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 :فصل دوازدهم
 فتح مكّه

 اهميت اين غزوه
ابن قيم گويد: فتح مكه فتح اعظم مسلمين بود كه خداوند به واسطة آن دين خود و 

 خود و لشكر خود و حزب خود را كه حامل امانت او بودند، عزت و شوكت  رسول
هدايت براي جهانيان قرار داده بود،  و شهر خود و خانة خود را كه آن را مشعلبخشيد، 

از چنگ كافران و مشركان بدر آورد، اين فتح چندان با عظمت بود كه اهل آسمان براي 
هاي برج جوزاء زدند،  هاي اعزاز و اكرام آن را بر شانه آن فرياد شادباش سردادند، و خيمه

د، و بر اثر تابش نور فوج به دين خدا درآمدن و در پرتو اين فتح و پيروزي مردمان فوج
 گرديد ياين فتح بزرگ، سراسر روي زمين غرق در روشنايي و شادمان

665F

1. 

 انگيزة اين غزوه
در فصل مربوط به قرارداد صلح حديبيه كه يكي از بندهاي آن صلحنامه ناظر به اين 
مسئله بود كه هركس دوست داشته باشد هم عهد و هم پيمان محمد گردد، همانند وي در 

داد صلح حديبيه داخل خواهد گرديد، و هر كس نيز دوست داشته باشد هم عهد و قرار
اي  هم پيمان قريش گردد، همانند آنان در آن قرارداد صلح داخل خواهد شد، و هر قبيله

كه به يكي از دو طرف قرارداد ملحق گردد، جزئي از آن طرف به حساب خواهد آمد، و 
هاي پيوسته به قرارداد، به مثابة تعدي و تجاوز  بيلههرگونه تعدي و تجاوز نسبت به آن ق

 نسبت به خود آن طرف قرارداد خواهد بود.
صلى اهللا عليه - خدا برحسب همين بند از صلحنامه، قبيلة خُزاعه هم عهد رسول

                                           
 .160، ص 2زاد المعاد، ج  -1
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و بر اثر پيوستن اين دو قبيله به طرفين  بكر هم عهد قريش گرديدند، شدند، و بني -وسلم
يه، هر دو قبيله از ناحية يكديگر آسوده خاطر شدند. پيش از آن، اين قرارداد صلح حديب

دو قبيله در دوران جاهليت دشمني داشتند و روابطشان دچار نابساماني شده بود. وقتي 
اسالم آمد، و اين قرارداد صلح منعقد گرديد، و اين دو قبيله از جانب يكديگر ايمن 

د، و در پي آن برآمدند كه براي بكر اين فرصت را غنيمت شمردن شدند، بني
بكر در ماه شعبان  لَوفَل بن معاوية ديلي با جماعتي از بنيهاي قديم قيام كنند.  خونخواهي

قبيلة سال هشتم هجرت عازم نبرد شدند، و شبانه بر خزاعه غافلگيرانه يورش بردند. 
ي از مردان آنان را ا بكر عده بنيمنزل كرده بودند. » وتير«اي بنام  خزاعه در كنار چشمه

بكر اسلحه  قريش نيز به بنيكشتند، و با يكديگر درگير شدند، و كارزار درگرفت. 
بكر  اي از مردان قريش با سوءاستفاده از تاريكي شب به حمايت از بني رسانيدند، و عده

وقتي به آنجا رفتند، جنگيدند، تا وقتيكه مردم خزاعه به حرم امن الهي پناهنده شدند. 
خدايت را پاس دار! خدايت را ايم!  بكر به نوفل گفتند: ما داخل حرَم امن الهي شده بني

پاس دار! نَوفَل سخن بزرگي بر زبان آورد؛ گفت: امروز ديگر خدايي در كار نيست؛ اي 
به خوانخواهي خويش بپردازيد! به جان خويشم سوگند است كه شما در منطقة بكر!  بني

خواهيد  قت به احترام حرم از خونخواهي عزيزان خويش ميكنيد؛ آنو حرَم دزدي مي
 خودداري كنيد؟!

از سوي ديگر، مردم خزاعه وقتي وارد مكه شدند، به خانة بديل بن ورقاء خزاعي، و 
 گفتند، پناه بردند. نيز به خانة يكي از موالي خويش كه او را رافع مي

صلى اهللا عليه - اكرم رسول عمروبن سالم خزاعي شتابان به راه افتاد، و بر حضرت
در مدينه وارد شد و در برابر آنحضرت ايستاد. آنحضرت در مسجد در ميان  -وسلم

 جماعت انبوه مردم نشسته بودند. عمرو گفت:

ــدا   ــه االتل ــف ابي ــا حل  وحلفن
ــزع يــدا    ــلمنا ومل نن ــة اس  مت

ــدا   ــد حممـ ــا رب اين ناشـ  يـ
ــدا  ــا وال ــدا و کن ــتم ول ــد کن  ق



   

 749 - صلى اهللا عليه وسلم -مدينة منوره كانون دعوت و جهاد پيامبر اكرم
 

ــددا  ــأتوا مـ ــاداهللا يـ  وادع عبـ
 ابــيض مثــل البــدر يســمو صــعدا

ــري   ــالبحر جي ــق ک ــدايف فيل  مزب
ــدا  ــک املؤکـ ــوا ميثاقَـ  ونقضـ
ــدا  ــوا اح ــت ادع ــوا ان لس  وزعم
ــدا   ــوتري هج ــا يف ال ــم بيتون  ه

 

 نصــرا ابــدا –هــداک اهللا-فانصــر
ــول  ــيهم رس ــردا  ف ــد جت  اهللا ق

ــدا  ربــه ت ــفاً وجه ــيم خس  ان س
 ان قريشــاً اخلفــوک املوعــدا  
 وجعلـــوا يل يف کـــداء رصـــدا

ــم ــددا  وهـ ــل عـ  اذل و اقـ
 

 وقتلونا رکعاً و سجدا
666Fشوم، و پيمان ما و پيمان پدران پيشن او را اي خداي من، من محمد را يادآور مي«

؛ 1

667Fشما فرزند بوديد و ما پدر

 ؛ با وجود اين، اسالم آورديم و دست از ياري شما نكشيديم؛2

ن خدا را فراخوانيد ما را نصرتي قاطع دهيد، و بندگا -خداوند هادي شما باشد -اينك
 تا به مدد ما بيايند؛

در ميان آنان رسول خدا هست كه حاضر به جنگ است، و او همانند ماه شب 
 كند؛ هاي كمال صعود مي چهاردهم نوراني است و به قله

اش دگرگون  اگر كوچكترين احساس اهانت و تجاوزي به او دست بدهد، چهره
 كند؛  خروشان حركت ميشود، و با لشكري چون درياي مواج و  مي

 قريشيان با شما خُلف وعده كردند، و پيمان مؤكّد شما را شكستند؛
اند كه من هيچكس را فرا  اند، و پنداشته و براي من در ناحيه كداء كمين نشسته

 نخواهم خواند!

                                           
هاشم برقرار  به پيماني اشاره دارد كه از زمان عبدالمطلب ميان خزاعه و بني» و حلفنا حلف ابيه االتلدا« -1

 بوده است.

ه اينكه مادر عبد مناف حبي همسر قصي از قبيله خزاعه بوده اشاره است ب» قد كمنت ولدا و كنا والدا« -2

 است.
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رسند، در ناحيه  اينان، با آنكه نه در شرافت قبيلگي و نه در عده و عده به پاي ما نمي
 ر شبانه بر ما شبيخون زدند؛وتي

 668F1»و ما را در حال ركوع و سجود از دم تيغ گذرانيدند!

نصرت الهي (نصرت يا عمروبن سالم)  فرمودند:  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول
شامل حال تو شد اي عمرو بن سالم! آنگاه، قطعة ابري بر روي آسمان ظاهر شد؛ پيامبر 

اين قطعة   (ان هذه السحابة لتستهل بنصر بين کعب)فرمودند:  -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم
 كعب را به همراه آورده است! ابر مژدة نصرت بني

آنگاه بديل بن ورقاء خزاعي به اتفاق جماعتي از مردم خزاعه عزيمت كردند، و بر 
در مدينه وارد شدند، و براي آنحضرت بازگفتند كه  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول

اند، و سپس به   بكر بر عليه آنان از قريش مدد گرفته اند، و بني اي از آنان به قتل رسيده عده
 مكه بازگشتند.

 مالقات ابوسفيان باپيامبر
پيمانان ايشان كردند، نيرنگ محض، و نقض صريح پيمان  شك، كاري كه قريشيان و هم بي

جهت، خيلي زود قريش  به همينصلح حديبيه بود، و به هيچ روي، قابل توجيه نبود. 
اند، و از بابت پيامدهاي هولناك نيرنگشان دچار خوف و  احساس كردند كه نيرنگ زده

و مقرّر كردند كه ابوسفيان پيشواي و يك شوراي مشورتي ترتيب دادند،  هراس شدند،
قريش را به نمايندگي از سوي طوايف قريش بفرستند تا قرارداد صلح را تجديد كند. 

پيشاپيش براي اصحابشان بازگفته بودند كه قريشيان  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول
 براي كارسازي نيرنگشان چه خواهند كرد؛ و فرموده بودند:

 (كأنکم بأيب سفيان قد جاءکم ليشد العقد ويزيد يف املدة).
ابوسفيان آمده است تا قرارداد صلح را استوار سازد و بر مدت بينم كه  گويا مي«

                                           
 رسانند در حاليكه ما مسلمانيم! منظورش اين بود كه: ما را به قتل مي» و قتلونا ركعا و سجدا« -1
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 »بيافزايد!؟ قرارداد
ابوسفيان، همانگونه كه قريشيان مقرر داشته بودند، بسوي مدينه حركت كرد تا با 

مالقات كند و قرارداد صلح را تجديد كند. در ميان راه،  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول
آيي اي  گشت؛ گفت: از كجا مي بديل بن ورقاء را در ناحية عسفان ديد كه از مدينه بازمي

بوده است. بديل گفت:  -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم حدس زده بود كه وي نزد نبي؟! بديل
در اين كرانة دريا و ميانة اين دشت سري به مردمان خزاعه زدم!؟ ابوسفيان گفت: 

گفت: نه!؟ وقتي كه بديل بسوي مكه به راه اي؟!  خواهي بگويي كه نزد محمد نرفته مي
ر به مدينه رفته باشد، اشتري كه وي بر آن سوار بوده افتاد، ابوسفيان با خود گفت: اگ

اش را  اي خرماي مدينه را بلعيده است!؟ به جايي كه بديل ناقهه حتماً بهنگام چرا هسته
و پشكل شتر او را برگرفت و خرد كرد، و در آن هستة خرما مشاهده ت خوابانيده بود رف

 ه نزد محمد رفته بوده است!؟بخورم كه بديل  كرد؛ و گفت: به خداوند سوگند مي
وقتي رفت تا روي زيرانداز حبيبه وارد شد ابوسفيان وارد مدينه شد، و بر دخترش ام .

بنشيند، دخترش آنرا جمع كرد. ابوسفيان گفت:  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول
دخترجان! دريغ كردي كه من بر روي اين زيرانداز بنشينم؟ يا اين زيرانداز براي تو 

صلى اهللا - خدا گفت: تنها بخاطر اينكه اين زيرانداز از آن رسولتر از من بود؟!  اارزشب
است و تو مردي مشرك و نجس هستي! ابوسفيان گفت: بخدا، پس از دور  -عليه وسلم

 شدنت از من، تو را شرّي دامنگير شده است!؟
رفت و  -ه وسلمصلى اهللا علي- خدا آنگاه، از خانة دخترش بيرون شد و به نزد رسول

هيچ پاسخي به او ندادند.  -صلى اهللا عليه وسلم- با آنحضرت سخن گفت. پيامبراكرم
صلى اهللا عليه - خدا سپس به سراغ ابوبكر رفت و با او صحبت كرد تا وي با رسول

سخني بگويد. گفت: من چنين نكنم! پس از وي، به سراغ عمربن خطاب رفت و  -وسلم
 -صلى اهللا عليه وسلم- خدا : من شفاعت شما را نزد رسولبا او سخن گفت، عمر گفت

بكنم!؟ بخدا، اگر هيچ كس را بجز مشتي از مورچگان در اختيار نداشتم، با همان 
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بن ابيطالب وارد شد.  پرداختم! از آنجا بيرون شدو بر علي مورچگان به جهاد با شما مي
گفت: اي خزيد.  و بال آنان مياي نيز ميان دست  فاطمه و حسن نزد وي بودند، و پسربچه

ام، هرگز مباد  علي، تو از همة اين مردم با من خويشاوندتري؛ من براي حاجتي آمده
شفاعت مرا نزد محمد بكن! علي گفت: واي  ام دست خالي بازگردم!؟ همانگونه كه آمده

ما وقتي بر كاري عزم جزم كنند،  -صلى اهللا عليه وسلم- بر تو اي اباسفيان! رسول خدا
روي به فاطمه كرد و گفت: امكان دارد كه باره با ايشان سخني بگوييم!  نمي توانيم در آن

 نژادان تا پايان روزگار گردد!؟ به اين پسرت بگويي كه مردم را امان بدهد، و سرور عرب
فاطمه گفت: بخدا، اين پسر من به سني نرسيده است كه بتواند كسي را امان بدهد؛ 

 كسي را امان نخواهد داد! -صلى اهللا عليه وسلم- خدا عليه رسولوانگهي هيچكس بر 
تابي و پريشاني و نااميدي و  دنيا در برابر ديدگان ابوسفيان تيره و تار شد. درنهايت بي

ام كه كار بر من دشوار شده است؛   من در وضعي قرار گرفتهدرماندگي گفت: يا اباالحسن! 
كنم چيزي يا كسي بتواند به داد  بخدا، فكر نمينسبت به من خيرخواهي كن! علي گفت: 

كنانه هستي؛ برخيز و در ميان مردم برو و از آنان بخواه كه تو  اما، تو سرور بنيتو برسد؛ 
كني كه اين كار گره  گفت: آنوقت فكر ميرا پناه بدهند؛ آنگاه به سرزمين خويش بازگرد! 

م، اما بجز اين نيز راهي به نظرم كن گفت: نه بخدا، گمان نمياز كار من بگشايد؟! 
ابوسفيان به مسجد رفت و در ميان مردم ايستاد و گفت: ايهاالناس، من به شما رسد!  نمي

 آنگاه بر اشترش سوار شد و رفت.ام!  مردم پناهنده شده
وقتي ابوسفيان بر قريش وارد شد، گفتند: چه خبر؟! گفت: نزد محمد رفتم و با او 

قُحافه رفتم؛ از او هم خيري  او هيچ پاسخي به من نداد! نز ابن ابي سخن گفتم؛ اما، بخدا
سپس نزد عمربن خطاب رفتم؛ او را نزديكترين دشمن يافتم! پس از وي، نزد علي نديدم. 

مل ترين اشخاص يافتم؛ او به من يك نظر مشورتي داد و من به نظر او ع رفتم، او را نرم
گفتند: به تو گفت كند يا نه؟!  كار گرهي از كارم باز ميدانم انجام دادن آن  كردم؛ اما، نمي

كه چه كار كني؟ گفت: به من گفت كه نزد مردم بروم و به آنان پناهنده شوم؛ من نيز 
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چنين كردم! گفتند: آنوقت آيا محمد آن پناهندگي را تأييد كرد؟ گفت: نه! گفتند: واي بر 
ابوسفيان گفت: نه بخدا، راه چارة تو، آن مرد فقط تو را دست انداخته بوده است؟! 

 ديگري جز اين نيافتم!؟

 آماده باش رزمي همراه با استتار اطالعات
سه روز پيش از  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا آيد كه رسول از گزارش طبراني چنين برمي

شكني قريش به ايشان برسد، به عايشه دستور دادند تا جهاز سفر را براي  آنكه خبر پيمان
ابوبكر بر عايشه وارد شد و گفت: مر باخبر نشود. امهيا گرداند، و هيچكس از اين  ايشان

االصفر (روميان) نيست؛ رسول خدا ارادة عزيمت به كجا  بخدا، اآلن وقت جنگيدن با بني
گفت: بخدا، من از هيچ چيز خبر ندارم! بامداد روز سوم عمرو بن سالم اند؟!  را فرموده

» يا رب اني ناشد محمدا...«ار به مدينه آمد و آن رجز را خواند: خزاعي به اتفاق چهل سو
پس از عمرو، بديل آمد؛ آنگاه ابوسفيان آمد، و شكني قريش باخبر شدند.  و مردم از پيمان

نيز مسلمانان  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا مردم از صحت خبر يقين حاصل كردند. رسول
، و به آنان اعالم كردند كه رهسپار مكّه خواهند را امر فرمودند كه جهاز سفر مهيا كنند

 شد، و گفتند:
 (اللهم خذ العيون واألخبار عن قريش حىت نبغتها يف بالدها).

بار خدايا، خبرچينان و اخبار و اطالعات را از قريش بازدار، تا ناگهان در سرزمينشان «
 »غافلگيرشان سازيم!؟

ساختن عزيمت به مكه و رد گم كردن  همچنين، از باب مزيد اطمينان، درجهت مخفي
اي را متشكل از هشتاد نفر رزمنده  سريه -صلى اهللا عليه وسلم- خدا براي دشمن، رسول

در  -المرؤه فيمابين ذي خشب و ذي -به فرماندهي ابوقتاده بن ربعي بسوي بطن اضًم
ودند، تا مردم فاصلة سه بريد تا مدينه، در آغاز ماه رمضان سال هشتم هجرت، اعزام فرم

گمان كنند كه آنحضرت عازم آن ناحيه هستند، و خبرها از حركت و چند و چون آن 
صلى اهللا عليه - خدا اي كه رسول اين سرية طبق نقشهسريه به گوش همگان برسد. 
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براي مأموريت آن مقرر داشته بودند، به مسير خود ادامه داد. وقتي به آنجايي كه  -وسلم
بسوي  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا د، رزمندگان خبر يافتند كه رسولمأمور شده بود رسي

انيدند و رفتند تا به ايشان اند؛ راه خود را بسوي آن حضرت گرد مكه عزيمت فرموده
 پيوستند

669F

1. 
- خدا اي به قريش نوشت تا طي آن نامه خبر حركت رسول حاطب ابن ابي بلتَعه نامه

به گوششان برساند. نامه را به زني داد، و براي وي را بسوي آنان  -صلى اهللا عليه وسلم
آن زن نيز نامه را البالي اي تعيين كرد، تا آن نامه را به قريش برساند.  دستمزد و جايزه

 -صلى اهللا عليه وسلم- پنهان كرد، و به راه افتاد. از آسمان به پيامبراكرماش  گيسوان بافته
آنحضرت علي و مقداد و زبير بن عوام و خبر رسيد كه حاطب چنين كاري كرده است. 

 ابومرثد غَنَوي را فرستادند، و گفتند:
 (انطلقوا حىت تأتوا روضة خاخ، فإن ا ظعينة معها کتاب إىل قريش).

برويد تا به روضه خاخ برسيد، در آنجا زني را در زي سفر خواهيد يافت كه حامل «
 »اي به سوي قريش است! نامه

تاختند، تا به آن مكان رسيدند، و آن زن را  فتادند، و شتابان اسب ميآن سه تن به راه ا
اي همراه من  اي به همراه داري؟ گفت: نامه ابتدا با او مدارا كردند. و گفتند: نامهيافتند. 

                                           
اين سريه در بين راه با عامربن اضبط برخورد كرد. عامر به رزمندگان اسالم با تحيت اسالم درود گفت:  -1

لم بن جثامة بخاطر كدورتي كه از پيش ميان آندو بود، وي را كشت و زاد و راحله وي را اما، مح

محلم را آوردند ﴿والَ تقُولُواْ لمن أَلْقَى إِلَيكُم السالَم لَست مؤمناً﴾ برگرفت؛ خداوند اين آيه را نازل فرمود: 

كنند؛ وقتي در محضر آنحضرت ايستاد،  براي وي طلب مغفرت -صلى اهللا عليه وسلم- خدا تا رسول

بار خدايا، محلم را نيامرز! آنگاه برخاستند،  »اللهم ال تغفر حمللم«دست به دعا برداشتند و سه بار گفتند: 

ابن اسحاق گويد: قوم و قبيله محلم برآنند كردند.  در حاليكه با لبه جامه خويش اشگهايشان را پاك مي

نكـ: زاد المعاد، ج اند.  براي وي طلب مغفرت كرده -لى اهللا عليه وسلمص- اكرم كه بعدها حضرت رسول

 .628-626، ص 2ج  هشام، ؛ سيرةابن150، ص 2
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خورم  توشة سفرش را كاويدند؛ چيزي نيافتند. علي گفت: به خداوند سوگند مينيست! 
ايم! بخدا،نامه را   اند، و نه ما دروغ گفته دروغ گفته -وسلم صلى اهللا عليه- خدا كه نه رسول
آن زن وقتي جديت و اصرار علي  دهي، يا اينكه تو را برهنه خواهيم ساخت!؟ تحويل مي

اش را گشود و نامه را  را مشاهده كرد، گفت: تنهايم بگذار! تنهايش گذاشت، گيسوان بافته
 -صلى اهللا عليه وسلم- خدا نامه را نزد رسولد. از ميان آنها درآورد و به آنان تحويل دا
و طي آن » من حاطبِ بن ابي بلتَعه الي قريش...«آوردند؛ ديدند كه در آن نامه آمده است: 

 باخبر گردانيده است. -صلى اهللا عليه وسلم- خدا قريش را از عزيمت رسول
(ما . به او گفتند: به دنبال حاطب فرستادند -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم حضرت رسول

اين چيست، اي حاطب؟! گفت: اي رسول خدا، دربارة من شتاب روا هذا يا حاطب؟) 
ام و نه دين و آيين خود را  مداريد؛ بخدا، من به خدا و رسول ايمان دارم؛ نه مرتد شده

ام، در عين حال، در ميان آنان خويشاونداني كه مرا حمايت كنند ندارم؛ در  تغيير داده
شما همه خويشاونداني دارند كه از آنان حمايت كنند!؟ من كه اين اطرافيان  حالي

خواستم، از آنجا كه من خويشاوندي را ندارم، دستي باآنان داده باشم كه به واسطة آن 
 بستگان مرا در مكه مورد حمايت قرار دهند.

ا و عمربن خطاب گفت: اي رسول خدا، اجازه بفرماييد گردنش را بزنم! وي به خد
 گفت: -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خيانت كرده و نفاق ورزيده است! رسول خدا

(إنه قد شهد بدرا؛ و ما يدريک يا عمر؟ لعل اهللا قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم، 
 فقد غفرت لکم)

670F

١. 
داني اي عمر؟ شايد خداوند به اهل  وي در جنگ بدر شركت داشته است؛ و چه مي«

 »ام! هار لطفي كرده باشد و گفته باشد: هرچه خواهيد بكنيد كه من شما را آمرزيدهبدر اظ
 »اشك از چشمان عمر پاشيد و گفت: خدا و رسول دانايند!

                                           
 .612، ص 2، ج 422، ص 1نكـ: صحيح البخاري، ج  -1
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ها را بست، و هيچ خبري از  به اين ترتيب، خداوند جاسوسان را دستگير كرد و چشم
برد به گوش قريش خبار آماده باش رزمي مسلمانان و عزيمت آنان براي جنگ و نا

 نرسيد.

 حركت سپاه اسالم بسوي مكه
صلى اهللا عليه - ده روز از ماه مبارك رمضان سال هشتم هجرت گذشته بود كه رسول خدا

مدينه را به سوي مكه ترك كردند، در حاليكه ده هزار تن از ياران آنحضرت  -وسلم
 د گردانيدند.همراه ايشان بودند، و ابورهم غفاري را در مدينه جانشين خو

به جحفه، يا اندكي فراتر از آن، رسيدند، به  -صلى اهللا عليه وسلم- وقتي پيامبراكرم
عباس بن عبدالمطلب برخورد كردند كه با اهل و عيال خويش اسالم آورده و مهاجرت 
آغاز كرده بود. همچنين، وقتي آنحضرت به اَبواء رسيدند، پسرعمويشان ابوسفيان بن 

ة خود عبداهللا بن اميه را ديدند، و از آن دو، بخاطر آزارهاي سخت و حارث و پسر عم
هجوهاي تلخ كه پيش از آن از آندو ديده بودند، اعراض كردند. اُم سلَمه به آنحضرت 

ترين مردم گردند!  گفت: چنين نباشد كه پسرعمو و پسرعمة شما در ارتباط باشما بدبخت
صلى اهللا عليه - خدا رو به نزد رسول روبه علي به ابوسفيان بن حارث گفت: از سمت

 برو، به ايشان همان سخني را كه برادران يوسف به يوسف گفتند، بگوي: -وسلم

﴿                    ﴾  :۹۱[يوسف.[ 

شك در اشتباه  ا بيبه خدا سوگند، خداوند تو را بر ما ترجيح نهاده است، و م«
 »ايم!؟  بوده

حاضر نخواهند شد كه كسي نيكو  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا در آن صورت، رسول
هم  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا ابوسفيان نيز چنين كرد. رسولتر از آنحضرت باشد!  سخن

 در جواب او فرمودند:

﴿                            ﴾  :ــف [يوس
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۹۲.[ 
آمرزد و او  .. امروز بر شما هيچ سرزنش و نكوهشي نست؛ خداوند شما را مي«.

 »مهربانترين مهربانان است!
 ابوسفيان نيز در پاسخ آنحضرت ابياتي را انشاء كرد كه از آنجمله است:

 لتغلب خيل الـالت خيـل حممـد   
ــذا اواين ــدي فه ــدي فاهت  حــني اه

 علــي اهللا مــن طردتــه کــل مطــرد
 

 لعمرک اين حـني امحـل رايـة    
ــه   ــم ليل ــريان اظل ــدجل احل  لکامل
 هــداين هــاد غــري نفســي ودلــين

 
كشيدم تا سپاه الت بر سپاه  به جان تو سوگند، من آن هنگام كه رايتي را بر دوش مي«

 محمد پيروز گردند؛
ر تاريكي شب شده است و راه را از چاه بدرستي، حال آن مسافري را داشتم كه دچا

شناسند؛ اما اينك وقت آن است كه مرا هدايت كنند، و من نيز هدايت شوم؛ مرا  بازنمي
اي بجز نفس خودم هدايت كرد، و همان كسي مرا داللت به راه خداوند كرد  هدايت كننده

 »كه من او را از هر دري رانده بودم!؟

(انت طردتني كل دستي بر سينة وي زدند و گفتند:  -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا

 671F1»تو مرا از هر دري راندي؟!«مطرد؟) 

                                           
. اين ابوسفيان، از آن پس مسلماني 28، ص 5؛ دالئل النبوة، بيهقي، ج 42-41، ص 4ج  هشام، سيرةابن -1

- گويند، از وقتي كه اسالم آورد، از روي شرم و حيا سر خود را به سوي رسول خدا و مي نيك گرديد،

داشتند، و بر  نيز او را دوست مي -صلى اهللا عليه وسلم- خدا بلند نكرد. رسول -صلى اهللا عليه وسلم

ه جايگزيني اميدوارم ك »أرجو ان يکونَ خلفا من محزة«: گفتند بهشتي بودن وي گواهي داده بودند، و مي

براي حمزه باشد! وقتي كه به حالت احتضار افتاد، گفت: بر من نگرييد؛ زيرا كه بخدا از آن هنگام كه 

 ).163-162، ص 2(زاد المعاد؛ ج ام!  هاي به خطا بر زبان نراند ام حتي كلمه اسالم آورده
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 سپاه اسالم در مرُّالظَّهران
دار  به سير خود ادامه دادند، و همچنان روزه -صلى اهللا عليه وسلم- حضرت رسول اكرم

يان عسفان و قُديد، دار بودند؛ تا وقتي كه به كُديد، چشمة آبي م بودند؛ مسلمانان نيز روزه

 در آنجا روزة خود را گشودند؛ مسلمانان نيز همراه آنحضرت افطار كردندرسيدند. 
672F

1.  
به لشكريانشان دستور دادند  -آنگاه به مسير خويش ادامه دادند تا در ناحية مرّالظهران

عليه صلى اهللا - آتش روشن كنند. مسلمانان  نيز ده هزار آتش روشن كردند، و پيامبراكرم
 -رضي اهللا عنه- در آن شب رياست پاسداران سپاه را بر عهدة عمربن خطاب -وسلم

 قرار دادند.

 ابوسفيان در محضر پيامبر
 خدا عباس، پس از آنكه مسلمانان در ناحية مرّالظهران منزل كردند، استر سفيدرنگ رسول

شكني يا  ه هيزمرا سوار شد و به جستجو پرداخت، به اميد آنك -صلى اهللا عليه وسلم-
صلى اهللا عليه - بيابانگردي را بيابد كه به قريش خبر برساند، تا پيش از آنكه پيامبراكرم

 -صلى اهللا عليه وسلم- خدا وارد مكه شوند، آنان از مكه خارج شوند و از رسول -وسلم
صلى - امان بطلبند. از سوي ديگر، خداوند اخبار مربوط به حركت و عزيمت پيامبر اكرم

و سپاه اسالم را از قريشيان مكتوم داشته بود، و آنان هراسان و چشم  -هللا عليه وسلما
آمد تا از اخبار مطلع  بردند، و ابوسفيان پيوسته سراسيمه از مكه بيرون مي انتظار به سر مي

در آن اثنا نيز، ابوسفيان و حكيم بن حزام و بديل بن ورقاء از مكّه بيرون شده گردد. 
 در جستجوي اخبار بودند. بودند، و

اين سوي و  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا عباس گويد: بخدا، من سوار بر استر رسول

                                           
هيثمي در مجمع الزوائد ؛ و 266، ص 1اين حديث را امام احمد در مسند خويش روايت كرده است: ج  -1

) گفته است: رجال سند اين حديث همه رجال صحيح بخاري هستند، مگر ابن اسحاق 167، ص 6(ج 

 .40، ص 4ج  هشام، كه وي نيز بر سماع خويش تصريح كرده است؛ نيز نكـ: سيرة ابن
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گشتند،  رفتم كه صداي صحبت ابوسفيان را با بديل بن ورقاء شنيدم كه بازمي آن سوي مي
آتش و اين چنين لشكري نديده بودم!؟ گويد: امشب اين همه  و ابوسفيان گفت: تا به

يل ميبند! و ا  خدا قبيلة خزاعه هستند؛ كه سخت بر جنگ تحريك شدهگفت: اينان ب د
 اند كه اين آتشها و اين لشكريان را داشته باشند! ابوسفيان گفت: خُزاعه كمتر و كهتر از آن

عباس گويد: صدايش را بازشناختم. گفتم: ابا حنظله!؟ صداي مرا شناخت و گفت: 
 خدا گفت: چه كار داري، پدر و مادرم به فدايت؟! گفت: اين رسولاَباالفضل؟ گفتم: نعم! 

اند. بخدا، فردا   هستند كه با مسلمانان بسوي شما عزيمت كرده -صلى اهللا عليه وسلم-
گفتم: انديشي؟!  يواي بحال قريش خواهد بود! گفت: پدر و مادرم به فدايت، چاره چه م

بر پشت اين استر سوار شو، تا تو را به نزد ! زند بخدا، اگر بر تو دست يابد گردنت را مي
ببرم و براي تو از ايشان امان بطلبم! پشت سر من سوار  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول

 شد و آن دو تن همراهانش بازگشتند.
گفتند:  گذشتم، مي گويد: وي را با خود بردم. از كنار آتش هر يك از مسلمانان مي

ديدند كه من بر آن  را مي -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول و هنگامي كه استركيستي؟! 
سوار بر استر آنحضرت! تا  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا گفتند: عموي رسول سوارم، مي

آنكه از كنار آتش عمربن خطاب گذشتيم: گفت: كيستي؟! او به سوي من آمد. وقتي 
دا! سپاس و ستايش ابوسفيان را بر پشت مركب من ديد، گفت: ابوسفيان! دشمن خ

خداوندي راكه تو را بدون آنكه عهد و پيماني در كار باشد در اختيار ما قرار داد! سپس 
شد. من استر را تاختم و سبقت  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا شتابان عازم محضر رسول

 -صلى اهللا عليه وسلم- خدا گرفتم؛ آنگاه خويشتن را از استر به زير افكندم و بر رسول
خدا، اين ابوسفيان است؛ به من اجازه  د شدم. عمر نيز داخل شد و گفت: اي رسولوار

آنگاه نزديك ام!  بدهيد تا گردن او را بزنم؟ گويد: گفتم: اي رسول خدا، من به او پناه داده
نشستم و سر مبارك آنحضرت را در ميان دو دست  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول

هيچكس جز من با وي هم سخن نخواهد شد! و هنگامي كه گرفتم و گفتم: بخدا، امشب 
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عمر دربارة وي بيش از حد پافشاري كرد، گفتم: آرام باش، عمر! بخدا، اگر مردي از 
گفت: آرام باش، عباس! بخدا كه اسالم آوردن تو گفتي!  كعب بود چنين نمي عدي بن بني

آورد؛ و هيچ دليلي نداشت  مي تر از اسالم آوردن خطّاب بود، اگر اسالم براي من محبوب
بيش از  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا بجر آنكه من دريافتم كه اسالم آوردن تو را رسول

 داشت!؟ اسالم آوردن خطّاب دوست مي
 فرمودند: -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا

 (اذهب به يا عباس رحلک، فإذا أصبحت فأتين به).
 مينكه بامداد فرا رسيد، او را به نزد من بياور!و ه -اي عباس -او را نزد خودت ببر«

وقتي وي را ديدند،  بردم. -صلى اهللا عليه وسلم- خدا بامدادان او را به نزد رسول
 گفتند:

 االاهللا؟!) (وحيک يا أباسفيان! أمل يأن لک أن تعلم أن الاله
خداي واي بر تو اي اباسفيان! هنوز وقت آن نرسيده است كه دريابي كه خدايي جز «

 »يكتا نيست؟!
قدر بردبار و كريم و خويشاوند و دوست  گفت: پدر و مادرم به فداي شما باد، چه

بود تاكنون گرِهي از كار من  وكنم كه اگر غير از خداي يكتا خدايي جز ا گمان ميهستيد! 
 گشوده بود!؟

 گفتند: -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا
 اهللا؟!) تعلم أين رسول(وحيک يا أباسفيان! أمل يأن لک أن 

واي بر تو اي اباسفيان! هنوز وقت آن نرسيده است كه دريابي كه من رسول خدا «
 »هستم؟!

گفت: پدر و مادرم به فداي شما باد، چه قدر بردبار و كريم و خويشاوند دوست 
هستيد! در اين مورد كه گفتيد، هنوز هم در اندرون من چيزهايي باقيست! عباس گفت: 

تو، مسلمان شو، و شهادت بده كه جز خداي يكتا خدايي نيست، و محمد  واي بر
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ابوسفيان نيز اسالم آورد، و شهادتين بر  خدا است، پيش از آنكه گردنت رابزنند!؟ رسول
 زبان جاري كرد.

خدا، ابوسفيان مردي است كه دوست دارد به چيزي فخر و  عباس گفت: اي رسول
 گفتند:ئل شويد! مباهات كند؛ براي او امتيازي قا

نعم. من دخل دار أيب سفيان فهو آمن؛ ومن أغلق عليه بابه فهو آمن؛ ومن دخل املسجد (

 احلرام فهو آمن).
باشد. هركس به خانه ابوسفيان وارد شود، در امان است؛ و هر كس كه در بر روي «

 »خويش ببندد، در امان است؛ و هر كس به مسجدالحرام وارد شود، در امان است!

 عزيمت سپاه اسالم به سوي مكه
شنبه هفدهم ماه رمضان سال هشتم هجرت،  بامداد همان روز، يعني بامداد روز سه

مرُّالظَّهران را به سوي مكّه ترك كردند، و به عباس  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا سولر
كريان خدا اي در آن ناحيه در دامنة كوه نگاه دارد تا لش دستور دادند ابوسفيان را در تنگه

عباس نيز چنان كرد. قبايل، يكي پس از ديگري با از برابرش بگذرند، و آنان را ببيند. 
هرگاه يكي از آن قبايل از گذشتند.  هاي مخصوص خودشان از برابر ابوسفيان مي رايت

سلَيم!  -گفت: مثالً مياند؟!  گفت: اينان كيان گذشت، ابوسفيان به عباس مي برابر وي مي
گفت:  گذشت، مي قبيلة ديگري از برابر ميگفت: من با سليم چه كرده بودم؟!  ن ميابوسفيا

گفت: من با مزينه  ابوسفيان ميگفت: مزينَه!  اند؟ عباس مي اي عباس، اينان ديگر چه كسان
اي كه بر او  بدون استثنا، هر قبيله تا همة قبايل آمدند و گذشتند..چه كرده بودم؟! 

گفت: من با  داد، مي پرسيد، و چون عباس پاسخ مي ا از عباس ميگذشت، نام آن ر مي
رسيد كه با لواي  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا تا نوبت به رسولفالن چه كرده بودم؟!  بني

خضراء خويش به اتفاق مهاجر و انصار از برابر او بگذرند، در حاليكه سراپا غرق در آهن 
باس، اينان چه كسانند؟! عباس پاسخ داد: اين اي عاهللا!  و اسلحه بودند! گفت: سبحان

ابوسفيان گفت: هيچكس را تاب و طاقت خدا هستند به اتفاق مهاجر و انصار!  رسول
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رويارويي با اينان نيست! آنگاه گفت: بخدا، اي اباالفضل، فرمانروايي و پادشاهي 
اين پيامبري  عباس گفت: يا اباسفيان،ات خيلي باشكوه و باعظمت شده است؟!  برادرزاده

 است! ابوسفيان گفت: پس در اينصورت پيامبري هم خوب است!
رايت انصار در دست سعدبن عباده بود. وقتي از برابر ابوسفيان گذشت، به او گفت: 

امروز خداوند شود!  ها شكسته مي امروز روز كارزار و كشتار است! امروز همه حرمت
برابر ابوسفيان رسيدند،  -ى اهللا عليه وسلمصل- خدا قريش را خوار گردانيد! وقتي رسول

مگر چه گفت؟!  (و ما قالَ؟)فرمودند:  خدا، نشنيديد كه سعد چه گفت؟ گفت: اي رسول
خدا،  ابوسفيان گفت: چنين و چنان گفت! عثمان و عبدالرحمان بن عوف گفتند: اي رسول

 توزي واندارد!؟ ايمن از آن نيستيم كه سعد قريش را به كينه
 فرمودند: -صلى اهللا عليه وسلم- دارسول خ

 (بل اليوم يوم تعظم فيه الکعبة؟ اليوم يوم أعزاهللا فيه قريشاً).
برعكس؛ امروز روزي است كه در آن كعبه را بزرگ خواهند داشت! امروز روزي «

 »است كه خداوند در آن قريش را عزيز گردانيده است!
بازستاندند و به پسرش قيس دادند؛  آنگاه نزد سعد فرستادند و لواء انصار را از او

منظورشان آن بود كه لواء انصار از خانوادة سعد بيرون نرود. بنا به قولي نيز، لواء انصار را 
 از آن پس به دست زبير دادند.

 حملة ناگهاني سپاه اسالم به قريش
به او از برابر ابوسفيان گذشتند و رفتند، عباس  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا وقتي رسول

گفت: هرچه زودتر بسوي قوم خود بشتاب! ابوسفيان شتابان تاخت تا به مكه وارد شد، و 
با صداي بلند فرياد زد: اي جماعت قريش، اينك اين محمد است كه با لشكري 

اينك هركس به خانة ابوسفيان وارد شود در امان ناپذير بسوي شما آمده است!  مقاومت
جاي برخاست و موهاي سبيل وي را گرفت و كشيد و  است! همسرش هند بنت عتبه از

گفت: بياييد بكشيد اين مشك روغن چربوي پاكوتاه را! واقعاً چه سركرده و رئيس قبيلة 
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 زشت و وحشتناكي!؟
ابوسفيان گفت: واي بر شما! اين زن شما را به خودتان مغرور نگرداند! او با لشكرياني 

ارويي با آن را نداريد؟! اينك هركس به خانة به سوي شما آمده است كه شما تابي روي
تواند از ما  ابوسفيان درآيد درامان است! گفتند: خدا تو را بكشد؟ خانة تو چه دردي مي

و هر  اش را بر روي خويش ببندد در امان است!؟ گفت: و هركس كه درِ خانهدوا كند؟! 
از اطراف وي پراكنده آنكس كه به مسجدالحرام وارد شود در امان است!؟ مردم فوراً 

اي از اراذل و اوباش را  عدهپناه ببرند.  مهاي خودشان و به مسجدالحرا شدند تا به خانه
اندازيم؛ اگر امتيازي نصيب قريش شد  نيز فراهم ساختند و گفتند: اين جماعت را جلو مي

غزان سبك م كه ما با آنان هستيم؛ و اگر كشته شدند هرچه از ما بخواهند خواهيم داد!؟
بن اُميه و سهيل بن عمرو در  جهل و صفوان بن ابي قريش و ابلهانشان در اطراف عكرمه

بكر، به نام حماس بن قيس، در  مردي از بنيخَندمه گرد آمدند تا با مسلمانان بجنگند. 
همسرش به او اش پرداخته بود.  ميان آنان بود كه پيش از اين رويداد به آماده كردن اسلحه

گفت: براي محمد و يارانش!  سازي!؟ بينم براي چه آماده مي اي را كه مي اسلحه گفت: اين
آن مرد گفت: تواند مقاومت بكند!  زن گفت: بخدا، در برابر محمد و يارانش هيچ چيز نمي

 بخدا، اميدوارم كه بعضي از آنان را به خدمت براي تو بگيرم!؟ آنگاه گفت:

ــه  ــل و ال ــالح کام ــذا س  ه
 

ــوا ال  ــهان يقبل ــايل علم ــوم مخ  ي
 

و ذو غرارين سريع السله 
اي ندارم (و هيچ باكي نيز)؛ اين يك اسلحه  اگر امروز روي آوردند، من هيچ بهانه«

اي باال بلند، و يك شمشير دو دم كه به سرعت از نيام بيرون  كامل است، همراه با نيزه
 »شود! كشيده مي

 د آمده بودند.اين مرد يكي از آن اعرابي بود كه در خندمه گر
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 سپاه اسالم در ذي طُوي
طُوي رسيدند.  پيش رفتند تا به ذي -صلى اهللا عليه وسلم- از سوي ديگر، رسول خدا

هنگام طي مسير، از روي تواضع به درگاه خدا، به خاطر اكرام خداوند به ايشان از بابت 
جهاز اشترشان را  اي كه موهاي محاسن ايشان اين فتح، سرشان را به زير افكندند، به گونه

سپاهشان را تقسيم  -صلى اهللا عليه وسلم- طوي، پيامبراكرم در ناحية ذيكرد.  لمس مي
كردند. خالدبن وليد فرماندهي جناح راست را بر عهده داشت كه سليم و غفار و مزينه و 

صلى - اكرم حضرت رسولگرفت.  جهينه و چندين قبيلة ديگر از قبايل عرب را دربرمي
 به او دستور فرمودند از پايين شهر مكه وارد شود، و به او گفتند: -عليه وسلم اهللا

 (إن عرض لکم أحد من قريش فاحصدوهم حصداً حىت توافوين على الصفا).
اگر افرادي از قريش بر سر راه شما قرار گرفتند، آنان را از دم درو كنيد، تا پاي كوه «

 »صفا به من برسيد!
صلى اهللا عليه - اكرم هي جناح چپ را برعهده داشت. رايت رسولزبير بن عوام فرماند

به او دستور دادند از باالي  -صلى اهللا عليه وسلم- نيز همراه او بود. پيامبراكرم -وسلم
شهر مكه، از كداء، وارد شود، و رايت خويش را برفراز تپة حجون بر زمين بكوبد، و از 

 مراهانش برسند.آنجا به جايي نرود تا آنحضرت به او و ه
آنحضرت به او دستور دادند ميانة اسلحه بود.  ابوعبيده نيز فرمانده رزمندگان پياده و بي

صلى اهللا - خدا وادي مكه را پيش بگيرد و از آنجا به مكه سرازير شود تا به محضر رسول
 برسد. -عليه وسلم

 ورود سپاه اسالم به مكه
مأمور شده بودند عازم مكه شدند. خالد و هر قسمت از سپاه اسالم از همان راهي كه 

همراهانش با هر يك از مشركان كه برخورد كردند او را از سر راه برداشتند. از همراهان 
خالد نيز، كُرز بن جابر فهري و خُنيس بن خالدبن ربيعه كه از لشكر دور مانده بودند، و 

، هر دو كشته شدند. آن راه ديگري بجز راه عزيمت خالدبن وليد را پيش گرفته بودند
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سبك مغزان و ابلهان قريش را نيز، خالدبن وليد با آنان برخورد كرد، و در خَندمه 
كارزاري مختصر با آنان داشت، و از مشركان دوازده نفر كشته شد. مشركان فراهم آمده 
در خَندمه سركوب شدند و گريختند. حماس بن قيس نيز كه براي كارزار با مسلمانان 

اش بازگشت و به همسرش گفت: درِ خانه را بر  كرد، گريخت و به خانه لحه فراهم مياس
 روي من ببند!

 در پاسخ همسرش گفت:هايت كجا رفت؟!  همسرش گفت: پس آن حرف و سخن

 اذفــر صــفوان و فــر عکرمــه
ــه ــاعد و مججم ــن کــل س  يقطع
ــه   ــا و مههم ــت خلفن ــم ي  هل

 

 انک لـو شـهدت يـوم اخلندمـه     
 لســيوف املســلمه و اســتقبلتنا با

ــه   ــمع اال غمغم ــال يس ــرباً ف  ض
 

 مل تنطفي يف اللوم ادين کلمه
تو، اگر واقعه خندمه را از نزديك ديده بودي، آنگاه كه صفوان گريخت، و عكرمه «

 فرار كرد؛
هاي ما  ها و جمجمه و مسلمانان با شمشيرهايشان به پيشباز ما آمدند، و دست و پاي

 نيدند؛گذرا را از دم تيغهايشان مي
آنچنان زد و خوردي در گرفته بود كه جز صداي قهرمانان و غُرّش شيران رزمنده كه 

 رسيد؛  هاي دالوران چيزي به گوش نمي شد، و صداي نفس از پشت سر شنيده مي
 »آوردي!؟ حتي يك كلمه در باب سرزنش و نكوهش بر زبان نمي

رفت، تا آنكه پاي كوه صفا  خالدبن وليد وارد مكه شد، و از اين سوي به آن سوي مي
 رسيد. -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم به حضرت رسول

را بر فراز  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا زبير بن عوام نيز به پيش رفت تا رايت رسول
اي سرپا  بر زمين كوبيد، و در آنجا براي آنحضرت قبه -در محل مسجد فتح -تپة حجون

 به نزد او آمدند. -صلى اهللا عليه وسلم- خدا ا رسولكرد، و همانجا ماند ت
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 ورود پيامبر به مسجدالحرام
به پا خاستند و وارد مسجدالحرام شدند. مهاجر و  -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا

انصار پيشاپيش و پشت سر و اطراف آنحضرت در حركت بودند. بسوي حجراالسود 
واف كردند. با كماني كه در دست رفتند و آن را استالم فرمودند. آنگاه خانة خدا را ط

 -كه سيصد و شصت بت بودند -ن شده در پيرامون خانة خدايگزيهاي جا داشتند، به بت
 گفتند: زدند و مي مي

﴿                       ﴾ ] :۸۱اإلسراء.[ 

 »طل همواره از ميان رفتني است!حق آمد و باطل رخت بربست و رفت، كه با«

﴿                    ﴾  :۴۹[سبأ[. 
 »حق آمده است، و باطل نه آغازي دارد، نه انجامي!«

 افتادند. ها يكي پس از ديگري به روي درمي بت
ر ناقة خويش به هنگام فتح مكّه سوار ب -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم حضرت رسول

طواف كردند، و به هنگام طواف محرِم نيز نبودند. اين بود كه فقط به طواف اكتفا كردند، 
و چون از طواف خانة كعبه فراغت يافتند، عثمان بن طلحه را فراخواندند، و كليد كعبه را 

دا از او گرفتند. آنگاه دستور دادند درِ خانة كعبه را بگشايند؛ آنحضرت در داخل خانة خ
 عليهما- اسماعيل از جمله در اندرون كعبه تصوير ابراهيم و هايي مشاهده كردند؛ شمايل
 را مشاهده كردند كه در حال استقسام با اَزالم بودند. فرمودند: -السالم

 (قاتلهم اهللا؛ واهللا ما استقسما ا قط).
 »اند! هخدا بكشدشان! بخدا، هرگز ابراهيم و اسماعيل استقسام با اَزالم نكرد«

همچنين، در داخل كعبه كبوتري را ديدند كه با چوب عيدان ساخته شده بود؛ 
آنحضرت با دست خودشان آن را شكستند. تصويرهاي داخل كعبه را نيز دستور دادند 

 محو كنند.
 نمازگزاردن پيامبر در خانة كعبه و ايراد خطابه در برابر قريش
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د. اُسامه و بالل نيز نزد آنحضرت بودند. روي آنگاه درِ خانة كعبه را بر روي خود بستن
به سوي ديواري كه روبروي در خانه كعبه بود كردند و در فاصلة سه ذراع تا آن ديوار 

اي كه از شش ركن كعبه، دو ركن در سمت راست ايشان، يك ركن در  ايستادند، به گونه
آنگاه، درون ند. گزاردنمازسمت چپ ايشان، و سه ركن پشت سر ايشان قرار گرفت، و 

قريشيان در االاهللا گفتند.  اكبر و الاله كعبه قدري قدم زدند، و در نقاط مختلف آن اهللا
مسجدالحرام تجمع كرده و صف در صف ايستاده بودند و منتظر بودند كه ببينند 

دو طرف چارچوب  -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم حضرت رسولكنند؟!  آنحضرت چه مي
و خطاب به قريشيان كه زير آستانة در كعبه جاي داشتند،  ا دست گرفتنددر خانة كعبه را ب

 چنين فرمودند:
صدق وعده، ونصر عبده، وهزم االحزاب وحده. أال کل االاهللا، وحده ال شريک له.  (ال اله

مأثرة أو مال أو دم فهو حتت قدمي هاتني، إال سدانة البيت، وسقاية احلاج، أال وقتل اخلطأ شبه 
 فيه الدية مغلظة: مائة من االبل، أربعون منها يف بطوا أوالدها).العمد ف

اش  بجز خداي يكتا خدايي نيست، خداوندي كه او را همتا و شريك نيست. به وعده«
او يكتا و اش را نصرت داد؛ و همه دستجات دشمن را شكست داد.  وفا كرد؛ بنده

خونخواهي زير اين دو پاي من است، تنهاست. هان، هرگونه امتياز قبيلگي يا طلب مال يا 
 -با تازيانه و عصا -و سقايت حاجيان! هان، قتل غير عمدالحرام  اهللا بجز سدانت بيت

همانند قتل عمد است، و ديه آن مضاعف است: يكصد شتر كه چهل تاي آنها بچه شتر 
 »در شكم داشته باشند!

تعظمها باالباء. الناس من آدم، وآدم (يا معشر قريش، إن اهللا قد أذهب عنکم خنوة اجلاهلية و
 من تراب).

اي جماعت قريشيان، خداوند نخوت جاهليت و تفاخر و مفاخرت، به پدران و «
 »اند، و آدم هم از خاك! نياكان را از شما دور ساخته است. مردم همه از آدم

 آنگاه، اين آيه را تالوت فرمودند:
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﴿                                   

                      ﴾  :۱۳[احلجرات.[ 

ها و  ايم و شما را به تيره هان اي مردم، ما شما همه را از دو انسان نر و ماده آفريده«
ترين  ايم؛ تا بتوانيد يكديگر را شناسايي كنيد؛ گرامي هاي گوناگون منسوب گردانيده هطايف

شما نزد خداوند پارساترين شما است؛ خداوند به همه چيز دانا و از همه حال باخبر 
 »است!

 پس از آن، فرمودند:
 (يا معشر قريش، ما ترون أين فاعل بکم؟!)

 »م؟!كنيد من با شما چه رفتاري بكن فكر مي«
صلى اهللا - گفتند: رفتار نيك! برادر كريم ما و برادرزادة كريم ما هستيد؟ پيامبراكرم

 نيز فرمودند: -عليه وسلم
 (فإين أقول لکم کما قال يوسف إلخوته: ال تثريب عليکم اليوم!)

گويم كه يوسف به برادرانش گفت: هيچ دردسر و نگراني  من هم به شما همان را مي«
 »نخواهد بود! امروز براي شما

 (اذهبوا فانتم الطلقاء)
 »برويد كه شما هم آزاديد!«

 بازگردانيدن كليد خانة كعبه به كليددار سابق آن
در مسجدالحرام نشستند. علي در حاليكه كليد  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا آنگاه، رسول

و گفت: اي بود، نزد ايشان به پاخاست  -صلى اهللا عليه وسلم- كعبه در دست پيامبراكرم
خداوند دار و سدانت كعبه را با سقايت حاجيان براي ما درنظر بگيريد.  خدا، پرده رسول

بر شما درود فرستد! به روايت ديگر، كسي كه اين درخواست را از آنحضرت كرد، عباس 

عثمان بن طلحه  (اين عثمان بنُ طَلحة؟) فرمودند:  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا بود. رسول
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(هاک مفتاحک يا ي را نزد آنحضرت فراخواندند، آنحضرت به او فرمودند: كجاست؟ و
امروز روز نيكي و وفاداري (اليوم يوم بر ووفاء) بفرما، اين كليد تو، اي عثمان؟! عثمان!)  

صلى اهللا - اكرم است!؟ بنا به روايت ابن سعد در طبقات آمده است كه حضرت رسول
 را به او بازگردانيدند، به او گفتند: وقتي كه كليد كعبه -عليه وسلم

(خذوها خالدة تالدة، ال ينـزعها منکم إال ظامل. يا عثمان، إن اهللا استأمنکم على بيته، فکلوا 
 مما يصل إليکم من هذا البيت باملعروف).

آن را برگير براي هميشه و جاودانه! بجز ستمگران هيچكس اين سمت كليدداري را «
اي عثمان، خداوند شما را بر خانة خويش امين قرار داده است؛ ند. ك از شما سلب نمي

رسد، در حد متعارف استفاده  شما نيز هر آنچه در پرتو حرمت اين خانه به شما مي
 »كنيد؟!

 اَذان گويي بِالل بر بام كعبه
دستور دادند بالل باال برود و  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا وقت نماز فرا رسيد. رسول

ز كعبه اذان گويد: ابوسفيان بن حرب و عتّاب بن اُسيد و حارث بن هشام در جوار برفرا
كعبه نشسته بودند. عتّاب گفت: خدا در حق پدرم اُسيد كرامت كرد كه زنده نماند تا 
صداي اين اذان را بشنود، و از شنيدن آن به خشم آيد! حارث گفت: هان بخدا، اگر 

ابوسفيان گفت: هان بخدا، من هيچ كردم؟!  پيروي مي دانستم كه وي بر حق است از او مي
صلى - ! پيامبراكرمبرند ها براي او خبر مي گويم؛ اگر چيزي بگويم همين سنگريزه چيز نمي

از همة آن سخناني  (قد علمت الّذي قلتم)بر سر آنان فراز آمدند و گفتند:  -اهللا عليه وسلم
 نانشان را برايشان بازگفتند.كه با يكديگر گفتيد باخبر شدم! و همة آن سخ

بخدا، احدي نزد ما خدا هستيد!  دهيم كه شما رسول حارث و عتّاب گفتند: شهادت مي
 نبود كه بگوييم از اين گفتگوي ما باخبر شده و به شما رسانيده باشد؟!
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 نماز فتح يا نماز شكر
ر ابوطالب رفتند، به خانة ام هاني دخت -صلى اهللا عليه وسلم- خدا در روز فتح مكه، رسول

و هشت ركعت نماز در خانة وي گزاردند. وقت چاشت و نزديك ظهر بود. بعضي 
ام هاني دو تن از اند؛ اما اين نماز فتح بود.  پنداشتند كه آنحضرت نمازظهر به جاي آورده

(قد نيز فرمودند:  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسولاش را امان داد.  خويشاوندان سببي
برادرش  اي امان داديم!؟ به كساني كه تو اي اُم هاني امان داده أجرت يا أم هاين) أجرنا من

اش را به روي آندو  علي بن ابيطالب قصد داست آندو را به قتل برساند. اُم هاني در خانه
دربارة آندو كسب تكليف كرد، و  -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم رت رسولبست، و از حض

 .آنحضرت چنان فرمودند

 حكمِ اعدام جنايت پيشگان
تن از سران مكه را كه از  9خون  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا در روز فتح مكه، رسول

آمدند، هدر اعالم كردند، و دستور دادند  بزرگترين تبهكاران و جنايتكاران به حساب مي
ت بودند از: آنان را بكشند، حتي اگر كنار پردة خانة كعبه دستگير شوند، و آن نه تن عبار

بن نُفَيل بن  جهل؛ حارث عبدالعزّي بن خَطَل؛ عبداهللا بن سعدبن اَبي سرح؛ عكرَمه بن ابي
خَطَل كه اشعار  بن صبابه؛ هبار بن اَسود؛ دو كنيزك آوازخوان از آنِ ابن وهب؛ مقيس

ه كنيزك خواندند، و سار را به آواز مي -صلى اهللا عليه وسلم- حاكي از هجو پيامبراكرم
بن ابي بلتَعه  آزاد شدة متعلق به يكي از فرزندان عبدالمطلب، همان زني كه نامة حاطب

 نزد او پيدا شده بود.
برد، و شفاعت او را  -صلى اهللا عليه وسلم- ابن ابي سرح را، عثمان نزد پيامبراكرم

و اسالم وي را نيز خون وي را محترم اعالم كردند  -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم كرد. نبي
پذيرفتند؛ البته پس از انكه مدتي درنگ كردند، به اميد آنكه يكي از صحابة آنحضرت او 
را به قتل برساند. ابن ابي سرح پيش از آن اسالم آورده بود و مهاجرت نيز كرده بود، اما 

 بعدها مرتد شده بود و به مكه بازگشته بود.
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صلى اهللا عليه - ش براي او از پيغمبراكرمهمسرجهل، به يمن گريخت.  عكرمه بن ابي
نيز او را امان دادند. همسرش به  -صلى اهللا عليه وسلم- امان طلبيد. پيغمبراكرم -وسلم

 دنبال او رفت. عكرَمه با همسرش به مدينه بازگشت و مسلماني نيك گرديد.
لى اهللا عليه ص- شخصي به نزد پيغمبر اكرمهاي كعبه درآويخته بود.  ابن خَطَل، به پرده

گفتند:  -صلى اهللا عليه وسلم- آمد و اين خبر را به آنحضرت داد. پيغمبراكرم -وسلم
 (اُقتُلْه) او را بكش! آن شخص نيز بازگشت و او را كشت.

مقيس بن صبابه را، نُميله بن عبداهللا به قتل رسانيد. مقيس پيش از آن اسالم آورده 
برده و او را كشته بود؛ سپس مرتد شده بود و به  بود، آنگاه بر مردي از انصار حمله

 مشركان پيوسته بود.
را آزار و  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا حارث، همان كسي بود كه در مكه بسيار رسول

 داد، و علي او را كشت. شكنجه مي
- خدا هباربن اَسود، همان كسي بود كه بهنگام مهاجرت، متعرض زينب دختر رسول

سنگي غلطانيده بود، و جنين وي  شده، و او را به عمد بر روي تخته -يه وسلمصلى اهللا عل
هبار در روز فتح مكه گريخت؛ بعدها اسالم آورد، و مسلماني نيك ط شده بود. قس

 گرديد.
از آن دو كنيزك آوازخوان، يكي به قتل رسيد، و براي ديگري امان طلبيدند، و اسالم 

 طلبيدند و او نيز اسالم آورد.آورد. همچنين، براي ساره امان 
بن طالطل خزاعي را در دريف  بنا به گزارش ابن حجر عسقالني، ابومعشر نام حارث

خون آنان را هدر اعالم كرده بودند، ياد كرده  -صلى اهللا عليه وسلم- كساني كه پيامبراكرم
زمرة است كه علي وي را به قتل رسانيد. حاكم نيشابوري نيز، كعب بن زهير را در 

كساني كه خونشان هدر اعالم شده بود، ياد كرده است كه داستانش مشهور است، و 
سرود.  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا اي در مدح رسول بعدها آمد و اسالم آورد و قصيده

بن حرب، و هند بنت عتبه همسر ابوسفيان را كه اسالم  همچنين، ابن اسحاق وحشي
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ابن خَطَل و ام سعد را كه هر دو كشته شدند، نام برده است، آورد، و اَرنَب كنيز آزاد شدة 
در عين حال، گردد.  و شش زن بالغ مي با اين ترتيب، تعداد اين افراد بر هشت مرد

تر ياد  احتمال دارد كه اَرنَب و اُم سعد همان دو كنيزك آوازخوان بوده باشند كه پيش
 لط نام و كُنيه و لقب پيش آمده باشدشدند، و نامشان به اختالف ثبت شده باشد، يا خ

673F

1. 

 مسلمان شدن صفوان بن اُميه و فَضاله بن عمير
صفوان بن اميه از جمله كساني كه خونشان هدر اعالم شده بود، نبود؛ اما، از آنجا كه يكي 
از بزرگان و سران و رهبران قريش بود، بر جان خويش ترسيد و گريخت. عمير بن وهب 

صـلى اهللا  - خـدا  ل براي او امان طلبيد. رسـو  -صلى اهللا عليه وسلم- داخ جمحي از رسول
اي را كه بهنگام ورود به مكه بر سر داشـتند بـه او    به او امان دادند، و عمامه -عليه وسلم

خواست از جده به يمن به سفر دريايي بـرود،   عمير، زماني كه صفوان ميمرحمت كردند. 

اجعلين بِاخليار گفـت:   -صلى اهللا عليه وسلم- خدا به رسول به او رسيد و او را بازگردانيد.
صلى اهللا عليه - دو ماه به من مهلت بدهيد تا راه خودم را انتخاب كنم! پيامبراكرم شهرين!

دهم كـه راه خـودت را    تو را چهار ماه مهلت مي (أنت باخليار أربعة أشهر)فرمودند:  -وسلم
م آورد؛ همسري نيز داشت كـه پـيش از او اسـالم    پس از آن، صفوان اسال انتخاب كني!؟

نيـز همـان ازدواج پيشـين آنـدو را تأييـد       -صلى اهللا عليـه وسـلم  - آورده بود؛ پيامبراكرم
 فرمودند.

صلى اهللا عليه - خدا فضاله مردي جسور بود. به هنگام طواف كعبه به سراغ رسول
م كردند كه از قصدي كه آمد تا آنحضرت را به قتل برساند. آنحضرت به وي اعال -وسلم

 دارد باخبرند، و او اسالم آورد.
 

                                           
 .12-11، ص 8فتح الباري، ج  -1
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 خطابة پيامبر در روز دوم فتح مكّه
نخست اي ايراد فرمودند.  خطابه خدا در ميان مردم فرداي روز فتح مكه، بار ديگر رسول

حمد و ثناي خداوند به جاي آوردند، و آنچنان كه درخور خداوند است، او را ستايش 
 رمودند:كردند. آنگاه ف

(أيها الناس، إن اهللا حرم مکة يوم خلق السموات واالرض، فهي حرام حبرمة اهللا إىل يوم القيامة؛ 
فال حيل المري يؤمن باهللا واليوم اآلخر أن يسفک فيها دماً، أو يعضد ا شجرة، فإن أحد ترخص 

ساعة من ار، وقد عادت منا حلت يل إذن لرسوله ومل يأذن لکم، وأن اهللا إاهللا فقولوا:  لقتال رسول
 .حرمتها اليوم کحرمتها باالمس، فليبلغ الشاهد الغائب)

هان اي مردمان، خداوند مكه را از آن روزي كه آسمانها و زمين را آفريده است بلد «
حرام قرار داده است؛ و مكه به موجب حرمتي كه خداوند براي آن مقرر فرموده است تا 

د؛ بنابراين براي كساني كه به خدا و آخرت ايمان دارند، به روز قيامت بلد حرام خواهد بو
وجه روا نيست كه در اين شهر خوني را بر زمين بريزند، يا درختي را در آن قطع  هيچ

كند، خدا در مكه استناد و استدالل  كنند، و هرگاه كسي بخواهد به كُشتار و كارزار رسول
اي را نداده  ه را داده بود و به شما چنين اجازهخدا اين اجاز به او بگوييد: خداوند به رسول

اي از روز حرمت مكه برداشته شده بود، و از امروز به بعد،  براي من نيز در پارهاست! 
گردد؛ حاضران به  حرمت خانه كعبه و شهر مكّه همانگونه كه از پيش بوده است بازمي

 »غايبان برسانند!؟
 چنين آمده است: در روايت ديگري، در ارتباط با شهر مكه

 (ال يعضد شوکه، وال ينفر صيده، وال تلتقط ساقطته إال عن عرفها، وال خيتلي خاله).
خارهاي آن نبايد قطع شوند، شكارهاي آن نبايد تعقيب شوند؛ برجاي مانده و گم «
اي در آن نبايد برداشته شود، مگر اينكه يابنده آن را اعالم كند و به صاحبش برساند؛  شده
 »و گياه آن نبايد قطع شود! فو عل

ادخر! كه كنيزكان آن را براي خوشبوي ساختن خود خدا، مگر!  عباس گفت: اي رسول
) مگر (االَّ االدخرفرمودند:  برند!؟ هايشان به كار مي و مردم براي خوشبوي ساختن خانه
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 ادخر!
ي از مردان خويش ليث را به قصاص يك در روز فتح مكه، قبيلة خُزاعه مردي از بني

صلى اهللا عليه - رسول خداكه در دوران جاهليت كشته شده بود، به قتل رسانيدند. 
 در اين ارتباط فرمودند: -وسلم

(يا معشر خزاعة، ارفعوا أيديکم عن القتل فلقد کثر القتل إن نفع. لقد قتلتم قتيالً، ألدينه! فمن 
 ا فدم قاتله، وإن شاؤوا فعقله).قتل بعد مقامي هذا فأهله خبري النظرين: إن شاؤو

اي جماعت خزاعه، دست از كشتن باز كشيد، كه كشت و كشتار اگر هم سودي «
ايد كه من بايد ديه او را بپردازم! از اين   اكنون مردي را كشته داشت، بسيار شد! شما هم

ن دو لحظه به بعد، هر آنكس كه كسي را بكشد، خانواده او اختيار دارند كه هر يك از اي
چيز را اختيار كنند: اگر بخواهند خون قاتل وي را بريزند، و اگر بخواهند خونبهاي او را 

 بازستانند!
ناميدند، از جاي برخاست و گفت:  به روايتي، يكي از اهالي يمن، كه او را ابوشاه مي

 (اکتبوانيز فرمودند:  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسولاين مطلب را براي من بنويسيد! 

 براي ابوشاه اين مطلب را بنويسيد! اليب شاه)
674F

1 

 هراس انصار از اقامت پيامبر در مكّه
مسلم گرديد و تماميت پذيرفت؛  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا وقتي فتح مكه براي رسول

شهر مكه زادگاه و وطن آنحضرت بود، و بهمين جهت، انصار با يكديگر گفتند: فكر 
اكنون كه شهر خودشان و زادگاه خودشان را  -عليه وسلم صلى اهللا- خدا كنيد رسول مي

صلى اهللا عليه - خداوند برايشان فتح كرده است، در مكه بمانند؟! در همان اثنا، پيامبراكرم

                                           
، 2، ج 329، 328، 247، 216، 22، ص 1ي، ج براي تفصيل اين روايات تاريخي، نكـ: صحيح البخار -1

؛ سنن ابي 416-415، ص 2، ج هشام، ؛ سيرةابن439-437، ص 1؛ صحيح مسلم، ج 617-615ص 

 .276، ص 1داود، ج 
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كردند.  بر سر كوه صفا دست به دعا برداشته بودند و به درگاه خداوند نيايش مي -وسلم
گفتند: هيچ چيز، اي گفتيد؟!  چه ميا قُلتم؟) (ماذوقتي از دعايشان فراغت يافتند، گفتند: 

صلى اهللا عليه - خدا اصرار فراوان كردند تا به آنحضرت بازگفتند. رسول خدا!؟ رسول
 فرمودند: -وسلم

 (معاذاهللا! احمليا حمياکم، واملمات مماتکم).
 »پناه به خدا! من با شما زندگي خواهم كرد، و در ميان شما خواهم مرد!؟«

 مكه با پيامبر بيعت مردم
خداوند منان شهر مركزي مكه را براي پيامبر اسالم و مسلمانان فتح كرد. در پرتو اين فتح 

و آنان دريافتند كه بجز اسالم اي تمام عيار كرد.  بزرگ حق و حقيقت براي اهل مكه جلوه
ند، و راهي براي پيروزي و موفقيت نخواهد بود. اين بود كه در مقام اذعان و تسليم برآمد

صلى اهللا - گرد آمدند. رسول خدا -صلى اهللا عليه وسلم- خدا همگي براي بيعت با رسول
برفراز دامنة كوه صفا نشستند، و بيعت با مردم مكه را آغاز كردند. عمربن  -عليه وسلم

مردم گرفت.  خطاب پايين دست آنحضرت قرار گرفت و براي ايشان از مردم بيعت مي
بيعت كردند مبني بر اينكه درحد طاقت و  -اهللا عليه وسلم صلى- خدا همه با رسول

 در مقام سمع و طاعت باشند. -صلى اهللا عليه وسلم- خدا استطاعت، در برابر رسول
صلى اهللا - اند، پيامبراكرم التنزيل نَسفَي آمده است كه روايت كرده در كتاب مدارك

همان حال كه همچنان برفراز كوه  وقتي از بيعت با مردان فراغت يافتند، در -عليه وسلم
صفا جلوس فرموده بودند، و عمربن خطاب پايين دست ايشان نشسته بود، به بيعت با 

با زنان اعالم بيعت  -صلى اهللا عليه وسلم- زنان نيز پرداختند. عمر به فرمان پيامبراكرم
 رد.ك منتقل مي -صلى اهللا عليه وسلم- و پاسخ زنان را به پيامبراكرمكرد،  مي

هند بنت عتبه، همسر ابوسفيان، به طور ناشناس در ميان زنان براي بيعت آمد، بخاطر 
او را  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا كاري كه با جنازة حمزه كرده بود؛ از اينكه رسول

 فرمودند: -صلى اهللا عليه وسلم- خدا بازشناسند؛ خوف داشت. رسول
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 (أبايعکن على أن ال تشرکن باهللا شيئاً).
چيز را شريك و همتاي خداي  كس و هيچ مبني بر اينكه هيچكنم  با شما بيعت مي«

 »يكتا قرار ندهيد!
كس را همتا و  چيز و هيچ عمربن خطاب نيز بر مبناي اينكه از آن پس ديگر هيچ

 ك براي خداي يكتا قرار ندهند، با زنان مكه بيعت كرد.شري
 و اينكه دزدي نكنيد!وال تِسرقْن) (فرمودند:  -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا

هند گفت: ابوسفيان مردي بخيل است؛ اگر هر از گاهي به اموال وي دستبرد بزنم چه 
 خواهد شد؟!

 ابوسفيان گفت: هرچه دستت رسيد و دستبرد زدي حاللت باشد!

تو  (و انک لَهِند): او راشناختند. خنديدند و گفتند -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا
 بايد هند باشي؟!

ها را گذشت كنيد، اي پيامبرخدا؛ خداوند از شما  هند گفت: آري؛ شما نيز گذشته
 درگذرد!

 (وال تزنني): ادامه دادند -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا
675F

 و اينكه زنا نكنيد! 1

 كند؟! هند گفت: مگر زن آزاده هم زنا مي
و اينكه فرزندانتان را  (وال تقْتلن اَوالدکُن)فرمودند:  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول

 نكشيد!
هند گفت: فرزندانمان را در كودكي پرورش داديم؛ وقتي بزرگ شدند شما آنان را 

سفيان در  بن ابي خر، حنظلهآكشتيد! چنانكه خودتان و آنان بهتر از هركس ديگر ميدانيد! 
صلى اهللا - پشت درافتاد. پيامبراكرم . عمر آنچنان خنديد كه برجنگ بدر كشته شده بود

                                           
بايست به صيغه مخاطب  از اينجا به بعد، تا آخر روايت در متن كتاب، قيود بيعت كه مطابق سياق مي -1

 م. -، تحريم) آمده است12عبارات برگرفته از آيه شريفه ( بيايد، همه با صيغه غايب، و با
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 نيز تبسم فرمودند. -عليه وسلم
 و اينكه بهتان نزنيد! : (وال تأتني بِبهتان)فرمودند -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا

هند گفت: بهتان زدن كاري زشت است، و شما ما را تنها به رشد و كمال و مكارم 
 داريد! اخالق وامي

و اينكه در  : (وال تعصينين يف معروف)فرمودند - عليه وسلمصلى اهللا- خدا رسول
 محدودة شرع و عرف از فرمان من سرپيچي نكنيد!

 ايم در حاليكه در انديشة نافرماني شما باشيم! هند گفت: بخدا، ما اينجا ننشسته
676F

1 
كرد، خطاب به  اش را خرد مي وقتي از پاي كوه صفا بازگشت، در حاليكه بت شخصي

 گفت: ما فريب تو را خورده بوديم!؟ ن ميآ
ر خدا، در سراس * در صحيح بخاري آمده است: هند بنت عتبه آمد و گفت: اي رسول

جهان هيچ خانواده و خانداني وجود نداشت كه خوار و ذليل شدنشان به اندازة خانواده و 
نطور، خاندان شما براي من مطلوب و محبوب باشد!؟ عمربن خطاب گفت: من هم همي

677Fسوگند به آنكه جانم در دست اوست

خدا، ابوسفيان مردي بخيل  ! هند گفت: اي رسول2
 خدا رسولاست؛ آيا مرا باكي خواهد بود كه از اموال او فرزندانمان را برگ و نوا برسانم؟! 

موافق نيستم؛ مگر در محدودة عرف  (ال اَراه االّ بِاملَعروف): فرمودند -صلى اهللا عليه وسلم-

 و عادت بوده باشد!
678F

3 

 عملكرد و رهنمودهاي پيامبر پس از فتح مكّه
روز در مكة مكرمه ماندند، و  19پس از فتح مكه مدت  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول

                                           
 مدارك التنزيل، نَسفي، تفسير آيه بيعت. -1

تلقي  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا در متن كتاب، اين عبارت از روايت صحيح بخاري، فرمايش رسول -2

 م.-آيد شده است؛ چنانكه از ظاهر روايت برمي

 .148، ص 13، ج 175، ص 7؛ فتح الباري، ج 7161، 3825صحيح البخاري، ح  -3
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به تثبيت و تحكيم شعائر اسالم پرداختند، و پيوسته مردمان را در طريق هدايت و 
هاي  اُسيد خزاعي را فرمودند تا نشانه در همين ايام، ابوفرمودند.  پارسايي ارشاد مي

هاي متعددي براي دعوت كردن طوايف و  محدودة حرم امن الهي را تجديد كند، و سريه
هاي مشهور مستقر در اطراف مكه اعزام فرمودند،  قبايل بسوي اسالم و درهم شكستن بت

و رسول او و منادي آنحضرت در سراسر مكه مكرمه ندا در داد: هر آنكه به خداي يكتا 
 ايمان دارد، در خانة خويش بتي را باقي نگذارد مگر آنكه آن راخرد كند!

 ها ها و بعثه سريه
خاطر شدند، خالدبن  از فتح مكه آسوده -صلى اهللا عليه وسلم- خدا كه رسول . همين1

وليد را براي سرنگون ساختن بت عزي، پنج شب مانده به پايان ماه رمضان سال هشتم 
بت عزّي در وادي نخله مستقر بود، و از آنِ قريش و همة طوايف ام فرمودند. هجرت، اعز

آن بودند. داران  شيبان پرده آمد، و بني كنانه بود، و بزرگترين بت آنان به حساب مي بني
تن از سواركاران رزمنده آهنگ آن كرد و رفت تا به وادي نخله  خالدبن وليد به اتفاق سي

صلى اهللا عليه - خدا اما، وقتي به نزد رسولآن را درهم شكست.  و مقرّ بت عزّي رسيد و
در  (هل رأيت شيئاً؟)به او فرمودند:  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا بازگشت، رسول -وسلم

(فانک لَم مسير انجام اين مأموريت، چيز بخصوصي را ديدي؟! گفت: خير! فرمودند: 
اي؛ بسوي آن  بنابراين، بت عزي را هنوز درهم نشكسته )تهدمها، فَارجِع الَيها فَاهدمها

خالد خشمگينانه با شمشير برهنه بازگشت. زني برهنه و  بازگرد و آن را درهم بشكن!؟
دار بتكدة عزي  سياهپوست، با موهاي آشفته و پريشان در برابر او ظاهر شد، و پرده

وليد با ضربت شمشير پيكر  خالدبنكشد كه آن زن مراقب خودش باشد.  پيوسته فرياد مي
بازگشت، و  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا آن زن را به دو نيم كرد و بار ديگر به نزد رسول

(نعم، تلک العزي وقَد اَيست فرمودند:  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا ماجرا را بازگفت. رسول
زّي بود، و ديگر براي هميشه آري، آن زن سياهپوست همان عاَن تعبد يف بِالدکُم اَبداً) 

 نااميد شد از اينكه كسي او را در سرزمين شما بپرستد!
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. آنگاه، عمروعاص را در همان ماه مبارك رمضان بسوي بت سواع اعزام فرمودند 2
تا آن را درهم بشكند. سواع بت مخصوص قبيلة هذيل بود كه در ناحية رهاط، در حدود 

مستقر بود. وقتي عمروعاص به بتكدة سواع رسيد، كيلومتري شمال شرقي مكه،  15
 -صلى اهللا عليه وسلم- خواهي؟ گفت: رسول خدا ن بتكده به وي گفت: چه ميدار آ پرده

گفت: قادر به چنين كاري نخواهي اند كه بت سواع را درهم بشكنم!  به من دستور داده
نزديك رفت و بت  آنگاهشود؟!  بود!؟ عمروعاص گفت: چرا؟! گفت: از او حمايت مي

سواع را خرد كرد، و به يارانش دستور داد اتاق مخصوص نذورات و هداياي سواع را 
دار بتكده  ويران سازند. ياران وي چنان كردند، و در آن اتاق هيچ نيافتند. آنگاه، به پرده

 گفت: در برابر خداي يكتا تسليم شدم و اسالم آوردم!گفت: چگونه ديدي؟! 
سعدبن زيد  -صلى اهللا عليه وسلم- ن ماه مبارك رمضان، رسول خدا. نيز، در هما3

اشهلي را به اتفاق بيست تن از سواران رزمنده بسوي بتكدة منات اعزام فرمودند. بت 
منات در ناحية مشلل در نزديكي قديد مستقر بود، و از آن طوايف اوس و خزرج و 

دار آن به وي گفت: چه  شد، پردهغسان و ديگران بود. وقتي سعد به بتكدة منات نزديك 
گفت: بفرماييد! سعد آهنگ بت منات خواهي؟ گفت: درهم شكسته شدن منات را!  مي

كرد. زني برهنه و سياهپوست با موهاي آشفته و پريشان از بتكده بيرون آمده، كه ناله و 
اي  ! عدهدار بر سر آن زن فرياد زد: منات پردهكوفت.  داد و دست بر سينه مي شيون سر مي

سعد ضربتي سخت بر او فرود آورد و او را به قتل  اند!؟ ات كرده از نافرمانان تو محاصره
رسانيد. سپس بسوي بت منات رفت و آن را درهم شكست و خرد كرد. در خزانة هدايا 

 و نذورات منات نيز چيزي نيافتند.
شت، در ماه شوال . وقتي خالدبن وليد از مأموريت ويران ساختن بتكدة عزّي بازگ4

او را بسوي بني  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا همان سال، يعني سال هشتم هجرت، رسول
جذيمه فرستادند تا آن را بسوي اسالم دعوت كند، نه اينكه با آنان بجنگد. خالدبن وليد 
به اتفاق سيصد و پنجاه تن از مهاجر و انصار و بني سليم عازم مناطق مسكوني 
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با همراهانش آهنگ آنان كرد و رفت تا به نزد آنان رسيد و آنان را به دند. جذيمه ش بني
» اَسلَمنا«دانستند كه براي اظهار اسالم بايد بگويند:  اسالم دعوت كرد. بني جذيمه نمي

يعني: ما دينمان را گفتند: صبأنا!  پيوسته مي» اسلمنا«بجاي آنكه بگويند اسالم آورديم. 
اي از آنان را به قتل  ! خالدبن وليد نيز، عدهايم از دين سابقمان برگشته ماايم!  تغيير داده

ديگر از آنان را به اسارت گرفت، و به هر يك از همراهانش يك اسير  اي رسانيد و عده
آنگاه، يكروز، دستور داد كه هر يك از همراهانش اسير خودش را بكشد. تحويل داد. 

صلى اهللا - اكرم الد سرپيچي كردند. وقتي به نزد نبيعمر و همراهانش از اين فرمان خ ابن
بازگشتند، و ماجرا را براي آنحضرت بازگفتند، دستانشان را به دعا برداشتند  -عليه وسلم

 و دو مرتبه گفتند:

 (اللهم إين أبرأ إليک مما صنع خالد)
679F

١. 
 »؟جويم! بارخدايا، من به درگاه تو از اين كاري كه خالد كرده است برائت مي«

كساني كه اسيرانشان را كشته بودند، همه از بني سليم بودند. مهاجرين و انصار 
علي را فرستادند  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا هيچيك چنين كاري را نكرده بودند. رسول

جذيمه را به بازماندگانشان بپردارد، و اموالي را كه از آنان غارت  تا خونبهاي كشتگان بني
فيمابين خالد و عبدالرحمان بن عوف نيز بگومگو و دردسري بازگرداند. شده بود، به آنان 

 رسيد. فرمودند: -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم پيش آمد. خبر به نبي
درکـت  أاهللا ما  ل(مهالً يا خالد! دع عنک أصحايب، فواهللا لو کان أحد ذهبا مث أنفقته يف سبي

 صحايب وال روحته)أغدوة رجل من 
680F

٢. 
ن من بدار، اي خالد! بخدا، اگر كوه احد سراسر زر ناب گردد، و تو همه دست از يارا«

                                           
 .622، ص 2، ج 450، ص 1صحيح البخاري،  ج  -1

) و صحيح بخاري (كتاب فضائل 437-389، ص 2(ج  هشام تفاصيل اين غزوه و فتح مكه از سيرةابن -2

، 2، ج 439-437، ص 1) وصحيح مسلم (ج 27-3، ص 8) و فتح الباري (ج 3673اصحاب النبي، ح 

 نقل شده است. 168-160، ص 2) و زاد المعاد، ج 130، 103-102ص 
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آن را در راه خدا انفاق بكني، بر ثواب و پاداش يك بامداد يا شامگاهان اصحاب من 
 »دست نخواهي يافت!

*** 
ساز و تعيين كننده، و آن فتح اعظم كه مرگ  اين بود غزوة فتح مكه، آن نبرد سرنوشت

ترين ميدان و  العرب، كوچك در سراسر جزيره پرستي را رقم زد، و تقطعي و تنيت و ب
مجالي براي آن باقي نگذاشت، و راه هرگونه تبليغ و توجيه را به نفع بتان و آيين 

ببينند باالخره سرانجام كشمكش انتظار بودند كه   همة قبايل عرب چشمپرستي بست.  بت
از سوي ديگر، فته است، چه خواهد بود؟! پرستان درگر و نبردي كه ميان مسلمانان و بت

دانستند كه بر حرم امن الهي جز آن كسي كه برحق باشد؛ تسلط  قبايل عرب نيك مي
اين اعتقاد قطعي مدتها بود كه براي آنان به ثبوت پيوسته بود؛ بيش از نيم نخواهد يافت! 

ديده بودند كه  قرن پيش اين مطلب برايشان جا افتاده بود، زيرا مردم با چشمان خويش
اصحاب فيل آهنگ اين خانه را كردند، و همه يكجا هالك شدند، و همانند علف و گياه 

 نيمخوردة ستوران متالشي گرديدند.
اي بود براي فتح بزرگ، مردم از جانب يكديگر ايمني  صلح حديبيه مقدمه و زمينه

مسلماناني كه م پرداختند. يافتند، و با يكديگر گفتگو آغاز كردند، و به مناظره دربارة اسال
در مكه متواري بودند، توانستند دينشان را آشكار سازند، و مردم را بسوي آن دعوت 
كنند، و دربارة عقايدشان مناظره كنند. بر اثر پديد آمدن همين محيط سالم، عدة زيادي 

زار از سه ههاي پيشين هيچگاه  اسالم آوردند؛ چنانكه آمار لشكريان اسالم كه در جنگ
 فراتر نرفته بود، ناگهان بر ده هزار بالغ گرديد.

ساز چشمان مردمان را باز كرد، و آخرين  اين نبرد تعيين كننده و سرنوشت
؛ و با اين فتح هايي را كه ميان ديدگان مردم و اسالم حايل گرديده بودند، كنار زد حجاب

العرب  عرض جزيره بزرگ مسلمانان بر مواضع ديني و سياسي هر دو در سراسر طول و
 دست يافتند، و رهبري ديني و زمامداري سياسي يكجا به آنان منتقل گرديد.
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اي كه به سود مسلمانان به دنبال صلح حديبيه آغاز شده بود، با  با اين ترتيب، برنامه
اين فتح مبين تماميت يافت و به كمال رسيد، و از آن پس، برنامة ديگري كه باز هم به 

بود آغاز گرديد، و مسلمانان به طور كامل زمام همة امور را در دست  سود مسلمانان
- خدا گرفتند، و براي اقوام عرب راهي جز اين باقي نماند كه گروه گروه به ديدار رسول

بشتابند، و به اسالم گردن بنهند، و دعوت اسالم را به سراسر جهان  -صلى اهللا عليه وسلم
 سال پيش آمادگي الزم را پيدا كرده بودند. برسانند، و براي اين كار، از دو



 

 

 :فصل سيزدهم
 جنگ حنَين

 سومين مرحلة جهاد و دعوت پيامبر
در اين مرحله بود كه نتايج و ايم.  به واپسين مراحل زندگاني پيامبربزرگ اسالم رسيده

به دنبال  -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم دستاوردهاي دعوت اسالمي حضرت رسول
هاي  ها، و نابساماني هاي بسيار، و آشوب ها و دشواري هاي طوالني و رنج مجاهدت

 گرديد. هاي خونين، در طول بيست و اندي سال، مشهود مي فراوان، و نبردها و جنگ
فتح مكه بزرگترين فتحي بود كه طي اين ساليان مسلمانان بر آن دست يافته بودند، و 

دگرگون گرديده بود، و محيط و فضاي  در پرتو اين فتح بزرگ مسير گردش روزگار
عربستان متحول شده بود؛ چنانكه اين فتح سرفصلي تعيين كننده را ميان دوران پيش از 

نژادان حاميان دين و  زيرا، قريشيان در نگاه عربداد.  آن و دوران پس از آن تشكيل مي
بنابراين، گردن بودند.  آمدند، و اعراب در اين زمينه تابع آنان پشتيبانان آيين به شمار مي

پرستي در سراسر  نهادن قريش به دين اسالم، با مرگ قطعي آيين وثَنيت و رسوم بت
 عربستان مساوي بود.

توان در دو لوحة جداگانه ثبت كرد: يكي،  حوادث و رويدادهاي اين مرحله را مي
يكديگر براي لوحة جهاد و قتال و كارزار؛ و ديگري، لوحة پيشدستي ملّتها و قبايل بر 

 گردن نهادن به آيين اسالم.
اند، و در سراسر اين  همه جا به يكديگر چسبيده و پيوسته -در واقع -اين دو لوحه

نمايند، و رويدادهاي مندرج در هر يك از اين دو لوحه در خالل  مرحله متناوباً رخ مي
راحي اين مباحث، طاند؛ اما، با وجود اين، در  رويدادهاي آن لوحة ديگر اتفاق افتاده

ترجيح را بر آن نهاديم كه گزارش رويدادهاي مندرج در اين دو لوحه را به صورت 
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متمايز از يكديگر بياوريم، و نيز، نظر به اينكه لوحة جهاد و كارزار با مباحث پيشين 
چسبندگي بيشتري داشت، و مناسبت آن با فصول گذشته بيشتر بود، در ترتيب فصول و 

 وحه را مقدم گردانيديم.مباحث، اين ل

 انگيزة جنگ
اين آسا از سوي مسلمانان انجام پذيرفت.  فتح مكّه به دنبال يك حملة ضربتي و برق

اي قرار داد كه برايشان  حملة ناگهاني، قبايل مجاور مكّه را در مقابل عمل انجام شده
در برابر اسالم از اين رو، از تسليم شدن امكان نداشت آن را از سر راه خويش بردارند. 

رتوان كه هاي سركش و طغيانگر و پ خودداري نكردند و سرباز نزدند، مگر برخي قبيله
جلودار آنها، طوايف هوازِن و ثقيف بودند، و طوايف نَصر و جشَم و سعدبن بكر و 

اين با آنان متحد شدند.  -كه همة اين طوايف از قيس عيالن بودند -هالل گروهي از بني
به نشانة عزّت نفس و خودپسندي و خودمحوري، شأن خودشان را اجلّ از طوايف عرب 

آن ميدانستند كه در برابر اين پيروزي سر تسليم فرود آورند؛ به مالك بن عوف نصري 
 پيوستند، و براي جنگ با مسلمانان راهي شدند.

 دشمنان اسالم در اوطاس
گ و كارزار با مسلمانان عزم وقتي فرمانده كلّ اعراب متخاصم، مالك بن عوف، براي جن

جزم كرد، اموال و زنان و فرزندان رزمندگان را نيز همراه سپاه گردانيد، و به راه خود 
ادامه داد تا در ناحية اَوطاس فرود آمد. اين ناحيه در مناطق مسكوني اعراب هوازِن در 

نام وادي » حنين«نزديكي حنين قرار داشت. وادي اوطاس با وادي حنين متفاوت است. 
 است كه با شهر مكه متجاوز از ده ميل از سمت عرفات فاصله دارد» ذي المجاز«همساية 

681F

1. 
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 پيشنهاد پيرمرد جنگ آزموده
وقتي مالك بن عوف و همراهانش در ناحية اوطاس بار انداختند، مردمان از اطراف آمدند 

ماعت بود. دريد پيرمردي و جنگجويان را در ميان گرفتند. دريد بن صمه در ميان آن ج
كهنسال بود كه يكپارچه كارشناسي و مهارت جنگي بود، و مردي دالور و كارآزموده بود. 
دريد گفت: شما اكنون در كدام وادي هستيد؟ گفتند: اوطاس. گفت: آري، نه بلند است و 

ة سنگالخ، و نه پست است و سست. اما، چرا صداي بانگ اشتران، و عرعر خران، و گري
گفتند: مالك بن عوف به رسند؟!  كودكان، و بع بع گوسفندان همه با هم به گوش مي

دريد عوف بن  ها و فرزندانشان را نيز حركت داده است!؟ همراه جنگجويان زنان و دارايي
مالك را فراخواند و انگيزة وي را براي اين كار مورد سؤال قرار داد. گفت: خواستم خان 

جويان را همراهشان گردانم تا درجهت دفاع از عزيزان و اموالشان و مان و خاندان جنگ
كارزار كنند! دريد گفت: چوپان گوسفنداني بخدا! مگر جنگجويان شكست خورده را 

اگر جنگ به سود تو باشد، تنها مردان جنگي با تواند بازگرداند؟!  چنين چيزها مي
نگ به زيان تو باشد، به خاطر خانواده آيند؛ و اگر ج هايشان به كار تو مي شمشيرها و نيزه

آنگاه از عوف بن مالك سراغ ات به رسوايي و فضيحت دچار خواهي گرديد.  و دارايي
بعضي طوايف عرب را گرفت، و سرنوشت برخي سران قبايل را جويا شد. آنگاه گفت: 

كاري از اي مالك، تو با آوردن تمامي كيان قبيلة هوازن و قرار دادن آن زير گردن اسبان 
هاي دوردست  هاي هوازن را به سرزمين پيش نخواهي برد. اين زنان و كودكان و دارايي

محلّ زندگاني ايشان منتقل گردان! آنگاه برفراز گُردة اسبان با آنان و ارتفاعات مجاور 
انصابيان مالقات كن؛: اگر نبرد به سود تو پيش رفت، جماعت پشت سرِ تو به تو ملحق 

كني، و خان و  ، و اگر به زيان تو منجر گرديد، با صحنة نبرد برخورد ميخواهند گرديد
 اي! مان و خاندانت را محفوظ نگاه داشته

بن عوف، فرمانده كلّ جنگجويان عرب، اين پشنهاد را نپذيرفت و گفت: بخدا،  مالك
ن از بخدا، يا قبيلة هوازاي، و عقل و خرد تو نيز پير شده است!  چنين نكنم! تو پير شده



   

 خورشيد نبوت   786 
  

او  ام بدر آيد!؟ فشارم تا از گُرده من اطاعت خواهند كرد، يا اينكه سينه بر اين شمشير مي
هيچ خوش نداشت كه از دريد در ميان اعراب هوازن نام و يادي به ميان بيايد. مردم 
هوازن گفتند: مطيع توايم! دريد گفت: اين نوع جنگ و كارزار را تاكنون در آن شركت 

 تجربه هم نيستم!؟ لبته نسبت به آن بيام؛ ا نكرده

ــع   ــا واض ــب فيه  اخ
ــدع ــاةُ صـ ــا شـ  کاـ

 

 يــا ليــتين فيهــا جــذع 
 اقـــود وطفـــاء الزمـــع

 
بودم، و گاه تند و گاه خسته  اي كاش من در اين نبرد جواني چست و چاالك مي«

 تاختم؛ راندم و مي مي
ت سيده را به دسهاي نار كشيدم كه گويي برّه و اسبان موي بلند را آنچنان يدك مي

 »ام!؟ گرفته

 جاسوسان دشمن
جاسوساني كه مالك بن عوف براي خبرگيري از وضعيت مسلمانان به اين سوي و آن 
سوي فرستاده بود، در حالي بازگشتند كه بند از بندشان گسسته بود. مالك گفت: واي بر 

ابلق سوار  شما؛ چه خبرتان است؟! گفتند: مرداني سفيد جامه را ديديم كه بر اسباني
 بيني بر سر ما آمد!  بودند؛ بخدا، طولي نكشيد كه آنچه مي

 نيروهاي اطالعاتي پيامبر
رسيد. ابوحدرد  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا خبرهاي مربوط به حركت دشمن به رسول

اَسلَمي را فرستادند، و به او دستور دادند كه در ميان مردم هوازن و هوادارانشان درآيد، و 
صلى اهللا عليه - ن اقامت كند، تا همة اخبار آنان را دربيايد؛ آنگاه نزد پيامبراكرمنزد آنا
 -صلى اهللا عليه وسلم- بازگردد، و اخبار مربوط به حركت دشمن را به پيامبراكرم -وسلم

 برساند، او نيز چنين كرد.
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 عزيمت پيامبر از مكّه به حنين
مكّه  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا سولروز شنبه، ششم ماه شوال هشتمين سال هجرت، ر

نوزده روز  -صلى اهللا عليه وسلم- را ترك كردند. از روز فتح مكه تا اين تاريخ، پيامبراكرم
در مكه اقامت فرموده بودند. آنحضرت به سركردگي سپاهي متشكل از دوازده هزار نفر 

آنان بودند كه در فتح رزمندگان مسلمان عازم صحنة نبرد شدند. ده هزار تن از ايشان، هم 
مكه در ركاب آنحضرت بودند؛ دو هزار تن ديگر، از اهل مكه بودند كه بيشتر آنان به 

از صفوان بن اُميه يكصد زره با  -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم تازگي اسالم آورده بودند. نبي
مكه  مخلّفاتش به عاريت گرفتند، و عتّاب بن اُسيد را از جانب خودشان كارگزار شهر

 گردانيدند.
صلى اهللا عليه - پاسي از شب گذشته بود كه سواري پديدار شد و به رسول خدا

چنين خبر داد: من بر فراز فالن كوه برآمدم؛ قبيلة هوازن را ديدم كه همگي  -وسلم
 اند!؟ يكپارچه با خانه و كاشانه و شتران و گوسفندانشان در وادي حنين فراهم آمده

  (تلک غنيمة املسلمني غداً انتبسم فرمودند و گفتند:  - عليه وسلمصلى اهللا- خدا رسول
ند! در آن شب، انس بن ابي مرثَد ا اينها به خواست خدا فردا غنيمت مسلمانان شاءاهللا)

 غَنَوي داوطلبانه حراست و پاسداري اردوگاه لشكر را بر عهده گرفت
682F

1. 
ذات «سبزي را ديدند كه آن را در راه حنين، سپاهيان اسالم درخت سدر بزرگ و سر

آويختند، و در پاي آن درخت  ناميدند، و اعراب اسلحة خودشان را بر آن مي مي» اَنواط
صلى اهللا عليه - بعضي از سپاهيان به رسول خداكردند.  و اعتكاف ميكردند  قرباني مي

دارند!؟  درست كنيد همانطور كه اينان ذات اَنواط» ذات اَنواط«گفتند: براي ما  -وسلم
 فرمودند:

(اهللا اکرب! قلتم والذي نفس حممد بيده کما قال قوم موسى: اجعل لنا إهلاً کما هلم آهلة! قـال:  

                                           
 .10، ص 2، ج »اهللا باب فضل الحرس في سبيل«نكـ: سنن ابي داود، كتاب الجهاد،  -1
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 إنکم قوم جتهلون! إا السنن؛ لترکنب سنن من کان قبلکم)
683F

١. 
اهللا اكبر! سوگند به آنكه جان محمد در دست اوست، همان را گفتيد كه قوم موسي «

خدايي درست كن همانطور كه اينان خدايي دارند! و موسي گفت:  گفتند: براي ما نيز
هاي  راستي كه شما مردمي جهالت پيشه هستيد!؟ اين يك آيين ديرينه است! و شما آيين

 »خواهيد گرفت؟ باستاني گذشتگانتان را عينا پي
در آن اثنا، بعضي از مسلمانان نيز فراواني لشكر اسالم چشمانشان را خيره كرد، و 

صلى اهللا - خدا تند: در اين جنگ قطعاً شكست نخواهيم خورد!؟ و اين مطلب بر رسولگف
 گران آمد. -عليه وسلم

 غافلگير شدن سپاهيان اسالم
بن عوف  مالكشنبه شب، شب چهارشنبه دهم ماه شوال به حنين رسيدند.  لشكر اسالم سه

حنين كرده و افرادش را  پيش از آنان به منطقه رسيده و شبانه لشكريانش را وارد وادي
بنشينند، و به ها كمين  زارها و تنگه ها و بيشه ها و دره ها و ورودي فرستاده بود تا در راه

آنان چنين دستور داده بود كه به مجرّد رويارويي با سپاهيان اسالم يا دست يافتن بر آنان، 
 به رگبار تيرشان ببندند، و آنگاه يكپارچه بر سر آنان بريزند.

سپاه خويش را سامان دادند، و لواها و  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا سحرگاهان، رسول
هنگام تاريك و روشن، مسلمانان به ها را بستند و آنها را به لشكريانشان سپردند.  رايت

هاي  وادي حنين درآمدند، و از يك سوي آن سرازير شدند، غافل از آنكه دشمن در تنگه
ن است. همينكه رزمندگان اسالم به وادي حنين سرازير شدند، ر كمين آناوادي حنين د

رگبار تير بر سرشان باريدن گرفت، و دشمنان فوج فوج از پي يكديگر درآمدند و 
يكپارچه بر سر مسلمانان ريختند. مسلمانان پشت به دشمن كردند و بازگشتند. كسي به 

                                           
) و 412، ص 4(ج » باب لتركبن سنن من كان قبلكم«اين حديث شريف نبوي را ترمذي در كتاب الفنن،  -1

 اند.  ) روايت كرده218، ص 5ام احمد در مسند (ج ام
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ن حرب كه يك تازه مسلمان چنان كه ابوسفيان ب كسي نبود! شكست نابهنجاري بود؛ آن
و جبله (يا: كلده بن كم تا درياي سرخ نيز خواهد كشيد!  بود، گفت: هزيمت لشكر دست

 حنبل) فرياد برآورد: هان، امروز سحر باطل شد!؟
 گفتند: به سمت راست متمايل شدند، و پيوسته مي -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول

 أنا حممدبن عبداهللا!)اهللا!  (هلموا إيلَّ أيها الناس! أنا رسول
 »ام! هان اي مردمان، بنزد من آييد! من رسول خدايم! من محمد بن عبداهللا«

جز عدة اندكي از مهاجر و انصار، كسي  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا در جايگاه رسول
تن بنا به گزارش نَووي. گزارش  12تن مبني بر گزارش ابن اسحاق، و  9بر جاي نماند؛ 

ن است كه امام احمد در مسنَد و حاكم نيشابوري در مستدرك از ابن مسعود درست آ
 -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم اند كه گفت: در روز جنگ حنين، هم نبرد نبي روايت كرده

بودم. مردم همه به آنحضرت پشت كردند، و تنها هشتاد تن از مهاجر و انصار در كنار 
فر همچنان برپاي خويش ايستاده بوديم و به دشمن پشت ايشان برجاي ماندند. ما هشتاد ن

نكرديم! ترمذي نيز، به سند حسن، از ابن عمر روايت كرده است كه گفت: وضعيت 
سپاهيانمان را در جنگ حنين چنان ديدم كه مردم همه پاي به فرار گذاشته بودند، و تنها 

 يكصد مرد رزمنده در كنار آنحضرت بر جاي مانده بودند!
684F

1 

صلى اهللا عليه - حضرت رسول اكرمهمانند  الوري بينظير و د آنجا بود كه شجاعت بي
به ظهور پيوست؛ آنحضرت سوار بر استر خويش بسوي كفّار تاختن گرفتند و  -وسلم

 فرمودند: پيوسته مي
 أنا النيب ال کذب!  أنا ابن عبداملطلب!

 »طلب هستم!من پيامبر خدايم، و دروغگوي نيستم! من فرزند عبدالم«

                                           
؛ سنَن ترمذي، 117، ص 2؛ المستدرك؛ حاكم نيشابوري: ج 454-453، ص 1مسند االمام احمد، ج  -1

، 8؛ نيز نكـ: فتح الباري، ج 1689؛ ح 173، ص 4، ج »باب ما جاء في الثبات عند القتال«كتاب الجهاد، 

 .389-388، ص 3؛ مسند ابي يعلي، ج 30-29ص 



   

 خورشيد نبوت   790 
  

چيزي كه بود، ابوسفيان بن حارث لگام استر آنحضرت را گرفته بود و عباس ركاب 
آنگاه خدا با سرعت بيشتري به پيش بتازند.  گذاشتند رسول آن را گرفته بود و نمي

فرود آمدند و از خداي خويش درخواست نُصرت  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول
 بارخدايا، نصرتت را فرو فرست!؟ صرک)(اللهم أنزل نكردند و گفتند: 

 فراخوان سپاهيان و گرم شدن تنور جنگ
كه قدي بلند و  -رضي اهللا عنه- به عمويشان عباس -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول

رسا داشت، گفتند تا صحابة آنحضرت را ندا دردهد. عباس گويد: با صداي بلند فرياد 
د: بخدا، تو گويي بازگشتشان بسوي ما هنگامي كه برآوردم: كجايند اصحاب سمرَه؟! گوي

درنگ گفتند: يا  بيهايشان بود.  صداي مرا شنيدند همانند بازگشت گاوان بسوي گوساله
685Fيا لبيك!لبيك! 

رفت تا سر اشترش را بسوي ما برگرداند و از  آن چنان كه مرد رزمنده مي 1
فكند، و شمشير و سپرش را ا مي رفت و آن را بر گردنگ ش را برميا رهآمد؛ ز عهده برنمي

كرد، و صدايي را  افكند، و آن را رها مي گرفت، و خود را از فراز اشترش به زير مي برمي
رد؛ تا اينكه يكصد تن از آن سپاهيان فراهم آمدند، و بادشمن ك كه شنيده بود دنبال مي

 روياروي شدند و به كارزار پرداختند.
 گرديد: يامعشراالنصار! يا معشراالنصار! پس از آن، فراخوان متوجه انصار 

حارث بن خزرج محدود گرديد، و افواج سپاه اسالم يكي پس از ديگري  آنگاه به بني
به هم پيوستند و سپاه اسالم همان آرايشي را كه پيش از ترك ميدان نبرد داشت، به خود 

 -ه وسلمصلى اهللا علي- خدا طرفين به شدت با يكديگر درگير شدند. رسولگرفت. 
ور شده بود، افكندند و  نگاهي به سوي ميدان نبرد كه آتش جنگ در آن سخت شعله

صلى - حاال، تنور جنگ داغ شده است! آنگاه، رسول خدا(اآلن حمي الوطيس!؟) فرمودند: 
مشتي خاك از زمين برگرفتند و به صورت كافران پاشيدند و گفتند:  -اهللا عليه وسلم

                                           
 .100، ص 2صحيح مسلم، ج  -1
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تان سياه باد! در آن ميدان هيچ فرد انساني نبود، جز آنكه هر دو روي (شاهت الوجوه)
هاي آن مشت خاك آكنده ساخت و همچنان كارشان رو به ضعف  چشمانش را از خاك

 گشت. نهاد، و ورق به زيانشان برمي مي

 شكست سراسري سپاه دشمن
نه ها و خاكها، چند ساعتي بيش نگذشت كه دشمن شكستي جانا از پاشيدن سنگريزه

خورد، و تنها از قبيلة ثقيف هفتاد تن كشته شدند، و مسلمانان تمامي اموال و اسلحه و 
 هاي آنان را كه برجاي نهاده بودند، به تصرف خويش درآوردند. خيمه

اين دگرگوني باور نكردني در سرنوشت جنگ حنين را خداوند متعال در سخن 
 ارجمندش چنين اشارت فرموده است:

﴿                             

                          

                                 

              ﴾  :۲۶ - ۲۵[التوبه.[ 

و در روز حنين، آنگاه كه فراواني جمعيتتان چشمان شما را گرفت، اما براي شما «
آمد. آنگاه پشت به ميدان جنگ كاري نساخت، و جهان با همه وسعت، بر شما تنگ 

كرديد و گريختيد. پس از آن، خداوند آرامش خويش را بر فرستاده خويش و بر اهل 
ايمان فرو فرستاد، و نيز لشكرياني فرو فرستاد كه شما آنها را نديديد؛ و كُفر پيشگان را 

 »عذاب داد، و اينست سزاي ناسپاسان!؟

 عمليات تعقيب و گُريز
اي بسوي نَخله، و  اي از آنان بسوي طائف، و طايفه ت خوردند، طايفهوقتي دشمنان شكس

اي از تعقيب  طايفه -صلى اهللا عليه وسلم- پيامبراكرماي بسوي اَوطاس راهي شدند.  طايفه
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طرفين اندكي با كنندگان را به فرماندهي ابوعامر اشعري بسوي اوطاس اعزام فرمودند. 
شركان هزيمت كردند، و در اين درگيري فرمانده سپاه يكديگر كارزار كردند، آنگاه سپاه م

 اسالم، ابوعامر اشعري كشته شد.
گروهي ديگر از رزمندگان مسلمان فراريان مشركين را كه راهي نخله شده بودند، 

 تعقب كردند، و دريد بن صمه را دريافتند و ربيعه بن رفَيع او را به قتل رسانيد.
طائف شده بودند تا در آنجا پناه بگيرند. اين جماعت را  بيشتر فراريان مشركان راهي

شخصاً؛ پس از گردآوري غنايم جنگي، تحت  -صلى اهللا عليه وسلم- نيز رسول خدا
 تعقيب قرار دادند.

 ميزان غنايم جنگ حنين
اسيران جنگي شش هزار تن بودند، اشتران به غنيمت گرفته شده بيست و چهار هزار؛ 

صلى اهللا عليه - ل هزار؛ و نقره چهار هزار اوقيه بود. رسول خداگوسفندان بيش از چه
آوري غنايم را صادر فرمودند، و آنها را در جِعرانه انبار كردند، و  دستور جمع -وسلم

نگهداري غنايم را به مسعود بن عمرو غفاري سپردند، و تا زمانيكه از غزوة طائف فراغت 
 نيافتند، به تقسيم غنايم نپرداختند.

- خدا كي از اسيران جنگ حنين، شيماء سعديه، دختر حارث، خواهر رضاعي رسولي
بود. وقتي او را نزد آنحضرت آوردند، خود را به ايشان معرفي كرد.  -صلى اهللا عليه وسلم

كه از او داشتند بازشناختند و او را اي  وي را با نشانه -صلى اهللا عليه وسلم- پيامبراكرم
رِداي خودشان را زير پاي وي پهن كردند، و او را بر روي آن نشانيدند؛ اكرام فرمودند، و 

 اش بازگردانيدند. آنگاه بر او منت نهادند، و وي را آزاد كردند و نزد قوم و قبيله

 غزوة طائف
اين غزوه در واقع دنبالة جنگ حنين بود. توضيح مطلب اينكه فراريان هوازِن و ثقيف با 

بن عوف نَصري وارد طائف شدند و به دژهاي طائف پناهنده  لكفرمانده كل سپاهشان ما
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پس از فراغت يافتن از  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسولشدند و در آنجا بست نشستند. 
جنگ حنين و گردآوري غنايم جنگي در جِعرانه، در همان ماه شوال سال هشتم هجرت، 

 آهنگ آنان فرمودند.
كه بالغ بر يكهزار  -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم ولابتدا پيشقراوالن سپاه حضرت رس

صلى اهللا - خدا رزمنده بودند، به فرماندهي خالدبن وليد وارد طائف شدند؛ آنگاه، رسول
المنازل، و  بسوي طائف عزيمت فرمودند. در بين راه، از نخلة يماني، قَرن -عليه وسلم

بن عوف بود كه آنحضرت دستور  لكاي متعلق به ما و در آنجا قلعه ه گذر كردندآنگاه لي
آنگاه، به مسير خويش ادامه دادند تا به طائف رسيدند دادند سپاهيان آن را ويران سازند. 

بن عوف در آن پناه گرفته بود، فرود آمدند و در آنجا اردو  اي كه مالك و در نزديكي قلعه
 زدند، و ساكنان قلعه را در حلقة محاصرة خويش قرار دادند.

ه، مدتي نه چندان كوتاه ادامه يافت. چنانكه در روايت اَنَس بنا به گزارش محاصر
باره  نويسان در اين مسلم آمده است كه مدت محاصرة آنان چهل روز بوده است. سيره

اند: ده تا بيست روز؛ بعضي  اند: بيست روز، و بعضي گفته بعضي گفتهاختالف دارند. 

 ند: پانزده روز بوده استا اند: هجده روز؛ و بعضي گفته  گفته
686F

1. 
مسلمانان در داد.  در اثناي مدت محاصره، تيراندازي و پرتاب سنگ مكرر روي مي

بن عوف آماج تيراندازي سنگين ساكنان قلعه قرار گرفتند،  همان آغاز محاصرة قلعه مالك
اي از مسلمانان  عدهيمي از ملخ بر سر آنان فرو ريخته است. ظچنانكه گويي فوج ع

وح شدند، و دوازده تن از رزمندگان اسالم به قتل رسيدند، و سپاهيان اسالم ناگزير مجر
 -كه امروزه مسجد طائف در آن واقع است -شدند اردوگاهشان را به مكاني باالتر از آن

 منتقل گردانند، و در آنجا اردو بزنند.
ه كار گرفتند، و ها را ب در جنگ با مردم طائف منجنيق -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم نبي

                                           
 .45، ص 8فتح الباري، ج  -1
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بن  پرتاب سنگ به استحكامات آنان را ادامه دادند، تا آنكه شكافي در ديوار قلعة مالك
687Fاي از مسلمانان توانستند به واسطة دبابه عوف پديد آوردند، و از آن شكاف عده

وارد  1
به  قلعه شوند. اين رزمندگان مسلمان به واسطة دبابه ديوار قلعه را شكافتند تا بتوانند

هاي آهنين سرخ شده  درون قلعه راه پيدا كنند و آن را به آتش بكشند. دشمن نيز، با ميله
مسلمانان ناگزير از زير ديوار قلعه بيرون آمدند و دشمن آنان در آتش با آنان مقابله كرد. 
 اي از آنان را به قتل رسانيد. را به رگبار تير بست و عده

به عنوان يك سياست مبارزاتي، به منظور وادار  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول
كن كردن درختان انگور  كردن دشمن به تسليم، امر فرمودند كه رزمندگان اسالم به ريشه

محابا به سوزانيدن و بريدن درختان  مسلمانان نيز بيها بپردازند.  و سوزانيدن تاكستان
درخواست  -اهللا عليه وسلمصلى - خدا ل انگور پرداختند، تا آنكه قبيلة ثقيف از رسو

صلى اهللا عليه - كردند كه به خاطر خويشاوندي دست از اين كار بدارند. پيامبراكرم
 نيز بخاطر خدا و بخاطر خويشاوندي دست از آن كار كشيدند. -وسلم

ندا درداد: هر آن بردة زر خريدي كه از قلعه  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا منادي رسول
انان بپيوندد، آزاد خواهد بود! به موجب اين فراخوان، بيست و سه تن فرود آيد و به مسلم

688Fاز بردگان ساكنان قلعه به نزد مسلمانان آمدند

؛ از جمله، ابوبكره كه از ديوار قلعة طائف 2
اي شكل بر پشت افكند، و  باال رفت، و از فراز بام قلعه خود را بر روي چرخ چاهي دايره

به همين مناسبت او را  -صلى اهللا عليه وسلم- سول خداراز فراز قلعه به زير آمد. 
                                           

گويند؛ اما، دبابه در آن روزگار » دبابه«را در زبان عربي » تانك«در اصطالح ابزارهاي جنگي، امروزه  -1

شباهت چنداني به تانك امروزي نداشته است، بلكه يك وسيله چوبي بوده است كه فرد رزمنده در آن 

اند، به  كوبيده گرفته و آن را در همان حال كه شخص رزمنده درون آن بوده، بر ديوار قلعه مي مي جاي

منظور آنكه در آن شكاف ايجاد كنند، و يا به واسطه دبابه از طريق سوراخ و شكاف موجود وارد قلعه 

 وند.ش

 .620، ص 2صحيح البخاري، ج  -2
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آزاد  -صلى اهللا عليه وسلم- ناميدند. بيست و سه تن بردة مذكور را پيامبراكرم» ابوبكره«
كردند، و هر يك از آنان را به يك مرد مسلمان سپردند تا او را سرپرستي كند. اين كار 

 قلعه بسيار گران آمد.بر ساكنان  -صلى اهللا عليه وسلم- پيامبراكرم
هاي در  محاصره به طول انجاميد؛ قلعه مقاومت كرد، و مسلمانان از تيرباران و ميله

آهن سرخ شده آسيب بسيار ديدند؛ ساكنان قلعه نيز به قدر كفايت يك سال تمام در 
 خدا محاصره به سر بردن قوت و غذا و امكانات براي خودشان فراهم كرده بودند؛ رسول

با نَوفَل بن معاوية ديلي مشورت كردند. وي گفت:اينان روباهي  -هللا عليه وسلمصلى ا-
توانيد اين روباه را بگيريد؛ اگر هم آن را رها  اگر ايستادگي كنيد مياند!  در سوراخ خزيده

عزم جزم  -صلى اهللا عليه وسلم- با اين ترتيب، پيامبراكرمرساند!  كنيد، زياني به شما نمي
نكه محاصره را پايان دهند و از طائف كوچ كنند. عمربن خطاب را فرمودند فرمودند بر اي

ما انشاءاهللا بامداد فردا كوچ خواهيم  (إنا قافلون غداً إن شاءاهللا)درميان مردم جار بزند كه 
بر مسلمانان گران آمد؛ گفتند: برويم و  -صلى اهللا عليه وسلم- كرد! اين فرمان پيامبراكرم

(اغدوا على القتال) فرمودند:  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا نكنيم؟! رسولاين قلعه را فتح 
بامداد فردا كارزار را آغاز كنيد! فردا صبح درگيري با دشمن را آغاز كردند، و مجروحان 

مسلمانان اين بار از اين فرمان  ن شاءاهللا!)إ نا قافلون غداًإ(خدا فرمودند:  زيادي دادند. رسول
گردن نهادند، و كوچيدن آغاز  -صلى اهللا عليه وسلم- فرمان پيامبراكرمشادمان شدند و به 

 خنديدند. مي -صلى اهللا عليه وسلم- خدا كردند، و رسول
صلى اهللا - اكرم وقتي مسلمانان بار سفر بستند و آمادة كوچيدن شدند، حضرت رسول

 فرمودند، بگوييد: -عليه وسلم
 (آئبون تائبون عابدون؛ لربنا حامدون)

كنيم؛ حمد و سپاس خداي خودمان را به جاي  كنيم، عبادت مي گرديم، توبه مي رميب«
 »آوريم! مي

 آنحضرت فرمودند:خدا، مردم ثفيف را نفرين كنيد!  گفتند: اي رسول
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 (اللهم اهد ثقيفاً وائت م)
 .»بار خدايا، مردم ثقيف را هدايت فرما و نزد ما روانه ساز«

 تقسيم غنائم در جعرانه
پس از پايان دادن محاصرة طائف بازگشتند، ده  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول وقتي

تأنّي و پرداختند.  بيست روز در جِعرانه درنگ فرمودند و به كار تقسيم غنايم هيچ نمي
تأمل آنحضرت بخاطر اين بود كه چشم انتظار رسيدن نمايندگان هوازِن بودند كه بيايند و 

اند بار ديگر به دست آورند؛ اما هيچكس نزد  را كه از دست دادهتوبه كنند، و چيزهايي 
سرانجام تقسيم اموال غنيمت را آغاز كردند تا رؤساي قبايل و اشراف مكه را ايشان نيامد. 

نخستين كساني بودند » مؤلّفه قلوبهم«بنابراين، كشيدند، ساكت گردانند.  كه مدام سرك مي
هاي پر و پيمان  برخوردار شدند، و سهم - عليه وسلمصلى اهللا- كه از عطاياي پيامبراكرم
 به آنان اختصاص يافت.

به ابوسفيان بن حرب چهل اوقيه نقره، و يكصد  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول
شتر مرحمت فرمودند. ابوسفيان گفت: پسرم يزيد؟! همان مقدار نيز به يزيد عطا كردند. 

به معاويه دادند. به حكيم بن حزام يكصد شتر عطار گفت: پسرم معاويه؟! همان مقدار نيز 
شتر ديگر تقاضا كرد؛ آن يكصد شتر ديگر را نيز به او دادند. به صفوان بن  كردند؛ يكصد

689Fچنانكه در شفا آمده است -اميه نيز يكصد شتر و باز يكصد شتر و باز هم يكصد شتر

1- 

اي از  دند. همچنين، به عدهمرحمت فرمودند. به حارث پسر حارث بن كلده يكصد شتر دا
سران قريش و رؤساي قبايل عرب يكصد يكصد شتر دادند، و به بعضي ديگر پنجاه پنجاه 
و چهل چهل، تا آنجا كه در ميان مردم شايع گرديد كه محمد داد و دهش آغاز كرده است 

اعراب بر سر آنحضرت ريختند و پيوسته درخواست عطيه و هيچ باك از تنگدستي ندارد! 
كردند، و كار به جايي رسيد كه ايشان را تحت فشار قرار دادند و بسوي درختي  مي
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اندند و رداي آنحضرت به شاخة درخت گير كرد و از دوش آنحضرت كنار رفت؛ ر
 فرمودند:

(ايها الناس، ردوا علي ردائي، فوالذي نفسي بيده، لوکان عندي عدد شجر امة نعما لقسمته 
 خبيال وال جبانا وال کذّابا). عليکم مث ما الفيتموين

هان اي مردم، رداي مرا به من بازگردانيد! سوگند به آنكه جان من در دست اوست، «
كردم، و هرگز مرا  داشتم، همه را ميان شما تقسيم مي اگر به شمار درختان تهامه شتر مي

 »يافتيد! بخيل و ترسو و دروغ زن نمي
از كوهان آن يكي تار موي جدا كردند، و  آنگاه بسوي شتر سواري خودشان رفتند و

 آن را در ميان انگشتانشان گرفتند، و فراز آوردند و گفتند:
 (أيها الناس، واهللا مايل يف فيئکم وال هذه الوبرة، إال اخلمس، واخلمس مردود عليکم)

هان اي مردمان بخدا، در اين غنيمت شما حتي به اندازه اين تار موي شتر سهم «
 »گردد! خمس، كه آن خمس نيز به خودشما بازمي ندارم؛ مگر

فراغت يافتند، » مؤلّفه قلوبهم«از توزيع سهم  -صلى اهللا عليه وسلم- وقتي رسول خدا
ها را بياورد، و فراخوان دهد تا مردم نيز بيايند.  زيدبن ثابت را دستور فرمودند كه غنيمت

هر يك از مردان رزمندة مسلمان بندي فرمودند و توزيع كردند؛ به  آنگاه غنايم را سهم
چهار شتر، يا چهل گوسفند، و اگر سواركار نيز بود، دوازده شتر يا يكصد و بيست 

 فرمودند. گوسفند عطا مي

 خشم گرفتن انصار بر پيامبر
اي داشت، اما در آغاز كار حكمت اين تقسيم  نحوة تقسيم غنايم پشتوانة سياسي حكيمانه

 هاي اين و آن به اعتراض گشوده شد. نبود، و در نتيجه، زبان براي بسياري از مردم مفهوم
صلى - خدا * ابن اسحاق از ابوسعيد خدري روايت كرده است كه گفت: وقتي رسول

آن عطايا را به مردم قريش و ديگر قبايل مرحمت فرمودند، و براي انصار  -اهللا عليه وسلم
س خشم فراوان كردند، و در ميان چيزي باقي نماند. مردم انصار در اندرون خويش احسا
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صلى اهللا عليه - خدا انصار بگومگو زياد شد، تا جايي كه برخي از آنان گفتند: بخدا، رسول
سعدبن عباده بر آنحضرت وارد شد و  اش افتاده است!؟ چشمش به قوم و قبيله -وسلم

كه چرا  اند خدا، اين مردم انصار در اندرون خويش بر شما خشم گرفته گفت: اي رسول
شما در تقسيم اين غنايم چنين عمل كرديد، و همه را ميان خويشاوندان خودتان تقسيم 

(فأين أنت من ذلک يا فرمودند: چيز در نظر نگرفتيد؟!  كرديد!؟ و براي اين مردم انصار هيچ
خدا، من به هر حال مردي از قوم  تو در اين ميانه چكاره هستي!؟ گفت: اي رسولسعد؟) 

حال كه اين طور است،  (فامجع يل قومک يف هذه احلظرية) فرمودند: ودم هستم!؟و قبيلة خ
 مردمت را به نزد من در اين محوطه گردآور.

خارج شد و انصار را در آن محوطه  -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم سعد از محضر نبي
درآمدند.  گرد آورد. گروهي از مهاجرين نيز آمدند و آنان را نيز راه داد و به آن محوطه

 اي ديگر نيز آمدند، اما آنان را بازگردانيد. وقتي همة انصار براي مالقات با پيامبراكرم عده
گرد آمدند، سعد گفت: اين مردم انصارند كه براي مالقات با شما  -صلى اهللا عليه وسلم-

 نزد آنان آمدند و حمد و سپاس و ثناي -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسولاند!  گرد آمده
 خداوند به جاي آوردند، و آنگاه فرمودند:

(يا معشر االنصار، ما قالة بلغتين عنکم؟! وجدة وجدمتوها علي يف أنفسکم؟! أمل آتکم ضالالً 
 فهداکم اهللا؟ وعالة فأغناکم اهللا؟ وأعداًء فألّف بني قلوبکم؟)

؟! در اند  اي جماعت انصار، اين چه سخناني است كه از قول شما براي من بازگفته«
مگر وقتي من نزد شما آمدم گمراه نبوديد، و خداوند ايد؟!  دل خودتان بر من خشم گرفته

نياز گردانيد؟ و دشمنان  شما را هدايت فرمود؟ و مستمند نبوديد، و خداوند شما را بي
همگي گفتند: چرا، خدا و يكديگر نبوديد، و خداوند دلهايتان را با يكديگر پيوند داد؟! 

 »ا منت و لطف دارند!؟رسولش بر م
دهيد، اي  پاسخ مرا نمي(أال جتيبوين يا معشر االنصار؟) آنگاه پيامبر بزرگ اسالم فرمودند: 

خدا؟ منت و فضل و لطف  گفتند: چه پاسخي به شما بدهيم، اي رسولجماعت انصار؟! 
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 فرمودند:خدا را است!  خدا و رسول
يتنا مکذبا فصدقناک، وخمذوالً فنصرناک، (أما واهللا، لو شئتم لقلتم فصدقتم ولصدقتم: أت

 وطريداً فآويناک، وعائالً فآسيناک!)
گفتيد و  گفتيد راست مي توانستيد بگوييد، و اگر مي يخواستيد م هان به خدا، اگر مي«

در حالي نزد ما آمدي كه همگان تو را تكذيب گرفت.  سخنانتان مورد تصديق قرار مي
كرديم؛ همگان تو را وانهاده بودند، ما تو را ياري و كرده بودند، و ما تو را تصديق 

پشتيباني كرديم؛ در حالي نزد ما آمدي كه آواره بودي، و ما به تو جا و مكان داديم؛ و 
 »مستمند بودي، و ما با تو همدردي و همراهي كرديم!؟

ووکلتکم إىل (أوجدمت يا معشراالنصار يف أنفسکم يف لعاعة من الدنيا تألفت ا قوماً ليسلموا 
 إىلاهللا  إسالمکم؟ أال ترضون يا معشراالنصار، أن يذهب الناس بالشاة والبعري وترجعوا برسول

لکنت امرء من االنصار، ولو سلک الناس شعباً،  رحالکم؟ فوالذي نفس حممد بيده، لوال اهلجرة
ر، وأبناء أبناء وسلکت االنصار شعباً لسلکت شعب االنصار. اللهم ارحم االنصار، وأبناء األنصا

 االنصار)
هايتان نسبت به من خشمگين شديد، به خاطر پر  در دل -اي جماعت انصار -شما« 

گياهي از مال دنيا كه بواسطه آن خواستم دل مردماني را به دست بياورم تا مسلمان شوند؛ 
و كه مردم گوسفند  -اي جماعت انصار -پسنديد نميو شما را به اسالمتان واگذار كردم؟! 

شتر ببرند، و شما رسول خدا را نزد بار و بنه خودتان ببريد؟! سوگند به آنكه جان محمد 
در دست اوست؛ حتي اگر هجرتي در كار نبود، من خود مردي از انصار بودم؛ و اگر مردم 
همه يك ملت شوند، و انصار يك ملت، من به ملت انصار خواهم پيوست! بار خدايا، 

 »صار را، و فرزندان فرزندان انصار، را رحمت فرماي!انصار را، و فرزندان ان
آلود گرديد، و گفتند: ما از اينكه  مردم آنقدر گريستند كه موهاي ريش آنان اشك

صلى اهللا عليه - خدا آنگاه، رسولاند، بسيار خشنوديم!  ول خدا سهم و بهرة ما شدهرس
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 بازگشتند، و مردم متفرق شدند -وسلم
690F

1. 

 زنورود نمايندگان هوا
پس از توزيع غنايم جنگ حنين، هيئت نمايندگان هوازن كه همه اسالم آورده بودند، وارد 

عموي رضاعي  -شدند. آنان چهارده نفر بودند كه زهيربن صرَد در رأس آنان، و ابو برقان
در ميان آنان بود. همگي اسالم آوردند و بيعت  - -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول

در جمع كساني كه شما به اسارت  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا اي رسول كردند و گفتند:
ها هستند كه ماية سرشكستگي قوم و قبيلة  ها و خاله ايد مادران و خواهران و عمه  گرفته

 اند!؟ آنان

ــر   ــوه و ننتظ ــرء نرج ــک امل  فان
ـا مـن حمضـها الـدرر      اذ فوک متلؤه

 

ــول   ــا رس ــامنن علين ــرم ف  اهللا يف ک
 قـد کنـت ترضـعها   امنن علي نسـوة  

 

ما كرامت بفرماييد، كه شما  خدا، و بر ما منت بگذاريد، و بر پس بياييد اي رسول«
 شخصي هستيد كه ما به او اميد داريم، و چشم انتظار لطف و مرحمت وي هستيم؛

ايد منت بگذاريدا؛ كه اگر چنين حكمي صادر فرماييد،   بر زناني كه از آنان شير خورده
 »مرواريد تر خواهد شد!؟ دهان شما پر از

 اين اشعار تا چند بيت ديگر ادامه داشت:
 فرمودند: -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا

 (إن معي من ترون، وإن أحب احلديث إيلّ أصدقه)
 »ترين آنها است! اند؛ و نيكوترين سخنان نزد من راست بينيد نيز با من اينان كه مي«

هايتان؟ گفتند:  تر است يا دارايي د شما محبوباينك بگوييد فرزندان و زنانتان نز
- پيامبراكرم ايم!؟ تاكنون، ناموس و حسب و نَسب خودمان را با هيچ چيز عوض نكرده

فرمودند: وقتي نماز ظهر را گزاردم، بپاخيزيد و بگوييد: ما  -صلى اهللا عليه وسلم

                                           
 .621-620، ص 2؛ نظير همين روايت را بخاري آورده است: ج 500-499، ص 2ج  هشام، سيرة ابن -1
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صلى - داخ را نزد رسولرا نزد مسلمانان و مسلمانان  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول
 ردانيم كه اسيران ما را به ما بازگردانند!؟گ شفيع مي -اهللا عليه وسلم

نماز ظهر آن روز را اقامه فرمودند،  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا زماني كه رسول
نمايندگان هوازن به پاخاستند و همان سخنان را كه آنحضرت تعليمشان داده بودند گفتند. 

فرمودند: مواردي كه از آن من يا فرزندان  -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم حضرت رسول
عبدالمطلب باشد از هم اينك از آن شما باشد؛ از مردم نيز درخواست خواهم كرد!؟ 

است!  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا مهاجر و انصار گفتند: ما نيز هرچه داريم از آنِ رسول
ه! عيينه بن حصين نيز گفت: اما، من و اَقرع بن حابس گفت: اما، من و بني تميم، ن

بني سليم گفتند: هر آنچه سلَيم، نه!  عباس بن مرداس نيز گفت: اما من و بنيفزاره، نه!  بني
عباس بن گردانيم!  اند به ايشان بازمي به ما داده -صلى اهللا عليه وسلم- خدا را كه رسول

 مرداس گفت: شما مرا كوچك كرديد!؟
فرمودند: اين جماعت اسالم آورده و نزد  -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم حضرت رسول

پيش از اين هم در مورد اسيران ايشان بسيار درنگ كردم. اينك نيز آنان را اند.  من آمده
مخير گردانيدم و ايشان حاضر نشدند در برابر فرزندان وزنانشان جايگزيني دريافت كنند. 

ين جماعت هستند و از صميم قلب حاضر است حال، هر آنكس كه نزد وي از اسيران ا
بازگرداند، بازگرداند؛ و هر آنكس كه دوستدارد حقش را نگاه دارد، باز هم به ايشان 
بازگرداند؛ از نخستين غنيمتي كه خداوند نصيب ما گرداند، در برابر هر سهم شش سهم 

 از آن او خواهد بود!
 -صلى اهللا عليه وسلم- خدا به رسولمردم همه آمدند و گفتند: از صميم قلب همه را 

 بخشيديم!؟
 فرمودند: -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا

 (إنا ال نعرف من رضي منکم ممن مل يرض؛ فارجعوا حىت يرفع إلينا عرفاؤکم أمرکم).
اند،  اند، از آن كساني كه رضايت نداده ما آن كساني را كه از شما كه رضايت داده«
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 »ين، بازگرديد تا سركردگانتان وضع شما را براي ما روشن گردانند!؟شناسيم؛ بنابرا بازنمي
رزمندگان اسالم، تمامي زنان و فرزندان هوازن را به ايشان بازگردانيدند، و هيچكس 
تخلّف نكرد، بجز عيينه بن حصن كه پيرزني از هوازن نصيب او گرديده بود، و از 

صلى اهللا عليه - خدا ي را بازگردانيد. رسولبازگردانيدن وي خودداري كرد، آنگاه بعدها و
هاي قبطي بر تن  نيز همة اسيران هوازن را به هنگام بازگردانيدن آنان جامه -وسلم

 پوشانيدند
691F

1. 

 اداي عمره و بازگشت به مدينه
خدا از كار تقسيم غنايم در جِعرانه فراغت يافتند، به قصد عمره احرام  همينكه رسول

و پس از آن، راه بازگشت به مدينه را پيش گرفتند، و عتّاب كردند،  بستند، و اداي عمره
بن اُسيد را از سوي خويش والي مكه گردانيدند. بازگشت پيامبر بزرگ اسالم به مدينه و 
ورود آنحضرت به پايگاه اسالم پس از فتح پيروزمندانه مكه، شش روز مانده به پايان ماه 

 ذيقعدة سال هشتم هجرت بوده است
692F

2. 

 ها ها و سريه اعزام بعثه
 -صلى اهللا عليه وسلم- خدا آميز، رسول پس از بازگشت از اين سفر طوالني و موفقيت

هاي نمايندگي را از اين سوي و آن سوي به حضور  مجدداً در مدينه اقامت كردند. هيئت
به مناطق  فرمودند؛ مبلّغان و دعوتگران را پذيرفتند و كارگزاران را به اطراف اعزام مي مي

                                           
 .201، ص 5الباري، ج  براي تفصيل داستان اسيران هوازن، رجوع شود به: صحيح بخاري، همراه با فتح -1

جنگ حنين، غزوه طائف، و  ؛ نيز براي تفصيل اين غزوات، فتح مكه،48، ص 2تاريخ ابن خلدون، ج  -2

؛ 201 -160، ص 2ماجراهايي كه در اثناي آنها روي داده است، رجوع شود به: زادالمعاد، ج 

هاي مربوط به فتح مكه و جنگ حنين و  ؛ صحيح البخاري، باب501-389، ص 2ام، ج هش سيرةابن

، ج الباري ؛ فتح622-612ص ، 2ه اَوطاس و غزوه طائف و سرايا و غزوات ديگر همزمان با آنها، ج غزو

 .58-3، ص 8
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فرستادند، و آخرين بقاياي سركشي و استكبار را كه سد راه ورود مردم  دور و نزديك مي
اي  گذاشت همگان سرِ تسليم در برابر واقعيت تعيين كننده گرديد، و نمي يبه دين خدا م
 كردند. آورند، سركوب مي العرب مشهود شده بود، فرود كه در جزيره

 ها بعثه -الف
به  -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم رسول معلوم گرديد كه بازگشت حضرت از آنچه گذشت

مدينة طيبه در واپسين روزهاي اواخر سال هشتم هجري بوده است. همينكه هالل ماه 
اعزام عامالن  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا محرّم سال نهم هجرت رؤيت گرديد، رسول

رست نام و منطقة مأموريت ايشان زكات را بسوي قبايل مختلف عرب آغاز كردند، كه فه
 از اين قرار است:

 عيينه بن حصن، بسوي بني تميم؛ .1
 يزيد بن حصين، بسوي اسلم و غفار؛ .2

 عباد بن بشير اشهلي، بسوي سليم و مزينه؛ .3

 رافع بن مكيث، بسوي جهينه؛ .4

 عمروبن عاص، بسوي بني فزاره؛ .5

 ضحاك بن سفيان، بسوي بني كالب؛ .6

 ي كعب؛بشيربن سفيان، بسوي بن .7

 ابن لتبية ازدي، بسوي بني ذبيان؛ .8

مهاجربن ابي اميه، بسوي صنعاء؛ كه در آنجا اسود عنسي كه آن زمان در آن منطقه  .9
 بود، بر او خروج كرد؛

 زيادبن لبيد، بسوي حضرموت؛ .10

 عدي بن حاتم، بسوي طيي و بني اسد؛ .11

 مالك بن نويره، بسوي بن حنظله؛ .12
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 خشي از آنان)؛سعد (ب زبرقان بن بدر، به سوي بني .13

 سعد (آن بخش ديگر ايشان)؛ قيس بن عاصم، به سوي بني .14

 عالء حضرمي، بسوي بحرين؛ .15

بن ابيطالب، بسوي نجران (هم براي گردآوري زكات و هم براي گرفتن  علي .16
 جزيه).

البته، اين كارگزاران و عامالن همگي در ماه محرم سال نهم هجرت اعزام نشدند. 
به تعويق افتاد كه قبايلي كه اين كارگزاران بسوي آنها گسيل  اعزام برخي از آنان آنقدر

داشته شدند، اسالم آوردند. آري، آغاز فرستادن اين نمايندگان با اين پيگيري و اصرار، 
محرم سال نهم هجرت بود، و اين داستانها داللت دارند بر اينكه تا چه اندازه، پس از 

بوده است، ديگر چه رسد به بعد از فتح مكه، صلح حديبيه، دعوت اسالم موفق و پيروز 
 شدند. كه مردم فوج فوج به دين خدا وارد مي

 ها سريه -ب
به موازات اعزام عامالن زكات بسوي قبايل عرب، با وجود آنكه امنيت بر سراسر مناطق 

صلى اهللا عليه - خدا را نيز رسولالعرب حاكم بود، به حكم نياز، چندين سريه  جزيره
 زام فرمودند. فهرست اين سرايا به قرار ذيل است:اع -وسلم
تميم، به  . سرية عيينه بن حصن فزاري: در ماه محرم سال نهم هجرت بسوي بني1

انگيزة اعزام اتفاق پنجاه سوار، كه در ميان افراد اين سريه از مهاجر و انصار كسي نبود. 
دند كه ند و نگذاشته بوتميم قبايل عرب را تحريك كرده بود اين سريه آن بود كه بني

 جزيه بدهند.
نشست، تا وقتي كه در پهنة  كرد، و روزها كمين مي عيينه بن حصن شبها را سير مي

از آنان يازده مرد و صحرا بر آنان حمله برد و آن جماعت همه پاي به فرار گذاشتند. 
ان در خانة بيست و يك زن و سي كودك اسير گرفت و آنان را با خود به مدينه برد، و آن
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 رملة بنت حارث جاي داده شدند.
صلى اهللا - خدا تميم براي ديدار با رسول از سوي ديگر، ده تن از سران طوايف بني

آمدند و ندا  -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم وارد مدينه شدند. بر درِ خانة نبي -عليه وسلم
گالويز آنحضرت شدند، و  دردادند: اي محمد، به نزد ما بيا! آنحضرت از خانه بدر آمدند.

نيز با آنان در همان  -صلى اهللا عليه وسلم- با ايشان سخن گفتن آغاز كردند. پيامبراكرم
مكان قدري ايستادند و سخن گفتند؛ سپس در پي كار خويش رفتند، و نماز ظهر را ادا 

تميم اظهار تمايل كردند كه با آنحضرت باب  كردند و در صحن مسجد نشستند. بني
خره و مباهات را باز كنند. خطيبشان عطارد بن حاجب را پيش انداختند و او سخن مفا

خطيب  -بن شَماس بن قيس نيز ثابت -صلى اهللا عليه وسلم- خدا گفتن آغاز كرد. رسول
پاسخ آنان را بدهد. آنگاه، شاعرشان زبرقان بن بدر را پيش را امر فرمودند  -اسالم

نيز بالبداهه  -حسان بن ثابت -داد سخن داد. شاعر اسالمانداختند، و او در باب مفاخره 
 پاسخ او راداد. 

وقتي خطيبان و شاعران از كار خويش فارغ شدند، اقرع بن حابس گفت: خطيب وي 
تر است، و شاعر وي از شاعر ما تواناتر؛ و صداهاي آنان برتر از  از خطيب ما پرتوان

- خدا آنگاه، اسالم آوردند. رسولهاي ما است! صداهاي ما، و گفتارهايشان برتر از گفتار
نيز جوايز و هدايايي ارزنده به آنان مرحمت فرمودند، و زنان و  -صلى اهللا عليه وسلم

 فرزندانشان را به ايشان بازگردانيدند.
693F

1 
اي از خَثعم در ناحية تَبالَه در نزديكي تربه، در ماه  . سرية قُطبه بن عامر: بسوي طايفه2

                                           
اند كه اين سريه در ماه محرم سال نهم هجرت اعزام شده است كه  نويسندگان كتب مغازي يادآور شده -1

بته بسيار جاي تأمل دارد؛ زيرا، سياق روايت نشان ميدهد كه اقرع بن حابس تا آن روز مسلمان نشده ال

 خدا اند، اَقرع بن حابس همان كسي بود كه وقتي رسول آور شدهبوده است؛ درحالي كه در جاي ديگر ياد

تميم، نه!  از مسلمانان خواستند اسيران هوازن را بازگردانند، گفت:اما من، و بني -صلى اهللا عليه وسلم-

 نست كه وي پيش از اين سريه اسالم آورده باشد.اش آ اين گزارش الزمه
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قطبه بن عامر به اتفاق بيست تن، با ده شتر كه به نوبت سوار نهم هجرت.  صفر سال
قطبه بر آنان حمله برد؛ كارزاري سخت ميان طرفين شدند، عازم نبرد با آنان گرديد.  مي

درگرفت، و كار به جايي رسيد كه مجروحان جنگي در هر دو طرف بسيار شدند. قطبه 
گرفت، و مسلمانان اُشتران و زنان و گوسفندان  شدگان قرار نيز خود در ميان جمع كشته

 را كه به غنيمت آورده بودند، با خود به مدينه بازگردانيدند.
االول سال نهم  كالب، در ماه ربيع . سرية ضحاك بن سفيان كالبي: بسوي بني3

كالب  بنيكالب اعزام شدند تا آنان را به اسالم دعوت كنند.  اين سريه بسوي بنيهجرت. 
مسلمانان شدن امتناع كردند و دست به كارزار زدند. مسلمانان نيز آنان را شكست  از

 دادند، و يك مرد از آنان را كشتند.
به اتفاق سيصد اآلخر سال نهم هجرت،  . سرية علقمه بن مجرِّز مدلجي: در ماه ربيع4

اي از  وي عدهآنان را بس -صلى اهللا عليه وسلم- تن از رزمندگان اسالم. پيامبر اسالم
اَحباش فرستادند كه در نزديكي سواحل جده براي غارت و چپاول اهل مكه گرد آمده 

علقمه به دريا زد و رفت تا به يك جزيره رسيد. آنان وقتي خبر عزيمت رزمندگان بودند. 

 مسلمان را شنيدند، گريختند.
694F

1 
تن آن، در ماه بسوي بتكده فُلْس، براي درهم شكس بن ابيطالب:  . سرية علي5
وي را به اتفاق يكصد و  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسولاالول سال نهم هجرت.  ربيع

پنجاه تن از رزمندگان اسالم، با يكصد شتر و پنجاه اسب اعزام فرمودند. يك رايت سياه 
دم بر مناطق مسكوني خاندان  و يك لواي سفيد همراه اين سريه بود. به هنگام سپيده

و بت فُلس و معبد و بتكدة مخصوص آن را درهم شكستند و شبيخون زدند.  طائي حاتم
با دستان پر، و با اسيران و اشتران و گوسفندان فراوان بازگشتند. خواهر عدي بن حاتم در 
زمرة اين اسيران بود. و عدي به شام گريخت. مسلمانان در گنجينة مخصوص فُلس سه 

                                           
 .59، ص 8فتح الباري، ج  -1
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 خدا راه غنايم را قسمت كردند، و هم مخصوص رسولشمشير و سه زره يافتند، و در بين 
را جدا نگاه داشتند، و فرزندان حاتم طائي را در عداد اسيران  -صلى اهللا عليه وسلم-

 تقسيم نكردند.
 -صلى اهللا عليه وسلم- خدا حاتم از رسول وقتي به مدينه رسيدند، خواهر عدي بن

دا، سرپرست من به سفر رفته، پدر استمداد و تقاضاي احسان كرد و گفت: اي رسول خ
بر آيد.  من از دنيا رخت بربسته، و من پيرزني كهنسال هستم كه خدمتي از دستم برنمي

سرپرست تو  : (من وافدک؟)من منّت گذاريد؛ خداوند بر شما منّت گذارد! فرمودند
ا و همان كه از خد (الذي فر من اهللا ورسوله؟)كيست؟گفت: عدي بن حاتم! فرمودند: 

و راه خودشان را گرفتند و رفتند. فرداي آن روز، همين خدا گريخته است؟!  رسول
نيز همان سخن  -صلى اهللا عليه وسلم- درخواست و استمداد را تكرار كرد؛ پيامبراكرم

روز پيش را در پاسخ او تكرار كردند. روز بعد همان درخواست و استمداد را بار ديگر 
اين بار با آزادي وي موافقت كردند. در  -صلى اهللا عليه وسلم- مطرح كرد، و پبامبراكرم

به او گفت: ناقة حمالن را از  -كه احتماالً علي بود -كنار وي مردي ايستاده بود. آن مرد
 به او دادند. -صلى اهللا عليه وسلم- ايشان درخواست كن! درخواست كرد، و پيامبر اكرم

شام بازگشت. همينكه برادرش را ديد، در خواهر عدي بن حاتم به نزد برادرش در 
براي او چنين بازگفت: او كاري كرد كه  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا ارتباط با رسول

با ميل و رغبت، يا با ترس و وحشت، نزد او برو! عدي نيز بدون  كرد!؟ پدرت نمي
به خانة شد، و  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا هي محضر رسولنامة كتبي يا شفاهي را امان

صلى اهللا - اكرم آنحضرت وارد شد. وقتي روياروي آنحضرت نشست، حضرت رسول
 حمد و ثناي الهي به جاي آوردند، و آنگاه گفتند: -عليه وسلم

 اهللا؟) ىله سوإاالاهللا؟ فهل تعلم من  (ما يفرک؟ أيفرک أن تقول ال اله
مگر خدايي االاهللا؟!  الهگريزي كه بگويي ال گريزاند؟ آيا از اين مي چه چيز تو را مي«

 »داري؟! همتا سراغ بجز خداي يكتاي بي
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مدتي با او سخن  -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم عدي گفت: نه! آنگاه حضرت رسول
 گفتند، و سپس فرمودند:

 کرب من اهللا؟)أاکرب؛ فهل تعلم شيئاً  اهللا  (إمنا تفر أن يقال
مگر كسي يا چيزي را بزرگتر از خداي اكبر!  گريزي كه بگويي اهللا حتما از اين مي«

 »همتا سراغ داري؟! يكتاي بي
 گفت: نه! فرمودند:

 (فإن اليهود مغضوب عليهم وإن النصارى ضالون).
 »اند! بنابراين، يهوديان مشمول غضب خداي يكتايند، و مسيحيان گمراهان«

 عدي گفت: حال كه چنين است، من حنيف و مسلمانم! آثار شادماني در چهرة
آشكار گرديد، و دستور دادند كه نزد مردي از انصار به  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول

 سر برَد، و صبح و شام به نزد آنحضرت بيايد
695F

1. 
وقتي عدي را  -صلى اهللا عليه وسلم- * بنا به روايت ابن اسحاق از عدي، پيامبراكرم

 در برابرشان در خانة خودشان نشانيدند، به او گفتند: 

696F(ايه يا عدي بن حامت! امل تکن رکوسياً؟)

٢. 
697Fواگذار، اي عدي پسر حاتم! مگر تو ركوسي«

 »نبودي؟! 3
 گويد: گفتم: چرا! فرمودند:

 (أو مل تکن تسري يف قومک باملرباع؟)
تاختي و يك چهارم اموال به  ات به اين سوي و آن سوي نمي مگر همراه قوم قبيله«

 »گرفتي؟! دست آمده را نمي
 گفتم: چرا! فرمودند: گويد:

                                           
 .205، ص 2د، ج زاد المعا -1

 آييني ميانه آيين مسيحيان و آيين صائبان بوده است.» ركوسي« -2

 .581، ص 2ج  هشام، سيرةابن -3
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 (فإن ذلک مل حيلّ لک يف دينک)
 »اما اين كار به حكم دين تو براي تو روا نبود!؟«

مرسل است، و  گويد: گفتم: آري بخدا! گويد: و با اين ترتيب دانستم كه وي نبي

 داند داند، مي چيزهايي را كه هيچكس نمي
698F

1. 

: (يا عدي، أسلم به او گفتند -عليه وسلمصلى اهللا - اكرم * بنا به روايت امام احمد، نبي

: اي عدي، اسالم بياور تا به سالمت بماني! من گفتم: من خود ديندار هستم! گفتند تسلم)

من از خود تو به دين تو آشناترم! گفتم: شما از خود من به دين من (أنا أعلم بدينک منک) 
آري: مگر تو از  اع قومک؟)(نعم! ألست من الرکوسية وأنت تأکل مربآشناتريد؟! گفتند: 

گيري و  ات سهم يك چهارم مي ركوسيان نيستي؟ و در عين حال، از قوم و قبيله
اين كار از نظر دين تو براي تو  (فإن هذا ال حيل يف دينک) فرمودند:گفتم: چرا! » خوري؟ مي

 ادم!هاي ايشان تن در د روا نيست! گويد: همينكه ايشان چنين فرمودند، من به همة گفته
صلى اهللا - اكرم كند كه گفت: در آن اثنا كه ما نزد نبي * بخاري از عدي روايت مي

بوديم، مردي نزد آنحضرت آمد و از تنگدستي به آنحضرت شكوه و گاليه  -عليه وسلم
 كرد. ديگري نزد آنحضرت آمد و از راهزنان نزد ايشان شكايت كرد. فرمودند:

الت بک حياة فلترين الظعينة ترحتل من احلرية حىت تطوف (يا عدي، هل رأيت احلرية؟ فان ط
، ولئن طالت بک حياة ىاهللا؛ ولئن طالت بک حياة لتفتحن کنوز کسر بالکعبة الختاف أحداً إال

 نه...).حداً يقبله مأو فضة و يطلب من يقبله فال جيد ألترين الرجل خيرج ملء کفّه من ذهب 
عمرت كفاف بدهد، خواهي ديد كه يك زن تنها  اي؟ اگر اي عدي، آيا حيره را ديده«

از حيره كوچ كند و بيايد و كعبه را طواف كند، و در اين راه پرخطر و مسافت طوالني از 
هاي خسروان  ها و دفينه احدي بجز خداوند نترسد؛ و نيز اگر عمرت كفاف بدهد، گنجينه
د كه مردي با دست پر ايران گشوده خواهد شد؛ و نيز اگر عمرت كفاف بدهد، خواهي دي

از طال و نقره اين سوي و آن سوي به دنبال كسي بگردد كه آن زر و سيم را از او بپذيرد، 
                                           

 .278، 257، ص 4مسند االمام احمد، ج  -1
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 »و كسي را نيابد كه آن اموال را از او بگيرد!...
عدي گويد: من آن زن تنها را ديدم كه از حيره كوچ كرد و براي طواف كعبه آمد و 

ها و  هراس نداشت؛ در جمع كساني كه گنجينهدر راه از احدي جز خداوند خوف و 
م؛ و اگر عمر شما كفاف بدهد، آن مورد هاي خسرو پسر هرمز را گشودند نيز بود دفينه

گفتند خواهيد ديد كه شخصي  -صلى اهللا عليه وسلم- ديگر را هم كه پيامبراكرم ابوالقاسم
 باشد از او بگيرد!يك مشت پر از زر و سيم را اين سوي و آن سوي بگرداند و كسي ن

699F
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 :فصل چهاردهم
 غزوة تَبوك

 انگيزة وقوع جنگ
فتح مكّه براي هميشه فيصلة ميان حقّ و باطل گرديد، و پس از فتح مكه ديگر مجالي 

هاي قوم عرب در ارتباط با رسالت پيامبر اسالم باقي نماند.  زني براي ترديدها و گمان
نكه در فصل بعدي خواهيم ديد، و آمار مسير گردش ايام بكلي عوض شد، و چنا

بودند گواه اين  -صلى اهللا عليه وسلم- الوداع همراه پيامبراكرم مسلماناني كه در سفر حجه
ها و  دشواريشدند.  مطلب است. مردم پيوسته فوج فوج به دين خدا وارد مي

رزار، اينك هاي داخلي به پايان رسيده بود، و مسلمانان، آسوده از درگيري و كا گرفتاري
اما، از سوي ديگر، توانستند به ترويج شريعت الهي و گسترش دعوت اسالم بپردازند.  مي

يك ارتش عظيم و توانمند بدون هيچ دليل و مجوزي همچنان درصدد تعرّض به 
مسلمانان بود، و همين مسئله باعث گرديد كه غزوة تبوك در سال نهم هجرت به وقوع 

 بپيوندد.
ترين نيروي نظامي و رزمي در آن روزگار و در سراسر جهان بود. در ارتش روم، بزرگ

صلى - خدا هاي پيشين ديديم كه روميان تعرض به مسلمانان را با كشتن سفير رسول فصل
حارث بن عمير اَزدي به دست شُرحبيل بن عمرو غَساني، در حالي كه  -اهللا عليه وسلم

براي فرمانرواي بصري بود، آغاز  -وسلم صلى اهللا عليه- اكرم حامل نامة حضرت رسول
نيز، به دنبال اين رويداد، سرية زيدبن حارثه را  -صلى اهللا عليه وسلم- كردند. نبي اكرم

اعزام فرمودند كه با روميان در محلّ موته درگيري سختي پيدا كردند، اما موفق نشدند از 
باز ستانند، هرچند در افكار  آن ستمكاران سركش و خودخواه، انتقام خون سفير اسالم را

 عمومي و روحية اقوام دور و نزديك عرب، سخت تأثيرگذار گرديد. 
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توانست از آن تأثير شگرف كه جنگ موته به نفع مسلمانان  قيصر روم نيز هرگز نمي
كند، و اين مسئله را به نظر  در اعماق جان و انديشة اعراب برجاي نهاده بود، صرف

ارد كه پس از نبرد موته طوايف و قبايل عرب يكي پس از ديگري سادگي از نظر دور بد
كوشيدند از قيصر روم مستقل گردند، و به مسلمانان بپيوندد، و با آنان دمساز شوند.  مي

شد،  كرد، و گام به گام به مرزهاي روم نزديك مي اين، خطري بود كه روميان را تهديد مي
اين داد.  سايه، بودند، در مخاطرة جدي قرار ميو حدود و ثغور شامات را كه با اعراب هم

بود كه قيصر روم، از پاي درآوردن مسلمانان را، پيش از آنكه بصورت يك خطر بزرگ و 
غيرقابل پيشگيري و برابري درآيند، و پيش از آنكه توان و نفوذ مسلمين در مناطق 

برانگيزاند، بطور داري را  هاي دامنه ها و شورش نشين مجاور سرزمين روم آشوب عرب
 جدي در دستور كار خويش قرار داده بود.

ها، قيصر روم نگذاشت بيش از يكسال بر نبرد موته  نظر به اين مصلحت سنجي
بگذرد، و لشكري مركّب از سپاهيان روم و جنگجويان عرب وابسته به روميان، از آل 

 ماده گرديد.ساز آ يك جنگ خونين سرنوشتو براي  غسان و ديگران، آرايش داد،

 آمادگي روميان و غسانيان براي كارزار با مسلمانان
رسيد كه روميان براي اقدام به يك نبرد  به طور جسته و گريخته، پياپي به مدينه خبر مي

مسلمانان هر زمان در بيم و هراس به سر اند.  تعيين كننده بر عليه مسلمانان آماده شده
پنداشتند كه روميان حمله  رسيد، مي گوششان مي بردند، و هر صداي غيرعادي كه به مي

اند. اين حالت و وضعيت را از ماجرايي كه براي عمربن خطاب روي داده است، به   كرده
 توان دريافت. وضوح مي

به مدت يك ماه با  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا در همين سال نهم هجرت، رسول
اي كه به  وري گزيدند، و در نيم غرفهسوگند از همسرانشان جدا شدند و از همگي آنان د

ان اختصاص داشت، كُنج عزلت گزيدند. صحابه در آغاز كار از حقيقت امر باخبر ايش
همسرانشان را  -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم نشدند، و گمان كردند كه حضرت رسول
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ت سايه اند، و از اين بابت، نگراني و اندوه و پريشاني بر اذهان ياران آنحضر طالق داده
 افكند.

: دوستي از انصار داشتم كه گويد -كند كه اين ماجرا را گزارش مي -عمربن خطاب
آورد، و در هر موردي نيز كه او  داشتم، براي من خبر مي هرگاه در جايي حضور نمي

اش، هر دو در باال  عمر با آن دوست انصاريبردم.  داشت، من براي او خبر مي حضور نمي
گويد: آمدند.  مي -صلى اهللا عليه وسلم- ودند، و متناوباً نزد پيامبراكرمدست مدينه ساكن ب

غسان كه گفته بودند، قصد حمله به ما را دارد،  در آن ايام، ما از بابت يكي از پادشاهان آل
ناگهان ديدم كه برديم، و تمامي فكر و ذكر ما را گرفته بود.  در بيم و هراس به سر مي

باز كن! گفتم: گويد: باز كن!  كند و مي الباب مي يده و دقدوست انصاري من سر رس
از  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا اند؟! گفت: نه، از آن هم بدتر!؟ رسول  ها حمله كرده غساني

700Fاند!... همسرانشان جدايي اختيار كرده

1 
كرديم دربارة اينكه  به روايت ديگر، عمربن خطّاب گويد: مدتي بود گفتگو مي

دوست من روزي كه نوبت او  بينند!؟ براي نبرد با ما سازوبرگ جنگي تدارك ميغسانيان 
بود، پاسي از شب گذشته بازگشت، و درِ خانة مرا به شدت كوبيد و گفت: خوابيده 

اي بزرگ به وقوع  است؟! به وحشت افتادم، از خانه درآمدم و به نزد او رفتم. گفت: حادثه
گفت: نه، از آن هم اند؟!  آمده ها چيست؟ غساني گفتم: آن حادثة بزرگپيوسته است! 

 د!...ان همسرانشان را طالق داده -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول دارتر!؟ تر و دامنه بزرگ

701F

2 
اش، نمايانگر آن است كه تا  اين ماجراي گفتگوي عمربن خطاب با آن دوست انصاري

موقعيت دشواري به  ين نظر در چهاند، و از ا چه اندازه از سوي روميان در مخاطره بوده

                                           
 .730، ص 2صحيح البخاري، ج  -1

 .334، ص 1خاري، ج صحيح الب -2
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اند!؟ عملكرد منافقان نيز به هنگام رسيدن خبر آمادگي رزمي روميان به مدينه  برده سر مي
 -صلى اهللا عليه وسلم- خدا ديدند رسول گرديد. منافقان، به رغم آنكه مي مزيد بر علت مي

جهان بيم و هراس  اند، و از هيچ قدرت و شوكتي در سراسر پيروز شدهها  در همة ميدان
دارند؛ به رغم   ندارند، و هر مانع و رادعي را نيز كه بر سر ايشان قرار گيرد، از ميان برمي

چشم داشتند، و پيوسته  يشان پنهان ميها منافقان آرزو داشتند كه آنچه در سينههمة اينها، 
ا كند؛ و انتظار رسيدن مصبت و دردسري براي اسالم و مسلمين بودند، روزي تحقّق پيد

ديدند، يك آشيانة توطئه و نيرنگ در  چون تحقّق يافتن آمال و آرزوهايشان را نزديك مي
تأسيس كردند. منافقان اين مسجد را به عنوان  -مسجد ضرار باشدكه همان  -قالب مسجد

افروزان  انگيزي ميان مسلمانان، و كمينگاهي براي آتش پايگاهي براي دين ستيزي و تفرقه
پيشنهاد  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا يه خدا و رسول پديد آوردند، و به رسولجنگ برعل

كردند كه در مسجد ضرار نماز بگزارند، و مقصودشان از اين پشنهاد آن بود كه مسلمانان 
هايي بر عليه آنان  ها و دسيسه را بفريبند، و مسلمانان درنيابند كه در اين مسجد چه توطئه

 به كساني كه به اين مسجد آمد و شد دارند حساس نشوند، و در جريان است، و نسبت
جد براي منافقان ساكن مدينه و رفقايشان در بيرون مدينه به صورت درنتيجه اين مس

نمازگزاردن در آن  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا اما، رسولاي امن و امان دربيايد.  آشيانه
دند، و اشتغال به تهية ساز و برگ مسجد را موكول به بازگشت از غزوة تبوك گرداني

جنگ را بهانه كردند. به اين ترتيب، منافقان به مقصودشان نرسيدند، و خداوند رسوايشان 
پس از بازگشت از جنگ  -صلى اهللا عليه وسلم- داخ گردانيد، تا آنكه سرانجام، رسول

 تبوك اقدام به ويرانسازي آن كردند، و هرگز در آن نماز نگزاردند.

 هاي ويژه بحران جنگ گزارش
از شنيدند.  بردند و پيوسته اين اخبار را مي مسلمانان در اين اوضاع و احوال به سر مي

آوردند، باخبر شدند كه  سوي ديگر به واسطة نبطيان كه از شام روغن زيتون به مدينه مي
 حد و حصري را متشكّل از چهل هزار مرد جنگي تدارك ديده است لشكر بيهراكليتوس 
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و فرماندهي آن را به يكي از سران روميان سپرده، و قبايل لَخم و جذام و ديگر قبايل 
مسيحي عرب را بسيج كرده، و طليعة لشكر روميان و غسانيان به ناحية بلقاء رسيده است، 

 و با اين ترتيب، مسلمانان با خطر بزرگي روياروي گرديدند.
ه فصل سرماي سخت فرارسيده بود، و شد، اين بود ك اي كه مزيد بر علت مي نكته

بردند، و حيوانات سواري و باركش به اندازة  محصولي رنج مي مردم از تنگدستي و كم
ها بر سر درختان رسيده بود، و مردم دوست  از سوي ديگر ميوهكافي در اختيار نداشتند. 

همة اينها از هاي درختانشان خوش بگذرانند.  داشتند زير ساية درختان با خوردن ميوه
 گذشته، مسافت بسيار طوالني بود، و راه پر نشيب و فراز و دشواري را پيش روي داشتند.

 تصميم قاطعانة پيامبر
اوضاع و شرايط و تحوالت  -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم با اين همه، حضرت رسول

ين آنحضرت چننظر داشتند.  تر از ديگران تحت تر و حكيمانه جاري را با نگاهي دقيق
اي در كار نبرد با روميان  يدند كه اگر در چنين اوضاع و احوال تعيين كنندهانديش مي

سستي و كاهلي به خرج دهند، و بگذارند سپاهيان روم در مناطقي كه تحت سيطره و 
ور گردند، بدترين  نفوذ اسالم قرار دارند، به تاخت و تاز بپردازند، و بسوي مدينه حمله

اسالم و آوازة نظامي مسلمانان به دنبال خواهد داشت. جاهليت  را بر دعوتآثار سوء 
كشد،  هايش را مي عرب كه پس از دريافت آن ضربت كمرشكن در حنين، واپسين نفس

، و منافقان كه همواره چشم انتظار مصيبت و دردسر براي بار ديگر زنده خواهد شد
اند؛ از پشت بر  وم در ارتباطاند، و به واسطة ابوعامر فاسق با فرمانرواي ر مسلمانان

مسلمانان خنجر خواهند زد، و همزمان، روميان نيز مسلمانان را مورد حمله شديد خويش 
دهند؛ و با اين ترتيب، بسياري از زحماتي كه آنحضرت و يارانشان در جهت   قرار مي

ا هايي كه ب ثمر، و آنهمه امتيازات و پيروزي اند، بي گسترش و ترويج اسالم كشيده
اند، همة آن  هاي نظامي پياپي و پيگير به دست آورده هاي خونين و فعاليت جنگ

 اثر خواهد گرديد. حاصل و بي دستاوردها بي
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يافتند، و به همين جهت، با وجود  پيامبر بزرگ اسالم، همة اين مسائل را بخوبي درمي
از را از سوي س امان و سرنوشت ها، تصميم گرفتند كه جنگي بي ها و سختي همة دشواري

لشكريان اسالم بر عليه روميان در داخل مرزهاي خودشان بر آنان تحميل كنند، و به آنان 
 مهلت ندهند كه به قلمرو اسالم بتازند.

 اعالن جنگ با روميان
تصميم خودشان را گرفتند، به يارانشان اعالم  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا وقتي رسول

هايي را بسوي قبايل عرب و اهل مكه  آماده شوند، و پيك كردند كه براي نبرد با روميان
آمد كه  به ندرت پيش ميفرستادند، و از آنان خواستار نيروهاي كمكي و پشتيباني شدند. 

آهنگ جنگ داشته باشند، به توريه نپردازند، و به  -صلى اهللا عليه وسلم- وقتي پيامبراكرم
نگذارند؛ اما، اين بار، نظر به حساسيت  اي ديگر مسئله را با مسلمانان در ميان گونه

را اوضاع، و شدت بحران، صريحاً اعالم فرمودند كه قصد عزيمت به جنگ با روميان 
دارند، و عده و عده و موقعيت سپاه دشمن را براي مردم توضيح دادند، تا به طور كامل 

مسلمانان را به  -يه وسلمصلى اهللا عل- براي جنگيدن با روميان آماده شوند. پيغمبر اكرم
مسلمانان را كردند، و همزمان بخشي از سورة برائت نيز نازل گرديد، و  جهاد تشويق مي

صلى اهللا - خدا براي درگيري و كارزار با كفار برانگيخت و ترغيب كرد. همچنين، رسول
فرمودند كه در راه خدا بذل مال كنند، و از  مسلمانان را ترغيب مي -عليه وسلم

 هاي مورد عالقة خودشان بخاطر خدا بگذرند. راييدا

 سبقت گرفتن مسلمانان بر يكديگر
را شنيدند كه آنان را به  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا مسلمانان، همينكه صداي رسول

خواندند، در جهت امتثال امر آنحضرت بر يكديگر سبقت گرفتند  كارزار با روميان فرامي
طوايف تهيه و تدارك سازوبرگ جنگ پرداختند، و قبايل و تر به  تمام عت هرچهرو با س

عرب از هر سمت و سوي به مدينه سرازير شدند، و هيچيك از آحاد مسلمانان راضي 
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اي كوردل و بيماردل، و نيز به استثناي سه تن از  نشد كه از اين جنگ جابماند؛ مگر عده
- تنگدستان نزد پيامبراكرم ؛ حتي مستمندان و -صلى اهللا عليه وسلم- خدا ياران رسول

كردند كه آنان را به جنگ اعزام  آمدند و از ايشان درخواست مي مي -صلى اهللا عليه وسلم
كنند و مركب و سازوبرگ جنگي در اختيارشان قرار دهند، و وقتي كه آنحضرت در پاسخ 

دهم!؟ من مركبي ندارم كه در اختيار شما قرار ب )محلکم عليه!أجد ما أال (گفتند:  مي
پاشيد كه چرا چيزي  چشمانشان ميگشتند، در حالي كه از شدت اندوه، اشك از  بازمي

702Fندارند در راه خدا انفاق كنند؟!

1 
اهللا بر يكديگر سبقت  سبيل همچنين، مسلمانان در بذل مال و دادن صدقات و انفاق في

گ كامل، و چنانكه عثمان كارواني را كه مشتمل بر دويست شتر با سازوبرگرفتند.  مي
دويست اوقيه نقره بود و براي تجارت به شام آماده كرده بود، در راه خدا صدقه داد. پس 
از آن يكصد شتر ديگر را با سازوبرگ كامل صدقه داد. آنگاه يكهزار دينار طال آورد و بر 

 -صلى اهللا عليه وسلم- خدا نثار كرد. رسول -صلى اهللا عليه وسلم- خدا گريبان رسول
(ما ضر عثمان ما  گفتند: انداختند و مي اي طال را با دستان مباركشان باال و پايين ميديناره

703Fعمل بعد اليوم)

از پس امروز، عثمان هر عملي را كه مرتكب بشود به او زيان نخواهد  .2
رسانيد! عالوه بر اينها، باز هم صدقه داد و صدقه داد، تا جايي كه ميزان صدقات وي بر 

 اسب، گذشته از زر و سيم، بالغ گرديد. نهصد شتر و يكصد
كه چهار  -اش را عبدالرحمان بن عوف دويست اوقيه نقره آورد. ابوبكر تمامي دارايي

خدا چيزي ننهاد، و او  اش جز خدا و رسول آورد، و براي خانواده -هزار درهم بود
الغ قابل عباس مباش را داد.  يعمر نصف داراياش را آورد.  نخستين كسي بود كه صدقه

توجهي صدقه داد. طلحه و سعدبن عباده و محمدبن مسلمه نيز هر يك مبالغي صدقه 
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قاتشان را آوردند و صددادند. عاصم بن عدي نود وسق خرما آورد. ديگران نيز كم و زياد 
نثار كردند، تا جايي كه بعضي از مسلمانان به اندازة يك مد طعام يا دو مد طعام صدقه 

را بيش از آن در توانشان نبود. زنان نيز تا آنجا كه توانستند زيورآالت و دادند؛ زي
صلى اهللا عليه - خدا هايشان را نزد رسول ها و انگشتري ها و گوشواره دستبندها و خلخال

 فرستادند و نثار كردند. -وسلم
 باري، هيچكس به بخل و امساك نگراييد، مگر منافقان كه داوطلبي مسلمانان را بخاطر

چيزي در هايشان و اعالم داوطلبي مسلماناني را كه جز نيروي كارشان  بذل اموال و دارايي
 گرفتند كردند، و آنان را به باد مسخره مي اختيار نداشتند، سرزنش و نكوهش مي

704F

1. 

 حركت سپاه اسالم بسوي تبوك
 -مصلى اهللا عليه وسل- خدا لشكر اسالم به اين ترتيب مجهز و مهيا گرديد. رسول

در مدينه كارگزار خويش  -و به قولي، سباع بن عرفُطه را -محمدبن مسلمة انصاري را
بن ابيطالب را براي رسيدگي به خانوادة خودشان جانشين خويش  گردانيدند، و علي

منافقان وي را به باد سرزنش گردانيدند، و به او امر كردند كه با آنان در مدينه اقامت كند. 
پيوست.  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا از مدينه خارج شد، و به رسول گرفتند. او نيز

 آنحضرت وي را به مدينه بازگردانيدند و گفتند:
 (أال ترضى أن تکون مين مبنـزلة هارون من موسى؟ إال أنه ال نيب بعدي؟)

پسندي كه منزلت تو نسبت به من، منزلت هارون نسبت به موسي باشد؟ البته جز  نمي«
 »از من پيامبري نخواهد بود!؟ اينكه پس

روز پنجشنبه به قصد تبوك آهنگ شمال كردند.  -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا
تاكنون مسلمانان هرگز چنين هزار رزمنده بود.  لشكر اسالم بسيار بزرگ، و متشكل از سي

مانان هايشان، مسل سپاهي نياراسته بودند. اما، به رغم آن همه بذل اموال و نثار دارايي
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نتوانسته بودند اين لشكر را به طور كامل مجهز گردانند، و از جهت توشة راه و مركب 
اي كه هر هجده مرد تنها يك شتر در  سواري، لشكر اسالم بسيار در تنگنا بود، به گونه

آنقدر از برگ درختان تغذيه كرده بودند شدند.  اختيار داشتند كه به نوبت بر آن سوار مي
ن آماس كرده بود، و با وجود آنكه تعداد شترانشان در حد كفايت نبود، هايشا كه لب

بكشند، تا بتوانند آبهاي موجود در شكمبة آنها را ناگزير شدند تعدادي از اشترانشان را 
 اند. ناميده» جيش العسره«بنوشند؛ به همين جهت، سپاه اسالم را در غزوة تبوك 

يعني وادي القُري، سرزمين قوم  -از وادي حجرسپاهيان اسالم، در مسير غزوة تبوك، 
تراشيدند و بناهاي سنگي  بريدند و مي هاي عظيم را مي ثمود، كه در آن وادي صخره

رزمندگان مسلمان از چاهي كه در آن وادي بود آب برداشتند. وقتي ساختند، گذشتند.  مي
ب اين چاه ننوشيد، و از فرمودند: از آ -صلى اهللا عليه وسلم- خدا از آنجا دور شد، رسول

ايد علوفه  آن براي نماز وضو نسازيد، و خميرهايي را كه با اين آب درست كرده
آنگاه به مسلمانان دستور دادند از چاهي كه ناقة اشترانشان گردانيد و به آنها لب نزنيد! 

 خورده است آب بردارند. از آن آب مي -عليه السالم- صالح
اند كه گفت: وقتي  سلم از ابن عمر روايت كرده* در صحيح بخاري و صحيح م

 گذشتند، فرمودند: از وادي حجر مي -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم نبي
 (ال تدخلوا مساکن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبکم ما أصام إال أن تکونوا باکني).

ن اند وارد نشويد، مبادا كه آ هاي كساني كه بر خويشتن ستم روا داشته به خانه«
ها كه به آنان رسيده است شما را نيز برسد؛ مگر آنكه در حال گريستن داخل  عذاب
 »شويد!

705Fآنگاه سرشان را با پارچه پيچيدند و به سرعت تاختند، تا از آن وادي بيرون شدند

1. 
صلى - خدا در بين راه، نياز سپاهيان به آب شدت گرفت. ناگزير شكايت به نزد رسول
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. آنحضرت در پيشگاه خداوند دست به دعا برداشتند، و خداوند بردند -اهللا عليه وسلم
سبحان آنچنان باراني نازل فرمود كه همة مردم سيراب شدند، و به قدر نيازشان نيز آب 

 برداشتند.
خطاب به  -صلى اهللا عليه وسلم- وقتي به نزديكي تبوك رسيدند، پيامبراكرم

 رزمندگان فرمودند:
هللا تعاىل عني تبوک، وإنکم لن تأتوها حىت يضحي النهار، فمن جاءها (إنکم ستأتون غداً إن شاءا

 فال ميس من مائها شيئاً حىت آيت).
رسيد، وقتي كه شما به آن چشمه  شما فردا انشاءاهللا تعالي به پاي چشمه تبوك مي«

هركس به اين چشمه رسيد، نبايد به برسيد، هنگام چاشت و نزديك نيمروز خواهد بود. 
 »بزند تا من سر برسم! آب آن دست

معاذ گويد: وقتي بر سر آن چشمه رسيديم، پيش از ما دو تن ديگر به آنجا رسيده 
از  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا بودند، و از چشمة تبوك اندكي آب روان شده بود. رسول

صلى اهللا عليه - آن دو پرسيدند: به آب اين چشمه دست زديد؟ گفتند: آري! پيامبراكرم
آنگاه از آب چشمه با دستانشان قطره خواست به ايشان گفتند.  نيز آنچه خدا مي -وسلم

قطره جمع كردند تا قدري آب فراهم آمد. با آن آب دست و صورتشان را شستند، و آن 
آب را به چشمه بازگردانيدند؛ آب فراواني از چشمه جوشيدن گرفت، و مردم هر اندازه 

به  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا ند. پس از آن، رسولكه خواستند از آن چشمه آب برگرفت
 معاذ گفتند:

 .706F١»(يوشک يا معاذ إن طالت بک حياة أن ترى ما هاهنا قد مليء جناناً

طولي نخواهد كشيد كه اگر عمرت كفاف بدهد، ببيني اين اطراف پر از باغ و بستان «
 .»باشد

- اختالف روايات، رسول خدانيز، در بين راه، يا وقتي كه به تبوك رسيدند، بنا به 
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وزد؛ احدي از شما از جاي  فرمودند: امشب باد تُندي بر شما مي -صلى اهللا عليه وسلم
آن شب، باد تندي خويش برنخيزد، و هر كس كه شتري دارد زانو بند آن را محكم ببندد! 

، و وزيدن گرفت. مردي از ميان سپاهيان از جاي خويش برخاست، و باد او را با خود برد
 بر كوههاي طيي درافكند.
در بين راه چنان بود كه نماز ظهر را با  -صلى اهللا عليه وسلم- شيوة كار پيامبراكرم

گاه به صورت جمع تقديم، و گاه به صورت  -نماز عصر و نماز مغرب را با نماز عشا
 گزاردند. يكجا مي -جمع تأخير

 لشكر اسالم در تبوك
د آمدند، و در آنجا اردو زدند، و براي رويارويي با سپاهيان اسالم در محل تبوك فرو

نيز در ميان آنان به ايراد خطابه  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا دشمن آماده شدند. رسول
اي بليغ خواندند كه در اثناي آن جوامع كَلم و كلمات جامع آوردند، و  پرداختند، و خطبه

ر و انذار كردند، و مژده و بشارت مردم را به خير دنيا و آخرت فراخواندند، و تحذي
ها و  دادند، و با اين ترتيب، روحية آنان را باال بردند، و بر معرفتشان افزودند، و كاستي

توشه و مواد غذايي و اسلحه و آذوقه و مركب و غيره  هايي را كه از بابت كمي ره نارسايي
پيمانان ايشان وقتي خبر  از سوي ديگر، روميان و هم داشتند، براي ايشان جبران كردند.

را شنيدند، ترس بر وجودشان مستولي  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا لشكركشي رسول
گرديد، و جرأت نكردند پيش بيايند يا با سپاهيان اسالم روبرو بشوند. اين بود كه در 
داخل مرزهاي خودشان به اين سوي و آن سوي پراكنده و متفرق شدند، و اين رويداد 

ثير را بر شهرت و آوازة قدرت نظامي و رزمي مسلمانان در داخل عربستان و نيز بهترين تأ
در مناطق دوردست برجاي نهاد، و مسلمانان امتيازات سياسي بزرگ و ارزشمندي را 
كسب كردند، كه شايد در صورتي كه لشكريان دو طرف با يكديگر برخورد كرده بودند، 

 يافتند. به اين امتيازات دست نمي
آمد، و به ايشان  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا ه بن رؤبه، فرمانرواي اَيله نزد رسوليحنّ
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جزيه پرداخت. اهالي جرباء و اهالي اَذرح نيز نزد آنحضرت آمدند، و به ايشان جزيه 
برايشان دستخطي نگاشتند كه آنان نزد  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا پرداختند، و رسول

- ميغاء در ازاي يك چهارم محصول ميوة آن منطقه با پيامبراكرم خود نگاه دارند. اهالي
 مصالحه كردند -صلى اهللا عليه وسلم

707F

1. 
براي فرمانرواي اَيله دستخطي به اين مضمون  -صلى اهللا عليه وسلم- پيامبر اكرم

 نوشتند:
أيلة واهل اهللا ليحنة بن رؤبة  (بسم اهللا الرمحن الرحيم. هذه أمنة من اهللا وحممد النيب رسول

وسفنهم وسيارام يف الرب والبحر. هلم ذمة اهللا وذمة حممد النيب ومن کان معه من أهل الشام وأهل 
البحر، فمن أحدث منهم حدثاً فإنه ال حيول ماله دون نفسه، وإنه طيب ملن أخذه من الناس، وإنه ال 

 حيل أن مينعوا ماء يردونه، وال طريقا يريدونه من بر أو حبر).
اي است از سوي خداي يكتا و محمد  نامه م خداوند بخشنده مهربان. اين امانبنا«

هايشان در  و كاروانها  و كشتي پيامبر، فرستاده خدا، براي يحنة بن رؤبه و اهالي اَيله
همگي آنان در پناه خدا و در پناه محمد پيامبر هستند، و نيز همراهان وي خشكي و دريا. 

ر دريا. از ميان ايشان هركس مرتكب خطايي بشود، اموال او از اهل شام و ساكنان جزاي
مانع مجازات وي نخواهد بود، در عين آنكه آن اموال براي هر كس كه از او بگيرد حالل 
خواهد بود. همچنين، روا نيست كه از هر آبي كه بخواهند از آن بنوشند، و هر راهي كه 

 »ته شوند!در خشكي و دريا بخواهند آمد و شد كنند، بازداش
خالدبن وليد را بسوي اُكَيدر فرمانرواي دومه  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول

(إنک  الجندل اعزام فرمودند، و چهارصد و بيست سوار همراه او كردند، و به او گفتند:

خالد به روي، در حال شكار گاو وحشي است!  وقتي به سراغ وي مي )ستجده يصيد البقر
تا به محل سكونت او رسيد. هنگامي كه قلعة وي در ديدرس او قرار راه افتاد و رفت 

اُكيدر از كوبيد.  هايش بر درِ قصر مي گرفت، يك گاو وحشي پديدار گرديد كه با شاخ
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قصر بيرون آمد تا آن گاو را شكار كند. شب مهتابي بود. خالد با جمع سوارانش بر سر او 
برد.  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا زد رسولريختند، و خالد او را دستگير كرد و به ن

آنحضرت نيز حاضر شدند كه خون وي را نريزند، و با او بر سر دو هزار شتر و هشتصد 
اسب و چهارصد زره و چهارصد نيزه مصالحه كردند، و او به پرداخت جزيه اقرار كرد، و 

الجندل و تبوك و اَيله و  ههمانند يحنَّه در ارتباط با دوم -صلى اهللا عليه وسلم- پيامبر اكرم
 تَيماء با او به مصالحه رفتار كردند.

كردند، به يقين دريافتند  بر اثر اين پيروزي، آن قبايل عرب كه به سود روميان كار مي
كه دوران اعتمادشان به سروران پيشين ايشان سپري شده است، و به سود مسلمانان تغيير 

لت اسالمي گسترش فراوان يافت، و عمالً با جهت دادند، و با اين ترتيب، قلمرو دو
روميان مرزهاي مشترك پيدا كرد، و مزدوران روميان تا حدود زيادي سزاي كار خويش را 

 ديدند.

 بازگشت به مدينه
لشكريان اسالم، مظفّر و منصور، از تبوك بازگشتند. با هيچ دردسر و كارزاري مواجه 

و درگيري با كفّار معاف فرمود. در مسير  نشدند، و خداوند مسلمانان را از كارزار
اي دوازده تن از منافقان در پي آن برآمدند كه حضرت  بازگشت از تبوك، بر سر گردنه

را به قتل برسانند. شرح ماجرا چنين بود كه به هنگام  -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم رسول
ن را بر دوش گرفته بود، گذشتن از اين گردنه، عمار همراه آنحضرت بودو زمام ناقة ايشا

راند، و ديگر سپاهيان از پايين بيابان در حركت  و حذيفه بن يمان شتر آنحضرت را مي
صلى اهللا - خدا آن منافقان نيز فرصت را غنيمت دانستند، و در همان اثنا كه رسولبودند. 

ماعت را دادند، صداي پاي آن ج با دو تن همراهانشان به مسير خود ادامه مي -عليه وسلم
صلى اهللا عليه - پشت سرشان شنيدند كه نقاب بر چهره افكنده بودند، و بر سر پيامبراكرم

ريختند. آنحضرت حذيفه را مأمور كردند كه شرّ آنان را دفع كند. او نيز با زوبيني  -وسلم
خداوند آنان را به وحشت انداخت، و هايشان زد.  كه همراه داشت بر صورت مركب
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- خدا شان ناپديد شدند. رسول ه فرار گذاشتند و رفتند و در ميان جمعيتشتابان پاي ب
نام اين افراد را بازگفتند، و قصد آنان را فاش كردند، و به همين  -صلى اهللا عليه وسلم

در ارتباط با همين داستان است كه ناميدند.  مي» اهللا صاحب سرّ رسول«جهت، حذيفه را 
 فرمايد: خداوند متعال مي

﴿         ﴾ ] :۷۴التوبه.[ 

 »و ايشان در پي انجام كاري برآمدند كه هرگز به آن دست نيافتند.«
نمايان گرديد،  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا هاي مدينه از دور درنظر رسول وقتي نشانه

 گفتند: 
 (هذه طابة، و هذا أحد، جبل حيبنا وحنبه).

 »ست اُحد، كوهي كه ما را دوست دارد و ما دوستش داريم!اين است طابه، و اين ا«
به  -صلى اهللا عليه وسلم- از گوشه و كنار به گوش همة مردم رسيد كه پيامبر اكرم

زنان و كودكان و كنيزكان از شهر خارج شدند، و با گرمي فراوان از گردند.  مدينه بازمي
 گفتند: لشكر اسالم استقبال كردند و مي

ــات ا  ــن ثني ــوداعم  ل
ــا هللا داع  ــا دعــ 708Fمــ

١ 
 

ــا   ــدر علين ــع الب  طل
ــا  ــکر علين ــب الش  وج

 
از تبوك و ورود آن حضرت به  -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم بازگشت حضرت رسول

 در ماه رجب سال نهم هجرت روي داد -پس از يك غيبت نسبتاً طوالني -مدينه
709F

2. 

                                           
آورديم. به نظر ابن قيم اين مراسم استقبال  -صلى اهللا عليه وسلم- چنانكه در گزارش ورود پيامبراكرم -1

 مربوط به اين سفر بوده است (ترجمه فارسي ابيات نيز همانجا گذشت.م).

كه بازگشت آنحضرت در ماه رمضان بوده است؛  گويد حقّ مطلب هم همين است، نه آنچه ابن اسحاق مي -2

دومين پنجشنبه ماه رجب عازم  -صلى اهللا عليه وسلم- زيرا، الزمه گزارش وي آن است كه پيامبراكرم
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، بيست روز را پنجاه روز به طول انجاميد. از اين مدت -بر روي هم -غزوة تبوك
درتبوك گذرانيدند، و مابقي اين مدت را در مسير رفت و برگشت به تبوك بودند؛ و اين 

 بود. -صلى اهللا عليه وسلم- غزوه آخرين غزوة پيامبراكرم

 ماجراي بر جاي ماندگان
اين جنگ، به خاطر اوضاع و احوال ويژه آن، امتحان بزرگي از سوي خداوند بود كه به 

همچنانكه سنت خداوند متعال در اين  -ل ايمان از ديگران بازشناخته شدندواسطة آن اه
 فرمايد: باره مي و خداوند در اين -گونه موارد است

﴿                                  ﴾  آل]

 ].۱۷۹عمران: 
گز بنا نداشته است كه شما را به همان حال كه هستيد واگذارد، مگر آنكه خداوند هر«

 »پليد را از پاك جدا سازيد.
ساز عزيمت  همة آن كساني كه مؤمن راستين بودند به جبهة اين جنگ سرنوشت

اي براي نفاق شخص به حساب  رو، برجاي ماندن از اين غزوه، نشانه كردند؛ از اين
آمد كه  سخن از كساني به ميان مي -صلى اهللا عليه وسلم- خدا سولآمد، و هرگاه نزد ر مي

 گفتند: از رفتن به جبهة جنگ خودداري كرده است، آنحضرت به يارانشان مي

                                                                                                             
تبوك شده باشند، و اين پنجشنبه مطابق با بيست و پنجم اكتبر بوده است و دماي هوا در چنين روزهايي 

ها و عصرها، و مدتي از رسيدن محصول خرما  ، به خصوص صبحاز سال معتدل و نزديك به سرما است

ت؛ در صورتيكه عزيمت آنحضرت بسوي تبوك در روزهايي بوده است كه گرماي هوا شدت گذشته اس

در ماه شعبان  -صلى اهللا عليه وسلم- داشته و فصل رسيدن خرما بوده است. از اين گذشته پيامبراكرم

بنابراين، درست آن است كه اند.  كلثوم در مدينه حضور داشته ان امهمين سال، به هنگام وفات دخترش

اند، و عزيمت ايشان از مدينه پنجاه  در ماه رجب به مدينه بازگشته -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول

 االولي بوده است. روز پيش از آن، يعني در ماه جمادي



   

 خورشيد نبوت   826 
  

 (دعوه! فإن يکن فيه خري فسيلحقه اهللا بکم، وإن يکن غري ذلک فقد أراحکم منه).
به شما ملحق خواهد  او را واگذاريد! اگر خيري در وجود او باشد، خداوند او را«

 »گردانيد؛ و اگر جز آن باشد، خداوند شما را از شرّ او آسوده گردانيده است!؟
با اين حساب، تنها كساني بر جاي ماندند كه نقص عضو يا ناتواني جسماني داشتند. 

اي هم از روي تكذيب خدا و رسول سر از جنگ برتافتند كه همان منافقان بودند،  به  عده
اجازه گرفته بودند كه برجاي بمانند، يا اينكه  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا سولدروغ از ر

اصالً اجازه نگرفته بودند و در عين حال به جنگ نرفته بودند. گفتني است، عالوه بر اين 
صلى - دو گروه، سه تن از مؤمنان راستين نيز بدون عذر موجه و بدون اجازة پيامبراكرم

تن به جبهة جنگ خودداري كردند، و خداوند به اين وسيله آنان را از رف -اهللا عليه وسلم
 گرفتار آزموني سخت گردانيد و سپس توبة آنان را پذيرفت.

به مدينه وارد شدند، از مسجد آغاز كردند، و  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا وقتي رسول
د. منافقان كه در آن دو ركعت نماز گزاردند. آنگاه، براي مالقات با مردم جلوس فرمودن

هشتاد و چند تن بودند، آمدند و به عناوين مختلف عذر و بهانه تراشيدند و از حضور 
نيافتن در غزوة تبوك پوزش خواستند، و پيوسته براي آنحضرت سوگند ياد كردند. 

نيز اظهارات آنان را پذيرفتند، و با آنان تجديد بيعت  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول
 ي آنان طلب مغفرت كردند، و باطن امورشان را به خداوند واگذار كردند.كردند، و برا

بن مالك، مراره بن ربيع و  كه عبارت بودند از: كعب -اما، آن سه مؤمن راستين
نيز  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسولبنا را بر راستگويي و صداقت نهادند.  -بن اُميه هالل

سه تن سخن نگويند، و همة مسلمانان با شدت هرچه به يارانشان امر فرمودند كه با آن 
رفتار مردم با آنان تغيير كرد، و جهان درنظر ايشان تيره و تر با آنان قطع رابطه كردند.  تمام

تار گرديد، و دنيا با آن همه وسعت برايشان تنگ آمد، و از خودشان بيزار شدند. قطع 
گذشت چهل روز از آغاز قطع رابطه  رابطة مردم با آنان تا آنجا شدت گرفت كه پس از

محكوم شدند بر اينكه با زنانشان نيز قطع رابطه كنند، و پس از آنكه دوران محروميت 



   

 827 - صلى اهللا عليه وسلم -مدينة منوره كانون دعوت و جهاد پيامبر اكرم
 

آنان از حقوق اجتماعي بر پنجاه روز بالغ گرديد، خداوند قبول توبة آنان را با نزول اين 
 آيه اعالم فرمود:

﴿                              

                                    

     ﴾  :۱۱۸[التوبه.[ 

آن سه تن را كه از جنگ برجاي ماندند و كارشان به جايي و خداوند پذيرفت توبه «
رسيد كه زمين خدا با همه وسعت آن برايشان تنگ آمد، و جانشان بر لب آمد، و باور 
كردند كه در برابر خدا هيچ پناهگاهي جز درگاه او نيست؛ آنگاه خداوند راه توبه را براي 

 »ب و رحيم است.آنان گشود، تا توبه كنند، كه همانا خداوند توا
مسلمانان شادمان شدند؛ آن سه مؤمن راستين نيز به طور زايدالوصفي شادمان 
گرديدند، مژده دادند و بشارت شنيدند و شادماني كردند و هدايا و صدقات فراوان به اين 

 و آن دادند، و آن روز يكي از بهترين روزهاي خوش زندگاني مسلمانان بود.
خاطر عذر شرعي نتوانسته بودند به جنگ بروند، خداوند  راجع به آن افرادي كه به

 متعال فرمود:

﴿                           

       ﴾  :۹۱[التوبه.[ 

نيز بر كساني كه چيزي ندارند كه انفاق كنند،  بر افراد ناتوان، ونيز بر بيماران، و«
 »حرجي نيست، و همين كه خيرخواه خدا و رسول خدا باشند كافيست.

نيز وقتي به نزديكي مدينه رسيدند، دربارة  -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم حضرت رسول
 اين جماعت فرمودند:

 نوا معکم، حبسهم العذر).(إن باملدينة رجاالً ما سرمت مسرياً وال قطعتم وادياً إال کا
ايد، و هر بياباني كه از آن  در مدينه مرداني هستند كه هر راهي كه شما پيموده«
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 »اند؛ عذر جسماني مانع آنان بوده است. ايد، همه جا با شما بوده گذشته
 (وهماند؟! فرمودند:   خدا، با آنكه در مدينه بوده رزمندگان مسلمان گفتند: اي رسول

 اند!؟  با آنكه در مدينه بوده بالمدينه)

 بازتاب غزوة تبوك
اين غزوه تأثير بسزايي در گسترش نفوذ مسلمانان و تحكيم مباني قدرت سياسي و نظامي 

تواند با   مردم دريافتند كه هيچ نيرويي در جهان عرب نميالعرب داشت.  آنان در جزيره
هاي آمال و  مانده ين پسنيروي اسالم برابري كند و در كنار آن مطرح باشد، و آخر

آرزوهايي كه در دل برخي از اعراب جاهلي و منافقان باقي مانده بود، و پيوسته چشم 
هاي خودشان را با  انتظار دردسرها و مصيبتهاي جديد براي مسلمانان بودند، و آرمان

آنان نيز، پس از جنگ تبوك،  روميان پيوند داده بودند؛ همه از ميان رفت و رنگ باخت.
سر تسليم فرود آوردند، و واقعيت را چنانكه بود پذيرفتند؛ واقعيتي كه هيچ راه گريزي از 

 شناختند، و در برابر آن درمانده بودند. آن نمي
از اين رو، ديگر جاي آن نبود كه مسلمانان همچنان با منافقان با نرمش و مدارا رفتار 

سخت بگيرند، تا آنجا كه از پذيرفتن كنند. خداوند از آن پس امر فرموده بود كه بر آنان 
هايشان را ممنوع گردانيد،  صدقات ايشان مسلمانان را نهي فرمود، و نمازگزاردن بر جنازه

و مسلمانان را از استغفار براي آنان و ايستادن بر سر  -صلى اهللا عليه وسلم- و پيامبراكرم
اي را كه تحت عنوان  و توطئهخاك آنان بازداشت، و فرمان داد تا مسلمانان آشيانة دسيسه 

مسجد ساخته بودند، درهم بكوبند، و آياتي دربارة آنان نازل فرمود كه آنان را سخت 
رسوا كرد، و ديگر در شناسايي آنان جاي تأملّي باقي نگذارد، و درست مانند آن بود كه 

 باشد. هاي منافقان را با صراحت تمام يادآور شده آيات قرآني براي ساكنان مدينه نام
توان دريافت كه هرچند پس از فتح مكّه ورود  ميزان تأثير غزوة تبوك را از آنجا مي

هاي نمايندگي قبايل و طوايف عرب به مدينه آغاز شده بود، و حتّي پيش از فتح  أتهي
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710Fهايي داشت، پس از اين غزوه، توالي و تعدد آن به اوج خودش رسيد مكّه نمونه

1. 

 مون غزوة تبوكنُزول آيات قرآني پيرا
اند.  آيات متعددي از سورة توبه (برائت) پيرامون مسائل مربوط به اين غزوه نازل شده

به قصد تبوك، و  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا بعضي از اين آيات پيش از عزيمت رسول
برخي از آنها در اثناي سفر، و بعضي ديگر پس از مراجعت آنحضرت و رزمندگان اسالم 

اند بر يادآوري اوضاع  زل شدند. آيات اين بخش از سورة توبه (برائت) مشتملبه مدينه نا
و شرايط حاكم بر اين غزوه، رسواسازي منافقان، بيان امتياز و فضيلت مجاهدان و 
مخلصان، و اعالم پذيرش توبة مسلمانان راستين، چه آنان كه بسوي جبهة جنگ عزيمت 

 برخي مطالب ديگر.كردند، و چه آنان كه برجاي ماندند؛ و 

 ديگر رويدادهاي مهم سال نهم هجرت
در سال نهم هجرت، چند واقعة ديگر اتفاق افتاده است كه از نظر تاريخي حائز اهميت 

 است:
از سفر تبوك براي نخستين بار  -صلى اهللا عليه وسلم- . پس از مراجعت پيامبراكرم1

 را درآمد.حكم لعان فيمابين عويمر عجالني و همسر وي به اج
آمد و به ارتكاب زنا اعتراف  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا . آن زن غامديه نزد رسول2

 كرد، و پس از آنكه كودك وي را از شير گرفتند، وي را سنگسار كردند.
- خدا . اًصحمه ملقّب به نجاشي، پادشاه حبشه، در ماه رجب از دنيا رفت، و رسول3

 از راه دور به جنازة او نماز گزاردند.در مدينه  -صلى اهللا عليه وسلم
4در ماه شعبان از دنيا رفت، و  -صلى اهللا عليه وسلم- كلثوم دختر پيامبراكرم . اُم

                                           
؛ زاد 537-515، ص 2ج  هشام، : سيرةابنايم تهتفاصيل مربوط به غزوه تبوك را از اين منابعـ برگرف -1

و جاهاي ديگر؛  637-633، ص 2، ج 414، 252، ص 1؛ صحيح البخاري، ج 13-2، ص 3المعاد، ج 

 .126-110، ص 8؛ فتح الباري، ج 246، ص 2صحيح مسلم، شرح نَووي بر آن، ج 
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(لو کانت آنحضرت بخاطر فقدان دخترشان بسيار اندوهگين شدند و به عثمان گفتند: 
 آوردم! ري تو درميداشتم، او را به همس اگر سومين دختر را نيز مي عندي ثالثة لزوجتکها).

از غزوة تبوك، سركردة منافقان،  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا . پس از بازگشت رسول5
براي وي طلب  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا عبداهللا بن اُبي بن سلْول از دنيا رفت، و رسول

مغفرت كردند، و بر جنازة او نماز گزاردند. عمر كوشيد كه آنحضرت را از اين دو كار 
 بازدارند، و پس از آن آية شريفة قرآن مطابق رأي و نظر عمر نازل گرديد.

 حج گزاردن ابوبكر
ابوبكر  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول -سال نهم هجرت -در ذيقعده يا ذيحجه سال

به موسم حج اعزام فرمودند تا با مسلمانان مناسك حج را » اميرالحاج«صديق را به عنوان 
ها، و پايان  اه، آيات نخستين سورة برائت، حاكي از نقض يك طرفة همة پيمانادا كند. آنگ

بن ابيطالب را مأمور كردند تا  پيامبرگرامي اسالم، عليمدت همة قراردادها، نازل گرديد. 
كند. اين كار در ارتباط با قراردادهاي  آن آيات را به نيابت از ايشان براي مردم تالوت

بن ابيطالب در  ف و عادت اعراب در دوران جاهليت بود. عليجاني و مالي مطابق عر
ابوبكر گفت: امير يا مأمور؟ علي پاسخ با ابوبكر مالقات كرد.  -يا: صجنان -ناحية عرج

داد: نه، مأمورم! آنگاه، هر دو براي انجام مأموريتشان به راه افتادند. ابوبكر با مردم حج 
بن ابيطالب كنار جمره ايستاد، و پيامي را كه  ، عليگزارد، و چون روز عيد قربان فرارسيد

به او داده بودند، جار زد، و همة قراردادها را  -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم حضرت رسول
پيمانان با مسلمانان و همچنين  به صاحبان آنها بازگردانيد، و مدت چهار ماه را براي هم

، مهلت داد، و تنها در ارتباط با براي كساني كه عهد و پيماني با مسلمين نداشتند
پيماناني كه از مسلمانان چيزي كم نگذاشته بودند، و برعليه مسلمانان با دشمنان اسالم  هم

 همدستي و همياري نكرده بودند، قراردادهايشان را تا پايان مدت محترم شمرد.
ينده مشركان ابوبكر نيز مرداني را اعزام كرد تا در ميان مردم ندا دردهند كه از سال آ

حق ندارند حج بگزارند، و از آن پس هيچكس حق ندارد خانة كعبه را برهنه طواف 
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بكند! اين ندا به منزلة يك اعالمية سراسري مبني بر پايان يافتن دوران و َثَنيت و نسخ 
العرب بود، و حاكي از آن بود كه از آن سال به  پرستي براي هميشه در جزيره آيين بت

روز و ظهوري نخواهد داشتبعد، آيين وثَنيت ديگر ب 
711F

1. 

*** 

 مروري بر غزوات پيامبر
هايي كه آنحضرت اعزام  ها و سريه در مقام بررسي غزوات پيامبر گرامي اسالم و بعثه

ها و مقدمات و نتايج و دستاوردها و پيامدهاي  اند، براي كساني كه پيرامون جنگ  فرموده
ماند، و براي ما نيز راهي جز اين باقي  اهي جز اين باقي نميپردازند، ر آنها به تحقيق مي 

ماند كه در اين مقام بگوييم: پيامبر بزرگ اسالم بزرگترين فرمانده نظامي در تاريخ  نمي
تر و  اند، و از تمامي فرماندهان نظامي در سراسر جهان و در طول تاريخ، زيرك بشر بوده

نظير بوده است.  در امور رزمي و سياسي بياند، و دقت نظر ايشان   تر بوده باهوش
آنحضرت، همانگونه كه در كار نبوت و رسالت، بزرگ پيامبران الهي و سرور فرستادگان 

نظير از خويشتن نشان  مانند و نُبوغي بي خدا بودند، در اين گونه امور نيز استعدادي بي
 دادند.

اوضاع و شرايط مقتضي، و  هاي نبرد پاي ننهادند، مگر درست در در هيچيك از ميدان
اي كه مقتضاي حزم و احتياط و دالوري و شجاعت و تدبير و كياست بود.  با چنان شيوه

هاي كارزار كه پاي در آن نهادند، به خاطر آنكه  به همين جهت، در هيچيك از معركه
سازي لشكر، و مستقر  تخلفي از حكمت و صواب كرده باشند، يا در مرحلة آماده احياناً

ها، يا برقرار كردن  ردانيدن آن در مراكز استراتژيك، يا در اختيار گرفتن بهترين پايگاهگ
گزيدن بهترين نقشه و تدبير براي گردانيدن چرخ كارزار، ها، يا بر ترين اردوگاه مستحكم

                                           
؛ 26-25، ص 3 ؛ زاد المعاد، ج671، 626، ص 2، ج 451، 220، ص 1صحيح البخاري، ج  -1
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دچار كوچكترين لغزشي شده باشند، كارشان به شكست نيانجاميد. بلكه برعكس، در 
ه اثبات رسانيدند كه از نوع ديگري قدرت فرماندهي برخوردارند تمامي آن گيرودارها ب

 شناسند، متفاوت است. كه با مظاهر فرماندهي ديگر كه دنياي بشري آن را مي
هاي زودگذري نيز كه در جنگ احد و جنگ حنين روي داد، ناشي از بزدلي  شكست

اني برخي از سپاهيان و سستي برخي از افراد لشكر، در جنگ حنين، و يا ناشي از نافرم
صلى - نسبت به اوامر مؤكّد آنحضرت، و واگذاردن تقيدات و التزاماتي بود كه پيامبراكرم

هاي حكيمانة خويش بر آنان فرض گردانيده بودند، و از نظر  بر پاية نقشه -اهللا عليه وسلم
 ماندند. امور نظامي و رزمي بايد به آنها مقيد مي

به هنگام هزيمت و شكست مسلمانان، حضرت  در همين دو غزوة بزرگ نيز،
اوج نبوغ خودشان را در زمينة فنون لشكري و نظامي  -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم رسول

نشان دادند؛ چنانكه شخصاً روياروي دشمن ايستادگي كردند، و در پرتو حكمت 
نانكه در جنگ همانندشان توانستند دشمنان را از رسيدن به آرمانهايشان نااميد سازند، چ بي

گ را تغيير بدهند تا درنتيجه شكست به پيروزي تبديل گردد، اُحد؛ يا آنكه مسير جن
چنانكه در جنگ حنين روي داد. در صورتيكه چنين بحرانهاي سهمگين، و اين چنين 

اندازد، و بدترين آثار سوء را بر  هاي كمرشكن، مشاعر فرماندهان را از كار مي شكست
گذارد، تا آنجا كه معموالً بجز رهايي بخشيدن جان خودشان  ي مياعصاب آنان برجا
 ماند. برايشان باقي نمي

هاي ديگر نيز  اين، تنها نتيجة بررسي از زاوية محدود نظامي و لشكري است؛ از زاويه
توانستند به  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا كنيم كه رسول اگر بررسي كنيم، مشاهده مي

م زده و پرآشوب حاك ت و صلح و صفا را بر آن مناطق جنگواسطة اين غزوات امني
پرستي،  هاي گوناگون را خاموش سازند، و در نبرد اسالم با بت  گردانند، و آتش فتنه

صولت و شوكت دشمنان را درهم بشكنند، و آنان را ناگزير گردانند تا با آنحضرت 
سالم باز بگذارند؛ و در مصالحه كنند، و راه ايشان و يارانشان را براي نشر دعوت ا
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ياران مخلص و پاكباختة خويش را از آن كافران  -ضمناً -گيرودار اين كارزارها
نما، كه نفاقشان را زير نقاب ايمان پنهان كرده بودند، و همواره در پي نيرنگ و  مسلمان

 خيانت بودند، بازشناسند.
نات، پيامبر گرامي از اين گذشته، در دامان اين غزوات و سرايا و حركات و سكَ

اسالم، شماري چشمگير از فرماندهان نظامي را تربيت كردند، كه پس از رحلت 
هاي نبرد عراق و شام روياروي شدند، و از  آنحضرت با پارسايان و روميان در ميدان

هاي نبرد، بر آنان فائق آمدند، و تا آنجا  هاي جنگي، و كارگرداني صحنه نظر نقشه نقطه
ر و خانه و كاشانه و باغها و بستانها و آبها و توانستند آنان را از شهر و ديا پيش رفتند كه

ها و  هايشان بِدر آورند و بيرون گردانند، و دارايي كشتزارها و اماكن خوشگذراني و بزمگاه
 اموالشان را تصاحب كنند.

ي توانستند، در پرتو اين غزوات، برا -صلى اهللا عليه وسلم- خدا همچنين، رسول
هاي اشتغال فراهم آورند، و حتي توانستند،  مسلمانان مسكن و زمين زراعتي و زمينه

مشكالت فراوان پناهندگاني را كه آواره و تهيدست بودند، حل كنند، و اسلحه و 
تر  سازوبرگ جنگ و اسب و شتر و مال و منال براي سپاهيان اسالم فراهم سازند؛ و مهم

لم و ستم يا طغيان و سركشي و تجاوز در حق بندگان خدا اي ظ از هر چيز بدون آنكه ذره
 روا دارند، همة اين نتايج را به دست آوردند.
ها و آرمانهايي را كه پيش از ظهور اسالم و  از سوي ديگر، پيامبر بزرگ اسالم، انگيزه

گرفت، به كلي تغيير دادند.  ها بر پاية آنها شكل مي در عهد جاهليت كارزارها و جنگ
ها عبارت بودند از غارت و چپاول و  از عهد رسالت حضرت ختمي مرتبت، جنگپيش 

كُشي و  جويي و ضعيف شتار و شبيخون و ستم و تجاوز و دشمني و خوانخواهي و انتقامك
ها، و هتك حرمت زنان، و اعمال خشونت و سنگدلي  ويرانگري و از ميان بردن آباداني

گرايي و  زكان، و اهالك حرث و نَسل، و بيهودهنسبت به افراد ناتوان و كودكان و كني
فسادانگيزي؛ اما، در پرتو آيين اسالم، جنگ به صورت جهاد براي رهاسازي انسان از 



   

 خورشيد نبوت   834 
  

نظام خشونت و دشمني، و برقرار كردن نظام عدل و انصاف، درآمد، و نظام جنگ كه 
گر تبديل شد ريزي شده بود، به نظامي دي شدن ضعيف توسط قوي پايه لبراساس پايما

شوند، تا داد ضُعفا را از آنان بستانند.  كه در آن نظام اَقويا همواره ضعيف درنظر گرفته مي
طبيعت جنگ متحول گرديد، و به صورت جهاد و فداكاري درآمد، و منظور از آن 

گويند:  فريادرسي آن دسته از مردان و زنان و كودكان ناتوان تعريف شد كه پيوسته مي
را از اين شهر و ديار كه مردم آن ستمكارند بيرون بياور، و از سوي خودت براي خدايا ما 

 ما سرپرستاني بگمار، و ياوراني دلسوز بفرست.!
712F

1 
جنگ به كلّي تغيير جهت داد و بسوي جهادي گراييد كه هدف و آرمان آن پاكسازي 

و مسالمت و  زمين خدا از نيرنگ و خيانت و گناه و تجاوز، و برقراري و گسترش امنيت
 رأفت و رحمت و جوانمردي و رعايت حقوق ديگران بود.

نامة جنگ و جهاد در اسالم  پيامبر گرامي اسالم، در اثناي سرايا و غزوات، عمالً آيين
را تدوين كردند، و مقرراتي را وضع كردند، و لشكريان و فرماندهان زيردست خودشان 

ن ملزَم گردانيدند، و تحت هيچ عنوان و در را با آن مقررات آشنا كردند، و به رعايت آ
چنانكه سليمان بن بريده از دادند كه از آن مقررات تخطّي كنند.  هيچ شرايطي، اجازه نمي

هرگاه  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا گفت: رسول پدرش روايت كرده است كه وي مي
گذاردند،  يارانشان وامياي را به يكي از  گماردند تا فرماندهي سريه اميري را بر لشكري مي

كردند كه با  كردند، و به او توجيه مي وي را به ويژه به تقواي خداوند عزّوجل سفارش مي
 فرمودند: اند، رفتاري نيك داشته باشد؛ آنگاه مي همراهانش كه همه مسلمان

 متثلوا، وال اهللا، قاتلوا من کفر باهللا، اغزوا، فال تغلو وال تغدروا، وال اهللا، يف سبيل (اغزوا بسم
 ).تقتلوا وليداً...

اند كارزار كنيد.  بنام خدا بجنگيد، در راه خدا؛ با كساني كه به خداوند كافر شده«

                                           
 ، سوره نساء.75مضمون آيه  -1
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بجنگيد، اما دست به خيانت و نيرنگ نيازيد، و مثله نكنيد، و كودكان را تحت هيچ عنوان 
 »نكَشيد!...

 دند:فرمو كردند و مي و همواره به تيسير و مساعدت توصيه مي

 (يسروا وال تعسروا، وسکنوا وال تنفروا)
713F

١. 
ها تنها  ها و دشواري كارها را براي زيردستانت آسان كنيد، و آنان را با سختي«

 »مگذاريد، و مردم را به خودتان گرايش دهيد، و از خودتان مرانيد!
شبانه به نزديكي محل سكونت يا  -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم هرگاه حضرت رسول

كردند تا بامداد فرا  زدند، و صبر مي رسيدند، بر آنان شبيخون نمي قرار جماعتي مياست
كردند.  برسد، و ياران و پيروانشان را به شدت از آتش زدن خانه و كاشانة مردم نهي مي

همچنين زير شكنجه كُشتن، و كُشتن و زدن و بستن زنان، به شدت مورد نهي آنحضرت 
 فرمودند: ا آنجا نهي آنحضرت مؤكّد بود كه ميبود، و از غارت و چپاول ت

 (النهبة ليست بأحل من امليتة).
 »تر از خوردن مردار نيست! خوردن اموال غارت شده حالل«

ها و كشتزارها و بريدن درختان نهي فرمودند، مگر در  همچنين، از نابود كردن دام
صلى اهللا عليه - اكرم ولحضرت رسشرايط نياز مبرم كه جز آن راهي باقي نمانده باشد. 

 به هنگام فتح مكّه فرمودند: -وسلم
 (ال جتهزن على جريح، وال تتبعن مدبراً، وال تقتلن أسرياً).

 »مجروحان را نكشيد؛ و فراريان را تعقيب نكنيد؛ و اسيران را به قتل نرسانيد!«
د، و از پيامبر بزرگ اسالم اين سنت را تثبيت فرموده بودند كه سفير نبايد كشته شو

كردند، تا آنجا كه  پيمان مسلمانان باشند به شدت نهي مي كشتن كافراني كه هم
 فرمودند: مي

 (من قتل معاهداً مل يرح رائحة اجلنة، وإن رحيها لتوجد من مسرية أربعني يوماً).
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پيمان مسلمانان است به قتل برساند، بوي بهشت به مشامش  هر كس كافري را كه هم«
 »رسد! ا آنكه بوي بهشت از چهل سال راه به مشام مينخواهد رسيد، ب

هاي جنگ  پيامبر بزرگ اسالم، با تأسيس و تبيين اين اصول و قواعد ارزشمند، صحنه
هاي دوران جاهليت پاكسازي كردند، و آن را به جهادي پاك و مقدس  نبرد را از پليدي و

 مبدل گردانيدند
714F

1. 

                                           
 .68-64، ص 2براي تفصيل مطلب، نكـ: زاد المعاد، ج  -1



 

 

 :فصل پانزدهم
 عام الوفُود

 دتمهي
ساز بود كه به طور قاطع مرگ  اي سرنوشت غزوه -چنانكه پيش از اين گفتيم -فتح مكه

در پرتو اين فتح بزرگ، قوم عرب حق را از باطل آيين و ثنيت را به همراه داشت. 
ها از اذهان آنان زدوده شد، و براي گردن نهادن به اسالم از  بازشناختند، و ترديدها و شُبهه

 د.يكديگر سبقت گرفتن
كرديم كه محلّ عبور و مرور  * عمروبن مسلمه گويد: ما در كنار چاه آبي زندگي مي

چه كرديم: چه خبر؟!  گذشتند، و ما از آنان سؤال مي كاروانيان پيوسته بر ما ميمردم بود. 
بود.  -صلى اهللا عليه وسلم- منظورمان پيغمبراكرمگويد؟!  خبر؟! اين مرد كيست و چه مي

پندارد كه خداوند او را فرستاده است، و به او وحي  گفتند: اين مرد مي در پاسخ ما مي
وحي فرمود، و من آن كالم خدا را آنچنان از بر گويد: خداوند چنين  رساند، و مي مي

آوردنشان را موكول به فتح  قوم عرب اسالمام نقش بسته است.  ام، كه گويي در سينه كرده
گفتند: وي را  گردانيده بودند، و مي - عليه وسلمصلى اهللا- اكرم و پيروزي حضرت رسول

شود كه پيامبري راستين  اگر برايشان غلبه يافت معلوم ميبا قوم و قبيلة خودش واگذاريد! 
بنابراين، وقتي كه فتح مكّه به وقوع پيوست، هر طايفه و قبيله براي اسالم آوردن  است!؟

اسالم آوردن شتاب اش براي  قبيلهشتاب گرفتند. پدر من پيش از ديگر افراد قوم و 
گرفت، و چون به نزد قوم خود بازگشت، گفت: بخدا، از نزد پيامبر راستين خداوند به 

ايشان فرمودند: فالن نماز را در فالن وقت بگزاريد، و فالن نماز را در ام.  نزد شما آمده
د، و هر كه از رسد، يكي از شماها اذان بگوي فالن وقت؛ و هرگاه كه وقت نماز فرا مي
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715F.)نماز شما گردد.... داند پيش ميان شما قرآن بيشتري مي

1. 
اين حديث داللت بر آن دارد كه تا چه اندازه فتح مكه در تغيير اوضاع و شرايط، و 
عزت بخشيدن به اسالم و مسلمين، و موضعگيري قوم عرب در برابر مسلمانان، و گردن 

اين آثار و بركات فتح مكه، پس از غزوة تبوك دو نهادن آنان به اسالم، مؤثر بوده است. 
هاي نمايندگي طوايف و  كنيم هيأت چندان گرديد، و به همين جهت است كه مشاهده مي

آهنگ  -سال نهم هجرت و سال دهم هجرت -قبايل مختلف عرب پياپي در اين دو سال
آيند؛ چنانكه  كنيم كه مردمان فوج فوج به دين خدادرمي كنند، و مشاهده مي مدينه مي

لشكر اسالم به هنگام فتح مكّه متشكل از ده هزار رزمنده است، اما، در غزوة تبوك، در 
هزار  شرايطي كه هنوز يك سال تمام از فتح مكه نگذشته است، آمار سپاهيان اسالم به سي

بالغ بر  -الوداع دريايي از مردان مسلمان رزمنده را رسد، و پس از آن، در حجه رزمنده مي
خدا موج  نگريم كه پيرامون رسول مي -يكصد هزار يا يكصد و چهل و چهار هزار

انداز  زنند، و نواي لبيك لبيك و تكبير و تسبيح و تحميد آنان در هر كران طنين مي
 آورد. گردد، و سرتاسر سرزمين حجاز را به لرزه درمي مي

                                           
 .616 -615، ص 2صحيح بخارى، ج  1



 

 

 هاي نمايندگي وفود، هيأت
قبايل كه به مدينه آمدند، بنا به گزارش نويسندگان هاي نمايندگي اقوام و  شمار هيأت

گذرد، و براي ما امكان ندارد كه به يكايك آنها بپردازيم، و  از هفتاد درميكتب مغازي، 
از اين رو، تنها اي نخواهد داشت.  شرح و بسط و تفصيل مطالب پيرامون آنها چندان فايده

حائز اهميت باشند، و از از نظر تاريخي پردازيم كه  به مواردي از آنها به طور اجمال مي
جهاتي چشمگير باشند. ضمناً، خوانندة اين كتاب بايد توجه داشته باشد كه هرچند ورود 

هاي  أتهاي نمايندگي پس از فتح مكه بوده است، قبايلي نيز بودند كه هي عمدة اين هيأت
 -اهللا عليه وسلمصلى - اكرم نمايندگي خودشان را پيش از آن براي ديدار حضرت رسول

 فرستاده بودند.

 . وفد عبدالقيس1
ديدار داشته است. ديدار  -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم اين قبيله دو بار با حضرت رسول

به نام منقذ  -نخست آن در سال پنجم هجرت يا پيش از آن بوده است. مردي از اين قبيله
- اكرم بار كه پس از ورود نبيبراي تجارت به مدينه آمد و شد داشت. يك  -به حيان

به قصد تجارت به مدينه وارد شد، با آيين اسالم آشنا شد، و اسالم  -صلى اهللا عليه وسلم
كه براي قوم و قبيلة او نوشته  -صلى اهللا عليه وسلم- اي از پيامبراكرم آورد، و با نامه

هاي حرام در  اهبودند، بسوي قوم خود بازگشت. آنان نيز اسالم آوردند و در يكي از م
وارد  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا نفر بر رسول قالب هيأتي متشكّل از سيزده يا چهارده

ها از آنحضرت  شدند، و در آن ديدار، راجع به احكام سوگند خوردن و احكام نوشيدني
صلى اهللا عليه - خدا بزرگ آن جماعت، اَسبح عصري نام داشت كه رسولسؤال كردند. 

 ارة او فرمودند:درب -وسلم
 (إن فيک خصلتني حيبهما اهللا: احللم واألناة).

در وجود تو دو خصلت هست كه خداوند آن دو خصلت را دوست دارد: بردباري و «
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 .»پرحوصلگي
در سال نهم هجرت، سال ورود  -صلى اهللا عليه وسلم- دومين ديدار آنان با پيامبراكرم

، شمار اعضاي هيأت نمايندگي آنان چهل تن هاي نمايندگي، بود كه در اين ديدار هيأت
بن عالء عبدي بود كه نصراني بود و اسالم آورد، و مسلماني  بود، و يكي از آنان جارود

 نيك گرديد
716F

1. 

 . وفَد دوس2
- خدا ورود هيأت نمايندگي اين قبيله در اوائل سال هفتم هجرت بود، هنگامي كه رسول

خيبر بودند. نيز، پيش از اين داستان اسالم آوردن طفيل درگير غزوة  -صلى اهللا عليه وسلم
هنوز  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا ايم كه وي هنگامي كه رسول بن عمرو دوسي را آورده

در مكه بودند اسالم آورد؛ آنگاه بسوي قوم خويش بازگشت، و پيوسته آنان را به اسالم 
دند، تا جايي كه از آنان قطع اميد كرد كر كرد، و آنان از دعوت وي استقبال نمي  دعوت مي

بازگشت، و از آنحضرت درخواست كرد كه  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا و نزد رسول
 به آنان دعا كردند و گفتند: -صلى اهللا عليه وسلم- قبيلة دوس را نفرين كنند. رسول خدا

 (اللهم اهد دوسا).
 »بارخدايا، قبيله دوس را هدايت فرما!«

شت كه دوسيان اسالم آوردند، و طفيل به اتفاق هفتاد يا هشتاد خانوار از ديري نگذ
صلى اهللا عليه - اش در اوائل سال هفتم هجرت، هنگامي كه پيامبراكرم مردم قوم و قبيله

صلى اهللا - اكرم درگير فتح خيبر بودند، به مدينه آمد، و از آنجا به حضرت رسول -وسلم
 ست.در ناحية خيبر پيو -عليه وسلم

                                           
 .86-85، ص 8اري، ج ؛ فتح الب33، ص 1شرح صحيح مسلم، نَووي، ج  -1



   

 841 - صلى اهللا عليه وسلم -مدينة منوره كانون دعوت و جهاد پيامبر اكرم
 

 . پيك فَروه بن عمرو جذامي3
ه نشين وابسته ب نژاد روميان، و كارگزار آنان در مناطق عرب فَروه يكي از فرماندهان عرب

آنان بود، و در ناحية معان و اطراف آن در سرزمين شام منزل داشت. انگيزة اسالم آوردن 
نبرد موته در سال وي جنگجويي و دالوري و شجاعتي بود كه از رزمندگان مسلمان در 

صلى اهللا عليه - هشتم هجرت مشاهده كرد. وقتي كه اسالم آورد، پيكي به نزد پيامبراكرم
فرستاد تا اسالم آوردن وي را به اطالع آن حضرت برساند، و استري سفيد به  -وسلم

ايشان هديه كرد. روميان چون از اسالم آوردن وي باخبر شدند، او را دستگير و بازداشت 
د، آنگاه وي را ميان ارتداد و مرگ مخير گردانيدند. وي نيز مرگ را بر ارتداد كردن

گفتند؛ بر دار  برگزيد، و او را در سرزمين فلسطين كنار چاه آبي كه به آن عفراء مي
 آويختند، و پس از آن گردنش را هم زدند.

 . وفد صداء4
از جِعرانه در سال هشتم  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا اين وفد، در پي بازگشت رسول

آمد. شرح قضيه از اين قرار است كه  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا هجرت به نزد رسول
اي را متشكل از چهارصد تن از رزمندگان  سريه -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا

اي از يمن كه قبيلة  مسلمان آماده كرده بودند، و آنان را مأمور كرده بودند كه بر ناحيه
در همان اثنا كه سرية مذكور در ناحية صدر قناه اردو داء در آن ساكن بودند بتازند. ص

آمد  -صلى اهللا عليه وسلم- زده بودند، زياد بن حارث صدائي باخبر شد و نزد پيامبراكرم
ام! لشكريانتان را   ام نزد شما آمده و گفت: به عنوان نماينده از جانب قوم و قبيله

 -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسولام در اختيار شماييم!  و قوم و قبيلهبازگردانيد؛ من 
رزمندگان مسلمان را از ناحية صدر قَناه بازگردانيدند. صدائي نيز بسوي قوم خود 

تشويق كرد. پانزده تن از  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا بازگشت و آنان را براي ديدار رسول
آمدند، و اسالم آوردند و با آنحضرت بيعت  -وسلم صلى اهللا عليه- خدا آنان نزد رسول
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كردند، و بسوي قوم خود بازگشتند، و آنان را به اسالم فراخواندند، و اسالم در ميان آنان 
 الوداع به آنحضرت پيوستند. گسترش يافت، تا جايي كه يكصد تن از آنان در حجه

 . كعب بن زهير بن ابي سلمي5
صلى - اكرم و يكي از بزرگترين شعراي عرب، كه پيوسته نبي وي از خاندان شاعران بود،

در سال  -صلى اهللا عليه وسلم- وقتي كه رسول خداكرد.  را هجو مي -اهللا عليه وسلم
اي  بن زهير، بجيربن كعب به وي نامه هشتم هجرت از غزوة طائف بازگشتند، برادر كعب

بعضي از سران مكه را كه وي را  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا نوشت حاكي از اينكه رسول
اند به قتل رسانيده است، و ديگر شاعران قريش به هر   داده اند و آزار مي كرده هجو مي

صلى اهللا عليه - خدا د. اينك، اگر جانت را دوست داري بنزد رسولان سوي گريخته
اگر  بشتاب، كه وي هرگز كسي را كه تائبانه به نزد او برود نخواهد كُشت، و -وسلم

از آن به بعد، فيمابين اين دو برادر كني جانت را بردار و به سويي بگريز!  چنين نمي
هاي مكرّر صورت پذيرفت، و از سوي ديگر دنيا درنظر كعب تيره و تار شد، و  نگاري نامه

بر جان خويش ترسيد، و به مدينه آمد، و بر مردي از قبيلة جهينه وارد شد، و با او نماز 
- خدا وقتي نماز به پايان رسيد، به پيشنهاد آن مرد جهني به نزد رسولارد. صبح را گز

رفت و در كنار آنحضرت نشست، و دستش را در حاليكه  -صلى اهللا عليه وسلم
 شناختند در دست آنحضرت نهاد و گفت: اي او را نمي -صلى اهللا عليه وسلم- پيامبراكرم

به كند و اسالم بياورد، و از شما امان است تا تو بن زهير آمده  خدا، كعب رسول
پذيريد؟ فرمودند: آري!  اگر من او را به نزد شما بياورم، توبه و اسالم او را ميخواهد!  مي

مردي از انصار خود را بر روي كعب انداخت و از بن زهير هستم!  گفت: من كعب 
 ند:آنحضرت اجازه خواست كه گردن وي را بزند. پيامبر گرام اسالم فرمود

 (دعه عنک، فإنه قد جاء تائباً نازعاً عما کان عليه).
دست از وي بدار؛ وي آمده است تا توبه كند، و از كردارهاي پيشين خود دست «
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 »بكشد!
در آن حال، كعب بن زهير قصيدة مشهور خود را خواند، كه نخستين بيت آن چنين 

 بود:

 بانت سعاد فقليب اليوم متبول  
 مکبول متيم أثرها لعم يفد

دار است و در پي او چونان  سعاد كوچ كرده است و دلم در فراق او اينك جريحه«
 »اسيري كه براي او فديه نداده باشند دست و پاي در غُل و زنجير دارد!

پوزش  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا از جمله ابيات اين قصيده كه طي آنها از رسول
 ذيل است:ستايد، ابيات  طلبد، و آنحضرت را مي مي

  اهللا أوعدين نبت أن رسول
 اهللا مأمول والعفو عند رسول

ـ...    مهال هداک الذي اعطاک نافلة ال
 قرآن فيها مواعيظ وتفصيل

 ال تأخذين باقوال الوشاة ومل 
ــل     ــرت يف االقاويــــ ــو کثــــ ــب ولــــ  أذنــــ

 لقد أقوم مقاما لو يقوم به
 أري وامسع ما لو يسمع الفيل
 لظل يرعد االن أن يکون له

 الرسول باذن اهللا تنويل من
 حيت وضعت مييين ما أنازعه 

 يف کف ذي نقمات قيله القيل
 فلهوا أخوف عندي إذ أکلمه

 وقيل: إنک منسوب و مسئول
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 من ضيغم بضراء االرض خمدره  

 يف بطن عثر غيل دونه غيل 
 إن الرسول لنور يستضاء به 

 مهنــــــد مــــــن ســــــيوف اهللا مســــــلول   
 خدا اند! اما، از رسول مرا تهديد كرده -صلى اهللا عليه وسلم- خدا اند كه رسول با من گفته«
 رود؛ همواره اميد عفو و گذشت مي -صلى اهللا عليه وسلم-

تر! همان خداوندي كه پيشكش قرآن را به شما ارزاني داشته است كه در آن  آرام
 هاي فراوان و تفصيل و تبيين مطالب موجود است شما را رهنمون گردد؛ موعظه

ام، هرچند درباره من  ه گفته خبرچينان بازخواست نكنيد؛ من گناهي نكردهمرا ب
 هاي زيادي زده باشند؛ حرف

شنوم، كه اگر فيل جاي من بود  بينم و مي ام و چيزهايي را مي من در مقامي قرار گرفته
 شنيد؛ و مي

اذن  به -صلى اهللا عليه وسلم- خدا لرزيد؛ مگر آنكه از جانب رسول پيوسته بر خود مي
 رسيد! خدا براي او عنايت و رحمتي مي

هيچگونه مخالفت و نزاعي، در دست  تا آنكه سرانجام، دست راست خويش را، بي
 كسي قرار دادم كه مردي انتقام گيرنده است، و قول و حرفش، قول قطعي است!؟

 گويد: چنين و چنان به تو گويم، و به من مي و او بدان هنگام كه با او دارم سخن مي
تر  تر و ترسناك اند، و چنين و چنان را بايد پاسخگو باشي! براي من پرهيبت نسبت داده

 است،
اي پر دار و درخت در وداي عثّر كمين كرده باشد و درختان  از شير نري كه در بيشه
 انبوه او را دربرگرفته باشد!؟

روشني نور است كه همگان از پرتو او  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا آري، رسول
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 »گيرند، و در ميان شمشيرهاي خدا، شمشيري ممتاز و از نيام بركشيده است! مي
در ادامة قصيده، مهاجران قريش را ستوده است؛ زيرا، هيچيك از آنان به هنگام ورود 
كعب جز به خير و نيكي سخني نگفت، و در اثناي مدح و ثناي مهاجران، از آنجا كه يكي 

اجازه خواسته بود كه گردن وي را بزند، در  -صلى اهللا عليه وسلم- از انصار از پيامبراكرم
 پوشش مدح مهاجران به كنايه قصد تعريض به انصار را داشت؛ چنانكه گويد: 

 ضرب اذا عرد السود  التنابيل
 

 ميشون مشي اجلمال الزهر يعصمهم 

يشان روند، و هرگاه سياهان بد هيبت متعرض ا همچون اشتران نر خوشرنگ راه مي«
 »كند! شوند، ضربات شمشيرشان از آنان پاسداري مي

اي جداگانه انصار را  بعدها، زماني كه اسالم آورد و مسلماني نيك گرديد، در قصيده
در آن نيز مدح كرد، و آن قصوري را كه نسبت به آنان مرتكب گرديده بود، جبران كرد. 

 گويد: قصيده چنين مي

 يف مقنب مـن صـاحلي االخيـار   
ــار  إن اخل ــو االخي ــم بن ــار ه  ي

 

 من سره کـرم احليـاة فـال يـزل     
 ورثــوا املکــارم کــابرا عــن کــابر

 
هر آنكس كه زندگاني با كرامت را خوش دارد، بايد كه همواره در ميان جماعتي از «

 شايستگان انصار بسر برد؛
اند، و براستي كه نيكان همواره  آنان ارجمندي و كرامت را نسل اندر نسل به ارث برده

 »فرزندان نيكان خواهند بود.

 . وفد بني عذره6
اين وفد در ماه صفر سال نهم هجرت وارد مدينه شدند. دوازده تن بودند، از جمله حمزه 

آييد؟ سخنگوي آن هيأت گفتند: ما  بن نُعمان. وقتي از آنان پرسيدند: كيستند و از كجا مي
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ان كه قُصي را ياري كرديم، و خزاعه و ماييم آن كسايم، برادران مادري قُصي!  بني عذره
ها با شما داريم!  ها و وابستگي ما خويشاونديبكر را از وادي مكه بيرون رانديم!  بني
از آنان استقبال كردند، و مژدة فتح شام را به آنان دادند، و  -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم نبي

ن حيوانات مطابق آيين جاهليت، آنان را از مراجعه به كاهنان نهي فرمودند، و از سربريد
بازداشتند. اعضاي اين هيأت همگي اسالم آوردند و چند روز در مدينه اقامت كردند و 

 آنگاه بازگشتند.

 . وفد بلي7
 -صلى اهللا عليه وسلم- خدا االول سال نهم هجرت به ديدار رسول اين وفد در ماه ربيع

س هيئت، ابوالضُبيب دربارة مهماني دادن و آمدند، و سه روز در مدينه اقامت كردند. رئي
صلى اهللا عليه - خدا پذيرايي كردن از آنحضرت سؤال كرد كه ايا اجر و ثوابي دارد؟ رسول

 فرمودند: -وسلم
 (نعم، وکل معروف صنعته إىل غين أو فقري فهو صدقة).

وب آري، و هر نيكي و احساني كه در حقّ ثروتمند يا فقيري  روا داري صدقه محس«
 »گردد! مي

دربارة روز!  سه شبانه (ثالثة أيام)همچنين، دربارة مدت ميهماني سؤال كرد؛ فرمودند: 
از آن توست يا، از آن  (هي لک أو ألخيک أو للذئب)گوسفند گمشده سؤال كرد؛ گفتند: 

(ما لک وله؟ دعه حىت جيده  برادر تو يا از آن گرگ! دربارة شتر گمشده سؤال كرد؛ فرمودند:
 به آن چه كار داري؟! آن را واگذار تا صاحبش پيدايش كند! احبه)ص

 . وفد ثقيف8
ورود اين هيأت در ماه رمضان سال نهم هجرت بود. داستان اسالم آوردن آنان به اين 

- اكرم شرح است كه سر كردة آنان عروه بن مسعود ثقفي پس از بازگشت حضرت رسول
در ذيقعدة سال هشتم هجرت، پيش از آنكه به از غزوة طائف  -صلى اهللا عليه وسلم
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مدينه برسند، نزد آنحضرت رفت و اسالم آورد. آنگاه بسوي قوم خود بازگشت و آنان را 
به اسالم دعوت كرد، و از آنجا كه سرور قوم خود بود، و همه گوش به فرمان او بودند، و 

اما،  برند. از او فرمان مي كرد كه او را از اشتران جوانشان بيشتر دوست داشتند، گمان مي
همنيكه آنان را بسوي اسالم فراخواند، از هر سوي بر او تير باريدند، و او را به قتل 
رسانيدند. پس از آن چند ماه گذشت، و با يكديگر به رايزني پرداختند، و به اين نتيجه 

د، و آنان رسيدند كه تاب و توان جنگيدن با اعراب ساكن اطراف منطقة خودشان را ندارن
اند. اين بود كه همگي بر آن شدند تا مردي را به نزد   هم با پيغمبر اسالم بيعت كرده

باره با عبدياليل بن عمرو سخن گفتند،  بفرستند. در اين -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول
و وي نپذيرفت و از آن ترسيد كه وقتي بازگردد، با او پيشنهادشان را با او در ميان نهادند. 

گفت: من چنين نكنم، مگر آنكه مرداني چند را  گونه رفتار كنند كه با عروه كردند!؟ همان
مالك را همراه او  پيمانانشان و سه تن از بني همراه من بفرستيد! آنان نيز دو تن از هم

العاص ثقفي يكي از آنان بود و از همة  فرستادند، و جمعاً شش تن شدند كه عثمان بن ابي
 تر بود.آنها جوان

وارد شدند، براي  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا وقتي هيأت نمايندگي ثقيف بر رسول
در گوشة مسجد زدند تا در آنجا اقامت كنند و قرآن بشنوند، و مردم را اي  آنان قبه

صلى - خدا آنان در آن مكان اقامت كردند و نزد رسولگزارند ببينند.  هنگامي كه نماز مي
كردند؛ تا  كردند، و آنحضرت ايشان را به اسالم دعوت مي آمد و شد مي -اهللا عليه وسلم

براي آنان  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا جايي كه رئيس آن هيأت درخواست كرد كه رسول
اي بنويسند، و با ثقيف صلح كنند مبني بر اينكه به آنان اجازه دهند كه زنا بكنند  صلحنامه

نماز  ت بزرگشان الت را به آنان واگذارند، و آنان را ازو شراب بنوشند و ربا بخورند، و ب
- خدا بشكنند. رسولهايشان را به دست خودشان    معاف كنند، و از آنان نخواهند كه بت

با هاي ايشان را بپذيرند.  حاضر نشدند هيچيك از درخواست -صلى اهللا عليه وسلم
 خدا رسوليافتند كه در برابر اي جز اين ن يكديگر خلوت كردند و مشورت كردند، و چاره
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 تسليم شوند. -صلى اهللا عليه وسلم-
نزد آنحضرت بازگشتند و تسليم شدند و اسالم آوردند، و شرط كردند كه شخص 

درهم شكستن بت بزرگشان الت را بر عهده بگيرند، و  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول
 -صلى اهللا عليه وسلم- پيامبراكرممردم ثقيف هرگز با دستان خودشان آنرا درهم نشكنند. 

العاص  اين درخواست آنان را پذيرفتند، و براي آنان دستخطي نوشتند، و عثمان بن ابي
فقُّه در دين و تثقفي را امير آنان گردانيدند، زيرا، پافشاري و عالقمندي وي نسبت به 

 همة آنان بيشتر بود. فراگيري معارف اسالم و تعلم قرآن از
از اين قرار بود كه هيأت نمايندگي ثقيف همه روزه وقت بامداد نزد سرگذشت وي 

بن عاص را در كنار بار و بنة خويش  رفتند و عثمان مي -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول
وزي نيمرگشتند و به هنگام شدت گرماي پيش از ظهر به خواب  وقتي بازميگذاشتند.  مي
رفت و از ايشان  مي -صلى اهللا عليه وسلم- خدا بن عاص نزد رسول رفتند، عثمان مي

كرد، و  كرد كه قرآن را بر او اقراء كنند، و پيرامون معارف ديني سؤال مي درخواست مي
يافت براي اين منظورهايش بنزد ابوبكر  هرگاه آنحضرت را در حال استراحت مي

 رفت.  مي
آوردند،  اد روي ميبن عاص، بعدها، در آن ايام كه قبايل مختلف عرب به ارتد عثمان

وقتي مردم ثقيف عزم بر آن جزم كردند آفرين بود.  وجود وي براي قوم ثقيف بسيار بركت
كه مرتد گردند، به آنان گفتند: اي جماعت ثقيف، شما آخرين مردمي هستيد كه اسالم 

و همين سخن او باعث گرديد كه مردم شويد!  آورديد؛ نخستين مردمي نباشيد كه مرتد مي
 يف از ارتداد خودداري كنند، و بر آيين اسالم ثابت قدم بمانند.ثق

هيأت نمايندگي ثقيف به نزد آنان بازگشتند، و ابتدا حقيقت مطلب را از آنان كتمان 
كردند، و آنان را از جنگ و كارزار ترسانيدند، و دلتنگي و اندوهگيني از خود نشان دادند، 

اند كه اسالم  از آنان خواسته -صلى اهللا عليه وسلم- و براي آنان باز گفتند كه رسول خدا
بياورند، و زنا و شراب و ربا و ديگر محرّمات اسالم را ترك كنند، و گرنه با آنان خواهند 
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مردم ثقيف را كبر و نخوت جاهليت فراگرفت، و به مدت دو تا سه روز براي جنگيد! 
افكند، و به هيأت نمايندگي  جنگ آماده شدند؛ اما، خداوند در دلهايشان ترس و وحشت

خودشان گفتند: نزد او برگرديد، و آنچه را كه خواسته است انجام بدهيد!؟ در آن هنگام، 
صلى اهللا - اي را كه با پيامبراكرم نمايندگان ثقيف حقيقت امر را آشكار كردند، و مصالحه

 وردند.انجام داده بودند گزارش كردند، و مردم ثقيف همگي اسالم آ -عليه وسلم
مرداني را براي ويران كردن بتكدة  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا از سوي ديگر، رسول

الت اعزام كردند، و خالدبن وليد را بر آنان امير گردانيدند. مغيره بن شعبه از جاي 
برخاست و تبر بزرگ را به دست گرفت و به يارانش گفت: بخدا هم اينك شما را از 

دانيد! تبر را بلند كرد و ضربتي زد و بر روي زمين افتاد و دست مردم ثقيف خواهم خن
شروع به دست و پا زدن كرد. مردم طائف بر خود لرزيدند و گفتند: خدا به دور! بت 

هايتان را  بزرگ مغيره را كشت! ناگهان مغيره از جاي برجست و گفت: خداوند چهره
ه بر در بتكده كوبيد و آن را آنگااي از سنگ و شن بيشت نيست!  اين تپهزشت گرداناد! 

شكست، سپس بر فراز باالترين ديوار آن برآمد، و به دنبال وي مردان ديگر باال رفتند، و 
بتكده را ويران و با خاك يكسان كردند؛ حتي پي و پاي بست آن را نيز از زمين 

ه هاي الت را بركندند، و مردم ثقيف همچنان بهت زد درآوردند، و زيورآالت و جامه
 كردند. تماشا مي

بازگشت و  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا خالدبن وليد باجماعت همراهانش نزد رسول
 -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسولها را با خود به نزد آنحضرت برد.  آن زيورآالت و جامه

نيز همان روز آن غنايم را تقسيم كردند، و خداوند را بخاطر نصرت پيامبرش و عزت 
 دينش سپاس گزاردندبخشيدن به 
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 . نامة پادشاهان يمن9
از غزوة تبوك، نامة پادشاهان حمير به  -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم پس از بازگشت نبي

دست آنحضرت رسيد كه عبارت بودند از: حارث بن عبد كُالل، نُعيم بن عبد كُالل، 
 يك ايشان كه بسوي پيامبراكرمنام پرعين و همدان و معافر.  هاي ذي نُعمان، و بزرگ قبيله

فرستاده بودند، مالك بن مرّة رهاوي بود. وي را نزد آنحضرت  -صلى اهللا عليه وسلم-
اند و از شرك و مشركان جدايي  فرستادند تا به اطالع ايشان برساند كه آنان اسالم آورده

نوشتند و طي آن  اي نيز بسوي آنان نامه -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسولاند.  اختيار كرده
حقوق و تكاليف اسالم آورندگان را تبيين فرمودند، و به هم پيمانانشان از جانب خدا و 

چند تن از اصحاب اي را كه بر عهده دارند ادا كنند.  رسول امان دادند، بشرط آنكه جزيه
را  خود را نيز بسوي آنان فرستادند و معاذبن جبل را امير آن جماعت گردانيدند، و نيز او

والي بخش علياي يمن مشتمل بر عدن و مناطق فيمابين سكول و سكاسك گردانيدند، و 
مقرر فرمودند كه وي به امر قضاوت و داوري در امور جنگي بپردازد، و عامل گردآوري 
زكات و جزيه باشد، و نمازهاي پنجگانه را با همراهانش بگزارد. ابوموسي اشعري را نيز 

يمن مشتمل بر زبيد و مأرب و زمع و ساحل گردانيدند، و خطاب به والي بخش سفالي 
 آندو فرمودند:

 (يسرا وال تعسرا، و بشرا وال تنفرا، و تطاوعا وال ختتلفا).
كارها را آسان سازيد و دشوار نگردانيد، و با مردم با روي خوش برخورد كنيد و آنان «

 »و اختالف نكنيد!را از خويش نرانيد، و با يكديگر همراه باشيد 
صلى اهللا عليه - خدا از آن زمان تا هنگام رحلت رسول -رضي اهللا عنه- معاذ بن جبل

الوداع به نزد  در حجه -رضي اهللا عنه- در يمن ماند؛ اما، ابوموسي اشعري -وسلم
 آنحضرت بازگشت.
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 . وفد همدان10
وك در سال نهم هجرت از تب -صلى اهللا عليه وسلم- خدا اين وفد پس از بازگشت رسول

براي آنان دستخطي نوشتند، و آب و  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا وارد مدينه شدند. رسول
بن نَمط را امير آنان  هايي را كه درخواست كرده بودند، به نام آنان كردند و مالك ملك

دند؛ و اش قرار دا گردانيدند، و او را كارگزار خويش در ارتباط با مسلمانان قوم و قبيله
خالدبن وليد بسوي ديگران خالدبن وليد را فرستادند تا آنان را به اسالم دعوت كند. 

مدت شش ماه در ميان آن قوم اقامت كرد و به دعوت آنان پرداخت؛ اما، كسي دعوت 
بن ابيطالب را اعزام  علي -صلى اهللا عليه وسلم- وي را اجابت نكرد. آنگاه پيامبراكرم

مور كردند كه ردپاي خالدبن وليد را بگيرد و مأموريت وي را پيگيري فرمودند و او را مأ
صلى اهللا - خدا اي را كه از رسول بن ابيطالب نيز بسوي مردم همدان رفت و نامه عليكند. 

به همراه داشت براي آنان قرائت كرد، و آنان را به اسالم فراخواند. همگي  -عليه وسلم
صلى اهللا عليه - خدا آوردن آنان را كتباً به اطالع رسول اسالم آوردند، و علي مژدة اسالم

بن ابيطالب را خواندند، به سجده افتادند، آنگاه  رسانيد. وقتي آنحضرت نامة علي -وسلم
 سر از سجده برداشت و گفتند:

 (السالم على مهدان! السالم على مهدان).
 »سالم بر مردم همدان! سالم بر مردم همدان!«

 ني فَزاره. وفد ب11
اين وفد نيز پس از مراجعت پيامبر گرامي اسالم از سفر تبوك در سال نهم هجرت وارد 
مدينه شد. عدة آنان ده تا بيست نفر بود كه آمده بودند به آيين اسالم اقرار كنند، و از 

صلى اهللا - خدا قحط و غاليي كه بر مناطقشان عارض گرديده بود شكايت كردند. رسول
برفراز منبر برآمدند و دستان مباركشان را به دعا برداشتند و دعاي باران  -معليه وسل

 كردند و گفتند:
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(اللهم اسق بالدک و ائمک، وانشر رمحتک، وأحىي بلدک امليت. اللهم اسقنا غيثا مغيثـا  
ال مريئاً طبقا واسعا، عاجال غري آجل، نافعا غري ضار. اللهم سقيا رمحة ال سقيا عذاب، وال هدم و

 غرق وال حمق. اللهم اسقنا الغيث وانصرنا على االعداء)
718F

١. 
ها و چارپايانت را سيراب گردان، و سفره رحمتت را بگستران، و  بارخدايا، سرزمين«

ات را زنده كن. بارخدايا باراني به ما ارزاني كن كه فريادرس ما گردد، و براي   زمين مرده
گردد، و ما را  ردرنگ از آسمان سرازي باشد؛ بيما گوارا و سازگار، و گسترده و فراگير 

بارخدايا، باران رحمتت را معطل نگذارد، و به ما سود برساند، و زيانمند نگرداند. 
طلبيم، نه باران عذاب، و نه باران ويراني، و نه باران غرق و سيالب، و نه باران تباه  مي

 »و ما را بر دشمنان پيروز گردان!كننده و از ميان برنده، بارخدايا، بر ما باران ببار، 

 . وفد نَجران12
نجران، شهر بزرگي بوده است در فاصلة هفت منزل از مكه به سمت يمن، كه مشتمل بر 
هفتاد و سه آبادي بوده، و يك سواركار تيزتك از ابتدا تا انتهاي آن را يكروزه طي 

 اند. اني بودهكرده است، و يكصد هزار جنگجو داشته و تمامي مردم آن نصر مي
ورود وفد نجران در سال نهم هجرت بوده، و هيأت نمايندگي آنان متشكل از شصت 
مرد بود كه بيست و چهار تن از آنان از اشراف نجران بودند، و در ميان آنان سه تن از 

گفتند كه امارت  مي» عاقب«پيشوايان و رهبران مردم نجران حضور داشتند. يكي از آنان را 
گفتند كه  مي» سيد«دومي را جران بر عهدة او بود، و نام وي عبدالمسيح بود. و حكومت ن

سومي را امور فرهنگي و سياسي نجران بر عهدة او بود، و نام وي اَيهم يا شُرحبيل بود. 
گفتند كه پيشوايي ديني و رهبري روحاني اهل نجران را برعهده داشت، و نام  مي» اُسقف«

 .719F2 دوي ابوحارثه بن علقمه بو

                                           
 .48، ص 3زادالمعاد، ج  -1

 .94، ص 8فتح الباري، ج  -2
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وقتي وفد نجران به مدينه وارد شدند، و با پيامبر اسالم ديدار كردند، آنحضرت از آنان 
سؤاالتي كردند، و ايشان از آنحضرت سؤاالتي كردند؛ آنگاه، آنان را به اسالم فراخواندند، 
و قرآن بر آنان تالوت كردند؛ اما، آنان اسالم را نپذيرفتند، و از آنحضرت پرسيدند كه 

آن روز را  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسولگويند.  چه مي -عليه السالم- رة عيسيدربا
 درنگ كردند تا اين آيات برايشان نازل گرديد:

﴿                                

                                  

                                         

           ﴾  :۶۱ - ۵۹[آل عمران.[ 

مثَل عيسي در نزد خداوند، مثل آدم است كه خداوندا او را از خاك برساخت، آنگاه «
آورندگان  به او گفت: بشو! و چنان شد. حق از جانب خداي توست، بنابراين، از شك

ش حقيقي تو اينك، هر آنكس كه درباره عيسي با تو بگومگو كند، پس از آنكه دانمباش. 
را رسيده است، به آن كسان بگو: بياييد، پسرانمان را پسرانتان را و زنانمان را و زنانتان را 
و عزيزان و نزديكانمان را و عزيزان و نزديكانتان را فراخوانيم، آنگاه مباهله كنيم، و لعنت 

 »خداوند را بر دروغگويان ثابت و مقرر گردانيم!
اي كه بر  در پرتو اين آية شريفه -ى اهللا عليه وسلمصل- خدا صبح روز بعد، رسول

چه  -السالم عليهما- بن مريم آنحضرت نازل شده بود، به آنان بازگفتند كه دربارة عيسي
سرانجام، از گذاردند تا در كار خويش بيانديشند. اگويند، و آن روز وفد نجران را و مي

اقرار كنند،  -عليه السالم- ارة عيسيدرب -صلى اهللا عليه وسلم- خدا اينكه به گفتة رسول
خودداري كردند. فرداي آن روز، وقتي كه از پذيرفتن اظهارات پيامبراسالم در ارتباط با 

خودداري كردند، و حاضر نشدند كه اسالم بياورند،  -عليه السالم- سخنشان دربارة عيسي
خود آنحضرت حسن  آنان را به مباهله فراخواندند، و -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول
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و حسين را زير عباي مخملي كه بر دوش داشتند با خود آوردند، و فاطمه پشت سر 
وقتي نجرانيان آنهمه جديت و آمادگي را از سوي آنحضرت ديدند، با آمد.  ايشان راه مي

يكديگر خلوت كردند و به مشورت پرداختند. عاقب و سيد هر دو به يكديگر گفتند: 
رد! بخدا، اگر پيامبر باشد و روياروي ما قرار گيرد و مالعنه كند، نه ما مباهله نخواهيم ك

روي رستگاري را خواهيم ديد و نه نسل آيندة ما، و بر روي زمين سر مويي يا بن ناخني 
نيز نخواهند ماند، جز آنكه نابود گردد! باالخره، رأي همگي آنان بر آن قرار گرفت كه 

را در كار خويش حكَم گردانند. نزد آنحضرت آمدند و  -لمصلى اهللا عليه وس- خدا رسول
پذيرفتند كه  -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدادهيم!  گفتند: هرچه بخواهيد ما به شما مي

از آن پس مردم نَجران جزيه بدهند، و بر سر ساليانه دو هزار حلّه، يكهزار در ماه رجب 
راه هر حلّه يك اوقيه نقره، با آنان مصالحه هر سال، و يكهزار در ماه صفر هر سال، و هم

كردند، و به آنان از سوي خدا و رسول امان دادند، و آنان را به طور كامل در دينشان آزاد 
گذاردند، و در اين ارتباط براي آنان دستخطّي نگاشتند. هيأت نمايندگي مردم نَجران از 

- خدا زد آنان بفرستند. رسولآنحضرت خواستند كه مردي امين را از جانب خويش به ن
نيز امين اين امت، ابوعبيده بن جرّاح را بسوي مردم نجران اعزام  -صلى اهللا عليه وسلم

 المصالحه را از آنان دريافت كند. فرمودند تا وجه
اند كه سيد و  از آن پس، آيين اسالم در ميان مردم نجران شيوع يافت، و چنين آورده

صلى اهللا عليه - اكرم نه به نجران اسالم آوردند، و نبيعاقب پس از مراجعت از مدي
، علي را بسوي اهل نجران اعزام فرمودند تا مبالغ زكات و جزيه را از آنان وصول -وسلم

كند و به نزد آنحضرت ببرد، و پرواضح است كه قيد كلمة زكات (صدقات) در اين 
 فته شودروايات در ارتباط با مواردي است كه از مسلمانان بايد گر

720F
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- داخ اند كه ديدار وفد نجران با رسول ضي از محققان بر آن شدهاند، تا آنجا كه بع وفد نجران نابسامان
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 . وفد بني حنيفه13
اينان هفده تن حنيفه به مدينه نيز در سال نهم هجرت بود.  ورود هيأت نمايندگي بني

بن حارث از  مسيلمه بن ثُمامه بن كثيربن حبيب -بودند كه يكي از آنان مسيلمة كذّاب

د شدند، آنگاه مردي از انصار وارحنيفه نخست به خانة  وفد بني  .721F1 بود -مردم بني حنيفه
آمدند و اسالم آوردند. روايات در ارتباط با مسيلمة  -صلى اهللا عليه وسلم- نزد پيامبراكرم

دهد كه مسيلمه از خويشتن  كذّاب مختلف است. بررسي مجموع اين روايات نشان مي
داده، و تمام فكر و ذكرش رسيدن به امارت و سروري  كبر و نخوت و استكبار نشان مي

 -صلى اهللا عليه وسلم- خدا اي آن هيأت در نزد رسولو همراه ديگر اعض بوده است،
نيز، ابتدا خواستند با گفتار و رفتار  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا حضور نيافته است. رسول

بخشد، از جانب او  اي نمي آميز دل او را به دست بياورند، اما وقتي كه ديدند فايده محبت
 احساس خطر كردند.

هاي  در عالم رؤيا ديده بودند كه گنجينه -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم ن، نبيپيش از آ
اند، و از آن ميان دو دستبند زرين به دست آنحضرت افتاده   زمين را نزد آنحضرت آورده

است، اما براي دست ايشان بزرگ است!؟ و اين مطلب باعث اندوه و نگراني ايشان شد. 
آن دو دستبند بدمند. آنحضرت نيز در آندو دميدند و آن  آنگاه به ايشان وحي رسيد كه در

اين دو دستبند  -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم دو دستبند در دم ناپديد شدند. حضرت رسول
را كه با اين اوصاف در عالم رؤيا ديدند، به دو كذّاب تعبير كردند كه پس از رحلت 

را از مسيلمه مشاهده كردند، و از  وقتي كه آن استكبار و استنكافكنند.  ايشان ظهور مي
پيش باخبر بودند كه او گفته است: اگر محمد واليت امر را بعد از خودش براي من قرار 

                                                                                                             
دو بار روي داده است. ما نيز بطور خالصه آنچه را كه در ارتباط با وفد نجران در  -صلى اهللا عليه وسلم

 نظرمان مرجح آمد، آورديم.

 .87، ص 8فتح الباري، ج  -1
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اي  در حالي كه شاخه -صلى اهللا عليه وسلم- بدهد، از او تبعيت خواهم كرد! رسول خدا
بن  ن قيسرفتند. خطيب آنحضرت، ثابت باز درخت خرما در دست داشتند نزد مسيلمه 

باالي سر مسيلمه ايستادند و در حاليكه وي در ميان چند تن شَماس نيز همراه ايشان بود. 
از يارانش نشسته بود، با او سخن گفتند. مسيلمه گفت: اگر دوست داري ما تو را با اين 

 مپيامبر اكر دهي!؟ امر را پس از خودت براي ما قرار ميگذاريم، آنگاه تو واليت  امر وامي
 فرمودند: -صلى اهللا عليه وسلم-

(لو سألتين هذه القطعة ما أعطيتکها، ولن تعدو أمراهللا فيک، ولئن أدبرت ليعقرنک اهللا! واهللا 
 إين ألراک الذي أريت فيه ما رأيت؛ و هذا ثابت جييبک عين).

اگر اين تكه چوب درخت خرما را هم از من درخواست كني به تو نخواهم داد، و «
رات الهي كه براي تو مقرر كرده است بيرون نخواهي رفت، و اگر پشت كني تو از مقد

بينم كه تو هماني كه در عالم رؤيا آن موارد  خداوند بنياد تو را بر باد خواهد داد! بخدا، مي
تو را را راجع به آن به من نشان دادند؛ ثابت هم اينجا حضور دارد و از سوي من پاسخ 

 »خواهد گفت!؟!
 پي كار خود رفتند آنگاه در

722F

1. 

به فراست در وجود مسيلمه كذّاب  -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم سرانجام، آنچه نبي
يافته بودند به وقوع پيوست. مسيلمه همينكه به يمامه بازگشت، مدتي در انديشه بسر برد 

اي اند. وي ادع  و باالخره ادعا كرد كه در كار نبوت او را شريك پيامبر اسالم گردانيده
نبوت كرد و سخنان مسجع به هم بافت، و براي قوم خود شرابخواري و زناكاري را 

نيز گواهي  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا حالل گردانيد. در عين حال، به پيامبري رسول
قوم و قبيلة وي نيز فريب او را خوردند و از او تبعيت كردند و با او همراه شدند، داد.  مي

ناميدند كه اين لقب نشانة عظمت » رحمان يمامه«تا جايي كه وي را  و كارش باال گرفت،
                                           

؛ فتح 628-627، ص 2صة األسود العنسي، ج باب ق«و » باب وفد بني حنيفه«نكـ: صحيح البخاري،  -1

 .93-87، ص 8الباري، ج 
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نوشت  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا اي براي رسول مقام وي در نزد آنان بود. مسيلمه نامه
اند؛ نيمي از نبوت از آنِ  كه در آن نامه گفته بود: مرا در كار نبوت با تو شريك گردانيده

اي در پاسخ  نيز نامه -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسولست. ما، و نيم ديگر از آنِ قريش ا
وي نوشتند كه در آن گفته بودند: سرتاسر زمين از آنِ خدا است كه به هر يك از 

 رساند، و فرجام نيك از آنِ پارسايان است! نش كه بخواهد به ارث ميبندگا
723F

1 
ال، فرستادگان مسيلمه، اند كه گفت: ابن نَواحه و ابن اُث  * از ابن مسعود روايت كرده

شما دو  اهللا؟) (أتشهدان أين رسول آمدند. به آندو گفتند: -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم نزد نبي
دهيم كه مسيلمه رسول  خدا هستم؟ گفتند: شهادت مي دهيد كه من رسول تن شهادت مي

 فرمودند: -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم نبيخدا است! 

 کنت قاتالً رسوالً لقتلتکما)(آمنت باهللا و رسوله! لو 
724F

٢. 
اي به قتل برسانم، شما دو  به خدا و رسول او ايمان دارم! اگر بنا داشتم كه فرستاده«

 »رسانيدم!؟ تن را به قتل مي
ادعاي پيامبري مسيلمه در سال دهم هجرت به وقوع پيوست، و او در جنگ يمامه در 

االول سال دوازدهم هجرت به  ماه ربيعدر  -رضي اهللا عنه- دوران خالفت ابوبكر صديق
دومين پيامبر دروغين، اَسود عنسي قتل رسيد، و قاتل حمزه، وحشي، او را از پاي درآورد. 

- اكرم روز پيش از وفات حضرت رسول بود كه در يمن اقامت داشت، و فيروز يك شبانه
در اين ارتباط  او را كشت و سر از بدنش جدا كرد و به آنحضرت -صلى اهللا عليه وسلم

وحي نازل شد و ايشان يارانشان را مطلع ساختند؛: بعد، وقتي اين خبر از يمن رسيد، 
725Fبه خالفت آنحضرت رسيده بود -رضي اهللا عنه- ابوبكر

3. 
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 ) روايت كرده است.347، ص 2اين حديث را امام احمد در كتاب مشكاة المصابيح، (ج  -2

 .93، ص 8فتح الباري، ج  -3



   

 خورشيد نبوت   858 
  

 عامر بن صعصعه . وفد بني14
و خالدبن  -برادر مادري لَبيد -در اين وفد، دشمن خدا عامربن طفيل، و اَربد بن قيس

هايي مجسم بودند، حضور داشتند  و جبار بن اسلم كه همه از سران قوم و شيطانجعفر 
عامر همان كسي بود كه به اصحاب بِئر معونه نيرنگ زد، وقتي كه اين وفد خواست به 

صلى - اكرم مدينه وارد شود، عامر و اربد با يكديگر توطئه كردند و هم قَسم شدند كه نبي
عامر نزد آنحضرت آمدند، عامر شروع به  برسانند. وقتي وفد بنيرا به قتل  -اهللا عليه وسلم

چرخي زد و به  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا سخن گفتن كرد، و اَربد پشت سرِ رسول
مقدار يك وجب شمشيرش را از نيام بركشيد. همانجا خداوند دست او را خشك 

ه اين ترتيب، خداوند پيامبر گردانيد، و نتوانست تمامي شمشير را از نيام بيرون بكشد، و ب
آندو را نفرين كردند. به هنگام  -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم خويش را حفظ كرد. نبي

اي فرستاد و او را به  بازگشت، خداوند بر سرِ اَربد و اُشتري كه بر آن سوار بود صاعقه
اي در گردنش  كشيد. عامر نيز در بين راه بر يك زن سلولي وارد شد، و ناگهان غُدهآتش 

ام مانند غُدة  اي پيدا كرده گفت: يعني باور كنم كه من غُده پديد آمد، و در حالي كه مي
 و بايد در خانة اين زن سلولي بميرم؟! جان سپرد.شُتر؟! 

رفت و  -صلى اهللا عليه وسلم- * در صحيح بخاري آمده است: عامر نزد پيامبراكرم
نشينان از  گردانم: شهرنشينان از آن شما باشند و بيابان گفت: شما راميان سه چيز مخير مي

آنِ من؛ يا اينكه من جانشين شما پس از شما باشم؛ يا آنكه مردم غطفان را برانگيزانم و 
زار شترِ نرِ سرخ موي و يكهزار شترِ مادة سرخ موي با شما بجنگم! شب هنگام در با يكه

اي مانند غده  گفت: آيا بايد باور كنم من غده يخانة زني بيتوته كرد، در حالي كه با خود م
درنگ بر اسب  ام؟ در خانة زني از فالن قبيله؟! اسب مرا برايم بياوريد! بي  اشتران پيدا كرده

 خويش سوار شد، و در حالي كه سوار بر اسب بود جان داد.
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 . وفد تُجيب15
رفع نياز بينوايانشان بقيه اين وفد زكات قوم خودشان را گردآوري كرده بودند و پس از 

آورده بودند. اين هيأت متشكل از سيزده نفر  -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم را نزد رسول
بعضي موارد كردند كه ياد بگيرند.  بودند، و پيوسته در ارتباط با قرآن و حديث سؤال مي

عليه صلى اهللا - خدا درخواست كردند. رسول -صلى اهللا عليه وسلم- خدا را از رسول
نيز آن موارد را به موجب دستخطي براي ايشان مكتوب كردند. هيأت نمايندگي  -وسلم

آنان را مرخص  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا تجيب در مدينه زياد نماندند. وقتي رسول
نهادند، نزد  اي را كه طي مدت اقامتشان در كنار بار و بنة خودشان وامي كردند، پسربچه

آمد و گفت: بخدا، انگيزة  -صلى اهللا عليه وسلم- نزد پيامبراكرم آنحضرت فرستادند، وي
كوچ كردن من از شهر و ديارم جز اين نبوده است كه شما از خداوند عزّوجل درخواست 

نيازي مرا در قلب من قرار  كنيد كه مرا بيامرزد و رحمتش را شامل حال من گرداند، و بي
ز دست به دعا برداشتند و اين موارد را از ني -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول دهد!؟

خداوند عزوجل براي او درخواست كردند، اين پسربچه بعدها مردي قناعت پيشه گرديد، 
اش را موعظه كرد و  و در دوران ارتداد اقوام عرب در اسالم ثابت قدم ماند، و قوم و قبيله

ن هيأت يكبار ديگر نيز در تعليم داد، و آنان نيز بر اسالم ثابت قدم ماندند. اعضاي اي
 مالقات كردند. -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم الوداع در سال دهم هجرت با نبي حجه

 . وفد طَيي16
 -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم اعضاي اين هيأت نيز در مدينه به مالقات حضرت رسول

ودند، اسالم شتافتند. وقتي با آنحضرت سخن گفتند، و ايشان اسالم را بر آنان عرضه فرم
آوردند، و مسلماناني نيك گرديدند. يكي از اعضاي اين هيأت زيدالخَيل نام داشت. راجع 

 فرمودند: -صلى اهللا عليه وسلم- خدا به زيد، رسول
(ما ذکر يل رجل من العرب بفضل مث جاءين إال رأيته دون ما يقال فيه إال زيداخليل فإنه مل يبلغ 
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 کل ما فيه).
ر يك از مردان عرب را كه براي من به فضل و كمال ستودند و آنگاه بدون استثنا، ه«

گفتند يافتم، مگر زيدالخيل كه همه  اش مي تر از آنچه درباره به نزد من آمد، وي را پايين
 »يك وي را به من باز نگفته بودند!هاي ن امتيازات و خصلت

 ناميدند.» زيد الخَير«از اين رو، آنحضرت وي را 
*** 

هاي نمايندگي اقوام و قبايل  ترتيب، در سالهاي نهم و دهم هجرت هيأت به همين
برخي از ديگر وفدهايي كه نويسندگان كتب مغازي و آمدند.  پياپي به مدينه مي

اند، عبارتند از: وفد يمن، وقد ازد، وفد بني سعد هذيم از قُضاعه،  نويسان يادآور شده سيره
وفد بهراء، وفد خوالن، وفد محارب، وفد  اسد، عامر بن قيس، وفد بني وفد بني

عيس، وفد مزينه، وفد  منتفق، وفد سالمان، وفد بني بن كعب، وفد غامد، وفد بني حارث بني
عيش، وفد نَخع، كه آخرين  مرّه، وفد غسان، وفد بني مراد، وفد زبيد، وفد كنده،وفد ذي

ة ماه محرم سال بودند، و در نيم -صلى اهللا عليه وسلم- وفد ديدار كننده با رسول خدا
تن بر آنحضرت وارد شدند، البته، ورود غالب  يازدهم هجرت، با جمعيتي بالغ بر دويست

اين ديداركنندگان در سالهاي نهم و دهم هجرت بوده، و تنها بعضي از آنها ورودشان تا 
 سال يازدهم هجرت به تأخير افتاده است.

النّبي  مدينهايندگي از سوي قبايل و اقوام مختلف به هاي نم پياپي وارد شدن اين هيأت
نشانگر ميزان مقبوليت دعوت اسالم، و گسترش سيطره و نفوذ دين خدا بر كران تا كران 

العرب است، و بر اين نكته داللت دارد كه قوم عرب به شهر پيامبر با ديدة تكريم و  جزيره
اند كه در برابر مدينه سر  ديده ز آن نمياي ج اي كه چاره اند، به گونه نگريسته تجليل مي

تسليم فرود بياورند؛ زيرا، مدينه عمال مركز و پايتخت عربستان شده بود، و ديگر 
توان گفت كه دين و آيين  در عين حال، نميتوانست مدينه را ناديده بگيرد.  هيچكس نمي

آنان بسيار بودند اسالم در اعماق جان تمامي اين مردم نفوذ كرده بود؛ زيرا، در ميان 
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دانش و فرهنگي كه صرفا به تبعيت از سران قبايل و رؤسايشان اسالم آورده  اعراب بي
دار بود، از  آن روحية قتل و غارت و چپاول را كه در وجودشان ريشهبودند، و هنوز 

دست نگذاشته بودند، و تعاليم اسالم آنچنان كه بايد و شايد اخالق آنان را تهذيب نكرده 
 به همين جهت، قرآن كريم بعضي از اعراب را چنين وصف كرده است: بود.

﴿                                

                                   

               ﴾  :۹۸ - ۹۷[التوبه.[ 

رود  ترند، و از آنان بيشتر انتظار مي اعراب از جهت كفر و نفاق از ديگران سرسخت«
است درنيابند، و كه حدود و احكام و معارفي را كه خداوند بر رسول خود نازل فرموده 

كنند غرامت به  چنانكه برخي از اعراب آنچه را كه انفاق مي خداوند عليم و حكيم است.
ها قرار  كشند كه شما در محاصره مصائب و دشواري آورند، و پيوسته انتظار مي حساب مي

و خداوند سميع و عليم ها درآيند!  ها و گرفتاري خودشان در محاصره دشواريد؟! يبگير
 »است.

 بعضي ديگر از اعراب را نيز ستوده است و فرموده است:

﴿                                 

                                ﴾ 
 ].۹۹[التوبه: 

كنند  و برخي از اعراب، به خدا و روز ديگر ايمان دارند، و آنچه را كه انفاق مي«
خدا؛  آورند، و راهي براي برخورداري از درود رسول پيشكش درگاه خداوند به حساب مي

ند است و خداوند هاي اين افراد مقبول درگاه خداو همگان بدانند كه هدايا و پيشكش
 »جامه رحمتش را بر تن ايشان خواهد آراست؛ براستي خداوند غفور و رحيم است.

طبعاً، اعراب شهرنشين ساكن مكّه و مدينه و مردم ثقيف، و اهالي بسياري از مناطق 
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يمن و بحرين، اسالمشان توانمند بود، و بزرگان صحابه و سروران مسلمانان در ميان اين 
 بردند بسر مي گروه از اعراب

726F
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 .103-83، ص 8؛ فتح الباري، ج 60



 

 

 :فصل شانزدهم
 كارنامة پر ارج پيامبر

 بازتاب پيروزي دعوت اسالم
پيش از آنكه گامي ديگر پيش برويم، و به گزارش و بررسي واپسين روزهاي زندگاني 

بپردازيم، سزاوار است نگاهي هرچند گذرا بر كارنامة  -صلى اهللا عليه وسلم- اعظم رسول
اوردهاي با عظمت رسالت ايشان بيافكنيم؛ دستاورد چشمگيري پرارج آنحضرت و دست

ديگر انبيا و مرسلين ممتاز گردانيده و تاج سروري اولين و را از  تمرتب كه حضرت ختمي
 آخرين را بر تارك ايشان نشانيده است.

 به آنحضرت فرمان رسيد:

﴿                     ﴾ .﴿                ﴾. 
آنحضرت نيز قيام كردند و بيش از بيست سال تمام همچنان ايستاده ماندند، و بار 
امانت كُبراي رسالت آسماني را در اين پهنة زمين بر دوش كشيدند؛ وظيفة تمامي بشريت 

كارگرداني مقاومت و مبارزه در را، تمامي وظيفة عقيده و دين و آيين را، و مسئوليت و 
 هاي گوناگون را. ميدان

پيامبر گرامي اسالم مسئوليت جهاد و مبارزة سختكوشانه را در ميدانهاي گستردة 
وجدان بشري كه از ديرباز تحت اشغال تصورات و اوهام جاهليت قرار گرفته، و تحت 

غُل و زنجير  و در هاي اين جهاني زمينگير شده، هاي زميني و انگيزه تأثير جاذبه
پرستي گرفتار آمده بود، يك تنه بر عهده گرفتند، و همينكه از كار پاكسازي و  شهوت

تصفية وجدان انساني در وجود شماري از يارانشان فراغت يافتند، و توانستند آنان را از 
زير فشار كابوس سهمگين جاهليت و خواب سنگين زندگاني زميني رهايي بخشند؛ 

هاي به هم پيوستة  بلكه نبردهاي پياپي ديگري در ميداندر ميداني ديگر، نبردي ديگر 
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نبرد با دشمنان دعوت الهي اسالم، كه پايگاه نوپاي دعوت آسماني را ديگري آغاز كردند. 
در محاصرة خويش گرفته بودند، و از اطراف بر سر باوردارندگان اين دعوت ريخته 

تند بر اينكه نهال نورس اين شجرة طيبه را در همان بودند، و پافشاري و اصرار فراوان داش
آغاز رويش و بالندگي از ريشه درآورند، و نگذارند نشو و نما پيدا كند، و در اعماق خاك 

هايش را بگستراند، و رفته رفته قلمروهاي  ريشه بدواند، و در فضاي اليتناهي شاخه
هاي  هاي نبرد داخلي در ميدان حنهو باز، همينكه از ص بيشتري را زير ساية خود بياورد!؟

العرب خواستند دمي بياسايند، ارتش روم در حال آماده شدن براي ضربت  جنگ جزيره
اي شمالي قلمرو ه و براي حمالتي گسترده بر عليه سرزمين زدن به اين امت جديد بود،

 گرديد. اسالم آماده مي
وجداني بشري نيز همچنان در در اثناي اين سرايا و غزوات، نبرد نخستين در ميدان 

ساز در صحنة درون و روان تازه مسلمانان و  جريان بود، و آن نبردهاي سرنوشت
امان،  گروندگان احتمالي به آيين اسالم هنوز به پايان نرسيده بود؛ زيرا، اين نبرد بي

اي از كوشش و فعاليت در اعماق  جاودانه است، و علمدار آن شيطان است كه لحظه
در  -صلى اهللا عليه وسلم- از سوي ديگر، حضرت محمدآسايد.  افراد بشر نميوجدان 

اند، و محكم و استوار به دعوت آسماني و الهي خويش  اين ميان برپاي ايستاده
هاي دور از يكديگر در جريان است،  داري را كه در اين ميدان پردازند، و كارزار دامنه مي

برايشان اقبال كرده و روي خوش نشان داده است، با در حالي كه دنيا فرمايند.  رهبري مي
رانند، و در شرايطي كه پيروان دين باور آنحضرت در پيرامون گذ تنگدستگي روزگار مي

برند، خود ايشان پيوسته به كار و كوششي  هاي آسايش و امنيت به سر مي ايشان زير سايه
د؛ و با همة اينها، در تمامي اين نشينن اي فارغ نمي دهند، و لحظه ناپذير ادامه مي خستگي

داري و عبادت خدا و ترتيل آيات و  كنند، و به شب زنده گيرودارها صبر جميل اختيار مي
اند؛ همانگونه كه  ورزند، و از همه گسسته و به حق پيوسته سور شريفة قرآن اهتمام مي
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 خداوند سبحان به ايشان امر فرموده است!
727F

1 
رگ اسالم، در گيرودار اين نبرد بايسته و پيوسته، بيش از به همين شيوه، پيامبر بز

بيست سال تمام به سر بردند؛ در طول اين مدت، هيچ كاري ايشان را از كار ديگر 
داشت، تا آنكه دعوت اسالم در آن چنان ميدان گسترده و آنچنان قلمرو پهناوري  بازنمي

سرتاسر عربستان به آيين ندند! به پيروزي رسيد و فراگير گرديدكه خرَدها سرگردان ما
آنحضرت گردن نهاد، و غيرت و حميت جاهليت از هر كران آن رخت بربست، و 

هاي بيمار قوم عرب بيدار گرديد، تا آنجا كه بتان را ترك گفتند، بلكه با دستان  انديشه
انداز شد، و بانگ اذان  العرب طنين آوازة توحيد در فضاي جزيرهخويش درهم شكستند. 

روزي در سرتاسر صحراي پهناوري كه آيين جديد آنرا زنده  مازهاي پنجگانة شبانهن
شكافت، و قاريان قرآن در شمال و جنوب آن سرزمين،  ه بود، آفاق آسمان را ميتساخ

 آوردند. خواندند، و احكام الهي را به اجرا درمي آيات كتاب خدا را مي
گر فاصله گرفته بودند و پراكنده شده بودند، هايي كه از يكدي ها و قبيله ها و طايفه تيره

انسان از بندگي بندگان گسست، و به بندگي خداي جهان پيوست. ديگر، يكپارچه شدند. 
قاهر و مقهور، غالب و مغلوب، برده و ارباب، حاكم و محكوم، و ظالم و مظلوم مطرح 

، و سر در خط نبود. همة مردم بندگان خدايند؛ برادراني كه دل در گرو عشق يكديگر
هاي كبر و نخوت جاهليت و فخرفروشي به  فرمانها و احكام الهي دارند؛ خداوند پيرايه

رب بر عجم، و نه عجم عواسطة پدران و نياكان را از وجود آنان زدوده است، و ديگر نه 
ي نخواهد داشت، پوست، شرف و امتياز ، و نه سفيدپوست و سرخپوست بر سياهبر عرب

 اند، و آدم نيز از خاك!؟ تقواي الهي. مردم همه فرزندان آدممگر به واسطة 
با اين ترتيب، در پرتو موفقيت و پيروزي اين دعوت الهي و آسماني، وحدت قوم 

نوع انسان، عدالت اجتماعي، و سعادت بشري، چه در مسائل و   عرب، وحدت بني

                                           
 .169-168، ص 29في ظالل القرآن، سيد قطب، ج  -1
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سير گردش روزگار ممشكالت دنيوي، و چه در مسائل و مشكالت اُخروي، تحقُّق يافت. 
تغيير پيدا كرد. چهرة زمين دگرگون گرديد، و روند تاريخ به سوي ديگري گرايش يافت، 

 و طرز تفكّر افراد بشر بكلّي متفاوت گرديد.
پيش از ظهور دعوت اسالم، روح جاهليت بر تمامي جهان سيطره يافته بود، و وجدان 

و معيارها در آن جو تاريك از كار  بشري متعفّن، و روح انسان معذّب شده بود. ارزشها
افتاده بودند، و ظلم و ستم و بردگي بر آن سايه افكنده بود، و امواج سهمگين 

هاي ضخيم كفر و  كننده درهم آميخته، و پرده خوشگذراني تبهكارانه با محروميت بيچاره
ا تحريف شده، كه از ضعف و ماهاي آسماني  ضاللت و ظلمت، عليرغم حضور ديانت

ها  اي بر جان انسان  اديان ديگر سيطرهبردند، از كران تا كران آويخته بود.  نقاهت رنج مي
 روح درآمده بودند. نداشتند، و به صورت مراسمي خشك و بي

وقتي اين دعوت بزرگ، نقش خود را در زندگاني اين جهاني بشر ايفا كرد، روح بشر 
هي و آلودگي، و پليدي و پوسيدگي از اوهام و خرافات، و از بندگي و بردگي، و تبا

رهايي يافت، و جامعة انساني از ستم و سركشي، گسستگي و افسردگي، و اختالف 
طبقاتي و استبداد فرمانروايان و تحقير و تحمير كاهنان رست؛ و اسالم بر سازندگي جهان 

و نگري و سختكوشي و آزادگي و نوگرايي و معرفت  هاي عفت و طهارت و مثبت بر پايه
يقين و اعتماد و ايمان و عدالت و كرامت، و كار پيوسته در جهت رشد و شكوفايي 

رسانيدن در گردونة حيات دار  زندگي انسان، و ارتقاء حيات معنوي بشر، و حق را به حق
 اجتماعي بشر، همت گماشت

728F

1. 

ة العرب شاهد نهضتي مبارك گرديد كه از زماني كه پيراي در پرتو اين تحوالت، جزيره
آبادي بر آن بسته شد، همانند اين نهضت را مشاهده نكرده بود، و هرگز صفحات تاريخ 

مانند عمر اجتماعي خويش داشت، ديگر به  قوم عرب، درخششي را كه در اين ايام بي
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 دست نياوردند.





 

 

 :فصل هفدهم
 حجه الوداع

 انگيزة اين سفر
اي نوين بر پاية اثبات اُلوهيت  و جامعهكار دعوت و ابالغ رسالت به پايان رسيده بود، 

همتا و نفي اُلوهيت ديگر خدايان تأسيس شده بود، و مباني نبوت  خداي يكتاي بي
النبيين استوار گرديده بود، و گويي هاتفي از درون  حضرت ختمي مرتبت و رسالت خاتم

دوران كرد كه داد و يادآوري مي ايشان را ندا درمي -صلى اهللا عليه وسلم- خدا قلب رسول
در سال  –اقامت آنحضرت در عالَم دنيا نزديك است به پايان برسد؛ چنانكه وقتي معاذ را 

 خواستند به يمن اعزام كنند، ضمن سخنانشان به وي گفتند: مي -دهم هجرت
 (يا معاذ، إنک عسى أن ال تلقاين بعد عامي هذا، ولعلک أن متر مبسجدي هذا وقربي).

پس از امسال ديگر مرا مالقات نكني، و شايد وقتي از اينجا  اي معاذ، تو چه بسا«
 »بگذري آرامگاه مرا در كنار مسجدم بيابي!؟

 گريست. -صلى اهللا عليه وسلم- و معاذ از سوزِ دل در غم فراق رسول خدا
خداوند چنين خواسته بود كه ثمرات دعوتي را كه آنحضرت بيست و اندي سال در 

بودند، به هاي گوناگون را بر خويشتن هموار گردانيده  رنجراه بارور كردن نهال آن 
در اطراف مكه با افراد  -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم نبيخويش نشان بدهد.  يگرام رسول

و نمايندگان قبايل مختلف عرب نشست و برخاست داشته باشند، و آنان از آنحضرت 
ي بگيرد كه نسبت به اداي امانت احكام دين و معارف اسالم را فراگيرند، و از آنان گواه

الهي كوتاهي نكرده، و رسالت خداوند را تبليغ فرموده، و از مراتب خيرخواهي نسبت به 
 امت خويش فروگذار نكرده است.

پيامبر بزرگ اسالم اعالم كردند كه قصد اداي اين حج پربركت و پرآوازه را دارند. 
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خواستار آن بودند كه در اين سفر حج به جمعيت انبوهي وارد مدينه شدند، و همگي آنان 
 اقتدا كنند -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول

729F

روز شنبه، پنج روز مانده به پايان ماه . 1

730Fآمادة سفر شدند -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم ذيقعده، نبي

. گيسوانشان را شانه كردند و 2

اني خودشان را قالده به روغن زدند و پيراهن پوشيدند و عبا بر دوش گرفتند، و شتر قرب
گردن بستند، و بعدازظهر آن روز به راه افتادند. پيش از نماز عصر به ذوالحلَيفه رسيدند، 
و نماز عصر را دو ركعت گزاردند، و در آنجا ماندند تا شب به صبح رسيد. صبح روز 

 بعد، به اصحابشان فرمودند:

731Fاملبارک وقل: عمرة يف حجة)(أتاين الليلة آت من ريب فقال: صل يف هذا الوادي 

٣. 
دوش پيكي از جانب خداي من نزد من آمد و گفت: دراين وادي پربركت نماز بگزار «

 »و نيت كن كه يك عمره و يك حج را با هم برگزار كني!
پيش از آنكه نمازظهر را بگزارند. براي  -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم حضرت رسول

شه با دستان خويش با ذَريره و ديگر عطرياتي كه احرام بستن غسل كردند. آنگاه، عاي
اي كه عطريات  مشك نيز در آن بود، سر و بدن آنحضرت را خوشبوي گردانيد، به اندازه

زد، و بدون آنكه سر و صورتشان را  البالي گيسوان آنحضرت و محاسن ايشان برق مي
شيدند، و رِدا بر دوش بشويند، آن عطريات را به حال خود واگذاشتند و پيراهن بر تن پو

گرفتند، و آنگاه نماز ظهر را دو ركعت گزاردند، و سپس در همان مكاني كه نماز گزارده 
بودند احرام حج و عمره بستند، و حج و عمره را با هم نيت كردند و تلبيه را آغاز كردند. 

ن تلبيه سر آنگاه از آن مكان خارج شدند و بر ناقة قَصواء سوار شدند، در حاليكه همچنا
 گفتند. دادند، و هنگامي كه به بيابان رسيدند، هنوز تلبيه مي مي
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مسير خودشان را ادامه دادند تا به نزديكي مكه  -صلى اهللا عليه وسلم- پيامبراكرم
ماندند. آنگاه بامداد روز يكشنبه چهار روز گذشته از آغاز طُوي شب را  رسيدند، در ذي

را گزاردند و غسل كردند و وارد شهر مكه شدند. ذيحجة سال دهم هجرت نماز صبح 
جمعاً هشت روز سفرشان به طول انجاميده بود كه مدت زمان متوسطي براي طي اين 
مسير است. وقتي وارد مسجدالحرام شدند، خانة كعبه را طواف كردند. آنگاه سعي صفا و 

ايشان حج قران بود و قرباني  مروه به جاي آوردند، اما از احرام خارج نشدند، چون حج
خودشان را از آغاز عمره به همراه آورده بودند. آنحضرت پس از اداي مناسك در باال 
دست مكه در منطقة حجون فرود آمدند و در آنجا اقامت كردند، و جز براي طواف حج، 

 ديگر به طواف خانة كعبه نيامدند.
ي به همراه نياورده بودند به همراهانشان كه قربان -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول

دستور دادند كه احرامشان را احرام عمره درنظر بگيرند، و خانة كعبه را طواف كنند و 
 خدا سعي صفا و مروه را به جاي آورند، آنگاه كامالً از احرام خارج شوند. همراهان رسول

 دچار ترديد شدند. آنحضرت فرمودند: -صلى اهللا عليه وسلم-
 ن أمري ما أستدبرت ما اهديت ولوال أن معي اهلدي ألحللت)(لو استقبلت م

آوردم؛ و اگر  دانستم قرباني با خود نمي اگر اين ترتيبي را كه پيش آمد از پيش مي«
 »آمدم! ام، از احرام درمي نبود اينكه قرباني به همراه آورده

و سخن آنحضرت بنابراين، كساني كه قرباني با خود نياورده بودند از احرام درآمدند 
 را شنيدند و از ايشان اطاعت كردند.

آهنگ مني كردند، و نمازهاي ظهر و  -كه روز تَرويه نام دارد -روز هشتم ذيحجه
در بيابان مني گزاردند. آنگاه  -جمعا پنج نماز -عصر و مغرب و عشا و صبح روز بعد را

عرفات به راه افتادند. در قدري درنگ كردند تا خورشيد طلوع كرد. از آنجا تا سوي بيابان 
در آن قبه منزل كردند، اند.  اي براي ايشان در نَمره برپا كرده عرفات، مشاهده كردند كه قبه

وقتي آفتاب از نيمروز گذشت، دستور دادند ناقة قَصواء را براي ايشان آماده كردند، و بر 
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كصد و بيست و چهار آن سوار شدند و به ميانة بيابان عرفات آمدند، و در حالي كه ي
هزار يا يكصد و چهل و چهار هزار تن از مسلمانان در اطراف آن حضرت گرد آمده 

 بودند، در ميان مردم براي ايراد خطابه ايستادند، و اين خطبة جامع را القا كردند:

 (أيها الناس، امسعوا قويل، فإين ال أدري، لعلي ال ألقاکم بعد عامي هذا ذا املوقف أبداً)
732F

١. 
دانم، شايد ديگر سالهاي آينده شما را  هان، اي مردمان، سخن مرا بشنويد؛ كه من نمي«

 »در اين موقف نبينم!؟
 (إن دماءکم وأموالکم حرام عليکم کحرمة يومکم هذا يف شهرکم هذا يف بلدکم هذا).

حريم خونهاي شما و اموال شما محترم است، و بايد حرمت آنها را نگاه داريد، «
 »د حرمت امروز، در اين ماه، و در اين شهر شما!همانن

(أال کل شيء من أمر اجلاهلية حتت قدمي موضوع، ودماء اجلاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع 
من دمائنا دم ابن ربيعة بن احلارث؛ وربا اجلاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن 

 عبداملطلب، فانه موضوع کله...).
اعتبار است و زير پاهاي من جاي  كه هر آنچه مربوط به جاهليت است بيهشدار، «

خونهاي ريخته شده در جاهليت فرو نهاده است و غيرقابل قصاص و خونخواهي؛ دارد. 
ربيعه پسر  و نخستين خوني كه از ما ريخته شده و آن را قصاص نخواهيم كرد، خون ابن

عتبار ساقط است، و نخستين ربايي كه حارث است؛ همچنين، رِباي دوران جاهليت از ا
گردانم، رباي عباس بن عبدالمطلب  موارد رباي خودمان از درجه اعتبار ساقط ميآنرا از 

 »اعتبار است...! است كه تماماً بي
(فاتقوااهللا يف النساء، فإنکم أخذمتوهن بأمانة اهللا، واستحللتم فروجهن بکلمة اهللا، ولکم عليهن 

أحداً تکرهونه، فإن فعلن ذلک فاضربوهن ضرباً غري مربح، وهلن عليکم رزقهن أالَّ يوطئن فرشکم 
 وکسون باملعروف).

حال كه چنين است، خداي را درنظر بگيريد در ارتباط با زنان؛ كه شما آنان را با «
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ايد!  ايد، و رابطه ويژه با انان را با حكم خدا براي خودتان حالل كرده امانت خدا برگرفته
شما بر گردن آنان است كه هرگز كسي را كه شما خوش نداريد، به خانه و  اين حق

توانيد آنان را بزنيد، البته به نوعي كه  زندگي شما راه ندهند؛ اگر چنين كاري كردند، مي
حق آنان نيز بر گردن شما آنست، كه در حد متعارف خوراك و آنان را آسيب نرساند! 

 .»پوشاك آنان را تأمين كنيد
 د ترکت فيکم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به؛ کتاب اهللا)(وق

733F

1. 
ام كه پس از آن گمراه نشويد، اگر به آن  من در ميان شما يادگاري برجاي نهاده باري،«

 »پيدا كنيد؛ كتاب خدا!تمسك 
(أيها الناس، إنه ال نيب بعدي، وال أمة بعدکم. أالَ فاعبدوا ربکم وصلوا مخسکم وصوموا 

دوا زکاة أموالکم طيبة ا أنفسکم، وحتجون بيت ربکم، وأطيعوا والة أمرکم، تدخلوا شهرکم وأ
 جنة ربکم)

734F

2. 
هان، اي مردمان! پس از من پيامبري ديگر نخواهد بود، و پس از شما امتي ديگر «

نخواهد بود. هشدار، كه خدايتان را پرستش كنيد، و پنج نمازتان را بگزاريد، و يك ماه 
حج بگيريد، و زكات اموالتان را با ميل و رغبت ادا كنيد، و خانه خدايتان را تان را  روزه

 »بگزاريد، و زمامدارانتان را فرمان ببريد؛ تا به بهشت خدايتان وارد شويد!
 (وأنتم تسألون عين؛ فما أنتم قائلون؟)

 »باري، از شما راجع به من خواهند پرسيد؛ شما چه خواهيد گفت؟«
دهيم كه شما تبليغ دين و اداي رسالت و خيرخواهي  شهادت ميمردم جواب دادند: 

 ايد!؟ نسبت به ما را به نحو احسن انجام داده
كردند، توجه مردم  آنگاه با انگشت سبابة خويش در حاليكه به سمت آسمان اشاره مي
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735Fبار خدايا، شاهد باش! (اللهم اشهد)را به خويشتن جلب كردند و سه مرتبه گفتند: 

1 
را با صداي  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا بان عرفات، آن كسي كه سخنان رسولدر بيا

 رساند، ربيعه بن اُميه بن خلف بود بلند به مردم مي
736F

2. 

از ايراد خطبه در بيابان عرفات در ميان  -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم پس از فراغت نبي
 انبوه مسلمانان، اين آية شريفه بر آنحضرت نازل گرديد:

﴿                             ﴾ 
 ].۳[املائده: 

امروز دينتان را برايتان كامل گردانيدم، و نعتم را بر شما تمام كردم، و اسالم را به «
 »عنوان دين براي شما انتخاب كردم!

(ما  به او گفتند: -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم ، عمر گريست. نبيوقتي اين آيه نازل شد
ريي؟! گفت: سبب گرية من آنست كه تاكنون همواره دينمان رو به گ چرا مييبکيک؟) 

ازدياد بود، اما، اينك كه كامل شد، هرگز هيچ چيز كامل نگردد مگر آنكه رو به نقصان 

737Fگويي! راست مي : (صدقت)گذارد! فرمودند

3 
صلى اهللا عليه - خدا ز اتمام خطبه، بالل اذان گفت و سپس اقامه گفت، و رسولپس ا

نماز ظهر را با آن جماعت انبوه گزاردند. بالفاصله، بالل اقامة نماز عصر را گفت  -وسلم
و آنحضرت نماز عصر را گزاردند و بين دو نماز نافله نخواندند. آنگاه سواره بسوي 

الرحمه چسبانيدند، و  هاي دامنة جبل ي را به صخرهموقف آمدند، و شكم ناقة قصوا
حيوانات قرباني را پيش روي خويش قرار دادند، و روي به قبله كردند، و همچنان سراپا 
ايستادند تا وقتيكه خورشيد غروب كرد، و زردي آفتاب تا حدودي از ميان رفت و قرص 
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 خورشيد پنهان شد.
ه را پشت سرشان سوار كردند، و شتابان اُسام -صلى اهللا عليه وسلم- پيامبراكرم

تاختند تا به مزدلفه رسيدند. در آنجا نمازهاي مغرب و عشا را با يك اذان و دو اقامه 
گزاردند و در فاصلة دو نماز به ذكر و تسبيح نپرداختند. آنگاه استراحت كردند تا وقتيكه 

شد، با يك اذان و يك سپيده دم طالع شد، نماز صبح را، هنگامي كه هوا بخوبي روشن 
اقامه گزاردند؛ آنگاه، بر ناقة قَصواء سوار شدند و به مشعرالحرام رفتند، و رو به قبله 
ايستادند، و دعا كردندو تسبيح و تكبير و تهليل سر دادند، و همچنان سرپا بودند تا اينكه 

 روز كامالً برآمد.
مني شتافتند، و فضل آنگاه، از مزدلفه پيش از آنكه خورشيد طالع شود بسوي 

اندكي ديگر عباس را پشت سرشان سوار كردند، و رفتند تا به بطن محسر رسيدند.  بن
گرديد در پيش گرفتند، تا به  اي را كه به جمرة كُبري منتهي مي تاختند، آنگاه راه ميانه

ولي جمرة كبري كه در كنار آن در آن زمان درختي كه بود، و آن را جمرة عقبه و جمرة اُ
آنحضرت جمرة عقبه را با هفت سنگريزه رمي كردند، و با اند، رسيدند.  ناميده نيز مي

ها نه خيلي ريز و نه خيلي درشت بودند، و  سنگريزهگفتند.  اكبر مي پرتاب هر سنگريزه اهللا
 ها را از همان وادي جمع كرده بودند. آنحضرت آن سنگريزه

ها را  شتر نَحر كردند، و مابقي قرباني 63شان آنگاه به قربانگاه رفتند و با دست خود
 خدا رسولبه علي دادند و او آنها را ذبح كرد.  -جمعاً يكصد قرباني -رأس بودند 37كه 

نيز علي را در قرباني خودشان شريك گردانيدند، سپس دستور  -صلى اهللا عليه وسلم-
در ديگي بيافكنند، و  فرمودند از گوشت هر يك از شتران قرباني يك قطعه جدا كنند، و

 ها خوردند، و آبگوشت آن را نيز تناول كردند. از گوشت آن قرباني
بر ناقة خويش سوار شدند و بسوي خانة  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا آنگاه رسول

كعبه سرازير شدند، و نماز ظهر را در مكه گزاردند، و سپس به سراغ فرزندان مطلّب 
 دادند، و به آنان گفتند: تاده بودند و حاجيان را آب ميرفتند كه بر سر چاه زمزم ايس
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 (انزعوا بين املطلب، فلوال أن يغلبکم الناس على سقايتکم لنـزعت معکم).
به آب كشيدن از زمزمه ادامه بدهيد اي فرزندان مطلّب، كه اگر نبود خوف اينكه «

ما از زمزم آب مردم عمال سمت سقايت را از دست شما بازبگيرند، من نيز همراه ش
 »كشيدم! مي

738Fفرزندان مطلّب دلوي به دست آنحضرت دادند، و آنحضرت از آن زمزم نوشيدند

1. 
 -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم دهم ذيحجه، نيز نبي» يوم النَّحر«در روز عيد قربان، 

هنگامي كه آفتاب پهن شده بود، در حاليكه بر استري خاكستري رنگ سوار بودند، و علي 
رسانيد، و مردم بعضي ايستاده و  آنحضرت را با تكرار سخنانشان به مردم ميصداي 

739Fبعضي نشسته بودند

، به ايراد خطبه پرداختند، و در اين خطبه برخي از سخنان خطبة روز 2

اند كه گفت: پيامبر  پيش را تكرار كردند؛ چنانكه بخاري و مسلم از ابوبكره روايت كرده
 در روز عيد قربان براي ما خطبه خواندند، و گفتند: -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم

(إن الزمان قد استدار کهيئته يوم خلق اهللا السموات واالرض، السنة اثناعشر شهراً منها أربعة 
 حرم؛ ثالث: ذوالقعدة و ذواحلجة و احملرم، ورجب مضر الذي بني مجادي و شعبان).

آغاز آفرينش آسمانها و زمين داشته گردونه زمان همواره با همان وضعيتي كه در روز «
اند: ذيقعده،  است گردنده است. سال دوازده ماه دارد كه چهار ماه آن ماههاي حرام

 .»ذيحجه، محرم و رجب مضَر كه ميان جمادي و شعبان قرار دارد
اكنون كدام ماه است؟ گفتم: خدا و رسول او دانايند! (أي شهر هذا؟) بعد، فرمودند: 
خواهند اين ماه را با نام ديگري  اي كه گمان كرديم مي كردند، به گونه آنحضرت سكوت

اينجا  (أي بلد هذا؟)مگر ذيحجه نيست؟ گفتيم: چرا! گفتند:  (أليس ذااحلجة؟)نامند. گفتند: ب
اي كه  كدام شهر است؟ گفتيم: خدا و رسول او دانايند! آنحضرت سكوت كردند، به گونه

مگر  (أليست البلدة مکة؟)گفتند: ن شهر را با نام ديگري بنامند. خواهند اي گمان كرديم مي
                                           

 ، به روايت ازجابر.400-397، ص 1، ج »باب حجة النبي«صحيح مسلم،  -1
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امروز چه روزي است؟ گفتيم:  (فأي يوم هذا؟)اين شهر مكه نيست؟! گفتيم: چرا! گفتند: 
خواهند  اي كه گمان كرديم مي خدا و رسول او دانايند! آنحضرت سكوت كردند، به گونه

مگر روز نَحر نيست؟! گفتيم:  (أليس يوم النحر؟) گفتند:اين روز را با نام ديگري بنامند. 
 چرا؟ گفتند: 

(فإن دماءکم وأموالکم وأعراضکم عليکم حرام کحرمة يومکم هذا يف بلدکم هذا يف شهرکم 
 هذا).
اينك، خونهاي شما و اموال شما و آبروهاي شما محترم است و حريم حرمتش را «

 »اه رعايت كنيد!بايد همچون حرمت امروز در اين شهر و در اين م
(وستلقون ربکم فيسألکم من أعمالکم. أال، فال ترجعوا بعدي ضالالً يضرب بعضکم رقاب 

 بعض).
باري، خدايتان را مالقات خواهيد كرد، و او راجع به اعمال شما از شما پرس و جو «

خواهد كرد؛ بنابراين، پس از من به قهقرا نرويد و گمراه نشويد و گردن يكديگر را 
 »د!نزني

 (أال هل بلِّغت؟)
 »به هوش باشيد، آيا پيام خدا را به شما رسانيدم؟«

 گفتند: -صلى اهللا عليه وسلم- مردم گفتند: آري. رسول خدا
740F(اللهم اشهد! فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع)

1. 
ه با بارخدايا، شاهد باش! اين پيام مرا حاضرين به غايبين برسانند؛ چه بسا كسي ك«

 »شنود! واسطه مي تر از آن كسي باشد كه بي كند فراگيرنده واسطه پيام را دريافت مي
 به روايت ديگر، ضمن اين خطبه فرمودند:

(أال الجتين جان إال على نفسه؛ أال ال جيين والد على ولده وال مولود على والده! أال إن 
ن له طاعة فيما حتتقرون من أعمالکم ولکن ستکو الشيطان قد يئس أن يعبد يف بلدکم هذا أبداً،

                                           
 و جاهاي ديگر. 234، ص 1، ج »باب الخطبة ايام مني«صحيح البخاري،  -1
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 .741F1 فسريضي به)
هشدار كه هركس هر جنايتي بكند جز بر خويشتن نكرده است! هشدار كه ديگر هيچ «

كند!  كند، و ديگر هيچ فرزندي بر پدرش جنايت نمي پدري بر فرزندش جنايت نمي
او را بپرستند؛ هشدار كه شيطان براي هميشه نااميد شده است از اينكه در اين شهر شما 

كنيد،  شمريد از شيطان فرمانبرداري مي اما، همچنان در ضمن اعمالي كه آنها را كوچك مي
 »شود! و او به همين مقدار راضي مي

ايام تشريق را در مني ماندند، و به اداي مناسك و  -صلى اهللا عليه وسلم- پيامبراكرم
قرباني مطابق آيين ابراهيم، و  هاي تعليم احكام شريعت، و ذكر خدا، و برقراري سنت

 هاي شرك پرداختند. زدودن آثار و نشانه
در بعضي از ايام تشريق نيز خطابه ايراد  -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم حضرت رسول

اند؛ چنانكه ابوداود به سند حسن از سرّاء بنت نَبهان روايت كرده است كه گفت:   فرموده
اي ايراد  يوم الرؤس (روز يازدهم) براي ما خطبه در -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول

مگر امروز روز مياني ايام تشريق  يام التشريق؟)أوسط أليس هذا أ(كردند، آنگاه فرمودند: 
742Fنيست؟!

در اين روز همانند خطبة ايشان در روز  -صلى اهللا عليه وسلم- خطبة پيامبراكرم 2
 رة نصر بوده است.عيد قربان بوده، و ايراد اين خطبه پس از نزول سو

از مني كوچ  -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم نبي -دوم، روز سيزدهم ذيحجه لنحرا در يوم
كنانه در وادي اَبطَح منزل كردند، و بقية آن روز و آن شب را در آنجا  كردندو در خيف بني

آنگاه اندكي اقامت كردند، و نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا را در آنجا گزاردند. 
وابيدند، و سپس بر مركب خويش سوار، و بسوي خانة خدا رهسپار شدند و طواف خ

                                           
اند. نكـ: مشكاةالمصابيح، ج   الحج آورده ماجه در كتاب ) و ابن135، 38، ص 2را ترمذي (ج  حديثاين  -1
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 وداع را انجام دادند، و به مردم نيز دستور دادند طواف وداع به جاي بياورند.
پيامبر بزرگ اسالم، همينكه از اداي مناسك حج فراغت يافتند، به سرعت بسوي 

جا قدري از رنج سفر بياسايند، بلكه به مدينة منوره ركاب كشيدند، نه براي آنكه در آن
شتافتند تا بار ديگر مبارزه و كار و كوشش را براي خدا و در راه خدا از  سوي مدينه مي

 ر بگيرندس
743F

1. 

 آخرين سرية اعزامي پيامبر
دولتمردان روم، به حكم استكبار و ابرقدرت بودنشان، براي كساني كه به خدا و 

هاي استكباري، هر  يات قائل نبودند، و تحت تأثير انگيزهخدا ايمان بياورند، حق ح رسول
رسانيدند؛ چنانكه فَروه  آوردند، به قتل مي يك از اعراب وابسته به روميان را كه اسالم مي

 بن عمرو جذامي را كه كارگزار معان از جانب روميان بود، كشتند.
صلى اهللا عليه - خدا براي پاسخگويي به اين گستاخي و سركشي مستكبرانه، رسول

سازي لشكري بزرگ شدند، و در ماه صفر سال يازدهم  دست به كارِ آماده -وسلم
بن زيدبن حارثه را به فرماندهي آن لشكر منصوب، و آن لشكر را مأمور  هجرت، اُسامه

فرمودند كه مناطق بلقاء و داروم را در سرزمين فلسطين ميدان تاخت و تاز خود قرار 
ساكن هاي اعراب  خواستند روميان را به هراس بياندازند، و دل كار ميبدهند، و با اين 

مرزهاي شام را بار ديگر به اسالم و مسلمين اميدوار گردانند، تا هيچكس چنان نپندارد كه 
قدرت كليسا برابري ناپذير است، و اسالم آوردن تنها براي ياران اسالم مرگ به ارمغان 

 آورد!؟ مي
هاي فراوان  لشكر، بخاطر كمي سن او، در ميان مردم حرف و نقل راجع به فرمانده اين

                                           
؛ صحيح 631، ص 2، نيز ج 1براي تفاصيل اين حج پيامبر، نكـ: صحيح البخاري، كتاب المناسك، ج  -1

 هشام، ؛ سيرةابن110-103 ، ص8، شرح كتاب المناسك، ج 3؛ فتح الباري، ج »باب حجة النبي«مسلم، 

 .240-218، 196، ص 1؛ زادالمعاد، ج 605-601، ص 2ج 



   

 خورشيد نبوت   880 
  

را متقاعد كنند كه اُسامه را به  -صلى اهللا عليه وسلم- پديد آمد، و سعي داشتند پيامبراكرم
 فرمودند: -صلى اهللا عليه وسلم- خدا فرماندهي آن لشكر اعزام نكنند. اما رسول

 إمارة أبيه من قبل، وأمي اهللا إن کان خلليقاً لإلمارة، (إن تطعنوا يف إمارته، فقد کنتم تطعنون يف
 وإن کان من أحب الناس إيلَّ وإن هذا من أحب الناس إيلَّ بعده)

744F

١. 
زنيد؛ پيش از اين نيز درباره فرماندهي  حال درباره فرماندهي او بر من طعن مي«

سته فرماندهي زديد؛ اما، بخدا سوگند است كه وي از هر نظر شاي پدرش بر من طعن مي
ترين  ترين افراد نزد من بود، و اينك اين جوان محبوب هرچند آنوقت، او محبوباست، 

 »افراد نزد من است!
مسلمانان، از هر سوي، داوطلبانه در اطراف اُسامه گرد آمدند، و از زمرة لشكريان وي 

ينه منزل درآمدند، و اين لشكر عمال از مدينه خارج گرديد، و در جرف، يك فرسخي مد
آنان  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا كننده راجع به بيماري رسول كرد. جز آنكه اخبار نگران

حكم خداوند نيز چنان صادر فرمايد.  را به درنگ واداشت تا بنگرند خداوند چه حكم مي
گرديد كه نخستين لشكركشي دوران خالفت ابوبكر صديق با همين نيروهاي رزمي آماده 

 صورت بپذيرد
745F

2. 
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 :فصل هجدهم
 آخرين بخش زندگاني پيامبر

 هاي بدرود زمزمه
كه روند طوالني و پرفراز و نشيب دعوت و جهاد به پايان خود نزديك شد، و اسالم  همين

بر اوضاع چيره گرديد، آثار وداع با زندگان، و بدرود گفتن به زندگي اين جهاني، اندك 
و گفتار و رفتار و حركات و  -عليه وسلمصلى اهللا - اندك در برخوردهاي پيامبراكرم
 سكنات آنحضرت مشهود گرديد.

در ماه رمضان سال دهم هجرت، بيست روز در  -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم نبي
كردند.  مسجدالحرام معتكف گرديدند، در حاليكه پيش از آن بيش از ده شب اعتكاف نمي

دانم،  مودند: من نميالوداع فر ر حجهجبرئيل نيز قرآن را دوبار با آن حضرت دوره كرد. د
در كنار جمرة عقَبه نيز فرمودند:  هاي آينده شما را در اين موقف نبينم!؟ شايد ديگر سال

مناسك حج را از من فراگيريد كه شايد ديگر سالهاي آينده حج نگزارم!؟ سورة نصر نيز، 
د كه وقت وداع فرا در روز مياني ايام تشريق بر آنحضرت نازل شد، و ايشان دريافتن
 رسيده است، و خبر وفاتشان به اين ترتيب به ايشان داده شده است.

آهنگ  -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم در اوائل ماه صفر سال يازدهم هجرت، نبي
هاي كوه احد كردند، و بر شهداي احد نماز گزاردند، و چنان بود كه گويي  دامنه

ان وداع كرده باشند. آنگاه، بازگشتند و بر منبر فراز زندگان و هم با مردگخواهند هم با  مي
 آمدند و گفتند:

(إين فرط لکم وأنا شهيد عليکم، وإين واهللا ألنظر إىل حوضي اآلن، وإين أعطيت مفاتيح خزائن 
وإين واهللا ما أخاف عليکم أن تشرکوا بعدي، ولکين أخاف علـيکم   -أو:مفاتيح االرض -األرض
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 .746F١ )الدنيا أن تنافسوا فيها
من پيشقراول شما هستم، و من بر شما گواه خواهم بود، و من بخدا اينك دارم «

يا: همه كليدهاي  -هاي جهان نگرم؛ و نيز كليدهاي همه گنجينه حوض خودم را مي
ترسم كه پس از من شرك بورزيد، بلكه  اند، و من بخدا بر شما نمي را به من داده -جهان

 »هاي دنيا به رقابت بپردازيد!؟ ها و گنجينه رتباط با اين دفينهترسم از اينكه در ا بر شما مي
 شبي، نيمه شب به قبرستان بقيع رفتند و براي اهل قبور طلب مغفرت كردند، و گفتند:

(السالم عليکم يا أهل املقابر، ليهن لکم ما أصبحتم فيه مبا أصبح الناس فيه. أقبلت الفنت کقطع 
 ا واآلخرة شر من األوىل).الليل املظلم، يتبع آخرها أوهل

سالم بر شما اي اهالي گورستان؛ براي شما گوارا باد وضعيتي كه در آن هستيد در «
هاي شب  ها همانند پاره ها و آشوب فتنهاند!  مقايسه با وضعيتي كه مردم به آن دچار شده

بلي بدتر آيد از آن ق آيد و آن بعدي كه مي اند، آخر آن در پي اول آن مي تار روي آورده
 »است!؟

 ما نيز به شما خواهيم پيوست! (انّا بكم ال حقون)آنگاه، به آنان مژده دادند كه 

 بيماري پيامبر
صلى - خدا ونهم ماه صفر سال يازدهم هجرت، رسول وهشتم يا بيست روز دوشنبه بيست

ين راه وقتي بازگشتند، در باي را تشييع كردند.  در قبرستان بقيع جنازه -اهللا عليه وسلم
سردردي شديد عارض ايشان گرديد، و دماي بدنشان بيش از اندازه باال رفت، تا جايي كه 

 گرديد. اي كه بر سر آنحضرت بسته بودند محسوس مي حرارت بدن ايشان از روي پارچه
در حال بيماري با مردم نماز  -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم مدت يازده روز نبي
جمعاً سيزده يا چهارده  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا ي رسولگزاردند. طول زمان بيمار
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 روز بود.

 هفتة آخر
شدت يافت، پياپي از همسرانشان  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا وقتي كه بيماري رسول

 پرسيدند: مي
 (أين أنا غداً؟ أين أنا غداً؟)

 فردا من كجايم؟ فردا من كجايم؟)«
و به ايشان اجازه دادند كه هرجا كه همسران آنحضرت منظورشان را دريافتند، 

بن ابيطالب در ميان گرفتند و به اتاق  بن عباس و علي اهند باشند. آنحضرت را فضلخو مي
سرشان را بسته بودند، و پاهايشان روي  -صلى اهللا عليه وسلم- پيامبراكرمعايشه بردند. 

تة زندگاني اين جهاني به هر حال، به اتاق عايشه رفتند، و آخرين هفشد.  زمين كشيده مي
 خودشان را نزد وي گذرانيدند.

 -صلى اهللا عليه وسلم- خدا اي را كه از رسول عايشه پيوسته معوذات و ادعيه
دميد، و به قصد تبرُّك  خواند و بر سر و روي آنحضرت مي فراگرفته و از بر كرده بود، مي

 ماليد. ان ميگرفت و بر اعضاء و اندام ايش و شفا دست خود آنحضرت را مي

 پنج روز مانده به آخر
،  -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم روز چهارشنبه، پنج روز مانده به وفات حضرت رسول

تاب گردانيد و ايشان از  العاده باال كشيد، و درد آنحضرت را بي دماي بدن ايشان فوق
 در آن حال، گفتند:هوش رفتند. 

 خرج إىل الناس فأعهد إليهم).(أهريقوا علي سبع قرب من آبار شىت، حىت أ
هفت مشك آب از چند چاه مختلف بر سر من بريزيد، تا از خانه بيرون شوم، و نزد «

 »مردم بروم، و با آنان وداع كنم!؟
آنحضرت را در طشتي نشانيدند، و آنقدر آب بر سر ايشان ريختند كه ايشان فرمودند: 
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 بس است؛ بس است! (حسبکُم حسبکم)،
پس از اين معالجه احساس آرامش كردند، و وارد  -لى اهللا عليه وسلمص- اكرم نبي

اي  اي را بر روي شانة خويش انداخته بودند، و سرشان را با پارچه مسجد شدند. ملحفه
براي آخرين بار، بر منبر جلوس زد، بسته بودند.  خاكستري رنگ و تيره كه به سياهي مي

هان اي  (أيها الناس، إيلَّ)وردند، و گفتند: فرمودند، و حمد و ثناي خداوند به جاي آ
صلى اهللا عليه - اكرم مردمان، نزد من آييد! همه شتابان بسوي آن حضرت آمدند. نبي

 ضمن سخنان ديگري كه با مردم داشتند، فرمودند: -وسلم
 (لعنة اهللا على اليهود والنصارى، اختذوا قبور أنبيائهم مساجد).

 »سجد گردانيدند!هاي پيامبرانشان را م ري، آرامگاهلعنت خدا بر يهوديان و نصا«
 به روايت ديگر، فرمودند:

 (قاتل اهللا اليهود والنصارى، اختذوا قبور أنبيائهم مساجد)
747F

1. 
 »خدا بكشد يهوديان ونصارا را كه...«

 و نيز فرمودند: 
 (ال تتخذوا قربي وثنا يعبد)

748F

2. 
 »دم گردد درنياوريد!اي كه عبادتگاه مر آرامگاه مرا به صورت بتكده«

 آنگاه، خودشان را در معرض قصاص قرار دادند، و فرمودند:
(من کنت جلدت له ظهراً فهذا ظهري فليستقد منه، ومن کنت شتمت له عرضا فهذا عرضي 

 فليستقد منه).
هركس كه اش را تازيانه زده باشم؛ اين گرده من، بيايد قصاص كند!  هركس كه گرده«

 »ام، اين آبروي من، بيايد قصاص كند! و دشنام ريخته آبرويش را با ناسزا
سپس از منبر پايين آمدند و نماز ظهر را گزاردند. آنگاه بر فراز منبر بازگشتند، و همان 
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 توزي و جز آن تكرار كردند. سخنان پيشين را دربارة دشمني و كينه
اي فضل، به او  )(أعطه يا فضلمردي اظهار كرد: من نزد شما سه درهم دارم! فرمودند: 

 بده!
 آنگاه راجع به انصار سفارش كردند و گفتند:

الذي هلم؛ فاقبلوا  (أوصيکم باألنصار، فإم کرشي وعيبيت، وقد قضوا الذي عليهم وبقي
 .حمسنهم وجتاوزوا عن مسيئهم)

اند؛  هاي تن من و وابستگان من هكنم، كه ايشان پار شما را در مورد انصار سفارش مي«
بايد براي ايشان انجام اند، و آنچه  اند و انجام داده اند ادا كرده كه بر عهده داشته آنچه را

هايشان را بپذيريد، و از  بدهيم، برجاي مانده است. بنابراين، از نيكوكارانشان نيكي
 »بدكارانشان درگذريد!

 به روايت ديگر، فرمودند:
الطعام؛ فمن ويل منکم أمراً يضر فيه  (إن الناس يکثرون وتقل االنصار حىت يکونوا کامللح يف

749Fأحداً و ينفعه فليقبل من حمسنهم و يتجاوز عن مسيئهم)

1. 
گذارند تا همانند نمك  گذارد، و انصار رو به كاهش مي شمار مردم رو به افزايش مي«

در غذا شوند؛ بنابراين، هر يك از شما كه مصدر كاري شديد و توانستيد به ديگران زيان 
نفع برسانيد، نيكوكاران انصار را، كارهاي نيكشان را بپذيرند، و بدكاران ايشان  برسانيد يا

 »را، از كردارهاي بدشان درگذريد!
 آنگاه فرمودند:

 (إن عبداً خيره اهللا بني أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبني ما عنده فاختار ما عنده).
ه از ساز و برگ دنيا هرچه اي را، خداوند مخير گردانيده است ميان آنك بنده«

خواهد به او بدهد، يا اينكه اكتفا كند به آنچه نزد خدا است؛ و آن بنده، آنچه را كه نزد  مي
 »خدا است انتخاب كرده است!؟
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ابوبكر  -صلى اهللا عليه وسلم- ابوسعيد خدري گويد: با شنيدن اين سخن پيامبراكرم
ز اين كار ابوبكر به شگفت آمديم. مردم گريست و گفت: پدران و مادران ما فداي شما! ا

اي از  دربارة يك بنده -صلى اهللا عليه وسلم- گفتند: اين پيرمرد را بنگريد! رسول خدا
و برگ دنيا  كنند كه خداوند او را مخير گردانيده است ميان ساز بندگان خدا صحبت مي

كند كه  كر فكر ميكه به او بدهد، يا اجر و پاداشي كه نزد خداوند داشته باشد، ابوب
گويد: پدران و  كنند و مي دربارة خودشان صحبت مي -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول

صلى اهللا - خدا اي را كه رسول ،اما، بعداً متوجه شديم كه آن بندهمادران ما فداي شما!؟
كردند، خود آنحضرت بود، و ابوبكر از همة ما بهتر  دربارة او صحبت مي -عليه وسلم

 ه و فهميده بود!؟دانست
750F

 فرمودند: -صلى اهللا عليه وسلم- خدا آنگاه، رسول 1

(إن من أمن الناس علي يف صحبته وماله أبوبکر، ولو کنت متخذاً خليالً غـري ريب الختـذت   
 بکر) أبابکر خليال، ولکن إخوة االسالم ومودته. ال يبقني يف املسجد باب إالَّ سد إالَّ باب أيب

751F

٢. 
ساني كه بيش از همه بر من منت دارد، هم  از جهت مصاحبت و يكي از جمله ك«

رفاقت، و هم از جهت بخشش و سخاوت، ابوبكر است، و اگر بنا داشتم كه جز با خداي 
ميميت گرفتم، بنابراين، رابطه برادري و ص خودم رفاقت كنم، ابوبكر را رفيق خودم مي

ماند كه بسته نشود، بجز در خانه اسالم ميان ما استوار است. در مسجد هيچ دري باقي ن
 .»ابوبكر

 چهار روز به پايان
،  -صلى اهللا عليه وسلم- روز پنجشنبه، چهار روز مانده به پايان عمر شريف پيامبراكرم

 بردند فرمودند:  در حالي كه به شدت از بيماري رنج مي -آنحضرت
 (هلموا أکتب لکم کتاباً لن تضلوا بعده).
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 »خطي بنويسم كه ديگر با وجود آن گمراه نشويد!بياييد براي شما دست«
بستري بودند چند تن از اصحاب  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا در اتاقي كه رسول

آنحضرت از جمله عمر حضور داشتند. عمر گفت: درد و رنج بيماري بر آنحضرت 
 مستولي گرديده است؛ شما قرآن داريد؛ كتاب خدا شما را بس است! حاضران در اطراف

نظر پيدا كردند و كارشان به  با يكديگر اختالف -صلى اهللا عليه وسلم- بستر رسول خدا
صلى اهللا عليه - گفتند: وسايل نوشتن را بياوريد تا رسول خدا بعضي ميكشمكش كشيد. 

براي شما دستخط موردنظرشان را بنويسند! بعضي ديگر نيز همان را كه عمر گفته  -وسلم
 -صلى اهللا عليه وسلم- خدا گيري و اختالفشان باال گرفت، رسولوقتي درگفتند.  بود مي

 از كنار بستر من برخيزيد! (قوموا عنّي) فرمودند:
752F

1 

سه وصيت فرمودند. وصيت فرمودند  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا در اين روز، رسول
كه يهود و نصارا و مشركان را از عربستان اخراج كنند. همچنين وصيت فرمودند كه پس 

دادند،  از رحلت آنحضرت همانگونه كه ايشان به وفدهاي ديداركننده جايزه و هديه مي
سومين مورد را راوي فراموش كرده است. شايد مورد سوم جوايز و هدايايي بدهند. 

عبارت بوده است از سفارش تمسك به كتاب و سنّت، يا اعزام لشكر اُسامه؛ يا عبارت 

نماز را پاس بداريد، و  (الصاله وما ملكت ايمانكم)شند: بوده است از اينكه فرموده با
 بردگانتان را مراقبت باشيد!

اين روز پنجشنبة واپسين را نيز كه چهار روز به آخر  -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم نبي
بردند، تمامي نمازها  عمر آنحضرت باقي مانده بود، با آن شدت بيماري كه از آن رنج مي

گزاردند؛ چنانكه در اين روز، نماز مغرب با مردم گزاردند و در  اعت ميرا با مردم به جم

 آن نماز سورة مرسالت را قرائت كردند
753F

2. 
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اي كه نتوانستند از خانه  تر شد، به گونه به هنگام نماز عشا، بيماري آنحضرت سنگين
ند: گفت -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم عايشه گويد: نبيبيرون شوند و به مسجددرآيند. 

خدا، همه در انتظار شمايند!  مردم نمازشان را گزاردند؟ گفتيم: نه، اي رسول(أصلى الناس؟) 
قدري آب براي من در طشت بريزيد! چنان كرديم.  (ضعوا يل ماًء يف املخضب)فرمودند: 

غسل كردند. آنگاه به راه افتادند كه بروند؛ از هوش رفتند، و سپس به خود آمدند. آنگاه 
مردم نمازشان را گزاردند؟ دوباره و سه باره همان ترتيبات غسل  أصلى الناس؟)( گفتند:

كردن و از هوش رفتن به هنگام حركت كردن، پياپي اتفاق افتاد. آنحضرت دنبال ابوبكر 
صلى اهللا - فرستادند تا با مردم نماز بگزارد. ابوبكر نيز آن روزهاي آخر عمر پيامبراكرم

754Fماز گزاردرا با مردم ن -عليه وسلم

 -صلى اهللا عليه وسلم- ابوبكر در حيات پيغمبراكرم .1

جمعاً هفده نماز را با مردم گزارد كه عبارت بودند از نماز و عشاي روز پنجشنبه و نماز 
 روز فيمابين آندو صبح روز دوشنبه و پانزده نماز در سه شبانه

755F

2. 
رفت و آمد كرد تا  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا عايشه سه يا چهار مرتبه نزدرسول

را از ابوبكر  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا مأموريت براي پيشنمازي در اوان بيماري رسول
 بگرداند، مبادا كه به اين مسئله فال بد بزنند!؟

756F

 -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول .3
 نپذيرفتند و گفتند:

 (إنکن ألننت صواحب يوسف؛ مروا أبابکر فليصل بالناس)
757F

4. 
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مان زناني هستيد كه اطراف يوسف را گرفته بودند؟! ابوبكر را وادار كنيد تا با شما ه«
 »مردم نماز بگزارد!

 سه روز پيش از وفات
از آنحضرت شنيدم كه  -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم جابر گويد: سه روز پيش از وفات نبي

 فرمودند:  مي

 (أال ال ميوت أحد منکم إال وهو حيسن الظن باهللا)
758F

١. 
 .»شدار كه هيچيك از دنيا نرود مگر در حالي كه گمانش درباره خداوند نيكو باشده«

 يكي دو روز مانده به وفات پيامبر
احساس كردند كه بيماري و  -صلى اهللا عليه وسلم- روز شنبه يا روز يكشنبه، نبي اكرم

گرفتند و درد ايشان را موقّتاً آسوده گذاشته است؛ دو تن از صحابة آنحضرت را در ميان 
وقتي ابوبكر آن حضرت را ديد، گزارد.  به مسجد بردند. ابوبكر داشت با مردم نماز مي

به او اشاره كردند كه  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسولتر بايستد.  كنار رفت كه عقب
مرا در كنار ابوبكر بنشانيد! آنحضرت را در (اجلساين إىل جنبه) عقب نياستد و فرمودند: 

صلى اهللا عليه - خدا كر، سمت چپِ وي، نشانيدند، ابوبكر نيز به نماز رسولكنار ابوب

 رسانيد كرد، و تكبيرات نماز را به گوش مردم مي اقتدا مي -وسلم
759F

2. 

 يك روز مانده به پايان عمر پيامبر
غالمانشان  -صلى اهللا عليه وسلم- روز يكشنبه، يك روز مانده به پايان عمر، پيامبر اكرم
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 ردند، و شش يا هفت ديناري كه داشتند صدقه دادندرا آزاد ك
760F

اسلحة خودشان را به  .1
مسلمانان بخشيدند. همان شب عايشه چراغش را به خانة يكي از زنان فرستاد وبه او 

 گفت: از دبة خودت چند قطره روغن چراغ در اين چراغ ما بريز!
761F

به هنگام وفات   2

رت نزد يك نفر يهودي در برابر سي صاع زرة آنحض -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول
 جو به گروگان رفته بود

762F

3. 

 آخرين روز زندگاني پيامبر
گزاردند و ابوبكر  اَنس بن مالك گويد: مسلمانان داشتند نماز صبح روز دوشنبه را مي

پردة حجرة  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا در آن اثنا، ناگهان ديدند كه رسولپيشنماز بود. 
آنگاه، تبسم اند.  اند و به نماز مشغول نگرند كه صف بسته  اند و به آن مي ار زدهعايشه را كن

كردند و خنديدند. ابوبكر پاي پس نهاد تا در صف اول قرار بگيرد، زيرا، گمان كرد كه 
خواهند از خانه خارج شوند و با مردم به نماز  مي -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول

قرار شوند و  تأثير اين صحنه از فرط شادي بي ده بود كه تحتمسلمانان كم مانبايستند. 
با دست مباركشان بسوي مردم  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسولنمازشان را قطع كنند. 

 اشاره كردند كه نمازتان را به پايان ببريد! آنگاه وارد حجره شدند و پرده را آويختند
763F

4. 

                                           
شب دوشنبه يا روز  -هللا عليه وسلمصلى ا- . بنا به روايات، پيامبراكرم237، ص 2طبقات ابن سعد، ج  -1

 دوشنبه، آخرين روز از عمر مباركشان اين موجودي دارايي خود را صدقه دادند.

 .239، ص 2طبقات ابن سعد، ج  -2

. 4167، 2916، 2513، 2509، 2386، 2252، 2251، 2200، 2096، 2068نكـ: صحيح البخاري، ح  -3

در حالي  از دنيا رفتند كه زره ايشان در  -اهللا عليه وسلمصلى - خدا در اواخر مغازي آمده است: رسول
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در قيد حيات اين جهاني  -هللا عليه وسلمصلى ا- پس از آن، تا زماني كه پيامبراكرم
 بودند، وقت نماز ديگري داخل نشد.

فاطمه را فراخواندند و سخني را  -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم وقتي روز برآمد، نبي
پنهاني با او در ميان گذاشتند؛ فاطمه گريست. آنگاه، وي را فراخواندند و ديگر بار سخني 

راز آن گريستن  -بعدها -ند؛ فاطمه خنديد. عايشه گفت: از اورا پنهاني با او در ميان نهاد
پنهاني با من گفتند كه  -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم و آن خنديدن را پرسيديم؛ گفت: نبي
برند بهبود نخواهند يافت و از دنيا خواهند رفت؛  از آن بيماري كه در آن به سر مي

تين فرد از نزديكان ايشان خواهم بود كه به آنگاه پنهاني با من گفتند كه من نخسگريستم. 
 شوم، خنديدم ايشان ملحق مي

764F

به فاطمه  -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم همچنين، نبي .1

 بشارت دادند كه وي سيده نساء العالمين خواهد بود
765F

2. 
به شدت اندوهگين و  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا وقتي فاطمه مشاهده كرد كه رسول

گفت: چقدر گرفتگي و اندوهگيني شما بر من سخت و ناگوار است!  گرفته خاطرند،
 آنحضرت به او گفتند: 

 (ليس على أبيک کرب بعداليوم)
766F

3. 
 »از پس امروز براي پدرت اندوهي برجاي نخواهد ماند!«

حسن و حسين را فراخواندند و آندو را بوسيدند، و سفارش آنان را كردند، و نيز، 
 د و به آنان پند و اندرزهايي دادند.همسرانشان را فراخواندن
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گذارد، و اثر زهري كه آنحضرت در خيبر  درد همچنان رو به شدت و زيادتي مي
 فرمودند: خورده بودند آشكار شده بود؛ چنانكه مي

(يا عائشة، ما أزال أجد أمل الطعام الذي أکلت خبيرب، فهذا أوان وجدت انقطاع أري من ذلک 
(السم 

767F

١. 
كشم؛ هم اينك  همچنان درد ناشي از آن غذايي را كه در خيبر خوردم مي اي عايشه،«

 »شود! كنم كه بند نخاع من بر اثر آن زهر دارد قطع مي احساس مي
يك روانداز رنگي داشتند كه بر صورت آنحضرت افكنده بودند. هرگاه آنحضرت 

كبار كه در همين يزدند.  شدند آن روانداز را از روي صورتشان كنار مي گرفته خاطر مي
 حال بودند آخرين سخنانشان را خطاب به مردم چنين ادا فرمودند:

 (لعنة اهللا على اليهود والنصارى، اختذوا قبور أنبيائهم مساجد! ال يبقني دينان بأرض العرب).
منظور  -لعنت خداوند بر يهود و نصاري كه آرامگاه پيامبرانشان را مسجد گردانيدند!«

هرگز نبايد دو دين  -كه مسلمانان را نسبت به چنين كاري هشدار دهندآنحضرت اين بود 

 .768F2 »در سرزمين قوم عرب پابرجاي بماند!
 همچنين در مقام وصيت، به مردم سفارش كردند:

 (الصالة، الصالة، وما ملکت أميانکم)
769F

3. 
 »نماز را، نماز را پاس داريد، و غالمان و كنيزانتان را مواظبت كنيد!«

 ت را بارها تكرار كردنداين عبارا
770F

4. 

                                           
 .637، ص 2همان، ج  -1

، 4441، 3454، 3453، 1390، 1330، 435، ح 634، ص 1ج  الباري، صحيح البخاري، همراه با فتح -2

 .254، ص 2؛ طبقات ابن سعد، ج 5816، 5815، 4444، 4443

 .637، ص 2صحيح البخاري، ج  -3

 .637 و ص 2، ج »باب مرضي النبي«صحيح البخاري،  -4



   

 893 - صلى اهللا عليه وسلم -مدينة منوره كانون دعوت و جهاد پيامبر اكرم
 

 الَي الرَّفيقِ االَعلي
به حال احتضار درآمدند، و عايشه آنحضرت را بر  -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم نبي

هايي كه خدا بر من ارزاني داشته  گفت: يكي از نعمت خودش تكيه داد. عايشه همواره مي
من و در روزي كه نوبت من  در خانة -صلى اهللا عليه وسلم- خدا است، اين بود كه رسول

بود، و در آغوش من و روي سينة من جان سپردند، و خداوند به هنگام وفات ايشان آب 
وارد شد. مسواك  -پسر ابوبكر -دهان مرا با آب دهان آنحضرت پيوند داد. عبدالرحمان

را در آغوش گرفته بودم. ديدم  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا در دست او بود، و من رسول
دريافتم كه ايشان دوست دارند مسواك بزنند. نگرند.  كه آنحضرت به عبدالرحمان مي

گفتم: بگيرمش براي شما؟ با سرشان اشاره كردند كه آري. مسواك را گرفتم و خواستم 
را مسواك بزنم؛ مسواك براي ايشان زِبر بود. گفتم: نرمش كنم براي شما؟ هايشان  دندان

ري. مسواك را با آب دهان خودم نرم كردم؛ آنحضرت پس از با سرشان اشاره كردند كه آ
آن مسواك را روي دندانهايشان كشيدند. بنا به يك روايت، آنحضرت بهتر از هر وقت 

اي پر  ديگر با آن مسواك دندانهايشان را مسواك زدند. همچنين، در برابر آن حضرت كوزه
كشيدند و  و به صورتشان ميبردند  پيوسته دستانشان را در آب فرو مياز آب بود. 

 گفتند: مي
 (ال اله اال اهللا، إن للموت سکرات)

771F

1. 
 »ال اله اال اهللا! مرگ سكَرات دشواري دارد!«

همينكه از مسواك زدن فراغت يافتند، دستانشان يا انگشتانشان را باال كردند، و 
ايشه با عهاي مباركشان به حركت درآمد.  چشمانشان را به سقف اتاق دوختند، و لب

 دقت گوش فراداد. آنحضرت گفتند:
(مع الذين أنعمت عليهم من النبيني والصديقني و لشهداء والصاحلني. اللهم اغفريل وارمحـين  
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772Fوأحلقين بالرفيق األعلى. اللهم، الرفيق األعلى)

١. 
اي: پيامبران، صديقان، شهيدان و صالحان!  با آن كساني كه به آنان انعام فرموده«

مرا بيامرز و مرا مشمول رحمتت قرار ده، و مرا به ملكوت اعال برسان! بارخدايا،  بارخدايا،
 »ملكوت اعال!

اين عبارت اخير را سه بار تكرار كردند، و دستشان به يك طرف افتاد، و بـه ملكـوت   

 : إنا هللا وإنا إليه راجعون!اعال پيوستند
از ظهر روز دوشنبه  رويداد وفات پيامبر بزرگ اسالم به هنگام شدت گرماي پيش

االول سال يازدهم هجري روي داد، و در آن هنگام، شصت و سه سال و  دوازدهم ماه ربيع
 چهار روز از عمر مبارك آنحضرت گذشته بود.

 رگبار غم و اندوه
هاي آسمان مدينه تيره و تار شد، و از كران تا  اين خبر وحشت اثر به همه جا رسيد. كرانه

تر از آن روزي  را گرفت. اَنس گويد: هرگز روزي را نيكوتر و روشنكران آن را ظلمت ف
بر ما وارد شدند، و نيز هيچ  -صلى اهللا عليه وسلم- نديدم كه در آن روز رسول خدا

در آن  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا تر از آن روزي كه رسول تر و تاريك روزي را زشت
 روز وفات يافتند

773F

2. 
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نه شدند، در مدينه همه چيز و وارد مدي -صلى اهللا عليه وسلم- خدا گفت: آن روزي كه در آن روز رسول

اما، روزي كه در آن روز آنحضرت از دنيا رفتند، در مدينه همه چيز و  ني بود؛جا روشن و نورا همه

شستيم، و مشغول  -صلى اهللا عليه وسلم- رديد؛ آن هنگام كه دست از رسول خداجا تيره و تاريك گ همه

(جامع  تپيد!؟ ها نمي هايمان در سينه يگر دلدفن آنحضرت بوديم؛ كارمان به آنجا كشيد كه گويي د
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 -در رثاي آن حضرت -از دنيا رفتند، فاطمه - عليه وسلمصلى اهللا- وقتي پيامبراكرم
گفت: پدرجان! دعوت خدايي را كه او را فراخواند اجابت كرد! پدرجان! آن كسي كه باغِ 

 گوييم! فردوس جايگاه اوست! پدرجان! با جبرئيل خبر مرگش را بازمي
774F

1 

 واكنش عمر
عضي از سركردگان منافقان چنين كرد كه: ب عمربن خطاب پيوسته بر اين گفته پافشاري مي

صلى اهللا - خدا رسول اند؟ جان سپرده -صلى اهللا عليه وسلم- خدا ه رسولاند ك پنداشته
بن عمران  اند، همچنانكه موسي اند، بلكه بسوي خداي خويش رفته نمرده -عليه وسلم

ه رفت و چهل روز از ميان مردمش غايب گرديد؛ آنگاه بسوي آنان بازگشت، در صورتيك
بازخواهند  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا همه گفته بودند: مرده است!؟ اما، بخدا، رسول

 ند قطع خواهند كرد!؟ا پندارند مرده گشت، و دست و پاي اين كسان را كه مي
775F

2 

 واكنش ابوبكر
كه در ناحية سنح بود. بر اسبي سوار شد و آمد. وقتي وارد  -ابوبكر از محل سكونتش

دم هيچ سخني نگفت تا بر عايشه وارد شد. يكسره آهنگ بستر مسجد شد، با مر
كرد. پيكر آنحضرت را با يك روانداز راه راه پوشانيده  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول

بودند. روانداز را از چهرة آنحضرت كنار زد و بر روي پيكر آنحضرت افتاد. آنگاه آن 
ه فدايتان! خداوند براي شما دو حضرت را بوسيد و گريست، و گفت: پدر و مادرم ب

 مرگي را كه برايتان مقدر شده بود، شما دريافتيد!ا دهد؛ ام مرگ قرار نمي
خارج شد. عمر با مردم سخن  -صلى اهللا عليه وسلم- آنگاه، ابوبكر از خانة پيامبراكرم

با وي گفت: بنشين، اي عمر! عمر حاضر نشد كه بنشيند. ابوبكر نشست و گفت.  مي
 تين ادا كرد. مردم به او روي آوردند و عمر را رها كردند. ابوبكر گفت:شهاد
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پرستيده است، اينك  را مي -صلى اهللا عليه وسلم- اما بعد! هركس از ميان شما محمد
خداوند حي پرستيده است.  و هركس از ميان شما كه خداوند را مي محمد مرده است!؟

 اليموت است، و خود او فرموده است:

﴿                                

                                    ﴾  آل]

 ].۱۴۴عمران: 
ولي از رسوالن خدا نبوده است، چنانكه ديگر رسوالن پيش از وي و محمد جز رس«
اند؛ اينك، آيا اگر وي بميرد يا كشته شود، شما به وضع سابقتان  اند و رفته  آمده

باري، هر كس كه به وضع سابقش برگردد، مسلما به خداوند زياني گرديد؟!  بازمي
 »داد.نرسانيده است، و خداوند نيز شاكران را پاداش خواهد 

دانستند كه خداوند اين آيه را نازل فرموده  ابن عباس گويد: بخدا، گويي مردم نمي
مردم همگي آن را از وي فراگرفتند، و به است، تا وقتي كه ابوبكر اين آيه را تالوت كرد. 

 گوش هركس كه رسيد، او نيز اين آيه را تالوت كرد.
كند،  بوبكر اين آيه را تالوت ميابن مسيب گويد: عمر گفت: بخدا، همينكه شنيدم ا

از پاي درافتادم و پاهايم ديگر تحمل بدن مرا نداشتند. وقتي شنيدم دريافتم كه حق است. 
صلى اهللا عليه - اكرم كند، روي زمين افتادم؛ دريافتم كه نبي كه وي آن را تالوت مي

 اند! از دنيا رفته -وسلم
776F

1 

 خاك سپاري پيكر پاك پيامبر
به كفن و دفن آنحضرت بپردازند،  -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم حابة رسولپيش از آنكه ص

ها  باال گرفت. كشمكش -صلى اهللا عليه وسلم- خدا نظرشان دربارة خالفت رسول اختالف
ساعده روي داد،  هاي فراوان ميان مهاجر و انصار در سقيفة بني و گفتگوها و بحث و جدل

                                           
 .641-640، ص 2صحيح البخاري، ج  -1
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تمامي روز دوشنبه با نظر پيدا كردند.  اتفاق - عنهرضي اهللا- و سرانجام، برخالفت ابوبكر
اين حال و اوضاع سپري گرديد، و شب فرا رسيد، و مردم به كارها و گفتگوهاي 

شنبه شد، و  خودشان سرگرم بودند و به كفن و دفن آنحضرت نپرداختند. آخر شب سه
بستر ايشان، و همان شنبه فرا رسيد، و هنوز پيكر مبارك آنحضرت در  بامداد فردا يعني سه

صلى اهللا عليه - خدا بر روي پيكر ايشان كشيده شده بود، و خانوادة رسول هروانداز راه را
 درِ اتاق را بر روي جنازة آنحضرت بسته بودند. -وسلم

را از تن ايشان  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا هاي رسول شنبه، بدون آنكه جامه روز سه
صلى اهللا عليه - سل دادند. غسل دادن پيكر پاك پيامبر اكرمدربياورند، پيكر آنحضرت را غ

بن عباس و قٌثَم بن عباس، و شُقران بردة آزاد شدة  را عباس و علي و فضل -وسلم
دار شدند.  ولي عهدهبن زيد، و اُوس بن خُ و اُسامه -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول

دادند و شُقران آب  ت ميعباس و فضل پيكر آنحضرت را به اين سوي و آنسوي حرك
داد، و اوس سر آنحضرت را بر سينة خودش تكيه  ريخت، و علي ايشان را غسل مي مي

 داده بود.
777F

1 
را سه بار غسل دادند. نخست با آب، سپس  -صلى اهللا عليه وسلم- پيكر رسول خدا

 ناميدند و از آن طايفة سعدبن مي» غَرس«با سدر، و نوبت سوم با آب چاهي كه آن را 
 آشاميدند. خثيمه بود و در ناحية قُباء واقع شده بود، و از آب آن مي

778F

2 
آنگاه پيكر پاك آنحضرت را در سه قلعه پارچة يماني سفيد سحولي از جنس پنبه 

779Fكفن كردند، و پيراهن و عمامه بر آنحضرت نپوشانيدند

، و فقط پيكر ايشان را در آن 3

                                           
 .521، ص 1نكـ: ابن ماجه، ج  -1

 .281-277، ص 2براي تفصيل مطلب، نكـ: طبقات ابن سعد، ج  -2

، ح 168-167، 162، ص 3؛ فتح الباري، ج »باب الثياب البيض للكفن«صحيح البخاري، كتاب الجنائز،  -3

 .45، ح »باب كفن الميت«، 463؛ صحيح مسلم ، كتاب الجنائز، ج 1387، 1273، 1272، 1271، 1264
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 ها پيچيدند. پارچه
نيز ميان صحابه اختالف افتاد.  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا در باب موضع دفن رسول

 فرمودند: شنيدم كه مي -صلى اهللا عليه وسلم- خدا ابوبكر گفت: من از رسول
 (ما قبض نيب إال دفن حيث يقبض).

داده است به  هيچيك از پيامبران جز اين نبوده است كه در همان مكاني كه جان مي«
 »شده است! خاك سپرده مي

لحه بستر آنحضرت را كه در آن جان داده بودند به كناري زد، و همانجا را حفر ابوط
 كرد، و براي پيكر ايشان آرامگاهي درون گودال آماده كرد.

مردم گروه گروه، به نوبت، ده نفر، ده نفر، به حجرة عايشه كه قبر و جنازة آن 
به صورت  -عليه وسلمصلى اهللا - خدا شدند و بر پيكر رسول حضرت در آن بود وارد مي

نخست خويشاوندان آنحضرت شد.  گزاردند، و هيچكس پيشنماز نمي فُرادي نماز مي
برايشان نماز گزاردند، سپس مهاجرين و بعد انصار، آنگاه كودكان و زنان؛ يا ابتدا زنان و 

 سپس كودكان
780F

1. 
عايشه شنبه و بخش عمدة شب چهارشنبه به همين منوال گذشت.  تمامي روز سه

خبر بوديم تا وقتي  بي -صلى اهللا عليه وسلم- خدا سپاري پيكر پاك رسول فت: از خاكگ
ها را كه خاك  شب چهارشنبه صداي بيل -و به روايتي: آخر شب -كه در دلِ شب

 ريختند شنيديم مي
781F

2. 

                                           
؛ طبقات ابن سعد، ج 231 ، ص1ج » باب ماجاء في دفن الميت«نكـ: الموطأ، امام مالك، كتاب الجنائز،  -1

 .292-288، ص 2

صلى اهللا عليه - ؛ براي تفصيل مطالب راجع به پيوستن رسول خدا274، 62، ص 6مسند امام احمد، ج  -2

فتح و چند باب پس از آن، همراه با » باب مرض النبي« به ملكوت اعال، نكـ: صحيح البخاري، -وسلم

؛ 665-649، ص 2ج  هشام، ؛ سيرة ابن»باب وفاة النبي« الباري، نيز، صحيح مسلم، مشكاة المصابيح،

؛ براي تعيين دقيق بيشتر 286-277، ص 1؛ رحمةللعالمين، ج 39-38تلقيح فهوم اهل االثر، ص 
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 ده است.ها از منبع اخير استفاده ش زمان





 

 

 :فصل نوزدهم
 خانوادة پيامبر

782Fپيامبر و خديجه

1 
نوادة پيامبر از آنحضرت به اضافة همسر در مدت اقامت پيامبرگرامي اسالم در مكه، خا

وپنج سالگي بودند كه  ايشان در سن بيستشد.  ايشان خديجة بنت خويلد تشكيل مي
به همسري خويش درآوردند، و او نخستين زني بود كه  -كه چهل ساله بود -خديجه را

آنحضرت با وي ازدواج كردند، و تا زماني كه وي در قيد حيات بود، همسر ديگري 
از خديجه چند پسر و چند دختر  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسولختيار نكردند. ا

داشتند. پسران، هيچيك زنده نماندند. دختران آنحضرت عبارت بودند از: زينب، رقيه، 
بن ربيع به همسري  اش ابوالعاص زينب را پيش از هجرت پسرخالهكلثوم، و فاطمه.  ام

رضي اهللا - بن عفّان ر دو را يكي پس از ديگري عثمانكلثوم ه خويش درآورد؛ رقيه و ام
بن ابيطالب در فاصلة دو جنگ بدر و  به عقد ازدواج خود درآورد. فاطمه را نيز، علي -عنه

كلثوم زاده  احد به همسري خويش درآورد، و از فاطمه، حسن و حسين و زينب و ام
  شدند.

 ديگر همسران پيامبر
از ويژگي خاصي نسبت به امت  -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم دانند، نبي چنانكه همگان مي

خود، در امر ازدواج برخوردار بودند، و براي ايشان روا بود كه بيش از چهار زن را نيز به 

                                           
بهتر به  مطالب اين دو فصل آخر كتاب را مؤلّف محترم با عناوين فرعي مشخص نكرده بودند. در ترجمه -1

نظر رسيد كه عناوين فرعي الزم افزوده شود، تا طراحي ابواب و فصول و عناوين در سراسر كتاب 

 م.-يكنواخت گردد
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همسري خويش درآورند؛ چنانكه شمار زناني كه آنحضرت به عقد ازدواج خود 
آنان در قيد حيات بودند؛ دو درآوردند، سيزده تن بود. هنگام وفات آنحضرت نُه تن از 

تن از آنان نيز در زمان حيات آنحضرت از دنيا رفته بودند: يكي، خديجه، و ديگري 
ه؛ با دو تن از آنان هم پيامبراكرم المساكين زينب بنت امصلى اهللا عليه وسلم- خُزيم- 

صلى اهللا - ذيالً نام و نَسب و شرح حال ديگر همسران پيامبراكرماصالً زفاف نكردند. 

 آوريم: پس از خديجه را به اختصار مي -عليه وسلم

حدود يكماه پس از وفات  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول * سودة بنت زمعه:
خديجه، در ماه شوال سال دهم بعثت با وي ازدواج كردند. پيش از آنحضرت، وي همسر 

رفته بود. سوده در ماه شوال يكي از پسرعموهايش بنام سكران بن عمران بود كه از دنيا 
 ق از دنيا رفت. 54سال 

يكسال پس از  -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا * عايشه دختر ابوبكر صديق:
ازدواج با سوده، دو سال و پنج ماه پيش از هجرت، با وي ازدواج كردند. هنگام ازدواج با 

و آنحضرت هفت ماه  عايشه دختري شش ساله بود، -صلى اهللا عليه وسلم- پيامبراكرم
پس از هجرت، در ماه شوال، كه وي نه ساله شد، با او زفاف كردند. عايشه هنگام زفاف 

اي جز او نداشت.  باكره بود، و آنحضرت همسر باكره -صلى اهللا عليه وسلم- پيغمبراكرم
از همة تر بود.  از همه زنان امت فقيهتر بود.  عايشه از همه كس نزد آنحضرت محبوب

ن بطور مطلق داناتر بود. برتري وي از ديگر زنان همانند برتري ثَريد از ديگر غذاها زنا
از دنيا رفت و در قبرستان بقيع به خاك  58يا  57بود. عايشه هفدهم ماه رمضان سال 

 سپرده شد.
وي در فاصلة بدر و اُحد شوهرش خُنيس بن حذافة  * حفصه دختر عمربن خطّاب:

 -صلى اهللا عليه وسلم- خدا ه و بيوه شد. پس از عدة وفات، رسولسهمي را از دست داد
ق در  45در ماه شعبان سال سوم هجرت با او ازدواج كردند. حفصه در ماه شعبان سال 

 سن شصت سالگي در مدينه درگذشت، و در قبرستان بقيع به خاك سپرده شد.
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ه بود، و او را هالل بن عامربن صعصع وي از طايفة بني * زينب بنت خُزَيمه:
او كرد.  ناميدند؛ زيرا، نسبت به آنان مهربان بود و براي آنان دلسوزي مي المساكين مي ام

صلى اهللا - خدا نخست همسر عبداهللا بن جحش بود كه در جنگ احد شهيد شد، و رسول
در سال چهارم هجرت با او ازدواج كردند. زينب حدود سه سال پس از  -عليه وسلم
الثاني سال چهارم هجرت از دنيا  در ماه ربيع -صلى اهللا عليه وسلم- يامبراكرمازدواج با پ

 وي نماز گزاردند، و در قبرستان بقيع به خاك سپرده شد. رفت، و آنحضرت بر
وي همسر ابوسلمه بود و از وي فرزنداني داشت.  سلَمه هند بنت ابي اُميه: * اُم

صلى اهللا - خدا جرت از دنيا رفت، و رسولاالخري سال چهارم ه ابوسلمه در ماه جمادي
كردند. او يكي از سلمه ازدواج  چند روز مانده به پايان شوال همان سال با ام -عليه وسلم

ق در سن  62ق يا به قولي  59سلمه درسال  امترين و خردمندترين زنان بود.  فقيه
 شد.ي از دنيا رفت، در قبرستان بقيع به خاك سپرده هشتادوچهار سالگ

اسد بن خزيمه، و دختر عمة  وي از طايفة بني * زينب بنت جحش بن رباب:
بود. زينب نخست همسر زيدبن حارثه بود كه فرزند  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول

زيد او را طالق داد، و همينكه زمان عدة شد.  شناخته مي -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم ينب
 ز قرآن كريم را نازل گردانيد و ضمن آنها فرمود:وي گذشت، خداوند متعال آياتي ا

﴿              ﴾  :۳۷[األحزاب.[ 

 .»نظر كرد، وي را به همسري تو درآورديم آنگاه، وقتي زيد از او صرف«
 آيات متعددي از سورة احزاب دربارة زينب نازل شده است كه به تفصيل مسئلة تبنّي

مطرح كرده است.  -كه در جاي خودش به آن خواهيم پرداخت -(پسرخواندگي) را
و به قولي سال  -در ماه ذيقعدة سال پنجم هجرت -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول

زينب ترين آنان بود.  با او ازدواج كردند. وي عابدترين زنان و پرصدقه -چهارم هجرت
الگي درگذشت. وي نخستين فرد از امهات در سال بيستم هجرت در سن پنجاه و سه س

دارِ فاني را وداع گفت. عمربن  -صلى اهللا عليه وسلم- مؤمنين بود كه پس از پيامبراكرم
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 خطّاب بر وي نماز گزارد و در قبرستان بقيع به خاك سپرده شد.
مصطلق از قبيلة خزاعه بود.  پدر وي حارث رئيس طايفة بني * جويرية بنت حارث:

مصطلق بود كه در سهم ثابت بن قيس بن شماس قرار گرفت.  يكي از اسيران بني جويريه
 -صلى اهللا عليه وسلم- خدا ثابت با جويريه قرارداد نوشت و او را مكاتَب گردانيد. رسول

و به قولي سال  -مبلغ قرارداد وي را به ثابت پرداختند، و در ماه شعبان سال ششم هجرت
سري خويش درآوردند. مسلمانان نيز يكصد خانوار از او را به هم -پنجم هجرت

و به اين مصطلق را آزاد كردند و گفتند: اينان خويشاوندان همسر رسول خدايند!  بني
االّول  جويريه در ماه ربيعتر بود.  اش پربركت ترتيب، از هر زن ديگري براي قوم و قبيله

 از دنيا رفت. در سن شصت و پنج سالگي -ق 55و به قولي  -ق 56سال 
وي نخست همسر عبداهللا بن جحش بود و براي او  * اُم حبيبه رمله دختر ابوسفيان:

حبيبه را به او دادند. ام حبيبه با همسرش به  حبيبه را به دنيا آورد و به همين جهت كنية اُم
همسرش عبداهللا در آنجا مرتد شد و آيين نصرانيت برگزيد و حبشه مهاجرت كرد. 

صلى - خدا جا از دنيا رفت، اما او بر دين و هجرتش پايبند ماند، و هنگامي كه رسولهمان
اي از سوي  در ماه محرم سال هفتم هجرت عمروبن اُمية ضَمري را با نامه -اهللا عليه وسلم

صلى اهللا عليه - خودشان بسوي نجاشي فرستادند، وي ام حبيبه را از سوي پيامبراكرم
و از جانب ايشان چهارصد دينار به عنوان مهرية او پرداخت، و  خواستگاري كرد -وسلم

فرستاد، و آنحضرت  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا او را همراه شُرَحبيل بن حسنه نزد رسول
 50ق يا 33يا  -ق 42پس از بازگشت از فتح خيبر با او زفاف كردند. ام حبيبه در سال 

 از دنيا رفت. -ق
اسرائيل  نضير و از نژاد بني پدرش رئيس قبيلة بني خطَب:* صفيه دختر حيي بن اَ

او را در سهم  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا صفيه در ميان اسيران خيبر بود و رسولبود. 
اختصاصي خودشان قرار دادند و اسالم را بر او عرضه كردند و او نيز اسالم آورد. 

ردند و سپس بعد از فتح خيبر در او را نخست آزاد ك -صلى اهللا عليه وسلم- پيامبراكرم
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سال هفتم هجرت به عقد همسري خودشان درآوردند، و در ناحية سد صهباء، واقع در 
مسافت دوازده ميل تا خيبر، در راه بازگشت به مدينه با او زفاف كردند. صفيه در سال 

به از دنيا رفت و در قبرستان بقيع  -ق36ق، و به قولي 52و به قولي  -پنجاهم هجرت
 خاك سپرده شد.

صلى - خدا ود. رسولالفضل لُبابه دختر حارث ب وي خواهر ام * ميمونة بنت حارث:
القضاء بعد  در عمره -بنا به قول صحيح -در ماه ذيقعدة سال هفتم هجرت -اهللا عليه وسلم

از آنكه از احرام عمره درآمدند، وي را به عقد خودش درآوردند، و در ناحية سرِف، واقع 
ق، و به 63و به قولي  -ق61ميمونه در سال ر مسافت نُه ميل تا مكه، با او زفاف كردند. د

در همان ناحية سرِف از دنيا رفت و همانجا به خاك سپرده شد، و تا امروز  -ق38قولي 
 آرامگاه وي در آن منطقه شناخته شده است.
را نام برديم كه  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا تا اينجا، يازده تن از همسران رسول

آنان را به عقد ازدواج خودشان درآوردند، و با آنان  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول
المساكين، در زمان حيات آنحضرت از  ّ زفاف كردند. دو تن از ايشان، خديجه و زينب ام

رحلت فرمودند، نُه تن از  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا دنيا رفتند و هنگامي كه رسول
با  -صلى اهللا عليه وسلم- ان در قيد حيات بودند. آن دو همسر ديگر كه پيامبراكرمايش

كالب، و ديگري از كنده بود كه معروف به جونيه  آندو زفاف نكردند، يكي از آندو از بني
است؛ در اين زمينه اختالف نظرهاي فراوان و روايات گوناگون است كه نيازي به شرح و 

 بسط آن نيست.
با دو تن از  -صلى اهللا عليه وسلم- كنيزان نيز، مشهور آن است كه نبي اكرم از ميان

يكي از آندو مارية قبطيه است كه وي را مقوقس به اند.  بستر شده كنيزان خودشان هم
ايشان هديه كرده بود، و فرزند پسرشان ابراهيم را براي ايشان آورد. البته، ابراهيم در 

ماه شوال سال  29يا  28، روز -صلى اهللا عليه وسلم- اكرمكودكي، در زمان حيات پيامبر
از دنيا رفت. دومي، ريحانة بنت  -ميالدي 632ژانوية سال  27مطابق با  -دهم هجرت
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- اكرم قريظه بود، و حضرت رسول زيدنضريه يا قُرَظيه است كه از اسيران يهوديان بني
اند كه  دادند. بعضي نيز گفته وي را در سهم اختصاصي خويش قرار -صلى اهللا عليه وسلم

بوده، و آنحضرت وي را ابتدا آزاد  -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم وي در عداد همسران نبي
ابن قيم قول اول را ترجيح داده اند.  اند و سپس او را به همسري خويش درآورده كرده

جميله كه است. عالوه بر اين دو، ابوعبيده نام دو كنيز ديگر را افزوده است: يك، 
وي را از ميان اسيران انتخاب كردند، و ديگر، كنيزي كه  -صلى اهللا عليه وسلم- پيامبراكرم

 زينب بنت جحش به آنحضرت هبه كرده بود
783F

1. 

 فلسفة تعدد زوجات پيامبر
را به دقت بررسي كند، نيك  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا هركس زندگاني رسول

اين زنان متعدد در اواخر عمر شريفشان، پس از آنكه يابد كه ازدواج آنحضرت با  درمي
حدود سي سال از بهترين دورانهاي عمر و نشاط جواني خود را تنها به يك همسر نسبتاً 

ها بخاطر  يابد كه اين ازدواج اند؛ درمي سالمند، ابتدا با خديجه و سپس با سوده، گذرانيده
حد و مرزي نسبت به  شهوت بي آن نبوده است كه ناگهان دروجود خودشان اشتياق و

اند، و جز در پرتو همخوابگي با اين شمار فراوان از زنان  زنان احساس كرده
بلكه قطعاً اهداف و آرمانهاي ديگري برتر و  اند در برابر آن شكيبايي كنند!؟ توانسته نمي

 است. گردد، در كار بوده بزرگتر از آن غرض و منظوري كه معموالً با ازدواج برآورده مي
به وصلت با ابوبكر و عمر از  -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم رويكرد حضرت رسول

بن  طريق همسري با عايشه و حفصه؛ همچنين، درآوردن دخترشان فاطمه به همسري علي
بن عفّان،  كلثوم به همسري عثمان ابيطالب، و درآوردن دو دختر ديگرشان رقيه و سپس ام

ها با اين چهار  اند از طريق اين ازدواج خواسته ه آنحضرت ميآشكارا اشارت دارد به اينك
هاي متعددي كه بر اسالم گذشته بود و  مرد بزرگ كه كوشش و فداكاري ايشان در بحران

                                           
 .29، ص 1ج  زاد المعاد، -1
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ها بگذرد، براي آنحضرت به اثبات  خداوند چنان مقدر فرموده بود كه اسالم از آن بحران
 رسيده بود، روابطي محكم برقرار سازند.

ز آداب و رسوم قوم عرب اين بوده است كه براي خويشاوندي سببي از طريق يكي ا
اند، و اين نوع ارتباط خويشاوندي از نظر آنان بابي از  شده وصلت احترام خاصي قائل مي

هاي گوناگون بوده است، و آنان  ها و طايفه ابواب نزديكي در برقراري روابط ميان تيره
اند. رسول   كرده ي را براي خودشان ننگ و عار تلقّي ميستيز و نبرد با خويشاوندان سبب

خواستند  از طريق ازدواج با چند تن از امهات مؤمنين، مي -صلى اهللا عليه وسلم- خدا
شدت عداوت و دشمني قبايل عرب را با اسالم كاهش دهند، و از گزندگي 

 هاي آنان بكاهند. توزي كينه
لمه از طايفة بني مخزوم اُمخدا بود؛ وقتيكه رسول -فة ابوجهل و خالدبن وليدطاي -س 

وي را به همسري خويش درآوردند، از آن پس، خالدبن وليد آن  -صلى اهللا عليه وسلم-
موضعگيري شديد خود را در برابر مسلمانان مورد تجديدنظر قرار داد، و پس از مدتي نه 

فيان پس از ازدواج چندان طوالني از سرِ طوع و رغبت اسالم آورد. همچنين، ابوس
نيز، پس از ازدواج حبيبه در هيچگونه نبردي با ايشان روياروي نگرديد.  آنحضرت با ام

با جويريه و صفيه هيچگونه تحرّكي را از سوي  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول
كنيم، از سوي ديگر، مشاهده  مصطلق در برابر آنحضرت مشاهده نمي نضير و بني بني
اش يك زن نمونه شناخته  آفريني براي قوم و قبيله ويريه از جهت بركتكنيم كه ج مي
يكصد خانوار از اسيران قوم و قبيلة  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا شود، و صحابة رسول مي

گويند:  كنند و مي با او آزاد مي -صلى اهللا عليه وسلم- وي را بخاطر ازدواج پيامبراكرم
گذاري بر يك طايفه و  و پر واضح است كه چنين منّتاينان خويشاوندان رسول خدايند! 

 ق جان آنان داشته است.قبيله از سوي مسلمانان چه تأثير بسزايي در عم
مأمور شده  -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم تر آنكه نبي از همة اينها بزرگتر و با اهميت

آداب، فرهنگ و  بودندبه تعليم و تربيت و تزكيه و ارشاد قومي بپردازند كه از آيين و
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تمدن و پايبندي به شرايط و لوازم آن، و تشريك مساعي در سازندگي جامعه و اعتال 
هاي سازندگي جامعة  دانستند؛ و اصول و مقرراتي كه پايه بخشيدن به آن، هيچ چيز نمي

داد كه با زنان آميزش داشته باشند، و درنتيجه،  داد، به مردان راه نمي اسالمي را تشكيل مي
شش در جهت تعليم و تربيت و ارتقاي سطح فرهنگي زنان همراه با رعايت اين كو

مقررات و اصول امري ناممكن بود، و از سوي ديگر نياز به تعليم و ارشاد زنان 
بنابراين، پيامبر بزرگ اسالم راهي تر و شديدتر بود.  تر از مردان نبود، بلكه مبرم اهميت كم

و برخوردار از استعدادهاي  هاي سني متفاوت ز گروهجز اين نداشتند كه زناني را ا
گوناگون برگزينند، به طوري كه بتوانند براي اين منظور كفايت كنند؛ آنگاه، به تربيت و 

هاي اصيل فرهنگ  تزكية آنان بپردازند، و احكام و تعاليم ديني را به آنان بياموزند، و مايه
نشين و شهرنشين  ان را براي تربيت زنان باديهآن اسالمي را در اختيار ايشان قرار دهند، و

دين را در ميان زنان برعهده تبليغ  و پيرزنان و دختران جوان آماده سازند، تا بتوانند كار
نقش  -صلى اهللا عليه وسلم- بگيرند. چنين نيز بود، و امهات مؤمنين، همسران پيامبراكرم

نحضرت در ارتباط با خانواده و اي در نقل و روايت گفتار و رفتار و كردار آ عمده
تر  اند؛ به خصوص، بعضي از آنان، مانند عايشه، كه عمرشان طوالني نزديكانشان داشته

را براي  -صلى اهللا عليه وسلم- هاي عملي پيامبراكرم گرديد، بسياري از فرمايشات و شيوه
 مسلمين بيان كردند.

 بازتاب ازدواج پيامبر با زينب بنت جحش
نيز به منظور نقض يكي از آداب و  -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم نبيهاي  اجيكي از ازدو

دار جاهليت انجام گرفت كه عبارت از آيين تَبنّي (پسرخواندگي)  رسوم جا افتاده و ريشه
مطابق اين آيين، نزد عرب جاهلي پسرخوانده از تمامي حقوق و حيثيتي كه پسر بود. 

بود. اين آيين آنچنان در دلهاي مردم ريشه دوانيده  واقعي داشت، به طور كامل برخوردار
بود كه محو آن از اذهان مردم به سادگي امكان نداشت. از سوي ديگر، اين آيين با اصول 
و مباني مقرّر شده از سوي اسالم در ارتباط با ازدواج و طالق و ارث و ديگر مسائل 
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هاي مختلف فساد و فحشا  زمينهاجتماعي، به شدت در تعارض و تناقض بود؛ و اين آيين 
 كرد. را كه اسالم براي زدودن آنها از جامعه آمده بود، تشديد و ترويج مي

خداوند چنين مقرر فرمود كه درهم كوبيدن و از ميدان بدر كردن اين آيين اصيل 
و شخص شريف خودشان  -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم جاهليت با دست خود رسول

ي آنحضرت، زينب بنت جحش، همسر زيدبن حارثه بود كه صورت بگيرد. دختر عمو
خواندند، و پيوسته با يكديگر سرِ ناسازگاري داشتند، تا  همگان او را زيدبن محمد مي

نزاع خانوادگي خودشان را به نزد جايي كه زيد مصمم گرديد زينب را طالق بدهد. 
از روي  -اهللا عليه وسلم صلى- آوردند. پيامبراكرم -صلى اهللا عليه وسلم- پيامبراكرم

قرائن و شواهد، يا از طريق اعالم خداوند عزّوجل به ايشان، دريافتند كه اگر زيد زينب را 
طالق بدهد، ايشان مأمور خواهند شد كه پس از انقضاي عدة طالق، او را به همسري 

بر عليه افتاد كه مشركان  خويش درآورند. از سوي ديگر، اين رويداد در شرايطي اتفاق مي
و مسلمانان همدست شده بودند، و آنحضرت خوف  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول

آن داشتند كه اگر اين ازدواج واقع گردد، دستاويزي به دست منافقان و مشركان و 
اساس را بر عليه ايشان  هاي بي ها و تهمت يهوديان بدهد، و آنان انواع و اقسام شايعه

برجاي  هاي آنان آثار نامطلوبي در روحية مسلمانان سست ايمان نيمنتشر سازند، و كارشك
بگذارد. اين بود كه وقتي زيد براي فصل خصومت به آنحضرت مراجعه كرد، و با آن 
حضرت در ميان گذاشت كه قصد طالق دادن زينب را دارد، به او امر فرمودند كه وي را 

ت براي آن بود كه مسئلة نگاه دارد و طالقش ندهد، و اين سفارش و تأكيد آنحضر
 ازدواج خودشان با زينب در آن شرايط بحراني و دشوار پيش نيايد.

نپسنديد، و به  -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم خداوند اين ترديد و خوف را از رسول
 رد عتاب قرار داد و فرمود:نحوي ايشان را مو

﴿                                        
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                    ﴾  :۳۷[األحزاب.[ 

گفتي به آنكس كه خدا او را انعام فرموده و تو نيز به او انعام  و آن هنگام كه مي«
هر طور كه هست نزد خود نگاه دار و حريم حرمت خداوند را پاس همسرت را  اي: كرده

كني كه خداوند آشكار كننده آن است، و از  دار! و در اندرون خودت چيزي را پنهان مي
 »هراسي، حال آنكه خداوند سزاوارتر است به اينكه از او بهراسي؟ مردم مي

نيز پس از  -يه وسلمصلى اهللا عل- خدا سرانجام، زيد همسرش را طالق داد. رسول
قريظه را در محاصره گرفته بودند، با زينب ازدواج  انقضاي عده، در همان روزهايي كه بني

زيرا، خداوند اين ازدواج را بر آنحضرت واجب گردانيده بود، و براي ايشان مجال كردند. 
برعهده  تأمل و انتخاب نگذاشته بود، تا آنجا كه خداوند اجراي عقد اين ازدواج را خود

 فرمايد: گرفته بود، چنانكه مي

﴿                                 

             ﴾  :۳۷[األحزاب.[ 

ي را به همسري تودرآورديم، تا از اين پس نظر كرد، و آنگاه، وقتي زيد از او صرف«
هايشان باكي نباشد، آن هنگام كه  مسلمانان را در ارتباط با همسران پسرخوانده

 »نظر كنند! فرزندخواندگان از همسرانشان صرف
گرفت كه آنحضرت عمالً نيز آيين پسرخواندگي را كه  اين كار براي آن صورت مي

رده بودند، از ميدان بِدر كنند؛ چنانكه خداوند با قدرت سخن خويش از پيش منهدم ك
 متعال فرموده است:

﴿             ﴾  :۵[األحزاب.[ 

اين پسرخواندگان را به پدران خودشان نسبت بدهيد، اين كار نزد خداوند عادالنه و «
 »منصفانه است!
 همچنين:
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﴿                                

    ﴾  :۴۰[األحزاب.[ 

خدا و پايان بخش كار  محمد هرگز پدر هيچيك از شما نبوده است، بلكه وي رسول«
 »پيامبران است!

محتوا كه درهم  ين حال خُشك و بيچه بسيارند آداب و رسوم جا افتاده و درع
پذير نيست؛ بلكه بايد  شكستن آنها يا تجديدنظر كردن در آنها تنها در حوزة گفتار امكان

اين مطلب از بررسي شيوة عمل مسلمانان در عمرة همراه با عمل صاحب دعوت باشد. 
ده بود كه بن مسعود ثقفي مشاهده كر در آنجا، عروه آيد. حديبيه به خوبي به دست مي

اندازند، مسلمانان براي گرفتن آن  آب دهان مي -صلى اهللا عليه وسلم- كرمهرگاه پيامبرا
گيرند، و مشاهده كرده بود كه براي گرفتن آب وضوي  با دستهايشان از يكديگر سبقت مي

كنند، تا جايي كه ممكن است در مقام زدو خورد با  آنحضرت چگونه پيشدستي مي
صلى - خدا آري، همين مسلماناني كه به هنگام بيعت كردن با رسول! يكديگر نيز برآيند

براي جانفشاني و جانبازي در ميدان نبرد يا مقاومت در برابر دشمن، از  -اهللا عليه وسلم
گرفتند، و افرادي همچون ابوبكر و عمر در ميان آنان بودند، وقتي  يكديگر سبقت مي

ه همين صحابة جان بركف نهاده در راه ب -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم حضرت رسول
هايشان را نَحر كنند، هيچيك از  فرمان دادند كه قرباني -پس از انعقاد صلح حديبيه -خدا

از جاي برنخاست، و اين نحوة  -صلى اهللا عليه وسلم- آنان براي امتثال امر پيغمبراكرم
سلمه در  ا، وقتي كه اُمامالعمل موجبات نگراني و پريشاني آنحضرت را فراهم آورد.  عكس

مقام مشورت به آنحضرت پيشنهاد كرد كه خود آنحضرت از جاي برخيزند و قرباني خود 
به درنگ  را نَحر كنند و با هيچكس سخن نگويند، و آنحضرت چنان كردند، صحابه بي

از اين هايشان از يكديگر سبقت گرفتند.  عمل آنحضرت اقتدا كردند، و براي كشتن قرباني
توان تفاوت اثرگذاري قول و فعل را در راستاي ويرانسازي يك آيين جا افتاده  داد، ميروي
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 به وضوح دريافت.
هاي بسيار كردند، و تبليغات  منافقان پيرامون اين ازدواج پيامبر اسالم، كارشكني

اي را بر عليه آنحضرت به راه انداختند كه بعضاً در افكار و اذهان  ين گستردهدروغ
 خدا سست ايمان تأثيرگذار بود، به خصوص اينكه زينب پنجمين همسر رسول مسلمانان

شد، و مسلمانان چنان دريافته بودند كه ازدواج يك مرد با  مي -صلى اهللا عليه وسلم-
 -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم از طرف ديگر، زيد فرزند نبيبيش از چهار زن روا نيست. 

همسر پسرش ناهنجارترين فحشاء به حساب  شد، و ازدواج كردن كسي با شناخته مي
خداوند متعال نيز در سورة احزاب، در ارتباط با اين دو موضوع تفصيل و بيان آمد.  مي

كافي و شافي ارائه فرمود، و صحابه دانستند كه فرزندخواندگي در اسالم جايي ندارد و 
خاطر تأمين و تضمين هيچ اثري بر آن مترتّب نيست. همچنين، دانستند كه خداوند متعال ب

اي قائل شده  براي ايشان توسعه -صلى اهللا عليه وسلم- خدا اهداف و آرمانهاي برتر رسول
 است كه براي ديگران قائل نگرديده است.

 رفتار پيامبر با همسرانشان
با اُمهات مؤمنين در نهايت  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا زندگاني و معاشرت رسول

بلند طبعي بود، همانگونه كه همسران ايشان نيز از باالترين  منشي و نجابت و بزرگ
افت و قناعت و شكيبايي و تواضع و خدمتگزاري و رعايت حدود و درجات شر

آنچنان در  -صلى اهللا عليه وسلم- شوهرداري برخوردار بودند، با آنكه پيامبراكرم
 اشت.بردند كه احدي تاب تحمل آن را ند تنگدستي و سختي معيشت بسر مي

قرص نان نرمي را هرگز  -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم كنم نبي اَنس گويد: فكر نمي
مشاهده كرده باشند، تا وقتي كه به خداوند پيوستند؛ يا اينكه برة برياني را هرگز با 

 چشمان خودشان ديده باشند، تاوقتي كه به حق پيوستند.
784F

عايشه گويد: بسياري اوقات،   1

                                           
 .956، ص 2صحيح البخاري، ج  -1
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كرديم، و در طول آن  ا سه بار هالل ماه را در آسمان مشاهده ميگذشت و م دو ماه مي
آتشي روشن  -صلى اهللا عليه وسلم- هاي همسران پيامبراكرم مدت حتي يكبار در خانه

رديد!؟ گفت: با اَسودان، ك نشده بود! عروه پرسيد: در آن صورت با چه چيز تغذيه مي
 باط بسيارند.يعني با آب و خرما! اخبار و روايات در اين ارت

صلى - در عين حال، با وجود آن تنگدستي و سختي معيشت، از همسران پيامبراكرم
هيچگونه عملي كه آنان را مستوجب سرزنش و عتاب گرداند، سر نزد،  -اهللا عليه وسلم

مگر يك مورد كه آن نيز مقتضاي بشريت بود، و از سوي ديگر موجب گرديد كه مقررات 
م شريعت اسالم تبيين گردد، و خداوند در آن ارتباط آية تخيير را و قوانيني چند از احكا

 نازل فرمود:

﴿                          

                              

                   ﴾ :۲۹ - ۲۸ [األحزاب.[ 

هان، اي پيامبر، بگو به همسرانت: اگر چنانچه شما طالب زندگاني دنيا و زر و زيور «
دنيا به شما بدهم و به زيبايي دست از اي از دارايي  آن هستيد، هم اينك بياييد تا دستمايه

خدا و سراي  واگر چنانچه طالب خدا و رسولسر شما بردارم و راه خود پيش بگيريد. 
آخرت هستيد، البته خداوند براي آن عده از شماها كه اهل احسان باشيد اجر عظيم 

 »محفوظ داشته است!
 -صلى اهللا عليه وسلم- در باب شرافت و كرامت و عظمت مقام همسران پيامبراكرم

همين بس كه حتي يكي از آنان به گزينش دنيا تمايل پيدا نكرد، و همگي آنان خدا و 
 را برگزيدند. -صلى اهللا عليه وسلم- خدا رسول

همسران آيد، با وجود آنكه شمار  همچنين، مواردي كه معموالً فيمابين هووها پيش مي
است، فيمابين آنـان بسـيار بـه نـدرت رخ داده      زياد بوده -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم نبي
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است كه آنهم مقتضاي بشر بودن است، و همينكه خداوند ايشان را مورد عتاب قـرار داد،  
 ديگر تكرار نكردند. آن مورد نادر نيز همان است كـه در سـورة تحـريم خداونـد فرمـود:     

﴿                ﴾  :۱[التحريم.[ 

گرداني چيزي را كه خداوند براي تو حالل  هان، اي پيامبر، چرا بر خويشتن حرام مي«
 ...»گردانيده است؟!

رسد چندان نياز نباشد كه بـه گفتگـو در بـاب اصـل      در خاتمة اين مبحث، به نظر مي
صل را كه به شدت اين ا -هركس به دقت در زندگاني مردم اروپاتعدد زوجات بپردازيم. 

هايي را كه آنـان   ها و تلخكامي ها و بدبختي بنگرد، و آن رنج -پذيرند كنند و نمي انكار مي
هاي  ها و جنايت خرند، مورد بررسي قرار بدهد، و رسوايي از اين بابت به جان خويش مي

هـا و   شـوند، و گرفتـاري   هولناكي را كه به خاطر انحرافشـان از ايـن اصـل مرتكـب مـي     
بـه دليـل و    ي را كه از اين بابت دامنگير آنان است درنظر بگيرد؛ ديگر نيازيهاي نابساماني

برهان و بحث و گفتگو نخواهد داشت؛ زيرا، زندگاني منكران اين اصـل، خـود گـواه بـر     

﴿ عادالنه بودن اين اصل اسالمي است؛             ﴾ 



 

 

 :فصل بيستم
 اخالق پيامبرمكارم 

785Fو انَّك لَعلي خُلُقٍ عظيم

1 
هاي ظاهري و كماالت باطني و مكارم اخالق داراي  پيامبر بزرگ اسالم، از جهت زيبايي

تحت تأثير همين جمال و كمال گنجد.  امتيازاتي بودند كه در حيطة وصف و بيان نمي
د، و مردم در مقام نظير بود كه دلها همه سرشار از تجليل و تكريم آنحضرت بودن بي

اي كه  آمد؛ به گونه پاسداري حرمت و بزرگداشت عظمت ايشان جانشان از كالبد درمي
آنان كه با تاريخ بشر چنين ويژگي و امتيازي را براي هيچ فرد ديگري سراغ نكرده است. 

معاشرت داشتند، ايشان را در حد عشق و تا  -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم حضرت رسول
داشتند، و باكي نداشتند از اينكه سرهايشان را از تن جدا  رگشتگي دوست ميسرحد س

ن آنحضرت نيفتد؟! هايشان را بزنند، اما يك خراش كوچك بر روي ناخ كنند، و گردن
ذيالً، در عين اعتراف به اينكه گردآوري و تدوين تمامي روايات ناظر به مراتب جمال و 

در توان ما نيست، ماحصل روايات را در اين باب  -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم كمال نبي
 آوريم. مي

 شمايل زيباي پيامبر
را كه در مسير مهاجرت از مكه به  -صلى اهللا عليه وسلم- ام معبد خُزاعي، رسول خدا

 كند: مدينه از كنار خيمة او گذشتند، براي شوهرش چنين توصيف مي
اش درخشنده؛ و مردي  اش چشمگير بود، سيمايش نوراني و چهره زيبايي

                                           
در  ، اين عنوان فرعي4، سوره قلم، آيه »نظير در مكارم اخالق برخوردار هستي و تو از امتيازي بي« -1

 »نجا هماهنگ با شيوه مؤلّف محترم در برخي جاهاي ديگر كتاب افزوده شده است.م.اي
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اندامش را بزرگي شكم يا بزرگي سر معيوب نگردانيده سيرت بود.  اخالق و نيك خوش
اندام و خوشروي بود.  بود. كوچكي سر نيز اندامش را نامتناسب نساخته بود. خوش

چشماني سياه و مژگاني بلند داشت. صدايي گرم و گردني افراشته داشت. چشماني گيرا 
، ابرواني مانند كمان داشت كه در عين حال به هم پيوسته بودند. و سورمه كشيده

و چون لب به شد؛  كرد، وقارش دو چندان مي گيسوانش سياه فام بود. وقتي سكوت مي
از دور، زيباترين و گرديد.  كرد آراستگي و مهابتش افزون مي سخن باز مي

ترين مردم جلوه  شيرين آمد؛ و از نزديك، نيكوترين و سيماترين مردم به نظر مي خوش
گفت؛ نه كم و نه زياد، و چنان  گفتارش شيرين و دلچسب بود. به اندازه سخن ميكرد.  مي

ميانه باال شدند.  بود كه گويي گفتارش رشته هاي مرواريد و گوهر بودند كه سرازير مي
د و داشت، و نه بلندي قامتش ق نوازي باز مي بود. نه كوتاهي قدش اندام او را از چشم

اي سبز و پرطراوت بود كه درميان هر دو  شاخهانداخت.  انگيزي مي باالي او را از دل
تر، و از هر سه نيكومنظرتر بود.  گرفت، از هر سه متناسب شاخة ديگري كه قرار مي

گفت، به سخنش گوش  همراهاني داشت كه پيرامونش حلقه زده بودند؛ هرگاه سخني مي
همه بردند.  اني صادر ميكرد، از جان و دل فرمانش را ميسپردند، و هرگاه فرم جان مي

گوش به فرمان، و همگان پيوسته طالب ديدارش بودند، و همواره پيرامونش گرد 
كرد و كوچك  كشيد، و هرگز كسي را تحقير نمي هيچگاه چهره درهم نميآمدند.  مي

 شمرد نمي
786F

1. 
چنين  -هللا عليه وسلمصلى ا- خدا بن ابيطالب در مقام توصيف شمايل رسول علي

 گويد: مي
نه زياده از حد بلند باال بودند، و نه بيش از اندازه كوتاه قد؛ ميانه باال بودند و «

اندام، گيسوانشان نه چندان درهم فشرده و فرخورده بود، و نه چندان آويخته و  خوش

                                           
 .54، ص 2زاد المعاد، ج -1
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 رتشان كامالًفروهشته؛ خوش حالت و آراسته بود، نه بسيار فربه و تنومند بودند، و نه صو
گرد بود؛ در عين حال، صورتشان تمايل به گردي داشت. سپيد و گندمگون بودند، و 
چشماني درشت و بادامي با مژگان بلند داشتند. درشت اندام و قوي هيكل بودند، و 
عضالت و مفاصلي ورزيده داشتند. از زير چانه تا روي نافشان پرموي بود، اما بقية باالتنة 

رفتند، بسرعت گام  دستان و پاهايشان ستبر و درشت بود. وقتي راه ميي بود. مو ايشان بي
داشتند چنانكه گويي در سرازيري قرار گرفته بودند. هنگامي كه رو به سوي كسي   برمي

ميان دو كتف ايشان مهر نبوت گشتند.  كردند با تمامي اندامشان به سوي او برمي مي
انگشتري نبوت و آخرين پيامبر خدا بودند. از همة مشهود بود، همچنانكه ايشان نگين 

تر و  حتر؛ و از همة مردم صري تر؛ و از همة مردم دليرتر و با شهامت مردم بخشنده
تر، و از همه خوش محضرتر بودند.  راستگوتر؛ و از همة مردم وفادارتر؛ و از همه متواضع

گرديد؟ اما  وجود او چيره ميديد، هيبت ايشان بر  هر كس ايشان را براي نخستين بار مي
هر كه گرفت.  جاي ميكرد، محبت ايشان در دلش  هركس با ايشان معاشرت مي

گفت: نه پيش از وي و نه پس از وي، همانند  خواست دربارة ايشان سخني بگويد، مي مي

 787F1؟»ام وي را نديده
اي بزرگ و مفاصل و  در روايتي ديگر از همو آمده است كه آنحضرت جمجمه

تي ورزيده و درشت داشتند، و باال تنة ايشان از زير گلو تا روي ناف، خطي پيوسته عضال
گرفتند،  شدند و سرعت مي رفتند اندكي به جلو خم مي هنگامي كه راه مياز موي داشت. 

 اند!؟ چنانكه گويي از باال به پايين سرازير شده
788F

2 
ده و بادامي بود؛ و در گويد: دهان آنحضرت بزرگ، چشمانشان كشي جابربن سمره مي
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 عين درشتي اندام، كفلهايشان فربه نبود
789F

1. 

 باال بودند گويد: سفيد و نمكين و ميانه ابوالطفيل مي
790F

2. 
سيما و  افزايد: خوش نيز ميگويد: دستان درشت و ستبري داشتند.  اَنَس بن مالك مي

ا رفتند، شمار نمك، و نه بشدت گندمگون؛ وقتي كه از دني نمكين بودند؛ نه سفيد و بي
 رسيد موهاي سفيد سر و ريش آنحضرت به بيست تار موي نمي

791F

3. 
شد.  هاي آنحضرت مشاهده مي گويد: تنها اندك اثري از پيري روي شقيقه نيز همو مي

 شد به روايت ديگر، در سر آنحضرت نيز چند تار موي سفيد ديده مي
792F

4. 
دك آثاري از موي سفيد ر لب پايين آنحضرت انگويد: در ناحية زي ابوجحيفه مي

793Fمشاهده كردم

5. 
گويد: در ناحية زير لب پايين آنحضرت چند تار موي سفيد  عبداهللا بن بسر مي

 شد ه ميمشاهد
794F

6. 
انه بودند، فاصلة ميان دو كتف ايشان زياد بود. گويد: آنحضرت چهارش براء مي

شان را در حاليكه گيسوان انبوهي داشتند كه روي اللة گوشهايشان را پوشانيده بود. اي
كس را به آن  اي قرمز رنگ بر تن پوشيده بودند ديدم؛ تا آن زمان هيچ چيز و هيچ حلّه

 زيبايي و نيكويي نديده بودم.
795F

ريختند،  ابتدا، آنحضرت گيسوانشان را پشت سرشان مي 7
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زيرا دوست داشتند كه موهايشان را همانند اهل كتاب بيارايند؛ آنگاه پس از مدتي روي 
 كردند كردند و گيسوانشان را به سمت راست و چپ شانه مي شان فرق باز ميسر

796F

نيز  .1

 ترين مردم بودند ترين و خوشخوي آنحضرت خوشرويگويد:  همو مي
797F

از او پرسيدند:  .2

زد؟ گفت: نه، مثل ماه  همانند شمشير برق مي -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم آيا چهرة نبي
 گفت: چهرة ايشان متمايل به گردي بود و به روايت ديگر،درخشيد!  مي

798F

3. 
ديديد، انگار كه منظرة طلوع خورشيد را  گويد: اگر ايشان را مي ربيع دختر معوذ مي

 799F4؟»ايد ديده
گاه به گويد: در يك شب مهتابي به ديدار آنحضرت نائل شدم.  جابربن سمره مي

اي قرمز  آنحضرت حلّهنگريستم.  و گاه به ماه مي -صلى اهللا عليه وسلم- خدا چهرة رسول
سرانجام، ديدم ايشان در نگاه من بسيار نيكوتر و زيباتر از ماه رنگ بر دوش گرفته بودند. 

 اند! شب چهارده
800F

5 
صلى اهللا - خدا كس را نيكوتر و زيباتر از رسول چيز و هيچ گويد: هيچ ابوهريره مي

و هيچكس را تابيد!  ايشان مي گويي كه خورشيد در آيينة چهرةام.  نديده -عليه وسلم
رفتند كه  راه برود. چنان راه مي -صلى اهللا عليه وسلم- خدا ام كه سريعتر از رسول نديده

ما در پي ايشان خودمان را نوردند!  كشند و در هم مي گويي زمين را زير پاي ايشان مي
ي يم؛ اما ايشان هرگز احساس خستگانداخت براي رسيدن به ايشان به زحمت مي
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 كردند!؟ نمي
801F

1 
شدند، چهرة ايشان همانند پارة  گويد: وقتي كه آنحضرت شادمان مي كعب به مالك مي

 درخشيد! ماه مي
802F

2 

در آن اثنا كه كردند.  روزي نزد عايشه نشسته بودند و پاي افزارشان را تعمير مي
 هاي عرق بر پيشاني ايشان نشست، و خطوط مشغول دوختن پاي افزارشان بودند، دانه

عايشه وقتي اين منظره را ديد، مبهوت گرديد و چهرة ايشان شروع به برق زدن كرد. 
اتر از ديگران يافت كه شما سزاو گفت: بخدا، اگر ابوكبير هذَلي شما را ديده بود، درمي

 هستيد كه مصداق اين سرودة وي قرار بگيريد:

 برقت کـربق العـارض املتـهلل   
 
ــه   ــرة وجه ــرت إيل أس  وإذا نظ

 
افكني، همانند ابر سفيدي كه از كرانة  اش نظر مي هنگام كه به خطوط چهره و آن

 زند!؟ آيد، برق مي وي تو ميآسمان بس
803F

3 
 گفت: كرد، مي ابوبكر، هرگاه كه آنحضرت را مالقات مي

 کضــوء البــدر زايلــه الظــالم
 

 امــني مصــطفي بــاخلري يــدعو 
 

ماه شب  دخواند؛ همانن مي امين و برگزيدة خداوند است، و همگان را به نيكي فرا
 چهارده كه تيرگي و تاريكي يكسره از آن فاصله گرفته است!؟

804F

4 

كرد، به اين شعر زهير كه دربارة هرِم بن سنان  عمر نيز، هرگاه از آنحضرت ياد مي
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 كرد: سروده است، استشهاد مي

 ء لليلـة البـدر   کنت املضـي 
 
 لو کنت من شـيء سـوي البشـر    

 
شك تو ماه شب چهارده و  بودي، بي ديار دگري جز جهان بشر مياگر تو از شهر و 

 روشنايي بخش شبهاي مهتابي بودي!؟

 اين چنين بودند! -صلى اهللا عليه وسلم- خدا گفت: رسول آنگاه، مي
805F

1 
شدند، چهرة ايشان گلگون  هرگاه خشمگين مي -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم نبي

 اند!؟ هاي انار را فشرده هاي ايشان دانه ي روي گونهگرديد، آن چنان كه گوي مي
806F

2 
آنحضرت زمخت و فربه نبود، و هيچگاه خندة هاي پاي  گويد: ساق جابربن سمره مي

گفتي:  نگريستي، مي گذشت، و چنان بود كه هرگاه به ايشان مي ايشان از حد تبسم نمي
 اند، اما سورمه نكشيده بودند! چشمانشان را سورمه كشيده

807F

3 

 كس نيكوتر و زيباتر بود ندانهاي ايشان از همهگويد: د طاب ميعمربن خ
808F

4. 

گويد: دندانهاي پيشين آنحضرت اندكي فاصله داشتند؛ وقتي سخن  ابن عباس مي
 تابد! شد كه گويي از ميان دندانهاي پيشين ايشان نور مي گفتند، چنان مشاهده مي مي

809F

گلو  5
برساخته از نقرة صاف و اي  ن مجسمهو گردن آنحضرت به قدري زيبا بود كه گويي گرد

شفاف بود. مژگاني پرپشت داشتند، و ريش آنحضرت انبوه بود. پيشاني بلند و فراخي 
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داشتند. ابروان آنحضرت به هم پيوسته و در عين حال متمايز از يكديگر بودند. بيني 
ف از زير گلو تا نا آلود نبود. اي داشتند، و صورت آنحضرت گوشت باريك و كشيده

ايشان يك شاخه موي پرپشت كشيده شده بود، و جاهاي ديگر شكم و سينة آنحضرت 
شكم و سينة آنحضرت در امتداد هايشان پرموي بود.  اما، دستها و شانهموي نداشت؛ 

كف دستانشان كشيده و پهن بود. مچ دستان اي پهن و عريض داشتند.  يكديگر بود. سينه
گودي كف پاهايشان زيادتر از حد معمول بود.  و ساق پاهايشان كشيده و بلند بود.

درشت اندام و داراي اعضايي ورزيده بودند. هنگام راه رفتن پاهايشان را از روي زمين 
810Fرفتند شدند، و آرام و سريع راه مي كندند، و به جلو متمايل مي مي

1. 
اهللا صلى - تر از كف دستان حضرت رسول اكرم گويد: حرير و ديبايي را نرم اَنَس مي
يا: عطري؛ و به  -ام، همچنين، هرگز بوي خوشي در تمامي عمر لمس نكرده -عليه وسلم

صلى - خداتر از بوي رسول  را خوشبوي -يا عطريات ديگر -عنبر روايت ديگر: مشك و
 ام!؟ استشمام نكرده - -صلى اهللا عليه وسلم- خدا يا: بوي خوش رسول - -اهللا عليه وسلم

811F

2 
: دست آنحضرت را گرفتم، و بر صورت خويش نهادم؛ ديدم از گويد ابوجحيفه مي
 تر است! تر و از مشك خوشبوي برف و يخ خنك

812F

3 

گويد: آنحضرت با دستان مباركشان  اش چنين باز مي جابربن سمره از خاطرات كودكي
كه گويي  -يا: آنقدر خوشبوي بود -هاي مرا لمس كردند؛ دستانشان آنقدر خُنك بود گونه

813Fلحظه دستانشان را از طبلة عطار بيرون آورده بودندهمان 

4. 
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گويد:  سليم مي اُمهاي عرق آنحضرت مرواريدهاي تر بودند!  هگويد: گويي دان اَنَس مي
814Fتر بود عرق بدن آنحضرت از هر مادة عطري خوشبوي

1. 
گذشتند جز  از هيچ گذرگاهي نمي -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم گويد: نبي جابر مي

يا اينكه  -اند؛ از بوي خوش آن حضرت فهميدند آنحضرت از آنجا گذشته مه ميآنكه ه
 گفته باشد: از بوي عرق بدن مبارك آن حضرت

815F

2. 
شد كه به اندازة تخم كبوتر و همرنگ  ميان دو كتف آنحضرت مهر نبوت مشاهده مي

تف پوست بدنشان بود، و اين برآمدگي كه شبيه يك مشت بسته بود، در قسمت باالي ك
هاي گوشتي روي پوست بدن خالهاي  چپ آن حضرت قرار داشت، و مانند برآمدگي

 متعددي داشت
816F

3. 

 كماالت نفساني پيامبر
از جهت شيوايي بيان و رسايي سخن از همگان متمايز  -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم نبي

ت طبع، بودند، و از اين حيث جايگاهي واال و پايگاهي غيرقابل انكار داشتند. از سالم
اصالت سخن، قاطعيت گفتار، درستي مضامين، و دوري از تكلف برخوردار بودند. جوامع 

هاي بديع به ايشان ارزاني شده بود، و به زبانهاي  كَلم در اختيار آنحضرت بود، و حكمت
با مردم هر قبيله به زبان خودشان سخن العرب آشنا بودند.  ن رايج در جزيرهگوناگو

گويي و  بديههكردند.  هر طايفه از آنان به لهجة خودشان گفتگو ميگفتند، و با  مي
لفظ قلم و نطق و بيان شهرنشينان را با هم يكجا داشتند؛ و در نشينان، و  حاضرجوابي باديه

 كنار همة اينها از تأييد الهي و سرچشمة وحي نيز برخوردار بودند.
ها،  در برابر دشواري بردباري و پرحوصلگي، گذشت به هنگام قدرت، و شكيبايي
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انسان هرچند هايي بودند كه خداوند آنحضرت را مؤدب به آنها گردانيده بود.  ويژگي
آيد كه برخوردي  شود، و موردي پيش مي بردبار باشد، باالخره لغزشي از او مشاهده مي

هرچه  -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم اما، حضرت رسولناشايست از خود نشان بدهد. 
شد؛ و هرچه  كشيدند، بر شكيبايي آنحضرت افزوده مي ديدند و اذيت مي ار ميبيشتر آز

 افزود. ها از سوي جاهالن بودند، بر حلم و بردباري آنحضرت مي روي بيشتر شاهد زياده
ميان دو كار مخير گردانيده  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا گويد: هيچگاه رسول عايشه مي

گزيدند، تا جايي كه گناه در كار نبود؛ اما، اگر پاي  ا برمينشدند مگر آنكه آسانترين آندو ر
براي خودشان هيچگاه از كسي انتقام گريختند.  آمد، بيش از همه از آن مي گناه به ميان مي

هاي الهي دريده شده باشد كه براي  نگرفتند، مگر در مواردي كه حريم يكي از حرمت

 گرفتند! خدا انتقام مي
817F

آمدند، و زودتر از همة مردم  م به خشم ميديرتر از همة مرد  1
 شدند. خُشنود مي

دست و دل بازي آيد.  در سخاوت و جود و كرم، آن چنان بودند كه به وصف نمي
هيچ باك نداشتند. ابن عباس اي بود كه انگار از ناداري و تهيدستي  آنحضرت به گونه

تر بودند؛ در ماه رمضان  ندهاز همة مردم بخش -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم گويند: نبي مي
جبرئيل شدند.  تر از هميشه مي هآمد، بخشند نيز كه جبرئيل بيشتر به مالقات آنحضرت مي

و  كرد. مرور ميا آمد و با ايشان قرآن ر در ماه رمضان همه شب به ديدار آنحضرت مي
ي در بخشش و دهش از باد وزان كه ابرها -صلى اهللا عليه وسلم- آنوقت، رسول خدا

818Fشدند تر مي بارد، بخشنده راند و از آنها باران مي پرباران را به اين سوي و آن سوي مي

2. 

 گويد: هرگز نشد چيزي را از آن حضرت درخواست كنند، و ايشان بگويند، نه! جابر مي
819F

3 
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از نظر شجاعت و دالوري و جنگاوري، منزلت واالي پيامبرگرامي اسالم بر هيچكس 
هاي دشوار  در بحرانهاي شديد و عرصهتر بودند.  مردم شجاعپوشيده نيست. از همة 

قدم بودند  تازان بارها از كنار ايشان گريختند، اما ايشان ثابت ن و يكهگرفتار آمدند؛ قهرمانا
همواره روي به دشمن داشتند و پشت به دشمن خورند.  و از جاي خويش تكان نمي

ز هر شخص شجاع و دالوري در بعضي شدند. ا كردند، و دچار ترديد و تزلزل نمي نمي
نشيني از او ديده شده است، بجز شخص  موارد، گريز و فرار نيز سر زده، و مواردي عقب

 .-صلى اهللا عليه وسلم- اكرم نبي
شد، و خون در چشمان  گويد: ما رزمندگان، هرگاه تنور جنگ داغ مي علي مي

داديم،  قرار مي -ى اهللا عليه وسلمصل- خدا افتاد، خويشتن را در پناه رسول جنگجويان مي

 تر از آنحضرت به دشمن نبود! و در شرايط بحراني، هيچكس نزديك
820F

1 
جماعتي در پي گويد: شبي اهل مدينه در دل شب صدايي وحشتناك شنيدند.  انس مي

را مالقات كردند كه  -صلى اهللا عليه وسلم- خدا آن صدا به راه افتادند؛ در بين راه، رسول
گشتند، و بر اسبي از آنِ ابوطلحه كه عريان بود سوار  ز سمت آن صدا بازميداشتند ا

وحشت نكنيد! » تراعوا، مل تراعوا)(مل گفتند:  بودند، و شمشير حمايل كرده بودند، و مي
 وحشت نكنيد!

821F

2 

از همة مردم بيشتر بود. ابوسعيد  -صلى اهللا عليه وسلم- شرم و حياي پيامبراكرم
و حياي آنحضرت از دوشيزگان زير چادر بيشتر بود، و هرگاه از گويد: شرم  خدري مي

822Fگرديد آمد، آثار آن ناخوشايندي در چهرة آنحضرت مشهود مي چيزي خوششان نمي

3. 
هشتند.  پلكهايشان را پيوسته فرو ميدوختند،  شان را بر چهرة كسي نمي هيچگاه نگاه

                                           
 اند. ؛ صاحبان صحاح و سنن نيز اين مطلب را آورده89، ص 1نكـ: الشفا، قاضي عياض، ج  -1

 .252، ص 2؛ صحيح مسلم، ج 407، ص 1لبخاري،  ج صحيح ا -2

 .504، ص 1صحيح البخاري، ج  -3
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هاي آنحضرت غالباً  نگاهمان بود. هايشان به آس تر از نگاه هايشان به زمين طوالني نگاه
از فرط شرم و حيا و كرامت نفس، چيزي فرمودند.  مستقيم نبود و به نيم نگاهي اكتفا مي

هرگز كسي را كه از او كردار ناپسندي را به كردند.  را كه خوش نداشتند مطرح نمي
  يصنعون کذا)(ما بال أقوام گفتند:  بردند؛ بلكه مي آنحضرت گزارش كرده بودند، نام نمي

 دهند؟! ها چنين و چنان كارها را انجام مي چه شده است كه بعضي
 گويد: آنحضرت سزاوارترين مردم به اين ستايش فرزدق بود كه مي

ــم  ــني يبتس ــم إال ح ــال يکل  ف
 

ــه  ــاء ويغضــي مــن مهابت  يغضــي حي
 

دارند، ديگران نيز  خود ايشان از فرط شرم و حيا چشمان خويش فروهشته نگاه مي
با اين ترتيب، دارند!  فروهشته نگاه ميحت تأثير هيبت و ابهت ايشان چشمهايشان را ت

كند كه با ايشان سخن بگويد، مگر هنگامي كه تبسم روي لبانشان نقش  كسي جرأت نمي
 بندد!؟ مي

ترين مردم، راستگوترين و  ترين مردم، پاكدامان پيامبر بزرگ اسالم، عادل
امانتدارترين مردم بود. بر اين مطلب، هم نزديكان و دوستان ترين مردم، و  اللّهجه حصري

آنحضرت تأكيد و اذعان داشتند. پيش از مبعوث شدن به پيامبري، ايشان را امين 
پيش از ظهور اسالم درعهد جاهليت براي فصل خصومت به ايشان مراجعه ناميدند، و  مي
گفت: ما  به آنحضرت مي ترمذي از علي روايت كرده است كه ابوجهل خطابكردند.  مي

به همين كنيم!  ايد تكذيب مي كنيم؛ بلكه چيزهايي را كه آورده شخص شما را تكذيب نمي
 مناسبت، خداوند متعال اين آيه را نازل فرمود:

﴿                     ﴾  :۳۳[األنعام.[ 

كنند، بلكه اين ستمكاران در برابر آيات خدا انكار و  اينان تو را تكذيب نمي زيرا كه«
 »ورزند! جحود مي

هراكلتيوس وقتي از ابوسفيان پرسيد: آيا پيش از اينكه اين مرد چيزهايي را كه گفته 
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 ؟ ابوسفيان گفت: نه!كرديد است بگويد، او را به دروغگويي متهم مي
823F

1 
تر، و از تكبر و نخوت از همه  از همه كس متواضع -وسلمصلى اهللا عليه - خدا رسول

خيزند،  گذاشتند كه افراد آنچنان كه پيش پاي پادشاهان از جاي برمي نميدورتر بودند. 
كردند، و با تهيدستان نشست و  بينوايان را سركشي ميپيش پاي ايشان از جاي برخيزند. 

د، و در ميان يارانشان همانند يكي از كردن برخاست داشتند، و دعوت بردگان را اجابت مي
كردند، و جامة خودشان  گويد: پاي افزارشان را خود تعمير مي عايشه مينشستند.  انان مي

كردند.  دوختند، و با دستان خودشان همانند يكي از شماها در خانة خودشان كار مي را مي
سفندشان را خود زدند، و گو فردي از افراد بشر بودند؛ جامة خودشان را وصله مي

824Fدادند دوشيدند، و كارهاي شخصي خودشان را انجام مي مي

2. 
از همه كس، به عهد و پيمان پايبندتر و وفادارتر بودند. به صلة رحم بيش از همه 

بيش از همه به مردم رأفت و شفقت و مهرباني داشتند. در معاشرت و پرداختند.  كس مي
و از تر،  اخالق تر و خوش از همة مردم نرمخوي مؤدي آداب بودن از همه نيكوتر بودند.

بداخالقي و گرفتاري از همة مردم دورتر بودند. نه به صراحت و نه به كنايت دشنام 
گذاشتند كسي پشت سر ايشان راه  نميكردند.  دادند، بلكه عفو و گذشت پيشه مي نمي

يزانشان امتياز برود، و هرگز در خوراك و پوشاك براي خودشان نسبت به غالمان و كن
و هرگز سخني تلخ با خدمتكارانشان كردند،  به خدمتكارانشان خدمت ميشدند.  قائل نمي

كردند.  گفتند، و هيچگاه بخاطر انجام دادن يا انجام ندادن كاري آنان را سرزنش نمي نمي
بينوايان را دوست ميداشتند، و با آنان نشست و برخاست داشتند، و در تشييع جنازة آنان 

در شمردند.  جستند، و هرگز بينوايي را بخاطر بينوايي و ناداري كوچك نمي شركت مي
اثناي سفري، بنا را بر آن گذاشتند كه گوسفندي را براي تهية غذا تدارك كنند، يكي 

                                           
 .521، ص 2مشكاة المصابيح، ج  -1

 .520، ص 2همان، ج  -2
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گفت: كشتن گوسفند با من!؟ ديگري گفت: پوست كندن گوسفند بامن؟ سومي گفت: 
ند: گردآوري هيزم هم با من!؟ گفتند: ما اين كار پختن گوسفند با من!؟ آنحضرت نيز گفت

 آنحضرت فرمودند: دهيم!؟  را خودمان انجام مي
(قد علمت أنکم تکفوين، ولکين أکره أن أمتيز عليکم، فإن اهللا يکره من عبد أن يراه متميزاً بني 

825Fأصحابه)

١. 
ارم كه با توانيد انجام بدهيد؛ اما خوش ند دانم كه شما اين كار را خودتان مي مي«

اش در ميان ياران خود  ؟ زيرا، خداوند خوش ندارد كه ببيند بندهشماها فرق داشته باشم!
 .»! برخاستند و هيزم جمع كردندكند كه با آنان فرق داشته باشد اي رفتار مي به گونه

صلى اهللا عليه - خدا اينك، سررشتة سخن را به دست هند بن ابي هاله بدهيم تا رسول
نچنان كه ديده است براي ما توصيف كند، هند ضمن گزارش مفصلي از رفتار را آ -وسلم

 گويد: و كردار پيامبراكرم چنين مي
هميشه اندوهگين، و همواره در حال انديشيدن  -صلى اهللا عليه وسلم- رسول خدا

هاي طوالني  سكوتگفتند.  بودند. هيچگاه آسايش نداشتند، و هرگز بيهوده سخن نمي
كردند، و با گوشة  ن خود را از آغاز تا انجام با تمامي فضاي دهانشان ادا ميداشتند. سخنا

سخنانشان همواره عبارت از كلمات جامع (جوامع الكلم) بود، و گفتند.  دهان سخن نمي
كالم آنحضرت قول فصل بود؛ نه افزوني داشت و نه كاستي. خويي معتدل داشتند؛ نه 

نعمت خدا را هرچند كوچك كردند.  و خفيف ميكردند، و نه خود را خوار  درشتي مي
ها را نه  ها و نوشيدني خوردنيكردند.  هيچ چيز را نكوهش نميداشتند.  بود، بزرگ مي

گرفت، هيچكس  هنگامي كه حق مورد تعرّض قرار ميكردند و نه ستايش.  نكوهش مي
پشتيباني ياراي مقاومت در برابر خشم و غضب ايشان را نداشت تا وقتي كه از آن حق 

سماحت،  گرفتند؛ و از روي به خاطر خودشان هيچوقت خشم نميالزم را به عمل آورند. 

                                           
 .22خالصة السير، ص  -1
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خواستند اشاره كنند، با تمامي كف  هرگاه ميگرفتند.  هرگز براي خويشتن انتقام نمي
خواستند اظهار شگفتي كنند، دستشان را پشت  كردند، و هنگامي كه مي دستشان اشاره مي

گردانيدندا، و به روي خودشان  آمدند، روي برمي رگاه به خشم ميهكردند.  و رو مي
شدند،  غالباً خنديدن آنحضرت تبسم بود، و هرگاه بسيار شادمان ميآورند.  نمي

هاي باران از زير  ههشتند، و قطرات اشك شادي همچون دان چشمانشان را فرو مي
 شد. هاي آن حضرت سرازير مي پلك

داشتند.  شد، در كام نگاه مي آنچه به ايشان مربوط مي زبانشان را جز براي اظهار
بزرگان گردانيدند، نه آنكه آنان را از يكديگر دور سازند.  يارانشان را با يكديگر مأنوس مي

دادند.  داشتند، و زمام امور مردم را به دست خودشان مي اي را بزرگ مي هر قوم و قبيله
كردند،  داشتند، و خود نيز از آنان پرهيز مي ر ميهمچنين، مردم را از درگيري با آنان برحذ

 هاي آنان را بپوشانند. بدون آنكه بدي
گذرد از مردم سؤال  كردند، و دربارة آنچه در ميان مردم مي از يارانشان دلجويي مي

كردند، و كارهاي نكوهيده را  دانستند و تصويب مي كارهاي نيكو را نيكو ميكردند.  مي
گرفتند، و  در همه كار اعتدال را پيش ميشمردند.  د و زشت ميدانستن نكوهيده مي

كردند،  هيچگاه از هيچ چيز غفلت نميگرفتند.  هيچيك از دو جانب افراط و تفريط را نمي
در همه حال آماده بودند. در ارتباط با حق، مبادا كه يارانشان غفلت كنند يا خسته شوند. 

 كردند. گذشتند و نه به غير آن عدول مي مي آمدند، و نه از آن در نه كوتاه مي
كساني كه با آن حضرت حشر و نشر بيشتري داشتند، نيكان و خوبان مردم بودند. و 

تر از ديگران باشد، و باالترين منزلت  برترين مردم نزد آنحضرت آن كسي بود كه خيرخواه
 داشتند. ي با ايشانرا نزد آنحضرت آن كساني داشتند كه همدردي و همراهي بيشتر

هيچگاه جايي را به خاستند.  نشستند و نه برمي بدون آنكه ذكر خدا بگويند، نه مي
شدند، در همان جاييكه در كنار  اي وارد مي وقتي بر عدهدادند.  خودشان اختصاص نمي
به هر يك از فرمودند.  نشستند، و همه را به اين عمل توصيه مي آخرين نفر خالي بود مي
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دادند، تا  مي از نگريستن و سخن گفتن خويش را اختصاص ميسهنشينان خويش  هم
تر از او است.  نشينان ايشان چنان پندارد كه ديگري نزد آنحضرت گرامي مبادا يكي از هم

داشت، بيش از  اي آنحضرت را نشسته يا ايستاده نگاه مي هركس براي گفتگو يا مسئله
هركس از ايشان ف حاصل كند. ورزيدند تا خود او انصرا طرف مقابل شكيبايي مي

طلبيدند، جز با روا كردن حاجت وي، يا با سخني مطبوع و مقبول، او را  حاجتي را مي
اخالقي آنحضرت همة مردم را تحت پوشش قرار  خويي و خوش نرمگردانيدند.  بازنمي

ن داده بود، و ايشان براي همه پدر شده بودند، و همة مردم از نظر حقّ و تكليف نزد ايشا
محفل و محضر ايشان يافتند.  همسان و يكسان بودند، و تنها با تقوا بر ديگران امتياز مي

در محضر ايشان داري بود.  داري و شكيبايي و امانت محفل بردباري و حيا و خويشتن
برد، و همگي با هم براساس تقوا  هيچكس آبروي كسي را نميشد.  صداها بلند نمي

گذاشتند، و با كوچكترها مهربان  بزرگترها را احترام ميورزيدند.  محبت و عطوفت مي
مكان ميدادند رسانيدند، و غريبان را جا و  كردند و مدد مي بودند، نيازمندان را پذيرايي مي

 گرفتند. و با آنان انس مي
اخالق و نرمخوي بودند. درشت خوي و  خوشاي شاداب داشتند.  همواره چهره

كردند، و  دادند، و سرزنش نمي انداختند، و دشنام نمي نمي سنگدل نبودند. سروصدا به راه
زدند،  خبري مي پسنديدند، خودشان را به بي اگر كردار كسي را نميكردند.  ستايش نيز نمي

دادند:  جان و روان خودشان را از سه چيز پرهيز ميكردند.  و از او قطع اميد نمي
مردم را نيز از سه چيز شد.  مربوط نمي گويي، و كارهايي كه به ايشان خودنمايي و زياده

كسي را نكوهش نكنند؛ كسي را سرزنش نكنند؛ و كسي را رسوا نسازند. دادند:  پرهيز مي
افكندند، چنانكه گويي عقاب  نشينان ايشان سر به زير مي گفتند، هم هيچگاه سخن نمي

آغاز  گفتن شدند، آنان سخن و همينكه آنحضرت ساكت ميروي سرشان نشسته است! 
هر كس در محضر ايشان انداختند.  نزد آنحضرت با يكديگر بگومگو به راه نميكردند.   مي

كردند تا از سخن گفتن فراغت يابد.  گفت، ديگر حاضران كامالً سكوت مي سخن مي
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در ارتباط با آمد.  گفت، سخنگوي همة حاضران به حساب مي هركس نخست سخن مي
خنديدند، و نسبت به هرچيز كه اظهار  نحضرت نيز ميخنديدند، آ هرچيز كه حاضران مي

در برابر درشتگويي اشخاص كردند.  كردند، آنحضرت نيز ابراز تعجب مي شگفتي مي
گفتند: هرگاه نيازمندي را مشاهده كرديد كه در  آنحضرت ميكردند.  غريب صبوري مي

انتظار ثنا و  وا كنيد، ورپي حاجت خويش است، او را به گرمي بپذيريد و حاجتش را 
ايد، خود در مقام تشكّر و   سپاس نداشته باشيد، مگر كسي كه در حق وي نيكي كرده

 قدرداني برآيد
826F

1. 
نشستند از همه كس  وقتي مي -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم گويد: نبي بن زيد مي خارجه

كردند.  يبسيار سكوت مكردند.  وجه دست و پايشان را دراز نمي باوقارتر بودند، و به هيچ
گفتند، كناره  از كساني كه سخنان نازيبا ميگفتند.  تا وقتي كه نياز نبود سخني نمي

خندة آنحضرت تبسم بود. سخن آنحضرت قول فصل و سخن آخر بود؛ نه گرفتند.  مي
زياد و نه كم. اصحاب ايشان هم در محضر آنحضرت به هنگام خنديدن، از روي احترام 

كردند م ميو اقتدار به ايشان، تبس 
827F

2. 
خداي ايشان نظير آراسته بودند.  خالصه اينكه پيامبر بزرگ اسالم با كماالتي ويژه و بي

آنحضرت را تربيت كرده بود و در تربيت ايشان نيكو عمل فرموده بود، تا جايي كه در 
 مقام ستايش آنحضرت، ايشان را مخاطب قرار داد و فرمود:

﴿          ﴾  :۴[القلم.[ 

 »نظير است! و براستي كه تو را خُلق و خويي خوش و بي«
كرد، و  اي بود كه جانها را به ايشان نزديك مي اين خصوصيات اخالقي به گونه

ساخت كه دلها همه  گردانيد، و از ايشان پيشوا و رهبري مي آنحضرت را محبوب دلها مي

                                           
 ؛ نيز نكـ: شمائل ترمذي.126-121، ص 1نكـ: الشّفا، قاضي عياض، ج  -1

 .107، ص 1الشِّفا، ج  -2
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توزي قوم و  جويي، آنچنان كينه سرسختي و ستيزه كشيدند؛ و پس از آنهمه بسوي او پر مي
 قبيلة آن حضرت را كاهش داد كه سرانجام فوج فوج وارد دين خدا شدند.

 -صلى اهللا عليه وسلم- اكرم هايي كه براي حضرت رسول اين اخالقيات و ويژگي
وتاه و نارسا در ارتباط با مظاهر كمال و صفات جمال هايي ك خط برشمرديم، پاره

رت است. اما، حقيقت شمائل و خصائل ايشان، و عمق فضائل ايشان غيرقابل درك آنحض
تواند به عمق و حقيقت وجود بزرگترين  و غيرقابل دسترسي است. باري، چه كسي مي

فرد بشر در عالَم وجود برسد كه به باالترين قلّْة كمال دست يافته، و از نور خداي 
يده است كه اخالق او نسخة عملي قرآن كريم خويش روشني برداشته، و به جايي رس

 گرديده است؟!
 محيد کوعلى آلِ إبراهيم؛ إن على إبراهيم لَّيتد، کما صد وعلى آل حممصلِّ على حمم اللَّهم
 کعلى آلِ ابراهيم؛ إنعلى إبراهيم و د، کما بارکتد وعلى آل حممبارِک على حمم مجيد. اللَّهم

جيد. محيدم 
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