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  محمد شريف منصور

  ٢٠٢٢ جوالی ٢۶

  
  شريف منصور

  )ص( حضرت محمد مصطفی ۀزندگينام

  )دھمفھ بخش(

را  بنی خزاعه ۀ صلح و آتش بس را نقض کردند و بيست تن از اعضای قبيلۀنامديديم که قريش، توافقدر بخش گذشته، 

 کرد و اقداماتی را انجام مادهآبرای جنگ با قريش  کشتند و پيامبر سپاھی ده ھزار نفرهبودند، ) ص(که ھم پيمان پيامبر 

 کارساز بود و قريشی ھا تا زمانی که پيامبر و ًتدابير آن حضرت کامال. نشوند اد که قريش از اين لشکرکشی باخبرد

سگ ماده ای را ديد که  )ص(در مسير راه پيامبر ] ١. [ اسالم به نزديکی مکه رسيدند از اين موضوع مطلع نشدند سپاه

مور کرد أزده شده بود، پيامبر يکی از ياران خود را م  اسالم وحشتدر حال شير دادن به توله ھايش بود و از ديدن سپاه

 ]٢.[بايستد و نگذارد که کسی از سپاھيان به آن سگ و يا توله ھای او آسيبی برساند که در کنار سگ و توله ھايش

 ھوازن را ۀ قبيلبود در راه جاسوسی از  پيامبر که آن حضرت آن ھا را به عنوان جلودار سپاه گماشته گروھی از ياران

شده بودند جاسوسی را  ِقبيله ھوازن از دشمنان پيامبر بودند و زمانی که از لشکر کشی پيامبر با خبر. کردند دستگير

کسب کند و دريابد که پيامبر شخصا به مکه خواھد  فرستاده بودند که اطالعاتی در مورد ھدف پيامبر از اين لشکرکشی

که آيا پيامبر نخست به مکه لشکرکشی خواھد کرد  کند و اين مور اين کار میأم ود رارفت و يا يکی ديگر از ياران خ

 ھوازن در حال ۀی از آن جاسوس، متوجه شد که قبيلئاز بازجو پيامبر پس  . ھوازن خواھد پرداختۀبا قبيل يا به نبرد

پيوسته   ثقيف ھم به آن ھاۀبيل و قآالت جنگی مانند منجنيق، برای جنگ با پيامبر ھستندو   ابزارۀجمع آوری نيرو و تھي

که پيامبر و سپاه اسالم به نزديکی مکه رسيدند  زمانی  . پيشروی را صادر کردۀبا اين وجود پيامبر دستور ادام] ٣[اند 

 ۀھرکس از اھالی مکه که به خان: پيامبر پيش از ورود به مکه فرمود. شد ابوسفيان به حضور پيامبر آمد و مسلمان

بماند و در  خود ۀ در امان است و ھرکس که به مسجد الحرام برود در امان است و ھر کس که در خانرودابوسفيان ب

که آن  شدن با قريشی ھا برحذر داشت مگر آن پيامبر سپاھيان اسالم را از درگير] ۴. [ خود را ببندد در امان استۀخان
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يم کرد و دستور داد که از مسيرھای مختلف وارد بخش ھای مختلف تقس و سپاه را به] ۵.[ھا قصد جنگ داشته باشند

مسلمانان  آن بخش از. استثنای يک بخش از سپاه اسالم، بقيه بخش ھا بدون درگيری وارد مکه شدند به] ۶. [مکه شوند

لد و مردان قريش راه را بر آن ھا بستند و خا که با ساکنان مکه درگير شدند خالد بن وليد و ياران او بودند که گروھی از

و به قولی بيست و ] ٧[در اين درگيری به روايتی دوازده و يا سيزده نفر . بجنگند ياران او ھم ناگزير شدند که با آن ھا

مسلمانان ھم جان ھايشان را از  از] ١٠[و يا سه نفر] ٩[در فتح مکه دو نفر . از قريشی ھا کشته شدند] ٨[نفر  ھشت

زمان از قريش سر زده بود را بخشيد و به آن ھا آزاری  ھايی که تا آنپيامبر پس از فتح مکه خطا. دست دادند

 را در ھنگام بارداری با نيزه زده بود و) دختر پيامبر(َبه نام ھبار که حضرت زينب  پيامبر حتی مردی] ١١.[نرساند

از او خواست که بخشيد اما  را ھم) عموی پيامبر(وحشی، قاتل حضرت حمزه ] ١٢[باعث سقط جنين ايشان شده بود و 

 را  نفر١٠و يا ] ١۴[ نفر ٩گذاشت که پيامبر دستور کشتن  ناگفته نبايد] ١٣. [گاه به حضور آن حضرت نيايد ديگر ھيچ

آن حضرت بت ھای اطراف   ]١۵.[صادر کرده بود و از اين ده نفر، سه نفرشان کشته شدندکه چھار نفرشان زن بودند، 

پيامبر در ھمان ] ١٧. [ای شکستن بت ھای مھم ديگر به اطراف شھر مکه فرستادرا بر و يارانش] ١۶[کعبه را شکست

پيامبر مکه را تسخير کرد  که پس از آن] ١٨.[از وفات حليمه، دايه اش باخبر شد و از شنيدن اين خبر گريه کرد زمان

يادتری مشغول آماده کردن پيمان شده بودند با حرارت ز قبيله ھای ھوازن و ثقيف که گفتيم برای جنگ با آن حضرت ھم

] ١٩. [که پيامبر برای جنگ با آن ھا برود، آن ھا به جنگ آن حضرت بيايند پيش از آن  شدند و تصميم گرفتند کهءقوا

پيوسته بودند به جنگ با  با سپاھی که از مدينه برای فتح مکه آورده بود و دو ھزار نفر ديگر که تازه به ايشان پيامبر

قصد از بين بردن پيامبر را داشت اما موفق نشد و  در راه يکی از جاسوس ھای دشمن. ثقيف رفتقبيله ھای ھوازن و 

 ]٢٠.[کشتن او چشم پوشيد پيامبر او را دستگير کرد اما از

مالک برای . َفرماندھی آن ھا را مالک بن عوف نصری به عھده داشت سپاھيان دشمن حدودا بيست ھزار نفر بودند و 

 ميدان جنگ فرار نکنند به آن ھا دستور داده بود که زنان و کودکان شان را ھم با خودشان ازکه جنگجويانش  آن

  ]٢١. [بياورند

 منظم و گسترده، نظم سپاه ۀدشمن با يک حمل در ابتدای جنگ سپاه. رو شدنده دو سپاه با ھمديگر روب   حنين،ۀدر در

و ھشتاد الی صد تن از ياران ايشان، که پنج نفرشان زن بودند و استثنای پيامبر  اسالم را از ميان برداشت و مسلمانان به

که در حال گريز را  یانپيامبر ثابت قدم ماند و مسلمان. داشت، فرار کردند از آن زنان، مردان را از فرار بازمی يکی

 دشمن حمله مسلمانان ھم دوباره برگشتند و به سپاه ]٢٢. [ به سپاه دشمن حمله کردً مجددا فراخواند و شخصا،بودند

 کودکان ھم زدند اما پيامبر از اين کار آن ھا باخبر شد و آنان را از کشتن زنان و کردند و حتی دست به کشتار زنان و

نفر از آنان اسير شدند  سپاه دشمن شکست خوردند و ضمن تلفاتی که بر جای گذاشتند شش ھزار. کودکان برحذر داشت

  ]٢۴. [تلفات مسلمانان در اين جنگ چھار نفر بود ]٢٣. [ او فرار کردندو مالک بن عوف و باقی مانده سپاھيان
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