله! چرا مرا بیدار نکردی؟ عباد سرساند. آنگاه عمار
 ٥خواندم که دوست نداشتم آن را قطع کنم! می راای  هگفت: داشتم سور

                                                 
 )۲/۵۹۳) و (۱/۴۰۷صحیح بخاری ( ١
 )۷/۴۱۶؛ فتح الباری (۲۶۴مختصر سیره الرسول، ص  ٢
 )۲/۵۹۳صحیح بخاری ( ٣
 )۷/۴۲۸فتح الباری ( ٤
 -۲/۲۰۳()؛ برای تفصیل مطالب مربوط به این غزوه، ر.ک: سیره ابن ھشام ۲/۱۱۲زاد المعاد ( ٥

 )۴۲۸تا  ۷/۴۱۷) و فتح الباری (۱۱۲ -۲/۱۱۰)؛ زادالمعاد (۲۰۹
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این غزوه، صحرانشینان سنگدل را به وحشت انداخت. چنانچه اگر سرایای پس از 
سر بلند  بینیم که قبایل غطفان دیگر جرأت می این غزوه را مورد بررسی قرار دھیم،

کردن را ھم نداشتند؛ بلکه رفته رفته نرمتر شدند تا این که تسلیم و حتی مسلمان 
حتی برخی از ھمین قبایل در فتح مکه با مسلمانان ھمکاری کردند و در ؛گردیدند

جنگ حنین نیز دوشادوش مسلمین جنگیدند و از غنایم سھم بردند و پس از غزوه 
زکات مالشان را  نیزھا  آن شدند واعزام سوی آنان فتح، مأمورین جمع آوری زکات به 

پرداخت کردند. بدین ترتیب ھر سه جناح جنگ افروز در ھم شکست و امنیت و صلح، 
توانستند مشکالتی را که در  می منطقه را فرا گرفت و پس از این مسلمانان به آسانی

مالک دیگر نیز آمد، حل نمایند. ھمچنین شرایط فتح شھرھا و م می بعضی مناطق پیش
پس از بازگشت از این غزوه فراھم شد؛ زیرا شرایط به نفع مسلمین تغییر کرده بود. 

ھفتم ھجری در مدینه اقامت نمود. در طول این مدت  سال تا شوال ج پیامبر
 مختلفی به اطراف اعزام نمود؛ از جمله:ھای  سریه
بنی ملوح در قدید: در ماه صفر یا ربیع  یسریه غالب بن عبدالله لیثی به سو -۱

سوید را کشته بودند؛ لذا  بنی ملوح، ھمراھان بشر بن .االول سال ھفتم ھجری
ھا  آن این سریه را فرستاد. مسلمانان، شبانه بر ھا، آن برای انتقام از ج پیامبر

را کشتند و حیوانات و چارپایانشان را به غنیمت ای  هشبیخون زدند، عد
. وقتی به نزدیکی ندپرداخت نگرفتند؛سپاه بزرگی از دشمن به تعقیب مسلمانا

مسلمانان رسیدند، از آسمان بارش باران آغاز شد و سیل بزرگی به راه افتاد و 
 بین دو گروه فاصله انداخت. بدین ترتیب مسلمانان نجات یافتند.

ای ھ سریه حسمی در جمادی الثانی سال ھفتم ھجری که در بحث نامه -۲
 پادشاھان، ذکر آن گذشت.

ه در شعبان سال ھفتم ھجری؛ عمر به اتفاق بسریه عمر بن خطاب به سوی قر -۳
شدند. خبر  می کردند و روزھا پنھان می تن از رزمندگان اسالم، شبانه سیر ۳۰

به محل  سزن رسید و ھمگی فرار کردند. وقتی عمرابه ھو سسریه عمر
 به مدینه بازگشت.رسید، کسی را نیافت و ھا  آن سکونت

سریه بشیر بن سعد انصاری بسوی بنی مره در ناحیه فدک: در شعبان سال  -۴
تن از مجاھدان بسوی بنی مره رفتند و گوسفندان و  ۳۰ھفتم ھجری؛ بشیر با 

را به غنیمت گرفتند؛ در راه بازگشت، شبانه تعقیب و گرفتار ھا  آن ھای گله
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جه تیرھای بشیر و یارانش تمام شد؛ تا صبح تیر اندازی کردند؛ در نتی .شدند
بنی مره به مسلمانان حمله کردند و ھمه را کشتند بجز بشیر که زخمی از 

یش بھبود یافت و پس ھا زخم و نزد یھود ماند تا گریختصحنه جنگ به فدک 
 از آن به مدینه بازگشت.

ریه غالب بن عبدالله لیثی: در رمضان سال ھفتم ھجری به سوی بنی عوال و  -۵
از ای  هلبه در ناحیه میفعه و به قولی به سوی حرقات، طایفعن ثب نی عبدب

تن از مجاھدان بر آنان شبیخون زد و آنان را از دم  ۱۳۰جھینه؛ وی، به اتفاق 
تیغ گذرانید و گاو و شتر و گوسفند فراوانی به غنیمت گرفت. در ھمین سریه 

گفته » ال اله اال الله«که ، مرداس بن نھیک را پس از اینسبود که اسامه بن زید
 به اسامه گفت: آیا قلب او را شکافتی که راست ج بود، به قتل رسانید. پیامبر

 گوید یا دروغ؟! می
سوار کار؛  ۳۰سریه عبدالله بن رواحه به خیبر: در شوال سال ھفتم به اتفاق  -۶

غطفان انگیزه این سریه، این بود که فردی به نام اسیر یا بشیر بن رزام، اعراب 
تن از  ۳۰رفتند و اسیر را با ھا  آن کرد؛ می را برای جنگ با مسلمین آماده

تو را به  ج او را در طمع انداختند که پیامبریارانش راھی مدینه کردند و 
وقتی به وادی قرقره نیار رسیدند، بین  .عنوان فرماندار خیبر تعیین کرده است

 یا بشیر) و یاران ھمراھش انجامید.طرفین، بدگمانی پدید آمد و به قتل اسیر (
تن از  ۳۰۰در شوال سال ھفتم با  ١سریه بشیر بن سعد انصاری به یمن و جبار -۷

مجاھدان برای مقابله با جمع بزرگی که برای غارت و شبیخون به مدینه گرد 
گرفتند. وقتی  می کردند و روزھا کمین می آمده بودند. مجاھدان شبانه سیر

ھا و چارپایان  دام سم به دشمن رسید، گریختند و بشیرخبر عزیمت سپاه اسال
 ج بسیاری به غنیمت گرفت و دو تن از آنان را اسیر کرد و به نزد رسول خدا

 آورد و ھر دو مسلمان شدند.
سریه ابوحدرد اسلمی به سوی ناحیه غابه: ابن قیم، این سریه را ھمراه  -۸

ی  کرده است. خالصه سال ھفتم ھجری قبل از عمره القضاء ذکرھای  سریه

                                                 
جبار، نام سرزمینی از عظفان بوده و نیز گفته شده از اراضی محل سکونت طوایف فزاره و عذره  ١

 بوده است
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ماجرا از این قرار بود که مردی از طایفه بنی جشم بن معاویه با تعداد زیادی به 
گ با مسلمین تحریک نماید. غابه رفت و تصمیم داشت قبیله قیس را به جن

با اختیار نمودن نقشه  سابو حدرد را با دو مرد فرستاد. ابو حدرد ج پیامبر
ن را شکست سختی بدھد و شتر و گوسفندان توانست دشمای  هنظامی حکیمان

 ١فراوانی را به غنیمت بگیرد.

 القضاء رۀعم
ل ماه ذیقعده، تواتر حکایت از آن دارد که بعد از رویت ھالمگوید: اخبار  می حاکم

به یارانش دستور داد که برای به جای آوردن عمره القضاء آماده شوند و ھیچ  ج پیامبر
 یک از مسلمانان حاضر در صلح حدیبیه، از این عمره تخلف نکند.

عازم شدند و فقط افرادی  ج تمام کسانی که در حدیبیه حضور داشتند، با پیامبر
نان نیز بیرون شدند و که به شھادت رسیدند، حضور نداشتند. تعدادی دیگری از مسلما

 ٢به جز زنان و کودکان، بالغ بر دو ھزار نفر شد.ھا  آن شمار
در مدینه عویف ابو رھم غفاری را به عنوان جانشین تعیین کرد و شصت  ج پیامبر

را به ناجیه بن جندب اسلمی سپرد و از ھا  آن شتر برای قربانی برداشت و نگھداری
و  ج سلمانان نیز تلبیه گفتند. پیامبربیه گفت و مذی الحلیفه، احرام عمره بست و تل

رفت که  می یارانش با آمادگی کامل و مسلح به اسلحه جنگی خارج شدند؛ زیرا بیم آن
جنگی ج رسیدند، تمام وسایل جقریش فریب و خیانتی در کار باشد. وقتی به یأ سویاز 

نصاری را با دویست نیزه را گذاشتند و اوس بن خولی اخویش اعم از سپر و تیر و سر
نمودند و تنھا با اسلحه فرد مسافر یعنی شمشیر در ھا  آن رزمنده، مأمور محافظت

  ٣غالف وارد مکه شدند.
در ،ھنگام ورود به مکه بر شتر (قصواء) خویش سوار بود و مسلمانان ج پیامبر

 به دور پیامبر حلقه زده بودند، تلبیه و شمشیرھایشان را حمایل کردهکه حالی 

                                                 
رحمه للعالمین  :). تفصیل این سرایا را بنگرید در۲/۶۲۹)؛ سیره ابن ھشام (۲/۱۴۹زادالمعاد ( ١

؛ مختصر سیره ۳۱)؛ تلقیح فھوم اھل الثر، ص ۱۵۰ -۲/۱۴۸)؛ زادالمعاد (۲۳۱ -۲/۲۲۹(
 ۳۲۴ -۳۲۲ص  ،الرسول

 )۷/۷۰۰فتح الباری ( ٢
 )۲/۱۵۱ھمان؛ زادالمعاد ( ٣
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 گفتند. می
و یارانش را شنیدند، بر فراز کوه قعیقعان در  ج وقتی مشرکین، خبر آمدن پیامبر

امروز  :گفتند می شمال مکه رفتند تا مسلمانان را زیر نظر بگیرند. آنان به ھمدیگر
به  ج را سست کرده است. پیامبرھا  آن یثرب، د که تب و ھواینآی می قومی نزد شما

و فقط فاصله بروند سه شوط اول را به صورت ھروله و با شتاب  یارانش دستور داد که
برای رعایت حال اصحاب و یارانش  ج بربین دو رکن را به حالت عادی راه بروند. پیام

را به سرعت و با شتاب بروند. این فرمان، بدین خاطر  ھا شوط دستور نداد که ھمه
 ١ا کنند.را تماشھا  آن صادر شد که مشرکین، قدرت و توانمندی

دستور داد که طوری احرام ببندند که دو طرف احرام را بر  ج ھمچنین پیامبر
شانه چپشان بیفکنند و شانه راستشان برھنه باشد؛ (در اصطالح به این نوع پوشش 

ون وارد مکه شد و در آنجا جحگردنه منتھی به  سمت از ج اضطباع گویند). پیامبر
بستن احرام ھنگام از  ج ده بودند. پیامبرمشرکین برای تماشای مسلمین صف کشی

گفت تا اینکه با عصای خویش، حجر االسود را استالم نمود و سپس طواف  می تلبیه
شمشیرش  ج پیشاپیش پیامبر سکرد و مسلمین نیز طواف کردند. عبدالله بن رواحه

 خواند: می را حمایل کرده بود و این شعر را

ـــــی ال ـــــوا بن ـــــبيلهكخلّ ـــــن س ـــــار ع  فّ
 

ــــــوا ف  ــــــخلّ ــــــك ــــــبيلهـلّ اخلي ــــــی س  ر ف
 

 قـــــــدانزل الـــــــرمحن فـــــــی تنزيلـــــــه
 

 ی رســـــولهـی علــــــفـــــی صـــــحف تتلـــــ 
 

 هـن بقيلـــــــــی مؤمـــــــــنــــــــإيــــــــا ربّ 
 

 هـی قبولـــــــقّ فـــــــت احلـــــــی رأيـــــــإنــــــ 
 

ــــــ ـــــــب ــــــل ف  ی ســــــبيلهـأن خــــــري القت
 

 لهـی تنزيــــــــم علـــــــكرضبـوم نــــــــاليـــــــ 
 

 اً يزيـــــل اهلـــــام عـــــن مقيلـــــهبــــــرض
 

ـــــــو  ــــــــيذه ــــــــل اخللي ـــــــن خليل  هـلَ ع
 

را باز کنید و از سر راه کنار بروید که تمام خیر و  ای کافرزادگان! راھش«یعنی: 
 خوبی، در راه اوست.

 خواندهاش  که بر فرستادهھایی  به یقین خداوند رحمان، در کتابش، در مصحف
 شود، پیام خود را نازل نموده است. می

                                                 
 )۱/۴۱۲)؛ صحیح مسلم (۶۱۱و  ۲/۶۱۰) و (۱/۲۱۸صحیح بخاری ( ١
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ام  هدر پذیرش آن دیدحقیقت را و حق  ،پروردگارا! من، به گفتارش ایمان دارم و من
. امروز بر مبنای تنزیل باشد او در راه آنست که که بھترین کشته شدن،ام  هو نیز فھمید

آوریم که سرھا را از جایشان برکند و دوستان را از  می او، چنان ضرباتی بر شما فرود
 ».بی خبر سازد ،حال یکدیگر

 گویی؟! می الھی، شعردر حضور رسول خدا و در حرم  !گفت: ای ابن رواحه سعمر
از رگبار تیر، ھا  آن فرمود: ای عمر! او را به حال خود بگذار که این، برای ج پیامبر

 ١».مؤثرتر است
ط اول طواف را با شتاب و ھروله کنان، طواف نمودند وو مسلمانان سه ش ج پیامبر

نی ھستند کساھا  این دیدند، به یکدیگر گفتند:ھا  آن و چون مشرکین، این حالت را در
 را سست و بی رمق کرده است؛ھا  آن گفتید: تب (وبای) یثرب میھا  آن که شما درباره

 ھم چابک ترند. آن این واز ھا، این
، پس از طواف کعبه، به سعی میان صفا و مروه پرداخت. بعد از سعی، ج رسول خدا

قربانگاه است و اینجا، «در حالی که شتران قربانی را در مروه نگه داشته بود، فرمود: 
آنگاه در مروه قربانی نمود و سرش را تراشید و ». تمام کوی و برزن مکه، قربانگاه است

ج فرستاد تا در جمسلمانان نیز ھمان طور کردند. سپس گروھی از مجاھدان را به یأ
کنار اسلحه و مھمات جنگی نگھبانی دھند و آن دسته از مجاھدان که نگھبان اسلحه 

 بودند، بیایند و مناسک عمره را انجام دھند.و مھمات جنگی 
سه شبانه روز در مکه اقامت نمود و چون روز چھارم شد، مشرکین نزد  ج پیامبر

علی آمدند و گفتند: به رفیقت بگو شھر ما را ترک کند که مھتلش تمام شده است. 
 اقامت نمود.» سرف«از مکه خارج شد و در جایی به نام  ج پیامبر

زد:  می از مکه، دختر حمزه به دنبال پیامبر راه افتاد و فریاد ج پیامبرھنگام خروج 
برگشت و آن دختر خردسال را به آغوش کشید. علی و جعفر و زید بر سر  سعمو! علی

سرپرستی او را به جعفر  ج نگھداری و سرپرستی آن دختر اختالف کردند. پیامبر
 سپرد؛ زیرا ھمسر جعفر، خاله آن دختر بود.

با میمونه دختر حارث عامری ازدواج نمود. رسول  ج مین عمره بود که پیامبردر ھ

                                                 
 )۲/۱۰۷روایت ترمذی ( ١
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فرستاد.  لپیش از ورود به مکه جعفر بن ابی طالب را نزد میمونه ج اکرم
میمونه را  س، عباس را که شوھر خواھرش بود، وکیل خود نمود. عباسلمیمونه

را  سرافعخروج از مکه، ابوھنگام  ج درآورد. پیامبر اکرم ج به عقد ازدواج رسول خدا
ملحق  ج را به ھمراه خود، به رسول اکرم لمأمور کرد تا در مکه بماند و میمونه

 ١در ناحیه سرف با میمونه، زفاف کرد. ج نماید. بدین ترتیب رسول خدا
به خاطر آن که قضای عمره  -۱نامند:  می این عمره را از دو جھت عمره قضاء

که در حدیبیه روی داد، ای  ه، یعنی مصالح»مقاضات«مبنای چون بر  -۲حدیبیه بود. 
 ٢اند. انجام شد. محققان دلیل دوم را ترجیح داده

 ٣صلح. -۴قصاص  -۳قضیه  -۲قضاء  -۱این عمره، چھار اسم دارد: 
مختلفی اعزام کرد که ھای  پس از بازگشت از عمره القضاء سریه ج پیامبر اکرم

 عبارت بودند از: 
ھجری به اتفاق پنجاه رزمنده به سوی  ۷وجاء: وی در ذیحجه سال سریه ابوالع -۱

را به اسالم دعوت دھد. گفتند: ما نیازی به این ھا  آن بنی سلیم گسیل شد تا
دعوت نداریم! لذا جنگ سختی کردند تا جایی که ابو العوجاء زخمی شد و دو 

 تن از نیروھای دشمن اسیر شدند.
د در فدک کشته محلی که یاران بشیر بن سعسریه غالب بن عبدالله: به سوی  -۲

نفر به آنجا فرستاد  ۲۰۰وی را در ماه صفر سال ھشتم با  ج شده بودند؛ پیامبر
 از آنان را کشتند.ای  هبه غنیمت گرفتند و عدھا  آن که تعدادی شتر از

سریه ذات اطلح: در ربیع االول سال ھشتم ھجری. بنو قضاعه جماعت انبوھی  -۳
گردآورده بودند؛ بنابراین دن و غافلگیر کردن مسلمین برای شبیخون ز

نفر به آن منطقه فرستاد. در آنجا  ۱۵را با  سکعب بن عمیر انصاری جپیامبر
با دشمن روبرو شدند و آنان را به اسالم فرا خواندند؛ اما آنان نپذیرفتند و 

بجز مسلمانان را به تیر بستند. در نتیجه تمام مسلمانان به شھادت رسیدند 

                                                 
 )۲/۱۵۲زادالمعاد ( ١
 )۷/۵۰۰)؛ فتح الباری (۱/۱۷۲نگا: زادالمعاد ( ٢
 )۷/۵۰۰فتح الباری ( ٣
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 ١یک نفر که سست و بی رمق، از میان شھدا، بیرون کشیده شد.
ھوازن در ربیع االول سال ھشتم ھجری. بنی بنی سوی ه سریه ذات عرق: ب -۴

 ج کردند و به ھمین خاطر پیامبر می ھوازن، پیاپی دشمنان اسالم را یاری
مرد به آنجا فرستاد؛ اما جنگی رخ نداد و  ۱۵را با  سشجاع بن وھب اسدی

 ٢شتران فراوانی از دشمن به غنیمت گرفتند.

 تهؤجنگ م
با  ج بود که مسلمانان در حیات پیامبر این جنگ، بزرگترین نبرد جدی و خونینی

آن روبرو شدند. در واقع این جنگ، مقدمه فتح شھرھای مسیحی نشین بود. این 
 ۶۶۹ولی سال ھشتم ھجری برابر اگوست یا سپتامبر سال جنگ، در جمادی اال

میالدی روی داد. مؤته، روستایی در پایین دست بلقاء شام بود که تا بیت المقدس، دو 
 منزل فاصله داشت.

 تهؤانگیزه جنگ م
را بعنوان سفیر  سحارث بن عمیر ازدی ج اته این بود که رسول خدؤسبب جنگ م

شرجیل بن عمرو غسانی که از جانب قیصر روم،  .فرستادنزد پادشاه بصری ی ھا نام با
گرفت و او را با طناب بست و گردنش را زد.  ج لقاء بود، راه را بر سفیر پیامبرحاکم ب

آمد که  می جنایات به حسابترین  در آن زمان کشتن سفیران از بزرگترین و زشت
رسید، برایشان سخت  ج برمساوی یا فراتر از اعالم جنگ بود. وقتی این خبر به پیام

 ٣گران آمد. لذا لشکری متشکل از سه ھزار رزمنده را به سوی آنان اعزام نمود.
 بزرگترین سپاه اسالم بود که در ھیچ یک از ج ی پیامبرھا جنگ این سپاه در تاریخ

 غیر از غزوه احزاب، سپاھی با این جمعیت سابقه نداشت. ھا جنگ

 امیران سپاه اسالم
ر این سریه، زید بن حارثه را به عنوان فرمانده تعیین کرد و فرمود: ب ج رسول خدا

                                                 
 )۲/۲۳۱رحمه للعالمین ( ١
 پانوشت۳۳) و تلقیح فھوم اھل االثر، ابن جوزی، ص ۲/۲۳۱رحمه للعالمین ( ٢
 )۷/۵۱۱)؛ فتح الباری (۲/۱۵۵زاد المعاد ( ٣
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بن رواحه جعفر امیر سپاه باشد؛ اگر جعفر به قتل رسید، عبدالله  ،اگر زید کشته شد«
برای تعیین این سه فرمانده، پرچم سفیدی بست و آن را  ج پیامبر». امیر سپاه است

د به محل کشته شدن حارث بن عمیر به آنان سفارش کر و داد سبه زید بن حارثه
، اگر پذیرفتند که در امان ھستند؛ در غیر دھندبروند و نخست آنان را به اسالم دعوت 

به «فرمود: ھا  آن بجنگند. ھمچنین خطاب بهھا  آن صورت با استعانت از خداوند با این
مان شکنی پی ؛خیانت نکنید ؛نام خدا در راه خدا با کسانی که کفر ورزیدند؛ بجنگید

نکنید و ھیچ بچه و زنی را نکشید، به افراد پیر و سالخورده تعرض نکنید و به کسانی 
که برای عبادت در صومعه ھستند، کاری نداشته باشید و درختان خرما و دیگر 

 ١»درختان را قطع نکنید و ھیچ ساختمانی را خراب نکنید

 وداع پیامبر با سپاه اسالم
با فرماندھان سپاه وداع  ج د، مردم جمع شدند؛ پیامبرخروج ش وقتی سپاه، آماده

 سکرد مردم نیز به سپاھیان اسالم بدرود گفتند. در این ھنگام عبدالله بن رواحه
کنی؟ عبدالله گفت: سوگند به خدا که من عالقه  می گریست. مردم پرسیدند: چرا گریه

از قرآن ای  هشنیدم پیامبر آیو محبتی به دنیا ندارم و به شما نیز وابسته نیستم؛ اما 
ھیچ «) یعنی: ۷۱(مریم: جایگزین آیهکند که در آن ذکر آتش دوزخ است:  می تالوت

شود و این حکم در نزد پروردگارت،  نکسی از شما نیست مگر اینکه باید داخل آ
دانم چگونه خواھم توانست بعد از ورود به جھنم از آن  نمی من». حتمی و قطعی است

مسلمانان گفتند: خداوند شما را سالمت بدارد و دشمن را از شما دفع  خارج شوم؟
کند و شما را پیروز و با غنایم فراوان به ما بازگرداند. در این لحظه بود که عبدالله بن 

 این شعر را سرود: سرواحه

 ةرـننــــــی اســـــــأل الــــــرمحن مغفـــــــكل
 

ــــــدا ةرضبــــــو   ذات فــــــرغ تقــــــذف الزب
 

 ةدی حـــــــران جمهـــــــزـبيـــــــ ةطعنـــــــوأ
 

 بـــــــداكالوتنفــــــذ االحشــــــاء  ةبحربــــــ 
 

ــــی جــــدثی ــــروا عل ــــال إذا م ــــی يق  حت
 

ـــــدأ  ـــــاز  هرش ـــــن غ ـــــداواهللا م ـــــد رش  ق
 

کوبنده ای  هخواھم و ضرب می مغفرت و آمرزش ،لیکن من، از خداوند رحمان«یعنی: 

                                                 
 )۲/۲۷۱و رحمه للعالمین ( ۳۲۱مختصر سیره الرسول، ص  ١
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 .که مغزم را متالشی کند و استخوانم را بشکند
که دل و روده و ای  هبا نیزیا زخمی از نیزه که به دست نیزه پرانی ماھر و کارآمد، 

 جگرم را پاره کند.
که واقعا به راه راست، ای  هتا ھرگاه از کنار قبرم، بگذرند، بگویند: چه مجاھد ره یافت

  ».تیافته اسھدایت 
و مسلمانان، سپاه اسالم را تا بیرون مدینه ھمراھی و بدرقه  ج سول خداآنگاه ر

 ١کردند. در آنجا مقداری درنگ نمودند و با سپاه اسالم خداحافظی کردند.

 حرکت سپاه اسالم
سپاھیان اسالم به سمت شمال حرکت کردند و تا منطقه معان در سرزمین شام که 

ا اخباری به سپاه مسلمانان در قسمت شمالی حجاز واقع است، پیش رفتند. در آنج
رسید، حاکی از اینکه ھرقل در منطقه مآب در سرزمین بلقاء با یکصد ھزار جنگجو از 
رومیان و یکصد ھزار تن از قبایل لخم، جذام، بلقین، بھراء و بلی، آماده کارزار شده 

 است.

 شورای مشورتی در معانتشکیل 
با سپاھی به این بزرگی در  کردند نمی ھرگز مسلمانان در محاسبات خویش فکر

 رزمنده ندارد، ۳۰۰۰ند. آیا سپاه کوچکی که بیش از ودور دست، روبرو شای  همنطق
به  زند و تعداد جنگجویانش می تواند جلوی ھجوم سپاھی بزرگ که مانند دریا موج می

 رسد، بایستد و نبرد کند؟ می دویست ھزار
ان ماندند و تبادل نظر و مشورت مسلمانان، پریشان شدند و دو شبانه روز در مع

آمار سپاه دشمن را به رسول ی ھا نام کردند که چه کار باید بکنند؟ آنگاه گفتند: طی
یا به ما دستوری خواھد  و کند می بنویسیم، یا ما را با نیروھای کمکی تقویت ج خدا

 داد که اجرا خواھیم نمود.
را به جھاد، تشویق و تشجیع نمود  اما عبدالله بن رواحه این رأی را نپذیرفت و مردم

بخدا آن چیزی که اینک دوست ندارید، ھمان شھادت است  !و چنین گفت: ای مردم
ما در برابر سپاھیان دشمن با تکیه بر ابزار جنگی و  اید. که در واقع به خاطر آن آمده
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آن این دینی است که خدا ما را به ،جنگیم؛ بلکه تنھا تکیه گاه ما نمی کثرت جنگجو
عزت داده است؛ به جنگ بروید که در ھر حال یکی از دو خوبی را در پیش داریم؛ یا 

به کرسی نشست و ھمه،  سپیروزی و یا شھادت. باالخره پیشنھاد عبدالله بن رواحه
 نظر او را قبول کردند.

 پیشروی سپاه اسالم به سوی دشمن
ان، بسوی سرزمین سپاھیان مسلمان پس از دو شبانه روز درنگ و رایزنی در مع

بلقاء به ھای  دشمن حرکت کردند تا اینکه با گروھی از سپاھیان ھرقل در یکی از قریه
نام مشارف روبرو شدند؛ دشمن به سپاھیان اسالم نزدیکتر شد. مسلمانان، خود را به 

ته موضع گرفتند و ھمانجا اردو زدند و آماده جنگ شدند. مردی ؤته رساندند و در مؤم
لشکر و مردی از انصار بنام  )میمنه(ره بنام قطبه بن قتاده را بر سمت راست از بنی عذ

 عباده بن مالک را بر سمت چپ (میسره) سپاه گماشتند.

 آغاز جنگ و جایگزینی فرماندهان
ته دو سپاه با یکدیگر روبرو شدند و جنگ سختی در گرفت. این در حالی بود ؤدر م

جنگجوی دشمن قرار گرفته دویست ھزار رزمنده مسلمان در مقابل  سه ھزارکه 
کرد؛ اما  می بودند. نبرد شگفت انگیزی بود که دنیا، آن را با وحشت و حیرت نظاره

ورد که نظیر ندارد. زید آ می وقتی که نسیم ایمان، به وزش درآید، عجایبی به ارمغان
پرچم را به دست گرفت و با شھامتی عجیب و  ج محبوب رسول خدا سبن حارثه

چنان جنگید ،شد می شجاعتی خارق العاده که مانندش فقط در میان مسلمانان یافت
طالب به  ھمچون کوھی به زمین افتاد؛ آنگاه پرچم را جعفر بن ابیھا  که از شدت نیزه

ت. از دست گرفت و جنگی بی مانند شروع نمود تا این که جنگ از حد طاقت او گذش
اسب ابلق فرود آمد و آن را پی کرد، سپس جنگید تا دست راستش قطع شد؛ پرچم را 
به دست چپش گرفت و ھمچنان جنگید تا دست چپش نیز قطع شد؛ آنگاه پرچم را با 

 ھر دو بازویش گرفت و پرچم را برافراشته نگه داشت تا این که شھید شد.
که پیکرش به دو نیم شد و خداوند در گویند: مردی رومی او را چنان با شمشیر زد 

به ھر کجا که بخواھد پرواز ھا  آن مقابل دو بازویش به او دو بال در بھشت بخشید که با
کند؛ به ھمین خاطر به او جعفر طیار و جعفر ذوالجناحین گویند. امام بخاری از نافع 

شھید شده  ته بر بالین جنازه جعفر کهؤاز ابن عمر روایت کرده است که در جنگ م
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زخم شمشیر و سرنیزه شمردم. ھیچ یک در قسمت پشت بدنش  ۵۰ایستادم و ،بود
 ١نبود.

ته با مجاھدین ؤآمده که گفت: من در روز غزوه م سدر روایت دیگری از ابن عمر
جعفر به جست و جو پرداختیم و او را در بین شھدا یافتیم و در  بودم؛ برای یافتن

 ٢نیزه بود. بدنش نود و چند زخم شمشیر و
در قسمت جلوی  ،ھا زخم در روایت عمری از نافع، افزون بر این آمده که تمام

 ٣بدنش بود.
و بعد از شھادتش، عبدالله بن رواحه  سپس از نبرد دلیرانه جعفر بن ابی طالب
در شک و تردید شد، ای  هرفت؛ لحظپیش پرچم را به دست گرفت و سوار بر اسبش به 

یدان شوی؛ چه با اکراه و چه از روی میل و رغبت. جلو قوی ای  هداما پس از آن با ارا
بینم بھشت را  می مردم ھیاھو به راه اندازند و آھنگ جنگ کنند، چه شده کهآنگاه که،

یکی از پسر عموھایش تکه گوشتی برای وی  .از اسب فرود آمدسپس دانی؟  می ناپسند
آورد و گفت: این را بخور تا قدرت و نیرو بگیری؛ زیرا این چند روز گرسنگی زیادی 

از آن را کند و سپس آن را دور ای  هعبدالله گوشت را از دستش گرفت و تک ای. هکشید
 انداخت و شمشیر را گرفت و جلو رفت و جنگید تا شھید شد.

 شمشیری از شمشیرهای خداپرچم در دست 
پرچم را برداشت و گفت: ای  ،به نام ثابت ارقمدر این ھنگام مردی از بنی عجالن 

مسلمانان! امیری برای خودتان انتخاب کنید! گفتند: تو خودت امیر باش. گفت: این 
پرچم  سرا برگزیدند. خالد سولید بن کار، در توان من نیست. بدین ترتیب مردم، خالد

کند که گفت:  می گرفت و شدیدا جنگید. امام بخاری از خالد بن ولید روایت را بدست
شمشیر بدستم شکست و تنھا یک شمشیر یمانی را که داشتم، سالم  ۹ته ؤدر جنگ م

 ٤ماند.
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فقط شمشیری  وشمشیر بدستم شکست  ۹ته ؤدر جنگ م :و در لفظ دیگری آمده
 ١یمانی در دستم باقی ماند.

بوسیله وحی قبل از اینکه خبری از میدان جنگ  ج ول خداته رسؤدر روز جنگ م
زید پرچم را گرفت و شھید شد؛ بعد از او «بیاید، از وضعیت جنگ با خبر شد و فرمود: 

». جعفر پرچم را گرفت و شھید شد و سپس ابن رواحه پرچم را گرفت و شھید شد
به اینجا رسید، از دو چشمش اشک ریخت تا اینکه گفت: پرچم  ج وقتی سخنان پیامبر

ھا  آن فتح و پیروزی را نصیب ،را شمشیری از شمشیرھای خدا برداشت و خداوند
 ٢».کرد

 پایان جنگ
با آن ھمه شجاعت، شھامت و مقاومت سرسختانه مسلمانان باز ھم بسیار بعید به 

ل انبوه جنگجویان سپاه روم مقاومت رسید که این سپاه کوچک بتواند در مقاب می نظر
با مھارت و نبوغ خود، در پی نجات  سکند؛ در این ھنگام بود که خالد بن ولید

 مسلمانان از ورطه سقوط حتمی برآمد.
روایات، درباره اینکه جریان این معرکه به کجا کشیده، مختلف است. اما پس از 

موفق شد در طول روز در  سدآید که خالد بن ولی بررسی تمام روایات چنین برمی
مقابل سپاه روم مقاومت کند؛ اما دریافته بود که سپاه کوچک اسالم به شدت نیاز به 
حیله جنگی کارآمدی دارد تا بتواند ترس و وحشت را در دل رومیان بیندازد و در پی 

را ھا  آن آن بتواند مسلمانان را از آن صحنه نجات دھد؛ طوری که سپاه رومیان ھم
را ھا  آن پراکنده شوند و رومیان ندانست که اگر مسلمانا می یب نکند. وی به خوبیتعق

تعقیب کنند، نجات یافتن از چنگال سپاه روم بسیار دشوار خواھد بود. در بامداد روز 
بعد، خالد وضعیت سپاه را تغییر داد و دوباره صف آرایی نمود. بدین صورت که جای 

. وقتی رومیان نمودعوض کرد و میمنه را با میسره جابجا سپاه را با انتھای آن  هطلیع
وضعیت سپاه اسالم را دگرگون دیدند، گفتند: حتما برایشان نیروی کمکی رسیده است 
و به وحشت افتادند؛ خالد، پس از آنکه دو سپاه روبرو شدند و اندکی زد و خورد کردند، 
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عقب کشید؛ رومیان فکر کردند با حفظ نظم کلی سپاه، اندک اندک، سپاه اسالم را به 
 را به وسط صحرا بکشانند؛ لذاھا  آن خواھند می مسلمانان قصد حیله نظامی دارند و

را تعقیب نکردند. بدین ترتیب دشمن به شھر و دیار خود بازگشت و سپاه اسالم ھا  آن
 ١را تعقیب نکرد و مسلمانان به خیر و سالمتی به مدینه بازگشتند.

 کشته های دو طرف
رومی ھای  از مسلمانان دوازده تن کشته شدند؛ اما از آمار کشته هتؤمدر جنگ 

، ھایشان آید که آمار کشته می خبری در دست نیست؛ لیکن از تفاصیل معرکه چنین بر
 خیلی باال بوده است.

 بازتاب این جنگ
 وھا  ھرچند مسلمانان نتوانستند در این جنگ انتقامی را که به خاطر آن دشواری

چشیده بودند، بگیرند، اما برای نشان دادن قدرت نظامیشان به دنیای آن روز،  ھا تلخی
را به وحشت انداخت؛ زیرا رومیان در ھا  عرب که تمامای  هبه گون .تأثیر بزرگی داشت

رویارویی با رومیان را به معنای ھا  عرب آن زمان قویترین قدرت روی زمین بودند و
انستند؛ بویژه که رویارویی سپاھی کوچک و سه ھزار د می مرگ حتمی و خودکشی

 قابل نفری با سپاه بزرگ و دویست ھزار نفری و نیز بازگشت سپاه اسالم بدون خسارت
نوعی دیگرند و با  داد که مسلمانان، می از عجایب آن زمان بود و نشان ای، همالحظ

و از جانب خداوند،  دنبا آنان آشنا ھستند، تفاوت بسیار دارھا  عرب جنگجویانی که
بینیم  می شوند و رھبرشان، بحق فرستاده خدا است. به ھمین خاطر می نصرت و یاری

زدند، پس  می قبایل سرسخت و کینه توزی که ھمواره علیه مسلمین دست به شورش
تا جایی که بنی سلیم، اشجع، غطفان، ذبیان و فزار  ؛از این جنگ به اسالم روی آوردند

سلمان شدند. از طرفی این جنگ، سرآغاز و مقدمه فتوحات بعدی و سایر قبایل م
 ی دوردست توسط مسلمانان مجاھد گردید.ھا سرزمینمسلمانان در قلمرو روم و فتح 
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 سریه ذات السالسل
ته از موضع قبایل عرب ساکن در اطراف شام مبنی ؤدر جنگ م ج وقتی رسول خدا

اطالع یافت، احساس کرد که الزم است بر ھمدستی با رومیان بر ضد مسلمانان، 
فراھم بیاورد که ای  هو رومیان جدایی نیفکند و زمینھا  آن بیندیشد تا میانای  هچار

 شامیان، با مسلمانان متحد شوند.
گش را انتخاب نمود؛ زیرا مادربزر سبرای اجرای این نقشه عمرو بن عاص ج پیامبر

ته ؤخر سال ھشتم پس از جنگ ماآلجمادی  او را در ج زنی از طایفه بلی بود؛ پیامبر
دوستی و الفت برقرار کند. بعضی  هو دیگر قبایل آنجا رابط» بلی«اعزام نمود تا با قبیله 

 واند  گزارش داده بودند که جمعی از قبیله قضاعه اجتماع نموده ج به پیامبر اند: گفته
را به آن  سعمرو بن عاص ج حمله کنند. به ھمین دلیل پیامبر خواھند به مدینه می

منطقه فرستاد. امکان دارد ھر دو سبب، انگیزه این سریه باشد. پیامبر به دست مبارک 
خویش برای عمرو بن عاص پرچم سفیدی بست و نیز لوایی سیاه با او ھمراه نمود و او 

اسب داشتند و به او  ۳۰تن از بزرگان مھاجرین و انصار فرستاد که  ۳۰۰را به ھمراه 
کرد و  می سیرھا  شب ستور داد از قبایل بلی، عذره و بلقین کمک بگیرد. عمرودس

نمود و چون به نزدیکی دشمن رسید، به او خبر دادند که آمار دشمن،  می روزھا کمین
خواست فرستاد و در ج رافع بن مکیث جھنی را نزد پیامبربسیار است؛ بنابراین 

را با دویست تن از مھاجرین و انصار که ابو عبیده  ج نیروی کمکی کرد؛ رسول الله
ای  هابوبکر و عمر ھم در میانشان بودند، به کمک عمرو فرستاد و البته پرچم جداگان

برای وی بست و به او دستور داد به عمرو بپیوندد و با ھم متحد شوند و اختالف 
گفت: ابوعبیده خواست پیشنماز شود که عمرو  ،نکنند. و چون عبیده به عمرو پیوست

ای؛ من امیر لشکرم. ابو عبیده ھم از او اطاعت نمود.  تو به عنوان نیروی کمکی آمده
در نمازھا امام بود. عمرو به راه خود ادامه داد تا مناطق قضاعه را  سبدین ترتیب عمرو

گروھی از اعراب مواجه شدند؛  هپا نھاد و به آخرین اراضی قضاعه رسید؛ در آنجا ب زیر
عوف حمله کردند. آنان، گریختند و پراکنده شدند. بنابراین عمرو، ھا  آن مسلمانان، به

ایشان را در جریان بگذارد که ھمگی  تافرستاد  ج بن مالک اشجعی را نزد پیامبر
گردند. ذات َسالسل یا ذات ُسالسل، سرزمینی در آن سوی  می سالمت ھستند و باز

نویسد:  می ه روز است. ابن اسحاقوادی القری است که فاصله آن تا مدینه، مسافت د
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فرود آمدند؛ بنابراین این » سلسل«به نام ای  همسلمانان، در سرزمین جذام، بر سرچشم
  ١سریه، ذات السالسل نامیده شد.

 به خضره سریه ابوقتاده
این بود که بنی  اش، این سریه در شعبان سال ھشتم ھجری اعزام شد. انگیزه

مانان به قصد جنگ با مسل -سرزمین بنی محارب در نجد -غطفان در ناحیه خضره
ای  هنفر بسوی آن اعزام کرد؛ وی، عد ۱۵ابو قتاده را با  ج جمع شدند. بنابراین پیامبر

شبانه روز به مدینه  ۱۵را کشت و اسیران و غنایم بسیار گرفت، و پس از ھا  آن از
 ٢بازگشت.

                                                 
 )۲/۱۵۷)؛ زاد المعاد (۶۲۶ -۲/۶۲۳سیره ابن ھشام ( ١
 ۳۳ص  ،)، تلقیح فھوم اھل االثر۲/۲۳۳رحمه للعالمین ( ٢



 

 

 فتح مکه

 ،گوید: این بزرگترین فتحی است که خداوند بوسیله آن دین، پیامبر می ابن قیم
لشکر و حزب خود را که حامل امانت او بودند، عزت بخشید و با ھمین فتح بود که 
خداوند، خانه خود و شھری را که مرکز ھدایت جھانیان قرار داده است، از چنگال کفار 
و مشرکین نجات داد. این فتح، چنان با عظمت بود که آسمانیان آن را به یکدیگر 

ن را بر فراز جوزاء، برافراشتند و درپرتو این عزت آھای  دادند و خیمه می بشارت
پیروزی بزرگ بود که مردم گروه گروه به دین خدا درآمدند و زمین، غرق در نور و 

 ١روشنایی شد.

 انگیزه فتح مکه
پیشتر یادآوری کردیم که در یکی از بندھای صلح حدیبیه نوشته شده بود ھرکس 

 د، آزاد است و نیز ھرکس بخواھددوست داشته باشد در عھد و پیمان محمد درآی
تواند ھم پیمان قریش گردد. براساس این قرارداد، ھم پیمانان ھر گروه، به مثابه  می

د؛ لذا تعدی و تجاوز به ھم پیمانان ھر گروه، به مآ می جزئی از ھمان گروه بحساب
 معنای تعدی و تجاوز به خود آن گروه قلمداد گردید. براساس این بند از صلحنامه

و بدین پیمان دوستی بستند و بنی بکر با قریش، ج طایفه خزاعه با پیامبر ،حدیبیه
ای  هاز ناحیه یکدیگر آسوده خاطر شدند؛ زیرا بین این دو قبیله، دشمنی دیرین سان

وجود داشت که با آمدن اسالم و بسته شدن قرارداد حدیبیه، این دو طایفه از ناحیه 
د و انتقام نر تصمیم گرفتند از این فرصت استفاده کنھمدیگر، ایمن شدند. اما بنوبک

را بگیرند. نوفل بن معاویه با جماعتی از بنی بکر در ماه شعبان سال شان شته گذ
 در آن شب افراد طایفه خزاعه در کنار .ھشتم ھجری شبانه به خزاعه حمله کرد

اطراق کرده بودند. بنی بکر تعدادی از مردان خزاعه را کشتند » وتیر«بنام ی ھا چشم
بنی بکر اسلحه رسانیدند و حتی تعدادی از مردان قریش با بنی بکر به و قریش نیز 

به گمان خودشان از تاریکی شب استفاده کرده بودند. ھا  آن علیه خزاعه جنگیدند؛

                                                 
 )۲/۱۶۰زادالمعاد ( ١
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ند. و چون به آنجا رسیدند، بنوبکر گفتند: مردان خزاعه مجبور شدند به حرم پناه ببر
ای نوفل! به زمین حرم داخل شده ایم؛ از خدا بترس. آن وقت بود که نوفل گفت: 
امروز خدایی نیست! ای بنی بکر اینک انتقام عزیزانتان را بگیرید! شما که در حرم 

مردان خواھید دست از خونخواھی عزیزان خود بردارید؟!  می کنید، پس چرا می دزدی
ی و منزل یکی از موالی خود که عخزاعه وارد مکه شدند و به خانه بدیل بن ورقاء خزا

رافع نام داشت، پناھنده شدند. عمرو بن سالم خزاعی با سرعت به سوی مدینه حرکت 
را در  ج کرد و ھمچنان رفت تا به مدینه رسید. و یک راست به مسجد رفت و پیامبر

 ه بود.حالی دید که وسط مردم نشست
از این قرار است: اش  ایستاد و اشعاری خواند که ترجمه ج عمرو روبروی پیامبر

 ١کنم. می پیمان ما و پیمان پدران پیشین او را یاد آوری ج پروردگارا! من به محمد«
 وانگھی ما مسلمان شدیم و دست از یاری شما نکشیدیم. ٢شما، فرزند بودید و ما پدر.

بندگان خدا را به  ،اینک ما را قاطعانه یاری ده و برای این کار خداوند، ھادی شما باشد؛
کمک بخواه تا به یاری ما بیایند. رسول خدا، در میان کسانی است که برای جنگ 

رود. اگر  می کمال باالھای  درخشد و به قله می و او مانند ماه شب چھاردهاند  آماده
شود و با لشکری چون  می دگرگوناش  کوچکترین اھانت و تجاوزی به او شود، چھره

کند. قریشیان خالف وعده کردند و پیمان مورد تأکید تو را  می دریای خروشان حرکت
که من ھیچ کس اند  شکستند. و برای من در ناحیه کداء در کمین نشسته و فکر کرده

 ارا به کمک نخواھم خواند. اینان، با آن که در شرافت افراد و در توان جنگی به پای م
شبانه به ما حمله کردند. و ما را در حال رکوع و سجده » وتیر«رسند، در ناحیه  نمی

 ».کشتند
یاری !گفت: ای عمرو ج این شعر را تا آخر خواند، پیامبرگویند پس از این که عمرو 

فرمود: این ابر نشانه  ج ن ابری در آسمان ظاھر شد. پیامبرو پس از ای .داده شدی
ز بنی کعب است. گویند بدیل بن ورقاء خزاعی ھم با تنی چند انصرت و پیروزی بنی 

آمد و او را در جریان کامل ماجرا قرار داد و گفت:  ج خزاعه از مکه نزد رسول خدا
 قریش، بنی بکر را پشتیبانی کرده اند؛ و سپس به مکه بازگشت.

                                                 
 به پیمانی است که از زمان عبدالمطلب، میان خزاعه و بنی ھاشم برقرار بوداشاره  ١
 اشاره دارد به اینکه مادر عبدمناف یعنی حبی ھمسر قصی، از قبیله خزاعه بوده است ٢
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 مالقات ابوسفیان با پیامبر به قصد تجدید پیمان
ھم پیمانش، نیرنگ محض و عھدشکنی آشکاری بود و  شکی نیست که کار قریش و

به ھیچ وجه قابل توجیه نبود. بنابراین قریش خیلی زود متوجه خیانتشان شدند و 
ازعواقب خطرناک آن به ھراس افتادند. با تشکیل شورای مشورتی، تصمیم گرفتند 

دید کند. پیمان صلح را تج ابوسفیان را به نمایندگی از قریش به مدینه بفرستند تا
یارانش را از اقدام قریش برای جبران خیانتش، باخبر ساخت و ،پیشاپیش ج پیامبر

بینم که ابوسفیان، نزد شما آمده تا پیمان صلح را استوار کند و بر  می گویا«فرمود: 
طبق تصمیم انجمن مشورتی قریش، ابوسفیان عازم مدینه شد. در  .»فزایدیمدت آن ب

ن به بدیل بن ورقاء برخورد کرد که از مدینه برمی گشت. بین راه، در منطقه عسفا
آیی؟ بدیل گفت: گشتی در بنی خزاعه زدم و داخل صحرا  می پرسید: بدیل! از کجا

آیی؟ بدیل گفت: خیر. ابوسفیان، حدس زده  نمی بودم. ابوسفیان پرسید: از نزد محمد
بوسفیان با خود گفت: آید. لذا ھمین که بسوی مکه رفت، ا می بود که بدیل از مدینه

خرما خورده است. لذا به جایی رفت که بدیل ھای  اگر به مدینه رفته باشد، شترش دانه
با خودش  ؛. در آن ھسته خرما دیدافتشترش را خوابانده بود و پشکل شترش را شک

 آید! می گفت بخدا سوگند که بدیل از نزد محمد
حبیبه رفت. ابوسفیان به راھش ادامه داد تا به مدینه و به خانه دخترش ام 

ام حبیبه تشک را جمع کرد! ابوسفیان گفت:  اما بنشیند، ج خواست روی تشک پیامبر
دخترم! نفھمیدم من قابل آن نیستم که روی تشک بنشینم یا تشک قابل آن نبود که 

انداز رسول خداست و تو، مردی مشرک من روی آن بنشینم؟ ام حبیبه گفت: این، زیر
بنشینی. ابوسفیان گفت: به  ج ندارم که تو روی زیرانداز پیامبرو نجس ھستی! دوست 

شری دامنگیر تو شده است. سپس از آن جا  ای، هخدا قسم پس از اینکه از من جدا شد
و پاسخی به ا ج و با ایشان صحبت کرد. اما پیامبررفت  ج بیرون شد و نزد پیامبر

 رفت و از او خواست تا میانجیگری کند. ابوبکر گفت: من این کار را سنداد. نزد ابوبکر
رفت و از او خواست که با رسول خدا حرف بزند. عمر گفت: آیا  سکنم، نزد عمر نمی

من، سفارش شما را نزد رسول خدا بکنم؟! به خدا قسم اگر ھیچ ھمدستی جز 
نیز  لرفت. فاطمه سود! آنگاه به خانه علیمورچگان نیابم با شما جھاد خواھم نم

خزید. به  می آنجا حضور داشت و حسن بن علی، کودکی بود که میان دست و بال آنان
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علی گفت: تو از لحاظ خویشاوندی از ھمه به من نزدیکتری و اکنون برای حاجتی 
 سو انتظار ندارم که دست خالی برگردم؛ برایم نزد محمد سفارش کن. علیام  هآمد

توانیم  نمی تصمیمی بگیرد، ما ج گویی وقتی رسول خدا می بر تو! چهگفت: وای 
 درباره آن حرفی بزنیم!

توانی به این پسرت  می ابوسفیان به فاطمه نگاه کرد و گفت: ای دختر محمد! آیا
دستور دھی که ما را امان دھد و برای ھمیشه سرور و ساالر عرب باشد؟! فاطمه گفت: 

او آنقدر سن و سال ندارد که بتواند کسی را پناه دھند؛ وانگھی ھیچ  به خدا سوگند،
بینم که  می دھد. ابوسفیان گفت: ای ابوالحسن! نمی کسی را پناه ،کس علیه رسول الله

 سست؛ تو برای من خیرخواھی کن. علیھمه کارھا بر من دشوار و سخت شده ا
فید باش؛ ولی به ھرحال تو رسد که برایت م نمی گفت: به خدا قسم، کاری به فکرم

ساالر بنی کنانه ای؛ برخیز و میان مردم برو و امان بخواه و سپس به سرزمین خود 
 بازگرد.

 داشته باشد؟ علی گفت: گمانای  هکنی این کار فاید می ابوسفیان گفت: فکر
کنم ولی چاره دیگری برای تو سراغ ندارم. ابوسفیان در مسجد برخاست و گفت:  نمی

ان گفتند: چه خبر؟ آنگاه به مکه بازگشت. قریشی ام. هم، به شما پناھنده شدای مرد
) رفتم و با او صحبت کردم، ولی به من پاسخی نداد؛ سپس نزد ج (گفت: نزد محمد

پسر ابو قحافه رفتم و از او ھم خیری ندیدم؛ سپس نزد عمر بن خطاب رفتم و دیدم 
بود و به کاری تر  رفتم، از ھمه مالیم دشمنان ماست؛ آنگاه نزد علیترین  که سرسخت

دارد یا خیر؟ گفتند: به ای  هدانم فاید نمی مرا راھنمایی کرد که انجام دادم به خدا قسم
ھم و چنان کردم، چه کاری تو را راھنمایی کرد. گفت: دستور داد میان مردم پناه بخوا

ن مرد تو را مسخره تأیید کرد؟ گفت: خیر. گفتند: وای بر تو، آ ج گفتند: آیا محمد
نخواھد داشت. گفت: به خدا سوگند راھی جز این ای  هکرده است و این کار، فاید

 نیافتم.

 آماده باش جنگی و تالش برای حفاظت اطالعات
سه روز پیش از گزارش پیمان شکنی قریش،  ج ه رسول خدادر روایت طبرانی آمد

د و کسی از این موضوع با خبر به عایشه دستور داد که جھاز سفر ایشان را آماده کن
بر عایشه وارد شد و گفت: دخترم! این آمادگی  سنشود. در این حال بود که ابوبکر
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گفت: به خدا اکنون  سدانم! ابوبکر نمی برای چیست؟ عایشه گفت: سوگند به خدا
، قصد کجا را دارد؟! عایشه گفت: به خدا ج ت جنگ با رومیان نیست، پس پیامبروق

صبح روز سوم عمرو بن سالم خزاعی با چھل سوار آمد و آن شعرش را  خبر ندارم،
خواند. پس از آن مردم متوجه عھد شکنی قریش شدند؛ بعد از او بدیل آمد و سپس 

دستور داد  ج ابوسفیان. در نتیجه مردم از پیمان شکنی قریش باخبر شدند. پیامبر
ست و چنین دعا کرد: مردم آماده شوند و به مردم اعالم کرد که عازم مکه ا

پروردگارا! جاسوسان و اخبار را از قریش مخفی بدار تا ناگھانی وارد سرزمینشان «
داشتن قصد عزیمت به مکه،  شویم و غافلگیرشان سازیم! ھمچنین به خاطر مخفی نگه

» بطن اضم«نفر به فرماندھی ابی قتاده بن ربعی به  ۸۰متشکل از ای  هسری ج پیامبر
 »و ذی مروه فرستاد. در بین ذی خشب

در ماه رمضان سال ھشتم ھجری این سریه را گسیل نمود تا مردم  ج رسول خدا
نیز این گونه گزارش دھند. ابی ھا  فکر کنند پیامبر آھنگ آن منطقه را دارد و جاسوس

 ج رفت و در آن جا به او خبر رسید که رسول خدا ،قتاده تا جایی که مأمور شده بود
 ١لذا برگشت و به رسول خدا پیوست.عازم مکه است؛ 

به آنان  را ج به قریش نوشت تا خبر حرکت رسول خدای ھا نام حاطب بن ابی بلتعه
تعیین کرد تا آن نامه را به ای  هبدھد. وی نامه را به زنی داد و برایش دستمزد و جایز

د از قریش برساند. آن زن، نامه را در گیسوانش پنھان نمود و راھی مکه شد؛ خداون
علی و مقداد را مأمور کرد  ج ن کار حاطب قرار داد. لذا پیامبرآسمان پیامبر را در جریا

روضه خاخ برسید و در آن جا به که آن زن را تعقیب و دستگیر کنند و فرمود: بروید تا

                                                 
در ھمین سریه مسلمانان به عامر بن أضبط برخوردند که به مجاھدان با تحیت اسالم، سالم کرد.  ١

را به خاطر اختالفات شخصی که بین آن دو بود، کشت و وسایلش را اما محلم بن جثامه او 
به کسی که به شما «سوره نساء را نازل کرد؛ یعنی:  ۹۴برداشت. و در ھمین مورد خداوند، آیه 

بنابراین مسلمانان محلم را نزد رسول خدا آوردند تا آن » سالم کرده نگویید: مؤمن نیستی

ایستاد. پیامبر گفت:  ج خواھد. وقتی در محضر پیامبربرایش از خداوند آمرزش ب ج حضرت
پروردگارا محلم را نیامرز و این را سه بار تکرار نمود. محلم در حالی از آنجا رفت که اشکش را با 

برای  ج گوید: قوم و قبیله محلم بر این باورند که رسول خدا می کرد. ابن اسحاق می لباسش پاک
 )۲/۶۲۶) و سیره ابن ھشام (۲/۱۵۰او طلب مغفرت کرده است. نگا: زادالمعاد (
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یابید که حامل نامه حاطب به قریش است؛ علی و مقداد، به سرعت،  می زنی را
در ھمان جا زن را یافتند! نخست با او مدارا کردند و به او انشان را تاختند تا باس

نیست. وسایلش را بازرسی کردند؛ ی ھا نام است؟ گفت: با منی ھا نام گفتند: با تو
گوید و قطعا به  نمی دروغ ج فت: به خدا سوگند که ھرگز پیامبرچیزی نیافتند. علی گ

کنیم. آن  می یا تو را برھنه و تفتیشما دروغ نگفته است. به خدا سوگند یا نامه را بده 
گفت: از من روی بگردان؛ وقتی علی صورتش را برگرداند، آن  و زن جدیت علی را دید

نامه را گرفتند و بازگشتند و ،زن از بین گیسوانش نامه را بیرون آورد و به او داد. آن دو
بن ابی بلعته به بود: (از حاطب آمده کردند. در نامه چنین  ج پیامبرنامه را تسلیم 

 ،ج قریش) و در آن قریش را در جریان حرکت رسول خدا قرار داده بود. رسول خدا
حاطب را احضار کرد و گفت: این، چیست؟ حاطب گفت: ای رسول خدا! عجله نکن، 

و دینم را تغییر نداده ام  هسوگند به خدا من به خدا و رسولش ایمان دارم و مرتد نشد
ر میان قریش ھستند و خویشاوندی که مرا حمایت کند، ندارم. لذا دام  هام؛ اما خانواد

را مورد حمایت قرار دھند. ام  هخواستم بدین وسیله دستی به آنان داده باشم تا خانواد
گفت: ای رسول خدا! اجازه بده گردنش را بزنم. زیرا به خدا و رسولش خیانت  سعمر

در جنگ بدر شرکت داشته است؛  او«فرمود:  ج کرده و منافق شده است. رسول خدا
خواھید  می دانی؟ خداوند، به اھل بدر، نظر کرده و فرموده است: ھرچه می تو چه

آنگاه اشک در چشمان عمر حلقه زد و گفت: خدا و ». بکنید که من، شما را بخشیده ام
 ١رسولش داناترند.

قریش، ناتوان کرد ھا را از رساندن اخبار سپاه اسالم به  بدین سان خداوند، جاسوس
 را بست تا خبر عزیمت سپاھیان مسلمان به قریش نرسد.ھا  و تمام روزنه

 حرکت سپاه اسالم به سوی مکه
از مدینه به قصد مکه  ج تم ھجری، رسول خدادر دھم ماه مبارک رمضان سال ھش

کردند و ابورھم  می خارج شد؛ در حالی که ده ھزار تن از صحابه، ایشان را ھمراھی
ری را در مدینه به عنوان جانشین تعیین نمود. وقتی به جحفه یا فراتر از آن غفا

رسیدند، به عباس بن عبدالمطلب برخوردند که با اھل و عیالش مسلمان شده و راه 

                                                 
 )۲/۶۱۲) و (۱/۴۲۲نگا: صحیح بخاری ( ١
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پسر عمویش  ج وقتی به ابواء رسیدند، رسول خدا ھجرت را درپیش گرفته بودند.
آزار ھا  آن بی امیه را دید و از آنجا که ازعبدالله بن ااش  ابوسفیان بن حارث و پسر عمه

گفت: چنین نباشد که پسر  ج ن روی گرداند. ام سلمه به پیامبرزیادی دیده بود، از آنا
نیز به ابوسفیان بن حارث گفت: از  سباشند. علیتر  عمو و پسر عمه ات از ھمه بدبخت

دران یوسف به یوسف روبرو به نزد پیامبر برو و به ایشان ھمان سخنی را بگو که برا

ْ تَ ﴿ گفتند: ِ ٱقَالُوا ُ ٱلََقۡد َءاثََرَك  �َّ یعنی:  .]۹۱یوسف: [ ﴾٩١َ�  َِٔعلَۡيَنا �ن ُكنَّا لََ�ِٰ�  �َّ
در » ا کار بودیمتو را بر ما برتری داده است و ما بی گمان خط ،سوگند به خدا که خداوند«

بھتر از جواب ایشان داده  جوابی ،حاضر نخواھد بود که کسی ج این صورت پیامبر
 باشد.

ھمان جوابی را داد که یوسف در پاسخ  ج فیان نیز چنین کرد و پیامبرابوس

ۖ ٱَ� َ�ۡ�ِ�َب َعلَۡيُ�ُم ﴿ برادرانش گفته بود: ُ ٱَ�ۡغفُِر  ۡ�َۡوَم رَۡحُم  �َّ
َ
ِٰ�ِ�َ ٱلَُ�ۡمۖ َوُهَو أ  ل�َّ

توبیخی نسبت به شما در میان نیست.  امروز، ھیچ سرزنش و«یعنی:  .]۹۲یوسف: [ ﴾٩٢
 ».بخشاید و او مھربانترین مھربانان است می خداوند، شما را

 قسم« ابوسفیان بن حارث ھم شعری خواند که بخشی از آن بدین شرح بود:
کشیدم تا سپاه کفر بر سپاه محمد پیروز  می خورم آنگاه که من پرچمی را به دوش می

سرگشته و  شب یھا تاریکی شب گردی بودم که درمسافر گردد، بدون شک ھمچون 
اما اکنون، وقت آن رسیده که مرا ھدایت کنند و من نیز ھدایت شوم. مرا  حیران است.

ھدایتگری، جز نفس خودم، ھدایت کرد و ھمان کسی مرا به راه خدا، ھدایت و 
 .»مراھنمایی نمود که من، او را از ھر دری رانده بود

تو مرا از ھر دری «زد و گفت: اش  رسید، پیامبر دستی به سینهوقتی به این جا 
 ١».راندی

                                                 
از روی شرم  اش، ابوسفیان بن حارث، از آن پس مسلمان خوبی شد. وی، به خاطر عملکرد گذشته ١

و را دوست داشت و به بھشتی ا ج برد. رسول اکرم نمی باال ج و حیاء سر خود را نزد رسول خدا
فرمود: امیدوارم که جایگزین خوبی برای حمزه باشد وی ھنگام اش  بودن اوگواھی داد و درباره

به خدا سوگند ھیچ سخن  ام، همرگش چنین گفت: بر من نگریید؛ زیرا از آن زمان که مسلمان شد
 )۲/۱۶۲زادالمعاد ( ام. هاشتباھی بر زبان نراند
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 سپاه اسالم در مرالظهران
پیامبر و یارانش در حالی که روزه داشتند، به راھشان ادامه دادند تا اینکه به کرید 

را گشود و مسلمانان اش  روزه ج رسیدند. پیامبر -غسفان و قدیدچشمه آبی میان –
 ١د.نیز افطار کردن

رسیدند  -آنگاه به رفتن ادامه دادند تا اینکه شبانگاھان به مرالظھران وادی فاطمه
دستور داد که ھرکسی آتشی روشن کند. بنابراین در ده  ج و اطراق کردند. رسول خدا

را به ریاست  سعمر بن خطاب ج ، آتش روشن شد و در آن شب پیامبرھزار نقطه
 گماشت. اننگھبان

 ج در محضر پیامبر خداابوسفیان بن حرب 
 الظھران، شتر رسول خداپس از بار انداختن مسلمین در مر ج عباس عموی پیامبر

بر برساند تا پیش از یا بیابانگردی را بیابد که به قریش خ کشتا شاید ھیزم  را سوار شد
به مکه، بیرون بیایند و از ایشان امان بطلبند. ابوسفیان برای کسب  ج ورود پیامبر

شد. یک بار با حکیم بن حزام و بدیل بن ورقاء  می از اخبار، پیاپی از مکه خارج اطالع
برای کسب خبر بیرون آمده بودند و در آن اطراف مشغول گشت زنی بودند تا شاید 

سوار بودم که  ج گوید: بخدا من بر شتر پیامبر می مطالبی به دست آورند؛ عباس
 زد؛ ھر دو به مکه باز می دیل بن ورقاء حرفناگھان صدای ابوسفیان را شنیدم که با ب

 گشتند. می
 بدیل ام، هگفت: ھرگز اردوگاه و آتشی به بزرگی آتش امشب ندید می ابوسفیان

را به جنب و ھا  آن که جنگ بر ایشان گران آمده واند  مردم خزاعهھا  این گفت: می
ن است که چنین گفت: خزاعه کوچکتر و کمتر از ای می ابوسفیان جوش انداخته است.

 اردوگاه و آتشی داشته باشد.
گوید: صدای او را شناختم و گفتم: ابوحنظله! تویی؟ او نیز صدای مرا  می عباس

شناخت و گفت: ابوالفضل تویی؟ گفتم: آری! پرسید: پدر و مادرم، فدایت؛ چه شده 
ا، است؟ گفتم: این رسول خداست که با مسلمانان بسوی شما آمده است، به خدا فرد

زند. پشت  می وای به حال قریش است. گفتم: به خدا اگر به تو دست یابد، گردنت را

                                                 
 )۲/۶۱۳بخاری ( ١
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ببرم و از او برایت امان بگیرم.  ج شتر سوار شو تا تو را نزد پیامبرسرم بر ھمین 
بردم و از کنار ھر  می ابوسفیان سوار شدو دو رفیقش به مکه بازگشتند. و من او را

دیدند که  می را ج یدند: کیستی؟ و چون شتر رسول خداپرس می گذشتم، می آتشی که
سوار بر شتر اوست تا آنکه به کنار  ج گفتند: عموی رسول خدا می سوارم، من بر آن

 را ابوسفیان و آتش عمر بن خطاب رسیدیم. پرسید: این کیست؟ و چون نزدیک آمد
ا را شکر که تو ابوسفیان است! خد ،گفت: این، دشمن خدا بر شتر دید،پشت سرم سوار 

دوید و من  ج را بدون عھد و پیمان در اختیار ما قرار داد! آنگاه به سوی خیمه پیامبر
ھم شتر را به تاخت و تاز درآوردم و از او سبقت گرفتم و از شترم پایین پریدم و نزد 

اینک ابوسفیان بدون ھیچ  !نیز وارد شد و گفت: ای رسول خدا سررفتم. عم ج پیامبر
گوید: به پیامبر  می رطی در اختیار ماست؛ اجازه بده گردنش را بزنم. عباسقید و ش

را به آغوش گرفتم و گفتم: به خدا امشب  ج گفتم: من او را پناه دادم و سر پیامبر
برای کشتن ابوسفیان،  سکسی جز من ھم سخن پیامبر نخواھد شد. وقتی دیدم عمر

به خدا اگر ابوسفیان از خاندان عدی بن  کند، گفتم: ای عمر آرام باش؛ می زیاد اصرار
دانی از خاندان و بزرگان  می گفتی! ولی چون نمی بود، چنین می کعب (خاندان عمر)

گفت: عباس! آرام بگیر؛ به خدا سوگند  سگویی. عمر می بنی عبد مناف است، چنین
تر  روزی که مسلمان شدی، اسالم آوردن تو برایم، از اسالم آوردن پدرم خطاب محبوب

اسالم آوردن تو را بیشتر از اسالم آوردن خطاب  ج دانستم که پیامبر می ود؛ زیرا منب
بر و فردا فرمود: عباس! او را نزد خودت ب ج دارد. در این ھنگام پیامبر می دوست

او نزد  با گوید: او را به خیمه خودم بردم و صبح زود می صبح او را نزد من بیاور. عباس
آن نرسیده که یقین کنی  ھنوز ھم وقت !وای بر تو«او را دید و فرمود:  .رفتم ج پیامبر

گفت: پدر و مادرم فدایت! چقدر بزرگوار، بردبار و  ؟»معبود برحقی جز الله نیست
بود تا  می کنم اگر معبود دیگری می ده پیوند خویشاوندی ھستی! گمانمراعات کنن

وای بر تو ھنوز وقت آن نرسیده «فرمود:  ج ای من کاری کرده بود! باز پیامبرکنون بر
ابوسفیان گفت: پدر و مادرم فدایت، چقدر » که یقین کنی من رسول خدا ھستم!؟

تی!؟ ھنوز ھم شکی در دلم وجود بردبار، کریم و رعایت کننده پیوند خویشاوندی ھس
گوید: گفتم: وای بر تو، قبل از آن که گردنت را بزنند، مسلمان شو و  می دارد. عباس

در این  ؛رسول خداست )ج( و محمد گواھی بده که معبود بر حقی جز الله نیست
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گوید: به پیامبر  می ھنگام ابوسفیان مسلمان شد و شھادتین بر زبان جاری کرد. عباس
م: ای رسول خدا! ابوسفیان مردی است که فخر فروشی را دوست دارد؛ برای او گفت

امتیازی قایل شو. فرمود: آری، ھرکسی داخل خانه ابوسفیان شود، در امان است. و 
ھرکس در خانه خود را به روی خود ببندد، در امان است و ھرکس وارد مسجد الحرام 

 شود، در امان است.

 مرالظهران به سوی مکهحرکت سپاه اسالم از 
 ج ماه رمضان سال ھشتم ھجری، پیامبر ۱۷صبح ھمان روز یعنی روز سه شنبه 

مرالظھران را به قصد مکه ترک گفت و به عباس دستور داد که ابوسفیان را در تنگه و 
د و او، آنان را ببیند. عباس نکنار پیچ کوه نگه دارد تا سپاھیان الھی از جلویش بگذر

کردند؛ ھر  می خود عبورھای  گوید: قبایل با پرچم می ر را کرد. عباسنیز ھمان کا
گفتم: (مثال)  می گفت: این کدام قبیله است و من می گذشت، ابوسفیان می کهای  هقبیل

از کدام ھا  این پرسید: می گفت: مرا با سلیم کاری نیست و می این، بنی سلیم است. او
گفت: مرا با مزینه کاری نیست! تا این  می نه و اوگفتم: از بنی مزی می قبیله اند؟ و من

پرسید: این  می گذشت مگر این که ابوسفیان نمیای  هکه قبایل تمام شدند. ھیچ قبیل
گفت: مرا با این قبیله کاری نیست تا این  می کردم، می کدام قبیله است و چون معرفی

به زره و  سراپا آنان، ؛آمد مھاجرین و انصار بود،و به ھمراه با پرچم سبز  ج که پیامبر
شد و بس؛ ابوسفیان سخت شگفت زده  می بودند وفقط چشمانشان دیدهمجھز اسلحه 

ھا کیستند!؟ گفتم: این رسول خداست که  این !شد و گفت: سبحان الله! عباس
 مھاجرین و انصار ھمراه اویند. گفت: کسی در برابر اینان تاب مقاومت ندارد.به خداای

ات بسیار بزرگ شده است. گفتم: ساکت؛ این، پیامبری و  پادشاھی برادرزادهابوالفضل! 
نبوت است، نه پادشاھی. گفت: پس نبوت ھم خوب است. پرچم انصار به دست سعد 

 ،گفت: امروز روز کشتار و انتقام است امروز ،بن عباده بود که چون به ابوسفیان رسید
 ج وار و زبون خواھد شد. چون پیامبرشود و امروز قریش، خ می شکسته ھا حرمت ھمه

فرمودند:  ج به ابوسفیان رسید، گفت: ای رسول خدا! نشنیدی سعد چه گفت؟پیامبر
را بازگفت. عثمان و عبدالرحمن بن عوف ھم  سسخنان سعد ،ابوسفیان؟چه گفت

گفتند: ای رسول خدا! از ناحیه سعد نگرانیم؛ مبادا قریش را به کینه توزی وادارد! 
فرمود: ای ابوسفیان، امروز روز مھر و محبت است و امروز روزی است که  ج پیامبر
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دارد و امروز روزی است که در آن کعبه مورد احترام  می خداوند در آن قریش را گرامی
 گیرد. می قرار

گرفت و به پسرش قیس داد و چنین  سرا فرستاد و پرچم را از سعد آنگاه کسی
د گرفته شود، اما ھمچنان به دست خانواده وی صالح دید که پرچم ھرچند از سع

 داد. سکه پرچم را به زبیراند  باشد. برخی ھم گفته

 رؤیت ناگهانی سپاه اسالم توسط قریش
به او گفت: بشتاب و  ساز برابر ابوسفیان گذشت، عباس ج بعد از این که پیامبر

ای قریش! این محمد  :قومت را نجات بده! ابوسفیان با سرعت وارد مکه شد و فریاد زد
است که با سپاھیان مقاومت ناپذیر به سوی شما آمده است؛ ھرکس به خانه ابوسفیان 
برود، در امان است. ھند بنت عقبه برخاست و موی سبیل ابوسفیان را گرفت و گفت: 
 این مرد بی خیر و چاق را بکشید که بدترین سرکرده و رییس است! و ابوسفیان

ا را فریب ندھد؛ مواظب جان خود باشید. با چنان لشکری آمده گفت: این زن، شم می
که شما را یارای رویارویی با آن نیست. ھرکس به خانه ابوسفیان برود، در امان است. 

کند!؟ گفت: ھرکس در خانه  می گفتند: خداوند تو را بکشد؛ خانه تو چه دردی از ما دوا
لحرام شود، در امان است. مردم از خود را ببندد، در امان است و ھرکس وارد مسجدا

 ھایشان و مسجدالحرام پراکنده شدند. اطراف وی به سوی خانه
 ل و اوباش قریش را جمع کردند و گفتند: این جماعت را جلوذتعدادی از ارا

اندازیم؛ اگر امتیازی نصیب قریش شد که ما با آنان ھستیم و اگر کشته شدند، ھر  می
! بدین ترتیب سبک سران و سفیھان قریش، پیرامون عکرمه آنچه بخواھند، خواھیم داد

بن ابی جھل و صفوان بن امیه و سھیل بن عمرو، در خندمه جمع شدند تا با مسلمانان 
مردی از بنی بکر به نام حماس بن قیس نیز حضور داشت که از ھا  آن بجنگند. در بین

ای چیست؟ گفت: خودم را کرد. زنش از او پرسید: این آمادگی بر می پیش سالح آماده
تواند با  نمی ت: به خدا کسیکنم تا با محمد و یارانش مقابله کنم. زنش گف می آماده

را برای خدمت ھا  آن کند. گفت: امیدوارم بتوانم برخی از بلهو یارانش مقا )ج (محمد
، کاگر ھمین امروز بیایند، مھم نیست و وحشتی ندارم، این«تو بیاورم! سپس گفت: 

 کامل است: یک نیزه بلند و یک شمشیر دو لبه که خیلی زود از نیام کشیدهمن ه اسلح
 . این مرد، از جمله کسانی بود که در خندمه گرد آمده بودند.»شود می
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 سپاه اسالم در ذی طوی
به راھش ادامه داد تا به ذی طوی رسید و سرش را از روی تواضع به  ج پیامبر

درگاه خدا، به خاطر لطفی که خداوند، از بابت این فتح، بدیشان عنایت کرده بود، چنان 
کرد. در ھمان جا  می به زیر افکنده بود که ریش مبارک با جھاز شترش، تماس پیدا

فرماندھی  سارد مکه شوند. خالد بن ولیدسپاھیانش را تقسیم کرد تا از نقاط مختلف و
قبایل اسلم، سلیم،  افراد ،لشکر جناح راست سپاه را به عھده داشت و در این قسمت

مزینه، جھینه و تعدادی دیگر از قبایل عرب بودند. پیامبر به او دستور داد که از قسمت 
ما شوند، آنان را اگر افراد دشمن خواستند مانع ورود ش«پایین مکه وارد شود و فرمود: 

زبیر بن عوام فرماندھی سمت چپ را به ». دیدرو کنید تا کنار کوه صفا به ما ملحق شو
به او دستور داد که از  ج به دست او بود. پیامبر ج عھده داشت و پرچم رسول خدا

باالی مکه از کداء وارد شود و به او دستور داد که پرچم خود را بر فراز تپه حجون 
سازد و به جای دیگری نرود تا پیامبر به آن جا برسد. ابوعبیده نیز فرمانده برافراشته 

به او دستور داد میانه وادی مکه را در پیش  ج افراد پیاده و بی اسلحه بود. پیامبر
 بپیوندد. ج آن حضرتبگیرد تا به 

 ورود سپاهیان اسالم به مکه
که شدند و تنھا خالد بن سپاه اسالم، مطابق مأموریت خود وارد مھای  تمام دسته

کرز بن جابر فھری و ی ھا نام ولید مجبور به درگیری با مشرکین شد و دو نفر به
خنیس بن خالد بن ربیعه از گروه او دور مانده و از راه دیگری رفته بودند؛ در نتیجه 
کشته شدند. اما سفیھان قریش در خندمه با خالد روبرو شدند که پس از لحظاتی زد و 

نفر از مشرکین کشته شدند و شکست خوردند و حماس بن قیس که برای  ۱۲ خورد،
گریخت و به اش  کرد، شکست خورد و به خانه می جنگ با مسلمین اسلحه آماده

ھمسرش گفت: درب را ببند. زنش، پرسید: آن ھمه ادعایت چه شد؟! وی در پاسخ 
صفوان و عکرمه چگونه دیدی که  می روز حادثه خندمه را از نزدیکتو اگر «گفت: 

 گریختند و مسلمانان با شمشیرھایشان به مقابله ما آمدند و دست و پاھا و سرھا را قطع
کردی آن زد و خوردی را که آنجا فقط صدای غرش  می کردند و اگر مشاھده می

شد، یک  می رسید و تنھا ھمھمه جنگجویان شنیده می قھرمانان از پشت سر به گوش
 !»آوردی نمی ، بر زبانننش و نکوھش مکلمه ھم برای سرز
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ھای  و خیابانھا  پیش رفت و وارد مکه شد و پس از پشت سر نھادن کوچه سخالد
نیز به پیش رفت تا روی تپه حجون  سپیوست. زبیر ج مکه در کوه صفا به پیامبر

 ج جا برای رسول خدار محل مسجد فتح نصب نمود و در آنرا د ج پرچم رسول خدا
 آمد. ج و ھمان جا ماند تا رسول خداکرد  ابرپای  هقب

 به مسجدالحرام ج ورود پیامبر
 برخاست و در حالی که مھاجرین و انصار در چھار طرفش حرکت ج پیامبر

کردند، ھمچنان رفت تا وارد مسجدالحرام شد و حجراالسود را استالم نمود و پس  می
زد که در اطراف کعبه  می بتی ۳۶۰که در دست داشت، به  با کمانی ،از طواف خانه

ۚ ٱَوزََهَق  ۡ�َقُّ ٱَوقُۡل َجآَء ﴿ فرمود: می در آن اثنا ج وجود داشت. رسول خدا إِنَّ  ۡلَ�ِٰطُل
حق آمد و باطل رفت، زیرا باطل، ھمیشه از «یعنی:  .]۸۱اإلسراء: [ ﴾٨١َ�َن زَُهوٗقا  ۡلَ�ِٰطَل ٱ

 .»بین رفتنی است

 .]۴۹سبأ: [ ﴾٤٩َوَما يُعِيُد  لَۡ�ِٰطُل ٱَوَما ُ�ۡبِدُئ  ۡ�َقُّ ٱقُۡل َجآَء ﴿
تواند(نقش  می تواند انجام دھد و نه می راای  هحق آمد و باطل، نه کار تاز«یعنی: 

 ».گیردبرا از سر  اش) گذشته

 سوار بر ناقه خویش طواف ج افتاد. پیامبر می ھا، یکی پس از دیگری به زمینبت
و به طواف اکتفا نمود. آنگاه عثمان بن طلحه را  احرام نبسته بود اثناکرد و در آن  می

 ج به حضور خواست و کلید کعبه را از او گرفت و دستور داد درب را گشودند. پیامبر
واردکعبه شد و در درون کعبه عکس ابراھیم و اسماعیل را مشاھده کرد که آنان را در 

خدا آنان «فرمود:  ج بودند. رسول خدا تیر به تصویر کشیدهھای  حال فالگیری با چوبه
 .»تیر فال نگرفته اندھای  را بکشد؛ بخدا قسم که ابراھیم و اسماعیل، ھرگز با چوبه

در خانه خدا کبوتری را دید که از چوب ساخته شده بود؛ آن را با دست  ج رسول خدا
 را نابود کنند.ھا  و مجسمه خود شکست و دستور داد که تصویرھا

 و ایراد سخنرانی در برابر قریش ج ن رسول خدانمازگزارد
خانه کعبه را بستند؛ اسامه و بالل نیز ھمراه ایشان بودند.  بدر ج آنگاه پیامبر

به سمت دیواری که روبروی درب بود رفت،تا این که به اندازه سه ذراع با  ج پیامبر
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سمت چپ و و ستون در ددیوار فاصله داشت و طوری ایستاد که از شش رکن خانه، 
یک ستون در سمت راست و سه ستون در پشت سرشان قرار گرفت و ھمان جا نماز 

گفت. » اال الله هالله اکبر و ال ال«خواند و سپس در خانه قدم زد و در نقاط مختلف آن، 
خانه منتظر بودند. دو طرف چارچوب در  سپس درب را باز کرد؛ مردم در بیرون از

جز الله نیست؛  یمعبود بر حق«یشیان، چنین فرمود: خانه را گرفت و خطاب به قر
، و رسانیدیاری اش  بنده به یکتاست و شریک و انبازی ندارد؛ به وعده خود وفا کرد و

یا طلب مال و ای  هی احزاب را شکست داد. بدانید که ھرگونه امتیاز قبیلینھاتخود به 
قایت حاجیان. ھان، بدانید خونخواھی، زیر این دو پای من است به جز، پرده داری و س

 ھا، آن که قتل خطا، شبه عمد است و دیه مغلظه دارد: یعنی یکصد شتر که چھل نفر
 ».آبستن باشند

ای گروه قریش! خداوند نخوت جاھلیت و افتخار به پدران را از شما دور ساخته «
وت و سپس آیه سیزدھم سوره حجرات را تال» است؛ ھمه مردم از آدمند و آدم از خاک

نمود که بدین مفھوم است: (ای مردم! ما شما را از مرد و زنی (به نام آدم و حوا) 
تا یکدیگر را بشناسید؛ ھمانا ایم  و شما را تیره تیره و قبیله قبیله نمودهایم  آفریده
گاه استترین  گرامی  ).شما نزد خدا، با تقواترین شماست؛ خداوند دانا و آ

 ))کنم؟ می کنید که من با شما چگونه رفتار می رفک !ای قریشیان((سپس فرمود: 
فرمود:  ج زاده بزرگوار ما ھستی. پیامبرگفتند: رفتار نیک؛ چراکه برادر بزرگوار و برادر

م كال تثريب علي« گویم که یوسف به برادرانش گفت: می را به شماای  هھمان جمل،من«

 ».که شما آزاد ھستید امروز سرزنش و انتقامی، متوجه شما نیست؛ بروید: »اليوم

 بازگرداندن کلید خانه کعبه به کلیددار سابق آن
کعبه را در دست ھای  در مسجد نشست؛ علی در حالی که کلید ج آنگاه پیامبر

داشت، گفت: ای رسول خدا! درود بر شما: این منصب و نیز سقایت حجاج را به ما 
 ج بوده است. پیامبر سعباساین جمله، ده بسپار! در روایت دیگری آمده که گوین

 !عثمانای «به او گفت: ج پرسید: عثمان بن طلحه کجاست؟ او را فراخواندند. پیامبر
در روایت ابن سعد آمده که ». امروز روز نیکوکاری و وفاست ؛کلیدھایت را بگیربیا و 

کلید را برای ھمیشه بگیر و جز ظالمان، کسی دیگر منصب کلیدداری را از «فرمود: 
لذا شما  ؛گردانیده استاش  شما نخواھد گرفت. ای عثمان! خداوند، شما را امین خانه
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 ».ت و صحیح استفاده کنیدرسد، درس می نیز از آنچه که از بابت این خانه به شما

 اذان بالل بر بام کعبه
به بالل دستور داد که بر فراز کعبه اذان بگوید. بالل  ج وقت نماز فرا رسید. پیامبر

اذان گفت: ابوسفیان بن حرب و عتاب بن اسید و حارث بن ھشام کنار کعبه نشسته 
نماند تا این صدا را بودند. عتاب بن اسید گفت: خداوند پدرم را گرامی داشت که زنده 

دانستم که او  می بشنود و از شنیدن آن خشمگین شود. حارث گفت: به خدا قسم اگر
گویم؛ زیرا اگر  نمی کردم. ابوسفیان گفت: من چیزی می بر حق است، از او پیروی

پیش آمد و  ج دھند. پیامبر می سخن مرا به او خبرھا  حرفی بزنم، ھمین سنگریزه
با خبر شدم و برای ھر یک صحبتش را نقل کرد. حارث و عتاب  ،دیگفت: از آنچه گفت

دھیم که تو، رسول خدایی؛ به خدا سوگند کسی نزد ما نبود که  می گواھی ،گفتند
 ی ما را به تو خبر داده است.ھا حرف بگوییم

 نماز فتح یا نماز شکرانه
و ھشت  ھانی دختر ابی طالب رفت و غسل کردام  هبه خان ج در آن روز پیامبر

و چون وقت چاشت بود برخی فکر کردند که نماز ظھر را گزارده  .رکعت نماز خواند
 است؛ اما نماز فتح بود. ام ھانی در آن روز دو نفر از اقوام شوھرش را امان داد.

دھیم.  می گفت: ای ام ھانی آن کسی را که پناه دادی ما نیز امان ج پیامبر
را بکشد! اما ام ھانی درب خانه را بست ھا  آن تقصد داش سبرادرش علی بن ابی طالب

نیز پذیرفت و ھمان پاسخی را داد که  ج امان خواست؛ پیامبرھا  آن برای ج و از پیامبر
 پیشتر گذشت.

 حکم اعدام جنایتکاران
نفر از جنایتکاران بزرگ را صادر  ۹در آن روز حکم مھدورالدم بودن  ج رسول خدا

ھا رابکشید؛ این  آن یافتندکعبه ھم ھای  زیر پرده نان راآنمود و دستور داد حتی اگر
بن ابی ای بن خطل، عبدالله بن ابی سرح، عکرمه عزجنایتکاران عبارت بودند از: عبدال

نی جھل، حارث بن نفیل بن وھب، مقیس بن صبابه، ھبار بن اسود، دو کنیز ترانه خوا
آزادشده یکی از  ساره کنیز کردند. و می را ھجو ج که از این خطل بودند و پیامبر
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به قریش بود.  سفرزندان عبدالمطلب، ھمان زنی که حامل نامه حاطب بن ابی بلتعه
آورد و شفاعت او را کرد؛ لذا خونش  ج پیامبرعبدالله بن ابی سرح را عثمان نزد 

محفوظ ماند. ایشان اول سکوت کردند تا شاید کسی از صحابه بلند شود و گردنش را 
بزند. عبدالله بن ابی سرح، پیش از آن مسلمان شده و ھجرت کرده بود؛ اما مرتد شده 

جھل به  اسالمش را پذیرفتند. عکرمه ابن ابی ج مکه برگشته بود. باالخره پیامبر و به
نیز او را  ج آمد و برای او امان خواست. پیامبر ج یمن فرار کرد. ھمسرش، نزد پیامبر

امان داد. ھمسرش، به دنبال او رفت؛ عکرمه با ھمسرش به مکه بازگشت و مسلمان 
 ج نزد پیامبر ،زان کرده بود. مردیخوبی شد. ابن خطل خود را به پرده خانه خدا آوی

فرمود: او را بکش.آن شخص بازگشت و  ج ایشان داد. رسول خداآمد و این خبر را به 
ابن خطل را کشت. مقیس بن صبابه را، نمیله بن عبدالله کشت و او از پیش مسلمان 
شده بود؛ اما پس از آن مردی از انصار را کشته و مرتد شده بود و به مشرکین پیوسته 

 سداد که علی می دیدا آزاررا ش ج در مکه رسول خدا که بود. حارث، ھمان کسی بود
 او را کشت.

راھش  ،ج ل خدادختر رسوب ھنگام ھجرت زین ھبار بن اسود، ھمان کسی بود که
انداخته بود که در نتیجه جنین زینب، سقط شده بود. ھبار ای  هرا بسته و او را بر صخر

را مسلمان خوبی شد. از دو زن ترانه خوان یکی ھا  پس از فتح مکه فرار کرد و بعد
کشتند و دیگری مسلمان شد و برایش امان گرفته بودند. برای ساره نیز امان گرفتند و 

 او نیز مسلمان شد.
گوید: ابو معشر، نام حارث بن طالطل خزاعی را در ردیف کسانی آورده  می ابن حجر

ند و نیز ذکر کرده است که او را علی کشت. حاکم نیشابوری، دکه مھدور الدم اعالم ش
زھیر را در لیست این افراد ذکر کرده که داستانش مشھور است؛ وی پس از  کعب بن

اشعاری سرود. ابن اسحاق، وحشی بن  ج آمد و مسلمان شد و در مدح پیامبرمدتی 
حرب قاتل حمزه و ھند بنت عتبه ھمسر ابوسفیان را نیز در این لیست آورده که البته 

آزاد شده ابن خطل و ام سعد را نام . ابن اسحاق، ھمچنین ارنب کنیز ندمسلمان شد
برده که ھر دو کشته شدند. با این حساب تعداد این افراد به ھشت مرد و زن رسید. در 

سعد و ارنب ھمان دو کنیز آواز خوان باشند و نامشان به ام  هعین حال احتمال دارد ک
پیش آمده  ،اختالف ثبت شده باشد و یا در ثبت نام و کنیه و لقبشان، خلط و آمیختگی
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 باشد.

 مسلمان شدن صفوان بن امیه و فضاله بن عمیر
نبود، اما چون یکی از رھبران و بزرگان قریش بود، » مھدورالدم«صفوان از افراد 

برای او امان گرفت. پیامبر  ج د. عمیر بن وھب جمحی از رسول خداترسید و فرار کر
فرستاد. عمیر زمانی به او  را که ھنگام ورود به مکه بر سر داشت، برایشای  هعمام

 ج او را برگرداند. وی، از پیامبرلذاخواست با کشتی از جده به یمن برود؛  می رسید که
به او چھار ماه فرصت داد.  ج دو ماه فرصت خواست تا راھش را انتخاب کند. پیامبر

ھا  آن به ج پس از آن، صفوان مسلمان شد. زنش پیش از او مسلمان شده بود؛ پیامبر
مردی  ھم بدھند.فضاله زناشویی خودادامه زندگی اجازه داد با ھمان نکاح قبلی به

رفت تا ایشان را  ج نگام طواف کعبه به سراغ رسول خداجسوروباجرأت بود؛ وی به ھ
 بکشد. پیامبر به او گفت که از قصدش، باخبر است. فضاله، ھمان دم مسلمان شد.

 در روز دوم فتح ج سخنرانی پیامبر
در میان مردم، برای سخنرانی ایستاد؛ نخست، خداوند  ج دوم فتح مکه پیامبرروز 

خداوند، مکه را از روز آفرینش آسمان و !ای مردم«را به شایستگی ستود و آنگاه فرمود: 
حرم قرار داده است و به موجب ھمان حرمت، تا روز قیامت، َبَلد حرام خواھد ،زمین

ز واپسین ایمان دارد، شایسته نیست که در این بود. لذا برای کسی که به خدا و رو
را مورد  ج ع کند. اگر کسی این عمل رسول خداشھر خونی بریزد یا درختی را قط

استناد قرار داد، به او بگویید: خداوند این اجازه را به رسولش داده بود و به شما چنین 
حالل شد و از امروز را نداده است و برای من ھم فقط در قسمتی از یک روز، ای  هاجاز

گردد. حاضران  می شود و حرمت آن به حال خود باز می به بعد حرمتش ھمانند گذشته
خارھای آن قطع نشود و شکار آن «و در روایت دیگری آمده: ». به غائبان برسانند

که یافت شود، نباید برداشته ای  هتعقیب نشود و ھر آنچه بر جای مانده و ھر گمشد
عباس ». اعالم کند و نیز نباید علف و گیاه حرم، قطع گردد اش، یابندهشود مگر آنکه 

 استفادهھا  گفت: ای رسول خدا! به جز اذخر که آن را برای خوشبویی کنیزان و خانه
بجز اذخر. قبیله خزاعه در آن روز مردی از بنی لیث را به قصاص فرمود: کنند!؟  می

 ته شده بود، به قتل رساندند.یکی از مردان خویش که در دوران جاھلیت کش
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فرمود: ای گروه خزاعه! دست از کشتن بردارید که اگر کشتن، سودی  ج پیامبر
که من، باید اید  داشت، قتل و کشتار زیادی انجام شده است. شما اینک مردی را کشته

دیه او را بپردازم. پس از این، ھر آن کس که کسی را بکشد، خانواده مقتول اختیار 
به روایتی، مردی ». یا خون قاتل را بریزند و یا اگر بخواھند، خونبھای او را بگیرنددارند 

این مطلب گفتند، برخاست و گفت: ای رسول خدا!  می »ابوشاه«از اھل یمن که به او 
 ١».برای ابوشاه (این مطلب) را بنویسید«فرمود:  ج را برایم بنویس. پیامبر

 ر مکهنگرانی انصار از اقامت رسول خدا د
 ج ایی که مکه، وطن و زادگاه پیامبربعد از این که فتح مکه به پایان رسید، از آن ج

ا کنید اینک که خداوند، زادگاه و شھر پیامبر ر می بود، انصار با خودشان گفتند: فکر
ش را تاندر کوه صفا دس ج ماند؟ در آن اثنا پیامبر می جابرایشان فتح کرده است، آیا این

 ؟ گفتند:دیگفت می کرد و چون از دعا فارغ شد، پرسید: چه می ود و نیایشبلند کرده ب
این که آن سخن را برای آن حضرت  فشاری و اصرار کرد تاپا ج یزی نگفتیم. پیامبرچ

 کنم و در میان شما می پناه بر خدا! در میان شما زندگی«فرمودند:  ج بازگفتند. پیامبر
 ».میرم می

 بیعت مردم مکه با پیامبر
خداوند متعال، مکه را برای پیامبر فتح نمود و بدین سان برای اھل مکه حق و 
حقیقت روشن شد و دریافتند که تنھا راه موفقیت، اسالم است و بس. بنابراین به 

کوه  روی ج گرد آمدند. پیامبر ج ان نمودند و برای بیعت با پیامبرحقانیت اسالم اذع
از ایشان، از تر  کمی پایین سمود. عمر بن خطابصفا نشست و با مردم بیعت را آغاز ن

بیعت کردند که در حد توان و استطاعت  ج گرفت. مردم با رسول خدا می مردم بیعت
 توانند، مطیع و حرف شنو باشند. می خود و تا آنجا که

در کتاب مدارک التنزیل َنَسفی آمده است که چون رسول خدا از بیعت مردان، 
از ایشان تر  پایین سحال که ھمچنان بر کوه نشسته و عمرفراغت یافت، در ھمان 

                                                 
)؛ و ۶۱۷، ۲/۶۱۵) و (۳۲۹، ۳۲۸، ۲۴۷، ۱/۲۲برای تفصیل این روایات، ر.ک: صحیح بخاری ( ١

 )۱/۲۷۶)؛ سنن ابی داود (۲/۴۱۵ابن ھشام ( ة)؛ سیر۴۳۹ -۱/۴۳۷صحیح مسلم (
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گرفت و  می از زنان بیعت ج بیعت گرفت و عمر به فرمان پیامبرنشسته بود، از زنان 
ھمسر ابوسفیان در  ،کرد. بنت عتبه می را به زنان منتقل ج رسول خداھای  نیز گفته

حالی آمد که صورتش را از بیم آن که مبادا پیامبر او را بشناسد، پوشانده بود؛ به خاطر 
مبنی بر  گیرم می شما بیعتاز فرمود:  ج کاری که با جنازه حمزه کرده بود. پیامبر
بیعت گرفت.  زنانبر مبنای این شرط از  ساینکه کسی را شریک خدا قرار ندھید. عمر

کنم که دزدی نکنید! ھند گفت: ابوسفیان، مرد  می فرمود: با شما بیعت ج رپیامب
بخیلی است؛ اگر من از اموالش بدون اجازه بردارم، چگونه است؟ ابوسفیان گفت: آن 

او را شناخت و تبسم کرد و گفت: باید  ج پیامبر .برایت حالل باشد ای، هچه برداشت
 ج! ای پیامبر، خداوند از شما درگذرد. پیامبردرگذرھا  ھند باشی؟! ھند گفت: از گذشته

کند؟  می کنم که زنا نکنید. ھند گفت: مگر زن آزاد زنا می فرمود: با شما بیعت
فرمود: بر این که فرزندانتان را نکشید. باز ھند گفت: فرزندان کوچکمان را  جپیامبر

دانید.  می بھتر را کشتید! چنانچه خودتانھا  آن پرورش دادیم؛ وقتی بزرگ شدند، شما
وی، این را از آن جھت گفت که یکی از فرزندانش به نام حنظله در جنگ بدر کشته 

نیز تبسم کرد  ج چنان خندید که نزدیک بود به پشت بیفتد. پیامبر سشده بود. عمر
کنم که به کسی تھمت نزنید! ھند گفت: به خدا که  می و سپس فرمود: با شما بیعت

 اخالق دستورھای  تی است؛ شما، ما را تنھا به خیر وخوبیتھمت و بھتان، کار زش
فرمود: در کارھای خوب از پیامبر سرپیچی نکنید. ھند گفت:  ج دھید. رسول خدا می

که در اندیشه نافرمانی شما باشیم. ھند، ھنگام بازگشت ایم  به خدا ما این جا ننشسته
 خورده بودیم! گفت: ما، فریب تو را می شکست و خطاب به آن می بتش را

شب را در مکه ماند و به تثبیت و تحکیم شعائر اسالمی پرداخت و  ۱۹ ج پیامبر
کرد. در ھمین روزھا بود که  می ھمواره مردم را به راه راست و تقوا پیشگی ارشاد

محدوده حرم را تجدید کند و نیز ھای  به ابو اسید خزاعی دستور داد تا نشانه ج پیامبر
اطراف مکه، ھای  بت را برای دعوت به سوی اسالم و نیز شکستنمتعددی ھای  سریه

گسیل نمود. منادی پیامبر در مکه ندا داد که ھرکس به خدا و روز قیامت ایمان دارد، 
 نگه ندارد مگر این که آن را بشکند.اش  بتی را در خانه
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 سریه هایی که پیامبر پس از فتح مکه گسیل کرد
را برای  سفتح مکه اطمینان خاطر پیدا کرد، خالد بن ولیدکه از پس از آن ج پیامبر

نابودی بت عزی پنج شب مانده به پایان ماه مبارک رمضان سال ھشتم ھجری اعزام 
 ،نمود. بت عزی در نخله بود و از آن قریش و تمام طوایف بنی کنانه. این بت، بزرگترین

سوار بیرون  ۳۰ود. خالد با رفت و تولیت آن بر عھده بنی شیبان ب می بت آنان بشمار
 و آن را منھدم کرد و بازگشت.گشت محل مأموریتش رھسپار شد و 

 پیامبر از او پرسید: آیا چیز بخصوصی دیدی؟
فرمودند: پس آن را نابود نکرده ای! خالد که خشمگین  ج خالد گفت: خیر. پیامبر

شده بود، شمشیر از نیام کشید و رفت و چون به بتخانه رسید، زنی لخت و سیاه 
زد که آن  می خادم بتکده، داد و فریاد ؛پوست، با موھای پراکنده در برابر اوظاھر شد

 ج و به نزد رسول خدابه دو نیم شد  زن، مواظب خود باشد! خالد ضربتی به او زد که
 بازگشت و ایشان را در جریان آن چه دیده بود، گذاشت.

فرمود: آری، آن زن، عزی بود و دیگر برای ھمیشه از این که در سرزمین  ج پیامبر
 شما کسی او را عبادت کند، ناامید شده است. 

ا را به سوی بتخانه سواع فرستاد تا آن ر سدر ھمان ماه عمرو بن عاص ج پیامبر
نابود کند. سواع بت مخصوص بنی ھذیل بود که در ناحیه رھاط واقع در سه میلی مکه 

خواھی چه کار  می آن جا رفت، خادم بتخانه از او پرسید: سقرار داشت؛ چون عمرو
 کنی؟ 

توانی  نمی عمرو گفت: رسول خدا مرا فرستاده تا این بت خانه را ویران کنم! گفت:
 چنین کاری بکنی!

 ی چه؟! گفت: جلوی تو گرفته خواھد شد.گفتم: برا
 بینند؟! عمرو می شنوند و یا میھا  این گفتم: تو ھنوز در باور باطلی؟! وای بر تو مگر

گوید: سپس پیش رفتم و بت را شکستم و به یارانم دستور دادم که انبار مخصوص  می
 نذورات و ھدایا را ویران کنند، اما چیزی نیافتند.

 دار پرسید: چگونه دیدی؟ گفت: به خداوند بزرگ ایمان آوردم! سپس عمرو از پرده 
را با بیست سوار برای ویران کردن  سسعد بن زید ج در ھمین ماه رمضان پیامبر

داشت و از آِن اوس و خزرج و غسان قرار بتکده و بت منات فرستاد که در ناحیه مشلل 
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خواھی چه کار کنی؟  می ید:به کنار بتخانه رسید، خادم بتخانه پرس سبود. وقتی سعد
 خواھم منات را نابود کنم. می گفت:

گفت: این تو و این منات! سعد به سوی بت حرکت کرد که ناگھان زنی سیاه پوست 
کوبید، ظاھر شد. پرده دار  می و برھنه با موھای آشفته و در حالی که با دست به سینه

او را از پای ای  هند!؟ سعد با ضربگفت: منات! برخی از نافرمانان در پی نابودی تو ھست
 درآورد و بت را نیز شکست.

در شوال ھمان  ج از مأموریت تخریب بتکده عزی بازگشت، پیامبر سوقتی خالد
را به اسالم فرا بخواند، نه اینکه ھا  آن سال ھشتم، او را به سوی بنی جذیمه فرستاد تا

مھاجرین و انصار و بنی سلیم، راھی آن با آنان بجنگد. خالد با سیصد و پنجاه تن از 
دانستند که  نمی منطقه شد و به آنجا رسید. آنان را به اسالم دعوت کرد. بنی جذیمه

 انأصب«گفتند:  می برای اظھار اسالم باید بگویند: اسلمنا یعنی اسالم آوردیم؛ بلکه
 .»ایم دین خود را تغییر داده«یعنی: » ناأصب

را به اسارت گرفت و به ھر یک از افراد ھمراھش ای  هدرا کشت و عای  هخالد، عد
اسیری سپرد و گفت: ھر مرد اسیرش را بکشد. لیکن ابن عمر و ھمراھانش از خالد 

 ج بازگو کردند. پیامبر ج رسول خدا اطاعت نکردند و ماجرا را پس از بازگشت، برای
خالد انجام داده خدایا! من از آنچه «دستانش را به طرف آسمان بلند کرد و گفت: 

 ١».جویم می است، به درگاه تو بیزاری
در این سریه بنی سلیم اسیرانشان را کشتند؛ اما مھاجران و انصار در این مورد از 

بنی ھای  علی را فرستاد تا خونبھای کشته ج نکردند، پس از این پیامبر تخالد اطاع
ف را به بازماندگانشان بپردازد. در ھمین سریه بین خالد و عبدالرحمن بن عو یمهجذ

ای خالد! یارانم «از آن مطلع شد، به خالد گفت:  ج درگرفت. وقتی پیامبرای  همشاجر
 را بگذار که سوگند به خدا! اگر کوه احد طال شود و سپس آن را در راه خدا انفاق کنی،

 ٢».ام یکی از اصحابم، دست یابیثواب یک صبح و ش هتوانی ب نمی

                                                 
 )۲/۶۲۲) و (۱/۴۵۰صحیح بخاری ( ١
یح بخاری، )؛ صح۴۳۷ -۲/۳۸۹سیرابن ھشام ( ایم: از منابع ذیل نقل کرده تفاصیل این غزوه را ٢

)؛ صحیح مسلم ۲۷ -۸/۳)؛ فتح الباری (۶۲۲و ۶۱۵ -۲/۶۱۲کتاب الجھاد و کتاب المناسک و (
 ۳۵۱ -۳۲۲)؛ مختصر السیره؛ ص ۲/۱۰۲) و (۱/۴۳۷(
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فتح مکه، نبرد سرنوشت ساز و فتح عظیمی بود که با آن بت پرستی از اساس نابود 
مجالی نماند. تمام قبایل، نتیجه  ترین، شد و برای بقایش در جزیره العرب، کوچک

کشیدند که بین مسلمانان و بت پرستان درگرفته بود و این قبایل  می جنگی را انتظار
ین داشتند که بر حرم الھی کسی که بر باطل باشد، تسلط نخواھد یافت. و این یق

اعتقاد آنان، از مدتی پیش برایشان به ثبوت رسیده بود. زیرا بیش از نیم قرن پیش با 
چشمان خویش دیده بودند که اصحاب فیل ھمه ھالک شدند و مانند علف نیم خورده 

آغاز این فتح عظیم بود. در آن اثنا که حیوانات متالشی گشتند. صلح حدیبیه، سر
مردم از ناحیه یکدیگر آسوده خاطر شدند، باب گفتگو با یکدیگر را گشودند و درباره 
 اسالم به تبادل نظر پرداختند. بدین ترتیب مسلمانانی که ساکن مکه بودند و پیشتر

د اندک اندک توانستن جدید شرایطپیدایش توانستند عقیده شان را ابراز کنند، با  نمی
 گاھی جر و بحثاین رو  دینشان را ظاھر کنند و به عقیده شان فرا بخوانند. از

برای افزایش مسلمانان بود. چنانچه سپاه اسالم ای  هکردند و ھمین، مقدمه و زمین می
کرد، در روز فتح مکه بالغ بر ده ھزار نفر شده  نمی نفر تجاوز سه ھزازکه ھمواره از 

را که بین آنان و اسالم، قرار ھایی  ان مردم را باز کرد و آخرین پردهاین فتح، چشمبود
داشت، از بین برد. با ھمین فتح بود که مواضع سیاسی و دینی مسلمین بر تمام جزیره 
العرب تحکیم یافت و رھبری سیاسی و دینی به دست مسلمانان افتاد. بدین ترتیب 

ن آغاز شده بود که با این فتح مبین به به سود مسلماناای  هپس از صلح حدیبیه برنام
اتمام رسید و پس از آن نیز برنامه دیگری به نفع مسلمانان آغاز شد و مسلمانان 
توانستند با آن کامال بر تمام سرزمین جزیره العرب تسلط یابند و راھی برای قبایل 

مسلمانان،  بیایند و مسلمان شوند. ج عرب باقی نماند جز آن که گروه گروه نزد پیامبر
توانستند دنیا را به اسالم دعوت دھند و برای این کار، از دو  می از آن پس به راحتی

 سال پیش آمادگی الزم را پیدا کرده بودند.
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رسول خدا است که در آن نتایج و دستاوردھای  این آخرین مرحله از مراحل زندگی
و دشواریھای بسیار و نیز به  ھا رنج دعوت اسالمی پس از جھاد و مبارزه طوالنی و

خونینی که در طول ی ھا جنگ فراوان و ھمچنینی ھا پریشانیو  ھا آشوب دنبال
 بیست و اندی سال تجربه کرده بودند، مشھود گردید. فتح مکه بزرگترین پیروزی

تغییر ھا  عرب بود که مسیر زندگی مسلمانان، از آغاز دعوت اسالمی بود و با ھمین فتح
شد. در حقیقت این فتح، سر فصل نیز دگرگون جزیرة العرب  کرد و محیط و فضای

 ھا، عرب بین دوران گذشته و آینده آن بود. زیرا قریشیان از نگاهای  هین کنندتعی
کردند.  می اعراب در این مورد از قریش پیرویسایر حامیان و پشتیبانان دین بودند و

تسلیم شدن قریش در برابر اسالم به معنای ریشه کن شدن عقیده بت پرستی از جزیره 
 العرب بود.

دو بخش جداگانه، مورد بررسی قرار  می توان این مرحله از زندگی رسول خدا را در
قبایل عرب از یکدیگر برای داد: یکی بخش جھاد و مبارزه و دیگری پیشی گرفتن 

یکدیگر پیوند تام داشت. در ھر یک از این مراحل، رویدادھای  اپذیرش اسالم؛ این دو، ب
گرفت. اما  می آن مرحله دیگر، تداخل داشت و به عبارتی ھر دو مرحله، ھمزمان صورت

طبق ترتیبی که در طرح مباحث بکار گرفتیم، ترجیح دادیم ھر بخش را جداگانه 
یم و با توجه به این که مرحله جھاد و مبارزه، پیوستگی و تناسب بیشتری با بیاور

 پردازیم: می مراحل پیشین و مباحث گذشته دارد، ابتدا به این بخش

 غزوه حنین
ضربتی و برق آسا بر پیکر اعراب صورت گرفت. این حمله ای  هفتح مکه با حمل

برو کرد و آنان را در برابر کار انجام ناگھانی، قبایل مجاور مکه را با واقعیتی عملی رو
قرار داد. به ھمین خاطر ھمه تسلیم شدند به جز برخی از طوایف سرکش و ای  هشد

قرار داشتند. قبایل دیگری مانند ھا  آن طغیانگر قوی که طوایف ھوازن و ثقیف در رأس
ن قیس عیالھای  نصر، جشم و سعدبن بکر و گروھی از بنی ھالل که ھمگی از شاخه

 بودند، با آنان متحد شدند. این طوایف، آنچنان مغرور بودند که خود را فراتر از آن
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دانستند که در برابر پیروزی اسالم، سر تسلیم فرود آورند. بنابراین ھمه طوایف  می
 مذکور به مالک بن عوف نصری پیوستند و برای جنگ با مسلمانان آماده شدند.

 اوطاسمسیر دشمن و فرود آمدنش در 
وقتی فرمانده کل اعراب متخاصم، مالک بن عوف تصمیم گرفت به جنگ با 
مسلمانان برود، اموال و زنان و فرزندان جنگجویان را نیز با سپاه ھمراه کرد و به راه 

به نام اوطاس فرود آمدند که در سرزمین ھوازن و ای  هخود ادامه داد تا درمنطق
ر از وادی حنین است. حنین، نام یک وادی نزدیک حنین است؛ اما وادی اوطاس غی

  ١است که با مکه بیش از ده میل از سمت عرفات فاصله دارد.» ذی المجاز«در کنار 

 پیشنهاد پیرمرد جنگ آزموده
اطرافش جمع شدند؛ در نیزمالک بن عوف فرمانده کل در اوطاس فرود آمد و مردم 

ه بود. درید پرسید: اینجا پیرمردی جنگ آزموده به نام دریدبن صمھا  آن میان
کجاست؟ گفتند: اوطاس، گفت: آری، نه بلند است و سنگالخ و نه پست است و 

شنوم!؟ گفتند: مالک، اموال و  می ھم راھا  سست؛ اما چرا صدای حیوانات و گریه بچه
مردم را آورده است؛ پرسید: مالک کجاست و پس از آنکه علت را از ھای  زنان و بچه

، مالک گفت: خواستم زنان و فرزندان و اموال جنگجویان را پشت مالک جویا شد
سرسختانه بجنگند. درید گفت: سوگند به خدا، ھا  این سرشان قرار دھم تا برای دفاع از

جنگجویان شکست خورده را از  ،چوپان گوسفندان است؟ آیا مگر چنین چیزھایی ،این
 دارد؟ می فرار باز

 به درد تو ھایشان مردان جنگی با شمشیرھا و نیزه اگر جنگ به سود تو باشد، تنھا
 خورند؛ اما اگر جنگ به سود تو تمام نشود، به خاطر خانواده و اموالت رسوا می
 !. آنگاه درید، سراغ برخی از طوایف و سردارانشان را گرفت و افزود: ای مالکیشو می

ری از پیش نخواھی ھوازن و آوردن کیان و ھستی آنان، کاھای  تو با آوردن خانواده
ی دور دست و ارتفاعات محل ھا سرزمینبرد؛ لذا زنان و کودکان و دارایی ھوازن را به 

منتقل کن و آنگاه با از دین برگشتگان روبرو شو. اگر جنگ به نفع تو ھا  این زندگی
و به تو خواھند پیوست و اگر جنگ به ضرر تو تمام اند  پشت جبھهھا  آن تمام شد که
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اما مالک این خواسته درید را نپذیرفت و گفت:  ای. هو مالت را حفظ کردشود اھل 
و عقلت نیز پیر شده است. ای  هتو پیر و فرتوت شد ؛کنم نمی سوگند به خدا! این کار را

 فشارام  هرا به سین شمشیراین به خدا قسم که ھوازن باید از من فرمانبرداری کند یا 
 دھم تا از پشتم بیرون بیاید! می

 مالک دوست نداشت از درید در میان ھوازن، نام و یادی به میان بیاید.
درید گفت: امروز در جنگی حضور دارم  .کنیم می مردم ھوازن گفتند: از تو اطاعت

ای کاش من در این جنگ «ی بدین مضمون خواند: و شعرام  هکه تا کنون شرکت نکرد
تاختم و اسبان  می راندم و می بودم و گاه تند و گاه خسته می جوانی چست و چاالک

 .»ما دست گرفته رابه راندم که گویی گوسفندان نارسیده می موبلند را چنان

 نیروهای اطالعاتی دشمن
جاسوسانی که مالک برای کسب خبر فرستاده بود در حالی برگشتند که لرزه بر 

مگر شما را چه افتاده بود و سخت ھراسان بودند. مالک گفت: وای بر شما! ھا  آن اندام
 شده!؟

گفتند: مردانی سفید پوش دیدیم که بر اسبانی ابلق سوار بودند؛ بخدا نتوانستیم 
 بینی! می خود را کنترل کنیم و طولی نکشید به این حال شدیم که

 ج نیروهای اطالعاتی پیامبر
حدرد ابورسید. بنابراین  ج اخبار مربوط به حرکت و مسیر دشمن به پیامبر

فرستاد و به او دستور داد به میان ھوازن و ھم پیمانانشان برود و چند را  ساسلمی
اطالعاتی کسب کند و او نیز چنین  ھا، آن روزی بین مردم بماند تا از اھداف و اخبار

 کرد.

 از مکه به سوی حنین ج عزیمت پیامبر
مکه را به قصد  ج در روز دوشنبه ششم شوال سال ھشتم ھجری، رسول خدا

د. در این روز به مکه بو ج فت؛ این روز، نوزدھمین روز ورود پیامبرحنین ترک گ
نفر بود که ده ھزار نفر از مدینه و اطرافش آمده  ھزار دوازده ج جمعیت سپاه پیامبر

ن تازه مسلمان شده بودند. پیوستند که اکثریت آناھا  آن بودند و دو ھزار نفر از مکه به
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از صفوان بن امیه صد زره و اسلحه به عاریت گرفت و بر مکه عتاب بن اسید  ج پیامبر
را به عنوان جانشین تعیین کرد. پاسی از شب گذشته بود که سوارکاری نمایان شد و 

آمد و گفت: من بر قله فالن کوه رفتم و دیدم که ھوازن، یکپارچه با  ج نزد رسول خدا
تبسمی کرد و  ج رسول خدا اند. ین، جمع شدهدر حن خانه و اموال و چارپایان خود،

غنائم مسلمانان خواھند بود. در آن شب انس بن ابی مرثد ھا  آن گفت: ان شاء الله
 ١غنوی داوطلبانه حراست و نگھبانی اردوگاه را بر عھده گرفت.

ذات «در راه حنین، مردم به درخت سدر بزرگ و سرسبزی برخوردند که به آن 
کردند و در پای  می را به این درخت آویزان ھایشان اسلحه ھا، عرب گفتند. می »انواط

برای  !نمودند. برخی از سپاھیان گفتند: ای رسول خدا می آن درخت، قربانی و اعتکاف
تکبیر گفت و  ج کافران ذات انواط دارند. پیامبر ما ذات انواطی قرار بده ھمانطور که

دست اوست، شما حرفی گفتید که در در  ج سوگند به ذاتی که جان محمد«مود: فر
ھا! و موسی  گذشته قوم موسی گفته بودند: برای ما الھی قرار بده مانند خدای آن

گفت: شما قومی جھالت پیشه ھستید!؟ این، راه و رسم پیشینیان است و شما راه و 
 »!کنید می رسم گذشتگانتان را دنبال

گفتند: امروز ھرگز مغلوب  می انهمغرور ،برخی از افراد سپاه به خاطر کثرت جمعیت
 گران آمد. ج خواھیم شد!؟ این سخن بر رسول خدان

 غافلگیر شدن سپاه اسالم
شب چھارشنبه دھم شوال سپاھیان مسلمان به حنین رسیدند؛ اما مالک بن عوف 

سبقت گرفته و شب ھنگام سپاھش را وارد وادی حنین کرده و جنگجویانش ھا  آن از
متفرق کرده بود و بدین سان جنگجویان  ھا نگاهمسلمین در کمیی ھا راه را بر سر

را گرفته بودند. و دستور داشتند به مجرد این که ھا  و تنگهھا  دشمن تمام دره
کباره بر آنان یورش یبه ند، آنان را تیر باران کنند و ھمگی وسپاھیان اسالم ظاھر ش

را ھا  را مرتب نمود و پرچم ھا صف سحرگاه سپاھیانش را آماده ساخت و ج برند. پیامبر
برنامه رفتنش را طوری تنظیم کرده بود که  ج شکریان داد. پیامبررا به لھا  آن بست و

مسلمانان، سپیده دم به وادی حنین رسیدند و در حالی که از کمین دشمن بی خبر 
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ر رفتند، رگبا می بودند، وارد وادی شدند و در ھمان حال که به سرعت از وادی پایین
حمله ور شدند و ھا  آن مرتب و یکپارچه دشمن، برھای  تیر بر سرشان بارید و دسته

مسلمانان پا به فرار گذاشتند؛ طوری که کسی متوجه کسی دیگر نبود! شکست واضح 
ادامه خواھد یافت. » دریای احمر«و روشنی بود؛ چنانچه ابوسفیان گفت: فرار لشکر تا 

در ھمین حال به  ج وز سحر باطل شد! و رسول خدا: امرجبله یا کلده بن جنید گفت
گفت: ای مردم نزد من باز گردید! من، رسول  می سمت راست سپاه رفت و پیوسته

خدایم! من محمد پسر عبدالله ھستم! و در موضع ایشان کسی جز شمار اندکی از 
 جپیامبرجا بود که شجاعت بی نظیر  مھاجرین و تعدادی از انصار، باقی نمانده بود؛ این

گفت: من،  می نمایان شد و سوار بر شترش به سمت دشمن حرکت نمود و پیوسته
 پیامبر خدایم و دروغ گو نیستم! من، پسر عبدالمطلبم!

ه فتدر ھمین حال ابوسفیان بن حارث لگام شتر پیامبر و عباس نیز رکاب آن را گر
 ج این ھنگام پیامبربه پیش رود؛ در با سرعت  ج گذاشتند رسول خدا نمی بود؛ آن دو

پروردگارا! نصرتت را «از شتر پیاده شد و از خدایش کمک خواست و چنین دعا نمود: 
 ».نازل فرما

 بازگشت مسلمانان و گرم شدن تنور جنگ
به عمویش عباس که صدایی بلند و رسا داشت، دستور داد تا اصحاب  ج پیامبر

 زند.بایشان را صدا 
کجایند؟ سوگند به خدا سمره گوید: با آواز بلند فریاد زدم: اصحاب  سعباس

ھنگامی که مسلمانان، آوازم را شنیدند، مانند گاوانی که صدای گوساله شان را بشنوند 
خواست شترش  می گشتند! چنانچه اگر شخصی می و به طرفش بدوند، لبیک گویان باز

گذاشت و  میاش  داشت و به شانه یم گشت، زرھش را بر نمی را برگرداند و شتر بر
رفت.  می کرد و به دنبال صدا می گرفت و شتر را رھا می شمشیر و سپرش را به دست

 جمع شدند و شروع به جنگ کردند. ج ین ترتیب صد نفر در اطراف پیامبربد
گوید: انصار را مورد خطاب قرار دادم و فریاد زدم: ای جماعت انصار!  می عباس

دسته دسته ھمان طور که معرکه بدین ترتیب  .ث از خزرج را فرا خواندمآنگاه بنی حار
 و نبرد سختی پرداختند؛ رسول خدا را ترک کرده بودند، جمع شدند. دو گروه به جنگ

تنور جنگ رو به گرم شدن مشاھده کرد که به میدان جنگ نظری انداخت و چون 
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 ».االن تنور جنگ گرم شد«است، گفت: 
مشتی خاک برداشت و با آن به روی دشمن پاشید و گفت:  ج آنگاه رسول اکرم

 رویتان سیاه باد!
ھیچ انسانی نبود مگر این که از ھمان مشت خاک در چشمش رفته بود؛ در نتیجه 

 ند و ورق به زیانشان برمی گشت.دش می مشرکین ھمچنان سست

 شکست دشمن
داد و تنھا از لحظاتی پس از پاشیدن مشت خاک، دشمن تن به شکست آشکاری 

نفر کشته شدند و مسلمانان، اموال و اسلحه و گوسفندان قابل  ۷۰ ف،بنی ثقی
به غنیمت گرفتند. خدای متعال، این دگرگونی را بدین سان بیان فرموده ای  همالحظ

تُُ�ۡم فَلَۡم ُ�ۡغِن َعنُ�ۡم َشۡ� ﴿ است: ۡعَجَبۡتُ�ۡم َكۡ�َ
َ
َعَلۡيُ�ُم ا َوَضاقَۡت  ٔٗ َوَ�ۡوَم ُحَنۡ�ٍ إِۡذ أ

�ُض ٱ
َ
ۡدبِرِ�َن  ۡ� ُۡتم مُّ نَزَل  ٢٥بَِما رَُحبَۡت ُ�مَّ َو�َّ

َ
ُ ٱُ�مَّ أ ٰ رَُسوِ�ِ  ۥَسِكينََتهُ  �َّ وََ�َ  ۦَ�َ

َب  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱ نَزَل ُجنُوٗدا لَّۡم تََرۡوَها وََعذَّ
َ
ِينَ ٱَوأ ْۚ َوَ�ٰلَِك َجَزآُء  �َّ  ﴾٢٦ ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱَ�َفُروا

داوند، شما را در مواقع زیادی یاری کرد (و از جمله) در روز خ«یعنی:  .]۲۶ -۲۵ التوبة:[
حنین بدانگاه که فراوانی جمعیتتان، شما را به اعجاب انداخت؛ اما آن لشکریان فراوان، اصال 

بر شما تنگ شد و از آن پس پشت کردید و پا به  ،بکار شما نیامدند و زمین با تمام وسعتش
فرار گذاشتید؛ سپس خداوند، آرامش خود را بر پیامبرش و بر مؤمنان، نازل کرد و لشکریانی 

دیدید و (بدینوسیله) کافران را مجازات کرد و این است  نمی فرو فرستاد که شما، ایشان را
 ».نکیفر کافرا

 عملیات تعقیب و گریز
ه به طائف، گروھی به نخله و گروھی بھا  آن ست خورد، گروھی ازوقتی دشمن شک

گروھی از سوارانش را به فرماندھی ابو عامر  ج سوی اوطاس متواری شدند. پیامبر
اشعری به اوطاس فرستاد. دو گروه اندکی آنجا زد و خورد کردند و مشرکین دوباره 

به  سالم، ابوعامر اشعریشکست خوردند و در این زد و خورد فرمانده سوارکاران اس
شھادت رسید. گروھی دیگر از سواران مسلمان، مشرکین شکست خورده را که به نخله 
رفته بودند، تعقیب کردند و درید بن صمه را دستگیر نمودند؛ ربیعه بن رفیع او را 

شخصا پس از  ج ی به سوی طائف گریختند. رسول خداکشت. بیشتر مشرکان فرار
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 ه تعقیب آنان پرداخت. جمع آوری غنایم، ب

 غنایم این جنگ
شش ھزار اسیر جنگی، چھل ھزار نفر شتر، بیست و چھار ھزار رأس گوسفند و 

دستور داد  ج وردھای جنگ حنین بود که رسول خداچھار ھزار اوقیه نقره، از دستا
را در جایی به نام جعرانه جمع کنند و نگھداری غنائم را به مسعود بن عمرو ھا  آن تا
 را پس از جنگ طائف تقسیم کرد.ھا  آن سپرد و سفاریغ

امبر بود. وقتی در بین اسیران این جنگ شیما دختر حارث سعدیه خواھر رضایی پی
او را  ج معرفی کرد. رسول خدا ج آوردند، خودش را به رسول خدا ج او را نزد پیامبر

و آنگاه بر او منت نھاد و احترام نمود و ردایش را برای او پھن کرد و وی را بر آن نشاند 
 آزادش کرد و او را به قومش باز گرداند.

 غزوه طائف
این غزوه در حقیقت ادامه و دنباله جنگ حنین بود؛ چون بیشتر فراریان ھوازن و 

 ثقیف با فرمانده خود به طائف گریختند و به آنجا پناه بردند.
ری غنایم در پس از جنگ حنین و جمع آو ج در ھمان ماه شوال، رسول خدا

جعرانه، به طائف رفت؛ ابتدا یک ھزار رزمنده به فرماندھی خالد بن ولید، پیش از دیگر 
با سپاھیانش به طائف رفت و در  ج ن، وارد طائف شدند. سپس رسول خداسپاھیا

دژ مالک  عبور کرد. در آنجا» لیه«و » قرن المنازل« ،»نخله یمانی«مسیر راه از مناطق 
دستور داد آن را ویران کنند و سپس به راھش ادامه داد تا  ج بن عوف بود. لذا پیامبر

به طائف رسید و در نزدیکی دژی که دشمنان به آن پناه برده بودند، اردو زد و ساکنان 
 قلعه را محاصره کردند.

 در روایت مسلم از انس آمده: مدت محاصره چھل روز طول کشیده است.
مدت محاصره، بیست روز  اند: ویسان در این باره اختالف دارند؛ برخی گفتهسیره ن

در  ١اند. ثبت کردهنیز بوده است و برخی، ده روز و بعضی دیگر، ھجده و پانزده روز را 
داد و مسلمانان در ھمان  می طول مدت محاصره تیراندازی و پرتاب سنگ مکرر روی

                                                 
 ).۸/۴۵فتح الباری( ١
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شدند؛ چنان که گویی گروه بزرگی از ملخ سر  آغاز محاصره آماج تیر باران شدید واقع
آنان فرو ریخته است. لذا تعدادی از مسلمانان مجروح شدند و دوازده تن از مجاھدان 

مجبور به عقب نشینی شدند و  ج سیدند تا جایی که سپاھیان پیامبرر شھادت به
 در این ج روزی طائف منتقل کردند. رسول خدااردوگاھشان را به محل مسجد ام

دیوار دژ رو به آنکه جنگ منجنیق نصب کرد و اھل طائف را سنگ باران نمود تا 
نھاد و مسلمانان بوسیله دبابه، به درون قلعه راه یافتند. گفتنی است: امروزه، ویرانی 

گویند؛ اما دبابه آن روزگار، شباھت چندانی به  می ، دبابه»تانک«در زبان عربی به 
کردند و  می از چوب درستآن را  زی نداشته است. بلکهھای امرو ھا و زره پوش تانک

 را سوراخ کوبیدند و دژ می »دژ«رفت و با این دبابه به دیوار  می فرد جنگجو داخل آن
ریختند. مسلمانان ھا  آن آھن گداخته بر سرھای  کردند. ثقیف از داخل حصار، تکه می

ا تیر باران کردند و گروھی از رھا  آن ناچار از زیر دیوار دژ بیرون آمدند و دشمنان،
 ایشان را به شھادت رساندند!

را قطع ھا  آن ھای به عنوان یک راھبرد نظامی، دستور داد که تاکستان ج پیامبر
تقاضا کردند که به خاطر خدا و پیوند  ج کنند و آتش زنند. آنگاه ثقیف از رسول خدا

نیز به خاطر خدا و رعایت پیوند خویشاوندی  ج اوندی، این کار را نکنید. پیامبرخویش
فریاد زد. ھر  ج شند؛ این جا بود که منادی پیامبردستور داد از آن کار دست بک

 ١تن از غالمان از دژ پایین آمدند. ۲۳ ؛غالمی که از دژ فرود آید، آزاد است
اه از آن جمله ابوبکره بود که از دیوار دژ طائف باال رفت و خودش را روی چرخ چ

او را ابوبکره نامیدند.  ج یین آمد. به ھمین مناسبت، پیامبرانداخت و از باالی قلعه، پا
را آزاد کرد و ھر یک را به یکی از مسلمانان سپرد تا او ھا  تمام این برده ج رسول خدا

 .تمام شد را سرپرستی کند. این موضوع بر اھل طائف بسیار دشوار
، ھمچنان به سرکشی ادامه دادند. مسلمانان، از محاصره به طول انجامید و اھل دژ

ھای گداخته آسیب بسیار دیدند. ساکنان قلعه، به اندازه مخارج یک  تیر باران و آھن
با نوفل بن معاویه مشورت کرد. او  ج مکانات آماده کرده بودند. پیامبرسال غذا و ا

 ترک کنی، به تو زیانی راھا  آن ھمچون روباھی در سوراخ خزیده اند؛ اگر ھا، این گفت:

                                                 
 ).۲/۶۲۰صحیح بخاری ( ١
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تصمیم  ج جا بود که رسول خدابگیری! اینآن را  توانی می رسانند و اگر بخواھی نمی
 سگرفت به محاصره پایان دھد و اعالم حرکت نماید. بدین ترتیب رسول خدا به عمر

 رکنیم! این موضوع ب می دستور داد که در میان مردم اعالم کند: انشاءالله ما فردا کوچ
ف برای ما فتح نشده است!؟ مسلمانان دشوار آمد و گفتند: برگردیم حال آنکه طائ

فرمود: بامداد، جنگ را آغاز کنید. مسلمانان صبح روز بعد، جنگ را شروع  ج پیامبر
فرمود: انشاء الله فردا کوچ  ج آنان، مجروح و زخمی شدند. پیامبرکردند و تعدادی از 

 ارا آماده کوچ کردند و رسول خد ل شدند و خودشانخواھیم کرد؛ مسلمانان، خوشحا
فرمود: بگویید:  ج فر بستند و آماده شدند، رسول خداکرد. وقتی بار س می نیز تبسم

توبه کنان، عبادت کنان و سپاس گویان «آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون؛ یعنی: 
». ف را نفرین کنیدثقی« گفتند: ج به رسول خدا». گردیم می ازبرای پروردگارمان، ب

 ».را نزد ما بیاورھا  آن بار خدایا! ثقیف را ھدایت کن و«فرمود:  ج رسول خدا

 تقسیم غنائم در جعرانه
از طائف برگشت، بیش از ده شبانه روز در جعرانه توقف نمود و  ج وقتی رسول خدا

اما  س بگیرند؛غنائم را تقسیم نکرد تا شاید نمایندگان ھوازن بیایند و اموالشان را باز پ
غنائم را تقسیم کرد و برای این که اشراف و بزرگان مکه  ج کسی نیامد؛ بنابراین پیامبر

سھم ھا  آن را به دست آورد، بهھا  آن را که تازه مسلمان شده بودند، آرام کند و دل
 ج بودند که از عطایای پیامبرھا  آن »مؤلفه القلوب«بیشتری از غنایم داد. بنابراین 

داد. او گفت: پسرم یزید!؟ اوقیه  ۴۰شتر و  ۱۰۰ردار شدند. به ابوسفیان بن حرب برخو
اوقیه داد. باز گفت: پسرم معاویه!؟ به او نیز ھمان  ۴۰شتر و  ۱۰۰به او نیز  ج پیامبر

شتر  ۱۰۰ ،شتر داد و چون دوباره تقاضا نمود ۱۰۰مقدار داد. و به حکیم بن حزام 
 ١شتر داد. ۱۰۰وان بن امیه سه بار و ھر بار دیگر نیز به او بخشید. به صف

شتر داد و ھمین طور به ھر یک از سران قبایل قریش و  ۱۰۰به حارث بن کلده 
 تا جایی که مردم چھل شتر داد برخی غیره صد شتر داد. و به بعضی پنجاه و به

کند که ھیچ باکی از تنگدستی ندارد.  می آنقدر بذل و بخشش ج گفتند: محمد می
درخواست مال کردند و چنان فشار آوردند و رسول خدا که صحرانشینان ھجوم آورند 
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 ج درخت گیر کرد و افتاد. رسول خدا ردای ایشان به ؛را به کنار درختی راندند
فرمود: ای مردم! ردایم را بیاورید سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست، اگر 

دیدید که من  می کردم! آنگاه می بود، ھمه را تقسیم می ن تھامه پر از گوسفندسرزمی
ترسو و دروغگو نیستم. آنگاه از پشت شترش، تار مویی کند و وسط انگشتانش  ،بخیل

ی بدست آمده به اندازھیک تار مو ھا غنیمتقرار داد و گفت: ای مردم! به خدا قسم از 
سھم  ج به شما برمی گردد تا وقتی پیامبرھم سھمی ندارم مگر خمس و خمس نیز 

مؤلفه القلوب را داد، از زید بن ثابت خواست بقیه غنائم را بیاورد و مردم را جمع 
داد و اگر  می گوسفند ۴۰شتر یا  ۴ به ھر رزمندهسپس شروع به تقسیم نمود.وکند؛

وانه کرد. این طرز تقسیم، پشت می گوسفند عطا ۱۲۰شتر یا  ۱۲سوارکار نیز بود، 
 داشت. زیرا بسیاری از مردم به خاطر شکمشان تسلیم حقای  هسیاسی حکیمان

علف بدست ای  هوی عقل؛ ھمچون حیوانی که باید دسترشوند، نه با شناخت و از  می
گرفت و او را به سوی آغل کشید. برخی از مردم نیز باید بدینگونه به سوی حق کشیده 

 ١شوند تا با ایمان انس بگیرند.

 ج حتی انصار از نحوه تقسیم پیامبرانار
بسیاری  برای بود که در ابتداای  هاین شیوه تقسیم غنایم بر اساس سیاست حکیمان

از مسلمانان قابل درک نبود؛ بنابراین بسیاری لب به اعتراض گشودند و انصار از جمله 
کامال گران تمام شد؛ چرا که از غنائم حنین ھا  آن کسانی بودند که این مسأله بر

 ج کند: وقتی رسول خدا می دری روایتمحروم شده بودند. ابن اسحاق از ابی سعید خ
به قریش و دیگر قبایل عرب ھرچه خواست داد و به انصار چیزی نداد، گروھی از انصار 
قلبا ناراحت بودند تا جایی که این ناراحتی به قیل و قال زیادی تبدیل شد و برخی 

نابراین سعد بن عباده نزد افتاده است!؟ باش  قوم و قبیلهبه  ج گفتند: چشم پیامبر
آمد و گفت: ای رسول خدا! گروھی از انصار به خاطر تقسیم این غنائم  ج پیامبر

ناراحت ھستند؛ زیرا غنائم را بین خویشاوندان خودت تقسیم کردی و به انصار چیزی 
رسول خدا! من ھم ندادی! پیامبر پرسید: ای سعد! موضع تو چیست؟ سعد گفت: ای 

فرمود: حال که چنین است، قومت را در  ج از قوم و قبیله خود ھستم. پیامبرمردی 
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را به جایی فرا خواند که  و قومشرفت  ج محوطه جمع کن. سعد از نزد پیامبراین 
گفته بود. گروھی از مھاجرین نیز آمدند؛ به آنان اجازه ی ورود داد و چون  ج پیامبر

د، سعد اجازه ورود نداد؛ وقتی جمع شدند، سعد آمد و گفت: ای گروه دیگری آمدن
آمد و پس از حمد و  ج اده مالقات با شما ھستند. پیامبرپیامبر! انصار جمع شدند و آم

ثنای خداوند، فرمود: ای گروه انصار! این چه حرفی است که از قول شما به من رسیده 
 گمراه نبودید ،مانی که نزد شما آمدماست مبنی بر اینکه از من ناراحت ھستید؟ آیا ز

خداوند، شما را به وسیله من دوست یکدیگر گردانید؟ گفتند: آری، خداوند و  تا اینکه
فرمود: ای گروه انصار! چرا پاسخ  ج خدارسولش، منت گذار ما ھستند. آنگاه رسول 

ه خدا دھید!؟ گفتند: ای پیامبر چه پاسخی به شما بدھیم؟ فرمود: اما ب نمی من را
گفتید و  می گفتید، راست می توانستید، بگویید و اگر می خواستید، می سوگند اگر

شدید: (می گفتید) تو در حالی نزد ما آمدی که ھمگان تو را تکذیب کرده  می تصدیق
بودند، و ما تو را تصدیق کردیم. ھمگان تو را تنھا گذاشته بودند و ما تو را یاری و 

ی به نزد ما آمدی که آواره بودی و ما به تو جا و مکان دادیم؛ پشتیبانی کردیم؛ در حال
مستمند بودی و ما با تو ھمدردی و ھمراھی کردیم؛ ای گروه انصار! بخاطر پر گیاھی 

خواستم به  می از دنیا، در دل از من ناراحت شدید؟! آن ھم به خاطر پر گیاھی که
و شما را به اسالمتان واگذار  را بدست آورم تا مسلمان شوندای  هواسطه آن، دل عد

پسندید که مردم، گوسفند و شتر با خود ببرند و شما، رسول خدا را با  نمی کردم. آیا
خود ببرید؟! سوگند به خدا اگر ھجرتی در کار نبود، من مردی از انصار بودم و اگر ھمه 

گیرم. و  می من، ھمان راه انصار را در پیش ،مردم به راھی بروند و انصار به راه دیگری
انصار را بیامرز، و فرزندان و نوادگان انصار را بیامرز! انصار چنان  !فرمود: پروردگارا

ما  ، سھم و بھرهج د: از اینکه رسول خداھایشان خیس شد و گفتن گریستند که ریش
 ١بازگشت و مردم نیز پراکنده شدند. ج شد، خشنودیم. آنگاه رسول خدا

 ورود نمایندگان هوازن
ز تقسیم غنائم حنین، چھارده نفر از نمایندگان ھوازن به رھبری زھیر بن پس ا

                                                 
)؛ نظیر این روایت را امام بخاری نیز روایت کرده است: صحیح بخاری ۲/۴۹۹ابن ھشام ( ةسیر ١

)۲/۶۰۲.( 
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صرد که ابو برقان عموی رضاعی رسول خدا نیز در میان آنان بود، آمدند و مسلمان 
 از رسول خدا تقاضا نمودند که اسیران و اموالشان را بهھا  آن شدند و بیعت کردند.

 آورد. می را به رحمھا  دل برگرداند و با لحنی صحبت کردند کهھا  آن
 بینید و ھمانا بھترین می در جواب گفت: با من کسانی ھستند که ج رسول خدا

است یا تر  ھاست. زنان و فرزندانتان برایتان محبوب آنترین  نزد من راست ھا سخن
دانیم. رسول خدا فرمود:  نمی اموالتان؟ گفتند: ھیچ چیز را با اھل و عیالمان برابر

منان را ؤمنان و مؤنماز ظھر را خواندم، برخیزید و بگویید: ما رسول خدا را نزد موقتی 
به ما برگردانند!؟ وقتی دھیم که زنان و فرزندان ما را  می نزد رسول خدا شفیع قرار

 نماز ظھر را خواند؛ نمایندگان ھوازن طبق دستور عمل کردند. ج رسول خدا
لمطلب است از آن شما باشد. مھاجرین و پیامبر فرمود: آنچه از من و بنی عبدا

 باشد. ج آنچه سھم ماست، از آِن رسول خدا انصار گفتند:
اقرع بن حابس به نمایندگی از بنی تمیم و عینیه بن حصن به نمایندگی از بنو 

 کنیم! عباس بن مرداس گفت: من و بنی سلیم ھم چنین نمی فزاره گفتند: ما چنین
گوید، سھم ما از آِن رسول خدا است! عباس به  می بیھوده کنیم! بنی سلیم گفتند: نمی

 بنو سلیم گفت: مرا خوار و زبون کردید!
پیش از این تا مدتی  اند. مسلمان شده و نزد من آمدهھا  این فرمود: ج پیامبر

اسیرانشان را تقسیم نکردم. اکنون نیز آنان را مخیر قرار دادم، اما حاضر نشدند در 
در دست دارد، ھا  این انشان جایگزینی دریافت کنند، ھرکس اسیری ازبرابر زن و فرزند

کند، این یک راه است و ھرکس حاضر نیست بدین  می اگر با طیب خاطر آن را آزاد
را آزاد کند و در اش  صورت اسیران این جماعت را بازگرداند، باز ھم اسیران سھمیه

نیمتی که خدا برای ما برساند به عوض بر عھده ماست که در قبال ھر سھم، از اولین غ
 ج رمه را به رسول خدا بخشیدم! پیامباو شش سھم بدھیم! گفتند: از صمیم قلب ھ

شناسیم؛  نمی اند، از کسانی که رضایت نداده اند، فرمود: ما کسانی را که رضایت داده
 ،ردمما بیایند و وضع شما را برای ما روشن کنند. ھمه م نزد بازگردید تا بزرگان شما

ه بن حصن که سرپیچی کرد و از رھا ینزنان و فرزندان ھوازن را رھا کردند، بجز عی
کردن پیرزنی که به دستش بود، خودداری نمود! او نیز بعدھا اسیرش را رھا کرد؛ 

 به ھر اسیر، یک لباس کتانی، داد. ج پیامبر
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 ادای عمره و بازگشت به مدینه
جعرانه، از ھمان جا برای عمره احرام بست و  پس از تقسیم غنایم در ج رسول خدا

پس از اتمام مراسم عمره به مدینه بازگشت. در مکه عتاب بن اسیدرا به عنوان والی 
 ذیقعده سال ھشتم به مدینه بازگشت. ۲۴تعیین کرد و در 
خداوند، تاج عزت را گوید: سوگند به خدا که این دوران پیروزی که  می محمد غزالی

داشت که پیامبر به این دیار با قبل تفاوت بسیاری با ھشت سال  ،نھاد ج بر سر پیامبر
 ارزش آمد!!

در حالی به مدینه آمد که مشرکان در تعقیب او بودند و  ھشت سال قبل ج پیامبر
 او به دنبال امنیت؛ او غریبی ناآشنا و وحشت زده بود که به دنبال انس و الفت

را با اکرام و احترام، پناه و یاری دادند و از نوری گشت. در آن اثنا مردم مدینه، او  می
کردند! او  می پیروی کردند، در حالی که تمام مردم با او دشمنی ،شد می که بر او نازل

که ھشت سال قبل، به عنوان مھاجری نگران به مدینه آمده بود، اینک و دوباره، در 
کشی و جھالتش را به پای گذاشت که مکه تسلیم او شده و سر می حالی به مدینه قدم

اش  از اشتباھات گذشته وی افکنده و تسلیم پیامبر شده بود تا با اسالم، عزتش دھد و
 ١درگذرد.

                                                 
 -۲/۱۶۰د (. برای تفصیل غزوات فتح مکه، حنین و طائف، ر.ک: زاد المعا۳۰۳، ص ةفقه السیر ١

 -۸/۳)؛ فتح الباری (۶۲۲ -۲/۶۱۲)؛ صحیح بخاری (۵۰۱ -۲/۳۸۹ابن ھشام ( ة)؛ سیر۲۰۱
۵۸.( 





 

 

 پس از بازگشت از غزوه فتح های ایا و مأموریتسر

پس از بازگشت از این سفر طوالنی و پیروزمندانه، در مدینه اقامت نمود و  ج پیامبر
داشت.  می کرد و کارگزاران را به اطراف و اکناف گسیل می از نمایندگان قبایل استقبال

زدند  می و در عین حال کسانی را که با استکبار و سرکشی از پذیرش آیین الھی سر باز
کرد.  می واقعیتی تعیین کننده، تسلیم شوند، سرکوبگذاشتند مردم در برابر  نمی و

 اینک تصویر کوچکی از آن اوضاع و احوال: 

 مأمورین جمع آوری زکات
در اواخر سال ھشتم ھجری به مدینه  ج پیشتر یاد آور شویم که رسول خدا

بازگشت و طولی نکشید که ھالل ماه محرم سال نھم ھجری رؤیت شد. رسول خدا 
 رای جمع آوری زکات و صدقات به قبایل و مناطق مختلف اعزام نمود.کارگزارانش را ب

 فھرست و نام و منطقه مأموریتشان از این قرار است: 
یزید بن حصین به سوی قبیله  -۲عیینه بن حصن به سوی قبیله بنی تمیم.  -۱

رافع بن مکیث به سوی  -۴عباد بن بشر به سوی سلیم و مزینه.  -۳اسلم و غفار. 
ضحاک بن سفیان به سوی بنی  -۶عمرو بن عاص به سوی بنی فزاره.  -۵جھینه 

ابن لتیبه ازدی به سوی بنی  -۸بشیر بن سفیان به سوی بنی کعب.  -۷ .کالب
مھاجر بن ابی امیه به سوی صنعاء که در آن جا اسود عنسی علیه او خروج  -۹ذبیان. 

م به سوی طی و بنی عدی بن حات -۱۱زیاد بن لبید به سوی حضرموت.  -۱۰کرد. 
ای  هزبرقان بن بدر به سوی شاخ -۱۳مالک بن نویره به سوی بنی حنظله  -۱۲اسد. 

عالء بن  -۱۵دیگر از بنی سعد ای  هقیس بن عاصم به سوی شاخ -۱۳از بنی سعد 
ھم برای جمع آوری  ،طالب به سوی نجران علی بن ابی -۱۶حضرمی به سوی بحرین 

. ھمه این کارگزاران در محرم سال نھم فرستاده نشده زکات و ھم برای گرفتن جزیه
 اند؛ بلکه تعدادی از این کارگزاران پس از مسلمان شدن قبایل فرستاده شدند. آری

در محرم سال نھم ھجری صورت گرفت و از اھمیت زیادی اعزام این کارگزاران  سرآغاز
می است پس از صلح و این خود، نشان دھنده میزان موفقیت دعوت اسال برخوردار بود

 حدیبیه است؛ چه رسد به پس از فتح مکه که مردم گروه گروه دین خدا را
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 پذیرفتند. می

 ها سریه
ھمزمان با اعزام کارگزاران جمع آوری صدقات، علی رغم این که  ج رسول خدا

امنیت بر منطقه حاکم شده بود، باز ھم به حکم نیاز چندین سریه را گسیل نمود؛ 
 ایا بدین قرار است:فھرست این سر

سریه عیینه بن حصن بن فزاری در ماه محرم سال نھم ھجری با پنجاه سوار  -۱
به سوی بنی تمیم  ؛این سریه،که در میان آنان، کسی از مھاجرین و انصار نبود
نی تمیم، قبایل را علیه رسول اعزام شد. انگیزه اعزام این سریه، آن بود که ب

 راهھا  شب از جزیه دادن بازداشتند. عیینه، راتحریک کردند و آنان  ج خدا
حمله کرد. ھا  آن کرد تا این که در پھنه ی صحرا به می پیمود و روزھا کمین می

رت به اساھا  آن کودک از ۳۰زن و  ۲۱مرد،  ۱۱در نتیجه گریختند.و ھمه 
 را در خانه رمله دختر حارث اسکان داد.ھا  آن ج گرفت و به مدینه آورد. پیامبر

آمدند  ج خانه پیامبر بنفر از بزرگان بنی تمیم به مدینه و به در ۱۰ھمین حال در 
ست به دامان پیامبر د ،بیرون آمد. آنان ج بیرون بیا؛ پیامبر !و ندا دادند: ای محمد

سخن گفت، آنگاه رفت و نماز ظھر را خواند و ھا  آن اندکی ایستاد و با ج شدند. پیامبر
باب  ج ایل کردند که با پیامبرآمدند و اظھار تمھا  آن سپس در صحن مسجد نشست.

سخن شروع به مباھات را باز کنند. خطیبشان عطارد بن حاجب را جلو کردند و او 
دستور داد  -مسلمانان -به ثابت بن قیس بن شماس خطیب ج . پیامبرنمود گفتن

ا شعر بسراید. لو آوردند ترقان بن بدر را جبپاسخشان را بدھد. آنگاه آنان، شاعرشان ز
نیز به شاعر اسالم، حسان بن ثابت دستور داد جوابشان را بدھد. وقتی  ج پیامبر

ھا و شاعران از کارشان فارغ شدند، اقرع بن حابس گفت: خطیبش از خطیب  خطیب
و شاعر او نیز از شاعر ما تواناتر است! صدایشان نیز از صداھای ما بھتر و تر  ما قوی

جوائز ھا  آن به ج رسول خدا .ما برتر است؛ آنگاه مسلمان شدندگفتارشان از گفتار 
 ١داد و زنان و فرزندانشان را به خودشان بازگرداند.ای  هارزند

                                                 
که این سریه در محرم سال نھم ھجری بوده است که خالی از ایراد اند  سیره نویسان یادآور شده ١

شده بود، در آید که اقرع بن حابس تا به آن روز مسلمان ن می نیست؛ زیرااز سیاق روایت، چنین بر
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از خثعم در ناحیه تباله در نزدیکی تربه ای  هسریه قطبه بن عامر: به سوی طایف -۲
ه در ماه صفر سال نھم ھجری؛ وی به ھمراه بیست تن، عازم نبرد شد؛ آنان د

شبیخون زد و جنگ ھا  آن ه برطبشدند. ق می که به نوبت سوار شتر داشتند
 و قطبه تعداد زیادی از دو طرف مجروح شدندسختی بین طرفین درگرفت و 

را که توانست کشت و مسلمانان، شتران، زنان و گوسفندان زیادی به ھرکس 
 مدینه آوردند.

ربیع االول سال نھم فیان کالبی به سوی بنی کالب در سسریه ضحاک بن  -۳
را به اسالم دعوت ھا  آن ھجری؛ این سریه، به سوی بنی کالب، اعزام شدند تا

را شکست ھا  آن دھند؛ بنی کالب نپذیرفتند و جنگ در گرفت. مسلمانان
 را کشتند.ھا  آن دادند و یک نفر از

 خر سال نھمسریه علقمه بن مجزر مدلجی به سواحل جده در ماه ربیع اآل -۴
از ای  هسیصد تن از رزمندگان اسالم را به سوی عد ج رسول خدا؛ ھجری

احباش گسیل کرد که در سواحل جده برای غارت و چپاول اھل مکه جمع 
شده بودند. علقمه از راه دریا رفت تا به جزیره رسید وھمین که دشمنان از 

 ١آمدن مسلمانان باخبر شدند، فرار نمودند.
از ای  هوی را برای ویران کردن بت خان ج طالب؛ پیامبر سریه علی بن ابی -۵

در ماه ربیع االول سال نھم  ساعزام کرد. علی» قلس«قبیله بنی طی به نام 
شتر و یک پرچم سیاه و یک پرچم  ۵۰اسب و  ۱۰۰نفر که  ۱۵۰ھجری، با 

سفید داشتند، عزیمت نمود. صبح ھنگام به منطقه حاتم شبیخون زدند و 
کرد.. مسلمانان، بت خانه را ویران کردند و با عدی بن حاتم به شام فرار 

دستانی پر از غنیمت و تعداد زیادی اسیر، گاو و گوسفند بازگشتند. در بین 
اسیران خواھر عدی بن حاتم بود. عدی به شام فرار کرده بود و مسلمانان در 
گنجینه بت خانه سه شمشیر و سه زره یافتند. در بین راه، غنائم را تقسیم 

                                                                                                                        
حالیکه پیشتر یادآور شده بودند که وقتی پیامبر خواست اسیران ھوازن را برگرداند، اقرع بن 

گردانیم. الزمه این روایت، این است که اقرع  نمی حابس گفت: من و بنی تمیم سھمیه مان را بر
 پیش از این سریه مسلمان شده باشد!

 )۸/۵۹فتح الباری ( ١
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نگھداشتند و تقسیم نکردند و آل  ج و شمشیرھا را برای رسول خدا ودندنم
 حاتم را نیز در شمار اسراء، تقسیم نکردند.

خواست که بر او  ج ه آوردند، خواھر عدی از رسول خدااسیران را به مدین قتیو
گفت: ای رسول خدا! پدرم مرده و  ج خطاب به پیامبر و ترحم نماید و منت گذارد

 بوده، فرار کرده و من پیرزنی ھستم که کاری از دستم برام  هدار ھزینکسی که عھده 
پرسید:  ج آید. بنابراین بر من منت بگذار، خداوند بر تو منت گذارد. رسول خدا نمی

سرپرست تو چه کسی بوده است؟ خواھر عدی گفت: عدی بن حاتم؛ پیامبر فرمود: 
این را گفت و او را به حال خودش ھمان کسی که از خدا و رسولش فرار کرد؟! پیامبر 

گذاشت و رفت، فردای آن روز خواھر عدی ھمان جمالت را تکرار نمود، پیامبر نیز 
و رفت و چون روز سوم شد، باز خواھر عدی ھمان جمالت را کرد ھمان جواب را تکرار 

تکرار کرد. پیامبر بر او منت گذاشت. کنار رسول خدا مردی بود؛ آن مرد که احتماال 
این علی بوده است، به خواھر عدی گفت: از پیامبر سواری و ھزینه راه بخواه و چون او 

 را برآورده کرد.اش  پیامبر خواستهدرخواست را مطرح نمود،
رسول ی ھا خوبی ادرش را یافت،خواھر عدی به شام و نزد برادرش رفت و چون بر

ه پدرت نکرده بود! را برایش تعریف کرد و سپس گفت: محمد، کاری کردی ک ج خدا
در ھر صورت باید نزد او بروی. در نتیجه عدی بدون ھیچ گونه نامه و امانی نزد 

آمد و جلوی پیامبر نشست،  آمد، در حالی که ایشان در خانه بودند. عدی جپیامبر
پس از حمد و ثنای خدا، گفت: چه چیز موجب شد که فرار کنی؟ آیا فرار  ج پیامبر

نیست؟! آیا مگر معبودی جز خدای واحد سراغ الله جز  یکردی که نگویی معبود بر حق
فرمود: آیا از گفتن الله اکبر فرار کردی؟!  ج اکرمداری؟ عدی گفت: خیر، آنگاه رسول 

 ج پیامبر .سراغ داری؟ عدی گفت: خیر آیا چیزی یا کسی بزرگتر از خداوند یکتا
ول غضب خدا ھستند و نصاری، گمراھند! عدی گفت: من مفرمود: یھودیان، مش

نمایان شد و  ج ب آثار شادمانی در چھره رسول خدامسلمان حنیف ھستم! بدین ترتی
 ١دستور داد در خانه یکی از انصار سکونت کند و صبح و شام به نزد ایشان بیاید.

نشاند و به او اش  عدی را در برابر خود در خانه ج اسحاق، رسول خدا ابن به روایت

                                                 
 )۲/۲۰۵زادالمعاد ( ١



 ٥١٩ های پس از بازگشت از غزوه فتح سرایا و مأموریت

گویند که میانه  می حاتم مگر تو رکوسی نبودی!؟ رکوسیه به آیینیبن گفت: ای عدی 
گفت: چرا. فرمود: آیا تو، ھمراه قومت به این  سمسیحیت و صائبی بوده است. عدی

داشتی؟ عدی گوید:  نمی برای خودت بر تاختی و یک چھارم اموال را نمی سو و آن سو
اما این کار، در دین خودت، برایت حالل نبود! گفتم: به خدا دوباره فرمود:گفتم: چرا 

سوگند ھمینطور است! عدی گوید: یقین کردم که او پیامبر و رسول خدا است، زیرا 
 ج و در روایت احمد آمده: رسول خدا ١دانست. نمی دانست که ھیچ کس می چیزھایی

عدی گفت: من خودم دیندارم! فرمود:  .به عدی گفت: مسلمان شو تا در امان بمانی
گاھترم! آیا تو رکوسی نبودی و  یک چھارم آیا من، از تو نسبت به دینی که داری، آ

 نیز کردی که در دین خودت نمی در حالی جمع آورینیزاموال قومت را برای خودت 
این جمله مسلمان از برایت حالل نبود؟! عدی گوید: گفتم: آری! چیزی نگذشت که بعد

بودم مردی آمد  ج : در آن لحظاتی که من نزد پیامبرشدم! در روایت بخاری آمده است
و از تنگدستی شکایت کرد و دیگری آمد و از بسته شدن راھش بوسیله راھزنان 

ا منطقه حیره را دیدی؟ اگر عمرت، کفاف کند آی !شکایت کرد. پیامبر فرمود: ای عدی
کعبه را به تنھایی و خواھی دید که یک زن تنھا، از حیره سوار شود و بدون ترس بیاید 

طواف کند و بجز خدا از کسی نترسد واگر عمرت کفاف کند، خواھی دید که 
 کسری به تصرف مسلمانان در خواھد آمد. وای عدی! اگر عمرت طوالنیھای  گنجینه

آن  یابد که نمی دارد و کسی را می شود، خواھی دید که مردی مشتی از طال و نقره بر
گوید: زنی را دیدم که از حیره به تنھایی و بدون ترس آمد و خانه  سبپذیرد. عدیرا 

ترسید و من خودم در میان کسانی بودم  نمی کرد و از کسی جز خدا می کعبه را طواف
دیگر را  کردند و اگر زندگی به من اجازه بدھد، آن موردکسری را فتح ھای  که گنجینه

گفت: خواھی دید که مردی دستانش پر از طال و نقره  ج خواھم دید که رسول خدا
 ٢را بپذیرد.ھا  آن باشد و کسی را نیابد که

                                                 
 )۲/۵۸۱سیره ابن ھشام ( ١
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ھمانطور که پیشتر یادآور شدیم فتح مکه برای ھمیشه فیصله میان حق و باطل 
گردید تا جایی که پس از فتح مکه، دیگر جایی برای شک و گمان در مورد حقانیت 

د و باقی نماند. به ھمین خاطر وضعیت، بکلی تغییر کرھا  عرب برای ج رسول خدا
شدند. چنانچه در فصل بعد خواھید  می کردند و تسلیم می گروه گروه دین خدا را قبول

بودند، گواه این مطلب  ج رسول خداالوداع با  ةدر حجدید و نیز آمار مسلمانانی که 
 ترتیب مشکالت داخلی مسلمانان تقریبا حل شده بود و مسلمانان پس ازبدین است. 

توانستند آزادانه شریعت و دین خدا  می کشیدند و یجنگ و تالش، نفس راحت ھا سال
 را ترویج دھند. 

 انگیزه این جنگ
رفت به مسلمانان تعرض کند سپاه قدرتمند  می اما از طرفی تنھا قدرتی که احتمال

رفت. پیشتر یادآور  می رومیان بود که در آن زمان بزرگترین قدرت روی زمین به شمار
که  سحارث بن عمیر ازدی ج که این تعرض و تھدید، با کشتن سفیر رسول خداشدیم 

به دست شرجبیل بن  سبه پادشاه بصری بود، آغاز شد؛ حارث ج حامل نامه پیامبر
سریه زید بن حارثه را فرستاد که در  ج پیامبراین رو  به شھادت رسید. از عمرو غسانی

مش را از ظالمان بگیرد؛ ھرچند اعزام این نتوانست انتقا و مؤته با رومیان روبرو شد
نزدیک و دور انداخت و از طرفی قیصر نیز ھای  عرب سریه، وحشت زیادی در دل

ته تأثیر بزرگی به نفع مسلمانان داشته است. از این رھگذر بود ؤمعتقد بود که جنگ م
ند و با که قیصر بیم آن داشت که بسیاری از قبایل عرب تابع قیصر، اعالم استقالل کن

آمد. از سویی مسلمانان  می مسلمانان کنار بیایند و این برای روم خطر بزرگی به حساب
شده و رومیان تر  قدم به قدم تا مرزھای شام که تحت کنترل روم بود، نزدیک و نزدیک

ته نگذشته بود ؤرا با خطری جدی روبرو کرده بودند. بنابراین ھنوز یک سال از جنگ م
ھی متشکل از رومیان و جنگجویان عرب وابسته به رومیان اعم از که قیصر روم سپا

آل غسان و دیگران را برای رویارویی با مسلمانان آماده کرد و سپاھی عظیم برای 
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 جنگ خونین و سرنوشت ساز تدارک دید.
و تر  ی بزرگیاز این رو قیصر روم تصمیم گرفت پیش از آن که مسلمانان به نیرو

در میان اعراب ھایی  و شورش ھا آشوب یری تبدیل شوند وخطری غیر قابل پیشگ
مجاور رومیان به پا شود، جنگ با مسلمانان را در دستور کار خود قرار دھد و آنان را از 

 پای درآورد.

 آمادگی رومیان و غسانیان برای جنگ با مسلمانان
بر ضد  رسید که رومیان برای جنگی کوبنده و سرنوشت ساز می پیاپی به مدینه خبر

بردند و ھر  می شوند و مسلمانان ھر لحظه در بیم و ھراس به سر می مسلمانان آماده
این  اند. کردند رومیان حمله کرده می رسید، تصور می صدای غیر عادی که به گوششان

 اتفاق افتاد. ستوان از ماجرایی دریافت که برای عمر بن خطاب می وضعیت را
کرد و از ھمسران  ١»ایالء«به مدت یک ماه  ج در ھمین سال نھم ھجرت، پیامبر

عزلت گزید. ابتدا صحابه از حقیقت امر  ،خویش کناره گیری نمود و در اتاق کوچکی
ھمسرانش را طالق داده است. از این رو  ج کردند که پیامبر می داشتند و فکرخبر ن

 غم و اندوه و پریشانی بر روح و روان ھمه اصحاب سایه افکنده بود.
که راوی این داستان است، گوید: دوستی از انصار داشتم که  سبن خطاب عمر
جریان اخبار مجلس برسم، او مرا در  ج توانستم به خدمت رسول الله نمی نھرگاه م

گذاشت. عمر و دوست انصاریش، در باالدست مدینه سکونت داشتند و به  می ج پیامبر
رفتند.  می ج رسول الله متو شب دیگر دوستش، به خد سصورت نوبتی یک شب عمر

گوید: در آن ایام از بابت یکی از پادشاھان آل غسان که شایع شده بود قصد  سعمر
حمله به ما را دارد، در بیم و ھراس بودیم و این مسأله فکر و ذکر ما را به خود مشغول 

 کرده بود.
 در ھمین حال بود که شبی دوست انصارم در زد و گفت: باز کن! باز کن!

 حمله کردند؟ھا  گفتم: غسانی
 ٢گفت: از آن ھم بدتر! رسول خدا از ھمسرانش کناره گیری کرده است.

                                                 
 ایالء، عبارتست از کناره گیری مرد از ھمسرش به خاطر سوگندی که خورده است. ١
 )۲/۷۳۰صحیح بخاری ( ٢
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گفتیم  می اره با ھم سخنبآمده است: مدتی بود در این  سدر روایت دیگر از عمر
بینند. دوستم در روز نوبت  می که غسانیان برای جنگ با ما ساز و برگ جنگی تدارک

–گفت: آیا مگر او  می خانه مرا به تندی کوبید و با خودش بو درخود، بعد از عشا آمد 
 خوابیده است؟ -عمر

افتاده است. گفتم: چه اتفاقی؟ غسانیان حمله مھمی در را باز کردم؛ گفت: اتفاق 
 اند؟ کرده

 ١تر. رسول خدا ھمسرانش را طالق داده است!از آن ھم مھم گفت: خیر،
میزان نگرانی مسلمانان از حمله رومیان با دوستش، بیانگر  ساین گفتگوی عمر

است. ھمچنین رفتار منافقان در این موقعیت حساس که اخبار آمادگی رومیان به 
 رسید، بر فشار روحی و روانی مسلمانان افزود. می مدینه

تجربه کرده بودند  ھا میدان را در تمام ج پیامبرھای  علیرغم آن که پیروزی منافقان
ایشان از ھیچ قدرتی در جھان بیم و ھراس ندارد و ھر مانع احتمالی دانستند که  می و

پروراندند و  می دارد، باز ھم آرزوھای بدی برای مسلمانان در سر می را از سر راھش بر
ھمچنان در انتظار بودند که مسلمانان گرفتار مصیبت و دردسر جدیدی شوند و از آنجا 

دیدند، یک النه توطئه و نیرنگ را در قالب  می که تحقق این آرزوی پلیدشان را نزدیک
خواستند که در آن نماز بخواند.  ج کردند و از پیامبر تأسیس -د ضرارمسج-مسجد 

ھدفشان این بود که مسلمانان را فریب دھند تا مسلمانان متوجه نشوند که چه 
ه در این النه دسیسه، بر ضد آنان در جریان است تا بدین سان نسبت بھایی  دسیسه

افرادی که به این آشیانه نیرنگ رفت و آمد دارند، حساسیتی بوجود نیاید و در نتیجه 
این مسجد، برای منافقان ساکن مدینه و دوستانشان در خارج از مدینه به صورت مرکز 

نماز خواندن در آن مسجد را به بازگشت از غزوه تبوک  جامنی درآید. اما رسول خدا 
ارک آمادگی برای جنگ را بھانه قرار داد. بدین ترتیب موکول کرد و اشتغال به تد

را رسوا کرد تا آنکه سرانجام رسول خدا، ھا  آن منافقان به نتیجه نرسیدند و خداوند،
 پس از بازگشت از تبوک آن را ویران کرد و ھرگز در آن نماز نخواند.

 

                                                 
 )۱/۳۳۴صحیح بخاری ( ١
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 اخبار ویژه جنگ
شنیدند. در این  می اخبار رابردند و پیوسته این  می مسلمانان در این وضعیت بسر

آوردند، گزارش دادند که ھرقل لشکر بزرگی  می بحبوحه، نبطیانی که از شام روغن
نفر آماده کرده است و فرماندھی آن را به یکی از جنگاوران رومی  ۴۰۰۰۰متشکل از 

سپرده و طوایف غسان، لخم، جذام و دیگر قبایل مسیحی عرب را بسیج کرده و طلیعه 
به ناحیه بلقاء رسیده است. بدین سان مسلمانان با خطر بزرگی مواجه  لشکرشان

 شدند.
 ھا سختی آنچه مزید بر علت شد، این بود که فصل گرمای شدید فرا رسید و مردم با

رسیده بود و مردم در آن ھا  گرفتار و روبرو بودند. از سوی دیگر میوهھا  و گرسنگی
دل بسته بودند و تمایلی به بیرون شدن  گرما و گرسنگی، به سایه ومیوه درختان

نداشتند. مسافت راه نیز بسیار طوالنی بود و راه پر فراز و نشیب و دشواری، فرا 
 رویشان قرار داشت.

 ج یامبرپتصمیم قاطعانه 
از دیگران تر  شرایط و تحوالت جاری را با نگاھی دقیق و حکیمانه ج رسول خدا

اگر در این شرایط کوتاھی کند و در جنگ با دانست که  می تحت نظر داشت. ایشان
رومیان از خود سستی نشان دھد و بگذارد تا سپاھیان روم در مناطق تحت کنترل 
مسلمانان جاسوسی و نفوذ نمایند و به مدینه حمله کنند، قطعا بدترین پیامدھا بر 
دعوت اسالمی و موقعیت نظامی مسلمانان را بدنبال خواھد داشت و بدین سان 

افقانی که در انتظار شکست و نابودی مسلمانان ھستند و از طرفی با پادشاھان روم من
زنند و  می به وسیله ابو عامر فاسق ارتباط داشتند، بزودی از پشت به مسلمانان خنجر

ی او و یارانش که در ھا تالش کنند و در نتیجه تمام می رومیان نیز به مسلمانان حمله
رفته بودند، نقش بر آب خواھد شد و تمام امتیازات و راه گسترش اسالم به کار گ

مختلف نظامی بدست آورده ھای  یی خونین و پیاپی و نقشهھا جنگ پیروزیھایی که با
فھمید، با  می مسائل رااین که به خوبی  ج ند، از میان خواھد رفت. رسول خدابود

ا بوسیله ، تصمیم گرفت که جنگی سرنوشت ساز رھا سختی وجود تمام مشکالت و
ھا  آن تحمیل کند و بهھا  آن لشکریان اسالم علیه رومیان در داخل خاک خودشان بر

 مھلت ندھد که به سرزمین اسالمی حمله کنند!
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رسول خدا، پس از اتخاذ این تصمیم، با صراحت تمام در میان یارانش اعالم نمود 
اف پیام فرستاد که که برای جنگ با روم آماده شوند و به اھل مکه و قبایل عرب اطر

کمتر از خارج  ،خواست به جنگی برود می ج رسول خداھر گاه آماده شوند. در گذشته 
گرفت؛ اما با توجه به قدرت و نیروی دشمن، الزم دید که از تمام نیروھای  می کمک

دور و نزدیک کمک بگیرد و با صراحت به مردم اعالم نمود که دشمن از قدرت و سالح 
امال آمادگی بگیرند. برخوردار است؛ این، بدان خاطر بود که مسلمانان کنیرومندی 
کرد و در ھمین زمان بخشی از  می مردم را به جھاد در راه خدا تشویق ج پیامبر اکرم

را ھا  آن انگیخت و می ت نیز نازل شد که مسلمانان را به جھاد و تالش برئسوره برا
مسلمانان را تشویق  ج پایداری کنند. پیامبر ،ھا سختی کرد که با وجود ھمه می تشویق

 نمود که بھترین اموالشان را در راه خدا انفاق کنند! می و ترغیب

 پیشی گرفتن مسلمانان از یکدیگر
 را برای جھاد با رومیان شنید، سعی ج ھر یک از مسلمانان که فراخوان رسول خدا

شدند و  می آمادهتر  ھرچه تمامکرد از دیگران پیشی بگیرد. مسلمانان با سرعتی  می
قبایل از نقاط مختلف بسوی مدینه سرازیر گشتند و ھیچ یک از مسلمانان راضی نبود 
از این جنگ تخلف کند مگر کسانی که منافق بودند و نیز به استثنای سه نفر از 

 آمدند و از ایشان می ج فقیران و تھیدستان نزد پیامبرحتی مسلمانان راستین. 
تا در جنگ شرکت  ند که مرکب و ساز و برگ جنگی در اختیارشان قرار دھدخواست می

 فرمود: من، مرکبی ندارم که در اختیار شما قرار دھم و می ج اما رسول خدا ؛کنند
 گشتند که اشک از چشمانشان سرازیر بود؛ بدین خاطر که چیزی می در حالی بازھا  آن

 در ھمین حال که مسلمانان از یکدیگر سبقت .یافتند تا در راه خدا انفاق کنند نمی
شتر و دویست اوقیه نقره را با  ۲۰۰کاروانی مشتمل بر  سگرفتند، عثمان بن عفان می

که برای تجارت شام آماده کرده بود، در راه خدا صدقه داد و سپس ای  هتمام زاد و توش
 ج و به رسول خداار دینار طال آورد شتر دیگر با وسایل الزم برای ھر شتر و ھز ۱۰۰

از امروز به بعد، «کرد، فرمود:  می را زیر روھا  آن در حالی که ج تحویل داد. پیامبر
عثمان ھمچنان به انفاق ادامه داد ». عثمان ھر عملی که انجام دھد، زیان نخواھد دید

ی نقد، در راه خدا انفاق کرد. عبدالرحمن ھا پولاسب غیر از  ۱۰۰شتر و  ۹۰۰تا اینکه 
 اوقیه نقره، انفاق کرد.  ۲۰۰عوف بن 
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اش  درھم بود، انفاق کرد و برای خانواده ۴۰۰۰تمام دارایی و مالش را که  سابوبکر
اولین کسی بود که اموالش را آورد و انفاق  سفقط خدا و رسولش را گذاشت. ابوبکر

 راه خدا داد. نصف مالش را انفاق کرد، عباس ھم مال زیادی آورد و در سنمود. عمر
طلحه و سعد بن عباده و محمد بن مسلمه نیز اموال زیادی آوردند و تقدیم نمودند. 

 پیاپی، وسق خرما آورد و در راه خدا انفاق کرد. تمام مسلمانان ۷۰عاصم بن عدی 
 حتی کسانی بودند که یک مد و یا دو مد انفاق و آوردند می صدقاتشان را کم و زیاد

و  ھا خلخال شتند. زنان نیز زیور آالت، دستبندھا،کردند؛ زیرا توان بیشتری ندا می
کردند. غیر از  می فرستادند و نثار می ج یامبرو انگشترھایشان را نزد پھا  گوشواره

منافقان کسی دیگر در انفاق فی سبیل الله بخل نورزید. بلکه منافقان، انفاق داوطلبانه 
 ١مسخره گرفتند.مؤمنان ونیز اعالم آمادگی مسلمانان تھیدست را به 

 حرکت سپاه اسالم به سوی تبوک
محمد بن مسلمه و به  ج اسالم آماده و مجھز شد. رسول خدابدین ترتیب سپاه 

را  سقولی سباع بن عرفطه را در مدینه به عنوان جانشین خود تعیین کرد. و علی
، را سشت. منافقان، علیابرای رسیدگی به مسایل خانوادگی خود در مدینه گذ

 ج ا به رسول خدا پیوست. اما پیامبرش کردند، لذا او از مدینه بیرون شد و رفت تنکوھ
پسندی که تو، برای من بمنزله ھارون برای  نمی آیا«او را به مدینه برگرداند و گفت: 

 ».موسی باشی؟! البته جز اینکه پس از من پیامبری نخواھد بود
و به قصد تبوک حرکت کرد. شمال سوی  روز پنج شنبه از مدینه به ج رسول خدا

لشکر اسالم بسیار بزرگ و متشکل از سی ھزار رزمنده بود. تا آن زمان چنین سپاه 
بزرگی برای مسلمانان فراھم نشده بود. با آن که مسلمانان ھرچه در اختیار و توان 

باز ھم پیامبر نتوانست تمام مجاھدان و سپاھیان را  ،در راه خدا انفاق کردند ،داشتند
نفر یک  ۱۸مال مجھز کند. و سپاه با کمبود غذا و مرکب روبرو بود. تا جایی که ھر کا

شدند و چه بسااز گرسنگی، برگ  می شتر در اختیار داشتند که نوبتی بر آن سوار
خوردند که این امر موجب شده بود لبھایشان ورم کند و گاھی از شدت  می درختان را

کردند تا آب ذخیره در شکمبه آن را  می ا نحرتشنگی علی رغم کمبود مرکب، شترھا ر

                                                 
 سوره توبه، به خوبی بیان شده است. ۷۹این موضوع در آیه  ١
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نامیدند. سپاھیان اسالم از » جیش العسره«بخورند. به ھمین خاطر این سپاه را 
گذشتند، مجاھدان از  بود، سرزمین قوم ثمود کهبنام حجر در وادی القری ای  همنطق

فرمود: از آب این چاه  ج رسول خدا ،از آنجا که دور شدند ؛چاه آن وادی آب برداشتند
به شتران بدھید و از آن  اید، ننوشید و وضو نگیرید و ھرچه با آب این چاه خمیر کرده

خورده است، آب  می از آن آب ÷نخورید! و دستور داد از آب چاھی که شتر صالح
از ناحیه حجر  ج عمر روایت است: که وقتی رسول خدابردارند. در صحیحین از ابن 

جز با گریه و شیون وارد  اند، به منازل قومی که بر خود ستم روا داشته گذشت، فرمود:
گرفتار شده ھا  آن رود شما نیز به ھمان عذابی گرفتار شوید که می نشوید! که بیم آن

اند! آنگاه سرش را پوشید و به سرعت سیر نمود تا از آن وادی دور شد. در بین راه 
شکایت نمودند؛ ایشان دعا  ج و به پیامبر دی به آب پیدا کردندسپاھیان نیاز شدی

و خداوند ابری فرستاد و چنان بارید که ھمه مردم سیراب شدند و به اندازه  ؛کردند
نزدیک تبوک رسید، فرمود: انشاءالله فردا  ج زشان آب برداشتند. وقتی رسول خدانیا

سید به رسید و تا وقت چاشت نخواھید رسید! ھرکس کنار چشمه ر می به چشمه تبوک
گوید: وقتی به آنجا رسیدیم دو نفر زودتر  می آبش دست نزند تا من خودم برسم! معاذ

از آن دو  ج اآب اندکی بیرون آمد. رسول خد ،و از چشمه ؛خود را به آب رسانده بودند
 آنچه خواست خدا بود، به ج اید؟ گفتن: آری! رسول خدا ست زدهپرسید: آیا به آب د

دستانش اندک اندک آب جمع کرد تا مقداری آب جمع شد و با گفت و سپس با ھا  آن
ھا را دو باره در چشمه ریخت. از چشمه آب  آن دست و صورتش را شست و آن آب

زیادی جاری شد و مردم آب خوردند. سپس فرمود: ای معاذ! اگر عمرت، کفاف کند، 
اه یا ھنگامی که در ر ج بینی. رسول خدا می باغ و بوستان بزودی اینجا را پوشیده از
 ؛وزد؛ کسی از شما از جایش بلند نشود می امشب باد تندی«به تبوک رسیدند، فرمود: 

باد تندی وزید. مردی بلند شد؛ باد او را ». ھرکس شتر دارد، باید آن را محکم ببندد
انداخت. رسول خدا در بین راه، نماز ظھر را با عصر و نماز یءبرداشت و به کوه بنی ط

 گزارد؛ گاھی به صورت جمع تقدیم و گاھی با جمع تأخیر. می با عشاء یکجامغرب را 

 سپاه اسالم در تبوک
دشمن کامال  سپاه مسلمانان در تبوک فرود آمد و ھمانجا اردو زد و برای مقابله با

بلیغ ایراد ای  هدر آن جا برای مردم سخنرانی نمود و خطب ج آماده بود. رسول خدا
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کلمات جامع به کار برد و مردم را به خیر دنیا و آخرت تشویق  فرمود و در اثنای آن
کرد و وعده و وعید داد تا روحیه لشکر تقویت شود و کمبودھای غذا و مواد خوراکی و 

 اسلحه و امکانات جبران گردد. 
را  ج از سوی دیگر رومیان و ھم پیمانان ایشان وقتی خبر لشکر کشی رسول خدا

سلب شد. بلکه در سر ھا  آن د و جرأت پیشروی و جنگ ازشنیدند، به وحشت افتادن
زمین خودشان متفرق شدند و از مرزھایشان خارج شدند، این رویداد، تأثیر بسزایی بر 
شھرت و آوازه توان نظامی مسلمانان در دنیا بجای گذاشت و مسلمانان به امتیازات 

داد، به  می سپاه رخسیاسی بزرگ و ارزشمندی دست یافتند که اگر درگیری بین دو 
 یافتند. نمی این امتیازات دست

آمد و با ایشان صلح کرد مبنی بر  ج یله، نزد رسول خداایحنه بن رؤبه فرمانروای 
صلح کردند و قرار گذاشتند  ج ھل جرباء و اذرح نیز با رسول خدااینکه جزیه بپردازد. ا

 که متن آن چنین است:  نوشتی ھا نام برای یحنه امان ج خداجزیه بپردازند. رسول 
است از طرف خدای یکتا و محمد ی ھا نام بسم الله الرحمن الرحیم. این امان

یشان در دریا ھا کاروان وھا  آن یھا کشتی به واھالی ایله وؤپیامبر خدا، برای یحنه بن ر
قرار دارند. مردم شام و یمن و ساحل  او در پناه خدا و امان پیامبرھا  آن .و خشکی

در این ذمه و پناه قرار دارند، و ھرکس از ایشان فتنه  ،نشینان دریا که با ایشان باشند
انگیزی کند، اموالش مانع مجازاتش نخواھد شد و ھرکس از مردم که آن را بگیرد، 

بخواھند  را از ھر آبی کهھا  این برایش حالل است. ھمچنین برای کسی روا نیست که
از آن استفاده کنند و از ھر راھی چه دریایی و چه خشکی که بخواھند رفت و آمد 

 نمایند، باز دارد.
خالد بن ولید را با چھارصد و بیست اسب سوار به سوی اکیدر  ج رسول خدا

یابی که مشغول  می فرمانروای دومه الجندل فرستاد و به خالد گفت: او را در حالی
 ست. خالد رفت تا به جایی رسید که دژ اکیدر بن عبدالملک دیدهشکار گاو وحشی ا

زد و اکیدر از قصر بیرون  می به درب قصر اوھایش  شد و گاوی وحشی آمد و با شاخ می
حمله کردند و او را به او  آمد تا آن را شکار کند؛ شبی مھتابی بود. خالد و ھمراھانش

خونش درگذشت و با او به دو ھزار شتر از ریختن  ج آوردند. پیامبر ج نزد رسول خدا
و ھشتصد اسب و چھارصد زره و چھارصد نیزه صلح کرد. و قرار شد که دومه الجندل 

 نیز ساالنه ھمانند یحنه، تبوک، ایله و تیماء جزیه بپردازند.
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کردند،  می به دنبال این پیروزی آن دسته از قبایل عرب که به نفع رومیان کار
اعتماد به سروران پیشین ایشان سپری شده است؛ لذا به دریافتند که دوران 

مسلمین تن دادند. بدین ترتیب قلمرو حکومت اسالمی توسعه یافت و تا ھای  خواسته
 مرزھای روم پیش رفت و مزدوران رومیان تا حد زیادی به سزای اعمالشان رسیدند.

 بازگشت سپاه اسالم به مدینه
ز تبوک لند و بدون ھیچ گونه جنگ و درگیری الشکریان اسالم، پیروزمندانه و سرب

منان را از جنگ با کفار بی نیاز کرد. در مسیر ؤو م ج برگشتند و خداوند، پیامبر
را  ج منافقان درصدد برآمدند که پیامبردوازده نفر از  ای، هبازگشت از تبوک، در گردن

لگام  سدر حال عبور از این گردنه بود و عمار ج بکشند و این زمانی بود که پیامبر
رفتند. این  می راند و مردم از داخل وادی می شتر را سشتر را گرفته بود و حذیفه

 با دو یارش ج منافقان، فرصت را غنیمت شمردند! در ھمین حال که رسول خدا
ول رفت، سر و صدای گروھی را از پشت شنید که نقاب زده بودند و قصد ترور رس می
حذیفه را فرستاد تا با  ج شدند. رسول خدا می را داشتند و به ایشان نزدیک ج خدا

را به وحشت انداخت و فرار کردند ھا  آن را دفع کند. خداوند،ھا  آن زوبینی که داشت،
و ھدفشان را به حذیفه ھا  آن نام تک تک ج و در میان جمعیت ناپدید شدند. پیامبر

نامیدند. در ھمین  می ج یفه را صاحب سر رسول خداگفتند و به ھمین خاطر، حذ
 ١».قصد کاری را کردند که به آن دست نیافتند«فرماید:  می مورد خداوند

این طابه است، و این واحد «مدینه را از دور دید، فرمود: ھای  نشانه ج وقتی پیامبر
مدن رسول مردم از آ». است؛ کوھی که ما را دوست دارد و ما نیز آن را دوست داریم

باخبر شدند؛ زنان و کودکان از ایشان به گرمی استقبال کردند و با شور و  ج خدا
 خواندند: می دروشوقی فوق العاده س

ــــــــــــــ ــــــــــــــع الب ـــــــــــــــطل  ناـدر علي
 

ــــــــــــــوداع  ــــــــــــــات ال ــــــــــــــن ثني  م
 

                                                 
 ۷۴آیه  ،سوره توبه ١
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ـــــــــــــاكوجـــــــــــــب الشـــــــــــــ  ر علين
 

ــــــــــــــا دعــــــــــــــ   ١له داعـا لـــــــــــــــم
 

در ماه رجب سال نھم بیرون شدند و در ماه رمضان برگشتند. غزوه  ج رسول خدا
تبوک، روی ھم رفته، پنجاه روز به طول انجامید. از این مدت، بیست روز را در تبوک 

در آن  ج بود که رسول خداای  هگذراندند و بقیه را در راه بودند و این، آخرین غزو
 شرکت داشتند.

 ماجرای برجای ماندگان
امتحان بزرگی از سوی خداوند متعال بود که به  ،از بابت اوضاع سختش این جنگ،

وسیله آن، مؤمنان راستین از دیگران شناخته شدند؛ ھمچنان که سنت خداوند، در 
منان را ؤسنت) خدا بر این نبوده است که م«(فرماید:  می این گونه موارد است. خداوند

مؤمن و منافق، آمیزه یکدیگرند) به  به ھمان صورتی که شما ھستید (و در میان شما
حال خود واگذارد: بلکه خداوند، (با امتحاناتی از قبیل جھاد، منافِق) ناپاک را از 

 ٢».سازد می (مؤمن) پاک جدا
تمام مؤمنان راستین در این غزوه سرنوشت ساز حضور داشتند. لذا تخلف از این 

کسی  ج ھرگاه نزد رسول خدارفت.  می جنگ، عالمتی روشن برای نفاق افراد بشمار
 فرمود: رھایش کنید! اگر در او خیری می بردند که از جنگ تخلف کرده بود، می را اسم

کرد. و اگر جز آن باشد، خداوند، شما را از  می بود، خداوند او را به مؤمنان ملحق می
 ».شّر او آسوده گردانیده است

نیز از روی عناد و ای  ه. عدتنھا کسانی از این جنگ بازماندند که عذر داشتند
ھای  تکذیب خدا و رسول، از این جنگ تخلف کردند که ھمان منافقان بودند که با بھانه

اجازه گرفتند در مدینه بمانند یا اصال اجازه نگرفتند. عالوه بر  ج واھی، از رسول خدا
ته بی آنکه عذری داشو  این افراد، سه نفر از مؤمنان صادق نیر بدون قصد و غرض

پس از بازگشت به مدینه، طبق  ج باشند، از حضور در جبھه باز ماندند. رسول خدا
عادت وارد مسجد شد و دو رکعت نماز خواند و آنگاه برای مالقات با مردم نشست. 

                                                 
به مدینه آوردیم که به نظر ابن قیم، مراسم استقبال، مربوط به این سفر  ج در مبحث ورود پیامبر ١

 بوده است.
 سوره آل عمران. ۱۷۹مفھوم آیه  ٢
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آمدند و  می ج رسید، نزد رسول خدا می به ھشتاد و اندیھا  آن منافقان که تعداد
 ج خوردند. رسول خدا می ی به دروغ، سوگندتراشیدند و حت میھا  عذرھا و بھانه

را به ھا  آن بیعت کرد و برایشان آمرزش خواست و باطنھا  آن عذرشان را پذیرفت و با
خداوند واگذار نمود! اما آن سه مؤمن راستین که عبارت بودند از کعب بن مالک، و 

به یارانش دستور  ج ی را پیشه کردند. رسول خداتمراره بن ربیع و ھالل بن امیه، راس
حرف نزنند. مسلمانان شدیدا از ارتباط با این سه نفر خودداری کردند و ھا  آن داد با

تغییر نمود تا جایی که زمین با تمام وسعتش برایشان تنگ ھا  آن رفتار مردم نسبت به
آمد وحتی از خودشان ھم متنفر شده بودند. قطع رابطه مردم با آنان تا جایی شدت 

ند که با دپس از گذشت چھل روز از آغاز این قطع رابطه محکوم به این شگرفت که 
را ھا  آن زنانشان نیز قطع رابطه کنند. پنجاه روز پس از این محکومیت، خداوند، توبه

ِينَ ٱ �ََّ�ٰثَةِ ٱ َوَ�َ ﴿ پذیرفت و این آیه نازل شد: ٰٓ إَِذا َضاقَۡت َعلَۡيِهُم  �َّ �ُض ٱُخّلُِفواْ َح�َّ
َ
�ۡ 

 ِمَن 
َ
ن �َّ َمۡلَجأ

َ
نُفُسُهۡم َوَظنُّٓواْ أ

َ
ِ ٱبَِما رَُحَبۡت َوَضاقَۡت َعلَۡيِهۡم أ ٓ إَِ�ۡهِ ُ�مَّ تَاَب َعلَۡيهِۡم  �َّ إِ�َّ

ْۚ إِنَّ  َ ٱِ�َُتوُ�ٓوا خداوند توبه آن سه نفر را «یعنی:  .]۱۱۸التوبة: [ ﴾١١٨ لرَِّحيمُ ٱ �َّوَّاُب ٱُهَو  �َّ
گ برجای ماندند. تا آن که زمین با تمام وسعتش برایشان تنگ شد. و جان پذیرفت که از جن

بر لب شدند و باور کردند که ھیچ پناھگاھی از خدا جز برگشت به سوی خدا وجود ندارد؛ 
سپس خداوند، پیام توبه داد تا توبه کنند. (که توبه کردند و خداوند توبه شان را پذیرفت) به 

 ».یر و مھربان استدرستی که خداوند، توبه پذ
؛ آن سه نفر نیز گشتندمسلمانان، از این که توبه این سه نفر پذیرفته شد، خوشحال 

چنان خوشحال شدند که به مژدگانی این خبر، به این و آن ھدیه دادند و آن روز، یکی 
که به خاطر عذر موجه  ھایی آن از بھترین روزھای زندگیشان بود. خداوند در باره

َعَفآءِ ٱَ�َ  لَّۡيَس ﴿ نتوانستند به جھاد بروند، این آیه را نازل نمود:  لَۡمۡرَ�ٰ ٱَوَ� َ�َ  لضُّ
ِينَ ٱَوَ� َ�َ  ِ َورَُسوِ�ِ  �َّ یعنی:  .]۹۱التوبة: [ ﴾ۦَ� َ�ُِدوَن َما يُنفُِقوَن َحَرٌج إِذَا نََصُحواْ ِ�َّ

و فقیرانی که چیزی برای انفاق (در راه خدا) ندارند، گناھی نیست در  بر ضعیفان، بیماران«
 ».صورتی که بر ایمان به خدا و پبامبرش خالص و خیر خواه باشند

به مدینه نزدیک شد، در مورد معذورین چنین گفت: در  ج ھنگامی که رسول خدا
تید مگر مدینه کسانی ھستند که شما ھیچ مسیری طی نکردید و از ھیچ وادی نگذش

این که با شما بودند! آنانی که به خاطر عذر موجه شان نتوانستند با شما بیایند! گفتند: 
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 فرمود: اگر چه در مدینه بودند! ج اگر چه در مدینه بودند؟! پیامبر

 آثار و نتایج غزوه تبوک
این جنگ، تأثیر بسزایی در گسترش نفوذ مسلمانان در جزیره العرب داشت و مردم 

تواند در جزیره العرب باقی بماند. و  نمی دریافتند که ھیچ قدرتی، غیر از اسالم به یقین
و رؤیاھای جاھلی و نفاق آنانی که در انتظار ھا  آرزوھای  بدین ترتیب بر پس مانده

به رومیان امید بسته ھا  آن شکست مسلمین بودند، خط بطالن کشیده شد؛ چون
در مقابل منافقان از خودشان نرمی و مدارا  بودند. دیگر وقت آن نبود که مسلمانان

نشان دھند و خداوند، دستور داد که بر آنان سخت بگیرند تا جایی که مسلمانان را از 
و از این که برایشان طلب  ھایشان پذیرش صدقاتشان و نیز از نماز خواندن بر جنازه

را که ای  هتوطئ دستور داد که النه دسیسه و ج مغفرت کنند، منع فرمود و به پیامبر
تحت عنوان مسجد، ساخته بودند، ویران کند. ھمچنین خدای متعال، درباره منافقان 

 ھا، آن را رسوای عام و خاص نمود و پس از این برای شناساییھا  آن آیاتی نازل کرد که
 نگذشت؛ گویا بعضی از آیات، نام منافقان مدینه را به صراحت اعالمای  هنکته پوشید

شود که ھرچند پس از فتح مکه و  میتر  یزان تأثیر غزوه تبوک، از آنجا نمایانکرد. م می
 ج حتی قبل از آن، نمایندگان قبایل عرب، دسته دسته به خدمت رسول خدا

 ١به اوج خود رسید.ھا  و ھیئتھا  آمدند، پس از این غزوه، آمدن نماینده می

 نزول آیات قرآن در مورد غزوه تبوک
وره توبه پیرامون مسایل مربوط به این غزوه نازل شده است که بسیاری از آیات س

بعضی پیش از جنگ و بعضی در ھنگام جنگ و بعضی ھم پس از بازگشت به مدینه 
نازل شده است. این آیات، ماھیت غزوه تبوک، رسوایی منافقان، فضیلت مجاھدان و 

جبھه نبرد حضور  مخلصان و اعالم پذیرش توبه مسلمانان راستین اعم از آنانکه در
 یافتند و آنانکه بر جای ماندند، بیان شده است.

 برخی از رویدادهای مهم سال نهم هجری
                                                 

)؛ ۵۳۷ -۲/۵۱۵تفاصیل مربوط به غزوه تبوک، برگرفته از این منابع است: سیره ابن ھشام ( ١
)؛ صحیح مسلم با شرح ۶۳۷ -۲/۶۳۳) و (۴۱۴، ۱/۲۵۲)؛ صحیح بخاری(۱۳ -۳/۲زادالمعاد (

 ۴۰۷ -۳۹۱) و مختصر السیره، صص ۱۲۶ -۸/۱۱۰)؛ فتح الباری (۲/۲۴۶نووی بر آن (
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در سال نھم ھجری، چند اتفاق دیگر، روی داد که دارای اھمیت تاریخی است؛ از 
 جمله: 

از تبوک، نخستین بار حکم لعان، میان عویمر  ج پس از بازگشت رسول خدا -۱
 اجرا شد. عجالنی و ھمسر وی،

زنی غامدی به زنا اعتراف کرد و پس از آنکه کودکش را از شیر گرفتند، وی را  -۲
 سنگسار کردند.

بر جنازه او نماز  ج نجاشی که نامش اصحمه بود، وفات نمود و رسول خدا -۳
 غائبانه خواند.

بسیار  ج وفات کرد و رسول خدا سام کلثوم دختر رسول خدا ھمسر عثمان -۴
اگر دختر دیگری داشتم باز ھم به عقد و «غمگین شد و به عثمان فرمود: 

 ».آوردم می ازدواج تو در
علی  ج سردسته منافقان عبدالله بن ابی بن سلول از دنیا رفت و رسول خدا -۵

رغم مخالفت عمر بر او نماز جنازه خواند و طلب مغفرت کرد و آیاتی از قرآن 
 تأیید کرد.نازل شد و نظریه عمر را 

 سرپرست کاروان حج ابوبکر
را به عنوان امیر حجاج به  سابوبکر ج در ذی القعده یا ذی الحجه سال نھم، پیامبر

مکه فرستاد تا مناسک حج را به جای بیاورد. پس از رفتن کاروان حاجیان دو آیه 
را  و قراردادھا ھا پیمان نخست سوره برائت نازل شد که به طور یک طرفه، نقض تمام

را فرستاد تا این مطلب را به  سطالب علی ابن ابی ج کرد. بنابراین پیامبر می اعالم
را  یخواستند عھد و یا پیمان می بود که وقتیھا  عرب مردم اعالم کند و این رسم

در  سکردند که دیگر عھد و پیمانی بین ما نیست. علی می بشکنند، جلوتر اعالم
پرسید: به عنوان امیر  سپیوست. ابوبکر سبه ابوبکر به نام عرج یا صجنان،ای  همنطق

گفت: خیر، مأمورم. سپس رفتند؛ و ابوبکر مراسم  سیا مأمور؟ علیای  هفرستاده شد
در روز عید قربان بلند شد و پس از رمی جمره، بین  سحج را انجام داد تا آنکه علی
 ھدی بین ما وبه او دستور داده که اعالم کند ع ج مردم اعالم کرد: رسول خدا

و  اننیست و چھار ماه نیز برای ھم پیمانان مسلمان،که پیمان بسته بودیم ھایی آن
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ھمچنین کسانی که عھد و پیمانی با مسلمین نداشتند، تعیین نمود و برای آن دسته از 
ھم پیمانان مسلمین که برای مسلمانان از چیزی فرو گذار نکرده و یا حداقل با 

ھمچنان  ھا، آن نشده بودند، قراردادھایشان را تا پایان مدت دشمنان اسالم، ھمدست
 مقرر و ماندگار دانست.

مردانی را فرستاد تا اعالم کنند که از سال آینده ھیچ مشرکی حق شرکت  سابوبکر
را عریان طواف کند؛ این ندا، یک کعبه در مراسم حج را ندارد و کسی حق ندارد خانه 

نی بر این بود که دوران بت پرستی برای ھمیشه در اعالمیه ھمگانی و سراسری، مب
 جزیره العرب پایان یافته و دیگر آیین بت پرستی، در آن سرزمین، ظھور نخواھد کرد.

 ج نگاهی به غزوات پیامبر
را مورد بررسی قرار  ج اعزامی رسول خدای ھا گروه وھا  سریه ھا، اگر به دقت غزوه

ھا  آن تأثیرات و پیامدھای ،ھا جنگ دھیم، نه تنھا برای ما بلکه برای ھر کسی که درباره
و ترین  باھوش ترین، بزرگ ج شود که رسول خدا می کند، به خوبی روشن می پژوھش

فرمانده در تمام دنیا بوده است و دقت نظر ایشان در مسایل نظامی و ترین  قوی
و بلکه تر  نداشته است؛ ھمان طور که در امر نبوت از ھمه پیامبران بزرگ سیاسی نظیر

به ھیچ جنگی نرفت مگر این که از بھترین شرایط و  ج سرور آنان بود. رسول خدا
آن با قاطعیت و شجاعت و تدبیر استفاده کرد. به ھمین خاطر در ھیچ ھای  موقعیت

توان سپاه به سستی بگراید  ج پیامبر نبوده که به خاطر لغزش و اشتباه ھا جنگ یک از
یا به خاطر اقدامات آن حضرت، در زمینه چگونگی آرایش لشکر و مستقر کردن آن در 

ھمیشه  ج مناطق استراتژیک، سپاه اسالم ناتوان و زمینگیر شود؛ بلکه رسول خدا
 را برای اردو زدن لشکرش و مقابله با دشمن تعیین ھا مکان ترین بھترین و مطمئن

شد تا بتواند جنگ را به خوبی رھبری کند.  می وارد عملھا  کرد و با بھترین نقشه یم
ثابت کرد که از چنان شگرد و قدرتی در عرصه فرماندھی  ھا جنگ وی، در تمام

برخوردار است که با مظاھر فرماندھی شناخته شده برای بشر، کامال متفاوت است. اما 
اشی از سستی و ضعف برخی از افراد سپاه در حنین آنچه در احد و حنین اتفاق افتاد، ن

و یا برخاسته از نافرمانی برخی از سپاھیان نسبت به اوامر مؤکدی بود که رسول خدا 
حکیمانه خویش، بر آنان الزم کرده بود. قھرمانی و نبوغ نظامی ھای  بر اساس برنامه

شود  می مایاندر این دو جنگ در ھنگام شکست مسلمانان به خوبی ن ج رسول خدا
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که شخصا رویاروی دشمن ایستادگی کرد و با دانش و حکمت بی نظیرش، دشمن را از 
رسیدن به اھدافش، نا امید و ناکام ساخت، چنانچه در احد، چنین کرد و یا در جنگ 
حنین، مسیر جنگ را از شکست به پیروزی تغییر داد؛ آن ھم با وجودی که این چنین 

اندازد و بدترین آثار سوء را بر اعصاب و  می دھان را از کارشکست ھایی، مشاعر فرمان
 شوند و بس. می گذارد تا جایی که فقط به فکر نجات خویش می روان به جای

تواند  می نشان داد که از نظر نظامی بھتر از ھر فرمانده دیگری ج اما رسول خدا
 ج سول خداسپاھیانش را نجات دھد و دشمن را به عقب براند؛ از سوی دیگر ر

را خاموش کند و ھا  صلح و امنیت را گسترش دھد و آتش فتنهھایش  توانست با جنگ
را ھا  آن قدرت و نیروی دشمنان را در جنگ اسالم با بت پرستی در ھم شکند و بیشتر

منان ؤمجبور به صلح کند و راه انتشار دعوت اسالمی را باز نماید. ھمچنین توانست م
مخلص را از منافقانی که در دل، تخم نفاق و کینه و نیرنگ را داشتند، بازشناسد. 

توانست تعداد زیادی را به عنوان فرماندھان نظامی تربیت  جعالوه بر این رسول خدا 
مختلف در عراق و شام، نبرد با ی ھا میدان توانستند در ج کند که پس از وفات پیامبر

ھای  و بستان ھا باغ را از خانه و کاشانه شان کهھا  آن نند وفارس و روم را رھبری ک
نمایند فراوان داشت، بیرون ھای  فراوان و کشتزارھا و مناطق زیبا و سرسبز و نیز میوه

بود که  ھا جنگ و اسالم را در قلمرو دو ابر قدرت آن روز گسترش دھند. در پرتو ھمین
 آورد مین زراعتی و شغل و کار فراھمتوانست برای مسلمانان مسکن و ز ج رسول خدا

و حتی موفق شد، مشکالت پناھندگانی را که آواره و تھیدست بودند، حل کند و اسلحه 
ه کواسب و وسایل جنگی و مخارج سپاھیان اسالم را تھیه نماید. مھمتر از ھمه این

دست  ظلم و ستم و طغیان و تجاوز در حق بندگان خدا، به این ھمه نتایجای  هبدون ذر
 را که در جاھلیت به خاطر آن آتشھایی  توانست اھداف و انگیره ج یافتند. رسول خدا

ھمیشه بر افروخته بود، تغییر دھد. در دوره جاھلیت جنگ، به معنای  ھا جنگ
غارتگری، خراب کاری، چپاول، قتل و کشتار، ستم و تجاوز، دشمنی و خونخواھی و 

به ھتک حرمت زنان، خشونت و سنگدلی نسبت انتقام جویی، ضعیف کشی، ویرانگری، 
کودکان و کنیزان و نسل کشی و از بین بردن آبادی و آبادانی بود. اما ھمین جنگ 
دوران جاھلیت به برکت اسالم به جھادی مقدس برای رھایی انسان از نظام خشونت و 
دشمنی و بر قرار کردن عدل و انصاف تغییر یافت و نظام جنگ دوره جاھلیت که 

به دست قوی، استوار بود، به نظام دیگری  فضعیحقوق بر پایمال شدن اش  شالوده
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شدند تا حق  می در نظر گرفته فتبدیل شد که درآن، افراد قوی و زورمدار، ضعی
ضعیفان، از آنان گرفته شود. آری، نھاد و طبیعت جنگ، بکلی دگرگون شد و به صورت 

داد و فریاد مردان و زنان و کودکانی برسد که  درآمد تا بهای  هجھاد و مبارزه فداکاران
پروردگارا! ما را از این شھر و دیار که ساکنان آن ستمکارند، نجات «گویند:  می پیوسته

بوسیله جھاد بود که » ١بده، و برای ما از جانب خودت، سرپرست و یاوری بفرست.
محبت و مھربانی، زمین از نیرنگ و خیانت، گناه و تجاوز، رھا شدو صلح و امنیت، 

 رحمت و رعایت حقوق دیگران و جوانمردی گسترش یافت.
بنیان ای  هبرای جنگ قوانینی تدوین کرد و اصول شرافتمندان ج آری رسول خدا

نھاد و سپاھیانش را با آن مقررات آشنا کرد و به رعایت آن، ملزم نمود و تجاوز از آن 
ندانست. سلیمان بن بریده از پدرش  اصول و مقررات را در ھیچ شرایطی برایشان روا

 را به یکی از اصحابای  هفرماندھی سپاه یا سری ج که رسول خدا کند: زمانی می روایت
فرمود: بنام خدا  می کرد و می سفارشسپرد، خودش و ھمراھانش را به تقوای الھی  می

د کنید، اما جھا ؛بجنگید اند، و در راه خدا بجنگید، و با کسانی که به خدا کفر ورزیده
را ھا  خیانت و پیمان شکنی نکنید، و کسی را مثله (بریدن بینی و گوشی) نکنید؛ بچه

فرمود: آسان بگیرید. و سخت  می داد که سخت گیر نباشند و می نکشید. و دستور
 ٢».را متنفر نکنید و از خود مرانیدھا  آن نگیرید و اعتماد مردم را جلب کنید و

برد و  نمی ھجومھا  آن رسید، تا بامدادان بر می سکونت قومیھرگاه شبانگاه به محل 
کرد و از  می و زنان نھیھا  بشدت از سوزاندان خانه و کاشانه مردم و از کشتن بچه

 داشت؛ چنانکه می باز ھا جنگ دزدیدن اموال غنیمت و به تاراج بردن اموال در
نیست. رسول تر  حاللشود از گوشت مردار  می لی که از غنیمت دزدیافرمود: م می
کرد. مگر  می از ویران کردن کشتزارھا و کشتن حیوانات و قطع درختان نھی ج خدا

را ھا  زخمی در حالت اضطراری که راھی جز آن وجود نداشت. در فتح مکه فرمود:
و از از کشتن سفیران و نمایندگان نکشید و فراریھا را دنبال نکنید! اسیری را نکشید! 

ھستند، به شدت نھی کرد و ھا  آن که ھم پیمان مسلمانان و یا در امانکشتن کافرانی 
بکشد، بوی بھشت به مشامش  ایم، ھرکس کافری را که با او پیمان بسته«فرمود: 
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با  ج پیامبر». رسد می نخواھد رسید اگر چه بوی آن از فاصله چھل سال راه، به مشام
دوران ی ھا پلیدی و ھا زشتی ر را ازتبیین اصول و قواعد ارزشمند جھاد، قتل و کارزا

 ١جاھلیت پاک نمود و جنگ را به جھادی مقدس مبدل کرد.

 گروند به دین خدا می ،مردم گروه گروه
ھمان طور که گفتیم فتح مکه جنگ سرنوشت سازی بود که برای ھمیشه بت 

حق را از باطل باز  ھا، عرب پرستی را از جزیره العرب برچید. در پرتو این جنگ،
از بین رفت و در پذیرش اسالم از ھمدیگر سبقت گرفتند.  ھا، شناختند و شک و شبھه

 عمرو بن سلمه گوید: ما، کنار چشمه آبی که محل رفت و آمد مردم بود، زندگی
 سؤالھا  آن کردند و ما از می پیوسته از آن جا رفت و آمد ھا کاروان کردیم؛ می
 گوید؟ در پاسخ می کیست و چه -پیامبر–کردیم: چه خبر؟! چه خبر؟! این مرد  می
 شود و می کند که فرستاده خداوند است و به او وحی می گفتند: این مرد، تصور می
گفتند، چنان  می یی را کهھا حرف من ؛گوید: خداوند به من چنین وحی کرده است می

اسالم آوردن را به فتح مکه  ھا، عرب ت.کردم که گویا در قلبم نقش بسته اس می حفظ
واگذارید؛ اگر پیروز شد، پیامبر اش  گفتند: او را با قوم و قبیله می موکول کرده بودند و

کرد.  می آن گاه که مکه فتح شد، ھر قبیله برای مسلمان شدن، شتاب.راستین است
و گفت: سوگند رفت و مسلمان شد  ج به مالقات پیامبراش  پدرم، پیش از قوم و قبیله

فرمود: نماز بخوانید و وقت  می به خدا که از نزد پیامبری راستین به نزد شما آمدم که
گفت: ھرگاه وقت نماز فرا رسد، باید یک نفر از شما اذان  می ھر نماز را به ما یاد داد. و

 ٢داند، پیشنماز شما شود. می قرآن بیشتربگوید و ھرکس از شما
تأثیر فتح مکه و دگرگونی شرایط و نیرومندی اسالم و این حدیث بیانگر میزان 

تعیین موقعیت اعراب و تسلیم شدنشان در برابر دین خداست! این آثار، پس از جنگ 
بینیم که نمایندگان قبایل گروه گروه و پیاپی  می تبوک، دو چندان شد؛ به ھمین خاطر

دند. چنانچه سپاھیان آور می شدند و اسالم می در سال نھم و دھم ھجری وارد مدینه
نفر  ۳۰۰۰۰آمار سپاه اسالم در جنگ تبوک به  ونفر بودند ۱۰۰۰۰اسالم در فتح مکه 

زد! بدین ترتیب در مدت زمانی کمتر از یک سال،  می رسید که ھمچون سیل موج
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 سپاھیان اسالم سه برابر شده بودند؛ سپس در حجه الوداع دریایی از مردان مسلمان را
و در آن روز پیرامون اند  ھزار نفر گفته ۱۴۴ھزار تا  ۱۰۰دادشان را بینیم که تع می

زدند. و ندای لبیک، تکبیر، تسبیح و تحمید مسلمانان در ھر  می موج ج رسول خدا
 سو طنین انداز بود و سرزمین حجاز را به لرزه درآورده بود.

 های نمایندگی یأته
گروه است که بررسی  ۷۰یش از باند  شمار نمایندگانی که سیره نویسان ذکر کرده

مقدور نیست و فایده چندانی ھم ندارد. با این حال به ھا  آن شرح و تفصیل تک تک
برخوردار ای  هآوریم که در تاریخ از اھمیت قابل مالحظ می طور اجمالی مواردی را

است. گفتنی است: ھرچند ورود عموم نمایندگان قبایل پس از فتح مکه بوده است، اما 
 فرستادند. ج از قبایل، نمایندگان خود را قبل از فتح مکه به حضور پیامبر برخی
فرستاد که  نماینده ج این قبیله دو بار به حضور رسول خدا -وفد عبدالقیس -۱

ن بار سال پنجم ھجری یا قبل از آن بود. یکی از افراد این قبیله به نام یاول
آمد داشت. پس از ھجرت منقذ بن حیان ھمواره برای تجارت به مدینه رفت و 

به مدینه برای تجارت به مدینه آمد و با ماھیت اسالم آشنا شد و  ج رسول خدا
نیز مسلمان شدند. ھا  آن ؛نزد قومش رفت ج اسالم آورد و با نامه رسول خدا

نفری به نمایندگی از طرف  ۱۴-۱۳به این ترتیب در ماه محرم گروھی 
االتی در رابطه با ایمان و احکام ؤآمدند و از ایشان س ج قومشان نزد رسول خدا

 ج و نوشیدنیھا پرسیدند. بزرگشان در این سفر اشج عصری بود که رسول خدا
را دوست ھا  آن در مورد او فرمود: در تو دو خصلت پسندیده است که خداوند

 دارد: عقل و بردباری.
یعنی سال نھم » عام الوفود«برای بار دوم در  ،چھل نفر از نمایندگان این قبیله

آمدند که جارود بن عالء عبدی نصرانی در بین این  ج ھجری به دیدار رسول خدا
 ١نمایندگان بود؛ وی مسلمان شد و مسلمانی نیک گردید.

وفد دوس: نمایندگان این قبیله در اوایل سال ھفتم ھجری ھنگامی که رسول  -۲
استان مسلمان شدن طفیل به جنگ خیبر رفته بود، آمدند. پیشتر د ج خدا
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که وی، در دوران مکی دعوت اسالم، مسلمان شد ایم  ابن عمرو دوسی را آورده
 را به اسالم دعوت کرد؛ اماھا  آن و پس از مسلمان شدن، بین قومش رفت و

آمد و از  ج ناامید شد و نزد رسول خداھا  آن ازاینکه پذیرفتند تا  نمیھا  آن
فرمود: پروردگارا!  ج دوس دعا کند. رسول خدا ایشان خواست که برای قبیله

دوس را ھدایت کن. دیری نگذشت که دوسیان مسلمان شدند و طفیل به 
به  ج به مدینه آمد و چون رسول خدااش  اتفاق ھفتاد یا ھشتاد خانوار از قبیله

 پیوستند. ج خیبر رفته بود، به آن جا رفتند و به پیامبر
فروه یکی از فرماندھان عرب نیروھای رومی و  فرستاده فروه بن عمرو جذامی: -۳

بود که در منطقه معان و ھا  آن کارگزار آنان در مناطق عرب نشین وابسته به
شجاعت و راستی  کرد. وی پس از آن که می حومه آن، در سرزمین شام زندگی

ته در سال ھشتم ھجری تجربه کرد، پیکی به ؤمجاھدان اسالم را در جنگ م
فرستاد تا اسالم آوردن وی را به اطالع ایشان برساند و در  ج نزد رسول خدا

ضمن شتر سفیدی نیز به عنوان ھدیه برای ایشان فرستاد. وقتی رومیان از 
گاه شدند، او را دستگیر و زندانی کردند و سپس او را در  مسلمان شدنش آ

 ند.فلسطین کنار آبی بنام صفراء به دار آویختند و پس از آن گردنش را ھم زد
از جعرانه در  ج نمایندگان صداء: این نمایندگان، پس از بازگشت رسول خدا -۴

آمدند. ماجرا از این قرار بود که رسول  ج سال ھشتم ھجری به مالقات پیامبر
متشکل از چھارصد رزمنده آماده کرد و دستور داد به ای  هسری ج خدا
بنام ای  هدر منطقاز یمن بنام صداء حمله کنند. سپاھیان اسالم ای  هناحی

آمد و  ج اردو زده بودند که زیاد بن حارث صدایی نزد رسول خدا» صدر قناه«
عنوان نماینده نزد تو آمده ام؛ سپاھت را باز گردان و ه بام  هگفت: از طرف قبیل

کنم. این مرد صدائی  می من از طرف تو در بین قومم مردم را به اسالم دعوت
بیایند؛  ج غیب و تشویق نمود تا به نزد رسول خدارا ترھا  آن نزد قومش رفت و

آمدند و با ایشان بر  ج در نتیجه پانزده نفر از قومش با او به نزد رسول خدا
بدین ترتیب  .اسالم بیعت کردند و بازگشتند و قوم خود را به اسالم فراخواندند

ع به در حجه الوداھا  آن منتشر شد تا جایی که یکصد تن ازھا  آن اسالم بین
 پیوستند. ج رسول خدا



 ج سیرت رسول اکرم  ٥٤٠

: وی از شاعران بزرگ و از ج آمدن کعب بن زھیر بن اسلمی به نزد رسول خدا -۵
از  ج کرد؛ آنگاه که رسول خدا می جمله کسانی بود که رسول خدا را ھجو

به او نوشت که ی ھا نام جنگ طائف برگشت، برادر کعب، بجیر بن زھیر طی
کردند، کشته است و  می انی را که ھجومکه را فتح کرده و شاعر ج رسول خدا

اگر زندگیت را دوست داری، خودت نزد  اند. از شاعران قریش فرار کردهای  هعد
 کشد واو را نمی برو؛ زیرا او کسی را که توبه کند و نزد او برود، ج رسول خدا

بروی، به فکر نجات خودت باش!  ج خواھی نزد محمد نمی بخشد و اگر می
رد و بدل شد، تا جایی که زمین بر کعب تنگ شد و ھا  آن بین زیادیھای  نامه

باالخره به مدینه آمد و به خانه مردی از قبیله جھینه رفت و چون با او نماز 
برود.  ج صبح را خواند. مرد جھنمی به وی پیشنھاد کرد که نزد رسول خدا

رفت و کنارش نشست و دستش را در  ج بدین ترتیب، کعب نزد رسول خدا
شناخت.  نمی او را ج گذاشت در حالی که رسول الله ج ست رسول خداد

گفت: ای رسول الله! کعب بن زھیر مسلمان شده و توبه کرده است و از شما 
فرمود:  ج پذیری؟ رسول خدا می رااش  خواھد. اگر او را بیاورم، توبه می امان

 ج ل خداآری. کعب گفت: من، کعب ھستم. مردی از انصار برخاست و از رسو
آزادش بگذار که «فرمود:  ج اجازه خواست تا گردنش را بزند؛ اما رسول اکرم

که کعب،  اینجا بود». دست کشیده استاش  توبه کرده و از کردگار گذشته
 قصیده مشھورش را با این مطلع، سرود:

ــــولُ  ــــوم متب ــــی الي ــــعادُ فقلب ــــت سُ  بانَ
 

هــــــــا مل يفــــــــدَ م   بــــــــولكمتــــــــيمٌ اِثرَ
 

فراق او جریحه دار است و به دنبال او ھمانند  رددلم  ویعنی: سعاد کوچ کرده 
پرداخت نشده باشد، دست و پایش در غل و زنجیر ای  هاسیری است که برای او فدی

 است.
 پوزش خواست، شعر ذیل بود: ج از جمله ابیاتی که در آن، از رسول خدا

ــــــــدنی ــــــــول اهللا أوع ــــــــت أن رس  نبئ
 

 اهللا مـــــــأمولعنـــــــد رســـــــول ووالعف 
 

 تفصـيلوـقرآن فيهـا مـواعيظ لـنافلـه ا كعطـاأالذی  كمهالهدا
 

ــــــاً ل ــــــوم مقام ــــــد اق ــــــولق ــــــوم ب  هيق
 

ـــــا لوأری   ـــــمع م ـــــلُ وأس ـــــمع الفي  يس
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ــــــ ــــــلّ يرع ــــــد إال أن يـلظ ـــــــك  هـون ل
 

 اذن اهللا تنويــــــلـرسول بـــــــن الـــــــمــــــ 
 

ــــ ــــا أنازع ــــی م ــــعتُ يمين ــــی وض  هـحت
 

ــــی   ــــلـف ذی نقمــــكــــف ــــه القي  ات قيل
 

 ـهلمـــــــكدی إذ أـأخـــــــوف عنـــــــوفله
 

 مســـــؤولووب ـمنســـــ كـقيـــــل: إنـــــو 
 

 هم برضــــاء األرض خمــــدرهغمــــن ضــــي
 

ـــــفــــی بطــــ  ــــل دون ــــر غي ـــــن عث  لـه غي
 

ــــــه ــــــاء ب ــــــور يستض ــــــول لن  إن الرس
 

ـــــ  ــــــد مــــــمهن ــــــوف اهللا مـن سي  ولـسل
 

 ج مرا تھدید کرده است؛ اما از رسول خدا ج که رسول خدااند  به من گفته«یعنی: 
 ».رود می ھمواره امید عفو و گذشت

فراوان و ھای  آرامتر! ھمان خداوندی که قرآن را به تو ارزانی داشته و در آن موعظه
 شرح و تفصیل مطالب موجود است، شما را رھنمون گردد.

ھرچند  ام، همرا به گفته سخن چینان بازخواست نکنید؛ من، مرتکب گناھی نشد
بینم  می و چیزھاییام  هر گرفتدرباره من سخنان زیادی گفته باشند. من، در مقامی قرا

لرزید؛ مگر آنکه از  می شنید، به خود می شنوم که اگر فیل به جای من بود و می و
گرفت. تا  می به اذن خدا، مشمول رحمت و بخشش خداوند، قرار ج جانب رسول خدا

تواند  می آنکه دست راستم را بدون ھیچ مخالفت و نزاعی، در دست کسی قرار دادم که
 گویم و او به من می م بگیرد و قول و حرفش، قطعی است. وقتی با او سخنانتقا
و تو باید پاسخگو باشی، برای من اند  گوید: که چنین و چنان به تو نسبت داده می

کمین کرده » عّثر«درخت، در وادی پرای  هشیری که در بیش آنھیبت بیشتری دارد از
 و انبوه درختان، او را در برگرفته باشد!

گیرند و شمشیری  می نوری است که ھمگان، از پرتو او روشنی ج ی، رسول خداآر
 .»تممتاز و آخته در میان شمشیرھای خدا اس

مھاجران قریشی را ستود؛ زیرا ھیچ یک از آنان به ھنگام  اش، وی، در ادامه قصیده
 ورود کعب، جز به خیر و نیکی، سخن نگفت. کعب، در اثنای مدح مھاجرین، به کنایه

اجازه گرفته بود که  ج انصار را نکوھش کرده بود؛ زیرا یکی از انصار، از رسول خدا
 گوید: می گردن کعب را بزند. کعب

ــمهم ــر يعص ه ــامل الزّ ــی اجل ــون مش  يمش
 

ــــــــل  ــــــــودُ التنابي د الس ــــــــرّ  رضبٌ إذا ع
 

ھا  آن روند، و ھرگاه سیاھان بدھیبت به می ھمچون شتران نر خوشرنگ راه«یعنی: 
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 .»کند می کنند، ضربات شمشیرشان، از ایشان حفاظتتعرض 
جداگانه انصار را ستود و قصوری ای  هشد، در قصید یوی، بعدھا که مسلمان کامل

گوید: ھرکس،  می را که نسبت به آنان، مرتکب شده بود، جبران کرد. در آن قصیده
 دگی کند؛زندگی باکرامت را دوست دارد، باید در میان گروھی از صالحان انصار زن

نیست که نیکان، ھمواره  یتردید ؛را نسل در نسل به ارث برده اند ھا خوبی ھا آن
 فرزندان نیکان ھستند.

حمزه بن نعمان بود، در ماه ھا  آن نفری که یکی از ۱۲وفد بنی عذره: این وفد  -۶
ال شد: از چه ؤسھا  آن آمدند. وقتی از ج صفر سال نھم ھجری نزد رسول خدا

ھستید؟ سخنگویشان گفت: ما از قبیله بنو عذره و برادران مادری ای  هطایف
قصی ھستیم و ما بودیم که قصی را یاری دادیم. خزاعه و بنی بکر را از مکه 

ھا  آن به ج بیرون کردیم. و ما با شما خویشاوندی نزدیکی داریم. رسول خدا
ادوگران و را از این که نزد جھا  آن خوشامد گفت و مژده فتح شام را داد و

 کاھنان بروند، نھی فرمود و از ذبح حیوانات، مطابق آیین جاھلیت منع کرد.
 مسلمان شدند و چند روز در مدینه ماندند و سپس بازگشتند.ھا  آن

آمدند  ج این گروه، در ماه ربیع االول سال نھم نزد رسول خدا :نمایندگان بلی -۷
ابوالضبیب، رئیس این وفد،  و مسلمان شدند و سه شبانه روز در مدینه ماندند.

فرمود: آری و  ج درباره مھمان نوازی پرسید که آیا ثواب دارد یا خیر؟ پیامبر
 ھر نیکی و احسانی که به فرد ثروتمند یا فقیری، انجام دھی، صدقه به حساب

فرمود:  ج آید. وی، ھمچنین درباره مدت میھمانی سوال کرد. رسول خدا می
فرمودند: از  ج سفند گم شده سوال کرد؟ رسول خداسه شبانه روز. درباره گو

آن تو یا از آن برادرت و یا از آن گرگ است. از شتر گم شده پرسید؟ رسول خدا 
 آن چه کار داری؟ آن را واگذار تا صاحبش آن را پیدا کند. افرمود: ب

از غزوه تبوک در  ج نمایندگان ثقیف: این نمایندگان پس از بازگشت رسول خدا -۸
از این ھا  آن آمدند. داستان مسلمان شدن ج سال نھم نزد رسول خدا رمضان

از  ج عروه بن مسعود ثقفی بعد از بازگشت رسول خداھا  آن قرار است: رئیس
به مدینه برسد، نزد ایشان آمد و  ج جنگ طائف پیش از آنکه رسول خدا

ن جایی را به اسالم دعوت داد. از آھا  آن ورفت اش  مسلمان شد و بین قبیله
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کردند و  می که عروه از بزرگان و از جمله کسانی بود که قوم ثقیف از او اطاعت
کرد که قومش ھمچون  می حتی او را از فرزندانشان بیشتر دوست داشتند، فکر

گذشته از او اطاعت خواھند کرد. اما پس از آن که قومش را به اسالم دعوت 
ھا  ، ثقیفیسسید. پس از شھادت عروهداد، او را تیر باران کردند تا به شھادت ر

چند ماھی بر ھمان حال بودند؛ اما پس از آن به مشورت و رایزنی پرداختند و 
پیمان  ج و با رسول خدا چون دیدند که تمام اعراب اطرافشان مسلمان شده

و از طرفی توان مقابله با ھمه را ندارند، در نتیجه اتفاق نظر پیدا اند  بسته
بفرستند تا با ایشان  ج که فردی را نزد رسول خدا و تصمیمی گرفتند کردند

ھم این کار را به عبدیالیل پیشنھاد کردند. اما او نپذیرفت و ھا  آن مذاکره کند و
برگردد، مانند عروه او را نیز خواھند کشت  ج ترسید که اگر از نزد رسول خدا

به ھمراھم بفرستید.  را نیز رباید چند مرد دیگ ؛روم نمی و گفت: من به تنھایی
بدین ترتیب دو نفر از ھم پیمانان و سه نفر از بنی مالک را ھمراه او فرستادند 

تر  ابی العاص ثقفی که از ھمه جوان نکه در مجموع شش نفر شدند. عثمان ب
 بود نیز ھمراھشان بود. 

زد ای  هماز مسجد برایشان خیی ھا گوش ھنگامی که به مدینه آمدند، رسول خدا در
گزارند. چند روزی را  می قرآن را بشنوند و ببینند که مردم نماز ؛تا در آن سکونت کنند

را به ھا  آن ج رفت و آمد داشتند و رسول خدا ج در مدینه ماندند و با رسول خدا
 خواست تا برایشان صلح ج شان، از رسول خدا کرد تا اینکه رییس می اسالم دعوت

آن به ثقیف اجازه دھد که زنا کنند، شراب بنوشند، و بت الت را بنویسد و در ی ھا نام
را به دست خود  ھایشان را از نماز معاف کند و ثقیف، بتھا  آن برایشان بگذارد و

آنان را نپذیرفت؛ لذا با ھم خلوت ھای  ھیچ یک از خواسته ج د. رسول خداننشکن
نیافتند جز این که ای  هچار ،ھرچه فکر کردند ؛کردند و به مشورت و رایزنی پرداختند

شوند و به این ترتیب مسلمان شدند و درخواست کردند که  ج تسلیم رسول خدا
خانه ثقیف را خراب کند و ثقیف ھرگز به دست خودش آن را خراب بت ج شخص پیامبر

نوشت و عثمان بن ی ھا نام ھا آن پذیرفت و برایھا  آن این را از ج نکنند! رسول خدا
ا از ھمه آنان بیشتر به یادگیری اسالم و قرآن عالقه ررا امیر آنان گردانید. زیابی العاص 

داشت و ھر روز که نوبت عثمان بن ابی العاص بود که از وسایل نگھبانی کند و بقیه به 
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 آمدند، پس از بازگشت آنان، عثمان به تنھایی نزد رسول خدا می ج خدمت رسول خدا
خوابیده بود، نزد  ج خت و اگر احیانًا رسول خداآمو می رفت و اسالم و قرآن می

آموخت. عثمان بن ابی العاص، بعدھا که برخی از قبایل  می رفت و قرآن می سابوبکر
 عرب، مرتد شوند، نقش بسزایی در جلوگیری از ارتداد ثقیف داشت.

گفت: ای جماعت ثقیف! ھا  آن خواستند مرتد شوند؛ عثمان به می زیرا وقتی ثقیف
شوید. این  می ز ھمه مردم دیرتر اسالم آوردید؛ لذا اولین کسانی نباشید که مرتدشما ا

 سخن باعث شد که ثقیف بر آیین اسالم ثابت قدم بمانند و مرتد نشوند.
ھا  آن ترسیدند مردم با می نمایندگان بازگشتند؛ اما حقیقت را در ابتدا پوشیدند؛ زیرا

 ج اظھار غم و اندوه کردند و گفتند: رسول خدارا بکشند و به مردم ھا  آن بجنگند و
.. دست بردارید و در .و خواری گفته است: مسلمان شوید و از زنا، نوشیدن شراب، ربا

را غرور و نخوت جاھلیشان واداشت که ھا  غیر این صورت با شما خواھیم جنگید. ثقفی
انداخت و به وحشت  ھایشان در مدت سه روز آماده جنگ شوند! اما خداوند در قلب

گوید بپذیرید. در این جا بود که نمایندگان حقیقت  می نمایندگان گفتند: بروید ھرچه
را گفتند و از صلح و مسلمان شدن پرده برداشتند. بدین ترتیب قبیله ثقیف مسلمان 

 شدند.
بتخانه الت را ویران تا فرستاد  سمردانی را به رھبری خالد بن ولید ج رسول خدا

بن شعبه تبری برداشت و گفت: بخدا ھم اینک کاری خواھم کرد که شما کند. مغیره 
از دست ثقیف بخندید. آنگاه تبر را بلند کرد و فرود آورد و سپس خود را به زمین 

! الھه الت، او را کشت! ردانداخت و دست و پا زد. گفتند: خداوند، مغیره را ھالک ک
از خاک و ای  هتان را زشت کند. این تپشد و گفت: خداوند چھره ھای مغیره از جا بلند

شن بیش نیست و سپس با تبر درب بتخانه را شکست و بر بلندترین دیوارش باال رفت 
و به دنبال او مردان دیگر نیز باال رفتند و بتخانه را ویران کردند تا جایی که با خاک 

ن کردند و و زیورھای الت را بیرو ھا لباس را کندند،ھایش  یکسان شد. وقتی پایه
کردند! خالد با آن چه از خزانه بت خانه برداشته  می ھمچنان حیرت زده نگاه،ھا ثقیفی

بازگشت و رسول خدا ھمان روز غنایم را بین مردم تقسیم  ج بودند، نزد رسول خدا
 ١کرد و خدا را ستایش نمود که پیامبرش را یاری و عزت داده است.

                                                 
 ).۵۴۲ -۲/۵۳۷)؛ سیره ابن ھشام (۲۸ -۳/۲۶زادالمعاد ( ١
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از تبوک بازگشتند، نامه  ج ل خدانامه پادشاھان یمن: پس از آن که رسو -۹
و  لحارث بن عبد کالل و نعیم بن عبد کال :پادشاھان حمیر که عبارت بودند از

و ھمدان و معافر به دست ایشان  ننعمان بن قیل و رئیس قبایل ذی رعی
رسید. نام پیکشان مالک بن مره رھاوی بود. آنان به پیامبر نوشته بودند که 

نوشت و در آن، ی ھا نام ھم ج شرک بیزارند. رسول خداو از اند  مسلمان شده
حقوق و وظایف مسلمانان را بیان کرد و به ھم پیمانانش، از جانب خدا و خود، 

مردانی را تحت  ج امان داد، مشروط بر این که جزیه بپردازند. رسول خدا
 فرستاد.ھا  آن سرپرستی معاذ بن جبل به منطقه

 ج سال نھم ھجری پس از بازگشت رسول خدا نمایندگان ھمدان: این وفد در -۱۰
نوشت و در آن، ملک و ی ھا نام ھا آن برای ج از تبوک به مدینه آمد. رسول خدا

کرد و مالک بن نمط ھا  آن ھایی را که درخواست کرده بودند، به نام آب و زمین
به  راھا  آن را به سوی دیگران فرستاد تا سقرار داد و خالد بن ولیدھا  آن را امیر

 اسالم فرا بخواند.
نپذیرفتند. ھا  آن را به اسالم فراخواند؛ اماھا  آن بود وھا  آن شش ماه بین سخالد

فرستاد و دستور داد که کار ھا  آن را به سوی سعلی بن ابی طالب ج آنگاه پیامبر
قرائت ھا  آن به ھمدان رفت و نامه رسول خدا را برای سرا پیگیری کند. علی سخالد

مژده مسلمان شدن  سرا به اسالم فراخواند؛ ھمه مسلمان شدند. علیھا  آن کرد و
، به سجده دنامه را خوان ج نوشت و چون رسول خدا ج مردم ھمدان را به رسول خدا

افتاد. وقتی سرش را از سجده بلند کرد، گفت: درود بر مردم ھمدان! سالم بر مردم 
 ھمدان!
نھم ھجری پس از بازگشت رسول خدا  لنمایندگان بنی فزاره: این وفد در سا -۱۱

بیش از ده مرد بودند و آمده بودند که آیین ھا  آن از تبوک به مدینه آمدند.
اسالم را بپذیرند و از خشکسالی در مناطقشان شکایت داشتند. پیامبر به منبر 
 رفت و دست به دعا بلند کرد و طلب باران نمود و در دعایش گفت: خداوندا!

پایانت را سیراب فرما وسفره رحمتت را بگستران، و زمین مرده و چارھا  زمین
بارانی فریادرس و گوار، سازگار، گسترده و فراگیر بر ما  !را زنده کن؛ خداوندا

آسمان فرود آید و سودبخش و بدون زیان باشد. ازفرو فرست که بی درنگ 
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 ب رار و سیالخداوندا! باران رحمت را به ما عنایت کن نه باران عذاب و ویران گ
ما را به باران سیراب فرما و بر  !؛ خدایارا و نه باران تباه کننده و از بین برنده

 ١دشمنان پیروز گردان!
نمایندگان نجران: نجران، سرزمین پھناوری در ھفت منزلی مکه از سمت  -۱۲

تاز، از ابتدا تا انتھای آن یک سوارکار تیزداشت و که ھفتاد و سه آبادی بود یمن 
مسیحی بود. نمایندگان  یصد ھزار جنگجودارای کرد. و می ک روزه سپریرا ی

تن از  ۲۴مرد بودند،  ۶۰نجران در سال نھم ھجری به مدینه آمدند که جمعا 
سه تن از رھبران نجران حضور ھا  آن آنان از اشراف نجران بودند و در میان

و داشت بر عھده  را گفتند که حکومت نجران می را عاقبھا  آن داشتند؛ یکی از
گفتند و اسمش شرجیل یا ایھم  می اسمش، عبدالمسیح بود و دومی را سید

گفتند  می بود که امور فرھنگی و سیاسی را زیر نظر داشت و سومی را اسقف
که پیشوایی مذھبی و رھبری دینی و روحانی را بر عھده داشت و نامش، 

وقتی نمایندگان نجران به مدینه آمدند و با رسول خدا  ٢ابوحارثه بن علقمه بود.
نیز سؤاالتی کردند. سپس ھا  آن ؛االتی کردؤسھا  آن از ج مالقات کردند، پیامبر

قرآن تالوت کرد. از ھا  آن خواست که مسلمان شوند و برایھا  آن از ج پیامبر
ت سکو آن روز ج ؟ رسول خدایگوی می در مورد عیسی چه :پرسیدند ج پیامبر

ِ ٱإِنَّ َمَثَل ِعيَ�ٰ ِعنَد ﴿ :کرد تا اینکه این آیه نازل شد ۖ َخلََقهُ  �َّ  ۥَكَمَثِل َءاَدَم
ّ�َِك فََ� تَُ�ن ّمَِن  ۡ�َقُّ ٱ ٥٩ُ�ن َ�يَُكوُن  ۥِمن تَُراٖب ُ�مَّ قَاَل َ�ُ   لُۡمۡمَ�ِ�نَ ٱمِن رَّ

َك �ِيهِ ِمۢن َ�ۡعِد َما َجآَءَك ِمَن  ٦٠ ۡ�َنآَءنَا  ۡلعِۡلمِ ٱَ�َمۡن َحآجَّ
َ
ْ نَۡدُع � َ�ُقۡل َ�َعالَۡوا

نُفَسُ�ۡم ُ�مَّ نَۡبَتِهۡل َ�َنۡجَعل لَّۡعَنَت 
َ
نُفَسَنا َوأ

َ
ۡ�َنآَءُ�ۡم َو�َِسآَءنَا َو�َِسآَءُ�ۡم َوأ

َ
َو�
ِ ٱ مثال (آفرینش) عیسی نزد «یعنی: . ]۶۱ -۵۹ان: آل عمر[ ﴾٦١ لَۡ�ِٰذ�ِ�َ ٱَ�َ  �َّ

سپس به او گفت:  و خداوند، ھمانند آفرینش آدم است، که او را از خاک بیافرید
پدید آی (و بی درنگ) پدید آمد. (این نحوه آفرینش عیسی) حقیقتی از جانب 
پروردگار توست پس از شک کنندگان مباش. پس به آن کسانی که با تو در 
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پس از آن به ستیز پرداختند که علم و دانشی به تو رسیده است،  مورد عیسی
بگو: بیایید بخوانیم فرزندان ما را و فرزندان شما را و زنان ما را و زنان شما را و 

 . و ھمه ما بر دروغ گویان لعنتنماییم می رویم و مباھله می خود ما و شما نیز
در مورد عیسی با ھمین را اش  نظریه ج کنیم فردای آن روز رسول خدا می

مسلمان ھا  آن را به حال خود گذاشت تا فکر کنند؛ اماھا  آن آیات اعالم کرد و
خواست که برای مباھله آماده شوند و شخص ھا  آن از ج رسول خدا .نشدند

داشت و اش  در حالی که حسن و حسین را در زیر ردای مخملی ج رسول خدا
آمد، آماده مباھله شد. نمایندگان نجران  می ج فاطمه نیز از پشت سر پیامبر

که وضعیت را چنین دیدند خلوت کردند تا مشورت کنند. عاقب و سید به 
کار را بکنیم، زیرا سوگند به خدا اگر پیامبر باشد و  یکدیگر گفتند: نباید این

مالعنه کند، ھیچ گاه ما و آیندگان ما روی رستگاری را نخواھیم دید و کسی از 
شود. در نھایت موافقت  می زمین نخواھد ماند مگر اینکه ھالک ما بر روی
خواست که ھا  آن از ج را بپذیرند. رسول خداج رسول خدا حکم کردند که

مصالحه نمود مشروط به اینکه سالیانه دو ھزار حله، ھا  آن جزیه بپردازند. و با
وقیه، به یکھزار آن در ماه رجب و یکھزار در ماه رجب و ھمراه ھر حله، یک ا

 در امان خدا و رسولش قرار گرفتند. ،عنوان جریمه بپردازد و آنان نیز در مقابل
را آزاد گذاشت که ھرجا بخواھند مراسم دینی خود را ھا  آن ج ھمچنین رسول خدا

خواستند  ج از رسول خداھا  آن نوشت وی ھا نام انجام دھند.در ھمین زمینه برایشان
امین امت  نیزج ستد تا مال صلح را بپردازند. رسول خداکه مردی امین ھمراھشان بفر

را ھمراھشان فرستاد. سپس اسالم بین مسیحیان نجران انتشار  سابو عبیده بن جراح
مسلمان شدند.  ،که سید و عاقب پس از آن که از مدینه باز گشتنداند  یافت و گفته

را جمع آوری کند. را به نجران فرستاد تا اموال زکات و جزیه  سعلی ج رسول خدا
بدیھی است که قید کلمه زکات، در این روایات درباره کسانی است که مسلمان شده 

 ١بودند.
ھفده تن بودند که در سال نھم ھجری به ھمراه ھا  آن نمایندگان بنی حنیفه: -۱۳
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مسیله کذاب وارد مدینه شدند. نسب مسیلمه چنین است: مسیلمه بن ثمامه 
این گروه به خانه یکی از انصار  ١از بنی حنیفه.بن کبیر بن حبیب بن حارث 
رفتند و مسلمان شدند. روایات در رابطه با  ج رفتند و سپس نزد رسول خدا

آید که مسیلمه از  لمه مختلف است که از بررسی تمام روایات چنین برمییمس
داد و تمام ھم و غمش رسیدن به حکومت و سروری  می خود کبر و غرور نشان

 ج رسول خداابتدا نرفت.  ج ه کذاب با دیگران نزد رسول خدابود؛ مسیلم
خواست که با گفتار و رفتار نیکو، دلش را به دست آورد، اما متوجه شد که 

قبال در خواب  ج سودی ندارد، لذا از جانب او احساس خطر کرد. رسول خدا
زمین را نزد ایشان آوردند ودو دستبند در ھای  دیده بود که گنجینه

ایش افتاد؛ اما برایش گران آمد. و این موجب اندوه و نگرانی ایشان شد. ھ دست
و در ھمان حال خداوند به او وحی فرستاد که به آن دو دستبند بدمد و چون 

دو دستبند را به دو دروغگو تعبیر  ج فوت کرد، آن دو ناپدید شدند. رسول خدا
مه تکبر کرد و کنند وچون مسیل می کرد که پس از ایشان ادعای پیامبری

بعد از  ج از پیش با خبر شده بود که مسیلمه گفته است: اگر محمد ج پیامبر
ای  هلذا در حالی که شاخ ،کنم می خودش این امر را به من بسپارد، از او پیروی

بود، به ھمراه ثابت بن قیس بن شماس  ج از درخت خرما به دست رسول خدا
لمه که در بین یارانش بود، ایستاده خطیب ایشان، نزد مسیلمه رفت و با مسی

خواھی تو را به این امر وامی گذارم، تو نیز  می صحبت کرد. مسیلمه گفت: اگر
فرمود: اگر این چوب را ھم  ج پس از خودت این امر را به ما بسپار. رسول خدا

توانی از حکم خدا درباره خود  نمی از من بخواھی، به تو نخواھم داد! تو ھرگز
کنم تو  می ی و اگر پشت کنی، خداوند، تو را ھالک خواھد کرد. فکرتجاوز کن

ھمان کسی ھستی که در مورد او چیزھایی خواب دیدم و این ثابت، به نیابت از 
به فراست از  ج آنچه پیامبر ٢دھد. این را گفت و بازگشت. می من، جواب تو را

زگشت مدتی او دریافته بود، به وقوع پیوست. وقتی مسیلمه به یمامه با
 ج اندیشید تا آنکه ادعا کرد که در امر نبوت با پیامبر می ھمچنان در کارش
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شریک است و ادعای نبود نمود. از طرفی مطالبی شعر گونه به ھم بافت و 
نوشیدن شراب و زنا را برای قومش حالل قرار داد و این در حالی بود که به 

ترتیب قومش فریب خوردند و از داد. بدین  می گواھی ج پیامبری رسول خدا
نشانه آن  ،گفتند که این» رحمان یمامه«او پیروی و با او بیعت کردند و به او 

نوشت که ی ھا نام ج دانستند. وی به رسول خدا می بود که او را بسیار بزرگ
من در نبوت با تو شریک شدم. ھمانا نیمی از نبوت از آن ماست و نصف 

زمین از آن خداست، به «:در جوابش نوشت ج دیگرش از قریش. رسول خدا
رساند و عاقبت از آن پرھیزکاران  می ھرکس از بندگانش بخواھد آن را به ارث

گوید: ابن نواحه و ابن أثال فرستادگان مسیلمه نزد  می ابن مسعود ١»است!
دھید  می گفت: آیا گواھیھا  آن خطاب به ج آمدند. رسول خدا ج رسول خدا

دھیم مسیلمه (کذاب) رسول  می ایم؟ گفتند: گواھیکه من رسول خد
فرمود: به خدا و رسولش ایمان دارم! اگر قرار بود سفیری را  ج خداست! پیامبر

 ٢کشتم. می بکشم، بدون شک شما دوتا را
مسیلمه در سال دھم ھجری ادعای نبوت کرد. و در جنگ یمامه در زمان ابوبکر 

قاتل حمزه کشت.  ،در ماه ربیع االول سال دوازدھم کشته شد و او را وحشی سصدیق
کرد و او  بوتاو در یمن ادعای ن ؛دومین فردی که ادعای نبوت کرد اسود عنسی بود

 ج کشت و رسول خدا ج را فردی به نام فیروز یک شبانه روز قبل از وفات رسول خدا
ن این خبر گذاشت، اما پس از وفات از طریق وحی باخبر شد و یارانش را در جریا

 ٣و در زمان خالفت ابوبکر صدیق این خبر از یمن به مدینه رسید. ج پیامبر
وفد بنی عامر بن صعصعه، در این وفد، دشمن خدا عامر بن طفیل و اربد بن  -۱۴

و خالد بن جعفر و جبار بن اسلم که ھمه از سران و  -برادر مادری لبید–قیس 
بودند، حضور داشتند. عامر، ھمان شخصی بود که اصحاب شیاطین قومشان 

بثر معونه را با نیرنگ به شھادت رسانده بود. و چون این نمایندگان تصمیم 
گرفتند به مدینه بیایند. عامر و اربد با ھم پیمان بستند و دسیسه چیدند که 
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عامر را ترور کنند. وقتی این نمایندگان به نزد رسول خدا آمدند،  ج رسول خدا
زد و  می دور ج شروع به سخن گفتن کرد و اربد پشت سر رسول خدا

شمشیرش را به اندازه یک وجب از غالف بیرون آورد که خداوند دستش را 
 خشک گردانید طوری که نتوانست شمشیرش را از غالف بیرون آورد.

راه را نفرین کرد در ھا  آن ج لذا رسول خدا ؛بدین ترتیب خدا پیامبرش را حفظ کر
سوختند و عامر نیز به خانه زنی از بنی سلول ای  هبازگشت اربد و شترش بر اثر صاعف

ای  هگفت: آیا ممکن است من غد می وی، در حالی که؛در گردنش پدید آمدای  هغد.رفت
 باید در خانه ی این زن بمیرم؟! جان داد و مرد.آیا مانند غده شتر پیدا کنم؟! و 

رفت و گفت: تو را بین سه چیز  ج عامر نزد پیامبردر صحیح بخاری آمده است: 
 -۲امیر شھرنشینان باش و امارت روستائیان را به من واگذار کن.  -۱کنم:  می مخیر

به اتفاق قبیله غطفان و یکھزار شتر  -۳مرا بعد از خودت به عنوان جانشین تعیین کن 
ن در حالی که در خانه جنگم. پس از آ می نر سرخ مو و یکھزارشتر ماده سرخ مو با تو

مانند غده ای  هگفت: آیا ممکن است درخانه زنی از فالن قبیله، در من غد می زنی بود،
شتران پدید آمده باشد؟! اسبم را بیاورید. پس از آن اسبش را سوار شد و در حالی که 

 سوار اسب بود، به ھالکت رسید!
آوردند، و  ج مبرنفری، زکات قومشان را نزد پیا ۱۳وفد تجیب: این وفد  -۱۵

چیزھایی از رسول خدا  ؛کردند تا یاد بگیرند می الؤسھا  پیوسته از قرآن و سنت
را برایشان نوشت و در مدینه زیاد توقف نکردند. ھا  آن درخواست کردند که

را که در این مدت ای  هرا مرخص کرد، پسر بچھا  آن ج وقتی رسول خدا
فرستادند؛ وی، آمد و چنین گفت:  ج نگھبان وسایلشان بود، نزد رسول خدا

ھیچ ھدفی از آمدن به این جا نداشتم جز این که از خداوند برایم بخواھی که 
گناھانم را ببخشد، به من ترحم کند و بی نیازی را در قلبم قرار دھد! رسول 

برایش دعا کرد و او، بیش از ھمه قناعت پیشه گردید و در زمان مرتد  ج خدا
 سالم ثابت قدم ماند و قومش را نصیحت کرد تا جایی کهبر ا ھا، عرب شدن

ھم، بر اسالمشان ثابت قدم ماندند. ھمین نمایندگان بار دیگر در حجه ھا  آن
 مالقات و دیدار داشتند. ج الوداع با رسول خدا

 ج ل آمدند؛ وقتی با رسول خدایوفد طیء: این نمایندگان به ھمراه زید الخ -۱۶
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اسالم آوردند و ھا  آن ؛نھاد کرد مسلمان شوندپیشھا  آن صحبت کردند، به
در مورد زید، فرمود: ذکر خیر ھیچ عربی  ج مسلمانان خوبی شدند. رسول خدا

یافتم؛ مگر  ،گفتند می را نزد من نگفته بودند مگر این که آن را کمتر از آن چه
 ج رسول خدااین رو  را به من نگفته بودند! ازھایش  ل که تمام خوبییزید الخ

 او را زید الخیر نامید.
 .شتافتند می نھم و دھم به مدینهی ھا سال به ھمین ترتیب نمایندگان پیاپی در

عبارتند از: نمایندگان یمن، ازد که اند  سیره نویسان نمایندگان دیگری را نیز ذکر کرده
و بنی سعد ھذیم از قضاعه و بنی عامر بن قیس، بنی اسد، بھراء، خوالن، محارب، بنی 
حارث بن کعب، غامد، بنی المنتفق، سالمان، بنی عبس، مزینه، مراد، زبید، کنده، ذی 

آخرین وفد بودند و در پانزدھم محرم سال  ،بنی عیش ونخع که این گروه ،مره، غسان
ی ھا سال آمدند اکثر نمایندگان در ج یازده ھجری با دویست مرد به حضور رسول خدا

ین حال بعضی در سال یازدھم نیز آمدند. آمدن پیاپی نھم و دھم ھجری آمدند اما با ا
نمایندگان، حکایت از میزان موفقیتی داشت که دعوت اسالمی به آن دست یافته و 

به تمام جزیره العرب گسترش یافته اش  مورد قبول عموم مردم قرار گرفته و سیطره
 لیم شدن برای خودجز تسای  هنگریستند و چار می اعراب، به مدینه با دیده تجلیل .بود

توانست  نمی دیدند. بدین سان مدینه پایتخت جزیره العرب گردید و ھیچکس نمی
جای ھا  آن ی ھمهھا قلب توان گفت که دین اسالم در نمی مدینه را نادیده بگیرد. اما

فرھنگ بودند، صرفا به خاطر  بیوبیسواد گرفته بود؛ زیرا بسیاری از صحرانشینان که 
و بزرگانشان اسالم آورده بودند و ھنوز روحیه غارت گری در وجودشان پیروی از سران 

را پاک و ھا  آن ریشه داشت و تعالیم اسالم به سبب کوتاه بودن مدت مسلمانیشان

َشدُّ ُ�ۡفٗر� ﴿ کند: می را این گونه معرفیھا  این مھذب نکرده بود. قرآن مجید برخی از
َ
أ

�َّ َ�ۡعلَمُ 
َ
ۡجَدُر �

َ
نَزَل َونَِفاٗ�ا َوأ

َ
ٓ أ ْ ُحُدوَد َما ُ ٱوا ٰ رَُسوِ�ِ  �َّ ُ ٱوَ  ۦۗ َ�َ َومَِن  ٩٧َعلِيٌم َحِكيٞم  �َّ

ۡعَرابِ ٱ
َ
�َُّص بُِ�ُم  ۡ� ۚ ٱَمن َ�تَِّخُذ َما يُنفُِق َمۡغَرٗما َوَ�َ�َ َوآ�َِر وۡءِ� ٱَعلَۡيِهۡم َدآ�َِرةُ  �َّ ُ ٱوَ  لسَّ َّ� 

اعراب (صحرانشینان) در کفر و نفاق از دیگران «یعنی:  .]۹۸ -۹۷التوبة: [ ﴾٩٨َسِميٌع َعلِيٞم 
رود که حدود و احکامی را که خداوند بر رسولش  می سر سخت ترند و از آنان بیشتر انتظار

نازل کرده است، در نیابند و نفھمند و خداوند، علیم و حکیم است. برخی از اعراب نفقات 
کشند که روزگار بر خالف شما بگردد  می تظارشمارند، و پیوسته ان می خود را غرامت (جریمه)
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، گریبانگیر خودشان باد و خداوند، شنوا ھا مصیبتبالھا و .(و گرفتار مصیبت و شکست شوید)
 ».و دانا است

ۡعَراِب ٱَوِمَن ﴿ فرماید: می و گروھی دیگر از صحرانشینان را ستوده و
َ
َمن يُۡؤِمُن  ۡ�

 ِ ِ ٱب ِ ٱَوَ�تَِّخُذ َما يُنفُِق قُُرَ�ٍٰت ِعنَد  �ِخرِ ٱ ۡ�َۡومِ ٱوَ  �َّ َُّهۡمۚ  لرَُّسوِل� ٱَوَصلََ�ِٰت  �َّ َها قُۡرَ�ةٞ ل َ�ٓ إِ�َّ
َ
�

ُ ٱَسُيۡدِخلُُهُم  َ ٱإِنَّ  ۦٓۚ ِ� رَۡ�َتِهِ  �َّ برخی از اعراب «یعنی:  .]۹۹التوبة: [ ﴾٩٩َ�ُفورٞ رَِّحيٞم  �َّ
کنند، وسیله نزدیکی به خدا و سبب  می ه را انفاقبه خدا و روز قیامت ایمان دارند، و آن چ

(به خداوند ھا  آن دانند. ھان! بی گمان انفاق آنان، مایه تقرب می دعای پیامبر (در حق خود)
متعال) است و خداوند، رحمتش را شامل آنان خواھد کرد؛ براستی خداوند، غفور و رحیم 

 ».است
نیز مردم ثقیف و بسیاری از  کردند و می اما کسانی که در مکه و مدینه زندگی

 ١اھالی یمن و بحرین، اسالمشان قوی بود و بزرگان صحابه، از میان آنان بودند.

 پیروزی دعوت اسالمی و بازتاب آن
را مورد  ج که قدمی به جلو برداریم و آخرین روزھای زندگی رسول خداقبل از آن

 ج کارنامه و عملکرد رسول خدامطالعه قرار دھیم، شایسته است که نگاھی گذرا بر 
داشته باشیم. عملکردی که در آن به روشنی امتیاز رسول خدا بر سایر پیامبران واضح 

می یابد که چرا خداوند تاج سروری اولین و در ،بدین سال خوانندهشود و می و روشن
فرمان قیام رسید و آن حضرت نیز  ج آخرین را بر سر ایشان نھاده است. به رسول خدا

بار امانت بزرگ بشریت را بر روی ی ھا سختی و بیش از بیست سال تمامبپا خواست 
ی ھا میدان عقیده و مبارزه و جھاد در راه خدا دری ھا سختی زمین به دوش کشید و

ی ھا سختی تمام ج مختلف را تحمل کرد و ھم چنان در حال قیام بود. رسول خدا
بشری که در اوھام و تصورات جاھلیت دان وجضمیر و ی ھا میدان مبارزه و جھاد را در

بشر  ؛آن ھم در شرایطی کهغرق شده و به زنجیرھای شھوانی بسته بود، تحمل نمود
شھوت شده بود که امکان شکستن آن زنجیرھا و آزادی بشر، ی ھا پستی چنان مشتاق

                                                 
صحیح بخاری  :)؛ تفاصیل مربوط به وفود را بنگرید در۱/۱۴۴محاضرات تاریخ األمم اإلسالمیه ( ١

 -۵۶۰، ۵۴۲ -۵۳۷، ۵۱۴ -۵۱۰، ۵۰۳ -۲/۵۰۱)؛ سیره ابن ھشام (۶۳۰، ۲/۶۲۶) و (۱/۱۳(
 ).۱۰۳ -۸/۸۳الباری ( )؛ فتح۶۰ -۳/۲۶)؛ زادالمعاد (۶۰۱
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 رسید. می بعید به نظر
یارانش، فراغت  سازی ضمیر و وجدان برخی ازھمین که از کار پاک ج رسول خدا

ی جاھلی و حیات خاکی برھاند، ھا عادت یافت و موفق شد اصحابش را از فشار انبوه
نبردی دیگر در میدانی دیگر به روی آن حضرت گشوده شد و بلکه نبردھایی پیاپی در 
میادینی گسترده و به ھم پیوسته بوجود آمد. این جا بود که جبھه نبرد با دشمنان 

د؛ دشمنانی که پایگاه نوپای دعوت را در محاصره خویش گرفته دعوت الھی گشوده ش
و از ھر طرف مؤمنان را ھدف قرار داده بودند؛ دشمنانی که قصد داشتند نھال نورس 

آن به اعماق زمین و ھای  شجره طیبه اسالم را از ریشه بر کنند و نگذارند که ریشه
 خود درآورد!آن به اوج آسمان برسد و زمین را زیر سایه ھای  شاخه

در اثنای نبرد با دشمنان، ھمچنان نبرد اصلی و نخستین در میدان وجدان بشری، 
در جریان بود و در صحنه ضمیر و روان تازه مسلمانان، ادامه داشت. زیرا این نبرد، 

ای  هباشد و لحظ می نبردی بی امان و ھمیشگی است که شیطان، علمدار یک سوی آن
ھم چنان در  ج کند. از سوی دیگر محمد نمی نسانی غفلتاز فعالیت خود در ضمیر ا

دو جبھه درونی و بیرونی را  ،مختلف و دور از ھمی ھا میدان حال قیام بود و در
کرد و در حالی که دنیا به او روی آورده بود، اما ھمچنان در تنگدستی به  می رھبری

امنیت و آرامش خاطر  ھای توانستند در سایه می برد، و در شرایطی که مؤمنان می سر
برد و ھم چنان در  می مستمر و پیاپی به سری ھا سختی دراو به استراحت بپردازند، 

کرد و قرآن را با  می را زنده داری و عبادتھا  شب برابر تمام مشکالت با صبر و تحمل،
خواند و بنا به دستور خداوند، از ھمه چیز بریده و به خدا پیوسته  می ترتیل و خشوع

 ١د.بو
سال  ۲۰سخت و پیوسته که بیش از ای  هبه ھمین صورت پیامبر اسالم در معرک

طول کشید زندگی کرد. در طول این مدت، پرداختن به کاری، او را از انجام کار 
در ھا  دیگری بازنداشت تا آنکه دعوت اسالمی به آن ھمه موفقیت دست یافت که عقل

تسلیم او شد و غبارھای جاھلیت از ھر کران برابر آن حیران است! آری! جزیره العرب 
بیمار بھبود یافت تا این که بتان را ترک کردند و حتی به ھای  آن زدوده گردید و عقل

 را شکستند.ھا  بت دست خود

                                                 
 .۱۶۹و  ۱۶۸ ،۲۹فی ظالل القرآن، سید قطب، ج ١
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شکافت  می بانگ توحید زمین را زنده کرد و اذان نمازھای پنج گانه، آفاق آسمان را
خواندند و احکامش  می شدند و آیات قرآن را یم و قاریان قرآن به شمال و جنوب اعزام

 گذاشتند. می را به مرحله اجرا
قبایل و طوایف که از ھم پاشیده و متفرق شده بودند، با ھم متحد شدند و انسان از 
بندگی بندگان نجات یافت و به بندگی خداوند یکتا روی آورد. و دیگر در آن 

کوم و ظالم و مظلوم وجود نداشت؛ بلکه غالب و مغلوب، آقا و برده، حاکم و مح،محیط
تمام مردم عبادتگزار خدا و برادرانی یکدل شده بودند که یکدیگر را دوست داشتند و 

و فخر  ھا پستی کردند. خداوند، عیوب و می به احکام و دستورات یک معبود عمل
را عرب بر عجم و عجم ترجیح دادن جاھلی آنان را زدود؛ این جا بود که ھای  فروشی
بی مفھوم و بی معنا شده بود و اصال رنگ سرخ و سیاه و سفید، امتیاز و  ،بر عرب

 تقوای الھی. ،شد؛ بلکه مالک برتری یک چیز بود و آن ھم نمی اعتباری محسوب
 ھمه فرزندان آدمند و آدم از خاک است! :گفتند می

عدالت  واین طور بود که به برکت این دعوت، یکپارچگی قوم عرب و وحدت بشریت 
اسباب رستگاری دنیا و آخرت جنس بشر فراھم گردید و مسیر  اجتماعی محقق شد و

گردش روزگار تغییر کرد و چھره زمین دگرگون شد. و مسیر تاریخ عوض گردید. این 
در حالی بود که پیش از دعوت اسالمی، روح جاھلیت بر جھان، چنان حاکم بود که 

در آن جو ھا  و مقیاس ھا ارزش عذب شده بود ووجدان بشر متعفن و روحش بیمار و م
منحرف شده بودند و جھان را ظلم و بردگی فرا گرفته بود و خوشگذرانی و فسق و 

از کفر و گمراھی و ای  هزد. سراسر گیتی را پرد می فجور و محرومیت در آن موج
ای  هسیطر تاریکی فرا گرفته بود؛ عالوه بر این، ادیان آسمانی تحریف شده بودند و ھیچ

 نداشتند و در مراسم خشک و بی روح خالصه شده بودند. ھا انسان بر روح و روان
از آن ھنگام که دعوت اسالمی در حیات بشری شروع به ایفای نقش کرد، روح 
بشر، از اوھام و خرافه پرستی، بندگی و بردگی تعفن و آلودگی، نجات پیدا کرد و بدین 

طغیان، گسستگی و افسردگی و اختالف طبقاتی و سان جامعه بشری از ظلم و 
 استبداد فرمانروایان رھایی یافت.

اسالم، برای سازندگی جھان بر اساس عفت و پاکیزگی و مثبت نگری و سخت 
کوشی و آبادانی و آزادی و تجدید حیات و شناخت و اطمینان و اعتماد و ایمان و 

ارائه داد که به ترقی زندگی ھایی  هبرابری و بزرگواری، ھمت گماشت و کارھا و برنام
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معنوی انجامید و صاحبان حق به حقوق خود رسیدند. با این تغییر شرافتمندانه بود 
در دوران سازندگی آن را  آن را که جزیره العرب شاھد نھضت مبارکی گردید که

مشاھده کرد؛ نھضت بی نظیری که تاریخ قوم عرب، نه قبال، ھمانند به خود دید و نه 
 س از آن، ھمانندش را مشاھده نمود.پ

 الوداع ةحج
جدید بر جامعه رو به پایان بود و بنای  ج کار دعوت و ابالغ رسالت رسول خدا

اساس عبادت خداوند یکتا و نفی عبادت خدایان باطل شکل گرفته بود. و گویا ھاتفی 
نیا رو به پایان داد که دوران زندگانی ایشان در این د می ندا سر ج از درون قلب پیامبر

ضمن سخنانش به او گفت: ای معاذ! شاید بعد از  ساست. چنانچه ھنگام اعزام معاذ
در غم فراق  سامسال دیگر مرا نبینی، و شاید تو، از کنار مسجد و قبرم بگذری. معاذ

نتیجه  ج به شدت گریست. خداوند چنین خواسته بود که پیامبر ج رسول خدا
را در بیست و اندی  ھا سختی در مسیرش انواع و اقسام دعوتش را ببیند، دعوتی که

در اطراف مکه با قبایل مختلف عرب و  ج رسول خدااین رو  سال متحمل شده بود. از
 پایان،کند تا احکام و مسائل شرعی را از او بپرسند و یاد بگیرند و در  می غیره اجتماع

ا نموده و رسالتش را ابالغ کرده اعراب را گواه بگیرد که امانت الھی را اد ج رسول خدا
 و از نصیحت و خیرخواھی به امت کوتاھی نکرده است.

. حج بگذارد که ھمه مسلمانانبا حضور اعالم کرد که تصمیم دارد  ج رسول خدا
به ھمین خاطر جمعیتی انبوه به مدینه آمدند. ھمه دوست داشتند فریضه حج را تحت 

روز شنبه  ١و ھمراه ایشان بجای آورند. ج خداسرپرستی و به پیشوایی و امامت رسول 
پیش از حرکت  ٢آماده حرکت شد. ج چھار روز مانده به پایان ذیقعده، رسول خدا

و شتر قربانی خود پوشید موھای سر و ریش را شانه کرد و روغن زد و ازار و ردایش را 
عصر به ذوالحلیفه را قالده نمود و پس از نماز ظھر به راه افتاد تا اینکه پیش از نماز 

رسیدند و نماز عصر را دو رکعت خواندند و ھمانجا شب را به صبح رساندند. صبح که 
دیشب کسی از جانب پروردگار آمد و گفت در ھمین وادی «شد به یارانش فرمود: 

                                                 
 ).۱/۳۹۴نگا: صحیح مسلم ( ١
 ).۸/۱۰۴نگا: فتح الباری ( ٢
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قبل از ادای نماز ظھر، غسل احرام  ١».مبارک نماز بگزار و حج و عمره با ھم نیت کن
با دستان خود، با عطریاتی از جمله مشک، بدن و سر رسول ل کرد و آنگاه عائشه

زد  می که عطرھا در ریش و گیسوان ایشان برقای  هرا خوشبو گردانید به انداز ج خدا
را بشوید، ازار و ردایش را پوشید و نماز ظھر را دو رکعت خواند. و در ھا  آن و بی آنکه

گفتن نمود و بر  بیهکرد و شروع به تلھمان جا احرام بست و حج و عمره را با ھم نیت 
گفت و ھمچنان رفت تا به  می ناقه قصواء لبیک گفت و پس از آن در بیداء نیز لبیک

نزدیکی مکه رسید و در ذی طوی شب را گذراند و بامداد روز یکشنبه چھارم ذیحجه 
سال دھم نماز صبح را خواند و غسل کرد و سپس وارد مکه شد. جمعا سفرشان ھشت 

طول کشید و این زمان متوسطی برای طی کردن این مسیر بود. وقتی وارد  شب
مسجد الحرام شد، خانه را طواف کرد و بین صفا و مروه سعی نمود و احرامش را باز 
نکرد؛ زیرا نیت قران کرده و گوسفندان و شتران مخصوص قربانی را با خودش آورده 

ا اقامت نمود و جز برای طواف حج، بود و در باالی مکه (حجون) فرود آمد و ھمانج
طواف دیگری نکرد. و به آن دسته از یارانش که قربانی ھمراه نیاورده بودند، دستور 

را به جای داد که احرامشان را احرام عمره بگردانند و طواف و سعی بین صفا و مروھ
ت دچار تردید شدند. آن حضر ج و سپس از احرام درآیند. ھمراھان رسول خدا آورند

آوردم و اگر قربانی به ھمراه  نمی دانستم، قربانی خود را می اگر آینده کارم را«فرمود: 
 ».کردم می نیاورده بودم، احرامم را باز

بنابراین کسانی که با خود قربانی نیاورده بودند، از احرام درآمدند و سخن رسول 
 خدا را شنیدند و اطاعت کردند. 

به منی رفت و آنجا نماز ظھر و  ج ) رسول خداروز ھشتم ذی الحجه (روز ترویه
عصر و مغرب و عشاء و نماز صبح روز بعد را خواند؛ آنگاه اندکی مکث کرد تا خورشید 

برایش برپا کرده اند؛ ای  هطلوع نمود؛ از آنجا حرکت کرد و به عرفات رفت. دید که خیم
صواء را بیاورند. سپس در آنجا فرود آمد و تا زوال آفتاب صبر کرد و آنگاه دستور داد ق

حالی که یکصد و بیست و چھار ھزار یا یکصد و چھل و چھار ھزار مسلمان، در 
ایراد فرمود و این سخنرانی جامع را بیان نمود: ای  هاطرافش گرد آمده بودند، خطاب

دانم، شاید پس از امسال شما  نمی ای مردم! سخنم را بشنوید و اطاعت کنید؛ زیرا من«

                                                 
 ).۱/۲۰۷صحیح بخاری ( ١
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و اموالتان بر شما محترم است، مانند حرمت  ھا خون ھمانا ١نجا مالقات نکنم.را در ای
گاه باشید که تمام مسائل مربوط به جاھلیت و  این روز در این ماه و در این شھر؛ شما آ

ی جاھلیت ھا خون افتخاراتش، از امروز زیر پاھای من نھاده شده و بی اعتبار است و
کنم خون پسر ربیعه بن  می خودمان ھدر اعالمھدر است. و نخستین خونی که از 

رباھای  -یل او را کشتذکودکی شیر خوار میان بنی سعد که قبیله ھ–حارث است 
جاھلیت، بی اعتبار است. و نخستین ربای لغو شده، ربای عباس بن عبدالمطلب است. 

گرفته و با را به امانت الھی ھا  آن از خدا بترسید؛ زیرا شما،ھا  زن در مورد !ای مردم
و حق شما، بر زنان  اید. را برای خود حالل ساختهھا  آن حکم خدا، رابطه زناشویی با

این است که ھرگز کسی را که شما دوست ندارید، به خانه و زندگی شما راه ندھند و 
را بزنید؛ نه زدنی که آنان را ازپای درآورد و یا ھا  آن توانید می اگر چنین کاری کردند،

شود، و حق آنان بر شما، این ھا  آن تن یا مجروح شدن عضوی از اعضایباعث شکس
 است که خوراک و پوشاک آنان را به خوبی و در حد متعارف فراھم کنید.

 شوید و نمی من در میان شما چیزی گذاشتم که اگر به آن چنگ زنید، ھرگز گمراه
ی بعد از شما نخواھد و امت آیدای مردم! پس از من پیامبری نخواھد ٢آن کتاب خداست!

گاه باشید که پروردگارتان را عبادت کنید. و نمازھای پنج گانه را ادا نمایید؛  بود. آ
خانه خدایتان حج رمضان را روزه بگیرید و زکات اموالتان را با میل و رغبت بدھید. 

 از شما ٣و از زمامدارانتان اطاعت کنید تا به بھشت خدایتان وارد شوید! بجای آوریدرا
دھیم که وظیفه  می درباره من خواھند پرسید؛ شما چه خواھید گفت؟ گفتند: گواھی

 ای. هتبلیغ دین و ادای رسالت و خیر خواھی نسبت به ما را به نحو احسن انجام داد
کرد، سه مرتبه  می به طرف آسمان اشارهاش  در حالی که با سبابه ج آنگاه رسول خدا

را با آواز  ج آن کسی که در عرفات سخنان رسول خدا ٤».خداوندا! گواه باش«فرمود: 
 ج پس از این که سخنرانی رسول خدا ٥کرد، ربیعه بن امیه بن خلف بود. می بلند تکرار

                                                 
 )۲/۶۰۳سیره ابن ھشام ( ١
 )۱/۳۹۷صحیح مسلم ( ٢
 )۱/۲۶۳معدن االعمال؛ روایت ابن ماجه و ابن عساکر؛ رحمه للعالمین ( ٣
 )۱/۳۹۷مسلم (صحیح  ٤
 )۲/۶۰۵سیره ابن ھشام ( ٥
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ۡ�َمۡمُت  ۡ�َۡومَ ٱ﴿ نازل شد: ج به پایان رسید، این آیه بر پیامبر
َ
ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِيَنُ�ۡم َو�

َ
أ

ۚ  ۡ�ِۡسَ�ٰمَ ٱُم َعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ� َورَِضيُت لَ�ُ  امروز دینتان را برای «یعنی:  .]۳المائدة: [ ﴾دِيٗنا
شما کامل گردانیدم و نعمت خود را بر شما تکمیل نمودم و اسالم را به عنوان آیین 

 ».(خداپسند) برای شما برگزیدم

کنی؟ گفت:  می پرسید: چرا گریه ج پیامبر .گریست سعمر ،وقتی این آیه نازل شد
فرمود:  ج گذارد. پیامبر می گردد، مگر آنکه رو به نقصان نمی چیزی کاملزیرا ھرگز 

نماز ظھر را  ج اذان و اقامت گفت و رسول خدا،بالل ،پس از خطبه ١گویی. می راست
برگزار نمود. سپس بدون اینکه بین این دو نماز، نماز بخواند، بالفاصله نماز عصر را 

ھای  ر آن حال شکم شتر قصواء را به صخرهخواند و سپس سوار شد و به موقف آمد. د
دامنه جبل الرحمه چسبانید و حیوانات قربانی را جلوی روی خود قرار داد و رو به 
قبله ایستاد و ھمچنان تا غروب خورشید ایستاد و چون زردی خورشید از بین رفت. و 

فت و قرص خورشید پنھان شد، اسامه را پشت سرش سوار نمود و شتابان به مزدلفه ر
در آنجا نماز مغرب و عشاء را با یک اذان و دو اقامه جمع نمود و بین این دو نماز، ھیچ 
تسبیحی نخواند و پس از طلوع صبح صادق و ھنگامی که ھوا، بخوبی روشن شد، نماز 

شعرالحرام مصبح را با یک اذان و یک اقامت خواند. سپس بر ناقه قصواء سوار شد و به 
یستاد و دعا کرد و تسبیح و تکبیر و تھلیل گفت و ھمچنان ایستاد تا رفت و رو به قبله ا

اینکه ھوا، کامال روشن شد و آنگاه پیش از طلوع خورشید، از مزدلفه به منی رفت و 
فضل بن عباس را پشت سرش سوار کرد و رفت تا به بطن محسر رسید؛ مقدار دیگری 

شد،  می ره کبری منتھیجمکه به  را در پیش گرفتای  هبه پیش رفت و آنگاه راه میان
تا اینکه به آنجا رسید و در آن زمان، درختی، آنجا بود؛ آن را جمره عقبه و جمره اولی 

جمره عقبه را ھفت سنگریزه، نمود و با پرتاب ھر سنگریزه  ج رسول خدا اند. نیز نامیده
جمع کرده بود.  نه درشت بود و نه ریز که از ھمان وادیھا  گفت. سنگریزه می الله اکبر

 ۳۷دستور داد  سشتر با دستش قربانی کرد. سپس به علی ۶۳آنگاه به قربانگاه رفت و 
ھایش شریک  شتر شدند و علی را در قربانی ۱۰۰شتر دیگر را قربانی کند که جمعا 

گوشت بریدند و داخل دیگی پختند؛ ھر دویشان ای  هنمود و دستور داد از ھر قربانی تک
 گوشت آن خوردند. از گوشت و آب

                                                 
 )۱/۲۶۵نگا: رحمه للعالمین ( ١
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کعبه رفت و نماز ظھر را در مکه خواند و سوی سوار بر ناقه به  ج آنگاه رسول خدا
 داشتند و مردم را آب می به سراغ فرزندان عبدالمطلب رفت که از چاه زمزم آب بر

 آب بکشید اگر بیم آن نبود که مردم بر شما غالب دادند. فرمودند: فرزندان مطلب! می
 ج پیامبر دلوآب به پیامبر دادند؛ یکھا کشیدم! آن می من ھم با شما آب شوند امروز می

 ١از آن نوشید.
ھنگامی که خورشید باال آمده  ج ) نیز پیامبرةدر روز عید قربان (دھم ذی الحج

 سو علی ،به ایراد سخنرانیسوار بودابلق بود (وقت چاشت) در حالی که بر شتر 
مردم نشسته و بعضی  از رسانید و بعضی می مردمصدایشان را با تکرار سخنانشان به 

در این سخنرانی برخی از سخنان روز گذشته را تکرار کرد. بخاری و  ٢ایستاده بودند.
در روز قربانی سخنرانی کرد و  ج که رسول خدااند  مسلم از ابوبکره روایت کرده

واره در گردش فرمود: زمان، به ھمان روالی که روز آفرینش زمین و آسمان داشته، ھم
ی حرامند: ذی القعده، ذی الحجه، ھا ماه ماه دارد که چھار ماه آن، ۱۲است. و ھر سال 

محرم و رجب که بین جمادی و شعبان قرار دارد. و فرمود: این، چه ماھی است؟ 
 گفتیم: خداوند و پیامبرش داناترند؛ ایشان سکوت کردند تا جایی که گمان کردیم

نامی دیگر بگوید! فرمود: مگر این ماه ذیحجه نیست؟ گفتیم:  خواھد برای این ماه می
آری! سپس فرمود: این چه شھریست؟ گفتیم: خدا و رسولش داناترند! باز سکوت کرد 
تا جایی که گمان کردیم نامی دیگر بر این شھر خواھد گذاشت؛ فرمود: مگر این شھر 

خدا و رسولش داناترند.  مکه نیست؟ گفتیم: چرا! فرمود: این چه روزی است؟ گفتیم:
باز سکوت کرد تا جایی که گمان کردیم اسمش را عوض خواھد کرد! فرمود: آیا مگر 

یتان و اموالتان و آبرویتان محترم ھا خون روز قربانی نیست؟ گفتیم: چرا گفت: ھمانا
است و باید حرمت آن را ھمانند حرمت این روز در این ماه حرام و در این شھر (حرم) 

 اعمالتان مورد بازخواست قراردرباره کنید. و  می ارید. بزودی با خدایتان مالقاتنگه د
گاه باشید! پس از من به گمراھی روی نیاورید که باعث شود، برخی از شما  می گیرید. آ

گردن برخی دیگر را بزنند. سپس گفت: آیا پیام خدا را به شما ابالغ کردم؟ گفتند: 
باش باید حاضران به غایبان برسانند؛ چه بسا کسی که به او آری. فرمود: خداوندا! گواه 

                                                 
 )۴۰۰ -۱/۳۹۷صحیح مسلم ( ١
 )۱/۲۷۰سنن ابی داود ( ٢
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شنود)، شناخت و دقت بیشتری  می ابالغ شود، از شنونده (و کسی که مستقیما پیام را
 ١».داشته باشد

گاه باشید که  ج در روایت دیگری آمده که رسول خدا در ھمان سخنرانی فرمود: آ
خویشتن جنایت کرده است؛ ھشدار که کند مگر آنکه بر  نمی ھیچ جنایتکاری جنایت

 کند و ھیچ فرزندی به پدر و مادرش جنایت نمی ھیچ جنایتکاری به فرزندش جنایت
گاه باشید که شیطان از اینکه دیگر در سرزمین شما عبادت شود، نا امید  نمی کند! آ

آورید از شیطان  می شده است. اما ھمچنان در ضمن کارھایی که کوچک به حساب
 ج رسول خدا ٢د و او از ھمان کار کوچک ھم راضی خواھی شد.یکن می داریفرمانبر

ایام تشریق را در منی ماند تا به ادای مناسکش بپردازد و احکام شریعت را تعلیم دھد و 
ھای الھی را مطابق دین حنیف ابراھیمی احیا کند  در آن جا خدا را عبادت کند و سنت
 از روزھای تشریق سخنرانی کرد.یکی در  ج رو شرک و آثارش را محو نماید. پیامب

کند که گفت:  می روایتل امام ابوداود با سندی از حسن از سراء دختر نبھان
برای ما سخنرانی کرد و فرمود: آیا امروز، روز روز میانی ایام تشریق در  ج رسول خدا

ی در این روز، ھمانند سخنران ج سخنرانی رسول خدا ٣میانی ایام تشریق نیست؟
 ایشان در روز عید قربان و پس از نزول سوره نصر بوده است.

رفت و در محل خیف بنی کنانه  ناز منی بیرو ج ذی الحجه رسول خدا ۱۳در روز 
در وادی ابطح فرود آمد و بقیه آن روز و آن شب را ھمان جا ماند و نماز ظھر و عصر و 

ر شد و به سوی خانه خدا مغرب و عشاء را خواند و اندکی استراحت کرد و سپس سوا
 رفت و طواف وداع را انجام داد و به مردم نیز دستور داد طواف وداع را انجام دھند.

به سرعت رھسپار مدینه شد؛ نه برای آنکه در آنجا به  ،پیامبر پس از ادای مناسکش
خاطر مشکالت سفر، استراحت کند؛ بلکه به سوی مدینه شتافت تا بار دیگر مبارزه و 

                                                 
 )۱/۲۳۴صحیح بخاری ( ١
 )۱/۲۳۴) و این ماجه در باب حج و مشکاه المصابیح (۱۳۵تا  ۲/۳۸ترمذی ( ٢
 )۱/۲۶۹سنن ابی داود ( ٣
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 ١جھادش را از سر بگیرد.

 ج آخرین سریه اعزامی رسول خدا
قدرت و تکبر رومیان، آنان را بر آن داشته بود که برای کسانی که به خدا و رسول 

ن آورده بودند، حق حیات قایل نباشند؛ بنابراین ھر یک از اعراب وابسته به رومیان ایما
بن عمرو جذامی را که کارگزار رومیان  هکشتند؛ چنان که فرو می آورد، می را که اسالم

 در معان بود، کشتند.
در پاسخ به جسارت و طغیان رومیان، شروع به آماده  ج به ھمین خاطر رسول خدا

ھجری، اسامه بن زید بن  ۱۱ی بزرگ کرد. رسول خدا در ماه صفر سال سازی سپاھ
را در مناطق  ھا اسب ه تعیین نمود و دستور داد کهرا به عنوان امیر این سپا سحارثه

ین وسیله رومیان را به دن فلسطین، به حرکت درآورد تا ببلقاء و داروم از سرزمی
قلوب اعراب ساکن در مرزھای شام، زنده وحشت اندازد و اعتماد و امید به اسالم را در 

کند و کسی گمان نکند که کسی توان رویارویی با قدرت کلیسا را ندارد یا مرگ، تنھا 
ارمغان اسالم به کسانی است که به این دین بگروند. برخی از مردم به فرماندھی سپاه 

 نبه خاطر کمی سن او، اعتراض داشتند و به ھمین دلیل در حرکت تأخیر نشا
فرمود: اگر در مورد ھا  آن خطاب به ،که متوجه این مطلب شد ج دادند! رسول خدا می

گرفتید! سوگند  می در مورد امارت پدرش ھم خرده زنید، قبالً  می امارتش به من طعنه
مردم در نظرم بود. ترین  به خدا، او شایسته فرماندھی است و آن وقت پدرش از محبوب

 ٢».نزد من استھا  انسانترین  محبوبو امروز این اسامه ھم از 
پس از این مسلمانان به سرعت اطراف اسامه جمع شدند و سپاھش منظم شد و 

یک فرسخ از مدینه  فرود آمدند که حدوداً » جرف«و در بیرون رفتند از مدینه  عمالً 
را از حرکت ھا  آن ج اما اخبار نگران کننده درباره بیماری رسول خدا ؛دور بود
کند؛ اما خداوند مقدر کرده بود که این،  می تا ببینند خداوند با رسولش چه بازداشت

                                                 
 ،)؛ صحیح مسلم۲/۶۳۱و نیز ( ۱حیح بخاری، کتاب المناسک، جص :تفصیل این حج را بنگرید در ١

)؛ سیره ابن ھشام ۱۱۰ -۸/۱۰۳، شرح کتاب المناسک و نیز (۳باب حجه النبی؛ فتح الباری، ج 
 ).۲۴۰-۲۱۸و ۱/۱۹۶)؛ زادالمعاد (۶۰۵ -۲/۶۰۱(

 )۲/۶۱۲صحیح بخاری ( ٢
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 ١اعزام شود. ساولین سپاھی باشد که در دوران خالفت ابوبکر صدیق

                                                 
 )۵۶۰و  ۲/۶۰۶)؛ سیره ابن ھشام (۲/۶۱۲صحیح بخاری ( ١



 

 

 ج رحلت رسول خدا

 مقدمات جدایی
اندک اوضاع جزیره العرب تسلط یافت، بعد از آن که دعوت کامل شد و اسالم بر

 نمایان شد. ج در روحیه، گفتار و رفتار پیامبر ،وداع با زندگانیھای  آثار و نشانه اندک
روز در ماه مبارک رمضان به اعتکاف نشست، در  ۲۰پیامبر در سال دھم ھجری، 

دو بار نشست. جبرئیل نیز قرآن را  می ی قبل، فقط ده روز به اعتکافھا سال حالی که
دانم، شاید پس  نمی در حجه الوداع گفت: ج با ایشان تکرار کرد. ھمچنین رسول خدا

از امسال و در آینده در اینجا شما را مالقات نکنم و در جمره العقبه فرمود: مناسکتان 
را از من گیرید که شاید پس از این نتوانم حج کنم! و در روز میانی ایام تشریق سوره 

خبر وفات ،د و پیامبر متوجه شد که وقت وداع و جدایی رسیده و ایننصر، نازل گردی
 اند. اوست که به او داده

ھجری به کوه احد رفت و بر شھدا درود فرستاد چنان که  ۱۱در اوایل صفر سال 
خداحافظی کند. سپس بازگشت و به منبر رفت، و ھا  و مردهھا  خواھد از زنده می گویا

ن از ستم و گواه شما خواھم بود و به خدا سوگند گویا اآلفرمود: من، پیشاپیش شما ھ
زمین یا کلیدھای زمین به من ھای  کنم! کلید گنجینه می جا به حوضم نگاه ھمین

ترسم  می ترسم که مشرک شوید، بلکه از این نمی داده شده است. سوگند به خدا از این
 -نصف شب–ھا  شب از در یکی ١که در جمع آوری مال دنیا از یکدیگر سبقت بگیرید.

به بقیع رفت و برای اھل بقیع طلب آمرزش کرد و گفت: درود بر شما ای اھل قبور، 
ھا  وضعیتی که در آن ھستید در مقایسه با وضعیت مردم؛ فتنه« نبرای شما گوارا باد آ

 و یکی پس از دیگری و از پی یکدیگر فرااند  شب تار روی آوردهھای  ھمانند پاره
ما نیز به شما خواھیم «ن دومی بدتر از اولی است. و در آخر فرمود: رسند و آ می

 ».پیوست
 

                                                 
 )۳/۲۴۸)؛ فتح الباری (۲/۵۸۵بخاری ( صحیح ١
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 آغاز بیماری
 ج روز دوشنبه بیست و ھشتم یا بیست ونھم صفر سال یازدھم ھجری رسول خدا

گشت، در راه دچار سردرد  می در بقیع شرکت کرد. وقتی بازای  هدر تشییع جناز
که ای  هگویند از روی پارچ می رفت تا جایی کهشدیدی شد و حرارت بدن ایشان باال 

روز  ۱۱ ج شد. رسول خدا می حرارت احساس ،بر پیشانی خود بسته بود ج رسول خدا
خواندند. بیماری ایشان روی ھم رفته، سیزه یا  می در حال بیماری با مردم نماز

 چھارده روز، طول کشید.

 آخرین هفته
پرسید: فردا  می اپی از ھمسرانششدت یافت، پی ج وقتی بیماری رسول خدا

کجایم؟ فردا کجایم؟ ھمسرانش که منظور او را فھمیده بودند، اجازه دادند ھر کجا که 
دوست دارد بماند. بدین ترتیب در حالی که پیشانیش را با پارچه بسته بود و یک 

ه طالب گرفته بود و پاھایش ب را فضل بن عباس و شانه دیگرش را علی بن ابیاش  شانه
را در خانه ی اش  شد، به خانه عایشه رفت و آخرین ھفته ی زندگانی می زمین کشیده

 عایشه گذراند.
خواند و بر بدن آن  می رار گرفته بود،فرا که از رسول خدا دعاھایی عایشه معوذات و 

 ید.کش می گرفت و بر بدن ایشان می را ج کرد و دست خود پیامبر می حضرت دم

 وفاتروز قبل از پنج 
، بیماری و تب ایشان شدت ج روز چھارشنبه، پنج روز قبل از وفات رسول خدا

 ھفت مشک آب از«یافت تا جایی که بیھوش شد و چون اندکی بھبود یافت، فرمود: 
». مختلف بیاورید و بر بدنم بریزید تا از خانه بیرون شوم و آنان را وصیت کنمی ھا چاه

دند و آن قدر آب بر سر ایشان ریختند که فرمود: در طشتی بزرگ نشانی راج رسول خدا
این جا بود که احساس سبکی و راحتی کرد در حالی که » کافی است. کافی است.«

انداخته و سرش با پارچه بسته بود، وارد مسجد شد و برای ھایش  بر شانهای  هملحف
د من بیایید! آخرین بار بر منبر نشست. پس از حمد و ثنای خداوند، فرمود: ای مردم نز

ھمه شتابان به سوی ایشان شتافتند و مردم در اطرافش جمع شدند. در ضمن 
» خدا بر یھود و نصارا که قبور پیامبرانشان را مسجد قرار دادند!ت لعن«سخنانش گفت: 
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خداوند، یھود و نصارا را بکشد که قبور «و در روایت دیگری آمده است که فرمود: 
و فرمود: قبرم را بتی قرار ندھید که مورد  ١»قرار دادند.پیامبرانشان را سجده گاه 

ھرکس را شالقی زدم «سپس خود را آماده قصاص کرد و فرمود:  ٢عبادت واقع شود.
تواند  می اگر به پشتش زدم این پشتم و اگر به پھلویش زدم، این پھلویم آماده است و

د و دوباره ھمان سخنانش و نماز ظھر را خوان سپس از منبر پایین آمد» قصاص بگیرد!
گفت: من از  ج .. تکرار کرد. مردی خطاب به پیامبر.را در مورد کینه توزی، دشمنی و

 .طلبش را بده!تو سه درھم طلب دارم. پیامبر فرمود: ای فضل
کنم  می شما را در مورد انصار سفارش«سپس در مورد انصار سفارش کرد و فرمود: 

انجام  اند، من ھستند و آنچه را که بر عھده داشتهرازداران و خواص ھا  آن چرا که
ھا  و آنچه باید برایشان انجام دھیم، باقی مانده است. لذا از نیکوکارانشان، نیکیاند  داده

 ».را بپذیرید و از خطا کارانشان درگذرید
 شوند و انصار کم تا آن که مانند نمک در غذا می مردم زیاد«در روایتی دیگر آمده: 

توانست به دیگران نفع  می شوند، ھرکسی از شما به قدرت و موقعیتی دست یافت که می
 ٣».نیکوکاران را بپذیرد و از خطای خطاکارانشان درگذردھای  یا ضرر برساند، باید نیکی

دنیا و ھر آنچه از آن بخواھد یا ی ھا خوبی را میانای  هخداوند بند«سپس فرمود: 
 ».ده و او، آنچه را که نزد خداست، انتخاب کرده استآنچه نزد خداست، مخیر گردانی

گریست و گفت: پدران و  سابوسعید خدری گوید: با شنیدن این سخن، ابوبکر
 مادران ما فدای شما!

تعجب کردیم! مردم گفتند: این مرد را ببینید، رسول خدا  سما از این جمله ابوبکر
ا و آنچه نزد خداست مخیر دنیی ھا خوبی گوید که بین می سخنای  هدرباره بند

 گوید پدران و مادران ما فدای شما! می .. اما این مرد.شده،
متوجه شده بود که آن بنده،  ،که از ھمه ما داناتر بود سابوسعید گوید: ابوبکر

فرمود: یکی از کسانی که بیش از  ج سپس رسول خدا ٤است. ج شخص رسول خدا

                                                 
 ۳۶۰)؛ موطأ امام مالک، ص ۱/۶۲صحیح بخاری ( ١
 ۶۵ص  ،موطأ امام مالک ٢
 )۱/۵۳۶صحیح بخاری ( ٣
 )؛ متفق علیه۲/۵۴۶نگا: مشکاه المصابیح ( ٤
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است و اگر قرار بود از میان  سرد، ابوبکرھمه در مصاحبت و کمک مالی بر من منت دا
را برمی گزیدم، اما پیوند دوستی و  سمردم دوستی را برای خود برگزینم حتما ابوبکر

در  -شود می از درھایی که به مسجد باز–برادری اسالمی کافی است؛ ھیچ دری 
 ١.سمسجد باقی نماند، مگر در خانه ی ابوبکر

 چهار روز قبل از وفات
، بیماریش شدت یافت، فرمود: کاغذ ج شنبه چھار روز قبل از وفات پیامبرروز پنج 

و قلم بیاورید تا دستخطی بنویسم که ھرگز پس از من گمراه نشوید. در خانه تعدادی از 
گفت: درد پیامبر شدت یافته است،  سحضور داشتند. عمر ساصحاب و از جمله عمر

تاب خدا کافیست. کسانی که آنجا قرآن در میان شما و در دست شماست؛ شما را ک
بودند با ھمدیگر اختالف و بگو مگو کردند. برخی گفتند: قلم و کاغذ بیاورید. برخی 

 ج گفتند چون اختالف و بگو و مگو باال گرفت، رسول خدا می ھمان حرف عمر را
 ٢فرمود: برخیزید و بیرون شوید.

بنویسد، پوشیده نماند؛ خواست در این جلسه  می ج گفتنی است آن چه رسول الله
 یارانش را به سه مورد سفارش کرد: بلکه بعداً 

 بیرون کردن یھود و نصارا و مشرکین از جزیره العرب -۱
به  ج به ھمان نحوی که شخص رسول خدابه نمایندگان دادن ھدیه و جایزه  -۲

 داد.  می آنان ھدیه
کتاب خدا و گوید سومی را فراموش کردم. شاید سفارش به چنگ زدن به  می راوی

سنت رسولش بوده است و یا اعزام نمودن سپاه اسامه و یا سفارش به نماز و رعایت 
  .حقوق بردگان

خواند تا روز  می تمام نمازھای پنج گانه را با مردم ج علی رغم بیماری، رسول خدا
پنج شنبه یعنی چھار روز قبل از وفات که در آن روز نماز مغرب را با مردم خواند و در 

 ٣آن سوره مرسالت را تالوت کرد.

                                                 
 )۲/۵۴۸متفق علیه، نگا: مشکاه المصابیح ( ١
 )۲/۶۳۸) و (۴۴۹، ۴۲۹، ۱/۲۲صحیح بخاری ( ٢
 )۲/۶۳۷( صحیح بخاری ٣
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 اما ھنگام نماز عشاء بیماری ایشان شدت یافت و نتوانست به مسجد برود.
 پرسیدند: آیا مردم نماز خوانده اند؟ ج عایشه گوید: رسول خدا

 منتظر شمایند! ج ای رسول خدا،گفتیم: خیر
شد که گفت: طشتی برایم آب کنید و چون طشت را آب کردیم، وضو گرفت و بلند 

 به مسجد برود، اما بیھوش شد. و چون به ھوش آمد، پرسید: آیا مردم نماز خوانده اند؟
آب خواست و وضو گرفت. ھمین که خواست بلند شود و به  ؛منفی بود،جواب

مسجد برود، بیھوش شد؛ وقتی به ھوش آمد، پرسید: آیا مردم نماز خوانده اند؟ تا سه 
بگویید، با مردم  سمسجد برود، فرمود: به ابوبکربار وضو گرفت و چون نتوانست به 

گزارد، در روزھای بیماری رسول  می با مردم نماز سنماز بگزارد. در آن روزھا ابوبکر
 مردم امامت داد.برای ابوبکر جمعا ھفده نماز  ج خدا

را پیش نماز نکند؛  سخواست که ابوبکر ج سه یا چھار مرتبه عایشه از رسول خدا
 ج اشت که مردم این مسأله را به بد فالی بگیرند؛ اما رسول خداچون بیم آن د

با مردم  سبگویید ابوبکر ؛نپذیرفت و فرمود: شما ھمانند زنان اطراف یوسف ھستید
 بر جای شما بایستد از شدت گریه سنماز بگزارد. عایشه به ایشان گفت: اگر ابوبکر

ادا پیامبر وفات کند و امامت قرآن بخواند. اما در دلش چنین بود که مب،تواند نمی
 را به بد فالی بگیرند. سابوبکر

 سه روز قبل از وفات
گاه باشید! «فرمودند:  می سه روز قبل از وفات ج گوید: شنیدم پیامبر سجابر آ

 ١».کسی از شما نمیرد مگر آن که به خداوند حسن ظن داشته باشد

 یک یا دو روز قبل از وفات
احساس کرد مقداری بھبود یافته است در حالی  ج خداروز شنبه یا یکشنبه رسول 

 با مردم نماز ظھر را سرا گرفته بودند، به مسجد آمد و ابوبکرھایش  که دو نفر شانه
شد، خواست خود را کنار بکشد؛ اما رسول  ج خواند؛ وقتی متوجه ورود رسول خدا می
ابوبکر بنشانید، لذا ایشان  با اشاره نگذاشتند خود را کنار بکشد! فرمود: مرا کنار ج خدا

                                                 
 )۱/۹۹صحیح بخاری ( ١
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 سو مردم به ابوبکر ج به پیامبر سرا سمت چپ ابوبکر نشاندند، به این ترتیب ابوبکر
 ١رساند. می صدای تکبیر را به مردم ساقتدا کردند و نماز گزاردند و ابوبکر

 یک روز قبل از وفات
رد و ھفت تمام بردگانش را آزاد ک -یک روز قبل از وفات یعنی یکشنبه ج پیامبر

دیناری را که در اختیار داشت، صدقه داد و اسلحه خود را به مسلمانان ھبه کرد و در 
، عایشه ھمسر ایشان چراغش را به خانه یکی از زنان ج آخرین شب زندگی پیامبر

ھمسایه فرستاد و از او خواست که از ظرف روغن چراغش، مقداری روغن در آن بریزد 
صاع جو، در قبال سی به دست مردی یھودی در  ج داو در ھمین حال زره رسول خ

 گرو بود!

 ج آخرین روز زندگی پیامبر
کند: مسلمانان روز دوشنبه در مسجد، نماز صبح را به  می انس بن مالک روایت

پرده خانه عایشه را کنار زد و از  ج خواندند که ناگھان رسول خدا می سامامت ابوبکر
نگاھی کرد ھا  آن گزاردند، به می فشرده نمازیی ھا صف داخل خانه در حالی که مردم با

و تبسم فرمود. ابوبکر خواست عقب برود و در صف نماز قرار بگیرد؛ زیرا گمان کرده 
 خواھد برای نماز بیرون بیاید. می ج بود که رسول خدا

 ج د! اما رسول خدانانس گوید: مردم از فرط شادی خواستند نمازشان را قطع کن
بارک اشاره نمود که نمازتان را تمام کنید و پرده را انداخت و داخل خانه با دست م

  ٢رفت.
زنده باشد و چون چاشت شد،  ج پس از این دیگر وقت نمازی نیامد که رسول خدا

و به وی در گوشی چیزی گفتند که گریست و را به حضور خواستندفاطمه  ج پیامبر
 باز دوباره چیزی گفتند که خندید.

را پرسیدم؛ فاطمه گفت: رسول خدا اش  گوید: بعدھا علت خنده و گریه یم عایشه
روم. لذا من گریستم و  می یابم و از دنیا نمی اول به من گفت که از این بیماری بھبود
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این رو  از ؛پیوندی می باز دوباره گفتند: تو اولین فرد از اھل بیتم ھستی که به من
 ١خندیدم!

به فاطمه مژده داد که وی، سرور زنان جھان است؛ طبق  ج ھمچنین رسول خدا
در آخرین روز زندگیشان نبود، بلکه  ج برخی از روایات این سخن و مژده رسول خدا

را که باعث  ج وقتی فاطمه سختی و درد رسول خدا- ٢.در آخرین ھفته بوده است
 درم را آزارشد، مشاھده کرد، گفت: ای وای از درد و رنجی که پ می بیھوشی ایشان

 دھد! می
 ٣فرمود: پس از امروز، دیگر بر پدرت سختی نخواھد بود. ج پیامبر

ھا  آن را بوسید و در موردھا  آن در ھمین روز بود که حسن و حسین را صدا زد و
 را پند و اندرز داد.ھا  آن سفارش به خیر ونیکی کرد و نیز ھمسرانش را خواست و

و اثر گوشت زھرآلودی که ایشان در خیبر درد، ھمچنان شدید و شدیدتر شد 
فرمود: ای عایشه! ھمواره درد ناشی از آن  ج خدا رسولوگشت خورده بود، آشکار 

 کنم که نخاع می دھد و اکنون احساس می غذایی را که در خیبر خورده بودم، مرا آزار
رو اندازی را که بر صورتش انداخته بودند،  ج پیامبر ٤شود! می بر اثر زھر آن قطع من

داشت.یک مرتبه در ھمین حال  می شد، آن را از صورت بر می ھرگاه، ُخلقشان تنگ
لعنت خدا بر یھود و نصارا که قبور : «و فرمود آخرین سخنانش را خطاب به مردم گفت

 ٥».ی بماندپیامبرانشان را مسجد قرار دادند، ھرگز نباید دو دین در سرزمین عرب باق
و در این سفارش خود به مردم فرمود: نماز را، نماز را پاس دارید و با غالمان و 

 ٦کنیزانتان به خوبی رفتار کنید!
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 حالت احتضار
عایشه  ؛به حال احتضار درآمد و عایشه او را به خودش تکیه داد ج رسول خدا

و روز ام  هدر خان ج پیامبری الھی بر من، این بود که ھا نعمت یکی از گفت: می ھمواره
که میان سینه و گلویم تکیه داده بود، رحلت فرمود. و آب دھانم با آب  نوبتم در حالی

در آن  سدھان ایشان ھنگام مرگ مخلوط شد. به این صورت که عبدالرحمن بن ابوبکر
در حالی که به من تکیه داده  ج ھنگام وارد شد و مسواکی بدست داشت؛ رسول خدا

 جکرد. عایشه گوید: فھمیدم که دوست دارد، مسواک بزند. به پیامبر می ه او نگاهبود، ب
 را برایت بگیرم؟ خواھی آن می گفتم:

با سر اشاره کردند که آری. مسواک را گرفتم و چون زبر بود، گفتم:  ج رسول خدا
 آیا با دھانم نرمش کنم؟

دادم و ایشان بھتر از  ج با دھانم مسواک را جویدم و به پیامبر ؛اشاره کرد که آری
 ھمیشه مسواک زد. ظرف آبی پیش رویش قرار داشت؛ دستش را با آن آب خیس

ی ھا سختی ومرگ سکرات » ال اله اال الله«گفت:  می کشید و می کرد و به صورتش می
 ١دشواری دارد!

که دستش یا انگشتش را بلند  باقی نمانده بود ج چیزی از مسواک زدن پیامبر
 آن حضرت را نمود. و چشمانش به طرف سقف بلند شد و لبانش حرکتی کرد. عایشه

اعم  ای، هگفت: با آن کسانی که به آنان نعمت داد می ایشانبطرف خودش مایل نمود و 
 تاز پیامبران، صدیقان و شھدا و صالحین؛ بار خدایا! مرا بیامرز و مرا مشمول رحمت

و جمله آخر را سه بار  ٢ن و مرا به ملکوت اعلی برسان؛ بار خدایا! به رفیق اعلی!بگردا
لحظه » انا لله و انا الیه راجعون«تکرار کرد و دستش افتاد و به رفیق اعلی پیوست. 

 ۱۱ربیع االول سال  ۱۲در شدت گرمای قبل از ظھر روز دوشنبه  ج وفات رسول خدا
 سال و چھار روز بوده است. ۶۳ ھجری بود. بدین ترتیب عمر ایشان

 فشار غم و اندوه بر اصحاب
به ھمه جا رسید و مدینه بر مردم تیر و تار شد و  ج وفات رسول خدا زخبر جانگدا
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 سراسر آن را ظلمت و تاریکی فرا گرفت.
به مدینه ندیدم و نیز  ج انس گوید: روزی درخشانتر و نیکوتر از روز ورود پیامبر

 ١.ج تاریکتر از روز وفات رسول خداو تر  روزی زشت
گفت: پدر جان! دعوت پروردگارش را  لوفات کرد، فاطمه ج پیامبروقتی 

بدانگاه که او را فرا خواند، اجابت کرد؛ پدر جان! باغ فردوس، جایگاه اوست! پدر جان! 
 ٢گوییم! می خبر وفاتش را با جبرئیل باز

 سواکنش عمر
ر از حالت عادی خارج شده بود، بر درب خانه عمر بن خطاب که از شنیدن این خب

وفات کرده است.  ج که رسول خدااند  گمان کرده ،ایستاد و فریاد زد: گروھی منافق
 ÷نمرده، بلکه به مالقات خدایش رفته است؛ ھمانطور که موسی ج قطعا رسول خدا

صورتی که رفت و چھل روز از میان قومش غائب گردید و آنگاه به نزد آنان بازگشت، در 
باز خواھد گشت و دست و پای  ج : مرده است. بخدا قسم رسول اللهدھمه گفته بودن

 گویند: رسول خدا وفات کرده است، قطع خواھد کرد. می کسانی را که

 سواکنش ابوبکر
که در منطقه سنح قرار داشت، سوار بر اسب شتابان آمد و وارد ای  هابوبکر از خان

وارد خانه  ج نکرد تا این که به قصد دیدن رسول خدامسجد شد و با کسی صحبت 
اند؛ پارچه را از صورتش کنار زد و  عایشه شد. دید پیامبر را با رو اندازی یمنی پیچیده

خود را بر جسد ایشان انداخت؛ آنگاه آن حضرت را بوسید و گریست و گفت: پدر و 
نکرده است. اما رحلتی که فدایت باد! ھرگز خداوند، برای تو دو مرگ را مقدر  ،مادرم

 خداوند، برایت مقدر کرده بود، فرا رسید.
 سخنرانی سعمردر آن ھنگام بیرون شد و به مسجد رفت. سسپس ابوبکر

ابوبکر گفت: ای عمر! بنشین؛ اما عمر نپذیرفت. ابوبکر شروع به سخنرانی . کرد می
ند. ابوبکر گفت: اما ابوبکر جمع شداطراف و  گشتند کرد؛ مردم از اطراف عمر پراکنده
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وفات کرد وھرکس خدا را  ج پرستید، بداند که محمد می را ج بعد! ھرکس محمد
 فرماید: می میرد. خداوند متعال نمی کند، ھمانا خداوند زنده است و ھرگز می عبادت

ٌد إِ�َّ رَُسوٞل قَۡد َخلَۡت ِمن َ�ۡبلِهِ ﴿ ۚ ٱَوَما ُ�َمَّ ۡو قُتَِل  لرُُّسُل
َ
اَت أ فَإِيْن مَّ

َ
ٰٓ  نَقلَۡبُتمۡ ٱأ َ�َ

ٰ َعقَِبۡيهِ فَلَن يَُ�َّ  ۡعَ�ٰبُِ�ۡمۚ َوَمن يَنَقلِۡب َ�َ
َ
َ ٱأ ُ ٱاۗ وََسَيۡجزِي  ٔٗ َشۡ�  �َّ ِٰكرِ�نَ ٱ �َّ  ﴾١٤٤ ل�َّ
که اند  رسولی بیش نیست که پیش از او رسوالنی بوده ج محمد«یعنی:  .]۴۴آل عمران: [

گردید؟ ھرکس به عقب  پس آیا اگر او بمیرد یا کشته شود، شما به حال نخست برمیمردند؛ 
 ».رساند. و خداوند به زودی سپاسگزاران را پاداش خواھد داد نمی برگردد، ھرگز به خدا زیانی

دانستند که  نمی گویا مردم ،گوید: تا وقتی ابوبکر این آیه را خواند می ابن عباس
آیه را نازل کرده است؛ وقتی ابوبکر، آیه را خواند، مردم این آیه خداوند در کتابش این 

 کرد. می شنید، او نیز شروع به تالوتش می ند و ھرکس که این آیه رادرا به یاد آور
ابن مسیب گوید: عمر گفت: بخدا سوگند این آیه را فراموش کرده بودیم تا آنکه 

وفات کرده  ج و یقین کردم که پیامبرابوبکر آن را خواند. پس از این به زمین افتادم 
 ١است.

 ج خاکسپاری پیکر رسول اکرم
، بین مھاجرین و انصار اختالف و بگو مگو ج پیش از خاکسپاری پیکر رسول خدا

در مورد خالفت ھا  آن بحث و جدل فراوانی میان ،باال گرفت و در سقیفه بنی ساعده
اتفاق پیدا  سابوبکر صدیقروی داد و سرانجام ھمه بر جانشینی  ج رسول اکرم

کردند. روز دوشنبه با ھمین اوضاع و احوال گذشت و شب فرا رسید مردم تا پایان شب 
یمنی بر پیکر مبارک آن بازماندند و ھمچنان رو انداز  ج از کفن و دفن جنازه پیامبر

 درب حجره را بسته بودند. ج کشیده شده بود و خانواده پیامبر
غسل دادند. کسانی که جنازه  ھا لباس را با ھمان ج روز سه شنبه رسول خدا

ایشان را غسل دادند، عبارتند از: عباس، علی، فضل و قثم فرزندان عباس و شقران 
 و اسامه بن زید واوس بن خولی. ج برده آزاد شده رسول خدا

گرداندند و اسامه و شقران  می را پھلو به پھلو ج عباس و فضل و قثم پیکر پیامبر
 تکیه داده بود.اش  داد و اوس او را به سینه می ریختند و علی او را غسل می آب
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را سه بار غسل دادند، نخست با آب، سپس با سدر، مرتبه سوم با آب  ج پیکر پیامبر
 که متعلق به سعد بن خثیمه و در ناحیه قباء بود و از آن آب» غرس«چاھی بنام 

 ١نوشیدند. می
را در سه پارچه سفید سحولی، از جنس پنبه کفن کردند و پیراھن  ج سپس پیامبر

 ٢نبود. ج و عمامه، جزو کفن رسول اکرم
 سابوبکر .اختالف افتاد شنیز میان صحابه ج در مورد محل دفن رسول خدا

شد مگر آنکه در  نمی شنیدم که فرمود: ھیچ پیامبری قبض روح ج گفت: از رسول خدا
گردید. پس از آن ابوطلحه فرشی را که  می رد، دفنسپ می انجھمان جایی که 

حفر کرد و برای قبر لحدی نیز حفر  رابر آن وفات کرده بود برداشت و ھمانجا جپیامبر
 نمود.

ی ده نفری وارد خانه شدند و به صورت فرادی و ھا گروه سپس مردم، در قالب
نماز  ج که بر پیامبربدون اینکه کسی امام باشد، نماز جنازه خواندند. اولین کسانی 

جنازه گزاردند، خویشاوندانش بودند. سپس مھاجران و بعد انصار، آنگاه زنان و سپس 
 کودکان. روز سه شنبه به ھمین منوال سپری شد و شب چھارشنبه فرا رسید. عایشه

بی خبر بودیم که در دل شب و به روایتی آخر  ج گوید: ما ھنوز از دفن رسول خدا می
 ٣ریختند، شنیدیم. می را که خاکھا  صدای بیلشب چھارشنبه 
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 ج پیامبر خانواده

 قبل از ھجرت از خود ایشان و خدیجه دختر خویلد تشکیل ج خانواده پیامبر
 ۲۵ازدواج کرد که سن خود ایشان ل در حالی با خدیجه ج خدا شد. رسول می

است و تا زمانی  ج سال بود. خدیجه اولین ھمسر رسول خدا ۴۰سال و سن خدیجه 
با زنی دیگر ازدواج نکرد. از خدیجه چند پسر و  ج زنده بود، پیامبرل که خدیجه

چند دختر داشتند. البته ھیچ یک از پسران، چندان زنده نماندند. اما دختران عبارتند 
با زینب ازدواج  ،ه. ابوالعاص بن ربیع قبل از ھجرتاز: زینب، رقیه، ام کلثوم و فاطم

کرد. عثمان بن عفان با رقیه و ام کلثوم یکی پس از دیگری ازدواج نمود. فاطمه ھم 
در فاصله دو جنگ بدر و احد، به ازدواج علی درآمد که از او حسن و حسین و زینب و 

دواج از ویژگی خاصی در باب از ج ام کلثوم متولد شد. ناگفته پیداست که رسول خدا
توانسته بیشتر از چھار زن را به ازدواج خود  می نسبت به امتش برخوردار بوده و

ھا  آن تا از ۹تا ھستند که  ۱۳درآمدند  ج که به عقد رسول خداھایی  زن درآورد. تمام
 ج در ھنگام وفات پیامبر زنده و در خانه ایشان بودند. دو تن از ایشان در حیات پیامبر

وفات کردند: یکی خدیجه، و دیگری ام المساکین زینب بنت خزیمه. با دو تا از آنان 
 پس از خدیجه ج ھمسران پیامبرسایر زفاف نکردند. ذیال به شرح حال  ج پیامبر

 پردازیم: می
سوده دختر زمعه بوده است که رسول  ج ومین زن رسول خداد سوده بنت زمعه:

سوده پیش  .ه در شوال دھم نبوت با او ازدواج کردچند روز پس از وفات خدیج ج خدا
با  ج از آن ھمسر پسر عمویش سکران بن عمرو بود. پس از وفات سکران، رسول خدا

 سوده ازدواج کرد.
در شوال سال یازدھم بعثت، یکسال  ج سول خدا: ربعائشه دختر ابوبکر صدیق

سال و  ۲د؛ این عقد ازدواج پس از ازدواج با سوده، عایشه را به عقد ازدواج خود درآور
درآمد و  جماه قبل از ھجرت بوده است. عائشه در شش سالگی به عقد رسول خدا  ۵

ل با عائشه ج در شوال سال اول ھجرت پس از گذشت ھفت ماه از ھجرت، پیامبر
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با  جکه پیامبر ای  هزفاف کرد. عایشه در آن زمان نه ساله و دوشیزه بود؛ تنھا زن باکر
او را از سایر زنان بیشتر دوست داشت و او  ج کرد، عایشه است. رسول خدا او ازدواج

 ج زن امت و بطور مطلق داناترین زن این امت بوده است و به تعبیر پیامبرترین  فقیه
برتری وی بر دیگر زنان ھمانند برتری ثرید بر دیگری غذاھا بود. وی در ھفدھم ماه 

 برستان بقیع به خاک سپرده شد.وفات کرد و در ق ۵۸یا  ۵۷رمضان سال 
در فاصله دو جنگ بدر و احد، شوھرش خنیس  لفصه: حبحفصه دختر عمر

بن حذافه را از دست داد و بیوه شد و پس از عده وفات در شعبان سال سوم ھجری به 
ق در سن شصت سالگی در  ھـ ۴۵درآمد. حفصه در شعبان سال  ج ازدواج رسول خدا

 مدینه وفات کرد و در بقیع به خاک سپرده شد.
از طایفه بنی ھالل بن عامر بن صعصمه و ه زینب دختر خزیم :زینب بنت خزیمه

بوده است که به خاطر مھربانی و دلسوزی نسبت به  ج پنجمین ھمسر پیامبر
با عبدالله بن حجش  ام مساکین ج مساکین شھرت یافت. قبل از پیامبرام  همساکین، ب

در سال  ج ازدواج کرده بود. اما عبدالله در جنگ احد شھید شد. پس از او رسول خدا
چھارم ھجری با این زن ازدواج کرد؛ زینب حدود سه ماه پس از ازدواج درگذشت و 

 .ندبر او نماز گزارد و او را در بقیع دفن کرد ج رسول خدا
ر ابوسلمه بود. ابوسلمه در جمادی االخری وی، ھمس ام سلمه ھند دختر ابی امیه:

 لدر شوال ھمان سال با ام سلمه ج سال چھارم ھجری از دنیا رفت و رسول خدا
 ازدواج کرد.

ش بن رباب از طایفه بنی اسد بن خزیمه جحزینب دختر  ش بن رباب:جحبنت  بزین
زینب را طالق  سبود. ابتدا، وی زن زید بن حارثه بود؛ زید ج و دختر عمه رسول خدا

ا قََ�ٰ َزۡ�ٞد ّمِۡنَها َوَطٗر�﴿ داد. پس از این خداوند ضمن آیاتی، آیه زیر را نازل فرمود:  فَلَمَّ
و چون زید، حاجاتش را از او برآورد، او را به ازدواج تو «یعنی:  .]۳۷األحزاب: [ ﴾َزوَّۡجَ�َٰكَها

 .»درآوردیم
مسأله پسر  شرحسوره احزاب درباره زینب نازل شد و به از  در ھمین موضوع آیاتی

ری و به روایتی سال در ذی القعده سال پنجم ھج ج خواندگی پرداخت. رسول خدا
بود و بیش از  ج زن پیامبر گزارترینش ازدواج کرد. وی عبادتجحبنت  بچھارم با زین
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ی در در سال بیستم ھجری در سن پنجاه سالگل داد. زینب می دیگران صدقه
وفات کرد؛  ج گذشت. وی، نخستین فرد از مادران مؤمنین بود که پس از رسول خدا

 بر وی نماز گزارد و در قبرستان بقیع به خاک سپرده شد. سعمر بن خطاب
پدر وی، حارث رییس طایفه بنی مصطلق از قبیله خزاعه بود.  جویریه بنت حارث:

م ثابت بن قیس بن شماس در آمد. جویریه یکی از اسیران بنی مصطلق بود که در سھ
با پرداخت مبلغ قرارداد به ثابت،  ج ثابت، با جویریه قرارداد مکاتبه بست؛ رسول اکرم

 به ازدواج خویش در آورد. ھجری جویریه را در ماه شعبان سال ششم
وی، نخست .رمله دختر ابوسفیان است ،ام حبیبه ام حبیبه رمله بنت ابوسفیان:

ش بود و با عبدالله به حبشه ھجرت کرد؛ عبدالله در حبشه مرتد جحھمسر عبدالله بن 
شد و به دین نصاری گروید و ھمانجا مرد. اما ام حبیبه بر دین و ھجرتش ثابت قدم و 

در محرم ش ھا نام را با سعمرو بن امیه ضمری ج پایبند ماند. ھنگامی که رسول خدا
نمایندگی از رسول خدا، ام حبیبه را سال ھفتم ھجری نزد نجاشی فرستاد، وی، به 

خواستگاری و سپس به ازدواج ایشان درآورد و او را با شرجیل بن حسنه به مدینه نزد 
ام حبیبه  ؛با او زفاف کرد ،از فتح خیبر بازگشت ج فرستاد. وقتی پیامبر ج رسول خدا

 ق در گذشت.ھـ  ۵۰یا  ۳۳یا  ۴۲در سال 
 .یر و از بنی اسرائیل بودضرئیس قبیله بنی نپدر صفیه  صفیه بنت حیی بن اخطب:

صفیه در میان اسیران خیبر بود و رسول خدا او را در سھم اختصاصی خود قرار داد و 
اول او را آزاد کرد و پس از  ج از او خواست تا مسلمان شود؛ او مسلمان شد؛ پیامبر

زده میلی خیبر، در دوا» سد صھباء«فتح خیبر در سال ھفتم با او ازدواج نمود و در 
 ھنگام بازگشت به مدینه با او زفاف کرد. 

در  ج وی خواھر ام الفضل لبابه بنت حارث است. رسول خدا میمونه بنت حارث:
سال ھفتم و در ماه ذی القعده ھنگام عمره القضاء و طبق روایت صحیح پس از آن که 

 از احرام درآمد، وی را به عقد خویش آورد.
با آنان زفاف  ج را ذکر کردیم که رسول ج از ھمسران پیامبر تا این جا یازده تن

در حیات » المساکینام  هخدیجه و زینب معروف ب«یعنی ھا  این از کرده است، دوتا
در حالی از دنیا رفت که نه تن از ھمسرانش  ج پیامبر وفات کرده بودند و رسول خدا

 در قید حیات بودند.
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زفاف نکرد، ھا  آن را به عقد خود درآورد، ولی باھا  آن ج اما دوتایی که رسول خدا
یکی از بنی کالب و دیگری از بنی کنده معروف به جونیه است. در این مورد اختالفاتی 

نیز مشھور است که آن  ج وجود دارد که نیاز به ذکر آن نیست. از کنیزان رسول خدا
مقوقس آن را  ست کهھم بستر شده است: یکی ماریه قبطیه اھا  آن حضرت با دو تا از

متولد شد و در  ج به ایشان ھدیه کرده بود و از ھمین کنیز ابراھیم فرزند رسول خدا
 ۲۷شوال سال دھم ھجری برابر با  ۲۹یا  ۲۸در  ج کوچکی در زمان حیات رسول خدا

با وی ھمبستری  ج میالدی وفات کرد. کنیز دیگری که رسول خدا ۶۳۲ژانویه سال 
آن  ختر زید نضریه یا قرظیه است که بین اسیران بنی قریظه بود وکرده است، ریحانه د

در سھم خویش قرار داد. و نیز گفته شده است که وی از ھمسران  ج رسول خدارا 
بوده است که پس از اسارت وی را آزاد کرد و با او ازدواج نمود. اما ابن  ج رسول خدا

ابوعبیده نام دو کنیز دیگر را نیز ذکر قیم، قول اول را ترجیح داده است. عالوه بر این، 
اسیران بوده است. و دیگری ھای  کرده است: یکی جمیله که بین برخی از دسته

ھرکس به دقت زندگی  ١کنیزی است که زینب بنت جحش به ایشان اھدا کرده بود.
 ج یابد که ازدواج رسول خدا می را مورد بررسی قرار دھد، به خوبی در ج رسول خدا

تعداد از زنان، آن ھم در اواخر عمر مبارک ودر حالی که حدود سی سال از  با این
خدیجه و –بھترین دوران عمر و نشاط جوانی خود را با دو ھمسر نسبتا سالمند 

گذرانده بود، از روی شھوت و شیفتگی نسبت به زنان نبوده که تنھا با تعدد  -سوده
؛ بلکه اھدافی دیگری مورد نظر بوده گردد می ی پیاپی قابل کنترلھا ازدواجزوجات و 

به پیوند خویشاوندی با ابوبکر و عمر از طریق ازدواج  ج است. روی آوردن رسول خدا
رقیه –و نیز درآوردن فاطمه به عقد علی، و درآوردن دو دخترشان  –با عایشه و حفصه 

ه دارد که و ام کلثوم یکی پس از دیگری به ازدواج عثمان بن عفان به این واقعیت اشار
خواسته با این چھار نفر رابطه قوی و محکمی داشته باشد؛ زیرا این  می ج رسول خدا

ھا سربلند و  چھار نفر در مراحل مختلف ھرچه در توان داشتند، انجام دادند و در آزمون
با کوشش و فداکاری ایشان و به خواست و اراده خداوند،  که موفق بیرون آمدند. چرا

احترام ھا  عرب ھا نجات پیدا کرد. ھمچنین از آنجا که ی از آن بحراناسالم به سالمت

                                                 
 )۱/۲۹زاد المعاد ( ١
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 را گرفت، قایل بودند و این پیوندھا می زنھا  آن خاصی نسبت به فردی که از طایفه
دانستند و ستیز با خویشاوندان  می مختلف آنھای  برای ارتباط قبایل و تیرهای  هوسیل

اقدام به ازدواج با زنان  ج کردند، رسول خدا می سببی را برای خود ننگ و عار تلقی
طریق شدت دشمنی قبایل عرب  خواست از این می متعدد از قبایل مختلف کرد؛ زیرا

ھای آنان را خاموش کند! وقتی با ام  توزی با اسالم کاھش یابد و آتش بغض و کینه
باعث شد  سلمه که از بنی مخزوم، طایفه ابوجھل و خالد بن ولید است، ازدواج نمود،

قرار نگیرد و بلکه پس از  ج بعد از آن دیگر خالد، مانند جنگ احد در مقابل رسول خدا
مدتی نه چندان طوالنی با میل و رغبت خود اسالم بیاورد. ابوسفیان پس از ازدواج 

قرار نگرفت! و از  ج با دخترش ام حبیه، در ھیچ جنگی رویاروی پیامبر ج پیامبر
بینیم بنی مصطلق و بنی نضیر پس از ازدواج رسول خدا با  می ھمین رھگذر است که

جویریه و صفیه دیگر از آن دشمنی و عداوتی که با پیامبر داشتند، کاستند و جویریه با 
زن برای طایفه خود بود؛ زیرا اصحاب پیامبر یک صد خانوار از قوم و قبیله ترین  برکت

خویشاوندان پیامبر ھا  این گفتند: می واو را به خاطر ازدواج با رسول خدا آزاد کردند 
 ھستند! واضح است که این چنین اعمالی تأثیر عمیقی بر روان و دل آنان بجای

مأمور بود به تزکیه و  ج اینکه رسول خداھا  این گذاشت. باالترین و مھمتر از ھمه می
ند. ارشاد قومی بپردازد که با آداب و فرھنگ و تمدن درست، آشنایی چندانی نداشت

مأمور بود که مردم را بر مبانی ھمیاری در جھت سازندگی  ج ھمچنین رسول خدا
پرورش دھد؛ براساس اصول سازندگی، مردان اجازه نداشتند بی قید و بند، با زنان 
 اختالط و نشست و برخاست داشته باشند. لذا با رعایت قوانین جدید ھر مردی

ان تالش کند؛ در حالی که نیاز زنان به توانست برای باال بردن سطح فرھنگی زن نمی
تعلیم و تربیت، از مردان کمتر نبود؛ بلکه با توجه به شرایط زمانی نیاز زنان از مردان 

سنی مختلف و با ھای  با زنانی از رده ج بیشتر بود. بدین ترتیب ناگزیر پیامبر
زش احکام و وآم استعدادھای متفاوت، ازدواج کرد تا بتواند جھت تعلیم و تربیت زنان و

از این وجود نداشت. تر  شاید راھی بھتر و مناسب به ھدف مورد نظر برسد؛،تعالیم دین
بدین سان زنان مسلمان توانستند به خوبی فرھنگ اسالمی را از طریق ھمسران پیامبر 
بفھمند و دریابند. مادران مؤمنین، زنان صحرانشین و شھرنشین و پیر و جوان را از 

گاه کردند و با تربیت و آماده سازی زنان، مسایل و فرھنگ و آدا ب و رسوم اسالمی آ
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بودند که نقش  ج احکام دین را به ھمگان تبلیغ نمودند. این ھمسران رسول خدا
ایفا کردند؛ بخصوص ام  ج و زندگی اجتماعی پیامبر یمھمی در روایت احوال شخص

روایات  و مدت مدیدی زنده ماند ج که پس از رسول خدال المومنین عایشه صدیقه
ی ایشان به ھا ازدواجرا به مردم انتقال داد. یکی از  ج زیادی از اقوال و اعمال پیامبر

خواندگی انجام یشه دار جاھلیت یعنی قانون فرزندرسوم راز منظور شکستن یکی 
ثیتی که پسر در دوران جاھلیت رسم داشتند که تمام حقوق و حیھا  عرب گرفت.
خوانده نیز قایل شوند که با این نکاح از بین رفت و این در داشت، برای پسرنسبی 

و مبانی ل حالی بود که از بین بردنش کار آسانی نبود. از طرفی این رسم، با اصو
اسالمی در رابطه با طالق و ازدواج، و میراث و دیگر مسایل اجتماعی، مخالف و در 

ز مفاسد و امور زشتی را که اسالم برای تعارض بود. و ھمچنین این رسم، بسیاری ا
داد. خداوند متعال چنین مقدر کرده بود که نابودی  می آمده بود، گسترشھا  آن نابود

این رسم جاھلیت به وسیله شخص رسول الله صورت گیرد! خداوند متعال دستور داد 
د؛ با دختر عمه خود، زینب بنت جحش ھمسر مطلقه زید، ازدواج کن ج که رسول خدا

زید، فرزند خوانده ایشان بود. زید و زینب اختالف خانوادگی داشتند تا جایی که زید 
 ج برای حل اختالف خود به رسول خداھا  آن .تصمیم گرفته بود که او را طالق دھد

مراجعه کردند و رسول خدا از شواھد موجود و از طریق وحی دریافته بود که اگر زید 
به پیامبر امر خواھد شد که با او ازدواج کند. اش  ایان عدهزینب را طالق دھد، پس از پ

افتاد که مشرکان بر ضد پیامبر و مسلمانان،  می از طرفی این ماجرا در شرایطی اتفاق
از آن بیم داشت که اگر این ازدواج صورت گیرد، به  ج ھمدست شده بودند. رسول خدا

ن و یھودیان درآید و بدین وسیله با ای) تبلیغاتی برای منافقان، مشرکا دستاویز (بھانه
شایعات نادرست و افکار خرافی، کارشکنی کنند و در نتیجه آثار ناگواری بر روحیه 

 را در جریان گذاشت که ج مسلمانان سست ایمان بگذارد؛ لذا وقتی زید، پیامبر
را خواھد زینب را طالق دھد، پیامبر به او دستور داد که این کار را نکند و زینب  می

خواست در آن شرایط سخت، با قضیه ازدواج  نمی نگھدارد. این برای آن بود که پیامبر
روبرو شود. خداوند این تردید و بیم پیامبر را نپسندید، تا حدی که ایشان را سرزنش 

ۡ�َعَم  �ذۡ ﴿ نمود و فرمود:
َ
ِٓي � ُ ٱَ�ُقوُل لِ�َّ ۡمِسۡك َعلَۡيَك َزوَۡجَك  �َّ

َ
ۡ�َعۡمَت َعلَۡيهِ أ

َ
َعلَۡيهِ َو�

َ ٱ تَّقِ ٱوَ  ُ ٱَوُ�ِۡ� ِ� َ�ۡفِسَك َما  �َّ ُ ٱوَ  �َّاَس ٱُمۡبِديهِ َوَ�َۡ�  �َّ ن َ�َۡشٮُٰهۖ  �َّ
َ
َحقُّ أ

َ
 ﴾أ
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نیز گفتی به آن کس که خداوند به او نعمت داد و تو  می آن زمانی که«یعنی:  .]۳۷األحزاب: [
کنی  می که زنت را نگه دار و از خدا بترس؛ در دل خود چیزی را پنھانای  هبه او انعام کرد

ھراسی؛ در حالیکه خداوند سزاوارتر است که از  می سازد و از مردم می که خداوند آن را آشکار

در روزھای محاصره بنی  ج . باالخره زید، زینب را طالق داد و رسول خدا»یاو بترس
 جقریظه و پس از پایان عده زینب، با او ازدواج کرد؛ زیرا خداوند این ازدواج را بر پیامبر

واجب کرده و مجالی برای اختیار و انتخاب ایشان نگذاشته بود؛ تا آنجا که خداوند، 
 اجرای عقد این ازدواج را خودش بر عھده گرفته بود؛ چنانچه در ادامه این آیه

ا قََ�ٰ َزۡ�ٞد ّمِۡنَها َوَطٗر� ﴿ گوید: می َحَرٞج ِ�ٓ  لُۡمۡؤمِنِ�َ ٱلَِ�ۡ َ� يَُ�وَن َ�َ  َزوَّۡجَ�َٰكَهافَلَمَّ
ۡدِ�َيآ�ِِهۡم إَِذا قََضۡواْ ِمۡنُهنَّ َوَطٗر�ۚ 

َ
ۡزَ�ِٰج أ

َ
را اش  خواسته ،آنگاه که زید« یعنی: .]۳۷األحزاب: [ ﴾أ

ظر کرد و طالقش داد)، او را به ازدواج تو در آوردیم تا پس از این، از او برآورد (و از او صرف ن
وجود نداشته باشد بدانگاه که ھا  آن منان در ازدواج با پسر خواندگانؤحرج و مشکلی برای م

 ».فرزند خواندگان، از ھمسرانشان صرف نظر کنند
 که خداوند، این بدان خاطر بود که رسم فرزند خواندگی عمال از بین برود؛ ھمانطور

ایشان (پسر خواندگان) را به پدران «) یعنی: ۵(احزاب:  جایگزینی آیهفرماید:  می
تر  به نام پدرانشان) نزد خداوند عادالنهھا  آن خودشان نسبت دھید (که صدا زدن

ا﴿ فرماید: می ھمچنین». است َحٖد ّمِن رَِّجالُِ�ۡم َوَ�ِٰ�ن رَُّسوَل  مَّ
َ
ٓ أ بَا

َ
ٌد � ِ ٱ َ�َن ُ�َمَّ َّ� 

پدر ھیچ یک از مردان شما نبوده است.  ج محمد«یعنی:  .]۴۰األحزاب: [ ﴾َنۗ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱوََخاَ�َم 
 ».رسول خدا و خاتم پیامبران است بلکه

تنھا در ھا  آن چه بسیارند آداب و رسومی که در میان مردم جا افتاده و از بین بردن
این، از عملکرد مسلمانان در .ھمراه باشدقالب گفتار ممکن نیست؛ بلکه باید با عمل 

کمال عالقه خود به ،در این سفرھا  آن شود؛ زیرا می عمره حدیبیه به خوبی روشن
به نمایش گذاشتند. چنانچه عروه بن مسعود ثقفی را در برابر دشمنان  ج رسول خدا

اندازند، مسلمانان با  می آب دھان ج در آنجا مشاھده کرد که ھرگاه رسول خدا
به خاطر تبرک جستن به  ج گیرند و ھنگام وضو گرفتن پیامبر می ھایشان آن را دست

ھا که بر سر مقاومت تا  آب وضوی ایشان نزدیک بود به زد و خورد بپردازند! آری ھمین
مرگ و ایستادگی تا پای جان، بیعت بستند و برای این منظور زیر درخت رضوان از 

در میانشان  سو عمر سیی ھمچون ابوبکراھ شخصیتگرفتند و  می یکدیگر سبقت
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دستور داد  ج بودند، پس از پیمان صلح حدیبیه، در آن زمان که رسول خدا
رسول این رو  ھایشان را ذبح کنند، کسی برای اجرای این دستور برنخاست؛ از قربانی

نگران و پریشان شد! اما وقتی به مشورت ام سلمه بدون اینکه با کسی حرفی  ج خدا
قربانی خویش نحر کرد، اصحاب بی درنگ به عمل ایشان اقتدا  را ، ابتدا خودشبزند

 را نحر کردند. با امثال این حوادث و رویدادھا است که به خوبی شترھایشاننمودند و 
تفاوت تأثیر عمل و حرف برای از بین بردن قوانین و رسوم جا به توان دریافت،  می

 ای، همنافقان دست به شبھه افکنی و ادعاھای دروغین گسترد .پی برد افتاده اجتماعی
در مورد این ازدواج زدند که تا حدودی بین افراد سست ایمان موثر واقع شد. بویژه که 

بود. مسلمانان از جواز بیش از چھار زن برای  ج زینب پنجمین ھمسر رسول خدا
گاھی نداشتند و زید فرزند خوانده رسول خدا ج رسول خدا شد و  می شناخته ج آ

رفت!  می ازدواج با زن فرزند خوانده در رسوم جاھلی عمل بسیار زشتی به شمار
خداوند در سوره احزاب این مطالب را در دو موضوع بصورت شافی و کافی نازل بیان 
نمود و صحابه دریافتند که فرزند خواندگی، در اسالم جایی ندارد. ھمچنین فھمیدند 

اجازه داده است که بیش از چھار ای  هبرش به خاطر اھداف پسندیدکه خداوند به پیام
با  ج زندگی رسول خدا.است ج زن بگیرد و این فقط مخصوص شخص پیامبر

ھمسرانش در نھایت بزرگواری، بلند طبعی و نیکویی بوده است. ھمانطور که ھمسران 
تگزاری و ایشان نیز به بھترین وجه از شرافت و قناعت، بردباری، تواضع، خدم

شوھردای برخوردار بودند. آن ھم در شرایطی که پیامبر آن قدر در تنگدستی و کمبود 
گوید:  می برد که کسی توان تحمل آن را نداشت. انس می امکانات و مواد غذایی به سر

تا ھنگام مرگ، نان نرمی خورده باشد و یا بره بریانی به  ج کنم رسول خدا نمی فکر
گذشت و ما سه بار  می شد که دو ماه می عائشه گوید: گاھی ١چشم خود دیده باشد.

 ج رسول خداھای  کردیم، اما در ھیچ یک از خانه می ھالل ماه را در آسمان مشاھده
با خرما «کردید؟ گفت:  می گوید: پرسیدیم چگونه زندگی می شد! عروه نمی آتش روشن

ی ھا سختی مام تنگدستی وروایات زیادی در این باره آمده است. با وجود ت ٢و آب!
را مستوجب عتاب و ھا  آن صادر نشد که ج زندگی، ھیچگونه عملی از زنان پیامبر

                                                 
 )۲/۹۵۶صحیح بخاری ( ١
 ھمان ٢
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سرزنش بگرداند مگر یکبار که آن ھم به مقتضای بشر بودن سرزد و آن ھم موجب 
از قوانین و احکام شریعت گردید و خداوند در این رابطه آیه تخییر را ای  هتبیین پار

خواھید بیایید به  می به زنانت بگو: اگر زندگی و زینت دنیا را !ای پیامبر«نازل فرمود: 
شما از کاال و مال بدھم و به خوبی از شما جدا شوم و اگر شما خدا و رسول و زندگی 

 ١»خواھید، ھمانا خداوند برای نیکوکاران پاداشی بزرگ آماده کرده است می آخرت را
مسران پیامبر، ھمین بس که خدا و رسولش در باب شرافت و بزرگواری و خوبی ھ

ھم به دنیا تمایل پیدا نکرد. ھمین طور اختالف ھا  آن را اختیار کردند و حتی یکی از
وجود نداشت؛ آنگونه که معموال ھووھا با ھم  ج چندانی میان ھمسران رسول خدا

تالفی اختالف دارند. ھر چند خیلی جزئی و به ندرت، به اقتضای بشر بودن، چنین اخ
بروز کرد؛ اما ھمین که خداوند، ایشان را مورد عتاب قرار داد، دیگر تکرار نکردند. به 

 چنین به نظر ،مورد نیز در سوره تحریم اشاره شده است. در خاتمه این مبحث این
نیست.  ج رسد که دیگر نیازی به ادامه بررسی موضوع تعدد زوجات رسول خدا می

و تلخ ھا  و بدبختی ھا رنج ان را بررسی کند و آنھرکس، به دقت زندگی اروپایی
خرند، مورد بررسی قرار دھد و به جنایات  می را که آنان از این بابت به جانھایی  کامی

ھایی  ھا و نابسامانی ، نگرانیھا گرفتاریو کارھای زشت و غیر انسانی اروپاییان بنگرد و 
رد، دیگر نیازی به دلیل و برھان و را که از این بابت دامنگیر آنان است، در نظر بگی

چرا که زندگی کسانی که منکر این اصل ھستند، خود گواه  ؛بحث و گفتگو نیست
 عادالنه بودن این حکم و اصل اسالمی است.

                                                 
 سوره احزاب ۲۹و  ۲۸مفھوم آیات  ١
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از جھت زیبایی ظاھری و کمال اخالقی آن چنان ممتاز بوده است  ج رسول خدا
ھا  دل گنجد. تحت تأثیر ھمین اوصاف بود که نمی که وصف ایشان، در بیان و گفتار

 سرشار از تجلیل و تکریم ایشان بود و مردم، در حفاظت و احترام او، جانشان را فدا
امتیازی را سراغ ندارد.  دیگری، چنینکه تاریخ، برای ھیچ فرد ای  هکردند؛ به گون می

داشتند؛ تا جایی  می دوستخیلی زندگی و معاشرت کردند، او را  ج آنان که با پیامبر
شد، باز ھم باکی نداشتند؛ ولی حاضر نبودند خراشی بر روی  می که اگر گردنشان قطع

کمال شود! دلیل این ھمه ابراز محبت، آن بود که تمام اوصاف  ایجاد ناخن ایشان
بشری در ایشان وجود داشت. ضمن اذعان به اینکه روایت تمام اوصاف جمال و کمال 

 پردازیم. میھا  در توان ما نیست، به برخی از این ویژگی ج نبی اکرم

 ج زیبایی شمایل و اوصاف ظاهری پیامبر
عبور کرده  ھایشان را که ھنگام مھاجرت از کنار خیمه ج ام معبد خزاعی پیامبر

درخشان ای  هچشم گیر بود، چھراش  کند: زیبایی می رای شوھرش چنین توصیفبود، ب
و نورانی داشت. مردی خوش اخالق بود، بدنش را بزرگی شکم یا سر نامتناسب نکرده 

را معیوب نساخته بود؛ مردی زیبا و خوش رو بود. چشمانی اش  و کوچکی سر نیز قیافه
ردنی کشیده داشت. ابروانش، کمانی و سیاه، مژگانی بلند و صدایی صاف و گرم و گ

کرد، سراپا وقار بود و چون لب به  می کشیده بود و گیسوانش، سیه فام. وقتی سکوت
مردم به ترین  شد. از دور زیباترین و پر شکوه می گشود، ھیبتش دو چندان می سخن

رسید و از نزدیک شیرین گفتارتر از ھمگان بود. گفتارش شیرین و دلچسب  می نظر
مروارید بود؛ ھای  گفت، نه زیاد و نه کم. سخنانش چون رشته می بود. به اندازه سخن

قامتی میانه داشت؛ نه بلند و نه کوتاه. ھمچون شاخه پر طراوتی بود که ھرگاه در میان 
تر بود. ھمراھانی داشت که دورش گرفت، زیباتر و نیکومنظر می یگر قراردو شاخه د

 سپردند و چون دستور می گفت، به سخنانش گوش می نحلقه زده بودند و ھرگاه سخ
رو آمدند. ترش می واره پیرامونش گردکردند. ھم می داد، بی درنگ فرمانش را اجرا می
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 ١کرد. نمی نبود و کسی را تحقیر
نه بیش از حد بلند قامت بود «گوید:  می ج در توصیف پیامبر سعلی بن ابی طالب

میانه قامت بود و خوش اندام؛ گیسوانش نه چندان فر  و نه بیش از اندازه کوتاه ؛ بلکه
چاق و برآمده نبود و اش  چھره ؛خورده و نه چندان صاف بود؛ بلکه اندکی چین داشت

متمایل به گردی ای  هبرجسته و بدون گوشت نیز نبود و در عین حال چھرھایش  گونه
شت با مژگانی دردرخشید. چشمانی سیاه و  می و سفید گندمگون داشت که مانند ماه

ھای ساعد و بازوانش، کشیده و کف دستانش، فراخ و در عین  بلند داشت. استخوان
حال درشت بود. از زیر گلویش تا ناف یک رشته موی ظریف رسته بود و در سینه و 

داشت و چون  یشکمش موی دیگری وجود نداشت. دستان و پاھای، کشیده و درشت
کند.  می کرد؛ چنانکه گویی در سراشیبی حرکت می سریع و پرتوان حرکت، رفت می راه

مھر نبوت ھایش  گشت. میان شانه می گشت، با تمام بدن بر می وقتی به سوی کسی بر
با ،قرارداشت که نشانه خاتم پیامبران بود. از ھمه مردم سخاوت مندتر دلیرتر

بود. از ھمه راستگوتر و از ھمه مردم در عھد و پیمان باوفاتر و بردبارتر تر، شھامت
و در نشست و برخاست از ھمه بھتر و نیکوتر بود؛ ھرکس برای  بیشتر تواضع داشت

 شد و ھرکس با او ھمنشین می دید، ھیبت آن حضرت بر او چیره می اولین بار او را
گفت: ھرگز مانند او کسی  می کرد، می داشت. ھرکس او را توصیف می شد، دوستش می

 ٢ام. هندید
چنین نقل شده است: سر آن حضرت بزرگ و  سری از علیو در روایت دیگ

رفت با  می ھایش قوی بود. رشته مویی از سینه تا نافش رسته بود و چون راه استخوان
 ٣آید! می رفت که گویا از سراشیبی فرود می قدرت و توان

دھانی نسبتا بزرگ و چشمانی بادامی و در  ج گوید: رسول خدا می جابر بن سمره
 ٤ھایش فربه نبود. داشت و باسن رشتدعین حال 

که نه  چھره سفید و نمکین و قدی میانه داشت ج گوید: رسول خدا می ابوطفیل

                                                 
 )۲/۵۴زاد المعاد ( ١
 )۴/۳۰۳)؛ تحفه االحوذی (۴۰۲ -۱/۴۰۱سیره ابن ھشام ( ٢
 )۴/۳۰۳تحفه االحوذی ( ٣
 )۲/۲۵۸صحیح مسلم ( ٤



 ٥٨٧ جصفات و اخالق پیامبر 

 ١بلند و نه کوتاه بود.
دستانی ستبر و درشت داشت؛ خوش  ج گوید: رسول خدا می سانس بن مالک

سیما و نمکین بود؛ نه سفید و بی نمک و نه خیلی گندمگون. وقتی که از دنیا رفت، 
رسید... تنھا اثر اندکی از  نمی شمار موھای سفید ریش و سر مبارک، به بیست تار مو

 ج شد. به روایت دیگر: در سر رسول خدا می ایشان مشاھدهھای  پیری، روی شقیقه
 ٢د تار موی سفید، وجود داشت.چن

 ٣ابو جحیفه میگوید: دیدم تعدادی از موھای زیر چانه شان سفید شده است.
 ٤موھای سفید وجود داشت. ج عبدالله بن بسر گوید: در زیر لب پایین پیامبر

چھار شانه بود و فاصله دو کتف ایشان زیاد بود. گیسوان  ج براء گوید: پیامبر
سرخ دیدم و ای  هیش را پوشیده بود. او را در حلھا گوش ھای انبوھی داشت که الله

ابتدا دوست داشت موھایش را ھمانند اھل  ٥ھرگز کسی را به آن زیبایی ندیده بودم.
 ٦کرد. می کتاب بیاراید؛ اما پس از مدتی فرق باز کرد و موھایش را به دو طرف شانه

 ٧تر بود.از ھمه مردم بھتر و اخالقش نیکواش  براء گوید: چھره
مانند شمشیر بود؟ گفت: خیر؛ بلکه مانند ماه  ج پرسیده شد: آیا چھره رسول خدا

 ٨بود. در روایتی آمده که به گردی تمایل داشت.
دیدی، گویا خورشیدی را در حال طلوع دیده  می اگر او را«ربیع دختر معوذ گوید: 

 ٩».ای
سرخ ای  هحالی که حلجابر بن سمره گوید: در شب چھارده رسول خدا را در 

پوشیده بود، دیدم. او را با ماه مقایسه کردم. دیدم در نظرم او از ماه شب چھارده زیباتر 

                                                 
 )۲/۲۵۸صحیح مسلم ( ١
 )۱/۵۰۲صحیح بخاری ( ٢
 )۱/۵۰۲صحیح بخاری ( ٣
 )۱/۵۰۲صحیح بخاری ( ٤
 )۱/۵۰۲صحیح بخاری ( ٥
 )۱/۵۰۲صحیح بخاری ( ٦
 )۲/۲۵۸)؛ صحیح مسلم (۱/۵۰۲(صحیح بخاری  ٧
 )۱/۵۰۲صحیح بخاری ( ٨
 )۲/۵۱۷مشکاه المصابیح ( ٩



 ج سیرت رسول اکرم  ٥٨٨

 ١است.
تابید و  می خورشیداش  گویا در چھره ؛زیباتر ندیدم ج ابوھریره گوید: از رسول خدا

یش ؛ گویا زمین زیر پاتند راه برود ج ھیچ کس را ندیدم که به اندازه رسول خدا
شدیم و برای رسیدن  می نوردید! ما با ایشان ھمراه می د و زمین را در ھمش می کشیده

 ٢کرد. نمی افتادیم؛ اما خودش احساس خستگی می به ایشان به زحمت
 اش، چھره ،شد می شادمان و خوشحال ج کعب بن مالک گوید: وقتی پیامبر

 ٣درخشید. می ھمچون پاره ماه
مشغول تعمیر و دوختن نعلین خویش ل ه عایشهدر خان ج یک بار رسول خدا

عرق بر پیشانی مبارک ھای  بود، و عایشه سرگرم ریسیدن نخ بود؛ در آن اثنا دانه
برق زد؛ عایشه مات و مبھوت شد و گفت: سوگند به خدا اگر ابو کبیر ھذلی تو  نشست

سزاوارتری: دیگری به مصداق این شعر ھرکس  یافت که تو از می به یقین در ،دید می را
نماید که گویی ابری سفید در کنار آسمان به  می بنگری چناناش  ھنگامی که به چھره

 ٤درخشد. می زند و می آید و برق می سوی تو
گفت: امین و برگزیده است و ھمه را  می دید، می را ج پیامبر سھرگاه ابوبکر صدیق

 ٥تاریکی، از آن فاصله دارد.خواند؛ ھمانند ماه شب چھارده که تیرگی و  می به نیکی فرا
کرد به شعر زھیر درباره ھرم بن نسان  می یاد ج از پیامبر سو ھرگا عمر بن خطاب

 کرد که سروده است: می استشھاد
ھای  شب بودی؛ قطعا ماه شب چھارده و روشنی بخش می اگر تو چیزی جز بشر

 ٦این گونه بود. ج گفت: پیامبر می مھتابی بودی! و سپس
شد که انگار در  می سرخ و گلگوناش  شد، چنان چھره می ناراحت ج پیامبرھرگاه 

                                                 
 )۲/۵۱۸؛ مشکاه المصابیح (۲شمائل ترمذی، ص  ١
 )۲/۵۱۸)؛ مشکاه المصابیح (۴/۳۰۶تحفه االحوذی ( ٢
 )۱/۵۰۲صحیح بخاری ( ٣
 )۲/۱۷۲رحمه للعالمین ( ٤
 ۲۰خالصه السیر، ص  ٥
 ۲۰خالصه السیر، ص  ٦
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 ١اند! فشردهرا انار ھای  ھایش دانه گونه
فربه نبود و با دیگر اعضای بدنش  جھای پای پیامبر  جابر بن سمره گوید: ساق

 کردی، می گذشت و ھرگاه به او نگاه نمی تناسب داشت؛ ھرگز خنده ایشان از تبسم
 شاید به چشمانش سرمه کشیده است در حالی که سرمه نکشیده بود؛ بلکه گفتی می

 ٢سیاه بود. چشمانش
زد،  می اندکی فاصله وجود داشت که وقتی حرفھایش  ابن عباس گوید: بین دندان

 ٣شد. می یش بیرونھا دندان گویا نوری از
ھمچون گردن پیکرھای عاجی و به درخشندگی نقره بود و مژگانی  ج گردن پیامبر

بلند و برگشته و ریشی انبوه و پیشانی بلند و فراخی داشت. ابروان پیامبر به ھم 
داشت و میان ای  هپیوسته و در عین حال از یکدیگر متمایز بودند. بینی باریک و کشید

ناف ایشان یک رشته موی ظریف  برجسته و پر گوشت نبود؛ از زیر گلو تاھایش  گونه
ھایش  وجود داشت و در سینه و شکمش، موی دیگری نرسته بود. بازو و سرشانه

و ساق ھا  پھن و ستبر داشت؛ مچ دستای  هسین. برابر اش، ورزیده بود و شکم و سینه
پاھایش بلند و کشیده بود و گودی کف پاھایش از حد معمول بیشتر بود و اندام درشت 

کرد و با وقار و سریع  می داشت و ھنگام راه رفتن پاھایش را از زمین بلندای  هو ورزید
 ٤رفت. می راه

لمس  ج گوید: ھیچ گاه حریر و دیبایی نرمتر از دستان مبارک رسول خدا می انس
 ٥نبوییدم! ج از بوی بدن پیامبر بھترنکردم! و بویی خوشتر و 

گذاشتم احساس کردم ام  هبر چھررا گرفتم و  ج ابو جحیفه گوید: دست رسول خدا
 ٦و از مشک خوشبوتر است.تر  که از برف خنک

را با دستان ام  هگون ج گوید: پیامبر می جابربن سمره از خاطرات کودکیش چنین
مبارک لمس کرد، دستانش بسیار خنک بود، یا بسیار خوشبو بود که گویی از طبله 

                                                 
 )۲/۳۵)؛ سنن ترمذی (۱/۲۲المصابیح (مشکاه  ١
 )۴/۳۰۶تحفه االحوذی ( ٢
 )۲/۵۱۸مشکاه المصابیح ( ٣
 ۲۰و  ۱۹خالصه السیر، ص  ٤
 )۲/۲۵۷)؛ صحیح مسلم (۱/۵۰۳صحیح بخاری ( ٥
 )۱/۵۰۲صحیح بخاری ( ٦
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 ١عطر فروش بیرون آورده بود!
گوید: خوشبوتر از ھر  می مروارید بود! و ام سلمهھای  مانند دانهانس گوید: عرقش 

 ٢عطری بود.
 گذشت مگر آنکه ھمه از بوی خوش ایشان نمی از ھیچ راھی ج جابر گوید: پیامبر

  .فھمیدند که آن حضرت از آن جا عبور کرده است. یا گفت: از بوی خوش عرقش می
مانند تخم کبوتر و ھمرنگ پوستش  شد که می مھر نبوت مشاھده اش، میان دو شانه

بود. این برآمدگی که شبیه یک مشت بسته بود، در قسمت باالی کتف چپ ایشان قرار 
 ٣متعدد داشت.ھای  گوشتی روی پوست بدن، خالھای  داشت و مانند برآمدگی

 ج های اخالقی پیامبر سانی و خوبیکماالت نف
و از این جھت در  ممتاز بوددر فصاحت زبان و بالغت سخن از ھمگان  ج پیامبر

گفتاری قاطع  و برترین جایگاه قرار داشت که غیر قابل انکار است و دارای طبعی سالم
ی ھا حکمت با مفاھیم درست و بدور از تکلف بود. ایشان از جوامع کلم برخوردار بود و

که با  ھای مختلف عربی آشنا بود؛ تا جایی بدیع به وی ارزانی شده بود. به زبان و گویش
را با زبان خودشان مورد خطاب ای  هکرد و ھر قبیل می ھرکس به زبان خودش صحبت

داد، شوخ طبعی و بدیھه گویی صحرانشینان و فصاحت و لفظ قلم و سخنوری  می قرار
از تأیید الھی و پیشتیانی وحی ھا  این ھمهبر شھرنشینان را با ھم یک جا داشت؛ عالوه 

 نیز برخوردار بود.
ھایی  از ویژگی ،ھا سختی ی و حوصله، گذشت در ھنگام قدرت و صبر در برابربردبار

زند و  می بود که خداوند ایشان را بدان پرورش داده بود. از ھر فرد بردبار، لغزشی سر
به رغم آزار و اذیت فراوانی  ج ماند؛ اما پیامبر می برخورد نادرست و خطایی به جای

شد و ھرچه بیشتر از سوی  می یی ایشان افزودهکشید، فقط بر صبر و شکیبا می که
 گشت. می کرد، بر بردباریش افزوده می جاھالن زیاده روی مشاھده

را تر  شد، مگر آنکه آسان نمی بین دو کار مخیر ج گوید: ھیچ گاه پیامبر می عایشه
 کرد تا وقتی که گناه در کار نبود؛ اما اگر کاری بود که گناه به حساب می اختیار

                                                 
 )۲/۲۵۶صحیح مسلم ( ١
 )۲/۲۵۶صحیح مسلم ( ٢
 )۲/۲۵۹صحیح مسلم ( ٣



 ٥٩١ جصفات و اخالق پیامبر 

کرد.ھیچ گاه از کسی به خاطر خودش  می از ھمه مردم از آن پرھیزبیشتر آمد،  می
ن صورت به خاطر آشد که در  می انتقام نگرفت مگر اینکه حریم شریعت خدا پایمال

 شد و زودتر از ھمه مردم، رضایت می از ھمه مردم دیرتر ناراحت ١گرفت. می خدا انتقام
 داد. می

داد و از فقر و  می تمام آنچه را که داشت، صدقه ،چنان سخاوتمند بود که گاھی
 تنگدستی، بیم و ترس نداشت.

سخاوتمندترین مردم بود در رمضان که جبرئیل به  ج ابن عباس گوید: پیامبر
شد. جبرئیل در ماه رمضان ھر شب نزد  می از ھمیشهتر  آمد،بخشنده می مالقاتش

در بذل ج کرد و آن وقت رسول خدا می آمد و به ایشان قرآن را باز خوانی می ج پیامبر
جابر گوید: ھیچ گاه نشد از او چیزی  ٢بخشش از بادھای باران زا سخاوتمندتر بود! و

 ٣درخواست کنند که بگوید: نه.
قرار داشت که بر کسی پوشیده ای  هاز نظر شجاعت، دالوری و جوانمردی در درج

یی روبرو شد که دلیر ھا سختی ابود. در جاھای مختلف بتر  نیست. از ھمه مردم شجاع
ھیچ گاه به  ھا جنگ مردان از کنار ایشان گریختند، اما ایشان استقامت ورزید. در

داد. از ھر فرد دالور و شجاع،  نمی کرد و تردید و سستی به خود راه نمی دشمن پشت
! علی گوید: وقتی تنور جنگ ج شود بجز پیامبر خدا می گریز و عقب نشینی مشاھده

بردیم و  می پناه ج گرفت، ما به رسول خدا می شد و چشمان جنگجویان، خون می داغ
 ٤او در شرایط سخت، بیش از ھمه به دشمن نزدیک و رویاروی آنان بود.

انس گوید: شبی اھل مدینه در نیمه شب صدایی وحشتناک شنیدند و ترسیدند و 
را در حالی دیدند که سوار بر  ج رفتند. در بین راه رسول خدا صداآن  سوی گروھی به

اسب بدون زین ابوطلحه، شمشیرش را حمایل کرده بود و از سوی صدا برمی گشت و 
 ٥گفت: نترسید نترسید! می به مردم

                                                 
 )۱/۵۰۳صحیح بخاری ( ١
 )۱/۵۰۲بخاری (صحیح  ٢
 ھمان ٣
 )۱/۸۹نگا: الشفاء از قاضی عیاض ( ٤
 )۱/۴۰۷)؛ صحیح بخاری (۲/۲۵۲صحیح مسلم ( ٥
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 کرد. می از ھمه مردم شرم و حیا داشت و از امور ناپسند دوری بیش ج رسول خدا
ر، شرم و حیای از دوشیزگان زیر چاد ج گوید: پیامبر می سابو سعید خدری

 ١فھمیدیم. میاش  آمد، ما آن را از چھره نمی بیشتری داشت و ھرگاه از چیزی خوشش
 ھایش فروھشته بود و بیشتر اوقات به زمین نگاه شد و ھمواره پلک نمی به کسی خیره

کرد و نگاھش، مستقیم نبود. از  می کرد تا به آسمان؛ بیشتر به نیم نگاھی اکتفا می
کرد و ھرگز کسی را  نمی ت نفس، چیزی را که خوش نداشت، مطرححیا و کرامروی 

چرا برخی «فرمود:  می برد؛ بلکه نمی شد، نام می که از او کار ناشایستی به وی گزارش
 این مدح فرزدق سزاوارتر بود که: او از ھمه به» کنند!؟ می چنین و چنان

ــــن مهويغضــــی حيــــاءً   تــــهابيغضــــی مِ
 

ــــــــال ي  ــــــــم إالّ حــــــــني كفَ  يبتســــــــملّ
 

نگاھشان را به  ،کند و دیگران نیز از ھیبتش می از فرط حیا به زمین نگاه«یعنی: 
 کند! می زنند که تبسم می اندازند؛ لذا فقط زمانی با ایشان حرف می زمین

بود. تر  و راستگوتر و امانت دارتر  پاک دامن تر، از ھمه مردم با انصاف ج رسول خدا
چنانچه پیش از بعثت، او را  اند. مطلب اذعان کردهدشمنان و دوستانش، بر این 

 نامیدند. می »امین«
 کند که ابوجھل به پیامبر گفت: ما تو را تکذیب می روایت سامام ترمذی از علی

 کنیم. می را تکذیبھا  آن قبول نداریم و ای، هکه آورد را کنیم، اما آنچه نمی

بُونََك َوَ�ِٰ�نَّ ﴿ در ھمین مورد خداوند، این آیه را نازل فرمود: ُهۡم َ� يَُ�ّذِ فَإِ�َّ
ٰلِِم�َ ٱ ِ ٱَ�ِٰت � ل�َّ  تو را تکذیب ھا، این ای پیامبر!« .]۳۳األنعام: [ ﴾٣٣َ�َۡحُدوَن  �َّ

 ».کنند می کنند؛ بلکه ظالمان، آیات خدا را تکذیب و انکار نمی
کند،  می پیامبریھنگامی که ھرقل از ابوسفیان پرسید: آیا آن کسی که ادعای 

 متھم به دروغگویی بوده است؟ ابوسفیان گفت: خیر!
از ھمه مردم متواضعتر و از تکبر دورتر بود و از اینکه مردم بخاطر  ج رسول خدا

کرد و به مالقات و دیدن  می پادشاھان بلند شوند، منع ھنگام ورود ورودش ھمانند
فقیران نشست و برخاست داشت. دعوت رفت و با تھیدستان و  می بینوایان و مساکین

یکی از آنان  ،کرد که بدون تفاوت می رفتارای  هپذیرفت و با یارانش به گون می بردگان را
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 رسید. می به نظر
 یش راھا لباس کرد و می تعمیر یش را شخصاً ھا کفش ج گوید: پیامبر می عائشه

یش ھا لباس ،ھا انسان هکرد. مانند ھم می دوخت؛ در خانه مانند یک نفر عادی کار می
 ١دوشید و خودش خادم خودش بود! می زد و گوسفندانش را می را وصله

از ھمه مردم در عھد و پیمان با وفاتر و در رعایت صله رحم  ج رسول خدا
بود. درمھربانی و شفقت و رأفت نظیر نداشت. در معاشرت و رعایت آداب از تر  حساس

 بود.تر  عموم مردم از ھمه خوشروتر و خوش اخالقھمه نیکوتر و بھتر بود و نسبت به 
نه به صراحت و نه به  ج ھمه مردم از بداخالقی تنفر داشت. پیامبر بیش و از

 کرد؛ بلکه عفو و گذشت، پیشه او بود و نمی داد؛ کسی را نفرین نمی کنایه، دشنام
گذاشت کسی پشت سرش حرکت کند. و از غالمان و کنیزانش در خوردن و  نمی

کرد، پاسخش  می وشیدن و حتی پوشیدن تمایز و برتری نداشت. ھرکس به او خدمتین
ف نگفت و اصال خدمتکاری را به اُ  ،داد. ھیچگاه به خدمتگزاری می را با خدمت متقابل

 ھمنشینیھا  آن خاطر انجام یا ترک کاری سرزنش نکرد. مساکین را دوست داشت و با
 کرد و ھیچ گاه فقیری را به خاطر فقرش تحقیر می شرکتھا  ع جنازهیکرد. در تشی می

. در یکی از سفرھایش قرار شد گوسفندی برای تھیه غذا آماده کنند؛ یکی نمود نمی
کنم! سومی گفت:  می کنم! دیگری گفت: من آن را پوست می گفت: من آن را ذبح

ای ند: کنم! گفت می مسئولیت پخت آن با من! پیامبر فرمود: من ھم ھیزم جمع آوری
دانستم که شما این  می کنیم. فرمود: من می ما از طرف شما ھیزم جمع !ج رسول خدا

دانم از شما متمایز و متفاوت باشم. زیرا در نظر خداوند  می کنید؛ اما ناپسند می کار را
 ناپسند است که ببیند یکی از بندگان از دوستانش متمایز است و خودش را باالتر

 ٢ند شد و به جمع آوری ھیزم پرداخت!بل آنگاه داند و می
را برای ما توصیف کند. او  ج نشینیم تا پیامبر می اینک پای سخن ھند بن ابی ھاله

ھمیشه  ج پیامبر«گوید:  می ج ضمن روایت مفصلی درباره رفتار و کردار پیامبر
 غمگین و پیوسته در فکر و اندیشه بود، ھیچگاه آسایش و استراحت نداشت؛ بدون نیاز

گفت و کلمات  می گفت. بیشتر اوقات ساکت بود. بی تکلف سخن نمی و بیھوده سخن
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و سخنانش، جامع و پر محتوا بود. جمالتش قول فصل بود و در سخنانش فزونی و 
کرد و نه خود را  می کاستی وجود نداشت. خوی و خصلتی معتدل داشت. نه درشتی

شمرد؛ حتی اگر کوچک بود  می ی خدا را بزرگھا نعمت نمود. می سبک و بی ارزش
کرد و نه  می را نه نکوھشھا  و نوشیدنیھا  کرد. خوردنی نمی وھیچ چیز را نکوھش

شد، ھیچ کس را توان مقاومت در برابر  می تعریف. وقتی به حق و حقیقت تعرضی
 و انتقام شد نمی خشمیگنکسی  بر خشم و غضب ایشان نبود.به خاطر خودش

کرد و چون از چیزی شگفت  می کرد با تمام دستش اشاره می گرفت. وقتی اشاره نمی
 گرداند و می شد، روی بر می کرد وچون ناراحت می شد، دستش را پشت و روی می زده
و ھنگام تبسم بود اش، بست؛ خنده می را ششد، چشمان می رفت. ھرگاه شادمان می

که به ایشان  شد. ھیچگاه سخنی می تگرگ ظاھرھای  مانند دانه یشھا دندان خنده
کرد. بزرگان ھر قوم  می گفت و یارانش را به الفت و دوستی تشویق نمی شد، نمی مربوط
کرد و زمان امور مردم را به  می دوستیھا  آن داشت و با می را بزرگای  هو قبیل

داشت و خود نیز از  می سپرد. ھمچنین مردم را از درگیری با آنان برحذر می خودشان
 ی آنان چشم پوشی نماید.ھا بدی کرد؛ بدون آنکه از می آنان پرھیز

 گذشت، پرس و جو می نمود و در مورد آنچه بین مردم می از یارانش دلجویی
نمود و کارھای نکوھیده را،  می کرد و کارھای پسندیده را ستایش و تصویب می

کرد  می شمرد. در ھمه کارھا، راه اعتدال را پیشه می دانست و زشت می نکوھیده
نمود تا مبادا یارانش غفلت کنند و یا سست شوند. در ھمه حال  نمی وافراط و تفریط

گذشت. کسانی که با او  می کرد و نه از حق می آماده بود. در رابطه با حق نه کوتاھی
کسی بود که  ج شدند، نیکان و خوبان بودند. بھترین مردم، نزد پیامبر می ھمراه

االترین مقام را در نزد ایشان کسی داشت که ھمدردی و از دیگران باشد و بتر  خیرخواه
خاست و  می شد، با ذکر خدا بر می بلند ج ھمراھی بیشتری با وی داشت. ھرگاه پیامبر

نشست، در مجالس جایی خاص برای نشستن نداشت؛  می نشست با ذکر خدا می ھرگاه
رانش نیز ھمین نشست و به یا می رفت، ھرجا خالی بود، میای  هبلکه وقتی به جلس

 کرد.  می عمل را توصیه
کرد از  می نمود؛ چنانکه ھر یک از ھمنشینان تصور می حق تمام ھمنشینان را ادا

محبوبتر است! ھرکس، پیامبر را برای گفتگو نشسته یا ایستاده  ج ھمه در نزد محمد
که کرد، تا زمانی  می داشت، با صبر و شکیبایی بیشتر از خود طرف، تحمل می نگاه
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 را برآوردهاش  یا خواسته خواست، می شد. ھرکس از او چیزی می طرف مقابل منصرف
گفت. اخالق و  می ساخت و یا سخنی پسندیده و خوشایند در پاسخ او می

داد؛ گویی برای ھمه پدری مھربان  می ھمه مردم را تحت پوشش قراراش، خوشرویی
رابر بودند و تقوا و پرھیزکاری معیار بود و ھمه مردم از نظر حقوق و وظایف نزد ایشان ب

برتری نزد او بود. محفل ایشان، محفل بردباری، حیا، صبر و امانتداری بود. صداھا در 
شد. ھمه با ھم براساس تقوا و  نمی شد و به آبروی کسی تعرض نمی محضرش بلند

ن را کردند و نیاز نیازمندا می پرھیزکاری، محبت و عطوفت داشتند؛ به کوچکان ترحم
گرفتند. ھمیشه  می کردند و با آنان انس می ساختند. از غریبان پذیرایی می برآورده

شاداب و اخالقش نرم بود و حالت عادی داشت؛ سخت گیر وتند خو نبود. اش  چھره
کرد. مداح ھم نبود و اگر رفتار  نمی داد و کسی را سرزنش نمی زد و دشنام نمی داد

شد. از سه  نمی زد و از او نا امید ھم می به بی خبری پسندید، خودش را نمی فردی را
کرد: خودنمایی (ریا)؛ زیاده روی (پر خوری یا پر گویی) و گفتن  می چیز به شدت پرھیز

خواست که سه چیز را  می و کارھای بی معنی و پوچ.از مردم ھا حرف و انجام دادن
در جستجوی  -۳کنند کسی را رسوا ن -۲از کسی بدگویی نکنند.  -۱انجام ندھند: 

گفت که در آن خیر و یا امید پاداش  می عیب کسی نباشند. تنھا در مواردی سخن
کرد. و آنان چنان  می گفت، به ھمنشینان خود نگاه می وجود داشت و ھرگاه سخن

 سکوت ج نشسته است، و چون پیامبرای  هپرندھا  آن کردند که گویا بر سر می سکوت
پیرامون ھیچ  ج کردند. ھیچ گاه در حضور پیامبر می صحبتفرمود، یارانش نیز  می

 گشود، دیگران سکوت می کردند؛ ھر یک لب به سخن نمی موضوعی جر و بحث
 گفت، سخن ھمه، به حساب می حرفش تمام شود. ھرکس اول چیزی کردند تا می
کردند،  می خندید. و از آنچه ابراز تعجب می نیز ج خندیدند، پیامبر می آمد؛ از آنچه می

کرد. در برابر سخنان تند اشخاص غریب، پر حوصله و  می آن حضرت نیز ابراز تعجب
فرمود: ھرگاه نیازمندی را دیدید، حاجتش را برآورید و از او به خوبی  می صبور بود و

پذیرایی کنید و ھرگز انتظار ثنا و سپاس نداشته باشید مگر آنکه خود آن شخص، در 
 ١آید.صدد تشکر و قدردانی بر

ھنگام نشستن از ھمه باوقارتر بود؛ دست و پایش  ج گوید: پیامبر می خارجه بن زید
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گفت و بیشتر اوقات ساکت بود. از  نمی کرد. ھرگز بدون ضرورت سخن نمی را دراز
تبسم بود. اش  زد روی برمی گرداند و خنده نمی ی خوب و پسندیدهھا حرف کسی که

از  ج نه زیاد. خنده اصحاب در حضور پیامبر قول فصل بود، نه کم ج سخن پیامبر
 ١روی احترام و بخاطر پیروی از ایشان بود.

به تمام صفات کمال و بی نظیر آراسته بود و خداوند او را  ج خالصه این که پیامبر
 ویو خطاب به  کند می ،از او تعریفبه بھترین شکل پرورش داده بود. چنانکه خداوند

براستی تو دارای خلق و خوی « یعنی: .]۴القلم: [ ﴾٤لََعَ�ٰ ُخلٍُق َعِظيٖ� �نََّك ﴿ گوید: می
 .»بس بزرگ ھستی

که او را شد  می باعثکرد و  می را به ایشان نزدیک ھا قلب عواملی بود کهھا  این
آرزوی  ھا قلب ، از او رھبری ساخته بود کهھا ویژگیدوست داشته باشند. این 

پس از تکبر و سرکشی گروه گروه وارد دین  ،باالخره قومش را داشتند.اش  ھمراھی
 خدا یی که برشمردیم فقط بخشی از مظاھر کمال و صفات رسولھا ویژگی خدا شدند.

درک و فھم ازفراتر  ج و عمق فضایل پیامبر ھا خصلت بود.اما در حقیقت شمایل و
ن عاَلم وجود تواند به عمق و حقیقت شخصیت بزرگترین انسا نمی است؛ چراکه کسی

دست یابد که به اوج قله کمال رسیده و از نور پروردگارش، روشنی گرفته و به جایی 
 !بوداو اخالق  ،که قرآن کریم، کتاب خدا بود رسیده

دٍ  َمّ لی حمُ لِّ عَ ، واللهم صَ دٍ َمّ لی ابراهيمَ كعلی آل حمُ لی آل ابراهيمَ إنّ وام صلّيتَ عَ محيدٌ  كعَ

 جميدٌ 

د  كاللهم بار لی حممّ ، وعَ محيد  كعلی آل ابراهيم؛ إنّ وتَ علی ابراهيمَ كام باركعلی آل حممدٍ

 .جميدٌ 
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