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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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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 Historical  تاريخی

  
  محمد شريف منصور

  ٢٠٢٢ جوالی ٢٨

  
  شريف منصور

  )ص( حضرت محمد مصطفی ۀزندگينام

  )دھمزن بخش(

 منوره بازگشت و مدتی بعد، آن ۀگماشت، به مدين که عتاب بن اسيد را به حکمرانی مکه پس از آن  )ص(پيامبر 

دليل اين امر، اين بود که گروھی .  شوندمادهآبه تبوک و جنگ با رومی ھا  حضرت از مسلمانان خواست که برای رفتن

زيادی از رومی ھا  که برای داد و ستد به مدينه می آمدند به مدينه خبر آوردند که تعداد) در نواحی شام( َانباطاز ساکنان 

ِجذام، غسان و عامله متحد شده اند و سر جنگ دارند َدر تبوک، منطقه ای نزديک شام تجمع کرده اند و با قبايل لخم، ّ َ ُ .

]١[   

بن ابی طالب که در جنگ  ت که پيامبر برای گرفتن انتقام خون حضرت جعفرروايت ديگری ھم وجود دارد و آن اين اس

  .رسد صحيح تر به نظر می اما روايت نخست] ٢[موته به شھادت رسيد به تبوک لشکرکشی کرد 

مقصد مورد نظر را از ھمه  ی لشکر می کشيد،ئ زمانی که سپاھی را برای جنگ بسيج می کرد و به جاًپيامبر معموال

پيامبر، مسلمانان را از ھدف آن حضرت از  خواستند به جنگ دشمنی قوی برونده رد اما اين بار چون ميک پنھان می

از آنجا که در آن ھنگام، ھوا خيلی گرم بود و از سوی ديگر زمان  .لشکرکشی، که جنگ با رومی ھا بود، آگاه کرد

نداشتند و   خيلی ھا عالقه ای به رفتن به اين سفربود و در خارج از مدينه ھم قحطی آمده بود برداشت ميوه ھا فرا رسيده

که به جنگ نروند و آن ھا را از رومی ھا   اين ھا، پيروان عبدهللا بن ابی ھم مردم را ترغيب می کردندۀگذشته از ھم

   ]٣. [می ترساندند

داشتند کمک خواست و ديگران  مين ھزينه ھای سپاھيان از مسلمانانی که وضعيت مالی بھتری نسبت بهأپيامبر برای ت

آن حضرت در اين کار پيشقدم شدند، حضرت عثمان بن  ياران نزديک. آن ھا ھم به درخواست آن حضرت لبيک گفتند

و يک سوم سپاھيان را تجھيز ] ۴[کرد و بيش از ھمه در اين کار سھم گرفت،  عفان بخش مھمی از ھزينه ھا را تقبل
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پيامبر نھاد و حضرت  خود را که عبارت از چھار ھزار درم بود در اختياری ئابوبکر صديق ھم تمام دارا کرد، حضرت

ی مالی داشتند تا حد توان به ئياران پيامبر ھم که توانا بقيه. ی خود را به اين کار اختصاص دادئعمر فاروق ھم نيم دارا

   ]۵.[تجھيز سپاه کمک کردند

دينه را  تن از آن ھا اسب داشتند مر تشکيل شده بود، و ده ھزارپيامبر پس از تجھيز و تسليح اين سپاه که از سی ھزار نف

بيرون مدينه ماند و پس از آن دوباره حرکت کرد اما عبدهللا بن  آن حضرت يک روز در] ۶. [به قصد تبوک ترک کرد

  ]٧ [.آن ھا ھم با پيامبر آمده بودند سپاه اسالم را ترک کردند و به مدينه بازگشتند ابی و اکثر يارانش که

موفق نشدند و ياران پيامبر  در راه می خواستند که پيامبر را ترور کنند اما  جمعی از آن ھا که ھمراه سپاه مانده بودند

  ]٨. [کشتن آن ھا را بدھد اما پيامبر نپذيرفت ۀی کردند و از پيامبر خواستند که اجازئآن ھا را شناسا

ی که از حبوبات و ئغذا( رسيد يھوديان آنجا برای آن حضرت ھريسه ءراالق زمانی که پيامبر به منطقه ای به نام وادی

)  بار شترًاحتماال( آوردند، پيامبر از غذای آن ھا خورد و فرمان داد که مسلمانان ساالنه چھل بار) شود گوشت تھيه می

  ]٩. [خرما به آن ھا بدھند

پيامبر رسيده بود حقيقت  جنگجويان رومی بهپس از رسيدن پيامبر به تبوک، معلوم شد اخباری که در مورد تجمع 

به آن حضرت را پذيرفتند به * پيامبر آمدند و پرداخت جزيه بزرگان و زمامداران آنجا ھم به ديدار] ١٠. [نداشته است

 به استثنای يک مورد که پيامبر يکی از شب ھا حضرت خالد بن وليد را به ھمراه] ١١[ ھمين خاطر جنگی اتفاق نيفتاد

ِ صد و بيست نفر برای دستگير کردن اکيدرچھار َ   ]١٢. [دومه الجندل فرستاد بن عبدالملک پادشاه مسيحی شھر  ُ

خالد . خود خارج شده بود آن شب اکيدر به ھمراه يکی از برادران خود و چند تن ديگر برای شکار گاو وحشی از قصر

پادشاه و چند تن ديگر کشته شدند و مسلمانان خود پادشاه  در نتيجه درگيری برادر. بن وليد به او و ھمراھانش حمله کرد

قبول  پيامبر از اکيدر خواست که جزيه بپردازد، اکيدر. کردند و به حضور پيامبر آوردند و بقيه ھمراھان او را اسير

 مسلمان شد و به روايت ديگر اکيدر ]١٣. [کرد و عھدنامه ای در اين باره نوشتند و پادشاه آزاد شد و به شھرش برگشت

ی شھرش را دوباره به او ئکه فرمانروا شکست و پيامبر ضمن آن و ھمراه خالد بن وليد بت ھای شھر و اطراف شھر را

  ]١۴. [او بخشيد ی ھم بهئواگذار کرد ھدايا

  ... ادامه دارد

*****  

گرفتند و در ازاء آن، غير مسلمانان اجازه  میاھل کتاب  مالياتی که مسلمانان از غير مسلمانان" گزيت"معرب : جزيه*

مسلمانان زندگی کنند و مسلمانان وظيفه داشتند که در مواقع لزوم، از آن ھا  افتند که در سرزمين ھای تحت تسلط يمی

  .  کننددفاع

  

   :پی نوشت ھا

     ٧۵۴-٧۵٣ مغازی، ج سوم، ص -١

  ۴٢٩ تاريخ يعقوبی، ج اول، ص -٢

  ۴٧٧- ۴٧٨ سيره رسول خدا، ص-٣

  ١٢٣٢- ١٢٣٣ تاريخ طبری، ج چھارم، ص -۴

  ٧۵۴-٧۵۵غازی، ج سوم، ص  م-۵

  ١۶٢ طبقات، ج دوم، ص -۶
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