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فرا  يكتاپرستي نييآ يمكه را بسو يكه اهال ييجو آن واعظ صلح گريمحمد د 622در سال  نهيپس از مهاجرت به مد
راه اهللا  يبسو انيو شك گرا باوران يكشاندن ب يبرا يدر پ يبه تعرضات پ نهيبه مد دنيپس از رس ينبود. و خواند يم

محمد را چند  ةآورد قوت و اراد مختلف بدست  يكه از تاخت و تازها يشماريب ميو غنا يمتعدد نظام اتيعمل 19F20.ديازي دست
 نيبزرگتر يكه سرانجام حت يمرد حجاز مبدل نمود، به حد نيو ثروتمندتر نيرومندتريچندان ساخت و او را بدون شك به ن

بود كه پس از عقد معاهدات  نگونهيشدند. بد ليمااو مت يدند بسودشمنان او بو نيتر كه سرسخت شيقرمشرك سرداران 
عربستان  رهيشمال شبه جز يخود را بسو يبعد يعربستان، محمد در صدد آن شد تا غزوات نظام ليقبا نيصلح با بزرگتر

  .جهت دهد

) بود. در واقع آنچه محمد ي(اخرو كياسكاتولوژ يها زهي) با انگالمقدس تي(ب ميكار چه بود؟ هدفش فتح اورشل نياز هدفش
 ياگر تو براست«نبوت خود را ثابت سازد:  تيبود كه از او خواستند حقان انيهودياز  يچالش شمار ختيكار برانگ نيرا بر ا

20Fبه شام ديبا يبرحق هست غمبريپ

 21F22»در شام است. امتيق ةدر شام و عرص غمبرانيپ يچون صراط حق در شام، ماوا يبرو 21
با وجود آنكه  رد،يگ دستيرا رو زانسيمقتدر ب يبا امپراتور ييارويرو ةبس جسوران ةد را واداشت تا برنامدرخواست محم نيا

، به 631و در تبوك در سال  629مقابله كند، چنانكه دو بار، در مؤته در سال  ها يزانسينبود كه با ب يلشكر مسلمانان در حد
 .دياثبات رس

جنوب كَرَك در شرق  يلومتريمؤته را كه در پانزده ك ة) محمد فرمان غزو629تامبر (سپ يهجر 8سال  االول يماه جماد در
اعراب را در مقابل  يقشون سه هزار نفر يلشكركش نيا يبرا يداشت صادر كرد. و تيموقع يدر اردن امروز تيبحرالم

نزد پادشاه  غمبريپ ةفرستاد رين عمقتل حارث اب ها يزانسيدر برابر ب گاعالم جن ةكرد. بهان لي) گسها يزانسي(ب »انيروم«
و سپس كشته شد. در پاسخ به  رياس زانسيامپراتور ب وسيهراكل ةنديسردار بلقاء و نما يغسان ليبصره بود كه بدست سهراب

22Fقتل محمد در برابر روم لشكر آراست نيا

بن حارثه سپرد و  ديخود ز نيشيپ ةآزاد شده و پسرخواند بردةآنرا به  ادتيو ق 23
                                                           

يا » مغازي««) حدود سي غزوه (جمع آن م 630-623هجري/ 7تا سال  2پس از مستقر شدن در مدينه محمد در طي هفت سال (از سال    20
را راه انداخت. اين تعرضات مسلحانه كه زير رهبري مستقيم پيغمبر يا به اثر هدايت او صورت گرفتند از مصاف مسلحانه در ميدان ») غزوات«

) به اشكال مختلف 629-7/628ل ) تا يورش مسلحانه بر هدف (مثالً يورش بر قلعة يهوديان خيبر در سا2/624جنگ (مثالً غزوة بدر در سال 
  گرفت. صورت مي

 مي گفتند در آن زمان شامل سوريه، لبنان، اردن، و فلسطين (اسرائيل) امروزي مي شد.» بالد الشام«سرزمين شام كه به عربي به آن   21
؛ روض 1/178دمشق ابن عساكر ؛ تاريخ 5/254؛ دالئل بيهقي 2/165اختصار خواهد يافت) » طبقات«طبقات ابن سعد (كه ازين پس به   22

   3/409؛ تاريخ ذهبي 1/76؛ مختصر ابن منظور 7/387سهيلي 
در پايان كتاب مراجعه » مآخذ عربي«دهند. براي توضيح بيشتر مآخذ به بخش  (عدد نخست شمارة جلد و عدد دوم شماره صفحه را نشان مي

 شود.)
اختصار خواهد » اُسد«الغابه ابن االثير (كه ازين پس به  ؛ اُسد1/298 ابن عبدالبر ؛ االستيعاب129-2/128؛ طبقات 2/755المغازي واقدي   23

  2/479؛ تاريخ ذهبي 1/152؛ مختصر ابن منظور 1/408يافت) 

فصل 1 

تبوك: آخرين غزوه 
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را  شيو اگر او هم كشته شد جا رديلشكر را بدست گ ادتيق طالب يكشته شد جعفر ابن اب دياگر ز«داد:  حيصر تيهدا
23F.»رديعبداهللا ابن رواحه بگ

كه متوجه  يو خطرات ياقدام نظام نيا يمحمد نشان داد كه بر دشوار شانهيدوراند ريتدب نيبا ا 24
مسلمانان، به  اديو تعداد ز دنديكش غيلشكر محمد را از دم ت ها يزانسيم، بدر واقع ه .ي داشتآگاه كيشده بود ن ليگس سپاه

24Fرا از دست دادند. خودكرده بود در جنگ مؤته جان  نييكه محمد تع يشمول سه سردار

دو جانب (سه  يروهاين ينابرابر 25
25F) قابل تأمل است.يزانسيمسلمان در مقابل صد هزار ب ةهزار جنگند

26   

 يرا در ط ريو نُه شمش ديجنگ را بدست گرفت و شجاعانه سه روز مكمل جنگ ادتيق ديالد بن ولبا درك عمق فاجعه خ
26Fمؤته شكست. نيجنگ خون

اسالم را نگرفت بنابران به سربازان  انيلشكر متيجلو هز ديخالد بن ول ينبوغ جنگ نهمه،يبا ا 27
» سيف اهللا المسلول«داشت و لقب  يكرد و او را گراماستقبال  خالد بن وليد ميتصم نيداد. محمد بعداً از ينينش فرمان عقب

27Fغمبر بود داد.ياصحاب پ انيدر م يجنگ ستيژيسترات نياهللا) را به او كه مستعدتر ةآخت غي(ت

 ديلقب با خالد بن ول نيا 28
بود و عبداهللا  بر اسپ سوار كهيشخصاً در حال غمبريپ 28F29.افتيعربستان انتشار  يها مرز يبا شهرتش به ماورا كجايو  مانديباق

 افتهي متيلشكر هز شوازيبه پ نهيشهر مد ةطالب را در آغوش داشت در درواز يجعفر ابن اب شيفرزند كوچك پسر عمو
29Fشتافت.

! شما از انييزيگر« يادهاياستقبال نمودند و با فر غارهيشكست خورده با طعنه و ب انياز نظام نيمسلمانان خشمگ 30
 30F31.ندفشاندا يم ابانيب گير شان يبر سر و رو» !ديا ختهياهللا گر ليسب يجهاد ف

/  يهجر 8پس از فتح مكه (رمضان سال  يفتح شام باز نداشت. اندك يافتضاح شكست مؤته محمد را از تالش دوباره برا
تبوك را فرمان  غزوة) براي اردوكشي(سفربري ) 630 اكتوبر –(سپتامبر  يهجر 9در ماه رجب سال  ي) ويالديم 630
31Fداد.

شمال را مد نظر گرفت چون  يبسو تر محتاطانه يروِ شيبار مؤته، محمد پ از شكست فاجعه يريبا درس گ نباريا 32

                                                           
 2/373ابن هشام   24
(پرواز كننده) را داد و » رايط«و (صاحب دو بال) » نيذوالجناح«طالب قطع گرديد. پيغمبر به او لقب  در هنگام نبرد هر دو دست جعفر ابن ابي  25

؛ تاريخ دمشق ابن 2/252(طبري » خداوند بجاي دو دست به جعفر دو بال داد تا با آن يكجا با مالئك بسوي بهشت پرواز كند.«در مورد او گفت 
سوف قرار داده شده طالب شخصيت مهمي است ولي اكثراً توسط برادرش علي در ك ). جعفر ابن ابي1/343؛ اُسد ابن االثير 11-2/10عساكر 

؛ سنن 2/960؛ بخاري 2/213كرد (مسند ابن حنبل  است. پيغمبر به پسر عموي خود جعفر محبت خاص داشت و با وي قرابت خاصي احساس مي
  )10/382؛ سنن بيهقي 5/654ترمذي 

 1/408؛ اُسد ابن االثير 1/298؛ االستيعاب ابن عبدالبر 2/375ابن هشام   26
 4/1555صحيح بخاري   27
(با افتخارترينِ » افخر االمم«دانست چگونه اصحاب شايستة خود را با دادن القاب اعزازي مفتخر و خشنود سازد. اعراب كه خود را  پيغمبر مي  28

 دانند شيفتگي خاصي به القاب پرطنطنه دارند! مردمان) مي
تيغ آختة اهللا) در كتاب خود «الد بن وليد و لقب ) نيز از شجاعت افسانوي خThéophane. مؤرخ يوناني تيوفان ( 2/251طبري   29

) ياد كرده و Chaledus» (كاليدوس«) يادآوري نموده است. وي درين اثر خود از خالد بن وليد با نام Chronographie» (كرونوگرافي«
 ه است.ترجمه نمود »gladius Dei«لقب او را 

 2/252طبري   30
ابن » جنگ) هستند. در كنندگان حمله ها) نه بلكه كُرّار (سخت نه، اينها فُرّار (گريختگي«ه اظهار داشت پيغمبر به دفاع از جنگجويان پرداخت  31

 .2/129؛ طبقات 2/382هشام 
 5/213؛ دالئل بيهقي 526-2/515ابن هشام   32
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 يليرا خ ديتهد نيا غمبريپ 32F33.ه بودگرفت او را  يمتقابل بسو يتعرض نظام يآمادگ زانسيامپراتور ب وسيبود كه هراكل افتهيدر
 نهيمد يلومتريعربستان در ششصد ك ةريغرب شبه جز وك در شمالتب يبه مقابله گرفت و بسو مينموده تصم يتلق يجد

 نيبزرگتر و شد يو ده هزار اسپ م يكه محمد آراست شامل ده ها هزار مرد جنگ يشود كه لشكر يم فته. گجهت گرفت
33Fآورده شده بود. بود كه تا آنزمان در عربستان گرد يلشكر

 .سپاه را به عهده گرفت يمحمد شخصاً فرمانده 34

جنگ همه  نيمصارف ا يةته يبرا يغزوات او بود. و نيو دردناكتر نيحال طاقت فرساتر نيو در ع غمبريپ ةغزو نيآخر نيا
34Fكرد. جيمردم عربستان را بس

مناسبت عالوه بر  نيبد نيمسلم ةنديآ ةفيخل ينسومو  نهيعثمان بن عفان مرد ثروتمند مد 35
شده بود فراهم  يآور را كه تا آنزمان جمع يمبلغ نيتر هنگفت يعني ارنيكرد ده هزار د هيكه ته يشماريشتران و اسپان ب

35Fآورد.

) يي(صاحب دو روشنا »ذي النورين«به  غمبريدو دختر پن گرفت يبه زنسبب سخاوت عثمان كه به  نيدر بدل ا 36
نسبتاً  ةصحن 36F37».ميباش چون من از او راض يبار الها، از عثمان راض«در حقش نموده گفت  يخاص يمشهور بود محمد دعا

و بوسيد  ه بودختيثروتمند به دامنش ر كه ابن عفانِ را يمحمد پول است: شده ديق خيدر توار درين ارتباط يآور يشگفت
تبوك  ةغزو ليدر تمو يبا گشاده دست زياصحاب ن ساير 37F38»اند.  شده دهيپس از امروز همه گناهان عثمان بخش« داشت:اظهار 

38Fخود را اعانه دادند. وراتيو زنان ز دسهم گرفتن

سهم گرفتند از عبدالرحمن ابن عوف  شتريب نهيزم نيكه در يكسان انيدر م 39
 يخزائن خدا بر رو( خزائن اهللا في االرض«بن عفان و عبدالرحمن ابن عوف با نام ااز عثمان  غمبري. پشود ينام برده م زين

  39F40.كرد يم ادي »)نيزم

40Fنصب كرد نهيرا در رأس امور مد يمه انصارلَبن ساود محمد خ يبجا غمبريتبوك پ يبسو متياز عز شيپ

را كه  يو عل 41
را  ييها و تمسخرها زمزمه ميتصم نيمقرر نمود. ا يپسر عمو و دامادش بود تا زمان برگشتنش ناظر بر امور خانوادگ

. آنها با دارد يبدور نگه م ياسيس ياه تيو او را از مسئول رداعتماد ندا يبر عل غمبريلب باز كردند كه پ شانيو بداند ختيبرانگ
مشمئز  اش ياز همره گريد نكهيرا با خود ببرد مگر ا يعل غمبريمانع از آن شد كه پ زيچه چ« دنديپرس ينجوا از همدگر م

 ريو غ هيبخاطر آنست كه او را سف اشتنگم نهيامور مد يوارس يرا برا يخدا عل ةاگر فرستاد: «گفتند يم نيساير 41F42»است؟

                                                           
 )3/183الحلبيه  لشكر بيزانس حتي تا حدود بلقآ در اردن پيش آمده بودند. (السيره  33
اند. لشكري كه بسوي تبوك راه افتاد مشتمل بر حدود سي هزار  مختلف تواريخ اعداد مختلف درين مورد به ثبت رسيده در نسخه هاي  34

 )3/185الحلبيه  ) در منابع ديگر حتي از بيشتر از هفتاد هزار مرد جنگي سخن آمده است (السيره21/218جنگنده بود (بحار االنوار مجلسي 
 3/183الحلبيه  السيره؛ 215-5/214دالئل بيهقي   35
 3/184الحلبيه  السيره  36
 4/6 ريابن كث ةري؛ س2/518ابن هشام   37
 2/629؛ تاريخ ذهبي 5/215؛ دالئل بيهقي 3/110مستدرك حاكم   38
 3/184الحلبيه  السيره  39
 همانجا  40
 )5/219ئل بيهقي ؛ دال2/519؛ ابن هشام 1/165(*) قيد شده است. (طبقات  ةفعر ابن در نسخه هاي ديگر سبا  41
اند كه امالي درست عربي آنها دريافت نگرديد و به تقريب از روي صورت نوشتاري فرانسوي  خود دارند كلماتي كنارهايي كه ستاره (*) در  واژه

 اند. (برگرداننده) نوشته شده
 42/175؛ تاريخ دمشق ابن عساكر 2/348؛ انصاب بالذري 3/24طبقات   42
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42F.»داند ياعتماد م قابل

  43F44.درك ينم يابوالقاسم را در جنگ همراه يكه عل بود يبار نينخست نيا ،يليصرف نظر از هر دل 43
شد:  ايرا جو مشيتصم نيا ليدل يرفت و از و نهيمد يكيبابت ناراحت بود نزد محمد در جرف در نزد نيكه سخت از يعل
 تي. من مسئولنديگو يدروغ م«محمد پاسخ داد .» يمن اعتماد ندارو بر  يريگ ينم يكه تو مرا جد نديگو يم نيمنافق«

44Fفرزند ابوطالب، يام. ا خودت را بر دوش تو نهاده ةمن و خانواد ةمراقبت از خانواد يعني يبزرگ

مناسبت تو  يخواه ينم ايآ 45
 نيپاسخ قاطع و در ع نيا دنيپس از شن 45F46»ست؟ين يغمبريباشد، با آنكه پس از من پ يبا من مانند مناسبت هارون با موس

 .برگشت نهيبه مد يعل كيحال دپلومات

رفتن به تبوك با شور و اشتياق چنداني از طرف مسلمانان  آميز شكست مؤته تصميمِ به سبب خاطرة دردناك و حقارت
هاي  ا و واحهخواستند در ساية درختان ميوه در باغهفرارسيده بود و مردم مي چينيفصل ميوه  ،استقبال نشد. گذشته از آن

46Fخود باقي بمانند.

بصورت خاص گرماي سوزان و خشكي هوا  ه سبببزماني كه محمد براي رزم و نبرد انتخاب كرده بود  47
كه گرماي كشندة تابستان كه از آن چنين بيم  درآوياد اي نازل شد تا به مسلمانان  خشن و نامناسب بود، اما درين موقع آيه

�ه�ْم  فَُ�حَ «آتش دوزخ هيچ بود: داشتند در برابر سوزندگي  ْمَوار
َ
�أ ْن ُ�َ�ه�ُدما ب

َ
� َمَ�ُ�ُهوا أ َّ  رَُسول� ا

ََ ََ ه�ْم خ� د� ََ ْق َّ � وَن ب ُُ َلّل ُّ
ْ ار

ا  رَْو َ�نُوا �َ  ُّ َدّد َح
َ
َهّمَم أ ََ �  قُْل نَ�ُر   ُ ما ا� اْرَ ُُ َْمُْ�  

ََ � َمقَ�رُوا  َّ ه�ْم ا� َسِ�ال� ا م� ُُ ْ�
َ
َقهُ َم� خانه نشستنِ خود  ازماندگان  يبر جا - ونَ ُْ

 نيدر ا"با مال و جان خود در راه خدا جهاد كنند كراهت داشتند و گفتند:  نكهيرسول خدا شادمان شدند و از اخالف خواست 
د كه در مسلمانان مي دانستن »)81(سورة توبه: ".دانستند اگر آنها مي آتش جهنّم سوزان تر است"بگو:  ".دينرو رونيگرما ب

برد با آنها بود، اما سپاه پيغمبر در برابر نيرو و يا در اين يا آن يورش و تاخت و تاز و  مشركب اعراجنگ با قبايل محلي 
بار ديگري بيمناك بود. آنها با ابوالقاسم به  كرد و از شكست مصيبت تداركات نظامي مهيب ارتش بيزانس احساس ناتواني مي

سرمنزل مقصود را كه را صادر كرد و حتي  سفربريروي تصميم خود پافشاري نموده امر او بود و بحث نشستند اما بيهوده 
 47F48.داشت هاي خود را مخفي نگه مي و بي اعتمادي همواره برنامهبدگماني  از روي، در حاليكه عادتاً نمودتبوك بود افشا 

48Fكرد يدنبال م رايا نهاغلباً جنگ طلبا ياستيس اتشيح يماه ها نيمحمد تا آخر ب،يترت نيبد

آورده  مانيبه او ا كهيو كسان 49
داد  يتنفس م يبه آنها كمتر مهلت و فضا غمبرشانيكه در آن پ افتندي يم يجنگ ممتد و مزمن ينوع ريبودند خود را درگ

 ةب شده است (سوركشتار در جنگ واج يعنيبر شما قتال  – َعلَاُْ�ُم الْق�َت�ُل  ُكت�َب « گفته بود شانيچون اهللا در قرآن برا
و  ها ورشيخزانه به اثر  يها صندوق داد ي) بود كه اجازه ميسمي(پراگمات ييملهم از كاربردگرا استيس نيا).» 216بقره:

                                                           
كنند (بحار االنوار  . حتي شيعيان كه طرفداران آتشين علي هستند ازين حكايت ياد مي2/31تاريخ دمشق ابن عساكر ؛ 2/519ابن هشام   43

 )21/208مجلسي 
 3/23طبقات   44
جود مؤلفين سني، بدون شك براي اذيت شيعيان، خوش دارند از علي با اين اصطالح كه بيانگر فرزند كافر بودن اوست ياد كنند. در واقع با و  45

 آنكه ابوطالب كه پدر علي و عموي پيغمبر بود به برادرزادة خود محبت پدري داشت از ايمان آوردن به اسالم ابأ ورزيد و كافر مرد.
؛ 7/430، 7/425؛ سنن نسائي 1/45؛ سنن ابن ماجه 3/24؛ طبقات 5/179؛ مسند ابن حنبل 6/366شيبه  أبي ابن ؛ مصنف2/520ابن هشام   46

 11/599؛ كنز متقي 2/31؛ تاريخ دمشق ابن عساكر 15/369حبان  ابن ؛ صحيح12/97طبراني  يرالكب المعجم
 5/213دالئل بيهقي   47
 همانجا  48
شد كه اين امر كاربردگرايي  مي  قابل مالحظه است كه اين سياست غالباً پرخاشگر و سلطه جويانه با راهبردهاي ائتالف و مصالحه پيش برده  49

   دهد. را نشان مي هشيارانة محمد
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حال  رمجتمع مسلمانان د  يحال با نگهداشتن دائم نيپر از پول نگهداشته شوند و در ع نيمسلم ةمسلحان يها هجوم
    حفظ گردد. شان يدرون يهمبستگ »ينيع« يرونيدشمن ب كيه با همواج

 نيكه خود را مجاهد ديگردمسلمانان  اقيور شدن آتش حرص و اشت در ابتدا باعث شعله يجنگ يدر پ يپ يها يروزيپ
خدشه دار  داًيشان شد باور را در ذهن نيدر مؤته ا ها يزانسياما شكست در برابر ب ،كردند يم يراه خدا تلق ريشكست ناپذ

ْؤا�م�َ� َ�َ  يَ�«گفته بود  يكه به و ياطاعت از فرمان اله زيو ن نيدادن به مجاهد زهيانگ يساخت. برا ُّ ْ �ض� ار  ُ ّ َح �ِ ّ�َه� اّّ
َ
�

در برابر چشمان را  يزيانگ هوس يغمايمحمد )» 56انفال: ة(سور كن بيمؤمنان را بر جنگ ترغ غمبر،يپ يا – الْق�َت�ل� 
 يكي 49F50»خواهد بود. ي(بنات االسفار) روم يطالي آن زنان مو متيكه غن ديبر تبوك حمله بر«مسلمان قرار داد:  انيجنگجو

رسول خدا، مرا از رفتن به تبوك و دچار وسوسه شدن معذور دار.  يا«گفت:  يبه و سيبنام جِد ابن ق غمبرياز اصحاب پ
 يزردمو انيآنهمه خوبرو دنيكه با د رسمت يو م ستيمن به زنان راغب ن ةبه انداز يمرد چيكه ه دانند يمن م كانينزد

51Fپيغمبر با همدلي به وي رخصت داد تا در غزوه سهم نگيرد. 50F51»از من سلب شود. يتوان خوددار

قرآن اين ماجرا را چنين  52
ََ ا� الُْ�تَْمة� َما�مُْهمْ «كند:  بيان مي

َ
� � ت��  ُْ َْ  

ََ ْْ َ�ُقوُل ائَْذْن �� َم در جهاد اجازه  نكه به م ديتو گوبا  شان يكي از ميانو  - َا
 كنند يم ادي »نيمنافق«از آنان بنام  يمحمد كه متون اسالم نيمخالف.» )94:(سورة توبه نگفيا در آتش فتنه مرده و م يمعاف

 ليسب يف نيمجاهد«ترساندن  ينمودند و برا ياستقبال م ها يزانسيدر برابر ب غمبريپ گرياز امكان شكست د يبا شادمان
 يوقت 52F53»خودشان است؟ انيها م (بنو االسفار) مانند جنگ عرب انيكه نبرد با زردمو ديكن يفكر م ايآ: «گفتند يبه آنها م »اهللا

 شيو مزاح پ ينزد خود فراخواند. آنها عذر شوخ كردند يتمسخر م نيكه چن رايآنان افتي يآگاه شخندهاين نياز غمبريپ
ْْ : «ستهزا كنندگان آشكار شدا هيتنب يبرا ينآقر يةآوقت  نيدر دند،يكش � �  َملَ� َّ �� ب

َ
ُب  قُْل أ ََ ُوُض َمنَلْ ََ � ُكّم�  َّ �ّ� ِ ّْ َُقولُ َُ َُهْم  ُْ

َ
َسَ

� ُكمُْتْم �َْمَتْهز�ئُونَ  � َمرَُسو�� �ِ  بهيپاسخ دهند كه ما به مزاح و مطا د؟يكن يو استهزاء م هيكه چرا سخر يو اگر از آنها بپرس - ؟َمآيَ�ت
 53F54»)56(سورة توبه: !د؟يكرد يو رسول او تمسخر م اتيبا خدا و آ اي. بگو: آميراند يسخن م

كنندگان سخاوتمند جنگ  ليتمو ي. به استثنااست ينادرست ميتصم زانسيدر برابر ب يبرآن بود كه سفربر يعموم ةديعق
54Fد،خود انتظار داشتن يگذار هيرا از سرما يچون عثمان ابن عفان كه بدون شك منافع گزاف

رفتن به  ميمسلمانان تصم ساير 55
نتوانست  كيچيآشكار ه يها هيو نه كنا النيم يخاموش ب يها نه لب ينگرفتند، ول يجد اديرزم و نبرد را ز يتبوك برا

 .تبوك صادر شد يمنصرف سازد. فرمان حركت لشكر بسو مشيمحمد را از تصم

55Fدنديراه افت انيپنجشنبه بود كه سپاه روز

. كارزار تبوك ديعمل پوش ةجام دنديترس يچه مسلمانان از آن مزود آن يليو خ 56
 :آمده است زيدر قرآن ن ياصطالح حت ني. اكردند يم  اديبزرگ)  ي(سخت» سرهالع«كه از آن بنام  يبود، به حد بار بتيمص

                                                           
 4/213سيوطي  الدرالمنثور ريتفس؛ 5/431؛ تفسير ابوحيان 11/63؛ المعجم الكبير طبراني 14/287؛ تفسير طبري 1/281تفسير مجاهد   50
 5/213دالئل بيهقي   51
 14/287؛ تفسير طبري 2/526ابن هشام   52
 3/102ه الحلبي هسير؛ 2/642؛ تاريخ ذهبي 2/525ابن هشام   53
 4/171تفسير ابن كثير   54
 )2/523عثمان و ابن عوف پول زيادي را از يمنِ غزوات پيغمبر بدست آوردند (مغازي واقدي   55
 5/219 يهقيدالئل ب  56
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» َُ َْ ّْ َْ ا �ي ّّ نَْا�ر� ا
َ َْ َْ َما �َُ �َ َه� ُّ

ْ � َمار  �ِ  اّّ
َ�َ ُ َّ ٍق ا�مُْهمْ لََقْد تَ�َ� ا وُ� فََُ�

ُغ قُلُ َْد� َا� َ�َد يَزَ� �َ ْْ ة� ا� َ�ْ َُ
همانا خدا بر  - وهُ ا� َس�َعة� الْ

 يرويپ -از آنها از رنج و تعب بلغزد يا فرقه يبود دلها كيكه نزد-يو اصحابش از مهاجر و انصار كه در ساعت سخت غمبريپ
 »)711(سورة توبه: ذشتاز رسولش كردند باز لطف فرمود و از لغزشهاشان درگ

 يشكم شترها نيآنچنان آزار دهنده بود كه مجاهد يجز در شب منزل كند. تشنگ توانست يهوا لشكر نم يسبب گرم به
56Fداخل آنرا بنوشند. عيتا ما دنديدر يخود را م

 يو هنگام دنديچيسرپ غمبرياز فرمان پ انحالت بود كه مسلمان نيا ةجيدر نت 57
شدن به چاه منع كرد، بازهم همان  كيآب آنانرا از نزد عيسر دنيكش هبخاطر ترس از ت غمبريپكه  دنديرس يكه به چاه

آمد و از آنچه  كينزد غمبرينماند. پ يزيچ باًيو تقر ديآب ته كش ي. بزوددندياز آن نوش مهابا يكردند و ب ينافرمان نيمنافق
57Fچاه ماالمال از آب شد. يزودز ته چاه فوران زد و بو سپس آنرا تف كرد. همان لحظه آب ا دينوش يا مانده بود جرعه

58 
پس از نماز باران  يبار ، مثالًهم به ظهور رساند يگريمعجزات د غمبريپ ينجات مسلمانان از تشنگ يبر آنند كه برا ثياحاد

59Fشد ديشد يو قحط يكه اردوگاه مسلمانان دچار گرسنگ هم يزمان 58F59.ديبه وفرت بار

 اديكه ب نشان داداي  معجزهمحمد  60
60Fبود. حيمس يساينان توسط ع يهاقرص  ريز تكثاعجا ةآورند

نه تنها  يفرسا بود كه بار سفر جانب تبوك آنقدر طاقت 61
 61F62.نماز صبح را نداشتند يادا يبلند شدن برا ياراي يحال يو ب ياز فرط خستگ زين غمبريبلكه خود پ انيسپاه

پا به فرار گذاشته بودند.  ها يزانسيشد كه ب ي. گفته مافتين زانسيباز قشون  يمسلمانان اثر يبه تبوك، اردو دنيرس با
روز در تبوك اطراق كردند  ستيمدت ب غمبريپ انيند، سپاهربه دل ندا يدشمن ترس ياحتمال ةاز حمل نكهينشان دادن ا يبرا

بدون نبرد  گرفت. پس از ظفرِصورت ن يمصاف چي) و هدياز سه روز در نبردگاه بپا شتريب ديلشكر معموالً  نبا كهي(در حال
62Fمحمد در تبوك

خود را گذاشته  يها نيمقاومت اموال و زم چگونهيبدون ه بودند ساكنمنطقه كه در عرب  يحيمس ليقبا 63
راندند  يحكم م انعربست رهيشام و شبه جز انيم يكه بر مناطق مرز يارانيدادند. سركردگان و شهر حيفرار را بر قرار ترج

 63F.64د تا خراج بپردازند و در امان بمانندآمدن غمبرينزد پ

اشاره اما ديگران با  پروريد در سر ميپيغمبر انديشة پيش روي بسوي شام و تعقيب نيروهاي بيزانسي تا سرزمين خودشان را 
ن خطاب به او بعمر اهراكليوس را در پي داشت او را ازين كار منصرف ساختند. » ترسانيدن«اينكه چنين كاري خطر  به
64Fوصيه كرد تا به مدينه برگردد.ت

نه آن از ديد عمر ورود به شام خطرات زيادي در پي داشت، بخصوص اينكه اراضي شام  65
چشمگير سپاه بيزانس كه عدد آن به دو ب با آن آشنايي نزديك داشتند. مشاورين از شمار اعراكه بود صحرا هاي ريگزاري 

                                                           
 3/189ه الحلبي هسير؛ 5/229 يهقيدالئل ب؛ 1/167طبقات   57
 3/193ه الحلبي هسير؛ 2/37؛ تاريخ دمشق اين عساكر 5/236 يهقيدالئل ب  58
 231-5/230 يهقيئل بدال  59
 1/42صحيح مسلم   60
 3/198ه الحلبي هسير؛ 5/229دالئل بيهقي   61
 3/193ه الحلبي هسير؛ 404-3/403سيره ابن كثير   62
 كند مسلمانان صحبت مي» نيمه شكست«مؤرخ و خاورشناس فرانسوي ماكسيم رودينسون در مورد غزوة تبوك از   63

(Maxime Rodinson, Mahomet, Seuil, 1968, rééd. 1994, p. 336 46.) 
كه پذيرفتن اسالم را رد كرد شود  ه سردار شهر آيله در نزديكي خليج عقبه نام برده مييوحنا بن روبدر ميان اين سركردگان و شهرياران از   64

 ) 2/41يخ دمشق ابن عساكر ؛ تار249-5/247). باشندگان سه منطقة يهودي نشين همجوار نيز چنين كردند (دالئل بيهقي 2/525(ابن هشام 
  3/200ه الحلبي هسير؛ 2/37تاريخ دمشق ابن عساكر ؛ 3/1019المغازي واقدي   65
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آگاهي وجود آور است كه مگر پيش از عزم لشكركشي به تبوك، آيا . شگفتي گفتندرسيد  صد و پنجاه هزار جنگجو مي
 كه به جنگ يكي از نيرومند ترين قشون جهان آنروز مي رفتند؟ نداشت

هاي  پرسش دارندت ات و رواياحكاياز آن هاي احاديث  غزوة تبوك و مناسبات مغشوش و پيچيدة مربوط به آن كه مجموعه
تبوك، غزوة انگيزد. برخي جزئياتي كه واقدي روايت ميكند حاكي از آنست كه  برمي زيادي را در مورد انگيزة اصلي آن

ي المغاز كتاببود. نويسندة » سفر تجاري«يك هيچگونه نبردي در آن صورت نگرفت، بيشتر از كارزار نظامي  ايكه غزوه
يد مؤثق صحابي معتبري چون دارد كه اصحاب پيغمبر در تبوك مصروف معامالت داد و ستد بودند. وي چشمد تصريح مي

ما با فرستادة خدا بسوي تبوك رفتيم. مي خريديم و مي فروختيم. رسول خدا ما «زيد ابن ثابت را نقل مي كند كه مي گفت 
جنگ تبوك يك مركز تجاري بود. پس از شكست خُردكنندة  65F66»كرد. كرديم اما هيچ اعتراضي نمي ديد كه چنان مي را مي

  واست جنگ اقتصادي در بيزانس راه بيندازد؟خ مؤته، آيا محمد مي

66Fالجندل ةادوبه  يتبوك لشكر مسلمانان سر ةدر ختم غزو

از  ياديو شمار ز ي را داشتچهارراه بزرگ تجارتزد كه حيثيت  67
67Fفرستاده بودالجندل  ةادوبه  ينظام ةچند دست پيش از آن. محمد سكونت داشتندسوداگران عرب در آنجا 

از آنكه  و قبل 68
را در رأس  ديرا هدف قرار داد و خالد بن ول آنجا گريد كبارياز تبوك بساط خود را جمع كند محمد  سلمانانردوگاه ما

اختطاف  نيا يآن شهر فرستاد. ماجرا يحيابن عبدالملك سردار ثروتمند اعراب مس دريآوردن اك يسوار برا يسپاهچهارصد 
با خود بود كه  ةتخت بام قلع يخود رو ةدر شب بدر مهتاب با زوج درياكاست.  دهيشرح گرد يدر منابع عرب آن اتيبا جزئ

و افرادش كه  دياز دژ برآمد خالد بن ول يوقت »شكار كنم. روم يم هممن «به همسر گفت  انيشكارچ ةهلهل يصداشنيدن 
برادرش حسن  درياكطاف اخت يشد. در هنگام حمله برا ريخود نخج يكردند و شكارچ بيرا تعق در كمين او نشسته بودند او

بزور آنرا در دم  ديخالد بن ول» اهللا المسلول فياهللا، س ةآخت غيت«داشت كه به تن بافت زر هيبا حاش ييعبا دريكشته شد. اك
 وراتيو ز اتدر آنجا از لباس فاخر و جواهرحاضر  . مسلمانانندآورد غمبريشكار را نزد پ نيمحصول ا انسانِ 68F69.ديقاپ

جامه ها در  نياز«خود اظهار داشت  روانيبودند. ابوالقاسم خطاب به پ رتيدر ح  غرقبا آن آراسته بود  درياك كهيا هشاهان

                                                           
 3/1035المغازي واقدي   66
 است. لومتريواقع است سه صد ك يالجندل كه امروز در شمال عربستان سعود ةاتبوك و دو انيفاصله م  67
) عبدالرحمن ابن عوف را در رأس گروهي از مسلمين براي دعوت اهالي 627/دسامبر هجري  6محمد سه سال پيش از آن (شعبان سال   68
). بعدها به پيغمبر اطالع رسيد كه اعراب آن 5-2/4؛ تاريخ دمشق ابن عساكر 2/561الجندل به اسالم به آنجا فرستاده بود (المغازي واقدي  ةادو

) محمد تصميم گرفت كه خودش با هزار تن از 230هجري (ژوئن  9الول سال ديار مي خواستند بر مدينه حمله كنند، پس در ماه ربيع ا
الجندل رسيد هيچكس رادر آنجا نيافت چون اهالي با شنيدن خبر نزديك شدن مسلمانان همه  ةاجنگاوران مسلمان بدانجا رود اما وقتي به دو

هجري  (ژوئيه  5رة خود تأييد مي دارد كه در ماه ربيع االول سال ). ابن هشام در سي2/62؛ طبقات 1/103فرار نموده بودند. (المغازي واقدي 
). ابن كثير 2/213الجندل راه انداخت كه در آن پيش از آنكه بدانجا برسد از راه برگشت (ابن هشام  ةا) پيغمبر غزوة تعجب آوري را عليه دو626

 ).  178-3/177هالي همه فرار كرده بودند (سيره ابن كثير الجندل رسيد و ديد كه ا ةاگويد كه در همان سال پيغمبر به دو نيز مي
. شگفتي آور است كه در حديث ديگري از قول مسلم مي خوانيم كه همين عباي 2/185؛ طبري 2/526؛ ابن هشام 3/1026المغازي واقدي   69

 )!6/142به محمد داد (صحيح مسلم » تحفه«زربافت را خود اكيدر به قسم 
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69F.»باترنديز نيسعد ابن معاذ در بهشت از يها كهنه دستمالقسم به خداوند كه  د؟يهست يشگفت

 ينجات زندگ يبرا درياك 70
 گرفتهان كتاب در برابر امان از طرف مسلمان اهلكه از  ياتيمال يعني هيرا به شكل جز يگزاف يليخ يبهاپرداخت خود 

ستاني را در غزوة بدر هنگامي شروع كرد كه اسيران جنگي را در بدل پرداخت پول آزاد  پيغمبر اين نوع جزيه. ذيرفتپ شد يم
رفتن اسالم ابأ ورزيد. بنابر دالئل قابل درك وي از پذي ساخت، اما اكيدر اسير جنگي نبود بلكه قرباني آدم ربايي بود. مي

توانست به دين رهزناني ايمان بياورد كه او را در دل شب از برابر منزلش دزديدند، برادرش را كشتند و خودش را  چگونه مي
 مجبور به پرداخت خون بها كردند؟ 

وه حماسه نبود بلكه هاي زندگي پيغمبر پنداشت. اين غز اي در آخرين ماه توان به مثابة حادثة برجسته غزوة تبوك را مي
ها ثبت شده بيشتر بخاطر  نامه نتيجه بود كه در تارك آن يك عمل آدم ربايي قرار داشت. اگر اين كارزار در تاريخ جنگي بي

مورد سؤ قصد گذشت  حادثة بزرگي است كه در راه بازگشت بسوي مدينه اتفاق افتاد. هنگاميكه محمد از گردنة كوهي مي
 اند. ثبت نموده» توطئة عقبه«ا احاديث زير نام واقع شد كه خاطرة آنر

  

                                                           
. سعد ابن معاذ صحابي پيغمبر از قبيلة أوس و از برجستگان انصار مدينه  7/397؛ روض سهيلي 7/150؛ صحيح مسلم 2/922صحيح بخاري   70

هاي عمدة مسلمانان سهم داشت و در  شدند. سعد ابن معاذ در جنگ (دو سعد) ياد مي» سعدان«بود. او و سعد ابن عباده رئيس قبيلة خزرج با نام 
 هاي مسلمانان حكايت از آن دارند كه روز مرگ او عرش خدا لرزيد! . افسانهجنگ خندق زخم مهلك برداشت


