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 18-3، 87يز و زمستان يشمارة هشتم، پا، سال چهارم، تاريخ و تمدن اسالمي
 

 :)ص( پيامبربه نبردهايرويكردي نو 
1،2 بدرةبررسي موردي غزو

 
                                                                  دكتر صابر اداك                             

  واحد علوم و تحقيقات تهران،نشگاه آزاد اسالميدانش آموختة دكتري دا
adak222@gmail.com 

 
 چكيده

از مكه به مدينه كـه بـه گسـترش و پيـروزي نهـايي               ) ص(هجرت پيامبر 
 مخالفـان   بـا دعوت اسالمي انجاميد، باعث تيرگي بيشـتر روابـط مسـلمانان            

 جنگ  اولين. ها نبرد كوچك و  بزرگ را ميان آنان رقم زد           دهاسالم گرديد و    
قصـد   بدر بود كه با      ةهاي بعدي را در پي داشت، غزو        سلسله جنگ  بزرگ كه 

 از ايـن رو منتقـدان   آغـاز شـد،   تهاجم مسلمانان به كـاروان تجـاري قـريش          
تهـاجمي در برابـر      را به آغاز نبـرد و بـه كـار بـردن سياسـت                او) ص(پيامبر

 ةوقوع غـزو  هاي   ه با بررسي دقيق زمينه    اين مقال . نمايند دشمنانش متهم مي  
 .پردازد  ارزيابي صحت و سقم اين اتهام ميبدر، به
 

 .، غزوة بدر، جنگ طلبي، خشونتسيرة نبوي: ها كليد واژه
 

 مقدمه
ستيزه جويي مشركان با نشر دعوت اسالمي كه از همان روزهاي نخسـت رسـالت پيـامبر                 

 بـه خـود     تـري   چهـره خشـن    تدريج و متناسب با گسترش اين دعـوت،         آغاز شد، به  ) ص(اكرم
نـا  بـه مدينـه، وارد مرحلـه جديـدي شـد كـه هما             ) ص(ويژه پس از هجرت پيامبر      گرفت و به  

 .هاي كوچك و بزرگ عليه مسلمانان بود لشكركشي و به راه انداختن جنگ
                                                 

 .4/10/1387: تاريخ تصويب؛ 5/9/1387: تاريخ وصول. 1
به راهنمـايي   » با مخالفان ) ص(رفتار پيامبر اكرم  «اين مقاله بخشي از رسالة دكتري نگارنده است كه با عنوان            . 2

دكتر هادي عالم زاده و دكتر علي بيات در دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقـات تهـران، تـدوين و دفـاع                        
 .شده است
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 تاريخ و تمدن اسالمي/  4  
 

 

در اينكه آغازگر اين سلسله نبردها مشركان بودند يا مسلمانان نظـرات متفـاوتي از سـوي                 
ويـژه برخـي از خاورشناسـان، شـروع          بـه ) ص(ن پيامبر امنتقد. صاحب نظران بيان شده است    

را آغازگر ايـن نبردهـا بـه شـمار          و مسلمانان كرده آنان     ) ص(عمليات نظامي را متوجه پيامبر    
هاي مسـلح     پس از هجرت به مدينه با اعزام دسته       ) ص( به زعم اين منتقدان، پيامبر     .آورند مي

اكنش واداشـته و در نتيجـه آتـش جنـگ     هاي تجاري قريش، مشركان را به و     و تهديد كاروان  
آنان براي اثبات مدعاي خويش، غزوه بدر را كه نخسـتين  . ور كرده است  ميان طرفين را شعله   

شـمرند و     جنگ بزرگ ميان مسلمانان و مشـركان اسـت، مصـداق عينـي ايـن سياسـت مـي                  
 مشركان  اند كه اين جنگ در پي تهاجم مسلمانان به كاروان تجاري قريش رخ نموده و                مدعي

اند و به هر حال مسبب اصلي اين  براي حفاظت از اموال خود به سوي مسلمانان لشكر كشيده     
 . نه مشركاناند  هاي آتي گرديد، مسلمانان جب جنگجنگ كه خود مو

 
 وضع عمومي مدينه در اوايل هجرت

، نخسـتين   )اول هجـرت  / بعثـت   14ربيـع االول سـال      (به مدينـه  ) ص(با ورود پيامبر اكرم   
اي را ترك   بود تا به تدريج نظام قبيله اي كه آمادگي يافته جامعه. امعه اسالمي عينيت يافتج

هاي انساني، در ساية      گويد و بنياني جديد بر اساس ايمان و عقيده مشترك و احترام به ارزش             
ب اي در عربستان آن روزگار، به مثابه انقـال          چنين پديده . هاي الهي پديد آورد     قوانين و آرمان  

اي در ذهن و ضمير اعراب نداشـت و طبيعتـاً بـا موانـع و                  اجتماعي بزرگي بود كه هيچ سابقه     
 .هايي مواجه مي شد مقاومت

با توجه به آزارهاي مشركان در دوران مكه و مخالفت جدي آنان با نشـر دعـوت اسـالمي،            
ه نخواهنـد   دانستند كه سران نظام شرك و جاهليت آنان را آسـود            و مسلمانان مي  ) ص(پيامبر

اين نكته از آنجا پيـدا بـود   . گذارد و دير يا زود آتش جنگ ميان دو گروه شعله ور خواهد شد       
كه قريش عالوه بر آنكه اهالي مدينه را پيش از هجرت مسلمانان و در پي بيعت عقبـه دوم از        

. كردنـد   پس از هجرت نيز همچنان آنان را تهديد مـي   1برحذر داشته بودند،  ) ص(ياري پيامبر 
شـما  «: براي مردم مدينه فرستادند، آمده بود     ) ص(اي كه قريش پس از هجرت پيامبر        در نامه 

ايد و به خدا سوگند اگر با او نجنگيد و اخراجش نكنيد، همـه بـه سـوي                    اين مرد را پناه داده    
 : بيهقي مي نويسد 2.»تان را بر خود حالل كنيم  و زنانتان را نابود آييم تا جنگجويان ميشما 

                                                 
 .  1/173؛ ابن سعد، 449-1/448ابن هشام، . 1
اِنّكم آويتم صاحِبنا و انّا نُقسِم باهللاِ لَتُقاتِلُنَّه اَو لَتُخْرِجنَّه اَو لَنُسيرَنَّ اليكم بِاَجمعِنا حتّـي نُقاتِـلَ                  (3/178 بيهقي،   .2

 ). لَتَكُم و نَستَبيح نساءكممقاتِ
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و اصحابش به مدينه آمدند و انصار ايشان را پناه دادند، همـه اعـراب بـه            ) ص(ون پيامبر چ
ستيزه با آنان برخاستند و به اين جهت مسلمانان در تمام شبانه روز سـالح در بـر داشـتند و          

1.آماده دفاع بودند

كه به درخواست اكثريت اهالي مدينـه پـاي در آن شـهر نهـاده و بـر اسـاس                    ) ص(پيامبر
دار گشته بود، مي بايست در برابر         نامه عمومي و به رضايت عامه، رياست مدينه را عهده           مانپي

 سـالة   13ايشان پس از رسالت و در دورة        . اي بينديشد   ويژه قريش چاره    تهديدات مشركان، به  
هاي مشركان نسبت به خود و يارانش بود، امـا نـه              حضور در مكه، شاهد انواع آزارها و توهين       

چنان كه در پاسـخ بـه يكـي از انصـار بيعـت      . براي مقابله داشت و نه مأمور به آن بودقدرتي  
به خدايي كه تـو را مبعـوث كـرده،          «: گفته بود ) ص(كننده در عقَبة دوم كه خطاب به پيامبر       

به اين كار فرمان نداريم، بـه       «: ، فرمود »اگر بخواهي، فردا ميان اهل مِني شمشير مي گذاريم        
 ؛ اما اكنون و در شرايط پـس از هجـرت بـه مدينـه، اوالً قـدرت                  2»د بازگرديد وهاي خ   جايگاه

هاي قريش وجود داشت و ديگر سكوت در برابر بيدادگري آنان جايز              گري  نسبي مقابله با فتنه   
نبود و ثانياً ادامه رفتارهاي خصمانه قريش با مسلمانان، راهي جز مقابلـه بـا آنـان و از ميـان                     

براي روشنتر شدن اين موضوع، بهتر اسـت شـرايط          . گذاشت  ت باقي نمي  بردن موانع نشر دعو   
 .هاي اوليه هجرت مورد دقت و بررسي بيشتري قرار دهيم مسلمانان را در ماه

در اين ايام، گروهي از مسلمانان كه به علل مختلف قادر به هجـرت نبودنـد، همچنـان در                   
ردند و چه بسا قريش پس از مهـاجرت         ك  مكه مانده و به ناچار ظلم و آزار قريش را تحمل مي           

گروهـي از ايـن افـراد،       . آوردنـد   مسلمانان، خشم مضاعف خود را بر سر اين بينوايان فرود مي          
زنان و كودكاني بودند كه دل در گرو اسالم داشتند، اما سرپرستي مردي مشرك بر آنان مانع                 

هجرت

                                                

 و غل و زنجيـر بـه سـر     در حبسشد، و يا جواناني بودند كه به جرم مسلماني   شان مي   
اي هم، از جمله پيران و ضعفا و همچنين غالمان و كنيزان، تـوان و موقعيـت                  بردند و عده   مي

و ما لَكُم ال تُقاتِلونَ في سبيلِ اهللاِ و المستَضْعفينَ مِن الرِّجالِ و النِّساءِ و «آية  . هجرت نداشتند 
    نا اَخْرِجبقولونَ راً و                 الوِلْدانِ الَّذينَ ي لِيـو نْكلْ لَنـا مِـن لَـدعلُها و اجهِ الظّالِمِ اَهنا مِن هذِهِ القَرْي

بنا به نظر اكثر مفسران، در شأن اين مسلمانان بـاقي مانـده در               3،»اجعلْ لَنا مِن لَدنْك نَصيراً    
 و سرگذشت   منابع قديم، نام   4.خواند مسلمانان را به ياري آنان فرا مي      مكه نزول يافته و ديگر      

از زنـان  ) ص( رسـول اهللا   دختـر ينب  ز به نوشته ابن هشام،   . اند  برخي از اين مسلمانان را آورده     

 
 .3/6همو، . 1
 ).لك، و لكن اِرجعوا الي رِحالِكملم نُؤمرْ بذ( 1/448 ابن هشام، .2
 .75/ النساء.3
 .1/6,63؛ بغوي، 3/117، ؛ طوسي107-5/106، جامع البيانطبري، : براي نمونه، نك. 4
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 و پس از آنكه    بود  مانع هجرتش شده   -بيع   ابوالعاص بن ر   -مسلماني بود كه شوهر مشركش      
آزاد شـد،   ) ص(مرحمـت پيـامبر    اسير و سپس بـه    ) سال دوم هجرت  (بوالعاص در جنگ بدر     ا

مرو نيز از جواناني اسـت كـه در حـبس پـدر              ابوجنْدل پسر سهيل بن ع     1.هجرت يافت اجازه  
در جريـان صـلح     خود كـه از سـران و خطبـاي قـريش بـود، قـرار داشـت و بنـا بـر روايـات                         

حيبِددر حالي كه در غل و زنجير بود، از مكـه گريخـت و خـود را بـه                   ) سال ششم هجري  (هي
2.اردوي مسلمانان رساند

 بعدي در باب شرايط مسلمانان در اوايل هجرت ايـن اسـت كـه مهـاجران مسـلمان،                   نكته
اسباب و اثاثه و خانه و كاشانه و كسب و كـار خـود را در مكـه رهـا كـرده و نـه آشـكارا كـه                             
مخفيانه و با ترس و نگراني راهي مدينه شده بودند و بيشتر آنـان در حـال فقـر و مسـكنت،                      

 توانسـتند بـراي     نمـي  امـا مهـاجران   . نشسـتند  ر سفره آنان مي    و بر س   ميهمان انصار گرديدند  
 راهي براي كسب معاش و استقالل اقتصادي خـود       بايست يمهميشه ميهمان انصار بمانند و      

 .بيابند
شغل غالب در مدينه، كشاورزي بود كه نه مهاجرين را سررشته اي در آن بود و نه مدينـه      

داشـتند  مهاجرين دل در گرو تجـارت  .  كندشان  استعدادي كه بتواند كفايت معيشترا چنان 
 و البته بازرگاني شبه جزيره و مسيرهاي        ،كه شغل آباء و اجدادي شان بود و محل درآمدشان         

اي جـز شكسـتن ايـن      مسـلمانان چـاره  از اين رو،. مهم تجاري، منحصراً در اختيار قريش بود  
ي مدينه نيز كه مشرف بـر جـاده         موقعيت جغرافياي . انحصار و تهديد بازرگاني قريش نداشتند     

داد و شايد انديشـه ايـن    نان قرار ميتجارتي شام و يمن بود، امكان اين معارضه را در اختيار آ     
3.شان مطرح و مد نظر بوده است  همان روزهاي نخست هجرت، در مياناقدام از

ع .  تأمل و اعتناست   خبري در اين باب موجود است كه درخور        ـ  سـ صـار و    از ان  -ن معـاذ  د ب
 پيش از جنگ بدر براي اداي عمره به مكه رفت و ميهمان اُميه بـن خَلَـف شـد    -بزرگان اوس 

هـل او را ديـد و       هنگامي كه سعد مشغول طـواف بـود، ابوج        . كه از قبل با هم دوستي داشتند      
اه داده و تو در امنيت مشغول طوافي در حالي كه محمد و اصحابش را پن    : خطاب به وي گفت   

اميـه بـن    [فوانبه خدا قسم اگر همراه ابوص     «: و تهديدش كرد كه   ! ايد عالم جنگ نموده  به ما ا  
؛ سعد بن معاذ نيز پاسخش را به تنـدي داد و          »!گشتي ات باز نمي    نبودي، سالم به خانه    ]خلف

نَّ ع          ن منَعتَنـي   لَئِ واهللاِ«: ابوجهل را تهديد كرد   با اين جمله     يـتِ لَـاُ قَطِّعـبالب يـك  لَ اَن اَطـوف
و اَشَـد علَيـك مِنـه، طَريقَـك علَـي                     « يا» الشّاممتجرَك بِ  مـا هـ ك لَئن منَعتَنـي هـذا لَاَمنَعنـَّ

                                                 
 .654-1/653ابن هشام، . 1
 .2/318همو،  .2

3. Watt, 102,106. 
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اگر مرا از زيارت خانه خدا محروم كني، تجارتـت بـه شـام را مـورد تهديـد قـرار               (1»!المدينَه
 .)خواهم داد
ن دهندة اِشـراف مسـلمانان بـر        گردد، اوالً نشا   يد كه توسط يكي از انصار بيان مي       اين تهد 

كند كـه     نان است و ثانياً ثابت مي     امتياز جغرافيايي مدينه و مطرح بودن اين تهديد در ميان آ          
اند از ورود مسلمانان به مكه، حتي براي زيارت خانه خدا هـم ممانعـت بـه              قريش قصد داشته  

 . عمل آورند
 :در مجموع، مشكالت و موانع مذكور، يعني

 اهالي مدينه نسبت به رعاب قريش  تهديد و ا-1
  ادامه آزار و شكنجه مسلمانان باقي مانده در مكه -2
  2 غارت و مصادره اموال مهاجرين-3
  ممانعت از ورود مسلمانان به مكه براي زيارت خانه خدا -4
  انحصار بازرگاني شبه جزيره در دست قريش -5

رفـع ايـن موانـع و تضـمين امنيـت و         باعث شروع اقدامات دفاعي از سوي مسلمانان براي         
ها ثابت كـرده بـود كـه         دعوت اسالمي شد؛ قريش در اين سال      آرامش مدينه و آزادي در نشر       

سابقة سياه قريش در آزار مسلمانان مكه و ادامه         . اهل منطق و گفتگو و تحمل مخالف نيست       
در ايـن   » حسنهموعظه  «و  » جدال احسن «آن در ايام پس از هجرت، مبين اين بود كه ديگر            

محمد به ترغيب و اقناع صلح جويانه كفار دست زده و از اين  به گفته گيب  . مقطع تأثير ندارد  
تنها با  كار طرفي نبسته بود، زيرا مخالفت مكيان متكي بر داليل سياسي و اقتصادي بود و او                 

   3.توانست اين مخالفت را در هم شكند فشار سياسي و اقتصادي مي

  

 اذن قتال
   سوره حج كه به نظر اكثر مفسـرين، اولـين آيـات جهـاد در    40 و 39 آيات   ، اين احوال  در
ذينَ   « نازل شد و تكليف مسلمانان را در برخورد بـا مشـركان روشـن كـرد؛                  4اند، قرآن اُذِنَ لِلـَّ

                                                 
 .2/378؛ حلبي، 1/73؛ ذهبي، 27-3/25؛ بيهقي، 1/35واقدي، . 1
گ غزو و غارت اعراب، مطمئناً ديگر ثروتي براي آنان در مكه نمانده و هر چه داشتند، توسـط        با توجه به فرهن   . 2

را يكي از اقوام ايشان در مكه فروخته بود و هنگامي كـه             ) ص(حتي خانه خود پيامبر   . مشركان تصاحب شده بود   
 تا چـادري بـرايش      اي نداشت، فرمود   وارد شهر شد، چون خانه    ) شتم هجري سال ه (آن حضرت پس از فتح مكه       

 ).2/103ابن سعد، . (مهيا كردند و در آن اقامت گزيد
 .  46 گيب، .3
 .5/381؛ ابن كثير، 4/73؛ بيضاوي، 13/335؛ رازي، 7/25ثعلبي، : براي نمونه، نك. 4
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قٍ اِلّـا اَنْ    اَلَّذينَ اُخْرِجوا * يقاتَلُونَ بِاَنَّهم ظُلِموا و اِنَّ اهللاَ علي نَصرِهِم لَقَديرٌ    ـرِ حـمِن دِيارِهِم بِغَي
 »...يقُولُوا ربنَا اهللاُ

آيه به روشني مبين اين مطلب است كه قتال يا پيكار، ابتدا از سوي مشركان آغاز شـده و           
در آية بعد، مصـداق     . مسلمانان از آنجا كه مورد ستم واقع شده اند، حق دفاع از خود را دارند              

تـري بيـان     به گونة صريح  » هم بِغَيرِ حقٍ  اَلَّذينَ اُخْرِجوا مِن دِيارِ   «جملة  مسلمانان مورد ستم با     
دارد كه مجبور به ترك شهر و ديار خود گرديده و در حقيقـت              » مهاجرين«گشته و اشاره به     

اِلّا اَنْ يقولوا ربنـا   «از شهرشان اخراج شده بودند، آن هم به جرم يكتا پرستي و به تعبير قرآن                
 .  »اهللا

بدين گونه مسلمانان به اذن خداوند آمادة مقابله و پيكار با دشمنان و رفع موانـع آزادي و                  
منـد   از جـان و مـال و آزادي عقيـده بهـره           مسلماني شدند و از حـق مشـروع خـود در دفـاع              

مشـروط  شان، عدم تعدي از سوي مسلمانان و          كه نقطة مشترك   قرآنآيات جهادي   . گرديدند
 مدني را  ظلم و تضمين آزادي نشر دعوت است، تقريباً نيمي از حجم آيات  رفع  جهاد به  شدن

 دشوار مسلمانان در دفاع از آيين جديد و نيز كثـرت          و اين خود گوياي وضع     1شود، شامل مي 
 .دشمنان اسالم است

 
 ها هاي مسلّح و آغاز درگيري اعزام دسته

آنكه مأذون به جهاد گرديـد،          از   پس از تثبيت نسبي امور داخلي مدينه و پس        ) ص(پيامبر
 هاي مسلّح كه معموالً كم شـمار       تهاين دس . هاي مسلّحي را به اطراف مدينه گسيل كرد        دسته

 و بـه روايـت ابـن        2)رمضان سال اول هجري   (قل واقدي از ماه هفتم پس از هجرت       بودند، به ن  
هـاي   بـت از راه م شدند و هـدف آنهـا مراق   اعزا3)صفر سال دوم هجري (هشام از ماه دوازدهم     

هاي تجاري قريش، مقابله بـا متعرضـان         ه، كسب اخبار دشمن، تعقيب كاروان     منتهي به مدين  
به اطراف شهر و در كلّ، قدرت نمـايي نظـامي و حفـظ آمـادگي دفـاعي مسـلمانان در برابـر            

 . تهاجمات احتمالي مشركان بود
  هيچ وجه قصد مقاتله و     به) ص(در بررسي اولين غزوات و سرايا معلوم مي شود كه پيامبر          

درگيري با مشركان را نداشته و تنها همان اهداف مذكور مد نظر بوده اسـت؛ زيـرا در هفـت                    
نگاهي بـه  . غزوه و سريه اوليه هيچ برخورد جدي ميان طرفين رخ نداد و قتلي صورت نگرفت              

                                                 
 .2/273دروزه، . 1
 . 1/9واقدي، . 2
 . 1/590ابن هشام، . 3
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ادگي نبرد و   دارد كه آنان آم    ته هاي اعزامي نيز، خود معلوم مي      شمار و امكانات اندك اين دس     
ليات اي نبود كه بخواهند وارد عم       اساساً تعداد مهاجرين به اندازه     برخورد نظامي را نداشتند و    

ها، تنها مهاجرين حضور داشتند و انصـار         بايد يادآور شد كه در اين دسته      . بزرگ نظامي شوند  
در برابـر   ل مدينـه و     پيمان داشتند كه از ايشـان تنهـا در داخـ          ) ص(از آن جهت كه با پيامبر     

ديدند،  به شركت در اين عمليات نظامي نمي      شان دفاع كنند، خود را موظف        حمالت دشمنان 
كـه ذكـر      نيز در اين مقطع چنـان       قرآن هم از آنان چنين انتظاري نداشت و آيات       ) ص(پيامبر

انصار براي اولـين بـار در غـزوة بـدر همـراه             . دهد رد خطاب قرار مي   شد، فقط مهاجرين را مو    
شود، مـواردي اسـتثنايي و     از آن هم حضوري از آنان ديده مي       و اگر پيش   1شدند) ص(پيامبر

 .فردي به شمار مي رود
 بن عبدالمطّلب بودند بـا كـارواني از         ة تن به فرماندهي حمز    30نخستين گروه اعزامي كه     

طرفين صـفوف  . گشتند ار به فرماندهي ابوجهل از شام برمي سو300قريش روبرو شدند كه با    
 آراستند، اما نهايتاً به وساطت يكي از سران قبايل اطـراف كـه مجـدِي بـن عمـرو نـام                      جنگ

. داشت و با هر دو طرف همپيمـان بـود، دو گـروه از هـم جـدا شـدند و برخـوردي رخ نـداد                         
:  بن عمرو به نيكي ياد كرد و فرمـود جدياز شنيدن اين خبر خوشحال شد و از م ) ص(پيامبر

  2.»ين نيك نفس و فرخنده كردار باشدننمي دانستم كه او چ«
هـاي   گلّهيكي از اين غزوات نيز در تعقيب كُرْز بن جابر فِهري بود كه به تحريك مشركان                 

خود به تعقيب او روان شد و تا حدود بدر پيش           ) ص( غارت كرده بود و پيامبر     رااطراف مدينه   
چند به درگيري و قتـال نمـي        اين تحركات نظامي مختلف هر      . رفت، اما به او دست  نيافتند      

 طرفين  انجاميد، اما حاكي از اوضاع ناپايدار و   بي ثبات و فضايي پر از نگراني و بدبيني ميان                  
ايـن جرقـه را هشـتمين       . مانست كه آماده جرقه اي براي انفجار بـود         بود و انبار باروتي را مي     

هللا بـن جحـش اسـدي       سرية اعزامي از مدينه موسـوم بـه سـرية نَخلَـه بـه فرمانـدهي عبـدا                 
 . برافروخت
 تن از مهـاجرين بـه منطقـة نخلـه           8او را در رجب سال دوم هجري به همراه          ) ص(پيامبر

 گسيل كرد و به او مأموريت داد كه فقط در راه كاروان هاي قريش كمين                ،ميان مكه و طائف   
واني از قـريش  نجا به كار و در آند عازم نخله شداين گروه . كنند و مترصد اخبار دشمن باشند     

افراد سـريه   . كه همراه چهار تن از جمله عمرو بن الحضرَمي از طائف عازم مكه بود             برخوردند  
دربارة يورش به كاروان رايزني كردند و در اينكه آن روز آخر مـاه رجـب يـا اول مـاه شـعبان                       

رم  كـه اعـراب آنهـا را محتـ         است با هم گفتگو نمودند، چرا كه رجب يكي از چهار ماهي بـود             

                                                 
 .1/615؛ ابن هشام، 11-1/10واقدي،  .1
 .10-1/9، واقدي. 2
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 سخن 1.ها را ماه هاي حرام مي ناميدند جنگيدند و اصطالحاً آن ها نمي  و در آن ماهداشتند مي
بر سر اين بود كه اگر به كاروان حمله برند و آخرين روز رجب باشد، فعل حرام مرتكب شـده                    
اند و اگر تا فردا منتظر شوند، ممكن است كاروان وارد ناحية حرم شود كه در اين صورت هم                   

نهايتاً در حالي كه عده اي از افراد مخالف حملـه بودنـد،             . مكان حمله به آن از ميان مي رود       ا
عمرو بن حضرمي به    . تخطي كردند و بر كاروان تاختند     ) ص(برخي ديگر از فرمان رسول خدا     

  2.آمديخت و كاروان به تصرف مهاجمان درقتل رسيد، دو تن اسير شدند و ديگري گر
و بلكه در نقض فرمان ايشان انجام شده بود، باعـث           ) ص(طالع پيامبر اين حمله كه بدون ا    

گرديـد و   ) ص(موجي از اعتراضات و انتقادات از سوي مشركين و يهوديان نسـبت بـه پيـامبر               
، )ص(اين در حالي بود كه خود پيامبر      . ايشان متهم به زير پا نهادن حرمت ماه هاي حرام شد          

ادآوري فرمود كه فرمان قتال نداشته اند و حتي غنـائم و            به آنان ي  افراد سريه را مالمت كرده      
 217 در اين احوال، نزول آية 3.اسيران را نپذيرفت و دية مقتول را نيز به قريش پرداخت كرد
هـاي    عين پاسداشت حرمت مـاه     سوره بقره مشكل و نگراني پيش آمده را حل كرد، يعني در           

جود آمده را متوجه قريش كـرد و آزار و اذيـت   حرام و نهي از جنگ در آن ماه ها، حادثه به و           
ه معرفـي نمـود و      هاي مسلمانان و اخراج آنان از مكه را زمينه ساز و علت اصـلي ايـن حادثـ                 

 ارتكاب قتل در مـاه  گري قريش و ايجاد ممانعت در راه نشر دعوت را از گناه       صريحاً گناه فتنه  
4.تر دانست حرام بزرگ

ت الشعاع اعمال معاندانـه قـريش قـرار گرفـت و بلكـه              بدين گونه خطاي سرية مذكور تح     
تحذيري براي مشركان شد كه اگر نبود رفتار خشن آنان نسبت به مسلمانان و شكنجه و قتل   
و اخراج و غارت اموال شان كه جملگي در سرزمين حرم صورت گرفت، اينك اين حادثه هـم                  

نيز با  ) ص(پيامبر. اند  بوده  شكن اصلي و اولي خود قريش      پيش نمي آمد و در حقيقت حرمت      
نزول اين آيه، غنائم را پذيرفت و ميان مسلمانان تقسيم كرد و دو اسير را نيز با دريافت فديه                   

 ويـژه   و بـه با قـريش ) ص(هاي پيامبر ساز سلسله جنگ  قعه نخله را زمينه    طبري وا  5.نمودآزاد  
6.جنگ بزرگ يعني بدر دانسته استاولين 

 
                                                 

 .2/189، مروج الذهبمسعودي، . 1
 ) 2/414طبري، : دربارة زمان وقوع حادثه، قس(؛ 605-1/601؛ ابن هشام، 19-1/13واقدي، . 2
 .همان جاها. 3
4 .                     كُفْـرٌ بِـهِ و ـبيلِ اهللاِ ونْ سع دص رامِ قِتالٍ فيهِ قُلْ قِتالٌ فيهِ كَبيرٌ ورِ الحنِ الشَّهع ئَلونَكسي      ـرامِ وجِدِ الح سـالم 

 .اِخْراج اَهلِهِ مِنْه اَكْبرُ عِند اهللاِ و الفِتنَه اَكبرُ مِنَ القَتْلِ و ال يزالونَ يقاتِلونَكُم حتّي يرُدوكُم عن دينِكُم اِنِ استَطاعوا
 .605-1/601؛ ابن هشام، 19-1/13واقدي، . 5
 .2/421، تاريخطبري، . 6
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 غزوة بدر

با كسب اخباري دربارة بازگشت كاروان تجاري قريش از شـام، يـاران خـود را                ) ص(پيامبر
اين كاروان از   . براي حمله به اين كاروان فراخواند و وعده غنيمت از سوي خداوند به آنان داد              

ارزش مالي بسيار زيادي برخوردار بود و سركردگي ابوسفيان و همراهي امثال عمروعـاص بـا                
 مسلمانان پـس از غـارت شـدن امـوال           1.ميت مال التجارة آن داشت    از بزرگي و اه   آن، نشان   

ـ               هـاي آنـان و تصـاحب         ه كـاروان  شان در مكه توسط قريش، خود را مجاز و محقّ به حملـه ب
 .شان مي دانستند اموال

با اين اقـدام بـزرگ و             ) ص(رسد كه گذشته از اهدافي كه سابقاً ذكر شد، پيامبر          به نظر مي  
ر داشت، اُبهت و اسطوره شكست ناپذيري قريش را در شبه جزيره و در انظـار                سابقه در نظ   بي

ديگر قبايل عرب از بين ببرد و از اين راه، قبايلي را كه تا كنون از تـرس قـريش و تهديـدات                       
مكرر آنان روي به اسالم نكرده اند، به سوي هدايت رهنمون گردد و بلكه قريش را نيز از اين                   

دهـد كـه     گواهي مي ) ص(سيره پيامبر . ان كند اد صلحي پايدار با مسلمان    طريق مجبور به انعق   
قدم بوده و تا كار به صلح بـر         ايشان همواره در ارائه پيشنهاد صلح و همزيستي با ديگران پيش          

عـدادي از قبايـل اطـراف       تا پيش از واقعه بدر نيـز بـا ت         . آمد، از خون ريزي اجتناب داشت      مي
  اما قريشِ مغرور و سركش تنها از در خودخواهي    2.قد شده بود  هاي دوستي منع   مدينه، پيمان 

بـه  . داد  نشـان نمـي    هيچ نرمشي در مواضع ظالمانه خود        و كينه توزي با ايشان مواجه شده و       
مسلمانان بـه عنـوان     ها و پذيرفتن     احمتراه پيش رو، اجبار آنان به رفع مز       همين جهت تنها    
 و تضمين حقوق و امنيت و آزادي آنان در امر تجارت و  انجام               العرب ةجزيرعضوي جديد در    

قريش بايد در مي يافت كه در صورت ادامه       . شان بود  ك ديني، ايجاد ناامني براي تجارت     مناس
آزارها و فشارها و ايجاد موانع بر سر راه مسلمانان، بايد بهاي آن را بپردازد و متحمل خسارت                  

 .گردد
كنـد سـپاه مسـلمانان اساسـاً بـراي يـك             ست است كه ثابت مـي      در د  با اين حال داليلي   

ايـن سـپاه    . رويارويي نظامي از مدينه خارج نشده و عِده و عدة مقابله با مشركان را نداشـتند               
حدود سيصد و سيزده تن از مهاجر و انصار بود كه هر چند تن يك شـتر داشـتند                   متشكل از   

 - كه چهارپاي مناسب براي جنگ اسـت -دو اسبشدند و وجود تنها      به نوبت سوار آن مي     كه
دهد كه مسلمانان در فكر يك نبرد بزرگ و تمام عيار نبودند و تنهـا                 نشان مي  3در اين سپاه،  

                                                 
 .607-1/606م، ابن هشا. 1
 .1/598همو، . 2
 .1/613؛ ابن هشام، 102 و 1/23ي، واقد. 3
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هنگام حركـت  ) ص(به روايت واقدي حتي خود پيامبر. قصد مصادره كاروان تجاري را داشتند   
دينه، پرچم جنگ نبسـته بـود و         و نيز هنگام خروج از م      1!به همراه نداشت  » شمشير«به بدر،   

 و نيز نقل شده كـه       2پس از استقرار در بدر و اطمينان از حمله قريش لواي جنگ بر افراشت             
از كدام قوم هستيد و آهنـگ كجـا         : در يكي از منازل بين راه، عربي به آنان برخورد و پرسيد           

ست كه نـه جامـه      چگونه ا : آهنگ بدر داريم، عرب گفت    ) ص(همراه پيامبرخدا : داريد؟ گفتند 
 نشـان از    نيـز  براي سپاه بـدر   ) ص( دعاي پيامبر  3!جنگي درستي داريد و نه سالحي و نه بتي        

بارالهـا؛ اينـان گـروه    «: دفرمايـ   كـه مـي  وجود فقر و مسكنت در ميـان مسـلمانان دارد، آنجـا     
بنمـا و   انـد، سيرشـان      شـان و گرسـنه     انـد، بپوشـان     شان فرمـاي و برهنگـان     اند، سوار   پيادگان

 سؤال اين است كه پس با اين احـوال، آن جنـگ             4».نيازشان كن  يازمندند، به فضل خود بي    ن
امه بررسي اخبـار واقعـه   بزرگ چگونه و از سوي كدام گروه آغاز شد؟ پاسخ اين سؤال را در اد      

 .يابيم بدر مي
ي ابوسفيان كه در ميانه راه از قصد مسلمانان براي حمله به كاروان مطلع شده بود، با پيك                

قريش به جنـب و جـوش افتادنـد و          . دتندرو خبر را به مكه رساند و قريش را به دفاع فراخوان           
 شـتر و  700 مـرد جنگـي،   950علي الظاهر براي حراست از تجارت شان سپاهي متشـكل از    

از آن سو ابوسـفيان بـراي       .  اسب تهيه ديدند و مكه را به قصد نجات كاروان ترك كردند            100
 كلّي از دسترس مسلمانان خارج سازد و هر گونه خطري را از آن دور كنـد،                 آنكه كاروان را به   

تصميم گرفت مسيرش را تغيير دهد و از راه ساحلي رهسپار مكه شود، تا بدين صورت اصـالً                  
از منزل بدر عبور نكند؛ قريش را نيز از اين تصميم مطلع كرد و خواهان بازگشت آنان به مكه 

شد

                                                

حقـق يافتـه و در      شي قريش كه همان نجـات كـاروان بـود، ت           اينك هدف اصلي لشكرك    5.
 .اي براي جنگ وجود نداشت حقيقت ديگر بهانه

 
 رفتار طرفين پس از نجات كاروان

ت اسـت و حقـايق بسـياري را روشـن           بررسي عملكرد دو طرف در اين مقطع حـائز اهميـ          
 : پردازيم  ميابتدا به عملكرد مسلمانان. كند مي

 
 .1/103واقدي، . 1
 .1/50همو، . 2
 .125-3/124بيهقي، . 3
 ).اللّهم انَّهم حفاه فاحمِلهم و عراه فاكسهم و جِياع فاَشبِعهم و عالَه فاَغنِهم من فضلك (1/26واقدي،  .4
 . 43-1/39اقدي، ؛ و619-1/607ابن هشام،  .5
 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 13  /)ص(رويكردي نو به به نبردهاي پيامبر                                                                                 
 

 

. هـاي بـدر بودنـد      ي بـه مسـلمانان رسـيد كـه نزديـك چـاه            نگامخبر حركت سپاه مكه ه    
چنان كه سيره هميشگي اش بود، اصحاب خود را به مشورت فراخواند و نظرشان              ) ص(پيامبر

را درباره ادامه مسير به سوي بدر يا بازگشت به مدينه جويا شد، به ويژه آنكه انصـار كـه سـه       
در مدينه بودند و در     ) ص(هد به دفاع از پيامبر    چهارم سپاه بدر را تشكيل مي دادند، تنها متع        

نهايتـاً پـس از سـخنان    . قبال جنگ با دشمنان در خارج مدينه، تعهدي بر عهده ايشان نبـود     
 1.مختلفي كه از سوي اصحاب بيان گرديد، تصميم بر ادامه مسير به سـوي بـدر گرفتـه شـد                   

ن قريش و از دست رفـتن  تر شد  به مدينه در اين مقطع، باعث جري  مشخص بود كه بازگشت   
 و چـه    2شـد  اطراف و همچنين يهوديان مدينه مـي      حيثيت و اعتبار مسلمانان در ميان قبايل        

انـد، بـه تعقيـب آنـان         تـه بسا قريش با تصور اين كه مسلمانان از ترس رويارويي با آنها گريخ            
موقعيـت   مسـلمانان بـراي حفـظ        3.دادنـد  مي مدينه را مورد تاخت و تاز قرار         پرداختند و  مي

سياسي و حيثيت اجتماعي خود ناچار به ادامه مسير به سوي بدر بودند و البته اين كار لزوماً                  
خبـر تغييـر مسـير كـاروان ابوسـفيان نيـز            . آغاز جنگ از سوي آنان نبود     تصميم بر   به معني   

  و به همـان عللـي كـه بيـان          4هنگامي به مسلمانان رسيد كه ديگر در بدر مستقر شده بودند          
ويژه كه سپاه قريش نيز هم اينك بـه نزديـك بـدر رسـيده            يگر امكان بازگشت نبود، به    شد، د 

 .بود
افـراد   باعث شد كه برخي از خاندان هـا و           اما در اردوگاه قريش، خبر نجات كاروان تجاري       

 اين خود  دليـل  5.شركت كننده در سپاه، از جمله بني زهره و بني عدي از ميانه راه برگردند  
 ، جنگ با قريش نبوده است و الّا افراد اين دو قبيلـه بـاز              )ص( قصد سپاه پيامبر   است بر اينكه  
 قاعدتاً كلّ اين سپاه اگر قصدشان تنها نجات كاروان تجاري شان بود، هنگامي              6.نمي گشتند 

اي بـراي     چون ديگـر بهانـه     گشتند، بايست به مكه بازمي      را شنيدند، مي   كه خبر نجات كاروان   
 بـن   ةشَيب و   ةربيع بن   ةبقعدر ميان سران قريش نيز افرادي همچون        . لشكركشي وجود نداشت  

ي ميان قوم بود، اما ابوجهل كـه         و حكيم بن حِزام نظرشان بر بازگشت و عدم خون ريز           ةربيع
بن ابي معـيط و نَضـر        عتبةدار شده بود، به همراه       ا عهده در غياب ابوسفيان فرماندهي سپاه ر     

                                                 
 .49-1/48؛ واقدي، 1/615ابن هشام، . 1
 .271هيكل،  .2
 .2/84نجفي،  .3
 . 1/618؛ ابن هشام، 49 و 1/41واقدي،  .4
 .1/45واقدي، . 5
 .2/72نجفي، . 6
 .4/29صالحي شامي،  .7
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 1.كرد نگ با مسلمانان تشويق و تحريض مي       و عصبيت، مردم را براي ج      بن حارث از سر غرور    
گرديم، بايد به بدر  به خدا كه باز نمي«:  بودند، گفتوي در مقابل كساني كه مايل به بازگشت

رويم و سه روز آنجا بمانيم، شتران را بكشيم و اطعام كنـيم و شـراب بياشـاميم و نوازنـدگان                     
2.»گاه شوند تا همواره از ما بترسند ما و مسير ما آبراي ما بنوازند و عرب از

با بررسي اخبار و روايات مي توان دريافت كه حركت اين سپاه از ابتدا به قصد قلع و قمـع            
مسلمانان و برانداختن رسم مسلماني و به گفته خودشان حمايت از دين آباء و اجدادي شـان              

ه   «: ركت در سـپاه بـه وي گفـت        ابوجهل با هدف ترغيب ابولهب براي ش      . بوده است  تبـاي اباع
ايم و بـه جنـگ        درانت به خشم آمده   برخيز، سوگند به خدا كه ما فقط براي حفظ دين تو و پ            

 و بت پرستي بودند،      آنان حتي در پي بازگرداندن مسلمانان مهاجر به آيين شرك          3».رويم مي
تـا محمـد و يـارانش را        امروز بـر نمـي گـرديم        «: كه ابوجهل خطاب به سپاه مكه گفت       چنان

ريسمان پيچ كنيم؛ نبايد كسي از شما كسي از ايشان را بكشـد، بلكـه حتمـاً ايشـان را اسـير         
ين پـدري خـود دوري      كنيد تا آنكه به آنها بفهمانيم كه چـرا از ديـن شـما برگشـته و از آيـ                   

 فـردا   اي مـردم،  «:  نُبيه بن حجاج نيـز آنـان را مـورد خطـاب قـرار داد و گفـت                  4.»اند  جسته
خويشان و منسوبان خود را رعايت كنيد و اهل مدينه را از پاي در آوريد، زيرا آنان را به مكـه             

 بر  5.»ز آيين پدران خود جدا نخواهند شد      بر مي گردانيم و از گمراهي خود بينا مي شوند و ا           
 اين اساس روشن مي شود كه نجات كاروان بازرگاني تنها بهانه اي بـوده اسـت بـراي انتقـام                   

ستاندن از مردم مدينه و عملي كردن تهديدهاي سابق و نيز بازگرداندن مهاجران به دين آباء                
 .و اجدادي خود، يعني بت پرستي

اندانـه و   دانستند كه ادامه مسير پس از اطالع از امنيت كـاروان، عملـي مع              مكيان خود مي  
رغيب مردم به بازگشت،  ضمن مخالفت خود با جنگ و تةربيعبن  عتبةكه  ظالمانه است، چنان

 كه اعتـراف صـريحي      6»هم بغياً عليهم  الدِومٍ في بِ  انَّ عِيرَنا نَجت و انّا جِئنا الي قَ       «: يادآور شد 
اينكه ادامه حركت سپاه قريش به سوي مسلمانان پس از نجات كاروان، تنهـا از روي                به  است  

تعصـب بـه    پاه مكه با غـرور و       ها، س  با همه اين نصايح و خيرخواهي     اما  . بغي و ظلم بوده است    
 .هاي بدر را در پيش گرفت فرماندهي ابوجهل راه چاه

                                                 
  
 .43-1/44واقدي، . 1
 1/33همو، . 2
 .1/71همو،  .3
 .1/55همو، . 4
 .1/52همو،  .5
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 براي صلح) ص(آخرين تالش هاي پيامبر
از ابتدا قصد رويارويي نظامي با قريش را نداشـت و حتـي شـماري از بزرگـان                  ) ص(پيامبر

 نخواهـد بـود و تنهـا    انصار مانند اُسيد بن حضَير، با اطمينان از اينكه در گيري نظامي در كار    
 امـا حـوادث     1نديدنـد، ) ص(تصاحب كاروان تجاري هدف است، لزومي در همراهي با پيـامبر          

 .پيش آمده باعث قرار گرفتن سپاه مسلمانان در برابر سپاه مشركان گرديد
پس از رسيدن سـپاه قـريش بـه بـدر نيـز دسـت از نصـيحت و صـلح طلبـي                     ) ص(پيامبر

     مربن خَطّاب را با پيغامي نزد آنان فرستاد و ضمن توصـيه ايشـان              برنداشت و به اين منظور ع
امـا ابوجهـل   . به بازگشتن به مكه، كراهت و ناخشنودي خود را از جنگ با آنان اعـالم داشـت     

 در اختيـار مـا قـرار داده اسـت،     به خدا سوگند پس از آنكه خداوند آنهـا را   «: فرياد برآورد كه  
و از اين پس هيچ كس متعرض كاروان ما ! عوض نمي كنيمنخواهيم گشت و نقد را با نسيه  بر

 وي هر از گاهي براي تهييج و تحريك قريش، خون خواهي عمرو بن حضرمي               2».نخواهد شد 
، »واعمـراه « نالـة  ،اشت كه بر سـر و روي خـود زده      را نيز مطرح مي كرد و برادر او را وا مي د           

3. را تيزتر كندسر دهد كه به اين صورت آتش كين خواهي» واعمراه«

ام نبرد نكنيد و اگر      ابش فرمان داد كه تا اجازه نداده      به اصح ) ص(با اين حال باز هم پيامبر     
 4.به شما حمله كردند، فقط تير باران شان كنيد و تا شما را در برنگرفته اند شمشير نكشـيد                  

) ص(بربا آنكـه قـريش آمـاده حملـه بودنـد، اصـحاب پيـام              : يكي از شاهدان صحنه بدر گويد     
است كـه تـا مـا را        ) ص(فرمان پيامبر : شمشير نكشيده بودند و وقتي علت را پرسيدم، گفتند        

  5.اند، شمشيرهاي خود را بيرون نكشيم محاصره نكرده
با آنكه مشركان پيش از شروع حمله، نـداي انتقـام سـر داده و خـون خـواهي عمـرو بـن                       

گزير بـودن جنـگ، بـراي       ن از نـا   پـس از اطمينـا    ) ص(را ياد آور مي شـدند، پيـامبر       حضرمي  

                                                 
 
 .1/21و، هم. 1
 . 1/61همو، . 2
 . 65-1/64همو، . 3
 .1/67همو، . 4
 .همان جا. 5
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خواند كه سراسر ارشاد و هدايت بود و هيچ نشاني از تحريض بـه جنـگ و   اي  اصحابش خطبه 
1.شد هاي قريش در آن ديده نمي و شكنجهيادآوري سيل آزارها 

 بدر كه در روز هفدهم رمضان سال دوم هجـري واقـع شـد، نتيجـه اسـفناكي بـراي                   ةغزو
دليـل، شكسـتي سـخت و برجـاي           جا و بـي      اين غرور و تعصب بي      آورد و حاصل   قريش به بار  

  2. اسير بود70 كشته و 70ن گذاشت
پـس از   ) ص( مهمي كه در اينجا بايد مورد توجه قـرار گيـرد ايـن اسـت كـه پيـامبر                   ةنكت

توانست با سپاه پيروز به تعقيب كاروان تجاري ابوسفيان رفتـه آن را              پيروزي بر مشركين، مي   
ي بسيار زيادي برخوردار بود، تصاحب كند و حتي چنين پيشنهادي از سـوي              كه از ارزش مال   

ايـن خـود نشـان      . بـه ايـن كـار نـزد       دست  ) ص( اما پيامبر  3برخي از اصحاب نيز مطرح شد،     
از ابتدا هم فقط تصرف كاروان و به دست آوردن غنيمت نبـود،             ) ص( پيامبر دهد كه هدف   مي

ش و شكستن سطوت و ابهت آن براي توقف آزارها          بلكه هدف اصلي قدرت نمايي در برابر قري       
و مخالفت ها بود كه اين هدف در جنگ بدر كه قريش خود شروع كنندة آن بودنـد، حاصـل                    

 .شد
نتيجه اينكه مسبب اصلي و آغازگر حقيقي سلسله نبردهاي مسـلمانان و مشـركان سـران               

 توهين هـا را نسـبت       ها و نخست رسالت انواع آزارها و شكنجه        سال   13قريش بودند كه طي     
و مسلمانان روا داشته، حتي پس از اخراج آنان از خانه و كاشانه شان همچنان               ) ص(به پيامبر 

در فتح مكه اين نكته را يادآور شد و خطاب          ) ص(رسول خدا . به تهديد و آزار ادامه مي دادند      
رَدتُم و اَخرَجتُم و آذَيتُم ثم ما       اَال لَبئس جِيرانُ النَّبي كنتم، لقد كَذَّبتُم و طَ        «: به مكيان فرمود  

كه بد همسايگاني بوديـد بـراي پيـامبر،    ! هان (4»رضيتُم حتي جِئتُموني في بالدي تُقاتلونني     
كه تكذيب كرديد و رانديد، و اخراج كرديد و آزرديد، پس راضي نگشتيد تا در سـرزمينم بـه                   

 .)جنگم آمديد
 اي بود تا   بهانهتنها  روان تجاري   نجات كا  بدر مشاهده كرديم كه      ةبه خصوص در مورد واقع    

سران قريش تحت لواي آن اهداف اصلي خود را كه همانا حمايت از دين آبا و اجـدادي و بـاز         
 .گرداندن مهاجران به كفر و بت پرستي بود به انجام برسانند، هرچند موفق بدان نشدند

                                                 
 
 .101-1/100مقريزي، . 1
؛ بيهقـي،   205،  التنبيـه و االشـراف    ؛ مسـعودي،    2/459،  تـاريخ ؛ طبري،   155ابن قتيبه،   : ؛ قس 1/144واقدي،  . 2
3/122-123. 
 .3/96بيهقي، . 3
 .2/60يعقوبي، : قس. 10/848، طبرسي. 4
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به عكس  ) ص(ول خدا دهد كه رس   و قريش در اين غزوه نشان مي      ) ص(رشناسي پيامب رفتار
ا به صـلح و تـرك       قريش از ابتدا براي نبرد حركت نكرده بود و تا آخرين لحظه نيز مشركان ر              

 فراخواني كه در اردوي قريش و در غوغاي جنـگ طلبـي امثـال ابوجهـل          مخاصمه فرا خواند،  
 نـه  و مسلمانان در بدر) ص(نهايتاً مي توان گفت كه نبرد پيامبر. شنيده نشد و پاسخي نيافت   

تهاجم كه دفاعي مظلومانه و اجتناب ناپذير در مقابل لشكري با سه برابر نيرو و تجهيزات بود                 
د و بـه    كن كردن اسالم حركت كرده بودن       از ابتدا با هدف جنگ و ريشه       كه برخي از سران آن    

 .دادند چيزي جز جنگ هم رضايت نمي
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