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ي بود هاي دوامدار سردردي به سببخستگي سفر بلكه نه از وي محمد از آخرين زيارت حج به مدينه بيمار برگشت. بيماري 
به مدت سه روز استراحت كند و  كردهگاهي او را مجبور مي در گذشته با سردردهاي نيم سري كه گا د. اودا رنج مي كه او را

201Fخو گرفته بود از خانه نبرايد

 داشت به قسمي كه نه مي آور بود كه پيغمبر را بيحال نگهآنقدر زجر اما اين بار اين سردردي 1
. احاديث در مورد مدت دوام سرپا بايستد. از عمر پيغمبر زياد باقي نمانده بودمي توانست حتي  و نه شتن داشتگام بردا ياراي

(آخرين  632پس از نيمة دوم ماه مارس سال  اوكه وضع  دانستتوان  همنظر نيستند ولي در مجموع مي محمدبيماري 
202Fهجري) 11روزهاي ماه صفر سال 

   203F3.طول كشيديزده روز ستا  دهرو به وخامت گذاشت. بدين ترتيب، بيماري پيغمبر ميان  2

اكنون به حدي رنجور و بي حال شده بود  برد. او بسر خود هاي  زوجهدر خانة يكي از شبي را ه نوبت ابوالقاسم عادت داشت ب
او را در لحافي كه چهار مرد از چهار گوشة آن بايد را نداشت و  يبه خانة ديگريك همسر  ةكه ديگر توان رفتن از خان

204Fگرفتند از جايي به جاي ديگر انتقال مي دادند. مي

بود كه وضع خود را رو به ميمونه اش  نة جديدترين زوجهمحمد در خا 4
205Fوخامت و تب را بر خود در حال چيره شدن ديد.

درين حال همسران خود را فراخواند و از آنها اجازه خواست تا به پيغمبر  5
207Fرا پذيرفتنداو زنان مطيعانه اين پيشنهاد  206F6.منزل عايشه رود و در آنجا بپايد

شد  ه به صالح دانسته نمياين انتقال با آنكچون  7
208Fبخاطري درست بود كه عايشه پرستار خيلي قابلي بود

و در واقع به سبب قابليت او در نگهداري از پيغمبر بود كه اين  8
 تصميم گرفته شد. 

چون  داشتند مي انتقال پيغمبر از يك خانه به خانة ديگر دردناك بود. حين برآمدن از خانة ميمونه دو مرد بايد محمد را بر
وقتي فرستادة خدا را به خانة من آوردند وي بر «كرد:  توانستند با زمين تماس كنند. عايشه چنين روايت  پاهاي كرختش نمي

                                                           
 2/300طبري   1
 276-5/275؛ البداية ابن كثير 4/506؛ سيرة ابن كثير 2/272، 2/206؛ طبقات 2/642ابن هشام   2
ي در ابن كثير روايات مختلف در مورد تاريخ آغاز بيماري و مرگ پيغمبر را گرد آورده و جمعبندي نموده است. وي مي گويد كه اين آشفتگ  3

الحجه را شام روز پنجشنبه ديدند و باشندگان  نگاري به سبب تفاوت زمان رؤيت هالل در مكه و مدينه است. باشندگان مكه هالل ماه ذي تاريخ
االول  يعبود، روز اول ماه رب مدينه در روز بعد يعني روز جمعه آنرا رويت كردند. بدين ترتيب، صرف نظر ازينكه ماه قمري بيست و نُه يا سي روز

).  ابن كثير با همين 276-5/275اين ماه مصادف بود به دوشنبه. (البدايه ابن كثير  12كرد به روز پنجشنبه كه بدين ترتيب روز  تصادف مي
 استدالل روايات متفاوت در مورد تاريخ مرگ پيغمبر را نيز توضيح مي دهد، چنان كه بعدتر خواهيم ديد. 

دارد  . اين منبع اخيرالذكر تصريح مي5/262؛ البداية ابن كثير 2/330؛ سير ذهبي 2/216بالذري  انساب؛ 7/478؛ سنن بيهقي 2/231 طبقات  4
 هاي ابو مويهبه، ابو رافع، شقران و ابو ثوبان بودند.  كه اين چهار تن چهار بردة آزاد شدة پيغمبر به نام

) بالذري درين ارتباط از كنيزي بنام 2/226اش اوج گرفت (طبري  كه بيماريدر منزل همسرش زينب بود  محمد كه آنند بر ديگر روايات  5
 )2/214بالذري  انسابكه پيغمبر در خانة او بود كه نخستين آثار بيماري را در خود حس كرد. (گويد  و ميبرد  ربيحه نام مي

 4/445؛ سيرة ابن كثير 216-2/215بالذري  انساب؛ 2/643ابن هشام   6
 2/216بالذري  انساب؛ 2/233طبقات   7
 3/456سير ذهبي   8

فصل 6 

اردوكشي اسامه  
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يكي «در تبصره بر اين روايت مي گويد كه آن ابن عباس » دو مرد خانواده اتكا داشت، فضل ابن عباس و يكي ديگر.
209Fنبود،كند كسي جز علي  كه عايشه ياد مي» ديگر

و توضيح مي دهد كه عايشه آنقدر از علي نفرت داشت كه حتي  9
210Fخواست نامش را بر زبان بياورد. نمي

قضية اتهام زنا بر عايشه نشان داده بود گاه علي را بخاطر خصومتي كه در  عايشه هيچ 10
نقش و لحظات زندگي پيغمبر خانوادگي تا چه اندازه در آخرين روزها  هاي تنشها و  نبخشيد. بعدتر خواهيم ديد كه كشش

  . ندداشتتعيين كننده 

ساز داشت. از آن لحظه به بعد جز گزارش و روايات اين زن كه هم  اقامت محمد در خانة عايشه بدون شك نتايج سرنوشت
دن كن هاي زجرآور درد و جان كه عايشه يگانه شاهد عيني صحنه بدست نداريم. از آنجاچيزي توز بود  هوشمند و هم كينه

تقريباً ناممكن است درين مورد جز از ديد و زبان او روايت ديگري داشته باشيم. براي دم حاضر محمد هنوز  شوهرش بود
نيرو و توان آنرا داشت تا تصاميم سياسي اتخاذ كند. وي والياني مقرر كرد و سفرايي به پادشاهان گرد و نواح فرستاد تا آنان 

211Fرا به اسالم دعوت كنند.

11 

212Fي پيش از آنكه بميرد،چندروز

اش زيد ابن حارثه وظيفه سپرد تا فرماندهي يك  محمد به اسامه پسر بردة آزاد شده 12
213Fاردوكشي نظامي بسوي سوريه را به عهده گيرد.

هاي بلقاء و داروم در عمق قلمرو بيزانس هدف اين اردوكشي  سرزمين 13
214Fبودند.

نس دو دليل داشت: يكي اينكه به وي اطالع رسيده بود كه تصميم پيغمبر براي فرستادن اسامه بسوي قلمرو بيزا 14
سپاه بيزانس در مرزهاي سوريه در حال تجمع بودند و ديگر اينكه مي خواست انتقام مرگ زيد پدر اسامه را كه بدست 

215Fبيزانسي ها دو سال قبل در جنگ مؤته كشته شده بود بگيرد.

را بگيرد اما چرا به يكبارگي خواست انتقام كشته شدن زيد  15
216Fپس از جنگ مؤته راه انداخته شد اين هدف را نداشت؟كمي در حاليكه غزوة تبوك كه 

سربازاني كه براي  آور خندهشمار  16
) انگيزة انتقام گيري از قشون نيرومند بيزانس را مورد ياين اردوكشي بسيج گرديدند (ميان هفت صد تا سه هزار مرد جنگ

 هاي سياسي داخلي داشت، چنانكه بعدتر خواهيم ديد.  در واقع انگيزهمأموريت اسامه  217F17.دهد شك قرار مي

                                                           
(سمبوليك) نمادين رسانند پيغمبر را بلند گرفته بودند از نظر  هر يك نسب نامة خود را به يكي آنها ميعباسيان و علويان اينكه دو تني كه   9

 دهد. را ارائه مي نيرومنديتصوير 
 5/245؛ البداية ابن كثير 2/226؛ طبري 1/517؛ سنن ابن ماجه 232-2/231؛ طبقات 2/649ابن هشام   10
 2/247؛ طبري 607-2/605 هشامابن   11
گويد كه فرمان اردوكشي به رهبري اسامه بروز شنبه يعني دو روز پيش از مرگ پيغمبر صادر شد. (طبقات  . ابن سعد مي 1/189طبقات   12
2/190( 

هجري،  11): بروز دوشنبه، چهار روز پيش از پايان ماه صفر سال 191-189بقات ايكه ابن سعد از حوادث مي دهد چنين است (ط شماري گاه  13
محمد به مسلمانان امر كرد تا براي سفربري بسوي سرزمين روم آماده شوند. فرداي آن (سه شنبه) وي اسامه را به حيث فرماده قشون تعيين 

  پيغمبر اردوگاه برافراشت.كرد. بروز پنجشنبه اسامه مدينه را ترك و در جرف با اصحاب عمدة 
 الزيت كنوني) بود. بر اساس بيان واقدي، سرمنزل اصلي اين آخرين اردوكشي كه محمد دستور آنرا صادر كرد يبنا (خان  14
 2/190طبقات   15
 فصل اول ديده شود.  16
 153-8/152فتح الباري ابن حجر   17
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218Fتا به اردوي اسامه بپيوندند. دستور دادخود، بشمول ابوبكر و عمر،  برجستةپيغمبر به اصحاب 

اين تصميم پيغمبر براي  18
توانست و  پسرشان بوده ميداد كه همسن  و زير فرمان جواني هفده ساله قرار مي تابعاصحاب خوشايند نبود چون آنها را 

. آنها زير لب نجوا شد نميشمرده اي بيش نبود و بنابران از نظر اجتماعي كفو و همتاي آنها  گذشته از آن بردة آزاد شده
 ناًيقي 219F19»مقام ساخته است. مهاجرين عالي ورسر(پسرك) و فرزند يك بردة آزاد شده را رسول خدا اين غالم «كردند  مي

 دهيمردان گرم و سرد چش انشيگماشت كه سپاه يرا در رأس لشكر اي زمودهاكار نيه محمد نوجوان آور است ك يشگفت
بودند  اوردهيبرن  نبرد نام دانياز نظر رشادت در م چگاهيمحمد ه كيكه اصحاب نزد مينيب يم ميبنگر كين يوقت يبودند، ول

220Fافگنده بود. هير نام عمر سامشهور اُحد ب ةغزو گاماز جنگ در هن زيگر يها شك و گمان يو حت

بخاطر  نيهمچن غمبريپ 20
221Fدرمانده بودند. انيهودي ةبر قلع ورشيابوبكر و عمر هر دو در  بريداشت كه در هنگام جنگ خ

 نستياست ا ريآنچه چشمگ 21
 چگاهيكه ه دان »ينيمنافق«همان  ها نيكه ا مياوريب ادي. بكند يم ادي 222F22»نيمنافق«تقرر اسامه با نام  نياز مخالف يكه طبر

تبوك مخالفت كرده بودند و هنگام برگشت از آن غزوه قصد جان  ةد، با غزوبودن غمبريوابستگان پ يول شد يشان ذكر نم نام
و » صحابي«بينيم كه مرز ميان مفاهيم  كنيم اكثراً مي هاي احاديث را مرور مي در كل، وقتي مجموعه را نموده بودند. غمبريپ
 گردد.  ل و مخدوش ميخلتگاهگاهي م» منافق«

223Fبرآشفتوقتي زمزمة چنين اعتراضات به گوش پيغبر رسيد سخت 

هاي آن باعث اضطراب و  ايكه نشانه و باوجود بيماري 23
بخاطر بسته به دستمال ي ماند. روز شنبه بود كه با سر شد روي اين موضوع انعطاف ناپذير باقي ميهرچه فزاينده پريشاني 

اسامه شايستة فرماندهي است. وقتي پدرش زيد را در رأس لشكري «و بر مردم ندا داد: جد بر شد بر منبر مس سري شديد نيم
بدانيد كه پدر اسامه «سپس پيغمبر افزود: » شد. رفت گماشتم، در آن هنگام نيز سخناني چنين شنيده مي كه به مؤته مي

گويند كه در آن  224F24»آريد و با اسامه حركت كنيد. براي فرماندهي ساخته شده بود و پسرش نيز همچنين. پس اوامر مرا بجا
225Fزد روز لحن پيغمبر آنقدر قاطع بود كه گويي داد مي

226Fفرستاد. و بر هر آنكه با لشكر يكجا نمي شد لعنت مي 25

براي اينكه  26
ه زيد، پدر شان بنشاند، محمد به ياد داد ك يكبار و براي هميشه بر سر جاي كردند اعتراض ميبه سروري اسامه كساني را كه 

227Fداشت. ويپسرش همين جايگاه را در قلب  زيداين پسر، براي او عزيزترين موجود بود و پس از مرگ 

27  

                                                           
 برد. وي اسامه امر شده بودند نام نميواقدي از ابوبكر در جملة اصحابي كه به پيوستن به ارد  18
 2/190؛ طبقات 2/650؛ ابن هشام 3/1118 واقديالمغازي   19
عمر وقتي شكست مسلمانان را در جنگ احد مسلم ديد از ميدان نبرد دويده گريخت. در مورد گريز عمر از ميدان جنگ ديده شود تفسير   20

 .  7/327طبري 
سري شديد شده بود به ابوبكر و سپس به عمر وظيفه سپرد تا بجنگ بروند ولي آنها هر دو دست خالي  نيمدر روز جنگ خيبر محمد كه دچار   21

 )2/300برگشتند. (طبري 
 2/225طبري   22
 2/190طبقات   23
 2/51؛ تاريخ دمشق ابن عساكر 250-2/248طبقات  ؛2/650ابن هشام   24
 2/56دمشق ابن عساكر تاريخ   25
 1/21تاني الملل و النحل شهرس  26
 6/2444؛ صحيح بخاري 3/43؛ طبقات 8/325مسند ابن حنبل   27
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كه همدم و معتمد او بود. تا هنگام داشت كه پدر اسامه يعني زيد ابن حارثه را  ميهمان اندازه دوست به پيغمبر اسامه را 
ازدواج معروفي كه باعث منع تَبني يا فرزندخواندگي در اسالم شد) زيد فرزند ازدواج محمد با زينب كه زوجة پيشين زيد بود (

228Fخواندة پيغمبر بود.

ازدواج محمد با زوجة پيشين زيد مناسبات خاص ميان آن دو را برهم نزد چنانكه فرماندهي چندين  28
امور مدينه گماشت. عايشه  در مهالحكو نائببحيث خود غيابت  هنگاماو را دو بار پيغمبر اردوكشي به زيد سپرده شد و 

229Fكرد. مي ماند پيغمبر به يقين او را جانشين خود تعيين  گفت كه اگر زيد زنده مي مي

29  

احاديثي وجود دارند كه حاكي از اشارات مبهمي در مورد مناسبات ميان محمد و زيد هستند. يك روز كه زيد از مأموريتي 
مان گرديد كه با شنيدن آواز او در بيرون در از جاي خود در بستر برجست و برگشت محمد از ديدن دوبارة او آنقدر شاد

و با تن برهنه زيد را در آغوش گرفت و رويش را  استاش از تنش افتاده  ايكه فراموش كردجامه بسوي او دويد به گونه
230Fديد. مالً برهنه ميگويد كه اين نخستين باري بود كه پيغمبر را كا بوسيد. عايشه كه راوي اين روايت است مي

وقتي زيد در  30
پرده آشكار ساخت كه سعد ابن عباده در شگفت ماند و از او  جنگ مؤته كشته شد پيغمبر اندوه بنيادبرانداز خود را چنان بي

پس  231F31.»اين شور عاشق است براي معشوقش – هذا شوق الحبيب لحبيبه«پيغمبر جواب داد » آيا خيلي اندهگيني؟«پرسيد 
  داشت. براي زيد متوفي داشت بر پسر زيد ارزاني ميمحمد محبتي را كه از آنروز 

كه محمد از پدر ارث بود پيوند زيد با ام اَيمن دايه پرستار حبشي حاصل  ه بوددر مكه زاده شد 615اسامه كه در حدود سال 
232Fبرده بود.

انگاشت و  د او را پسر خود ميداشت، يكي زيد كه محم مي عزيزبدين ترتيب اسامه پسر دو تني بود كه محمد  32
(محبوب » الحب ابن الحب«اسامه ابن زيد  233F33»پس از مادرم تو مادرم هستي.« گفته بود ه اوديگري ام ايمن كه پيغمبر ب

234Fمحبوب) لقب گرفته بود. فرزند

هيچگاه پيغمبر را نديده شايد به استثناي دخترش فاطمه گفت كه  يك صحابي پيغمبر مي 34

                                                           
ال�ُ�ْم  َما«داند، آنچنان كه در قرآن توضيح شده:  تاريخنگار ديويد پاورز منع تبني در اسالم را برنهادة پيغمبر مي  28 ََ ْْ ر� َحٍد م�

َ
بَا أ
َ
ٌد � ّّ َ�َن ُ�َ

 � ََْم اِّّ � وََخا َّ ْْ رَُسوَل ا �َ�  َولَ��  »)33(سورة احزاب: است امبرانيو خاتم پ خدارسول  كنيو ل ست،ياز مردان شما ن كي چيپدر ه  محمد –ا 
(David S. Powers, Muhammad Is Not the Father of Any of Your Men. The Making of the Last 
Prophet, Philadelphie, University of Pennsylvania Press, 2009) 

 روي اين موضوع ديده شود همچنين
Édouard Conte, « Filiations prophétiques. Réflexions sur la personne de Muhammad », in Pierre 
Bonte et Édouard Conte, Émirs et Présidents : figures de la parenté et du politique dans le 
monde arabe, Paris, CNRS, 2001, p. 55-78.    

 2/113بالذري  انساب؛ 43/412مسند ابن حنبل   29
؛ تاريخ 2/114بالذري  انساب؛ 2/90. همچنين ديده شود طبقات 2/565و  3/1126كند: المغازي  واقدي در دو جا اين واقعه را روايت مي  30

 10/976؛ كنز متقي 19/366دمشق ابن عساكر 
 2/114بالذري  انساب؛ 3/47طبقات   31
به من هم بده «نوشيد. ام ايمن به او گفت  كند كه روزي پيغمبر در خانه در حضور ام ايمن چيزي مي عايشه روايت مي .6/367بداية ابن كثير   32

من بارها برايش نوشابه «ام ايمن جواب داد » كني چنين بر پيغمبر امر كني؟ چگونه جرئت مي«عايشه با تعجب به ام ايمن گفت ». بنوشم
  )  1/78و برايش نوشابه آورد. (سيره الحلبيه » گويي، ام ايمن راست مي«فت پيغمبر نيز گ» ام!  داده

طالب نيز  شود كه پيغمبر همين عبارت را به فاطمه بنت اسد مادر علي ابن ابي .  گفته مي1/154سيره الحلبيه ؛ 8/51دمشق ابن عساكر تاريخ   33
 )24/351گفته بود (المعجم الكبير طبراني 

  8/52دمشق ابن عساكر تاريخ ؛ 1/75؛ االستيعاب ابن عبدالبر 2/68بالذري  انساب  34
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هاي احاديث پر از رواياتي هستند  مجموعه 235F35.داد آنقدر محبت نشان دهد چنان كه به اسامه نشان ميبود كه به هيچكس 
زمين  هروزي اسامه ب 236F36.بودمگر دلير و خوش معاشرت  بودقيافه ن پايان پيغمبر به اين نوجواني كه خوش حاكي از مهر بي

237Fتف كرد. خورد و رويش خونين گشت، ابوالقاسم خود زخمش را مكيد و خونش را

عايشه كه راوي اين صحنه است اذعان  37
238Fشد. توانست چون دلبد مي دارد كه وي خود هرگز چنين نمي مي

پايان در شخصيت  يك حديث ديگر كه بيانگر تناقضات بي 38
و رفتار عايشه است روايت از آن دارد كه اين گل سر سبد زنان محمد روزي شتافت تا بجاي پيغمبر بيني اسامة كوچك را 

محمد خود بيني بردة آزادشدة  239F39»دارم. عايشه، او را دوست بدار چون من او را دوست مي«گفت  مياك كند. محمد به وي پ
240Fكرد. خود را با گوشة دامن خود پاك مي

محبت پيغمبر به پسرك چنان بود كه گاهگاهي دختر خود را بخاطر وي مورد  40
زند، طفلك را به  ت، پيغمبر چنان انگاشت كه فاطمه او را به سيلي ميشس داد. روزي فاطمه روي اسامه را مي عتاب قرار مي

241Fشدت بسوي خود كشيد و فاطمه را سخت توبيخ كرد چنانكه فاطمه با سراسيمگي دور شد و پوزش خواست.

41 

كه سرخيل بود من سراپاي او را با زيورات چنان مي آراستم  دختر مياگر اسامه «گفت  شدة عزيز خود مي محمد در مورد آزاد
اره اسامه را وهايش حسن و حسين دارند، هم در احاديثي كه روايت از تفريح و بازي پيغمبر با نواسه 242F42»شد. خوبان مدينه مي

. در چنين روايات اكثراً مي خوانيم كه پيغمبر، در حالي كه حسن و اسامه را روي يابيم ميمند  هاي پيغمبر بهره نيز از مهرباني
بدون شك چنين روايات  243F43»دارم. چون من اينان را دوست مي بداربار الها، اينان را دوست «د رك عا ميد، شتزانوي خود دا

محبت پدربزرگ كه محمد براي حسن و حسين داشت منحصر به آن  كه نشان دهندتالشيست از سوي راويان سني تا 
244Fپسران علي نبود.

44  

245Fصادر كرد. وم را كه مرتكب دزدي شده بودمعتبر بني مخز طايفةروزي پيغمبر حكم قطع دست زني از 

عواطف و  45
توانستند اسامه را واسطه  دانستند كه براي تغيير رأي محمد مي . قريشييان ميجوش مي زداحساسات در برابر اين حكم 

د دز دلِ محمد از وي خواست تا حكم خود در مورد زنِ شيرينِكرد. وقتي  سازند چون پيغمبر چيزي را از وي دريغ نمي
                                                           

 8/59، 8/56دمشق ابن عساكر تاريخ ؛ 2/250طبقات   35
 4/107سير ذهبي   36
 1/80؛ اُسد ابن اثير 8/68دمشق ابن عساكر تاريخ ؛ 7/509؛ روض سهيلي 4/62طبقات   37
 67-8/66عساكر  دمشق ابنتاريخ ؛ 2/117بالذري  انساب؛ 4/62طبقات   38
 8/66دمشق ابن عساكر تاريخ ؛ 5/677سنن ترمذي   39
 7/509روض سهيلي   40
 3/1126 المغازي واقدي  41
 7/509؛ روض سهيلي 8/67دمشق ابن عساكر تاريخ ؛ 2/117بالذري  انساب؛ 1/635؛ سنن ابن ماجه 4/62؛ طبقات 43/50مسند ابن حنبل   42
. اما نويسندگان  12/120؛ كنر متقي 3/32؛ المعجم الكبير طبراني 1/24فضائل الصحابه نسائي  ؛3/1369؛ صحيح بخاري 4/62طبقات   43

).  كم نيستند راوياني 5/656است (سنن ترمذي  كرده يش حسن و حسين ميها هديگري چون ترمذي مي گويند كه پيغمبر اين دعا را براي نواس
اند، يعني در يك جا دعا در حق حسن و اسامه است و   بر در دو مناسبت مختلف روايت كردهمانند ابن عساكر كه همان يك جمله را از زبان پيغم

). چنين آشفته نويسي نمايانگر نيات محدثين و دست آزاديست كه 8/47، 14/155در جاي ديگر در حق حسن و حسين (تاريخ دمشق ابن عساكر 
       .دادند نامة پيغمبر به خود مي در توضيح زيست

هر حال، نمي توان گفت كه روايات محبت پيغمبر به اسامه صرفاً يك ترفند سنييان بوده است. شيعييان نيز جايگاه ممتاز اسامه در قلب  به  44
 )1/424محمد را معترفند. (كتاب سليم 

 د.طايفة بني مخزوم به اين دليل بيشتر معتبر بود كه فاطمه بنت عمرو مادركالن پدري محمد از آن طايفه بو  45
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و به  و فرداي آنروز بر منبر فراز آمد») رنگ عوض كرد«(به گفتة محدثان  شد گينمخزومي را تغيير دهد ابوالقاسم خشم
دست زن مخزومي را قطع ». حتي اگر فاطمه دختر محمد چيزي را بدزدد دستش بايد قطع گردد«مسلمانان اعالم داشت 

اش خاطر نشان ساخت كه وقتي پاي حدود اهللا (مجازات  ه آزادشدهبرايش نتوانست كرد. پيغمبر بكاري كردند و اسامه 
246Fشرعي) در ميان باشد رأي او تغيير ناپذير است.

46  

به فرماندهي  اسامهاز انتصاب چرا اصحاب آنست كه  با در نظر داشت جايگاه خاصي كه اسامه در قلب محمد داشت، شگفت
 ندختخود را براي سفربري آماده ساياران پيغمبر كه داشتند ضائيتي به هر حال، با همه نار تعجب كردند؟مأموريت نظامي 

كردند امر پيغمبر را روياروي نقض كنند در پيوستن به اردوگاه كه در جرف در چند كيلومتري  جرئت نمي باوجوديكهولي 
247Fورزيدند. شمال غرب مدينه مستقر بود تعلل مي

ي از پا درآمده بود هي ، محمد كه از فرط خستگاصحابميلي  در برابر بي 47
248Fبه حدي كه باالخره از هوش رفت.» با اردوي اسامه بپيوندند!«كرد  تكرار مي

كنند كه پيغمبر به امر  مؤلفين شيعه ادعا مي 48
249Fو تحكم بسنده نكرد بلكه دو تن از انصار، قيس ابن سعد ابن عباده كه سياف (شمشير زن) پيغمبر بود

و حباب ابن منذر را  49
يي از اصحاب ديگر اسامه را كنار  ابوعبيده و عده ،حذيفه روايت مي كند كه ابوبكر، عمر 250F50.گماشتبردن آنها  براي بزور

، اما اسامه از امر پيغمبر »لحت آنست كه در مدينه بمانيمصم طبراي رفتن چه عجله است؟ درين شراي«كشيده به او گفتند 
251Fسرپيچي نكرد.

51  

بن اصهيب ر و ابو عبيده چون مجبور شدند از مدينه بروند و به اردوگاه اسامه بپيوندند بر اساس بيان اهل تشيع ابوبكر، عم
راه دريافت و بدست او به  ةعايشه فرستادة ياران پيغمبر را در ميان را جهت آوردن اخبار وضع محمد به مدينه فرستادند. سنان

نه برگردد. اصحاب در دل شب دزدكي از اردوگاه برامدند و پدر پيام فرستاد كه پيغمبر در حالت احتضار است و او بايد مخفيا
252Fبه مدينه برگشتند.

فرداي آنروز » است! نكبت بزرگي وارد مدينه شده«در همان لحظه پيغمبر با تكاني بيدار شد و فرياد زد  52
با اشارة دست به او امر است. پيغمبر  هوقتي جهت اداي نماز به مسجد رفت با تعجب ابوبكر را ديد كه به امامت نماز ايستاد

دستور به شما «با نارضائيتي ابوبكر و عمر را در خانه نزد خود فراخواند و به آنها گفت  محمدپس از نماز كرد تا كنار رود. 
» كنيد؟ پس اينجا چه مي«پيغمبر گفت » اهللا آري، يا رسول«ابوبكر جواب داد » بودم كه به اردوي اسامه بپيوندند؟ نداده

نخواستم از مدينه بروم چون پريشان حال تو «عمر گفت  253F53»ام تا بيعت خود به تو را تجديد كنم. آمده«اسخ داد ابوبكر پ
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 نين گفت؟ آيا اختالفي وجود داشت كه اين جمله در صدد رفع آن بود؟ابوبكر چرا چ  53
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او اين امر را سه بار تكرار كرد و » لشكر اسامه بپيونديد. هكنم تا فوراً ب به شما امر مي«پيغمبر با قاطعيت به آنها گفت » بودم.
254Fبه اردوگاه در جرف برگردند.شدند  سپس از هوش رفت. ابوبكر و عمر مجبور

54     

صبري را  عجيب به نظر آيد. در واقع، اهل تشيع اين بيبا اسامه به مأموريت يارانش  فرستادن ايصبري پيغمبر بر شايد بي
يث اش از مدينه بود تا او بتواند به راحتي علي را به ح دانند كه هدف آن دور ساختن اصحاب برگزيده يك مانور سياسي مي
255Fياران خود را در برابر امر انجام شده قرار دهد. رد وجانشين خود اعالم دا

د تا از هرگونه رك اسامه حساب مي رويوي  55
چون و چرا به ابوالقاسم داشت. وقتي  آشكار است كه آن جوان تابعيت و وفاداري بياعتراض آنها درين مورد پيشگيري كند. 

يكي اينكه  دارند:  مي تصديقاين تعبير اهل تشييع را تأييد شده  نيز منابع سني در هايك نكتهنيك بنگريم مي بينيم كه دو 
كه بعدتر با خالفت علي مخالفت كردند همه فراخوانده شدند تا با اسامه عزيمت كنند، و ديگر اينكه  هصحاب آن عده از

 .  به همراهي اسامه بسيج شوند تا آنان امر كرد به كه پيغمبر بودبرخالف ساير اصحاب، علي در جملة كساني ن

اصرار  عنصر درد و اندوه در ،روايت يي دارند: در هر دو شكلِ هاي عمده روايات سني و شيعه در مورد اين اردوكشي همخواني
 است. از سوي ديگر، ناتواني جسمي پيغمبر با برجسته ساخته شدهپيغمبر بر اينكه ياران خود را مجبور به رفتن از مدينه سازد 

). اين اولين باري بود كه شت(چيزي كه حوادث بعدي مهر تأييد بر آن گذا تضعيف اتوريتة سياسي و اخالقي وي توأم است
  .كردند سرپيچي مي رّاز اوامر اين مرد صاحب هيمنه و فَ وقيحانهچنين دو تني كه پسانتر جانشين پيغمبر شدند 

زوال سلطه و اقتدار او نبود. درحاليكه در بستر مريضي افتاده بود و نشانة اش يگانه  نافرماني اصحاب محمد در زمان بيماري
مي رسيد كه  اوخاست، خبرهاي ناگواري از برخي نقاط عربستان به  جز براي رفتن به مسجد جهت اداي نماز از آن بر نمي

ه بودند. اين بدون شك ثبوت اين پيروان و تهديد وحدت امت مسلمه نمود يدر آن جاها پيغمبران دروغيني آغاز به گرد آور
ورنه در برابر تهديد عيني و واقعي  اردوكشي اسامه بسوي شام از روي ناچاري بودمحمد مبني بر  دستوربرنهاد است كه 

فرستاد، ولي چنين نكرد. باآگاهي بر  تر بود كه محمد نيروي نظامي براي سركوب آنها مي هاي معاند منطقي ظهور جنبش
ها و عمليات بزرگ نظامي گردد.  خواست درگير برنامه عمرش به شمارش افتاده بود، بدون شك پيمبر نمياينكه روزهاي 

كه جز پس از دور ساختن ياران  كرد، به خصوص به مسئلة جانشيني تر فكر مي مدت هاي كوتاه االجل وي احتماالً به ضرب
    توانست به آن رسيدگي نمايد ... مدينه نمي زنزديكش ا
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