
 

  مسجد قائم  هجرى قمرى 7931موعظه روز هفدهم رمضان المبارک   

                                           

 قضایاى جنگ بدر                                                 

 

جیم یطاِن الرَّ   أُعوُذ باهَلل ِمَن الشَّ

  بسم اهَلل الرمحن الرحیم

 و الُمرَسلنی باِرى
ِ
 اخلاَلِئِق أمَجِعنَی باِعِث األنبیاء

ِ
  ء

 والُمرَسلنی
ِ
ِمنی أفَضِل األنبِیاء  الُمکرَّ

ِ
َفَراء   الّصلوة والّسالُم َعىل أرَشِف السُّ

اِهِرین د و عىل َءالِِه الطَّیبنَی الطَّ   َحبیِب إِلِه الَعاَلِمنَی أىب الَقاِسم ُُمَمَّ

  َداِئِهم أمَجِعنی ِمَن اآلن إىل ِقیاِم یوِم الّدینوَلعنَة اهَلِل َعىل أع

 

 قال اهلُل احلَکیُم ىف کتابِِه الکریم:



َا َلَکبرَِية   اَلِة َوإَِّنَّ ْْبِ َوالصَّ  1إاِلَّ َعََل اْْلَاِشِعيَ  َواْسَتِعینُوْا بِالصَّ

 صلواىت ختم کنید!

حوائج خود استعانت براى »فرماید:  خداى تبارک و تعاىل در این آیه مبارکه مى

بجوئید به نامز و روزه، و این استعانت به نامز و روزه بسیار کار مهّمى است و کار بزرگى 

است مگر براى افرادى که نسبت به ساحت مقّدس خدا خشوع دارند و دلشان شکسته و 

 «خواهند که از ناحیه ساحت مقّدس او رفع نیاز آَّنا بشود. در متام امور مى

 رسد کالت از اسباب به مسبب االسباب میانسان در مش

خواهد  اى برخورد کند مى انسان طبیعتش اینطور است که در این دنیا به هر مشکله

که کارى بکند که آن مشکل براى او آسان بشود، براى رفع آن اشکال دنبال سبب و عّلتى 

ند، دنبال سبب ک بیند که او رفع اشکال نمى رسد مى گردد ؛ به آن عّلت و سبب که مى مى

بیند که  کند؛ باز دنبال سبب دیگر، مى رود آَّنم رفع اشکال نمى گردد؛ دنبال او مى دیگر مى

رفع اشکال نکرد بلکه بسیارى از این اسباب گره به روى گره اضافه کرد و بر اشکال 

تیجه ن یابد که دنبال هر یک از این اسباب برود ىب بالوجدان مى  افزود؛ تا رسحّدى که انسان



جوید  دهد و از آن مسّبُب األسباب استمداد و استعانت مى است. آنوقت دل به خدا مى

 براى رفع این مشکل.

 توجه فقط باید به مسبب االسباب باشد

بست برخورد کند به این رمز آشنا بشود و از  چه خوب است انسان قبل از اینکه به بن

 که در این عا م به عنوان سبب در رس اّول حوائج خود را از خدا طلب کند، و موجوداىت

اند به آَّنا به نظر استقالل ننگرد، بلکه آَّنا را واسطه در فیض، از عا م ربوىب  راه قرار گرفته

 است.« توحید»ببیند؛ این معنى 

 فرماید: در این آیه مبارکه خدا مى

اَلِة  ( ْْبِ َوالصَّ در روایات تفسري به روزه شده و در عي حال « صْب» ﴾َواْسَتِعینُوْا بِالصَّ

تواند آن معنى عاّم خود را هم دارا باشد؛ یعنى استقامت، پافشارى، شکیبایى.  مى

اَلةِ ﴿َ به نامز استعانت بجوئید و این خیَل کار مهّمى است که افراد با اینکه اسباب  )الصَّ

کنند، اینها مهیشه منقطع  درک مى اى را براى برآورده شدن منویات و حاجات خود خمتلفه

به سوى خدا باشند و استمداد از او کنند؛ این کار، کار مهّمى است، وىل براى نامزگزاران 



اند که متام این عا م وجود از خدا  و خاشعي کار مهّمى نیست؛ زیرا آَّنا مطلب را درک کرده

  شود و ماسوى ه مىشود و نعمت وجود، از ساحت مقّدس او بر عا م افاض مستفیض مى

اى جز اراده پروردگار  اهلل، هر موجودى از موجودات از خود اختیارى، استقالىل، اراده

ندارند؛ این حقیقت توحید است. بنابراین چرا خود را خسته کنند و برياهه بروند و با دیده 

ا باطل، به سوى موجودات عاجِز این جهان بنگرند و از آَّنا تقاضاى حاجت کنند؟! آَّن

کنند؛  دانند که کار از دست مسّبُب األسباب ساخته است و لذا یکرسه به او رجوع مى مى

َا َلَکبرَِية  (  ) إاِلَّ َعََل اْْلَاِشِعيَ  َوإَِّنَّ

ذیَن َتْدُعونَ  ( ُلُقوا ِمنْ  إِنَّ الَّ باُب َیْسُلْبُهُم  إِنْ  ُذبابًا َو َلِو اْجَتَمُعوا َلُه وَ  ُدوِن اهَّللِ َلْن ََيْ الذُّ

 2﴾ َشْیئًا ال َیْسَتنِْقُذوُه ِمنُْه َضُعَف الطَّالُِب َو اْلَمْطُلوُب 

هر موجودى را انسان به جز خدا اگر حمّل اّتکاء و اعتامد قرار بدهد و از او »

درخواست کند که حوائج او را برآورده کند، نمیتواند؛ آن مرادهاى انسان نمیتوانند یک 

یک مگس از آَّنا یک غذایى بردارد و برباید و بْبد، نمیتوانند دنبال مگس بیافرینند! و اگر 

آن مگس بیفتند و آن غذا را از او بگريند! پس بنابراین متام طالبان )یعنى افرادى که به غري 



خدا متمّسکند( و متام مطلوبان )یعنى اشخاىص که این طالبان از آَّنا تقاضاى رفع حوائج 

 «کى هستند( مهه ضعیفند و فقري!خود میکنند و به آَّنا متّ 

و موجود فقري و ضعیف که نمیتواند انسان را غنى کند، موجود عاجز که نمیتواند 

 انسان را توانگر کند.

َا النَّاُس (  3﴾اْلُفَقَراء إىَِل اهَّللِ َواهَّلُل ُهَو اْلَغنِيُّ احْلَِمیدُ  َأنُتمُ  َیا َأُّيُّ

نیازمندانید به سوى پروردگار و متام رشارش وجود شام اى مردم بدانید! که متام شام »

« با ضعف و عجز و ناتواىن مخري و رسشته شده است و خداست که غنى است و بس!

 بنابراین در متام مشکالت به او متوّجه شوید و از او استمداد کنید.

 یکی از دستورات در وقت گرفتارى، نامز آیات است

یکى از دستوراىت که در رشیعت مقّدس اسالم هست، نامز حاجت است نامز حاجت 

نامزى است که انسان در هنگام گرفتارى و ابتالءمیخواند و نامز را براى خدا میخواند، به 

قصد تقّرب نامز را بجا میآورد، وىل داعى و انگیزه او براى این نامز حاجتى بوده که او را 

 دعوت کرده.



شود، نامز بخوانید و  ت بسیار زیادى داریم وقتى مشکَل به شام روى آور مىدر روایا

شود. اگر به آن روزههایى را هم ضمیمه کنید چه  از خدا بخواهید، مشکل برطرف مى

شود دو رکعت نامز بخوانید و در سجده آخر  هبرت؛ یکروز روزه بگريید بعد شب که مى

حاجت را برآورد؛ یا سه روز روزه بگريید: روز  خدا را قسم بدهید و از او تقاضاکنید که

چهارشنبه و پنجشنبه و مجعه، در روز مجعه با حال روزه چند رکعت نامز بخوانید و از خدا 

 تقاضا کنید، حاجت شام را میدهد.

 4حمّمد بن یعقوب کلینى روایت میکند از إسامعیل بن أرَقط« کاىف»در کتاب رشیف 

 گوید: اسامعیل مى

شدم، مرشف به موت، در شب ماه رمضان بود، َنفس من از بدن من  من مریض»

بريون آمد، جان من از بدن من بريون آمد؛ متام اقوام و عشريه حارض شدند براى جتهیز و 

 تکفي و محل جنازه.

حرضت امام جعفر صادق علیهالّسالم که دائى من بودند آمدند؛ مادر من خیَل بیتاىب 

 میکرد و گریه میکرد.



 ت فرمودند: چرا بیتاىب میکنى؟حرض

گفت: اى برادر مگر نمیبینى جوانم را که داراى مهه گونه حماسن اخالق و رفتار بود 

 از دست دادم!

حرضت فرمودند: فورًا غسل کن، برو در باالى پشت بام، در جایى که بي تو و 

او را به من هبه که از هیچ   اى خدایى»آسامن حاجبى نباشد، دو رکعت نامز بخوان و بگو: 

 «کردى و بخشیدى، اآلن از تو ساخته است که این جوان را به من برگرداىن!

مادر من غسل میکند و مريود در باالى پشت بام، با مهي کیفیت با آن حال اضطرار 

 آید پائي. ها مى خواند و بعد از پّله و التجائى که داشته دو رکعت نامز مى

ودم، مثل یک مرغى که بر فراز آسامن باشد کم کم میآید میگوید: من در عا م دیگر ب

روى زمي و کم کم میخواهد در نقطه معینى بنشیند هى دور میزند و میخواهد بنشیند، 

مهینطور من آمدم و آمدم و در قالبم جاى گرفتم و برخاستم و نشستم و حا م خوب شد! 

ماه مبارک رمضان بود براى  هیچ اثرى از مرض در خود نیافتم! و آن شب اهل خانه چون

خود هریسه درست کرده بودند براى سحرى خود؛ )یعنى حلیم( آن هریسه را هم براى من 



 5«آوردند و من هریسه خوردم و آن روز را روزه گرفتم.

روایت میکند از مجیل، )مجیل بن ُدّراج از اصحاب حرضت « کاىف»باز در کتاب 

 است( میفرماید:

علیه الّسالم بودم، یک زىن با حال نگراىن و اضطراب در خدمت حرضت صادق »

ام را پهلوى خودم خواباندم، این کودک برگشته، به رو روى فراش افتاده  آمد و گفت: بچّه

 ، دیدم که مرده! حاال چه کنم؟َوَجدُتُه َمیًتاو خفه شده، 

و حرضت فرمودند: شاید نمرده باشد فورًا برو منزل، رساغ بچه نرو، غسل کن، د

اى خدایى که از هیچ او را به من هبه کردى و بخشیدى میتواىن »رکعت نامز بخوان و بگو: 

و این مطلب را هم خمفى بدار، با کىس « باز او را به من برگرداىن؛ او را به من هبه کن!

 بازگو نکن.

آید منزل، غسل میکند، در اطاق دیگر دو رکعت نامز میخواند. میگوید: رفتم  زن مى

 6«دیدم بچّه دارد گریه میکند! فإذًا َوَجدُتُه یبکى!ه را تکان دادم و بچّ

 7نظري اینها خیَل زیاد است.



 8جنگ بدر

؛ جنگ خیَل 9امروز روز هفدهم ماه مبارک رمضان است و جنگ بدر اّتفاق افتاد

سختى بود! پیغمْب استعانت جستند به نامز حاجت. در متام دوران جنگ پیغمْب مشغول 

نامز و دعا بودند؛ و در متام جنگهاى اسالم یگانه جنگى که از اّول تا به آخر خواندن 

 10پیغمْب به دعا مشغول بودند مهي جنگ است.

جنگ بدر در هفدهم رمضان اّتفاق افتاد. کّفار قریش حرکت کردند براى از بي 

که براى  بردن پیغمْب و مسلامَّنا؛ صنادید قریش )یعنى بزرگان و رؤسا( که نام آَّنا را

هاى جگر خود را بريون انداخته و آَّنا به سمت  مکه پاره»پیغمْب بردند، پیغمْب فرمود: 

 11«اند. جنگ با شام آمده

 لشگر و قواى طرفنی

تعداد لشکریان آَّنا َّنصد و پنجاه نفر است؛ در میان آَّنا هفتصد شرت است و صد 

است )ولید بن ُعتبه(، ُعتبه و ، ابوجهل است، ولید 13؛ ابوسفیان در میان آَّنا است12اسب

امیة بن خلف است و  ،سفیان است، حکیم بن حزام است شیبه هستند، و حنظلة بن أىب



بسیارى: ؛ اینها از آن افرادى بودند که سالیان دراز پیغمْب را در مکه شکنجه دادند در 

 14طائف و در هجرت پیغمْب از مکه به مدینه.

بن خلف و ابوجهل که خیَل عجیب بودند در  عجیب افرادى بودند! باألخّص امیة

این فرعون اّمت است؛ از براى هر »این داستان! ابوجهل مردى بود که پیغمْب میفرمود: 

 15«قومى یک فرعوىن است، فرعون این اّمت من ابوجهل است.

 اینها حرکت کردند بیایند براى مدینه و با پیغمْب جنگ کنند.

جنگ با پیغمْب نبود، گرچه از خمالفي پیغمْب بود وىل  ُعتبه راىض به آمدن به مدینه و

از این جنگ خوف داشت؛ این جنگ را بر خودشان مبارک نمیدیدند، عذر خواست که ما 

 نمیتوانیم برویم، موانعى در پیش داریم.

ابوجهل و حکیم بن حزام یک منقَل آتش کردند و زیر لباس خود گرفتند آوردند در 

 ند و عود دود کردند و گفتند:منزل، با یکقدرى اسف

تو مثل خانمها توى منزل نشستى و بایستى که به عطر و عود خودت را معّطر کنى، 

دیگر خانه نشي شدى، باید برایت منقل و آتش و اسفند آورد؛ برخیز برویم! تو از 



 16شجاعان عرب هستى از حمّمد ترسیدى؟!

 با برادرش شیبه.اى بود ُعتبه را حرکت دادند  خالصه به هر وسیله

جتهیز کامل دیدند براى لشکر؛ هر روز ده شرت میکشتند و خمارج هر روز از لشکر را 

به عهده یک نفر از بزرگان قریش گذاشتند که جمموع آن کساىن که متصّدى خرج لشکر 

بودند ُنه نفر بودند. یکى از آَّنا عّباس عموى پیغمْب بود که آن هم از بزرگان قریش است 

 17کرده آمده با پیغمْب جنگ کند. و حرکت

 هنی عداس از جنگ

لشکر حرکت کرد. ُعتبه و شیبه دو تا برادرند و از بزرگان و معاریف و شجاعان 

قریشند که نظري آَّنا دیده نمیشود؛ غالمى دارند به نام عداس؛ عداس گفت: کجا 

 میخواهید بروید؟

 گفتند: میخواهیم برویم با حمّمد جنگ کنیم.

واى! با حمّمد شام جنگ کنید؟! چقدر کار زشتى میکنید! چقدر کار غلطى گفت: اى 

میکنید! اگر حمّمد سلطنت و حکومت میخواهد شام مريوید زیر لواى او، آقاى جهان 



میشوید، و اگر نبّوت دارد شام با پیغمْب خدا میخواهید جنگ کنید؟! و عالوه حمّمد قوم و 

از قریش هستید، روابط رمحیت با هم دارید، از خویش شامست، او از قریش است شام هم 

بنى أعامم شامست، گناهى نکرده، خیانتى نکرده، شام میخواهید برخیزید بروید و او را 

بکشید؟! مردم دنیا به شام چه میگویند؟! میگویند: لشکر را حرکت دادند از مکه آمدند 

اران او را بکشند و برگردند! بسوى مدینه که یک مرد صادقى که إّدعاى نبّوت میکند او و ی

 «این براى شام موجب ننگ خواهد بود، این کار را نکنید!!

عداس غالم آَّنا بود؛ مهان شخىص است که ُعتبه و شیبه در طائف به او یک سبدى از 

ها و مردها آنقدر سنگ  انگور دادند و گفتند بْب پیش آن مرد؛ بعد از اینکه پیغمْب را بچهّ 

پاى آن حرضت خون آلود شد و حرضت را از شهر بريون کردند و  زدند در طائف که

حرضت آمد در باغى و زیر درختى نشست و مشغول تفکر و گفتگو با خدا بود، عداس 

این سبد از انگور را آورد جلوى پیغمْب گذاشت و مهانجا عداس مسلامن شد؛ داستانش 

احب باغ بودند و موالى . این ُعتبه و شیبه مهان دو نفرى هستند که ص18مفّصل است

 عداس.



ُعتبه و شیبه از َّنى عداس خیَل ترسیدند، زیرا عداس یک مرد بافهِم باشعورى بود و 

 19در متام عمر خود دروغ نگفته بود و او به شّدت ُعتبه و شیبه را از جنگ منع کرد.

و ُعتبه 20از طرف دیگر عاتکه در مکه خواب دیده بود که ُعتبه و شیبه کشته میشوند.

 شیبه این خواب را شنیدند، اینهم موجب تزلزلشان شد.

 ابوجهل گفت:

اى واى بر شام! این مرد اّدعاى نبّوت میکند ما نمیپذیریم، حاال شام میخواهید به یک »

 «خواب زن عمل کنید و آثار وحى و اهلام را ترتیب اثر بدهید؟ این است مردانگى شام؟!

شیبه را حرکت دادند. ابوجهل خیَل مرد عجیبى خالصه به هر وسیلهاى بود ُعتبه و 

بود! در بي راه از مکه تا بدر چندین جا ُعتبه و شیبه پشیامن شدند و آماده براى رجوع، و 

 21ابوجهل ممانعت کرد و آَّنا را دعوت به جنگ کرد.

آیند به سوى مدینه با متام جتهیزات. خْب به پیغمْب  باألخره لشکر را حرکت دادند؛ مى

پیغمْب یکسال است که به عنوان  22اى ندارد، اى ندارد، ُعّده م رسید. پیغمْب اکرم ِعّدهاکر

میهامىن در مدینه وارد شده، )کّفار قریش او را از مکه بريون کرده اند و پناه آورده است به 



اهل مدینه( اهل مدینه هم مهه زارعند، طایفه اوس و خزرج دهقانند و زارعند و باغدارند، 

مردان جنگى ندارند، آَّنا سپر و نیزه ندارند، آَّنا ُخود و نیزه و تري و پیکان و اسبهاى آَّنا 

 جنگى ندارند.

 اعالم آمادگی انصار

پیغمْب فرستاد پیش سعد بن معاذ )رئیس طایفه اوس که پیغمْب را پناه داده بودند( 

 فرمود:

میخواهید نیائید؛ من عازمم براى حرکت، شام خودتان میدانید؛ میخواهید بیائید، »

پسندد آن مردمى را که دشمن به آَّنا حرکت  اینها قصد ما را دارند و خداوند عَّل أعَل نمى

 23«هاى خود بنشینند! کند و محله کند، آَّنا در خانه

 سعد بن معاذ عرض کرد:

جانامن فداى تو اى رسول خدا! متام این طایفه انصار در خدمت تو هستند و متام »

توست؛ آنچه میخواهى ترّصف کن و قسم به خدا آن ماىل را که از ما ترّصف  اموال ما مال

 «کنى و بردارى هبرت است از آن ماىل که برنمیدارى و باقى میگذارى.



َسعد بن ُعباَدة رئیس طایفه خزرج بود، آن هم از مردمان شایسته و مسلامنان قوى دل 

از اوس قویرت بود وىل خود سعد بن  بود که پیغمْب را پناه داده بود. و طایفه خزرج هم

عباده را مار زده بود و قادر بر حرکت نبود، در خانه اش افتاده بود و معاجله میکردند. او 

 هم پیغام داد به پیغمْب اکرم:

متام طایفه ما در حتت اختیار شامست، هر کدام را که میخواهید با خود بردارید و »

 24«حرکت کنید.

هایى هستند فقري و ضعیف، و عّده و ُعّده جنگ  دارند، طایفهوىل اوس و خزرج مال ن

 ندارند.

پیغمْب حرکت فرمود با مجاعتى از مهاجرین )مهاجرین مکه( و انصار؛ یک ثلث از 

؛ 25مهاجرین و دو ثلث از انصار بودند که جمموعًا لشکریان پیغمْب سیصد و سیزده نفر شد

ر این چاه که از آب این چاه استفاده کنند و از مدینه خارج شدند به سوى بدر. آمدند کنا

 عالوه پیغمْب هم خْب داشتند که چه خواهد شد!

این سیصد و سیزده نفر آمدند و در رسزمي بدر جاى گرفتند و از آن چاه که َقلیب 



کم از  بدر بود آب برداشتند و در یک حوىض براى خود ذخريه کردند، و لشکر کّفار هم کم

 26الى یک تَّل آمد و جاى گرفت.دور رسید و در با

پیغمْب در خوابند؛ جْبائیل به پیغمْب نشان داد قضیه واقعه را. خداوند عَل أعَل 

کارى کرد که مسلامَّنا در نظر آَّنا بسیار و آَّنا در نظر مسلامَّنا اندک به نظر آمدند در حالتى 

 27که آَّنا خیَل زیاد بودند.

، چند نفرند؟تعدادشان مشّخص نبود،  پیغمْب از خصوصیات لشکر کّفار پرسیدند

 گفتند: هر روز چند تا شرت براى لشکریان نحر میکنند؟

 گفتند: یک روز ده تا شرت، روز دیگر نه تا.

 28حرضت فرمودند: از هزار تا کمرت و از َّنصد بیشرتند.

وىل آَّنا خیَل جمّهز بودند؛ لشکریان پیغمْب سیصد و سیزده نفر بودند و در میان این 

نفر شمشري   لشکر دو تا اسب بود و چند تا شرت بود، هیچ دیگر نبود! و این سیصد و سیزده

نداشتند، پیکان نداشتند، نیزه نداشتند، شمشري در میان آَّنا چند شمشري معدود بود، بدون 

 هیچ جتهیز!



ابوجهل یکى از لشکریان خود را گفت: برو و اصحاب حمّمد را بازدید کن ببي عّده 

 شان چه اندازه است؟ هو ُعدّ 

 او از دور گرداگرد لشکر حرکت کرد و آمد گفت:

اند و هیچ هم ندارند، )شمشريى، اسبى، شرتى، چیزى  نه، چیزى نیستند، خیَل کم»

ندارند( وىل مردهاى عجیبى هستند، مهه ساکتند، دم نمیزنند و چنان خشم و غیظ آَّنا را 

زبان در دهان خود میگردانند! و من نمیبینم یکنفر هایى هستند که  فرا گرفته که مانند افعى

 29«از آَّنا پشت کند به جنگ مگر اینکه غالب بشود یا الاقّل مثل خود را بکشد.

ابوجهل لشکر را در پشت آن تّل جاى داد. شب است، آب مسلامَّنا متام شده؛ )قلیب 

َّنا آب ندارند، صحرا بدر تا آنجایى که پیغمْب مکان گرفته اند فاصله زیادى دارد و مسلام

هم تاریک است، هوا هم رسد است، کّفار هم تّل را گرفته اند و دیده بان و جاسوس در 

اطراف و اکناف گذاشتند که از حاالت پیغمْب و لشکریان خْب پیدا کنند و مبادا پیغمْب بر 

 آَّنا شبیخون بزند؛



 ایثار امری المومننی علیه السالم در شب بدر

کیست از »تناکى است! حرضت رو کردند به اصحاب و گفتند: صحراى خیَل وحش 

 «میان شام که برود براى ما یک مشک آب بیاورد؟

أَنا یا هیچ کس جواب نداد! جرأت جواب نبود! امريالمؤمني برخاست و گفت: 

 «من آب میآورم.» َرُسوَل اهلل!

ت و با سّن امريالمؤمني در این وقت بیست و چهار سال است؛ مشک را برداش

شمشري پیاده حرکت کرد، وادى بدر را طى کرد تا رسید رس قلیب، )در چاه! از آن 

شب رفت در میان   چاههاى خیَل خیَل عریض و خموف که در میان بیاباَّنا میکنند( در آن

چاه! داستان فرو رفتن امريالمؤمني در میان چاه خیَل مشهور و معروف است و 

 30م عرض کنم جملسامن میگذرد و نمريسیم.خصوصیاىت دارد که اگر بخواه

از میان چاه مشک را پر کرد و بدوش گرفت و از چاه آمد بريون و به طرف پیغمْب 

حرکت میکند، یک باد تندى وزید که نزدیک بود خود امريالمؤمني و مشک را به زمي 

اد بزند. حرضت جمبور شد از حرکت ایستاد و نشست، مشک را روى زمي گذاشت این ب



دوران خود را طّى کرد و متام شد؛ حرضت برخاستند مشک را بدوش گرفتند و حرکت 

کردند به سوى پیغمْب. یک میدان دیگر آمدند یک باد شدید دیگر آمد به مهان منوال؛ 

حرضت باز نشستند و مشک را زمي گذاشتند و صْب کردند تا اینکه باد متام شد؛ باز مشک 

به سوى رسول خدا. باد سّوم وزید، این باد هم مثل آن دو باد  را برداشتند و حرکت کردند

شدید و مداوم؛ حرضت نشستند و مشک را روى زمي گذاشتند و باد که متام شد حرکت 

 کردند و مشک را خدمت پیغمْب رساندند.

 حرضت فرمود: یا عَل چرا دیر آمدى؟

؛ سه باد تند و مداوم امريالمؤمني عرض کردند: یا رسول اهلل قّضیه ما اینطور شد

عَل الّتناوب ما را گرفت و نزدیک بود که مشک را از دوش من به زمي بزند، من نشستم 

 تا اینکه باد متام شد و آمدم.

 پیغمْب خدا فرمود:

ندانستى این بادها چه بودند؟ آن باد اّول میکائیل بود با هزار ملک! خداوند از آسامن »

امشب و فردا خواهى دید چه خْب خواهد شد. باد دّوم فرو فرستاد براى کمک تو، در 



ارسافیل بود با هزار ملک! باد سّوم جْبائیل بود با هزار ملک! هر کدام از این فرشتگان با 

آن هزار ملک بر تو سالم گفتند و تو را هتنیت و حتیت بر این فداکارى که در امشب 

 «کردى.

ريالمؤمني که مشک را هیچ یک از اصحاب قدرت بر حرکت نداشت جز ام

 برداشت و براى رسول خدا آب آورد.

براى هیچ یک از اصحاب پیغمْب اّتفاق نیفتاد »سید ِحمريى در اشعار خود میگوید: 

 «که سه هزار فرشته در شب از آسامن فرود بیایند و به او هتنیت و سالم و مبارکباد بگویند.

31 

ک طرف، شرتسواران یک طرف، صبح شد لشکر از طرف دشمن جمّهز، سواره ها ی

پیاده ها یک طرف، کامن اندازها مهینطور، ترياندازها مهینطور، شمشري زَّنا مهینطور، جمّهز 

خوان را هم باخود آورده بودند و آَّنا شعرهایى در هجو  به متام معنا، و زنان مغنّیه و آوازه

 32.و مسخره پیغمْب میگفتند و این لشکر را حتریک میکردند براى جنگ

غذاى این لشکر هم آماده، مشغول طبخ بودند براى اینکه افرادى که از لشکریان 



هنگام غذایشان مريسد مرّتب و معي از آن غذاى آماده بخورند؛ وىل لشکریان مسلامن غذا 

، دیگر ذبح شرت و فالن 33هم نداشتند، مقدارى خرما و نان خشک با خودشان آورده بودند

پیغمْب چند تا شرت معدود بود براى اینکه رویش سوار بشوند. نبود، در متام لشکریان 

 ابوجهل لشکر را خوب جتهیز کرد.

رؤساى لشکر در این لشکر، شیبه بود، ُعتبه بود، ولید پرس ُعتبه بود، حکیم بن حزام 

بود، امیة بن خلف بود، و رئیس متام اینها خود ابوجهل بود. زیرا که ابوسفیان با کاروان به 

ه مريفت، وقتى کاروان را به مکه رساند بعد ملحق شد و آمد و در جنگ رشکت طرف مک

، وىل ریاست لشکر که متام قدرت به دست او بود و 34کرد، در جنگ بدر حضور داشت

حتریک میکرد به دست ابوجهل بود. ابوجهل کینه دیرینه با پیغمْب اکرم داشت؛ خیَل 

 اکرم از دست ابوجهل خوردند اصاًل عجیب! خیَل خیَل عجیب! و صدماىت که پیغمْب

 واقعًا قابل شنیدن نیست!

 ابوجهل لشکر را جتهیز کرد و به مهه اعالم کرد که:

ایم اینجا حمّمد و یارانش را زنده بگريیم و  ایم اینجا حمّمد را بکشیم، ما آمده ما نیامده»



امش در روزگار باقى باشد دستبند بزنیم و بْبیم مکه و بالئى به رس آَّنا بیاوریم که تا ابد ن

و متام جوانان ما پريان ما بدانند که هر کس اّدعایى میکند، از دین و آئي خود دست 

 35«برندارند و به او نگروند.

خودش هم سوار یک اسرتى است در میان دو لشکر حرکت میکند و رجز میخواند، 

 و لشکر را ترتیب میدهد و تعیي میکند مواضع هر یک را.

 معاذ آمد خدمت رسول خدا گفت: سعد بن

یا رسول اهلل! اجازه بدهید ما براى شام یک عریش درست کنیم، شام در میان این »

عریش باشید و چند تا اسب سوارى و شرت هم که هست، اینها با مردان جنگى دور تا دور 

زمخى این عریش را بگريند؛ چون متام قدرت کّفار متوّجه شامست و اگر خداى ناکرده شام 

بخورید و کشته شوید دیگر متام میشود کارها؛ جاَّناى ما مهه فداى شام! هزاران نفر از ما 

 36«شهید بشود، ما راه هبشت را طّى کردیم، وىل یک مو از بدن شام نباید کم بشود.

 عبادت پیغمرب صىل اهَلل علیه و آله و سلم در بدر

عبادت میکنند. چهار تا چوب  عریش، یک آالچیق را میگویند که در آنجا مريوند و 



میگذارند و یک ُخرده شاخه خرما رویش مريیزند و در آنجا عبادت میکنند؛ این را 

 آالچیق به لسان فارىس ما.« عریش»میگویند: 

 پیغمْب گفتند: عیب ندارد.

یک عریىش براى پیغمْب درست کردند در کنار بدر و چندین مرد شجاع هم با شمشري 

ند که کّفار به پیغمْب محله نکنند؛ پیغمْب رفتند در میان عریش و اطراف عریش میگرد

مشغول نامز شدند، از آن نامزها! از آن نامزهاى عجیب و غریب! چندین رکعت نامز 

خواندند و سجده هاى طوالىن انجام میدادند و در سجده ها گریه میکردند و در دعا 

 میفرمودند:

اى خدایا! اگر کّفار بر ما غلبه کنند، دیگر از اسالم چیزى باقى نمیامند و اگر »

 «میخواهى که کىس تو را عبادت نکند، نکند؛ وضع چني است.

دعاهاى پیغمْب در میان این عریش خیَل عجیب است! خیَل خیَل عجیب است! هر 

 37 ه حال گریه و دعا.کس در میان عریش وارد شد، میگوید: من ندیدم پیغمْب را مگر ب



 مبارزه تن به تن

 مؤمني صفهاى خود را آراستند؛ سیصد و سیزده نفر افراد اندک!

ُعتبه که از رؤساى لشکر بود به امر ابوجهل آمد وسط میدان، و شیبه برادر خود را 

هم آورد، به ولید پرس خودش هم گفت بیا. این سه تا از اّول شجاعهاى روزگارند و در 

ش مانند آَّنا کىس نیست؛ آمدند وسط میدان، این سه نفر رجز خواندند و مبارز میان قری

 طلبیدند.

 از لشکریان مسلامَّنا سه نفر از انصار به نام: َمعاذ و ُمَعّوذ و عوف رفتند براى مبارزه.

 آَّنا گفتند: شام کى هستید؟

 عوف.گفتند: ما از انصار رسول خدا هستیم؛ اسمامن معاذ است و معّوذ است و 

گفتند: شام کفو ما نیستید، ردیف ما نیستید، برگردید! ردیف ما باید بیاید، کىس که 

مهقطار و مهبازو و از نقطه نظر رشافت مانند ما باشد؛ )یعنى از قریش باشد و از افراد 

 رشیف و پهلوان میدان معرکه(.

طور گفتند. این سه نفر که برگشتند پیغمْب گفتند: چرا برگشتند؟ گفتند: آَّنا این



 حرضت رسول به امريالمؤمني علیهالّسالم گفتند:

یا عَل تو برو، با محزه، با ُعَبیَدة بن حارث بن عبدالمّطلب، )عبدالمّطلب جّد پیغمْب »

است یکى از فرزندانش حارث است که عموى پیغمْب است، این حارث یک بچّه اى دارد 

ز پیغمْب بزرگرت است؛ مردى است به نام ُعبیده بسیار عجیب است! ده سال سنّش ا

مسلامن، فداکار، دوستدار پیغمْب، مانند محزه سیدالّشهداء علیهالّسالم در تاریخ اسالم 

 کارهایش درخشان است.(

 امريالمؤمني و محزه با ُعبیده آمدند وسط میدان.

 ُعتبه رو کرد به محزه گفت: کیستى؟

 گفت: من محزه.

 تو باید با من جنگ کنى! کفو  کِریمگفت: به به! 

 من شري خدا هستم و شري پیغمْب خدا. أنا أَسُد اهلل و أَسُد َرُسولِهمحزه گفت: 

 من هم شري سوگندها هستم. أنا أَسُد احلَُلَفاءآن هم گفت: 

اى قوى بود که  قد بلندى داشت و شانه هاى عجیبى! و بازوهایش میگویند به اندازه



میگرفت، متام این بازو صورت را میپوشاند؛ اینقدر بازوها وقتى جلوى صورت خود را 

 بازوهاى کار کرده بود! اینها از شمشري زَّناى مکه بودند.

امريالمؤمني آمدند رساغ ولید، محزه رفت رساغ شیبه، و عبیدة بن حارث بن 

 عبدالمّطلب آمد رساغ ُعتبه.

ورد شدند و امريالمؤمني امريالمؤمني علیهالّسالم با ولید مقدارى مشغول زد و خ

علیهالّسالم معّطل نکردند یک شمشري زدند به کتفش، شکافت تا زیر بغلش، دستش را 

گرفت کند و زد به رس امريالمؤمني با متام قّوت. افتاد روى زمي ولید، امريالمؤمني 

 شمشري زدند و رسش را جدا کردند.

اند که متام این  به هم شمشري زدهاند آنقدر  دیدند آن طرف محزه با شیبه جنگ کرده

اند،  شمشريها سائیده شده و ُخرده شده و از کار افتاده، و هر دو از روى مرکب پیاده شده

اند کنار دارند جنگ تن به تن میکنند، با مشت و با خالصه غري  شمشريهایشان را انداخته

 آالت حرب دارند با مهدیگر نْبد میکنند.

عَل از جنگ ولید خالىص پیدا کرده و مهه تکبري گفتند، گفتند:  تا مسلامناَّنا دیدند که



یا عَل برس به داد محزه عمویت که اآلن با این سگ مشغول نْبد است. امريالمؤمني 

الّسالم با شمشري رسیدند؛ )محزه مردى بود بلند قامت، ِشیبه کوتاه( گفتند: اى عمو  علیه

المؤمني یک شمشري زدند رس شیبه رفت. دو تا از محزه رست را بّپا! تا رسش را پائید امري

 رؤساى لشکر از بي رفتند.

کند؛  از آنجا هم آمدند رساغ ُعتبه و ُعبیدة بن حارث. )ُعبیده دارد با ُعتبه جنگ مى

ُعبیده شمشري زده به ُعتبه و ُعتبه از ُعبیده شمشري خورده و افتاده روى زمي و لیکن ُعتبه 

ساق پاى ُعبیده، ساق پا دو نصف شده! و ُعبیده هم افتاده روى هم یک شمشري زده به 

زمي، ُعتبه هم روى زمي است(. امريالمؤمني علیه الّسالم رسیدند در باال رس ُعتبه، با 

 یک شمشري گردن ُعتبه را جدا کردند. این سه تا از بي رفتند.

ند خدمت رسول خدا؛ آنوقت، محزه با امريالمؤمني ُعبیده برادرزاده خود را آورد

پایش قطع شده بود دیگر و مهینطور خون جارى بود. ُعبیده را آوردند خدمت پیغمْب، 

 پیغمْب حال ُعبیده را دیدند خیَل متأّثر شدند و گریه کردند.

ُعبیده گفت: یا رسول اهلل خیَل غم دارم. گفتند: چرا؟ گفت: من شهید نشدم، من 



ید نشدم! حرضت فرمودند: نه مطمئن باش تو از شهدا آمده بودم اینجا که شهید بشوم شه

 38هستى.

و مشهود بود اینطور  39شد و در مهي معرکه مغز قلم استخوان ُعبیده خارج مى

است. حرضت فرمودند او را در کنارى گذاشتند و پاى او را بستند. جنگ که متام شد او 

از دنیا رفت و  صفراءزل، بنام منزل را بردند براى مدینه؛ به مدینه نرسیده بود در یکى از منا

این هم از شهدا است. اّول شهیدى که از اقوام پیغمْب،  40اآلن قْب ُعبیده در مهانجاست؛

خدایا! ُعبیده را »فرماید:  اسالم داد ُعبیده بود که حرضت در آن جنگ خندق و احزاب مى

 41«نگهدار. از من گرفتى در جنگ بدر، و محزه را در جنگ احد، عَل را براى من

این سه نفر که کشته شدند صولت لشکر کّفار شکست؛ اّما ابوجهل دست 

دهد: این سه نفر که کشته شدند طورى نیستند، شام هر  دارد از کارش، ندا مى برنمى

کدامتان ُعتبه هستید، شیبه هستید، دفاع کنید از دین خود، از ملیت خود، از چه و امثال 

 کند. ک مىاینها و مردم را دارد حتری

 ، خیَل بزرگ!42ابوجهل هم یک مرد شجاعى است، قد بلند است و رس بزرگى دارد



 گوید: یکى از بزرگان اصحاب پیغمْب است مى

من در میان لشکر بودم و دیدم که اینطرف و آنطرف من دو نفر جوان انصارى هستند 

ر سزاوار نیست که کنند. با خودم گفتم که این دو نف و اینها با شمشريها دارند جنگ مى

اینطرف و آنطرف من باشند، اینطرف و آنطرف من باید دو نفر پهلوان باشد و اطراف مرا 

 داشته باشد تا من بروم جلو.

شناىس؟  ها رو کرد به من گفت: ابوجهل را مى مرتبه دیدم که یکى از این جوان یک

وان مهان معاذ است، اش کن. )این ج خواهى؟ گفت: فقط به من معّرىف گفتم: براى چه مى

جوان این طرىف ُمَعّوذ است، مهان دو نفرى که آمده بودند در مقابل ُعتبه و شیبه و آَّنا رد 

کرده بودند.( گفتند: فقط ابوجهل را به ما معّرىف کن؛ این دشمن خدا آنقدر به پیغمْب ما 

گردیم تا او را  نمىشویم و ما از اینجا بر کنیم متأّثر مى صدمه زده که هر وقت ما یاد او مى

 زند او را. کنیم، یکى از ما کشته شود دیگرى مى اش کنیم. دو نفرى به او محله مى تکه تکه

تا این مطالب را این براى من گفت دیدم آن جوان دیگر که در این طرف است آن هم 

شناسیم، ما از  شناىس؟ گفتم: بله، گفت: ما نمى رو کرد به من گفت که: ابوجهل را مى



نصاریم، ابوجهل مکى است؛ شام در اینجا به من معّرفیش کن. گفتم: براى چى؟ گفت: ا

ما دو نفر قصد داریم فقط برویم رساغ ابوجهل او را بزنیم. گفت: چشم من به شام 

 توانست معّرىف کند(. کنم. )خود این مرد حریف ابوجهل نبود، وىل مى اش مى معّرىف

له، ابوجهل سوار است و مشغول شمشري زدن گفت: گشتیم در میان میدان دیدم ب

کند. به آَّنا نشان دادم که  آیند ابوجهل را بزنند او رّد مى است؛ از هر طرف مسلامَّنا مى

گوید: مهي که نشان دادم نفهمیدم دیگر چى شد! این دو تا جوان  ابوجهل آنجاست. مى

فت؛ یکى از آَّنا یک مثل دو تا باز شکارى محله کردند بر ابوجهل و زد و خورد درگر

 شمشري زد به پاى ابوجهل، پاى ابوجهل جدا شد، ابوجهل از باال روى زمي افتاد. 

جهل است دید که پدرش اینطور شد، فورًا آمد یک  جهل که پرس أىب عکرمة بن أىب

شمشري زد به یکى از این جواَّنا، دست جوان افتاد؛ گفت: مهم نیست، بابات را من 

 زمي افتاد. کشتم. ابوجهل روى

جواَّنا آمدند خدمت پیغمْب گفتند: یا رسول اهلل! مژده باد که ما ابوجهل را کشتیم! 

 غلطد. ابوجهل پایش افتاد، و افتاده و اآلن در خون مى



پیغمْب گفتند: شام ابوجهل را کشتید؟! گفتند: بله یا رسول اهلل! اینقدر پیغمْب اینها را 

گفتند: بروید َسَلب ابوجهل را بیاورید براى اینها؛ این  دعا کردند! اینقدر دعا کردند! و

ابوجهل فرعون این اّمت بود، آزارهایى که مسلامَّنا از ابوجهل کشیدند در دوران رسالت 

سابقه است؛ چه اندازه اصحاب مرا شکنجه داد! چه اندازه آَّنا را روى ریگهاى  من، ىب

زد! ابوجهل در میان کّفار و  چه آتشهایى مىکرد!  هاى آَّنا را کباب مى داغ بیابان مکه بدن

 سابقه است. مرشکي ىب

وقتى که جنگ متام شد، پیغمْب فرمودند: کیست که برود از ابوجهل خْب بیاورد، 

 اش کجاست؟ چه خْب است؟ بگوید کشته

عبداهلل بن مسعود یکى از مسلامَّناست، حافظ قرآن است، یک آدم الغِر کوتاه قّدى 

 م هست.هم هست، ضعیف ه

مجاعتى از اصحاب پیغمْب حرکت کردند براى اینکه ابوجهل را پیدا کنند و ببینند 

 وضعش چطور است، آیا مرده، نمرده؟



 جهل هنگام مرگ تکرب ابو

توى این صحراى به این بزرگى که جنگ توسعه پیدا کرده و هر کس در یک کنارى 

شناخت. دید که افتاده روى زمي، افتاده، عبداهلل بن مسعود چون مکى است ابوجهل را 

با اینکه دو تا پاهایش قلم شده با این حال شمشريش دستش است و هى اینطرف آنطرف 

 گرداند کىس نزدیکش نیاید. مى

کند بود، با شمشري خودش رفت زد به  که  ابن مسعود یک شمشريى دستش بود

شمشري ابوجهل از  شود؛ با شمشري خودش زد به مچ ابوجهل، ابوجهل دید کارگر نمى

نشست، گفت: اى   دستش افتاد، شمشري ابوجهل را برداشت، آمد روى سینه ابوجهل

ام؟! اى مرد متکّْب! اى فرعون! چقدر پیغمْب  لعنت خدا و رسول بر تو! دیدى کجا نشسته

 را اذیت کردى!

د خواهد بیای گفت: بلند شو برو بچّه! تو کى هستى که مرا بکىش؟! اقاًل کىس که مى

مرا بکشد مرد قوىِّ شجاعى باشد که نام من در تاریخ بامند که یک شجاعى او را کشت، تو 

 کى هستى؟! بلند شو برو!



 خواهم بْبم. روم، خودم رست را مى گفت: ابدًا نمى

 خواهى رس مرا بُْبى؟ گفت: تو مى

 گفت: بله.

 گفت: ُخب پس از تو یک تقاضا دارم، رس مرا پیش حمّمد نَْبى.

 خواهم پیش حمّمد بَْبم. شود رس تو را مى نمىگفت: 

 گفت: یک تقاضا دارم.

 گفت: بگو.

ُبرى، از باال نُْب که رس من کوچک به نظر بیاید، از این پائي  گفت: وقتى رس مرا مى

بُِْب که رس من خیَل بزرگ به نظر بیاید و پیغمْب از این هیکِل رس من وحشت کند! )ببینید 

 کبار را! جهنّم تشنه این افراد است(.ُنکراى جاهلیت و است

ُبرم از آن  ابن مسعود گفت: اى سگ خدا! اى سگ رسول خدا! من رس تو را مى

اش توى بدنش بود! از آن  باالترین نقطه گردن؛ زد رس این را برید به طورى که نصف کّله

 43باال! رسش را برداشت خدمت پیغمْب برد.



خداوند عَّل أعَل کشته شدن این مرد را به ابن مسعود آدم کوچک ضعیِف الغر، 

 دست این قرار داده بود.

پیغمْب اینقدر خوشحال شدند افتادند به سجده شکر، گفتند: عجب خدایى داریم! 

 من دعا کردم گفتم:

پروردگارا! من در میان این مجعیت کىس را جز عَل و محزه و ُعبیده ندارم و متام 

ه ندارند، ُعّده ندارند، جتهیزات ندارند، به یک لشکریان ما افرادى هستند معدود ، و اینها ِعدِّ

آیند؛ خدا مرا مدد کرد به سه هزار مالئکه به اضافه  محله کّفار قریش اینها مهه از پاى درمى

 44کردند. جْبائیل و ارسافیل و میکائیل. آَّنا امروز مهه با شام کمک مى

 به اذیت. بعد از قضیه داستان ابوجهل کّفار رشوع کردند

به اّتفاق متام تواریخ شیعه و سنّى در این جنگ هفتاد نفر از کّفار کشته شدند و 

چهارده نفر از مسلامَّنا؛ )شش نفر از آَّنا اهل مکه بودند، هشت نفر از انصار مدینه(. از 

کّفار هفتاد نفر کشته شدند مانند: ُعتبه، شیبه، ولید، حنظله، )برادر معاویه پرس ابوسفیان( 

امیة بن خلف، حکیم بن حزام، متام این رؤسا، ابوجهل که رئیس فتنه بود در این جنگ 



 45کشته شد.کّفار رو به هزیمت گذاشتند، مسلامَّنا به دنبال آَّنا هفتاد نفر اسري گرفتند؛

 هفتاد نفر اسري! ارسا را بستند و آوردند خدمت پیغمْب، حرکت دادند براى مدینه.

 یزده نفر، هفتاد نفر بکشند و هفتاد نفر اسري بگريند!خیَل عجیب است سیصد و س

اند که: از این هفتاد نفر ىس و شش نفر به  به اّتفاق متام تواریخ شیعه و سنّى نوشته

و امريالمؤمني هم در این جنگ  46دست امريالمؤمني کشته شد، بقیه به دست متام لشکر!

 کنند. زخم زیاد دیدند و مالئکه آسامىن هم دارند کمک مى

یک برداشتند و  هاى کّفار را یک ارسا را آوردند به مدینه. پیغمْب دستور دادند جنازه

انداختند توى چاهى بود در آنجا به نام قلیب بدر. بعد از اینکه مهه را انداختند توى چاه، 

 پیغمْب آمدند رس چاه این آیه را تالوت کردند:

نَا َح ( اَقْد َوَجْدَنا َما َوَعَدَنا َربُّ ُکمْ  َما َفَهْل َوَجْدُتمْ  قًّ ا َوَعَد َربُّ رفتید شام به » 47﴾ َحقًّ

جهنّم، آنچه را که خدا به ما وعده داد دیدیم که درست درآمد، آنچه را که خدا به شام وعده 

 «داد دیدید درست درآمد؟!

اند، چیزى  کنید؟! اینها که مرده عمر گفت: یا رسول اهلل! شام با کى صحبت مى



 فهمند! نمى

از شامها گوششان بازتر است و  فواهلل ما أنت بأسَمع ِمنُهم!فهمند؛  پیغمْب فرمود: مى

 شنواتر هستند.

 48نویسند. مى  هاى سنّى اینها را تاریخ

 ارساى بدر

ارسا را آوردند به مدینه. یکى از ارسا عّباس است عموى پیغمْب؛ گرفتندش و به 

او را به مدینه؛ )و خمارج یک  روز از لشکر به عهده عّباس اند  طناب و زنجري بستند، آورده

بود که با خود از مکه بیست اوقیه طال آورده بود براى اینکه یکروز خمارج لشکر را بدهد( 

اند، عّباس از شّدت آن ریسامىن که با آن  ارسا را در مکاىن نزدیک خوابگاه پیغمْب قرار داده

 یغمْب آن شب خواب نکردند!کرد؛ پ او را بسته بودند ناله مى

 خواىب؟ گفتند: یا رسول اهلل! چرا نمى

 گفتند: از صداى ناله عمویم عّباس است.

 رفتند ریسامن عّباس را شل کردند، عّباس خوابش برد، از ناله افتاد.



 آید؟ پیغمْب فرمودند: چرا صداى ناله عمویم نمى

 گفتند: یا رسول اهلل! ریسامن او را شل کردیم.

کنید، باید ریسامن متام ارسا را شل  : چرا شل کردید؟ اگر ریسامن او را شل مىگفتند

کنید! چرا ریسامن او را به تنهایى شل کردید؟! حاال که شل کردید ریسامن مهه را بروید 

 49شل کنید.

 آمدند ریسامن مهه را شل کردند. فردا شد، آیه از طرف پروردگار آمد که:

خواهید مهه  شام که متام فتنه و فساد زیر رس اینهاست؛ مىاینها ارسایى هستند دست » 

 50«خواهید فدیه بگريید، پول خون بگريید، آزادشان کنید. را گردن بزنید، مى

خواهید  پیغمْب رو کردند به مسلامَّنا: این اسريها مال شام هستند، شام گرفتید، مى

 خواهید آزادشان کنید فدیه بگريید. گردن بزنید، مى

 یا رسول اهلل! هر چه تو بفرمایى.گفتند: 

پیغمْب فرمود: اگر اینها را آزاد بکنید هفتاد نفر از شام مسلامَّنا در سال دیگر کشته 

شوید و اگر شام  افتد به نام جنگ احد و هفتاد نفر کشته مى خواهد شد. جنگى اّتفاق مى



شوید؛ ولیکن اگر آَّنا  مىافتد و کشته هم ن اینها را اآلن بکشید دیگر نه، آن جنگ اّتفاق نمى

خرید،  خرید، زره مى خرید، شمشري مى گريید، با این فدیه اسب مى را آزاد کنید فدیه مى

کنید؛ و شام هم اآلن مردمان  خرید و جتهیزات جنگى براى خودتان هتیه مى ُخود مى

 بضاعت هستید. ىب

گريیم و آزاد  دیه مىکنیم، ما اآلن از اینها ف گفتند: یا رسول اهلل! مهي کار را مى

کنیم، سال  دهیم و هتیه مى کنیم و با پول اینها براى خودمان جتهیزات جنگى قرار مى مى

رویم به هبشت؛ ما که آرزوى شهادت در جهاد  دیگر هم هفتاد نفر ما کشته بشود، مى

 ترسیم. شدن نمى داریم، ما که از کشته

 51پیغمْب فرمود: اختیار با شامست.

کردند. آن  گرفتند و آزاد مى فدیه بگريند و آزاد کنند؛ یک یک فدیه مىبنا شد که 

کردند، آن افرادى که صنعت  کساىن که واقعًا هیچ پول نداشتند مهینطور جمّاىن آزاد مى

هاى انصار را تعلیم  دارید دو تا از بّچه فرمود این را در مدینه نگه کتابت داشتند پیغمْب مى

ها خّط یاد گرفت آزاد بشود، و  هد، بعد از اینکه دو نفر از این بچّهکتابت بدهد، خّط یاد بد



گرفتند، به اختالف مراتب ُمکنتشان، به مراتب  آن کساىن هم که پول داشتند فدیه مى

 52 گرفتند. خمتلفى از آَّنا فدیه مى

نوبت رسید به عّباس عموى پیغمْب؛ عّباس گفت: اى حمّمد! برادرزاده! من 

این جنگ رشکت کنم، مرا آوردند، مرا به جْب آوردند و امثال اینها،  خواستم توى نمى

 حاال اجازه بده من برگردم و مرا آزاد کن.

 پیغمْب گفتند: باید فدیه بدهى! )فدیه یعنى بایستى پول بدهى(.

داىن من که مرد فقريى هستم، چیزى ندارم؛ )حاال بیست وقیه طال  گفت که: تو مى

گوید: چیزى که ندارم،  براى اینکه خرج یکروز لشکر را بدهد، مى با خودش آورده از مکه

 فقري هستم(.

 شود. گفتند: نمى

اى که از من آوردند و لشکر تو غارت کردند آن را  گفت: ُخب این بیست وقیه

 بعنوان فدیه بپذیر.

اند؛ بایستى از  حرضت فرمودند: نه تو آن را بعنوان إعانه لشکر آوردى، او را ُبرده



 ارف شخىص خود بعنوان فدیه بدهى.مص

گفت: من چیزى ندارم، عائله سنگینى در مکه دارم، افرادى را باید غذا بدهم، 

 خرجى بدهم، من ماىل ندارم، تو که از حال من اى حمّمد خْب دارى!

 شود باید فدیه بدهى. پیغمْب فرمودند: نمى

د فدیه بدهى. شود بای خالصه رشوع کرد گریه و زارى؛ حرضت فرمودند: نمى

کند؛ پیغمْب فرمودند: از آن پوهلایى که پیش اّم  ارصار از آن طرف و پیغمْب هم ِهى حیا مى

 الفضل گذاشتى فدیه بده.

هاى خود را برداشت،  خواست از مکه خارج بشود متام پول )وقتى عّباس مى

این  هاى زرش را داد به اّم الفضل، زنش. گفت: اگر من برگشتم از این جنگ، کیسه

اش  ها را رسیعًا باید به من حتویل بدهى و اگر ُمردم این مقدارش براى خودت، بقیه کیسه

 بي این وّراِث من به این حساب باید قسمت بشود(.

عّباس یکمرتبه گفت: اى حمّمد! کى به تو خْب داد؟! )موقع خروج از در منزل، خود 

 است و زن است و خدا، کىس خْب نداشت(.



 دند: خدا خْب داد؛ خدا خْب داد!پیغمْب فرمو

دهم،  شهادت مى أشَهُد أن ال إلَه إاّل اهلل َو أشَهُد أنَّک َرُسوُل اهلل!عّباس صدا زد: 

 کنى؟ حاال مرا آزاد مى

 حرضت فرمودند: نه! ُخب اسالمت قبول، فدیه را باید بدهى!

 53خالصه عّباس تا یک شاهى آخر فدیه را داد و آزاد شد.

گري مسلامَّنا آمد. اینها رفتند اسب خریدند، شمشري خریدند، زره  پوهلاى زیادى

خریدند، ُخود خریدند، جتهیزات جنگى خود را کاماًل کامل و تاّم کردند که در سال بعد که 

جنگ احد اتفاق افتاد، توانستند در مقابل کّفار قریش مقاومت کنند واالّ مهه از بي رفته 

 بودند.

گویند: فاتح این جنگ  سنّى مراجعه شده و مهه مى به متام مسانید شیعه و

امريالمؤمني بود و اگر امريالمؤمني نبود جنگ باخته بود! چون از متام هفتاد نفر ىس و 

اش )ىس و شش نفر تا هفتاد نفر  شش نفر فقط به شمشري امريالمؤمني کشته شد، بقیه

مسلامَّنا! آن هم با کمک سه ماند؟ ىس و چهار نفر( قسمت شده به متام  چقدر دیگر مى



 54هزار تا مالئکه.

 روضه امریالمومننی علیه السالم

هاى هفدهم ماه رمضان تا آخر عمر بیدار بود و هیچ  لذا امريالمؤمني مهیشه در شب

پیغمْب در این   به شکرانه نعمتى که خدا به مسلامَّنا عنایت کرد و جان 55شب نخوابید؛

عافیت شد و نتیجه اعامل کّفار بر خودشان برگشت و جنگ به سالمت و به صّحت و به 

 آن نّیاىت که داشتند درباره پیغمْب و مسلمي انجام نگرفت.

در مهي ماه مبارک رمضان سنه چهل هجرى که امريالمؤمني رضبت خوردند، در 

صبح روز هفدهم بود حرضت امام حسن علیه الّسالم آمد خدمت امريالمؤمني گفت: یا 

 بینم! ني! چهره شام را متغري مىامريالمؤم

 حرضت فرمودند: قضاى خدا نزدیک است برسد.

 حرضت امام حسن عرض کردند: پدرجان قضاى خدا چیست؟!

حرضت فرمودند: دیشب شب بدر بود )شب هفدهم ماه رمضان جنگ بدر بود( و 

پیغمْبش من به شکرانه اینکه پروردگار این فتح و پريوزى را نصیب مسلامَّنا کرد و جان 



را به سالمت برد، من شب تا به صبح نخوابیدم و به عبادت مشغول بودم. در بي 

الّطلوعي که نشسته بودم، روى زانوهاى خود یک پینگى و چرت ىف اجلمله مرا فرا 

 گرفت. پیغمْب، جّدت را دیدم؛ گفتم:

تِک ِمَن األََوِد َو اللََّدد! در من از دست این اّمت تو چق» یا رسول اهلل! َما َلِقیُت ِمن امَّ

 «آزار و شکنجه و مصیبت دیدم!

 کنى؟ چرا نفرینشان نمى یا َعَل! ادُع َعَلیِهمپیغمْب فرمود: 

من دعا کردم: خدایا به زودى مالقات خوبان را نصیب من کن و به عوض من براى 

 آَّنا بدان را بر آَّنا مسّلط کن.

 دیگر مهامن ما هستى.جّدت گفت: اى عَل دعایت مستجاب شده سه شب 

نوشته؛ و « ُاْسُد الغابة»این را إبن اثري جَزرى که یک فردى است سنّى مذهب در 

طالب است؛ هیچ  أىب بن  نوشته از چیزهایى که جاى شک و تردید نیست اخبار غیبى عَّل 

 56جاى شک و تردید نیست!

گوید: از  مى کند و آن وقت یکى از اخبارات غیبى آن حرضت را مهي قضیه نقل مى



ها  خواست برود براى نامز، مرغاىب اخبارات غیبى آن حرضت این است که: وقتى مى

صیحه زدند و با منقار دامن عَل را گرفتند، خواستند آَّنا را جدا کنند، حرضت فرمود: 

!ولشان کنید!  ُنَّ َصواِئح  َتتَبُعَها َنواِئح  م و حزىن اینها به حال خود یک آثار غ َدُعوُهنَّ َفإَّنَّ

زنند وىل دنبال این، گریه کنندگاىن هستند؛ این هم از اخبار  دِرشان پیدا شده که صیحه مى

 غیبى عَل است.

گوید: این را شام تعّجب نکنید! وقتى عَّل بن أبیطالب از دنیا رفت، در هر  بعد مى

 جایى از بیت المقدس که سنگى را از زمي برداشتند خون تازه بود و مردم تعّجب

ها پیدا شده تا اینکه خْب رضبت امريالمؤمني از  کردند که چرا خون تازه زیر سنگ مى

چون امام قلب عا م  57کوفه به شام رسید، فهمیدند که این خون تازه خون والیت است؛

 شوند. امکان است، اگر آزارى و گزندى به او برسد متام موجودات عا َم حمزون مى

ِذینَ ( ا)  58﴾ َأيَّ ُمنَقَلٍب َینَقلُِبونَ  َظَلُموا َوَسَیْعَلُم الَّ  59﴾ هّلِلِ َوإِنَّـا إَِلْیِه َراِجعونَ  إِنَّ

َنسَئُلک اللُهمَّ و َندُعوک و ُنقِسُم َعَلیک بُمَحّمٍد و َعَلٍّ و َفاطِمة و احلََسِن و احلَُسي 

اِهَرة ِمن ُذِریة احلَُسي و بِاسِمک الَعظِیم یَبة الطَّ األعَظم األَعزِّ األَجلِّ األکَرم یا  والتِّسَعة الطَّ



 …اهلل

 خدایا ما را بیامرز!

 از مهه گناهان ما بگذر!

 تا از ما راىض نشوى ما را از دنیا مْب!

 ما را از شیعیان حقیقى امريالمؤمني علیه الّسالم قرار بده!

 ما را از یاران و نرصت کنندگان دین مبینت قرار بده!

 الّزمان آىن ما را به خود وامگذار!در این حضائض و فتن آخر 

 دهلاى ما را به نور یقي منّور کن!

 هاى ما را به نور اسالم بگشا! سینه

 در هر خريى که حمّمد و آل حمّمد را داخل کردى، ما را داخل کن!

 و از هر سوئى که آَّنا را مصون داشتى ما را مصون بدار!

 حوائج رشعیه ما را برآور!

 ت بفرما!مرضاى ما شفا عنای



 موتاى ما بیامرز!

 احلقوق از ما راىض بفرما! ذوى

 دست والى ما از دامان اهل بیت کوتاه مکن!

 نصیب مفرما! روز قیامت از شفاعتشان ىب

 فرج امام زمان ما را نزدیک بگردان!

َمان ِل اللُهمَّ ىِف َفَرِج موالنا َصاِحَب الزَّ   َو َعجِّ
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. كه خواهرزاده حضرت امام جعفر صادق عليه الّسالم است؛ مادر اسماعيل بن أرقط اّم 4

 سلمه است كه خواهر حضرت صادق عليه الّسالم است.
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 .534، ص 7 اإلسالمية(، ج -. الكافي )ط 6

 254، ص 5 رجوع شود به انوارالملكوت، ج 7.

. بدر اسم چاهى است تقريباً در سى فرسخى مدينه و اراضى و نواحى آنجا را به همين 8

يده بودند قافله ین شکل بود که مسلمين شندگويند. سبب شروع جنگ بدر ب مناسبت بدر مي

قريش كه از شام بر ميگشت، نزديك مدينه است و قصد داشتند به قافله شبيخون زده و اموال آن 

در مکه اموال مسلمين را مصادره کرده بودند و آنها را از  قریش را به غنيمت بگيرند)چون مشرکين  



                                                                                                                                                                           
د داشتند كه ميان آنها أبو نفر وجو 53نفر يا  73مسکن خود اخراج کرده بودند(. در آن قافله حدود 

سفيان، مخرمه بن نوفل و عمرو عاص بودند. چون أبو سفيان اين خبر را شنيد، قاصدى به مكّه 

فرستاد و قضايا را براى آنها شرح داد. آنها هم به سرعت خود را آماده كرده، براى نجات قافله به 

 طرف مدينه حركت كردند.

 (636، ص 5 ) السيرةالنبوية، ج

 54ص  2اريخ يعقوبى ج ،. ت9

 .37 ، ص5 .اإلرشاد، المفيد ،ج10

كس از ما اسب نداشت  فرمود در جنگ بدر هيچ از على رضی هللا عنه روايت است كه مى 

جز پيامبر صلی هللا عليه ه مگر مقداد كه بر اسبى ابلق سوار بود و شب بدر همه خوابيده بودند ب

 گريست. و مى گزارد وآله كه زير درختى تا صبح نماز مى

گفت روز بدر چون مقدارى جنگ كردم  و هم از على عليه السالم  روايت است كه مى

كند ديدم آن  شتابان برگشتم تا ببينم پيامبر صلی هللا عليه و سلم  در چه حال است و چه مى

 افزود، به صحنه برگشتم گويد يا حّى يا قيوم و چيز ديگرى بر آن نمى حضرت در سجده است و مى

گويد باز هم به صحنه  و دوباره بازگشتم، ديدم همچنان در سجده است و همان ذكر را مى

فرمود و آن قدر  برگشتم دفعه بعد هم كه آمدم همچنان در سجده بود و همان ذكر را تكرار مى

 (.54،ص 7 النبوة،ج ادامه داد تا فتح نصيب گرديد. )دالئل

 .47ص ،5 . المغازي، الواقدي ج11

 554 ص 2 ج الكامل 12

 وان تجاریش را به ساحل دریابرده. ابو سفيان در جنگ بدر حضور نداشته و کار13

 (547،ص:2 الطبري،ج ؛  تاريخ574،ص 2 اإلسالم، ج ؛ تاريخ 55،ص5 بود)المغازى، ج

 774، ص 5 نور ملكوت قرآن، ج رجوع شود به؛ 33،ص:2 ؛ الكامل،ج757،ص 2 الطبري،ج تاريخ 14

 752الی

 524،ص:5 األشراف،ج .أنساب15

. این قضيه راجع به اميه بن خلف است که عازم برای نبرد نشد و ابو جهل و عقبة بن ابی 16

معيط برایش عود دود کردند و....البته عتبه و شيبه هم از کسانی بودند که قصد حرکت برای 

 . محقق( 74،ص5 ؛ المغازى،ج 553ص 2 جنگ نداشتند)الكامل ج

 .263 ص 7 ج البدايةوالنهاية،.  17

 576،ص:7 البدايةوالنهاية،ج . 18

 با قدری اختالف. 74،ص 5 المغازى،ج . 19



                                                                                                                                                                           
و دیگر مصادر( اما جریان 525،ص 2 این خواب را جهيم بن الصلت دیده بود )الكامل،ج.  20

 رؤیای عاتکه بدین شرح است:

و سلم است همراه برادر خود  عاتكه دختر عبد المطلب كه عمه پيامبر صلی هللا عليه و آله

عباس ساكن مكه بود، پيش از جنگ بدر و اندكى قبل از ورود ضمضم به مكه خوابى ديد كه 

ترسيد و کسی را دنبال برادر خود عباس فرستاد و عباس همان شبانه پيش او آمد، عاتكه گفت 

شوند، عباس گفت  ترسم كه نابود ام كه سخت از آن ترسيدم و بر قوم تو مى امشب خوابى ديده

گويم مگر اينكه تعهد كنى كه براى كسى نگوئى، زيرا اگر آن  اى؟ گفت برايت نمى چه خوابى ديده

را بشنوند ما را آزار خواهند داد وحرفهایی كه خوش نداريم به ما ميگویند، عباس چنين تعهدى 

 كرد و عاتكه چنين گفت:

آيد و بفرياد  است از باالى مكه مى خواب ديدم كه سوارى همچنان كه بر مركب خود سوار

گويد اى اهل غدر و اى گروه بدكار پس از دو يا سه شب ديگر از مكه بيرون خواهيد رفت،  بلند مى

همچنان فرياد ميزد تا سواره وارد مسجد شد و سه مرتبه فرياد كشيد آنچنان كه زن و مرد و 

ه بودند، آنگاه بر فراز كعبه نمودار ها همه گرد او جمع شدند و مردم سخت به وحشت افتاد بچه

شد و همچنان كه بر مركب خود سوار بود سه مرتبه بانگ برداشت و همان جمله را تكرار نمود، و 

سپس بر روى كوه ابو قبيس نمودار گرديد و همچنان گفت چنانكه صدايش در همه دره مكه 

بيخ برآورد و سوى اهل مكه  شنيده شد، در اين هنگام متوجه قطعه سنگى بزرگ شد و آن را از

انداخت.سنگ با صدايى وحشتناك فرود آمد و چون به پايين كوه رسيد متالشى گرديد و من هيچ 

اى از سنگ واردآن شد و به اين جهت است كه بر  اى در مكه نديدم مگر اينكه قطعه خانه و حجره
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