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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  الحاج داکتر امين الدين سعيدی

 ٢٠١٣ جون ٠٣

  

 اصحاب فيل دروادی ُمحسِّرعبرت انگيزداستان 
  

ت دارد ومطابق  روايات تاريخی ، اصحاب فيل و  موقعي»منی« و »مزدلفه«ست که  در ميان اي منطقه »محسر«

بعد از ھالکت ، . در ھمين وادی  به ھالکت رسيده اند را داشتند،) کعبه ( سپاھيان ابرھه که قصد تخريب بيت هللا 

اين .   شھرت يافت »ُمَحّسر«نام  وادی  ه شکست تاريخی وفرار  نيروھای ابرھه ، اين وادی در بين قبايل اعراب  ب

 .باشد    می»مشعر« ۀمنطقو و نه جز»منی« ۀی در منطقه ای قرار دارد که نه جزو منطقواد

 . رسد  متر  می٣٨١٢ به اً صورت گرفته است، طول وادی  ُمَحّسر  تقريبمحسابه  که توسط علماء یمطابق طول وعرض

. است)  مزدلفه به مني قرار دارد ۀدو کوھي که در خط السير  حّجاج ازمنطق(نام مأزمين ه ب ،وادی محسر  پايان ۀنقط

 ۀ متر طول دارد و از مشعر الحرام يا منطق٢۵۴٨ اً بخش وسيع و اکثريت   وادی محّسر، مزدلفه ناميده مي شود، و تقريب

  .ابد  و عالمت آن دو ديوار است که يکي آن در راست و ديگري آن در  چپ موقعيت دارد  يقَُزح  آغاز مي

 متر مي رسد و تا ۵٠در پايان سرزمين مزدلفه، باريک مي شود و عرض آن به ) محّسر (ۀدخانناگفته نبايد گذاشت  رو

 متر يعني تا ۴٣٧٢مسافتي در حدود 

 که مرز حرم از سمت عرفه »العلمين«

اين دو . امتداد پيدا مي کند; است

ساختمان، مانند دو ساختمان موجود در 

ولي کوچکتر ) ستون سنگي(مشعر 

 متر ١٠٠ميان آندو، ھستند و فاصله 

 ، »مأَزمين« رودخانه را یاينجا. است

زيرا دو کوھي که در دو طرف آن است مأزمين نام دارند، و .  ميان مزدلفه و عرفه مي نامندۀيا طريق المأزمين يا تنگ

 .مأزم به معناي راه باريک ميان دو کوه است

 .رسد   متر می٣۵٢٨): طــول مــني( تا وادي محسر »جمره عقبه«فاصله ميان 

: دانند که  را داشته باشند ، مستحب می علماء اسالم در مورد متفق القول اند واين را بر کسانی که توانمندی آنۀ ھم

 . سرعت بگذرند ه حجاج  بايد در وقت حج وعمره  از اين منطقه کمی ب
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ستحب بوده ، فرق نمی کند اگر حاجی  رحمه هللا  ميفرمايد ،؛ به سرعت گذشتن از اين منطقه کاری م »امام نووی« 

نقل باشد  ، بايد از اين منطقه به خاطر و فزايد واگر سوار بر شتر ويا ساير وسايل حمل يسرعت خويش بپياده باشد ، در 

 .متابعت از حديث پيامبر صلی هللا عليه وسلم  به سرعت بگذرد

مبر صلی هللا عليه وسلم در حج الوداع روايت گرديده در مورد صفت حج پيا) رضی هللا عنه ( در حديثی که از جابر  

َك قَلِياًل « :  است آمده است  ٍر فََحرَّ  ) .٢١٣٧( مسلم راوی حديث امام » َحتَّى أَتَى بَْطَن ُمَحسِّ

  که از حضرت علی کرم هللا وجھه روايت گرديده است که پيامبر صلی هللا عليه وسلم از وادی محسر یھمچنان در حديث

 .شتاب گذشته وسرعت خويش را در اين منطقه کمی سرعت بخشيده است به 

ثم أفاض حتى انتھى إلى وادي محسر فقرع ناقته، فخبت حتى جاوز الوادي « : فرمايد  حضر ت علی کرم هللا وججه می

  ) وردهآحساب ه در جمله حسنه برا ، وشيخ  األلباني اين حديث  )٨٨۵( حديث  ۀراوی حديث امام  الترمذي شمار. (»  

امام ) ٣٠۵٣(امام ترميزی ، وحديث شماره ، النسائي )  ٨٨۶(شماره  ( توان به احاديث  غرض معلومات بيشتر می

  ).النسائي ، که  ھمه ای اين حاديث  از جانب شيخ األلباني  البانی صحيح خوانده ، مراجعه فرمايد 

  

 )محّسر(معنای لغوی

 .مده است آخسته شدن و از پا افتادن  محّسر از ريشه َحَسَر و معناي آن 

 ) ۴ تآي:  الملکۀسور(ينقلب إليک البصر خاسئاً و ھو حسير ... « :فرمايد  ن میأخداوند متعا ل در قرآن عظيم الش

 .چشم، با خستگي به سوي تو باز مي گردد

و لشکرآن که  با فيل براي  متذکر شديم علت نامگذاري اين منطقه به وادي محّسر آن است که ابرھه که قبالً  طوری

ن ، با سنگريزه ھاي سجيل أکه بدين منطقه رسيدند ، مطابق روايت قرآن عظيم الش نابودي وتخريب کعبه آمدند، زمانی

 .از پاي افتادند ونابود گرديدند 

 

 :نامھاي محّسر

  :ن آن عبارت است از نامھای ديگری بين مردم ھم شھرت داشت که مشھور تريه نويسند که اين وادی ب رخين میؤم

 :  وادي النار-١

 مکه غرض ۀگويند در زمانھای قبل يکی از ساکنين منطق نام وادی نار می شناختند ومیه اکثر مردم مکه اين منطقه را ب

 .شکار به اين منطقه رفته بود ، و آتشي از آسمان آمد و او را سوزانيد

آتش بيماري آبله در اين :  نامگذاري را چنين توجيه مي کند کهمحمد حسين ھيکل طبق ديدگاه علمي ـ تجربي خود، اين

اين تحليل خالف ظاھر فھم آيات قرآنی :منطقه است که بعد ھا ، سربازان  ابرھه را نيز سوزانيد ، قابل تذکر است که 

 .ميباشد

 : مھلل-٢

رسند مطابق سنت پيامبر صلی  است ، زمانيکه حجاج به اين منطقه می علت داننام مھلل  به اری وادی محسر بذنامگ

 . شوند  هللا عليه وسلم  به سرعت از اين منطقه تير می

 :مھلھل -٣

 . زيرا اين محل  نزد مردم مشھور است، و يا به دليل که در فوق ذکر گرديد 

 . بطن محّسر-۴
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رسيد اين اشعار را با خود زمزمه  که به اين منطقه می زمانی) رض (در روايت اسالمی آمده است که حضرت عمر 

 :گرد  می

  مخالفاً دين النصاري دينھا      عي قلقاً وزينھا ـــاليک تس

 قد ذھب الشحم الذي يزينھا       معترضا في بطنھا جنينھا 

   و دين او با دين نصاري مخالف است      درحاليکه کمربندش مي جنبد به سوي تو مي آيد 

   وپيه وچربي که زينت بخش اوبود،ازدست داده است      زند خود را در شکم، جاي داده است فر

که به اين وادي مي رسيد نيز ھمين کار را مي کرد، وھمين حاال حجاج کرام  نيز سنت  ھمچنان عبدهللا بن عمرھم زمانی

 .نمايند  پيامبر صلی هللا عليه وسلم را مراعت می

 

  

 :يل ن اصحاب فداستا

  بسم هللا الرحمن الرحيم

تَْرِميِھْم بِِحَجاَرٍة ِمْن )3( َوأَْرَسَل َعلَْيِھْم طَْيًرا أَبَابِيلَ )2( أَلَْم يَْجَعْل َكْيَدھُْم فِي تَْضلِيلٍ  )1(أَلَْم تََر َكْيَف فََعَل َربَُّك بِأَْصَحاِب اْلفِيلِ 

يلٍ   فََجَعلَھُْم َكَعْصٍف َمأُْكولٍ  )4( ِسجِّ

) ابرھه ( رخين  داستان ؤباشد ، م  در تاريخ بشريت میھارين داستان انگيزتاصحب فيل يکی از با عبرتداستان 

 ھزار نفری مجھز با فيل ھا وساز وبرګ نظامی برای فتح ۶٠دی ، با قوای ميال ) ۵٧١  -۵٧٠(  که در سال  مسيحی

 . چنين شرح داده اند  ،راه افتاده  ب مکه وتخريب کعبه

 را  روه سوارهگرسيد ، ) المغمس(از کشور يمن  به منطقه   ابرھه  قوای نظامی وحربی که نويسند زمانی مؤرخين می

 : داشتند   به اھالی مکه خطاب نموده اعالم  به مکه فرستادند، و طی نامه ای  مردم غرض تسليمی

 ۀنمايندر با اين خواھش من موافق ھستيد ، من قصد جنګ با اھالی مکه را ندارم ، آمده ام تا فقط کعبه را ويران کنم ، اګ(

 .) ارسال نمايد  خويش راغرض مذاکره وجرګه نزدم

سران مکه بعد از . نمايند نمايند ودر مورد اين اقدام تصميم مشترک را اتخاذ می در اين ميان مردم مکه با ھم جرگه می

 .فرستند   ابرھه می  نزد  مذاکره سردار مکه عبد المطلب را به منظور، تھديد آميز ابرھهۀ نامعۀمطال

 . شانه ، وسروصورت نورانی وجذابی داشت  ګويند عبد المطب مرد قوی ھيکل ، دارای ريش مبارک ، مرد چھار می

خاطر ه ګويند ابرھه ب می.  تحت تــأثيرش قرار ګرفت  از ديدن اوسخت که عبد المطلب به نزد ابرھه آمد ، ابرھه ھمين

 .ين آمد وروی زمين ونزديک او نشستئخود پااحترام او از تاخت 

 که ويرانی وتخريب کعبه است با   صحبت را با عبد المطلب آغاز کرد وعزم خويش را  ابرھه سر،بعد از عرض سالم

 .عبد المطلب در ميان ګذاشت 
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رد وچيزی ک رد ، ودر جريان صحبت ھيچ ابراز نظر نمی ک را با دقت تام ګوش می عبد المطلب صحبت ھای ابرھه

 :نمی ګفت 

 :يدئوگبتوانيد   می  از من داشته باشيدیاګر شما خواھش:  نموده ګفت  طرف عبد المطلبه در ختم صحبت ابرھه روی ب

سربازان ولشکريان تو دوصد دانه شتر مرا به غارت برده اند ، به ايشان ھدايت  : (جمان ابرھه ګفت  به تر عبد المطلب

 ) . من مسترد نماينده ب  فرمايد تا آن را دوباره

 :به عبد المطلب بګويد :  عبد المطلب سخت در تعجب افتاد به مترجم ګفت  ابرھه از اين درخواست

   اموالت از وقارتۀھنګامی که شما را ديدم عظمتی از تو در دلم بوجود آمد ، ولی شنيدن صحبت شما در مورد مطالب(

 که محل عبادت شما، محل   کعبهۀ داری، ولی در بار ايت اصرار شتر ھ  عجب است که در استرداد نزدم کاست،

   !! ) زبا ن نمی آوریه  واجداد تا ن بود ، ومن حاال برای تخريب وويرانی اش کمر بسته ام مطلقآ حرفی بء ابا عبادت

 ۀود ھستم ومطالبمن مالک شتر ھای خ ) ( !انا رب االبل وان للبيت ربآ سيمنعه  : (فت گ ابرھه  عبد المطلب در جواب

 ديګری دارد که خود از آن حفاظت خواھد  را از شما دارم ، اين معبد وعبادت ګاه واين خانه مالک  آن ۀ دوبار استرداد

 ) .کرد

 ابرھه حمله  رسند، ابابـيـل ھا بر سپاه  منطقه وادی محسر  می که لشکريان ابرھه به  زمانی  ھمانطور ھم شد ،اً واقع

نمايند ، واين لشکر  به پرتاب سنګ ھای ، برلشکر متجاوز ابرھه آغاز می)   ميھم بحجاره من سجيلتر . ( شدند  ور

دھند ،   از تخريب وويرانی نجات می  کعبه راۀی مواجه ساخته، وخانئ به شکست ورسوا  ھزار نفری ابرھه را۶٠

  .است محّسر به اتفاق افتاده  آسمانی که در دفاع از کعبه در وادی ۀاينست معجز

  

                                                                                 پايان 

 

  :تتبع ونگـارش 

 » سعيد افـغــانی– سعـيـدی «امــيـن الـديــنداکترالحاج 

  و مــديـــر مطـالعات سـتراتــــيـژيک افـغـان

    جرمنی-ل مرکز کلتوری دحـــــق الرهومسؤ

 


