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 7فصل 

  دارند ديوارها درز بر مي
   

اند. وقتي بر واپسين روزهاي  ها ميان مدعيان جانشيني او بر سر مسئلة خالفت توأم رقابت روايات مرگ محمد اكثراً با ذكر
 يعني روياروييسراسر عربستان بحراني در مقياس اين روايات از كنار بينيم كه  ميبا شگفتي شويم  زندگي پيغمبر خيره مي

به رهبري كسانيست كه اين شورش بزرگ  .گذرند با خموشي ميتوان گفت انقالبي،  پيغمبر با يك شورش بزرگ، حتي مي
از بنياد ياران محمد كه جز به مسئلة جانشيني به چيز ديگري توجه نداشتند،  برخالف و شوند خوانده مي» پيغمبران دورغين«
سياسي مذهبي پيغمبران دروغين  خطرنمودند.  را رد مي اوحتي رسالت و نبوت كردند و  و اقتدار محمد مخالفت مي سلطهبا 
هاي خونيني برضد اين  اسالم تا آن حد جدي بود كه نخستين اقدام ابوبكر پس از رسيدن به خالفت راه اندازي جنگ ايبر

 همانندبر آنست كه منابع سنتي  باور ما . شوند هاي ارتداد) خوانده مي جنگ( ةالرد كه بنام حروب پيغمبران دروغين بود
256Fدهند. بهأ مي  نگاران معاصر به نقشي كه اين پيغمبران دروغين در فرجامين روزهاي كارنامة محمد بازي كردند كم تاريخ

1  

 يا» عام الوفود«ميالدي (كه بنام  631-630هجري /   9ابوالقاسم، سرورِ قدر قدرتي كه قريب يك صد قبيلة عرب در سال 
257Fشود) ها ياد مي گينديو نما ها تئيسال ه

به او دست بيعت دراز كردند حال بگونة چشمگيري از بيماري ناتوان و زمينگير  2
بر داشت در فرجام ايكه  با هوش و درايت سياسي ،ديدند ميبه او وي كه پيش از آن بچشم مطرود و رانده شده شده بود. 

خود بر اعراب را هر چه سلطة نكه آخود آورد. گويي براي نگين زير بال گسترد و بخش بزرگي از عربستان را عصرش  پهنة
دانست چگونه جالل و شكوه  داشت و مي خود تصويرفگني  برونتوجه خاصي به  محمدبهتر و بيشتر در اذهان بنشاند، 

هاي   آثار و نوشته اكثرساخت.  اي بود كه اطرافيان خود را شيفتة خود مي مرد پرجاذبه وي. بگذارد به نمايشقدرت خود را 
258Fهاي دراز داشت؛ ند: وي چشمان سياه شهال با مژها هداد تخصيص  پيغمبراحاديث فصلي را براي توصيف زيبايي و جمال 

3 
259Fابن سعد را بر آن داشت تا گردن درخشان او را به شمشيري سيمين تشبيه كند؛ رخسار گلگونش

وقتي گويد كه  واقدي مي 4
260Fچهارده نمايان شده است؛ شبه كردند ما مي اطرافيانش فكر  بست لبخند بر لبانش نقش مي

و پرپشتي دراز موهاي سياه  5
261Fرسيد داشت كه همواره به آن مي

وقتي روزهاي جمعه و  262F7؛زد شست و شانه مي عايشه خودش موهاي پيغمبر را مي - 6

                                                           
وقتي قيامت نزديك «داد.  كرد هشدار مي ياد مي» دجاالن«ز آنها به نام محمد اكثراً به پيروان خود در مورد ظهور پيغمبران دروغين كه وي ا  1

 )7/498(روض سهيلي » شود سي تن دجال شياد سر بر مي آورند و هريك دعوي پيغمبري مي نمايد.
وي مدينه سرازير ) ميان شست تا صد وفد (هيئت نمايندگي) براي بيعت به محمد و ايمان آوردن به اسالم بس631-630هجري (  9در سال   2

 ) 2/559شدند (ابن هشام 
 412-1/410طبقات   3
 1/410طبقات   4
 3/290؛ تاريخ دمشق ابن عساكر 3/1055المغازي واقدي   5
گويند كه موهاي پيغمبر تا به آرنج مي رسيد و برخي هم آنرا تا به بناگوش  . برخي منابع مي  3/290؛ تاريخ دمشق ابن عساكر 1/412طبقات   6
 )428-1/427اند (طبقات  ارش دادهگز
. گويند كه عايشه موي پيغمبر را به شكل چهار چوتي (رشتة گيسو)  4/160؛ تاريخ دمشق ابن عساكر 2/481؛ سنن ابو داود 41/144ابن حنبل   7

 ) 1/429بافت (طبقات  مي
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اشق عطريات و خوشبويي بود وي كه ع 263F8؛چرخاند ها را بسوي خود مي كرد همه چشم قباي سرخ به تن مي روزهاي عيد
اين مرد با اين همه دلبري آنقدر  264F9.)ندهاي مورد پسند او بود تراويد (مشك و عنبر خوشبويي يي از او مي هميشه رايحة پالوده

265Fداشت. وسواس نظافت و جمال خود را داشت كه همواره در سفر با خود شانه، آيينه، مسواك و سرمه (كحل) مي

10 
 آشنا بودند.  كمتر آراستگي و فرهيختگي چنينن با هاي باديه نشي دهاتي

يكي از  بن سدوساوزر ايرا بنياد گذاشت و آنرا بر بخش بزرگي از شبه جزيرة عربستان تحميل كرد.  محمد نظم نوين سياسي
266F.»قايم كنداعراب سلطه همه خواهد بر  اين شخص مي«آن زمان در مورد محمد اظهار داشت  رهبران اعرابِ

ة در دور 11
تالش كردند قبايل را در نوعي كنفدراسيون (اتحاد)  كه هاشم جد پيغمبر يكي از آنان بود)(پيش از اسالم سران قبايل عرب 

به شدند جز  نظرانة عشيروي و طايفوي راه انداخته مي هاي تنگ قبيلوي گردهم آرند الكن چنين ابتكارات كه صرفاً با انگيزه
هي اهنشااز نوع شيكپارچه يك سازمان سياسي  بههيچگاه داشت   سطحي و كم گستردهسلطة بيش و  كهمجتمعي از قبايل 

اعمال زور به تنهايي بسنده نبود بلكه به  انبراي چيره شدن بر گوهر و طبيعت ناپايدار و پراگندة باديه نشينمنتهي نشدند. 
كه همانا اسالم بود با اشراق و ن پيامي را و يك پيام بسيج كننده نياز بود. محمد چنين اهرم و چني» اهرم اخالقي«يك 

  يافت.  الهام در

هاي  عربستان را مكيده بود و او نخستين نشانه» سلطان پيغمبر«بيماري توان و نيروي  632در آغاز تابستان سال  ،اماو 
شدند تا از  ميو چم  خمبا خضوع يافت كه ياراني كه پيش از آن در برابرش  ديد و درمي سست شدن اقتدار مهيب خود را مي

267Fاو اذن و اجازه بخواهند ديگر فرمانبرداري و گوش شنواي پيشين را نداشتند.

ايكه  يقيناً بودند باديه نشينان تربيت نديده 12
268Fشدند تا حدي كه روزي رداي او را دزديدند هايي را مرتكب مي گاهگاهي در برابر پيغمبر گستاخي

هر باري كه با اما  13
چنانكه وقتي در راه پيمايي  ،شان نداشت كرد مشكلي در نشاندن آنها بر سر جاي سر و كار پيدا ميمسلمانان گردنكش 

داد و با  مورد عتاب قراركردند و پيش از رسيدن او از آب چاه نوشيدند وي آنها را سرپيچي بسوي تبوك سربازان از امر وي 
269Fهاي ناروا ياد كرد. انواع نام

كسي جز ند ردك و آناني كه نافرماني ميبود مي ناتوان شده اما اينبار محمد از نظر جس 14
 ند ...  بودن  نزديكترين يارانش

ي كه اُمتش را تشكيل بنايديد كه ديوارهاي  رفت با درد و اندوه مي روز تا روز بسوي خرابي مي اش پيغمبر كه وضع تندرستي
خود  پيرامونشمار قابل توجه پيروان را در ه و طُلَيحه چون مسيلم يداد در حال درز برداشتن بود. پيغمبران دروغين مي

                                                           
. پوشيدن جامة سرخ رنگ توسط مردان  3/298، 286-3/285؛ تاريخ دمشق ابن عساكر 5/2198؛ صحيح بخاري 451-1/450، 1/428طبقات   8

كرد  خوانيم كه محمد مردان را از پوشيدن لباس سرخ رنگ منع مي گردد، ولي همزمان با آن در عين كتاب مي به مثابة سنت پيغمبر ارائه مي
 )   5/116؛ سنن ترمذي 4/92(سنن ابو داود 

 399-1/398طبقات   9
 1/484طبقات   10
 7/474روض سهيلي   11
 1/729؛ تفسير ابن كثير 15/198ابن حنبل مسند   12
ه روزي پس از يك هجوم يغماگرانه توسط مسلمانان، باديه نشينان از پيغمبر خواستند تا بدون درنگ سهم آنها از غنيمت را برايشان بدهد و ب  13

رداي پيغمبر را به » حركات مستهجن«ري، آنها با فريادها و به گزارش طب» تواني ازينجا بروي! نمي يي تا غنايم را تقسيم نكرده«پيغمبر گفتند 
 )3/769؛ اُسد ابن االثير 2/175(طبري » رداي مرا برگردانيد!«زد  ايكه پيغمبر فرياد مي عنف گرفتند به گونه

14  الم3/1012؛ المغازي واقدي 144-1/143 امام مالك طأو 
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ها را برانگيخته  طلبي و بلندپروازي برخي گردآورده بودند. در واقع، كاميابي محمد در اعالم پيغمبري و اشاعة دين جديد جاه
 واقع شده بود. كاراايرا بكار برند كه براي محمد چنان »نسخه«بود تا همان 

شد و مدتي پيش از آخرين بيماري پيغمبر سر باال كرده بود ديگر  (دروغگو) خوانده مي» كذّاب«كه  سر بلند كردن مسيلمه
گويان  و كم كم شنوندگان و لبيك كردند يك پديدة تك و منفرد نبود. ديگران در سرتاسر عربستان سمارق وار سر باال مي

هاي اسود، طليحه و زني مدعي پيغمبري به نام  گر به نامكشاندند. احاديث ذكر سه تن دي روز افزوني را به دنبال خود مي
270Fاند. را ثبت كرده حسجا

باعث  به حدي كه ،موفقيت دعوت اين پيغمبران دروغين محمد را دچار نگراني شديد ساخت 15
271Fگفت. بازميعطية تعبير خواب داشت احتماالً به ابوبكر كه  كهشد  هايي برايش مي كابوس

ن بود ها چنا يكي از آن كابوس 16
فشارند. محمد بر آنها  ديد كه دو دستبند طاليي بدست دارد كه بندهاي دستانش را سخت تنگ مي كه محمد خود را مي

اين دو دستبند دو پيغمبر «كنند. محمد درين باره اظهار داشت  پرواز مي و دونش مياز دستانش باز  دستبندهادمد و  مي
272F(منظور مسيلمه و اسود بودند).» اين ديگر كه از يمن است از يمامه است وكه ك ي دروغين بودند، آن

17 

273Fمسيلمه ابن حبيب رئيس قبيلة بني حنيفه نخستين پيغمبر دروغيني بود كه در واليت يمامه ظهور كرد.

بر اساس گفتة  18
محمد  موطن خود برگشت تصميم گرفت تا همان كند كه طبري، وي به مدينه آمد و به سخنان محمد گوش داد و وقتي به

 تري از اسالم را پيش»سبك«شكل اعراب پسنديده آيد  ربدينش براي اينكه كرده بود، بنابران خود را پيغمبر اعالم كرد و 
هاي خود را در  اعراب بسياري به آيين او گرويدند. مسيلمه گفته. مكلفيت نماز نبود و شراب و زنا جواز داشت كه در آن كشيد

كه شيفتة فصاحت و بالغت را اعراب  چنين بيانات كهرسيد بيان مي داشت  از آسمان به او مينثر مسجع كه به ادعاي او 
وحي  پيام و رسالت من براي نيمة جهان است و از محمد براي نيمة ديگر.«گفت  . وي به پيروان خود ميآمد خوش ميبودند 

         »آرد و بر من ميكائيل. را بر محمد جبرئيل مي

بدست آورده بود در حوالي پايان آن و قدرتي كه از دعوت خود  رونقخواند با  (بخشاينده) مي 274F19»رحمان«را مسيلمه كه خود 
275Fسال دهم هجري

از جانب مسيلمة رحمان از يمامه به محمد فرزند : «آمده بوددر آن چنين  كهاي به محمد نوشت  نامه 20
ساخته اند.  كيمرا با تو شر ،يامبريگمان در امر پ يب .هميشه باد. از نام پروردگار نصرت عبداهللا فرستادة خدا براي قريشييان

زمين را منصفانه قسمت كردن  شما فرزندان عبدالمطلب يست. ولتو از آنِ ديگر ميو ن نم از آنِ نياز زم يمين
نها آ ر داشتند؟شد كه در آن باره چه نظ جويامردانِ پيك از  پيغمبر نامة مسيلمه آگاه شدن از متنپس از  276F21»خواهيد. مين

» ما آنچه مسيلمه گويد همان گوييم. ترا شايد بر نيم گسترة زمين حكم پيغمبري راندن و نيم دگر او را شايد.«پاسخ دادند 
 يمه، شما را سزا مرگ نيسترا  رانيبود كه فرستادگان و سف چناناگر نه «محمد ازين پاسخ برافروخته گرديد و گفت 

اهللا به مسيلمة كذاب: بنام خداوند بخشايندة مهربان،  از جانب محمد رسول«ه مسيلمه بنويسند سپس دستور داد تا ب». كشتم

                                                           
 2/51؛ تاريخ دمشق ابن عساكر 2/599ابن هشام   15
 1/42تاريخ الخلفأ سيوطي   16
 8/543؛ كنز متقي 2/47؛ تاريخ دمشق ابن عساكر 2/225؛ طبري 4/204؛ مسند ابن حنبل 2/599ابن هشام   17
 ايست كه امروز در شرق فالت نجد در عربستان سعودي واقع است. يمامه منطقة باستاني  18
 .است اهللا نام نُه و نود از يكي مسلمانان براي »رحمان«  19
  601-2/600ابن هشام   20
21   
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با ازدواج پيروان مسيلمه شمار  277F22»است.ر زكارانيپره كيسرانجام نو ي راست و هر آنكه را خواهد آن را دهد، خدا مر نيزم
 278F23.بسي بيشتر شده او هم دعوي پيغمبري داشت قدرتمند و بانفوذي از قبيلة بني تميم كبا سجاح بنت حارث زن  او

279Fمحمد پيغمبران دروغين ديگري را هم انگيزه داد. طبري، حج پدرودبه حوالة 

اسود يمني و طليحه ابن خويلد از قبيلة بني  24
 افتد يرزا در بيشه ي كه. جنبش ارتدادي در سرتاسر عربستان همچون آتشنديدآغاز به كشاندن پيروان به دنبال خود نيزاسد 

قبيله ثروتمند و صاحب فصاحت و بالغت  )سيدرئيس (از قبيلة معتبر يمني مذحج  يافت. اسود ابن كعب عنسي ميگسترش 
280Fو آنها را معجزة خود مي خواند. رساند به ظهور ميبود كه نيرنگ و شعبده 

وي نيز مانند مسيلمه در ميان قبيلة خود و در  25
281Fمنطقة نجران

قرار داد. استقبال از خود شد مقر  ياد مي» شهر پادشاهان«يافت و صنعا را كه بنام  هايي دست به مؤفقيت 26
282Fدر يمن شوريدند و او را از شهر بيرون راندند. محمدگماشتة نماينده و وي در صنعا چنان بود كه مردم بر دعوت 

بدين  27
اعتراض وري زكات در آن مناطق گماشته بود با خلع مؤظفيني كه محمد بخاطر جمع آاعرابي كه به اسود ايمان آوردند گونه 

283Fاز دست رفته بود.بكلي كه اندك زماني پيش از مرگ محمد ادارة يمن چنان ،و بغاوت خود را تبارز دادند

28  

يكه داشت از بستر بيماري به شهزادگان حميري و اعراب مناطق همجوار نامه نوشت و به آنان ا اقتدار فرماندهيبا پيغمبر 
ديري نگذشت كه اسود به ضرب كارد در  »بر اسود كه پيغمبري دروغين است حمله كنيد و او را بكشيد.«كرد: چنين حكم 

اش بهبود يافت و از خانه برون شد  آنقدر محمد را آسوده خاطر ساخت كه وضع صحيكاخ خودش كشته شد. اين خبر داخل 
اي  اسود كشته شد. فيروز ديلمي، مردي مبارك از خانوادهب ديش«تا اطالع آنرا به گوش مسلمانان برساند. وي اعالم داشت 

محمد با سرِ بسته به سبب دردسر شديد خدا را حمد گفت و » كشت. پاداش خوشبختي جاويدان او را سزاست.مبارك، او را 
وز قيامت برقرار دين مرا تا رلمه و طليحه، نيز به همين گونه نابود خواهند شد و خداوند يآن دو تن ديگر، مس«ادامه داد 

    284F29»خواهد داشت.

اسالم  مسيلمهطليحه از قبيلة بني اسد بود. وي مانند  ه بودسومين پيغمبر دروغيني كه براي محمد بار خاطر گرديد
عرضه كرد. با همان كاميابي نخستيني » بازار دين«كه در آن بر مؤمنين مكلفيت نماز و روزه وجود نداشت به گيري را  آسان

نيز لشكر نيرومندي گردآورد و قصد حمله بر محمد در مدينه را كرد. به گفتة  طليحهپيغمبران دروغين داشتند، كه ساير 

                                                           
 7/499؛ روض سهيلي 204-2/200 طبري  22
. مسيلمه در پايان جنگ خونين يمامه كه به امر ابوبكر جانشين تازه به خالفت رسيدة پيغمبر راه افتاد به دست خالد بن وليد  2/270 طبري  23

ه) را تشكيل مي داد شمار زيادي از ياران پيغمبر كشته شدند. سجاح هاي ارتداد (حروب الرد كشته شد. در نبرد يمامه كه بخشي از سلسلة جنگ
 )   2/278كه مدعي پيغمبري بود سر انجام در دورة خالفت ابوبكر به اسالم گرويد. (طبري 

 2/204طبري   24
 3/15تاريخ ذهبي   25
 دارد. ايست كه امروز در نهايت جنوب غربي عربستان سعودي در مرز با يمن قرار اين منطقه  26
 2/225طبري   27
 3/15تاريخ ذهبي   28
. قابل تذكار است كه بر اساس همين منبع (ابن كثير) همين اسود پيغمبر دروغين در هنگام حيات  6/337، بداية ابن كثير 2/225طبري   29

ي احاديث كم ها هي ازين دست در مجموعهاي گويي ) تناقضات و آشفته6/337محمد نه بلكه در آغاز خالفت ابوبكر به قتل رسيد (بداية ابن كثير 
  نيستند.
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285Fاي در باديه كه بنام سميرا يا سميرا طبري، اسود اردوگاه خود را در ناحيه

شد افراشت و فراخواني چنين به پيغمبر  ياد مي 30
بيا معاهده كنيم كه نصف عربستان ترا باشد و نصف ديگر مرا، و اگر  گي كنيماگر خواهي كه در صلح و صفا زند«فرستاد: 

هبل (يا حبال) نام داشت و نامة تهديد آميز را آورده بود و محمد پيك طليحه را كه » نپذيري جنگست ميان من و تو.
طليحه به فاصلة اندكي  286F31»م دارد!دور شو! خدايت بكشد و از شهادت محرو«برادرزادة طليحه بود از خود راند و بانگ برآورد 

قابل ذكر  بود تا بر مدينه حمله كند؟ محمددانست. آيا مترصد مرگ  از مدينه قرارگاه داشت و شايد از بيماري پيغمبر مي
287Fد.هد مي پيوندعربستان را فراگرفته بود سر تا سر كه  يهاي است كه طبري آشكارا مريضي پيغمبر را با شورش

محمد پيش  32
 دار حل آن گرديد.  اين مشكل را حل كند از جهان رفت و ابوبكر پس از آنكه به خالفت رسيد عهده از آنكه

كننده انگاشت.  نييتع يعامل توان يرا م نيدروغ غمبرانيپ ةمحمد مسئل يزندگ يها ماه نيآخر يخيتار طيدر متن شرا
حركت ند. گذشته از آن، بود كيژيتمند و ستراتساحات ثرو ندردك از آن ها سر باال  نيدروغ غمبرانيپ نيكه ا يمناطق

 نهيدر مد ياستقالل از قدرت مركز كسب نكه هدف شا» خواهانه ييجدا«صرفاً  يها جنبش پيغمبران تازه سر باال كرده
 ديداشت و تهد ياسيو س ينيد ةجنب شتريشورش آنها ب ،گاه زده بودوارد نهيمد يكيكه در نزد حهيطل مانند ،بلكهنبودند باشد 

را  يشورش يها جنبش نيبدون شك  ا ها يزانسيمحمد در برابر ب ينظام يها . شكستبودآن متوجه قلب قدرت محمد 
را  ديجد نينبود بلكه تنها حجاز د ريگ و همه يوجه همگان چياسالم در عربستان به ه پذيرش. در واقع، ه بوددز زيمهم

به  گروه گروه«كه  ياسالم بود. اعراب يو نظام ياسيبه قدرت س اديانق شد يم دهيد گريد يآنچه در همه جاها و بود رفتهيپذ
ا( »شدند ياهللا داخل م نيد ًَ فَْوا

َ
� أ َّ ْ� ا وَن ا� د�ي

يَْت اّّاَس يَْدُخلُ
َ
 اتيمال اي هيجز نكهيا يبراو  انهيجو ) بخاطر دالئل منفعتَوَر�

 ييو دو رو ياكاريرمختلف از  ي، چنانكه قرآن در جاهاكردند ن ميچني نپردازند شد يرا كه از نامسلمانان گرفته ماي يمذهب
سورة  11آية يكي از چنين آيات  .دارد ياشارات غمبريپ به نيهتواستخفاف و  يها و به صحنه زند يسخن م نانينش هيباد

ًّ  رَذا: «است جمعه � ََ قَا� ُ�و َُ َْها َوتَ
َُ � ّضوا ِ َُ ْو رَْهًوا ا�ْ

َ
َاَرةً أ �ِ ْوا 

َ
�َ� َرأ اَْ� ُّ ُ َخْ�ُ ار َّ �َجاَرة� َوا  ُ َْ ا َْ ارّلْهو� َوم� � َخْ�ٌ م� َّ مَْد ا ا  ُقْل َما ع�

 كنند، يبر منبر رها م ستادهيبدان شتابند و تو را ا ننديب يا چهيلهو و باز اي يچون تجارت مانيمردم سست ا نيااي پيامبر)، («
نماز جمعه  يادا نيح يروز. »است دهندگان يروز نيو تجارت است، و اهللا بهتر يرمبگو: آنچه در نزد اهللا است بهتر از سرگ

كوبيدن را با چند تن معدود تنها گذاشتند چون از  غمبريمسجد را ترك كردند و پ يطبل يصدابا شنيدن همه نمازگزاران 
تا با نرخ خوب از  شتافتندبود و آنها  دهيز روغن رسا ياز شام با بار بزرگ 288F33)يالكلب حاةد( فهيابن خل هيدانستند كه دح طبل

289Fبخرند. مال يو

 عتيبه شخص محمد ب نكهيبودند بنام ا گرويدهبه اسالم كه  ياز كسان ياديپس از مرگ محمد، شمار ز  34
خود را مسلمان  كهيدر حال . آنهاپنداشتند يگذاشته بود آزاد م شان  ةكه اسالم بر عهد يمال يها تيكرده بودند خود را از مكلف

ر حكم وو قاطع بود: با صد عيسر ديجد ةفي. عكس العمل ابوبكر خلدنديورز اأب نهيزكات به مد يةلاخواندند از فرستادن م يم

                                                           
 14/552؛ كنز متقي 3/256؛ مجمع البلدان ياقوت 2/180؛ الكامل ابن كثير 2/225طبري   30
 2/225طبري   31
ه وضاحت ) ابن كثير ب25/151اي داشت (تاريخ دمشق ابن عساكر  طليحه حتي پيش از بيماري پيغمبر چنين برنامه دارد ابن عساكر تأييد مي  32

 ) 6/342دارد كه در فرداي مرگ پيغمبر مدينه زير تهديد محاصره و حمله قرار داشت (البداية ابن كثير  اظهار مي
شد كه  يمورد كاوش و پژوهش قرار نگرفته است. گفته م يكاف اندازةدر صدر اسالم داشت كه به  يگاهيشخص جا نيقابل ذكراست كه ا  33

 ظاهر شده بود. داشت ظاهر پسنديدهو بود  مايخوش سبس  يكه مرد يبلك ةيدح ئتير هد غمبريچند بار بر پ ليجبرئ
 8/165 يوطي؛ الدر المنثور س8/124 يبغاو ري؛ تفس18/110 يقرطب ري؛ تفس23/386 يطبر ريتفس  34
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 ةكه دور» ارتداد يجنگها« نيحمام خون ا ينيد ةاشخاص اعالم كرد. صبغ نيرا بر ضد چن يامان ينگ بج يارتداد بر آنها و
 تأمينآنقدر كه ها  جنگ: هدف بپوشاندآنرا را  ياقتصاد يها زهيانگ دينبا ديبا آن آغاز گرد غمبريپ نيجانش نيخالفت نخست

 .اسالم نبود نيبه د نيبود برگرداندن مرتد فهيخل ةبه خزان اتيمال

بجا  وداز خ غمبريپ، آنچه در هنگام مرگ« نوشت كه ددار مي دييرا تأ يتونس نگار خيتار طيهشام جع گفتةعوامل  نيا ةهم
290F.»بودند بهم جوش خورده بود كه هر دوهمه عربستان  ةدولت در پهن كيو  ساخته و پرداخته نيد كي شتاگذ

 يبرخ  35
ود با ب اتيح ي كه در قيدانمز يحتمحمد  نكهنشدند، چنا غمبريمنتظر مرگ پ يحتاز اسالم  نروگرداند ياعراب برا

 يو ناتوان يماريب شديدتر شدنو سياسي شدن وضع  تر مي. با وخديروبرو گرد انگريو عص يشورش آورب اضطرا يها جنبش
كنترل  ريز يبرا ديبادرچنين حالت وجود ندارد كه  يشك .و خطر مقابله كند يبا آنهمه آشفتگ توانست ينم گريد وي ،غمبريپ

را كه تازه  ابوبكربه  رفتة عمتوان گ نه چگونه ميباشد وراو خطور نموده  كانيو نزد ارانيكودتا در ذهن  ةشياند آوردن اوضاع
به او سپاس خود را بخاطر پر ساختن سريع خالي قدرت پس از مرگ محمد  آنگاه كهتعبير كرد به خالفت نصب شده بود 

       291F36»شديم! همة ما نابود ميسرم فدايت، گر تو نبودي «داشت و گفت ابراز 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
35 Hichem Djaït, La Grande Discorde. Religion et politique dans l’Islam des origines, Paris, Gallimard, 2008, p. 55. 
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