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 8فصل 

   آغازِ فرجام

سوگ پسرش ابراهيم، توطئة سؤ قصد بجانش، نافرماني و از جمله كه طاقت پيغمبر را طاق كرده بود،  هايي و گداز  رنج
، واپسين روزهاي زندگي محمد را رنگ بس اندوهبار داده يي از هر سوها ها و مخالفت كشي ياران نزديكش و شورش  گردن

292F!»ي جبرئيل، رنجور و پريشانم اي جبرئيلام ا غمزده«بودند. وقتي جبرئيل از حالش پرسيد پيغمبر جواب داد 

و با التماس  1
  چون رهنوردي گمشده در خود سرگردان بود.محمد  293F2»نزديك آ، جبرئيل، نزديك آ!«كرد  پيهم تكرار مي

براي مدت نزديك به دو هفته پيغمبر از حركت بازمانده بود. وي در منزل عايشه زمينگير بود و جز نزديكترين همرهانش 
ديدند كه  برآيد او را مي توانست از خانه  توانست و در مواقع نادري كه مي ديد. در فرجام هيچ حركتي نمي كسي را نمي

محمد بودند. بيماري به گونة فزاينده بر   مي گرفتهيش فضل و علي او را بلند دو پسر عموپاهايش با زمين تماس نداشتند و 
هاي خستگي  رفت. همگان آنچه را در ابتدا نشانه ش فراتر نميالينديگر از ساحة باو شد و چشم انداز  چيره ميحكمروا 

صفحات زيادي را وقف شرح و بيان  هاي احاديث . مجموعهاستوخيم  اي بيماريمي دانستند كه پنداشتند اكنون  عمومي مي
شد  كنند. نمي سوزاند تأكيد مي فرسايي كه تن او را مي ها و تب شكيب اند و روي سردردي فرجامين بيماري پيغمبر نموده

 يول ديلرز يبود و م هوشيب مهين غمبريپ 294F3.نبض او را دريافت يا بدون احساس گرماي سوزنده دست روي سينة او گذاشت
و  ندبودگذاشته  غمبريدر كنار پرا از آب  يتشت  295F4.بودداغِ داغ  دپوشان يخود را م يگاه رو كه با آن گاه ي)اهيل س(شا صهيمخُ

و  ياحساس تازگ يتا كم ديكش يخود م يو سپس بر رو برد يخود را در آن فرو م ةدستان توان باخت ياو هر از چند گاه
296Fكند. راوتط

نشاندند و ب) همسرش حفصه خضَآورده شد او را در تغاره (م هشيعا ةكه پس از آنكه به حجر نديگو 5
297Fآيا اين رسم و آييني بود؟)شده بود غسل دادند. ( دهياز هفت چاه مختلف كش آب كه هفت كوزه ختاندنيبار

6  

298Fكرد. اش انس ابن مالك او را به برگ سپيدي تشبيه مي پريده شده بود كه صحابي  پيغمبر آنقدر الغر و رنگ

در  كهوي  7
و با داشت  مي ر گرد سر خود سربندي بسته بخورد همواره  سوز گرفتار بود و از درد پيچ و تاب مي هاي شكيب سري چنگ نيم

299Fداد. هر نفس آواز خرخري از سينه برون مي

گذاشت در غمش ضجه و ناله  با همه بيتابي درد، ابوالقاسم زنان خانواده را نمي 8

                                                           
 7/263؛ كنز متقي 9/35؛ مجمع الزواهد هيثمي 7/211؛ دالئل بيهقي 3/129؛ المعجم الكبير طبراني 259-2/258طبقات   1
 7/210دالئل بيهقي   2
 4/470؛ سيرة ابن كثير 5/257؛ بداية ابن كثير 209-2/208طبقات   3
. ابن هشام فصلي را به خميصه (شال) سياه پيغمبر  4/472؛ سيرة ابن كثير 7/204؛ دالئل بيهقي 1/99؛ مستدرك حاكم 2/208طبقات   4

 )2/665اختصاص داده است. (ابن هشام 
 7/98 ي؛ سنن نسائ1617-4/1616 يبخار حيصح  5
 5/245؛ بداية ابن كثير 2/226؛ طبري 1/51؛ سنن دارمي 2/232؛ طبقات 2/649ابن هشام   6
 2/235بالذري  انساب؛ 241-1/240؛ صحيح بخاري 2/216طبقات   7
 2/206طبقات   8
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300Fكنند.

خاموش باش! تنها آناني كه «بر وي آواز داد  پيغمبر زار او شروع به گريه و زاري كردنحالت  وقتي ام سلَمه با ديدن 9
ايكه  شد و پس از لحظه گاه بيهوش مي شكنجة درد او به حدي بود كه گاه 301F10»گيرند. ايمان ندارند با گريه و فرياد سوگ مي

گاه كه اسامه از اروگاه  آن اي هم به زبان آرد. ت كلمهتوانس رفت و نمي ميفرو آمد دوباره بحالت گيجي و بهت  به هوش مي
عجله جهت خبرگيري پيغمبر وارد شد محمد از گفتار بازمانده بود. وي محبوب خود را بوسيد، دستان خود را به  اجرف ب

302Fنشانة دعا بلند كرد و سپس به عنوان رحمت و تبرك بر اسامه گذاشت.

  فت. گر پيغمبر از خود و از جهان رخصت مي 11

االول (يك هفته پيش از وفاتش) به مسجدي كه در  بروز پنجم ماه ربيع محمدگيري از لحظة كمياب امان از درد،  با بهره
303Fمسلماناني كه آنجا گرد آمده بودند وداع كند. ي ازشمار زياداش بود رفت تا نماز بجا آرد و با  جوار خانه

در حوالي همين  12
�  ِ�َذا«صر را بر او آورد: نر شد و سورة زمان بود كه جبرئيل بر وي ظاه َّ ْ� ا وَن ا� د�ي

يَْت اّّاَس يَْدُخلُ
َ
تُْ  َوَر� َُ � َوالْ َّ اَء نَْ ُ ا ََ

ُِ َ�َن تَّوابًا  هُ  ِ�نّ ُْ ََ َواْسَتْفُ� �  ّ د� َر ّْ َ �َ   ْ�  ْ ا فََم ًَ فَْوا
َ
كه گروه  ينيم را بو مرد فرا رسد يروزياهللا و پ ياري كه ي) هنگامامبريپ ي(ا –أ

 ريپذ توبه اريو از او آمرزش بخواه، همانا او بس يگو حيپروردگارت تسب شيپس به ستا شوند ياهللا داخل م نيگروه در د
درخواست  هببه خصوص آية آخر آن كه امر  و نزديك بودن پايان زندگي خود را ديد ةاشاراين سوره پيغمبر در اين  304F13»است

توبه و استغفار  305F14.بوددر پيش  نرحلت ازين جهالحظة چون دانست  ،بر آن داشت كه استغفار كند راپيغمبر  كرد آمرزش مي
306Fبا وجدان راحت از جهان رود.بتواند پيغمبر در مأل عام بود تا  برآمد اين واپسينو هدف  موضوعدقيقاً 

15   

سر پا گرفته بودند وي را جانب منبر كه او را  هاي نااستوار داخل مسجد شد و دو پسر عمويش علي و فضل محمد با گام
اي مردم، من چگونه «رهنمايي كردند. محمد بر فرش نشست و خطاب به جماعت حاضر بيانية شورانگيزي ايراد كرد. 

سپس پيغمبر حمد وثناي خدا را بجا آورد و به ياد داد كه  307F16»بهترينِ پيغمبران!«و جماعت جواب داد » ام؟ پيغمبري بوده
پس از مرگ روز قيامت آمدنيست كه در آن نه مرا امتيازيست «و ادامه داد:  ،گريز نيستگزير و كه از آن  مرگ سرنوشتيست

. اي مردم، اگر من بر پشت كسي بگوييد تان هستم، اگر شكايتي از من داريد و نه هيچكس ديگر را. تا زماني كه هنوز ميان
ام با من نيز چنان كنيد. اگر من از كسي با  اي وارد كرده لطمهكسي  حرمتام اينك پشت من. اگر من به نام و  شالق زده

تا منزه از گناه و خطا به درگاه خدا  برائت دهيدتانرا طلب كنيد. مرا از ظلمي كه مرتكب شده باشم  ام پول بيداد پول ستانده
فرستادة «غريو برداشتند در مسجد به جوش آمد و يكصدا  ينع غفير حاضرامتجابااين بيانات عواطف و احساسات » م.رو

درين هنگام مردي بنام عكاشه ابن محصن از جا بلند شد و به » است! خدا، هرخطايي كه در برابر ما كرده باشي سترده شده

                                                           
 همانجا  9

 2/210همانجا   10
 2/230؛ طبري 2/191همانجا   11
 )5/250برخي مؤلفين بر آنند كه اين ديدار بروز پنجشنبه پنج روز پيش از مرگ پيغمبر صورت گرفت (بداية ابن كثير   12
 الوداع حجةگويند كه اين سوره در ارتباط فتح مكه آشكار شد، و برخي مانند قرطبي و ابن كثير عقيده دارند كه در هنگام  بيشتر مفسرين مي  13

 آشكار شده است، اما محدثين شيعه بر آنند كه اين آخرين سورة كامل قرآن است كه در شكنج احتضار پيغمبر به وي وحي شده است. 
 669-24/668؛ تفسير طبري 2/225بالذري  انساب  14
 3/58؛ المعجم الكبير طبراني 228-2/227 يطبر  15
  3/58المعجم الكبير طبراني   16
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پيمود. مي خواستي شترت را  به تازيانه زني  فالن شب در فالن جا در فالن غزوه شترم در كنار شتر تو راه مي«پيغمبر گفت 
اينك پشت من، اگر خواهي مرا شالق «پيغمبر جواب داد » بر پشت من فرود آمد و مرا سخت افگار كرد. قشالالكن ضربة 

داشت ساخته از ني و پوشيده از چرم كه همواره هنگام شترسواري در  اي تازيانهمحمد » خواهم.«عكاشه گفت » زني، بفرما.
حضار از فرط اشمئزاز و » ه دخترم است. برو و آنرا بيار.قمچينم در خانة فاطم«گفت  و داشت. رو به بالل كرد دست مي

ولي محمد به آنها گفت » زني؟ شرم نداري و از خدا نمي ترسي كه پيغمبر را با تازيانه مي«اشتند دناباوري بر عكاشه بانگ بر
از ما انتقامت را بگير «ند گفتبه عكاشه ابوبكر و عمر از جابرخاستند و » خواهد. و فقط حق خود را ميااو را سرزنش نكنيد، «

زني و قمه زني شيعيان بود  دور از سينه ي ازآنچه گويي پژواك علي نيز با». اي عكاشه، ولي با پيغمبر كاري نداشته باش
در » ولي بر پيغمبر انگشت مگذار! ،و تازيانه ببارانمرا اينك پشت من، اينك شكم من، صد بار بزن «همين پيشنهاد را كرد: 

، اي پيغمبر هستيمه نواسهاي عكاشه، ميداني كه ما «و حسين پسران علي از جا بلندشدند و به نوبة خود گفتند  حسن اخير
اين همه، عكاشه انعطاف نشان نداد و خاطر نشان ساخت  با» يي. اگر از ما انتقام ستاني چنانست كه از پيغمبر انتقام ستانده

بايد برهنه بخاطر مراعات عدالت و انصاف  نيزمحمد  پشترهنه بود، بنابران را به شالق زد پشتش ب كه آنشب كه پيغمبر او
بركند. درين هنگام عكاشه شالق از دست افگند، بسوي محمد دويد و در از تن اي درنگ پيرهن  . ابوالقاسم بدون لحظهباشد

308Fزد خود را در آغوش او افگند. حاليكه از گريه هق مي

17  

شهدايي كه زندگي خود را براي او فدا كرده بودند درود فرستاد و  ن رخصت گيرد به روانِپيش از آنكه از مسلمانامحمد 
انتخاب  كرد و او رضاي خدا را انتخاب مييكي را مال دنيا و رضاي خدا ميان بايست  شما مرديست كه ميدر بين «افزود: 

كه اشارة پيغمبر به سوي او بود. ابوالقاسم به او  او دانست شد چون تنهاپر از اشك  با شنيدن اين جمله چشمان ابوبكر» كرد.
در كنارم بودي و در آخرت نيز در كنارم خواهي بود. من ياري از تو وفادارتر  گريه نكن ابوبكر، تو درين دنيا«گفت 
309Fشدند بسته گردند. هايي كه بسوي مسجد باز مي درهاي همه خانهجز درِ خانة ابوبكر سپس امر كرد تا » ام. نداشته

اين  18
 محمديزبين تبرد. اين دوست هوشيار و  پيغمبر پي مي هاي هنخستين باري نبود كه ابوبكر پيش از ديگران به كناي

310Fيارانش بود. ترينِ باروحيه

تا مسئلة جانشيني  تدبير و اهتمام كرد بي گمانبرد و  وي پيش از ديگران به فرجام كار پي 19
در آغاز بعثت پيغمبر به دنبال  ه بود تاداشتبر آن بيني او بود كه او را  روشن دوستش به دست تصادف نيفتد. همين بصيرت و

كسي باشد كه اسالم آرد. وي در همان آغاز پي  نخستينرد بيافتد و ك كه به تنهايي در باديه تبليغ مي نام و نشان  مرد بيآن 

                                                           
يابيم. بدون شك به همين سبب  خواهد طنين نيرومندي از مسيحيت را مي همانجا. درين روايت كه در آن پيغمبر  تطهير از گناهان خود را مي  17

) از La Légende des siècles» (ها افسانة سده«از مجموعة » هجري  9سال «واپسين روزهاي زندگي محمد در شعر است كه اين روايت 
 ويكتور هوگو شاعر فرانسوي كه به مرگ پيغمبر اختصاص دارد انعكاس يافته است.

. بالذري با  7/569؛ روض سهيلي 228-2/227؛ طبري 2/218بالذري  انساب؛ 3/1337؛ صحيح بخاري 2/227؛ طبقات 2/649ابن هشام   18
هاي احاديث كه از اعتبار همسان برخوردار هستند دروازة خانة علي است  ) ولي در مجموعه2/218 انسابكند ( وضاحت بر منزلت ابوبكر تأكيد مي
 ) 424-7/423شود (سنن نسائي  كه به اجازة پيغمبر باز گذاشته مي

؛ كنز 25/237؛ جامع االحاديث سيوطي 3/20؛ تاريخ ذهبي 2/374؛ سير ذهبي 1/173 بن منظورمختصر ا؛ 2/53تاريخ دمشق ابن عساكر   19
  10/158متقي 
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آور عصر جديدي بود كه قرار  خواند پيام لقاسم) مي(دوستم نزديكم، ابوا» خليلي، ابوالقاسم«كه كسي كه وي او را  ه بودبرد
 بود دنيا را دگرگون كند.  

اين دو روايت  311F20»پس از من، حق با عمر خواهد بود.«ديدار در مسجد بسوي عمر ديد و گفت  واپسيندر پايان اين محمد 
تجسم  پيغمبر. ابوبكر ينستنخسياسي دو جانشين اند براي تثبيت مشروعيت  در مورد ابوبكر و عمر بدون شك اضافاتي

كه را . دروازة خانة ابوبكر قايلندنمادين  اهميتها  و عمر تجسم قاطعيت. مؤلفين اين احاديث به اين صحنه بود وفاداري
312Fبودجانشيني سياسي  ه بسويمحمد باز گذاشت نماد درواز

و دعوت علي از عكاشه تا بجاي پيغمبر او را شالق زند به  21
را متبلور ساخته و روحيه شهادت و شهادت پروري را كه مشخصة احساس شيعي است متجسم  ربانيقاي استرحام  گونه
  .كرد مي

حال خود را كمي بهتر چون برگشت به خانه مدت سه روز در بستر افتاد. روز چهارشنبه پيش از مرگش  پس ازمحمد 
313F(يا ابو رافع) هبهيمو بوابردة آزاد شدة خود در نيمه شب احساس كرد 

 بيدار ساخت و به او گفت كه به او دستوراز خواب را  22
با آزاد د. وقتي يطلب آمرزش نما مردگان يو برا دبرو البقيع) ةَمالغرقد ( عيبقبه قبرستان مسلمانان در ده است تا رسي
314Fاش شده

داده چنين يي مخاطب قرار  مردگان را با لحن سودازده يي نمايشنامهاي  در صحنه در وسط قبرستان قرار گرفت 23
 رسد بركناريد! آنچه ها مي اي آنانيكه از بالهايي كه بر زندهالقبور (درود بر شما اي گور نشينان)!  عليكم يا اهل سالملا«گفت: 

درين  315F24»بس پر آسايش است از آنچه خداوند شما را از آن رستگاري بخشيده، اگر مي دانستيد! ديبر يشما در آن بسر م
رهايي و رستگاري حيثيت كرد كه برايش  حمد از روي درماندگي و نوميدي آرزوي مرگي را ميخطاب به مردگان گويي م

چنين ادامه داد: با مردگان . شايد بيم از آن داشت كه شاهد فروپاشي دنيايي باشد كه ساخته بود. وي به گفتارش داشت
 پسين يها و فتنه اي سرآغاز فتنة ديگرست فتنه. پايان اند هجوم آورده يگرياز د پس يكي اهيشب س هاي هها چون پار فتنه«

زندگي جاويدان با  انيمداني كه خداوند «رو كرد و گفت:  هبهيمو ابواش  سپس به آزاد شده 316F25».اند  ي پيشينها فتنهبدتر از 
رم فدايت، اولي پدر و ماد«ابو مويهبه پاسخ داد »  داده است؟حق انتخاب به من بهشت ديدار با او در و  ايدن ناز و نعمت همه

طلب  عياهل بق يبرامحمد سپس  317F26»نه، اي ابو مويهبه! انتخاب من ديدار با پروردگار است.«پيغمبر گفت » را انتخاب كن!
   پيرامونيانش دانستند كه فرجام فرا رسيده بود. و رو به وخامت نهاداو  يماريآن ب فردايبرگشت. به خانه نمود و  غفران

                                                           
 2/227؛ طبري 1/40سنن ابن ماجه   20
 )4/456نگارد ابراز مي نمايد (سيرة ابن كثير  ايكه از پيغمبر مي  نامه اين را ابن كثير به صراحت در زيست  21
 )2/204(طبقات   برد ميابن سعد از هر دو نام   22
 اهل تشيع بر آنند كه پيغمبر به معيت علي به حضيرة بقيع رفت.  23
 12/262؛ كنز متقي 2/226؛ طبري 1/50؛ سنن دارمي 2/204؛ طبقات 25/376؛ مسند ابن حنبل 2/642ابن هشام   24
.  قابل  3/57؛ مستدرك حاكم 22/346كبير طبراني ؛ المعجم ال2/226؛ طبري 1/50؛ سنن دارمي 2/204؛ طبقات 25/376مسند ابن حنبل   25

را پيغمبر نه در گورستان بقيع بلكه چند روز پيش از » اهيشب س يها پاره«هاي آتيه به  تذكر است كه به اساس گفتة ابن هشام، تشبيه فتنه
 )2/642مرگش هنگام برآمدن از مسجد كرده است. (ابن هشام 

؛ مستدرك 22/346؛ المعجم الكبير طبراني 2/226؛ طبري 1/50؛ سنن دارمي 2/204؛ طبقات 25/376 ؛ مسند ابن حنبل2/642ابن هشام   26
 .   3/57حاكم 
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 يليقدرتمند بود بلكه خ يلينه تنها خ غمبريزد چون پ زيرا مهم ها ياريو اغراض بس طلبي جاهمحمد  عالوقو بيمرگ قرانتظار 
318Fبود. زيثروتمند ن

مفرط  بينوايي شود يم دهيد يحيمس )يسينو ايولاال ةتذكرهژيوگرافي ( نامحتمل كه در آن اثرِ ثيحد كي 27
.دده را شرح ميمحمد  319F

 »االسودان«ها جز  گفت كه وي و شوهرش ماه گريست و مي خوانيم كه عايشه مي درين حديث مي 28
گذشتاند و  محمد سه روز را بدون خوردن هيچ چيزي ميمي خوانيم كه نيز  و 321F30،چيزي براي خوردن نداشتند 320F29 )(آب و خرما

323Fه بوددر طي دو ماه در خانة پيغمبر آتش در ديگدان افروخته نشد  322F31،براي سد جوع سنگ بر شكم مي بست

ر وقتاً و انصا 32
محمد اختصاص  بينوايييك فصل طبقات ابن سعد به تنگدستي و  324F33.فرستادند به شكل صدقه ميير فوقتاً برايش كمي ش

325Fداده شده است

پيچيد تا حدي كه حاضر بود موم شمع را  چگونه محمد از گرسنگي بخود ميكه شود  مي هو در آن شرح داد 34
326Fبخورد.

خود را نزد يك نفر چارآيينة ر قرضدار مرد چون براي خريدن خواربار گويند كه پيغمب برخي حكايات حتي مي 35
327Fيهودي

328Fدر برابر ده سير جو به گرو گذاشته بود 36

329Fقرض گروي او را پرداخت.و پس از مرگش ابوبكر  37

فقر و تنگدستي ادعا  38
موجودند. شكي نيز  محمدان بازند كه روايات ديگري حاكي از ثروت بيكر اعتبار ميرو از آن در چنين روايات شدة پيغمبر 

 به ياد بياوريم كه هيچ محدث و سيره نويسي(كرد  نيست كه در ابتداي هجرت به مدينه محمد در فقر و فاقگي زندگي مي
به هر حال، سياست ) ؟چه كرد ه بودارث بردبه خديجه كه از همسر ثروتمند اولش  هنگفتيكه محمد با ثروت ننوشته  هرگز

جنگجو خودش بر اين  گرفت به زودي او را به كمبود پول مواجه ساخت. پيغمبرِ در مدينه در پيشمد محايكه  جنگ طلبانه
330Fاش قرار داده بود. بود كه خداوند عزت و ذلت او را در سرنيزهآگاه 

چپاول خيبر) از غنايمي كه از غزوات مختلف (بخصوص  39
ساخت. محمد در تقسيم غنايم يك بخش قابل توجه را  مينياز  ها را بي محمد و در مجموع جماعت مسلمانآمد  مي بدست 
را از آن همه غنايم جنگي  )پنجم حصة(مس خُ اًتا منظم رده بودك يك آية قرآني به وي امر  چون داد اختصاص مي دبه خو

وا« :خود كند ُّ �  َواْعلَ �ّ ُُّسول� َو �ل ُِ َور َُم ُُ  � ّ �َ ّن 
َ
ٍء فَأ ْْ َءْ ُتْم م� ّْ م� َِ ا  َّ �ّ

َ
� �ْ َماك��� َوابْ َّ

ْ ََتاَ� َوار ُْ َ� َوا ُْ كه هر و بدانيد  -ارّمِ�ال�  ي الُْق

                                                           
او نزد يك يهودي مدينه در گرو بود. احاديث بيانات و توضيحات متناقصي در مورد چارآيينة باوجود همه داشته ها، وقتي پيغمبر وفات يافت   27

بر براي حفاظت از زخم تيغ  انيكه جنگجويا چرم سخت شده بود آهن  يها پاره آيينه زره مشتمل بر. (دهند سطح و شيوة زندگي پيغمبر مي
 )گفتند بستند و مجموع آنها را چار آيينه مي ميو ران  نهيپشت و س

 1/400؛ 187-1/186طبقات   28
 2/1388؛ سنن ابن ماجه 2/907؛ صحيح بخاري 1/407؛ طبقات 26/178مسند ابن حنبل   29
 2/281؛ سير ذهبي 2/907؛ صحيح بخاري 401-1/400طبقات   30
. چنانكه خواهيم ديد، چنين روايات در تناقض آشكار با روايات ديگري قرار دارند كه حاكي از عالقمندي مفرط پيغمبر به   1/400طبقات   31

 مواد خوراكي بود.  
   1/404طبقات   32
 1/401همانجا   33
 410-1/400همانجا   34
 1/405همانجا   35
 )5/140جر حبنام ابوالشحم (فتح الباري ابن   36
؛ المعجم الكبير طبراني 2/815؛ سنن ابن ماجه 3/1068؛ صحيح بخاري 1/408؛ طبقات 4/456؛ مسند ابن حنبل 4/272مصنف ابن ابي شيبه   37
 4/562؛ سيرة ابن كثير 11/268
 5/142 جرحفتح الباري ابن ؛ 4/19مسند ابن حنبل   38
 3/1066صحيح بخاري   39
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و در راه ماندگان  نانيو مسك مانيتيو  شانيخو يو برا امبريپ يخدا و برا يپنجمش برا كي ديبه دست آوركه  يمتيغن
اي « مژده دادويژه به دخترش فاطمه به خويشاوندان خود، به پس از آشكار شدن اين آيه محمد  »)14(سورة انفال: است

   331F40»ايد. اهل بيت محمد، شادي كنيد چون ديگر توانگر شده

آميز منجمله گروگانگيري (چون  ها و وسايل خشونت ه ابوالقاسم از شيوهاينكتذكار از هاي احاديث باكي ندارند  مجموعه
ديديم) و شكنجه نيز براي  1كه آنرا قبالً در فصل الجندل  ةمدو يحيسردار اعراب مس ابن عبدالملك گرفتن اكيدر گروگان

كرد، چنانكه كنانه ابن ربيع يهودي خيبر به دستور پيغمبر زير شكنجه گرفته شد تا محل  بدست آوردن پول استفاده مي
332Fرا نشان دهد. نضير بني قبيله جواهرات صندوقاختفاي 

ن محمد همچنين براي پر ساختن خزانه انواع ماليات بر مؤمني 41
333Fشد. وضع يك دينار بر هر مرد مسلماني بود كه محتلم مياز چنين ماليات  انگيز وضع كرد كه يك مالية شگفت

42       

ْ�َ� «خداوند در قرآن به پيغمبر گفت: 
َ
ًَ فَأ � ��َ ََ َد ََ 334F)»9الضحي:سورة ( نمود ازين يپس ب افت،ي ريتو را فق و –َوَو

بر محمد  43
335Fهاي بسته) (باغ» هفت ديوار«هاي  هاي متعددي مانند باغستان احهها مالك و داراييساير  عالوة

در شمال غرب حجاز بود  44
336Fبه دختر خود فاطمه بخشيده بود.محمد آنرا  ةكه بهربود واحة مشهور فدك  كه يكي از آنها

 توانگرگونه، پيغمبر آنقدر  بدين 45
» مؤلفه قلوبهم«به وجود آورد. اين همان به اسالم ين آوري كفار و مشرك ايمان» خريدن«ايرا براي  گرديد كه صندوق وجهي

ا(«است  سورة توبه به آنها شده 60آية كه در مشهور است ) شود  مى آورده دست به دلشان كه كسانى( َّ �ّ� اء�  ِ َُ َق ُُ �لْ ارّاَدقَاُت ر
 �  ُ ُُّهْم َو�� ار و

ة� قُلُ َُ َؤّل ُّ ْ ام�ل�َ� َعلَاَْها َوار ََ َماك��� َوالْ َّ
ْ ْ�  قَا�� َوالَْفار�م��َ َوار � َوابْ َّ ها مخصوص  صدقات و زكات  –ارّمِ�ال�  َو�� َسِ�ال� ا
 يآزاد كردن بردگان و ادا يو برا شود  مى آورده دست به دلشان كه كسانىو   آن يو كارگزاران جمع آور نيو مساك أفقر

شان در برابر   شد كه قلوب ريشييان مخالف چون ابو سفيان ميو شامل ق  »)وام بدهكاران و در راه اهللا و به راه ماندگان است
  تفاوت ولي در برابر پول اثرپذير بود. اسالم بي

برد. از  هاي هنگفت او را نيز بايد ارث مي بلكه دارايي و ملكيت اقتدارپر آشكاراست كه جانشين پيغمبر نه تنها سلطه و 
 گرفت بنيادينرسمي پيغمبر نبود در فرداي رسيدن به قدرت تصميم قاطع و آنجاييكه ابوبكر خليفة اول شامل ليست وارثين 

بدينگونه اهل بيت  و اعالم كردالمال  تا دارايي دوستش در دستان خودش باقي بماند، بنابران دارايي پيغمبر را متعلق به بيت
ما پيغبران از خود «حمد گفته بود كشيد كه م شان براي توجيه اين غصب حديثي را برخ محمد را از ميراث محروم ساخت و

337F».گذاريم ارثي بجا نمي

  فاطمه هرگز جانشين پدر خود را نبخشيد.  46

                                                           
 3/24؛ تاريخ ذهبي 2/376؛ سير ذهبي 1/210 بن شبها ةتاريخ المدين  40
؛ طبري 2/336كرد. (ابن هشام  ايرا كه كنانه در اثر آن جان باخت اعمال مي گري بود كه شكنجه زبير ابن عوام پسر عموي پيغمبر شكنجه  41
2/138( 

  5/866؛ كنز متقي 9/326؛ سنن بيهقي 2/491؛ سنن دارقطني 36/444ل ؛ مسند ابن حنب6/90مصنف عبدالرزاق   42
 31/199تفسير رازي به شود به خصوص  رجوعبراي تفسير اين آيه   43
 داده است.  . اين مؤلف فصلي را به توصيف ثروت هنگفت پيغمبر اختصاص 1/175ابن شبه  ةتاريخ المدين  44
 2/173الذري ب انساب؛ 41-1/40فتوح البلدان بالذري   45
؛ جامع 6/98؛ سنن نسائي 5/153؛ صحيح مسلم 3/100؛ سنن ابو داود 4/1549صحيح بخاري ؛ 315-2/314؛ طبقات 1/306مسند ابن حنبل   46

  11/21، كنز متقي 9/423االحاديث سيوطي 
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روبرو كند و خواست پيش از آنكه با آفريدگار خود  دل بر منالدر دم حاضر، با ديدن مرگ در آستانة در، محمد از همه مال و 
 ، هيچ چيزينه زمين ،گويد كه پيغمبر از خود نه پول، نه مواشي مي خود تسوية حساب كند. ابن سعد هاي داشتهبا همه  گردد

338Fبجا نگذاشت

339Fو درست پيش از جان دادن چهل برده را آزاد ساخت. 47

دن هفت دينار به عايشه داد و كنوي در شكنج جان  48
340Fنايل گردد. از وي خواست تا آنها را از او دور سازد تا بتواند بدون هيچگونه بار جيفة دنيا به ديدار خداوند

وي به عايشه  49
341Fهاي طال را به علي دهد تا آنها را ميان مستمندان بخش نمايد، دستور داد تا سكه

ولي كينة عايشه در برابر پسر عموي  50
ايكه پيغمبر مجبور شد اين دستور خود را سه بار  يي براي تعميل آن نداشت به گونه شوهرش به حدي بود كه هيچ عجله

342Fتكرار كند.

51 

يي فرا گرفته بود. اين كتاب گنجايش آنرا ندارد تا به مسئلة پر دامنة  ، اصحاب و اهل بيت پيغمبر را حرص و آز توفندهو اما
343Fباعث شد بپردازد. پيغمبر هاي بيشماري كه اين ميراث ميان نزديكان ميراث مالي پيغمبر و به منازعات و جنجال

در  52
» منتخب«نخستين خليفة  چنانكهصوير اشخاص سودجو داده شده است، از كساني چون ابوبكر و عمر تبسياري روايات 

ها (بازارها) در حال انجام معامالت  در سوقاو را پيغمبر پس از آنكه به خالفت رسيد به كار و بار سوداگري خود ادامه داد و 
ارهايي شايستة شأن جانشين ، به حدي كه دوستانش عمر و ابوعبيده او را متوجه ساختند كه چنين كديدند ميبار  منفعت

344Fپيغمبر نبود.

دختركم، آنچه را كه پس از جانشين پيغمبر شدنم « عايشه وصيت كرد شابوبكر خود در بستر مرگ به دختر 53
كرد؟ آيا در مورد به  ابوبكر چرابايد چنين درخواستي مي 345F54»ام افزوده گرديده درياب و آنرا به مسلمانان باز گردان. به دارايي
در هنگام نماز به معامالت و داد و ستد بازارگاني خود فكر حتي دن ثروت خود شك داشت؟ عمر نيز غافل نبود كه هنجار بو

در بود كه حين اداي نماز مالياتي را  داشت كه ذهنش آنقدر به مسائل پولي مشغول  كرد. خليفة دوم مسلمانان اذعان مي مي
346Fد.ش شمرد كه بايد به خزانه سرازير مي ميذهن خود 

بر طبق يك روايت ديگر، روزي هنگام اداي نماز مغرب حواس عمر از  55
347Fايكه به شام فرستاده بود وسواس شمار مواشي

دوباره از چند بار خواند  ايرا كه در نماز مي آنقدر پرت بود كه مجبور شد سوره 56
348Fسر بخواند.

سته بود بيشتر از مصاحبت پيغمبر كرد كه بخاطر سودا و حساب كار و بار نتوان مي عمر حتي اظهار افسوس  57
349Fفيض برد.

بن عفان مشخصة پلوتوكراتيك (توانگرساالري) خالفت بيشتر و متبارزتر گرديد و ابا به خالفت رسيدن عثمان  58

                                                           
 4/560؛ سيرة ابن كثير 2/900؛ سنن ابن ماجه 2/317طبقات   47
 3/498ه الحلبيه سير  48
 3/498ه الحلبيه سير؛ 238-2/237طبقات   49
 2/239طبقات   50
 همانجا  51
 170-2/169بالذري  انسابديده شود بگونة مثال   52
 30/321؛ تاريه دمشق ابن عساكر 3/184طبقات   53
 1/200الدين طبري  النضره محب ؛ الرياض3/65؛ وفيات االعيان ابن خلكان 1/171المعارف ابن قطيبه  كتاب  54
 8/216؛ كنز متقي 26/488؛ جامع االحاديث سيوطي 3/90؛ فتح الباري ابن حجر 2/349؛ سنن بيهقي 2/186ي شيبه مصنف ابن اب  55
 )2/214داد. (سير ذهبي  گويد كه عمر حتي زماني كه خليفة مسلمين بود به كار و بار بازارگاني خود ادامه مي ذهبي مي  56
 3/90فتح الباري ابن حجر   57
 6/2676، 2/745، 2/727؛ صحيح بخاري 32/352مسند ابن حنبل   58
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به خود گرفت كه باعث قتل پرخشونت خليفة  يمهيبابعاد چنان  ة دوران خالفتشكجا با خويش و قوم پروري لجام گسيختي
350Fبيني كرد كه اخالف وي خائنين فربه و شكم گنده خواهند بود. ان، پيغمبر در اشتباه نبود وقتي پيشگم سوم شد. بي

59  

. در واقع، يمبر  ميتوانگر بهتر پي ثروتمند و  ابوبكر و عمر در باالي بالين احتضار پيغمبرِقراري  و بيب التهاازينجاست كه به 
بردن ازين بيماري جان بدر را پيغمبر «وي محمد به علي اظهار داشت . عباس عمكردند همه به جانشيني پيامبر فكر مي

برو و از پيغمبر «وي سپس افزود:  351F60»شناسم. ميهفرزندان عبدالمطلب در لحظة مرگ را سيماي دانم چون  . من اينرا نشايد
352Fدر مورد آن امر

به صراحت گويد و اگر تا ايد باو را همي باز گردد  را قدرت ماكه  بود اگر رأي او بر آن (موضوع) بپرس. 61
علي با واقعبيني در پاسخ  »(اوصا بنا). كند ياندر باب ما وصيت او را ببايد تا رسد پسرا  ديگرانقدرت كه  باشد اراده او آن

353F.»بمانيماز آن محروم  جاويدان تا گاه در آن ما را نرسدد كه قدرت وترسم كه اگر رأي او بر آن ب ميه«گفت 

در يك بيان  62
آن باشد كه  مشيتخالفت بپرس. اگر  اندر باببرو از پيغمبر «همين روايت، عباس به برادرزادة خود علي گفت  گرِدي

رسد سوگند را د كه ديگران وآن ب مشيتگر همه نابود شويم، و اگر و از دست ندهيمكه آنرا را  رسد سوگند خدارا خالفت ما 
 بدوقدرت  مگر كسي جز ترا ياراي آنست كهاي عمو! «ان كامل پاسخ داد علي با اطمين» نخواهيم. آن راكه هرگز  خدا را
و » ؟را زهرة آن بود تا اندرين باب شك كندكي «و با خطاب به عباس و گويي به احفادش يعني عباسيان افزود » رسد؟

354Fبدين گونه علي و عباس از هم جدا شدند و به ديدن پيغمبر نرفتند تا از وي بپرسند.

63   

كه اوضاع از وي پيشي گرفته بود.  كسي بوداهل بيت باقي بماند در حاليكه علي  درخواست خالفت  حسن نيت ميعباس با 
 اطمينان به اينكه يگانه جانشين مستحق پيغمبر بود خود را از مباحثات درين مورد بركنار نگهداشت. اين اطمينان با علي

 355F64»؟همچشمي كندبا ما كي را زهرة آن بود تا «كه اظهار داشت توان هرگونه پيشدستي را از وي گرفت، از همين روست 
كه  آنگاهمن «داد:  مورد سرزنش قرارسخت پسانترها عمويش عباس او را بخاطر نداشتن بصيرت و قدرت تشخيص و تمييز 

 رسد يا غير مارا ت ما اهل بي مرامر خالفت از وي بپرسي كه خالفت  اندر بابدادم تا  اندرز رات در بستر بيماري بودپيغمبر 
گذارد. نما وارا بر  سلطه رحلتشنكند هيچ كسي پس از اظهار  خويش رأي بابين اندر اگفتم كه گر وي  ترا همي؟ را

در بود كه غافلگير شد و خالفت از دستش رفت.  علي همين ناكاري و عطالت سبببه  356F65»د.رسيآنچه  رسيدازينروست كه 
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. ابن  42/424، تاريخ دمشق ابن عساكر 2/229؛ طبري 4/1615؛ صحيح بخاري 2/245؛ طبقات 4/205؛ مسند ابن حنبل 2/654ابن هشام   60

 )247-2/246ص داده است. (طبقات سعد يك فصل مكمل كتاب خود را به آنچه عباس در آستانة مرگ پيغمبر اظهار داشت اختصا
بخاطر  "امر"كلمة ترجمة «نويسد:  در زبان عربي را خاطر نشان ساخته مي» امر«مفهوم خاص واژة  يرمعزيام يمحمدعل يرانيشناس ا اسالم  61

هميشه به معني قدرت مشروع،  رود ... (در متن كنوني) تقريباً كثيرالمعني بودن آن دشوار است و به مفهوم قدرت، موضوع، چيز و غيره بكار مي
 »است. بكار رفته "نيابت پيغمبر"به مفهوم جانشيني پيغمبر و خالفت 

(Le Coran silencieux et le Coran parlant, op. cit., p. 40)    
. بر اساس  4/498ير ؛ سيرة ابن كث5/247؛ البداية ابن كثير 2/229، طبري 2/240بالذري  انساب؛ 246-2/245؛ طبقات 2/654ابن هشام   62

 )2/654نوشتة ابن هشام پيغمبر در همان روز فوت كرد. (
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نخستين خليفه را اعالم  انتخابپسر عمو و خسر نامدار خود بود صداهاي تكبير كه  تشييع جنازة شغولم عليهنگامي كه 
357Fبه گوشش رسيد داشت مي

، و آنگاهي كه ابوبكر و عمر قدرت را از بني هاشم قاپيدند، عباس كه گويي از ابرها پايين افتيده 66
    358F67»نگفته بودمت!؟«بود رو بسوي علي كرد و ندا داد: 
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