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  مقدمه
ريني است كه تاريخ پر فراز و نشيب اسالم مشحون از وقايع و حوادث تلخ و شي

اي به  هاي وارسته ها، ايثار و از خودگذشتگي انسان ها، پايمردي بخشي از آن را رشادت
هاي  بخش نسل اند و عمل آنان همچنان الهام  تربيت شدهنبوتوجود آورده كه در مكتب 

  .جويان آن را فراموش نخواهد كرد گاه ذهن كنجكاو حقيقت بعد بوده و هيچ
رك تاريخي، دين اسالم، هم از نظر زمان و هم از نظر مكان به شهادت اسناد و مدا

ترين رفتار و ع اجتماعي و در بين مردمي كه بددر بدترين منطقة اقليمي و بدترين اوضا
شيوه را براي ادارة امور زندگي خود برگزيده بودند، پديدار شد، اما شالودة بهترين 

غرب خود را مديون : يل دورانتها را به وجود آورد تا جايي كه به قول و تمدن
  .1داند و همواره وامدار آن است ميهاي آن  آموزه

هاي بزرگ تاريخي كه بگذريم چون   آفرينش حماسهدرشيوه بزرگان دين از رفتار و 
تنها اختصاص به ايشان داشته و ديگران از انجام آن عاجزند، احساسات و عواطف پاكي 

ها در وقايعي به يادماندني تبلور پيدا كرده، گذشته از شدگان اين الگو كه به وسيلة تربيت
گاه از  هاي بعد قابل تكرار و اقتداست، با گذشت زمان هم، هيچ اين كه براي نسل

  .شود ها محو نمي خاطره
در طول تاريخ، جبهة نفاق و كفر تالش زيادي را براي كم رنگ كردن و يا به 

  .ر اين مختصر جاي اثبات آن نيستانحراف كشيدن اين حقايق به كار برده كه د
اما هوشياري فرزندان راستين اين مكتب همواره واقعيت آنها را از هر تحريفي حفظ 

  .داشته است و براي آيندگان زنده نگه

_____________ 

 .141مشرق زمين گاهواره تمدن ص  / 1تاريخ تمدن، ج :  ويل دورانت -1
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نگارنده با مطالعه و تحقيق بسيار در متون اصيل و اولية اسالمي و به دور از هر گونه 
هايي از حقايق تاريخي،   نشان دادن زاويهنظري، سعي كرده است براي تعصب و كوته

اي استوار از آنها را پيش روي خوانندگان حقيقت جو  همت خود را به كارگيرد، تا آموزه
  .به ويژه جوانان و نوجوانان عزيز قرار دهد

گونه كه او خود نوشته بود، پديد آوردن اثري چون داستان راستان از  متأسفانه همان
آمد، اما بايد اعتراف كرد  هاي علميه، نقصي به حساب مي در حوزهايشان در آن زمان و 

هاي زيادي با اقتباس و يا تلخيص چه به صورت  كه گرچه پس از آن تاكنون، كتاب
هاي گوناگون چاپ و  ترجمه و چه به صورت تأليف از منابع مختلف اسالمي و با عنوان

اما هنوز جاي پديد آوردن ) دش كه اي كاش هرگز اين چنين نمي(به بازار عرضه شده 
  .آثاري چون داستان راستان خالي است

اجتهاد، تحقيق، نقد، تحليل و بايد پذيرفت كه مسائل تاريخي چون ساير علوم نياز به 
ترين ضرر   بررسي دارد و در انجام اين كار بايد از هر نوع شتابزدگي پرهيز كرد، زيرا كم

  .نه آثار استگو رغبتي در مطالعة اين آن ايجاد بي
هاي خاص آن و آثار  ذكر اين نكته الزم است كه بحث ادبيات داستاني با ويژگي

ارزشمندي كه به قلم افرادي كارشناس و متعهد و با توجه به اصول فن نويسندگي در 
اي است جدا از بحث ما، كه اكنون در   اين زمينه پديد آمده قابل تقدير است و مقوله

  .يا اظهارنظر دربارة آنها نيستيمصدد نقد، تحليل و 
در اين نوشته روي سخن با كساني است كه كارهايي شتابزده در قالب ترجمه و 

  .كنند اي از متون اولية اسالمي استخراج و روانة بازار مي بدون رعايت هيچ ضابطه
 نگارنده ادعا ندارد كاري بدون نقص و عيب انجام داده اما عقيده دارد براي احتراز از

االمكان  هاي ديگران، حتي ارائة كاري سست و بازاري و براي جلوگيري از لغزش
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 پيش روي جوانان قرار  كوشيده مستندات تاريخي را با بياني روشن و به دور از ابهام
  .شان بيشتر شود هاي دور تاريخ ديني دهد تا انگيزه و عالقة آنان براي اطالع از گذشته

  .شود معيار انتخاب در اين نوشتار بوده است اره مينكاتي كه ذيالً به آنها اش
كلية مطالب اين اثر با توجه به مدارك و منابع اولية اسالمي از فريقين تهيه شده  -1

 با ذكر مشخصات  صفحاتتوي در پي نوشكه مدارك آنها در پايان هر داستان 
 .آمده است

د ناقالن آثار باشد  متن اصلي روايات، در حها تنها محدود به دقت شده كه نوشته -2
 .نه كم و نه زياد

 موجود و فضاسازي الزم براي وقايع، مطالبي كه به تنها براي پركردن خالي -3
رسد انتخاب شده كه اوصاف شب، روز، مكان و زمان حوادث را به  مي% 5كمتر از 

 .كند صورت كنايه، اشاره و استعاره بيان مي
اين اثر اثري است ادبي و داستاني، كه نويس است و  نگارنده ادعا ندارد كه داستان -4

آن فني است جدا از اين مقوله، اما كوشش كرده مطالب در قالبي نوشته شود كه در 
 .گيري و مطالعه برانگيزد خواننده انگيزة بيشتري را براي پي

 كه اختصاص به ميقاتاساس اين نوشتار سلسله مقاالتي بوده كه براي مجلة وزين 
از سوي معاونت آموزش و تحقيقات بعثة  و حرمين شريفين دارد و تاريخ مكّه، مدينه

آمده است، اما   به رشتة تحرير درشود در سازمان حج و زيارت چاپ و منتشر ميايران 
تر در قالبي نو و يك  با توصيه و درخواست دوستان، اكنون با نگاهي دوباره و نثري روان

 .شود جا چاپ و به عالقمندان عرضه مي
ايان، ضمن تقدير و تشكّر از همة كساني كه به نوعي مشوق اين جانب در اين در پ

هاي ارزشمند و دعاي خيرشان كمك كند تا ادامة آن  اند، اميدوارم راهنمايي وجيزه بوده

��23' �1 �0��/.- �. را در اختيار دوستداران اين گونه آثار قرار دهم�0� �.4.  
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  حوزه علميه قم ـ محمد نقدي
   شمسي1378ار به

   هجري قمري1420ذي الحجه الحرام 
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  عبدالقدوس
آمد؛ به طوري كه ديگر   مي�او جواني بود از يهوديان مدينه كه همواره به نزد پيامبر

  .با او مأنوس شده بود
كرد، و گاهي هم  اي از كارهاي خود مأمور مي  گاهي او را براي انجام پاره�پيامبر

  .د تا برايش بنويسددا هايش را به او مي نامه
 او را نديده بود؛ از اصحاب سراغش را گرفت؛ يكي از �چند روزي بود كه پيامبر

اش را سپري  ديروز او را در حالي ديدم كه گويا آخرين روزهاي زندگي: اصحاب گفت 
  .كند مي

  . وقتي از حال او باخبر شد، با تني چند از اصحاب به ديدارش شتافت�پيامبر
ارد شدند ديدند كه جوان با چشمان بسته و بدني نحيف در بستر وقتي بر او و

حالش به قدري بد بود . بيماري آرميده و از شدت مرض رمقي برايش باقي نمانده است
كس حتي پدرش را هم  كه ديگر قدرت حرف زدن از او سلب شده بود و جواب هيچ

  .داد نمي
  . بودند�مبرزده، در انتظار كالم پيا همه گرداگرد بسترش حلقه

  .شنيد خواند پاسخ مي  بركتي بود كه هرگاه كسي را مي�در صداي نازنين پيامبر
  . صدا زد1 با مشاهدة احوال سكوت را شكست و آن جوان را به اسم�پيامبر

 گشود و در ميان تعجب افراد، با لبخندي �به ناگاه جوان چشمانش را بر روي پيامبر
  :مليح و كم جان پاسخ داد 

  !اهللا يا رسول ،بله

_____________ 

 .آمده است» عبدالقدوس«نام او در مصادر  -1
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شهادتين را :  در آغاز از او تفقّد و دلجويي نمود و سپس خطاب به او گفت �پيامبر
  .بگو و اسالم را اختيار كن

جوان يهودي با شنيدن اين سخنان، اول نگاهي به پدرش كرد كه در كنار پسرش 
  .هايش را بر هم نهاد گاه با مشاهدة سكوت پدر، دوباره پلك نشسته بود، آن

  . پس از لحظاتي دوباره تقاضاي خود را تكرار نمود�يامبرپ
باز نگاه جوان با نگاه پدر تالقي كرد و چون اين بار هم، رضايت را در چهرة پدرش 

  .نديد، دوباره ديده بر هم نهاد
 از او خواست شهادتين را بر زبان جاري كند و مسلمان �براي سومين بار پيامبر

  .شود
  .ة خود را به چهرة پدرش دوختمسانتپسر باز نگاه مل

پسرم اختيار با : پدر اين بار در پاسخ نگاه سراسر طلب فرزندش تسليم شد و گفت 
  .خواهي، نه  خواهي بگو و اگر نمي توست، اگر مي

برق شوق در . با شنيدن اين سخن، گويي جاني تازه در كالبد جوان دميده شد
 گونة  هاي اشك رفته بود و قطرهديدگانش جهيد، و در حالي كه بغض گلويش را گ

  .شست، شهادتين را بر زبان جاري كرد نحيفش را مي
با شنيدن اين سخنان، مجلس حال و هواي ديگري پيدا كرد و همه مسرور از اين 

  . جوان تازه مسلمان چشم دوخته بودندتبه صوراتفاق 
ان، جان به مند و روحاني نگذشته بود كه جو اما لحظاتي چند از اين خلوت شكوه

  .جان آفرين تسليم كرد
كس  ها را غم فرا گرفت، شايد هيچ سكوت سنگيني بر مجلس سايه افكند و دل

  .انتظار نداشت اين چنين شود
  . فوراً از پدرش خواست اتاق را ترك كند و آنها را تنها بگذارد�پيامبر
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جد ببرند سپس رو به اصحاب كرد و دستور داد او را غسل داده كفن كنند و به مس
  .اش نماز بگزارد تا خود بر جنازه

  ! بر اسالم آوردن آن جوان يهودي نهفته بود؟�راستي چه رازي در پافشاري پيامبر
 اين قدر اصرار �گذراند، چرا پيامبر با اين كه آن جوان آخرين لحظات عمرش را مي

  ورزيد كه او اسالم را اختيار كند؟ مي
 را �پاسخ پيامبر هاي بي توانست انبوه نامه يآيا آن جوان پس از مسلمان شدن م

  پاسخ دهد؟
  هاي نبرد با كفار و مشركين براي مسلمانان افتخاري بيافريند؟ يا اين كه در جبهه

و يا با تالش و كوشش در شكوفايي اقتصادي مدينه و حل مشكالت جامعه 
  مسلمانان نقشي داشته باشد؟

  …و يا 
  .وجو كنيم  جست�بهتر است پاسخ را در كالم پيامبر

كرد، اين زمزمه را بر   با همراهان خانة جوان يهودي را ترك مي�هنگامي كه پيامبر
  :لب داشت 

  .سپاس خداوندي را كه امروز به دست من انساني را از آتش جهّنم نجات داد
  .1تنها رحمت براي مسلمين  است و نهرحمةللعالمينراستي كه او 

_____________ 
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  1حمزه
دهد، بزرگان قريش مثل  ها را آزار مي  گرما چهرهه، هرمِروز به ميانه نزديك شد

وگو هستند؛  ها اُطراق كرده، با هم مشغول گفت هميشه، در اطراف خانه كعبه، زير سايبان
ها و وقايع گذشته، همراه با قهقهة خنده كه چاشني آن است سرگرمي همه  نقل داستان

  .روزة آنهاست
از اين كه به خانه ه، به عادت هميشگي خود، قبل حمزه با تير و كمان از شكار برگشت

رود و يا با كسي حرفي بزند، قصد دارد مثل هميشه براي طواف خانة كعبه وارد 
  .مسجدالحرام شود

زند و با آنها  او هميشه پس از طواف در اطراف مسجد سري هم به جمع قريش مي
  .كند خوش و ِبش مي

او مردي . اي برخوردار است يگاه ويژهحمزه در بين سران و بزرگان قريش از جا
رشيد، قوي، شجاع، مستقل، با شهامت و جنگجوست و مورد توجه و احترام همگان 

  .است
رادة آهنينش براي هاي استوار و ا اكنون كه از شكار برگشته سر به زير دارد و با گام

 زني از پشت هنوز به مسجد نرسيده كه فرياد. گذرد رفتن به طواف، از كنار كوه صفا مي
  .گردد اختيار به طرف صدا برمي كند؛ بي سر، توجهش را به خود جلب مي

_____________ 

 به دنيا آمده و برادر رضاعي �ال قبل از پيامبر است كه دو س�ر پيامبراكرم عموي گرانقد حمزة بن عبدالمطلب،-1

او را براي مدت بسيار » ثويبه«رند، زني به نام ابسپ» حليمه« را براي شيردادن به �قبل از اين كه پيامبر. اوست

 حمزه و جعفر از �در بين خويشاوندان نزديك پيامبر. كمي شير داده و حمزه هم قبالً از او شير نوشيده است

در . كرد  به حمزه عالقه زيادي داشت و از او به بزرگي ياد مي�پيامبر. اي برخوردارند يار ويژهجايگاه بس

 .نمود شهادت او بسيار متأثر شد و گريه كرد و همواره به زيارت او ترغيب مي
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  .يكي از بزرگان قريش است كه بر باالي كوه صفا خانه دارد كنيز
، با 2ديدي ابوالحكم ، اي كاش لحظاتي پيش اين جا بودي و مي1هان، اي ابوعماره
  !پسر برادرت چه كرد

زمين ميخكوب شد و  خورد و چون ميخ به حمزه با شنيدن اين سخن سخت جا
  .همچنان در انتظار شنيدن بقية ماجرا ايستاد

  .كنيز ادامه داد
گذشت كه ابوجهل او را مورد آزار قرار داد و به باد ناسزا   از اين جا مي�پيامبر

هاي زشتي به او گفت كه اگر تو بودي، هرگز تحمل شنيدنش را نداشتي؛  گرفت، حرف
  .اش رهسپار گرديد رت پاسخي نداد و به سوي خانهاما پسر براد

هايش جوشيدن گرفت،  خون در رگ. با شنيدن اين ماجرا، حمزه سخت برآشفت
گونه كه هنگام  اش تغيير كرد، و بدون اين كه با كسي سخن بگويد، همان رنگ چهره

  .زد، يكسره به سوي ابوجهل شتافت رفتن به طواف با احدي حرف نمي
  .داخل مسجد شد

 كعبه نشسته، چون ةاش، كنار خان ابوجهل را ديد كه در ميان جمعي از افراد قبيله
  .هميشه مجلس گرمي داشتند

حمزه خود را باالي سر ابوجهل رساند، و با شدت، كمان تيراندازي خود را باال برد 
  .و محكم بر فرق او كوفت

  .شدت ضربه به حدي بود كه سر ابوجهل شكافت و خون جاري شد
  .ران ابوجهل يكباره از همه طرف بلند شدند تا از او دفاع كننديا

  :و همگي فرياد برآوردند 

_____________ 

 .ستهاي عماره و يعلي، كه كنيه حمزه با نام اين دو پسر ذكر شده ا  حمزه داراي دو فرزند پسر بود به نام-1

 . ابوالحكم كنيه ابوجهل است-2
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 نكند تو هم به دين پسر برادرت در! كني؟ تو را چه شده؟ چرا اين چنين مي! حمزه
  !اي؟ آمده

  :و حمزه چون كوهي با صالبت پاسخ داد 
  . استگويد حق  و آنچه مي،دهم كه او رسول خداست آري، شهادت مي

گوييد جلويم  مياگر راست . به خدا سوگند، هرگز از ياري او دست برنخواهم داشت
  .را بگيريد

سخنان محكم حمزه، چون پتكي بر مغز همه فرود آمد، و آنها را در بهت و حيرت 
  .آنها هرگز انتظار شنيدن چنين سخناني را از حمزه نداشتند. فرو برد

  :تباه بزرگي مرتكب شده پيشي جست و گفت دانست چه اش ابوجهل هم كه خود مي
  .1ام به خدا سوگند من به پسر برادرش حرف زشتي زده. او را رها كنيد

  .اي خزيدند و همگي با شنيدن اين سخن، واخورده هر كدام به گوشه
■  

 را از حمزه �كس به طور علني اظهار اسالم و طرفداري از دين پيامبر تا آن روز هيچ
  .نديده بود
هاي غرور، غضب و  داري و دفاع به موقع حمزه، چون آب سردي بود كه شعلهجانب

خشم مّكيان كوردل و معاند را خاموش و همه را در مبارزه با دين حق كامالً مأيوس 
  .ساخت

 به اين آساني نيست؛ زيرا از �فهميدند كه كار مبارزه با پيامبر از آن روز همگي مي
ور قريش، ياور و پشتيبان اوست، از اين رو آزار و اذيت آ ترين و بهترين نام امروز شجاع

  .آنها رو به كاستي گذاشت
_____________ 

سدالغابة في أنگاه كنيد به .  مصادر تاريخي آمده استكلية شرح اين ماجرا با اختالف بسيار كمي در مضمون، در -1

 .52-51، ص 2، چاپ دارالشعب، ج معرفة الصحابة
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 يكي از �حمزه پس از اين ماجرا در دين خود فردي ثابت قدم شد و در كنار پيامبر
  .هاي درخشان و به ياد ماندني تاريخ اسالم گرديد بهترين چهره

با ورود به مدينه، ابتدا در . د و در حمايت از او به مدينه هجرت نمو�او با پيامبر
  .اولين مأموريت نظامي شركت جست و به فرماندهي گروهي منصوب گرديد

 1رسيد و همگي از مهاجرين بودند مأموريت اين گروه كه تعدادشان به سي نفر مي
 و خبرگيري از كاروان تجاري قريش، و فعل وانفعاالت 2»البحر سيف«حركت به سوي 

  .وددشمن در آن نواحي ب
  . پرچم سفيدي را به دست حمزه داد و آنها را روانة محل مأموريت كرد�پيامبر

حمزه با گروه، عازم منطقة نبرد شدند و با كاروان قريش كه به سرپرستي ابوجهل و 
  .هر دو گروه صف كشيده آماده نبرد شدند. ف گرديدنددبا همراهي سيصد نفر بود مصا

ـ كه با هر دو » مجدي بن عمرو الجهني« به نام در اين ميان يكي از بزرگان قريش
وگو  وآمد و گفت گروه سابقة دوستي داشت ـ واسطه شد و به قدري ميان دو گروه رفت

كرد كه از شروع جنگ جلوگيري نمود و با ميانجيگري او، دو گروه بدون زد و خورد و 
  .3خونريزي از هم جدا شدند

_____________ 

ن و انصار را با هم ذكر برخي مهاجري.  در كتب تاريخ و مغازي در مورد تركيب افراد اين گروه اختالف است-1

 با انصار پيمان دفاع در خارج از شهر را نداشت، �كرده و برخي معتقدند كه فقط از مهاجرين بودند، زيرا پيامبر

 هم شخصاً نظر �تا آن كه با فرا رسيدن جنگ بدر، انصار با ميل و رغبت خود در جنگ شركت جستند و پيامبر

-1/48نگاه كنيد به مغازي واقدي ج . ب تاريخي به تفصيل ذكر شده استشرح اين ماجرا در كت. آنها را خواست

49. 

شرح المواهب . البحر نام محلي است در نزديكي ساحل بحر احمر، در مسير كاروان تجاري مّكه به شام  سيف-2

 .1/452اللدنية ج 

 . همان مدارك-3
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ه بود كه براي دومين بار حمزه در كنار هنوز مدت زيادي از اين واقعه نگذشت
  . شركت جست1» األبواءةغزو« در جنگي به نام �پيامبر

 با شصت تن از مهاجرين �اين بار هم براي خبرگيري از نيروهاي قريش، پيامبر
 مدت �پيامبر. پرچم نبرد به دست حمزه بود. مدينه، عازم محلي به نام ابواء شدند

اي بين نيروي اسالم  در اين غزوه قرار داد مصالحه. مت گزيدپانزده شب در آن محل اقا
  :منعقد گرديد كه اين گروه متعهد شدند » بني ضمره«و طايفة 

 .عزم نبرد با مسلمين را نداشته باشند .1
 .به كساني كه قصد جنگ با مسلمانان را دارند نيرو ندهند .2
  .2ديگران را هم وادار به جنگ با مسلمانان نكنند .3

  .ه هم، بدون درگيري و خونريزي پايان پذيرفتاين واقع
 خبر رسيد كه كاروان بزرگ تجاري قريش به �در پايان سال دوم هجري به پيامبر

 فرصت را مناسب ديد و �پيامبر. سركردگي ابوسفيان از شام برگشته، قصد مكه دارد
  .مردم را براي نبرد با كفار دعوت نمود

 مركب از مهاجرين و انصار آماده 3سيزده نفرنيروهاي اسالم، به تعداد سيصد و 
مكتوم را براي اقامة نماز و ابولبابه انصاري را براي ادارة شهر، در   ابن ام�پيامبر. شدند

  .4مدينه گذاشت و با نيروهاي اسالم عازم منطقة نبرد گرديد
  .رداختند بين مكه و مدينه با هم به مصاف پ1»بدر«هاي آب در منطقة  دو سپاه در كنار چاه

_____________ 

 .1/79معجم البلدان ج .  ميل است23طرف مدينه  نام محلي است بين مّكه و مدينه، فاصله آن با جحفه از ء ابوا-1

 .338-1/336ني، ج ال، قسطة المواهب اللدني-2

 در كتب تاريخ و حديث، تعداد مسلمانان در جنگ بدر مختلف ذكر شده؛ مرحوم مجلسي در كتاب بحار -3

 . تعداد آنها را سيصد و سيزده تن ذكر نموده به تعداد اصحاب طالوت19/206

 .1/349، قسطالني، ج ةللدني المواهب ا-4
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در اين نبرد كفار درسي فراموش نشدني گرفتند و با اين كه از نظر عده و عده بر 
پيشاپيش لشكريان اسالم علي، . مسلمانان فزوني داشتند، شكست بزرگ را متحمل شدند

شيبه، : هاي  حمزه و عبيده بن حارث به نبرد برخاستند و سه تن از بزرگان قريش به نام
اين نبرد با پيروزي و .  واصل شدند جهنمن عتبه به دستشان به دركعتبه و وليد ب

سرافرازي سپاه اسالم پايان پذيرفت و كفار شكست خورده در كمال ذلت و 
  .سرشكستگي به مكه بازگشتند

هاي خود در جنگ  در سال سوم هجري، كفار مكه براي انتقامجويي و تالفي كشته
  .مانان، عازم مدينه شدندبدر، با همة قوا به عزم نبرد با مسل

 و منافقين به پيرمردها.  از اين ماجرا باخبر شد و شوراي نظامي تشكيل داد�پيامبر
نظرشان اين بود كه در داخل شهر با كفار بجنگند؛ مردها در » عبداهللا بن اُبي«سركردگي 
  .ها از باالي بام خانه ها با پرتاب سنگ ها و بچه ها و زن بيرون خانه
ه و تعدادي از بزرگان مهاجر و انصار و جوانان نظرشان اين بود كه در بيرون اما حمز

شهر با دشمن رو به رو شوند؛ زيرا دشمن جنگ در داخل شهر را حمل بر ترس و 
  .بزدلي خواهد كرد و جرأت او بيشتر خواهد شد

تعدادي از مهاجرين و انصار، به خصوص كساني كه موّفق به شركت در جنگ بدر 
  . بودند هر كدام در اين زمينه مطالبي گفتندنشده

  : گفت �حمزه خطاب به پيامبر
به خدايي كه قرآن را بر تو نازل كرده، امروز چيزي نخواهم خورد تا با شمشيرم در 

  .2بيرون شهر با كّفار بجنگم
                                                                                                                                                       

معجم ما . باشد  فرسخ مي28ن تا مدينه از طريق مّكه آ بدر، نام محل مشهوري است بين مكّه و مدينه كه فاصله -1

 .2/231-1استعجم ج 

.  به همين سبب در كتاب مغازي آمده است كه حمزه روز جمعه و شنبه تا زمان شهادت و در حال نبرد، روزه بود-2

 .1/322 و انساب االشراف، ج 1/211د به مغازي واقدي، ج نگاه كني
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 چون رأي بزرگاني از مهاجرين و انصار مثل حمزه و سعد بن عباده و �پيامبر
خود لباس رزم بر تن كرد و ابن ام مكتوم را . ن چنين ديد، خوشحال شدجوانان را از اي

  .براي اقامة نماز جاي خود گذاشت و پس از اقامة نماز عصر، عازم منطقة نبرد شد
كفار تا دندان مسلح، گذشته از تجهيزات نظامي فراوان، اين بار براي تحريك 

زدن و  رده بودند كه با دفاحساسات و پيروزي در جنگ، زنان را هم وارد ميدان ك
كه از جنوب شهر مدينه وارد شده بودند آنها . كردن مردان را به مبارزه تشويق كنند هلهله

ها در شهر عبور كرده مدينه را دور زدند و خود را به شمال  ها و تپه از ميان نخلستان
  .هاي اُحد رسانده آن جا خيمه زدند مدينه در كنار سلسله كوه

سيصد نفرشان از » عبداهللا بن اُبي«هاي اسالم هزار نفر بود كه با تحريك تعداد نيرو
 و يك 1 باقي ماندند، با صد زره�بين راه برگشتند و تنها هفتصد نفر در كنار پيامبر

  .اسب
  .2اما سپاه كفر، مركب از سه هزار نفر، دويست اسب، هفتصد زره و سه هزار شتر بود

ه نام شيخين بين مدينه و اُحد شب را سپري كرد و  در بين راه در محلي ب�پيامبر
  .3سحرگاهان به سوي اُحد حركت نمود و نماز صبح را در منطقة اُحد به جاي آورد

 و روي 4 پشت لشكر را به كوه اُحد�پيامبر. با باال آمدن روز دو سپاه آماده نبرد شدند
در روي سپاه اسالم، آمادة نبرد آن را به مدينه قرار داد و سپاه كفر پشت به مدينه و رو 

  .شدند

_____________ 

 .1/215 مغازي، ج -1

 .1/203 همان مدرك، ج -2

 .1/219 همان، ج -3

 كيلومتري شهر مدينه قرار دارد و چون اين 6هايي است قريب شش هزار متر كه در فاصله   اُحد نام سلسله كوه-4

 .گرديده استنبرد در كنار آن واقع شده به جنگ احد مشهور 
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سمت چپ لشكر اسالم بود كه امروز هم اثرش باقي است و » عينَين«اي به نام  تپه
عبداهللا بن « پنجاه نفر تيرانداز را به سركردگي �پيامبر. شهرت يافته است» جبل رماه«به 

كست بخوريم، هرگز چه ششويم و يا چه پيروز : بر فراز آن قرار داد و فرمود » جبير
  .جاي خود را ترك نكنيد

 پرچمداران ه در گرفت، و با رشادت و پايمردي مسلماناننبرد شديدي بين دو سپا
  .قريش يكي از پس از ديگري كشته شدند

كرد و چون شير به قلب سپاه دشمن  خواند و آنها را به نبرد دعوت مي حمزه رجز مي
  .افكند  را به زمين ميهاي محكم آنها كرد و با ضربه حمله مي

كه در جنگ بدر به دست » عتبه«همسر ابوسفيان در انتقام كشته شدن پدرش » هند«
كه او هم عمويش را در جنگ بدر از » جبير بن مطعم«حمزه كشته شده بود با غالم 

  .دست داده بود قرار گذاشته بود كه اگر حمزه را بكشد او را آزاد خواهد كرد
ه مردي حبشي بود با اين كه در جنگيدن مشهور بود اما چون جبير ك غالم» وحشي«
ديد قدرت مبارزة رو در روي با حمزه را ندارد، با نيزة خود در پشت سنگي مخفي  مي

  .شد و در انتظار فرصت مناسب نشست
در گرماگرم نبرد، ناگهان حمزه در اثر لغزشي به پشت بر زمين افتاد و زره از روي 

فرصت را مناسب ديد و نيزة » وحشي«. سفيدي بدنش نمايان شدشكم او كنار رفت و 
شدت اصابت نيزه به قدري بود كه از آن . خود را محكم به نشانة تهيگاه او پرتاب نمود

  .طرف بدن حمزه بيرون آمد
حمزه تالش كرد با همين حال به طرف وحشي حمله كند، اما شدت ضربه به قدري 

  .بود كه توان او را بريد
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 و افسر رشيد اسالم، پس از اين كه يك �انجام حمزه، اين يار با وفاي پيامبرو سر
تنه سي و يك نفر از سپاه كفر را در نبردي تماشايي و جوانمردانه به درك واصل كرده 

  . در حالي كه روزه بود به شهادت رسيد1بود،
م دست آنها وقتي از به شهادت رسيدن حمزه باخبر شدند، به جنايت فجيع ديگري ه

گيري از سپاه اسالم، بدن حمزه را مثله  زدند و براي تشفّي و دلخوشي خود در انتقام
  .همسر ابوسفيان، جگر او را به دندان گرفت، اما نتوانست بخورد» هند«. كردند

پيكر او را رو به قبله گذاشت و .  با شنيدن خبر قتل حمزه، بسيار متأثّر شد�پيامبر
لين شهيدي كه بر او نماز گزارد، حمزه بود و پس از او هر  او.2سخت بر او گريست

شهيد ديگري را كه آوردند، همراه با جنازة حمزه بر او نماز گزارد و بدين ترتيب، هفتاد 
  .بار بر بدن حمزه نماز خوانده شد

 خون خود و بدون غسل و كفن، دفن شدند، بجز حمزه كه در همة شهداي احد با
 گياهي خوشبو را در باالي �پوشاند دفن شد و پيامبر او را نمياي پشمي كه قد  پارچه

  .3سر و پايين پاي او قرار داد
حمزه با فرزند خواهرش . گذاشتند هنگام دفن، هر دو شهيد را با هم در يك قبر مي

»عبداهللا بن جدفن شدند» شح.  
ران را به كرد، و ديگ  در زمان حيات خود همواره از حمزه به بزرگي ياد مي�پيامبر

  .4نمود زيارت قبر او و ساير شهدا ترغيب مي

_____________ 

 .2/52، چاپ دارالشعب، ج أسد الغابة -1

 .2/103ني، ج ال، قسطالمواهب اللدنية -2

 .2/55، چاپ دارالشعب، ج أسد الغابة -3

 .2/433 سفينة البحار، چاپ انتشارات اسوه، ج -4
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ترين عوامل تثبيت،  ، در مكه و مدينه يكي از مهم�وجود حمزه در كنار پيامبر
  .تقويت و پيشرفت حكومت اسالمي بود

  حنظله
 اجازه خواسته كه جشن شب زفاف را در مدينه �داماد از پيامبر. شب عروسي است

  .1 ميدان نبرد براي رزم با كفار در جنگ احد حاضر شودبرگزار كند، و روز بعد به
پسر » حنظله«داماد  و 2)عبداهللا بن اُبي«منافقين مدينه دختر سردستة » جميله«عروس 

  . فاسق كافر است3»ابوعامر«

_____________ 

 :ت، اين آيه نازل شد  اجازه خواس� بن ابراهيم، هنگامي كه حنظله براي مراسم ازدواجش از پيامبر بنا به نقل علي -1

﴿ ينإِنَّ الَّذ وهنأْذتسى يتوا حبذْهي عٍ لَمامرٍ جلَى أَمع هعوا مإِذَا كَانو هولسرو وا بِاللَّهنآم ينونَ الَّذنمؤا الْممإِن
هولسرو ونَ بِاللَّهنمؤي ينالَّذ كأُولَئ كوننأْذتسي ملَه رفغتاسو مهنم ئْتش نمفَأْذَنْ ل أْنِهِمضِ شعبل وكأْذَنتفَإِذَا اس 

يمحر غَفُور إِنَّ اللَّه مؤمنان واقعى كسانى هستند كه به خدا و رسولش ايمان : يعني [،) سوره نور62آيه ( .﴾اللَّه

گيرند،  روند كسانى كه از تو اجازه مى اجازه او جايى نمى ند، بىاند و هنگامى كه در كار مهمى با او باش آورده

در اين صورت، هرگاه براى بعضى كارهاى مهم خود از تو اجازه ! اند براستى به خدا و پيامبرش ايمان آورده

اجازه ده، و برايشان از خدا آمرزش بخواه كه ) بينى و صالح مى(خواهى  بخواهند، به هر يك از آنان كه مى

 .2/110تفسير علي بن ابراهيم قمي ج ] !خداوند آمرزنده و مهربان است

 به مدينه، موقعيت اجتماعي خود را از دست �با آمدن پيامبر. رئيس قبيله خزرج مدينه بود» عبداهللا بن اُبي «-2

وافي بالوفيات ال. در قرآن مجيد آياتي در مذمت او وارد شده است.  برخاست�داد و با نفاق به دشمني با پيامبر

 . چاپ بيروت12-17/11ج 

در زمان جاهليت به راهب معروف بود و پس از ظهور اسالم به دشمني . از افراد قبيله اوس مدينه بود» ابوعامر «-3

زماني كه مكه به دست مسلمانان فتح شد، .  او را فاسق ناميد�پيامبر.  پرداخت و به كفار مكه پيوست�با پيامبر

 هجري در حال كفر از 10 يا 9مين روم گريخت و به هرقل پادشاه آن جا پناهنده شد، و در سال ابوعامر به سرز

 . چاپ دارالشعب2/66 ج أسد الغابة. دنيا رفت
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پدر حنظله دشمني را تا بدان جا رسانده كه به مكه رفته، كفار قريش را براي جنگ 
راه آنان براي جنگ با مسلمانان به مدينه آمده و اكنون در سپاه  برانگيخته و هم�با پيامبر

  .آنان است
 و يارانش �هاي مناسب به پيامبر پدر عروس هم از منافقاني است كه در فرصت

 از ياران 1افكني بين سپاه اسالم پرداخته و سيصد نفر ضربه زده و اكنون هم به تفرقه
  . از بين راه به شهر برگردانده است را از جنگ با كفار منصرف كرده و�پيامبر

 را براي اقامة نماز در مدينه به جاي خود گذاشت و با هزار 2»ابن ام مكتوم «�پيامبر
او به حنظله . ، محل استقرار كفار قريش عزيمت نمود3تن از مسلمانان به سوي احد

  .اجازه داد تا در مدينه بماند و پس از مراسم عروسي به سپاه اسالم بپيوندد
است كه  ها متوجه احد و جنگي سكوت سنگيني شهر مدينه را فراگرفته، همة ذهن

  .جا آغاز خواهد شد فردا در آن
نبرد با كفار در عشق حضور در جبهه و . در وجود حنظله هم غوغايي به پاست

اما چه كند؟ چون چنين شبي را از قبل . گذارد اي او را آرام نمي ، لحظه�ركاب پيامبر
  .اند  عروسي برگزيدهبراي جشن

غوغاي روز هم فروكش كرد و . شب فرا رسيد و چادر سياهش را همه جا پهن كرد
وآمد بيشتري داشت و شلوغ بود،  اي كه رفت تنها خانه. شهر غرق در بهت و سكوت شد

  .خانة حنظله بود
  . و يارانش بود�حنظله جسمش در ميان جمع، اما روحش در كنار پيامبر

_____________ 

 . چاپ مكتبة الكليات األزهرية3/149، ج الروض األنف -1

 . ـ بيروتكتبة العلمية چاپ الم3/64 سيرة ابن هشام، ج -2

 با كفار مكه در سال � كيلومتري شهر مدينه است و جنگ پيامبر6ه در فاصله تقريبا نام كوهي است ك» احد «-3

 .سوم هجري در كنار آن واقع شده و به همين مناسبت به جنگ احد مشهور گرديده است
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  .هاي عروس و داماد آنها را تنها گذاشتند شن، خانوادهبا تمام شدن ج
  .اين دو زوج جوان و با ايمان با يك دنيا رؤياي شيرين زندگي مشترك خود را آغاز كردند

  .انداز شد  سحرگاهان نواي ملكوتي اذان در مدينه طنين
  .حنظله و همسرش به نماز ايستادند

  .داند حنظله چه حالي داشت خدا مي
ه تمام شده بود كه برخاست تا از همسرش خداحافظي كند و عازم ميدان نمازش تاز

  .1نبرد شود
  :اما جميله دامنش را چسبيد كه 

  !كجا؟ الاقل بگذار صبح شود
  .در بستر آرميدحنظله در برابر خواستة مشروع همسر جوانش تسليم شد و دوباره 

ر شهر را براي حضور هاي د مانده ناگهان صداي فرياد كسي كه باقي. ساعاتي گذشت
  .2خواند، سكوت شهر را در هم شكست و حنظله را هم متوجه خود كرد در جبهه فرامي

  .حنظله برخاست كه خود را آماده كند؛ همسرش هم آب آورد تا او غسل كند
حنظله يك طرف بدنش را بيشتر نشسته بود كه دوباره فرياد درخواست كمك، 

  . لبريز شد و عنان طاقت از دست بدادصبرش. شيرازة افكارش را پاره كرد
غسل را نيمه تمام گذاشت و با عجله لباس پوشيد و به سوي در شتافت تا روانة 

  .ميدان نبرد شود
اش حبس شده بود  صبرانه پيراهنش را چسبيد و در حالي كه نفس در سينه جميله بي

  :ند داد كه گفت، با چشمان پر از اشك او را سوگ و از شدت بغض به سختي سخن مي
و فوراً بيرون دويد و چهار نفر از پيرمرداني را كه به ! اي صبر كن لحظه... حنظله 

  .1خاطر فرسودگي و مرض از شركت در جنگ معذور بودند با خود به داخل خانه آورد
_____________ 

 .علمي بيروت چاپ مؤسسه 1/273مغازي واقدي، ج  -1

 . چاپ مكتبة الكليات االزهرية3/164، ج الروض األنف -2
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  :حنظله با ديدن آنها، يكه خورد و پرسيد 
  !كني؟ تو با اينها چه كار داري؟ چه مي! جميله

خواستم آنها شاهد باشند كه تو همسر من هستي كه اگر طفلي به دنيا : جميله گفت 
  ...آمد 

هاي  از شرم سرش را پايين انداخت و در حالي كه قطره. حنظله همه چيز را فهميد
  .هايشان را خيس كرده بود با نگاه يكديگر را وداع كردند اشك گونه

 براي مدتي چون ميخ به زمين فراق اوتاب از  رفت، اما جميله بي حنظله با شتاب مي
  .كرد چسبيده بود و با نگاهش او را بدرقه مي

هاي صورتش را پاك كرد و  ها پنهان شد، جميله با دست اشك وقتي حنظله از ديده
  .تازه متوجه اطرافيان گرديد

  جميله، اين چه كاري بود كه تو كردي؟:  كردند و پرسيدند  ها او را دوره همسايه
  :گفت و او در پاسخ 

سپس آن . ديشب در خواب ديدم آسمان شكافته شد و حنظله وارد آسمان شد
با خود گفتم حتماً اين نشانة شهادت اوست؛ پس بهتر است شاهد . شكاف به هم آمد

  .2بگيرم تا خداي نكرده بعداً اختالفي پيش نيايد
و با رفتن حنظله غم تنهايي و جدايي براي جميله بسيار سنگين و دشوار بود 

  .شد اي از ياد همسرش غافل نمي لحظه
  .حنظله به ميدان جنگ رسيده بود

  .3 مشغول تنظيم صفوف لشكر اسالم بود�پيامبر

                                                                                                                                                       

 .1/273ي واقدي، ج  مغاز-1

 . همان-2

 . همان-3
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  .طلبيد خواند و مبارز مي ابوسفيان، سردستة كفار رجز مي
صبرانه بر او حمله  كرد، بي اي لحظه شماري مي حنظله كه براي ديدن چنين صحنه

اسب رم كرد، و ابوسفيان نقش بر زمين شد و . زخمي كردبرد و با شمشير اسبش را 
  .مرا دريابيداي گرو قريش، من ابوسفيانم، : فرياد برآورد 

  .1حنظله بار ديگر يورش برد تا كار او را يكسره كند
در اين فاصله يكي از كفار . با شنيدن صداي ابوسفيان يارانش به سوي او شتافتند

  .ندنيزه خود را در بدن حنظله نشا
  .حنظله با همين حال به سوي آن كافر شتافت و او را به درك واصل كرد

  .خود را پنهان نمودابوسفيان هم از اين فرصت استفاده كرد و در ميان انبوه لشكر، 
خونريزي زياد، رمق از جان حنظله كشيد و نقش بر زمين بشد و يا همان حال جان 

  .آفرين تسليم كرد به جان
  :كه حنظله شهيد شد، به اصحاب فرمود  هنگامي �پيامبر

اي او را  هاي نقره من مالئكه را ديدم كه بين زمين و آسمان، با آبي زالل در ظرف
  .2دهند غسل مي

  : گفت �يكي از ياران پيامبر
اش نزديك شدم، ديدم قطرات آب از موهاي سر  لحظة شهادت حنظله، من به جنازه

اين قضيه . راف نگاه كردم نشاني از آب نيافتم اما هرچه در آن اط.3چكد و صورتش مي
  . بازگو كردم�را براي پيامبر

  . كسي را به سراغ همسرش فرستاد و از او در مورد حنظله سؤال كرد�پيامبر

_____________ 

 . همان-1

 .1/274 همان ج -2

 .1/274 همان ج -3
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رفت نگذاشت  حنظله وقتي از خانه به ميدان جنگ مي: همسرش جميله گفت 
  .1نبرد شدغسلش تمام شود و با حال جنابت وارد ميدان 

  . ميدان رزم بدن حنظله كنار پيكر حمزه و عبداهللا بن جحش قرار گرفته بوددر
گذشت، نگاهي به بدن پسرش كرد و   پدر حنظله هنگامي كه از كنارشان مي2ابوعامر

  : خطاب به او گفت 
  .داشتم  برحذر مي�اگر من بودم، تو را از همكاري با پيامبر! فرزندم

اي پدرت بودي، در زندگي اخالقي پسنديده به خدا سوگند، تو فرزند خوبي بر
اي، و اگر خدا جزاي خيري بدهد تو  داشتي، در مرگت هم با بزرگان قومت كشته شده

  .نصيب نخواهي بود نيز از آن بي
  :سپس رو كرد به لشكر قريش و فرياد برآورد كه 

ثله  بدنش را مگرچه حنظله با من مخالف بود اما هرگز نبايد. مواظب باشيد! هان
  .3كنيد

  .بعدها از حنظله پسري به دنيا آمد كه نسل او به بنوحنظله معروف شدند
■  

_____________ 
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  1 مسلَمه محمدبن

�$9 78	�' 56 �!.« : �اهللا قال رسول«  

  .»هر كس به پيامبري اهانت كند جزايش قتل است«:  فرمود �پيامبر
  .»870، ص 2، ج الذمةأحكام أهل «

  
 اين جنگ مسلمانان به پيروزي بزرگي دست يافته در. جنگ بدر تازه تمام شده بود

تعداد هفتاد نفر از . ل زيان بسياري شده بودندبودند و كفار هم شكست خورده، متحم
  .هفتاد نفر هم اسير شده بودندبزرگان و اشراف آنها كشته و 

 به مدينه رسيد، و با رسيدن اين 2»زيدبن حارثه«خبر پيروزي مسلمانان به وسيله 
  .شهر مدينه يكپارچه شور و شادي شدخبر، 

  .هاي بسته در اوج ذلت وارد مدينه كردند اُسرا را با دست
بار آنان، رعب و وحشت شديدي در دل منافقان و  با ديدن اُسرا و وضع خفت

  .مشركان و يهود ايجاد شد

_____________ 

 شركت �هاي پيامبر ساير جنگ بدر و احد و در جنگ. بود» اوس«از انصار و از افراد قبيله » محمدبن مسلمه «-1

محمدبن .  براي رفتن به جنگ تبوك، او را جاي خود در مدينه گذاشت�جست بجز جنگ تبوك، كه پيامبر

 .، چاپ دارالشعب112، ص 5سدالغابة، ج أ. زيست و همان جا از دنيا رفت ميمسلمه در مدينه 

 رشد كرد و از اولين �ز كودكي در خانه پيامبر، از اصحابي بود كه ا�يا پسر خوانده پيامبر» زيدبن حارثه «-2

او در سال هشتم هجري با . ، اسالم آورد�كساني بود كه پس از حضرت علي و حضرت خديجه، همسر پيامبر

 .281، ص 2سدالغابة، ج أ. سپاه اسالم براي جنگ موته به شام رفت و در آن جنگ شهيد شد
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اي كه همواره در دشمني با اسالم به آزار و اذيت   يهودي زاده1»كعب بن اشرف«
كرد، با ديدن اُسرا  پرداخت و در اشعار خود به آنان اهانت مي  و يارانش مي�رپيامب

  .بسيار برآشفت
امروز دل زمين براي شما از ! خاك برسرتان: او ياران خود را خطاب كرد و گفت 

اينها اشراف و بزرگان مردمند كه يا كشته شده و يا اسير . روي آن سزاوارتر است
  !براي شما باقي مانده؟اند، ديگر چه چيزي  گشته

  .ايم ، تا زنده�دشمني با پيامبر: و آنان پاسخ دادند 
شما كه هستيد؟ او همة قريش را لگدمال كرده و اين بال را به ! ها بيچاره: كعب گفت 
  !سرشان آورده
  .اي انديشيد بايد چاره

 روم، در ميان قريش، هم بر من خود به مكه مي: و بعد رو كرد به آنها و گفت 
 آماده �كنم، شايد براي جنگ با پيامبر گريم و هم آنان را ترغيب مي هاي آنها مي كشته

  .شوند تا خودم هم در ركابشان بجنگم
  .رحل اقامت افكند» ابو وداعه«كعب به مكه رفت و در خانة يكي از مشركين به نام 

خبر شكست لشكر قريش و كشته شدن سران آن، شهر مكه را در بهت و حيرت و 
  .ها فرياد ناله و شيون به پا بود ماتم فرو برده بود و در همه خانه

_____________ 

در جاهليت قتلي مرتكب شده بود، به مدينه آمد و با يهود بني . دپدرش از اعراب قبيله طي بو» كعب بن اشرف «-1

حاصل اين ازدواج، كعب بود، او فردي بلند قد، قوي، زيبا بود . نضير هم پيمان شد و از بين آنان همسري برگزيد

  براي جنگ قريشكعب داراي ثروت زيادي بود، كه هم به علماي يهود و هم به كفار. سرود و شعر هم خوب مي

 .146، ص 3و سيره حلبيه، ج . 269، ص 3الباري، ج  فتح. كرد با مسلمين كمك مي
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كعب با اظهار همدردي، خود را در سوگ كفار شريك دانست و با سرودن اشعار 
  .كرد  آماده مي�آميز، همواره آنان را براي جنگ با پيامبر تحريك

  .گشت اشعار كعب دست به دست و دهان به دهان مي
 شاعر بزرگ صدراسالم 1»حسان بن ثابت«يز كعب به گوش آم وقتي اشعار اهانت

  .داد شكني به كعب مي رسيد، حسان با سرودن اشعار حماسي، جواب دندان
با شنيدن اشعار حسان، اثاث » داعهابو و«همسر . آوازة اشعار حسان به مكه رسيد

  :گفت كعب را از خانه بيرون ريخت و رو به شوهرش كرد و 
  !يهوديما را چه با اين 

  بيني حسان با ما چه كرده است؟ آيا نمي
  .اي نديد جز اين كه جايش را عوض كند كعب چاره

  .سرود اي مي داد و او اشعار تازه  به حسان خبر مي�تغيير مكان كعب را پيامبر
، به �سرانجام كعب پس از تحريك كفار و برانگيختن آنان براي جنگ با پيامبر

  .مدينه بازگشت
  . رسيد� كعب به پيامبرخبر برگشت

  : دست به دعا برداشت كه �پيامبر
  .كند ما را از شر كعب راحت كن، او به مقدسات ما اهانت مي! خداوندا

شرمي پا را از اين هم فراتر گذاشت و از آن پس در  كعب با كمال وقاحت و بي
  .كرد آورد و به آنان اهانت مي اشعار خود، نام زنان عفيف مسلمان را مي

  .اي نديد، جز اين كه كار او را يكسره كند  چاره�امبرپي
  :روزي به اصحاب فرمود 

_____________ 

او شصت سال از عمر خود را در جاهليت، و .  بود�فردي اديب و شاعر و از اصحاب پيامبر» حسان بن ثابت «-1

 .كرد  و دين اسالم دفاع مي�وي همواره در اشعار خود از پيامبر. شصت سال در اسالم گذراند
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  چه كسي آمادگي دارد ما را از شر كعب راحت كند؟
كند و كفار را براي جنگ با  او دشمني خود را علني كرده، با مخالفين ما همكاري مي

  . ساخته استآماده كرده است؛ خداوند به وسيلة جبرئيل مرا از كارهاي او باخبر
  :گفت » محمدبن مسَلمه«يكي از اصحاب به نام 

 اجازه خواست تا براي اين كار �و از پيامبر. من او را خواهم كشت! اهللا يا رسول
  .تدبيري بينديشد

  .آشاميد خورد و نه چيزي مي محمدبن مسلمه نه چيزي مي. دو سه روز گذشت
  . رسيد�اين خبر به گوش پيامبر

  خوري؟ ام چيزي نمي شنيده:  خواست، و به او گفت  او را�پيامبر
اش بر  دانم از عهده ام، نمي به شما قولي داده! اهللا يا رسول: محمدبن مسلمه پاسخ داد 

  آيم يا نه؟ مي
 هم 1»سعدبن معاذ«تو تالش خود را به كارگير، و در اين باره با :  فرمود �پيامبر

  .مشورت كن
  .بود» اوس« و رئيس قبيلة �برسعدبن معاذ از اصحاب خوب پيام

آنها براي اين كار، گروهي پنج . محمدبن مسلمه ماجرا را با سعد در ميان گذاشت
 برادر رضاعي كعب كه او هم 1»ابونائله«در اين گروه . نفره از قبيلة اوس تشكيل دادند
  .اديب و شاعر بود، شركت داشت

_____________ 

، مصعب بن عمير را براي تبليغ اسالم به � هنگامي كه پيامبر. از انصار و رئيس قبيله اوس بود» سعدبن معاذ «-1

بر من حرام باد حرف زدن با شما تا اين : اش گفت  او به افراد قبيله. مدينه فرستاد، سعد به دست او مسلمان شد

  .از آن پس همه مسلمان شدند. كه اسالم اختيار كنيد

 .373، ص 2سدالغابة، ج أ. اي بدر و احد و خندق شركت داشته  بن معاذ در جنگسعد
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 جلب اطمينان كعب نزد او ابتدا ابونائله را براي. گروه، تصميم خود را گرفت
  .فرستادند

  .اي بيرون از شهر مدينه بود خانة كعب در قلعه
او با . نشيني داشت كعب با جمعي از دوستانش شب. ابونائله شبانه بر كعب وارد شد

  .اي در كار باشد ديدن ابونائله يكه خورد و احساس كرد شايد توطئه
  !اي؟ دهچه عجب به ديدار ما آم: لذا با تعجب پرسيد 

  .شود براي ما حاجتي پيش آمده كه از دست تو برآورده مي: ابونائله گفت 
  .گويي نزديك بيا ببينم چه مي: كعب كه رنگ خود را باخته بود، به او گفت 

  .آنها قدري با هم صحبت كردند. ابونائله نزديك شد
  .كم ترس كعب فروريخت كم. ابونائله به ياد گذشته اشعاري خواند

كعب چند بار از او، راجع . له براي اطمينان بيشتر، باز به خواندن شعر ادامه دادابونائ
  .وگو در اين باره خودداري كرد به حاجتش سؤال كرد، اما ابونائله از گفت

  خواهي اينها بروند بعد حاجتت را بيان كني؟ نكند مي: كعب گفت 
  .و آنها را تنها گذاشتندكم مجلس را ترك كردند  دوستان كعب، با شنيدن اين سخن كم

  :گاه اين چنين ادامه داد  آن. هاي ما را بشنوند خواستم اينها حرف راستش نمي: ابونائله گفت 
در بين ما آمده، بيچارگي ما زياد شده، همة قوم عرب ) پيامبر(از موقعي كه اين مرد 

  .شود ه ميها بر ما بسته شده و زندگيمان به سختي ادار اند، راه با ما در افتاده
  .بخوريمخواهد، در حالي كه خودمان چيزي نداريم  او مرتب از ما صدقه مي

  :كعب كه از شنيدن اين سخنان خوشحال شده بود، گفت 
  .شود، و ديديد كه شد گفتم اين چنين مي من كه از قبل به شما مي

                                                                                                                                                       

مردي اديب و شاعر بود و در تيراندازي بسيار . او در جنگ بدر شركت جست.  بود�از ياران پيامبر» ابونائله «-1

 .353، ص 2سدالغابة، ج أ. مان خليفه دوم در عراق كشته شددر ز. ماهر
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دارم تازه من تنها نيستم، بلكه دوستاني : ابونائله هم فرصت را مناسب ديد و گفت 
  .ميل نيستند پيش تو بيايند اند، آنها هم بي كه با من هم عقيده

خواهد با ما خوب  خواهيم قدري گندم يا خرما از تو بخريم، اما دلمان مي ما مي
گذاريم  هايي پيش تو مي البته ما پول نداريم، اما وثيقه. معامله كني و بر ما سخت نگيري

  .كه تو را كفايت كند
خواست تو را در چنين وضعي ببينم، چون من و تو با  دلم نميگرچه : كعب گفت 

  .ايم، اما اكنون جز خرما چيز ديگري ندارم هم از يك پستان شير خورده
  . به تو گفتم، نبايد كسي بداند�راستي اين مطالبي را كه دربارة پيامبر: ابونائله گفت 
و . كنم مطرح نميخاطرت جمع باشد كه حتي يك كلمه از آن را جايي : كعب گفت 

  :خنديد گفت  در حالي كه با صداي بلند مي
  خوشحالم كردي، خوب حاال بگو ببينم وثيقة شما چيست؟! ابونائله

  هايتان را وثيقه بگذاريد؟ آيا حاضريد زن
هايمان را پيش تو بگذاريم در حالي كه تو از جوانان  چگونه زن: ابونائله گفت 
  زيباروي يثربي؟
  .رهايتان راپس پس: كعب گفت 

  خواهي ما را در بين عرب رسوا كني؟ كعب مي: ابونائله با تعجب گفت 
  پس آخر چي؟: كعب گفت 

  .گذاريم هاي خود را پيش تو وثيقه مي ما اسلحه: ابونائله گفت 
خوب پيشنهادي است؛ چون با اين كار حتماً به وعدة خود وفا خواهيد : كعب گفت 

  . به موقع بدهي خود را خواهيد پرداختهايتان، كرد و براي رهايي سالح
موضوع سالح را به اين خاطر مطرح كرد كه اگر فردا شب همه مسلح به ابونائله 

  .ديدار كعب آمدند او وحشت نكند
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ها تمام شد، قرار را گذاشتند و ابونائله خداحافظي كرد و پيش دوستانش آمد و  حرف
  .كردآنچه بين او و كعب گذشته بود براي همه بازگو 

 آنها 1»بقيع« تا كنار �پيامبر.  رسيدند، گزارش كار را دادند�فردا شب، خدمت پيامبر
  .برويد به اميد خدا: هاي الزم را نمود و گفت  را همراهي كرد و سفارش
  .هاي يهود و محل سكونت كعب رهسپار شدند اصحاب به طرف قلعه

ياهوي روز، فروكش ه. درخشيد ماه با قرص كامل مي. آسمان صاف و شفاف بود
  .كرده بود و مدينه در خواب آرميده بود

 با عزمي راسخ و خوشحال از اين كه براي انجام چنين مسؤوليتي �ياران پيابر
هاي يهود در خارج  و برجها  برگزيده شده بودند، مدينه را پشت سرگذاشته به ميان قلعه

  .شهر رسيده بودند
به نزديك قلعة . وزيد ها مي الي نخل  البهبوي خوش علف، همراه با نسيم مرطوب از

  .ابونائله طبق قرار قبلي جلو رفت و كعب را صدا زد. محل سكونت كعب رسيدند
  روي؟ كعب، تا از جا برخاست، همسر جوانش دامن او را چسبيد كه كجا مي

  .قراري دارم: كعب گفت 
عاتي از كعب، تو مردي جنگجو هستي، مردان جنگجو در چنين سا: همسرش گفت 

  .كنند شب، منزل خود را ترك نمي
او برادرم ابونائله است، به خدا سوگند به قدري مرا دوست دارد كه اگر : كعب گفت 

  .كند بداند من خوابم، هرگز بيدارم نمي
  !آيد مرد، از اين صدا بوي خون مي: زن در پاسخ او گفت 

  :كعب، با شدت دست او را كنار زد و گفت 
  .رود ي زد و خورد هم دعوت شود، مياگر جوانمرد برا

_____________ 

. روييده، اما اكنون قبرستان عمومي شهر مدينه است سيعي است كه در آن درختان مختلف مينام محل و» بقيع «-1

 .18، ص 8العرب ج  ، و لسان473، ص 1البلدان، ج  معجم
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  .وگو كن پس از همين باال با او گفت: همسرش گفت 
  .كعب اعتنايي نكرد

  :زن در حالي كه به شدت ترسيده بود، گفت 
  .الاقل دو سه نفر را خبر كن و با آنها برو

  .اما كعب از برج پايين آمد و به ديدار آنها شتافت
  .وگو نشستند به گفتآنها را به گرمي پذيرفت و با هم 
  :ابونائله به كعب پيشنهاد كرد . ساعتي به خواندن شعر گذشت

  .جا بگذرانيم  ـ درة پيرزن ـ و بقية شب را آن1»شَرْج العجوز«اگر موافقي برويم به طرف 
  .كعب با خوشحالي پذيرفت و به طرف دره روان شدند
به داخل موهاي پشت سركعب به نزديكي دره رسيده بودند، ابونائله انگشتان خود را 

  !به به، چه بوي خوشي: فرو برد و آن را بوييد و گفت 
  آوري؟ كعب، اين عطرها را از كجا مي

  .داني بهترين عطرها نزد من است تو كه مي: كعب گفت 
او با ثروت زيادي كه داشت . كعب، مردي بلندقامت، زيبا و داراي موهاي مجعد بود

  .اخر و عطرهاي خوب داشته باشدهاي ف كوشيد هميشه لباس مي
ابونائل ساعتي بعد دوباره موهاي كعب را نوازش كرد تا . به داخل دره رسيده بودند

  .او خيال بدي نكند
 :و براي آخرين بار با دست راست از بيخ موهاي سركعب را محكم گرفت و فرياد زد 

  !بكشيد دشمن خدا را

_____________ 

  شرج. رسد گذرد و به دشت نرم و هموار مي شرج به معني آبراهه، دره يا مسير سيل است كه از ميان سنگالخ مي -1

 و 306، ص 2 و لسان العرب، ج 334، ص 3معجم البلدان، ج . يرون شهر مدينه بوده استالعجوز، نام محلي در ب 

307. 
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  .همه با شمشيرهاي خود به او حمله كردند
  .ب سخت به ابونائله چسبيد، محمدبن مسلمه يادش آمد كارد تيزي همراه داردكع

  .كعب فرو بردكارد را كشيد و محكم زير شكم 
هاي يهود اطراف،  كعب نقش زمين شد و فريادي برآورد كه از صداي آن، همة برج

  .ها را روشن كرده و به دنبال صدا دويدند چراغ
شده بودند كعب كشته شده، محل را ترك محمدبن مسلمه و يارانش كه مطمئن 

  .كردند و با احتياط از آن جا دور شدند
كه يكي را گذشت،  نشين مي هاي يهودي مسير برگشت آنها به سوي مدينه، از ميان محله

 كه 1»حارث بن اوس«در بين راه، يكي از اصحاب به نام . پس از ديگري پشت سر گذاشتند
قدري نشستند تا او هم رسيد، اما به قدري خون از . بودپايش زخمي شده بود، عقب مانده 

 �پيامبر! دوستان : او بقيه را خطاب كرد كه. بدنش رفته بود كه ديگر توان راه رفتن نداشت
  .را كه ديديد سالم مرا هم به او برسانيد

آنها با شنيدن اين سخن، دلشان به رحم آمد، او را كول كردند و با خود بردند تا به 
  .ه رسيدندمدين

  .كنار بقيع كه رسيدند، همه با هم فرياد تكبير سردادند
از شنيدن صداي تكبير آنها فهميد كه كعب را .  براي نماز شب برخاسته بود�پيامبر

  .اند كشته
  . جلوي درب مسجد ايستاده است�ديدند پيامبر.  رفتند�همگي به سوي خانه پيامبر

  .يد شديدرو سف:  رو كرد به آنها و گفت �پيامبر
  .اهللا روي شما سفيد باد يا رسول: و آنها در پاسخ گفتند 

_____________ 

در جنگ بدر و احد حضور داشت، و در جنگ .  بود�از گروه انصار و از اصحاب پيامبر» حارث بن اوس «-1

. عب شركت جستدبن مسلمه در قتل كسعد بن معاذ عموي او بود، و به دستور او همراه با محم. احد شهيد شد

 .380، ص 1الغابة، ج  سدأ
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  . حمد و شكر خداي را به جا آورد�پيامبر
  . آوردند�حارث را به نزد پيامبر

  . با دستان مبارك خود زخم پاي او را نوازش كرد، جراحت از آن رفع شد�پيامبر
■  
  .فردا خبر قتل كعب به آني در همه جا پيچيد

  : آمدند كه �اي از بزرگان آنها پيش پيامبر عده. ي به يهوديان دست دادوحشت عجيب
  .شده، او يكي از بزرگان ما بودديشب كعب بدون گناه كشته ! اهللا يا رسول

  : در پاسخ آنها فرمود �پيامبر
كرد، كسي با او كاري نداشت، اما از او آزار بسياري به  اگر كعب مثل بقيه زندگي مي

  .كرد و با دشمنان ما همكاري داشت  شعرهاي خود به ما اهانت مياو در. ما رسيد
.1از امروز به بعد، هركدام از شما چنين روشي داشته باشد سروكارش با شمشير است

_____________ 

قتل كعب بن «و يا » سريه محمدبن مسلمه«: هاي تاريخ و سيره و مغازي، تحت عنوان   شرح اين واقعه در كتاب-1

  :در اين نوشتار به مصادر ذيل مراجعه شده است . آمده» اشرف

 .868 و 852، ص 2هل الذمة، ج أحكام أ -1

 .311، ص 6 و ج 12ص ، 5ج . 380، ص 1سدالغابة، ج أ -2

 .512 و 373 تا 369، ص 2عالم النبالء، ج سير أ -3

 .31، ص 2طبقات ابن سعد، ج  -4

 .430، ص 2سيرة ابن هشام، ج  -5

 .184، ص 1مغازي واقدي، ج  -6

 .487، ص 2تاريخ طبري، ج  -7

 .187، ص 3دالئل النبوة، ج  -8

 .272 تا 269، ص 3الباري، ج  فتح -9

 .5، ص 4البداية والنهاية، ج  -10

 .334، ص 3 و ج 473، ص 1لبلدان، ج معجم ا -11
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 .18، ص 8 و ج 307 و 306، ص 2لسان العرب، ج  -12

 .152 تا 146، ص 3سيره حلبيه، ج  -13
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يب1ُخب  
اواخر سال سوم هجري و پس از جنگ احد، كه جنگ با شكست مسلمانان پايان 

حريك دوباره در صدد تضعيف كفار قريش به خود مغرور شده و با توطئه و ت. يافت
  .هاي خود در جنگ بدر برآمدند مسلمانان و گرفتن انتقام كشته

جويي، عقدة دروني خود را  آنها سعي داشتند به هر وسيله كه شده، و با انتقام
  .بگشايند
آنان .  از جمله كفاري بودند كه در سرزمين مكه سكونت داشتند2»لحيان بني«قبيلة 

اي زدند و براي عملي  هاي خود در جنگ بدر، دست به حيلة تازه براي خونخواهي كشته
 رفته و با قول 3»قاره«و » عضَل«ساختن نقشة شوم خود به نزد دو قبيلة تازه مسلمان 

هاي مالي آنان را فريفته و از ايشان خواستند كه نمايندگي به مدينه فرستاده و از  كمك
 در �غ دين اسالم به ميانشان بفرستد، تا پيامبر تقاضا كنند افرادي را براي تبلي�پيامبر

» لحيان بني«اجابت درخواست آنان، افرادي را براي ارشاد و هدايتشان اعزام دارد و قبيلة 
  .با آمادگي قبلي آنان را اسير كرده به مكه برند و در مكه به كفار قريش بفروشند

دانستند كه كفار مكه به   ميشد، زيرا با اين كار، تا حدي خواسته قبلي آنها عملي مي
و اين هم با فروش اُسرا » بني لحيان«هايشان آنان را خواهند كشت، و  خوانخواهي كشته

  .خدمتي، پول خوبي را به چنگ خواهند زد خوش

_____________ 

در جنگ بدر حضور داشته و در تاريخ اسالم اولين . از گروه انصار و از افراد قبيله اوس مدينه بود» خبيب «-1

 .كسي است كه قبل از شهادت نماز به جاي آورده است

 .28 و 3/27صحيح مسلم، ج . اند اند كه در محلي بين عسفان و مكه اقامت داشته هذيل بودهاي از    طايفه-2

. بودند كه در نزديكي مكه سكونت داشتند» هون بن خزيمه بن مدركه«نام دو طايفه از تيره » قاره«و » عضل «-3

 .178، ص 3سيره ابن هشام، ج 
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تر از اين نبود كه از سپاه  آن روزها براي كفار زخم خوردة قريش، چيزي خوش
  .ه نماينداسالم كسي را دستگير و او را شهيد و مثل

اين » قاره«و » عضل« از دو قبيلة 1سرانجام براي عملي كردن اين نقشه، هفت نفر
  .مأموريت شوم را به عهده گرفته عازم مدينه شدند

  : رسيدند، و با اقرار به اسالم اظهار داشتند �آنها خدمت پيامبر
فرادي داريم كه به ما اسالم در بين ما اشاعه پيدا كرده و ما اكنون نياز به ا! اهللا يا رسول

  .قرآن و احكام ديني را بياموزند
  .شان فرستاد از ياران خود را همراي2 در پاسخ به اين خواستة آنان، هفت نفر�پيامبر

ها استراحت  ها و ساية بوته آنها براي رسيدن به سرزمين اعزامي، روزها در پناه كوه
  .ها هم راه مي پيمودند كردند و شب مي

هم، از قبل يكصد نفر مرد مسلح را براي اجراي نقشة خود آماده » حيانبني ل«قبيلة 
اي از آنها در تجسس براي پيداكردن مسير  كرده بود، كه در كمين نشسته بودند و عده

  . بودند�راه نيروهاي اعزامي پيامبر
توقف بود » بني هذَيل« كه آبگاه قبيلة 3»رجيع« در مسير راه در محلي به نام �ياران پيامبر
  .جا غذا خوردند و قدري استراحت كردند و سپس به راه خود ادامه دادند نمودند در آن

_____________ 

 .1/354 مغازي واقدي، ج -1

اي تعداد آنها را شش  عده. گيزه اعزام اين افراد و در تعدادشان بين اصحاب حديث و تاريخ اختالف است در ان-2

الصحيح من سيرة :  كتاب نگاه كنيد به. اند نفر، برخي تعدادشان را هفت نفر و جمعي تعداد آنها را ده نفر دانسته

 .5/190عظم، ج النبي األ

 .رار داشته براي طايفه هذيل، اين محل بين مكه و طائف واقع شده است نام محلي است كه در آن چاه آبي ق-3
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به نزديك آبگاه . براي چراندن گوسفندان خود بيرون آمده بود» هذَيل«زني از قبيله 
از اندازه و شكل آنها . هاي خرماي بازمانده از گروه، نظرش را جلب كرد كه رسيد، هسته

  .رماي مدينه استدانست كه شبيه خ
بياييد كه رد پاي ياران پيامبر را من : با عجله به سوي قومش شتافت و فرياد برآورد 

  .ام يافته
كردند كه آنها تازه هاي خرما يقين  با شتاب آمدند و با ديدن هسته» بني هذيل «مردانِ

  .ها اقامت كرده باشند اند و ممكن است در همين نزديكي از اين مكان كوچ كرده
. وجو پرداختند و سرانجام آنها را يافته و محاصره كردند هاي اطراف به جست در كوه

 كه خود را در محاصرة مردان مسلح ديدند، به بلندي كوه پناه برده �اصحاب پيامبر
  .شمشيرهاي خود را كشيدند و آمادة نبرد شدند

ما هرگز قصد كشتن  تسليم شويد و امان ما را بپذيريد،:  فرياد زدند �دشمنان پيامبر
خواهيم شما را به مكه برده و به قريش تحويل دهيم تا در ازاي  شما را نداريم، فقط مي
  .آن چيزي عايدمان شود

 حاضر نشدند امان كفار را پبذيرند و درجا، به نبرد �چهار نفر از ياران پيامبر
  .اي را كشتند و خود هم شهيد شدند عده. برخاسته، با آنها جنگيدند

» عبداهللا بن طارق«و » زيد بن دثنه«، »خبيب بن عدي«هاي  اما سه نفر ديگر به نام
  .اسير شدند

هايشان را محكم بستند و   كفار تير و كمان آنها را گرفته و با ريسمان و كمان، دست
  . رسيدند1»ظهران«در مسير راه به محلي به نام . به سوي مكه رهسپار شدند

_____________ 

كه به مر ظهران » مر«اي آباد در كنار آن قرار دارد به نام  نام محلي است نزديك شهر مكه و قريه» ظهران «-1

 .4/63معروف است، معجم البلدان، ج 
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خود را از بند رها ساخت و با » عبداهللا بن طارق«به نام در اين محل يكي از أسرا 
  .آنها به جنگ برخاست

هر چه خواستند دوباره دستهاي او را ببندند، او امان نداد، شمشير خود را كشيده بود 
برد؛ همه از اطرافش گريختند و از دور با سنگ او را هدف قرار  و بر آنها يورش مي

. آفرين تسليم كرد د كه از پا درآمد و همانجا جان به جاندادند، و آنقدر بر او سنگ زدن
  .مشهور است» ظهران«قبر او امروز در 

  .سپري كردند تا به مكه رسيدند» زيد«و » خبيب«كفار عنود، بقية راه را با 
، خوشحال شدند تا جايي كه در خريدن �قريش با ديدن اين دو اسير از ياران پيامبر

  .ستندج آن دو، بر هم سبقت مي
چون . به پنجاه عدد شتر فروخته شد» زيد«به هشتاد مثقال طال و » خبيب«سرانجام 

هاي حرام قتل و   وارد مكه شده بودند، و در ماه1هاي حرام اين أسرا در يكي از ماه
هاي حرام به قتل  كشتار بين اعراب حرام بود، لذا آن دو را زنداني كردند تا پس از ماه

  .رسانند
بود حبس » بني عبدمناف« كه از افراد قبيلة 2»ماويه«در خانة زني به نام را » خبيب«

  .»بني جمح«را پيش گروهي از قبيلة » زيد«كردند، و 
او براي زنان . دبعدها مسلمان شد و در دين خود فردي ثابت قدم گردي» ماويه«

به ها را تا به صبح  كرد كه چگونه شب را نقل مي» خبيب«رت ماجراهاي زمان اسا
اختيار  بي» ماويه«هاي  زنان با شنيدن حرفو . گذارنده تالوت قرآن و مناجات با خدا مي

  .گشت هايشان جاري مي  اشك

_____________ 

 ج المواهب اللدنيةشرح . ها را در زندان نگه داشتندهاي حرام آن القعده وارد مكه شدند و تا آخر ماه  در ماه ذي-1

1/68. 

 .197-5/196عظم، ج الصحيح من سيرة النبي األ. يه است در بعض مصادر، ماريه نقل شده اما صحيح ماو-2
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  .ام به خدا سوگند كسي را به خوبي خبيب نديده: گفت  او مي
  :روزي به او گفتم 

  .اگر حاجتي داري به من بگو» خبيب«
  :خبيب گفت 

ه من بدهي، هرگز از غذاهايي كه گوشت آن براي خواهم، آب گوارا ب فقط از تو مي
  .ها قرباني شده برايم نياوري و زماني كه خواستند مرا به قتل رسانند خبرم كني بت
  :هاي حرام تمام شد، به نزدش آمدم و گفتم  وقتي ماه: گفت » ماويه«

  .فردا قصد دارند تو را بكشند» خبيب«
 هيچ تغييري در او حاصل نشد، تنها از به خدا سوگند هنگامي كه اين خبر را شنيد

ها و موهاي بلند خود را اصالح كند و خود را  من كارد تيزي خواست تا با آن ناخن
  .آماده سازد

  .من هم كارد تيزي را به دست پسر كوچكم دادم كه برايش ببرد
خواهد قبل از مرگ  مي» خبيب«همين كه پسرم از من دور شد، با خودم گفتم نكند 

  !م بگيرد، و پسرم را بكشد؛ حاال چه خاكي به سر كنم؟انتقا
نشسته » خبيب«اختيار به طرف او دويدم و فرياد زدم، اما ديدم پسرم در بغل  بي
  .است
نترس ماويه، من هرگز قصد سوئي نسبت به پسرت : با لبخندي گفت » خبيب«

  .ندارم، خدعه و نيرنگ در مذهب ما راه ندارد
  .آرام گرفتبا شنيدن اين حرف دلم 
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و دوستش را با زنجير آهني دست بسته به بيرون » خبيب«فردا . آن روز سپري شد

  . حركت دادند1»تنعيم«شهر مكه و به سوي 
چون قبالً اهالي مكه را خبر كرده بودند، همة مردم از زن و مرد، كوچك و بزرگ به 

  .راه افتاده بودند و در شهر كسي باقي نمانده بود
آمدند تا با ديدن قتل  يكانشان در جنگ بدر و احد كشته شده بود، مياي كه نزد عده

اي نداده بودند با دين و مرام خبيب مخالف  و ديگران هم كه كشته. خبيب تشفي بجويند
  .بودند

دستور دادند زمين را حفر كنند تا چوبة دار را در آن . سرانجام به تنعيم رسيدند
  .نصب كنند

  :دار آوردند، به آنها رو كرد و گفت  را به پاي چوبة» خبيب«همه چيز آماده شد، وقتي 
  !دهيد دو ركعت نماز بگزارم؟ آيا به من مهلت مي

  .آري: گفتند 
  :وضو ساخت و در كمال خضوع دو ركعت نماز به جاي آورد و گفت » خبيب«

دهم، هرآينه  يد كه از ترس مرگ نماز را طول ميكرد  نميبه خدا سوگند اگر فكر
  .كردم  با خداي خودم راز و نياز ميبيشتر

  .سپس سر به سوي آسمان بلند كرد و آنها را نفرين نمود
. دست و پاي او را با طناب به چوبة دار بستند و رويش را به سوي مدينه گرداندند

  .از دين خود برگرد تا رهايت كنيم: سپس به او گفتند 

_____________ 

با . الحرام فاصله دارد  كيلومتر با مسجد12 تنعيم نام محلي است در نزديكي شهر مكه از طرف مدينه كه قريب -1

هايي است كه براي عمره از آن جا محرم  شهر مكه اكنون اين محل داخل شهر قرار گرفته و يكي از ميقاتتوسعه 

فاصله . اكنون در آن جا مسجدي عظيم بنا شده كه به همين نام مشهور است هم. 2/49البلدان، ج  معجم. شوند مي

 . متر است11000الحرام حدود  آن تا مسجد
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ياست به من بدهيد از دينم به خدا سوگند اگر آنچه در دن: خبيب در پاسخ گفت 
  !دست بر نخواهم داشت

   به جاي تو باشد و تو راحت در بين فرزندانت باشي؟�آيا دوست داشتي پيامبر: گفتند 
 برود و من �به خدا سوگند دوست ندارم خاري به پاي پيامبر: او در پاسخ گفت 
  .ام باشم راحت در بين خانواده

 به الت و عزي :زدند  ن تمام شده بود، فرياد ميكفار كه با شنيدن اين سخنان طاقتشا
  .قسم اگر از دين خود برنگردي تو را خواهيم كشت

  :خبيب با خونسردي پاسخ داد 
  .مرگ من لحظاتي بيش طول نخواهد كشيد

  :همين كه خواستند دستور قتل را اجرا كنند، خبيب گفت 
  ايد؟ چرا صورتم را از قبله برگردانده

بينم، و در اين جا كسي نيست  ش كه جز روي دشمن چيزي نمي تو شاهد با،خدايا
  .كه سالم مرا به پيامبرت برساند، پس تو سالمم را به او برسان

كند كه در  از قول پدرش نقل مي» اسامه بن زيد« به نام �يكي از اصحاب پيامبر
 حالتي  با اصحاب در مدينه نشسته بود كه ناگهان تكاني خورد شبيه�همان هنگام پيامبر

  :و اين كلمات را بر زبان جاري نمود . شد كه وحي بر او نازل مي
  .درود و بركات حضرت حق بر او باد

  :سبب را از او پرسيدم، فرمود 
  .1اين جبرئيل است كه سالم خبيب را به من رساند

_____________ 

 .361-1/360 مغازي واقدي، ج -1
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هاي كساني را كه پدرانشان در  بچه. كفار وقتي اصرار و پايمردي خبيب را ديدند
اين : ته شده بودند صدا زدند و به دست هر كدام تيري دادند و گفتند جنگ بدر كش

  .قاتل پدر شماست او را بكشيد
  .همه شروع كردند به تيرانداختن

  .لرزشي بر اندام خبيب افتاد كه در اثر آن بدنش به سوي قبله برگشت
  :در اين هنگام اين زمزمه را بر لب جاري ساخت 

اي گردانيد كه هم خودش دوست دارد و   سوي قبلهسپاس خداي را كه صورتم را به
  .هاي با ايمانش هم پيامبر و بنده

كفار كور باطن كه صبرشان لبريز شده بود ديگر نتوانستند رشادت و مقاومت او را 
  .اي بر او زدند از اين رو هر كدام ضربه. تحمل كنند

ده بود، تا ساعتي اش را شكافته و از پشتش به در آم حبيب در حالي كه نيزه سينه
  .1مشغول نيايش و راز و نياز با معبود بود

_____________ 

در كتب تاريخ و مغازي ذكر شده، اما نقل آن »  الرجيعةبعث«يا » غزوة الرجيع« مشروح ابن واقعه تحت عنوان -1

 از صفحه 5ج » عظمالصحيح من سيرة النبي األ«ر كتاب استاد جعفر مرتضي د. همراه با مطالب متناقض است

ل در كتب حديث و سيره دارند و موارد  بحث مفصلي پيرامون اين واقعه و اختالفات نق240 تا صفحه 179

  .شمارند يك مي متناقض را يك

اما بر اين واقعيت اعتراف دارند كه اصل ماجرا صحت دارد و وقوع پيدا كرده و تعدادي در منطقه رجيع و دو نفر 

  .اند هم در مكه به دست كفار به شهادت رسيده

اند يكي مسئله درخواست مبلغيني  ه  اين كشتار نقل كردبا اين كه اصحاب سيره و تاريخ دو عامل اساسي را براي

 افرادي را براي خبرگيري از اوضاع قريش، اما آقاي جعفر مرتضي هيچ كدام �جهت تبليغ و ديگري اعزام پيامبر

  .كنند از دو احتمال را تقويت نمي

:  كه هنگام شهادت گفت تواند به واقعيت نزديك باشد، از جمله سخنان خبيب ما براساس مستندات و آنچه مي

و ديگر اين كه اين واقعه پس از جنگ احد و اواخر سال سوم هجري رخ داده كه » ...اللهم بلغنا رسالة نبيك «

دانيم كه در شكل خدعه  كنند، علت و انگيزه اصلي را انتقام گرفتن كفار زخم خورده مي ايشان هم آن را تأييد مي
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 كه براي تبليغ و اشاعه اسالم مأمور شده بودند منجر �ادي از ياران پيامبرو نيرنگ بروز كرده و به شهادت تعد

 .ايم پرهيز شود و در بيان اين داستان ا ز نقل مطالبي كه مستند صحيحي ندارد سعي كرده. شده است



 

  com.gmail@aahadtolana                             ولنه�وانانو �د محصل�نو او عهد 
 +93 (0) 786 584 528  

   +93 (0) 786 173 970   

 

 

  جويبِر
مشتاقان از هر سو براي درك اسالم به . تر رفته بودآوازة اسالم از شبه جزيره فرا

هم از جملة شيفتگان اسالم بود كه با شنيدن آوازة پيامبر، در » جويِبرْ«. آمدند مدينه مي
  . رسيد�ه سوي مدينه شتافت و خدمت پيامبر ب1»يمامه«طلب اسالم از 

  .او اسالم اختيار كرد و در دين خود فردي ثابت قدم و پايدار شد
  .جويبر مردي كوتاه قد، سيه چهره، زشت، فقير و برهنه بود

چيز  دست و بي ، اين ياور تازه وارد را به گرمي پذيرفت، و چون فردي تهي� پيامبر
دو دست لباس هم . ه شامل مقداري خرما بود قرار داداي از غذا ك بود، برايش جيره

 �ها هم در مسجد پيامبر جويبر شب. برايش تهيه كرد و او را در مسجد خود جاي داد
  .خوابيد مي

ها و مساكين رو به فزوني گذاشت و  كم تعداد غريب كم. مدتي اين چنين سپري شد
  .فضاي محدود مسجد بر آنها تنگ شد

 دستور يافت كه مسجد را از وجود اين افراد خالي �و پيامبرپيك وحي فرا رسيد، 
شد و از آن تاريخ به بعد  هاي انصار به مسجد باز مي كند، و همة درهايي را كه از خانه

  .قرار شد نه فرد جنُب از مسجد عبور كند و نه غريبي در مسجد بخوابد

_____________ 

غرب به العرب بين نجد و يمن كه از شرق به بحرين متصل است و از  اي است در وسط جزيرة نام منطقه» يمامه «-1

گانه  در جنوب غربي احساء كه يكي از مناطق سه» يمامه«امروز نام اين منطقه عارض است؛ اما شهر . حجاز

  .باشد عربستان است مي

اين شهر از شمال نزديك رياض . مسليمه كذاب در آن جا بوده. شهري بزرگ و آياد و حاصلخيز است» يمامه«

، 1 و تاريخ المملكة العربية السعودية ج954، ص 1فريد و جدي ج دائرة المعارف . پايتخت فعلي عربستان است

  .22ص 
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بعدها آن جايگاه ه دار در كنار مسجد ساختند ك  دستور داد جايگاهي سقف�پيامبر
ها و فقرا در آن جا مسكن داد، تا روزها در ساية آن  غريب.  معروف شد1»صفَّه«به 

اصحاب «كردند  كساني كه در آن جا زندگي مي. جا بخوابند ها هم، همان بياسايند و شب
  .نام گرفتند» صفَّه

بقية . بود خود، از خرما و كشمش و گندم وجو، سهمي براي آنان معين كرده �پيامبر
، آنها را در غذاي خود شريك ساختند و زكات و �مسلمانان هم به پيروي از پيامبر
  .دادند صدقات خود را هم به آنان مي

داد، در جمعشان حضور  ، هموازه ايشان را مورد تفقد قرار مي� وجود نازنين پيامبر
  .2كرد و با آنان اُنس و مجالست داشت پيدا مي

نگريست، با عطوفت او را  آميز خود به جويبر مي نگاه شفقتروزي در حالي كه با 
  :خطاب قرار داده، فرمود 

  :خواهي ازدواج كني؟ و قبل از اين كه پاسخي بشنود ادامه داد  تو نمي! جويبر

_____________ 

النبي   در كنار مسجد�اين مكان به دستور پيامبر. دار است دار و سايه در لغت به معني ايوان يا جاي سقف» صفَّه «-1

و اكنون به . ه شدبراي استراحت مهاجران و ميهمانان اسالم كه خانه و كاشانه و همسر و اوالدي نداشتند ساخت

تر است در قسمت شمالي مسجد رو به روي محراب تهجد  صورت سكويي كه قريب نيم متر از زمين مرتفع

با توسعه مسجدالنبي در داخل آن قرار باشد كه  اهللا عليها ـ مي  حجره حضرت فاطمه ـ سالم و مقابل�پيامبر

  .گرفته است

  .باشد  متر مي96آن  متر و مساحت 8 متر و عرض آن 12طول اين سكو 

موت و مسافرت كم  اند و همواره در اثر ازدواج و يا كرده مورخين تعداد افرادي را كه در اين مكان استراحت مي

 .110 و 109، ص 1مدينه شناسي، ج . اند  نفر نوشته92اند تا  شده و زياد مي

 .351، ص 1 ج  دالئل النبوة، احمدبن حسين بيهقي، چاپ دارالكتب العلمية ـ بيروت،-2
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و هم او تو را اي  اگر همسري انتخاب كني، هم خود را از لغزش و گناه حفظ كرده
  .در دين و دنيا باور خواهد بود

  :اش بود پاسخ داد  بر با لبخندي كه حاكي از رضايت باطنيجوي
  !پدر و مادرم به فداي شما باد، آخر چه كسي حاضر است با من ازدواج كند؟

 به خدا سوگند من نه حسبي دارم، نه َنسبي، نه مالي و نه جمالي، كدام زن حاضر
  !است همسر چون مني بشود؟

 از اشراف بودند و اسالم نياوردند پست كساني كه در جاهليت:  فرمود �پيامبر
اسالم كبر و تفاخر . شدند، و كساني كه پست بودند با قبول اسالم شريف و عزيز شدند

جاهليت را نابود كرد و امروز همة مردم، چه سياه و چه سفيد، چه عرب و چه عجم، 
ت؛ زيرا همه كس را بر ديگري فضيلتي نيس هيچ. قُرَشي و غير قُرَشي همه با هم برابرند

ترين مردم نزد خداوند در روز  بهترين و محبوب. از آدم هستند و آدم هم از خاك
  .ترين آنان است ترين و با تقوا قيامت، مطيع

  .كس از تو برتر نيست، مگر اين كه از تو با تقواتر باشد هيچ! جويبر
ترين  دگي شريف و از نظر خانوا1»زيادبن َلبيد«روي پيش  مي:  فرمود �گاه پيامبر آن

را به عقد » ذَلْفاء«دخترش : گويي كه  است و از قول من به او مي» بياضه بني«فرد قبيلة 
  .ازدواج تو درآورد

و به نزد زياد بن لبيد » بني بياضه« به ميان قبيلة �جويبر در اطاعت از امر پيامبر
  .رفت

_____________ 

 به مكه رفته و مدتي در آن جا اقامت �از افراد قبيله خزرج مدينه است كه قبل از هجرت پيامبر» زيادبن لَبيد «-1

  . به مدينه هجرت كرده است�گزيده، سپس با پيامبر

او را  مدتي �پيامبر.  حضور داشته است�او در بيعت عقبه و در جنگ بدر و احد و خندق و بقيه غزوات پيامبر

 و 217، ص 2اسدالغابة، ج .  هجري وفات كرد41او در سال . براي واليت به حضرموت در يمن اعزام نمود

 .508 و 506، ص 9تهذيب الكمال، ج 
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  .زياد با جمعي از ميهمانانش در منزل نشسته بود
من فرستادة رسول خدايم و براي شما از جانب او : اد پيغام داد كه جويبر براي زي
  .حامل پيامي هستم

  .جويبر داخل شد سالم كرد. به او اذن دخول دادند
  .ها متوجه او شد با ورودش همة نگاه

  :او زياد بن لبيد را مخاطب قرار داد و گفت 
ارا و بلند بگويم، يا در پيامبر، مرا براي رساندن پيامي خدمت شما فرستاده، آيا آشك

  خلوت و آهسته به خود شما؟
  .نه، بلند بگو و در حضور، اين براي من شرف و افتخار است: زياد در پاسخ گفت 

 فرموده كه دخترت ذلفاء را به عقد ازدواج من �پيامبر: جويبر اظهار داشت 
  .درآوردي

نداشت، يكباره زياد كه انتظار شنيدن چنين سخني را از مثل شخصي چون جويبر 
  :اش تغيير كرد، برآشفت و با تعجب پرسيد   رنگ چهره

  ! تو را براي چنين امري فرستاده؟�راستي پيامبر
  . دروغ ببندم�بله، من هرگز بنا ندارم بر پيامبر: جويبر در پاسخ گفت 

زياد كه به اندازة كافي از شنيدن اين سخن عصباني شده بود، در حالي كه سعي 
  :سردي خود را حفظ كند، ادامه داد خونكرد   مي

من خودم دهيم، تو برگرد تا  شأن خود از انصار مي ما دخترانمان را به افراد هم 
  . را مالقات كنم و عذرم را به او بگويم�پيامبر

درنگ  جويبر هم بي. با گفتن اين سخنان، سكوت سنگيني مجلس را فرا گرفت
  .برگشت
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كرد، زياد براي راضي كردن خود با خشم  يدر حالي كه جويبر مجلس را ترك م
  :فرياد برآورد 

به خدا سوگند، نه قرآن به چنين چيزي نازل شده و نه پيامبري محمد براي چنين 
  .امري آشكار گرديده

  .اين سخنِ پدر را دخترش ذلفاء از درون خانه شنيد
  .او را به نزد خود طلبيدفوراً كسي را پيش پدر فرستاده 

اين چه سخني بود كه تو ! پدرجان: اندرون آمد، دخترش به او گفت پدر وقتي به 
  !گفتي؟

  !داني او چه گفت؟ تو مي: پدر گفت 
  :و با عصبانيت ادامه داد كه 

  !پيغمبر گفته، من تو را به عقد ازدواجش درآورم: گويد  او آمده مي
است آخر او چگونه ممكن . گويد خوب حتماً راست مي: دختر در پاسخ پدر گفت 

  بر پيغمبر در حالي كه زنده است دروغ ببندد؟
  .زودتر كسي را بفرست كه او را برگرداند! پدر جان

زياد وقتي رضايت باطني دختر را ديد و در برابر عمل انجام شده قرار گرفت، 
  .اي نديد جز اين كه كسي را روانه كند تا جويبر را از ميانة راه برگرداند چاره

  .ر راه، جويبر را يافت و او را برگرداندقاصد زياد، در مسي
او را به گرمي پذيرفت و . زياد به استقبال جويبر شتافت و از او عذرخواهي كرد

 رساند �تقاضا كرد در منزلش استراحت كند تا او برگردد، و به سرعت خود را به پيامبر
  :و گفت 

 ه تقاضاي ازدواج با شما پيش من آمدجويبر از جانب. پدر و مادرم به فداي شما باد
ام، اما اكنون خود شخصاً  من هم متأسفانه به نرمي با او سخن نگفته. دخترم را دارد
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شأن خود از انصار  ام تا عرض كنم كه ما دخترانمان را به افراد هم خدمت شما آمده
  .دهيم شوهر مي
  : فرمود �پيامبر

تو نبايد نسبت به او . شأن مؤمنه است جويبر مؤمن است و مؤمن كفو و هم! اي زياد
  .دخترت را به عقد ازدواج او درآور. مهري كني بي

  .زياد، با شنيدن اين سخنان برگشت، و آنچه شنيده بود براي دخترش بازگو كرد
 اطاعت نكني كافر �اگر از فرمان پيامبر! پدرجان: دختر، ضمن اظهار رضايت گفت 

  .اي شده
 قوم خود برد و طبق سنت خدا و رسولش، پدر دست جويبر را گرفت، او را به ميان

  .ذلفاء را به عقد او درآورد
  .زياد، مهر و خرج عروسي را هم خود بر عهده گرفت

  آيا منزل داري كه عروس را آن جا بياوريم؟: از جويبر پرسيدند 
  .به خدا سوگند نه، منزل ندارم: جويبر پاسخ داد 

  .هيه كرد، و عروس را به خانة او بردنداي با كلية وسايل ت زيادبن لبيد برايش خانه
  .جويبر هم خود را بياراست و به منزل درآمد

او با ديدن آن خانة وسيع و . وارد خانه شد حالش دگرگون شدهنگامي كه جويبر 
اختيار به ياد روزهاي غربت، تنهايي و  وسايل آماده و آن عروس زيبا و خوشبو، بي

اي از اتاق رفت، شروع كرد   او دست داد، به گوشهحالت عجيبي به. چيزي خود افتاد بي
  .به تالوت قرآن و خواندن نماز

سحرگاهان نداي . داري و راز و نياز با معبود گذراند آن شب را تا صبح به شب زنده
مؤذن در شهر مدينه طنين انداخت و هر دو زوج جوان، وضو ساختند و به مسجد رفته 

  .نماز گزاردند
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منزل بازگشتند جويبر نيت روزه كرد و آن روز را هم روزه وقتي صبحگاهان به 
  .داشت

ديشب تا صبح مشغول تالوت قرآن و : زنان از ذلفاء حال داماد را پرسيدند، او گفت 
  .خواندن نماز بود

  .خانوادة ذلفاء سعي كردند اين امر را از زياد مخفي نگه دارند
با پروردگار پرداخت و تا سه شبانه با فرا رسيدن شب، جويبر دوباره به راز و نيايش 

  .روز اين وضع ادامه داشت
  .سرانجام خبر به گوش پدرش زياد رسيد
  : رفت كه �زياد عصباني شد و يكسره به نزد پيامبر

شما مرا به ازدواج دخترم امر كردي، با اين كه برخالف ميلم بود، اما ! اهللا يا رسول
  . بكنماطاعت شما بر من واجب كرد كه اين كار را

  اي؟ مگر چه عمل زشتي از جويبر مشاهده كرده:  فوري پرسيد �پيامبر
او را به گرمي پذيرفتم، برايش خانه خريدم، همة وسايل زندگي را : زياد ادامه داد 

اش فرستادم، اما سه شبانه روز از ازدواج آنها مي گذرد  مهيا كردم، عروس را به خانه
كنم كه او  من فكر مي. كند و نه اعتنايي به او دارد ولي جويبر نه نگاهي به دخترم مي

شبانه روز كارش تالوت قرآن و ركوع و سجود است؛ شما . اصالً به زن نيازي ندارد
  .دانيد حكم كنيد خود هرطور صالح مي

  . به دنبال جويبر فرستاد�پيامبر
  اي نداري؟  تو به زن عالقه: از او پرسيد�پيامبر. جويبر فوراً آمد

هرگز اين طور نيست، اتفاقاً بسيار زن ! من؟:  در كمال تعجب پاسخ داد جويبر
  .دوست هستم

 تو حتي به زن :گويند مي. ام ه به خالف ادعاي تو من مطالبي شنيد:  فرمود �پيامبر
  .كني خود نگاه هم نمي

  : عرض كرد �جويبر آهي سخت از دل بركشيد و در پاسخ پيامبر
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اي بزرگ شدم كه همة وسايل زندگي را در آن مهيا   خانهمن وقتي وارد! اهللا يا رسول
اي  روزهايي كه نه خانه. هاي قبل از ازدواجم افتادم ديدم با همسري زيبا، به ياد بيچارگي

كردم كه نه  اي فقير و مسكين زندگي مي اي، غريب بودم و تنها، با عده داشتم و نه كاشانه
واست در پاسخ اين همه نعمتي كه خداوند خ غذاي درستي داشتيم و نه لباسي، دلم مي

روز را به نماز و  لذا اين سه شبانه. بزرگ بر من ارزاني داشته شكر او را به جاي آورم
برابر اين همه احسان به جاي آورده روزه گذراندم تا بدين وسيله حداقل اطاعت را در 

اما شما مطمئن باشيد . ام كنم در برابر اين همه نعمت هنوز كاري نكرده باشم، و فكر مي
  .كه هم همسرم و هم خانوادة او را راضي نگاه خواهم داشت

  . كسي را به نزد زياد فرستاد و او را به نزد خود فراخواند�پيامبر
 آمد، او را از اصل ماجرا و اين عمل پسنديدة �هنگامي كه زياد خدمت پيامبر

  .جويبر آگاه ساخت
  .شدندزياد و همة افراد فاميلش خوشحال 

جويبر به آنچه وعده داده بود عمل كرد و زندگي خوشي را با همسر با ايمانش 
  .شروع نمود

مدت زيادي از اين ازدواج باشكوه و روحاني نگذشته بود كه جنگي پيش آمد و 
  . براي دفاع از اسالم عازم جبهه نبرد شد�جويبر در ركاب پيامبر

زادگان زيادي براي خواستگاري  افو پس از آن، اشر. در آن جنگ جويبر شهيد شد
  .1ذلفاء با پيشنهاد مهرهاي بسيار سنگين در انتظار اجابت او نشستند

■  

_____________ 

، 5 در كتاب شريف فروع كافي جلد � مشروح اين داستان با سندي محكم از طريق ابوحمزه ثمالي از امام باقر-1

 .، آمده است343 تا 339صفحات 
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  ابولبابه
  . فارغ شده و به مدينه برگشته بودند1»جنگ احزاب« و يارانش تازه از �پيامبر

شهر . هاي خود را بر زمين نهاده و لباس رزم را از تن به درآورده بودند آنها سالح
شدند تا همراه  يافته بود و مسلمانان مثل هميشه آماده مي هم حالت عادي خود را باز

  . نماز ظهر را بگزارند�پيامبر
براي اقامة نماز از همه سوي شهر مردم .  هوا به شدت گرم شده بودظهر فرا رسيد،

مسلمانان فريضة مقدس . انداز شد صداي اذان بالل در شهر طنين. آمدند به مسجد مي
لحظاتي از برگزاري نمازظهر نگذشته بود كه جبرئيل به فرمان . ظهر را به جاي آوردند

به » هيهود بني قُرَيَظ« مأمور شد كه اين بار با � نازل شد، و پيامبر�خداوند بر پيامبر
  .شكني به مبارزه برخاسته و شهر مدينه را از لوث وجودشان پاك كند خاطر پيمان

  :  در شهر ندا سر داد كه �بر به دستور پيام2»بالل«
كند، نماز عصر را بايد   اطاعت مي�شنود و از پيامبر هر كه صداي مرا مي! اي مردم

  .به جاي آورد» محلة بني قريظه«در 
و بدين ترتيب مسلمانان با اين كه هنوز خستگي جنگ احزاب از تنشان به در نرفته 

  .ردي ديگر دعوت شدند و به فرمان خداوند براي نب�بود، از سوي پيامبر

_____________ 

ياد شده، چون در اين » خندق«و گاهي به نام » احزاب«هاي تاريخ و سيره از اين جنگ، گاهي به نام   در كتاب-1

و از طرفي . اند، احزاب ناميده شد ها و احزاب برعليه مسلمانان همكاري كرده و حضور داشته جنگ، همه گروه

 .ام خندق ناميده شد در اين جنگ، اطراف مدينه خندقي حفر نمود، به ن�چون پيامبر

 .497، ص 2 و مغازي واقدي، ج 147، ص 2، ج المواهب اللدنية شرح -2
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گران يهود را كه با  نبردي كه در آن بايد آخرين النة فساد را خراب كرده و فتنه
مشركين و كفار همكاري كرده و برخالف تعهدشان در جنگ احزاب بر عليه مسلمانان 

  .شركت جسته بودند، سركوب كنند
 فرمان رزمندگان باايمان و جان بركف، گوش به. چهرة شهر يكباره عوض شد

 �آنان دسته دسته براي اعالن آمادگي به سوي پيامبر.  خود را آمادة رزم كردند�پيامبر
  .روان شدند

پرچم نبرد را به .  نيز خود لباس رزم بر تن كرده، سالح خويش را برگرفت�پيامبر
داد، و او را پيشاپيش سپاه اسالم به سمت محل استقرار يهوديان » حضرت علي«دست 

بقيه هم پشت سر حضرت علي به . كه در بيرون شهر مدينه بود روانه ساختقريظه  بني
  .راه افتادند

، با عزمي راسخ به پيش 1سپاه اسالم متشكل از قريب سه هزار نفر پياده و سواره
زده به درون  شكن رسيد؛ همگي وحشت رفتند كه خبر حمله به گوش يهوديان پيمان مي

ها را محكم از پشت بستند، سپس در اوج ضعف و  هاي خود رفته و درب دژها و قلعه
  . و يارانش پرداختند�ها به ناسزاگويي و اهانت به پيامبر ها و روزنه زبوني از پنجره

 �حضرت علي با مشاهدة اين وضع و به خاطر اين كه به وجود نازنين پيامبر
در مسير راه، . ند شتافت تا او را از اين امر آگاه ك�احترامي نشود به استقبال پيامبر بي

 او را دلداري داد كه نگران مباش، آنها با ديدن من ساكت خواهند شد و چيزي �پيامبر
  .نخواهند گفت

كم به  قريظه بود اقامت گزيد و بقيه هم كم  در كنار چاه آبي كه متعلق به بني�پيامبر
  .او ملحق شدند

_____________ 
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هاي نفوذي و  مة راهه. آخرين گروه رزمندگان هم رسيدند و حلقة محاصره كامل شد
گذشت بر شدت ناراحتي  ارتباطي بسته شده بود و هر روزي كه از محاصره يهوديان مي

  .شد آنان افزوده مي
 آنها ديگر تحمل و شكيبايي .1محاصره قريب بيست و پنج شبانه روز به طول انجاميد

 آنها را و نرسيدن امكانات دفاعي،خوف تمام شدن آذوقه . خود را از دست داده بودند
اي  باالخره بايد چاره. موج اضطراب و دلهره همه را فراگرفته بود. كالفه كرده بود

  .انديشيدند مي
براي رهايي از اين مهلكه پيشنهاداتي داد، اما يهوديان » كعب بن اسد«رئيس آنان 

  .لجوج و معاند هيچ كدام را نپذيرفتند
ام وقتي از همه جا قطع اميد سرانج. شد شان افزوده مي هر لحظه بر شدت نگراني

كردند و مطمئن شدند كه هيچ راهي براي نجاتشان وجود دارد جز اين كه بر حكم 
را براي » ابولبابه« فرستادند و از او خواستند �اي نزد پيامبر  گردن نهند، نماينده�پيامبر

  .مشورت به نزدشان بفرستد
در جنگ بدر و . وابقي درخشان بوداو داراي س. ابولبابه از بزرگان و نقباي مدينه بود

 به مدينه نقش �احد شركت جسته بود و از جمله كساني بود كه در دعوت پيامبر
  .هم حضور پيدا كرده بود» بيعت عقبه«بسزايي داشت و در 

پيمان بودند به   و چون قبيلة اوس با يهوديان مدينه هم.2بود» قبيلة اوس«او از افراد 
  .راي مشورت برگزيده بودندهمين خاطر آنها او را ب

  . ابولبابه را به نزدشان فرستاد�پيامبر

_____________ 

 .267، ص 3ف ج الروض األنف -1

 .، چاپ دارالشعب267-265، ص 6، ج أسد الغابة -2
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زنان و كودكان . با ورود ابولبابه به داخل قلعه، يكباره همه به استقبال او شتافتند
با مشاهدة اين وضعيت عواطف و احساسات . كنان اطرافش حلقه زدند زنان و گريه ضجه

تأثير حاالت كودكان و زنان قرار گرفته، دروني ابولبابه جوشيدن گرفت و سخت تحت 
  .عنان اختيار از كف بداد

  :رئيس آنها كعب او را مورد خطاب قرار داده گفت 
ها تو و قومت را كمك  ها و گرفتاري داني كه ما در همة جنگ تو خود مي! اي ابولبابه

 �چه پيامبرداني كه ما هر  كني، آيا تو صالح مي  اآلن وضع ما را مشاهده مي.1ايم كرده
  حكم كند بپذيريم؟

آري، و با : بار آنان منقلب شده بود در پاسخ گفت  ابولبابه كه با ديدن وضع رقّت
 هم، سرهاي شما قطع �حتي با قبول حكم پيامبر: دست خود به گلويش اشاره كرد كه 

  .خواهد شد
 �امبرو بدين وسيله ابولبابه خيانت بزرگي را مرتكب شد كه آنها را از تصميم پي

  .آگاه ساخت
  .2 رساند�خداوند به وسيلة جبرئيل خبر خيانت ابولبابه را به پيامبر

_____________ 
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به خدا و پيامبر خيانت ]  با فاش كردنِ اسرار و جاسوسى براى دشمن! [اى اهل ايمان«: يعني  

خيانت، عملى بسيار [دانيد  هاى ميان خود هم خيانت نورزيد، در حالى كه مى نكنيد، و به امانت

  .»]زشت است
اين آيه در مورد ابولبابه در : كند كه   نقل مي�البيان از قول امام باقر و امام صادق مرحوم طبرسي در مجمع

 و 271، ص 1قمي، ج اهيم تفسير علي بن ابر. 290، ص 5البيان، ج  مجمع. قريظه نازل شده است  بنيةغزو

 .394، ص 7حكام القرآن، ج الجامع أل
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دانست چه اشتباه بزرگي مرتكب شده، از همان لحظة اول  ابولبابه هم كه خودش مي
در . سراسر وجودش فرياد ندامت و پشيماني بود. دچار دلهره و اضطراب عجيبي شد

اده بود و موهاي صورتش با اشك ديدگانش خيس شده و حالي كه لرزه بر اندامش افت
  .، بدون خداحافظي و با شتاب قلعه را ترك كرد1چكيد محاسنش ميقطرات اشك از 
  :شكن هر چه او را صدا زدند كه  يهوديان پيمان

  !روي؟ به كجا مي! ابولبابه تو را چه شد؟
  :داد، پاسخ داد  طور كه به راهش ادامه مي او همان
  .دا و هم به رسول او خيانت كردمهم به خ

كردند تا از نتيجة مذاكرات  شماري مي در بيرون قلعه مردم در انتظار برگشت او لحظه
آگاه شوند، اما او راهي مخفي را از پشت قلعه برگزيد و يكسره خود را به مسجد 

 2خلهاي چوبي مسجد كه از ساقة ن  رسانيده و با طناب خود را به يكي از ستون�پيامبر
روم تا اين كه يا بميرم و يا  بود بست؛ و سوگند ياد كرد كه هرگز از اين مكان بيرون نمي

  .ام به وسيلة پروردگار پذيرفته شود توبه
همچنين با خود عهد كرد كه تا زنده است به محلي كه در آن اين گناه را مرتكب 

  .شده قدم نگذارد
  : فرمود � رسيد، پيامبر�برچون مدتي گذشت و خبر ندامت ابولبابه به پيام

نمودم،  كرد، من از خداوند براي او طلب آمرزش مي آمد و توبه مي اگر او پيش من مي
  .اما او چون خود به اين كار اقدام كرده، بايد در انتظار رحمت حضرت حق باشد

_____________ 

 .152، ص 2، ج المواهب اللدنية شرح -1

  .248، ص 2 سيرة ابن هشام، ج -2
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 ابولبابه با تحمل گرسنگي و تشنگي در گرماي شديد به سر 1روز مدت شش شبانه
ها اوقات نماز براي وضو ساختن و كارهاي ضروري گاهي همسرش و گاهي برد و تن مي

  .بستند كردند و دوباره مي دخترش بندها را از دست و پاي او باز مي
  .2 ابالغ كرد�تا اين كه سحرگاهان، جبرئيل خبر پذيرش توبة ابولبابه را به پيامبر

 تبسم بر لب دارند، سبب �سلمه ديد پيامبر ام. سلمه بود  آن شب در منزل ام�پيامبر
  .را سؤال كرد

  .توبة ابولبابه پذيرفته شده:  در پاسخ فرمودند �پيامبر
  . اجازه خواست تا ابولبابه را باخبر سازد�سلمه از پيامبر ام

  . موافقت نمود�پيامبر
سلمه در ميان درگاه درب خانه كه به مسجد راه داشت ايستاد و به ابولبابه بشارت  ام

  .ات پذيرفته شد هداد كه توب

_____________ 
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رود كه  و گروهى ديگر، به گناهان خود اعتراف كردند و كار خوب و بد را به هم آميختند اميد مى: [يعني  

  !].خداوند توبه آنها را بپذيرد به يقين، خداوند آمرزنده و مهربان است
رين اختالف است كه آيا در مورد كساني است كه از شركت در جنگ تبوك در مورد شأن نزول اين آيه بين مفس

  .قريظه است سرباز زدند، كه از جمله آنان ابولبابه بود، و يا اين كه در خصوص ابولبابه و غزوة بني

اين آيه در مورد : كند كه   نقل مي�مرحوم شيخ طوسي در تفسير تبيان ضمن نقل اقوال روايتي را از امام باقر

  .قريظه است ابولبابه در جريان غزوة بني

 .242 و 241، ص 8حكام القرآن، ج  و الجامع أل290، ص 5ير تبيان، ج تفس
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داران بيداردل كه در اطراف مسجد مشغول نيايش و راز  با شنيدن اين خبر، شب زنده
  .از دست و پاي ابولبابه باز كنندو نياز با معبود خود بودند، هجوم بردند كه بندها را 

 مرا از اين بند رهايي �گذارم، تا اين كه پيامبر ابولبابه سوگند ياد كرد كه هرگز نمي
  .هدد

 حال و هواي ديگري داشت، گويي در و ديوار مسجد فرياد �آن شب، مسجد پيامبر
نمازگزاران از شنيدن اين خبر به . تسبيح و تقديس پروردگار رؤوف و مهربان را داشتند
  .اختيار از ديدگانشان جاري بود وجد آمده، از خود بي خود شده بودند، اشك شوق بي

اي بود كه در  اين انديشه. پنداشتند ول رحمت حق ميهمه چون ابولبابه خود را مشم
  .آن لحظات در ذهن يك يك آنها خلجان داشت

  .صداي ناله و انابة آنان در مسجد طنين افكنده بود
ابولبابه هم با اين كه گرسنگي و تشنگي رمق از جسم و جانش كشيده بود، گويي 

اي بر لب  ي در دل و زمزمهشور. روحي تازه در كالبدش دميده شده، منقلب شده بود
سوخت و بر جمعي كه اطرافش  او چون شمع، در وزش نسيم رحمت الهي مي. داشت

  .بخشيد حلقه زده بودند، روشني مي
  . بگزارند�كردند كه نماز صبح را با پيامبر اصحاب، كم كم خود را آماده مي
  :ناگاه فردي از ميان جمع فرياد زد 

  ! آمد�پيامبر!  آمد�پيامبر
  . به مسجد، شور و هيجان اصحاب به اوج رسيد�ا ورود پيامبرب

  . به طرف ابولبابه پيش آمدآرام  در ميان انبوه مردم، آرام�پيامبر
  .تمام سرها به سوي ابولبابه چرخيد

  .ديدگان مشتاق به چهرة ابولبابه دوخته شده بود
  .كشيدند تا بهتر ببينند ها قد مي ها برخاستند، و ايستاده نشسته
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  . رو به روي ابولبابه ايستاد�پيامبر
  .ها حبس كرد ها را در سينه اي نفس هيبت و شكوه اين منظره براي لحظه

ريزان، از شرم سرش را خم كرد و  او اشك. دل در سينة ابولبابه به طپش درآمده بود
  . تالقي نكند�كوشيد نگاهش با نگاه پيامبر

  . گره را از طناب گشود�دستان مبارك پيامبر
  .فرياد تكبير از هر سوي مسجد به آسمان برخاست

هايش را  ابولبابه با دستان باز شده، صورت خود را گرفته بود و در حالي كه اشك
  ...اش را بگيرد هق گريه كرد سعي داشت جلوي هق پاك مي

ها را براي هميشه در دل  ترين خاطره يكي از به يادماندني» مسجدالنبي«سان  و بدين
  1.ت كردخود ثب

■  

_____________ 
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  طالب جعفربن ابي
  

، براي �رشد اسالم و افزايش ياران پيامبر. كرد مكه روزهاي سختي را سپري مي
به همين خاطر روز به روز آزار و اذيت آنان . كفار عنود و لجوج قريش قابل تحمل نبود

 �در چنين شرايط سختي، پيامبر. كرد تر مي بيشتر شده، ميدان را بر تازه مسلمانان تنگ
 تعدادي از مسلمانان را به سرپرستي جعفر به 1با اذن هجرتتدبيري تازه انديشيد و 

  .2سوي حبشه روانه كرد
د و از گسترش اسالم و يپيچ خورده به خود مي قريش كه همچون ماري زخم

جا كوتاه شده بود، از اين شگرد تازه، سخت  كشيد و دستش از همه طرفدارانش رنج مي
آنها تصميم گرفتند حتي در خارج از مكه هم، عرصه . انتقام برآمدعصباني شده درصدد 

به همين خاطر سران كفر با اعزام نمايندگاني به دربار . را بر مسلمانان تنگ كنند
پادشاه حبشه در صدد كارشكني برآمدند و تالش بسياري را به كار گرفتند تا ) نجاشي(

  .نندبراي مسلمانان تازه هجرت كرده مزاحمت ايجاد ك
□  

پادشاه و قسيسين مسيحي با . آن روز تاالر قصر نجاشي، رنگ و بوي ديگري داشت
هاي مخصوص در يك طرف و نمايندگان كفار قريش در طرف ديگر، همه در  لباس

  .انتظار ورود ميهمانان مسلماني بودند كه تازه به حبشه هجرت كرده بودند

_____________ 

 .95-69، صص 2، سهيلي، ج الروض األنف:  نك -1

 نفر از هر 10بود، به تعداد » عثمان بن مظعون« اولين هجرت مسلمانان به حبشه، با سرپرستي صحابي بزرگ -2

. رسيد  نفر مي83بود كه تعدادشان روي هم در حبشه به » جعفر«قبيله يك نفر، و دومين هجرت به سرپرستي 

 .، چاپ مصر، مصطفي البابي344، ص 1 سيرة ابن هشام ج
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ن حاضران را نسبت به مسلمانان بدبين نمايندگان قريش از قبل با تبليغات سوء، اذها
  .كرده و از پادشاه خواسته بودند كه مسلمانان تازه وارد را از سرزمين خود بيرون كنند

پادشاه دورانديش، پيك خود را جهت دعوت مسلمانان و تحقيق از كار آنان به 
  .دنبالشان فرستاد

ال و هواي با ورود مسلمانان به جلسه، سكوت در هم شكسته شد و مجلس ح
  .ديگري پيدا كرد

مسلمانان، در حالي كه جعفر پيشاپيش آنان در حركت بود، با سكينه و وقار وارد 
با ديدن نمايندگان قريش در دربار پادشاه، همراهان جعفر يّكه خورده، . مجلس شدند

مضطرب شدند؛ زيرا آنها به طور ناگهاني دعوت شده و از قبل هيچ تداركي براي چنين 
 نديده بودند، اما جعفر با ديدن نمايندگان قريش همراهان خود را دلداري داده و مجلسي

  .ام پاسخ الزم را خواهم داد  آموخته�اميدوار كرد كه با تعليماتي كه از پيامبر
هنگامي كه مجلس حالت رسمي به خود گرفت، پادشاه حبشه رو كرد به مسلمانان و 

  :گفت 
ايد كه نه با آيين ما  دست كشيده و كيشي را پذيرفتهچر از آيين پدران و اجداد خود 

  !مطابقت دارد و نه با آيين اجداد خودتان؟
  :جعفر در پاسخ اظهار داشت 

. پرستيديم بت مي !ما مردمي نادان بوديم كه از هيچ كار زشتي پروا نداشتيم! پادشاها
. كرديم وندي ميقطع رحم و خويشا. داديم اعمال قبيح انجام مي. خورديم مردار را مي

كرد، تا اين كه  شمرديم، قوي حق ضعيف را پايمال مي حقوق ديگران را محترم نمي
شناسيم و هم صداقت و  بِ او را ميا پيامبري را برانگيخت كه هم نَسخداوند در بين م

  .ايم راستي و امانت و عفاف او را تجربه كرده
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از آنچه غير اوست و پدران ما او ما را دعوت كرد كه تنها خدا را پرستش كنيم و 
  .ها، دست بشوييم ها و سنگ اند، چون بت پرستيده مي

او ما را به معروف راهنمايي كرد و از منكر بازداشت و به ما امر نمود كه راست 
وآمد داشته باشيم، به  بگوييم، اداي امانت كنيم، با خويشاوندان و نزديكان خود رفت

حق نريزيم، حق كسي را ضايع ننماييم و اگر را به نهمسايگان ظلم نكنيم، خون يكدي
مرتكب اعمال زشت نشويم، مال يتيم را نخوريم و به زنان عفيف نسبت ناروا ندهيم و 

او از ما خواست كه تنها خداي واحد را بپرستيم و . از آنچه زشتي است ما را بازداشت
بگيريم، زكات بپردازيم و نماز بخوانيم، روزه . كسي را در عبادت شريك او قرار ندهيم

ما هم از صميم جان حرف او را پذيرفتيم و . آنچه از كارهاي پسنديده است انجام دهيم
از . گويد حق است ديم آنچه او ميبه او ايمان آورديم و از او پيروي كرديم، زيرا فهمي

ن ن پس قوم ما با ما دشمني كردند و ما را آزار نمودند و اصرار داشتند كه ما چوآ
گذشتگان بر آيين خود بمانيم، و چون ما نپذيرفتيم زندگي را سخت بر ما تنگ گرفته و 
به آزار ما پرداختند تا حدي كه مجبور به هجرت شديم و سرزمين شما را انتخاب 

  .كرديم به اين اميد كه بتوانيم با آرامش زندگي كنيم
 چيزي از آنچه بر پيغمبر آيا: سخنان جعفر كه به اين جا رسيد، پادشاه از او پرسيد 

  شما نازل شده به همراه داريد تا براي ما بخوانيد؟
  .آري: جعفر پاسخ داد 

  .براي ما بخوان: پادشاه گفت 
با شنيدن نام مريم و قداست او و . »مريم«جعفر شروع كرد به خواندن آياتي از سورة 

دشاه و قسيسين جاري هاي اشك بر گونة پا اختيار دانه تعريف خداوند از عصمت او، بي
  : همه منقلب شده بودند، پادشاه به نمايندگان قريش رو كرد و گفت هشد و در حالي ك
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  .1به خدا سوگند هرگز اينان را تسليم شما نخواهيم نمود
و بدين سان اولين جلسه با پيروزي مسلمانان پايان پذيرفت و نمايندگان كفار با 

تر مجلس را ترك  نجام شده، دست از پا كوتاهسرافكندگي و نوميدي از همة تدابير ا
  .كردند

□  
 فرموده بود، هم خُلقاً و هم خلقاً شبيه به �گونه كه پيامبر به راستي كه جعفر، همان

  .2او بود
 در مكه طنين �او از اولين روزهايي كه نداي حق پرستي از حلقوم نازنين پيامبر

 و تا 3 اسالم را پذيرفتعليبرادرش  بود و پس از �انداخت، جزء اولين ياران پيامبر
  . برنداشت�آخرين لحظه هم دست از ياري پيامبر

 همراه علي �در آغاز دعوت به اسالم روزي پدر بزرگوارش ابوطالب ديد پيامبر
بال چپ او را پر كن و تو هم نماز : ، به جعفر گفت   ايستاده�سمت راست پيامبر

  .4بگزار
  بهكرد كه داشت و از فقرا و مساكين نگهداري ميبه قدري جعفر عطوفت و مهرباني 

  .5مشهور شد» ابوالمساكين«
به مدينه  به جعفر عالقة زيادي داشت تا جايي كه وقتي جعفر از حبشه �پيامبر

 به قدري از ديدن او �پيامبر. برگشت، مسلمانان تازه از جنگ خيبر فارغ شده بودند

_____________ 

  . چاپ مصر، مصطفي البابي337-335، ص 1 ابن هشام، ج ة سير-1

 . چاپ دارالشعب341، ص 1، ج أسد الغابة -2

 . همان-3

 . همان-4

 .، چاپ قاهره، دار احياء الكتب العربية6 مقاتل الطالبيين، ص -5
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يان دو ديدة او را بوسيد و اين جملة خوشحال شد كه سخت او را در آغوش كشيد و م
  :مشهور را گفت 

  .1به آمدن جعفر يا به پيروزي خيبر: ترم  دانم به كدام خوشحال نمي
 �با ورود جعفر به مدينه، او را در جوار مسجد جاي داد و او همواره در كنار پيامبر

ه دستور بود تا اين كه در سال هشتم هجري پس از چند ماه اقامت در شهر مدينه ب
  .گرديد» موته« جنگ 2 به فرماندهي سپاه اسالم برگزيده شد و روانة�پيامبر

حارث بن  «�در سال هشتم هجري و به دنبال كشته شدن سفير پيامبر» موته«جنگ 
  .هاي مرزي شام بود اتفاق افتاد كه فرمانده سرزمين» شرحبيل«به دست » عمير

جاز، سفير خود را براي دعوت مردم  پس از برقراري امنيت در سرزمين ح�پيامبر
شام و فرمانرواي آن، به سوي آن منطقه گسيل داشت كه به صورت ناجوانمردانه به 

  .دست و پايش را بستند و او را كشتند» شرحبيل«وسيلة 
 و اصحاب متأثر شدند و براي تأديب �پيامبر. خبر مرگ اين سفير به مدينه رسيد

  .ه آن سو اعزام گرديدآنان، سپاه اسالم آماده شد و ب
جعفر كه . با لشكر دشمن مواجه گرديد و نبرد آغاز شد» موته«سپاه اسالم در 

وقتي حلقة محاصره بر او تنگ . فرمانده اول سپاه اسالم بود، در كمال شجاعت جنگيد
_____________ 

 .11 همان، ص -1

مصادر اهل سنت آمده اين است كه فرماندهي اول سپاه به زيدبن حارثه، بعد به هاي تاريخي و در   آنچه در كتاب-2

حسان بن « رواحه تعلق داشته، اما مدارك صحيح از جمله اشعاري كه عفر و در مرحله سوم به عبداهللا بنج

و آنها اند، شاهد اين مدعاست كه فرمانده اول جعفر بوده است،  در اين قضيه سروده» كعب بن مالك«و » ثابت

اي به ترتيب اصلي  ابن هشام در سيره خود اين اشعار را آورده است، اما هيچ اشاره. اند  شنيده�خود از پيامبر

  :در اين زمينه اين است » كعب بن مالك«كند؛ از جمله اشعار صريح  فرماندهان نمي

  ذ يهتدون بجعفر ولوائهإ
  

  ولقدام أولهم فنعم األ  
  

 .، چاپ مصر، مصطفي البابي386ص ، 4سيره ابن هشام، ج 
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شد از اسب پايين آمد و با ضربة شمشير، اسب خود را پي كرد تا هم قطع اميد از 
هاي پي در  باشد و هم ايجاد رعب و وحشت در دشمن؛ و با حملهاسباب عادي كرده 

  .پي و ضربان شمشير به دفاع از خود برجاست
پرچم را به دست چپ گرفت، دست . دست راست او به وسيلة دشمن قطع شد

چپش نيز قطع شد، پرچم را با دو بازو نگه داشت و سرانجام با بيش از هفتاد زخم به 
  .لقاء و رضوان حق شتافت

 وارد خانة جعفر شد و از �هنگامي كه خبر شهادت جعفر به مدينه رسيد، پيامبر
  فرزندان من كجايند؟: پرسيد » اسماء بنت عميس«همسرش 

 دستي به سرشان كشيد و در �پيامبر! عبداهللا، عون و محمد: اسماء آنها را صدا زد 
  :اسماء با تعجب پرسيد . آغوششان گرفت

  كني كه گويي يتيمند؟ ا را نوازش مي طوري آنه،خدا اي رسول
  : فرمود �و پيامبر

  داني كه جعفر شهيد شده؟ اسماء آيا نمي
  .با شنيدن اين سخن، صداي نالة اسماء بلند شد

دلداري داد و  در حالي كه قطرات اشك صورتش را خيس كرده بود، او را �پيامبر
  :فرمود 

ر بهشت دو بال هست از ياقوت خداوند به من خبر داد كه براي جعفر د! گريه نكن
  .قرمز

  .1و دستور داد براي آنها طعامي حاضر كنند، كه از آن پس اين كار سنت شد
  . مشهور و محل زيارت است1امروز قبر جعفر در موته

_____________ 

 .، چاپ انتشارات اسوه593، ص 1 سفينة البحار، ج -1
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  . سالگي به شهادت رسيد41جعفر در سن 
  .كرد  همواره از او به بزرگي ياد مي�پيامبر

 اهميت .2 وارد شده�فر از زبان پيامبراحاديث بسياري در شأن و فضيلت جع
ريخت و از  د او و حمزه اشك ميوجودي او به قدري زياد بود كه حضرت علي در نبو

  .3كرد  به بزرگي ياد ميآندو
  
  

                                                                                                                                                       

 .220، ص 5البلدان، ج  اي است در سرزمين بلقاء از سرحدات شام، معجم  موته نام قريه-1

 و شواهد 2 و 1ج . قم* ، ايران دبن سليمان، چاپ مجمع الثقافة اإلسالميةميرالمومنين، محممناقب اإلمام أ:  نك -2

 .2 و 1التنزيل، الحاكم الحسكاني، ج 

 .128-118، ص 4، ج  أعيان الشيعة-3
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  ابو ايوب انصاري
  

  .شهر مدينه يكپارچه شور و شوق و التهاب بود
و شبانه روز پنج مسلمانان براي ديدن رهبري كه قريب سه سال در انتظارش بودند 

  .كردند شماري مي داشتند، لحظه بار نام و يادش را گرامي مي
شهر يثرب كه بعدها . جوانان در اين بين از شور و شعف بيشتري برخوردار بودند

  . و يارانش باشد�كرد كه پذيراي پيامبر مدينه نام گرفت خود را آماده مي
مردم خود را آمادة . ر شهر پيچيد به حوالي يثرب، دهن به دهن د�خبر ورود پيامبر

  .استقبال كرده، به بيرون شهر هجوم بردند
با ديدن .  به بيرون شهر شتافتند�صبرانه براي ديدن پيامبر سيل جمعيت مشتاق بي

هر كسي شوري در سر و نوايي بر لب . وار دور وجودش حلقه زدند  پروانه�پيامبر
ناقة . اند يي همه گمشدة خود را يافتهاشك شوق از ديدگان جمع جاري بود، گو. داشت

كرد به  هر كسي سعي مي. درخشيد  چون نگيني در ميان موجِ جمعيت مي�حامل پيامبر
در مسير راه تا شهر يثرب هر كدام از بزرگان و سران . نحوي خود را به آن نزديك كند

 و همراهانش �كشيد و پيامبر  را گرفته به طرف قبيلة خود مي�قبايل، زمام ناقة پيامبر
بخش خطاب   با لبخندي رضايت�، اما وجود نازنين پيامبر1كرد را به ميهماني دعوت مي

او را رها كنيد، زيرا مأمور است، هرجا فرود آيد من همان جا منزل خواهم : فرمود  آنها ميبه 
  .گزيد

 و يارانش به مركز شهر نزديك �و بدين سان انبوه جمعيت، همراه با پيامبر
  .دشدن مي

_____________ 

 .238 و 237، ص 2، ج الروض األنف -1
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 كجا زانو خم خواهد كرد و اين افتخار �همه در انتظار بودند تا ببينند ناقة پيامبر
  .نصيب چه كسي خواهد شد كه ميزبان عزيزترين مخلوق خدا باشد

ناقه به زميني هموار رسيد كه از آن دو طفل يتيم بود و مردم در آن جا خرماهاي 
  .1كردند خود را خشك مي
  .كند همه منتظر بودند ببينند ناقه كجا را انتخاب مي. بودها حبس شده  نفس در سينه

آنها نيز خود را آماده كرده بودند تا افتخار . بزرگان و اشراف يثرب هم حضور داشتند
شتر قدري سر خود را چرخاند، به اطراف نگاهي كرد و .  نصيبشان شود�ميزباني پيامبر

ار بود نزديك شد و سرانجام در آهسته به خانة محقري كه در نزديكي اين زمين همو
زانو بر » ابوايوب انصاري« مرد يثرب يعني 2كمال ناباوري جلوي درب خانة فقيرترين

  .3زمين زد

_____________ 

 .226، ص 1شراف، ج  أنساب األ-1

، 6، ج عيان الشيعة به سازمان اوقاف و امور خيريه؛ أ چاپ انتشارات اسوه، وابسته193، ص 1 سفينة البحار، ج -2

، �در اين كار پيامبر: گويد  پس از نقل اين خبر مي» أعيان الشيعة« سيدمحسن امين در كتاب مرحوم. 384ص 

  :هايي نهفته بود از جمله  اسرار و حكمت

  .قطع طمع ثروتمندان در اين كه ممكن است پيامبر به آنها تمايل پيدا كند و نه به فقرا* 

  .ا قيمتي ندارد روشن كرد كه مال و ثروت در نزد خد�اين عمل پيامبر* 

  .دلداري فقرا در اين كار نهفته بود* 

  .اندوزي در دنيا بود اين روش يك نوع تشويق به زهد و پرهيز از مال* 

آموخت كه بيشتر تواضع كنند و فقير را به خاطر فقرش تحقير نكنند و ثروتمند   به مردم مي�اين عمل پيامبر* 

  .را به خاطر ثروتش احترام ننمايند

 .تر شكستن نفس و برخالف اميال نفساني حركت كردن در اين كار نهفته بود همه مهمو از * 

 .284، ص 6، ج  أعيان الشيعة-3
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او كه از فرط خوشحالي در پوست خود . كرد با همسرش تنها زندگي مي» ابو ايوب«
 كه با گرمي از  در حالي� پيامبر.1 را به داخل خانه برد�صبرانه بار پيامبر گنجيد بي نمي

  .كرد، وارد خانة محقر ابوايوب شد مردم يثرب تشكر مي
ثروتمندان . ها و محاسبات همه در هم فرو ريخت و بدين سان يكباره پيش فرض

فقرا هم دريافتند كه عزيزترين خلق  به مال دنيا اعتنايي ندارد، و �فهميدند كه پيامبر
  .ينخدا در كنار آنهاست و چه ثروتي باالتر از ا

 و از همان جا با خريدن آن .2 در خانة ابوايوب سكونت داشت�مدت يك ماه پيامبر
ترين كانون توحيد را با همكاري  زمين هموار از دو طفل يتيم، نخستين مسجد و بزرگ

  .3مسلمانان بنا نمود
 و امروز ديگر تنها ،تغيير يافت»  النبيينةمد« به يثرب نام آن به �پس از ورود پيامبر

  . مدينه مشهور استبه
 اتاق پايين �پيامبر. اي بر باالي آن خانة ابوايوب شامل يك اتاق تحتاني بود و غرفه

  .را براي سكونت برگزيده بود
پدر و مادرم به فداي ! ل خدا اي رسو:  عرض كردم �به پيامبر: گويد  ابوايوب مي

  .ريف ببريدشما، زشت است كه ما باالي سر شما باشيم، شما به غرفة باال تش
  .كنند تر است چون مردم مراجعه مي پايين براي من راحت:  در پاسخ فرمود �پيامبر

_____________ 

 .238، ص 2، ج الروض األنف -1

 چه مدت � در اين كه پيامبر. ، چاپ مؤسسة الرساله ـ بيروت17، ص 8سماء الرجال، ج  تهذيب الكمال في أ-2

أنساب : نگاه كنيد به . اند ه ذكر كرده ما7برخي از مصادر تا قريب .  اختالف استدر منزل ابوايوب اقامت داشت،

 .، چاپ دارالمعارف267، ص 1شراف، ج األ

 .238، ص 2، ج الروض األنف -3
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من و همسرم از ترس اين كه مبادا . روزي ظرف آب ما ريخت: گويد  ابوايوب مي
 بريزد، تنها پارچة قطيفه مانندي را كه داشتيم برداشته به دنبال آب �آب روي سر پيامبر
  .1ع كرديمشتافتيم و آن را جم

 � را پيدا كرده بود، امين و وفادار در كنار پيامبر�ابوايوب كه افتخار ميزباني پيامبر
 بود و در �ترين شرايط در كنار پيامبر او در سخت. به ياري اسالم همت گماشت

  .گسترش اسالم اهتمامي بسيار داشت
نون معنويت  در قلب مدينه نخستين پايگاه وحدت را كه كا�پس از اين كه پيامبر

تعدادي از آنها منافقانه اسالم اختيار . اي زدند بود بنا نمود، احبار يهود دست به حيله
  .2آمدند تا از اخبار و اسرار مسلمين آگاه شوند  هم مي گرد�كرده در مسجد پيامبر

 به استهزا و تمسخر مسلمانان نيز �آنها گذشته از جاسوسي در مسجد پيامبر
  .3پرداختند مي

اي از آنها دور هم حلقه زده سرها را   هنگام ورود به مسجد ديد عده�  پيامبرروزي
 با ديدن اين �پيامبر. گويند الي هم فرو برده و آهسته و در گوشي با يكديگر سخن مي

  .4صحنه دستور داد به سرعت مسجد را ترك كنند
ت و ابوايوب با شنيدن اين سخنان از جا برخاست و پاي يكي از آنها را گرف

هاي آن مرد يهودي به ظاهر مسلمان  كشان او را از مسجد بيرون انداخت و به گفته كشان
سپس برگشت پيراهن يكي ديگر از آنها را گرفت و . كرد، اعتنايي نكرد كه التماس مي

_____________ 

 .توان شدت فقر و نداري ابوايوب را فهميد از نقل اين داستان مي. 239 همان، ص -1

 .، بيروت ـ لبنانة المكتبة العلميچاپ. 528 و 527، ص 2 ابن هشام، ج ة سير-2
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 . همان-4
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سيلي محكمي به صورتش زد و او را هم با طرز خفت باري از مسجد بيرون انداخت و 
  .1اي بازگرد ي كه آمدهاز جاي: خطاب به او گفت 

هاي  او از چهره. ابوايوب، يكي از صحابة بزرگ و از سابقين در اسالم است
درخشاني است كه در اوج شرك و كفر مردم شبه جزيره، از مدينه همراه با تعدادي از 

 در بيعت عقبه شركت »منى«م حج به مكه رفته و در سرزمين دوستان خود در موس
  .2مان وفاداري بست پي� جست و با پيامبر

او در . و راستي هم كه چه زيبا به اين پيمان وفادار ماند و مردانه عمل نمود
. هاي او حضوري فعال داشت  ماند و در كلية جنگ� ترين شرايط، در كنار پيامبر سخت

  .3ها شركت نمود هايي چون بدر، احد، خندق و در همة درگيري در جنگ
ين مدينه، در مسجدالنبي مكاني را به خود اختصاص عبداهللا بن ابي، سردستة منافق

  .گفت ايستاد و براي مردم سخن مي داده بود كه هر جمعه در آن جا مي
هنگامي كه پيامبر از جنگ احد برگشت و در اولين جمعه بر منبر نشست، ناگاه 

ه در اين عبداهللا ابن اُبي از جا برخاست تا در تأييد پيامبر آغاز سخن كند؛ اما از آن جا ك
جنگ شركت نكرده بود، بلكه سيصد نفر از رزمندگان اسالم را هم با وسوسه از بين راه 

اما . بنشين! اي دشمن خدا: برگردانده بود، يكباره همه بر او اعتراض كردند و گفتند 
ابوايوب پا را از اين فراتر گذاشت و براي ادب كردنش از جا برخاست، ريش او را 

تو اهليت اين مقام را نداري، و با خواري :  و خطاب به او گفت محكم در دست گرفت
  .4او را از مسجد بيرون كرد

_____________ 

 . همان-1

 .66، ص 8 تهذيب الكمال، ج -2

 .484، ص 3 الطبقات الكبري، ج -3

 .368، ص 1 مغازي واقدي، ج -4
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 پس از ورود به مدينه، بين ابوايوب و مصعب بن عمير عقد اخوت برقرار � پيامبر
  .1نمود

صفيه، كه . مسلمانان وقتي از جنگ خيبر فارغ شدند، هر كدام از غنايم سهمي داشتند
 قرار �هرش در اين جنگ به قتل رسيده بودند، جزء سهم غنايم پيامبرهم پدر و هم شو

شبي كه او در چادر . او كسي را نداشت و پيامبر بعداً او را به همسري برگزيد. گرفت
 �برد ابوايوب تا صبح با شمشير آماده در اطراف چادر پيامبر  به سر مي�پيامبر

 بيرون آمد و ابوايوب را با آن حال  صبحگاهان كه از چادر�پيامبر. داد پاسداري مي
  !دهي؟ ابوايوب چرا پاسداري مي: ديد، با تعجب از او پرسيد 

چون اين زن تازه مسلمان شده و پدر و شوهر و ! اي پيامبر خدا: او در پاسخ گفت 
  .اند، ترسيدم به شما آسيبي برساند اقوامش در جنگ كشته شده

  .2عا كرد با شنيدن اين سخنان براي او د�پيامبر
و بدين سان ابوايوب عمر پربركت خود را در راه گسترش اسالم صرف نمود و 

 هجري در يكي از 52 يا 51همواره از حق جانبداري كرد و سرانجام در سال 
هايي كه در ناحية قسطنطنية روم بين مسلمانان و روميان رخ داد، جان به  جنگ
  .آفرين تسليم كرد و در همان جا مدفون گشت جان

■  

_____________ 

 .405، ص 2، ج ءعالم النبال سير أ-1

 .355 و 354، ص 3 ابن هشام، ج ة سير-2
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  1خزيمه بن ثابت
  

 كه 2بين مسجد پيامبر و بازار مدينه، ميدان گسترده و مسطحي بود پوشيده از سنگ
اري تبديل شده  به باز�اين محل در زمان پيامبر. شد ها نماز گزارده مي در آن جا بر مرده

  .3 پنير و روغنبود براي فروش شير،
 اين بازار آورده بود تا بفروشد كه اش را به  اسب مورد عالقه4نشين روزي عربي باديه

پرداخت بهاي آن به منزل رفت  اسب را ديد و آن را از صاحبش خريد و براي �پيامبر
  .تا پول بياورد

اي از منافقين حسادت ورزيده، درصدد كارشكني برآمدند و عزم  در اين هنگام عده
احب اسب را دوره كرده، ، ص� آنها در غياب پيامبر. آن داشتند كه معامله را بر هم زنند

  .خدا انكار كند خواستند كه اصل معامله را با رسول انگيز از او مي هاي وسوسه با حرف
اسب را به چند فروختي؟ و وقتي از قيمت آن آگاهي يافتند، : ابتدا از او پرسيدند 

  !اين اسب بيش از اينها ارزش دارد: همه با هم گفتند 
صاحب اسب پيشنهاد داد و بعضي بر بعض ديگر در هر كدام از آنها بهايي را به 

  .بردند خريدن اسب سبقت جسته، مرتب قيمت را باال مي
كم كم طمع در . نشين با ديدن اين صحنه بر سر دو راهي قرار گرفته بود مرد باديه

ميل نبود كه معامله را انكار كند، اما همچنان متحير و در پي چاره  دلش ريشه دواند و بي
. نافقين با اصرار و لجاجت در انتظار جواب مثبت او بودند تا كار را يكسره كنندم. بود

_____________ 
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در همين . آنان براي اين كار سرانجام باالترين قيمت را به مرد اعرابي پيشنهاد كردند
نشين پرداخت،   هم از راه رسيد و پول اسب را به طور كامل به مرد باديه� هنگام پيامبر

  .ودداري كرداما او از قبول پول خ
  !مگر تو اين اسب را به من نفروختي؟:  با تعجب پرسيد �پيامبر

  !ام به خدا قسم، من آن را به تو نفروخته: او در كمال پررويي سوگند ياد كرد كه 
  .ام چرا، من اين اسب را از تو خريده:  با خونسردي تمام فرمود � پيامبر

 زده  كم دور آن دو، حلقه  و مردم كم و آن مرد ادامه پيدا كرد�بگومگو بين پيامبر
  .جمع شدند

ديد  نشين كه طمع مال دنيا فريبش داده بود و خود را عاجز از پاسخ مي مرد باديه
  .ام گويي شاهدي بياور كه من اين اسب را به تو فروخته اگر راست مي: فرياد زد 

حنه بودند و از گر ص ديدند، با خوشحالي تمام نظاره منافقين هم كه خود را موفق مي
گويد كه تو از او شاهد   مگر پيامبر دروغ مي:ميان آن همه، حتي يك نفر هم نپرسيد

  خواهي؟ مي
تا جايي كه سخنان .  جلو آمداگهان خزيمه بن ثابت از راه رسيد،در اين گيرودار، ن

  :ويد گ نشين مي او ديد كه مرد باديه. شنيد، و از ماجرا باخبر شد پيامبر و مرد عرب را مي
گويي شاهدي بياور كه من اين اسب را به   اگر راست مي،حرف همان است كه گفتيم

  .ام تو فروخته
شكافت  ا ميخزيمه با شنيدن اين سخن، در حالي كه با دو دست خويش جمعيت ر

  :د اعرابي رساند و سينه در سينة او ايستاد و گفت خود را به مر. جلو آمد
  .اي سب را به پيامبر فروختهدهم كه تو اين ا من شهادت مي

  .ها حبس گرديد ها در سينه ها متوجه او شد و نفس همة نگاه
 نيز به خزيمه خيره شد، و پس از مكث كوتاهي، در كمال تعجب و � نگاه پيامبر

  :ناباوري از خزيمه پرسيد 
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  در حالي كه هنگام معاملة ما اين جا نبودي؟ دهي چگونه شهادت مي
ام، چگونه  من تو را به خبردادن از آسمان تصديق كرده! خدا ل اي رسو: خزيمه گفت 
  !گويي تصديق نكنم؟ به آنچه خود مي

  :با شنيدن اين سخنان، پيامبر رو به جمع كرد و فرمود 
از امروز هركس خزيمه به نفع او يا برعليه او شهادت دهد، شهادتش برابر ! اي مردم

  .1با دو شهادت است
  .لقب گرفت» ذوالشهادتين« تاريخ اسالم و بدين سان، خزيمه در

ستارگان درخشاني بود كه آغوش گرم خود خزيمه از پيشتازان به اسالم و از جملة 
 و يارانش در مدينه گشود و در شمار بهترين انصار مدينه �را براي پذيرايي از پيامبر

  .2قرار گرفت
سالم، مانع از آن بود كه روحية بلند و طبع منيع او، حتي در ايام جاهليت و قبل از ا

  .3هاي درخشان و پيشگام بود ها از چهره د و لذا در شكستن بتبت بپرست
هاي حياتش، دست از ياري دين خدا بر  از آغاز پذيرش اسالم تا آخرين لحظه

 برادران مسلمانش خطرها را  و در كنار�ترين شرايط، همراه پيامبر نداشت و در سخت
ها از جمله  اب سيره و تاريخ، حضور او را در همة جنگاصح.  خود مي خريدبه جان

  .4اند ثبت نموده... بدر، احد، موته، فتح و 

_____________ 

اما آنچه در منابع و مصادر . هاي شيعه و سني آمده است در كتاب اصل اين ماجرا از مسلمات تاريخي است كه -1

شيخ مفيد، . اي به كارشكني منافقين در آن نشده است اهل سنت آمده، صدر و ذيلش ناسازگار است و هيچ اشاره

 .380-378، ص 4؛ طبقات كبري، ج 401-400، ص 7، فروع كافي، ج 64االختصاص، ص 

 .دار احياء التراث العربي، چاپ 425، ص 1، ج ةصاب اإل-2

 .ة الرسالة، چاپ مؤسس244، ص 8سماء الرجال، ج  تهذيب الكال في أ-3

 .، چاپ دارالشعب133، ص 2سدالغابة، ج أ، چاپ نهضت مصر؛ 448، ص 2 استيعاب، ج -4
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اي  خزيمه از اندك كساني بود كه قبيلة اوس، در مباهات و افتخارات قومي و قبيله
  .1كردند خود با خزرج، از او به بزرگي ياد مي

 تمام آغاز و در زمان خليفة سوم  با اهتمامكريم از زمان خليفة اول آوري قرآن جمع
در قرآن دو : همچنان دنبال شد و با فراخوان آن، روزي خزيمه بن ثابت اظهار داشت 

خودم از : كدام آيات؟ در پاسخ گفت : ايد، پرسيدند  آيه است كه آن را فراموش كرده
  :ام   شنيده�پيامبر

� ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 öö ööΝΝΝΝ àà àà2222 uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ ÑÑ ÑÑ^̂̂̂θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& îî îî““““ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ•••• tt ttãããã ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã $$$$ tt ttΒΒΒΒ óó óóΟΟΟΟ šš ššGGGG ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ tt ttãããã ëë ëëÈÈÈÈƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� yy yymmmm 

ΝΝΝΝ àà àà6666 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ šš šš ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÔÔ ÔÔ∃∃∃∃ρρρρ ââ ââ uu uu‘‘‘‘ ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏmmmm §§   2)128 / توبه(  �  ‘‘‘‘§§

دادند تا مورد قبول  با اين كه بايد حداقل دو نفر به وجود اين آيه در قرآن شهادت مي
 در مورد خزيمه، اين شهادت از او پذيرفته شد �واقع شود، اما به خاطر فرمايش پيامر

  .3و آيه در قرآن درج گرديدو آن د
■  

_____________ 

 .، چاپ دارالفكر دمشق47، ص 8 مختصر تاريخ دمشق، ج -1

 .46 همان، ص -2

كرديم يك آيه  زماني كه قرآن را جع و ثبت مي: گفت  از زيدبن ثابت نقل شده كه مي در همين زمينه خبر ديگري -3

  : را كه خودم از پيامبر شنيده بودم، گم شده بود و آن را نزد خزيمه يافتيم 

� zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ×× ××ΑΑΑΑ%%%% yy yy`̀̀̀ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ (( ((####θθθθ èè èè%%%% yy yy‰‰‰‰ || ||¹¹¹¹ $$$$ tt ttΒΒΒΒ (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ yy yyγγγγ≈≈≈≈ tt ttãããã ©© ©©!!!! $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã �  )23 / احزاب( 
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  1بالل
  

هاي  انفاق. به من بگو ببينم! بالل: از او پرسيدم .  ديدم2روزي بالل را در شهر حلب
  پيامبر چگونه بود؟

 داشته باشد، مگر اين كه مرا در انجام آن مأمور �انفاقي نبود پيامبر: بالل گفت 
ه او از پيامبر چيزي بخواهد، پيامبر يافت، قبل از اين ك اگر برهنه و فقيري مي. كرد مي

داد، و اگر چيزي آماده نداشت به من  اگر چيزي آماده داشت كه به او بدهد، مي
  .بالل برو پولي قرض كن و برايش لباس و غذا تهيه كن: فرمود  مي

كردم و با آن، قدري غذا و لباس و ساير لوازم  رفتم مقداري پول قرض مي من هم مي
  .داديم پوشانديم و هم غذا مي م و آن شخص را با اين پول، هم ميكرد را تهيه مي

  : مدينه جلوي مرا گرفت كه 3روزي يكي از مشركين
خواهد  من فردي پولدارم، دلم مي: گفت . بگو: گفتم . من از تو تقاضايي دارم! بالل

 بيا هرگاه خواستي چيزي تهيه كني، به نزد من. از امروز به بعد فقط از من قرض بگيري
_____________ 

در مكه . اصل او حبشي است. حاب خوب پيامبر و از سابقين در پذيرفتن اسالم است بالل بن رباح، از اص-1

 ابوبكر او را خريد و آزاد ،هاي بسيار شد؛ تا سرانجام ها و شكنجه اسالم آورد و در پذيرفتن اسالم متحمل رنج

گ بدر، هنگامي در بيشتر جنگ هاي پيامبر شركت جست، و در جن.  در سفر و حضر بود� او مؤذن پيامبر. كرد

همان كافري كه به دست او بارها در مكه شكنجه شده بود افتاد، با فرياد، توجه » اميه بن خلف«كه چشم بالل به 

  .مسلمانان را به او جلب نمود و او را به قتل رساندند

ثر مرض بالل بعد از رحلت پيامبر حاضر نشد اذان بگويد، به شام هجرت نمود و در سن شصت و سه سالگي در ا

  .290، ص 4وبا، در سال بيستم هجري در گذشت، تهذيب الكمال، ج 

 .در شهر دمشق در كشور سوريه مشهور است» باب الصغير«مدفن او، در قبرستان 

 . حلب يكي از شهرهاي مهم سوريه است كه در شمال آن كشور قرار دارد-2

كردند و  ن در مدينه در كنار مسلمانان زندگي مي ظاهراً منظور از مشركين، افراد اهل كتابي است كه آن زما-3

 .دادند همواره مسلمانان را آزار مي
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چون پيشنهاد از طرف او بود، من هم پذيرفتم و از آن روز . تا پول در اختيارت بگذارم
گرفتم و  رفتم و از او پول قرض مي به بعد هر وقت نياز به پول داشتم به سراغ او مي
تا اين كه يك روز وضو گرفته . كردم بدين وسيله حاجت نيازمندان را با آن برآورده مي

كردم كه به مسجد بروم و اذان بگويم، ناگهان آن مشرك را با  ماده ميبودم و خود را آ
آن مشرك تا چشمش به من . جمعي از دوستان تاجرش كه در حال عبور بودند ديدم

  :ادبانه فرياد زد  با لحني تند و بي. افتاد
  داني تا اول ماه چه قدر مانده؟  هيچ مي! حبشي... هي 

  .نده استدانم، خيلي نما آري مي: گفتم 
خواستم يادت بياورم كه بداني تا اول ماه چهار شب بيشتر نمانده، حواست : گفت 

  .جمع باشد كه حتماً سر ماه به سراغت خواهم آمد و طلبم را خواهم گرفت
من از سخنان آن مشرك بهتم زده بود و سخت متعجب شده بودم؛ او هم يكسره 

  :كرد كه  جسارت و بلندپروازي مي
و يا بزرگي خود تو قرض ) �پيامبر(ها را به خاطر بزرگي دوستت من اين پول

خواستم با اين كار، تو بندة من باشي تا مثل قبل از اسالم آوردنت تو را  ام، بلكه مي نداده
  !بفرستم گوسفندچراني

اعتنايي از آن  هرچه با خود فكر كردم چه پاسخي به او بدهم، ديدم بهتر است با بي
  .بگذرم

  .نها رفتند، و من هم به سوي مسجد روان شدم، اما بسيار ناراحتباالخره آ
گويي شهر مدينه روي . شدم هايش غافل نمي اي از فكر آن مشرك و حرف لحظه
نماز . اذان گفتم. كردند، به مسجد رسيدم افكار رنگارنگ رهايم نمي. چرخيد سرم مي

بر از مسجد به سوي منزل صبر كردم تا همه متفرق شدند و پيام. عشا را به جاي آوردم
پيامبر اجازه . داخل خانه شد؛ دنبالش روان شدم، اجازة ورود خواستم. حركت كرد

  .فرمودند
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پدر و مادرم ! خدا اي رسول: در كمال خضوع عرض كردم . داخل شده، سالم كردم
كنم، امروز  همان مشركي كه قبال به شما گفته بودم از او پول قرض مي. به فداي شما باد

در حال حاضر نه شما پولي داري و . گونه رفتار كرد من اينمرا در مسير مسجد ديد و با 
هاي مسلمانان سري  نه من، او هم كه بناي آبروريزي دارد، لطفاً اجازه دهيد به ميان محله

  . عنايتي كند تا بتوانيم بدهي خود را بپردازيمبزنم، بلكه خداوند
  .م خارج شد�راين سخنان بگفتم و از محضر پيامب

همه شام شب را گذاشته . پاسي از شب گذشته و شهر به طور كامل خلوت شده بود
  .ام روان شدم من هم به سوي خانه. و خوابيده بودند

شمشير و نيزه و كفشم را باالي سرم . حوصلةهيچ كاري را نداشتم. به خانه رسيدم
م را زير سر گذاشتم و به دستان. گذاشتم و طاق باز روي بام دراز كشيدم كه بخوابم

  .آسمان نيلگون خيره شدم
هرچه سعي كردم بخوابم، اما از فرط ناراحتي كار آن مشرك، خواب از چشمانم 

  .راستي شبي سخت و سنگين بود. ربوده شده بود
ديدم كه يكي . سرانجام سحرگاهان بلند شدم كه مهيا شوم براي رفتن به مسجد

  ...بالل، بالل : زند   ميآيد و صدا زنان به سويم مي نفس
  گويي؟ چه مي: صبرانه فرياد زدم  از باالي بام بي

  .خواهد زود بيا، كه پيامبر تو را مي: گفت 
به نزديك خانه . پوشيدم و به سرعت به طواف خانة پيامبر حركت كردمفوراً لباس 

ده، استراحت پيامبر رسيده بودم، كه ديدم چهار شتر پر از بار، كنار خانة پيامبر زانو ز
  .كنند مي

  .در زدم، اجازه خواستم، وارد شدم، سالم كردم
  .خداوند حاجت تو را برآورده كرد. بالل خوشحال باش:  با تبسم فرمود �پيامبر
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  .من هم حمد خداي به جا آوردم
  آيا آن چهار شتر را با بار بيرون خانه نديدي؟:  فرمود �پيامبر

  .اهللا چرا يا رسول: عرض كردم 
. هم بار شترها و هم خود آنها براي تو، بار آنها لباس و طعام است:  فرمود �مبرپيا

  .هايت را با آنها بپرداز  هديه كرده، بارها را برگير و قرض1آنها را يكي از بزرگان فدك
. بارشان را پياده كردماول . خوشحال از شنيدن اين خبر، با عجله به سراغ شترها رفتم

  .كم بستم و به سوي مسجد رفتم براي گفتن اذانبعد هم خودشان را مح
 آن جا بساط كردم .2پس از نماز رفتم به طرف بقيع. منتظر شدم تا پيامبر نماز گزارد

  :هايم گذاشتم و با صداي بلند فرياد زدم  و انگشتانم را درب گوش
 و يكسره مشغول فروختن اجناس و پرداخت. هر كه از پيامبر طلبي دارد فوراً بيايد

  .دادم ها جنس مي ها پول و به بعضي به بعضي. بدهي بودم
  .دو دينار اضافه آمد. همه طلب خود را گرفتند

  . تنها در مسجد نشسته بود� پيامبر. رفتم به مسجد
  چه كردي بالل؟: سالم كردم، پيامبر فرمود 

  .خداوند آنچه بر عهدة پيامبرش بود ادا نمود: عرض كردم 
  يزي هم اضافه آمد؟آيا چ: پيامبر فرمود 
  .دو دينار: عرض كردم 

خواهد اين دو دينار را هم به مستحق بدهي و مرا از وجود  دلم مي:  فرمود �پيامبر
  .آن راحت كني

_____________ 

هاي پربار است و بين مكه و مدينه قرار  اي است آباد و مشهور كه داراي آب فراوان و نخلستان نام قريه» فدك «-1

 . يا سه روز راه است2دارد، فاصله آن تا شهر مدينه 

قبر . هور شهر مدينه است، كه نزديك مسجدالنبي و در وسط شهر مدينه واقع شده استنام قبرستان مش» بقيع« -2

 .قدر پيامبر در آن جا قرار دارد مطهر چهار امام معصوم، فرزندان پيامبر، همسران او و بسياري از اصحاب گران
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  .روم، تا تو اين دو دينار را هم خرج كني  من از مسجد بيرون نميبالل
  . مسجد ماندپيامبر شب را در مسجد خوابيد و روز هم در. آن روز فقيري را نيافتم

  .اواخر روز دو سواره از دور پيدا شدند
. به استقبال آنها شتافتم، آنها را غذا و لباس دادم و نماز عشا را هم با پيامبر خواندم

  .پس از نماز، پيامبر مرا صدا زدند، خدمت رسيدم
  بالل چه كردي؟: فرمود 

 پيامبر خوشحال .، هم راحت كرد خداوند شما را از فكر آن دو دينار:عرض كردم 
نمردم و زنده سپاس خداوندي را كه : شد و تكبير گفت و حمد خداي به جا آورد كه 

  . به اهلش رسيدبودم تا اين دو دينار
  .كردم تا داخل خانه شد پيامبر به سوي خانه حركت كرد و من هم او را مشايعت مي

  .اش از من سؤال كردي آري برادر، اين بود چيزي كه درباره
  1!چنين بود انفاق پيامبراين 

■  

_____________ 

، بيروت، و البداية ةمي، چاپ دارالكتب العل350-348، ص 1ج / شرح اين ماجرا در كتاب دالئل النبوة بيهقي  -1

 . ذكر شده است55، ص 6ثير، ج النهايه، ابن كو
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  ها فهرست
   فهرست آيات◄

   فهرست نام اشخاص◄

  ها  فهرست نام مكان◄

   فهرست قبايل◄

   فهرست منابع◄

  فهرست آيات
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31.  
□  

   نام اشخاصفهرست
  111، 109، 29/ ابن ابي الحديد 

  119، 109/ ابن اثير 
  32، 24، 23/ ابن ام مكتوم 

  109/ ابن تيهان 
  64/ ابن حجر عسقالني 

  102/ ابن عماد حنبلي 
  88/ ابن هشام 
  18/ ابوالحكم 

  87/ ابوالمساكين 
  111، 109/ ابوالهيثم 
، 99، 98 ،97، 96، 95، 93/ ابوايوب 

100 ،101 ،102  
  113، 64/ ابوبكر 

  21، 20، 19، 18/ ابوجهل 
  72/ ابوحمزة ثمالي 

  100/ ابوذر 
  36، 27، 26، 22/ ابوسفيان 
  87/ ابوطالب 
  37، 32/ ابوعامر 
، 79، 78، 77، 76، 73، 23/ ابولبابه 

80 ،81  
  48، 47، 46، 45، 44، 43/ ابونائله 

  41/ ابو وداعه 
  65/ احمد بن حسين بيهقي 

  41/ رزم اخطب الخوا
  60/ اسامه بن زيد 

  89/ اسماء بنت عميس 
  100/ اسود 

  65/ اصحاب صفَّه 
  90/ الحاكم الحسكاني 

  79/ ام سلمه 
  113/ اميه بن خلف 

  90، 79، 77، 72/ باقر 
، 117، 116، 114، 113، 74/ بالل 
118 ،119  

  76/ بيعت عقبه 
  17/ ثويبه 
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  79، 77، 74، 61، 42/ جبرئيل 
  26/ جبير بن مطعم 

، 87، 86، 85، 84، 83، 17/ جعفر 
88 ،89 ،90 ،91  

  62/ جعفر مرتضي 
  37، 35، 34، 33، 31/ جميله 
، 68، 67، 66، 65، 64، 62/ جويبر 

69 ،70 ،71 ،72  
  50/ حارث 

  49/ حارث بن اوس 
  88/ حارث بن عمير 

  41/ حافظ موفق بن احمدالحنفي 
  88، 42، 41/ حسان 

  41/ حسان بن ثابت 
  114 / حسن

  114/ حسين 
  17/ حليمه 
، 22، 21، 20، 19، 18، 17/ حمزه 

23 ،24 ،26 ،27 ،28 ،29 ،37 ،64 ،
90 ،91  

، 36، 35، 34، 33، 32، 31/ حنظله 
37  

، 61، 60، 59، 58، 57، 53/ خبيب 
62  

  56/ خبيب بن عدي 
  40/ خديجه 
، 108، 107، 106، 105/ خزيمه 

109 ،110 ،111  
، 107، 105، 103/ خزيمه بن ثابت 

110 ،111  
  103/ َخْطمه 

  100/ خطيب بغدادي 
  37/ دكتر محمد حميداهللا 

  72، 70، 69، 68، 67، 66/ ذلفاء 
  111، 110، 109، 106/ ذوالشهادتين 

  43/ اهللا  رسول
  107، 100/ رضا 
  72، 71، 70، 69، 68، 67/ زياد 

  69، 67، 66/ زيادبن لبيد 
  57/ زيد 

  107/ زيد بن ثابت 
  88، 40/ د بن حارثه زي

  56/ زيدبن دثنه 
  41/ سبط ابن جوزي 

  90/ سدير 
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  43/ سعد 
  24/ سعدبن عباده 
  49، 43/ سعدبن معاذ 

  100/ سلمان 
  103/ سوادبن قيس المحاربي 

  83/ سهيلي 
  109، 108، 95، 91/ سيدمحسن امين 

  107/ سيدمهدي حسيني الجوردي 
  88/ شرحبيل 

  23/ شيبه 
  82، 79/ شيخ طوسي 

  106/ شيخ مفيد 
  108، 77/ صادق 

  110/ صبحي صالح 
  107/ صدوق 
  99/ صفوه 

  23/ طالوت 
  77/ طبرسي 
  64، 29/ عباس 

  14، 13/ عبدالقدوس 
  89/ عبداهللا 

  98، 31، 25، 24/ عبداهللا بن اُبي 

  25/ عبداهللا بن جبير 
  37، 27/ عبداهللا بن جحش 
  88/ عبداهللا بن رواحه 

  56/ طارق عبداهللا بن 
  23/ عبيده بن حارث 

  26، 23/ عتبه 
  101، 64/ عثمان 

  83/ عثمان بن مظعون 
  60/ عزي 
  29/ عقيل 
  100/ علقمه 
، 75، 64، 41، 40، 28، 26، 23/ علي 
87 ،90 ،91 ،100 ،101 ،102 ،108 ،

109 ،110 ،111  
  82، 77، 31/ علي بن ابراهيم قمي 

  111، 109، 101/ عمار 
  18/ عماره 
  64/ عمر 

  101/ عمرو عاص 
  89/ عون 

  117، 114، 65، 64، 28/ فاطمه 
  82/ قرطبي 
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  27، 23، 22/ قسطالني 
، 45، 44، 43، 42، 41، 40/ كعب 

46 ،47 ،48 ،49 ،51 ،77  
  76/ كعب بن اسد 

  40/ كعب بن اشرف 
  88/ كعب بن مالك 

  90/ كليني 
  60/ الت 
  58، 57/ ماويه 
  107، 100/ مأمون 

  21/  عمرو الجهني مجدي بن
  23/ مجلسي 
  89/ محمد 

  90/ محمد بن سليمان 
، 48، 43، 42، 39/ محمد بن مسلمه 

49  
  86/ مريم 

  63/ مسليمة كذاب 
  99، 43/ مصعب بن عمير 

  9/ مطهري 
  101/ معاويه 
  100/ مقداد 

  84/ نجاشي 

  26/ وحشي 
  23/ وليدبن عتيه 

  32/ هرقل 
  27، 26/ هند 

  54/  مدركه هون بن خزيمه بن
  18/ يعلي 

□  
  

  ها فهرست نام مكان
  22/ ابواء 
، 43، 39، 32، 31، 29، 27، 25/ احد 
49 ،53 ،59 ،62 ،64 ،66 ،76 ،98 ،

106  
  74، 73/ احزاب 
  63/ احساء 
  90/ ايران 

  113/ باب الصغير 
  21/ بحر احمر 

  63/ بحرين 
، 49، 43، 39، 26، 24، 23، 21/ بدر 
53 ،54 ،59 ،61 ،66، 76 ،98 ،106 ،

113  
  118، 49، 46، 29/ بقيع 
  103/ بالط 
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  90/ بلقاء 
  119، 97، 96، 64، 32، 31/ بيروت 
  79، 39/ تبوك 
  59/ تنعيم 

  25/ جبل رماه 
  32/ جحفه 

  63/ جزيره العرب 
  109، 108/ جمل 
  16/ جهنم 
  87، 85، 84، 83/ حبشه 
  88، 63/ حجاز 

  66/ حضرموت 
  113/ حلب 
  98، 73، 66، 43/ خندق 
  117، 99، 88/ خيبر 

  113/ دمشق 
  62، 55/ رجيع 
  32/ روم 

  63/ رياض 
  81/ ستون توبه 

  113/ سوريه 
  21/ سيف البحر 

  113، 90، 88، 40، 21/ شام 
  48/ شَرْج العجوز 

  18/ صفا 
  65/ صفَّه 

  110، 109، 108، 101، 100/ صفين 
  55/ طائف 
  57، 56/ ظهران 
  63/ عارض 
  102، 43/ عراق 

  63/ عربستان 
  54/ ن العسق
  98، 66/ عقبه 

  25/ عيَنين 
  41/ غديرخم 

  22/ غزوه األبواء 
  117/ فدك 
  87/ قاهره 

  102/ قسطنطنيه روم 
  90/ قم 

  19، 18/ كعبه 
  97/ لبنان 
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، 23، 22، 21، 16، 13، 10/ مدينه 
25 ،28 ،31 ،32 ،33 ،39 ،40 ،42 ،
43 ،46 ،47 ،48 ،49 ،53 ،54 ،55 ،
59 ،60 ،46 ،47 ،48 ،49 ،53 ،54 ،
55 ،59 ،60 ،63 ،64 ،66 ،70 ،73 ،
74 ،75 ،76 ،88 ،89 ،93 ،96 ،97 ،
98 ،99 ،100 ،102 ،103 ،106 ،

109 ،114 ،115 ،117 ،118  
  56/ مر 

  56/ مرظهران 
  59، 18/ مسجدالحرام 
، 101، 98، 81، 65، 64/ مسجدالنبي 

118  
  88، 87، 83، 37/ مصر 
، 41، 32، 28، 23، 22، 21، 10 / مكّه
54 ،55 ،56 ،57 ،59 ،62 ،66 ،83 ،
84 ،87 ،98 ،113 ،117  
  98/ منا 

  106، 90، 89، 88، 40/ موته 
  63/ نجد 

  101/ نهروان 
  96، 95، 94، 93/ يثرب 
  63/ يمامه 

  66، 63/ يمن 
  

  فهرست قبايل
، 103، 76، 53، 43، 39، 32/ اوس 
107  

  38/ بنوحنظله 
  67، 66/ بياضه بني 

  57/ بني جمح 
  22/ بني ضمره 

  57/ بني عبدمناف 
  82، 79، 77، 75، 74/ قريظه  بني

  55، 54/ بني لحيان 
  40/ بني نضير 
  91، 90/ بني هاشم 
  55/ بني هذَيل 

  107، 66، 31/ خزرج 
  40/ طي 

  54/ عَضل 
  106/ فتح 
  54/ قاره 

، 23، 22، 21، 20، 18، 17/ قريش 
26 ،32 ،36 ،40 ،41 ،53 ،54 ،56 ،
57 ،62 ،83 ،84 ،85 ،86  
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  55، 54/ هذيل 
  

  فهرست منابع
  51/ احكام اهل الذمه 

  107/ استيعاب 
، 43، 40، 39، 32، 27، 20/ اسدالغابه 

49 ،51 ،66 ،76 ،82 ،87 ،100 ،
103 ،107  

، 101، 95، 91، 90/ اعيان الشيعه 
108 ،109  

  106/ االختصاص 
، 103، 101/ صحابه االصابه في تمييز ال

106  
  119، 82، 51، 16/ البدايه و النهايه 

  102/ الثقات 
  79، 77/ الجامع الحكام القرآن 

، 83، 82، 75، 34، 32/ الروض االنف 
94،95 ،96  

، 55/ الصحيح من سيره النبي االعظم 
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