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مقدمه
ماه مبارک رمضان، ماه مهماني ويژه خداوند سبحان براي بندگان است؛ مهماني ای که همه بدان 
دعوت شده اند تا بر سر سفره گسترده نعمت هاي الهي نشسته و روح خود را بهره مند از برکات آن سازند. 
انسان در همه لحظه ها و ساعات عمر خود بهره مند از نعمت هاي بي پايان خداست، نعمت هاي مادي و 
معنوي که قابل شمارش نيستند و همه آن ها ما را به سمت شناخت و بندگي حق تعالي سوق مي دهند، 
برابر نعمت هاي فراوان و مداوم سرازير شده به سوي خود  انساني نمي تواند در  زيرا وجدان و فطرت 

بي تفاوت باشد و درصدد آشنايي با بخشنده نعمت ها نباشد و بعد از آشنايي سپاس گذاري نکند.

پس لحظه لحظه عمر انسان، مي تواند بهانه اي براي معرفت و شناخت بيشتر خداي مهربان باشد و 
هر شناخت و معرفتي، سببی براي کرنش و بندگي در برابر ذات بي نهايت او می باشد. دو بال معرفت 
و عبوديت، آدمي را تا سر منزل مقصود پرواز مي دهد و او را به کمال مطلوب مي رسانند؛ اما دريغ که 
هواهاي نفساني و وسوسه هاي شيطاني، رهزن راه انسان اند و او را از رسيدن به کمال باز مي دارند و پرواز 
او را به سوی مطلوب متوقف يا ُکند مي سازند و آدمي اگر نتواند حريف اين دشمنان قسم خورده شود، 
راه برايش ناهموار و رسيدن به کمال برايش دشوار مي گردد و اگر اين ناهمواري و دشواري ادامه يابد 
و طوالني گردد، چه بسا او در ادامه مسير از تالش منصرف و از دست يابي به مطلوب نااميد شود؛ اما 
خداوند متعال بندگان خود را فراموش نمي کند و آن ها را در کوران سختي ها تنها نمي گذارد و بارها در ايام 
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سال با فرستادن عنايت خاص خود برای بندگانش، آنان را غوطه ور در نسيم رحمت خود مي گرداند، تا 
آنان جاني تازه يافته و نارسايي و کمبودها را جبران کنند و با توان و اراده اي استوار راه کاميابي و سعادت 

ابدي را بپيمايند.

باب  خود،  خاص  عنايت  با  است  کرده  اراده  او  که  خداست  ويژه  مهماني  ماه  رمضان  مبارک  ماه 
گسترده اي از نسيم رحمت را به بندگان بگشايد، تا آنان با قرار گرفتن در مسير وزيدن آن نسيم رحمت و 
با يادآوري نعمت هاي بي شمار الهي، او را بيشتر از گذشته ياد کنند و با تقويت بنيه معرفتي و انجام وظايف 

بندگي، سريع تر و نيرومندتر از گذشته به پرواز خود به سوي سعادت و کمال ادامه دهند.

ماه مبارک رمضان، ماه مهماني ويژه خداست، زيرا همگان دعوت شده اند تا در اين ماه بيشتر خود و 
خداي شان را بشناسند و با اين شناخت فقط او را بپرستند و با آن پرستش آگاهانه از يوق بندگي دستورات 
 شيطاني و هواهاي نفساني خارج گردند؛ او را بپرستند و از پرستش و کرنش در برابر هر قدرت ديگر 
سرباز زنند، زيرا فقط او را صاحب عزت و قدرت واقعي دانسته و تنها او را شايسته بندگي و اطاعت 

مي دانند.

به سوي  تقرب  براي  بهانه ای  او  تمام ساعات  زيرا  ويژه خداست،  مهماني  ماه  رمضان،  مبارک  ماه 
خداست؛ خواب، بيداري، تنفس، عبادت، روزه داري، مناجات و دعاهاي آن، انسان را غرق در انس و ارتباط 
با خداي سبحان مي کند و عالوه بر همه اين برکات، در خود مناسبت هاي ويژه اي قرار داده است که هر 

يک بهانه اي ديگر براي معرفت بيشتر و بندگي کامل تر است.

اين نوشتار به توضيح مناسبت هاي اين ماه عزيز مي پردازد و به مقدار توان، هر يک از مناسبت ها را با 
استفاده از منابع روايي و تاريخي شرح مي دهد؛ همه آن مناسبت ها را مي توان در اين سه عنوان کلي قرار داد:

1- مناسبت هاي عبادي ـ معنوي: ماه رمضان و روزه، شب هاي قدر، نزول قرآن و ...، که ثمره آن 
تقويت ارتباط با خداي تعالي است.

2- مناسبت هاي واليي: رحلت حضرت ابوطالب7 و حضرت خديجه3، والدت امام حسن7، 
شهادت امام علي7، واليتعهدي امام رضا7، ...، که ثمره آن پيوند با پيامبر خدا9 و اهل بيت: 

است و آشنايي و الگوپذيري و پيروي از آنان را به دنبال دارد. 

3- مناسبت هاي اجتماعي ـ سياسي: جنگ بدر، فتح مکه، جنگ حنين، جنگ تبوک، عقد اخوت ميان 
مسلمانان توسط پيامبر خدا6، روز قدس و ....، که نتيجه آن آشنايي بيشتر با مسائل مهم و پيچيده 
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سياسي و اجتماعي اسالم، احساس مسؤوليت و انجام وظيفه الزم در برابر آن است.

به جهت دسترسي راحت تر به شرح مناسبت ها با توجه به ترتيب تاريخي وقوع آن ها در ماه مبارک 
رمضان، به آن ها پرداخته شده است؛ و در قالب اين سه عنوان کلي عرضه نشده است. اما اين توجه 
الزم است که دين اسالم، ديني عبادي ـ سياسي و فردي ـ اجتماعي است، که همه ابعاد وجود انسان 
را در نظر گرفته و به همه آن ها توجه الزم را داشته است. به همين جهت، ماه بهار قرآن و عبادت با 
واليت گره خورده است و والدت يک امام معصوم7 با شهادت امام معصوم ديگري در اين ماه واقع 
شده است و وقوع اتفاقات سياسي و اجتماعي همه مي تواند ابزاري براي تقويت بنياد معرفت و عبوديت 

انسان قرار گيرد. 

با  تا  است،  دين دار  جامعه  و  فرد  براي  معنوي  فرصت  بهترين  و  بزرگ ترين  بزرگ،  ماه  اين  پس 
بهره مندي از برکات آن و توجه به مناسبت هاي متعدد و متفاوت آن، گامي براي ارتقاء نگاه توحيدي و 

بينش فرهنگي و تقويت دين داري بردارند. 





» ا�ج �یل�ی ماه »رم�ج
�ج

ج
ا�ی�گاه و �  �ج

� �جس�یسس�ی الهی ا�ج�ا�ج
در �ی





1. معنای واژه »رمضان«
واژه رمضان از ريشه ي »َرَمَض« است و به معناي باراني که اول پاييز مي بارد و هوا را از خاک و 

غبارهاي تابستان پاک مي کند و يا به معناي داغي سنگ از شدت گرماي آفتاب است.1

درباره اين که چرا اين نام بر يکي از ماه هاي سال گذاشته شده است، زمخشري مي گويد: »اگر گويي 
چرا ماه رمضان را به اين نام ناميده اند؟ گويم: روزه در ماه رمضان، عبادتي ديرين است و گويا عرب ها 
اين نام را به خاطر داغ شدن شان از حرارت گرسنگي و چشيدن سختي آن، نهاده اند؛ هم چنان که به آن 

»ناتق« )رنج آور( هم گفته اند، چون سختي روزه آنان را به رنج و سختي مي افکند.

و گفته اند: چون نام ماه ها را از زبان قديم نقل کرده اند، آن ها را با زمان هايي که در آن ها قرار داشتند، 
ناميده اند و اين ماه در روزهاي گرم و داغ بوده است.2

از  جان  آينه  پاک سازي  در  رمضان  ماه  نقش  را  نام گذاري  اين  علت  خدا6  پيامبر  روايتي  در 
آلودگي هاي گناه و پاک سازي روان از زنگار خطاها دانسته است و فرمود: »إنّما ُيَسّمي َرَمضاٌن ألنّه يَرمُِض 

نُوبَ ؛3 اين ماه را رمضان ناميده اند، چون گناهان را مي زدايد.« الذُّ

اين وجه در نام گذاري، از يک سو با ريشه ي لغوي »رمضان« و از سوي ديگر با برکات و آثار آن 
هماهنگ و متناسب است.

»رمضان« نام خدا
در برخي احاديث آمده است که »رمضان« يکي از نام هاي خداي سبحان است و نهي شده است که آن 

1 . تفسير فخر رازي، ج 5، ص 89؛ ماه خدا، ج 1، ص 13.
2 . الکشاف، ج 1، ص 113؛ ماه خدا، ج 1، ص 13.

3 . ميزان الحکمة )با ترجمه(، ج 5، ص 2130.
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را بدون احترام و بدون افزودن واژه »ماه« به کار برند؛ »قاَل رسول اهلل6: َل تَُقولُوا َرَمَضاُن َفإِنَّ َرَمَضاَن 
اْسٌم مِْن أَْسَماِء اهللِ تََعالَى و لِكْن ُقولُوا َشْهُر َرَمضانَ ؛1 پيامبر خدا6 فرمود: نگوييد رمضان، چون رمضان يکي 

از نام هاي خداي تعالي است. بلکه بگوييد: ماه رمضان.«

َُّكْم َل تَْدُروَن َما َرَمَضان ؛2 امام علي7: نگوييد  »قال علي7: َل تَُقولُوا َرَمَضاَن َو لَِكْن ُقولُوا َشْهُر َرَمضاَن َفإِن
رمضان، بلکه بگوييد ماه رمضان، زيرا شما نمي دانيد رمضان چيست؟«

»َعْن َسْعٍد َعْن أَبِي َجْعَفٍر ع َقاَل: نَْحُن ِعْنَدُه ثََمانَِيُة ِرَجاٍل َفَذَكْرنَا َرَمَضاَن َفَقاَل َل تَُقولُوا َهَذا َرَمَضاُن َو َل َذَهَب َرَمَضاُن 
ائُِل َو لَِكْن ُقولُوا َشْهُر  ََّما يَِجي ُء َو يَْذَهُب الزَّ َو َل َجاَء َرَمَضاُن َفإِنَّ َرَمَضاَن اْسٌم مِْن أَْسَماِء اهللِ َل يَِجي ُء َو َل يَْذَهُب َو إِن
ْهُر الُْمَضاُف إِلَى اِلْسِم َو اِلْسُم اْسُم اهلل ؛3 يکي از راويان مي گويد: ما هشت نفر نزد امام باقر7  َرَمضاَن َفالشَّ
بوديم که از ماه رمضان ياد کرديم، حضرت به ما فرمود: سزاوار نيست بگوييد: اين رمضان است و رمضان 
آمد و رمضان رفت؛ همانا رمضان نامي از نام هاي خداست، نمي آيد و نمي رود و آن چه مي آيد و مي رود 
فاني و از بين رونده است. بلکه بگوييد: ماه رمضان، که ماه اضافه به اسمي شده است که اسم خداست.«

ٍد َعْن أَبِيِه َعْن آبَائِِه7 َقاَل: َل تَُقولُوا َرَمَضاَن َو َل َجاَء َرَمَضان ؛4 امام صادق7 از  اِدِق َجْعَفِر بِْن ُمَحمَّ »َعِن الصَّ
پدر بزرگوارش و او از پدرانش نقل فرمود: نگوييد رمضان، و رمضان آمد، بگوييد ماه رمضان، زيرا شما 

نمي دانيد رمضان چيست؟«

2. نام هاي ماه »رمضان«
احاديث اسالمي، »ماه رمضان« را با نام ها و صفات متعددي توصيف کرده اند که همه ي آن ها عظمت 
اين ماه را نشان مي دهد و بيانگر نقش سازنده و مؤثر آن در رشد معنوي و سعادت دنيوي و اخروي انسان 

دارد. از جمله اين نام ها و صفات موارد زيرند:

1ـ ماه خدا، 2ـ ماه بزرگ تر خدا، 3ـ ماه ميهماني خدا، 4ـ ماه نزول قرآن، 5ـ ماه تالوت قرآن، 6ـ ماه 
روزه گرفتن، 7ـ ماه مسلماني، 8ـ ماه پاک کننده، 9ـ ماه خالص سازي، 10ـ ماه نماز، 11ـ ماه آزاد سازي، 
12ـ ماه صبر، 13ـ ماه مواسات و همدردي، 14ـ ماه برکت، 15ـ ماه آمرزش، 16ـ ماه رحمت، 17ـ ماه 

1 . همان.
2 . بحاراألنوار، ج 93، ص 377.

3 . همان، ص 376.

4 . همان، ص 377.
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توبه، 18ـ ماه بازگشت، 19ـ ماه استغفار، 20ـ ماه دعا، 21ـ ماه عبادت، 22ـ ماه اطاعت، 23ـ ماه مبارک، 
24ـ ماه بزرگ، 25ـ َسرور ماه ها، 26ـ عيد اولياي خدا، 27ـ بهار قرآن، 28ـ بهار فقيران، 29ـ بهار مؤمنان، 

30ـ ماه مسابقه، 31ـ ماه روزي يافته، 32ـ ماهي که خداوند در آن روزي مؤمن را مي افزايد.1

برخي از اين اوصاف و نام ها اشاره به عظمتي که خداوند براي اين ماه قرار داده است، دارند؛ مانند: ماه 
خدا، ماه مهماني خدا، ماه نزول قرآن، ماه برکت، ماه رحمت، ماه آمرزش، ماه بزرگ، ماه مبارک، َسرور 

ماه ها و ماه روزي يافته.

دسته دوم اين نام ها اشاره به وظايف اخالقي مؤمنان دارد که سبب ارتقاي وجودي و تعالي معنوي 
آنان مي شود؛ مانند ماه پاک کننده، ماه خالص سازي، ماه آزادسازي، ماه صبر، ماه توبه، ماه بازگشت، ماه 

استغفار، ماه اطاعت، ماه مسابقه.

دسته سوم اين نام ها اشاره به وظايف عبادي بزرگي دارند که مؤمنين بايد در کنار روزه اين ماه به آن ها 
بپردازند. مانند: ماه تالوت قرآن، ماه نماز، ماه دعا، ماه عبادت، بهار قرآن.

دسته چهارم به برخي وظايف مؤمنين نسبت به ديگران اشاره دارد که بايد در اين ماه توجه جدي بدان 
شود. مانند: ماه مسلماني، ماه مساوات و همدردي، بهار فقيرانه. 

از توجه به اين اسامي متعدد ماه رمضان به دست مي آيد که وظايف اجتماعي انسان با وظايف فردي 
او آميخته است؛ چنان که دستورات شرعي با وظايف اخالقي پيوند نزديک دارد و رعايت همه اين جوانب 

ضروري است.

3. اهميت ماه »رمضان«
ماه رمضان اهميت خاصي نسبت به ديگر ماه هاي سال دارد و تنها ماهي می باشد که نام آن در قرآن 
َّذي ُأنِْزَل فيِه الُْقْرآُن ُهدًى لِلنَّاِس َو بَيِّناٍت مَِن الُْهدى  َو الُْفْرقاِن  کريم آمده است. قال اهلل تعالي: »َشْهُر َرَمضاَن ال
ٌة مِْن أَيَّاٍم ُأَخَر ُيريُد اهللُ بُِكُم الُْيْسَر َو ل ُيريُد بُِكُم  ْهَر َفْلَيُصْمُه َو َمْن كاَن َمريضًا أَْو َعلى  َسَفٍر َفِعدَّ َفَمْن َشِهَد مِْنُكُم الشَّ
َة َو لُِتَكبُِّروا اهللَ َعلى  ما َهداُكْم َو لََعلَُّكْم تَْشُكُرون ؛2 ماه رمضان، ماهي است که در آن براي  الُْعْسَر َو لُِتْكِمُلوا الِْعدَّ
راهنمايي مردم و بيان راه و روش هدايت و جدا ساختن حق از باطل، قرآن نازل شده است. پس هر 

1 . ماه خدا، ج 1، ص 15.
2 . بقره، آيه 185.
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که اين ماه را دريابد، بايد در آن روزه بگيرد و هر کسي بيمار يا در سفر باشد، به همان تعداد از روزهاي 
ديگر روزه بگيرد. خدا براي شما راحتي و آساني مي خواهد و خواهان سختي براي شما نيست و بايد که 
آن شمار را کامل کنيد و خدا را به آن سبب که راهنمايي تان کرده است، به بزرگی ياد کنيد و باشد که 

سپاسگزار باشيد«.

خداوند در اين آيه، ماه رمضان و روزه را از نعمت هاي خود برای بندگانش مي داند، که اگر نعمت بودن 
آن را ما درک کنيم بايد شکرگزار درگاه الهي باشيم؛ زيرا ما هرگز نمي توانيم مانند اين عبادت بزرگ و 
اين برکات را خودمان فراهم کنيم؛ چنان که اگر همه انسان هاي روي زمين جمع شوند، نمي توانند همانند 
نماز را در کرنش و خضوع به درگاه خدا ابداع کنند. خداوند به لطف خود، اين راه هاي ارتباط با خودش را 
به ما نشان داده است و فرمود: اين ها را نه براي به سختي و زحمت افتادن، بلکه براي رشد و رستگاري 

بندگان واجب کرده است.

گام نخست در استفاده و بهره مندي از برکات معنوي و مادي اين ماه، شناخت درست از اين ماه و 
درک اهميت آن در کالم خدا و سخنان اهل بيت: است، تا انسان به راحتي با اين ماه و وظايف خود 
در آن همراه شود و به جاي انتظار از پايان يافتن و خالصي از آن، آرزوي استمرار و همراهي هميشه آن 

را داشته باشد.

نَة؛1 اگر بنده ارزش ماه رمضان  قال رسول اهلل6: »لَْو يَْعلَُم الَْعْبُد َما فِي َرَمَضاَن لََودَّ أَْن يَُكوَن َرَمَضاُن السَّ
را بداند، آرزو مي کند که سراسر سال، رمضان باشد.«

پيامبر خدا6 آمدن ماه رمضان را رخدادي بزرگ دانست که بسياري از درک اهميت آن ناتوانند؛ 
ماه  فرا رسيدن  به هنگام  ثََلثًا؛2  َقالََها  تَْستَْقبُِلوَن  َماَذا  َو  يَْستَْقبُِلُكْم  َماَذا  اهللِ  ُسْبَحاَن  َرَمَضان :  َشْهِر  ُحُضوِر  »ِعْنَد 

رمضان فرمود: سبحان اهلل! چه چيز به استقبال شما مي آيد؟! و شما چه چيز را استقبال مي کنيد؟!«

هم چنين از مؤمنين خواسته شده است، اين ماه مبارک را با ماه هاي ديگر يکسان ندانند و همان طور 
که خداوند آن را برترين ماه  قرار داده است، حرمت آن را پاس دارند و شکرگزار خداي متعال در برابر 

برکات آن باشند.

ُهوِر َفإِنَّ لَُه ِعْنَد اهللِ ُحْرَمًة َو َفْضًل َعلَى َسائِِر  قال رسول اهلل6: »َل يَُكونَنَّ َشْهُر َرَمَضاَن ِعْنَدُكْم َكَغْيِرهِ مَِن الشُّ

1 . بحاراألنوار، ج 93، 346.
2 . همان، ص 347.
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ُهوِر َو َل يَُكونَنَّ َشْهُر َرَمَضاَن يَْوُم َصْومُِكْم َكَيْوِم فِْطِرُكم ؛1 ماه رمضان پيش شما مثل ما ه هاي ديگر نباشد،  الشُّ
زيرا اين ماه نزد خداوند احترام و بر ساير ماه ها برتري دارد. در ماه رمضان، روِز روزه داري شما مثل روِز 

خوردن تان نباشد.«

قال النبي6: »لَْو َعلِْمُتْم َما لَُكْم فِي َرَمَضاَن لَِزْدتُْم هلِلِ تَبَاَرَك َو تََعالَى ُشْكراً؛2 اگر مي دانستيد که در ماه 
رمضان چه برکاتي وجود دارد، از خداوند بيشتر سپاس گزاري مي کرديد.«

امام علي7 فضيلت و برتري ماه رمضان را در ميان ماه هاي ديگر، همانند برتري خاندان اهل بيت: 
بر ساير مردم مي داند؛ يعنی چنان چه امام معصوم7 به خاطر داشتن عصمت و علم الهي از ديگر 
مردمان برتر است و با اين فضيلت راهنما و سبب هدايت و نجات آنان مي گردد، اين ماه شريف نيز به 
علت سرشار بودن از رحمت و برکات الهي بر ديگر ماه ها برتري دارد و سبب رهايي و سعادت انسان 
لَُه اهللُ َعلَى  ْهَر َشْهٌر َفضَّ مي گردد. عن علي7 ِمن ُخطَبتِِه في اَّوِل َيوٍم ِمن َشهِر َرِمضان: »أَيَُّها النَّاُس إِنَّ َهَذا الشَّ
ْحَمِة َو ُيْغلَُق فِيِه أَبَْواُب  َماِء َو أَبَْواُب الرَّ ُهوِر َكَفْضلِنَا أَْهَل الْبَْيِت َعلَى َسائِِر النَّاِس َو ُهَو َشْهٌر ُيْفتَُح فِيِه أَبَْواُب السَّ َسائِِر الشُّ
اَعات ...؛3  ُهوِر أَيَّاُمُه أَْفَضُل األَأْيَّاِم َو لََيالِيِه أَْفَضُل اللََّيالِي َو َساَعاتُُه أَْفَضُل السَّ النِّيَران ... ِعبَاَد اهللِ إِنَّ َشْهَرُكْم لَْيَس َكالشُّ
امام علي7 در خطبه خويش در اولين روز ماه رمضان فرمود: اي مردم! اين ماه، ماهي است که خداوند 
آن را بر ماه هاي ديگر برتري داده است؛ همچون برتري ما خاندان اهل بيت بر ديگر مردم، و ماهي است 
که درهاي آسمان و درهاي رحمت در آن گشوده مي شود و درهاي دوزخ در آن بسته مي شوند.... بندگان 
خدا! اين ماه شما، همچون ماه هاي ديگر نيست، روزهايش برترين روزها، شب هايش برترين شب ها و 

ساعاتش بهترين ساعت هاست.«

امام سجاد7 ماه رمضان را بزرگ ترين ماه خدا و عيد اولياء خدا مي نامد و آن را بهترين همراه و 
َلُم  بهترين ماه در ميان روزها و ساعت ها مي داند. المام زين العابدين7 مِْن ُدعائِِه ِعنَد ِوداِع َشهِر َرمِضان: »السَّ
َلُم َعلَْيَك يَا أَْكَرَم َمْصُحوٍب مَِن األَأْْوَقاِت، َو يَا َخْيَر َشْهٍر فِي األَأْيَّاِم  َعلَْيَك يَا َشْهَر اهللِ األَأْْكبََر، َو يَا ِعيَد أَْولَِيائِِه. السَّ
َلُم َعلَْيَك مِْن َشْهٍر َقُربَْت فِيِه اْلَماُل، َو نُِشَرْت فِيِه األَأْْعَمال ؛4 امام سجاد7، در دعاي خود به  اَعاِت. السَّ َو السَّ
هنگام وداع با ماه رمضان فرمود: بدرود، اي ماه بزرگ تر خدا و اي عيد اولياء الهي! بدرود، اي بهترين 

1 . همان، ص 340.
2 . همان، ج 8، ص 183.

3 . فضائل األشهر الثالثة، ص 107، ماه خدا، ج 1، ص 34.
4 . بحاراألنوار، 95، ص 174.
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اوقاتي که همراهت بوديم و اي بهترين ماه در ميان روزها و ساعت ها! بدرود، اي ماهي که برآمدن آرزوها 
در آن، نزديک شد و کارهاي نيک در آن گسترش يافت.«

امام صادق7 نيز ماه رمضان را داراي حق و حرمتي دانست که هيچ ماهي همانند او نيست. »إِنَّ 
ُهور«.1 لَِرَمَضاَن َحّقًا َو ُحْرَمًة َل ُيْشبُِهُه َشيْ ٌء مَِن الشُّ

4. سه ويژگي ماه »رمضان«

ويژگي اول: ماه خدا
با آن که تمام روزها و ماه ها ماه خداست و او مالک مطلق زمين و زمان و اوقات و احوال است؛ اما خود 
آن مالک و قادر علي االطالق بعضي روزها را همراه با لطف خاص برای بندگانش قرار داده است، که در 

کالم اولياي دين از آن ها به عنوان »ايام اهلل« و »شهر اهلل« تعبير شده است.

قال رسول اهلل6: »َشْعبَاُن َشْهِري َو َرَمَضاُن َشْهُر اهللِ؛2 شعبان ماه من است و ماه رمضان ماه خداست.«

قال رسول اهلل6: »َرَمَضاُن َشْهُر اهللِ َو ُهَو َربِيُع الُْفَقَراء«.3 

ُهور؛4 ماه رمضان، سرور ماه ها است.« قال رسول اهلل6: »َشْهُر َرَمَضاَن َسيُِّد الشُّ

ويژگي دوم: ماه ميهماني خدا
اگر ماه مبارک رمضان ماه خداست، همه کساني که به خدا اعتقاد دارند و با قصد اطاعت فرامين الهي 
وارد اين ماه مي شوند، ميهمانان خدا هستند که دعوت الهي را براي روزه گرفتن و دوري از گناهان و توجه 
بيشتر به بندگي حق، اجابت کرده اند و با قبول دعوت الهی بر سر سفره گسترده رحمت الهي نشسته اند و 

از غذاهاي معنوي و ضيافت الهي بهره  مي برند.

رسول خدا6 در توصيف ماه رمضان فرمود: »ُهَو َشْهٌر ُدِعيُتْم فِيِه إِلَى ِضَياَفِة اهللِ َو ُجِعْلُتْم فِيِه مِْن أَْهِل َكَراَمِة 
اهللِ أَنَْفاُسُكْم فِيِه تَْسبِيٌح َو نَْوُمُكْم فِيِه ِعبَاَدٌة َو َعَمُلُكْم فِيِه َمْقُبوٌل َو ُدَعاُؤُكْم فِيِه ُمْستََجاب ؛5 آن ماهي است که در آن 

1 . کافي، ج 2، ص 617.
2 . بحاراألنوار، ج 94، ص 68.

3 . همان.
4 . همان، ج 40، ص 54.

5 . همان، ج 93، ص 356.
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به ميهماني خدا دعوت شده ايد و در آن از اهل کرامت خدا قرار داده شده ايد. نفس هايتان در آن تسبيح است، 
و خواب تان در آن عبادت است. عمل خير شما در آن ماه پذيرفته است و دعاي شما در آن مستجاب است.«

رسول خدا6 در وصف مهمانان خداوند در اين ماه و جايگاه آنان در قيامت فرمود: »إَِذا َكاَن يَْوُم 
ائِِميَن... َفُيْحَمُلوَن َعلَى نُُجٍب مِْن نُوٍر، َو َعلَى ُرُءوِسِهْم تَاُج الَْكَراَمِة  الْقَِياَمِة ُينَاِدي الُْمنَاِدي أَْيَن أَْضَياُف اهللِ؟ َفُيْؤتَى بِالصَّ
َو ُيْذَهُب بِِهْم إِلَى الَْجنَّة؛1 چون روز قيامت شود، منادي ندا دهد: کجاييد ميهمانان خدا؟ پس روزه داران را 
مي آورند...، آنان را بر مرکب هايي عالي از جنس نور سوار مي کنند و در حالي که تاج کرامت بر سر آنان 

است، آنان را به بهشت مي برند.«

امام علي7 در خطبه خويش در اولين روز از ماه رمضان، مؤمنان را به توجه به اين ميهماني خداوند 
ََّك فِي َشْهِرَك َهَذا َضْيُف َربَِّك انُْظْر َكْيَف تَُكوُن فِي لَْيلَِك َو  َّْر أَْمَرَك َفإِن ائُِم تََدب تذکر داد و فرمود: »أَيَُّها الصَّ
اين ماه،  بينديش که تو در  نََهاِرَك َو َكْيَف تَْحَفُظ َجَواِرَحَك َعْن َمَعاِصي َربِّك ؛2 اي روزه دار! در کار خود 
ميهمان پروردگار خويش هستي! بنگر که در شب و روزت چگونه  اي و چگونه اعضاي خود را از نافرماني 

پروردگارت نگه مي داري؟«

امام باقر7 روزه داران را ميهمانان خدا و بهره مند از کرامت الهي دانسته است و فرمود: »َشْهُر َرَمَضاَن َشْهُر 
ائُِموَن فِيِه أَْضَياُف اهللِ َو أَْهُل َكَراَمتِِه َمْن َدَخَل َعلَْيِه َشْهُر َرَمَضاَن َفَصاَم نََهاَرُه َو َقاَم ِوْرداً مِْن لَْيلِِه َو اْجتَنََب َما  َرَمَضاَن َو الصَّ
م  اهللُ َعلَْيِه َدَخَل الَْجنََّة بَِغْيِر ِحَساٍب؛3 ماه رمضان، ماه رمضان! روزه داران در آن، ميهمانان خدا و اهل کرامت  َحرَّ
الهي اند. هر کس ماه رمضان بر او وارد شود و او روزش را روزه بگيرد و بخشي از شبش را به عبادت و نماز 

بايستد و از آن چه خداوند بر او حرام کرده است، پرهيز کند، بدون حساب وارد بهشت مي شود.«

دو سؤال در باب ميهماني خدا
اين پرسش مطرح مي شود که همه مردم در همه سال، ميهمان خدا هستند و در تمام ايام بر سر سفره 
او نشسته و روزي از او مي خورند، پس معناي ميهماني خدا و ميزباني او از بندگانش در اين ماه چيست؟

سؤال دوم اين است که اين چه ميهماني است که پرهيز از خوردن و آشاميدن نخستين شرط آن است؟ 
با آن که پايه  ميهماني، خوردن و آشاميدن است که ميزبان براي ميهمان فراهم مي کند.

1 . مستدرک الوسائل، ج 4، ص 22؛ ماه خدا، ج 1، ص 40.

2 . فضائل األشهر الثالثة، ص 108؛ ماه خدا، ج 1، ص 40.
3 . همان.
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پاسخ اين دو سؤال اين است که آن چه خداوند از بندگان خود و تمام مخلوقات در همه ساعات و 
روزها، ميزباني مي کند، رزق دنيايي و خوردن و آشاميدن مادي است؛ در اين امر همه آفريده ها ميهمان 
اويند و چه بسا برخي دشمنان خدا از اين سفره گسترده، بيش از ديگران استفاده کنند، اما انسان موجود 
تک بُعدي و محصور در بُعد مادي نيست. او وجودي ترکيب يافته از جسم و جان دارد که بُعد معنوي و 
روان او بسيار مهم تر، بلکه اساس حقيقت اوست؛ زيرا فقط در چند روزه زندگي دنيايي همراه با اين جسم 
و کالبد مادي دنيايي است، ولي روح و حقيقت معنوي او جاودان و هميشگي است. از همين رو توجه 

به بُعد معنوي و پرداختن به نيازمندي هاي او مهم تر از توجه به نيازهاي بُعد مادي و جسم انسان است.

خداوند سبحان، ميهماني ماه رمضان را براي پذيرايي از جسم و بُعد مادي بندگان خود فراهم نياورده 
است، زيرا اين امر در همه سال تداوم دارد، بلکه ميهماني او از جنس تعالي و فربه شدن قواي روحي و 
تأمين نيازهاي معنوي است که چه بسا در ايام ديگر مورد غفلت واقع شده باشد و اين ميزباني اسباب 

جبران گذشته و آمادگي الزم براي تقويت معنوي ايام آينده را مهيا مي سازد.

عالم رباني مرحوم شيخ رضا فرزند فقيه و فيلسوف بزرگوار شيخ محمدحسين اصفهاني کمپاني در رساله 
مجديه خود در شرح اين سخن رسول خدا6که فرمود: »در اين ماه به ميهماني الهي دعوت شده ايد 
و از اهل کرامت الهي قرار گرفته ايد« چه زيبا نوشته است: بدان! اين ميهماني، پذيرايي از جسم نيست و 
بدن تو به اين ميهماني دعوت نشده است، چرا که تو در ماه رمضاني، در همان خانه ساکن هستي که در 
ماه شعبان ساکن بودي و غذاي تو، همان نان و آبگوشتي است که در ماه هاي ديگر سال مي خوردي، ]با 
اين تفاوت که[ در روزهاي اين ماه از خوردن آن منع شده اي؛ بلکه روح توست که ميهمان اين ضيافت 

است و به منزل و غذايي ديگر دعوت شده است که روحاني و هماهنگ با روح است.

دعوت به ماه رمضان، دعوت به بهشت است و غذاهاي اين ميهماني نيز از نوع غذاهاي بهشتي است. 
هر دو، ميهمان خانه ي خدايند؛ ليکن نام ميهمان سرا در اين جا »ماه رمضان« است و نامش تسبيح و 
تهليل است و آن جا چشمه ي سلسبيل، اين جا نعمت هاي پوشيده و اندوخته هستند و آن جا ميوه اي از 
آن چه برمي گزينند، و گوشت بريان و پرنده اي که ميل دارند.1 پس نعمت ها در هر جهان با پوشش همان 
جهان، آشکار مي شوند و گاهي هم هست که نعمت ها در همين دنيا براي پيامبران و معصومان، به شکل 
آن جهاني آشکار مي شوند. آن چه در روايات بسياري آمده است که پيامبر خدا6 براي فاطمه زهرا3 
يا امام حسن و امام حسين8 ميوه ای از ميوه هاي بهشت يا جامه اي از جامه هاي بهشت آورد، گواه 

1 . واقعه، آيه 20 و 21.
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اين مطلب است؛ بلکه باالتر از اين، گاهي اين امور براي شيعيان خاص نيز فراهم مي آيد، البته به تناسب 
وسعت وجود و مرتبه اي از کمال که به آن رسيده اند. بارها و بارها از نزديک ترين خويشان سببي و نسبي 
خود )به نظر مي رسد که مقصود وي، پدر بزرگوارش مرحوم اصفهاني کمپاني باشد( شنيده ام که مي گفت: 
»در يکي از روزهاي ماه رمضان، مشغول خواندن زيارت امين اهلل در مرقد اميرمؤمنان7 در نجف بودم، 
چون به اين عبارت زيارت رسيدم که: »مائده  هاي رحمت براي آناني که از خوان نعمتت روزي مي طلبند، 
آماده است و سرچشمه هاي سيرابي براي تشنگان، پر آب است.«، در همان حال که در معناي آن تأمل و 
انديشه مي کردم، ناگهان سفره اي برايم آشکار شد که طعام ها و نوشيدني هاي گوناگون بر آن چيده شده 
بود، آن چنان که در آن زمان، تصورش را نکرده بودم. من مشغول خوردن از غذاي آن بودم و در همان 
حال به يک مسأله فقهي نيز مي  انديشيدم. حالتي شگفت  و دهشت زا بود! در واقع حقيقت غذا]ي روح[، 

همين است که روزه را باطل نمي کند....«

شراب طهور در زندگي دنيا، محبت خداست و بهترين وقتي که براي فراهم ساختن آن مغتنم است، 
همين ضيافتي است که ساقي اش همان ميزبانش است.

هرگز مپندار که تعبيرات اين بنده، خياالت و اوهام شاعران يا شطحيات صوفيان افراطي است. هرگز 
مباد که از زبان قرآن و حديث، فراتر روم يا در اعتقاداتم از آن چه خداوند و پيامبر6 گفته اند و به آن 
فرمان داده اند، پيش تر روم، بلکه مقصود، سخن همان خدايي است که در سوره ي »هل أتي« مي فرمايد: 

خداوند به آنان شراب طهور مي نوشاند.1

ويژگي سوم: »رمضان« آغاز سال
در روايات متعدد به اين ويژگي ماه رمضان تأکيد شده است که اين ماه آغاز سال است؛ امام علي7: 
ُل يَْوٍم مِْن َشْهِر َرَمَضان ؛2 آغاز هر سال، نخستين روز از ماه رمضان است« و عنه7 من  َل ُكلِّ َسنٍَة أَوَّ »إِنَّ أَوَّ
نَة...؛3 امام علي در خطبه اي فرمود: ماه رمضان،  ُل السَّ ُهوِر َو أَوَّ خطبٍة له: »أَتَاُكْم َشْهُر َرَمَضاَن َو ُهَو َسيُِّد الشُّ
شما را فرا رسيده است، ماهي که سرور ماه ها و آغاز سال است«؛ امام صادق7: »َشْهُر َرَمَضاَن َرأُْس 

نَة؛4 ماه رمضان سِر سال است.« السَّ

1 . انسان، آيه 21.
2 . بحاراألنوار، ج 94، ص 350.

3 . همان، ج 41، ص 315.

4 . همان، ج 55، ص 376.
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سنت عرب ها بر اين است که محرم را آغاز رسمي سال هجري مي دانند و با وجود اين سنت، چرا در 
روايات اسالمي، ماه رمضان به عنوان آغاز سال شناخته شده است؟

سيد بن طاووس در اين زمينه مي نويسد: »بدان که من روايات را درباره اين که محرم آغاز سال است يا 
ماه رمضان، مختلف يافتم، اما آن چه از عمل علماي بزرگ و معتبرمان و تأليفات علماي گذشته دريافتم، 
اين است که به طور مشخص آغاز سال ماه رمضان است. شايد ماه روزه )رمضان( آغاز سال در مورد 

عبادات اسالمي است و محرم آغاز سال در مورد تاريخ ها و کارهاي مهم مردم است.1

روايات  و  نقل قول ديگران  از  اعم  ايشان،  ابتداي کالم  در  روايات  از  مراد سيد بن طاووس  ظاهراً 
معصومين: باشد، زيرا مرحوم مجلسي روايتي از امامان که محرم را آغاز سال بدانند، نقل نکرده است 
و خود سيد بن طاووس نيز در آخر کالم خود با توجه روايات مي گويد: طبق تعيين و بيان روايات ماه 

رمضان اول سال است.

نظر عالمه مجلسي نيز اين است که اول سال بودن ماه محرم طبق قول مشهور عرب است و اين امور 
مي تواند به حسب اعتبارات مختلف، تفاوت داشته باشد؛ پس ممکن است اول سال شرعي، ماه رمضان باشد 

که شيخ طوسي در دو کتاب مصباح خود به آن ماه آغاز کرده است و اول سال عرفي ماه محرم باشد.2

5. برکات ماه »رمضان«

الف: آمرزش الهي
بخشش گناهان گذشته اولين هديه  خداي مهربان به بندگاني است که بر پيمان ايمان به يکتايي او 
استوارند و عهد شکرگزاري و پايبندي به انجام وظايف خود را شکسته اند. شايد در نگاه اول پذيرش آمرزش 
گناهان يکساله يا تمام عمر انسان با ورود به ماه رمضان قدري دشوار باشد، اما با يادآوري اسماء و صفات 

حسناي الهي و اين که او نسبت به بندگان خود بسيار مهربان و دلسوز است اين امر آسان می نماياند.

ورود به ماه خدا و پاسخ به دعوت الهي و آمادگي براي انجام فرمان الهي و همراهي با قرآن، دعا، 
عبادت و مناجات سحرگاهي، بهترين بهانه براي سرازير شدن غفران الهي و پاک شدن بندگان خدا از 

همه کمي ها و کاستي هاست. 

1 . اقبال، ج 1، ص 32 و بحاراألنوار، ج 55، ص 377.
2 . بحاراألنوار، ج 55، ص 376.
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لطف و فيض و رحمت از هر جهت بايد کامل باشد، زيرا ميزبان هيچ کمبود و نقصاني ندارد و هيچ 
انگيزه اي براي بي توجهي و کم لطفي از جانب او به ميهمانان وجود ندارد؛ پس اگر لطف و احسان کامل 
است و ميزبان نيز از هر جهت در نهايت کمال و آقايي می باشد، چرا آمرزش و بخشش خود را شامل 

حال بندگان خود نکند. 

عن عايشة: قيل للنبي6: »يَا َرُسوَل اهللِ َما َرَمَضاَن؟ َقاَل: أَْرَمَض اهللُ تََعالَى فِيِه ُذنُوَب الُْمْؤمِنِيَن َو َغَفَرَها لَُهم ؛1 
پيامبر خدا6 گفتند، اي رسول خدا6 رمضان چيست؟ فرمود: خداوند در آن،  عايشه گويد: به 

گناهان مؤمنان را مي سوزاند و آنان را مي آمرزد.

َي َرَمَضاُن  ََّما ُسمِّ َُّه يَتََشعَُّب مِْنُه َخْيٌر َكثِيٌر لَِرَمَضاَن َو إِن َي َشْعبَاُن َشْعبَاَن؟ أِلَن قال رسول اهلل6: »أَتَْدُروَن لَِم ُسمِّ
نُوُب ـ أَْي تُْحَرق ـ  ؛2 آيا مي دانيد چرا شعبان را شعبان ناميده اند؟ چون از آن خير  َُّه تُْرَمُض فِيِه الذُّ َرَمَضاَن أِلَن
فراوان براي رمضان منشعب مي شود و رمضان را به اين خاطر رمضان ناميده اند که گناهان در آن سوزانده 

مي شوند.«

عن رسول اهلل6: »يَْأُمُر اهللُ َملَكًا ُينَاِدي فِي ُكلِّ يَْوٍم مِْن َشْهِر َرَمَضاَن فِي الَْهَواِء: أَبِْشُروا ِعبَاِدي َفَقْد َوَهْبُت 
الَِفَة َو َشفَّْعُت بَْعَضُكْم فِي بَْعٍض فِي لَْيلَِة الَْقْدِر إِلَّ َمْن أَْفَطَر َعلَى ُمْسِكٍر أَْو َحَقَد َعلَى أَِخيِه الُْمْسلِم ؛3  لَُكْم ُذنُوبَُكُم السَّ
خداوند به فرشته اي فرمان مي دهد که هر روز در ماه رمضان ندا دهد: اي بندگان من! مژده! گناهان 
گذشته شما را بخشيدم و شفاعت شما را درباره ي يکديگر در شب قدر قبول کردم؛ مگر کسي که با شراب 

افطار کند يا از برادر مسلمانش کينه در دل داشته باشد.«

رسول خدا6: »إِنَّ َرَمَضاَن إِلَى َرَمَضاَن َكفَّاَرٌة لَِما بَْينَُهَما؛4 از رمضان تا رمضان، پاک کننده گناهان 
ميان اين دو است.«

َم مِْن َذنْبِه ؛5 هر کسي ماه رمضان را از روي  رسول خدا6: »َمْن َقاَم َرَمَضاَن إِيَمانًا َو اْحتَِسابًا ُغفَِر لَُه َما تََقدَّ
ايمان و به اميد پاداش الهي برخيزد، گناهان گذشته اش آمرزيده مي شود.«

َك فِي َشْهِر َرَمَضاَن بِِستِّ ِخَصاٍل َغَفَر اهللُ لَُه ُذنُوبَُه: أَْن يَْحَفَظ ِدينَُه َو يَُصوَن نَْفَسُه َو  رسول خدا6: »إِنَّ َمْن تََمسَّ

1 . الدر المنثور، ج 1، ص 444 و ماه خدا، ج 1، ص 52.
2 . مستدرک الوسائل، ج 7، ص 484 و ماه خدا، ج 1، ص 52.

3 . بحاراألنوار، ج 94، ص 5.
4 . مستدرک الوسائل، ج 7، ص 400 و ماه خدا، ج 1، ص 56.

5 . صحيح بخاري، ج 1، ص 22.
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َياُم َفَل يَْعلَُم ثََواَب َعامِلِِه إِلَّ اهلل ؛1 هر کسي در ماه  يَِصَل َرِحَمُه َو َل ُيْؤِذَي َجاَرُه َو يَْرَعى إِْخَوانَُه َو يَْخُزَن لَِسانَُه أَمَّا الصِّ
رمضان شش کار را با قوت انجام دهد، خداوند گناهانش را مي آمرزد: دين خود را حفظ کند، خويشتن را 
نگه دارد، به خويشاوندانش نيکي کند، همسايه اش را نيازارد، حال برادرانش را مراعات کند و زبان خويش 

را در کام نگه دارد. اما روزه! پس پاداش روزه دار را جز خداوند نمي داند.«

از اين روايات به دست مي آيد که آمرزش الهي يک لطف و ارفاق مشروط و دو طرفه است. کساني 
بهره مند از آمرزش خداي سبحان مي شوند که در مرحله اول ايمان به خدا داشته باشند و آگاهانه او را 
پرستش نمايند و در گام دوم وظايف و مسؤوليت هاي فردي و اجتماعي خود را به بهترين وجه رعايت 
نمايند. کينه نداشتن از برادر مسلمان و رعايت حرمت برادران ديني و همسايگان و صله ارحام در کنار 

عمل به وظايف ديني مانند روزه و عبادات شرعي، شرط دست يابي به آمرزش و غفراني الهي است. 

ب: آزادي از آتش دوزخ
آزادي از آتش دوزخ از برکات ماه مبارک رمضان است که در روايات متعدد ـ به صورت عنوان مستقل 
ـ به آن بشارت داده شده است؛ هر چند رابطه تنگاتنگي با آمرزش الهي دارد، زيرا الزمه ي ايمان و اطاعت 
خداوند متعال، آمرزش گناهان است و الزمه آمرزش الهي رهايي و نجات از عذاب و آتش دوزخ است. 
البته آزادي از آتش روي ديگري نيز دارد و آن دوري از رذائل نفساني و صفات ناپسند اخالقي است. 
توجه به مکارم اخالقي مانند صبر، خوش اخالقي، مهرباني، انفاق و دست گيري و رفت و آمد با دوستان 
و خويشاوندان، و دوري از ظلم، آزار و اذيت ديگران، دروغ، غيبت و کينه ورزي نسبت به مؤمنان، مي تواند 
حال و هواي دروني انسان را صفا بخشد و آتش زشتي ها و بدخواهي ها را در وجود آدمي خاموش نمايد 
و به دنبال آن فضاي روابط اجتماعي را سرشار از لطف و مهرباني گرداند و آتش خشم و کينه را به صلح 

و صفا و دوستي تبديل کند.

َي َشْهُر َرَمَضاَن َشْهَر الِْعْتِق أِلَنَّ هلِلِ فِي ُكلِّ يَْوٍم َو لَْيلٍَة ِستَِّمائَِة َعتِيٍق َو فِي آِخِرهِ مِْثُل َما أَْعتََق  رسول خدا6: »ُسمِّ
فِيَما َمَضى ؛2 ماه رمضان را ماه آزاد سازي ناميده اند، چون خداوند در هر روز و شب ششصد آزاد شده دارد 

و نيز در آخر ماه، به اندازه آن چه در گذشته آزاد کرده است، آزاد مي کند.«

رسول خدا6: »إِنَّ هلِلِ فِي ُكلِّ يَْوِم ُجُمَعٍة ِستَِّمائَِة أَلِْف َعتِيٍق مَِن النَّاِر ُكلُُّهْم َقِد اْستَْوَجُبوَها َو فِي ُكلِّ َساَعٍة مِْن 

1 . مستدرک الوسائل، ج 7، ص 370 و ماه خدا، ج 1، ص 56.
2 . بحاراألنوار، ج 93، ص 381.
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ْهِر َو الُْجُمَعة؛1  لَْيٍل أَْو نََهاٍر مِْن َشْهِر َرَمَضاَن أَلَْف َعتِيٍق مَِن النَّاِر ُكلُُّهْم َقِد اْستَْوَجُبوَها َو لَُه يَْوَم الْفِْطِر مِْثَل َما أَْعتََق فِي الشَّ
خداوند را در هر روز جمعه، ششصد هزار آزاد شده از آتش است که همه ي آنان شايسته  آن هستند و 
خداوند را در هر ساعت از شب يا روز ماه رمضان، هزار آزاد شده از آتش است که همه ي آنان شايسته 

آن هستند. و او را در روز فطر، به اندازه ي آزادشدگان در اين ماه و جمعه است.«

َّتِي تَلِيَها  ُل لَْيلٍَة مِْن َشْهِر َرَمَضاَن َغَفَر اهللُ لَِمْن َشاَء مَِن الَْخْلِق َفإَِذا َكانَِت اللَّْيلَُة ال رسول خدا6: »إَِذا َكاَن أَوَّ
َّتِي تَلِيَها َضاَعَف ُكلَّ َما أَْعتََق َحتَّى آِخَر لَْيلٍَة فِي َشْهِر َرَمَضاَن تَُضاَعُف مِْثَل َما أَْعتََق فِي ُكلِّ  َضاَعَفُهْم َفإَِذا َكانَِت اللَّْيلَُة ال
لَْيلَة؛2 چون شب اول ماه رمضان شود، خداوند از آفريدگان هر که را بخواهد مي آمرزد. پس چون شب بعد 
فرا رسد، دو برابر آنان را مي آمرزد. شب بعد، دو برابر همه ي آناني که آمرزيده و آزاد کرده است، مي آمرزد. 

تا در آخرين شب ماه رمضان، دو برابر آن چه در هر شب آزاد کرده است، از آتش آزاد مي کند.«

ج: برکات ديگر )رحمت، اجابت، به بند کشيده شدن شيطان و...(
برکات ديگر ماه رمضان مانند رحمت، مغفرت، فراواني و برکت مادي و معنوي، اجابت، توبه و به بند 
کشيدن شيطان، همه از پيامدهاي ميهماني خداست. وقتي خداي تعالي اين ماه را ماه خود خوانده است و 
ميزباني بندگانش را به عهده گرفته، بايد الطاف و عنايات خود را در اين قالب آشکار سازد. اگرچه تشبيه 
لطف بي نهايت حق تعالي به هر امري نارسا و ناقص است اما براي توضيح مطلب مثال زيبايي می توان زد؛ 
در يک سال تحصيلي، معلم و شاگردان حدود هشت ماه را سرگرم درس دادن و درس خواندن هستند. حال 
گاهي جدي و گاهي از سر اجبار و گذراندن وقت و... اما در يک ماه آخر سال معلم براي جبران کاستي  و 
کوتاهي دانش آموزان، تمام وقت و انرژي خود را در خدمت شاگردان خود قرار مي دهد و ضمن صحبت و 
تشويق آنان به تالش بيشتر، خود به مرور درس هاي گذشته و جواب گويي به سؤاالت و تمرين مي پردازد و 
حتي گاهي در برنامه هاي فوق العاده با دانش آموزان کار مي کند و شماره تماس خود را براي راهنمايي آنان 
در ساعات غيردرسي در اختيارشان قرار مي دهد. دانش آموزان نيز در تعاملي دو طرفه به تکاپو مي افتند و 
تالش بيشتري را براي آموختن و جبران بازي گوشي هاي ماه هاي گذشته مي کنند، زيرا مي دانند نمره خوب 

بدون همت و سعي به دست نمي آيد و موفقيت يک ساله آنان مرهون اين کار و جديت مضاعف است.

کارنامه يک ساله زندگي ما نيز در اين ماه عزيز رقم مي خورد و خداي مهربان پيشاپيش سفره لطف 

1 . مستدرک الوسائل، ج 7، ص 484 و ماه خدا، ج 1، ص 60.
2 . اقبال، ج 1، ص 28 و ماه خدا، ج 1، ص 60.
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و محبت خود را پهن کرده است و ما را با تشويق هاي متعدد و متفاوت به تقويت ايمان و عمل صالح 
دعوت کرده تا با همت و خواست خود سرافراز و سربلند از اين آزمون بيرون بياييم و با انجام درست 
وظايف و ارتباط محکم با خداي خود، تمام کاستي هاي گذشته را جبران کرده و نسبت به سال آينده به 

افقي روشن و اميدوار کننده دست يابيم.

با اين همه زمينه سازي و مقدماتي که خداي تعالي براي موفقيت و سربلندي ما آماده کرده است، کسي 
که از اين همه برکت استفاده نکند و دست خالي از اين ماه خارج شود، بدبخت واقعي است. او همانند 
دانش آموزي است که علي رغم تمام تذکرات و خيرخواهي هاي معلم دلسوز خود، يک ماه آخر را همانند 
ماه هاي گذشته به سرگرمي و بطالت بگذارند و به سادگي يک سال از عمر گران بهاي خود را از دست 

بدهد؛ يک سالي که مي تواند براي همه عمر او نيز تأثيرگذار باشد.

لُُه َرْحَمٌة َو أَْوَسُطُه َمْغفَِرٌة َو آِخُرُه ِعْتٌق مَِن النَّار؛1  رسول خدا6 در فضيلت ماه رمضان فرمود: »ُهَو َشْهٌر أَوَّ
پيامبر خدا در فضيلت ماه رمضان فرود: ماهي است که آغاز آن رحمت و ميانه  آن آمرزش و پايان آن 

آزادي از آتش است.«

امام باقر7 از رسول خدا6 نقل می کند: »يَا َمْعَشَر الُْمْسلِِميَن إَِذا َطلََع ِهَلُل َشْهِر َرَمَضاَن ُغلَّْت َمَرَدُة 
َعاء؛2 اي گروه  ْحَمِة َو ُغلَِّقْت أَبَْواُب النَّاِر َو اْسُتِجيَب الدُّ َماِء َو أَبَْواُب الِْجنَاِن َو أَبَْواُب الرَّ َياِطيِن َو ُفتَِّحْت أَبَْواُب السَّ الشَّ
مسلمانان! هر گاه هالل ماه رمضان برآيد، شياطين سرکش به بند کشيده مي شوند، درهاي آسمان و 

درهاي بهشت و درهاي رحمت گشوده و درهاي آتش بسته مي شود.«

ْهَر  ُل لَْيلٍَة مِْن َشْهِر َرَمَضاَن ُفتَِّحْت أَبَْواُب الِْجنَاِن كلّها َو لَْم ُيْغلَْق مِْنَها بَاٌب واحٌد الشَّ رسول خدا6: »إَِذا َكاَن أَوَّ
َماِء ُكلَّ لَْيلٍَة إِلَى  ْهَر ُكلَُّه َو ُغلَّْت ُعتَاُة الِْجنِّ َو نَاَدى ُمنَاٍد مَِن السَّ ُكلَُّه َو ُأْغلَِقْت أَبَْواُب النَّاِر َفل ُيْفتَْح مِْنَها بَاٌب واحٌد الشَّ
رِّ إنتِه! َهْل مِْن ُمْستَْغفٍِر نَْغفِْر لَُه؟ َهْل مِْن تَائٍِب نَُتوُب َعلَْيِه؟ َهْل مِْن َسائٍِل  ْبِح: يَا بَاِغَي الَْخْيِر هلّم! َو يَا بَاِغَي الشَّ انْفَِجاِر الصُّ
فُيْعَطى؟ َهْل مِْن َداٍع َفنَْستَِجيَب لَُه؟ َو هلِلِ ِعْنَد وقِت ُكلِّ لَْيلَِة فِْطٍر مِْن َرَمَضاَن ُعتََقاُء ُيعتُقُهم مَِن النَّار ؛3 چون اولين شب 
ماه رمضان فرا رسد، همه درهاي بهشت گشوده شوند؛ پس در همه ي اين ماه حتي يک در از آن ها بسته 
نگردد، و درهاي آتش بسته شوند و در همه ي ماه حتي يک در از آن ها گشوده نشود، و سرکشان از جّن 
به بنده کشيده شوند و هر شب تا دميدن صبح منادي در آسمان ندا دهد: اي جوياي خير! پيش آي، و اي 

1 . بحاراألنوار، ج 93، ص 342.
2 . همان، ص 360.

3 . مستدرک الوسائل، ج 7، ص 436 و ماه خدا، ج 1، ص 64.
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جوياي شر! دست بردار. آيا استغفار کننده اي هست تا آمرزيده شود؟ آيا توبه کننده اي هست که توبه اش 
پذيرفته گردد؟ آيا خواهنده اي هست تا عطا شود؟ آيا دعا کننده اي هست تا دعايش پذيرفته گردد؟ و خدا 

را به هنگام هر شب عيد فطري از رمضان، آزادشدگاني است که آنان را از آتش آزاد مي کند.«
يُح مِْن  ُل لَْيلٍَة مِْن َرَمَضاَن َهبَِّت الرِّ رسول خدا6: »إِنَّ الَْجنََّة لَُتَزيَُّن لَِرَمَضاَن مَِن الَْحْوِل إِلَى الَْحْوِل َفإَِذا َكاَن أَوَّ
ْهِر أَْزَواجًا  تَْحِت الَْعْرِش َفَصَفَقْت َوَرَق الَْجنَِّة َفتَْنُظُر ُحوُر الِْعيِن إِلَى َذلَِك َفَيُقْلَن يَا َربِّ اْجَعْل لَنَا مِْن ِعبَاِدَك فِي َهَذا الشَّ
تََقرُّ بِِهْم أَْعُيُننَا َو تََقرُّ أَْعُيُنُهْم بِنَا؛1 همانا بهشت از سر سال تا سال آينده آراسته مي شود؛ پس چون اولين شب 
ماه رمضان شود، نسيمي از زير عرش مي وزد؛ پس برگ درختان بهشت به صدا مي آيند و حوريان بهشتي 
بدان مي نگرند و مي گويند: پروردگارا! براي ما از بندگانت در اين ماه همسراني قرار بده که چشم ما به 

آن ها و چشم آنان به ما روشن گردد.«
ْحَمِة َو َشْهُر الَْمْغفَِرةِ َو َشْهُر التَّْوبَِة َو اْلِنَابَِة َمْن  علي بن موسي الرضا6: »َشْهُر َرَمَضاَن َشْهُر الْبََرَكِة َو َشْهُر الرَّ
لَْم ُيْغَفْر لَُه فِي َشْهِر َرَمَضاَن َففِي أَيِّ َشْهٍر ُيْغَفُر لَه ؛2 ماه رمضان ماه برکت، رحمت، آمرزش، توبه و بازگشت به 

سوي خداست. پس آن که در اين ماه آمرزيده نشود، در کدام ماه آمرزيده مي شود؟«
ُذنُوبُُه َفِحينَئٍِذ يَْخَسُر ِحيَن يَُفوُز  ُيْغَفْر  لَْم  ْهُر َو  قِيِّ َمْن َخَرَج مِْنُه َهَذا الشَّ قِيَّ َحقَّ الشَّ رسول خدا6: »إِنَّ الشَّ
بِّ الَْكِريم ؛3 بدبخت واقعي کسي است که اين ماه از او بگذرد، ولي گناهانش آمرزيده  الُْمْحِسُنوَن بَِجَوائِِز الرَّ

نشوند. پس آن گاه که نيکوکاران به پاداش هاي پروردگار کريم شان دست مي يابند، او زيان مي بيند.«
رسول خدا6: »من إنَسلََخ مِْن َشهِر َرمضاَن َو لَْم يَْغفِر لَُه َفل َغَفَر اهللُ لَهُ« 4

مرحوم ميرزا جواد آقا تبريزي در توضيح روايت اخير مي گويد: از رسا ترين نکاتي که در بشارت به ماه 
رمضان روايت شده است، نفرين پيامبر خدا6 بر کساني است که در اين ماه آمرزيده نمي شوند؛ آن 

جا که فرموده است: آمرزيده مباد. 
به  بزرگي  نفرين بشارت  اين  برانگيخته شده است،  براي جهانيان  پيامبر6 رحمتي  از آن جا که 
رحمت گسترده و فراگيرِي آمرزِش الهي در اين ماه است، وگرنه ايشان با آن رحمتي که براي جهانيان 

است، هرگز مسلماني را نفرين نمي کند، هر چند او فردي گنه کار باشد.«5
1 . بحاراألنوار، ج 93، ص 346.

2 . همان، ص 341.

3 . همان، ص 362.
4 . اقبال، ج 1، ص 452 و ماه خدا، ج 1، ص 82.
5 . المراقبات، ص 103 و ماه خدا، ج 1، ص 87.
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1. وجوب روزه گرفتن
لََعلَُّكْم تَتَُّقون ؛1 اي  َقْبلُِكْم  َّذيَن مِْن  ياُم َكما ُكتَِب َعلَى ال َّذيَن آَمُنوا ُكتَِب َعلَْيُكُم الصِّ أَيَُّها ال قال اهلل تعالي: »يا 
کساني که ايمان آورده ايد! روزه بر شما واجب شده است، آن گونه که بر کساني که پيش از شما بودند، 

واجب شده بود؛ باشد که پروا کنيد!«

در روايات امامان معصوم: روزه از بزرگ ترين واجبات دين اسالم دانسته شده است که همراه نماز 
و زکات و حج و واليت از پايه هاي اصلي وظايف شرعي است. در اسالم تکاليف فقهي فراواني وجود دارد 

که از آن ها به فروع دين تعبير مي شود، اما به هيچ کدام به اندازه اين پنج تکليف سفارش نشده است.

َياَم َو  َكاَة َو الَْحجَّ َو الصِّ َلَة َو الزَّ امام زين العابدين7: »إِنَّ اهللَ اْفتََرَض َخْمسًا َو لَْم يَْفتَِرْض إِلَّ َحَسنًا َجِميًل الصَّ
َوَليَتَنَا أَْهَل الْبَْيِت؛2 خداوند پنج چيز را واجب کرده است و جز امر نيکو و زيبا واجب نکرده است: نماز، 

زکات، حج، روزه و واليت ما اهل بيت.«

َكاةِ َو ِحجِّ الْبَْيِت َو َصْوِم َشْهِر َرَمَضاَن َو الَْوَليَِة لَنَا  َلةِ َو إِيتَاِء الزَّ امام باقر7: »بُنَِي اْلِْسَلُم َعلَى َخْمٍس إَِقاِم الصَّ
أَْهَل الْبَْيت ؛3 اسالم بر پنج چيز بنا شده است: برپا داشتن نماز، پرداختن زکات، حج خانه ي خدا، گرفتن 

روزه ي ماه رمضان و واليت ما اهل بيت.«

لََواِت الَْمْفُروَضاِت َو َعِن  َل َما ُيْسَأُل َعْنُه الَْعْبُد إَِذا َوَقَف بَْيَن يََدِي اهللِ َجلَّ َجَللُُه َعِن الصَّ امام صادق7: »إِنَّ أَوَّ
َياِم الَْمْفُروض ؛4« َكاةِ الَْمْفُروَضِة َو َعِن الصِّ الزَّ

1 . بقره، آيه 183.
2 . بحاراألنوار، ج 23، ص 105.

3 . همان، ج 27، ص 103.
4 . همان، ص 167.



����
�
��

�� � �
� �� �����

��
�
� �� � � ��

�
� 32

2. حکمت روزه گرفتن
در روايات حکمت هاي متعددي براي روزه گرفتن آمده است که عبارتند از: به دست آوردن روحيه ي 
تواضع و خضوع، استواري اخالص، چشيدن رنج گرسنگي براي افراد ثروتمند تا به فقرا کمک کنند، برابر 
شدن تهيدست با ثروتمند و پيدا شدن رقت قلب براي رحم به گرسنگان، فرو شکستن شهوات در انسان، 
توجه به نياز و سختي آخرت و يادآوري گرسنگي و تشنگي قيامت، به دست آوردن اجر و پاداش الهي، 

خودداري از برآوردن خواسته هاي نفس، و دانستن ارزش و لذت نعمت هاي خدا مانند آب و غذا.

استواري  مانند  با خداست،  ما  رابطه  تصحيح  براي  موارد  اين  از  برخي  است  آشکار  که  همان طور 
اخالص، شکر نعمت هاي خدا، و برخی براي تهذيب نفس و پاکي درون ماست، مانند به دست آوردن 
روحيه تواضع و فروتني، فروشکستن شهوات، توجه به گرسنگي و تشنگي قيامت و خودداري از برآوردن 
خواسته هاي نفس؛ اما سوم براي تنظيم روابط اجتماعي و توجه به برادران ديني است، مانند چشيدن طعم 

گرسنگي و تشنگي گروه هاي ضعيف و دست يافتن به روحيه رقت قلب و ياري و کمک به مستمندان.

َياِم فِي األَأْيَّاِم الَْمْفُروَضاِت تَْسِكينًا  َكَواِت َو ُمَجاَهَدةِ الصِّ لََواِت َو الزَّ امام علي7: »َحَرَس اهللُ ِعبَاَدُه الُْمْؤمِنِيَن بِالصَّ
أِلَْطَرافِِهْم َو تَْخِشيعًا أِلَبَْصاِرِهْم َو تَْذلِيًل لُِنُفوِسِهْم َو تَْخفِيضًا لُِقُلوبِِهْم َو إِْذَهابًا لِْلُخَيَلِء َعْنُهْم َو لَِما فِي َذلَِك مِْن تَْعفِيِر ِعتَاِق 
َياِم تََذلُّل؛1 خداوند،  الُْوُجوهِ بِالتَُّراِب تََواُضعًا َو الْتَِصاِق َكَرائِِم الَْجَواِرِح بِاألَأْْرِض تََصاُغراً َو لُُحوِق الُْبُطوِن بِالُْمُتوِن مَِن الصِّ
بندگان مؤمن خويش را با نمازها، زکات ها و تالش براي روزه گرفتن در روزهاي واجب نگه داري کرده 
است تا اعضاي شان آرامش يابد و چشم هايشان خشوع پيدا کند و جان هايشان رام گردد و دل هايشان 
متواضع شود و غرور  از آنان زدوده گردد و به سبب حکمت هايي که در آن هاست چون: خاکي شدن 
چهره هاي عزت مند از روي تواضع، به زمين چسبيدن اعضاي شريف از روي فروتني، و چسبيدن شکم ها 

به پشت ها با روزه برای رام شدن انسان.«

َياَم تَْثبِيتًا لِْلِْخَلص ؛2 روزه براي استوار ساختن اخالص واجب شده است.« فاطمه3: »َفَرَض... الصِّ

تا  الَْمَساِكين ؛3  َعلَى  بِالَْفْضِل  َفَيُعوَد  الُْجوِع  َمسَّ  »الَْغنِيُّ  فرمود:  روزه داري  درباره حکمت  امام حسين7 
ثروتمند رنج گرسنگي را بچشد، پس بر بينوايان نيکي کند.«

1 . نهج البالغه، خطبه 192.
2 . بحاراألنوار، ج 93، ص 368.

3 . همان، ص 375.
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َياَم لَِيْستَِوَي بِِه الَْغنِيُّ َو الَْفقِيُر َو َذلَِك أَنَّ الَْغنِيَّ لَْم يَُكْن لَِيِجَد َمسَّ  ََّما َفَرَض اهللُ َعزَّ َو َجلَّ الصِّ امام صادق7: »إِن
َي بَْيَن َخْلقِِه َو أَْن ُيِذيَق الَْغنِيَّ  الُْجوِع َفَيْرَحَم الَْفقِيَر أِلَنَّ الَْغنِيَّ ُكلََّما أََراَد َشْيئًا َقَدَر َعلَْيِه َفَأَراَد اهللُ َعزَّ َو َجلَّ أَْن ُيَسوِّ
ِعيِف َفَيْرَحَم الَْجائِع ؛1 خداوند متعال، روزه را واجب ساخته است تا ثروتمند  َمسَّ الُْجوِع َو األَأْلَِم لَِيِرقَّ َعلَى الضَّ
و تهيدست برابر شوند، چون ]بدون روزه[ ثروتمند رنج گرسنگي را نمي چشد تا به فقير ترحم کند، زيرا 
ثروتمند هرگاه چيزي را بخواهد، بر آن تواناست؛ پس خداي تعالي خواست تا ميان بندگانش برابري ]در 
گرسنگي[ پديد آورد و ثروتمند هم ]در هنگام روزه[ طعم گرسنگي و رنج را بچشد، تا بر ناتوان رقت قلب 

يابد و بر گرسنه ترحم نمايد.«

ُّوا َعلَى َفْقِر اْلِخَرةِ َو  ْوِم؟ قِيَل: لَِكْي يَْعِرُفوا أَلََم الُْجوِع َو الَْعَطِش َو ُيْستََدل امام رضا7: »َفإِْن قِيَل: َفلَِم ُأمُِروا بِالصَّ
ائُِم َخاِشعًا َذلِيًل ُمْستَِكينًا َمْأُجوراً ُمْحتَِسبًا َعاِرفًا َصابِراً َعلَى َما أََصابَُه مَِن الُْجوِع َو الَْعَطِش َفَيْستَْوِجَب الثََّواَب  لَِيُكوَن الصَّ
َهَواِت َو لَِيُكوَن َذلَِك َواِعظًا لَُهْم فِي الَْعاِجِل َو َرائِضًا لَُهْم َعلَى أََداِء َما َكلََّفُهْم َو َدلِيًل لَُهْم  َمَع َما فِيِه مَِن اْلِْمَساِك َعِن الشَّ
وا إِلَْيِهْم َما َفَرَض اهللُ لَُهْم فِي أَْمَوالِِهم ؛2  نَْيا َفُيَؤدُّ َة َمْبلَِغ َذلَِك َعلَى أَْهِل الَْفْقِر َو الَْمْسَكنَِة فِي الدُّ فِي األَأْْجِر َو لَِيْعِرُفوا ِشدَّ
اگر گفته شود: چرا مأمور به روزه شدند؟ گفته مي شود: تا رنج گرسنگي و تشنگي را بشناسند و نشاني بر 
نياز آخرت بيابند، و تا روزه دار خاشع، فروتن، شکسته، پاداش يافته، اميدوار بر اجر الهي و عارف گردد و به 
گرسنگي و تشنگي که به او مي رسد شکيبا باشد تا شايسته پاداش گردد، عالوه بر خودداري از برآوردن 
خواسته هاي نفس، و براي اين که روزه، در دنيا مايه ي پند آنان شود و سبب تمرين آنان بر انجام تکاليف 
ديگر گردد و راهنماي آنان در پاداش باشد و تا بدانند که چه سختي هايي به فقيران و بينوايان در دنيا 

می رسد؛ پس آن چه را خداوند براي فقيران در اموال آن ها واجب ساخته است، به آنان بپردازند.«

َرَجاِت  الدَّ ِعْنَدُه  بَِها  يَنَالُوا  َكْيَما  اَعِة  الطَّ مَِن  بَِضْرٍب  روزه می فرمايد: »اْمتََحنَُهْم  درباره حکمت  امام رضا7 
ةِ الَْماِء َو ِطيِب الُْخْبِز َو إَِذا َعِطُشوا يَْوَم َصْومِِهْم َذَكُروا يَْوَم الَْعَطِش األَأْْكبَِر فِي اْلِخَرةِ  َفُهْم َفْضَل َما أَنَْعَم َعلَْيِهْم مِْن لَذَّ لُِيَعرِّ
اَعة؛3 خداوند از آن رو بندگان را به انواع طاعت ها آزموده است که نزد خداوند به  َو َزاَدُهْم َذلَِك َرَقبًَة فِي الطَّ
درجاتي برسند، تا ارزش آن چه را خداوند از لذت آب و گوارايي نان، روزي آنان ساخته است، دريابند و 
هرگاه در روِز روزه داري خود تشنه شوند، به ياد تشنگي بزرگ در روز قيامت بيفتند و اين مايه ي رغبت 

بيشتر آنان در طاعت گردد.«

1 . علل الشرايع، ص 378 و ماه خدا، ج 1، ص 96.
2 . بحاراألنوار، ج 93، ص 369.

3 . همان، ج 6، ص 113.
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ْوَم؟ َفَوَرَد الَْجَواُب: لَِيِجَد الَْغنِيُّ  الصَّ ٍد ]العسكري7[ لَِم َفَرَض اهللُ  از حمزة بن محمد: »َكتَْبُت إِلَى أَبِي ُمَحمَّ
َمَضَض الُْجوِع َفَيِحنَّ َعلَى الَْفقِير؛1 حمزة بن محمد گويد: به امام حسن عسکري7 نوشتم: چرا خداوند روزه 
را واجب ساخته است؟ چنين جواب آمد: تا ثروتمند، سختي گرسنگي را دريابد و بر نيازمند دلسوزي کند.«

3. روزه براي خداست
چنان چه گفتيم تمام ماه ها براي خداست، اما در عين حال ماه رمضان به خداي تعالي اختصاص داده 
شده و آن ماه »ماه خدا« ناميده شده است؛ همين طور همه ي عبادت ها نيز براي خداست، اما در ميان 
آن ها خداوند فريضه روزه را به خود اختصاص داده و در روايات متعدد آمده است که: روزه براي من است 
و من پاداش آن را مي دهم؛ چنان چه همه مساجد خانه خداست، اما خداوند کعبه را به عنوان »خانه 

خود« شرافت داده است.

ْوُم لِي، َو أَنَا أَْجِزي بِه ؛2 خداوند فرمود: روزه براي من است و خودم  رسول خدا6: »َقاَل تََعالَى: الصَّ
پاداش آن را مي دهم.«

َياُم  َياِم ُهَو لِي َو أَنَا أَْجِزي بِِه َو الصِّ رسول خدا6: »َقاَل اهللُ تَبَاَرَك َو تََعالَى ُكلُّ َعَمِل ابِْن آَدَم ُهَو لَُه َغْيَر الصِّ
ائِِم أَْطَيُب ِعْنَد اهللِ َعزَّ َو َجلَّ مِْن ِريِح  نَْيا َو لَُخُلوُف َفِم الصَّ ُجنَُّة الَْعْبِد الُْمْؤمِِن يَْوَم الْقَِياَمِة َكَما يَقِي أََحَدُكْم ِسَلُحُه فِي الدُّ
ائُِم يَْفَرُح بَِفْرَحتَْيِن ِحيَن ُيْفِطُر َفَيْطَعُم َو يَْشَرُب َو ِحيَن يَْلَقانِي َفُأْدِخُلُه الَْجنَّة؛3 خداي متعال فرمود:  الِْمْسِك َو الصَّ
هر عمل آدمي زاد براي خود اوست، مگر روزه داري که براي من است و من خودم پاداش آن را مي دهم. 
روزه، سپر بنده ي مؤمن در روز قيامت است؛ همان گونه که در دنيا هر يک از شما را سالحش حفاظت 
مي کند. بوي ناخوش دهان روزه دار نزد خدا از بوي مشک خوشبوتر است. روزه دار دو بار خوش  حال 
مي شود: يک بار هنگامي که افطار مي کند و مي خورد و مي نوشد و يک بار آن گاه که مرا ديدار مي کند؛ 

پس او را وارد بهشت مي کند.«

وُم ِعباَدٌة بَيَن الَعبِد َو خالِقِه ل يَطلُِع َعليها َغيُرُه َو َكذلَِك ل ُيجازَي َعْنها َغيُرهُ ؛4 روزه، عبادتي ميان  امام علي7: »الصَّ
بنده و آفريدگار اوست. کسي جز آفريدگار از آن آگاه نمي شود و کسي جز پروردگار پاداش آن را نمي دهد.«

1 . کافي، ج 4، ص 181 و ماه خدا، ج 1، ص 98.

2 . کافي، ج 4، ص 63 و ماه خدا، ج 1، ص 100.
3 . خصال، ص 45 و ماه خدا، ج 1، ص 102.

4 . شرح نهج البالغة، ج 20، ص 296 و ماه خدا، ج 1، ص 102.
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بزرگان براي قسمت اول حديث که فرود: »روزه براي من است« چند وجه گفته اند:

ابوحامد غزالي در شرح آن گفته است: اين که روزه براي خداست و اين شرافت را يافته است که به 
خداوند نسبت داده شود، دو معنا دارد؛

نخست اين که روزه پرهيز و ترک است و عملي پنهان است و در آن کاري ديده نمي شود؛ به خالف 
همه ي عبادت ها که در معرض ديد مردم انجام مي شوند، روزه عبادتي است که جز خدا آن را نمي داند و 

کاري باطني می باشد که همان صبر است.

دوم اين که روزه سرکوبي دشمن خداست، چون ابزار شيطان ملعون شهوت ها هستند و شهوات با 
ْيَطاَن لََيْجِري مِِن ابِْن آَدَم َمْجَرى  خوردن و آشاميدن نيرو مي يابند، از اين رو پيامبر6 فرموده است: »إِنَّ الشَّ
ِم َفَضيُِّقوا َمَجاِريَُه بِالُْجوع ؛1 شيطان هم چون خون در وجود آدمي جاري مي شود، پس گذرگاه هاي او را  الدَّ

با گرسنگي تنگ کنيد.«

از آن جا که روزه راه سرکوبي شيطان و تنگ ساختن گذرگاه هاي اوست، شايسته است که ويژه خدا 
گردد، زيرا سرکوبي دشمن خدا ياري نمودن خداست، و ياري رساني خداوند به بنده اش در پي ياري 

کردن بنده به خداست.2

ابن اثير در النهايه گفته است: در اين که چرا خداوند روزه و پاداش آن را مخصوص خود ساخته است، 
هرچند همه ي عبادت ها و پاداش آن ها از سوي خدا و بر عهده ي اوست؟ بسيار گفته اند. آن ها در اين باره 
وجوهي را ذکر کرده  اند که محور همه ي آن ها اين است که: روزه رازي ميان خدا و بنده است و کسي 
جز او از آن آگاه نمي شود. پس بنده روزه دار واقعي نمي شود، مگر آن که در اطاعت اخالص داشته باشد.

گرچه همان طور است که گفته اند، ولي عبادات ديگري هم هستند که در پنهان بودن مثل روزه اند، مانند 
با وضو يا بي وضو بودن و نماز در جامه ي پاک يا نجس خواندن که جز خدا و نمازگزار آن ها را نمي داند.

بهترين چيزي که در تأويل اين حديث شنيدم، اين است که همه ي عبادت هايي که بندگان با انجام 
انواع  و  قرباني  نيايش،  اعتکاف، دعا،  نماز، حج، صدقه،  )مانند:  به خداوند تقرب مي جويند  دادن آن ها 
بودند،  داده  قرار  را شريک خدا  آن چه  و  با همان ها خداهاي خويش  نيز  ديگر( مشرکان  عبادت هاي 
مي پرستيده اند، اما هرگز شنيده نشده است که گروهي از مشرکان و پيروان مذاهب در دوران هاي پيشين، 

1 . احياء العلوم، ج 1، ص 347 و ماه خدا، ج 1، ص 105.
2 . همان.
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معبودهاي خود را با روزه پرستيده باشند و بدين وسيله به آن ها تقرب جسته باشند.

روزه به عنوان عبادت، تنها از سوي اديان آسماني شناخته شده است، از اين رو خداوند فرموده است: 
»روزه براي من است و خودم پاداش آن را مي دهم«؛ يعني در آن، کسي شريک من نگشته است و با آن 
جز من پرستش نشده است. پس در اين هنگام خودم پاداش آن را بر عهده مي گيرم و به کسي ديگر، چه 

فرشتگان مقرب و چه غير آنان وا نمي گذارم، تا اندازه اي که به من اختصاص يابد.1

ْوُم لِي َو أَنَا أَْجِزي بِه « روزه براي من  اما قسمت دوم اين روايت را بعضي اين طور قرائت کرده اند: »الصَّ
است و من )خداي تعالي( به آن جزا داده مي شوم. اين وجه هم مي تواند قرائت ديگري از حديث باشد که 
تفاوت معنايي را نيز به دنبال دارد، هر چند مفاد هر دو قرائت به يک امر برمي گردد؛ زيرا اين که خداوند 
خود پاداش روزه باشد، به معناي به دست  آوردن تقرب خدا و مزد خاص از جانب اوست و در صورت 
قرائت اول که »خود خدا جزاي روزه را بدهد«، دادن پاداش به روزه دار از جانب خدا جز تقرب الهي و 

عطاي پاداش ويژه از جانب او نيست.

4. ارزش روزه دار
وقتي کسي مهمان ديگري است در همه حاالت و ساعات حضور در خانه ي ميزبان، ميهمان است؛ و 
چه در حال استراحت و خواب باشد يا بيداري، و چه فعاليتي داشته باشد يا نه، در همه حال او عزيز است 
و ميزبان توجه و عنايت به او دارد تا اسباب رفاه و رضايت مندي او فراهم باشد و در اين زمان حتي امري 
که به ظاهر ناخوشايند است، براي ميزبان خوشايند و زيبا جلوه مي کند؛ چون از ميهمان عزيز داشته 
اوست و او هرگز راضی به بي احترامي و نامهرباني نسبت به ميهمانش نيست. البته هر چه ميزبان آقاتر و 
بزرگوارتر باشد، رعايت ادب و احترام و پذيرايي و توجه تمام نسبت به ميهمان بيشتر و کامل تر مي شود.

ميهماني و پذيرايي خداي سبحان از روزه داران ماه مبارک رمضان نيز در غايت کمال و احترام است. 
هر چه را بتوان تصور کرد، بلکه باالتر از همه تصورات ما، خدا به ميهمانان خود لطف ارزاني کرده است. 
به تمام اعمال نيک و عبادات آنان در اين ماه عزيز، پاداش مضاعف داده است و برای خواب و نفس 
کشيدن آنان نيز که به طور معمول بدون نيت و اراده ثواب انجام مي شود، اجر قرار داده و حتی بوي 
ناخوش دهان آنان را نيز نزد خود خوشبوتر از مشک مي داند. افزون بر همه اين کرامت ها، خداوند متعال 

1 . النهايه، ج 1، ص 270 و ماه خدا، ج 1، ص 107.
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فرشتگاني را مي گمارد تا براي روزه داران استغفار کنند و با بشارت خود ياري شان بخشند. باور به خدا و 
دوري از گناهان، اجازه ورود به ميهماني خدا و بهره مندي از برکات و نعمت هاي بي مانند آن است؛ فقط 
کافي است که کسي نداي دعوت خداي تعالي را بشنود و در اين بزم عارفانه شرکت نمايد، تا غوطه ور در 
احسان و الطاف حق تعالي گردد و سرمست از دوستي او، تک تک لحظات اين ماه عزيز را سپري کند. 

اِدقاِت  اِدقيَن َو الصَّ قال اهلل تعالي: »إِنَّ الُْمْسلِميَن َو الُْمْسلِماِت َو الُْمْؤمِنيَن َو الُْمْؤمِناِت َو الْقانِتيَن َو الْقانِتاِت َو الصَّ
ائِماِت َو الْحافِظيَن  ائِميَن َو الصَّ قاِت َو الصَّ قيَن َو الُْمتََصدِّ ابِراِت َو الْخاِشعيَن َو الْخاِشعاِت َو الُْمتََصدِّ ابِريَن َو الصَّ َو الصَّ
اِكراِت أََعدَّ اهللُ لَُهْم َمْغفَِرًة َو أَْجراً َعظيمًا؛1 همانا خداوند براي مردان  اِكريَن اهللَ َكثيراً َو الذَّ ُفُروَجُهْم َو الْحافِظاِت َو الذَّ
و زنان مسلمان و مؤمن، پرستش گر، راستگو، صابر، خاشع، صدقه دهنده، روزه دار، پاک دامن، و مردان و 

زناني که خدا را بسيار ياد مي کنند، آمرزش و پاداشي بزرگ فراهم ساخته است.«

ائِِم ِعبَاَدٌة َو نََفُسُه تَْسبِيح ؛2 خواب روزه دار عبادت است و نفس کشيدن او تسبيح  رسول خدا6: »نَْوُم الصَّ
حق تعالي است.«

ائِِم ِعبَاَدٌة َو ُصمُتُه تَْسبيٌح َو َعَمُلُه ُمضاَعٌف َو ُدعاُؤُه ُمْستَجاٌب َو َذنُبُه َمْغُفورٌ؛3 خواب  رسول خدا6: » نَْوُم الصَّ
روزه دار عبادت، سکوتش تسبيح، عملش دو برابر، دعايش مستجاب و گناهانش آمرزيده است.«

ائِِم أَْطَيُب ِعْنَد اهللِ َعزَّ َو َجلَّ مِْن ِريِح الِْمْسك ؛4 سوگند به  َِّذي نَْفِسي بَِيِده  لَُخُلوُف َفِم الصَّ رسول خدا6: »َو ال
آن که جانم در دست اوست، بوي ناخوش دهان روزه دار نزد خداي تعالي، خوشبوتر از بوي مشک است.«

ائِِميَن يَْستَْغفُِروَن لَُهْم فِي ُكلِّ يَْوٍم مِْن َشْهِر َرَمَضاَن  لِيَن بِالصَّ تَبَاَرَك َو تََعالَى َمَلئَِكًة ُمَوكَّ امام باقر7: »إِنَّ هلِلِ 
ائِِميَن ُكلَّ لَْيلٍَة ِعْنَد إِْفَطاِرِهْم: أَبِْشُروا ِعبَاَد اهللِ! َو َقْد ُجْعُتْم َقلِيًل َو َستَْشبَُعوَن َكثِيراً بُوِرْكُتْم َو  إِلَى آِخِرهِ َو ُينَاُدوَن الصَّ
بُوِرَك فِيُكم ؛5 خداي متعال فرشتگاني را بر روزه داران گماشته است که در هر روز از ماه رمضان تا پايان 
آن براي آنان استغفار مي کنند و هر شب هنگام افطار روزه داران به آنان خطاب مي کنند: بشارت باد بر 

شما اي بندگان خدا! اندگي گرسنه شديد و بسيار سير خواهيد شد، برکت يافتيد و مايه برکت گشتيد.«

ُرونَُه َحتَّى إَِذا  َل اهللُ بِِه أَلَْف َملٍَك يَْمَسُحوَن َوْجَهُه َو ُيبَشِّ امام صادق7: »َمْن َصاَم يَْومًا فِي الَْحرِّ َفَأَصاَب َظَمًأ َوكَّ

1 . احزاب، آيه 35.
2 . ثواب األعمال، ص 75 و ماه خدا، ج 1، ص 110.

3 . کافي، ج 4، ص 64 و ماه خدا، ج 1، ص 112.
4 . خصال، ص 45 و ماه خدا، ج 1، ص 112.

5 . بحاراألنوار، ج 93، ص 361.
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أَْفَطَر َقاَل اهللُ َعزَّ َو َجلَّ َما أَْطَيَب ِريَحَك َو َرْوَحَك يَا َمَلئَِكتِي اْشَهُدوا أَنِّي َقْد َغَفْرُت لَه؛1 کسي که در گرما روزه 
بگيرد و تشنه شود، خداوند هزار فرشته را بر او بگمارد که چهره اش را لمس کنند و او را بشارت دهند، 
تا آن گاه که افطار کند؛ خداوند به او مي فرمايد: چه خوش است بوي تو و نشاط تو! فرشتگان من گواه 

باشيد که من او را آمرزيدم.«

رسول خدا6: »... ُهَو َشْهٌر ُدِعيُتْم فِيِه إِلَى ِضَياَفِة اهللِ َو ُجِعْلُتْم فِيِه مِْن أَْهِل َكَراَمِة اهللِ أَنَْفاُسُكْم فِيِه تَْسبِيٌح َو 
نَْوُمُكْم فِيِه ِعبَاَدٌة َو َعَمُلُكْم فِيِه َمْقُبوٌل َو ُدَعاُؤُكْم فِيِه ُمْستََجاب ..... َمْن أَدَّى فِيِه َفْرضًا َكاَن لَُه ثََواُب َمْن أَدَّى َسْبِعيَن 
َلةِ َعلَيَّ ثَقََّل اهللُ مِيَزانَُه يَْوَم تَِخفُّ الَْمَواِزيُن َو َمْن تََل فِيِه آيًَة مَِن  ُهوِر َو َمْن أَْكثََر فِيِه مَِن الصَّ َفِريَضًة فِيَما ِسَواُه مَِن الشُّ
ُهور...؛2 ماه رمضان ماهي است که در آن به ميهماني  الُْقْرآِن َكاَن لَُه مِْثُل أَْجِر َمْن َختََم الُْقْرآَن فِي َغْيِرهِ مَِن الشُّ
خدا دعوت شده ايد و از شايستگان کرامت الهي قرار داده شده ايد؛ نفس هايتان در آن تسبيح، خوابتان در 
آن عبادت، علمتان در آن پذيرفته و دعايتان در آن مستجاب است. هر کس در اين ماه واجبي را ادا کند، 
پاداش کسي رادارد که هفتاد واجب را در ماه هاي ديگر انجام داده است و هر کسي در آن بر من زياد 
صلوات بفرستد، خداوند روزي که وزنه ي اعمال سبک مي شود، وزنه ي اعمال او را بيفزايد و هر کسي در 

آن آيه اي از قرآن تالوت کند، پاداش کسي را دارد که در ماه هاي ديگر ختم قرآن کرده است.«

رسول خدا6: »أَيَُّها النَّاُس َقْد أََظلَُّكْم َشْهٌر َعِظيٌم َشْهٌر ُمبَاَرٌك َشْهٌر فِيِه لَْيلٌَة الَْعَمُل فِيَها َخْيٌر مَِن الَْعَمِل فِي 
َب فِيِه بَِخْصلٍَة مِْن ِخَصاِل الَْخْيِر َكاَن َكَمْن أَدَّى َفِريَضًة فِيَما ِسَواُه َو َمْن أَدَّى َفِريَضًة فِيِه َكاَن َكَمْن  أَلِْف َشْهٍر َمْن تََقرَّ
ْبُر ثََوابُُه الَْجنَّة؛3 اي مردم! ماهي بزرگ بر شما سايه افکنده  ْبِر َو الصَّ أَدَّى َسْبِعيَن َفِريَضًة فِيَما ِسَواُه َو ُهَو َشْهُر الصَّ
است، ماهي مبارک، ماهي که در آن شبي است که عمل در آن بهتر از عمل در هزار ماه است. هر کس 
با کار نيکي از نيکي ها در آن ماه به خدا تقرب جويد، گويا واجبي را در ماه هاي ديگر ادا کرده است و هر 
کس واجبي را در آن انجام دهد، همچون کسي است که هفتاد واجب را در ماه هاي ديگر انجام داده است 

و آن ماه، ماه صبر است و پاداش صبر بهشت است«.

5. درجات روزه داري
بدون شک هر عمل انسان داراي درجه و مرتبه اي است که قابليت بهتر يا بدتر شدن را دارد. درجه ي 

1 . همان، ص 247.

2 . همان، ص 356.

3 . همان، ص 342.
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اعمال انسان به ميزان معرفت به خدا، اخالص در نيت، شناخت عمل و کيفيت انجام آن مي تواند افزوني 
يا کاستي يابد و در بسياري موارد تکرار يک عمل از سوي انسان، مساوي با انجام درجه باالی آن نيست؛ 

چنان چه تکرار يک عمل از سوي افراد متعدد مي تواند داراي کيفيت و درجات متفاوتي باشد.

َراب ؛1 آسان ترين چيزي که  َعاِم َو الشَّ ائِِم فِي ِصَيامِِه تَْرُك الطَّ رسول خدا6: »أَْيَسَر َما اْفتََرَض اهللُ َعلَى الصَّ
خداوند بر روزه دار واجب ساخته، نخوردن و نياشاميدن است.«

حضرت علي7: »َصْوُم الَْجَسِد اْلِْمَساُك َعِن األَأْْغِذيَِة بِإَِراَدةٍ َو اْختَِياٍر َخْوفًا مَِن الِْعَقاِب َو َرْغبًَة فِي الثََّواِب َو 
اأْلُْجَرة؛2 روزه بدن، پرهيز از غذاها با اراده و اختيار از روي ترس از کيفر و با اميد به پاداش و اجر الهي 

است.«

ر؛3  الشَّ أَْسبَاِب  َعْن  الَْقْلِب  ُخُلوُّ  َو  الَْمآثِِم  َسائِِر  َعْن  الَْخْمِس  الَْحَواسِّ  إِْمَساُك  النَّْفِس  علي7: »َصْوُم  حضرت 
روزه ي نفس، نگه داري حواس پنج گانه از گناهان و تهي نمودن دل از تمام اسباب بدي است.«

از  نفس  نگه داشتن  روزه،  سودمند ترين  َيام ؛4  الصِّ أَنَْفُع  نَْيا  الدُّ اِت  لَذَّ َعْن  النَّْفِس  »َصْوُم  علي7:  حضرت 
لذت هاي دنياست.«

حضرت علي7: »َصْوُم الَْقْلِب َخْيٌر مِْن ِصَياِم اللَِّساِن َو َصْوُم اللَِّساِن َخْيٌر مِْن ِصَياِم الْبَْطن ؛5 روزه ي دل بهتر 
از روزه ي زبان است و روزه ي زبان، بهتر از روزه ي شکم است.«

َراب  َوحَدُهما و لكن مَِن اللّغِو و الكذِب و الباطِل؛6 آگاه  َعاِم َو الشَّ ْوَم لَْيَس مَِن الطَّ حضرت علي7: »أل إِنَّ الصَّ
باشيد که روزه تنها پرهيز از خوردن و آشاميدن نيست، بلکه پرهيز از کار بيهوده، دروغ و سخن ناروا نيز 

هست.«

ْلَم ُكلَُّه َقلِيلَُه َو َكثِيَره ؛7 همانا يک  َياَم َو النَّْظَرَة بَْعَد النَّْظَرةِ َو الظُّ حضرت امام باقر7: »إِنَّ الَْكِذبََة لَُيْفِطُر الصِّ
دروغ و نگاه حرام ادامه دار و ظلم، کم يا زياد آن، روزه را باطل مي کند.«

1 . بحاراألنوار، ج 94، ص 352.
2 . غرر الحکم، ح 5888 و ماه خدا، ج 1، ص 152.

3 . همان، ح 5589 و ماه خدا، ج 1، ص 154.

4 . همان، ح 5874 و ماه خدا، ج 1، ص 154.

5 . همان، ح 5890 و ماه خدا، ج 1، ص 154.
6 . ماه خدا، ج 1، ص 176.

7 . بحاراألنوار، ج 94، ص 352.
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َراِب أَْن َل يَْأُكَل اْلِنَْساُن َو َل يَْشَرَب َفَقْط َو لَِكْن إَِذا  َعاِم َو الشَّ َياُم مَِن الطَّ حضرت امام صادق7: »لَْيَس الصِّ
ُكوَت إِلَّ مِْن َخْيٍر  ُصْمَت َفْلَيُصْم َسْمُعَك َو بََصُرَك َو لَِسانَُك َو بَْطُنَك َو َفْرُجَك َو اْحَفْظ يََدَك َو َفْرَجَك َو أَْكثِِر السُّ
َو اْرُفْق بَِخاِدمِك ؛1 روزه از خوردن و آشاميدن فقط به نخوردن و نياشاميدن نيست، بلکه اگر روزه گرفتي 
پس بايد گوش، چشم، زبان، شکم و شرم گاهت نيز روزه بگيرد، دست و شهوت خود را کنترل کن و بيشتر 

سکوت کن، مگر براي سخن خوب و با خدمت کار خود نيز مدارا کن.«

چنان چه از روايات گذشته بدست مي آيد، روزه از نظر مراتب به چند دسته تقسيم مي شود، مرحوم مال 
احمد نراقي در معراج السعاده و ديگر علماي اخالق روزه را به روزه ي عوام، روزه ي خواص و روزه ي 

خواص خواص تقسيم کرده اند که توضيح هر کدام از آن سه قسم به طور خالصه چنين است:

اين روزه  پرهيز کند.  باطل مي کند،  را  از آن چه روزه  انسان  اين است که  )روزه عوام(:  اول  درجه 
آسان ترين و پايين ترين مرتبه روزه است که در روايت اول به آن اشاره شده و تنها فايده آن رفع تکليف 

و انجام درست روزه ي واجب و رهايي از نافرماني و عذاب و غضب خداست.

درجه دوم )روزه خواص(: در اين مرتبه روزه دار تنها به پرهيز از آن چه روزه را باطل مي کند، بسنده 
نمي کند؛ بلکه از همه حرام هاي الهي پرهيز مي کند؛ چنان چه در روايت بود: چشم، گوش، زبان، دست، 

پا و ساير اعضا همه روزه دارند و از معاصي و گناهان دوري مي کنند.

اجتناب از مفطرات روزه شرط درستي روزه بود و اجتناب از همه گناهان توسط اعضا و جوارح، شرط 
قبولي روزه است. در درجه اول انسان فقط نافرماني و عذاب را از خود دور مي کند، اما در درجه دوم انسان 

عالوه بر آن سزاوار ثواب هاي بي پايانی مي شود که براي روزه دار وعده داده شده است.

درجه سوم )روزه خواص خواص(: اين مرتبه روزه با بازداشتن قلب از ياد غيرخدا به دست مي آيد؛ يعني 
انسان دل را از انديشه هاي دنيايي و آن چه سبب مشغول شدن دل بدان است، چه حالل يا حرام باز 
دارد و دل را حريم ياد خداي تعالي و قيامت بگرداند. افطار اين روزه با ياد غير خداست و حاصل آن نيز 
روي گردانيدن از غير حق تعالي است؛ چنان چه فرمود: »ُقِل اهللُ ثُمَّ َذْرُهم ؛2 بگو خدا! و هر چه غير اوست 

را واگذار.«

مرحوم نراقي در شرح درجه سوم روزه مي گويد: اين روزه انبيا و صديقين و مقربين است و ثمره اين 

1 . همان.
2 . انعام، آيه 91.
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روزه، دست يافتن به مشاهده جمال لقاي الهي است، و رسيدن به چيزي که هيچ چشمي نديده و هيچ 
گوشي نشنيده و به ذهن احدي خطور نکرده است. بدان که مقتضاي اخبار و تصريح جمعي از علماي 
طايفه شيعه اين است که هر گاه کسي ماه رمضان را خالص براي خدا روزه بدارد و در آن ماه باطن را 
از اخالق ناپسند پاک سازد و اعضاي ظاهري خود را از گناهان نگه دارد و از حرام در خوراک و پوشاک 
و مسکن اجتناب کند و به جز حالل غذايي نخورد و در خوردن حالل هم افراط نکند، بلکه به صورتي 
باشد که در هر وقت شب و روز درد گرسنگي را احساس نمايد و بر نمازهاي نافله و بعضي دعاها و آدابي 

که در اين ماه مبارک وارد شده مواظبت کند، مستحق مغفرت الهي و رهايي از عذاب قيامت مي گردد.

پس اگر اين شخص از عوام مردم باشد، صفاي نفس براي او حاصل مي شود که باعث استجابت 
دعاهاي او مي شود و اگر از اهل معرفت باشد، لشگر شيطان از اطراف قلب او کوچ کند و براي او بعضي 
از اسرار ملکوتي روشن و آشکار مي گردد، به خصوص در شب قدر؛ زيرا آن شبي است که اسرار کشف 
مي شود و از مبدء فياض انوار بر دل هاي پاک افاضه مي گردد و مالک مهم  در رسيدن به اين موهبت 

بزرگ کم خوردن است، طوري که رنج گرسنگي را در آن وقت احساس کند.





سسوک گ �یس�ج
سس� سس�ج  �ج

)سوم ماه رمضان(

سوم





و  اخالقي  نظامي،  سياسي،  اجتماعي،  فردي،  مسائل  دارد.  ما  براي  را  فراواني  پيام هاي  جنگ  اين 
فرهنگي متعددي در اين زمينه رخ داده است که هر کدام مي تواند درس بزرگي براي زندگي ما باشد، 

خصوصًا در اين ماه شريف که ماه خودسازي و توجه به رشد معنوي در همه زواياي زندگي است.

1. زمينه جنگ تبوک 
در سوم ماه رمضان سال نهم هجري جنگ تبوک به وقوع پيوست. اين غزوه از آخرين غزوات پيامبر 
اسالم6 به شمار مي رود. تبوک نام قلعه اي در نوار مرزي حجاز و شام بود و به اين سبب آن منطقه 

به اين نام خوانده مي شد.

سرزمين شام در شمال جزيرة العرب قرار داشت و شامل مناطق وسيعي است که اکنون کشورهايي 
چون سوريه، اردن، فلسطين و لبنان را در برگرفته است. اين مناطق تحت حاکميت روم شرقي بود. پيش 
از تبوک، در جريان موته اقدام نسبتًا محدودي از جانب مسلمانان براي آزادي منطقه شامات صورت 

گرفت که حاصلي در بر نداشت.

در پيدايش اين جنگ برخي گفته اند، پس از فتح مکه الزم بود تا سپاهي عظيم به سوي شام حرکت 
کند و حضور قاطع اسالم را در شامات به نمايش بگذارد، براي همين پيامبر اسالم مسلمانان را به سمت 

تبوک فرستاد.

برخي نيز گفته اند: کاروان تجاري شام ـ نبطيان تاجر که آرد سپيد و روغن به مدينه مي آوردند - به 
پيامبر اسالم6 خبر داد که ِهرقل سلطان روم شرقي لشکري از قبايل عربي مجهز کرده است و عازم 
مدينه و جنگ با حجاز است. در توجيه اين اقدام او نيز گفته شده: او شايعه فوت پيامبر را شنيد و براي 

همين درصدد جنگ با مسلمانان و فتح حجاز گرديد.
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شام منطقه اي عربي و تحت سلطه ي روميان بود و چنين خبري براي مسلمانان که در برابر سپاهيان 
شام نيروي اندکي داشتند تا اندازه اي نگران کننده بود. آنان مي بايست به تناسب، سپاه بزرگي را فراهم 

آوردند و طبعاً چنين اقدامي نمي توانست در پنهاني صورت گيرد.

کعب بن مالک مي گويد: رسول خدا6 در جنگ هاي گذشته خبر مربوط به مقصد جنگ را پنهان 
مي داشت، اما اين بار چنين نکرد، زيرا سفري دشوار در پيش بود و مردم مي بايست خود را آماده آن سفر 

مي کردند.

رسول خدا6 نمايندگاني را به مناطق مختلف و از جمله مکه فرستادند تا مردم را براي اين سفر 
آماده کنند. آن حضرت مقصد را بيان کرد و به عنوان يک تکليف شرعي از مسلمانان خواست تا در آن 

شرکت کنند. 

2. جنگ تبوک، آزمايشی دشوار
غزوه تبوک يک آزمايش بزرگ براي مسلمانان و سبب آشکار شدن نيت هاي باطن آنان بود، زيرا سفر 
به سوی منطقه تبوک در فصلي بسيار گرم، در راهي بسيار طوالني و با مشّقات فراوان، و در زمان رسيدن 
از گرما زير سايه ي درختان شان  محصوالت کشاورزي بود؛ زماني که مردم دوست داشتند براي فرار 

بنشينند يا از چيدن و جمع آوري محصوالت لذت ببرند. 

مشکل سفر تا آن جا بود که اين سفر را جيش الُعسرة يا غزوة العسرة ناميدند، زيرا مسلمانان در آن 
سختي فراوان ديدند و همچنين آن جنگ را غزوه ي فاضحه نيز گويند، زيرا بسياري از منافقين در اين 

غزوه رسوا شدند.

زماني که بسيج عمومي اعالم گرديد، اعتراض برخي از مسلمانان ضعيف  االيمان آغاز شد. در اين ميان 
منافقان که اکنون از هر زمان ديگر بيشتر بودند، فعال شدند و به اعتراضات و بهانه جويي ها دامن مي زدند. 
بهانه جويان براي رفع مس  ؤوليت از خود، انواع بهانه ها را مطرح کردند و کوشيدند تا از رسول خدا6 

اجازه ي ماندن در مدينه را بگيرند.

قرآن در سوره ي توبه به بيان اين تالش ها پرداخته و به تفصيل از گروه هايي که همدلي و همراهي با 
پيامبر خدا6 داشته و آنان که درصدد يافتن راه فراري از اين سفر بودند، سخن گفته است. 

َّذيَن آَمُنوا ما لَُكْم  مطالب مربوط به تبوک و بسيج عمومي از آيه ي 38 سوره ي توبه آغاز مي شود: »يا أَيَُّها ال
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نْيا فِي اْلِخَرةِ إِلَّ  نْيا مَِن اْلِخَرةِ َفما َمتاُع الَْحياةِ الدُّ إِذا قيَل لَُكُم انْفُِروا في  َسبيِل اهللِ اثَّاَقْلُتْم إِلَى األَأْْرِض أََرضيُتْم بِالَْحياةِ الدُّ
وُه َشْيئًا َو اهللُ َعلى  ُكلِّ َشيْ ٍء َقدير.... * انْفُِروا ِخفافًا  بُْكْم َعذابًا أَليمًا َو يَْستَْبِدْل َقْومًا َغْيَرُكْم َو ل تَُضرُّ َقليٌل * إِلَّ تَْنفُِروا ُيَعذِّ
َو ثِقالً َو جاِهُدوا بَِأْموالُِكْم َو أَنُْفِسُكْم في  َسبيِل اهللِ ذلُِكْم َخْيٌر لَُكْم إِْن ُكْنُتْم تَْعلَُموَن * لَْو كاَن َعَرضًا َقريبًا َو َسَفراً قاِصداً 
َُّهْم لَكاِذبُوَن *  قَُّة َو َسَيْحلُِفوَن بِاهللِ لَِو اْستََطْعنا لََخَرْجنا َمَعُكْم ُيْهلُِكوَن أَنُْفَسُهْم َو اهللُ يَْعلَُم إِن لَتَّبَُعوَك َو لِكْن بَُعَدْت َعلَْيِهُم الشُّ
َّذيَن ُيْؤمُِنوَن بِاهللِ َو الَْيْوِم اْلِخِر  َّذيَن َصَدُقوا َو تَْعلََم الْكاِذبيَن * ل يَْستَْأِذنَُك ال َعَفا اهللُ َعْنَك لَِم أَِذنَْت لَُهْم َحتَّى يَتَبَيََّن لََك ال
َّذيَن ل ُيْؤمُِنوَن بِاهللِ َو الَْيْوِم اْلِخِر َو اْرتابَْت ُقُلوبُُهْم  َّما يَْستَْأِذنَُك ال أَْن ُيجاِهُدوا بَِأْموالِِهْم َو أَنُْفِسِهْم َو اهللُ َعليٌم بِالُْمتَّقيَن * إِن
ًة َو لِكْن َكِرَه اهللُ انْبِعاثَُهْم َفثَبََّطُهْم َو قيَل اْقُعُدوا َمَع الْقاِعديَن  وا لَُه ُعدَّ ُدوَن * َو لَْو أَراُدوا الُْخُروَج أَلََعدُّ َفُهْم في  َرْيبِِهْم يَتََردَّ
الِميَن *  اُعوَن لَُهْم َو اهللُ َعليٌم بِالظَّ * لَْو َخَرُجوا فيُكْم ما زاُدوُكْم إِلَّ َخبالً َو أَلَْوَضُعوا ِخللَُكْم يَْبُغونَُكُم الْفِْتنََة َو فيُكْم َسمَّ
لََقِد ابْتََغُوا الْفِْتنََة مِْن َقْبُل َو َقلَُّبوا لََك اأْلُُموَر َحتَّى جاَء الَْحقُّ َو َظَهَر أَْمُر اهللِ َو ُهْم كاِرُهوَن * َو مِْنُهْم َمْن يَُقوُل ائَْذْن لي  َو 
ل تَْفتِنِّي أَل فِي الْفِْتنَِة َسَقُطوا َو إِنَّ َجَهنََّم لَُمحيَطٌة بِالْكافِريَن * إِْن تُِصْبَك َحَسنٌَة تَُسْؤُهْم َو إِْن تُِصْبَك ُمصيبٌَة يَُقولُوا َقْد 
ِل الُْمْؤمُِنوَن *  َّْوا َو ُهْم َفِرُحوَن * ُقْل لَْن ُيصيبَنا إِلَّ ما َكتََب اهللُ لَنا ُهَو َمْولنا َو َعلَى اهللِ َفْلَيتََوكَّ أََخْذنا أَْمَرنا مِْن َقْبُل َو يَتََول
َّا َمَعُكْم  َُّصوا إِن َُّص بُِكْم أَْن ُيصيبَُكُم اهللُ بَِعذاٍب مِْن ِعْنِدهِ أَْو بَِأْيدينا َفتََرب َُّصوَن بِنا إِلَّ إِْحَدى الُْحْسنََيْيِن َو نَْحُن نَتََرب ُقْل َهْل تََرب
ُمتََربُِّصوَن؛1 اي کساني که ايمان آورديد شما را چه شده است که چون به شما گفته مي شود: »در راه خدا 
بسيج شويد« ُکندي به خرج مي دهيد؟ آيا به جاي آخرت به زندگي دنيا دل خوش کرده ايد؟ متاع زندگي دنيا 
در برابر آخرت، جز اندکي نيست. اگر بسيج نشويد، خدا شما را به عذابي دردناک عذاب مي کند و گروهي 
ديگر را به جاي شما مي آورد، و شما به او زياني نخواهيد رسانيد، و خدا بر هر چيزي تواناست. سبک بار و 

گران بار، بسيج شويد و با مال و جانتان در راه خدا جهاد کنيد، اگر بدانيد اين برايتان بهتر است.

اگر مالي در دسترس و سفري آسان و کوتاه بود، قطعاً از پي تو مي آمدند، ولي آن راه پرمشقت بر آنان 
دور مي نمايد و به زودي به خدا سوگند خواهند خورد که اگر می توانستيم حتماً با شما بيرون مي آمديم.  ]با 

سوگند دروغ[ خود را به هالکت مي کشانند و خدا مي داند که آنان سخت دورغ گويند.

خدا تو را ببخشايد، چرا پيش از آن که حال راستگويان بر تو روشن شود و دروغ گويان را بازشناسي به 
آنان اجازه دادي؟

کساني که به خدا و روز قيامت ايمان دارند، در جهاد با مال و جانشان از تو ]عذر و[ اجازه نمي خواهند 
و خدا به تقوا پيشگان داناست. تنها کساني از تو اجازه مي خواهند ]به جهاد نرود[ که به خدا و روز قيامت 
ايمان ندارند و دل هايشان به شک افتاده و در شک خود سرگردانند. اگر به راستي اراده بيرون رفتن 

1 . توبه، آيات 38، 39، 41 تا 52.
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داشتند، قطعًا براي آن ساز و برگي تدارک مي ديدند، ولي خداوند راه افتادن آنان را خوش نداشت، پس 
ايشان را منصرف کرد و به آنان گفته شد: »با ماندگان بمانيد«. اگر با شما بيرون آمده بودند جز فساد 
براي شما نمي افزودند و به سرعت خود را در ميان شما مي انداختند و در حق شما فتنه جويي مي کردند و 
در ميان شما جاسوساني دارند که به نفع آنان ]اقدام مي کنند[ و خدا به حال ستمکاران داناست. در حقيقت 
پيش از اين نيز درصدد فتنه جويي برآمدند و کارها را بر تو وارونه ساختند، تا حق آمد و امر خدا آشکار شد، 
در حالي که آنان ناخشنود بودند؛ و از آنان کسي است که مي گويد: »مرا در ]ماندن[ اجازه ده و به فتنه ام 

مينداز.« هشدار که آنان خود به فتنه افتاده اند و بي ترديد جهنم به کافران احاطه دارد.

اگر نيکي به تو برسد، آنان را بد حال مي سازد، و اگر پيش آمد ناگواري به تو رسد مي گويند: »ما پيش 
از اين تصميم خود را گرفته ايم«. و شادمان روي برمي تابند.

بگو: »جز آن چه خدا براي ما مقرر داشته، هرگز به ما نمي رسد؛ او سرپرست ماست و مؤمنان بايد تنها 
بر خدا توکل کنند.«

بگو: »آيا براي ما جز يکي از اين دو نيکي را انتظار مي بريد؟ در حالي که ما انتظار مي کشيم که خدا از 
جانب خود يا به دست ما عذابي به شما برساند. پس انتظار بکشيد که ما هم با شما در انتظاريم«.

3. شأن نزول آيات مربوط به جنگ تبوک

جد بن قيس منافق
رسول خدا6 به يکي از مردان قبيله »بني سلمه« گفت: اي جّد! آيا مي تواني امسال خود را براي 
جنگ با روميان آماده کني؟ گفت: اي رسول خدا! به من اجازه بده تا در مدينه بمانم و مرا به فتنه نينداز. 
به خدا قسم مردان قبيله من مي دانند که هيچ مردي به زن دوستي من نيست و من مي ترسم اگر زنان 

رومي را ببينم، شکيبايي نکنم.

رسول خدا6 از او روي گرداند و فرمود: »به تو اجازه دادم تا بماني«

درباره همين جد بن قيس اين آيه نازل شد: و از جمله ايشان کسي است که مي گويد: مرا اذن ده و به 
فتنه ام مينداز، هان که آنان خود در فتنه افتاده اند و بي ترديد جهنم، فراگيرنده کافران است.1

1 . تاريخ پيامبر اسالم6 )با کمي تصرف(، ص 511.
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توان گران بهانه جو
گروهي از توان گران مدينه مانند جّد بن قيس، مجمع بن جاريه و خّدام بن خالد نزد رسول خدا9 آمدند 
و مرخصي خواستند و گفتند: بگذار ما هم با ماندگان باشيم، خداي تعالي درباره آنان نازل کرد: »خدا تو 
را بخشيد، چرا پيش از آن که حال راستگويان به تو روشن شود و دروغ گويان را بازشناسي، به آنان اجازه 

دادي؟«1

انجمن منافقان
پيامبر اکرم6 خبر يافت که جمعي از منافقان در خانه ي »سويلم« يهودي جمع شده اند و مردم را 
از آماده شدن براي سفر جهاد باز مي دارند. حضرت »طلحة بن عبيداهلل« را با چند نفر از اصحاب به آن 
جا فرستاد و فرمود: خانه ي سويلم را بر سر آنان آتش بزن. طلحه چنان کرد و »ضحاک بن خليفه« خود 

را از پشت بام بيرون انداخت و پايش شکست و همراهانش نيز چنين کردند و گريختند.2

4. آيات ديگر اين جنگ و شأن نزول آن ها

باديه نشينان بهانه جو
عده اي از اعراب باديه نشين نزد رسول خدا6 آمدند و عذر و بهانه آوردند و از حضرت خواستند اجازه 
دهد تا او را در اين جنگ همراهي نکنند. به روايت صاحب طبقات، هشتاد و چند نفر از منافقين و هشتاد 

و دو نفر از باديه نشينان بهانه جويي کردند و اجازه ماندن گرفتند.

َّذيَن َكَذبُوا اهللَ َو َرُسولَُه َسُيصيُب  ُروَن مَِن األَأْْعراِب لُِيْؤَذَن لَُهْم َو َقَعَد ال درباره آنان اين آيه نازل شد: »َو جاَء الُْمَعذِّ
َّذيَن َكَفُروا مِْنُهْم َعذاٌب أَليٌم؛3 و عذرخواهان باديه نشين نزد تو آمدند تا به آنان اجازه   ]ترک جهاد[ داده شود  ال
و کساني که به خدا و فرستاده او دروغ گفتند نيز در خانه نشستند و به زودي به کساني از آنان را که کفر 

ورزيدند، عذابي دردناک خواهد رسيد«.

1 . همان، ص 513.

2 . همان، ص 511.
3 . توبه، آيه 90.
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گريه کنندگان
هفت نفر از انصار و برخي ديگر از مردم، از رسول خدا6 وسيله سواري و توشه سفر )به جهت 
مسافت طوالني بين مدينه و شام که حدود هزار کيلومتر بود( خواستند، تا در کار جهاد شرکت کنند و 
چون رسول خدا به آنان گفت: چيزي ندارم که شما را بر آن سوار کنم، آنان گريان و پريشان خاطر از نزد 

حضرت بيرون رفتند. اسامي اين هفت نفر را چنين نوشته اند:
1ـ سالم بن عمير )از بني عمرو بن عوف(

2 ـ ُعلبة بن زيد )از بني حارث(
3ـ أبو ليلي: عبدالرحمن بن کعب )از بني مازن بن نّجار(

4ـ عمرو بن حمام بن َجموح )از بني َسلَِمه(
5ـ عبداهلل بن مغفَّل )از بني ُمَزيَنه(
6ـ َهَرمّي بن عبداهلل )از بني واقف(
7ـ ِعرباض بن ساريه )از بني َفزاره(

درباره آنان اين آيات نازل شد، و ضمن نکوداشت آنان مرفهين بهانه جو را نکوهش کرد:

ْمِع َحَزنًا أَلَّ يَِجُدوا  َّْوا َو أَْعُيُنُهْم تَفيُض مَِن الدَّ َّذيَن إِذا ما أَتَْوَك لِتَْحِملَُهْم ُقْلَت ل أَِجُد ما أَْحِمُلُكْم َعلَْيِه تََول »َو ل َعلَى ال
َّذيَن يَْستَْأِذنُونََك َو ُهْم أَْغنِياُء َرُضوا بَِأْن يَُكونُوا َمَع الَْخوالِِف َو َطبََع اهللُ َعلى  ُقُلوبِِهْم َفُهْم  بيُل َعلَى ال ََّما السَّ ما ُيْنفُِقوَن * إِن
ل يَْعلَُموَن؛1 گناهي نيست بر کساني که چون پيش تو آمدند تا سوارشان کني و گفتي: چيزي پيدا نمي کنم 
تا بر آن سوارتان کنم، برگشتند و در اثر اندوه از چشمانشان اشک فرو ريخت که چرا چيزی نمي يابند تا 

]در راه جهاد خدا[ خرج کنند.

ايراد بر کساني است که با اين که توان گرند از تو اجازه ]ترک جهاد[ مي خواهند. راضي شده اند که با 
خانه نشينان باشند، و خدا بر دل هايشان مهر نهاد، در نتيجه آنان نمي فهمند.«

جالب است که با وجود بهانه جويي و کوتاهي برخي منافق صفتان از همراهي و ياري رسول خدا6 
بعضي از اهل کتاب به ياري مسلمانان اقدام کردند. ابو اسحاق مي نويسد: يکي از مؤمنان اهل کتاب به نام 
»يامين بن ُعمير« دو نفر از آن هفت نفر )عبدالرحمان بن کعب و عبداهلل مغّفل( را ديد که گريه مي کنند. 

1 . توبه، آيات 92 و 93.
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از آنان سؤال کرد: چرا گريه مي کنيد؟ گفتند: نزد رسول خدا6 رفتيم تا به ما وسيله ي سواري بدهد، 
اما چيزي به دست مان نيامد و خود نيز وسيله اي براي حرکت نداريم. »يامين« شتر آب کش خود را براي 
سواري و مقداري خرما را براي توشه ي سفر به آن دو داد و آن دو همراه پيامبر6 راهي جنگ شدند.1

هزينه جنگ و کمک بينوايان
آنان که توان مالي داشتند، کمک  براي تأمين هزينه ي آماده سازي سپاهي سي هزار نفره الزم بود 
مالي کنند و از صدقات خود دريغ نکنند. هر چند منافقان کارشکني کردند، اما مؤمنان با شوق و اخالص 
اين کار را انجام دادند. حتي مسلمانان تهي دست در حد توان خود چيزي تقديم داشتند، بسياري از زنان 

مسلمان زيورهاي خود را براي رسول خدا6 فرستادند تا در کار تجهيز سپاه اسالم استفاده کند. 

منافقين اين جا نيز بيکار ننشستند و با سخنان نفاق آميز خود خواستند اين کار به سامان نرسد. اگر 
توان گري در راه خدا مالي مي داد، مي گفتند: اينان در اين کمک ها قصد قربت ندارند و رياکاري مي کنند، 
و اگر نيازمندي با فقر و نداري از روي اخالص و کمال ايمان کمک مختصري مي کرد، او را مسخره 
مي کردند و مي گفتند: خدا به اين کمک ناچيز نيازي ندارد. چنان که »ُعلبة بن زيد حارثي« يک صاع2 
خرما آورد و گفت: اي رسول خدا6! در نخلستان کار کردم و دو صاع خرما اجرت گرفتم. يکي را 
براي خانواده ي خود گذاشتم و يک صاع را هم براي هزينه ي جنگ آوردم. منافقان گفتند: خدا به اين 

صاع خرما احتياج ندارد. 

مسلمان ديگري که از ثروتمندان و توان گران بود هميانی پول نقره خدمت پيامبر6 آورد. منافقان 
گفتند: او از روي ريا و خودنمايي اين پول ها را آورده است.

َّذيَن  َدقاِت َو ال عيَن مَِن الُْمْؤمِنيَن فِي الصَّ وِّ َّذيَن يَْلِمُزوَن الُْمطَّ درباره ي توطئه منافقان اين آيات نازل شد: »ال
ل يَِجُدوَن إِلَّ ُجْهَدُهْم َفَيْسَخُروَن مِْنُهْم َسِخَر اهللُ مِْنُهْم َو لَُهْم َعذاٌب أَليٌم * اْستَْغفِْر لَُهْم أَْو ل تَْستَْغفِْر لَُهْم إِْن تَْستَْغفِْر 
َُّهْم َكَفُروا بِاهللِ َو َرُسولِِه َو اهللُ ل يَْهِدي الَْقْوَم الْفاِسقيَن *3؛ کساني که بر  ًة َفلَْن يَْغفَِر اهللُ لَُهْم ذلَِك بَِأن لَُهْم َسْبعيَن َمرَّ
مؤمناني که از روي ميل ]افزون بر صدقه ي واجب[ صدقات ]مستحب نيز[ مي دهند، عيب مي گيرند 
و هم چنين از کساني که ]در انفاق[ جز به اندازه ي توان شان نمي يابند ]عيب جويي مي کنند[ و آنان را 

1 . همان، ص 512.
2 . هر صاع چهار ُمد است و هر ُمد هفتصد و پنجاه گرم که هر صاع مي شود سه کيلوگرم. 

3 . توبه، آيات 80 ـ 79.
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تمسخر مي کنند. بدانند خدا آنان را به تمسخر مي گيرند و براي آنان عذابي دردناک خواهد بود. چه براي 
آنان آمرزش بخواهي يا برايشان آمرزش نخواهي، حتي اگر هفتاد بار برايشان طلب استغفار کني، هرگز 
خدا آنان را نخواهد آمرزيد، چرا که آنان به خدا و فرستاده اش کفر ورزيدند و خدا گروه فاسقان را هدايت 

نمي کند.«1

 5. اميرالمؤمنين7 جانشين پيامبر6 در مدينه
رسول خدا6 پس از آماده سازي مسلمانان و تجهيز آنان با سپاهي که به سي هزار نفر مي رسيد، همراه 
با ده هزار اسب و دوازده هزار شتر به سمت شام حرکت کرد. پيش از ترک مدينه، پيامبر6 علي7 را به 

عنوان جانشين خود در مدينه گذاشت و به او گفت: »مدينه را جز ماندن من يا تو شايسته نيست.«

پيامبر از سوء نيت اعراب و بسياري از اهل مکه خبر داشت و بيم داشت به خاطر جنگ هاي پيشين 
با آن ها و کساني که از آن ها کشته بود، در نبودش و هنگام دوري از مدينه گرد آيند و بر مدينه بتازند و 
پيش آمدي ناگوار و جبران ناپذير روي دهد. از اين رو علي7 را که بيش از همه به او اعتماد داشت، در 

مدينه جانشين خود کرد و مدينه را به او سپرد و با خاطري آسوده رهسپار جهاد گرديد. 

حديث منزلت
يکي از احاديثي که شيعه در موضوع خالفت بالفصل اميرالمؤمنين7 بدان تمّسک جسته و استدالل 
کرده است، حديث منزلت می باشد که در قصه ی جنگ تبوک از پيامبر خدا6 صادر شد. مورخان و 
محدثان اسالمي از تمام ِفرق به طور اتفاق نوشته اند: چون رسول خدا6 رهسپار جنگ شد و علي7 
را جانشين خود در مدينه کرد، منافقين به بدگويي علي7 پرداختند و گفتند: رسول خدا6 از علي7 

افسرده خاطر و نسبت به او بي اعتنا بود که او را در مدينه گذاشت و با خود بيرون نبرد. 

اين سخنان به گوش حضرت امير7 رسيد و با نگراني اسلحه ي خود را برداشت و از مدينه خارج شد 
و به دنبال پيامبر خدا6 رهسپار شد. در »ُجرف« )سه ميلي شهر مدينه( به رسول خدا6 پيوست 
و گفت: اي پيغمبر خدا! منافقان چنين گمان کردند، و مي گويند: »تو از من آزرده خاطر بودي و از روي 

بي اعتنايي مرا در مدينه گذاشته اي.«

رسول خدا6 فرمود: دروغ گفته اند، بلکه تو را به منظور حفظ و نگهداري آن چه پشت سر مي گذارم، 

1 . همان، ص 514.
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در مدينه گذاشته ام، و به او فرمود: »برادرم به جاي خويش برگرد که مدينه را جز من يا تو کسي شايسته 
نيست و تو جانشين من در خاندان من و محل هجرت من و عشيره ي من هستي.« آن گاه جمله اي را به 

علي7 گفت که همگان بر نقل آن هم داستانند: 

َُّه َل نَبِيَّ بَْعِدي ؛ اي علي7! آيا خوشنود نيستي  »أََما تَْرَضى يا عليُّ أَْن تَُكوَن مِنِّي بَِمْنِزلَِة َهاُروَن مِْن ُموَسى إِلَّ أَن
که تو نسبت به من همان منزلت و مقام را داشته باشي که هارون نسبت به موسي داشت؟ جز آن که 

پس از من پيامبري نيست.«
علي7 با اين فرمايش پيامبر6 به مدينه بازگشت و به انجام وظيفه ي خود در آن جا پرداخت.1

6. جبران کوتاهی در جنگ تبوک
»ابو َخيَثَمه« يکي از ياران پيامبر6 بود که با وجود ايمان و عقيده خوب، پس از چند روز همراهي 
حضرت به سوي تبوک، از ايشان جدا شد و به مدينه بازگشت و در روزي بسيار گرم به خانه ي خود رسيد 
و ديد که دو همسرش هر کدام سايبان خود را آب پاشي کرده و آب سرد و خوراک مناسبي براي او فراهم 
کرده اند، همان جا بر در سايبان ايستاد و نگاهي به زن ها و وضع آراسته ي زندگي خود کرد و گفت: پيامبر 
خدا6 در آفتاب و باد و گرما رهسپار باشد و »ابو خيثمه« در سايه اي سرد و خوراکي مهيا و با زناني 
زيبا در مدينه بماند؟! اين از انصاف دور است. سپس به زنان خود گفت: به سايبان هيچ کدام از شما وارد 
نمي شوم تا خود را به رسول خدا6 برسانم. براي من توشه اي فراهم کنيد. زنان او توشه اش را آماده 
کردند و او سوار شتر خود شد و در جستجوي پيامبر خدا6 به راه افتاد و هم چنان در پي وي رفت تا 

در تبوک به حضرت رسيد. 

»ابوخيثمه« در بين راه به »ُعمير بن َوهب ُجَمِحي« رسيد که او نيز در جستجوي رسول خدا6 
رهسپار بود. در نزديکي تبوک و رسيدن به پيامبر6، »ابوخيثمه« به »عمير« گفت: مرا نسبت به 

رسول خدا6 گناهي است، از من جدا شو تا نزد وي بروم. 

عمير از او جدا شد و او تنها پيش مي رفت تا به رسول خدا6 نزديک شد. مردم گفتند: سواره اي از 
راه مي رسد، رسول خدا6 به اميد اين که او ابوخيثمه باشد، فرمود: »ابوخيثمه باش«. سواره نزديک تر 

رسيد و مردم گفتند: اي رسول خدا6! به خدا قسم او ابوخيثمه است. 

1 . همان، ص 516.
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ابوخيثمه شتر خود را خوابانيد و نزديک رسول خدا6 آمد و سالم کرد. پيامبر خدا6 به او فرمود: 
ابوخيثمه! نزديک بود هالک شوي. او داستان خود را به ايشان عرض کرد و حضرت او را تحسين کرد 

و برايش دعاي خير فرمود.1

7. همسفران منافق
درجنگ تبوک تعدادي از منافقين با رسول خدا6 همسفر بودند. از جمله ي آن ها وديعة بن ثابت، 
جالس بن ُسويد، َفحش بن ُحَمّير اشجعي و ثعلبة بن حاطب بودند که با سخنان کفرآميز خود، ديگران 

را مي آزردند. 

وقتي اصحاب رسول خدا6 در سرزمين »ِحجر« از بي آبي شکايت کردند، حضرت دعا کرد و ابري 
پيدا شد و باران باريد، طوري که همه سيراب و شاداب شدند. اصحاب باايمان رسول خدا به مردي که به 
نفاق شناخته شده بود، گفتند: با اين معجزه ديگر چه جاي نفاق و ترديد است؟ او گفت: ابري رهگذر بود 

که برحسب تصادف اين جا باريد.

وقتي ديگر، شتر رسول خدا6 در بين راه گم شد و اصحاب در جستجوي او بيرون شدند، يکي از 
منافقين به نام »زيد بن لُصيت« گفت: مگر محمد نمي گويد، پيامبر است و شما را از آسمان خبر مي دهد! 

چگونه اکنون نمي داند شترش کجاست؟

تعليم مي دهد،  چيزي  به من  پيامبرم و جز آن چه خدا  فرمود: من  زيد  رسول خدا6 در جواب 
نمي دانم، اکنون خدا جاي شتر را به من گفته است، شتر در فالن دره است و مهارش به درختي گير کرده 

است، برويد و او را بياوريد.

در اين هنگام يکي از منافقين به نام »جالس بن سويد« گفت: به خدا قسم اگر محمد راستگو باشد 
ما از خرها بدتريم.

»عمير بن سعد« که يتيمي بي نوا بود و مادرش در خانه ي جالس و خودش تحت تکفل او بود، اين 
سخن ناپسند او را شنيد و به او گفت: اي جالس! من تو را از همه ي مردم بيشتر دوست داشتم و حق 
تو بر من از همه بيشتر بود، اما اکنون سخني گفتي که اگر آن را به ديگران بگويم، رسوا مي شوي و اگر 
آن را مخفي بدارم، خودم هالک مي شوم. آن گاه عمير نزد رسول خدا رفت و سخن جالس را به حضرت 

1 . همان، ص 518.
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گفت. وقتي رسول خدا او را خواست و از او بازخواست کرد، گفت: به خدا قسم، من چنين نگفته           ام و عمير 
دروغ مي گويد. 

عمير در حالي از پيش رسول خدا6 برخاست که مي گفت: خدايا! اي گواه بر راستي من، چيزي بر 
پيامبر خود نازل فرما.

وا  پس از اين جريان اين آيه نازل شد: »يَْحلُِفوَن بِاهللِ ما قالُوا َو لََقْد قالُوا َكلَِمَة الُْكْفِر َو َكَفُروا بَْعَد إِْسلمِِهْم َو َهمُّ
بُْهُم اهللُ َعذابًا أَليمًا  َّْوا ُيَعذِّ بِما لَْم يَنالُوا َو ما نََقُموا إِلَّ أَْن أَْغناُهُم اهللُ َو َرُسولُُه مِْن َفْضلِِه َفإِْن يَُتوبُوا يَُك َخْيراً لَُهْم َو إِْن يَتََول
نْيا َو اْلِخَرةِ َو ما لَُهْم فِي األَأْْرِض مِْن َولِيٍّ َو ل نَصير؛1 به خدا سوگند مي خورند که ]سخن ناروا[ نگفته اند،  فِي الدُّ
در حالي که قطعاً سخن کفر گفته و پس از اسالم آوردن شان کفر ورزيدند، و بر آن چه موفق به انجام 
آن نشدند، همت گماشتند، و به عيب جويي برنخاستند مگر بعد آن که خدا و پيامبرش از فضل خود آنان 
را بي نياز گردانيدند. پس اگر توبه کنند براي آنان بهتر است و اگر روي بتابند، خدا آنان را در دنيا و آخرت 

عذابي دردناک مي کند و در روي زمين يار و ياوري نخواهند داشت.«
هم چنين در تاريخ آمده: در محفلي منافقانه سه نفر از منافقين به نام »ثعلبة بن حاطب« و »وديعة 
بن ثابت« و »جالس بن سويد« هر کدام سخناني کفرآميز گفتند. فحش بن حمير به آنان گفت: به خدا 
قسم راضي ام به هر کدام از ما صد تازيانه بزنند، اما در اثر اين سخنان شما آيه اي از قرآن درباره ي ما 

نازل نشود. 
رسول خدا6 به اذن الهي از سخنان آنان آگاه شد و بي درنگ »عمار بن ياسر« را فرستاد و به او 

فرمود: نزد آنان برو و بپرس: چه گفته اند، و اگر انکار کردند بگو: چرا چنين و چنان گفته ايد؟
عمار نزد آنان رفت و پيام حضرت را به آنان رسانيد و همه ي آنان روي به معذرت خواهي آوردند و 
»وديعة بن ثابت« کمربند شتر رسول خدا6 را گرفته بود و مي گفت: ما سخني از روي شوخي و 
َل َعلَْيِهْم ُسوَرٌة تُنَبُِّئُهْم  سرگرمي گفتيم، اما خداي تعالي درباره ي ايشان نازل کرد: »يَْحَذُر الُْمنافُِقوَن أَْن تُنَزَّ
َو  بِاهللِ  َّما ُكنَّا نَُخوُض َو نَْلَعُب ُقْل أَ  ُمْخِرٌج ما تَْحَذُروَن * َو لَئِْن َسَألْتَُهْم لََيُقولُنَّ إِن بِما في  ُقُلوبِِهْم ُقِل اْستَْهِزُؤا إِنَّ اهللَ 
َُّهْم كانُوا  ْب طائَِفًة بَِأن آياتِِه َو َرُسولِِه ُكْنُتْم تَْستَْهِزُؤَن * ل تَْعتَِذُروا َقْد َكَفْرتُْم بَْعَد إيمانُِكْم إِْن نَْعُف َعْن طائَِفٍة مِْنُكْم نَُعذِّ
ُمْجِرميَن؛2 منافقان بيم دارند مبادا سوره اي درباره ي آنان نازل شود که ايشان را از آن چه در دل هايشان 
هست، خبر دهد. بگو: مسخره کنيد، بي ترديد خدا آن چه را از آنان مي ترسيديد، بر مال خواهد کرد و اگر 

1 . توبه ، آيه 74.
2 . توبه، آيات 64 تا 66.
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از آنان بپرسي، البته خواهند گفت:  ما فقط شوخي و بازي مي کرديم. بگو: آيا خدا و آيات او و پيامبرش 
را مسخره مي کرديد؟ عذر نياوريد، شما بعد از ايمان تان کافر شديد. اگر از گروهي از شما بگذريم، گروه 

ديگر را به جرم آن که تبهکار بودند، عذاب خواهيم کرد.«

8. پيوستن ابوذر غفاري به رزمندگان تبوک
از کساني که در جنگ تبوک در ميانه ي راه از حرکت باز ماند و ديرتر به پيامبر خدا6 ملحق شد، 
ابوذر غفاري است. او مي گويد: شتر من بسيار ضعيف بود و نمي توانست مرا حمل کند. پيش خود گفتم: 
چند روزي را به او علف مي دهم تا سر حال شود و بعد خود را به رسول خدا6 مي رسانم. چند روزي 
به او رسيدگي کردم و سپس خارج شدم. وقتي سه منزل را پشت سر گذاشتم و به »ذي المروة« رسيدم، 
شتر از حرکت بازماند. در آن جا يک روز صبر کردم تا شتر حال بگيرد، اما ديدم که ديگر قادر به حرکت 
نيست. پس اثاثيه ام را به دوش گرفتم و به تنهايي در گرماي شديد حرکت کردم. روز به ميانه رسيد و 
تشنگي شديدي بر من غالب شد. در اين حال يکي از لشکريان از دور مرا ديد و به رسول خدا6 
گفت: اي پيامبر خدا، آن مرد را مي بينيد که به تنهايي و پياده پيش مي آيد؟ رسول خدا6 فرمود: به 

خواست خدا ابوذر باشد! 

پس از آن خوب نگاه کردند،  گفتند: اي رسول خدا6 او ابوذر است. پس از آن که به آن ها نزديک 
شدم، آن حضرت برخاست و گفت: درود بر ابوذر! به تنهايي سفر مي کند و در تنهايي مي ميرد و به تنهايي 
مبعوث مي شود. سپس فرمود: اي ابوذر چه خبر؟ من درباره ي شتر خود و علت عقب افتادنم او را مطلع 
کردم. آن گاه حضرت فرمود: اي ابوذر، حال که پيش من بودن براي تو بهتر از باقي ماندن نزد خانواده ات 
بوده است، به هر قدم که برداشتي، خداوند گناهي از تو را بخشيده است تا به من رسيده اي. سپس اثاثيه ام 

را از پشتم گرفت و ظرف آبي برايم آورد و مرا سيراب کرد. 

مغازي واقدي از عبداهلل بن مسعود روايت کرده است: هنگامي که ابوذر به ربذه تبعيد شد و تنها غالم و 
همسرش )به قول قمي در تفسير خود، دخترش( با او باقي ماندند، ما همراه کارواني از کوفه براي عمره به 
سمت حجاز خارج شده بوديم، ناگهان در کناره ي راه، در ربذه جنازه اي را ديديم که نزديک بود شتران ما 
آن را پايمال کنند. در اين هنگام غالم او پيش ما آمد و گفت: اين ابوذر است، از اصحاب رسول اهلل است. 
ما را در دفن او ياري کنيد. من گريستم و گفتم: هر آينه رسول خدا6 راست گفت که به تو فرمود: 
به تنهايي سفر مي کني و در قربت مي ميري و به تنهايي مبعوث مي شوي! سپس من و همراهانم او را 
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دفن کرديم و من حديث رسول خدا6 درباره ي ابوذر در مسير تبوک را براي همراهانم روايت کردم. 

قمي در تفسير ش اين روايت را از قول دختر ابوذر چنين نقل مي کند:

پس از آن که عثمان ابوذر را به ربذه تبعيد کر د، او گوسفنداني داشت که خودش و خانواده اش از اين 
راه زندگي مي کردند. اين حيوان ها مريض شدند و همگي مردند.پس از آن پسر او »ذر« از دنيا رفت و 
ابوذر باالي قبرش ايستاد و گفت: خدا تو را رحمت کند اي ذر، تو بسيار خوش اخالق و نسبت به پدر 
و مادرت نيکوکار بودي. در مرگ تو بي تابي و جزع نمي کنم...، سپس دست هايش را به دعا بلند کرد و 
گفت: پروردگارا! تو حقوقي را بر او نسبت به من واجب کردي... حال من آن حقوق را که بر او نسبت به 
من واجب کرده بودي بخشيدم. پس تو نيز حقوقي را که بر او نسبت به خود واجب کرده بودي، ببخش، 

زيرا تو سزاوارتر به حق و بخشنده تر از من هستي.

سپس فقر و گرسنگي بر ما چيره شد. به دنبال آن خانواده اش از دنيا رفت و سه روز مي گذشت که 
چيزي نخورده بوديم و چيزي براي خوردن نمي يافتيم. پدرم مقداري رمل را جمع کرد و سرش را بر آن 
گذاشت. ديدم که چشمانش خيره مانده و مرگش نزديک است. گريه کردم و به او گفتم: اي پدر، چگونه 
تو را دفن کنم در حالي که تنها هستم؟! گفت: دخترم نترس، عده اي از طرف عراق مي آيند که کارهاي 
مربوط به من را انجام مي دهند، زيرا حبيبم رسول خدا6 در جنگ تبوک به من خبر داد و فرمود: اي 
أبوذر، تو در تنهايي زندگي مي کني و در غربت مي ميري و به تنهايي مبعوث مي شوي و به تنهايي وارد 
بهشت مي شوي و عده اي از اهل عراق اين توفيق را مي يابند که تو را غسل بدهند و کفن و دفن تو را 

به عهده بگيرند.

وقتي ُمردم، پارچه اي روي صورتم بکش؛ سپس بر راه عراق بنشين. اگر کارواني در حال گذر بود به 
آنان بگو: اين جنازه ابوذر، از اصحاب رسول اهلل6 است که از دنيا رفته است.

دخترش گفت: هنگامي که لحظات مرگش فرا رسيد، شنيدم مي گويد: آفرين بر حبيبي که فقر و نداري 
را براي من خواست! هر کس پشيمان شود، رستگار نمي شود! پروردگارا، مرا به مرگي که دوست داري 
بميران، زيرا به حق تو سوگند که من لقاي تو را دوست دارم! سپس از دنيا رفت. من پارچه اي روي صورت 
او کشيدم و سر راه عراق نشستم. پس از مدتي عده اي در حال گذر بودند. پيش آن ها رفتم و گفتم: اي 
مسلمانان، اين ابوذر، از اصحاب رسول اهلل است که از دنيا رفته است! آن ها پياده شدند و پيش آمدند و 
او را غسل دادند و در ميان ايشان ابراهيم بن مالک اشتر نخعي بود که حلّه اي به ارزش چهار هزار درهم 

به همراه داشت. ابوذر را در آن حلّه کفن کرده و دفن کردند و بر او گريستند.
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گويا آنان آن شب را در کنار قبر ابوذر بيتوته کردند، زيرا دخترش مي گويد: در حالي که من در کنار قبر 
پدرم خوابيده بودم، در خواب شنيدم که پدرم در نيمه شب قرآن مي خواند، چنان که در زمان حياتش هر 
شب به عبادت و خواندن قرآن مي پرداخت. به او گفتم: اي پدر، پروردگارت با تو چه کرد؟ گفت: دخترم، 

بر پروردگار کريمي وارد شدم که او از من راضي بود و من از او راضي شدم.1

9. مقدم داشتن حافظ قرآن
واقدي مي نويسد: رسول خدا6 پس از حرکت از »ثنیة الوداع« پرچم ها و علم ها را براي افراد بست. 
پرچم بزرگ را به زبير و علم بزرگ را به ابوبکر داد. و پرچم أوس را به أسيد بن حضير و پرچم خزرج 
را به ابودجانه يا حباب من منذر سپرد. پيامبر خدا6 دستور داد که هر تيره و طايفه اي پرچمي داشته 
باشند و فرمود که در ميان أوس و خزرج، هر کس قرآن بيشتري حفظ است، پرچمدار باشد. پرچم بني 
عمر بن عوف در دست ابوزيد قيس بن سکن أوسی و پرچم بني سلمه در دست معاذ بن جبل بود. رسول 
خدا6 قبل از اين که زيد بن ثابت بيايد، پرچم بني مالک بن نجار را به عمارة بن حزم داده بود و پس 
از ديدن زيد، پرچم را به او داد. عماره عرض کرد: اي رسول خدا6 آيا از من ناراحت شده اي؟ فرمود: 
نه، به خدا قسم. اما او بيشتر از تو قرآن حفظ است و قرآن افراد را مقدم مي دارد و شما هم حافظ قرآن 

را مقدم بداريد، اگرچه يک برده ي سياه، دماغ بريده و زشت باشد.2

10. رسيدن به تبوک و بازگشت از آن
پيامبر خدا6 در ماه رجب سال نهم هجري از مدينه به سمت شام خارج شد و در ماه شعبان به 
تبوک رسيد و بيست روز در تبوک ماند و پس از اين که معلوم شد، خبر نزديک شدن هرقل به حجاز و 
فرستادن لشکر به سوي مسلمانان، دروغ و شايعه بوده است، به سمت مدينه برگشت. البته اين احتمال 
نيز وجود دارد که هرقل پس از آگاهي از عزيمت رسول خدا و ياران او به سمت شام و صالبت و آمادگي 
آنان از جنگ با حضرت منصرف شده باشد. نقلي نيز هست که پيامبر در تبوک با ياران مشورت کرد 
که قبل از بازگشت به جنگ روميان بروند، اما اصحاب به خاطر خستگي راه و کمي توشه سفر موافقت 

نکردند و پيامبر صالح را در مراجعت به مدينه ديد. 

1 . تاريخ تحقيقي اسالم )با کمي تصرف(، ج 4، ص 365.
2 . همان، ص 364.
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واقدي مي نويسد: هرقل چيزهايي از عالئم و صفات پيامبر اکرم6 را شنيده بود. براي همين مردي 
از عرب هاي شام را فرستاد تا جستجو کند: آيا او صدقه قبول مي کند؟ و آيا در چشمانش سرخي ديده 

مي شود؟ و آيا بين کتف هايش مهر نبوت ديده مي شود؟

آن مرد جستجو کرد و ديد حضرت صدقه قبول نمي کند و در چشم هايش سرخي و در بين کتف هايش 
مهر نبوت ديده مي شود. او پس از بررسي نزد هرقل )در حمص( برگشت و آن چه را ديده و شنيده بود 
برايش نقل کرد. هرقل به قوم خود پيشنهاد کرد که پيامبر را تصديق کنند، اما آن ها امتناع ورزيدند به 
گونه اي که هرقل ترسيد پادشاهي اش را از دست بدهد؛ از اين رو او هم از تصديق پيامبر خودداري ورزيد.1

در اين سفر رسول خدا6 بسيار شب زنده داري مي کرد و در کنار خيمه اش نماز به جا مي آورد و از 
هر فرصتي براي بيان احکام و موعظه اصحاب استفاده مي کرد.

هر جا که حضرت در طول مسير نماز خواند، مساجدي بنا گرديد. اين رسم ميان مسلمانان بود که براي 
تبرک در محل نماز خواندن پيامبر6 مسجد مي ساختند. واقدي از هفده مسجد با اسامي آن ها که نام 

مناطق مربوط است، ياد کرده است.

رسول خدا6 نماز را در تمام راه و در ايام اقامت در تبوک شکسته خواند و به جهت گرماي شديد 
نماز ظهر را به تأخير مي انداخت تا هوا کمي سردتر شود و از آن طرف نماز عصر را کمي زودتر مي خواند. 
به اين ترتيب نماز ظهر و عصر را که شکسته بود، با هم جمع مي کرد و در يک زمان مي خواند و اين کار 

را تا بازگشت از سفر تبوک انجام مي داد.

رسول خدا6 پيش از بازگشت، به بعضي قبايل آن نواحي که عرب مسيحي بودند نامه نوشت و با 
آنان معاهداتي را امضا کرد که آنان پذيرفتند به حضرت جزيه بپردازند؛ از جمله پادشاه دومة الجندل که 
نصراني بود به نام اُکيَدر بن عبدالملک که با حضرت صلح کرد و قبول کرد جزيه بپردازد و برخي نقل 

کرده اند، او اسالم را پذيرفت. 

11. توطئه عقبه هنگام بازگشت از تبوک
در مسير بازگشت از تبوک به مدينه در مکاني به نام »عقبه هرشي«، گردنه اي ميان تبوک و مدينه، 
تعدادي از منافقان قصد ترور پيامبر را داشتند. قطب راوندي از امام صادق7 روايت کرده است: قرآن 

1 . همان، ص 378.
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کريم سخنان منافقان را افشا مي کرد، تا جايي که آنان به همديگر گفتند: آيا نمي ترسيد که قرآن نام شما 
را افشا کند و خودتان و فرزندان تان را تا قيامت رسوا نمايد؟ تا مدتي ديگر به گردنه ي »فيق« )مشرف بر 
درياچه ي طبريه و نزديک اردن( مي رسيم. اگر او را از آن گردنه پرت کنيم، نزول وحي قطع و خيال ما 

راحت مي شود!

جبرئيل بر رسول خدا6 نازل شد و گفت: فالني و فالني و ... در کمين نشسته اند که شتر را در 
راه دره پرت کنند.

برخي از مورخين نيز احتمال داده اند، اين اقدام به خاطر بيان حديث منزلت از جانب پيامبر6 در مورد 
علي7 باشد، چرا که آنان با اين اعالم حضرت از مطامع مادي و منافع سياسي آينده خود مأيوس شده بودند.

طبرسي در مجمع البيان روايت کرده: رسول خدا6 دستور داد در عقبه همه ي لشکر از پايين دره 
عبور کنند و خودش از گردنه  عبور کرد و در اين حال عمار ياسر و حذيفة بن يمان همراه وي بودند که 
يکي افسار ناقه را به دست گرفته بود و ديگري آن را از عقب هي مي کرد. کساني که درصدد کشتن 
پيامبر6 برآمده بودند، دوازده يا پانزده نفر بودند و از امام باقر7 روايت شده است: هشت نفر آنان از 

قريش و چهار نفر از باديه نشين ها بودند.

امام باقر7 فرمود: آنان بين خودشان توطئه کردند تا پيامبر را به قتل برسانند و به همديگر گفتند: اگر 
پيامبر6 متوجه شد، مي گوييم شوخي و مزاح مي کرديم و اگر متوجه نشد، او را به قتل مي رسانيم! در 
هنگام عبور از گردنه، حذيفه مرکب پيامبر خدا6 را هي مي کرد. وقتي جبرئيل دستور داد تا کسي را 
بفرستد که مرکب توطئه گران را دور کند، پيامبر6 به حذيفه فرمود برود و مرکب توطئه گران را دور 

کند. او رفت و مرکب هاي ايشان را هي کرد و آنان را از نزديک پيامبر6 دور کرد.

پس از آن که از گردنه پايين رفتند، از حذيفه پرسيد: کسي از آنان را شناختي؟ جواب داد: خير، هيچ 
کدام از نشناختم. رسول خدا6 فرمود: آن ها فالني و فالني و ... بودند و تمام ايشان را نام برد. حذيفه 

عرض کرد: آيا افرادي را نمي فرستي تا آنان را بکشند؟

حضرت فرمود: دوست ندارم عرب ها بگويند، بعد از آن که به کمک اصحابش پيروز شد، کمر به قتل 
آنان بسته است.

امام حسن عسکري7: رسول خدا6 دستور داد که در نيمه شب حرکت کنند، و دستور داد جارچي 
اعالم کند: هيچ کس از حضرت6 سبقت نگيرد و کسي به او نزديک نشود تا از عقبه عبور کند. سپس 
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به حذيفه دستور داد که باالي گردنه بنشيند و ببيند چه کسي از آن عبور مي کند تا به اطالع حضرت برساند.

حذيفه عرض کرد: اي رسول خدا، من شرارت را در صورت فرماندهان لشکر تو مي بينم! مي ترسم اگر 
در باالي گردنه بنشينيم، يکي از آنان مرا ببيند و مرا به قتل برساند! 

حضرت فرمود: وقتي باالي گردنه رسيدي، زير صخره اي که آن جا هست برو، تا کسي تو را نبيند. 
حذيفه چنين کرد و پس از مدتي ديد آن ها سوار بر شتران خود آمدند و به يکديگر مي گفتند: هر کس را 
در اين جا يافتيد، بکشيد تا به محمد اطالع ندهد، زيرا در اين صورت توطئه ما نقش بر آب خواهد شد. 
سپس متفرق شدند. بعضي از کوه باال رفتند و بعضي در راست و چپ مسير پنهان شدند و به همديگر 
مي گفتند: آيا نمي بينيد که خود بزرگي و تکبر محمد، چگونه او را مغرور کرده است، که مردم را از عبور 
از باالي گردنه منع کرد و بدين ترتيب خودش تنها ماند تا ما بتوانيم نقشه خود را اجرا کنيم، در حالي که 

يارانش از او دور هستند؟!

پس از اين که اين عده در جاهاي خود در گردنه مستقر شدند، حذيفه پيش رسول خدا6 رفت و از 
آن چه ديده و شنيده بود، او را خبر کرد. پيامبر خدا6 پرسيد: آيا آن ها را شناختي؟ عرض کرد: آنان 
صورت هاي خود را پوشانده بودند، اما بيشتر آنان را از روي شترهايشان شناختم. آن ها پس آن که گردنه 

را گشتند و کسي را نيافتند، صورت هايشان را باز کردند و همه را شناختم که فالني و فالني و... بودند.

رسول خدا6 فرمود: اي حذيفه، وقتي که خدا با محمد6 است و او را حفاظت مي کند، اين ها 
و تمام خاليق نمي توانند آسيبي به او برسانند. همانا خداوند خواسته خودش را حاکم خواهد کرد، گرچه 

کافران کراهت داشته باشند.

سپس فرمود: اي حذيفه، تو و عمار و سلمان برخيزيد و با توکل بر خدا مرا همراهي کنيد. پس از 
آن که از قسمت سخت گردنه عبور کرديم، به مردم اجازه دهيد که دنبال ما بيايند. پيامبر خدا6 از 
گردنه باال رفت و حذيفه و سلمان همراهش بودند، يکي افسار شتر را گرفته بود و ديگري شتر را از عقب 
هي مي کرد و عمار در کنار شتر حرکت مي کرد. منافقان سوار بر شترهاي خود بودند و در اطراف گردنه 
پخش شده بودند. آن هايي که باالي گردنه بودند، مقداري سنگ ريزه در ظرفي ريختند و آن را در مسير 
شتر پيامبر هل دادند تا شتر حضرت رم کند و او را از جايي که انسان مي ترسيد به پايين دره نگاه کند، 
به پايين پرت کند! اما اين ظرف پرسروصدا وقتي به شتر رسول خدا6 نزديک شد، از مسير منحرف 
شد و شتر حضرت بدون آسيب از گردنه گذشت. با آن که ظرف هاي متعددي هل داده شد، اما گويا شتر 

حضرت آن ها را نمي ديد و صداي آن ها را احساس نمي کرد و از سروصداي آن ها رم نکرد.
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سپس رسول خدا6 به عمار فرمود: باالي گردنه برو و با عصبانيت بر صورت مرکب هاي آنان بزن 
و آن ها را از آن رم بده. عمار دستور را اجرا کرد. آن ها فرار کردند و در اين حال بعضي از آن ها افتادند و 

دست و پاي بعضي از آنان زخمي شد يا شکست.

واقدي مي نويسد: پس از عبور پيامبر خدا6 از گردنه، هنگام صبح اسيد بن حضير اوسي نزد حضرت 
آمد و گفت: اي پيامبر خدا6 چه چيز باعث شد که ديشب از پايين دره که راحت تر بود، عبور نکني؟ 
فرمود: اي ابويحيي، آيا مي داني منافقان ديشب چه نقشه اي داشتند و چه کردند؟ آن ها به يکديگر گفتند: 
در تاريکي شب او را تعقيب مي کنيم و باالي گردنه افسار شترش را قطع مي کنيم و آن را رم مي دهيم 

تا او را به پايين دره پرت کند.

اسيد عرض کرد: همه مردم از گردنه گذشته اند و در جايي جمع شده اند، اگر دوست داريد اسم آنان را 
بگوييد تا در کم ترين مدت، سرهايشان را براي شما بياورم! اگر به رئيس خزرج، سعد بن عباده دستور 
دهيد، هر منافقي از اين عده را که در قبيله اش باشد، به قتل مي رساند و به رؤساي هر تيره و طائفه 
دستور دهيد تا منافقي را که از ايشان بوده بکشد... مگر چنين افرادي رها مي شوند؟ تا کي با آن ها مدارا 
مي کنيم؟ امروز که اسالم به قدرت و ثبات رسيده است، احتياج ندارد که چيزي از اين  ها را باقي بگذارد.

رسول خدا6 به اسيد فرمود: کراهت دارم مردم بگويند: پس از پايان جنگ بين محمد و مشرکين، 
او دست به کشتار اصحاب خود زده است. اسيد عرض کرد: اي رسول خدا، اينان که از اصحاب شما 
نيستند. حضرت فرمود: آيا شهادت به ال إله اال اهلل نمي دهند؟ عرض کرد: چرا، ولي شهادت آن ها قبول 
نيست. فرمود: آيا در ظاهر نمي گويند، من رسول خدا هستم؟ عرض کرد: چرا، ولي شهادت آن ها قبول 

نيست. حضرت فرمود: من از کشتن آن ها نهي شده ام.1

12. ماجرای مسجد ضرار
زماني که »مسجد قبا« به دست اصحاب رسول خدا6 و »بنی عمرو بن عوف« ساخته شد و 
پيامبر6 هر از چندي در آن نماز مي گذارد، بني غنم بن عوف نيز از روي نفاق و حسادت مسجدي 
در کنار مسجد قبا ساختند و از آن حضرت خواستند تا در آن نماز بخواند. آنان از ساختن اين مسجد 
منظوري جز ايجاد اختالف و کارشکني و زيان رساندن به مسلمانان نداشتند. وقتي رسول خدا6 
آماده حرکت به سوي تبوک بود، آنان نزد حضرت آمدند و گفتند اي رسول خدا6 ما به نمايندگي 

1 . همان، ص 392.
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از ديگر همکاران خود نزد تو آمده ايم تا تشريف آوري و در مسجدي که به خاطر رنجوران و نيازمندان 
و شب هاي باراني و شب هاي زمستان بنا کرده ايم، نماز بخواني. پيامبر در پاسخ شان گفت: اکنون قصد 
سفر دارم و به تهيه مقدمات آن مشغول هستم، اگر خدا بخواهد پس از بازگشت خواهم آمد و در مسجد 

شما نماز خواهم خواند.

در بازگشت از تبوک وقتي پيامبر خدا6 به منزل »ذي أوان« رسيد، خداوند اين آيات را بر او نازل 
َّذيَن اتََّخُذوا َمْسِجداً  کرد و آن مسجد را ضرار ناميد و پيامبر خود را از نماز خواندن در آن نهي کرد: »َو ال
ِضراراً َو ُكْفراً َو تَْفريقًا بَْيَن الُْمْؤمِنيَن َو إِْرصاداً لَِمْن حاَرَب اهللَ َو َرُسولَُه مِْن َقْبُل َو لََيْحلُِفنَّ إِْن أََرْدنا إِلَّ الُْحْسنى  َو اهللُ 
ِل يَْوٍم أََحقُّ أَْن تَُقوَم فيِه فيِه ِرجاٌل ُيِحبُّوَن أَْن  َس َعلَى التَّْقوى  مِْن أَوَّ َُّهْم لَكاِذبُوَن * ل تَُقْم فيِه أَبَداً لََمْسِجٌد ُأسِّ يَْشَهُد إِن
َس بُْنيانَُه َعلى  َشفا  َس بُْنيانَُه َعلى  تَْقوى  مَِن اهللِ َو ِرْضواٍن َخْيٌر أَْم َمْن أَسَّ هِّريَن * أَ َفَمْن أَسَّ يَتََطهَُّروا َو اهللُ ُيِحبُّ الُْمطَّ
َّذي بَنَْوا ريبًَة في  ُقُلوبِِهْم إِلَّ أَْن  الِميَن * ل يَزاُل بُْنيانُُهُم ال ُجُرٍف هاٍر َفانْهاَر بِِه في  ناِر َجَهنََّم َو اهللُ ل يَْهِدي الَْقْوَم الظَّ
َع ُقُلوبُُهْم َو اهللُ َعليٌم َحكيم؛1 و آن هايي که مسجدي اختيار کردند که مايه ي زيان و کفر و پراکندگي ميان  تََقطَّ
مؤمنان است و کمين گاهي است براي کسي که پيش از اين با خدا و پيامبر او به جنگ برخاسته بود و سخت 

سوگند ياد مي کنند که قصدي جز نيکي نداشتيم، ولي خدا گواهي مي دهد که آنان قطعاً دروغگو هستند.

هرگز در آن جا نايست، چرا که مسجدي که از روز نخست برپايه ي تقوا بنا شده، سزاوارتر است که 
در آن ]به نماز[ بايستي و در آن مرداني اند که دوست دارند پاک سازند، ولي خدا کساني را که خواهان 

پاکي هستند، دوست دارد.

آيا کسي که بنياد ]کار[ خود را به پايه ي تقوا و خشنودي خدا نهاده، بهتر است يا کسي که بناي خود را 
بر لب پرتگاهي مشرف به سقوط پي ريزي کرده و با آن در آتش دوزخ فرو مي افتد؟ و خدا گروه بيدادگران 
را هدايت نمي کند. همواره آن ساختماني که بنا کرده اند، در دل هايشان مايه ي شک و نفاق است، تا آن 

که دل هايشان پاره پاره مي شود، و خدا داناي سنجيده کار است.«

باخبر شد، بي درنگ »مالک بن  بانيان مسجد  از قصد  الهي  وقتي رسول خدا6 به وسيله وحي 
ُدخُشم« و »معن بن َعّدي« و »عاصم بن َعّدي« را خواست و فرمود: برويد و اين مسجد را که ستمکاران 

ساخته اند، از بيخ و بن بکنيد و آن را بسوزانيد.2

از اين رويداد استفاده مي شود که گاهي اهداف نفساني و شيطاني در قالب کاري مذهبي و ديني انجام 

1 . توبه، آيات 107 تا 110.
2 . تاريخ پيامبر اسالم، ص 524 و تاريخ سياسي اسالم، ص 650.
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مي شود و به اسم خدا و دين او مسجدي و ... ساخته مي شود؛ اما در واقع هدف سازندگان آن ترويج باطل 
و به هم زدن اتحاد و کارشکني جامعه اسالمي است. ادعاي اينان ساختن بنايي بر اساس خدمت و نيکي 
است، اما به علت پاک نبودن نّيتشان و نداشتن تقوي و در نظر نگرفتن رضايت الهي، گرفتار دنباله روي 
از اهداف شخصي و تمايالت گرو هي و فرقه اي شده اند که تأثير و عاقبتي جز همانند مسجد ضرار ندارند.

13. سه متخلف خوش عاقبت
وقتي رسول خدا6 وارد مدينه شد، حسن و حسين8 به استقبال حضرت آمدند. او آن  ها را در 
بغل گرفت و بر فاطمه3 و علي7 وارد شد و بعد وارد منزل خود شد و پس از خروج از منزل، او به 
مسجد رفت و دو رکعت نماز تحيت به جاي آورد و سپس در مسجد نشست تا مردم از او ديدار کنند. او 
هرگاه از سفر برمي گشت، همين کار را مي کرد. در اين جنگ هشتاد و چند نفر شرکت نکرده بودند. آنان 

نزد حضرت مي آمدند و عذرخواهي کرده و قسم مي خوردند که عذري داشته اند.

پيامبر اکرم6 نيت قلبي ايشان را به خدا حواله مي کرد و ايمان و عذرخواهي ايشان را مي پذيرفت 
و برايشان طلب استغفار مي کرد.

با وجود تخلف بيش از هشتاد نفر در اين جهاد و قبول عذر آنان توسط رسول خدا6 در اين ميان به 
سه نفر از بازماندگان جنگ تبوک روي خوش نشان نداد و سالم آنان را بي جواب گذاشت. مسلمانان نيز به 
تبعيت از پيامبر جواب سالم آنان را ندادند و با رسيدن اين مطلب به گوش خانواده ها، آنان نيز از سخن گفتن 
با ايشان پرهيز کردند و نزد پيامبر6 رفتند و عرض کردند: گويا شما از همسران ما خشمگين هستي؟ آيا 
ما نيز از آن ها کناره گيري کنيم؟ پيامبر6 فرمود: از آن  ها کناره گيري نکنيد، ولي با شما نزديکي نکنند.1

آنان چه کساني بودند؟ چه طور سزاوار اين برخورد سنگين شدند؛ در حالي که پيامبر با اعراب بهانه جو 
و منافقان دو رو چنين نکرد و به راحتي عذرشان را پذيرفت و آنان را به خاطر نّياتشان به خدا واگذار کرد.

آنان سه نفر به نام »کعب بن مالک، ُمرارة بن ربيع و هالل بن امّية واقفي« بودند؛ از مردان با ايمان و 
بدون هيچ شک و نفاق که بدون داشتن عذر و بهانه اي از توفيق همراهي با رسول خدا6 باز ماندند 
و به انتظار بازگشت پيامبر6 در مدينه ماندند و کاري مانند کار منافقان مدينه و باديه نشينان اطراف 

مدينه مرتکب شدند.

1 . تاريخ تحقيقي اسالم، ج 4، ص 399.



65 ����
�� �

��� �� �� �� ��
�
�

آنان به خاطر دريغ داشتن جان خود از رسول خدا و ترجيح دادن آسودگي بر رنج و مشقت و جهاد در 
راه خدا مورد نکوهش خداي متعالي قرار گرفتند؛ هر چند به تصريح آيه قرآن، خدا توبه آنان را پذيرفت. 
َّذيَن ُخلُِّفوا َحتَّى إِذا ضاَقْت َعلَْيِهُم األَأْْرُض بِما َرُحبَْت َو ضاَقْت َعلَْيِهْم أَنُْفُسُهْم َو َظنُّوا أَْن ل َمْلَجَأ مَِن  »َو َعلَى الثَّلثَِة ال
حيم ؛1 و بر آن سه تن که بر جاي مانده بودند تا آن جا که  اُب الرَّ اهللِ إِلَّ إِلَْيِه ثُمَّ تاَب َعلَْيِهْم لَِيُتوبُوا إِنَّ اهللَ ُهَو التَّوَّ
زمين با همه ي فراخي اش بر آنان تنگ گرديد، و از خود به تنگ آمدند و دانستند که پناهي از خدا جز به 
سوي او نيست؛ پس خدا به آنان توفيق توبه داد، تا توبه کنند. بي ترديد خدا همان توبه پذير مهربان است.«

سّر اين سخت گيري در اين بود که خدا خوش نداشت که از اين سه نفر مؤمن با اخالص، کاري شبيه 
کار منافقان سر زند و آنان در عمل همراه و هم رفتار کساني شوند که خداوند از آنان بيزار است. 

يکي از اين سه نفر کعب بن مالک شاعر رسول خداست. او خود داستان تخلف از پيامبر و مشکالت 
پس از آن و تأديب حضرت و قبول توبه اش را چنين تعريف مي کند:

من هيچ گاه از شرکت در جنگ همراه رسول خدا6 دريغ نداشتم. پيش از آن روز هرگز نشده بود 
که من دو شتِر سواري داشته باشم، اما آن روز من دو شتِر سواري داشتم.

وقتي رسول خدا6 رهسپار تبوک شد که ميوه ها و سايه ها دلپذير بود. من هم بامداد از خانه بيرون 
آمدم تا خود را  آماده سفر کنم، اما بي  آنکه کاري انجام دهم به خانه برگشتم و با خود گفتم: هنوز مي توانم 
آنان را همراهي کنم، آنان راهي شدند و من با خود گفتم: يکي دو روز بعد آماده مي شوم و خود را مي رسانم.

روز بعد نيز از خانه بيرون آمدم تا خود را آماده کرده و حرکت کنم، اما بدون انجام کاري به خانه 
برگشتم، و فردايش نيز چنين گذشت و وضع من چنين بود تا لشکر اسالم به شتاب پيش رفت و من 

هر چه خواستم به هر وضعي شده حرکت کنم و خود را به آنان برسانم، نشد و از آن توفيق باز ماندم.

پس از رفتن رسول خدا6 هرگاه از خانه بيرون مي رفتم و در ميان مردم مي گشتم، از اين که جز 
منافقي بدنام، يا ناتواني معذور، کسي را نمي ديدم افسرده خاطر مي شدم.

چون خبر يافتم حضرت به مدينه باز مي گردد، اندوه من تازه شد، و در فکر بهانه جويي و دروغ گفتن 
افتادم. با خود گفتم: با خشم رسول خدا6 چه خواهم کرد؟ چون شنيدم ورود پيامبر نزديک است، 
انديشه ي باطل از من دور شد و دانستم هرگز با دروغ پردازي از خشم او رها نخواهم شد و تصميم بر 

راستگويي نزد وي گرفتم.

1 . توبه، آيه 118.
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رسول خدا6 از راه رسيد و به عادت خويش ابتدا به مسجد رفت و دو رکعت نماز خواند و بعد براي 
مالقات با مردم نشست. بازماندگان از جهاد که بيش از هشتاد نفر بودند، شرفياب شدند و نزد حضرت 
به عذرخواهي و قسم خوردن پرداختند. حضرت نيز اظهارات آنان را مي پذيرفت و با آنان بيعت مي کرد و 

برايشان از خدا مغفرت مي  خواست و باطنشان را به خدا واگذار مي کرد.

من هم شرفياب شدم، چون سالم کردم حضرت تبسمي کرد که نشاني از خشم داشت. سپس گفت: 
پيش بيا، جلو رفتم و در پيش روي او نشستم. آن گاه به من گفت: چرا عقب ماندي؟ مگر شتِر سواري 
با  بودم  ديگر جز شما  نزد کسي  اگر  اي رسول خدا!  به خدا قسم  گفتم: چرا.  بودي؟  نخريده  را  خود 
معذرت خواهي، خود را از خشم او در امان مي داشتم، اما اکنون يقين دارم که اگر امروز با سخن دروغ شما 
را از خود خوشنود سازم، به زودي خدا از راه وحي تو را به من خشمگين خواهد ساخت؛ اما اگر راست 
بگويم و شما از آن در خشم شوي، اميد دارم خدا به خاطر آن راستگويي از من بگذرد. به خدا قسم عذري 

نداشتم و هرگز نيرومندتر و توان گرتر از آن روز که تو را همراهي نکردم، نبودم.

رسول خدا6 فرمود: راست گفتي، برخيز تا خدا درباره ات چه فرمايد.

برخاستم و رفتم و مرداني از بني سلمه به دنبال من آمدند و گفتند: به خدا قسم پيش از اين از تو گناهي 
نديده ايم، اما امروز تو را درمانده يافتيم، چرا تو همانند ديگران نزد رسول خدا6 عذر نياوردي تا براي 
تو هم استغفار کند و گناه تو نيز آمرزيده شود؟ آن قدر اصرار کردند که خواستم برگردم و آن چه نزد 
رسول خدا6 گفته بودم، تکذيب کنم؛ اما از آنان پرسيدم که: آيا شخص ديگري نيز مانند من گرفتار 
شده است؟ گفتند: آري دو نفر ديگر مانند تو اعتراف کردند و همان پاسخي را که رسول خدا6 به تو 
گفت، شنيدند. گفتم: آن دو کيستند؟ گفتند: ُمرارة بن ربيع و ِهالل بن اَُمّيه، آنان دو مردشايسته از اهل 

بدر بودند که شايستگي پيروي را داشتند و با شنيدن نام آن دو از ترديد بيرون آمدم.

پيامبر خدا6 از ميان همه ي کساني که همراه او نرفته بودند، تنها مسلمانان را از سخن گفتن با ما 
نهي کرد و ناچار ما از مردم کناره گرفتيم و آن ها نيز از ما فرار مي کردند. کار ما به آن جا رسيد که ديگر 
من خود را نمي شناختم و زمين در نظرم ناآشنا و غير از آن زميني بود که مي شناختم، و پنجاه روز وضع 

ما به اين ترتيب گذشت. 

مراره و هالل بيچاره خانه نشين شدند و کارشان گريه شده بود؛ اما من جوان تر و شکيباتر بودم، از خانه 
بيرون مي رفتم و در نماز جماعت شرکت مي کردم اما هيچ کس با من صحبت نمي کرد.
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بارها نزد رسول خدا6 رفتم و به او سالم کردم، اما او هرگاه متوجه من مي شد، از من روي گردان 
مي شد. از بي مهري مردم به ستوه آمدم. به باغ پسر عمويم رفتم که او را از هر کسي بيشتر دوست داشتم 
و بر او سالم کردم، اما او جواب سالم مرا نداد. او را به خدا قسم دادم که خدا و رسولش را دوست دارم، 
اما او جوابم را نداد. پس از سه بار که او را چنين قسم دادم، گفت: خدا و رسولش بهتر مي دانند. اشک من 

فرو ريخت و از راهي که آمده بودم، برگشتم.1

وقتي کعب و دو رفيقش وضع را چنين ديدند، گفتند: چه فايده که در مدينه بمانيم، در حالي که رسول 
خدا6 و مسلمانان و حتي خانواده مان با ما صحبت نمي کنند؟ بياييد به اين کوه ها برويم و همان جا 
بمانيم تا خدا توبه ما را بپذيرد و يا همان جا بميريم! آن ها به کوه ذناب و در نقلي کوه سلع رفتند و با 
برگ هاي درخت خرما سايه باني ساختند و روزها روزه مي گرفتند و خانواده هايشان غذا مي آوردند و در 

گوشه اي مي گذاشتند و بدون اين که با آن ها صحبت کنند، برمي گشتند.

آنان پنجاه روز را چنين گذراندند و شب و روز گريه مي کردند و از خدا مي خواستند آن ها را ببخشد. 
چون مدت اقامت آن ها در کوه طوالني شد، کعب به همراهانش گفت: اي رفقا، خدا و رسولش و خانواده 
ما از ما خشمگين هستند و با ما صحبت نمي کنند، حال چرا ما از دست همديگر آزرده نباشيم؟ پس قسم 
خوردند که با يکديگر تا دم مرگ صحبت نکنند. شبانه از هم جدا شدند و سه روز به اين حالت گذشت 
و هر کدام در گوشه اي از کوه اعتکاف کرده و همديگر را نمي ديدند و با هم صحبت نمي کردند. در شب 
سوم رسول خدا6 در خانه اُّم سلمه بود که خدا توبه آنان را پذيرفت و آيه »لقد تاب اهلل...« نازل گرديد.

مسلمانان پس از فرا رسيدن صبح، نزد آنان رفته و بشارت بخشش آنان را دادند.

کعب مي گويد: وقتي رسول خدا6 به چيزي بشارت داده مي شد و خوشحال مي گشت، صورتش 
از  که صورتش  حالي  در  ديد،  مرا  و حضرت  وارد شدم  به مسجد  وقتي  مي درخشيد.  ماه  پاره  همانند 
خوشحالي مي درخشيد، با ديدن من فرمود: تو را به خير و سعادت مژده مي دهم. امروز همانند روزي است 
که از مادر زاييده شده بودي. عرض کردم: اي رسول خدا! آيا اين بشارت را از پيش خودتان مي فرماييد 

يا از سوي خدا؟ فرمود: از سوي خداست.2

پس از آن خدمت رسول خدا6 عرض کردم: کمال توبه من در اين است که از دارايي خود بگذرم و 
آن را در راه خدا و رسولش انفاق کنم. حضرت فرمود: قسمتي از دارايي خود را نگه دار، براي تو بهتر است.

1 . تاريخ پيامبر اسالم، ص 528.
2 . تاريخ تحقيقي اسالم، ج 4، ص 399.
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گفتم: سهم خيبر خود را نگه مي دارم و بعد به ايشان گفتم: خدا به برکت راستگويي مرا نجات داد، به 
شکرانه آن تا زنده ام دروغ نخواهم گفت.

به خدا قسم، از روزي که آن سخن را نزد رسول خدا گفتم، احدي از مسلمانان را نمي شناسم که در 
راستگويي بهتر از من از عهده ي امتحان الهي بيرون آمده باشد. از آن روز تا حال عمداً دروغي نگفته ام 

و اميدوارم خدا در آينده نيز مرا حفظ کند.1

هر چند خداي تعالي درباره اين سه نفر آيه گفته شده را نازل کرد و توبه آنان را پذيرفت، اما درباره ي 
دروغگويان که نزد رسول خدا بهانه جويي کردند و دروغ گفتند و به ظاهر آسوده شدند، اين دو آيه را 
َُّهْم ِرْجٌس َو َمْأواُهْم َجَهنَُّم َجزاًء بِما  نازل کرد: »َسَيْحلُِفوَن بِاهللِ لَُكْم إَِذا انَْقلَْبُتْم إِلَْيِهْم لُِتْعِرُضوا َعْنُهْم َفَأْعِرُضوا َعْنُهْم إِن
كانُوا يَْكِسُبوَن * يَْحلُِفوَن لَُكْم لِتَْرَضْوا َعْنُهْم َفإِْن تَْرَضْوا َعْنُهْم َفإِنَّ اهللَ ل يَْرضى  َعِن الَْقْوِم الْفاِسقين؛2 وقتي به سوي 
آنان بازگشتيد، براي شما به خدا سوگند مي خورند تا از آنان صرف نظر کنيد، پس از آنان روي برتابيد، 
چرا که آنان پليدند و به سزاي آن چه به دست آورده اند، جايگاه شان جهنم است. براي شما سوگند ياد 
مي کنند تا از آنان خشنود گرديد، پس اگر شما هم از آنان خشنود شويد، قطعاً خدا از گروه فاسقان خشنود 

نخواهد شد.«

1 . تاريخ پيامبر اسالم، ص 533.
2 . توبه، آيات 95 و 96.
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يکي از حوادث تاريخي مهمي که در ماه مبارک رمضان به وقوع پيوست، بيعت با واليت عهدي امام 
رضا7 بود، که بنابر نقل شيخ مفيد در روز ششم ماه رمضان سال 201 هجري صورت گرفت.

1. زمينه هاي واليت عهدي
اين که فردي مانند مأمون که وارث هارون و بني عباس است، شخصيتي مانند امام رضا7 را به 
عنوان جانشين خود معرفي کند، امري ساده و عادي نيست، زيرا پدر و پدربزرگ امام رضا7 به دست 
همين عباسيان به شهادت رسيده اند و افراد فراواني از خاندان و وابستگان نزديک او توسط آنان شکنجه، 
زنداني و کشته شده اند. حال يک مرتبه جريان عوض شود و خانداني که سال ها تحت شديدترين فشارها، 
شکنجه ها و بدرفتاري  ها قرار گرفته اند، مورد توجه و عنايت قرار گيرند تا آن جا که به واليت عهدي آن 

حکومت برسند، جاي تأمل دارد. براي همين به چند امر تأثيرگذار در اين حادثه اشاره می شود: 

الف: جنگ خونين امين و مأمون
جريان اختالف امين و مأمون پس از مرگ پدرشان هارون، و نزاع و جنگ آن دو بر سر خالفت شکاف 
بزرگي در جامعه به وجود آورد. به خصوص کشتار افراد بسيار و ايجاد دو دستگي و دخالت ناخواسته مردم 
در اين درگيري ها، جّو سنگيني را ايجاد کرده بود که طرح واليت عهدي امام رضا7 از جانب مأمون 

مي توانست التيام بخش اين فضاي ناآرام باشد.

از سوي ديگر مأمون با اين اقدام خود می توانست دست به تطهير خود از اتهام خودخواهي و خون خواهي 
بزند، زيرا او براي به دست آوردن خالفت، دست خود را به خون برادرش امين آلوده کرد و حال با اين 
انتصاب مي توانست ادعا کند که امين لياقت اين مقام را نداشته است و اگر کسي را سزاوار خالفت بداند 

از اعطاي رداي قدرت به او امتناع ندارد و با اين کار خود را حق خواه و حق طلب نشان داد.
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ب: خاموش کردن آشوب ها
وقتي مأمون از درگيري و نزاع با برادرش امين فراغت يافت و بر امر خالفت استقرار پيدا کرد، حکومت 
عراق را به حسن بن سهل سپرد و خود در شهر مرو اقامت کرد، ولي جهان اسالم آبستن آشوب و فتنه 
بود؛ در اطراف مملکت حجاز و يمن آشوب ها زياد شده بود و بعضي از سادات با توجه به ضعيف شدن 
حکومت مرکزي به علت نزاع امين و مأمون به طمع دست يابي به خالفت پرچم مخالفت افراشتند و از 

هر سو حرکت و  آشوبي را برپا مي ساختند.

چون اين اخبار در مرو به گوش مأمون رسيد، با فضل بن سهل، ذوالرياستين )وزير و مشاور خود( مشورت 
کرد و پس از انديشه و تدبير بسيار، نظر مأمون بر اين قرار گرفت که امام رضا7 را از مدينه به سمت مرو 

بياورد و او را ولي عهد خود گرداند تا سادات ديگر اطاعت او را بپذيرند و دست از درگيري و نزاع بردارند.

پس رجاء بن ضّحاک را با بعضي از خواص خود به سوي مدينه و به خدمت حضرت فرستاد تا حضرت را 
به سفر به خراسان ترغيب کنند. آنان خدمت امام رضا7 رسيدند و حضرت ابتدا از قبول خواسته آنان امتناع 

بسيار کرد، اما چون اصرار بيش از حد آنان را ديد بدون ميل و اختيار خود، به رفتن آن سفر گردن نهاد.1

2. جريان واليت عهدي
اعتقاد به عصمت امامان: و اين که آنان کاري بدون خواست و فرمان الهي انجام نمي دهند و از 
هرگونه هوي و هوس شخصي و نفساني مّبرا هستند، ما را به اين اطمينان مي رساند که حرکت امام 
رضا7 به سوي خراسان و قبول واليت عهدي مأمون، هرگز به خاطر روي آوردن به دنيا يا طمع به 

خالفت نبوده است و فقط انجام يک تکليف الهي بوده است که تقدير خداوند بدان تعلق گرفته است.

خود امام رضا7 از ابتداي امر بارها به اين نکته اشاره کردند که اين پيشنهاد فرجامي ندارد و نه مأمون 
در اين دعوت خود صادق و خيرخواه است و نه حضرت چشم طمع به اين پيشنهاد دارد، بلکه قبول اين 
درخواست و گردن نهادن به اين سفر از بزرگ ترين آزمون هاي الهي بوده است که با وجود حرف و حديث 
فراوان پيرامون اين پيشنهاد و طعن و سرزنش بعضي از شيعيان به حضرت، ايشان رضايت به قضاي الهي 

داد و با وجود محنت و سختي هاي فراوان از زيربار تکليف الهي شانه خالي نکرد.

شيخ صدوق از محّول سجستاني روايت کرده: وقتي مأمون، امام رضا7 را به خراسان طلب کرد، 

1 . منتهي اآلمال، ج 2، ص 282.
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حضرت براي وداع با قبر پيغمبر اکرم6 داخل مسجد شد و چند بار با قبر حضرت وداع مي کرد و بيرون 
مي آمد و دوباره نزد قبر برمي گشت، و هر دفعه صداي مبارکش به گريه بلند بود. من نزديک حضرت 
رفتم و به ايشان سالم کردم، حضرت جواب مرا داد. من سفر حضرت را تبريک گفتم، حضرت فرمود: 
مرا زيارت کن، همانا من از کنار جدم بيرون مي روم و در غربت مي ميرم و در کنار هارون دفن مي شوم.

همچنين وقتي حضرت مي خواست از مدينه به سوي خراسان حرکت کند، خانواده خود را جمع کرد و 
به آنان امر کرد بر او گريه کنند و به آنان گفت: من هرگز نزد خانواده خود برنمي گردم.1

وقتي امام رضا7 وارد مرو شد، مأمون از حضرت تکريم تمام کرد و خواص دوستان و اصحاب خود 
را جمع کرد و گفت: اي مردم! من در آل عباس و آل علي7 تأمل کردم و هيچ يک را سزاوارتر به امر 
خالفت از علي بن موسي نديدم؛ پس رو به امام رضا7 کرد و گفت: اراده کردم که خود را از خالفت 

برکنار کرده و آن را به تو واگذار کنم.
حضرت فرمود: اگر خالفت را خدا براي تو قرار داده است، جايز نيست تو آن را به ديگري ببخشي و خود 

را از آن عزل کني و اگر خالفت از تو نيست، تو چنين اختياري نداري که آن را به ديگري واگذار کني.
مأمون گفت: البته الزم است که قبول کني.

حضرت فرمود: من به رضايت و اختيار خود هرگز قبول نخواهم کرد.
تا دو ماه اين سخن در ميان بود و هر چه مأمون اصرار مي کرد، حضرت چون غرض او را مي دانست، 
قبول  را  خالفت  که  حال  گفت:  شد،  مأيوس  حضرت،  خالفت  قبول  از  مأمون  وقتي  مي کرد.  امتناع 

نمي کني، پس واليت عهدي مرا قبول کن که بعد از من خالفت براي تو باشد.
حضرت در جواب فرمود: پدران بزرگوار من مرا از رسول خدا6 خبر داده اند که من پيش از تو از 
دنيا مي روم و مرا به زهر شهيد خواهند کرد، و بر من مالئکه آسمان و فرشتگان زمين گريه خواهند کرد 

و من در زمين غربت و در کنار هارون الرشيد دفن خواهم شد.
مأمون از شنيدن سخن گريان شد و گفت: من تا زنده ام چه کسي مي تواند تو را بکشد يا بدي به تو 

برساند؟! حضرت فرمود: اگر بخواهم مي توانم بگويم چه کسي مرا مي کشد.

مأمون گفت: غرض تو از اين سخنان آن است که واليت عهدي مرا قبول نکني، تا مردم بگويند تو 
دنيا را ترک کرده اي. 

1 . همان، ص 283.
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حضرت فرمود: به خدا سوگند! از روزي که خدا مرا آفريد، تاکنون دروغ نگفته ام و به خاطر دنيا، ترک 
دنيا نکرده ام و من قصد تو را مي دانم.

گفت: قصد من چيست؟

حضرت فرمود: قصد تو آن است که مردم بگويند: علي بن موسي الرضا دنيا را ترک نکرده بود، بلکه 
دنيا او را ترک کرده بود. حال که دنيا براي او فراهم شد به طمع خالفت، واليت عهدي را قبول کرد.

مأمون خشمگين شد و گفت: پيوسته در برابر من سخنان ناگواري مي گويي و از قهر و قدرت من ايمن 
شده اي. به خدا سوگند اگر واليت عهدي مرا قبول نکني، گردنت را بزنم.

حضرت فرمود: خداي تعالي فرمان نداده است که من خود را به هالکت بيندازم، حال که تو اجبار 
مي کني، قبول مي کنم به شرط آن که کسي را نصب و عزل نکنم، و رسم و سنتي را بر هم نزنم و امر 

جديد را پديد نياورم، و از دور بر بساط خالفت نگاه کنم. 

مأمون به اين شرايط راضي شد. پس حضرت دست به سوي آسمان برد و گفت: خدايا تو مي داني که 
مرا به اين کار وادار کردند و من از روي اکراه آن را قبول کردم، پس مرا مؤاخذه نکن؛ چنان چه دو بنده 
و دو پيامبرت يوسف و دانيال را هنگام قبول واليت از جانب پادشاهان زمان خود مؤاخذه نکردي. خدايا 
جز عهد تو، عهدي نيست و جز واليت از جانب تو، واليت حقيقي نيست. پس توفيق ده مرا که دين تو 

را برپا دارم و سنت پيامبر تو را زنده سازم، زيرا تو مواليي نيکو و ياوري خوب هستي.

پس روز بعد که روز ششم ماه مبارک رمضان بود مأمون مجلس بزرگي ترتيب داد و امام رضا7 
را کنار خود نشاند و جميع بزرگان، اشراف، سادات و علما را جمع کرد و امر کرد اول پسرش عباس با 

حضرت بيعت کند و بعد ساير مردم بيعت کردند.1

3. برکات واليت عهدي و سفر امام رضا7 به خراسان

الف: ارتباط با شيعيان و تقويت فکري آنان
پس از اختناق شديد دوران هارون الرشيد و حبس طوالني امام موسي کاظم7 دست شيعيان به طور 
علني و رسمي از دامن اهل بيت: کوتاه شد و مدرسه علم و دانش که امام باقر و امام صادق8 افتتاح 

1 . همان، ص 289.
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کرده بودند و نور دانش آن به تمام جهان اسالم تابش مي کرد، به علت فشار حکومت وقت تعطيل گرديد. 
اگر فشار و اختناق بيشتر ادامه پيدا مي کرد و علوم آل محمد: هم چنان از دسترس دوست داران آنان 
دور مي شد، شايد همين ميراثي که از آنان به صورت نقل روايت و تأليف کتاب به ما رسيده است، ادامه 
نمي يافت و دست راويان حديث و بزرگان تشيع به کلي از معارف اهل بيت: تهي مي گرديد. وجود يک 
آزادي ظاهري بعد از آن همه فشار و سخت گيري، جان تازه به کالبد بزرگان شيعه دميد و آنان را با افکار 

صحيح و مباني استوار ديني سيراب گردانيد.

واليت عهدي امام رضا7 و گرايش ظاهري مأمون به خاندان پيامبر6 اين فرصت را به دانشمندان 
و راويان شيعه داد تا راحت تر با حضرت در ارتباط باشند و از سوي ديگر علوم و فضائل اهل بيت: را 

نشر داده و به ديگران برسانند.

در آن زمان نشر علوم و احاديث اهل بيت: رونق دوباره گرفت و نقل فضائل و سجاياي اخالقي آنان 
معمول گشت. شعرا بهترين قصايد خود را در مدح اهل بيت: و حقانيت آنان سرودند؛ شاعراني مانند 

دعبل خزاعي که سروده هايشان در رديف بهترين و زيباترين اشعار عرب است.

ب: اعتراف بني عباس به حقانيت اهل بيت:
با آن که بسياري از دشمنان اهل بيت: و برخي از خلفاي بني اميه و بني عباس، جسته و گريخته 
فضائل خاندان پيامبر6 و حقانيت آنان را در واليت و رهبري جامعه اسالمي گفته بودند، اما هرگز تا 
زمان مأمون اين حقانيت به طور رسمي و عمومي اعالم نشده بود. بني عباس همانند بني اميه همواره خود 

را شايسته خالفت معرفي مي کردند و خالفت را حق خود مي شمردند.

رخداد واليت عهدي امام رضا7، يک اعتراف رسمي و حکومتي بر حقانيت حضرت و خط بطالني 
بر همه ادعاهاي باطل مخالفان بود. اگر چه مأمون از خالفت کناره گيري نکرد و قدرت را واگذار ننمود، 
اما حق بينان سپردن واليت عهدی به امام رضا7 را اقراري بر ضّد او تلقي کردند و او را غصب کننده 

منصب خالفت شناختند.

4. آشنايي و استقبال مردم از امام رضا7
حرکت رسمي و به ظاهر آزاد امام رضا7 از مدينه به خراسان، پيامدهاي مفيدي به دنبال داشت. 
پيمودن مسافت طوالني و عبور از شهرهاي بزرگ و کوچک، شور و هيجان عجيبي در مردم و ساکنان 
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مناطق اسالمي به وجود آورد. براي آنان که آشنايي پيشين با حضرت و خاندان عترت: نداشتند، اين 
اتفاق مهم سبب برانگيختن حس کنجکاوي و پي گيري اخبار گرديد؛ آنان ناخودآگاه به دنبال کسب 
اطالعات بيشتر از امام رضا7 و خاندان او گشتند و بدين وسيله با ايشان آشنا گرديدند؛ اما آنان که 
سابقه آشنايي اندک داشتند، ارتباط و پيوندي جديد با حضرت برقرار کردند و عاليق شورانگيز خود را با 

خاندان رسالت: اظهار داشتند.

مردم فراواني در هر شهر و بخش بزرگ، در ميدان ها و مساجد براي ديدار حضرت جمع شدند و از 
ديدار حضرت غرق سرور و نشاط گشتند، زيرا شرفيابي و حضور نزد حضرت را حضور نزد جد بزرگوارش 

رسول خدا6 مي دانستند.

امام در هر منطقه اي که قدم مي گذاشت، ارادت و محبت آنان به حضرت اوج مي گرفت و آنان محو 
تماشاي حضرت مي شدند و از شدت شوق گريه مي کردند و ناله و ضجه مي زدند. يکي از بياد ماندني 
ترين صحنه هاي باشکوه اين اجتماع در نيشابور اتفاق افتاد. آن جا که بزرگان علماي اهل سنت که 
به حضرت ارادت مي ورزيدند و او را از اولياي بزرگ مي دانستند، به مدح و ستايش حضرت پرداختند و 
اشعار و قصايدي را برايش سرودند. سپس اصرار کردند حضرت برايشان سخن بگويد و از جد بزرگوارش 

برايشان روايت نقل نمايد.

حضرت در آن اجتماع انبوه که محدثين و حافظان قرآن بسياري در آن حضور داشتند، حديث سلسلة 
ٍد يَُقوُل:  الذهب را برايشان چنين ايراد فرمود: »َقاَل: َسِمْعُت أَبِي ُموَسى بَْن َجْعَفٍر يَُقوُل: َسِمْعُت أَبِي َجْعَفَر بَْن ُمَحمَّ
َد بَْن َعلِيٍّ يَُقوُل: َسِمْعُت أَبِي َعلِيَّ بَْن الُْحَسْيِن يَُقوُل: َسِمْعُت أَبِي الُْحَسْيَن بَْن َعلِيٍّ يَُقوُل: َسِمْعُت أَبِي  َسِمْعُت أَبِي ُمَحمَّ
أَمِيَر الُْمْؤمِنِيَن َعلِيَّ بَْن أَبِي َطالٍِب7 يَُقوُل: َسِمْعُت َرُسوَل اهلل6ِ يَُقوُل: َسِمْعُت َجْبَرئِيَل يَُقوُل: َسِمْعُت اهللَ َعزَّ َو 
اِحلَُة نَاَدانَا بُِشُروِطَها َو أَنَا مِْن ُشُروِطَها؛1  ِت الرَّ ا َمرَّ َجلَّ يَُقوُل َل إِلََه إِلَّ اهللُ ِحْصنِي َفَمْن َدَخَل ِحْصنِي أَمَِن مِْن َعَذابِي َفلَمَّ
فرمود: شنيدم پدرم امام کاظم7 فرمود، شنيدم پدرم امام صادق7 فرمود، شنيدم پدرم امام سجاد7 
فرمود، شنيدم پدرم امام حسين7 فرمود، شنيدم پدرم اميرالمؤمنين7 فرمود، شنيدم رسول خدا6 
فرمود، شنيدم جبرئيل فرمود: شنيدم خداي عزوجل فرمود، جمله »ال إله اال اهلل« دژ من است. هر کسي 
با ]گفتن آن[ وارد دژ من شود از عذاب من در امان است. وقتي کاروان حرکت کرد، حضرت به سخن 

خود اضافه فرمود: ورود به دژ توحيد شرط و شروطي دارد و اعتقاد به واليت من از شروط آن است«.

صاحب کتاب تاريخ نيشابور مي گويد: شمرده شد، بيش از بيست هزار نفر اين حديث را مي نوشتند. احمد 

1 . بحاراألنوار، ج 3، ص 7.
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بن حنبل، رئيس مذهبي فقهي حنبلي و صاحب مسند جامع معروف به »مسند احمد« مي گويد: اگر اين 
اسناد بر ديوانه اي خوانده شود، شفا مي يابد.





7 ر�ی ا�جوطال�ج
ر�ل�ی ���ج

)هفتم ماه رمضان(

پنجم





1. زندگي و شخصيت حضرت ابوطالب7
از  او را غير  نام  از ده فرزند عبدالمطلب است.  ابوطالب يکي  عبد مناف بن عبدالمطلب، مشهور به 
عبدمناف، عمران نيز نقل کرده اند. عبدالمطلب ده فرزند پسر داشت که در ميان آنان عبداهلل پدر پيامبر 
اکرم6 و ابوطالب از يک مادر بودند. عبدالمطلب چهره برجسته ي قريش است. او در ميان قريش از 
جايگاه واال و منزلت بزرگي برخوردار بود. پس از عبدالمطلب، ابوطالب اين جايگاه واال و مکانت ارجمند 

اجتماعي را از آِن خود ساخت.

خانواده ي ابوطالب، نخستين خانواده اي است که در آن، هر دو زوج هاشمي هستند. 

حسن بن جمهور از پيشينيان از ثابت بن جابر - که شاعر و مشهور به تأبّط شّراً بود ـ نقل کرده که 
از او سؤال شد، سرور عرب کيست؟ گفت: آگاهتان مي کنم. سرور عرب ابوطالب، پسر عبدالمطلب است.

به احنف بن قيس تميمي گفته شد: اين حکمت ها را از کجا برگرفته اي؟ و اين بردباري را از کجا 
آموخته اي؟ گفت:  از حکيم عصرش و حليم روزگارش، قيس بن عاصم منقري. )وي خردمند، بردبار و 
مشهور به حلم بود و وقتي مسلمان شد، پيامبر6 او را سرور چادرنشينان ناميد( و به قيس گفته شد: 
بردباري چه کسي را ديدي که اين گونه بردباري ورزيدي؟ و دانش چه کسي را حمل کردي که چنين 

دانا شدي؟

گفت: از بردباري که هيچ گاه قرار از کف نداده، و حکيمي که حکمتش پايان نگرفته است؛ اکثم بن 
صيفي تميمي و به اکثم گفته شد: از چه کسي حکمت و رياست و بردباري و سياست را فرا گرفتي؟ گفت: 

از هم پيمان حلم و ادب، سرور عجم و عرب، ابوطالب پسر عبدالمطلب.1

ابوطالب رئيس خاندان بني هاشم و وارث دو منصب مهم رفادت )مهمان داري حاجيان( و سقايت )آب 

1 . همان، ج 35، ص 133 و دانش نامه امام علي7، ج 1، ص 56.
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رساندن به حاجيان( بود. ابوطالب در ميان قريش، مشهور به سخاوت بود، و به سبب درايت، عدالت و 
نفوذ کالم، قبايل عرب در مکه وي را به داوري اختيار مي کردند. در عصر جاهليت نخستين کسي بود که 
سوگند در شهادت براي اولياء دم را بنا نهاد و بعدها اسالم نيز اين امر را امضا کرد. او در زمان جاهليت 

از پليدي ها دوري مي گزيد و به شيوه پدرش، شراب را بر خود حرام کرده بود.1

2. حمايت ابوطالب از پيامبر اکرم6
ابوطالب هنگام وفات حدود هشتاد و پنج سال داشت، و در زمان بعثت پيامبر6 هفتاد و پنج سال و 
هنگام تولد حضرت حدوداً سي و پنج ساله بوده است. او به جهت اين که با پدر پيامبر خدا6 از يک 
مادر بود، از ديگر برادران نزديکي و محبت بيشتري به حضرت داشت و در هشت سالگي پيامبر، بعد از 
اين که او پدر و مادر و سپس جدش را از دست داده بود، سرپرستي پيامبر را به عهده گرفت و تا آخرين 
لحظه عمرش از سرپرستي و حمايت ايشان دست نکشيد. طبق آن چه گذشت او بيش از پنجاه سال از 

عمر شريف خود را صرف سرپرستي و حمايت از رسول خدا6 کرده است.

پس از رحلت عبدالمطلب، جناب ابوطالب عموي تني پيامبر خدا که در آن موقع چهل و سه سال داشت 
او را به خانه خود و همسرش فاطمه بنت اسد برد و آن دو او را بيش از فرزندان خود دوست داشتند و او 
را از خود جدا نمي کردند، به گونه اي که ابوطالب در تنها سفر تجاريش به شام او را با خود همراه برد و 
به شدت از او مراقبت کرد تا به سن جواني رسيد. در اين هنگام ابوطالب واسطه شد تا پيامبر خدا6 
با اموال خديجه به تجارت بپردازد و پس از يک سفر تجاري با حمايت و موافقت ابوطالب حضرت با 
خديجه ازدواج کرد؛ اما پس از زندگي مستقل پيامبر و حضرت خديجه پيوند آنان قطع نشد و براي جبران 
زحمات ابوطالب، وقتي او دچار تنگناي مالي شد، پيامبر خدا فرزندش علی را به سرپرستي گرفت و در 

دامان خود تربيت و بزرگ کرد.

پس از بعثت رسول خدا6 نيز حضرت ابوطالب بزرگترين حامي او بود. جريان بعثت رخدادي بزرگ 
در جزيرة العرب و جرياني برخالف آيين و فرهنگ قريش بود. خيلي زود مخالفت ها و اذيت و آزارها آشکار 

شد و تا حد کشتن پيامبر نيز ادامه يافت، اما ابوطالب هم چنان با تمام قوا از حضرت حمايت مي کرد.

فرزندش علي در دامان پيامبر بزرگ شد و اولين کسي بود که به او ايمان آورد و جناب ابوطالب ديگر 

1 . دانش  نامه حکام اسالمي، ج 1، ص 599.
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فرزندانش، همانند جعفر، را تشويق کرد به پيامبر ايمان بياورند. 

ضوء بن صلصال مي گويد: من پيش از اسالم آوردنم همراه ابوطالب، پيامبر6 را ياري مي دادم. 
روزي در شدت گرما نزديک خانه ي ابوطالب نشسته بودم که ابوطالب همچون مصيبت زدگان به سوي 
آيا اين دو جوان )يعني پيامبر6 و علي7( را ديده اي؟ گفتم: در اين مدت که  من آمد و گفت: 
نشسته ام، آن دو را نديده ام. پس گفت: با ما به جستجوي آنان برخيز که من از قريش در کشتن آن 
دو ايمن نيستم. رفتيم تا از خانه هاي مکه خارج شديم. سپس به سوي کوهي از کوه ها رو کرديم و تا 
قله اش باال رفتيم که ناگهان پيامبر6 را ديدم و علي را که در سمت راستش بود و آن دو رکوع و 
سجود مي کردند. ابوطالب به پسرش جعفر گفت: به پسر عمويت متصل شو، پس او در کنار علي ايستاد. 
پيامبر6 متوجه آن دو شد و جلوتر آمد و به کار خود پرداختند تا از آن فارغ شدند. سپس روي به ما 

کردند و من شادماني را در چهره ي ابوطالب ديدم. پس او برخاست و در آن حال مي گفت: 
بي گمان علي و جعفر، نقطه اتکاي من اند / در سختي هاي زمانه و پيشامدها

وامگذاريد و پسر عمويتان را ياري دهيد / که او از ميان آنان، برادر تني من است.
به خدا سوگند، پيامبر را وا نمي گذارم و نه  /  هيچ يک از پسران شرافت مندم ]چنين کنند[1

طبري نقل مي کند: وقتي بزرگان قريش حمايت سرسختانه ي ابوطالب را از نبي  اکرم6 ديدند، 
نزد او جمع شدند و گفتند: جواني از قريش به نام عمارة بن وليد را برايت آورده ايم که از جهت زيبايي، 
سخاوت و شهامت الگو است. او را به تو مي دهيم و تو نيز برادرزاده ات را که باعث اختالف در ميان اجتماع 

شده و خواب ما را پريشان کرده است، به ما بده تا او را بکشيم.

ابوطالب گفت: با من منصفانه رفتار نکرديد. فرزند تان را به من مي دهيد تا به او غذا بدهم و آن گاه 
فرزندم را به شما بدهم تا او را بکشيد؟ بلکه اگر راست مي گوييد هر کدام از شما فرزندش را بياورد تا 

من او را بکشم.2

اين سخنان نشان دهنده ي عمق دشمني مشرکان و جايگاه بسيار مهم حضرت ابوطالب در حمايت از 
پيامبر اکرم6 و اين که او چه قدر با استحکام و زيرکي جواب آنان را داده می باشد. 

ده سال آخر عمر ابوطالب که از ابتدای بعثت تا سال دهم بعثت بود، چنان پرحادثه و مخاطره آميز بود 
که تقريبًا روزی نبود که ابوطالب نگران و در جستجوی پيامبر نباشد و هر روز توطئه و نقشه ای را برای 

1 . دانش نامه اميرالمؤمنين7، ج 1، ص 53.
2 . تاريخ تحقيقي اسالم، ج 1، ص 432.
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نابودی او برطرف نکند. بارها قريش طرح ريخت تا با تطميع و يا تهديد بين ابوطالب و پيامبر جدايی و 
فاصله بيندازد، ولی ابوطالب با زيرکی مانع تحقق آن ايده های شوم شد. او از يک طرف با آشکار نساختن 
رسمی اسالم خود، پايگاه اجتماعي و رسمي خود در قريش را حفظ کرد و از سوي ديگر با استفاده از اين 
موقعيت، بيشترين حمايت را از پيامبر خدا نمود و بدين وسيله اعتقاد و شدت محبت خود را به حضرت 

به اثبات رساند.

شدت حمايت ابوطالب تا آن جا بود که رخداد آشکار شدن دعوت اسالم و ميهماني بزرگان قريش که با 
خطاب الهي »و انذر عشيرتک األقربين«1 آغاز شد، در خانه ابوطالب و با هزينه او از آبرويش انجام گرديد. 
پس از آن جريان، بارها قريش او را به خاطر اين وساطت و قبول دعوت پيامبر توسط فرزندش علي7 
سرزنش کرد. بارها قريش در اين ده سال شکايت پيامبر خدا6 را نزد ابوطالب آورد، اما او خم به ابرو 
نياورد و بلکه کساني مانند برادرش حمزه و همسرش فاطمه بنت اسد را نيز به اسالم آوردن ترغيب نمود.

وقتي قريش تصميم به محاصره پيامبر و يارانش در شعب ابي طالب و طرح احتمالي ترور او را گرفت، 
ابوطالب همه بني هاشم را در حمايت از رسول خدا6 بسيج کرد و با آغاز دوره سه ساله محاصره 
تحميلي قريش، روزها شاهد درد و رنج حضرت و يارانش، به ويژه زنان و کودکان آنان، بود و شب ها 
نگران جان پيامبر بود و بارها جاي استراحت رسول خدا را با جاي فرزندانش تغيير مي داد تا حضرت از 

توطئه احتمالي جان سالم به در ببرد؛ هر چند جان فرزندش در خطر باشد.

در کتاب مناقب آل ابي طالب آمده است: در زمان محاصره شعب ابي طالب، شبي وقتي همه خواب 
بودند، ابوطالب همراه اميرمؤمنان7 آمد و پيامبر خدا را بلند کرد و علي را در جايش خواباند. علي7 

گفت: اي پدر! من کشته مي شوم؟

ابوطالب گفت: 

پسرکم صبر کن صبر، سزاوارتر است / هـر زنده آي سرانجامش مرگ است.

مـا تو را در شـدت بال بذل کرديم  /  به فداي نجيـب زاده نجيب.

به فداي سـرور شـريف واال  /  و گشـاده دسـت و بخشـنده.

اگر مرگ در رسيد پس تير به تو رسيده است  / که برخي از تيرها اصابت مي کند و برخي نه.

1 . شعرا، آيه 214.
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هر زنده اي گرچه طوالني عمر کند  /  سهمي از تيرهاي مرگ مي گيرد.

پس علي7 در جواب پدر فرمود:

آيا مرا به شکيبايي در ياري احمد فرمان مي دهي /  و به خدا سوگند، آن چه گفتم از روي بي تابي نگفتم.

بلکه دوست داشتم ياري ام را آشکار کنم /  و بداني که من همواره فرمان بردار تو بوده ام.
و کوششم در ياري احمد، براي خداست پيامبر / هدايت که در کودکي و بزرگي او را ياري مي کنم.1

پس از پايان دوران سخت شعب ابي طالب که با معجزه  الهي و از بين رفتن عهدنامه محاصره توسط 
موريانه به پايان رسيد، ابوطالب هشتاد و پنج ساله چنان در هم شکسته و رنجور شده بود که خيلي زود 
اين دنياي فاني را وداع گفت و با وفاتش پيامبر خدا6 و مسلمانان مکه را در برابر آزار و توطئه هاي 
قريش تنها گذاشت و در اين زمان بود که خدا به پيامبرش وحي کرد: از مکه خارج شو که در آن جا 

ياوري نداري و پس از آن پيامبر به مدينه هجرت کرد.2

رحلت ابوطالب داغ سختي بر قلب مبارک رسول خدا6 بود، طوري که حضرت در فوت او سخت 
گريست و از خدا براي او طلب مغفرت کرد و فرمود: هر چه قريش در رنج و اذيت بر سرم آوردند، کم تر 
از مصيب ابوطالب بود؛ در جريان دعوتم او بازو و نگه دار من بود و تا زماني که ابوطالب زنده بود، قريش 

نمي توانستند مرا اذيت کنند.

در هنگام دفن ابوطالب نيز فرمود: اي عمو! مرا در کودکي پرورش دادي، در يتيمي کفالت کردي و در 
بزرگي ياري نمودي، پس خداوند جزاي خيرت دهد.

پيامبر خدا6 در تشييع جنازه ابوطالب شرکت کرد و وعده داد در روز قيامت براي پسر و مادر و 
عمويش، ابوطالب، شفاعت کند.3

3. داليل ايمان آوردن ابوطالب به مکتب اسالم
در حمايت هاي بي دريغ ابوطالب از پيامبر گرامي اسالم6 ترديدي نيست، اما در ايمان آوردن او 
به آيين اسالم اختالف است. شيعيان دوازده امامي بر ايمان او اتفاق دارند و اکثر زيديه و برخي از شيوخ 

1 . مناقب آل ابي طالب، ج 1، ص 64 و دانش نامه اميرالمؤمنين7، ج 1، ص 54.
2 . بحاراألنوار، ج 35، ص 81 و دانش نامه اميرالمؤمنين7، ج 1، ص 53.

3 . دانش نامه حکام اسالمي، ج 1، ص 602.
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معتزله مانند شيخ ابوالقاسم بلخي و ابوجعفر اسکافي و تعدادي ديگر از دانشمندان اهل تسنن مثل زيني 
دحالن مفتني مکه، صاحب کتاب »أسني المطالب في نجاة ابوطالب« نيز به ايمان او عقيده دارند؛ اما 

اکثر سيره نويسان اهل سنت مي گويند: ابوطالب مشرک از دنيا رفت.

مسأله ايمان ابوطالب از دير زمان مورد بحث بوده و در اين مورد از قرن هاي اوليه کتاب هاي مستقلي 
نوشته شده است.

شايد اهميت اين مسأله و طرح ديرينه آن به اين جهت باشد که بني اميه و بني عباس و بسياري از 
مخالفين اهل بيت: در ترويج مشرک بودن ابوطالب انگيزه مشترک داشتند، و آن انگيزه کاستن منزلت 
علي بن ابي طالب7 بود، زيرا بني اميه و در رأس آن ها ابوسفيان تا روز فتح مکه در برابر اسالم مقاومت 
کردند و تنها در آن روز و از روي ناچاري اظهار مسلماني کردند و عباس بزرگ خاندان بني عباس نيز در 
جنگ بدر همراه سپاه قريش در برابر مسلمانان جنگ کرد و اندکي قبل از فتح مکه اسالم آورد. اين در 
حالي بود که حمايت هاي همه جانبه ابوطالب از پيامبر خدا6 جاي انکار نداشت، اما آنان کوشيدند به 

بهانه شرک ابوطالب، اين افتخار را از علي 7 بگيرند.

به گفته ي سيد بن طاووس، مخالفان در مسلمان دانستن هيچ کس آن اندازه سخت گيري نکرده اند که 
در مورد مسلمان بودن ابوطالب سخت گيري کرده اند، زيرا روش آنان اين است که با استناد به خبرهاي 

واحد، افراد را مسلمان مي شمارند.

به طور خالصه داليل ايمان ابوطالب را مي توان بر سه قسم کرد: الف- مواضع عملي، ب- اقوال و 
اشعار، ج- ديدگاه اهل بيت: که معصوم بوده اند و رأي آنان حجت معتبر است.

الف: مواضع عملي
در بحث حمايت ابوطالب از پيامبر6 گذشت که او همسر و فرزندان خود را به اسالم دعوت کرد 
و تا حد فدا کردن فرزندش، از جان پيامبر محافظت نمود و هرگز کوچک ترين کوتاهي در حمايت از 

پيامبر ننمود.

ب: اقوال و اشعار
سخنان و اشعار فراواني از ابوطالب در تأييد پيامبر6 در منابع نقل شده که همه آن ها در کتابي به 
نام ديوان اشعار ابوطالب جمع آوري شده است. ابن ابي الحديد در شرح نهج البالغه هر چند اين اشعار را 
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متواتر در لفظ نمي داند، اما داللت آن ها را بر تصديق ابوطالب به نبوت پيامبر اسالم6 متواتر معنوي 
مي داند.1 عالمه اميني نيز با تعجب مي پرسد: اگر اين تعابير گوناگون که در اشعار ابوطالب آمده است، 
اعتراف و شهادت بر نبوت رسول خدا6 به شمار نيايد، پس اعتراف و شهادت به نبوت چگونه است؟2

ابوطالب در قصيده الميه اش که شهرت بسيار دارد در وصف پيامبر مي گويد:

                 و ابیٌض يستسقي الغمام بوجهـه          شمـال الیتامي عصـمٌة ألرامل
                 يطیف به الهالک من آل هاشـم          فهم عنـده في نعـمٍة و فواضل

سپيد چهره اي که از ابرها به آبروي او طلب باران مي شود و پناه يتيمان و نگهدار بيوه زنان است. 
هاشميان فقير و رو به زوال به او پناه آرند و به نزد او در رحمت و فراواني به سر برند. 

ابوالحديد اشعار ذيل را نيز از ابوطالب نقل مي کند:

»به راستي که خداوند پيامبر را گرامي داشت؛ پس گرامي ترين آفريدگان خداوند در ميان مردم احمد 
است. براي بزرگداشت او نامش را از نام خود گرفت، زيرا که خداونِد صاحب عرش، محمود و اين محمد 
است. فرستاده پروردگار را ياري کردم با شمشيري چون صاعقه و از او پشتيباني مي کنم همانند آن که 

برايش دلسوز است.

شايد اين بيت از همه صريح تر در ايمان او باشد:
و يا شاهد اهلل علّي فاشهد انّي علي دين النبي احمد؛ خدايا شاهد باشد که من بر دين پيامبر يعني احمد هستم«.3

ج: ديدگاه اهل بيت:
اصبغ بن نباته: شنيدم اميرمؤمنان7 مي فرمود؛ به خدا سوگند! نه پدرم و نه جدم عبدالمطلب و نه 
هاشم و نه عبدمناف، هرگز بتي نپرستيدند. به حضرت عرض شد: پس چه مي پرستيدند؟ فرمود: به سوي 

کعبه و بر دين ابراهيم، نماز مي گزاردند و چنگ زننده به آن بودند.4
امام صادق7: بي گمان، ابوطالب در ظاهر اظهار کفر مي کرد و در نهان ايمان داشت.5

1 . شرح نهج البالغه، ج 14، ص 78 و دانش نامه کالم اسالمي، ج 1، ص 601.
2 . الغدير، ج 7، ص 341 و دانش نامه کالم اسالمي، ج 1، ص 601.

3 . شرح نهج البالغه، ج 14، ص 78 و دانش نامه کالم اسالمي، ج 1، ص 602.
4 . بحار األنوار، ج 35، ص 81.

5 . همان.
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اسحاق بن جعفر: به امام صادق7 گفته شد: آنان گمان مي کنند ابوطالب کافر بود. حضرت فرمود: 
دروغ مي گويند. چگونه کافر باشد و حال آن که او مي گويد: آيا نمي دانيد که ما محمد را پيامبري يافتيم 

هم چون موسي که ]نامش[ در اولين کتاب نگاشته شده است.1

ابوطالب سؤال کرد، فرمود: چقدر جاي تعجب است.  ايمان  از  امام سجاد6 در پاسخ کسي که 
خداوند رسولش را نهي کرده که زن مسلماني در ازدواج با کافري باشد؛ فاطمه بنت أسد از زناني است که 

در اسالم بر ديگران سبقت گرفته است، در حالي که تا آخر عمر ابوطالب همسر او بود.2

امام باقر6: ايمان ابوطالب را از ايمان بسياري از مردم برتر مي داند و نقل مي کند که امام علي6 
دستور مي داد به نيابت وي حج به جا آوردند.3

امام کاظم7 ابوطالب را از اوصياء انبياء پيشين مي داند که به نبوت پيامبر اسالم6 شهادت داد و 
در روز وفات، وصايا را به حضرت تحويل داد.4

عالمه طباطبايي مي نويسد: روايات ائمه اطهار: در مورد ايمان ابوطالب به حد استفاضه رسيده است 
و اشعاري که از او نقل شده است، لبريز از اقرار و تصديق نبي اکرم6 و دين او مي باشد. او بود که 
پيامبر6 را در کوچکي مورد حمايت خويش قرار داد و بعد از بعثت و قبل از هجرت، به حمايت همه 
جانبه از او پرداخت، و تالش هاي او براي حفظ جان رسول خدا6، در ده سال قبل از هجرت، به 
تنهايي معادل تمام مجاهدت ها و تال ش هاي مهاجرين و انصار براي حفظ جان آن حضرت، در ده سال 

پس از هجرت بوده است.5

1 . همان، ص 136.
2 . دانش نامه کالم اسالمي، ج 1، ص 602.

3 . همان.
4 . کافي، ج 1، ص 445.

5 . الميزان، ج 16، ص 57 و تاريخ تحقيقي اسالم، ج 1، ص 435.
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1. آشنايي پيامبر خدا6 با حضرت خديجه3
در دوراني که پيامبر6 سنين بين بيست تا بيست و پنج سالگي را مي گذرانيد، ابوطالب عموي پيامبر 
از خديجه دختر خويلد، بانوي نامدار قريش که از نجابت، اصالت، عقل، فهم و درايت فراوان برخوردار 
بود و در جد چهارم )قصي بن کالب( با پيامبر شريک بود، تقاضا کرد سرمايه اي در اختيار بردارزاده اش 

)محمد( بگذارد، تا او نيز به کار تجارت اشتغال ورزد.

حضرت خديجه از ارث پدر و دو همسر فوت شده خود، ثروتي اندوخته بود و مانند برخي ديگر از زنان 
مکه با آن تجارت مي کرد. به اين صورت که نمايندگاني مي گرفت تا با سرمايه او داد و ستد کنند.

خديجه که وصف محمد بن عبداهلل، جوان محبوب مکه را به عنوان »محمد امين« شنيده بود، شخصًا 
از او خواست به ديدنش بيايد. وقتي پيامبر6 به ديدن جناب خديجه آمد، خديجه گفت: آن چه سبب 
شد من شيفته ي تو شوم و مهر و محبت تو را صادقانه به دل گيرم، صداقت، امانت و اخالق ستوده ي 
توست. به همين جهت حاضرم سرمايه اي دو برابر آن چه به ديگران مي دهم در اختيارت بگذارم تا اقدام 
به تجارت کني. عالوه بر آن دو غالم خود را نيز به تو مي سپارم تا در اين سفر تجاري همراه تو باشند و 

در کارها تو را ياري نمايند. 

خديجه به غالمان خود دستور داد کاماًل تحت فرمان پيامبر6 باشند و هنگام بازگشت هر چه از 
وي در سفر ديدند، گزارش دهند.

رسول خدا6 با سرمايه خديجه همراه با ساير بازرگانان مکه، راهي سفر شام شد و در اين سفر 
همه ي تاجران سود بردند، به خصوص پيامبر که بيش از ديگران سود برد.

پس از بازگشت، خديجه از »میسرة« غالم خود در مورد کارهاي پيامبر در سفر جويا شد. میسرة توضيح 
داد که: وقتي يکي از تجار از پيامبر خواست تا به دو بت »الت« و »عزي« سوگند خورد، او گفت: چيزي 
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نزد من پست تر از الت و عزي نيست، و وقتي در شهر »بُصري« راهبي ايشان را ديد که در سايه ي درختي 
نشسته است، گفت: اين همان پيغمبر است که در تورات و انجيل بشارت هاي زيادي راجع به او خوانده ام.

2. ازدواج خديجه3 با پيامبر خدا6
نجابت پيامبر که از بني هاشم اصيل ترين قبايل عرب بود و استعداد، لياقت، شخصيت ممتاز و شهرت 
او در امانت داري، او را زبانزد عام و خاص کرده بود. اين ويژگي ها همراه با رخسار زيبا و دوست داشتني 
حضرت، باعث شيفتگي خديجه به او شد و همين امر سبب شد خديجه زني به نام »نفيسه« دختر »علّيه« 

را واسطه قرار دهد تا آمادگي او را براي ازدواج با حضرت به اطالع وي برساند.

بعضي از مورخان گفته اند که خديجه خود اين موضوع را با پيامبر در ميان گذاشت. به گفته ابن هشام، 
خديجه به حضرت گفت: اي عموزاده ي من! من به واسطه ي خويشاوندي که ميان من و تو وجود دارد 
و عظمت و احترامي که تو در نزد قومت داري و امانت و خوي نيکو و راست گويي که در تو هست، 

مي خواهم صريحًا به تو بگويم که مايلم به همسري تو درآيم.

پيامبر خدا6 موضوع را با عمويش ابوطالب در ميان گذاشت و ابوطالب نظر موافق خود را اعالم 
کرد. نفيسه بانوي واسطه نيز آمادگي حضرت را به خديجه خبر داد و به دنبال آن مجلس عقد باشکوهي 
در خانه ي خديجه تشکيل شد. تمام بزرگان قريش و اشراف مکه در مجلس عقد شرکت کردند. ابوطالب 

به نمايندگي از پيامبر و ورقة بن نوفل پسرعمو و نماينده خديجه خطبه عقد را جاري کردند.

ابوطالب گفت: »برادزاده من محمد بن عبداهلل با هر مردي از قريش که مقايسه شود، بر او برتري 
دارد، هرچند فاقد مال و ثروت است، ولي مال و ثروت مانند سايه زايل مي شود، اما اصل و نسبت چيزي 

است که مي ماند«.

ورقة بن نوفل در جواب ابوطالب گفت: کسي از قريش منکر فضل شما بني هاشم نيست. ما از صميم 
دل ميل داريم که دست به ريسمان فضيلت و شرافت شما بزنم.

پس از آن، خديجه به مهريه چهارصد دينار به عقد پيامبر خدا6 درآمد و حضرت از خانه ي ابوطالب 
به خانه خديجه همسر خود آمد و زندگي جديد آنان آغاز شد.

پيامبر در اين وقت، بيست و چهار يا بيست و پنج سال داشت و خديجه بنابر مشهور چهل سال داشته 
است و کم تر از اين  ها هم گفته اند.
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دانشمند مشهور شيعي ابن شهرآشوب مازندراني مي گويد: احمد بالذري و ابوالقاسم کوفي )از علماي 
اهل سنت( در کتاب هاي خود و سيد مرتضي در کتاب الشافي و شيخ طوسي در تلخيص الشافي روايت 
کرده اند که وقتي پيامبر6 با خديجه ازدواج کرد، خديجه دختر بود و به همين جهت سن خديجه را 

بيست و پنج و بيست و هفت و سي سال هم گفته اند.1

نويسنده  کتاب تاريخ تحقيقي اسالم پس از نقل جامع اقوال در اين باره مي گويد: مورخان متقدم از قبيل 
کلبي و واقدي و ابن سعد و يعقوبي بر قول مشهور اتفاق نظر داشته و سن حضرت خديجه را به هنگام 
ازدواج چهل سال مي دانند. اگر چه تمام اين نقل قول ها به »حکيم بن حزام« منحصر مي شود و او تاريخ 
وفات حضرت خديجه را که عمه اش بوده، در شصت و پنج سالگي مي داند، ولي از آن جا که »حکيم بن 
حزام بن خويلد« از خويشاوندان نزديک خديجه به شمار مي رفته است نسبت به احوالش آگاه تر بوده است 
و چيزي هم با اين نقل مشهور تعارض ندارد. مگر روايتي که »حماد دوالبي« آن را بدون سند نقل کرده 

و گفته است: »به من رسيده است...« و اعتماد به اين نقل قول، صحيح نيست.2

3. فرزندان حضرت خديجه3 و پيامبر خدا6
مشهور اين است که پيامبر اکرم6 از حضرت خديجه داراي دو پسر و چهار دختر بوده است. پسر 
نخست قاسم بوده که به جهت نام او پيامبر را »ابوالقاسم« مي گفتند. پسر دوم عبداهلل بود که چون بعد 

از بعثت رسول خدا6 به دنيا آمد، او را طيب و طاهر ناميدند.

برخي از مورخان شيعه و اهل سنت، طيب را لقب قاسم و طاهر را لقب عبداهلل دانسته اند. برخي نيز 
گفته اند: طيب و طاهر هر دو نام پسر سوم پيامبر بوده است و عده اي ديگر طيب و طاهر را اسامي پسر 

سوم و چهارم حضرت دانسته اند. 

مي دانيم که پيامبر خدا از هيچ يک از همسران ديگر خود صاحب فرزند نشد، جز از ماريه مصري که 
صاحب پسري به نام ابراهيم شد که در 18 ماهگي درگذشت.

دختران نيز زينب، رقيه، ام کلثوم و حضرت فاطمه زهرا3 بودند.

در بعضي از روايات شيعه و سني، زينب و ام کلثوم و رقيه را از همسران قبلي خديجه دانسته اند که بنابر 

1 . مناقب آل ابي طالب، ج 1، ص 159.
2 . تاريخ تحقيقي اسالم، ج 1، ص 282.
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اين آن ها ربيبه پيامبر مي شوند، و بنابر نقلي آن ها خواهرزادگان خديجه بوده اند که نزد او بزرگ شدند.

ابن شهر آشوب از کتاب هاي »االنوار« و »البدع« نقل مي کند که رقيه و زينب دختران هاله خواهر 
خديجه بودند.1

در هر صورت قاسم و ساير دختران منسوب به پيامبر پيش از بعثت حضرت متولد شدند. و بنابر قول 
يعقوبي، عبداهلل که همان طيب و طاهر است در زمان اسالم به دنيا آمد و پس از او فاطمه3 متولد شد. 

اما هيچ يک از فرزندان پسر رسول خدا6 زنده نماندند و همه در خردسالي فوت کردند.

مرحوم کليني در فروع کافي از امام باقر7 روايت کرده است: به هنگام مرگ قاسم، رسول خدا6 
بر خديجه وارد شد و ديد او گريه مي کند. از او سؤال کرد: چه چيز باعث گريه ات شده است؟ گفت: مرگ 
فرزند شير خواره ام مرا گريان کرده است. حضرت فرمود: اي خديجه! آيا راضي نيستي که در روز قيامت 
به جلوي در بهشت بيايي و قاسم در حالي که آن جا ايستاده است، دست تو را بگيرد و به بهشت ببرد و 
در بهترين مکان تو را جاي دهد؟ و اين کار براي هر مؤمني انجام مي گيرد و خداوند کريم تر و عادل تر 

از آن است که ميوه ي قلب کسي را از او بگيرد و بعد از آن او را عذاب کند.2

4. بهره برداری پيامبر6 از ثروت حضرت خديجه 
درست روشن نيست ثروت حضرت خديجه چه قدر بوده است؟ هر چند خديجه مال فراواني از پدر و 
دو همسر سابق خود ارث برده و سود تجارت نيز به آن افزوده شده است، اما به نظر مي رسد به تعدادی 
که شهرت يافته او ثروت نداشته است، بلکه او هم مانند بسياري از زنان مکه ثروت نسبي داشته است. 
زيرا افراد زيادي از مرد و زن قريش، در تجارت شرکت داشتند و در سرمايه و سود و زيان تجارت مکه 

در سوريه، فلسطين، مصر، يمن، حبشه و حيره سهيم بودند.

به هر حال آن چه مسلّم است، حضرت خديجه هر چه داشت به پيامبر خدا6 بخشيد و حضرت به 
اعتراف دوست و دشمن کسي نبود که مال و ثروت بيندوزد و چيزي را براي روز مبادا نگه دارد.

هر کسي به پيامبر خدا6 روي مي آورد، دست خالي برنمي گشت و او از حال مستمندان و تهيدستان 
بي خبر نبود؛ چنان چه خديجه نيز چنين بود و حال که مرد نمونه ي مکه همسر او شده، خانه  ي او بيش 

1 . مناقب آل ابي طالب، ج 1، ص 159.
2 . تاريخ تحقيقي اسالم، ج 1، ص 287.
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از پيش محل پناه نيازمندان و مايه ي اميد دردمندان شده بود. اگر چيزي هم از مال و اموال حضرت 
خديجه تا بعد از رسالت پيامبر خدا6 باقي مانده بود، چنان چه در احاديث آماده است در دوران سخت 

تازه مسلمانان و خصوصًا در سه سال اقامت اجباري در شعب ابي طالب، صرف محاصره شدگان گرديد.

5. حضرت خديجه و بعثت پيامبر خدا6
مدت ها پيش از بعثت، پيامبر براي دوري گزيدن از مردم به کوه حرا مي رفت. ابن هشام در سيره خود 
مي گويد: ميان مردم قريش و ساکنان مکه رسم بود که سالي يک ماه را به حالت گوشه گيري و انزوا در 

نقطه خلوتي مي گذرانيدند.1

درست مشخص نيست که انگيزه آن ها از اين گوشه گيري چه بوده است، اما مسلّم است که اين رسم 
در بين آن ها جريان داشت و معمول بود. نخستين فرد که اين رسم را برگزيد و آن را معمول داشت، 
و  مي رفت  حرا  کوه  پاي  به  مي رسيد،  فرا  رمضان  ماه  که چون  بود  خدا6  پيامبر  جد  عبدالمطلب 

مستمندان را که از آن جا مي گذشتند، يا به آن جا مي رفتند اطعام مي کرد.2

غوغاي  و  شهر  از  بارها  قريش  مردان  عادت  به  بعثت،  از  پيش  تاريخ،  گواهي  به  نيز  پيامبر6 
اجتماع فاصله مي گرفت و به نقطه خلوتي مي رفت و به تفکر و تأمل مي پرداخت. در اين ايام رسول 
خدا6 گاهي اسراري از غيب مي ديد و گاهي صدايي مي شنيد، ولي کسي را نمي ديد. چند سال بود 
را  اخبار  اين  نمي دانست موضوع چيست؟ چون  و زمزمه اي مي شنيد، ولي  نور مخصوصي مي ديد  که 
براي همسرش خديجه بازگو مي کرد، او مي گفت: تو که مردي امين و راستگو و بردبار هستي و دادرس 
مظلومان، طرفدار حق و عدالت هستي، و قلبي رؤوف و خوي پسنديده داري، و در مهمان نوازي و تحکيم 

پيوند خويشاوندي سعي فراوان داري، اگر مقام عالي در انتظارت باشد جاي شگفتي نيست.3

وقتي پيامبر خدا6 در روز بعثت به رسالت رسيد و از کوه حرا به خانه برگشت، پرتويي از نور و بويي 
خوش فضاي خانه را فرا گرفت؛ خديجه پرسيد اين چه نوري است؟

پيامبر6 فرمود: اين نور نبوت است اي خديجه! بگو: ال إله إال اهلل و محمد رسول اهلل. سپس 
حضرت ماجرای بعثت را چنان که اتفاق افتاده بود براي خديجه شرح داد و افزود: جبرئيل به من گفت: 

1 . سيره ابن هشام، ج 1، ص 154 و تاريخ اسالم، ص 91.
2 . سيره حلبيه، ج 1، ص 381 و تاريخ اسالم ص 92.

3 . همان، ص 380 و تاريخ اسالم، ص 95.
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»تو از اين لحظه پيغمبر خدا هستي«.

حضرت خديجه که از سال ها پيش هاله اي از نور نبوت در سيماي درخشان همسر محبوب خود ديده 
بود و از کردار و گفتار او هزاران راز نهفته و شادي بخش خوانده بود، گفت: به خدا قسم ديرزماني است 

که من در انتظار چنين روزي بوده ام و اميدوار بودم که روزي تو رهبر خلق و پيامبر اين مردم شوي.1

اين که حضرت خديجه با ايمان قوي و آغوش باز و سرشار از مهر و عطوفت از رسول خدا استقبال 
مي کند و در راستي و درستي او هيچ شک و ترديدي به خود راه نمي دهد، نشانه ي عظمت روحي او و 
مقام بلند مرتبه معنوي اوست. او به زيباترين صورت ممکن سخنان و دعوت پيامبر اکرم6 را پذيرفت 
و در دشوارترين لحظات کنار او ايستاد و او را در باليا و مشکالت ياري کرد. او نيز چون پيامبر6 از 
آزار مشرکين و بت پرستان بي نصيب نماند. زن ها از او کناره گرفتند و رفت و آمد با او را قطع کردند. به 
او زخم زبان زدند و سخنان درشت و ناروا به او مي گفتند. حتي هنگام زايمان به کمک او نيامدند و او را 

در آن وضع دشوار تنها گذاشتند.

6. وفات حضرت خديجه3
در سال دهم بعثت و تنها چند ماه پس از پايان يافتن حصر شعب ابي طالب و سه روز پس از وفات 
حضرت ابوطالب، همسر رسول خدا6 حضرت خديجه، در روز دهم ماه رمضان در سن شصت و پنج 

سالگي وفات کرد.

مرگ اين دو يار باوفاي رسول خدا6 چنان حضرت را غمگين کرد که تا يک سال لبخند بر لب 
نياورد؛ طوري که آن سال را »عام الحزن« يعني سال غم گفتند.

پيامبر خدا6 خديجه را در »حجون« کنار ابوطالب دفن کرد. »حجون« کوه بلندي در بيرون مکه 
بود که امروز دامنه آن در شهر مکه واقع است و قبرستان ابوطالب در دامنه آن معروف است. عبدمناف، 
عبدالمطلب، عبد شمس، ابوطالب، خديجه، قاسم و عبداهلل پسران خردسال پيامبر، همگي در حجون 

مدفون هستند.

رسول خدا6 خديجه را همراه مريم، آسيه و فاطمه چهار زن بهشتي خواند و هرگز او را فراموش نکرد 
و همواره از اخالق و صفات او ياد مي کرد و به کساني که با او آشنا و دوست بودند احسان و لطف مي کرد.

1 . مناقب ابن شهر آشوب، ج 1، ص 36 و تاريخ اسالم، ص 107.
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روزي خواهر خديجه، پس از وفات وي، به خانه ي پيامبر اکرم6 آمد و سالم کرد. حضرت جواب 
داد و اشک در ديدگانش جمع شد. وقت خداحافظي و رفتن او باز پيامبر منقلب شد و وقتي سبب آن از 
حضرت سؤال شد، فرمود: صدايش طنين آهنگ خديجه داشت و چون نگاه کردم، ديدم مانند خديجه 

راه مي رود.

نوشته اند بعد از وفات خديجه هرگاه پيامبر6 گوسفندي قرباني مي کرد، دستور مي داد نخست يک 
ران گوسفند را براي بانويي از بانوان مکه که دوست حضرت خديجه بود، ببرند.1

ورزيدم،  بر خديجه  که  نورزيدم  قدر غيرت  آن  پيامبر6  از زن هاي  احدي  »بر  عايشه مي گويد: 
براي اين که پيامبر6 او را بسيار ياد مي کرد و اگر گوسفندي قرباني مي شد براي دوستان خديجه 

مي فرستاد«.

همچنين از عايشه روايت شده است: »رسول خدا6 از خانه بيرون نمي رفت، مگر آن که خديجه 
را ياد مي کرد و بر او به خوبي و نيکي مدح و ثنا مي گفت. روزي مرا غيرت فرا گرفت، گفتم: او پيرزني 

بيش نبود و خدا بهتر از او را به شما عوض داده است.

رسول خدا6 غضبناک شد، طوري که موي جلوي سرش از خشم تکان مي خورد؛ سپس فرمود: نه، 
به خدا بهتر از او را خدا به من عوض نداده است. او به من ايمان آورد، وقتي مردم کافر گرديدند و او مرا 
تصديق کرد، هنگامی که مردم مرا تکذيب کردند و در اموال خود با من مواسات کرد، هنگامي که مردم 

مرا محروم ساختند و خداوند از او فرزنداني روزي کرد که از زنان ديگر محروم نمود«.2

اين  آيا مي دانيد  بر زمين کشيد و فرمود:  اکرم6 چهار خط  ابن عباس روايت است: »پيامبر  از 
پيامبر6 فرمود: فاضل ترين زنان بهشت،  او داناترند.  چيست؟ اصحاب عرض کردند خدا و رسول 
خديجه دختر خويلد و فاطمه دختر محمد6 و مريم دختر عمران و آسيه دختر مزاحم )زن فرعون( 

هستند«.3

داد که در آن  به خانه اي در بهشت بشارت  را  از عايشه روايت است: »پيامبر خدا6 خديجه  و 
سروصداي بلند و رنج و زحمت نيست.4

1 . تاريخ اسالم، صص 247 و 248.
2 . أسد الغابة، ج 6، ص 84.

3 . همان، ص 83.

4 . همان، ص 84.
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در سيره ابن هشام است که: جبرئيل خدمت رسول خدا6 آمد و گفت: خديجه را از طرف خدا سالم 
َلُم َو مِْنُه  َلَم، فَقالَْت َخِديَجُة: اهللُ السَّ برسان. پيامبر6 فرمود: »يَا َخِديَجُة َهَذا َجْبَرئِيُل ُيْقِرئُِك مِْن َربِِّك السَّ
َلم ؛1 اي خديجه! اين جبرئيل است که از سوي پروردگارت به تو سالم مي رساند،  َلُم َو َعلَى َجْبَرئِيَل السَّ السَّ

پس خديجه عرض کرد: خداوند سالم است و هر سالمي از اوست و بر جبرئيل سالم باد«.

پيامبر خدا6 تا يک سال بعد از وفات حضرت خديجه همسر نگرفت. در حقيقت تا سن پنجاه و يک 
سالگي فقط يک زن داشت که او خديجه بود و پانزده سال از او بزرگ تر بود. پس از گذشت يک سال 
بانويي به نام »ام حکيم« از بانوان مکه خدمت پيامبر6 رسيد و گفت: اي رسول خدا6! يک سال 
است که خديجه از دنيا رفته است و شما بچه  هاي بدون مادر در خانه داريد، و آن ها نيازمند به سرپرست 

هستند که بايد يک زن باشد، اجازه مي دهيد زني را براي شما خواستگاري کنم؟

پيامبر6 اجازه داد و او بانويي به نام »سودة دختر َزمَعة« را براي حضرت خواستگاري کرد که 
پيش از آن سوده با شوهرش »سکران بن عمرو« با ساير مسلمانان به حبشه هجرت کرده بود و پس از 
بازگشت، شوهرش در مکه وفات يافت، و سوده که يک سال از پيامبر بزرگ تر بود يعني پنجاه و دو سال 

داشت دومين همسر پيامبر اسالم6 گرديد.2

1 . کشف الغمة، ج 1، ص 511.
2 . تاريخ اسالم، ص 248.
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پيمان  برقراري عقد اخوت و  اجتماعي در ماه مبارک رمضان،  از رخدادهاي مهم فرهنگي -  يکي 
بنابر نقل شيخ مفيد در روز دوازدهم اين ماه  برادري ميان مسلمانان توسط رسول خدا6 بود که 

مبارک صورت گرفت.

بنابر آن چه سيره نويسان در تاريخ و سيره رسول خدا6 آورده  اند، عقد اخوت ميان مؤمنين در سه 
نوبت جداگانه و با انگيزه و شرايط متفاوت برقرار شده است. براي روشن شدن اين امر هر يک از مراحل 

اجراي پيوند برادري جداگانه بررسي مي شود.

1. نوبت اول عقد اخوت
اولين مرتبه اي که پيامبر خدا6 ميان اصحابش پيمان برادري ايجاد کرد در مکه و قبل از هجرت 
حضرت به مدينه بود. اين پيمان ميان ياران پيامبر در مکه که بعد عنوان »مهاجرين« يافتند، برقرار شد.

صاحب »الُمَحبَّر« مي نويسد: در مکه رسول خدا6 ميان خود و علي7 پيمان برادري بست و اين 
پيمان را ميان حمزة بن عبدالمطلب با زيد بن حارثه و ابوبکر با عمر و عثمان بن عفان با عبدالرحمان به 
عوف و زبير بن عوام با عبداهلل بن مسعود و عبيدة بن حارث المطلّب با بالل و مصعب بن عمير با سعد 
بن ابي وقاص و ابي عبيدة بن جّراح با سالم آزاده کرده ي أبي حذيفه و سعيد بن زيد با طلحة بن عبيداهلل، 

برقرار نمود.1

از اين که نام مصعب بن عمير در ميان اين افراد آمده، دانسته مي شود که اين پيمان برادري پيش از 
فرستادن او به مدينه بوده است. پيامبر او را در سال دوازدهم بعثت و پس از بيعت نخستين انصار در عقبه 
به مدينه فرستاد. پس فاصله اين پيمان با هجرت رسول خدا6 به مدينه بيش از يک سال بوده است.

1 . المحبر، ص 70 و تاريخ تحقيقي اسالم، ج 2، ص 212.
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مهم ترين مشکلي که ياران پيامبر6 در مکه داشتند، فشار و سخت گيري فوق العاده  مشرکين و 
بت پرستان مکه بر آنان از يک سو و قطع شدن علقه هاي قبيله اي و گاهي خانوادگي از سوي ديگر بود. 
بسياري از مسلمانان در مکه تنها عضو مسلمان خانواده خود بودند و اگر هم در ميان خانواده چند نفر 
مسلمان بود در ميان قوم و قبيله خود محکوم به طرد و برخورد غير مهربانانه بودند و اين امر باتوجه به 
تهديد و شکنجه هاي سخت مشرکان قريش در سال هاي آخر قبل از هجرت، فشار مضاعفي را از جهت 
روحي بر آنان وارد کرد و پيوند برادري ميان آنان مي توانست التيام بخش مهمي بر رنج و ناراحتي آنان 

باشد و آنان را براي نگه داشتن ايمان و پايداري در برابر مشرکان تقويت و ياري نمايد.

2. نوبت دوم عقد اخوت
بار دوم که رسول خدا6 ميان اصحاب پيمان برادري برقرار کرد، در سال اول هجرت و بنابر نقل 
شيخ مفيد در دوازدهم ماه رمضان آن سال بود. اين کار پس از بناي مسجد پيامبر در مدينه صورت گرفت 
و هر دوی اين کارها در راستاي تحکيم روابط عبادي و اجتماعي بود و پيوند آنان را با خدا و رسولش و 

يکديگر تقويت مي بخشيد.

اين پيوند نيز ميان مسلمانان دو به دو برقرار شد، با اين تفاوت که عقد اخوت ميان مهاجرين و انصار 
بود، يعني پيامبر6 ميان يک مهاجر با يکي از انصار برادري برقرار کرد و به آنان فرمود: »تأخوا فى اهلل 

أخوين أخوين ؛1 در راه خدا، دو نفر دو نفر با هم پيمان برادري ببنديد.«

در اين نوبت نيز رسول خدا6 با علي7 عقد اخوت بست، اما ديگران يکي از مهاجرين و يکي از 
انصار چنين بودند: جعفر بن ابي طالب با معاذ بن جبل، ابوبکر بن ابي قحافه با خارجة بن زهیر خزرجي، 
زبیر بن عواّم با سلمة بن سالمة، عمر بن خّطاب با عبان بن مالک خزرجي، عثمان به عّفان با أوس بن 
ثابت بن منذر خزرجي، طلحة بن عبیداهلل با کعب بن مالک، عبدالرحمان عوف با سعد بن ربیع خزرجي، 
ابوعبیده بن الجّراح با سعد بن معاذ، مصعب بن عمیر با ابوايوب انصاري خزرجي، عمار بن ياسر با حذيفة 
بن يمان، ابوذر غفاري با منذر بن عمرو خزرجي، سلمان فارسي با ابوالدرداء عويمر، بالل مؤذن رسول 

خدا6 با أبورويحه خثعمي با يکديگر پيمان برادري بستند.2

از گزارش مورخان به دست مي آيد که در مدينه و در يک جلسه حدود چهل و پنج نفر انصار با چهل 

1 . تاريخ پيامبر اسالم، ص 188.
2 . سيره ابن هشام، ج 2، ص 151 و تاريخ تحقيقي اسالم، ج 2، ص 211.
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و پنج نفر از مهاجران عقد اخوت بستند، و در ادامه با ورود مهاجران جديد اين عقد اخوت استمرار يافت. 
بالذري در انساب االشراف نوشته است، هيچ مهاجري بدون برادر وانهاده نشد. گزارش هايي نيز درباره ي 
عقد خواهري در ميان زنان مؤمن در دست است. گفته شده است که حضرت فاطمه3 با ام سليم عقد 
خواهري داشته است و در نقل ديگري از رسول خدا6 آمده است که خواهران مؤمن عبارتند از ميمونة 

دختر حارث و ام فضل سلمي و اسماء.1

اين پيمان براساس حق مواسـات صورت گرفت، زيرا مهاجرين در مدينه دور از شهر و ديار خود 
... محروم بودند و  اوليه زندگي مثل خانه، شغـل، وسايل زندگي و  از امکـانات  بودند و بيشتر آن ها 
پس از هجـرت به مدينه تمام اموال و دارايي  خود را براي مشرکين مکه گذاشته و تنها جان خود را از 
دست آنان نجات داده بودند. اين پيوند برادري فشـار بار زندگي را در سال هاي اول پس از هجرت از 
دوش مهـاجران سبک کرد و آنان توانستند به خوبي از عهده مشکالت سخت مخارج زندگي به ياري 
و همراهـي انصار برآمده و همه با هم تهديدهاي مشرکين و جنگ هاي دشـوار سال هاي اول پس از 

هجرت را پشت سر بگذارند.

اين پيمان ميان مهاجرين و انصار، عالوه بر مواسات و ياري مالي، سبب تأليف قلوب و پيوند خوردن 
دل هاي آنان نيز شد. آنان که از مناطق مختلف و با سليقه ها و عاليق متفاوت بودند، با اين پيوند بيشتر 

از پيش به يکديگر نزديک شدند و با هم الفت و مهرباني پيدا کردند.

يکي از پايه هاي مهم اين اخوت، برقراري »توارث« ميان آنان بوده است. آنان اموال خود را با هم 
تقسيم مي کردند و پس از مرگ از همديگر ارث مي بردند. »يتوارثون بعد الممات دون ذوي األرحام؛ 
َُّهْم َكانُوا  بدون اين که خويشاوند باشند از هم ارث مي بردند«. از امام باقر7 نيز روايت شده است که: »أَن

يَتََواَرثُوَن بِالُْمَؤاَخاة؛ آنان با پيوند برادري از يکديگر ارث مي بردند.«

البته به مرور زمان و در سال هاي بعد، مهاجران کم کم در مدينه جاي گرفتند و صاحب خانه، زمين و 
امکانات شدند و با به وجود آمدن اين شرايط اين توارث ملغي گرديد و قانون »ارث ذوي األرحام« جاي 
آن را گرفت. وقتي آيه: »َو ُأولُوا األَأْْرحاِم بَْعُضُهْم أَْولى  بِبَْعٍض في  ِكتاِب اهلل «2 نازل شد، حکم برادري در ميراث 

منتفي شد و ارث هر کسي به خانواده و ورثه او بازگشت داده شد.3

1 . تاريخ سياسي اسالم، سيره رسول خدا، ص 433.
2 . انفال، آيه 75.

3 . تاريخ سياسي اسالم، سيره رسول خدا، ص 434.
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3. نوبت سوم عقد اخوت
عقد اخوت در نوبت اول خالء روابط خانواده ها را پر کرد و دوري از قوم و قبيله را التيام بخشيد، و در 
نوبت دوم اين پيوند برادري خالء دوري از وطن و مال و منال را پر کرد و سبب مواسات و همراهي در 
حل مشکالت زندگي گرديد. اما با عزت گرفتن اسالم و برطرف شدن نسبي مشکالت اقتصادي داخلي 
و تهديدهاي خارجي مشرکين، اسالم پيمان برادري مهم جديدي را براي مسلمانان آورد. پيماني که همه 

مسلمانان را با يکديگر برادر ساخت و براي هميشه ما همه را با هم برادر اعالم کرد.

ََّما الُْمْؤمُِنوَن إِْخَوة«1 نازل شد و مؤمنان را برادر يکديگر دانست که  در سال نهم هجرت آيه شريفه »إِن
بايد هر فردي برادر مسلمان خود را همانند برادر پدر و مادري خود دانسته و او را همانند او دوست بدارد. 
براساس معيار ارزش گذاري دين اسالم، عقيده توحيد و پذيرش بندگي و اطاعت خدا، هسته ي اصلي و 
مرکزي اين دين می باشد که بدون آن هيچ امر مادي و معنوي براي سعادت بشريت سودمند نيست. »إِنَّ 
ُُّكْم َفاْعُبُدون ؛2 اين است امت شما، که امتي يگانه است و منم پروردگار شما،  هِذهِ ُأمَُّتُكْم ُأمًَّة واِحَدًة َو أَنَا َرب

پس مرا بپرستيد.«

قرآن بين افراد به مال، ثروت، قدرت، مقام، جمعيت، رنگ و جنس برتري قرار نداد و عرب را با عجم، 
سفيد پوست را با سياه پوست و کوچک را با بزرگ برابر دانست، چرا که اين افراد در منطق قرآن از نظر 

حقوق انساني و اسالمي يکسان هستند و انسانيت و کمال آنان هرگز بستگي به اين امور ندارد.

تنها معيار برتري و فضيلت پس از ايمان به خدا، تقوي و پرهيزکاري است. يعني کسي به شايستگي 
َس  َفَمْن أَسَّ بيشتر دست يافته است که مراعات حدود الهي را در همه شؤونات زندگي خود مي کند. »أَ 
َس بُْنيانَُه َعلى  َشفا ُجُرٍف هاٍر َفانْهاَر بِِه في  ناِر َجَهنََّم َو اهللُ ل يَْهِدي  بُْنيانَُه َعلى  تَْقوى  مَِن اهللِ َو ِرْضواٍن َخْيٌر أَْم َمْن أَسَّ
الِمين ؛3 آيا کسي که بنياد کار خود را بر پايه ي تقوا و خشنودي خدا نهاده است بهتر می باشد يا  الَْقْوَم الظَّ
کسي که بناي خود را بر لب پرتگاهي مشرف به سقوط پي ريزي کرده است و با آن در آتش دوزخ فرو 
مي افتد و خدا گروه بيدادگران را هدايت نمي کند.«؛ »إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعْنَد اهللِ أَتْقاُكْم؛4 ارجمندترين شما نزد خدا، 

پرهيزکارترين شماست.«

1 . حجرات، آيه 10.
2 . انبياء، آيه 92.

3 . توبه، آيه 109.
4 . حجرات، آيه 13.
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پس از آن که اسالم معيارهاي پوسيده برتري در عصر جاهليت را باطل اعالم کرد و مؤمنان را در 
ارزش و احترام انساني يکسان دانست، در يک فراخوان بسيار مهم از آنان خواست، ديگران را مانند خود 
دوست بدارند و حصر محبت و دوستي را از دائره تنگ خانواگي شکسته و آن را به تمام جامعه سرايت 

دهند، و همگان را از دوستي و مهرباني و خوش رفتاري و احترام خود بهره مند سازند.

اين گونه آنان مي  توانند دست به دست يکديگر داده و با تمام توان و در نهايت برادري و اتحاد، آيين 
و سرزمين خود را به آرمان هاي خود برسانند و پيشرفت و سعادت دنيا و آخرت جامعه خود را رقم زنند و 

در برابر تهديد بدخواهان استوار و پايدار از کيان جغرافيايي و ديني خود دفاع کنند.

أَْدنَاُهم ؛1 مؤمنان  بِِذمَّتِِهْم  َمْن ِسَواُهْم يَْسَعى  ُهْم يٌَد َعلَى  َو  ِدَماُؤُهْم  تَتََكاَفى  رسول خدا6: »الُْمْؤمُِنوَن إِْخَوٌة 
برادرند، خونشان برابر است، و در برابر ديگران يک دستند و کم ترين آن ها مي تواند کسي را به امان 

درآورد.«

علي7: »يَا ُكَمْيُل الُْمْؤمُِنوَن إِْخَوٌة َو َل َشيْ َء آثَُر ِعْنَد ُكلِّ أٍَخ مِْن أَِخيه ؛2 اي کميل! مؤمنان با هم برادرند و 
براي برادر چيزي سزاوارتر از برادر نيست.«

ََّما الُْمْؤمُِنوَن إِْخَوٌة بَُنو أٍَب َو ُأمٍّ َو إَِذا َضَرَب َعلَى َرُجٍل مِْنُهْم ِعْرٌق َسِهَر لَُه اْلَخُرون ؛3 همانا  امام صادق7: »إِن
مؤمنان برادر يکديگرند، و فرزندان يک پدر و مادر هستند. اگر رگي از يکي بجنبد و ناراحت باشد، ديگران 

به خاطر او شب را نمي خوابند.«

1 . ميزان الحکمة )با ترجمه(، ج 1، ص 64.
2 . همان.
3 . همان.





ــبجی7 
�ی ولاد�ی امام ���ج م�ج

                                 )پانزدهم ماه رمضان(

هشتم





1. وقايع والدت امام حسن7
در اول ذي الحجه سال دوم هجري، حضرت اميرالمؤمنين7 و حضرت زهرا3 با هم ازدواج کردند 
و در نيمه ماه رمضان سال سوم هجري، يعني پس از نه ماه و نيم، اولين لؤلؤ درخشان اين پيوند مبارک 

پا به عرصه هستي گذاشت و اولين مولود بني هاشم در مدينه به دنيا آمد.

رسول خدا6 با شنيدن خبر والدت امام حسن7 بسيار خوشحال شد و به خانه ي فاطمه3 
آمد تا ميالد فرزندش را به او و همسرش علي7 تبريک گويد. اسماء نوزاد را که در پارچه اي زرد رنگ 
پيچيده شده بود، نزد پيامبر6 آورد. حضرت فرمود: نوزاد را در پارچه سفيدي بپوشانند. آن گاه نوه خود 
را در آغوش گرفت و در گوش راستش اذان و در گوش چپش اقامه گفت؛ سپس از حضرت امير7 

پرسيد: آيا براي اين نوزاد مبارک نامی انتخاب کرده ای؟

حضرت امير7 جواب داد: من بر شما سبقت نمي گيرم.

لحظاتي نگذشته بود که پيام رسان وحي، جبرئيل، نازل شد و فرمان خدا را به پيامبر گرامي اش رساند: 
»َسّمه حسناً؛ او را حسن نام گذار«.1

رسول خدا6 در هفتمين روز والدت امام حسن7؛ گوسفندی را به عنوان عقيقه قربانی کرد و 
موي سر نوزاد را تراشيد و هم وزن آن به نيازمندان صدقه داد.2

پيامبر خدا6 او را »ابومحمد« کنيه داد و مشهورترين القابش: مجتبي، سبط، سّيد، طيب، زّکي و 
تقي است.3

پيامبر6 فرمود:»حسٌن ِسْبٌط مَِن األَأْْسبَاط؛4 حسن )در خير و برکت( امتي از امت هاست«، و در سخني 

1 . بحار االنوار، ج 43، ص 241.
2 . همان، ص 255.

3 . همان.
4 . أسد الغابة، ج 1، ص 490.
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ديگر فرمود: »إِنَّ ابْنِي َهَذا َسيِّد؛1 همانا، اين پسرم سيد و سرور است.«

ابن اثير پس از نقل اين سخن پيامبر6 مي نويسد: چه شرافتي باالتر از اين که رسول خدا6 
او را »سيد« ناميد. از اين رو محمد بن طلحه شافعي، اين لقب را برترين و شايسته ترين لقب آن حضرت 

دانسته است.

2. همراه با پيامبر خدا6
حدود هفت سال از زندگي امام حسن مجتبي7 با پيامبر6 سپري شد. اين مدت هر چند کوتاه 
بود، اما در همين مدت کوتاه، آن چنان به خلق و خوي محمدي متخلق شد که جّد بزرگوارش در توصيف 

او فرمود: »أَْشبَْهَت َخْلقِي َو ُخُلقِي ؛2 تو در خلقت، و خوي و منش شبيه من هستي.«

چون اخالق پيامبر6 اخالق قرآن بود و مظهر تمام عيار صفات حسناي الهي گرديده بود، امام 
حسن مجتبي7 نيز تجسم اخالق کالم خدا و آيينه صفات زيباي الهي بود.

از همان کودکي در محضر پيامبر6 حضور مي يافت و آيات نازل شده بر حضرت را مي شنيد و حفظ 
مي کرد، و چون به خانه برمي گشت، آن آيات را براي مادرش مي خواند و حضرت فاطمه3 نيز، آن ها را 
براي همسرش علي7 نقل مي کرد. علي7 با شگفتي چگونگي فراگيري آيات را مي پرسيد و فاطمه 

مي فرمود: از فرزندت حسن شنيده ام.3

در پرتو برخورداري از همين کماالت و فضائل است که او محبوب نزد خدا و رسولش بود. براء مي گويد: 
رسول خدا6 را ديدم که حسن را بر دوش خود داشت و مي فرمود: »اللَُّهمَّ إِنِّي ُأِحبُُّه فُأِحبَّه ؛4 خدايا من 

حسن را دوست دارم، تو هم او را دوست بدار.«

ابوهريره مي گويد: روزي از بازار همراه پيامبر6 برمي گشتيم که رسول خدا6 حسن را صدا زد. او 
سريع خود را به حضرت رساند و آن دو يکديگر را در آغوش گرفتند؛ سپس پيامبر خدا6 فرمود: »اللَُّهمَّ إِنِّي 
ُأِحبُُّه َو ُأِحبُّ َمْن ُيِحبُّه؛5 خدايا من حسن را دوست دارم و هر کس او را دوست داشته باشد را نيز دوست دارم«. 

1 . بحاراألنوار، ج 43، ص 298.
2 . همان، ص 294.
3 . همان، ص 338.
4 . همان، ص 298.
5 . همان، ص 299.
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در روايت ديگر فرمود: »اللَُّهمَّ إِنِّي ُأِحبُُّه َفَأِحبَُّه َو أَِحبَّ َمْن ُيِحبُّه ؛1 خدايا من حسن را دوست دارم، تو نيز او 
را دوست بدار و دوست داران او را نيز دوست بدار.«

3. همراه پدر؛ علی بن  ابی طالب7
امام مجتبي7 بعد از رحلت پيامبر اکرم6، سي سال از عمر شريف خود را در کنار پدر بزرگوارش 
گذراند. او در تمامي دوران امامت اميرمؤمنان6 هماهنگ و همراه او بود. از بيدادگران انتقاد و از 

ستم ديدگان حمايت مي کرد و پيوسته ناظر بر جريانات سياسي بود.

در جريان فتنه ي سقيفه و انحراف خالفت از مسير درست، اگرچه امام حسن7 در سن کودکي بود 
اما با نبوغ و ذکاوت خود، مسائل را خوب مي فهميد و در برابر آن رخدادهاي سنگين چاره اي جز صبر 
نداشت. با اين حال، اگر فرصتي براي اعتراض و فرياد بر باطل پيدا مي کرد، دريغ نمي ورزيد. در اين جا 

ما دو نمونه را بيان می کنيم:

الف( بعد از رحلت پيامبر6، روزي امام حسن7 وارد مسجد شد و ديد ابوبکر بر فراز منبر و در 
جايگاه جدش رسول خدا6 نشسته و خطبه مي خواند. امام حسن6 بدون درنگ و با لحني جدي 

و کوبنده خطاب به او گفت: از منبر پدرم فرود آي!

اين گفتار کوتاه، اما کوبنده و پرمعنا، همه حاضران را مبهوت ساخت و چشم ها را به سوي گوينده آن 
خيره کرد. ابوبکر چنان غافل گير شد که چاره اي جز تصديق سبط اکبر پيامبر نداشت و از اين رو در پاسخ 

او گفت: راست گفتي! سوگند به خدا، آن منبر پدر توست نه منبر پدر من.2

ب( هنگامي که ابوذر، صحابي بزرگوار رسول خدا6، به دستور عثمان به ربذه تبعيد شد، با وجود اين 
که خليفه دستور داده بود هيچ کس او را بدرقه نکند، امام علي6 همراه دو فرزند بزرگوارش، حسن و 
حسين6، و برخي ديگر ابوذر را بدرقه کردند و با سخناني دل گرم کننده او را به ادامه مبارزه تشويق 
کردند. امام حسن7 به ابوذر گفت: اي عمو جان!... رفتار و برخورد اين گروه را با خود مي بيني، پس دنيا را 
با يادآوري جدايي از آن، از خود دور کن و دشواري ها و ناکامي هاي آن را، به اميد روزگار پس از آن، برخود 
هموارساز و شکيبايي پيشه کن تا در حالي که رسول اهلل6 از تو خوشنود است به ديدار او نائل شوی.3

1 . همان.
2 . شرح نهج البالغه ابن ابي الحديد، ج 6، ص 43 و تاريخ تحليلي پيشوايان، ص 46.

3 . همان، ج 8، ص 253.
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امام مجتبي7 در مقطع پنج ساله ي حکومت حضرت اميرمؤمنان7، بازوي توانا، مشاوري دلسوز و 
فرماندهي اليق براي امام زمان خود بود؛ به نمونه هاي زير توجه فرماييد:

الف( امام حسن7 در سال 36 هجري با پدر گرامي اش از مدينه به سوي بصره حرکت کرد تا آتش 
جنگ جمل را که ناکثين برافروخته بودند، فرو نشاند. 

در ذي قار به فرمان حضرت علي7 در رأس هيأتي مرکب از عمار ياسر و قيس بن سعد به کوفه رفت 
تا مردم را برضّد ناکثين بسيج کند. در پي تالش ها و سخنراني هاي مهّيج حضرت و همراهانش، بالغ بر 
9 يا 12 هزار نفر از مردم به ياري امام7 شتافتند. در جنگ نيز بنابر نقل »ابن عساکر« فرماندهي جناح 

چپ سپاه امام علي7 بر عهده ي امام حسن7 بود.1

ب( امام حسن7 در جنگ صفين نيز در رکاب پدر پايمردي ها کرد. در اين جنگ معاويه، عبيداهلل بن 
عمر را نزد امام حسن7 فرستاد و پيغام فرستاد که: اگر از حمايت پدرت دست برداری ما خالفت را به 
تو واگذار مي کنيم، چرا که قريش از پدر تو به خاطر کشتار بزرگانشان ناراحتند، اما تو را پذيرا خواهند بود.

امام مجتبي7 در جواب فرمود: نه، به خدا سوگند چنين کاري انجام پذير نيست. سپس به آورنده ی 
پيغام هشدار داد: گويا پيکرکشته ي تو را امروز يا فردا در ميدان جنگ مي بينم. امام حسن7 در اين 
جنگ همراه پدر بزرگوارش بود و در هر فرصت مردانه به سپاه دشمن مي تاخت و به کام مرگ فرو 
مي رفت. چندان که علي7 در جريان يکي از اين پيش روي ها جان فرزندش را در خطر ديد، نگران شد 
و با ناراحتي فرياد زد: اين جوان را نگه  داريد، و نگذاريد قصد جنگ کند و پشت من را نشکند؛ دريغم 
مي آيد که اين دو - حسن و حسين8 - را مرگ در رسد و با کشته شدن آنان دودمان رسول خدا6 

به سر آيد.2

ج( در جريان حکميت، پس از آن که خبر دردناک خلع امام علي7 توسط ابوموسي اشعري ميان 
مردم عراق پخش شد، آتش اختالف و فتنه زبانه کشيد. اميرمؤمنان7 ديد در چنين موقعيت حساس 
بايد يکي از بزرگان خانواده اش براي مردم سخن بگويد و آنان را در ارتباط با حکميت توجيه کند. از اين 

رو به فرزندش حسن7 فرمود: پسرم! برخيز و درباره ابوموسي و عمروعاص چيزي بگو. 

امام حسن7 بر فراز منبر رفت و در خطابه اي روشن گر، ضمن تأييد اصل مسأله ي حکميت در اسالم 

1 . تاريخ تحليلي پيشوايان، ص 47.
2 . همان، ص 48.
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و مطابقت آن با سنت و سيره ي پيامبر6، نقاب از چهره ي نيرنگ و نفاق حکمين برداشت و تصريح 
کرد: آنان کتاب خدا و سنت پيامبر6 را زير پا نهاده، از روي هوا و هوس حکم کردند.1

4. دوران امامت امام حسن7
از  امامت مسلمين گرديد. حضرت پس  امام حسن7 در 21 رمضان سال چهلم هجري عهده دار 
انبوه مردم عزادار بر منبر  فراغت از مراسم تجهيز و دفن پدر بزرگوارش به مسجد رفت و در حضور 
از فضائل آن حضرت، به معرفي  بيان مقداري  اميرمؤمنان7 و  نشست و ضمن اعالم خبر شهادت 
خويش پرداخت و خود را عضو خانداني دانست که خداوند در کتاب خود، مودت و محبت آنان را بر همه 

واجب دانسته است.

سخنان حضرت، حاضران را تحت تأثير قرار داد و زمينه ي بيعت آنان را با او فراهم ساخت. از اين رو به 
محض آن که عبداهلل بن عباس به پا خاست و مردم را به بيعت او فراخواند، همگان دعوت او را پذيرفته 

و گروه گروه با حضرت بيعت کردند.2

با پخش خبر بيعت کوفيان با امام مجتبي7 شهرها و مناطق ديگر مانند بصره، مدائن، حجاز، يمن و 
فارس نيز مانند کوفيان با حضرت بيعت نمودند؛ اما فضاي عمومي اين مناطق نامساعد بود. آسمان کوفه 
به دنبال جنگ هاي جمل، صفين و نهروان غبارآلود و آغشته به وسوسه ها و نگراني ها بود. برخي به دنبال 
انتقام گرفتن از کشته هاي خود بودند و گروه بيشتري استواري الزم را براي ادامه مبارزه نداشتند و بيشتر 

به دنبال تأمين منافع مادي خود مي گشتند. 

مورخان و تحليل گران، مردم کوفه و اجتماع کنندگان گرد امام حسن7 را از نظر فکري و اعتقادي 
و سياسي به چند گروه تقسيم کرده اند: 

1. امويان؛ اينان از وابستگان و هواداران عثمان و معاويه بودند و در پنهان با شام ارتباط داشتند و معاويه 
را تشويق مي کردند که به کوفه حمله کند و قول هر نوع همکاري را به او می دادند.

2. خوارج؛ اينان هم با معاويه دشمنی داشتند و هم با اميرمؤمنان7، و به حکومت عراق به همان ديد 
مي نگريستند که به حکومت شام؛ اما پس از شهادت حضرت امير7 نوبت انتقام از معاويه بود؛ از اين رو آنان 

1 . همان.
2 . ارشاد، ص 188؛ تاريخ تحليلي پيشوايان، ص 49.
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که به تنهايي توانايي رويارويي با حکومت شام را نداشتند، سعي کردند با پيوستن به جبهه امام حسن7 و 
تقويت آن، به هدف خود دست يابند، و در مرحله بعد به براندازي حکومت امام حسن7 بپردازند.

3. پيروان؛ توده انبوهي از مردم کوفه را پيروان فرومايه و بي انگيزه تشکيل مي داد. اينان به خاطر 
نداشتن خط مشي فکري و سياسي مستقل، همواره از جريانات حاکم متأثر مي شدند. برخی از نژاد بردگان 
و موالي بودند و به گفته طبري 20 هزار مرد مسلّح کوفي را تشکيل مي دادند که به هيچ اصلي پاي بند 

نبودند و حاضر بودند در برابر پول و مقام به هر جنايتي دست بزنند. 

4. شيعيان؛ اينان که نسبت به گروه هاي ديگر جمع محدودتري را تشکيل مي دادند و در ميان آنان 
تعدادي از بازماندگان مهاجر و انصار نيز به چشم مي خوردند.1

نامه امام حسن7 به معاويه
در اين شرايط امام حسن7 با توجه به تکليف الهي و بيعت مردم با او، زمام امور را به دست گرفت؛ 
هر چند از جو آشفته و دگرگوني عقايد مردم خبر داشت. او مردم را به آمادگي براي جنگ با معاويه دعوت 
کرد و براي سامان  بخشيدن به امور آن ها حقوق جنگجويان را دو برابر افزايش داد. از طرف ديگر با 
نوشتن نامه به معاويه، او را از آشوب و فتنه برحذر داشت. در قسمتي از نامه حضرت به معاويه آمده است: 

امروز جا دارد هر کسي از دست اندازي تو به منصبي که شايستگي آن را نداري، تعجب کند، زيرا 
تو نه فضيلتي در دين داري و نه صاحب اثر نيک و پسنديده اي در اسالم هستي، )باالتر از آن اين که( 
تو فرزند حزبي از احزاب متخاصم و فرزند دشمن ترين افراد قريش با رسول خدا6 می باشد. خداوند 
شرت را کفايت خواهد کرد و به زودي بر او وارد مي شوي و خواهي ديد که عاقبت از آِن کيست. سماجت 
در راه باطل را فروگذار و مانند ديگران با من بيعت کن، زيرا خوب مي داني که من براي خالفت از تو 
شايسته ترم. از خدا بترس و طغيان و سرکشي را فروگذار و خون مسلمانان را مريز!... و چنان چه به 

گمراهي و ستيزه گري ادامه دهی، با مسلمانان به سراغت آمده، محاکمه ات خواهم کرد.2

واکنش معاويه به نامه امام حسن7
معاويه با شناختي که از امام حسن7 داشت و مي دانست او در مسائل حکومتي و نبرد با ستمگران 

1 . صلح الحسن، ص 73 – 68.
2 . شرح نهج البالغه ابن ابي الحديد، ج 6، ص 34 و تاريخ تحليلي پيشوايان، ص 52.
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از سيره جدش رسول خدا6 و پدرش امام علي7 عدول نخواهد کرد، از همان آغاز براي رويارويي 
با حضرت به برنامه ريزي پرداخت و پس از مشورت با صاحب نظران و سياست مداران تصميمات زير را 

به اجرا گذاشت:

1. با امام حسن7 از موضع قدرت برخورد کرد و نامه هاي حضرت را با همان شدت و تندي جواب داد.

2. جاسوس به قلمرو حکومت امام حسن7، به ويژه کوفه و بصره، فرستاد تا آنان معاويه را نسبت به 
وفاداري مردم به امام حسن7 آگاه سازند، و نيز در ميان مردم به سمپاشي بپردازند.

3. براي بزرگان عرب و رئيسان قبايل نامه نوشت و آنان را با رشوه هاي کالن و وعده مناصب تطميع 
کرد.

4. نيروها را بسيج کرد و سپاهي به منظور دست اندازي و تجاوز به مناطق تحت قلمرو امام حسن7 
آماده کرد.1

5. جنگ امام حسن7 با معاويه
امام حسن7 باز هم به معاويه نامه نوشت و او را از پيامدهاي سرکشي برحذر داشت؛ اما مي دانست او 
با اين هشدارها به سوی حق بازنمي گردد. جاسوسان معاويه را نيز که توسط نيروهاي اطالعاتي شناسايي 
و دستگير شده بودند را اعدام کرد و پس از آگاهي از خبر تجاوز معاويه به قلمرو حکومت، اعالم جهاد کرد.

حضرت حجر بن عدي را به سوي فرمانداران و کارگزاران خود در شهرها فرستاد تا فرمان جهاد را به 
آنان برساند. خود نيز در کوفه به بسيج مردم پرداخت و آنان را به جهاد دعوت کرد.

امام مغيرة بن نوفل را به سمت فرمانداري کوفه گماشت و خود همراه نيروها به نَُخيله، محل اجتماع 
سپاه، رفت و ده روز در آن جا ماند. در اين مدت تنها 4 هزار نفر گرد آمدند. امام علي7 به کوفه بازگشت 

تا باقي مانده نيروها را بسيج کند و در خطبه اي فرمود: 

شگفتا از گروهي که نه شرم دارند و نه دين. اگر من حکومت را به معاويه واگذار کنم، به خدا سوگند! 
هيچ گاه با وجود بني اميه روي رستگاري را نخواهيد ديد... .2

1 . تاريخ تحليلي پيشوايان، ص 52.
2 . بحاراألنوار، ج 44، ص 44.
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پس از اين سخنان حضرت، دوازده هزار نفر به عنوان مقدمه لشکر گرد آمدند و به فرماندهي عبيداهلل 
بن عباس روانه جنگ شدند. عالوه بر آن ها، کوفه چهارهزار نفر ديگر را نيز روانه جنگ گرد. 

از منابع به دست مي آيد که در مجموع سپاه امام7 بالغ بر 20 هزار نفر شدند، اما متأسفانه آنان فاقد 
اعتقاد راسخ و خلوص در ايفاي رسالت خود بودند. 

عالوه بر خستگي از سه جنگ جمل، صفين و نهروان و تحمل خسارت هاي جاني و مالي، خيانت 
ابوموسي و رسميت پيدا کردن حکومت معاويه در شام روحيه مردم عراق را سخت خدشه دار کرده بود؛ اما 
در اين ميان، خيانت خواص مهم ترين و تأثيرگذارترين ضربه را به سپاه امام حسن7 وارد کرد. در ميان 
ياران امام حسن7 ياران باوفايي که تا پاي جان حاضر به جانب داري او بودند، وجود داشتند؛ اما آنان 
اندک بودند و جمع آنان به افرادي مانند حجر بن عدي، عدي بن حاتم، قيس بن سعد، معقل بن قيس، 

زياد بن صعصعه و سعيد بن قيس محدود مي شد.

با دشمن روبرو و در زورآزمايي  به فرماندهي عبيداهلل بن عباس در سرزمين »َمشِکن«  امام  ياران 
ابتدايي مجبور به عقب نشيني شدند و متأسفانه عبيداهلل بن عباس فريفته هدايا و وعده هاي معاويه شد که 
توسط پيکي شبانه نزد او آمده بود و همان شب همراه گروه زيادي به معاويه پيوست. يعقوبي اين تعداد 

را هشت هزار نفر نوشته  است.1

در ساباط نيز که امام حسن7 با تعدادي از سپاه حضور داشت، با توطئه معاويه و تحريک خوارج، 
سپاه مضطرب و شورش به پا شد که نتيجه آن غارت خيمه امام حسن7 بود. شيعيان امام را از معرکه 
دور کردند، اما يکي از سران خوارج به نام »جراح بن سنان« با اين فرياد که »تو همانند پدرت مشرک 

شده اي« ضربتي بر ران امام7 زد و او را مجروح کرد.

فرماندهان و اشراف کوفه و سران قبايل نيز به حضرت خيانت کردند؛ بالذري مي نويسد:

چهره هاي سرشناس عراق نزد معاويه آمده و با او بيعت کردند. نخستين نفر »خالد بن معّمر« بود که 
به معاويه گفت: بيعت او به معناي بيعت تمامي افراد قبيله ربيعه است. شاعري در اهميت اين بيعت به 

معاويه گفت: به خالد اکرام کن، زيرا اگر او نبود، تو به امارت نمي رسيدي.2

در نهايت، روحيه منسجم و پايداري نيروهاي امام در برابر سپاه شصت هزار نفري شام درهم شکست 

1 . تاريخ يعقوبي، ج 2، ص 214 و تاريخ تحليلي پيشوايان، ص 58.
2 . انساب األشراف، ج 3، ص 39 و تاريخ تحليلي پيشوايان، ص 59.
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و آنان را در شکست حتمي قرار داد، به گونه اي که براي امام7 راهی جز قبول صلح نگذاشت.

6. صلح امام حسن7
معاويه پس از انجام تمام مقدمات صلح، نمايندگاني به سوي امام حسن7 فرستاد و به طور رسمي 
به حضرت پيشنهاد صلح داد و حاضر شد هر شرطي را از سوي امام حسن7 بپذيرد. طبق نقل طبري 
و ابن اثير، معاويه ورقه سفيدي که پاي آن را مهر کرده بود، نزد امام حسن7 فرستاد و از او خواست 

هر شرطي که مي خواهد بنويسد.1
امام حسن7 به رغم رويارويي با مشکالت و کارشکني  فراوان، هنوز مصمم بر جنگ با معاويه بود. 

از اين رو، پيش از پذيرش پيشنهاد معاويه در جمع ياران خود حاضر شد و فرمود:
معاويه ما را به چيزي فراخوانده که در آن، نه عّزت است و نه انصاف. اکنون اگر خواهان زندگي هستيد، 
پيشنهاد او را بپذيريم و اين خار را بر ديده تحمل کنيم و اگر مرگ )با عزت و شرف( را مي خواهيد، جان 
خود را در راه رضاي خدا بذل کنيم و معاويه را در پيشگاه خدا به محاکمه بکشيم. جمعيت يک صدا فرياد 

زدند: ما خواهان بقا و زندگي هستيم.2
امام مجتبي7 نيز به خاطر عوامل ذيل، مجبور به قبول صلح با معاويه شد:

1- نداشتن نيروي کافي براي جنگ با معاويه.
2- ناخشنودي مردم از جنگ.

3- حفظ تعداد اندک ياران و شيعيان از خطر نابودي.
امام حسن7 در پاسخ اعتراض برخی به واگذاري خالفت به معاويه فرمود: »َو اهللِ َما َسلَّْمُت األَأْْمَر إِلَْيِه 
إِلَّ أَنِّي لَْم أَِجْد أَنَْصاراً َو لَْو َوَجْدُت أَنَْصاراً لََقاتَْلُتُه لَْيلِي َو نََهاِري َحتَّى يَْحُكَم اهللُ بَْينِي َو بَْينَه ؛3 به خدا سوگند! من از 
آن روي حکومت را به او واگذار کردم که ياوري نداشتم. اگر ياوري مي داشتم شب و روز با او مي جنگيدم 

تا خداوند ميان من و او داوري کند.«

و در پاسخ زيد بن وهب جهني فرمود: »... َو اهللِ لَْو َقاتَْلُت ُمَعاِويََة أَلََخُذوا بُِعُنقِي َحتَّى يَْدَفُعونِي إِلَْيِه ِسْلمًا؛4«

1 . تاريخ طبري، ج 5، ص 162 و تاريخ تحليلي پيشوايان، ص 59.
2 . همان.

3 . بحاراألنوار، ج 44، ص 147.
4 . همان، ص 20.
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و در پاسخ اعتراض حجر بن عدي نسبت به صلح فرمود: »يا ُحجر لَيَس ُكلُّ الناس ُيِحبُّ ما تُِحبُّ و ل َرأُيه 
َكَرأيِك و ما َفَعلُت إلّ إبقاًء َعليك َو اهلل ُكلُّ يَوٍم في َشأٍن؛1«.

مواد قرارداد صلح
مهم ترين مواد قرارداد صلح با استفاده از منابع مختلف تاريخي عبارت است از:

1- حکومت به معاويه واگذار مي شود، به شرطي که به کتاب خدا، سنت پيامبر6 و سيره ي خلفاي 
شايسته عمل کند.

2- پس از معاويه، حکومت از آِن امام حسن7 است و چنان چه براي او حادثه اي رخ دهد، از آِن امام 
حسين7 خواهد بود و معاويه حق ندارد کسي را جانشين خود برگزيند.

3- معاويه بايد ناسزا و دشنام به اميرمؤمنان7 را در نمازها ترک کند و علي7 را جز به نيکي ياد ننمايد.

4- حسن بن علي7 معاويه را اميرالمؤمنين نمي نامد و نزد او شهادتي اقامه نخواهد کرد.

5- مردم به ويژه پيروان علي7 در هر نقطه اي از سرزمين خدا در امن و امان باشند. به جان حسن 
بن علي7 و برادرش حسين7 و ديگر خاندان رسول خدا6 قصد و توطئه چيده نشود و در هيچ 

نقطه اي از قلمرو اسالم، نسبت به آنان ارعاب و تهديدي صورت نگيرد.

6- بيت المال کوفه، با موجودي پنج ميليون درهم، هم چنان در اختيار امام حسن7 خواهد بود. 
افزون بر آن، معاويه بايد هر سال يک ميليون از محل خراج دارالجرد در اختيار حسن بن علي7 قرار 

دهد تا در ميان بازماندگان شهداي جنگ هاي جمل و صفين توزيع گردد.

قرارداد صلح در پنجم ربيع االول سال 41 هجري، حدود شش ماه پس از خالفت حضرت به امضاء 
رسيد.2

7. شمه اي از مکارم اخالقي امام حسن7
امام مجتبي7 در مکارم اخالق و خوي پسنديده و رفتار نيکو زبانزد و نمونه بود. او ادب را با فصاحت، 
حلم را با سخاوت، تقوا را با شجاعت، تواضع را با عبادت و همه صفات ستوده را در وجود نازنين خود جمع 

1 . همان، ص 29.
2 . تاريخ تحليلي پيشوايان، ص 62.
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کرده بود و خلق و خوي محّمدي در تمام رفتار و کردار او ظاهر بود.

هر چند به تمام فضايل ايشان نمي توان پرداخت، اما از اشاره به چند نمونه از رفتارهاي زيباي حضرت 
نيز نمي توان صرف نظر کرد.

        هر شرح بي نهايت، کز وصف يار گوييم       حرفي است از هزاران کاندر عبارت آيد

زهد و عبادت
»أَنَّ الَْحَسَن بَْن َعلِيِّ بِْن أَبِي َطالٍِب7 َكاَن أَْعبََد النَّاِس فِي َزَمانِِه َو أَْزَهَدُهْم َو أَْفَضلَُهْم َو َكاَن إَِذا َحجَّ َحجَّ َماِشيًا 
ََّما َمَشى َحافِيًا َو َكاَن إَِذا َذَكَر الَْمْوَت بََكى َو إَِذا َذَكَر الَْقْبَر بََكى َو إَِذا َذَكَر الْبَْعَث َو النُُّشوَر بََكى َو إَِذا َذَكَر الَْمَمرَّ  َو ُرب
َراِط بََكى َو إَِذا َذَكَر الَْعْرض َعلَى اهللِ تََعالَى ِذْكُرُه َشَهَق َشْهَقًة ُيْغَشى َعلَْيِه مِْنَها َو َكاَن إَِذا َقاَم فِي َصَلتِِه تَْرتَِعُد  َعلَى الصِّ
لِيِم َو يَْسَأُل اهللَ الَْجنََّة َو يَُعوُذ بِِه مَِن  ِِّه َعزَّ َو َجلَّ َو َكاَن إَِذا َذَكَر الَْجنََّة َو النَّاَر اْضَطَرَب اْضِطَراَب السَّ َفَرائُِصُه بَْيَن يََدْي َرب
النَّار؛1 امام سجاد7 می فرمايد: حسن بن علي بن ابي طالب7 عابدترين و زاهدترين و بافضيلت ترين 
مردم روزگار خود بود. هرگاه حج مي رفت پياده و گاه با پاي برهنه مي رفت؛ هر گاه سخن از مرگ به ميان 
مي آمد مي گريست؛ هر گاه سخن از قيامت و رستاخيز به ميان مي آمد، مي گريست؛ هر گاه از گذشتن بر 
صراط ياد مي شد، مي گريست؛ هر گاه از حاضر شدن در دادگاه عدل الهي سخن به ميان مي آمد، چنان 
صيحه اي مي زد که بر اثر آن از هوش مي رفت؛ هرگاه به نماز مي ايستاد، بدنش در پيشگاه پروردگارش 
مي لرزيد؛ هرگاه از بهشت و دوزخ سخن به ميان مي آمد، مانند مار گزيده  به خود مي پيچيد و بهشت را از 

خداوند متعال درخواست مي کرد و از آتش دوزخ به او پناه مي برد.«

در مناقب آل ابي طالب آمده است: هرگاه امام حسن7 وضو مي گرفت، بندهاي بدنش مي لرزيد و 
رنگ مبارکش زرد مي شد. از حضرت سبب اين حال را پرسيدند، فرمود: بر کسي که مي خواهد نزد خداوند 

به بندگي بايستد، سزاوار است رنگ او زرد شود و لرزه به اندامش بيفتد.

وقتي به مسجد مي رفت و به درب مسجد مي رسيد، سر به سوي آسمان بلند مي کرد و مي گفت: »إِلَِهي 
َضْيُفَك بِبَابَِك يَا ُمْحِسُن َقْد أَتَاَك الُْمِسي ُء َفتََجاَوْز َعْن َقبِيِح َما ِعْنِدي بَِجِميِل َما ِعْنَدَك يَا َكِريم ؛2 اي خداي من 
اين ميهمان توست که به درگاه تو ايستاده است، اي خداوند نيکوکار، بنده ي تبهکار به نزد تو آمده است؛ 

پس از کارهاي زشت من به نيکي هاي خودت درگذر.«

1 . منتخب ميزان الحکمة، ص 61.
2 . منتهي اآلمال.
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تواضع و فروتني
روزي امام حسن مجتبي7 از کنار چند فقير که روي زمين نشسته بودند و از تکه نان هايي که جلوي 
آن ها بود مي خوردند، عبور کرد. آنان به حضرت تعارف کردند و گفتند: اي پسر دختر رسول خدا، بفرماييد 

با ما غذا بخوريد.
رواي مي گويد: حضرت پياده شد و فرمود: خداوند مستکبران را دوست ندارد. آن گاه با آنان مشغول 
خوردن شد، تا اين که همگي سير شدند و به برکت وجود آن حضرت، چيزي از غذا کم نشد. سپس 

حضرت آن فقرا را به ميهماني خود دعوت کرد و به آن ها غذا و لباس داد.1

چشم پوشي
مردي از شام مي گويد: وارد مدينه شدم، مردي را ديدم که زيبايي او مرا خيره کرد. پرسيدم: اين مرد 

کيست؟ گفتند: حسن بن علي است.
مرد شامي گفت: من بر علي به داشتن چنين فرزندي حسادت کردم. پس نزد او رفتم و گفتم: تو علي 

بن ابي طالب هستي؟ فرمود: من پسر او هستم. گفتم: نفرين بر تو و پدرت، نفرين بر تو و پدرت.
شامي گفت: اما او سکوت کرد و چيزي در جواب اهانت من نگفت، ولی فرمود: فکر مي کنم غريب 
هستي؟ اگر مرکبي از ما بخواهي در اختيارات مي گذاريم؛ اگر هديه اي بخواهي به تو مي دهيم، و اگر ياري 

و کمک بخواهي، ياريت مي کنيم.
مرد شامي مي گويد: من از نزد آن حضرت رفتم، در حالي که او نزد من محبوب ترين فرد روي زمين بود.2

ياري و بخشش
- شيخ رضي الدين علي بن يوسف بن مطهر حلي، برادر عالمه حلي روايت کرده است: »شخصي 
خدمت امام مجتبي7 آمد و گفت: اي فرزند اميرالمؤمنين، تو را به حق آن خداوندي که نعمت فراوان 
به شما کرامت کرده است قسم می دهم که به فرياد من برسی و مرا از دست دشمن نجات دهي، زيرا مرا 

دشمني ستمکار است که حرمت پيران را نگه نمي دارد و به کوچک ها هم رحم نمي کند!

حضرت که در آن حال تکيه داده بود، چون سخن او را شنيد، فرمود: بگو دشمن تو کيست تا از او 

1 . بحاراألنوار، ج 43، ص 352.
2 . منتخب ميزان الحکمة، ص 61.
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دادخواهي کنم؟

گفت: دشمن من فقر و پريشاني است.

حضرت لختي سر به زير افکند؛ سپس سر برداشت و خادم خود را صدا زد و فرمود: آن چه مال نزد 
توست حاضر کن. او پنج هزار درهم آورد و حضرت همه را به آن مرد داد، و او را قسم داد که هر گاه اين 

دشمن به تو رو کرد و در حقت ستم کرد، شکايت او را نزد من بياور تا من آن را برطرف کنم«.

را  پريشاني کرد. حضرت خزانه دار خود  فقر و  اظهار  امام حسن7 رسيد و  - مرد ديگري خدمت 
خواست و فرمود: چه مقدار مال پيش توست؟ عرض کرد: دوازده هزار درهم. فرمود: آن را به اين مرد 
فقير بده که من از او خجالت مي کشم. عرض کرد: ديگر چيزي براي مخارج خودمان باقي نمانده است؛ 

حضرت فرمود: تو آن را به فقير بده و به خدا خوش گمان باش؛ خداي تعالي جبران مي کند.

پس آن پول را به مرد داد و حضرت آن مرد را طلبيد و از او عذرخواهي کرد و فرمود: ما حق تو را 
نداديم، اما آن چه بود داديم.1

- راوي می گويد: ديدم امام حسن7 غذا مي خورد و سگي در مقابل حضرت بود؛ هر وقت حضرت 
لقمه اي براي خود برمي داشت، مانند آن لقمه را براي آن سگ مي انداخت.

من گفتم: اي پسر رسول خدا! اجازه مي دهي اين سگ را دور کنم؟

فرمود: رهايش کن، چون من از خداي عّزوّجل حيا مي کنم که صاحب جاني به من نگاه کند و من غذا 
بخورم و به او چيزي نخورانم.2

1 . منتهي اآلمال، ج 1، ص 531.
2 . همان، ص 532.
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معراج در لغت به معنای »باال رفتن و صعود کردن« و در اصطالح به معنای »سفر آسمانی پيامبر 
گرامی اسالم6 به مسجد األقصی و از آن جا به ملکوت آسمان ها« است.

1. تاريخ معراج
مرحوم عالمه مجلسی از واقدی و ُسّدی نقل کرده است که معراج شش ماه قبل از هجرت و در 

هفدهم ماه رمضان بوده است.1

از واقدی در کتاب »المنتقی« نقل شده است که معراج در شب شنبه، هفدهم ماه رمضان و در سال 
دوازدهم بعثت و هشت ماه قبل از هجرت بوده است.2

در »العدد القوية« نقل شده است که: معراج رسول خدا6 در هفدهم ماه رمضان و در شب شنبه 
روی داده است.3

البته در همين منابع، رخ دادن معراج در شب بيست و يکم ماه رمضان، شش ماه قبل از هجرت، و يا 
شب 27 ماه رجب نيز گزارش شده است.

برخی منابع نيز معراج را پس از بعثت دانسته اند. قطب راوندی در »الخرائج و الجرائح« از حضرت 
علی7 نقل می  کند که: سه سال پس از بعثت، رسول خدا6 در شب به بيت المقدس سير داده شد و 
در شب معراج از آن جا به سوی آسمان عروج کرد و صبح آن به قريش در مورد معراج خويش خبر داد.4

1 . بحاراألنوار، ج 18، ص 380.
2 . همان، ص 302.

3 . تاريخ تحليلی اسالم، ج 2، ص 17.
4 . الخرائج و الجرائح، ج 1، ص 141 و تاريخ تحليلی اسالم، ج 2، ص 17.
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در مورد مکان آغاز معراج نيز آمده است که معراج از خانه اُّم هانی، دختر ابی طالب، بوده است و گفته 
شده که از خانه خديجه بود و برخی نيز گفته اند که از شعب ابی طالب بوده است.1

در مورد تعداد و تکرار معراج نيز اختالف است که آيا معراج يک مرتبه بوده يا دو مرتبه و يا زيادتر؟ 
از احاديث معتبر به دست می آيد که معراج چند مرتبه روی داده است، و اختالفی که در احاديث معراج 
هست، چه در مورد زمان آن و چه در مورد مکان آغاز معراج، می تواند مربوط به تکرار معراج در زمان های 

متعدد و از مکان های متفاوت باشد.

2. معراج در قرآن
در سه سوره آيات مربوط به معراج آمده است.

سوره اسراء: آيه اول

َُّه ُهَو  َّذي باَرْكنا َحْولَُه لُِنِريَُه مِْن آياتِنا إِن َّذي أَْسرى  بَِعْبِدهِ لَْيلً مَِن الَْمْسِجِد الَْحراِم إِلَى الَْمْسِجِد األَأْْقَصى ال »ُسْبحاَن ال
ميُع الْبَصير؛ منّزه است خدايی که بنده اش را شبانگاهی از مسجد الحرام به سوی مسجد األقصی - که  السَّ
پيرامون آن را برکت داده ايم - سير داد، تا از نشانه های خود به او بنمايانيم، که او همان شنوای بيناست.«

سوره زخرف: آيه 43

ْحمِن آلَِهًة ُيْعبَُدون ؛ و از رسوالن ما که پيش از تو  »َو ْسئَْل َمْن أَْرَسْلنا مِْن َقْبلَِك مِْن ُرُسلِنا أََجَعْلنا مِْن ُدوِن الرَّ
فرستاديم جويا شو؛ آيا در برابِر خدای  رحمان، خدايانی قرار داديم که پرستش شوند؟«

سوره نجم: آيه پنجم تا هجدهم

َّى * َفكاَن قاَب َقْوَسْيِن أَْو أَْدنى  *  ةٍ َفاْستَوى  * َو ُهَو بِاأْلُُفِق األَأْْعلى  * ثُمَّ َدنا َفتََدل »َعلََّمُه َشديُد الُْقوى  * ُذو مِرَّ
َفَأْوحى  إِلى  َعْبِدهِ ما أَْوحى  * ما َكَذَب الُْفؤاُد ما َرأى  * أَ َفُتماُرونَُه َعلى  ما يَرى  * َو لََقْد َرآُه نَْزلًَة ُأْخرى  * ِعْنَد ِسْدَرةِ 
ِِّه  ْدَرَة ما يَْغشى  * ما زاَغ الْبََصُر َو ما َطغى  * لََقْد َرأى  مِْن آياِت َرب الُْمْنتَهى  * ِعْنَدها َجنَُّة الَْمْأوى  * إِْذ يَْغَشى السِّ
الُْكْبرى ؛ آن را ]فرشته [ با قدرت و نيرو به او فرا آموخت * دارای چيرگی و دالوری، پس راست ايستاد 
* در حالی که او در اُفق اعلی بود * سپس نزديک آمد و نزديک تر شد * تا فاصله اش به قدِر ]طول [ 
دو ]انتهای [ کمان يا نزديک تر شد * آنگاه به بنده اش آنچه را بايد وحی کند، وحی فرمود * آنچه را دل 

1 . بحاراألنوار، ج 18، ص 380.



127 ���� � �� ���� �� ���� ���
�� ��

�
�

ديد، انکار نکرد * آيا در آنچه ديده است با او جدال می کنيد؟ * و قطعًا بار ديگری هم او را ديده است * 
نزديک سدرة المنتهی * در همان جا که جّنة المأوی است * آن گاه که درخت سدر را آنچه پوشيده بود، 

پوشيده بود * ديده منحرف نگشت و از حّد نگذشت * به راستی که آيات بزرِگ پروردگارش را بديد.«

3. خالصه ای از داستان معراج
سفر شگفت و باعظمت پيامبر خدا6 از مکه و پس از طواف کعبه آغاز شد. ابتدا سيری زمينی به 
سوی مسجد األقصی داشت. در آن جا، پس از اقامه نماز جماعت برای ارواح تمامی انبياء حاضر، بازديدی 

از اماکن و شهرهای مذهبی فلسطين کرد و از آن جا سفر آسمانی خود را آغاز کرد.

در مرحله دوم، پيامبر آسمان های هفت گانه را يک به يک گذراند و در ادامه مسير با ارواح برخی انبياء، 
گروهی از فرشتگان و نيز گروهی از بهشتی ها و جهنمی ها ديدار کرد.

پيامبر6 هم چنين در اين سفر تجّسم اعمال آدميان را نيز مشاهده کرد.

به جايی  المأوی« که عالی ترين درجات بهشت است،  المنتهی و جنة  از »سدرة  از گذشت  او پس 
به  پيامبر خدا6  آن گاه  و  باز می ماند  او  با  از همراهی  الهی  بزرگ  می رسد که جبرئيل آن فرشته 
باالترين مرتبه شهود جمال ربّانی می رسد و مقام »قاب قوسين أو أدنی« را در می يابد که برترين و 
نهايی ترين درجه قرب الهی است و در آن جايگاه خاص که درک شدنی و وصف کردنی نيست، پيام های 

ويژه خدای خود را شنيد و دريافت می کرد.

آن گاه دوباره مسير بازگشت را با همراهی جبرئيل و سوار بر »براق« می گذراند و دوباره دوری ديگر 
از مشاهدات ملکوتی را تجربه می نمايد و با برگشت به زمين و گذر از مسجد االقصی به سوی مکه باز 

می گردد.

در مسير بازگشت مشاهداتی زمينی از کاروان بازرگانی قريش، همراه با اطالع از برخی اموال آن ها، 
دارد تا فردا در مواجهه با قريش و خبردهی از معراج آن ها را، به عنوان شاهد، باز می گويد.

خبر فردای پيامبر6 به قريش از سفر آسمانی اش، گرچه با تمسخر آنان روبرو می شود، اما تأييد 
کاروان قريش از خبرهای دقيق پيامبر، سبب رسوايی قريش می گردد. 

محمد بن اسحاق در سيره اش می نويسد: اّم هانی، دختر ابوطالب روايت می کند؛ در شبی که رسول 
خدا6 به معراج رفت، نماز عشاء را در منزل من خواند و آن شب را در منزل من خوابيد و ما هم 



���� � �� ���� �� ���� ���
�� ��

�
� 128

خوابيديم. کمی قبل از فجر رسول خدا6 ما را از خواب بيدار کرد. پس از آن که نماز صبح را خواند 
و ما هم با او خوانديم، فرمود: ای اّم هانی من نماز عشا را در همين خانه با شما خواندم؛ سپس به بيت 
المقدس رفتم و آن جا نماز خواندم و حال هم چنان که می بينی نماز صبح را با شما خواندم؛ سپس 
برخاست که برود، ولی من کناره ی عبايش را گرفتم و گفتم: ای پيامبر خدا! در اين باره با مردم سخن 

نگو که تو را تکذيب و اذيت می کنند. او گفت:  به خدا قسم که به آن ها خواهم گفت. 

حضرت نزد مردم رفت و اين خبر را به آن ها داد. همه تعجب کردند و گفتند: ای محمد نشانه ی اين 
سخن تو چيست؟ ما تا به حال چنين چيزی نشنيده ايم! فرمود: نشانه ی آن اين است که من وقتی به 
سوی شام می رفتم متوجه کاروان بنی فالن از قريش شدم که در وادی فالن منطقه بودند و شتری 
از آن ها رم کرده و گم شده بود که من شتر را به آن ها نشان دادم. سپس برگشتم و در وادی ضجنان 
کاروان بنی فالن را ديدم که همگی در خواب بودند. آن ها ظرف آبی داشتند که آن را پوشانده بودند؛ 
من آن پوشش را برداشتم و مقداری از آن آب را نوشيدم و سپس آن را به همان صورت اوليه پوشاندم و 
نشانه ی آن اين است که االن کاروان شان از بيضاء و تنعيم گذشته است و شتری خاکستری در پيشاپيش 

آن حرکت می کند که دو لنگه بار دارد که يکی سياه و ديگری رنگانگ است.

اّم هانی از قول کنيزش که او را به دنبال پيامبر فرستاده بود، می گويد: افراد قريش به سر راه کاروان 
رفتند و آن شتر را همان طور که پيامبر وصف کرده بود، ديدند و از ظرف آب سؤال کردند؛ آن ها گفتند: 
ظرف را پر از آب کرده و پوشانده بودند، اما وقتی از خواب بيدار شدند، ديدند که به همان صورت اوليه 
پوشانده شده است، ولی آبی در آن وجود ندارد و از ديگرانی هم که به مکه رسيده بودند، سؤال کردند 
و آن ها گفتند: به خدا قسم راست گفته است. ما در همان وادی حرکت می کرديم که يکی از شتران ما 
گم شد و در همين حال صدای مردی را شنيديم که ما را به سوی شتر فرا می خواند و ما هم رفتيم و 

آن را گرفتيم.1

قمی در تفسيرش آورده: رسول خدا6 فردای شبی که به معراج رفت، به قريش گفت: همانا خداوند 
در شب گذشته مرا به بيت المقدس برد و در آن جا محراب ها و نشانه های انبيای الهی به من عرضه 
شد و در بازگشت، از کنار کاروانی از قريش گذشتم که در فالن جا بود و ظرف آب آن ها را ديدم که 
مقداری از آن را نوشيدم و بقيه را ريختم؛ اين در حالی بود که قريشی ها بچه شتری را گم کرده بودند و 

به دنبالش می گشتند.

1 . سيره ابن اسحاق، ج 2، ص 43 و تاريخ تحقيقی اسالم، ج 1، ص 399.
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ابوجهل گفت: فرصت خوبی پيش آمده است. از او سؤال کنيد که تعداد ستون ها و قنديل ها چه مقدار 
بوده است. آن ها گفتند: ای محمد! در اين جا افرادی هستند که به بيت المقدس رفته اند، پس بگو تعداد 
ستون ها و قنديل ها و محراب های آن چه مقدار است؟ جبرئيل تصويری از بيت المقدس را مقابل رسول 
خدا6 قرار داد و آن حضرت به هر سؤالی که مطرح کردند، جواب داد. سپس گفتند: صبر می کنيم تا 
کاروان قريش از راه برسد و از آن ها درباره  آن چه گفتی سؤال خواهيم کرد. حضرت فرمود: برای اين که 
راحت تر حرف مرا تصديق کنيد، به شما می گويم که آن ها به هنگام طلوع خورشيد از راه می رسند و در 

جلوی کاروان شتر نر سرخ رنگی حرکت می کند.

قريش صبح فردا بيرون رفتند و همگی چشم به گردنه دوخته بودند و ناگهان همزمان با طلوع خورشيد، 
کاروان هم از راه رسيد که شتر سرخ رنگی در پيشاپيش آن حرکت می کرد. آنان از کاروان در مورد آن 
چه رسول خدا6 گفته بود، سؤال کردند و افراد کاروان گفتند: مطلب همين طور بوده؛ ما شتری را 
در فالن موضع گم کرديم و آب سردی داشتيم که صبح ديديم آن آب ريخته شده است؛ اما همه اين 

نشانه ها به جای باور و پذيرش فقط تکبر و دشمنی قريش را زياد کرد.1

عطار نيشابوری:
   گويند مه شکافت تو دانی که آن چه بود      گردون ترنج و دسـت ببريد از آن لقـا
   يک شب براق تاخت چو برق از رواق چرخ      از قدسيان خــروش برآمد که مرحبـا
   در پيش او که غاشيه کش بود جبرئيـل      هم انبيــاء پيــــاده دويدند و اصفـيا
   موسی به »لن ترانی« جانسوز حربه خورد      او نوبه زد که »ما کذب القلب ما رأی«
   آن را خــدای گفت ز نعليـن دور شــو      وين را بـراق بين که فرستاد از کـجا
   آن را ز بَعـد چل شــب پيوستـه، بار داد      وين را شبی ببرد به خلوتــگه »دنا«2

4. کيفّيت معراج؛ معراج جسمانی و روحانی
معراج رسول خدا6 در دو مقطع زمينی و آسمانی صورت پذيرفت. در مقطع زمينی، پيامبر6 
از مکه تا مسجد االقصی سير کرد. چنان چه آيه اول سوره اسراء بر آن داللت دارد و سير دوم را که سير 

آسمانی بود، آيات سوره نجم بيان کرده است.

1 . تفسير قمی، ج 2، ص 13 و تاريخ تحقيقی اسالم، ج 1، ص 397.
2 . ديوان عطار نيشابوری.
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اين معراج، شب هنگام به وقوع پيوست، زيرا فضای آن آرام تر و گفتار در آن راستين تر است؛ »إِنَّ ناِشئََة 
اللَّْيِل ِهَي أََشدُّ َوْطئًا َو أَْقَوُم قيلً؛1 قطعًا برخاستن شب، رنجش بيشتر و گفتار در آن هنگام  راستين تر است .«

اين حرکت پويا در بيداری با جسم ظاهری بود، زيرا »عبد« همان مجموعه ی جسم و روح است که 
پيامبر با هر دو عروج کرده است و چنانچه معراج در خواب اتفاق افتاده باشد، با ظاهر آيه ـ که دال بر 

منت است ـ هماهنگ نيست.
آياتی که پيامبر خدا6 در آن شب ديد »لنريه من آياتنا...« نشانه ای مخصوص بود و ديدن آن ها 
نيز ملکوتی و با حواس باطنی بوده، نه ُملکی و با چشم و گوش ظاهری، زيرا خداوند، آيات ظاهری را 
ماواِت َو األَأْْرِض َو اْختِلِف اللَّْيِل َو النَّهاِر َلياٍت أِلُولِي األَأْلْباب ؛2  به همه ی بشر ارايه کرده است: »إِنَّ في  َخْلِق السَّ
همانا در آفرينش آسمان ها و زمين، و در پی يکديگر آمدن شب و روز، برای خردمندان نشانه هايی است.«

اثبات معاد جسمانی در محدوده ی حرکت های زمينی ـ مانند سير از مسجد الحرام تا بيت المقدس و 
سير در مدارج آسمانی و طبقات آن ـ کاماًل ممکن است و حرکت بدن در قلمرو جسم زمينی يا آسمانی، 
هيچ محذور و مشکلی ندارد، زيرا برای صاحب اعجاز و کرامت، پيمودن آسمان ها همانند پيمودن زمين 
سهل و آسان است. اگر جريان حمل تخت شاهانه  بلقيس و ملکه  سبا از يمن به فلسطين، در کم تر از يک 
ا َرآُه  َّذي ِعْنَدُه ِعْلٌم مَِن الِْكتاِب أَنَا آتيَك بِِه َقْبَل أَْن يَْرتَدَّ إِلَْيَك َطْرُفَك َفلَمَّ چشم برگرداندن ممکن است: »قاَل ال
ا ِعْنَدُه قاَل هذا مِْن َفْضِل َربِّي ؛3 کسی که نزد او دانشی از کتاب بود، گفت: »من آن را پيش از آن  که  ُمْستَقِرًّ
چشم خود را بر هم زنی برايت می آورم. پس چون ]سليمان [ تخت  را نزد خود مستقر ديد، گفت: اين از 

فضل پروردگار من است «، پس سير بدنی رسول خدا6 در آسمان ها نيز مقدور است.
به يقين، در معنای معراج جسمانی نبايد آن سان افراط شود که همه ی امور معنوی و روحانی به صورت 
يک سلسله  امور مادی توجيه شود، زيرا سهم معراج روحانی ـ که بيش از معراج جسمانی است ـ بايد 
کاماًل در نظر گرفته شود و حفظ حدود هر يک از معراج جسمانی و روحانی در توجه به اين نکات است:

1ـ رسول گرامی اسالم6 در همه حاالت عروج و سير، دارای بدن و در حال بيداری بوده است.
2ـ پيامبر6 در سرتاسر سير و معراج، عالم طبيعت را به طور کلی رها نکرد، بلکه او جامع ملک و 
ملکوت بود و اگر تک بُعدی می بود، الزمه ی آن يا مجرد شدن موجود مادی است يا مادی شدن موجود 

1 . مزمل، آيه 6.
2 . آل عمران، آيه 190.

3 . نمل، آيه 40.
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مجرد، و هر يک از اين دو فرض باطل است، زيرا محذور اجتماع نقيضين را به همراه دارد؛ مثاًل اگر آن 
چه که به خدا نزديک شد، بدن رسول خدا6 باشد، الزم می آيد که برای خداوند ـ العياذ باهلل ـ قرب 
مادی و مکانی تصور شود و اگر همه  آن چه در اين سير ملکوتی رخ داد، مجرد صرف می بود، الزم می آيد 

که چيزی محسوس به سامعه يا باصره نبوده باشد.

زيرا  نيست،  طبيعت  عالم  از  خروج  معنای  به  آسمان ها،  در  خدا6  رسول  بدنی  سير  هرگز  3ـ 
آسمان های ظاهریـ  مانند زمينـ  موجود مادی و طبيعی است و احکام طبيعت بر هر دو جاری است؛ در 
عين آن که بخش تجرد، هم چنان بر حکم خود باقی است؛ مثاًل اگر نماز که تقرب گاه هر پارسايی است: 
لُة ُقْربَاُن ُكلِّ تَقِي «1 در زمين برگزار شود يا در آسمان ها خوانده شود، تقرب به خداوند که امری مجّرد  »الصَّ

و غيرمادی است، باقی می باشد و بدن هرگز تقرب مکانی به خداوند نخواهد داشت.

بنابراين، همان گونه که پيامبر اکرم6 در زمين حاالت معنوی ويژه پيدا می کرد، ولی بدن ايشان به 
خداوند نزديک نمی شد، معراج روحانی آن حضرت در آسمان ها نيز می تواند اين گونه باشد. 

رسول  خارجی  ارتباط  پرتو  در  می تواند  و عروج  دريافت وحی  حالت های  از  بخشی  که  آن  خالصه 
خدا6 با عالم مثال منفصل صورت پذيرد و بخش ديگر از آن، مربوط به عالم ماده و طبيعت است و 

بخش سوم، در رابطه ی با عالم تجرد تام و عقل محض تحقق می پذيرد.2

5. اهداف و ره آورد معراج
خداوند سبحان، اهداف معراج را ارايه  آيات و نشانه های بزرگ خود به رسول گرامی6 خوانده است: 
ِِّه الُْكْبرى .«؛3 چنان که پيامبر پس از اين سفر آسمانی، حقايق و معارف بزرگی را بر  »لََقْد َرأى  مِْن آياِت َرب
زبان جاری کرد؛ حقايقی چون ديدن فرشتگان، پيامبران، حقيقت مرگ، کارگزاران مرگ، حيات، رزق، 

بازديد از بهشت و دوزخ و تناول برخی از ميوه های بهشتی و ... .

گرچه برخی از بندگان صالح پروردگار نيز می توانند به پاره ای از امور ياد شده دست يابند؛ اما معراج 
پيامبر6 با ديدن آن همه عجايب و گشودن آن همه اسرار، تنها در خور شأن نبی خاتم6 است 

که کسی از اولين و آخرين، بدان پايه راه نيافته است.

1 . بحاراألنوار، ج 10، ص 99.
2 . استفاده شده از کتاب وحی و نبوت در قرآن، تفسير موضوعی آيت اهلل جوادی آملی.

3 . نجم، آيه 18.
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ره آورد اين سفر آسمانی، گزارش های ويژه از معارف بزرگی است که مرحوم مجلسی در کتاب شريف 
بحار األنوار با نقل بيش از صدو بيست روايت از اهل بيت: و ديگران آن  ها را جمع آوری کرده است؛ 

روايات ذيل چند مورد از آن هاست:

1ـ پيامبر خدا6 فرمود: »َدَخْلُت الَْجنََّة َفَرأَْيُت فِيَها َقْصراً مِْن يَاُقوٍت أَْحَمَر ُيَرى َداِخُلُه مِْن َخاِرِجِه َو َخاِرُجُه 
َد  َعاَم َو تََهجَّ َياَم َو أَْطَعَم الطَّ مِْن َداِخلِِه مِْن نُوِرهِ، َفُقْلُت: يَا َجْبَرئِيُل لَِمْن َهَذا الَْقْصُر َقاَل لَِمْن أََطاَب الَْكلَم َو أََداَم الصِّ
بِاللَّْيِل َو النَّاُس نَِيامٌ؛1 وارد بهشت شدم، در آن جا کاخی ديدم از ياقوت سرخ که از بس روشن و تابنده بود 
درونش از بيرونش و بيرونش از درون ديده می شد. به جبرئيل گفتم اين کاخ از کيست؟ گفت: برای کسی 
که خوب سخن بگويد و روزه کامل بگيرد و به ديگران غذا دهد و در شب که مردم خوابند عبادت کند.«

َن َجْبَرئِيُل  لُة َفَأذَّ َماِء َفبَلََغ الْبَْيَت الَْمْعُموَر َو َحَضَرِت الصَّ ا ُأْسِرَي بَِرُسوِل اهلل6ِ إِلَى السَّ 2ـ امام باقر7: »لَمَّ
ٍد6؛2 وقتی پيامبر خدا6 به آسمان  َم َرُسوُل اهلل6ِ َو َصفَّ الَْملئَِكُة َو النَّبِيُّوَن َخْلَف ُمَحمَّ َو أََقاَم َفتََقدَّ
برده شد، به بيت المعمور رسيد و وقت نماز شد. جبرئيل اذان و اقامه گفت و پيامبر خدا6 جلو رفت و 

مالئکه و پيامبران پشت سر او صف بستند.«

نَْيا بَْيَن ُرْكبَتَْيِه، َو إَِذا  3ـ رسول خدا6: »... ثُمَّ َمَرْرُت بَِملٍَك مَِن الَْملئَِكِة َجالٍِس َعلَى َمْجلٍِس، َو إَِذا َجِميُع الدُّ
بَِيِدهِ لَْوٌح مِْن نُوٍر، َسْطٌر فِيِه َمْكُتوٌب فِيِه ِكتَاٌب يَْنُظُر فِيِه، ل يَْلتَفُِت يَِمينًا َو ل ِشَمالً ُمْقبِلً َعلَْيِه َكَهْيئَِة الَْحِزيِن، َفُقْلُت: 
َمْن َهَذا يَا َجْبَرئِيُل؟ َفَقاَل: َهَذا َملَُك الَْمْوِت، َدائٌِب فِي َقْبِض األَأْْرَواِح، َفُقْلُت: يَا َجْبَرئِيُل أَْدنِنِي مِْنُه َحتَّى ُأَكلَِّمُه، َفَأْدنَانِي 
لِم، َو  َب بِي َو َحيَّانِي بِالسَّ َِّذي أَْرَسلَُه اهللُ إِلَى الِْعبَاِد، َفَرحَّ ْحَمِة ال ٌد نَبِيُّ الرَّ مِْنُه َفَسلَّْمُت َعلَْيِه، َو َقاَل لَُه َجْبَرئِيُل: َهَذا ُمَحمَّ
ُد َفإِنِّي أََرى الَْخْيَر ُكلَُّه فِي ُأمَّتَِك، َفُقْلُت: الَْحْمُد هلِلِ الَْمنَّاِن ِذي النَِّعِم َعلَى ِعبَاِدهِ، َذلَِك مِْن َفْضِل َربِّي  َقاَل: أَبِْشْر يَا ُمَحمَّ
، َفَقاَل َجْبَرئِيُل: ُهَو أََشدُّ الَْملئَِكِة َعَملً، َفُقْلُت: أَ ُكلُّ َمْن َماَت أَْو ُهَو َميٌِّت فِيَما بَْعُد َهَذا يَْقبُِض ُروَحُه؟  َو َرْحَمتِِه َعلَيَّ
نَْيا ُكلَُّها ِعْنِدي فِيَما  َفَقاَل: نََعْم. ُقْلُت: َو تََراُهْم َحْيُث َكانُوا َو تَْشَهُدُهْم بِنَْفِسَك؟ َفَقاَل: نََعْم. َفَقاَل َملَُك الَْمْوِت: َما الدُّ
ُجِل ُيَقلُِّبُه َكْيف  يََشاُء، َو َما مِْن َداٍر إِل َو أَنَا أَتََصفَُّحُه ُكلَّ يَْوٍم  ْرَهِم فِي َكفِّ الرَّ نَنِي َعلَْيَها إِل َكالدِّ َرَها اهللُ لِي َو َمكَّ َسخَّ
اٍت، َو أَُقوُل إَِذا بََكى أَْهُل الَْميِِّت َعلَى َميِّتِِهْم: ل تَْبُكوا َعلَْيِه َفإِنَّ لِي فِيُكْم َعْوَدًة َو َعْوَدًة َحتَّى ل يَْبَقى مِْنُكْم أََحٌد.  َخْمَس َمرَّ
َفَقاَل َرُسوُل اهلل6ِ: َكَفى بِالَْمْوِت َطامًَّة يَا َجْبَرئِيُل. َفَقاَل َجْبَرئِيُل: إِنَّ َما بَْعَد الَْمْوِت أََطمُّ َو أََطمُّ مَِن الَْمْوِت. َقاَل: ثُمَّ 
يَِّب، َفُقْلُت:  َمَضْيُت َفإَِذا أَنَا بَِقْوٍم بَْيَن أَْيِديِهْم َمَوائُِد مِْن لَْحٍم َطيٍِّب َو لَْحٍم َخبِيٍث، يَْأُكُلوَن اللَّْحَم الَْخبِيَث َو يََدُعوَن الطَّ

1 . بحار األنوار، ج 18، ص 292.
2 . همان، ص 307.
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َِّذيَن يَْأُكُلوَن الَْحَراَم َو يََدُعوَن الَْحلَل َو ُهْم مِْن ُأمَّتَِك يَا ُمَحمَّدُ؛1 پس گذر کردم  َمْن َهُؤلِء يَا َجْبَرئِيُل؟ َفَقاَل: َهُؤلِء ال
به يک فرشته که نشسته بود و گويا همه جهان ميان دو زانويش بود؛ لوحی از نور در دست داشت که 
در آن خطی نوشته شده بود و او بدان نگاه می کرد و به راست و چپ توجه نداشت و رويش به کتاب بود 
و اندوهگين می نمود. به جبرئيل گفتم: اين کيست؟ گفت: اين ملک الموت است. پيوسته در کار گرفتن 
جان هاست. به جبرئيل گفتم: مرا نزديک او ببر تا با او صحبت کنم. مرا نزد او برد، پس به او سالم کردم. 
جبرئيل به او گفت: اين محمد پيامبر رحمت است که خدا او را به سوی بندگان فرستاده. او به من خوشامد 
گفت و به من سالم داد و گفت: بشارت باد بر تو ای محمد که من همه خوبی  را در امت تو می بينم. 
من گفتم: سپاس برای خدای صاحب نعمت و منت بر بندگانش می باشد؛ اين عنايت پروردگار و رحمت 
او بر من است. جبرئيل گفت: او از همه مالئکه پرکارتر است. من سؤال کردم: آيا هر کسی که مرده يا 
بميرد تو جانش را می گيری؟ گفت: بله. گفتم: آيا تو خود در آن لحظه به آن ها می نگری؟ گفت: بله. پس 
ملک الموت گفت: تمام دنيا، آن طور که خدا در تسخير من قرار داده، اندازه يک درهم در کف دست مرد 
است که او را زير و رو می کند و هيچ خانه ای نيست مگر آن که من هر روز پنج مرتبه بازرسی می کنم و 
هنگامی که خانواده ای بر مرده  خود گريه می کند به آن ها می گويم: بر آن مرده گريه نکنيد؛ من آن قدر 
به خانه شما برمی گردم که هيچ يک از شما باقی نمی ماند. رسول خدا6 فرمود: ای جبرئيل مرگ 
برای کوبندگی بس است. جبرئيل گفت: همانا پس از مرگ کوبنده تر و بزرگ تر است. پس گذشتم و به 
گروهی رسيدم که در برابرشان سفره های غذا از گوشت های پاک و گوشت آلوده بود. آنان از گوشت آلوده 
می خوردند و گوشت پاک را رها کرده بودند. به جبرئيل گفتم:  اين ها کيانند؟ جبرئيل گفت: اينان کسانی 

هستند که حالل را رها کرده و حرام خور هستند و اينان از امت تو هستند ای محمد!«

4ـ »... َقاَل: أَمَّ َرُسوُل اهلل6ِ فِي َمْسِجِد بَْيِت الَْمْقِدِس بَِسْبِعيَن نَبِّيًا، َقاَل َو َهبََط َمَع َجْبَرئِيَل7 َملٌَك لَْم يََطِأ 
َلَم َو يَُقوُل: َهِذهِ َمَفاتِيُح َخَزائِِن األَأْْرِض،  ََّك ُيْقِرئَُك السَّ ُد إِنَّ َرب ، َمَعُه َمَفاتِيُح َخَزائِِن األَأْْرِض، َفَقاَل يَا ُمَحمَّ األَأْْرَض َقطُّ
ُد، َفَقاَل: بَْل أَُكوُن نَبِّيًا َعْبداً؛2  َفإِْن ِشْئَت َفُكْن نَبِّيًا َعْبداً، َو إِْن ِشْئَت نَبِّيًا َملِكًا َفَأَشاَر إِلَْيِه َجْبَرئِيُل7 أَْن تََواَضْع يَا ُمَحمَّ
گفت: پيامبر6 در بيت المقدس با هفتاد پيامبر امامت جماعت کرد و با جبرئيل فرشته ای نازل شده 
بود که پا بر زمين نگذاشته بود. همراه او کليد گنج های زمين بود. او به پيامبر گفت: ای محمد، خدايت 
بر تو سالم می رساند و می گويد: اين کليد گنج های زمين است. اگر می خواهی پيامبر بنده باش و اگر 

1 . همان، 322.
2 . همان، ص 334.
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می خواهی پيامبر پادشاه باش. پس جبرئيل به من اشاره کرد که: ای محمد فروتنی کن. پس من گفتم: 
من پيامبر بنده هستم.«

َماِء َعِهَد إِلَيَّ َربِّي فِي َعلِيٍّ ثََلَث َكلَِماٍت  ا ُأْسِرَي بِي إِلَى السَّ اِدِق َعْن آبَائِِه: َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل6ِ: لَمَّ 5ـ »َعِن الصَّ
لِيَن َو يَْعُسوُب الُْمْؤمِنِين ؛1 چون  ُد، َفُقْلُت: لَبَّْيَك َربِّي، َفَقاَل: إِنَّ َعلِّيًا إَِماُم الُْمتَّقِيَن َو َقائُِد الُْغرِّ الُْمَحجَّ َفَقاَل: يَا ُمَحمَّ
مرا به معراج بردند، پروردگارم درباره  علی7 سه کلمه به من سفارش کرد و فرمود: ای محمد! عرض 
کردم: لبيک پروردگارم. فرمود: علی امام پرهيزکاران و پيشوای دست و روسفيدان و سرور مؤمنان است.«

َماِء  ْحَمِن، َقاَل: ُقْلُت أِلَبِي الَْحَسِن ُموَسى بِْن َجْعَفٍر7: أِلَيِّ ِعلٍَّة َعَرَج اهللُ بِنَبِيِِّه إِلَى السَّ 6ـ »َعْن ُيونَُس بِْن َعْبِد الرَّ
َو مِْنَها إِلَى ِسْدَرةِ الُْمْنتََهى َو مِْنَهاإِلَى ُحُجِب النُّوِر َو َخاَطبَُه َو نَاَجاُه ُهنَاَك َو اهللُ َل ُيوَصُف بَِمَكاٍن؟ َفَقاَل7: إِنَّ اهللَ 
ُيْكِرَمُهْم  َو  اَن َسَماَواتِِه  َو ُسكَّ َمَلئَِكتَُه  بِِه  ُيْشِرَف  أَْن  أََراَد  َوَجلَّ  لَِكنَُّه َعزَّ َو  َزَماٌن،  َعلَْيِه  َو َل يَْجِري  بَِمَكاٍن،  َل ُيوَصُف 
َو  ُسْبَحاَن اهللِ  الُْمَشبُِّهوَن،  يَُقولُُه  َما  َعلَى  َذلَِك  لَْيَس  َو  ُهُبوِطِه  بَْعَد  بِِه  ُيْخبُِر  َما  َعَظَمتِِه  َعَجائِِب  ُيِريَُه مِْن  َو  بُِمَشاَهَدتِِه، 
ا يَِصُفون ؛2 يونس بن عبدالرحمن می گويد: به امام موسی بن جعفر7 عرض کردم: چرا خداوند  تَعالى  َعمَّ
پيامبرش را به سوی آسمان باال برد و از آن جا به سوی سدرة المنتهی و از آن جا به سوی حجا ب های 
نور برد و به او خطاب کرد و گفت گو نمود. حال آن که خداوند به مکان وصف نمی شود. حضرت فرمود: 
خدای تبارک و تعالی به مکان وصف نمی شود و زمان بر او جاری نمی گردد، اما خداوند خواست فرشته ها 
و ساکنان آسمان خود را به او تشريف دهد و آنان را با مشاهده حضرت تکريم کند و از عجائب عظمت 
خود به پيامبر نشان دهد تا پس از فرود آمدنش به آن ها خبر دهد و اين امر آن گونه نيست که مشّبهه 

می گويند. خدا پاک و منزه است از آن چه او را توصيف می کنند.«

َماِء بَلََغ بِي َجْبَرئِيُل َمَكانًا لَْم يََطْأُه َجْبَرئِيُل َقطُّ  ا ُأْسِرَي بِي إِلَى السَّ 7ـ امام رضا7: »َقاَل َرُسوُل اهلل6ِ: لَمَّ
؛3 پيامبر6 فرمود: چون به معراج رفتم، جبرئيل مرا  َفَكَشَف لِي َفَأَرانَِي اهللُ َعزَّ َو َجلَّ مِْن نُوِر َعَظَمتِِه َما أََحبَّ
به مکانی برد که خود تا حال آن جا پا نگذاشته بود. پس از آن، پرده برايم برداشته شد و خدای عّزوجّل 

از نور عظمت خود آن قدر که دوست داشت به من نشان داد.«

ةٍ إِلَّ َو َقْد أَْوَصى اهللُ َعزَّ َو َجلَّ  ًة، َما مِْن َمرَّ َماِء مِائًَة َو ِعْشِريَن َمرَّ 6 إِلَى السَّ 8ـ امام صادق7: »ُعِرَج بِالنَّبِيِّ

1 . همان، ص 340.

2 . همان، ص 348.

3 . همان، ص 369.
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ا أَْوَصاُه بِالَْفَرائِض ؛1 پيامبر خدا6 صد و بيست بار به معراج  ِة: أَْكثََر مِمَّ 6 بِالَْوَليَِة لَِعلِيٍّ َو األَأْئِمَّ فِيَها النَّبِيَّ
رفت و هيچ بار به معراج نرفت، مگر خداوند در آن مرتبه به پيامبر خود بيشتر از سفارش به نماز های 

واجب، به واليت علی7 و امامان: را سفارش کرد.«

9ـ رسول خدا6 فرمود: »... َو انْتََهْيُت إِلَى ِسْدَرةِ الُْمْنتََهى َفإَِذا الَْوَرَقُة مِْنَها تُِظلُّ ُأمًَّة مَِن اأْلَُمِم، َفُكْنُت مِْنَها َكَما 
ِِّه( َفُقْلُت: أَنَا ُمِجيبًا َعنِّي َو َعْن ُأمَّتِي  ُسوُل بِما ُأنِْزَل إِلَْيِه مِْن َرب َقاَل اهللُ تََعالَى: )قاَب َقْوَسْيِن أَْو أَْدنى(   َفنَاَدانِي: )آَمَن الرَّ
َّنا  ُق بَْيَن أََحٍد مِْن ُرُسلِِه( َفُقْلُت: )َسِمْعنا َو أََطْعنا ُغْفرانََك َرب )َو الُْمْؤمُِنوَن ُكلٌّ آَمَن بِاهللِ َو َملئَِكتِِه َو ُكُتبِِه َو ُرُسلِِه ل نَُفرِّ
َّنا ل تُؤاِخْذنا  َو إِلَْيَك الَْمِصيُر( َفَقاَل اهللُ: )ل ُيَكلُِّف اهللُ نَْفسًا إِلَّ ُوْسَعها لَها ما َكَسبَْت َو َعلَْيها َما اْكتََسبَْت( َفُقْلُت: )َرب
َِّذيَن مِْن َقْبلِنا( َفَقاَل  َّنا َو ل تَْحِمْل َعلَْينا إِْصراً َكما َحَمْلتَُه َعلَى ال إِْن نَِسينا أَْو أَْخَطْأنا( َفَقاَل اهللُ: َل ُأَؤاِخُذَك. َفُقْلُت: )َرب
ْلنا ما ل طاَقَة لَنا بِِه َو اْعُف َعنَّا َو اْغفِْر لَنا َو اْرَحْمنا أَنَْت َمْولنا َفانُْصْرنا َعلَى الَْقْوِم  َّنا َو ل تَُحمِّ اهللُ: َل أَْحِمُلَك. َفُقْلُت: )َرب
اِدُق7 َما َوَفَد إِلَى اهللِ تََعالَى أََحٌد  الْكافِِريَن( َفَقاَل اهللُ تَبَاَرَك َو تََعالَى: َقْد أَْعَطْيُتَك َذلَِك لََك َو أِلُمَّتَِك. َفَقاَل الصَّ
أَْكَرُم مِْن َرُسوِل اهلل6ِ َحْيُث َسَأَل أِلُمَّتِِه َهِذهِ الِْخَصال ؛2 چون به سدرة المنتهی رسيدم يک برگ ]درختان[ 
آن بر سر يک امت سايه می انداخت و فاصله ام با پروردگار چنان که فرمود:  به اندازه دو سر کمان يا 
نزديک تر بود، پس او مرا خطاب فرمود: که پيامبر خدا به آن چه از جانب پروردگار نازل شده ايمان آورده 
است. من از جانب خود و امتم گفتم: و مؤمنان همگی به خدا و فرشتگان و کتاب ها و فرستادگانش 
ايمان آورده اند و ما ميان هيچ کدام از فرستادگانش فرق نمی گذاريم و گفتم: شنيديم و گردن نهاديم، 
پرورگارا آمرزش تو را ]خواستاريم[ و فرجام به سوی توست. خداوند فرمود: خداوند هيچ کس را جز به 
قدر توانايی اش تکليف نمی کند، آن چه ]از خوبی[ به دست  آورده به سود او و آن چه ]از بدی[ به دست 
آورده به زيان اوست. پس من گفتم: پروردگارا اگر فراموش کرديم يا به خطا رفتيم بر ما مگير، پس خدای 
تعالی فرمود: نمی گيرم. پس من گفتم: پروردگارا هيچ بار گرانی بر ما نگذار چنان که بر دوش کسانی که 
پيش از ما بودند گذاشتی. خداوند فرمود: نمی گذارم. پس من گفتم: آن چه را تاب آن نداريم بر ما تحميل 
نکن و از ما درگذر و ما را ببخش و بر ما رحمت آور، سرور ما تويی؛ پس ما را بر گروه کافران پيروز کن. 
خداوند فرمود: آن را به تو و امت تو دادم. امام صادق7 فرمود: کسی بر خدای تعالی گرامی تر از پيامبر 

خدا6 وارد نشد، از آن جا که اين امور را برای امت خود درخواست کرد.«

1 . همان، ص 387.

2 . همان، ص 328.
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جنگ بدر شکوهمندترين و در عين حال دشوارترين نبرد پيامبر خدا6 است. هدف ابتدايی حرکت 
يعنی دستيابی به کاروان تجاری قريش، ساز و برگ مسلمانان، چگونگی ترکيب نيروها و نبرد غير منتظره 
و نابرابر، همه نشان دهنده اهميت اين نبرد و نقش سرنوشت ساز آن بود. از اين رو »بدريان« هميشه در 
تاريخ جايگاه ويژه ای داشته اند و در تاريخ اسالم، به ويژه پس از پيامبر، حضور بدريان در همه جا اهميتی 

خاص داشت.

اين نبرد در روز هفدهم ماه رمضان سال دوم هجری در منطقه بدر ـ در فاصله حدود صدو پنجاه 
کيلومتری مدينه ـ واقع شد.

1. زمينه جنگ بدر
کاروانی تجاری از قريش با سرمايه بسيار بزرگی که  همه ی زن و مرد قريش در آن سهيم بودند، عازم 
شام ـ منطقه غزه ـ شده بود. واقدی می گويد: اين کاروان دارای هزار شتر بود و دارايی فراوانی حمل 
می کرد. هيچ قريشی در مکه باقی نمانده بود، مگر اين که يک مثقال يا بيشتر از طالی خود را برای 

تجارت به کاروان سپرده بود و گفته می شد مال التجاره  آن پنجاه هزار دينار طال بود.

ابوسفيان در اين کاروان بود. او همراه سی يا چهل نفر از قريش، اين کاروان را به شام برده و از آن 
جا دوباره به مکه برمی گشت.

هنگام رفتن کاروان، رسول خدا6 اخبار آن را داشت و در بازگشت مترصد بود تا در سر راه آن قرار 
گيرد. از اين رو کسانی را مأمور جمع آوری اخبار پيرامون مسير کاروان کرد و زمانی که خبر نزديک شدن 
آنان را شنيد، اعالم حرکت کرد. رسول خدا6 همراه سيصد و سيزده نفر از يارانش از مدينه خارج شد. 

در تفسير قمی اين تعداد را سيصد و چهارده نفر ذکر کرده است که هشتادو سه نفر از مهاجرين، و 
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شصت و يک نفر از أوس، و صد و هفتاد نفر از خزرج بودند. در حدود تاريخ حرکت نيز می نويسد: حضرت 
چند شب پس از شروع ماه رمضان حرکت کرد.

واقدی می گويد: رسول خدا6 با يارانش در روز يکشنبه دوازدهم ماه رمضان از مدينه حرکت کرد و 
تا به »بيوت الُسقيا« که وصل به مدينه بود، رسيد از لشکر خود سان ديد و در آن جا مسجدی بنا شد که 
مسجد »سقيا« نام گرفت که امروز در دو کيلومتری مسجد شريف نبوی قرار دارد. آن گاه حضرت6 
هشت نفر از افراد را کم سن و سال تشخيص داد و آن ها را باز گردانيد و به آن ها دستور داد وظيفه آب 
رسانی را به عهده بگيرند. سپس قيس بن عمرو بن زيد بن عوف از انصار را به فرماندهی پياده نظام 

گمارد و به او دستور داد حرکت کند و در »بئر ابی عتبه« توقف کند.1

از آن سو ابوسفيان همراه کاروان پيش آمد تا به نزديکی چاه های بدر رسيد. در آن جا خودش پيشاپيش 
کاروان حرکت کرد تا اين که با مردی از ُجهنيه به نام »َکَشد« روبرو شد. ابوسفيان به او گفت: ای کشد، 
آيا اطالعی از محمد و اصحابش داری؟ گفت: نه. گفت: قسم به الت و عزی اگر چيزی بدانی و آن را از 
ما مخفی بداری، تا ابد قريش با تو دشمن خواهد بود، زيرا هيچ قريشی نيست مگر اين که در اين کاروان 

سرمايه دارد؛ پس اگر چيزی می دانی کتمان نکن. 

کشد گفت: به خدا قسم، اطالعی در مورد محمد ندارم و اصاًل محمد و اصحابش چه کار با تجار دارند؟ 
اما امروز دو مرد را ديدم که به اين جا آمدند و شترهايشان را خوابانيدند و از آن آب استفاده کردند و سپس 
برگشتند و نمی دانم آن ها چه کسانی بودند. ابوسفيان به جايگاه خوابيدن شترها رفت و سرگين شترها 
را در دستانش له کرد و ديد که آثار هسته ی خرما در آن وجود دارد. پس گفت: اين نشانه ی علوفه های 

يثرب است و اين ها جاسوسان محمد هستند.2

نام  به  به کاروان احساس کرد، سخت ترسيد و شخصی  را  ابوسفيان خطر تعرض مسلمانان  وقتی 
»َضمَضم غفاری« را در برابر ده دينار اجير کرد و ماده شتر چابکی را در اختيار او گذاشت و گفت: به سوی 
قريش برو و به آن ها خبر بده که محمد و جمعی از اهل يثرب خارج شده اند تا متعرض کاروان شوند، و 
شما هر چه زودتر کاروان را دريابيد و به او سفارش کرد که بينی شتر را پاره کند و گوش هايش را ببرد 
تا هنگام ورود به مکه خون از آن جاری باشد و لباسش را از پشت و جلو پاره کند تا نيمه عريان باشد و 
پس از ورود به مکه برعکس بنشيند و صورت را به طرف عقب شتر برگرداند و با صدای بلند فرياد بزند: 

1 . تاريخ تحقيقی اسالم، ج 2، ص 259.
2 . همان، ص 264.



141 � ��� 
�

��� �� ��� � ��
�
�

ای آل غالب، طبل جنگ را بزنيد؛ کاروان را دريابيد، کاروان را دريابيد، محمد و ياران يثربی خارج شده اند 
تا متعرض کاروان شوند، هر چه زودتر کاروان را دريابيد.

پس ضمضم به سوی مکه حرکت کرد و تا آن جا رسيد فرياد زد: ای آل غالب، ای آل غالب طبل جنگ 
را بزنيد. مردم مکه به سرعت همديگر را با خبر کردند و آماده ی خروج شدند.1

ابوسفيان نيز با احساس جدی بودن حمله به کاروان، به سرعت برگشت و مسير را عوض کرد و کاروان 
را به سوی ساحل دريا حرکت کرد و از جاده اصلی منحرف شد و به سرعت خود افزود.

در اين حال جبرئيل بر رسول خدا6 نازل شد و به او خبر داد که کاروان فرار کرده است و قريشيان 
پيش آمده اند تا کاروان را ياری کنند و به پيامبر خدا6 دستور جنگ و وعده ی پيروزی داد.

2. مقدمات جنگ بدر
پيش از آمدن ضمضم غفاری از طرف ابوسفيان به مکه، »عاتکه« فرزند عبدالمطلب خوابی ديد؛ او 
گفت: در خواب مردی را ديدم که به مکه آمد و گفت: تا سه روز ديگر شما به کشتارگاه خود می رويد. آن 
مرد اين مطلب را سه بار در مکه، بر کعبه و بر کوه ابوقبيس فرياد زد و بعد سنگی به پايين انداخت که هر 
ذره ی آن داخل يکی از خانه های قريش ـ جز بنی هاشم و بنی زهره ـ شد. ابوجهل از شنيدن اين خواب 

برآشفت و گفت:  نبوت در مردان بنی هاشم کم بود، زنان شان نيز ادعای آن را دارند!

فريادهای ضمضم غفاری برای درخواست کمک، در سومين روز خواب عاتکه، در مکه طنين انداز شد. 
در اين لحظه موج ترس، همراه با اختالف ميان قريش پديد آمد. حتی قرعه کشی ها از نوع جاهلی )أزالم( 
در کنار بت ها حکايت از کراهت رفتن به اين سفر را داشت؛ اما ابوجهل بر مخالفت ها فائق شد و اهل 
مکه برای دفاع از اموال خود چاره ای جز رفتن نداشت. بايد توجه داشت که عالوه بر مسأله ی مالی، حمله 
مسلمانان به کاروان و تصاحب آن، جنبه ی حيثيتی نيز برای قريش داشت، زيرا چنين برداشت می شد که 
محمد همراه با عده ای جوان صائبی شده ـ اصطالحی که مشرکان برای مسلمانان به کار می بردند ـ بر 
قريش غلبه کرده است. به ويژه که چندی قبل، در جريان »نَخله« نيز اموالی از قريش به دست حضرت 

افتاده بود و اين بار قريش نمی خواست اتفاقی نظير آن بيفتد.

1 . همان، ص 260.



� ��� 
�

��� �� ��� � ��
�
� 142

به هر روی قريش به سرعت آماده شد. افراد زيادی از سران قريش، اموال فراوانی را تقديم کرده و 
سپاهی را سامان دادند. اهل مکه برای دفاع از اموال خود ناچار به رفتن بودند، و هر کس خود نمی رفت 
ديگری را جای خود و با مخارجش می فرستاد. ابولهب که گفته شده ترس خواب عاتکه را داشت، به 

زحمت راضی شد کسی را جای خود روانه کند و اين در عوض بدهی آن شخص به ابولهب بود.

در نهايت سپاه قريش با قريب نهصد و پنجاه جنگجو، با همه ی امکانات، کف زنان و شادی کنان به راه 
افتاد. در راه کنيزان به آوازخوانی پرداختند. آنان گروهی از حبشی ها را همراه خود آورده بودند تا با زدن 

حربه ها، سپاه را تحريک کنند.

ابوجهل به پيروزی اطمينان داشت؛ او می گفت: آيا محمد گمان می کند که همانند آن چه در »نخله« 
از کاروان ما برده است، اين بار نيز خواهد برد؟!1

از آن سوی، رسول خدا6 در محله ی »ُسقيا« برای نظم سپاه خود توقف کرد. در اين جنگ عده ای 
از مسلمانان پيامبر خدا6 را همراهی نکردند.

واقدی می گويد: عده ی زيادی از اصحاب از آمدن خودداری کردند. گرچه کسانی که نيامدند، سرزنش 
نشدند، زيرا رسول خدا6 به قصد کاروان می رفت، نه برای جنگ با قريش؛ اما به هر حال آن چنان 
که از قرآن بدست می آيد برخی به داليل ديگری حاضر به همراهی نشدند و بعضی از آنان که حاضر 

بودند نيز از آمدن خود ناخشنود بودند:

َّما  »َكما أَْخَرَجَك َربَُّك مِْن بَْيتَِك بِالَْحقِّ َو إِنَّ َفريقًا مَِن الُْمْؤمِنيَن لَكاِرُهوَن * ُيجاِدلُونََك فِي الَْحقِّ بَْعَد ما تَبَيََّن َكَأن
ُيساُقوَن إِلَى الَْمْوِت َو ُهْم يَْنُظُرون ؛2 همان گونه که پروردگارت تو را از خانه ات به حّق بيرون آورد و حال 
آنکه دسته ای از مؤمنان سخت کراهت داشتند. و با تو در مورد حّق، بعد از روشن شدنش مجادله کردند، 

گويی که آنان را به سوی مرگ می رانند و ايشان نظاره می کنند.«

سپاه مسلمانان با کمترين امکانات به راه افتاد. طوری که در تمام سپاه تنها دو اسب بود که يکی 
در اختيار مقداد و ديگری از آن زبير بن عوام بود. بقيه هفتاد شتر داشتند که به ترتيب بر آن ها سوار 
می شدند و رسول خدا6 و علی بن ابی طالب7 و مرثد بن ابی مرثد غنوی به ترتيب بر شتر مرثد 

سوار می شدند.

1 . سيره ی رسول خدا، ص 472.
2 . انفال، آيات 5 ـ 6.
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وقتی پيامبر6 با ياران از مدينه خارج شدند، روز دوازدهم ماه رمضان بود و حضرت به اصحابش 
دستور داد با آب چاه افطار کنند و خود نيز از آن آب نوشيد؛ اما گويا بعضی روزه خود را نشکستند، لذا 
منادی از طرف حضرت صدا زد: ای جماعت سرپيچی کننده از دستور من، من روزه ام را افطار کردم، 

شما هم افطار کنيد.1

3. مشورت پيامبر6 با ياران، قبل از جنگ بدر
در حال حرکت سپاه اسالم به سوی بدر، خبر رسيد که سپاه قريش عازم آن منطقه است؛ با شنيدن اين 
خبر، اوضاع به کلی دگرگون شد. سپاه مسلمانان خود را برای حمله به کاروان آماده کرده بود، اما اکنون 

آيا می توانست در برابر يک لشکر مسلح با بيش از سه برابر نيرو بايستد؟ 

رسول خدا6 در »ماء الصفراء« فرود آمد و در آن جا به اصحاب خود گفت: کاروان تجاری فرار 
کرده است و گروهی از قريش برای حمايت از کاروان به سوی ما می آيند و خداوند به من دستور جنگ 

با آنان داده است.

رسول خدا6 مصمم بود تا از همراهان بپرسد که آيا حاضرند در اين شرايط در برابر قريش بايستند 
يا نه؟

واقدی می گويد: ابوبکر برخاست و سخن گفت و نيکو گفت. )و نقل نکرده که او چه گفت(

آن گاه عمر برخاست و گفت: ای رسول خدا! اين قريش است. از آن روزگاری که عزيز شده، ذليل 
نگشته؛ همان گونه که از زمانی که کافر شده است ايمان نياورده؛ به خدا  عزتش را از دست نمی دهد و 

با شدت با تو خواهد جنگيد و تو بايد خود را در برابر آنان آماده سازی!

پس از اين سخنان که از آن بوی ترس می آيد، مقداد برخاست و گفت: ای رسول خدا! ما به تو ايمان 
آورده و تو را تصديق کرديم و شهادت داديم که آن چه از سوی خدا برای ما آورده ای، حق است. اگر 
بفرمايی بر روی خار بغلطيم و بر آتش افروخته وارد شويم، چنين خواهيم کرد و آن چه که بنی اسرائيل به 
موسی گفتند که: تو و خدايت برويد بجنگيد ما همين جا نشسته ايم! ما چنين نمی گوييم، بلکه می گوييم: 

تو و خدايت برويد، جنگ کنيد، ما نيز همراه شما هستيم.

رسول خدا6 باز روی به مردم کرد و فرمود: »أ شيروا َعلَيَّ أيَُّها الّناس ؛ نظر مشورتی خود را به من بگوييد«.

1 . تاريخ تحقيقی اسالم، ج 2، ص 262.
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در اصل خطاب رسول خدا6 به انصار بود، زيرا بر اساس تعهدات مربوط به بيعت عقبه ی دوم، 
آنان عهد کرده بودند که پيامبر را در خانه ی خويش ياری رسانند و حال می خواست بداند آنان در بيرون 
از مدينه نيز او را ياری می کنند يا نه؟ خصوصًا با توجه به اين که رسول خدا6 پيش از اين احدی از 

انصار را در جنگ ها استفاده نکرده بود. 

سعد بن معاذ که متوجه منظور پيامبر6 شد، ايستاد و گفت:  گويا مقصودت ما هستيم! من از سوی 
انصار پاسخ می دهم؛ تو به دستور خداوند از خانه ات بيرون آمدی، ما به تو ايمان آورده و تصديقت کرده ايم 
و شهادت به درستی آيات قرآن داده ايم، با تو پيمان بسته ايم که اطاعت و فرمان برداری تو را بکنيم، ای 

رسول خدا! حرکت کن، اگر از دريا بگذری و در آن فرو روی، ما همراه تو خواهيم بود.

سپس سعد حمايت مالی و جانی کامل انصار را يادآور شد و گفت:  ديگرانی که در مدينه مانده اند، تصور 
نمی کردند جنگی درگيرد و گرنه حتماً در آن شرکت می کردند.

پس از سخنان سعد، رسول خدا6 اعالم حرکت کرد و فرمود: خداوند وعده نصرت بر يکی از دو 
گروه ـ  کاروان و يا سپاه ـ را به وی داده است و خبر داد که گويا من محل کشته شدن فالنی را در فالن 
جا و محل کشته شدن ابوجهل و ُعتبه بن ربيعه و َشيبة بن ربيعه و بُنيه و ُمنّبه، پسران حجاج، را می بينم.1 

پس از اين سخنان و مشورت با ياران، رسول خدا6 از آن منطقه حرکت کرد و شب جمعه،  هفدهم 
رمضان، به منطقه ی بدر رسيد. 

اين دو آيه نيز در اين باره نازل شد:

ْوَكِة تَُكوُن لَُكْم َو ُيريُد اهللُ أَْن ُيِحقَّ الَْحقَّ  وَن أَنَّ َغْيَر ذاِت الشَّ َّها لَُكْم َو تََودُّ ائَِفتَْيِن أَن »َو إِْذ يَِعُدُكُم اهللُ إِْحَدى الطَّ
بَِكلِماتِِه َو يَْقَطَع دابَِر الْكافِريَن * لُِيِحقَّ الَْحقَّ َو ُيْبِطَل الْباِطَل َو لَْو َكِرَه الُْمْجِرُمون ؛2 و ]ياد آوريد[ زمانی که خداوند 
به شما وعده داده بود که يکی از دو طايفه ]کاروان تجارتی قريش، يا لشکر مشرکان [ نصيب شماست، 
و شما دوست داشتيد که گروه غير مسلح نصيب شما باشد، ولی  خداوند می خواست که با کلمات خود 
حق را احقاق کند و ريشه ی کافران را قطع نمايد، تا حّق را احقاق کند و باطل را محو گرداند، هر چند 

مجرمان کراهت داشتند.«

در پی رهايی کاروان تجاری قريش از تهديد مسلمانان، ابوسفيان کسی را سراغ سپاه قريش فرستاد تا به 

1 . تاريخ حقيقی اسالم، ج 2، ص 265؛ تاريخ سياسی اسالم، سيره ی رسول خدا، ص 477.
2 . انفال، آيات 7 و 8.



145 � ��� 
�

��� �� ��� � ��
�
�

آنان پيغام دهد که کاروان نجات يافته و آنان خود را در معرض کشته شدن به دست اهل يثرب قرار ندهند.

ابوجهل حاضر به بازگشت نشد و گويا با اصرار او همه چيز برای وقوع يک جنگ تمام عيار ميان مردم 
مکه و مسلمانان مدينه، آماده می شد. 

ابوجهل که رسول خدا6 او را »فرعون امت« لقب داده بود، اصرار داشت سپاه را تا بدر ببرد، زيرا 
اين منطقه به عنوان موسمی از موسم های دوران جاهلی بود که عرب ها در آن گرد آمده و بازاری نيز 
در آن برقرار بود. او گفت: در بدر توقف کرده، شتران را ذبح کرده و ديگران را طعام می دهيم و شراب 

می نوشيم؛ پس از آن است که همه ی عرب  به ما حسادت خواهند کرد. 

با وجود اصرار ابوجهل، برخی برگشتند. طايفه بنی زهره ـ که گفته شده نزديک يک صد نفر بودند ـ با 
آوردن بهانه برگشتند. آنان گفتند که: برای دفاع از کاروان آمده اند و حاضر نيستند در کشتن فرزند خواهر 

خود )مادر پيامبر6 از اين طايفه بود( شرکت کنند، هر چند او پيامبر نباشد.

گفته شده که طايفه »بنی عدی« نيز راه خويش را جدا کرده، به سمت ساحل دريا رفتند و در »ظهران« 
به ابوسفيان برخوردند. آنان گفتند که به خاطر دستور ابوسفيان بازگشته اند.

4. رويارويی دو سپاه در بدر
وقتی پيامبر خدا6 به منطقه بدر رسيدند، توقف کردند. ُحباب بن منذر از رسول خدا6 پرسيد: آيا 
به دستور خدا در اين جا منزل کرده ايد، يا توقف در اين جا بر اساس »تدبير و سياست در جنگ« است؟

حضرت فرمود: نظر او از توقف در اين جا تدبير و سياست در جنگ است. آن گاه ُحباب گفت: بنابراين 
بهتر است نزديک چاهی که آب گوارايی دارد، توقف کنند و حوضچه  ای برپا کنند تا در حال جنگ بهتر 

بتوانند با ظرف های خود از آب استفاده کنند.

نظر حباب پذيرفته شد و در نزديکی چاه توقف کردند.

اين در حالی بود که ميان دو سپاه يک تپه شنی فاصله بود و از حضور يکديگر در يک منطقه بی خبر بودند.

امام علی7 می گويد: آن شب همه در خواب بودند، جز رسول خدا6 که تا صبح زير درختی به 
نماز مشغول بود.1

1 . تاريخ سياسی اسالم، سيره ی رسول خدا، ص 478.
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خداوند تصريح کرده است که آن شب خواب راحتی چشمان مسلمانان را فرا گرفت و تا صبح خوابيدند.

ْيطاِن َو لَِيْربَِط  َرُكْم بِِه َو ُيْذِهَب َعْنُكْم ِرْجَز الشَّ ماِء ماًء لُِيَطهِّ ُل َعلَْيُكْم مَِن السَّ يُكُم النُّعاَس أََمنًَة مِْنُه َو ُينَزِّ »إِْذ ُيَغشِّ
َعلى  ُقُلوبُِكْم َو ُيثَبَِّت بِِه األَأْْقدام ؛1 ياد آوريد زمانی که خداوند شما را برای ايمنی از سوی خود در خواب سبک 
فرو برد و از آسمان آبی بر شما فرود آورد تا شما را با آن پاک گرداند و پليدی شيطان را از شما بزدايد و 

تا بر دل هايتان پيوند نهد و بدان قدم هايتان را استوار سازد.«

صبح زود، رسول خدا6 صفوف سپاه خود را منظم کرد تا آن که سپاه قريش ظاهر شد. وقتی قريش 
آماده جنگ می شدند، رسول خدا6 فرمود: خدايا! اين قبيله ی قريش است که با ناز و فخر آمده و با تو 
دشمنی می کند و پيامبرت را دروغ گو می شمارد. خدايا! خواستار نصرتی هستم که تو وعده  داده ای، خدايا! 

در همين صبح امروز نابودشان ساز. 2

در اعالم الوری آمده است: پرچم رسول اهلل6 در آن روز سفيد رنگ و در دست مصعب بن عمير 
بود و َعلم آن حضرت در دست علی7 بود. طبرسی در مجمع البيان دارد: َعلم انصار در آن روز در دست 

سعد بن ُعبادة يا سعد بن معاذ بود.3

در جريان منظم کردن صفوف، رسول خدا6 با تيری که در دست داشت، صف های مسلمانان را 
منظم می کرد و در همين حال از جلوی »َسّواد بن َغزّية« که از هم پيمانان بنی نجار بود و جلوتر از صف 
ايستاده بود، رد شد و با تير بر شکم او زد و فرمود: درست بايست ای سواد. او گفت: ای رسول خدا6 

دردم آمد و همانا خداوند تو را برای حق و عدل فرستاده است؛ پس مرا راضی کن!

رسول خدا6 پيراهن خود را باال زد و فرمود: قصاص کن.

سواد رسول خدا6 را در بغل گرفت و شکم حضرت را بوسيد.

حضرت فرمود: چرا چنين کردی؟ سواد گفت: مالحظه می کنيد که ميدان جنگ است و من می خواستم 
که برای آخرين بار بدن شما را لمس کنم. رسول خدا6 برای او دعا کرد. 

اين نکته قابل توجه است که اين قضيه در جنگ بدر اتفاق افتاد و چنان که بعضی گمان کرده اند، اين 

1 . انفال، آيه 11.
2 . تاريخ پيامبر اسالم، ص 209.

3 . تاريخ تحقيقی اسالم، ج 2، ص 268.
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اتفاق کمی قبل از وفات رسول خدا6 نبوده است.1

شروع  و  بگيريد(  ناديده  را  )دشمن  ببنديد  را  چشمان تان  فرمود:  خود  اصحاب  به  خدا6  پيامبر 
کننده ی جنگ نباشيد و با هيچ کس صحبت نکنيد.

آيا نيروهای  ابوجهل گفت:  اندک لشکر اسالم را ديد، عتبه بن ربيعه به  وقتی لشکر قريش، تعداد 
پشتيبان يا کمين کرده هم دارند؟

آنان عمربن وهب را فرستادند تا موضوع را بررسی کند. او سوارکار شجاعی بود و با جوالن دادن در 
اطراف لشکر پيامبر6 به سوی قريش برگشت و گفت: هيچ نيروی کمکی يا کمين کرده ندارند؛ اما 
گويی شترهای يثرب مرگ را به اين جا حمل کرده اند. آن ها را می بينی که گويی الل هستند و همانند 
افعی ها زبان ها را در دهان تکان می دهند. هيچ پناه گاهی به جز شمشيرهايشان ندارند و گمان نمی کنم 
که چيزی جز کشته شدن بتواند آن ها را برگرداند! و کشته نمی شوند، مگر اين که به اندازه خود از شما 

بکشند؛ پس در کارتان تجديد نظر کنيد.

ابوجهل به او گفت: دروغ گفتی و ترسيدی و از وقتی که چشم هايت به شمشيرهای اهل يثرب افتاده 
است، ترس تو را فرا گرفته است.

رسول خدا6 پيکی نزد قريش فرستاد که به آن ها بگويد: ای جماعت قريش! هيچ قومی از عرب 
نزد من بدتر از کسانی نيستند که جنگ را آغاز کنند؛ يعنی من خوش ندارم جنگ با شما را شروع کنم؛ 
پس مرا با عرب ها واگذاريد. اگر من راستگو باشم که باعث روشنی چشم شما هستم و اگر دروغگو باشم، 

گرگ های عرب ما را کفايت خواهند کرد؛ پس برگرديد.

عتبه گفت: به خدا قسم هيچ قومی رستگار نخواهند شد که اين درخواست را رد کنند. سپس جلوی 
آن ها رفت و گفت: 

ای جماعت قريش! همين يک روز حرف مرا بشنويد و ديگر تا ابد اعتنايی به حرف های من نکنيد. 
به مکه برگرديد و در کمال آسايش به نوشيدن شراب و در برگرفتن سياه چشمان بپردازيد. همانا محمد 

دارای حسب و نَسب و عموزاده  شماست؛ پس برگرديد و با من مخالفت نکنيد.

حتی او حاضر شد خون بهای فرد کشته شده در واقعه نخله را، همراه بهای کاالهای به دست مسلمانان 
افتاده آن جريان را بپردازد. 

1 . تاريخ تحقيقی اسالم، ج 2، ص 268؛ تاريخ پيامبر اسالم، ص 209؛ تاريخ سياسی اسالم، سيره رسول خدا، ص 480.
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ابوجهل از سخنان او خشمگين شد و گفت:  عتبه بسيار بليغ است و اگر قريش با سخنان او به مکه 
برگردند، برای هميشه بزرگ آنان خواهد بود.

سپس گفت: ای عتبه، نگاهت به شمشيرهای بنی عبدالمطلب افتاده و ترس تو را فراگرفته است برای 
همين به مردم دستور می دهی برگردند. در حالی که پيروزی خود را با چشمانمان می بينيم. عتبه از شترش 
پايين آمد و به ابوجهل که سوار بر اسب بود، حمله کرد و پای اسبش را پی کرد و موی سرش را گرفت 
و گفت: آيا من ترسو هستم؟! به زودی قريش خواهند فهميد که کدام يک از ما ترسوتر و شايسته ی 

سرزنش هستيم؟ کدام يک خويشان خود را به تباهی می کشند؟

مردم دور آن ها جمع شدند و ابوجهل را از دست عتبه نجات دادند. سپس عتبه با برادرش شيبه و 
پسرش وليد آماده جنگ شدند. قبل از شروع جنگ گروهی از مشرکان به سراغ حوضچه ی آب آمدند،  

عده ای از مسلمانان قصد دور کردن آنان را داشتند، اما رسول خدا6 اجازه داد تا آب بنوشند.

با اصرار و آتش افروزی ابوجهل  اما  به هر حال قريش در مجموع تمايل چندانی به جنگ نداشت، 
آغازگر جنگ شد.

5. آغاز درگيری و جنگ بدر
قريش از جنگ دست برنداشت و لشکر او جلو آمد و عتبه بن ربيعه که گرفتار نيش های تند قريش 
و ابو جهل شده بود، همراه با برادرش شيبه و فرزندش وليد به ميدان آمد و براساس سّنت عربی با مبارز 

طلبيدن فردی، جنگ را آغاز کرد.

در برابر آنان ابتدا سه نفر از انصار قرار گرفتند، اما رسول خدا6 که گويا نمی خواست در اولين برخورد 
مشرکان با مسلمانان، انصار طرف ماجرا قرار بگيرند، حمزه، علی7 و عبيدة  بن حارث را به ميدان فرستاد.

حمزه و علی7، عتبه و وليد را کشتند و شيبه ضربتی بر پای عبيده زد و آن را قطع کرد، ولی حمزه 
و علی به ياری او شتافتند و شيبه را کشتند.

آن دو عبيده را نزد رسول خدا6 آوردند و وقتی نگاه حضرت به او افتاد، اشک هايش جاری شد؛ در 
اين حال عبيده گفت: پدر و مادرم به فدايت آيا من شهيد نيستم؟

رسول خدا6 فرمود: چرا تو اولين شهيد از اهل بيت من هستی.
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اين رخداد برای قريش سنگين بود، اما ابوجهل گفت: نبايد از کشته شدن آن ها هراسی داشته باشيم. 
آنان در جنگ عجله کردند؛ سپس برای روحيه دادن به قريش شعار داد: إنَّ لنا الُعّزی و ال ُعّزی لکم. 

مسلمانان نيز در جواب گفتند: اهلل موالنا و ال َمولی لکم .

در اين حال، ابوجهل به قريش گفت: ای قريشيان؛ اهل يثرب را بکشيد و پاره پاره کنيد، اما قريشی ها 
را اسير کنيد تا آن ها را به مکه ببريم و همه را متوجه کنيم که آن ها در گمراهی بوده اند!

رسول خدا6 نيز نگاهی به اصحابش کرد و گفت: نگاه هايتان را به زير بيندازيد و دندان هايتان را 
به هم بفشاريد و شمشير نکشيد تا به شما اجازه بدهم.

سپس کف دست هايش را به سوی آسمان بلند کرد و فرمود: پروردگارا! اگر اين جماعت به هالکت 
برسند، ديگر عبادت نخواهی شد و اگر بخواهی که عبادت بشوی، عبادت نمی شوی؛ سپس در حالتی 
شبيه به بيهوشی فرو رفت و پس از مدتی از آن حالت در آمد، و در حالی که عرق از سر و صورتش 

می ريخت به يارانش گفت: جبرئيل به همراه هزار فرشته به کمک شما آمده است.

خداوند در قرآن می فرمايد:

ُكْم بَِألٍْف مَِن الَْملئَِكِة ُمْرِدفيَن * َو ما َجَعلَُه اهللُ إِلَّ بُْشرى  َو لِتَْطَمئِنَّ بِِه  َُّكْم َفاْستَجاَب لَُكْم أَنِّي ُمِمدُّ »إِْذ تَْستَغيُثوَن َرب
ُقُلوبُُكْم َو َما النَّْصُر إِلَّ مِْن ِعْنِد اهللِ إِنَّ اهللَ َعزيٌز َحكيم ؛1  ]به ياد آوريد[ زمانی که پروردگار خود را به فرياد طلب 
کرديد، پس دعای شما را اجابت کرد که: »من شما را با هزار فرشته ی پياپی، ياری خواهم کرد.« خدا اين 
وعده را جز نويد برای شما قرار نداد، تا آن که دل های شما بدان اطمينان يابد؛ و پيروزی جز از نزد خدا 

نيست، که خدا شکست ناپذير و حکيم است .«

رسول خدا6 مشتی سنگ ريزه برداشت و بر چهره ی کفار قريش پاشيد و فرمود: زشت باد چهره تان! 
پس خداوند بادی فرستاد که به صورتشان می وزيد و اين يکی از علت های شکست آنان بود.

جنگ عمومی آغاز شد و سپاهيان از دو سوی با يکديگر گالويز شدند. کسان خاصی از مسلمانان در پی 
کشتن مشرکان شناخته شده ای بودند. اين بدان دليل بود که افراد مزبور از چهره های برجسته ی قريش 
و در آزار مسلمانان نقش فعالی داشتند. در ميان مسلمانان چند نفر قدرت بااليی داشتند که از جمله آن ها 

حمزة بن عبدالمطلب و علی بن ابی طالب از مهاجران و ابودجانه از انصار بود.

1 . انفال،  آيات 10 ـ 9.
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بنابر نقل بالذری، تعداد نوزده نفر از قريش تنها به دست حضرت امير7 کشته شدند.1

رسول خدا6 خود نيز شرکت فعالی در جنگ بدر داشت. از امام علی7 نقل شده: در روز بدر و 
آن گاه که کارزار سخت می شد، ما به رسول خدا6 پناه می آوريم و آن حضرت سخت در کارزار شرکت 

داشته و کسی نزديک تر از وی به مشرکان نبود.2

رسول خدا6 پيش از جنگ از مسلمانان خواست تا از کشتن افرادی که در مکه به او کمک کرده 
بودند يا به زور به بدر آمده بودند، صرف نظر کنند؛ بنی هاشم در شمار اين افراد بودند.

يکی از آنان ابوالبختری بود که زمانی مانع آزار رسول خدا6 در مکه شده بود، اما گويا قاتل او را 
شناخته و به قتل رساند. همچنين پيامبر از قتل حارث بن عمر بن نوفل که به زور به جنگ آمده بود، 

نهی کرده بود، ولی او نيز کشته شد.

رسول خدا6 در انتظار خبر کشته شدن ابوجهل بود. زمانی که خبر هالکت او را آوردند، حضرت 
فرمود: اين خبر از داشتن شتران سرخ موی برای او بهتر است.

کشته شدن ابوجهل که پيامبر خدا6 او را »فرعون امت« و »رئيس امامان کفر« ناميده بود، آن 
مقدار اهميت داشت که رسول خدا گفت: خدايا وعده ی خود را محقق ساختی.

آنان در  از  با هفتاد کشته و همين تعداد اسير، شکست خورده و متفرق گرديد. برخی  سپاه قريش 
بيابان های اطراف پراکنده شدند که شماری از آنان با تعقيب مسلمانان به اسارت درآمدند. به اين ترتيب 
يکی از تاريخی ترين روزهای صدر اسالم با پيروزی شگفت آور و تعيين کننده ی مسلمانان خاتمه يافت. 

اين در حالی بود که از مسلمانان فقط چهارده تن به شهادت رسيدند.

6. غنائم جنگ بدر
غنيمت های جنگ بدر بيش از يکصد و پنجاه شتر، ده اسب، و مقداری چرم و پارچه و ابزار آالت جنگی 
بود. افراد عالوه بر آن چه از وسايل شخصی افراد کشته شده به دست خود، برمی داشتند، سهمی نيز در 
تقسيم کلی غنايم گرفتند. از آيات قرآن و اخبار تاريخی بدست می آيد که در ميان مسلمانان در تقسيم 
غنايم اختالفاتی به وجود آمد. البته اين امر طبيعی بود، زيرا تا آن زمان قانون معينی برای اين کار وجود 

1  . انساب االشراف، ج 1، ص 301؛ تاريخ سياسی اسالم، سيره ی رسول خدا، ص 483.
2  . الطبقات الکبری، ج 1، ص 23؛ تاريخ سياسی اسالم، سيره ی رسول خدا، ص 483.
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نداشت؛ عالوه بر اين که انگيزه های مالی نيز در ميان افراد می توانست سبب بروز اختالف شود. اما با 
حضور رسول خدا6 و نزول آيات در اين باره، اختالف مزبور به سرعت حل شد. پيامبر خدا6 
برای کسانی نيز که به جای خود در مدينه نصب کرده بود و فردی که جانشين او در منطقه قبا بود، 
سهمی از غنايم گذاشت. سعد بن عباده نيز که در کار تحريک انصار برای شرکت در اين جنگ نقش به 
سزايی داشت و اندکی پيش از آمدن، به دليل مارگزيدگی نتوانست حضور يابد، سهمی دريافت کرد. چند 
نفر ديگر نيز که به دليل تعقيب کاروان يا داليل ديگر نتوانسته بودند در جنگ شرکت کنند، سهم خود 
را گرفتند. گفته شده که رسول خدا6 سهمی نيز برای جعفر بن ابی طالب که در حبشه بود، قرار داد. 
اصطالح »انفال« برای نخسين بار بر غنايم اين جنگ اطالق گرديد. در واقع اين غنايم نخستين اشيايی 

بودند که نام انفال، به عنوان اموال عمومی، به آن ها داده شد.

افراد درباره ی لوازم به جا مانده، با يکديگر اختالف کردند و مرتب نزد حضرت می آمدند تا مشکل آن ها 
را حل کند. آيه ی نخسِت سوره ی انفال حکايت از اين سؤال داشته و خداوند اختيار همه ی آن ها را به 
پيامبر واگذار کرد تا قسمت کند. بدين ترتيب هر کسی چيزی برداشته بود، مکلف شد تا سر جايش بگذارد.

7. اسيران جنگ بدر
در کيفيت برخورد با اسيران نيز ميان مسلمانان اختالف به وجود آمد. از جمع اسيران دو نفر را رسول 
خدا6 دستور داد بکشند؛ يکی ُعقبة بن أبی معيط بود و ديگر نضر بن حارث. اين دو در طول دوران 
بعثت، از فعال ترين عناصر مشرک بر ضد رسول خدا6 و مسلمانان بودند. آندو به دستور پيامبر6 

و با شمشير علی بن ابی طالب7 کشته شدند.

درباره ی بقيه  اسيران، نظر برخی از اصحاب اين بود که همه آن ها کشته شوند؛ اما شماری ديگر از 
مهاجرين و انصار اصرار بر گرفتن »فداء«  )عوض( داشتند و دليل خود را خويشی آنان با رسول خدا6 

بيان کردند.

آيه ای از سوره انفال درباره ی همين اختالف نظر نازل شد و خداوند حکم کشتن اسيران را درست 
دانسته، گرچه »فداء« را نيز پذيرفته است: 

نْيا َو اهللُ ُيريُد اْلِخَرَة َو اهللُ َعزيٌز َحكيم ؛1   »ما كاَن لِنَبِيٍّ أَْن يَُكوَن لَُه أَْسرى  َحتَّى ُيْثِخَن فِي األَأْْرِض تُريُدوَن َعَرَض الدُّ

1 . انفال، آيه 67.
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هيچ پيامبری را سزاوار نيست که اسيرانی بگيرد تا در زمين به طور کامل از آنان کشتار نمايد. شما کاالی 
دنيا را می خواهيد و خدا آخرت را می خواهد، و خدا شکست ناپذير حکيم است.«

گفته اند: دليل ترجيح کشتن اسيران، يکی آن بود که افراد مزبور بيشتر از شخصيت های قريش بوده و 
از بين بردن آن ها قريش را ذليل تر می کرد، به عالوه نشان از آن داشت که مسلمانان چشم داشتی به امور 
دنيوی نداشته و برای رسيدن به اهداف خود حاضر بودند از گرفتن مشتی پول برای رها کردن دشمنان 

قطعی اسالم صرف نظر کنند.

از جمله ی اسيران، عباس عموی پيامبر6 و عقيل فرزند ابوطالب بود. از عباس مقدار هشتصد يا 
هزار و ششصد مثقال طال گرفته شد.

پس از پايان کارزار، رسول خدا6 دستور داد چاه های بدر را کور کرده و کشته های مشرکين را در 
آن ها بريزند. جسد امية بن خلف که سنگين بود، در همان هوای گرم به زودی نفخ کرده و وقتی خواستند 

آن را بر روی زمين بکشند، گوشت بدنش فرو می ريخت، لذا او را همان جا رهايش کردند.

آن گاه رسول خدا6 بر لب چاه آمد و خطاب به مشرکان فرمود: ای ُعتبه، ای َشيبه، ای ابوجهل! 
آيا آن چه را خداوند وعده داده بود، محقق يافتيد؟ من آن چه را خداوند وعده داده بود، درست يافتم. شما 
چه بد خويشاوندی برای پيامبرتان بوديد! شما مرا تکذيب کرديد. از شهرم بيرونم کرديد، در حالی که 

ديگران مرا پناه دادند.1

چاه  در  و  می کشيدند  خاک  به  را  او  که  ديد  را  پدرش  چهره  عتبه،  فرزند  ابوحذيفه  لحظه  آن  در 
می انداختند، قدری ناراحت شد. رسول خدا6 پرسيد: آيا از آنچه بر پدرت رفته ناراحت شدی؟

ابو حذيفه گفت: من در پدرم عقل و شرفی می ديدم و اميد هدايت او را داشتم و چون هدايت نشد، 
خشمگين شدم.2

حقيقت آن است که جنگ بدر برای مهاجران، يک امتحان و آزمايش بزرگ بود، زيرا يک جنگ داخلی 
خانوادگی تلقی می شد که تا اين حّد در عرب سابقه نداشت. عموزاده ها در برابر هم، و از آن دشوارتر 

مبارزه ی پدران در برابر فرزندان و فرزندان با پدران بود.

رسول خدا6 بار ديگر از اين که ابوجهل کشته شد، اظهار رضايت کرد و خداوند را بر آن ستايش 

1 . سيره ابن هشام، ج 1، ص 638؛ تاريخ سياسی اسالم، سيره رسول خدا6، ص 488.
2 . همان. 
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نمود. عالوه بر غنايم بدر، مسلمانان در قبال آزادی اسرای بدر، از هزار درهم تا چهار هزار درهم گرفتند؛ 
نيز  خدا6  رسول  دختر  زينب  آزاد شدند.  خدا6  رسول  منت  با  نداشتند،  پول  که  اسرايی  البته 
گردنبندی که مادرش خديجه به وی داده بود، به عنوان فديه، برای آزادی شوهرش ابوالعاص بن ربيع به 

مدينه فرستاد. مسلمانان اسير او را به خاطر پيامبر6 آزاد کردند و گردنبند را نيز باز فرستادند.

به نقل از شعبی کسانی که قادر به نوشتن بودند، برای آزادی خويش، به انصار نوشتن می آموختند. 
در نقل ديگر آمده است که هر يک به ده نفر نوشتن ياد می داد و زيد بن ثابت از کسانی بود که در آن 

ماجرا نوشتن می آموخت.

در نقل ديگر آمده است که اهل مکه قادر به نوشتن بودند، اما اهل مدينه چنين نبودند، لذا هر اسيری 
آزاد می شد.  از مهارت کافی آن کودکان،  از کودکان مسلمانان را نوشتن می آموخت، پس  نفر  که ده 
ابوعزيز، برادر مصعب بن عمير، در بدر به اسارت در آمده، در راه به برادرش برخورد کرد و از او خواست 
تا به او کمک کند. مصعب گفت: برادر من مسلمانی است که تو را اسير کرده است و آن گاه رو به آن 

انصاری مسلمان کرد و گفت: او را محکم نگه دار، خانواده اش صاحب مکنت و ثروت هستند. 
حسان بن ثابت در شعری گفت که بسياری از اسرا بدون پرداخت هيچ گونه پولی آزاد شدند.1

8. بازگشت بدريان به مدينه
يکشنبه نوزدهم رمضان، خبر باور نکردنی شکست قريش، کشته شدن ابوجهل، امية بن خلف، عتبه 
بن ربيعه، و اسارت سهيل بن عمرو به مدينه رسيد. برای هيچ کس در لحظه ی اول چنين خبری باور 
کردنی نبود تا به اين حد که آنان زيد بن حارثه را که اين خبر را آورده بود، يک فراری شکست خورده 

از جنگ می دانستند. 

بيشتر منافقان و يهود می کوشيدند تا اين شکست را باور نکنند و در دل های ساير مردم دلهره اندازند.

يکی از منافقان به اسامه گفت: محمد و يارانش همگی کشته شدند، و ديگری گفت: اصحاب شما 
پراکنده شده و هرگز مجتمع نشدند و محمد نيز کشته شد و اين شتر اوست که من آن را می شناسم.2

مردم مدينه برای استقبال از رسول خدا6 عازم شدند. در برابر تهنيت مردم، سلمة بن سالمه گفت:  

1 . سيره ابن هشام، ج 3، ص 132؛ سيره رسول خدا6، ص 492. 
2 . انساب االشراف، ج 1، ص 294؛ تاريخ سياسی اسالم، سيره رسول خدا6، ص 489.
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کشتن مشتی پير و ضعيف که تهنيت ندارد؛ اما رسول خدا6 فرمود: آنان مالء قريش بودند، اگر آنان را 
می ديدی، وحشت می کردی، و اگر دستوری به تو می دادند، اطاعتشان می کردی. در آن جا سلمه فرصت 
را غنيمت شمرد و گفت: چرا رسول خدا6 از زمانی که در »روحاء« عازم بدر بوديم از من ناراحت 
است. حضرت فرمودند: به آن دليل که در آن جا يک اعرابی نزد من آمد و پرسيد: اگر پيامبری، بگو بدانم 
که شتر حامله ی من چه می زايد؟ تو از پيش خود به او گفتی: تو خودت با او جماع کردی و او از تو حامله 
شده است؟! و تو البته برخورد زشتی کردی! سلمه از رسول خدا6 عذر خواست و پيامبر اکرم6 

عذرش را پذيرفت. اين حکايت نوع رفتار رسول خدا6 در تأديب اصحاب خودش را نشان می دهد.1

با  رسول خدا6 در روز چهارشنبه، بيست و دوم رمضان، وارد مدينه شد. در حالی که کودکان 
شعر: »َطلََع الْبَْدُر َعلَْينَا« از او استقبال کردند.

پيامبر همراه اسيران به مدينه آمد. ابوالعاص بن ربيع که از اسرا بود، می گويد: من با گروهی از انصار 
بودم. آنان که خود نان کمی داشتند و توشه شان بيشتر خرما بود، شبانگاه و صبحگاه نان را به ايثار به ما 

داده و خودشان خرما می خوردند.

وليد بن مغيره مخزومی می گويد: آنان ما را بر مرکب ها سوار کرده و خود پياده می آمدند. 

از برجسته ترين چهره های اسير شده، سهيل بن عمرو است که يک بار در نيمه راه به قصد رفتن 
به آبريزگاه، درصدد فرار برآمد که دوباره به چنگ مسلمانان گرفتار شد. او را در حالی که دستش را به 
گردنش بسته بودند به مدينه آوردند. اين ذلتی بزرگ برای قريش بود. آن اندازه که سوده همسر رسول 

خدا6 از ديدن اين وضع برآشفت و به سهيل گفت: آيا نمی توانستيد با شهامت بميريد؟

در اين لحظه رسول خدا6، او را به خاطر اين سخن سرزنش کرد که چگونه به دشمن خدا و رسول 
چنين می گويد؟ سوده نيز عذرخواهی کرد. 

نجاشی با شنيدن خبر پيروزی رسول خدا6، جعفر بن ابی طالب و ديگر مهاجران حبشه را خواسته 
و ضمن اعالم خبر پيروزی، آن را نعمتی از جانب پروردگار دانست.

پيروزی اسالم در بدر، مشرکين و منافقين مدينه را نيز گرفتار بهت کرد. واقدی می گويد: هيچ منافق و 
يهودی در مدينه نبود، جز آن که در برابر حادثه  بدر، سر فرود آورد و يهوديان گفتند: از اين پس، رسول 

خدا6 هيچ پرچمی برافراشته نمی کند مگر اين که پيروزی از آِن اوست.

1 . سيره ابن هشام، ج 1، ص 613؛ تاريخ سياسی اسالم، سيره رسول خدا6، ص 439.
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کعب بن اشرف از برجستگان يهود گفت: ديگر زندگی در زير زمين بهتر از روِی آن است.

قريش اشراف و شاهان عرب بودند، آنان اهل حرم و منطقه ی امن بودند و اين چنين گرفتار شدند. وی 
در اشعاری که در مرثيه ی کشته های بدر سروده بود، گفت: در اصل اين پادشاهان عرب بودند که کشته 

شدند. او می گفت: ای کاش، در لحظه ای که اينان به قتل رسيدند، زمين اهلش را می بلعيد. 

قريش تا آن لحظه که يک ماه از واقعه بدر گذشته بود، به دستور ابوسفيان مرثيه سرايی نکرده بود، تا 
عقده  و خشم خود را نگاه دارند؛ پس از مرثيه ی کعب بود که نوحه سرايی در مکه آغاز شد. 

9. داستان عمير بن وهب
ُعَمير بن وهب ُجَمحی که از شياطين قريش و از آزار دهندگان رسول خدا6 بود و مسلمانان مکه 
را رنج می داد، در جنگ بدر اسير و سپس آزاد شد. روزی پس از واقعه ی بدر با »صفوان بن أمّيه« در 
ِحجر نشسته بود و از مصيبت های بدر و کشته های قريش که در چاه افکنده شدند، سخن گفتند. صفوان 
گفت: راستی که پس از آنان خيری در زندگی نيست. عمير نيز گفت: به خدا قسم راست گفتی. به خدا 
قسم اگر قرض های بی محل و خانواده هايی که می ترسم پس از من بيچاره شوند، نبود سوار می شدم و 
محمد را می کشتم، زيرا نزد آنان عذر دارم و پسرم دست آنان اسير است. صفوان گفتار او را غنيمت شمرد 
و گفت: قرض هايت به عهده ی من، و زن و فرزندانت تا زنده اند با زن و فرزندان من هستند و من آنچه 

بتوانم برايشان کوتاهی نمی کنم. 

عمير گفت: پس اين مطلب را پوشيده بدار. گفت: باشد.

عمير دستور داد شمشيرش را تيز و زهرآگين کردند؛ بعد راهی مدينه شد و با شمشير آويخته نزد رسول 
خدا6 آمد. رسول خدا6 پرسيد: چرا آمدی؟ گفت: آمده ام تا درباره ی اسيری که گرفتار شماست، 
محبت کنيد. حضرت فرمود: چرا شمشير به گردنت آويخته ای؟ گفت:  خدا اين شمشير را لعنت کند که 
هيچ به درد ما نخورد. رسول خدا6 بار ديگر پرسيد: راست بگو برای چه آمده ای؟ گفت: جز اين 
منظوری ندارم. حضرت فرمود: اين طور نيست. تو و صفوان بن امية در ِحجر نشسته و بر کشته های 

بدر تأسف خورديد و چنين و چنان گفتيد و اکنون برای کشتن من آمدی، اما خدا تو را مجال نمی دهد.

عمير گفت: گواهی می دهم که تو پيامبر خدا هستی. ما تو را در وحی و اخبار آسمان دروغ گو می دانستيم. 
جز من و صفوان کسی از اين راز اطالع نداشت. حال به خدا قسم يقين کردم که اين خبر را جز از طرف 
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خدا به دست نياورده ای. سپاس خدای را که مرا به دين اسالم هدايت کرد و اين راه را پيش پای من 
نهاد! آن گاه شهادتين را گفت. رسول خدا6 فرمود: برادرتان را دين بياموزيد و برايش قرآن بخوانيد و 
اسيرش را آزاد کنيد. سپس عمير به رسول خدا گفت: من در خاموش کردن نور خدا خيلی تالش کردم 
و مسلمان را سخت شکنجه دادم، اکنون دوست دارم اجازه دهی به مکه روم و آنان را به سوی خدا و 
پيامبرش دعوت کنم. باشد که خدا آنان را هدايت کند و گرنه چنان که ياران تو را در دين شان آزار دادم، 

حال اهل مکه را در دينشان آزار می دهم.

پيامبر6 اجازه داد و او به مکه رفت.

از طرفی پس از حرکت عمير از مکه، صفوان به قريش گفت: مژده باد که به همين زودی پيشامدی 
رخ می دهد که واقعه ی بدر را فراموش می کنيد. او همواره از رهگذران حال عمير را می پرسيد. تا اين که 
مسافری رسيد و خبر مسلمان شدن او را آورد. صفوان قسم خورد که:  ديگر هرگز با وی سخن نگويد و 

به او هرگز سودی نرساند.
عمير وارد مکه شد و در اثر دعوت او مردمی بسيار به دين اسالم وارد شدند.1

1 . تاريخ پيامبر اسالم، ص 226. 
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عالمه مجلسي در مزار بحار ضمن شمردن روزهايي که زيارت اميرالمؤمنين7 در آن روزها مستحب 
است، مي گويد: روز باال رفتن علي7 بر شانه ي رسول اکرم6 براي فرو افکندن بت ها که روز بيستم 

رمضان است، و نيز مي گويد: و روز فتح مکه که بيستم رمضان باشد. 
طبري نيز از ابن اسحاق نقل مي  کند: فتح مکه ده روز مانده به آخر ماه رمضان سال هشتم روي داد.1

1. زمينه فتح مکه
پس از گذشت بيست و دو ماه از پيمان حديبيه، با نقض عهدي که از سوي قريش صورت گرفت، 

رسول خدا6 تصميم گرفت کار مکه را يکسره کند و به حاکميت سياسي مشرکان پايان دهد.

در شروط صلح حديبيه که در سال ششم هجرت رخ داد، آمده بود: هر کسي که بخواهد مي تواند در 
عهد و پيمان محمد باشد و هر کسي بخواهد مي تواند در عهد و پيمان قريش باشد.

پيش از اسالم قبيله »خزاعه« پيماني با عبدالمطلب داشت که پيوند آنان را با بني هاشم مستحکم کرده 
بود و به همين دليل خزاعيان چشمان رسول خدا6 در مکه و اطراف آن بودند. پس از صلح حديبيه نيز 
با توجه به آن سابقه، طايفه خزاعه برخاستند و گفتند: ما در عهد و پيمان محمد رسول اهلل6 هستيم 
و طايفه بني بکر )از بني کنانه ي قريش( اعالم کردند: ما در عهد و پيمان قريش هستيم. قبيله ي خزاعه با 
قبيله بنوبکر دشمني ديرينه داشتند. قبل از اسالم نزاع هايي ميان آنان اتفاق افتاده بود که به کشتن چند 
تن انجاميده بود. پس از ظهور اسالم آنان مشغول اسالم شدند و اختالفات خود را کنار گذاشتند. اما هم 

1 . تاريخ پيامبر اسالم، ص 465.
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چنان کينه و دشمني قبلي را به دل داشتند و فقط اسالم مانع از ظهور اين دشمن شده بود.

مفهوم روشن پيمان حديبيه اين بود که اگر هم پيمانان دو طرف با يکديگر درگير شدند، نبايد قريش 
يا رسول خدا6 به هم پيمانان خود کمک کنند، زيرا مفهوم آن اين است که خود آنان )قريش و 
پيامبر( با يکديگر سر جنگ دارند. رسم جنگ هاي بين قبايل چنين بود که هم پيمانان  در يک جبهه قرار 
مي گرفتند. طبعًا در صورتي که قريش يا رسول خدا6 در نزاع خزاعه و بنوبکر مداخله مي کردند، اين 

به معناي نقض معاهده ي صلح بود.

در بيست و دومين ماه پس از صلح حديبيه، »انس بن ُزنيم ديلي« از طايفه بني بکر در حرم نشسته 
بود و اشعار را در توهين به رسول خدا6 مي گفت. يکي از جوانان ُخزاعه اين را شنيد و به او گفت: 

اين اشعار را نخوان!

گفت: به تو چه؟! جوان خزاعي گفت: اگر يک بار ديگر اين اشعار را بخواني دهانت را خرد مي کنم. ديلي 
آن اشعار را دوباره خواند و آن جوان خزاعي بر سرش پريد و او را مورد ضرب و شتم قرار داد.

ديلي نزد قوم خود رفت و آثار کتک خوردگي را به آن ها نشان داد و همين براي روشن شدن آتش 
کينه هاي فراموش شده کافي بود!

بني بکر در صدد انتقام از خزاعي ها برآمدند و با اشراف قريش صحبت کردند و درخواست کردند که 
با سالح و افراد به آن ها کمک کنند تا بتوانند با دشمن خود بجنگند و کشته شدگان خود را به دست 
خزاعه، قبل از ظهور اسالم، را يادآور شدند و گفتند: آن ها در پيمان محمد داخل شده اند و بايد شما ما 

را ياري کنيد.

در اين باره با ابوسفيان مشورت نکردند و يا اين که مشورت کردند و او قبول نکرد، اما ديگران به 
سرعت درخواست آن ها را پذيرفتند.

خزاعي ها در پناه اسالم در امن و امان بودند و احتمال نمي دادند مورد حمله قرار گيرند وگرنه احتياط 
مي کردند و آماده مي شدند. قريشي ها بين خود قرار گذاشتند که اين امر را پنهان نگه دارند تا خزاعي ها 
آماده نشوند. آن گاه با خزاعه قرار گذاشتند که در کنار يکي از چاه هاي خزاعه به نام »وتير« گرد آيند؛ 
همگي حاضر شدند و عده اي از بزرگان قريش مانند صفوان بن امّيه، مکرز بن حفص و حويطب بن 
عبدالعزي هم به همراه غالمان خود آمده بودند. با فرا رسيدن شب خزاعي ها خوابيدند و بني بکر بر آن ها 
شبيخون زدند و فردي به نام ُمنيه را کشتند. خزاعي ها به سوي مکه فرار کردند، اما مورد تعقيب بني بکر 
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قرار گرفتند و عده ي ديگري کشته شدند تا وارد حرم گشتند. در اين هنگام بني بکر به فرمانده خود، نوفل 
ديلي گفتند: اي نوفل، خدا را، خدا را، وارد حرم شده ايم!

نوفل گفت: اين بني بکر! امروز خدايي را نمي شناسم! تا مي توانيد انتقام بگيريد! به جانم سوگند که 
شما از حاجيان در حرم سرقت مي کرديد و حال، انتقام خود را از دشمنان تان نمي گيريد؟! بعد از امروز 
هيچ کدامتان نمي توانيد انتقام خود را بگيريد. آن ها را دنبال کردند تا در تاريکي صبح به مکه رسيدند. 
خزاعي ها به خانه هاي خزاعي ها در مکه رفتند، و بني بکر در حالي که بيست و سه نفر از مردان آن  ها را 
کشته بودند، به خانه هاي خود رفتند. با باال آمدن روز خانه هاي خزاعي ها را محاصره کردند و مي خواستند 
باقي مانده  خزاعي ها را بکشند. محاصره سه روز به طول کشيد يا برخي وساطت نمودند و يادآوري کردند 
که اين کار، نسبت به پيماني که با محمد بسته اند، پيمان شکني است. نوفل قبول کرد خزاعي ها را رها 

کند و آنان از مخفيگاه خود بيرون آمدند.

تبعات حادثه پيش آمده، براي سفيهان قريش قابل درک نبود، اما ابوسفيان که عقل قريش به حساب 
مي آمد، دريافت که رسول خدا6 از اين حادثه به راحتي نخواهد گذشت. ابوسفيان وقتي متوجه شّري 
شد که برپا شده است، گفت: به خدا سوگند اين کاري است که من شاهد آن نبودم و درباره  آن مورد 
مشورت قرار نگرفتم و با شنيدن آن خرسند نشدم. اگر گمان من درست باشد ـ که درست است ـ به خدا 

سوگند محمد به جنگ ما خواهد آمد.

بدون شک رسول خدا6 در پي چنين فرصتي بود، زيرا پس از گذشت حدود دو سال از پيمان 
حديبيه، شمار فراواني از مردم به اسالم گرويده بودند و قدرت يهوديان نيز از بين رفته بود و با اين شرايط 

پيامبر مي توانست به راحتي مکه را به تصرف خود درآورد.

ابوسفيان مصمم شد تا پيش از رفتن خزاعه به مدينه، عازم آن شهر شده و با رسول خدا6 تجديد 
پيمان کند و پيشاپيش حضرت را از حرکت به سمت مکه منصرف سازد.

تنها  و  نمي کند  حمله  آن ها  به  پيامبر  دادند  احتمال  برخي  و  داد  تشکيل  مشورتي  جلسه اي  قريش 
خون بهاي خزاعه را از آن ها می گيرد يا از آن ها می خواهد از هم پيماني با بني نفاثه )طايفه اي از بني 
بکر( دست بردارند تا پيامبر با بني خزاعه به جنگ آنان برود. برخي نيز پيشنهاد دادند که قريش اعالم 
کند پيمان حديبيه را بر هم زده است، اما ابوسفيان اين پيشنهاد را نپذيرفت و گفت: بسيار بد است که 
قريش پيمان خود را بشکند و اگر قومي بدون هماهنگي با ما، پيمانش را شکسته است به ما ربطي ندارد.
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در اين جلسه پيشنهاد ابوسفيان تأييد شد که قريش از اساس همکاري خود را در آن چه رخ داده، انکار 
کند و در نهايت با عذرخواهي، پيمان حديبيه را تجديد کند.

ابوسفيان به سرعت و بعد از گذشت دو روز از محاصره و پنج روز از قتل عام خزاعي ها از مکه خارج شد 
و گمان مي کرد اولين نفري باشد که از مکه به سوي رسول خدا6 آمده است، در حالي که »عمرو بن 
سالم خزاعي کعبي« پيش از وي به مدينه رفته بود. عمرو بن سالم رئيس خزاعه با چهل نفر از خزاعي ها 
در صبح واقعه به سوي مدينه رفته بود. آن ها به مسجد رسول خدا6 رفتند و در حالي که حضرت در 
ميان مسلمانان نشسته بود، عمرو برخاست و با اجازه پيامبر اشعار خواند که در آن اشاره به پيمان ديرينه 
خود با پيامبر داشت و اشاره به واقعه شبيخون بني بکر کرد و گفت: قريش در قرار خويش با تو تخلف 
کردند و ميثاق تو را شکستند؛ آن ها شبانه در منطقه ي وتير بر ما شبيخون زدند، در حالي که شب زنده دار 

بوديم و در حال رکوع و سجود قرآن مي خوانديم.

رسول خدا6 برخاست و در حالي که گوشه عبايش بر زمين کشيده مي شد و عايشه مي گويد: 
حضرت را غضبناک تر از آن روز نديده بودم، فرمود: خداوند مرا ياري نکند، اگر بني کعب )از خزاعي ها( 

را ياري نکنم.

رسول خدا6 اين نقض عهد را خواست خدا براي آن چه خودش مقّرر داشته، دانست. )مقصود 
حضرت چيزي جز فتح مکه نبود(.

آن گاه به عمرو بن سالم و يارانش گفت: برگرديد و در مسير بازگشت متفرق شويد )تا کسي از آمدن 
شما آگاه نشود(. آنان نيز در ميانه راه دو دسته شدند و از دو مسير برگشتند.

ابوسفيان از مکه به سوي مدينه رهسپار شد. او که ترس داشت خزاعي ها زودتر از او به مدينه رفته 
باشند، در ميانه راه به يک دسته از آنان برخورد و حدس زد که آنان از پيش رسول خدا6 مي آيند. 

براي همين به آنان گفت: از يثرب چه خبر؟ آنان گفتند: خبري نداريم. 

ابوسفيان فهميد که حقيقت را پنهان مي کنند. براي همين پرسيد: آيا مقداري از خرماي يثرب نداريد 
که به ما بدهيد؟ چون خرماي يثرب خوشمزه تر از خرماي تهامه است. گفتند: نه.

ابوسفيان صالح نديد اصرار کند، ولي باز از سرگروه آن ها که »بديل« نام داشت، پرسيد: اي بديل آيا 
از پيش محمد مي آيي؟ گفت نه، بلکه به سرزمين کعب و خزاعه در اطراف ساحل رفته بودم که قتلي در 

ميان  آن ها واقع شده بود و من بين آن ها سازش دادم.
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ابوسفيان گفت: به خدا سوگند که تو نيکوکار و ميانجي خوبي هستي.

سپس در کنار آن ها به استراحت پرداخت تا بعد از عصر که آن ها به سوي مکه رفتند. آن گاه ابوسفيان 
برخاست و به محل بستن شتران آن ها رفت و مقداري سرگين شترها را برداشت و ديد که در آن هسته ي 
خرما وجود دارد و از همين فهميد که آن ها در مدينه بوده اند و گفت: به خدا سوگند اين ها از نزد محمد 

برگشته اند.

ابوسفيان وارد مدينه شد و خدمت رسول خدا6 رسيد و گفت: اي محمد، خون بستگان خود را حفظ 
کن و به قريش پناه بده و مدت صلح نامه را زياد کن.

پيامبر اکرم6 پرسيد: اي ابوسفيان مگر خيانت کرده ايد؟ گفت: نه. فرمود: پس ما بر سر عهد و 
پيمان خود هستيم.

ابوسفيان از نزد رسول خدا6 بيرون آمد و در راه ابوبکر را ديد و به او گفت: اي ابوبکر، آيا به قريش 
امان نمي دهي؟ ابوبکر گفت: واي بر تو، آيا کسي بر خالف ميل رسول خدا6 مي تواند امان دهد؟ 

سپس عمر را ديد و همين درخواست را از او کرد؛ عمر همين جواب را داد.

سپس بر دخترش ام حبيبه )همسر رسول خدا6( وارد شد و خواست بر پوستي که در اتاق گسترده 
شده بود بنشيند، اما دخترش فوراً آن را جمع کرد! ابوسفيان گفت: دخترم، آيا اين زيرانداز را از من دريغ 
مي کني؟ گفت: بله، زيرا اين زيرانداز رسول خداست و تو در حالي که مشرک و نجس هستي، نمي تواني 

بر آن بنشيني.

سپس به خانه اميرالمؤمنين7 رفت و اجازه ورود گرفت. امام7 به او اجازه ورود داد. او داخل خانه 
شد و نشست. سپس گفت: اي علي تو نزديک ترين فاميل من و مهربان ترين فرد نسبت به من هستي! 

حال که پيش تو آمده ام مرا نااميد نگردان، بلکه شفاعت ما را نزد رسول خدا6 بکن. 

علي7 گفت: واي بر تو اي ابوسفيان. رسول خدا6 تصميمي گرفته است که نمي توانيم با او 
درباره  آن چانه بزنيم. آن گاه ابوسفيان متوجه فاطمه3 شد و گفت: اي دختر محمد، آيا ممکن است 
دو فرزندت حسن و حسين را شفيع قوم خويش قرار دهي که در اين صورت هميشه سرور و بزرگ 
عرب خواهند بود. فرمود: بچه هاي من آن قدر بزرگ نشده اند که بتوانند به کسي امان دهند و هيچ کس 

نمي تواند بدون اجازه رسول خدا6 در اين مورد به کسي امان بدهد. 

ابوسفيان متوجه علي شد و گفت: اي ابوالحسن، مي بينم که راه چاره بر من بسته شده و حيران گشته ام، 
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مرا راهنمايي کن. علي7 به او گفت: راهي به نظرم نمي رسد که تو را بي نياز کند، ولي در هر صورت 
تو بزرگ بني کنانه هستي. برخيز و به مردم امان بده! و به سرزمين خود برگرد! ابوسفيان پرسيد: آيا اين 

کار اثري دارد. جواب داد: نه به خدا، ولي راه ديگري به نظر نمي رسد.

ابوسفيان در مسجد برخاست و گفت: اي مردم، من به مردم مکه امان مي دهم! و سپس خارج شد و 
به سوي مکه حرکت کرد.

غيبت ابوسفيان طوالني شد؛ براي همين او را متهم کردند و گفتند: گويا او به محمد ميل پيدا کرده و 
از او پيروي مي کند و اسالم خود را پنهان مي دارد.

او شبانه به منزل رسيد؛ همسرش هند به او گفت: آن قدر دير کردي تا قومت به تو بدگمان شدند! اگر 
با اين همه تأخير با موفقيت و خبر خوش آمده باشي، مرد خواهي بود! ابوسفيان نزديک هند نشست و 
جريان را تعريف کرد، تا اين که گفت: هيچ چاره اي نداشتم، مگر همان پيشنهادي که علي داد! هند گفت: 

عجب پيغام آور بدي براي قومت هستي و با پايش بر سينه ي او زد!

ابوسفيان از اين حرکت هند فهميد که به شدت در معرض اتهام قرار گرفته است. براي برائت از آن، 
صبح زود يک قرباني برداشت و پاي بت هاي إساف و نائله برد. سپس سرش را تراشيد و آن گاه آن حيوان 
را براي بت ها قرباني کرد، و مقداري از خون قرباني را بر سرش ماليد و مي گفت: عبادت شما را ترک 

نمي کنم تا بر همان آييني که پدرم بر آن مرد، بميرم!

سپس عده اي از قريش دور او جمع شدند و گفتند: چه خبر؟ گفت: نزد محمد6 رفتم و با او صحبت 
کردم و به خدا سوگند جوابي به من نداد. سپس نزد پسر ابي قحافه رفتم و خيري از او نديدم! سپس 
نزد پسر خطاب رفتم و ديدم که مردي خشن است و خيري در او نيست. آن گاه نزد علي رفتم و او را 
مهربان ترين فرد نسبت به خودم ديدم. او راهي را پيشنهاد کرد که آن را انجام دادم و به خدا سوگند 

نمي دانم که بهره و سودي براي ما دارد يا نه؟

پرسيدند: او چه پيشنهادي داد؟ گفت: او پيشنهاد داد که به مردم امان بدهم و من اين کار را کردم. 

پرسيدند: آيا محمد6 اين را اجازه داد؟ گفت: نه، گفتند: واي بر تو. به خدا سوگند که علي7 تو 
را بازيچه قرار داده است! آيا چاره ي ديگر نداشتي؟ گفت: نه به خدا سوگند، هيچ چاره ديگر نداشتم.1

1  . تاريخ تحقيقي اسالم، ج 4، ص 151.
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2. مقدمات فتح مکه
رسول خدا6 آماده حرکت به سوي مکه شد و به عايشه فرمود: وسايل مرا آماده کن و اين کار را 
پنهان بدار! و فرمود: خدايا، ديده بانان قريش را از ما بردار تا ناگهان بر سرزمينشان وارد شويم. پس از آن 
ابوبکر بر عايشه وارد شد و ديد او مشغول درست کردن سويق خرما و آرد است. از او پرسيد: دخترم، آيا 
رسول خدا6 به تو دستور داده که وسايل او را فراهم کني؟ گفت: بله، تو هم آماده شو! ابوبکر پرسيد: 

قصد کجا را دارد؟ گفت: به خدا سوگند نمي دانم.

در اين هنگام پيامبرخدا6 وارد شد. ابوبکر از او پرسيد: اي رسول خدا6 آيا تصميم سفر داري؟ 
فرمود: بله. پرسيد: آيا آماده شوم؟ فرمود: بله. پرسيد: قصد کجا داريد؟ فرمود: قريش. پرسيد: مگر بين ما 
و آن ها صلح  نامه اي نيست؟ فرمود: آن ها خيانت و پيمان شکني کرده اند و براي همين با آن ها مي جنگيم. 

سپس فرمود: اي ابوبکر، آن چه را گفتم پنهان دار و نشنيده بگير.1

جاسوسي قريش
حاطب بن ابي بلتعه که از ياران پيامبر و از قضا از بدريان بود، زن و فرزندانش در مکه بودند. قريش که 
احتمال حمله پيامبر به خود را مي دادند، نزد خانواده او در مکه رفتند و از آن ها خواستند که نامه اي به حاطب 

در مدينه بنويسند و از او بپرسند، آيا محمد قصد حمله به مکه دارد؟ خانواده حاطب چنين نامه اي نوشتند.

حاطب در جواب نوشت: رسول خدا6 مي خواهد چنين کند. او نامه را به زن آوازه خواني که از مکه 
آمده بود داد و او هم نامه را در ميان موهايش پنهان کرد و آن را به هم بافت. اما جبرئيل بر رسول 

خدا6 نازل شد و او را از جريان آگاه کرد.

شيخ مفيد در ارشاد مي نويسد: پيامبر6 علي7 را فراخواند و فرمود: بعضي از اصحاب من نامه اي 
را به اهل مکه نوشته اند تا آن ها را از حمله ما آگاه کنند. من از خدا خواستم که اين امر را پنهان دارد. اين 
نامه همراه زن سياه پوستي است که از بيراهه به مکه مي رود. شمشيرت را بردار و خود را به او برسان و 
نامه را از او بگير و رهايش کن و نامه را نزد من بياور. پيامبر6 زبير بن عوام را نيز همراه علي7 
فرستاد. آن ها زن را يافتند، زبير پيش رفت و از او درباره  نامه سؤال کرد. او انکار کرد و قسم خورد که 
چيزي همراه ندارد و گريه کرد. زبير نزد علي7 برگشت و گفت: فکر نمي کنم که نامه اي همراهش 

باشد، باز گرديم. 
1 . مغازي واقدي، ج 2، ص 796 و تاريخ تحقيقي اسالم، ج 4، ص 156.
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حضرت امير7 فرمود: رسول خدا6 به من فرموده است، نامه اي همراه اوست و نامه را از او 
بگيريم، آن وقت تو مي گويي: نامه اي همراهش نيست؟ سپس جلو رفت و شمشير را از نيام کشيد و فرياد 
زد: به خدا سوگند اگر نامه را تحويل ندهي، تو را بازرسي مي کنم و سپس گردنت را مي زنم! زن گفت: 
اي پسر ابوطالب! اگر به ناچار بايد اين کار را انجام دهم، پس روي خود را برگردان، امام7 روي خود 
را برگردانيد. او روسري اش را برداشت و نامه را از البالي موهايش درآورد. حضرت نامه را از او گرفت و 

نزد رسول خدا6 آورد.

از جمعيت شد. آن گاه رسول  پر  نماز در مسجد حاضر شوند. مسجد  براي  حضرت دستور داد همه 
خدا6 نامه را به دست گرفت و بر منبر رفت و فرمود: اي مردم! من از خدا درخواست کرده بودم که 
اخبار ما را از قريش پنهان دارد، اما يکي از شما نامه اي به اهل مکه نوشته و آن ها را از اخبار ما باخبر 

کرده است. نويسنده نامه برخيزد و خودش را معرفي کند، در غير اين صورت وحي او را افشاء مي کند.

کسي بلند نشد و پيامبر6 سخن خود را دو مرتبه تکرار کرد. در اين حال حاطب بن ابي بلتعه که چون 
بيد بر خود مي لرزيد، بلند شد و عرض کرد: اي رسول خدا! من نامه را نوشتم، اما پس از مسلماني دچار 
نفاق نشدم و پس از يقين دچار شک نشدم. پيامبر6 پرسيد: پس چه باعث شد که اين نامه را بنويسي؟

عرض کرد: خانواده من در مکه هستند و ترسيدم مورد اذيت و آزار قريش قرار گيرند، براي همين فکر 
کردم که اين نامه باعث مي شود آنان از خانواده من دست بردارند و کمک کار آن ها باشند! من اين کار 

را به خاطر شک در دينم انجام ندادم.

عمر بن خطاب گفت: اي رسول خدا! دستور دهيد او را بکشيم که منافق شده است. رسول خدا6 
فرمود: او از بدريون است و شايد خدا او را ببخشد؛ سپس فرمود: او را از مسجد بيرون کنيد!

مردم به پشت او مي زدند تا او را از مسجد بيرون کنند، او به پيامبر نگاه مي کرد تا به او رحم کند. پيامبر 
خدا6 دلش به حال او سوخت و دستور داد او را رها کنند و فرمود: از جرم تو گذشتم؛ از خدا آمرزش 

بخواه و ديگر چنين کاري نکن!

َّذيَن آَمُنوا ل  خداي تعالي آيات ابتدايي سوره ممتحنه را در اين باره بر رسول خدا نازل کرد: »يا أَيَُّها ال
ُسوَل َو إِيَّاُكْم أَنْ  ةِ َو َقْد َكَفُروا بِما جاَءُكْم مَِن الَْحقِّ ُيْخِرُجوَن الرَّ ُكْم أَْولِياَء تُْلُقوَن إِلَْيِهْم بِالَْمَودَّ تَتَِّخُذوا َعُدوِّي َو َعُدوَّ
ةِ َو أَنَا أَْعلَُم بِما أَْخَفْيُتْم َو ما  وَن إِلَْيِهْم بِالَْمَودَّ ُِّكْم إِْن ُكْنُتْم َخَرْجُتْم ِجهاداً في  َسبيلي  َو ابْتِغاَء َمْرضاتي  تُِسرُّ تُْؤمُِنوا بِاهللِ َرب
بيِل * إِْن يَْثَقُفوُكْم يَُكونُوا لَُكْم أَْعداًء َو يَْبُسُطوا إِلَْيُكْم أَْيِديَُهْم َو أَلِْسنَتَُهْم  أَْعلَْنُتْم َو َمْن يَْفَعْلُه مِْنُكْم َفَقْد َضلَّ َسواَء السَّ
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وا لَْو تَْكُفُروَن * لَْن تَْنَفَعُكْم أَْرحاُمُكْم َو ل أَْولُدُكْم يَْوَم الْقِياَمِة يَْفِصُل بَْينَُكْم َو اهللُ بِما تَْعَمُلوَن بَصيٌر؛1  ای  وِء َو َودُّ بِالسُّ
کسانی که ايمان آورده ايد، دشمن من و دشمن خودتان را به دوستی نگيريد، به طوری  که با آن ها اظهار 
دوستی کنيد، و حال آن که آنان قطعاً به آن حقيقت که برای شما آمده، کافرند و پيامبر خدا و شما را از 
مّکه  بيرون می کنند که چرا به خدا ايمان آورده ايد. اگر برای جهاد در راه من و طلب خشنودی من بيرون 
آمده ايد، شما پنهانی با آنان رابطه دوستی برقرار می کنيد، در حالی که من به آنچه پنهان داشتيد و آنچه 
آشکار نموديد داناترم و هر کس از شما چنين کند، قطعًا از راه درست منحرف گرديده است. * اگر بر شما 
دست يابند، دشمن شما هستند و بر شما به بدی دست و زبان بگشايند و آرزو دارند که کافر شويد. * روز 
قيامت نه خويشاوند شما و نه فرزندان تان هرگز به شما سود نمی رسانند. ]خدا[ ميان تان فيصله می دهد، 

و خداوند به آنچه انجام می دهيد بيناست.«

شيخ طوسي مي نويسد: بعد از آن رسول خدا6 نگذاشت که هيچ کس به سوي مکه خارج شود و 
محافظاني را بر مدينه قرار داد که فرماندهي آن با »حارثة بن نعمان« بود.2

براي حفظ اطالعات و گمراه کردن قريش رسول خدا6 »أبي قتاده« را همراه با هشتاد نفر به 
ناحيه إصم )در راه مکه به يمامه( فرستاد تا مردم گمان کنند که او قصد آن جا دارد. هم چنين پيش از 
حرکت به سوي مکه، پيامبر6 به قبايل اطراف مدينه پيغام فرستاد: هر کسي به خدا و روز قيامت 
ايمان دارد، در ماه رمضان در مدينه حاضر شود. او هر کدام از رؤساي قبايل را فراخواند و به آنان دستور 

داد که قوم خود را به مدينه بياورند.

3. حرکت به سوي مکه
رسول خدا6 لشگرگاه خود را چاه »ابي عنبه« قرار داد و مجموع سپاه پيامبر به ده هزار نفر رسيد. 
زماني مشرکان در احزاب ده هزار نفر را به جنگ مدينه آوردند و پس از رفتن آنان رسول خدا6 
فرمود: از اين پس ما به سراغ آنان خواهيم رفت و حال تعداد مسلمانان همان اندازه بود، با اين تفاوت که 

ديگر مکه توان هيچ مقاومتي نداشت.

پيامبر خدا6 ابولبابه را جانشين خود در مدينه قرار داد و عصر روز جمعه دوم يا دهم ماه رمضان از 
مدينه خارج شد. اين در حالي بود که هنوز بر کسي روشن نبود که مقصد اصلي سپاه کجاست؟ هوازن، 

1 . ممتحنه، آيات 3 ـ 1.
2 . تبيان، ج 9، ص 575 و تاريخ تحقيقي اسالم، ج 4، ص 160.
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ثقيف يا قريش!؟

وقتي پيامبر6 به منزل »َعرج« رسيد، »يمينية بن حصن فرازي« از رؤساي »َعظفان« که تا آن 
روز بارها در برابر رسول خدا6 قرار گرفته بود، با شنيدن خبر حرکت حضرت به مدينه آمد و وقتي ديد 
حضرت در مدينه نيست خود را در »عرج« به پيامبر رساند و عرض کرد: اي رسول خدا! مطلع شدم مردم 
در اطراف تو جمع شده اند، ما دير متوجه شديم، ولي با اين حال خود را به شما رسانديم، اما گويا قصد 
جنگ نداريد، چون هيچ پرچم و علَمي برنداشته ايد و گويا قصد عمره را هم نداريد، زيرا احرام نبسته ايد! 

در اين صورت قصد کجا را داريد؟

حضرت جواب داد: هر کجا که خدا بخواهد.

حس کنجکاوي همه براي دانستن مقصد حرکت برانگيخته شده بود. کعب بن مالک انصاري که يکي 
از شاعران پيامبر بود به رفقايش گفت: االن نزد رسول خدا6 مي روم و براي شما روشن مي کنم که 
قصد کجا را دارد؟ و نزد حضرت رفت و روبرويش زانو زد و اشعاري سرود و از پيامبر خدا6 خواست 
که مقصد را بيان کند. اما حضرت فقط تبسمي کرد و چيزي نفرمود. وقتي به سوي دوستانش برگشت، 

آن ها گفتند: به خدا سوگند چيزي براي تو نگفت و نمي دانيم که از ثقيف يا هوازن شروع کند.

سه گروه ثقيف، هوازن و قريش، تنها گروه هاي مشرک قابل توجهي بودند که در حجاز وجود داشتند 
و احتمال حمله پيامبر6 به هر يک از آن ها ممکن بود. از آن طرف، هر سه گروه نيز متوجه حرکت 

و احتمال حمله به خود را مي دادند و درصدد آمادگي براي حمله احتمالي بودند.

در ميانه راه بين عرج و طلوب سپاه اسالم مردي از هوازن را دستگير کردند که اعتراف کرد مرا به 
سوي مدينه فرستادند تا ببينم پيامبر اسالم6 درباره  هم پيمان خود )خزاعه( چه مي کند. آيا قصد ما 

را دارد يا به سمت مکه و قريش حرکت مي کند؟

رسول خدا6 از او پرسيد: االن هوازن کجا هستند؟ گفت: وقتي از آن ها جدا شدم در بقعاء بودند؛ 
افراد زيادي جمع آوري کرده و باديه نشين ها را فراخوانده  بودند. از ثقيف هم کمک خواسته اند که آن ها 

نيز جواب مثبت داده اند.
رسول خدا6 پرسيد: چه کسي را فرمانده  خود قرار داده اند؟

گفت: مالک بن عوف را.
پرسيد: آيا تمام هوازن از مالک اطاعت کرده اند؟
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گفت: بني عامر، بني کعب و بني کالب از پيوستن به او خودداري کرده اند.
پرسيد: بني هالل چه کردند؟

گفت: عده  کمي از آن  ها به او پيوسته اند.
سپس آن مرد هوازني گفت: ديروز که از مکه گذشتم، ديدم ابوسفيان جلوي آن ها ايستاده و به خاطر 

خبرهايي که در مورد تو به آن ها رسيده، سخت دچار ترس و وحشت شده بودند.

رسول خدا6 فرمود: »حسبي اهلل و نعم الوكيل«. مي بينم که اين مرد راست مي گويد.

مسلمانان به دستور پيامبر او را به بند کشيدند و نزد خود نگه داشتند تا اخبار آنان را براي ديگران 
نبرد، اما آزاري به او نرسانند. از نکته هاي جالب اين سفر، عطوفت و مهرباني رسول خدا6 نسبت به 

حيوانات است.

واقدي از ابن حزم روايت مي کند: در مسير بين عرج و طلوب نگاه پيامبر خدا6 به سگي افتاد که 
توله هايش در اطرافش مشغول شيرخوارگي بودند. آن حضرت به »ُجعال بن ُسراقه حارثي« دستور داد که 

در کنار اين سگ و توله هايش بايستد تا آن ها را از تعرض لشگريان اسالم مصون نگه دارد.1

انهدام بت »منات«
رسول خدا6 براي دفاع از هم پيمانان خزاعي خود و جواب شبيخون و کشته شدن عده اي از آنان 
و نقض پيمان حديبيه لشگرکشي کرده بود و اين در حالي بود که اندکي از خزاعه مسلمان شده بودند و 
بيشتر آنان مشرک بودند و صاحب يکي از بت هاي بزرگ و مشهور به نام »منات« بودند که در قرآن نام 

آن آمده است: »َو َمناَة الثَّالِثََة اأْلُْخرى ؛2 و منات که )بت( سومين و يکي ديگر )از بت ها( است.«

رسول خدا در حرکت از مدينه به مکه و پس از گذراندن چهار يا پنج روز راه، علي7 را فرستاد تا بت 
خزاعه و هذيل به نام »منات« را از بين برده و غنائم آن را بردارد. حضرت امير7 آن بت را منهدم کرد 
و غنائم آن را برداشت که از جمله دو شمشير به نام هاي »مخذم و رسوب« بود که پادشاه غسان آن ها 

را به آن بت هديه کرده بود. پيامبر خدا6 نيز آن  ها را به علي7 بخشيد.3

1 . مغازي واقدي، ج 2، ص 804 و تاريخ تحليلي اسالم، ج 4، ص 166.
2 . نجم، آيه 20.

3 . األصنام کلبي، ص 14 و تاريخ تحقيقي اسالم، ج 4، ص 168.
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4. اسالم آوردن ابوسفيان
از عجايب تاريخ که سبب عبرت آموزي نيز می باشد، داستان ابوسفيان است. ابوسفيان بن حارث بن 
عبدالمطلب پسر عمومي پيامبر6 است. عالوه بر آن، او همزاد و برادر رضاعي رسول خدا6 از 

حليمه سعديه است و قبل از بعثت از هم نشينان و رفقاي پيامبر6 بود.

با  او  پيامبر شايد کسي همانند  اما در طول رسالت  اوست؛  برادر  بدر،  اولين شهيد  عبيدة بن حارث 
پيامبر6دشمني نکرد.

راقدي مي نويسد: وقتي رسول خدا6 به پيامبری مبعوث شد، ابوسفيان بن حارث چنان با حضرت به 
دشمني پرداخت که هيچ کس اين چنين نکرد. او با آن ها به شعب ابي طالب نرفت، بلکه پيامبر خدا6 

و حّسان را هجو کرد.

دشمني او با رسول خدا6 و مسلمانان حدود بيست سال طول کشيد. او در بيشتر جنگ هاي قريش 
بر ضد پيامبر6 شرکت کرد، براي همين رسول خدا6 خون او را هدر اعالم کرده بود.

واقدي از او روايت مي کند: پيش خودم گفتم: با چه کسي همراه شوم و با چه کسي باشم؟ از آن جا که 
اسالم ثابت و ريشه دار شده بود، فرار کردم و پيش قيصر پادشاه روم رفتم. از من پرسيد: چه کسي هستي؟ 
گفتم: ابوسفيان بن حارث بن عبدالمطلب هستم. قيصر گفت: اگر راست بگويي، پسرعمومي محمد بن 
عبداهلل بن عبدالمطلب هستي! گفتم: بله، من پسر عموي او هستم. سپس پيش خود گفتم، اوضاع به 
گونه اي شده که پيش قيصر روم به واسطه محمد شناخته مي شوم، در حالي که از اسالم و محمد فرار 

کرده ام. در آن روز فهميدم که در شرکي باطل هستم! اسالم وارد جانم شد و به مکه بازگشتم.

و  پريشان  سخت  مي داد،  مکه  سوي  به  را  پيامبر6  حرکت  احتمال  که  روزهايي  در  ابوسفيان 
سرگردان بود. تسليم شدن به پيامبر و دل کندن از مکه و قريش هر دو برايش سخت بود. او مي گويد: 
نزد خانواده ام رفتم و گفتم: آماده خروج شويد، زيرا به زودي محّمد به اين جا مي رسد. گفتند: وقت اين 
رسيده است که چشم هايت را باز کني و ببيني که عرب و عجم پيرو محمد شده اند و تو هنوز به دشمني 

با او ادامه مي دهي! در حالي که سزاوار بود اولين فردي باشي که او را ياري مي کني.

مي گويد: پس به سوي رسول خدا6 حرکت کردم و در منطقه »ابواء« که مقدمه ي لشکر اسالم 
در آن جا بود، پياده شدم. از يک طرف چون رسول خدا6 خون مرا هدر اعالم کرده بود از جانم 
مي ترسيدم و از طرفي بايد پيامبر را مي ديدم و صحبت مي کردم. من از ترس اصحاب، خود را پنهان 
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مي داشتم و با ديدم مرکب پيامبر6 خود را به او رساندم، تا مرا ببيند. او مرا ديد اما از من روي برتافت! 
دوباره به سويي رفتم که مرا ببيند، اما باز از من روي برتافت! و اين عمل چند بار تکرار شد.

عمر بن خطاب مردي کوتاه قد و گندم گون به نام نعمان بن حارث را تحريک کرد. او متوجه  من شد و 
گفت: اي دشمن خدا، تو بودي که رسول خدا و اصحابش را آزردي و براي دشمني با وي خاور و باختر جهان 

را در نورديدي! او صدايش را بلند کرد تا مردم دور من جمع شدند و از اين که مرا گرفته اند خرسند بودند.

ابوسفيان مي گويد: در جحفه بر عمويم عباس وارد شدم - که او نيز تازه از مکه با خانواده اش خارج 
شده و نزد پيامبر خدا6 آمده بود - و گفتم: اي عمو! مرا از دست اين مردي که مرا مورد شماتت قرار 
مي دهد، نجات بده! او گفت: نشانه هايش را برايم توصيف کن. گفتم: مردي کوتاه قد، گندم گون است 
و بين دو چشمش اثري از زخم دارد. عباس او را شناخت و شخصي را دنبال او فرستاد که بگويد: اي 
نعمان! اين ابوسفيان پسر عموي رسول خدا6 و برادرزاده من است. اگر رسول خدا6 اکنون بر او 

خشمگين باشد، به زودي از او راضي مي شود. پس از او دست بردار. 

ابوسفيان مي گويد: او دست از آزار من برداشت، اما رهايم نکرد.

سپس به عباس گفتم: اميدوارم رسول خدا6 از مسلمان شدن من خرسند شود، چون از خويشاوندان 
و از شرافتمندان هستم، ولي االن اين گونه با من برخورد کرد. از تو مي خواهم با او سخن بگويي تا از 
من راضي شود. او گفت: نه به خدا سوگند. من از رسول خدا6 شرم دارم. پس از آن که از تو روي 
برگردانده هرگز با او سخني نخواهم گفت، مگر آن که بهانه اي پيش بيايد. گفتم: در اين صورت مرا به 

که مي سپاري؟ گفت: همين است که گفتم. 

به سراغ علي7 رفتم، و با او سخن گفتم؛ او هم پاسخي همانند پاسخ عباس داد.

عباس بن عبدالمطلب در جايي به نام »نيق العقاب« برادرزاده اش ابوسفيان و پسرعمويش عبداهلل بن 
أبي اميه را به چادر محل استراحت پيامبر برد. محافظ چادر جلوي آن ها را گرفت و فقط گذاشت عباس 
وارد شود. عباس وارد شد و به رسول خدا6 سالم کرد و گفت: پدر و مادرم فدايت، اين عموزاده 
توست که آمده است توبه کند و ديگري عمه زاده توست. رسول خدا6 فرمود: نيازي به آن ها ندارم. 
اين عموزاده ام پرده آبروي مرا پاره کرد و اين عمه زاده ام همان کسي است که در مکه به من گفت: به 

تو ايمان نمي آوريم تا چشمه اي از زمين بجوشاني.1

1 . مغازي واقدي، ج 2، ص 806 و سيره ابن هشام، ج 4، ص 42 و تاريخ تحقيقي اسالم، ج 4، ص 170.



��� �
��

�
� ��� � �

� ��� ��
�
� 172

الظهران« رسيد و  به »مرَّ  اما وقتي سپاه رسول خدا6  بازگشت،  به مکه  ابوسفيان دست خالي 
اردو زد و شب پيامبر خدا6 دستور داد، آتش روشن کنيد و آنان ده هزار آتش روشن کردند، قريش 
ابوسفيان را نزد پيامبر فرستادند و گفتند: وقتي محمد را مالقات کردي، اگر در ميان اصحابش سستي و 
بي حالي مشاهده کردي به او اعالم جنگ کن وگرنه براي ما امان بگير! او نيز همراه حکيم بن حزام به 

سوي حضرت روانه شد.

ابن عباس از پدرش نقل مي کند: وقتي رسول خدا6 در مرَّ الظهران فرود آمد، من پيش خود گفتم، 
واي به حال قريش! به خدا قسم اگر رسول خدا6 به زور وارد مکه شود، قريش تا ابد هالک خواهد 
شد! براي همين سوار يکي از اسب هاي رسول خدا6 به نام »شهباء« شدم و به دنبال کسي بودم که 
او را به سوي قريش بفرستم تا با رسول خدا6 مذاکره کنند، پيش از آن که به زور وارد مکه شود. در 
ناحيه »أراک« )ناحيه اي از مّر الظهران( شنيدم کسي مي گويد: به خدا سوگند تا به حال اين همه آتش در 
شب نديده بودم؛ ناگهان ديدم ابوسفيان است. او را صدا زدم: ابوحنظله! صدايم را شناخت و گفت: لبيک 
اي ابوالفضل، پدر و مادرم فدايت چه کار داري؟ گفتم: واي به حال تو، اين رسول خداست که با ده هزار 
مرد جنگي آمده است. گفت: پدر و مادرم فدايت چه دستور مي دهي، آيا راه چاره اي به نظرت مي رسد؟ 
گفتم: بله، در دريف من بر اين اسب سوار شو، تا تو را نزد رسول خدا6 ببرم. به خدا سوگند اگر وارد 

جنگ شويد و رسول خدا6 بر شما پيروز شود، کشته خواهي شد! گفت: اين را مي دانم.

ابن عباس از قول پدرش عباس مي گويد: ابوسفيان در رکاب من سوار شد و حرکت کرديم. هرگاه 
از کنار يکي از آتش هاي مسلمان عبور مي کرديم، مي پرسيدند: کيستي؟ من مي گفتم: عباس و آن ها 
مي گفتند: عموي رسول خداست که بر اسب وي سوار است. تا آن که از کنار آتش عمر بن خطاب عبور 
کردم، وقتي مرا ديد، برخاست و گفت: کيستي؟ گفتم: عباس. او نگاه کرد و ابوسفيان را ديد که پشت 
سرم سوار شده است و فرياد زد: اين دشمن خدا، ابوسفيان است! سپاس خداي را که ما را بدون عهد و 
پيماني بر تو مسلط کرد؛ سپس به سرعت به سوي رسول خدا6 حرکت کرد و من وارد شدم و پشت 
سرم عمر وارد شد و گفت: اي رسول خدا! اين ابوسفيان، دشمن خداست که با پاي خودش و بدون هيچ 

عهد و پيماني آمده است، اجازه بدهيد گردنش را بزنم. 

گفتم: اي رسول خدا، من به او پناه داده ام. سپس به عمر گفتم: صبر کن اي عمر! اگر او يکي از افراد 
طايفه ي بني عدي بن کعب بود، اين حرف را نمي زدي، زيرا وي يکي از طايفه تو محسوب مي شود، اما 

او يکي از افراد بني عبد مناف است.
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رسول خدا6 فرمود: او را ببر، او را به خاطر تو امان دادم. نزد تو بماند و صبح او را نزد من بياور. 
عباس مي گويد: پس از سپيده دم، تمام لشکريان اذان گفتند. ابوسفيان از اذان آن ها دچار وحشت شد و 
پرسيد: اين چيست؟ گفتم: وقت نماز است. پرسيد: در شبانه روز چند بار نماز مي خوانند؟ گفتم: پنج بار. 

گفت: به خدا که زياد است.

سپس از خيمه خارج شديم و در جايي ايستاديم که رسول خدا6 را مي ديديم. او در حال وضو گرفتن 
بود. ابوسفيان ديد که مسلمانان براي تبرک جستن به آب وضوي پيامبر دور او جمع شده اند و دست هايشان 

زير محاسن آن حضرت است تا قطره اي آب بچکد و آن را به صورت خود بمالند و تبرک جويند.

ابوسفيان گفت: اي ابوالفضل، هرگز چنين پادشاهي نديده ام! نه پادشاهان کسري و نه پادشاهان روم! 
پس از آن که پيامبر6 نماز خواند، گفت: مرا نزد او ببر، اي ابوالفضل.

او را نزد حضرت بردم؛ هنگامي که چشم رسول خدا6 به او افتاد، فرمود: واي بر تو اي ابوسفيان، 
آيا وقت آن نرسيده که بداني هيچ خدايي جز خداي يکتا نيست؟! 

گفت: پدر و مادرم به فدايت، بردباري و بزرگواري، گذشت و بخشش تو چه قدر زياد است! پيش خود 
مي گفتم، اگر الهه ديگري غير از خدا وجود داشت، مرا ياري مي کرد. اي محمد من از خداي خود طلب 
ياري کردم و تو از خدايت ياري خواستي و به خدا سوگند که هر بار با تو درگير شدم، بر من پيروز شدي. 

اگر خداي من حق و خداي تو باطل بود، در اين صورت من بر تو پيروز مي شدم.

پيامبر فرمود: اي ابوسفيان، آيا وقت آن نرسيده است که بداني من فرستاده ي خدا هستم؟

ابوسفيان گفت: پدر و مادرم به فدايت، چقدر بردبار و بزرگوار هستي و گذشت و بخشش تو چقدر زياد 
است، اما به خدا در اين مورد دچار ترديد هستم و بعداً گواهي خواهم داد.

من به او گفتم: واي بر تو اين ابوسفيان! شهادت بده که ال اله اال اهلل و ان محمداً عبده و رسوله.

او گفت: اشهد ان ال اله اال اهلل و ان محمداً عبده و رسوله.

سپس گفت: اي محمد! با مردمي که بعضي را مي شناسيم و بعضي را نمي شناسيم به سوي اصل و 
عشره ي خود هجوم آورده اي؟ رسول خدا6 فرمود: تو ستمکارترين و نارواترين فرد می باشی، شما 
پيمان حديبيه را شکسته و از روي ستم به خزاعه يورش برديد و در حرم امن الهي آن ها را قتل  عام کرديد!

ابوسفيان گفت: اي رسول خدا! چرا به ما حمله کرديد و به هوازن حمله نکرديد که از ارحام تو نيستند 
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و دشمني بيشتري با تو دارند؟

رسول خدا6 فرمود: از خداي خود اميد دارم که پس از فتح مکه و برافراشته شدن پرچم اسالم در 
آن، مرا ياري کند که هوازن را شکست دهم! و خداوند احوال و ذريه ي آنان را از غنائم ما قرار دهد. من 
در اين مورد به خدا اميدوار می باشم؛ همان گونه که رسول خدا انتظار داشت، فتح مکه مي توانست حجاز 

را در تصرف اسالم درآورد، حتي اگر مقاومت هايي از ناحيه برخي قبايل صورت گيرد.1

سپس ابوسفيان گفت: اي رسول خدا! دوست دارم اجازه دهيد تا ميان قومت بروم و آن ها را هشدار دهم 
و به سوي خدا و رسولش دعوت کنم. حضرت به او اجازه داد. آن گاه ابوسفيان به عباس گفت: چگونه  

آن ها را دعوت کنم تا به آن اطمينان کنند؟

رسول خدا6 فرمود: به آن ها بگو، هر کسي بگويد: ال إله اال اهلل وحده ال شريک له و أن محمداً رسول 
اهلل و دست از جنگ بردارد درامان است. و هر کسي کنار کعبه بنشيند و سالحش را زمين بگذارد درامان است.

عباس مي گويد: عرض کردم، اي رسول خدا! ابوسفيان مردي است که فخر و مباهات را دوست دارد، پس 
اگر به او امتياز ويژه اي بدهيد خوب است. حضرت فرمود: هر کسي به خانه  ابوسفيان برود در امان است. 

ابوسفيان با تعجب پرسيد: خانه  من؟!

پيامبر6 فرمود: بله، خانه ي تو. سپس افزود: و هر کسي که در ِ خانه اش را ببندد درامان است.

ابوسفيان برخاست تا برود، اما من به رسول خدا عرض کردم: ابوسفيان فردي ذاتاً حيله گر است و االن 
مشاهده کرده که مسلمانان پراکنده اند و آتش زياد روشن کرده اند تا زياد جلوه نمايند.

حضرت فرمود: خود را به او برسان و او را در همين دره نگه دار تا از لشکر خدا سان ببيند!

من خود را به او رسانده و شب او را در خيمه خود نگه داشتم تا فردا از لشگر سان ببيند.

شيخ صدوق در اکمال الدين آورده: ابوسفيان پيش خود گفت: آيا کسي کاري را مي کند که من کردم؟! 
من با پاي خودم آمدم و دست در دست او گذاشتم، آيا نمي توانستم هم پيمانان خود را گرد آورم و در 
مقابل او بايستم؟ شايد مي توانستم او را دفع کنم؟! در همين افکار بودم که رسول خدا6 از خيمه خود 

به او فرمود: اي ابوسفيان، اگر خدا بخواهد تو را خوار و ذليل مي کند.2

1 . مغازي واقدي، ج 2، ص 816 و تاريخ تحليلي اسالم، ج 4، ص 177.
2 . اکمال الدين، ص 312 و تاريخ تحقيقي اسالم، ج 4، ص 180.
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5. رژه لشگر اسالم قبل از فتح مّکه
رسول خدا6 سپاه خود را مهيا کرد تا از آن ها سان ببيند. بني سليم که هزار نفر بودند، به فرماندهي 
خالد بن وليد، در پيشاپيش لشکر اسالم حرکت کردند. وقتي خالد به موازات عباس و ابوسفيان رسيد، سه 
بار تکبير گفت و مسلمانان به دنبال او تکبير گفتند. ابوسفيان از عباس پرسيد: اين چه کسي بود؟ جواب 

داد: خالد بن وليد. 

ابوسفيان گفت: همان جوان خودمان؟ جواب داد: بله.

سپس زبير بن عوام با مهاجران و باديه نشينان عبور کرد. او نيز تکبير گفت.

سپس ابوذر غفاري و بريدة بن حصيب و بسر بن سفيان با عده اي ديگر از مجاهدان عبور کردند و تکبير 
گفتند و ابوسفيان از نام آن ها پرسيد و از عباس سؤال مي کرد: اين ها با ما چه کار دارند؟!

انصار چهار هزار نفر بودند که پانصد اسب داشتند و مهاجران هفتصد نفر بودند که سيصد اسب داشتند. 
هر طايفه از انصار با پرچم و َعلَمي بودند و در ميان آن ها هزار نفر خود را چنان با زره و کالهخود مسلح 
کرده بودند که جز چشم هايشان ديده نمي شد. براي همين به آن ها »الکتيبة الخضراء« يعني گردان 

سياه پوش گفته شد.

وقتي کتبيه  خضراء پيش آمد، گرد و غباري زياد از زير سم اسبان به هوا برخاست. پيامبر6 پرچم 
خود را به دست سعد بن عباده خزرجي داده بود و او جلوي کتيبه )گردان سواره نظام( حرکت مي کرد. 
هنگامي که سعد با پرچم پيامبر از جلوي ابوسفيان گذشت، فرياد زد: اي ابوسفيان! امروز روز انتقام است، 

امروز روزي است که حرمت ها شکسته مي شود! و همراهان سعد آن را تکرار کردند.

سپس رسول خدا6 پيش آمد در حالي که بر ناقه ي »قصواء« سوار بود و با نصف بُرد يماني قرمز يا 
سياه، عمامه اي بدون تحت الحنک به سر بسته بود و در ميان ياران خود حرکت مي کرد. ابوسفيان گفت: 
اي ابوالفضل! هيچ گاه چنين کتيبه اي )گردان سواره اي( نديده بودم و هيچ کس هم چنين کتيبه اي را 
براي من توصيف نکرده بود. سبحان اهلل! هيچ کس چنين نيرويي ندارد و نمي تواند آن را فراهم کند. به 

درستي که پادشاهي برادرزاده ات چه بزرگ و باشکوه شده است!

عباس در جواب او گفت: اين پادشاهي نيست، نبوت است! و ابوسفيان، گفت: آري همين طور است. 

رسول خدا6 پيش آمد تا به موازات ابوسفيان رسيد. ابوسفيان پيامبر6 را صدا زد و گفت: اي 
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رسول خدا، آيا تو به قتل و غارت قومت دستور داده اي؟ همانا سعد و همراهان او وقتي از کنار ما گذشتند، 
گفتند: اي ابوسفيان، امروز روز انتقام است؛ امروز روزي است که حرمت ها شکسته مي شود؛ امروز روزي 
تو  به قوم خود رحم کني؛ همانا  را قسم مي دهم که  تو  را خوار مي گرداند. من  است که خدا قريش 

نيکوکارترين و مهربان ترين و نزديک ترين فرد نسبت به آن ها می باشی.

عباس به پيامبراکرم6 عرض کرد: اي رسول خدا، بعيد نمي دانم که سعد قصد حمله نداشته باشد. 
براي همين پيامبر اکرم6 به علي7 فرمود: خود را به او برسان و پرچم را از او بگير و خودت پرچم 

را وارد شهر مکه کن.

علي7 پيش رفت و پرچم را از او درخواست کرد. سعد نيز بدون هيچ چون و چرايي پرچم را به او 
تحول داد؛ اين چنين لشگر اسالم آماده ورود به شهر مکه گرديد.1

واقدي روايت مي کند: عباس به ابوسفيان گفت، واي بر تو، بشتاب و قوم خود را درياب، قبل از اين که 
رو در روي لشکر اسالم قرار گيرند.

ابوسفيان حرکت کرد و پيش از همه از طرف کوه ُکداء )در باالي مکه( وارد شهر شد و با صداي بلند 
فرياد زد: اي جماعت قريش! اين محمد است که با لشگر گران که نظير آن را نديده ايد به شما رو آورده 
است. هر کس وارد خانه  ابوسفيان شود در امان است. او همين طور اين خبر را اعالن مي کرد و پيش 
مي رفت تا در خانه بر همسرش هند دختر عتبه، وارد شد. هند از او پرسيد: چه خبر؟ ابوسفيان گفت: محمد 
با ده هزار نفر که غرق در سالح می باشند پيش آمده است. محمد به من گفت اعالن کنم: هر کسي وارد 
خانه ام شود درامان است و هر کسي سالحش را به زمين بگذارد در امان است. هند گفت: خدا رويت را 
سياه کند که پيام آور بدي براي قومت می باشی! سپس سبيل او را گرفت و به ديگران گفت: اين چاق و چله 
بي خاصيت را بکشيد که پيام آور بدي براي قومش است. ابوسفيان گفت: واي بر شما! حرف هاي بيهوده اين 
ضعيفه شما را مغرور نکند. او با لشگري آمده است که نظير آن را نديده ايد. هر کسي وارد خانه ي ابوسفيان 

شود در امان است. آن ها گفتند: خدا تو را بکشد، خانه ي تو چه مشکلي را از ما حل مي کند؟ 

ابوسفيان گفت: و هر کسي دِر خانه اش را به روي خود ببندد در امان است و هر کسي در مسجد الحرام 
برود در امان است. واي بر شما! من چيزي را ديده ام که شما نديده ايد؛ من مرداني جنگي و اسلحه و 

مهماتي را ديده ام که هيچ کس قدرت مقابله با آن را ندارد.

1 . ارشاد، ج 1، ص 134؛ مغازي، ج 2، ص 822 و تاريخ تحليلي اسالم، ج 4، ص 183.
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6. ورود سپاه اسالم و فتح مکه
در آستانه ي ورود به مکه، مسلمانان پيشتاز در »ذي طوي« که اکنون در محدوده ي مکه قرار دارد، 

توقف کردند تا به يکديگر ملحق شوند و ببينند رسول خدا6 چه مي گويد:

حضرت وقتي به »ذي طوي« رسيد لشکر خود را سه قسمت کرد تا هر کدام را از ناحيه اي به درون 
مکه بفرستد. زبير بن عوام را فرمانده جناح چپ قرار داد و خالد بن وليد را فرمانده جناح راست قرار داد. 
فرماندهي کتيبه  انصار را به سعد بن عباده سپرد و سپس به علي7 واگذار کرد. دو سپاه از پايين مکه و 
يکي از باالي مکه وارد شدند و رسول خدا6 به آنان دستور داد که در مکه با کسي درگير نشوند، مگر با 
کسي که قصد جنگ داشته باشد و عده اي که رسول خدا6 خون آن ها را هدر اعالم کرد و از مسلمانان 
خواست هر کجا آنان را ديدند، حتي اگر چسبيده به پرده کعبه باشند، بکشند. البته بعداً بيشتر اين افراد نيز 
بخشيده شدند. اين افراد عبارت بودند از: عکرمة بن ابي جهل )بخشيده شد(، هبار بن أسود )بخشيده شد(، 
عبداهلل من سعد بن ابي سرح )بخشيده شد(، مقيس بن صبابه  ليثي )در فتح مکه کشته شد(، حويرث بن نقيد 

)کشته شد(، وحشي قاتل حمزه )بخشيده شد( حويرت بن الطالل خزاعي )به دست علي7 کشته شد(. 

و از زنان، هند دختر عتبة بن ربيعه و همسر ابوسفيان )بخشيده شد(، دو کنيز آوازه خوان که در جنگ احد 
اشعاري در هجو پيامبر خوانده بودند به نام  قريبه و قرنيا )يکي کشته شد و يکي فرار کرد و بعد امان گرفت(.

سپاه اسالم وارد مکه شد و تنها از ناحيه اي که فرماندهي آن به عهده خالد بن وليد بود، با مقاومت 
روبرو شد. آن هم به اين دليل بود که عکرمة بن ابي جهل و صفوان بن اميه و سهيل بن عمرو افرادي را 
در »َخندَمه« جمع کردند تا با مسلمانان مقابله کنند. آنان با ديدن نيروهاي خالد، به آنان تيراندازي کردند 
و شمشيرهايشان را کشيدند و به خالد گفتند: هرگز نمي گذاريم بدون جنگ و خونريزي وارد شهر شويد!. 
خالد به اصحابش گفت: با آن ها بجنگنيد؛ و آنان شکست سختي خوردند و برخي کشته و برخي فرار 

کردند و در نتيجه بيست و چهار نفر از آن ها کشته شدند و چهار نفر از »ُهذيلي ها« به شهادت رسيدند.

هنگامي که رسول خدا6 بر تنگه ي »اذاخر« )امروز ُخرمانيه ناميده مي شود( مشرف شد، نگاهي به 
خانه هاي مکه انداخت و خدا را به خاطر اين پيروزي حمد و ثنا گفت.

جابربن عبداهلل انصاري مي گويد: من همراه پيامبر بودم. ما در »ابطح« در جهت شعب ابي طالب، همان جايي 
که رسول خدا6 و بني هاشم سه سال در آن جا محاصره شده بودند، توقف کرديم. در آن جا پيامبر6 به 
من فرمود: اي جابر! اين جا در مدتي که قريش به علت کفر خود بر ضّد ما هم قسم شده بودند، منزلگاه ما بود.
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آن روز جمعه بيستم ماه مبارک رمضان بود و پيامبر خدا6  از آن جا برق شمشيرها را در خندمه 
ديد و پرسيد: اين درگيري ها چيست؟ مگر همه را از جنگ منع نکرده بودم؟ عرض شد: اي رسول خدا! 

خالد است که وارد جنگ شده و اگر آن ها شروع نمي کردند، او وارد جنگ نمي شد.

رسول خدا6 فرمود: خدا به خير بگذراند.

اقدام پيامبر خدا در فراهم آوردن سپاهي انبوه با بيش از ده هزار نفر و رعايت اصل پيش دستي و 
مخفي داشتن مقصد اصلي و آماده نبودم قريش براي تجهيز نيرو و امکانات، عامل مهمي براي فتح مکه 
با کم ترين درگيري بود. همين طور تدبير حضرت براي رام کردن افرادي مانند ابوسفيان، با نشان دادن 
سپاه اسالم به او و شکسته شدن مقاومت و شخصيت ابوسفيان پيش از فتح مکه، رمق باقي مانده در 

قواي قريش را از بين برد.

در فتح مکه حضرت فاطمه3 نيز حضور داشت. وقتي اُّم هاني خواهر امام علي7 دو تن از مشرکان 
را پناه داده بود، حضرت امير7 قصد کشتن آن دو را در خانه او کرد و اُّم هاني مانع شد. پس از آن براي 
گرفتن پناه نزد رسول خدا6 آمد که آن جا فاطمه3 را ديد و به او از برادرش گله کرد، اُّم هاني 
مي گويد: فاطمه از برادرم بر من سخت گيرتر بود و به من گفت: آيا تو هم مشرکان را پناه مي دهي؟ رسول 
خدا6 درخواست اّم هاني را پذيرفت و به احترام او گفت: کسي را که تو پناه دادي من نيز پناه مي دهم.1

زماني که رسول خدا6 براي نخستين بار به مسجد وارد شد، تکبير مي گفت و مسلمانان همراه آن 
حضرت نيز تکبير مي گفتند. شماري از مشرکان نيز بر فراز کوه ها اين صحنه را تماشا مي کردند. حضرت 
طواف کرد و پس از آن سراغ بت ها رفت. در آن زمان سيصد و شصت بت در کعبه بود که بزرگ ترين 
آن ها »ُهَبل« بود. حضرت با چوب دستي خود بر يک يک بت ها مي زد و با خواندن آيه »جاَء الَْحقُّ َو 

َزَهَق الْباِطل «2 آنان را بر زمين مي انداخت. اين بت ها در کنار ديوارهاي بيروني کعبه نصب شده بودند.

حضرت پس از ورود به داخل کعبه تصويرهايي که از ابراهيم7 و مالئکه و مريم بر ديوارهاي درون 
کعبه بود، محو کرد.

امام علي7 فرمود: در آن روز رسول خدا6 مرا برداشت و تا کنار کعبه برد. آن گاه فرمود: بنشين؛ 
من نشستم، حضرت بر شانه ي من قرار گرفت و فرمود: برخيز، زماني که ضعف مرا در برخاستن ديد، 

1 . المغازي، ج 2، ص 830 و تاريخ تحليلي اسالم، ج 4، ص 627.
2 . اسراء، آيه 81.
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فرمود: بنشين؛ من نشستم. حضرت از شانه ي من پايين آمد و خود نشست و فرمود: بر شانه ي من باال 
برو. بر شانه ي آن حضرت قرار گرفتم و آن حضرت برخاست و فرمود: بت بزرگ )هبل( قريش را بينداز. 
آن بت از مس ساخته شده بود و اطراف آن به ميخ هايي در زمينه بسته شده بود. حضرت فرمود تا آن را 

تکان داده و بر زمين اندازم، و من چنين کردم.

در نقلي آمده: پيامبر6 هر اثري که از شرک در مسجد الحرام بود، محو کرد.

حضرت پس از طواف، سر خود را با آب زمزم شست. مسلمانان اطراف حضرت، قطرات آبي را که از 
سر حضرت مي ريخت به قصد تبرک برداشته و به خود مي ماليدند.

7. خطبه ي فتح و عفوعمومي
شيخ کليني از امام صادق7 روايت مي کند: رسول خدا6 چارچوب دِر کعبه را گرفت و با صداي 
بلند فرمود: »َل إِلََه إِلَّ اهللُ َوْحَدُه َل َشِريَك لَُه َصَدَق َوْعَدُه َو نََصَر َعْبَدُه َو َهَزَم األَأْْحَزاَب َوْحَده « چه مي گوييد و چه 

گمان مي کنيد؟

گفتند: خير و نيکي مي گوييم و اميد خير داريم. برادري بزرگوار و برادرزاده اي بزرگوار می باشد که 
قدرت يافته اي.

رسول خدا6 فرمود: همان را مي گويم که برادر يوسف فرمود: »ل تَْثريَب َعلَْيُكُم الَْيْوَم يَْغفُِر اهللُ لَُكْم َو 
اِحمين ؛1 امروز سرزنشی بر شما نيست. خدا شما را می آمرزد و او مهربان ترين مهربانان است .«  ُهَو أَْرَحُم الرَّ

همانا خداوند مکه را از روزي که آسمان ها و زمين را آفريد، حرام نموده است و تا روز قيامت حرمت 
خواهد داشت و شکاري در آن صيد نمي شود و درختي قطع نمي گردد و گياهي بريده نمي شود و چيزي 

که پيدا مي شود، جز براي کسي که دنبال صاحبش مي گردد، حالل نيست.

عباس عرض کرد: اي رسول خدا، قطع گياهان حرام بوده جز گياه »إِذِخر« )خوشبو( که براي قبرها و 
خانه ها به کار مي رود، رسول خدا6 فرمود: مگر إ ذخر.

اي مردم، حاضران به غائبان برسانند که خداوند تبارک و تعالي به وسيله اسالم، غرور، نخوت جاهليت 
و فخرفروشي به پدران و خاندان را از ميان برده است. اي مردم، شما از نسل آدم هستيد و آدم از ِگل بوده 

1 . يوسف، آيه 92.
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است. آگاه باشيد که بهترين و گرامي ترين شما نزد خدا، باتقواترين و مطيع ترين فرد نسبت به خداوند است.

آگاه باشيد که عربيت، پدر ما نيست، عربي تنها يک زبان است و هر کسي عملش کم باشد، حسب و 
نسب او را به جايي نمي رساند.

آگاه باشيد که هر خون خواهي، ستم و داد خواهي يا رياستي که در جاهليت بوده، االن زير اين پايم 
به صاحبانش  اين دو  قيامت، مگر خدمت و کليدداري کعبه و سقايت حاجيان، که  تا روز  بود  خواهد 

بازگردانده مي شود.

آگاه باشيد که همسايه هاي بسيار بدي براي پيامبر خدا بوديد. او را تکذيب کرديد و از مکه بيرون رانديد 
و در کار او مانع ايجاد کرديد. حتي به اين مقدار راضي نشديد و به سرزمين من آمديد و با من جنگيديد! 

با اين همه، برويد که همگي آزاد هستيد.

تراز است. دور  واحده هستند و خون شان هم  يد  مقابل ديگران  و در  برادر مسلمان است  مسلمان 
افتاده گانشان به ايشان برگردانده مي شود و کم ترينشان مي تواند از سوي آنان به کسي امان بدهد.1

شعار رسول خدا6 در برابر مردم مکه اين بود: »اْلِْسَلُم يَُجبُّ َما َقْبلَه « يعني به محض اين که کسي 
اسالم را پذيرفت، از گذشته اش چشم پوشي مي شود.

عنوان »طلقا« يا آزادشدگان نيز اشاره به قريشياني داشت که در اصل اسير پيامبر در فتح مکه بودند، 
و پيامبر بر آن ها منت گذاشت و آزادشان کرد و فرمود: شما آزادشدگان هستيد. اين نام »سوء پيشينه اي« 
بود که هميشه در پرونده مشرکان لجوج مکه که هنگام فتح اين شهر يا در سال بعد آن مسلمان شدند، 
باقي ماند. حسان بن ثابت در شعري اشاره کرده است که شمشيرهاي انصار، ابوسفيان را در مکه به 

صورت يک برده و بني عبدالدار را به صورت کنيزان درآورده است.2
اذان بالل در روز فتح مکه

طبري از امام صادق7 روايت کرده است: ظهر فرا رسيد و بالل به دستور رسول خدا باالي کعبه 
رفت و اذان گفت. مکرمة بن ابي جهل گفت: به خدا قسم دوست نداشتم ببينم، بالل بر باالي کعبه 
عرعر مي کند! و عتاب بن اُسيد گفت: شکر خداي را که ابوعتاب مرد و نبود تا اين روز را ببيند که بالل 

1 . بحار األنوار، ج 20، ص 127؛ فروع کافي، ج 1، ص 126؛ سيره ابن هشام، ج 4، ص 54 و تاريخ تحقيقي اسالم، ج 4، 
ص 196.

2 . تاريخ سياسي اسالم، سيره ي رسول خدا، ص 629.
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بر باالي کعبه ايستاده است! با انصاف ترين آن ها سهيل بن عمرو بود که گفت: کعبه  خانه  خداست و اين 
را مي بيند و اگر بخواهد آن را تغيير مي دهد. ابوسفيان گفت: من چيزي نمي گويم؛ به خدا قسم گمان 

مي  کنم اگر حرفي بزنم اين ديوارها محمد را باخبر مي کنند.

ابن هشام اضافه مي کند: آن ها کنار کعبه بودند که پيامبر اکرم6 بر آن ها وارد شد و فرمود: مطلع 
شدم که چه گفتيد، و سخنان شان را براي شان بازگو کرد. حارث بن هشام و عتاب بن اسيد گفتند: به 
خدا سوگند هيچ کدام از ما نزد تو نيامد که بگوييم او تو را مطلع کرده است. بنابراين شهادت مي دهيم 

که تو پيامبر خدا هستي.

عتاب نيز گفت: به خدا سوگند اين سخنان را گفته ايم و از خدا آمرزش مي خواهيم. سپس اسالم آورد 
و رسول خدا6 او را عامل خود در مکه قرار داد.1

8 . بيعت زنان با پيامبر6 
هر چند پس از فتح مکه مردان و زنان با پيامبر خدا6 بيعت کردند، اما آيه اي در مورد بيعت مردان 
پس از فتح مکه در قرآن نيامده است، ولی آيه اي در مورد بيعت زنان وارد شده که هيچ اختالفي در شأن 
نزول آن نيست. »يا أَيَُّها النَّبِيُّ إِذا جاَءَك الُْمْؤمِناُت ُيبايِْعنََك َعلى  أَْن ل ُيْشِرْكَن بِاهللِ َشْيئًا َو ل يَْسِرْقَن َو ل يَْزنيَن َو 
ل يَْقُتْلَن أَْولَدُهنَّ َو ل يَْأتيَن بُِبْهتاٍن يَْفتَرينَُه بَْيَن أَْيديِهنَّ َو أَْرُجلِِهنَّ َو ل يَْعصينََك في  َمْعُروٍف َفبايِْعُهنَّ َو اْستَْغفِْر لَُهنَّ اهللَ 
إِنَّ اهللَ َغُفوٌر َرحيٌم؛2  ای پيامبر، چون زنان باايمان نزد تو آمدند تا با تو بيعت کنند که چيزی را با خدا شريک 
نسازند، و دزدی نکنند، و زنا نکنند، و فرزندان خود را نکشند، و بچه های حرام زاده ای را که پس انداخته اند 
با بُهتان به شوهر نبندند، و در کار نيک از تو نافرمانی نکنند، با آنان بيعت کن و از خدا برای آنان آمرزش 

بخواه، زيرا خداوند آمرزنده ي مهربان است.«

معمول اين است که بيعت براي کمک و ياري در جنگ ها گرفته مي شود و از زن ها چنين انتظاري 
نمي رود. براي همين شيخ طوسي در تفسير تبيان گفته است: علت بيعت با زنان با توجه به اين که آنان 
اهل جنگ و جهاد نيستند، اين بوده است که آن ها در مورد اموري که مربوط به دين و همسرانشان 
پيامبر  و  نگيرد  قرار  بي اعتنايي  مورد  اسالم  احکام  زنان  وسيله   به  تا  ببندند  پيمان  پيامبر  با  مي باشد، 

اکرم6 براي تأکيد در عمل به احکام و قوانين اسالمي از آن ها بيعت گرفت.

1 . إعالم الوري، ص 226؛ سيره ابن هشام، ج 4، ص 56 و تاريخ تحقيقي اسالم، ج 4، ص 199.
2 . ممتحنه، آيه 12.
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طبرسي در مجمع البيان روايت مي کند: رسول خدا6 وقتي در کوه صفا بود با زنان بيعت کرد و 
عمر بن خطاب پايين تر از وي نشسته بود. پيامبر اکرم6 فرمود: با شما بيعت مي کنم که چيزي را 
شريک خدا قرار ندهيد. هند دختر عتبه، همسر ابوسفيان از ترس اين که رسول خدا6 او را بشناسد، 
نقاب زده و به صورت ناشناس در مجلس حاضر شده بود و حضرت در آن روز، از مردان فقط بر سر 
اسالم و جهاد بيعت گرفته بود، براي همين هند گفت: تو از ما بر سر چيزي بيعت مي گيری که از مردان 

چنين بيعتي نگرفتي؟! 

رسول خدا6 در مورد سخن او سکوت کرد و در ادامه سخنانش فرمود: و از شما بيعت مي گيرم 
که دزدي نکنيد. در همين حال ابوسفيان در گوشه اي ايستاده بود و حرف هاي آن ها را مي شنيد که هند 
گفت: ابوسفيان مرد خسيسي است، براي همين مقداري از مالش را بدون اجازه اش برمي دارم و نمي دانم 
که حالل است يا نه؟! ابوسفيان گفت: آن چه را قباًل برداشته اي و مصرف کرده اي براي تو حالل است.

رسول خدا6 او را شناخت. خنديد و پرسيد: آيا تو دختر عتبه هستي؟ جواب داد: بله يا رسول اهلل، 
از گذشته ها بگذر، خدا از تو بگذرد! رسول خدا6 در ادامه سخنانش فرمود: و زنا نکنيد. هند دوباره به 
سخن آمد و گفت: مگر زن آزاد هم تن به زنا مي دهد؟! عمر بن خطاب به خاطر رابطه اي که بين او و 
هند در جاهليت بود به خنده افتاده! سپس فرمود: و فرزندان خود را نکشيد. هند گفت: آن ها را در کودکي 
بزرگ کرديم و در بزرگي آن ها را کشتيد. )منظور او فرزندش حنظلة بن ابي سفيان بود که در بدر به دست 
علي بن ابي طالب کشته شده بود(. رسول خدا6 لبخندي زد و فرمود: و به کسي بهتان نزنيد. هند 
گفت: به خدا قسم که بهتان و افتراء زشت است و ما را جز به مکارم اخالق و راه رشد، امر نمي کني. در 
ادامه حضرت اين آيه شريفه را خواند: »ل يَْعصينََك في  َمْعُروف ٍ...؛ در معروف از تو نافرماني نکنند.« هند 

گفت: وقتي به اين مجلس آمده ايم، منظور ما اين بوده است که در هيچ معروفي از تو نافرماني نکنيم.

اُّم حکيم دختر حارث و همسر عکرمه گفت: اي رسول خدا، آن معروفي که خداوند به ما فرمان داده 
است که در آن از تو نافرماني نکنيم، چيست؟ حضرت6 فرمود: در مصيبت ها به گونه هاي خود سيلي 
نزنيد و صورت هاي خود را نخراشيد و موهاي خود را نکنيد و گريبان هاي خود را چاک نکنيد و لباس هاي 

خود را سياه نکنيد و آه و واويال به راه نيندازيد.

سپس پرسيد: اي رسول خدا6 چگونه با تو بيعت کنيم؟ فرمود: من با زنان دست نمي دهم، و به 
آن ها فرمود: دست هاي خود را براي بيعت در اين ظرف آب فرو ببريد.1

1 . تفسير تبيان، ج 9، ص 588؛ بحار األنوار، ج 21، ص 134 و تاريخ تحقيقي اسالم، ج 4، ص 207.
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9. پيامدهاي فتح مکه
رسول خدا6 پس از فتح مکه گروه هايي را به اطراف فرستاد تا بت هاي برجاي مانده قبيله ها را از 
بين ببرند. عمروعاص با گروهي براي شکستن بت »سواع« که متعلق به »هذيل« و در منطقه »ُرهاط« 
بود، عازم آن ديار شد. پرده دار بت گفت: تو قدرت ويران کردن بت را نداري. عمرو گفت، چرا؟ گفت: 
چون تو از اين کار جلوگيري مي شوي؛ اما او عالوه بر بت، محلي که ثروت هاي بخشيده شده به بت در 

آن بود را نيز ويران کرد.

پرده دار که ديد بت خراب شد و حادثه غيرمنتظره اي رخ نداد، اسالم آورد.

سعد بن زيد أسهلي با بيست سوار به منطقه »ُمَشلّل« رفت و بت »مناة« که بت دو قبيله اوس و خزرج 
و قبيله َغّسان بود را ويران کرد.

در تمام خانه هاي مکه نيز بت هايي وجود داشت و رسول خدا6 اعالم کرد: هر کسي به خدا و 
رسول ايمان آورده، اگر بتي در خانه دارد، آن را بکشند يا بسوزاند.1

پس از فتح مکه، قدرت سياسي شرک شکسته شد و مکه پس از بيست سال مقاومت در برابر اسالم، 
با تدبير رسول خدا6 تحت حاکميت اسالم درآمد. مهم ترين جلوه اين تدبير، در فتح بدون خونريزي 
آن بود. آن هم در حادثه اي بزرگ چون فتح مکه که ميان دو دشمن ديرين و باسابقه حوادثي چون بدر 
َّذي َكفَّ أَْيِديَُهْم َعْنُكْم َو أَْيِديَُكْم َعْنُهْم  و احد اتفاق افتاده بود. اين آيه شريفه در اين باره نازل شد: »َو ُهَو ال
َة مِْن بَْعِد أَْن أَْظَفَرُكْم َعلَْيِهْم َو كاَن اهللُ بِما تَْعَمُلوَن بَصيراً؛2  او همان کسی است که در دل مّکه پس از  بِبَْطِن َمكَّ
پيروز کردن شما بر آنان، دست های آنان را از شما و دست هاِی شما را از ايشان کوتاه گردانيد، و خدا به 

آنچه می کنيد همواره بيناست .«

خداوند دليل بازداشتن مسلمانان از خونريزي را اين مي داند که در ميان مردم مکه، مسلماناني بودند که 
َّذيَن َكَفُروا  ايمان خود را پنهان مي کردند و در صورت بروز جنگ ممکن بود آنان نيز از بين بروند: »ُهُم ال
وُكْم َعِن الَْمْسِجِد الَْحراِم َو الَْهْدَي َمْعُكوفًا أَْن يَْبُلَغ َمِحلَُّه َو لَْو ل ِرجاٌل ُمْؤمُِنوَن َو نِساٌء ُمْؤمِناٌت لَْم تَْعلَُموُهْم أَْن  َو َصدُّ
َّذيَن َكَفُروا مِْنُهْم َعذابًا أَليماً؛3  بْنَا ال ٌة بَِغْيِر ِعْلٍم لُِيْدِخَل اهللُ في  َرْحَمتِِه َمْن يَشاُء لَْو تََزيَُّلوا لََعذَّ تََطُؤُهْم َفُتصيبَُكْم مِْنُهْم َمَعرَّ

1  . المغازي، ج 2، ص 870 و تاريخ تحقيقي اسالم، ج 4، ص 630.
2  . فتح، آيه 24.
3  . فتح، آيه 25.
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بازداشته  بازداشتند و نگذاشتند قربانی شما که  الحرام  آنان بودند که کفر ورزيدند و شما را از مسجد 
شده بود به محلّش برسد، و اگر ]در مّکه [ مردان و زنان با ايمانی نبودند که ممکن بود بی آنکه آنان را 
بشناسيد، ندانسته پايمال شان کنيد و تاوان شان بر شما بماند ]فرمان حمله به مّکه می داديم [ تا خدا هر 
که را بخواهد در جوار رحمت خويش درآورد. اگر ]کافر و مؤمن [ از هم متمايز می شدند، قطعاً کافران را 

به عذاب دردناکی معّذب می داشتيم.«

فتح مکه نقطه آغاز رشد تصاعدي اسالم در جزيرة العرب بود. تصور تسلط رسول خدا6 بر مکه، 
براي اعراب غيرممکن بود. قريش با قدرت فوق العاده خود و حمايت قبايل زياد از او، شکست ناپذير 
مي نمود. به ويژه که خود را صاحب حرم مي ديد و براي خود قداستي قائل بود که بايد خدا و خدايان از 

او دفاع کنند، و البته نکردند.

گفته شده: اعراب در زمان فتح مکه مي گفتند: ببينيد اگر محمد6 بر قريش غلبه يافت، راستگوست.

راوي اين سخن مي گويد: وقتي خبر فتح مکه به ما رسيد، همه ي قبايل اقدام به پذيرش اسالم کردند.

زماني که رسول خدا6 از »ذي الجوشن ضبابي« خواست اسالم را بپذيرد، او گفت: وقتي اسالم را 
مي پذيرد که او بر کعبه پيروز شود.

در جاي ديگر گفته شده است: »ال تذّل العرب حتي يذّل اهل مکه؛ تا اهل مکه اسالم را نپذيرند، عرب 
آن را نمي پذيرد«.

فضاله نيز که در روز فتح مکه مسلمان شد، آن روز را روز نابودي شرک دانست.1

رسول خدا6 در فتح مکه کسي را بر پذيرش اسالم مجبور نکرد و هر کسي به انتخاب خودش 
مسلمان شد. گرچه بسياري از مشرکان بدسابقه براي بخشيده شدن و امان گرفتن مسلمان شدند، اما 

افراد زيادي تا سال نهم و اندکي پس از آن بر شرک خود باقي بودند.

پيامبر خدا6 در مدتي که در مکه بود، در خانه اي ساکن نشد و در خيمه به سر برد. خيمه حضرت 
در منطقه ي »حجون« زده شده بود و براي اقامه نماز عازم مسجد الحرام مي شد. گويا خانه ي حضرت 
در مکه را عقيل، پس از هجرت پيامبر6، تصاحب کرده بود. لذا وقتي از حضرت خواستند در خانه اش 
ساکن شود، فرمود: مگر عقيل براي ما خانه اي گذاشته است؟ گفته شد: در منازل ديگران اقامت کن. 

فرمود: به خانه  ديگران نمي روم.

1 . تاريخ سياسي اسالم، سيره رسول خدا، ص 632.
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روايتي نيز هست که: عقيل خانه رسول خدا و خواهران و برادرانش را در مکه فروخته بود. شايد يکي 
از داليل توقف نکردن پيامبر خدا6 در مکه و حتي سکونت در خانه هاي مکه، اين بود که حضرت 
نمي خواست انصار گمان کنند که او آنان را ترک کرده است. يک بار نيز به آنان فرمود: من به سوي خدا 

و شما هجرت کرده ام؛ حيات و ممات من، حيات و ممات شماست.1

در فتح مکه حدود دو هزار نفر از مردم اين شهر به لشکر اسالم پيوستند، هر چند همه ي  آنان مسلمان 
نبودند اما روشن بود به زودي مسلمان خواهند شد. اين اسالم آوردن، ارزش اسالم آوردن پيش از فتح 
مکه را نداشت. خداوند اين مطلب را به صراحت بيان کرده است: »...ل يَْستَوي مِْنُكْم َمْن أَنَْفَق مِْن َقْبِل الَْفْتِح 
َّذيَن أَنَْفُقوا مِْن بَْعُد َو قاتَُلوا َو ُكلًّ َوَعَد اهللُ الُْحْسنى  َو اهللُ بِما تَْعَمُلوَن َخبيٌر؛2 کسانی  َو قاتََل ُأولئَِك أَْعَظُم َدَرَجًة مَِن ال
از شما که پيش از فتح مّکه انفاق و جهاد کرده اند، با ديگران  يکسان نيستند. آنان از حيث درجه بزرگ تر 
از کسانی  هستند که بعداً به انفاق و جهاد پرداخته اند، و خداوند به هر کدام وعده نيکو داده است، و خدا 

به آنچه می کنيد آگاه است.«

دليل اين برتري نيز روشن است. فتح مکه سبب شد تا نو مسلمانان از يک امتياز ديگر بي بهره شوند 
و آن هجرت بود، زيرا ضرورت هجرت و رهايي از آزار و اذيت مشرکان برطرف شده بود و مسلمانان 
به راحتي مي توانستند در مکه اقامت داشته و اسالم خود را اظهار کنند. پيامبر در همين باره فرمود: »ال 

هجرة بعد الفتح«، يعني پس از فتح مکه ديگر هجرت نيست.3

1 . سيره ابن هشام، ج 4، ص 416 و تاريخ سياسي اسالم، سيره رسول خدا، ص 631.
2 . حديد، آيه 10.

3  . المصنف، ج 7، ص 408 و تاريخ سياسي اسالم، سيره رسول خدا6، ص 632.
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شب نوزدهم ماه مبارک رمضان، شب ضربت خوردن اميرمؤمنان7 در محراب مسجد کوفه، توسط 
عبدالرحمان بن ملجم مرادي لعنة اهلل عليه، و مجروح شدن حضرت بود و دو روز بعد، روز بيست و يکم 

ماه رمضان، روز شهادت حضرت می باشد.

1. مروري بر زندگي حضرت امام علي7
بنابر نقل مشهور، حضرت علي7 در روز جمعه، سيزده ماه رجب، سال سي ام عام الفيل با شکافته 
شدن معجزه وار ديوار کعبه در درون کعبه متولد شد. پدر حضرت، ابوطالب و مادرش، فاطمه بنت اسد 
بن هاشم است. از اين رو نسبت آن بزرگوار از هر دو سو به هاشم مي رسد. کنيه ي حضرت ابوالحسن و 

مشهورترين لقب او اميرالمؤمنين است.

ده سال فاصله تولد علي7 با بعثت پيامبر اکرم6 فرصت خوبي براي رشد و تربيت حضرت در 
دامان پيامبر خدا6 بود. حضرت امير7 اين سعادت را داشت که کودکي خود را در کنار کامل ترين 
انسان بگذراند و شخصيت روحي و معنوي اش به دست بزرگ ترين معمار انسانيت شکل بگيرد. او سال ها 
تنها يار و همراه پيامبر6 در غار حرا بود و پس از بعثت حضرت، نخستين کسي بود که به رسول 
خدا6 ايمان آورد. خود آن حضرت در اين زمينه مي فرمايد: »من نخستين کسي بودم که به دعوت 

پيامبر اکرم6 پاسخ گفتم و جز رسول خدا6 کسي بر من در نماز پيشي نگرفت.«1

در اولين دعوت عمومي مردم به اسالم و در جريان دعوت خويشان، او تنها کسي بود که به خواست 
رسول خدا6 لبيک گفت و پيامبر با اشاره به علي7 خطاب به بستگان خود فرمود: »اين، برادر، 

1 . نهج البالغه، خطبه 131.
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وصي و جانشين من در ميان شما است، سخن او را بشنويد و از او پيروي کنيد.«1

در هنگام هجرت رسول خدا6 از مکه به مدينه، با اين که بيست و سه سال بيشتر نداشت، يکه و 
تنها جاي پيامبر خدا6 خوابيد و پس از آن، سه شبانه روز در مکه ماند تا امانت هاي قريش را که نزد 
پيامبر6 بود، به آن ها بازگرداند و آن گاه کاروان بانوان بني هاشم و زنان مسلمان را به مدينه رهبري 

کرد و در قبا به پيامبر خدا6 که منتظر او مانده بود پيوست تا با هم وارد مدينه شوند.

در سال اول هجرت، بهترين هديه اش از پيامبر خدا6 عقد اخوت حضرت با او بود و در سال دوم، 
بهترين هديه اش ازدواج با دختر گرامي پيامبر6، حضرت زهرا 3، بود.

ده سال اقامت او در مدينه، سال هاي رشادت و حماسه آفريني او در بدر و احد و خيبر و خندق و فتح 
مکه بود و او در اين سال ها مأموريت هاي مهم و دشواري را انجام داد؛ مانند جانشيني پيامبر در مدينه 
هنگام جنگ تبوک که هر لحظه احتمال توطئه داخلي منافقين يا حمله خارجي مشرکين مي رفت، اعالن 

برائت از مشرکين در مکه، اجراي سفر تاريخي به يمن و دعوت آنان به اسالم بدون جنگ و درگيري.

رابطه نزديک و تناتنگ حضرت امير7 با پيامبر خدا6 سبب آگاهي عميق و گسترده او از وحي 
الهي و آشنايي کامل با احکام اسالمي گرديد. او افزون بر آگاهي بر همه ي اسباب سعادت انساني، صاحب 
صفات و کماالت برجسته اي مانند: شجاعت، عبادت، اخالق و استواري در کارها بود که همه ي اين 
فضائل، همراه با سابقه درخشان او در ياري پيامبر اسالم6، موجب شد براساس دستور الهي رسول 
خدا6، پيش از رحلت خود و پس از انجام مراسم حجة الوداع، در غدير خم او را به جانشيني خود 
منصوب نمايد و با اين کار بزرگ، دين امت را کمال بخشد؛ نعمت الهي رسالت خويش را بر بندگان تمام 

نمايد و اسالم عزيز را آيين پسنديده حق تعالي معرفي نمايد.

رحلت رسول خدا6 و شهادت حضرت زهرا3 سخت ترين روزها و دردناک ترين مصيبت ها را 
براي حضرت امير7 رقم زد. او به ناچار بيست و پنج سال، در حالی که خار در چشم و استخوان در گلو 
داشت، صبر و تحمل کرد تا نهال تازه پا گرفته اسالم خشکيده نشود و خط اسالم راستين، همراه معدود 

طرفداران واقعي  آن، از بين نرود. 

او در چهار سال و نيم حکومت خود، معنويت و عدالت را بر اساس تعاليم قرآن و الگوپذيري از سيره ي 
نبوي، حاکميت بخشيد و از نابودي و فراموشي اسالم واقعي و سنت نبوي جلوگيري کرد. اما جامعه 

1 . تاريخ طبري، ج 2، ص 320 و تاريخ تحليلي پيشوايان، ص 15.
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و افراد خو کرده به نظام انحراف يافته از مدينة النبي، به راحتي با او کنار نيامدند و اعتراض ناکثين و 
قاسطين و مارقين، زمينه ساز جنگ هاي سه گانه جمل، صفين و نهروان شد و آسيب فراواني حکومت 

عدل علوي وارد ساخت. 

مطالعه شش ماه پاياني خالفت ظاهري اميرالمؤمنين7 و سخنان او در اين مقطع، هر انسان منصف 
را به گريه واخواهد داشت. انسان معصوم و صاحب علم بيکران الهي که از جامعه و همراهانش خسته 
شده و دستوراتش اطاعت نمي شود، به جاي استفاده از دانش اش، تمسخر مي گردد و دعوتش براي دفع 
تجاوزهاي معاويه به شهرهاي مختلف بي پاسخ مي ماند تا آن جا که بلند بلند مي گريد و نام ياران خالص 

ديرينش را مي برد و آرزوي شهادت مي کند.

سرانجام اميرمؤمنان7 چنان چه پيامبر6 وعده داده بود، در ماه خدا و بهترين شب ها و بهترين 
مکان ها، در خانه خدا و مسجد کوفه با ضربت شقي ترين أُمت ترور مي شود و در شب قدر به مالقات 

معبودش که بزرگ ترين آرزويش بود، مي رسد.

2. روزهاي تنهايي علی7 و آرزوي شهادت
ماه هاي پاياني عمر شريف حضرت امير7 آن قدر ناگوار بود که حضرت با صراحت از خداي خود 
آرزوي مرگ کرد و ديدار حق را محبوب ترين خواسته خود دانست. خطبه ها و سخنان آخرين روزهاي 

عمر حضرت بهترين گواه و شاهد حال و هواي سياسي و اجتماعي آن روزهاي دشوار است؛

الف( امام علي7 در خطبه اي در نکوهش ياران خود فرمود: »خدا را ستايش مي کنم در هر امري که 
حکم کرد و هر کاري که مقدر نمود و بر اين که مرا مبتال به شما کرد. اي گروهي که هر گاه فرمان 
دادم، اطاعت نکرديد و چون خواندم، پاسخ نداديد. اگر شما را مهلت دادند به الف زني پرداختيد و اگر به 
جنگ تان آمدند، سستي نشان داديد، و اگر مردم بر محور يک پيشوا گرد آمدند، زخم زبان زديد و اگر به 
سختي گرفتار شديد، باز پس رفتيد. دشمنانتان بي پدر باد! با ياري تان و جهادتان در راه حق، منتظر چه 
هستيد؟ مرگ يا ذلت؟ به خدا سوگند، اگر روز مرگم فرا رسد ـ که البته خواهد آمد ـ ميان من و شما در 

حالي جدايي خواهد انداخت که از با شما بودن بيزارم و با شما اندک و تنهايم!

خدا خيرتان دهد! آيا ديني نيست که شما را گرد آورد؟ يا غيرتي نيست که شما را آماده سازد؟ آيا 
شگفت نيست که معاويه، جفاکاران فرومايه را فرا مي خواند و بي  آن که کمک و بخششي به آنان کند، 
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پيروي اش مي کنند، و من شما را که بازماندگان اسالم و باقي مانده ي مردم هستيد با بخشش و عطا و 
ياري فرا مي خوانم، و شما از دور و بر من پراکنده مي شويد و با من مخالفت مي کنيد؟

شويد.  جمع  آن  محور  بر  که  خشمي  نه  و  بپسنديد  را  آن  تا  برمي آيد،  خشنودي  نه  من  فرمان  از 
محبوب ترين چيزي که ديدارش کنم، در نظر من مرگ است. قرآن را به شما آموخته ام و با برهان و دليل 
بر شما حکم رانده ام و آن چه را نمي شناختيد، يادتان دادم و آن چه در کام تان تلخ بود، گوارايتان ساختم. 
اگر کور بود، مي ديد. اگر خواب بود، بيدار مي گشت و چه خدانشناس اند قومي که پيشوايشان معاويه و 

آموزگارشان پسر نابغه )عمروعاص( است.1

ب( ابوصالح حنفي مي گويد: من علي7 را ديدم که خطبه مي خواند، در حالي که قرآن را بر سر نهاده 
و حتي ورق آن را بر سرش ديدم که به هم مي ريخت. فرمود: خدايا! مردم مرا از حقي که در قرآن برايم 
بود، باز داشتند. پس آن چه در قرآن است، مرا عطا کن. خدايا! من از اينان ناخرسند بودم و اينان از من. 
من اينان را خسته کردم و آنان مرا و مرا بر آن چه جز ُخلق و خوي و سرشت من است، واداشتند که برايم 
بي سابقه بود. خدايا! بهتر از اينان را براي من جايگزين کن و بدتر از مرا براي اينان. خدايا! دل هايشان را 

ذوب کن، هم چنان که نمک در آب ذوب مي شود.2

ج( حضرت امير7 خطاب به کوفيان فرمود: اي کوفيان! براي جهاد با معاويه و پيروانش آماده شويد. 
گفتند: اي اميرمؤمنان! مهلت بده تا سرما بگذرد. فرمود: سوگند به خداوندي که دانه را شکافت و مردم 
را آفريد، اين گروه بر شما چيره خواهند شد، نه به آن دليل که آنان از شما به حق سزاوارترند، بلکه بدان 

جهت که آنان از معاويه پيروي مي کنند و شما مرا نافرماني مي کنيد.

به خدا سوگند، همه ي ملت ها از ستم حاکمان بيم دارند و من از ستم مردم خويش! مرداني از شما را به کار 
گماشتم، خيانت کردند و نيرنگ زدند. برخي آن چه را از غنايم مسلمين به آن ها امانت سپردم، جمع کردند 
و نزد معاويه فرستادند، و بعضي آن ها را به خانه هاي خود بردند؛ همه از روي سست گرفتن قرآن و گستاخي 
بر خدا بود، تا آن جا که اگر يکي از شما را بر بند تازيانه اي امين قرار دهم،  خيانت مي کند؛ مرا خسته کرديد!

سپس دست خود را به سمت آسمان گشود و چنين فرمود: خدايا! من از زندگي در ميان اين گروه خسته 
شده ام و آرزوهايم گسسته است. دوست و هم نفسم )يعني مرگ( را به من ارزاني کن تا من از دست اينان 

1 . نهج البالغه، خطبه 180 و دانش نامه اميرالمؤمنين7، ج 7، ص 155.
2 . الغارات، ج 2، ص 458 و دانش نامه اميرالمؤمنين7، ج 7، ص 156.
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بياسايم و آنان از من آسوده شوند و پس از من هرگز رستگار نخواهند شد.1

د( پس از آن که گزارش هاي پياپي حکايت از آن داشت که سربازان معاويه بر شهرها تسلط يافته اند و 
دو کارگزار امام در يمن، عبيداهلل بن عباس و سعيد بن نمران، مغلوب »بسر بن أرطات« شده اند، و پس از 
آن نزد علي7 بازگشتند. حضرت بر منبر ايستاد و فرمود: اينک جز کوفه نمانده است که در اختيار من 

است. اي کوفه! اگر تنها تو مانده باشي و گردبادهايت که مي وزد، پس زشت باد چهره ات!

سپس شعر شاعر را خواند که:

اي عمرو! سوگند به جان پدر خوبت، که من   /   از اين ظرف غذا، به چرب و چرک اندکي رسيده ام

سپس فرمود: خبر يافته ام که »بُسر« بر يمن وارد گشته است. به يقين و سوگند به خدا چنين مي پندارم 
که اين قوم بر شما چيره شوند، به خاطر وحدتي که بر باطل شان دارند و پراکندگي که شما در راه حق تان 
داريد، به خاطر نافرماني شما پيشواي حق تان را و پيروي آنان پيشواي باطل شان را، به خاطر امانت داري 
آنان و خيانت شما، به خاطر اصالح گري آنان در شهرهايشان و فساد انگيزي شما. من اگر يکي از شما 

را بر قدحي چوبين امين بشمارم، بيم آن دارم که آن بند را بربايد!

خدايا! اينان از من خسته شده اند، من هم از اينان به ستوه آمده ام. من از آنان دلتنگ شده ام و آنان از 
من. برای من بهتر از اينان را جايگزين کن و اينان را به بدتر از من جايگزين بده.

خدايا! دل هايشان را آب کن، آن گونه که نمک در آب، ذوب مي شود.

به خدا سوگند! دوست داشتم به جاي شما هزار سوار از فرزندان فراس بن غنم )که در غيرت و دليري 
معروف بودند( داشتم. و اين شعر را در وصف بني فراس خواند:

براي ياري اگر آنان را بخواني  /   سواراني چون ابرهاي تابستان به سويت خواهند شتافت.
سپس از منبر فرمود آمد.2

هـ ( آخرين خطبه امام علي7؛ نوف بکالي مي گويد اين خطبه را اميرمؤمنان7 در کوفه ايراد کرد. 
در حالي که بر روي سنگي ايستاده بود که »جعدة بن هبيره مخزومي« براي او نهاد. بر تن او جبه اي 
پشمين بود و بند شمشيرش از پوست درخت خرما بود، در پاهايش نيز کفشي از ليف خرما و پيشاني اش 

1 . ارشاد مفيد، ج 1، ص 277 و دانش نامه اميرالمؤمنين7، ج 7، ص 158.
2 . نهج البالغه، خطبه 25 و دانش نامه اميرالمؤمنين7، ج 7، ص 158.
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نيز ]از سجده ي بسيار[ هم چون پينه ي زانوي شتر بود. 

اميرالمؤمنين7 از ستايش خدا و توصيف نشانه هاي عظمت او و سفارش به پرواي از خدا و عبرت از 
گذشتگان، فرمود: اي مردم! من پندهايي را که پيامبران به امت هاي خويش مي دادند، برايتان گستردم و 
آن چه را جانشينان انبياء به انسا ن هاي پس از خود مي رساندند، به شما رساندم. با تازيانه تأديبم شما را 
ادب کردم، اما استوار نشديد و با بيم دادن ها شما را به راه حق کشاندم، اما همراه نگشتيد. خدا خيرتان 
دهد! آيا پيشوايي جز من مي خواهيد که شما را به راه آورد و راهنمايي تان کند؟ آگاه باشيد که آن چه از 
دنيا روي آورده بود، روي گردانده است و آن چه روي گردان بود، روي آورده است. بندگان خوب خدا، 

آهنگ کوچ کردند و دنياي ناپايدار اندک را به آخرت پاينده و فراوان فروختند.

مگر برادراني که در صفين خون هايشان ريخت و امروز زنده نيستند، زيان کردند، تا غصه بخورند؟ به 
خدا سوگند، خدا را ديدار کردند. پروردگار هم به آنان پاداش کامل داد و پس از بيم، ايشان را در سراي 
ايمني جاي داد. کجايند برادرانم، آنان که به راه افتادند و راه حق پيمودند؟ عمار کجاست؟ ابن تيهان 
کجاست؟ ذو الشهادتين کجاست؟ کجايند همانندهاي آنان، برادراني که پيمان مرگ بستند و سرهاي 

مطهرشان نزد فاجران برده شد؟

نوف گويد: امام7 پس از اين سخن، دست خود را بر محاسن خويش زد و بسيار گريست و فرمود: 
دريغا بر آن برادران که قرآن را تالوت و آن را استوار کردند؛ در واجب هاي قرآن انديشه کردند و آن ها 
را برپا داشتند؛ سنت را زنده کردند و بدعت را ميراندند، به جهاد فراخوانده شدند و پاسخ دادند و به رهبر 

اعتماد کردند و از وي پيروي نمودند.

سپس با صداي بلند ندا داد: بندگان خدا، نبرد! نبرد! آگاه باشيد، من همين امروز لشگر مي آرايم. هر که 
مي خواهد به سوي خدا بکوچد، پس بيرون آيد!

نوف گويد: براي حسين7 پرچمي براي فرماندهي ده هزار نفر بست. قيس بن سعد را هم با ده هزار 
نفر تجهيز کرد. ابو ايوب انصاري را هم سرکرده ي ده هزار نفر ساخت و براي ديگران هم تعدادي ديگر 
فراهم آورد. در حالي که مي خواست به صفين برگردد، هنوز جمعه نشده بود که ابن ملجم ملعون بر وي 
ضربت زد. لشگرها برگشتند و ما هم چون گوسفنداني شديم که چوپانشان را گم کرده باشند و گرگ ها 

از هر سو آن ها را بربايند!1

1 . نهج البالغه، خطبه 182 و بحار األنوار، ج 4، ص 313.
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3. داليل تنهايي امام علي7
اين سؤال براي هميشه در تاريخ خواهد بود که چرا اميرمؤمنان7 که با خواست و حمايت گسترده ي 
مردم به حکومت رسيد و خود نيز تمام شرايط الزم براي حاکم اسالمي را دارا بود، پس از گذشت مدت 
کوتاهي از مردم خسته شد و چنان فاصله اي بين او و مردم ايجاد شد که او ديگر نتوانست اهداف الهي خود 
را در جامعه ي اسالمي تحقق بخشد و در ماه هاي پاياني زندگي تنها ماند و از خداي خود آرزوي مرگ کرد؟!

خالصه جواب اين است که مباني حکومت و شيوه ي رفتاري حضرت امير7 در حکومت، شاخصه ها 
و لوازمي داشت که تحقق آن در جامعه آن روز امکان پذير نبود. بيست و پنج سال پس از پيامبر6 
آن قدر مردم را از اهداف خداجويانه و رفتارهاي عدالت محور دور کرده بود که چند برابر آن زمان را نياز 
داشت که سليقه ها و عالقه هاي آنان تغيير يابد و از شاخص  دنيا محوري و خودخواهي، به سمت و سوي 

خداخواهي و عدالت محوري تغيير مسير دهد.

مهم ترين تأثير اين دوران کوتاه اين بود که تاريخ طعم سياست علوي را بچشد و مسير حق از باطل 
و راه انبياء و اولياء از مسير شيطان و فاسقان جدا و متمايز گردد. اگرچه در عمل و عينيت جامعه، مدينه 
فاضله نبوي و علوي، شرايط تحقق را نداشت، اما راه و مسير براي حق جويان و عدالت طلبان براي 

هميشه روشن و هدايت کننده است.

براي توضيح بيشتر به چند عامل از عوامل تنهايي حضرت امير7 اشاره مي شود:

اول( عدالت محوری
تبعيض در مال و جايگاه اجتماعي و بهره مند ساختن چهره هاي خاص از مزايا و بخشيدن جايگاه عالي 
به برخي خواص، از اسباب مهم ايجاد فاصله طبقاتي بود که پس از رحلت رسول خدا6 و خلفاي 

سه گانه به وجود آمد.

حضرت امير7 از روزهاي اول آغاز حکومت خود، به صراحت مبارزه خود با نابساماني  به وجود آمده 
را اعالم کرد، اما اين اعالم سياست صريح و جدي بر رفاه زدگان گران آمد و آنان که جدايي و دوري از 
علي7 را نسبت به جدايي از رفاه و بهره هاي دنيايي خود آسان تر مي ديدند، به زودي مسير خود را از 

حضرت جدا کردند.

پيامدهاي اين سياست بر حضرت امير7 و ياران نزديک او پنهان نبود؛ چنان چه برخي از آنان مکرر از 
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اميرمؤمنان7 خواستند از سياست قطع امتيازات اقتصادي، به ويژه نسبت به رؤساي قبايل و چهره هاي 
پرنفوذ سياسي و اجتماعي روي گرداند و يا حداقل اين سياست را براي مدتي کوتاه، عقب بيندازد؛ اما 

حضرت اين پيشنهاد را در تضاد با اهداف و آرمان هاي حکومتي خود دانست و آن را نپذيرفت.

گفتگوي مالک اشتر با اميرمؤمنان7 در اين زمينه و جواب حضرت به او، به خوبي فضاي آن زمان 
و اصرار حضرت بر عدول نکردن از آرمان هايش را نشان مي دهد.

در کتاب الغارات آمده است: علي7 از فرار مردم به سوي معاويه، نزد مالک اشتر شکوه کرد. اشتر 
گفت: اي اميرمؤمنان! ما با مردم جمل، با همراهي بصريان و کوفيان جنگيديم و رأي همه يکي بود، 
و پس از آن اختالف کردند و دشمني برپا داشتند، نيت ها سست شد و عدالت گم گرديد. تو آنان را به 
عدالت مي خواني و با حق، در ميانشان رفتار مي کني و حق فرو افتادگان را از مهتران مي ستاني و آنان 

نزد تو بر فرو افتادگان برتري ندارند.

گروهي از آنان که با تو بودند، وقتي به اين امر مبتال شدند، ناله سر دادند و از اين عدالت اندوهناک 
گشتند. ]اما[ هديه هاي معاويه، نزد ثروتمندان و بزرگان بود، و جان مردم به سوي دنيا پر کشيد. کساني 
که دل به دنيا نمي سپارند، اندک هستند و بسياري از آن ها کساني هستند که حق را دور مي افکنند و 
با باطل همراهي مي کنند و دنيا را ترجيح مي دهند. اگر بر آنان بذل و بخشش کني، گردن هاي مردم 
به سوي تو کشيده مي شود و خيرخواهي شان را به سوي خود مي کشاني و دوستي شان برايت خالص 
مي گردد. خداوند کارت را سامان دهد و دشمنت را نابود گرداند و جمعيت آنان را پراکنده سازد و حيله ي 

ايشان را سست گرداند و کارهايشان را پراکنده کند، که او به آن چه مي کند داناست.

اميرمؤمنان7 در پاسخ او، پس از سپاس خدا فرمود: 

اما آن چه گفتي، رفتار و منش من بر پايه ي عدالت است، خداوند به درستي مي فرمايد: »َمْن َعِمَل صالِحًا 
َفلِنَْفِسِه َو َمْن أَساَء َفَعلَْيها َو ما َربَُّك بَِظلٍَّم لِْلَعبيد؛1 هر که کار شايسته کند، به سود خود اوست؛ و هر که بدی 
کند، به زيان خود اوست، و پروردگار تو به بندگان ستمکار نيست.« و من از اين که در آن چه تو گفتي 

کوتاهي کرده باشم، هراسان ترم.

اما آن که بر زبان آوردي که حق بر آنان گران است و به اين سبب از ما جدا شدند، پس خداوند آگاه 
است که آنان از ستِم ]به ما[ جدا نشدند و آن گاه که از ما کناره گرفتند، به عدالت فراخوانده نشدند، بلکه 

1 . فصلت، آيه 46.
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جز دنياي فاني را که گويا از آن جدا شده اند، نجستند و روز رستاخيز مورد بازخواست قرار گيرند که آيا 
دنيا را طلب کردند يا براي خدا رفتار کردند.

اما داستان بذل و بخشش و خريدن مردان که بر زبان راندي، به درستي که ما را توان آن نيست که 
از ثروت هاي عمومي، به هر کسي بيش از حقش بپردازيم، که خداوند فرمود و سخنش حق است: »َكْم 
ابِريَن؛1 بسا گروهی اندک که بر گروهی بسيار، به اذن خدا  مِْن فِئٍَة َقليلٍَة َغلَبَْت فِئًَة َكثيَرًة بِإِْذِن اهللِ َو اهللُ َمَع الصَّ
پيروز شدند، و خداوند با شکيبايان است.« ]خداوند[ محمد6 را تنها برانگيخت و پس از مدتي، اندِک 
او را بسيار کرد و گروهش را پس از خواري عزيز گردانيد. اگر خدواند بخواهد، ما را براي کار بگمارد و 
دشواري ها را برايمان همواره گرداند و سختي ها را آسان سازد. من انديشه ي تو را که خشنودي خدا در 
آن است، پذيرا هستم  و تو از امين ترين ياران من و مورد اعتمادترين آن هايي و خيرخواه ترين و صاحب 

نظرترين آنان نزد من مي باشي.2

هم چنين در کتاب الغارات از »ربيعه و عماره« روايت شده است: 

گروهي از ياران علي7 نزد او رفتند و گفتند: اي اميرمؤمنان! اين ثروت ها را ببخش و اشراف و 
بزرگان عرب و قريش را بر آزاد شده هاي غيرعرب برتري ده، و نيز آن که را از مخالفت فراوانش هراس 

داري ]برتري ده[.

ربيعه گويد: آنان اين سخن را از آن رو گفتند که معاويه با آنان که به سويش مي رفتند، چنين مي کرد. 
علي7 به آنان فرمود: آيا مرا فرمان مي دهيد که پيروزي را با ستم بجويم؟ به خدا سوگند، تا خورشيد 
طلوع مي کند و ستاره اي در آسمان مي درخشد، چنين نکنم. به خدا سوگند، اگر اين ثروت ها از آِن من بود، 

به برابري ميان شان رفتار مي کردم، چه رسد که اين ها اموال عمومي است.3

دوم( تضاد خواست ها
ميان انگيزه و هدف حضرت امير7 از قدرت، با بسياري از مردم شرکت کننده در خيزش برضّد عثمان 
تفاوت بنيادين وجود داشت. خيلي از نقش آفرينان آن حرکت مانند طلحه و زبير و ... در صدد بازگرداندن سيره 
و سنت نبوي نبودند و براي حاکميت ارزش هاي اصيل اسالمي شمشير نمي زدند، بلکه انحصارطلبي هاي 

1 . بقره، آيه 249.
2 . دانش نامه اميرالمؤمنين7، ج 7، ص 188.

3 . همان، ص 189.
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حزبي و قبيله اي آنان را به ستوه آورد و به دنبال حل آن با حذف عثمان و بيعت با علي7 بودند.

اما هدف علي7 از پذيرش حاکميت، بازگشت به سيره و سّنت نبوي و ارزش هاي فراموش شده 
اسالمي بود. او راه حق مداري و حق جويي را دنبال مي کرد و اين با منافع شخصي و دنياطلبي ديگران 
همسويي نداشت؛ اميرالمؤمنين7 فرمود: »لَْيَس أَْمِري َو أَْمُرُكْم َواِحداً إِنِّي ُأِريُدُكْم هلِلِ َو أَنُْتْم تُِريُدونَنِي أِلَنُْفِسُكم  ؛1 

خواست من و شما يکي نيست، من شما را براي خدا مي خواهم و شما مرا براي خود مي خواهيد.«

سوم( لغزش و خيانت خواص
هميشه افراد برجسته جامعه نقش تأثيرگذار در افکار عمومي داشته و دارند و بسياري از مردم آنان را معيار 
حق و باطل مي دانند. افراد شاخص و رؤساي قبايل در زمان حضرت امير7 چنين نقشي را ايفا مي کردند 
و در موارد زيادي اين افراد مانع جدي اجراء تصميم هاي حضرت علي7 بودند. گاه مي شد که مخالفت 
يک فرد با تصميم حضرت، مخالفت جمعي انبوه را به دنبال داشت و مانع اراده و حرکت حضرت مي گرديد.

آن چه خواص را اسير خود کرده بود، عبارت بود از خودخواهي ها، هواپرستي ها و خود محوري ها که 
وجود آنان را در بر گرفته بود و مانع همراهي آنان با حق طلبي و حق محوري حضرت امير7 مي گشت. 
آنان عالوه بر دوري و جدايي از حضرت، به سمت مقابله و فتنه جويي روي آوردند و مبارزه اي رو در رو 

با علي7 را آغاز کردند.

حضرت علي7 در هشدار به اين امر فرمود: »أََل إِنَّ أَْخَوَف َما أََخاُف َعلَْيُكْم إثناِن: اتِّبَاُع الَْهَوى، َو ُطوُل األَأَْمل ؛2 
بيشترين چيزي که بر شما از آن مي ترسم، دو خصلت است: پيروي هوا و آرزوهاي دور و دراز.« آن گاه حضرت 
اجتماعي در جامعه اسالمي،  تفرقه و چند دستگي هاي  فتنه هاي سياسي،  آورنده   پديد  تصريح مي کند که 
َّى فِيَها  ََّما بَْدُء ُوُقوِع الْفِتَِن أَْهَواٌء تُتَّبَُع، َو أَْحَكاٌم تُْبتََدُع، ُيَخالَُف فِيَها ِكتَاُب اهللِ، يَتََول خودخواهي ها، و هواپرستي هاست: »إِن
ِرَجاٌل ِرَجال؛3 همان شروع فتنه ها و بحران ها، هواهايي است که پيروي مي گردد، و دستورهايي است که بدعت 
گذارده مي شوند و با حکم خداوند مخالفت مي گردد و در آن فضا مرداني، مرداني را به حکومت مي گمارند.«

چهارم( شبهه جنگ با اهل قبله
حکومت امام علي7 متأسفانه از اولين روزهاي استقرارش درگير جنگ هاي داخلي شد. جنگ هاي 

1  . همان، ص 174.

2  . همان، ص 177.

3  . همان، ص 178.
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پيش از آن، همه نبرد با کافران بود و از اين جهت ابهام نداشت، اما حضرت امير7 براي خاموش کردن 
فتنه ها و اصالح امور مجبور به ستيز با مسلماناني بود که برخي از آنان سابقه هاي درخشاني نيز در زمان 

پيامبر6 داشتند. 

تصميم گيري  و  درست  تشخيص  توانايي  که  تنگ نظران  بعضي  براي  قبله  اهل  با  جنگ  رو،  اين  از 
هوشمندانه را نداشتند، دشوار بود؛ افراد سرشناسي مانند: سعد بن ابي وقاص، اسامة بن زيد و عبداهلل بن عمر 
از کساني بودند که از همراهي با امام علي7 سر باز زدند و وقتي حضرت از آنان دليل همراهي نکردنشان 
را پرسيد، سعد بن ابي وقاص گفت: »من دوست ندارم براي اين نبرد بيرون روم، تا مبادا مؤمني را بکشم. اگر 
به من شمشيري دهي که مؤمن را از کافر باز شناسد، به همراه تو خواهم جنگيد!« اسامه در جواب حضرت 
گفت: تو گرامي ترين فرد نزد من هستي، اما من با خدا عهد کرده ام که با اهل »ال إله إاّل اهلل« جنگ نکنم.

عبداهلل من عمر گفت: من از اين گونه جنگ ، آگاهي ندارم، و از تو مي خواهم مرا  نسبت به آن چه از 
آن آگاهي ندارم، وادار نکني.

خود حضرت الزمه ي همراهي با او، در اين ميدان دشوار و آزمون سخت را، بينايي و شکيبايي و آشنايي 
ْبِر  با جايگاه حق دانست: »َو َقْد ُفتَِح بَاُب الَْحْرِب بَْينَُكْم َو بَْيَن أَْهِل الْقِْبلَِة َو َل يَْحِمُل َهَذا الَْعلََم إِلَّ أَْهُل الْبََصِر َو الصَّ
َو الِْعْلِم بَِمَواِضِع الَْحق ؛1 دِر نبرد ميان شما و اهل قبله گشوده شد، و اين علَم را برندارد مگر آن که بينا و 

شکيبا و آگاه به جايگاه حق است.«

4. پيشگويي شهادت امام علي7

خبر دادن پيامبر6 از شهادت حضرت امير7
در روايات متعدد پيامبر خدا6 از آينده مسلمانان، پس از خود و شهادت حضرت امير7، خبر دادند؛ 

موارد ذيل از جمله آن هاست:

1( امام علي7 فرمود: چون خداي تعالي اين آيه را نازل کرد که »الم * أََحِسَب النَّاُس أَْن ُيْتَرُكوا أَْن 
يَُقولُوا آَمنَّا َو ُهْم ل ُيْفتَُنون ؛2  الف، الم، ميم * آيا مردم پنداشتند همين که گفتند ايمان آورديم، رها می شوند 
و آزمايش نمي شوند؟« دانستم که تا پيامبر خدا6 ميان ماست، فتنه و آزموني بر ما نازل نمي شود. 

1 . نهج البالغه، خطبه 173 و دانش نامه اميرالمؤمنين7، ج 7، ص 203.
2 . عنکبوت، آيات 1 و 2.
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گفتم: اي پيامبر خدا! اين فتنه اي که خداوند تو را از آن آگاه کرده، چيست؟

فرمود: اي علي! امت من پس از من امتحان مي شوند.

گفتم: اي پيامبر خدا! مگر روز احد که برخي از مسلمانان به شهادت رسيدند و شهادت نصيب من نشد 
و اين بر من دشوار بود، به من نفرمودي که »مژده باد بر تو، که شهادت از پي توست؟«

به من فرمود: آري، چنين است، و آن گاه صبر تو چگونه خواهد بود؟
گفتم: اي پيامبر خدا! اين از جاهاي صبر نيست، بلکه از موارد مژده و سپاس است.1

2( جابر روايت مي کند؛ پيامبر خدا6 به علي7 فرمود: تو مردي هستي که خالفت خواهي يافت 
و تو کشته خواهي شد و اين )اشاره به محاسن و سر وي( رنگين خواهد شد.2

3( فضالة بن أبي فضاله انصاري مي گويد: همراه پدرم به عيادت علي بن ابي طالب7 رفتيم، در حالی 
که بيمار شده بود. پدرم به او گفت: چه چيز تو را در اين منزل نگه داشته است؟ اگر اجلت فرا رسد، جز 
باديه نشينان جهينه کسي به تو نخواهد رسيد. ]بهتر است[ تو را به مدينه ببرند، که اگر مرگت فرا رسد 

ياران تو عهده دار کار تو گردند و بر تو نماز بخوانند.

علي7 فرمود: پيامبر خدا به من فرموده است که من نمي ميرم تا آن که به حکومت برسم. آن گاه 
محاسنم از خون سرم رنگين مي شود.3

4( عايشه مي گويد: علي بن ابي طالب7 خدمت پيامبر آمد و اجازه ي ورود خواست، پيامبر6 اذن 
نداد. بار ديگر اجازه خواست، پيامبر فرمود: اي علي! داخل شو. چون وارد شد، پيامبر خدا به سوي او بلند 
شد، او را در آغوش گرفت و ميان دو چشمش را بوسيد و فرمود: پدرم فداي شهيد! پدرم فداي تنهايي 

شهيد!.4

خبر دادن حضرت امير7 از شهادت خود
1ـ زيد بن وهب مي گويد: علي7 نزد گروهي از خوارج اهل بصره رفت. در جمع آنان مردي به نام 

1 . نهج البالغه، خطبه 156 و دانش نامه اميرالمؤمنين، ج 7، ص 215.
2 . دانش نامه اميرالمؤمنين7، ج 7، ص 217.

3 . همان، ص 217.

4 . همان، ص 218.
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»جعد بن بعجه« بود. به حضرت گفت: يا علي! تقوا پيشه کن، که خواهي مرد.

علي7 فرمود: بلکه کشته خواهم شد. ضربتي بر اين، اين را رنگين مي سازد؛ )يعني محاسنش از 
خون سرش( عهدي حتمي است و تقديري مقدر شده است، و هر که دروغ بندد، ناکام و زيان کار است.1

2ـ عبداهلل بن سبع مي گويد: شنيدم علي7 بر فراز منبر مي گفت: آن شقي ترين منتظر چيست؟ پيامبر 
خدا6 مرا خبر داده است که اين، از خون اين رنگين خواهد شد؛ )اشاره به محاسن و سرش کرد(. 
گفت: اي اميرمؤمنان! به ما خبر ده که کيست تا پيش تر از آن سراغش رويم؟ فرمود: شما را به خدا 

سوگند، مبادا مردي جز قاتل من به خاطر من کشته شود!.2

3ـ أصبغ بن نباته مي گويد: به اميرمؤمنان7 گفتم: چرا خضاب نمي کني، با آن که پيامبر خدا6 
خضاب مي کرد؟

فرمود: منتظر بدبخت ترين امت هستم که محاسنم را از خون سرم رنگين کند، پس از عهدي حتمي 
که حبيبم پيامبر خدا6 به من خبر داده است.3

4ـ امام علي7 از سفر بازگشت؛ مردم به استقبال رفتند و او را به خاطر پيروزيش بر خوارج تبريک 
مي گفتند. وارد مسجد بزرگ کوفه شد. دو رکعت نماز در آن خواند؛ سپس به منبر رفت و خطبه  نيکويي 
ايراد کرد. آن گاه رو به پسرش حسين7 کرد و فرمود: اي ابوعبداهلل از اين ماه )ماه رمضاني که در آن 

بودند( چقدر مانده است؟

حسين7 گفت: هفده روز، اي اميرمؤمنان!

پس دست خود را بر محاسن زد ـ که آن روز سفيد بود ـ و فرمود: آن گاه که شقي ترين فرِد امت 
برانگيخته شود، اين را به خون رنگين خواهد کرد. سپس فرمود: »من بخشش بر او را مي خواهم و او قتل 

مرا مي خواهد. براي دوست خودت، مرادي، عذرخواهي بياور!4

5ـ امام علي7 فرمود: به يقين مرا مردي گمنام خواهد کشت، از تباري پست، به صورت ترور، نه در 
ميدان کارزار و نه در معرکه ي مردان. واي بر مادرش، آن که شقي ترين انسان است، و آرزو مي کند که 

1 . همان، ص 223.

2 . همان، ص 225.

3 . همان، ص 228.
4 . همان.
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کاش مادرش به او باردار نشده بود! هال، که او و مرِد سرخ رنگ و بوِم قوم ثمود )کشنده  ناقه  صالح( هم 
زنجير و هم بندند!.1

6ـ ارشاد از اصبغ بن نباته روايت کرده: ابن ملجم به نزد اميرمؤمنان7 آمد و جزو بيعت کنندگان 
با وي بيعت کرد. سپس برگشت که برود. اميرمؤمنان7 صدايش کرد و از او پيمان مؤکد گرفت که 
نيرنگ نزند و پيمان نشکند. او هم قول داد. او خواست برود. بار دوم اميرمؤمنان7 او را صدا زد و از او 
عهد و پيمان محکم گرفت که نيرنگ نزند و پيمان نکشند. او هم قول داد. خواست برود. براي سومين 
بار اميرمؤمنان7 او را خواست و از او پيمان گرفت که نيرنگ نزند و پيمان نشکند. ابن ملجم گفت: اي 

اميرمؤمنان! به خدا سوگند، نديدم که با کسي جز من اين گونه رفتار کني. 

اميرمؤمنان ]با تمثل به شعر شاعر[ فرمود:
من بخشش بر او مي خواهم و او قتل مرا مي خواهد  /  براي دوست خودت، مرادي، عذرخواهي بياور!2

5. توطئه براي ترور امام
ارشاد از »ابوِمخنف لوط بن يحيي و اسماعيل بن راشد و ابوهشام رفاعي و ابوعمرو ثقفي و ديگران« 
نقل کرده است: گروهي از خوارج در مکه گردآمدند و درباره ي زمامداران صحبت کردند و از آنان و 
رفتارشان با خوارج عيب جويي کردند. سپس يادي از نهروانيان کرده، بر آنان رحمت فرستادند. يکي به 
ديگري گفت: کاش ما جان خود را با خدا معامله کنيم، سراغ سران گمراهي برويم و غافلگيرانه آنان 
را ترور کنيم و مردم و شهرها را از آنان آسوده کنيم و انتقام خون برادران شهيدمان در نهروان را هم 
بگيريم. با هم عهد بستند که پس از پايان حج در پي اين کار روند. عبدالرحمان بن ملجم گفت: کشتن 
علي با من. بُرک بن عبداهلل تميمي گفت: من هم معاويه را مي کشم. عمرو بن بکر تميمي گفت: کشتن 

عمروعاص هم به عهده من.

بر اين مسأله با هم پيمان بستند و توافق کردند و قول دادند که به عهد وفا کنند. وعده را براي ماه 
رمضان، شب نوزدهم گذاشتند و  از هم جدا شدند.

از آن دو يکي بر معاويه ضربه زد که به پايش خورد، اما نمرد و او را گرفته و کشتند و ديگري سراغ 

1 . همان، ص 229.
2 . همان، ص 231 و االرشاد، ج 1، ص 12.
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عمروعاص رفت اما او بيمار بود و ديگري را جاي خود فرستاد و او را ضربه زد که او را نيز گرفته و کشتند.

ابن ملجم وارد کوفه شد و همفکران خود از قبيله کنده را در آن جا ديد و تصميم خود را از آنان پوشيده 
داشت تا چيزي از او فاش نشود. در کوفه به ديدار مردي از همفکرانش از قبيله »تيم الرباب« رفت و نزد 

او با »قطام« دختر اخضر برخورد کرد که اميرمؤمنان پدر و برادرش را در نهروان کشته بود.

»قطام« از زيباترين زنان زمان خود بود. چون ابن ملجم او را ديد شيفته ي او شد و از او درخواست 
ازدواج کرد. قطام گفت: براي من چه مهريه اي معين مي کني؟ گفت: هر چه تو بخواهي.

گفت: من سه هزار درهم، يک غالم نوجوان، يک خدمتگزار و کشتن علي بن ابي طالب را تعيين مي کنم.

گفت: همه اين ها را مي پذيرم، ولي کشتن علي بن ابي طالب چگونه ممکن است؟

گفت: او را غافل گيرانه مي کشي. اگر او را کشتي، دلم را آرام مي کني و زندگي با من برايت گوارا خواهد 
شد و اگر کشته شدي، پاداش الهي برايت از دنيا بهتر است.

گفت: به خدا سوگند! من از اين شهر گريزان بودم و از مردمش ايمن نبودم و جز براي اين خواسته که 
کشتن علي بن ابي طالب است به اين شهر نيامدم؛ پس خواسته ات را مي پذيرم.

گفت: من در پي کساني براي ياري و حمايت تو براي اين کار خواهم بود.

آن گاه قطام کسي را براي ياري ابن ملجم حاضر کرد و ابن ملجم نيز نزد »شيب بن بجره« رفت و او 
را براي همراهي خود راضي کرد.

آن دو چند روزي را گذراندند و به همراه شخص ديگري، شب نوزدهم ماه رمضان سال چهلم هجري، 
نزد قطام رفتند. قطام حريري طلبيد و به سينه هاي آنان پيچيد. آنان شمشيرهايشان را حمايل کردند و 

رفتند و در مقابل دري که علي7 از آن جا براي نماز وارد مي شد، نشستند.1

6. ترور امام علي6
عثمان بن مغيره گويد: چون ماه رمضان فرا رسيد، اميرمؤمنان7 يک شب نزد امام حسن7 افطار 
مي کرد، يک شب نزد امام حسين7 و يک شب نزد عبداهلل بن جعفر، و بيش از سه لقمه نمي خورد. 
شبي از شب ها در اين باره از او پرسيدند؛ فرمود: مي خواهم وقتي تقدير الهي مي رسد، شکمم خالي باشد. 

1  . االرشاد، ج 1، ص 17 و دانش نامه اميرالمؤمنين7، ج 7، ص 233.
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يکي دو شب بيشتر نمانده است؛ پس در آخر شب ترور شد.1

اُّم موسي مي گويد: شنيدم علي7 به دخترش اّم کلثوم  فرمود: »دخترم! فکر مي کنم که زمان اندکي 
با شما باشم. پرسيد: چه طور پدرم؟ فرمود: پيامبر خدا6 را در خواب ديدم که غبار از چهره ام مي زدود 

و مي فرمود: اي علي! غصه مخور. آن چه بر عهده ات بود به سرانجام رساندي«.

سه روز نگذشت که آن ضربت بر او فرود آمد. ام کلثوم فرياد کشيد. حضرت فرمود: دخترم! چنان مکن. 
من پيامبر خدا را مي بينم که با دست خود به من اشاره مي کند: »اي علي! نزد من بيا. همانا آن چه پيش 

ماست، برايت بهتر است«.2

حسن بصري نقل مي کند: آن شب که اميرمؤمنان7 در سحرگاهش کشته شد، علي7 بيدار بود و 
طبق عادتش براي نماز شب به مسجد نرفت. دخترش اّم کلثوم گفت: چرا خوابت نمي برد؟ فرمود: صبح 

که شود، من کشته مي شوم.

ابن نباح نزد حضرت آمد و او را براي نماز خبر داد. حضرت اندکي رفت و دوباره برگشت. دخترش اّم 
کلثوم گفت: به جعده بگو با مردم نماز بخواند. فرمود: باشد. به جعده بگوييد نماز بخواند. سپس فرمود: از 

اجل نمي توان گريخت؛ پس به سوي مسجد بيرون شد.3

نقل شده آن شب علي7 بيدار بود. زياد بيرون مي آمد و به آسمان نگاه مي کرد و مي گفت: به خدا، نه 
دروغ گفته ام و نه به من دروغ گفته اند. اين همان شبي است که به آن وعده ام داده اند. سپس به رختخواب 

برمي گشت. چون سپيده زد، کمربندش را بست و بيرون شد، در حالي که مي گفت: 

کمربندت را براي مرگ محک ببند / که مرگ تو را ديدار خواهد کرد.

و از مرگ نترس و بي تابي مکن / آن گه که بر تو وارد شود.

او بانگ برآوردند. آن ها را دور  او آمدند و به روي  چون به حياط خانه بيرون شد، مرغابيان جلوي 
مي کردند، حضرت فرمود: مرانيدشان که نوحه گرند! سپس بيرون رفت و ضربت خورد.4

از  خانه  دِر  بگشايد.  را  خانه اش  دِر  نتوانست  بيرون شد.  به سوي مسجد  امير7  گفته اند: حضرت 

1  . االرشاد، ج 1، ص 14 و دانش نامه  اميرالمؤمننين7، ج 7، ص 247.
2  . همان.

3 . االرشاد، ج 1، ص 16 و دانش نامه اميرالمؤمنين7، ج 7، ص 249.
4 . همان.
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شاخه هاي خرما بود. آن را از جا کند و کناري گذاشت. کمربندش باز شد. آن را محکم بست، در حالي 
که آن دو بيت پيشين را مي خواند.1

امام حسن7 فرمود: ابن نّباح مؤّذن، خدمت علي7 آمد و گفت: نماز! دست او را گرفتم. برخاست. 
ابن نباح از پيش رو و من از پشت سر او به راه افتاديم. چون از در بيرون شد، نداد داد: اي مردم، نماز، 
نماز! کار هر روز او بود. بيرون مي آمد و تازيانه اش در دستش بود و مردم را بيدار مي کرد. آن دو مرد با او 
روبرو شدند. برق شمشير را ديدم و شنيدم که کسي گفت: حکومت از آِن خداست نه تو، اي علي؛ سپس 
شمشير دومي را ديدم. شمشير ابن ملجم برپيشاني تا فرق سر او فرود آمد و به مغز سر رسيد، اما شمشير 

»ابن بجره« به سقف خورد. علي7 فرمود: اين مرد، فرار نکند!

مردم به طرف ابن ملجم دويدند و با سنگ ريزه بر او مي زدند و دشنامش مي دادند و فرياد مي کشيدند. 
مردي از هْمدان پايش را جلوي ساق او گرفت و مغيرة بن نوفل بن حارث هم به صورت او زد و او را بر 

زمين انداخت و او را نزد حسن7 آورد.2

در بحار األنوار آمده است: چون امام علي7 ضربت را حس کرد، نناليد، صبر کرد و به حساب خدا و 
اجر او گذاشت و به رو افتاد، و در حالي که کسي نزد او نبود، مي گفت: بسم اهلل و باهلل و علي ملة رسول 
اهلل! سپس فرياد کشيد: ابن ملجم مرا کشت. به خداي کعبه، اين ملعون يهودي زاده مرا کشت، اي مردم! 

ابن ملجم از دست تان نگريزد... .

چون مردم صداي ضجه را شنيدند، هر که در مسجد بود به سمت او دويد. همه چرخيدند و از شدت و 
وحشت فاجعه، نمي دانستند کجا روند. دور علي7 را گرفتند. در حالي که سرش را با پارچه مي بست و 
خون بر صورت و محاسنش جاري بود و محاسنش به خونش رنگين شده بود، مي فرمود: اين همان است 

که خدا و پيامبرش وعده داده بودند، و خدا و رسول راست گفتند... .

مردم وارد مسجد جامع کوفه شدند. امام حسن7 را ديدند که سر پدرش بر دامن اوست، خون ها را 
شسته و جاي ضربت را بسته، ولي هم چنان از آن خون بيرون مي زد و رنگ چهره اش هر چه بيشتر سفيد 
متمايل به زرد مي شود، با گوشه ي چشم به آسمان مي نگرد و زبانش به تسبيح خدا و توحيد او گوياست 

و مي گويد: از تو مي خواهيم، اي خداي بلند مرتبه برتر!

1 . همان.
2 . دانش نامه اميرالمؤمنين7، ج 7، صص 256 ـ 255.
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امام حسن7 سر او را بر دامن گرفت. ديد که از هوش رفته است. در آن لحظه به شدت گريست و 
شروع کرد به بوسيدن چهره و بين دو چشم و جايگاه سجده پدرش. قطراتي از اشک ديدگانش بر صورت 
اميرمؤمنان7 چکيد. ديدگان را گشود و او را گريان ديد. فرمود: پسرم! اين گريه چيست؟ پسرم! از 
اين روز به بعد، بر پدرت نگران نباش. اينک اين جدت محمد مصطفي است و اين ها خديجه و فاطمه و 
حوريان بهشتي اند که همه حلقه زده و منتظر قدوم پدرت هستند. راحت و آسوده باش و چشمت روشن 
باد! دست از گريه بردار که صداي ناله  فرشتگان به آسمان بلند است. فرزندم! بر پدرت بي تابي مي کني، 
در حالي که فردا پس از من مسموم و مظلوم کشته خواهي شد و برادرت همين گونه با شمشير کشته 

مي شود و به جد و پدر و مادرتان مي پيونديد؟1
مدائني نقل کرده: وقتي ضربت بر فرق حضرت خورد، فرمود: به خداي کعبه سوگند، رستگار شدم!.2

محمد بن حنفيه گويد: پدرم علي7 فرمود: مرا به محل نمازم در خانه ام ببريد. او را به آن جا برديم، 
در حالي که بيمار بود و مردم در پيرامون او در غمي بزرگ، گريان و اندوهگين بودند، به حدي که از 

شدت گريه و شيون در آستانه ي مرگ قرار داشتند.3

7. حوادث پس از ترور تا شهادت

سفارش نسبت به قاتل
پس از ترور امام علي7 ابن ملجم را گرفته و نزد علي7 آوردند. فرمود: خوراکش را خوب و بسترش 
را نرم کنيد. اگر زنده ماندم، من صاحب اختيار خون خويشم، يا عفو مي کنم يا قصاص، و اگر ُمردم، او را 

به من ملحق کنيد و تجاوز از حد نکنيد که خداوند تجاوزگران را دوست ندارد.4
او از قاتل خويش احوالپرسي کرد و به اهل خانه مي فرمود: آيا براي اسيرتان غذا فرستاديد؟5

امام حسن7 ظرف شيري به حضرت امير7 داد. اندکي از آن نوشيد. سپس آن را از دهانش دور 

1 . بحار األنوار، ج 42، ص 281.
2 . دانش نامه اميرالمؤمنين7، ج 7، ص 261.

3 . همان.
4 . همان، ص 271.
5  . همان، ص 272.
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ساخت و فرمود: نزد اسيرتان ببريد.

سپس به حسن7 فرمود: فرزندم! به حقي که بر تو دارم، َقَسمت مي دهم که آب و غذايش را خوب 
قرار دهيد و تا لحظه مرگ من، با او مدارا کنيد. از آن چه خود مي خوري و مي نوشي به او هم بخوران 
و بنوشان تا برتر از او باشي. در آن هنگام شير نزد ابن ملجم بردند و آن چه را اميرمؤمنان7 درباره او 

گفته بود، به او خبر دادند.1

تاريخ طبري از اسماعيل بن راشد روايت کرده: علي7 فرمود: آن مرد )ابن ملجم( را بياوريد. او را نزد 
علي7 آوردند. سپس فرمود: اي دشمن خدا! آيا به تو نيکي نکرده بودم؟ گفت: چرا. 

فرمود: پس چه چيزي تو را بر اين کار واداشت؟

گفت: چهل روز تيغ خود را تيز کردم و از خدا خواستم که با آن، بدترين خلقش کشته شود!

حضرت فرمود: جز اين نمي بينم که با همين تيغ کشته مي شوي و تو را نمي بينم، جز اين که از بدترين 
خلق خدايي.2

وداع و وصيت
عمر بن تميم و عمرو بن ابي بکار گويند: چون علي7 ضربت خورد، همه پزشکان کوفه را براي او 
گرد آوردند، هيچ کدام از آنان از اثير بن عمرو بن هاني نسبت به جراحت او داناتر نبود. او طبيب مداواگر 
و صاحب کرسي بود و جراحت ها را درمان مي کرد. چون اثير به زخم اميرمؤمنان7 نگاه کرد، ريه ي 
گرم گوسفندي طلبيد و از آن رگي بيرون کشيد و آن را در شکاف زخم گذاشت، سپس بيرون آورد که 
سفيدی مغز بر آن بود. گفت: اي اميرمؤمنان7 وصيت خود را بکن. ضربت دشمن خدا به مغز سرت 

رسيده است.3

محمد بن حنفيه مي گويد: چون شب بيست و يکم شد و شب تاريک گشت، پدرم فرزندان و خانواده  
خود را جمع کرد و با آنان خداحافظي نمود. سپس آب و غذا آورديم، چيزي ننوشيد. به لب هايش نگاه 
کرديم به ذکر خدا مشغول بود. پيشاني اش عرق مي کرد و او با دست خود آن را پاک مي کرد. گفتم: پدر! 

مي بينم که دست بر پيشاني مي کشي.

1  . همان، ص 273.

2  . همان، ص 274.

3  . همان، ص 275.
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فرمود: پسرم! از جدت پيامبر خدا شنيدم که مي فرمود: هر گاه مرگ مؤمن فرا رسد و وفاتش نزديک 
شود، پيشاني اش عرق کند و مثل لؤلؤ تر و تازه مي شود و ناله اش آرام مي گيرد.

سپس فرمود: اي ابوعبداهلل! اي عون! سپس همه فرزندانش، کوچک و بزرگ را به اسم، يکي پس از 
ديگري صدا زد. با همه خداحافظي مي کرد و مي فرمود: خداوند، جانشين من بر شما خواهد بود. از شما 

خداحافظي مي کنم و آنان مي گريستند.

حسن7 گفت: پدر! چه چيز تو را به گفتن اين سخنان واداشت؟

فرمود: پسرم! يک شب پيش از اين حادثه، جدت پيامبر خدا را در خواب ديدم. به او از اين خواري و 
آزاري که از امتش کشيدم، شکايت کردم. فرمود: نفرينشان کن. گفتم: خداوندا! بدتر از مرا به جای من در 
ميان آنان جايگزين کن و بهتر از اينان را برای من برگزين. به من فرمود: خداوند دعايت را پذيرفت. سه 
روز ديگر تو را پيش ما می آورد. سه روز گذشته است. ای ابو محمد! و ای ابو عبداهلل! سفارش به نيکی 

می کنم. شما از منيد و من از شمايم. 

سپس فرمود: ای ابو محمد! ای ابو عبداهلل! گويا می بينم که از همين جا فتنه ها بر شما سر بر می آورد. 
پس صبر کنيد تا خدا داوری کند که او بهترين داوران است. 

سپس فرمود: ای ابو عبداهلل! تو شهيد اين امتی. بر تو باد تقوای الهی و صبر بر آزمون خدا.

پس ساعتی از هوش رفت و به هوش آمد و فرمود: اين پيامبر خداست و عمويم حمزه و برادرم جعفر 
و ياران پيامبر خدا7 و همه می گويند: »برای آمدن نزد ما بشتاب. ما مشتاق توايم.«

سپس چشمانش را به چهره  همه  خانواده اش گرداند و فرمود: از همه شما خداحافظی می کنم. خدا 
همه  شما را پشتيبانی و نگه داری کند. خداوند، جانشين من در ميان شماست و در جانشين بودن، خداوند 

برايتان بس است.

سپس فرمود: و عليکم السالم، ای فرشتگان الهی!

سپس اين آيات را خواند: »لِِمْثِل هذا َفْلَيْعَمِل الْعامُِلوَن؛1 پس برای چنين پاداشی ، عمل کنندگان عمل 
َّذيَن ُهْم ُمْحِسُنون ؛2 خداوند با کسانی است که پرهيزگاری داشتند و آنان  َّذيَن اتََّقْوا َو ال کنند.«؛ »إِنَّ اهللَ َمَع ال

که نيکوکارند.«

1 . صافات، آيه 61.
2 . نحل،  آيه 128.
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و پيشانی اش عرق کرد، در حالی که بسيار ذکر خدا می گفت و پيوسته و بسيار خدا را ياد می کرد و 
شهادتين می گفت. سپس رو به قبله شد، چشمانش را بست، دست ها و پاهايش را دراز کرد و گفت:  »أشهد 

ان ل اله ال اهلل وحده ل شريك له و أشهد اّن محمداً عبده و رسوله«. سپس جان داد. 1

8. خاک سپاری اميرالمؤمنين7
ام کلثوم دختر امام علی7  می گويد: آخرين سخن پدرم به برادرانم اين بود که فرمود: پسرانم! اگر 
ُمردم، مرا غسل دهيد؛ سپس با بُردی که با آن پيامبر خدا6 و فاطمه3 را خشک کرديد، مرا هم 
خشک کنيد؛ آن گاه مرا حنوط کنيد و در تابوتم قرار دهيد؛ سپس منتظر بمانيد تا وقتی که جلوی تابوت 

بلند شد، شما عقب آن را بلند کنيد. 

ام کلثوم می گويد: من هم برای تشييع جنازه ی پدرم بيرون رفتم، تا آن که به منطقه ی پشِت عزی 
رسيديم، که جلوِی تابوت ايستاد و ما عقب آن را پايين آورديم. آن گاه حسن7  بُردی را که با آن پيامبر 
خدا7 و فاطمه3 را خشک کرده بودند، بيرون آورد و اميرمؤمنان7 را با آن خشک کرد. آن گاه 
کلنگ را گرفت و ضربه ای زد. قبری در ميان ضريحی شکافته شد و ناگاه، قطعه ساجی پيدا شد که بر آن 
نوشته شده بود: »به نام خداوند بخشنده مهربان، اين قبری است که نوح پيامبر برای علی، وصی پيامبر، 

هفتصد سال پيش از توفان آماده ساخته است.«

ام کلثوم گفت: قبر شکافته شد. نمی دانم سرورم در زمين نهاده شد يا به آسمان برده شد؟ آن گاه 
صدايی را شنيدم که چنين تسليت مان می گفت: »خداوند عزای شما را درباره  سرورتان و حجت خدا بر 

خلق، نيک گرداند!«2

لوط بن يحيی از اساتيدش روايت کرده: چون اميرمؤمنان7  به خاک سپرده شد، صعصعه بن صوحان 
کنار قبر ايستاد، دست بر دلش نهاد و با دست ديگری خاک برمی داشت و بر سر خود می ريخت. آن گاه 
گفت: پدر و مادرم فدايت، ای اميرمؤمنان! سپس گفت: گوارايت باد ای علی! پاک به دنيا آمدی، صبر 
تو نيرومند و جهاد تو عظيم بود و با فکر خويش به پيروزی رسيدی و تجارتت سودآور بود. به ديدار 
آفريدگارت رفتی و خداوند هم با بشارت تو را پذيرفت و فرشتگان تو را در برگرفتند. در جوار پيامبر6 
آرميدی. خداوند هم با اين جوار و همسايگی تو را کرامت بخشيد. به رتبه  برادرت مصطفی پيوستی و از 

1 . بحار االنوار، ج 42، ص 290؛ دانش نامه امير المؤمنين،  ج 7، ص 290.
2 . بحار االنوار، ج 42، ص 216.
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جام او سرشار نوشيدی. از خدا می خواهم که بر ما منت نهد که پيرو تو باشيم و به سيره ی تو عمل کنيم 
و با دوستانت دوستی کنيم و با دشمنانت دشمن باشيم و ما را در زمره  دوستانت برانگيزد.

... به خدا سوگند،  زندگانی ات کليدهای خير و قفل های شر بود و امروز که شهيد شدی، کليد بدی و 
قفل نيکی هاست. اگر مردم سخنت را می پذيرفتند از باال و زير پايشان از نعمت های الهی می خوردند، اما 

آنان دنيا را بر آخرت ترجيح دادند.
آن گاه به شدت گريست و همه ی همراهانش را گرياند.1

1 . همان، ص 295.
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شب قدر، شب بزرگ ترين اتفاق ملکوتی بر روی کره خاکی است؛ شبی که قرار است تقدير آسمانِی 
يک ساِل انسان رقم بخورد؛ شبی که قرار است اولياء الهی شاهد فرود آمدن روح و فرشته های الهی 
باشند تا انسان جايگاه و قدر خود را بازيابد و در سايه لطف خدا و در پناه قرآن و همراهی اولياء الهی، 

سال معنوی خود را آغاز کند.

بهره مندی و استفاده شايسته از اين شب های پربرکت، بدون آگاهی از فضيلت و آشنايی با ويژگی آن ها 
ممکن نيست. بهترين و مطمئن ترين راه معرفت اين شب های نورانی، مراجعه به آيات و روايات است. در 
روايات فراوانی فضيلت و ويژگی شب های قدر بيان شده است که به برخی از آن ها اشاره می شود و در 

بخشی ديگر رواياتی در مورد زمان شب قدر ارائه می گردد.

1. فضيلت شب های قدر

آيات قرآن
َّذي ُأنِْزَل فيِه الُْقْرآُن ُهدًى لِلنَّاِس َو بَيِّناٍت مَِن الُْهدى  َو الُْفْرقان ؛1 ماه رمضان، ماهی که قرآن  1ـ »َشْهُر َرَمضاَن ال
در آن نازل شده است، تا هدايتی برای مردم و نشانه هايی روشن از هدايت و جدايی حق از باطل باشد.«

َُّه ل إِلَه إِلَّ أَنَا َفاتَُّقون ؛2 فرشتگان را با  وِح مِْن أَْمِرهِ َعلى  َمْن يَشاُء مِْن ِعباِدهِ أَْن أَنِْذُروا أَن ُل الَْملئَِكَة بِالرُّ 2ـ »ُينَزِّ
روح، به فرمان خويش، بر هر کس از بندگانش که بخواهد، نازل می کند که بيم دهيد، که معبودی جز 

من نيست. پس از من پروا کنيد.«

َّا ُكنَّا ُمْنِذريَن * فيها ُيْفَرُق ُكلُّ أَْمٍر َحكيٍم * أَْمراً مِْن  َّا أَنَْزلْناُه في  لَْيلٍَة ُمباَرَكٍة إِن 3ـ »حم * َو الِْكتاِب الُْمبيِن * إِن

1 . بقره،  آيه 185.
2 . نحل، آيه 2.
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َّا ُكنَّا ُمْرِسليَن؛1 حم، سوگند به کتاب روشن گر، همانا ما آن را در شبی خجسته نازل کرديم، و همانا  ِعْنِدنا إِن
ما بيم دهندگان بوديم.

در آن شب  هر کار حکمت آميزی فيصله داده می شود. فرمانی از سوی ماست، و ما فرستنده ]ی فرستادگان [ 
هستيم.«

وُح  ُل الَْملئَِكُة َو الرُّ َّا أَنَْزلْناُه في  لَْيلَِة الَْقْدِر * َو ما أَْدراَك ما لَْيلَُة الَْقْدِر * لَْيلَُة الَْقْدِر َخْيٌر مِْن أَلِْف َشْهٍر * تَنَزَّ 4ـ   »إِن
ِِّهْم مِْن ُكلِّ أَْمٍر * َسلٌم ِهَي َحتَّى َمْطلَِع الَْفْجرِ؛2 ما قرآن را در شب قدر نازل کرديم. و تو چه دانی  فيها بِإِْذِن َرب
که شب قدر چيست؟ شِب قدر بهتر از هزار ماه است. در آن شب  فرشتگان و روح، به فرمان پروردگارشان 

در پِی هر کاری فرود می آيند. آن شب  تا دميدن سپيده ايمن است.«

روايات
سرور  رمضان،  ماه  اللََّيالِي ؛3  َسيَِّدُة  الَْقْدِر  لَْيلَُة  َو  ُهوِر  الشُّ َسيُِّد  َرَمَضاَن  فرمود: »َشْهُر  رسول اکرم6  1ـ 

ماه هاست و شب قدر، سرور شب هاست.«

َماَواِت فِي لَْيلَِة الَْقْدِر َفَما مِْن َعْبٍد ُيَصلِّي فِيَها إِلَّ َكتََب اهللُ تََعالَى لَُه  2ـ رسول اکرم6 فرمود: »ُيَفتَُّح أَبَْواُب السَّ
اِكُب فِي ِظلَِّها مِائََة َعاٍم َل يَْقَطُعَها َو بُِكلِّ َرْكَعٍة بَْيتًا فِي الَْجنَِّة مِْن ُدرٍّ َو يَاُقوٍت َو  بُِكلِّ َسْجَدةٍ َشَجَرًة فِي الَْجنَِّة لَْو يَِسيُر الرَّ
َزبَْرَجٍد َو لُْؤلٍُؤ َو بُِكلِّ آيٍَة تَاجًا مِْن تِيَجاِن الَْجنَّة؛4 در شب قدر، درهای آسمان گشوده می شوند؛ پس هيچ بنده ای 
نيست که در آن شب نماز بخواند، مگر آن که خداوند برای هر سجده اش درختی در بهشت برای او قرار 
می دهد؛ که اگر سواره صد سال در سايه ی آن راه بپيمايد، به پايانش نمی رسد، و برای هر رکعت،  خانه ای 
از ُدّر و ياقوت و زبرجد و لؤلؤ قرار می دهد و برای قرائت هر آيه، تاجی از تاج های بهشتی قرار می دهد.«

3ـ رسول اکرم6 فرمود: 

»َقاَل ُموَسی7 : إِلَِهي ُأِريُد ُقْربََك. َقاَل: ُقْربِي لَِمِن اْستَْيَقَظ لَْيلََة الَْقْدِر. 

َقاَل: إِلَِهي ُأِريُد َرْحَمتََك. َقاَل: َرْحَمتِي لَِمْن َرِحَم الَْمَساِكيَن لَْيلََة الَْقْدِر. 

َق بَِصَدَقٍة فِي لَْيلََة الَْقْدِر.  َراِط. َقاَل: َذلَِك لَِمْن تََصدَّ َقاَل: إِلَِهي ُأِريُد الَْجَواَز َعلَى الصِّ

1 . دخان، آيات 5 ـ 1. 
2 . قدر، آيات 5 ـ 1.

3 . بحار االنوار، ج 40، ص 54.
4 . همان، ج 95، ص 145.
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َقاَل: إِلَِهي ُأِريُد مِْن أَْشَجاِر الَْجنَِّة َو ثَِماِرَها. َقاَل: َذلَِك لَِمْن َسبََّح تَْسبِيَحًة فِي لَْيلَِة الَْقْدِر. 

َقاَل: إِلَِهي ُأِريُد النََّجاَة مَِن النَّاِر. َقاَل: َذلَِك لَِمِن اْستَْغَفَر فِي لَْيلَِة الَْقْدِر. 

َقاَل: إِلَِهي ُأِريُد ِرَضاَك. َقاَل: ِرَضاَي لَِمْن َصلَّى َرْكَعتَْيِن فِي لَْيلَِة الَْقْدِر.؛1  

موسی7 گفت: خدايا! نزديکی و قرب به تو را می خواهم. خدای تعالی فرمود: نزديکی به من برای 
کسی است که شب قدر بيدار بماند.

گفت: خدايا! رحمت تو را می خواهم. فرمود: رحمت من برای کسی است که در شب قدر، بر بينوايان 
دلسوزی کند.

گفت:  خدايا! عبور از صراط را می خواهم. فرمود: آن برای کسی است که در شب قدر، صدقه بدهد.

گفت: خدايا! درختان و ميوه های بهشتی می خواهم. فرمود: آن برای کسی است که در شب قدر، تسبيح 
بگويد.

گفت: خدايا! رهايی از آتش را می خواهم. فرمود: آن برای کسی است که در شب قدر، آمرزش بخواهد 
و استغفار کند.

گفت: خدايا! خرسندی تو را می خواهم. فرمود: خرسندی من برای کسی است که در شب قدر، دو 
رکعت نماز بخواند.«

َّا أَنَْزلْناُه فِي لَْيلٍَة ُمباَرَكٍة( َقاَل: نََعْم ِهَي لَْيلَُة الَْقْدِر، َو  : )إِن َوَجلَّ َُّه َسَأَل أَبَا َجْعَفر7ٍ َعْن َقْوِل اهللِ َعزَّ 4ـ َعْن ُحْمَراَن أَن
: )فِيها ُيْفَرُق  َوجلَّ ِهَي فِي ُكلِّ َسنٍَة فِي َشْهِر َرَمَضاَن فِي الَْعْشِر األَأَْواِخِر، َفلَْم ُيْنَزِل الُْقْرآُن إِلَّ فِي لَْيلَِة الَْقْدِر. َقاَل اهللُ َعزَّ
نَِة إِلَى مِْثلَِها مِْن َقابٍِل مِْن َخْيٍر أَْو َشرٍّ أَْو َطاَعٍة أَْو  ُر فِي لَْيلَِة الَْقْدِر ُكلُّ َشيْ ٍء يَُكوُن فِي تِْلَك السَّ ُكلُّ أَْمٍر َحِكيٍم( َقاَل: ُيَقدَّ

َر فِي تِْلَك اللَّْيلَِة َو ُقِضَي َفُهَو مَِن الَْمْحُتوِم َو هلِلِ فِيِه الَْمِشيَُّة.  َمْعِصَيٍة أَْو َمْولُوٍد أَْو أََجٍل أَْو ِرْزٍق َفَما ُقدِّ

َقاَل: ُقْلُت لَُه: )لَْيلَُة الَْقْدِر َخْيٌر مِْن أَلِْف َشْهٍر( أَيَّ َشيْ ٍء َعنَى بَِها؟ 

َكاةِ َو أَنَْواِع الَْخْيِر َخْيٌر مَِن الَْعَمِل فِي أَلِْف َشْهٍر لَْيَس فِيَها لَْيلَُة الَْقْدِر َو لَْوَل  َلةِ َو الزَّ الُِح فِيَها مَِن الصَّ َقاَل: الَْعَمُل الصَّ
َوَجلَّ ُيَضاِعُف لَُهُم الَْحَسنَاِت؛2 حمران می گويد: از امام باقر7  َما ُيَضاِعُف اهللُ لِْلُمْؤمِنِيَن لََما بَلَُغوا َو لَِكنَّ اهللَ َعزَّ
درباره ی سخن خداوند: »همانا ما آن را در شبی خجسته نازل کرديم« پرسيدم. فرمود: آری، آن، شب قدر 

1 . همان.
2 . همان، ج 94، ص 19.
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است و آن، در هر سال، در ماه رمضان و در دهه ی آخر است. قرآن، جز در شب قدر نازل نشده است. 
خداوند فرموده است: »در آن شب، هر کار حکمت آميزی فيصله داده می شود.« در آن شب، هر چيز نيک 
و بدی که در آن سال تا سال آينده خواهد شد و هر طاعت يا معصيتی، يا هر نوزاد يا مرگ يا روزی، 
تقدير می يابد. پس آن چه در شب قدر مقدر و حتمی می شود، قطعی است و خداوند می تواند در آن ها، 

آن گونه که بخواهد، عمل کند.

به امام گفتم: مقصود از »شب قدر، بهتر از هزار ماه است« چيست؟

فرمود: در آن شب، کار خوب، مانند نماز و زکات و خوبی های گوناگون، بهتر از کار در هزار ماهی است 
که شب قدر در آن ها نباشد و اگر چنين نبود که خداوند بر پاداش مؤمنان می افزايد، به آن نمی رسيدند، 

اما خداوند بر حسنات آنان می افزايد.«

5ـ حضرت امام صادق7  می فرمايد: »َقْلُب َشْهِر َرَمَضاَن لَْيلَُة الَْقْدرِ؛1 شب  قدر، قلب ماه رمضان است.«

2. ويژگی های شب قدر

تقدير يک سال
1ـ امام علی7 : »َسُلوا اهللَ الَْحجَّ فِي لَْيلَِة َسْبَع َعْشَرَة مِْن َشْهِر َرَمَضاَن َو فِي تِْسَع َعْشَرَة َو فِي إِْحَدى َو ِعْشِريَن 
: )ُيْفَرُق ُكلُّ أَْمٍر  َوَجلَّ َُّه ُيْكتَُب الَْوْفُد فِي ُكلِّ َعاٍم فِي لَْيلَِة الَْقْدِر َو فِيَها َكَما َقاَل اهللُ َعزَّ َو فِي ثََلٍث َو ِعْشِريَن مِْنُه َفإِن
َحِكيم (؛2 در شب های هفدهم، نوزدهم، بيست ويکم، و بيست وسوم از ماه رمضان، از خداوند حج طلب 
کنيد، چرا که حاجيان هر سال، در شب قدر معين می شوند و همان گونه که خدا فرموده است: »در آن 

شب، هر کار حکمت آميزی فيصله داده می شود.«

ُم مِْنَها َما  َر اهللُ نَْفسًا إِذا جاَء أََجُلها( َقاَل: إِنَّ ِعْنَد اهللِ ُكُتبًا َمْرُقوَمًة- ُيَقدِّ 2 ـ امام باقر7: »في َقْوِل اهللِ: )َو لَْن ُيَؤخِّ
َر اهللُ  ُر َما يََشاُء، َفإَِذا َكاَن لَْيلَُة الَْقْدِر أَنَْزَل اهللُ فِيَها ُكلَّ َشيْ ٍء يَُكوُن إِلَى لَْيلٍَة مِْثلَِها، َفَذلَِك َقْولُُه )َو لَْن ُيَؤخِّ يََشاُء َو ُيَؤخِّ
ُره ؛3 امام باقر7 درباره ی اين آيه: »وقتی  َِّذي َل ُيَؤخِّ َماَواِت َو ُهَو ال نَْفسًا إِذا جاَء أََجُلها( إَِذا أَنَْزلَُه َو َكتَبَُه ُكتَّاُب السَّ
مرگ کسی فرا رسيد، خداوند آن را به تأخير نمی اندازد« فرمود: نزد خداوند نامه های نوشته شده ای است 

1 . همان، ج 55، ص 376.
2 . همان، ج 94، ص 9.

3 . همان، ص 13.
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که از آن ها آنچه را بخواهد، جلو يا عقب می اندازد. چون شب قدر فرا رسد، خداوند هر چه را تا شب قدر 
آينده خواهد شد، مقدر می کند. اين همان سخن خداست که: »وقتی مرگ کسی فرا رسد، خداوند آن را 
به تأخير نمی اندازد«، يعنی وقتی مرگ کسی را مقدر کرد و نويسنده های آسمان ها آن را نگاشتند، ديگر 

آن را عقب نمی اندازد.«

نَِة إِلَى مِْثلَِها مِْن َخْيٍر أَْو  َّتِي ُيْفَرُق فِيَها )ُكلُّ أَْمٍر َحِكيٍم( يَْنِزُل فِيَها َما يَُكوُن فِي السَّ 3 ـ امام صادق7 : »اللَّْيلَُة ال
نَِة َمْكُتوبًا، لَْم يَْستَِطْع أَْن يَْحبَِس  َة، َفَمْن َكاَن فِي تِْلَك السَّ ، أَْو ِرْزٍق أَْو أَْمٍر، أَْو َمْوٍت أَْو َحَياةٍ، َو ُيْكتَُب فِيَها َوْفُد َمكَّ َشرٍّ
َو إِْن َكاَن َفقِيراً َمِريضًا، َو َمْن لَْم يَُكْن فِيَها َمْكُتوبًا لَْم يَْستَِطْع أَْن يَُحجَّ َو إِْن َكاَن َغنِّيًا َصِحيحاً؛1 شبی که در آن، هر 
کار حکمت آميزی فيصله داده می شود؛ هر چه در طول سال تا شب قدر آينده خواهد شد از خير يا شر، يا 
روزی يا هر کاری، يا مرگ و زندگی، فرو فرستاده می شود. در آن شب، کاروانيان مکه، نوشته می شوند. 
از حاجياِن آن سال، هر کس نوشته شده باشد، نمی تواند به مکه نرود، هر چند تهی دست و بيمار باشد، و 

هر کس حج او مقدر نباشد، نمی تواند حج بگذارد، هر چند ثروتمند و تن درست باشد.«

َِّذي ُأنِْزَل فِيِه الُْقْرآُن ُهدًى لِلنَّاِس َو بَيِّناٍت مَِن الُْهدى  َو الُْفْرقانِ  َو فِيِه لَْيلَُة  4 ـ امام رضا7 : »َشْهُر َرَمضاَن ال
نَِة مِْن َخْيٍر  ُر فِيَها َما يَُكوُن فِي السَّ نَِة، ُيَقدَّ َّتِي ِهَي َخْيٌر مِْن أَلِْف َشْهٍر، َو فِيها ُيْفَرُق ُكلُّ أَْمٍر َحِكيٍم َو ِهَي َرأُْس السَّ الَْقْدِر ال
َيْت لَْيلََة الَْقْدر؛2 ماه رمضان... در اين ماه، شب قدر است  ةٍ أَْو َمْنَفَعٍة، أَْو ِرْزٍق أَْو أََجٍل، َو لَِذلَِك ُسمِّ ، أَْو َمَضرَّ أَْو َشرٍّ
که از هزار ماه بهتر است. در آن شب، هر کار حکمت آميزی فيصله داده می شود و در آن، آغاز سال است 
و هر خير و شر، يا زيان و سود، يا روزی و يا مرگی که در آن سال خواهد بود، در آن شب، تقدير می يابد، 

از اين رو آن شب، »شب قدر« ناميده شده است.«

آغاز و پايان سال
نَِة، َو ِهَي آِخُرَها؛3 شب قدر، آغاز سال و پايان آن است.« ُل السَّ 1 ـ امام صادق7 : »لَْيلَُة الَْقْدِر ِهَي أَوَّ

نَة؛4 سِر سال، شب قدر  نَِة إِلَى السَّ نَِة لَْيلَُة الَْقْدِر ُيْكتَُب فِيَها َما يَُكوُن مَِن السَّ 2ـ امام صادق7 : »َرأُْس السَّ
است. در آن شب، آنچه از اين سال تا سال آينده خواهد شد، نوشته می شود.«

1 . همان، ج 95، ص 142.

2 . همان، ج 93، ص 370.
3 . همان، ج 94، ص 16.

4 . عيون اخبار الرضا7، ج 2، ص 116 و ماه خدا، ج 2، ص 754.
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اختصاص به امامان معصوم:
ََّها تَُكوُن- لَِعلِيِّ بِْن أَبِي َطالٍِب َو لُِولِْدهِ األَأَْحَد َعَشَر مِْن بَْعِدي ؛1 به شب  1ـ رسول اکرم6: »آمُِنوا بِلَْيلَِة الَْقْدِر إِن

قدر ايمان بياوريد؛ آن شب، پس از من، از آِن علی  بن ابی طالب و فرزندان يازده گانه ی اوست.«

َُّه يَْنِزُل فِي  2ـ حضرت امام جواد7 : »أَنَّ أَمِيَر الُْمْؤمِنِيَن7  َقاَل ِلبِْن َعبَّاٍس: إِنَّ لَْيلََة الَْقْدِر فِي ُكلِّ َسنٍَة، و إِن
نَِة، و لِذلَِك األَأْْمِر ُوَلٌة بَْعَد َرُسوِل اهلل6 .َ َقاَل ابُْن َعبَّاٍس: َمْن ُهْم؟ َقاَل: أَنَا و أََحَد َعَشَر مِْن ُصْلبِي  تِْلَك اللَّْيلَِة أَْمُر السَّ
ثُون  ؛2 اميرمؤمنان7 به ابن عباس فرمود: شب قدر، در هر سال هست. در آن شب، برنامه ی  ٌة ُمَحدَّ أَئِمَّ

سال فرود می آيد و پس از پيامبر خدا، آن برنامه را عهده دارانی است. 

ابن عباس گفت: آنان کيان اند؟ حضرت امير7 فرمود: من و يازده نفر از فرزندان من، پيشوايانی که از 
عالم غيب با آنان سخن گفته می شود.«

تََعالَى  َو  تَبَاَرَك  ُة اهللِ  لَُحجَّ ََّها  إِن َفَو اهللِ  تَْفُلُجوا،  أَنَْزلْنَاُه  َّا  إِن بُِسوَرةِ  يَعِة َخاِصُموا  الشِّ َمْعَشَر  : »يَا  باقر7  امام  3ـ 
يَعِة َخاِصُموا بِـ )حم َو الِْكتاِب  ََّها لََغايَُة ِعْلِمنَا. يَا َمْعَشَر الشِّ ََّها لََسيَِّدُة ِدينُِكْم، َو إِن َعلَى الْخَلْقِ بَعْدَ رَسُولِ اهلل6ِ َو إِن
ًة بَْعَد َرُسوِل اهلل6ِ  ؛3 ای گروه شيعه! با  ََّها لُِوَلةِ األَأْْمِر َخاصَّ َّا ُكنَّا ُمْنِذِريَن( َفإِن َّا أَنَْزلْناُه فِي لَْيلٍَة ُمباَرَكٍة إِن الُْمبِيِن إِن
سوره ی »انا انزلناه« ]با مخالفان[ مخاصمه کنيد تا چيره شويد. به خدا سوگند که اين سوره، پس از پيامبر 

خدا6 گواه و حجت خدا بر مردم است و اين سوره، سرور آيين شما و نهايت دانش ماست. 

َّا ُكنَّا ُمْنِذرين ( مخاصمه کنيد،  َّا أَنَْزلْناُه في  لَْيلٍَة ُمباَرَكٍة إِن ای گروه شيعه! با آيات )حم * َو الِْکتاِب الُْمبيِن * إِن
که اين آيات، ويژه پيشوايان الهی پس از پيامبر خداست.«

4ـ »َعْن ُعَمَر بِْن يَِزيَد: ُقْلُت أِلَبِي َعْبِد اهلل7ِ : أََرأَْيَت َمْن لَْم ُيقِرَّ بَِما يَْأتِيُكْم فِي لَْيلَِة الَْقْدِر َكَما ُذِكَر َو لَْم يَْجَحْدُه؟ 
ْن يَثُِق بِِه فِي ِعْلِمنَا َفلَْم يَثِْق بِِه َفُهَو َكافٌِر َو أَمَّا َمْن لَْم يَْسَمْع َذلَِك َفُهَو فِي ُعْذٍر َحتَّى  ُة مِمَّ َقاَل: أَمَّا إَِذا َقاَمْت َعلَْيِه الُْحجَّ
يَْسَمَع ثُمَّ َقاَل7 : )ُيْؤمُِن بِاهللِ َو ُيْؤمُِن لِْلُمْؤمِنِيَن(؛4 عمر بن يزيد: به امام صادق7  گفتم:  وضع کسی که به 

آنچه در شب قدر به شما می رسد، باور ندارد و آن را انکار هم نمی کند، چگونه است؟ 

فرمود: اگر به وسيله ی کسی که در دانِش ما مورد اطمينان اوست، حجت بر او تمام شده باشد و او 

1 . بحار األنوار، ج 94، ص 15.
2 . همان.

3 . کافی، ج 1، ص 249 و ماه خدا، ج 2، ص 756.
4 . بحار األنوار، ج 94، ص 21.
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اطمينان نکند، او کافر است؛ اما اگر کسی آن را نشنيده است، معذور است، تا آن که بشنود. سپس فرمود: 
»به خدا ايمان دارد و از مؤمنان می پذيرد«.

 نزول فرشتگان بر امام زمان7
1ـ  حضرت امام باقر7 : »َل تَْخَفى َعلَْينَا لَْيلَُة الَْقْدِر إِنَّ الَْمَلئَِكَة ُيِطوُفوَن بِنَا فِيَها؛1 شب قدر بر ما پوشيده 

نمی ماند. فرشتگان در آن شب، ِگرد ما می چرخند.«

2ـ »قيَل أِلَبِي َجْعَفٍر7  تَْعِرُفوَن لَْيلََة الَْقْدِر؟ َفَقاَل: َو َكْيَف َل نَْعِرُف لَْيلََة الَْقْدِر َو الَْمَلئَِكُة يَُطوُفوَن بِنَا فِيَها؛2 به 
امام باقر7 گفتند: شب قدر را می شناسيد؟ فرمود: چگونه شب قدر را نشناسيم، در حالی که فرشتگان 

در آن شب بر گرِد ما می چرخند؟!«

َماِن،  ُل الَْمَلئَِكُة َو ُروُح الُْقُدِس َعلَى إَِماِم الزَّ وُح فِيها( َقاَل: تَنَزَّ ُل الَْملئَِكُة َو الرُّ 3ـ تفسير قمی: »َقْولُُه تعالى: )تَنَزَّ
َو يَْدَفُعوَن إِلَْيِه َما َقْد َكتَُبوُه مِْن َهِذهِ اأْلُُمور؛3 تفسير قمی درباره ی اين آيه که »در آن شب، فرشتگان و روح 
فرود می آيند«، فرمود: فرشتگان و روح القدس بر امام زمان فرود می آيند و آنچه را از کارها نوشته اند، به 

وی تحويل می دهند.«

3. زمان شب قدر
روايات درباره ی اين پرسش که شب قدر کدام شب است؟ متعدد و متفاوت است. در برخی روايات شب 
قدر در دهه ی آخر ماه رمضان دانسته شده و به شب خاصی اشاره نشده است؛ در برخی ديگر هر سه شب 
نوزدهم، بيست ويکم و بيست وسوم شب های قدر دانسته شده است. تعدادی از روايات شب قدر را مردد 
بين دو شب بيست ويکم و بيست وسوم عنوان کرده و چند روايت هم شب بيست وسوم را شب قدر معين 
کرده است. رواياتی نيز داريم که برای هر سه شب نقش در سرنوشت قائل است و فرموده هر کدام از سه 
شب تأثير خاصی در تقديرات انسان دارد. در همين روايات بيان شده است که پوشيده بودن شب قدر، و 

توجه و رعايت هر سه شب به سود بندگان است. 

1 . همان، ص 13.

2 . همان، ص 14.
3 . همان.
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شب قدر در دهه آخر
وا لْيلََة الَقْدِر في الَعْشِر األواِخر مِن َرمضان؛1 شب قدر را در دهه ی آخر ماه  1ـ رسول اکرم6: »تََحرُّ

رمضان بجوييد.«

از  الَْعْشِر األَأَْواِخِر مِْن َشْهِر َرَمَضان ؛2  الْتَِمُسوَها فِي  َفَقاَل:  الَْقْدِر،  لَْيلَِة  2ـ علی7: »ُسئَِل َرُسوُل اهلل6ِ َعْن 
پيامبر خدا 6  درباره ی شب قدر پرسيدند. فرمود: آن را در دهه ی آخر ماه رمضان بجوييد.«

َّا أَنَْزلْناُه فِي لَْيلٍَة ُمباَرَكٍة( َقاَل: نََعْم لَْيلَُة الَْقْدِر، َو ِهَي  َوَجلَّ )إِن َُّه َسَأَل أَبَا َجْعَفٍر7 َعْن َقْوِل اهللِ َعزَّ 3 ـ »َعْن ُحْمَراَن أَن
فِي ُكلِّ َسنٍَة فِي َشْهِر َرَمَضاَن فِي الَْعْشِر األَأَْواِخر؛3 حمران از امام باقر7  درباره ی آيه: »همانا آن را در شبی 
خجسته نازل کرديم«، پرسيد. فرمود: آری، آن، شب قدر است. آن شب در هر سال، در ماه رمضان و در 

دهه ی آخر آن است.«

شب های نوزدهم، بيست ويکم، و بيست وسوم
1ـ باقر7 : »إنَّ علّيًا كاَن يَتَحّرى لَْيلََة الَْقْدر، لَْيلَِة تِْسَع َعْشَرَة َو إِْحَدى َو ِعْشِريَن َو ثََلٍث َو ِعْشِرين ؛4 همانا 

علی7 شب قدر را در شب نوزدهم، بيست ويکم، و بيست وسوم می جست.«

اَن بن أَبِي َعلِيٍّ َقاَل: َسَألْت  أَبَا َعْبِد اهلل7ِ َعْن لَْيلَِة الَْقْدِر. َقاَل: اْطُلْبَها فِي تِْسَع َعْشَرَة، َو إِْحَدى َو  2 ـ »َعْن َحسَّ
ِعْشِريَن، َو ثََلٍث َو ِعْشِرين ؛5 از امام صادق7 درباره ی شب قدر پرسيدم. فرمود: آن را در شب نوزدهم، 

بيست ويکم، و بيست وسوم بجوی.«

شب های بيست ويکم، و بيست وسوم
1 ـ »َعْن ُزَراَرَة َعْن المام الباقر7 َقاَل: َسَألُْتُه َعْن لَْيلَِة الَْقْدِر. َقاَل: ِهَي لَْيلَُة إِْحَدى َو ِعْشِريَن أَْو ثََلٍث َو ِعْشِريَن. 

لَْيلَتَْين؟ ؛6زراره  فِي  َخْيراً  تَْفَعَل  أَْن  َعلَْيَك  َما  َو  َفَقاَل:  بَِها.  َفَأْخبِْرنِي  ُقْلُت:  بَلَى.  َقاَل:  لَْيلٌَة؟  ِهَي  ََّما  إِن أَلَْيَس  ُقْلُت: 
می گويد: از امام باقر7 درباره  ی شب قدر پرسيدم. فرمود: شب  بيست ويکم يا بيست وسوم است. گفتم: 

1 . صحيح بخاری، ج 2، ص 710 و ماه خدا، ج 2، ص 774.
2 . بحار األنوار، ج 94، ص 10.

3 . همان، ص 19.
4 . ماه خدا، ج 2، ص 776.

5 . همان.

6 . همان.
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مگر شب قدر، يک شب نيست؟ فرمود: آری. گفتم: پس آن را به من خبر ده. فرمود: چه عيبی دارد که 
در دو شب، کار خير انجام دهی؟

َّتِي  2 ـ »َعْن َعلِيِّ بِْن أَبِي َحْمَزَة الثَُّمالِيِّ َقاَل: ُكْنُت ِعْنَد أَبِي َعْبِد اهلل7ِ َفَقاَل لَُه أَبُوبَِصيٍر: ُجِعْلُت فَِداَك! اللَّْيلَُة ال
ُيْرَجى فِيَها َما ُيْرَجى؟ َفَقاَل7 : فِي لَيلِة إِْحَدى َو ِعْشِريَن أَْو ثََلٍث َو ِعْشِريَن. َقاَل: َفإِْن لَْم أَْقَو َعلَى ِكْلتَْيِهَما؟ َفَقاَل7 
: َما أَْيَسَر لَْيلَتَْيِن فِيَما تَْطُلب ؛1 علی بن ابی حمزه می گويد: نزد امام صادق7 بودم. ابوبصير به امام7  
گفت. فدايت شوم! شبی که در آن شب اميد ]به آمرزش[ می رود، کدام است؟  فرمود: در شب بيست ويکم، 
يا شب بيست وسوم است. گفت: اگر نتوانستم هر دو شب را بيدار بمانم؟ فرمود: در مورد آنچه می جويی، 

دو شب، بسيار آسان است.

شب بيست وسوم
1 ـ حضرت پيامبر6 : »لَْيلَُة الَْقْدِر ثََلٍث َو ِعْشريَن ؛2 شب قدر، شب بيست وسوم است.«

َُّه َقاَل: أَتَى َرُسوَل اهلل6ِ َرُجٌل مِْن ُجَهْينََة. َفَقاَل: يَا َرُسوَل اهللِ، إِنَّ لِي  7 أَن ِد بِْن َعلِيٍّ 2 ـ »َعْن أَبِي َجْعَفٍر ُمَحمَّ
ُه  َلَة، َفَدَعاُه َرُسوُل اهلل6ِ َفَسارَّ إِبِلً َو َغنَمًا َو ِغْلَمًة، َفُأِحبُّ أَْن تَْأُمَرنِي ِلَْيلًَة أَْدُخُل فِيَها مِن َشْهِر َرَمَضاَن َفَأْشَهَد الصَّ
فِي ُأُذنِِه. َفَكاَن الُْجَهنِيُّ إَِذا َكانَْت لَْيلَُة ثََلٍث َو ِعْشِريَن َدَخَل بِإِبِلِِه َو َغنَِمِه َو أَْهلِِه َو ُولِْدهِ َو ِغْلَمتِِه، َفبَاَت تِْلَك اللَّْيلََة 
فِي الَْمِدينَِة، َفإَِذا أَْصبََح َخَرَج بَِمْن َدَخَل بِِه َفَرَجَع إِلَى َمَكانِه ؛3 امام باقر7  فرمود: مردی از قبيله »ُجهنية« نزد 
پيامبر خدا6 آمد و گفت: ای پيامبر خدا! من شتران و گوسفندان و غالمانی دارم. دوست دارم مرا 
دستور دهی که يک شب را از ماه رمضان به مسجد بيايم و در نماز حاضر شوم. حضرت او را فرا خواند و 
در گوش او آهسته چيزی گفت. از آن پس، هر گاه شب بيست وسوم می شد، جهنی با شتران و گوسفندان 
و خانواده و فرزندان و غالمانش وارد می شد و شب را در مدينه می ماند و صبح که می شد، با خانواده و 

گوسفندان و شترانش به جای خود برمی گشت.«

ْمِط: ُقْلُت أِلَبِي َعْبِد اهلل7ِ أَْفِرْد لِي لَْيلََة الَْقْدِر. َقاَل: لَْيلَُة ثََلٍث َو ِعْشِرين ؛4 سفيان بن  3 ـ »َعن ُسْفَياَن بِْن السِّ
شمط می گويد، به امام صادق7  گفتم: شب قدر را در يک شب برايم معين کن. فرمود: شب بيست وسوم 

است.«

1 . بحار األنوار، ج 94، ص 2.
2 . همان، ج 95، ص 160.

3 . همان، ج 94، ص 9.
4 . همان، ج 95، ص 159.
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َّتِي فِيها ُيْفَرُق ُكلُّ أَْمٍر َحِكيٍم َو فِيَها ُيْكتَُب َوْفُد الَْحاجِّ  4ـ  حضرت امام صادق7: »لَْيلَُة ثََلٍث َو ِعْشِريَن اللَّْيلَُة ال
نَة؛1 شب بيست وسوم، شبی است که در آن هر کار حکمت آميزی فيصله می يابد.  نَِة إِلَى السَّ َو َما يَُكوُن مَِن السَّ

در آن شب گروه حاجيان و آنچه از اين سال تا سال آينده خواهد شد، نوشته می شود.«

نقش سه شب در سرنوشت
1ـ امام صادق7 : »فِي لَْيلَِة تِْسَع َعْشَرَة مِْن َشْهِر َرَمَضاَن التَّْقِديُر َو فِي لَْيلَِة إِْحَدى َو ِعْشِريَن الَْقَضاُء َو فِي 
نَِة إِلَى مِْثلَِها هلِلِ َجلَّ ثَنَاُؤُه يَْفَعُل َما يََشاُء فِي َخْلقِه ؛2 در شب نوزدهم ماه  لَْيلَِة ثََلٍث َو ِعْشِريَن إِبَْراُم َما يَُكوُن فِي السَّ
رمضان، تقدير صورت می گيرد؛ در شب بيست ويکم، حتمی می شود و در شب بيست وسوم محکم سازی 
آنچه در طول سال تا سال آينده است، خواهد بود. خدای متعال و ستوده، حق دارد که درباره ی بندگانش 

هر چه بخواهد انجام دهد.«

2ـ امام صادق7 : »التَّْقِديُر فِي لَْيلَِة تِْسَع َعْشَرَة َو اْلِبَْراُم فِي لَْيلَِة إِْحَدى َو ِعْشِريَن َو اْلِْمَضاُء فِي لَْيلَِة ثََلٍث َو 
ِعْشِرين ؛3 مقدر شدن در شب نوزدهم است و محکم ساختن در بيست و يکم، و امضا و حتمی ساختن در 

شب بيست و سوم است.«

ُم لَْيلََة النِّْصِف  اٍر عن أبى عبداهلل7 َقاَل: َسِمْعُتُه يَُقوُل، َو نَاٌس يَْسَألُونَُه يَُقولُوَن: األَأْْرَزاُق تَُقسَّ 3ـ »َعْن إِْسَحاَق بِْن َعمَّ
مِْن َشْعبَانَ؟ 

َقاَل: َفَقاَل: َل َو اهللِ َما َذاَك إِلَّ فِي لَْيلَِة تِْسَع َعْشَرَة مِْن َشْهِر َرَمَضاَن َو إِْحَدى َو ِعْشِريَن َو ثََلٍث َو ِعْشِريَن َفإِنَّ فِي 
لَْيلَِة تِْسَع َعْشَرَة يَْلتَقِي الَْجْمَعاِن َو فِي لَْيلَِة إِْحَدى َو ِعْشِريَن )ُيْفَرُق ُكلُّ أَْمٍر َحِكيٍم( َو فِي لَْيلَِة ثََلٍث َو ِعْشِريَن ُيْمَضى 

: )َخْيٌر مِْن أَلِْف َشْهٍر(  َّتِي َقاَل اهللُ َعزَّ َو َجلَّ َوَجلَّ مِْن َذلَِك َو ِهَي لَْيلَُة الَْقْدِر ال َما أََراَد اهللُ َعزَّ

َقاَل: ُقْلُت َما َمْعنَى َقْولِِه: يَْلتَقِي الَْجْمَعاِن؟ 

َقاَل: يَْجَمُع اهللُ فِيَها َما أََراَد مِْن تَْقِديِمِه َو تَْأِخيِرهِ َو إَِراَدتِِه َو َقَضائِِه. 

َقاَل: ُقْلُت َفَما َمْعنَى ُيْمِضيِه فِي ثََلٍث َو ِعْشِريَن؟ 

َُّه يَْفُرُقُه فِي لَْيلَِة إِْحَدى  َو ِعْشِريَن َو يَُكوُن لَُه فِيِه الْبََداُء َفإَِذا َكانَْت لَْيلَُة ثََلٍث َو ِعْشِريَن أَْمَضاُه َفَيُكوُن مَِن  َقاَل: إِن

1 . همان، ج 94، ص 9.
2 . کافی، ج 4، ص 160 و ماه خدا، ج 2، ص 788.

3 . همان.
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َِّذي َل يَْبُدو لَُه فِيِه تَبَاَرَك َو تََعالَى ؛1 اسحاق بن عمار می گويد: مردم از امام صادق7 پرسيدند: آيا  الَْمْحُتوِم ال
روزی ها در شب نيمه شعبان تقسيم می شود؟ حضرت فرمود: نه، به خدا آن نيست مگر در شب نوزدهم، و 
بيست و يکم، و بيست و سوم ماه رمضان. در شب نوزدهم، دو مجموعه به هم می رسند و در شب بيست 
و يکم »هر کار حکمت آميزی فيصله می يابد« و در شب بيست و سوم آنچه از آن ها اراده الهی باشد، 
حتمی می شود و آن، شب قدری است که خداوند فرموده: »بهتر از هر ماه است.« گفتم: معنای اين که دو 
مجموعه به هم می رسند، چيست؟ فرمود: آنچه را خداوند می خواهد که جلو يا عقب بيندازد و آن را اراده 
و مقدر کند، در آن شب ِگرد می آورد. گفتم: معنای اين که آن را در شب بيست و سوم حتمی می سازد، 
چيست؟ فرمود: آن را در شب بيست و يکم فيصله می دهد، و گاهی برای او بَداء )عوض شدن تصميم( 
حاصل می شود، و چون شب بيست و سوم شود، آن را امضا می کند؛ پس آن از مقدرات حتمی خواهد شد 

که نظر خدای تعالی درباره ی آن برنمی گردد.« 

4ـ »َعِن ابِْن َعَراَدَة َقاَل: قِيَل أِلَمِيِر الُْمْؤمِنِيَن7 أَْخبِْرنَا َعْن لَْيلَِة الَْقْدِر؟ َقاَل: َما أَْخُلو مِْن أَْن أَُكوَن أَْعلَُمَها َفَأْسُتَر 
َُّكْم لَْو أَْعلََمُكُموَها َعِمْلُتْم فِيَها َو تََرْكُتْم َغْيَرَها َو أَْرُجو أَْن  ََّما يَْسُتُرَها َعْنُكْم نََظراً لَُكْم، أِلَن ِعْلَمَها، َو لَْسُت أَُشكُّ أَنَّ اهللَ إِن
َل تُْخِطئَُكْم إِْن َشاَء اهلل ؛2 به اميرمؤمنان7  گفتند: ما را از شب قدر آگاه کن. فرمود: خالی از اين نيستم که 
آن را بدانم و از شما پنهان کنم. شک ندارم که خداوند برای کمک کردن و مهلت دادن به شما آن را از 
شما می پوشاند، چون اگر آن را به شما اعالم می کرد، در همان شب عمل می کرديد و در غير آن شب، 

عبادت را ترک می کرديد. اميد آن دارم که اگر خدا بخواهد، شب قدر را از دست ندهيد.

1 . بحار األنوار، ج 95، ص 144.
2 . همان، ج 94، ص 5.
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چهاردهم





1. زمينه جنگ نهروان
در بحبوحه ی درگيری در جنگ صفين، امام علی7  قرآنی به دست يکی از سپاهيانش داد تا به سوی 
سپاه معاويه رفته، آنان را به حکميت قرآن دعوت کند، اما سپاه شام او را کشتند. امام از معاويه خواست 
تا با يکديگر مبارزه کنند، هر کدام پيروز شد، حکومت از آِن او باشد، اما معاويه حاضر به پذيرش اين 

پيشنهاد نشد.  

در يکی از آخرين روزهای جنگ، نبرد چنان سخت شد که از نماز صبح آغاز شد و تا نيمه ی شب 
ادامه يافت. در تمام اين مدت، مالک اشتر به کار تحريک و تحريض سپاه مشغول بود. اين شب را »ليلة 

الهرير« ناميدند. 

مجدداً جنگ از نيمه شب آغاز شد و تا ظهر فردا ادامه داشت. امام ضمن خطبه ای فرمود: جز يک نفس 
از دشمن نمانده است. 

معاويه و عمروعاص که کار را تمام شده می ديدند و احساس کردند که نمی توانند به سپاه شام اميد 
چندانی داشته باشند، دست به حيله زدند. فردای ليلة الهرير، که جنگ تا ظهر آن ادامه داشت، پانصد 
قرآن به سر نيزه های شاميان رفت. فرياد بلند بود که ای گروه عرب! به زنان و دختران خود بينديشيد؛ 

اگر شما نابود شويد، فردا چه کسی در برابر روميان و ترکان و پارسيان ايستد؟

اين اقدام سبب شد که کم کم اين ندا در سپاه عراق شنيده شود که دشمن حکميت قرآن را پذيرفته 
است و ما حق جنگ با آن ها را نداريم. امام علی7 به شدت در برابر اين سخن ايستاد و اعالم کرد: 

اين کار جز فريب چيزی نيست. 

باال گرفتن اختالف ميان سپاه امام کار را سخت کرد. امام احساس کرد که ديگر فرمانده نيست، بلکه 
اين مردم هستند که دستان او را بسته و بر وی امير شده اند. با اين حال، امام برخاست و فرمود: من 
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سزاوارترين افراد برای پذيرفتن حکميت کتاب خدا هستم، اما معاويه و اصحابش، ياران دين و قرآن 
نيستند. من آن ها را بهتر از شما می شناسم. از کوچکی با آن ها بودم. 

در اين لحظه حدود بيست هزار نفر از سپاه عراق نزد امام آمدند و بدون آن که حضرت را »اميرالمؤمنين« 
خطاب کنند، از او خواستند حکميت قرآن را بپذيرد. طايفه قراء که شماری از آنان در سلک خوارج درآمدند، 
در ميان اين افراد بودند. در اين زمان »مالک اشتر« در خط مقدم، نزديک لشکرگاه معاويه، مشغول جنگ 
بود. مخالفاِن جنگ از امام خواستند تا دستور دهد مالک اشتر برگردد. اشتر پيام داد: اکنون وقت بازگشت 
نيست. مخالفان گفتند: تو او را به ادامه جنگ واداشته ای. اگر اشتر بازنگردد تو را خواهيم کشت. اين خبر 
سبب شد تا اشتر بازگشت و جنگ متوقف شد. امام علی7 ضمن نامه ای به معاويه، با قيد اين که ما 

می دانيم تو اهل قرآن نيستی، پذيرفتن حکميت قرآن را يادآور شد.

يا عبداهلل بن  امير7 می خواست مالک اشتر  از سوی معاويه، حضرت  برابر معرفی عمروعاص  در 
عباس نماينده او باشد؛ اما آنانی که او را به حکميت وادار کرده بودند، اصرار به معرفی ابوموسی اشعری 
داشتند. امام هر چند به دليل مخالفت ابوموسی با وی در جنگ جمل، تمايل به اين انتخاب نداشت، اما 

وقتی اصرار خود را برای تعيين ابن  عباس يا اشتر بی مورد ديد، فرمود: هر کاری می خواهيد بکنيد.

همان زمانی که قرار نامه ی تحکيم برای گروه های مختلف سپاه خوانده می شد، گروهی از سپاهيان 
فرياد زدند: »ل حكم ال هلل« و گفتند: حکميت تنها سزاوار خداوند است.

در راه بازگشت از صفين، مردم به دو گروه تقسيم شدند؛ گروهی مخالف حکميت بودند و گروهی 
ديگر آنان را به جدايی از جماعت متهم می کردند. در نزديکی کوفه، کم کم جماعتی از سپاه جدا شده و 

به منطقه ی »حروراء« در نيم فرسنگی کوفه رفتند.

پس از چندی تعدادی از خوارج به کوفه آمده و از حضرت خواستند تا ابوموسی را برای حکميت نفرستد. 
امام فرمود: ما چيزی را که پذيرفته ايم، نمی توانيم نقض کنيم.

آنان چند سؤال را نيز مطرح کردند: سؤال نخست اين بود که چگونه امام رضايت داده است تا »رجال« 
يعنی  او  لقب خالفتی  تا  شد  راضی  امام  چرا  که  بود  اين  دوم  سؤال  کنند؟؛  »دين« حکميت  کار  در 
»اميرالمؤمنين« از قرارنامه ی تحکيم حذف شود؟ آنان اعتقاد داشتند امام با اين اقدام، »وصايت« را ضايع 
کرده است؛ سؤال سوم آن ها اين بود که چرا امام پس از پيروزی بر ناکثين )اصحاب جمل( اجازه ی تقسيم 

غنايم را نداد؟  چگونه کشتن آن ها روا بود، اما گرفتن اموال آن ها حالل نبود؟
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امام درباره ی حذف لقب »اميرالمؤمنين« به حذف عنوان »رسول اهلل« در صلح حديبيه استناد کرد 
)در صلح حديبيه نماينده مشرکين اصرار کرد تا در صلح نامه، عنوان »رسول اهلل« حذف شود و پيامبر 
خدا6 پذيرفت. اين جا نيز معاويه اصرار بر حذف عنوان »اميرالمؤمنين« برای حضرت علی7 کرد 

و او پذيرفت.( 

درباره ی حکميت نيز فرمود: من از آغاز با اين حکميت مخالف بودم، بعد نيز به اجبار مردم به آن تن 
دادم و شرط کردم اگر آنان به کتاب خدا حکم کردند، به حکم آن ها پايبند باشم، زيرا در اصل ما حکميت 
قرآن را پذيرفته ايم؛ نه حکميت »رجال« را. به عالوه امام تصميم خود را بر ادامه ی جنگ با شام پس از 

جمع آوری خراج اعالم کرد. 

2. از قاری بودن خوارج تا مارق شدن
در جامعه اسالمی افرادی بودند که به خوب خواندن قرآن مشهور بودند. آنان در جامعه از محبوبيت 
شايان توجهی برخوردار بودند، تا آنجا که گاه در تعيين مناصب عنوان »قاری« و از »قراء« بودن امتيازی 

به شمار می رفت.1

اين افراد در گذرگاه زمان فزونی يافتند، آنان برای مشخص شدن خود، کاله ويژه ای بر سر می نهادند 
که به آن »بُرنُس« می گفتند و به اين جهت »اصحاب بَرانِس« ناميده شدند.

قراء در مکه، مدينه، شام و کوفه پراکنده بودند، اما بيشترين حضور آنان در کوفه بود. قراء غالبًا در امور 
سياسی شرکت نمی کردند،  اما در زمان عثمان، انتقاد بر او را آغاز کردند. عثمان انتقاد و درشت گويی آنان 
را برنتابيد و آنان را تبعيد کرد. قراء نيز در خيزش برضّد او و کشتنش شرکت کردند. قراء با اين پيشينه 
فکری، سياسی و اجتماعی، بخش قابل توجهی از سپاه موال7 را شکل می دادند. آنان نيروهايی دلير، 
بی باک و رزم آرا بودند. حضور آنان در سپاه حضرت امير7 به گونه ای بود که پس از نابود شدنشان در 

جنگ نهروان، جای خالی آن ها در سپاه علی7 کاماًل مشهود بود.

هنگامی که معاويه غارت گری را آغاز کرد و امام7 هر چه سپاهيان خود را برای دفاع از مرزها و 
مبارزه با معاويه می شوراند، پاسخ نمی شنيد، يکی از ياران امام7 گفت: »َما أَْحَوَج أَمِيَرالُْمْؤمِنِيَن7 َو َمْن 

َمَعُه إِلَى أَْصَحاِب النَّْهَرَواِن!؛ چه قدر اميرمؤمنان به اصحاب نهروان، نيازمند بود.« 

1 . تاريخ طبری، ج 3، ص 99؛ دانش نامه اميرالمؤمنين7، ج 6، ص 310.
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آنان با اين پيشينه قرآنی، متأسفانه همواره همراه با تندروی و افراط بودند. در جنگ صفين، حکميت را 
بر حضرت امير7 تحميل کردند و با وجود هشدار حضرت، نيرنگ معاويه و عمروعاص را خوردند. قراء 
سطحی نگِر ظاهربين به لحاظ پاسداشت حرمت قرآن، دست از نبرد برداشتند، اما پشت صحنه اين نيرنگ 

را نديدند و تا مرز تهديد به کشتن امام7 برای دست برداشتن از نبرد پيش رفتند.

امام7 به خاطر نفوذی که آنان در سپاه داشتند، راهی جز پذيرش زورگويی جاهالنه آنان نداشت؛ 
اما پس از عيان گشتن نيرنگ معاويه و پی بردن آنان به سطحی  نگری و فريب خوردن خود، به جای 
جبران اشتباه گذشته، به تندروی و افراط در نادانی خود ادامه دادند و خطايی بزرگ تر را مرتکب شدند 
و به حضرت امير7 گفتند: حکميت موجب کفر بوده است و ما از آن توبه می کنيم و تو نيز چون کافر 

گشته ای بايد توبه کنی و معاهده ی خود را با معاويه بر هم بزنی و جنگ را از سرگيری!

اين چنين بود که آنان از عنوان قاری قرآن، به سبب بيماری افراط و تندروی، به مارقين و بيرون روندگان 
از دين رسيدند. 

متأسفانه مهم ترين درد امروز جهان اسالم وجود همين افراد سطحی نگر و قشری مسلک است. در 
خارج کشور گروه های سلفی و وهابيت، بدون توجه به نيرنگ مستکبران و توطئه استکبار و جهان سلطه، 
همواره در پی از بين بردن وحدت جهان اسالم و تشتت مسلمانان هستند و به جای مبارزه جدی با سلطه  
فرهنگی و سياسی دشمنان قسم خورده اسالم، به دنبال نزاع های بی حاصل مذهبی و فرقه ای هستند، 
و در داخل نيز افراد سطحی نگری هستند که به جای تمّسک همه جانبه به اسالم ناب، فقط اسالم را 
در حفظ ظاهری برخی احکام می دانند و در مبارزه با ناهنجاری ها، فقط معلول ها را می بينند و علت ها را 

واکاوی و پيگيری نمی کنند.

3. خبر دادن پيامبر از خوارج
نقش خوارج و پيامدهای فکری و کارهای آنان، آن قدر مهم است که پيامبر خدا6 بارها نسبت 

بدان تذکر داد و از آنان و ويژگی ها يشان پيشاپيش خبر داد.

1ـ پيامبر خدا6 فرمود: همانا گروهی در دين افراط کرده، از آن تجاوز می کنند، همان سان که تير 
از هدف می گذرد.1

1 . دانش نامه ی اميرالمؤمنين7 ، ج 7، ص 344.
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2ـ ابوذر گفت، پيامبر خدا6 فرمود: همانا پس از من، از امتم گروهی خواهند بود که قرآن را قرائت 
می کنند، اما اين قرائت از گلوی شان در نمی گذرد و از دين بيرون می روند، مانند بيرون شدن تير از هدف، 

و ديگر به دين باز نمی گردند. آنان بدترين مردم و بدترين موجودات هستند.1

3ـ پيامبر خدا6 : گروهی از مردم ]از دين[ کناره می گيرند و بيرون می روند، پس سزاوارترين افراد 
حق ايشان را می کشد.2

4ـ ابوسعيد خدری و انس بن مالک از پيامبر خدا6 روايت کرده اند: زود است که در امتم اختالف و 
پراکندگی پديد آيد. گروهی که خوب گفتارند و بدکردار؛ قرآن را قرائت می کنند و از استخوان گردنشان 
در نمی گذرد؛ از دين تجاوز می کنند، همان سان که تير از هدف می گذرد و باز نمی گردد، مگر آن گاه که 
تير به شکاف سر پيکان باز گردد ]که محال است[. آنان بدترين مردم و بدترين موجوداتند. خوشا به حال 
آن کسی که ايشان را بکشد و آنان او را بکشند. آن ها به کتاب خدا فرا می خوانند و هيچ بهره ای از آن 

ندارند. هر که با ايشان نبرد کند، بيش از آنان سزاوار پيوند با خداست.

گفتند: ای پيامبر خدا! نشانه ی ظاهری ايشان چيست؟ فرمود: سر تراشيدن.

بيخ می زنند.  از  را  در روايت ديگر فرمود: نشانه شان سرتراشی و تسبيت است. يعنی موی سرشان 
)تسبيت همان از بيخ زدن مو است(.3

5ـ پيامبر خدا6: در آينده گروهی می آيند که تازه سال اند و کم خرد، بهترين گفته های مردم را 
می گويند، از اسالم خارج می شوند، همان سان  که تير از هدف بيرون می آيد و  ايمان شان از گلوه هايشان 
فراتر نمی رود؛ پس هر جا ايشان را يافتيد، بکشيدشان، که برای کشنده ی آنان در آخرت پاداشی است.4

6ـ مسروق می گويد: وقتی عايشه شنيد علی7 ذو ثديه را کشته است، به مسروق گفت: خداوند، 
عمرو بن عاص را بکشد! او به من نوشت که ذو ثدّيه را در اسکندريه کشته است. هال که او نمی تواند 
مرا از آن چه در دل دارم، باز دارد تا بگويم که از پيامبر خدا6 شنيدم، فرمود: ذو ثديه را بهترين امتم 

پس از من می کشد.5

1 . همان، ص 345.
2 . همان.

3 . همان، ص 346.
4 . همان.

5 . همان، ص 348.
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4. عناوين جنگ افروزان نهروان
متون تاريخی و حديثی، جنگ افروزان نهروان را با پنج عنوان ياد کرده اند:

1ـ مارقين )برون شدگان از دين(
نخستين کسی که از آنان با اين عنوان ياد کرد، رسول خدا6 بود که به الهام الهی دانست اين 
گروه به دليل افراط  ورزی در دين، از دين خارج خواهند شد و فرمود: آن ها از دين بيرون می روند، همان 

گونه که تير از هدف می گذرد.

2ـ حرورّيه
علت اين نام اين بود که آنان در »حروراء« گرد آمده بودند.

3ـ ُشرات
اين نام دو معنای متضاد دارد:

الف . برگرفته از »شری« است، يعنی »خشم ورزيدن«. در اين باب گفته شده، ايشان را به اين نام 
خواندند، زيرا خشم می ورزيدند و سرسختی می کردند.

ب . برگرفته از »شری« است، يعنی »فروخت«. خوارج خود را »ُشرات« به اين معنا قلمداد می کردند، 
به اعتبار اين که دنيای خويش را به آخرت فروخته اند و مصداق اين آيه مبارکه اند: که »َو مَِن النَّاِس 
را  جانش  خدا،  برای جستن خشنودی  که  است  مردم کسی  از  و  َمْرضاِت اهلل ؛1  ابْتِغاَء  نَْفَسُه  يَْشري  َمْن 

می فروشد.«

نُنَبُِّئُكْم  َهْل  آيه اند: »ُقْل  اين  ايشان مصداق  بلکه  فرمود:  جاهالنه،  پندار  اين  رد  در  امير7  حضرت 
َُّهْم ُيْحِسُنوَن ُصْنعاً؛2 بگو: آيا شما را از  نْيا َو ُهْم يَْحَسُبوَن أَن َّذيَن َضلَّ َسْعُيُهْم فِي الَْحياةِ الدُّ بِاألَأْْخَسريَن أَْعمالً * ال
زيان کارترين مردم آگاه کنم؟ کسانی که تالش شان در زندگی دنيا تباه شده است و خود می پندارند که 

کار نيکو می کنند.«

1 . بقره، آيه 207.
2 . کهف، آيات 104 – 103.
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4ـ خوارج
اين نام از نام های مشهور برپا کنندگان جنگ نهروان است و به آنان اين عنوان را دادند، زيرا از فرمان 

علی7 خروج کردند و از حکم او سرپيچی نمودند.

5ـ بُغات
»بغات« جمع باغی، برگرفته از بغی به معنای تجاوز و ستمکاری است. آن گاه که از علی7 پرسيدند: 

آيا نهروانيان مشرکند يا منافق؟ حضرت در جواب ايشان را بغات خواند.1

5. شخصيت های برجسته ی خوارج
بيشتر خوارج، حتی فرماندهان آنان، از توده مردم و افراد ناشناس هستند که اطالع دقيق از زندگانی و 
سيره آنان در دست ما نيست؛ اما شخصيت های برجسته آن ها اين افراد هستند: شريح بن أوفی، زيد بن 

حصين، حمزة بن سنان، حرقوص بن ُزَهير، عبداهلل بن وهب، فروة بن نوفل، عبداهلل بن شجره.

 در ابتدا فرماندهی نظامی آنان بر عهده ی شبث بن ربعی بود و رهبری دينی و فکری شان را عبداهلل 
کّواء بر عهده داشت. 

در پی فروکش کردن شّدت احساسات و پس از گفت وگو و استدالل های امام علی7 و عبداهلل بن 
عباس با آنان، اين دو نفر از خوارج جدا شدند و به سپاه امام علی7 بازگشتند و وقتی نبرد نهروان برپا 
شد، در شمار لشکريان حضرت بودند و حتی شبث بن ربعی، فرماندهی جناح سپاه امام7 را به عهده 

داشت. 

حرقوص بن ُزهير
حرقوص از اصحاب رسول خدا6 بود، اما مبانی اعتقادی محکمی نداشت. برخورد اهانت آميز او با 

پيامبر خدا در جريان تقسيم غنائم جنگ حنين، گواه روشنی بر اين ادعاست.

حرقوص همان کسی است که عمر بن خطاب به او فرمان داد تا سرکشی هرمزان در خوزستان را 
سرکوب کند و او نيز در اين مأموريت پيروز شد.

1 . دانش نامه ی اميرالمؤمنين7 ، ج 7، ص 342.
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او از جمله ای شورشگران ضد عثمان بود. اهل جمل کمر به قتل او بستند، اما او توانست از چنگشان 
نيرنگ  فريفته ی  صفين  در  اما  بود،  او  ياران  از  حرقوص  اميرمؤمنان7،  خالفت  روزگار  در  بگريزد. 

عمروعاص شد و روياروی امام علی7 ايستاد و نقشی مهم در تحميل حکميت داشت.

افراط  با حضرت  دشمنی  در  و  بود  امام7  با  جنگ  برای  خوارج  سازماندهی  در  مؤثر  مهره ای  او 
می ورزيد. او اگر چه فرماندهی نهروانيان را نپذيرفت، اما در جنگ نهروان فرمانده پياده نظام شد و حضرت 

امير7 او را در اين جنگ به قتل رسانيد.

پيامبر خدا6 او را ذو ثدّيه ناميده بود و از هالکت او در نهروان و نيز چگونگی آن خبر داده بود.

پس از نبرد نهروان امام علی7 گفت:  او را بيابيد. او را نيافتند. امام7 به تأکيد، دو يا سه بار فرمود: باز 
بگرديد! به خدا سوگند، من نه دروغ گفتم و نه به من دروغ گفته شده است. آن گاه او را در ويرانه ای يافتند.1

6. گفتگوی ابن عباس با خوارج
عالوه بر حضرت امير7 چند نفر از ياران حضرت نيز، به سفارش ايشان، با خوارج گفتگو کردند 
تا شايد آنان را از انحراف و ادعای باطلشان برگردانند؛ اما سودی نداشت. گفتگوی ابن عباس با آنان 

نشان دهنده کم خردی و فهم کوتاه آنان از دين و اصرارشان بر باطل است.

در کتاب »الفتوح« آمده است: در حالی که علی7 آماده بود تا بار ديگر با شاميان به جنگ بپردازد، 
گروهی از اصحاب خاّص او از زاهد پيشگان عابد و پوشندگان کاله عبادت گران، با چهار هزار سوار از 
کوفه بيرون شدند و انسجام يافتند و به ستيز با علی7 پرداختند و گفتند: داوری تنها از آِن خداست و 

کسی که از خدا سرپيچی کند، نمی شود اطاعت کرد.

نزديک به هشت هزار مرد جنگی که با آنان هم انديشه بودند، به آنان پيوستند و آن گروه، سپاهی 
دوازده هزار نفره را فراهم آوردند و روان شدند و در حروراء گرد آمدند. در آن حال، عبداهلل بن کّواء فرمانده 

آنان بود.

علی7، عبداهلل بن عباس را به سوی آنان روان و فرمود: ای ابن عباس! به قرآن در نياويز که قرآن 
]معانی مختلف را[ در بردارد و وجه های گوناگون را تاب می آورد، تو می گويی و آنان هم می گويند؛ اما با 

آنان به سنت استدالل کن که ايشان را گريزی از آن نيست.

1 . همان، ص 356.
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در ادامه الفتوح آورده است: پس ابن عباس به سويشان روی نهاد، چندان که به ايشان رسيد و در 
ديدرس ايشان آمد و يکی از آنان، او را ندا داد و گفت: وای بر تو ابن عباس! آيا همانند رفيقت، علی ابن 
ابی طالب به پروردگار خويش کفر ورزيده ای؟ ابن عباس گفت: مرا يارای آن نيست که با همه ی شما 
سخن گويم. پس بنگريد که کدام يک از شما به مقصدتان آگاه تر است تا او نزد من آيد و با وی سخن 
گويم. آنگاه يکی از ايشان به نام »عتاب بن أعور ثعلبی« برون آمد و روياروی ابن عباس ايستاد و گويی 

که قرآن پيش چشمانش قرار دارد، به سخن گفتن و دليل آوری و گفتار طبق دلخواه خود پرداخت.

ابن عباس سکوت کرده بود و هيچ نمی گفت. چون وی از سخن باز ايستاد، ابن عباس به وی نزديک 
شد و گفت: می خواهم برای تو مثالی بزنم اگر انديشه وری در آن بينديش!

آن خارجی گفت: آن چه در نظر داری بگو! ابن عباس به او گفت: مرا خبر بده که آيا می دانی اين 
سرزمين اسالمی از آن کيست و چه کسی آن را بنا نهاد. آن خارجی گفت: آری. اين سرزمين از آن خدا 
است و او آن را برای پيامبرانش و اطاعت گرانش بنا نهاد و سپس پيامبرانش را برانگيخت تا امت ها را 
فرمان دهند که جز خدا را نپرستند. گروهی ايمان آوردند و گروهی کفر ورزيدند و آخرين پيامبری که 

خدا برانگيخت »محمد« بود. 

ابن عباس گفت: راست گفتی. اماخبرم ده! آن گاه که محمد6 در سرزمين اسالم برانگيخته شد و 
آن را همانند ديگر پيامبران بنا کرد، آيا بنيان آن را استوار ساخت و حدودش را معين فرمود و امت را از 

راه ها و شريعت های احکام  نشانه های دين خود آگاه ساخت؟ 

خارجی گفت: آری. محمد اين چنين کرد.

ابن عباس گفت: اکنون خبر بده، آيا محمد6 در ميان اين امت باقی ماند يا از آن رحلت کرد؟

خارجی گفت: آری، رحمت نمود.

ابن عباس گفت: مرا خبر ده، آيا آن گاه که وی رحلت کرد، اين بنا کاماًل استوار شده و حدودش سراسر 
معين گشته بود يا ويرانه و غير آباد بود؟ 

خارجی گفت: بلکه در حالی رحلت کرد که بنايش کاماًل استوار، حدودش آشکار و نشانه هايش برپا بود.

ابن عباس گفت: اينک راست گفتی. پس خبرم ده، آيا محمد6 را کسی بود تا پس از وی به 
آبادسازی اين سرزمين پردازد يا نه؟ خارجی گفت: آری. او ياران و خاندان و جانشين  داشت که پس از 

وی به آبادسازی اين سرزمين پردازند. 



�� � ���
�� �
��� �� ��� �� �� �� ��

�
� 236

ابن عباس گفت: چنين کردند يا نه؟

خارجی گفت: آری، چنين کردند و اين سرزمين را پس از او آباد ساختند.

ابن عباس گفت: اکنون خبرم ده که آيا امروز اين سرزمين، پس از وی، همان گونه است که او با آبادانی 
کامل و حدود استوار از خود به جای نهاد، يا ويران است و حدود آن کنار نهاده شده؟

خارجی گفت: همين است. ويران است و حدودش کنار نهاده شده است.

ابن عباس گفت: آيا خاندان وی اين ويرانی را سبب گشته يا امتش؟

گفت: امتش.

ابن عباس گفت: تو از جمله  امتی يا خاندان؟

گفت: از امتم.

ابن عباس گفت: ای عتاب! اينک مرا خبر ده، چگونه اميد رهايی از آتش را داری، حال آن که از زمره ی 
امتی هستی که سرزمين خدا و پيغمبرش را ويران کرده و حدودش را کنار نهاد است؟

خارجی گفت: انا هلل و انا اليه راجعون! دريغا ابن عباس! به خدا سوگند، آن قدر تدبير ورزيدی تا مرا در تنگنای 
بزرگی افکندی و دليل پذيرش حجت را بر من الزم ساختی. چندان که مرا از کسانی قرار دادی که سرزمين 

خدا را ويران ساخته اند، اما دريغا ای ابن عباس! چگونه می توانم از تنگنا که در آن افتاده ام رهايی يابم؟

ابن عباس گفت: راه چاره آن است که بکوشی تا ويرانی های امت را در سرزمين اسالم آباد کنی.

گفت: رهنمودم ده که چگونه می توان در اين راه کوشيد؟

اين سرزمين  ويران ساختن  در  بدانی چه کسی  که  است  آن  وظيفه ات  نخستين  عباس گفت:  ابن 
کوشيده، تا با وی دشمن شوی و دريابی چه کسی آبادسازی اش را می خواهد تا او را به دوستی بگيری.

گفت: ای ابن عباس! در اين هنگامه، هيچ کسی را نمی شناسم که آبادسازی سرزمين اسالم را دوست 
بدارد، جز پسر عمويت، علی بن ابی طالب، اگر نبود که او ابوموسی اشعری را در حقی که از آِن خودش 

بود، حق داوری داد.

ابن عباس گفت: دريغا تو را ای عتاب! ما داوری را در کتاب خدای يافته ايم که همو فرموده: »َفابَْعُثوا 
َحَكمًا مِْن أَْهلِِه َو َحَكمًا مِْن أَْهلِها إِْن ُيريدا إِْصلحًا ُيَوفِِّق اهللُ بَْينَُهما؛ داوری از کسان مرد و داوری از کسان زن 
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برگزينيد؛ اگر آن دو را قصد اصالح باشد، خدا ميانشان موافقت پديد می آورد«   و نيز فرموده است: »يَْحُكُم 
بِِه َذوا َعْدٍل مِْنُكم؛ دو عادل از شما به آن حکم کنند.« 

پس خوارج از هر سو صدا برآوردند و گفتند: ای ابن عباس! گويا نزد تو، عمروعاص از جمله ی عادالن 
است؛ حال آن که می دانی وی در دوران جاهليت از سران کفر و در روزگار اسالم، از دنباله بريده  ی فرزند 
دنبال بريده ای ديگر بود و در زمره ی آنان که با محمد جنگيدند و امتش را پس از وی به آشوب کشاندند.

پس ابن عباس گفت: ای مردم! عمرو بن عاص داور ما نبود، پس چرا با وی بر ما استدالل می کنيد؟ او 
تنها داور معاويه بود و به راستی اميرالمؤمنين علی بر آن بود که مرا به داوری بفرستد و من داور او باشم؛ 

اما شما از امر او سرباز زديد و گفتيد: ما ابوموسی اشعری را برگزيديم.

اين در حالی بود که ابوموسی از لحاظ شخصيتی و هم نشينی با پيامبر و اسالم، وضعی پسنديده داشت، 
جز اين که فريب خورد و گفت آن چه را که گفت؛ اما نيرنگ عمرو بن عاص بر ابوموسی هم برای ما 
الزام آور نيست؛ پس پروردگارتان را پروا داريد و به حال اطاعت از اميرمؤمنان که بر آن بوديد باز گرديد 
که او اگرچه از طلب حقش باز نشسته، در انتظار سرآمدن مهلت است تا به جنگ با آن گروه باز گردد و 

علی کسی نيست که از طلب حقی که خداوند برايش مقرّر فرموده، باز نشيند. 

خوارج بانگ برآوردند و گفتند: هيهات ای ابن عباس! ما از پس امروز، هرگز علی را بر نمی گماريم. 
پس به سوی او بازگرد و به وی بگو که خود نزد ما آيد تا با وی به استدالل پردازيم و سخنش را بشنويم 
و او نيز سخن ما را بشنود. باشد که ما از او سخنی بشنويم که سبب شود تا از عزم خود برای جنگ با 

وی، روی گردانيم.
پس عبدااهلل بن عباس به سوی علی7 روان شد و آن چه را گذشته بود، به وی خبر داد.1

7. گفتگوی امام علی7 با خوارج
پس از بازگشت عبداهلل بن عباس از حروراء و گزارش دادن وی به امام7 درباره آن چه بين او و 
خوارج گذشته است، حضرت امير7 با صد نفر از يارانش به سوی خوارج در حروراء رفت. وقتی خبر به 
آنان رسيد، عبداهلل کّواء با صد نفر از يارانش در مقابل حضرت ايستاد. حضرت به او گفت: ای ابن کّواء! 

سخن بسيار است؛ از ياران خود جدا شو و نزد من آی تا با تو سخن بگويم.

1 . الفتوح، ج 4، ص 251؛ مناقب آل ابی طالب، ج 3، ص 188 و دانش نامه اميرالمؤمنين7 ، ج 6، ص 377.
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ابن کواء گفت: آيا از شمشير تو در امانم!

حضرت فرمود: آری، تو از شمشير من در امان هستی.

ابن کّواء با ده تن از يارانش به حضرت نزديک شد. حضرت از نبردی سخن گفت که ميان او و معاويه 
رخ داده بود و از روزی ياد کرد که قرآن ها برافراشته شدند و اين که چگونه بر آن دو داور اتفاق کردند. 
سپس حضرت به او گفت: ای ابن کواء، وای بر تو! آيا در آن روز که قرآن ها برافراشته شدند، به شما 
نگفتم که چگونه شاميان قصد فريب دادن شما را دارند؟ آيا نگفتم سالح شما ايشان را گزيده و از جنگ 
بيمناک گشته اند و بگذاريد تا من کارشان را يکسره کنم؟ اما شما گفتيد: همانا اين قوم ، ما را به کتاب 

خدا فراخوانده اند؛ پس ايشان را اجابت کن و يا همراه تو نمی جنگيم و تو را به آنان تسليم می کنيم.

آن گاه سخن شما را پذيرفتم و خواستم پسر عمويم ابن عباس را برای داوری برگزينم، زيرا او مردی 
است که در پی بهره ای از دنيا نيست و هيچ کس در فريفتن او طمع نمی کند؛ اما گروهی از شما از سخن 
من سر باز زديد و مرا به انتخاب ابوموسی واداشتيد و گفتيد: ما به اين مرد خشنوديم. پس به اکراه سخن 
شما را پذيرفتم و اگر يارانی جز شما در آن هنگام داشتم، اجابتتان نمی کردم؛ سپس در حضور شما به 
داورانی شرط کردم که بر پايه ی آن چه در قرآن نازل شده، از آغاز تا پايان، و يا سنت غيرقابل اختالف، 

داوری کنند و اگر چنين نکرديد، پذيرش رأيشان بر من واجب نيست؛ آيا چنين بود يا نبود؟ 

ابن کّواء گفت: راست می گويی، يکسره چنين بود. پس چرا آن گاه که دريافتی داوران به حق داوری 
نکرده اند و يکی ديگری را فريفته، به جنگ با آن قوم بازنگشتی؟

امام علی7 گفت: تا زمانی که مهلت مقرر ميان من و ايشان پايان پذيرد، مرا راهی برای جنگ با 
ايشان نيست.

ابن کّواء گفت: آيا بر اين مطلب مصّمم هستی؟

گفت: مگر چاره ای ديگر دارم؟ ای ابن کواء! بنگر که اگر من يارانی داشته باشم، از حقم فرو می نشينم؟

در اين هنگام ابن کّواء بر شکم اسبش نواخت و همراه آن ده تن که با وی بودند، به سوی علی7 
روان شدند. و اين طور آنان از انديشه خوارج بازگشتند و با علی7 به کوفه آمدند و ديگران پراکنده 
شدند؛ در حالی که می گفتند: حکم تنها از آِن خداست و از کسی که خدا را نافرمانی کرده، نمی توان 

اطاعت کرد.1 

1  . الفتوح، ج 4، ص 253 و دانش نامه اميرالمؤمنين7، ج 6، ص 382.



239 �� � ���
�� �
��� �� ��� �� �� �� ��

�
�

گفتگوی حضرت و برخی ياران او مانند عبداهلل بن عباس و صعصعه بن صوحان عبدی با خوارج برخی 
از خوارج را متنبه کرد و آنان به کوفه برگشتند؛ اما هم چنان عده ای بر مخالفت خود اصرار ورزيدند 
و حضرت امير7 تا حد امکان سعی داشت با آنان درگير نشود و وقتی به او گفتند: آنان بر تو خروج 

کرده اند، فرمود: من با ايشان نمی جنگم تا آن گاه که ايشان با من بجنگند، و به زودی چنين می کنند.1

در کوفه نيز گاهی آنان در برابر حضرت اعتراض می کردند، اما حضرت با آنان مدارا می فرمود.

روزی امام علی7 در ميان مردم ايستاده و با آنان سخن می گفت که از گوشه ی مسجد، مردی گفت: 
حکم، تنها از آِن خداست! ديگری هم برخاست و همان سخن را گفت؛ سپس گروهی از مردان به همان 

شيوه به اعتراض برخاستند.

امام علی7 گفت: اهلل اکبر! اين گفتاری حق است که با آن باطلی پی گرفته می شود. بدانيد تا با ما 
هستيد، سه چيز از آِن شما خواهد بود: شما را از آمدن به مساجد خدا برای بپاداشتن ياد او باز نمی داريم، 

و تا با ماييد، شما را از غنايم بی بهره نمی گذاريم. و تا جنگ را آغاز نکنيد، با شما نمی جنگيم.2

8. کشتن ابن خّباب و زن باردارش
حميد بن هالل روايت کرده است: خوارجی که از بصره حرکت کرده بودند، آمدند تا به برادرانشان در 
کناره ی نهر نزديک شدند. پس دسته ای از آنان که در راه بودند، به مردی برخوردند که زنی را سوار خری 
کرده بود و شتابان پيش می برد؛ پس به کنارش رفتند و او را فرا خواندند و به تهديد، هراسانش ساختند 

و به او گفتند: تو کيستی؟

گفت: من عبداهلل فرزند خّباب هستم که صحابی پيامبر خدا بود. سپس خم شد تا جامه اش را که هنگام 
ترسش به زمين افتاده بود، بردارد.

به او گفتند: آيا تو را به هراس افکنديم؟ گفت: آری.

گفتند: تو را بيمی نيست! پس ما را از پدرت حديثی روايت کن که او از پيامبر6 شنيده است. اميد 
که خدا ما را از آن سود دهد.

پيامبر خدا6 روايت کرد که آشوبی در پيش است که در آن، دل مرد می ميرد،  از  پدرم  گفت: 

1  . بحار األنوار، ج 32، ص 353.
2 . تاريخ طبری، ج 5، ص 73 و دانش نامه اميرالمؤمنين7،  ج 6، ص 392.
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همان سان که بدنش می ميرد. در آن فتنه، آدمی شب مؤمن است و صبح کافر، و روز را به کفر آغاز 
می کند و به ايمان پايان می دهد.

گفتند: حال بگو نظرت درباره ی ابوبکر و عمر چيست؟

او آن دو را به نيکی ستود.

گفتند: درباره ی عثمان چه می گويی، در آغاز خالفتش و در پايانش؟

گفت: او هم در آغاز خالفتش و هم در پايان، بر حق بود.

گفتند: چه می گويی درباره ی علی، پيش و پس از داوری؟

گفت: همانا او خداشناس تر از شما و در دينش پرهيزکارتر و بيناتر است.

از خواهش نفس پيروی می کنی و مردان را به نامشان نه کارهای شان پی  سپس گفتند: همانا تو 
می گيری. به خدا سوگند! تو را می کشيم، به گونه ای که هيچ کس را نکشته ايم.

پس او را گرفتند و کتفش را بستند، و سپس وی و همسرش را که در پايان دوره ی بارداری بود، با 
خود بردند و زير نخلی پر بار نشاندند. سپس او را به پهلو خوابانده و سرش را بريدند و خونش در آب 
روان گشت. سپس زنش را شکم دريدندو سه زن از قبيله طّی را هم کشتند و اّم سنان صيداوی را نيز 

از پای در آوردند.1

9. جنگ نهروان و پايان کار خوارج
صحبت های مکّرر امام علی7 و اصحاب آن حضرت نتوانست عده ای از خوارج را از مسيری که 
برگزيده بودند، بازگرداند، آن ها عبداهلل بن وهب راسبی را به رهبری خود برگزيدند و وضعيت سياسی و 
نظامی خود را سامان دادند. پس از حکمّيت، آنان ابتدا در مدائن جمع شدند و از آنجا به همفکران بصری 
خود نامه نوشتند و آن ها را به سوی خود دعوت کردند. برخی از آنان، رفتن به مدائن را به دليل وجود 
شيعيان امام علی7 صالح ندانسته و نهروان را برگزيدند. نهروان منطقه گسترده ميان بغداد و واسط 

بود، و در چهار فرسخی شرق بغداد قرار داشت.

پس از اعالم نتيجه حکمّيت، امام علی7 مخالفت خود را با نتيجه ی حکميت اعالم کرد و از مردم 

1  . تاريخ طبری، ج 5، ص 81 و دانش نامه اميرالمؤمنين7 ، ج 6، ص 398.
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خواست تا برای جنگ با قاسطين )معاويه و يارانش( در لشکرگاه )نخيله( اجتماع کنند. امام در پی خوارج 
فرستاد و به آنان فرمود: کار اين دو َحَکم  )داور(، برخالف قرآن بوده است و من به سوی شام در حرکت 

هستم. شما نيز مرا همراهی کنيد.

آن ها گفتند: بر ما روا نيست تا تو را به عنوان امام برگزينيم.

پس از اجتماع مردم در نخيله، سپاه عراق به سمت شهر انبار حرکت کردند و از آن به قريه ی شاهی 
و سپس به »دباها و دمما« رفتند.

خوارج که در اين زمان در نهروان اجتماع کرده بودند، در مسير خود به عبداهلل بن خّباب بن ارت 
برخوردند و او و همسرش را کشتند. گفته اند: خوارج در طول راه به هر کسی برمی خوردند، نظر او را 
درباره حکمّيت سؤال می کردند؛ اگر با آن ها موافق نبود، او را می کشتند. اين حرکت آن ها سبب شد تا 
امام علی7 تصميم به مقابله با آن ها بگيرد. دليل اين امر اين بود که امام نمی توانست کوفه را، در حالی 
که تنها زنان و کودکان در آن  بودند، با چنين جنايتکارانی تنها بگذارد. امام به مدائن رفت و از آن جا عازم 

نهروان شد. ابتدا حضرت، ضمن نامه ای، آنان را دعوت به بازگشت به جماعت کرد. 

عبداهلل بن وهب در پاسخ امام، ضمن اشاره به آن چه تا آن زمان رخ داده بود، همان سخن پيش را 
درباره ی شک امام علی7 در دين و لزوم توبه آن حضرت يادآور شد.

قيس بن سعد و ابوايوب انصاری در برابر آن ها قرار گرفته و از آنان خواستند تا برای جنگ با معاويه به 
آنان بپيوندند. خوارج گفتند: امامت امام علی7 را نمی پذيرند و تنها وقتی حاضر به همراهی هستند که 

کسی همچون عمر رهبری آن ها را در دست داشته باشد.

زمانی که امام دريافت آنان تسليم پذير نيستند، سپاه خود را که شامل چهارده هزار نفر بود، در برابر 
خوارج آراست. در اين لحظه فروة بن نوفل با پانصد نفر از خوارج جدا شد و در بندنيجين و دسکره اقامت 
گزيد. حضرت امير7 به منظور اتمام حجت، برای آخرين بار ميان دو صف سپاه ايستاد و آنان را موعظه 

کرد و از آنان خواست دست از مخالفت بردارند.

سپس امام علی7 پرچم امان را به دست ابوايوب انصاری داد. ابوايوب آنان را ندا داد: »هر يک از شما 
که دست به کشتن نزده و متعرض ديگران نشده و زير اين پرچم آيد، در امان است، و هر کسی از شما که 
به کوفه يا مدائن رود و از اين جماعت جدا شود نيز در امان است. پس از آن که به قاتالن برادرانمان از 
ميان شما دست يابيم، ما را نيازی به ريختن خون شما نيست«. در اخبار الطوال است که پس از افراشته 
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شدن پرچم امان، دو هزار نفر زير آن گرد آمدند. 

شمار ديگری از آن ها به تدريج جدا شدند تا آن که تنها هزار و هشتصد سواره، و هزار و پانصد پياده 
در کنار عبداهلل بن وهب باقی ماندند. اين بار نيز، امام از اصحاب خود خواست تا آغا زگر جنگ نباشند. 
خوارج جنگ را آغاز کردند. آنان در زمان کوتاهی مضمحل شده و رهبرانشان کشته شدند. چهارصد نفر 

از کسانی که جزو فراريان در ميدان افتاده بودند، به خانواده هايشان تحويل داده شدند.

بود که رسول  انصاری  نويره  يزيد بن  از آن ها،  نفر کشته شدند. يکی  از ده  امام7 کمتر  از سپاه 
خدا6 دو بار شهادت به بهشتی بودن او داده بود.1

حضرت امير7 درباره اين جنگ فرمود: اما پس از سپاس و ستايش خدای، ای مردم! من چشم فتنه 
را کور کردم و هيچ کس جز من، بدين کار جرأت نمی کرد، از آن پس که تيرگی اش موج برآورده و 

هاريش شدت گرفته بود.

و فرمود: من چشم فتنه را کور کردم، و اگر من نبودم، کسی با نهروانيان و جمليان نمی جنگيد، و اگر 
بيم نداشتم که دست از انجام واجبات برداريد، هر آينه شما را خبر می دادم که خدا برای کسی که با آنان 
بجنگد در حالی که به گمراهی آنان بصيرت دارد و راه هدايتی که ما بر آن هستيم می شناسد، چه مقدر 

کرده است و آن را بر زبان پيامبرتان جاری کرده است.2

حضرت امام علی7 وقتی پس از نبرد نهروان، بر کشتگان خوارج می گذشت، فرمود: ای شور بخت 
مردم! آن که فريبتان داد، شما را زيان کار ساخت. 

به حضرت گفته شد: ای اميرمؤمنان! چه کسی ايشان را فريفت؟

گفت: همان شيطان گمراه کننده و نفِس فرمان دهنده به بدی، که آنان را فريفته ی آرزوها ساخت و راه 
نافرمانی را به رويشان گشود و به پيروزی وعده شان داد و در آتش سرنگون شان کرد.3

1 . حيات فکری و سياسی امامان شيعه، ص 106 و دانش نامه اميرالمؤمنين7 ، ج 6، ص 426.
2 . دانش نامه اميرالمؤمنين7 ، ج 6، ص 353.

3 . همان، ص 439.
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پيامبر خدا6 پس از فتح مکه، چند روز بيشتر در مکه نماند و در روز بيست و نهم ماه رمضان 
سال هشتم هجری و بنابر قولی در پنجم ماه شوال برای خاموش کردن فتنه »قبيله هوازن« به سمت 

»حنين« حرکت کرد.

1. زمينه جنگ حنين
که  کرد  وانمود  چنين  شد،  خارج  مدينه  از  مکه  فتح  برای  خدا6  رسول  وقتی  می نويسد:  قمی 

می خواهد به جنگ هوازن برود. هوازن مطلع شده و به حالت آماده باش کامل درآمدند.1

از سوی ديگر پيامبر خدا6 با فتح مکه، مشرکان قريش را که يکی از سه دشمن جدی اسالم و 
اصلی ترين آن ها بودند، شکست داد، دو گروه ديگر، يکی طائفه هوازن بود که هم زمان با شنيدن خبر 
حرکت رسول خدا6 از مدينه خود را آماده کرده بود و ديگری طائفه ثقيف بود که در شهر طائف 
مستقر بود. اين دو گروه پس از فتح مکه بنای سرکشی نهادند. بنابراين، قبل از اين که رسول خدا6 

مکه را ترک کند، می بايست شورش آنان را برطرف می کرد.

رهبری هوازن در دست »مالک بن عوف نصری« بود که سی سال بيشتر نداشت. واقدی می نويسد: او 
مرد محترمی بود که از روی تکّبر و نخوت پيراهن بلندی می پوشيد که بر زمين کشيده می شد.

از هوازن قبيله های نصر، ُجَشم، سعد بن بکر )همان قبيله حليمه سعديه مادر رضاعی پيامبر6 او 
عده کمی از بنی هالل دور مالک جمع شدند، اما قبايل کعب و کالب به او نپيوستند.

قبيله های بنی مالک و أحالف نيز فرماندهی مالک بن عوف نصری را پذيرفتند. مالک بن عوف سپاه 
خود را در منطقه ی »اوطاس« )در سه منزلی جنوب مکه( تشکيل داد و دستور داد تا همه ی سپاهيان، 

1 . تفسير قمی، ج 1، ص 285 و تاريخ تحقيقی اسالم، ج 4، ص 222.
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زنان و کودکان و نيز شتران، گاوان و گوسفندان خود را به همراه بياورند تا همه بدانند که بايد از جان و 
ناموس و مال خود دفاع کنند. 

ه از بنی ُجشم که پيرمرد کهن سالی بود همراه  طبری از امام صادق7 روايت می کند: ُدَريد بن ِحمَّ
هوازن بود. آن ها او را آورده بودند تا از رأی و نظراتش استفاده کنند. وقتی به اوطاس رسيدند، گفت: جای 
خوبی برای تاخت و تاز اسب است، زيرا نه سنگالخ و خشن است و نه زياد نرم و ماسه ای، ولی چرا صدای 
شتر و االغ و گريه ی اطفال را می شنوم؟! گفتند: مالک به افراد دستور داده که زن و بچه ها را بياورند. 
پرسيد: مالک کجاست؟ مالک را فرا خواندند و آمد. به او گفت: چرا صدای شتر و االغ و گريه اطفال را 
می شنوم؟ مالک گفت: می خواستم پشت سر هر مردی اهل و عيال و اموالش را قرار دهم تا برای حفظ 
آن  ها به شدت بجنگد و فرار نکند. گفت: وای بر تو! کار خوبی نکردی که ناموس هوازن را به زيردست 
و پای اسبان آوردی! مگر چيزی می تواند آدم شکست خورده را به جنگ بازگرداند؟ بدان که جز مردان 

شمشيرزن به دردت نمی خورند و اگر اين ها همراهت باشند، مال و اهل و عيال خود را رسوا کرده  ای!

مالک گفت: تو پير شده ای و عقلت هم پير شده است. ُدريد گفت: اگر من پير شده ام، تو بايد بدانی که به 
خاطر بی عقلی و کوتاه نظری، قومت را ذليل کرده ای! من چنين روزهايی را شاهد بوده ام و از غايبان نبوده ام!1

پس ُدريد گفت: بحبوبه ی جنگ است. ای جماعت هوازن به خدا سوگند که اين راه خوبی نيست که 
در پيش گرفته ايد. اين باعث رسوايی ناموس شما می شود و دشمن را بر شما چيره می کند. به قلعه های 
ثقيف پناه ببريد و مالک بن عوف را رها کنيد و باز گرديد. مالک که دوست نداشت، نظر ُدريد پذيرفته 
شود، شمشيرش را وارونه به زمين گذاشت و گفت: ای جماعت هوازن! به خدا سوگند يا بايد از من 
اطاعت کنيد و يا اينکه بر نوک شمشيرم می خوابم تا از پشتم بيرون آيد. او می خواست اسمی از ُدريد در 
ميان نباشد و به نظر او عمل نشود. بعضی از هواداران به بعضی ديگر گفتند: به خدا اگر از دستورات مالک 
سرپيچی کنيم، او که جوان است خود را می کشد و ما با اين پيرمرد باقی می مانيم که اهل جنگ نيست. 

برای همين تصميم گرفتند که با مالک باشند.2

2. آمادگی برای جهاد
وقتی رسول خدا6 آگاه شد هوازن در أوطاس اجتماع کرده اند، قبايل مختلف را جمع کرد و آن ها 

1 . إعالم الوری، ج 1، ص 229 و تاريخ تحقيقی اسالم، ج 4، ص 224.

2 . مغازه واقدی، ج 2، ص 888 و تاريخ تحقيقی اسالم، ج 4، ص 224.
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را به جهاد تشويق نمود و به  آن ها وعده ی پيروزی داد و فرمود: خداوند به او وعده داده است که اموال و 
زنان و فرزندان شان را غنيمت او قرار خواهد داد.

هزار نفر از »بنی سليم« همراه رسول خدا6 بودند که حضرت خالد بن وليد را به فرماندهی اين 
هزار نفر تعيين کرد و آن ها را به عنوان مقدمه لشکر، پيش فرستاد. هم چنين دستور داد همان افرادی 
که به هنگام ورود به مکه، پرچمدار بوده اند پرچم ها را بردارند و پرچم بزرگی را بست و به علی7 داد.1

هم چنين به اطالع پيامبر رسيد که صفوان بن بنی اميه ـ  که در فتح مکه امان يافته بود و هنوز مشرک 
بود و مهلت يافته بود فکر کند و اسالم بياوردـ  صد زره در اختيار دارد. حضرت زره ها را از او عاريه گرفت 

و ضامن شد که پس از جنگ آن ها را سالم به او بازگرداند.2

رسول خدا6، عتاب بن اُسيد اموی را که جوانی در حدود بيست سال بود، بر اهل مکه امير قرار داد 
تا سرپرست کسانی باشد که در جنگ شرکت نمی کنند و برای آن ها نماز جماعت اقامه کند و معاذ بن 
جبل خزرجی را برای تعليم احکام و فقه معين کرد و برای رفع هوازن با دوازده هزار نفر سپاه که ده هزار 
نفر آن همراهان او از مدينه و دو هزار نفر از مکه بودند، به سوی حنين حرکت کرد. حنين ناحيه ای بين 

مکه و طائف است که حدوداً چهل کيلومتر از مکه فاصله دارد.

غرور سپاه اسالم از زيادی لشکر
نخستين چيزی که در اين حرکت جلب توجه کرد، کثرت سپاه اسالم بود. مسلمانان که تعداد زياد لشکر 
خود را ديدند، گمان کردند که هيچ گاه شکست نخواهند خورد. به نقل واقدی، ابن سعد و بالذری، ابوبکر 
با نگاهی به فزونی جمعيت مسلمانان به پيامبر اکرم6 گفت: امروز از ناحيه کمی جمعيت شکست 
نمی خوريم. بالفاصله اين آيه نازل شد: »لََقْد نََصَرُكُم اهللُ في  َمواِطَن َكثيَرةٍ َو يَْوَم ُحنَْيٍن إِْذ أَْعَجبَْتُكْم َكْثَرتُُكْم َفلَْم 
َّْيُتْم ُمْدبِريَن * ثُمَّ أَنَْزَل اهللُ َسكينَتَُه َعلى  َرُسولِِه َو َعلَى الُْمْؤمِنيَن  تُْغِن َعْنُكْم َشْيئًا َو ضاَقْت َعلَْيُكُم األَأْْرُض بِما َرُحبَْت ثُمَّ َول
َّذيَن َكَفُروا َو ذلَِك َجزاُء الْكافِرين ؛3 همانا خداوند شما را در معرکه های بسياری  َب ال َو أَنَْزَل ُجُنوداً لَْم تََرْوها َو َعذَّ
ياری کرده است، و نيز در روز »ُحَنين«؛ آن گاه که کثرت افرادتان شما را مغرور ساخت، اما آن لشکر 
زياد به کار شما نيامد و زمين بدان فراخی بر شما تنگ شد تا اين که همه رو به فرار نهاديد. آن گاه خدا 

1 . تفسير قمی، ج 1، ص 286 و تاريخ تحقيقی اسالم، ج 4، ص 225.
2 . تاريخ پيامبر اسالم، ص 480.

3 . توبه، آيات 25 و 26.
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آرامش خود را بر رسول خدا و مؤمنان فرو فرستاد و لشگرهايی از فرشتگان که شما نمی ديديد به مدد 
شما فرستاد و کافران را به عذاب و ذلّت افکند و اين کيفر کافران است.«

بسياری از اين لشکر، مسلمانانی بودند که طی دو سال پس از صلح حديبيه ايمان آورده بودند و آشنايی 
عميقی با معارف توحيدی نداشتند و برخی ديگر کسانی بودند که هنوز اسالم نياورده، اما از هم پيمانان 

مسلمانان بودند و يا امان يافته بودند.

3. تکرار تاريخ و درخواست از پيامبر
حارث بن مالک می گويد: کافران قريش و باديه نشين ها، درخت سبز بزرگی داشتند که سالی يک بار 
دور آن جمع می شدند و برای آن گوسفند و شتر قربانی می کردند و اسلحه های خود را به آن آويزان 
می کردند و بدان جهت، به آن درخت »ذات انواط« می گفتند؛ يعنی درختی که سالح به آن آويزان شده 

است. آن ها در اطراف آن درخت اعتکاف می کردند.

حارث می گويد: از آن جا که ما تازه مسلمان بوديم، به هنگام حرکت به سوی حنين، وقتی در راه درخت 
بزرگ و سرسبزی را می ديديم، رسول خدا6 را از هر طرف مورد خطاب قرار می داديم و می گفتيم: 
برای ما هم ذات انواط بزرگ قرار بده، چنان که آن ها صاحب ذات انواط هستند. رسول خدا6 فرمود: 
اهلل اکبر. سوگند به خدايی که جانم در دست اوست، شما همان حرفی را زديد که بنی اسرائيل به موسی 
َُّكْم َقْوٌم تَْجَهُلون ؛1 برای ما هم بتی قرار ده، چنان که اينان بت هايی  گفتند: »اْجَعْل لَنا إِلهًا َكما لَُهْم آلَِهٌة قاَل إِن

دارند. موسی گفت: شما مردمی نادانيد.«
اين کار از سنت های جاهليت است و آيا شما می خواهيد به سنت های جاهليت عمل کنيد؟2

رسول خدا6 به سرعت حرکت می کرد تا اين که مردی آمد و گفت: ای رسول خدا، عده ای از 
لشکر عقب مانده اند! حضرت از اسب پياده شد و توقف کرد تا همه به او رسيدند و نماز عصر را به جای 
آوردند. پس از نماز، سواره ای نزد پيامبر6 آمد و عرض کرد: ای رسول خدا! من از فالن کوه باال 
رفتم و هوازن را ديدم که همراه زنان و فرزندان و اموال و شترها يشان در دره ی حنين استقرار يافته اند. 
رسول خدا6 لبخندی زد و فرمود: به خواست خدا، فردا آن ها از غنائم مسلمانان خواهد بود. سپس 
رسول خدا6 فرمود: آيا کسی نيست که امشب نگهبانی بدهد؟ أنيس بن ابی مرثد غنوی گفت: من 

1 . اعراف ، آيه 138.
2 . سيره ابن اسحاق، ج 4، ص 85 و تاريخ تحقيقی اسالم، ج 4، ص 227.
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چنين خواهم کرد. حضرت فرمود: برو باالی همان کوه بايست و از اسب خود پياده نشود، مگر برای نماز 
يا قضای حاجت و مواظب باش که از پشت سر به تو حمله نشود.

4. آمادگی برای جنگ
در تفسير قمی آمده است: مالک بن عوف به قوم خود گفت: هر کدام از شما زن و فرزند و اموالش 
را پشت سر خود حرکت دهد و غالف شمشيرهايتان را بشکنيد و در شيارها ی اين منطقه در البالی 
درختان مخفی شويد و فردا صبح که هوا هنوز روشن نشده است، به طور دسته جمعی به يک باره بر آن ها 
حمله ور شويد و آن ها را نابود کنيد. همانا محمد تاکنون به قومی برخورد نکرده است که فنون جنگ را 

خوب بدانند.1

آن شب مالک افراد خود را در دره ی »حنين« آماده کرد. حنين منطقه ای بود که دارای شيارها و پستی 
و بلندی های زيادی بود. او به افرادش دستور داد متفرق شوند و در اين شيارها پناه بگيرند و به يکباره بر 

محمد و اصحابش حمله ور شوند.

سهل بن حنظله انصاری از سپاه اسالم گزارش می دهد: آن شب تا سپيده دم خوابيديم، در سپيده دم 
آماده ی نماز شديم. رسول خدا6 از چادرش خارج شد و برای ما نماز را اقامه کرد. پس از آن که نماز 
را سالم داد، او را ديدم که به البالی درختان نگاه می کند... أنيس بن ابی ِمرثد که نگهبان شب بود، آمد 
و عرض کرد: ای رسول خدا! تا سپيده دم بيدار بودم و در اين مدت کسی را نديدم. حضرت به او فرمود: 
برو از اسب پياده شو؛ سپس فرمود: از عهده ی اين شخص برنمی آيد که بعد از اين کاری را به او بسپاريم.2

5. هجوم ناگهانی و فرار مسلمانان
رسول خدا6 اصحابش را آماده کرد و صف های آنان را منظم نمود. خودش بر قاطر سفيدش ُدلُدل 
سوار شد )در خبر عباس است که حضرت بر قاطر شهباء سوار بود( و ده زره و يک کاله خود پوشيد و در 
ميان لشکر خود حرکت کرد و آن ها را به جنگ تشويق نمود و به آن ها بشارت داد: اگر ثابت قدم باشيد 
پيروز می شويد. رسول خدا6 شعار مهاجران را »بنی عبدالرحمان« و شعار أوس را »بنی عبيداهلل« 

1 . تفسير قمی، ج 1، ص 286 و تاريخ تحقيقی اسالم، ج 4، ص 229.
2 . مغازه واقدی، ج 2، ص 894 و تاريخ تحقيقی اسالم، ج 4، ص 230.
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قرار داد و لشگر خود را »خيل اهلل« ناميد.1

أنس بن مالک می گويد: مقدمه سپاه اسالم را سواره نظام بنی ُسليم تشکيل می داد که فرمانده آن 
خالد بن وليد بود و پس از آن اهل مکه قرار داشتند. پس از آن که به دره ی حنين رسيديم، هوازن در 
ناحيه ای از آن استقرار يافته بودند و ما هم پشت سر آن ها مستقر شديم. در صبح گاه که هنوز هوا خوب 
روشن نشده بود، ناگهان سپاه هوازن از شيارها و گودال های آن ناحيه بيرون آمدند، به طور دسته جمعی 
و يکباره، بر ما حمله کردند. به دنبال حمله آنان سواره نظام بنی ُسليم از هم پاشيد و عقب نشينی کرد 

و به دنبال  آن ها، اهل مکه و پس از آن همه مردم عقب نشستند و به پشت سر خود هم نگاه نکردند.2

طبری روايت کرده: مالک بن عوف جلو آمده و فرياد می زد: محّمد را به من نشان دهيد! محّمد را 
به او نشان دادند و او که مرد دلير و متهوری بود، به رسول خدا6 حمله ور شد. در اين حال، يکی از 
مسلمانان جلوی او را گرفت که مالک او را کشت. گفته شده اين فرد »أيمن بن عبيد« پسر أم ايمن بوده 
است که حضانت و دايگی پيامبر را بر عهده داشت. سپس اسب خود را به سوی رسول خدا6 هی 

کرد، اما اسب از جلو رفتن خودداری کرد و به عقب بازگشت.3

عباس عموی پيامبر می گويد: وقتی در جنگ حنين مسلمانان و مشرکان با همه درگير شدند، مسلمانان 
فرار کردند، طوری که رسول خدا6 را ديدم که هيچ کس با او نيست، مگر برادرزاده  ام ابوسفيان که 
در عقب قاطر حضرت حرکت می کرد و آن حضرت به سرعت به سوی مشرکين پيش می رفت! جلو 
رفتم و افسار قاطر را گرفتم و بر صورتش زدم تا ايستاد. سپس فضل بن عباس به آن ها ملحق شد. مردم 
از اطراف رسول خدا6 متفرق شده بودند. عباس که علی7 را نمی ديد، گفت: يعنی چه، در چنين 
موقعيتی پسر ابوطالب از رسول خدا6 جدا شده؟ در حالی که او شايسته ی چنين موقعيت هايی است. 
پسرش فضل می گويد: مگر او را در صف مقدم نمی بينی؟ مگر او را در ميان گرد و غبار نمی  بينی؟ گفت: 
پسرم او را نشان بده. گفتم: او همان است که فالن عبا را بر دوش دارد و ... تا اين که او را شناخت. 

سپس گفتم: و آن برق شمشير وی است که او را از ميان ديگران مشخص می کند!
عباس گفت: مرد نيکی که پسر مرد نيکی است! عمو و دايی اش به فدايش باد!4

1 . همان.

2 . همان.
3 . اعالم الوری، ج 1، ص 23 و تاريخ تحقيقی اسالم، ج 4، ص 230.

4 . سيره ابن اسحاق، ج 4، ص 87؛ امالی شيخ طوسی، ص 574 و تاريخ تحقيقی اسالم، ج 4، ص 231.
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در تفسير قمی است: عباس لگام قاطر پيامبر اکرم6 را از سمت راست به دست گرفت و ابوسفيان 
بن حارث از سمت چپ او را حمايت می کرد. در اين که حال پيامبر اکرم6 شمشير در دست داشت، 
دست هايش را به سوی آسمان بلند کرد و فرمود: خدايا، حمد و سپاس توراست و به درگاه تو شکوه 
می کنم. تو يار و ياور ما هستی! پس از آن، جبرئيل بر آن حضرت نازل شد و گفت: ای رسول خدا6 
همان دعايی را بگو که موسی7 به هنگامی که خدا دريا را شکافت و او را از فرعون نجات داد، گفت. 
پيامبر6 رو به آسمان کرد و دعا کرد: پروردگارا! اگر اين جمع شکست بخورد و کشته شوند، ديگر 
عبادت نمی شوی مگر اين که بخواهی که عبادت نشوی! پروردگارا! تو را به آن چه وعده داده ای قسم 

می دهم؛ پروردگارا! سزاوار نيست که آن ها بر ما غالب شوند.1

شيخ مفيد در ارشاد می نويسد: هنگامی که مسلمانان با مشرکان روبرو شدند، چيزی نگذشت که همگی 
شکست خوردند! در نتيجه فقط ده نفر در کنار پيامبر اکرم6 باقی ماندند که هشت نفر از بنی هاشم 
بودند و نهمين آن ها علی7 بود؛ آن ها عبارت بودند از: ابوسفيان بن حارث که افسار مرکب رسول 
خدا6 را در دست داشت، سپس عباس بن عبدالمطلب از سمت راست به وی پيوست و بعد پسرش 
فضل بن عباس از سمت چپ به آن  ها پيوست و نوفل و ربيعه از پسران حارث بن عبدالمطلب و برادران 
ابوسفيان و ُعتبه و ُمَعتَّب از پسران ابولهب و عبداهلل بن زبير بن عبدالمطلب، اين ها، همراه علی7 نه نفر 

از بنی هاشم بودند و دهمين نفر »أيمن« پسر »ام أيمن« بود که به شهادت رسيد.

واقدی می گويد: أم حارث انصاری مردم را ديد که فرار می کنند. برای همين فرياد زد: به خدا سوگند 
که چنين روزی را نديده بوده که مردم اين گونه فرار کنند! هر کسی از شترم عبور کند او را می کشم! در 
همين حال همسرش ابوحارث را ديد که بر شتر خود سوار است و می خواهد به ديگران بپيوندد. جلوی او 
را گرفت و گفت: ای ابوحارث! آيا رسول خدا6 را تنها می گذاری؟ و افسار شترش را در دست گرفت و 
آن را رها نمی کرد تا او را برگرداند. در همين حال عمر بن خطاب از کنار او گذشت. ام حارث به او گفت: 

ای عمر! چه شده است؟ عمر گفت: تقدير الهی است.
واقدی می گويد: بعضی از مسلمانان تا نزديکی های مکه فرار کردند.2

عباس بن عبدالمطلب می گويد: زمانی که رسول خدا6 ديد همه در حال گريزند، به من دستور داد 
تا آن ها را صدا بزنم و فرمود: بگو ای گروه انصار، ای اصحاب سمره )درختی که بيعت رضوان در زير آن 

1 . تفسير قمی، ج 1، ص 287؛ مغازی واقدی، ج 2، ص 899 و تاريخ تحقيقی اسالم، ج 4، ص 231.
2 . مغازه واقدی، ج 2، ص 204 و تاريخ تحقيقی اسالم، ج 4، ص 234.
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انجام شد( در اين لحظه آنان به سرعت بازگشتند، همان گونه که ماده شتران به سوی بچه خود می آيند.1

و آمده است: رسول خدا6 شمشير را بلند کرده بود و فرياد می زد: ای اصحاب سوره ی بقره! پس از 
آن مسلمانان بازگشتند، در حالی که انصار شعار خودشان را که همان شعار اوس بود، می دادند و می گفتند: 

بنی عبيداهلل و مهاجران شعار می دادند: بنی عبدالرحمن و ساير مسلمانان شعار می دادند: يا خيل اهلل!.

حارث بن نعمان روايت کرده است: وقتی مسلمانان فرار کردند، رسول خدا6 به من گفت: ای 
حارث، چه تعداد از افراد ثابت قدم مانده اند؟ به چپ و راستم نگاه کردم و آن ها را صد نفر تخمين زدم و 

گفتم: ای رسول خدا، صد نفری هستند و به خاطر درگيری شديد به پشت سرم نگاه نکردم.

گفته می شود: صد نفر در آن روز ثابت قدم ماندند که سی و سه نفر از مهاجرين و شصت و هفت نفر از 
انصار بودند که آن حضرت6 را در ميان گرفته بودند و شايد اين ها اولين نفرهايی بودند که بازگشتند.2

6. فداکاری علی7
در ارشاد آمده است: ابوجرول يکی از افراد قبيله ی هوازن بود که بر شتر سرخ رنگی سوار و نيزه ای در 
دست داشت و پرچم سياه رنگی باالی آن بسته بود. او به پيش می رفت و پرچم را برافراشته نگاه می داشت 
تا مشرکان به دنبال او پيشروی کنند. او وقتی مشاهده کرد به پيروزی هايی دست يافته اند، بر مسلمانان 
حمله ور شده و رجز می خواند: من ابوجرول هستم که باز نمی گردم تا بر اين قوم پيروز شويم يا مغلوب شويم.

علی7 بر او حمله ور شد و ضربه ای به شترش زد و آن را ساقط کرد و سپس ضربه ای به خودش زد 
و او را به هالکت رساند و در همين حال اين رجز را می خواند: به درستی که اين قوم از صبح می دانستند 

که من در صحنه ی کارزار مردی کارکشته هستم.

پس از آن که علی7 ابوجرول را هالک کرد، قومش متالشی شدند و مسلمانان به طور دسته جمعی بر 
آن ها حمله ور شدند که علی7 در پيشاپيش آن ها حرکت می کرد و به تنهايی چهل نفر را به هالکت رساند. 

به دنبال قتل ابوجرول و چهل نفر از مشرکان به دست علی7، نظم و آرايش و اتحاد مشرکان از هم 
گسيخت و همين باعث شکست آن ها و پيروزی مسلمانان گرديد.3

1 . مغازی واقدی، ج 3، ص 899 و تاريخ سياسی اسالم، سيره رسول خدا6 ، ص 637.
2 . مغازی واقدی، ج 2، صص 903 – 900 و تاريخ تحليلی اسالم، ج 4، ص 234.

3 . ارشاد، ج 1، ص 143.
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7. بازگشت شکست خوردگان
با ندای پيامبر خدا6 و استقامت علی7 و ياران وفادار پيامبر6 کم کم عده ای از اصحاب 
حضرت برگشتند، در حالی که لبيک لبيک می گفتند و غالف شمشيرهای خود را می شکستند، اما از روبر، 
شدن با رسول خدا6 شرم داشتند؛ از اين رو به زير پرچم های خودشان بازگشتند و نزد پيامبر6 
نيامدند. پس از مدتی رسول خدا6 از عباس سؤال کرد: اين ها چه کسانی هستند؟ جواب داد: ای 

رسول خدا6 اين ها انصار هستند که با مشرکان درگير شده اند.

هنگامی که رسول خدا6 آن ها را ديد، پا در رکاب گذاشته و به حالت ايستاده درآمد و فرمود: االن 
آتش تنور جنگ گرم شده است. سپس رسول خدا6 به ابوسفيان گفت: مشتی از سنگريزه ها را به 
من بده. پس از آن که سنگريزه ها را گرفت، آن ها را به روی مشرکان پاشيد و فرمود: رويتان زشت باد!1

در اين اوضاع لشکر هوازن شکست خورد و مالک بن عوف هم فرار کرد.

8. کشتن کودکان و اسيران
واقدی روايت می کند: خزرج به همراه رئيس خود »سعد بن عباده« به صحنه ی کارزار بازگشتند، در 
حالی که وی فرياد می زد: يا للخزرج، يا للخزرج! و أوسی ها هم به دور رئيس خود جمع شدند که فرياد 
می زد: يا لألوس، يا لألوس! آن ها چنان از هوازن خشمگين شده بودند که حتی کودکان را می کشتند. 
وقتی اين خبر به رسول خدا6 رسيد، اوس را مورد خطاب قرار داد و فرمود: چه شده است که عده ای 

کودکان را می کشند؟ آگاه باشيد که کودکان را نبايد کشت! و اين را سه بار تکرار کرد.

اُسيد بن ُحضير عرض کرد: اين ها از فرزندان مشرکان هستند. رسول خدا6 فرمود: مگر بهترين های 
شما از فرزندان مشرکان نيستند؟ هر بچه ای بر فطرت الهی خود خلق می شود تا اين که به زبان آيد و 

زبانش حرف دلش را بيان کند، و پدر و مادر هستند که بچه ها را يهودی يا مسيحی می گردانند.2

رسول  و  آمد  باال  روز  تا  بودند  مشغول  آنان  کردن  اسير  و  مشرکان  کشتار  به  چنان  مسلمانان هم 
خدا6 دستور داد از کشتن آن ها دست برداند و هيچ اسيری را نکشند، اما عمر بن خطاب از کنار 
اسيری به نام »ابن اکوع« گذشت که جاسوس هوازن به هنگام حرکت به سوی فتح مکه بود. او اسير 

1 . تفسير قمی، ج 1، ص 287؛ ارشاد، ج 1، ص 143 و تاريخ تحقيقی اسالم، ج 2، ص 237.
2 . مغازی واقدی، ج 2، ص 905 و تاريخ تحقيقی اسالم، ج 4، ص 240.
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شده و آزاد گشته بود، ولی به هوازن پيوسته و در جنگ شرکت کرده و دوباره اسير شده بود. عمر به يکی 
از انصار نزديک شد و گفت: اين دشمن خداست که قباًل اسير شده بود و آزاد گشته و دوباره اسير شده 

است؛ پس او را بکش و انصاری به گفته ی عمر او را کشت.

اين خبر که به گوش رسول خدا6 رسيد، ناراحت شد و فرمود: مگر شما را از کشتن اسير نهی 
نکردم؟ با اين وجود به اطالع آن حضرت رسيد که اسير ديگری به نام جميل بن معمر کشته شده است. 
پيامبر خدا6 ناراحت شد و پيغام فرستاد: چرا اسيری را کشتيد، در حالی که اعالم کرده بودم اسيری 
را نکشيد؟ گفتند: او را به گفته ی عمر کشته ايم. پس از آن، پيامبر به او نگاه نمی کرد تا اين که ُعمير بن 

َوهب برای عفو او واسطه شد.1

9. پايان جنگ و سرانجام غنائم و اسرا
با فرار مالک بن عوف نصری به همراه عده ای به سوی طائف، آتش جنگ خاموش شد و مسلمانان به 
جمع آوری اموال و اسيران پرداختند. در اين هنگام رسول خدا6 فرمود: هر کس که کسی را کشته 
است و بَّينه )دو شاهد(  دارد، وسايلش مال او باشد، و در غير آن ها فرمود: غنائم در جايی جمع شود. منادی 
رسول خدا6 اعالم کرد:  هر کس به خدا و روز قيامت ايمان دارد، چيزی از غنائم را برای خود برندارد. 

و هر کس چيزی را برای خود برداشته است، آن را بازگرداند.

عمارة بن عزية روايت کرده است: عبداهلل بن زيد مازنی، کمانی را برداشته بود که با آن به سوی دشمن 
تيراندازی می کرد و با شنيدن اين اعالم، آن را به غنائم برگردانيد.

طبری از امام صادق7 روايت کرده است: رسول خدا6 در روز حنين، چهار هزار نفر را اسير کرد 
و دوازده هزار شتر را غنيمت گرفت.2

برخی نيز گفته اند: اسيران و غنائم عبارت بودند از، شش هزار اسير، بيست و چهار شتر، بيش از چهل 
هزار گوسفند و چهار هزار اوقيه نقره که رسول خدا6 دستور داد آن ها را جمع کرده و به »ِجعّرانه«  برند 
و مسعود بن عمرو غفاری را بر غنائم گماشت، تا پس از بازگشت از طائف تکليف آن ها را مشخص کند. 3

1 . ارشاد، ج 1، ص 144 و تاريخ تحقيقی اسالم، ج 4، ص 240.
2 . اعالم الوری، ج 1، ص 233 ؛ تاريخ تحقيقی اسالم ، ج 4، ص 244.

3 . تاريخ پيامبر اسالم، ص 486.
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خبر بِجاد و َشيماء
قبل از جنگ حنين، مسلمانی نزد »بجاد« مردی از قبيله بنی سعد رفته بود و بجاد او را کشته و قطعه 
قطعه کرده و سوزانده بود، و چون جنايتش فاش شد، فرار کرده بود. رسول خدا6 در آن روز فرمود: 
اگر بر بجاد دست يافتيد، مواظب باشيد که از دستتان فرار نکند. تا اين که مسلمانان بر او و خانواده اش 
دست يافتند و نزديک آن ها، شيماء دختر حارث سعدی و خواهر رضاعی پيامبر اکرم6 بود. همگی را 
دستگير کرده و با عجله و شدت آن ها را به سوی پيامبر6 حرکت دادند. شيماء می گفت: بدانيد که من 
خواهر رضاعی رئيس شما هستم! اما کسی حرف او را باور نمی کرد تا اين که او را نزد رسول خدا6 
آوردند. او گفت: ای رسول خدا! من خواهر رضاعی تو هستم. رسول خدا6 پرسيد: عالمت آن چيست؟ 
گفت:  گازی که به پشتم گرفتی، آن هنگام که تو را به پشتم سوار کرده بودم! رسول خدا6 عالمت 
را شناخت و ردای خود را پهن کرد و او را بر آن نشانيد و به وی فرمود: اگر پيش ما بمانی تو را گرامی 
می داريم و اگر بخواهی بروی، هدايايی به تو می دهيم و تو را به سوی قومت می فرستيم. شيماء گفت: 
 دوست دارم که هدايايی بدهی و مرا به سوی قومم بفرستی. رسول خدا6 کنيز و غالمی به او هديه 
رانه برگرد و همراه قومت باش. هم چنين  کرد، و در نقلی است که دو شتر به او بخشيد و فرمود: به ِجِعّ
پيامبر6 از او درباره ی برادران و خواهران رضاعی خودش سؤال کرد، که شيماء گفت: عمويش و 

برادر و خواهرش زنده هستند.

واقدی نقل کرده که حضرت از او درباره ی پدر و مادر رضاعی خود سؤال کرد، و او گفت: آن ها مرده اند. 
اشک رسول خدا6 با شنيدن اين خبر جاری شد.1

پس از شکست هوازن و فرار مالک بن عوف به طائف، پيامبر خدا6 به سمت طائف حرکت کرد تا 
آخرين سنگر مشرکان در سرزمين حجاز که محل سکونت قبيله ثقيف بود را از تسلط مشرکان در آورد.

1 . تاريخ تحقيقی اسالم، ج 4، ص 243.
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1. اهميت روز قدس
امام خمينی)ره(  جمعه  آخر ماه مبارک رمضان را روز قدس ناميدند و در اين باره گفتند: »من روز قدس 

را روز اسالم و روز رسول اکرم6 می دانم.«

رهبر انقالب اسالمی درباره اين روز مهم گفته اند: »روز قدس، يکی از آن جلوه های حقيقی اتحاد و 
انسجام دنيای اسالم است.«

روز جهانی قدس، روز احيای فرهنگ ظلم ستيزی و مبارزه با استکبار و دست پرورده او صهيونيست 
است.

به  از مظلومان جهان،  برای حمايت  و عواطف مسلمين  احساسات  روز جوشش  روز جهانی قدس، 
خصوص برادران مظلوم فلسطينی، است که ده ها سال در زير سخت ترين هجمه ها و ظلم ها از جانب 

اسرائيل قرار دارند.

روز جهانی قدس، يعنی روز مقاومت، روز همراهی با حزب اهلل و محکوميت جريان های سازش کار 
عرب و غير عرب، که به راحتی فرياد مظلوميت برادران دينی خود را می شنوند و هرگز دم برنمی آورند.

روز جهانی قدس، روز پيروزی دست های خالی اما گره کرده و تأييد شده به ايمان و معنويت است که 
سال هاست خواب راحت را بر رژيم غاصب اسرائيل حرام کرده و آرزوهای بلند پروازانه آنان را به هم زده است.

روز جهانی قدس، يعنی فرياد جهانی اعتراض در برابر ائتالف يهوديان صهيونيست و مسلمانان منافق 
صفت که گرچه نام اسالم را يدک می کشند، اما هم چنان آب در آسياب دشمن ريخته و آشکار و پنهان 

با آنان در ارتباط هستند.

روز جهانی قدس، يعنی روز ايجاد موج سياسی، تبليغی بر ضد تمامی بلندگوهای حامی صهيونيست و 
هم پيمانان آنان در جهان سلطه و استکبار جهانی.
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امسال اين روز اهميت مضاعف دارد، زيرا استکبار به کمک و همراهی ايادی خود سعی در از بين بردن 
جبهه ی مقاومت در سوريه و لبنان دارد و متأسفانه بسياری از کشورهای به ظاهر اسالمی، بدون توجه 
به نقشه و نيرنگ استکبار و به اسم برکناری رئيس جمهور سوريه، درصدد شکستن خط مقاومت هستند. 

2. چگونگی شکل گيری صهيونيست
در سال پانزدهم هجری و قرن هفتم ميالدی مسلمانان به طور مسالمت آميز بيت المقدس را فتح 
کردند و از آن زمان تا پايان قرن نوزدهم، فلسطين در تصرف مسلمانان بود. در پايان اين قرن اولين 

جرقه های تشکيل صهيونيسم زده شد.

صهيونيسم از »صهيول« که نام کوهی در جنوب غربی بيت المقدس است، گرفته شده است. در سال 
1896 هرتزل کتاب »دولت يهود« را نوشت و حل مشکل يهوديان را ايجاد دولت مستقل يهودی در 
سرزمين متعلق به آن ها دانست. هرتزل در 1897 اولين کنگره صهيونيستی را در شهر پازل سوئيس با 
حضور 204 نماينده يهوديان ساکن مناطق مختلف جهان، تشکيل داد و از طريق آن اقليت های يهود را 
به پشتيبانی از طرحش فرا خواند و از آن جا سازمان جهانی صهيونيستی تشکيل گرديد. هرتزل در پايان 

کنگره ی اول، در خاطراتش نوشت: من در همين جا )شهر پازل( دولت يهود را بنا کردم.

در سال 1898 ميالدی کنگره دوم در شهر پازل با حضور 349 نماينده از 913 اتحاديه ملی صهيونيستی 
برگزار شد که هدفش جذب اقليت های يهودی و تأسيس صندوق يهودی »مهاجرت و اسکان« بود. 

در سال 1901 هرتزل از سلطان عبدالحميد امپراتور عثمانی خواست، يهوديان بتوانند اراضی موات 
فلسطين را آباد کنند، اما سلطان عثمانی نپذيرفت. از همان زمان يهودی ها آغاز به خريد زمين در فلسطين 
کردند. انگلستان امتياز استعمار اوگاندا را برای صهيونيست ها پيشنهاد کرد. پس از مرگ هرتزل در سال 

1904 کنگره ی يهود با مرکزيت اوگاندا مخالفت کرد و گفت يا فلسطين يا منطقه ای نزديک آن.

در سال 1908 سران صهيونيستم در کنگره ی هشتم در »الهه« تصميم جدی برای ايجاد وطن ملی 
گرفتند و دستور تأسيس شرکت خريد زمين در فلسطين صادر شد. بعد از جنگ جهانی اول که در سال 
1914 آغاز شد، کشورهای سوريه، لبنان و فلسطين از تسلط عثمانی ها جدا شده و به قيوميت انگليس 
درآمد. همان زمان پيشنهاد تشکيل يک دولت يهودی تحت نظارت انگليس در فلسطين داده شد که 
در سال 1917 وزير خارجه انگليس در اعالميه »بالفور« با آن موافقت کرد. در 1920 کنگره ای فراگير 
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در لندن تشکيل شد و »وايزمن« به رياست سازمان صهيونيستی رسيد و در آن کنگره، صندوق تأسيس 
فلسطين به عنوان بازوی مالی جنبش صهيونيسم برای اسکان يهود در فلسطين ايجاد شد. در کنگره ی 

دوازدهم در سال 1921 وايزمن خواستار مشارکت ملت يهود در سازندگی »سرزمين اسرائيل« شد. 

در سال 1941 سازمان ملل با صدور قطع نامه ای کشور فلسطين را به دو کشور يهودی و عربی تقسيم 
کرد. 

در سال 1948 صهيونيست ها تشکيل دولت اسرائيل را در فلسطين اعالم کردند و ترومن رئيس جمهور 
آمريکا آن را تأييد کرد و در اين سال، اولين جنگ اسرائيل با مردم فلسطين به وقوع پيوست که با آن 
که صهيونيست ها در سال 1917 سه و نيم درصد و در سال 1947 شش و نيم درصد از خاک فلسطين را 
در دست داشتند، پس از اين جنگ 78 درصد از خاک فلسطين را تصرف کردند. هم چنين در آن جنگ 
نزديک يک ميليون فلسطينی آواره شدند. بعد در سال های 1956 جنگ دوم و در سال 1967 جنگ 
سوم اتفاق افتاد که يهودی ها به مدت شش روز بلندی های جوالن و کرانه ی باختری نوار غزه و تمام 
صحرای سينا را تصرف کردند و در سال 1973 نيز با حمايت آمريکا جنگ به نفع يهودی ها پايان يافت 
و از آن زمان فلسطينيان همواره در ظلم و ستم و آوارگی بوده اند و جز با حرکت های شهادت طلبانه و 
انتفاضه راهی برای به دست آوردن حق خود نداشته اند. البته در عصر حاضر قوم يهود به صهيونيست های 
جنايت کار منحصر نمی شوند و سراسر جهان يهوديانی هستند که مخالف جدی شکل گيری، حکومت ظلم 

و جنايت صهيونيست ها می باشند.
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