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 2فصل 

70Fتوطئة عقبه

71 

 

71Fدارند.با هم  يية سؤقصد ناكام عقبه همخواني زيادضمنابع سني و شيعه در ق

تفاسير معتبر قرآني نيز در توضيح آية  72
72Fكنند: سورة توبه ازين دسيسه ياد مي 74

� رَْم َ�َم�رُوا« 73 َّ � وا ب ّّ خطرناك كردند كه به آن  يزيقصد چ )منافقان( -  َمَه
بر شتري از نشيب كوه سوار قصد ناكام هنگامي صورت گرفت كه محمد حين بازگشت به مدينه   . اين سؤ»دندينرس

گران آن بود تا از گذرگاهي كه بصورت  در مسير رودخانه پيش مي رفت. نقشة توطئه او كرد و كاروان همراهان عبور مي
بن ا فهيحذايرا راه اندازند. پيغمبر كه از دسيسه بو برده بود از عمار ابن ياسر و  اده برند و حادثهخاص دشوارگذر بود استف

73Fخواست كه تنگاتنگ او را همراهي كنند. انمي

عمار به شتر پيغمبر چسپيده بود و حذيفه جلو آنرا در دست داشت.  74
 مركب پيغمبرند به انداختن سنگ در زير پاي شتر تا شروع كرد يدهپوش ة چهربا سر و ناگاه در تاريكي شب مرداني 

74Fموازنة خود را از دست دهد.

توانستند حيوان را كنترل كنند و از عاقبت بد جلوگيري نمايند. به پيغمبر حذيفه و عمار  75
ار آسيبي نرسيد اما آنچه را در حين سواري در دست داشت (شالق، ريسمان و غير ذالك) از دست داد. حذيفه و عم

هايي كه در دست داشتند بروي آنها كوفتند، اما مهاجمان موفق به فرار شدند و  مهاجمان را تعقيب كردند، با چوب
شد كه اينان  هاي خود فرو افتيدند. گفته مي گران از اسپ بزودي با ساير كاروانيان درآميختند. حين فرار برخي از توطئه

75Fداشتند. ها را تا آخر عمر با خود آثار اين افتيدن

76  

 ...دشمنان محمد كم نبودندآخر، دهند ...  هاي متفاوتي مي گران كي بودند؟ منابع احاديث به اين سوال پاسخ اين توطئه
76Fگران دشمنان شناخته شدة پيغمبر نه بلكه منافقين در ميان اصحاب او بودند، راويان سني بر آنند كه توطئه

در حاليكه  77
77Fآورند. پيغمبر سخن به ميان مياز اصحاب » گروهي«ديگران از 

و هويت و  است اين توطئه در پردة اسرار پوشيده مانده 78
78Fداند (در حدود پانزده تن؟) گران را كسي نمي تعداد دقيق توطئه

هاي  با آنهم، برخي مؤرخين سني درين ارتباط نام 79

                                                           
و بطور » گردنه«در عربي بطور عموم به مفهوم » عقبه«اند. واژة  را تعيين نكرده» عقبه«منابع تاريخي موقعيت جغرافي مشخص اين   71

توانند با اين نام ياد شوند. تا جاييكه به اين نوشته ارتباط  يشود. بدين سبب جاهاي زيادي م بكار برده مي» گذرگاه دشوار«مجازي بمعني 
َطِ ةعقْ«گيرد، گمان قرين به يقين بر آنست كه منظور  مي َُ در شمال عربستان سعودي امروز در صد كيلومتري جنوب غرب تبوك » اُ�
 شود.    از آن ياد مي» مرگ گاهرذگ«يا » الّوت ةعقْ«باشد. اين منطقه به دشوار گذر بودن مشهور است و امروز هم با لقب  مي
-5/256؛ دالئل بيهقي 1/343ابن قطيبه  كتاب المعارف؛ 39/210؛ مسند ابن حنبل 1045-3/1042از منابع سني  از المغازي واقدي   72

 252-21/185ي و از منابع شيعه بخصوص از بحاراالنوار مجلس 3/201؛ جامع االحاديث سيوطي؛ سيره الحلبيه 9/33؛ سنن بيهقي 259
 توان نام برد.   مي
  10/270؛ تفسير ابن عاشور 4/181؛ تفسير ابن كثير 5/464؛ تفسير ابو حيان 3/899؛ تفسير بيضاوي 292-2/291تفسير زمخشري   73
خداوند پيغمبر  )؛ ابن كثير مي گويد كه21/247مجلسي مي گويد كه آگاهي از توطئه را جبرئيل به پيغمبر رساند (بحار االنوار مجلسي   74

 )4/181را از نيات منافقين آگاه ساخت (تفسير ابن كثير 
 3/201سيره الحلبيه   75
 232-21/231بحار االنوار مجلسي   76
 3/1042المغازي واقدي   77
 5/256دالئل بيهقي   78
ون هيچگونه دقيق سازي بيشتر سخن بد)» رهطگروه («گويند، بگونة مثال ابن حنبل از يك  منابع مختلف از دوازده تا پانزده تن مي  79

 )39/210مي راند (مسند ابن حنبل 
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79Fكنند را ذكر ميسرح  سلول و سعد ابن ابي عبداهللا ابن ابي

اصحاب نزديك پيغمبر ابوبكر و شيعه  در حاليكه مؤرخين 80
80Fدانند. عمر را متهم مي

توانستند  دهد كه نمي قريش نسبت مي قبيلةابوحيان اندلسي در تفسير خود توطئه را به اعضاي  81
تسليم شدن مكه به نيروهاي محمد را بپذيرند (بخاطر بياوريم كه فتح مكه اندكي پيش از غزوة تبوك اتفاق افتاد) و 

81Fشان شده بود انتقام بگيرند. د با از بين بردن كسي كه باعث سر افگندگي و حقارتخواستن مي

برخالف گفتة ابوحيان،  82
  گران وجود نداشت. قريش در ميان توطئه قبيلةدارد كه حتي يكتن از  واقدي تصريح مي

ينست كه تنها حذيفه و در مورد هويت توطئه كنندگان، آنچه روي آن اتفاق نظر وجود دارد ا سردرگميبا وجود همه 
ها بودند كه مهاجمان را تعقيب كردند  گران كي بودند چون همين دانستند كه توطئه عمار كه شهود عيني ماجرا بودند مي

. بر اساس ه بودهاي مهاجمان را برايشان افشا ساخت نامپيغمبر خود يا اينكه و  ندهايشان آنها را شناخت از روي اسپ ياو 
را كه   شهرت يافت هويت كساني 82F83)نگهدارندة راز پيغمبر» (صاحب السر«ابع، محمد به حذيفه كه بنام بيان اكثريت من

83Fبر وي حمله كرده بودند افشا ساخت و از او خواست تا آنرا نزد خود محفوظ نگهدارد.

قابل توجه است كه پيغمبر نام  84
     شا نساخت ...گران را به ابوبكر و عمر كه نزديكترين يارانش بودند اف توطئه

اهللا، چرا مسير كنار رودخانه را در پيش نگرفتي كه راه  يا رسول«ضَير از محمد پرسيد بن خُا ديساُفرداي روز سؤ قصد 
خواستند برسرم  داني منافقين ديروز چه مي اي ابويحيي، مي«محمد جواب داد » دشوار گذر گردنة كوه را برگزيدي؟

پس اُسيد پيغمبر را برانگيخت » ي گرفتند و مي خواستند بر مركبم حمله برند تا من فرو افتم.آنها تا عقبه مرا پبياورند؟ 
كه مردم گويند كه پس از جنگيدن با كفار  رمخوف از آن دا«و انتقام گيرد، اما محمد جواب داد » سر بِبرد«تا عاملين را 

اينان دوستان تو نيستند، آنها مي خواستند  اما«زدگي گفت وقتي اُسيد با شگفت  »تازد. اكنون پيغمبر بر دوستان خود مي
اند و  با وجود آنهم، آنها كلمة شهادت بر زبان رانده«تقدير پاسخ داد پذيرش پيغمبر با حالت تسليم و » ترا بكشند!

        84F85»توانم آنها را بكشم. اند كه من فرستادة خدا هستم، بدين دليل نمي تصديق كرده

پيغمبر از مجازات مهاجمان ابا ورزيد. دليل آن چه بود؟  بدون ابع روي يك نكته توافق دارند و آن اينكه و اما، همه من
ديد، بدين معني كه كسانيكه سؤقصد ناكام را راه انداخته بودند يا  مي اي شكنندهموقعيت خيلي  درشك ابوالقاسم خود را 

رابرشان به عملي دست زند، و يا اينكه به خود محمد خيلي توانست در ب نميمحمد خيلي قدرتمند بودند و بنابران 
توانست حيثيت و اعتبار خودش را در انظار قبايل عرب خدشه دار  هاي شان مي نزديك بودند، به حدي كه افشاي نام

ث گران از جملة اصحاب پيغمبر بودند. امام مسلم در مجموعة احادي آن دارند كه توطئه رسازد. همه شواهد داللت ب
در ميان اصحابم «كند كه به حذيفه چنين گفت:  اي را از پيغمبر نقل مي خود حديث ناراحت كننده» صحيح مسلم«

دوازده منافق وجود دارد. از آن ميان هشت تن شان روزي به بهشت راه خواهند يافت كه شتري از چشم سوزن 

                                                           
 1/343المعارف ابن قطيبه  كتاب  80
كه گفته بود عاملين چهارده تن از نامدارترين اصحاب پيغمبر بودند و بصورت خاص از ابوبكر و  دهد مجلسي گواهي حذيفه را گزارش مي  81

 )  21/223عمر نام برده بود. (بحار االنوار مجلسي 
كند: عبداهللا ابن اُبي، عبداهللا ابن سعد ابن ابي سرح، طعيمه ابن ابيرق، جالس  گران ذكر مي اشخاص ذيل را در جملة توطئهابو حيان نام   82

   )5/464وص (تفسير ابو حيان حبن سويد، ابو عامر ابن نعمان و ابواال
 3/1368بخاري   83
 259-5/257دالئل بيهقي   84
 )21/234دارند (بحار االنوار مجلسي  . همين پاسخ محمد را مؤلفين شيعه نيز تأييد مي5/257؛ دالئل واقدي 3/1044واقدي المغازي   85
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ذكر يك حادثة سؤقصد عليه پيغمبر  در ارتباط خود اين حديث را» شرح صحيح مسلم«امام نَووي در كتاب  85F86»بگذرد.
86Fبدون آنكه در مورد عقبه هيچ صراحتي دهد.كند  مي

87  

افزايد. محمد مهماجمان خود را مجازات  به ابهامات درين مورد ميوجود دارد احاديث كه در ميان همگرايي ديگري 
اين حديث  87F88.يستز نئجا» و فالن و فالنبر فالن «نكرد، ولي به حذيفة صاحب السر اظهار داشت كه نماز جنازه 

ََ «دارد هيچگاه نماز جنازه بر منافقين خوانده نشود:  پژواك يك آية قرآن است كه تصريح مي َحٍد ا�مُْهْم َا�َت  َم
َ
� َ�َ أ تَُال 

� َمَا�تُوا َمُهْم فَ  � َمرَُسو�� َّ �� ما ب ُُ َُ ََ �  ِ�ّ�ُهْم  �ه ِْ ََ  
َُْقْم َ�َ  ََ ا َم بَد 

َ
ُقونَ � ها كه مرده است نماز  از آن كي چيهرگز بر ه و – �س�

(سورة  فاسق و نافرمان بودند كه يها به اهللا و رسولش كافر شدند در حال آن گمان يب ،ستينخوان، و بر كنار قبرش نا
د كه فكر يشن خبر مرگ كسي را مي هرگاهگران آگاه است، بنابران  كه حذيفه بر هويت توطئه ستدان عمر مي .»)48توبه:
خواهد اش حضور بهم  گرفت تا دريابد كه به نماز جنازه جمان بر محمد بود، دست حذيفه را مياد شايد از جملة مهرك مي

88Fرساند يا خير. 

من در مسجد «درين ارتباط روايتي از حذيفه قابل ذكر است. وي مي گويد كه در دوران خالفت ابوبكر  89
روانه گشت. و خود  "اش بيا فالن مرده است، با من به تشييع جنازه"به من گفت  نشسته بودم كه عمر از آنجا گذشت.

ترا "پيش از آنكه از مسجد خارج شود با ديدن اينكه من از جا برنخاستم تا به دنبالش روم، بسوي من رو گرداند و گفت 
يقيناً كه نه، «را دانست و جواب داد  حذيفه فوراً اشارة عمر» "به خداوند سوگند، برايم بگو، آيا من از آن گروه هستم؟
عمر مدت مديدي با «حذيفه به روايت خود چنين ادامه داد: » ومن هيچ كسي را برايت معصوم معرفي نخواهم كرد.

پرسيد؟ آيا او بر ارادت و وفاداري خود در برابر پيمبر  عمر چرا بايد چنين سوالي مي 89F90»چشمان اشكبار بسويم خيره شد.
 ك داشت؟ش

دورة نبوت پيغمبر را در تناظر و تقارن با آغاز دورة رسالتش قرار مي دهد. در آغاز دورة ن ترتيب توطئة عقبه ختم بدي
وحي، قريش مكه محمد را مورد پيگرد و استهزأ قرار دادند، تا حدي كه نقشة قتل او را كشيدند و او را مجبور به تبعيد 

اين حالت دايروي ها قرار گرفت.  هم در شكنج همان دردها و آزمون به مدينه ساختند. در ختم اين دوره محمد باز
اش يهودا اسخريوطي به او خيانت  دارد. مانند عيساي مسيح كه حواريوار)  (سهمينامة پيغمبر سير پارابوليك  زيست

بيشتر منزه و مسلمان، گويي براي  سنت گرايانكرد، اطراف محمد را منافقين و دوستان دروغين احاطه نموده بودند. 
هايش  اند كه با مشخصة حماسي فتوحات و پيروزي پايان زندگي او وجهي تراژيك دادهمتعالي ساختن چهرة پيغمبر، به 

 در مغايرت قرار دارد.   

بعدي ايرا كه در طي قرون متمادي  كشمكش داخلي هشدار دهندةهاي زندگي محمد همچنين عاليم  آخرين بخش
ي كه هنوز از حادثة تو در حال برگشت از غزوة تبوك هنگامكه  بود. چنين دهد نشان مي بودمشخصة تاريخ اسالم 

                                                           
  8/122صحيح مسلم   86
 17/125شرح نووي   87

 3/1045المغازي واقدي  88 
 همانجا  89
كه عمر پس ازين پاسخ سخت گريست؛ چنين ) مي خوانيم 23/317. در معجم الكبير طبراني (12/276تاريخ دمشق ابن عساكر   90

) 13/344) آمده است. به روايت كنز متقي (12/157) و نه در المحلي ابن حزم (4/29ذهبي ( النبالي اعالم عمر نه در  سيرالعمل  عكس
گران را  يكي از توطئه، كه بدين ترتيب وي در حقيقت »سي نخواهم گفتكس از تو به هيچ پمن اين راز پوشيده را «حذيفه به عمر گفت 

    . كه تازه درگذشته بود افشا ساخت
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90Fنيامده بود، پيغمبر در آزمون ديگري قرار گرفت. با نزديك شدن به مدينه محمد سري به قباء ه حالسؤقصد ناكام ب

91 
91Fزد تا مسجد ضرار

آنچه در عربستان نو و  –و نه را رفع كند قرار بود اين مسجد نياز رفتن بيماران به مدي را افتتاح كند. 92
92Fباشندگان منطقه را سرپناه دهد.» هاي سرد و باراني در شب« –طرفه بود 

در واقعيت امر، انگيزة اصلي اعمار اين  93
مسجد تفرقه اندازي در ميان مسلمانان و سست ساختن بنياد وحدت و يكپارجگي مؤمنين بود چون منافقين جهت 

93Fآمدند. دانجا ميتمسخر بر پيغمبر ب

محمد كه توسط جبرئيل از خطري كه از ناحية اين مسجد متصور بود آگاه ساخته  94
94Fشوم و معان ابن عديوخشده بود به دو تن از ايادي خود مالك ابن د

95Fامر كرد تا آنرا ويران كنند. 95

پس از آنكه مسجد  96
مدفوعات اختصاص داده زباله و راي انداختن مذكور به خاك يكسان گرديد جايي كه اعمار شده بود به امر پيغمبر ب

96Fشد.

َْ : «ه استدو سورة قرآن خاطرة مسجد ضرار را جاويدان ساخت 97 �ي ّّ � َ�ْ�َ  َما ق  �َُ ُْ َْ ا َم  ُ ُْ ا َمُ� ار  َ ا �� د  َُذما َمْمج�
َّ ا

 ُُ َْحل� َُ ُْْل  َم ََ  ْْ َ َمرَُسوَ�ُ ا� َّ ْْ َح�َرَ� ا َّ � ا ر �د  ََ ْؤا�م�َ� رْر ُّ ْ َهُد ِ�ّ�ُهْم لََ�ذ�بُونَ ار ْْ َ َ ُ َّ َّ اْرُْمَ�  َما � َرْدنَ� ِ
َ
ا   ۞ ّْ ِ�ْن أ بَد 

َ
َُْقْم ��اِ� �  ََ

َُْقوَم ��اِ�  ْن 
َ
َحّق أ

َ
ٍٍ أ ّمل� يَْو

َ
ْْ أ ُّْقَوم ا� َ� َ�َ ا � س 

ُ
ٌد أ ْمج� َّ َ كفر و  تيبه مسلمانان و تقو دنيرسان انيز يبرا كه يكسان و – ر

مي با اهللا و رسولش مبارزه  شياز پ كه يكسان يباشد برا ينگاهيساختند تا كم يمؤمنان مسجد انيم ينگفا تفرقه
ها  آن ناًيقيكه  دهد يم ياهللا گواه ليو ميا و خدمت نداشته يكيجز ن يكه قصد كنند يم اديها سوگند  كردند، البته آن
تقوا بنا شده  هيآن مسجد كه از روز نخست بر پا ست،ينانماز  ي!) هرگز در آن مسجد براامبريپ ي(ا. دروغگو هستند

  »)801-701(سورة توبه:  يستياست كه در آن به نماز با تر ستهيشا

يست كه زيربناي ا ييگرا العمل سخت و قاطع محمد در برابر اعمار مسجد ضرار بيان روشني از وحدت روايت عكس
يابد  مينيت در اسالم تنها در باور به خداي واحد و يگانه تجلي سازد. انديشة وحدت و وحدان ذهنيت مسلمانان را مي
پذيرد: اجتماع  نوع نظام غير اسالمي يا قدرت موازي را نمي اي مي يابد كه هيچ  م سياسيابلكه تبلور خود را در نظ

پيغمبر در يكي از  د.شوبا هرگونه نزاع و انحراف بايد به شدت مقابله  و ها بايد متحد و يكپارچه باقي بماند مسلمان
مسلمانان باشد بايد صرف نظر از اينكه چه رتبه و  مياند كه كسي كه در پي درز انداختن در ونم احاديث خود توصيه 

97Fمقامي دارد كشته شود.

به سبب پناه كه به مرحلة اجرا گذاشت كمي بعد عمر اين سفارش را زماني نكته به نكته  98
از شدت خشم بر وي بانگ زد . در آنروز فاطمه حمله كرد آن خانهدختر محمد به خانة مخالفين خليفة اول در گرفتن 

دانم كه  نيك مي«ابن خطاب بدون آنكه خمي به ابرو بياورد پاسخ داد » اي كه من دختر كيستم؟ مگر تو فراموش كرده«
در همين هدايت پيغمبر  »زنم. ات را آتش خانهتا ام  آمده ه استاو به ما ارشاد كرد آنچهپدرت كيست و دقيقاً از نام 

 ةارُد حُم� كه بنام  را  اماني توان توضيح رفتار ابوبكر خليفة اول را يافت كه فرداي رسيدن به قدرت مبارزة بي مي
. راه انداخت شوند در مقابل همه كساني كه حقانيت جانشيني او را مورد سوال قرار مي دادند هاي ارتداد) ياد مي (جنگ

                                                           
به قباء بيايد. وي كه براي غزوة تبوك  مسجد مذكورفته پيشتر از پيغمبر خواسته بودند تا براي افتتاح هاعمار كنندگان مسجد قباء چند   91

 رد. گرفت به آنها وعده نمود كه اين كار را حين بازگشت از غزوه خواهد ك آمادگي مي
 رساند. را مي» زيان رسان«و » شوم«را دارد كه در عربي مفهوم » ضر«نام اين مسجد در خود ريشة   92
 264-5/259؛ دالئل بيهقي 530-2/529ابن هشام   93
   ).2/530م دهد كه در پشت اعمار اين مسجد معاندين قرار داشتند (ابن هشا . ابن هشام سياهة دوازده تني را مي5/27ابن كثير  هيالبدا  94
 5/27ابن كثير هيالبدا  95
 7/404؛ روض سهيلي 94-4/93تفسير بغاوي   96
 8/258تفسير قرطبي   97
گران عقبه نشان  . با وجود اين، چنانكه در همين فصل ديديم، محمد تحمل و شكيبايي عجيبي در برابر توطئه23-6/22صحيح مسلم   98

 . داد و از مجازات آنها چشم پوشيد
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انگاشت. با اشاره به وضعيت دين جديد  برابر و همسان با الحاد و حتي خروج از دين ميها را  سوال كردنابوبكر چنين 
رسول خدا اسالم را نيرومندتر ساخت مرگ «كه يكي از اصحاب پيغمبر بود گفت و پس از مرگ محمد، سهيل ابن عمر

   98F99»بريديم. خاست سر چون هر كه را كه به مخالفت بر

در متن مفهوم قدرت در اسالم به وضوح نشان مي  و نمادين دارد بس يحيثيتدر تاريخ اسالم سجد قباء بدين ترتيب، م
مفاهيم مخالفت سياسي و  ادغامآشفتگي و حادثة مذكور دهد كه عبادتگاه مسند قدرت سياسي است. در عين حال، 

   99F100.سازد مخالفت ديني را بخوبي برجسته مي

اعتبار و  بر  136غزوة تبوك در سال كنندة  آزمون پريشانسپس  و 926مؤته در سال شكست فاجعه بار مسلمانان در 
. در واقع دادمعروض انتقادات جامعة مسلمانان قرار  شبه سبب اقدامات متهورانة ناكام و او راد صدمه زاتوريتة پيغمبر 

آغاز يك بحران عميق سياسي سر  كه پيغمبر رهبري كرد نقطة چرخش بود. اينهااي  هنتيج يب آخرين تشبثات نظامي
اين بحران تا زماني كه آقا و سرور مسلمانان لگام قدرت را   . را فراگرفتهاي زندگي محمد  ند كه واپسين ماهشدداخلي 

هاي خستگي جسمي ابوالقاسم  داشت خفه و در زير سطح بود، اما با آشكار شدن نخستين نشانه در دستمشت آهنين  با
هاي سياسي بود بلكه يك مصيبت شخصي  محمد نه تنها درگير شكنج ،آخرين پويش نظامياي بيرون زد. در فرد

 بالفاصله پس از برگشتش از تبوك گريبانگير او شد. فرزندش ابراهيم مرد.
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