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  فصل پنجم

  
    اختالف بر سر تقسيم غنايم-1

 در غزوه بدر شركت � ما در ركاب رسول خدا: گويد  مي �عباده بن صامت
 گروهي به تعقيب دشمن بعد از نابودي و شكست دشمن توسط خداوند،. داشتيم
به محافظت و  برخي هم غنايم نمودند و جمع آوري نيز شروع بهاي   عدهند؛پرداخت

  . در برابر دشمن پرداختند� پيامبر اكرمنگهباني 
براين عقيده بودند كه اين اموال از آن م پرداخته بودند، يكساني كه به جمع آوري غنا

 دوگروه اند؛ اما در مقابل اين ادعا آوري نموده آنها است؛ چراكه آنها اين اموال را جمع
عمل آورده بودند، ه  حفاظت ب� ديگر كه به تعقيب دشمن پرداخته و از رسول خدا

  :دنمو را نازل هگاه خداوند، اين آي آن. نيستيد تر شما از ما مستحق: گفتند
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  )1انفال، (  

از .  غنائم از آن خدا و رسول خدا است:بگو. كنند در مورد غنائم از تو سؤال مي«
خدا بترسيد و اختالفات ما بين خود را اصالح نمائيد و از خدا و رسولش 

  ».پيروي كنيد، اگر واقعاً مؤمن هستيد



 الگوي هدايت
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در روايتي . 1م را در بين مسلمانان به صورت مساوي تقسيم نمودي غنا� رسول خدا
آيه در مورد افرادي كه در بدر اين : گويد م مييديگر عباده بن صامت در مورد غنا

 خداوند شركت داشتند و بر سر تقسيم غنايم اختالف نمودند، نازل گرديد، بنابراين
صورت مساوي ه  را ب، غنايمايشان قرار داد و � در اختيار پيامبر اكرمم را يمتعال غنا

  .نمودبين ما تقسيم 
به ذكـر مفـصل      و   بيان نمود  غزوه بدر را در سوره انفال        ، رويدادها و حوادث   خداوند

 نفـس   تزكية اين سوره به     هاي  ه و آي  پرداختتمام جزئيات، رويدادها، عوامل و نتايج آن        
 براساس مفـاهيم عميـق ايمـاني و سـاختار دقيـق آن پرداختـه                مسلمانانبشري و تربيت    

2.است
   

به اين  بيان گرديده و ،م استي حكم يكي از آثار جنگ كه غنا،نخست در اين سوره
 ، چرا كه خداوند؛ است� م از آن خدا و رسول خداي است كه غناموضوع پرداخته

ن را به سه چيز ا مؤمن،سپس خداوند. باشد  وي مي مالك همه چيز و رسولش خليفه
 . رسول اطاعت از خدا و-3البين   اصالح ذات-2 اتقو-1: دهد دستور مي

نمايد  هنگامي معنا پيدا مي زيرا جهاد روند؛ پايه و اساس جهاد به شمار ميموارد فوق 
 يكي از عوامل مهم جهاد به ذاري گرديده باشد و وحدت كلمه گ كه براساس تقوا بنيان

در جهاد از طور انضباط و نظم  لزوماً بايد اختالف از بين برود و همين ورود  شمار مي
 خداوند متعال اطاعت ،يابد و در پايان جهاد تحقق نميي است كه بدون آن ا امور اساسي

  .شمارد برمي ايمان هاي نشانهرا از از خدا و رسول 
پردازد كه اين صفات در موضوع  ن حقيقي ميا به بيان صفات مؤمن،سپس خداوند

  :از اند اي برخوردار هستند و آنها عبارت جهاد از اهميت ويژه

                                                 

 .283، ص 2 تفسيرابن كثير، ج – 324، ص 5، ج مسند امام احمد -1

  .322، ص 5، ج مسند امام احمد -2



  غزوه بدر كبري
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تالوت  - 2. گردد ، قلبهايشان هراسان و خوفناك ميشنوند را مي اهللا  وقتي كه نام- 1
 هيچ اميدي به غير نمايند و مي بر خدا توكل -3 .گردد قرآن موجب تقويت ميان آنان مي

خواهند و فقط  برند و نيازهايشان را فقط از او مي د و صرفاً به درگاه خدا پناه ميناو ندار
 شدني است و آنچه را او ،ند آنچه را خداوند بخواهد و يقين دارتوجه آنان به اوست

 دارد و احدي با را در مخلوقات  توانايي تصرف شدني نيست و تنها اوست كه،نخواهد
افتد و خدا در حسابرسي خيلي سريع   او هرگز به تعويق نميارادةاو شريك نيست و 

 سجود، و تكميل تعديل ركوع،و برپايي آن در وقت مخصوص آن،  نماز ة اقام-4. است
 ، به صورت از آنچه خدا به آنها بخشيده است- 5. ساختن وضو از ويژگيهاي آنان است

 زيرا نمايند؛ ه بندگان او انفاق مير حقوق واجب و مستحب بي سا پرداختزكات و
 و از  نزد خدا كسي است كه از همه براي بندگان خدا مفيدتر باشد،ترين بنده محبوب

 در روند كه ميشمار ه  مؤمنين واقعي ب،داراي اين صفات هستنده نظر خداوند كساني ك
  1.شود گردند و گناهانشان به نيكي تبديل مي بهشت به مقامات بلندي نايل مي

  :فرمايد خداوند مي

� yy yy7777 tt ttΡΡΡΡθθθθ èè èè==== tt tt↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ$$$$ xx xx����ΡΡΡΡ FF FF{{{{ $$ $$#### (( (( ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ èè èè%%%% ãã ããΑΑΑΑ$$$$ xx xx����ΡΡΡΡ FF FF{{{{ $$ $$#### ¬¬ ¬¬!!!! ÉÉ ÉÉΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### uu uuρρρρ (( (( (( ((####θθθθ àà àà)))) ¨¨ ¨¨???? $$ $$$$$$ ss ssùùùù ©© ©©!!!! $$ $$#### 

(( ((####θθθθ ßß ßßssss ÎÎ ÎÎ==== ôô ôô¹¹¹¹ rr rr&&&& uu uuρρρρ || ||NNNN#### ss ssŒŒŒŒ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// (( (( (( ((####θθθθ ãã ããèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÛÛÛÛ rr rr&&&& uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### ÿÿ ÿÿ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ΟΟΟΟ çç ççFFFFΖΖΖΖ ää ää.... tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ •• ••ΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ 

$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) šš ššχχχχθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) tt tt���� ÏÏ ÏÏ.... èè èèŒŒŒŒ ªª ªª!!!! $$ $$#### ôô ôôMMMM nn nn==== ÅÅ ÅÅ____ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ææ ææ5555θθθθ èè èè==== èè èè%%%% #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ôô ôôMMMM uu uu‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ==== èè èè???? öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö#### nn nn==== tt ttãããã 

………… çç ççµµµµ çç ççGGGG≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ øø øøEEEE yy yyŠŠŠŠ#### yy yy———— $$$$ YY YYΖΖΖΖ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ)))) 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ tt ttββββθθθθ èè èè==== ©© ©©.... uu uuθθθθ tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### šš ššχχχχθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ‹‹‹‹ ÉÉ ÉÉ)))) ãã ããƒƒƒƒ 

nn nnοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ øø øø%%%% yy yy———— uu uu‘‘‘‘ tt ttββββθθθθ àà àà)))) ÏÏ ÏÏ����ΖΖΖΖ ãã ããƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### $$$$ yy yy)))) yy yymmmm 44 44 öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ °° °°;;;; 
ìì ììMMMM≈≈≈≈ yy yy____ uu uu‘‘‘‘ yy yyŠŠŠŠ yy yy‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ ×× ××οοοο tt tt���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ×× ××−−−− øø øø———— ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ uu uuρρρρ ÒÒ ÒÒΟΟΟΟƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ŸŸ ŸŸ2222 �  )4-1، انفال(  

                                                 

  .2114 – 2113، ص 4، ج االساس في التفاسير -1



 الگوي هدايت

 

4

غنائم از آن خدا و رسول خدا :  بگو.نمايند از شما در مورد غنائم سؤال مي«
 ، از خدا بترسيد و به اصالح ذات بين خودتان بپردازيد و اگر ايمان داريد.است

مؤمنين واقعي كساني هستند كه هرگاه ذكر . از خدا و رسول وي پيروي نمائيد
شود   ايمانشان افزوده مي،گردد  تالوت ميكه آيات الهي شود و هنگامي خدا مي

دارند و از  كساني هستند كه نماز را بر پا مي. نمايند و بر پروردگار خود توكل مي
نمايند، آنها هستند مؤمنين حقيقي نزد   انفاق مي،ايم روزيهائي كه به آنها داده

 براي آنها درجات، مغفرت و رزق كريم در نظر گرفته شده .پروردگارشان
  ».ستا

  : دربارة مضامين سورة انفالاستاد محمد امين مصريديدگاه 
 سرزنش نپرداخته است؛ بلكه به بيانن در بدر ا اعمال مؤمن، به اين سورههاي هآي

به فطرت و سرشت اصلي نمايد   را وادار كي پرداخته است تا مؤمنانسخت و دردنا
 قرآن مورد توجه قرار داده كه  و نكاتي راخويش بازگردند و تقواي الهي را پيشه سازند

جوانب صفت را با بياني قوي و واضح ضمن تصويركشيدن آنچه كه در درون نفسها 
است آنهم با تصويري رقيق و اعجاب انگيز كه تمام حركات و اشارات را به منصه 

 وجدان و ضمير مؤمن آگاه بر اين اساس،. كشد، خاطرنشان نموده است ظهور مي
 بين خود و درجات ايمان كه همواره قلبش جهت رسيدن به ةند فاصلتوا  ميگردد و مي

 ذوق ، از جانب ذاتي حكيم و عليم است،ي كه آياتياز آنجا. تپد، درك نمايد آن مي
 كه سرزنش در آن  احساس نمايداي گونه سرزنش را به ةي شيوي زيبا،تواند سليم مي

، هر كشد فس را به تصوير مي حركات درون ن، اما چون اين عتابجايي نداشته باشد،
 متصف باشد و به اوصاف، اين ه نبايد بواقعيتواند درك نمايد كه مؤمن   مييانسان

 مؤمن و ذلت در متمايزكنندة ميانايمان وخصوصيات نتايج واالي همين جهت است كه 
  :اند  مطالب ديگر ذكر شدهقبل ازاين آيات 
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 اما واقعيتي را ذكر نموده است كه از هر ، عتاب خاصي ذكر نشده است،در اين آيات

  .تر است عتابي بليغ

yy � :فرمايد خداوند مي yy7777 tt ttΡΡΡΡθθθθ èè èè==== tt tt↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ$$$$ xx xx����ΡΡΡΡ FF FF{{{{ $$ $$#### ((  مقصد خطاب اين است كه نبايد � ))

  .آنها چنين سؤالي بكنند
  :ان نموده استخداوند متعال حقيقت خروجشان را از مدينه چنين بي

� !$$$$ yy yyϑϑϑϑ xx xx.... yy yy7777 yy yy____ tt tt���� ÷÷ ÷÷zzzz rr rr&&&& �  

؛ يعني، تصوير خوف و وحشت به بليغ ترين شكل بيان شده است در اين تعبير،
 هيچ اختياري از خود ندارند و مرگ را با  وشوند سوي مرگ رانده ميه افرادي كه ب

  :فرمايد سپس خداوند مي. كنند چشم سر مشاهده مي
� šš ššχχχχρρρρ –– ––ŠŠŠŠ uu uuθθθθ ss ss???? uu uuρρρρ ¨¨ ¨¨ββββ rr rr&&&& uu uu"""" öö öö6666 xx xxîîîî ÏÏ ÏÏNNNN#### ss ssŒŒŒŒ ÏÏ ÏÏππππ ŸŸ ŸŸ2222 öö ööθθθθ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### ÜÜ ÜÜχχχχθθθθ ää ää3333 ss ss???? öö öö//// ää ää3333 ss ss9999 �  
  ».كاروان نصيب شما شود، غنايم دوست داشتيد«

  .نمايد مي بيان ، كه نفوس دچار آن هستندكوچكي از ضعفي تصوير ،اين آيه
  :دهد استاد محمد امين ادامه مي

  1.ن بر طرف گردانيداآيات قرآن هر نوع احساس برتري و غرور را از نفوس مؤمن
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 در اين موضوع ديدگاه آنان و  آنن در تقسيمائم و اختالف مؤمنسوره با موضوع غنا
 و پاك گردانيدنشان از اطمينان قلب آنانآغاز گرديد و چهار آيه در اين باره جهت 

  1.اش حب مال و تمايل به آن بود، نازل گرديد اختالفي كه انگيزه
ه بدر و جنگ  بعد از اختالف در مورد خروج ب،اگرچه اختالف در مورد تقسيم غنائم

 اهميتي ويژه دارد، نا اين موضوع در زندگي مؤمناز آنجا كه، اما انجام گرفتبا دشمن 
 سوره با موضوع اختالف در تقسيم غنائم آغاز گرديد و سنت الهي نيز چنين است لذا

  2.گيرد  آنها را در نظر نميقوعكه در بيان قصص و رويدادها ترتيب و
م شد، نداي تقوا بود كه از ي بر سر غنان هنگام درگيري مؤمناندايي كه متوجه قلبهاي

 و دلها آگاه  بر اسرار قلبهاي كهچه واال و پاك است خالق:  آري.نازل گرديدجانب خدا 
و كسب از تقواي الهي و احساس ترس از وي هيچ بشري خواهد قلب  او نمي. است

 با خداوند ارتباط  زيرا قلبي كه؛ در دنيا و آخرت، تهي باشدرضايت و خشنودي او
ي از سنگيني ي هرگز توان رها، از غضبش نترسد و رضايتش را دنبال نكند ونداشته باشد

  .تواند آزادي و رهائي را احساس نمايد گاه نمي متاع دنيا را ندارد و هيچ
 و بدين روند انسانها با آن گام به گام پيش مي مهار دلها است كه ،تقوا: به درستي كه
، آنجا كه دهد به صلح و دوستي دعوت مي را بدين وسيله، آنانقرآن جهت است كه 

   :فرمايد مي 

� (( ((####θθθθ àà àà)))) ¨¨ ¨¨???? $$ $$$$$$ ss ssùùùù ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ßß ßßssss ÎÎ ÎÎ==== ôô ôô¹¹¹¹ rr rr&&&& uu uuρρρρ || ||NNNN#### ss ssŒŒŒŒ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// (( (( �  
  » .از خدا بترسيد و بين خو صلح برقرار كنيد«

)) �  :خواند فرا مي را به اطاعت خدا و رسولش بدين وسيله، آنانچنين مه ((####θθθθ ãã ããèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÛÛÛÛ rr rr&&&& uu uuρρρρ 

©© ©©!!!! $$ $$#### ÿÿ ÿÿ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ در مورد قضاوت او در ، اطاعت نخستين در اين آيه از دستور خداوند� 

                                                 

  .67  همان، ص-1

 .68 – 67 همان، ص -2
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 در آمد و در ملكيت خدا و انم از ملكيت مجاهديصورت غنا بدين. م استيغنا
رسولش قرار گرفت و حق تصرف در آنها صرفاً از آن خدا و رسول خدا گرديد و 

 روابط و اختالفات خود  ودن گردن نهمؤمنان بايد با طيب خاطر به تقسيم خدا و رسول،
  1. و با يكدگر متحد شوندنمايندرا اصالح 

 پيروزي و اط را از نشسپرد و آنان زمام دلهايشان را به خداي يكتا ،اين تربيت رباني
 تا مبادا ضعف و قصور بشري خود را فراموش كنند و به تكبر و داشتغرور موفقيت باز

  .ديگران بينديشند فخر بر
نمايد و آن  ن تأكيد مياتر از پيروزي بر مشرك  تربيت رباني بر حقيقيتي مهمةشيواين 
هاي قلب است كه در  است و اينكه پيروزي حقيقي، پيروزي بر روزنهميان مردم اصالح 

اختالف داخلي بر اثر آن  كه يتر است و پيروزي تر و بزرگ بارگاه الهي از هر چيز مهم
  . ارزشي نداردايجاد گردد،

بيانگر اين موضوع است كه نقش تقوا و ايمان را در زندگي مسلمانان يات فوق آ
اي است كه زندگي و جهاد در راستاي  توان ناديده انگاشت و تقواي الهي وسيله نمي
  2.ي فرامين الهي قرار خواهند گرفتربرقرا

ذيل  توجيهات رباني آيات فوق را پذيرفتند و به دنبال آن، آيات � ياران رسول خدا
  . تعليم داد �م را به رسول خداينازل گرديد كه كيفيت تصرف در غنا

  : خداوند فرمود،م از آن خدا و رسول خدا گرديديبعد از اينكه غنا

� (( ((#### þþ þþθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷ææææ $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ rr rr&&&& ΝΝΝΝ çç ççGGGG ôô ôôϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ xx xxîîîî  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ && && óó óó xx xx«««« ¨¨ ¨¨ββββ rr rr'''' ss ssùùùù ¬¬ ¬¬!!!! ………… çç ççµµµµ || ||¡¡¡¡ çç ççΗΗΗΗ èè èè~~~~ ÉÉ ÉÉΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����==== ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ÎÎ ÎÎ!!!! uu uuρρρρ 

44 44’’’’ nn nn1111 öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### 44 44’’’’ yy yyϑϑϑϑ≈≈≈≈ tt ttGGGG uu uuŠŠŠŠ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÇÇ ÇÇ∅∅∅∅ öö öö//// $$ $$#### uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ββββ ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ çç ççGGGGΨΨΨΨ ää ää.... ΝΝΝΝ çç ççGGGGΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 

                                                 

  .1474-1473، ص 3 ، جفي ظالل القرآن -1

  .52، ص 1، غضبان، ج رة النبوية التربية الجهاديةيلسلالمنهج التربوي  -2
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!! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø9999 tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã $$$$ tt ttΡΡΡΡ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö öö6666 tt ttãããã tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ÈÈ ÈÈββββ$$$$ ss ss%%%% öö öö���� àà àà���� øø øø9999 $$ $$#### tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ‘‘‘‘ ss ss)))) tt ttGGGG øø øø9999 $$ $$#### ÈÈ ÈÈββββ$$$$ yy yyèèèè ôô ôôϑϑϑϑ yy yyffff øø øø9999 $$ $$#### 33 33 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã 

ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ àà àà2222 && && óó óó xx xx«««« íí íí����ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ss ss%%%% �  )41، انفال(  

لقربي،  يك پنجم آن از آن خدا و رسول، ذوي ا،ايد بدانيد آنچه غنيمت گرفته«
مان روز بدر، روز   اگر به خدا و آنچه بر بنده.ايتام، مساكين و مسافران است

  ». چيز قادر استچيز ايمان داريد و خدا بر ،روبروشدن دو گروه نازل نموديم
 كه قلبهايشان از ناخالصيها پاك گرديد و به نازل گرديد بعد از آن ،دستورات فوق

م متعلق به ي غناقسمتانگر آن است كه چهار اين حكم، بي.  درآمدپروردگارطاعت 
 مسلمانان و در امورباشد كه آن هم  ن و فقط يك پنجم آن از خدا و رسول ميامجاهد

  .شود در جهات بيان شده در آيه مصرف مي
 كه براي اجراي رسد براساس تعاليم الهي در مورد غنايم اين موضوع به اثبات مي

 ، و رواني مناسب را فراهم نمود تا حكم شرعي نخست بايد فضاي روحي،احكام شرعي
صورت كامالً ثابت و  ن بيابد و بدينا خود را در ضمير و عقل مخالفةجايگاه شايست

 خداوند متعال نخست ،بنابراين. ج مطلوب را دربرداشته باشدياستوار گردد و نتا
ي ندگان مخلصم منع نمود تا جزو بيبندگانش را از تعلق به غير خود و دلبستگي به غنا

  .م نعمت را از جانب خدا دارند كه لياقت نصرت و اتماقرار گيرند
 و مخلصانه جهاد نمودند، جامة عمل به فرامين الهي پوشيدند نيز هنگامي كه نآنا

 را نصرت نمود و چنان مشمول فضل و كرم خود قرار داد كه تصورش را هم نخدا آنا
 نفر از يارانش 315 با � رسول خدا: فرمايد  مي� چنانكه عبداهللا بن عمر. 1نكرده بودند

 ،بارالها اينها گرسنه هستند:  گفت،كه آنجا رسيد  وقتي.سوي بدر حركت نموده ب
خداوند و  بپوشانشان ، برهنه هستند؛ سوارشان بگردان، پابرهنه هستند؛سيرشان بگردان

                                                 

 .62-61  ص،المدينه صور و عبر من الجهاد النبوي في -1
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 غنايم هنگفتي را آنان را فاتح و پيروز گرداند وپذيرفت و  � دعاي پيامبر اكرمنيز 
  1.نصيب آنان نمود

اي   نيز در تقسيم غنايم جنبه عدالت و انصاف را در نظر گرفت به گونه� پيامبر اكرم
 در موفق به شركتجهت انجام وظايف مهم به دستور ايشان كه   به تمام كسانيكه

 اسبخشيد و بر اين اسكه حاضر بودند   سهمي به اندازة سهام كساني، بودندنشدهجنگ 
 نيز � ، بنابراين پيامبر اكرم است  بندگانش را بيش از طاقت آنها مكلف نساخته،كه خدا

چنانكه خداوند  گردانده بود؛ رخواستة خويش را از سپاهيان خود، بر اين رويه، استوا
   :فرمايد متعال مي

� ŸŸ ŸŸωωωω ßß ßß#### ÏÏ ÏÏ kk kk==== ss ss3333 ãã ããƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### $$$$ ²² ²²¡¡¡¡ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ yy yyγγγγ yy yyèèèè óó óó™™™™ ãã ããρρρρ 44 44 $$$$ yy yyγγγγ ss ss9999 $$$$ tt ttΒΒΒΒ ôô ôôMMMM tt tt6666 || ||¡¡¡¡ xx xx.... $$$$ pp ppκκκκ öö öö#### nn nn==== tt ttãããã uu uuρρρρ $$$$ tt ttΒΒΒΒ ôô ôôMMMM tt tt6666 || ||¡¡¡¡ tt ttFFFF øø øø.... $$ $$#### 33 33 
$$$$ oo ooΨΨΨΨ −− −−//// uu uu‘‘‘‘ ŸŸ ŸŸωωωω !! !!$$$$ tt ttΡΡΡΡ õõ õõ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ{{{{#### xx xxσσσσ èè èè???? ββββ ÎÎ ÎÎ)))) !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ ®® ®®ΣΣΣΣ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& $$$$ tt ttΡΡΡΡ ùù ùù'''' ss ssÜÜÜÜ ÷÷ ÷÷zzzz rr rr&&&& 44 44 $$$$ oo ooΨΨΨΨ −− −−//// uu uu‘‘‘‘ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ öö öö≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ óó óóssss ss ss???? !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttãããã #### \\ \\���� ôô ôô¹¹¹¹ ÎÎ ÎÎ)))) 

$$$$ yy yyϑϑϑϑ xx xx.... ………… çç ççµµµµ tt ttFFFF ùù ùù==== yy yyϑϑϑϑ yy yymmmm ’’’’ nn nn???? tt ttãããã šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÎÎ ÎÎ==== öö öö6666 ss ss%%%% 44 44 $$$$ uu uuΖΖΖΖ −− −−//// uu uu‘‘‘‘ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ $$$$ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ dd ddϑϑϑϑ yy yyssss èè èè???? $$$$ tt ttΒΒΒΒ ŸŸ ŸŸωωωω ss ssππππ ss ss%%%%$$$$ ss ssÛÛÛÛ $$$$ oo ooΨΨΨΨ ss ss9999 
 ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// (( (( ßß ßß#### ôô ôôãããã $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøîîîî $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ oo ooΨΨΨΨ ss ss9999 !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ ôô ôôϑϑϑϑ yy yymmmm öö öö‘‘‘‘ $$ $$#### uu uuρρρρ 44 44 || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&& $$$$ uu uuΖΖΖΖ9999 ss ss9999 öö ööθθθθ tt ttΒΒΒΒ $$$$ tt ttΡΡΡΡ öö öö���� ÝÝ ÝÝÁÁÁÁΡΡΡΡ $$ $$$$$$ ss ssùùùù ’’’’ nn nn???? tt ttãããã 

ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### šš šš ÍÍ ÍÍ���� ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ xx xx6666 øø øø9999 $$   )286، بقره(   � ####$$

 هر نفس است از آنِ. گرداند  هيچ نفسي را بيش از طاقتش مكلف نمي،خداوند«
بارالها ما را . ثواب اعمال نيك وي و به ضرر آن است جزاي اعمال بدش

بارالها آن بار سنگيني كه بر . مؤاخذه نگردان به آنچه فراموش و خطا كرديم
 بر ما ،ه را طاقت آن را نداريم بر ما مگذار و آنچ،دوش گذشتگان گذاشته بودي

 ما را ؛ پس تو هستي موالي ما؛خش و از ما در گذر و بر ما رحم نماب ما را ب.منه
  ».بر كافران پيروز بگردان

                                                 

  .ه اهللاحم حسنه االلياني ر،525، ص 5،ج سنن ابي داوود -1
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چه در  مسلمانان را بيش از طاقتشاننيز  � ، رسول خدابراساس مضامين اين آيه
در جنگ بدر نيز رسول و به اين دليل . گردانيد  مكلف نميشرائط عادي و چه در جنگ

ط خانوادگي از شركت در جنگ معاف ي برخي از اصحاب را به جهت مالحظة شرا،خدا
  .نمود

، كه نياز به رضي اهللا عنها را به خاطر بيماري همسرش، رقيه � چنانكه عثمان
  1. از شركت در جنگ معاف نمود،مراقبت داشت

 زيرا مادرش مريض ؛خانه بماند ابوامامه نيز اجازه داد تا در ، بهحضرت همچنين آن
رسول : گويد  چنانكه ابوامامه بن ثعلبه مي؛ داشتمراقبت و نگهداريبود و نياز به 

اما . من آماده حركت شدم. خواهد به سوي بدر حركت كند   اعالم كرد كه مي�خدا
 چون اين .از خواهرت مراقبت بنماتو : من به او گفتم! نزد مادرت بمان: ام گفت دائي

 در جنگ ه رسيد، ايشان دستور داد تا من نزد مادرم بمانم و ابوبرد �ر به رسول خداخب
 نماز  بر اوحضرت  آنو وفات نمود همادر ابوامامة جنگ  در بحبوح.شركت نمود

  2.خواند
شد  دگي سپاهيان، سبب مياط و وضعيت خانوياين اخالق واال و رعايت نمودن شرا

  .وجود آيده فرمانده و سپاهيان ب ميان هكه ارتباطي قوي و دوستان
به دليل  كه وظائف خاصي داشتند و يا � اصحاب و ياران پيامبر اكرمبرخي از 

  :عبارتند از آنها را برگرداند �  اكرم پيامبرمشكالت خاص،
  . وي را در مدينه جانشين خويش تعيين نمود�  اكرمپيامبر: هـ ابولباب1
بخش باالي «ا جهت كاري به سوي مردم  وي ر�  اكرمپيامبر: ـ عاصم بن عدي2
  .فرستاده بود» مدينه

                                                 

 .3699، شمارة 245، ص 4، باب مناقب عثمان، ج كتاب الفضائل، بخاري -1

 .31، ص 3، ج مجمع الزوائد – الطبراني في الكبير و رجاله تقات -2
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دم بني عمر و بن عوف  سوي مر بهپيامبر وي را جهت كاري: ـ حارث بن حاطب3
  .فرستاده بود

  .رسول خدا وي را بگردانيد. در وسط راه افتاد و پايش شكست: ـ حارث بن صمه4
 وي را �  اكرمد و پيامبر سنگي به پايش اصابت كرهدر مسير را: ـ خوات بن جبير5

  1.برگردانيد» صفراد«از
و بدين طريق بيش از  نيز سهم شهدا را از غنايم به وارثان آنان داد  �پيامبر اكرم

  2. فرزندان و خانوادهاي شهدا را گرامي داشته است،چهارده قرن است كه اسالم
  

  :اختالف در مورد اسيران
 �خطاب به ابوبكر و عمرسيران در مورد ا  �رسول خدا: گويد ن عباس ميبا

  نظرتان در مورد اسيران چيست؟: فرمود
اي از آنها   اگر فديه،به نظر من. آنها عموزادگان و اقوام ما هستنند:  گفت�ابوبكر

 يابند مي نيز فرصت ن تقويت ما عليه كافران بشود و به آنا اين امر موجب شايد،بگيريم
  .را بپذيرندتا در آينده اسالم 

  نظر تو چيست؟:  خدا خطاب به عمر فرمودرسول 
 من معتقدم كه به ما اجازه دهي .با ابوبكر موافق نيستم! به خدا سوگند:  گفت�عمر

را ) يكي از اقوامش( علي گردن عقيل را بزند و من گردن فالني. تا گردنشان را بزنيم
  . زيرا اينها سران و زمامداران كفر هستند؛زنم مي

  . عمر را ناديده گرفترأيپيشنهاد ابوبكر عمل نمود و  براساس � رسول خدا
 .را در حالت گريه ديدم و ابوبكر  � اكرمفرداي آن روز پيامبر: گويد  مي�عمر

  چه شده است؟ !  اي پيامبر خدا:گفتم

                                                 

  .215، ص معين السيرة -1

 .176، ص 2، ابي شهبة، ج السيرة النبوية -2
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نزديك بود عذاب الهي .  ناراحتم،به خاطر پيشنهاد دوستانت:  فرمود� رسول خدا
  .ود، گريبانگير ما بشودكه تا نزديكي اين درخت آمده ب

  :گونه بود آياتي كه در اين باره نازل گرديد، اين

� $$$$ tt ttΒΒΒΒ šš ššχχχχ%%%% xx xx.... @@ @@ cc cc ÉÉ ÉÉ<<<< oo ooΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏ9999 ββββ rr rr&&&& tt ttββββθθθθ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ ÿÿ ÿÿ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!! 33 33““““ uu uu"""" óó óó     rr rr&&&& 67، انفال(  �1 ...و(  
در مورد :  فرمود�  رسول خدا،روز بدر: گويد سعود در روايتي ميمهللا بن اعبد

  اسيران نظرتان چيست؟
 آنها را نگهدار و مورد لطف ؛آنها اقوام بستگانت هستند ،اي رسول خدا: ابوبكر گفت

  . اميد است به سوي خدا برگردند؛قرار بده
.  تو را از ديارت بيرون كردند و تكذيبت نمودندن، آنا� اي رسول خدا: عمر گفت

  !بگذار تا گردنشان را بزنم
تخاب كن و  ان،هايي كه بيشتر هيزم داشته باشد يكي از دره: گفته عبداهللا بن رواح

  .ور بگردان را بر آنها شعله آنها را در آن رها كرده و آن
  .نصله رحم را قطع ك: عباس گفت
ابوبكر را به  نظر �  اكرمپيامبر: گفتند مردم مي.  پاسخي به آنها نداد� رسول خدا

: گفتند پذيرد و برخي مي  عمر را مييه نظر� اكرمپيامبر: گفتند  برخي هم ميپذيرد؛ مي
  . را خواهد پذيرفتهرأي عبداهللا بن رواح � اكرمر پيامب

 ؛گرداند تر مي  دلهاي برخي از افراد را از خشت هم نرم،خدا:  فرمود� رسول خدا
 تو مانند عيسي! اي ابوبكر. اندگرد  ميتر اي را از سنگ نيز سخت طور كه قلب عده همان

  :هستي كه فرمود

� ββββ ÎÎ ÎÎ)))) öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ öö öö5555 ÉÉ ÉÉ jj jj‹‹‹‹ yy yyèèèè èè èè???? öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù xx xx8888 ßß ßßŠŠŠŠ$$$$ tt tt6666 ÏÏ ÏÏãããã (( (( ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ öö öö���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó ss ss???? öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999 yy yy7777 ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&& ââ ââ““““ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ•••• yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ÞÞ ÞÞΟΟΟΟŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ3333 pp pptttt øø øø:::: $$ $$#### �   

                                                 

 .1383، ص 3، كتاب الجهاد و السير، باب االمداد بالمالئكة في غزوة بدر واباحة الغنائم، ج مسلم -1
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 تو ، را ببخشين بندگان تو هستند و اگر آنان آنا،اگر آنها را عذاب دهي! بارالها«
  ».غالب و با حكمت هستي

  :گويد و مثال تو اي عمر مانند نوح است كه قرآن مي

� tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ ÓÓ ÓÓyyyyθθθθ çç ççΡΡΡΡ ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> §§ §§‘‘‘‘ ŸŸ ŸŸωωωω öö öö‘‘‘‘ xx xx‹‹‹‹ ss ss???? ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÍÍ ÍÍ���� ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ ss ss3333 øø øø9999 $$ $$#### #### ·· ··‘‘‘‘$$$$ −− −−ƒƒƒƒ yy yyŠŠŠŠ  �  

  )26، نوح(  
و مانند ! اي از كافران را بر روي زمين باقي نگذار بارالها خانه: نوح گفت«

  :موسي هستي كه گفت

� šš šš^̂̂̂$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ 44 44 yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ −− −−//// uu uu‘‘‘‘ šš šš���� ¨¨ ¨¨ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) || ||MMMM øø øøŠŠŠŠ ss ss????#### uu uu šš ššχχχχ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù ………… çç ççνννν VV VV|||| tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ZZ ZZππππ oo ooΨΨΨΨƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ———— ZZ ZZωωωω≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 
ÍÍ ÍÍοοοο 44 44θθθθ uu uuŠŠŠŠ yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### $$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$#### $$$$ uu uuΖΖΖΖ −− −−//// uu uu‘‘‘‘ (( ((####θθθθ EE EE==== ÅÅ ÅÅÒÒÒÒ ãã ãã‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999  tt ttãããã yy yy7777 ÎÎ ÎÎ====‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ (( (( $$$$ uu uuΖΖΖΖ −− −−//// uu uu‘‘‘‘ óó óó§§§§ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ôô ôôÛÛÛÛ $$ $$#### ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& 
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  )88، يونس(  
ي دنيا را عنايت ي زينت و دارا،بارالها به فرعون و قومش: موسي گفت«

بود و  اموالشان را نا،بارالها. دگان را گمراه نمايندنمودي تا از اين طريق بن
  ايمان نياورند مگر اينكه عذاب دردناك را پس.قلبهايشان را سخت بگردان

  ».مشاهده نمايند
به دليل تنگدستي و مشكالتي كه به آن گرفتار هستيد، :  فرمود�  اكرمسپس پيامبر

  .آزاد ننماييدبدون پرداخت فديه بنابر اين آنان را 
تبليغ  غير از سهيل بن بيضاء كه عليه اسالم :من گفتم: گويد عبداهللا بن مسعود مي

 كه فكر به اندازه ترس مرا فراگرفت:  ساكت ماند و چيزي نگفت �رسول خدا. نمود مي
غير از : نيز فرمود � اكرمكردم سنگي از آسمان بر سرم خواهد افتاد تا اينكه پيامبر 

  : آيات نازل گرديد سپس اين؛»سهيل بن بيضاء«
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است و آن اينكه دولت  دولت نو پاي اسالمي يآيه فوق بيانگر اصل مهمي در بنا
.  در دل دشمنان نفوذ نمايد، بايد صالبت داشته باشد و رعب و وحشتشاسالمي
  2.لي بايد به جزئيات اهميت داد جهت اجراي چنين اص،بنابراين

با مشاهدة اين وضعيت كه اصحاب و ياران پيامبر   �روز سعد بن معاذ در آن
 �رسول خدا. آمد  ناراحت به نظر مي،ندهستن ا مشغول اسارت گرفتن مشرك�اكرم

 اي ،آري: او گفت. ناراحت هستي) اسير گرفتن( از اين عملگويا: خطاب به وي فرمود
را به قتل  ن آنا، به نظر من بهتر بود بنابراين، اولين درگيري با كفار استاين! رسول خدا

  3.رسانديم مي
 با اسيران بيانگر رحمت، عدالت و رعايت اهداف عالي  �برخورد رسول خدا

هاي مختلفي اعمال نمود، به اين   با آنان شيوه� پيامبر اكرمبه همين علت . دعوت بود
اي را هم   از برخي فديه پذيرفت و عده؛صادر نمود كه دستور قتل برخي را ترتيب

و آزادي برخي را به آموزش دادن ده نفر از فرزندان مسلمانان  بخشيد و آزاد نمود
 .مشروط گردانيد

  :هاي ذيل پرداخت ان به اعمال شيوه در مورد اسير� پيامبر اكرم
  :پذيرفتن سفارش مطعم بن عدي -الف 

) اسيران(بود و در مورد اينها م بن عدي زنده مياگر مطع:  فرمود�  اكرمپيامبر
  4.نمودم كرد، همه را آزاد مي سفارش مي

                                                 

  .325، ص 2، ج فسير ابن كثيرت، مسند امام احمد -1

 .209، ص معين السيرة -2

 .141، ص 1، غضبان، ج التربية الجهادية -3

 .2689المن علي األسير، شماره  ، بابابوداود في الجهاد -4
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 زيرا ؛ و در نظر داشتن احسان استعمل نمودن به عهد و پيمان بيانگر ،اين حديث
او كسي بود . شد ه از آنها به نيكي ياد ميرمطعم بن عدي داراي خصلتهايي بود كه هموا

، پناه داد و ايشان را مورد حمايت قرار داد و از طائف ازگشتدر ب ،� كه به رسول خدا
ن، مبني بر محاصره اترين افرادي بود كه مفاد قطعنامة ظالمانه مشرك يكي از سرسخت

 هر چند كه ،حضرت به موضعگيري وي بنابراين، آن. 1هاشم را لغو نمود ين و بنانامسلم
   2.مشرك بود، اعالم وفاداري نمود

  : معيط و نصر بن حارث ابيرساندن عقبه بن به هالكت - ب
 از طرفي ، نمودداري نسبت به مطعم بن عدي اظهار وفا همان گونه كه� پيامبر اكرم

و . رساند  سران فتنه و جنايتكاران جنگي را به سزاي اعمالشان ميبايست نيز ميديگر 
ه اسالم و ترين دعوتگران جنگ علي  بن ابي معيط و نصر بن حارث از بزرگهچون عقب

 آنان، در شرايط خاصي ماندن  زندهبنابراين، ،توزترين افراد نسبت به مسلمانان بودند كينه
 اگر اين گرديد؛ چراكه محسوب مي تهديد بزرگي عليه اسالم كه اسالم با آن مواجه بود،

بر اين . زدند  ناگزير دست به هر جنايتي عليه اسالم و مسلمانان مي،شدند افراد آزاد مي
دستور قتل آنها را صادر » صفرا« هنگام بازگشت از بدر در محل �  رسول خداساس،ا

  . كرد
 بر قتل وي، خطاب به  مبني� عقبه ابن ابي معيط با اطالع از حكم پيامبر اكرم

 � اكرمشوم؟ پيامبر افسوس كه من در جمع شما كشته مي! اي قريشيها: قريشيان گفت
اي :  گفته ابن ابي معيطعقب.شوي سول كشته ميي با خدا و رخاطر دشمنه ب: فرمود
آنان اگر . مرا هم مانند يكي از مردان قوم در نظر بگير. احسانت بر من بهتر است! محمد

 بر من هم احسان ، اگر بر آنها احسان نمودي برسان وقتلرا به قتل رساندي، مرا نيز به 

                                                 

  .208، ص معين السيرة -1

  .54، ص 3، ج التربية القياديه -2
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چه كسي بعد از من ! محمد اي . از من نيز فديه بگير،اگر از آنها فديه گرفتي. كن
  .كند فرزندانم را سرپرستي مي

عاصم نيز . 1گردنش را بزن! اي عاصم: سپس فرمود. آتش:  فرمود� رسول خدا
  2. را عملي نمود� پيامبردستور 

ه رسول ر قريش و از كساني بود كه همواافراد شروريكي از نيز نضر بن حارث 
رفت و از آنجا حكايات » هحير«زميناو به سر. داد  را مورد آزار قرار مي�خدا

  فرمانروايان فارس و ماجراهاي رستم و اسفنديار را آموخته بود و زماني كه رسول
 ،گفت و قومش را از سرنوشت امتهاي گذشته اي از خداوند سخن مي  در جلسه�خدا

 من ،به خدا سوگند: گفت خاست و مي حضرت، برمي  فوراً بعد از سخنان آن،داد بيم مي
تم و سپس به بيان ماجراهاي پادشاهان فارس، رس! نزد من بيائيد. خن بهتري دارمس

  3 چگونه از سخنان من بهتر است؟،سخنان محمد: گفت پرداخت و مي اسفنديار مي
 سخنان بهتري از كالم خدا و ،نمايد بديهي است كه چنين فرد متكبري كه تصور مي

 �ايد اكنون كه در جنگ با رسول خدا نمودن دارد، ببيانرسول خدا، براي گفتن و 
 درباره او �  رسول خدا،به همين دليل.  به سزاي اعمال خود برسد،دستگير شده است

  5.ا او را به قتل رساند و به علي دستور داد ت4 نكردتبا كسي مشور
و دشمنان  با كشته شدن اين دو مجرم، مسلمانان آموختند كه برخي از سركشان معاند

آنان د مورد ترحم قرا گيرند و اصوالً هيچ نوع تساهل و سازشي در مورد  نباي،سرسخت

                                                 

  .89، ص 6، ج مجمع الزوائد -1

 .60، ص 3، ج التربية القياديه -2

 .440 – 439، ص 1، ابن هشام، ج السيرة النبوية -3

 .57، ص 3، ج التربية القياديه -4

  .255، ص 2، ابن هشام، ج السيرة النبويه -5
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 شرارت و رهبران ضاللت هستند و با اعمال آنان سردمداران زيرا ؛ نيستپذيرفتني
   1.اند  جايي براي عفو و گذشت باقي نگذاشته،زشت و قبيح خود

  : در نگهداري اسرا�  رسول خدا  شيوه- ت
به مدينه رسيد، اسيران را در ميان اصحاب خود تقسيم ه بعد از اينك � رسول خدا
 الهي سر ةاين توصيه در واقع از اين فرمود. 2 با آنها به خوبي رفتار كنيد:نمود و فرمود

  :فرمايد گرفت كه مي چشمه مي

� tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏèèèè ôô ôôÜÜÜÜ ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ tt ttΠΠΠΠ$$$$ yy yyèèèè ©© ©©ÜÜÜÜ9999 $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ mm mm7777 ãã ããmmmm $$$$ YY YYΖΖΖΖŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ3333 óó óó¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ VV VVϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏKKKK tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ #### ·· ··""""6666 ÅÅ ÅÅ™™™™ rr rr&&&& uu uuρρρρ � )8، انسان(  
  ».دهند  به مسكين و يتيم و اسير خوراك مي،اطر محبتي كه با خدا دارندبه خ«

  :كند گونه بيان مي  مشاهدات خويش را اين، برادر مصعب بن عمير،ابوعزيز بن عمير
من . پيامبر در مورد اسيران سفارش به نيكي نمود.  اسيران بودمازمن در جنگ بدر 

خوردند،   آنها هر وقت شام و نهار مي� م اكربه جهت سفارش پيامبر. ميان انصار بودم
   3.دادند غذاي بهتر را به من مي

من در ميان آنها . خداوند به انصار جزاي خير دهد: گويد ابوالعاص بن ربيع نيز مي
دادند و خودشان خرما  خوردند، نان را به من مي هر وقت شام و نهار مي. بودم
وليد  .دادند  مرا بر خود ترجيح مي،نابراينب. شد  چرا كه نان كمتر يافت مي؛خوردند مي

رفتند و  خودشان پياده راه مي: گويد  عالوه بر تأييد مطالب فوق ميه نيزبن وليد بن مغير
  4.ه بوديمما سوار

 �ريزي نموده بود كه رسول خدا  قرآن طرح،آميز را اساس اين رفتار سراسر شفقت
چنان در وجود   به آن عمل نمودند ون و آناتعليم داديارانش نيز آن را به اصحاب و 

                                                 

  .306، ص 3، ج البداية و النهايه -1

 .307 همان، ص -2

 .86، ص 6، ج مجمع الزوائد -3

  .119، ص 1 المغازي، واقدي، ج -4
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 مانند را پذيرفتند اسالم ديناسيران اثر گذاشت كه تعدادي از اشراف و بزرگانشان 
 بعد از  كه1طور سائب بن عبيد ابوعزيز كه قبل از رسيدن به مدينه مسلمان شد و همين

  .را پذيرفتپرداخت فديه اسالم 
  وكه از دعوت اسالمي متأثر گشتههايشان بازگشتند  اسيران در حالي به خانه

 و مكارم اخالقي، محبت �  در مجالس خود از رسول خدانآنا. دلهايشان پاك شده بود
كريمانه بيانگر  حقا كه اين نوع برخورد. گفتند و گذشت، دعوت و تقواي او سخن مي

   2.باشد ويژه دشمنان ميه برتري اسالم در رفتار با انسانها ب
   :� اس عموي رسول خداج ـ فديه آزادي عب

فرستادند و هر  � نزد پيامبر اكرمدم قريش جهت آزادي اسيرانشان مبالغي را مر
پيامبر .  من مسلمان بودم� اي پيامبر خدا:  عباس گفت. اسيرش را آزاد گردانيد،اي تيره
  خودت،بنابراين. اما ظاهراً عليه ما شمشير كشيده بودي. داند خدا بهتر مي: فرمود �اكرم

طلب و عقيل بن ابي طالب بن م نوفل بن حارث بن عبدال،ات را و دو برادرزاده
اي : عباس گفت.  را با پرداخت فديه آزاد كن، عتبه بن عمرو،پيمانت  و هم،عبدالمطلب
پس كجا شد آن مالي كه تو و : پيامبر فرمود . من چنين پولي ندارم� رسول خدا

 اين ،گفتي اگر در اين سفر با مشكلي روبرو شدمالفضل در زمين پنهان كرده بوديد و  ام
  . فضل و عبداهللا و قثم است،مال از آن فرزندانم

 زيرا از ؛ هستي� اكنون يقين دارم كه تو رسول خدا! به خدا سوگند: عباس گفت
نصيب  پس اموالي كه در جنگ از من ؛الفضل كسي خبر نداشت   اماين موضوع جز من و

اين مال، مالي است :  فرمود �رسول خدا . فديه قبول نمائيد به جاي، استشما گرديده
 جهت آزادي خود و �  عباس طبق دستور رسول خدا، سرانجام.كه خدا به ما داده است

  :اين آيات نازل گرديد . آزاد شد افراد مورد نظر فديه پرداخت كرد و

                                                 

  .474، ص 3ن، ج ، عرجومحمد رسول اهللا -1

 .176 – 175، ص 4، ج التاريخ اإلسالمي -2
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اگر خداوند در دلهايتان خير :  بر اسيراني كه در اختيار شماست بگو،اي پيامبر«

. دهد  مي شما بهتر از آنچه از شما گرفته شده است به،را سراغ داشته باشد
اگر مشركين .  غفور و رحيم است،بخشد و خداوند  گناهان شما را مي،خداوند

ين نسبت به خداوند مرتكب خيانت  آنها قبل از ا،بخواهند به تو خيانت كنند
شما را بر آنها پيروز گردانيد و خداوند دانا و با حكمت   اما خداوند،شدند
  ».است

 خداوند در ، بيست اوقيه مالي كه از من به غنيمت گرفته شدازايدر : گويد عباس مي
  1.افزون بر مغفرتي كه در آخرت اميدش را دارم. اسالم، بيست غالم به من داد

آن براي تمامي دوران  اما حكم ، فوق هر چند در مورد عباس نازل گرديده استةآي
 2.شود  است و تمام اسيران را شامل ميثابت

: د و گفتندپردازن عباس را بة تا فدي اجازه خواستند�  از رسول خدا،بعضي از انصار
دا شما خه ب: فرمود �  اكرمپيامبر ! خواهرزاده خود را بپردازيمةاجازه بدهيد فدي

  3.توانيد حتي يك در هم از فدية  عباس را كم بكنيد نمي
 ادب آنها در برخورد  بيانگر)خواهرزاده ما (1)ابن اختنا(   :اين تعبير انصار كه گفتند

 منت �  عباس بر رسول خداةخواستند با پرداخت فدي كه نمياست؛ چرا با رسول خدا 
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 به جهت �  از طرفي رسول خدا.)وي توپسر عم(ابن عمك : نگفتند،بنابراين. بگذارند
 تبعيض و تساهلي وجود  نوع هيچاين موضوع را به اثبات برساند كه در دينآنكه 
  2. پيشنهاد آنان را نپذيرفت،ندارد

براي مسلمانان حاوي اين مطلب است كه در اجراي فرامين اين عملكرد رسول خدا 
 بلكه بر عكس، آنجود ندارد؛ الهي هيچ تفاوتي ميان اقوام و خويشان و ديگران و

  3.تر نمود حضرت بهاي آزادي عباس را سنگين
 به مكه بازگشت و نظر خود زير آزادي خود و افراد بعد از پرداخت فدية � عباس

عنوان نيروي اطالعاتي دولت ه در آنجا اسالمش را مخفي نمود و با مهارت خاصي ب
تح مكه چند ساعتي قبل از ورود لشكر اسالمي در مكه انجام وظيفه نمود تا اينكه در ف

   4.اسالم، مسلمان بودن خود را اعالم كرد
   :�  دختر رسول خدا، شوهر زينب، ابوالعاص بن ربيع- د

 ند،وقتي مردم مكه بهاي آزادي اسيران خود را فرستاد: گويى  مياهللا عنها  رضيشهيعا
 آن گردنبندي بود كه از  مالي را فرستاد و، العاص  ابي،زينب نيز جهت آزادي شوهرش

 شديداً متأثر شد و به ، آن گردنبندبا مشاهدة � رسول خدا .مادرش به يادگار مانده بود
نيز صحابه  !اگر دوست داريد، اسيرش را آزاد كنيد و مالش را برگردانيد: صحابه فرمود

  5.پذيرفتند و چنين كردند

                                                                                                                            

 .نجار يثرب بود عبدالمطلب از بني   امس چونمادر بزرگ عبا-1

 .135، ص 4الرشاد، حاحلي، ج   سيل-2

 .176، ص 2، ابي شهية، ج السيرة النبويه -3

 .68، ص 3 التربية القياديه، ج -4
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مانع نشود و به همين منظور پيامبر از ابوالعاص تعهد گرفت كه بين زينب و آمدنش 
 بمانيد تا زينب از 1)ياجج( در وادي: زيد بن حارثه و مردي از انصار را فرستاد و فرمود

  2.برگردانيد سپس وي را به مدينه ،آنجا بگذرد
 كسي بود كه در برابر دعوت ،�  شوهر دخت گرامي رسول خدا،العاص بن ربيعابو

گونه آسيبي به  ا دست و زبان خود نيز هيچ موضعگيري ننموده و ب هيچ گونهاسالمي
 نه ؛ كه هيچ نقشي نداشت بود تنها كسي نيزدر جنگ بدر .مسلمانان نرسانيده بود

  .اي نمود  از او شنيده شد و نه اظهار نظري كرد و نه حملهيصداي
 نيز جهت �  دختر رسول خدا، زينب، چون به آزادي اسيرانشان پرداختندنقريشيا

 فرستاد و ،ردنبندي كه مادرش خديجه هنگام ازدواج به وي داده بودآزادي شوهرش گ
 خاطرات پدري و خاطرات زندگي ،چون اين گردنبند براي رسول خدا خاطره انگيز بود

 نيز �  اكرمبا خديجه و خاطرات خانوادگي و عاطفي وي زنده شد و از آنجا كه پيامبر
 احساسات و عواطف ،ي بنابراينپدري است برخوردار از باالترين درجات شفقت پدر

بنابراين، خطاب به . ايشان به جوش آمد و شفقت مهرباني بر قلب مباركش طنين افكند
 را برگردانيد، اين كار  شاگر دوست داريد كه اسيرانش را آزاد كنيد و مال: يارانش فرمود

  .را بكنيد
نمايد و آنان را  ميتعبيري است كه در دل كريمان نفوذ  ترين  بليغ،اين نوع درخواست

 عالوه � اين موضعگيري رسول خدا. 3نمايد خ توأم با رغبت و رضايت وادار ميبه پاس
بر مظاهر عطوفت و ترحم نسبت به فرزندش، هدف ديگري را نيز همراه داشت و آن 

  4.فرابخواند به اسالم ،اينكه دامادش را كه از عقل سالم و نظر صائب برخوردار بود

                                                 

  . اسم مكاني است در نزديكي مكه-1

 .2692ماره ، باب في فداء االسير بالمال، ش، الجهادابوداود -2
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  : ي در بين ترحم و صالبت نبويح بن عبداهللا الجمومر عهعزابو -  ه
  خطاب به پيامبر، هنگام اسارت.دبو دختر يفرزندانو صاحب او فردي نيازمند 

دار هستم و مالي  داني كه من فردي نيازمند و عيال  تو مي� اي رسول خدا:  گفت�اكرم
  ! بر من احسان كن،هم ندارم كه پرداخت كنم بنابراين

 پذيرفت و از او تعهد گرفت تا دوباره عليه پيامبر موضعگيري ننمايد � رسول خدا
  : چنين سرود�  بعد از آزادي، در مدح رسول خداهابوعز. و دشمنانش را حمايت نكند

  من مبلغ عني الرسول محمد
  

  بانك حق و المليك حميد  
  

  ا مباءةوانت امرؤ بوئت فين
  

  لها درجات سهلة و صعود  
  

  لمحاربفانك من حاربته 
  

  سعيدلشقي و من سالمته   
  

.  ستايش استشايستةرساند كه تو بر حقي و خداوند  چه كسي از جانب من به پيامبر مي«
 تو با هر .تو در بين ما داراي مقام و منزلتي هستي كه از درجات باال و سهل بر خوردار است

 نيكبخت ، نمودي آن طرف بدبخت است و هركسي كه تو با او صلح،كسي به جنگ پرداختي
  ».است

 وي را ،نا و مشرك وفا ننمود� اكرمبا پيامبر خود  عهد ه بهابوعز: گويد ابن كثير مي
اين مرتبه نيز از رسول . فريب دادند و در جنگ احد دوباره به اسارت مسلمانان در آمد

 كنم كه اكنون تو را رها نمي«:  فرمود � اكرم، پيامبروي را ببخشايد خواست تا �خدا
  ».، گول زدممرتبهي محمد را دو يدست به رخسارت بكشي و بگو

   1.گاه دستور داد تا گردنش را بزنند آن
 از وي گذشت يادآور گرديد، فقر و بدبختي خود را ،كه ابوعزه زماني � پيامبر اكرم

ننمودن  مبني بر شركت �  اكرم اما او به تعهدي كه با پيامبر،نمود و او را آزاد گردانيد
 وفا ننمود و در جنگ احد دوباره به  بسته بود،جنگ عليه پيامبر و پذيرفتن صلحدر 
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اين بار بر خورد پيامبر با وي قاطعانه و با صالبت بود و دستور داد تا ، اما اسارت در آمد
  .گردنش را بزنند

  : سهيل بن عمرو در بين اسيران و سخنان سوده - و
 بن هسود. اسيران را به مدينه آوردند: دگوي  مي� هعبدالرحمن بن اسعد بن زرار

 كه در محل آل عفرا بود و هنوز آيات حجاب نازل نشده �  همسر رسول خدا،زمعه
ام برگشتم و  من به خانه. اينها اسيران جنگي هستند: مردم گفتند.  من آمدم :بود، مي گويد

   در گوشه، سهيل بن عمر،ناگهان چشمم به ابوزيد.  آنجا تشريف داشت� رسول خدا
! زيدابو: خطاب به او گفتم. خانه افتاد كه دستانش با طناب به گردنش بسته شده بود

 �ناگهان با صداي رسول خدا دستانت را در اختيار آنها گذاشتيد، چرا با عزت نمرديد؟
نمايي؟  آيا او را عليه خدا و رسولش تحريك مي: فرمود. از داخل خانه به خود آمدم

 نتوانستم خود را كنترل ، مشاهده نمودم، اين وضعيتتي ابوزيد را دروقبه خدا : گفتم
  1.كنم و چنين گفتم

چون با مسلمانان به . مكرز بن حفص براي آزاد كردن سهيل بن عمرو به مدينه آمد
: او گفت !پس مال مورد نظر را بپرداز: گفتگو پرداخت و به توافق رسيدند به وي گفتند

 سهيل را ،مسلمانان.  نمائيد تا او بهاي آزادي خود را بياوردمرا به جاي سهيل بازداشت
در حديثي مرسل، آمده است كه عمر بن خطاب . آزاد كردند و مكرز را بازداشت نمودند

به من اجازه بده تا دندانهاي سهيل را بكشم كه زبانش آويزان :  گفت� به رسول خدا
  !يدشود تا كسي ديگر نتواند عليه شما لب به سخن بگشا

 هر چند كه ؛ مبادا خدا مرا مثله گرداندتاكنم  من او را مثله نمي:  فرمود� رسول خدا
اميد است در آينده به مقامي :  خطاب به عمر فرمود� سپس رسول خدا. پيامبر باشم

 كه بعد از وفات داين همان مقامي بو: گويد ابن كثير مي. برسد كه وي را سرزنش ننمائي
 سهيل به آن دست يافت و به عنوان خطيب  د عرب و بروز نفاق، و ارتدا� رسول خدا
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 :در مكه به ايراد سخن پرداخت و مردم را به ثبات بر دين حنيف تشويق نمود و گفت
هر كس ما را .  آخرين مردمان در قبول اسالم و اولين آنها در ارتداد نباشيد،اي قريش«

  1».زنيم ا مي گردنش رنسبت به اسالم دچار شك و ترديد گرداند،
 آفرينش خدا ؟ از مثله نمودن سهيل صرف نظر كرد و اين عمل را� رسول خدا

را براي رهبراني كه در جنگها   آن� دانست و اين عمل بزرگي است كه رسول خدا
  2.آموزش دادشوند،  پيروز مي

  :  آموزش به جاي فديه - س
. آزادي خود نبودندبرخي از اسيران قادر به پرداخت بهاي : گويد عباس مي ابن

سواد خواندن و نوشتن  به فرزندان انصار نمود تا آنها را موظف �  رسول خدا،بنابراين
 از او  به جاي فديهعمل  اين ،داد  و هر كدام از آنها ده كودك را آموزش مي.3بياموزد

   4.شد پذيرفته مي
از داشتند، بيانگر طي كه مسلمانان شديداً به مال نييپذيرفتن آموزش از اسيران در شرا

البته از ديني كه . سوادي است نظر عميق اسالم در باب علم و معرفت و مبارزه با بي
آور   زياد شگفتعملنمايد، اين  نخستين فرامينش به خواندن و نوشتن تشويق مي

  :چنانكه نخستين آيات و قرآن حامل اين پيام هستند؛ نيست
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اي آفريده  ذاتي كه انسان را از خون بسته. بخوان به نام ذاتي كه تو را آفريد«
  ».توسيلة قلم آموخه ذاتي كه ب. كه پروردگارت بزرگوار است! بخوان. است

هاي اوليه مبارزه عليه   نخستين فردي است كه هسته�ا با اين عمل، رسول خد
 گوي سبقت را در اين ، حقا كه اسالم.سوادي و نشر خواندن و نوشتن را گذاشت بي

  1.زمينه از همه برده است
  :سرنوشت اسيران - ن

 داشتن  بايد با در نظر،امام.  در اختيار امام وقت است در اسالمسرنوشت اسيران
  : يكي از موارد چهارگانه زير را اختيار نمايدانانمصالح كلي مسلم

  . حضرت قتل عقبه بن ابي معيط و نضر بن حارث را صالح دانست  آن: قتل-1
 چنانچه پيامبر ابوعزة جمحي ؛ يعني آزاد كردن اسير بدون عوض: احسان نمودن-2

  .را آزاد نمود
 چنانچه با عباس، ؛رابر پرداخت بهاي آزاديآزاد كردن اسير در ب:  گرفتن فديه-3

  .نوفل بن حارث، عقيل بن ابي طالب و ديگران چنين بر خورد نمود
قريظه چنين قضاوت نمود   در مورد يهود بني�  چنانكه سعد بن معاد:گيري  برده-4

و  عنوان برده گرفته شوند و اموالشان تقسيم گردده كه فرزندان و زنانشان ب
  2.شته شوندجنگجويانشان ك
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  فصل ششم

  
  : ���� نتايج غزوة بدر و تالش جهت ترور نمودن رسول خدا

 قدرت و شوكت مسلمانان بود كه از آشكار شدن ،ج مهم جنگ بدرييكي از نتا - 1
  و كساني در مدينه و اطراف آن از رعب و هيبت خاصي برخوردار گرديدنداين تاريخ،

 توان رزمي ،ل از وارد شدن در ميدان عملكه قصد حمله به مدينه را داشتند، قب
  .داشتند مسلمانان را بايد مد نظر مي

 در مدينه تقويت گرديد و ستارة اسالم درخشيدن � از آن به بعد جايگاه رسول خدا
  كه مدينهمشركانكه در دعوت جديد دچار شك و ترديد بودند و  گرفت و كساني

را ساماندهي و رهبري ت نفاق و توطئه  حرك،جرأت آشكار ساختن كفر خود را نداشتند
نمودند و در صف   اسالم را اظهار مي�  و افرادي در مجلس رسول خدانمودند

تعاليم اسالم را  نه ، يعني؛ اما در باطن همچنان كافر بودند،گرفتند مسلمانان قرار مي
  .ورزيدند پذيرفته بودند و نه در اعمال كفرآميز خود اصرار مي

  :فرمايد  اين افراد ميخداوند در مورد
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 نه در صف مسلمانان و نه در صف كفار بودند و كسي را كه خدا ند،متردد بود«

  ».نجاتي نيستگمراه نمايد، براي او راه 
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 ، عملكرد آنها را نكوهش كردهدوگانة آنانبه خاطر همين موضعگيري خداوند نيز 
 پرده از نيات خبيثشان برداشته و آنها را به عذابهاي سختي تهديد نموده ،آياتاست و 

  :است
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  )145ء، نسا(  
  ».منافقين در طبقة پائين دوزخ خواهند بود«

تعالي و رسول  ي اعتماد مسلمانان به ذات بارافزايش ،ج جنگ بدرييكي ديگر از نتا
ن قريش به اسالم ا ايمان آنها و گرويدن تعداد زيادي از مشرك گرامي وي و تقويت بنيه

 مستضعف در مكه گرديد و آنان نيز به  روحيه مسلمانانامر موجب تقويتبود كه اين 
   دلهايشان آرام گرفت و مطمئن شدند كه طلوع سپيدهگرديدند ونصرتهاي الهي اميدوار 

 تر و استوارتر آنان مستحكمترتيب ايمان و عقيدة  دم پيروزي نزديك است و بدين
  .گرديد

ي جديد جنگي ها ه به مهارتهاي نظامي و شيو نيز مسلمانانعالوه بر موارد ذكر شده
 به آنان زيرا ؛ و چه در خارج آن دست يافتندهجزير و شهرت وسيع چه در داخل شبه

 و نه تنها قريش را تهديد ندبرد شده بودند كه عربها از آن حساب ميتبديل قدرتي 
 و غنايم نمودند ل نقاط مختلف از آنها احساس خطر ميي بلكه بزرگان تمام قبا؛كردند مي

نان از جنگ بدر كسب نمودند و موجب رشد و بهبود وضعيت هنگفتي كه مسلما
  1.سزا ايفا نمود اقتصادي آنان گرديده بود، در اين مورد سهمي به

متحمل خسارتهاي سنگيني گرديد و عالوه بر هالكت نيز  قريش  ديگراز طرفي - 2
  و ديگران كهه بن ربيعه بن خلف، عتبهرسيدن افرادي مانند ابي جهل بن هشام، امي

ترين افراد قريش بودند، دچار خسارتهاي  ترين و شجاع رهبران كفر و شرك و قوي
 تنها  به كانوني تبديل شده بود كه نه مدينه، چرا كه از آن به بعدند؛ديگري نيز گرديد
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  نيز بلكه سيادت و نفوذ قريش در سرتاسر حجاز رانمود؛ ميتجارت قريش را تهديد 
 امري باوركردني براي مردم مكه نخبر شكست قريشيا به هيمن دليل 1نمود تهديد مي

  . فرود آمدناي بر آنا نبود و چون صاعقه
 ، خبر شكست قريش را به مردم مكه رساندهك اولين كسي: گويد اسحاق مي ابن

 هعقب: مكيها از وي سؤال كردند چه خبر داري؟ گفت. مان بن عبداهللا خزاعي بوديحس
 بن اسود و ابوالبختري هزمع  بن خلف،هلحكم بن هشام، امي، ابواه بن ربيعه، شيبهبن ربيع

   از او پرسيدند كه صفوان در چه حالي است؟.بن هشام، همگي كشته شدند
 پدر و برادرش را ديدم ،من!  به خدا سوگند. است صفوان آنجا در خانه نشسته: گفت

   2.شدند كه چگونه كشته مي
 خبر شكست قريش به ابولهب را اين رسيدن ،�  غالم رسول خدا،همچنين ابورافع

  :كند گونه بيان مي
من و . ها سرايت كرده بود به تمامي خانهاسالم، .  نزد عباس بن عبدالمطلب بودم،من

 او داراي ؛ چراكهنمود  اسالمش را پنهان مي،اما عباس. الفضل مسلمان شده بوديم ام
 در جنگ شركت نكرد و كسي ابولهب . پراكنده بوداقوامشاموال زيادي بود كه در ميان 
 ابولهب ، در بدر به ما رسيدنكه خبر هالكت قريشيا وقتي. ديگر را به جاي خود فرستاد

  .سرافكنده و رسوا گرديد و ما احساس قدرت و عزت نموديم
اشتغال  تراشيدن و درست كردن تير بهمن انساني ضعيف بودم و : گويد ابورافع مي

 بسيارنيز نزد من بود و از خبر جديد » ام الفضل«به كارم مشغول بودم و . داشتم
داد تا اينكه   پاهايش را حركت مي،خوشحال بوديم كه ناگهان ابولهب آمد و به مشكل

حتماً : لهب گفتابو .ابوسفيان بن حارث آمد: ناگهان مردم گفتند. نزديك ما نشست
 جلوي ابولهب ،انابوسفي: گويد ابورافع مي !لطفاً برايمان بگو. خبرهاي جديد داري
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به خدا : ر مردم ايستاده و اطرافشان حلقه زده بودند گفتينشست و در حالي كه سا
 ، خودمان را در اختيار آنها قرار داديم و آنها،به محض اينكه با قوم روبرو شديم! سوگند

من افراد خود را مالمت ! به خدا .كردند كشتند و اسير مي راندند، مي ما را به هر طرف مي
سوار بر اسبهاي سفيد و سياه در بين آسمان و  زيرا ما با جنگجوياني سفيدپوش ؛كنم نمي

  . به خدا كسي در برابر آنها توان ايستادگي نداشت؛و زمين روبرو شديم
آنها فرشتگان الهي !  به خدا سوگند :من سرم را بلند نمودم و گفتم: گويد ابورافع مي

من با وي گالويز . رد و سيلي محكمي به صورتم زد دستش را بلند ك،ابولهب. اند بوده
» الفضل ام« در اين هنگامزد، در حالي كه مرا كتك مي اما او مرا به زمين خواباند و ،شدم

چون آقايش :  سرش را شكافت و گفت،اي محكم چوب خيمه را كشيد و با ضربه
  ي؟يگو  بر وي زور مي،نيست

ي شبيه طاعون يت شبانه روز بر اثر بيمارابولهب با ذلت از آنجا رفت و بعد از هف
  1.مرد

 و ، ميمونه،المؤمنين الفضل بن الحارث، همسر عباس بن عبدالمطلب و خواهر ام ام
 اسالم عنها اهللا  ه رضيي اولين زني بود كه بعد از خديجو. خالة خالد بن وليد بود

  2.آورد
فرسايي   طاقتن مكه حامل پيامدهاي بد واشكي نيست كه جنگ بدر براي مشرك

  .وفات نمودر اثر آن، بتا آنجا كه ابولهب . بود
اي در   به اسارت درآمد و هيچ خانه ديگر و يكي گرديدكشته ابوسفيان يكي از پسران

 بود طبيعي  بنابراين عزادار نباشديكي از عزيزان خوددست دادن   اثر ازبرمكه نبود كه 
ي كه برخي غسل كردن را يكشيد تا جا ميتك قريشيان، شعله  كه آتش انتقام در قلب تك
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بر خود حرام قرار داده بودند تا مادام كه انتقام خون بزرگان و سرداران خود را 
  1. انتقام فراهم شدةاند و باالخره، جنگ احد فرا رسيد و زمين نگرفته

يهوديان نيز از اينكه مسلمانان در بدر پيروز شدند و قدرتشان  نمايان گرديد و  - 3
 ، بودافزوده گرديده � رسول خدامقام و جايگاه شد و  م بر دين آنها غالب مياسال

 به همين دليل تصميم گرفتند تا تعهدي را كه با پيامبر .نگران و آشفته خاطر شده بودند
.  بشكنند و دشمني خود را آشكار سازند، در بدو ورودش به مدينه بسته بودند�اكرم

 و در اين راستا از ند پرداختانانئه عليه اسالم و مسلم به طرح دسيسه و توط،بنابراين
 نيز از كنترل حركات آنان غافل � البته رسول خدا. 2هيچ وسيلة ممكن، دريغ نورزيدند

نبود تا اينكه سرانجام كار به جايي رسيد كه آنها اصول اخالقي و مباني مورد احترام 
شمني خويش را اعالم كردند و براي  و دقرار دادند استهزاء و اهانت موردمسلمانان را 

هاي  در بخش.  راهي جز جنگ با آنان و اخراجشان از مدينه باقي نماند� رسول خدا
   3. در اين مورد مفصل سخن خواهيم گفت آينده اين كتاب،

  
  : و اسالم عمير بن وهب���� تالش جهت ترور نمودن رسول خدا

 بعد از واقعه بدر در هن بن اميعمير بن وهب جمحي و صفوا: گويد  بن زبير ميهعرو
 يكي از شياطين قريش بود كه همواره ،عمير.  پرداختندتكنار كعبه با هم به مشور

داد و مسلمانان در مكه از جانب او مورد اذيت و   و يارانش را آزار مي� رسول خدا
ان عمير از كشته شدگ . جزو اسيران بدر بود، وهب بن عمير،پسرش. گرفتند آزار قرار مي
زندگي بعد از آنها هيچ لطفي ! به خدا سوگند: صفوان گفت. ميان آورده بدر سخن ب

  .ندارد
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داشتم و از  توان پرداخت قرضم را مي اگر ،به خدا سوگند! راست گفتي: عمير گفت
 حتماً خود را به جانب فرزندانم مبني بر تلف نشدن آنان بعد از من، آسوده خاطر بودم،

و بهانه و دليل من نيز بر اين امر اسارت فرزندم در . كشتم  را ميرساندم و او محمد مي
  .دست اوست

نمايم و فرزندان تو   بدهي تو را پرداخت مي:صفوان از فرصت استفاده نمود و گفت
پس اين راز را نگه : عمير گفت. با فرزندان من هيچ تفاوتي از نظر نفقه نخواهند داشت

  .آلود كرد و به سوي مدينه رهسپار گرديد شمشيرش را زهر،گاه عمير آن !دار
گفت و لطف و احسان   از روز بدر سخن مي،بن خطاب در جمع مسلمانان عمر

 كه ناگهان چشمش به عمير بن وهب افتاد نمود را يادآوري ميخداوند در حق مسلمانان 
 را نيز به گردن آويخته ير خود و شمشبود شترش ، در حال خوابانيدنكه جلوي مسجد

توطئه و  جهت  و عمير بن وهب است ،اين سگ و دشمن خدا: عمر گفت. دبو
 ،عمير بن وهب:  رفت و گفت� عمر نزد رسول خدا . شري آمده استبرپانمودن

   . مسلح آمده است،دشمن خدا
عمر آمد و حمائل شمشيرش را گرفت  .بگذاريد نزد من بيايد:   فرمود� رسول خدا

كه اين فرد خبيث و غير حاضر شويد؛ چرا �  خدانزد رسول: و خطاب به انصار گفت
  .قابل اعتمادي است

 وي را ديد كه عمر �  اكرمو چون پيامبر. ند آورد� سپس وي را نزد رسول خدا
 ».بيا اينجا! عمير. او را رها كن! عمر«:  گفت،كشد  و مي استحمائل شمشيرش را گرفته

 �رسول خدا. ان جاهليت بودو اين خوشامد زم» صبح بخير« :عمير جلو آمد و گفت
 به ما عنايت نموده ،خداوند خوشامد بهتري از اين را كه خوشامد بهشتيان است«: فرمود
  1».است» السالم عليكم« و آن

  .شود كه از احوالپرسي قومت فاصله گرفتي البته ديري نمي: عمير گفت
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يري كه در به خاطر اس: عمير گفت» اي؟ براي چه كاري آمده«:  فرمود� رسول خدا
  .ام دست شماست آمده

خداوند اين : عمير گفت» اي؟ چرا شمشيري با خود حمل نموده«: پيامبر فرمود
  . مگر توانستند براي ما كاري انجام دهند،شمشيرها را ناكام گرداند

غير از آنچه براي كاري : عمير گفتهدف اصلي تو از آمدنت چيست؟ : پيامبر فرمود
  .ام يامدهبيان نمودم، به اينجا ن
تو و صفوان كنار اي؛ چراكه  براي امري غير از اين موضوع آمده«: رسول خدا فرمود

اگر مقروض :  تو گفتي.گفتيد ميشدگان بدر، سخن   و از كشتهنشسته بوديدخانه كعبه 
رساندم و  داشتم، حتماً خودم را به محمد مي  نميخردسال و ناتوانيبودم و فرزندان  نمي

دار   تو را عهده سرپرستي فرزندان من :گاه صفوان گفت آن. رساندم يقتل مبه او را 
 ميان من و انجام مأموريتي كه ، و اكنون خدانمايم گردم و بدهي تو را نيز پرداخت مي مي

  ».تو داري حائل است
 حقا كه تو از آسمان ؛ هستي� دهم كه تو رسول خدا من گواهي مي: عمير گفت

 چون از اين موضوع جز من و صفوان ؛نموديم را تكذيب مي ما تو ، اماآوري خبر مي
سپاس . كسي ديگر اطالع نداشت و يقيين دارم كه حتماً خداوند به تو اطالع داده است

آن گاه . هدايت نمود و مرا به راه درست فراخواندبه سوي اسالم مرا ي را كه يخدا
  .شهادت را بر زبان آورد

ادرتان مسائل ديني و قرآن بياموزيد و اسيرش را نيز به بر:  فرمود�  اكرمسپس پيامبر
  ! آزاد گردانيد

 تالش جلوگيري از فرامين و دستورات خداونداي پيامبر من در راستاي : عمير گفت
 دوست دارم اگر اجازه رفتار نمودم بنابراين، خشونت با مسلمانان بازيادي نمودم و 

شايد خداوند آنها . ول و اسالم، فراخوانمبدهي به مكه بروم و آنها را به سوي خدا و رس
صورت به آزار و اذيت آنها خواهم  را به وسيلة من هدايت نمايد و در غير اين
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پيامبر به وي اجازه داد و . دادم اذيت و آزار مي ياران تو را ه چنانكه در گذشت؛پرداخت
  .او به مكه برگشت

به همين زودي : گفت مردم مي صفوان بن اميه بعد از خروج عمير به ي ديگراز طرف
هم فراموش   بسيار بزرگ به شما خواهد رسيد كه بدر رااي هخبر داغ و مهمي از واقع

تا اينكه . نمود آمد از آن سؤال مي به همين دليل هر كارواني كه مي .خواهيد نمود
 نمود كه د سوگند يا، صفوان. را به اطالع او رساند عمير آوردنسواركاري خبر اسالم

  1».اصالً به وي نفعي نرساندو رگز با عمير حرف نزند ه
  

  :درسها و نكات موجود در اين ماجرا
 ه و چنانكه صفوان بن امي؛ن اسالما مجاهدبه انتقام گرفتن ازن اتمايل شديد مشرك - 1

امر براي مسلمانان  و اين نمودند با هم توافق �  كشتن رسول خدابرايعمير بن وهب 
 دعوت و تشويش و بازداشتن تنها به نپذيرفتنكه دشمنان اسالم حاوي اين نكته است 

هاي ويرانگر نيز روي   بلكه به ترور دعوتگران و طرح توطئه؛كنند مردم اكتفا نمي
آورند و چه بسا در اين راستا و جهت تنفيد اهداف خود برخي از جنايتكاران را نيز  مي

فقر و تنگدستي عمير سوء استفاده  چنانكه در اين ماجرا صفوان از د؛نماين اجير مي
  2.داشتد و وي را به مأموريت مورد نظر گسيل ونم مي

چنانكه عمر بالفاصله متوجه عمير شد و : ميزان هوشياري و تدابير امنيتي صحابه - 2
 نمودنپابرمراقبت الزم را به عمل آورد و اعالن نمود كه وي شيطاني است كه براي 

او كسي بود كه مسلمانان را در . ي نزد عمر روشن بود زيرا سابقه و؛شري آمده است
ن جهت عمر تدابير يبه هم. ن را تحريك كرده بوداداد و در جنگ بدر مشرك ه آزار ميمك

 انديشيد و دست از حمائل شمشيرش � الزم امنيتي را به خاطر حفاظت رسول خدا

                                                 

 .260، ص صحيح السيرة النبويه -1

 .82فارس، ص  ، ابيوة بدر الكبريغز -2
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 تعدادي از نفرات ه بدور نكرد و به وي امكان نداد تا عمليات خود را اجرا نمايد و
  .دستور داد تا به حراست رسول خدا بپردازند

ط از ي در آن شرا �چنانكه رسول خدا: فتخار به فرامين دين و شعارهاي اسالمي ا- 3
 انصراف ورزيد و به وي خاطرنشان نمود كه ،اينكه به تحيت جاهلي با وي روبرو شود

  .ده استخداوند متعال تحيت اهل بهشت را به آنها عنايت نمو
 آمده �  اكرم جهت كشتن پيامبر،با اينكه عمير: رخورد و رفتار نيك رسول خدا ب- 4

 فرزندش را نيز بعد از و  و او را بخشيدنظر نمود مجازات وي صرفحضرت از  ، آندبو
به برادرتان مسائل ديني بياموزيد و قرآن را : اسالم آوردنش آزاد نمود و به يارانش گفت

  1.د و فرزندش را آزاد نمائيدبه وي تعليم دهي
. وي تصميم گرفت تا با اسالم در برابر تمام مردم مكه بايستد: قوت ايمان عمير - 5

 تصميمش را عملي نمود و سپس به مدينه در مكهپيامبر نيز به وي اجازه داد و او 
او يكي از كساني بود كه بعدها عمر .  او مسلمان شدندتوسطبازگشت و تعداد زيادي 

  2.دانست خطاب آنها را مساوي با هزار نفر ميبن 

                                                 

 .260، ص صحيح السيرة النبوية -1

 .73، ص 3 التربية القيادية، ج -2



  



  

  

  

  

  

  

   هفتمفصل

  

  درسها، عبرتها و فوائد برگرفته از غزوه بدر

  
  :ـ نصرت و پيروزي از جانب خدا است1

   :فرمايد خداوند مي. نصرت حقيقي در بدراز جانب اهللا بود

� (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ãããããã ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ yy yy™™™™ uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ;; ;;οοοο tt tt���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó tt ttΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÎÎ ÎÎ nn nn//// §§ §§‘‘‘‘ >> >>ππππ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ yy yy____ uu uuρρρρ $$$$ yy yyγγγγ àà ààÊÊÊÊ óó óóDDDD tt ttãããã ßß ßßNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### 

ÞÞ ÞÞÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ ôô ôôNNNN ££ ££‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏãããã éé éé&&&& tt tt ÉÉ ÉÉ)))) −− −−GGGG ßß ßßϑϑϑϑ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ9999  �   )133، آل عمران(  
زش پروردگارتان و بهشتي كه پهناي آن به اندازه آسمانها و ربشتابيد به سوي آم«

  ».زمين است و براي پرهيزگاران فراهم شده است
   :فرمايد ميهمچنين 

� $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ãã ãã&&&& ss ss#### yy yyèèèè yy yy____ ªª ªª!!!! $$ $$#### �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) 33 33““““ uu uu"""" ôô ôô³³³³ çç çç0000 öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 ¨¨ ¨¨ ÈÈ ÈÈ⌡⌡⌡⌡ yy yyϑϑϑϑ ôô ôôÜÜÜÜ tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ ΝΝΝΝ ää ää3333 çç çç////θθθθ èè èè==== èè èè%%%%  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// 33 33 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ çç çç"""" óó óóÇÇÇÇ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) 

ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã «« ««!!!! $$ $$#### ÍÍ ÍÍ““““ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ•••• yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ÉÉ ÉÉΟΟΟΟ‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ3333 pp pptttt øø øø:::: $$   )126، آل عمران(   � ####$$
 تا اينكه ، پيروزي را براي شما بشارتي در نظر گرفته است،خداوند متعال«

  ».م گيرد و پيروزي صرفاً از جانب خداي غالب و با حكمت استادلهايتان آر
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يعني ) العزيز( تأكيد شده است كه نصرت صرفاً از جانب اهللا است آيه دواين در
  .يعني كسي كه داراي حكمت است) الحكيم( و1واال است و كه داراي عزت بسيار كسي

 توكل و دربرگيرندة اين مطالب است كه براي مؤمنان شايسته است كهاين دو آيه 
 بسپارند و يقين داشته اعتمادشان فقط بر خداوند باشد و كارهاي خويش را به خدا

 اسباب نيز  ازضمناً. باشند كه نصرت فقط از جانب خداوند است نه از مالئكه و غيره
 بلكه خالق اسباب را مورد ؛ البته نبايد اعتمادشان بر اسباب باشد، نماينداستفادهبايد 

  .توجه قرار دهند تا اينكه خداوند نصرت و توفيق خود را شامل حال آنان بگرداند
پردازد كه  ن در جنگ بدر ميا به بيان مظاهر فضل و احسانش بر مؤمن،پس خداوندس

 به چهرة �  اكرمن و مشت خاكي را كه پيامبراپيروزي مسلمانان و هالكت مشرك
 در حقيقت توفيق و فضل و كمك خداوند بود و با اين آيه كه در ذيل ،ن پاشيدامشرك

  :دهد ماد و توكل بر خدا را آموزش مي خداوند به مسلمانان درس اعت،شود بيان مي

� öö ööΝΝΝΝ nn nn==== ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδθθθθ èè èè==== çç ççFFFF øø øø)))) ss ss????      ∅∅∅∅ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ nn nn==== tt ttGGGG ss ss%%%% 44 44 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ || ||MMMM øø øø‹‹‹‹ tt ttΒΒΒΒ uu uu‘‘‘‘ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) || ||MMMM øø øø‹‹‹‹ tt ttΒΒΒΒ uu uu‘‘‘‘      ∅∅∅∅ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### 

44 44’’’’ tt ttΓΓΓΓ uu uu‘‘‘‘ 44 44 uu uu’’’’ ÍÍ ÍÍ???? öö öö7777 ãã ããŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ šš šš ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ¹¹ ¹¹ II IIξξξξ tt tt//// $$$$ ·· ··ΖΖΖΖ || ||¡¡¡¡ yy yymmmm 44 44 QQ QQχχχχ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ìì ìììììì‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ yy yy™™™™ ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== tt ttææææ �   

  )17، انفال(  
پرتاب ) خاك(سوي آنها ه لكه خدا آنها را كشت و تو ب ب؛شما آنها را نكشتيد«

ن را خوب بيازمايد و اوسيله خدا مؤمن  تا بدين بلكه خداوند بود؛نكردي
  ».خداوند شنوا و آگاه است

 به توضيح برخي از ، كه نصرت از جانب وي استاين موضوعبيان بعد از خداوند 
  :فرمايد  چنانكه مي؛حكمتهاي اين پيروزي پرداخت

                                                 

 .411، ص 1، ج تفسير ابن كثير -1
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� yy yyìììì ss ssÜÜÜÜ øø øø)))) uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 $$$$ ]] ]]ùùùù tt tt���� ss ssÛÛÛÛ zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ ãã ãã���� xx xx���� xx xx.... ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ tt ttJJJJ ÎÎ ÎÎ6666 õõ õõ3333 tt ttƒƒƒƒ (( ((####θθθθ çç çç6666 ÎÎ ÎÎ==== ss ss))))ΨΨΨΨ uu uuŠŠŠŠ ss ssùùùù tt tt ÎÎ ÎÎ6666 ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!%%%% ss ss{{{{ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊄⊄⊄⊄∠∠∠∠∪∪∪∪ }} }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 

šš šš���� ss ss9999 zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÌÌ ÌÌ���� øø øøΒΒΒΒ FF FF{{{{ $$ $$#### íí íí óó óó xx xx«««« ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& zz zz>>>>θθθθ çç ççGGGG tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö#### nn nn==== tt ttææææ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ tt tt//// ÉÉ ÉÉ jj jj‹‹‹‹ yy yyèèèè ãã ããƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù šš ššχχχχθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ss ssßßßß �   

  )127-128، آل عمران(  
د يا اينكه آنها را سركوب نمايد و رسوا  گروهي از كفار را از بين ببر،تا خدا«

چيزي از كار بندگان به عهده تو نيست تا اينكه خداوند توبه آنها را . برگرداند
  ». زيرا آنها ستمكار هستند؛بپذيرد يا آنها را عذاب دهد

نمايد كه همواره اين نعمت   را خاطر نشان مي، به مؤمنان اين مطلبخداوند متعال
ط قبل از پيروزي ي خاطر داشته باشند و هرگز فراموش ننمايند و شرابزرگ پيروزي را به

  :را به نيز خاطر داشته باشند

� (( ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ ãã ãã���� àà àà2222 øø øøŒŒŒŒ $$ $$#### uu uuρρρρ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& ×× ××≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ==== ss ss%%%% tt ttββββθθθθ àà àà���� yy yyèèèè ôô ôôÒÒÒÒ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ •• ••ΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### šš ššχχχχθθθθ èè èèùùùù$$$$ ss ssƒƒƒƒ rr rrBBBB ββββ rr rr&&&& 
ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 xx xx���� ©© ©©ÜÜÜÜ yy yy‚‚‚‚ tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒ ââ ââ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ää ää33331111 uu uuρρρρ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ss ssùùùù ΝΝΝΝ ää ää.... yy yy‰‰‰‰ −− −−ƒƒƒƒ rr rr&&&& uu uuρρρρ  ÍÍ ÍÍνννν ÎÎ ÎÎ"""" óó óóÇÇÇÇ uu uuΖΖΖΖ ÎÎ ÎÎ//// ΛΛΛΛ ää äällll ss ss%%%% yy yy———— uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ tt tt6666 ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ ©© ©©ÜÜÜÜ9999 $$ $$#### 

öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ¯¯ ¯¯==== yy yyèèèè ss ss9999 tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ää ää3333 ôô ôô±±±± ss ss???? �   )26، انفال(  

گاه كه شما كم و مستضعف بوديد و ترسيديد  ياد نمائيد نعمت خداوند را آن«
 شما را پناه داد و نصرت نمود و از ،خداوند. كه مبادا مردمان شما را بربايند

  ».چيزهاي پاك به شما روزي داد تا شايد شما شكرگزار باشيد
  

  :قان يوم الفر-2
ي اين نام در زندگي مسلمانان از اهميت بزرگ. گويند جنگ بدر را يوم الفرقان مي

توسط خداوند، » يوم الفرقان«با نام  از توصيف روز بدر استاد سيدقطب. برخوردار است
  :فرمايد خداوند مي .گويد گونه مي اين
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� (#### þþ þþθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷ææææ $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ rr rr&&&& ΝΝΝΝ çç ççGGGG ôô ôôϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ xx xxîîîî  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ && && óó óó xx xx«««« ¨¨ ¨¨ββββ rr rr'''' ss ssùùùù ¬¬ ¬¬!!!! ………… çç ççµµµµ || ||¡¡¡¡ çç ççΗΗΗΗ èè èè~~~~ ÉÉ ÉÉΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����==== ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ÎÎ ÎÎ!!!! uu uuρρρρ 

44 44’’’’ nn nn1111 öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### 44 44’’’’ yy yyϑϑϑϑ≈≈≈≈ tt ttGGGG uu uuŠŠŠŠ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÇÇ ÇÇ∅∅∅∅ öö öö//// $$ $$#### uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ββββ ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ çç ççGGGGΨΨΨΨ ää ää.... ΝΝΝΝ çç ççGGGGΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 

!! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø9999 tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã $$$$ tt ttΡΡΡΡ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö öö6666 tt ttãããã tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ÈÈ ÈÈββββ$$$$ ss ss%%%% öö öö���� àà àà���� øø øø9999 $$ $$#### tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ‘‘‘‘ ss ss)))) tt ttGGGG øø øø9999 $$ $$#### ÈÈ ÈÈββββ$$$$ yy yyèèèè ôô ôôϑϑϑϑ yy yyffff øø øø9999 $$ $$#### 33 33 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã 

ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ àà àà2222 && && óó óó xx xx«««« íí íí����ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ss ss%%%% �   )41 ،انفال(  

يك پنجم آن از آن خدا و رسول، مساكين و . ايد بدانيد آنچه را به غنيمت گرفته«
 روز روبروشدن دو ،ما در روز بدر بندة  اگر به خدا و آنچه بر.مسافران است

  ». و خدا بر هر چيز قادر است. ايمان داريد، نازل نموديم،گروه
يه، قيادت و مدد الهي  كه با تدبير، توج استجنگ بدر جنگي: گويد سيد قطب مي

  .  حق و باطل بود و جداكنندة رسيدپايانآغاز و به 
اما كدام حق و كدام باطل؟ . اي ميان حق و باطل بود  اين جنگ بالفعل فاصله !آري

 ةحقي كه فطرت زندگان و هم. حق اصيلي كه آسمانها و زمين بر آن استوار هستند
 تدبير و  ي،يحدانيت خدا در الوهيت، تواناوصورت ه حقي كه ب. استاستوار اشياء بر آن 

شود و باطل نيز همان باطل واقعي است كه زمين خدا را فرا گرفته بود  تقدير نمايان مي
بود كه در  برافراشته طاغوتهايي را ،اع قرار داده بود و در زمينعالش و حق را تحت

اين فاصله  .كردند  خواهشات و تمايالتشان تصرف ميبراساسزندگي بندگان خدا 
روز به بعد هرگز با هم ملتبس   و از آندر بدر اتفاق افتادبزرگ ميان حق و باطل 

  .نشدند
 ايجاد نمود كه عميق  ودقيق   فراگير،اي كامالً فاصله بدر ميان حق و باطل ةغزو

  :داراي ابعاد و جوانب متعدد بود
  .اي بين حق و باطل در اعماق ضمير و وجدان  فاصله-
 وحدانيت كامل با تمام جوانبش در ضمير و احساس و اخالق و  فرق بين-

  .معاشرت
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 در عبادت و عبوديت و بين شرك با تمام اشكال به شمول بردگي وجدان در برابر -
  .عادات  اوضاع، رسوم و غير خدا، از اشخاص گرفته تا تمايالت، ارزشها،

 .اي بود بين حق و باطل در زندگي واقعي و عملي  فاصله-

اي بين بردگي واقعي براي اشخاص، تمايالت، ارزشها، دستورات و قوانين،  فاصله -
 ذاتي كه غير از او نه ،رسوم و عادات و بين رجوع در تمام اين موارد به سوي خداوند

  .معبودي و نه قدرتي و نه حاكمي و نه قانونگزاري وجود دارد
در برابر خداوند در مقابل مسلمانان چنان قدرت و نيرو گرفتند كه جز  جنگ بدر در

 كه جز در برابر كردند و داراي چنان توان و مقاومتي گرديدند هيچ نيرويي كرنش نمي
و باالخره با غزوة بدر گرديدند  در مقابل هيچ نيرويي تسليم نميحاكميت شرع الهي 

  .هاي بشري از زير يوغ طاقوتها آزاد گرديدند توده
 :اي از تاريخ حركت اسالمي كه عبارت بود از اي بود بين دوره  فاصله،جنگ بدر

 جهيدن و آغازيدن و با اين جنگ،   قدرت، حركت، دوره صبر، تحمل، انتظار و دوره
اسالم با تصويري جديد از زندگي، نظامي نوين براي حيات، نظمي جديد براي جامعه و 

  1.شكلي جديد از دولت روبرو شد
اي بود بين حق و باطل از جهتي   فاصلهجنگ  بدر: افزايد سيد قطب در پايان مي

   :ديگر، جهتي كه آية قرآن به آن اشاره دارد
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را به شما وعده داد ) كاروان يا لشكر قريش(گاه كه خدا يكي از آن دو گروه آن«
خدا با  ولي ؛ شما دوست داشتيد كه كاروان از آن شما باشد،كه از آن شما است

خشكاند تا حق را   كافران را مي ةنشاند و ريش سخنانش حق را به كرسي مي
  ». اگر چه مجرمان اين را نپسنديدند؛اثبات و باطل را ويران نمايد

گرفتن   كاروان ابوسفيان و غنيمت،كه در جنگ بدر خارج شده بودند كسانيهدف 
  .خواست  اما خداوند چيزي ديگر مي،قافله بود

از چنگشان در رود و با سپاه ) غيرذات الشوكة(واست تا كاروان ابوسفيانخداوند خ
 نه ،روبرو شوند و جنگ و درگيري، كشتن و اسارت تحقق يابد) الشوكه ذات(جهل ابو

  :دارد خداوند علت اين تدبير را چنين بيان مي و خطر صرفاً كاروان و غنيمت و سفر بي
� ¨¨ ¨¨,,,, ÅÅ ÅÅssss ãã ããŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 ¨¨ ¨¨,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ öö öö7777 ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ≈≈≈≈ tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### �  

  ».تا خدا حق را اثبات و باطل را نابود سازد«
 استقرار حق و بطالن  : حقيقت مهم دارد كه عبارت است از اينكه اينو اين اشاره به

بلكه بايد ؛ يابد باطل در جامعة انساني، فقط با بيان نظريات و ارائه تئوري تحقق نمي
را در دستور كار خود قرار دهد  و طرح براندازي باطل سعي و تالش نمايدسپاه اسالم 

 منهج، حركت و ، پس اين دين؛و بايد حق پيروز شود و باطل عمالً محو و نابود گردد
  . جدلها و باورها،اي از نظريات واقعيتي است نه صرفاً مجموعه

  ي با سپاه دشمنيي، ثابت و باطل نابود گرديد و رويارويرويارواين حق با 
 واقعي بين حق و باطل  اي ست كه اين پيروزي عمالً فاصلهبيانگر اين ا) الشوكةذات (

  .بود
 غزوه بدر بيانگر منهج خاص اين دين است تا طبيعت دربارةهمه اين اشارات قرآن 

  .و حقيقت آن براي مسلمانان، واضح و روشن شود
 كه مفاهيم اسالمي دردست مسلمان نماها و نيز فرقاني بود كه امروز ،حقا كه بدر

ضرورت آن را  ،نامند، دچار تحريف شده است  خود را داعيان دين ميكه كساني
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صورت كامل و عميق در نظر ه بايد مفاهيم متنوع را ببنابراين، . نماييم احساس مي
  .داشت

� ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ àà àà2222 && && óó óó xx xx«««« íí íí����ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ss ss%%%% �   

  ».ر هر چيز قادر استو خدا ب«
و همگان با واقعيتي مشهود رو  قدرت باريتعالي بر هر چيز نمايان شد ،در آن روز

توان آن را  برو شدند كه جز با قدرت الهي و اينكه خداوند بر هر چيز قادر است، نمي
   1.تفسير نمود

  
  :خاطر خدا از اولويتهاي ايمانه دوستي و دشمني ب -3

جنگ بدر براي نسلهاي آيندة اسالمي تصويرهاي درخشاني از تنفر و دوستي ترسيم 
 مادي ،اي رواني  فاصله، در اين جنگ. بين حق و باطل استةانگر فاصلنمود كه خود بي

اين مفاهيم را در اين واقعه ياران پيامبر . و افتراق كامل بين كفر و اسالم نمايان گرديد
گذاشتند و پسر در برابر پدر و  عمالً تجربه كردند و تمام ارزشهاي جاهلي را زير پا

  . و جنگيدبرادر در مقابل برادر خود ايستاد
ابوحذيفه بن عتبه بن ربيعه در صف مسلمانان بود و پدرش عتبه و برادرش وليد  - 1

  .ي كشته شدندي نخستين رويارون بودند و همگي دراو عمويش شيبه در صف مشرك
  . ن بودا ابوبكر صديق در صف مسلمانان و فرزندش عبدالرحمن در صف مشرك- 2
برادرش ابوعزيز بن عمير در صف مصعب بن عمير پرچمدار مسلمانان و  - 3
وقتي . ن بود و به اسارت مسلمانان درآمد و در دست يكي از انصار قرار گرفتامشرك

 زيرا مادرش سرمايه ؛دستانش را محكم ببند:  به آن انصاري گفتاو را ديد،مصعب 
 .كني گاه چنين در مورد من سفارش مي  آن تو برادر مني،: ابوعزيز گفت. داراست

 بلكه مصعب ؛ يك شعار نبود تنهااين .برادر من است نه تو) انصاري( او: فتمصعب گ
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ي است كه بايد بشر براساس آن زندگي يو اينها ارزشهاي واال عمالً آن را ثابت كرد
گيرد كه هر نوع روابط نسبي و اجتماعي را  اين ارزشها از عقيده سر چشمه مي. نمايد

  .دهد تحت الشعاع قرار مي
 است كه هيعني اينكه جنگ در راه عقيد. بود» أحد،أحد« لمانان در بدرشعار مس - 4

 نه عصبيت و قبيله، نه كينه و عداوت و نه با ،شود در عبوديت خداي يكتا خالصه مي
ترتيب اسالم  بدين.  بلكه محرك اصلي صرفاً ايمان به خداي يكتا است؛انگيزه انتقام

 فقه عظيمي  ازنش يك چيز است و ايمان مضمو،داراي مظاهر متعددي است كه در واقع
ي هجرت يكه توانا  تمام كساني� با هجرت پيامبر اكرمبه همين جهت . برخوردار است

كه مظلوم و مستعضف بودند و نتوانستند   به پيامبر ملحق شدند و كساني،را داشتند
  .اقامت گزيدند در مكه ،هجرت كنند

 بن سهيل بن عمر و حارث بن زمعة بن  عبداهللا :در روز بدر تعدادي از آنان مانند
 بن خلف و عاص بن هيس بن وليد بن مغيره، علي بن اميقأسود، ابوقيس بن فاكه، ابو

ن درآمد و االبته عبداهللا بن سهيل بن عمرو از صف مشرك در صف مشركان بودند؛ منبه
ته  و همه كشدر جنگ بدر همراه مشركان بودنداما ديگران . 1به مسلمانان پيوست

  2.شدند
   : در حق آنها فرمود نيزخداوند
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كه آنها بر خود ظلم   در حالي،كه فرشتگان آنها را قبض روح نمودند كساني«
ما در : گويند شما در چه حالي بوديد؟ مي: گويند فرشتگان به آنها مي. كرده بودند

آيا زمين خدا وسيع نبود : گويند مالئكه به آنها مي. روي زمين مستضعف بوديم
  ».كرديد؟ جايگاه آنها جهنم است و چه بد سرنوشتي است تا در آن هجرت مي

هان  و اسالمشان را پنباقي ماندندتعدادي از مسلمانان در مكه : گويد ابن عباس مي
ن آنها را با خود آورده بودند و برخي از آنها در اين ادر جنگ بدر مشرك. كرده بودند

ور وادار به شركت در ه زن بابرادرانمان توسط مشرك: مسلمانان گفتند. شدندجنگ كشته 
براي آنها امكان انتقال ؛ چراكه گاه آيات فوق نازل گرديد آن. جنگ شدند و كشته شدند

 چنانكه عبداهللا بن سهيل منتقل شد، اما آنها ؛ن به صف مسلمانان بودااز صف مشرك
  1.وندش چنين نكردند، پس معذور شمرده نمي

 يكي از آن .باشند  داراي لوازمي است كه بيانگر صداقت و قوت آن مي،يقيناً ايمان
 برتري ايمان بر تمام ارزشهاي غير ايماني است و هرگاه مؤمن از اين ويژگيهاي ،لوازم

 مطمئناً از آثار عميق و قدرت فعال ايمان در ساختار حقي كه ،ايماني برخوردار باشد
  .مند خواهد شد ه بهر،موردنظر الهي است

رفتار، ، بنابراين. آيند معيارهاي اصلي يك فرد به حساب ميايمان، اخالق و سلوك 
كه در صف  به همين دليل كساني . حاكي از باور دروني اوست،گفتار و اشارات فرد

  از آنجا كه از ايمان كامل توأم با همه ويژگيهايش برخوردار نبودند،ن بودندامشرك
با  . و عذر آنان ناموجه تلقي گرديدبرخوردار نگرديد بي نتايج مطلوازيمانشان ابنابراين، 

 در ميدان بدر از خود الگوي � اين درك عميق از فقه ايمان بود كه ياران رسول خدا
  .وااليي در صدق ايمان به جاي گذاشتند

  :ستايد  خداوند موضعگيري صادقانه آنها را چنين مي،بنابراين
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çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ tt ttãããã 44 44 yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& ÜÜ ÜÜ>>>> ÷÷ ÷÷““““ ÏÏ ÏÏmmmm «« ««!!!! $$ $$#### 44 44 II IIωωωω rr rr&&&& ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) zz zz>>>> ÷÷ ÷÷““““ ÏÏ ÏÏmmmm «« ««!!!! $$ $$#### ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ tt ttββββθθθθ ßß ßßssss ÎÎ ÎÎ==== øø øø���� çç ççRRRR ùù ùùQQQQ $$ $$#### �   

  )22ه، مجادل(  
 دوست بدارند كساني را ؛يابي قومي را كه به خدا و روز آخرت ايمان دارند نمي«

هر چند آنها پدران يا پسران يا برادران و . نمايند  دشمني ميشكه با خدا و رسول
 ايمان را در قلب آنها ثبت ،اينها كساني هستند كه خداوند. يا اقوامشان باشند

 آنها را ،خداوند. اي از جانب خود تأييد نموده است نفخهنموده است و آنها را با 
. گرداند در باغستانهايي كه زير آن نهرها جاري است براي هميشه داخل مي

همينها حزب خدا هستند .  از آنها راضي و آنها از خداوند راضي هستند،خداوند
  ».و حزب خدا رستگار است

  
  :هائي كه در بدر اتفاق افتاد معجزه -4

 از برخي امور �  اكرم خبر دادن پيامبر،هائي كه در بدر اتفاق افتاد از معجزهيكي 
 چنانچه در چندين آيه ؛ زيرا دانستن امور غيبي مختص خداوند متعال است؛غيبي بود

  :اين مطلب بيان شده است

� ≅≅≅≅ èè èè%%%% �� ��ωωωω ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ  tt ttΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ || ||==== øø øø‹‹‹‹ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$#### �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ªª ªª!!!! $$ $$#### 44 44 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ 
tt ttββββρρρρ ââ ââRRRR ßß ßßêêêê ôô ôô±±±± oo oo„„„„ tt ttββββ$$$$ −− −−ƒƒƒƒ rr rr&&&& šš ššχχχχθθθθ èè èèWWWW yy yyèèèè öö öö7777 ãã ããƒƒƒƒ �   )65، نمل(  
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دانند جز خدا و آنها   غيب را نمي،آنها كه در آسمانها و زمين هستند: بگو«
  ».شوند دانند چه وقت برانگيخته مي نمي

� ………… çç ççνννν yy yy‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã uu uuρρρρ ßß ßßxxxx ÏÏ ÏÏ????$$$$ xx xx���� tt ttΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉ==== øø øø‹‹‹‹ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω !! !!$$$$ yy yyγγγγ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) uu uuθθθθ èè èèδδδδ 44 44 ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ $$$$ tt ttΒΒΒΒ †††† ÎÎ ÎÎûûûû ÎÎ ÎÎ hh hh"""" yy yy9999 øø øø9999 $$ $$#### 

ÌÌ ÌÌ���� óó óóssss tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 44 44 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ää ääÝÝÝÝ àà àà)))) óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ >> >>ππππ ss ss%%%% uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ yy yyγγγγ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ 77 77ππππ ¬¬ ¬¬6666 yy yymmmm ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ èè èè==== àà ààßßßß ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### 

ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ 55 55==== ôô ôôÛÛÛÛ uu uu‘‘‘‘ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ CC CC§§§§ ÎÎ ÎÎ////$$$$ tt ttƒƒƒƒ �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 55 55====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ.... && && ÎÎ ÎÎ7777 •• ••ΒΒΒΒ �   )59، انعام(  
داند آنچه در  مي.  آن عالم نيست  جز او كسي به،كليدهاي غيب نزد اوست«

هيچ . داند ند آن را ميه خداوافتد مگر اينك هيچ برگي نمي. خشكي و آب است
افتد مگر   زمين وجود ندارد و هيچ چيز تر يا خشكي نمييهاي در تاريكاي هدان

  ».اينكه در كتابي واضح ثبت است
  . از عالم غيب علم و اطالعي ندارند� و روشن است كه انبياء

� ≅≅≅≅ èè èè%%%% HH HHωωωω ãã ããΑΑΑΑθθθθ èè èè%%%% rr rr&&&& óó óóΟΟΟΟ ää ää3333 ss ss9999 ““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏãããã ßß ßß ÉÉ ÉÉ !! !!#### tt tt““““ yy yyzzzz «« ««!!!! $$ $$#### II IIωωωω uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ nn nn==== ôô ôôãããã rr rr&&&& || ||==== øø øø‹‹‹‹ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$#### II IIωωωω uu uuρρρρ ãã ããΑΑΑΑθθθθ èè èè%%%% rr rr&&&& 

öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) îî îî7777 nn nn==== tt ttΒΒΒΒ (( (( ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßßìììì ÎÎ ÎÎ7777 ¨¨ ¨¨???? rr rr&&&& �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ tt ttΒΒΒΒ ## ## yy yyrrrrθθθθ ãã ããƒƒƒƒ ¥¥ ¥¥’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) 44 44 öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% öö öö≅≅≅≅ yy yyδδδδ ““““ ÈÈ ÈÈθθθθ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ 44 44‘‘‘‘ yy yyϑϑϑϑ ôô ôôãããã FF FF{{{{ $$ $$#### 

çç çç""""6666 ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 44 44 ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù rr rr&&&& tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ©© ©©3333 xx xx���� tt ttGGGG ss ss???? �   )50، انعام(  
 و دانم نزد من است و من غيب را نميهاي الهي  گويم كه گنجينه من نمي:  بگو«

كنم مگر از آنچه به من وحي  من پيروي نمي. ماي هست ادعاء ندارم كه من فرشته
  ».كنيد آيا فكر نمي. آيا كور و بينا با هم برابرند: بگو. شود مي

تعالي است، آيات  طور كه آياتي بيانگر اختصاص علم غيب، به ذات باري همان
 از  است وخداوند برخي از بندگانش را استثناء نمود: گويد ديگري نيز هست كه مي

عنوان معجزه و دليل بر صداقت نبوت آنها در ه  بخشي از امور غيبي را بطريق وحي،
  :اختيارشان گذاشته است
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� $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ tt ttββββ%%%% xx xx.... ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uu‘‘‘‘ xx xx‹‹‹‹ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm uu uu””””6666 ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ 

yy yy]]]]ŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ7777 ss ssƒƒƒƒ øø øø:::: $$ $$#### zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉ==== ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ ©© ©©ÜÜÜÜ9999 $$ $$#### 33 33 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt ttββββ%%%% xx xx.... ªª ªª!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 yy yyèèèè ÎÎ ÎÎ==== ôô ôôÜÜÜÜ ãã ããŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÉÉ ÉÉ==== øø øø‹‹‹‹ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$#### ££ ££ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ 

©© ©©!!!! $$ $$####  ÉÉ ÉÉ<<<< tt ttGGGG øø øøgggg ss ss††††  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### ßß ßß™™™™ •• ••‘‘‘‘  tt ttΒΒΒΒ ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„ (( (( (( ((####θθθθ ãã ããΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ss ssùùùù «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### ßß ßß™™™™ ââ ââ‘‘‘‘ uu uuρρρρ 44 44 ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ãã ããΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ èè èè???? 

(( ((####θθθθ àà àà)))) −− −−GGGG ss ss???? uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 nn nn==== ss ssùùùù íí íí���� ôô ôô____ rr rr&&&& ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã �  )179، آل عمران(  

 ،كند تا اينكه بدان را از پاكان  رها نمي،ن را بر وضعيتي كه دارندا مؤمن،خداوند«
 البته خداوند برخي ؛گرداند  شما را بر غيب مطلع نمي،تفكيك گرداند و خداوند

پس به خدا و . نمايد  انتخاب مي،از پيامبرانش را كساني را كه او بخواهد
 براي شما ، را انتخاب نماييدا اگر ايمان بياوريد و تقو.رسولش ايمان بياوريد

  ».پاداش بزرگي در نظر گرفته شده است

� ãã ããΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ tt ttãããã ÉÉ ÉÉ==== øø øø‹‹‹‹ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù ãã ãã���� ÎÎ ÎÎγγγγ ôô ôôàààà ãã ããƒƒƒƒ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ7777 øø øøŠŠŠŠ xx xxîîîî #### ´´ ´´‰‰‰‰ tt ttnnnn rr rr&&&& ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∉∉∉∉∪∪∪∪ �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ÇÇ ÇÇ tt ttΒΒΒΒ 44 44 || ||ÓÓÓÓ ss ss???? öö öö‘‘‘‘ $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 
55 55ΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§‘‘‘‘ ………… çç ççµµµµ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù àà àà7777 èè èè==== óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷ tt tt//// ÏÏ ÏÏµµµµ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ yy yy‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏ���� ùù ùù==== yy yyzzzz #### YY YY‰‰‰‰ || ||¹¹¹¹ uu uu‘‘‘‘ �  

  )26-27، جن(  
مگر آن پيامبر را . گرداند كسي را بر غيب مطلع نمي. خداوند است داناي غيب«

  ».گمارد سر مي ني از مقابل و از پشتگاه براي او محافظا آن. كه او بپسندد
 از برخي امور  � كه خبردادن رسول خدايابيم دست مي نتيجه بر اين اساس به اين

 از جانب خدا بوده است كه جهت تاييد نبوت ايشان نازل شده يغيبي، معجزه و وحي
   1.است

  :جنگ بدر اتفاق افتاد، عبارتند ازمعجزاتي كه در 
  : بن خلفهامي به هالكت رسيدن -الف 

                                                 

 .453، ص 1، ج موسوعة نظرة النعيم -1
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 جهت انجام عمره به مكه رفت و نزد اميه ذسعد بن معا: گويد عبداهللا بن مسعود مي
  .گزيد اقامت مي منزل سعد آمد در  زيرا اميه نيز وقتي به مدينه مي؛مهمان شد

 كعبه يتوان  مي،هنگام ظهر كه مردم در خواب و استراحت هستند: اميه به سعد گفت
  .را طواف نمائي

 هنگام ظهر، مشغول طواف شد كه ناگاه ابوجهل از راه ،ساس پيشنهاد اميهسعد برا
  نمايد؟ اين كيست كه طواف مي: رسيد و گفت
  .منم سعد: سعد گفت

نمائي در حالي كه محمد و يارانش را در  با امنيت كامل طواف مي: ابوجهل گفت
  كني؟ مدينه حمايت مي

  !آري: سعد گفت
حكم لصدايت را بر ابوا: اميه به سعد گفت. دل شدسخنان تندي ميان آن دو رد و ب

  . در اين وادي كسي برتر از او نيست؛ چراكهبلند نكن
اگر مرا از طواف بازداري، بازرگاني شما را از شام قطع ! خدا سوگنده ب: سعد گفت

  .خواهم نمود
صدايت را بلند نكن و : گفت داد و مي  همچنان سعد را به آرامش دعوت ميهامي

ام كه   شنيده�  از رسول خدا؛ چونمرا رها كن: ن مباش سعد به او گفتخشمگي
  .تو را به قتل خواهد رساند: گفت مي

  مرا؟ :  گفتهامي
  ! آري: سعد گفت

  .ممكن نيست كه او دروغ بگويد! به خدا سوگند:  گفتهامي
پندارد كه من توسط او  محمد چنين مي: اش برگشت و به همسرش گفت  به خانههامي

  .شوم ه ميكشت
  . گويد محمد دروغ نمي! به خدا سوگند: همسرش گفت
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 مردم را براي ،هنگامي كه مردم مكه براي جنگ بدر بيرون شدند و منادي جنگ
  سخنان برادر يثربي خود را به خاطر داري؟ :  به وي گفتهكرد، همسر امي جنگ آماده مي

 شركت در جنگ خواست از موش نكرده بود و ميا نيز سخنان سعد را فرهامي
فقط يك روز يا دو . تو از بزرگان قوم هستي:  اما ابوجهل به وي گفت،منصرف شود

سرانجام اميه با لشكر به راه افتاد و در ميدان بدر به .  كافي خواهد بود،روز با ما باش
  1.هالكت رسيد

  : بزرگان قريشمشخص نمودن قتلگاههاي -ب
 بوديم و هالل را  در حال حركت مكه در مسير�با عمر: گويد نس ابن مالك ميا

كرديم و چون من داراي چشمان تيزي بودم، هالل را پيدا كردم و فكر  جستجو مي
هالل را : گفتم به عمر .  هالل را ببيند،كنم در آن شب كسي ديگر توانسته باشد نمي
 �روز قبل حادثه، رسول خدا: بيني؟ در آن اثناء عمر، در سخن از واقعة بدر گفت نمي

آنها در همانجا كه ! خدا سوگنده ب. ن را به ما نشان دادامحل كشته شدن سران مشرك
  2.ندرسول خدا فرموده بود، كشته شد

عباس بن عبدالمطلب پنهان نموده بود و بازگو ي كه  از مال����  اطالع پيامبر اكرم–ج 
  .حضرت كشيده بودند اي كه عمير و صفوان، براي ترور آن نمودن نقشه توطئه

، ابن قيم در موارد ذكر شده كه در صفحات گذشته به بررسي آن پرداختيمعالوه بر 
 �رسول خدا. زادالمعاد، روايتي نقل كرده است كه در آن روز شمشير عكاشه شكست

ه وقتي عكاشه آن را گرفت و ب .اين چوبدستي را بگير: چوبي به وي داد و فرمود
عكاشه آن شمشير را نزد خود . فيد گرديد تبديل به شمشيري بلند و س،حركت در آورد

ن به انگه داشت و با آن به جهاد پرداخت تا اينكه در زمان ابوبكر، در جنگ با مرتد

                                                 

  .3632، شماره 6، فتح، ج البخاري -1

 .2873، شماره مسلم -2
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 اصابت نم  تيري به چشم، روز بدر:گويد  بن رافع ميههمچنين رفاع. 1شهادت رسيد
ن خود به گاه رسول خدا از آب دها  آن.بر اثر آن بينايي خود را از دست دادمنمود و 

  2. بهبود يافتنم  چشم و ماليد و دعا كرد منچشم
هاي حسي با وجود قرآن ضرورتي   كه معجزهاين موضوع: گويد  ميهدكتر ابوشهب

 زيرا آثار معجزه در اسالم آوردن بسياري از افراد و تقويت يقين ، نادرست است؛ندارند
ه ب .الً واضح و روشن است اثبات پيامبر در موقف خود، كامعالوه بر آنبرخي ديگر و 

به شود،   تبديل به شميشري برنده مي،عنوان مثال وقتي يك چوب در دست صاحبش
شود تا با چنين   مشتاق مي، آن فردكهگذارد   در ايمان، يقين و روحيه انسان اثر مييقدر

   3.شمشيري خارق العادة صفوف دشمنان را درهم شكند
  
  :حكم كمك گرفتن از مشرك -5

 خواست تا به وي اجازه شركت در جنگ � ة بدر مشركي از رسول خدادر غزو
  .مبني بر اينكه از غنايم به دست آمده در اين جنگ سهمي داشته باشد ؛بدهد

اين درخواست او را نپذيرفت و اجازة شركت در جنگ را نيز :  فرمود� رسول خدا
  4.گيرم من از مشرك كمك نميبه او نداد و 

قاعده اين است كه در امور مهم، از   كه اصل ون موضوع استبيانگر ايحديث فوق 
 از غير توان ط معيني ميي البته در موارد خاص و با شرا؛غير مسلمانان كمك گرفته نشود

  :اين موارد عبارتند از .مسلمان كمك گرفت
  .انانر راستاي تحقق مصالح مسلم كمك د اين-
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  .نگردددعوت و مفاهيم آن موجب تضعيف  -
  .ماد كامل نسبت به فرد مورد نظر وجود داشته باشد اعت-
  . افراد مزبور تابع باشند نه متبوع و فرمان بردار باشند نه فرمانده-
  .ه انگيز نباشده اين استعانت براي مسلمانان شب-
  . نياز شديد به استعانت مورد نظر وجود داشته باشد-

ز است و در غير اين صورت ن جايگرفتن از غير مسلمانا  كمك،طيبا تحقق اين شرا
 مشاركت فرد �  فوق بود كه رسول خدانمودن اصول رعايتبا توجه به  .ز نيستيجا

  .گرديد احساس نمي زيرا به شركت وي نيازي ؛مشرك را در جنگ بدر نپذيرفت
 اين نبود كه از مشركان در هيچ موقعي كمك نگيرد؛  �شيوه و روش پيامبر اكرم
 تكيه بر شرايطي كه بيان گرديد، از مشركان نيز كمك بلكه در موارد خاص و با

 از عبداهللا بن ارقط كه مشرك بود در سفر �  رسول خدااز جمله اينكه. گرفت مي
و پناهندگي مطعم بن  .هجرت به مدينه كمك گرفت و او را راهنماي خود مقرر كرد

 ،طيي شراهچنين صحابه نيز در .از همين قبيل بود) هنگام بازگشت از طائف( عدي
 .پذيرفتند ماندن از تعرض ديگران مي ن را جهت محفوظاپناهندگي و حمايت مشرك

 نيازمند فهمي دقيق و ايماني عميق ،ط يادشده در زندگي كنونيي شرادرك اين اصل و
  .است
  
   :���� سيد بن حضيراحذيفه بن يمان و  -6

  :ماجراي حذيفه و پدرش -الف 
قصد ما : دهد گونه شرح مي  از جنگ بدر اينحذيفه علت بازماندن خود و پدرش را

گرفتار  كه به چنگ كفار قريش آمدن به مدينه و ملحق شدن به رسول خدا را داشتيم
  . رويد حتماً شما نزد محمد مي: آنها به ما گفتند. شديم
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 در صورت حضور در آنها از ما تعهد گرفتند كه .خواهيم به مدينه برويم  ما مي :گفتيم

ديم، ماجرا را به رسيكه به مدينه  وقتي .يمه هيچ وجه در ركاب محمد نجنگ ب،مدينه
از خدا كمك :  فرمود� رسول خدا . گفتيم و از وي كسب تكليف كرديم� رسول خدا

بنابراين، از شركت در جنگ بدر  .مانيم گيرم و به تعهدمان با آنها وفادار مي مي
  1.بازمانديم

 به تعهداتش و �  از پايبند بودن رسول خدامنداصلي است ارزشيقيناً اين ماجرا 
 هر چند كه به ضرر ي؛ي است از تربيت يارانش در اجراي مكارم اخالقينمونه واال

  .مسلمانان و كاستن قواي آنان بينجامد
  :أسيد ابن حضير - ب

با مردمي » روحاء« در مكان ،گشت  مي  فاتحانه از بدر به مدينه بر� وقتي رسول خدا
. حضرت تبريك گفتند آنها فتح بدر را به آن.  روبرو شد،تقبال ايشان آمده بودندكه به اس

كه تو را پيروز و چشمت را   سپاس مر خدائي �اي رسول خدا: اسيد بن حضير گفت
دانستم شما با كفار  تخلفم از بدر به اين خاطر نبود كه مي! به خدا سوگند. خنك گردانيد

 شما قصد مزاحمت كاروان تجاري قريش را ،كردم ي بلكه من تصور م؛شويد روبرو مي
 :پيامبر فرمود .كردم  هرگز تخلف نمي،شويد دانستم با دشمن روبرو مي اگر مي .داريد

  .ييگو راست مي) صدقت(
  

  :جنگ تبليغاتي در بدر
  :سرود روز حسان چنين مي در آن

  فما نخشي بحول اهللا قوماً
  

  و ان كثروا و أجمعت الزحوف  
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  البوا جمعاً علينااذ اما 
  

  كفانا حدهم رب رئوف  
  

  نا توكلنا و قلناكو ل
  

  رنا و معقلنا السيوفمĤث  
  

  لقيناهم بها لما سمونا
  

  لوفو نحن عصبة و هم أ  
  

.  هر چند كه عليه ما لشكر بزرگي فراهم نمايند؛هراسيم ما به اميد خدا از هيچ ملتي نمي«
  .روردگار مهربان ما را كفايت خواهد نمودآنان وقتي يكپارچه بر ما حمله ببرند، پ

با آنها روبرو . ما بر خدا توكل نموديم و گفتيم كشتارگاه و پناهگاه ما شمشيرها هستند
  ». بود نفر و تعداد آنها هزارانكشديم در حالي كه تعدا ما اند
  :و كعب بن مالك گفت

  لما حامت فوارسكم ببدر
  

  وال صبروا به عند اللقاء  
  

  بنوراهللا يجلوو ردناه 
  

  دجي الظلماء عنا و الغطاء  
  

  رسول اهللا يقدمنا بامر
  

  من امراهللا أُحكم بالقضاء  
  

  فما ظفرت فوارسكم ببدر
  

  و ما رجعوا اليكم بالسواء  
  

  فال تعجل اباسفيان وارقب
  

  جياد الخيل تطلع من كداء  
  

  بنصر اهللا روح القدس فيها
  

  1و ميكالٌ، فياطيب المالء  
  

ما با . ي استقامت نورزيدنديان شما در ميدان بدر كاري پيش نبردند و هنگام روياروراسو«
 ، به دستور خدا �ها را برهم زديم و وارد معركه شديم و رسول خدا  تاريكيها و پرده،نور خدا

! پس اي ابوسفيان. سواران شما در بدر موفق نشدند و همه نزد شما برگشتند. پيشاپيش ما بود
،  و منتظر روزي باش كه خيل سواران به كمك خدا و در ركاب جبرئيل و ميكائيلعجله مكن 

  ».وارد مكه شوند) كداء(از ناحيه
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ترساندن   شاعران مسلمان را در انجام وظيفه و دفاع از مسلمانان و� رسول خدا
 شعر يكي از ابزار مهم حمالت تبليغاتي ،چون در آن زمان؛ نمود دشمنان تشويق مي

نمود و چه بسا  اي كه اقوامي را سربلند و ملتي را سرافكنده مي گونهه ب. شد محسوب مي
 هاي جنگ تبليغاتي نشانه. 1هاي جنگ را خاموش و يا روشن گرداند توانست شعله مي
هاي نظامي بيشتر شد   بعد از هجرت با ارسال دستهو از آغاز هجرت شروع شده بود نيز

  .ود گرفتاي به خ شكل تازهو بعد از جنگ بدر 
طرف بود دو  مورد هدف ،ل مجاوريدر جنگ تبليغاتي بيشتر تحت تأثير قراردادن قبا

  . شد ها با سرعت تمام توسط كاروانها پخش و نشر مي و غزلها و قصيده
خواند و گروه شكست خورده، مرثيه   رجز مي، گروه پيروز،معموالً بعد از پيروزي

 عبداهللا بن  وكعب بن مالك: متخصصي چونمسلمانان نيز شاعران در جمع . سرود مي
 ،� شاعر چيره دست رسول خدا، كه در رأس آنها حسان بن ثابتوجود داشت، هرواح

  2.قرار داشت
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  هشتمفصل 

  

  احد اتفاق افتاد  فاصله جنگ بدر وترين رويدادهايي كه در مهم

  
 فراگرفته بودان را  نظامي مسلمانان سرتاسر شبه جزيره عربستةبعد از جنگ بدر، آواز

 و قدرتمندانشان نيز به پيروزي اسالم ند احساس خطر نمود،ن ناتوانار اثر آن مشركبكه 
  .به همين جهت افراد زيادي از روي نفاق و نيرنگ به اسالم گرويدند. پي بردند

ط خاصي از مكه و توطئه ي دولت جديد در برابر شرابر اثر وقوع چنين رويدادي،
موجب  اما تأييدات الهي و دستگاه امنيتي هوشمند دولت اسالمي ،فتدشمنان قرار گر

  1.گرديد هاي دشمنان اسالم مي نقشهشكست 
  
  : آنها را فرماندهي نمود، بعد از بدر و قبل از احد���� ي كه رسول خدايها غزوه
  :در بني سليم» ماءالكدر «ةغزو -الف 

» ماءالكدر« به سوي  �حضرت  از بدر، آن� هفت شب بعد از بازگشت رسول خدا
 اما سه شبانه روز پيامبر ، جنگي اتفاق نيفتاد؛ هرچنددر سرزمين بني سليم حركت نمود

  2.در آنجا اقامت نمود
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 اما ،سليم جهت تعرض و شورش بر مسلمانان بود  تجمع افراد بني،علت اين غزوه
سليم   بنيافراد.  را غافلگير نمودآنان طي تهاجمي سريع و غير منتظره � رسول خدا

ه ب» يسار« شترانشان با سارباني به نام ةهاي كوهها پناه بردند و گل ه به قلپراكنده شدند و
در سه مايلي مدينه شتران را كه تعدادشان » صرار «عدست مسلمانان افتاد و در موض

به هر كدام دو شتر رسيد و يك .  در ميان يارانش تقسيم نمود،پانصد رأس شتر بود
 هابان نيز سهم رسول خدا شد كه بعدسار.  اختصاص يافتوا  ه خدا و رسولپنجم آنها ب
  .آزاد گرديد

  :غزوه سويق - ب
حركت نمود » هنجدي« مسيردر ابوسفيان با دويست سوار كار از مكه حركت نمود و 

 ، سردار بني نضير، سالم بن مشكم.اقامت نمود» بني نضير« اي از نزد قبيلهو شب هنگام 
ي كرد و اسرار و رموز مسلمانان را با آنها در ميان گذاشت و با يقبال و پذيرااز آنها است

  . را ارزيابي كردنديكديگر راههاي حمله بر مسلمانان 
 به قتل اي از مدينه را مورد تعرض قرار داد كه دو نفر محله» حره«ة ابوسفيان از ناحي

 با دويست �رسول خدا.  و نخلستاني را نيز آتش زد و به سوي مكه فرار كردرسيدند
 اما چون ابوسفيان و نفراتش با سرعت پا به ،ن و انصار به تعقيب وي برآمداتن از مهاجر

  در مسير راه انداخته بودندا نيز حتي برخي از بارهاي اضافي خود ر،فرار گذاشته بودند
  . مسلمانان موفق به دستيابي آنان نشدندو

ي آنان را به مدينه آوردند و چون بيشتر بارها آنان ةجاي مانده مسلمانان بارهاي ب
اين سفر پنج روز به طول انجاميد و بعد از .  بود، اين غزوه به سويق مشهور گرديدآرد

  1.حضرت به مدينه بازگشت  آن،آن بدون اينكه جنگي اتفاق بيفتد
  :غزوه ذي امر - ج
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به فرماندهي » حاربم«و » ثعلبه« لي كه قبااطالع يافتنددستگاه اطالعاتي مسلمانان 
خواهند به مدينه يورش  تجمع نموده و مي» ذي امر «ةور بن حارث محاربي در منطقعثد

  .برند
را جانشين خود در مدينه مقرر كرد و خود با » � عثمان بن عفان«، � رسول خدا

  .  رهسپار گرديد نظام و پيادههچهارصد و پنجاه تن سوار
 برخورد كرد كه وي هاز بني ثعلب» جبار«به نام با مردي » القصه ذي«در محلي به نام

  1.مسلمان شده بود و اخبار قومش را براي پيامبر بازگو نمود
 �اكرمپيامبر .  به كوهها پناه بردند �با اطالع از تعقيب پيامبر اكرمكور ذل ميقبا
گاه به مدينه   آن؛ماند و هيچ برخوردي اتفاق نيفتاد» نجد« ماه در  به يكحدود
  2.تبازگش

 ة با مشاهد،كه سرداري هوشمند و محترم بود» ور بن حارثعثد« در اين غزوه 
  : مسلمان شد و داستانش از اين قرار است�  رسول خداةمعجز

 خيس �  اكرم لباسهاي پيامبراي كه ؛ به گونهمسلمانان با باران شديدي روبرو شدند
.  پهن نمودحضرت زير درختي نشست و لباسهايش را براي خشك شدن آن. شد

  . توانسته بود با شمشيرش به تنهايي پيامبر را غافليگر نمايد،با استفاده از فرصت» دعثور«
دهد؟  چه كسي تو را از دست من نجات مي:  گفت� او خطاب به رسول خدا

  .اهللا: پيامبر فرمود
 آن.  طوري كه شمشير از دستش افتاد؛زد» دعثور«اي به سينه  بهرگاه جبرئيل، ح آن

  :ه پيامبر شمشير را برداشت و فرمودگا
 شهادتين را بر زبان آورد  عثور فوراًددهد؟   تو را اكنون چه كسي از دست من نجات مي

  .به خدا دوباره هرگز عليه تو تجمع نخواهم كرد: و مسلمان شد و گفت

                                                 

 .279 التاريخ اإلسالمي  العسكري، ص – 3، ص 4، ج البداية و النهاية -1

 . همان-2



 الگوي هدايت

 

60

 از وي سؤال ،پيامبر شمشيراش را به او بازگردانيد و هنگامي كه نزد همراهانش رفت
  تو كجائي؟ تو را چه شده است؟: ندكرد

ام زد و به پشت افتادم و فهميدم  او به سينه. را ديدم مردي بلند قامت :دعثور گفت
 خدا است و عهد كردم كه هرگز عليه او كه فرشته است و گواهي دادم كه محمد رسول

  1.به قيام وادار ننمايمكسي را 
  :فرمايد رد خداوند ميدعثور قومش را به اسالم دعوت داد و در اين مو
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گاه كه قومي اراده نمود بر شما  آن.  نعمت خدا را بر خود ياد كنيد،اي مؤمنين«
خداوند مانع تعرض آنها شد و بترسيد از خدا و بر خدا بايد . تعرض نمايد

  ».مؤمنين توكل نمايند

  :غزوه بحران - د
 به قصد � حضرت آن. اين غزوه در جمادي اولي سال سوم هجري اتفاق افتاد

مكاني (حران  وقتي به. سليم با سيصد تن از مسلمانان، مدينه را ترك نمودند يجنگ با بن
 ده شب � اين سفر رسول خدا. سليم پراكنده شده بودند  بني،رسيدند) بين مكه و مدينه
  2.به طول انجاميد

 فراست و قدرت فرماندهي شايسته است مورد توجه قرار گيرد،آنچه در اين غزوات 
شت و قبل از اينكه ا هرگونه نقل و حركت دشمنان را زير نظر دلشكر اسالم است كه

 اين عالوه بر اين از آنجا كه. ساخت ، آنان را نابود ميآنها به خطري جدي تبديل شوند

                                                 

 .3، ص 4، ج البداية و النهاية -1
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 پيوست، براي اصحاب و ياران رسول خدا  به وقوع مي پهناوريغزوات در آن صحرا
 پنج روز الي  از اين غزواتكدامرفت كه هر  شمار ميه ب   هاي آموزشي و تربيتي دوره
كشيد و سپاهيان اسالم در آن، عالوه بر تمرين زندگي اجتماعي،  ماه طول مي يك

هاي  كردند و در اين راستا به تجربه طور عملي تجربه ميه را نيز بو فرمانبري اطاعت 
  .يافتند  دست مي،نمود جديدي كه آنها را بر سركوبي باطل و تقويت حق ياري مي

اي بود كه چه در ميادين جهاد و چه هنگام  گونهه  ب�  تربيتي رسول خداةامبرن
دها و تهذيب ا در پاكسازي دلها و روشن سازي خر نقش خود ر،اقامت در مسجد النبي

اي كه  و آنها مستقيماً زير نظر مربي بزرگ جهت ساختار جامعه نمود اخالق ايفا مي
   1.شدند ورد، تربيت ميبتواند جهان را زير پرچم اسالم گرد بيا

  هقرد  به سويه زيد بن حارث سريه-س 
 مسيري ديگر جهت درصدد دستيابي به ، در بدرن مكه بعد از شكستامشرك

؛ تجارتشان به سوي شام بودند كه برخي از آنها مسير نجد و عراق را پيشنهاد كردند
 و حويطب بن يهسفيان بن حرب، صفوان بن امابو: چنانكه بازرگاناني از آنها مانند

 زيادي نقره و كاالهايي ديگر به ارزش صد هزار درهم حمل مقدارعبدالعزي كه با 
 شدند و جريان فوق توسط يكي از افراد دستگاه شام رهسپار ، از اين مسيركردند مي

زيد بن حارثه را با رسول خدا، . 2 رسيد�امنيتي به نام سليط بن نعمان به رسول خدا 
  . راه اين كاروان فرستادصد سوار جهت بستن

با كاروان ياد شده روبرو شد كه نفرات كاروان » هقرد«زيد در مجاور آبي به نام 
 و  امكاناتش به دست مسلمانان افتادوحشت زده پا به فرار گذاشتند و كاروان با تمام

راهنماي كاروان كه فردي به نام فرات بن حيان بود، به اسارت در آمد كه بعداً  در 
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ه، بعد از اخراج يك سريدست آمده از اين ه شد و اموال ب  مسلمان� ر رسول خداحضو
  1.پنجم، در ميان افراد سريه، تقسم گرديد

  
  :غزوه بني قينقاع

بر اين اين غزوه در سال دوم هجري اتفاق افتاد و واقدي و ابن سعد : گويد زهري مي
  2. است كه در نيمه شوال سال دوم هجري اتفاق افتادهاند عقيده

ذكر عد از جنگ بدر را باين غزوه تاريخ وقوع سيرت نويسندگان مغازي و اكثر 
 اي كه با پيامبر بسته بودند و به تعهداتي كه در   زيرا يهود بني قينقاع به معاهدهاند؛ نموده

با صمانه گرفتند و خ پايبند نماندند و در برابر مسلمانان موضع ،آن معاهده قيد شده بود
  3. دشمني و عداوتشان را آشكار نمودندآنان ، در بدرسلمانانپيروزي م

 را در بازار مدينه براساس عهد و پيماني كه با آنان بسته بود، آنان � رسول خدا
 از اينكه  آنان را اسالم فراخواند وآنان پرداخت و آنان را به نصيحت بهجمع كرد و 

آنان سخنان پيامبر اما . يم داد ب،مبادا با سرنوشتي مشابه سرنوشت قريش دچار شوند
اي محمد از :  گفتند�  با كمال گستاخي به رسول خدا را ناديده انگاشتند و�اكرم

 هنوز با افرادي ؛ چراكهور نباشر مغ،اي  قريش را كشتهةاينكه چند نفر انسان بي تجرب
 چه گاه خواهي فهميد كه با و اگر با ما روبرو شوي، آن! 4اي  ما روبرو نشدههمانند

را پاسخ يهوديان بيانگر  زي؛گرفت ترتيب بحران، اوج مي بدين. اي كساني روبرو شده
  .ي، مبارزه طلبي، خود خواهي و آمادگي براي جنگ بودروح دشمن

  : فرمايد ميدر اين باره خداوند 
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  )13 – 12آل عمران، (  
براي . مغلوب خواهيد شد و به سوي جهنم رهسپار خواهيد گرديد! به كفار بگو«

اي در درگيري آن دو گروه كه يكي در راه خدا جنگيد و ديگري كافر  شما نشانه
 و خداوند ر مشاهده كردندرا دو براب مسلمانان ،آنها در ميدان.  وجود دارد،بود

 در اين واقعه براي اهل .نمايد  تأييد مي،بخواهدكه  كسي را ،با نصرت خويش
  ».خرد درس عبرت است

  :هاي اصلي غزوة بني قينقاع انگيزه -الف 
قينقاع به فكر   به يهوديان، بني� و هشدار رسول خدامسلمانان در بدر با پيروزي 

شكستن تعهدات خود با پيامبر و در صدد يورش بر مسلمانان در فرصت مناسب بر 
تا اينكه روزي با زني بدوي و مسلمان كه كااليي جهت فروش به بازار قينقاع . دآمدن

آن زن در كنار مغازه فردي از يهود كه جواهر . حرمتي كردند  بي،عرضه نموده بود
چند نفر از شيادان يهود آنجا نشسته بودند و براي آن زن ايجاد .  نشسته بود،فروش بود

واست بلند بشود، آن جواهر فروش، گوشه لباس او را خ وقتي او مي. كردند مزاحمت مي
 در آن .و يهوديان به تمسخر آن زن پرداختندكشيد و قسمتي از بدن آن زن ظاهر گرديد 

گذشت، بر آن جواهر فروش حمله كرد و او را به   مرد مسلماني كه از آنجا مي،اثناء
لمان حمله كردند و او را  بر آن مسي كه شاهد اين ماجرا بودند،يهوديان. كت رساندهال
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صورت مسلمانان ويهوديان بني قينقاع وارد نبرد شديدي  به شهادت رساندند و بدين
  1.شدند

ال سال دوم هجري در رأس و در پانزدهم ش، ماجرابا اطالع از اين  �رسول خدا
 ،در آن روز .ن و انصار به سوي يهود بني قينقاع رهسپار گرديدااز مهاجرمركب سپاهي 

 نيز ابولبابه، بشير، � پيامبر اكرم بود و � م مسلمانان بدست حمزه بن عبدالمطلبپرچ
  .بن عبدالمنذر عمري را به عنوان جانشين خود در مدينه انتخاب نمود

 آنها را از لغو به سوي آنها براساس دستور خداوند، قبل حركت � رسول خدا
  :فرمايد  چنانكه خداوند مي؛ با خبر ساخت،عهدي كه بسته بودند

� $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ      ∅∅∅∅ ss ssùùùù$$$$ ss ssƒƒƒƒ rr rrBBBB  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ BB BBΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss%%%% ZZ ZZππππ tt ttΡΡΡΡ$$$$ uu uuŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅzzzz õõ õõ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ7777 // //ΡΡΡΡ $$ $$$$$$ ss ssùùùù óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã >> >> !! !!#### uu uuθθθθ yy yy™™™™ 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω 
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گمان   بي. مانند آنها پيمانشان را لغو گردان،اگر از قومي بيم خيانت داري«
  ».خداوند خيانتكاران را دوست ندارد

  :بني قينقاع محاصره - ب
 وارد ، كه رسول خدا قصد حمله به آنان را دارداطالع از اين موضوعيهوديان با 

 هايشان  در قلعه را به مدت پانزده شبانه روزآنان � رسول خدا. هاي خود شدند قلعه
تا اينكه خداوند متعال در دلهايشان رعب و وحشت ايجاد كرد و . محاصره نمود

 را � ا رسول خدصورت ملتي كه و بدين.  گرديدندل خدا رسوتسليم خواستهسرانجام 
ن مكه متفاوت هستند، انمودند كه از نظر توان رزمي با مشرك كردند و ادعا مي تهديد مي
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 دستور داد تا � رسول خدا. 1با ذلت و خواري به داوري پيامبر گردن نهادند
  2.گماشتهايشان بسته شود و منذر بن قدامة سلمي اوسي را بر آنها  شانه
  :سرنوشت يهود بني قينقاع - ج

را باز نمايد و به خود  انهاي همپيمان ن تالش نمود تا شانهاابن سلول، سردستة منافق
هاي  خواهيد شانه آيا مي:  اما منذر نپذيرفت و گفت،هاي آنها را باز كن شانه: منذر گفت

!  به خدا سوگندهايشان را بسته است؟  شانه� افرادي را باز نمائيد كه رسول خدا
  .هاي آنها را باز نمايد، گردنش را خواهم زد هركس شانه

 رسول بعد از شنيدن جواب منفي منذر، شفاعت آنان را ازعبداهللا بن ابي بن سلول، 
 �رسول خدا! نسبت به هم پيمانانم احسان كن! اي محمد: شد و گفتخواستار  �خدا

رار كرد و به لباسهاي رسول خدا چسبيد و عبداهللا دوبار تك. به درخواست او توجه ننمود
اش تغيير نمود و   خشمگين شد و چهرة مبارك� آنحضرت. اش را تكرار نمود خواسته

تا با گذشت از آنان بر من ! خدا سوگنده ب: ابن سلول گفت! لباسم را رها كن: فرمود
 صبحدم گردن خواهي تمام آنها را در يك آيا مي. كنم ها نمير لباسهايت را ،احسان نكني

  3.بزني، من به اين افراد نياز دارم
 اموال ،مسلمانان .دياز اينجا برو:  آنان را معاف كرد و فرمود� آنگاه رسول خدا

ليت جمع آوري و كنترل اموالشان به محمد بن ئويهوديان را به غنيمت گرفتند و مس
  4. سپرده شد� همسلم
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جلوگيري از جالي وطن يهوديان مبني بر عبداهللا بن ابي سعي و تالش و وساطت 
ويم بن ساعده انصاري  و توسط فردي به نام عنتيجه ماند بي �  نزد رسول خداقينقاع بني

  1. رانده شد� از در خانه رسول خدا
 فقه سياسي  با عبداهللا بن سلول بيانگر� ؛ يعني، برخورد پيامبر اكرمروايت فوق

فت تا قلب اين سردار منافق را رام كه درخواست وي را پذيراست؛ چرا � رسول خدا
هنچنين مدارا با عبداهللا بن ابي، بيانگر فراست، ؛  هدايتش را فرهم نمايدة زمين ودنك

گاه نخواست شخصاً در مقابل اين   است كه هيچ� دورنگري و سياست رسول خدا
نصار تازه  زيرا او داراي نفوذي قوي در ميان بعضي از ا؛بيه نمايدنمنافق بايستد و او را ت

كرد تا اينكه همگان به   مدارا ميعبداهللا بن ابي با � بنابراين، رسول خدا. مسلمان بود
   2. گرفتنداو  نفاق وي پي بردند و حتي تصميم به قتل

  :نقا بن صامت از منافهابراز برائت عباد -د 
ه يكي  بن صامت كه عباد،شكستند � با پيامبر اكرم تعهدشان را ،قينقاع يزماني كه بن

 رابطه حسنه داشت، خود را به رسول ،ابن ابي  مانندناز همپيمانان بني قينقاع بود و با آنا
 ،من !اي رسول خدا  :خدا رسانيد و از ارتباط و تعهد با يهود اظهار برائت نمود و گفت

ن را به دوستي انتخاب نمودم و از تعهد و دوستي با اين كفار به ا رسول و مؤمن وخدا
  3.نمايم الهي اظهار برائت ميبارگاه 

حضرت، ماموريت   آناظهار اين ديدگاه از جانب عباده بن صامت موجب گرديد كه
شما چرا با ما : گفتند ه قينقاع خطاب به عباد  بني.قينقاع را به او واگذار نمايد اخراج بني

 من ،استيد كه شما با پيامبر به جنگ برخواز زماني: گفت) هعباد (نمايي؟ رفتار ميچنين 

                                                 

  .30، ص 5، حميدي، ج التاريخ اإلسالمي -1

 .148، ص 1، ابي فارس، ج الصراع مع اليهود -2

 .283 – 282، ص 1، ج اليهود في السنة المطهرة -3
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از انصاف به دور است كه با :  گفتهعبداهللا بن ابي به عباد. تعهدم را با شما شكستم
  .سپس مواردي از خدمات آنها را ذكر نمودهمپيمانان خود قطع رابطه نمايي؛ 

 تعهدات قبلي را از بين ، اسالمقلبها متغير گرديده است واي اباحباب :  گفتهعباد
  .آشكار خواهد شدبه زودي  كه خيانتش ،اي زي متمسك شدهبه چي نيز  تو وبرده است

بايد بدهي خودمان را از بين مردم ما :  گفتند� خداقينقاع به رسول  گاه بني آن
عباده ، اما قرضهايتان را سريع و با تخفيف بگيريد: پيامبر فرمود. آوري نماييم جمع

فقط سه :  نپذيرفت و گفتها عباد ام،آنها از او، مهلت خواستند. اخراج آنان را آغاز كرد
 هيچ فرصتي به شما بود، من نمي �  دستور رسول خدا امر اين اگرروز فرصت داريد و

هر : گفت  آنها را به سوي شام حركت داد و ميهعباد بعد از گذشت سه روز .دادم نمي
 را به ع الذباب رسيدند و آنها از آنجا خودتا اينكه به موض، چه دور تر برويد بهتر است

قينقاع كه از نظر ساز و برگ نظامي  گونه بني  اين1اي به نام اذرعات رساندند منطقه
كه سالح   با ذلت و خواري تمام در حاليگرديد، محسوب ميفه يهوديان يترين طا قوي

  . از مدينه اخراج شدند، به غنيمت مسلمانان در آمده بوددارايي آنانو 
 به سكوت و آرامش روي آوردند و ،ل يهودياير قباز آن تاريخ به بعد تا مدتي ساي

  2.بر آنان چيره گشت و قدرت و شوكت آنان از بين رفتترس و وحشت بر آنها 
آياتي كه در مورد ارتباط عبداهللا بن ابي با يهود و برائت عبادة بن صامت نازل  -س 

  :گرديد

� $$$$ pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ŸŸ ŸŸωωωω (( ((####ρρρρ ää ää‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ‚‚‚‚ −− −−GGGG ss ss???? yy yyŠŠŠŠθθθθ åå ååκκκκ uu uu#### øø øø9999 $$ $$#### ## ##““““ tt tt����≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ uu uu !! !!$$$$ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ¢¢ ¢¢ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÝÝ ÝÝÕÕÕÕ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// 

ââ ââ !! !!$$$$ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& << <<ÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// 44 44  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ΝΝΝΝ çç ççλλλλ °° °°;;;; uu uuθθθθ tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ………… çç ççµµµµ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 33 33 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω ““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôγγγγ tt ttƒƒƒƒ tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### 

tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∈∈∈∈⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ ““““ uu uu"""" tt ttIIII ss ssùùùù zz zzƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ////θθθθ èè èè==== èè èè%%%% ÖÖ ÖÖÚÚÚÚ tt tt���� ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ šš ššχχχχθθθθ ãã ãããããã ÌÌ ÌÌ����≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ çç çç„„„„ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ#### ÏÏ ÏÏùùùù 
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tt ttββββθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ ## ## yy yy´́́́øø øøƒƒƒƒ ww wwΥΥΥΥ ββββ rr rr&&&& $$$$ oo ooΨΨΨΨ tt tt7777���� ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ èè èè???? ×× ××οοοο tt tt���� ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!#### yy yyŠŠŠŠ 44 44  || ||¤¤¤¤ yy yyèèèè ss ssùùùù ªª ªª!!!! $$ $$#### ββββ rr rr&&&& uu uu’’’’ ÎÎ ÎÎAAAA ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ ËË ËËxxxx ÷÷ ÷÷FFFF xx xx���� øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& 99 99���� øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 
 ÍÍ ÍÍνννν ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã (( ((####θθθθ ßß ßßssss ÎÎ ÎÎ7777 óó óóÁÁÁÁ ãã ãã‹‹‹‹ ss ssùùùù 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ (( ((####ρρρρ •• ••"""" || ||     rr rr&&&& þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÅÅ ÅÅ¦¦¦¦ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& šš šš ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ tt ttΡΡΡΡ ∩∩∩∩∈∈∈∈⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ ãã ããΑΑΑΑθθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ 

tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ÏÏ ÏÏ II IIωωωω àà ààσσσσ ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ yy yyδδδδ rr rr&&&& tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ || ||¡¡¡¡ øø øø%%%% rr rr&&&& «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// yy yy‰‰‰‰ ôô ôôγγγγ yy yy____ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÈÈ ÈÈ]]]]≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&&       öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ ÎÎ ÎÎ)))) öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 yy yyèèèè pp ppRRRR mm mmQQQQ 44 44 
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tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### >> >>οοοο ¨¨ ¨¨““““ ÏÏ ÏÏãããã rr rr&&&& ’’’’ nn nn???? tt ttãããã tt tt ÍÍ ÍÍ���� ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ ss ss3333 øø øø9999 $$ $$#### šš ššχχχχρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ pp ppgggg ää ää†††† ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ «« ««!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ èè èèùùùù$$$$ ss ssƒƒƒƒ ss ss†††† 
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zz zz>>>> ÷÷ ÷÷““““ ÏÏ ÏÏmmmm «« ««!!!! $$ $$#### ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ èè èèδδδδ tt ttββββθθθθ çç çç7777 ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ tt ttóóóó øø øø9999 $$   )51-56ه، مائد(  � ####$$
آنها برخي دوست .  را به عنوان دوست انتخاب ننمائيدايهود و نصار! اي مؤمنين«

 ،خداوند. ز آنهاست او ا،كسي از شما آنها را دوست بداردر  ه.برخي ديگرند
نمايي كساني را كه در قلبشان  مشاهده مي. گرداند ملت ستمگر را هدايت نمي

م مبادا يترس مي: گويند  مي.اشتابند به سوي يهود و نصار  مي.بيماري است
را بياورد يا وضعيتي  فتح ،چه بسا اميد است كه خداوند. مان شودبشكست نصي

پشيمان ، ا به خاطر آنچه در دل داشتندگاه است كه آنه را از جانب خود آن
آيا اينها آن كساني هستند كه با شدت وحدت : گويند ن ميامؤمن. شوند مي
  .اعمالشان نابود گشت و زيانكار گرديدند. ما با شما هستيم: گفتند مي

 قومي را ، هر كسي از شما از دينش برگردد، زود است كه خداوند،اي مؤمنين
ن نرم و انسبت به مؤمن.  را و آنها خداوند را دوست دارندبياورد كه خداوند آنها
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كنند و از مالمت هيچ   جهاد مي، در راه خدا.در برابر كفار سخت هستند
دهد   مي،اين است فضل خدا كه به هر كس بخواهد. ترسند  نمياي هكنند مالمت

  . و خداوند داراي فضل فراوان و آگاه است
ي ياور شما هستند كه خاشعانه و خاضعانه نماز تنها خدا  و رسول خدا و مؤمنان

 خدا و پيغمبر او و ،هر كس. دهند آورند و زكات اموال را مي مي را به جاي 
ب اهللا بدون ترديد پيروز ز از حزب اهللا است و ح،مؤمنان را به دوستي بپذيرد

  ».است
 بدر و غزوةبه اتمام رسيدن با : اين است كهابن عطيه در رابطه با اين آيات عقيدة 

عبداهللا  .قاع را گرفتنقي تصميم كشتن بني � اكرمبرمال شدن خيانت بني قنيقاع، پيامبر 
 نزد كه نيز  صامته بن به دفاع از آنها برخاست و عباد،بن ابي كه همپيمان آنها بود

 نزد پيامبر آمد و ،مانند موقعيت ابن سلول بر خوردار بودممتاز  از موقعيتي نيهوديا
 خدا و  با جزجويم و مي من از دوستي و تعهد خود با يهود تبري  خدا سوگند،به: گفت

از دوستي و من :  ولي عبداهللا بن ابي گفت، با كسي ديگر پيمان دوستي ندارموا  رسول
   1.ط سخت به آنها نياز دارميمن در شرابردار نيستم؛ چراكه  تعهد خود با يهود دست

 كه بر اساس اق غوطه ور بود و عبادة بن صامت نفيقيناً تفاوت بين ابن سلول كه در
عقلي سالم  قوي و ي پاك و ايمان از قلبي او؛برنامه نبوي تربيت شده بود، واضح است

در درون او جايي  خواهشات نفساني  واي كه آثار تعصب جاهلي گونهه  ب، بودبرخوردار
 عباده الگوي ن، بنابراي.داشت  و مصلحت اسالم را بر هر مصلحتي مقدم مينداشت

   2.خوبي براي هر مسلمان صادق و مخلص و معتقدي است
  

                                                 

 .478 – 477، ص 1، ابن عطيه، ج المحرر الوجيز -1

 .32، ص 1، ج السيرة النبوية الصحيحه -2
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  گران   بر عليه توطئهدولت اسالميبرخورد 
  :ترور كعب ابن اشرف

 توان گردد را نمي  متوجه دولت اسالمي ميگران تهديد توطئهزيان و ضرري كه بر اثر 
 گردند؛ ها، محسوب مي هآنان عامالن اصلي بروز فتن زيرا دانست؛كمتر از دشمنان مسلح 

 براي خاموش كردن آتش فتنه و تقويت حق، به تعقيب �  رسول خدا،به همين جهت
به هالكت رساند كه عبارت بودند ، تعدادي از آنها را 1 بدرجنگ پرداخت و بعد از آنان

  : از
  :عصماء بنت مروان -الف 

 و نمود انت مي و به اسالم اهپرداخت  مي عليه پيامبر خدا،او به تحريك مردم
 آمد �  سپس عمير نزد رسول خدا؛ كشته شد � توسط عمير بن عدي خطميآخراالمر
 بلكه خدا و ؛خير:  فرمود�  رسول خدا ام؟ آيا با كشتن او مرتكب گناهي شده: و گفت
   2.اي  را ياري كرده او رسول
  :كشتن ابي عفك يهودي -ب 

 �عوف بود كه عليه رسول خدابني عمر و بن قبيلة ابوعفك پيرمردي يهودي از 
كسي هست مرا از دست اين خبيث راحت كند؟سالم بن : پيامبر فرمود: گفت شعر مي

  3. لبيك گفت و ابي عفك خبيث را به هالكت رساند� عمير به دعوت رسول خدا
بساط آن برچيده حد اُ بدر وغزوة  در فاصلة اي كه ترين توطئه و اصليترين  اما مهم

  .عب بن اشرف بود كه ترور گرديدگرديد، توطئة ك
  : ترور كعب ابن اشرف -ج 

                                                 

  .138، محمد قلعجي، ص قراءة سياسية للسيرة النبوية -1

 .529 – 528، ص 4، ج داود سنن ابي -2

 .296، ص 1، ج نظرة النعيم في مكارم اخالق الرسول الكريم -3
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 ، انجام داده بود كه قتلي بر اثر پدرش در جاهليتبود وبن اشرف از قبيله طي اكعب 
  . بود و با يهوديان بني نضير همپيمان شده بودپناهنده گرديدهبه مدينه 
ز اينكه  و اپرداخت  مسلمانان ميهجوبه  شاعري بود كه در اشعارش، ،كعب

كعب به مكه رفت و .  بود  برآشفته شده، سختمسلمانان در جنگ بدر پيروز شده بودند
ن را جهت گرفتن انتقام از مسلمانان ادر آنجا پيامبر را مورد طعن قرار داد و مشرك

   را به گريهنشدگان بدر، قريشيا هايش در مورد كشته او با اشعار و مرثيه. تحريك كرد
  1.داشت به شورش واميم را عليه مسلمانان  و مردنمود وامي

موجب آزار و اذيت و رنجش  همواره با سرودن اشعار اهانت آميز، ،بن اشرفاكعب 
 را آنانو . دنمو  و قريش را براي جنگ با مسلمانان تحريك ميگرديد  مي� پيامبر اكرم

 آيا ،خدا سوگندتو را به : نيد تا اينكه روزي ابوسفيان به وي گفتاشور عليه پيامبر مي
   دين ما نزد خدا پسنديده تر است يا دين محمد و اصحابش؟

   2.ايد شما راه بهتري را انتخاب نموده: كعب گفت
 ادامه داد و به هجو � كعب با رسيدن به مدينه، دشمني خويش را با پيامبر اكرم

ر عباس حارث، همسلالفضل بنت ا  در مورد امالمؤمنين پرداخت و حتي ر و امهاتبپيام
  3. شعرهاي هجوآميزي سرود،بن عبدالمطلب

  :گيري حسان بن ثابت در برابر كعب بن اشرف موضع -1
ي كه حسان يجا  به حسان دستور داد تا پاسخ اشعار كعب را بدهد تا� رسول خدا

 چنانكه در مورد ؛كردند ي پرداخت كه در مكه كعب را مهماني مييها  به هجو خانواده
عمل آورده ه اي كه از كعب ب خاطر پذيرائيه  ب، عاتكه،ه و همسرشاعمطلب بن ابي ود

  .بودند، اشعاري هجوآميز سرود

                                                 

  .298، ص 1 ج  همان،-1

 .158، ذهبي، ص تاريخ االسالم -2

 .160 همان، ص -3
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 كعب يهودي، امتناع ورزيد و به شوهرش يياز پذيرابا اطالع عاتكه از اين خبر، او 
از دعوت و پذيرايي اين مرد صرفنظر نما؛ چراكه حسان به هجو ما خواهد : گفت

  1.پرداخت
 حسان را اطالع ، پيامبرشد، ا ترك نمود و به هر منزلي كه وارد ميركعب آن منزل 

 آنان به اين دليل به بيرون راندنپرداخت و  داد و حسان نيز به هجو اهل آن منزل مي مي
تا اينكه با سرافكندگي تمام به مدينه بازگشت و در . پرداختند  خود ميكعب از خانه

  .اندانتظار سرنوشت حتمي و پاداش الزم خودم
 و  موفقيت آميز بود،راه افتاده بوده اي كه توسط حسان عليه كعب ب جنگ تبليغاتي

  .اهداف مهمي را تحقق بخشيد
  :بن اشرفا پاداش كعب -2

خدا، مسلمانان و  بن اشرف يهودي، خيانت و جنايت زيادي نسبت به رسولاكعب 
 شكستن ، به تنهايي كه هر جنايتياي گونهه ؛ بمرتكب شده بودزنان پاكدامن مسلمان 

، اما سزا و پاداش او كه تمامي خصوصيات  سزاي آن قتل بودگرديد و ميعهد محسوب 
  2مذموم و ناپسند در وجود او جمع گرديده بود، چه بود؟

 چنانكه امام بخاري ؛ دستور قتلش را صادر نمود بر اين اساس،� خدا رسول
ت از جابربن عبداهللا، بيان نموده ماجراي قتلش را به تفصيل در كتاب صحيحش با رواي

  .است
او خدا و . بن اشرف را تمام مي كنداچه كسي كار كعب :  فرمود� خدا رسول

  رسولش را رنجانده است؟
  آيا مي خواهي او را به قتل برساني؟ : بن مسلمه برخاست و گفتامحمد 

  !آري: رسول خدا فرمود

                                                 

 .111، ص 1، أبي فارس، ج الصراع مع اليهود -1
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  .خواهم به او بگويم ميچه پس به من اجازه بده تا هر : مسلمه گفتابن محمد 
  .به او اجازه دادحضرت  آن

از ما صدقه ) � خدا رسول(اين مرد :  نزد كعب آمد و گفت،سلمهمبن امحمد 
  .ام تا به من وامي بدهي آمده. درخواست كرده و ما را به ستوه درآورده است

  .شما نيز او را خسته خواهيد كرد. چنين است! آري: كعب گفت
، در چنين وضعيتي  نيستشايسته. ا به حال از وي اطاعت نموديمما ت: تمحمد گف

 از تو نكنوا.  صبر كنيم تا ببينيم عاقبت كارش چه مي شود.او را تنها بگذاريم
  .درخواست مقداري گندم دارم

  . اما در عوض بايد چيزي نزد من گرو بگذاري،به تو گندم مي دهم: كعب گفت
  چه چيز مي خواهي ؟: محمد گفت

  .زنانتان را رهن بگذاريد: گفتكعب 
  ؟  چگونه زنانمان را نزد تو بگذاريم؛تو زيباترين فرد عرب هستي: محمد گفت
   .پس فرزندانتان را: كعب گفت 

فردا كسي آنها را دشنام مي دهد و . چگونه فرزندانمان را گرو بگذاريم: محمد
شمار ه ي ما ننگ بو اين طعنه برا! تو در مقابل چند من گندم گرو بودي: گويد مي
  .گذاريم  سالحهاي خود را نزد تو مي،بنابراين. رود مي

 اتفاق ابونائله،ه گاه شب هنگام ب  آن.با او قرار مالقات گذاشتسلمه ممحمد بن 
كعب آنها را به داخل قلعه فراخواند و به سوي آن .  نزد وي رفت،برادر رضاعي كعب

من  چراكه قت از شب كجا مي روي؟در اين و:  گفت به وي همسرش.دو حركت نمود
  .صدايي را مي شنوم كه بوي خون مي دهد

  . است، ابونائله،ام عي سلمه و برادر رضامچيزي نيست، محمد بن : كعب گفت
هنگامي كه به من نزديك :  با خود آورده بود و به آنها گفتمحمد بن مسلمه دو نفر

ع از تسلط كامل من بر وي شما با اطالموهايش را جهت استشمام مي گيرم و ، شد
  .درصدد قتل او برآييد
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 فضا را ، از قلعه پائين آمد و با آمدنش بوي خوش،كه مسلح بود كعب در حالي
  .عطرآگين نمود

  .استشمام كنمرا اجازه مي دهي سرت : محمد خطاب به وي گفت
  .اشكالي ندارد: كعب گفت

. د كه وي را از پا درآوريد به همراهانش اشاره نمو،كه محمد براو تسلط يافت وقتي
  1. كعب را كشتند و از آنجا دور شدند و فوراً خود را به پيامبر خدا رسانيدند،آنها

به دليل اينكه به وعده و تعهد  آمده است كه محمد بن مسلمه سيرة ابن هشامدر 
وقتي كه رسول .  نگران شد و تا سه روز نتوانست غذا بخوردخود عمل نكرده بود،

قول خود عمل كنم يا  توانم بر دانم كه مي  نگراني او را جويا شد، گفت نمي علت�خدا
پس اجازه بده تا : محمد گفت. خود را انجام بده تالش سعي و: حضرت فرمود خير؟ آن

  .به او اجازه داد  �رسول خدا. د، بگويماشهر چه در مورد تو الزم ب
 ابن عباس روايت مي كند كه ق با سند حسن و او ازا ابن هشام از ابن اسحدر سيره

انطلقوا علي اسم اهللا ، : قبرستان بقيع بدرقه نمود و فرمود را تا آنان � خدا رسول
  2».كمكشان كن!  خدايا.به نام خدا حركت كنيد« اللهم اعنهم

 شيوة در مورد يدرسها و نكات بسيار مهمتوان به  مي ترور كعب بن اشرف  از-
  .دست يافتدولت اسالمي و سالم خدا با دشمنان ا برخورد رسول

  و اين دستوري است كه رسول قتل استشكنان،  و پيماننخست اينكه سزاي عهد
 رسول خدا ناسزا گويد و به ايشان بهكه   همچنين پاداش كسيد؛خدا به آن عمل نمو

  . احترامي روا دارد، قتل است بي
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اين امر ابن اشرف يهودي  كعب در رابطه با �  اكرماز نحوة اجراي دستور پيامبر -
 بايد ، به جهت رعايت مصالح كلي مسلمانان الهي كه بعضي از دستوراتگردد اثبات مي

گردد،  اگر در اجراي آن به شكل علني، خطري متوجه مسلمانان ومخفيانه انجام گيرد 
  1.اين موضوع از اهميتي خاص برخوردار خواهد گرديد

 كه مبارزه با كفار و دشمنان اسالم و  ستابيانگر اين نكته نيز شيوة قتل كعب 
 بلكه بايد از هر راه ؛محاربين دولت اسالمي صرفاً به ميادين جنگ منحصر نمي باشد

 گناهي ديگر انجام ،اين ميان  درالبته به اين شرط كهممكن، دشمن را از پاي درآورد، 
 مستلزم ،منان زيرا چه بسا از بين بردن يك نفر از دش؛حق كسي ضايع نشود نگيرد و

 .گردد هاي سنگيني براي مسلمانان ميتحمل خسارت

 مسلمانان استي الزم ي قدرت و توانامستلزم امنيت و داشتن عمليات گونه اعمال اين
 و ايجاد فساد در جامعه عكس العمل نشان و داعيانتا دشمن نتواند با نابودي مسلمانان 

  2.دهد
 و با استدالل از اين ماجرا و گردند ميباه بعضي از مسلمانان در اين مورد دچار اشت

كه واقعه كعب در مدينه انجام گرفت   در حالي؛امثال آن، در پي برخورد مسلّحانه هستند
 بهره بي مدعيان اين نوع برخورد، از آن ، اما مسلمانان داراي قدرت و دولت بودندو
را در فوف كفار  عزت دين و ايجاد وحشت در ص،از طرفي ديگر ماجراي فوق .ستنده

 ،ي از آن عايد مسلمانان نشدر و قضيه به نفع مسلمانان تمام شد و هيچ ضرداشت پي 
اغلب پيامدهاي ناگوار آن از  ،گيرد ن انجام مياناط ضعف مسلمياما عملياتي كه در شرا

توان آن را  نميشود كه  بروز فساد، خونريزي و بي حرمتي، نصيب مسلمانان مي: قبيل
  3.اشتناديده انگ

                                                 

  .115، ص 1فارس، ج  ، ابيالصراع مع اليهود -1

 .54، ص 5، ج التاريخ اإلسالمي -2

 .205، ص وقفات تربوبه مع السيره النبويه -3
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 اقدام به عمليات ،مكه  در براي در نظرگرفتن مصالح موجود جامعه� پيامبر اكرم
در حالي كه اگر به ننمود؛ ترور سردمداران كفر مانند ابوجهل، اميه بن خلف و عتبه 

عملي نمود حتماً چنين عملياتي را  ديگر اصحاب اشاره مي افرادي مانند حمزه، عمر و
ست كه كشتن رهبران كفر، اآموزيم اين   مي� خدا  رسولتعاليم اما آنچه از نمودند، مي

نظر   نيازمند اظهارنظر علماي صاحب،قدرت است و فهم اين موضوع ي ويمستلزم توانا
ط كنوني كه افكار عمومي در مصوبات ي همانطور كه درك مصالح و مفاسد در شرا؛است

 دارد كه بتوانند مصالح دولتها نقش مهمي دارد، نياز به وجود صاحب نظران راسخي
  1.مزبور را كامالً درك نمايند

اصحاب و ياران  به عهد نزد اي ارزش تعهد و وف،در اين ماجراموضوع اساسي 
 تا كعب ابن  وعده داده بود�  اكرمبن مسلمه به پيامبر  محمد؛ چراكه استرسول خدا

م اين مأموريت مواجه  با مشكالتي در راه انجااشرف را به قتل برساند؛ اما هنگامي كه
 اين نگراني او را از خوردن و ، كه نتواند به تعهدش عمل نمايدداشتشد و بيم آن 

  . نوشيدن بازداشته بود
  خود مردم به وعده و تعهدات،ط كنوني در بسياري از جوامع معاصرياما در شرا

سپارند؛   مييوش فرام به خود رااتقائل نمي باشند و تعهدارزشي پايبند نيستند و به آنها 
 طلبان و بلكه فقط منفعت  نيستند؛قچراكه چنين افرادي در انجام اعمال خود صاد

 مدنظر دارند،منافع خود را  جاي عبادت خدا، مصالح وه انديشاني هستند كه ب مصلحت
و براي  تعهدات، پيمانها و قراردادهاي خود براي اجراي و مسلمانان واقعي اعياناما د

  2.ود از فرانمودن جان و مال خودشان دريغ ندارندعقيده و دين خ

                                                 

  .537، ص 2، ج األساس في السنّه فقهها السيرة النبويه -1

 .119، ص 1، ج الصراع مع اليهود -2
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واجب است كه سعي و تالش  تو بر«:  كه فرمود� خدا  رسولفرمودةاين  -
 كلي در برنامه تربيتي رسول خدا است كه انسان تا حد يتالش بيانگر اصل» 1بنمايي

ند نيز  چنانكه خداو؛خدا توكل كند امكان تالش خود را بنمايد و براي نتيجه كار، بر
   :فرمايد مي

� šš šš���� ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ???? ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ tt tt7777 // //ΡΡΡΡ rr rr&&&& ÉÉ ÉÉ==== øø øø‹‹‹‹ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$#### !! !!$$$$ pp ppκκκκ#### ÏÏ ÏÏmmmmθθθθ çç ççΡΡΡΡ yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) (( (( $$$$ tt ttΒΒΒΒ || ||MMMMΖΖΖΖ ää ää.... !! !!$$$$ yy yyγγγγ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&& ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ 
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دانستي   نه تو مي قبل از اين.اينها از اخبار غيب است كه ما به تو وحي نموديم«
 ».كن كه عاقبت از آن پرهيزگاران است صبر. و نه قومت

 تمام توانائيهاي خويش،اي ه  مسلمان موظف است در راستاي تحقق وعده،بنابراين
  2.به خدا واگذار نمايدفكري و بدني خويش را به كار گيرد و نتيجه امر را 

هر چه خواستيد « 3»لكم قولوا ما بدا«: دكه فرمو  �اكرماين سخن پيامبر  -

 انسان در مواقع  ارتكاب كلمات كفرآميز از جانب بيانگر قانوني فقهي است كه»بگوئيد
 ارتكاب محرمات و ترك فرائض هم بالمانع است، اما فقها در مورد اينكه آيااضطراري 

  .دننظر دار جائز است يا خير، اختالف
ين گناه محسوب تر كه بزرگ كه وقتي اظهار كفر و شرك نظريه معروف اين است

، گناهان ديگر و ترك فرض به طريق اولي باشدطي جائز مي ي در چنين شراگردد، مي
 جواز به ميزان ضرورت بستگي دارد و بيش از آن ندادنجواز و  و جايز خواهد بود

                                                 

 .61، ص 3، ابن هشام، ج السيرة النبويه -1
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كردن مال يا جان انساني ديگر و   تلف:البته بعضي از منكرات از قبيل؛ جايز نخواهد بود
   1.ط اضطراري جايز نخواهد بوديوجه در شرا ب اعمال خالف عفت به هيچارتكا

 است كه از  راسخئي رباني و فقهائي نيازمند رأي علماصدور حكم در چنين مواردي
  . درك مقاصد شريعت و واقعيت زندگي برخوردار باشندتوانايي

 مؤيد » نوعي فريبكاري است،جنگ« »الحرب خدعه«: اين حديث پيامبر كه فرمود -
  .باشد حديث فوق مي

يادآور  2» اللهم اعنهم،انطلقوا علي اسم اهللا«:  رسول خدا كه فرمودقولاين  -

  .گيرد خاطر خدا و با نام خدا انجام ميه  بطكه جهاد فق؛ چرااخالص در جهاد است
از دعا و نيايش نيز  ، استفاده از امكانات نظامي موجود عالوه بر� پيامبر اكرم

  .جست استمداد مي
خدا و استفاده از اسباب مشروع   توكل بربراساس مسلمانان  پيشرفتبنابراين،

  3.پذير خواهد بود امكان
 طرحي ، محمد بن مسلمه و همراهانشةنقشدارابودن چنين ويژگيهايي، به دليل 

  .آميز بود كه از تمام اسباب الزم استفاده نموده بودند محكم و استوار و موفقيت
  : به شرح ذيل است،ر به موفقيت نقشه مزبور گرديدعواملي كه منج

  .به دليل اعتماد به او و نهراسيدن از ويوجود ابانائله برادر رضاعي كعب،  - 1
خاطر كعب را  اطمينان اشعارش  سرودناست كه ابونائله باآمده در بعضي روايات  - 2

 . با وي شرايط مناسبي مهيا نمودو قبل از گفتگوفراهم آورد 

 .زي براي مذاكره انفرادي با كعبسا زمينه  - 3

                                                 

  .538 – 537، ص 2، ج األساس في السنه و فقهها السيره النبويه -1

 .61، ص 3، ابن هشام، ج السيره النبويه -2

 .56، ص 5، حميدي، ج التاريخ اإلسالمي -3
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 سبب شد تا كعب به آنها اعتماد �  اكرماظهار مظلوميت و جفا از ناحيه پيامبر - 4
 .نمايد

 زيرا ؛آميز بود اي موفقيت  گروگذاشتن سالح در مقابل گندم، نقشهدربارةمذاكره  - 5
نها  چون او قبالً با آ؛انداخت در اين صورت حمل سالح، كعب را به شك و ترديد نمي

 .اين مورد توافق كرده بود در

نائله و محمد بن مسلمه وي را برآن داشت در آن و ابن اشرف به اب كعباعتماد - 6
 1.آيد، همراه آنها از خانه خارج شود وقت شب كه معموالً كسي از خانه بيرون نمي

 ابن اشرف از منزلش و بردن او به جايي كه كسي آنجا حضور نمودن خارج نقشه  - 7
 .رفت شمار مي آميزي به ر مهم و موفقيت، كانداشت

استشمام بوي خوش روغني كه كعب به سرش ماليده بود، بهانه خوبي براي  - 8
 2.اين يهودي مغرض بود كه منجر به هالكت او گرديد يابي و تسلط كامل بر دست

 و ياناصحاب در حفظ اسرار امنيتي با وجود كثرت يهود  العادة ي فوقيتوانا - 9
ه و به تأخير افتادن اجراي نقشه موردنظر و با وصف اينكه پيامبر اين ن در مدينامنافق

قوت ايمان و اخالص ، بيانگر موضوع را در حضور اصحاب به مشورت گذاشت
اعالم آمادگي چنانكه جوانان غيور ومبارزي جهت اجراي اين طرح ؛ 3باشد  مي�صحابه
 .نان بودپشتوانة آل اهللا نيز وها و دعاي خير رس ه و توصينمودند

 اما گرفت، توسط اصحاب و ياران رسول خدا انجام ميدر واقع اجراي طرح و نقشه 
  4. عمليات را فرماندهي مي نمود،با ارتباط با خدا و دعاي خويش

  : بازتاب ترور كعب ابن اشرف-3

                                                 

 .122، ص 1، ج الصراع مع اليهود -1

 . همان-2

 .56، ص 5، حميدي، ج التاريخ اإلسالمي -3

 .57 همان، ص -4
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 يهود جهت ي، علما را فراگرفت ابن اشرف مدينه كعبخبر تروربعد از اينكه 
 ايشان به آنها  حضرت آمدند، اماخدا، نزد آن  ياران رسولمحكوم نمودن اين عمل

  .هاي خصمانه وي دانستي موضعگيرةتوجهي ننمود و مرگش را نتيج
اي كه بعد از آن هيچ يك  گونهه  بموجب تضعيف قدرت يهوديان گرديد،اين حادثه 

نان هاي خود را نداشتند و از ناحيه مسلما از بزرگانشان جرأت بيرون آمدن از قلعه
  . حاكم گرديدوحشتي برآنان احساس ترس و

با مسلمانان تجديد معاهده فكر  به ترور كعب ابن اشرف موجب گرديد كه يهوديها
 از آن به  و آنانترور كعب بن اشرف اثرات عميقي در وجودشان گذاشتبيفتند؛ چراكه 

و  اكتفا نمودحضرت به قتل كعب  آناكتفا نمودند بنابراين، بعد به طرح توطئه و دسيسه 
  1.نمودتجديد عهد نيز نضير  يبا بن

هاي  بردن سردسته انداختن يهوديان با از بين به وحشت  ،نتيجه مهم اين واقعه
صورت از اعمال خصمانه و شرارتهاي خود دست  اين  در غيرن چون آنا؛رورشان بودس

  2.كشيدند نمي
  

  : بدر تا احدبعضي از مناسبتهاي اجتماعي غزوه
   ابن خطاب با حفصه دختر عمر�  اكرمدواج پيامبر از-الف 

افه السهمي، من نزد حذخنيس بن   حفصه،بعد از وفات شوهر: گويد  مي� عمر
اگر تمايل به تجديد فراش داري، حاضرم حفصه را : عثمان بن عفان رفتم و به وي گفتم

  . درآورموبه نكاح ت

                                                 

 .304، ص 1، ج سيره النبويه الصحيحهال -1

 .126، ص 1، ج الصراع مع اليهود -2
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بعد از چند . م دادسخ تو را خواهكنم و بعداً پا مورد، فكر مي اين من در: عثمان گفت
. مسپس اين پيشنهاد را به ابوبكر ارائه داد.  به ازدواج ندارميتمايل: روز به من گفت

  .ايشان سكوت نمود و چيزي نگفت
عمر . هنوز چند روز سپري نشده بود كه رسول خدا به خواستگاري دخترم آمد

ل خدا قصد ازدواج با حفصه را  كه رسومچون شنيد:  گفتبعداً ابوبكر به من: گويد مي
  .تو را ندادمدارد، پاسخ 

  : ازدواج علي با فاطمه رضي اهللا عنها–ب 
  .آمده بودندخدا  رسولنزد فاطمه به خواستگاري : گويد  مي �علي بن ابي طالب

 جهت � من از طريق كنيز خود، از ماجرا اطالع يافتم و به اصرار او نزد رسول خدا
  .خواستگاري رفتم

حضرت  آن. حضرت نشستم، از فرط حيا نتوانستم سخني بگويم ي در مقابل آنوقت
ه چيزي داري تا ب: فرمود. بلي: اي؟ گفتم شايد براي خواستگاري فاطمه آمده: فرمود

  ات كجا است؟ زره: فرمود. خير: عنوان مهريه بپردازي؟ گفتم
صورت مهرية فاطمه  بدين .پس فاطمه را در مقابل آن زره به عقد تو درآوردم: فرمود
  عبارت بود از، به دخترش داد �خدا  كه رسولاي هجهيزي و. 1مشخص گرديديك زره 

 زندگي آنها  و به اين ترتيب2 يك چادر و يك مشكيزه و بالشتي كه ليفش از گياه بود:
ماجراي ديگري كه در مورد . 3آغاز گرديددر نهايت سادگي و دور از تكلف و تشريفات 

را در مسند   روايتي است كه امام احمد بن حنبل آناند، ذكر نمودهزهرا زندگي فاطمه 
ام به درد   سينه،از بس كه آب كشيدم: روزي علي به فاطمه گفت: گويد كند و مي نقل مي

برو و از . گذاشته است) خدا رسول( اكنون خداوند اسيراني در اختيار پدرت .آمده است

                                                 

 .160، ص 3، بيهقي، ج دالئل النبوه -1

 .267، ص صحيح السيره النبويه -2

 .255، ص معين السيره -3
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ه اظهار داشت كه من هم از بس كه گندم آرد فاطم. ايشان براي خود خادمي طلب كن
حضرت  آن. گاه فاطمه نزد رسول خدا رفت آن.  دستهايم، تاول شده است،ام نموده
حيا مانع شد  و. ام براي عرض سالم آمده: اي؟ فاطمه گفت  آمدهبراي چه كاري: پرسيد

  .مكه درخواست خود را مطرح نماي
! اي رسول خدا:  رفتند و علي گفتنزد رسول خدا) يعل( اتفاق همسرشه سپس ب

من هم از بس كه :  فاطمه نيز گفت.ام به درد آمده است  سينه،ام از بس كه آب كشيده
 و اكنون خداوند خادماني در اختيار شما تام، دستانم تاول شده اس گندم آسياب كرده

  .گذاشته است بنابراين، يكي از آنها را در اختيار ما قرار ده
 اهل چنين نخواهم كرد كه به شما بدهم و! خدا سوگنده ب: مود فر� خدا رسول

 آنها را .را رها كنم كه گرسنه باشند و چيزي براي مخارجشان نداشته باشند» صفه«
علي و فاطمه با شنيدن . فروشم و پولشان را براي مخارج اهل صفه هزينه خواهم كرد مي

حضرت به خانه آنها آمد و  سپس آن؛  به خانه خود برگشتند� خدا اين سخن رسول
پوشيدند، پاهايشان ظاهر  خود را مي آن دو زير چادري دراز كشيده بودند كه اگر سر

 با ديدن رسول وپوشيدند سرشان ظاهر مي گرديد  گرديد و اگر پاهايشان را مي مي
  ! از جا پريدند�خدا

ز آنچه سئوال آيا از چيزي بهتر ا. آرام باشيد: رمودخطاب به آنها ف � اكرمپيامبر 
  .بلي:  به شما خبر ندهم؟ آنها گفتند،نموديد

اند از  جبرئيل كلماتي به من آموزش داده است و آنها عبارت:  فرمود� خدا رسول
و  يدياينكه بعد از هر نماز ده بار سبحان اهللا و ده بار الحمداهللا و ده بار اهللا اكبر بگو

 سبحان اهللا، سي و سه بار الحمداهللا و  سي و سه بار،رختخوابتان رفتيدبه هنگامي كه 
  1.يديسي و چهار بار اهللا اكبر بگو

                                                 

  .90، شماره 260، ص 17، ج الفتح الرباني -1
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  و بدين اين گونه بود در مورد بستگان و اهل بيتش� خدا شيوة تربيتي رسول
 ؛نتيجه ماند حضرت، بي جهت گرفتن خادم از آن صورت تمام تالشهاي علي و فاطمه

 ،هت تأمين مخارج اصحاب صفه ج،خدا خادمان مورد نظر را براي فروش زيرا رسول
   1.در نظر گرفته بود و آنها را نيز مانند علي و فاطمه دوست داشت

در روز جوان بود، اثر بسزائي گذاشت و  اين روش تربيتي در وجود علي كه در آن
اختيار داشت، از دنيا و   زمين را دريها و دارائيها  در حالي كه گنجينهدوران خالفتش،

  . قلب و تمام وجودش را ذكر الهي پرگردانيده بود ورغبت بود زرق و برق آن بي
 كه ضرار به درجه و مقامي رسيد شخصيتي از نظرر اثر اين تربيت حكيمانه ب �علي

  :اويه او را چنين توصيف نموده استه در مجلس معحمزبن 
به خدا . يهاي آن وحشت داشت، شب و تاريكي برايش مأنوس بودياز دنيا و زيبا«

ماليد و نفس خود را  دستانش را به هم مي. اشك فراوان و تفكر طوالني داشت! دسوگن
  2».داد قرار ميخطاب مورد 

                                                 

  .159، ص 8، ج الصابة في تمييز الصحابه -1

 .84، ص 1 جوزي، ج ، ابنصفة الصفوه -2
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  فصل اول

  

  ويدادهاي قبل از جنگر

  
  :عوامل جنگ

از جمله عوامل عوامل ديني، اجتماعي، اقتصادي و سياسي : عوامل متعددي از جمله
  .گرديد محسوب مي جنگ احد عمهم در شرو

  : عامل ديني–الف 
ن اموال خود را در جهت بازداشتن از راه خدا، ايجاد امشرك: فرمايد خداوند متعال مي

مانع در برابر دعوت اسالمي، بازداشتن مردم از گرويدن به اسالم، تالش براي از 
  .كنند  اسالمي، خرج مي نوپاين و دولتابردن اسالم و مسلم بين
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 اموالشان ن،آنا. كنند اه خدا خرج مي اموالشان را در جهت بازداشتن از ر،كافران«

شوند و  سپس مغلوب مي. كنند و به زودي حسرت خواهند خورد را صرف مي
  ».شوند به سوي دوزخ حشر مي
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  1.كنند  اسالم خرج ميپذيرشاموالشان را جهت بازداشتن مردم از : گويد طبري مي
 راه حق به وسيلة هدف كفار در انفاق دارائيهايشان، بازداشتن از: يدگو شوكاني مي

  2.جنگ با پيامبر و فراهم نمودن سپاهيان است
خداوند متعال خبر داده است كه كفار به خاطر بازداشتن از پيروي : گويد ابن كثير مي

  3.كنند اموالشان را خرج مي حق، 
ترين عامل در بروز جنگ   كه مهمگردد براساس ديدگاههاي فوق چنين استنباط مي

 با هر وسيله ممكن مانع از حق گرفتند تصميم نايني است كه قريشاحد، همان عامل دي
  4. به اسالم شوند مردمو گرويدن

  :عامل اجتماعي - ب
ن در بدر و به هالكت رسيدن بزرگان و سرداران قريش، اثر عميقي از اشكست مشرك

 به جاي گذاشت و همواره احساس ذلت و شكست  در وجود قريشياني و ننگيرسوا
ي به ي اين ذلت و رسوارهايي ازبه همين جهت تمام تالشهاي خود را براي . نمودند مي

 ي با رسولي بدر به جمع آوري اموال جهت رويارو بازگشت از ازبعدكار گرفتند و 
  . پرداختند�خدا

و بقيه  اي از سرداران قريش در بدر كشته شدند كه عده وقتي: گويد ق مياابن اسح
و همه . متوقف گردانيد) دارالندوه(كاروان تجاري را در با شكست برگشتند، ابوسفيان 

خدا تشكيل   سپاه بزرگي جهت مبارزه با رسول، تا با اين اموال اين امر تصميم گرفتندبر
  .دهند

                                                 

  .71، محمد با مرجح، ص غزوة احد دراسة دعوية -1

 .309، ص فتح القدير -2

 .341، ص 2، ج تفسير ابن كثير -3

 .710، ص غزوه احد دراسه دعويه -4
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زي و ععبداهللا بن ربيعه، عكرمه بن ابي جهل، حارث بن هشام، حويطب بن عبدال
 فرزندان و برادرانشان را در بدر از كه پدران، صفوان بن اميه با تعدادي ديگر از كساني
: كاروان سهم داشتند رفتند و گفتندكه در اين  دست داده بودند، نزد ابوسفيان و كساني

 ،ين كارواندر ا  خود با اموال،بنابراين . بهترين افراد ما را كشت. ما را نابود كرد،محمد
هاي خود را از وي  ه شايد بتوانيم انتقام كشت؛يدي كمك نماعليه ويجنگ در  ما را

  .بگيريم
  1.من پيشاپيش همه خواهم بود: ابوسفيان گفت

 داشت كه در تيراندازي مهارتي جبير بن مطعم غالمي حبشي به نام وحشي
 را در ، حمزه،در جنگ شركت كن، اگر عموي محمد:  گفتالعاده داشت و به او فوق

  2.ودتو را آزاد خواهم نم كشتي، ،طعيمه بن عدي، برابر عمويم
   :اقتصاديعامل  - ج

تحرك دسته هاي نظامي دولت اسالمي در منطقه، براقتصاد قريش اثرگذاشت و آنها 
اساساً اقتصاد كلي براساس دو سفر زمستاني و تابستاني  .را در محاصرة اقتصادي قرارداد

  .شكل مي گرفت
 تابستان بردند و سفر هاي شام را به يمن مي  محصوالت و فرآورده،آنها در زمستان

مودند از آنجا كه ن ها و محصوالت يمن را به آنجا منتقل مي به سوي شام بود كه فرآورده
من وابسته به تجارت شام بود، تجارت شام وابسته به محصوالت يمن و تجارت ي

  3.گذاشت بنابراين، بستن يكي از اين راههاي تجاري، اثري بسيار زيانبار برجاي مي
  :يدفرما چنانكه خداوند مي
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  )قريش(  
كعبه  پس بايد بپرستند صاحب ؛زمستاني و تابستاني به خاطر انس قريش با سفر«

  ». ذاتي كه آنها را از گرسنگي نجات داد و آنها را از ترس ايمن ساخته است؛را
 ،محمد و يارانش«: كرد و گفتصفوان بن اميه نيز در سخنانش به همين نكته اشاره 

 ساحل را ن، آنا؟دانيم با آنها چه كنيم  نمياند، موجب زيان و ضرر ما در تجارت گرديده
 سرمايه  بهتنهااگر صبر كنيم و . اند ن نيز به وي پيوستهيمرزسمردم آن  كنند و رها نمي
 ما در اين ادامة حيات .اين سرزمين ادامه حيات بدهيم توانيم در  نميبسنده كنيم،خويش 

  1». تجارت شام در تابستان و تجارت حبشه در زمستان استوابسته بهسرزمين 
  :اسيعامل سي - د

ل به ي در بين قبان موقعيت آنايد وگرد قدرت قريش  موجب تضعيفجنگ بدر
 براي بازگشت اين موقعيت الزم بود به ،بنابراين. عنوان سردسته و فرمانده از بين رفت

 وجود چنين .دنهر تالشي هر چند مستلزم پرداخت بهاي سنگيني باشد روي آور
ينه ي نظامي عليه دولت اسالمي مدي كه قريش را به رويارو بودامليوترين ع مهمشرايطي 

  2.وادار نمود
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  ر شدن قريش از مكه به سوي مدينه رهسپا
 سه هزار نفر به ي مركب از سپاه، قريش،روز شنبه هفتم شوال سال سوم هجري

 كنانه و تهامه تعدادي از قبايلل عرب مجاور و به اتفاق يهمراه زنان، غالمان و قبا
  1.تشكيل داد

 نيز همراه ، هند،ش از جمله، همسرابوسفيان، فرمانده لشكر بود و تعدادي از زنان
  .بودند

بود كه  انجام گرفته  براي جنگ عليه مسلمانانقبل از تهاجم قريش، تبليغات وسيعي
بن العاص، هبيره مخزومي  بن عبداهللا جمحي، عمرو عمرو: مسئوليت آن را افرادي چون

نه نظامي هزي. 2موفقيت مهمي دربرداشت اين تبليغات وعهده داشتند رو ابن زبعري ب
  3.قريش در اين جنگ به پنجاه هزار دينار رسيد

  
  نيروي اطالعاتي مسلمانان

عباس بن ( دشمن توسط دستگاه اطالعاتي حكومت اسالمي  نظاميحركات
  .شد كنتزل و گزارش مي در مكه )عبدالمطلب

اي تمام جزئيات سپاه دشمن را  نامه  طي، پس از اطالع از حركت سپاه قريش،عباس
 مسافت پانصد كيلومتر را در سه ،پيك عباس، با شتاب. نزد رسول خدا فرستادنوشت و 

  4. كه در مسجد قباء تشريف داشت، سپرد �خدا روز پيمود و نامه را به رسول
فرستاد و  خدا مي  اخبار قريش را كتباً به رسول،عباس«: گويد ابن عبدالبر مي

دوست داشت به پيامبر ملحق شود وي . شدند مكه به وسيلة او تقويت مي مسلمانان در
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كنوني،  در شرايط: فرمودنپذيرفت و خدا  اي هم نوشت، اما رسول ه نام،اين مورد و در
  1».ماندن تو در مكه بهتر است

سپاهيان «:  بودشرح ذيله  فرستاد، ب�  اكرماش به پيامبر اطالعاتي كه عباس در نامه
 سه هزار نفر است و دويست ند آنا تعدا.اند سمت مدينه به حركت درآمده به ،قريش

كارگيري هر   بنابراين از بهپوش و سه هزار شتر در اختيار دارند اسب و هفتصد زره
  2».تدبيري استفاده بنما

  
  نامه عباس محتويات 

  .ن به سوي مدينهاموقع از حركت نيروهاي مشركه  اطالع دقيق و ب- 1
له در انتخاب شيوة دفاع ئ كه اين مسنيهاي رزمي آناي سپاه و تواناتعداد اطالع از - 2

  . برخوردار استمهمياز اهميت 
 بلكه درصدد آن بود تا با گذر زمان، ؛اين اطالعات اكتفا ننمود  برتنها � خدا رسول

  .كسب نمايداطالعات جديدي از دشمن 
 درسي است براي رهبران مسلمان در هر زمان كه پيگير �  عمل پيامبر اكرماين

ها و اتخاذ استراتژيهاي سودمند  له در طرح برنامهئ زيرا اين مس؛باشنداخبار دشمنان 
به همين جهت، حباب بن منذر .  استالعاده برخوردار از اهميتي فوق دارد و مهم يتأثير

 سپاه مكه خود را بهاو . بن جموح، را به سوي قريش فرستاد تا اخبار آنها را جويا شود
 �خدا و نزد رسول ي آنها را دقيقاً برآورد نمود و تعداد نفرات و توانائيهارساند

: گفتحباب . تعداد سپاهيان و ابزار جنگي را جويا شدحضرت از او  آن. بازگشت
آيا : رسيدپحضرت  آن. تعدادشان حدود سه هزار است و دويست اسب دراختيار داشتند

  زنان خود را با خود آورده بودند؟
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  .اه بودندزنانشان با دف و آواز همر. بلي: گفت
. اند زنان جهت تشويق جنگجويان و يادآوري روز بدر آمده:  فرمود� خدا رسول

 پس اين سخن را با كسي در. خبري كه به من رسيده است نيز مؤيد همين مطلب است

   1.بك اصول اللهم بك اجول و. حسبنا اهللا و نعم الوكيل: ميان مگذار و فرمود

 را نيز جهت خبرگيري از )فرزندان فضاله(، انس و مونس،  �خدا همچنين رسول
 آنها سپاه قريش را در نزديكي مدينه يافتند كه حيواناتشان در. لشكر قريش فرستاد

ماجرا را به پيامبر  آن دو برگشتند و. زمينهاي كشاورزي يثرب براي چرا رها شده بود
  2.اطالع دادند

 تصميم ، مطمئن گرديد بعد از اينكه نسبت به اطالعات به دست آمده� خدا رسول
 ، اين اخباردر بين مسلمانان رواج پيدا ننمايد؛ چراكه ممكن بود اطالعات  اينگرفت تا

نامه » ابي بن كعب«كه  به همين جهت وقتي. وحيه مسلمانان تأثير منفي بگذاردربر 
حضرت به وي دستور داد تا موضوع را پنهان نمايد و خود به مدينه  عباس را خواند، آن

 موضعگيري الزم، و اتخاذن و انصار اگشت و باشتاب به تبادل نظر با رهبران مهاجرباز
نامه عباس گذاشت و   را در جريان مضمون،بيعر سعدبن ،چنانكه سردار انصار؛ پرداخت

  .له را با كسي در ميان نگذاردئ اين مس؛به وي فرمود
 چه � پيامبر: گفتا بيرون رفت، همسر سعد به وي خدا از آنج اينكه رسول بعد از

من : گفتهمسرش له به تو چه ربطي دارد؟ ئاين مس! واي بر تو: فرمود؟ سعد گفت
 وخود را به پيامبر انا هللا و انا اليه راجعون: سعد گفت . را شنيدم� سخنان رسول خدا

 در بين مردم شايع  اين خبراز اين امر در هراسم كه! خدا اي رسول: رسانيد و گفت
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مشكلي : پيامبر فرمود . شما از من خواستيد تا آن را پنهان نگه دارم كهگردد؛ در حالي
  1.نيست

 از مأموريتها و  نبايد است كه زنانشان حاوي اين نكته براي نظاميان،اين ماجرا
 زيرا تاريخ امتها و ملتها در گذشته و؛  اطالع حاصل ننمايند آنانهاي سري نظامي برنامه

ي از شكستها نتيجه رسيدن اسرار نظامي به دشمنان از ست كه بسيار احال بيانگر آن
  2.نمودند بوده است كه به ظاهر ادعاي دوستي مي يطريق همسران خائن يا دشمنان

  
  :با يارانرسول خدا  و رايزني مشورت

ماندن در مدينه و يا  ، در مورد باقي پس از اطالع كافي از سپاه قريشحضرت آن
ت با اصحاب و يارانش  به مشور،ن با دشمن روياروشد چگونگيخروج از آن و

  .پرداخت
 باغستان مدينه را : بود كه در مدينه بمانند و فرمود بر اين� اعتقاد پيامبر اكرم

  3.احاطه نموده استتسخيرناپذيري 
البته تعدادي از مسلمانان كه در ؛ 4يز همين رأي را پسنديدن عبداهللا بن ابي بن سلول
 از مدينه بيرون � خدا اي رسول: مشتاق جهاد بودند گفتند جنگ بدر حضور نداشتند و

  .برو و ما را با دشمنان روبرو بگردان
ن از مدينه و روبرو شدن با دشمن را رفتاصحاب، بيرون اكثر «: گويد ابن كثير مي

پيشنهاد كردند و اين عده كساني بودند كه در بدر حضور نداشتند و به فضيلتي كه اهل 
  1».دند، آگاهي داشتندبدر نائل شده بو
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 ،ورزيدند  با دشمن اصرار مي مستقيمييرويارو مردم همچنان بر: گويد ق مياابن اسح
 بهقوم، در اين هنگام .  وارد منزل خود شد و لباس جنگي پوشيد �خدا اينكه رسول تا

 بر اين عقيده بود كه براي رويارويي �  اكرمپيامبر:  و گفتنديكديگر پرداختندسرزنش 
نزد :  و به حمزه گفتنددشمن در مدينه بمانيم، اما شما پيشنهاد ايشان را نپذيرفتيدبا 

 به � رسول خدا . عمل كن،داني هر طور كه خود صالح مي: و بگو برو � رسول خدا
را بيرون نخواهد آورد مگر اينكه   آن،هرگاه پيامبري لباس جنگي بپوشد«: حمزه گفت

  2».به جنگ بپردازد
  

  :ون رفتن از مدينه را ترجيح دادندي كه بيرداليل كسان
 در بيعت عقبة دوم انصار به پيامبر تعهد داده بودند كه از وي حمايت خواهند - 1
وفايي  نوعي شكستن عهد و پيمان و بي ماندن در مدينه براي آنان ،بنابراين. كرد

  .گرديد محسوب مي
 پيامبر و تهاجم قريش و ن معتقد بودند كه آنها در دفاع ازا مهاجراي از عده - 2

  .ديگران حق تقدم دارند اخراج آنان از زمينهاي كشاورزي انصار، بر
كه به داليلي نتوانسته بودند در جنگ بدر شركت نمايند، عالقه زيادي به   كساني- 3

  .جنگيدن در راه خدا و شهادت داشتند
ت براي  آنها محاصره مدينه توسط قريش را نوعي پيروزي براي دشمن و شكس- 4

   3.خود تلقي مي كردند
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  :دادند كساني كه ماندن در مدينه را ترجيح داليل
به دليل نبود اتحاد بين آنان به طول نخواهد  محاصره مدينه توسط سپاه دشمن - 1

  .انجاميد
از تجهيزات مساوي شهرهايي كه مصمم به دفاع از خود هستند كه   يورش بر- 2

  .نخواهد داشتاي در بر  برخوردار باشند، فايده
خاطر دفاع از فرزندان و زنان و ه هايشان باشند، ب  مدافعين اگر در جمع خانواده- 3

اي جز استقامت و تالش بيشتر جهت شكست دشمن نخواهند  دختران خود چاره
  .داشت
  .شود زنان در جنگ باعث ازدياد جنگجويان مي  شركت فرزندان و- 4
  1.تر خواهد بود مناسبز در شهر بهتر  استفاده از سالحهاي سنگين ني امكان- 5

 انتخاب رأي و آزادي انديشه است كه ين عامل عالوه بر موارد ذكر شده،تر مهم
 ه بود؛ چراكه در اين مورد آن تربيت كرداساسيارانش را براصحاب و  � رسول خدا

.  شرعي وجود نداشتي كه درباره آن نصگرفت اي صورت مي درباره مسئله تمشور
هيچ گونه محدوديتي نداشتند؛ زيرا اظهارنظر زماني  نظريات خود بيان در آنان، بنابراين

  .مفيد خواهد بود كه به طور آزادانه صورت گيرد
 نداشتن كسي را به خاطر اشتباه در اجتهاد و يا � گاه پيامبر خدا از طرفي هيچ

شورت با به م زيرا خداوند او را است؛كرده ننظر وي با نظر ايشان، سرزنش  توافق
  : چنانكه مي فرمايد است؛موظف ساختهاطرافيان 
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  )159آل عمران، (  
.  كن و چون عزم جزم نمودي، پس برخدا توكل كنتبا آنان در قضيه، مشور«

   ».همانا خدا، متوكلين را دوست مي دارد
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د و به زبپردا كردن در امور ت به مشور� خدا  رسولآن است كهاين دستور فة فلس
حق نمود؛ چراكه آنان كه شعور سياسي اصحاب رشد دليل چنين ديدگاهي بود 

 خويش را بر پيامبر داشتند، اما هيچ وقت در اين صدد برنيامدند كه ديدگاهاظهارنظر 
گيري  نمودند و تصميم ميود را ابراز  فقط نظريات خ اعمال نمايند؛ بلكه آنان�اكرم

  . نمودند  واگذار مي� نهايي را به پيامبر اكرم
 اصرار ورزيدند و پيامبر نيز به سبب اصرار آنها  از مدينهخروج اينكه بر ازآنان بعد 

 به �خدا  اما رسول،خواهي نمودند ارادة خروج نمود به سوي وي بازگشتند و معذرت
د ي تردموفق است و آن مديريت بحران وويژگي يك فرمانده آنها درس ديگري داد كه 

هاي  طي پايهيد در چنين شراي زيرا ترد؛باشد  ميييبعد از اراده نهابه خود راه ندادن 
  1.گردد مرج مي باعث ايجاد هرج وسازد و  مياعتماد را متزلزل 

را يت و وضع تا مدينه را ترك نمايند  تصميم گرفت�  پيامبر اكرمبر اين اساس،
و در آن شب . بسيج نمود عمومي همه را به جنگ فراخوانيد و در اضطراري اعالن نمو

  .سر بردنده همه با سالح و در وضعيت نظامي ب
 در آن شب پنجاه مرد قهرمان و جنگجو را به سركردگي محمد بن  �رسول خدا

به حراست  اصحاب و ياران مسلمه جهت نگهباني شهر مدينه انتخاب نمود و تعدادي از
  .حضرت پرداختند از آن
  
  سپار شدن سپاه اسالم به سوي احد ره

 يكي از عوامل مهمي كه پيامبر در رويارويي با دشمن در نظر گرفت، انتخاب - الف
 چنانكه بعد از گذشت نيمي از شب كه همه جا آرام ؛وقت حركت و مسير مناسب بود

تگي و مشقت سفر در خواب عميق به خس ر اثر معموالً در چنين وقتي دشمن نيز ببود و
  .برد، حركت نمود سر مي
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و  به استراحت پرداختنداول شب و سپاه اسالم   �رسول خدا: گويد واقدي مي
 حركت كردند و براي رسيدن به ميدان جنگ راهي را انتخاب ،تاريكي  در،سحرگاه

اهنمايي ر راهي بهچه كسي ما را «: ، مطلع نشود و فرمودآننمودند كه دشمن از 
   ».متوجه نگردد دشمن نمايد كه مي

 آن. به من واگذار كنرا اين كار :  آمادگي خود را اعالن نمود و گفت� ابوخيثمه
حارثه گذراند تا اينكه به زمينهاي ربعي يا مربع بن  گاه او لشكر را از ميان زمينهاي بني

 رسول خدا و مسلمانان زماني كه متوجه قدوم. منافق بود او فردي نابينا و. قيظي رسيد
 ؛اگر تو پيامبر هستي: ت و به سوي مسلمانان پاشيد و گفت مقداري خاك برداش،شد

  .پس نبايد وارد زمينهاي من بشوي
اگر :  او مقداري خاك دردست گرفت و گفتاند كه بعضي نيز بر اين عقيده

. پاشيدم  تو ميةهركند، حتماً آنها را به چ  مياصابتبه تو  تنها دانستم كه اين خاكها مي
رهايش : خدا فرمود ور شدند و خواستند او را بكشند، اما رسول هافرادي به وي حمل

 به ،قبل از ممانعت پيامبر بن زيد اما سعد،  كرده استكوركنيد، خدا چشم و دل او را 
  1.با كمانش سرش را شكست سوي وي شتافت و

 باغها بيانگر اهميت تدابير  از بين درختان و�  اكرمپيامبرانتخاب مسير حركت 
د تا دشمن از تعداد گردي  راههاي عمومي باعث مي مسير زيرا حركت در؛امنيتي است

بايست  مي ،در جنگهاو اين امري است كه ميزان توانائيهاي مسلمانان آگاه شود  نفرات و
از ديدگاه آن حضرت از ط زماني و مكاني يصورت در نظرگرفتن شرا  بدين، بماندسري

  . امت خود آموزش داده استآمد كه آن را به به شمار ميهاي مهم  رنامهب
 است كه هر گاه مصالح عمومي با گردد، اين كه استنباط مي ديگري نكتهاين ماجرا از 

ارجحيت پيدا خواهد  مصالح عمومي در برابر هم قرار گيرند، اجرايمصالح خصوصي 
ه يان زمينهاي كشاورزي برخي از افراد ب سپاه اسالم را از م� چنانكه رسول خدانمود؛ 
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 �ه باعث تخريب محصوالت آنها گرديد و استدالل پيامبر اكرمحد هدايت كرد كسوي اُ
 مقاصد شرع را براي تحقق منافع بندگانش ،خداوند حكيمدر اجراي اين امر اين بود كه 

 ،دگاه شرعاز دي و اهميتشان  دين پنجگانهمصالح با توجه بهمشروع گردانيده است و 
 هنگام ،بنابراين .دين، نفس، عقل، نسل و مال:  ترتيب ذيل خواهيم يافتبهآنها را 

ترين اصل را در نظر گرفت و به ترتيب هر يك از اين مصالح دين بر  مهمتعارض بايد 
  1.نظر دارند بر آن اتفاق اسالم ي علمااست كه ي اين ترتيب، امر.يابد ديگري برتري مي

  : از سپاه اسالم با يك سوم لشكر) منافق(» ابن سلول «گيري  كناره– ب
ن به دليل ا، ابن سلول منافق با سيصد تن از منافق»شوط«باغ  سپاه اسالم به با رسيدن

خروج سپاه از مدينه اعتراض داشت، از صف مسلمانان  دهد و بر اينكه جنگي رخ نمي
، پيروي نمود و از تجربه  بي از رأي و نظر جوانان و افرادي� پيامبر«: شد و گفتجدا 

  2».چرا خودمان را به كشتن دهيمپس  ؛من نافرماني كرد
اين  مرج و بلوا در سپاه اسالم بود، تا از هرج و از اين تمرد، ايجاداو هدف اصلي 

 اين عملكرد،  نتيجهيقيناً طريق روحيه مسلمانان تضعيف شده و دشمن تشويق گردد و
خداوند متعال نيز  وو مسلمانان بوده بت به اسالم خيانتي بزرگ و تنفري شديد نس

مخلص از  طينت و آن بود تا سپاه اسالم تصفيه گردد و انسانهاي پاك حكمتش بر
  . ي شونديمنافق شناسا النفس و انسانهاي خبيث

  :فرمايد چنانكه خداوند مي

� $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ tt ttββββ%%%% xx xx.... ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uu‘‘‘‘ xx xx‹‹‹‹ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm uu uu””””6666 ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ yy yy]]]]ŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ7777 ss ssƒƒƒƒ øø øø:::: $$ $$#### zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 
ÉÉ ÉÉ==== ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ ©© ©©ÜÜÜÜ9999 $$ $$#### 33 33 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt ttββββ%%%% xx xx.... ªª ªª!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 yy yyèèèè ÎÎ ÎÎ==== ôô ôôÜÜÜÜ ãã ããŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÉÉ ÉÉ==== øø øø‹‹‹‹ tt ttóóóó øø øø9999 $$   )179آل عمران، (  � ####$$
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اينكه  وضعيتي كه دارند رها نمايد تا  مؤمنين را بر،چنان نيست كه خداوند«
  ».خبيث را از طيب جدا نمايد و خداوند شما را برغيب مطلع نمي گرداند

منافقان از صف  چهره واقعي  به وسيله آننشيني دو صفتي بودند كه عقببزدلي و 
 به ذكر خصوصيات آنان بپردازد،  و قبل ازاينكه قرآنمؤمنان واقعي جدا گرديدند

   1.ويژگيهاي آنان مشخص گرديد
  :ن ابن حرام در برابر عمل منافق موضعگيري عبداهللا بن عمرو - ج

هت متقاعد ساختن منافقان براي بازگشت آنان ج ني تالش فراوا�عبداهللا بن حرام
ر دشمن تنها به خاطر خدا، قوم و پيامبر خود را در براب: خطاب به آنان گفت  ونموده

 شما را به دشمن ،دانستيم كه جنگي در خواهد گرفت اگر ما مي: آنها گفتند. نگذاريد
  .دانيم كه جنگي صورت نخواهد گرفت  اما مي،سپرديم نمي

 وقتي از تصميم آنان مبني بر بازگشت اطالع حاصل نمود، بن حرام ن عمروعبداهللا ب
به زودي خداوند . خداوند شما را هالك گرداند! اي دشمنان خدا: خطاب به آنها گفت 
  2.نياز خواهد كرد پيامبرش را از شما بي

  :را به اين دليل نازل نمود  آيات ذيل اشاره خداوند نيز

� !$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 tt tt7777≈≈≈≈ || ||¹¹¹¹ rr rr&&&& tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ‘‘‘‘ ss ss)))) tt ttGGGG øø øø9999 $$ $$#### ÈÈ ÈÈββββ$$$$ yy yyèèèè ôô ôôϑϑϑϑ pp ppgggg øø øø:::: $$ $$#### ÈÈ ÈÈββββ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ÎÎ ÎÎ6666 ss ssùùùù «« ««!!!! $$ $$#### zz zzΝΝΝΝ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∉∉∉∉∉∉∉∉∪∪∪∪ 

zz zzΝΝΝΝ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ àà àà)))) ss ssùùùù$$$$ tt ttΡΡΡΡ 44 44 ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ%%%% uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; (( ((#### öö ööθθθθ ss ss9999$$$$ yy yyèèèè ss ss???? (( ((####θθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ ss ss%%%% ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ «« ««!!!! $$ $$#### ÍÍ ÍÍρρρρ rr rr&&&& (( ((####θθθθ ãã ããèèèè ss ssùùùù ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ $$ $$#### (( (( 
(( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% öö ööθθθθ ss ss9999 ãã ããΝΝΝΝ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttΡΡΡΡ ZZ ZZωωωω$$$$ tt ttFFFF ÏÏ ÏÏ%%%% öö ööΝΝΝΝ ää ää3333≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt7777 ¨¨ ¨¨???? ^^ ^^ωωωω 33 33 öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ ÌÌ ÌÌ���� øø øø���� àà àà6666 ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ9999 >> >>‹‹‹‹ ÍÍ ÍÍ≥≥≥≥ tt ttΒΒΒΒ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ÜÜ ÜÜ>>>> tt tt���� øø øø%%%% rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

ÇÇ ÇÇ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑƒƒƒƒ MM MM∼∼∼∼ ÏÏ ÏÏ9999 44 44 šš ššχχχχθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ ΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øøùùùù rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ }} }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍ5555θθθθ èè èè==== èè èè%%%% 33 33 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ nn nn==== ÷÷ ÷÷ææææ rr rr&&&& $$$$ oo ooÿÿÿÿ ÏÏ ÏÏ3333 
tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ çç ççFFFF õõ õõ3333 tt ttƒƒƒƒ �  ) ،168 – 167آل عمران(  
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ن را از اتا خداوند مؤمن.  خدا بودة به اجاز،روز رويارويي به شما رسيد آنچه در«
ني كه به آنها گفته شد بيائيد در راه خدا بجنگيد و ا منافق.ن تفكيك نمايدامنافق

 از شما پيروي ،دهد دانستيم كه جنگي رخ مي اگر ما مي:  گفتند.دفاع نمائيد
گويند  تر بودند تا ايمان به زبان چيزي مي روز به كفر نزديك ها آن آن.كرديم مي

  ».كنند داند آنچه را آنها پنهان مي كه در دلشان نيست و خداوند مي

  :بنوسلمه و بنو حارثه - د
 با اطالع از بازگشت ابن سلول و يارانش تصميم به بازگشت بنوسلمه و بنوحارثه

 و قلب آنان را به اسالم متمايل گرداندخداوند متعال نيز خواستند برگردند، اما نمودند، 
  :اين مورد آية ذيل نازل گرديد در

� øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) MMMM ££ ££ϑϑϑϑ yy yyδδδδ ÈÈ ÈÈββββ$$$$ tt ttGGGG xx xx���� ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ©© ©©ÛÛÛÛ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ββββ rr rr&&&& ŸŸ ŸŸξξξξ tt tt±±±± øø øø���� ss ss???? ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ uu uuΚΚΚΚ åå ååκκκκ ‘‘ ‘‘#### ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ 33 33 ’’’’ nn nn???? tt ttãããã uu uuρρρρ «« ««!!!! $$ $$#### 

ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ©© ©©.... uu uuθθθθ tt ttGGGG uu uuŠŠŠŠ ùù ùù==== ss ssùùùù tt ttββββθθθθ ãã ããΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$   )122: آل عمران (  � ####$$
 و برگردند، خداوند ولي آنها گاه كه دو گروه از شما خواستند سست شوند آن«

  ».ن بايد برخدا توكل نمايندامؤمن است و
نازل گرديد و اي ) بنوسلمه و بنوحارثه(اين آيه در مورد ما : گويد جابربن عبداهللا مي

   .شد كاش نازل نمي
فه از مسلمانان نيز اثر گذاشت و يدل دو طا ن دراصورت موضعگيري منافق بدين

 ضعف غالب شدند و بعد از كمك الهي بر اين ، اما آنها برتصميم به بازگشت گرفتند
نفسهاي خود پيروز گرديدند و خداوند ترس و بزدلي آنها را برطرف كرد و همراه ديگر 

  .مسلمانان استقامت ورزيدند
منافقان گروهي معتقد بود كه بايد  : سلول متفاوت بود ديدگاه مسلمانان در مورد ابن

 مخالف با قتل  نيز دومهگرو اند و عث شكست مسلمانان شده بابه قتل برسند؛ چراكه
  :گردد  نيز اين موضوع را متذكر ميقرآن . ندآنها بود
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� $$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù öö öö//// ää ää3333 ss ss9999 ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû tt tt ÉÉ ÉÉ)))) ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ çç ççRRRR ùù ùùQQQQ $$ $$#### ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷ tt ttFFFF yy yy∞∞∞∞ ÏÏ ÏÏùùùù ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ΝΝΝΝ åå ååκκκκ || ||¦¦¦¦ xx xx.... öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// (( ((#### þþ þþθθθθ çç çç7777 || ||¡¡¡¡ xx xx.... 44 44 tt ttββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� èè èè???? rr rr&&&& ββββ rr rr&&&& 
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  )88 نساء (  
ايد، خداوند آنها را  ن دو گروه شدهاچه شده است شما را كه در مورد منافق«

يد كساني را كه خداوند آنها يخواهيد هدايت نما آيا مي  .واژگون گردانيده است
ه  كسي را كه خدا گمراه نموده است، براي او راهي ب؟را گمراه نموده است

  ».يت نخواهي يافتسوي هدا

  :كمك گرفتن از غير مسلمانان - س
سروصداي حركت به احد به موضعي به نام شيخين رسيد و در مسير  �اكرمپيامبر 

پيمانان   هم ازاينها يهودي و: اينها چه كساني هستند؟ گفتند: فرمود .جماعتي را شنيد
ن كمك امشركن عليه اما از مشرك«: رسول خدا فرمود . عبداهللا بن ابي هستند

گذاري شد كه نبايد براي شكست گروهي از  صورت اصلي پايه و بدين ».1گيريم نمي
  2.دشمنان اسالم از گروهي ديگر كه آنها نيز دشمنان اسالم هستند، كمك گرفت

  :رخي از اصحاب كم سن و سال از جنگ برگردانيدن ب- و
ور نوجواناني شد و  متوجه حض پرداخت، بازديد لشكر بعد از اينكه به�رسول خدا

: اند از اين افراد چهارده نفر بودند كه عبارت. آنها را از محلي به نام شيخين برگردانيد
عبداهللا بن عمر، زيد بن ثابت، اسامه بن زيد، زيد بن ارقم، براء بن عازب و ابوسعيد 

 خاطر مهارت وي در تيراندازيه  ب سن او وبا وجود كميرافع بن خديج اما به  ،خدري
من : كنان گفت  ، گريهاطالع يافت اين خبر وقتي سمره بن جندب  از.اجازه شركت داد
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 او اجازه شركت دارد و من نه است كهوگچ. زنم گرفتن رافع را به زمين مي در كشتي
  ندارم؟

سمره همانطور كه گفته بود ! با يكديگر كشتي بگيريد : به آنها فرمود� رسول خدا
   1.اجازه شركت در جنگ دادنيز امبر به وي رافع را به زمين زد و پي

 اجازه خاص، امتيازات نظامي دليل دارابودنسمره به   رافع و به� خدا رسول
صفوف   خلل درعوامل ايجادشركت در جنگ داد و ساير نوجوانان را برگردانيد تا مبادا 

  2.ن فراهم گرددمسلمانا
رغبتي  به حسب آخرت و بي افراد جامعة اسالمي را � تربيت صحيح پيامبر اكرم

حتي و  كوچك و بزرگ ؛ كه پيرو جواناي نسبت به دنيا وادار ساخته بود؛ به گونه
بدون اينكه اكراه و  ؛و شهادت هستند  جهاد شيفته ومشتاقسن و سال  نوجوانان كم

  .اجباري در اين باره صورت گيرد
  

   روياروئي با كفار مكه ايربنقشه پيامبر 
طراحي نمود؛ به اين اي اساسي   نقشه براي رويارويي با كفار �رسول خدا � الف

كه صالحيت جنگ   كساني؛ تنهاانتخاب نمودمبارزه جايگاه مناسبي را ترتيب كه 
مبارزه نداشتند، برگردانده كه صالحيت  و كساني براي مبارزه انتخاب گرديدند ،داشتند

اي ديگر  مسئول منطقهاضطراري پنجاه نفر از تيراندازان ماهر را براي موقعيت شدند؛ 
 و سپاه را به سه گردان تقسيم نمود و پرچم هر گروه را به دست يكي از افراد آن نمود

  : ها به شرح ذيل بودنداين گروه. گروه سپرد
  .ن كه پرچمدار آن مصعب بن عمير بودا گردان مهاجر- 1
  . گردان اوس انصار كه پرچمدار آن أسيد بن حضير بود- 2
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  1. خزرج انصار كه پرچمدار آن حباب بن منذر بود گردان- 3
دشمن   اين بود كه يارانش را در جنگ با�  اكرميكي از روشهاي پيامبر -  ب

كرد و به آنها   را به صبر و تحمل در ميادين جنگ تشويق ميننمود و آنا تحريك مي
پيامبر در ميان : گويد واقدي مي. اين شيوه را در روز احد نيز تكرار نمود .داد روحيه مي

نمايم به آنچه خدا مرا در  شما را توصيه مي: ن خود ايستاد و خطاب به آنان گفتيارا
شما امروز در منزلگاه . كتابش از عمل به اطاعت و بازآمدن از محارم توصيه نموده است

دستورات براي كسي آسان است كه وظيفه خويش اين اجراي البته  .و پاداش هستيد اجر
بي ترديد جهاد با دشمن سخت .  صبر و يقين و جديت و نشاط باشد و دارايرا بشناسد

قدم و استوار باشند كه خداوند به آنان عقلي  توانند ثابت  تنها كساني ميناپسند است و و
يقيناً خدا با كسي است كه از وي اطاعت نمايد و . سليم و جسمي استوار بخشيده است

پس اعمالتان را با صبر در جهاد آغاز . ا را بكندشيطان با كسي است كه نافرماني خد
و از دستورات من فراهم سازيد اي خدا را ه  و با اين كار زمينه تحقق وعدهنمائيد

عجز و ضعف موجب اختالف و . هستم موفقيت شما  خواستار چون من؛سرپيچي نكنيد
 در دستگيدو  اختالف وزماني كها ترا دوست ندارد و  و خدا آنگردند  دودستگي مي

  2».گرداند  حاكم باشد، خداوند نصرت و پيروزي خويش را مشمول شما نمي شمابين
  

  :اهداف خطبة فوق
  . تشويق به جديت و نشاط در ميدان جهاد- 1
   . تشويق به صبر هنگام مبارزه با دشمن- 2
  . بيان ميزان زشتي اختالف و درگيري- 3
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 در گرو لشكر ،زيت كه پيرو بيانگر اين موضوع اس� شيوه و روش پيامبر اكرم
 مردان بزرگي پستاورد زحمات بلكه پيروزي ؛ نظامي نيستةبزرگ و امكانات پيشرفت

و بايد اين وضعيت و اين حالت را براي دهند  بر زندگي ترجيح مياست كه مرگ را 
  .وجود آورده افراد با موعظه و غرس روحيه شهادت ب

 سپاه اسالم را به دامنه  وغنيمت شمرد موقعيت استراتژي كوه احد را � رسول خدا
 آن هدايت كرد تا پشت سپاه به سوي كوه باشد و پنجاه نفر از تيراندازان ماهر را بر

ه نمودن لشكر اسالم را  امكان محاصر،داد تا از دشمن كوهي در مقابل كوه احد قرار
به خوردن  پرندگان الشخور  كهحتي اگر ديديد«: تيراندازان فرمودو به سلب نمايد 

ايم، از  اند و يا اينكه دشمن را شكست داده و برآنها مسلط شده هاي ما پرداخته الشه
 و به آنها ».1سي را دنبال شما فرستاده باشمكمگر اينكه من . جاي خود تكان نخوريد

 سپاه دستور داد تا سواركاران دشمن را هدف تير قرار بدهند و نگذارند از پشت به
   .گيرم اينها گواه مي تو را بر! بارالها: و فرمود. اسالم حمله بكنند

و دشمن پشت . گذاشتندفتند و دره را براي سپاه مكه بازها تسلط يا تپه مسلمانان بر
  .گرفت به مدينه و رو به احد در مقابل مسلمانان قرار

  
  :برابر كردن صفوف نظم بخشيدن به سپاه و 

 آن. نند صفهاي نماز برابر كردن را ماا جلو آمد و صفوف مبارز� رسول خدا
به . كرد نمود و براي جنگ آماده مي زد و آنها را راست مي حضرت در بين صفها قدم مي

   .... تر برو و تو كمي عقب: گفت  به ديگري مي؛جلوتر بيا: گفت يكي مي
  . صفها راست گرديد و قهرمانان در صفوف اول قرار گرفتندبه اين ترتيب 

  :با دستور فرماندهآغاز جنگ فقط  - س
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: لشكرش به كوه احد بود، فرمود پشت  كه در حالي� رسول خدا: گويد طبري مي
  1».هيچ كس بدون اجازه من، جنگ را آغاز ننمايد«

  .باشد  وحدت فرماندهي و مسئوليت ميموضوع مهم و اساسياين امر بيانگر 
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  : دومفصل

  

  در قلب معركه

  
  وزي مسلمانان  آثار پيرآغاز جنگ و شدت آن و

 تا در صفوف به هم پيوسته مسلمانان شكاف در آغاز جنگ ابوسفيان سعي نمود
ما و «:  فردي را نزد انصار فرستاد و گفت چنانكه براي اين منظور؛ايجاد نمايد

با شما با شما كاري نداريم و ما نيازي به جنگ . پسرعمويمان را به حال خود بگذاريد
  1.ي غيرمنتظرانه به او دادند اما انصار پاسخ».نداريم

ابوعامر «بعد ازاينكه تالش نخست آنان مؤثر واقع نشد، از طريق فردي خائن به نام 
كرد، تالش ديگري آغاز كردند و وي كوشيد تا با  كه در مدينه زندگي مي» الراهب

 .من ابوعامر هستم! اي قبيله اوس: برخي از انصار را فريب دهد و گفتسخنان خود 
  .نامبارك باد چشمي كه تو را ببيند! اي فاسق: گفتندآنها 

قوم من دچار شري شده است و :  گفتاين پاسخ را از انصار شنيد،كه  ابوعامر وقتي
  2.انصار پرخاش نمود بر
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پرچمدار ( و طلحه بن عثمان � جنگ احد با مبارزة تن به تن علي بن ابي طالب
  .آغاز گرديد) نامشرك

ن بود، به ميدان اطلحه بن عثمان كه پرچمدار مشرك: گويد ي السيره الحلبيه ممؤلف
شما ! اي ياران محمد:  سپس گفت؛نرفت كسي جلو. طلبيدهماورد آمد و چندين مرتبه 

فرستد و شما را با  ميكنيد كه خداوند ما را با شمشيرهاي شما به جهنم  تصور مي
يرش به جهنم بفرستد و يا برد، آيا كسي نيست تا مرا با شمش شمشيرهاي ما به بهشت مي

:  به سراغش رفت و گفت� علي بن ابي طالب من او را با شمشيرم به بهشت بفرستم؟
رهايت نخواهم كرد تا خداوند تو را با شمشيرم به جهنم واصل نمايد يا ! به خدا سوگند

  .مرا با شمشيرت به بهشت برساند
 طوري ؛ را نقش زمين كردو او  علي با وارد كردن ضربه شديدي پايش را قطع نمود

صلة رحم سوگند  به به خدا وتو را ! اي پسرعمو: به علي گفت. كشف شدكه عورتش 
حضرت و مسلمانان تكبير  آن. حال خود گذاشت و برگشته علي او را ب .دهم مي

  1.گفتند
 تقويت به � خدا  رسول.گاه هر دو سپاه به هم ريختند و جنگ شدت يافت آن

چه : دست گرفت و فرموده  چنانكه شمشيري ب؛ خود پرداختهمت و روحية ياران
 كساني كه حضور داشتند، اعالم آمادگي همه. گيرد كسي اين را از من تحويل مي

  .نمودند
گيرد تا حق آن را ادا نمايد؟ آنها  را تحويل مي چه كسي آن:  فرمود �رسول خدا

:  آن چيست؟ فرمودحق! خدا اي رسول: شان را عقب كشيدند، ابودجانه گفتدستان
. گيرم پس من آن را تحويل مي: او گفت. كج شوددشمن بكوبي كه  سر چنان آن را بر

او مردي شجاع بود و هنگام مبارزه متكبرانه .  شمشير را به ابودجانه داد�  اكرمپيامبر
 ميان صفوف دشمن  به وي افتاد كه در �خدا كه چشم رسول وقتي. رفت راه مي
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 اين 1»بغضها اهللا إال في مثل هذا الموطني ةانها لمشي«: ود، فرمودر متكبرانه راه مي

  .ي، مگر در چنين جايپسندد طرز راه رفتن را خداوند نمي
  :گويد  ميرد عملكرد ابودجانه در روز احدزبير بن عوام در مو

 ، ناراحت شدم به ابودجانه داد آن را شمشير را به من نداد و�  اكرمكه پيامبر وقتي
را  قبل از ابودجانه بلند شدم و آن  و بودماش  پسرعمه با وجود اينكهمن: مو گفت

بنابراين، در اين صدد حضرت شمشير را به من نداد و به ابودجانه داد   آن،خواستم
 سرش  قطعه پارچه قرمز رنگي با او.برآمدم تا عملكرد او را ببينم و او را تعقيب نمودم

ه وي اين قطعه پارچه را به لباس مرگ پوشيد و هرگاابودجانه :  انصار گفتند.را بست
  :خواند گونه رجز مي  او به ميدان رفت و اين.گفتند بست به او چنين مي سر مي

  أنا الذي عاهدني خليلي
  

  ونحن بالسفح لدي النخيل  
  

  انا ال أقوم الدهر في الكيول
  

  2أضرب بسيف اهللا و الرسول  
  

عهد و دامنة كوه در بين نخلستان بوديم  كه در لي در حا)پيامبر خدا(م  دوستبان م«
؛ بلكه با شمشير خدا و رسول به مبارزه ايستم من هرگز در آخر صف نمي. ام پيمان بسته
  ».پردازم دشمنان مي

ن فردي بود ادر ميان مشرك. آورد د، او را از پا در ميگردي  روبرو مي كهكسي هر بااو 
ابودجانه . رساند او را به شهادت مي مگر اينكه كرد افراد زخمي رحم نمي كه حتي بر

آنها .  تا با يكديگر روبرو شونددوست داشتم: گويد زبير مي. شد كم به او نزديك مي كم
 اما ابودجانه آن را دفع ،اي به ابودجانه زد آن فرد مشرك، ضربه. در برابر هم قرار گرفتند

  .اي وي را به هالكت رساند  سپس با ضربه؛نمود
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 اما از كشتن ،عتبه گرفته است دختر اتي بعد ديدم كه شمشير را باالي سر هندلحظ
  1.داند هدفش را خدا بهتر مي!  با خود گفتم.وي منصرف شد

انساني را ديدم كه مردمان را به شدت تحريك : ابودجانه گفت: گويد ق مياابن اسح
او  متوجه شدم ا وقتي امشمشيرم را باالي سرش بردم، نمايد، در برابرش ايستادم و مي

  2. زني را به قتل برسانم�  شمشير رسول اهللامناسب شأن و كرامت ،زن استيك 
  

  ���� خدا مخالفت تيراندازان با دستور رسول
آنها در  .شجاعانه ايستادگي كردند» امت، امت«ن با شعار امسلمانان در برابر مشرك

انگيزي از شجاعت و  شگفتهاي  جنگي حماسي و قهرمانانه كه شيرمردان اسالم صحنه
  3.قهرماني به ثبت رسانيدند، از خودگذشتگي نشان دادند

 حمزه بن عبدالمطلب، مصعب بن عمير،  همچوننينا شگفتيهاي قهرما،تاريخ
 را ثبت نموده نتعداد زيادي امثال آنا وقاص و ابودجانه، ابوطلحه انصاري، سعدبن ابي

مويد اين چنانكه آيه ذيل ؛ 5رسيدندروزي  پي به مسلمانان،در مرحله اول جنگ. 4است
  : استموضوع 
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óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ±±±± ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ çç ççFFFF ôô ôôãããã tt tt““““≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ss ss???? uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÌÌ ÌÌ���� øø øøΒΒΒΒ FF FF{{{{ $$ $$#### ΜΜΜΜ çç ççGGGG øø øøŠŠŠŠ || ||ÁÁÁÁ tt ttãããã uu uuρρρρ .. .. ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ ΝΝΝΝ ää ää33331111 uu uu‘‘‘‘ rr rr&&&& $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ šš ššχχχχθθθθ ™™ ™™6666 ÅÅ ÅÅssss èè èè???? 44 44 
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ΝΝΝΝ àà àà6666ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ãã ããƒƒƒƒ $$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$#### ΝΝΝΝ àà àà6666ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ  ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ãã ããƒƒƒƒ nn nnοοοο tt tt���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### 44 44 §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ss ssùùùù tt tt���� || ||¹¹¹¹ 

öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 uu uuŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== tt ttFFFF öö öö;;;; uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 (( (( ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ $$$$ xx xx���� tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ àà àà6666ΨΨΨΨ tt ttãããã 33 33 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ρρρρ èè èèŒŒŒŒ @@ @@≅≅≅≅ ôô ôôÒÒÒÒ ss ssùùùù ’’’’ nn nn???? tt ttãããã tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### �  

  )152 ،آل عمران(  
اش را برشما  آوريد، خداوند وعده  خدا از پاي در ميةگاه كه آنان را به اجاز آن«

 بعد .نكه سست شديد و اختالف ورزيديد و نافرماني كرديدتحقق بخشيد تا اي
 برخي از شما ارادة دنيا داشت و ،ازاينكه به شما نشان داد آنچه را دوست داشتيد

 سپس خداوند شما را از آنان منصرف گردانيد تا شما را ؛برخي ارادة آخرت
  ».ن استامؤمن احسان بر بيازمايد و خداوند داراي فضل و

 كه در ميدان و مشاهده غنايمين و همراهانشان اشكست مشرك با مشاهده تيراندازان
 و تصور نمودند كه جنگ پايان آوري غنايم افتادند به فكر جمع جنگ رها شده بود،

منتظر چه هستيد، ياران پيروز «:  گفتند، عبداهللا بن جبير،رسيده است، بنابراين به اميرشان
  ».م نماييدآوري غنايم اقدا پس براي جمع ؛شدند

  مگر سخن رسول اهللا را فراموش كرديد؟: بير گفتعبداهللا بن ج
  1.برگيريم سهم خويش را از غنيمت بايدبه خدا سوگند : گفتند
  .م نمودند و به سخنان اميرشان توجه ننمودندي غناآوري صورت شروع به جمع بدين

  :دنماي گونه توصيف مي  وضعيت تيراندازان را اين� عبداهللا بن عباس
 با مشاهدة شكست مشركان و دستيابي مسلمانان به غنايم، صحنة نبرد را تيراندازان«

 .انبوه گرديدبه صحنه آمدند و صفوف ياران رسول خدا اي كه  ترك نمودند؛ به گونه
ن از آنجا بر ا سپاه مشرك،كه تيراندازان آن نكته حساس را خالي گذاشتند هنگامي

  2».را به شهادت رساندندزيادي از مسلمانان  م تعداد و سرانجاندمسلمانان يورش برد
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از فرصت استفاده نمود و توانست   ن بود،ابن وليد كه يكي از شهسواران مشرك خالد
 دوباره به ميدان ،ن با ديدن اين وضعيتامشرك. ندكمسلمانان را از دو جهت محاصره 

رنامه و با پراكندگي مسلمانان مواضع اولي خود را از دست دادند و بدون ب آمدند و
  واي كه تشخيص افراد سپاه اسالم، از سپاه كفر امري دشوار بود به گونه ؛جنگيدند مي
  .حذيفه را به اشتباه كشتند پدر

مسلمانان يكي بعد از ديگري در ميدان به شهادت رسيدند و ارتباطشان با پيامبر قطع 
  وبا هم مخلوط شد همه چيز .1حضرت كشته شده است شايع گرديد كه آنو شد 

كشتند  را مي  او،رسيدند ن به هر مسلماني كه ميامشرك. شدت جنگ به اوج خود رسيد
 پرتاب �  اكرمي كه توانستند خود را به پيامبر برسانند و سنگي به سوي پيامبريتا جا

اي  گونهه  بيني و دندان مباركش شكست و سرش را زخمي كردند ب بر اثر آننمودند كه
  2.زد  آن فوران ميكه خون از

. در روز احد يكي از دندانهاي پيامبر شكست و سرش زخمي گرديد: گويد انس مي
دندانش  خود را زخمي نمودند وپيامبر قومي كه : گفت خون از سرش جاري بود و مي
  شوند؟ را شكستند، چگونه رستگار مي

  : بيانگر اين موضوع است آيه  اينچنانكه

� }} }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 šš šš���� ss ss9999 zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÌÌ ÌÌ���� øø øøΒΒΒΒ FF FF{{{{ $$ $$#### íí íí óó óó xx xx«««« ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& zz zz>>>>θθθθ çç ççGGGG tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö#### nn nn==== tt ttææææ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ tt tt//// ÉÉ ÉÉ jj jj‹‹‹‹ yy yyèèèè ãã ããƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù 

šš ššχχχχθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ss ssßßßß �  )128 ،آل عمران(  

پذيرد يا آنها را  چيزي از كار در دست تو نيست، يا توبة آنها را خداوند مي«
  ». زيرا آنها ظالم هستند؛دهد شكنجه مي
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مله كرد و او را به همچنين فردي از آنها به نام ابن قمئه بر مصعب بن عمير ح
 شايع يادي به رسول خدا داشت، ابن قمئهشهادت رسانيد و از آنجا كه مصعب شباهت ز

  1. را كشته است� كرد كه محمد
موجب پراكندگي  چنانكه ؛روحيه مسلمانان گذاشت اين شايعه، تأثير نامطلوبي بر

 تغيير يافت و كلي وضعيته  بعضي به مدينه بازگشتند و بآنان را فراهم آورد و حتي
  2.نابسامان و دچار هرج و مرج گرديده بودندمسلمانان از شدت فاجعه 

، از جنگيدن بازايستادندتعدادي از مسلمانان از ميدان جنگ گريختند، برخي هم 
 يكي  كهبرخي بعد از اينكه تصور كردند پيامبر كشته شده است، شهادت را ترجيح دادند

 اينكه نتوانسته بود، در جنگ بدر حضور داشته باشد، او از.  بودضراز آنان انس بن ن
ركاب   خداوند مرا دراگر دوباره! خدا سوگنده ب: گفت خورد و همواره مي تأسف مي

  .كنم خواهد ديد كه چه مي رسول اهللا در جنگ توفيق دهد، 
 چنانكه روز احد برجمعي كه از شايعه مزبور ؛اش وفا نمود انس بن نضر بر وعده

پيامبر كشته : گفتندايد؟  دست از جنگ كشيدهچرا : اخته بودند گذشت و گفتخود را ب
پس . كشته نشده استكه  محمد ياگر محمد كشته شده است، خدا: گفت. شده است

  .خاطر آنچه او كشته شده است شما نيز كشته شويده بهتر است ب
خواهي   معذرت،ندگوي من در پيشگاه تو از آنچه اينها مي! بارالها«: گاه چنين گفت آن

با سعد بن  سپس ».نمايم ، اظهار برائت ميمشركان با آن اعتقاد دارندكنم و از آنچه  مي
. كنم من بوي بهشت را از جانب احد استشمام مي! اي سعد: معاذ برخورد كرد و گفت

  .گاه وارد ميدان معركه شد و جنگيد تا به شهادت رسيد آن
ه اندي ضربه شمشير و سرنيزه يافتند ب هشتاد ودر بدن وي اثر پس از اتمام معركه 

  1.فقط خواهرش او را از سر انگشتانش شناخت. شد اي كه شناخته نمي گونه
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  :ر و امثالش، اين آيه را نازل كردخداوند در شأن انس بن نض

� zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ×× ××ΑΑΑΑ%%%% yy yy`̀̀̀ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ (( ((####θθθθ èè èè%%%% yy yy‰‰‰‰ || ||¹¹¹¹ $$$$ tt ttΒΒΒΒ (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ yy yyγγγγ≈≈≈≈ tt ttãããã ©© ©©!!!! $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã (( (( ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ss ssùùùù  ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ 
44 44 || ||ÓÓÓÓ ss ss%%%% ………… çç ççµµµµ tt tt6666 øø øøtttt ww wwΥΥΥΥ ΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ  ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏàààà tt ttFFFF⊥⊥⊥⊥ tt ttƒƒƒƒ (( (( $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ää ää9999 ££ ££‰‰‰‰ tt tt//// WW WWξξξξƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö öö7777 ss ss???? �  ) ،23احزاب(  

ن صادقانه برعهدي كه با خدا بستند عمل نمودند، برخي به ااز مؤمنخي بر«
برخي منتظرند و عهد خويش را تبديل ) شهيد شدند(آرزويشان رسيدند و 

  ».ننمودند
رك نمودند و به نداي پيامبر گوش خداوند در مورد كساني كه صحنه جنگ را ت

  : دند، فرمودندا

� øŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) šš ššχχχχρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏèèèè óó óóÁÁÁÁ èè èè???? ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ šš ššχχχχ………… ââ ââθθθθ ùù ùù==== ss ss???? ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã 77 77‰‰‰‰ yy yymmmm rr rr&&&& ÛÛ ÛÛ^̂̂̂θθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ àà àà2222θθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 
öö ööΝΝΝΝ ää ää33331111 tt tt���� ÷÷ ÷÷zzzz éé éé&&&& öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 tt tt7777≈≈≈≈ rr rrOOOO rr rr'''' ss ssùùùù $$$$ CC CCϑϑϑϑ xx xxîîîî 55 55 dd ddΟΟΟΟ tt ttóóóó ÎÎ ÎÎ//// ŸŸ ŸŸξξξξ øø øøŠŠŠŠ xx xx6666 ÏÏ ÏÏ jj jj9999 (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ tt tt““““ óó óóssss ss ss???? 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã $$$$ tt ttΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ss ss????$$$$ ss ssùùùù ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ 

!! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 tt tt7777≈≈≈≈ || ||¹¹¹¹ rr rr&&&& 33 33 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ 77 77""""6666 ÎÎ ÎÎ6666 yy yyzzzz $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? �  )153، آل عمران(  

شما ، كرديد و پيغمبر از پشت سر گاه كه پراكنده شديد و بركسي توجه نمي آن«
خداوند به شما غم ) كه به پيامبر رسانديد(زد، سپس در برابر غم  را صدا مي

آنچه از دست داديد و نه هم  رساند، اين بدان جهت بود تا غمگين نشويد بر
  ».دهيد، باخبر است است و خداوند از آنچه انجام ميبرآنچه به شما رسيده 

همچنين قرآن وضعيت آن دسته از ياران را كه با شنيدن شايعه قتل پيامبر، از ميدان 
گفتني است اولين كسي كه از نجات پيامبر و اينكه وي زنده . گريختند، بيان نموده است

بلند نمود و پيامبر او را به خبر شد، كعب بن مالك بود كه صدايش را با بشارت  است با
  2.ن متوجه او نشونديسكوت واداشت تا مشرك
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؛ چنانكه  قرار داده استبخشش، جماعتي را كه فرار كردند، مورد عفو و ،خداوند
  : فرمايد مي

� ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### öö ööθθθθ ©© ©©9999 uu uuθθθθ ss ss???? öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ‘‘‘‘ ss ss)))) tt ttGGGG øø øø9999 $$ $$#### ÈÈ ÈÈββββ$$$$ yy yyèèèè ôô ôôϑϑϑϑ pp ppgggg øø øø:::: $$ $$#### $$$$ yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ©© ©©9999 uu uu”””” tt ttIIII óó óó™™™™ $$ $$#### ßß ßß≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### 

ÇÇ ÇÇÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt7777 ÎÎ ÎÎ//// $$$$ tt ttΒΒΒΒ (( ((####θθθθ çç çç7777 || ||¡¡¡¡ xx xx.... (( (( ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ $$$$ xx xx���� tt ttãããã ªª ªª!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] tt ttãããã 33 33 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### îî îî‘‘‘‘θθθθ àà àà���� xx xxîîîî ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== yy yymmmm �  

  )155آل عمران، (  
 به سبب برخي ؛آنانكه در روز جنگ فرار كردند، همانا شيطان آنها را لغزاند«

گمان خداوند از آنها گذشت نمود و خداوند  بي. اعمالي كه انجام دادند
  ».بخشاينده و شكيباست

  
  دن پراكندگي سپاه به وضعيت نخستنقشه پيامبر در برگردان

بود، اما  � هدف اصلي مشركان از تهاجم عليه مشركان، به قتل رساندن پيامبر اكرم
جان  از جايش تكان نخورد و ياران يكي بعد از ديگري در دفاع از ايشان، � خدا رسول

هفت الي نه جز ه ب بود و شركان م در محاصره�  اكرم پيامبر.دادند خود را از دست مي
خدا، شكستن محاصره كفار و   هدف پيامبر.نبوددر كنارش نفر از انصار كسي ديگر 

انصار در دفاع از پيامبر شديداً فداكاري . شدن به يارانش بود رسيدن به كوه و ملحق
   1.كردند و يكي بعد از ديگري به شهادت رسيدند

قدر مورد تهاجم تيرهاي دشمن  پيامبر برخاست و آن به دفاع از  نيزطلحه بن عبيداهللا
  2.قرارگرفت كه دستش فلج گرديد
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 طلحه به زمين نشست و پيامبر . اما نتوانست،اي باال رود پيامبر خواست روي صخره
از : گويد زبير مي. دوش او، توانست روي صخره قرارگيرد با گذاشتن پاي مبارك بر

  1».بهشت را براي خود واجب نمود) با اين كار(طلحه :  شنيدم كه فرمود� رسول خدا
 تير به دستش �خدا  جنگيد و رسول در كنار پيامبر مينيز   �سعد بن ابي وقاص

 پدر و مادرم !شليك كن اي سعد« )م يا سعد فداك ابي و اميرا(: گفت داد و مي مي

  2».فدايت باد
جنگيد و پيامبر  يامبر مي پيابوطلحة انصاري كه از ماهرترين تيراندازان بود، در جلو

تر از نعره يك  در سپاه دشمن، سختي يبه تنهانعره ابوطلحه «:  گفتدر مورد او
  3».جماعت است

وقتي پيامبر به سوي دشمن . روز دو الي سه كمان در دستان ابوطلحه، شكست در آن
 پدرم فدايت باد، به سوي آنها نگاه! � اي رسول خدا: گفت  ابوطلحه مي،نگريست مي

 دختر هنسيبهمچنين .  شماستام سپر سينة سينه. كندكن، مبادا تيري به شما اصابت ن
حضرت دفاع نمود و  كعب، جلوي پيامبر ايستاد و با شمشير و پرتاب تير از آن

  .جراحات سختي را متحمل شد
 ابودجانه بود كه خود را سپر رسول خدا كرده بود ،يكي ديگر از فدائيان رسول خدا

  4.آمد دشمن بر پشتش فرود ميو تيرهاي 
. نمودند  حمايت مي� از پيامبر اكرمدر آن لحظات سخت، ابوبكر و ابوعبيده 

سپس . آورد بيرون ميخورده تيرها را از چهره پيامبر با دندانهاي خويش، ابوعبيده، 
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بود، اطراف پيامبر را گرفتند و از او  ن كه تعدادشان سي نفراجمعي از قهرمانان مسلم
  . نمودنددفاع

اي در مقابل خالد  اي ترتيب داد و با دسته اين فرصت عمر بن خطاب، ضد حمله در
نشيني نمود و بدين ترتيب مسلمانان به مواضع قبلي  قرار گرفت و او را وادار به عقب

از پايان دادن معركه  مشركان وقتي وضعيت را چنين مشاهده نمودند .خود مسلط شدند
  .ايستادگي مسلمانان به ستوه آمدند ااميد گشتند و از صبر وبا پيروزي قطعي خويش ن

هاي احد، پناه  كه به وي ملحق شده بودند به يكي از دره كساني  با� خدا رسول
وجود اينكه مانع موفقيت كامل مشركان گرديده بودند، اما نسبت به مسلمانان با  .ندبرد

گاه از  آن. ان و دردمند بودندناراحت و پريشآنچه به رسول خدا اصابت نموده بود، 
و به حالت عادي و اوليه خود نازل گرديد آنان  جانب خداوند، خواب و آرامشي بر

  :فرمايد  چنانكه خداوند مي؛بازگشتند
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شما نازل نمود، خوابي كه برخي از  امنيت برو اندوه، سپس خداوند بعد از غم «
برخي ديگر به فكر خويش بودند و در مورد خداوند و پوشاند  شما را مي

 ؟شود ي نصيب ما ميز، آيا چيزي از پيرو)گفتند و مي (پندارهاي جاهلي داشتند
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كنند كه براي تو  دل چيزي را پنهان مي در  همه كارها در دست خداست،: بگو
بود ما اينجا كشته  دست ما ميه  اگر كار ب:گويند مي. نمايند آن را ظاهر نمي

در بوديد آنانكه كشته شدن  هايتان مي اگر شما در خانه:  بگو.شديم نمي
تا اينكه خداوند آنچه را در سينه . آمدند سرنوشتشان بود، خود به قتلگاه مي

مايد و آنچه را در دلها داريد خالص گرداند و خداوند به آنچه در  بياز،داريد
  ». آگاه است،دلهاست

اند كه كساني كه داراي چنين خصوصياتي بودند، از منافقان  مفسران بر اين عقيده
  1.بودند

قريش نيز وقتي متوجه استواري و پايداري مسلمانان گرديدند و آنان را در اطراف 
ند نيز آرامش و اطمينان را بر آنان نازل نمود، از ادامه مبارزه و و خداو. پيامبر ديدند

  2.رسيدن به پيروزي نهايي صرفنظر نمودند
  

  شهداي احد 
   � مزه بن عبدالمطلب ح،سردار شهيدان - الف

ن را كه از ا از پرچمداران مشركبسياري.  شجاعانه و با شدت جنگيد، حمزه،شيرخدا
او در حالي كه در قلب سپاه دشمن مشغول كارزار . ساند، به قتل رعبدالدار بودند بني
  .به شهادت رسيد توسط پرتاب سرنيزه فردي به نام وحشي، ،بود

 ،مواليم .حمزه در جنگ بدر، طعيمه بن عدي بن خيار را كشته بود: گويد وحشي مي
.  آزاد هستيبه قتل برساني،اگر حمزه را در انتقام عمويم :  به من گفت،جبير بن مطعم
در . كه مردم براي جنگ از مكه خارج شدند، من هم با آنها حركت كردم بنابراين زماني

. ن به ميدان آمد و مبارز طلبيدا از سپاه مشرك،سباع.  در برابر يكديگر قرار گرفتسپاه
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! اي سباع: ف مسلمانان بيرون آمد و چنين گفتحمزه بن عبدالمطلب در مقابلش از ص
 سرجنگ ، آيا با خدا و رسول اوكردن زنان بوده است  شغلش ختنهار، كهاي فرزند ام انم

ي سباع در ميدان ياو حمله كرد و او را چنان از پاي درآورد كه گو گاه بر آن داري؟
كه به من  وقتي. من پشت تخته سنگي براي حمزه كمين نمودم. وجود نداشته است

  .به شهادت رسيدفرو رفت و ام را به طرف او پرتاب كردم به گردنش  نزديك شد، نيزه
از  . تا اينكه اسالم در مكه انتشار يافت،بعد از جنگ به اتفاق مردم به مكه برگشتم

 ؛ به سوي مدينه حركت كردممردم طائفبا تعدادي از سپس  ؛ گريختمآنجا به طائف
بعد  .كند با فرستادگان قومي به خشونت رفتار نميحضرت  البته به من گفته بودند كه آن

 تو وحشي هستي؟:  گفت روبرو گرديدم، � اكرم پيامبربا به مدينه رسيدم و ز اينكها
  .آري: گفتم

   .بلي:  گفتم»حمزه را تو كشتي؟«: فرمود
  ».ات را از من پنهان كني تواني چهره آيا مي«:  فرمود� رسول خدا
 وفات  مرا نبيند، از آنجا رفتم و بعد از� خاطر اينكه رسول خداه ب: گويد وحشي مي

 پيامبري كرده بود، تصميم گرفتم كه در يسيلمه كذاب، ادعامحضرت، هنگامي كه  آن
  .سيلمه شركت كنم، شايد بتوانم قتل حمزه را جبران بكنممجنگ با 

مردي را ديدم مانند شتري . ر مجاهدين در اين جنگ شركت كردميمن در ركاب سا
اش  ام چنان به سينه ده بود، با سرنيزهريخته كنار ديواري ايستا خاكستري با موهاي به هم

  .سپس مردي از انصار پريد و با شمشير برسرش كوبيد. هايش درآمد ميان شانه زدم كه از
چنين روايت  � سليمان بن يسار از عبداهللا بن عمر: گويد عبداهللا بن فضل مي

 توسط ،لمهسيم، اميرالمؤمنين: اي فرياد كشيد روي بام خانه آن روز كنيزكي بر: كند مي
  1.غالمي سياه رنگ كشته شد
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  ����  از قتلگاه حمزه���� خدا  جستجوي رسول-1
زه را چه قتلگاه حم:  از يارانش سئوال نمود� خدا بعد از پايان جنگ احد، رسول

 به اتفاق آن مرد آمد و كنار �خدا  رسول .ام من ديده: كسي ديده است؟ مردي گفت
ي مشاهده نمود كه شكمش پاره و مثله گرديده حمزه را در حال. جنازه حمزه ايستادند

   1.بود
 گريه نمود و ،شهادت حمزه با اطالع از � پيامبر اكرم:  است ديگر آمدهدر روايتي

   2».فرياد كشيدرا مشاهده نمود، كه جسد وي  وقتي
من روز قيامت بر اينها «: ر جنازه شهدا ايستاده بود، فرمودكه در كنا پيامبر در حالي

آيد،  در راه خدا هيچ زخمي به وجود نمي. آنها را با خونهايشان كفن نمائيد. تمشاهد هس
 ولي بوي آن بوي ،رنگ خون است  گردد، رنگ مگر اينكه روز قيامت آن زخم تازه مي

  3».م نمائيددهر كدام بيشتر قرآن خوانده است آن را در لحد مقو افزود كه مشك است 
 قبل از خروج به � خدا ي كه رسولبران، خوابا شهادت حمزه و برخي ديگر از يا

  . تحقق يافت،ميدان احد ديده بود
 آن. وجود آمده استه  شكافي ب، ذوالفقار،خواب ديدم كه در شمشيرم: پيامبر فرمود

همچنين قوچي در خواب : همچنين فرمود. را به شكستي كه پيش آمد، تعبير نمودم
را به فرماندهي لشكر تعبير كردم و ديدم كه  آن. ديدم كه پشت سرم بر مركب، قرار دارد

لباس زرهي محكمي به تن دارم، آن را به مدينه تعبير نمودم و ديدم كه گاوي ذبح 
نتيجة جنگ و سرانجام . ذبح گاو خير است. خير است ذبح گاو! شود، به خدا سوگند يم

  4.ود، تحقق يافتخدا تعبير نموده ب  كه رسولهمان گونه
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  ����  حمزه،هادت برادرش عبدالمطلب برشتردخ صبر صفيه -2
  .آمد سوي اجساد شهدا ميبا سرعت به روز احد، زني : گويد  مي �زبير بن عوام

مواظب آن زن : چشم آن زن به اجساد بيفتد، فرمودخواست   كه نمي� خدا رسول
ه قبل از اينك .من او را شناختم كه صفيه است: گويد زبير مي .مواظب آن زن باشيد. باشيد

ام زد و  به سينه. او زني تندخو و قهرمان بود. به اجساد برسد، خودم را به وي رساندم
از اين كار  به من فرموده است تا تو را � خدا رسول: گفتم.  برو كنارراهم از سر: گفت

از شهادت : ادرش دو قطعه پارچه درآورد و گفتگاه ايستاد و از زير چ آن. بازدارم
  .ام تا او را در آن كفن نمائيد ام، اينها را آورده رشده با خب، حمزه،برادرم

 ديديم در كنارش يك شهيد انصاري ، اماگويد ما خواستيم حمزه را كفن كنيم زبير مي
 ما شرم كرديم .وجود دارد كه او نيز مانند حمزه به شهادت رسيده و مثله گرديده است

 باشد و از آنجا كه يكي از آن كفنبدون كه حمزه دو كفن داشته باشد و آن مرد انصاري 
تر بود به قيد قرعه يكي را كفن حمزه كرديم و  تر و يكي كوچك دو قطعه پارچه، بزرگ

  1.ديگري را كفن مرد انصاري
  
    اشعار صفيه در رثاي حمزه-3

  اسائلة اصحاب احد مخافة
  

  بنات ابي من اعجم و خبير  
  

  ثوي فقال الخبير ان حمزة قد
  

  وزير  خيروزير رسول اهللا  
  

   ذوالعرش دعوةدعاه اله الحق
  

  بها و سرور الي جنة يحيا  
  

  رتجيفذلك ما كنا فرجي و ن
  

  لحمزة يوم الحشر خير مصير  
  

  بافواهللا الانساك ما هبت الص
  

  نّاً محضري و مسيريبكاء و حز  
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  علي اسداهللا الذي كان مدرها
  

  يذود عن االسالم كل كفور  
  

  اك و اعظميليت شلوي عند ذ افي
  

  لدي اضبع تعتادني و نسور  
  

  اقول و قد اعلي النّعي عشيرتي
  

  جزي اهللا خيراً من اخ و نصير  
  

  ...آيا دختران پدرم از اهل بدرمي پرسند كه چه خبر است؟«
  ... رسيده استشهادت به ، حمزه،اد كه وزير و مشاور رسول خدادخبررسان به ما خبر 

رش به سوي بهشت فراخواند تا در آن زيسته و خوشحال او را معبود بر حق و صاحب ع
  ...شود

  ... در روز حشر به جايگاه خوبي نائل گردد، كه حمزه  استاينانتظار ما
خاطر غم از دست دادن تو ه ام ب تو را هرگز فراموش نخواهم كرد و تا زنده! خدا سوگنده ب

  ...خواهم گريست
  ...كرد م دفاع ميشيرخدا خواهم گريست كه همواره از اسال بر

  1».خدا به بهترين برادر و ياورم، بهترين پاداشها را بدهد
  
  تا برايش گريه كند حمزه كسي را ندارد -4

خاطر از ه صداي گريه زنان انصار كه بو شنيدن  از احد  در بازگشت� خدا رسول
  ».كند براي حمزه كسي گريه نمي«: كردند، فرمود  گريه مي دست دادن عزيزان خود،

 اي كه ، به گونهحال حمزه گريستنده  آنها باطالع يافتند،اين خبر زنان انصار وقتي از 
واي براينها، :  فرمود و با صداي گريه آنان بيدار شد،در خواب بودكه   �رسول خدا

خواني  ترتيب نوحه بدين. اي گريه نكنند از امروز به بعد براي مرده. كنند هنوز گريه مي
نمود خواني را به شدت تحريم  د و مدتي بعد، وحي نازل شد كه نوحهبرميت حرام گردي
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و آن را از گناهان كبيره شمرد و اين دستور در اعماق قلوب زنان و مردان مسلمان جاي 
  1.تعاليم اسالمي جايگزين آن گرديدو گرفت و آثار جاهليت محو گرديد 

  
  
  
  
  

ن في األنساب و النياحه الطع:  كفراثنتان في الناس همابهم«:  فرمودهمچنين
  2»علي الميت

 ديگريزدن در نسب و  يكي طعنه: شود دو خصلت در مردم باعث كفرشان مي«
  ».خواني نوحه
  
  تن نام حمزه بر نوزادي از انصار گذاش-5

چه نامي را : گفتند. متولد شدبراي مردي از انصار، فرزندي : گويد ن عبداهللا ميبجابر
  برايش انتخاب كنيم؟

ترين نامها نزد من   محبوب نام ازاو را حمزه بناميد كه اين:  فرمود� داخ رسول
  3.است

 �خدا  محبت حمزه در اعماق قلب رسول بيانگر آن است كه، �اين فرمودة پيامبر
 خداوند  كه مدتي از بعد، اماحضرت بود  و همواره در خاطر آن بوددوانيدهريشه 
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 اصحاب و يارانشحضرت خطاب به   آن،دبهترين نامها را براي پيامبرش معرفي نمو
  1».بهترين نامها نزد خدا، عبداهللا و عبدالرحمن هستند«: فرمود
  
  2:ات را نبينم هتواني كاري كن كه من چهر  اگر مي-6

 به مؤاخذه و سرزنش نسبت به اي  اشاره هيچ�  پيامبر اكرماين سفارش كريمانه در
 نمايد كه ديدنش سبب رنجش روحي آن  به وي خاطرنشان ميبلكه تنها ؛وحشي نيست

باري ديگر در را كردن وي   و مثله�  حمزه، خاطرة حادثه عمويشگردد و ميحضرت 
  .انگيزد  و احساسات دروني بشري را برمينمايد ذهنش مجسم مي

ات را از من پنهان كن تا اين خاطره  چهره: به همين جهت خطاب به وحشي گفت
 �خدا نزد رسول: حيحي است كه وحشي مي گويدت ص در رواي.3تلخ تكرار نشود

:  حمزه را تو به قتل رساندي؟ گفتم: گفت.آري:وحشي هستي؟ گفتم: آمدم، به من گفت
دست من گرامي داشت و مرا به دست او به ه گويم كه او را ب بلي و خدا را سپاس مي

  .كام مرگ ذلت بار نفرستاد
، در حالي كه قاتل حمزه ست داريآيا او را دو: گفتند مي � خدا  رسولبهقريش 

حضرت سه   آن.خدا، درخواست استغفار نمودم من از رسول: گويد ؟ وحشي مياست
اي وحشي، از اينجا برو «:  و فرمودام زد به سينهمرتبه آب دهانش را به زمين انداخت و 

  4».به جنگ يپردازاي، در راه خدا  و همانطور كه قبالً برضد دين خدا جنگيده
تواند   مي اين موضوع است كه خدمت به اسالم بيانگر� ملكرد پيامبر اكرم عاين

 ،براي اين منظوررا  بهترين عمل �  پس رسول خدا؛ را جبران نمايداوسوابق كفرآميز 
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ر اثر آن، وحشي به لشكر اسالم پيوست و راه ب چنانكه ؛معرفي كردند جهاد در راه خدا
 را به هالكت رسانيد و بعد از قتل او ، مسيلمه كفر،ةيمامه را در پيش گرفت و سركرد

 ، و بدترين انسان روي زمين، حمزه،من بهترين بنده خدا، سردار شهيدان: گفت مي
  1.ام  را كشته،مسيلمه كذاب

  �مصعب بن عمير - ب
 نيز ما را ازخدا .  به خاطر خدا هجرت كرديم� خدا با رسول: گويد  مي� خباب

 به  دنيا را ترك نمودند و برخي از ما در حالي.وردار نموداين هجرت برخاجر و پاداش 
چنانكه نعمتهاي دنيوي نصيب آنان نگرديده بود؛ مالقات خدا رفتند كه چيزي از 

 از مال دنيا  او. در جنگ احد به شهادت رسيدكهمصعب بن عمير از همين قبيل بود 
شد و اگر سرش  كار ميپوشانيديم، سرش آش  داشت كه اگر پاهايش را مياي پارچه تكه

سرش را با آن : گاه رسول خدا فرمود آن. گرديد پوشانيديم پاهايش برهنه مي را با آن مي
  2.بپوشانيد گياه اذخر  را بابپوشانيد و پاهايش

 .برايش غذا آوردند. در روايت عبدالرحمن بن عوف آمده است كه وي روزه داشت
 در حالي دنيا را ترك  اما من بهتر بود، مصعب بن عمير از با وجود اينكه منزلت:گفت

 .گرديد  پاهايش آشكار مي،شد  داشت كه اگر سرش پوشيده مياي پارچه تنها تكهكرد كه 
بيم .  سپس دنيا در اختيار ما قرار گرفت؛ از من بهتر بود و كشته شد نيزحمزهجايگاه 

 و  نمودكردن ه گريه سپس شروع بمنحصر گردد؛ دنيا فقط در ايندارم كه مبادا پاداش ما 
  3.نظر نمود از خوردن غذا صرف

جنازه و مشاهدة  در بازگشت از جنگ احد  �خدا رسول: گويد  مي� ابوهريره
  :ي او دعا كرد و اين آيه را خواند و برا، چند لحظه توقف نمودمصعب
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 مرداني هستند كه صادقانه برتعهد خويش با خداوند عمل ،نابرخي از مؤمن«
يچ وجه  هبرخي به آرزوي خويش رسيدند و برخي هم درانتظارند و به. نمودند

  ».عهد خويش را تبديل ننمودند
. دهم كه اينها روز قيامت نزد خدا شهيد هستند گواهي مي«: خدا فرمود س رسولسپ

 مگر اينكه كند اينها سالم نمي قيامت كسي برتا به زيارتشان بيائيد به خدا سوگند 
  1».جوابش را مي دهند

   �سعد بن ربيع � ت
 تا خبر حركت قريش را از وي خواست � خدا كه رسولبود كسي سعد بن ربيع 

 � و از آنجا كه رسول خداداشت حضرت او را خيلي دوست مي آن. ن نگه داردپنها
 پس از اتمام جنگ ، بنابراينمتوجه حمله شديد وسخت مشركان بر عليه او گرديده بود

  ، خبري بياورد؟  �بن ربيع  از سعدكهآيا كسي هست : فرمود
  .دهم ميمن اين مأموريت را انجام : ابي بن كعب گفت

را به او برسان و بگو در چه حالي ماگر وي را ديدي سالم : بي فرمودپيامبر به ا
ابي در ميدان معركه به جستجو پرداخت و سرانجام سعد را در حالي يافت كه  هستي؟

جوياي حال پيامبر مرا فرستاده است تا : خطاب به وي گفت) ابي (.رمقي بيش نداشت
  2.ام دوازده زخم برداشته: سعد گفت. تو گردم
الم مرا به رسول خدا برسان و  س:روايت صحيح ديگري آمده است كه فرموددر 

اگر دشمن به رسول خدا : رسد و به قومم انصار بگو بوي بهشت به مشامم مي: بگو
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اين را گفت و . داشت شما در روز قيامت هيچ عذري نخواهيد دسترسي پيدا نمايد
  .فاني فروبست چشم از دار

هاي سكرات موت در راستاي دفاع از خدا و رسول  هآخرين سفارشات سعد در لحظ
  .نمايد ت ميل بر قوت ايمان و پايبندي بر بيعت وي دالاو
   �حشجعبداهللا بن  - ث

آيا : ش در روز احد به من گفتجحعبداهللا بن : گويد سعد بن ابي وقاص مي
ن دعا  سعد چني.معركه رفتندقسمتي از ميدان گاه به  خواهي با هم دعا كنيم؟ آن نمي
وي بجنگم و او با  اي با من روبرو گردان تا با بارخدايا دشمن سرسخت و قوي: نمود

عبداهللا . ده او پيروز گردان و تجهيزاتش را در اختيار من قرار سپس مرا بر. من بجنگد
  .ش آمين گفت حبن ج

مردي سرسخت و قوي با من ! بارالها: گونه دعا نمود ش اينحسپس عبداهللا بن ج
 سپس او برمن غلبه كند و  حمله نمايم؛او من حمله نمايد و من بر گردان تا او برروبرو 

آيم و از من سئوال كني كه گوش  تا فردا كه به مالقات تو مي. گوش و بيني مرا قطع كند
 قطع شده است و تو نيز ودر راه تو و رسول ت: بيني تو چرا قطع شده است؟ بگويم و

  .تاييد نمايي
 عبداهللا بن يدعا! فرزندانم: گفت قاص خطاب به فرزندانش ميسعد ابن ابي و

 را در نخي آويزان ودر پايان روز ديدم كه گوش و بيني ا.  من بهتر بوديش از دعاحج
  1.كرده بودند

 و باشد ميز يگيريم كه درخواست شهادت در راه خدا جا از اين دعا نتيجه مي
  2.باشد ي نم،مشمول حديثي كه از طلب مرگ منع كرده است
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  � مر، غسيل المالئكهحنظله بن ابي عا - ج
اسب ابوسفيان بن حرب حمله   بر� كه مسلمانان پراكنده شدند، حنظله هنگامي

 را از قصد داشت تا سرشحنظله . ابوسفيان فرياد كشيد. نمود و او را به زمين انداخت
حنظله رساند و با به و خود را تنش جدا نمايد، ولي اسود بن شداد به او فرصت نداد 

من : فرموددربارة او  � رسول خدا.  حمله كرد و او را به شهادت رسانيداوسرنيزه به 
تگان خدا را ديدم كه در ميان زمين و آسمان، حنظله را با آب ابرها كه در ظروف شفر

  ».وضعيتش را از خانواده اش بپرسيد«: خدا فرمود رسول. دادند اي بود، غسل مي نقره
، براي  با شنيدن صداي منادي جهاد قبل از اينكه غسل نمايد� حنظله: زنش گفت

  1».، فرشتگان او را غسل مي دادندبه اين دليل«: خدا فرمود رسول. جهاد اقدام نمود
د ح اجنگحنظله بن ابي عامر در شبي كه فرداي آن، : در روايت واقدي آمده است

 �خدا حنظله از رسول. سلول ازدواج نمود با جميله بنت عبداهللا بن ابي بن ،اتفاق افتاد
حنظله بعد از اداي نماز صبح تصميم .  تا شب را نزد همسرش بگذراند اجازه گرفته بود

 اما همسرش او را نگذاشت و مدتي را با هم ،خدا برساند گرفت خود را به رسول
  .سپري كردند كه باعث جنابت حنظله گرديد
 خبر  رسد به چهار نفر از خويشاوندان خود،همسرش قبل از اينكه او به شهادت ب

چرا چنين كرده :  وقتي كه از او پرسيدند بعداً. تداده بود كه حنظله با او همبستر شده اس
سپس . من در آن شب خواب ديدم كه آسمان باز شد و حنظله وارد آن شد: است؟ گفت

 خواستم مردم ،اينبنابر. من خوابم را به شهادت همسرم تعبير نمودم. آسمان بسته شد
جميله بعد از شهادت حنظله با ثابت بن قيس . بدانند كه او با من همبستر شده است

   2.ازدواج كرد و از او صاحب فرزندي به نام محمد بن ثابت شد
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  درسها و فوايد اين ماجرا
 كه شوهرش ، آن را به اين تعبير كرد جميله ديده بود خوابي كهاينكهوجود  با - 1

در حالي كه زنان در چنين شرايطي . خواستار مقاربت با وي شداما شود،  شهيد مي
تا بتوانند بعد از مرگ شوهر مورد توجه . باقي بماندآنها  تبكاركه دهند  ترجيح مي

 اما اين زن بزرگوار آرزو دارد تا از چنين شوهر مجاهدي داراي ،خواستگاران قرار گيرند
چنانكه اين شيرزن، به ؛ د خود منسوب گرددفرزندي شود و آن فرزند به پدر شهي

 كه يكي از شدآرزوي خويش رسيد و از حنظله صاحب فرزندي به نام عبداهللا 
  .من فرزند غسيل المالئكه هستم: گفت افتخارات عبداهللا اين بود كه مي

 خود را ، در رويارويي با دشمنان خدا كه به سرعت �ناپذير حنظله  شوق وصف- 2
  . كه فرصت غسل كردن را هم نيافتبه ميدان رساند

 رساند تا او ، ابوسفيان، حنظله كه خود را به فرمانده سپاه دشمنر شجاعت بي نظي- 3
  .را به قتل برساند

اي جهت غسل  ه را با ظروف نقره گراميداشت حنظله توسط خداوند كه مالئك- 4
  .حنظله فرستاد

  1.ن بود معجزة نبوي كه شاهد غسل دادن حنظله توسط فرشتگا- 5
 بايد غسل داده باشند،، اگر جنب شدگان راه خدا اثبات اين موضوع كه كشته - 6

  2.دنشو
   ���� بن عمرو بن حرامعبداهللا - ح

وي خطاب به .  بود عالقمند شركت در غزوه احدبهعبداهللا بن عمرو بن حرام 
ست در مدينه، بر تو واجب ني سرنوشت مسلمانان براي اطالع از:  گفت، جابر،فرزندش

شدن دخترانم نگران سرپرست   بيازاگر ! خدا سوگنده  ب.كه در جنگ شركت نمايي
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گمان من بر اين است : و افزود شدي  كشته ميدر مقابل ديدگانمدوست داشتم نبودم، 
 معركه كشته مي شوند و من عزيزتر از يمن يكي از كساني خواهم بود كه در ابتداكه 
و تو پرداخت كن  را ميهاقرض. گذارم د به جاي نميرا بعد از خوكسي  ،خدا رسولو تو 

گاه عبداهللا بن  آن. يي به نيكي رفتار نمان با آنا كهكنم را نسبت به برادرانت سفارش مي
 �جابر. رسيد در ركاب مسلمانان به ميدان جنگ آمد و به شهادت  �بن حرام عمرو

نگريستم و  اش را مي  پدرم در جنگ احد، من چهرهبا شهادت: گويد اين مورد مي در
 چيزي � خدا  اما رسول،كردند ، مرا نهي مي� خدا ياران رسول. كردم گريه مي

چرا براي فردي :  خطاب به وي فرمود� خدا  رسول.كرد ام نيز گريه مي عمه. فرمود نمي
  1.ندا ، فرشتگان خدا او را زير سايه پرهاي خود قرار دادهكنيد كه گريه مي

اي : ؟ گفتهستي غمگين و اندوهناكچرا : جابر فرمود خطاب به � خدا رسول
. ه استي به جاي گذاشتي فرزندان و قرضهاواست ه خدا، پدرم به شهادت رسيد رسول
جابر  آيا تو را بشارت ندهم به آنچه پدرت آن را دريافت نمود؟: خدا فرمود رسول
  بلي : گفت

اي » . مگر از پشت پردهخداوند متعال با كسي سخن نگفته است، «: خدا فرمود رسول
پدرت . خواهي بخواه هر چه مي: درت را زنده گردانيد و به او گفت خداوند پ،جابر
سنت من اقتضا : خداوند فرمود. ر راه تو كشته شوممرا زنده گردان تا بار دوم د: گفت
ام  پس اين را به خانواده: ت گفتپدر. كند كه انسانها بعد از مردن به دنيا برگردند نمي

  2.خبر بده
   :گاه خداوند اين آيه را نازل نمود آن
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اند و نزد   زيرا آنها زنده؛شوند، مرده مپنداريد كساني را كه در راه خدا كشته مي«
   ».شوند روردگار خود روزي داده ميپ

خواب ديد كه  در عبداهللا بن عمروبن حرام قبل از جنگ احد، مبشر بن عبدالمنذر را
در : شما كجا هستيد؟ گفت: گفت.  ديگر تو به ما خواهي پيوستروز چند: او گفتبه 

 مگر: گفت. پردازيم سياحت مي و  آن بخواهيم به سيرجايي از در هر  وبهشت هستيم
عبداهللا اين خواب را براي .  اما دوباره زنده شدم،بلي:  گفت به شهادت نرسيدي؟بدر در

 شهادت  خواب تو دليلاين! اي ابا جابر: حضرت فرمود  آن. نمودتعريفخدا  رسول
  . و اين خبر به وقوع پيوست1است
  ����  خيثمه ابوسعد- خ

ادت رسيده بود  در بدر به شه� خدا ركاب رسول سعد كه فرزندش در پدر خيثمه
جنگ بدر عالقمند بودم، اما نتوانستم در آن  شركت در هرچند به! به خدا سوگند: گفت

  .شركت نمايم
نام او درآمد و در جنگ شركت كرد و به شهادت ه  قرعه ب وبا پسرم قرعه انداختم

 هاي بهشت  خواب ديدم كه بين باغها و ميوهوضعيت دربعداً پسرم را به زيباترين . رسيد
 آنچه را ؛ چراكه ما ملحق شو تا در بهشت با ما همراه باشيهب: گفت مي كرد و تفريح مي

تا با بسيار عالقمندم ! به خدا سوگند! اي رسول خدا. كه خدا به ما وعده داده بود يافتيم
با وجود اينكه سن من باال است و قدرت و توانايي . پسرم در بهشت همراه باشم

 دعا كن تا خدا به من شهادت ،اي پيامبر. قات خدا را دوست دارم مالچنداني ندارم، اما
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پيامبر نيز براي او دعا نمود و او در . در بهشت باشم) سعد(نصيب گرداند و با فرزندم 
  1.جنگ احد به شهادت رسيد

  ���� اش  و برادرزادهوهب المزني - د
 گوسفنداني ،وس حارث بن عقبه بن قاب،اش وهب بن قابوس مزني به اتفاق برادرزاده

مردم در ركاب : دينه متوجه اين موضوع گرديدند كهبا ورود به م. را از كوه مزينه آوردند
وهب و حارث . اند خارج گرديدهن ا و در دامنه احد براي جنگ با مشرك� رسول خدا

 مسلمانان آن دو با مشاهدة پيروزي.  در دامنه احد رساندند� خود را به پيامبردرنگ  بي
 كه ناگهان خالدبن وليد و ، پرداختندآوري غنايم به دست آمده از مشركان جمع نيز به

اي از سپاهيان مشرك از پشت سر به مسلمانان حمله نمودند  جهل با دسته عكرمه بن ابي
ن از اهنگام زد و خورد گروهي از مشرك  درگرديدند مسلمانان موجب متفرق گرداندنو 

ايستد؟ وهب  چه كسي در برابر آنها مي:  فرمود �خدا  رسول. فاصله گرفته بودند،سپاه
 او چنان در نمايم و در برابر آنان ايستادگي مي من  !اي رسول خدا: بن قابوس گفت

نشيني  آنان مجبور عقببرابر آن دسته ايستادگي نمود و به تيراندازي پرداخت كه 
  .گرديدند

چه كسي در برابر : ا فرمودخد  رسول. قصد حمله داشتندنيزن اگروهي ديگر از مشرك
 و چنان در نمايم در برابر آنان ايستادگي ميمن : گفت  وبلند شدايستد؟ مزني  اينها مي

 گروهي ديگر از بعد از چند لحظه.  مجبور به فرار شدند آنانمقابلشان شمشير كشيد كه
نگد؟ ج چه كسي با آنها مي: خدا فرمودند باز هم رسول.  قصد حمله نمودند نيزنامشرك

مزني با .  او را به بهشت مژده داد�  رسول خدا.اعالم آمادگي نموداين بار نيز مزني 
شوم و  خدا سوگند نه پشيمان ميه ب: گفت خوشحالي به سوي دشمن حركت نمود و مي

رفت كه  كنم و چنان شمشير زد و در عمق سپاه دشمن فرو ام را فسخ مي نه معامله
 آن. ز بدرقه راهش بودي ن �خدا  دعاي رسول.ز بين بردانسجام و نظم سپاه دشمن را ا
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زدن جمع دشمن بود و  هم اللهم ارحمه و او همچنان مشغول بر: فرمود حضرت مي
 بعد .وي كامالً احاطه نموده بود و سرانجام به شهادت رسيد زد و دشمن بر شمشير مي

مشير برداشته بود و  زخم نيزه و ش20زخمهاي او را برشمردند، حدود از اتمام جنگ كه 
 �عمر .اش نيز جنگيد تا به شهادت رسيد برادرزاده. همچنين او را مثله كرده بودند

   1. نزد من مرگي است كه مزني دچار آن گرديد،ترين مرگ محبوب: فرمود همواره مي
 .ركاب سعد بن ابي وقاص بوديم در جنگ قادسيه در: گويد بالل بن حارث مزني مي

وقتي .  جواني از آل قابوس از قبيله مزينه زخمي گرديد تقسيم غنايم،ي وبعد از پيروز
خوش : گفت. آري: گفتم. بالل هستي:  فرمود.، نزد وي رفتمكه سعد از خواب بيدار شد

 ،سعد. قابوس  از آلمنمردي است از قبيله : ت؟ گفتماس همراهت ، چه كسيآمدي
جنگ احد شهيد آن مزني كه در چه نسبتي با ! اي جوان: خطاب به جوان همراهم گفت

، تو را خداوند  .خوش آمدي: سعد گفت. اش هستم برادرزاده: شد، داري؟ جوان گفت
 به ياد دارم اي خاطره من از آن مرد ماية اطمينان خاطر و آرامش مؤمنان گرداند؛ چراكه

 �داخ  ما را محاصره نموده بودند و رسولوقتي مشركان. ام كه تا به حال از كسي نديده
چه : پيامبر به مسلمانان فرمود. نمود  دشمن از هر طرف حمله مي، ما بودنيز در ميان

 و در نمود اعالم آمادگي مي هر بار آن مزني برد؟ مقاومت اين گروه را از بين ميكسي 
 پيامبر به لحظات آخر را نيز. نمود نشيني مي ايستاد و آنها را وادار به عقب برابر آنها مي

  .دهم ميبه بهشت مژده تو را  برو و :وي فرمود
 راه افتادم و مانند او آرزوي شهادت  بهمن در آن روز به دنبال مزني: سعد گفت

من هم . دشمن او را به شهادت رسانيد.  چندين بار به سپاه دشمن حمله نموديم.داشتم
  . اما اجلم هنوز نرسيده بود،دوست داشتم مانند او به درجه شهادت برسم
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گران ترجيح داد يم به آن جوان مزني داد و او را بر ديد، سهم خود را از غناسپس سع
آن جوان برگشت و به . ات برگردي تو اختيار داري بماني يا اينكه نزد خانواده: و فرمود
  .اش پيوست خانواده

: ار جنازة آن مزني ايستاد و فرمود كن� خدا به خاطر دارم كه رسول: گويد سعد مي

 ». من از تو راضي هستم،خدا از تو راضي باد« ك فاني عنك راضيرضي اهللا عن

او روي پاهايش ايستاده است و اين در حالي بود  خدا را ديدم كه كنار قبر سپس رسول
 دار بر ايشان چادري خط. حضرت زخمي بود و ايستادن برايش دشوار بود كه پاهاي آن

 پاهايش را ا مقداري علفبد  دستور دا� رسول خدا.  چادر كوتاه بود؛او كشيدند
  .بپوشانيم

تغيير و تحول ايجاد  انسان در درون ، نسيم ايماناين گونه است كه با وزيدن
اش، گوسفندانشان را در مدينه رها نمودند و به   چنانكه وهب مزني و برادرزادهگردد؛ مي

 را به ز آنهاي خدا ن و آنها آرزوي شهادت داشتند؛صفوف جهاد با مسلمانان پيوستند
  .آرزويشان رساند

 ؛ همواره در ذهن اصحاب باقي بود،اي را كه مزني از خود به جاي گذاشت حماسه
 شنيدن نام مردي از قبيله مزينه با سعد بن ابي وقاص بعد از گذشت سيزده سال چنانكه
  .گرديد  تا مانند آن مزني به مالقات پروردگار، نائل مينمود و آرزو افتادآن خاطره  به ياد
  �  عمرو بن جموح–ذ 

 چهار فرزند به نامهاي معاذ، معوذ، .او. از ناحية پا دچار مشكل بودبن جموح  عمرو
هاي جنگ در ركاب   در صحنه با دالورمردي و شجاعتخالد و ابوايمن داشت كه

تو معذور : گفتندبه او  جنگ احد فرزندانش  قبل از شروع.جنگيدند  مي� خدا رسول
 و  رفت�  اكرم پيامبرنزدبن جموح  عمرو.  است در خانه بنشيني پس بهتر؛باشي مي

من ! خدا سوگنده  اما بگردند، جنگ از مانع شركت من قصد دارند تافرزندانم : گفت



  غزوة احد

 

135

تو را خداوند معذور قرار : پيامبر فرمود.  در بهشت قدم بزنمخواهم با اين پاي لنگم مي
  . برتو فرض نيستجهادداده است و 

 شايد ؛بگذاريد شركت كند:  خطاب به فرزندانش فرمود�  خداگاه رسول آن
از حركت بن جموح رهسپار ميدان نبرد شد و قبل  عمرو .خداوند او را شهيد بگرداند

سپس در جنگ شركت . ام برنگردان مرا نااميد به خانه! بارالها: رو به قبله ايستاد و گفت
 و به شهادت رسيدند نيز وده و غالم ااو، برادرزا روز عالوه بر در آن .كرد و شهيد شد

   1.هر سه در يك قبر، دفن گرديدند
  � ان و ثابت بن وقش ابوحذيفه بن يم–ز 

حذيفه و ثابت شركت نمايد، در جنگ احد  بعد از آنكه تصميم گرفت � پيامبر اكرم
و مسن   آنها پيردر مدينه گذاشت؛ چراكه زنان و كودكان براي حفاظتبن وقش را 

  .بودند
از آنجا كه : د گرديدند، آنان به يكديگر گفتندبعد از آنكه آنان رهسپار جنگ اح

 بهتر دهيم بنابراين، اواخر عمرمان فرا رسيده است و شهادت را بر بسترنمودن ترجيح مي
؛ چراكه اميدواريم  ملحق شويم�  شمشيرهاي خود را برداريم و به رسول اهللاست تا

  .خدا شهادت را نصيبمان گرداند
 كسي هم از آمدنشان  و و به ميدان معركه رفتندبرداشتندآن دو شمشيرهايشان را 

و پدر حذيفه هم از ناحيه به شهادت رسيد ن اثابت بن وقش توسط مشرك. نداشت خبر
. گرفت و به شهادت رسيد ن و هم توسط مسلمانان مورد ضربات شمشير قرارامشرك

به شهادت  ولي او قبالً ؛ست نگه داريد د با مشاهده پدرش فرياد برآورد كهحذيفه
خداوند : حذيفه گفت. ما او را نشناختيم! دبه خدا سوگن:  بود و مسلمانان گفتندرسيده

 خونبهاي او را پرداخت  نيز �خدا رسول .حمين استاالر  او ارحموشما را ببخشد 

                                                 

  .101، ص 3، ابن هشام، ج السيرة النبويه – 229، ص 5، ج المسند -1



 الگوي هدايت

 

136

 جايگاه او موجب تقويتميان مسلمانان صدقه كرد و اين عمل  نمود و حذيفه آن را در
  1.گرديدخدا  وي نزد مسلمانان و رسول

ايمان عميقي است كه در دل كساني جاي گرفته بود كه  بيانگر  از طرفياين روايت
 مشتاق شهادت و مالقات  شرايط، اما با اينند، از شركت در جهاد معذور بودحتي

  شايسته وي موضعگير ديگر بيانگراز طرفي.  رهسپار ميدان نبرد شدندند وپروردگار بود
كه خونبهاي پدرش را در ميان مسلمانان تقسيم نمود  است؛ چرامهم و شجاعانه حذيفه

 فوق، اين حكم شرعي استنباط ن همچنين از جريا؛ دعاي مغفرت كردآنانو براي 
فردي را به طور غيرعمد و به گمان اينكه كافر است، به قتل  ،شود كه اگر مسلمانان مي

  2.باشد المال مي اي او برعهده بيترساندند، پرداخت خونبه
   پذيرش اعمال منوط به اتمام آن است– س

نمايد و اكنون ما به دو رويداد   اين اصل مهم را تأييد مي،پيش آمدكه رويدادهايي 
  3:اشاره خواهيم كرد 

  ����  أصيرم– الف
از ايمان آوردن كردند،  وي عرضه مي  هرگاه اسالم را براهيرم فردي بود كه

 اهيرم در جهت اسالم  تالش قوم و قبيله: گويد  مي� ابوهريره. نمود ي ميخوددار
  .نتيجه ماند تا اينكه جنگ احد فرا رسيد آوردن وي بي

. دامنه احد مشغول نبرد است در: سعد بن معاذ كجاست؟ گفتند: أصيرم آمد و گفت
نگ احد شركت جآنها نيز در :  خويشاوندان خود پرسيد؟ گفتند ها همچنين از برادرزاده

  .اند نموده
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 وقتي با چنين رويدادي مواجه گرديد، تصميم گرفت تا ايمان بياورد بنابراين،اصيرم 
اسب شد و وارد  اش را برداشت و لباس جنگي پوشيد و سوار بر شمشير و سرنيزه

صحنة مبارزه را ترك كن، اما در جواب :  گفتندمسلمانان خطاب به او. معركه گرديد
  .ام لمان شدهمن مس: گفت

 مسلمانان با مشاهده او را شناختند. به شهادت رسيدر اثر ضربات دشمن، بسرانجام 
در جنگ شركت  قوم خود،  از دفاعرايآيا ب:  پرسيدند،ي بيش نداشتيو از او كه رمقها

به  و براي جهاد ام به خدا و پيامبرش ايمان آورده: ت دفاع از اسالم؟ گفاي يا براي نموده
  . است� ي من از آن محمدي و افزود كه داراام مدهاينجا آ

او اهل بهشت است «:  فرمودبعد از اينكه از ماجراي وي آگاهي يافت، � رسول خدا
به  او در حالي ».1و افزود كه عمل اندكي انجام داد و پاداش بزرگي دريافت نمود

مردي را : گفت يچنانكه ابوهريره م هم نماز نخوانده بود؛  كه حتي يك بارشهادت رسيد
اگر كسي . معرفي نمائيد كه هيچ نمازي نخوانده و به بهشت نائل گشته است

  2.اصيرم بن عبداألشهل است: گفت  مي،توانست جواب بدهد نمي
  )يهودي( مخيريق - 2

ن به ا جهت مبارزه با مشرك به سمت احد� خدا  رسولمخيرين با اطالع از حركت
.  محمد وظيفه شما استدانيد كه حمايت از  شما مي!به خدا سوگند: اطرافيان خود گفت

هيچ تفاوتي ميان ايام هفته نيست بنابراين، : مخيريق گفت. امروز شنبه است: آنها گفتند
 تمام دارائيم از آن ،اگر كشته شدم: جهيزات جنگي خود را برداشت و گفتشمشير و ت

مخيريق خير «:  فرمود� خدا رسول. سپس جنگيد تا اينكه كشته شد. محمد است
  ». بهترين فرد يهوديان است،مخيريق« 3»يهود
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 و ابن تجريدذهبي در .  مخيريق نظريات مختلفي وجود دارداسالم آوردندر مورد 
  1.اند كه مخيريق مسلمان شد و از دنيا رفت  از واقدي نقل نمودهاإلصابهحجر در 

اما در ، 2مان آوردبر اين عقيده است كه مخيريق ايسهيلي در كتاب الروض األنف 
 ؛ يعني بهترين فرزند يهود»خير يهود«: خدا فرمود مورد روايت فوق بايد گفت كه رسول

  .چون يهوديان منسوب به يهود ابن يعقوب هستند
  بررسي نموده واين مسئله را اليهود في السنه المطهرهدكتر عبداهللا شقاري در كتاب 

 او را وادار نمود تا در كنار آورد و ايمانشايمان به اين نتيجه رسيده است كه مخيريق 
 با توجه به ن زيرا از يهوديا؛گيرد و اموالش را در راه خدا صدقه نمايد مسلمانان قرار

گونه جان خود را در خطر بيندازند  اينرسد كه  بعيد به نظر ميحرص و آزي كه دارند، 
   3.نمايندو اموال خود را نيز صدقه 

  ياتانما األعمال بالن - ك
 در صف مسلمانان ،ظيري داشتن جنگ احد فردي به نام قزمان كه شجاعت بي در

  سخن گفتند، آن�  وقتي مسلمانان از رشادت وي در حضور رسول خدا.بود
از شركت در اين  جنگ احد از آغاز شروعقزمان . او دوزخي است:  فرمود�حضرت
 ، مورد طعنه قرار گرفتظفر ي توسط زنان بن، اما هنگامي كهعقب مانده بودجنگ 

سرانجام خود را به مسلمانان رسانيد و نخستين كسي بود كه از مسلمانان مورد اصابت 
ور شد و هفت الي نه  صف دشمن حمله او چون شتري غران بر. گرفت تير دشمن قرار

قتاده بن نعمان و بعضي از مسلمانان . نفر را به هالكت رساند و خودش نيز زخمي شد
امروز امتحان سختي پشت مبارك باد؛ چراكه ت شهادت: گفتند وي به او با مشاهدة
من صرفاً به خاطر قوم ! خدا سوگنده دهيد؟ ب به چه چيز مرا مژده مي:  گفت.سرگذاشتي
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 اين مطلب را به  آنان. در جنگ شركت نمي كردم،خاطر آنها نبوده  اگر ب وخود جنگيدم

يد هذا الدين ؤن أهل النار، ان اهللا تعالي يانه م:  فرمود. انعكاس دادند� خدا رسول
توسط انساني فاجر كمك   همانا خدا اين دين را، او دوزخي است.1بالرجل الفاجر

  .نمايد مي
 قوميت يا به  دفاع ازيا در راستگردد كه جهاد اين موضوع استنباط مياز روايت فوق 

اين روايت بيانگر  و هيچ ارزشي ندارد خداوند از نظر اخالص و بدونخاطر شهرت 
  . ويژه جهاداسته  اعمال، بتماميجايگاه و نقش نيت در 

  
  معجزات پيامبر در جنگ احد

  ���� بهبودي چشم قتاده -1
 با دست � خدا رسول.  مورد اصابت قرارگرفت و از حدقه درآمد� چشم قتاده

مبارك خود چشم وي را سرجايش برگردانيد و چنان بهبود يافت كه از چشم ديگر هم 
 اما آن چشمش هرگز ،آمد تر شد تا آنجا كه چشم ديگرش گاهي به درد مي بهتر و تيزبين
  .به درد نيامد

شما كي : ، عمر از وي سئوال نمودرفتروزي فرزندش نزد عمربن عبدالعزيز 
  : هستيد؟ او در جواب گفت

  هنعي أنا ابن الذي سالت علي الخد
  

  فردت بكف المصطفي احسن الرد  
  

  انت الول امرهافعادت كما ك
  

  سنها عيناً و يا حسن ما خد حفيا  
  

 سپس با دست مصطفي  است،اش افتاده گونه ن فرزند كسي هستم كه چشمش برم«
  ». چه چشم زيبائي شدبرگردانيده شد وبه بهترين وجه به حالت اولش 

  :واب او سخني داراي اين مضمون گفتعمربن عبدالعزيز در ج
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   تو را چه حاصل،از فضل پدر    د فاضل وگيرم كه پدر تو ب
  1.اي داد زهي جا به اوسپس وي را اكرام نمود و

  شدن أبي بن خلف   هالك-2
من اسبي دارم : گفت شد، مي  روبرو مي �خدا مكه هرگاه با رسول ابي بن خلف در

 روزي تو را در حاليكه سوار برآن هستم خواهم ودهم  كه هر روز آن را پرورش مي
  .ان شاء اهللا من تو را خواهم كشت: رمودخدا ف رسول .كشت

هاي احد با يارانش نشسته بود،  اي از دره وقتي كه رسول خدا در درهدر جنگ احد 
همراهان پيامبر  .كرد رهايت نخواهم ،تا تو را نكشم: ابي خود را به وي رساند و گفت

كه   وقتي.بيايدبگذاريد : رش را تمام كنيم؟ رسول خدا فرموداجازه بدهيد ما كا: گفتند 
اطرافيان ابي به سرعت پراكنده . اي گرفت  پيامبر از حارث بن صمه سرنيزه،نزديك شد

ر اثر آن از اسب افتاد و در ب سرنيزه را برگردن او فرود آورد كه � خدا  رسول.شدند
  .خاك غلطيد

.  كشت، مرامحمد:  خود برگشت و گفتيارانابي بن خلف با اين زخم سطحي نزد 
  .  زخمت چندان عميق نيست؛اي شده تو دچار وحشت: فتندآنها گ

محمد در مكه به من هشدار داده است كه تو را : ابي بن خلف به قومش گفت
 .شوم  من كشته مي،اگر آب دهانش را هم به سوي من بيندازد! به خدا سوگند. كشم مي

  3.كت رسيد ابي بن خلف به هال2»سرف«آنها هنوز به مكه نرسيده بودند كه در موضع 
كه   زيرا در حالي؛ است� خدا ماجراي فوق بيانگر نمونة بارزي از شجاعت رسول

 شكاف توانستند از  �خدا پوش بود، رسول تا نوك پا مسلح و زره ابي بن خلف از سر
اش سرنيزه را بگذرانند و گردنش را مورد هدف قرار  كوچكي بين گردن و پيراهن زرهي
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از طرفي نيز اين ماجرا . خدا است  دقت هدفگيري رسولدهند و اين نشانة قدرت و
  . خود خبر داده بودتوسط است كه در مكه از مرگ ابي � خدا بيانگر معجزة رسول

اينكه آنچه پيامبر   و برندخدا باور داشت ن نيز برصداقت رسولا ديگر اينكه مشركةنكت
به علت لجاجت و پيروي  اما با اين وصف ، اذعان داشتند نيز تحقق خواهد يافت،بگويد

  1.نداز خواهشات نفس حاضر به پذيرفتن اسالم نبود
  :گونه بيان كرده است  اين حادثه را در نظم خويش اين �حسان بن ثابت

   عن ابيهلةورث الضال لقد
  

  ابي يوم بارزه الرسول  
  

  أتيت اليه تحمل رم عظم
  

  2و توعده وأنت به جهول  
  

سوي او با ه ب.  برده است وقتي كه با پيامبر مبارزه نموداز پدرش به ارث او گمراهي را«
  ».كني شناسي تهديدش مي آيي و در حالي كه جايگاه او را نمي اي استخوان مي پاره
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  سومفصل 

  

  رويدادهاي بعد از جنگ

  
  وي ابوسفيان با پيامبر و يارانش گفتگ

آيا : مانان نگاه كرد و گفت به سوي مسلاي ابوسفيان از باالي تپه: گويد  مي� براء
  زنده است؟محمد 

پيامبر  است؟زنده آيا ابن ابي قحافه : دوباره پرسيد . را ندهيدوجواب ا: پيامبر فرمود
  از آن بعداست؟ زندهآيا ابن خطاب : دوباره سئوال نمود .جوابش را ندهيد: فرمود

 پاسخ ،بودند  اگر زنده مي؛ چراكهاند شود همه كشته شده معلوم مي: خودش گفت
  .دادند مي

! ي اي دشمن خدايگو دروغ مي:  فرمودكه تاب و تحمل او تمام شده بود، �عمر
  .ي تو زنده نگه داشته استيخداوند اينها را جهت رسوا

  »لْهب« زنده باد : ابوسفيان گفت
خدا از « اهللا أعلي و أجل :اصحابش خواست تا در جوابش بگويند و  يارانازپيامبر 

  ».تر است تر و بزرگهمه باال
از آن ماست و شما از آن محروم بت عزا «لنا العزّي و العزّي لكم : ابوسفيان گفت

  ».هستيد
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  چه بگوئيم؟: اصحاب گفتند! مود جوابش را بدهيدپيامبر فر
  ».خدا موالي ما است و شما موال نداريد«اهللا موالنا وال مولي لكم : يديفرمود بگو

 شدگان بدر را از شما خواهيم گرفت؛ چراكه نتيجه ام كشتهانتقامروز : ابوسفيان گفت
شما به دستور من مثله شدگان  كشتهو افزود كه .  است شكستاا پيروزي و ييجنگ 

  1. اما ناراحت هم نيستماند، نگرديده
شدگان ما و شما هرگز برابر  كشته«:  كه عمر گفتدر روايتي ديگر نيز آمده است

  2».باشد  مي شما دوزخشدگان جايگاه كشتهبهشت و ان ما شدگ   كشته جايگاهنيستند،
به ن اآيد كه مشرك مورد پيامبر، ابوبكر و عمر چنين برمي از سئواالت ابوسفيان در

 نقش اين افراد در پايداري اسالم و استوار بودن اساس و نظام دولت اسالم خوبي به
الم سير نزولي خود را طي  اسمرگ اين افراد  بااطالع داشتند و ظاهراً معتقد بودند

  .خواهد نمود
 وي را غافلگير نيز اين بود كه در مقابل سخنان ابوسفيان �  پيامبر اكرمسكوتعلل 

ه ابتداء به وي جواب ندادند و خواستند وي به اوج غرور و كنمايند به اين صورت 
  .تندتكبر خود برسد و سپس ناگهان وي را از حقيقت ماجرا با شجاعت تمام مطلع ساخ

زماني به اصحاب و يارانش  � خدا رسول: گويد  ماجرا ميمورد اينابن قيم در 
نسبت به خدايان باطل  ابوسفيان دستور داد تا درصدد مقابله با ابوسفيان برآيند كه

 عظمت توحيد و عزت چراكه با اين عمل، ؛ اوج غرور و افتخار رسيدخويش به
شود و سپاه خداوند  اوند متعال مغلوب نميمسلمانان نمايان گردد و ثابت شود كه خد

  . همواره پيروز خواهند بودنيز
كه ابوسفيان از   چرا هنگاميسؤال مهم در عملكرد پيامبر با ابوسفيان اين است كه

مقابله اصحاب را با او خدا اجازة   پيامبر و ابوبكر و عمر سئوال نمود، رسولزنده بودن
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 مسلمانان كه خشم و غضب گونه بيان نمود وان اينت صادر ننمود؟ علت اين امور را مي
اوز كه ابوسفيان از حد تج  اما هنگامي،هنوز فروكش نكرده بود و زخمهايشان تازه بود

 ايد، مسلمانان را به شكستي عظيم دچار نموده: نمود و خطاب به سپاهيانش گفت
  !داي اي دشمن خيگو دروغ مي: توانست خود را كنترل نمايد و گفت ن�عمر

ط سخت بود، براي ي بيانگر شجاعت ايشان در آن شراعالوه بر اينكه �  عمرواكنش
 ضعيف و سست ،حكايت از آن داشت كه سپاه مسلمانان دهنده بود ورآزانيز ن امشرك

  .گرداند را توسط مؤمنان خوار و زبون مي دشمنان نيزنشده است و خداوند متعال 
 تصور نابودي آنها را  از اينكه ابوسفيان و قوم او، بعد اين سه نفرزنده بودنمهم آنكه 

سؤاالت  ابتدا به در  كهگذاشتتر از آن   عميقتيداشتند، در تضعيف روحيه دشمن اثرا
  . شد  پاسخ داده مياو

 نمودن سپاه اسالم به كار بست و تمام تالش خويش را در جهت تضعيفابوسفيان 
 نيز صبر � خدا نمود و رسول يش اعالم مينابودي پيامبر و يارانش را به سپاه خو خبر
  .علم نمود و پاسخش را داد  در برابر ابوسفيان قد�كرد تا اينكه عمر مي

اي بود   گزينهدر مرحلة دوم بهترينندادن در مرحله اوليه و پاسخ دادن سكوت پاسخ 
 ابتدا در ابوسفيانبه ندادن  پاسخ  در برابر ابوسفيان اتخاذ نموده بود؛ چراكه�كه عمر

 نيروهاي اصلي كه تصور نمود پيامبر و  اما هنگامي،نوعي تحقير و اهانت به وي بود
دادنش   جواب،طيور و متكبر گرديد كه در آن شرارغ م، بسياراند  كشته شدهسپاه اسالم

 پاسخ دادن عمر مخالف ،بنابراين. گرديد به وي محسوب ميترين اهانت و تحقير  بزرگ
دادن   و پاسخنخستاي بهتر از سكوت   اينكه گزينهآخراالمر. ودخدا نب با دستور رسول

   1.بعدي وجود نداشتمرحله در 
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   از وضعيت شهدا���� خدا بازديد رسول
 به � خدا  رسولرا ترك نمودند، سپاهش ميدان جنگ واينكه ابوسفيان  بعد از

ظله، ، حن حمزه، مصعب:از اينكه تعدادي از آنان از جملهبعد . بررسي يارانش پرداخت
 كسي در راه .من بر اينها گواه هستم:  فرمودسعد بن ربيع و ديگران را مشاهده نمود،

شود كه زخمش رنگ خون  شود، مگر اينكه روز قيامت چنان حشر مي خدا زخمي نمي
او را در قبر ابتدا  هر كدام بيشتر قرآن حفظ دارد، بس ؛مشك داردبوي  آن ،و بوي 

  1.ديبگذار
 احد را با هم در يك ي هر دو نفر از شهدا�  اكرمپيامبر«: گويد  ميجابربن عبداهللا

كدام يك بيشتر قرآن حفظ كرده است؟ اگر به : نمود  سپس سئوال مي؛گذاشت چادر مي
اينها گواه  من روز قيامت بر: فرمود نمود و مي حد مقدم ميلرا در  شد، آن يكي اشاره مي

آنها نماز خواند و نه   بر عالوه بر آن نهند وهستم و دستور داد تا با خونشان دفن شو
  2». را غسل دادآنان

 دفن اند، ي احد در مكانهايي كه به شهادت رسيده شهداتا دستور داد �  اكرمپيامبر
  3. برگردانيده شوند، شده بودندانتقال دادهبه مدينه نيز كه  شوند و كساني

 مشاهده نمود، ثله نمودن،وضعيت م حمزه بن عبدالمطلب را با  وقتي� خدا رسول
اين شد و  اگر صفيه غمگين نمي«: ه نزديك بود از حال برود و فرمودچنان گريست ك

  نمودم تا پرندگان و ، جسد حمزه را رها ميگرفت آيندگان سنت قرار نميبراي عمل من 
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 30 ،قريش مسلط بگرداند  و چنانچه خداوند مرا براز آن استفاده نمايند درندگان 
  ». را مثله خواهم نمودآنانز نفر ا

اگر : فتنددادن عمويش گ از دست غم و اندوه پيامبر به خاطر ةنيز با مشاهدمسلمانان 
برقريش دست يابيم، چنان آنها را مثله خواهيم كرد كه هرگز عرب نظير آن را مشاهده 

   1.نكرده باشند
  :گاه خداوند اين آيه را نازل كرد آن

÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ � óó óóΟΟΟΟ çç ççGGGG öö öö6666 ss ss%%%%%%%% tt ttææææ (( ((####θθθθ çç çç7777 ÏÏ ÏÏ%%%%$$$$ yy yyèèèè ss ssùùùù ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷VVVV ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// $$$$ tt ttΒΒΒΒ ΟΟΟΟ çç ççFFFF öö öö6666 ÏÏ ÏÏ%%%%θθθθ ãã ãããããã  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// (( ((  ÈÈ ÈÈ⌡⌡⌡⌡ ss ss9999 uu uuρρρρ ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää äännnn ÷÷ ÷÷"""" yy yy9999 || ||¹¹¹¹ uu uuθθθθ ßß ßßγγγγ ss ss9999 ×× ××"""" öö öö6666 yy yyzzzz 
šš šš ÎÎ ÎÎ"""" ÉÉ ÉÉ9999≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999 �  ) ،126نحل(  

د كه با شما معامله شده است و اگر صبر ي چنان انتقام بگير،اگر انتقام گرفتيد«
  ».ن بهتر استا براي صابر،يدينما
 شكم بسياري از شهدا م نمودند واقدااي  ن به اعمال وحشيانها مشرك نيزدر اين غزوه

خدا  با اين وجود رسول. 2 را قطع كرده بودندآنانرا پاره و بينيها، گوشها و آالت تناسلي 
خدا ضمن اينكه صبر و   قرآني را پذيرفتند و رسولتعاليمو يارانش صبر نمودند و 

  .كردن نهي كرد  كفارة سوگند خود را ادا نمود و از مثله گذشت نمود،
 رسول«: نمايد  نقل مي چنيناسحاق با استناد به روايت سمره بن جندب از ويابن 

  3».نمود نمودن نهي مي  و از مثلهدادن توصيه  ما را به صدقه در تمامي اوقات،�خدا
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  غزوة احد  پيامبر در يدعا
 نشسته ، نماز ظهر را به جهت خون زيادي كه از بدنش بيرون آمده بود� خدا رسول

 جهت � خدا  رسول، نمازيبعد از ادا. انش نيز نشسته به وي اقتدا نمودندخواند و يار
 خداوند متعال به آن دچار گرديده بودند، به درگاه مصيبتي كه  دليلدعا و حمد و ثنا به
 ».صفهايتان را راست بگيريد تا ثناء خدا را به جاي آورم«: ش گفتروي آورد و به ياران

د و پيامبر دعاهاي ذيل را كه بيانگر عمق ايمانش خدا صف بستن  پشت سر رسولنانآ
  1:، به درگاه خداوند عرضه داشت مي باشد

ا قبضت، و ال م باسط لله، اللهم ال قابض لما بسطت، و ال لك الحمد كاللهم«
ا م مانع لن هديت، و لما معطي ال منعت، و الا أضللت، و ال مضل لممهادي ل

مبعد لما قربت، اللهم ابسط علينا من دت، و ال اعلما بال مقرب أعطيت، و 
 الذي ال بركاتك و رحمتك و فضلك و رز قك، اللهم إني أسألك النعيم المقيم

من يوم الخوف، اللهم ي أسألك النعيم يوم الغلبة و األنيحول و ال يزول، اللهم ا
اللهم حبب إلينا اإليمان وزينه في . عائذ بك من شر ما أعطيتنا و شر ما منعت

اللهم توفنا . ه إلينا الكفر و الفسوق و العصيان و اجعلنا من الراشدينا و كرِّقلوبن
حقنا بالصالحين غير خزايا و ال نادمين و ال مفتونين، لمسلمين و أحينا مسلمين و أ

ك، و اجعل عليهم لاللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك، و يصدون عن سبي
خدا  رسول ».2تو الكتاب إله الخلقاون  الذيرجزك و عذابك، اللهم قاتل الكفرة

ايشان  امر مهمي بود كه  بيانگر�  پيامبر اكرمعملكرد. 3گشتربه مدينه ب بعد از آن
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د تا آنها نصرت و توفيق را از خداوند درصدد آن بود كه آن را به امتش تعليم ده
و  است امري ضروري و حتميط پيروزي و شكست يبخواهند و بدانند كه دعا در شرا

يافتن  ترين ابزار جهت دفع نابسامانيها و دست دعا عالوه برآنكه مغز عبادت است از مهم
 گرداند و در  انسان را با خالقش مرتبط مياي است كه ، وسيلهبه مقاصد عالي است و دعا

چنين فردي آرامش، سكون و ثبات نازل شده و خداوند وي را از قوت روحي  نتيجه بر
  .پيمايد هاي معنويت را مي گرداند و اين فرد قله مند مي رهالعاده زيادي به فوق

داد   در پايان جنگ با ابهت تمام، مسلمانان را در صفوف منظمي قرار� خدا رسول
اين موضعگيري مهمي است كه حكايت از ايمان . تا با خداي خود راز و نياز نمايد

 از  امريقيناً اين. دارد رميعميق دارد و از عبوديت كامل در برابر رب العالمين پرده ب
  1.نمايد در آن تجلي پيدا ميهاي عبوديت است كه مقام عابد و معبود  ترين صحنه مهم

  
  بررسي وضعيت و جهت گيري دشمن 

 را جهت �  علي  صحنه جنگ را ترك كردند، مشركان، بعد ازاينكه� رسول خدا
كه درصدد تعقيب كن  دشمن را: دشمن به تعقيبشان فرستاد و فرمودبررسي وضعيت 

بر اگر اسبها را مهار كرده و . نمايند و چه هدفي را دنبال ميانجام چه امري هستند 
 اسبها سوار  بر و اگر را دارند مكهبيانگر اين است كه آنان قصد ،اند شتران سوار شده

به اگر ارادة حمله سوگند  ارادة مدينه را دارند و به خدا ،رانند و شتران را مياند  شده
  .مدينه را داشته باشند در برابرشان خواهم ايستاد

اسبها را مهار كرده و شتران را كه  ديدم آنان پرداختم و تعقيب بهمن : گويد علي مي
 برگشت و اين خبر را به  �علي. 2اند نموده و به سوي مكه حركت اند سوار شده

  . رساند�پيامبر
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 نخست آگاهي پيامبر و : استاي ماجراي فوق بيانگر نكات و درسهاي آموزنده
اش در سنجش امور و از  العاده مراقبت دقيقش نسبت به تحركات دشمن و قدرت فوق

 به مبارزة آنها  تر قدرت عالي معنوي وي كه اگر ارادة مدينه را داشته باشند، همه مهم
 و  � اعتماد پيامبر به علي نهفته است، در اين ماجراي كه ديگرةنكت .خواهد پرداخت

ط حساس اگر دشمن به وجود وي پي يطور شجاعت علي است كه در اين شرا همين
   1.كردند  قطعاً در كشتنش درنگ نمي،برد يم

  و به بررسي همچنان در ميدان جنگ باقي ماند بعد از پايان جنگ،� خدا رسول
 ثنا و ستايش  به. دستور دفن شهدا را صادر نمود پرداخت و و شهدانوضعيت زخميا

.  علي را جهت بررسي وضعيت دشمن به تعقيب آنها فرستادپرداخت وگارش پرورد
اي كه در   پيروزي، از اين طريق� خدا تمام اين امور بدان جهت انجام گرفت تا رسول

 حفظ نمايد و اين يكي از سنن الهي در جنگ ،اين غزوه مسلمانان به آن نائل شده بودند
 عوامل ،هركسرا بيان نموده است كه ت  پيروزي و شكسعوامل خداوند متعال .است

 خدا او را پيروز ،خدا توكل نمايد پيروزي را مورد استفاده قرار دهد و صادقانه بر
  :فرمايد و خداوند مي .گرداند مي

� ss ssππππ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ ßß ßß™™™™ «« ««!!!! $$ $$####  ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$#### ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% ôô ôôMMMM nn nn==== yy yyzzzz  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ãã ãã≅≅≅≅ öö öö6666 ss ss%%%% (( ((  ss ss9999 uu uuρρρρ yy yy‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅgggg rr rrBBBB ÏÏ ÏÏππππ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ9999 «« ««!!!! $$ $$#### WW WWξξξξƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö öö7777 ss ss???? �  

  )23فتح، (  
شما سنت خدا را غيرقابل ) درآينده(هم گذشته و    كه قبالًاين سنت خدا است«

  ».تغيير خواهيد ديد
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  غزوه حمراء األسد 
ن بعد ا اخبار مشرك همچنان به تعقيب� خدا در بعضي روايات آمده است كه رسول

 و از اين سخن ابوسفيان كه سپاهيانش را سرزنش پرداختاز اينكه به مكه رسيدند، 
  . اطالع يافت،ايد ر محمد و يارانش را يكسره نكرده چرا كا كهكرده بود

زماني كه ابوسفيان با يارانش در بازگشت از احد به : گويد  مي �ابن عباس
  .نه محمد را كشتيد و نه زنانشان را اسير كرديد:  رسيدند، ابوسفيان گفت1»روحاء«

رت بعد حض  رسيد و اين بيانگر آن است كه آن� خدا اين سخن ابوسفيان به رسول
  2.از جنگ همچنان پيگير احوال دشمن بود

 با افرادي كه ،قريش قصد بازگشت به مدينه را دارند با اطالع از اينكه � پيامبر اكرم
 را آناناألسد  در جنگ احد شركت كرده بودند، به تعقيب دشمن پرداخت و تا حمراء

  .تعقيب نمود
 شوال به وقوع پيوست و روز هاي غزوة احد، روز شنبه نيمه: گويد ق مياابن اسح
 اعالن نمودند كه ارادة تعقيب دشمن را دارد و صرفاً كساني � خدا بعد، رسول

كه در جنگ   جابر بن عبداهللا .اند  حضور داشته احدتوانند شركت كنند كه در جنگ مي
 در �  اقدام پيامبر اكرم. پيامبر توانست شركت كنداحد شركت نكرده بود، اما با اجازة

د كه مسلمانان ضعيف نبدانو اينكه  به خاطر تهديد دشمن هت حركت به اين غزوه،ج
گفتند و حتي مجروحان نيز لبيك  به نداي جهاد  نيز�  اكرمياران پيامبر. 3اند نگرديده

  .آماده شدند
من و برادرم در غزوه احد شركت نموديم و هر دو : گويد فردي از بني عبداألشهل مي

 ما به ، تعقيب دشمن را اعالم نمود،كه منادي رسول خدا قتيو. زخمي شده بوديم
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به خدا . خدا محروم شويم يكديگر گفتيم چگونه امكان دارد از شركت در ركاب رسول
اما براي  ، زخمي بوديمبه شدت جهت سوارشدن نداشتيم و هر دو حيوانيما ! سوگند

را رفتن   راهتواناه او هرگ. تر بود  و من زخمم نسبت به برادرم سبكجنگ خارج شديم
صورت همگام با ديگر مسلمانان پيش  گرفتم و بدين من او را به دوش مينداشت، 

  1.رفتيم
 راه حمراءاألسد را در پيش گرفت ودر آنجا سه شبانه روز اقامت گزيد  رسول خدا،

ر پيامب .آنها جرأت نكردند تا با مسلمانان روبرو شونداما  ،و دشمن را به مبارزه طلبيد
 ؛ آتش روشن كننددادن مسلمانان در نقاط مختلف براي كثرت نشاندستور داد تا  �اكرم

  2.ه آتش روشن نمودندقطچنانكه در پانصد ن
 به وي �  اكرمپيامبر. خدا آمد و اسالم آورد معبد بن ابي معبد خزاعي نزد رسول

 در روحاء به معبد .دستور داد تا خود را به ابوسفيان برساند و او را تهديد نمايد
: ابوسفيان از وي سئوال نمود.  از اسالم آوردنش خبر نداشت،ابوسفيان رسيد و ابوسفيان

 و در در اين صددند تا عليه شما قيام نمايندمحمد و يارانش : معبد گفت چه خبرداري؟
اند و كساني كه در جنگ احد شركت نكرده بودند، نيز به  نظير حركت نموده سپاهي بي
به نظر من تا : معبد گفتبايد چه اقدامي انجام دهيم؟ : ابوسفيان گفت .اند تهآنها پيوس

   3. را ترك نماييد اين جا،اند  از پشت اين تپه به شما حمله نكردهسپاه اسالمپيشقراوالن 
من تو : معبد گفت. ار آنها را يكسره كنيمايم تا ك ما تصميم قطعي گرفته: ابوسفيان گفت

   : مرا به سرودن اين ابيات واداشت،ديدن سپاه! دارم و به خدا سوگند را از اين عمل بازمي

  كادت تهد من االصوات راحلتي
  

  االبابيل اذ سالت االرض بالجرد  
  

  كرام التنابلهتردي بأسد
  

  ميل معازيل عنداللقاء وال  
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  فظلت عدوا اظن االرض مائلة
  

  رئيس غير مخذوللما سمو ب  
  

  ئكمويل ابن حرب من لقا: فقلت
  

  اذا تغطمطت البطعاء بالجيل  
  

  الي نذيرٌ الهل البسل ضاحية
  

  لكل ذي أُربةٍ منهم و معقول  
  

  خش قنابلهمن جيش احمد و
  

  1وليس يوصف ما انذرت بالقيل  
  

  ...همه انسان و سروصداهايشان نزديك بود، مركب من بانگ برآورد از آن«
اسلحه و ترسو نيستند و از بذل هيچ  يي، بيسيل عظيم شيرمرداني بود كه هنگام رويارو

   ...ورزند چيزي دريغ نمي
ه با خود گفتم واي ب...  دارندناپذير شكست چون فرماندهي ؛زمين هم به فرمان آنها است

  ...كساني كه قصد جنگ عليه او را دارندحال 
ه با سپاهي ك. اي عقل و شعور دارد، از سپاه محمد، بيم مي دهم من هر آن كسي را كه ذره

  ».را بيان داشت زبان نمي توان حقيقت آن
 البته ابوسفيان خواست ؛اين اشعار باعث شد تا ابوسفيان و همراهانش منصرف شوند

 به همين منظور ،با راه انداختن جنگي رواني، اين شكست و فرار خود را مخفي بدارد
خدا فرستاد و  سول به ر،اي با كاروان عبدالقيس كه به قصد تجارت عازم مدينه بود نامه

كن  در آن نامه متذكر شد كه ابوسفيان و سپاهش تصميم قطعي دارند تا به منظور ريشه
ابوسفيان به كاروان مزبور وعده داد هرگاه در . كردن مسلمانان به مدينه حمله نمايند

  . به آنها كشمش بدهد، عكاظ به مكه باز گشتندبازار
ا و مسلمانان مالقات نمود و پيام ابوسفيان خد كاروان فوق در حمراءاألسد با رسول

  2»حسبنا اهللا و نعم الوكيل« :پيامبر و يارانش در جواب گفتند. درسانآنها   به را

  .از معركه گريختند قريش، ، امامسلمانان همچنان در اردوگاه خود باقي ماندند
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 شكست م طعاي قوي كه  با روحيهبعد از اينكه مشركان از معركه گريختند،مسلمانان 
 با عزت و غرور تمام وارد مدينه شدند و پيروزي  بودند،و نتيجه سستي را زدوده

. ن و يهود مدينه را خنثي كردندا و شادماني منافقندن را به شكست تبديل نمودامشرك
چنانكه ؛ 1 از آن را ذكر كرده استقسمتهايياشاره نموده و ، قرآن نيز به اين جنگ سرد

  : فرمايد مي

� tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ çç çç////$$$$ yy yyffff tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### ¬¬ ¬¬!!!! ÉÉ ÉÉΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### uu uuρρρρ -- --∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ ãã ããΝΝΝΝ åå ååκκκκ uu uu5555$$$$ || ||¹¹¹¹ rr rr&&&& ßß ßßyyyy öö öö���� ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### 44 44 tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©#### ÏÏ ÏÏ9999 
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  )175 – 172آل عمران، (  
 ، لبيك گفتند،رسول بعد از اينكه زخمي شده بودند كه به دعوت خدا و كساني«

كه مردم به آنها  كساني. براي محسنين و پرهيزكاران آنها پاداش بزرگ است
، بعد از اين خبر. د از آنها بترسي،اند ي نمودهيآرا دشمنانتان براي شما صف: گفتند

خداوند براي ما كافي است و او بهترين كارساز : شد و گفتندايمان آنها افزوده 
.  بدون اينكه دچار شكستي بشوند،آنها با فضل و نعمت الهي برگشتند. است

اين شيطان . رضايت الهي را دنبال كردند و خداوند داراي فضل بزرگ است
  ». از من بترسيد اگر ايمان داريد،آنها نترسيد از ؛ترساند است كه از دوستانش مي
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ي به اسارت مسلمانان حقبل از بازگشت پيامبر به مدينه، شاعري به نام ابوعزه جم
اينكه عليه  در جنگ بدر اسير شده بود و پيامبر وي را مشروط بر  او قبالً. درآمد

رابر مسلمانان ايستاد و اما او بار دوم در احد نيز در ب ،آزاد نمودمسلمانان شمشير نكشد، 
به خدا : پيامبر فرمود. ست تا وي را ببخشدخدا خوا اين بار هم از رسول. دستگير شد

محمد را : ييسوگند هرگز دوباره به تو فرصت داده نخواهد شد تا در مكه با غرور بگو
  .شود  گزيده نميبار مؤمن از يك سوراخ دو؛دو بار فريب دادم

 في اند زيرا اين شاعر از مفس؛ سياست شرعي بود نوعي �خدا اين عمل رسول
  وديگر عليه مسلمانان اقدام نمايد شد تا بار  ميآزادي وياالرض و داعيان فتنه بود كه 

  1.ن به اسارت مسلمانان درنيامداغير از ابوعزه كسي ديگر از مشرك
 انكهند؛ چنجنگ احد هفتاد تن از مسلمانان به شهادت رسيدبراساس آيات قرآني در 

  :مي فرمايد

� !! !!$$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ss ss9999 uu uuρρρρ rr rr&&&& ΝΝΝΝ ää ää3333 ÷÷ ÷÷GGGG uu uu;;;;≈≈≈≈ || ||¹¹¹¹ rr rr&&&& ×× ××ππππ tt tt7777ŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ •• ••ΒΒΒΒ ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% ΛΛΛΛ ää ää öö öö6666 || ||¹¹¹¹ rr rr&&&& $$$$ pp ppκκκκ öö öö#### nn nn==== ÷÷ ÷÷VVVV ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ää ùù ùù==== èè èè%%%% 44 44’’’’ ¯¯ ¯¯ΤΤΤΤ rr rr&&&& #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ (( (( öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% uu uuθθθθ èè èèδδδδ ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 
ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& 33 33 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää.... && && óó óó xx xx«««« ÖÖ ÖÖ����ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ss ss%%%% �  ) ،165آل عمران(  

ي كسب مضاعف و حاال كه پيروزي ايد دچار شده مصيبتي  بهكه آيا هنگامي«
از جانب خود شما است و :  از كجاست ؟ بگويد اين شكستيگو ميايد،  نموده

  ».چيز قادر است هر خداوند بر
آية فوق جهت تسلي مسلمانان به خاطر شهادت عزيزانشان در احد شأن نزول 

  .باشد مي
 به شهادت توسط مشركان هفتاد تن از مسلمانان در جنگ احد: گويد ابن عطيه مي

ن را كشته و هفتاد ا در جنگ بدر هفتاد تن از مشركگونه كه مسلمانان ند همانرسيده بود
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 بيست و دو تن  نيزن در روز احداشدگان مشرك تعداد كشته .1تن را نيز اسير كرده بودند
  2.بود

 ،نمود ن به سوي حمراءاألسد دنبال ميا در تعقيب مشرك� خدا اهدافي كه رسول
  :عبارت بودند از

  .ر احد شركت داشتند، احساس شكست ننمايندكه د  كساني- 1
 در هر حال به نداي خدا و  مسلمانان كهساختن اين موضوع به دشمن خاطرنشان - 2

  .پيامبر پاسخ مثبت خواهند داد
  .دادن به صحابه در مبارزه با دشمن  جرأت- 3
 آزمايش و حكمت يادآوري اين موضوع به دشمن كه شكست در جنگ احد، - 4

 و اين شكستها بر روحيه قوي آنان تأثيري ندبود وگرنه آنها قوي ت اسالهي بوده
  3.نخواهد گذاشت

 بيانگر اهميت استفاده از جنگ رواني ، به سوي حمراءاألسد �خدا حركت رسول
 به همين دليل سپاه ؛وارد نموداي   ضربه،روحيه دشمن  بر بتوانندطريق است تا ازاين

نقاط خدا در  دستور رسوله اقامت گزيد و بروز در حمراءاألسد  اسالم سه شبانه
ند كه تعداد مسلمانان چندين برابر شده ك آتش روشن نمودند تا دشمن تصور مختلف،

  4.از معركه گريختند چنانكه آنها چنين تصور نمودند و ؛است
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مسلمانان در آن . پيامبر به اتفاق يارانش به حمراءاألسد رسيد«: گويد ابن سعد مي
 خبر لشكركشي مسلمانان در همه جا . آتش روشن كردندنقطة مختلفشب در پانصد 

  1».پيچيد و از اين طريق دشمنانشان شكست خوردند
  

  مشاركت زنان مسلمان در جنگ احد
 نقش ،زنان. اي بود كه زنان مسلمان در آن شركت نمودند  اولين غزوه،جنگ احد

 شجاعت و ،اين جنگ در.  داشتندنن و پانسمان زخمياادادن مجاهد  در آبمهمي
كامان و  دادن تشنه چند به قصد آب  آنها هر.صداقت ايمان زنان مسلمان بروز نمود

  در برابر �خدا  شركت كرده بودند، اما برخي جهت دفاع از رسولنمداواي زخميا
  .ضربات سهمگين دشمن نيز ايستادگي نمودند

عماره، حمنه بنت    ام،شهي عا،المؤمنين  ام:كه در احد شركت نمودند عبارتند از زناني
  2.رسليم و تعدادي از زنان انصا سليط، ام ش األسديه، امحج

چادرهايي بين زنان مدينه تقسيم  �عمرروزي «: گويد  مي� ثعلبه بن ابي مالك
اين چادر را به : ن گفتندابرخي از حاضر.  باقي ماندخوبدر پايان، يك چادر . نمود

سليط  ام: عمر گفت)  بده مر بود،وم كه دختر علي و همسر عكلث يعني ام(دختر رسول اهللا 
مسئوليت حمل آب او در جنگ، .  حق تقدم دارد،انصاري كه با پيامبر بيعت نموده است

  3.براي مجاهدان را برعهده داشت
  دادن مجاهدان آب � الف

ه شيروز عا در آن. روز احد، افراد از اطراف پيامبر پراكنده شدند: گويد  مي� انس
گذاشتند و با  كردند و به پشت مي  ديدم كه مشكها را آب ميسليم را بنت ابي بكر و ام
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گشتند و اين عمل را چندين بار  رساندند و دوباره باز مي ن مياسرعت خود را به مجاهد
  1.تكرار كردند

سليم بنت سلمان را ديدم كه  شه و اميدر روز احد، عا: گويد كعب بن مالك مي
داد و   آب ميبه تشنگانكردند و حمنه بنت جحش   به پشت حمل ميمشكهاي آب را

  2.ن آب مي داداايمن نيز به مجروح ام. نمود  را مداوا مينزخميا
  ن مداوا و رسيدگي به مجروحا- ب

سليم و تعدادي از   در غزوات، ام� خدا از انس بن مالك روايت است كه رسول
دادن تشنگان  ن و آباداواي مجروحو آنها به م برد زنان انصار را با خود مي

  3.پرداختند مي
هاي جنگ در ركاب   در صحنه،زنان«: نمايد  روايت مي چنينعبدالرزاق از زهري

آب نيز ن امجاهدو به  نمود مين را مداوا ا حضور داشتند و مجروح� خدا رسول
  4».دادند مي

ن را ا مجاهد وخدا در جنگ شركت داشتيم ما همراه رسول: گويد ربيع بنت معوذ مي
و در  رسانديم  را به مدينه ميشهدانموديم و  ن را مداوا مياداديم و مجروح آب مي

خدمت داديم و به آنان  مين آب امجاهدبه . ما در جنگ شركت داشتيم: گويد روايتي مي
  5.رسانديم شدگان را به مدينه مي  و كشتهن زخميا ونموديم مي

كه از زخم رسول خدا مورد سئوال قرار گرفت، از سهل بن سعد : گويد حازم مي ابي
خدا را شستشو  به خدا سوگند من دقيقاً كسي را كه زخم رسول: گفت شنيدم كه مي

                                                 

  .2880، كتاب الجهاد و السير، باب غزوة النساء، شماره بخاري -1

  .249، ص 1، واقدي، ج المغازي -2

  .1779، كتاب الجهاد و السير، غزوة النساء، شماره مسلم -3

  .2880، شماره 92، ص 6، فتح الباري، ابن حجر، ج البخاري -4

  .2883، 2882، كتاب الجهاد و السير، شمارة بخاري -5
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ياد ه  ب،ريخت و داروئي را كه ايشان را با آن معالجه كردند داد و كسي كه آب مي مي
توقف مريخت و چون خون  شست و علي آب مي دارم و افزود كه فاطمه، زخم را مي

خدا  زخم رسول  فاطمه قطعه حصيري برداشت و آن را سوزاند و برگرديد، نمي
  1.متوقف گرديدگذاشت تا اينكه خون 

  دفاع از اسالم و پيامبر خدا با شمشير - ج
. وارد كارزار نگرديد كسي ديگر از زنان ،زني نسيبه ما،عماره در جنگ احد غير از ام

ن شركت ادادن مجاهد  در جنگ احد براي آب بن سعيد از مادربزرگش كه خودحمزه
 از فالني ،عماره امروز عملكرد ام: گفت از پيامبر شنيدم كه مي: كند  چنين نقل مي،داشت

كه كمرش را   با شدت تمام در حالي او در آن روز.بهتر بود) تعدادي از مردان(و فالني 
هنگام وفاتش از كساني  من در .او در آن روز سيزده زخم برداشت. جنگيد  مي،بسته بود

  .شركت داشتم؛ بدنش سيزده زخم برداشته بودبودم كه در غسل وي 
عماره  شانة ام قمئه بر ابنشاهد ضربة جنگ احد  من در: گويد  ميحمزهمادربزرگ 

  .نمود سال آن را مداوا مي ترين زخمش بود كه تا يك  و آن عميقبود
 .ت تا به سوي حمراءاألسد حركت كنندبعد از اتمام جنگ، پيامبر از مسلمانان خواس

 او مانع حركت وي گرديد  اما شدت زخم و خونريزي،عماره نيز لباسهايش را پوشيد ام
  . مشغول بوديماودر آن شب تا صبح به پانسمان زخمهاي و 

، هنوز به خانه نرسيده بود كه برادر األسد از حمراء بعد از بازگشت�  اكرمپيامبر
او خبر . 2 را جهت اطالع از احوالش نزد وي فرستاد،بن كعب مازني عبداهللا ،عماره ام

  3.سالمتي خواهرش را به پيامبر رساند و ايشان خوشحال شدند

                                                 

  .4075، كتاب المغازي، شماره ريبخا -1

  .278، ص 2، ج سير اعالم النبالء -2

  .270 – 269، ص 1، واقدي، ج المغازي -3
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در مورد مشاركت : گويد عماره در جنگ مي استاد حسين باكري در مورد شركت ام
 عماره قطعي است، اما شركت ساير زنان را احد شركت امزنان با مردان در جنگ 

طي ي زيرا وي در شرا؛ نيز اضطراري بودعماره اممشاركت توان حتمي دانست و  نمي
پيامبر را مشاهده نمود كه تمام اطرافيانش پراكنده شده بودند و اين شرايط اقتضا 

  1. بپردازد� نمود كه آن شيرزن، به دفاع از رسول خدا مي
 براساس: گويد  مشاركت زنان در جنگ احد ميبارةدكتر اكرم ضياء عمري در

ط خاص ين در شراا مجروح به استفاده از حضور زنان جهت مداوا و خدمت،روايات
اينكه احتمال بروز فتنه نباشد و با صيانت و حجاب الزم شركت   مشروط بر؛جائز است

ز است از خويش ينمايند و اگر چنانچه از طرف دشمن مورد تعرض قرار گرفتند، جا
قط بر مردان فرض است، اما در صورت تهاجم دشمن به  اگرچه جهاد ف؛دفاع نمايند

  2. فرض مي شود بر تمامي ساكنان آن ديار جهاد،ديار مسلمانان
 اولين جنگ در اسالم بود كه زنان ،جنگ احد: گويد استاد محمد احمد باشميل مي

د  يك زن در نبر تنهاالبتهبه مبارزه پرداختند؛ ن امسلمان در آن شركت داشتند و با مشرك
است كه زن اين امر به اثبات از طرفي نيز . پرداخت از پيامبر به دفاعشركت نمود و 

از  اصلي وي هدف. مزبور به قصد جنگ شركت نكرده بود و مانند مردان مسلح نبود
 مساعدتصورت لزوم  وضعيت مسلمانان از نزديك و درشركت در جنگ، مشاهده 

و از طرفي نيز اين زن از نظر سني دوران  ن بوددادن زخميا مسلمانان در مداوا و آب
. تا از فرزندانش نيز در جنگ شركت داشتند  شوهر و دووجواني را گذرانيده بود 

اي بود كه  تربيت ديني و اخالقيعماره از چنين خصوصياتي، بر اثر  برخورداربودن ام
ترين  وجه زنان نظامي عصر حاضر كه مهم عماره از آن برخوردار بود كه به هيچ ام

 آنان انگيز و فريبنده لباس و پوشش فتنه  با مردان در، يكسان بودن آنانامتيازشان

                                                 

  .254، ص مرويات غزوه احد -1

  .391، ص 2، ج السيرة النبويه الصحيحه -2
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توان مردان  همانطور كه نميمقايسه نمود؛  با آن زن صحابي بزرگوار توان نمي ،باشد مي
تمام .  استقامت، عفت و مردانگي، با مردان آن زمان مقايسه نمود اين زمان را در شهامت،

 و شهامت، شرافتدر غزوة احد شركت داشتند، گزيدة امت اسالمي، رمز كه   مرداني
  .الگوي مردانگي و استقامت بودند

نظر   مشاركت يك زن را در غزوة احد از جنبة شرعي اصلي درتوان نميبنابراين، 
بديهي .  برآن قياس نمود،گرفت و جواز استخدام زن را كه دوشادوش مردان بجنگد

  1.الفارق بوده و قطعاً باطل است قياس معاست كه چنين قياسي، 
  
  ي از صبر زنان صحابه يدرسها
  يه بنت عبدالمطلبصف � الف

 در غزوه احد به شهادت رسيد، صفيه براي آخرين ديدار ، حمزه،زماني كه برادرش
 بيني وي را قطع ، گوشها،نااين در حالي بود كه مشرك. ايستاددر كنار آن جسد برادرش 

:  گفت، زبير بن عوام، صفيه فرزندبه � خدا رسول. ا پاره كرده بودندكرده و شكمش ر
  !شدة برادرش بيفتد خودت را به صفيه برسان و نگذار چشمش به جسد مثله

 !خدا از شما خواسته است تا برگردي رسول! مادر: زبير خطاب به مادرش گفت
ا كه اين امر براي و از آنجشدن برادرم مطلع هستم  براي چه؟ من از مثله: صفيه گفت

را براي آخرتم ذخيره   صبر خواهم كرد و آنرضايت خداوند انجام گرفته است بنابراين،
 آن.  آمد و موضوع را برايش تعريف كرد� خدا زبير نزد رسول. كنم محسوب مي

صفيه كنار جسد برادر خود ايستاد و  !مادرت را به حال خود بگذار: حضرت فرمود
  2.دبرايش دعاي مغفرت كر

  

                                                 

  .173 – 171، محمد باشميل، ص غزوه احد -1

  .108، ص 3، ابن هشام، ج السيرة النبويه -2
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   حمنه بنت جحش- ب

، به سوي  از دفن يارانش فارغ شد، به اتفاق مسلمانان بعد از اينكه�  اكرمپيامبر
پيامبر به وي . دا روبرو شدخ  حمنه بنت جحش با رسول، در مسير راهمدينه بازگشت و

  منظورت چه كسي است؟: حمنه گفت! صيبتت را به خدا بگذارم: فرمود
  .ت حمزه بن عبدالمطلب كشته شدا دايي: پيامبر فرمود

 خداوند وي را بيامرزد و شهادت مباركش »اناهللا و انااليه راجعون«: حمنه گفت

  .باد
منظورت چه كسي است؟ : حمنه گفت! صيبتت را به خدا بگذارم: دوباره پيامبر فرمود

تابي  و بي! واي برمن: حمنه گفت.  كشته شد، مصعب بن عمير،همسرت: پيامبر فرمود
  .ودنم

نزد همسر از جايگاه خاصي شوهر : خطاب به صحابه فرمود � خدا رسول
 اما از خبر ، چون وي از خبر شهادت دايي و برادرش زياد غمگين نشدبرخوردار است؛

  .تابي نمود شهادت شوهرش بي
 يتيمي وقتي: تابي نمودي؟ گفت قدر بي چرا اين: حمنه پرسيد  از�  اكرمپيامبر

 براي وي و  �خدا رسول .مودم، وحشت وجودم را فرا گرفترا تصور نفرزندانش 
  1.فرزندانش دعاي خير نمود و از خدا خواست تا عوض خوبي برايشان عنايت نمايد

نام محمد ه دو فرزند بصاحب حمنه بعد از مدتي با طلحه بن عبيداهللا ازدواج نمود و 
  3.نمود رش رسيدگي ميمحمد بن طلحه از همه بيشتر به فرزندان ماد. 2گرديدو عمران 

                                                 

  .236، ص غزوه احد دراسة دعويه – 47، ص 4، ج ه و النهايهالبداي -1
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  ه الديناريهالمرأ - ج
دينار كه شوهر برادر و  زني از بني  با �خدا رسول: گويد وقاص مي سعد بن ابي

 خبر شهادت آنها را به وي وقتي. پدرش را در جنگ احد از دست داده بود، روبرو شد
خدا  سولالحمدهللا ر! فالن اي ام:  در چه حالي است؟ گفتند� خدا رسول:  گفت،دادند

بعد از اينكه چشمش به  .پيامبر را به من نشان دهيد تا ببينم: گفت. حالش خوب است
هر مصيبتي بعد از سالمتي تو آسان « بعدك جلل همصيبكل :  افتاد، گفت� خدا رسول

  1».تاس
  .دهد گونه نتيجه مي آري ايمان، وقتي در دل جاي گيرد، اين

  رجي كبشه بنت عبيد خز،سعد بن معاذ ام – د
 .اسبش سوار بود و سعد بن معاذ لگام اسبش را دردست داشت  بر� رسول خدا

: پيامبر فرمود. آيد مادرم مي: سعد گفت.دوان به سوي پيامبر آمد مادر سعد بن معاذ دوان
  .خوش آمده است

با وجود سالمتي :  را نگاه كرد و گفت �خدا مادر سعد نزديك آمد و با دقت رسول
  .تها آسان استو عافيت شما مصيب

: معاذ را به وي تسليت گفت و فرمودبن  پيامبر شهادت فرزندش عمرو
هايشان را بشارت بده كه همه شهدا به اتفاق هم در بهشت هستند و در حق  خانواده

  .تعداد آنها هفت نفر بود. كنند بازماندگانشان شفاعت مي
  ! دعا كنآنانبراي بازماندگان ! خدا اي رسول: مادر سعد گفت

، مصيبتشان را جبران نما و پاداش خوبي يبزدا غم را از دلشان ،بارالها: پيامبر فرمود
  2. عنايت فرماآنانبه بازماندگان 

                                                 

  .48، ص 4، ج البدايه و النهايه -1

  .316 – 315، ص 1، واقدي، ج مغازي -2



  



  

  

  

  

  

  

  فصل چهارم

  

  درسها، پندها و نتايج جنگ احد

  
 است و تصويري را كه قرآن از غزوة پرداخته غزوة احد  به توصيف كاملقرآن كريم
؛ باشد  مي،تر از آنچه در روايات آمده است تر و روشن مراتب زنده به ،دهد احد ارائه مي

 كننده  سرزنشهم پندآموز و ،دهنده  بشارت،بخش  اطمينانهم شيوة آيات قرآني چراكه
  .اند بسيار زيبا و قوي ارائه شدهاي  به گونهاست و هر دو بخش 

كه است يازي گويد و اين امت  سپاه پيامبر سخن ميخصوصيات درونيقرآن كريم از 
از آن برخوردار است و كتابهاي سيرت داراي چنين خصوصيتي نيستند؛ چراكه  قرآن تنها

است و از نكاتي پرده برداشته سخن گفته  دروني قلوب مسلمانان از خصوصياتقرآن 
  با تدبر و تفكر در آيات نازل شده.است كه مسلمانان خودشان نيز از آن اطالع ندارند

  .برد عمق و فراگيري قرآن در اين موضوع پي مي  به دقت، توان ، ميحد ا غزوةدر مورد 
ريها، يدقت قرآن در فراگيري موضعگ: گويد شهيد سيدقطب ميدر آيات نازل شده 

  .نظير است تمايالت نهان آن بي حركتها، احساسات و فرورفتن به ژرفاي نفس و
ي و تازگي به چشم  چنان شاداب،دهد در تصويري كه آهنگ زيباي قرآن نشان مي

 همسو و هماهنگ است و اي عميق و ناگستني به گونهخورد كه با احساسات دروني  مي
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؛ ندارد  گاه توان اينكه در برابر توصيف و بيان قرآن جامد باشد، احساسات بيننده هيچ
  1. مؤثر، و داراي پيام،توصيف قرآن، توصيفي است زنده، با نشاطچراكه 

ريبت امت، اقامة دولت و تمكين دين خدا انعكاسي از  در ت� خدا شيوة رسول
مفاهيمي كه سراسر وجود، احساسات و  است؛  زندگي دنيابارهمفاهيم قرآن كريم در

 در جبران شكست � خدا  به همين دليل رسول؛افكار پيامبر را در برگرفته است
ات مهم در نك به برخي ازكه . نمايد  در احد، بر نهج قرآن كريم حركت ميهآمد پيش

  :نمائيم شيوة قرآن اشاره مي
  

   دعوتشان به مقامات واالي ايمان و به مؤمنان سنتهاي الهييادآوري
  : خداوند مي فرمايد
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در زمين مسافرت نمائيد و . قبل از شما روند سنتهاي الهي گذشته است«
اين بياني است براي مردمان . كنندگان چگونه بوده است بنگيريد، عاقبت تكذيب

 . پس سست نشويد و غمگين نباشيد؛و هدايت و پندي است براي پرهيزگاران
  ». اگر ايمان داشته باشيد،شما باال دست هستيد

 كه خداوند در مصيبت غزوه احد، مسلمانان را در مسير بيانگر اين استآيات فوق 
بخش به آنچه  را با چنين آياتي روح بلكه آنها ؛هاي شيطان رها نكرده است آماج وسوسه

                                                 

1-   
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 رهنمون كرده است و با توجيهات و ارشادات خويش از ،مايه قوت و ثباتشان هست
  1.درد و رنجشان كاسته است

  2.خاطر مؤمنان را فراهم آورد تسلي  موجبآيات فوق: گويد قرطبي مي
 اني كس ودر آيات گذشته دعوت به تأمل و انديشيدن در سرگذشت امتهاي گذشته

گرفته و هالكت و  تكذيب نموده بودند، مورد تأكيد قرار كه دعوت خدا و رسول را
  .نابودي آنها به سبب كفر، ظلم و فسقشان تصريح شده است

 آمده است و ، كه حكايت از استفهام دارد »كيف«لفظ  تعبير قرآن در آيات فوق با
ان حامل درس و ؤمنمنظور به تصويركشيدن وضعيت اقوام موردنظر است كه براي م

 زيرا آنها اقوامي بودند كه خداوند به آنها در زمين قدرت و نعمت فراوان ؛ي استپندهاي
 و به سبب سركشي و غرورشان به عذاب آنان به دليل ناسپاسي اما  ارزاني داشته بود،
  3.الهي گرفتار شدند

  
   احدهن و بيان حكمت الهي در غزواتسلّي مؤمن

  :ايدفرم خداوند متعال مي

� ββββ ÎÎ ÎÎ)))) öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 óó óó¡¡¡¡ || ||¡¡¡¡ ôô ôôϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ ÓÓ ÓÓyyyy öö öö���� ss ss%%%% ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ssùùùù ¡¡ ¡¡§§§§ tt ttΒΒΒΒ tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### ÓÓ ÓÓyyyy öö öö���� ss ss%%%% ………… ãã ãã&&&& éé éé#### ÷÷ ÷÷VVVV ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 44 44 yy yy7777 ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ???? uu uuρρρρ ãã ããΠΠΠΠ$$$$ −− −−ƒƒƒƒ FF FF{{{{ $$ $$#### 

$$$$ yy yyγγγγ ää ää9999 ÍÍ ÍÍρρρρ#### yy yy‰‰‰‰ çç ççΡΡΡΡ tt tt ÷÷ ÷÷ tt tt//// ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### zz zzΝΝΝΝ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ ªª ªª!!!! $$ $$#### šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu xx xx‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ‚‚‚‚ −− −−GGGG tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uu !! !!#### yy yy‰‰‰‰ pp ppκκκκ àà àà−−−− 

33 33 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω ^^ ^^==== ÏÏ ÏÏtttt ää ää†††† tt tt ÉÉ ÉÉΚΚΚΚ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊆⊆⊆⊆⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ }} }}ÈÈÈÈ ÅÅ ÅÅ cc ccssss yy yyϑϑϑϑ ãã ããŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ ªª ªª!!!! $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu tt tt,,,, yy yyssss ôô ôôϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ 

šš šš ÍÍ ÍÍ���� ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ ss ss3333 øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊆⊆⊆⊆⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ ôô ôôΘΘΘΘ rr rr&&&& ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ää öö öö7777 ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ yy yymmmm ββββ rr rr&&&& (( ((####θθθθ èè èè==== ää ääzzzz ôô ôô‰‰‰‰ ss ss???? ss ssππππ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ yy yyffff øø øø9999 $$ $$#### $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ss ss9999 uu uuρρρρ ÉÉ ÉÉΟΟΟΟ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### 

                                                 

  .190، ص 1، ج حديث القرآن الكريم عن غزوات الرسول -1

  .216، ص 4، ج طبيتفسير القر -2

  .191، ص 1، ج حديث القرآن الكريم عن غزوات الرسول -3
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(( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ yy yyγγγγ≈≈≈≈ yy yy____ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ zz zzΝΝΝΝ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ tt tt ÎÎ ÎÎ"""" ÉÉ ÉÉ9999≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊆⊆⊆⊆⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ääΨΨΨΨ ää ää.... tt ttββββ öö ööθθθθ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ yy yyϑϑϑϑ ss ss???? || ||NNNN öö ööθθθθ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 
ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ öö öö6666 ss ss%%%% ββββ rr rr&&&& çç ççνννν öö ööθθθθ ss ss)))) ùù ùù==== ss ss???? ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ssùùùù çç ççννννθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ çç ççGGGG ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& uu uu‘‘‘‘ ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ääΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ÝÝ ÝÝààààΖΖΖΖ ss ss???? �  ) ،143-140آل عمران(  

اين .  آنها نيز جراحتي مانند آن رسيده است بهاگر به شما جراحتي رسيده است،«
ن را اگذرانيم تا خداوند مؤمن روزها را در بين مردم به صورت دست بدست مي

نمايد  جدا سازد و خداوند برخي از شما را به عنوان قرباني و شهيد انتخاب مي
تا خدا مؤمنين را خالص و كافران را  .وست ندارد ستمكاران را د،و خداوند

   ».نابود گرداند
 بدون اينكه خداوند تشخيص ندهد كساني را كه ،رويد كنيد به جنت مي آيا گمان مي

قبل از روبرو شدن با مرگ آن را شما آرزو . ان راكنند و تشخيص ندهد صابر جهاد مي
ن ا قرآن از مؤمن».گر هستيد نظارهنموديد، اآلن با آن مواجه شديد و به سوي آن  مي

جهادشان عليه مانع خواسته است كه قتل و جرح نبايد در وجودشان اثر منفي گذارد و 
 دشمنانشان در ،اند با شكستي مواجه شدهجنگ بدر  مؤمنان در زيرا اگر ؛دشمن گردد

 در  و عاقبت نافرجامشانآنان با عقايد باطل.  چنين شكستي دچار گرديدندهبدر نيز ب
 شما كه از حق و حسن عاقبت برخورداريد، نبايد ،ست نشدند بنابراين سجنگ با شما

  1.دچار ضعف و سستي شويد
 را به شهادت مسلماناناحد برخي از افراد جنگ  در مشركاناگر : گويد  ميزمخشري

ر آنها از شكستي كه در بد. ايد  بدر تعدادي از آنها را كشته نيز در جنگشما  اند، رسانده
؛ پس سزاوار است كه به شما احساس ضعف و سستي دست  ضعيف نشدند،خوردند

  2.ندهد

                                                 

  .14، ص 9، ج تفسير الرازي -1

  .465، ص 1، ج تفسير الكشاف -2
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 در احد ؛ چراكهبدر بودجنگ نقطة مقابل احد جنگ : گويد عبداهللا بن عباس مي
  1.ن غالب گرديدامشرك  بر� خدا مسلمانان به شهادت رسيدند و در بدر رسول

ββββ �در آية  ÎÎ ÎÎ)))) öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 óó óó¡¡¡¡ || ||¡¡¡¡ ôô ôôϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ ÓÓ ÓÓyyyy öö öö���� ss ss%%%% �  محذوف است و تقدير عبارت چنين جواب شرط

 و براي مبارزه جديد تصميم نماييد صبر ،ايد است كه اگر دچار زخم و شكست شده
  . زيرا دشمنانتان قبل از اين با چنين شكستي دچار گرديدند؛قطعي بگيريد

yy � آيه yy7777 ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ???? uu uuρρρρ ãã ããΠΠΠΠ$$$$ −− −−ƒƒƒƒ FF FF{{{{ $$ $$#### $$$$ yy yyγγγγ ää ää9999 ÍÍ ÍÍρρρρ#### yy yy‰‰‰‰ çç ççΡΡΡΡ tt tt ÷÷ ÷÷ tt tt//// ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ ي  بيانگر سنت جاري الهي در جهان برا� ####$$

  2.ن در غزوة احد استاتسليت مؤمن

zz � قرطبي در تفسير آيه zzΝΝΝΝ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ ªª ªª!!!! $$ $$#### šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ست كه  امنظور اين: گويد  مي�

  3.تبادل شكست به خاطر شناخت مؤمن از منافق تحقق يافته است

xx � در تفسير آية ابن كثير xx‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ‚‚‚‚ −− −−GGGG tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uu !! !!#### yy yy‰‰‰‰ pp ppκκκκ àà àà−−−− ا كشته راه خد يعني در: گويد  مي�

  4.سازند شوند و به خاطر رضاي او جانشان را فدا مي مي

ªª � خداوند متعال آية كريمه فوق را با جمله ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω ^^ ^^==== ÏÏ ÏÏtttt ää ää†††† tt tt ÉÉ ÉÉΚΚΚΚ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$  پايان داد و � ####$$

  :د اتفاق افتاد اشاره كرد و فرمودبعد از آن به دو حكمت ديگر كه در غزوه اح

� }} }}ÈÈÈÈ ÅÅ ÅÅ cc ccssss yy yyϑϑϑϑ ãã ããŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ ªª ªª!!!! $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu tt tt,,,, yy yyssss ôô ôôϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ šš šš ÍÍ ÍÍ���� ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ ss ss3333 øø øø9999 $$  وبه معناي تصفيه تمحيص  � ####$$

بردن و نابودكردن  يمحق از محق به معناي از بين و يا به معناي امتحان و آزمون است
  .است

                                                 

  .105، ص 4، ج تفسير الرازي -1

  .195، ص 1، ج حديث القرآن الكريم عن غزوات الرسول -2

  .218، ص 4، ج تفسير القرطبي -3

  .408، ص 1، ج تفسير ابن كثير -4
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تا خداوند كساني را كه با خدا : گويد مي چنين  فوق معناي آيهدر موردطبري 
ن مورد آزمايش قرار دهد ابردن مشرك  بيازمايد و آنها را در راه از بين،صادقانه عهد بستند

  1.ن جدا شوندا از منافقواقعي،ن مخلص و ا مؤمنو

{{ � در مورد آيه كثير ابن }}ÈÈÈÈ ÅÅ ÅÅ cc ccssss yy yyϑϑϑϑ ãã ããŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ ªª ªª!!!! $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu يعني اگر داراي : گويد  مي�

 درجاتشان را به ميزان ، گناهانشان را مغفرت نمايد و اگر داراي گناه نيستند،گناه هستند
  .اند، بيفزايد ي كه با آن دچار شدهمصيبت

tt �آية  tt,,,, yy yyssss ôô ôôϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ šš šš ÍÍ ÍÍ���� ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ ss ss3333 øø øø9999 $$  پيروزي، دچار عد از دستيابي بهبكافران  يعني � ####$$

يعني  .2شود نابودي و فناي آنها مي  هالكت، امر موجب شوند و اين سركشي و غرور مي
گناهان  از يكي از داليل شكست مؤمنان در جنگ احد اين بود كه خداوند، مؤمنان را

به سبب نيز كفار را  ديگرن جدا گرداند و از طرفي او آنها را از منافق پاك و تصفيه نمايد
  . نابود گرداندآنانغرور و تكبر 

  . بيان نموده است حكمت شكست مؤمنان در جنگ احد را چنينخداوند
  . براي مؤمنانوند اظهار علم خدا- 1
ادت كه صاحبش را به واالترين ن به نعمت شها نائل گردانيدن برخي از مؤمن- 2

  .رساند درجات مي
  .نا از منافق آنانن و جدا نمودناگردانيدن مؤمن  پاك- 3
  3.كن كردن تدريجي كفار  نابودي و ريشه- 4

  :فرمايد در ادامه آيات فوق، خداوند مي

                                                 

  .107، ص 4، ج تفسير طبري -1

  .408، ص 1، ج تفسير ابن كثير -2

  .199، ص 1، ج حديث القرآن الكريم عن غزوات الرسول -3
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� ôô ôôΘΘΘΘ rr rr&&&& ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ää öö öö7777 ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ yy yymmmm ββββ rr rr&&&& (( ((####θθθθ èè èè==== ää ääzzzz ôô ôô‰‰‰‰ ss ss???? ss ssππππ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ yy yyffff øø øø9999 $$ $$#### $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ss ss9999 uu uuρρρρ ÉÉ ÉÉΟΟΟΟ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ yy yyγγγγ≈≈≈≈ yy yy____ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

zz zzΝΝΝΝ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ tt tt ÎÎ ÎÎ"""" ÉÉ ÉÉ9999≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$   )142آل عمران، (  � ####$$

پنداريد كه وارد   آيا چنين مي؛ايد كه در جنگ احد شكست خورده اي كساني«
. زخمها صبر كردند  چنانچه كساني وارد شدند كه كشته شدند و بر.بهشت شويد

.  صبر كنيدبدون اينكه شما راه آنها را انتخاب نمائيد و بدون اينكه مانند آنها
 ن شما و صبراچنين چيزي ممكن نيست تا اينكه خداوند مجاهد. خير
  ».كنندگان را شناسائي نكند پيشه

 مگر دخول بهشت براي شما فراهم نخواهد شد :گويد كثير در تفسير اين آيه مي ابن
  1.ن در برابر دشمن را ببيندان و صابرااينكه مورد آزمايش قرار گيريد و خداوند مجاهد

   :فرمايد ادامه خداوند مي رد

� ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ääΨΨΨΨ ää ää.... tt ttββββ öö ööθθθθ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ yy yyϑϑϑϑ ss ss???? || ||NNNN öö ööθθθθ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ öö öö6666 ss ss%%%% ββββ rr rr&&&& çç ççνννν öö ööθθθθ ss ss)))) ùù ùù==== ss ss???? ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ssùùùù çç ççννννθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ çç ççGGGG ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& uu uu‘‘‘‘ ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ääΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ÝÝ ÝÝààààΖΖΖΖ ss ss???? �  

  )143آل عمران، (  
رويارويي با  ي آرزو،قبل از اين! نااي مؤمن: گويد ابن كثير در ترجمه اين آيه مي

 و دوست داشتيد در برابرشان از خود ق چنين روزي بوديددشمن را داشتيد و در اشتيا
 ؛ايد  و شما به مقصدتان رسيده است اكنون آن روز فرارسيده؛ي نشان دهيديشكيبا و صبر

  2. و بجنگيدايستادگي نماييدپس در برابر دشمن 
  

  اشتباهات جبران كيفيت 
ازل شده در  با اسلوب خطاب آيات ن آياتي كه در جنگ بدر نازل شد،شيوة خطاب

بود  اسلوبي نرم و ماليم ، در احداحد كامالً متمايز بود؛ چراكه اسلوب آيات نازل شده

                                                 

  .409، ص 1، ج تفسير ابن كثير -1

  . همان-2
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 شيوه قرآن در محاسبة فرد پيروز و كامياب شديدتر از محاسبة شكست بنابراين،
  :فرمايد  چنانكه در مورد جنگ بدر مي؛گان استدخور

� $$$$ tt ttΒΒΒΒ šš ššχχχχ%%%% xx xx.... @@ @@ cc cc ÉÉ ÉÉ<<<< oo ooΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏ9999 ββββ rr rr&&&& tt ttββββθθθθ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ ÿÿ ÿÿ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!! 33 33““““ uu uu"""" óó óó     rr rr&&&& 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏ‚‚‚‚ ÷÷ ÷÷WWWW ãã ããƒƒƒƒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### 44 44 
šš ššχχχχρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� èè èè???? uu uuÚÚÚÚ tt tt���� tt ttãããã $$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$#### ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ãã ããƒƒƒƒ nn nnοοοο tt tt���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### 33 33 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ îî îî““““ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ•••• tt ttãããã ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ3333 yy yymmmm ∩∩∩∩∉∉∉∉∠∠∠∠∪∪∪∪ 

ŸŸ ŸŸωωωω öö ööθθθθ ©© ©©9999 ÒÒ ÒÒ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ.... zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$#### tt tt,,,, tt tt7777 yy yy™™™™ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ¡¡ ¡¡¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ ss ss9999 !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏùùùù öö ööΝΝΝΝ èè èè???? õõ õõ‹‹‹‹ ss ss{{{{ rr rr&&&& ëë ëë>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã ×× ××ΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã �  

 )68-67انفال، (  

آزاد (راني باشد و از اين طريق براي هيچ پيامبري جايز نيست كه داراي اسي«
ا آي.  قتل و خونريزي راه اندازد،سرزميندر  )ديهفنمودن  كردن اسيران و قبول

حكيم   خداوند غالب و؟خواهيد و خداوند آخرت را اراده دارد كاالي دنيا را مي
 حتماً در برابر ،رسيد  به شما مي خداوند از قبلچنانچه دستوري از جانب. است
  ».شد يشما نازل م  عذابي بزرگ بر،ا رسيده استبه شمآنچه 

   :فرمايد در مورد احد مي

� ô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ àà àà6666 ss ss%%%% yy yy‰‰‰‰ || ||¹¹¹¹ ªª ªª!!!! $$ $$#### ÿÿ ÿÿ………… çç ççνννν yy yy‰‰‰‰ ôô ôôãããã uu uuρρρρ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ tt ttΡΡΡΡθθθθ ^^ ^^¡¡¡¡ ßß ßßssss ss ss????  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ÎÎ ÎÎ//// (( (( ## ##____ ¨¨ ¨¨LLLL yy yymmmm #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) 

óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ±±±± ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ çç ççFFFF ôô ôôãããã tt tt““““≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ss ss???? uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÌÌ ÌÌ���� øø øøΒΒΒΒ FF FF{{{{ $$ $$#### ΜΜΜΜ çç ççGGGG øø øøŠŠŠŠ || ||ÁÁÁÁ tt ttãããã uu uuρρρρ .. .. ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ ΝΝΝΝ ää ää33331111 uu uu‘‘‘‘ rr rr&&&& $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ šš ššχχχχθθθθ ™™ ™™6666 ÅÅ ÅÅssss èè èè???? 44 44 
ΝΝΝΝ àà àà6666ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ãã ããƒƒƒƒ $$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$#### ΝΝΝΝ àà àà6666ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ  ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ãã ããƒƒƒƒ nn nnοοοο tt tt���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### 44 44 §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ss ssùùùù tt tt���� || ||¹¹¹¹ 

öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 uu uuŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== tt ttFFFF öö öö;;;; uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 (( (( ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ $$$$ xx xx���� tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ àà àà6666ΨΨΨΨ tt ttãããã 33 33 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ρρρρ èè èèŒŒŒŒ @@ @@≅≅≅≅ ôô ôôÒÒÒÒ ss ssùùùù ’’’’ nn nn???? tt ttãããã tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### �  

  )152آل عمران، (  
 يد، خداوند به وعدةدآور در مي گاه كه آنها را داشتيد به اذن خداوند از پا آن«

) سنگرهان  و رها كردقاومتم(امر   و دريدخويش وفا نمود تا اينكه سست شد
 بعد از اينكه خداوند به شما نشان داد .با هم اختالف نموديد و نافرماني كرديد

برخي از شما  آنچه را كه دوست داشتيد، بعضي از شما ارادة دنيا را داشت و
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بازداشت تا شما را ) دشمن پيروزي بر( سپس شما را از آنان ؛ارادة آخرت را
ن داراي امؤمن خداوند بر نظرنمود و شما صرف) كوتاهي( خداوند از .بيازمايد

  ».فضل و مرحمت است
 حكمتي عملي و تربيتي نهفته است كه براي اهل تربيت و ارشاد ،در اين شيوة قرآني

  1.از اهميت خاصي برخوردار است
  

  هگذشتامتهاي ن اهايي از مجاهد بيان نمونه
  :فرمايد خداوند متعال مي

�  ÉÉ ÉÉ ii ii rr rr'''' xx xx.... uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ %% %% cc cc ÉÉ ÉÉ<<<< ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ tt ttGGGG≈≈≈≈ ss ss%%%% ………… çç ççµµµµ yy yyèèèè tt ttΒΒΒΒ tt ttββββθθθθ •• ••‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ nn nn//// ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ×× ××""""6666 ÏÏ ÏÏWWWW xx xx.... $$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ yy yyδδδδ uu uuρρρρ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ9999 öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ uu uu5555$$$$ || ||¹¹¹¹ rr rr&&&& ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 
ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ (( ((####θθθθ àà àà���� ãã ããèèèè || ||ÊÊÊÊ $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% ss ss3333 tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### 33 33 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ^^ ^^==== ÏÏ ÏÏtttt ää ää†††† tt tt ÎÎ ÎÎ"""" ÉÉ ÉÉ9999≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊆⊆⊆⊆∉∉∉∉∪∪∪∪ $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ 

tt ttββββ%%%% xx xx.... óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ss ss9999 öö ööθθθθ ss ss%%%% HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ββββ rr rr&&&& (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% $$$$ uu uuΖΖΖΖ −− −−//// uu uu‘‘‘‘ öö öö���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøîîîî $$ $$#### $$$$ uu uuΖΖΖΖ ss ss9999 $$$$ oo ooΨΨΨΨ tt tt////θθθθ çç ççΡΡΡΡ èè èèŒŒŒŒ $$$$ oo ooΨΨΨΨ ss ssùùùù#### uu uu"""" óó óó     ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû $$$$ tt ttΡΡΡΡ ÌÌ ÌÌ���� øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& ôô ôôMMMM ÎÎ ÎÎ mm mm6666 rr rrOOOO uu uuρρρρ 

$$$$ oo ooΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### yy yy‰‰‰‰ øø øø%%%% rr rr&&&& $$$$ tt ttΡΡΡΡ öö öö���� ÝÝ ÝÝÁÁÁÁΡΡΡΡ $$ $$#### uu uuρρρρ ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### tt tt ÍÍ ÍÍ���� ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ xx xx6666 øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊆⊆⊆⊆∠∠∠∠∪∪∪∪ ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ9999 ss ss????$$$$ tt tt↔↔↔↔ ss ssùùùù ªª ªª!!!! $$ $$#### zz zz>>>>#### uu uuθθθθ rr rrOOOO 

$$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$#### zz zz óó óó¡¡¡¡ ãã ããmmmm uu uuρρρρ ÉÉ ÉÉ>>>>#### uu uuθθθθ rr rrOOOO ÍÍ ÍÍοοοο tt tt���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### 33 33 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ^^ ^^==== ÏÏ ÏÏtttt ää ää†††† tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ óó óóssss çç ççRRRR ùù ùùQQQQ $$ $$#### �  

  )148-146آل عمران، (  
در پس . كردند ي فراوان مبارزه مييچه بسا پيامبراني كه همراه آنان مردان خدا«

و خداوند شدند  نه سست و نه ضعيف ،برابر آنچه به آنها در راه خدا رسيد
  .ن را دوست دارداصابر

 گناهان ما را ببخش و از تندرويهايمان ،خداوندا: تنها سخنشان اين بود
. توار گردان و ما را برقوم كافر پيروز گرداننظر فرما، كامهايمان را اس صرف

خداوند پاداش دنيا و پاداش نيكوي آخرت را از آن آنان گردانيد، خداوند 
  ».نيكوكاران را دوست دارد
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 پردازد به سرزنش كساني ميخداوند در اين آيات و آيات گذشته : گويد كثير مي ابن
ميدان جنگ را رها ، شدن پيامبر  كشتهشنيدن خبرا بند و دكه در جنگ احد شكست خور

  1.كردند
كه تعدادشان زياد  پردازد ميگذشته امتهاي ن اهايي از مجاهد نمونهنيز به بيان خداوند 

كردند و در برابر مصيبتها و شكستها   حركت ميشانبود و در راه خدا در ركاب پيامبر
 ادامه  به مبارزهت و با صبر و استقامكشيدند دست نميشدند و از ادامة جهاد  سست نمي

كه از شايعة پردازد  ميبه آن دسته از مسلمانان اين آيات  شرح حال بنابراين، ندددا مي
ين گذشته و ي ربانبه شرح حالقتل پيامبر دچار ضعف و سستي شدند و خداوند متعال 

قرار  را الگو آنان تا مسلمانان پردازد  مينمودند، ميطي اظهار يآنچه آنها در چنين شرا
  : فرمايد ؛ چنانكه ميهدد

� $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt ttββββ%%%% xx xx.... óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ss ss9999 öö ööθθθθ ss ss%%%% HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ββββ rr rr&&&& (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% $$$$ uu uuΖΖΖΖ −− −−//// uu uu‘‘‘‘ öö öö���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøîîîî $$ $$#### $$$$ uu uuΖΖΖΖ ss ss9999 $$$$ oo ooΨΨΨΨ tt tt////θθθθ çç ççΡΡΡΡ èè èèŒŒŒŒ $$$$ oo ooΨΨΨΨ ss ssùùùù#### uu uu"""" óó óó     ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû $$$$ tt ttΡΡΡΡ ÌÌ ÌÌ���� øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& 

ôô ôôMMMM ÎÎ ÎÎ mm mm6666 rr rrOOOO uu uuρρρρ $$$$ oo ooΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### yy yy‰‰‰‰ øø øø%%%% rr rr&&&& $$$$ tt ttΡΡΡΡ öö öö���� ÝÝ ÝÝÁÁÁÁΡΡΡΡ $$ $$#### uu uuρρρρ ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### tt tt ÍÍ ÍÍ���� ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ xx xx6666 øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊆⊆⊆⊆∠∠∠∠∪∪∪∪ ãã ãã �  

  )147آل عمران، (  
اني بودند، اما علل اصلي شكست را به خود نسبت مجاهدان با وجود اينكه افرادي رب

 استغفار از آنان نفس و اعتراف به تقصير است و تحقير نوعي دادند و اين در حقيقت
هايشان   خواستهو از آنجا كه را برطلب ثبات و اقدام در برابر دشمن مقدم كردند نگناها

صرت و امداد  نبنابراين،بود  كامالً از روي طهارت، پاكي و خضوع ،از خداوند متعال

ãã � :الهي به سراغشان آمد ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ9999 ss ss????$$$$ tt tt↔↔↔↔ ss ssùùùù ªª ªª!!!! $$ $$#### zz zz>>>>#### uu uuθθθθ rr rrOOOO $$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$#### zz zz óó óó¡¡¡¡ ãã ããmmmm uu uuρρρρ ÉÉ ÉÉ>>>>#### uu uuθθθθ rr rrOOOO ÍÍ ÍÍοοοο tt tt���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### 33 33 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ 

^^ ^^==== ÏÏ ÏÏtttt ää ää†††† tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ óó óóssss çç ççRRRR ùù ùùQQQQ $$  ،يعني كسب نمودند؛ ثواب هر دو جهان را ،با اين عملكردشانو  � ####$$

  .پاداش نيك در آخرتو پيروزي و غنيمت در دنيا 
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نها بهترين الگو براي مسلمانان مجاهد قرار گرفتند و خداوند متعال بدين جهت آ
 به فضل و ارجحيت و تقدم ثواب ه ذكر نمود كه اشار»حسن«ثواب آخرت را با صفت 

  1.پاداش دنيا دارد آخرت بر
  

  اسالم گرديد شكست لشكر  پيامبر موجببا دستورمخالفت 
خدا و ارتكاب آن اشتباه  ر رسول مخالفت تيراندازان با دستو در موضوعاثبات اين

مشخص نافرجام كه منجر به تغيير تمام معيارها و وقوع خسارتهاي عميق گرديد، 
  .گردد مي

 كنار كشيدن عبداهللا بن ابي و  بعد ازاهميت اطاعت از امير و فرمانده در جنگ احد
اهي كه  اما اشتبگردد ، آشكار ميصفوف مسلمانان نگذاشت  تأثيري بر كهناديگر منافق

 كه هر كدام براي انجام مأموريت � خدا تيراندازان در پي مخالفت دستور رسول
 تا خداوند متعال دشمن را ، موجب گرديدخاصي در نظر گرفته شده بود، مرتكب شدند

وارد   به آنانييبرآنان مسلط گرداند و به سبب نافرماني از دستورات فرمانده خسارتها
سالمي در نخستين مرحله از حيات خويش دچار شكست شد كه فراگير بود و دعوت ا

  .گرديد
  

  يي كه در جنگ احد اتفاق افتادبرخي از رويدادها
 ه توجيهات فرماندو عمل نمودن به � خدا از دستورات رسول با اطاعت مسلمانان

از دستورات پيامبر و رها نمودن  مخالفت به پيروزي رسيدند و ، عبداهللا بن جبيرد،خو
   2.آوري غنايم موجب شكست آنان را فراهم آورد معكوه جهت ج

  :فرمايد خداوند ميچنانكه 
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� øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) šš ššχχχχρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏèèèè óó óóÁÁÁÁ èè èè???? ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ šš ššχχχχ………… ââ ââθθθθ ùù ùù==== ss ss???? ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã 77 77‰‰‰‰ yy yymmmm rr rr&&&& ÛÛ ÛÛ^̂̂̂θθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ àà àà2222θθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 
öö ööΝΝΝΝ ää ää33331111 tt tt���� ÷÷ ÷÷zzzz éé éé&&&& öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 tt tt7777≈≈≈≈ rr rrOOOO rr rr'''' ss ssùùùù $$$$ CC CCϑϑϑϑ xx xxîîîî 55 55 dd ddΟΟΟΟ tt ttóóóó ÎÎ ÎÎ//// ŸŸ ŸŸξξξξ øø øøŠŠŠŠ xx xx6666 ÏÏ ÏÏ jj jj9999 (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ tt tt““““ óó óóssss ss ss???? 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã $$$$ tt ttΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ss ss????$$$$ ss ssùùùù ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ 

!! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 tt tt7777≈≈≈≈ || ||¹¹¹¹ rr rr&&&& 33 33 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ 77 77""""6666 ÎÎ ÎÎ6666 yy yyzzzz $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? �  ) ،153آل عمران(  

كرديد و پيامبر  كسي توجه نمي گريختيد و بر شديد و مي گاه كه پراكنده مي آن«
غم نيز شما را دچار  ، خدا پس در برابر غم؛زد شما را صدا مي، از پشت سر

آنچه به ايد و بر  اين بدان خاطر بود كه ديگر براي آنچه از دست داده.نموديد
  ». آگاه است،دهيد  ميم غمگين نشويد و خداوند از آنچه انجا،شما رسيده است

 سرپيچي از دستور رسولو نكردن نتيجة اطاعت : گويد شيخ محمد بن عثيمين مي
 بااهللا مبارزه مي نمودند  هكلمالء تكه در راه اع  بود كه برخي از صحابه در حالي�خدا

 دشمن شكست خورده است و جايگاهي را كه  كهمودندمسلمانان تصور ناوليه پيروزي 
  رها نكنند، ترك نمودند و دشمن نيز از پشت سررا كه آنپيامبر به آنها دستور داده بود 

در مورد اين خداوند متعال . آنها يورش آورد و آن آزمون سخت به وقوع پيوست بر
  :فرمايد موضوع مي

� ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ àà àà6666 ss ss%%%% yy yy‰‰‰‰ || ||¹¹¹¹ ªª ªª!!!! $$ $$#### ÿÿ ÿÿ………… çç ççνννν yy yy‰‰‰‰ ôô ôôãããã uu uuρρρρ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ tt ttΡΡΡΡθθθθ ^^ ^^¡¡¡¡ ßß ßßssss ss ss????  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ÎÎ ÎÎ//// (( (( ## ##____ ¨¨ ¨¨LLLL yy yymmmm #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) 

óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ±±±± ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ çç ççFFFF ôô ôôãããã tt tt““““≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ss ss???? uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÌÌ ÌÌ���� øø øøΒΒΒΒ FF FF{{{{ $$ $$#### ΜΜΜΜ çç ççGGGG øø øøŠŠŠŠ || ||ÁÁÁÁ tt ttãããã uu uuρρρρ .. .. ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ ΝΝΝΝ ää ää33331111 uu uu‘‘‘‘ rr rr&&&& $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ šš ššχχχχθθθθ ™™ ™™6666 ÅÅ ÅÅssss èè èè???? 44 44 
ΝΝΝΝ àà àà6666ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ãã ããƒƒƒƒ $$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$#### ΝΝΝΝ àà àà6666ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ  ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ãã ããƒƒƒƒ nn nnοοοο tt tt���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### 44 44 §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ss ssùùùù tt tt���� || ||¹¹¹¹ 

öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 uu uuŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== tt ttFFFF öö öö;;;; uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 (( (( ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ $$$$ xx xx���� tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ àà àà6666ΨΨΨΨ tt ttãããã 33 33 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ρρρρ èè èèŒŒŒŒ @@ @@≅≅≅≅ ôô ôôÒÒÒÒ ss ssùùùù ’’’’ nn nn???? tt ttãããã tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### �  

  )152آل عمران، (  
صرفاً الوقوع به شكست تبديل شود،   موجب گرديد پيروزي قريبمعصيت مزبور كه
نتايج وخيمي ، معاصيكه  بديهي است .� خدا هم در حيات رسول يك معصيت بود آن

  .خواهند داشت؟به دنبال 
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يكديگر است  معاصي، تسلط ظالمين بركثرت يكي از نتايج : توان گفت  مي،بنابراين
دارند، خداوند متعال اسباب عزت و پيروزي  به ميزان ظلمي كه انسانها برخود روا ميو 

  1.نمايد را از آنها سلب مي
   :فرمايد  خداوند مي؛اطاعت از ولي امر و فرمانده بعد از اطاعت خدا و رسول است

� $$$$ pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu (( ((####θθθθ ãã ããèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÛÛÛÛ rr rr&&&& ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÛÛÛÛ rr rr&&&& uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< '' ''ρρρρ éé éé&&&& uu uuρρρρ ÍÍ ÍÍRRRR öö öö∆∆∆∆ FF FF{{{{ $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ (( (( 
ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ää ôô ôôãããã tt tt““““≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ ss ss???? ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû && && óó óó xx xx«««« çç ççννννρρρρ –– ––ŠŠŠŠ ãã ãã���� ss ssùùùù ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) «« ««!!!! $$ $$#### ÉÉ ÉÉΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ääΨΨΨΨ ää ää.... tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ èè èè???? «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 

ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÌÌ ÌÌ���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### 44 44 yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ×× ××"""" öö öö6666 yy yyzzzz ßß ßß || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm rr rr&&&& uu uuρρρρ ¸¸ ¸¸ξξξξƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍρρρρ ùù ùù'''' ss ss???? �  ) ،59نساء(  

 ،ف نموديداگر در موردي اختال. رسول و صاحبان امر اطاعت نمائيد از خدا و«
 ،آن را به سوي خدا و رسول برگردانيد، اگر به خدا و روز آخرت ايمان داريد

  ».تر است اين براي شما بهتر و خوش فرجام
ن و غيره نازل  اعم از نظاميا، فوق در مورد عموم مردمةآي«: اند كه علما بر اين عقيده

ويژه امور ه ه مسائل و ب تا از اولياء امور در هم است را موظف ساختهشده است و آنان
  2».نظامي پيروي كنند

اطاعت از ولي امر، يكي از واجبات ديني است كه ائمه دين آن را در باب عقايد 
  3.ندا ه نمودذكرايماني 

اطاعت از ولي امر در تربيت امت و تأسيس دولت اسالمي از جايگاه خاصي 
  :ائيمنم برخي از اين نكات اشاره ميبه برخوردار است كه ذيالً 

  :  اطاعت از دستورات الهي- 1

                                                 

  .211، محمد بن عثيمين به نقل از غزوه احد، ص الطاعه و المعصيه و اثرهما في المجتمع -1

  .246، ص 28، ج مجموع الفتاوي -2

  .77، ص 1، ابن ارزق، ج بدائع السالك في طبائع الملك -3
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� $$$$ pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu (( ((####θθθθ ãã ããèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÛÛÛÛ rr rr&&&& ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÛÛÛÛ rr rr&&&& uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< '' ''ρρρρ éé éé&&&& uu uuρρρρ ÍÍ ÍÍRRRR öö öö∆∆∆∆ FF FF{{{{ $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ (( (( 
ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ää ôô ôôãããã tt tt““““≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ ss ss???? ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû && && óó óó xx xx«««« çç ççννννρρρρ –– ––ŠŠŠŠ ãã ãã���� ss ssùùùù ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) «« ««!!!! $$ $$#### ÉÉ ÉÉΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ääΨΨΨΨ ää ää.... tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ èè èè???? «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 

ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÌÌ ÌÌ���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### 44 44 yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ×× ××"""" öö öö6666 yy yyzzzz ßß ßß || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm rr rr&&&& uu uuρρρρ ¸¸ ¸¸ξξξξƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍρρρρ ùù ùù'''' ss ss???? �  ) ،59نساء(  

 اطاعت نمائيد و از صاحبان امر خود اواز خدا و رسول ! اي مؤمنان«
را به خدا و   آن،هرگاه در چيزي دچار اختالف شديد. شنوي داشته باشيد حرف

 اين بهتر و ، اگر به خدا و روز واپسين ايمان داريد.پيامبرش برگردانيد
  ».ن مرجع استتري خوب

وسيله جهت تنفيذ شريعت الهي در .  وسيله است نه هدف، اطاعت از ولي امر- 2
منكر جهت اثبات برتري اين امت و  زمين و اثبات حق و اقامه امر به معروف و نهي از

  .يافتن عبادت به خداوند الء كلمة توحيد و اختصاصتاع
پاشيدگي اوضاع ديني و   هم سبب از، زيرا اختالف؛ ايجاد وحدت بين مسلمانان- 3

  1.شود ميمسلمانان دنيوي 
 در اظهار دين و اطاعت از  يكي از داليلي است كه مسلمانانولي امروجود  - 4

  .به موفقيت بهتري دسترسي پيدا نمايندپروردگار 
  . سعادت دنيا در اين اصل نهفته است- 5
يان و واليان  پيشواشورش عليهسنت معتقد است كه   اهل مسائل ذكرشدهاساسبر

 از كنيم و نمي و عليه آنها دعاي بد ، امري ناجايز استهرچند مرتكب ظلم شوند امر،
  البته تا زماني؛دانيم و فرض مي اطاعت آنها را اطاعت خدا. كشيم اطاعت آنها دست نمي

  .كنيم كه به معصيت دستور ندهند و براي صالح و عاقبت آنها دعا مي
  

                                                 

  .200، ص غزوه احد دراسه دعويه -1
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  رت ترجيح دنيا بر آخخطرهاي 
ه انسان، سخن ب آيات و احاديث متعددي از ظاهر فريبنده دنيا و اثرات سوء آن بر

   :فرمايد چنانكه خداوند مي؛ داشته است  از حرص و آزمندي برحذر وميان آورده

� zz zz ÎÎ ÎÎ ii iiƒƒƒƒ ãã ãã———— ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ==== ÏÏ ÏÏ9999 ^^ ^^==== ãã ããmmmm ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ yy yyγγγγ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ ii iiΨΨΨΨ9999 $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ tt tt6666 øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÎÎ ÎÎ""""6666 ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 

ÍÍ ÍÍοοοο tt tt���� ss ssÜÜÜÜΖΖΖΖ ss ss)))) ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉ==== yy yyδδδδ ©© ©©%%%%!!!! $$ $$#### ÏÏ ÏÏππππ �� ��ÒÒÒÒ ÏÏ ÏÏ���� øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ øø øø‹‹‹‹ yy yy‚‚‚‚ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏππππ tt ttΒΒΒΒ §§ §§θθθθ || ||¡¡¡¡ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ÉÉ ÉÉΟΟΟΟ≈≈≈≈ yy yyèèèè ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ 

ÏÏ ÏÏ^̂̂̂öö öö���� yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 33 33 šš šš���� ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ßß ßßìììì≈≈≈≈ tt ttFFFF tt ttΒΒΒΒ ÍÍ ÍÍοοοο 44 44θθθθ uu uu‹‹‹‹ yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### $$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$#### (( (( ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ………… çç ççνννν yy yy‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã ÚÚ ÚÚ∅∅∅∅ óó óó¡¡¡¡ ãã ããmmmm ÉÉ ÉÉ>>>>$$$$ tt tt↔↔↔↔ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### �  

  )14آل عمران، (  
گذاري  هاي طال و نقره، اسبهاي عالمت حب شهوات از قبيل زن، فرزند، گنجينه«

 اين است .پايان و كشاورزي براي مردمان آراسته گردانيده شده استشده، چهار
  ».كاالي زندگي دنيا و نزد خدا بهترين جاي بازگشت است

 در گرفتار شدن از عيان راا و خصوصاً د امت را،پيامبر خدا نيز در احاديث متعددي
  . برحذر داشته است،خاطر اثرات سوئي كه دارده دام دنيا ب

 ة خضرةان الدنيا حلو«: كند كه فرمود  روايت مي �خدا ز رسولابوسعيد خدري ا
 فان ،ساءنقوا الت وا،اتقوا الدنيا ف،مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملونو ان اهللا 
  1». بني اسرائيل كانت في النساءةاول فتن

همانا دنيا شيرين و سرسبز است و خداوند شما را در دنيا، جاي داده است تا بنگرد شما «
اسرائيل  اي كه بني ه زيرا اولين فتن؛از دنيا و از زنان پرهيز نمائيد، بنابراين. نمائيد نه عمل ميچگو

  ». از طريق زنان بود، آن دچار شدندهب
 با كه مشركين شكست خوردند تيراندازان جنگ احد وقتي در: گويد عباس مي ابن

پيامبر و مردمان برسانيد خودتان را به «:  به يكديگر گفتندمشاهده شكست اوليه مشركان

                                                 

  .2742، شماره مسلم -1
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 مكان � بدون اجازه پيامبر اكرم: برخي گفتند.  از شما سبقت نگيرندميتا در جمع غنا
  1».خود را رها نخواهيم كرد

  :گاه اين آيه نازل شد آن

� ΝΝΝΝ àà àà6666ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ãã ããƒƒƒƒ $$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$#### ΝΝΝΝ àà àà6666ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ  ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ãã ããƒƒƒƒ nn nnοοοο tt tt���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### 44 44 �  

  )152آل عمران، (  
   ». دنيا و برخي خواهان آخرت هستيدبرخي از شما خواهان«

ΝΝΝΝ � هدف از: گويد طبري مي àà àà6666ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ãã ããƒƒƒƒ $$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$   . مال غنيمت است� ####$$

دنيا را داشته   خدا ارادة كردم كسي از ياران رسول من تصور نمي: گويد مسعود مي ابن
  2.باشد، تا اينكه در روز احد اين آيه نازل شد

باشد و بيانگر اين   ميداعيان درس مهمي براي ،تاد احد اتفاق افحوادثي كه در جنگ
گشايد، بدون   راهش را به درون دلهاي اهل ايمان مي،طلبي است كه بسا اوقات فزون

دهند و   آن را برآخرت ترجيح ميي در نتيجه دنيا و دارائيها؛اينكه آنها متوجه باشند
 و انگارند ناديده مي خاص دستورات صريح شريعت را مانند تيراندازان با توجيهاتي

هاي دروني  كه از انگيزه انسان مؤمن در حالي. سپارند دستورات قطعي را به فراموشي مي
 مرتكب  هاي ايمان غافل است، خواسته خود به خصوص از دنياطلبي و ترجيح آن بر

  .شود چنين اعمالي مي
 به و ازندبايست به بررسي خصوصيات دروني خود بپرد  ميان هموارهيعا د،بنابراين

 قبل از اينكه بين آنها و دستورات شرع حائل شود و آنها را با توجيهات بيجا به ،دنيا
  3.گرايشي نداشته باشند ،مخالفت دستورات شرع وادار نمايد
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   ارتباط با دين ميزان
اي  مسلمانان در جنگ احد و همچنين شهادت عدهبعد از شكست : گويد كثير مي ابن

ابن قمئه هم خود را به . ندائي سرداد كه محمد كشته شده استشيطان از مسلمانان، 
 كه فقط توانسته بود سر رسول  در حالي؛ام من محمد را كشته: ن رساند و گفتامشرك
خدا به  مسلمانان نيز تصور نمودند كه رسول  را زخمي نمايد و بسياري از� خدا

بسياري از انبياء پرداخته شدن  ، به موضوع كشته قرآناز آنجا كهشهادت رسيده است و 
 دانستند و بدين اي را بعيد نمي خدا نيز چنين حادثه  آنها در مورد رسولاست بنابراين،

  :فرمايد قرآن ميچنانكه  ؛1صورت دچار ضعف و سستي گرديدند

� $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ îî îî‰‰‰‰ ££ ££ϑϑϑϑ pp pptttt èè èèΧΧΧΧ �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ×× ××ΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% ôô ôôMMMM nn nn==== yy yyzzzz  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### öö öö7777 ss ss%%%% ãã ãã≅≅≅≅ ßß ßß™™™™ ”” ””����9999 $$ $$#### 44 44  '' '' ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù rr rr&&&& || ||NNNN$$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏFFFF èè èè%%%% 

÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ää öö öö6666 nn nn==== ss ss))))ΡΡΡΡ $$ $$#### ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ6666≈≈≈≈ ss ss)))) ôô ôôãããã rr rr&&&& 44 44  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ óó óó==== ÎÎ ÎÎ==== ss ss))))ΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ tt tt6666 ÉÉ ÉÉ)))) tt ttãããã  nn nn==== ss ssùùùù §§ §§"""" ÛÛ ÛÛØØØØ tt ttƒƒƒƒ ©© ©©!!!! $$ $$#### $$$$ \\ \\↔↔↔↔ øø øø‹‹‹‹ xx xx©©©© 33 33 
““““ ÌÌ ÌÌ““““ ôô ôôffff uu uu‹‹‹‹ yy yy™™™™ uu uuρρρρ ªª ªª!!!! $$ $$#### tt tt ÌÌ ÌÌ���� ÅÅ ÅÅ6666≈≈≈≈ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$   )144آل عمران، (  � ####$$

 آيا اگر وي وفات .اند محمد فقط يك پيامبر است كه قبل از او پيامبراني گذشته«
 به خدا ، هر كس به عقب برگردد؟گرديد  شما به عقب برمي،نمايد يا كشته شود

  ».نمايد و خداوند شاكرين را پاداش خواهد داد ضرري وارد نمي
 بلكه ؛مانند پيامبران براي هميشه در بين اقوامشان باقي نمي: اند در تفسير اين آيه گفته

است كه آن را  ابالغ رسالت الهيهر موجودي بايد طعم مرگ را بچشد و وظيفة پيامبران 
  . و طبيعي است كه جاويد ماندن پيامبران از مستلزمات رسالت نيستاند  انجام رساندهبه

اثر خبر مرگ يا قتل پيامبر دچار ضعف و  كه بر د كسانيرخداوند در آية فوق در 
   :فرمايد مي، سستي گرديدند

�  '' '' ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù rr rr&&&& || ||NNNN$$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏFFFF èè èè%%%% ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ää öö öö6666 nn nn==== ss ss))))ΡΡΡΡ $$ $$#### ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ6666≈≈≈≈ ss ss)))) ôô ôôãããã rr rr&&&& �  
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نشيني  گرديد و عقب  شما به پشت سر برمي،بميرد ياكشته شودآيا اگر او «
  »كشيد؟ نمائيد و از جهاد دست مي مي

  :افزايد سپس مي

�  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ óó óó==== ÎÎ ÎÎ==== ss ss))))ΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ tt tt6666 ÉÉ ÉÉ)))) tt ttãããã  nn nn==== ss ssùùùù §§ §§"""" ÛÛ ÛÛØØØØ tt ttƒƒƒƒ ©© ©©!!!! $$ $$#### $$$$ \\ \\↔↔↔↔ øø øø‹‹‹‹ xx xx©©©© 33 33 ““““ ÌÌ ÌÌ““““ ôô ôôffff uu uu‹‹‹‹ yy yy™™™™ uu uuρρρρ ªª ªª!!!! $$ $$#### 

tt tt ÌÌ ÌÌ���� ÅÅ ÅÅ6666≈≈≈≈ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### �  

ان شاكر را رساند و خدا بندگ نشيني بكند، به خدا ضرري نمي هر كس عقب«
  ».دهد پاداش مي

  1.مانند شاكرين كساني هستند كه در هر حال ثابت قدم مي
آنان اين گونه  اين بود كه علّت اصلي مصيبت واردشده به مسلمانان در جنگ احد،

نماد  � خدا  رسولبا بودن خدا  سوي عقيده و دعوت به و ايمانكردند كه فكر مي
باط بين عقيده يعني ايمان به خداوند متعال به  و ارتاصلي خود را پيدا خواهد نمود

اثر محبتي كه   براي هميشه در بين آنها بر �خدا  رسولجاودانگيعنوان يگانه معبود و 
 بين رسالت جاويدان و ارتباط بنابراين . آمده بودد پدي،مغلوب عواطف و احساسات بود

وضوعي بود كه آيد، م  به عنوان بشري كه روزي مرگ به سراغش مي� رسول خدا
ط سخت روز احد دچار وحشت و ي در آن شرا� سبب شد تا ياران رسول خدا

 مستلزم وجوب اقتدا � خدا كه متابعت از رسول در حالي. حيرت شوند سردرگمي و
به وي در تحمل سختيها و تالش مستمر جهت نشر رسالت و تبليغ دعوت و نصرت 

موردنظر است و اهميت دارد و وة اقتدا اين شي رسالت اسالمي، از نظرو  .باشد حق مي
ترين اساس  اهللا مهم ساختار مسير دعوت و نشر آن در جهان و اعالي كلمه همين امر در

ترين  شود و پيروي علمي و عملي از سنتهاي رسول خدا اساسي و پايه محسوب مي
  2.باشد ان الهي مييعاعامل جهت ثبات و وحدت جامعة اسالمي و به خصوص د
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 بود كه � خدا ساز رحلت رسول احد از نظر رواني زمينه  غزوة: گويد م ميقي ابن
 نكوهش ،نشيني نمايند حضرت را از اينكه بعد از درگذشت وي عقب خداوند ياران آن

قدم باشند و در راه آن بميرند يا  دين و توحيد پيامبر ثابت  آنها موظفند تا برچراكه ؛نمود
ند و خداي محمد با مردن و نك د را پرستش مي زيرا آنها خداي محم؛كشته شوند

 نبايد آنها را از دين  �بنابراين، وفات رسول خدا. رود شدن او، از بين نمي كشته
  . نشده استف به خلود و جاويد ماندن توصي� خدا هيچ جايي رسول برگرداند و در

  
  مرگ، امري حتمي است

به همين دليل ؛ برو شوند حتمي است كه همه موجودات بايد با آن رو، امريمرگ
تند، توبيخ و سرزنش خداوند كساني را كه از فرياد شيطان متأثر شدند و از دينشان برگش

  : نمود و فرمود
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قدم   كساني هستند كه قدر نعمت را دانستند و تا لحظة مرگ برآن ثابت،شاكرين
  برخي؛ چراكه نمايان گرديد� با وفات پيامبر اكرمآثار و پيامدهاي اين خطاب، . ماندند

دين خود   شاكرين براز پايداري در راه اسالم خودداري نمودند، امامرتد شدند و 
آنان را با پيروزي بر دشمن و اعطاي فرجام نيك، نصرت قدم ماندند و خدا نيز  ثابت
  1.نمود
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 آنها ، يعني؛باشد خوردگان احد مي  نكوهش شكستادامةاين آيه : گويد قرطبي مي
 زيرا دين خدا با ؛شكست بشوند نبايد دچار ضعف و، � رمشدن پيامبر اك حتي با كشته

  1».پذيرد مرگ انبياء پايان نمي
اين گونه كه در گذشته   كسانياي مطلوب است؛ چراكه ديدگاه اين نظريه، نظريه

كه   كسانيچنينپيامبر به پايان رسيده است و هموفات  اسالم با  كهكردند تصور مي
 منحصر كرده بودند، ديدگاهي باطل � اكرمه پيامبر ظهور اسالم و دعوت اسالمي را ب

 زيرا گسترش اند؛ نگرديده قدر و عظمت اين دين بوده و هست و عالوه بر آن متوجه
گاه   و سنت الهي هيچ استر اديان، به اقتضاي سنت الهي بودهيسا دين و پيروزي آن بر

  :پذيرد تغيير نمي
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  تا اين دين را بر او ذاتي است كه رسولش را با هدايت و دين حق فرستاد،«
  ».ن نپسندنداهر چند مشرك؛ ساير اديان پيروز گرداند

 آن هدايت بشري حقانيت و م بر ساير اديان،به دين اسالپس علت پيروزي و غل
  2.باشد مي

اي متوجه صحابه شد و در زمان  خاطر فرضيهه  بابتداي غزوه احداين خطاب در 
در حالي كه  ابوبكر صديق � با وفات پيامبر خدا «. عملي گرديد� خدا وفات رسول

 كسي سخني از منزل خود رهسپار مسجدالنبي شد و بدون اينكه بابود، سوار براسب 
 و ملحفه را كنار زد و را گرفتشه گرديد و سراغ رسول خدا ي وارد حجره عا،بگويد
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مادرم فدايت باد، هرگز خداوند تو را دوبار  پدر و: و گفت حضرت را بوسيد پيشاني آن
  1».اي آن گرفتار شده همين است كه به ،مرگي كه براي تو مقدر بود. ميراند نمي

 مشغول صحبت بكر در حالي از حجره بيرون آمد كه عمر ابو:گويد عباس مي ابن
مردم متوجه ابوبكر شدند . عمر نشست! بنشين! اي عمر:  ابوبكر گفت.بود با مردم كردن

  :ابوبكر، اين آيه را خواند. كردندو عمر را رها 
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 او اكنون وفات يافته است ،پرستيد هر كس از شما محمد را مي: به مردم گفتابوبكر 
  .، خدا زنده است و نخواهد مرددتپرس و هر كس خدا را مي

بنابراين گويا تا آن وقت مردم از نزول اين آيه اطالع نداشتند : گويد عباس مي ابن
اد كه دسعيد بن مسيب به من خبر : گويد  مي همچنين. پرداختندبالفاصله به تالوت آن

هايم زده شدم، كه پا بعد از تالوت ابوبكر چنان وحشت!  خدا سوگندبه: گفت  مي�عمر
  2. وفات نموده است� خدا وقت يقين كردم كه رسول توان تحمل بدنم را نداشت و آن

  
  ن خيانتكارابا تيراندازان خطاكار و منافق  ����پيامبر اكرمبرخورد 

  راندازان  تي- الف
 در اجتهاد خود دچار اشتباه شدند، از ،كه در غزوه احدرا تيراندازاني  � پيامبر اكرم
اي كه داشتند به مذمت  كمبود تجربهبه دليل ضعف و  نگردانيد ون بيرون اصف مجاهد

بلكه با گذشت، ترحم و بردباري، ضعفشان را پذيرفت و خداوند متعال آنان نپرداخت؛ 
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  برخي از آنها مرتكب اشتباهات اينكهكنندگان در احد را با وجود ز تمام شركتين
 مشمول گذشت   پي داشت، كه خسارتهاي سخت و عميقي را درعظيمي گرديده بودند

  : نظر نمود نتايج اين اشتباهات صرف اشتباهات و  ازخويش گردانيد و

� ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ àà àà6666 ss ss%%%% yy yy‰‰‰‰ || ||¹¹¹¹ ªª ªª!!!! $$ $$#### ÿÿ ÿÿ………… çç ççνννν yy yy‰‰‰‰ ôô ôôãããã uu uuρρρρ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ tt ttΡΡΡΡθθθθ ^^ ^^¡¡¡¡ ßß ßßssss ss ss????  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ÎÎ ÎÎ//// (( (( ## ##____ ¨¨ ¨¨LLLL yy yymmmm #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) 

óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ±±±± ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ çç ççFFFF ôô ôôãããã tt tt““““≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ss ss???? uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÌÌ ÌÌ���� øø øøΒΒΒΒ FF FF{{{{ $$ $$#### ΜΜΜΜ çç ççGGGG øø øøŠŠŠŠ || ||ÁÁÁÁ tt ttãããã uu uuρρρρ .. .. ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ ΝΝΝΝ ää ää33331111 uu uu‘‘‘‘ rr rr&&&& $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ šš ššχχχχθθθθ ™™ ™™6666 ÅÅ ÅÅssss èè èè???? 44 44 
ΝΝΝΝ àà àà6666ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ãã ããƒƒƒƒ $$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$#### ΝΝΝΝ àà àà6666ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ  ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ãã ããƒƒƒƒ nn nnοοοο tt tt���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### 44 44 §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ss ssùùùù tt tt���� || ||¹¹¹¹ 

öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 uu uuŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== tt ttFFFF öö öö;;;; uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 (( (( ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ $$$$ xx xx���� tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ àà àà6666ΨΨΨΨ tt ttãããã 33 33 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ρρρρ èè èèŒŒŒŒ @@ @@≅≅≅≅ ôô ôôÒÒÒÒ ss ssùùùù ’’’’ nn nn???? tt ttãããã tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### �  

  )152آل عمران، (  
ه ارادة خداوند از گاه كه آنها را ب آن. خداوند به وعدة خويش با شما وفا نمود«

) ماندن در سنگرها و نماندن(آوريد تا اينكه سست شديد و در امر  پا درمي
 بعد از اينكه خداوند به شما نشان داد آنچه ؛اختالف نموديد و نافرماني نموديد

را دوست داشتيد، برخي از شما ارادة دنيا داشتيد و برخي ارادة آخرت، سپس 
 گردانيد تا شما را بيازمايد و خداوند شما را خداوند شما را از آنها منصرف

  ».ن داراي فضل و رحمت استاخداوند برمؤمن. بخشيد
  موضعگيري رسول، استحائز ، كه بعد از عفو الهي در قضيه احد ديگري نكته مهم

 آنها تصور ؛ چراكه كه در دل افراد مزبور آثار عميقي به جا گذاشت است�خدا
 تلخ اشتباهاتشان از همه بيشتر متحمل خسارت گرديده كه از نتيجه كردند كسي مي

 به ، آنان بعد از عفو الهي كه شامل حال آنها شده بود، است بنابراين� خدا  رسول،است
 كه از است به همين دليل خداوند متعال از پيامبر خو.گذشت پيامبر نيز احتياج داشتند

  : هدآنان گذشت نمايد و آنها را در امور مشاركت د



  غزوة احد

 

187

� $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ6666 ss ssùùùù 77 77ππππ yy yyϑϑϑϑ ôô ôômmmm uu uu‘‘‘‘ zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$#### || ||MMMMΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ9999 öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999 (( (( öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ || ||MMMMΨΨΨΨ ää ää.... $$$$ ˆˆ ˆˆàààà ss ssùùùù xx xxáááá‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ==== xx xxîîîî ÉÉ ÉÉ==== ùù ùù==== ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### 

(( ((####θθθθ ‘‘ ‘‘ÒÒÒÒ xx xx����ΡΡΡΡ ]] ]]ωωωω ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999 öö ööθθθθ yy yymmmm (( (( ßß ßß#### ôô ôôãããã $$ $$$$$$ ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ öö öö‘‘‘‘ ÍÍ ÍÍρρρρ$$$$ xx xx©©©© uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÍÍ ÍÍRRRR öö öö∆∆∆∆ FF FF{{{{ $$ $$#### (( (( 
#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù || ||MMMM øø øøΒΒΒΒ zz zz•••• tt ttãããã öö öö≅≅≅≅ ©© ©©.... uu uuθθθθ tt ttGGGG ss ssùùùù ’’’’ nn nn???? tt ttãããã «« ««!!!! $$ $$#### 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ^^ ^^==== ÏÏ ÏÏtttt ää ää†††† tt tt,,,, ÎÎ ÎÎ#### ÏÏ ÏÏ jj jj.... uu uuθθθθ tt ttGGGG ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### �  

  )159آل عمران، (  
 اگر خشن و سخت دل .اي بنابر رحمت الهي است كه شما براي آنها نرم شده«

 آنها را ببخش و برايشان طلب مغفرت نما ؛شدند  از اطرافت پراكنده مي،يبود مي
 خداوند ؛ برخدا توكل كن، هر وقت اراده نمودي.نو در امر با آنها مشورت ك

  ».متوكلين را دوست دارد
  
  سلول منافق  ت ابنخيان - ب

رسيد، ايجاد  مي سيصد نفر و سپاه همراه وي كه تعداد آنانعبداهللا بن سلول هدف 
 تضعيفن ا تا از اين طريق روحيه مجاهدبودنظمي در سپاه اسالم  نوعي اضطراب و بي

را سرنوشت اسالم تا  خواست  خويشاو با اين عمل. و دشمن تشويق و تقويت گردد
 ، عمل منصرف گرداندن وقتي عبداهللا بن حرام كوشيد تا وي را از اي، بنابراينتغيير دهد

  1.او و همراهانش نپذيرفتند
   :در مورد اين گروه، خداوند مي فرمايد

� !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 tt tt7777≈≈≈≈ || ||¹¹¹¹ rr rr&&&& tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ‘‘‘‘ ss ss)))) tt ttGGGG øø øø9999 $$ $$#### ÈÈ ÈÈββββ$$$$ yy yyèèèè ôô ôôϑϑϑϑ pp ppgggg øø øø:::: $$ $$#### ÈÈ ÈÈββββ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ÎÎ ÎÎ6666 ss ssùùùù «« ««!!!! $$ $$#### zz zzΝΝΝΝ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∉∉∉∉∉∉∉∉∪∪∪∪ 

zz zzΝΝΝΝ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ àà àà)))) ss ssùùùù$$$$ tt ttΡΡΡΡ 44 44 ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ%%%% uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; (( ((#### öö ööθθθθ ss ss9999$$$$ yy yyèèèè ss ss???? (( ((####θθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ ss ss%%%% ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ «« ««!!!! $$ $$#### ÍÍ ÍÍρρρρ rr rr&&&& (( ((####θθθθ ãã ããèèèè ss ssùùùù ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ $$ $$#### (( (( 
(( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% öö ööθθθθ ss ss9999 ãã ããΝΝΝΝ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttΡΡΡΡ ZZ ZZωωωω$$$$ tt ttFFFF ÏÏ ÏÏ%%%% öö ööΝΝΝΝ ää ää3333≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt7777 ¨¨ ¨¨???? ^^ ^^ωωωω 33 33 öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ ÌÌ ÌÌ���� øø øø���� àà àà6666 ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ9999 >> >>‹‹‹‹ ÍÍ ÍÍ≥≥≥≥ tt ttΒΒΒΒ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ÜÜ ÜÜ>>>> tt tt���� øø øø%%%% rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 
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ÇÇ ÇÇ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑƒƒƒƒ MM MM∼∼∼∼ ÏÏ ÏÏ9999 44 44 šš ššχχχχθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ ΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øøùùùù rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ }} }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍ5555θθθθ èè èè==== èè èè%%%% 33 33 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ nn nn==== ÷÷ ÷÷ææææ rr rr&&&& $$$$ oo ooÿÿÿÿ ÏÏ ÏÏ3333 
tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ çç ççFFFF õõ õõ3333 tt ttƒƒƒƒ �  ) 167-166 ،آل عمران(  

 به اذن خدا است تا خداوند ،آنچه در روز روياروئي دو گروه به شما رسيد«
 .نيز براي اين بود كه منافقان را مشخص گرداند ن را مشخص گرداند وامؤمن

 گفتند ،منافقاني كه چون به آنها گفته شد بيائيد در راه خدا بجنگيد يا دفاع نمائيد
روز به كفر تا   آنها در آن.كرديم يم از شما پيروي ميدانست اگر ما جنگ مي: 

گويند كه در قلبشان نيست،  چيزي را مي به زبان آن. تر بودند ايمان نزديك
  ».دارند خداوند داناتر است به آنچه پنهانش مي

 نفرات و كثرت سپاه دليل كمبودط و نياز مسلمانان به يبا وجود حساس بودن شرا
ن مزبور را به حال خود واگذار نمود و به آنها اهميتي نداد ا منافق،� پيامبر اكرمقريش، 

توبيخ و توهين   و اين شيوه در1و صرفاً به رسوائيشان در برابر مردم اكتفاء نمود
 بعد از اينكه از بازگشت پيامبر از حمراالسد اطالع سلول ابن.  داشت بسزاييسلول اثر ابن

  : از پيامبر تشويق نمايدت مردم را براطاعيافت، اراده نمود تا
بين قومش از جايگاه خاصي  كه عبداهللا بن ابي در از آنجا: گويد امام زهري مي

بر اين اساس، كوشيد تا اين جايگاه خود را حفظ نمايد،   همواره مي،برخوردار بود
شد   در پايان بلند مي،پرداخت  به ايراد خطبه مي� خدا كه رسول روزهاي جمعه وقتي

 خداوند شما را به وسيله او پيروز، ؛اين پيامبر خدا بين شما است! اي مردم: گفت و مي
او را ياري كنيد و سخنش را بشنويد و از او اطاعت . بزرگوار و عزيز گردانيده است

تا سخنانش را تكرار اما با ارتكاب خيانتي كه در جنگ احد انجام داد، خواست ! نماييد
با آنچه در احد ! اي دشمن خدا: را كشيدند و گفتند اش  مسلمانان جامهاما ،نمايد

  ! سرجايت بنشيننداري؛ سخناني را شايستگي گفتن چنين ،مرتكب شدي
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گويا : گفت شد با خود مي شكافت و از مسجد بيرون مي كه صفها را مي او در حالي
او چند نفر از انصار با وقتي .  من خواستم از او حمايت كنمام؛ چراكه شده شري مرتكب
بلند شدم تا از او حمايت كنم، چند نفر از : چه شده است؟ گفت: ، گفتندگرديدندروبرو 

  . سخنان بدي گفتمگويايارانش لباسهايم را كشيدند و مرا توبيخ كردند، 
  .خودت را به پيامبر برسان تا برايت طلب مغفرت نمايد: آنها گفتند

  1.مخواه از او طلب مغفرت نمي! به خدا سوگند: او گفت
  
   نيز ما را دوست دارد كوهي كه او را دوست داريم و او،احد

هذا جبل «:  كوه احد، فرمود با مشاهدة� پيامبر اكرم: گويد  مي �انس بن مالك
 .يمرا دوست دارنيز او  ما  ما را دوست دارد و اين كوهي است كه2»يحبنا و نحبه

دستاوردهاي مسلمانان ي  و؛ چراكه است� خدا جمله فوق بيانگر احساس دقيق رسول
ترين   مقايسه نمود و به شفاف بود با قابليتي كه خداوند در اين كوه نهفتهرا از اين كوه،

آيا اين وجدان زنده و احساس  وجه احساسات خود را در قالب جمله فوق بيان داشت
  هاي بارز وفاداري نيست؟ دقيق يكي از نمونه

نمايد و از اخالق واالي   اعتراف مييجان  بيسنگكه به احسان   كسيبه درستي
 كسي ديگر به آن ،دهد كه جز اهل شعور داراي فضل اي را به آن نسبت مي انساني جنبه

؛ چراكه  انساني را ناديده نگيردهيچترين احسان   شايسته است تا كوچك،صف نيستتم
 ترين تعابير را در ترين و ظريف ات به حدي رسيده است كه دقيقدوفايش به جما

 به مراتب ، كه اهل وفا باشديانسانميزان وفايش به بنابراين، گيرد  حقشان به كار مي
   3.دبوبيشتر از اين خواهد 
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را حميدي و   كه بخشي از آنفراواني است معاني  در برگيرندهحديث نبوي فوق
  :امي بيان نموده استشمطالبي را نيز استاد صالح ال

نمايند و اين  ارتباط برقرار مياي  به گونهقوع آن انسانها بين مصيبت و زمان و مكان و
شايد براي اجتناب از همين گمان جاهلي بود .  بعد از اسالم نيز رواج داشته استشيوه

: كه رسول خدا نسبت به كوه احد كه در دامنه آن لشكر اسالم دچار شكست شد، فرمود
فرمايش بر اساس اين . مداري كوهي است كه ما را دوست دارد و ما نيز او را دوست مي

جاي نفرت و احساس نحوست، با ديد ه ، ببا مشاهدة كوه احد مسلمانان � رسول خدا
 مخلوق خداوند ،عزت و محبت به آن خواهد نگريست تا همه بدانند كه مكان و زمان

دست خداست و ه  همه امور ب؛ چراكههستند و هيچ نقشي در حوادث پديد آمده ندارند
چگونه كوه احد، عزيز و گردد نه مصيبت و   محسوب ميدا ارزششهادت در راه خ

دوست داشتني نباشد در حالي كه سيدالشهدا و هفتاد تن از بهترين ياران رسول خدا را 
  1.در دامنه خود جاي داده است

  
  حضور فرشتگان در احد 

  كه لباسهاي سفيدمشاهده نمودمروز احد دو نفر را : گويد  مي �وقاص سعد بن ابي
 يكي در طرف راست و ديگري در ؛كردند  دفاع مي� خدا به تن داشتند و از رسول

آنها  ( .نديده بودمرا ن انسانهايي ي چنروز آنحضرت ايستاده بود و تا  طرف چپ آن
  2).ميكائيل بودند جبرئيل و

به اثبات تنها اين موضوع   � دفاع از رسول خدامبني براز حضور فرشتگان در احد 
 - 2 صبر -1: از  اند زيرا براي امداد الهي سه شرط وجود دارد كه عبارت؛ ترسيده اس

  . امداد الهي نيز صورت نگرفت،ط فوق تحقق نيافتي هجوم دشمنان و چون شرا- 3 اتقو

                                                 

  .427، ص معين السيره النبويه -1

  .1802، ص 4، كتاب الفضائل، باب في قتال جبرئيل و ميكائيل، ج مسلم -2
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  : فرمايد خداوند مي

� øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ãã ããΑΑΑΑθθθθ àà àà)))) ss ss???? šš šš ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ9999  ss ss9999 rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ���� õõ õõ3333 tt ttƒƒƒƒ ββββ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ää ää.... ££ ££‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ãã ããƒƒƒƒ ΝΝΝΝ ää ää3333 šš šš//// uu uu‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏππππ ss ssWWWW≈≈≈≈ nn nn==== ss ssWWWW ÎÎ ÎÎ//// 77 77####≈≈≈≈ ss ss9999#### uu uu 

zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏππππ ss ss3333 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ nn nn==== yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏ9999 uu uu””””∴∴∴∴ ãã ããΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊄⊄⊄⊄⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ ## ##’’’’ nn nn???? tt tt//// 44 44 ββββ ÎÎ ÎÎ)))) (( ((####ρρρρ çç çç"""" ÉÉ ÉÉ9999 óó óóÁÁÁÁ ss ss???? (( ((####θθθθ àà àà)))) −− −−GGGG ss ss???? uu uuρρρρ ΝΝΝΝ ää ää....θθθθ èè èè???? ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏδδδδ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ öö ööθθθθ ss ssùùùù 

#### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ öö ööΝΝΝΝ ää ää.... ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôϑϑϑϑ ãã ããƒƒƒƒ ΝΝΝΝ ää ää3333 šš šš//// uu uu‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏππππ || ||¡¡¡¡ ôô ôôϑϑϑϑ ss ssƒƒƒƒ ¿¿ ¿¿2222 77 77####≈≈≈≈ ss ss9999#### uu uu zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏππππ ss ss3333 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ nn nn==== yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ hh hhθθθθ || ||¡¡¡¡ ãã ããΒΒΒΒ �  

  )125-124آل عمران، (  
 را كافي نيست كه پروردگارتان با شما آيا: به مومنان گفتي) پيامبر(گاه كه تو  آن«

اگر بردباري داشته باشيد و صبر ! سه هزار فرشته فرستاده ياريتان كرد؟ آري
نمائيد و از خداوند بترسيد و آنان هم برشما هجوم آورند، خداوند شما را با پنج 

  ».هزار فرشته نشاندار، ياري خواهد نمود
  

  ال و آل عمران  انفسورهآيات اصول شكست و پيروزي در پرتو 
سورة انفال از غزوه بدر و سورة آل عمران از جنگ احد جهت تعليم و آگاهي 

 قضا و قدر، مرگ و زندگي، شكست و پيروزي، سود و زيان، ايمان و همانندمفاهيمي 
  .گفته استنفاق و غيره به تفصيل سخن 

در و احد و  در خالل رويدادهاي بحاب و ياران رسول خدااصيكي از مفاهيمي كه 
هاي انفال و آل عمران فراگرفتند، اصول شكست و پيروزي است كه قرآن به  سوره

  :در نكات ذيل ذكر نمودآنها را توان   كه ميبه آن پرداخته استتفصيل 
 او  و ديگريپيروزي و موفقيت در ابتداء و انتها بدست خداست نه بدست كس: الف

طور رزق،  نمايد و همين  سلب مي،خواهدبخشد و از هر كس ب  مي،به هر كس بخواهد
  :فرمايد  چنانكه مي؛أجل و غيره

� $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ãã ãã&&&& ss ss#### yy yyèèèè yy yy____ ªª ªª!!!! $$ $$#### �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) 33 33““““ tt tt���� ôô ôô±±±± çç çç//// ¨¨ ¨¨ ÈÈ ÈÈ⌡⌡⌡⌡ yy yyϑϑϑϑ ôô ôôÜÜÜÜ tt ttFFFF ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 çç çç////θθθθ èè èè==== èè èè%%%% 44 44 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ çç çç"""" óó óóÇÇÇÇ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 
ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã «« ««!!!! $$ $$#### 44 44 QQ QQχχχχ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### îî îî““““ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ•••• tt ttãããã íí ííΟΟΟΟŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ3333 yy yymmmm �  ) ،10انفال(  
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ا و آرامش پيداكردن دل شما قرار داده دادن به شم  امداد را تنها براي مژده،خدا«
همانا خداوند غالب و با . است وگرنه پيروزي جز از جانب خدا ميسر نيست

  ».حكمت است
اگر خدا در تقدير گروهي پيروزي و موفقيت را نوشته است، هيچ قدرتي در  -ب 

 ، استتواند مانع آن شود و همچنين اگر شكست را براي گروهي مقدر نموده دنيا نمي
  :فرمايد چنانكه مي؛ تواند جلوي آن شكست را بگيرد هيچ قدرتي نمي

� ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ãã ããΝΝΝΝ ää ää.... ÷÷ ÷÷"""" ÝÝ ÝÝÇÇÇÇΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù || ||==== ÏÏ ÏÏ9999$$$$ xx xxîîîî öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 (( (( ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø9999 ää ää‹‹‹‹ øø øøƒƒƒƒ ss ss††††  yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù #### ss ssŒŒŒŒ ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### 

ΝΝΝΝ ää ää.... çç çç"""" ÝÝ ÝÝÇÇÇÇΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ .. .. ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ  ÍÍ ÍÍνννν ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// 33 33 ’’’’ nn nn???? tt ttãããã uu uuρρρρ «« ««!!!! $$ $$#### ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ©© ©©.... uu uuθθθθ tt ttGGGG uu uuŠŠŠŠ ùù ùù==== ss ssùùùù tt ttββββθθθθ ãã ããΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### �  

  )160آل عمران، (  
كند و اگر  پيروز گرداند، هيچ نيرويي برشما غلبه نمياگر خداوند شما را «

 .دده چه كسي است كه غير از خدا شما را نصرت ،خداوند شما را رها گرداند
  ».ن بايد برخداوند توكل نمايندامؤمن

و اصول موظفند اين نصرت الهي داراي اصول و ضوابط ثابتي است و انسانها  - ج
  :فرمايد  مي خداوندچنانكه اجرا نمايند؛ مباني را شناسايي و در زندگي خويش

� $$$$ pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ zz zzƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ββββ ÎÎ ÎÎ)))) (( ((####ρρρρ çç çç"""" ÝÝ ÝÝÇÇÇÇΖΖΖΖ ss ss???? ©© ©©!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ää ää.... ÷÷ ÷÷"""" ÝÝ ÝÝÇÇÇÇΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ ôô ôôMMMM ÎÎ ÎÎ mm mm6666 ss ss[[[[ ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ öö öö//// ää ää3333 tt ttΒΒΒΒ#### yy yy‰‰‰‰ øø øø%%%% rr rr&&&& �  

  )7محمد، (  
ند و ك  خداوند نيز شما را نصرت مي، اگر خدا را نصرت نمائيد،نااي مؤمن«

  ».گرداند قدمهايتان را ثابت مي
 و استقامت و جهاد در راه او  او نصرت الهي با پذيرفتن دستوراتبديهي است كه

  . يابد تحقق مي
 كلمه به منزله  اختالف اساس پيروزي است و،وحدت كلمه و وحدت صفوف -  د

  :شكست و نابودي است
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� (( ((####θθθθ ãã ããèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÛÛÛÛ rr rr&&&& uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ãã ãããããã tt tt““““≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ ss ss???? (( ((####θθθθ èè èè==== tt tt±±±± øø øø���� tt ttGGGG ss ssùùùù || ||==== yy yyδδδδ õõ õõ‹‹‹‹ ss ss???? uu uuρρρρ öö öö//// ää ää3333 çç ççtttt†††† ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ (( (( 
(( ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ çç çç"""" ÉÉ ÉÉ9999 ôô ôô¹¹¹¹ $$ $$#### uu uuρρρρ 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### yy yyìììì tt ttΒΒΒΒ šš šš ÎÎ ÎÎ"""" ÉÉ ÉÉ9999≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$   )46انفال، (  � ####$$

شويد  و از خدا و پيامبرش اطاعت نمائيد و با يكديگر نزاع نكنيد كه ضعيف مي«
  ».رود و صبر را پيشه سازيد كه خدا با صابران است و شوكت شما از بين مي

و پيروزي  در موفقيت ،از دستورات الهيو نافرماني و سرپيچي نكردن اطاعت  -  ه
و نافرماني و سرپيچي از دستورات الهي موجب شكست و نابودي نقش بسزائي دارد 

  .گردد مي
  :اههاي سلب امداد و نصرت الهي استيكي از رطلبي  محبت دنيا و فزون -  و

� #____ ¨¨ ¨¨LLLL yy yymmmm #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ±±±± ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ çç ççFFFF ôô ôôãããã tt tt““““≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ss ss???? uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÌÌ ÌÌ���� øø øøΒΒΒΒ FF FF{{{{ $$ $$#### ΜΜΜΜ çç ççGGGG øø øøŠŠŠŠ || ||ÁÁÁÁ tt ttãããã uu uuρρρρ .. .. ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ ΝΝΝΝ ää ää33331111 uu uu‘‘‘‘ rr rr&&&& 

$$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ šš ššχχχχθθθθ ™™ ™™6666 ÅÅ ÅÅssss èè èè???? 44 44 ΝΝΝΝ àà àà6666ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ãã ããƒƒƒƒ $$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$#### ΝΝΝΝ àà àà6666ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ  ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ãã ããƒƒƒƒ �  

  )152آل عمران، (  
 چنانكه خداوند ؛شود افراد و تجهيزات نظامي، باعث شكست نمي كمبود – ز

  :فرمايد مي

� ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ ää ää.... uu uu"""" || ||ÇÇÇÇ tt ttΡΡΡΡ ªª ªª!!!! $$ $$#### 99 99‘‘‘‘ ôô ôô‰‰‰‰ tt tt7777 ÎÎ ÎÎ//// öö ööΝΝΝΝ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ ×× ××'''' ©© ©©!!!! ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ rr rr&&&& (( (( (( ((####θθθθ àà àà)))) ¨¨ ¨¨???? $$ $$$$$$ ss ssùùùù ©© ©©!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ªª ªª==== yy yyèèèè ss ss9999 tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ää ää3333 ôô ôô±±±± nn nn@@@@ �  

  )123آل عمران، (  
 پس از خدا ؛كه شما ناچيز بوديد  در حالي،خداوند شمارا در بدر پيروز گردانيد«

  ».وي را به جاي آوريد بترسيد تا شكر
چنانكه خداوند ؛ 1الزامي استآمادگي روحي و مادي جهت مبارزه با دشمن  -  ح

  :فرمايد مي

                                                 

  .462 – 461، غضبان، ص فقه السيره النبويه -1
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� (( ((####ρρρρ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏãããã rr rr&&&& uu uuρρρρ ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999 $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ΟΟΟΟ çç ççFFFF ÷÷ ÷÷èèèè ss ssÜÜÜÜ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$####  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ;; ;;οοοο §§ §§θθθθ èè èè%%%% ∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÅÅ ÅÅÞÞÞÞ$$$$ tt tt//// ÍÍ ÍÍ hh hh‘‘‘‘ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ øø øø‹‹‹‹ yy yy⇐⇐⇐⇐ øø øø9999 $$ $$#### šš ššχχχχθθθθ çç çç7777 ÏÏ ÏÏδδδδ öö öö���� èè èè???? 

 ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// ¨¨ ¨¨ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttãããã «« ««!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ àà àà2222 ¨¨ ¨¨ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttãããã uu uuρρρρ tt tt ÌÌ ÌÌ���� yy yyzzzz#### uu uu uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ ŸŸ ŸŸωωωω ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ tt ttΡΡΡΡθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ªª ªª!!!! $$ $$#### 

öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ 44 44 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ (( ((####θθθθ àà àà)))) ÏÏ ÏÏ����ΖΖΖΖ èè èè????  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ && && óó óó xx xx«««« †††† ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ «« ««!!!! $$ $$#### ¤¤ ¤¤∃∃∃∃ uu uuθθθθ ãã ããƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 öö öö‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω 
šš ššχχχχθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ôô ôôàààà èè èè???? �  ) ،60انفال(  

و ) مادي و معنوي(توانيد از نظر قدرت  ن تا آنجا كه ميبراي مبارزه با آنا«
دشمن خدا و موجب ترس و هراس اسبهاي ورزيده آماده نمائيد تا با اين طريق 

شناسيد و خداوند آنها را   كه شما آنها را نميو كساني ديگر ران خويش را مدش
به شما  آن پاداش كامل ،كنيد  آنچه در راه خدا خرج مي.، فراهم آيدشناسد مي

  ».شود شود و برشما ظلم نمي داده مي
ترين عوامل   يكي از مهم با دشمن،يياستقامت در جنگ و صبر در رويارو -  ط

  :فرمايد  چنانكه خداوند مي؛پيروزي است

� $$$$ yy yyγγγγ •• ••ƒƒƒƒ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ çç ççGGGGŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) ss ss9999 ZZ ZZππππ tt tt⁄⁄⁄⁄ ÏÏ ÏÏùùùù (( ((####θθθθ çç ççFFFF çç çç6666 øø øøOOOO $$ $$$$$$ ss ssùùùù (( ((####ρρρρ ãã ãã���� àà àà2222 øø øøŒŒŒŒ $$ $$#### uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### 

#### ZZ ZZ""""6666 ÏÏ ÏÏWWWW ŸŸ ŸŸ2222 öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ¯¯ ¯¯==== yy yyèèèè ©© ©©9999 šš ššχχχχθθθθ ßß ßßssss ÎÎ ÎÎ==== øø øø���� èè èè???? �  ) ،45انفال(  

 ثابت قدم باشيد و خداوند را به ،اي روبرو شديد  هرگاه با دسته،نااي مؤمن«
  ».كثرت ذكركنيد تا رستگار شويد

� $$$$ yy yyγγγγ •• ••ƒƒƒƒ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ zz zzƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ çç ççGGGGŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) ss ss9999 tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx���� xx xx.... $$$$ ZZ ZZ���� ôô ôômmmm yy yy———— ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδθθθθ —— ——9999 uu uuθθθθ èè èè???? 

uu uu‘‘‘‘$$$$ tt tt//// ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ FF FF{{{{ $$   )15انفال، (  � ####$$

 ».نكنيدپشت  به آنان ،كه با جمع كافران روبرو شديد هنگامي! نا مؤمناي«
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 ذكر زياد با توجه ، در جنگاستقامتبراي دستيابي به ثبات و  مؤثرترين عامل – ي
زات ياسباب وتجه  بر ننمودنتوكل برخدا و اعتماد قلب به سوي خدا و استمداد از او و

  1.نظامي است
  : فرمايد چنانكه خداوند مي

� $$$$ yy yyγγγγ •• ••ƒƒƒƒ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ çç ççGGGGŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) ss ss9999 ZZ ZZππππ tt tt⁄⁄⁄⁄ ÏÏ ÏÏùùùù (( ((####θθθθ çç ççFFFF çç çç6666 øø øøOOOO $$ $$$$$$ ss ssùùùù (( ((####ρρρρ ãã ãã���� àà àà2222 øø øøŒŒŒŒ $$ $$#### uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### 

#### ZZ ZZ""""6666 ÏÏ ÏÏWWWW ŸŸ ŸŸ2222 öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ¯¯ ¯¯==== yy yyèèèè ©© ©©9999 šš ššχχχχθθθθ ßß ßßssss ÎÎ ÎÎ==== øø øø���� èè èè???? �  ) ،45انفال(  

اي روبرو شديد، استقامت نموده و خداوند را به   هرگاه با دسته،نااي مؤمن«
  ». شايد رستگار شويد؛كثرت ياد نمائيد

  
  از آن برخوردارند نعمتهاي جاويداني كه فضيلت شهدا و

، خداوند ارواح آنها بعد از به شهادت رسيدن شهداي احد: فرمايد  مي� رسول خدا
داد و آنها در نهرها و باغستانهاي بهشت به گشت و  دانهاي پرندگان سبز قرار را در چينه

زير عرش  دراين پرندگان به چراغهاي طاليي . ها مشغول هستند خوردن ميوه گذار و
يابند  كه به اين خورد و نوش پاك و استراحتگاه زيبا دست مي آنها هنگامي. برند پناه مي

داشتند و از جهاد و مبارزه  برادرانمان از فرجام نيك ما خبر مي! اي كاش: گويند مي
  .كشيدند دست نمي

نازل ت  آيابنابراين، اين. رسانم آنها ميبه اطالع اين را  من :فرمايد خداوند مي
  2:گرديد

� ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ¨¨ ¨¨ tt tt || ||¡¡¡¡ øø øøtttt rr rrBBBB tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏFFFF èè èè%%%% ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ OO OO????≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& 44 44 öö öö≅≅≅≅ tt tt//// íí íí !! !!$$$$ uu uuŠŠŠŠ ôô ôômmmm rr rr&&&& yy yy‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ 
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  )171-169آل عمران، (  
اند و نزد   آنها زنده. مرده مپنداريد،كساني را كه در راه خدا كشته شدند«

 از آنچه خداوند از فضل و نعمتش به آنها داده .خورند پروردگارشان روزي مي
  اند، اند و به آنها ملحق نشده كه پشت سرآنها مانده است، خوشحالند و به كساني

  ».هراسي برايشان نيست و آنان اندوهگين نخواهند شد دهند كه ترس و مژده مي
  :كند  نقل مي چنيندر تفسير آيات فوق از سعيد بن جبيرواحدي 

در غزوه احد به شهادت  بعد از اينكه بدالمطلب و مصعب بن عميرحمزه بن ع
 بيشتر در دانستند و كاش برادرانمان مي:  نعمتهاي الهي نائل گشتند، گفتندرسيدند و به

 سپس اين ؛دهم من وضعيت شما را به آنها اطالع مي: خداوند فرمود! كوشيدند جهاد مي
  . آيات نازل گرديد

نمايد كه ما از عبداهللا بن مسعود در مورد اين آيه  ايت ميسروق روم از امام بخاري
: حضرت فرمود  آن. جويا شديم� ما نيز در اين مورد از رسول خدا:  گفت وپرسيديم

باشند و   آنها معلق به چراغهاي عرش مي؛استرنگ ان سبز گدان پرند ارواحشان در چينه
ارواح !  بارالها: خواستند چنينخدانمايند آنها از   گردش مي،هر جا از بهشت بخواهنددر 

 اما چون خداوند ،باري ديگر در راه تو كشته شويم ما را به اجسادمان برگردان تا
  1. آنان را به حال خودشان رها نمود،نها نيستآدانست كه نيازي به بازگرداندن  مي

  

                                                 

  .1502، ص 3، كتاب اإلمارة، باب ارواح الشهداء في الجنه، ج مسلم -1



  غزوة احد

 

197

   مشركين تهاجم تبليغاتي عليه
ن بعد از بدر ا مشركيشعرا. ار بود سرودن اشع،ترين رسانه تبليغاتي عهد نبوي مهم

 اما در احد كوشيدند تا پيروزي خود را ،خواندند موضعگيري دفاعي داشتند و مرثيه مي
 اما در برابر اين .دانستند اين پيروزي را يكي از افتخارات خويش ميبزرگ جلوه دهند و 

ري ، ضرار بن وهب، عبداهللا بن زبع ن كه افرادي چون هبيره بن ابيا مشركپوشاليغرور 
حسان بن ثابت، از شاعران مسلمان،  ،كرد آنرا فرماندهي مي خطاب و عمرو بن عاص

  1.نيز در رد حمالت مشركان سكوت نكردندكعب بن مالك و عبداهللا بن رواحه 
او از شجاعت . آمد ن فرود ميامشرك هاي حسان بن ثابت چون صاعقه بر قصيده

و گفت  مي سخن ،ن را به قتل برساننداان مشركمسلمانان كه توانسته بودند، فرمانده
ه ن را كه نتوانستند از پرچم خود دفاع كنند و آن را رها كردند و سرانجام بامشرك
  .به بزدلي توصيف نمودآنها را  و قرار دادنكوهش مورد زني افتاد،  دست

 كه در آغازانداخت اي  ن را به ياد ذلت و بزدليا مشرك،آميز حسان د اهانتيقصا
كه نهايتاً به آن دست يافتند، اي  اين طريق به پيروزي ا ازت آن دچار شده بودند همعركه ب

  2.مغرور نشوند
ن را امورد زني به نام عمره بنت علقمه حارثيه كه پرچم سپاه مشرك  حسان دراشعار

  :  از اين قرار بود،بدست گرفت

  عضل سقيت إلينا كانهاإذا 
  

  ة شرك معلمات الحواجبجداب  
  

  اقمنا لهم طعناً مبيراً منكِّالً
  

  و حزناهم بالضرب من كل جانب  
  

  لواء الحارثية اصبحوا فلوال
  

  بئيباعون في االسواق بيع الجال  
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 مشخص در دام افتاده و به مثابه بچه آهواني ،كه قبيله عضل به سوي ما فرستاده شد وقتي«
 و با ضربات از هر طرف آنها را نگران يم وارد كردنابودكننده برآنها ضربات مهلك و .بودند

بود، آنها چون كاالهاي فروشي در بازار فروخته  چنانچه پرچم حارثيه نمي و .ساختيم
  ».شدند مي

 گرفت، تا كشته  به قصد جنگپرچم را از حارثيهنيز چون طلحه  غالم حبشي بني
  :گويد اين مورد حسان مي در. شد

  خرفتم باللواء و شرُّخرف
  

  ابؤ الي صدن رلواء حي  
  

  كم فيه بعبدفخرجعلتم 
  

  الترابعفَر أ من يطأالم و   
  

  ظننتم و السفيه له ظنون
  

  1و ما إن ذاك من امر الصواب  
 

. به پرچم افتخار نموديد و چه افتخار بدي است كه پرچم شما بدست صواب سپرده شد«
ترين فردي  تسپكه او  در حالي افتاد؛ به دست غالمي  آخراالمربه پرچمي افتخار نموديد كه

  . قدم نهاده است،خاك است كه بر
  »برد، اما عاقبت صواب چه شد؟ شما پنداشتيد و انسان نادان همواره در پندار بسر مي

  :سروده استچنين  قريش يدر رد بعضي از شعرانيز كعب بن مالك 

  ابلغ قريشاً و خير القول اصدقه
  

  والصدق عند ذوي األلباب مقبول  
  

  قتلنا بقتالنا سراتكم أن قد
  

  اهل اللواء ففيما يكثر القيل  
  

  ويوم بدر لقيناكم لنا مداد
  

  فيه مع النصر ميكال و جبريل  

 

  ان تقتلونا فدين الحق فطرتنا
  

  والقتل في الحق عنداهللا تفضيل  
  

  و ان تروا امرنا في رأيكم سفها
  

  2فرأي من خالف اإلسالم تضليل  
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 همواره ، راستي نزد اهل خرد؛ چراكهترين آن است بهترين سخن صادقبه قريش برسان و «
چرا  پس ؛ سرداران و پرچمداران شما را كشتيم،شدگان خويش ما در برابر كشته. مقبول است

ل و جبريل ئيكه ميكااي   ما روز بدر با امداد الهي و پيروزيآوريد؟ اي بر زبان مي سخنان بيهوده
 كشته شدن  اگر ما را بكشيد، دين حق فطرت ماست،. وبرو شديمدر آن نقش داشت، با شما ر

  .در راه حق نزد خداوند فضيلت و برتري است
كه با اسالم   كسانيديدگاه پس ؛دانيد  دين ما را نابخردي مي،تصورتان اگر شما بنابر

  ». سراسر گمراهي و تباهي است،مخالفند
د سروده شده است، قصيده انگيزترين قصائدي كه در اين جنگ سر يكي از شگفت

در بدر ن ابه پيروزي رسول خدا و مهاجرشدن  مسلمانضرار بن خطاب است كه قبل از 
  :سرايد چنين مي ،بنابراين .نمود ميافتخار 

  فان تظفروا في يوم بدر فانما
  

  باحمد امسي جدكم وهو ظاهر  
  

  بالنفر األخيار هم أولياؤهو 
  

  يحامون في الالواء و الموت حاضر  
  

  بعد ابوبكر و حمزه فيهم
  

  و بد عن علي وسط من انت ذاكر  

 

  و يدعي ابوحفص و عثمان منهم
  

  وسعد اذا ما كان في الحرب حاضر  
  

  اولئك ال من نتجت من ديارها
  

  1بنواألوس و النجار حين تفاخر  
  

 است كه حامي شما بود و او هميشه پيروز � اگر در بدر پيروز شديد، علتش وجود احمد«
طور پيروزيتان به خاطر وجود بهترين افرادي بود كه دوستان احمد بودند و در  همين .است
   .كردند آفرين از پرچم دفاع مي ط اضطراري و مرگيشرا

  . در جمعشان بود نيزطور علي ابوبكر و حمزه و هميناگر آن را به ياد آوري، 
  ». آنها افتخار كنندجار و اوس نبودند كه بهن آنها كساني بودند كه از نسل بني
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 را نيز بر اثر مسائلبن خطاب با توجه به معيارهاي جاهلي، پيروزي مسلمانان  ضرار
  :در جواب او اين گونه سرود  � كعبنست، امااي دا اي و قبيله طايفه

  و فينا رسول اهللا واألوس
  

  له معقل منهم عزيز و ناصر  
  

  النجار تحت لوائه و جمع بني
  

   و النقع ثائريمسون في المأزي  
  

  : در ادامه افزود

  و كان رسول اهللا قدقال اقبلوا
  

  انما انت ساحر: فولوا و قالوا  
  

  ألمر اراد اهللا ان يهلكوا به
  

  حمه النار زاجر وليس ألمر  
  

  نرد وجوههم يوم بدر اذبو
  

  جبريل تحت لوائنا و محمد  
  

 .يرومند چون معقل در كنار او بوداوس و فردي قوي و ن  بود و قبيلة بني ميان ماخدا رسول«
همه جا را فراگرفته بود، آنان به  گرد و غبار و با وجود اينكهنجار زير پرچمش بودند  فه بنييطا

  .شتافتند سوي جنگ مي
 گفتند تو دين اسالم را بپذيرند، اما مشركان سرپيچي كردند وپيامبر از همه خواسته بود كه 

 بخواهدحكمتي خواست تا آنها هالك شوند و آنچه را خدا  رخداوند بناب. ساحري بيش نيستي
را ) نامشرك(هاي آنها  كه چهره روز بدر وقتي .اي جز آن نيست كه در آتش بسوزد، چاره

  ».ل بودئي پرچمدار ما محمد و جبر،گردانديم برمي
اين قطعه فخرآميزترين شعري است كه تا به حال : گويد  كتاب عقد فريد ميمؤلف

  1. استرا سرود، آنعرب 
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   : دهمبخش 
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  فصل اول

  

  تالش مشركان جهت فروپاشي و تضعيف حكومت اسالمي

  
بعد از شكستي كه مشركان در جنگ بدر متحمل گرديدند، درصدد فرصتي مناسب 

 ،جنگ احد براي دشمنان دولت اسالميبودند تا اين شكست را جبران نمايند بنابارين، 
ن امشرك ،از نتيجه اين جنگ .گرديد جبران اين شكست محسوب مييدي براي روزنه ام
به .  نمودند كه مبارزه با مسلمانان و غلبه برآنان كار چندان محالي نيستطاتنبعرب اس

  .  درصدد حمله به مدينه و نابودسازي مسلمانان برآمدندنهمين جهت آنا
همچنين خالد بن  ونخست بنواسد به دولت نوپاي اسالمي چشم طمع دوخت 

دادن مسلمانان  عضل و قاره به فريب يشد و بن سفيان هزلي براي حمله به مدينه آماده مي
 به قتل ،امان بودنددر كه يانيعا قاريان و د،طور عامر بن طفيل همين جرأت كردند و

 در برابر  � رسول خدا، اما برآمدند� نضير درصدد ترور رسول خدا رسانيد و يهود بني
  .ريزي دقيق ايستادگي نمود مذبوحانه، با شجاعت و فراست و برنامهتالشهاي  اين همه
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  ي دولت اسالمبااسد  يبنمواجهه 
آمادگي   گسيل داشته بود، خبر عربستانجزيره  در شبه� خدا جاسوساني كه رسول

 كه قصد حمله به مدينه به اميد  را، طليحه اسدي بنواسد بن خزيمه به فرماندهي
  .رساندند مسلمانان داشت، تجاوز بر  حمايت از قريش در تن به دارائيهاي آن وياف دست

پنجاه نفر مهاجر و   گروهي متشكل از صد وبعد از اطالع از اين امر، � خدا رسول
 :فرمود و 1اسد فرستاد انصار را به سرپرستي اباسلمه بن عبداألسد مخزومي به سوي بني

  2.ببر برآنها يورش ،ه كنندقبل از آنكه افراد آنها برتو حمل
اسد حركت نمود و بسياري از گوسفندان و چهارپايانشان را به  ابوسلمه، به سوي بني

 ،كه دشمن را سراسيمه و پراكنده گردانيده بود غنيمت گرفت و با پيروزي تمام در حالي
  .به مدينه بازگشت

 اثر عفونت برينه ابوسلمه از پيشگامان دعوت اسالمي بود كه بعد از بازگشت به مد
  3.زخمي كه از احد برداشته بود، درگذشت

  : از عبارتندوجود دارداين سريه   درنكاتي كه
كه دشمن موجب گرديد  � موقع و حساب شده رسول خداه تاكتيك جنگي ب - 1

نخواهند  شكست در احد بعد ازپنداشتند كه مسلمانان   زيرا آنها چنين مي گردد؛غافلگير
 اما هجوم سواركاران ابوسلمه آنها را كامالً ه آن را جبران نمايند،نتوانست بالفاصل

 دچار رعب و وحشت گشتند كه تصور اي  به گونهغافلگير كرد و از جانب مسلمانان
  . حمله به مدينه را به فراموشي سپردند

                                                 

  .313،  1، ج نظرة النعيم -1

  .163-162، ص قراءه سياسية للسيره النبويه -2

  .274، غزالي، ص فقه السيره -3
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 دقت مسلمانان در تعيين انتخاب زمان جنگ و حفظ اسرار نظامي ،ديگرنكته  - 2
موجب د مسافت طوالني، قبل از اينكه دشمن نقشه خود را عملي سازد، است كه با وجو

 . شكست نقشه آنان گرديدند

 كه تأثير مسلمانان در اين سريه، دقت عمل آنان بودترين عوامل پيروزي  يكي از مهم
عميقي در روحيه دشمن به جا گذاشت و براي آنان كه مسلمانان توان هرگونه حمله 

گاه از تهاجم  ط و زماني دارند و دشمن اذعان نمود كه هيچي شراغافلگيرانه را در هر
  1.ان برآمدند صلح با مسلمان، درصدد ايجادبنابراين. مسلمانان درامان نيست

  
   او در برابر ���� بن انيس عبداهللامقاومتخالد بن سفيان هذلي و 

هذيل پرداخت و  آوري جنگجويان بني عرفات به جمع خالد بن سفيان هذلي در
د فاسد آنها و چشمداشت به ثروت يهت تقويت قريش عليه مسلمانان و دفاع از عقاج

  .گرديد آماده ميمدينه 
جهت قتل جهني را كه از اصحاب بزرگوار او بود،  عبداهللا بن أنيس ، �خدا رسول

  2.خالد هذلي فرستاد
  : كند ن ماجرا را اين گونه بيان ميبن أنيس ايعبداهللا 
 كه خالد بن  استبه من خبر رسيده«: ضور طلبيد و فرمود مرا به ح� خدا رسول

ه است، خودت را ن او اآلن در عر».نمايد  عليه من تحريك مي براي جنگسفيان، مردم را
 مشخصات او را برايم بيان كن تا � اي پيامبر:  گفتم.او را به قتل برسانبه او برسان و 

  .او را بشناسم
  ».تو خواهد افتاد اندام با ديدنش لرزه بر«: فرمود

                                                 

  .23، ص 6، حميدي، ج التاريخ اإلسالمي -1

  .313، ص 1، ج نظره النعيم -2
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 جايي او. ادم تا اينكه به آنجا رسيدمشمشيرم را به گردن آويختم و راهم را ادامه د
  .نمود ي استراحت همراهانش جستجو ميبرا

 � كه رسول خدابا توجه به مشخصاتي ،وقتي او را ديدم. رسيده بود نماز عصر فرا
كه ايستاده بودم و به سوي  يخاطر ترس از فوت نماز در حاله ب. شناختماو گفته بود، 

  اين مرد كيست؟:  چون به او رسيدم گفت؛ نمازم را با اشاره خواندم،رفتم او مي
خواهم  قيام كني، مي) محمد(خواهي عليه اين مرد  ام كه مي شنيده. عربي هستم: گفتم

  .اي دارم من چنين اراده! آري: گفت. با تو همكاري كنم
 او را از پا در آوردم و در مدم با شمشيرشه آماده ك وي قدم زدم، وقتي مقداري با

  .كردند حالي فرار كردم كه همراهانش براي او گريه مي
. رو باشد اين چهره سرخ:  فرمود و مرا ديد� خدا  رسول،كه به مدينه رسيدم زماني

  ؟ييگو راست مي: پيامبر فرمود. او را كشتم: گفتم
يد و عصايي را به من داد و زلش گرد با من برخاست و وارد من� خدا سپس رسول

رفتم و در ميان مردم دست گ عصا را در! اين عصا را نزد خود نگهدار! اي عبداهللا: فرمود
  اين چيست؟ : گفتند. آمدم

  . به من داده است� عصايي است كه رسول خدا: گفتم
ن نزد  و علت را از ايشان سئوال نمايي؟ مبرگردي نزد پيامبر آن است كهبهتر : گفتند

تا در روز قيامت : اي؟ فرمود چرا اين عصا را به من داده: خدا رفتم و گفتم رسول
  .روزي كه صاحبان عمل نيك كم خواهند بود. اي داشته باشي نشانه

دستش بود تا اينكه مرض  عبداهللا آن عصا را با شمشيرش يكجا نمود و همواره در
 و آنها چنين كردند و عصا  يكجا نمايندعصا را با كفتش  دستور داد تا. وفاتش فرا رسيد

  .را با وي دفن نمودند
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  يج برگرفته از ماجراي فوق درسها و نتا
   دقت تاكتيك جنگي -1

 به همين دليل داد؛ حساسيت شديدي نشان مي امنيتي مسائل نسبت به � خدا رسول
ا انهحل مناسب جهت رفع مشكالت و بحر گرفت و راه تحركات دشمن را زير نظر مي

چنانكه در ماجراي فوق به خالد بن سفيان فرصت نداد تا با در زمان الزم ارائه مي نمود؛ 
 بلكه فتنه را در نطفه خنثي گردانيد و امت ؛رشد نمايد افزايش نفراتش تقويت شود و

  .اسالم را از عواقب اين خطر تهديدكننده نجات داد
   در انتخاب افراد ���� خدا  فراست رسول-2

در گزينش افراد و شناخت صالحيتها و استعدادها از فراست بسيار  � خدا رسول
 .نمود امري، به انتخاب افراد شايسته اقدام ميوي براي اجراي هر . وااليي برخوردار بود
تصرف درست و و نمود كه داراي نظر صائب  را انتخاب ميفردي مثالً براي فرماندهي 

نمود كه از علم فراوان،  ا انتخاب مي ر نيز فرديبراي دعوت و تعليم. شجاعت باشد
ن و هااخالق نرم و مهارت در جذب افراد برخوردار باشد و براي ارسال پيام به پادشا

ي ظاهري، فصاحت در گفتار و ذهني ي زيبابرخوردار ازنمود كه   را انتخاب ميفرديامرا 
 كه از نمود  را انتخاب مينيز فرديخالق باشد و براي انجام عمليات استشهادي 

 بن أنيس چنانكه عبداهللا؛ 1بود ميشجاعت باال، قدرت قلب و خونسردي برخوردار 
  ايشان داراي قلبي قوي و؛ چراكهجهني را براي اجراي عمليات فوق انتخاب نمود

مطمئن، يقيني راسخ و ايماني قوي بود و عالوه برآن به منازل قوم مذكور نيز آگاهي 
  2.داشت

  ادي، پاداشي اخروي بوداستشه پاداش عمليات -3

                                                 

  .27، ص 6، حميدي، ج التاريخ اإلسالمي -1

  .31، محمد باشميل، ص غزوه احد -2
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دهنده چنين عملياتي پاداش مادي هنگفتي  كه به انجامامروزي برخالف ارتشهاي 
 بن أنيس  پاداش عبداهللابنابراين،گيرد، عمليات فوق صرفاً پاداش اخروي داشت  تعلق مي

 به چنين افتخاري افراد كميو به مراتب برتر و ارزشمندتر از كاالي ناچيز دنيوي بود 
  1.اند هرسيد

گاه در انتظار پاداشهاي مادي   هيچ،اين امت خدا و انسانهاي پرهيزگار ياران رسول
 گرفت، چندان ارزشي نزد آنها نداشت و نبودند و اگر پاداش مادي هم به آنها تعلق مي

آنها صرفاً به پاداشهاي اخروي چشم دوخته بودند به همين دليل پاداش عبداهللا بن انيس 
و ، در دست خواهد داشت عنوان گواه و نشانيه  بود كه روز قيامت باي فقط چوبدستي

  2. بيانگر مقام واالي اين صحابي در آخرت استامراين 
  حكام فقهي اين موضوع ا-4

  يكي از آنها مسئله . مسائل فقهي است ماجراي فوق متضمن برخي احكام و
  .ردازدپ يگران مي تعقيب دبه نماز فردي كه ، يعني؛است» طالب هصال«

. نظر وجود دارد  اختالف)هتعقيب كنند(در مورد نماز طالب : گويد عالمه خطابي مي
 با  خواندن نماز،گرفته است  مورد تعقيب قرار فردياگر: گويند جمهور اهل علم مي

داده است، اگر سوار است پياده   تعقيب قرار موردز است و اگر ديگران راي جااشاره
. 4پذيرد ابن منذر نيز همين نظريه را مي. 3 بخواندهركوع و سجد يشود و نمازش را با ادا

اند، او  كه ديگران به آن اشاره نكردهاست نظر گرفته  اما امام شافعي شرطي را در
بين آنها فاصله نيز  شدگان است و در از تعقيب كنندگان كمتر اگر تعداد تعقيب: گويد مي

                                                 

  .160-159، ص  البعوث النبويهالسرايا -1

  .29، ص 6، حميدي، ج التاريخ اإلسالمي -2

  .160، ص السرايا و البعوث النبويه -3

  . همان-4



  ترين رويدادهاي فاصلة احد و خندق مهم

 

209

 شدگان را دارند، پس با اشاره نماز  تعقيبكنندگان بيم برگشت است و تعقيب  شده ايجاد
  .بخوانند

  1.شود  ديده ميطياين شرا  بن انيس برخي ازدر واقعه عبداهللا: گويد خطابي مي
  فقهاء را در اين مسئله به تفصيل بيانديدگاهالقاري  عالمه بدرالدين عيني در عمده

تواند  باشد، مي  گرفته  قرارتعقيب نزد امام ابوحنيفه اگر انسان مورد: است  كرده و گفته 
تعقيب داد، با اشاره خواندن  مورد  اما اگر ديگران را ، حركت بخواندهنگامنمازش را 

باره، حكم طالب   در اين: يندوگ  مالكيه مييامام مالك و برخي از فقها. نيست زينماز جا
  .توانند بر مركب خود با اشاره نماز بخوانند و مطلوب يكي است و آنها مي

نظر عطاء و  .امام ابوحنيفه استنيز همانند ديدگاه اوزاعي و امام شافعي ديدگاه 
اي   البته از امام شافعي نظريه؛ثور رحمهم اهللا نيز چنين است حسن و ثوري و احمد و ابي

نمايد،  را داشت كه مطلوب از چنگش فرار  ديگر نيز منقول است كه اگر طالب بيم آن
  2.با اشاره خواندتوان نماز را  نميصورت  غير اين  دربا اشاره نماز بخواند و

   ����مان رسول خدا جواز اجتهاد در ز-5
 و تأييد رسولبه اشاره در هنگام خوف و ترس  اجتهاد عبداهللا در خواندن نماز

  3.استخدا  زمان رسول  بيانگر جواز اجتهاد در�خدا
  ل نبوتي برخي از دال-6

 براي عبداهللا ، ببيند او رااز اينكه  لي را قبلخالد بن سفيان هذمشخصات آن حضرت 
 است كه عبداهللا با  كه واقدي آن را بيان نموده است، آمدهدر روايتي. نمود  توصيف

من نيفتاده كس لرزه بر اندام    هيچتاكنون در مقابل،«:  سؤال كرد� خدا تعجب از رسول
  .است

                                                 

  .42، ص 2، خطايي، ج معالم السنن -1

  .263، ص 6، ج عمدة القاري شرح صحيح البخاري -2

  .161، ص السريا و البعوث -3
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  1.كمك خواهد نمودت او  شناخامر تو را در جهت ولي اين ،آري: پيامبر فرمود
هنگامي «: گويد بود و مي  كرده  ديد كه پيامبر توصيف   بن انيس، خالد را چنانعبداهللا

  2».صدق اهللا و رسوله: و گفتممن افتاد ، ترسيدم و لرزه بر اندام را ديدم خالد كه
   بن انيس درمورد قتل خالد هذلي اشعار عبداهللا-7

   ثور كالحوار و حوله تركت ابن
  

  نوائح تفري كل جيب مقدد  
  

  ظعن خلفي و خلفهلتناولته و ا
  

  بأبيض من ماء الحديد المهند  
  

  أقول له و السيف يعجم رأسه
  

  أنا ابن أنيس فارساً غير قُعدد  
  

  وقلت له خذها بضربة ماجد
  

  حنيف علي دين النبي محمد  
  

  و كنت اذا هم النبي بكافر
  

  3سبقت اليه باللسان و باليد  
  

 .گري اطراف او را گرفته بودند كه زنان نوحه آن گوساله را فريادزنان ترك نمودم در حالي«
 اين و هستم ،انيس  ابن،من شهسوار عرب:  گفتمم،شمشير سرش را شكافتبا كه  هنگامي

  . كه بر دين محمد استي از طرف انسان بزرگواراي است ضربه
ن با دست و زبان خود به قتل آن  م،كشتن كافري را دارد  قصد� خدا هرگاه رسول
  ».مبادرت مي ورزم

  
  خيانت دو قبيله عضل و قاره و حادثه رجيع 

با وجود اينكه . رجيع روايات مختلفي وجود دارد  فرستادن وفدداليلدر مورد 
 روايات مستند ،4داند آوري اطالعات از دشمن مي بخاري علت فرستادن اين وفد را جمع

                                                 

  .129، ص 4، عظيم آبادي، ج عون المعبود -1

  .532، ص 2، واقدي، ج مغازي -2

  ).4/41( بيهقي دالئل النبوه -3

  .4086، شماره بخاري -4
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دانند كه به  قاره مي ا درخواست و فدي از قبيله عضل وو صحيح ديگري علت آن ر
 تعدادي از قاريان بنابراين،اند  فه ما مسلمان شدهيبرخي از افراد طا«: گفتند مدينه آمدند و

  1».براي يادگيري احكام و خواندن قرآن نزد ما بفرسترا قرآن 
اي اقدام  ين توطئهبه چن،  قبيله هذيل براي گرفتن انتقام خالد بن سفيان هذليو گويا

  .نمودند
 عضل و ةفاي نزد طبودند،اي از هذيل  ه تيرهك بنولحيان بر اين عقيده است كهواقدي 

خدا   نزد رسولكه براي آنها پاداشي در نظر گرفتند و از آنها خواستند رفتند وقاره 
تا . بروند و از وي درخواست تعدادي از يارانش را جهت آموزش مسائل ديني بكنند

  2. صاحب ثروتي عظيم گردند به كفار مكه،� ها با تحويل دادن اصحاب رسول خداآن
 فدي متشكل از ده صحابي را درخواست دو طائفه مذكور و بنابرنيز  � پيامبر اكرم

بنولحيان كه به تعداد افراد مسلح  .3ندبه سرپرستي عاصم بن ثابت بن افلح با آنها فرستاد
ده نفر آن بين مكه و مدينه برآنها حمله كردند و  در مكاني رسيد، ميدويست نفر 
 به در ابتدا بنولحيان ؛اي پناه بردند و از هر طرف مورد محاصره قرار گرفتند صحابه به تپه

من نذر : تن امان كفار امتناع ورزيد و گفت اما فرمانده مسلمانان از پذيرف،آنها امان دادند
جنگيد اشعار  عاصم در حاليكه با آنها مي. 4ن را نپذيرماگاه عهد مشرك ام كه هيچ كرده

  :نمود ذيل را زمزمه مي

  ما عِلَّتي و انا جلد نابل
  

  النَّبلُ و القوس لها بالبل  
  

  تزل عن صفحتها المعابل
  

  الموت حق و الحياة باطل  
  

                                                 

  .355-354، ص 1، واقدي، ج مغازي -1

  . همان-2

  .4086، شماره بخاري -3

  .314، ص 1، ج نظرة النعيم -4



 الگوي هدايت

 

212

  و كل ماحم االله نازل
  

  بالمرء و المرء اليه آئل  
  

  

1م فامي هابلكلم أقاتل ان  
  

  

كه  طبيعي است  و اين امريكه قوي و تيرانداز هستم  مشكلي ندارم در حاليهيچ«
  ...آفرينند  وحشت و اضطراب مي،تيروكمان

خواست ... و مرگ حق است و زندگي باطل... شود هاي پهن از كمان جدا مي سرنيزه
گر  لهمادرم حي... گردد و انسان به سوي او برميگردد  اجرا ميخدا در مورد انسان و اراده 

  ». اگر با شما نجنگم،باشد
اش  سپس از سرنيزه ،تمامي تيرهايي را كه در اختيار داشت، استفاده نمود؛ عاصم 

گاه چنين  آن.  تا اينكه آن هم شكست و تنها شمشير در دستانش باقي مانداستفاده نمود
وز جسدم را پس در پايان ر تو پرداختم؛ از دين به دفاع در آغاز روز ! بارالها : دعا كرد

  .محفوظ بدار
 سرانجام .پرداختند آنها بعد از كشتن ياران عاصم به بيرون نمودن لباسهايش مي

ن فردي ديگر،  به هالكت رساندنمودن دو نفر وشمشير عاصم شكست و بعد از زخمي 
  .نيز به شهادت رسيداو 

  : كرد  اين شعر را زمزمه ميدر هنگام مبارزهعاصم 

  ي راميأنا ابوسليمان و مثل
  

  مجداً معشراً كراماو رثت   
  

  ».ام من ابوسليمان و تيرانداز هستم كه از جمع بزرگواري ، مجد و شرف را به ارث برده«
 كه شوهر و چهار تا از فرزندانش را در جنگ بدر از دست داده  نيززني به نام سالفه

از فرزندانش توسط زيرا دو تا ؛ 2 نذر كرده بود كه در كاسه سر عاصم شراب بنوشد،بود
او براي اين نذر صد نفر شتر جايزه گذاشته بود و عربها به ويژه . عاصم كشته شده بودند
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 سر عاصم را از قصد داشتند تا آنها ،بنابراين. لحيان از اين ماجرا اطالع داشتند طايفه بني
  .مند گردند نزد سالفه ببرند و از جايزه فوق بهره نمايند و  جدا اوتن 

 خداوند انبوهي از زنبورها را فرستاد تا جسد عاصم را محاصره  عاصمز شهادتبعد ا
 آنها به گمان اينكه شب هنگام .او نزديك شود جسد بهاز اين رو كسي نتوانست . نمايند

 تصميم گرفتند بعد از غروب خورشيد نزد جسد ،زنبورها جسد را ترك خواهند كرد
شد، خداوند سيلي را فرستاد  ر آسمان ديده نمي اما شب هنگام با آنكه ابري د،برگردند

  1.كه جسد عاصم را به جاي نامعلومي برد
 و سه نفر ندبه شهادت رسيدهمراه وي  هفت نفر از افراد وكه عاصم آخراالمر اين

 اما ديري نگذشت كه آنها ، تسليم شدند،ديگر بر اساس اماني كه بنولحيان به آنها دادند
 عبداهللا بن طارق استقامت ورزيد و جنگيد تا به شهادت ،نابراينب. پيمان خود را شكستند

رسيد و دو نفر ديگر به نامهاي خبيب و زيد بن دثنه به مكه انتقال داده شدند تا به 
  . اتفاق افتادهجري اين حادثه در ماه صفر سال چهارم  .2قريش فروخته شوند

ام حارث كه در جنگ بدر خبيب توسط بنوحارث بن عامر خريداري گرديد تا به انتق
چنانكه خبيب به عنوان اسير مدتي ، اورا به قتل برسانند؛  بودبه قتل رسيدهتوسط خبيب 

تيغي  از خانواده حارث جهت نظافت خبيب. نزد آنان ماند تا اينكه روز موعود فرا رسيد
خبيب او  در آن اثنا فرزند كوچكي از خانواده حارث نزد خبيب رفت و درخواست نمود

.  اولياء فرزند نگران شدند كه مبادا خبيب كودك را به قتل برساند.را در بغل گرفت
اگر از اين امر در هراس :  خطاب به آنان گفت، شده بوداين موضوعخبيب كه متوجه 

 زني كه ، بنابراين. را نخواهم نمود چنين كاري،اين كودك را به قتل برسانمهستيد كه 
او در حالي . هيچ اسيري مانند خبيب نديدم: گفت مواره مي ه،تيغ را به خبيب داده بود

                                                 

  .356 همان، ص -1

  .314، ص 1، ج نظرة النعيم -2



 الگوي هدايت

 

214

هاي انگور به دست داشت و   خوشه، بعضي اوقاتكه به زنجير كشيده شده بود
  . وجود نداشتيكه در آن روزها در مكه انگور خورد، در حالي مي

اي قبل از اينكه به دار  روزي كه خبيب را براي اعدام از حرم بيرون بردند، لحظه
بعد از اتمام نماز .  دو ركعت نماز بخوانمبه من فرصت دهيد تا: خته شود، گفتآوي

 بيشتر نماز ،ام كرديد كه از ترس مرگ به نماز روي آورده اگر شما تصور نمي: گفت
او نخستين كسي بود كه خواندن دو ركعت نماز هنگام مرگ را سنت قرار . خواندم مي

اللهم احصهم عدداً و اقتلهم بدداً و «: كرد مه مي هنگام اعدام اين دعا را زمز او.1داد
   »بق منهم احداً التُ

يكي بشمار و يكي بعد از ديگري به هالكت برسان و هيچ كدامشان را  آنها را يكي! بارالها«
   ».باقي نگذار

  : سپس اين اشعار را خواند

  لقد اجمع االحزاب حولي و ألّبوا
  

  قبائلهم و استجموا كل مجمع  
  

   مبري العداوة جاهدوكلهم
  

  علي النِّي في وثاق بمضيع  
  

  وقد قربوا ابناءهم و نساءهم
  

  وقُرِّبت من جذع طويل ممنَّع  
  

  كوا غربتي بعد كربتيالي اهللا اش
  

  حزاب لي عند مصرعيرصد اال أوما  
  

  بي برني علي مايرادفذا العرش ص
  

  لحمي و قدياس مطمعيفقد بضَّعوا   
  

  الكفر، والموت دونهو قد خيروني 
  

  فقد ذرفت عيناي من غير مجزع  
  

  و ما بي حذار الموت اني لميت
  

  و ان الي ربي إيابي و مرجعي  
  

  ولست ابالي حين اقتل مسلماً
  

  علي ان شقَّ كان في اهللا مضجعي  
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  و ذلك في ذات االله و ان يشأ
  

  يبارك علي اوصال شلوٍ ممزَّع  
  

  فلست بمبد للعدو تخشعا
  

  1جزعاً إني الي اهللا مرجعيوال  
  

 همه با تمام قدرت عداوت خود را .اند  من جمع شدهدر اطرافل يهمه گروهها و قبا«
 زنان .ام  در اختيار آنان قرار گرفته،ام  زيرا من در حالي كه بسته شده؛كنند نسبت به من ابراز مي

 غربت و پريشاني از. ر آويزندو در اين صددند تا مرا به دااند  و فرزندانشان را نزديك آورده
 صاحب عرش مرا به آنچه .مي كنم به پيشگاه خدا شكايت ،خود و آنچه را آنها در نظر دارند

پاره كردند و از زندگي نااميدم ساختند   گوشت بدنم را پاره. صبر و تحمل دهد،خواهند آنها مي
 من . اشكبار گرديده است،آنكه بترسم چشمانم بي. اند را به من سپردهو انتخاب كفر و مرگ 

افتم و اين در راه   باكي ندارم كه به كدامين پهلو در راه خدا مي،وقتي مسلمان كشته شوم
 و من در برابر دشمن .كند قطعه شده بركت عنايت مي خداست و اگر بخواهد به مفاصل قطعه

  ». بازگشت من به سوي خداست.كنم اظهار عجز و ناتواني نمي
ات بودي و به   از خبيب سوال نمود كه اگر تو امروز در خانه هنگاماينابوسفيان در 
نه تنها دوست . خير:  بهتر نبود؟ خبيب گفت،شد  به دار آويخته مي� جاي تو محمد

  2.به پاي ايشان فرو رودنداشتم محمد كشته شود؛ بلكه دوست ندارم حتي خاري 
 ولي شب ؛بر جسدش گماشتندگاه او را به دار آويختند و كسي را جهت نگهباني  آن

اما . 3هنگام عمرو بن اميه ضمري آمد و جسد خبيب را به جايي انتقال داد و دفن نمود
 توسط صفوان بن اميه خريداري شد و به انتقام پدر صفوان كه در بدر كشته شده ،زيد
  . به قتل رسيد،بود
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و را به خدا دوست ت:  پرسيد،ابوسفيان از زيد نيز قبل از اينكه به دار آويخته شود
به او شد؟ زيد همان پاسخ را كه خبيب   به جاي تو كشته مي� داشتي هم اكنون محمد

  . به ابوسفيان داد،داده بود
قدر   كه اطرافيانش او را آن،من هيچ كس را سراغ ندارم: گاه ابوسفيان گفت آن

وق به آن رجيع كه حادثه ف. 1دوست داشته باشند كه ياران محمد او را دوست دارند
  . نام آبي است كه اين حادثه در آن اتفاق افتاده است،منسوب است

  
  ج اين حادثهيدرسها و نتا

  نكاتي كه ابن حجر ذكر نموده است-1
تواند عزيمت و يا رخصت را  گردد كه اسير مي استنباط مياز اين حديث چنين 

د از پذيرفتن امان كافر توان  مي، كه اگر اسير بخواهد عزيمت را ترجيح دهدبپذيرد به اين
 تواند ميرخصت را ترجيح داد  او بينجامد و اگر  هر چند كه به كشته شد،امتناع بورزد

  . امان كافر را بپذيرد
اما سفيان    پذيرفتن امان كافر اشكالي ندارد،بر اين عقيده است كهحسن بصري 

  .پسندم من اين را نمي: گويد ثوري مي
 جهت هدايت آنانجتناب از كشتن فرزندانشان و دعا ن و اارعايت كردن عهد مشرك

 و سرودن اشعار، بيانگر كرامت و قوت قبل از مرگ توسط مشركانو خواندن نماز 
  . باشند ايمان و يقين خبيب مي

  تسليم يا مبارزه تا آخرين لحظات-2
هم  كه اسير براساس حوادثي كه در رجيع اتفاق افتاد، اين موضوع اثبات گرديد

كه اين امتناع به كشته شدن او منجر ند از پذيرفتن امان كافر امتناع ورزد هر چند توا مي
 امان را وبه رخصت عمل نمايد تواند  نيز مي و � مانند عاصم. كه كشته شود. شود
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عمل كه به رخصت  خبيب وزيد .به اين گونه از كشته شدن نجات يابدبپذيرد و 
 از فرصت بايست ، ميبراي اسير فراهم گردديط شرااگر اما بنابر نظر صحيح،  ند،نمود

گيرد   زيرا اسير در دست كفار مورد ستم و اهانت قرار مي؛استفاده نمايد و فرار بكند
  1. نجات دهد الزم است تا خود را از قيد اسارت و بردگي،بنابراين

ه تا  پذيرفتن اسارت و يا مبارزمسلمانان بسياري از مسائل را دربارهحادثه فوق براي 
  2.در مقابل دشمن را بيان نمودآخرين لحظات 

   � پيامبر اكرماهميت به سنت -3
 احتمال داشت لحظهبرد و هر  ن بسر ميا در اسارت مشرك �خبيببا وجود اينكه 

كه كشته شود، بر انجام سنت نظافت موهاي زائد بدن خود اهميت قائل بود و براي اين 
 خبيب درسي است براي كساني كه مشغول شدن اين عمل. منظور تيغي به عاريه گرفت

كه بين   در حالي؛دانند ط بحراني شايسته و الزم نمييبه سنن و حتي واجبات را در شرا
  3.ع اسالم هيچ منافاتي وجود نداردي و انجام ساير شرااين سنتهارعايت 

  نمايد كن مي  كينه و خيانت را ريشه،اسالم -4
انواده حارث جهت نظافت بدن خود گرفت، آن زن خبيب تيغي را از يكي از زنان خ

، ناز اين جريا. ديدمدر بغل خبيب او را از فرزند كوچكم غافل شدم تا اينكه : گويد مي
ترسي كه مبادا فرزندت را بكشم؟  مي: او متوجه ترس من شد و گفت. سخت ترسيدم

  4. داد نخواهمهرگز چنين عملي را انجام
 بيانگر روح عالي، صفاي نفس و التزام به منهج  خبيبيزانگ  اين عمل شگفتبنابراين،

  :فرمايد  چنانكه خداوند مي؛اسالمي است
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  )15اسراء، (  
ينكه دهيم تا ا هيچ كس بار ديگري را به دوش نخواهد گرفت و ما عذاب نمي«

  ».رساني بفرستيم پيام
  1.كه به وي خيانت كردند، درسي براي همه مسلمانان است وفاي خبيب با كساني

 در زبان عربي ». چنين نخواهم كرد،اگر خدا بخواهد«: اين جمله خبيب كه گفت
در اين شرايط ) انتقام گرفتن( انجام ندادن چنين عملي ، يعني؛داراي مفهوم خاصي است

 ممكن ،باشد  مياو نجات دادن نفس ،ترين آرزوي انسان ي كه بزرگخاص و اضطرار
  2.ن است، مرا باز مي داردهاانما اصلي كه اجتناب از آزار بيگ ا،نبود

 كه � اصحاب و ياران پيامبر اكرماي از عظمت   عمل خبيب نمونهبراين اساس،
 آنان نسبت از آنجا كه آگاهي و برآمدنداخالق اسالمي در وجود خود درصدد اجراي 

 دشمناني كه بر آنها ظلم در برابربه مسائل ديني و ايمان آنان، ايمان واقعي بود، حتي 
از آنجا كه آگاهي آنان نسبت به مسائل ديني و ايمان آنان، ايمان واقعي بود،   وند،كرد

   3.بودندنيز به اخالق اسالمي پايبند حتي 
  در دل يارانش � پيامبر اكرمميزان محبت  -5

كه   از آنجاورزيدند و  نسبت به ايشان عشق و عالقه خاصي مي� اكرمران پيامبر يا
 از شناخت كاملي � بنابراين آنها نسبت به پيامبر اكرممحبت نتيجه شناخت است 

 محبتي عميق و � پيامبر اكرم نسبت به بر اين اساس، محبت آنان .برخوردار بودند
  4.راسخ بود

                                                 

  .320، ص معين السيرة النبويه -1

  .153، ص ظهور و عبرمن الجهاد النبوي في المدينه -2

  .38، ص 6، حميدي، ج التاريخ االسالمي -3

  .314، ص 1 محمد التميمي، ج –د . حقوق النبي علي امته -4
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امي كه بين ابوسفيان و زيد بن دثمه انجام گرفت، در فاجعه رجيع از گفتگوي آر
آيا دوست داري : گويد آنجا كه ابوسفيان به وي مي. شود يميزان اين محبت آشكار م

ات   و تو در جمع خانوادهرسيد او به قتل ميبود و   جاي تو ميبه محمد اكنون هم
  بودي؟ مي

د كشته شود؛ بلكه دوست نه تنها دوست ندارم كه محم! به خدا سوگند: گويد زيد مي
  1.ام باشم  خاري به پايش فرو رود و من در جمع خانوادهندارم كه حتي

سه خصلت در وجود هركس :  فرمود � پيامبر اكرم. اين نوع محبت، اثر ايمان است
كسي كه محبت خدا و  -1: نمايد يافته شوند، آن فرد حالوت ايمان را احساس مي

 صرفاً به خاطر ،دارد  هر كس را دوست مي-2.  بيشتر باشد در قلبشساير افرادرسول از 
  2.اندازه افتادن در آتش، ناپسند باشده  برگشتن به كفر ب از نظر او-3. خدا دوست بدارد

  لحيان شعاري از حسان در مذمت بنيا -6
 وضعيت ، با سرودن شعر �حسان.  متأثر گرديدندبسيار» رجيع«مسلمانان از فاجعه 

لحيان چنين  در نكوهش بني او .كرد نمود و خائنان را نكوهش مي بيان ميمسلمانان را 
   :سرود

  ان سرّك الغدر صرفا المراج له
  

  لحيان ت الرجيع فَسل عن دارفأ  
  

  م تواصو باكل الجار بينهمقو
  

  و االنسان مثالن فالكلب و القرد  
  

  ق التّيس يوماً قام يخطبهمطلوين
  

  3نشا و كان ذا شرف فيهم و ذا  
  

                                                 

  .154، ص صور و عبر من الجهاد النبوي في المدينه -1

  .21، شماره 72، ص 1ب االيمان، ج ، كتابخاري -2

  .70، ص 4، ج البدايه و النهايه -3



 الگوي هدايت

 

220

ملتي كه بر . لحيان بپرس كند، پس به رجيع برو و از بني اگر خبر خيانت خوشحالت مي«
 و نزد آنان سگ و ميمون و انسان فرقي ندخوردن همسايگان خود همديگر را توصيه كرد

  ».حتي اگر نربزي به سخن درآيد او را سخنگو و پيشواي خود مي كنند. ندارد
  
  ) هـ4(نه ن طفيل و فاجعه بئرمعوعامر ب

طلب بود و  او فردي متكبر، مغرور و جاه. عامر بود عامر بن طفيل از بزرگان بني
جزيره عربستان غلبه خواهد  بر شبه � پيامبر اكرمكرد كه در آينده نزديك  بيني مي پيش

از سه گزينه يكي را ميان من و خود :  آمد و گفتايشاننمود و به همين دليل نزد 
 دوم ؛ها از آن من باشد كه دشت و صحرا از آن تو و روستاها و قريهاول اين. انتخاب كن

غطفان به  ي سوم اينكه با سپاهي عظيم از بن واينكه مرا بعد از خود جانشين خود قرار ده
  .جنگ تو خواهم آمد

همچنين . هاي جاهلي او ارجي ننهاد و همه را رد كرد  به خواسته �پيامبر اكرم
االسنه بود به مدينه آمد و  امر بن طفيل كه ملقب به مالعب عموي ع،عامر سردار بني

حضرت اسالم را بر او عرضه نمود، ولي  آن. نمود � خدارسول اي تقديم  هديه
  .پذيرم  هديه نمي،من از مشرك: رسول خدا فرمود. نپذيرفت

  .هر كس را به نجد بفرستي در امان من است: األسنه گفت مالعب
  . كه در جمع آنها منذر بن عمرو نيز بود، فرستادافرادي را:  � خدارسول 

 اما قومش امتناع ، تحريك نمودمسلمانانعامر را عليه   عامر بن طفيل ، بنينجددر 
سليم كمك  گاه او از بني آن. ورزيدند و از شكستن عهد مالعب االسنه خودداري كردند

ر معونه بر ئختند و در ب پردامسلمانان آنها پذيرفتند و صد نفر مسلح به تعقيب .خواست
  1. رساندندبه شهادتبن اميه ديگران را  آنها دست يافتند و به غير از عمرو

                                                 

  .322، ص صحيح السيره النبويه -1



  ترين رويدادهاي فاصلة احد و خندق مهم

 

221

براي يادگرفتن قرآن و : آمدند و گفتند  �خدارسول افرادي نزد  :گويد  مي�انس
مشهور يان از قارنيز هفتاد تن از انصار را كه  � خدارسول . سنت به افرادي نياز داريم

  .فرستاد  نيز در جمع آنها بود،» حرام«يي من بودند و دا
پرداختند و با پولي كه از اين طريق كسب  هيزم ميآوري   جمعبه روزها  دراين افراد

قرآن نيز به تالوت  و شبها پرداختند اهل صفه و فقراء مينمودند به تأمين مايحتاج  مي
  .پرداختند مي

. زده بود و آنها را به شهادت رساندقبل از اينكه آنها به مقصد برسند، دشمن كمين 
ما . پيامبر ما را از وضعيت ما با خبر گردان! بارالها: گفتند آنها در اثناي درگيري چنين مي

  .تو را مالقات كرديم و از تو راضي هستيم و تو از ما راضي باش
) حرام(ام  اش را به پشت دايي در حالي كه مردي از پشت سر، نيزه: گويد أنس مي

 �رسول اهللا . به خداي كعبه كه رستگار شدم»فزت و رب الكعبه«: او گفت   برد،فرو

برادرانتان به شهادت رسيدند و چنين دعا كردند و : خطاب به يارانش در مدينه فرمود
  1.دعاي آنها را بازگو نمود

  
  عونه ر مئ فاجعة دردناك ب و فوايددرسها

  اري و از خودگذشتگي در راه دعوت  فداك-1
  كساني كه رسول، هذيل و هم پيمانانش نسبت به قاريان قرآنبه ذكر خيانت قبالً

 در غزوة رجيع ، فرستاده بوديجهت آموزش قرآن و احكام اسالمآنها را  �خدا
 نسبت به هفتاد تن از قاريان  نيزبن طفيل  عامر،رمعونهئ و در حادثة دردناك ب.پرداختيم

  .ده بودند، خيانت نمودقرآن كه جهت ابالغ دعوت خدا، اعزام ش
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 تأثير عميقي به جاي گذاشت تا آنجا كه يك � خدا  رسولروحيهحوادث فوق در 
 �چنانكه عبداهللا بن عباس؛ 1نمود  بر عليه قبائل سليم، دعا ميماه تمام در نماز صبح

ماه كامل در نمازهاي ظهر، عصر، مغرب، عشاء و صبح بعد از  خدا يك رسول: گويد مي
كه به  نمود و كساني سليم، رعل و ذكوان و عصيه دعاء مي ف بنييليه طوا ع،ركوع آخر

از آن روز خواندن قنوت آغاز شد : گويد أنس مي. 2گفتند وي اقتداء كرده بودند، آمين مي
  3.خوانديم قبل از آن قنوت نميو ما 

اينكه اين حوادث خونين باعث تضعيف روحيه    استدر اين دو حادثه مهمآنچه 
مصلحت دانستند كه   زيرا آنها مي؛دعوت و خدمت دين نشدو كنار گذاشتن ان مسلمان

 هيچ دعوتي ؛ چراكهجانها استفداساختن خونها و ريختن دعوت به مراتب باالتر از 
رسد و صالبت و استقامت در برابر حوادث و  نثاري و شهادت به پيروزي نمي بدون جان

نثاري  و دعوتهايي كه بدون جانگردد  يمدعوت در زمين موجب تقويت بحرانهاست كه 
 كه در البالي اوراق  هستندگيرد، مانند نظريات فلسفي و خياالتي و فداكاري انجام مي

  .روند از بين ميكتابها جا دارد و به مرور زمان 
حادثه رجيع و بئرمعونه ما را به مسئوليت بسيار بزرگ در برابر دين خدا و دعوت 

ه  را ب� اصحاب و ياران پيامبر اكرماي از فداكاريهاي عظيم   نمونهگرداند و الهي آشنا مي
  .نمايد  رضايت الهي معرفي ميكسبعنوان الگو در راه عقيده دين و 

طلبد و بهاي   ميهنگفتيآوردن سعادت و آسايش و مجد و سلطنت بهاي  بدست
در دعوت اسالمي خون پاكي است كه در راه خدا جهت تحقق شرع و نظام الهي و 

  4.شود  ديني ريخته ميرراستاي تثبيت شعاي

                                                 

  .151، ص صور و عبر من الجهاد النبوي في المدينه -1
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  خداي كعبه كه رستگار شدم ه  ب-2
اش درآمد و   را شكافت و از سينه�  حرام بن ملحانگاه كه سرنيزة دشمن پشت آن

فزت و رب «: ماليد گفت صورتش مي و دستانش با خونش رنگين شده بود به سر
  1».الكعبه

در برابر اين انسانهاي انسان شود و  اي متأثر مي رين قلبها در برابر چنين صحنهت سخت
 بلكه آثار شادماني و سرور و آرامش ؛شد هايشان متغير نمي بزرگ كه از ترس مرگ چهره

  2.نمايد  احساس كوچكي و حقارت مي،گشت ميو اطمينان بر رخسارشان نمايان 
ن را تصور تواند آ  نميايمان عقول انسانهاي بيانگيز كه  اين صحنه عجيب و شگفت

 جمله در مورد را به مطالعه و تحقيق � قاتل حرام بن ملحان  بن سلمي جبار،نمايد
من : گويد  جبار ميگردد تا او اسالم را بپذيرد موجب ميدارد و  الكعبه وامي فزت و رب

در آن اثناء شنيدم كه . دزاش بيرون  هاز سينام  فردي از آنها را با سرنيزه زدم، سرنيزه

   ....فزت و رب الكعبه: گفت مي

  كند؟ مگر من او را نكشتم؟ پس به كدام پيروزي مباهات مي: من در دلم گفتم
بعد از . خاطر شهادت در راه خدا چنين گفته استه او ب: گفتند تا اينكه شنيدم كه مي

اما . 3 مسلمان شدم،بررسي و تحقيق متوجه شدم كه واقعاً او پيروز شده است بنابراين
  ؟  يا خير است كه آيا شهيد هنگام مرگ احساس درد مي كند اينسؤال اساسي

  :  در پاسخ اين سئوال فرمود،گويد  كه از جانب خود سخن نمي� خدا رسول

  4»صةس القرمحدكم من أما يجد الشهيد من مس القتل اال كما يجد «

  ».اي دردآور نيست حشره بيش از نيش ،شود اي كه باعث مرگ شهيد مي ضربه«
                                                 

  .4091، مغازي، شماره بخاري -1
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خداوند عادل پاداش روح شهيد را كه به . زد خدا داراي جايگاه وااليي استشهيد ن
 بلكه به وي شش پاداش عنايت ؛گرداند  ضايع نمي،خاطر خدا تقديم كرده است

چنانكه از ؛  مي باشند،تر از دنيا و آنچه در آن وجود دارد نمايد كه هر كدام فزون مي
  : فرمود� خدا مقدام بن معد يكرب روايت است كه رسول

  :اند از كه عبارتبراي شهيد نزد خداوند شش نعمت در نظر گرفته شده است «
  . شود  تمام گناهانش بخشيده مي، با اولين قطره خونش- 1
  .كند  جايگاهش را در بهشت مشاهده مي- 2
  .ماند ميمان ا از عذاب قبر در- 3
  .شود  درامان مي)بازخواست قيامت(اكبر  از فزع - 4
  .آيد ن به تنش در مي لباس ايما- 5
  1».نمايد كند و براي هفتاد تن از بستگانش شفاعت مي  با حور عين ازدواج مي- 6

 نصيب آنان خواهد گشت؛  افتخاري است كه روز قيامت آن برعالوهاين پاداش 
تازه و با رنگ خون و بوي مشك ند كه زخمشان شو  در حالي حشر ميچراكه آنان
 بلكه نزد خدا ؛پذيرد شهيد با مردن پايان نميزندگي  كه تالزم به ذكر اس. 2خواهد بود

  : فرمايد  چنانچه خداوند مي؛شود به وي روزي و نعمت داده مي

� ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ¨¨ ¨¨ tt tt || ||¡¡¡¡ øø øøtttt rr rrBBBB tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏFFFF èè èè%%%% ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ OO OO????≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& 44 44 öö öö≅≅≅≅ tt tt//// íí íí !! !!$$$$ uu uuŠŠŠŠ ôô ôômmmm rr rr&&&& yy yy‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ 

tt ttββββθθθθ èè èè%%%% yy yy———— öö öö���� ãã ããƒƒƒƒ �  ) ،169آل عمران(  
اند و نزد خدا   آنها زنده؛اند، آنها را مرده مپندار ه خدا كشته شدهكه در را كساني«

  ».شوند روزي داده مي

   نداشتن پيامبر از غيب آگاهي-3
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 از امور غيبي � خدا ه، رجيع و غيره بيانگر آن است كه رسولحوادث بئرمعون
  :فرمايد  ميو چنانچه آيات قرآن نيز شاهد اين مطلب هستند اطالعي نداشت
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مگر آنچه خدا بخواهد . نفع و ضرري نيستمبگو من در حق خودم مالك هيچ «
نمودم و هيچ گزندي  دانستم، براي خود خير فراوان جمع مي و اگر من غيب مي

اي بيش نيستم براي ملتي كه ايمان  دهنده دهنده و مژده من بيم. رسيد به من نمي
  ».بياورد

 مقداري  و فرشتگان جزء خدا عالم به علوم غيب است و كسي ديگر از انبياتنهاپس 
  :فرمايد  چنانكه مي؛دانند  نمي است،دادهعلم غيب را به آنها آموزش  زاكه خدا 

� ãã ããΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ tt ttãããã ÉÉ ÉÉ==== øø øø‹‹‹‹ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù ãã ãã���� ÎÎ ÎÎγγγγ ôô ôôàààà ãã ããƒƒƒƒ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ7777 øø øøŠŠŠŠ xx xxîîîî #### ´´ ´´‰‰‰‰ tt ttnnnn rr rr&&&& �  

   عهد ي وفا-4
با اطالع از اين  عامر بن طفيل .ر شدمري در جريان بئرمعونه اسيضبن اميه  عمرو
  . او را آزاد كرد،ستمر اض  كه او از بنيموضوع

عمرو بعد از اينكه آزاد شد و به سوي مدينه رهسپار گرديد در اثناي راه با دو نفر از 
 برخورد نمود و بدون اينكه از پيمان آنها با ،عامر كه با رسول خدا پيمان بسته بودند بني

انتقام  دو را به آنرسول خدا آگاهي داشته باشد، بعد از اينكه آنها به خواب رفتند، 
زماني كه نزد رسول خدا .  كشتبه شهادت رسيدهعامر  فه بنيي طاتوسطمسلماناني كه 

اين دو نفر كه خونبهاي :  فرمود �آمد و جريان را براي ايشان تعريف كرد، رسول خدا
 آن دو عامري را ، خونگاه پيامبر خدا آن. باشد عهده من مي  براي، آنان را به قتل رسانده

عامر   پيماني كه با آنها بسته بود، پرداخت نمود، هر چند كه برخي از بنيبه خاطر رعايت
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خدا روا داشته بودند، در واقع آن پيمان را شكسته  با خيانتي كه نسبت به ياران رسول
  .باشد حضرت، بيانگر واالترين درجة وفاء به عهد و پيمان مي بودند و اين عملكرد آن

 عمل عامر انجام داده بودند، به دليل خيانتي كه بنيتوانست   مي� هرچند پيامبر اكرم
هيچ عامر تلقي نمايد اما از آنجا كه در شريعت اسالم  بن اميه را نوعي انتقام از بني عمرو
 �شود، رسول خدا خاطر گناهي كه كسي ديگر مرتكب شده است، مجازات نميه  بكس

  .اقدام نمودخونبهاي آنها به پرداخت 
موظف به رعايت اخالقي را ر مسلمانان يخدا و سا سالم، رسولتوجيهات ارزشمند ا

  1.گردانيده بود كه در دنيا نظيرش وجود ندارد
  � بن فهيره  صحابي بزرگوار عامر-5

بن  بن اميه ضمري، عامر معرفه و اسارت عمرو شدن صحابه در بئر بعد از كشته
اين فرد :  گفت،دكر  اشاره ميشهداكه به يكي از  طفيل خطاب به عمرو در حالي

  .او عامر بن فهيره است: بن اميه گفت كيست؟ عمرو
شدنش ديدم كه او را به سوي آسمان بلند كردند تا  بعد از كشته: بن طفيل گفت عامر

  2. سپس به زمين بازگردانيده شد؛ي كه او را در وسط آسمان و زمين يافتميجا
  يلعامر بن طفو تحريك مردم براي قتل  حسان بن ثابت -6

 دشمنان، جنگ عليهه همواره  ك بوداسالمحسان بن ثابت از افراد مهم پايگاه تبليغاتي 
 البته افرادي چون كعب بن مالك و عبداهللا بن رواحه نيز وي را ؛انداخت راه ميه رواني ب

آنها در تمام رويدادهاي سيرت در رد غزليات دشمن اشعاري . نمودند همكاري مي
توضيح ر حسان بن ثابت را در طرد كعب بن اشرف يهودي بازتاب اشعاكه سرودند 

  .داديم

                                                 

  .50، ص 6، حميدي، ج التاريخ اإلسالمي -1

  .4093، مغازي، شماره بخاري -2
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داد و در ادامه جهادي   نيز شاعران دولت اسالمي را مورد تفقد قرار مي� خدا رسول
  .نمود كه آنها در آن تخصص داشتند، تشويقشان مي

 كه امروز نيز رهبران، فرماندهان، علما، فقها و اقشار مختلف دولتهاي شايسته است
و آنها را در جهاد بزرگي كه   اسالمي اهميت قائل باشنديمي به جايگاه شعرااسال

  1. تشويق نمايند،مشغول هستند
 ابياتي فراهم نمود كه در آن ربيعه بن عامر ، معونهبئرحسان بن ثابت بعد از حادثه 

ود نم بن طفيل كه امان او را ناديده گرفته بود، تحريك مي را عليه عامر) مالعب األسنه(
  :خاص گرديد و اين اشعار زبانزد عام و

  اًأال من مبلغ عني ربيع
  

  فما احدثت في الحادثان بعدي  
  

  براء ابوك ابوالفعال ابو
  

  و خالك ماجد حكم بن سعد  
  

  النبين الم يرعكم  ام بني
  

  و انتم من ذوائب اهل نجد  
  

  بي براءِتحكَّم عامر بأ
  

  م2دليخفره و ما خطا كَع  
  

هايت  پدر و دايي. اي است كه رخ داده است به ربيع برسانيد كه اين چه حادثهاز من «
 آيا پيماني ،اي فرزندان مادران نيك كه شما از بزرگان نجد هستيد. انسانهاي بزرگواري بودند

  ».را به عمد زير پاگذاشت كه بستيد ارزش رعايت كردن را نداشت كه عامر آن
أبي براء رسيد و زخم زبان و شعر نزد آنها از زخم كه اشعار فوق به ربيعه بن  وقتي

پا خواست ه تر بود، بالفاصله جهت گرفتن انتقام از عامر ب ر، شمشير و سرنيزه دردناكيت
  قوم عامر از او خواستند تا.، اما از آن ضربه وفات ننمودو ضربه شديدي براو وارد نمود

همچنين حسان با سوز و گداز ام؛  من بخشيده:  اما او گفت،قصاص اين ضربه را بگيرد
  :بن عمرو چنين سرود خصوص منذره رمعونه و بئفراق شهداي ب در

                                                 

  .656، ص 2، ج السيرة النبوية األساس في السنة و فقهها -1

  .64، ص 4، صادق عرجون، ج محمد رسول اهللا -2
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   فاستهليةعلي قتلي معون
  

  ر غيرنزاًحسبدمع العين   
  

  ا القوةاغديل الرسول خعلي 
  

  هم بقدرتْقَمناياهم و ال  
  

  اء بعقد قومنأصابهم الف
  

  در حبلهم بغَدقْن عوحتُ  
  

  تولي  لمنذر اذفيا لهفي
  

  1صيربته عنق في منيوأ  
  

خدا آن صبحگاهي كه با  شهسوران رسول بر. رمعونه، زياد اشك بريزئ بيبرفراق شهدا«
توسط قومي نابود شدند كه  .مرگ براساس تقدير با آنها روبرو شد مرگ روبرو شدند و

  ».انه به سوي مرگ شتافتگاه كه صابر منذر آن افسوس بر .عهدشان را با مكر به پايان رساندند

   سرنوشت عامربن طفيل عامري -7

اللهم : گونه دعا كرده بود  پيامبر عليه عامر اين؛ پيامبرش را قبول نموديخداوند دعا
 مبتال العالجي صعب او به بيماري )!بسازخود كار عامر را  تو! خداوندا( 2ي عامراًناكف

  »اي مانند غده شتر غده« ».3 البعيرهه كغدغد« :گونه توصيف نمود شد كه پيامبر آن را اين
 ي زيريها رود و غده توصيف دقيقي است از طاعون كه درجة حرارت بدن باال مي

  4.شود آيد و طحال نيز بزرگ مي بغل و اطراف گردن بيرون مي
عربستان جزيره  بن طفيل به هالكت رسيد و آرزوي تسلط بر شبه صورت عامر بدين

نمود و  ا با خود به گور برد و سپاهياني كه به آنها افتخار ميخدا ر  رسول جانشينيو
اش به   وي را در خانه زني زنداني كردند و از بيم اينكه بيماري،كرد پيامبر را تهديد مي

                                                 

  .209، ص 3، ابن هشام، ج السيرة النبويه -1

  .631، ص 2، ج يهاالساس في السنه و فقهها السيره النبو -2

  .130، محمد صوياني، ص السيرة النبويه -3

  .346، ص 3، ج تعليق الدكتور قلعجي علي الدالئل -4
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 كه اسب مرا بياوريد و برآوردفرياد او را ترك نمودند و آن گاه همه ، آنها سرايت ننمايد
  1.گاه سوار براسب مرد آن

به اي  هگريختند، چون ديوان كه مردم از وي مي  اين جبار سركش در حاليسرانجام
  .هالكت رسيد

  

                                                 

  .131، صوياني، ص السيره النبويه -1



  



  

  

  

  

  

  

   دومفصل

  

 و رويدادهاي مختلف سلمه امالمساكين و    امازدواج پيامبر با

  ديگر 

  
  المساكين نت خزيمه، امزينب ب

مر بن اف بن هالل بن عامنعبد  از قبيلة بنيو  خزيمه بن حارث هاللي دخترزينب 
المساكين   امنمود، رسيدگي مي به امور مساكين  را به اين دليل كه او.بودصعصعه 

  .  هجري با ايشان ازدواج نمودسومرمضان سال   در� خدا رسول. ناميدند
االول  المساكين بيش از هشت ماه با رسول خدا زندگي نكرده بود كه در ماه ربيع ام

  1.ه دفن گرديدسال چهارم هجري وفات نمود و در مدين
 عبداهللا بن جحش بن رئاب ، همسرخد  خزيمه قبل از ازدواج با رسولدخترزينب 

خاطر جبران رنجي كه او ه  ب� خدا  بعد از شهادت عبداهللا در جنگ احد، رسول، امابود
  2. بود، با وي ازدواج نمودمتحمل گرديده شوهرش شهادتر اثر ب

  

                                                 

  .66، ص 14، ج تفسير قرطبي -1

  .469، ص 11، عبدالكريم زيدان، ج المفصل في اكام المرأه -2
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  سلمه  با ام���� خدا ازدواج رسول
  .يره قريشي استغافه بن مذح ،اميه هند دختر أبيسلمه،  ام  ينام اصل

 ، ابي عبداهللا بن عبداألسد،در عقد پسرعمويشقبل از ازدواج با رسول خدا، وي 
سلمه و  ام. خدا نيز بود ابوعبداهللا از طرفي برادر رضاعي رسول. خدا، بود پسرعمه رسول

جا به مكه بازگشتند و سپس به شوهرش ابوسلمه ابتدا به حبشه هجرت كردند و از آن
  1.مدينه هجرت نمودند

  سلمه با ابوسلمه  گفتگوي ام-1
ام هر شوهري كه بهشتي باشد و همسرش بعد  شنيده: سلمه به ابوسلمه گفت روزي ام

 پس با هم عهد ببنديم خواهند بود؛با هم نيز از درگذشت وي ازدواج نكند، در بهشت 
  .و نه من بعد از توكه نه تو بعد از من ازدواج كني 

  به اين وعدة خويش وفادار خواهي بود؟آيا : ابوسلمه گفت
  بلي : سلمه گفت ام

بعد از من ! بارالها: و سپس چنين دعا كرد ! پس بعد از من ازدواج كن: ابوسلمه گفت
 نه موجب حزن و اندوه وي و نه موجب آزار سلمه كن تا امشوهري بهتر از من نصيب 

  .هم آوردو اذيت وي را فرا
تواند از  چه كسي مي: ، با خود گفتم ابوسلمهبعد از درگذشت: گويد سلمه مي ام

  ابوسلمه بهتر باشد؟
  2. از من خواستگاري نمود� خدا طولي نكشيد كه رسول

  سلمه هنگام درگذشت شوهرش   امي دعا-2

                                                 

  .202، ص 2، ج سير اعالم النبالء -1

  .اخرجه ابن سعد و رجاله ثقات:  و قال المحقق 203، ص 2 همان، ج -2
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ة  و به دليل عالقنامشرك  اثر جراحات وارده در جنگ بابر ابوسلمه بعد از شهادت
ابوسلمه از دنيا ! خدا اي رسول:  آمد و گفت �خدا سلمه به وي، نزد رسول  امشديد
  . رفت

  »ةاللهم اغفرلي وله و أعقبني منه عقبي حسن«! بگو: پيامبر فرمود

  ». عنايت كنجايگزيني شايستهخدايا مرا و او را بيامرز و بعد از او به من «
 با ، يعني؛ب من كردي از ابوسلمه را نص خدا بهتر،ر اثر اين دعاب: گويد سلمه مي ام

  1. ازدواج نمودم� رسول خدا
  سلمه هنگام خواستگاري   با ام���� خدا  گفتگوي رسول-3

 ، ابوبكر از وي خواستگاري نمودسلمه، با اتمام عدة ام: گويد  مي� سلمه بن أبي عمر
. ز جواب رد دادسلمه به او ني سپس عمر از او خواستگاي نمود، ام. سلمه نپذيرفت اما ام

سلمه در جواب  ام.  فرستاد و از او خواستگاري نمود را كسي� خدا گاه رسول آن
ر و داراي فرزندان زياد معزو اما من زني ،خوش آمديد:  بگوئيد� به رسول خدا: گفت

  .هستم و كسي از اولياي من نيز حضور ندارد
نمايد  خدا آنها را تكفل مياگر داراي فرزندان زياد هستي، « :فرمودپيامبر در جوابش 

ازدواج شما با از اولياي تو   و هيچ يك ازاز بين ببردخواهم كه غرور تو را  و از خدا مي
  2».من، ناراضي نخواهد بود

  .ام به سن كهولت رسيده: وايتي ديگر چنين آمده است كه گفتدر ر
  3.تر هستم از نظر سني ، من از تو بزرگ: وي فرمود جواب  درپيامبر

  4. دربياور �خدا برخيز و مرا به عقد رسول! اي عمر: سلمه به پسرش گفت گاه ام نآ

                                                 

  .919، شماره مسلم في الجنائز -1

  . و اسناده صحيح204-203، ص2، ج سير اعالم النبالء -2

  .90، ص 8، ابن سعد، ج الطبقات -3

  .204، ص 2، ج سير اعالم النبالء -4
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بعضي . اعالن رضايت بود ويمنظور : گويد سلمه مي ابن كثير در تحليل اين سخن ام
 در ؛سلمه از فرزندش خواست تا وي را به عقد پيامبر دربياورد ام: گويند از علما مي

من : گويد ابن كثير مي. حيت اين عمل را نداشتكه فرزندش كوچك بود و صال حالي
 به شرح و توضيح اين موضوع ام و نمودهكتابي خاص اقدام آوري   جمعبهدر اين مورد 

  1.سلمه انجام گرفته است  سلمه بن ابيويسلمه توسط فرزند بزرگ   كه عقد امام پرداخته
   سلمه ام و تجهيز خانة ���� خدا  رسول-4

يكي از (من به تو كمتر از فالني «:  رسول خدا فرمودلمه،س با موافقت ازدواج ام
دو آسياب دستي، دو كوزه و يك بالشت چرمي كه بارش از ليف ! دهم نمي) زنانش

  2».خرما است
 بعد از  �پيامبر اكرم. ش صاحب فرزندي گرديدسلمه بعد از درگذشت شوهر ام

. را روي پاهايش گذاشته بود دخترش سلمه امسلمه را به عقد خويش درآوردند،  اينكه ام
. 3تكرار شدچندين مرتبه  اين برخورد  و برگشت،ي كه داشتيخاطر حياه حضرت ب آن
نزد خواهرش رفت و اين موضوع گرديد، سلمه متوجه   برادر مادري ام،بن ياسر  عماراما

  .دخترش را گرفت و به خانة خود برد
 عمار نزداو : نّاب كجاست؟ گفتندز: سلمه آمد و گفت  نزد ام،�  اكرمگاه پيامبر آن

  .را در اينجا خواهم ماندپس من امشب :  فرمود� رسول خدا. 4بن ياسر است
خدا شب را نزد   مخلوط كردم و رسول،من مقداري جو با روغن: گويد سلمه مي ام

خواهي من هفت شب نزد  اگر مي. تو شايسته اكرام هستي: ود صبح فرم.من سپري كرد

                                                 

  .92، ص 4، ج البدايه و النهايه -1

  .204، ص 2، ج النبالءسير اعالم  -2

  . همان-3

  .93، ص 8 حديث حسن رواه ابن سعد، ج -4
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خواهي سه شب نزد تو   و اگر مي1مانم س نزد ساير زنانم هفت شب مي سپ؛مانم تو مي
  شود؟  سپس نوبت زنان ديگر شروع مي؛مي مانم

  2.سه شب كافي است: سلمه گفت ام

للبكر سبع، و للثيب « :سلمه ماند و فرمود سه شب نزد امنيز  � خدا رسول
   3».ثالث

  ». شب بايد ماندب و نزد بيوه زن سه شفت ه،نزد عروسي كه باكره است«
  ���� خدا سلمه توسط رسول  أبي، دختر تغيير نام بره-5

نام . سلمه به خانة وي آمد  بعد از ازدواج با ام� خدا رسول: گويد آن دختر يتيم مي

التزكوا : كرد، پيامبر فرمود  صدا مي با اين نام مرا نيز مادرم.بود) نيوكار( بره ،من
  .كن و الفاجره، سميها زينبانفسكم فان اهللا هو أعلم بالبره من

داند چه كسي پاك و چه كسي ناپاك  خداوند بهتر مي. خودتان را پاك مپنداريد«
  ».بگذاريد) زينب(نامش را . است
  4.پس از اين به بعد نام او زينب است: سلمه گفت ام

 اسامي كودكان بنابراين، نه تنها به تغييرداشت  خدا نامهاي زيبا را دوست مي رسول
ماندند؛  بهره نمي  بلكه از اين ذوق واالي نبوي پيرمردان و پيرزنان نيز بيرداخت؛پ مي

تو : حضرت فرمود آن.  شهاب بوداوچنانكه روزي شخصي نزد رسول خدا آمد كه نام «
  5».هشام هستي نه شهاب

                                                 

  .136، ص 3، كماجاءت من األحاديث الصحيحه، صوياني، ج السيره النبويه -1

  .919، ص 2، آلباني، ج صحيح الجامع حديث صحيح، -2

  .، رواه ابن اسحاق من طريقه البخاري821، ص االدب المفرد -3

4-   

  .، سنده حسن رواه البخاري825 همان، ص -5
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بود تغيير   هر نامي را كه مورد پسند ايشان نمي� رسول خدا«صورت  و بدين
تو : پيامبر از وي سئوال نمود.  آمد� خدا پيرزني نزد رسول: گويد يشه مي عا».1داد مي

 � سپس رسول خدا. هستي» حسانه«تو : پيامبر فرمود .جثامه مزني: كي هستي؟ او گفت
كه آن پيرزن  وقتي. وي احوالپرسي نمود و قطعه گوشتي به او داد و او را اكرام نمود با

  قدر مورد توجه قراردادي؟ ايناين پيرزن را ! خدا  اي رسول: گفتم،رفت
 و حسن عهد از آمد به ديدن ما مي همواره ،اين پيرزن در زمان خديجه: فرمود

  2.عالمات ايمان است
  سلمه  م فلسفة ازدواج رسول خدا با أ-6

  :بيان گرديده است فلسفة اين ازدواج چنين تفسير المنار در
 كه  بود بلكه به خاطر كماالتي؛ براي خوشگذراني مباح نبودتنهااين ازدواج فلسفة 

 به خاطر جبران مصيبتي بود كه با شهادت عالوه بر آنسلمه از آن برخوردار بود و  ام
  3.شوهرش دچار آن گرديده بود

سلمه از   كه امتوان اين موضوع بيان نمود همچنين يكي ديگر از داليل اين ازدواج را مي
 � خدا  كه همواره در ركاب رسولود، بترين خاندان قريشي  شريف،فه مخزوميهايطا

 باعث پذيرفتن اسالم در نهايتپرچمدار جنگ بودند و اين ازدواج سبب تأليف قلوب آنها و 
  4.گرديد

                                                 

  .119، ص 17 حديث حسن رواه الطبراني، ج -1

  .517، ص 6 البيهقي في شعب األيمان، ج – 62، ص 1، ج رواه الحاكم -2

  .372، ص 4، ج تفسير المنار -3

  .356، ص 3، ج التربيه القياديه -4
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 در ساختار و تقويت  �خدا  بيانگر بينش عميق رسول، ازدواج فوقعالوه بر آن،
 منبع كماالت  فرصت استفاده از،باشد كه به همسران شهدا امت و اداي حقوق شهداء مي

  1.داد نبوت مي
 هـ وفات نمود و سيصد و 61 بود كه در سال � خدا سلمه آخرين همسر رسول ام

هشت حديث از پيامبر روايت كرد كه سيزده حديث از روايات او مورد اتفاق  هشتاد و
هستند و سه حديث را فقط بخاري و سيزده حديث ديگر را ) بخاري و مسلم(شيخين 

  2.اند ت كردهفقط مسلم، رواي
 ، ايفا نمود و با وفاتشنقش مهمي راخدا  نشر علم و حكمت رسول سلمه در ام

 ،شد اج مطهرات كه همواره نور هدايت و علم، از آن منتشر ميوآخرين چراغ فروزان از
  3.خاموش گرديد

  
  ����  حسن بن علي امامتولد

گرديد و متولد حسن در ماه شعبان سال چهارم هجري : گويد عالمه قرطبي مي
متولد حسن به امام سال از والدت   قبل از اتمام يك�  حسين امام اين نظريه،براساس

 بعد از گذشت فاطمه: گويد نمايد و مي  عالمه واقدي نيز همين نظريه را تأييد مي.گرديد
 با تأكيد تهذيبدر كتاب نووي پنجاه شب از تولد حسن، حامله گرديد و عالمه 

  4.متولد گرديدنجم شعبان سال چهارم هجري  پ، حسن امام:گويد مي

                                                 

  .357 همان، ص -1

  .210، ص 2، ج سير اعالم النبالء -2

  .249-248ف ص 2، أي شهبه، ج ويهالسيرة النب -3

  .10، ص 1، ابن عماد حنبلي، ج شذرات الذهب -4
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نكه رسول خدا اي گذاشتم تا» حرب« را ، نام ويحسنبعد از تولد : گويد  مي� علي
 اسمش را چه :اه فرمود، آن گفرزندم را به من نشان دهيد: تشريف آورد و فرمود

   1.او حسن است! خير: فرمود. حرب: ايد؟ گفتم گذاشته
  .انگيز تغيير داد دل به نامي زيبا و سب رانامنا آن اسم � خدا رسول

  2. در گوش وي أذان گفتل خداكه حسن به دنيا آمد، رسو وقتي: گويد ابورافع مي
: گفت فاطمه بعد از متولد شدن حسن،: گويد در مورد عقيقة حسن، ميهمچنين او 

   دو گوسفند براي عقيقة فرزندم ذبح كنم؟نيست تابهتر آيا 
 سرش را بتراش و به وزن موهايش به مساكين و اصحاب صفه !خير: پيامبر فرمود

  3.فاطمه نيز چنين نمود. نقره بده
   4. دو قوچ جهت عقيقة حسن ذبح نمود� خدا گاه رسول آن

ه ، يذبح عنه يوم سابعه و تكل غالم مرتهن بعقيق«:  فرمودپيامبر در مورد عقيقه
   5».يحلق رأسه ويسمي

روز هفتم براي او عقيقه ذبح كنيد و سرش را بتراشيد . باشد هر نوزادي گرو عقيقة خود مي«
  ». انتخاب نمائيد نام او راو

  

                                                 

  .286، في األدب، ص البخاري -1

  .5105، شماره ابوداود -2

  . بسند حسن30، ص 3، ج رواه الطبراني -3

  .106، ص 3 السيره النبويه كما جاءت في األحاديث الصحيحه، صوياني، ج -4

  .832، ص 2، ج صحيح الجامع -5
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   و فراگيري زبان يهود در سال چهارم هجريزيدبن ثابت
 به وي � خدا كند كه رسول خارجه بن زيد بن ثابت از زيد بن ثابت روايت مي

هاي  نوشتند، زيد نامه  نامه ميهر وقت آنها به وي دستور داد تا زبان يهود را فراگيرد و
  .زيد در مدت پانزده روز زبان آنها را فراگرفت. 1خواند يهود را براي رسول خدا مي

 پيامبر به مدينه نزد وي آوردند و  زيد را هنگام ورود آمده است كه ديگردر روايتي
 �خدا رسول. ار است و چند سورة از قرآن را حفظ داردنج اين پسر از بني: گفتند

 ». كه من برآنها اعتماد ندارم؛ چرااي زيد كتاب يهود را فراگير«: خوشحال شد و فرمود
در آن به طور كامل  پانزده شب  در طي آنها را فراگرفتم و تعاليممن: گويد زيد مي

خدا را  هاي رسول خدا و نامه هاي آنها را براي رسول مهارت پيدا كردم و بعد از آن نامه
  2.دمخوان براي آنها مي

 دولت از جايگاه خاص و مهمي گردد كه سخنگوي چنين استنباط مياز اين روايت 
اسرار و رموز   بر،كه بر پيامهاي صادره و وارده اطالع دارد برخوردار است و از آنجا

.  معقول نيست تا هر فردي در چنين سمتي منصوب شود،حكومت مطلع است بنابراين
به زيد دستور داد تا زبان يهود را ن چنين منصبي نيز به دليل حساس بود �رسول خدا 

و ي يتواناامر بيانگر  را انجام داد كه اين امر و زيد نيز در مدت پانزده روز اين 3فراگيرد
به خدا قرآن را  باشد و ايشان از كساني است كه در زمان حيات رسول  وي ميةحافظ

 در زمان صديق چنين زيدهم.  وحي شدنحفظ نمود و از مشهورترين كاتباطور كامل 
ي مسئوليت نوشتن قرآن را به عهده گرفت و در زمان عثمان نيز يكي از ياكبر به تنها

فراگرفتن زبان  خدا مبني بر كاتبان وحي بود و بايد توجه داشت كه اين دستور رسول

                                                 

  .7195، كتاب األحكام، شماره البخاري -1

  .429، ص 2، ج سير اعالم النبالء -2

  .81-80، صفوان داوودي، ص زيد بن ثابت كاتب الوحي و جامع القرآن -3
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 مسلمانان را تشويق به ،ط ضرورت و نيازييهود دليل آن است كه اسالم در شرا
  1.كند العات و كسب دانش و علوم و زبان بيگانگان ميآوري اط جمع
  

                                                 

  .249، ص 2، أبي شهبه، ج السيرة النبوية -1



  



  

  

  

  

  

  

   سومفصل

  

  نضير از مدينه  اخراج يهود بني

  
 هجري ومدر فاصله زماني ترور كعب بن اشرف و جنگ احد كه در شوال سال س

 در جنگ مسلماناند مدينه دچار رعب و وحشت گرديدند؛ البته شكست اتفاق افتاد، يهو
ن را در رسيدن به اهداف و آرزوهايشان اميدوار كرده امنافق ن واك تا حدودي مشراحد،

يهوديان  ترس و وحشت شدن  دو حادثه بئرمعونه و رجيع نيز موجب كاستهبود و
  .گرديد

 كه دوباره به مدتي طوالني به طول نينجاميد ترس و وحشت يهود، ،بنابراين
جهت حمله به مسلمانان هاي مختلف توطئه و دسيسه روي آوردند تا آنجا كه  شيوه

 � خدا هايشان برآمدند و نقشه ترور رسول آوري اسلحه و استحكام قلعه درصدد جمع
  1.طراحي نمودندرا 

  
  
  
  

                                                 

  .189-188، ص التاريخ السياسي و العسكري -1
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  تاريخ غزوه و عوامل آن
  تاريخ غزوه  - الف

نضير در ربيع األول سال چهارم هجري بعد از احد  ن معتقداند كه غزوة بنيامؤرخ
نضير شش ماه بعد از  غزوة بني: معتقدندنظرية كساني كه ابن قيم جوزي . اتفاق افتاد

  غزوةمحمد بن شهاب زهري معتقد است كه: گويد ي م،استغزوه بدر اتفاق افتاده 
اي نادرست  نظريه،نظريهكه اين  نضير شش ماه بعد از بدر به وقوع پيوست در حالي بني 

قينقاع  غزوة بني  افتاد وق اتفا بعد از غزوه احداست و واقعيت اين است كه اين غزوه
 بعد از خندق و غزوه خيبر بعد از حديبيه اتفاق قريظه شش ماه بعد از بدر و غزوه بني

  1.افتاد
 و 2نضير بعد از احد واقع شد بني   كه غزوةواقعيت اين است: گويد ابن عربي مي

  3.كند كثير نيز همين نظريه را تاييد مي ابن
  عوامل غزوه  - ب

نضير برخورد نمايد و آنها را   با بني� موجب گرديد تا پيامبر اكرمي عوامل متعدد
  :ترين عوامل به شرح ذيل است مهم. وادار به ترك ديارشان گرداند

   عهد شكني بنونضير - 1
 عالوه برآنها . آنها متعهد شده بودند كه هيچ دشمني را عليه مسلمانان حمايت نكنند

  . همكاري كردند�  بلكه با دشمنان رسول خدا؛ نماندندوفاداراينكه بر اين عهد 
 ابوسفيان بعد از بازگشت ؛ چراكه4اين عهدشكني در غزوه السويق به وقوع پيوست

 براي بنابراين. از بدر نذر كرده بود تا وقتي كه به مدينه يورش نبرد، هرگز استحمام نكند

                                                 

  .249، ص 3، ج زادالمعاد -1

  .1765، ص 4، ابن عربي، ج  القرآناحكام -2

  .254، ص 1، ج حديث القرآن علي الغزوات -3

  . غزوة سويق بعد از بدر اتفاق افتاد-4
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 ،نضير  سردار بني.اين منظور با دويست تن مهاجم به سوي مدينه رهسپار گرديدتحقق 
 او را به نكات ؛ بلكه از او پذيرائي كردنه تنهاوي همكاي نمود و   با،سالم بن مشكم

  1.ضعف مسلمانان آگاه ساخت
خدا و   عليه رسولناينضير با قريش يبن«: گويد موسي بن عقبه صاحب مغازي مي

  2».هايشان، همكاري نمودند قلعه
   ����خدا  تالش جهت ترور رسول- 2

آوري  نضير جهت جمع  با جمعي از ياران از طريق قباء به سوي بني� اخد رسول
  .عامر رفتند كمك براي خونبهاي دو مقتول بني

 نقشة اما از طرفي ديگر ، استقبال نمودنداي  به گونة شايسته�  اكرمبنونضير از پيامبر
نگي از  كه سآنان از اين طريق بودريزي   برنامهطراحي نمودند وخدا را  ترور رسول

كه در   از آنجائي �خدا  اما رسول، بيندازند،باالي ديواري كه پيامبر آنجا نشسته بود
نضير با خبر شد و به سرعت از   از اهداف بني،داشت  قرارخداوندحفاظت و صيانت 

  3.آنجا برخاست و به سوي مدينه حركت نمود
 بلكه دولت  نبود؛ �تنها به قتل رساندن پيامبر اكرم توطئه نافرجام هدف اصلي اين

 داده بود و به همين جهت رسول  مورد هدف قرار نيزنوپاي مدينه و دعوت اسالمي را
 و يارانش را دستور داد تا آماده مبارزه آنان به مبارزه پردازد تصميم گرفت تا با � خدا

  4.نضير گردند و حركت به سوي بني

                                                 

  .284، ص 2، ج تاريخ طبري -1

  .332، ص 7، ج فتح الباري -2

  .190، ص التاريخ السياسي و العسكري – 365، ص 1، ج واقدي -3

  .190، ص لمدينةالتاريخ السياسي و العسكري لدولة ا -4
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 چنانكه قرآن كريم گرديد؛نضير   غزوة بنيموجب وقوع ديگري عواملعوامل فوق و 
 ،نضير مسلمانان را به اين نعمت بزرگ و چگونگي نجات پيامبرش را از مكر يهود بني

  :خاطرنشان نموده است
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گاه كه قومي اراده نمود تا برشما  آن. نعمت خدا را برخود ياد كنيد! نااي مؤمن«
ن بايد ااز خدا بترسيد و مؤمن. خداوند جلوي تعدي آنها را گرفت. تعدي نمايد

  ».ل نمايندبرخدا توك
  

  باره سبب نزول آية فوق درديدگاه مفسران
 ابوبكر و عمر و علي و ،خدا با يارانش نمايد كه رسول  نقل ميزياد طبري از أبي

: نضير آمدند و فرمودند ي نزد بنييخونبهاپرداخت آوري كمك جهت   براي جمع،ديگران
  .ما را در جهت پرداخت اين خونبها ياري نماييد! نضير اي بني

 صبر كن تا از تو تو را در اين امر ياري خواهيم نمود، اما! اي أباالقاسم: آنها گفتند
يارانش در انتظار نشستند و سردار آنان نيز به حضور پيامبر خدا و  رسول. ي كنيميپذيرا
  سنگي بر؛شود فرصتي بهتر از اين برايتان فراهم نمي:  او به يارانش گفت. رسيد�اكرم

 آماده كرده ، آنها سنگ بزرگي كه سنگ آسياب بود.او را به قتل برسانيد او بيندازيد و
 نقشه آنها را  با فرستادن جبرئيل و آگاه كردن پيامبر از اين موضوع اما خداوند،بودند

  :فرمايد  چنانكه خداوند مي؛خنثي گردانيد
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نضير نازل  اين آيه در مورد بني: اند ق، مجاهد، عكرمه و ديگران گفتهامحمد بن اسح
خدا را داشتند و براي اين منظور سنگي را آماده  ترور رسول كه ارادة  قتي و2شده است

 پيامبرش را از ،د كه خداوندنخدا بينداز كرده بودند تا از باالي ديوار بلندي بر سر رسول
اين نقشة آگاه ساخت و پيامبر و يارانش به سوي مدينه بازگشتند و اين آيه نازل 

  3.گرديد
  :گويد  و ميداند مينضير   در مورد توطئه بني را آيه فوقزولشأن نهمچنين ابن جرير 

 منظور از نعمت ياد شده ند كها بر اين عقيدهنظرية درست، نظرية كساني است كه «
خدا جهت  نضيراست كه رسول  بنيتوطئة از  �خدا  نعمت نجات رسول،در آية فوق

آنجا رفت و علّت ترجيح  ، بهبن اميه كشته شده بود خونبهاي دو مقتول كه توسط عمرو
نسبت به  ست كه خداوند بعد از اين آيه به اعمال زشت و خيانت يهود ا آنهاين نظري

   4».احكام خدا و پيامبران الهي پرداخته است
 كه منافاتي نداردهيچ : گويد طبري موافق است و مينظرية دكتر محمد آل عابد نيز با 

تواند، چند شأن   زيرا يك آيه مي؛ شده باشدد از تمام رويدادهاي فوق نازلعآية فوق ب
  .نزول داشته باشد

                                                 

  .145-144، ص 6، ج تفسير ابن جرير -1

تواند يكديگر را تقويت نمايـد بـه كتـاب             اين روايات هرچند داراي ضعف هستند، اما مجموعه آنها مي          -2

  . مراجعه شود145، ص المجتمع المدني في عهد النبوه

  .31، ص 2، ج تفسير ابن كثير -3

  .145-144، ص 6ج تفسير طبري،  -4
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 نقشهخاطر داشته باشيد كه ه نعمت خدا را ب!  چنين است كه اي مؤمنان نيزمفهوم آيه
خنثي نمود و مكر و حيله آنان را باطل نمود و پيامبر رساندن به پيامبر  يهود را از آسيب

 نمود ومانان را به تقوا و توكل وادار  سپس مسلرا از اين نقشه شوم نجات بخشيد؛
  :فرمايد مي

� (( ((####θθθθ àà àà)))) ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### 44 44 ’’’’ nn nn???? tt ttãããã uu uuρρρρ «« ««!!!! $$ $$#### ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ©© ©©.... uu uuθθθθ tt ttGGGG uu uuŠŠŠŠ ùù ùù==== ss ssùùùù šš ššχχχχθθθθ ãã ããΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### �  

  
  :نضير و محاصره آنها هشدار به بني

  نضير  هشدار به بني: الف
نضير هشدار داد كه تا ده روز    به بني�  آمده است كه رسول خداكتابهاي سيرهدر 

 به سوي آنها فرستاد و به وي  ترك كنند و براي اين منظور محمد بن مسلمه رامنطقه را
پيامبر مرا به سوي شما فرستاده و دستور داده : نضير برو و به آنها بگو نزد بني: گفت

 � ؛ زيرا شما عهد و پيمان خود را با پيامبر اكرماست تا از اين سرزمين خارج شويد
اين منطقه را  كسي از شما ، اگر بعد از اين فرصت؛دايد و ده روز فرصت داري شكسته

  1.ترك ننمايد، او را به قتل خواهم رساند
 از فرديكرديم   فكر نمي هرگزما! اي محمد:  گفتند، اماآنها هيچ جوابي نداشتند

قلبها تغيير نموده و عهدهاي : محمد بن مسله گفت.  پيامي بياورداوس براي ما چنين بني
ه  چند روز ماندند و براي رفتن آمادنيز بعد از آن،  يهوديان.استگذشته محو شده 

  2.گشتند
نضير   از فرصت استفاده نمود و فردي را نزد بني،عبداهللا بن ابي بن سلولدر اين اثنا 

: گفتفرستاد و از آنها خواست تا در منازل خود باقي بمانند و استقامت كنند و به آنها 
 ما در كنار شما خواهيم ، اگر با شما درگيري ايجاد شود؛دما شما را تسليم نخواهيم كر

                                                 

  .370-363، ص 1، واقدي، ج مغازي – 57، ص 2، ابن سعد الكبري، ج بقاتط -1

  .552، ص 2، ج تاريخ طبري -2
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 بنابراين،. 1ما هم با شما بيرون خواهيم رفتنمايند،  از ديارتان بيرون  رابود و اگر شما
در اختيار دارم، با شما خواهند  كه يي زيرا دو هزار جنگجو؛سرزمينتان را رها نكنيد

بن ابي، اعتماد كردند و سردارشان حي بن  اين وعده هاي عبداهللا  يهوديان به.2جنگيد
ما از منازل خود : خدا فرستاد و گفت  و فردي را نزد رسولرا غرور فرا گرفتأخطب 

 با شنيدن اين پيام، .خواهيد، انجام دهيد بنابراين، هر اقدامي كه ميشويم  بيرون نمي
يهود آماده : رمود نيز تكبير گفتند و پيامبر ف تكبير گفت و مسلمانان حاضر� رسول خدا

   3.جنگ شده است
   از مدينه آناننضير و اخراج محاصرة بني - ب

نضير شد و  بعد از سپري شدن ده روز فرصت داده شده، سپاه اسالم رهسپار ديار بني
 دستور داد تا درختانشان � خدا روز آنها را محاصره كردند و رسول مدت پانزده شبانه

جنگي و مقاومت   دست دادن بنيه اقتصادي خود روحية ا ازآنها ببنابراين، . سوزانده شود
 چه ؛داشتي تومردم را از فساد باز مي! را از دست دادند و فرياد برآوردند كه اي محمد

  نمائي؟ شده است كه درختان را قطع مي
نمودن  اي جز رها خداوند در دل آنها وحشت انداخت و اذعان نمودند كه چاره

و حمايت نكردن بر رعب و وحشت عبداهللا بن ابي عهدشكني و سرزمين خود ندارند 
 تقاضاي امان ايشانخدا فرستادند و از   فردي را نزد رسولآنان افزود بنابراين آنها

  .نمودند تا از سرزمين خود خارج شوند
نتان درامان است بيرون شويد در حالي كه خو«:  موافقت نمود و فرمود�  اكرمپيامبر

   4».توانيد با خود ببريد  مي به جز اسلحه، هرچه از اموالتانهاآن: و نيز  فرمود

                                                 

  .212، ص 3، ج سيره ابن هشام -1

  .553، ص 2، ج تاريخ طبري -2

  .146، ص 3، ابن كثير، ج السيره النبويه -3

  .25، ص 1، ج حديث القرآن الكريمعن غزوات الرسول -4
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هايشان را شكستند تا مسلمانان نتوانند از آنها استفاده  آنها سقف و ستونهاي خانه
  .كنند

الحقيق به   سالم بن ابياي كه بودند؛ به گونه زيادي طال و نقره با خود آنها نيز مقدار
اين چيزي است كه ما : گفت نمود و مي ره حمل ميي پوست گاوي پر از طال و نقيتنها

ر بايم، در خي ايم و اگر نخلهايمان را به جاي گذاشته در فراز و نشيب زندگي آماده كرده
  1.نخل زيادي وجود دارد
.  و با دف و ساز و آواز بيرون شدندحمل نمودند ششصد شتر باآنها اثاثيه خود را 

  2. به سوي شام رفتنداي هم يدند و عدهدبعضي عازم خيبرگر
  3. عهده داشتر اخراج آنها را بمسئوليت � خدا سلمه به دستور رسولممحمد بن 

 سالم بن أبي :برخي از بزرگانشان كه راه خيبر را در پيش گرفتند عبارت بودند از
 مردم ، رسيدنشان به خيبركهالحقيق، حي بن أخطب و كنانه بن الربيع بن أبي الحقيق 

  4.اطاعت نمودندآنجا از آنها 
  

  درسها و نتائج اين غزوه 
ميان ه نضير سخن ب بني  قرآن كريم در يك سوره كامل يعني سورة حشر از غزوة

 اين سوره را به نام سوره �  عبداهللا بن عباس، چنانكه دانشمند امت؛آورده است
 بن ت كه من به عبداهللابخاري از سعيد بن جبير نقل كرده اس. نمود نضير ياد مي بني

  5.نضير سوره بني: او گفتاما سوره حشر، : عباس گفتم

                                                 

  .566، ص 2 ج ،السيره الحلبيه -1

  .27، ص 1، ج حديث القرآن – 560 همان، ص -2

  .321، ص 1، ج اليهود في السنه المطهره – 374، ص 1، واقدي، ج المغازي -3

  .212، ص 3، ابن هشام، ج السيره النبويه -4

  .4029نضير، شماره  ، كتاب المغازي، باب حديث بنيبخاري -5
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ن انضير سخن گفته و به بيان احكام و مستحق اين سوره به تفصيل از غزوة بني
ق دروني ين پرداخته و از حقااهمچنين به ارتباط يهود با منافق. غنيمت پرداخته است

داده و آنها را به  ب قرارن را مورد خطاااثناء بحث، مؤمن يهود پرده برداشته است و در
 نهي كرده است و سپس ا وادار كرده است و از معصيت و نافرماني خدارعايت تقو

  .سخن گفته استدر مورد قرآن كريم و اسماء و صفات خود خداوند 
  :وان به نكات ذيل را استنباط نمودت با انديشيدن در سوره مزبور مي

   حمد و سپاس خداوند -1
سازد كه جهان  و ستايش خدا آغاز مي شود و خاطرنشان ميسوره با بيان حمد 

به تمجيد و بيان ) انسانها، حيوانات، نباتات و جمادات(هستي با تمام موجودات خود 
 و عظمت و لقداست خداوند مشغول است و همه گوياي وحدانيت، قدرت، جال

  1.سلطان وي هستند
  :رمايدف چنانكه مي

� yy yyxxxx ¬¬ ¬¬7777 yy yy™™™™ ¬¬ ¬¬!!!! $$$$ tt ttΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### (( (( uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ââ ââ““““ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ““““ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ÞÞ ÞÞΟΟΟΟŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ3333 pp pptttt øø øø:::: $$ $$#### �  

  )1حشر، (  
گويند و او غالب و با حكمت  آنچه در آسمانها و زمين است، تسبيح خدا را مي«

  ».است
زمين، تسبيح خدا  سوره با بيان اين خبر آغاز شده است كه همه موجودات آسمان و

نمايند و همه به عبادت و   او را تقديس مي، شايستة وي نيستگويند و از آنچه را مي
چيزي غالب است و  هر  زيرا او قادر و بر؛باشند خضوع در برابر عظمتش مشغول مي

  .انجام دادن هيچ كاري براي او دشوار نيست
 و به  استهيچ چيزي را بيهوده نيافريده. خود، حكيم است خدا در آفرينش و امور

 انجام اوحكمت د و هيچ عملي برخالف مقتضاي ده   دستور نمي،آنچه مصلحت نيست
                                                 

  .327، ص 1، ج حديث القرآن الكريم عن غزوات الرسول -1
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 در برابر كفار اهل كتاب �  حمايت رسول خدا چنانكه يكي از اين موارد،پذيرد؛  نمي
  خدا آنها را از سرزمين مورد عالقه و� كه با خيانت به پيامبر اكرماست ) نضير بني(

  1.محبوبشان بيرون گردانيد
  ترس و وحشت از جانب خدا است  - ب

  :اوند مي فرمايدخد
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ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ9999 ss ss???? rr rr'''' ss ssùùùù ªª ªª!!!! $$ $$#### ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ßß ßß]]]] øø øø‹‹‹‹ yy yymmmm óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 (( ((####θθθθ çç çç7777 ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ tt ttGGGG øø øøtttt ss ss†††† (( (( tt tt∃∃∃∃ xx xx‹‹‹‹ ss ss%%%% uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ãã ããΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍ5555θθθθ èè èè==== èè èè%%%% || ||==== ôô ôôãããã ”” ””����9999 $$ $$#### 44 44 tt ttββββθθθθ çç çç//// ÌÌ ÌÌ���� øø øøƒƒƒƒ ää ää†††† 

ΝΝΝΝ åå ååκκκκ ss ssEEEEθθθθ ãã ãã‹‹‹‹ çç çç//// öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// ““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### (( ((####ρρρρ çç çç"""" ÉÉ ÉÉ9999 tt ttFFFF ôô ôôãããã $$ $$$$$$ ss ssùùùù ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< '' ''ρρρρ éé éé'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ����≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ öö öö//// FF FF{{{{ $$ $$#### ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ II IIωωωω öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ 

ββββ rr rr&&&& || ||==== tt ttGGGG xx xx.... ªª ªª!!!! $$ $$#### ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttææææ uu uu II IIξξξξ yy yy∨∨∨∨ øø øø9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ uu uu5555 ¤¤ ¤¤‹‹‹‹ yy yyèèèè ss ss9999 ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû $$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$#### (( (( öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÍÍ ÍÍοοοο tt tt���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### ÜÜ ÜÜ>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã 

ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// (( ((####θθθθ —— ——%%%% !! !!$$$$ xx xx©©©© ©© ©©!!!! $$ $$#### ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ (( ((  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÉÉ ÉÉ ee ee−−−− !! !!$$$$ tt tt±±±± çç çç„„„„ ©© ©©!!!! $$ $$#### ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ©© ©©!!!! $$ $$#### 

ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ xx xx©©©© ÉÉ ÉÉ>>>>$$$$ ss ss)))) ÏÏ ÏÏèèèè øø øø9999 $$ $$#### �    

آوري از سرزمينشان بيرون   نخستين جمعياو است كه كافران اهل كتاب را برا«
كردند كه  آنها تصور مي. كرديد كه آنها بيرون رانده شوند شما فكر نمي. راند
خداوند از جائي به . دارد هايشان آنها را از مؤاخذه خدا محفوظ مي قلعه

اي كه با  گونهه  ب نداخت، در دلهايشان هراس ا.كردند سراغشان آمد كه فكر نمي
اي اهل . كردند  را خراب ميدهاي خو  خانه،دستهاي خود و دستهاي مؤمنان

كرد،  چنانچه خداوند ترك ديار را برآنها فرض نمي. خرد، درس عبرت بگيريد
ن عذاب انمود و در آخرت براي آن دنيا آنها را به عذاب سخت گرفتار مي در
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ست كه آنان با خدا و پيغمبرش دشمني جهت ا اين بدان. دوزخ مهيا است
  ».ورزيدند و هر كس با خدا دشمني نمايد، همانا عذاب خدا سخت است

نضير را كه   تا يهود بنياراده نمود كه خداوند گردد استنباط مياز آيات فوق چنين 
هاي محكمشان مانع از  كردند كه قلعه تمام اسباب مادي در اختيارشان بود و تصور مي

خداوند برخالف اسباب  بنابراين، . گرداندبيرون ،ود تا كسي آنها را اخراج نمايدش آن مي
  به اين گونه كهكردند  كه تصور نمياي فراهم آورد ، شكست آنان را به گونهو مسببات

  . نمودايجاد  آنها رعب و وحشت  وجودخداوند قلبهاي آنان را دچار شكست و در
امت  به ترتيب كه در خالل رويدادها و حوادث، است اي  به گونهقرآنتربيتي شيوة 

امتيازش در آن است كه . ت استنگاران متفاو و اين شيوه كامالً با شيوه سيرهپردازد  مي
دهد و همواره رويدادها   و جوانب پنهاني قضايا را توضيح مينمايد ميق را كشف حقاي

  : فرمايد ه مي چنانك؛دهد العالمين است ارتباط مي را به فاعل حقيقي كه رب

� uu uuθθθθ èè èèδδδδ üü üü““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### yy yyllll tt tt���� ÷÷ ÷÷zzzz rr rr&&&& tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx���� xx xx.... ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### �  

 را ظاهري و تمام اسباب تمامي شرايط را محيانضير   كه يهود بنيبيانگر اين است
آنان كه به آن اطمينان داشتند، موجب شكست آنان را فراهم كرده بودند اما نفسهاي 

 و ناگهان در فرصتي اندك آنان را فراگرفتت درون  وحشفراهم آورد؛ چراكه
 از اين سوره درس بگيرد با تفكر و انديشه هر انسان عاقل پس شايسته استفروپاشيدند 

 كه متصرف حقيقي كائنات خداوند است و در برابر قدرت عظيم او نه نمايدو اذعان 
  .ستچيز قادر ا هر اسباب توان ايستادگي دارد و نه مسببات و او بر

 اصالح همه امور ؛ چراكهانسان بايد ايمان آورد و به اصالح خود بپردازد بنابراين، 
  .باشد انسانها در گرو اطاعت از خداوند مي

 . درس و عبرت استآن مراحل تاريخي تماماين غزوه براي امت اسالمي در 
 به بازگشت:  نصرت خدا عبارت است از امت به اين غزوه راه رسيدنبراساس تعاليم

پديدار شدن چنين . او و تسليم شدن در برابر شريعت خدا  توكل بر؛سوي خدا
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 هر چند كه علل پيروزي مسلمانان را بر دشمنانشان، مسلمانان ويژگيهايي در وجود
 و بهترين گواه اين مطلب، بيرون راندن آورد ، فراهم ميدشمنانشان نيرومند باشند

 اگر آنها با بيرون راندن مجازات نشوند، در :زايداف در ادامه خداوند مي. نضير است بني
  1. آتش جهنم است،ا در آخرت عذابشاننيا به قتل مجازات خواهند شد، امد
   تخريب دارائيهاي دشمن -ج 

. هاي خود پناه گرفتند  آنها در قلعه،� از جانب پيامبر اكرمنضير   بني  محاصرةبا
! اي محمد: آنها فرياد زدند. نند و بسوزانندخدا دستور داد تا نخلهايشان را قطع ك رسول

  2زني؟  پس چرا خودت دست به اين اعمال مي؛داشتي تو ديگران را از فساد باز مي
  :اين مورد خداوند اين آيه را نازل فرمود در

� $$$$ tt ttΒΒΒΒ ΟΟΟΟ çç ççFFFF ÷÷ ÷÷èèèè ss ssÜÜÜÜ ss ss%%%%  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ >> >>ππππ uu uuΖΖΖΖŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ jj jj9999 ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& $$$$ yy yyδδδδθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ çç ççGGGG òò òò2222 tt tt���� ss ss???? ºº ººππππ yy yyϑϑϑϑ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ss ss%%%% ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã $$$$ yy yyγγγγ ÏÏ ÏÏ9999θθθθ ßß ßß¹¹¹¹ éé éé&&&& ÈÈ ÈÈββββ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ÎÎ ÎÎ6666 ss ssùùùù «« ««!!!! $$ $$#### 

yy yy““““ ÌÌ ÌÌ““““ ÷÷ ÷÷‚‚‚‚ ãã ãã‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ tt tt ÉÉ ÉÉ)))) ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡≈≈≈≈ xx xx���� øø øø9999 $$   )5حشر، (  �3 ####$$

و   به فرمان خدا،هاي خود برجا گذاشتيد پايه هر درختي را كه بريديد يا بر«
  ».ن را رسوا گرداندااجازة او بوده است تا خداوند فاسق

 آن بعد ةشيخ محمد ابوزهره در تشريح اين آيه به تفصيل سخن گفته است كه خالص
  :ستين ااز بيان آراء فقهاء چن

گردد،  استنباط ميآنچه در اين قضيه از مصادر شرعي و عملكرد پيامبر در جنگها 
  :  استچنين
 زيرا هدف جهاد، آزار و اذيت مردم گردند؛ها تخريب   نبايد درختان قطع و خانه- 1

  .  بلكه هدف دفع ظلم و ستم است و احاديث زيادي بيانگر اين مطلب هستند؛نيست
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ها از نظر تاكتيك  تخريب خانهو ود كه قطع درختان  هرگاه تشخيص داده ش- 2
آن طريق به سپاه از برد و يا  مي دشمن به آن پناه ، مثالً؛ناپذير است جنگي امري اجتناب
طي بايد به تخريب و قطع ينمايد، ترديدي نيست كه در چنين شرا اسالم ضربه وارد مي

  . ثقيف چنين عمل نمودةلعنضير و ق بني   در غزوة� خدا  رسول؛ چنانكهآن پرداخت
به اين دليل بايد را ها و كندن درختان   بنابراين، نظر فقها مبني بر تخريب خانه- 3

 بلكه دشمن كسي است كه سالح ؛دنشو  دشمن محسوب نميمردم عادي دانست؛ چراكه
  1.بگيرد و بجنگدبدست 

  گيري سياست مالي دولت اسالمي  شكل – ت
لمانان نصيب مسير، حكم دارائيهايي را كه در اين غزوه نض خداوند بعد از اخراج بني

  :گرديد، بيان نمود و فرمود

� !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ uu uu !! !!$$$$ ss ssùùùù rr rr&&&& ªª ªª!!!! $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF øø øø���� yy yy____ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 99 99≅≅≅≅ øø øø‹‹‹‹ yy yyzzzz ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ 
77 77UUUU%%%% xx xx.... ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ££ ££ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### ää ääÝÝÝÝ ÏÏ ÏÏ kk kk==== || ||¡¡¡¡ çç çç„„„„ ………… ãã ãã&&&& ss ss#### ßß ßß™™™™ ââ ââ‘‘‘‘ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã  tt ttΒΒΒΒ ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„ 44 44 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ àà àà2222 && && óó óó xx xx«««« 

ÖÖ ÖÖ����ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ss ss%%%% �  ) ،6حشر(  

شما   چيزهايي را كه خداوند از دارائي ايشان به پيغمبر خود ارمغان داشته است،«
 پيغمبران ، بلكه خداوند؛برآن اسب ندوانديد كه با جنگ تصرف نموده باشيد

كاري غالب  هر گرداند و خداوند بر  چيره مي،هر كس كه بخواهد خود را بر
  ».است
نصيب نضير، بدون درگيري و جنگ  ي كه اموال باقيمانده از بننمودخداوند بيان 
به آنجا رفتند دواندند؛ بلكه  زيرا مسلمانان نه اسبي و نه شتري ؛ استمسلمانان گرديده

.  دارائيهايشان را به پيامبر دادند و دشمن با صلح در قبال رفتن و ترك كردن آن سرزمين،
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سال خانوادة خود را   به همين جهت مصرف يك؛ودخدا ب اين اموال صرفاً از آن رسول
  1. مسلمانان كردنظامياز آنها برداشت و بقيه را صرف تهيه سالح و تجهيزات 

كفار را بيان نموده و م بدست آمده از يطور كلي احكام غناه در ادامه خداوند ب
  :فرموده است

� ÏÏ ÏÏ !! !!#### tt tt���� ss ss)))) àà àà���� ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ9999 tt tt ÌÌ ÌÌ���� ÉÉ ÉÉffff≈≈≈≈ yy yyγγγγ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ãã____ ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷zzzz éé éé&&&&  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏδδδδ ÌÌ ÌÌ����≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ ää ääóóóó tt ttGGGG öö öö6666 tt ttƒƒƒƒ 

WW WWξξξξ ôô ôôÒÒÒÒ ss ssùùùù zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ ZZ ZZΡΡΡΡ≡≡≡≡ uu uuθθθθ ôô ôôÊÊÊÊ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ uu uuρρρρ tt ttββββρρρρ çç çç"""" ÝÝ ÝÝÇÇÇÇΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### ÿÿ ÿÿ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ 44 44 šš šš���� ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ 
tt ttββββθθθθ èè èè%%%% ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$   )8حشر، (  � ####$$

همچنين غنائم از آن فقراء مهاجريني است كه از خانه و كاشانه و اموال خود «
خواهند و خدا و  شنودي خدا را ميخو كه فضل و كساني. بيرون رانده شدند

  ».ن هستندا آنها صادق؛دننماي پيغمبرش را نصرت مي
 بن  قرار گرفت، ثابتايشاننضير در اختيار   اموال بني بعد از اينكه� پيامبر اكرم

فقط خزرجيان را؟ :  ثابت گفت».قومت را گرد بياور«: قيس را فراخواند و به وي گفت
  . ثابت نيز همه انصار را فراخواند»ارهمه انصار «: پيامبر فرمود

  سپس به بيان خدمات؛ نخست حمد و ثناي خدا را بيان نمود� خدا رسول
 اين ،اگر دوست داريد«:  و خطاب به آنها فرمودپرداخت انصار در راه خدا ارزشمند

ن ا به مهاجر را آنها،ن تقسيم كنم و اگر هم دوست داريدااموال را بين شما و مهاجر
  »!هاي شما بيرون روند م تا از خانهده يم

همچنان در  ن تقسيم كنيد واآنها را ميان مهاجر: عد بن عباده و سعد بن معاذ گفتندس
 راضي اوما به تقسيم خدا و رسول  :گاه همه انصار گفتند آن. هاي ما بمانند خانه

  2.هستيم
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دجانه وسهل بن ن تقسيم نمود و به غير از ابوا اموال را ميان مهاجر اينخدا رسول
با وجود اينكه اموال فوق صرفاً به . 1 به انصار چيزي ندادحنيف كه شديداً نيازمند بودند

 ولي باز هم به خاطر تسلي و رضايت انصار، آنها را گرد آورد ؛ متعلق بود� خدا رسول
اي از شيوه رفتاري و سياسي رسول خدا   و اين نمونهپرداخت تمشوربه آنان با و 

  .است
 زيرا ؛ مشكالت انصار بودكاستن تقسيم،  شيوة از اين�  اصلي پيامبر اكرمهدف

 در ، ولي بعد از اين جريانكردند؛ زندگي ميهاي انصار  ن قبل از آن در خانهامهاجر
   2.نضير سكني گزيدند يمنازل بن

؛  تحولي عظيم در سياست مالي دولت اسالمي به وجود آورد،نضير تقسيم اموال بني
ت كرده بودند، كني كه در جنگ شرا مجاهدبهم جنگي يل از اين غزوه، غنا قبچراكه

در اين . م پديد آمدي سياست جديدي در تقسيم غنا، اما بعد از اين غزوهگرفت، تعلق مي
  :شدند كه عبارت بودند از قسم تقسيم مي م به دويسياست غنا

م بعد از ي اين غنا؛دست آورده بودنده ن با سرنيزه و شمشير بامي كه مجاهدي غنا- 1
  .شد ن تقسيم ميااخراج سهم دولت كه يك پنجم بود، در ميان مجاهد

 در اختيار رئيس غنايم اين ؛دست مسلمانان افتاده استه مي كه بدون جنگ بيغنا - 2
گرفت تا آنها را براساس تشخيص مصلحت براي سامان دادن به  دولت اسالمي قرار مي

هاي مورد  جهيزات نظامي و تاسيس پروژهتتاج فقرا، رفع مايحاوضاع اقتصادي كشور، 
  .نياز هزينه نمايد

  :خداوند متعال نيز در دو آيه فوق به بيان علل اين فرامين پرداخته است

                                                 

  .86، ص 2، ج شرح الزرقاني علي المواهب -1

  .222، صالح شامي، ص السيره النبويه -2
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� !! !!$$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ uu uu !! !!$$$$ ss ssùùùù rr rr&&&& ªª ªª!!!! $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& 33 33““““ tt tt���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### ¬¬ ¬¬TTTT ss ssùùùù ÉÉ ÉÉΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����==== ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ÎÎ ÎÎ!!!! uu uuρρρρ 

44 44’’’’ nn nn1111 öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### 44 44’’’’ yy yyϑϑϑϑ≈≈≈≈ tt ttGGGG uu uuŠŠŠŠ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ øø øø⌠⌠⌠⌠ $$ $$#### uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### öö öö’’’’ ss ss1111 ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββθθθθ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ PP PP'''' ss ss!!!!ρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ tt tt ÷÷ ÷÷ tt tt//// 

ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ øø øøîîîî FF FF{{{{ $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 44 44 !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ ää ää33339999 ss ss????#### uu uu ãã ããΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### çç ççννννρρρρ ää ää‹‹‹‹ ãã ãã‚‚‚‚ ss ssùùùù $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää33339999 pp ppκκκκ tt ttΞΞΞΞ çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ tt ttãããã (( ((####θθθθ ßß ßßγγγγ tt ttFFFFΡΡΡΡ $$ $$$$$$ ss ssùùùù 44 44 
(( ((####θθθθ àà àà)))) ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### (( (( ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ xx xx©©©© ÉÉ ÉÉ>>>>$$$$ ss ss)))) ÏÏ ÏÏèèèè øø øø9999 $$   )7حشر، (  � ####$$

 به پيغمبرش ارزاني داشته است، متعلق به ،آنچه خداوند از اهالي اين آباديها«
اين بدان خاطر . باشد خدا، پيغمبر، خويشاوندان پيغمبر، مستمندان و مسافران مي

آنچه . دست نگردده  تنها در ميان اشخاص ثروتمند شما دست ب،است كه اموال
 ، عمل نمائيد و از آنچه شما را بازداشته است،را پيغمبر به شما دستور داده است

  ». از خدا بترسيد، خداوند سخت عذاب دهنده است.بازآئيد
اين اصل استوار باشد كه اموال فقط در دست  بربايست  ميسياست شريعت اسالمي 

چنانكه همه مراجع اسالمي مربوط به امور  ؛ه دست نگردد و گروه خاصي دست بءاغنيا
اقدام اي متعادل و برابر  جامعه  به تشكيلي به اين نكته تأكيد دارند كه بايدياقتصاد و دارا

  .آن به نوعي سهيم باشند  كه همه طبقات درنمود
هاي ويژه مربوط به امور   احكام شريعت اسالمي و برنامهامروز هم اگر بر اين اساس،

 احتكار اجرا بشوند، همه طبقات نبود معامالت ربوي و نبود زكات، :اقتصادي مانند
توان تفاوتها را از ميان   هرچند كه نمي؛خواهند بودمند  جامعه از اقتصاد خوبي بهره

، اما مايحتاج تمامي افراد به قدر كفايت برآورده خواهد شد و هيچ نيازمندي در برداشت
  1.جامعه اسالمي پيدا نخواهد شد

 مسلمانان را به پيروي از دستورات ،بعد از بيان علل توزيع اموال غنيمت، خداوند
است و ا؟؟؟؟ اين  آنچه وي نهي كرده است، دستور داده ندادن و انجام � پيامبر اكرم

                                                 

  .194، بوطي، ص فقه السيره -1
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 و همچنين آنها را به رعايت تقوا واداشته و از عذاب دانسته از لوازم ايمان امور را،
  .دردناك الهي برحذر داشته است

  :فرمايد خداوند مي

� !! !!$$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ uu uu !! !!$$$$ ss ssùùùù rr rr&&&& ªª ªª!!!! $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& 33 33““““ tt tt���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### ¬¬ ¬¬TTTT ss ssùùùù ÉÉ ÉÉΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����==== ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ÎÎ ÎÎ!!!! uu uuρρρρ 

44 44’’’’ nn nn1111 öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### 44 44’’’’ yy yyϑϑϑϑ≈≈≈≈ tt ttGGGG uu uuŠŠŠŠ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ øø øø⌠⌠⌠⌠ $$ $$#### uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### öö öö’’’’ ss ss1111 ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββθθθθ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ PP PP'''' ss ss!!!!ρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ tt tt ÷÷ ÷÷ tt tt//// 

ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ øø øøîîîî FF FF{{{{ $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 44 44 !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ ää ää33339999 ss ss????#### uu uu ãã ããΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### çç ççννννρρρρ ää ää‹‹‹‹ ãã ãã‚‚‚‚ ss ssùùùù $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää33339999 pp ppκκκκ tt ttΞΞΞΞ çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ tt ttãããã (( ((####θθθθ ßß ßßγγγγ tt ttFFFFΡΡΡΡ $$ $$$$$$ ss ssùùùù 44 44 
(( ((####θθθθ àà àà)))) ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### (( (( ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ xx xx©©©© ÉÉ ÉÉ>>>>$$$$ ss ss)))) ÏÏ ÏÏèèèè øø øø9999 $$   )7حشر، (  � ####$$

 آن را انجام دهيد و از آنچه شما را نهي كرده ،يعني آنچه به شما دستور داده است
 فساد باز  و دهد و از شر  شما را به خير و صالح دستور مي،زيرا خدا؛ است، باز آئيد

  .دارد مي

� (( ((####θθθθ àà àà)))) ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### (( (( ¨¨ ي كرده ه و اجتناب از آنچه ند يعني با پيروي از دستورات خداون�¨¨

  . از وي بترسيد ست،ا

� ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ xx xx©©©© ÉÉ ÉÉ>>>>$$$$ ss ss)))) ÏÏ ÏÏèèèè øø øø9999 $$ كه نافرماني و   يعني عقاب و عذابش براي كساني� ####$$

م ي اين آيه هر چند در مورد غنا:گويند ن ميامفسر. د، خيلي سخت استننماي عصيان مي
  1.گردد است، اما شامل همه اوامر و نواحي مينازل گرديده 

 دارد كه امت را در راستاي انجام دستورات خدا و آيات زيادي وجود ،عالوه بر اين
  :فرمايد ي ديگر مييچنانكه در جا؛ گرداند ميرسول موظف 

� ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχθθθθ ãã ããΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm xx xx8888θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÅÅ ÅÅ jj jj3333 yy yyssss ãã ããƒƒƒƒ $$$$ yy yyϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù tt tt���� yy yyffff xx xx©©©© óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO ŸŸ ŸŸωωωω 
(( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅgggg ss ss†††† þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎηηηη ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& %%%% [[ [[`̀̀̀ tt tt���� yy yymmmm $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ || ||MMMM øø øøŠŠŠŠ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ ss ss%%%% (( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ kk kk==== || ||¡¡¡¡ çç çç„„„„ uu uuρρρρ $$$$ VV VVϑϑϑϑŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@ �  ) ،65نساء(  

                                                 

  .351، ص 3 صفوه التفاسير، ج – 28، ص 29، ج تفسير رازي -1
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را در مسائل اختالفي  د تا آنكه تونشو به پروردگارت سوگند كه آنها مؤمن نمي«
 تسليم  خود حكم قرار ندهند، سپس از فيصله تو ناراحت نشوند و كامالً

  ».نگردند
 زيرا ؛ سئوال نكنيد،ام آنچه سكوت نموده و بيان نكرده از«:  فرمود� پيامبر اكرم

اگر از چيزي . ا را سئواالت زيادشان و اختالفشان به هالكت رسانيدامتهاي قبل از شم
 از آن اجتناب ورزيد و اگر به چيزي شما را دستور دادم آن را تا ،شما را نهي كردم

  1». انجام دهيد، توانآخرين حد
  ن نيك آنهاان، انصار و پيروافضيلت مهاجر -  ج

   فضيلت مهاجران- 1
ان بيان نموده  مسلمانن را نسبت به ديگراهاجرآيات كريمه سوره حشر، برتري م

 ؛است و آنها در درجة نخست قرار داده و خداوند به صداقت آنها گواهي داده است
  :فرمايد چنانكه مي

� ÏÏ ÏÏ !! !!#### tt tt���� ss ss)))) àà àà���� ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ9999 tt tt ÌÌ ÌÌ���� ÉÉ ÉÉffff≈≈≈≈ yy yyγγγγ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ãã____ ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷zzzz éé éé&&&&  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏδδδδ ÌÌ ÌÌ����≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ ää ääóóóó tt ttGGGG öö öö6666 tt ttƒƒƒƒ 

WW WWξξξξ ôô ôôÒÒÒÒ ss ssùùùù zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ ZZ ZZΡΡΡΡ≡≡≡≡ uu uuθθθθ ôô ôôÊÊÊÊ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ uu uuρρρρ tt ttββββρρρρ çç çç"""" ÝÝ ÝÝÇÇÇÇΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### ÿÿ ÿÿ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ 44 44 šš šš���� ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ 
tt ttββββθθθθ èè èè%%%% ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$   )8حشر، (  � ####$$

 . مهاجريني است كه از ديار و اموالشان بيرون رانده شدنديم از آن فقرايغنا«
كه در طلب فضل و رضايت خداوند هستند و خدا و رسول را ياري  كساني

  ». راستانند  اينان واقعاً،كنند مي
   فضيلت انصار- 2

  : و فرموده استپرداخته است فضيلت و اوصاف انصار  بههمچنين آيات سوره حشر

                                                 

  .1830، ص 4ج  و ترك اكثار سئواله، �، كتاب الفضائل، باب توقيرهمسلم -1
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� tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ρρρρ ââ ââ §§ §§θθθθ tt tt7777 ss ss???? uu uu‘‘‘‘#### ¤¤ ¤¤$$$$!!!! $$ $$#### zz zz≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑƒƒƒƒ MM MM}}}} $$ $$#### uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö öö//// ÅÅ ÅÅ‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏ==== öö öö7777 ss ss%%%% tt ttββββθθθθ ™™ ™™7777 ÏÏ ÏÏtttt ää ää†††† ôô ôô tt ttΒΒΒΒ tt tt���� yy yy____$$$$ yy yyδδδδ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö#### ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ 
tt ttββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅgggg ss ss†††† ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû öö ööΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏδδδδ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ßß ßß¹¹¹¹ ZZ ZZππππ yy yy____%%%% tt ttnnnn !! !!$$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ (( ((####θθθθ èè èè????ρρρρ éé éé&&&& šš ššχχχχρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏOOOO ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÅÅ ÅÅ¦¦¦¦ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ 

tt ttββββ%%%% xx xx.... öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍ5555 ×× ××ππππ || ||¹¹¹¹$$$$ || ||ÁÁÁÁ yy yyzzzz 44 44  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ss ss−−−−θθθθ ãã ããƒƒƒƒ ££ ££xxxx ää ää©©©©  ÏÏ ÏÏµµµµ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ šš šš���� ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé'''' ss ssùùùù ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ 
šš ššχχχχθθθθ ßß ßßssss ÎÎ ÎÎ==== øø øø���� ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$   )9حشر، (  � ####$$

 خانه و كاشانه و ايمان را آماده كردند، ،ناكه پيش از آمدن مهاجر كساني«
 دل احساس  و دراند  كردهدارند كساني را كه به سوي آنها هجرت دوست مي

مند  هر چند كه خود نياز؛كنند  نمي، داده شده است به آنچه به مهاجراننياز
 از بخل  و آنان كساني هستند كهدهند برخود ترجيح مين را اباشند و مهاجر

  ». رستگارند و آناناند نفس درامان مانده
   فضيلت تابعين - 3

 وي نمودندن و انصار پيرا مهاجرپسنديده كساني هستند كه از آثار و اوصاف ،تابعين
  1.خوانند  و در باطن به پيروي از گذشتگان فرا ميا مردم را آشكارو

� šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ρρρρ ââ ââ !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏδδδδ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// šš ššχχχχθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ $$$$ uu uuΖΖΖΖ −− −−//// uu uu‘‘‘‘ öö öö���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøîîîî $$ $$#### $$$$ oo ooΨΨΨΨ ss ss9999 $$$$ oo ooΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ≡≡≡≡ uu uuθθθθ ÷÷ ÷÷zzzz \\ \\}}}} uu uuρρρρ 

šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### $$$$ tt ttΡΡΡΡθθθθ àà àà)))) tt tt7777 yy yy™™™™ ÇÇ ÇÇ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑƒƒƒƒ MM MM}}}} $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ öö öö≅≅≅≅ yy yyèèèè øø øøgggg rr rrBBBB ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÎÎ ÎÎ////θθθθ èè èè==== èè èè%%%% yy yyξξξξ ÏÏ ÏÏîîîî tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©#### ÏÏ ÏÏ jj jj9999 (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu 

!! !!$$$$ oo ooΨΨΨΨ −− −−//// uu uu‘‘‘‘ yy yy7777 ¨¨ ¨¨ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ÔÔ ÔÔ∃∃∃∃ρρρρ ââ ââ uu uu‘‘‘‘ îî îîΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏmmmm §§   )10حشر، (  � ‘‘‘‘§§

 ما را و برادران ما را كه در ،اراگپرورد: گويند مي، ه بعد از آنها آمدند ككساني«
اي نسبت به مؤمنان در دلهايمان   بيامرز و كينه،اند پيشي گرفته ايمان آوردن بر ما

  ».تو داراي رأفت و رحمت فراوان هستي!  پروردگارا. مدهقرار
 جاه اي درخشان و ب ن، انصار و پيروان آنها چهرها سوره حشر از مهاجر اساس،بر اين

  .ماندني ترسيم نمود

                                                 

  .291، ص 1، ج حديث القرآن الكريم -1



  ترين رويدادهاي فاصلة احد و خندق مهم

 

261

  ان در مدينه موضعگيري منافق - ح
 ن و اتحادشان با يهوديان واهمچنين آيات كريمة سوره حشر، به بيان وضعيت منافق

  :  و فرموده است1 مسلمانان و خصوصيات اخالقي آنها پرداختهبرابر آنان در يموضعگير

� öö ööΝΝΝΝ ss ss9999 rr rr&&&& tt tt���� ss ss???? ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ àà àà)))) ss ssùùùù$$$$ tt ttΡΡΡΡ tt ttββββθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ≡≡≡≡ uu uuθθθθ ÷÷ ÷÷zzzz \\ \\}}}} tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx���� xx xx.... ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 
ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### ÷÷ ÷÷ ÈÈ ÈÈ⌡⌡⌡⌡ ss ss9999 óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF ôô ôô____ ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷zzzz éé éé&&&&      ∅∅∅∅ yy yy____ ãã ãã���� ÷÷ ÷÷‚‚‚‚ uu uuΖΖΖΖ ss ss9999 öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 yy yyèèèè tt ttΒΒΒΒ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ßß ßßìììì‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ çç ççΡΡΡΡ óó óóΟΟΟΟ ää ää3333ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù #### ´´ ´´‰‰‰‰ tt ttnnnn rr rr&&&& 

#### YY YY‰‰‰‰ tt tt//// rr rr&&&& ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ????θθθθ èè èè%%%% öö öö//// ää ää3333 ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ uu uu"""" ÝÝ ÝÝÇÇÇÇΨΨΨΨ uu uuΖΖΖΖ ss ss9999 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ pp ppκκκκ ôô ôô¶¶¶¶ tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββθθθθ çç çç//// ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹≈≈≈≈ ss ss3333 ss ss9999 ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ ÷÷ ÷÷ ÈÈ ÈÈ⌡⌡⌡⌡ ss ss9999 
(( ((####θθθθ ãã ãã____ ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷zzzz éé éé&&&& ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββθθθθ ãã ãã____ ãã ãã���� øø øøƒƒƒƒ ss ss†††† öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ yy yyèèèè tt ttΒΒΒΒ  ÈÈ ÈÈ⌡⌡⌡⌡ ss ss9999 uu uuρρρρ (( ((####θθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏ????θθθθ èè èè%%%% ŸŸ ŸŸωωωω öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ tt ttΞΞΞΞρρρρ çç çç"""" ÝÝ ÝÝÇÇÇÇΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ  ÈÈ ÈÈ⌡⌡⌡⌡ ss ss9999 uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδρρρρ çç çç"""" || ||ÇÇÇÇ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ 

     ∅∅∅∅ —— ——9999 uu uuθθθθ ãã ãã‹‹‹‹ ss ss9999 tt tt����≈≈≈≈ tt tt//// ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ FF FF{{{{ $$ $$#### ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχρρρρ çç çç"""" || ||ÇÇÇÇΨΨΨΨ ãã ããƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΡΡΡΡ VV VV{{{{ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰ xx xx©©©© rr rr&&&& ZZ ZZππππ tt tt6666 ÷÷ ÷÷δδδδ uu uu‘‘‘‘ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 
ΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏδδδδ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ßß ßß¹¹¹¹ zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$#### 44 44 yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// ×× ××ΠΠΠΠ öö ööθθθθ ss ss%%%% �� ��ωωωω šš ššχχχχθθθθ ßß ßßγγγγ ss ss)))) øø øø���� tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ ŸŸ ŸŸωωωω 

öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 tt ttΡΡΡΡθθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ ss ss)))) ãã ããƒƒƒƒ $$$$ ·· ··èèèèŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ss ssdddd �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ““““ \\ \\���� èè èè%%%% >> >>ππππ oo ooΨΨΨΨ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ pp pptttt ’’ ’’ΧΧΧΧ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&&  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ !! !!#### uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ ¤¤ ¤¤‘‘‘‘ ßß ßß‰‰‰‰ ãã ãã`̀̀̀ 44 44 ΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ßß ßß™™™™ ùù ùù'''' tt tt//// 

óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// ÓÓ ÓÓ‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ xx xx©©©© 44 44 óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ çç çç6666 || ||¡¡¡¡ øø øøtttt rr rrBBBB $$$$ YY YYèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ss ssdddd óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ çç çç////θθθθ èè èè==== èè èè%%%% uu uuρρρρ 44 44 ®® ®®LLLL xx xx©©©© 44 44 yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// ×× ××ΠΠΠΠ öö ööθθθθ ss ss%%%% �� ��ωωωω 
šš ššχχχχθθθθ èè èè==== ÉÉ ÉÉ)))) ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ss ssVVVV yy yyϑϑϑϑ xx xx.... tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ==== öö öö6666 ss ss%%%% $$$$ YY YY7777ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ss%%%% (( (( (( ((####θθθθ èè èè%%%%#### ss ssŒŒŒŒ tt ttΑΑΑΑ$$$$ tt tt//// uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏδδδδ ÌÌ ÌÌ���� øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; uu uuρρρρ 

ëë ëë>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã ×× ××ΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏ9999 rr rr&&&& ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∈∈∈∈∪∪∪∪ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ss ssVVVV yy yyϑϑϑϑ xx xx.... ÇÇ ÇÇ≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ÇÇ ÇÇ≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ΣΣΣΣ MM MM∼∼∼∼ ÏÏ ÏÏ9999 öö öö���� àà àà���� òò òò2222 $$ $$#### $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ nn nn==== ss ssùùùù tt tt���� xx xx���� xx xx.... 
tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) ÖÖ ÖÖ üü üü““““ ÌÌ ÌÌ���� tt tt//// yy yy7777ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ þþ þþ†††† ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßß∃∃∃∃%%%% ss ss{{{{ rr rr&&&& ©© ©©!!!! $$ $$#### ¡¡ ¡¡>>>> uu uu‘‘‘‘ tt tt ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ss ss>>>>≈≈≈≈ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∉∉∉∉∪∪∪∪ tt ttββββ%%%% ss ss3333 ss ssùùùù !! !!$$$$ uu uuΚΚΚΚ åå ååκκκκ tt ttJJJJ tt tt6666 ÉÉ ÉÉ))))≈≈≈≈ tt ttãããã 

$$$$ yy yyϑϑϑϑ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ rr rr&&&& ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ÈÈ ÈÈ øø øø tt tt$$$$ ÎÎ ÎÎ####≈≈≈≈ yy yyzzzz $$$$ pp ppκκκκ#### ÏÏ ÏÏùùùù 44 44 yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ uu uuρρρρ (( ((#### ää ääττττℜℜℜℜ tt tt““““ yy yy____ tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$   )17-11حشر، (� ####$$

هر : گويند اي كه پيوسته به برادران كافر اهل كتاب خود مي آيا منافقاني را نديده«
و هرگز به زيان شما از   ما هم با شما بيرون خواهيم آمد،گاه شما را بيرون كنند
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يكار شود، به كمك پسخن كسي فرمانبرداري نخواهيم كرد و اگر با شما جنگ و 
دهد كه آنان  خداوند گواهي مي. ريتان خواهيم كرد شتافت و يا خواهيمشما

  .گويند دروغ مي
روند و اگر با ايشان جنگ و پيكار شود، به   با آنها بيرون نمي،هرگاه اخراج شوند

 ،دهند و اگر هم به كمك و ياريشان روند شتابند و ياريشان نمي كمكشان نمي
  .شدياري نخواهند  د و ديگر كمك ونگريز كنند و مي پشت مي

اين بدان خاطر است . هايشان بيش از هراس آنان از خداست هراس شما در سينه
  .كه ايشان مردمان نفهم و ناداني هستند
جمعي جز در پس دژهاي محكم و يا از  هيهوديان هرگز با شما به صورت دست

تو . عداوت و دشمني در ميان خودشان شدت دارد. جنگند پشت ديوارها نمي
اين بدان . باشند  ولي پراكنده دل بوده و هماهنگ نمي؛بيني يايشان را متحد م

  . هستنديشعور و ناآگاه خاطر است كه مردمان بي
ماند كه چندي بيش از اينان طعم تلخ  سرگذشت اينان به سرگذشت كساني مي

  . را چشيدند و عذاب دردناكي دارنددكار بد خو
اما هنگامي كه ! كافر شو: گويد همچون داستان شيطان است كه به انسان ميو 

 چرا كه من از خدا ؛ من از تو بيزار و گريزانم: شيطان مي گويد؛كافر مي گردد
  ».ترسم يعني پروردگار جهانيان مي

 كه به  ويهمدستانني چون عبداهللا بن ابي و اخداوند متعال در اين آيات از منافق

ÞÞ � .دهد نضير وعده همكاري داده بودند، خبر مي يهود بني ÞÞΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ≡≡≡≡ uu uuθθθθ ÷÷ ÷÷zzzz \\ كه  يعني كساني � {{{{\\

ن را برادران يهود تعبير ا منافق، خداوند بنابراين.اند بستهبرادري و پيمان با يهود عهد 
  . هر چند كه نوع كفرشان متفاوت است، در كفر با هم يكي هستند؛ چراكه آناننمود

� ÷÷ ÷÷ ÈÈ ÈÈ⌡⌡⌡⌡ ss ss9999 óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF ôô ôô____ ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷zzzz éé éé&&&& �  كرده شويد، ما نيز خدا سوگند كه اگر شما از ديارتان بيرونه يعني ب 

ŸŸ � .همراه شما بيرون خواهيم شد ŸŸωωωω uu uuρρρρ ßß ßßìììì‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ çç ççΡΡΡΡ óó óóΟΟΟΟ ää ää3333ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù #### ´´ ´´‰‰‰‰ tt ttnnnn rr rr&&&& �  و در قضيه شما سخن هيچ
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ªª � .پذيريم كسي را نمي ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ pp ppκκκκ ôô ôô¶¶¶¶ tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββθθθθ çç çç//// ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹≈≈≈≈ ss ss3333 ss ss9999 �  يعني اگر مسلمانان با شما

 تكذيب  سپس خداوند آنها را؛كنيم  ما نيز شما را عليه مسلمانان ياري مي،جنگيدند
   :فرمايد نمايد و مي مي

� ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ pp ppκκκκ ôô ôô¶¶¶¶ tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββθθθθ çç çç//// ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹≈≈≈≈ ss ss3333 ss ss9999 1.گويند ن دروغ مياداند كه منافق  يعني خدا مي�  

  :فرمايد سپس خداوند مي

�  ÈÈ ÈÈ⌡⌡⌡⌡ ss ss9999 uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδρρρρ çç çç"""" || ||ÇÇÇÇ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ      ∅∅∅∅ —— ——9999 uu uuθθθθ ãã ãã‹‹‹‹ ss ss9999 tt tt����≈≈≈≈ tt tt//// ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ FF FF{{{{ $$ $$#### ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχρρρρ çç çç"""" || ||ÇÇÇÇΨΨΨΨ ãã ããƒƒƒƒ �  

 ؛شوند چ ضرر و زياني نمي مسلمانان متحمل هي، از يهود حمايت نمايند،نااگر منافق
ه را ترك خواهند كميدان معرن و يهود ا هر دو گروه منافقبعد از مدت زماني اندك،زيرا 
  .نمود

پردازد و  ن ميا مهم از خصوصيات يهود و منافقواقعيتيسپس خداوند به بيان 
  :گويد مي

� óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΡΡΡΡ VV VV{{{{ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰ xx xx©©©© rr rr&&&& ZZ ZZππππ tt tt6666 ÷÷ ÷÷δδδδ uu uu‘‘‘‘ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏδδδδ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ßß ßß¹¹¹¹ zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$#### 44 44 yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// ×× ××ΠΠΠΠ öö ööθθθθ ss ss%%%% �� ��ωωωω 
šš ššχχχχθθθθ ßß ßßγγγγ ss ss)))) øø øø���� tt ttƒƒƒƒ �  

مراتب از ه ن و يهود از شما دارند، با كه منافقيترس و هراس! يعني اي مسلمانان
 و آنان ملتي بي شعور هستند؛ چراكه نسبت به خدا  بيشتر است،ترسي كه از خدا دارند

  2.و عظمت او آگاهي ندارند تا خشم و ترس او در دلهايشان ايجاد گردد
 پرده از خصوصيات رواني يهوديان برداشته و ترسو بودن و بزدلي ،دگاه خداون آن

  :نان را ترسيم نموده و فرموده استآ

� ŸŸ ŸŸωωωω öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 tt ttΡΡΡΡθθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ ss ss)))) ãã ããƒƒƒƒ $$$$ ·· ··èèèèŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ss ssdddd �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ““““ \\ \\���� èè èè%%%% >> >>ππππ oo ooΨΨΨΨ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ pp pptttt ’’ ’’ΧΧΧΧ  �  
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 بلكه از پشت دژها و ؛بجنگندو در ميدان باز توانند با شما رو در رو  يعني آنها نمي
  .اند، با شما خواهند جنگيد ي كه خود را استتار نمودهديوارهاي محكم و در حال

  :  و سستي آنها پرداخته و گفته است قرآن به بيان برخي از عوامل ضعف،در ادامه

� ΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ßß ßß™™™™ ùù ùù'''' tt tt//// óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// ÓÓ ÓÓ‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ xx xx©©©© 44 44 óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ çç çç6666 || ||¡¡¡¡ øø øøtttt rr rrBBBB $$$$ YY YYèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ss ssdddd óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ çç çç////θθθθ èè èè==== èè èè%%%% uu uuρρρρ 44 44 ®® ®®LLLL xx xx©©©© 44 44 yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// 

×× ××ΠΠΠΠ öö ööθθθθ ss ss%%%% �� ��ωωωω šš ššχχχχθθθθ èè èè==== ÉÉ ÉÉ)))) ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ �  

 اما در واقع آنها چنين ،بينيد هوديان را در ظاهر متحد و هماهنگ مييعني شما ي
شما آنها را متحد تصور .  بلكه عداوتشان نسبت به يكديگر خيلي شديد است؛نيستند

خرد هستند كه از حق  زيرا آنها ملتي بي؛  اما قلبهايشان با يكديگر فاصله دارد،كنيد مي
  1.دوستدار باطل هستندگريزان و 
 به مسلمانان ،ن استاات كه بيانگر ترس و اضطراب و دودستگي يهود و منافقاين آي

ن كه به يهود وعده ا مثالي ديگر براي منافق،سپس خداوند؛ بخشيد شجاعت و شهامت مي
 خود عمل نكردند،  ولي به وعده،همكاري دادند و آنها را به مقاومت تشويق نمودند

  :بيان نموده است

� ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ss ssVVVV yy yyϑϑϑϑ xx xx.... tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ==== öö öö6666 ss ss%%%% $$$$ YY YY7777ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ss%%%% (( (( (( ((####θθθθ èè èè%%%%#### ss ssŒŒŒŒ tt ttΑΑΑΑ$$$$ tt tt//// uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏδδδδ ÌÌ ÌÌ���� øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; uu uuρρρρ ëë ëë>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã ×× ××ΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏ9999 rr rr&&&& 

∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∈∈∈∈∪∪∪∪ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ss ssVVVV yy yyϑϑϑϑ xx xx.... ÇÇ ÇÇ≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ÇÇ ÇÇ≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ΣΣΣΣ MM MM∼∼∼∼ ÏÏ ÏÏ9999 öö öö���� àà àà���� òò òò2222 $$ $$#### $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ nn nn==== ss ssùùùù tt tt���� xx xx���� xx xx.... tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) ÖÖ ÖÖ üü üü““““ ÌÌ ÌÌ���� tt tt//// 

yy yy7777ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ þþ þþ†††† ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßß∃∃∃∃%%%% ss ss{{{{ rr rr&&&& ©© ©©!!!! $$ $$#### ¡¡ ¡¡>>>> uu uu‘‘‘‘ tt tt ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ss ss>>>>≈≈≈≈ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∉∉∉∉∪∪∪∪ tt ttββββ%%%% ss ss3333 ss ssùùùù !! !!$$$$ uu uuΚΚΚΚ åå ååκκκκ tt ttJJJJ tt tt6666 ÉÉ ÉÉ))))≈≈≈≈ tt ttãããã $$$$ yy yyϑϑϑϑ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ rr rr&&&& ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### 

ÈÈ ÈÈ øø øø tt tt$$$$ ÎÎ ÎÎ####≈≈≈≈ yy yyzzzz $$$$ pp ppκκκκ#### ÏÏ ÏÏùùùù 44 44 yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ uu uuρρρρ (( ((#### ää ääττττℜℜℜℜ tt tt““““ yy yy____ tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$   )17-16حشر، (  � ####$$

 بعد از اينكه او .كفر كن) با خدا: (مانند شيطان است كه به انسان گفتمثال آنها «
 من از خدا كه پروردگار جهانيان است ؛من از تو بيزارم: كفر ورزيد، گفت

خواهند برد و اين  ترسم و سرانجام هر دوي آنها براي هميشه در آتش بسر مي
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 اما ، به يهود وعده همكاري دادند وجود اينكهمنافقان با» است پاداش ستمكاران
 را رها آنانكه يهود در محاصره قرار گرفتند و عرصه بر آنها تنگ شد،  وقتي

 مانند شيطان ،ن در اين قضيها مثال منافق بنابراينكردند و به كام مرگ سپردند
: يدگو گيرد و مي كند، سپس از وي فاصله مي است كه انسان را وادار به كفر مي

  1». هر دو آتش دوزخ استجايگاهو . ترسم من از خدا مي
ان تفاوت عميق اهل ارشاد مؤمنان و برحذر داشتن آنان از عذاب آخرت و بي - د

  بهشت و دوزخ 
  :فرمايد خداوند در ادامه آيات سوره حشر مي

� ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡθθθθ ää ää3333 ss ss???? tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$%%%% xx xx.... (( ((####θθθθ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ nn nnΣΣΣΣ ©© ©©!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ9999 || ||¡¡¡¡ΣΣΣΣ rr rr'''' ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ || ||¦¦¦¦ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& 44 44 šš šš���� ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ 
šš ššχχχχθθθθ àà àà)))) ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡≈≈≈≈ xx xx���� øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ ŸŸ ŸŸωωωω üü üü““““ ÈÈ ÈÈθθθθ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ ÜÜ ÜÜ====≈≈≈≈ pp pptttt õõ õõ¾¾¾¾ rr rr&&&& ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ÜÜ ÜÜ====≈≈≈≈ pp pptttt õõ õõ¾¾¾¾ rr rr&&&& uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏππππ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ yy yyffff øø øø9999 $$ $$#### 44 44 ÜÜ ÜÜ====≈≈≈≈ yy yyssss ôô ôô¹¹¹¹ rr rr&&&& 

ÏÏ ÏÏππππ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ yy yyffff øø øø9999 $$ $$#### ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ tt ttββββρρρρ ââ ââ““““ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ xx xx���� øø øø9999 $$   )20-19حشر، (  � ####$$

ه خدا را از ياد بردند و خدا هم خودشان را از ياد كمانند كساني نباشيد «
يان يكسان و برابر نيستند؛  بهشتيان و دوزخ. آنها فاسق هستند؛خودشان برد

  ».بهشتيان رستگار و پيروز هستند
باشد كه انسان همواره   بيانگر اصل مهمي در مورد محاسبه نفس مي،آيات فوق

 و ندگشتدشمنانشان پيروز  چون مسلمانان بربايست به تزكيه نفس خويش بپردازد و  مي
 بالفاصلهگرديد، خداوند  آنانمال هنگفتي نصيب آنان شد كه باعث رشد اقتصاد جامعه 

به را و افراد جامعة اسالمي  توجه مسلمانان را به آخرت و آمادگي براي آن جلب نمود
 ايمان و لزوم تقوا و رعايت اوامر و نواهي الهي و توجه داشتن به آخرت واداشته است

انجام   از مسلمانان خواسته است تا با قلب و قالب به سوي آخرت روي آورند و درو
از بين عمال نيك، تالش نمايند و موانعي كه در مسير جلب رضايت الهي قرار دارد را ا
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 بيانگر ،تعبير نموده است) فردا(» غد« قيامت را با كلمه ، قرآن علت اينكه و1بردارند
  2.نزديك بودن آن مي باشد

همه كردار و شؤون زندگي آدمي آگاه است و  خداوند، خاطرنشان ساخته كه او بر
  .مؤمنان همواره مراقب اعمال و رفتار خود باشندهشدار بدان جهت است تا اين 

 و بيان داشته است ه تساوي بين اهل بهشت و دوزخ را نفي نمود، خداوند،در پايان
 از عذاب الهي اند و مند از نعمتهاي هميشگي خداوند بوده هكه اهل بهشت رستگار و بهر

بديهي است كه اين وعظ . ديدگان واقعي هستند  خسارت، اما اهل دوزخ،اند هنجات يافت
ه گذارد و آنها را به ادامه راهشان ب جا ميه ن بادلهاي مؤمن سزائي دره و ارشاد تأثير ب

  .كند سوي بهشت ياري مي
  از صفات خدا خي بربيان عظمت قرآن و  - ذ

  :فرمايد خداوند در ادامه آيات سوره حشر مي

� öö ööθθθθ ss ss9999 $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø9999 tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ tt ttββββ#### uu uu öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã 99 99≅≅≅≅ tt tt6666 yy yy____ ………… çç ççµµµµ tt ttFFFF ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& tt tt���� ©© ©©9999 $$$$ YY YYèèèè ÏÏ ÏÏ±±±±≈≈≈≈ yy yyzzzz %%%% YY YYææææ ÏÏ ÏÏ dd dd‰‰‰‰ || ||ÁÁÁÁ tt ttFFFF •• ••ΒΒΒΒ ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 
ÏÏ ÏÏππππ uu uuŠŠŠŠ ôô ôô±±±± yy yyzzzz «« ««!!!! $$ $$#### 44 44 šš šš���� ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ???? uu uuρρρρ ãã ãã≅≅≅≅≈≈≈≈ ss ssVVVV øø øøΒΒΒΒ FF FF{{{{ $$ $$#### $$$$ pp ppκκκκ ææ ææ5555 ÎÎ ÎÎ"""" ôô ôôØØØØ tt ttΡΡΡΡ ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ==== ÏÏ ÏÏ9999 óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ¯¯ ¯¯==== yy yyèèèè ss ss9999 šš ššχχχχρρρρ ãã ãã���� ©© ©©3333 xx xx���� tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒ �  

  )21حشر، (  
 كوه را از ترس خدا خاضع و شكافته ،نموديم اگر اين قرآن را بر كوهي نازل مي«

 شايد كه ايشان ؛داريم ثالها را براي مردمان بيان مي ما اين م.يافتي ميشده 
  ».بينديشند

 نبود و قرآ  اگر كوه مانند شما انسانها داراي عقل و خرد ميمضمون آيه اين است كه
اين مثالي است براي . شد ميقطعه  نموديم، از ترس و خشيت الهي قطعه را براو نازل مي

 از طرفي نيز سرزنش و توبيخي است بيان عظمت و عمق مواعظ و هشدارهاي قرآن و
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سپس خداوند . 1 آيات قرآنمضمونبه سنگدلي انسان و قلت خشوع و تدبر وي در 
 تا از اين داند اين ميحرام و حالل را حكمت بيان نمودن اين مثالها و مشخص نمودن 

در  يدن زيرا تدبر و انديش؛طريق مسلمانان را به انديشيدن و تفكر در قرآن وادار نمايد
  .شود هاي علم و شناخت راه خير مي دست آمدن گنجينهه قرآن باعث گشودن و ب

دا و اوصاف كريمه وي پرداخته  خنايسح به بيان اسماء ، حشر  در پايان سورة- 2
  :است

� uu uuθθθθ èè èèδδδδ ªª ªª!!!! $$ $$#### ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### II IIωωωω tt ttµµµµ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) uu uuθθθθ èè èèδδδδ (( (( ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ tt ttãããã ÉÉ ÉÉ==== øø øø‹‹‹‹ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$#### ÍÍ ÍÍοοοο yy yy‰‰‰‰≈≈≈≈ yy yyγγγγ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### uu uuρρρρ (( (( uu uuθθθθ èè èèδδδδ ßß ßß≈≈≈≈ oo ooΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq §§ §§����9999 $$ $$#### 

ÞÞ ÞÞΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏmmmm §§ §§����9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ uu uuθθθθ èè èèδδδδ ªª ªª!!!! $$ $$#### ”””” ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### II IIωωωω tt ttµµµµ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) uu uuθθθθ èè èèδδδδ àà àà7777 ÎÎ ÎÎ==== yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ââ ââ¨̈̈̈ρρρρ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰ àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### ãã ããΝΝΝΝ≈≈≈≈ nn nn==== ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### 

ßß ßß ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ÚÚ ÚÚ∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ øø øø‹‹‹‹ yy yyγγγγ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ââ ââ““““ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ““““ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ââ ââ‘‘‘‘$$$$ ¬¬ ¬¬6666 yy yyffff øø øø9999 $$ $$#### çç çç"""" ÉÉ ÉÉ ii ii9999 xx xx6666 tt ttGGGG ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### 44 44 zz zz≈≈≈≈ yy yyssss öö öö6666 ßß ßß™™™™ «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ tt ttãããã 

šš ššχχχχθθθθ àà àà2222 ÎÎ ÎÎ"""" ôô ôô³³³³ çç çç„„„„ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ uu uuθθθθ èè èèδδδδ ªª ªª!!!! $$ $$#### ßß ßß,,,, ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ yy yy‚‚‚‚ øø øø9999 $$ $$#### ää ää———— ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### ââ ââ‘‘‘‘ ÈÈ ÈÈ hh hhθθθθ || ||ÁÁÁÁ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### (( (( ãã ãã&&&& ss ss!!!! ââ ââ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ óó óó™™™™ FF FF{{{{ $$ $$#### 

44 44 oo oo____ óó óó¡¡¡¡ ßß ßßssss øø øø9999 $$ $$#### 44 44 ßß ßßxxxx ÎÎ ÎÎ mm mm7777 || ||¡¡¡¡ çç çç„„„„ ………… çç ççµµµµ ss ss9999 $$$$ tt ttΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ (( (( uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ââ ââ““““ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ•••• yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ÞÞ ÞÞΟΟΟΟŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ3333 pp pptttt øø øø:::: $$ $$#### �  

  )24-22حشر، (  
عيب و  او فرمانروا، منزه، بي.  ذاتي است كه جز او معبودي نيست،خداوند«

 بزرگوار و   چيره،،بخشنده، محافظ و مراقب، قدرتمند دهنده و امنيت نقص، امان
وي شريك  خداوند پاك است از آنچه با. شكوهمند، واال مقام و فرازمند است

  .گردانيد مي
. تي و آفريدگار آن از نيستي و صورتگر جهان استاو ذاتي است كه طراح هس

 تسبيح ،ي كه در آسمانها و زمين هستنديچيزها. داراي نامهاي نيك و زيبا است
  ».گويند و او غالب و با حكمت است و تقديس او مي

                                                 

  .57، ص 28، ج تفسير المراغي -1
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سورة حشر با بيان اسماء و صفاتي كه شايسته ذات الهي است به پايان صورت  بدين
 أسماء بر اساس تحقق عبوديت و شناخت خدا و اسالمي  جامعه تربيترسد تا مي

  .صورت گيردحسني و صفات واالي وي 
 علمي كه ؛در ادامه خداوند خود را به داشتن علم كامل و فراگير توصيف مي نمايد

باشد و چه آنچه آشكار است و   چه آنچه از خلق پنهان مي؛مشتمل بر تمام أشياء است
رحمتي كه برهمه چيز سايه افكنده و . نمايد ود اشاره ميران خك  طور به رحمت بيهمين

 ؛ سپس الوهيت كامل خود را خاطرنشان ساخته است؛اي را در برگرفته است هر جنبنده
 مالك جهان پيدا و ، يعني؛ مالكيت پرداختهموضوع اوست و به خاص برايالوهيتي كه 

  .ناپيدا او است و همه نيازمند ايشان هستند

� ââ ââ¨̈̈̈ρρρρ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰ àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### ãã ããΝΝΝΝ≈≈≈≈ nn nn==== ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$   . يعني او مقدس و مبري از هر عيب و نقص مي باشد� ####$$

�  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$  قاطع  ل آشكار،ي دالةوسيله يعني تأييدكنندة پيامبران در آنچه آورده اند ب � ####$$

ââ � ل واضحيو دال ââ““““ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ““““ yy yyèèèè øø øø9999 $$  هر  بلكه بر؛شود و نه عاجز و ناتوان كه نه مغلوب مي  كسي� ####$$

ââ � . اوست چيز تابعچيز غالب است و همه ââ‘‘‘‘$$$$ ¬¬ ¬¬6666 yy yyffff øø øø9999 $$ ي كه همه بندگان را مغلوب ي خدا� ####$$

  .نمايد  را جبران ميكاستيهاي آنان نواقص و  است وخود ساخته

� çç çç"""" ÉÉ ÉÉ ii ii9999 xx xx6666 tt ttGGGG ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$  يي كه از همه عيبها خدا؛ي از آن اوستيي كه عظمت و كبرياي خدا� ####$$

zz � . ظلم و ستم پاك استو zz≈≈≈≈ yy yyssss öö öö6666 ßß ßß™™™™ «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ tt ttãããã šš ššχχχχθθθθ àà àà2222 ÎÎ ÎÎ"""" ôô ôô³³³³ çç çç„„„„ مثابة  ه اين جمله ب�

  .  پاكي و قداست خدا استبيانگر عام است كه اعالمي

� uu uuθθθθ èè èèδδδδ ªª ªª!!!! $$ $$#### ßß ßß,,,, ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ yy yy‚‚‚‚ øø øø9999 $$ $$#### ää ää———— ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### ââ ââ‘‘‘‘ ÈÈ ÈÈ hh hhθθθθ || ||ÁÁÁÁ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$  خالق همه موجودات عالوه بر اينكه يعني � ####$$

ãã �. آنان نيز هم هست تصوير بخش است،نامرئي  مرئي و ãã&&&& ss ss!!!! ââ ââ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ óó óó™™™™ FF FF{{{{ $$ $$#### 44 44 oo oo____ óó óó¡¡¡¡ ßß ßßssss øø øø9999 $$ يعني  � ####$$

 و جز او توان آنها را شمارش نمود نمينيكي است كه  خداوند داراي نامهاي زياد و



  ترين رويدادهاي فاصلة احد و خندق مهم

 

269

براي خود پسنديده و  چون خدا آنها را ؛ آن نامها زيبا هستند.داند كسي هم آنها را نمي
مورد پسند و محبت خداوند قرار ها بخواند،  نامبرگزيده است و هر كس او را با آن

uu � .خواهد گرفت uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ââ ââ““““ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ•••• yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ÞÞ ÞÞΟΟΟΟŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ3333 pp pptttt øø øø:::: $$    1.زيز و غالب و با حكمت است او ع� ####$$

گانه توحيد است كه  شناخت اسماء حسني و صفات الهي متضمن اقسام سه
  :اند از عبارت

   توحيد ربوبيت - 1
   توحيد الوهيت - 2
   توحيد اسماء و صفات - 3

 با مفاهيم ، در پرتو شناخت اسماء و صفات الهي�  اكرمپيامبرو ياران  اصحاب
اش روح ايمان، اصل و غايت آن  گانه  توحيد با اشكال سه،اينتوحيد آشنا گرديدند بنابر

باشد و طبيعي است به هر ميزاني كه شناخت بنده نسبت به اسماء و صفات الهي  مي
يابد و بدون ترديد اين معرفت   به همان ميزان ايمان و يقينش نيز فزوني مي،افزايش يابد

شدن خشيت الهي و شناخت در دلهاي اصحاب ريشه دوانيده بود و موجب فراهم 
   2.خداوند گرديده بود

   تحريم شراب- س
 مسلماناننضير تحت محاصره  االول سال چهارم هجري هنگامي كه بني در ربيع

  3.بودند، حكم تحريم شراب نازل گرديد
 انجام گرفت و يتحريم شراب مانند بسياري از احكام ديگر براساس سنت تدريج

اي كه در اين   مائده حرمت آن قطعي گرديد و آخرين آيهبا نزول آياتي صريح در سوره

                                                 

  .347-346، ص 7، ج تفسير السعدي -1

  .296، صالبي، ص الوسطيه في القرآن الكريم -2

  .253، ص 1، ج حديث القرآن الكريم عن غزوات الرسول -3
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≅≅≅≅ö �: نازل شد، خطاب به مسلمانان فرمودمورد  yy yyγγγγ ss ssùùùù ΛΛΛΛ ää ääΡΡΡΡ rr rr&&&& tt ttββββθθθθ åå ååκκκκ tt ttJJJJΖΖΖΖ •• ••ΒΒΒΒ � ين عمل ا آيا شما از

  1.ما باز آمديم! بلي پروردگارا: آئيد؟ مسلمانان در جواب گفتند باز مي
  :باشند شرح زير ميه بمراحل تحريم شراب 

  :مرحله اول

� yy yy7777 tt ttΡΡΡΡθθθθ èè èè==== tt tt↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ ÇÇ ÇÇ∅∅∅∅ tt ttãããã ÌÌ ÌÌ���� ôô ôôϑϑϑϑ yy yy‚‚‚‚ øø øø9999 $$ $$#### ÎÎ ÎÎ"""" ÅÅ ÅÅ££££ ÷÷ ÷÷���� yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ (( (( öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎγγγγŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù ÖÖ ÖÖΝΝΝΝ øø øøOOOO ÎÎ ÎÎ)))) ×× ××""""6666 ÎÎ ÎÎ7777 ŸŸ ŸŸ2222 ßß ßßìììì ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ 

ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ==== ÏÏ ÏÏ9999 !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ßß ßßγγγγ ßß ßßϑϑϑϑ øø øøOOOO ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ çç çç"""" tt tt9999 òò òò2222 rr rr&&&&  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏèèèè øø øø���� ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ 33 33 šš šš���� tt ttΡΡΡΡθθθθ èè èè==== tt tt↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ uu uuρρρρ #### ss ssŒŒŒŒ$$$$ tt ttΒΒΒΒ tt ttββββθθθθ àà àà)))) ÏÏ ÏÏ����ΖΖΖΖ ãã ããƒƒƒƒ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ èè èè%%%% 
uu uuθθθθ øø øø���� yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### 33 33 šš šš���� ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ xx xx.... ßß ßß ÎÎ ÎÎ ii ii tt tt7777 ãã ããƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ FF FFψψψψ $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ¯¯ ¯¯==== yy yyèèèè ss ss9999 tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ©© ©©3333 xx xx���� tt ttFFFF ss ss???? �  

  )219بقره، (  
بگو در آنها گناه بزرگي است و منافعي . دنپرس ز تو در مورد شراب و قمار ميا«

و از تو . تتر از منفعت آنها اس  اما گناهشان بزرگ،هم براي مردم دارند
چنين    اين.را) نياز خود( بگو مازاد ،چيز را صدقه و انفاق بكنند  رسند كه چهپ مي

  ».كند تا شايد بينديشيد مي  ورت شفاف بيانصه  آيات را براي شما ب،خدا
اين نخستين گام در تحريم شراب بود و : گويد  در تفسير اين آيه مي)رح(سيد قطب

 با بسا اوقات خير. بايد دانست كه بسياري از اشياء و اعمال، خير يا شر محض نيستند
. ا شر است چيرگي خير و يحالل و حرام، اما مدار شود، شر و شر با خير ملتبس مي

دو ممنوع و حرام   كه در شراب و قمار گناه و بدي غالب است، پس آن  وقتي،بنابراين
  .است  نشده  البته در اين آيه حرمتشان تصريح .هستند

 نمايد نمود پيدا ميهاي تربيت اسالمي و تربيت حكيمانة قرآني  از شيوه  يكيبنابراين،
  از احكام، فرائض و ارشادات قرآني مشاهدهتوان اين شيوه را در جاهاي متعددي  كه مي

  :نمائيم مي  به بيان موضوع شراب و قمار به اين اصل اسالمي اشاره  توجه نمود و با

                                                 

  .181، قرضاوي؛ ص الخصائص العامه لإلسالم -1
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 اسالم ، اعتقادي و مفهوم ايماني باشداي مسئلهبه   هرگاه اوامر و نواهي قرآن مربوط
اما اگر ايد، نم مي  مي و قطعي خود را اعالينها نظرية در آن موضوع از همان لحظة اول

 اوضاع پيچيدة اجتماعي باشد، معموالً اسالم  وبه عبادات، عادات  اوامر و نواهي مربوط
پيش   را درمداراو شيوه تغيير تدريجي و نمايد   مينين مواردي با احتياط برخوردچدر 
كم مزبور ها و مقدماتي براي اجراي عملي ح هنمودن زمين گيرد و نخست به فراهم مي
 ،بود بنابراين  اما موضوع شراب و قمار، اعتيادي بود كه جامعه دچار آن شدهد، پرداز مي

  .بست چيني و زمان داشت تا اين اعتياد از جامعه رخت مي نياز به مقدمه
  :در اين مرحله خداوند فرمود :مرحله دوم

� $$$$ pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ŸŸ ŸŸωωωω (( ((####θθθθ çç çç//// tt tt���� øø øø)))) ss ss???? nn nnοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ 33 33““““ tt tt����≈≈≈≈ ss ss3333 ßß ßß™™™™ 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm (( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? 

$$$$ tt ttΒΒΒΒ tt ttββββθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) ss ss???? ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ $$$$ ·· ··7777 ãã ããΨΨΨΨ ãã ãã____ �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ““““ ÌÌ ÌÌ���� ÎÎ ÎÎ////$$$$ tt ttãããã @@ @@≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm (( ((####θθθθ èè èè==== ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ tt ttFFFF øø øøóóóó ss ss???? 44 44 ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ΛΛΛΛ ää ääΨΨΨΨ ää ää.... 
## ## yy yyÌÌÌÌ óó óóRRRR ££ ££∆∆∆∆ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã @@ @@���� xx xx���� yy yy™™™™ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& uu uu !! !!$$$$ yy yy____ ÓÓ ÓÓ‰‰‰‰ tt ttnnnn rr rr&&&& ΝΝΝΝ ää ää3333ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÅÅ ÅÅÝÝÝÝ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$#### ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ãã ããΛΛΛΛ ää ää óó óó¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ≈≈≈≈ ss ss9999 uu uu !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ ii iiΨΨΨΨ9999 $$ $$#### 

öö ööΝΝΝΝ nn nn==== ss ssùùùù (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅgggg rr rrBBBB [[ [[ !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ (( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ££ ££ϑϑϑϑ uu uu‹‹‹‹ tt ttFFFF ss ssùùùù #### YY YY‰‰‰‰‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏèèèè || ||¹¹¹¹ $$$$ YY YY7777 ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ ss ssÛÛÛÛ (( ((####θθθθ ßß ßßssss || ||¡¡¡¡ øø øøΒΒΒΒ $$ $$$$$$ ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÏÏ ÏÏδδδδθθθθ ãã ãã____ ââ ââθθθθ ÎÎ ÎÎ//// öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& uu uuρρρρ 

33 33 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββ%%%% xx xx.... #### ‚‚ ‚‚θθθθ àà àà���� tt ttãããã #### ·· ··‘‘‘‘θθθθ àà àà���� xx xxîîîî �  ) ،43نساء(  

گاه كه بدانيد چه  تا آن.  به نماز نايستيد،ن درحالي كه مست هستيدااي مؤمن«
 ؛گاه كه غسل كنيد كه جنب هستيد تا آن حالي گوئيد و به نماز نايستيد در مي

يا اينكه قضاي حاجت  مگر اينكه مسافر باشيد و اگر مريض يا مسافر بوديد و
. كنيد  نموديد و آبي نيافتيد، با خاك تيمم  برگشتيد ويا اينكه با زنان مقاربت

  ».يقيناً خداوند عفوكننده و آمرزنده است. كنيد  چهره و دستهايتان را مسح
اي كه  گونهه از آنجا كه فاصله زماني نمازهاي پنجگانه با يكديگر كوتاه است ب

منوعيت، هوش آمد، اين م  توان در فاصله دو نماز، باده نوشيد و مست شد و بعد به نمي
  .شد ترتيب از حدت اعتياد كاسته مي نمود و بدين مي  نوشي را تنگ عرصه شراب
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 زمينه براي مرحله سوم كه همان ؛ چراكهساختن دو مرحله سابق عملي: مرحله سوم
  :شد  گرديد و اين آيه نازل  فراهم،حرمت قطعي بود

� $$$$ yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ãã ããƒƒƒƒ ßß ßß≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### ββββ rr rr&&&& yy yyìììì ÏÏ ÏÏ%%%%θθθθ ãã ããƒƒƒƒ ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// nn nnοοοο uu uuρρρρ≡≡≡≡ yy yy‰‰‰‰ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### uu uu !! !!$$$$ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ øø øøóóóó tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷ΚΚΚΚ ss ssƒƒƒƒ øø øø:::: $$ $$#### 

ÎÎ ÎÎ"""" ÅÅ ÅÅ££££ ÷÷ ÷÷���� yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää.... ££ ££‰‰‰‰ ÝÝ ÝÝÁÁÁÁ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ  tt ttãããã ÌÌ ÌÌ���� øø øø.... ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ «« ««!!!! $$ $$#### ÇÇ ÇÇ tt ttãããã uu uuρρρρ ÍÍ ÍÍοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### (( (( öö öö≅≅≅≅ yy yyγγγγ ss ssùùùù ΛΛΛΛ ää ääΡΡΡΡ rr rr&&&& tt ttββββθθθθ åå ååκκκκ tt ttJJJJΖΖΖΖ •• ••ΒΒΒΒ �  

  )91مائده، (  
ميان شما دشمني و  طريق ميخوارگي و قماربازي در خواهد از شيطان مي«

 پس آيا از اين ؛ بازداردنمازندن كند و شما را از ياد خدا و خوا توزي ايجاد كينه
  »آئيد؟ كشيد و باز مي مي  عمل دست



  



  

  

  

  

  

  

  فصل چهارم

  

  الرقاع غزوة ذات

  
 الرقاع  علت نامگذاري ذاتتاريخ، انگيزه و

امام بخاري . نظر دارند ن در مورد تاريخ دقيق اين غزوه اختالفانويسان و مورخ سيره
تاريخ وقوع ابن اسحاق  .1به وقوع پيوست  خيبرةبعد از غزواين غزوه معتقد است كه 

و  2 و يا بعد از غزوة خندق در سال چهارم هجري بني نضيرةبعد از غزواين غزوه را 
 اما ابن حجر رأي امام بخاري .3دانند ميمحرم سال پنجم هجري ، در واقدي و ابن سعد

بر از حبشه ابوموسي اشعري كه بعد از فتح خيبه اين دليل كه  ؛4را ترجيح داده است
بازگشته بود و ابوهريره كه مصادف با فتح خيبر مسلمان شده بود، در آن شركت داشتند 

الرقاع نماز خوف برگزار نمود كه در عسفان يعني   ذاتة در غزو� و نيز رسول خدا
  5. مشروع گرديده بود نه در غزوه خندقحديبيهسال ششم و در ايام 
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 1 استافتاق افتاده قبل از واقعه خندق ، غزوه كه اينبر اين عقيده استدكتر بوطي 
 خندق از رسول ةكه جابر در غزواست دليل اينكه در حديث صحيحي وارد شده ه ب

 �اش رفت و با همسرش از گرسنگي شديد رسول خدا خدا اجازه گرفت و به خانه
 �حضرت  اما آن، تدارك ديدند� سخن گفت و آنها غذاي مختصري براي رسول خدا

 سپس ؛ تشريف آورد و دعاي بركت نمود و همه سير خوردنداصحاب و يارانر با ساي
 و در ».ن هديه بدهاز اين غذا بخور و به ديگرا«:  به همسر جابر گفت� رسول خدا

در  �  آمده است كه رسول خدا،اند را روايت كرده روايت ديگري كه صحيحين آن
بلي ازدواج : ده است؟ او پاسخ دادالرقاع از جابر پرسيد كه آيا ازدواج كر  ذاتةغزو
دانست كه جابر  تا آن لحظه نمي � اين روايت بيانگر آن است كه رسول خدا. ام كرده

  داليل ابن حجر پرداخته است به ردة اين بحث،دكتر بوطي در ادام. ازدواج كرده است
نيم ماه   و يك وجرتتاريخ دقيق اين غزوه در سال چهارم هـ: گويد  بوطي مي،بنابراين

علت وقوع اين : نويسد  فوق مية غزوةو در مورد انگيز نضير بوده است  بنيةپس از غزو
بنابراين، . ل نجد بود كه هفتاد نفر از داعيان مسلمان را كشتنديغزوه، خيانت بعضي از قبا

اقدام به  از غطفان بودند، اي  محارب و ثعلبه كه تيرهةقصد انتقام از قبيله ب � رسول خدا
  2.كركشي نمودلش

محارب و   پيكي به مدينه آمد و به مسلمانان اطالع داد كه بني:گويد دكتر ابوفارس مي
 بنابراين، آن.  مدينه را دارندهاند و قصد يورش ب ثعلبه، لشكر بزرگي تدارك ديده بني

 با هفتصد مرد جنگجو، فرصت را از آنان يا به روايتي ديگر با چهارصد و  �حضرت
دشمن كه غافلگير شده بود، زنان و . ل شهر و ديارشان بر آنان حمله نمودگرفت و در د

رسيد، رسول فرا هنگامي كه وقت نماز  . به كوهها پناه بردندند واموال خود را رها نمود
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سپس به مدينه .  ناگهاني دشمن، نماز خوف برگزار نمودةاز ترس حمل �ادخ
   1.بازگشت

ظامي بود، كارساز واقع گرديد و در دل دشمنان  ني مانوربساناين غزوه، كه بيشتر 
ي كه غطفان تدارك ديده بود، ترس و وحشت ايجاد نمود و باعث پراكندگي لشكر بزرگ

گرديد و آنها دانستند كه مسلمانان نه تنها قادر به دفع حمالت دشمن از مدينه 
  2.من هستند نبرد در سرزمين دشة بلكه آنها با دشمنان احتمالي خود آماد؛باشند مين

به  ،الرقاع  ذاتبه اين غزوه  علت نامگذاريهاي كوچك پارچه و  يعني قطعه»الرقاع«
بعضي . بستند ي به پاهايشان مييها  آنها از شدت گرما، قطعه پارچهاين دليل بود كه

عنوان پرچم در دست داشتند و برخي ه ي را بيها خاطر اينكه قطعه پارچهه ب: گويند مي
اما رأي راجح همين است كه اني به همين نام وجود داشته است، نجا درخت در آ:اند گفته

 چنانكه صحيحين اين ؛بستند ي را زير پاهايشان مييها  قطعه پارچه،آنها از شدت گرما
شش . اي شديم ما رهسپار غزوه: گويد اند كه مي روايت ابوموسي اشعري را روايت نموده
پاهاي ما مجروح شد و ناخنهاي پاهايمان . شديم نفر از ما يك شتر را به نوبت سوار مي

الرقاع   ذاتةا غزور پاهاي خود را بستيم بنابراين، آن غزوه هايي  لذا با قطعه پارچه؛افتاد
  3.ناميدند

  
  مشروعيت نماز خوف و نگهباني

   نماز خوف-1
 نماز خوف مشروع گرديد وخداوند روش خواندن نماز در حال ،در همين غزوه

   :گونه شرح داد ا دشمن را ايني بيرويارو
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 نمودي، براي آنان اقامه مي) خوف(زماني كه تو در ميانشان بودي و نماز«
اي از آنها با تو به نماز بايستند و بايد كه اسلحه خود را با خود داشته باشند  دسته 

ديگري كه هنوز نماز ة پشت سر شما بروند و دست  و وقتي كه سجده كردند،
 نماز بايستند و احتياط خود را كرده، سالحهاي  بيايند و با تو به،نخوانده است

ح و كاالهاي خود كافران دوست دارند كه كاش شما از سال .خود را داشته باشند
اگر از باران ناراحت يا . آوردند  شديد تا آنان يكباره بر شما تاخت مي غافل مي

 ح خود را زمين بگذاريد و گناهي بر شما نخواهد بود كه سال،بيمار بوديد
اي فراهم  كننده خداوند براي كافران عذاب خوار  گمان، بي. احتياط خود را بداريد

  ».ساخته است
صورت خواندند كه گروهي پشت سر ايشان صف بستند و  نماز خوف را بدين

جاي   بعد از خواندن يك ركعت بر� رسول خدا. گروهي در مقابل دشمن قرار گرفتند
 و نماز ندخوانبيشان بودند، يك ركعت ديگر را تنها خود ايستاد تا كساني كه پشت سر ا

 آمد و � خود را تمام كردند و در مقابل دشمن ايستادند و گروه دوم نزد رسول خدا
 براي تشهد نشستند و آنها  �حضرت  سپس آن؛پشت سر ايشان يك ركعت خوانده
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از را به اتمام  و نمدادند سالم �  در پايان، رسول خدا.براي اتمام نماز خود برخاستند
   1.رساندند

 با گروه اول دو ركعت و با گروه دوم نيز � و در روايتي آمده است كه رسول خدا
 اصحاب و ياران ايشان چهار ركعت و � پيامبر اكرمصورت  دو ركعت خواندند و بدين

  2.خواندنددو ركعت 
از خوف  چندين بار نم �رسول خدا: گويد  ميبا توجه به اين روايتهادكتر بوطي 

صورت نخست و گاهي به صورت ه  گاهي ب، ممكن استبرگزار نموده است بنابراين
اين نماز در منطقه نخله كه با مدينه دو روز فاصله دارد، خوانده   وباشددوم خوانده 

  3.شد
از آن نماز است كه ي ا صورت بيانگر اهميت فوق العاده برگزار نمودن نماز بدين

 توان آن را نمي حتي در جهاد و معركه و شديدترين حاالت كهباشد؛ چرا برخوردار مي
ساير عبادات براساس  جهاد و صورت نماز و بايد خوانده شود و بدين ونمود ترك 

به اين  ،نمايد شود تا امتي كه براساس اين تربيت رشد مي تربيت نبوي درهم آميخته مي
  4. استبادت كه عبادت بخشي از جهاد و جهاد بخشي از عموضوع پي ببرد

   نگهباني-2
شوهر . لشكر اسالم هنگام بازگشت از غزوه، زني از زنان مشرك را به اسارت گرفت

 شبي به  چنانكه؛ بريزد را اسالمخون يكي از سپاهياناين زن سوگند خورده بود كه بايد 
او را با عمار بن ياسر  � عباد بن بشر را كه رسول خدا. محل اردوي لشكر اسالم آمد

عمار خوابيده و عباد در حال . نگهباني لشكر گمارده بود، هدف تير قرار دادجهت 
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اد اصابت نمود، آنگاه او عمار را بسه تير يكي بعد از ديگري به ع. خواندن نماز بود
من در حال : مرا بيدار نساختي؟ عباد گفت از اين چرا قبل: عمار گفت. بيدار كرد

و اگر رسول . را تا پايان بخوانم  داشتم آناي در نماز بودم و دوست خواندن سوره
گمارد، قبل از اينكه جانم را از دست بدهم،  را به من نمي سنگر حفاظت اين �خدا

  1.كردم نمازم را قطع نمي
  :گردد از اين ماجرا، نكات ذيل استنباط مي

 چنانكه براي اين منظور سپاه اسالم؛به امنيت  � توجه و عنايت رسول خدا - الف
  .فر از آنها را براي نگهباني تعيين نموددو ن

  .دادند  چنانكه نگهبانان، به نوبت نگهباني مينوبت؛ دو در نگهباني  انجام وظيفه– ب
ي كه تالوت قرآن يتا جا. ميزان عالقه و محبت يك مسلمان به تالوت قرآن - ج
  .به آن گرفتار شده بودر اثر اصابت تيرها ب كه گرديد مي احساس درد مانع
خاطر احساس وظيفه قطع ه  نمازش را فقط ب، چنانكه عبادمسئوليت؛احساس  - د

  .عمل بيانگر امري مهم در مفهوم عبادت و جهاد استنمود و اين 
 � چنانكه رسول خدا؛ انتخاب مكان مناسب از نظر استراتژي براي نگهباني -  ه

  . دره را براي اين منظور انتخاب نمودباالترين قسمت
صورت   در غير اين؛ چراكهت محل استراحت نگهبان با محل نگهبانيمجاور - و

 احتمال بروز پيامدهاي ،توانست به عمار دسترسي داشته باشد كه در نتيجه عباد نمي
  .رفت خطرناكي براي لشكر اسالم مي
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 الگوي هدايت

 

280

   و برخورد ايشان با جابر بن عبداهللا���� پيامبر اكرمشجاعت 
  ���� پيامبر اكرمشجاعت  -1

يارانش قصد قيلوله و استراحت در   و� پيامبر اكرمالرقاع،   ذاتة از غزودر بازگشت
رسول . كسي زير درختي به استراحت پرداخت هر. اي داراي درختان خاردار نمودند دره
ما هنوز زياد : گويد جابر بن عبداهللا مي. اي زير درختي خوابيد  نيز در گوشه �خدا

وقتي نزد ايشان گرد . خواند  ما را فرا مي� خدا رسول ،نخوابيده بوديم كه متوجه شديم
اين مرد در حالي :  فرمود� رسول خدا.  را در حضور ايشان ديديم باديه نشيني،آمديم

چه كسي تو را از دست من :  شمشير مرا برداشته بود و گفت،كه من خوابيده بودم
رسول : گويد ميجابر ... خدا و اكنون او اينجا نشسته است: بخشد؟ من گفتم نجات مي

  1».نشين غورث بن حارث بود اسم آن مرد باديه.  او را سرزنش و تهديد ننمود�اخد
تعهد داد كه نه با ايشان وارد جنگ شود  � غورث پس از اين جريان به رسول خدا
 �رسول خدا.  همكاري نمايد،خيزد برمي � و نه با قومي كه براي جنگ با رسول خدا

از نزد بهترين انسان روي زمين «:  كه نزد قومش برگشت، گفتهنگامي. او را آزاد كرد
  2».آيم مي

 بر خدا و ميزان بردباري و �  پيامبراكرم بيانگر نبوت و شجاعت و يقين،اين جريان
شدن لشكر  همانطور كه از نظر احكام نظامي، بر جواز پراكنده؛ گذشت ايشان مي باشد

  .داللت مي كند ،رود در مكاني كه احتمال بروز حادثه نمي
 پروردگار از ةاين داستان، داستاني واقعي است كه حكايت از اهتمام و حفاظت ويژ

ي از آن فرد مشرك و ايجاد رعب و وحشت در ي سلب توانايقيناً دارد و � رسول خدا
 �قلب او و افتادن شمشير از دستش در حالي كه قاطعانه تصميم به قتل رسول خدا
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اي بود از جانب خداوند جهت   تسلط يافته بود، معجزه� ضرتح گرفته و ظاهراً بر آن
  : چنانكه خداوند به ايشان وعده داده بود؛�1 مساعدت رسول خدا
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  )67مائده، (  
ملت كافر را هدايت  همانا خدا ؛خدا تو را از مردم حفاظت خواهد كرد«

  ».كند نمي
  اين نيست كه آن،هدف از نگهداري و محافظتي كه در آيه بيان گرديده است

سنت خداوند در چراكه  ؛ در معرض شكنجه و آزار قرار نخواهد گرفت� حضرت
 لذا ، اين است كه مورد آزار و اذيت قرار گيرندداعيانويژه ه مورد بندگان صالح و ب

ت قتل و دستهاي جنايتكار جهپيدا نكردن ي و محافظت، دسترسي هدف از اين نگهدار
كه هنوز   �حضرت  رسالت و دعوت آن، چون با اين كار؛باشد حضرت مي ترور آن

  2.گرديد ناتمام بود، نابود مي
   با جابر بن عبداهللا� پيامبر اكرم برخورد -2

يف و ناتوان شركت  ضعيالرقاع سوار بر شتر  ذاتةدر غزو: گويد جابر بن عبداهللا مي
از قافله عقب گرفتند و من  در بازگشت از غزوه، همراهانم از من سبقت مي. كردم

چرا : كرد، به من رسيد و گفت  حركت ميبعد از سپاه اسالمكه  �  رسول خدا.ماندم مي
او را : فرمود � رسول خدا. شترم مرا به اين روز انداخته است: اي؟ گفتم عقب مانده

سپس به من . نيز شترش را خواباند  �حضرت  آن وشترم را خواباندممن . بخوابان
چند  � رسول اهللاگاه  آن. از اين درختان چوبي قطع كن:  چوبت را بده يا فرمود: گفت

شترم همگام با شتر   به خدا قسم پس از آن،.سوار شو: ضربه به او زد و به من گفت
فروشي؟  آيا شترت را مي: ن گفتبه م �رسول اهللاسپس . رفت  راه مي� رسول اهللا
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آن را : گفتم. را به من بفروش  بلكه آن؛خير: فرمود. كنم آن را به شما هديه مي: گفتم
برد تا اينكه به يك  باال ميقيمت آن را دو درهم و همچنان : فرمود. گذاري كنيد قيمت

 سپس از ؛پس او از آن شماست: گفتم. بلي: فرمود. گفتم شما راضي هستيد. اوقيه رسيد
با : زني؟ گفتم  يا بيوهباكره يبا دختر: فرمود. بلي: ؟ گفتميا  ازدواج كرده:من پرسيد

پدرم در ! اي رسول خدا :  گفتم؟ ازدواج نكرديباكره يچرا با دختر: فرمود. زني بيوه
 خواستم ،بنابراين. جاي گذاشته استه روز احد كشته شد و بعد از خود هفت دختر ب

پس ان شا اهللا به هدفت : فرمود. كنم كه بتواند به امور آنها رسيدگي كندبا زني ازدواج 
رسيديم، شتراني ذبح ) سه مايلي مدينه(» صر«اي و افزود كه وقتي به محل  رسيده

؛ نمائيم تا او مطلع بشود و خود را سر و سامان بدهد كنيم و روز را در آنجا سپري مي مي
 همسرم در ميان با به خانه رسيدم و جريان را وقتي من. چنانكه همين كار را كرديم

 ؛شنوي داشته باش و شتر را به ايشان بده حرف � رسول اهللاپس از : گفت  گذاشتم،
رسول وقتي چشم . خوابانيدم  �رسول اهللا منزل جلوچنانكه من افسار شتر را گرفتم و 

ت كه جابر آن را اين شتري اس: اين چيست؟ حاضران گفتند: به شتر افتاد، فرمود �اهللا
اي : گاه مرا فراخواند و گفت جابر كجا است؟ آن:  فرمود �رسول اهللا . آورده است

. به جابر يك اوقيه بده:  گفت �اين شتر را بردار از آن تو باشد و به ابوهريره! برادرزاده
ديري نگذشت كه آن يك اوقيه . گاه او به من يك اوقيه و چيزي اضافه بر آن داد آن

  1.خير زيادي در منزل ما گرديدباعث 
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  فصل پنجم

  

   الجندله بدر موعد و دومةغزو

  
   بدر موعدةغزو

سال آينده و در مكان بدر با  ابوسفيان پس از جنگ احد قرار جنگ ديگري را در
 با لشكري متشكل چهارم هجري در ذيقعده سال نيز�  رسول خدا. مسلمانان گذاشت

 به ميدان بدر ،بود  � كه پرچمدار لشكر علي بن ابيطالباز هزار و پانصد مرد جنگجو
ابوسفيان نيز با همپيمانان خود . ن ماندارفت و در آنجا هشت روز در انتظار لشكر مشرك

 فراهم ،لشكري متشكل از دو هزار مرد جنگجو كه پنجاه نفر از آنها اسب سوار بودند
اي مجنه رسيدند، ابوسفيان طي  به مرالظهران و آبهوقتي آنان. ساخت و راهي بدر شد

 ، جنگ در اين سال خشك منبه نظر! اي قريشيان: سخناني خطاب به لشكر خود گفت
زمان وقوع آن را براي سالي آباد و سرسبز موكول به صالح شما نيست و بهتر است 

 سرحال ، تا شتران شما خوب فربه شوند و خود شما نيز با خوردن شير و ماستنماييد
  1. شما نيز برگرديد وگردم بنابراين، من برمي. باشيدو بانشاط 

اش   از طرف قبيله� مري كه قبالً با رسول خداو ضمخشي بن عمراين هنگام، در 
ي با قريش يآيا براي رويارو:  پرسيد آمد و �، نزد پيامبر اكرمپيمان بسته بود) مرهض بني(
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خواهي عهد و  اگر تو نيز ميمري و ضبلي اي :  فرمود �ايد؟ رسول خدا به اينجا آمده
 تا خدا به جنگ خواهيم پرداختگاه ما با هم  پيمانت را پس بگيري، اشكالي ندارد و آن

كه چنين نخواهم ، خدا سوگنده ب  � اي محمد:مري گفتض. فيصله نمايدما در ميان 
  1.كرد

 در اين برخورد و گفتگو، توجه همپيمان خود را به قدرت و توان � پيامبر اكرم
خاطر ه  كه مسلمانان بضمري متوجه اين موضوع گرددتا . رزمي مسلمانان جلب نمود

 بلكه با وجودي كه از قدرت نظامي بااليي ؛اند ضعف و ناتواني با او هم پيمان نشده
برخوردار هستند، بنابر درخواست و ميل باطني طرف مقابل، قرارداد صلح و آشتي امضا 

  2.ا دچار رعب و وحشت نمايدصورت دشمن ر اند تا بدين نموده
سوي بدر، مانور زيبا و موفقي بود و توجه دشمنان ه تحركات لشكر اسالم از مدينه ب

اين تازي نظامي مسمانان در منطقه جلب نمود و  داخلي و خارجي را به قدرت و يكه
گوي سبقت را از  ستانجزيره عربشبه  كه اسالم از نظر نظامي در امر را به اثبات رساند
جزيره كه لشكر  شبهترين قدرت نظامي  ويژه زماني كه بزرگه  بديگران ربوده است؛

 خود در ميدان حضور پيدا كند و با ةوعد براي عملي نمودن  حاضر نشد ،قريش بود
  . لشكر اسالم، مقابله نمايد

خاطر موفقيت آنان در جنگ ه  ب،اسالم   حمالت تبليغاتي قريش عليهعالوه بر آن
نشيني از جنگ، هيبت  شعاع قرار گرفت و خنثي گرديد و قريش با عقبال احد تحت

 و هيبت و عظمت اعراب قرار گرفتخود را از دست داد و مورد تمسخر و استهزاء 
 كه شكست نسبي به اثبات رسيدلشكر اسالم بر دلها نشست و ثابت شد و براي همگان 

 م نبوده است و بدينمعناي سقوط قدرت نظامي اساله  ب،مسلمانان در جنگ احد
 از نظر نظامي به موفقيت و پيروزي ،صورت مسلمانان بدون اينكه وارد معركه بشوند
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بزرگي دست يافتند و از نظر اقتصادي نيز در بازارهاي موسمي بدر كه هماهنگ با تاريخ 
  1.موعد جنگ بود، به داد وستد پرداختند و منافع هنگفتي بدست آوردند

  
  الجندل ه دومةغزو
هاي دولت اسالمي انجام  ين غزوه نيز از جمله غزواتي است كه براي تثبيت پايها

 بدر موعد، لشكر اسالم را به سوي سرزمين ةاندكي بعد از غزو� رسول خدا. گرفت
 »بيزانس«ف اسد و غطفان كه زير نظر دولت روم ي طواةقضاعه واقع در شمال منطق

 ة كه فاصلالجندل وجود داشت هدومفي به نام در آنجا بازار معرو.  فرماندهي نمود،بودند
در  �  ساكن شمال بود كه رسول خداةاين اولين قبيل.  كيلومتر بود450آن از مدينه 

  .شد  وارد جنگ با آنان ميپنجم هجرياالول سال  الجندل در ربيع ه دوم معروف ةغزو
الجندل به  همدواخبار رسيده به مدينه حاكي از آن بود كه برخي از قبايل ساكن در 

پردازند و نيز خبر رسيد  كنند و به اذيت و آزار كاروانيان مي كاروانهاي تجاري حمله مي
  2.كه آنها قصد نزديك شدن به مدينه و ايجاد ناامني در آن را دارند

  واقع در مرزهاي شام بود،الجندل ه دوم از آنجا كهطور كه قبالً توضيح داديم، همان
روز   شانزده شبانهبايست مي زيادي داشت و براي رسيدن به آنجا ةبا مدينه منوره فاصل

دي و  خطر جآمدند، درصدد حمله به آنان برنمي اگر مسلمانان ،بنابراين. نمودند طي مي
انديشي نظامي، مسلمانان را   اما سياست كالن و چاره،زودرسي متوجه مسلمانان نبود

اي و فروپاشي  ي قبيلهيآ ين گردهمدر حركت به سوي ابه داليل ذيل برآن داشت تا 
  :خرج دهنده قدرت آن شتاب ب

                                                 

  .67، ص 6، حميدي، ج تاريخ اسالمي -1

  .169، محمد وكيل، ص تامالت في سيرة الرسول -2



  ترين رويدادهاي فاصلة احد و خندق مهم

 

287

العمل در برابر  ماندن در قبال چنين حركت و تجمعي و نشان ندادن عكس  ساكت- 1
 ضعف و سقوط هيبت  منجر به افزايش قدرت آنان و،جرائمي كه مرتكب مي شدند

  .گرديد مسلمانان مي
بر سر راه كاروانهاي تجاري و ايجاد  شام و مرزهاين اين گروه در فتـ قرار گر2

انجاميد  ل مييمزاحمت براي كاروانها به ضعف اقتصادي مسلمانان و ساير كاروانها و قبا
به  و ناامني و هرج و مرج افتاد عربستان از رونق ميجزيره  كه در نتيجه، اقتصاد شبه

  .آمد  ميوجود
لط مسلمانان و حكومت نفوذ و تستر از آن،   عالوه بر موارد ذكر شده، مهم- 3

كه  اسالمي در آن ديار مدنظر بود تا ساكنين منطقه و همچنين كاروانها احساس نمايند
 كه امنيت راههاي تجاري را فراهم خواهد ساخت و با نمايد دولتي از آنان حمايت مي

  .سارقان و اشرار مبارزه خواهد نمود
رگونه پيمان تجاري در اين  محروم ساختن و يا مأيوس نمودن قريش از انعقاد ه- 4
ترين دشمن حكومت اسالمي   قريش كه بزرگ؛ چراكه مهم تجاري و بازرگانيةمنطق

 با گسترش قلمرو نظامي حكومت اسالمي در مرزهاي شام و تسلط بر ،شد محسوب مي
تجارت خود  گرديدند و بر اين اساس مياين مركز بازرگاني، مرعوب قدرت مسلمانان 

  1.ديدند يمرا در معرض خطر 
 عربهاي آن ديار و نيز ةبردن رعب و وحشت روميها از دل و انديش  از بين- 5

 به مسلمانان كه رسالت آنها عالمي است و مختص يك  موضوعخاطرنشان ساختن اين
  2.سرزمين و يا يك قوم نيست

ن، يكي ا ذهبي، واقدي، محمد احمد باشميل و برخي مؤرخبراساس نظريةهمچنين 
دادن به روميها بود كه در ده كيلومتري شهر دمشق اردو زده   بيم،ين غزوهاز هدفهاي ا
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همراه   �بنابراين، رسول خدا.  شهرهاي شام قرار داشتةبودند و نيروهايشان در آستان
 و پيمودند شبها اين مسير را مي هزار نفر از يارانش به قصد اين ديار حركت نمود و با

 از ديد جاسوسان پنهان بماند و ا حركت و مسير آنانپرداختند ت روزها به استراحت مي
عذره به نام مذكور   و فردي از بنيقبل از رسيدن دشمن، از آن اطالع نداشته باشددشمن 

.  همراه داشت و به راه خود ادامه داد تا اينكه به ديار دشمن رسيدبهعنوان راهنما ه را ب
 و پا به فرار  نمودندخود را ترك ة خانه و كاشان،آنها با نزديك شدن لشكر اسالم

  .آنان به غنيمت مسلمانان درآمدگذاشته بودند و چارپايان و گوسفندان 
.  آوردند�  او را نزد رسول خدادرآمد كه مسلمانان به اسارتردي از آنان فهمچنين 

وقتي از قدوم شما مطلع شدند، پا : گفت. پرسيدساير سپاه  از او در مورد � حضرت آن
 اسالم را بر اين شخص عرضه كرد، او نيز پذيرفت و � رسول خدا.  گذاشتندبه فرار

 را به اطراف آن سپاه اسالم چند روزي در آنجا ماند و � حضرت آن. مسلمان شد
منطقه در تعقيب فراريان اعزام نمود، ولي موفق به دستگيري كسي نشد و سرانجام، 

ه بن حصن ن با عيي� حضرت آندر مسير بازگشت، . لشكر اسالم به مدينه بازگشت
 اجازه خواست تا بتواند شتران � ه از رسول خداني قرارداد صلح امضا نمود و عييرازف

  . كيلومتري مدينه بچراندة شصت و پنجو گوسفندان خود را در فاصل
 و انعقاد پيمان صلح با ه مسافت طوالنيبتوجه الجندل با  هدومرسيدن لشكر اسالم به 

 بيانگر كيلومتري مدينه، 65ه براي چرانيدن مواشي خود در نخواستن عييه و اجازه نعيي
 مسلمانان خود را موظف به است، اما با اين وجود، در منطقه العاده مسلمانان فوققدرت 

آنان نيز به اين نتيجه رسيدند كه اسالم، قدرتمندترين  و ندايجاد امنيت در منطقه دانست
كسي چنين قدرتي  مقابله با آن را ندارد و اگركسي ياراي  وحكومت مركزي است 

گيرد و  با خشم او، ده هزار جوان جنگجو خشم مي: گفتند  كه ميعيينه بود ،داشت مي
  1.اينك او با مسلمانان از در صلح و آشتي وارد شده بود
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نشينان شمال و ساكنان نواحي جنوبي  الجندل اعالن دعوت اسالم به باديه  دومهةغزو
 حضور  قبل از آن متوجهكه طور  قدرت اسالم و حضور آن همانمتوجه آنها شام بود و

نمودن اين مسافت  و از طرفي طيگرديده بودند و قدرت قيصر روم و لشكريانش 
اي نزديك قصد  در آينده كه  بود عملي براي لشكر اسالمي تمرينةمثابه  ب،طوالني

 فتوحات بعدي اسالم ةغزوه را مقدم بنابراين، اين لشكركشي به ساير سرزمينها را داشت
  1.اند در سرزمينهاي آسيا و آفريقا شمرده

اين غزوه نمود، از جمله اينكه  ، اهداف مهمي را دنبال مي در اين غزوه� پيامبر اكرم
 را ستانجزيره عرب شبهاي بود كه  از يك طرف جنگي تبليغاتي و مانور نظامي

ديگر نمود و از طرفي  ي ميي در آن شناساداد و مركز قدرت را الشعاع قرار مي تحت
گيري بودند و احتمال  ي بود كه در حال شكلي تمام عيار عليه قبائل و نيروهايجنگ
 اين غزوه رفت در آينده به مدينه نزديك بشوند و حكومت اسالمي را تهديد نمايند و مي
را  قلمرو حكومت اسالمي  گسترشة كه زمينگرديد محسوب مي جنگي سياسي نيز

  .اختس فراهم مي
ي بود كه يفرسا الجندل در واقع اردوي تربيتي زيبا و در عين حال طاقت هدوم ةغزو

هزار شاگرد ممتاز وجود  كرد و در ركاب ايشان يك را رهبري مي  آن� رسول خدا
داشت كه هر لحظه مشغول فراگيري درسي بودند؛ درس طاعت و حرف شنوي، 

 همچنين عمليات .)حالل و حرام(تها و احكام فقهي انضباط، تمرين نظامي، تحمل مشق
و بيرون كردن مشخص آميخته شدن نيروهاي اسالمي در قالب امت واحد و چارچوب 

اي و فاميلي كه فقط براي خدا دوستي و دشمني بكند، هدف  آنها از چارچوبهاي عشيره
  .ديگري بود كه در اين غزوه بدان پرداخته شد

ادها و قدرت ايمان افراد و بروز استعد، اين غزوه موجب عالوه بر موارد ذكر شده
 با هر  � رسول خدا برخوردااليمان قرار گرفت و  منافقان و انسانهاي ضعيفشناسايي
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 اساس به تربيت آنان يك از آنان بر اساس خصوصيات دروني آنان بود و بر اين
ة يت كند كه رهبري آيندتا در پرتو دستورات اسالم، نسلي را بيافريند و تربپرداخت  مي
  .هده بگيرده ع را بهان بشريج

او نه از .  غفاري را امير مدينه تعيين كردة سباع بن عرفط در اين غزوه،� پيامبر اكرم
 غفار بود كه عربها آنها را ة بلكه از قبيل؛ اوس بود و نه از خزرج و نه از قريشةقبيل

با انتخاب سباع خواستار اين  � صورت رسول خدا بدين. دانستند  حجاج ميراهزنان
كند  فرقي نميبود كه به مسلمانان تبعيت از امير و فرمانده را بياموزاند و در اين جريان، 

 مهم اين است كه او شايستگي اين كار را دارد و  واي باشد امير چه كسي و از چه قبيله
و  قرار دادشايسته نيست كه اعمال گذشتة وي را مدنظر فردي از مسلمانان است و 
ي را اتخاذ نمايند  همان راه و روشايشان، بايد در غياب � اصحاب و ياران پيامبر اكرم

  .باشد  مي�  كه پيروي از كتاب خدا و سنت رسول خدا آن را پيمود� كه پيامبر اكرم
  
  



  



  

  

  

  

  

  

  فصل ششم

  

  مصطلق ي بنةغزو

  
   اين غزوهمصطلق، تاريخ و انگيزة يمعرفي بن

  مصطلق ي بن-1
، جذيمه بن سعد بن خزاعه است كه به پدر بزرگشان  فهياي از طا مصطلق شاخه ينب

ديدگاههاي  در مورد خزاعه ، اما1 منسوب هستندعمروبن ربيعهبن حارثه بن عمرو بن
 كه اين است ولي نظر اكثر علما ،دانند را از عدنانيها مي  برخي آن:وجود داردمتفاوتي 

  2.دآنان از قبايل قحطان يمن هستن
   تاريخ غزوه-2

ابن اسحاق و به تبعيت از وي، ابن :  وجود داردمورد تاريخ اين غزوه سه نظريهدر 
اين : گويند ميو ابن خلدون  ابن اثير  ابن عبدالبر، ابن عربي،خياط، طبري، ابن حزم

  3. اتفاق افتاده است سال ششم هجريغزوه در شعبان
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در شعبان سال اين غزوه قدند كه  و گروهي ديگر معت، ابن عربي مالكيمسعودي
 ابن قيم، ابن حجر  و ذهبي، ابن قتيبه، بالذري ابن سعد موسي بن عقبه،چهارم هجري و

ري،غزالي، بوطي، ابوشهبه، شيخ  از جمله حضناصر و همچنين بسياري از معاو ابن كثير
 حسن مشاط، محمد علي صابرني، محمد بكر آل عابد و ،محمد ابوزهره، سيد قطب

، اما  در شعبان سال پنجم هـ اتفاق افتاده استاين غزوه: گويند  مياهللا احمد دي رزقمه
  :توان نظرية سوم را ترجيح داد  ميبه داليل ذيل

  .نمايند ييد ميأرا ت معاصر، آنمورخان نگاران و  جمهور سيره - الف
  .مصطلق  بدر موعد اتفاق افتاد نه بنيةدر شعبان سال چهارم هجري، غزو -  ب

 ةواقع جريان  چنانكه در است؛ج ـ سعد بن معاذ انصاري در اين غزوه شركت داشته
اگر كسي كه «: گفت  �ك كه در بازگشت از همين غزوه اتفاق افتاد، به رسول خدافا

 گردنش را نم  خود، شما اجازه بدهيد،اين تهمت را دامن زده است از ما اوسيها باشد
 ة و ايشان در ذيقعد».1سپارم بود، اختيار امر را به تو مياگر از برادران خزرجي ما  و بزنم

مصطلق قبل از  ي بنة غزو،بنابراين. قريظه وفات نمود يبنة  بعد از غزوجريسال پنجم ه
  .قريظه بوده است يبن
  هاي غزوه  اسباب و انگيزه-3

  : موارد زير برشمردتوان اين غزوه را ميهاي وقوع  ترين انگيزه مهم
 غزوةمصطلق از قريش و همكاري آنها و جمعي از حبشيان در  يني بنپشتيبا -  الف

  .نااحد با مشرك
 مانعي بزرگ بر  اين امر،اي كه تسلط اين قبيله بر شاهراه عبور و مرور به گونه -  ب

  2.شد سر راه مسلمانان براي رسيدن به مكه محسوب مي
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 در ،اءضر ن ابي حارث ب،مصطلق بنيخبر رسيد كه فرمانده  � به رسول خدا - ج
 با �  بنابراين، پيامبر اكرمرگي براي مقابله با مسلمانان استحال فراهم ساختن لشكر بز

 كه »عيمريس«بر آنان پيشي گرفت و آنها را بر يكي از آبهايشان به نام اطالع از اين امر 
  1. غافلگير و با شكست بزرگي مواجه ساخت، قديد و نزديك ساحل بودةدر ناحي

  مصطلق ي بنة غزوع وقاي-4
مصطلق، بريده بن حصيب اسلمي را  ي حركتهاي مشكوك بن با اطالع از� پيامبر اكرم

طور  مصطلق رفت و اين يبريده به ديار بن. جهت خبر گيري از واقعيت امر فرستاد
پس از اينكه به نيت واقعي آنان پي برد، . وانمود كرد كه براي كمك به آنها آمده است

  . را در جريان كار قرار داد�  رسول خداشت وبه مدينه بازگ
 هجري، همراه با روز دوشنبه، دوم شعبان سال پنجم � بر اين اساس، پيامبر اكرم

مصطلق  يقصد بنه ، مدينه را ب3اسب سوار بودندآنها  كه سي نفر 2هفتصد مرد جنگجو
در جنگ احد  و از اقوامي بودند كه از ظهور اسالم مطلع بودندمصطلق  يبن. ترك نمود

 بودند و اكنون در تدارك جنگي تمام عيار ياري نمودهعليه مسلمانان را ن ا مشركنيز
 آنها را بر � اند كه رسول خدا  نقل كرده5 و مسلم4بخاري. عليه اسالم مشغول بودند

جنگجويانشان را كشت و زنان و فرزندان و اموالشان را . يكي از آبهايشان غافلگير نمود
 نيز ،بود) حارث( دختر فرمانده قبيله  كه جويريه، در ميان اسيران كهفتبه غنيمت گر
  6.وجود داشت
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   با جويريه دختر حارث���� پيامبر اكرمازدواج 
 در ميان آنها زني به نام جويريه وجود داشت مصطلق، بنياسيران غزوه بعد از تقسيم 

 ةفي براي افراد طاايشان باعث خير و بركت بزرگي.  بود، حارث،كه دختر سردار قبيله
مصطلق را  ي بنة اسيران غزو �هنگامي كه رسول خدا: گويد شه ميي چنانكه عا؛خود شد

او با ثابت بن قيس بر سر . اس شدمكرد، جويريه سهم ثابت بن قيس بن ش تقسيم مي
جويريه كه زني بانمك و خوش قيافه . مبلغي به توافق رسيده بود تا خود را آزاد سازد

  . آمد و از ايشان براي آزادي خود كمك خواست� ول خدا نزد رس،بود
 نگران شدم و دانستم كه رسول ، خودةحجربا ديدن وي جلوي : گويد شه مييعا

 من �اي رسول خدا:  پس او وارد حجره شد و گفت؛ او را زيبا خواهد ديد�خدا
ام  هجويريه دختر حارث هستم و اكنون دچار اين مصيبت شده و سهم ثابت بن قيس شد

  .ايم، اينك به كمك شما نياز دارم و ما با هم بر مبلغي به توافق رسيده
  آيا پيشنهاد بهتري به تو بدهم؟:  فرمود� رسول خدا

آيا حاضري كه مبلغ ياد شده را به ثابت بدهم و با :  فرمود� رسول خدا. بلي: گفت
اين  � خدااي رسول :  و گفتاين پيشنهاد را پذيرفتتو ازدواج نمايم؟ جويريه 

  .پذيرفتمپيشنهاد را 
بنابراين اصحاب و . بالفاصله در بين مردم شايع گرديداين خبر : گويد شه مييعا

 به اين دليل كه آنان خويشاوندان ايشان گرديده بودند، اسيران آنان � ياران پيامبر اكرم
  .را آزاد نمودند

ود يكصد خانواده از  باعث آزادي حد با جويريه� پيامبرازدواج : گويد شه مييعا
گونه باعث خير و بركت براي   ندارم كه اينغمصطلق گرديد و من هيچ زني را سرا يبن

 براي آزاد ساختن دخترش به ر، حارث بن ابي ضرا، پدرش آن گاه.1قوم خود باشد
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به  و 1 او نيز پذيرفت و مسلمان شد. او را به اسالم فرا خواند �حضرت آن. مدينه آمد
  .به اسالم گرويدند مصطلق مام قبيلةاين ترتيب ت

اتمام آن، تمام قبيله اسالم را پذيرفتند، اما ي بود كه بعد از آن ا تنها غزوهغزوه اين 
 اصحاب و ياران  ايثار و خودگذشتگيترين عامل در جريان پذيرش اسالم آنان، مهم

اشتند كه دوست ندايشان، خاطر محبت بيش از اندازه با ه  كه ب بود� پيامبر اكرم
عنوان برده و اسير نزد خود نگه دارند ه  را ب� خويشاوندان يكي از همسران رسول خدا

  .نمودند  ابراز مي� و اين ناشي از محبتي بود كه آنان به پيامبر اكرم
اين بود كه شايد بدين وسيله قوم او  با جويريه  �پيامبر اكرميكي از اهداف ازدواج 

نانكه اين ازدواج پيامدهاي بسيار مطلوب و مفيدي داشت كه  چبه اسالم ايمان بياورند؛
 و ، را برشمرد حارث، سردارشانو همچنينتوان مسلمان شدن كامل قبيله  از جمله مي

 از ،مصطلق باعث خير و بركت و آزادي شد يبراي بنعالوه بر اينكه اين ازدواج مبارك 
پذيرفتن اسالم از جانب  زيرا ؛ براي مسلمانان باعث خير و بركت گرديد ديگر نيزطرفي
يكي از همپيمانان اصلي خويش را از دست قريش موجب گرديد تا مصطلق،  يبنقبيلة 
  2. باعث تقويت لشكر اسالم گرديدامر و اين دهد

 عالم �  اكرم پيامبرةاو در خان.  و مادر مؤمنان شد� جويريه نيز همسر رسول خدا
 يكي از عامالن اصلي انتشار  �حضرت ات آنو فقيه و پرهيزگار گرديد و بعد از وف

 همچون ابن  اسالميعلماي بزرگ امت  چنانكه؛هاي علوم نبوي به امت شد گنجينه
آنان نيز به ايوب يحيي بن مالك و كريب از او حديث فرا گرفتند و ابوعباس، مجاهد، 

  .روايت اين احاديث پرداختند
 تسبيح و و ذكر  بهبود كه به كثرت اين ، جويريه،نااز ويژگيهاي ديگر مادر مؤمن

در مكاني  نماز صبح بعد از ادايروزي : گويد ي چنانكه مخداوند مشغول بود؛تقديس 
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مدت زماني طوالني از طلوع خورشيد و هنگام فرارسيدن . كه نماز گذارده بودم، نشستم
 هنوز من. از خانه بيرون شد و بعد از نماز چاشت به خانه تشريف آورد�  پيامبر اكرم

من بعد : فرمود�  پيامبر اكرم. بلي: اي؟ گفتم تو هنوز نشسته: فرمود. همانجا نشسته بودم
اي با آنها وزن  ام كه اگر هر آنچه تو از صبح تا حاال گفته از تو چهار كلمه را سه بار گفته

   :كرده شوند، برابري نخواهد كرد، سپس فرمود

  1». عرشه و مداد كلماتهةوزنه  نفسسبحان اهللا و بحمده عدد خلقه و رضا«

 پنجاه و شش بنابه نظرية افرادي ديگر در سالدر سال پنجاه هجري و  جويريه
  2.هجري وفات نموده است

  
  ان و انصار فتنه در ميان مهاجرايجادن براي اسعي و تالش منافق

نمودند، اما در غزوة  عادت منافقان بر اين بود كه از شركت در جنگها خودداري مي
 غنيمت، و همچنين كسب اموالدرپي مسلمانان   پيروزيهاي پيمصطلق به دليل بني

  3.شركت نمودند
 دروني خود نسبت به اسالم و ة پرده از كين»مريسيع« در كنار آبي به نام آنان

 هرگاه اسالم به فتح و و يكي از خصوصيات آنان اين بود كه. برداشتندمسلمانان 
شدند و منتظر روزي بودند كه   نگران و خشمگين ميآنان، رسيد ميپيروزي جديدي 

بنابراين، . هاي دروني آنها فروكش نمايد  تا عقدهباشندضعف مسلمانان  شكست وشاهد 
ن و ا تا ميان مهاجرتصميم گرفتند پيروز شدند، منافقان »مريسيع«وقتي مسلمانان در 

 خاموش � پيامبر اكرم توسط  فتنهةاي را دامن زنند و بعد از اينكه اين شرار انصار فتنه
 ة و واقعوي نمودند و خانواده  �پيامبر اكرمجنگ رواني ديگري عليه اقدام به گرديد، 
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 يكي از اصحاب و ياران بزرگوار  كه �زيد بن ارقم.  را تراشيدند»اِفك«معروف 
اي  من در غزوه: گويد  حادثه مي اين قضيه بوده است در مورد اين شاهدباشد و مي

 � بر كساني كه با رسول خدا: گويد شنيدم كه عبداهللا بن ابي مي. ت داشتممشارك
و افزود كه اگر به مدينه بازگشتيم، . يد تا از نزد او متنفرق شوندي انفاق ننما،هستند

هدف از عزيزترين، خودش و ( را از آنجا بيرون خواهد نمود  ماعزيزترين ما، خوارترين
من آنچه را شنيده : گويد زيد مي) ن بودا و مهاجر� براهل مدينه و از خوارترين، پيام

 آن.  گفت� گفتم و عمويم آن را به رسول خدا) سعد بن عباده(بودم به عمويم 
براي ايشان من هم . از من پرسيد كسي را دنبال من فرستاد و جريان را  �حضرت

اما فيانش فرستاد،  كسي را نزد عبداهللا بن ابي و اطرا �پيامبر اكرمگاه  آن. توضيح دادم
 سخن مرا تكذيب و � پيامبر اكرم. اند آنها سوگند خوردند كه چنين سخني نگفته

 آن كه در عمرم اي بود نگراني من به اندازه: گويد زيد مي. سخنان آنها را تصديق نمود
 �تا اينكه اين آيه بر رسول خدا. خاطر اين، در خانه نشستمه ب. نگران نشده بودمقدر 

  :ديدنازل گر

� #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) xx xx8888 uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ tt ttββββθθθθ àà àà)))) ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% ßß ßß‰‰‰‰ pp ppκκκκ ôô ôô¶¶¶¶ tt ttΡΡΡΡ yy yy7777 ¨¨ ¨¨ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ãã ããΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ tt tt���� ss ss9999 «« ««!!!! $$ $$#### 33 33 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ yy yy7777 ¨¨ ¨¨ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) 

………… ãã ãã&&&& èè èè!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ tt tt���� ss ss9999 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ pp ppκκκκ ôô ôô¶¶¶¶ tt ttƒƒƒƒ ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) tt tt ÉÉ ÉÉ)))) ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### šš ššχχχχθθθθ çç çç//// ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹≈≈≈≈ ss ss3333 ss ss9999 �  ) ،1منافقون(  
دهيم كه تو رسول خدا  ما گواهي مي: گويند  مي،آيند وقتي منافقان نزد تو مي«
دهد كه  داند تو فرستاده او هستي و خدا گواهي مي در حالي كه خدا مي. ستيه

  ».گويند دروغ مي) در گواهي دادن خود(ن امنافق
 كسي را نزد من فرستاد و اين آيه را بر من خواند و � به دنبال آن رسول خدا

  1. را تأييد نمودتوخدا سخنان ! اي زيد: فرمود
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 ةدر غزو«: گويد  مي،ماجرا بوده استاين كه شاهد  نيز  �جابر بن عبداهللا انصاري
اي : انصاري گفت. وارد نموداي  مردي از انصار ضربهبه پاي ن ا مردي از مهاجرمريسيع

 كه فرياد � رسول خدا.  برآورديمهاجر نيز چنين فرياد. مرا ياري نماييد! گروه انصار
دهند؟ ماجرا را براي ايشان  اين فريادهاي جاهلي را چرا سر مي: آنها را شنيد، فرمود

  .اين سخنان زشت را رها نماييد: فرمود. توضيح دادند
خدا ه ب. كنند با ما چنين مي:  گفت، جريانبا اطالع از اين) منافق(عبداهللا بن ابي 

 با . رانددوقتي به مدينه برگرديم، عزيزترين ما، خوارترين را از آنجا بيرون خواه! سوگند
اجازه دهيد من ! � اي رسول خدا:  گفت�عمر از اين موضوع � اطالع پيامبر اكرم

صورت مردم خواهند  خير، چون در آن:  فرمود� رسول خدا. گردن اين منافق را بزنم
  1.رساند  اطرافيان خود را به قتل مي� محمد: گفت

مأموريت قتل او را به :  گفت� پيامبر اكرم به � آمده است كه عمر ديگردر روايتي
در جواب مردم وقتي ! اي عمر:  نپذيرفت و گفت� پيامبر اكرم.  بشر بسپارعباد بن
.  خير، اين ممكن نيستگويي؟ ، چه ميرساند  ياران خود را به قتل مي� محمد: بگويند

و اين ساعتي بود كه معموالً رسول : گويد راوي مي. ولي اعالم كن تا لشكر حركت كند
  2.كرد  در آن حركت نمي� خدا

 �بن ابي بن سلول وقتي متوجه شد كه زيد، سخنان او را به رسول خداعبداهللا 
 . آمد و سوگند خورد كه چنين نگفته است �حضرت  است، فوراً نزد آنبازگو نموده

شايد ! � اي رسول خدا:  كه در اطراف ايشان نشسته بودند، گفتند� ياران رسول خدا
كر به راه افتاد، اسيد بن حضير نزد بعد از اينكه لش. اين پسر بچه، اشتباه شنيده است

؛ اكنون وقت حركت نيست! � اي رسول خدا:  آمد و سالم كرد و گفت� رسول خدا
داني كه  نمي:  فرمود� ؟ رسول خدانمايد حركت اي كه سپاه اسالم چرا دستور داده
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. عبداهللا ابي:  فرمود� كدام فاميل؟ رسول خدا: فاميل شما چه گفته است؟ اسيد گفت
  چه گفته است؟:  د گفتاسي

گفته است وقتي به مدينه برگردد، هر كه از ما عزيز است، :  فرمود� رسول خدا
  .ذليل را از آنجا بيرون خواهد راند

 زيرا تو ؛ي او را از مدينه بيرون كنهخوا مياگر ! � اي رسول خدا: اسيد گفت
  .عزيزي و او خوار و ذليل است

بخدا سوگند شما در حالي . بر او سخت نگير !  �اي رسول خدا:  سپس اسيد گفت
 نمايند و او گمان به فرماندهي انتخابخواستند او را  به مدينه آمديد كه قوم او مي

  .  كه شما مانع رسيدن او به اين جايگاه شديدكند مي
وقفه به جلو  آن روز تا شب و شب را تا صبح بي لشكر را در � پيامبر اكرمسپس 
 از ،اردو زدن بعدازو  گرماي خورشيد، در مكاني اردو زد، ت يافتنبا شدداد و  سوق مي

 اين بود تا مردم � پيامبر اكرم هدف . آنان را خواب فرا گرفتفرط خستگي، همه
 منافقون در ةآنگاه سور. را فراموش نمايند فرصت پيگيري قضيه را نداشته باشند و آن

پس از نزول اين سوره گوش  � خدامورد عبداهللا بن ابي و همراهانش نازل شد، رسول 
  1. تأييد كرد،آنچه را اين شنيده بود خدا،: زيد بن ارقم را گرفت و گفت

ترين آنها  است كه مهم در برگيرنده نكات مهمي � ة پيامبر اكرماين حادثه، در سير
  :عبارتند از

   سياسي و وحدت داخلية حفظ آواز-1
 يارانش را به قتل � محمد: وينددر جواب مردم وقتي بگ: چنانكه به عمر گفت

اي را كه پيرامون   سياسية آواز� پيامبر اكرمصورت  بدين !؟گويي ، چه ميرساند مي
 محبت براي همگان زيرا ؛كرد  حفظ مي،وحدت صفوف اسالمي طنين انداخته بود

 اي كه، به اثبات رسيده بود به گونه نسبت به ايشان � پيامبر اكرم اصحاب ةالعاد فوق
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 كسي را به  كهام نديدهكسي را من تاكنون : گفت  مي، رهبر بزرگ آنها ابوسفيانحتي
دارند  ، ايشان را دوست مي� دوست بدارد كه اصحاب و ياران پيامبر اكرمي ا اندازه

 در آن.  يكي از ياران خود را كشته است� محمد:  معقول نبود كه مردم بگويندبنابراين،
 اهل مدينه منسجم كه از نفوذ به داخل صفهاي صورت چنين خبري براي دشمناني

  .كرد مأيوس شده بودند، خوشايند بود و آنها را اميدوار مي
هاي  ها و دسيسه جاي موضعگيري منفي در مقابل نقشهه  ب �حضرت همچنين آن

عبداهللا بن ابي براي تضعيف وحدت و يكپارچگي مسلمانان و احياي شعارهاي جاهلي، 
  :توان به اين موارد اشاره نمود ت روي آورد كه ميبه موضعگيريهاي مثب

از همان لحظه لشكر را به حركت واداشت و پيوسته آن روز را تا شب و شب  -  الف
را تا صبح و تا نزديكي ظهر روز بعد به راهشان ادامه دادند و هنگامي كه اردو زدند، از 

را كه عبداهللا بن  آتشي ةصورت شرار  و بدينمردم را خواب فراگرفت ،فرط خستگي
  .گرفتور شدن آن را  ابي افروخته بود، خاموش كرد و فرصت شعله

هاي ابن سلول به   حفظ وحدت مسلمانان، در مقابله با نقشهبراي �  پيامبر اكرم– ب
 بستگان زيادي داشت كه ، زيرا ابن سلول در ميان مسلمانان؛زور و اسلحه متوسل نشد

 آمدند و برمي انتقام آنان درصددو شود ان برانگيخته ممكن بود با كشتن او، احساساتش
ضمن اينكه . گرديد مسلمانان دچار تفرقه و انحطاط بزرگي ميمنسجم در نتيجه صفهاي 

 ،شد بنابراين هيچ مصلحتي عايد اسالم و مسلمانان نمي) قتل عبداهللا بن ابي(در اين كار 
 ةآميز و سع طلوب و مسالمتنمود كه قضيه به نحو م حكمت شرعي و سياسي اقتضا مي

  فوق برگرفته از رسالت و نبوت آنةو اين فرزانگي در حل قضي. 1صدر حل گردد
  . بعد از ايشان در قضاياي بزرگ به ايشان اقتدا نمايد وي تا امت2 بود� حضرت

                                                 

  .202، ص صور و عبر من الجهاد النبوي في المدينه -1

  .409ي، ص ، بوطفقه السيرة النبويه -2



 الگوي هدايت

 

302

را  ان اسالم و مسلمانآخراالمر منفعت  ن،ا منافقةاين مدارا و تسامح در مقابل سركرد
 او را ،، اطرافيان عبداهللاآمد به وجود مياي  بعد از آن هرگاه حادثه چنانكه دربرداشت؛

كه او را به  خواستند  اجازه مي� پيامبر اكرمكردند و از   و سرزنش مينددانست ميمقصر 
 چنانكه روزي نمود؛ او را معاف ميداد و   اجازه نمي� ، اما پيامبر اكرمقتل برسانند

خاطرنشان ساخت ) عمر(اش را براي شمشير حق  ت حكيمانه، آثار سياس� پيامبر اكرم
قدر خوار و   امروز اين ،كشتم  تو او را ميةروز به مشور اگر من آن! ببين عمر«: و گفت

دانستم كه عملكرد رسول خدا از عملكرد من بهتر و با   عمر گفت من مي»حقير نبود؟
  1.تر است بركت

  نماييم ار مي ما بر او ترحم و با او به نيكي رفت-2
هنگامي كه او . عبداهللا بن ابي، فرزند مؤمن و مخلصي به نام عبداهللا بن عبداهللا داشت

:  آمد و گفت� منافقين اطالع يافت، نزد رسول خداة متوجه قضايا شد و از نزول سور
 قصد كشتن پدرم را داريد، اگر واقعاً چنين اام كه شم من شنيده !  �اي رسول خدا
 خدمت نمايم و ميوريت را به من واگذاريد، من سرش را از تنش جدا است، اين مأم

 من با ةدانند كه هيچ كس به انداز خزرجيان مي! خدا سوگنده  ب؛ چراكهآورم شما مي
گاه   آن، اگر شما اين مأموريت را به كسي ديگر واگذاريد.ورزد پدرش محبت نمي

 شوم و حس انتقام، مرا به كشتن او  نتوانم برخود مسلط،ترسم كه با ديدن قاتل پدرم مي
. دارد و در نتيجه با كشتن انسان مسلماني در مقابل كافري مستحق عذاب خدا بشوم وا

و . 2يمينما ما با پدرت تا وقتي كه با ما است به نيكي رفتار مي. خير:  فرمود� پيامبر اكرم
قابل پدرش ايستاد و او ، عبداهللا در مقرار گرفتند مدينه در نزديكيهنگامي كه مسلمانان 
اجازه ندهد، نخواهم گذاشت كه � خدا سوگند تا رسول خداه ب: را توقيف كرد و گفت

 ورود به مدينه ةآمد و عبداهللا بن ابي اجاز�  تا اينكه رسول خدا. وارد مدينه شوي
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نيز به پدرش اجازه داد تا به او اجازه داد، پس از آن عبداهللا �  حضرت  آن.خواست
  1.ينه گرددوارد مد

   كامل ايمانة نمون-3
او محبت خدا . كند  كامل ايمان در برخورد عبداهللا با پدر منافقش نماد پيدا ميةنمون

دادن  عبداهللا در نشان. 2دارد را بر محبت و خشنودي پدرش مقدم مي وي و رسول
. اي است كه نظير ندارد  نمونه، پدري و فرزنديةاحساسات ايمان و فداكردن عاطف

را پاسخ عبداهللا نظيري، احساسات پاك  نيز با عفو و رحمت بي�  پيامبر اكرم ،ابراينبن
چه جالل و عظمت و . كنيم  به نيكي رفتار مي،با پدرت تا وقتي با ما است: داد و فرمود

با اين برخورد حكيمانه احساسات عبداهللا و آتش خشم او ! 3اي عفو و بخشش پيامبرانه
  4.او را فرو نشاند

  از بين بردن تعصبات جاهلي -4
 و گاهي ممكن است اشتراكات جستجو نمود قبيله توان در را نميتعصبات جاهلي 

 و »مهاجر«كه كلمات  در حاليبنابراين، . ديگري نيز باعث بروز تعصبات جاهلي بشود
 اما وقتي اين دو كلمه، ،اند و مورد ستايش قرار گرفتهاست  در قرآن بيان شده »انصار«

 و آن فرد انصاري، فرياد »يا للمهاجر«ن، فرياد اتعصب قرار گرفتند و يكي از مهاجرمنشأ 
 و ؟دهند اين شعارهاي جاهلي را چرا سر مي: فرمود�   سر داد، رسول خدا»يا لالنصار«

اين : ند، فرمودا وقتي متوجه شد كه دو نفر با هم درگير شده و اين فريادها را سر داده
 فريادپس شايسته بود كه آنها ؛ چراكه اينها فريادهاي زشتي است؛ شعارها را ترك نماييد

تا مسلمانان به ياري كسيكه دادند  سر مي) به دادم برسيد! نمسلمانا (»!يا للمسلمين«

                                                 

  .209، قحطاني، ص الوالد و البراء في االسالم -1

  .163، ص 3، صادق عرجون، ج محمد رسول اهللا -2

  .257، ص 2شهبه، ج  ، ابيالسيرة النبويه -3

  .162، ص 3، محمد عرجون، ج محمد رسول اهللا -4
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حقش ضايع شده بود مي شتافتند، بدون اينكه مهاجر بودن يا انصاري بودن او مدنظر 
  .باشد

 تعصبات درصدد از بين بردن تا  است داعيان پيام بزرگي براي امر در برگيرندهاين
جنسيت، :  ديگر مانندعوامليرا چه بر اساس قبيله يا برآيند، خواه اين تعصبات جاهلي 

 تا فقط دوستي و همكاري بين مسلمانان ايجاد گرددمذهب، حزب، رنگ، زبان و غيره 
تبر قرار داده  و معبه آن توجيه نمودهبر اساس اخوت اسالمي باقي بماند كه خداوند 

  : است

� $$$$ yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ×× ××οοοο uu uuθθθθ ÷÷ ÷÷zzzz ÎÎ ÎÎ)))) �  ) ،10حجرات(  

  ».همانا مؤمنان، با هم برادر هستند«
 نه باطل و  خواستار حق باشند،اي باشد كه و هميشه همكاري بين مسلمانان، بگونه

  1.همكاري ننمايندبا متجاوز 

برادرت را « »ظلوماانصر اخاك ظالما او م«، شعار جاهلي � چنانكه رسول خدا

او مانع  ،گونه تعديل نمود كه اگر ظالم است  را اين» خواه ظالم باشد يا مظلوم،ياري كن
تعصبات را از شعارهاي جاهليت �  صورت رسول خدا  و بدين.نمودن باشاز ظلم 
  . برشمرد

 اسالمي ة تعصبات جاهلي از جامعاز بين بردن علما و داعيان در ة وظيف،بنابراين
ولي غيرممكن نيست و با توجه به است،  دشوار امري�  پيامبر اكرماس دستور براس

هاي آن از جوامع   تا ريشه مبذول داشتاي  به آن توجه ويژهبايست مسئله مياهميت اين 
 2.اسالمي بركنده شود

  

                                                 

  .302-301، ص 2، ج المستفاد من قصص القرآن للدعوة و الدعاة -1

  . همان-2
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  مصطلق بني ة اسالمي بعد از غزوةرهنمودهاي قرآن كريم به جامع
در . صطلق و در مسير بازگشت از آن نازل گرديد بنومة منافقون بعد از غزوةسور

هنگامي « 1» سورة المنافقين �فلما اَصبحنا قرأ رسول اهللا«: سنن ترمذي آمده است

  ».فقون را بر ما تالوت نمود مناةسور�   رسول خدا،كه صبح كرديم
ن سخن گفته و به بعضي حوادث و سخنان ااين سوره به طور مفصل در مورد منافق

ره نموده و دروغهاي آنان را برمال ساخته است و در پايان، مسلمانان را از آنها اشا
 را به انفاق در راه خدا تشويق  با زينت زندگي دنيا برحذر داشته و آنانسرگرم شدن

  :باشد  در مجموع حاوي نكات ذيل مياين سوره. كرده است
 و پرده ديده استمنافقان بيان گر خصلتهاي اخالقي  اين سوره، در نخستين آيات- 1

 پردازد؛  شده است و به بيان اوصاف و حاالت آنان مي آنان برداشتهپردازيهاي از دروغ
 و سوگندهاي دروغين و  آنانچنانكه در آغاز سوره ادعاي دروغين آنان مبني بر ايمان

و مسلمانان و بازداشتن مردم از راه �  پيامبر اكرمهايشان عليه  ضعف و بزدلي و دسيسه
  :فرمايد  چنانكه خداوند مي؛2 مورد بحث قرار گرفته استخدا،

� #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) xx xx8888 uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ tt ttββββθθθθ àà àà)))) ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% ßß ßß‰‰‰‰ pp ppκκκκ ôô ôô¶¶¶¶ tt ttΡΡΡΡ yy yy7777 ¨¨ ¨¨ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ãã ããΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ tt tt���� ss ss9999 «« ««!!!! $$ $$#### 33 33 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ yy yy7777 ¨¨ ¨¨ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) 

………… ãã ãã&&&& èè èè!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ tt tt���� ss ss9999 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ pp ppκκκκ ôô ôô¶¶¶¶ tt ttƒƒƒƒ ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) tt tt ÉÉ ÉÉ)))) ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### šš ššχχχχθθθθ çç çç//// ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹≈≈≈≈ ss ss3333 ss ss9999 ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ (( ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ ää ää‹‹‹‹ ss ssƒƒƒƒ ªª ªªBBBB $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ss ss]]]]≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& 

ZZ ZZππππ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ ãã ãã____ (( ((####ρρρρ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰ || ||ÁÁÁÁ ss ssùùùù  tt ttãããã ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ «« ««!!!! $$ $$#### 44 44 öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ ÎÎ ÎÎ)))) uu uu !! !!$$$$ yy yy™™™™ $$$$ tt ttΒΒΒΒ (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx.... tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ 

öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO (( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx���� xx xx.... yy yyìììì ÎÎ ÎÎ7777 ää ääÜÜÜÜ ss ssùùùù 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍ5555θθθθ èè èè==== èè èè%%%% óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ss ssùùùù ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββθθθθ ßß ßßγγγγ ss ss)))) øø øø���� tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ 

öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ tt ttFFFF ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& uu uu‘‘‘‘ yy yy7777 çç çç7777 ÉÉ ÉÉffff ÷÷ ÷÷èèèè èè èè???? öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ãã ããΒΒΒΒ$$$$ || ||¡¡¡¡ ôô ôô____ rr rr&&&& (( (( ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ ôô ôôìììì yy yyϑϑϑϑ óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@ öö ööΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏλλλλ ÎÎ ÎÎ;;;; öö ööθθθθ ss ss)))) ÏÏ ÏÏ9999 (( (( öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ rr rr(((( xx xx.... ÒÒ ÒÒ==== àà àà±±±± ää ääzzzz 

                                                 

  .415، ص 5، كتاب تفسير القرآن، باب و من سورة المنافقون، ج السنن الترمذي -1

  .213، ص 28، وهبة الزحيلي، ج التفسير المنير -2
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×× ××οοοο yy yy‰‰‰‰ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ || ||¡¡¡¡ •• ••ΒΒΒΒ (( (( tt ttββββθθθθ çç çç7777 || ||¡¡¡¡ øø øøtttt ss ss†††† ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ ää ää.... >> >>ππππ yy yyssss øø øø‹‹‹‹ || ||¹¹¹¹ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö#### nn nn==== tt ttãããã 44 44 çç çç//// èè èèφφφφ –– ––ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ èè èèεεεε öö öö‘‘‘‘ xx xx‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷nnnn $$ $$$$$$ ss ssùùùù 44 44 ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ nn nn==== tt ttGGGG≈≈≈≈ ss ss%%%% ªª ªª!!!! $$ $$#### (( (( 
44 44’’’’ ¯¯ ¯¯ΤΤΤΤ rr rr&&&& tt ttββββθθθθ ää ää3333 ss ssùùùù ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ%%%% öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; (( ((#### öö ööθθθθ ss ss9999$$$$ yy yyèèèè ss ss???? öö öö���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 ãã ããΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ «« ««!!!! $$ $$#### (( ((#### ÷÷ ÷÷ρρρρ §§ §§θθθθ ss ss9999 

÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ àà ààιιιι yy yy™™™™ρρρρ ââ ââ ââ ââ‘‘‘‘ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ tt ttGGGG ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ tt ttββββρρρρ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰ ÝÝ ÝÝÁÁÁÁ tt ttƒƒƒƒ ΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ tt ttββββρρρρ çç çç"""" ÉÉ ÉÉ9999 õõ õõ3333 tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ •• ••ΒΒΒΒ �  ) ،5-1منافقون(  
ما گواهي : گويند خورند و مي  سوگند مي،آيند هنگامي كه منافقان نزد تو مي«

داند كه تو فرستاده خدا   خداوند مي.دهيم كه تو حتماًُ فرستاده خدا هستي مي
  .دهد كه منافقان در گفته خود دروغگو هستند  ولي خدا گواهي مي؛باشي مي
دارند، ايشان چه  اند و از راه خدا باز مي ن سوگندهاي خود را سپري قرار دادهآنا

  !كنند كار بدي مي
 پس بر دلهايشان ؛اند اند و سپس كافر شده خاطر آن است كه ايمان آوردهه اين ب

  .فهمند مهر نهاده شد و ايشان ديگر نمي
آورد  د و به شگفت ميگير اش تو را مي  پيكر و قيافه،بيني هنگامي كه ايشان را مي

آنان انگار  دهي ، آيند به سخنانشان گوش فرا مي و هنگامي كه به سخن در مي
هر فريادي را بر ضد خود و هر . هايي هستند كه تكيه داده شده باشند تخته

  . پندارند آوازي را به زيان خويش مي
 چگونه از حق خدا آنها را نابود بكند،.  باشحذر پس از آنها بر ؛اند آنان دشمنان

  .گردانند ميبر
يد تا پيغمبر خدا برايتان آمرزش بخواهد سرهاي ي بيا :چون به آنان گفته شود

  ».روند گردانند و مي دهند و مستكبرانه روي مي خود را تكان مي
كه آنها را  از تمرد و اصرار آنان بر باطل و سرپيچي از فرمان كسيهاي بعدي  آيه - 2

ميان آورده و سخنان زشتي را كه بر زبان ه ، سخن بدهد به سوي حق دعوت مي
مبني بر  بنومصطلق گفتند ةويژه آنچه در غزوه  به تفصيل بيان داشته است ب،آورند مي
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 و مسلمانان را از مدينه طرد خواهند نمود و عزت از آن ايشان است و �  پيامبراينكه
  :فرمايد يچنانكه م. 1ساير اقوال نادرستي كه ابراز داشتند

� #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ%%%% öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; (( ((#### öö ööθθθθ ss ss9999$$$$ yy yyèèèè ss ss???? öö öö���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 ãã ããΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ «« ««!!!! $$ $$#### (( ((#### ÷÷ ÷÷ρρρρ §§ §§θθθθ ss ss9999 ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ àà ààιιιι yy yy™™™™ρρρρ ââ ââ ââ ââ‘‘‘‘ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ tt ttGGGG ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ 

tt ttββββρρρρ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰ ÝÝ ÝÝÁÁÁÁ tt ttƒƒƒƒ ΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ tt ttββββρρρρ çç çç"""" ÉÉ ÉÉ9999 õõ õõ3333 tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ •• ••ΒΒΒΒ ∩∩∩∩∈∈∈∈∪∪∪∪ íí íí !! !!#### uu uuθθθθ yy yy™™™™ óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttææææ || ||NNNN öö öö���� xx xx���� øø øøóóóó tt ttGGGG óó óó™™™™ rr rr&&&& óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ss ss9999 ÷÷ ÷÷ΠΠΠΠ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ss ss9999 
öö öö���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@ öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;;  ss ss9999 tt tt���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó tt ttƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω ““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö ööκκκκ uu uu‰‰‰‰ tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### šš šš ÉÉ ÉÉ)))) ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡≈≈≈≈ xx xx���� øø øø9999 $$ $$#### 

∩∩∩∩∉∉∉∉∪∪∪∪ ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ ŸŸ ŸŸωωωω (( ((####θθθθ àà àà)))) ÏÏ ÏÏ����ΖΖΖΖ èè èè???? 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ôô ôô tt ttΒΒΒΒ yy yy‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã ÉÉ ÉÉΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ «« ««!!!! $$ $$#### 44 44____ ®® ®®LLLL yy yymmmm 

(( ((####θθθθ ‘‘ ‘‘ÒÒÒÒ xx xx����ΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ 33 33 ¬¬ ¬¬!!!! uu uuρρρρ ßß ßß ÉÉ ÉÉ !! !!#### tt tt““““ yy yyzzzz ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ ££ ££ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ tt tt ÉÉ ÉÉ)))) ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ ãã ããΚΚΚΚ øø øø9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω 
tt ttββββθθθθ ßß ßßγγγγ ss ss)))) øø øø���� tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩∠∠∠∠∪∪∪∪ tt ttββββθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ  ÈÈ ÈÈ⌡⌡⌡⌡ ss ss9999 !! !!$$$$ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷èèèè yy yy____ §§ §§‘‘‘‘ ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏππππ oo ooΨΨΨΨƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####      ∅∅∅∅ yy yy____ ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷‚‚‚‚ ãã ãã‹‹‹‹ ss ss9999 –– ––““““ tt ttãããã FF FF{{{{ $$ $$#### $$$$ pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

¤¤ ¤¤ΑΑΑΑ ss ssŒŒŒŒ FF FF{{{{ $$ $$#### 44 44 ¬¬ ¬¬!!!! uu uuρρρρ ää ääοοοο ¨¨ ¨¨““““ ÏÏ ÏÏèèèè øø øø9999 $$ $$####  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ tt tt���� ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ šš šš ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ ££ ££ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ šš šš ÉÉ ÉÉ)))) ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω 
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يد تا رسول خدا برايتان آمرزش نمايد، يشود بيا هنگامي كه به آنها گفته مي«
براي  .روند گردانند و مي تكبرانه روي برميدهند و مس سرهاي خود را تكان مي

هرگز خدا ايشان را نخواهد . آنان يكسان است چه آمرزش بخواهي چه نخواهي
آنان كساني هستند كه . دهد خدا قطعاً مردمان فاسق را هدايت نمي. بخشيد

 بذل و انفاق نكنيد و چيزي ، هستند� رسول اهللابه آناني كه نزد : گويند مي
هاي آسمانها و زمين از آن  غافل از اينكه گنجينه. اكنده شوند و بروندندهيد تا پر

اگر به مدينه برگرديم عزيزترين  :گويند مي. فهمند خدا است وليكن منافقان نمي
در حالي كه عزت از آن خدا و . ترين را از آنجا بيرون خواهد راند ما ذليل

  ».دانند ولي منافقين نمي ؛رسولش و مومنان است
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 به زينتهاي دنيا و شدن پس سوره با فراخوان مسلمانان به پرهيز از سرگرمـ س3
 ايمان به روز آنان را به صدقه و انفاق كه نشانةرسد و  ن به پايان ميامشابهت با منافق

 كه قبل از اينكه مرگ خواند آنان را به اين امر فرا مينمايد و   تشويق مي،واپسين است
اين سوره، همچنين آيات . انجام دهند را عملد، اين فرا رسد و فرصت از دست برو

مسلمانان را به طاعت و بندگي خدا و تالوت قرآن، ذكر، نماز و انجام دادن ساير 
خواند و آنها را از اينكه به سبب مشغوليت زياد به امور زندگي و  ض فرا مييفرا

بر :  بخل ورزي، گفتندن كه به سببامانند منافقو  از اداي حقوق خدا بازمانند ،فرزندان
به اين موضوع دارد و  برحذر مي...  انفاق نكنيد، هستند �كساني كه نزد رسول خدا

 فرزندان از دستورات رسيدگي به امور به خاطر مشغوليت با مال و هر كسكه پردازد  مي
  : فرمايد ؛ چنانكه مي1افل شد، از جمله زيانكاران استخدا غ
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كساني كه چنين . اموالتان و اوالدتان شما را از ياد خدا غافل نكند! اي مومنان«

   .يانكارندز ايشان ،كنند
 بذل و بخشش و صدقه و احسان كنيد پيش از ،ي كه به شما داديمياز چيزها

شود اگر مدت مرا  چه مي! پروردگارا: آنكه مرگ يكي از شما در رسد و بگويد
ام بگذاري تا احسان و صدقه بدهم و در نتيجه از   تاخير اندازي و زندهكمي به
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 اندازد، و خداوند هرگز مرگ كسي را به تاخير نمي.  صالحان و خوبان شومةزمر
خداوند كامالً آگاه است از كارهايي كه انجام . هنگامي كه اجلش فرا رسيده باشد 

  ».دهيد مي
 از خصوصيات منافقان؛ يعني، مشغول با بر شمردن يكيصورت اين سوره  بدين

  1.خواهد تا از اين خصلت دوري گزينند از مؤمنان ميشدن به زينتهاي زندگي دنيوي 
 و قرآن كريم به شكل گرفت رويدادها و حوادث بر پايه مدني ةجامعبر اين اساس 

  .بر آن اشراف داشتنيز  � پيامبر اكرمرهنمود آن پرداخت و و آموزش 
  
پيامبر دار ساختن حيثيت خانوادگي  ن براي خدشها منافقةتالش بيهود افك و ةحادث
   ���� اكرم

 منسجم صفوف در برانگيختن شعارهاي جاهلي و ايجاد تفرقه بين  منافقان توطئه
 جديدي ة حادثريزي گرديد بنابراين درصدد طرح، با شكست مواجه  � اكرمياران پيامبر

ايشان را مورد هدف قرار  ة و خانواد�  اكرمپيامبر و اين بار حيثيت و آبروي برآمدند
  .دادند

 افك در مسير بازگشت از ةنظر دارند كه حادث ن اتفاقانويسان و محدث ن، سيرهامؤرخ
و اند  اين جريان را امام بخاري و مسلم به تفصيل ذكر كرده. مصطلق رخ داد ي بنةغزو

  :دنماي نه بيان ميالمؤمنين، اين ماجرا را اين گو عايشه، ام
نمود در ميان زنان خود قرعه   قصد سفري مي� پيامبر اكرمهرگاه : گويد ميعايشه 

 اين بار در غزوة. برد ، او را با خود ميافتاد قرعه به نام هر كس ميانداخت و  مي
قرعه به نام من بيرون آمد و در اين وقت حكم حجاب نازل شده بود ) مصطلق يبن(

  .نشستم ب خود ميبنابراين، من داخل كجاوه بر مرك
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 هنوز شب بود . نزديك مدينه اردو زديم،بعد از اينكه از غزوه فارغ شديم و برگشتيم
خواستم به  وقتي مي. اي رفتم من براي اجابت مزاج به گوشه. كه اعالم حركت نمودند

هايش ريخته  بند من پاره شده و مهره طرف مركب خود بيايم، متوجه شدم كه گردن
 من ةدر آن اثنا، كساني كه مسئول حمل كجاو. آوري آنها شدم مع من مشغول ج؛است

 كجاوه را بر روي شترم ،بودند، حسب معمول به گمان اينكه من داخل آن هستم
خاطر نداشتن غذاي كافي ه وقت ب و چون من هنوز جوان بودم و زنان در آن. گذاشتند

 و شتر را نگرديدندكجاوه آنها متوجه خالي بودن  ،بنابراينالغر اندام و سبك بودند 
، به مبند خود را پيدا نمود  گردن نيز بعد از اينكه من.درآوردندهمراه كاروان به حركت 

 متوجه شدم كه كاروان رفته است و اثري از آن نيست و چون  ومحل كاروان آمدم
گردند، در همانجا نشستم و سپس به  دانستم كه اگر آنها متوجه قضيه بشوند، برمي مي
 كه ،صفوان بن معطل سلمي كه پشت سر لشكر مانده بود، هنگام صبح. اب رفتمخو

 كه گرديده بود از دور متوجه ، به محل كاروان رسيده بود وهنوز هوا روشن نشده بود
آيد، مرا كه قبل از حكم حجاب ديده بود،  وقتي نزديك مي. چيزي جا مانده است

 بيدار شدم و خود  از زبان ايشان،»يه راجعونانّاهللا و انّاال« و من با شنيدن ختشنا مي

او حتي يك كلمه با من حرف نزد فقط ! خدا سوگنده ب: گويد شه ميعاي. را پوشاندم

 او پياده جلو شد و . من برآن سوار شدم وگفت و شترش را خواباند  مي»اناهللا«مكرر 

 اردو زده بود،  در جايي گرماي ظهر در پشت سر ايشان تا به لشكر كه،من سوار بر شتر
كرد، عبداهللا  كه اين جريان را رهبري مي پس از آنجا ماجرا شروع شد و كسي. رسيديم
  .سلول بود بن ابي
  
   پخش بهتان در مدينه-1

مدت يكماه بيمار شدم و در حالي كه ه  من ب،وقتي به مدينه رسيديم: گويد شه مييعا
) در خانه بستري بودم(ه چيز  از هممشغول داستان افك بودند، من بدون اطالعمردم 
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 چون آن محبت و مهرباني سابق را از ؛انداخت  مرا به شك مي �البته رفتار رسول خدا
 سپس  وحالت چطور است: گفت آمد و مي ديدم، فقط به خانه مي ايشان نمي

 بيرون شبي با مادر مسطح براي قضاي حاجت .تا اينكه حال من بهتر شد. گشت برمي
رفتيم، و هنوز به ساختن   ما فقط شبها براي اين منظور بيرون ميدر آن وقت. شدم

. دانستند هاي خود عادت نكرده بوديم و اين كار را عربها عيب مي ي كنار خانهيدستشو
! واي: اش گير كرد و افتاد و گفت در بازگشت به خانه، پاي مادر مسطح به دامن جامه

؛ چنين  بدر حضور داشته استكةتو به مردي كه در معر: من گفتم. بميرد مسطح
چه گفته است؟ : اي چه گفته است؟ گفتم مگر نشنيده! اي چقدر تو ساده: ي؟ گفتيگو مي

. ام شدت گرفت از آن لحظه بيماري. را مفصل برايم تعريف نمودآنگاه او ماجراي افك 
 :گفتم حالت چطور است؟: و گفت) و سالم كرد( آمد  �رسول خدا. ام برگشتم به خانه

دهي نزد پدر و مادرم بروم؟ و هدفم اين بود كه در مورد اين ماجرا واقعيت را  اجازه مي
به مادرم .  پس نزد پدر و مادرم رفتم؛ به من اجازه داد�  رسول خدا.از زبان آنها بشنوم

خدا ه ب. دخترم، آرام باش: گويند؟ گفت مردم دربارة چه چيزي سخن مي! مادر: گفتم
 داشته باشد و شوهرش او را دوست بدارد، در مورد او سخناني هر زني هوو! سوگند

  اين سخن واقعيت دارد؟! سبحان اهللا: گفتم. شود گفته مي
  .اي نخوابيدم پس آن شب را تا صبح گريستم و يكسره اشك ريختم و لحظه

  
  اصحاب و ياران مشاوره با برخي از -2

 با علي ابن ابيطالب و � ل خدا رسو،بعد از اينكه وحي در اين مورد به تأخير افتاد
اي رسول : ، اسامه گفته بودبه مشورت پرداختاسامه بن زيد در مورد جدايي از من 

 اما علي به آن.  شما جز خير و نيكي چيزي سراغ نداريمةما در مورد خانواد! � خدا
خداوند به شما گنجايش داده است و زنان ديگري غير از اين يك :  گفته بود� حضرت

 او سؤال كني، واقعيت را ةسپس گفته بود كه اگر از اين كنيز دربار. وجود دارندزن 
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شه با مورد ي از بريره سؤال كرده بود كه آيا از عا �گاه رسول خدا آن. خواهد گفت
من هيچ مورد مشكوك و ! خدا سوگنده نه ب: مشكوكي مواجه شده است؟ بريره گفته بود

دانم او دختري كم سن و سال است كه در   اينكه ميآميزي از او سراغ ندارم، جز شبهه
  .خورد آيد و آرد را از جلوي او مي رود و گوسفندي مي  خواب مي،حال خمير كردن آرد

شدت ناراحت  در حالي كه از عبداهللا بن ابي بن سلول به � گاه رسول خدا آن
از طرف مردي چه كسي خيال مرا :  بود، از روي منبر خطاب به مسلمانان فرمودگرديده

ام سرايت كرده است و در مورد  كند كه آزارش حتي به زندگي خانوادگي راحت مي
گاه بدون حضور خودم  گويند كه من از او جز نيكي سراغ ندارم و هيچ مردي سخن مي

  .ام نيامده است به خانه
 من خيال شما را راحت ،اگر از اوس باشد! � پيامبر اكرماي : گويد سعد بن معاذ مي

هم شما هر دستوري  زنم و اگر از برادران خزرجي باشد باز كنم و گردنش را مي مي
  .بدهيد، اجرا خواهيم كرد

  
   افكةـ پيامدهاي فتن3

با اين سخن سعد بن معاذ، سردار خزرج يعني سعد بن عباده به : گويد شه مييعا
روغ د:  بر او چيره گشت و گفتي اما تعصب نژادصالح بود، ي او مرد.خشم آمد

 تو او را نخواهي كشت و اگر او را بكشي، كشته خواهي ،ي و اگر از خزرج باشديگو مي
  . شد

:  عباده گفت بن برخاست و در جواب سعد،اسيد بن حضير كه پسرعموي سعد بود
 خودت هم منافق هستي شايدنمايي،  ن دفاع مياما او را خواهيم كشت و تو كه از منافق

يان افراد اوس و خزرج رد و بدل شد و نزديك بود به صورت سخنان تندي م و بدين
 آنها را به سكوت و آرامش   كه بر روي منبر بود،� پيامبر اكرم ولي  ؛جان يكديگر بيفتند

  .فراخواند و جريان را تمام كرد
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صبح يكي از روزها كه دو شب متوالي . كار من فقط گريه شده بود: گويد شه مييعا
اي نخوابيده بودم، پدر و مادرم بر بالين من  ه بودم و لحظهو يك روز كامل گريه كرد

در حالي كه آنها بر بالين . كردند كه گريه جگرم را پاره خواهد كرد آنها گمان مي. آمدند
آن زن نيز در . به او اجازه داده شد.  ورود خواستةمن نشسته بودند، زني از انصار اجاز

 وارد شد، سالم كرد و � پيامبر اكرم  ثناء،در آن ا. گريست كنارم نشست و با من مي
  .نشست نشست و اين اولين باري بود كه بعد از شايع شدن اين خبر، نزد من مي

  
   افكدربارة مسئلةشه ي با عا���� گفتگوي رسول خدا -4

پيامبر .  نازل نشده بود� حضرت ماه بود كه وحي بر آن يك: گويد شه مييعا
اگر تو واقعاً . ي رسيده استر مورد تو به من خبرهايد! يشهاي عا: به من گفت! �اكرم

 اما اگر مرتكب ،گناهي تو را اثبات خواهد كرد زودي خداوند بيه  پس ب،گناه هستي بي
گناهي مرتكب شود و بعد از آن  وقتي  زيرا بنده؛اي، پس استغفار و توبه كن گناهي شده

 به �  كه سخنان رسول خداهنگامي. آمرزد به خدا روي آورد، خدا نيز گناهش را مي
  . چكيد اي نمي پايان رسيد، اشكهايم تمام شد، حتي قطره

ما ! ه خدا سوگندب: گفتند.  را بدهيد� جواب رسول خدا: به پدر و مادرم گفتم
گاه خودم در حالي كه زن جواني بيش نبودم و  آن. دانيم چطور جواب او را بدهيم نمي

اكنون كه شما اين جريان را ! خدا سوگنده ب: تمهنوز زياد بر قرآن مسلط نبودم، گف
 در حالي كه خدا ،ايد، اگر من خود را از آن بري بدانم را باور كرده ايد و آن شنيده

 شما از من نخواهيد پذيرفت و اگر بدان اعتراف كنم در حالي ،داند از آن بري هستم مي
 من همان سخن يعقوب جواب.  شما خواهيد پذيرفت،داند چنين نبوده است كه خدا مي

  :است كه گفت

� ρρρρ ââ ââ !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã  ÏÏ ÏÏµµµµ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ss ss%%%% 55 55ΘΘΘΘ yy yy‰‰‰‰ ÎÎ ÎÎ//// 55 55>>>> ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ xx xx.... 44 44 tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% öö öö≅≅≅≅ tt tt//// ôô ôôMMMM ss ss9999 §§ §§θθθθ yy yy™™™™ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& 

#### \\ \\���� øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& (( (( ×× ××"""" öö öö9999 || ||ÁÁÁÁ ss ssùùùù ×× ××≅≅≅≅ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ss ssdddd (( (( ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ãã ããββββ$$$$ yy yyèèèè tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã $$$$ tt ttΒΒΒΒ tt ttββββθθθθ àà àà���� ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ ss ss???? �  ) ،18يوسف(  
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فسهاي شما كار بلكه ن: گفت) يعقوب(و پيراهنش را با خون دروغين آوردند «
صبر جميل است و خداست كه ) كارمن(پس. زشتي را در نظرتان آراسته است

  ».شود  ياري خواسته مي،يديگو از او در مقابل آنچه مي
  .را گفتم و بر بسترم دراز كشيدم اين

دانستم كه  چون من يقين داشتم كه از اين گناه بري هستم، مي: گويد عايشه مي
صورت ه ت من در قرآن بئدانستم كه برا  ولي نمي؛ه خواهد كردخداوند مرا از آن تبرئ

دادم كه خداوند  احتمال مي. شود آياتي كه براي هميشه تالوت خواهد شد، نازل مي
  .دارد  به او اعالم مي � مرا در خواب پيامبرشةتبرئ

  
  شهي عاة نزول وحي و تبرئ-5

يش تكان نخورده بود و  از جا� هنوز رسول خدا! خدا سوگنده ب: گويد شه مييعا
 �حضرت هيچ يكي از كساني كه داخل خانه بودند، خارج نشده بودند كه وحي بر آن

 ةاش مانند دان نازل گرديد و آثار نزول وحي برايشان پديدار شد و عرقها از چهره
 خنديد و � پس از اينكه آثار وحي برطرف گرديد، رسول خدا؛ مرواريد سرازير گرديد

  .خدا نيز تو را تبرئه كرد! شهياي عا:  اين بود كه فرمود، بر زبان آورداولين سخني كه
 ؛خير: گفتم.  را ببوس� پيامبر اكرمبلند شو، دستهاي : مادرم گفت: گويد شه مييعا

  .آورم جاي ميه بلكه من فقط شكر خدا را ب
  :اين آيات نازل گرديد

� ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ρρρρ ââ ââ !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ ÅÅ ÅÅ7777 øø øøùùùù MM MM}}}} $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ×× ××ππππ tt tt6666 óó óóÁÁÁÁ ãã ãããããã öö öö//// ää ää3333ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 44 44 ŸŸ ŸŸωωωω çç ççννννθθθθ çç çç7777 || ||¡¡¡¡ øø øøtttt rr rrBBBB #### uu uu"""" ŸŸ ŸŸ°°°° ΝΝΝΝ ää ää3333 ©© ©©9999 (( (( öö öö≅≅≅≅ tt tt//// uu uuθθθθ èè èèδδδδ 
×× ××"""" öö öö6666 yy yyzzzz öö öö//// ää ää3333 ©© ©©9999 44 44 ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää3333 ÏÏ ÏÏ9999 << <<›››› ÍÍ ÍÍRRRR öö öö∆∆∆∆ $$ $$#### ΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ || ||==== || ||¡¡¡¡ tt ttFFFF øø øø.... $$ $$#### zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉΟΟΟΟ øø øøOOOO MM MM}}}} $$ $$#### 44 44 ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ 44 44†††† ¯¯ ¯¯<<<< uu uuθθθθ ss ss???? 

………… çç ççνννν uu uu"""" öö öö9999 ÏÏ ÏÏ.... öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ………… çç ççµµµµ ss ss9999 ëë ëë>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã ×× ××ΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ II IIωωωω öö ööθθθθ ©© ©©9999 øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) çç ççννννθθθθ ãã ããΚΚΚΚ çç ççFFFF ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏÿÿÿÿ xx xxœœœœ ££ ££ ss ssßßßß tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### 

àà ààMMMM≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÅÅ ÅÅ¦¦¦¦ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// #### ZZ ZZ"""" öö öö6666 yy yyzzzz (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ !! !!#### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ ÔÔ ÔÔ7777 øø øøùùùù ÎÎ ÎÎ)))) ×× ×× ÎÎ ÎÎ7777 •• ••ΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ ŸŸ ŸŸωωωω öö ööθθθθ ©© ©©9999 ρρρρ ââ ââ !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ 
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ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã ÏÏ ÏÏππππ yy yyèèèè tt tt//// öö öö‘‘‘‘ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// uu uu !! !!#### yy yy‰‰‰‰ pp ppκκκκ àà àà−−−− 44 44 øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ss ss9999 (( ((####θθθθ èè èè???? ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ !! !!#### yy yy‰‰‰‰ pp ppκκκκ ’’ ’’¶¶¶¶9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// šš šš���� ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé'''' ss ssùùùù yy yy‰‰‰‰ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏãããã «« ««!!!! $$ $$#### ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ 
tt ttββββθθθθ çç çç//// ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹≈≈≈≈ ss ss3333 øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ ŸŸ ŸŸωωωω öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ ãã ãã≅≅≅≅ ôô ôôÒÒÒÒ ss ssùùùù «« ««!!!! $$ $$#### öö öö//// ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ ………… çç ççµµµµ çç ççGGGG uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû $$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$#### ÍÍ ÍÍοοοο tt tt���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### uu uuρρρρ 

öö öö//// ää ää3333 ¡¡ ¡¡¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ ss ss9999 ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF ôô ôôÒÒÒÒ ss ssùùùù rr rr&&&& ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù ëë ëë>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã îî îîΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ………… çç ççµµµµ tt ttΡΡΡΡ öö ööθθθθ ¤¤ ¤¤)))) nn nn==== ss ss???? öö öö//// ää ää3333 ÏÏ ÏÏGGGG oo ooΨΨΨΨ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø9999 rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// 

tt ttββββθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) ss ss???? uu uuρρρρ //// ää ää3333 ÏÏ ÏÏδδδδ#### uu uuθθθθ øø øøùùùù rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ }} }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 ΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// ÒÒ ÒÒΟΟΟΟ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏææææ ………… çç ççµµµµ tt ttΡΡΡΡθθθθ çç çç7777 || ||¡¡¡¡ øø øøtttt rr rrBBBB uu uuρρρρ $$$$ YY YYΨΨΨΨ ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ yy yyδδδδ uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ yy yy‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã 

«« ««!!!! $$ $$#### ×× ××ΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∈∈∈∈∪∪∪∪ II IIωωωω öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) çç ççννννθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ çç ççGGGG ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ yy yy™™™™ ΟΟΟΟ çç ççFFFF ùù ùù==== èè èè%%%% $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ãã ããββββθθθθ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ ss ss9999 ββββ rr rr&&&& zz zzΝΝΝΝ ¯¯ ¯¯==== xx xx6666 tt ttGGGG ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ 

#### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ5555 yy yy7777 oo ooΨΨΨΨ≈≈≈≈ yy yyssss öö öö6666 ßß ßß™™™™ #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ íí íí≈≈≈≈ tt ttGGGG öö ööκκκκ ææ ææ5555 ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∉∉∉∉∪∪∪∪ ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 ÝÝ ÝÝàààà ÏÏ ÏÏèèèè tt ttƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### ββββ rr rr&&&& (( ((####ρρρρ ßß ßßŠŠŠŠθθθθ ãã ããèèèè ss ss???? ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### ÷÷ ÷÷WWWW ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ9999 

#### ´´ ´´‰‰‰‰ tt tt//// rr rr&&&& ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ΛΛΛΛ ää ääΖΖΖΖ ää ää.... šš šš ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ •• ••ΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∠∠∠∠∪∪∪∪ ßß ßß ÎÎ ÎÎ ii ii tt tt7777 ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ ªª ªª!!!! $$ $$#### ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ FF FFψψψψ $$ $$#### 44 44 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ íí ííΟΟΟΟŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== tt ttææææ 

íí ííΟΟΟΟŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ3333 yy yymmmm ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∇∇∇∇∪∪∪∪ QQ QQχχχχ ÎÎ ÎÎ)))) tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββθθθθ ™™ ™™7777 ÏÏ ÏÏtttt ää ää†††† ββββ rr rr&&&& yy yyìììì‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ±±±± nn nn@@@@ èè èèππππ tt tt±±±± ÅÅ ÅÅssss≈≈≈≈ xx xx���� øø øø9999 $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### 

(( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; ëë ëë>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã ×× ××ΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏ9999 rr rr&&&& ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû $$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$#### ÍÍ ÍÍοοοο tt tt���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### uu uuρρρρ 44 44 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω 
tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ ŸŸ ŸŸωωωω öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ ãã ãã≅≅≅≅ ôô ôôÒÒÒÒ ss ssùùùù «« ««!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ ………… çç ççµµµµ çç ççGGGG uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ ¨¨ ¨¨ββββ rr rr&&&& uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### ÔÔ ÔÔ∃∃∃∃ρρρρ ââ ââ uu uu‘‘‘‘ 

ÒÒ ÒÒΟΟΟΟ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏmmmm §§   )20-11ترجمه، (  � ‘‘‘‘§§

 گروهي از خود شما ،اند زرگ را پرداخته و سرهم كردهكساني كه اين تهمت ب«
ئله برايتان س بلكه اين م؛ اما گمان مبريد كه اين حادثه برايتان بد است،هستند

آيد و هر   گرفتار مي،هر كدام از آنها به گناه كاري كه كرده است. خوب است
  عذاب بزرگ و مجازات،كسي كه بخش عظيمي از آن را به عهده داشته است

  . سنگيني را دارد
بايست مردان و زنان مومن نسبت   نمي،شنويد چرا هنگامي كه اين تهمت را مي

آشكار و  اين تهمت بزرگ،: بودن را نينديشند و نگويند به خود گمان نيك
بايست چهار شاهد را حاضر بياورند تا بر سخنان  چرا آنان نمي. روشني است
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 آنان برابر حكم ،آوردند را حاضر نميايشان گواهي دهند؟ اگر چنين گواهاني 
  .خدا دروغگو بودند

 هر آينه ،شد فضل و مرحمت خدا در دنيا و در آخرت شامل حال شما نمياگر 
به سبب خوض و فرورفتنتان در كار تهمت، عذاب سخت و بزرگي 

  .گرديد گريبانگيرتان مي
قاپيد و با  گران ميدر آن زمان كه به استقبال اين شايعه رفتيد و آن را از زبان دي

كرديد كه علم و اطالعي در مورد آن نداشتيد و گمان  دهان چيزي پخش مي
 در حالي كه در پيش خدا بزرگ ،اي است برديد اين مسئله كوچك و ساده مي

  . بوده است
ما را نسزد كه زبان بدين : گفتيد شنويد مي را مي بايستي وقتي كه آن چرا نمي

  .اين بهتان بزرگي است!  سبحان اهللا.يميتهمت بگشا
 هرگز چنين كاري را تكرار ،كند كه اگر مسلمان هستيد خداوند نصيحتتان مي

دارد و خدا بس آگاه و حكيم   آيات را براي شما بيان مياينخداوند . نكنيد
  .است

خش كنند، پدارند گناهان بزرگي در ميان مؤمنان  بيگمان كساني كه دوست مي
داند و شما  خداوند مي. كنجه و عذاب دردناكي دارندايشان در دنيا و آخرت ش

  ».دانيد نمي
  

   افك ة حادثآفرينندگان در ����  موضعگيري ابوبكر-6
كه بعد از اين به ! خدا سوگنده ب: شه گفتي عاة پس از نزول تبرئ� ابوبكر صديق

خاطر اينكه مردي بينوا و از ه او همواره به مسطح ب. مسطح چيزي نخواهم داد
  :گاه اين آيه نازل گرديد  آن.نمود ، كمك ميندانش بودخويشاو
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� ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ss ss???? ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ (( ((####θθθθ ää ää9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ôô ôôÒÒÒÒ xx xx���� øø øø9999 $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏππππ yy yyèèèè ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ββββ rr rr&&&& (( ((#### þþ þþθθθθ èè èè???? ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< '' ''ρρρρ éé éé&&&& 44 44’’’’ nn nn1111 öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### 

tt tt ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ šš šš ÌÌ ÌÌ���� ÉÉ ÉÉffff≈≈≈≈ yy yyγγγγ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ «« ««!!!! $$ $$#### (( (( (( ((####θθθθ àà àà���� ÷÷ ÷÷èèèè uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 uu uuρρρρ (( ((#### þþ þþθθθθ ßß ßßssss xx xx���� óó óóÁÁÁÁ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 uu uuρρρρ 33 33 ŸŸ ŸŸωωωω rr rr&&&& 

tt ttββββθθθθ ™™ ™™7777 ÏÏ ÏÏtttt éé ééBBBB ββββ rr rr&&&& tt tt���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó tt ttƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ ää ää3333 ss ss9999 33 33 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ÖÖ ÖÖ‘‘‘‘θθθθ àà àà���� xx xxîîîî îî îîΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏmmmm §§   )22نور، (  � ‘‘‘‘§§
 نبايد سوگند بخورند كه ،كساني كه از شما اهل فضيلت و فراخي نعمت هستند«

بذل و بخشش خود را از نزديكان و و مستمندان و مهاجرين در راه خدا باز 
ما را داريد كه خدا ش مگر دوست نمي بايد عفو كنند و گذشت نمايند، . گيرند مي

  ».بيامرزد؟ و خدا آمرزگار مهربان است
. خواهم كه مورد آمرزش قرار گيرم بلي، من مي:  اين آيه گفتبعد از نزولابوبكر 

گاه قطع نخواهم  را هيچ آن: بنابراين، از دادن كمك مالي به مسطح دريغ نورزيد و گفت
  .كرد

د من سؤال  در مور، زينب بنت جحش، از همسرش� رسول خدا: گويد شه مييعا
من گوشها و چشمهايم را از عذاب خدا ! � اي رسول خدا: او گفته بود. كرده بود

زينب از ميان : گويد شه مييعا. دانم دارم و در مورد او جز خير چيز ديگري نمي بازمي
خاطر تقوايي كه داشت ه كرد و خداوند ب  با من رقابت مي� ساير همسران رسول خدا

خاطر زينب با من درگير بود، از ه  كه همواره ب،خواهرش، حمنه اما ،او را حفاظت كرد
  1.تكساني بود كه در اين شايعه شركت داش

 از طرف � پيامبر اكرمي بود كه يها و آزارها  شكنجهةاي از زنجير  حلقه، افكةحادث
 و بر مؤمنان لطف و مرحمت  � خداوند بر پيامبرشاما، دشمنان دين با آن مواجه بود

 و تاريخ نيز موضعگيري ياران پيامبر. طالن اين بهتان بزرگ را آشكار ساختنمود و ب
براي اين ماجرا  را در مقابل اين جريان به خوبي ثبت و ضبط نموده است تا �اكرم

الگوي هميشه درسي براي مسلمانان باشد كه اگر مشابه اين جريان برايشان رخ دهد، 

                                                 

II �، كتاب التفسير، باب بخاري -1 IIωωωω öö ööθθθθ ©© ©©9999 øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) çç ççννννθθθθ ãã ããΚΚΚΚ çç ççFFFF ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏÿÿÿÿ xx xxœœœœ  ...� 4750، شماره 6، ص 6، ج.  
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 ولي ،گرچه نزول وحي منقطع شده است. دباش � اكرمموضعگيري ياران پيامبر آنان، 
  1.اين درس براي هميشه و براي نسلهاي آينده باقي خواهد ماند

  
  ترين آداب و احكام برگرفته از آيات افك ممه

 افك نازل گرديد، احكام و آداب زيادي ة حادثدر موردعلماي اسالم از آياتي كه 
  :ر چند مورد زير برشمردترين آنها را د توان مهم اند كه مي استنباط نموده

 صديقه توسط آيات صريح قرآن كه تا قيامت تالوت خواهند ةشي عاة اثبات تبرئ- 1
  .گرديد

� ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ρρρρ ââ ââ !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ ÅÅ ÅÅ7777 øø øøùùùù MM MM}}}} $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ×× ××ππππ tt tt6666 óó óóÁÁÁÁ ãã ãããããã öö öö//// ää ää3333ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 44 44 �  

 حكمت خداوند مقتضي اين امر بود كه اين جريان را كه ظاهراً شر محض بود، - 2
خاطر صبري كه در پيش گرفتند، به خير محض و پاداش ه  ب، ابوبكرةدر حق خانواد

  .بزرگي تبديل نمايد

� ŸŸ ŸŸωωωω çç ççννννθθθθ çç çç7777 || ||¡¡¡¡ øø øøtttt rr rrBBBB #### uu uu"""" ŸŸ ŸŸ°°°° ΝΝΝΝ ää ää3333 ©© ©©9999 (( (( öö öö≅≅≅≅ tt tt//// uu uuθθθθ èè èèδδδδ ×× ××"""" öö öö6666 yy yyzzzz öö öö//// ää ää3333 ©© ©©9999 �  

  . مؤمنان بايد نسبت به يكديگر گمان نيك داشته باشند- 3

� II IIωωωω öö ööθθθθ ©© ©©9999 øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) çç ççννννθθθθ ãã ããΚΚΚΚ çç ççFFFF ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏÿÿÿÿ xx xxœœœœ ££ ££ ss ssßßßß tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### àà ààMMMM≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÅÅ ÅÅ¦¦¦¦ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// #### ZZ ZZ"""" öö öö6666 yy yyzzzz (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ 

!! !!#### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ ÔÔ ÔÔ7777 øø øøùùùù ÎÎ ÎÎ)))) ×× ×× ÎÎ ÎÎ7777 •• ••ΒΒΒΒ �  

را پذيرفتند و پخش   افك را آفريدند و كساني كه آنة تكذيب كساني كه حادث- 4
  . كردند

� ŸŸ ŸŸωωωω öö ööθθθθ ©© ©©9999 ρρρρ ââ ââ !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã ÏÏ ÏÏππππ yy yyèèèè tt tt//// öö öö‘‘‘‘ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// uu uu !! !!#### yy yy‰‰‰‰ pp ppκκκκ àà àà−−−− 44 44 øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ss ss9999 (( ((####θθθθ èè èè???? ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ !! !!#### yy yy‰‰‰‰ pp ppκκκκ ’’ ’’¶¶¶¶9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// šš šš���� ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé'''' ss ssùùùù 

yy yy‰‰‰‰ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏãããã «« ««!!!! $$ $$#### ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ tt ttββββθθθθ çç çç//// ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹≈≈≈≈ ss ss3333 øø øø9999 $$ $$#### �  
                                                 

1-   
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  : بيان فضل و لطف خداوند در حق مؤمنان- 5

� ŸŸ ŸŸωωωω öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ ãã ãã≅≅≅≅ ôô ôôÒÒÒÒ ss ssùùùù «« ««!!!! $$ $$#### öö öö//// ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ ………… çç ççµµµµ çç ççGGGG uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû $$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$#### ÍÍ ÍÍοοοο tt tt���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### uu uuρρρρ �  

  .  وجوب تحقيق و بررسي هر سخن قبل از نشر آن- 6

� II IIωωωω öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) çç ççννννθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ çç ççGGGG ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ yy yy™™™™ ΟΟΟΟ çç ççFFFF ùù ùù==== èè èè%%%% $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ãã ããββββθθθθ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ ss ss9999 ββββ rr rr&&&& zz zzΝΝΝΝ ¯¯ ¯¯==== xx xx6666 tt ttGGGG ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ5555 yy yy7777 oo ooΨΨΨΨ≈≈≈≈ yy yyssss öö öö6666 ßß ßß™™™™ 

#### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ íí íí≈≈≈≈ tt ttGGGG öö ööκκκκ ææ ææ5555 ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã �  

  . نهي شديد از ارتكاب چنين گناه بزرگي و از تكرار مجدد آن- 7

� ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 ÝÝ ÝÝàààà ÏÏ ÏÏèèèè tt ttƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### ββββ rr rr&&&& (( ((####ρρρρ ßß ßßŠŠŠŠθθθθ ãã ããèèèè ss ss???? ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### ÷÷ ÷÷WWWW ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ9999 #### ´´ ´´‰‰‰‰ tt tt//// rr rr&&&& ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ΛΛΛΛ ää ääΖΖΖΖ ää ää.... šš šš ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ •• ••ΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∠∠∠∠∪∪∪∪ ßß ßß ÎÎ ÎÎ ii ii tt tt7777 ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ 

ªª ªª!!!! $$ $$#### ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ FF FFψψψψ $$ $$#### 44 44 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ íí ííΟΟΟΟŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== tt ttææææ íí ííΟΟΟΟŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ3333 yy yymmmm �  

  . و ناشايست در ميان مؤمنان نهي از پخش كارهاي فحش- 8

� QQ QQχχχχ ÎÎ ÎÎ)))) tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββθθθθ ™™ ™™7777 ÏÏ ÏÏtttt ää ää†††† ββββ rr rr&&&& yy yyìììì‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ±±±± nn nn@@@@ èè èèππππ tt tt±±±± ÅÅ ÅÅssss≈≈≈≈ xx xx���� øø øø9999 $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; 
ëë ëë>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã ×× ××ΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏ9999 rr rr&&&& ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû $$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$#### ÍÍ ÍÍοοοο tt tt���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### uu uuρρρρ 44 44 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? �  

  .انجامد مي انسان به اين دليل كه به نابوديهاي شيطان   نهي از پيروي نقشه- 9

� $$$$ pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ŸŸ ŸŸωωωω (( ((####θθθθ ãã ããèèèè ÎÎ ÎÎ6666 −− −−GGGG ss ss???? ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ ää ääÜÜÜÜ ää ääzzzz ÇÇ ÇÇ≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### 44 44  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ôô ôôìììì ÎÎ ÎÎ7777 ®® ®®KKKK tt ttƒƒƒƒ 

ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ ää ääÜÜÜÜ ää ääzzzz ÇÇ ÇÇ≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### ………… çç ççµµµµ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ââ ââRRRR ßß ßß∆∆∆∆ ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ tt tt±±±± óó óóssss xx xx���� øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÌÌ ÌÌ���� ss ss3333ΖΖΖΖ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 44 44 ŸŸ ŸŸωωωω öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ ãã ãã≅≅≅≅ ôô ôôÒÒÒÒ ss ssùùùù «« ««!!!! $$ $$#### 

öö öö//// ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ ………… çç ççµµµµ çç ççGGGG uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ $$$$ tt ttΒΒΒΒ 44 44’’’’ ss ss1111 yy yy———— ΝΝΝΝ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ >> >>‰‰‰‰ tt ttnnnn rr rr&&&& #### YY YY‰‰‰‰ tt tt//// rr rr&&&& ££ ££ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### ’’’’ ÉÉ ÉÉ jj jj1111 tt tt““““ ãã ããƒƒƒƒ  tt ttΒΒΒΒ ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„ 

33 33 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ìì ìììììì‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÿÿÿÿ xx xxœœœœ ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== tt ttææææ �  ) ،21نور(  

از گامهاي شيطان پيروي مكنيد و هر كس از گامهاي شيطان پيروي ! اي مومنان«
دهد و اگر فضل و رحمت  بكند ، همانا او به كارهاي زشت و ناپسند دستور مي
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ولي خدا هر   شد، ك از شما ابداً تزكيه نميبود، هيچ ي خدا شامل حال شما نمي
  ».كند و خدا شنوا و دانا است كس را بخواهد تزكيه مي

  . تشويق به انفاق بر نزديكان گرچه در حق انسان بدي كرده باشند-10

� ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ss ss???? ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ (( ((####θθθθ ää ää9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ôô ôôÒÒÒÒ xx xx���� øø øø9999 $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏππππ yy yyèèèè ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ββββ rr rr&&&& (( ((#### þþ þþθθθθ èè èè???? ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< '' ''ρρρρ éé éé&&&& 44 44’’’’ nn nn1111 öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### 

tt tt ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ šš šš ÌÌ ÌÌ���� ÉÉ ÉÉffff≈≈≈≈ yy yyγγγγ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ «« ««!!!! $$ $$#### (( (( (( ((####θθθθ àà àà���� ÷÷ ÷÷èèèè uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 uu uuρρρρ (( ((#### þþ þþθθθθ ßß ßßssss xx xx���� óó óóÁÁÁÁ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 uu uuρρρρ 33 33 ŸŸ ŸŸωωωω rr rr&&&& 

tt ttββββθθθθ ™™ ™™7777 ÏÏ ÏÏtttt éé ééBBBB ββββ rr rr&&&& tt tt���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó tt ttƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ ää ää3333 ss ss9999 33 33 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ÖÖ ÖÖ‘‘‘‘θθθθ àà àà���� xx xxîîîî îî îîΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏmmmm §§ §§‘‘‘‘ �  

خاطر مؤمنان صادق و دفاع از آنها و تهديد و نفرين ه  ميزان غيرت خداوند ب-11
  . زنند كساني كه آنها را بهتان مي

� ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### šš ššχχχχθθθθ ãã ããΒΒΒΒ öö öö���� tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ || ||ÁÁÁÁ óó óóssss ãã ããΚΚΚΚ øø øø9999 $$ $$#### ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ nn nn==== ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$#### ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏèèèè ää ää9999 ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 
$$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$#### ÍÍ ÍÍοοοο tt tt���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; uu uuρρρρ ëë ëë>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã ×× ××ΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ßß ßß‰‰‰‰ pp ppκκκκ ôô ôô¶¶¶¶ ss ss???? öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö#### nn nn==== tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ çç ççFFFF tt tt⊥⊥⊥⊥ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø9999 rr rr&&&& 

öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& uu uuρρρρ ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ èè èè==== ãã ãã____ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& uu uuρρρρ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx.... tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ 77 77‹‹‹‹ ÍÍ ÍÍ≥≥≥≥ tt ttΒΒΒΒ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ãã ããΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ#### ÏÏ ÏÏ jj jjùùùù uu uuθθθθ ãã ããƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ oo ooΨΨΨΨƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ 

¨¨ ¨¨,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ¨¨ ¨¨ββββ rr rr&&&& ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuθθθθ èè èèδδδδ ‘‘ ‘‘,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### ßß ßß ÎÎ ÎÎ7777 ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$   )25-23نور، (  � ####$$

سازند، در دنيا و  خبر ايماندار را به زنا متهم مي كساني كه زنان پاكدامن بي«
  .آخرت از رحمت خدا دور و عذاب عظيمي دارند

 ،كردند ي كه مييدر آن روزي كه عليه آنان زبان و دست و پاي ايشان بر كارها
و كاست بديشان كم  در آن روز خداوند جزاي واقعي آنان را بي. دهند گواهي مي

  ».گردند كه خداوند حق آشكار است دهد و آگاه مي مي
  :گويد  در تفسير اين آيات ميزمخشري
ي كه از جانب خداوند متوجه بندگان يتهديدهاهمچنين بررسي  قرآن و با بررسي
به غلظت گردد به اين موضوع پي ببريم كه هيچ يك از اين تهديدها  او ميمعصيت كار 

و در مورد ، وجود ندارد  استگرديدهشه بيان يي كه در مورد بهتان عايو شدت تهديدها
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هيچ حادثه و گناهي و حتي در مورد عذابهاي شديد و رويدادهاي خطير قيامت، با اين 
در اينجا به روشهاي مختلف، تهديدها و وعيدهاي مختلفي را . لحن سخن نگفته است

 جاي خود عذاب كافي و مستقلي است اي كه هريك ازآنها در گونهه ب. بيان داشته است
  :گويد كرد، همين يك آيه كافي بود كه مي اي ديگر در مورد آنان نازل نمي هو اگر آي

� ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### šš ššχχχχθθθθ ãã ããΒΒΒΒ öö öö���� tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ || ||ÁÁÁÁ óó óóssss ãã ããΚΚΚΚ øø øø9999 $$ $$#### ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ nn nn==== ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$#### �  

گونه بيان   افك را آفريدند و ساز و برگ دادند، اينةكه در آن پاداش كساني كه حادث
  :ستگرديده ا

  .مورد لعنت خدا در دنيا و آخرت هستند -
  .شوند در آخرت دچار عذاب بزرگي مي -
  .در آنجا اعضاي جسمشان عليه آنها گواهي خواهد داد -
  1.خداوند در آنجا پاداش كامل جرمشان را به آنها خواهد داد -

  بيان يكي از سنتهاي الهي كه خداوند مردان پاك را نصيب زنان پاك و زنان-12
  :فرمايد  چنانكه مي؛گرداند پاك را نصيب مردان پاك مي

� àà ààMMMM≈≈≈≈ ss ssWWWW���� ÎÎ ÎÎ7777 ss ssƒƒƒƒ øø øø:::: $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏWWWW���� ÎÎ ÎÎ7777 yy yy‚‚‚‚ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ9999 šš ššχχχχθθθθ èè èèWWWW���� ÎÎ ÎÎ7777 yy yy‚‚‚‚ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ ss ssWWWW���� ÎÎ ÎÎ7777 yy yy‚‚‚‚ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ9999 (( (( àà ààMMMM≈≈≈≈ tt tt6666 ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ ©© ©©ÜÜÜÜ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ tt tt ÎÎ ÎÎ6666 ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ ©© ©©ÜÜÜÜ==== ÏÏ ÏÏ9999 

tt ttββββθθθθ çç çç7777 ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ ©© ©©ÜÜÜÜ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ tt tt6666 ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ ©© ©©ÜÜÜÜ==== ÏÏ ÏÏ9999 44 44 yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& šš ššχχχχρρρρ ââ ââ §§ §§"""" yy yy9999 ãã ããΒΒΒΒ $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt ttββββθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ (( (( ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999 ×× ××οοοο tt tt���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ 

×× ××−−−− øø øø———— ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ uu uuρρρρ ÒÒ ÒÒΟΟΟΟƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ŸŸ ŸŸ2222 �  ) ،26نور(  

  . افك، مردم با توجه به موضعگيريهاي متفاوت چهار گروه بودندةدر مورد حادث -13
و جز سخن نيك نمودند  گروهي كه نه اين جريان را تصديق و نه تكذيب - 1

  .داد  را همين گروه تشكيل ميافرادچيزي بر زبان نياوردند كه 

                                                 

  .223، ص 3، ج تفسير كشاف به نقل از 386، ص 1، ج حديث القرآن الكريم عن غزوات الرسول -1
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مانند . را تكذيب نمود آن گروهي كه شديداً مخالف با اين جريان بود و - 2
  . بيش نيستياين دروغ و بهتان: ابوايوب انصاري و همسرش كه صراحتاً گفتند

البته آنرا بعيد . گروه سوم كساني بودند كه نه تصديق كردند و نه تكذيب - 3
 اين جريان گرم بود و آنها در مورددانستند و مجالسشان با سخن  نمي

توان، حمنه بنت  كردند، كه مي ناه تلقي نمياين جريان را گدر مورد زدن  حرف
  .ه و حسان بن ثابت را از همين گروه قلمداد نمودثاثجحش، مسطح بن أ

را تبليغ   گروه چهارم كساني بودند كه اين حادثه را آفريده بودند و آن- 4
كردند و در رأس آنها عبداهللا بن ابي بن سلول ملعون قرار داشت كه قرآن  مي

  ».تولّي كبره«: گويد در وصف او مي

بندي اشاره نموده و گروه دوم را ستوده و بيان نموده است كه  قرآن نيز به اين گروه
  :گرفتند  مسلمانان همين موضع را در پيش ميةبايد هم

� II IIωωωω öö ööθθθθ ©© ©©9999 øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) çç ççννννθθθθ ãã ããΚΚΚΚ çç ççFFFF ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏÿÿÿÿ xx xxœœœœ ££ ££ ss ssßßßß tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### àà ààMMMM≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÅÅ ÅÅ¦¦¦¦ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// #### ZZ ZZ"""" öö öö6666 yy yyzzzz (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ 

!! !!#### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ ÔÔ ÔÔ7777 øø øøùùùù ÎÎ ÎÎ)))) ×× ×× ÎÎ ÎÎ7777 •• ••ΒΒΒΒ �  

نبايد آنها چنين موضعي اتخاذ : فرمايد در مورد موضعگيري گروه سوم، قرآن مي
  :نمودند مي

� øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ………… çç ççµµµµ tt ttΡΡΡΡ öö ööθθθθ ¤¤ ¤¤)))) nn nn==== ss ss???? öö öö//// ää ää3333 ÏÏ ÏÏGGGG oo ooΨΨΨΨ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø9999 rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// tt ttββββθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) ss ss???? uu uuρρρρ //// ää ää3333 ÏÏ ÏÏδδδδ#### uu uuθθθθ øø øøùùùù rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ }} }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 ΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// ÒÒ ÒÒΟΟΟΟ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏææææ 

………… çç ççµµµµ tt ttΡΡΡΡθθθθ çç çç7777 || ||¡¡¡¡ øø øøtttt rr rrBBBB uu uuρρρρ $$$$ YY YYΨΨΨΨ ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ yy yyδδδδ uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ yy yy‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã «« ««!!!! $$ $$#### ×× ××ΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∈∈∈∈∪∪∪∪ II IIωωωω öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) çç ççννννθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ çç ççGGGG ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ yy yy™™™™ ΟΟΟΟ çç ççFFFF ùù ùù==== èè èè%%%% $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ 
ãã ããββββθθθθ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ ss ss9999 ββββ rr rr&&&& zz zzΝΝΝΝ ¯¯ ¯¯==== xx xx6666 tt ttGGGG ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ5555 yy yy7777 oo ooΨΨΨΨ≈≈≈≈ yy yyssss öö öö6666 ßß ßß™™™™ #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ íí íí≈≈≈≈ tt ttGGGG öö ööκκκκ ææ ææ5555 ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã �  

 چنانكه وقتي ابوبكر ؛ قرآن سوابق نيك اين گروه را متذكر شده استعالوه بر آن
 و كند، قرآن هجرت سوگند خورد كه ديگر بر مسطح كه از نزديكانش بود انفاق نمي

  :ايمان او را يادآور شد و فرمود
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� ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ss ss???? ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ (( ((####θθθθ ää ää9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ôô ôôÒÒÒÒ xx xx���� øø øø9999 $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏππππ yy yyèèèè ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ββββ rr rr&&&& (( ((#### þþ þþθθθθ èè èè???? ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< '' ''ρρρρ éé éé&&&& 44 44’’’’ nn nn1111 öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### 

tt tt ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ šš šš ÌÌ ÌÌ���� ÉÉ ÉÉffff≈≈≈≈ yy yyγγγγ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ «« ««!!!! $$ $$#### (( (( (( ((####θθθθ àà àà���� ÷÷ ÷÷èèèè uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 uu uuρρρρ (( ((#### þþ þþθθθθ ßß ßßssss xx xx���� óó óóÁÁÁÁ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 uu uuρρρρ 33 33 ŸŸ ŸŸωωωω rr rr&&&& 

tt ttββββθθθθ ™™ ™™7777 ÏÏ ÏÏtttt éé ééBBBB ββββ rr rr&&&& tt tt���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó tt ttƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ ää ää3333 ss ss9999 33 33 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ÖÖ ÖÖ‘‘‘‘θθθθ àà àà���� xx xxîîîî îî îîΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏmmmm §§ §§‘‘‘‘ �  

، در قرآن، اشاره به اين بن ابي و طرفداران ويدر مورد گروه چهارم يعني عبداهللا 
يشان را نخواهد پذيرفت و در دنيا و ا ةشده است كه بر كفر خواهند مرد و خداوند توب

  :فرمايد  چنانكه مي؛آخرت مورد لعن و نفرين قرار خواهند گرفت

� ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### šš ššχχχχθθθθ ãã ããΒΒΒΒ öö öö���� tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ || ||ÁÁÁÁ óó óóssss ãã ããΚΚΚΚ øø øø9999 $$ $$#### ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ nn nn==== ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$#### ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏèèèè ää ää9999 ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 
$$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$#### ÍÍ ÍÍοοοο tt tt���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; uu uuρρρρ ëë ëë>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã ×× ××ΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ßß ßß‰‰‰‰ pp ppκκκκ ôô ôô¶¶¶¶ ss ss???? öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö#### nn nn==== tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ çç ççFFFF tt tt⊥⊥⊥⊥ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø9999 rr rr&&&& 

öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& uu uuρρρρ ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ èè èè==== ãã ãã____ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& uu uuρρρρ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx.... tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ 77 77‹‹‹‹ ÍÍ ÍÍ≥≥≥≥ tt ttΒΒΒΒ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ãã ããΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ#### ÏÏ ÏÏ jj jjùùùù uu uuθθθθ ãã ããƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ oo ooΨΨΨΨƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ 

¨¨ ¨¨,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ¨¨ ¨¨ββββ rr rr&&&& ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuθθθθ èè èèδδδδ ‘‘ ‘‘,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### ßß ßß ÎÎ ÎÎ7777 ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### �    

  
  مصطلق ي بنة افك و غزوةفوائد، احكام و درسهاي برگرفته از حادث

   � پيامبر اكرم بشر بودن -1
 از  �پيامبر اكرم افك به لطف حكمت الهي باعث بروز و پاكسازي شخصيت ةحادث

شايسته نبود كه  شخصي و ذاتي بود، اي مسئله اگر وحي ؛ چراكه گرديداي هرگونه شائبه
 براي همگان واضح ،بنابراين. كامل در آن رنج و مصيبت بسر بردماه   يك� پيامبر اكرم

 بشري است كه نبي خدا است و هنگامي كه وحي الهي، � شد كه رسول خدا
 ة صميمانةوجود آمده بود، برطرف گردانيد، رابطه شه بي عادر موردي را كه يها شائبه

از آن رنج و مصيبت  و همه بعد همانند گذشته ادامه يافتشه، ي و عا� پيامبر اكرم
نازل شه ي عادر مورد برائت اگر وحي  جانكاه، خوشحال و شادمان شدند و يقيناً

 همچنان در مورد همسر گرامي خود متردد و آزرده خاطر  �گشت، پيامبر اكرم نمي
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 از خالل اين حادثه، حقيقت وحي و اما خواست و ارادة خداوند بر اين بود تا ،ماند مي
  1.به مردم تفهيم نمايدنبوت ايشان را 

  و اهميت آن در محافظت وجهه و آبروي مسلمانان) بهتان( حد قذف -2
مراحل رشد و تكامل خويش را  ، اسالمي در خالل وقايع و رويدادهاةجامع

 خداوند احكامي را مشروع گردانيد تا به حفظ با وقوع حادثة افك، چنانكه پيمود؛ مي
 نور نازل گرديد كه در مورد ة براي اين منظور سور.آبرو و شخصيت انسانها كمك نمايد

زشت بودن عمل زنا و حد زناكاران و حكم زن و شوهري كه يكديگر را به زنا متهم 
كه انسانهاي پاكدامني را متهم به زنا كند و چهارگواه ارائه ننمايد، به  نمايند و حد كسي
  2.تفصيل سخن گفت

نيز مجازاتي سنگين وضع نموده اي زناكار اسالم عمل زنا را حرام قرار داده و بر
از .  نيز حرام قرار داده است،انجامد و هر كردار و گفتاري را كه معموالً به زنا مياست 
ي يها و بحثها تا جامعه را از واژه. زدن را ممنوع كرده است  فحشا و بهتانةاشاع: جمله

 اين سخنان و مباحث،  زيرا تكرار؛ پاكسازي كند،نمايد  فحشا كمك ميةكه به اشاع
  .دهد شود و به آنها جرأت گناه مي النفس مي باعث تحريك انسانهاي ضعيف

 هشتاد مجازاتي همانندكند،  كه انسان پاكدامني را متهم به زنا مي  براي كسي،بنابراين
 شالق، در نظر گرفته است و عالوه برآن، گواهي چنين شخصي نيز پذيرفته ةضرب
 پس از نزول اين آيات،  �چنانكه رسول خدا؛ صادقانه توبه نمايدمگر اينكه  شود، نمي

 و 3 جريان افك شريك بودند، حد قذف اجرا كردةبر مسطح، حسان و حمنه كه در اشاع
 و رواياتي كه در مورد 4در مورد حد زدن عبداهللا بن ابي، چيزي روايت نشده است

                                                 

  .441، ص صليهالسيرة النبويه في ضوء المصادر اال -1

  .357، ص 1، ج حديث القرآن الكريم -2

  .اند  محمد بن اسحاق، ترمذي و قرطبي بر اين عقيده-3

  .201، ص 12، ج تفسير قرطبي -4
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توان به آن استناد  ستند كه نمياند، رواياتي ضعيف ه حذف قذف عبداهللا بن ابي ذكر شده
  1.نمود

  : حد بر عبداهللا بن ابي را چنين بيان نموده استاجرا ننمودن ةابن قيم فلسف
 گناهان است و چنين انسان خبيثي شايسته نيست كه گناهانش ة كفار،حد - الف

  .همان بس كه او در آخرت به عذاب بزرگ تهديد شده است. تخفيف يابند
از او به عنوان ريزي كرده بود كه  اي برنامه گونهه  ب،با هوشياريگويند او  مي – ب

  .گرديد كننده اين شايعه ياد نمي يكي از افراد پخش
شود، او نه  از آنجا كه حد بدون گواه و يا اعتراف خود شخص، اجرا نمي - ج

  .اعتراف كرد و نه كسي از اطرافيانش عليه او گواهي داد
طور كه در مورد قتلش در نظر گرفته  دنظر بود همانتري م شايد مصلحت بزرگ -د 

  . عبداهللا بودندانم و خويشاقواب مسلماناني بود كه وشد و آن تأليف قل
  2.ظر بوددن اين موارد مةممكن است هم: گويد در پايان مي

  عذر خواهي حسان بن ثابت از عايشهـ 3
يان افك شريك  جرة كساني كه در اشاعةدر روايات به تصريح بيان شده كه هم

شه عذرخواهي نمود ي از جمله حسان كه از عا. توبه نمودند به جز عبداهللا بن ابي،بودند،
  :ر مدح ايشان سرود و گفتو د

  رايتك و ليغفرلفك اهللا حرة
  

  من المحصنات غير ذات غوائل  
  

  حصان رزانُ ماتزن بريبه
  

  افلثي من لحوم الغوو تصبح غر  
  

  ئقو إنّ الذي قدقيل ليس بال
  

  بل قيل امري متناحل بك الدهر  
  

  فان كنت اهجوكم كما بلَّغُوكم
  

  فال رفعت سوطي إلي اناملي  
  

                                                 

  .242، ص المصطلق مرويات غزوة بني -1

  .264-263، ص 3، ج زادالمعاد -2
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  فكيف و ودي ما حييت و نصرتي
  

  آلل رسول اهللا زين المحافل  
  

  و ان لهم عزاً يري الناس دونه
  

  1قصادا، وطال العز كل التطاول  
  

  .يافتمامن آزاده و پاكدتو را خدا تو را بيامرزد كه «
اي در مورد تو درست نيست و آنچه در  ترين شبهه پاك و باوقار هستي كه كوچك

  .بلكه سخن مردي دروغگو بود ؛  به هيچ وجه شايسته تو نيست،مورد تو گفته شده است
دوستي . باشد انگشتانم توان بلند كردن شالقم را نداشته ،ام من اگر به شما ناسزا گفته

 آنها به عزت و مقامي ؛يامبر هميشه زينت بخش محافل بوده استو حمايت من از آل پ
  .تواند به مقام عزت آنان برسد نمياند كه هيچ كس  رسيده

  مصطلق به استنباط رسيد ي بنة غزوي كه در احكام-4
جواز قرار  و دعوت داده شده بودندجواز يورش غافلگيرانه بر ملتي كه قبالً به اسالم 

 او قرار داد و مشروعيت ة چنانكه آزادي جويريه را مهري؛مهريهعنوان ه بآزادي دادن 
گيري از عربها از جمله احكامي است كه در  كشي بين همسران در سفر و جواز برده قرعه

 .مصطلق مشروع گرديد ي بنةگيرودار غزو

باري  توسط نص قرآن، تبرئهشه را بعد از ي اگر كسي عااند كه  بر اين عقيدهعلما
چراكه  ؛ متهم شده بود، كافر استامري بنمايد كه قبل از آن به متهم به چيزي ديگر او را

  2. استبرخاستهبا نص قرآن به مخالفت 
جلوگيري  ( زنان عزلة مسأل،از جمله احكامي كه در اين غزوه مباح قرار داده شد

:  پرسيدند، فرمود����  چنانكه وقتي صحابه در اين مورد از رسول خدا؛بود) طبيعي
وجود بيايد، ه اي كه تا فرارسيدن قيامت قرار است ب  زيرا هر موجود زنده؛الي ندارداشك«

                                                 

  .281، ذهبي، ص تاريخ االسالم -1

  .643، ص 5، نووي، ج شرح صحيح مسلم -2
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 معتقد به جواز عزل  با توافق زن آزاده، جمهور علمابراين اساس» .1خواهد آمدوجود ه ب
  2.هستند

 تيمم در همين غزوه نازل گرديد كه اين حكم بيانگر جايگاه عظيم نماز ةهمچنين آي
  بايد بر، حتي اگر آب هم نباشدنمود؛ ترك توان آن را نمييچ وجه باشد كه به ه مي

 امنيت نيز بايد اقامه نبودطور كه در حالت ترس و  همان. خاك تيمم كرد و نماز خواند
  3.گردد
  

                                                 

  .415، ص 2، عمدي، ج السيرة النبوية الصحيحة -1

  .224-222، ص 6، شوكاني، ج يل االوطارن -2

  .211-210، ص صور و عبر من الجهاد النبوي في المدينه -3
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 غزوة احزاب 



  



  

  

  

  

  

  

  فصل اول 

  

  تاريخ غزوه، انگيزه و رويدادهاي آن

  
   تاريخ غزوه-1

نويسان معتقدند كه غزوة احزاب در ماه شوال سال پـنجم              و غزوه  نگاران  جمهور سيره 
  در ماه ذيقعدة سـال پـنجم ه  : گويند  جز واقدي و ابن سعد كه مي        اتفاق افتاده است، به      ه

: انـد  بن عقبه نقل شده است كه گفتهاز زهري، مالك بن انس و موسي       . اتفاق افتاده است  
  12.ده است اتفاق افتا غزوة احزاب در سال چهارم ه

 دانـسته اسـت بـه دليـل           ابن حزم نيز به طور قطعي تاريخ وقوع آن را سال چهـارم ه             
شركت ابن عمر در اين غزوه كه پانزده ساله بود؛ چراكه در غزوة احد كـه بـه اتفـاق در                     

  . ايشان را كه چهارده سال سن داشت، برگردانيد����  اتفاق افتاد، پيامبر اكرم سال سوم ه
انـد كـه در       ر، اين اختالف سني ابن عمر را اين گونه توجيـه نمـوده            بيهقي و ابن حج   

روزهاي آخر پـانزده    نگ احد تازه به سن چهارده سالگي رسيده بود و در غزوة خندق              ج
  3.گذاشت كه اين رأي، مؤيد نظر جمهور است سالگي را پشت سر مي

                                                 

  .444، ص السيرة النبوية في ضوء المصادر االصلية -1

  .105، ص 4، ج البداية و النهاية -2

  . همان-3



  غزوة احزاب

 

331

ين اقـوال در    تـر   اين غزوه براساس صحيح   : گويد  ييد رأي جمهور مي   ابن قيم نيز در تأ    
 اتفاق افتاد؛ زيرا كسي در اين مطلب اختالفي ندارد كه در سال سـوم                 شوال سال پنجم ه   

 يعني در غزوة احد، مسلمانان و مشركان با هم قرار جنگ براي سال آينده گذاشتند كه                   ه
مشركان خشكسالي را بهانه قرار دادند و سال آينده درموعد مقرر حضور پيدا نكردنـد و                

  1. در يورشي همگاني به جنگ مسلمانان آمدند  يعني پنجم هسال بعد
  
  هاي غزوة احزاب  انگيزه-2

نضير بعد از اخراج از مدينه و اسـتقرار در مدينـه، در حـالي كـه قلبهايـشان              يهود بني 
مملو از كينه و نفرت مسلمانان بود، به فكر انتقام از مسلمانان افتادند و براي اين منظـور                  

ي نمودند و در نهايت به اين نتيجه رسيدند كه بايد قبايل مختلف عـرب        هايي طراح   نقشه
را براي جنگ با مسلمانان برانگيخت و براي اجراي اين نقشة شوم، جمـاعتي مركـب از                 

الحقيق، حي بن أخطب، كنانه بن الربيع، هوذه بن قـيس وابوعمـاره تـشكيل       سالم بن ابي  
  2.دادند

 گرديده بود، خويش تـا حـد زيـادي موفـق            محولگروه در مأموريتي كه به آنان       اين  
برد و    گرديد و توانست قريش را كه از محاصرة اقتصادي تحميلي دولت اسالمي رنج مي             

قبيلة غطفان را كه چشم به مال و نعمت مدينه دوخته بود و بـسياري از قبايـل ديگـر را                     
  .براي حمله به مدينه آماده كند

از دين محمد بهتـر اسـت و شـما          دين شما   : د گروه يهودي به مشركان مكه گفتن      اين
در قـرآن بيـان نمـوده و فرمـوده          تر به حق هستيد؛ چنانكه خداوند اين مطلب را            نزديك

  : است

                                                 

  .288، ص 2، ج زادالمعاد -1

  .237، ص 3، ابن هشام، ج السيرة النيوية -2
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شمارند؛ بلكه خدا اسـت كـه         مگر آگاه نيستي از كساني كه خويشتن را پاك مي         «
دارد و بديشان به اندازه نخ هسته خرما هـم ظلـم              كساني را كه بخواهد، پاك مي     

  .شود نمي
بندنـد و همـين دروغ كـافي اسـت كـه گنـاه            بنگر كه چگونه به خـدا دروغ مـي        
اي از دانش كتاب بديشان       ي از كساني كه بهره    آشكاري باشد، آيا در شگفت نيست     

: گويـد  آورد و درباره كـافران مـي   ميچگونه به بتان و شيطان ايمان       . رسيده است 
  .تراند يافته تر و راه اينان از مسلمانان بر حق

آنان كساني هستند كه خداوند ايـشان را نفـرين نمـوده اسـت و هـر كـه را كـه                      
  ».كننده او باشد د يافت كه ياريخداوند نفرين كند، كسي را نخواه

 نمايد و مي يهودي به اين اشتباه بزرگ تاريخي يهوديان اشاره »ولفنسون«استاد 
آزارد،   را مي، چه يهودي و چه مسلمان،آنچه هر انسان مؤمن به خداي يگانه«: گويد مي

يجة اين نتپرستان قريش اتفاق افتاد كه در  ي است كه بين برخي از يهوديان با بتيگفتگو
  1». برتر دانستند� پرستي قريش را از دين پيامبر اسالم  دين بت، يهوديانمذاكره،
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 و براي جنگ آمادگي اين ديدگاه يهوديان، اسباب خوشحالي قريش را فراهم آورد
  1. مدينه موعدي مقرر كردندهاتفاق گروه يهودي براي يورش به بيشتري اعالم نمود و ب

 عليه  قرارداد نظامي متحدي، با سران اعراب غطفاننضير ان بنيهمچنين يهودي
  :ترين بندهاي آن عبارت بود از  امضا نمودند كه مهممسلمانان

  . غطفان بايد شش هزار جنگجو داشته باشد- الف
سال خيبر را به غطفان   بعد از پيروزي بايد يهوديان محصول خرماي يك-ب 

  2.بدهند
هزار آنها از  ان با ده هزار مرد جنگجو كه چهار يهودينامه، بعد از امضاي اين پيمان

پيمانانشان بودند، به قصد حمله  پيمانانشان و شش هزار ديگر از غطفان و هم قريش و هم
  .بر مدينه به راه افتادند و نزديك مدينه اتراق كردند

  
  مسلمانان و پيگيري اخبار احزاب

باش بود و تحركات  حال آمادهاز آنجا كه سيستم امنيتي دولت اسالم نيز همواره در 
را يهوديان دشمنان خود را زيرنظر داشت، اخبار مربوط به احزاب را پيگيري و تحركات 

 حتي از جزئيات مذاكرات آنها  ونمود از روزي كه از خيبر حركت كرده بود، كنترل مي
 فكر اطالع از اين توطئه، بهبا   �پيامبر اكرم چنانكه ؛با قريش و غطفان آگاهي يافت

اي اضطراري از سران   و با تشكيل جلسه برآمدي جهت دفاع از پايتخت اسالميها نقشه
اصحاب در اين مورد نظرخواهي نمود و در پايان پيشنهاد سلمان فارسي را پذيرفت كه 

در سرزمين ما عادت بر اين است كه اگر اسب سواران ! �  اي رسول خدا :گفت
يم، ينما  پيشاپيش، در اطراف شهر خود كانالي حفر مياي بشوند، ما بخواهند وارد منطقه
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گاه با جمعي از ياران خود بيرون شد  ؟ آن1انجام دهيدآيا شما دوست داريد اين كار را 
  .تا مكان مناسبي از نظر دفاعي براي حفر كانال در نظر بگيرند

ن و انصار، در ا سوار بر اسبي با جمعي از مهاجر� حضرت آن: گويد واقدي مي
  اي را كه بيشتر در معرض هجوم دشمن است،  تا ناحيه به تفحص پرداختنداطراف مدينه

عنوان ه  ب»سلع «سرانجام تصميم بر اين گرفته شد كه كوه. براي حفر خندق تعيين نمايند
 2»اتجر« ة ذباب و تا قلعة تا تپ»دمذا« دفاعي در قسمت پشت قرار داده شود و از ةپشتوان

   .كانال حفر گردد
خاطر آن بود كه اين ناحيه بيشتر از نواحي ديگر ه  شمال شهر بةحفر خندق در ناحي

 و زيرا نواحي ديگر به طريقي محفوظ بودند ؛در معرض هجوم دشمن قرار داشت
هاي مسكوني در   وجود خانه؛ مثالً؛ شود مدينهتوانست از آنجا وارد دشمن به راحتي نمي

 همچنين در ؛شد ي دشمن محسوب م مقابلدر جنوب در كنار هم سد محكمي ةناحي
ه عنوان دو حصار طبيعي به  سنگالخ قرار داشت كه بةشرق و غرب مدينه دو منطق

 دفاعي محكمي ةقريظه در جنوب شرقي مدينه، پشتوان يهاي بن رفتند و نيز قلعه شمار مي
ا دولت بكه قريظه در قراردادي  گرديد و عالوه بر آن بني محسوب ميبراي لشكر اسالم 

 آنان كسي بر مدينه قلمرو جغرافيايي متعهد شده بودند كه از  منعقد كرده بودند،اسالم
   3. كمك نكنند�  اكرمحمله ننمايد و هيچ دشمني را عليه پيامبر

از رايزني و حساسيتي كه براي تعيين مكان خندق انجام گرفت، اهميت مكان مناسب 
  .شود دن به پيروزي آشكار ميثير آن در رسيأبراي استقرار نيروها و ت

 ة با چنين شيواعرابكه قبل از آن   حفر خندق گامي مهم، پيشرفته و تازه بودةنقش
پيامبر توان ادعا كرد كه در تاريخ عرب و اسالم،   مي،بنابراين. ي نداشتندياي آشنا دفاعي
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ت و با اين حرك  از حفر خندق استفاده نمود، نخستين كسي بود كه در جنگ� اكرم
 حفر خندق ة پنهان ساختن نقش، اما دشمنان متحد را ناكام سازدةغافلگيرانه توانست نقش

آميز بودن  كردن اين پروژه توسط مسلمانان به موفقيت در عمليانجام كار آنان و سرعت 
 ة باعث تضعيف روحي، جديد دفاعيةآن كمك زيادي كرد و در حفر خندق و اين شيو

  .اكندگي نيروهاي آنان گرديدجنگجويان دشمن و باعث پر
  

   داخلية به جبه���� اهتمام پيامبر اكرم
و تصميم مبني بر از رسيدن دشمن به نزديكي مدينه  با اطالع �  پيامبر اكرم- 1

حارثه گرد  ي بنة سوي خندق، دستور داد كه زنان و كودكان را در قلعرهسپار شدن به
 �پيامبر اكرماين عملكرد . شندبياورند تا از هرگونه خطر احتمالي دشمن مصون با

 زنان و فرزندانشان ة از ناحيآنان زيرا ؛ سربازان اسالم گذاشتة بر روحيعميق يتأثير
در غير . ي فكري جز نبرد با دشمن باقي نماندا  و براي آنان دغدغهند بودخاطر آسوده

صورت طبيعي بود كه زنان و فرزندان، ذهن جنگجويان را به خود مشغول  اين
نمود كه در نتيجه شكست لشكر اسالم قطعي   آنان را تضعيف ميةساخت و روحي مي
  .بود

شد،   يكي از رويدادهاي زيباي اين غزوه كه باعث تقويت جبهة داخلي مي- 2
از براء : گويد ق بود؛ چنانكه ابن اسحاق مي در كار حفر خند� مشاركت پيامبر اكرم

 را ديدم كه خاكها را از داخل خندق � رمروز حفر خندق، پيامبر اك: گفت شنيدم كه مي
  1.آورد و خاك زيادي بر جسم ايشان كه داراي موهاي زيادي بود، نشسته بود بيرون مي

 با همتي عالي كه تنبلي و سستي در آن راه نداشت، همگام با يارانش � آن حضرت
تالش در حفر خندق مشاركت نمود و آنها با الگوبرداري از اين اسوة حسنه، نهايت 

  .خود را جهت تحقق اين پروژه انجام دادند
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داد   در خوشيها و غمهاي ياران خود مشاركت داشت و ترجيح مي � آن حضرت- 3
كه مشكالت بزرگ را به تنهايي تحمل نمايد؛ چنانكه در همين غزوه كار به جائي رسيد 
كه از شدت گرسنگي سنگ بر شكم خود بست و بعد از سه روز وقتي براي صرف 

ذاي اندكي توسط جابر بن عبداهللا دعوت گرديد، ترجيح داد كه اين غذاي اندك را نيز غ
كه در بحث وليمة جابر بن عبداهللا، به اين موضوع . با مشاركت ياران خود صرف كند

  .خواهيم پرداخت
   تقويت روحية سربازان و خوشحال ساختن آنان- 4

وزيد؛  ود؛ باد شديدي ميهوا خنك ب. حفر خندق در شرايط دشواري انجام گرفت
اضافه مشكل مردم از نظر معيشتي در مضيقه بودند و ترس و يورش ناگهاني دشمن به 

كندند و خاكها را بر  برداري خندق كه صحابه با دستهايشان مي جانكاه كندن و خاك
كردند، از جمله مشكالت مهم اين غزوه بود  نمودند و به بيرون منتقل مي پشت حمل مي

 در چنين شرايطي فراموش نكرد � كرد؛ اما پيامبر اكرم  و جديت را الزامي ميكه تالش
كه اينها همچون ساير انسانها، به تبع انسان بودن نياز به استراحت دارند، همان طور كه 

 �بنابراين، پيامبر اكرم. نياز به كسي دارند تا آنها را با سخنان خود، دلگرم و شاد بگرداند
  : فرمود كرد و مي ه را تكرار مين رواحكلمات رجزآميز اب

  اللهم لوال اهللا ما اهتدينا
  

  والتصدقنا و الصلينا  
  

  فانزلن سكينة علينا
  

  وثبت االقدام ان القينا  
  

  ان اال عادي قد بغوا علينا 
  

  و إن ارادوا فتنة ابينا  
  

  .ديمخوان داديم و نماز نمي شديم و صدقه نمي بود، ما هدايت نمي نمياگر خدا «
  .قدم و استوار بدار پس بر ما آرامش نازل كرد و هنگام رويارويي با دشمن، ما را ثابت

  ».گري ابا ورزيديم دشمنان با ما بغاوت كردند و ما از فتنه
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  1.برد و با اين بيت آخري صدايش را باال مي

  نحن الذين بايعوا محمداً
  

  علي االسالم مابقينا ابداً  
  

  ».ايم تا براي هميشه بر اسالم بمانيم هما با محمد بيعت كرد«
  . تا هميشه در جهاد بسر بريم: گفتند و يا به جاي مصرع آخر مي

  : فرمود  مي�ا و رسول خد

  اللهم ان الخير خير اآلخرة
  

  2فاغفر لالنصار و المهاجرة  
  

  ».خير واقعي همان خير آخرت است؛ پس مهاجران و انصار را بيامرز! بارالها«
آفرينيها در آن شرايط دشوار عالوه بر اينكه مشكالت اصحاب و  ا و نشاطاين مزاحه

بخشيد تا هر چه بهتر و  داد، به آنها نيز روحيه و نشاط مي ياران پيامبر اكرم را تقليل مي
  3.تر حفر خندق را قبل از رسيدن دشمن، به اتمام برسانند سريع
 دادن به كساني كه اجازه  در نظر گرفتن شرايط لشكر و در صورت نياز اجازه- 5

  خواستند  رجوع مي
 با ايشان بسيار مؤدبانه بود بنابراين، هنگام � برخورد اصحاب و ياران پيامبر اكرم

هايشان برگردند، با اجازه و هماهنگي پيامبر  بروز مشكالت كه قصد داشتند به خانه
به دليل رغبت زياد دادند و بعد از برطرف شدن آن مشكل و   اين كار را انجام مي�اكرم

نمودند؛  گشتند و ايفاي وظيفه مي  برمي �به خير و پاداش الهي، بالفاصله نزد پيامبر اكرم
  :  اين آيه در وصف آنان نازل گرديدچنانكه
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اند، هرگاه با او در امري  همانا مؤمناني كه به خدا و پيامبرش ايمان آورده«
همانا آنهايي كه . روند؛ مگر اينكه از او اجازه بگيرند برند، نمي اجتماعي بسر مي

و اجازه پس وقتي كه از ت. گيرند، به خدا و رسولش ايمان دارند از تو اجازه مي
خواهي از آنان اجازه  غل خود؛ پس به هر كس ميخواستند براي بعضي از مشا

  ».بده و براي آنها طلب آمرزش بكن؛ همانا خدا بخشنده و مهربان است
توانست به كساني كه به خاطر برخي ضرورتها   مي� براساس اين آيه، پيامبر اكرم

توانست با توجه به  خواستند، اجازه بدهد و هم مي هاي خود مي اجازة رجوع به خانه
  1.صلحت و شرايط، اجازه ندهدم

   تعيين صحابه براي نگهباني- 6
زني از نواحي مختلف خندق تعيين   چند نفر از صحابه را براي گشت �آن حضرت

آنها نيز به . نمود تا مانع پيشرفت كساني گردند كه قصد نفوذ به داخل خندق را دارند
جهت نفوذ به داخل ايفاي وظايف خود پرداختند و در مقابل هرگونه هجوم دشمن 

از شب آينده پيوسته به مقاومت تا جايي كه روزي از سحرگاه تا بخشي . خندق ايستادند
طوري كه در اين وسط چهار نماز از مسلمانان فوت گرديد كه قضاي آنها را . ادامه دادند

اي از صحابه توانست از نفوذ عكرمه بن  طالب با مجموعه به جاي آوردند و علي ابن ابي
ي جهل به داخل خندق جلوگيري به عمل آورد؛ همچنين او در مقابل قهرمان قريش، اب

  2.عمرو بن عبدود، ايستاد و او را از پاي درآورد

                                                 

  .1410، ص 3عربي، ج  ، ابناحكام القرآن -1

  .504، ص فقه السيرة غضبان -2
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نمودند فرماندهي   محافظت مي�گروهي از انصار نيز به سرپرستي عباد بن بشر
ن انجام به جنگ زيرنظر ايشا  بود و تمامي امور مربوط�جنگ نيز برعهدة پيامبر اكرم

توان اين  نقشة جنگ بدست ايشان بود و بر اجراي آن نظارت داشت كه مي. گرفت مي
  : شه و اجرا را اين گونه خالصه كردنق

 بعد از مشورت و رايزني، دستور به حفر خندق در قسمت �  آن حضرت–الف 
من اي بود كه بيشتر در معرض هجوم دش شمال مدينه داد؛ زيرا اين ناحيه، تنها ناحيه

  .قرار داشت
بندي نمود، بدين صورت   حفر خندق را در ميان صحابه تقسيم�  آن حضرت–ب 

  .كه هر چهل ذراع را به ده نفر سپرد
توانست   بر كار حفر خندق اشراف داشت بنابراين، كسي نمي � آن حضرت–ج 

و رفتند   مي� آمد و با اجازة رسول خدا شانه خالي بكند، مگر اينكه ضرورتي پيش مي
  .گشتند برمي
ها را مشخص نموده بود و به   محل نگهباني هر يك از مجموعه�  آن حضرت–د 
روز خالي از نگهبان  ريزي كرده بود كه حتي يك وجب از خندق در شبانه اي برنامه گونه
 در جايگاه فرمانده كل، هر لحظه بر لشكر اشراف � عالوه بر اين پيامبر اكرم. نبود

  .گرديد نمود و اين امر موجب تقويت روحية آنان مي يق ميداشت و آنها را تشو
 با فرزانگي و سياستي كه داشت، توانست اوضاع �  آخراالمر اينكه پيامبر اكرم-  ه

آشفته را سامان بخشد و مسلمانان را بعد از اينكه لشكر متحدين در آستانة ورود به 
برو شده بود، از تنگنايي كه جدي رومدينه قرار گرفتند و مدينه واطراف آن با خطري 

 �در آن به سر مي بردند، نجات بدهد و يقيناً كنترل نيروهاي مقاومت، توسط پيامبر اكرم
  .گردد يكي از اسباب پيروزي در اين معركه محسوب مي

  



  

  

  

  

  

  

  فصل دوم

  

  در شدت و تنگا قرارگرفتن مسلمانان

  
 و آمادگي الزم را براي دفاع با آنكه مسلمانان، همة جوانب احتياط را رعايت نمودند

از مدينه و اسالم در مقابل لشكر قريش و همپيمانان آنان داشتند، ولي سنت الهي چنين 
نمايد كه پيروزي بدون فداكاري و تحمل مصايب ميسر نگردد بنابراين،  اقتضا مي

 توان فرسايي مواجه گرديدند كه مي مسلمانان در غزوة خندق با مصيبتهاي بزرگ و طاقت
  : ذيل اشاره نمودبه موارد

  
  قريظه و قصد حمله بر مسلمانان از داخل نامه بني  نقض پيمان-1

قريظه كه در جنوب مدينه سكونت داشتند، در هراس به  مسلمانان از خيانت يهود بني
شدند؛ لشكر قريش و  بايست با دو دشمن روبرو مي بردند؛ زيرا در آن صورت مي سر مي

قريظه از پشت سر و سرانجام سركردة يهوديان  لو و يهود بنيهمپيمانان آنها از ج
قريظه، براي شركت در  نضير در متقاعدساختن كعب بن اسد، سركردة يهوديان بني بني

  .جنگ عليه مسلمانان موفق گرديد
قريظه با قبايل عرب در ميان صحابه شايع گرديد بنابراين، پيامبر  خبر همكاري بني

قريظه بر عهد  داد بني عهدشكني يهوديان اطالع داشت و احتمال مي كه از قبل از � اكرم
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و پيمان خود ثابت نخواهند بود، زبير بن عوام، مرد كارهاي بزرگ، را براي بررسي اين 
هاي خود  آنها قلعه:  گفت �زبير بعد از تحقيق و بررسي به پيامبر اكرم. موضوع فرستاد

  1.اند آوري نموده ي و حيوانات خود را جمعو نيز راههاي ورودي به مدينه را پاكساز
 پس از اثبات خيانت آنان، سعد بن معاذ، سعد بن عباده، عبداهللا بن � پيامبر اكرم

برويد و بررسي كنيد كه آيا اخباري :  جبير را فرستاد و به آنها فرمودرواحه و خوات بن
ت داشتن اين امر، خبر رسد، واقعيت دارد يا خير و در صورت واقعي كه از آنها به ما مي

 خود پايبند بودند، بقيه متوجه نشوند، اما اگر برعهداي به من برسانيد كه  آن را به گونه
  2.اين خبر را به طور علني براي همه اعالن نماييد

آن . قريظه واقعيت دارد بعد از بررسي اوضاع، آنان متوجه شدند كه خبر خيانت بني
اينها در قبيلة هذيلي بودند كه با . (عضل و قاره:  و گفتند برگشتند �گاه نزد پيامبر اكرم

 كامالً  �آن حضرت) شكني كرده بودند  خيانت و پيمان� اصحاب و ياران پيامبر اكرم
  3.متوجه قضيه شد

 با حفظ ثبات و جوانمردي و با استفاده از وسايل موجود، تقويت � پيامبر اكرم
 سلمه بن اسلم را با دويست نفر و زيد بن روحية گرديد؛ چنانكه در مانوري نظامي،

حارثه را با سيصد نفر مرد جنگجو جهت حراست و نگهباني از مدينه اعزام نمود، تا 
  .قريظه را دچار رعب و وحشت بگرداند بدين صورت بني

شدند و پيشاپيش اين  قريظه براي پيوستن به قبايل عرب آماده مي همين اثناء بني در
توشه كرد، به عنوان  انجير زيادي كه بيست شتر آنها را حمل ميلشكر، خرما، جو و 

براي قبايل عرب فرستادند كه خوشبختانه اين محموله به دست مسلمانان افتاد و نزد 
  4. آورده شد� پيامبر اكرم

                                                 

  .457، ص 2، واقدي، ج مغازي -1

  .199، ص 3، ابن كثير، ج السيرة النبوية -2

  .95، ص 4، ج البداية و النهاية -3

  .323، ص 2، ج السيرة الحلبية -4
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   تشديد محاصرة مسلمانان و حضور پيدا نكردن منافقان-2
تر كردند و  مسلمانان را تنگقريظه، حلقة محاصرة  قبايل عرب پس از پيوستن بني
مانان ؛ چنانكه قرآن، حالت اضطراب و وحشت مسلآنها را در وضعيتي دشوار قرار دادند

  : نمايد را اين گونه بيان مي

� øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ΝΝΝΝ ää ää....ρρρρ ââ ââ !! !!$$$$ yy yy____  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÏÏ ÏÏ%%%% öö ööθθθθ ss ssùùùù ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ xx xx���� óó óó™™™™ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏMMMM xx xxîîîî#### yy yy———— ãã ãã����≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ öö öö//// FF FF{{{{ $$ $$#### 

ÏÏ ÏÏMMMM tt ttóóóó nn nn==== tt tt//// uu uuρρρρ ÛÛ ÛÛUUUUθθθθ èè èè==== àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### tt tt���� ÅÅ ÅÅ____$$$$ oo ooΨΨΨΨ yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### tt ttββββθθθθ ‘‘ ‘‘ΖΖΖΖ ÝÝ ÝÝàààà ss ss???? uu uuρρρρ «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡθθθθ ãã ããΖΖΖΖ —— ——àààà9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999$$$$ uu uuΖΖΖΖ èè èèδδδδ uu uu’’’’ ÍÍ ÍÍ???? çç ççGGGG öö öö//// $$ $$#### 

šš ššχχχχθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### (( ((####θθθθ ää ää9999 ÌÌ ÌÌ““““ øø øø9999 ãã ãã———— uu uuρρρρ ZZ ZZωωωω#### tt tt““““ øø øø9999 ÎÎ ÎÎ———— #### YY YY‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ xx xx©©©© � ) ،11-10احزاب(  

به خاطر بياور زماني را كه دشمنان از طرف باال و پايين به سوي شما آمدند و «
 گمانهاي خيره شده و جانها به لب رسيده بود و) از ترس(زماني را كه چشمها 

در آن وقت مؤمنان آزمايش شدند و سخت به . گوناگوني درباره خدا داشتيد
  ».اضطراب افتادند

پردازد و  ردگارشان ميهمچنين قرآن به توصيف يقين كامل مسلمانان به كمك پرو
  : فرموده است

� $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ss ss9999 uu uuρρρρ #### uu uu uu uu‘‘‘‘ tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### zz zz>>>>#### tt tt““““ ôô ôômmmm FF FF{{{{ $$ $$#### (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ $$$$ tt ttΒΒΒΒ $$$$ tt ttΡΡΡΡ yy yy‰‰‰‰ tt ttãããã uu uuρρρρ ªª ªª!!!! $$ $$#### ………… ãã ãã&&&& èè èè!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ 

ss ss−−−− yy yy‰‰‰‰ || ||¹¹¹¹ uu uuρρρρ ªª ªª!!!! $$ $$#### ………… ãã ãã&&&& èè èè!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ 44 44 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ yy yyŠŠŠŠ#### yy yy———— HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ YY YYΖΖΖΖ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ VV VVϑϑϑϑŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@ uu uuρρρρ �  ) ،22احزاب(  

اين همان چيزي است كه خدا و : كه مؤمنان احزاب را ديدند، گفتندو هنگامي «
و اين . پيامبرش به ما وعده داده بودند و حقا كه خدا و رسولش راست گفتند

  ».افزايد تسليم شدن آنان نميسختيها جز ايمان و 
منافقاني نيز كه در لشكر اسالم حضور داشتند، به خاطر ترس شديدي كه دامنگير 

ردند تا جايي ك نشيني مي هاي مختلف، عقب آنان شده بود، يكي بعد از ديگري و به بهانه
ال داد و حا و كسرا را ميهاي قيصر   به ما وعدة گنجينه� محمد: كه معتب بن قشير گفت

به بهانة اينكه ترسيم براي دستشويي بيرون شويم و برخي ديگر از آنان  ما مي
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سرپرست است، اجازة بازگشت خواستند و رفتند؛ چنانكه قرآن كريم  هايشان بي خانه
  :  و فرموده است1تصوير دقيقي از موضعگيري آنان ارائه داده

� øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ MMMM ss ss9999$$$$ ss ss%%%% ×× ××ππππ xx xx���� ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ©© ©©ÛÛÛÛ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ zz zz>>>> ÎÎ ÎÎ"""" øø øøYYYY tt ttƒƒƒƒ ŸŸ ŸŸωωωω tt ttΠΠΠΠ$$$$ ss ss)))) ãã ããΒΒΒΒ öö öö//// ää ää3333 ss ss9999 (( ((####θθθθ ãã ããèèèè ÅÅ ÅÅ____ öö öö‘‘‘‘ $$ $$$$$$ ss ssùùùù 44 44 
ãã ããββββ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ øø øø↔↔↔↔ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ uu uuρρρρ ×× ××,,,,ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ssùùùù ãã ããΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ¢¢ ¢¢ ÉÉ ÉÉ<<<< ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### tt ttββββθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ uu uuΖΖΖΖ ss ss????θθθθ ãã ãã‹‹‹‹ çç çç//// ×× ××οοοο uu uu‘‘‘‘ öö ööθθθθ tt ttãããã $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ }} }}‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏδδδδ >> >>οοοο uu uu‘‘‘‘ öö ööθθθθ yy yyèèèè ÎÎ ÎÎ//// (( (( 
ββββ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ãã ããƒƒƒƒ �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) #### YY YY‘‘‘‘#### tt tt���� ÏÏ ÏÏùùùù ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ ôô ôôMMMM nn nn==== ÅÅ ÅÅzzzz ßß ßßŠŠŠŠ ΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö#### nn nn==== tt ttãããã ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ $$$$ yy yyδδδδ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ ss ssÜÜÜÜ øø øø%%%% rr rr&&&& §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO (( ((####θθθθ èè èè==== ÍÍ ÍÍ×××× ßß ßß™™™™ 

ss ssππππ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷FFFF ÏÏ ÏÏ���� øø øø9999 $$ $$#### $$$$ yy yyδδδδ öö ööθθθθ ss ss???? UU UUψψψψ $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ (( ((####θθθθ èè èèVVVV ¬¬ ¬¬7777 nn nn==== ss ss???? !! !!$$$$ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ5555 �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) #### ZZ ZZ""""6666 ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ oo oo„„„„ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx.... (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ yy yyγγγγ≈≈≈≈ tt ttãããã ©© ©©!!!! $$ $$#### 

 ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ãã ãã≅≅≅≅ öö öö6666 ss ss%%%% ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχθθθθ —— ——9999 uu uuθθθθ ãã ããƒƒƒƒ tt tt����≈≈≈≈ tt tt//// ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ FF FF{{{{ $$ $$#### 44 44 tt ttββββ%%%% xx xx.... uu uuρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ôô ôôγγγγ tt ttãããã «« ««!!!! $$ $$#### ZZ ZZωωωωθθθθ ää ää↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ tt ttΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∈∈∈∈∪∪∪∪ ≅≅≅≅ èè èè%%%%  ©© ©©9999 
ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 yy yyèèèè xx xx����ΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ ââ ââ‘‘‘‘#### tt tt���� ÏÏ ÏÏ���� øø øø9999 $$ $$#### ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ΟΟΟΟ èè èè???? öö öö‘‘‘‘ tt tt���� ss ssùùùù šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏNNNN öö ööθθθθ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ÍÍ ÍÍρρρρ rr rr&&&& ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷FFFF ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### #### ]] ]]ŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ �� ��ωωωω tt ttββββθθθθ ãã ããèèèè −− −−FFFF yy yyϑϑϑϑ èè èè???? �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) 

WW WWξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ==== ss ss%%%% ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∉∉∉∉∪∪∪∪ öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%%  tt ttΒΒΒΒ #### ss ssŒŒŒŒ ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### //// ää ää3333 ßß ßßϑϑϑϑ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$#### ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) yy yyŠŠŠŠ#### uu uu‘‘‘‘ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ//// #### ¹¹ ¹¹ þþ þþθθθθ ßß ßß™™™™ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& 
yy yyŠŠŠŠ#### uu uu‘‘‘‘ rr rr&&&& öö öö//// ää ää3333 ÎÎ ÎÎ//// ZZ ZZππππ tt ttΗΗΗΗ ôô ôôqqqq yy yy‘‘‘‘ 44 44 ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ tt ttββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅgggg ss ss†††† ΜΜΜΜ çç ççλλλλ mm mm;;;;  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÂÂ ÂÂχχχχρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ || ||‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ #### ZZ ZZ""""6666 ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt ttΡΡΡΡ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∠∠∠∠∪∪∪∪ 
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WW WWξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ==== ss ss%%%% �  ) ،20-13احزاب(  

اينجا ! اي اهل يثرب: گفتند) منافقان(ه گروهي از آنان و به ياد آوريد زماني را ك«
 اجازه � گروه ديگري از آنان از رسول اهللا. جاي ماندن نيست، برگرديد

هاي ما بدون حفاظ و نااستوار است؛ در حالي كه چنين  خانه: خواستند و گفتند
  .كنندخواستند فرار  نبود و فقط مي

واگر احزاب از جوانب مدينه وارد شوند و آنها پيشنهاد نمايند كه از دين 
پذيرند و جز مدت كمي براي انتخاب اين پيشنهاد درنگ  برگرديد، به سرعت مي

در حالي كه قبال با خدا عهد بسته بودند كه پشت به دشمن نكنند . نخواهند كرد
  .و نگريزند

  . بازخواست قرار خواهند گرفتو در مورد عهد و پيمان خدا مورد
تواند شما را در برابر ارادة خدا حفظ كند، اگر او مصيبت يا  چه كسي مي: بگو

رحمتي را براي شما بخواهد؟ آنان غيراز خدا هيچ سرپرست و ياوري براي 
  .خود نخواهند يافت

داشتند و  شناسد كه مردم را از جنگ باز مي خداوند كساني را به خوبي مي
به سوي ما بياييد و جز مقداري كمي : گفتند را كه به برادران خود ميي كسان

  .يازيدند دست به جنگ نمي
رسد،  آنان نسبت به شما بخيل هستند و هنگامي كه لحظات بيم و هراس فرا مي

اختيار در حدقه به گردش  كنند؛ در حالي كه چشمانشان بي بيني به تو نگاه مي مي
خواهد قالب تهي  دچار سكرات موت بوده و ميدرآمده است، همسان كسي كه 

 بر  ادبانه را بيكند، اما هنگامي كه خوف و هراس نماند، زبانهاي تند و تيز خود 
آنان هرگز ايمان . گشايند و براي گرفتن غنايم، سخت حريص و آزمندند شما مي

خدا كند و اين كار براي  مزد مي نياوردند و لذا خدا اعمال ايشان را باطل و بي
  .آسان است
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اند و اگر احزاب بار ديگر برگردند،  كنند لشكريان احزاب نرفته آنان گمان مي
نشين، صحرانشين شوند و اخبار شما  دارند در ميان اعراب باديه ايشان دوست مي

ماندند، جز مقدار كم و ناچيزي  اگر آنان در ميان شما مي. را جويا شوند
  ».جنگيدند نمي

نده نفاق و ترس و اضطرابي است كه منافقان را فرا گرفته و آنان اين آيات در برگير
را نسبت به خدا، بدگمان ساخته بود كه در چنين شرايط دشواري اعتمادشان نسبت به 

تر گرديدند و به اين هم  او سلب گرديد و به جاي تواضع و پناه بردن به خدا، گستاخ
سرپرست است، ميدان را خالي نمودند  ن بيهايشا بسنده نكردند؛ بلكه به بهانة اينكه خانه

  1.و ديگران را نيز به اين كار تشويق كردند
مشركان نيز به حمالت خود جهت نفوذ به داخل خندق و عبور از آن افزايش دادند 

وقفه و  زدند و تالشهاي بي و هر شب تعدادي زيادي از آنان در اطراف خندق دور مي
تا بتوانند راهي به داخل خندق باز نمايند؛ چنانكه خالد دادند  اي را انجام مي مذبوحانه
تر خندق يورش  اي از سواركاران، تالش زيادي نمود تا از ناحية تنگ با دسته بن وليد

اي بر مسلمانان انجام دهد، ولي اسيد بن حضير با دويست نفر از صحابه،  غافلگيرانه
رگيريها، طفيل بن نعمان توسط در اين د. تحركات او را زيرنظر داشتند ودفع نمودند

اي نشانه گرفته  او از آن طرف خندق، طفيل را با نيزه. شهيد گرديد) قاتل حمزه(وحشي 
  2.بود

. همچنين سعد بن معاذ، توسط تيري كه حبان بن عرقه شليك كرده بود، زخمي شد
مه اگر جنگ با قريش ادا! بارالها: از اينكه زخمي شده بود، چنين دعا كرد سعد پس 

 را تكذيب � پيامبرتدارد، مرا زنده نگهدار؛ زيرا من دوست دارم با ملتي بجنگم كه 
اند و اگر جنگ با قريش پايان يافته است، پس اين  نمودند و از شهر خود بيرون كرده
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زخم را باعث شهادت من بگردان، ولي قبل از آنكه مرا بميراني، چشمانم را با نابودي 
خداوند نيز دعاي اين بندة صالح را پذيرفت و سرنوشت . 1قريظه خنك بگردان بني
  . قريظه را او تعيين كرد بني

 شدند و حمالت خود را آنجا � دستة بزرگي از مشركان نيز متوجه مقر پيامبر اكرم
نظيري نشان دادند و پيوسته تا شب  مسلمانان آن روز از خود حماسة بي. متمركز ساختند

 و هم صحابه فرصت خواندن نماز عصر را � بر اكرمجنگيدند، طوري كه هم پيام
هايشان برگشتند،  بعد از اينكه شب همه جا را فرا گرفت و مشركان به خيمه. نيافتند

ها و قبرهايشان را پر از آتش نمايد، ما را چنان به خود  خدا خانه«:  فرمود� پيامبر اكرم
  2».مشغول ساختند كه نماز وسطي قضا گرديد

  
 جهت كاهش دامنة محاصره و قرارداد صلح با عطفان و ���� امبر اكرم تالش پي-3

  پراكني در صفوف دشمن شايعه
، به احزابشود كه ايشان از ميان   در اين نمايان مي�  حسن سياست رسول خدا- 1

 ميدان جنگ را ،شود  غطفان پيشنهاد صلح داد تا در مقابل مالي كه به آنها داده ميةقبيل
دانست كه غطفان   نيك مي� پيامبر اكرم زيرا ؛رزمين خود برگردندترك نمايند و به س

 بلكه هدف آنها رسيدن ؛ سياسي و عقيدتي در جنگ با مسلمانان نداردةگونه انگيز هيچ
ديگر  اما .)به اضافه آنچه يهوديان به آنها وعده داده بودند( مدينه است اموال و داراييبه 

خواستند با   و ميداشتند سياسي و عقيدتي يداف اه، يعني يهوديان و قريشقبايل عرب
  .اين جنگ، به موجوديت اسالم و مسلمانان پايان بدهند
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از جمله . 1 را پذيرفتند� پيامبر اكرم پيشنهاد درنگ بي برخي از غطفانيها ،بنابراين
ه بن حصن و حارث بن عوف كه دو تن از فرماندهان غطفان بودند، مخفيانه از نعيي

 شد قراردادي تصميم گرفته وارد گفتگو شدند و � پيامبر اكرممودند و با خندق عبور ن
  :ترين بندهاي آن عبارت بودند از نوشته شود كه مهم

  .علق به غطفان است نه ساير احزاب اين قرارداد فقط مت- الف
  .غطفان دست از هر عملياتي ضد مسلمانان، بردارد -  ب
نشيني وادار   و نيروهاي خود را به عقب مدينه پايان بدهدفان به محاصرةغط - ج
  .سازد
نشيني، يك سوم محصوالت اين سال مدينه را به  مسلمانان در قبال اين عقب -  د

  .غطفان بدهند
 و خواستار نصف محصوالت مدينه اين قرارداد را نپذيرفتند بند آخر ،سرداران غطفان

ضي شدند و با گروهي از ريش  سرانجام آنها را، اما نپذيرفت�  پيامبر اكرم ولي،شدند
  2. آمدند� پيامبر اكرم خود نزد ةسفيدان قبيل

تن دادن رهبران غطفان براي صلح پيشنهادي در قبال يك سوم محصول مدينه، 
 با � نمايد و پيامبر اكرم مشخص مي براي مشاركت در جنگ آنان را دروني ةانگيز

 باعث تضعيف ليه مسلمانان،انگيزه دروني احزاب از شركت در جنگ عآشكار ساختن 
  3.آنان گرديد ةروحي

 نمود از شيوه و منهجي استفاده در مقابله با بحرانها و در اين مذاكرات � پيامبر اكرم
قرار گيرد كه بتوانند در چنين  تربيتي الگويي امت اسالم  آيندهبراي نسلاين شيوه تا 

 از صحابه � ارداد فوق پيامبر اكرمقر ياما قبل از امضابحرانهايي از آن استفاده نمايند، 
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آنها به اينكه بخشي از محصوالت كشاورزي مدينه به . در اين مورد نظرخواهي نمود
اي :  چنانكه سعد بن معاذ و سعد بن عباده گفتند؛غطفان داده شود، اعتراض نمودند

 يا و شما دوست داريد انجام گيردبراساس ديدگاه آيا اين كاري است كه ! � پيامبر اكرم
يا اينكه كاري . اي جز تن دادن به آن وجود ندارد  دستور خداوند است چاره اگراينكه

ه بفقط من :  فرمود� پيامبر اكرم انجام دهيد؟ ،ايد خاطر ما مجبور شدهه است كه شما ب
 عرب عليه شما يكپارچه ؛ چراكه تمامي قبايلخاطر شما اين كار را انجام مي دهم

پيامبر اي : سعد بن معاذ گفت. خواستم اتحاد آنان را از هم بپاشم ، بنابراين اند شده
ورزيديم   مانند اينها، به خدا شرك ميما نيزقبل از اينكه به اسالم مشرف گرديم، ! �اكرم

 اينها به ، با اين وجودپرستيديم شناختيم و او را نمي پرستيم و خدا را نمي و بتها را مي
شد يا   مگر اينكه در مهماني نصيبشان مي؛وختندد  مدينه چشم نميوةيك دانه مي

آوري شما به ما   اسالم گرامي داشته و با تشريفبااكنون كه خدا ما را . خريدند مي
ما  بنابراين،  چگونه مالهاي خود را به آنها خواهيم داد؟،قدرت و عزت بخشيده است
 ديگري به آنها جز شمشير چيز! خدا سوگنده ب. دانيم چنين قراردادي را الزم نمي

اين شما و اين هم :  فرمود� رسول خدا .نخواهيم داد تا خدا ميان ما و آنها فيصله نمايد
  .آنها

  1.خواهيد، انجام دهيد كاري كه ميهر :  و گفتپاره نمودنامه را   پيمان گاه معاذ، آن
  كامالً،طور كه شرح آن گذشت  قرارداد توسط اين دو پيشواي انصار، هماننپذيرفتن

 زيرا آنها بعد از اينكه اذعان ؛ انجام گرفت�  اوبراساس رعايت حريم خدا و رسول
خاطر آنها ه  بتنها � پيامبر اكرم بلكه ؛ نيست� نمودند كه اين دستور خدا و پيامبرش

 نيز با شنيدن � و پيامبر اكرمرا لغو نمودند و نپذيرفتند  دهد، آن مي انجام  راكاراين 
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رسيد، خوشحال شد و  ن بوي ايمان و قدرت ايماني به مشام ميسخنان سعد كه از آ
  1.نامه را لغو نمود پيمان

 از »اند  شدهمتحد عرب عليه شما تمامي قبايل«: فرموداز اينكه  � منظور پيامبر اكرم
  :گردد نكات ذيل استنباط مي بود كه از اين عملكرد، انپاشيدن صف واحد دشمن هم

  .بيابندرا  تا راه نفوذ به داخل صفهاي دشمن يندنمامسلمانان بايد تالش  -
ي يالمقدور، منصرف ساختن بخشها حتيهدف استراتژي فرمانده نيروهاي اسالمي  -

 و مصلحت دور و ت فرماندهي كل نبايد رايزني، مشورواز نيروي دشمن از جنگ باشد 
  2.نزديك را از ياد ببرد

  فرماندهي آنةي، بيانگر شيوگرفتن از صحابه در چنين موقعيت حساس تمشور -
تمامي  مربوط به  است كه اين امور بويژه در امور نظاميرت و اهميت مشو� حضرت

 و نبايد فقط يك نفر در بايست در شورا مطرح گردد اين مسئله مي پس گروهها است؛
 مگر اينكه رأي و نظر او ؛ باشد� پيامبر اكرم حتي اگر آن يك نفر ؛آن اظهار نظر نمايد

  3.گرفته از وحي و دستور الهي باشدبر
بيانگر توانايي و ارادة قوي  ،پذيرفتن رأي صحابه در لغو قرارداد صلح با غطفان -

 اعتماد دارد و فرماندة لشكر اسالم است؛ چراكه اين فرمانده به افراد تحت نظر خويش
 هر يك از اين دو گروه قدرشناس زحمات گروه متقابلدهد و  به آنها شخصيت مي

اما صلحي كه مانده احترام قائل هستند،  و آنان به رأي فرآنانفرمانده به رأي و . هستند
 شرعي كه در آن مصلحتها و ي، از سياستامضاء نمايدبا غطفان خواست  � پيامبر اكرم
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 سرچشمه ،گيرد شوند و براساس آنها فرمانده كل تصميم مي مفاسد بررسي مي
  1.گرفت مي

   به در قبال اين صلحموضعگيري صحاپيامهاي 
 هرگاه � اي كه اصحاب و ياران پيامبر اكرم هتأكيدي است به شجاعت اديبان -  الف

  .دارند ابراز مي در مورد مسائل مربوط به جماعت مسلمانان، ايجاب نمايد،
 و اسالم �  اكرم مسلمانان و حقيقت ارتباط آنان با خدا، پيامبرة بيانگر جوهر- ب 

  .است
 مسلمانان است كه آمادگي رويارويي با هر  قوي و ايمانةانگر روحيهمچنين بي - ج

نوع بحران را با صبر و بردباري دارند و دشمن را هرچند كه قوي و تعداد جنگجويانش 
  .پندارند زياد باشد، ضعيف و كم مي

  
   شايعه پراكني در صفوف دشمن-2

ز سالح تبليغات رواني  ااحزابپاشيدن نيروهاي   براي تضعيف و از هم� پيامبر اكرم
 كه در ميان صفوف از اختالفاتي  �حضرت  زيرا آن؛و شايعه پراكني استفاده نمود

ي و ابراز نمايد تا ي سعي نمود آنها را شناسا، بنابرايناحزاب وجود داشت، آگاهي داشت
  . دار و عميق بشوند ريشه

ود و با آزمند ساختن  كه با سران غطفان مذاكره نمبه اين موضوع اشاره نموديمقبالً 
ها   يكي از غطفانيوند خداو در اين مرحله نيز كرد را تضعيف ة آنانآنان به مال، روحي

 نعيم .نمود و او اسالم را پذيرفت هدايترا كه نعيم بن مسعود غطفاني نام داشت، 
 خويشاوندانم از مسلمان شدن من اطالعي ندارند بنابراين، شما !� پيامبر اكرماي : گفت
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تو يك نفر از ما هستي، تا :  فرمود� پيامبر اكرم. ام ر دستوري بدهيد، من آمادهه
  1.فريبكارييعني زيرا جنگ . تواني آنها را شكست بده مي

پراكني در ميان صفوف  ه به ايجاد بدگماني و شايعپيامبر اكرم دستور براساسنعيم 
 تا از كرد را تحريك طرف يهوديانيك  ازپرداخت و شيوة او اين گونه بود كهدشمن 
:  مسلمانان پايان ندهند و از طرفي به قريش گفتة تا به محاصرگروگان بخواهندقريش 
طلبند تا به محمد بدهند و در مقابل آن، دوباره با او   ميگروگانقريظه از شما  ييهود بن

  2.صلح بنمايند
انست در ميان توبود؛ چراكه آميز   تبليغات نعيم بن مسعود موفقيتآخراالمر اينكه

  .نسبت به يكديگر سلب نمايداعتماد آنها را   نمايد و بدگماني ايجاداحزابصفوف 
  :اسباب موفقيت نعيم بن مسعود عبارت بودند از

  .صورت اعتماد آنها را جلب نمود اسالم خود را آشكار نساخت و بدين - الف
قريظه يادآور شد و  ينضير را براي يهود بن يقينقاع و بن ي سرنوشت يهوديان بن- ب

اي خطرناك   و مسلمانان به آينده� پيامبر اكرمآنها را در صورت استمرار مخالفت با 
 چنانكه اين هشدار در دل يهود كارساز واقع شد و باعث دودلي و تغيير  ؛هشدار داد

  .افكار آنان گرديد
 و روابط را به كتمان مذاكرات) قريظه قريش و يهود بني( دو طرف يك از او هر - ج

، پرده از دو طرف زيرا در صورت آشكار شدن روابط او با ؛خود با آنها متقاعد ساخت
  .رسيد به اتمام نميشد و مأموريتش   واقعي او برداشته ميةچهر

  3. ايفا نموداحزاب اساسي در شكست ي نقش صورت نعيم بن مسعود، بدين
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  فصل سوم

  

   جريان احزاب و توصيف قرآن ازمدد و نصرت پروردگار

  
  مدد و نصرت پروردگار به خدا و  ����حضرت متوسل شدن آن

نمود  شد و دعا و زاري مي متوسل ميبسيار  به خدا اين بود كه، � عادت پيامبر اكرم
  .كرد ها اين امر بيشتر نمود پيدا مي  غزوهو درخواست  و از او كمك مي

تاب و  گرفتند و  احزاب سخت تحت فشار قرارةهنگامي كه مسلمانان در غزو
 آمدند و � پيامبر اكرم و وحشت بر آنان مسلط شد، نزد تحمل آنان پايان پذيرفت

 � آيا در اين مورد چيزي هست كه ما بگوئيم؟ رسول خدا! � اي رسول خدا: دگفتن

 ما را عورات  !بارالها« 1»اللهم استر عوراتنا و آمِن روعاتنا«: يديبگو. بلي: فرمود

  ». دلهاي ما را برطرف سازحفاظت كن و هراس
  �پيامبر اكرماست كه شده  نقل � همچنين در صحيحين روايتي از جابر بن عبداهللا

ي كه كتاب را نازل ياي خدا:  احزاب دعا كرد و گفتة در غزوكنندگان شركتبر 
نها را آ! بارالها.  را شكست بدهاحزابرسي، نيروهاي  و زود به حساب مي! اي كرده

  2.وف و ترس را بر دلهاي آنان حاكم گردانخشكست بده و 
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هاي فجر پيروزي آشكار   را مستجاب نمود و طليعه� خداوند دعاي پيامبرش
 ترس و وحشت انداخت و ،خداوند با ايجاد اختالف و بدگماني در دل كافران. گرديد

  چنانكه؛پس از آن باد تند و سردي وزيد و خداوند لشكرياني از جانب خود فرو فرستاد
  :فرمايد مي

� $$$$ pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu (( ((####ρρρρ ãã ãã���� ää ää.... øø øøŒŒŒŒ $$ $$#### ss ssππππ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ «« ««!!!! $$ $$#### öö öö//// ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø???? uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ ×× ××ŠŠŠŠθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ãã ãã____ 

$$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr'''' ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö#### nn nn==== tt ttãããã $$$$ \\ \\tttt†††† ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ #### YY YYŠŠŠŠθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ãã ãã____ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ©© ©©9999 $$$$ yy yyδδδδ ÷÷ ÷÷ρρρρ tt tt���� ss ss???? 44 44 tt ttββββ%%%% ŸŸ ŸŸ2222 uu uuρρρρ ªª ªª!!!! $$ $$#### $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? 

#### ·· ··""""6666 ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt tt//// �  ) ،9احزاب(  

گاه كه لشكريان  به ياد بياوريد آننعمت خدا را برخويشتن ! اي مومنان«
نزد شما آمدند و ما بر آنان باد تند و لشكرياني فرستاديم كه شما آنها ) دشمن(

  ». بيناست،ديديد و خدا به آنچه عمل مي كنيد را نمي
  حد فاصل ميان زيرا؛ بود� ة پيامبر اكرماين باد شديد، معجز: گويد قرطبي مي

 در ،حال مسلمانان از باد تندي كه وزيد  ولي با اين،ودمسلمانان و كافران فقط خندق ب
ها  آنها ميخها و ريسمانهاي خيمه. دنبال آن خداوند، فرشتگان را فرستاده امان ماندند و ب

را بركندند و آتشهايشان را خاموش نمودند و ديگهايشان را وارونه كردند و اسبها و 
گفتند و   نواحي مختلف لشكر، تكبير مي و فرشتگان درگرديدندزمام رها  مركبهايشان بي

ها،   كه هر يك از سران دستهاي  به گونهترس و وحشت عجيبي بر آنان مسلط گرديد،
  1.خواندند آنان را به كمك نمودن فرامي و ندخواند افراد زيردست خود را فرا مي

نان بعدي روشن شود  دوست داشت كه براي صحابه و همچنين مسلما� پيامبر اكرم
مسلمانان اتفاق بود، توسط از ده هزار مرد جنگجو متشكل  كه  شكست لشكر احزابكه

  :فرمايد  چنانكه قرآن مي؛ بلكه خداوند آنها را شكست داد؛نيفتاد
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� $$$$ pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu (( ((####ρρρρ ãã ãã���� ää ää.... øø øøŒŒŒŒ $$ $$#### ss ssππππ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ «« ««!!!! $$ $$#### öö öö//// ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø???? uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ ×× ××ŠŠŠŠθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ãã ãã____ 

$$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr'''' ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö#### nn nn==== tt ttãããã $$$$ \\ \\tttt†††† ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ #### YY YYŠŠŠŠθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ãã ãã____ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ©© ©©9999 $$$$ yy yyδδδδ ÷÷ ÷÷ρρρρ tt tt���� ss ss???? 44 44 tt ttββββ%%%% ŸŸ ŸŸ2222 uu uuρρρρ ªª ªª!!!! $$ $$#### $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? 

#### ·· ··""""6666 ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt tt//// �    

ال اله اال اهللا وحده، «: گفت  مي� پيامبر اكرمروايت است كه نيز  � از ابوهريره
  1». بعدهءاَعزّ جنده، و نصر عبده، و غلب االحزاب وحده فال شيي

شكر خود را پيروز گردانيد و بنده خود را هيچ معبود به حقي جز خداي يگانه نيست، او ل«
   ». را به تنهايي نابود ساختاحزابياري كرد و لشكريان 

، استفاده از اسباب فتح و پيروزي پروردگاراز التماس   همزمان با دعا و� پيامبر اكرم
 و تمام سعي و تالش خود را جهت تضعيف دشمنان و فروپاشي آنان از ياد نبردنيز را 

 بنابراين، طلب ياري از خدا و التماس زياد به درگاه ايشان با استفاده از تمبذول داش
  2.منافاتي ندارداسباب پيروزي 

 زاري و تضرع و آموزد كه  به ما مي استفاده از اسباب، با� بر اين اساس پيامبر اكرم
هنگامي  زيرا اسباب ؛ فراموش نكنيم نبايدكمك خواستن از خدا و اخالص عمل را

پشتوانة اين اسباب قرار نصرت و مدد خدا گردد كه  ميوفقيت و پيروزي انسان  مموجب
گاه در زندگي از دعا، زاري و متوسل شدن به خدا غافل   هيچ� گيرند و پيامبر اكرم

  3.نبود
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  ���� پيامبر اكرم توسط احزابپيگيري اوضاع لشكر 
يدترين اخبار  بود و دوست داشت از جداحزاب، پيگير اوضاع لشكر � پيامبر اكرم

آيا كسي هست كه برود و خبري از اين قوم براي ما : بنابراين، فرمود. دشمن مطلع بشود
 اين مطلب را سه مرتبه تكرار � ؟ پيامبر اكرم1 باشدهمراه من در بهشت  تا اينكهبياورد
 با روش حاكمانه به بنابراين،آميز كسي حاضر نشد   و چون با اين روش ترغيبنمود

برخيز و خبري از اين قوم براي ما بياور و آنان را ! ابوحذيفه: بازانش فرموديكي از سر
  2.عليه ما نشوران

 يك فرمانده موفق كه تربيتي است ةجنبدر برگيرندة اين  � پيامبر اكرمعملكرد 
 مگر اينكه ؛از ترغيب و تشويق استفاده نمايدبايست  ميي، يهنگام اعزام نيروهايش به جا

  .ايد تا به روش حاكمانه متوسل بشودضرورت ايجاب نم
قدري مطبوع ه هوا ب(راه افتادم ه ب) در آن هواي سرد و خنك( من  :گويد حذيفه مي

را مشغول گرم كردن خودش در آنجا ابوسفيان . زدم گويا داخل حمام قدم مي) شد كه
 �خدا اما به ياد سخن رسول  رفتم،گ او را نشانه ةتيري در كمان گذاشتم و سين. ديدم

توانستم او را با يك تير از پاي  و اگر نه مي. آنها را عليه ما نشوران: افتادم كه فرمود
زنم تا  كردم داخل حمامي قدم مي هم احساس مي سپس از آنجا برگشتم و باز. درآورم

 ،گاه آنچه ديده بودم آن.  آمدم، احساس نمودم هوا سرد است� پيامبر اكرماينكه نزد 
من تا . گوشه عباي خود را بر روي من انداخت � پيامبر اكرم. گو كردمبازايشان براي 

  3.برخيز! پرخواب:  فرمود� وقتي صبح شد، رسول خدا. صبح همانجا خوابيدم
   داستان حذيفه نكات نهفته در
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چنانكه ايشان حذيفه :  در مورد شخصيتهاي برجسته� پيامبر اكرمميزان شناخت  - 1
 چون او عالوه ؛ار تجسس و خبرگيري از اوضاع دشمن فرستادرا از ميان ديگران براي ك

بر مشكالت توانست  بر اينكه شجاع و دلير بود، انسان ماهر و زيركي نيز بود كه مي
  .پيروز گردد

مناسبي چنانكه بعد از اينكه فرصت : اي كه حذيفه بدان متصف بود  انضباط نظامي- 2
 كه فرموده � پيامبر اكرمخاطر دستور ه  ب،احزاب يافتكل نيروهاي  براي كشتن فرمانده

 از كمان بيرون ،رفته بودگسوي او هدف ه آنها را عليه ما نشوران، تيري را كه ب: بود
  1.آورد و منصرف شد

با حركت براي تجس از وضعيت نيروهاي احزاب، چنانكه حذيفه :  كرامات اولياء- 3
زد و تا پايان  مي قدم ميكرد و گويا داخل حما خنكي و سردي هوا را احساس نمي

كرامتي است كه خداوند بر اين حالت بر او حاكم بود و به تحقيق اين مأموريتش 
تواند   يقيناً اين جز كرامت حذيفه چيز ديگري نمي.2نمايد بندگان مؤمن خود ارزاني مي

  .باشد
يفه چنانكه حذ:  با حذيفه� همراه با مهرباني پيامبر اكرمآميز و  برخورد مالطفت - 4

 ايعب  �حضرت  آنو رساندن اخبار به پيامبر،از انجام مأموريت مهم خود با بازگشت 
كرد،  خواند، بر روي حذيفه كه احساس سردي شديدي مي خود را كه برآن نماز مي

اي كه از آن لطف، محبت و  با جملهآن گاه انداخت تا اينكه وقت نماز فرض رسيد، 
  3.برخيز! اي پرخواب: اخت و فرمود او را بيدار س،تراويد يشيريني م

  :فرمايد  آنجا كه مي� پيامبر اكرمچه راست فرموده است قرآن كريم در وصف 

� šš šš ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÔÔ ÔÔ∃∃∃∃ρρρρ ââ ââ uu uu‘‘‘‘ ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏmmmm §§   )128توبه، (  � ‘‘‘‘§§

                                                 

  .367فارس، ص  ، ابية لنبويهالسير -505، غضبان، ص فقه السيرة النبوية -1

  .367فارس، ص  ، ابيالسيرة النبوية -2

  .246، ص صور و عبر من الجهاد النبوي في المدينه -3
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  ».او نسبت به مؤمنان رئوف و مهربان است«
 براساسكه گاه  بريم، آن  پي مي�  به فرزانگي و بداهه در گفتار و كردار صحابه- 5

روايت زرقاني، ابوسفيان اعالم كرد كه هر يك از شما دست همنشين خود را بگيرد و او 
 دستم را بالفاصله: گويد حذيفه مي. اي وارد صفوف ما نشود را شناسائي نمايد تا بيگانه

معاويه بن : تو كي هستي؟ گفت: روي همنشين سمت راست خود گذاشتم و گفتم
تو : كه در سمت چپم نشسته بود گذاشتم و گفتم  روي كسيدست برسپس . سفيان ابي

  1 ....عمرو عاص هستم: كي هستي؟ گفت
كرد، احتمال بروز خطر  صورت او بر آنان پيش دستي نمود و اگر چنين نمي بدين

  2.داد از دست ميبر اثر آن جان خود را براي ايشان حتمي بود كه 
  
  ج آن در قرآني احزاب و نتاةغزو

احزاب و (و اين دو غزوه گفته است  احزاب به تفصيل سخن ة غزومورددر قرآن، 
اي را كه گذر زمان و مكان،  را به ثبت رسانيده است و قرآن مسائل جاودانه) قريظه بني

 زيرا مسلمانان دائماً ؛دارد و اين هم از همان نوع است نمايد بيان مي آنها را فرسوده نمي
 قرار خواهند گرفت؛ گاهي از بيرون بر آنان يورش از طرف دشمنان مورد تهاجم نظامي

و از آنجا خواهند برد و گاهي از داخل شهر و ديارشان مورد حمله قرار خواهند گرفت 
قريظه تكرار خواهند شد، قرآن آنها  ي احزاب و بنةچون حادثكه در گذر تاريخ حوادثي 

ز رويدادهاي گذشته در را ثبت نموده است تا مسلمانان در صورت تكرار اين جريان، ا
  . ي با آن استفاده نماينديرويارو

گردد،  زاب استنباط ميغزوة احترين مسائلي كه از رآن كريم، مهمو تدبر در قبا دقت 
  :عبارتند از

                                                 

  .120، ص 2، ج شرح الرزقاني -1

  .293، ص معين السيرة -2
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  : يادآوري مؤمنان به نعمتهاي الهي- 1

� $$$$ pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu (( ((####ρρρρ ãã ãã���� ää ää.... øø øøŒŒŒŒ $$ $$#### ss ssππππ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ «« ««!!!! $$ $$#### öö öö//// ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø???? uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ ×× ××ŠŠŠŠθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ãã ãã____ 

$$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr'''' ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö#### nn nn==== tt ttãããã $$$$ \\ \\tttt†††† ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ #### YY YYŠŠŠŠθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ãã ãã____ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ©© ©©9999 $$$$ yy yyδδδδ ÷÷ ÷÷ρρρρ tt tt���� ss ss???? 44 44 tt ttββββ%%%% ŸŸ ŸŸ2222 uu uuρρρρ ªª ªª!!!! $$ $$#### $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? 

#### ·· ··""""6666 ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt tt//// �  ) ،9احزاب(  

 احزابانگيز از مصيبت و بحراني كه با آمدن نيروهاي   تصويري شگفتة ارائ- 2
  :دامنگير مسلمانان شده بود

� øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ΝΝΝΝ ää ää....ρρρρ ââ ââ !! !!$$$$ yy yy____  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÏÏ ÏÏ%%%% öö ööθθθθ ss ssùùùù ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ xx xx���� óó óó™™™™ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏMMMM xx xxîîîî#### yy yy———— ãã ãã����≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ öö öö//// FF FF{{{{ $$ $$#### 

ÏÏ ÏÏMMMM tt ttóóóó nn nn==== tt tt//// uu uuρρρρ ÛÛ ÛÛUUUUθθθθ èè èè==== àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### tt tt���� ÅÅ ÅÅ____$$$$ oo ooΨΨΨΨ yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### tt ttββββθθθθ ‘‘ ‘‘ΖΖΖΖ ÝÝ ÝÝàààà ss ss???? uu uuρρρρ «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡθθθθ ãã ããΖΖΖΖ —— ——àààà9999 $$   )10احزاب، (  � ####$$

ن و اخالق زشت و بزدلي و عذر تراشي و ابرداري از نيتهاي شوم منافق  پرده- 3
  :عهدشكني آنها

� øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ãã ããΑΑΑΑθθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ tt ttββββθθθθ àà àà)))) ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ †††† ÎÎ ÎÎûûûû ΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍ5555θθθθ èè èè==== èè èè%%%% ÖÖ ÖÖÚÚÚÚ tt tt���� ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ $$$$ tt ttΡΡΡΡ yy yy‰‰‰‰ tt ttãããã uu uuρρρρ ªª ªª!!!! $$ $$#### 

ÿÿ ÿÿ………… ãã ãã&&&& èè èè!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) #### YY YY‘‘‘‘ρρρρ áá ááDDDD ää ääîîîî �  )12 ،احزاب(  

اوصاف  تشويق مؤمنان در هر زمان و مكاني به تأسي از گفتار، كردار، جهاد و - 4
  :فرمايد  عمل بپوشانند كه مية الهي جامة تا به اين گفت� پيامبر اكرم

� ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ©© ©©9999 tt ttββββ%%%% xx xx.... öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÉÉ ÉÉΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ «« ««!!!! $$ $$#### îî îîοοοο uu uuθθθθ óó óó™™™™ éé éé&&&& ×× ××ππππ uu uuΖΖΖΖ || ||¡¡¡¡ yy yymmmm  yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ jj jj9999 tt ttββββ%%%% xx xx.... (( ((####θθθθ ãã ãã____ öö öö���� tt ttƒƒƒƒ ©© ©©!!!! $$ $$#### 

tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ tt tt���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### tt tt���� xx xx.... ss ssŒŒŒŒ uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### #### ZZ ZZ""""6666 ÏÏ ÏÏVVVV xx xx.... �  ) ،21احزاب(  

خاطر موضعگيريهاي كارآمد آنان كه با ايمان راستين و وفاي ه  ستايش از مؤمنان ب- 5
  . روبرو شدند و جنگيدنداحزاببه پيمان خدا با نيروهاي 
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� zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ×× ××ΑΑΑΑ%%%% yy yy`̀̀̀ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ (( ((####θθθθ èè èè%%%% yy yy‰‰‰‰ || ||¹¹¹¹ $$$$ tt ttΒΒΒΒ (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ yy yyγγγγ≈≈≈≈ tt ttãããã ©© ©©!!!! $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã (( (( ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ss ssùùùù  ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ 
44 44 || ||ÓÓÓÓ ss ss%%%% ………… çç ççµµµµ tt tt6666 øø øøtttt ww wwΥΥΥΥ ΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ  ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏàààà tt ttFFFF⊥⊥⊥⊥ tt ttƒƒƒƒ (( (( $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ää ää9999 ££ ££‰‰‰‰ tt tt//// WW WWξξξξƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö öö7777 ss ss???? �  ) ،23احزاب(  

 پس ؛در ميان مومنان مرداني هستند كه در وعده خود با خدا راست بودند«
و برخي نيز در انتظاراند ) و شهيد شدند(خود وفا نمودند به پيمان برخي از آنان 

  ». در پيمان خود ندادنديگونه تغيير و هيچ
اختصاص فرجام نيك :  بيان يكي از سنتهاي تغييرناپذير الهي كه عبارت است از- 6

  : فرمايد گونه كه مي  همان؛براي مؤمنان و شكست براي دشمنانشان

� ¨¨ ¨¨ŠŠŠŠ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ ªª ªª!!!! $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx���� xx xx.... öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏàààà øø øø‹‹‹‹ tt ttóóóó ÎÎ ÎÎ//// óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ uu uuΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ #### ZZ ZZ"""" öö öö6666 yy yyzzzz 44 44 ’’’’ ss ss∀∀∀∀ xx xx.... uu uuρρρρ ªª ªª!!!! $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### 

tt ttΑΑΑΑ$$$$ tt ttFFFF ÉÉ ÉÉ)))) øø øø9999 $$ $$#### 44 44 šš ššχχχχ%%%% xx xx.... uu uuρρρρ ªª ªª!!!! $$ $$#### $$$$ ‡‡ ‡‡ƒƒƒƒ ÈÈ ÈÈθθθθ ss ss%%%% #### YY YY““““ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ•••• tt ttãããã �  ) ،25احزاب(  

 كافران را با دلي لبريز از خشم و غم بازگرداند و در حالي كه به ،خداوند«
مومنان را از جنگ خداوند  . نرسيده بودند،جي كه در نظر داشتندييك از نتا هيچ
  ».نياز ساخت و خداوند نيرومند و چيره است بي

قريظه در دژهاي  يايمانش، آنجا كه آنها را بر بن  احسان خداوند بر بندگان با- 7
 پيروز گردانيد و در دلهايشان رعب و وحشت ،درگيري جنگيتسخيرناپذيرشان، بدون 

 چنانكه خداوند ؛1 نهادند گردن � خدا و رسولشاي كه به فيصلة انداخت به گونه
  :فرمايد مي

� tt ttΑΑΑΑ tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ΟΟΟΟ èè èèδδδδρρρρ ãã ãã���� yy yyγγγγ≈≈≈≈ ss ssßßßß ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ¹¹¹¹$$$$ uu uuŠŠŠŠ || ||¹¹¹¹ tt tt∃∃∃∃ xx xx‹‹‹‹ ss ss%%%% uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 
ãã ããΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ////θθθθ èè èè==== èè èè%%%% || ||==== ôô ôôãããã ”” ””����9999 $$ $$#### $$$$ ZZ ZZ))))ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ssùùùù šš ššχχχχθθθθ èè èè==== çç ççGGGG øø øø)))) ss ss???? šš ššχχχχρρρρ çç çç"""" ÅÅ ÅÅ     ùù ùù'''' ss ss???? uu uuρρρρ $$$$ ZZ ZZ))))ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ssùùùù ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∉∉∉∉∪∪∪∪ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 rr rrOOOO uu uu‘‘‘‘ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& uu uuρρρρ 

                                                 

  .491-490، ص 2، ج حديث القرآن الكريم عن غزوات الرسول -1
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öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ yy yyÎÎÎÎ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ tt tt����≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;;≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& uu uuρρρρ $$$$ ZZ ZZÊÊÊÊ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ©© ©©9999 $$$$ yy yyδδδδθθθθ ää ää↔↔↔↔ ss ssÜÜÜÜ ss ss???? 44 44 šš ššχχχχ%%%% xx xx.... uu uuρρρρ ªª ªª!!!! $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ àà àà2222 
&& && óó óó xx xx«««« #### \\ \\����ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ss ss%%%% �  ) ،27-26احزاب(  

 از ،خداوند كساني از اهل كتاب را كه احزاب را پشتيباني كرده بودند«
گروهي را كشتيد    و به دلهايشان ترس و هراس انداخت،داژدهايشان پايين كشي

ي آنان و همچنين زميني يايشان و داراه و گروهي را اسير كرديد و زمينها و خانه
گمان خداوند بر هر  بي.  به چنگ شما انداخت،را كه هرگز بدان گام ننهاده بوديد

  ».چيزي توانا است
هاي مهمي بود كه مسلمانان، عليه دشمنانشان به نبرد پرداختند   احزاب از غزوهةغزو

  :از جمله. و در آن نتايج مهمي را رقم زدند
 در حالي كه  آنانمانان و شكست و پراكنده شدن و بازگشت زيانبار پيروزي مسل-

  .تمام آرزوهاي آنان به يأس و نااميدي تبديل گرديد
گاه كه حالت تهاجمي جايگزين حالت   تغيير موقعيت جنگي به نفع مسلمانان، آن-

  : به اين مطلب اشاره كرد و فرمود� پيامبر اكرم چنانكه ؛دفاعي گرديد
  1».ما به جنگ آنان خواهيم رفت و آنان به جنگ ما نخواهند آمداز اين پس «
 دروني آنها نسبت به مسلمانان كه منتظر ةقريظه و كين ي واقعي بنة كشف چهر-

  . در دشوارترين شرايط زير پا گذاشتند� پيامبر اكرمفرصت بودند و پيمانشان را با 
 يهوديان ه در غزوة احزاب؛ چراك احزاب بودةقريظه يكي از نتايج غزو ي بنة غزو-

 شكستند بنابراين � در اين شرايط دشوار عهد و پيمان خود را با پيامبر اكرمقريظه  يبن
قريظه را ترتيب داد تا آنان را به سوي اين عمل زشتشان   غزوة بني� پيامبر اكرم

  2.برساند
  

                                                 

  .4109، شماره 58، ص 5دق، ج ، كتاب المغازي، باب غزوة الخنبخاري -1
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  قريظه شكست بني
اما ها را به زمين گذاشتند، سالح و صحابه  � پيامبر اكرم ، خندقبعد از اتمام غزوة

 بالفاصله � پيامبر اكرم. قريظه بپردازند  بنيبه كارزار باخداوند به ايشان دستور داد تا 
قريظه، رهسپار شوند و به آنان اطالع داد كه خداوند  يسوي بنه يارانش را امر نمود تا ب

رعب و وحشت جبرئيل را فرستاده است تا دژهاي آنان را بلرزاند و در دلهايشان 
 بلكه در محل ؛بيندازد و به آنها دستور داد كه نماز عصر را در مسير راه نخوانند

  1.قريظه بخوانند يبن
، اما با طوالني شدن 2قريظه را در محاصره قرار دادند ي بيست و پنج روز، بن،مسلمانان

 خود رامدت محاطره و در تنگنا قرار گرفتن آنان از نظر معيشت، تصميم گرفتند تا 
آنان حكم قرار  در مورد  را سعد بن معاذ خواستند تا� از پيامبر اكرم و نمايندتسليم 

 اوس در زمان جاهليت بود، ةخاطر عهدي كه بين آنها و قبيله  و انتظار داشتند كه ب.دهد
 احزاب ةخاطر تيري كه در غزوه گاه سعد را در حالي كه ب آن. سعد بر آنان ترحم نمايد

داوري نمود كه گونه  سعد اين.  زخمي بود، آوردند وبت كرده بودبه او اصا
.  و مالهايشان تقسيم گرددگردندجنگجويانشان كشته شوند و زنان و فرزندانشان اسير 

  3.به حكم خدا قضاوت نمودي:  سعد را پذيرفت و فرمودحكميت � پيامبر اكرم
و تنها آنان را گردن زدند  حفر نمودند و حدود چهارصد نفر از گودالهايي راگاه  آن
 در ميان  كه عهدشكني ننموده و يا مسلمان شدند، نجات يافتند و اموال و زنانشانكساني

  .مسلمانان تقسيم گرديد
.  كساني بود كه عهدشكني نمودند و با مسلمانان خيانت كردندةو اين پاداش منصفان

ود و همكاري با  چون آنها با عهدشكني خ؛جزاي آنان از جنس عملشان داده شد
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، جان، مال و زنان و فرزندان مسلمانان را در معرض نابودي و اسارت احزابنيروهاي 
  1. با آنان برخورد به مثل كردند،قرار دادند بنابراين
: گويد مي  چنانكه عائشه؛قريظه فقط يك زن وجود داشت يشدگان بن در ميان كشته

شدند، زني از زنانشان نزد من  كشته ميقريظه در بازار مدينه  يدر حالي كه مردان بن
: گفت ي شنيديم كه مييناگهان صدا. خنديد گفت و مي نشسته بود و از هر بابي سخن مي

واي بر : گفتم. خدا، اين نام مرا گرفته ب: گفت. گرفت فالني كجا است؟ نام او را مي
سنگ آسيابي بر او  (.ام فردي را به قتل رساندهمن : اي؟ گفت هتو، مگر تو چه كار كرد

. گاه او را بردند و گردنش را زدند  آن.)روي خالد بن سويد انداخته و او را كشته بود
  2.خاطر دارمه هايش را ب من هنوز شوخيها و خنده: گويد شه مييعا

تنها ، مدينه از وجود خبيث يهوديها كامالً پاكسازي گرديد و قريظه بعد از نابودي بني
 پاكسازي شد و   جبهه داخلي اسالم از عناصر خطرآفرين كامالً ومسلمانان باقي ماندند

بنابراين، اين آرزوي آنان به به وجود يهوديان در مدينه، اميدوار بودند از آنجا كه قريش 
 هميشه از ؛ چراكهگاه خود را از دست دادند ن نيز تكيها منافق.يأس و نااميدي بدل گشت

  3.شدند  فكري ميةطرف يهوديان تغذي
 يكي از انسانهاي ناپاك، داخلي حكومت اسالمي از وجود ةليه و پاكسازي جبهتخ
عنوان درسي ه  بود كه تحقق پذيرفت و براي امت ب� هاي مهم رسول خدا برنامه

  .هميشگي باقي ماند
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  فصل چهارم

  

  ها ها و عبرت فوائد دروس

  

  هاي حسي پيامبر اكرم معجزه
 اتفاق � هاي حسي فراواني براي پيامبر اكرم در خالل حادثة حفر خندق، معجزه

ما : گويد جابر مي.  تدارك ديده بودزياد شدن غذايي كه جابربن عبداهللا: از جمله. افتاد
. روز خندق جزو حفركنندگان كانال بوديم، ناگهان با تخته سنگ محكمي روبرو شديم

الي كه بر شكمش سنگي ايشان وارد كانال شد و در ح.  گفتيم� جريان را به پيامبر اكرم
  .بسته بود، كلنگ را برداشت و ضربات محكمي به تخته سنگ زد و آن را خرد نمود

آنگاه به . ة خود بروماجازه بدهيد من به خان! � اي پيامبر اكرم: گفتم: گويد جابر مي
 را در حالتي طاقت فرسا از گرسنگي ديدم؛ آيا چيزي براي � پيامبر اكرم: همسرم گفتم

بزغاله را ذبح كردم : گويد جابر مي. و يك بزغاله داريماندكي جو : داري؟ گفتخوردن 
و جو را آرد نمودم و بعد از اينكه گوشتها را داخل ديگ بر روي آتش گذاشتيم، نزد 

ام، شما و يك نفر يا دو  من خوراك اندكي تدارك ديده:  برگشتم و گفتم� پيامبر اكرم
 از من پرسيد كه غذايتان چقدر � آن حضرت. نفر براي صرف غذا تشريف بياوريد

نان را : ي خوب و زيادي است و به من فرمودغذا: فرمود. است؟ مقدار غذايم را گفتم
 � آن گاه خطاب به صحابه. ام، برندار از تنور و ديگ را از روي آتش تا من نيامده
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اش برگشت  انهر به خجاب. چنانكه تمامي مهاجران و انصار به راه افتادند. برخيزيد: فرمود
  آيند، ران و انصار مي با تمام مهاج� پيامبر اكرم! واي بر تو: و به همسرش گفت

آن گاه . بلي:  تو در مورد غذا پرسيد؟ جابر گفت از� يا پيامبر اكرم آ :همسرش گفت
وارد شويد بدون اينكه براي يكديگر مزاحمت ايجاد :  به يارانش فرمود� پيامبر اكرم

  .نماييد
آن گاه به تقسيم نان و غذاها پرداخت، همه خوردند و سير شدند و هنوز مقداري 

خودت بخور و به ديگران نيز هديه :  به همسر جابر گفت� پيامبر اكرم. غذا باقي ماند
   1.اند بده؛ زيرا مردم دچار گرسنگي شده

 من مادرم، عمره دختر رواحه، مشتي خرما به: گويد همچنين دختر بشيربن سعد مي
من آنها را برداشتم و به . بده) بن رواحه عبداهللا(ات  اينها را به پدرت و دايي: اد و گفتد

با خود چه داري؟ ! دخترك:  گذر نمودم، فرمود� راه افتادم، وقتي از كنار پيامبر اكرم
آنها را به : گفت. ام فرستاده است  پدر و داييمقداري خرما است كه مادرم براي: گفتم

اي   ريختم؛ به گونه� من آنها را داخل دو دست پيامبر اكرم: گويد خترك مي د.من بده
اي خواست و آن را پهن نمود و  آن گاه ايشان قطعه پارچه. هاي ايشان پر نشد كه دست

اهل خندق را براي صرف غذا دعوت كن؛ : اها را روي آن ريخت و به كسي گفتخرم
 داشتند، آمدند و از آنها خوردند و خرماها چنانكه همة كساني كه در حفر كانال شركت

هاي پارچه به زمين  اي كه از لبه شدند، به گونه به جاي اينكه كمتر بشوند، بيشتر مي
   2.ريختند مي

اينكه بيانگر نقش زن مسلمان و مشاركت او در جهاد  اين دو واقعة عيني عالوه بر 
  .روند  مي به شمار� حكايت دارند، از معجزات حسي پيامبر اكرم
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 و يارانش بر اثر گرفتاري به دليل حفر كانال، از كار و كسب و تهية � پيامبر اكرم
بنابراين، دچار گرسنگي شديدي شدند تا جايي كه سنگ به . خوراك باز مانده بودند

بستند، لذا زنان مسلمان، مردان را تا جايي كه بر ايشان ممكن بود، در تهية غذا،  شكم مي
  1.ودندنم مساعدت مي

هاي نبوت كه هنگام حفر خندق آشكار شد، خبري است كه  يكي از ديگر از نشانه
اد؛  خطاب به عماربن ياسر، در حالي كه داخل كانال مشغول كار بود، د �آن حضرت

اغي خواهند كشت؛ همانگونه كه اين مسئله اتفاق افتاد و تو را گروهي ي: چنانكه فرمود
  2. لشكريان علي بود كه توسط لشكر معاويه كشته شدانو در ميايشان در جنگ صفين 

 به تخته سنگ محكمي كه مانع پيشرفت كار حفر � همچنين هنگامي كه پيامبر اكرم
كليد ! »اهللا اكبر«:  فرمود كم زد، بعد از ضربة نخست،خندق شده بود، سه ضربة مح

بينم؛ سپس   ميان راهاي سرخ آن من كاخ! به خدا سوگند. هاي شام را به من دادند گنجينه
! به خدا سوگند. هاي فارس را به من دادند  كليد گنجينه»اهللا اكبر«: با ضربة دوم فرمود
هاي يمن را   كليد گنجينه»اهللا اكبر«: و با ضربة سوم، فرمود. بينم ا ميقصر سفيد مدائن ر

  3.بيينم اء را مينعهاي شهر ص هم اكنون دروازه! به خدا سوگند. به من دادند
گفت   از آن در حالي سخن مي� ها و فتوحاتي كه پيامبر اكرم  مژده و بشارت تمامي

كه مسلمانان در مدينه تحت محاصرة دشمن قرار داشتند و ترس و گرسنگي بر آنان 
  4.حاكم بود، بعدها تحقق يافت
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  بين تئوري و واقعيت
 � ا شما پيامبر اكرم آي !اي ابا عبداهللا: بن يمان گفت اكنان كوفه به حذيفهمردي از س

ش فراوان تال: كرديد؟ گفت چه كار مي: پرسيد. بلي: را ديديد و همراه او بوديد؟ گفت
بوديم،   مي �اگر ما همراه پيامبر اكرم! به خدا سوگند: آن مرد گفت. نموديم مي

. گذاشتيم هاي خود مي گذاشتيم، ايشان روي زمين راه برود؛ بلكه او را بر شانه نمي
. 1ديدي داشتي و ما را مي  حضور مي كاش هنگام حفر خندق،! اي برادرزاده: فتگحذيفه 

... سپس جريان مأموريت خود براي خبرگيري از اوضاع لشكر احزاب را يادآور گرديد 
 يعني حذيفه مالقات نموده و مدعي است كه  �اين تابعي با يكي از ياران پيامبر اكرم

 �توانست كارهائي انجام دهد كه صحابه كرد، مي  را درك مي� اگر زمان پيامبر اكرم
  . نتوانستند، انجام دهند؛ ولي واقعيت اين است كه تئوري با واقعيت با هم متفاوتند

 به تبع بشر بودن، قدرتي مافوق قدرت بشري � اصحاب و ياران پيامبر اكرم
در راه اسالم اين وجود تا حد ممكن از بذل جان، مال و هر نوع تالشي  نداشتند، اما با

توان در وجود آنان   را مي� اين گفتة پيامبر اكرم دريغ نورزيدند؛ پس مصداق اصلي
 و همچنين خاطر نشان »بهترين انسانها، انسانهاي دوران من هستند«: يافت كه فرمود

  .ساخت كه عمل هيچ كس با عمل آنان برابري نخواهد كرد
ودند، اسالم همه جا را فراگرفته بود، نسلهاي بعدي مسلمانان وقتي ديده به جهان گش

بنابراين، در ساية بدون اينكه به مصيبت و آزمايشي دچار شوند، با خاطري آسوده 
ها نياز مبرم به بررسي تاريخ گذشتة اسالم دارند تا با جهالت، گمراهي  اين نسل. زيستند

 �مبر اكرمها و اصحاب و ياران پيا ها و مجاهدت و كفر آن روزگار و همچنين تالش
   2.آشنا شوند
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   1 است )اهل بيت(سلمان از ما 

نمودند كه سلمان از ما  در جنگ خندق هر يك از دو گروه مهاجران و انصار ادعا مي
  2.سلمان از ما اهل بيت است:  فرمود� است آن گاه پيامبر اكرم

ان  كسب نمود، بيانگر آن است كه سلم� افتخاري كه سلمان از جانب پيامبر اكرم
  3. جزو مهاجران هستند� باشد؛ زيرا اهل بيت پيامبر اكرم جزو مهاجران مي

  
  نماز وسطي

ها و قبرهايشان را مملو از آتش كند؛ چرا كه آنها ما  خدا خانه:  فرمود� پيامبر اكرم
  4.را هنگام نماز وسطي مشغول ساختند تا اينكه خورشيد، غروب كرد

مراد از نماز وسطي، نماز عصر : اند ، گفتهديثاين ح برخي از علما با استدالل به 
همانطور كه برخي مانند اوزاعي و مكحول به جواز تأخير نماز در جنگ معتقد . است

  5.هستند
 فوت گرديد و ايشان  �اين غزوه نماز عصر از پيامبر اكرم در: گويد دكتر بوطي مي

مده است كه اگر از آن را بعد از غروب خورشيد خواندند و در روايات ديگري نيز آ
كسي بيش از يك نماز فوت شد، آنها را بعد از اتمام وقت، به ترتيب بخواند و از اين 

اين  گردد و ديدگاه كساني كه بر احاديث، مشروعيت اداي نمازهاي فوت شده اثبات مي
اند كه مشروعيت به تأخير انداختن نماز به خاطر اينگونه عذرها، با نازل شدن  عقيده
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تواند ناسخ اداي  از خوف، منسوخ شده است، درست است اما اين حكم نميحكم نم
نازل نگرديده است بنابراين،  نمازهاي فوت شده باشد، زيرا در مورد اين مسئله حكمي 

  1.همچنان بر حكم خود باقي است
  

  حالل و حرام
، )كه در غزوة احزاب كشته شده بود(قريش در مقابل دريافت جسد عمروبن عبدود 

جسد پليد او را به آنها تحويل دهيد و «:  به يارانش فرمود� ديه فرستادند، پيامبر اكرمف
  . بنابراين، چيزي از آنان نپذيرفت».فدية او نيز پليد است

صادر گرديد كه مسلمانان از نظر اقتصادي در   هنگامي� اين دستور پيامبر اكرم
 مرز حالل و حرام در اسالم، تنگدستي مضيقة سختي بودند و گوياي اين امر است كه

 و تالشهايي كه � توان بين اين عملكرد پيامبر اكرم بنابراين، نمي. مرز حساسي است
دهند ارتباط  مسلمانان امروزي براي حالل كردن و توجيه معامالت ربوي انجام مي

  2.برقرار نمود
  

   ���� شجاعت حفيه، عمة پيامبر اكرم
اي خالي از سكنه اسكان دادند تا از گزند   قلعه زنان و كودكان را در� پيامبر اكرم

دشمن در امان باشند و در نتيجه، مسلمانان با خاطري آسوده، به رويارويي دشمن 
اي كه زنان در آن  بپردازند، اما پس از آنان عهدشكني فردي را جهت بررسي قلعه

توان در آن نفوذ  يآيا م  اين موضوع را بررسي نمايد كه  شدند، فرستادند، تا نگهداري مي
  . كرد يا خير
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؛ صفيه، با مشاهدة آن فرد يهودي چوب بزرگي در دست گرفت و � عمة پيامبر اكرم
  .از قلعه پايين آمد و ضربة محكمي بر سرش فرود آورد و او را از پا در آورد

اين قلعه خود كه   باعث شد كه يهوديان از محاصرة  � اين عملكرد عمة پيامبر اكرم
اين گمان  بردند خودداري نمايند؛ چرا كه آنان بر  نان و كودكان در آن بسر ميتنها ز

، 1شود و محاصرة آن كار دشواري است بودند كه قلعه توسط لشكر اسالم پاسداري مي
همچنين اين عملكرد بيانگر اين است كه زن در مواقعي كه كسي به دفاع از او نپردازد، 

   2.تواند از خود دفاع نمايد مي
  

  تكذيب ترسو بودن حسان
هنگامي كه آن مرد يهودي در : ن جريان در روايت ضعيفي آمده استدر ادامة همي

 در بن حسان كه  بود صفيه اطراف قلعه به جستجو و اطالع از وضعيت مسلمانان پرداخته
ترسم، اين مرد يهودي به اسرار ما پي ببرد و  من مي: گويد آنجا حضور داشته است مي

و  و يارانش نيز مشغول معركه هستند؛ پس ا� را در جريان بگذارد، پيامبر اكرميهوديان 
اين  داني كه من از عهدة  تو مي! اي دختر عبدالمطلب: گويد حسان مي. را به قتل برسان

اي را به دست گرفت و آن مرد يهودي را از  آن گاه صفيه، ستون خيمه. آيم كار بر نمي
و ساز و برگ او را بردار؛ چون او مرد است و من : فت؛ سپس به حسان گپاي در آورد

من ! اي دختر عبدالمطلب: حسان در جواب گفت. را انجام بدهمتوانم اين كار  نمي
  3.نيازي به ساز و برگ او ندارم

  : اين ماجرا داليل نادرست بودن 
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ـ از نظر سند، فاقد اعتبار است و نبايد براساس چنين روايت ضعيفي، به ساحت 1
 و دعوت ايشان صرف شده � حابي بزرگواري كه عمرش در راه دفاع از پيامبر اكرمص

  .است، خدشه وارد كرد
بايست دشمنانش كه او همواره  بود، مي ـ اگر حسان تا اين حد ترسو و بزدل مي2

نمود به ويژه سران كفر كه او آنها را در اشعارش، بد و ناسزا  آنها را با اشعارش هجو مي
سرودند و  نمود، در مذمت او اشعاري مي  نيز او را تأييد مي� پيامبر اكرمگفت و  مي

  1.شدند ترسو بودنش را يادآور مي
  

  نخستين بيمارستان نظامي مسلمانان
چنانكه آن .  اولين بيمارستان نظامي را در غزوة احزاب تأسيس نمودند مسلمانان،

نبي نصب نمودند و اي جهت مداواي مجروحان در صحن مسجد ال  خيمه �حضرت
بعد از اينكه معركه آغاز گرديد، زني به نام رفيدة اسلمي انصاري را رئيس آن بيمارستان 

  2.شوند بنابراين، ايشان اولين پزشك نظامي در اسالم محسوب مي. تعيين كردند
در سيرة ابن هشام آمده است كه سعد بن معاذ را در خيمة زني به نام رفيدة اسلمي، 

سرپرست  اين زن، به مداواي مجروحان بي.  بستري كردند� امبر اكرمدر مسجد پي
او را در خيمة رفيدة نگهداري «:  به بستگان سعد، فرمود� پرداخت و پيامبر اكرم مي

  3».كنيد تا من از نزديك احوال او را جويا شوم
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  مسلمان به طور ناآگاهانه، مرتكب گناه مي شود، اما بالفاصله توبه مي نمايد
پيمان آنها بود، طلبيدند و از او در مورد اينكه يا به حكم  لبابه را كه همابوي قريظه، بن

دانست  كه مي(لبابه ابو.  گردن نهند و تسليم بشوند، نظرخواهي كردند �خدا و رسولش
با اشارة دست به گردنش، آنها را متوجه )  آنها را به قتل خواهد رساند� پيامبر اكرم

 پناه  �اما بالفاصله پشيمان شد و به مسجد پيامبر اكرم. ند شدساخت كه كشته خواه
  .آورد و خود را به اميد پذيرش توبه، به يكي از ستونهايش بست

او شش روز در همان وضعيت در مسجد سپري نمود و فقط هنگام نماز، همسرش 
 و 1تبس رفت و خود را مي كرد، سپس دوباره نزد همان ستون مي آمد و او را باز مي مي

  .اش پذيرفته نگردد، خود را باز نكند تعهد كرده بود تا توبه
 سؤال كردم، . شدم� در سحرگاه متوجه خندة پيامبر اكرم: گويد  مي)رض(سلمه ام

: آيا به ايشان مژده بدهم؟ فرمود: گفتم. لبابه پذيرفته شدابوتوبة : خنديد؟ فرمود چرا مي
من . هنوز حكم حجاب نازل نشده بود: گويد  ميسلمه ام.  به او مژده بده خواهي، اگر مي

. ات را پذيرفت ات باد، خداوند توبه مژده! لبابهابو:  دروازة حجرة خود صدا زدم و گفتماز
: بازش كنند، اما او نپذيرفت و گفتمردم به سوي او هجوم بردند تا : گويد  ميسلمه ام

 براي نماز صبح �ه كه پيامبر اكرمآن گا.  مرا با دستان خود باز بكند� بايد پيامبر اكرم
و اين بعد از اعتراف به گناه و توبة نصوحي بود كه ابولبابه كرد و . 2آمد، او را باز كرد

بايست به آن توجه  گردد و مي آنچه از اين داستان استنباط مي. خدا توبه او را پذيرفت
اكي را فاش ساخت، با گردد اينكه ابولبابه بعد از آنكه بر اثر يك لغزش، راز جنگ خطرن

 و مسلمانان از آنچه او گفته بود اطالعي نداشتند و يهوديان هم � اينكه پيامبر اكرم
توانست آن را كتمان نمايد، ولي اين  لبابه نيز ميابواين راز مطلع نساختند و  كسي را از

كار را نكرد؛ زيرا مي دانست كه خداوند ناظر عمل او بوده است و حقي را يادآور 
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 بر عهدة او داشت افتاد بنابراين، شديداً ترسيد و به گناه خود � گرديد كه پيامبر اكرم
اين عملكرد . اعتراف نمود و بدون اينكه منتظر بماند، بالفاصله خود را مجازات نمود

  : فرمايد  فرمودة خداوند است كه ميلبابه، مصداق اينابو
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  )17نساء، (  
پذيرد كه از روي ناداني به كار زشت دست  گمان خدا تنها توبه كساني را مي بي«

خداوند توبه و برگشت آنها را . دندگر يازد و سپس هر چه زودتر بر مي مي
  ».پذيرد و خداوند آگاه و حكيم است مي

 اين امر است كه شايسته است هر فردي به گناهان خويش  لبابه حاويابوعملكرد 
رسيدگي نمايد و انجام چنين امري فقط از انسان مؤمني كه ايمان، عميقاً در وجودش 

  . گردد ان مانع گناه و فساد مي ايم  چرا كه؛ريشه دوانيده باشد، ممكن است
لبابه، بسيار خوشحال گرديدند به ابو و يارانش از پذيرفته شدن توبة � پيامبر اكرم

 بااجازه رسول ژده را به او برساند ودرنهايت اين م خواست اي كه هر يك از آنها مي گونه
  با خبرساخت اين مژده   از  سلمه ام  را اهللا او

  : ي نازل كرد و فرمودا به، آيهلباابوخداوند در مورد 
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هاي خود خيانت مكنيد؛ در  به خدا و پيغمبرش و همچنين به امانت! اي مؤمنان«

  ».دانيد حالي كه شما مي
  : بة ابولبابه، اين آيه نازل گرديددر مورد تو
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 عمل نيك را با عمل بد درآنها . و گروهي ديگر به گناهان خود اعتراف نمودند«

 همانا خدا بخشنده مهربان ،اميد است كه خدا توبه آنان را بپذيرد. آميختند
  1».است

  
  ضائل سعد بن معاذف

 مواضع مختلف اين غزوه، آشكار گرديد كه � فضايل و بزرگواري سعد بن معاذ
ن موارد برخي از اي. نمايد  داللت مي� اين امر بر فضيلت ايشان نزد خدا و رسولش 

  : اند از ارتعب
داني كه  تو مي! بارالها«: سعد هنگامي كه از خدا چنين خواستـ پذيرفتن دعاي 

 را تكذيب كرده و از  �ترين عمل نزد من آنست كه با ملتي بجنگم كه پيامبرت پسنديده
 »... اگر باز هم قرار است با آنان بجنگيم، پس مرا زنده نگهدار و . شهرش بيرون كردند

 تا اينكه غزوة بني قريظه حكم قرار 2انكه دعايش پذيرفته شد و زخمش بهبود يافتچن
اي توجه بنمايد، در مورد آنان،  او نيز بدون اينكه در راه خدا به مالمت مالمت كننده. داد

  3.گرفت ايمان عميق وي سرچشمه مي حكميت نمود كه اين از 
 به � آورده شد، پيامبر اكرمـ هنگامي كه سعد براي تعيين سرنوشت بني قريظه 

و بدين صورت از حماسه آفرينيها و . 4 به سوي سردار خود برخيزيد: انصار فرمود
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به احترام او : د و او را سيد ناميد و دستور دادشجاعتهاي سعد تقدير به عمل آور
   1.برخيزند

بعد از آنكه در مورد بني قريظه حكم خدا به اجرا در آمد، سعد دست به دعا 
اين  به پايان رسيده است، اگر ) قريش(گويا جنگ ما با آنان ! بارالها: فترداشت و گب

؛ چنانكه دعايش پذيرفته شد و 2گونه است؛ پس همين زخم را باعث مرگم قرار ده
رحمت حق نثار سعد . 3زخمش باز شد و خونريزي كرد و در همان شب، وفات يافت

  .بن معاذ باد
اين بزرگ مرد تاريخ در زندگي داراي   امر است كه اين محتواي دعاي سعد حامل 

نمايد بنابراين، نه تنها خواهان شهادت است؛ بلكه  رسالت است و احساس وظيفه مي
دوست دارد تا آخرين لحظة زندگي خويش پيگير جهاد و مبارزه باشد و خود را مسئول 

  4.داند ياري رساندن به اسالم و دعوت اسالمي مي
او هم در آسمان و هم . سازد تمامي سوگندهاي وي را بر آورده ميبه همين خداوند 

خواست سرنوشت بني قريظه را  در زمين از منزلت خاصي برخوردار است و خدا مي
  . بن معاذ رقم زند� بدست سعد

 به زندگي دنيا چشم ندوخته بود و اگر او زنده است به خاطر جهاد و � سعد
 �ه است و اينك كه جهاد با دشمنان اصلي پيامبر اكرم زند� مبارزه و ياري پيامبر اكرم

                                                 

 مـردم    ����   از برخاسـتن   �اكرم از آنجا كه پيامبر      265، ص   صور و عبرمن الجهاد النبوي في المدينه       -1

اينجا امر به خاستن احتماالً براي پياده كردن سعد از مركبش بـوده               براي اداي احترام، منع كرده است، در      

حـاوي همـين مبنـي اسـت و اگـر نـه بايـد               » الي«بودند؛ چنانكه كلمه      ايشان زخمي   اينكه  است به خاطر  

  ). مترجم(و اهللا اعلم .  از نهي از برخاستن بوده استاين مسئله، قبل اينكه و يا» لسيدكم«: فرمود  مي
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اي به زنده ماندن و آرزويي بهتر از  قريظه پايان يافته است، عالقه يعني قريش و بني
 كه قتل  �ترين آرزوي سعد شهادت در راه خدا ندارد؛ چنانكه پس از متحقق شدن مهم

شهادت در راه خدا بود، با قريظه بود، آخرين و محبوبترين آرزوي ايشان كه  يهود بني
اش منتقل  بعد از شهادت، بستگانش او را به خانه. 1باز شدن زخمش، نيز تحقق پذيرفت

 �دند و آن حضرتي و يارانش با عجله خود را به آنجا رسان� پيامبر اكرم. كردند
  .شايد فرشتگان بر ما سبقت گيرند و او را مانند حنظله غسل بدهند: فرمود

  وقتي به آنجا رسيد، مردم را مشغول غسل دادن جنازه وي ديد و� پيامبر اكرم
  : گفت كرد و مي مادرش نيز گريه مي

  داًسعد سع   امويل
 

  حزامه و جداً 
 

 براي فرزندش اين است كه از جديت و �تأسف مادر سعد : گويد كند و مي مي
گويند به جز  ينوحه خوانان دروغ م:  فرمود� پيامبر اكرم. هوشياري او محروم گرديد

  . � مادر سعد
ما :  گفتند� اصحاب و ياران پيامبر اكرم. آن گاه جنازه او را در بقيع تشييع نمودند

فرشتگان خدا او را :  فرمود� پيامبر اكرم. ايم  نديده� تر از جنازة سعد اي سبك جنازه
  2.كنند حمل مي

اين بندة :  فرمود � آمده است كه پيامبر اكرم� به نقل از ابن عمرسنن نسائيدر 
هاي آسمان گشوده  كه عرش خدا به خاطر او بلرزه در آمد و دروازه) �سعد(صالح 

اند، شركت نمودند،  اش هفتاد هزار فرشته كه قبل از آن بر زمين نيامده شدند و در جنازه
   3.در قبر فشار داده شد، سپس رها گرديد
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نش را به جان آفرين تسليم  جا � نيز در آخرين لحظاتي كه سعد �پيامبر اكرم
خدا به تو بهترين سردار قومت پاداش نيكو : ود، بر بالين او حاضر شد و فرمودنم مي

تو به آنچه وعده داده بودي عمل كردي، اكنون خدا نيز به آنچه وعده داده است، . بدهد
   1.بايد عمل نمايد
ر حضور يارانش كرد و او را د  به نيكي ياد مي� همواره از سعد �پيامبر اكرم

؛ 2 آشنا شوند و او را الگوي خود قرار دهند�ستود تا ديگران با جوانمرديهاي سعد مي
   3. به لرزه در آمد�عرش الهي با مرگ سعد:  فرمود�چنانكه پيامبر اكرم

 ردايي ابريشمين هديه داده � به پيامبر اكرم: گويد  مي�بن عازب در روايتي، براء 
پيامبر . كردند و از لطافتش شگفت زده شدند دست لمس مي آن را با � صحابه. شد

 به � لهاي بهشتي سعدايد؟ شا لطافت اين شگفت زده شدهشما از :  فرمود�اكرم
   4.تر است تر و نرم مراتب از اين، لطيف

 با اين تمام اوصاف و محاسن و فداكاري در راه دين خدا، باز هم از فشار �سعد
: رستان بردند، چهار نفر به نامهاي هنگامي كه جنازة او را به قبقبر در امان نماند؛ چنانكه

 داخل قبر رفتند و پيامبر � بن سالمه نائله و سلمه ابوبن حضير،  اوس، اسيد  حارث بن 
بعد از اينكه جنازه را در قبر گذاشتند، چهرة پيامبر .  در كنار قبر ايستاده بود�اكرم
   نيز با ايشان تسبيح گفتند،� بيح گفت و صحابه دگرگون شد، آن گاه سه بار تس�اكرم

و هنگامي كه فلسفة . سپس سه بار تكبير گفتند. اي كه صداي آنان در بقيع پيچيد به گونه
قبر بر او فشار آورد و اگر كسي از فشار قبر : ن عمل از ايشان پرسيده شد، فرموداي
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 خداوند آن فشار را از يافت و افزود كه بعداً  بايد نجات مي� يافت، سعد نجات مي
   1.ايشان بر طرف ساخت
 سردار جوان و رشيدي بود كه قومش را به اسالم فراخواند و � آري، سعد بن معاذ

  . آنان نيز اسالم را پذيرفتند
مانند بود؛ زيرا  نظير و بي او مردي بي. و در سي و هفت سالگي جام شهادت را نوشيد

اي كه او از خود نشان داد، معموالً بعد از چهل  نههاي بزرگ مردا گيري رشادتها و موضع
  :نمايند، چنانكه قرآن نيز به اين موضوع اشاره نموده و فرموده است سالگي بروز مي

� ## ## ¨¨ ¨¨LLLL yy yymmmm #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) xx xx���� nn nn==== tt tt//// ………… çç ççνννν ££ ££‰‰‰‰ ää ää©©©© rr rr&&&& xx xx���� nn nn==== tt tt//// uu uuρρρρ zz zzŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏèèèè tt tt//// öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& ZZ ZZππππ uu uuΖΖΖΖ yy yy™™™™ �.  

 �جهت نيست كه اين سردار جوان اين گونه مورد توجه خدا و پيامبرش پس بي
   2.آيد رار گرفته است كه عرش الهي با مرگش به تكان ميق

 مردي بلند قامت سفيد پوست، خوش چهره و داراي چشمان و محاسن � سعد
  4. باد� رحمت خدا نثار سعد بن معاذ. 3زيبايي بود

  
  بن اخطب و كعب بن اسد قتل حي

   قتل حي بن أخطب-1
يب برخي از جريان غزوة عبدالرزاق در مصنف خود با سند متصل از سعيد بن مس

بعد از اينكه : گويد ده است كه در بخشي از آن ميقريظه را ذكر نمو احزاب و بني
بن أخطب نيز پا به فرار گذاشت  خداوند، انسجام لشكر احزاب را متالشي ساخت، حي

 در اين منطقه به ياد عهد و پيمانش با  . رسيد»روحاء«اي به نام  تا اينكه به منطقه
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قريظه در حالي كه دستانش  ظه افتاد و برگشت و به آنها پيوست و همراه با بنيقري بني
من خودم را به ! به خدا سوگند:  گفت�  به پيامبر اكرم  حي. بسته بود، احضار گرديد

دانم كسي را كه خدا وسايل خواري او را  كنم ولي مي خاطر دشمني با شما سرزنش نمي
   1. دستور داد گردنش را بزنند� ه پيامبر اكرمآن گا. شود خوار مي. فراهم آورد

! اي مردم: حكم اعدام، رو به مردم كرد و گفتاند كه او قبل از اجراي  همچنين گفته
در تقدير بني اسرائيل، حوادث خونيني نوشته شده است و خواست خدا همين است و 

   2.آن گاه به زمين نشست و گردنش زده شد. اشكالي ندارد
  

  أخطب، درسها و فوائدقتل حي بن 
  توطئة نافرجام -الف 

حي بن أخطب كسي بود كه قريش و ساير قبايل عربي و يهودي را براي جنگي تمام 
 برانگيخت و يهوديان بني قريظه را نيز به عهدشكني با پيامبر � عيار با پيامبر اكرم

كوس در برداشت اي مع ها، براي او نتيجه ها و نقشه  متقاعد ساخت، اما اين توطئه�اكرم
  .و با ذلت و خواري به مرگ او انجاميد

دهد، اما از آنان غافل نيست بنابراين مؤاخذه آنان  خداوند، ستمكاران را مهلت مي
  : فرمايد هد بود؛ چنانكه خداوند ميبسيار سخت و دردآور خوا

� šš šš���� ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ xx xx.... uu uuρρρρ ää ää‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷{{{{ rr rr&&&& yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ !! !!#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) xx xx‹‹‹‹ ss ss{{{{ rr rr&&&& 33 33““““ tt tt���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### }} }}‘‘‘‘ ÉÉ ÉÉδδδδ uu uuρρρρ îî îîππππ uu uuΗΗΗΗ ÍÍ ÍÍ>>>>≈≈≈≈ ss ssßßßß 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ÿÿ ÿÿ………… çç ççνννν xx xx‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷{{{{ rr rr&&&& ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 rr rr&&&& 

îî îî‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ xx xx©©©© �  ) ،102هود(  
مؤاخذه  هائي را هرگاه كه شهرها و آبادي. عقاب پروردگار تو اين چنين است«

  ». عقاب خدا دردناك و سخت استبه راستينمايد كه ستمكار باشند، 
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   جهالت و تعصب در مواقع سختي -ب 
ناه و باطل خود فخر نمايد خطا و باطل است، اما غرورش او را وادار ساخت كه به گ

و به قتلگاه بيايد تا او را به هالكت برسانند و اين . و خود را در معرض هالك قرار دهد
امر نشأت گرفته از اين موضوع بود كه او تابع خواهشات نفساني و اميال غريزي 

  : فرمايد خداوند مي. تابع پروردگارخويش بود نه 

� || ||MMMM ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ uu uu tt tt���� ss ssùùùù rr rr&&&& ÇÇ ÇÇ tt ttΒΒΒΒ xx xx‹‹‹‹ ss ssƒƒƒƒ ªª ªªBBBB $$ $$#### ………… çç ççµµµµ yy yyγγγγ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) çç ççµµµµ1111 uu uuθθθθ yy yyδδδδ ãã ãã&&&& ©© ©©#### || ||ÊÊÊÊ rr rr&&&& uu uuρρρρ ªª ªª!!!! $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã 55 55ΟΟΟΟ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏææææ tt ttΛΛΛΛ ss ss yy yyzzzz uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã 

 ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏèèèè øø øøÿÿÿÿ xx xxœœœœ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ7777 ùù ùù==== ss ss%%%% uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yyèèèè yy yy____ uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã  ÍÍ ÍÍνννν ÎÎ ÎÎ"""" || ||ÇÇÇÇ tt tt//// ZZ ZZοοοο uu uuθθθθ≈≈≈≈ tt tt±±±± ÏÏ ÏÏîîîî  yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù ÏÏ ÏÏµµµµƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö ööκκκκ uu uu‰‰‰‰ .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// «« ««!!!! $$ $$#### 44 44 
ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù rr rr&&&& tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ©© ©©.... xx xx‹‹‹‹ ss ss???? �  ) ،23جاثيه(  

ي خود گرفته است و ي و هوس خود را به خداياي كسي را كه هو هيچ ديده«
 خدا او را گمراه ساخته است و بر گوش و دل او مهر گذاشته ، وجود آگاهيبا

تواند او را  اي انداخته است؟ پس چه كسي جز خدا مي است و بر چشمش پرده
  ».شويد گيريد و بيدار نمي راهنمائي كند؟ آيا پند نمي

  شود كسي را كه خدا خوار كند، خوار مي - ج
 كند و يشود كه او را ياد يچ كس يافت نميخداوند، كسي را كه خوار نمايد، ه

  : فرمايد زد؛ چنانكه خداي سبحان ميعذاب خدا را از او بر طرف سا

� ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ãã ããΝΝΝΝ ää ää.... ÷÷ ÷÷"""" ÝÝ ÝÝÇÇÇÇΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù || ||==== ÏÏ ÏÏ9999$$$$ xx xxîîîî öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 (( (( ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø9999 ää ää‹‹‹‹ øø øøƒƒƒƒ ss ss††††  yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù #### ss ssŒŒŒŒ ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### 

ΝΝΝΝ ää ää.... çç çç"""" ÝÝ ÝÝÇÇÇÇΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ .. .. ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ  ÍÍ ÍÍνννν ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// 33 33 ’’’’ nn nn???? tt ttãããã uu uuρρρρ «« ««!!!! $$ $$#### ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ©© ©©.... uu uuθθθθ tt ttGGGG uu uuŠŠŠŠ ùù ùù==== ss ssùùùù tt ttββββθθθθ ãã ããΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$   )160عمران،  آل(  � ####$$
 هيچ كس بر شما چيره نخواهد شد و اگر ،اگر خداوند شما را ياري كند«

 كيست كه پس از او شما را ياري دهد؟ و مومنان بايد تنها بر ،خوارتان گردانيد
  ».خدا توكل كنند و بس

 از كينة دروني او نشأت � سرچشمه اصلي عداوت و دشمني حي با پيامبر اكرم
راين، حي در آخرين لحظات زندگي خود به صراحت گفت كه خداوند گرفت بناب مي
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هيچ گاه او را ياري نداده است؛ زيرا او تابع پروردگار خويش نبود؛ بلكه همواره از اميال 
نمود و به درگيري و مبارزه با مومنان برخاسته بود  هاي شيطاني تبعيت مي و هوس

د و كسي را كه خدا خوار و ذليل بكند، هيچ بنابراين، خداوند او را خوار و ذليل گرداني
شود كه از او دفاع نمايد؛ چون فقط خواست و ارادة  قدرتي در زمين و آسمان پيدا نمي

  : 1فرمايد شود نه خواست و ارادة ديگران؛ چنانكه خداوند مي خدا نافذ مي

� ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ yy yy7777 óó óó¡¡¡¡ || ||¡¡¡¡ ôô ôôϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### 99 99 hh hh"""" ÛÛ ÛÛØØØØ ÎÎ ÎÎ//// ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù yy yy#### ÏÏ ÏÏ©©©©%%%% ŸŸ ŸŸ2222 ÿÿ ÿÿ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!! �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) uu uuθθθθ èè èèδδδδ (( (( ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ yy yy7777 óó óó¡¡¡¡ || ||¡¡¡¡ ôô ôôϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ 

99 99"""" öö öö6666 ss ssƒƒƒƒ ¿¿ ¿¿2222 uu uuθθθθ ßß ßßγγγγ ss ssùùùù 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää.... && && óó óó xx xx«««« ÖÖ ÖÖ����ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ss ss%%%% �  ) ،17انعام(  
تواند آن را بر طرف سازد و  اگر خداوند زياني به تو برساند، هيچ كس جز او نمي«

تواند از آن جلوگيري كند؛ چرا كه او بر هر  اگر خيري به تو برساند، هيچ كس نمي
  ».چيزي توانا است

  ظي ـ قتل كعب بن اسد قر2
بن اسد، به  بن اخطب، سر كردة بني قريظه، كعب بعد از به هالكت رساندن حي

و قبل از اينكه او را به هالكت برسانند، سخنان زير، ميان او و پيامبر . قتلگاه آورده شد
  .  رد و بدل گرديد� اكرم

   بن اسد هستي؟  تو كعب:  فرمود� پيامبر اكرم
  !بلي، اي ابوالقاسم: گفت

كرده و  ايد كه مرا تأييد مي آيا سخنان ابن خراش را از ياد برده:  فرمود� كرمپيامبر ا
، سالم مرا به يدكرده است و گفته بود كه اگر او را ديد شما را به پيروي از من دعوت مي

  او برسانيد؟ 
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سوگند به تورات كه چنين است كه او گفته بود و اگر طعنة يهود نبود : كعب گفت
كنم  آوردم، ولي اين كار را نمي ب از شمشير ترسيد، من به تو ايمان ميكع: گويند ميكه 

  .مانم و همچنان بر دين يهود مي
  1.را بزنند دستور داد تا گردنش � آن گاه پيامبر اكرم

اند كه يهوديان بني قريظه، دسته دسته به قتلگاه آورده   بر اين عقيدهسيره نويسان
پرسيدند چه  بن اسد، مي د از سركردة خود، كعب ماندن آنهايي كه باقي مي. شدند مي

هيچ گاه شما از عقل و خرد خود :  ما خواهند كرد؟ كعب در پاسخ گفتبرخوردي با
طلبند و كساني كه بيرون  بينيد كه همچنان شما را به بيرون مي استفاده نكرديد، مگر نمي

   2.شما را خواهند كشت! گردند؟ به خدا سوگند روند، بر نمي مي
برده بود، اما به خاطر ترس از طعنة  كعب با وجود اين كه به حقانيت دين اسالم پي

توان به ميزان تعصب وي نسبت  يهوديان اسالم را نپذيرفت بنابراين، از اين موضوع مي
و به جهالت و حماقت او پي برد و آخر االمر اينكه كعب به ) يهوديت(به دين باطلش 

خ را ايمان، مرگ را بر زندگي و آتش دوزيد، كفر را بر خاطر ريا و حب تعريف و تمج
  3.بر بهشت ترجيح داد
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ت قيس دربارة  دربارة زبيربن باطا و خواهرش، سلمي بن�شفاعت ثابت بن قيس 
   رفاعه ابن سموال

   شفاعت ثابت بن قيس در حق زبير بن باطا-1
 بن باطاي يهودي در زبير:  آمد و گفت� نزد پيامبر اكرم�ثابت بن قيس بن شماس

خواهم احسان او را جبران نمايم، بنابراين،  جنگ بعاث با من همكاري داشته است، مي
  . او را به تو بخشيدم:  فرمود�پيامبر اكرم. او را به من ببخشيد

شناسي؟  مرا مي! با عبدالرحمناي ا: من نزد زبير رفتم و گفتم: گويد  مي� ثابت
خواهم به خاطر كمكي كه در  مي: كند؟ گفتم موش ميامگر مرد، برادرش را فر: گفت

پس اين كار را بكن؛ زيرا : گفت. ودي، احسان تو را جبران كنمجنگ بعاث به من نم
 تو را به من بخشيده � پيامبر اكرم: گفتم. نمايد ، احسان را جبران ميانسان بزرگوار

  .  او را از اسارت آزاد كرد �آن گاه ثابت. است
ايد و كسي نيست كه از من نگهداري  هايم را اسير كرده ما زن و بچهش: زبير گفت

 رفت و زن و �  نزد پيامبر اكرم� كند، همچنين باغ مرا تصرف نموده ايد، ثابت
زبير . لمان شو تا سالم بمانياكنون مس: ا آزاد نمود و نزد او آورد و گفتهاي زبير ر بچه

آنها كشته شدند و شايد :  گفت �ابت ث1با ديگر بستگان من چه كار كرديد؟: گفت
 تو را به � اي ثابت: زبير گفت.  خيري باقي گذاشته استخداوند تو را به خاطر كار

خدا و به خاطر همان كمكي كه در جنگ بعاث، به تو كردم، مرا به آنها ملحق سازيد؛ 
 رفتم و � نزد پيامبر اكرم: گويد  مي �ثابت. زيرا زنده ماندن بعد از آنان لطفي ندارد

  2. دستور قتل او را صادر نمود� پيامبر اكرم. جريان را گفتم
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   دربارة رفاعه سموالشفاعت سلمي بنت قيس
ايشان از جمله .  بود� ، سلمي خواهر سليط بن قيس و خالة پيامبر اكرممنذر ام

  .اند كساني هستند كه رو به هر دو قبله نماز خوانده
  .نام رفاعه بن سمؤال قرظي به او پناهنده شدفردي از يهوديان بني قريظه به 

. رفاعه را به من ببخشپدر و مادرم فدايت باد، :  آمد و گفت�سلمي نزد پيامبر اكرم
 پناهندگي �پيامبر اكرم. خورم خوانم و گوشت شتر مي از اين پس نماز مي: گويد او مي

   1.او را پذيرفت و رفاعه را آزاد نمود
طلب است كه زن در اسالم از جايگاهي مهم برخوردار است اين جريان بيانگر اين م

و اسالم به رأي و ديدگاه او احترام قائل است و پناه دادن وي معتبر است؛ پس زن در 
   2.شود دين اسالم داراي ارزش است و با او در كارهاي خير همكاري مي

  
  فرهنگ اختالف 

عصر را قبل از رسيدن به نماز «: رمود كه ف� در مورد سخن پيامبر اكرم�صحابه
بعضي از اين سخن، چنين فهميدند كه .  دچار اختالف شدند ».3قريظه نخوانيد محلة بني

.  شتاب و عجله براي رسيدن به مقصد قتل از غروب آفتاب است� هدف آن حضرت
و گروهي از آنان به . رو، اين دسته نماز عصر را در مسير راه و در وقتش خواندند از اين

رعايت ظاهر حديث، از خواندن نماز، قبل از رسيدن به بني قريظه خودداري خاطر 
.  از ماجرا مطلع گرديد، هيچ كدام از آنها را سرزنش ننمود� وقتي پيامبر اكرم. نمودند

 داللت بر اصلي از اصول شريعت بزرگ دارد و آن عبارت � اين عملكرد پيامبر اكرم
ائل فرعي و معذور و مأجور دانستن هر كدام جواز اختالف در برداشت و مس:  ازاست
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از دو طرف متخاصم؛ همان طور كه اين قضيه بيانگر مشروعيت اجتهاد در استنباط 
باشد؛ پس اختالف در مسائل فرعي، امري است كه از آن راه  احكام شرعي نيز مي

ائل را البته اين بدان معني نيست كه به اختالف راضي باشيم و مس. (1گريزي وجود ندارد
  2). بررسي و موازنه ننمائيم�در ميزان كتاب خدا و سنت پيامبر
 را حمل بر حقيقت نمودند و �  نهي پيامبر اكرم� خالصه اينكه بعضي از صحابه

به فوت شدن نماز عصر توجهي نكردند و اين نهي خاص را بر نهي عام ممنوعيت 
  3.تأخير نماز مقدم شمردند

هرگاه «: فرمايد  كه مي�  فرموده پيامبر اكرمين ز بيان احافظ ابن حجر بعد ا
شود و   در نظر گرفته مياجر و اجتهادش درست بود، براي او دومجتهدي اجتهاد نمود 

  : نويسد مي» شود ر در نظر گرفته مياگر اجتهاد او خطا بود براي او يك اج
ودن ل رأي هر مجتهد مطلقاً صواب است؛ چرا كه فقط در اينجا سرزنش ننميدال

اي تالش خود را نموده و اجتهادي كرده است، ذكر شده است و از  كسي كه در مسئله
شود؛ زيرا خالصة اين  شود كه چنين فردي گنهكار شمرده نمي آن چنين استدالل مي

 نص شرعي را حمل بر حقيقت كردند و به � ماجرا از اين قرار بود كه برخي از صحابه
ا گروهي از آنان نهي منصوص را حمل بر غير حقيقت فوت شدن نماز توجه ننمودند، ام

  بنابراين،. نمودند و گمان كردند كه كنايه از شتاب كردن براي رسيدن به بني قريظه است
 هيچ يك  �اند؛ چرا كه پيامبر اكرم جمهور امت از اين حديث استدالل به مجتهد كرده

 آنان � گرديدند، پيامبر اكرم از اين دو گروه را سرزنش ننمود و اگر مرتكب گناهي مي
   4.داشت را از اين گناه باز مي
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  تقسيم غنايم و مسلمان شدن ريحانه بنت عمرو
پرداختند اين آوري اموال به دست آمده از بني قريظه    به جمع�  ياران پيامبر اكرم- 1

حدود هزار و پانصد شمشير، دو هزار نيزه، سيصد زره، هزار و : اموال عبارت بود از
اموال . شماري وف بيانصد كمان و تعداد زيادي گوسفند و شتر و اسباب خانه و ظرپ

يك پنجم غنايم . سالح و وسايل و غيره در ميان مجاهدان تقسيم گرديد: منقوله مانند
 بود و بقيه در ميان آنان بدين صورت توزيع شد كه به اسب  �حق خدا و رسولش

  . سوار سه سهم و به بقيه يك سهم داده شد
مقدار زيادي شراب نيز از بني قريظه بدست آمد كه مسلمانان آنها را بيرون ريختند و 
كسي از آنها استفاده ننمود و سهم كساني كه در اين غزوه شهيد شده بودند به وارثان 
 آنها تعلق گرفت و برخي از زناني كه در غزوه به نوعي شركت داشتند همانند حفيه

  1.ندداي از غنايم برخوردار گردي نيز، به گونه...  و امريس   عالء   امط،سلي   امعماره،  ام
كه زمينهاي ط به مهاجران اختصاص داده شد هاي به جا مانده از بني قريظه فق زمين

نمودند، به  انصار را كه تا كنون در دست آنها بوده است و از محصوالت آن استفاده مي
   2.صاحبشان برگردانند

  : فرمايد رد ميخداوند در اين مو
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44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ àà àà2222 && && óó óó xx xx«««« #### \\ \\����ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ss ss%%%% �  )،27احزاب(  
ها و ديار و اموال آنها را به شما داد و زمين را كه هنوز پا در آن  و زمين«

  ». قادر استايد و خدا بر هر چيزي نگذاشته
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 كه در تصرف آنان خواهد آمد، يهاي ديگر داد و مسلمانان را به زمين فتح خيبر مژده مي
ست داد اما معناي اصلي آيه اين است كه مراد، آن بخش از زمينهاي بني قريظه ا نويد مي

هاي آنان فاصله داشت و مسلمانان تا آنجا نرسيدند و بدون جنگ و  كه مقداري از خانه
  1.محاصره، آنها را بدست آوردند

 برخي از زنان و كودكان يهوديان را كه جزو خُمس متعلق به � همچنين پيامبر اكرم
 با پول بدست  دادند تا آنها را به شام ببرد و بفروشد و� ايشان بودند، به سعد بن عباده

آمده از قيمت آنان، سالح و شمشير بخرد تا در جنگ عليه دشمنانشان از آنها استفاده 
نمايند؛ همچنين سعد بن زيد را با تعدادي اسير به نجد فرستاد تا با فروختن آنها، اسلحه 

   2.فراهم كند
   مسلمان شدن ريحانه- 2

 به اسارت در قريظه بنيزوه ريحانه دختر عمروبن خنافه يكي اززناني بود كه در غ
 خواست بعد از اينكه او مسلمان شود با ايشان ازدواج نمايد، اما در � پيامبر اكرم. آمد

ابتدا ريحانه متردد شد و مدتي بر دين خود ماند تا اينكه خداوند شرايط را مهيا نمود و 
ايام قاعدگي خود را منذر فرستاد تا   او را به خانة ام�آن گاه پيامبر اكرم. مسلمان گرديد

اگر :  نزد او رفت و گفت� بعد از اتمام اين مدت، پيامبر اكرم. در آنجا سپري نمايد
نمايم يا اينكه بايد همچنان به عنوان  كنم و با تو ازدواج مي دوست داري تو را آزاد مي

ريحانه اظهار داشت كه دوست دارد به عنوان كنيز تحت . كنيز نزد من باقي بماني
   3. بماند� ستي پيامبر اكرمسرپر
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  تبليغات اسالمي در غزوة احزاب
 به نوبة خود، سرودهاي جهادي زيبائي سرودند كه در � هر يك از شاعران صحابه

  .نماييم كه به اختصار آن را ذكر مي. اين اشعار موقف مسلمانان را در غزوه، بيان نمودند
  :  چنين سرود� از جمله كعب بن مالك

  ئل ما لقيناو سائله تسا
 

  تنا صابرينو لو شهدت رأ 
 

  زير صدقو كان لنا النبي و
 

  به نعلو البريه اجمعينا 
 

  نقاتل معشراً ظلموا و عقوا 
 

  و كانوا بالعداوه مرصدينا 
 

ما را جزو  ،گرديد ، دچار مي آنچه ما با آن روبرو شديماي به ال كنندهؤاگر س
  .يافت صبركنندگان مي

 او ما بر همه مردم دنيا برتري ةوسيله  ب ورست راستين ما بودسرپ � پيامبر اكرم
  .داريم

   .اند اند و با دشمنان در كمين ما بوده جنگيم كه ستم و نا فرماني كرده ما با جماعتي مي
  : و در يكي از اشعارش چنين گفت

  جاءت سخينه كي تغالب ربها
 

  فليغلبن مغالب الغالب 
 

خواهد خدا را شكست  كه مي پيروز شود كسي .را داشت گروه ضعيفي بر پروردگار خود«
  ».دهد

 به كعب بن �   روايت است كه پيامبر اكرم�از عبداهللا بن زبير: گويد ابن هشام مي
خدا از تو به خاطر اين سخنت ! اي كعب:  فرمود  بعد از سرودن مصراع آخر� مالك

   1.تشكر نمود
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  : بخش دوازدهم 

  
  
  
  

رويدادهاي مهم در فاصلة غزوة احزاب 

  و حديبيه



  



  

  

  

  

  

  

  ولفصل ا

  
   رضي اهللا عنها با زينب دختر جحش���� ازدواج پيامبر اكرم

هاي جنگي و تثبيت حكومت و گسترش سيطرة آن در شبه  با استمرار اعزام دسته
جزيرة عربستان، حركت ساختار تشريعي و اجتماعي امت اسالمي در حال تكامل بود؛ 

 گرديد، و وجوب چنانكه نظام فرزند خواندگي از هم پاشيده شد؛ حجاب اسالمي فرض
شد و با عرفهاي مخالف شريعت   همواره تأكيد مي� التزام به پيروي خدا و پيامبرش

درسها،  با زينب دختر جحش � از جمله در ازدواج پيامبر اكرم. گرديد  مبارزه مي،الهي
  : ان ازدواج ايشان از اين قرار استعبرتها و حكمتهاي فراواني وجود دارد كه داست

  
   رضي اهللا عنهازينب دختر جحشنام و نسب 

  .او زينب دختر جحش، خواهر عبداهللا بن جحش است
   1. بود�  و خواهر حمزه� مادرش، اميمه بن عبدالمطلب، عمة؛ پيامبر اكرم

 را براي او انتخاب  نام زينب � نام زينب بره بوده است و پيامبر اكرم: گويند مي
   2.نمود
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دار و بسيار اهل   شب زنده دار، ي پرهيزگار، روزهزينب از اولين زنان مهاجر و انسان
از همسرانم او كه :  فرمود� پيامبر اكرم: گويد  ميصدقه و بخشش بود؛ چنانكه عايشه

 �  همسران پيامبر اكرم.)ميرد مي( است قبل از همه به من خواهد پيوست تردرازدستش 
آن . از آنها درازتر استكردند تا ببينند دست كدام يك  دستهاي يكديگر را مقايسه مي

   1.گاه متوجه شديم كه دست زينب به خاطر بذل و بخششي كه داشت از همه درازتر بود
تر از زينب نديدم و  هيچ زني را با ايمان: گفت ستود و مي  زينب را ميعايشة صديقه

   2.يا اينكه در تقوا، صداقت، صله رحم و صدقه دادن بر او پيشي بگيرد
  

   ����  با زيد بن حارثهي اهللا عنها  رضازدواج زينب
موروثي را از بين ببرد و نظام طبقاتي و  بر آن بود تا معيارهاي پوشالي � پيامبر اكرم

هاي شانه، مساوي بوده و معيار  جاهلي را از هم بپاشد تا مردم دراسالم همچون دندانه
  .برتري فقط تقوا باشد

. گرديدند ي طبقة پائين محسوب ميبردگان آزاد شده در جامعة جاهلي، جزو انسانها
 � بنابراين، پيامبر اكرم.  جزو همين طبقه بود�  پسر خواندة پيامبر اكرم�زيد

 �شد، به عقد زيد خواست، دختر عمة خود را كه از طبقة شريف جامعه محسوب مي
د در بياورد و عمالً امتيازات طبقاتي را نابود سازد بنابراين، اين كار را از خانوادة خو

آغاز نمود؛ چرا كه اين گونه مسائل در جامعة جاهلي بقدري عميق و ريشه دوانده كه 
  . تا در به پايان بخشيدن به آن نبود� كسي غير از پيامبر اكرم

سازي براي تشريع اين قانون بود كه  هاي اين ازدواج، زمينه و شايد يكي از فلسفه
ه كمتر از نقش و اهميت وضع تشريع توان نقش اين ازدواج را در حفظ توازن جامع نمي

   1.اين قانون دانست

                                                 

  . 2452، شماره 1907، ص 4، ج صحيح مسلم باب فضائل الصحابه -1

  . 2442، شماره 1892 همان، ص -2
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 �  شخصاً نزد زينب بنت جحش رفت و با او در مورد ازدواج با زيد� پيامبر اكرم
خير، :  فرمود�پيامبر اكرم. من حاضر به ازدواج با او نيستم:  گفتزينب. سخن گفت

اي نازل  آنگاه آيه. دكردر اين مورد فكر خواهم : گفت زينب. شما با او ازدواج كنيد
  : گرديد كه

� $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt ttββββ%%%% xx xx.... 99 99 ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ9999 ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ >> >>ππππ uu uuΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããΒΒΒΒ #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ))))  || ||ÓÓÓÓ ss ss%%%% ªª ªª!!!! $$ $$#### ÿÿ ÿÿ………… ãã ãã&&&& èè èè!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ #### ·· ··���� øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& ββββ rr rr&&&& tt ttββββθθθθ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ 

ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999 ää ääοοοο uu uu"""" zz zz6666 ÏÏ ÏÏƒƒƒƒ øø øø:::: $$ $$#### ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏδδδδ ÌÌ ÌÌ���� øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& 33   )36احزاب، (  � 33
 داوري كرده باشند، كه خدا و رسولش  در كاري و يا زن مومنيهيچ مرد «

  ».ندارنداز خود اختياري 
 � تو دوست داري، او همسر من باشد؟ پيامبر اكرم� اي پيامبر اكرم:  گفتزينب

 نافرماني كنم بنابراين، او � خواهم از پيامبر اكرم پس من نمي: گفت زينب. بلي: فرمود
   2.پذيرم را به عنوان همسر خود مي

 با زينب شد  ياد مي � فرزند محمد�  كه از او به عنوان زيد� بدين صورت زيد
 و به همسرش ده دينار و شصت درهم و چادري و ملحفه و زرهي و ازدواج نمود

   3.مقداري گندم و خرما به عنوان مهريه داد
  

   رضي اهللا عنهاطالق زينب
 و زينب در زندگي مشترك خود به تفاهم نرسيدند �به اقتضاي حكمت الهي، زيد

 در اين مورد با � زيد. گرفت تصميم به طالق زينب �و بعد از گذشت مدتي، زيد
 به او اجازة طالق نداد بلكه ايشان را به مدارا  �آن حضرت.  گفتگو نمود� پيامبر اكرم

                                                                                                                            

  . 205 حفصه بنت عثمان الخليفي، ص ،قضايا نساء النبي و المومنات -1

  . 11، ص 22، ج جامع البيان طبري -2

  . 489، ص 3 ج ،تفسير ابن كثير -3
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.  اجازة طالق داد�تا اينكه خداوند به زيد. نمود آميز تشويق مي و ادامة زندگي مسالمت
   1.آن گاه او بعد از يك سال زندگي مشترك، زينب را طالق داد

 بعد از يك سال از زندگي مشترك خود با زينب وقتي متوجه اين � زيدبنابراين، 
اي به ادامة زندگي با او ندارد، او نيز كه انساني بزرگوار بود  قضيه شد كه همسرش عالقه

هاي ديگران را قرباني اميال خود بگرداند، از ادامة زندگي با  و نمي خواست خواسته
 �براي اين منظور به پيامبر اكرم.  طالق دهدزينب خسته شد و اراده نمود تا او را

   2».همسرت را نگهدار و از خدا بترس«: فرمود نمود، اما ايشان مي جعه ميمرا
در اين مورد، ابن ابي حاتم و ابن جرير رواياتي را از برخي از : گويد ابن كثير مي

   3.كنيم اري مياند، از ذكر آنها خود اند كه چون به صحت نرسيده بزرگان سلف نقل نموده
  

   با زينب دختر جحش����فلسفة ازدواج پيامبر اكرم 
پسر خواندگي از جمله مسائلي بود كه در ميان اعراب به قدري ريشه دوانيده بود كه 

  .از بين بردن آن پيامدهاي ناگواري را در بر داشت
اين مسئله هم در مكه و هم در مدينه رواج داشت و مردم پسر خوانده را فرزند 

خواست اين مسأله براي مردم  بنابراين، خداوند مي. آوردند يقي خود به شمار ميحق
قعيت واضح گردد كه اينها فرزندان حقيقي آنها نيستند و اين فقط يك ادعا است و وا

  : ندارد؛ چنانكه خداوند فرمود

                                                 

  . 491، ص 3 ج ،تفسير ابن كثير -1

  . 209 ص ،قضايا نساء النبي و المومنات -2

  . 491، ص 3 ج ،تفسير القرآن العظيم -3
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� $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yyèèèè yy yy____ ªª ªª!!!! $$ $$#### 99 99≅≅≅≅ ãã ãã____ tt tt���� ÏÏ ÏÏ9999  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉ ÷÷ ÷÷ tt tt7777 ùù ùù==== ss ss%%%% ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏùùùù öö ööθθθθ yy yy____ 44 44 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yyèèèè yy yy____ ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 yy yy____≡≡≡≡ uu uuρρρρ øø øø———— rr rr&&&& 

‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏ↔↔↔↔ ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ©© ©©9999 $$ $$#### tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ ss ssàààà èè èè???? ££ ££ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö öö//// ää ää3333 ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ yy yyγγγγ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& 44 44 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yyèèèè yy yy____ öö ööΝΝΝΝ ää ää.... uu uu !! !!$$$$ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏãããã ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ää ää.... uu uu !! !!$$$$ oo ooΨΨΨΨ öö öö//// rr rr&&&& 44 44 öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ 

ΝΝΝΝ ää ää3333 ää ää9999 öö ööθθθθ ss ss%%%% öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øøùùùù rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// (( (( ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ãã ããΑΑΑΑθθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ ¨¨ ¨¨,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôγγγγ tt ttƒƒƒƒ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### �  

  )4احزاب، (   
اظهار  را با تان همسرانخداوند دو دل را در دورن كسي قرار نداده است و هرگز«
سازد و فرزند خواندگانتان را فرزندان حقيقي شما  مادران شما نمي» ظِهار«

گويد و به  خداوند حق مي. يديگو د اين سختي است كه شما به زبان مييانم ينم
  » .ندك ي مييراه راست راهنما

 كند كه سپس خداوند خاطر نشان ساخت كه عدل و انصاف و نيكوكاري حكم مي
  : ا به پدران حقيقي آنان نسبت دهيداين نوع فرزندان ر

� öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδθθθθ ãã ãããããã ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ tt tt//// KK KKψψψψ uu uuθθθθ èè èèδδδδ ää ääÝÝÝÝ || ||¡¡¡¡ øø øø%%%% rr rr&&&& yy yy‰‰‰‰ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏãããã «« ««!!!! $$ $$#### 44 44 ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ©© ©©9999 (( ((#### þþ þþθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu !! !!$$$$ tt tt////#### uu uu 

öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 çç ççΡΡΡΡ≡≡≡≡ uu uuθθθθ ÷÷ ÷÷zzzz ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ää ää3333‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ uu uuθθθθ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ 44 44 }} }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ ÓÓ ÓÓyyyy$$$$ uu uuΖΖΖΖ ãã ãã____ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏùùùù 

ΟΟΟΟ èè èè???? ùù ùù'''' ss ssÜÜÜÜ ÷÷ ÷÷zzzz rr rr&&&&  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////  ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ôô ôôNNNN yy yy‰‰‰‰ ££ ££ϑϑϑϑ yy yyèèèè ss ss???? öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 çç çç////θθθθ èè èè==== èè èè%%%% 44 44 tt ttββββ%%%% ŸŸ ŸŸ2222 uu uuρρρρ ªª ªª!!!! $$ $$#### #### YY YY‘‘‘‘θθθθ àà àà���� xx xxîîîî $$$$ ¸¸ ¸¸ϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏmmmm §§ §§‘‘‘‘ �  

  )5احزاب، (  
اگر . تر است  نزد خدا منصفانه كار اينبخوانيد كهآنها را به نام پدرهايشان «

 پس برادران ديني و ياران شما هستند و اگر در اين مورد ،يدختپدرانشان را نشنا
 گناه (خواهد ميلي آنچه را كه دلتان دچار اشتباه شديد، گناهي بر شما نيست و

  » .حال خدا آمرزنده و مهربان بوده و هست هره ب) است
 را به عنوان � تا قبل از نزول اين آيه ما زيد بن حارثه«: گويد  مي�عبداهللا بن عمر

  1».كرديم تا اينكه قرآن ما را از اين كار نهي كرد  صدا مي� زيد بن محمد

                                                 

  . 4782، شماره 276، ص 3ج ) ادعوهم آلبائهم( كتاب التفسير باب بخاري -1
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دانيد، پس اينها   اگر شما اسم پدران واقعي آنان را نمي:عالوه بر آن قرآن فرمود
  .برادران ديني و زيردستان شما هستند و آنها را با اين عناوين بخوانيد

 1»تو برادر و غالم آزاد شدة ما هستي«: گفت  مي�  به زيد� بنابراين، پيامبر اكرم
  : فرمايد رادرند؛ چنانكه خداوند مييعني تنها مومنان با يكديگر ب

� $$$$ yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ×× ××οοοο uu uuθθθθ ÷÷ ÷÷zzzz ÎÎ ÎÎ)))) (( ((####θθθθ ßß ßßssss ÎÎ ÎÎ==== ôô ôô¹¹¹¹ rr rr'''' ss ssùùùù tt tt ÷÷ ÷÷ tt tt//// öö öö//// ää ää3333 ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ uu uuθθθθ yy yyzzzz rr rr&&&& 44 44 (( ((####θθθθ àà àà)))) ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### ÷÷ ÷÷//// ää ää3333 ªª ªª==== yy yyèèèè ss ss9999 

tt ttββββθθθθ çç ççΗΗΗΗ xx xxqqqq öö öö���� èè èè???? �  ) ،10حجرات(  
فقط مومنان برادران همديگرند؛ پس ميان برادران خود صلح و صفا برقرار كنيد و «

  » .از خدا ترس و پروا داشته باشيد، تا به شما رحم شود
وص ديگري نيز نازل گرديد كه پسر خواندگان را از انتساب خود به غير پدران نص

:  فرمود� ؛ چنانكه پيامبر اكرم2نمود ميكرد و آن را حرام اعالم   منع ميخودحقيقي 
نفرين خدا و فرشتگان و مردم بر كسي كه خود را به سوي فردي غير از پدر واقعي 

  3.شود انساني هيچ نوع عبادتي پذيرفته نميو افزود كه از چنين . كندبخود منتسب 
بنابراين، شريعت اسالم براي اثبات نسبت فرزند، هم خوابي با زني كه در عقد انسان 

باشد، شرط قرار داده است و روابط جنسي زمان جاهليت را مردود  و يا كنيز او مي
شود و  فرزند متعلق به كسي است كه بر فراش او متولد مي: استشمرده و فرموده 

شود نه زنا و  ؛ يعني، عقد صحيح باعث ايجاد نسب مي4سار است پاداش زناكار، سنگ
   5.بايست، سنگسار گردد  ميزناكاراگر طريق زنا فرزندي متولد شود،

                                                 

  . 2699 شماره 267، ص 2 باب الصلح، ج بخاري -1

  . 189، ص تقضايا نساء النبي و المومنا -2

  . 3172، شماره 411، ص 2 باب فضائل المدينه، ج بخاري -3

  . 6818، شماره 254، ص 4 باب الحدود ج بخاري -4

  . 53-52، معاد الصانع، ص عالقة االباء باالبناء في الشريعة االسالميه -5
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 به وسيلة � اي ديرينه بود كه پيامبر اكرم مسئلة پسر خواندگي در ميان اعراب، مسئله
بنابراين، فلسفة ازدواج . 1مالً آن را نابود كرد يعني زينب، ع� ازدواج با مطلقة زيد

 خيلي آشكار و شفاف است چنانكه قرآن  رضي اهللا عنها با زينب� پيامبر اكرم
  : فرمايد مي

� öö öö’’’’ ss ss5555 ÏÏ ÏÏ9999 ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββθθθθ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ ’’’’ nn nn???? tt ttãããã tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ÓÓ ÓÓllll tt tt���� yy yymmmm þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÆÆ ÆÆllll≡≡≡≡ uu uuρρρρ øø øø———— rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏãããã ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ rr rr&&&& #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) (( ((#### öö ööθθθθ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ ss ss%%%% 

££ ££ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ #### \\ \\���� ss ssÛÛÛÛ uu uuρρρρ 44 44 šš šš �  ) ،37احزاب(  
تا براي مؤمنان در ازدواج با همسران فرزند خواندگان خود مشكلي نباشد بعد «

فرمان خدا ) و طالقشان دادند(از اينكه آنها با آنان نياز خود را به پايان بردند 
  » .بايد انجام شود

 مند به زينب عالق� اما شايعة كفار و منافقان و پيروان آنها مبني بر اينكه پيامبر اكرم
 او را طالق داد، روايتهاي گرديد متوجه اين موضوع � بود و هنگامي كه زيد هشد

 نوعي تعرض به ساحت مقدس نبوت � دروغيني است كه نسبت آنها به پيامبر اكرم
ه اينك:  داده و گفته است جواب به اين نوع رواياتنكه امام ابن العربي، است؛ چنا

 سخني مردود است؛ زيرا زينب... نديد  با ديدن زينب او را پس� آن حضرت: گويند مي
  � بود و چون فرضية حجاب نازل نشده بود، آن حضرت� هميشه در كنار پيامبر اكرم

ديد؛ پس چگونه ممكن است زني كه از نزديكان ايشان است و هميشه  همواره او را مي
 را � كنند، يكباره و آن هم بعد از ازدواج، قلب پيامبر اكرم در كنار هم زندگي مي

تسخير نمايد؟ عالوه بر آن قلب پاك آن حضرت از اين گونه آاليشهاي فاسد خيلي 
ند به ايشان  خداو ممكن است در حاليكهامري چگونه چنين بنابراين، امكان. بدور بود

  : چنين دستور داده بود

� ŸŸ ŸŸωωωω ¨¨ ¨¨ββββ ££ ££‰‰‰‰ ßß ßßϑϑϑϑ ss ss???? yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ tt tt⊥⊥⊥⊥ øø øø‹‹‹‹ tt ttãããã 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ tt ttΒΒΒΒ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷èèèè −− −−GGGG tt ttΒΒΒΒ ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// $$$$ [[ [[____≡≡≡≡ uu uuρρρρ øø øø———— rr rr&&&& óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ �  )88، حجر(  
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  » .ايم، مدوز هاي دنيا به برخي از آنان داده و چشمانت را به آنچه از زينت«
بنابراين چنين . زنان، برترين زينت زندگي دنيا هستند كه نبايد چشم به آنها دوخت

 حتي در مورد زنان مطلقه بعيد است؛ پس چگونه ممكن است � امري براي پيامبر اكرم
  ن ديدي نگاه كند؟ به زني كه شوهر دارد، با چني

’’’’ � و هدف از ÅÅ ÅÅ∀∀∀∀ øø øøƒƒƒƒ éé ééBBBB ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû šš šš���� ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ $$$$ tt ttΒΒΒΒ ªª ªª!!!! $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö öö7777 ãã ããΒΒΒΒ � اند،  آن طور كه برخي پنداشته

كرد؛ بلكه  بود، خدا آن را آشكار مي محبت نسبت به زينب نيست و اگر چنين چيزي مي
 براي از بين بردن رسم پسر �  همان امر ازدواج با زينب است كه پيامبر اكرم،هدف آيه

  1.اندگي به اين امر اقدام نمودخو
  

   با زينب ���� ازدواج پيامبر اكرم
 به �را طالق داد و عده او تمام گرديد، پيامبر اكرم، زينب � بعد از اينكه زيد

من : گويد  مي� زيد.  برو و از او براي من خواستگاري كن نزد زينب�: گفت�زيد
 � پيامبر اكرم!  زينب ات باد،  مژده:و را انساني بزرگ پنداشتم و گفتمرفتم و ا نزد زينب

من تا از پروردگارم استخاره نكنم، اين كار : گفت زينب. از تو خواستگاري نموده است
طولي نكشيد كه آيات قرآن نازل شد و . پس برخاست و به نماز ايستاد. را نخواهم كرد

    به خانة زينب� آن گاه پيامبر اكرم.  به ازدواج با زينب مأموريت يافت� پيامبر اكرم
و اين ازدواج طبق روايات . و به او چهارصد درهم مهريه داد و با او ازدواج نمود. 2آمد

اين ازدواج بعد از غزوة : گويد  اتفاق افتاد، اما بيهقي مي. مشهور، در سال پنجم ه
   3. به وقوع پيوستقريظه بني
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ارانش را براي صرف  در وليمة اين ازدواج، گوسفندي ذبح كرد و ي� پيامبر اكرم
   1.غذا دعوت نمود

زدواج ستور پروردگارش، با زينب دختر جحش ا به د� بدين صورت پيامبر اكرم
  : ه عبارتند ازاز جمله اين ك. كه اين ازدواج در برگيرندة درسها و فوائد زيادي بود. نمود
  � خواستگاري نمود، همسر سابقشان، زيد�براي پيامبر اكرم   كسي كه زينب- 1

زيرا . اي بود كه در اين جريان اتفاق افتاد ترين نكته اين شفاف: گويد ابن حجر مي. بود
تا كسي گمان نبرد .  خواستگاري نمود� همسر سابقش شخصاً از او براي پيامبر اكرم

كه وي بدون اينكه راضي باشد، مجبور به طالق شده است و از طرفي براي پيامبر 
   2.گرديد نسبت به همسر سابقش بيش از پيش آشكار مي �  نيز بي رغبتي زيد�اكرم

كند كه نبايد نفرت و عداوت و  ن قضيه در اين نماد پيدا مييهمچنين فلسفة ديگر ا
طالق زوجين مانع از خيرخواهي نسبت به يكديگر باشد؛ بلكه بايد اخوت ايماني 

 آن   باعثب بعد از جدايي و طالقي كه خود زين� همچنان حفظ گردد؛ چنانكه زيد
!  زينب:  خواستگاري نمود و گفت�او را براي پيامبر اكرمشده بود، نزد او رفت و 

  .ات باد مژده
به را  �  را به اين دليل كه زيد�  آياتي كه در اين مورد نازل گرديد، پيامبر اكرم- 2

نمود، سرزنش كرد؛ زيرا ايشان از طريق وحي  توصيه و تأكيد مي  ادامة زندگي با زينب
ازدواج  را طالق خواهد داد و ايشان با زينب  زينب� الهي اطالع يافته بود كه زيد

 با مطلقة �محمد:  از ترس سخن مردم كه خواهند گفت� اما پيامبر اكرم. خواهند كرد
 را به ادامة �پسر خود ازدواج كرده است، از ابراز اين مسئله خودداري نمود و زيد

  .نمود  ميزندگي و تفاهم با همسرش توصيه
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توانست   مي� اگر پيامبر اكرم: گويند  مي�  و همچنين عايشه �انس بن مالك
  : فرمايد نمود كه مي ه را كتمان ميبخشي از قرآن را كتمان نمايد، اين آي

� øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ãã ããΑΑΑΑθθθθ àà àà)))) ss ss???? üü üü““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©#### ÏÏ ÏÏ9999 zz zzΝΝΝΝ yy yyèèèè ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ rr rr&&&& ªª ªª!!!! $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã || ||MMMM ôô ôôϑϑϑϑ yy yyèèèè ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã ôô ôô7777 ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã 

yy yy7777 yy yy____ ÷÷ ÷÷ρρρρ yy yy———— ÈÈ ÈÈ,,,, ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### ’’’’ ÅÅ ÅÅ∀∀∀∀ øø øøƒƒƒƒ éé ééBBBB uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû šš šš���� ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ $$$$ tt ttΒΒΒΒ ªª ªª!!!! $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö öö7777 ãã ããΒΒΒΒ  yy yy´́́́øø øøƒƒƒƒ rr rrBBBB uu uuρρρρ }} }}¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### 

ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ‘‘ ‘‘,,,, yy yymmmm rr rr&&&& ββββ rr rr&&&& çç ççµµµµ9999 tt tt±±±± øø øøƒƒƒƒ rr rrBBBB ((   1)37احزاب، (  � ))
 نيز بدو لطف يادآور شو زماني را كه به كسي كه خداوند بدو نعمت داده بود و تو«

ان ترس تو چيزي را در دل پنههمسرت را نگاهدار و از خدا ب: گفتي كرده بودي، مي
ترسيدي؛ در حالي كه  سازد و از مردم مي داشتي كه خداوند آن را آشكار مي مي

  » .يخداوند سزاوارتر است كه از او بترس

øø � :عبدالرحمن سعدي در تفسير اين آيهشيخ  øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ãã ããΑΑΑΑθθθθ àà àà)))) ss ss???? üü üü““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©#### ÏÏ ÏÏ9999 zz zzΝΝΝΝ yy yyèèèè ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ rr rr&&&& ªª ªª!!!! $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã � 

ته است و تو نيز با آزاد يعني كسي كه خدا، نعمت اسالم را به او ارزاني داش: گويد مي
اي، هنگامي كه نزد تو آمد و در مورد طالق  كردن و تعليم و تربيت، بر او انعام كرده

ودي، با اينكه همسرش با تو مشورت نمود و تو در حالي كه خيرخواه و دلسوز او ب
 را بر خود ترجيح دادي، و به تفاهم �ازدواج نمايي، اما زيد � بدوست داشتي با زين

  2.دامة زندگي و رعايت تقوا در مورد همسرش توصيه نموديو ا
دانست   آشكار نكرده بود، در حالي كه مي� آنچه پيامبر اكرم: گويد سيد قطب مي

سئله، امري صريح و و اين م. بود كند، آگاهي او به ازدواج با زينب خدا آن را آشكار مي
اي بود  بلكه قضيه. نمود ميندرنگ  در بيان آن اندكي � گر نه پيامبر اكرم نبود و تعبدي

 � بنابراين، پيامبر اكرم. كه خداوند از وقوع آن در آيندة نزديك به ايشان خبر داده بود
تا اينكه خداوند، . ، مردم را مطلع سازدوقت موعودديد كه قبل از فرا رسيدن  لزومي نمي
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دانست و نه  چيزي ميظه نه او  فراهم كرد و تا آن لح� زمينة آن را با طالق دادن زيد
را زيرا عرف حاكم بر جامعه، زينب  . ادكه در آينده چه چيزي اتفاق خواهد افتزينب 

  1.آورد  به شمار مي� قة پسر محمدمطلّ

 اين آيه بيانگر شأن و منزلت �  و زوجنالهافَلَما قَضَى زيد مِنْها وطَراً �ـ آية 3

و در كالم خدا ذكر گرديده  اكه نامباشد  ي ميا  است؛ زيرا او تنها صحابه� واالي زيد
  .است

كردند، اما   را زيد بن محمد صدا ميتا قبل از نزول اين آيه، زيد: گويد  مي� سهيل
  : اين آيهبعد از نزول 

� öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδθθθθ ãã ãããããã ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ tt tt//// KK KKψψψψ �  

  ».آنها را به نام پدرانشان صدا كنيد«
م كرد كه به نام زيد بن محمد من زيد بن حارثه هستم و بر خود حرا:  گفت� زيد

  . صدا كرده شود
اش تضعيف شد،  بعد از اينكه چنين افتخار بزرگي از او سلب گرديد و روحيه

 مشمول اين افتخار � خداوند، نصيب او كرد افتخاري كه هيچ يك از ياران پيامبر اكرم
مت در كالم خدا و نام او تا قيا. نگرديدند و آن اينكه خداوند نام او در قرآن ذكر نمود

 برآمد و در � بدين صورت خداوند، در صدد دلجويي از زيد. تالوت خواهد شد
  .مند ساخت  او را از افتخار ديگري بهره �مقابل افتخار انتساب به محمد

خدا به من دستور داده است تا :  فرمود�  هنگامي كه به ابي بن كعب� پيامبر اكرم
آيا خدا نام مرا ذكر كرده :  شادي ريخت و گفت، اشك»تو بخوانمفالن سوره را بر 

 پس چه احساسي خواهد داشت كسي كه نام او در آيات قرآني براي هميشه در  است؟
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شود؟ و خداوند نيز نام او را  دنيا توسط مؤمنان و در بهشت توسط بهشتيان تالوت مي
  .خواهد ماندنمايد؛ زيرا قرآن، كالم ازلي خدا است كه تا ابد باقي  هميشه ذكر مي

هاي مكرم وجود دارد و توسط فرشتگان مقرب   در صحيفه� بنابراين، نام زيد
 �نامهاي برخي از انبياء، مخصوص زيدذكر گردد و اين ويژگي بعد از  تالوت مي

   1.است
 در آورد؛ �به دستور خدا بود و خداوند او را به عقد پيامبر اكرم ـ ازدواج با زينب4

  : فرمايد تصريح شده است آنجا كه ميكالم خدا چنانكه اين مطلب در 

شرافت   و اين، امر براي زينب»  ....ما او را به عقد تو در آورديم  «� زوجنا كها �

كرد و حقاً كه شايستة  گرديد كه همواره به آن افتخار مي و افتخاري عظيم محسوب مي
 فخر � پيامبر اكرمبر ساير همسران زينب: گويد  مي� چنانكه انس. اين افتخار بود

اند ولي مرا خدا   در آورده� هايتان به عقد پيامبر اكرم شما را خانواده: گفت كرد و مي مي
و در روايت ديگري آمده است كه . 2از فراز هفت آسمان به عقد او در آورده است
خداوند نكاح من را در «: گفت  مي� زينب عالوه بر افتخار بر ساير زنان پيامبر اكرم

  3».ان بسته استآسم
اي و  گرديد كه بدون هيچ عالقه و شايد اين افتخار بزرگ به خاطر آن نصيب زينب

   4. ازدواج نمود�  با زيد� فقط به خاطر اطاعت از دستور پيامبر اكرم
 را �  و صحابهتدارك ديد در ازدواج با زينب � اي كه پيامبر اكرم ـ در وليمه5

اي ديگر كه عبارت بود از ازدياد خوراك، آشكار  براي صرف غذا دعوت نمود، معجزه

                                                 

  . 194، ص 14، ج تفسير القرطبي -1
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همچنين در اثناي همين وليمه، آية حجاب نازل شد و آداب ضيافت بيان . گرديد
   1.گرديد

اش   بعد از اينكه ازدواج نمود، به خانه� پيامبر اكرم: گويد  مي� انس بن مالك
در ظرفي  كرد و سليم، غذايي آميخته از خرما، روغن و كشك تهيه   اممادرم،. رفت

بر و سالم مرا به او برسان و  ب� اينها را نزد پيامبر اكرم: گذاشت و به من داد و گفت
هنگامي كه نزد . اين غذاي اندكي است كه مادرم آن را براي شما فرستاده است: بگو

آنها را بر زمين بگذار و برو فالني و فالني و هر كس را :  رسيدم، فرمود �پيامبر اكرم
 آنان را نام برده � من كساني را كه آن حضرت: گويد  مي�انس. يدي دعوت كنكه د

تعداد شما :  پرسيدند�از انس. كردم ديدم، دعوت مي بود و همچنين هر كس را كه مي
  .حدود سيصد نفر بوديم: چند نفر بود؟ گفت

امبر آن گاه طبق دستور پي. ظرف را بياور! انس:  فرمود �پيامبر اكرم: گويد  مي�انس
آمدند و در اطراف ظرف حلقه  هاي ده نفري يكي بعد از ديگري مي  دسته�اكرم
آن گاه . شدند و با اين ترتيب همه غذا خوردند خوردند تا سير مي زدند و غذا مي مي

دانستم اكنون كه آنرا  نمي: گويد  مي�انس. ظرف را بردار:  به من گفت�پيامبر اكرم
 يا قبالً كه آن را گذاشته بودم؛ سپس برخي از كساني كه ام، غذاي بيشتري داشت برداشته

آن .  نشستند و مشغول گفتگو بودند� غذا خوردند، همچنان در خانة پيامبر اكرم
آنها با اين كار، .  نيز تشريف داشت و عروسش نيز رو به ديوار نشسته بود� حضرت

بيرون رفت و از  برخاست و  � ايجاد مزاحمت كردند آن حضرت� براي پيامبر اكرم
آنها گاه  آن. هاي ديگرش سركشي نمود و برگشت و آنها همچنان نشسته بودند خانه

اند، بنابراين فوراً از آنجا   مزاحمت ايجاد نموده� احساس كردند كه براي پيامبر اكرم
  :  اين موضوع، آيه حجاب نازل گرديدبعد از. برخاستند و رفتند
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� $$$$ pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ŸŸ ŸŸωωωω (( ((####θθθθ èè èè==== ää ääzzzz ôô ôô‰‰‰‰ ss ss???? || ||NNNNθθθθ ãã ãã‹‹‹‹ çç çç//// ÄÄ ÄÄ cc cc ÉÉ ÉÉ<<<< ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) χχχχ rr rr&&&& šš ššχχχχ ss ssŒŒŒŒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ 

öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) BB BBΘΘΘΘ$$$$ yy yyèèèè ss ssÛÛÛÛ uu uu"""" öö öö6666 xx xxîîîî tt tt ÌÌ ÌÌ���� ÏÏ ÏÏàààà≈≈≈≈ tt ttΡΡΡΡ çç ççµµµµ9999 tt ttΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ôô ôô ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ääŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏãããã ßß ßßŠŠŠŠ (( ((####θθθθ èè èè==== ää ääzzzz ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ $$ $$$$$$ ss ssùùùù #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF ôô ôôϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏèèèè ss ssÛÛÛÛ 

(( ((####ρρρρ çç çç"""" ÅÅ ÅÅ³³³³ tt ttFFFFΡΡΡΡ $$ $$$$$$ ss ssùùùù ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ tt tt ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ⊥⊥⊥⊥ øø øø↔↔↔↔ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ ãã ããΒΒΒΒ BB BB]]]]ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ pp pptttt ÎÎ ÎÎ:::: 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ tt ttββββ%%%% ŸŸ ŸŸ2222 ““““ ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ ¢¢ ¢¢ ÉÉ ÉÉ<<<< ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### 

 ÄÄ ÄÄ ÷÷ ÷÷∏∏∏∏ tt ttFFFF óó óó¡¡¡¡ uu uuŠŠŠŠ ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ àà àà6666ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ (( (( ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω  ÄÄ ÄÄ ÷÷ ÷÷∏∏∏∏ tt ttFFFF óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### 44 44 #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ££ ££ èè èèδδδδθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ çç ççGGGG øø øø9999 rr rr'''' yy yy™™™™ $$$$ YY YYèèèè≈≈≈≈ tt ttFFFF tt ttΒΒΒΒ 

     ∅∅∅∅ èè èèδδδδθθθθ èè èè==== tt tt↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ ss ssùùùù  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ !! !!#### uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ 55 55>>>>$$$$ pp ppgggg ÉÉ ÉÉoooo 44 44 öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ãã ãã���� yy yyγγγγ ôô ôôÛÛÛÛ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ////θθθθ èè èè==== àà àà)))) ÏÏ ÏÏ9999 ££ ££ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ////θθθθ èè èè==== èè èè%%%% uu uuρρρρ 44 44 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ 
šš ššχχχχ%%%% xx xx.... öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ss ss9999 ββββ rr rr&&&& (( ((####ρρρρ èè èèŒŒŒŒ ÷÷ ÷÷σσσσ èè èè???? šš šš^̂̂̂θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ «« ««!!!! $$ $$#### II IIωωωω uu uuρρρρ ββββ rr rr&&&& (( ((#### þþ þþθθθθ ßß ßßssss ÅÅ ÅÅ3333ΖΖΖΖ ss ss???? ………… çç ççµµµµ yy yy____≡≡≡≡ uu uuρρρρ øø øø———— rr rr&&&& .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

ÿÿ ÿÿ ÍÍ ÍÍνννν ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// #### ´´ ´´‰‰‰‰ tt tt//// rr rr&&&& 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ tt ttββββ%%%% ŸŸ ŸŸ2222 yy yy‰‰‰‰ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏãããã «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ ¸¸ ¸¸ϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã �  ) ،53احزاب(  
 داخل ،هاي پيامبر، بدون اينكه به شما اجازه داده شود به خانه! اي مؤمنان«

آن هم . وقتي وارد شويد كه براي صرف غذا به شما اجازه داده شود. نشويد
ه اينكه از مدتي قبل بيائيد و در انتظار ن. مشروط به اينكه به موقع وارد شويد

 وارد شويد و زماني كه غذا ،ولي هنگامي كه دعوت شديد. پخت غذا بنشينيد
 داد اين كار شما پيغمبر را آزار مي. و به گفتگو ننشينيد. خوريد پراكنده گرديد مي

امبر هنگامي كه از زنان پي. كند  ولي خدا از بيان حق شرم نمي،كرد اما او شرم مي 
ل منزل به امانت خواستيد از پس پرده از ايشان بخواهيد، اين كار يچيزي از وسا

 شما حق نداريد پيغمبر خدا را آزار .براي پاكي دلهاي شما و آنان بهتر است
 دهيد و هرگز حق نداريد كه بعد از مرگ او همسرانش را به همسري خويش در

  » .بزرگ است) گناهي(اين كار نزد خدا. آوريد
 همسرانش را به التزام و رعايت حجاب دستور � با نزول آية حجاب، پيامبر اكرم

  .داد
 بود، چنانكه انس بن � نزول حكم حجاب اعالن موافقت با رأي عمر بن خطاب

 به خانة �اي پيامبر اكرم:  گفت�  به پيامبر اكرم �عمر بن خطاب: گويد  مي� مالك



 الگوي هدايت

 

406

بنابراين، اگر شما همسران خود را امر به حجاب . آيد تو هر انسان نيكوكار و بد كار مي
  1.آن گاه آية حجاب نازل گرديد. نموديد، بهتر بود مي

 مشروع گرديد و هدف از � با نازل شدن اين آيه، حجاب بر همسران پيامبر اكرم
حجاب، پوشانيدن جسم در مقابل بيگانگان و گفتگو ننمودن با آنان است و اگر كسي به 

  .خواهد با آنها سخن بگويد، اين كار را از پشت پرده انجام دهد ميخاطر ضرورتي 
 آيا اين � اي پيامبر اكرم: ران، فرزندان و محارم زنان گفتندپس از نزول اين آيه، پد

  :  پاسخ آنها، اين آيه را نازل كردگردد؟ خداوند در حكم شامل ما هم مي

� �� ��ωωωω yy yyyyyy$$$$ uu uuΖΖΖΖ ãã ãã____ ££ ££ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö#### nn nn==== tt ttãããã þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ££ ££ ÍÍ ÍÍκκκκ ÉÉ ÉÉ″″″″ !! !!$$$$ tt tt////#### uu uu II IIωωωω uu uuρρρρ ££ ££ ÎÎ ÎÎγγγγ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ öö öö//// rr rr&&&& II IIωωωω uu uuρρρρ ££ ££ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍΞΞΞΞ≡≡≡≡ uu uuθθθθ ÷÷ ÷÷zzzz ÎÎ ÎÎ)))) II IIωωωω uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ öö öö//// rr rr&&&& 

££ ££ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍΞΞΞΞ≡≡≡≡ uu uuθθθθ ÷÷ ÷÷zzzz ÎÎ ÎÎ)))) II IIωωωω uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ oo ooΨΨΨΨ öö öö//// rr rr&&&& ££ ££ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏ????≡≡≡≡ uu uuθθθθ yy yyzzzz rr rr&&&& ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ££ ££ ÎÎ ÎÎγγγγ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎΣΣΣΣ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ $$$$ tt ttΒΒΒΒ ôô ôôMMMM xx xx6666 nn nn==== tt ttΒΒΒΒ ££ ££ åå ååκκκκ ßß ßß]]]]≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& 33 33 
tt tt ÉÉ ÉÉ)))) ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### 44 44 QQ QQχχχχ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### šš ššχχχχ%%%% xx xx.... 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää.... && && óó óó xx xx«««« #### ´´ ´´‰‰‰‰‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎγγγγ xx xx©©©© �  ) ،55احزاب(  

برادران، فرزندان برادران، فرزندان   ، فرزندان، آنان گناهي نيست كه با پدرانرب«
و از خدا بترسيد كه . خواهران و با زنان مسلمان و بردگان خود روبرو باشند

  » .قطعاً خدا بر هر چيزي حاضر و ناظر است
، اين آيات نازل �نشيني و فرهنگ گفتگوي زنان پيامبر همچنين در مورد خانه

  : گرديد

� uu uu !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ÄÄ ÄÄ cc cc ÉÉ ÉÉ<<<< ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ¨¨ ¨¨ ää ää óó óó¡¡¡¡ ss ss9999 77 77‰‰‰‰ tt ttnnnn rr rr'''' ŸŸ ŸŸ2222 zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ ii iiΨΨΨΨ9999 $$ $$#### 44 44 ÈÈ ÈÈββββ ÎÎ ÎÎ)))) ¨¨ ¨¨ ää ää øø øø‹‹‹‹ ss ss)))) ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù zz zz ÷÷ ÷÷èèèè ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ øø øøƒƒƒƒ rr rrBBBB 

ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// yy yyìììì yy yyϑϑϑϑ ôô ôôÜÜÜÜ uu uuŠŠŠŠ ss ssùùùù ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ7777 ùù ùù==== ss ss%%%% ÖÖ ÖÖÚÚÚÚ tt tt���� tt ttΒΒΒΒ zz zz ùù ùù==== èè èè%%%% uu uuρρρρ ZZ ZZωωωω öö ööθθθθ ss ss%%%% $$$$ ]] ]]ùùùùρρρρ ãã ãã���� ÷÷ ÷÷èèèè ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ tt ttββββ öö öö���� ss ss%%%% uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 
££ ££ ää ää3333 ÏÏ ÏÏ????θθθθ ãã ãã‹‹‹‹ çç çç//// ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ šš šš∅∅∅∅ ôô ôô____ §§ §§"""" yy yy9999 ss ss???? yy yyllll •• ••"""" yy yy9999 ss ss???? ÏÏ ÏÏππππ ¨¨ ¨¨ŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ yy yyffff øø øø9999 $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn<<<<ρρρρ WW WW{{{{ $$ $$#### (( (( zz zz ôô ôôϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ%%%% rr rr&&&& uu uuρρρρ nn nnοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### 
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šš šš ÏÏ ÏÏ????#### uu uu uu uuρρρρ nn nnοοοο 44 44θθθθ ŸŸ ŸŸ2222 ¨¨ ¨¨““““9999 $$ $$#### zz zz ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏÛÛÛÛ rr rr&&&& uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### ÿÿ ÿÿ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ 44 44 $$$$ yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ãã ããƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### || ||==== ÏÏ ÏÏδδδδ õõ õõ‹‹‹‹ ãã ãã‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 

ãã ããΝΝΝΝ àà àà6666ΖΖΖΖ tt ttãããã }} }}§§§§ ôô ôô____ ÍÍ ÍÍ hh hh����9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏMMMM øø øø���� tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### öö öö//// ää ää.... tt tt���� ÎÎ ÎÎ dd ddγγγγ ss ssÜÜÜÜ ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ #### ZZ ZZ""""6666 ÎÎ ÎÎγγγγ ôô ôôÜÜÜÜ ss ss???? �  ) ،33-32احزاب(  
خواهيد  اگر مي. نيستيد) عادي(  شما مثل هيچ يك از زنان!اي همسران پيغمبر«

پرهيزگار باشيد صدا را نرم و نازك نكنيد كه بيمار دالن چشم طمع به شما 
هاي خود  و در خانه. يديبلكه به صورت شايسته و عادي سخن بگو ؛ بدوزند

ي نكنيد يمردم ظاهر نشويد و خودنمابمانيد و همچون جاهليت پيشين در ميان 
. يديو نماز را برپا داريد و زكات را بپردازيد و از خدا و پيغمبرش اطاعت نما

خواهيد پليدي را از شما اهل بيت دور كند و شما را كامالً پاك  خدا قطعاً مي
  ».سازد

 نازل � گر چه اين آيه خطاب به همسران پيامبر اكرم: گويند جمهور مفسران مي
گردند و اگر زنان  شده است، ولي حكم آن عام و همة زنان مسلمان مشمول اين آيه مي

 را به طور خاص ذكر نموده است، به دليل منزلت و مقام واالي آنان نزد � پيامبر اكرم
   1.باشد  مي� پيامبر اكرم

و كند  نشيني مي اين آيه زنان را ملزم به خانه: نويسد مام قرطبي در تفسير خود ميا
زيرا . باشد  است، اما از نظر حكم شامل همة زنان مي�اگر چه خطاب به زنان پيامبر

نشيني و خارج  عالوه بر آن، داليل زيادي در شريعت وجود دارد كه زنان را به خانه
   2.نشدن از منزل جز براي ضرورت توصيه مي نمايد

ان نموده است و آنها خداوند در قرآن، مسائل مربوط به زنان مسلمان را به تفصيل بي
گردن، ساق، : فرجها و آشكار نساختن مواضع زينتها، حفاظت  را به پايين انداختن نگاه

اين موارد در سورة نور بيان گرديده . 3ساعد، مو و غيره به غير از محارم امر نموده است
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  . 179 ، ص14 ج تفسير قرطبي -2
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است و در سنت نبوي نيز زنان به رعايت حجاب و پاكدامني و دوري از بدحجابي امر 
  .ده اندش

 با � موارد ذكر شده برخي از درسها و حكمتهايي بود كه از ازدواج پيامبر اكرم
  .گردد استنباط مي  زينب

در سال بيست هجري و در سن پنجاه و سه سالگي چشم از جهان فرو بست زينب 
از . 1 به ايشان پيوست�  بود كه بعد از وفات آن حضرت� و اولين همسر پيامبر اكرم

كه پنج حديث در كتب سته روايت شده . 2ده حديث نبوي نقل شده استايشان ياز
   4.اند  و در دو حديث از آنها بخاري و مسلم اتفاق نموده3است
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  فصل دوم

  

  1اكنون ما به جنگ آنها مي رويم و آنان به جنگ ما نخواهند آمد

  
رد جنگ  هيچ گاه از نيروهايي كه با قريش عليه مسلمانان وا� پيامبر اكرم

و بعد از غزوة خندق آشكارا اعالم كرد كه گام بعدي، جنگ با . گرديدند، غافل نبود مي
قريش است؛ زيرا اوضاع به نفع مسلمانان تغيير يافته بود و آنها بيش از پيش آمادة نبرد 

 در صدد گسترش قلمرو اسالم، به قبايل اطراف � بنابراين، پيامبر اكرم. و جهاد بودند
كرد؛  زيرا اين مسئله او را در جنگي كه با قريش در پيش داشت، كمك مي. آمدمدينه بر 

دو غزوه و چهارده سريه به مناطق مختلف ) جري ششم ه(اي كه در طول سال  به گونه
فرستاد كه هدف اين حركتها و مانورها، تضعيف توان رزمي قريش بود؛ چرا كه با 

شد و در اين صورت هم پيمانان  تر مي گسترش نفوذ اسالم، دايرة محاصرة قريش تنگ
  2.داد خود را از دست مي

 و يارانش در غزوة احزاب و بني قريظه كسب نموده، � موفقيتي كه پيامبر اكرم
ريزي عليه دشمنانشان بنمايند؛   را در برنامه استفاده مطلوبموجب گرديد كه آنان

هاي زيادي را جهت  تهتر نمودند و دس چنانكه دايرة تحريم اقتصادي قريش را تنگ
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تعقيب قبايلي كه در احزاب شركت داشتند يا به داعيان خيانت كردند و يا دشمني خود 
  .را با اسالم اعالم نموده بودند، اعزام كردند

  :  اسالم در اين دوره اين گونه بودتحركات نظامي
  

   به سوي قبيله قرطاء���� سرية محمد بن مسلمه
هاي مشركي بودند كه ميزان دشمني آنان با اسالم و  هاي عشايري نجد از بدوي قبيله

؛ زيرا از تعداد و توان رزمي بااليي برخوردار بودند؛  بودمسلمانان بيشتر از ساير قبايل
  .داد ستون فقرات لشكر احزاب را تشكيل ميل نجد يقباچنانكه 

قبايل  بعد از غزوة احزاب، متوجه � بر اين اساس نخستين لشكر نظامي پيامبر اكرم
، 1و بعد از فراغت از غزوة بني قريظه.  و اوايل ماه محرم سال پنجم ه. گرديدنجد 
 براي يورش بر قبيلة بني  �اي متشكل از سي نفر به سرپرستي محمد بن مسلمه دسته

  2.قرطاء در هفت مايلي مدينه اعزام گرديد
جبور به فرار آنان سحرگاه بر آنها حمله كردند و ده نفر را كشتند و بقيه نيز م

   3.و مسلمانان، با شتران و گوسفندان زيادي بود، به مدينه برگشتند. گرديدند
ثال، سردار بني حنيفه، را دستگير كردند و به مدينه أدر مسير بازگشت نيز ثمامه بن 
هنگامي كه پيامبر . شناختند به ستون مسجد بستند آوردند و او را در حالي كه نمي

گونه رفتار خواهم كرد؟ ثمامه كني با تو چ فكر مي! اي ثمامه: رمود او را ديد، ف�اكرم
اي كه   اگر مرا به قتل برساني، كسي را كشته سخن خوبي دارم،! � اي محمد: گفت

اي كه سپاسگزار است  مستحق كشتن است و اگر بر من منت نهي، بر كسي منت گذاشته
 او را به حال خود � بر اكرمپيام. خواهي، هر چه دوست داري طلب كن و اگر مال مي
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ا تو چگونه رفتار كني ب فكر مي! اي ثمامه: رفت، تا اينكه روز بعد به او گفتگذاشت و 
روز سوم نيز پيامبر . من سخني جز آنچه ديروز بيان نمودم، ندارم: خواهم كرد؟ گفت

:  جواب خود همان سخن سابقش را گفتثمامه نيز در.  سخن خود را تكرار كرد�اكرم
ثمامه به سوي نخلهائي كه نزديك . ثمامه را آزاد كنيد:  فرمود� آن گاه پيامبر اكرم

و شهادتين را بر مسجد بودند، رفت و در آنجا غسل نمود، سپس به مسجد برگشت 
تر از چهرة  اي نزد من مبغوض هيچ چهره! بخدا سوگند! � اي محمد: زبان آورد و گفت

تر  و هيچ ديني مبغوض. ره نزد من چهرة شما استشما نبود، ولي اكنون محبوبترين چه
تر از شهر شما نبود ولي اكنون دين و شهر شما  از دين شما و هيچ شهري مبغوض

و افزود كه افراد تو در حالي مرا دستگير . ترين دينها و شهرها نزد من هستند محبوب
 به او  � اكرمرفتم، اكنون چه كار كنم؟ پيامبر نمودند كه من براي عمره به مكه مي

  .تبريك گفت و دستور داد كه براي عمره برود
بلكه . ام دين نشده بي: گفت! اي دين شده تو بي: گامي كه ثمامه به مكه آمد، گفتندهن

 �تا پيامبر اكرم! ام و به خدا سوگند  كه پيامبر خدا است، مسلمان شده� توسط محمد
  1.ه سوي شما فرستاده نخواهد شداي گندم از يمامه ب اجازه ندهد، از اين پس دانه

 نامه نوشتند و �ثمامه سوگندش را عملي ساخت تا اينكه سران قريش به پيامبر اكرم
 را واسطه قرار دادند و از ايشان خواستند كه به ثمامه  �خويشاوندي با آن حضرت

امه  به او ن�بنابراين پيامبر اكرم. 2دستور دهد تا راه حمل توشه به مكه را باز نمايد
درنگ به دستور سرور و پيامبر خويش  ثمامه بي. نوشت و دستور داد كه راه را باز كند

راه محصوالت غذائي را به سوي مكه باز كرد و بدين صورت اهل مكه از تنگي معيشت 
  : درسها و فوايد زيادي است از جملهاين داستان حاوي . 3نجات يافتند

                                                 

  . 330، ص 1، ج يمنعنظرة ال -1

  .  همان-2

  .298، ص 2، ج السيرة الحلبي -3



  رويدادهاي مهم در فاصلة غزوة احزاب و حديبيه

 

413

  .جدـ جواز زنداني كردن انسان كافر در مس1
ـ جواز منت گذاشتن بر انسان كافر و تأثير عفو بر گناهكار؛ چنانكه قلب ثمامه بعد 2

اي كه پيامبر   او را بصورت رايگان آزاد كرد، متحول شد، به گونه� از اينكه پيامبر اكرم
ترين چهره نزد او  ترين فرد نزد او بود، به محبوب اي پيش، مبغوض  كه تا لحظه�اكرم

  .تبديل گرديد
  .ـ غسل كردن هنگام مسلمان شدن3
  .آفريند ـ احسان، بغض را از بين مي برد و به جاي آن محبت مي4
ـ كافري كه قبل از مسلمان شدن قصد انجام كار خيري داشته است، بعد از مسلمان 5

  .تواند به انجام آن اقدام نمايد شدن مي
ه ويژه با فردي كه رود ب رفتاري با كسي كه اميد به مسلمان بودن او مي ـ خوش6

  1.ممكن است مسلمان بودن او باعث اسالم آوردن اطرافيانش گردد
ـ اسالم، تاثيري بسزا در رفتار مسلمانان خواهد گذاشت و او در تصرفات خود 7

دهد؛ چنانكه ثمامه جلوي صادرات گندم را  صالح اسالم و مسلمانان را مدنظر قرار مي
  . اجازه صدور آن را گرفتند� كرمبه مكه گرفت تا اينكه از پيامبر ا

ـ شايسته است كه انسان بعد از پذيرش اسالم به روابط خود با دنياي كفر پايان بخشد 8
   2.و فقط پايبند مقتضيات ايمان باشد

  
   به سوي سيف البحر ����عبيده بن جراحابوسرية نظامي 

 تضعيف و جهت �  ادامة سياست نظامي پيامبر اكرم� عبيدهابواعزام دستة نظامي 
 لشكري متشكل از سيصد � آن حضرت. رود محاصرة اقتصادي قريش به شمار مي

هاي تجاري   جهت تعرض به يكي از كاروان� عبيدهابوسواركار را به فرماندهي 
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اش تمام  رفت، توشه اين لشكر در حالي كه به سوي ساحل دريا پيش مي. قريش، فرستاد
دة توشه را نزد او بياورند و مقدار كمي خرما كه  دستور داد تا باقيمان� عبيدهابو. شد

داد تا اينكه نوبت  بندي روزانه چند خرما به آنها مي باقي مانده بود، او به صورت جيره
  . به يك دانه خرما در روز رسيد

با وجود اينكه لشكر، دچار گرسنگي شديدي گرديده بود، اما به اين دليل كه از 
كردند با  و سعي مي. ار بودند و به راهشان ادامه دادنداي برخورد روحية واال و قوي

: گويد  مي�  چنانكه جابر بن عبداهللا. 1همان يك عدد خرما وقت بيشتري را سپري كنند
نوشيديم و بدين  ها مي مكيديم و بر آن آب مي ما آن يك عدد خرما را مانند بچه«

  2».كرديم صورت يك روز را با آن سپري مي
 پرسيد كه اين يك عدد خرما براي شما چه ارزشي � از جابر� وهب بن كيسان

ما قدر آن يك دانه خرما را وقتي احساس كرديم كه ديگر وجود :  گفت�داشت؟ جابر
  3.نداشت

تا اينكه قيس . خورديم بعد از آن ما برگهاي درختان را با آب مي: گويد  مي�جابر
، سه وعده خوراك به لشكر داد كه  كه از خانوادة سخاوتمند بود� فرزند سعد بن عباده

 او را از ادامة اين كار منع �  ولي سرانجام ابا عبيده. اي سه شتر ذبح كرد در هر وعده
   4.كرد

خداوند در حالي كه آنها شديداً گرسنه و درمانده بودند، ماهي بزرگي برايشان از 
ه خود ادامه داديم، كه ما در كنار ساحل به را: گويد  مي�دريا بيرون افكند؛ چنانكه جابر
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نزديك رفتيم متوجه شديم كه ماهي بسيار . از دور چيزي شبيه تپه در كنار ساحل ديديم
  .بزرگي به نام عنبر است

خير؛ بلكه ما فرستادگان : اي است؛ سپس گفت اين خود مرده:  گفت� عبيدهابو
 �جابر. خوريدايم؛ پس ب  و در راه خدا هستيم و در مضيقه قرار گرفته� پيامبر اكرم

و از روغن چشمانش مشكيزه . خورد لشكر سيصد نفري ما تا يك ماه از آن مي: گويد مي
و سيزده نفر . نموديم هايي از گوشت آن جدا مي و به اندازة الشة گاو، قطعه. كرديم پر مي

و يكي از استخوانهاي پهلوي آن را نصب كردند به . از ما داخل حلقة چشم آن نشستند
كرد و از گوشت آن با  د بود كه بلندترين ما سوار بر شتري از زير آن عبور ميقدري بلن

روزي اي بوده است : فرمود.  گفتيم� خود به مدينه آورديم و جريان را به پيامبر اكرم
ما . آيا چيزي از آن با خود همراه داريد كه ما بخوريم. كه خدا نصيب شما كرده است
  1. داديم و ايشان از آن خوردند �پيامبر اكرمنيز مقداري از گوشت آن را به 

توان  اين سريه قبل از صلح حديبيه اتفاق افتاده است، بنابراين، تاريخ وقوع آن را نمي
   2.براساس ديدگاه ابن سعد در رجب سال هشتم هجري دانست

 اين سريه را به سوي طايفة جهينه � پيامبر اكرم: گويند ابن سعد و واقدي مي
   3. كردسازماندهي

اين نظر با آنچه در بخاري آمده است كه آنها به سوي كاروان : گويد ن حجر مياب
قريش رفته بودند، تعارض ندارد؛ زيرا احتمال دارد كه براي هر دو منظور اعزام شده 
باشند و شايد هدف اصلي آنها جهينه بوده است و قصد تعرض به كاروان قريش را 
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. 1اين بوده است كه آن را از تعرض جهينيان نجات بدهنداند و تنها قصد آنها  نداشته
  2.چنانكه در صحيح مسلم تصريح شده است كه اين دسته به سوي جهينه اعزام شده بود

  : در اين ماجرا عبارت نهفته است ازدرسها و فوايدي كه 
هاي باقيمانده و تقسيم مساوي  آوري توشه  در جمع� عبيدهابو رفتار حكيمانة - 1
  . فرا گرفته بود� در ميان مجاهدين و اين درسي بود كه از رسول گرامي اسالمآنها 
 در چنين شرايط دشواري جهت تخفيف مصيبتي �  سخاوتمندي قيس بن سعد- 2

چنانكه در روايت واقدي آمده است كه او شتراني را كه . كه لشكر به آن گرفتار شده بود
 او را سرزنش كرد � عبيدهابوآن گاه . گرفت كرد، از يك مرد جهيني قرض مي ذبح مي
خواهي زير بار قرض بروي، در حالي كه هيچ مالي براي پرداخت آن  مي: و گفت

  3.نداري
 آيا به نظرت پدرم كه قرضهاي مردم را پرداخت � عبيدهابواي :  گفت�قيس

دهد، خرماهايي را كه من در  و به گرسنگان غذا مياست نمايد و حامي ورشكستگان  مي
 با اطالع از اين � ام نخواهد داد؟ چنانكه سعد بل آن براي مجاهدان غذا تهيه كردهمقا

موضوع، چهار تا از باغهايش را به فرزندش هديه نمود كه فقط يكي از آنها نزديك 
   4.هفت تُن محصول داشت

  :  مسئلة حالل و حرام- 3
ي كه روزانه به بردند تا جاي مسلمانان با وجود اينكه در گرسنگي شديدي به سر مي

نمودند و بعد از آنكه همان يك دانه خرما ميسر نبود، به برگهاي  يك دانه خرما اكتفا مي
آوردند، از كنار مردي از جهينه گذشتند كه مال و شتران زيادي داشت؛  درختان روي مي
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 از او شتراني خريد و ذبح كرد، اما به هيچ وجه اين لشكر بزرگ � چنانكه فرزند سعد
ين فكر نيفتاد كه شتران آن مرد جهيني را به زور تصاحب نمايند و ذبح كنند و در ا

بخورند، آن گونه كه قبل از اسالم مرسوم بود؛ زيرا آنها اكنون حامالن دين خدا بودند، 
ديني كه يكي از اهداف آن حفاظت از مردم و مالهايشان بود و آنها كساني بودند كه در 

العالمين فرا گرفته  گذاشتند و اين را از برنامة جهاني رب  ميميان مال حالل و حرام فرق
   1.بودند
  : ـ جواز خوردن حيوان مردار دريا4

ول اين آيه اين جريان داللت بر اين دارد كه خود مردة دريا حالل است و مشم

ôMMMM � :فرمايد شود كه مي نمي tt ttΒΒΒΒ ÌÌ ÌÌ hh hh���� ãã ããmmmm ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ èè èèππππ tt ttGGGG øø øøŠŠŠŠ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ãã ããΠΠΠΠ ¤¤ ¤¤$$$$!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ �» بر شما خود مرده و خون 

¨¨ � :فرمايد شود كه مي حكم خداوندي ميبلكه مشمول اين » .حرام كرده شد ¨¨≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏmmmm éé éé&&&& öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 

ßß ßß‰‰‰‰ øø øø‹‹‹‹ || ||¹¹¹¹ ÌÌ ÌÌ���� óó óóssss tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### ………… çç ççµµµµ ãã ããΒΒΒΒ$$$$ yy yyèèèè ss ssÛÛÛÛ uu uuρρρρ يعني شكار و خوراك دريا براي شما حالل است� .  

مراد از «كه : اند  بر اين عقيده� ابوبكر صديق، عبداهللا بن عباس و جمعي از صحابه
 �چنانكه در سنن از ابن عمر» . خود مردة دريا است،از طعامصيد، شكار دريا و 

 خون  نوع خود مرده و دو دو چيز روايت مرفوع و موقوفي نقل شده است كه براي ما
دو خود مرده، ماهي و ملخ و دو خون، طحال و كبدند و خوردن پيامبر . حالل است

زوة سيف البحر  از ساحل در بازگشت از غ� اي كه صحابه  از گوشت ماهي�اكرم
   2.آورده بودند، دليل حالل بودن خود مردة دريا است

 در بعضي اشياء مشتبه گيري اب سختستحبانووي معتقد است اين جريان داللت بر 
  3.دارد
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  ذكر نموده است  اين جريان  احكامي كه امام نووي در مورد- 5
ترور و به غنيمت اين حديث بيانگر جواز بستن راه دشمنان اسالم و : گويد نووي مي

هر : و آن اينكه. شود ز آن استنباط ميگرفتن اموال آنها است و احكامي ديگر نيز ا
لشكري بايد اميري داشته باشد تا آن را كنترل و هدايت نمايد؛ افراد سپاه نيز بايد از امير 

ر رو مستحب است وقتي چند نف از اين. خود تبعيت نمايند و امير بايد بهترين آنها باشد
همچنين . بايست، يكي را از ميان خود امير مقرر كنند نمايند، مي اراده مسافرتي را مي

  1.هاي خود را به خاطر ايجاد بركت يك جا جمع كنند مستحب است كه توشه
  
    الجندل به سوي دومه����  عبدالرحمن بن عوفسرية

ي نمود كه اين سريه به دروترين نقطة شبه جزيرة عربستان اعزام شد و مسيري را ط
  . را طي ننموده بودند هاي نظامي اسالمي چنين مسيري طوالني  زمان دستهآنتا 

 در نزديكي مرزهاي شام و در قلب صحراي عربستان واقع شده بود و دومة الجندل
ساكنانش به خاطر همسايگي با مسيحيان روم، مسيحي شده بودند و يكي از اهداف 

  .ن به امپراطوري روم بوداعزام نيرو به آنجا، گوش مالي داد
 �، يكي از ده يار بهشتي، پيامبر اكرم �فرماندهي اين سريه را عبدالرحمن بن عوف

رفت و  عبدالرحمان از پيشگامان و ستونهاي دعوت اسالمي به شمار مي. بر عهده داشت
از آن جا كه سريه دو هدف مهم يعني، جهاد در راه خدا و دعوت به دين اسالم را 

   2.نمود بنابراين، مناسب بود كه امير آن از مسلمانان صدر اسالم انتخاب گردد تعقيب مي
 عبدالرحمن بن � پيامبر اكرم: گويد  در مورد اين سريه مي�عبداهللا بن عمر

اي به جايي اعزام  آماده شو كه تو را امروز يا فردا با دسته:  را طلبيد و گفت�عوف
 �اظب بودم كه نماز فجر را با پيامبر اكرممن مو: گويد  مي�ابن عمر. خواهم نمود
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بنابراين صبح زود . نمايد  چه چيزي توصيه مي�بخوانم تا بشنوم كه به عبدالرحمن
ابوبكر، عمر و افرادي از مهاجران و عبدالرحمن بن . هنگام در آنجا حضور پيدا كردم

 شب هنگام  دستور داده بود كه�  به عبدالرحمن� پيامبر اكرم.  در آنجا ديدم�عوف
 با ديدن � پيامبر اكرم.  حركت نمايد و آنها را به اسالم فرا خواند الجندلدومهبه سوي 

 �اي؟ ابن عمر چرا تو از همراهانت باز مانده: الرحمان بن عوف در نماز فجر، گفتعبد
صد نفر بودند، شب هنگام و بوقت سحر، مدينه  كه هفت� همراهان ابن عوف: گويد مي

! �اي پيامبر اكرم:  گفت �عبدالرحمن.  ترك كرده بودندالجندلمه دورا به سوي 
  .ام، آخرين نماز را پشت سر شما بخوانم دوست داشتم در حالي كه لباس سفر پوشيده

 او �پيامبر اكرم. اي بر سرش پيچيده بود  عمامه� عبدالرحمن: گويد  مي�ابن عمر
دستان خود بر اي سياه رنگ با  مامهاش را باز كرد و ع را پيش روي خود نشانيد و عمامه

! � اي ابن عوف: هايش آويزان كرد و گفت ميان شانه آن را در سر او بست و دو سر
 به گردنش آويزان بود، � و در حالي كه شمشير عبدالرحمن. اين گونه عمامه ببند

و . دازبه نام خدا، در راه خدا حركت كن و با كافران به مبارزه بپر:  فرمود�پيامبر اكرم
 �ابن عمر. در غنيمت خيانت مكن؛ عهد شكني نكن و از كشتن كودكان خودداري كن

از پنج چيز قبل از ! اي مردم:  دستش را دراز كرد و گفت� سپس پيامبر اكرم: گويد مي
هر قومي كه در پيمانه كاهش داده است، : ب خدا شما را فرا گيرد، بپرهيزيداينكه عذا

ها مؤاخذه نموده است تا توبه كنند و هر قومي   و كمبود ميوهخدا آنها را با خشكسالي
كه عهدشكني كرده است، خدا دشمنان آن قوم را بر آنها چيره ساخته است و هر ملتي 
كه از پرداخت زكات سر باز زده است، خدا درهاي آسمان را بر روي آنها بسته است به 

كرد،  عايت حال غير انسانها را نميو اگر ر. اي آب از آن نچكيده است اي كه قطره گونه
چكيد و در هر ملتي كه زنا و فحشا رواج يافته است، خدا آنها را  اي از آن نمي قطره
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و هر ملتي كه قرآن را معيار اصلي زندگي خود قرار . دچار بيماريهاي ناعالج كرده است
  1.اند و برخي توسط برخي ديگر عذاب داده شده. اند، دچار تفرقه شده است نداده

 به راه افتاد و به لشكريان خود پيوست و � آن گاه عبدالرحمن: گويد  مي�ابن عمر
و هنگامي كه به آنجا رسيد، مردم آن ديار را به اسالم .  گرديد الجندلدومهرهسپار 
روز سوم مردي به نام اصبغ كه سردار . و تا سه روز منتظر پاسخ آنها ماند. فراخواند

 خبر مسلمان شدن او را به پيامبر � عبدالرحمن. ، مسلمان شدها و مسيحي بود كلبي
پيامبر .  نيز اجازه خواست كه در آنجا ازدواج نمايد�  نوشت و از آن حضرت�اكرم
 با � عبدالرحمن.  در جوابش نوشت كه با تماضر، دختر اصبغ، ازدواج كند�اكرم

اين سريه در : گويد دي ميواق. دختر اصبغ ازدواج نمود و او را با خود به مدينه آورد
  . اتفاق افتاد شعبان سال ششم ه

  
  درسها و فوايد اين سريه 

 با يارانش، چنانكه عمامة � آميز پيامبر اكرم ـ رفتار متواضعانه و شفقت1
 را با دستان خود بر سرش بست كه اين برخورد، باعث تقويت روحي �عبدالرحمن

كرد؛ زيرا محبت و  تر مي جود آنان قويشد و انگيزة خدمت به دين را در و آنها مي
   2.احترام متقابل فرمانده و زير دستانش، از عوامل مهم موفقيت و رسيدن به هدف است

 آن را فرماندهي آن را بر عهده داشت، كاروان ايمان و �ـ لشكري كه عبدالرحمن2
بندگان عقيده بود و در حالي پا به صحراي گسترده نهاد كه حامل شريعت خدا به سوي 

  يا و  �زيرا جهاد آنها به خاطر محمد. كرد و اهداف اصيل جهاد را دنبال مي. خدا بود
بود؛ بلكه آنها پرچم خدا را به ن قبيله، وطن و رهبر خود به خاطر بر افراشتن پرچم

 از ديدگاه آنان  �و محمد. جنگيدند دوش گرفته بودند و در جهت كسب رضاي او مي
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 خدا بود، پس حزب خدا است كه با باران عقيدة توحيدي، اين آور فقط بنده و پيام
  : روند كه شعارشان اين است  پيش مي و در حالي1نمايد صحراي تشنه را سيراب مي

� öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ ÎÎ ÎÎAAAA ŸŸ ŸŸξξξξ || ||¹¹¹¹ ’’’’ ÅÅ ÅÅ5555 ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ èè èèΣΣΣΣ uu uuρρρρ yy yy““““$$$$ uu uu‹‹‹‹ øø øøtttt xx xxΧΧΧΧ uu uuρρρρ †††† ÎÎ ÎÎAAAA$$$$ yy yyϑϑϑϑ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ¬¬ ¬¬!!!! ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> uu uu‘‘‘‘ tt tt ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ss ss>>>>≈≈≈≈ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∉∉∉∉⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ ŸŸ ŸŸωωωω 
yy yy7777ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ"""" ŸŸ ŸŸ°°°° ………… çç ççµµµµ ss ss9999 (( (( yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ//// uu uuρρρρ ßß ßßNNNN öö öö���� ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ éé éé&&&& OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ ãã ããΑΑΑΑ ¨¨ ¨¨ρρρρ rr rr&&&& tt tt ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ÍÍ ÍÍ>>>> óó óó¡¡¡¡ çç ççRRRR ùù ùùQQQQ $$   )163-162، نعاما(  � ####$$

 عبادت و زيستن و مردن من از آن خداست، كه پروردگار جهانيان ،بگو نماز«
  » .است

  .اند جنگند كه به خدا كفر ورزيده بنابراين، آنها فقط با كساني مي

  ر اخيناو احياناً علي بك
 

  ال اخاناا اذا لم نجد 
 

ن نيست كه براساس معيارهاي جاهلي بجنگد؛ بلكه پس هدف اصلي اين لشكر اي
  .اند، بجنگد هدف آن است، اين است تا با كساني كه به خدايشان كفر ورزيده

 از خيانت در غنيمت و شكستن عهد و كشتن �ـ بر حذر داشتن عبدالرحمن3
كودكان بيانگر فرهنگ واالي جهاد است؛ زيرا جهاد، به خاطر احقاق حق و از بين بردن 

اطل مشروع شده است؛ پس نبايد كسي از آن، سوء استفاده نمايد و مطابق دلخواه خود ب
بايست مجاهدان داراي دو ويژگي مهم يعني   مي بنابراين،. در آن دخل و تصرف كند

   2.قدرت و خشونت و از طرفي ديگر از عاطفه و شفقت وااليي برخوردار باشد
ترين  مت اسالمي و از بزرگ يكي از سرداران ا� ـ عبدالرحمن بن عوف4

بنابراين، تمام تالش و كوشش .  و با سابقه بوداو بردبار، حكيم، با تجربه . ددعوتگران بو
، مسلمان بشوند؛ نداو بر اين بود تا مردم سرزميني كه به سوي آنها اعزام شده بود

ا اين امر و ب. چنانكه موفق گرديد سردار آن سامان را براي پذيرفتن اسالم متقاعد سازد
  . به موفقيت بزرگي نائل گرديد
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 در راستاي مسلمان گرداندن سردار بني كلب � ـ موفقيت عبدالرحمن بن عوف5
 جهت مسلمان گرداندن پادشاه حبشه، نجاشي و � ياد و خاطرة جعفر الجندلدومهدر 

 سرداران اوس و خزرج را در اذهان زنده  جهت مسلمان گرداندن �مصعب بن عمير
در مدينه اين سه نفر از شخصيتهاي بزرگ و پيشگامان دعوت اسالمي هستند . داندگر مي 

  . كه در تأسيس نخستين مدرسة اسالمي در مكه نقش بسزايي داشتند
 با وجود اينكه از جنگهاي سابق حدود بيست زخم بر بدن داشت به �عبدالرحمن

شد تا  مي شبه جزيرة عربستان لنگيد، اكنون راهي دورترين نقطة اي كه بر اثر آنها مي گونه
مركزي جديد براي اسالم و عقيدة توحيدي بنا نمايد؛ زيرا در آينده، وجود چنين مركزي 

 را خنثي � ها و اعراب گرديد تا از آنجا توطئة رومي براي مسلمانان احساس مي
   1.سازند

 و بدين صورت براي اولين بار حاكميت اسالم در نقطة دور دستي بر قرار گرديد
 مسلمانان بر اساس احكام. كردند مسلمانان و نصارا در كنار هم و با هم زندگي مي

 غير مسلمانان با پرداخت جزيه به زندگي خود ادامه دادند و اين اولين اسالمي و
 كه در آينده قرار بود به سوي عراق، شام، فارس � اي بود براي ياران پيامبر اكرم تجربه

 بر اين امر واقف  تا مردم اين نواحيها را فتح نمايند ن سرزمينو روم مهاجرت نمايند اي
و . شمشيربا رود نه  گردند كه اساس و شالودة اين عقيده بر پاية گفتگو پيش مي

اي است كه  مبادي اسالم داراي قدرت ذاتي فوق العادههمچنين خاطر نشان سازد كه 
  2.نوردد نور و روشني آن، جوامع تاريك جاهلي را در مي

 باعث تحكيم روابط رهبر الجندلدومه  با دختر سردار � ـ ازدواج عبدالرحمن6
و اين امر يكي از . شد  با حكومت اسالمي مدينه مي الجندلهدومجديد و مسلمانان 

 و فرماندهانش بود كه با دختران سرداران قبائل ازدواج �سياستهاي پيامبر اكرم
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ناگستني ايجاد سالم پيوندي ميان آنان و انمودند و با ايجاد روابط خانوادگي،  مي
گرفتند و دشمني آنان به دوستي  اي كه آنان از حاميان اسالم قرار مي نمودند؛ به گونه مي

   1.گرديد با اسالم مبدل مي
  

  تأديب خيانت كاران و غزوة بني لحيان و غابه
ت ، وضعيت دفاعي مسلمانان به وضعياحزاببعد از بازگشت و پراكندگي لشكر 

بنابراين، وقت آن رسيده بود كه در صدد دفع خيانتكاران بني . هجومي تبديل گشت
 خيانت كردند و آنها را شهيد نمودند، �يب و همراهانشخبلحيان كه در رجيع به 

، � در ربيع االول سال ششم هجري با دويست نفر از صحابه� برآيند؛ لذا پيامبر اكرم
   2.گرديدآن نواحي رهسپار 
  ريبكاري با دشمن  ف-الف 

و از آنجا كه آن . سرزمين بني لحيان در فاصلة دويست مايلي مدينه واقع شده بود
 شيفتة انتقام خون پاك شهيداني بود كه قرباني خيانت اين قوم شده بودند، � حضرت

  . اين مسير طوالني و مشقت بار را متحمل شدند�او و يارانش 
مول، اين طور وانمود كرد كه به سوي شمال در اين غزوه نيز طبق مع � رسول اهللا

بنابراين، . رهسپار است؛ در حالي كه منطقة بني لحيان در ناحية جنوب واقع شده بود
رود، حتي كساني كه در ركاب ايشان بودند، بعد از  اعالم نمود كه به جنگ اهل شام مي

وي شمال مسيرش را  در اثناي راه و بعد از بيست مايل پيشروي به س� آنكه پيامبر اكرم
  .لحيان تغيير داد، متوجه هدف اصلي شدند بسوي بني

                                                 

 . 186، ص 6دي، ج ، حميالتاريخ االسالمي -1

 . 468 في ضوء مصادرها االصليه، ص السيرة النبويه -2



 الگوي هدايت

 

424

 به سوي غرب تغيير داد و »بتراء«اي به نام   مسير لشكر را از منطقه� آن حضرت
پس از اندكي پيشروي بسوي غرب، جهت آن را به سوي مقصد اصلي يعني جنوب 

  1.تغيير داد
  دن لشكر اسالم فرار افراد طائفة بني لحيان قبل از رسي-ب 

 از تاكتيك و روشي خاص، از طرفي ديگر بني لحيان � با وجود استفادة پيامبراكرم
نيز به خاطر خيانتي كه انجام داده بودند، كامالً مواظب حركات مسلمانان بودند و همه 

بنابراين، خبر . جا، جاسوساني را گمارده بودند تا تحركات لشكر اسالم را كنترل نمايند
هاي  كر اسالم به آنها قبل از خود لشكر رسيد، لذا پاي به فرارگذاشتند و به كوهقدوم لش

  .اطراف پناه بردند
 بعد از اينكه به محل سكونت دشمن رسيد، دو روز در آنجا اردو زد و � پيامبر اكرم

. هايي را جهت تعقيب فراريان به نواحي مختلف فرستاد، اما اثري از آنها ديده نشد دسته
 در حالي كه در دلهاي دشمنان خود ترس و اضطراب ايجاد نموده � امبر اكرمسپس پي

   2.بود، به مدينه برگشت
   ايجاد رعب و وحشت براي مشركان مكه -ج 

 فرصت را  �از آنجا كه اين منطقه در نزديكي مكه واقع شده بود، پيامبر اكرم
ه رعب و وحشت غنيمت شمرد و تصميم گرفت با حركتي نمايشي، مشركان مكه را ب

 »عسفان«براي اين منظور راه مكه را در پيش گرفت و بعد از اينكه به وادي . بيندازد
.  را با ده نفر سوار به اطراف مكه فرستاد�رسيد، در آنجا اردو زد و ابوبكر صديق

كراع « راه مكه را در پيش گرفتند تا اينكه در نزديكي مكه به � ابوبكر و همراهانش
 قصد � مطلع شدند و گمان كردند كه محمد�قريش از آمدن ابوبكر.  رسيدند»غميم
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 �حمله به آنان را دارد بنابراين، ترس و وحشت شديدي دامنگير آنها شد و پيامبر اكرم
  1.نمود، و از آنجا به مدينه برگشت نيز كه چنين هدفي را دنبال مي

   ترحم بر شهدا- د
 توسط � محلي كه تعدادي از صحابه يعني»غران«با رسيدن لشكر اسالم به وادي 

 دعا و به حال آنان ترحم  آنان در حق � خائنان به شهادت رسيده بودند، پيامبر اكرم
  .نمود
  

  غزوة غابه
 از غزوة بني لحيان نگذشته بود كه عينيه � هنوز چند روزي از بازگشت پيامبر اكرم

هاي مدينه حمله كرد  كيي با گروهي از سواران غطفان به جنگلي در نزديربن حصن فزا
و همسر او را اسير نمود و حدود بيست شتر را نيز به غارت . و ذر بن ابي ذر را كشت

  .برد
 و سيصد �، فوراً با پانصد نفر از يارانش در حالي كه سعد بن عباده � پيامبر اكرم

كوهي  و در دامنة 2نفر از بستگانش را به نگهباني مدينه گمارد، به تعقيب آنان پرداخت
در نزديكي آب ذي قرد، بر دشمن مسلط گرديد و برخي از آنان را كشت و شتران را 

  3.پس گرفت
  �رويداد مهم اين غزوه، اثبات قهرماني بي نظير صحابي بزرگوار، سلمه بن اكوع

 كه تيراندازي � سلمه. نمود است كه او نيز در آنجا از شتران بيت المال نگهداري مي
 دشمن را هدف تيرهاي خود قرار داده و � رسيدن سواران پيامبر اكرمماهر بود، قبل از 

                                                 

 . 37 همان، ص -1

 . 73-72، ص 2، ابن سيد الناس، ج عيرن االثر -2

 . 327، ص ي العسكريياسالتاريخ الس -3



 الگوي هدايت

 

426

اي كه توانسته بود به تنهايي تعدادي از شتران را از آنها پس  مشغول ساخته بود، به گونه
   1.گيرد

 نيز كه به اسارت در آمده بود، توانست سوار بر يكي از شتران  ابن ابي ذرهمسر
د و خود را به مدينه برساند و نذر كرده بود كه اگر  از دست دشمن بگريز�پيامبر اكرم

وقتي نذر خود را به . سالم به مدينه برسد، شتري را كه بر آن سوار است، قرباني كند
بر آن . دهي بد پاداشي به آن مي:  لبخندي زد و فرمود�  گفت، آن حضرت�پيامبر اكرم

: شتن است؟ سپس فرموديا پاداش آن كاي، آ سوار شده و از دست دشمن نجات يافته
 بعد از پنج روز � آن گاه پيامبر اكرم. 2باشد وفا به نذر مالي كه از آنِ تو نيست الزم نمي

   3.به مدينه برگشت
 بعد از غزوة � رود كه پيامبر اكرم هايي به شمار مي ترين غزوه اين غزوه از مهم

 و به تأديب اعراب  خيبر شخصاً در آن حضور داشتغزوهاحزاب و بني قريظه و قبل از
هاي متعددي براي سركوب ساختن و تأديب  و پس از اين غزوه نيز حمله. نجد پرداخت

. اي هم با شكست مواجه شدند آميز بودند و عده مشركان انجام گرفت كه برخي موفقيت
  .  بود4»سريه غمر« معروف به � ترين آنها، دستة نظامي عكاشه بن محصن اسدي و مهم

آنها .  او را در ربيع االول سال ششم هجري به سوي بني اسد فرستاد� پيامبر اكرم
. هاي اطراف پناه بردند  و همراهانش فرار كرده و به كوه� قبل از رسيدن عكاشه

  5.مسلمانان دويست شتر به غنيمت گرفتند و به مدينه بازگشتند
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بن مسلمه هاي مهمي كه در اين فرصت اتفاق افتاد سرية محمد  يكي ديگر از سريه
 بود كه با هدف فراري دادن بني ثعلبه از غارت »ذي قصه«اي به نام   به محله �انصاري

 در ربيع الثاني سال ششم هجري با � محمد بن مسلمه. مواشي اهل مدينه اتفاق افتاد
آنان يكديگر را . تعداد بدويها صد نفر بود. گروه اندكي از مسلمانان بر آنها حمله نمود

محمد بن سرانجام همراهان . رار دادند و با يكديگر به مبارزه پرداختندمورد هدف ق
 زخمي شد و نتوانست خود را به مدينه برساند خودش به شهادت رسيدند و  �مسلمه

   1.تا اينكه توسط يكي از مسلمانان به مدينه آورده شد
نتقام  را جهت ا� عبيدهابو � بعد از سرية محمد بن سلمهة انصاري، پيامبر اكرم

آنها در آنجا به . اي چهل نفري به منطقة مسكوني بني ثعلبه فرستاد خون شهدا، با دسته
كسي دسترسي پيدا نكردند، فقط تعدادي از مواشي آنها را به غنيمت گرفتند و به مدينه 

  2.آوردند
 با صد و هفتاد سوار براي بار دوم به �در جمادي االول سال ششم، زيد بن حارثه 

آنها به اين . ت تعرض به كاروان قريش كه از شام مي آمد، اعزام گرديد جه»عيص«
قافله رسيدند و محمولة آن را به غنيمت گرفتند و بعضي از افراد قافله از جمله داماد 

  3. اسير نمودند،بود � العاص و مادرش را كه خواهر خديجهابو يعني � پيامبر اكرم
 براي �شكل از صد نفر به فرماندهي علياي مت همچنين در شعبان همين سال، دسته

سعد بن بكر كه جهت ياري رساندن به يهوديان خيبر جمع شده  سركوب ساختن بني
 بر آنان حمله برد و مقداري از حيوانات و مواشي �بودند، اعزام گرديد؛ چنانكه علي

  4.آنان را به غنيمت گرفت و به مدينه بازگشت
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اني بود كه قصد ياري رساندن به يهوديان را ديب تمامي دشمنهدف اين سريه، تأ
 آنها زير نظر چشمان تيزبين دولت مردان ريافتند كه هرگونه تحركداشتند؛ زيرا همه د

   1.نمايند مدينه قرار دارد و آنها همه چيز را كامالً كنترل مي
آيي دشمنان، عالوه بر اينكه براي  ها و متالشي ساختن گردهم اعزام اين دسته

ان در تمامي ادوار درسي بزرگ بوده است؛ بيانگر اهميت كنترل اخبار و وضعيت مسلمان
هاي   توسط عناصر مختلف مانند دسته� باشد، چنانكه پيامبر اكرم دشمنان نيز مي

خبر بودند و كساني كه  اطالعاتي، مسلماناني كه هنوز قومشان از مسلمان شدن آنها بي
اپيش از تحركات و اوضاع دشمنان خود باخبر رابطة حسنه با مسلمانان داشتند، پيش

 را غافلگير سازند؛ پس بايد �بنابراين، هيچ گاه دشمنان نتوانستند، آن حضرت. شد مي
هاي   همواره مواظب تحركات و نقشه� مسلمانان امروزي نيز با تأسي از پيامبر اكرم
   2.شوم دشمنان خود باشند و بي تفاوت ننشينند

  
  ين به سوي عرني���� هريسرية كرز بن جابر ف

 آمدند و �گروهي از طائفة عكَل و عرينه نزد پيامبر اكرم.  در شوال سال ششم ه
ايم و با كشاورزي و زمين  ما دامدار بوده:  گفتند� سپس به پيامبر اكرم. مسلمان شدند

  .ايم آب و هواي مدينه را ناسازگار يافتند سر و كار نداشته
از شير : تيار آنها گذاشت و به آنها فرمود چوپان در اخ چند شتر و يك �پيامبر اكرم

آنان بعد از اينكه به حره رسيدند، چوپان . آنها بنوشند و از ادرارشان بر بدن خود بمالند
  . را كشتند و شتران را در پيش گرفتند و فرار نمودند

 دستگيرشان  با اطالع از اين ماجرا، كساني را دنبال آنها فرستاد و� وقتي پيامبر اكرم
كرد و دستور داد تا چشمانشان را بيرون بياورند و دست و پاي آنها را قطع نمايند و در 
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 �بعد از آن پيامبر اكرم: گويد  مي� قتاده. همان سرزمين سنگالخ رها شوند تا بميرند
   1.از مثله كردن منع فرمود

قتل شده و بعد اين قوم هم دزدي كرده بودند و هم مرتكب «: گويد  مي� قالبهابو
   2». به جنگ برخاستند� از مسلمان شدن كافر شده بودند و با خدا و رسولش

  : زير در مورد همين قوم نازل گرديدآية : گويند جمهور مسفران مي

� $$$$ yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) (( ((#### ää ääττττℜℜℜℜ tt tt““““ yy yy____ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββθθθθ çç çç//// ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ pp pptttt ää ää†††† ©© ©©!!!! $$ $$#### ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ tt ttββββ öö ööθθθθ yy yyèèèè óó óó¡¡¡¡ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### #### ·· ··ŠŠŠŠ$$$$ || ||¡¡¡¡ ss ssùùùù 
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ه فساد جنگند و در روي زمين دست ب كيفر كساني كه با خدا و پيغمبرش مي«

زنند، اين است كشته شوند، يا به دار زده شوند، يا دست و پاي آنان در جهت  مي
اين .  جايي تبعيد گردند و يا زنداني شوند يكديگر بريده شود، و يا اينكه بهعكس

  ». آخرت مجازات بزرگي است آنان در دنيا است و براي ايشان دررسوايي
 است و سزاي راهزن، چه مسلمان باشند چه بنابراين، حكم اين آيه براي هميشه باقي

  .باشد كافر، قطع كردن يك دست و يك پا مي
اما مسئلة منسوخ شدن حكم مثله كردن و يا نهي از آن، ارتباطي با اين جريان ندارد؛ 

 با بيرون آوردن چشمان آنها قصد مثله كردن نداشت؛ بلكه از آنها � زيرا پيامبر اكرم
يرا آنان نيز چشمان چوپان را بيرون آورده و آن را كشته گرفت؛ ز قصاص به مثل مي

   3.بودند
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 گرديد و خداوند � مشخصدر اين سريه حكم راهزني و جنگ با خدا و رسول
قتل، : هار چيز خالصه كرد كه عبارتند ازترين حرف در چ سزاي چنين كساني را با قوي

 گناه شده ن مرتكب چهاراعدام، قطع دست و پاي برعكس و تبعيد؛ چرا كه آنها همزما
 و كوشش براي ايجاد فساد در زمين � جنگ با خدا و رسول: بودند كه عبارت بود از

  .بوسيلة قتل و ايجاد ترس و وحشت و غصب اموال آنها به زور
همچنين خداوند خاطرنشان ساخت كه اين افراد در دنيا و آخرت مورد سرزنش و 

و در پايان اين سوره، . نزلتي نخواهند داشتنكوهش قرار خواهند گرفت و هيچ قدر و م
خداوند كساني را كه توبه نمايند و به كارهاي زشت و ناپسند اقدام ننمايند، به رحمت 

  : فرمايد دهد و مي ان خويش وعده ميپاي بي
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مگر كساني كه قبل از اينكه بدست شما بيفتند، توبه بكنند؛ پس بدانيد كه «
  ».خداوند بخشندة مهربان است

بدين صورت دولت نوپاي اسالمي، همزمان به قضاياي سياسي، نظامي، اجتماعي و 
  . پرداخت تا از خالل آن، جامعه تكامل ساختاري را بپيمايد اخالقي مي

  



  



  

  

  

  

  

  

   سومفصل 

  

   كننده پاكسازي منطقه از وجود دشمنان تحريك

    

  الحقيق   براي قتل سالم بن ابي���� سرية عبداهللا بن عتيك
رافع سالم بن أبي الحقيق از يهوديان بني نضير و از دشمنان سرسخت اسالم بود ابو

او از كساني بود كه در . انگيخت كه همواره اعراب را بر ضد دولت اسالمي بر مي
بنابراين، وجود اين شخص براي . سازي زمينة جنگ احزاب نقش مهمي داشت آماده

   1.گرفت اسالم خطرساز بود و بايد با او برخورد قاطعي صورت مي
   به سوي خيبر و ورود به آن ����  رهسپار شدن سرية عبداهللا-1

رافع ابو به سوي  � مرداني از انصار را به فرماندهي عبداهللا بن عتيك� پيامبر اكرم
كه به احتمال قوي در ميان چندين قلعه در يك (اي داشت  رافع در خيبر، قلعهابو. فرستاد

. آنجا رسيدند و همراهانش هنگام غروب آفتاب به � عبداهللا) چهار ديواري قرار داشتند
كنم وارد قلعه  شما بنشينيد، من نزد دربان مي روم و سعي مي: او به همراهانش گفت

.  نشسته استكي وانمود كرد كه براي قضاي حاجتمان نزدي در ه� عبداهللا. بشوم
اي بنده خدا، اگر قصد ورود را داري، زود باش؛ : و افتاد، گفتوقتي چشم دربان به ا
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 در حالي كه چادرش را برخود پيچيده � عبداهللا. خواهم دروازه را ببندم چرا كه مي
ن، درب را بست و كليدها را اي به كمين نشست تا اينكه دربا بود، وارد شد و در گوشه

   1. در فرصتي مناسب، كليدها را برداشت و در را گشود� عبداهللا. به ميخي آويزان كرد
   قتل ابورافع -2

 و همراهانش وارد قلعه شدند و در انتظار فرصت مناسبي براي قتل اين � عتيكابو
 �عتيكيهودي خبيث بودند؛ چنانكه در صحيح بخاري آمده است كه عبداهللا بن 

او در . گفتند رافع بودند و از هر دري سخن ميابومرداني تا پاسي از شب نزد : گويد مي
بعد از اينكه همراهانش او را تنها گذاشته و رفتند، من باال رفتم و . باال خانة منزلش بود

اي تاريك  او در خانه. بستم تا اينكه نزديك او رسيدم ها را يكي بعد از ديگري مي دروازه
 است، صدايش به خاطر اينكه بدانم كه كجا خوابيده.  كنار همسرش خوابيده بوددر

من با شمشيرم بر او : گويد  مي� تو كي هستي؟ عبداهللا: گفت! رافعابو: كردم و گفتم
او فرياد برآورد و من از . حمله كردم، اما چون ترسيده بودم، شمشيرم به او اصابت نكرد

رافع چه ابو: باره برگشتم و با تغيير صدا گفتمندكي درنگ دوو بعد از ا. اتاق بيرون آمدم
مادرت به عزايت بنشيند، اكنون كسي با : آوري؟ گفت  فرياد بر ميخبر است؛ چرا

اي با شمشير خود به او  من فوراً ضربه: گويد  مي� عبداهللا. شمشير بر من حمله كرد
بنابراين، زبانة شمشير را روي . بودزدم و او را از پاي در آوردم، ولي هنوز كامالً نمرده 

ها را  شكمش گذاشتم و آن را فشار دادم، تا اينكه دانستم كه مرده است؛ سپس دروازه
يكي بعد از ديگري گشودم و چون متوجه پلة آن ساختمان نگرديدم، افتادم و ساق پايم 

ادم تا اين كه ام را باز كردم و با آن پاي خود را محكم بستم و به راه افت عمامه. شكست
شوم تا اينكه مطمئن گردم كه او  از اينجا بيرون نمي: با خود گفتم.  دروازة قلعه رسيدمبه

بامدادان صدايي شنيدم كه از باالي ديوار قلعه خبر مرگ تاجر بزرگ حجاز را . ام را كشته
  .دارد اعالم مي
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: ستم و گفتم و به همراهان خود پيواز آنجا به راه افتادم: گويد مي � عتيكابو
به راه افتاديم و خود را نزد پيامبر . تر اينجا را ترك كنيم  رافع كشته شد، هر چه سريعابو

آن گاه دست مباركش را بر آن . پايت را پهن كن:  فرمود� پيامبر اكرم.  رسانديم� اكرم
و در روايت ديگري از . 1كشيد و پايم چنان خوب شد كه هرگز احساس درد نكردم

بار دوم نيز موفق به قتل او نگرديدم و فرياد : گويد  مي� ده است كه عبداهللابخاري آم
 و گويا كه به كمكش كشيد و خانواده اش نيز بيدار شد؛ سپس بار سوم با تغيير صدا

اينجا چه خبر است؟ و در حالي كه به پشت خوابيده بود، شمشيرم ! رافعابو: ام گفتم آمده
   2.را در شكمش فرو بردم

عبداهللا . ابهاي سيره ذكر شده است كه همسر ابورافع برخاست و فرياد بر آورددر كت
 از كشتن زنان و كودكان � خواست او را نيز از پاي در آورد، اما از آنجا كه پيامبر اكرم

همچنين روايتهاي برخي از كتابهاي سيره حاكي . 3نهي كرده بود، از اين كار منصرف شد
اند و هر يك مدعي  ان عبداهللا در قتل ابي رافع شركت داشتهاز آن است كه تمامي همراه

  .بوده است كه او ضربة نهايي را زده است
  

  درسها و فوايد اين سريه
خواستند با برادران  و با اين كار مي.  تمامي افراد اين سرية، از طائفة خزرج بودند- 1

زيرا سعي و تالش هر اوسي خود كه كعب بن اشرف را كشته بودند، به رقابت بپردازند؛ 
الي نام خدا از ديگري سبقت بگيرد و تكدام از اين دو طائفه اين بود كه در راه خير و اع
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اين رقابت و مسابقه براي كسب مال دنيا نبود؛ بلكه هدف آنان كسب رضايت خدا و 
  1. و رسيدن به سعادت ابدي و اخروي بود� پيامبرش

 را ازآن � يي كه خداوند پيامبر اكرميكي از نعمتها: گويد  مي �كعب بن مالك
آنها دائماً در . پرداختند مند ساخت، رقابتي بود كه دو طائفة اوس و خزرج به آن مي بهره

اي كه هر  پرداختند؛ به گونه  و اسالم با همديگر به رقابت مي �خدمت به پيامبر اكرم
داد، قبيلة اوس  ام مي و اسالم انج� اقدامي كه قبيلة خزرج براي خدمت به پيامبر اكرم

  2.آمدند آن امر بر مي نيز در صدد اجراي
 زبان و لهجة مخصوص � از آنجا كه عبداهللا: يري زبان دشمن اهميت يادگ- 2

رافع گرديد و او و ابودانست، توانست وارد قلعه بشود؛ سپس وارد خانة  يهوديان را مي
پس شايسته است كه . همسرش را صدا زد و آنها نيز او را بيگانه تصور نكردند

رساني را بر عهده دارند، زبان بيگانگان و   مسئوليت اطالعمسلمانان و به ويژه كساني كه
 اساسي، لشكر به خصوص زبان دشمنان خود را بياموزند تا براساس نقشه و طرحي

   3.نمايند اسالم را ساماندهي 
توان از  ر را ميموارد زي: رافعابو در قتل �  رمز موفقيت عبداهللا بن عتيك- 3
يكي اينكه تنها وارد قلعه شد، ديگري :  برشمرد� ترين عوامل موفقيت عبداهللا مهم

رو شود؛ بلكه به بهانة قضاي اينكه توانست حساسيت دربان را بدون اينكه با او روب
اي كمين كرد   پشت به سوي او كرده بود، از بين ببرد و همچنين اينكه در گوشهحاجت

كردن كليدهاي دروازه را مشخص كرد و بعداً در فرصتي مناسب به آنها و جاي آويزان 
   4.دسترسي پيدا نمود

                                                 

  .177، ص 6، ج التاريخ االسالمي -1

 . 177، ص 6، ج السيرة النبويه، ابن حشام -2

 . 191، ص 1، ج الصراع مع اليهود -3

 . 193-192 همان، ص -4



 الگوي هدايت

 

436

چنانكه اين صحابي بزرگوار بعد از انجام : ايت ويژة خدا نسبت به اولياء خود عن- 4
 � آن گاه پيامبر اكرم. آميز، دچار سانحه گرديد و پايش شكست مأموريت موفقيت

شيد كه بر اثر آن پايش به حالت سابق خود برگشت و دست مباركش را بر پاي او ك
   1.گويا اصالً دچار سانحه نشده بود

مشركي كه توان، جواز ترور  اين حديث مياز جمله فوائد : گويد  ابن حجر مي- 5
ورزد و همچنين كشتن  دعوت اسالم به او رسيده است، ولي بر شرك خود اصرار مي

پردازد و نيز   به تبليغات مي� يه پيامبر اسالمكسي كه با دست و زبان و مال خود عل
آميز و تعرض افراد كم عليه دشمن  جواز تجسس از اهل حرب و گفتن سخن مصلحت

  2زياد استنباط نمود
 با اينكه از پيشگامان انصار و از نخستين مجاهداني بود كه �  عبداهللا بن انيس- 6

در جهت هر دو قبله نماز خوانده كنندگان در بدر بود و  اسالم را پذيرفت و از شركت
به جاي اينكه فرمانده اين سريه باشد، همانند يكي از سربازان اين سريه، به اداي . بود

پرداخت و او كسي است كه به تنهايي براي كشتن سفيان بن خالد هذل  مسئوليت مي
  .مأموريت يافت

له به مدينه سفيان كه در نزديكي مكه سكونت داشت، سرگرم تدراك نيرو براي حم
 او را در شهر و ديار و داخل خيمه اش به قتل رساند و بعد از  �عبداهللا بن انيس. بود

 برگشت؛ پس با وجود اينكه خصوصيات يك قهرمان � آن فرار نمود و نزد پيامبر اكرم
رافع ابو او را فرمانده اين سريه جهت قتل � در وجود او نهفته بود، اما پيامبر اكرم

  .تعيين نكرد
نمود كه   از اين عمل، هدف تربيتي مهمي را دنبال مي� بنابراين، پيامبر اكرم

توان براي آن همانندي پيدا نمود؛ چرا كه طبق قوانين حاكم در امور نظامي دنيا،  نمي
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گردد كه از سابقة بيشتري برخوردار باشند، اما روش  پستهاي نظامي به افرادي واگذار مي
او با قرار دادن فرماندهان و . ا روش ديگران متفاوت است ب� تربيتي پيامبر اكرم

قهرمانان بزرگ، تحت سرپرستي افرادي ديگر، در اين صدد بود تا فرماندهان ديگري 
بسازد كه آنان با استفاده از تجربة اينها، عمالً فرماندهي را تمرين بكنند؛ چنانكه بارها 

سرباز عادي در لشكرهاي بزرگ، انجام  همانند دو �اتفاق افتاده است كه ابوبكر و عمر
  1.اند وظيفه كرده

  
   به سوي يسير بن رِزام يهودي���� سرية عبداهللا بن رواحه

 اطالع يافت كه امير يهوديان خيبر، يسير � در شوال سال ششم هجري پيامبر اكرم
بن رزام، در تالش است تا يهوديان شمال و همچنين مشركان و طوايف غطفان را متحد 

 را به سركردگي �  عبداهللا بن رواحه� لذا پيامبر اكرم. و به مدينه حمله نمايدسازد 
آنها نزد . اد نيز در ميان آنان بود به خيبر فرست� سي سواره نظام كه عبداهللا بن انيس

خواهد تو را امير   دنبال تو فرستاده است و مي� ما را پيامبر اكرم: يسير رفتند و گفتند
 و همراهانش راهي � يرفت و با سي نفر از قومش به اتفاق عبداهللاو پذ. خيبر بنمايد

يك يهودي و يك . مدينه شد؛ بدين صورت كه دو نفر بر يك مركب سوار شدند
در مسير راه يسير از رفتن نزد .  سوار بود �مسلمان و يسير پشت سر عبداهللا بن انيس

 برد، اما � بداهللا بن انيسبنابراين، دست به شمشير ع.  پشيمان گرديد� پيامبر اكرم
اي به   متوجه اين موضوع گرديد و فوراً شمشير را به دست گرفت و ضربه� عبداهللا

يسير با عصاي سركجي كه داشت، ضربة محكمي بر سر . پاي او زد و آن را شكست
بدين ترتيب هر يك از مسلمانان به فرد يهودي .  زد و سرش را زخمي كرد� عبداهللا

و از بين آنها، يك نفر كه فرار نمود، . وار بود، حمله كردند و آنها را كشتنداي كه با او س
  .جان سالم بدر برد

                                                 

  . 148، ص 4، ج التربية القياديه -1



 الگوي هدايت

 

438

 بر زخم عبداهللا بن �  بازگشتند، آن حضرت� هنگامي كه مسلمانان نزد پيامبر اكرم
   1. آب دهان انداخت كه بر اثر آن بهبود يافت� انيس
  

  درسها و فوائد اين سريه
در اين صدد بود كه با مذاكره، به قتل و خونريزي با يهوديان  �  پيامبر اكرم- 1

 و مسلمانان � توزي كه دلهاي يهود، همواره مملو از كينه خاتمه دهد، اما از آنجا
است، آنها با اقدامات نابخردانة خود، مسير مذاكرات را به قتل و خونريزي تبديل 

  .  شدنداي كشيدند كه سرانجام خود قرباني آن نمودند و نقشه
هاي اين  اي كه در تمامي ماه  سال ششم هجري سالي پر عمليات بود؛ به گونه- 2

آيي آنها و يا  سال، يك يا چند سريه براي سركوبي دشمن و يا متالشي نمودن گردهم
رويم و  ما به جنگ آنها مي: گرديد و شعار مسلمانان اين بود يترور سران كفر، اعزام م

  .واهند آمدآنان هرگز به جنگ ما نخ
بدين صورت حزب خدا پيروزمندانه در حالي كه نام خدا و پرچم دين خدا را در 

رفت و با هر طاغوتي كه  دست داشت و حامل ارزشهاي جاودانه و بلندي بود، پيش مي
بنابراين، تمامي اعمال آنان براي كسب . پرداخت گرديد، به مبارزه مي مانع پيشروي او مي

گرفت و آنان از نظر فكري، نظامي، سياسي، اخالقي و ديني  م ميرضايت پروردگار انجا
   2.به مرحلة وااليي رسيده بودند
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 . 192-189، ص 4، ج التربية القياديه -2
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  فصل اول 

  
   به مكه���� تاريخ و انگيزة اين غزوه و حركت پيامبر اكرم

 جهت اداي 1 و يارانش در اولين دوشنبة ذيقعدة سال ششم هجري� پيامبر اكرم
 � و انگيزة آن، خوابي بود كه پيامبر اكرم. 2مره، مدينه را به قصد مكه ترك كردندع

 مژدة اين � آن حضرت. آورند ديده بود كه او و يارانش در مكه عمره به جاي مي
اين مژده، موجب خوشحالي آنان به ويژه مهاجران كه دلهايشان . خواب را به يارانش داد

   3.كشيد را فراهم ساخت به سوي وطن و زادگاهشان پر مي
همچنين . بنابراين همة آنها براي چنين زيارت بزرگي آمادگي خود را اعالم نمودند

. نشينان و قبايل براي شركت در اين سفر دعوت به عمل آورد  از باديه� پيامبر اكرم
دولت اسالمي نيز از روابط اهل مكه كه در قسمت جنوب مدينه واقع شده بود و اهل 

بنابراين، وقت آن رسيده بود كه اين . خبر نبود  در ناحية شمال آن واقع بود، بيخيبر كه
دانستند كه كعبه در انحصار  روابط سياسي شكسته شود و از طرفي ديگر اعراب مي

                                                 

  . 78، ص 7، نووي، ج المجموع -1

 . 334، ص 1، ج نظرة النعيم -2

 . 273 السيرة النبويه، نووي، ص – 495، ص 2ات الرسول، ج  عن غزوحديث القرآن الكريم -3
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 و � قريش نيست؛ بلكه به همگان تعلق دارد؛ پس نبايد قريش مانع حضور محمد
  1.يارانش از زيارت كعبه گردند

 بر خالف معمول، خبر اين سفر را اعالم نمود و ديري نپاييد كه در  �پيامبر اكرم
 با � و پيامبر اكرم.  و يارانش پيچيد� ميان تمامي قبايل آوازة سفر عمرة آن حضرت

نمود كه تمامي قبايل و اعراب بدانند كه ايشان به  اعالن اين خبر اين هدف را دنبال مي
  .ارندروند و قصد جنگ ند قصد اداي عمره مي

 و يارانش براي تحقق اين امر، لباسهاي عادي خود را از تن بيرون � و پيامبر اكرم
آوردند و لباس مخصوص احرام پوشيدند و از ذوالحليفه نيت احرام بستند و به گردن 

 به � آن حضرت. 2حيوانات قرباني قالده آويزان كردند و كوهان آنها را رنگين نمودند
. ار و تجسس فرستاد را جهت جمع آوري اخب�فيان خزاعي خاطر احتياط، بشر بن س

 عباد بن بشر را به همراه جماعتي متشكل از بيست نفر � آن حضرت«: گويد واقدي مي
انصار و مهاجر را پيشاپيش لشكر، جهت مطمئن شدن از امنيت مسير و همچنين براي 

   3».پيگيري اخبار دشمن، اعزام نمود
الحليفه حركت نكرده بود كه براساس پيشنهاد عمر بن  هنوز از ذو� پيامبر اكرم

 از �و هدف پيامبر. 4 افرادي را به مدينه جهت تهيه و حمل سالح فرستاد� خطاب
اين امر، در نظر گرفتن جانب احتياط بود؛ زيرا دشمن كامالً مسلح بود و هيچ گونه 

همچنين اين و . تضميني وجود نداشت كه مسلمانان از حملة آنها در امان باشند

                                                 

 . 214-213، ص قرائة سياسة للسيرة النبويه -1

 . 55، ص مرويات الحديبيه -2

 . 974، ص 2 ج ،مغازي واقدي -3

 . 622، ص 2، ج تاريخ طبري -4
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 آن را رعايت � عملكرد، بيانگر سنت استفاده از اسباب است كه همواره پيامبر اكرم
   1.نمود تا امتش در اين مورد از او تبعيت نمايند مي

  
  »عسفان« به ���� رسيدن پيامبر اكرم

 نزد ايشان  � رسيد، بشر بن سفيان خزاعي»عسفان« به � هنگامي كه پيامبر اكرم
اند و آنها در حالي كه   قريش از ورود شما مطلع شده� يامبر اكرماي پ: آمد و گفت

اند و زنان و كودكان خود را همراه دارند، همه سوگند  پوست پلنگ به تن كرده
  . اند كه نگذارند شما به زور وارد مكه بشويد خورده

 شد اگر چه مي. جنگ، آنان را نابود كرده است! واي بر قريش:  فرمود� پيامبر اكرم
در آن صورت اگر مردم، مرا نابود كردند، اين آن چيزي . شدند ميان من و مردم مانع نمي

خواهند و اگر خدا مرا پيروز بگرداند، آنها نيز وارد اسالم بشوند، بدون  است كه آنها مي
آنها چه گمان . توانند بجنگند كنند تا مي اينكه چيزي از دست بدهند و اگر چنين نمي

ام خواهم جنگيد،  من به خاطر چيزي كه بدان فرستاده شده! دا سوگنداند؟ به خ كرده
  .حتي اگر تنها بمانم

مكه به مشورت  در مورد پيشروي به سوي �  از صحابه �سپس آن حضرت
ن ادامه بدهيم و چنانچه آنها درصدد جلوگيري ما  همچنان به راهما: آنها گفتند. پرداخت

 ما بدون اينكه �اي پيامبر اكرم:  گفت�ابوبكر. نگيماز زيارت كعبه برآمدند، با آنها بج
. جنگ را آغاز كنيم به راه خود ادامه بدهيم، اگر آنها جنگ را آغاز كردند، آن گاه بجنگيم

 را كه حجتي قوي بود، پذيرفت و به يارانش دستور � رأي ابوبكر� پيامبر اكرم
ك شدن سواران قريش، در  با مشاهدة نزدي� پيامبر اكرم. 2پيشروي به سوي مكه داد

  . نماز خوف برگزار نمود»عسفان«

                                                 

 . 489، ص القيادة العسكريه في عهد الرسول -1

 . 160، عدنان نحوي، ص ميهمالمح الشوري في الدعوة االسال -2
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  تغيير مسير و اردو زدن در حديبيه
 با سواركاران قريش را نداشت، لذا هنگامي هدف رويارويي� از آنجا كه پيامبر اكرم

كه اطالع يافت كه خالد بن وليد با تني چند از سواران قريش، قصد حمله به مسلمانان 
يي مردي از اسلم، راه اصلي را ترك نمود و راهي صعب العبور و را دارند به راهنما

در اين .  در پيش گرفتند تا اينكه به ناحية پايين مكه در حديبيه فرود آمدند راكوهستاني
د و آنها نيز چنين كردند  همراهانش را به توبه و استغفار وادار نمو� مكان، پيامبر اكرم

به بني اسرائيل هنگام ورود به بيت المقدس داده اين همان دستوري است كه : و فرمود
   1.شد كه آنها آن را تحريف كردند

خالد بن وليد و همراهانش با اطالع از اين موضوع كه كاروان مسلمانان به دروازه 
بنابراين فوراً به مكه بازگشتند و اهل مكه را از اين ماجرا مطلع . هاي مكه رسيده است

ماده شدن جهت برخورد با مسلمانان برانگيختند ؛ چرا كه اردو نمودند و آنها را براي آ
زدن لشكر اسالم در حديبيه، ترس و وحشت عجيبي مكه را فرا گرفت و آنها خود را 

   2.ديدند در معرض يك خطر جدي مي
اي كه بيان گرديد، از روي  حركت مخفيانة مسلمانان به گونه: گويد محمود شيت مي

 ترس و واهمه داشته باشد، به جاي نزديك شدن به مركز ترس نبود؛ زيرا كسي كه
گيرد؛ چرا كه نزديك شدن به خطوط مقدم دشمن، باعث بروز  دشمن، با آن فاصله مي

  3.دهد گردد و احتمال پيروز شدن را كاهش مي خطر جدي مي

                                                 

 . 338، ص 3، ج السيرة النبوية، ابن هشام -1

 . 374، ص السيرة النبويه، ابي فارس -2

 . 187-186، ص الرسول القائد، شيت خطاب -3
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اين تاكتيك پيامبر : آمده است � اقتباس النظام العسكري في عهد الرسولدر كتاب 
يانگر آن است كه فرماندة توانا و دانا بايد لشكر خود را از جاهايي كه احتمال  ب�اكرم

   1.رود، دور نگه دارد خطر مي
  

قصواء خسته نشده است؛ بلكه كسي كه فيل را از حركت بازداشته بود، آن را 
  بازداشته است

 �صحابه. ، قصواء در نزديكي حديبيه رسيد، به زمين نشست �شتر پيامبر اكرم
قصواء خسته نشده است و چنين :  فرمود� پيامبر اكرم. قصواء خسته شده است: ندگفت

را از پيشروي به مكه باز داشته بود، او را نيز باز ) ابرهه(بلكه كسي كه فيل . عادتي ندارد
 آن را حركت داد و از پيشروي به سوي مكه باز � آن گاه پيامبر اكرم. داشته است

  . حديبيه نزد چاهي كم آب اردو زدندآمدند و در ناحية پاياني 
آن .  شكايت بردند� ديري نگذشت كه آب چاه تمام شد و مردم به پيامبر اكرم

 طبق روايتي تيري بيرون كرد و به آنان داد تا آن را داخل چاه بيندازند و  �حضرت
پس آن را در دلوي ريخت و دستور داد تا آن سطبق روايتي مقداري آب در دهان كرد و 

هاي داخل چاه جوشيدن گرفت و آب چاه زياد  پس از اين امر، چشمه. ا در چاه بريزندر
ابن حجر معتقد است كه هر دو مورد اتفاق افتاد؛ . 2شد، و مشكل بي آبي برطرف گرديد

   3.يعني، همزمان هم آب دهان در آن ريخت و هم تيري در آن شليك كرد
  
  

                                                 

 . 258 به نقل از النظم العسكريه، ص 374، ص ارسفالسيرة النبويه ابي  -1

 . 3577 شماره 758، ص 14، ج الفتح -2

 . 2732-2731، شماره 164، ص 11ج  همان، -3
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 و پيشروي ننمودن آن ���� تر پيامبر اكرمها نهفته شده در خوابيدن ش درسها و عبرت
  به سوي مكه 

 � وقوع هر امري در اين دنيا، وابسته به به ارادة خداست؛ چنانكه شتر پيامبر اكرم- 1
 وادار نمودن او  � بخواهد، به زانو نشست و تالش صحابه� بدون اينكه آن حضرت

ا كه خدا چيز ديگري ايي نبرد؛ چربه حركت براي ادامة مسير به سوي خانة كعبه به ج
  1.اراده نموده بود 

آن را، بازدارندة فيل از پيشروي «:  كه فرمود� اين گفته پيامبر اكرم زا  ابن حجر- 2
هاي عام، تشبيه دو چيز  چنين استدالل كرده است كه از نظر جنبه ».2باز داشته است

، پس تشبيه بالمانع است، گر چه از نظر جنبة خاص با هم تفاوت زياد داشته باشند
كردن توقف قصواء با توقف فيل فقط در اين بود كه خداوند، از حرم خود حفاظت به 

آورد چنانكه فيل ابرهه را از پيشروي به سوي مكه به خاطر اينكه آنها اهل  عمل مي
 را از پيشروي باز داشت، گر چه � باطل بودند، بازداشت و اما اينكه شتر پيامبر اكرم

   3. به خاطر حكمتي بود كه خدا، آن را اراده نموده بودايشان بر حق بود،
 و اهل مكه � نمود كه بين پيامبر اكرم ـ حكمت خداوند متعال، چنين اقتضا مي3

ه اثبات رسيد هاي اين مسئله، اين امر ب به ويژه در اين سفر و حكمت. جنگي اتفاق نيفتد
  : كه برخي عبارتند از

شد،  اي كه باعث خونريزي و قتل و غارت مي  گونهالف ـ ورود مسلمانان با زور، به
امري بود منفعت هيچ يك از اين دو گروه را در پي نداشت و خدا هم اين را 

  .خواست نمي

                                                 

 . 43، ابي فارس، ص صلح الحديبيه -1

 . 260، ص 6، ابن حجر، ج فتح الباري -2

 . 61 همان، ص -3
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رفت كه در صورت حمله به مكه، نادانسته به برخي از   احتمال اين مي-ب 
  : فرمايد يبي برسد؛ چنانكه قرآن ميمسلمانان مستضعف كه در آنجا ساكن بودند، آس
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ي هستند كه كفر ورزيده اند و از ورود شما به مسجد الحرام يها اينان همان«

به  ايد ، كه با خود نگاه داشتههايي  اند قرباني جلوگيري كرده اند و نگذاشته
كرديد كه شما آنها را  اگر مردان و زنان مؤمني را لگدمال نمي. قربانگاه برسد

خداوند مانع اين جنگ (رسيد  شناسيد و ناآگاهانه ضرري به شما نمي نمي
كافران و مؤمنان ( اگر. تا خدا هر كه را خواهد غرق رحمت خود سازد) شد نمي

 كافران را به عذاب دردناكي گرفتار ،بودند ا مياز يكديگر جد) ضعيف
  » .كرديم مي

گيري نمودند   موضع� دانست كساني كه امروز در مقابل پيامبر اكرم  خداوند مي-  ج
و مانع از ورود ايشان به مكه هستند، به زودي اسالم را خواهند پذيرفت و حامالن 

   1.رسالت الهي به سوي جهانيان خواهند بود
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   و مشركان مكه���� بين پيامبر اكرممذاكرات 
 جهت تفهيم قريش و متقاعد ساختن آنها به اينكه ايشان به هدف � پيامبر اكرم

اند و قصد جنگ و دعوا ندارند، نهايت سعي و تالش خود را  زيارت خانة ي خدا آمده
مبر بنابراين، قريش بعد از اطمينان اين امر، سفيراني را براي مذاكره با پيا. ايفا نمود

  . دربارة اين موضوع فرستادند �اكرم
   هيئت خزاعي به سرپرستي بديل بن ورقاء -1

 �قبالً بيان گرديد كه بديل بن ورقاء با گروهي از خزاعيها كه رازداران پيامبر اكرم
بودند، آنان را از عزم جدي قريش مبني بر ممانعت از ورود آنان به مكه آگاه نمودند اما 

مده است و قصد جنگ ن را متقاعد ساخت كه به قصد اداي عمره آ آنا� پيامبر اكرم
 برده است، دست از  بينكاش قريش كه اكنون جنگ، توان آنها را از: ندارد و فرمود

العمل ساير مردم را با ما ببينند و اگر آنان  و واكنش و عكس لجاجت و عناد بر دارند
  . جنگيد، گر چه تنها بمانملجاجت و عناد خود را ترك ننمايند، ناگزير خواهيم

 عجوالنه � شما در مورد محمد! اي جماعت قريش: آنها نزد قريش رفتند و گفتند
  .او براي جنگ نيامده است؛ بلكه تنها قصد زيارت خانة خدا را دارد. كنيد قضاوت مي

حتي اگر براي زيارت هم آمده باشد، ما او را نخواهيم گذاشت؛ چرا : قريش گفتند
   1. با توسل به زور وارد مكه شده است� نگويند كه محمدكه اعراب 

 اقتضا نمود كه با آنان پيمان صلح ببندد كه  �سرانجام فرزانگي سياسي پيامبر اكرم
  :  زيادي داشت از جملهاين كار فوايد

و زمينة . شد  صلح با قريش آسايش خاطر مسلمانان از ناحية دشمن اصلي مي-الف 
  .ساخت و يهوديان را فراهم ميتاختن بر قبايل ديگر 
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 عالقمند بود كه مذاكره با قريش متحقق شود، تا به وسيلة سفرا، �  پيامبر اكرم-ب 
سخنان آنها را بشنود و سخنان خود را به گوش آنها برساند و صرفاً براي دلجويي آنها و 

   .كاهش دادن ميزان دشمني و تضعيف روحية جنگي آنان به چنين امري اقدام نمود
 عالقمند بود كه خزاعه كه هم پيمانان جاهليت بني هاشم بودند، �  پيامبر اكرم-ج 

اي برخوردار است و اين امر، آنها را  درك نمايند كه آنها از قدرت و نيروي فوق العاده
  .ساخت بر پايبند بودن پيمانشان وادار مي

 آمده است و قريش  براي زيارت خانة كعبه�  بازتاب اين جريان كه پيامبر اكرم- د 
شد و باعث  اند، از نظر تبليغاتي به نفع مسلمانان و زيان قريش تمام مي مانع ايشان شده

 � را در اين قضيه به نفع پيامبر اكرم� گرديد كه خردمندان قبايل، پيامبر اكرم مي
  .قضاوت نمايند

نستند كه دا  مشركان مكه به سخنان بديل خزاعي اعتماد نكردند؛ زيرا آنها مي-  ه
   1. مسلمانان جانبداري خواهد نمود است و بيشتر از� پيمان با پيامبر اكرم خزاعه هم

 حاكي از مهرباني و نرمي در رسيدن به   به بديل،� اولين پاسخ پيامبر اكرم- و 
بنابراين از بغض و دشمني كه نسبت به آنها داشت، سخن به . طاعت و بندگي خدا بود

خواست بدون برخورد با هيچ گونه مانعي به عبادتي كه نيت كرده  زيرا مي. ميان نياورد
   2.بود، برسد

   بن مسعود ثقفي سفير قريش عروه-2
دانستند، لذا سخنان   مي� پيمان پيامبر اكرم از آنجا كه قريشيان بديل خزاعي را هم

  عود ثقفي،او، قريشيان را متقاعد ننمود و به اطمينان خاطر نرسيدند بنابراين، عروه بن مس
 به مذاكره بپردازد؛ چنانكه امام بخاري � پيشنهاد كرد تا از جانب آنها با پيامبر اكرم

آيا شما پدران ! اي قوم: عروه برخاست و گفت: ستان عروه را چنين نقل نموده استدا
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آيا مرا نيز : گفت. بلي: مگر من فرزند شما نيستم؟ گفتند: گفت. بلي: من نيستيد؟ گفتند
دانيد كه من اهل عكاظ را به خاطر  شما مي: گفت. خير: كنيد؟ گفتند ه خيانت ميمتهم ب

ام و با زن و فرزندانم و كساني كه از من تبعيت  اينكه با من همكاري نكردند، رها ساخته
 حامل پيغامي شايسته است بنابراين،  �ام و اكنون پيامبر اكرم نمودند، نزد شما آمده مي

آنها پذيرفتند عروه را خدمت پيامبر . اريد من با او مذاكره كنمآن را بپذيريد و بگذ
 �پيامبر اكرم.  رفت و با او وارد مذاكره شد�  فرستادند عروه نزد پيامبر اكرم�اكرم

 اگر � اي محمد: عروه گفت. بود، به عروه ثقفي دادهمان پاسخي را كه به بديل داده 
 يك از اعراب اين كار را نكرده است و تو درصدد نابودي قومت بر آيي، تا كنون هيچ

كنم كه تا آخر  اند، از قبايل مختلف هستند و فكر نمي مرداني هم كه پيرامون تو را گرفته
  .در كنارت بمانند و استقامت بورزند

را ) اسم بت آنها بود(برو و فرج الت : شنيد گفت  كه سخنان او را مي�ابوبكر
   1 را تنها خواهيم گذاشت؟آيا ما فرار خواهيم كرد و او. بمك

اگر ! به خدا سوگند: عروه گفت.  است�ابوبكر: او كيست؟ گفتند: عروه گفت
  . دادم احسان تو نبود، پاسخت را مي

خواست، مسلمانان را مغلوب جنگي رواني نمايد و روحية  عروه با اين سخنانش مي
، 2انش را، از بين ببرد و يار� آنان را تضعيف نمايد و اعتماد موجود بين پيامبر اكرم
دار و صفوف به هم پيوسته و  غافل از اينكه اين ترفندها در مقابل ايمان قوي ريشه

عروه از قدرت و تصميم جدي قريش مبني . هاي دقيق مسلمانان، ناكام خواهد ماند نقشه
او بارها چنين تبليغاتي رواني را تجربه كرده بود و در آن موفق . گفت بر جنگ سخن مي

  .ولي اين بار بدون هيچ گونه موفقيتي، برگشت. ه بودشد
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 اتفاق افتاد، � انگيزي كه در مذاكرة عروه با پيامبر اكرم از جمله رخدادهاي شگفت
 با عروه بود كه بيانگر نقش ايمان در دلها است كه از انساني � برخورد مغيره بن شعبه

 كه در زمان جاهليت، به � مغيره. آفريند شيطان صفت، انساني شريف و بزرگوار مي
پرداخت، بعد از اينكه مسلمان شد، به انساني مؤمن و متعهد  خوردن شراب و راهزني مي

 �اش را پوشانيده بود، در كنار پيامبر اكرم تبديل گرديد و اينك در حالي كه چهره
عراب از آنجا كه در ميان ا. او برادرزادة عروه بود. داد ايستاده و از ايشان نگهباني مي

بردند و آن را  مرسوم بود كه هنگام مذاكره با كسي، دست به محاسن آن شخص مي
 �گرفتند، عروه نيز در اثناي مذاكره، چند بار دست خود را به محاسن پيامبر اكرم مي
پشت شمشير به دست  كه شمشير به دست داشت و ايستاده بود، با � مغيره. برد

 نزن و اگر نه دستت را با اين � بر اكرمدست به محاسن پيام: عمويش زد و گفت
 از برخورد اين برادرزادة مؤمن و عموي مشرك  �پيامبر اكرم. شمشير قطع خواهم كرد

اي : شناخت، گفت اش نمي يده بودن چهرهعروه كه او را به خاطر پوش. تبسم نمود
: رمود ف�  بينم؟ پيامبر اكرم  او كيست و اين چه عملي است كه از ياران تو مي�محمد

طائفة ثقيف را !  اي خائن كني تو چنين مي: عروه گفت.  است� ات، مغيره او برادرزاده
من تازه از حساب همان خيانت سابق تو فارغ ! به خدا. براي هميشه با ما دشمن كردي

   1.ام شده
 شكست خورده نزد مشركان � بدين صورت عروه در مذاكرة خود با پيامبر اكرم

! اي قوم:  بر حذر داشت و گفت� ا از برخورد مسلحانه با پيامبر اكرمبازگشت و آنان ر
اطرافيان ! ام، به خدا من با پادشاهان مختلفي مانند كسرا، هرقل و نجاشي مالقات داشته

 را شيفته و مطيع او ديدم، تا كنون مطيع  �هيچ يك از آنها آن قدر كه اطرافيان محمد
و صداي خود را نزد او بلند .  چشمان او نگاه بكنندتوانستند در آنها نمي. آنان نديدم
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آنها آب دهان و همچنين . ورزيدند اش به انجام امور مبادرت مي كردند و با اشاره نمي
گذاشتند به زمين بيفتد و آن را براي تبرك به جسم خود  آب وضوي او را نمي

 فرا روي آنها اگر شما راهي جز شمشير. من در آن قوم قاطعيت يافتم. ماليدند مي
نگذاريد، به آن روي خواهند آورد و هنگامي كه رهبرشان را خطري تهديد نمايد، هيچ 

به خدا آنها در هيچ .  ارزشي نخواهد داشت� چيزي حتي وجود آنان در برابر محمد
شرايطي حاضر نيستند او را تنها بگذارند؛ پس نصيحت مرا به خاطر داشته باشيد؛ زيرا 

ما مغلوب او بشويد؛ چرا كه او مردي است كه به خاطر تعظيم خانة ترسم كه ش من مي
  . گردد كند و بر مي خدا آمده است و در اينجا قرباني ذبح مي

از تو انتظار شنيدن چنين سخناني را نداشتيم و اگر ! يعفورابواي : سران قريش گفتند
ه پيامبر اجازه نمودم، اما ب گفت، او را مالمت مي كسي غير از تو چنين سخناني مي

نخواهم داد كه احتمال به طواف خانه خدا بپردازد و سال آينده براي طواف به مكه 
   1 .بيايد

جنگي رواني كه عروه آن را ايجاد نموده بود، نتيجة معكوس داد و تأثير آن در جبهة 
 و �داخلي قريش آشكار گرديد؛ زيرا بعد از اينكه عروه سيماي صادق ياران پيامبر

 اطاعت، آمادگي، روحية قوي و توان رزمي آنان را مشاهده نمود و نزد قريش محبت،
برگشت، مشاهدات خود را براي آنها بازگو كرد و آنها را از جنگ با مسلمانان بر حذر 

  .داشت و اين امر باعث تضعيف روحية قريشيان گرديد
ليغاتي و نظامي  به موفقيت بزرگي از نظر سياسي، تب �آخر االمر اينكه پيامبر اكرم

دست يافت و توانست در تصميم قاطع و آراي يكپارچة ملت قريش، ضعف و 
   2.پراكندگي به وجود آورد

   حليس بن علقمه سفير قريش-3
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 قريش، حليس بن علقمه كناني را � پس از شكست مذاكرات عروه با پيامبر اكرم
گذار  او از قومي عبادت: د با اطالع از اين امر فرمو� آن حضرت. نزد ايشان فرستادند

 و دستور داد تا همه با 1است بنابراين، حيوانات قرباني را در معرض ديد او قرار دهيد
  .  بگويند»لبيك«صداي بلند، 

حليس با مشاهده شتران قرباني كه قالده به گردن آنها آويزان بود از همان جا نزد 
ند شتران قرباني را به قربانگاه گذار قريش برگشت و بر آنان اعتراض كرد كه چرا نمي

برند و لبيك   كه در لباس احرام به سر مي الحرامبياورند و ذبح نمايند و زائران بيت اهللا
  .گويند، وارد مسجد الحرام بشوند مي

گيري قريش را ظالمانه توصيف كرد و اين امر را يادآور  او به صراحت، اين موضع
صورت جبهة  و بدين. 2ي به آنها نخواهد كردگرديد كه در اين زمينه هيچ گونه كمك

داخلي قريش، با شكستي جديد مواجه گرديد و بخش بزرگي از نيروهاي خود را از 
  .پيمان قريش بودند ش بود كه همبيدست داد؛ زيرا حليس، سردار احا
اي،   و يارانش مشاهده كرده �آنچه تو از محمد: سران قريش به حليس گفتند

پس بهتر است ما را به حال خود . بوده و واقعيت چيزي ديگر استاي ظاهري  صحنه
   3.اي بينديشيم واگذاري تا در اين مورد چاره

 است كه به � اين امر بيانگر ميزان بصيرت و آگاهي و شناخت پيامبر اكرم
خصوصيات شخصيتهاي مهم مكه آگاهي داشت و با هر كدام از آنان براساس 

او كسي : چنانكه با ديدن حليس، فرمودنمود؛  ورد ميخصوصيات اخالقي آنان، برخ
 از اين ويژگي حليس، � بنابراين، پيامبر اكرم. نمايد است كه مقدسات را تعظيم مي

  . هدف اصلي خود را از آمدن به مكه بيان نمود
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 با اين � حليس، از سردارانِ معروف اعراب و شخصيتي ممتاز بود و پيامبر اكرم
اي كه او در  نظريه اين سردار بزرگ را به نفع خود تغيير دهد؛ به گونهعملكرد توانست 

  . مقابل قريش ايستاد و آنها را به خاطر برخوردشان با ايشان سرزنش نمود
  ـ مكرز بن حفص سفير قريش 4

 مكرز بود؛ چنانكه امام � يكي از سفيران اعزامي قريش براي مذاكره با پيامبر اكرم
او مكرز و مردي فاجر : ا مشاهدة مكرز، فرمود ب�  پيامبر اكرمكند كه بخاري نقل مي

 بود كه سهيل بن عمرو وارد آن مجلس � مكرز در حال مذاكره با پيامبر اكرم. است

 كار شما با آمدن سهيل، آسان »قد سهل لكم من أمركم«:  فرمود �آن حضرت. گرديد

  .هيم كردداستان سهيل را در صفحات بعدي به تفصيل بيان خوا. 1شد
  

  :  به سوي قريش و به اسارت در آمدن برخي از مشركان���� سفيران اعزامي پيامبر اكرم
 نيز تصميم گرفت سفيري نزد قريش بفرستد تا اين امر را به اثبات � پيامبر اكرم

اند و فقط قصد تعظيم و طواف خانة كعبه را دارد و  برساند كه آنان براي جنگ نيامده
گردند و براي اين منظور، خراش  هاي خودشان، به مدينه بر مي ربانيبعد از ذبح نمودن ق

هنگامي كه خراش وارد شهر مكه . بن اميه خزاعي را سوار بر شتري نزد قريش فرستاد
پي كردند و خواستند او را به قتل برسانند ولي را شد، آنها به او حمله كردند و شترش 

 برگشت � آن گاه خراش نزد پيامبر اكرم. ندطايفة احابيش مانع شدند و او را نجات داد
  .و ماجرا را براي ايشان بيان نمود

 تصميم به اعزام سفير ديگري جهت مذاكره با قريش و متقاعد � آن گاه پيامبر اكرم
 �عمر.  را انتخاب نمود� ساختن آنان گرفت و براي اين منظور، عمر بن خطاب

 ،، اما به نظر من بهتر است2نمايم عت ميدستور شما را اطا! � اي پيامبر اكرم: گفت

                                                 

 . 2732 شماره ،239، ص 3، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد، ج بخاري -1
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 را بفرستيد؛ زيرا از طايفة او افراد زيادي در مكه وجود دارد و او نزد آنان � عثمان
تواند به او آسيبي برساند، اما از طايفة من كسي در  محترم و محبوب است و كسي نمي

  . ترسم كه مرا به قتل برسانند آنجا نيست و مي
 نزد قريش  : را فرستاد و گفت�  را پذيرفت و عثمان�نهاد عمر پيش� پيامبر اكرم

ايم؛ بلكه به قصد تعظيم و رعايت حرمت خانة  برو و به آنها بگو كه ما براي جنگ نيامده
ايم و بعد از انجام مناسك قرباني  ايم و با خود قرباني آورده خدا و براي طواف آن آمده

  . به مدينه بر خواهيم گشت
. ساس ماموريتي كه به او محول گرديده بود، به سمت مكه حركت نمود برا� عثمان

كجا : گفتند. ي از قريش را در آنجا ديد رسيد، گروه»حدبل«وقتي به مكاني به نام 
او شما را به سوي خدا و .  به سوي شما فرستاده است� مرا پيامبر اكرم: روي؟ گفت مي

د؛ زيرا به زودي خدا دينش را پيروز و خواند، تا همه تابع اسالم گردي اسالم فرا مي
گرداند و يا اينكه دست از دشمني با او بر داريد و بگذاريد كه   را غالب مي� پيامبرش

رسيد و اگر  كنند؛ پس اگر بر او پيروز شدند، شما هم به آرزويتان مي ديگران با او چه مي
اريد يا اينكه اسالم را رو د  بر آنها پيروز شد، آنگاه شما دو راه پيش� پيامبر اكرم

خيزيد؛ البته جنگ شما  پذيريد و يا اينكه همه يكپارچه با او به جنگ و مبارزه بر مي مي
 به گفتگوي خود � عثمان... هاي شما را از نابود ساخته است  را نابود كرده و بهترين

ام پاسخ آنها سرانج. نبودبا آنها ادامه داد و سخناني بر زبان آورد كه براي آنها خوشايند 
اي، ما  به خدا چنين نيست كه تو پنداشته.  آن چه را گفتي، شنيديم�اي عثمان: اين بود

برگرد و به او بگو كه . به هيچ وجه نخواهيم گذاشت او با توسل به زور وارد مكه بشود
  .هرگز چنين چيزي اتفاق نخواهد افتاد

 خوش آمد �  به عثمانآن گاه از ميان آنان، ابان بن سعيد بن عاص برخاست و
 با حمايت او وارد شهر مكه شد و نزد تمامي  �گفت و او را پناه داد؛ چنانكه عثمان
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هرگز به او ! سران قريش رفت و با آنها مذاكره كرد اما پاسخ تمام آنها اين بود كه به خدا
   1.دهيم وارد مكه بشود اجازه نمي

. 2 نپذيرفت� طواف نمايد، اما عثمان پيشنهاد كردند تا كعبه را � مشركان به عثمان
آنها . 3همچنين او نزد مسلمانان مستضعف مكه رفت و به آنها مژدة فتح و پيروزي داد

  .نيز سالم و پيغام فرستادند
در جريان مذاكرات، روابط مسلمانان و مشركان عادي شده بود، آنها در ميان صفوف 

ينكه درگيري مختصري توسط دو نفر تا ا. كردند رفتند و باهم مالقات مي يكديگر مي
اندازي و شليك تير به سوي همديگر منجر گرديد و باعث شد كه  آغاز شد و به سنگ

ن هر كدام از دو گروه، افرادي را از گروه مقابل به اسارت بگيرند چنانكه قرآن نيز به اي
  : جريان اشاره كرده و فرموده است
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. او بود كه دست آنان را از شما و دست شما را از آنان در وادي مكه كوتاه نمود«
  ».كنيد آگاه است د و خدا به آنچه عمل ميعد از اينكه شما را بر آنان چيره ساخته بوب

امام مسلم در مورد سبب نزول اين آيه روايتي نقل كرده است كه حدود هشتاد نفر از 
 فرود آمدند و قصد حملة  � و اصحابش� مشركان مكه از كوه تنعيم بر پيامبر اكرم

توسط مسلمانان غافلگيرانه به آنها را داشتند، اما قبل از اينكه موفق به حمله بشوند، 
 آنها را بخشيد و آزاد � پيامبر خدا.  آورده شدند� دستگير شدند و نزد پيامبر اكرم

  4.آن گاه اين آيه نازل گرديد. كرد
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رفتيم و  روابط ما با مشركان عادي شد و نزد همديگر مي: گويد  مي� سلمه بن اكوع
شيده بودم كه چهار نفر نشستيم؛ چنانكه من براي استراحت زير درختي دراز ك با هم مي

 گفتند كه براي من � و سخناني در مورد پيامبر اكرم. از مشركان مكه به آنجا آمدند
تر زير درختي دراز  بنابراين با اعتراض، از آنجا برخاستم و آن طرف. خوشايند نبود

ديري . آنها شمشيرهاي خود را به درخت آويزان كردند و زير آن خوابيدند. كشيدم
.  كشته شد� ابن زنيم! اي مهاجران: فته يكي از مسلمانان بانگ برآورد و گنگذشت ك

من فوراً شمشير خود را برداشتم و نزد آن چهار نفر رفتم و در حالي : گويد  مي� سلمه
به خدا اگر سر بلند كرديد، : شيرهايشان را نيز برداشتم و گفتمكه خواب بودند، شم

 � خواهم آورد؛ سپس آنها را نزد پيامبر اكرمچشمهايتان را با نوك شمشيرم بيرون
 آورده �  نيز مكرز عبالتي را دستگير نموده بود نزد پيامبر اكرم�عمويم، عامر. آوردم

 همه را بخشيد � پيامبر اكرم. و جمعاً حدود هفتاد نفر از مشركان دستگير شده بود. بود
  : آن گاه اين آيه نازل گرديد. 1و آزاد كرد
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تسلط پيدا نكردن مشركان بر مسلمانان، منتي بود كه خدا بر : گويد ميابن كثير 

 مشركان نجات داد و باز داشتن مؤمنان از نيز دشت و آنها را از گزنمسلمانان ارزاني دا
  2.صلحي را موجب گرديد كه براي مؤمنان، عافيت و خير دنيا و آخرت را در برداشت

  .يعني بازداشتن، جلوگيري كردن و گرفتن دست كسي» كف«
مكه، برآنندكه مراد از بطن : ر مفسران در مورد اين قول خداوند جمهو»ببطن مكه«

  3».ترين مكان به مكه است باشد كه نزديك همان حديبيه مي
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  بيعت الرضوان
 توسط مشركان مكه كشته شده �  خبر رسيد كه عثمان� هنگامي كه به پيامبر اكرم

. 1است، ايشان ياران خود را فرا خواند و از آنان بر جنگ و مبارزه و مرگ بيعت گرفت
دة كارزار شدند، به جز فردي از منافقان به نام جد درنگ با او بيعت كردند و آما آنها بي

در روايت ديگري از بخاري آمده است كه از آنها . 2بن قيس كه از بيعت خودداري نمود
 ننمودن فرار و در روايت مسلم آمده است كه بيعت بر3بيعت بر صبر و استقامت گرفت

؛ زيرا بيعت گرفتن بر  كه اين سه مورد با همديگر تعارضي ندارند4از جنگ فرار گرفت
  5.مرگ، مستلزم صبر و استقامت است

 بود؛ سپس  �سنان عبداهللا بن وهب اسديابونخستين كسي كه با ايشان بيعت كرد، 
  6. سه بار بيعت كرد� تمامي مسلمانان حاضر بيعت كردند و سلمه بن اكوع

 � ماناين دست عث:  دست راست خود را بلند كرد و گفت� در پايان پيامبر اكرم
  7.است و آن را بر دست ديگر خود گذاشت

 بيعت كردند، هزار و چهارصد نفر � تعداد اصحابي كه زير درخت با پيامبر اكرم
   8.بود
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ميان آورده و فضل كساني را كه در آن شركت ه قرآن نيز از اين بيعت سخن ب
  . نماييم را ذكر مي آيات  اين بيان نموده است كه برخي از،داشتند

  : فرمايد اوند مي خد- 1

� ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### yy yy7777 tt ttΡΡΡΡθθθθ ãã ããèèèè ÎÎ ÎÎƒƒƒƒ$$$$ tt tt6666 ãã ããƒƒƒƒ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) šš ššχχχχθθθθ ãã ããèèèè ÎÎ ÎÎƒƒƒƒ$$$$ tt tt7777 ãã ããƒƒƒƒ ©© ©©!!!! $$ $$#### ßß ßß‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ «« ««!!!! $$ $$#### ss ss−−−− öö ööθθθθ ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ‰‰‰‰ ÉÉ ÉÉ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& 44 44 
 yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù yy yy]]]] ss ss3333 ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ßß ßß]]]] ää ää3333ΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã  ÏÏ ÏÏµµµµ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ (( (( ôô ôô tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nnûûûû ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// yy yy‰‰‰‰ yy yyγγγγ≈≈≈≈ tt ttãããã çç ççµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ ©© ©©!!!! $$ $$#### 

ÏÏ ÏÏµµµµ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ???? ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ãã‹‹‹‹ || ||¡¡¡¡ ss ssùùùù #### ·· ··���� ôô ôô____ rr rr&&&& $$$$ VV VVϑϑϑϑ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã �  ) ،10فتح(  
بندند، در حقيقت با خدا پيمان  ي كه در بيعه الرضوان باتو پيمان ميگمان كسان بي«

شكني كند، به  هر كس پيمان. بندند و در اصل دست خدا باالي دست آنان است مي
كند و آن كس كه در برابر پيماني كه با خدا بسته است،  شكني مي زيان خود پيمان

  ».كند ار بزرگي به او عطا ميوفادار بماند و آن را رعايت بدارد، خدا پاداش بسي
اند، مورد تحسين و تجليل قرار  در اين آيه، كساني كه در بيعت رضوان شركت داشته

 را بيعت با خدا دانسته است كه اين بيانگر � اند و خداوند بيعت با پيامبر اكرم گرفته
  .شأن و منزلت واالي شركت كنندگان در اين بيعت است

  : فرمايد سخن خدا، بينديشيد كه مي در اين: گويد ابن قيم مي
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 كه سفير و نمايندة مستقيم خدا �  بر دست پيامبر اكرم رادوقتي آنها دست خو
انها و عرش، است، گذاشتند، گويا با خدا بيعت كردند و دست خدا هم از فراز آسم

  1.باالي دستهاي آنان قرار گرفته بود
  : اعالم داشته كه از آنان راضي است همچنين خداوند، به صراحت - 2
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zz zzΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎ==== yy yyèèèè ss ssùùùù $$$$ tt ttΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍ5555θθθθ èè èè==== èè èè%%%% tt ttΑΑΑΑ tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr'''' ss ssùùùù ss ssππππ uu uuΖΖΖΖŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ3333 ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö#### nn nn==== tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ tt tt6666≈≈≈≈ rr rrOOOO rr rr&&&& uu uuρρρρ $$$$ [[ [[ssss ÷÷ ÷÷GGGG ss ssùùùù $$$$ YY YY6666ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ss%%%% ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∇∇∇∇∪∪∪∪ 

zz zzΟΟΟΟ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ$$$$ tt ttóóóó tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ZZ ZZοοοο uu uu""""6666 ÏÏ ÏÏVVVV xx xx.... $$$$ pp ppκκκκ tt ttΞΞΞΞρρρρ ää ää‹‹‹‹ èè èè{{{{ ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ 33 33 tt ttββββ%%%% xx xx.... uu uuρρρρ ªª ªª!!!! $$ $$#### #### ¹¹ ¹¹““““ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ““““ tt ttãããã $$$$ VV VVϑϑϑϑ‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ3333 yy yymmmm �  ) ،19-18فتح(  
 راضي شد و ،ي كه با تو زير درخت بيعت كردندانبه تحقيق، خداوند از مومن«

ي  پس براي آنان آرامش نازل نمود و پيروز؛ دانست،آنچه را در دلهاي آنان بود
هاي فراواني كه بدست خواهند گرفت و  همچنين غنيمت. نزديكي پاداششان داد

  ».خدا غالب و با حكمت است
خداوند از ! �  اعالم داشت كه اي محمد� در اين آيات، خداوند به پيامبرش

مؤمناني كه زير درخت با تو بر مبارزه، استقامت و مرگ بيعت كردند، راضي شد؛ زيرا 
ها نهفته است، آگاه است و دانست كه اينها از صميم قلب و با   سينهخدا از آنچه درون

  .نيت صادق با تو بيعت كردند

� ΑΑΑΑ tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr'''' ss ssùùùù ss ssππππ uu uuΖΖΖΖŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ3333 ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö#### nn nn==== tt ttãããã � پس خدا به آنان آرامش و استقامت بخشيد و پيروزي 

  .نزديكي را كه فتح خيبر است، به عنوان پاداش به آنها عطا نمود

zΟΟΟΟ � طبري در مورد آية ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ$$$$ tt ttóóóó tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ZZ ZZοοοο uu uu""""6666 ÏÏ ÏÏVVVV xx xx.... $$$$ pp ppκκκκ tt ttΞΞΞΞρρρρ ää ää‹‹‹‹ èè èè{{{{ ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ � خدا به عنوان پاداش : دگوي مي

 بيعت كردند، از آنان خشنود گرديد و به آنها � كساني كه زير درخت با پيامبر اكرم
آرامش و استقامت بخشيد و آنان را به پيروزي نزديكي مژدة داد؛ چنانكه ديري نگذشت 

د پيروزي و موفقيت و نعمت بودند تا كه خيبر فتح گرديد و پس از آن همواره شاه
اينكه مكه فتح شد و پس از آن شهرها و مناطق ديگري فتح گرديد و مسلمانان 

 خداوند تحقق يافت آنجا پيشرفتهاي مسلمانان روز به روز افزايش يافت بنابراين وعدة

zΟΟΟΟ � :كه فرمود ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ$$$$ tt ttóóóó tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ZZ ZZοοοο uu uu""""6666 ÏÏ ÏÏVVVV xx xx.... $$$$ pp ppκκκκ tt ttΞΞΞΞρρρρ ää ää‹‹‹‹ èè èè{{{{ ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ �.1  
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ن بيعت الرضوان را ملزم به كلمة تقوا كه همان كلمة  خداوند، شركت كنندگا- 3
 توحيد است ساخته و خاطرنشان كرده است كه آنها اهل اين كلمه بوده و شايستگي آن

  : فرمايد چنانكه مي. اند را داشته

� øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yyèèèè yy yy____ šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx���� xx xx.... ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ãã ããΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ////θθθθ èè èè==== èè èè%%%% ss ssππππ ¨¨ ¨¨ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ pp pptttt øø øø:::: $$ $$#### ss ssππππ ¨¨ ¨¨ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ xx xxqqqq ÏÏ ÏÏππππ ¨¨ ¨¨ŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ yy yyffff øø øø9999 $$ $$#### tt ttΑΑΑΑ tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr'''' ss ssùùùù 

ªª ªª!!!! $$ $$#### ………… çç ççµµµµ tt ttGGGG tt tt⊥⊥⊥⊥‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ6666 yy yy™™™™ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ ’’’’ nn nn???? tt ttãããã uu uuρρρρ šš šš ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ tt ttΒΒΒΒ tt tt““““ øø øø9999 rr rr&&&& uu uuρρρρ ss ssππππ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== ŸŸ ŸŸ2222 

33 33““““ uu uuθθθθ øø øø)))) −− −−GGGG9999 $$ $$#### (( ((#### þþ þþθθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx.... uu uuρρρρ ¨¨ ¨¨,,,, yy yymmmm rr rr&&&& $$$$ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ5555 $$$$ yy yyγγγγ nn nn==== ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& uu uuρρρρ 44 44 šš ššχχχχ%%%% xx xx.... uu uuρρρρ ªª ªª!!!! $$ $$#### ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ//// >> >> óó óó xx xx«««« $$$$ VV VVϑϑϑϑ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ==== tt ttãããã �  

  )26فتح، (  
 گاه كه كافران، تعصب و نخوت جاهليت را در دلهايشان جاي دادند، خدا  آن«

همچنين خدا، ايشان را بر روح . ينان خاطري بهرة پيغمبرش و بهرة مومنان كرداطم
 برازندة آن  پروا از خدا واز هر كسي ديگر سزاوارتر براي ايمان ماندگار كرد و آنان 

  ».بودند و خدا از هر چيزي آگاه و بر هر كاري تواناست
رآن بيان نموديم، اما كنندگان بيعت الرضوان را از ديدگاه ق برخي از فضائل شركت

  : پردازيم  به ذكر برخي از آنها مياحاديث زيادي نيز در اين باره وجود دارد كه
روز حديبيه خطاب به  در � پيامبر اكرم: گويد  مي� الف ـ جابر بن عبداهللا

تعداد ما در آن : گويد  مي� جابر».شما بهترين افراد روي زمين هستيد«: مسلمانان گفت
 جاي درخت را به شما نشان ،ديد ميچشمانم هارصد نفر بود و اگر روز هزار و چ

   1.دادم مي
كنندگان بيعت الرضوان است و در آن زمان  اين حديث، بيانگر فضل و برتري شركت

  . اين فضيلت شامل تعداد زيادي از مسلمانان در مدينه و مكه نگرديد
: گويند نمايند مي  مي استدالل�  بر عثمان� برخي از اين روايت به برتري علي

در اين بيعت حضور نداشت  �  عثمان شركت داشت اما در بيعت الرضوان�علي
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 برتري دارد، اما استناد چنين استداللي باطل است؛ زيرا �  بر عثمان�بنابراين، علي
 دست خود �  گرفته شد؛ ثانياً پيامبر اكرم� اوالً اين بيعت به خاطر انتقام خون عثمان

 � بر دست ديگرش گذاشت و بيعت كرد بنابراين، عثمان � ندگي از عثمانرا به نماي
  1.مند گرديدند نيز در اين بيعت فضايلي را كسب نمود كه ديگران از آن بهره

 نزد �  به من خبر داد كه پيامبر اكرممبشر   ام:گويد  مي�  جابر بن عبداهللا-ب 
ان بيعت الرضوان وارد دوزخ كنندگ انشاء اهللا هيچ كدام از شركت«:   فرمودحفصه

 يعني همة شما »وإِنْ مِنْكُم إِالَّ وارِدها«: فرمايد خداوند مي:   گفتحفصه. شوند نمي

  : فرموداين آيه را تالوت  � پيامبر اكرم. شويد وارد آن مي

� ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ yy yyδδδδ ßß ßßŠŠŠŠ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘#### uu uuρρρρ 44 44 tt ttββββ%%%% xx xx.... 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ $$$$ VV VVϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷FFFF yy yymmmm $$$$ ww wwŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅÒÒÒÒ øø øø)))) ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ∩∩∩∩∠∠∠∠⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO  ÉÉ ÉÉ dd ddffff uu uuΖΖΖΖ çç ççΡΡΡΡ 

tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ss ss)))) ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### ââ ââ‘‘‘‘ xx xx‹‹‹‹ tt ttΡΡΡΡ ¨¨ ¨¨ρρρρ šš šš ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$ $$#### $$$$ pp ppκκκκ#### ÏÏ ÏÏùùùù $$$$ ww wwŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏWWWW ÅÅ ÅÅ____ �  )72-71، مريم(  
. باشد اي حتمي نزد پروردگارت مي همه شما وارد آن خواهيد شد و اين قضيه«

  » .سازيم سپس ما پرهيزگاران را نجات داده، ستمكاران را در آن ذليالنه رها مي
انشاء اهللا هيچ كدام :  كه فرمود� خن پيامبر اكرمعلما در مورد اين س: گويد نووي مي

اين بدان معنا است كه قطعاً هيچ يكي از آنها وارد : اند شود، گفته نها وارد دوزخ نمياز آ
دوزخ نخواهد شد و كلمة انشاء اهللا، به خاطر تبرك گفته شده است نه به خاطر شك و 

  :خداوند فرموده است: گفت  كه  رضي اهللا عنهاو در جواب استدالل حفصه. ترديد

� ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ yy yyδδδδ ßß ßßŠŠŠŠ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘#### uu uuρρρρ 44 وند در ادامة اين آيه فرموده خدا:  فرمود� پيامبر اكرم� 44

§§ � :است §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO  ÉÉ ÉÉ dd ddffff uu uuΖΖΖΖ çç ççΡΡΡΡ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ss ss)))) ¨¨ ¨¨???? $$ در اينجا ما به نوعي مناظره و سؤال و جواب علمي . � ####$$

ود بلكه هدف وي فهم  نب�  ترديد سخن پيامبر اكرم خوريم؛ زيرا هدف حفصه بر مي
 هدف اين آيه را عبور بر پل صراط دانست كه روي � اين آيه بود؛ چنانكه پيامبر اكرم
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افتند و بهشتيان با عبور از  آن گاه دوزخيان به داخل آتش مي. دوزخ نصب شده است
  1.آن، وارد بهشت مي شوند

 � پيامبر اكرم: د روايتي نقل مي كند كه فرمو� ج ـ امام مسلم از جابر بن عبداهللا
عبور ) حديبيه مشرف به مكه(هر كسي كه از شما از اين گردنه : در حديبيه به ما گفت

  .، گناهانش مانند گناهان بني اسرائيل بخشوده خواهد شدبكند
) خزرج(اي كه از آن عبور نمود، سواركاران ما  نخستين دسته: گويد  مي �جابر

گناهان :  فرمود� آن گاه پيامبر اكرم.  عبور كردندبودند، بعد از آن تمامي مردم از آنجا
او مردي بود كه دنبال : گويد  مي�جابر. همة شما بخشيده شد به جز صاحب شتر سرخ

 براي تو طلب آمرزش � بيا تا پيامبر اكرم: ما نزد او رفتيم و گفتيم. گشت ميشترش 
   2.ما استبه خدا براي من يافتن شترم بهتر از دعاي سرور ش: گفت. نمايد

كنندگان بيعت حديبيه به آن نائل  اين حديث بيانگر فضيلت بزرگي است شركت
آمدند و آن عبارت از مغفرت و آمرزش الهي است كه آنان به خاطر اخالص و اطاعت 

   3. مستحق آن گرديدند� خدا و رسول
ين چرا كه آنها بهتر. گان صلح در حديبيه داراي ويژگيهاي مهمي هستند كننده شركت

 بودند كه خدا از آنان راضي شده بود و هيچ كدام از آنها به دوزخ � افراد امت محمد
و آنان از اهل بدر و كساني بودند كه در جهت هر دو قبله نماز . راه نخواهد يافت

  . خواندند
كننده در اين غزوه به اين نتيجه خواهيم رسيد  مل در تعداد افراد مهاجران شركتبا تأ

 هشتصد ها در غزوة بدر، هشتاد و سه نفر بود، اما در اين غزوه تعداد آنان بهكه تعداد آن
 و علت آن مسلمان شدن و گرويدن جوانان قبايل اطراف مدينه به جامعة نفر رسيده بود 
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آمدند و   در مي� اسالمي دانست؛ چرا كه آنان با پذيرش اسالم، زير پرچم پيامبر اكرم
ن علم و عمل و اخالص و آموزشهاي نظامي را در سفر و حضر، در ركاب ايشا

از جملة اين قبايل مي توان به قبيلة اسلم و غفار اشاره نمود؛ زيرا ابوذر . آموختند مي
كه از پيشگامان دعوت اسالمي است، بعد از اينكه مسلمان شد و به عنوان  � غفاري

 خانواده از آنها به دعوتگر دين اسالم نزد قوم خود برگشت، بعد از غزوة احد با هفتاد
در مسير هجرت  (� كه با پيامبر اكرم �همچنين بريده بن حصيب اسلمي. مدينه آمد

   1.قبل از رسيدن ايشان به مدينه مالقات نمود، با هفتاد نفر از افراد قومش مسلمان شد) و
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  دومفصل 

  

  صلح حديبيه و بازتاب آن

  
   ���� مذاكره سهيل بن عمرو با پيامبر اكرم

 و يـارانش مبنـي بـر     �قريش با اطـالع از بيعـت الرضـوان و تـصميم پيـامبر اكـرم      
 �رويارويي با آنان، سـهيل بـن عمـرو را بـا گروهـي جهـت مـذاكره نـزد آن حـضرت                

   2.اند آنها او را براي صلح فرستاده:  با مشاهده به سهيل فرمود� پيامبر اكرم. 1فرستادند
تمدار و فـردي تيـزبين و سـخنور و          هـاي بـارز قـريش و سياسـ          سهيل از شخـصيت   

  .انديشمند توانائي بود 
 هر دو گروه در مورد بندهاي صلح بـا يكـديگر گفتگـو و               � بعد از بازگشت عثمان   

مسايل و بندهاي زيادي مطرح گرديد، اما سرانجام بر قراردادي كه فقـط             . مذاكره نمودند 
شـتن قـرارداد برخـي از       همچنـين بعـد از نو     . گرفت، صلح نمودنـد     چند بند را در بر مي     

 اصـالح  � بندهاي اين قرارداد مورد اعتراض سهيل قرار گرفـت و توسـط پيـامبر اكـرم        
  . گرديدند
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بـسم اهللا الـرحمن     «: ، دستور داد تـا بنويـسد      � به كاتب خود، علي    � آن حضرت 
 »باسـمك اللهـم   «: شناسم، بنـويس    من رحمان را نمي   :  سهيل بن عمرو گفت    »الرحيم
بايد نام رحمـان نوشـته شـود، امـا     : يل اعتراض نمودند و گفتند     سه  به سخنان  � صحابه

پسنديد،   شت و خشونت را نمي     تمايل به صلح دا    �  از آنجا كه پيامبر اكرم     � پيامبر اكرم 

  ».باسمك اللهم«: اشكالي ندارد، بنويس: فرمود

 »�هذا ما اصطلح عليـه رسـول اهللا       «:  دستور داد تا بنويسند    � سپس پيامبر اكرم  
: سهيل گفـت  . ، نوشته شده است   � ي اين قرارداد صلحي است كه توسط پيامبر اكرم        يعن

! �كرديم و افـزود كـه اي محمـد          دانستيم، با تو مخالفت نمي      اگر ما تو را پيامبر اكرم مي      
 1دهـي؟   نمايي و نام ديگري را ترجيح مـي         چرا از نوشتن نام خود و پدرت خودداري مي        

:  به كاتب خـود گفـت      �  را برانگيخت، اما پيامبر اكرم     اين مرحله نيز اعتراض مسلمانان    
  .  آن را نوشته است� بنويس اين قرارداد صلحي است كه محمد بن عبداهللا

 با آنان توافق نمود كه اگر كسي از مشركان به صف مسلمانان  �همچنين پيامبر اكرم
سـت، او   پيوست، او را برگردانند، امـا اگـر فـردي از مـسلمانان بـه صـف مـشركان پيو                   

  .برگردانده نشود
 چرا كـه   تمامي اين بندها را كه ظاهراً به نفع مشركان بودند، پذيرفت؛             � آن حضرت 
ضمن اينكه در پـذيرفتن شـرايط مـذكور،    . تري را مدنظر داشت    هاي مهم   ايشان مصلحت 

 در واقع با هم تفاوتي      »باسمك اللهم « و   »بسم اهللا «مرتكب گناهي نشده بودند؛ زيرا      

 به رسول بودن به معني سلب اين صفت         � مچنين توصيف ننمودن آن حضرت    ندارد؛ ه 
  .  نيز خالف واقع نبود� از ايشان نيست و نوشتن محمد بن عبداهللا
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 در مورد حكمت پذيرفتن اين بندِ عهدنامـه كـه مـسلمانان را              � همچنين پيامبر اكرم  
و مـشركان در برابـر      انـد، بازگرداننـد       نمود تا مشركاني كـه بـه آنـان پيوسـته            موظف مي 

هر كس از ما به آنهـا پيوسـت،         : اي ندارند، فرمود    اند، وظيفه   ستهمسلماناني كه به آنان پيو    
خدا او را از ما دورتر نمايد و هر كس از آنها نزد ما آمـد و برگردانيـده شـد، بـه زودي                        

   1.خداوند فرجي خواهد بخشيد كه آنها نيز در انتخاب دين خود آزاد باشند
  :  عبارت بود از اين بندهاي دهگانهين عهدنامهمفاد ا

  ».باسمك اللهم« - 1

 آن را با سهيل بن عمـرو منعقـد          � اين قرارداد صلحي است كه محمد بن عبداهللا        - 2
  . نموده است

براساس اين قرارداد تا ده سال مسلمانان و قريش در حالت صلح به سـر خواهنـد             - 3
  .برد

راي حـج يـا عمـره و يـا تجـارت             به مكه ب   � از اين پس هر كس از ياران محمد        - 4
بيايد، مال و جانش در امان خواهد بود و همچنين اگر فردي از قريش به مدينـه بيايـد و                    

  . يا از آنجا گذر نمايد، در امان خواهد بود
 پيوسـت، بايـد    �هر كس از قريشيان بدون هماهنگي با اولياي خـود بـه محمـد    - 5

 آيين قريشيان را پذيرفت، قريشيان ملزم       � برگردانيده شود، اما اگر كسي از ياران محمد       
  . نيستند كه آنان را بر گردانند

 رازداران يكديگر گرديدنـد بنـابراين،   � براساس اين قرارداد، قريش و پيامبر اكرم      - 6
، نه مال يكديگر را به سرقت ببريم و نه بر همديگر خيانت              رازدار همديگريم   كه نبايد ما 

  . كنيم
چنانكـه طايفـة    . ( و يا بـه قـريش آزاد هـستند         � محمدقبايل ديگر در پيوستن به       - 7

  ) .بكر به قريش پيوستند  و طايفة بني� خزاعه به پيامبر اكرم
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گردنـد و سـال آينـده بـراي سـه روز وارد مكـه         و يارانش بر مي �امسال محمد - 8
كنند و هـر يـك از مـسلمانان مجـاز             شوند و در اين مدت، اهل مكه شهر را ترك مي            مي

ه با خود سالح يك سواركار را همراه داشته باشد و بعد از آن حق ورود به                 خواهد بود ك  
  . مكه را ندارند

اند به جايگاه برده نشود و در آنجـا ذبـح     آورده همراه خود  ي كه مسلمانان  يقربانيها - 9
   .نگردد
بر اين قرارداد گواهـاني از مـسلمانان و همچنـين گواهـاني از مـشركان تعيـين                   -10

ابوبكر، عمر، عبدالرحمن بن عـوف، عبـداهللا بـن          :  عبارت بودند از   يدند كه مسلمانان  گرد
  .  اجمعين� سهيل بن عمرو، سعد بن أبي وقاص، محمد بن مسلمه و علي بن ابيطالب

   1.مكرز بن حفص و سهيل بن عمرو: و مشركان عبارت بودند از
اين عهدنامه با توجه به مذاكراتي كـه صـورت گرفـت و شـرايطي كـه در آن اتخـاذ                     

اي بـراي قراردادهـاي        نيـز مفـاد آن را پـذيرفت، اسـاس و پايـه             � گرديد و پيامبر اكرم   
  .شود نظيري از قراردادهاي دولتي محسوب مي اسالمي و نمونة بي

تـر بـود و    اين عهدنامه در حالي منعقد گرديد كه توان نظامي مسلمانان از قريش قوي         
رزه را با آن داشتند؛ چنانكه اكثر يـاران  قادر به پذيرفتن شرايط دشمن بودند و توانايي مبا    

 انجـام   �  از اين صلح ناراضي بودند، اما در مقابل عملي كه پيـامبر اكـرم              � پيامبر اكرم 
دانستند كـه تـصرفات ايـشان از          زيرا مي . اي جز تسليم و پذيرش نداشتند       داده بود، چاره  

ــي  ــشمه م ــي سرچ ــي اله ــرد وح ــضرت. گي ــي آن ح ــگري و� حت ــل پرخاش   در مقاب
داد تا به     هاي سفير طرف مقابل از خود نرمي، مهرباني و بزرگواري نشان مي             گيري  سخت

صـلح و   : قق آن است، برسد كه عبارت بـود از        هدف نهايي خود كه اسالم نيز در پي تح        
هاي موجود، حـق را بپذيرنـد و          صفا و حفاظت خونها تا شايد اين قوم براساس واقعيت         
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ارد مرحلـة جديـدي گـردد كـه پيـشروي آن براسـاس            و دعـوت و   . كالم خدا را بشنوند   
  . مذاكره و مالقات با مردم صورت گيرد

  : گردد  عهدنامه نتايج زير حاصل ميمل در مفاد اينبا دقت و تأ
عهدنامـه  : گويد  ه مقررات بين المللي نيز مي     عهدنامه با نام خدا آغاز گرديد؛ چنانك       - 1

  . هر دو طرف باشدبايست با كلماتي آغاز گردد كه مورد اتفاق  مي
گردد؛ زيرا او نگهبـان و حـسابگر و نـاظر             ها با نام خدا آغاز مي       در اسالم نيز عهدنامه   

اي مقدس اسـت كـه        و نام خدا، كلمه   . تمامي اعمال است و از نيتها و رازِ دلها آگاه است          
محبت آن در قلب همة مؤمنان و حتي در قلب كساني كه التزامـي بـه ديـن و معتقـدات                     

اي انجام    خردان تالش مذبوحانه    گرچه اخيراً بعضي از بي    . ، اين محبت وجود دارد    ندارند
اند تا به جاي نام خدا، نام ملت و وطن را در سرآغاز بنويسند، اما كسي كه بـه خـدا                       داده

  . ايمان دارد، نام هيچ كس را بر نام خدا ترجيح نخواهد داد
المللي نيـز بـر     چنانكه قوانين بين   بعد از نام خدا، نام دو طرف عهدنامه نوشته شد؛          - 2

اين امر اتفاق نظر دارند كه در قراردادها پس از نوشتن سـرآغاز، نـام دو طـرف قـرارداد                    
  . نوشته شود

سپس اسباب و انگيزة عهدنامه كه همان صلح و آتش بس بـود، درج گرديـد كـه                   - 3
  . نمايد المللي نيز تأييد مي اين بند را قوانين بين
 ايـن امـر رعايـت     �و شروط آن؛ چنانكه در عهدنامة پيامبر اكـرم ذكر اصل قرارداد 
 . المللي است گرديد، از قوانين بين

اين عهدنامه بيانگر جواز پيشنهاد صلح از طـرف رهبـر مـسلمانان اسـت؛ گرچـه                  - 4
  . دشمن در ابتدا آن را پيشنهاد نكند

مـا در واقـع   اي كه ظاهراً به ضرر مسلمانان باشـد، ا  صلح كردن با مشركان به گونه  - 5
   1.تري مدنظر باشد، بالمانع است هاي بزرگ مصلحت
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ناميد و اين صلح، هم فتح و هم گـشايش          ) پيروزي(خداوند صلح حديبيه را فتح       - 6
  . هاي آنان نسبت به يكديگر تغيير پيدا كرد بود؛ چرا كه ديدگاه

 اي طراحي شده بود كه براي مسلمانان ناخوشـايند          صورت ظاهري اين صلح به گونه     
 �شـد؛ زيـرا پيـامبر اكـرم     بود، اما در واقع عـزت و نـصرتي بـراي آنـان محـسوب مـي                

دانست كه پس از پذيرفتن اين شرايط ناگوار، شرايط مساعد و خوبي فـراهم خواهـد                  مي
  1.شد

آنها بر اين امر اتفاق كردند كه قبايل در پيوستن بـه دو طـرف ايـن عهدنامـه آزاد                     - 7
انه از اين فرصت استفاده نمودند و هر كدام به يكـي از       هستند؛ چنانكه قبايل خزاعه و كن     

و به وضعيت نامطلوبي كه چندين سـال در ميـان آنهـا حـاكم               . دو طرف قرارداد پيوست   
المللـي در روابـط        و اين امري است كه امروز هم در ميان قـوانين بـين             2بود، پايان دادند  

  . دولتها وجود دارد
 افراد دو طرف به عنوان شاهدان اين ماجرا، بـه           در پايان، با قيد كردن نام برخي از        - 8
المللي نيز در پايان قراردادها مهـر   نامه رسميت داده شد؛ چنانكه براساس قوانين بين    صلح

  . شود و امضاء دو طرف ثبت مي
از وساطت سردار احابيش، حليس بن علقمه، به جواز واسـطه قـراردادن شـخص                - 9

نمايـد؛   المللي نيز اين را تأييد مـي   و امروز قانون بينبريم  ثالث در انعقاد قراردادها پي مي     
طـرف، اسـت اسـتفاده        چنانكه در انعقاد صلح ميان دو كشور از دولـت ديگـري كـه بـي               

  . شود مي
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بايست در دو نـسخه نوشـته شـود و هـر              نامه و يا هر قرارداد ديگري مي         صلح -10
 شـود؛ چنانكـه پيـامبر       اي از آنها بايد در اختيار يكي از ايـن دو طـرف نگهـداري                نسخه
   1. و نمايندة قريش نيز به اين امر مبادرت ورزيدند�اكرم
 

   ����  و وفا به عهد پيامبر اكرم ����جندلداستان ابو
 �ترين نتايجي كه صلح حديبيه در بر داشت وفاي به عهد بود كه پيامبر اكـرم                 از مهم 

 فريـب كـاري را      نظير بود و جديت و صداقت عمـل و پرهيـز از             در اين بارة الگويي بي    
  . عمالً به نمايش گذاشت

گـردد؛ چـرا كـه         مشخص مي  � با بررسي داستان ابوجندل، وفاي به عهد پيامبر اكرم        
 كه فرزند سـهيل بـن عمـرو     �جندلابوبعد از انعقاد قرارداد صلح و قبل از نوشتن آن، 

سلمانان  آمـد و بـه مـ       � بود، در حالي كه پاهايش با زنجير بسته بود، نـزد پيـامبر اكـرم              
  . پيوست

اي : را با زنجيرهايش بدست گرفـت و گفـت        سهيل با ديدن فرزندش برخاست و او        
:  فرمود � پيامبر اكرم . قرارداد ما قبل از آمدن او پايان يافته و منعقد شده است           ! �محمد

من به سـوي مـشركان   ! اي مسلمانان:  فرياد برآورد و گفت    � جندلابو. گويي  راست مي 
 بـه   �آن حـضرت  . وم تـا مـرا بـه خـاطر ديـنم اذيـت و آزار نماينـد                شـ   برگردانيده مـي  

ايـم، نقـض    خواهيم عهد و پيماني كه با آنهـا بـسته    نمي:  دلداري داد و فرمود    �جندلابو
صبر را پيشه كن و پاداش خود را از خـدا بـه خـواه،               ! � و افزود كه اي ابا جندل     . كنيم

   2.شودانشاء اهللا خدا براي شما مستضعفان راهي خواهد گ
 درسي بزرگ و با اهميت براي مـسلمانان و پيـامبر            � جندلابوبه درستي كه جريان     

 پيروز و سر بلند بيرون آمدند و توانستند در حالي كه             بود كه آنها از اين آزمايش        �اكرم
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چكيـد و بـه سـوي       شـد و خـون از پاهـايش مـي           برادر ديني آنان در زنجير كـشيده مـي        
  . شد، بر عواطف و احساسات خود غالب آيند يگاه و زندان برده م شكنجه
 صبر را پيشه ساخت و پاداش خـود را از           �  براساس دستور پيامبر اكرم    � جندلابو

  : فرمايد پروردگار قرار گرفت كه ميخدا طلبيد و مصداق اين سخن 
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ي كـه   يحلي پيدا خواهـد كـرد و از جـا          هر كس كه از خدا بترسد، او برايش راه        «

خـدا او را بـسنده          نمايد، دهد و هر كه بر خدا توكل       اش مي   روزي ،انتظار نداشته 
 بـدان   ،رساند و هـر چـه را بخواهـد         همانا خدا فرمان خود را به انجام مي       . است

  ».اي قرار داده است اندازه  خدا براي هر چيزي زمان و. كند دسترسي پيدا مي
 و برخـي از     � بنابراين، هنوز يك سال از صلح حديبيه نگذشـته بـود كـه ابوجنـدل              

بصير ملحق شوند و به     ابوستند از دست مشركان فرار كنند و به         مسلمانان مستضعف توان  
عنوان نيرويي توانا بر سر راه كاروانهاي تجاري در مسير شام قرار گرفتنـد و بـراي آنهـا                   

  . كه در اين مورد به تفصيل سخن خواهيم گفت. ايجاد مزاحمت نمايند
  

  كنندگان صلح حديبيه   به اعتراض���� احترام پيامبر اكرم
از انعقاد عهدنامه و قبل از نوشتن آن، گروهـي از مـسلمانان نـسبت بـه مفـاد آن               بعد  

 كـساني را كـه از قـريش، اسـالم را بپذيرنـد، بـه قـريش                  آيا مـسلمانان  اعتراض نمودند، 
به . دنآورند، برگردان   ند، اما قريش ملزم نيست كه مسلماناني كه به قريش روي مي           نبرگردا

 و همچنين نسبت به توافقي      ساخت     را ملزم مي   � ر اكرم ويژه نسبت به بندهايي كه پيامب     
گشتند، بدون اينكـه بـه طـواف          كه براساس آن مسلمانان بايد از همان جا به مدينه بر مي           

طبيعي بود كه پذيرفتن اين بندهاي غيرمنصفانه بر مسلمانان دشوار بـود و             . كعبه بپردازند 
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 مخالفت خود را ابراز     � ن عباده بيش از همه، عمر بن خطاب، اسيد بن حضير و سعد ب           
مگـر شـما پيـامبر      :  آمـد و گفـت     �  نزد پيامبر اكـرم    � داشتند؛ چنانكه عمر بن خطاب    

. بلـي : مگر ما مسلمان نيستيم؟ فرمود: گفت. بلي:  فرمود � نيستيد؟ آن حضرت �اكرم
پـس چـرا مـا    :  گفت �عمر. بلي:  فرمود� مگر آنها مشرك نيستند؟ پيامبر اكرم: گفت

 مـن پيـامبر خـدا     :  فرمود �  در دين خود بپذيريم؟ پيامبر اكرم       را  همه ذلت و زبوني    اين
از . من بنده و فرستادة خدا هستم     : و طبق روايتي فرمود   . 1كنم  هستم و او را نافرماني نمي     

   2.كند كنم و او هم مرا ضايع نمي دستور او سرپيچي نمي
 طواف خـواهيم نمـود؟ پيـامبر        مگر شما به ما وعده نداديد كه كعبه را        :  گفت �عمر

  . آري ولي من نگفتم كه حتماً امسال آن را طواف خواهيم كرد: ود فرم� اكرم
 در مقـام    �ابـوبكر .  رفت و سخنان خود را تكرار كـرد        � نزد ابوبكر  �آن گاه عمر  

 است و قضاوتش نيز حق      دهم كه او پيامبر خدا      ن گواهي مي  م:  گفت �نصيحت به عمر  
   3.يع نخواهد كرداست و خدا او را ضا

 و  �جنـدل ابو كه تازه آرام گرفتـه بودنـد بـا جريـان             � اصحاب و ياران پيامبر اكرم    
برگردانيدن وي به سوي مشركان باري ديگر در حالتي بر آشفته و معترض و نـزد پيـامبر    

 اين بار نيز با حوصله سخنان آنها را شنيد و آنـان             � آن حضرت .  مراجعه كردند  � اكرم
اخت كه اين صلح به صالح آيندة اسالم و مسلمانان است و موجب پيروزي              را متقاعد س  

 و امثال او راهي     � جندلابو انشاء اهللا به زودي خدا براي        4آنان را فراهم خواهد ساخت    
  .  فرموده بود به تحقق پيوست� گشايد؛ چنان كه آن چه پيامبر اكرم به سوي آزادي مي

                                                 

 . 333، ص معين السيره -1

 . 634، ص 2، ج تاريخ طبري -2

 . 346، ص 3، ابن هشام، ج السيرة النبويه -3

 . 270، باشميل، ص صلح الحديبيه -4



  )صلح حديبيه(فتح مبين 

 

475

راضات اصحاب و يارانش، بيانگر آن است كه آن          با اعت  � نحوة رويارويي پيامبر اكرم   
تـا  . داد   به آراء اطرافيان خود احترام قائل بود و بـه آنهـا حـق اعتـراض مـي                  � حضرت

رهبران كشورهاي اسالمي در طول تاريخ با اطرافيان و رعاياي خود اين گونـه برخـورد                
امـري، اسـباب رشـد      نمايند تا آنها به ابراز رأي و اعتراض خود بپردازند؛ چرا كه چنين              

  . آورد جامعه و تكامل آن را فراهم مي
بنـابراين  . بـريم   پي مي �انديشه در منطق پيامبر اكرم همچنين به ميزان آزادي بيان و 

گـردد و افـراد جامعـه          انديشة امري آزاد تلقـي مـي        در جامعة اسالمي بيان نمودن رأي و      
 و از او انتقاد كند و اين كار نه كفر و            توانند به استيضاح حاكم دولت اسالمي بپردازند        مي

   1.شود كه كيفر آن سياه چالهاي زندان باشند نه كوششي براي براندازي نظام محسوب مي
  

   ���� سلمه امبيرون شدن از لباس احرام و پيشنهاد 
: طاب بـه اصـحاب و يـاران خـويش فرمـود      بعد از نوشتن عهدنامه، خ   � پيامبر اكرم 

اين را سه بار تكرار كرد، اما كسي از آنهـا           . ذبح كنيد و سر بتراشيد    برخيزيد و قربانيها را     
.  گفـت  سلمه اماش شد و نگراني خود را به      وارد خيمه  � اقدام به اين كار نكرد بنابراين     

آن گـاه پيـامبر     .  پيشنهاد كرد كه نخست خود شما چنـين كنيـد          � به آن حضرت   سلمه  ام
 در  �و سرش را تراشيد و بعـد از آن صـحابه           در مألعام، شترش را قرباني كرد        �اكرم  

   2.قرباني كردن و تراشيدن سر بر يكديگر سبقت گرفتند
 �بعضي از آنان سر تراشيدند و برخي موهاي خـود را كوتـاه نمودنـد، پيـامبر اكـرم                  

:  گفتنـد  � صـحابه . انـد   رحمت خدا بر كساني باد كه سرهاي خويش را تراشيده         : فرمود
رحمت :  دوباره فرمود  � اند چي؟ پيامبر اكرم      را كوتاه نموده   پس آنهايي كه موهاي خود    
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اين سؤال و جواب تا سه مرتبه تكـرار         . اند  خدا بر كساني باد كه سرهاي خويش تراشيده       
   1.بر كوتاه كنندگان نيز رحمت خدا باد:  فرمود� شد، در پايان پيامبر اكرم

اي در بينـي   اي نقـره  كـه حلقـه  جهل نمـود  ابو اقدام به قرباني شتري از � پيامبر اكرم 
   2.داشت و با اين كار در اين صدد بود تا مشركان را عصباني نمايد

  
  درسها و عبرتهاي اين حادثه

 متوجه اين موضوع گرديد كه آنها اين دستور پيـامبر           �  از روحية صحابه   سلمه  ام -1
داننـد چـرا    اند و آن را امري واجب نمي  را به حساب رخصت و استحباب گرفته    � اكرم

گرفت، هنوز در احرام       كه هميشه در كارهاي خير بر ديگران سبقت مي         � كه پيامبر اكرم  
 پيشنهاد داد تا عمالً قبل      � بنابراين، به پيامبر اكرم   . برد و قرباني ذبح نكرده بود       به سر مي  

ر  قربـاني ذبـح نمـود و سـ         � از ديگران به اين امر اقدام نمايد؛ چنانكه وقتي پيامبر اكرم          
گرفتنـد، از احـرام بيـرون        درنگ در حالي كه از يكديگر سبقت مي          بي � تراشيد، صحابه 

  . شدند و قرباني ذبح نمودند
انديـشمند    همچنين از اين داستان عالوه بر اينكه استحباب نظرخواهي از زن عاقل و              

گـردد و ايـن بـر خـالف           گردد جايگاه رفيع زن در اسالم نيـز مـشخص مـي             استنباط مي 
چـرا  . در اسالم حقوق زن رعايت نشده است      : گويند  اي است كه مي     ت غيرمنصفانه غاتبلي

 به عنوان حاكم جامعة اسالمي مشورت همسرش را پـذيرفت و بـه آن               � كه پيامبر اكرم  
   3.ارج نهاد

 � قبـل از اينكـه آن حـضرت        � چنانكه ياران پيامبر اكـرم    :  اهميت الگوي عملي   -2
 بـه  سـلمه  امة  ا عملي نساختند، اما پس از اينكه بـه اشـار         وارد ميدان عمل دستور ايشان ر     
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. آنچه دستور داده بود، جامة عمل پوشاند، تمامي آنها فـرامين ايـشان را عملـي سـاختند                 
   1.توان ارائة الگوي عملي در امور را انكار نمود بنابراين، نمي

د پيـامبر  عملكـر :  حج و عمره، از آن بـاز داشـته شـود    حكم كسي كه بعد از ارادة   -3
 بعد از اتمام قرارداد صلح، بيانگر حكم كسي است كـه از حـج و يـا عمـره بـاز                      � اكرم

بايـست، قربـاني      گردند مـي    شود پس افرادي كه با مشكل و يا مانعي مواجه مي            داشته مي 
 جمهور علما، كسي كه حـج       و از نظر  . م بيرون بيايند  خود را ذبح نمايند و از حالت احرا       

شود، الزم نيست كه قضاي حـج         اراده كرده است و با مشكلي مواجه مي       اي    و عمرة نافله  
و عمره را به جاي آورد، اما حنفيها معتقد هستند كه قضاي آن الزم و ضروري است بـه                   

عمـرة   بودند، سـال آينـده در    � اين دليل كه تمامي افرادي كه در اين سفر با پيامبر اكرم           
   2. كرده و يا شهيد شده بودند شركت داشتند به جز كساني كه وفاتالقضا
  

  شدن سورة فتح  بازگشت به مدينه و نازل
 تصميم گرفت از حديبيه به سوي مدينه حركـت نمايـد، در ايـن اثنـا،                 � پيامبر اكرم 

  : بر او نازل گرديد و خداوند فرمودسورة فتح 
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ها و   به خاطر مشغوليت با مال    : واهند گفت به تو خ  ) از جهاد (ودي متخلفين   زه  ب«

بـا  . يـد يپس بـراي مـا طلـب آمـرزش نما         . يميفرزندان خود نتوانستيم با شما بيا     
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خواهد ب اگر خدا   : بگو  . ر دلهايشان نيست  گويند كه د   ي مي يزبانهاي خود چيزها  
بلكه خدا     ا خواهد گرفت،  اي برساند، چه كسي جلوي آن ر       به شما ضرر يا فايده    

  » .كنيد آگاه است به آنچه عمل مي
ديـشب  : يات، بسيار خوشحال گرديد و فرمـود       بعد از نازل شدن اين آ      � پيامبر اكرم 

تـر    كنـد، بـرايم محبـوب       اي نازل گرديد كه از آنچه خورشيد برآن طلوع مي           بر من سوره  
بـارة چـه نـازل شـده      تبريك گفتنـد و پرسـيدند در  �  به آن حضرت �صحابه. 1است

  : اين آيه نازل گرديداست؟ آن گاه 

� ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÅÅ ÅÅzzzz ôô ôô‰‰‰‰ ãã ãã‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ jj jj9999 tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ;; ;;MMMM≈≈≈≈ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ yy yy____ ““““ ÌÌ ÌÌ���� øø øøgggg rr rrBBBB  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ pp ppκκκκ ÉÉ ÉÉJJJJ øø øøtttt rr rrBBBB ãã ãã����≈≈≈≈ pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷ΞΞΞΞ FF FF{{{{ $$ $$#### 
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$$$$ VV VVϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã �  ) ،5فتح(  
 بنمايد كـه زيـر آنهـا نهرهـا جـاري      ييها دا مردان و زنان مومن را وارد باغتا خ «

در آن جاودانه خواهند ماند و تا خدا گناهانشان را نابود گرداند و اين نزد               . است
  » .خدا رستگاري بزرگي است

ايشان سوار بـر    .  نزد ايشان رفتند   � بعد از نزول اين آيه، اصحاب و ياران پيامبر اكرم         
 ايستاده بود و سورة فتح را براي آنـان تـالوت            »كراع غميم «د در محلي به نام      مركب خو 

$$$$ � :مي نمود و فرمود    ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ oo ooΨΨΨΨ óó óóssss tt ttFFFF ss ssùùùù yy yy7777 ss ss9999 $$$$ [[ [[ssss ÷÷ ÷÷GGGG ss ssùùùù $$$$ YY YYΖΖΖΖ���� ÎÎ ÎÎ7777 •• ••ΒΒΒΒ �  آيـا  ! � اي پيامبر اكرم  :  مردي گفت

بـر ايـن    . 2آري، به خدا سوگند اين فتحـي اسـت        :  فرمود �اين فتحي است؟ پيامبر اكرم    
 به هلهله و شادي تبـديل شـد و آنهـا بـه ايـن                � ران پيامبر اكرم  اساس غم و ناراحتي يا    

                                                 

 . 4177، شماره 80، ص 5، كتاب المغازي، باب غزوة الحديبيه، ج البخاري -1

 . 2736لجهاد، شماره ، معالم السنن، كتاب اسنن ابي داود -2
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 گرديد؛ چرا كـه ايـن    �نتيجه رسيدند كه در هر صورت بايد تسليم امر خدا و پيامبرش
   1.امر، به نفع آنان و دعوت اسالمي خواهد بود

اي خاص بـه بيـان        قرآن در سورة فتح از حادثه بزرگ حديبيه سخن گفت و به شيوه            
ي اين غزوه پرداخت؛ چنانكه صلحي را كه در حديبيـه اتفـاق افتـاد، بـا آنكـه                   رويدادها

  . چنگي در آن رخ نداد، فتح بزرگ ناميد
و صـلح حديبيـه     يابيم كه اين سوره بعد از          در مي  ،با توجه به اسباب نزول سوره فتح      

 و  � اكـرم   بعـد از آنكـه پيـامبر       ، يعنـي  ؛در مسير بازگشت به مدينه نازل گرديـده اسـت         
 عمـره، بـر خـورد بـا          بـراي انجـام    هاي بزرگي مانند، آمدن     ع تلخ و تجربه   يمسلمانان وقا 

  . ، كسب كرده بودندبراي همگان نا خوشايندبودن، بيعت رضوان و صلحي كه امشرك
، �ناميد و پذيرفتن اين صلح را از جانب پيامبر اكرم          آشكار   را فتحي قرآن اين صلح،    
دارد كه توفيق الهـي شـامل حـال مـسلمانان      يان مي همچنين قرآن ب.امري درست دانست 

 و از پيـامبر     را پذيرفتنـد   صـلح    آخر االمـر  و حوصله و تحمل داد كه       صبر  شد كه به آنها     
 : فرمايد  چنانكه مي؛ پيروي نمودند� اكرم

� uu uuθθθθ èè èèδδδδ üü üü““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttΑΑΑΑ tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& ss ssππππ oo ooΨΨΨΨ‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ3333 ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÉÉ ÉÉ>>>>θθθθ èè èè==== èè èè%%%% tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### (( ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ#### yy yyŠŠŠŠ ÷÷ ÷÷”””” zz zz6666 ÏÏ ÏÏ9999 $$$$ YY YYΖΖΖΖ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ)))) yy yyìììì ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ 
öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÈÈ ÈÈ]]]]≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ)))) 33 33 ¬¬ ¬¬!!!! uu uuρρρρ ßß ßßŠŠŠŠθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ãã ãã____ ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ 44 44 tt ttββββ%%%% xx xx.... uu uuρρρρ ªª ªª!!!! $$ $$#### $$$$ ¸¸ ¸¸ϑϑϑϑ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ==== tt ttãããã $$$$ VV VVϑϑϑϑ‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ3333 yy yymmmm �  

  )4فتح، (  
انداخت تا ايمانـشان افـزايش يابـد و خـدا              او بود كه در دلهاي مومنين آرامش      «

 داراي لشكرياني در آسمانها و زمين است و خدا دانا و با حكمـت اسـت بـدين                 
 سكينه و آرامش نازل كرد تا آنها فضل خـدا را  ،داد كه خدا صورت قرآن بيان مي 

  » .از ياد نبرند و همواره شكرگزار او باشند

                                                 

 . 449، ص 2، ج السيرة النبوية الصحيحه -1
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را تحـسين   مرگ، اشاره نمود و آن  بر� همچنين قرآن به بيعت صحابه با پيامبر اكرم       
  : فرمايد  چنانكه ميكرد و بيعتي با خدا داشت

چراكـه  بريم؛    پي مي ها     غزوه دادهايدر بيان نمودن روي    ويژگي قرآن     به صورت بدين
نمايـد و     و عقايـد را تـصحيح مـي       پـردازد     نيز مـي  حقايق  به بيان    آن،    بيان قرآن در خالل  

دارد و مـسلمانان را بـه فتحـي           هاي منافقين برمي    كند و پرده از چهره      نفوس را تربيت مي   
بيان داشته و    ،ندنماياند در غزوه شركت       دهد و عذر كساني را كه نتوانسته        قريب مژده مي  

سپس در حالي كـه مـسلمانان موفـق بـه اداي            ؛   را موجه دانسته است     از آنان   عذر بعضي 
به بيان اين موضـوع پرداخـت       و در مسير بازگشت به مدينه بودند، خداوند         نشدند  عمره  

ـ   .كه خواب پيامبرش به واقعيت پيوسته است        چنانكـه   ؛حقـق خواهـد شـد     زودي م ه   و ب
  : فرمايد مي

� ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ©© ©©9999 šš ššXXXX yy yy‰‰‰‰ || ||¹¹¹¹ ªª ªª!!!! $$ $$#### ãã ãã&&&& ss ss!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ $$$$ tt ttƒƒƒƒ öö öö ”” ””����9999 $$ $$#### ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// (( (( ££ ££ èè èè==== ää ääzzzz ôô ôô‰‰‰‰ tt ttGGGG ss ss9999 yy yy‰‰‰‰ ÉÉ ÉÉffff óó óó¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### 

tt ttΠΠΠΠ#### tt tt���� yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uu !! !!$$$$ xx xx©©©© ªª ªª!!!! $$ $$#### šš šš ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ#### uu uu tt tt ÉÉ ÉÉ)))) ÏÏ ÏÏ kk kk==== pp pptttt èè èèΧΧΧΧ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 yy yy™™™™ρρρρ ââ ââ ââ ââ‘‘‘‘ zz zzƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ"""" ÅÅ ÅÅ __ __ÇÇÇÇ ss ss)))) ãã ããΒΒΒΒ uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω 
šš ššχχχχθθθθ èè èèùùùù$$$$ ss ssƒƒƒƒ rr rrBBBB (( (( zz zzΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎ==== yy yyèèèè ss ssùùùù $$$$ tt ttΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ss ss9999 (( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yyèèèè yy yy∨∨∨∨ ss ssùùùù  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈββββρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ šš šš���� ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ $$$$ [[ [[ssss ÷÷ ÷÷GGGG ss ssùùùù $$$$ ·· ··6666ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ss%%%% �  

  )27فتح، (  
 يقيناً شـما بـه خواسـت        ،خداوند خواب را درست به پيامبرش نشان داده است        «

ايـد وارد مـسجد      خدا با امنيت در حالي كه سرهايتان را تراشيده يا كوتاه نمـوده            
دانـستيد و بـه      دانست كه شما نمي    ولي خداوند چيزهايي مي   . الحرام خواهيد شد  

   ».پيش آورد) صلح حديبيه(همين خاطر فتح نزديكي 
  : لتهاي پسنديده پايان داد و فرمودسوره را با توصيف پيامبر و اصحابش به خص و

� uu uuθθθθ èè èèδδδδ üü üü”””” ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ 33 33““““ yy yy‰‰‰‰ ßß ßßγγγγ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÈÈ ÈÈ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### ………… çç ççνννν tt tt���� ÎÎ ÎÎγγγγ ôô ôôàààà ãã ãã‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 ’’’’ nn nn???? tt ttãããã 

ÈÈ ÈÈ ÏÏ ÏÏ dd dd‰‰‰‰9999 $$ $$####  ÏÏ ÏÏ&&&& ÍÍ ÍÍ jj jj#### ää ää.... 44 44 44 44’’’’ ss ss∀∀∀∀ xx xx.... uu uuρρρρ «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// #### YY YY‰‰‰‰‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎγγγγ xx xx©©©© ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∇∇∇∇∪∪∪∪ ÓÓ ÓÓ‰‰‰‰ ££ ££ϑϑϑϑ pp pptttt ’’ ’’ΧΧΧΧ ãã ããΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§‘‘‘‘ «« ««!!!! $$ $$#### 44 44 tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ yy yyèèèè tt ttΒΒΒΒ 
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ªª ªª!!!! $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu (( ((####θθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ tt ttãããã uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ yy yyssss ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### ΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ZZ ZZοοοο tt tt���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ #### ·· ··���� ôô ôô____ rr rr&&&& uu uuρρρρ $$$$ JJ JJϑϑϑϑ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã �  

  )29-28فتح، (  
ود را همراه با رهنمون و آيين راستين فرستاده است تا آن را بر خداست كه پيامبر خ«

محمد فرستاده خداست و    . كافي است كه خدا گواه باشد     . ها پيروز گرداند    همة آيين 
كساني كه با او هستند در برابر كافران تند و سر سخت و نسبت به يكديگر مهربـان                  

آنان همواره فـضل خـداي را       . بيني  ايشان را در حال ركوع و سجود مي       . و دلسوزند 
نشانة ايشان بر اثر سجده در پيشانيهايشان نمايان        . طلبند  جويند و رضاي او را مي       مي

است، اين، توصيف آنان در تورات است و اما توصيف ايشان در انجيل چنين است               
اده و  هاي خود را بيـرون زده و آنهـا را نيـرو د              كه همانند كشتزاري هستند كه جوانه     

هاي خويش راست ايستاده باشد به گونه اي كه برزگـران را              ده و بر ساقه   سخت نمو 
 به كـساني از ايـشان   به شگفت آورد تا كافران را به سبب آن خشمگين كند خداوند           

كه ايمان بياورند و كارهـاي شايـسته بكننـد، آمـوزش و پـاداش بزرگـي را وعـده                     
  » .دهد مي

 به تصوير كـشيده      را �  پيامبر اكرم  و ياران  اصحاب   واقعي سيماي   ،آيات كريمه فوق  
 از حالتهاي مختلف اين جماعـت       خاص، تصاويري  انگيز و   شگفت يقرآن با اسلوب  . است

   :اند از برگزيده را به نمايش گذاشته است كه عبارت

ââ � ـ آنها در تصوير نخست    1 ââ !! !!#### ££ ££‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏ©©©© rr rr&&&& ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ ¤¤ ¤¤���� ää ää3333 øø øø9999 $$ $$#### ââ ââ !! !!$$$$ uu uuΗΗΗΗ xx xxqqqq ââ ââ‘‘‘‘ öö ööΝΝΝΝ ææ ææηηηη uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// �   ؛انـد    معرفي شـده 

 در  ؛خو هـستند   مقابل كفار، قوي و سرسخت و در مقابل همديگر مهربان و نرم            در   ،يعني
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آنان در جهت رضاي     ولي   ؛حالي كه كفار كسي جز پدران، برادران و نزديكان آنها نيستند          
خاطر وحـدت ديـن و عقيـده و         ه   نسبت به يكديگر ب     در مقابل،  اند اما    از آنان بريده   الهي

   .اند  مهربان،اخوت اسالمي

$$$$ � ر تصوير دوم به  ـ د 2 YY YYèèèè ©© ©©.... ââ ââ‘‘‘‘ #### YY YY‰‰‰‰ ££ ££∨∨∨∨ ßß ßß™™™™ گويا اين حالـت هميـشگي   ،اند  توصيف شده� 

 ؛ چرا كه ركوع و سجده بيانگر عبادت است و آنها در همه حال تسليم خدايند               ؛آنها است 
   .برند و گويا همه وقت در ركوع و سجده هستند سر ميه پس در عبادت ب

tt � :اسـت   ذاشـته شـده   ـ در تصوير سوم، حالت دروني آنهـا بـه نمـايش گ            3 ttββββθθθθ ää ääóóóó tt ttGGGG öö öö6666 tt ttƒƒƒƒ 

WW WWξξξξ ôô ôôÒÒÒÒ ss ssùùùù zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ ZZ ZZΡΡΡΡ≡≡≡≡ uu uuθθθθ ôô ôôÊÊÊÊ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ uu uuρρρρ ((  ، يعنـي  ؛اين تصوير بيـانگر احـساسات درونـي آنهـا اسـت            � ))

   . رضايت الهي استين آرزو و هدف آنان، كسبتر بزرگ
  :گـذارد   عبـادت آنـان را بـه نمـايش مـي          ـ تصوير چهارم، سـيماي ظـاهري و آثـار           4

� öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ$$$$ yy yyϑϑϑϑ‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ™™™™ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏδδδδθθθθ ãã ãã____ ãã ããρρρρ ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÌÌ ÌÌ���� rr rrOOOO rr rr&&&& ÏÏ ÏÏŠŠŠŠθθθθ àà ààffff ^^ ^^¡¡¡¡9999 $$ $$#### 44  ، اثـــر ســـجده و عبـــادتبـــر يعنـــي � 44

 واداشـته اسـت و   صفا و محبت  وفروتنينوراني گرديده است و آنان را به     هايشان    چهره
   .شود هاي آنان اثر كبر و غرور يافت نمي در چهره

 در قرآن بيـان گرديـده       � ها و خصوصياتي كه از اصحاب و ياران پيامبر اكرم           ويژگي
  : آمـده اسـت    چنانكـه در تـورات    : رات و انجيـل نيـز بيـان گرديـده اسـت            در تـو   است،

� yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ èè èè==== ss ssVVVV tt ttΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏππππ1111 uu uu‘‘‘‘ öö ööθθθθ −− −−GGGG9999 $$  همچنين خداوند، ذكر خيـر آنهـا را در انجيـل نيـز بيـان                � ####$$

öö � داشته است  öö//// àà ààSSSS èè èè==== ss ssVVVV tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅggggΥΥΥΥ MM MM}}}} $$  و اطرافيـانش بـه كـشتزاري        �  و در آنجا محمـد     � ####$$

?? � :اند  تشبيه شده  ??íííí öö öö‘‘‘‘ tt tt““““ xx xx.... yy yyllll tt tt���� ÷÷ ÷÷zzzz rr rr&&&& ………… çç ççµµµµ tt tt↔↔↔↔ ôô ôôÜÜÜÜ xx xx©©©© �          مانند كشتزاري كه خوشه بيرون زده و تنومنـد 
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زيبا ) مؤمنان( كارشناسان زراعت    نظرو نيكو است كه در      اي زيبا     اين زراعت به اندازه   

ÜÜ � نمايد  و جذاب جلوه مي    ÜÜ==== ÉÉ ÉÉffff ÷÷ ÷÷èèèè ãã ããƒƒƒƒ tt ttíííí#### §§ §§‘‘‘‘ –– ––““““9999 $$  امـا در دل     نمايـد،   زده مـي    شگفت و آنها را     � ####$$

xx � .آفريند   كينه و نفرت مي     خشم، ،كافران xxááááŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉóóóó uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 ãã ããΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍ5555 uu uu‘‘‘‘$$$$ ¤¤ ¤¤���� ää ää3333 øø øø9999 $$ $$#### 33  و آنها با ديدن پيـامبر و        � 33

   .شوند اصحابش ناراحت و پريشان مي
صورت خداوند ويژگيهاي اين جماعت برگزيده را براي هميشه در كتاب خود             بدين

 ايمان  نخواستار تحقق بخشيد  ي باشد كه    يي براي نسلها  يثبت كرده است تا نمونه و الگو      
  . باشند خود ميدر زندگي 
 آن    است كه خداوند بـه آنهـا وعـده داده و           ي پاداش تمامي موارد ذكر شده   تر از    و مهم 

ــت از  ــارت اس ــزرگ   عب ــر ب ــرت و اج ــده مغف yy � :وع yy‰‰‰‰ tt ttãããã uu uuρρρρ ªª ªª!!!! $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu (( ((####θθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ tt ttãããã uu uuρρρρ 

ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ yy yyssss ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### ΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ZZ ZZοοοο tt tt���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ #### ·· ··���� ôô ôô____ rr rr&&&& uu uuρρρρ $$$$ JJ JJϑϑϑϑ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã � .  

 آن نـسل    دوسـت دارم  بار ديگر پـس از گذشـت چهـارده قـرن            : گويد  ميسيد قطب   
 رضـايت و خـشنودي      برگزيده را مشاهده كنم و به تماشاي مردان نيكبختي بنـشينم كـه            

ديدنـد و      با چشمان خود، اعتبار خود را در ميزان خدا مي          پروردگار نصيب آنان گرديد و    
   .ين گرامي داشته استشنيدند كه خدا از آنان خشنود شده و آنها را چن مي

انـد و در اثنـاي        شـده   به آنان بنگرم كه از حديبيه به سوي مدينه رهسپار          دوست دارم 
چـه  !  چـه حـال و هـوائي دارنـد        ؛گـردد   ت مـي  تالوآنان    شود و بر    راه اين سوره نازل مي    

نگرند و آثار ايـن نعمتهـا را در سـيماي           به يكديگر مي  ! احساسي به آنها دست داده است     
   1.خوانند  ميهمديگر

 جديـد   ة اصحاب پيامبر در يافتند كه دعوت اسالمي وارد مرحل         پس از صلح حديبيه،   
 اين دين در چارچوب صلح و امنيـت،         بايست  بنابراين، مي است     تري شده  و افق گسترده  
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گذشـت روزهـا، شـاهد        تا آنها در جنگ و مبارزه و با        نمود  و ترقي مي  بيشتر پيش روي    
   :ترين آنها عبارت بود از كه مهم شدند ديبيه ميپيامدهاي مثبت صلح ح

 قرارداد صلح با مسلمانان، عمالً بـه كيـان دولـت اسـالمي              ء نمودن  امضا  با  قريش -1
ل اطراف و ديگر اعراب نيز، به دولت اسالمي         ي قبا اي كه بعد از آن،      به گونه اعتراف نمود   

   .نگريستند  ميهمعنوان قدرتي مه ب
ـ    ان و منافقـ   ا رعب و وحشت در دلهاي مـشرك        اين صلح باعث ايجاد    -2 ه ن گرديـد ب
 . نزديـك، يقـين پيـدا كردنـد    اي   اسـالم در آينـده     حتمـي اي كه اكثر آنها به پيروزي         گونه

 بن عـاص اسـالم      وبن وليد و عمر    هاي مطرح قريش مانند خالد       برخي از چهره   ،بنابراين
ـ     � ل اهللا رسـو  نـزد    ،نشينان پيرامون مدينه    همچنين باديه  .را پذيرفتند  خـاطر  ه  آمدنـد و ب

   .در اين غزوه عذر خواهي كردندننمودن شركت 
 اين صلح و آرامش، فرصت خوبي براي معرفـي و تبليـغ اسـالم فـراهم نمـود و                    -3

اسـالم قبـل از    : گويـد    چنانكه امام زهري مـي     ، به اسالم شد   متعدديل  يباعث پيوستن قبا  
 زيـرا قـبالً آنهـا فقـط در ميـدان            ؛ودصلح حديبيه به چنين پيروزي بزرگي دست نيافته ب        

 ولي اكنون آنها در حالت صلح با مردم مالقـات و گفتگـو   ،شدند جنگ با مردم روبرو مي 
 چنانكه تعداد   ؛كردند آنها را در مورد پذيرفتن اسالم، متقاعد سازند          نمودند و سعي مي     مي

 در غـزوه    � امبر اكـرم  پي؛ چنانكه   اندازه اسالم گرويدند، به       در اين دو سال به     افرادي كه 
 اما دو سال بعد با ده هزار نفـر جهـت فـتح              ،حديبيه با هزار و چهارصد نفر شركت كرد       

   1.مكه رهسپار گرديد
احـساس امنيـت    ) قـريش ( ناحيـه دشـمن اصـلي خـود           اينكه از   از  بعد  مسلمانان -4
بـر  يوة خ ه بعد از صلح حديبيـه، غـز       ك چنان ؛ل ديگر شدند  ي، متوجه يهوديان و قبا    ندنمود

   .اتفاق افتاد
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 با مواضع مسلمانان آشنا گردنـد و    پيمانان قريش،     مذاكرات صلح باعث شد كه هم      -5
 چنانكه حليس بن علقمه بعد از ديدن شتران قرباني مـسلمانان و             ؛به آنها تمايل پيدا كنند    

گونه مطرح كـرد كـه نبايـد         صداي لبيك گفتن آنها، نزد قريش برگشت و نظرش را اين          
   .داشته شوند از طواف خانه خدا بازمسلمانان 

نشر ي جديد براي    م صلح حديبيه، زمينه ساز آمادگي براي غزوه موته گرديدكه گا          -6
   . دعوت اسالمي به خارج از شبه جزيره عربستان بودو تبليغ

اين فرصت را فراهم سـاخت تـا بـه پادشـاهان             � پيامبر اكرم  صلح حديبيه براي     -7
   .مه بنويسد و آنها را به اسالم دعوت نمايدها نا فارس، روم و قبطي

ايـن صـلح    : گويـد    چنانكه ابن قيم مي    ؛كردز   صلح حديبيه راه را براي فتح مكه با        -8
بلند نمـود و مـردم       اي براي فتح بزرگي بود كه خدا در آن، پيامبر و يارانش را سر               روزنه

ع بزرگ، مقـدماتي    يادسته دسته وارد اسالم شدند و اين سنت الهي است كه پيشاپيش وق            
   1.سازند را فراهم مي

  
  تاكتيكي ابوبصير و فرماندهي جنگهاي 

 توانـست از چنگـال      ،بصير عتبه بن اسيد   ابو ،چند روز از صلح حديبيه    بعد از گذشت    
قريش بالفاصله دو نفـر را      .  بپيوندد �  به پيامبر اكرم   در مدينه  نمايد و    ن مكه فرار  امشرك

بـر  مـا   : بصير گفت ابو به   � حضرت آن. فرستادند � سول اهللا ربراي بازگردانيدن او نزد     
. و شايسته نيست كه پيمـان خـود را نقـص نمـائيم            ايم    اين امر با آنان تعهد امضاء نموده      

   .زودي خداوند راهي براي شما خواهد گشوده بنابراين، تو نزد آنها برگرد انشاءاهللا ب
خاطر ه  فرستي تا مرا ب     ن قريش مي  اركتو مرا نزد مش   ! � اي پيامبر اكرم  : ابوبصير گفت 

   دينم شكنجه كنند؟
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با اينها برو، انشاءاهللا خداوند براي تـو و امثـال تـو راه              ! بصيرابو:  فرمود � پيامبر اكرم 
   1.خواهد گشودنجات را 

سـاخته  نگران  را نيز    مسلمانان    مشاهده اين صحنه،   راه افتاد و  ه  ابوبصير با آن دو نفر ب     
 در وفا به عهـد و پيمـان بـسيار پايبنـد             � زيرا پيامبر اكرم  نداشتند؛  اي    هچاربود، اما آنان    

  : ورزد ورد وفا به عهد تاكيد ميچنانكه قرآن نيز در بسياري از آيات در م؛ بود

� (( ((####θθθθ èè èèùùùù ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôγγγγ yy yyèèèè ÎÎ ÎÎ//// «« ««!!!! $$ $$#### #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ ›› ››????‰‰‰‰ yy yyγγγγ≈≈≈≈ tt ttãããã ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ àà ààÒÒÒÒ àà àà))))ΖΖΖΖ ss ss???? zz zz≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ FF FF{{{{ $$ $$#### yy yy‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// $$$$ yy yyδδδδ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ2222 öö ööθθθθ ss ss???? 

ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%%uu uuρρρρ ÞÞ ÞÞΟΟΟΟçç ççFFFF ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ ©© ©©!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ ¸¸ ¸¸ξξξξŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ���� xx xx.... 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèètt ttƒƒƒƒ $$$$ tt ttΒΒΒΒ šš ššχχχχθθθθ èè èè==== yy yyèèèè øø øø���� ss ss????  �) ،91نحل(  

ته شـدن   و سوگندها را بعد از بس      وفا كنيد    ،و به عهد خدا وقتي كه پيمان بستيد       «
همانا خداونـد  . ايد كه خدا را كفيل يكديگر قرار داده     در حالي    يد،يآنها نقض ننما  

  » .كنيد داند كه چه مي مي
   :رمايدف همچنين مي

� (( ((####θθθθ èè èèùùùù ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôγγγγ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// (( ((  ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) yy yy‰‰‰‰ ôô ôôγγγγ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### šš ššχχχχ%%%% xx xx.... ZZ ZZωωωωθθθθ ää ää↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ tt ttΒΒΒΒ �  ) ،26اسراء(  
پيمان مورد بازخواست قرار خواهيـد       زيرا در مورد عهد و      ؛  يديبه عهدها وفا نما   «

  » .گرفت
گردد كه     محسوب مي   كلي از قوانين اسالم    يبنابراين، وفا به عهد نزد مسلمانان، قانون      

   2.باشد  مي جب واعمل به آن
 امـا هنگـامي كـه       ،بصير را برگردانيـد   ابوس پيماني كه بسته بود،      ا بر اس  � پيامبر اكرم 

شمـشيرت واقعـاً برنـده      ! برادرم: ه رسيد، به يكي از آن دو نفر گفت        يفحلصير به ذوال  بابو
ابوبصير شمشير را   . نگاه كن : فتگبلي و شمشيرش را به ابوبصير داد و         : فتگاست؟ او   

. اي بر آن شخص وارد كـرد و او را كـشت   ام بيرون كرد و در فرصت مناسب، ضربه  ني زا
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دوست :  و گفت  فت ر �  و نزد پيامبر اكرم    نمود فرار   ،عيت را ديد  ضوقتي نفر دوم اين و    
اي بعد، ابوبصير در حالي كه شمشير بر دوش داشت            لحظه. ل رسانيد ت رفيق مرا به ق    ،شما

   :وارد شد و گفت
 امـا خـدا مـرا       ،پرديدسـ مرا به آنهـا      شما به وعده خود عمل كرديد و      ! اي پيامبر اكرم  

:  فرمـود  � پيامبر اكـرم  . 1نجات داد و از ترس دين خود از رفتن با آنها خودداري نمودم            
 ، وقتي اين را شنيد    2»مادرش به عزايش بنشيند، اگر تنها نبود عجب جنگ افروزي است          «

 از مدينـه خـارج      ،بنابراين. ويل آنها خواهد داد    باز هم او را تح     � دانست كه پيامبر اكرم   
 مسلمانان مستضعف سـاكن در مكـه        ،بعد از مدتي  . 3البحر رسانيد  شد و خود را به سيف     

عجب جنگ افروزي است اگر     «:  گفته بود   كه �  اكرم  و سخن پيامبر   بصيرابوبا اطالع از    
كردند و    بحر فرار مي  ال يكي بعد از ديگري از مكه به قصد سيف        » شد  كسي با او همراه مي    

ت و به تدريج گروهـي      سجندل بن سهيل نيز به او پيو      ابو چنانكه   ؛پيوستند  به ابوبصير مي  
 تشكيل دادند و براي كاروانهاي بازرگاني قريش بـه شـام، مزاحمـت ايجـاد                مبارزه طلب 

   .ربودند كردند و اموال آنها را مي مي
تو را به خـدا و بـه   :  بگويند �كرمسرانجام، قريش مجبور شدند در پيامي به پيامبر ا

ابوبصير و همراهانش را نزد خود فراخوان و اگر به مدينـه بياينـد، مـا                ! حق خويشاوندي 
 كـه   يط سخت و حـساس    ايصورت قريش از شر   ن  بدي. كاري به كار آنها نخواهيم داشت     

درت و   از آنجا كه آنان در صدد دستيابي به ق         در حديبيه مقرر كرده بودند، كوتاه آمدند و       
   4.ون گردانيدزب و آنها را خوارعزت بودند بنابراين، خداوند 
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آنهـا كـه    . 1خوانـد   نيز كسي را نزد آنها فرستاد و آنان را به مدينـه فـرا              � پيامبر اكرم 
 به مدينه آمدند و با آمدن آنهـا قـدرت و تـوان رزمـي     2حدود هفتاد الي هشتاد نفر بودند  

 نتوانست با آنهـا بيايـد زيـرا نامـه           ،بصيرابو،   گروه البته رئيس اين  . مسلمانان شدت يافت  
دست او رسيد كـه آخـرين روزهـاي زنـدگي خـود را سـپري       ه  هنگامي ب � پيامبر اكرم 

   .كرد مي
 در راه ديـن و آرمـان خـود           آنان ي كه يمشقتهاها و     رنجداستان ابوجندل و ابوبصير و      

ـ    اانستند مشرك ي كه تو  يمتحمل شدند و اخالص، جهاد و استقامت آنان تا جا          ه ن مكه را ب
. باشـد    جهت استقامت و تالش در امر عقيده مي        يي عملي و مناسب   زانو در بياورند، الگو   

گيريم كه گاهي براي يك فرد امري ميسر است كه            طور كه از اين داستان نتيجه مي       همان
اي بـه     بصير و همراهانش توانستند ضـربه     ابو چنانكه   ؛براي گروه و جماعت ميسر نيست     

، امكـان   خاطر پيماني كـه بـسته بـود       ه   كه براي دولت اسالمي ب     وارد نمايند ن مكه   اشركم
   .اي ميسر نبود  چنين ضربهتحقق بخشيدن

پيـامبر  ) سـكوت ( تقريـر ؛ چـرا كـه       نامشروع نبـود   ، امري ابوبصير و همراهانش  اقدام  
ن بصير و همراهانش راهي جز اتخـاذ همـي        ابوو براي    بخشيد   بدان مشروعيت مي   �اكرم

   .شيوه مبارزه باقي نمانده بود
 هجـرت و    ةن بودنـد و اجـاز     ا آنها در مكـه تحـت شـكنجه و آزار مـشرك            از آنجا كه  

اي   مجبور بـه فـرار و سـپس اتخـاذ اسـتراتژي            ،بنابراين. پيوستن به مدينه را نيز نداشتند     
 ن مكه را تحت فشار و نـاامني قـرار بدهنـد و از ايـن طريـق بـه                   ابودند كه بتوانند مشرك   

، �مطالبات خود برسند و شايد آنها اين شيوه مبارزه خود را از فحواي كالم پيامبر اكـرم                
   1».شد عجب جنگ افروزي است اگر كسي همراه او مي«:  كه فرمود3استنباط نمودند
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 اين وقايع، به توجه و عنايت ويـژه پروردگـار نـسبت بـه               با بررسي انسان ژرف بين،    
ـ        ب  ، پي مي  �  اكرم اصحاب پيامبر  سـوي خـود را     ه  رد كه آنها نخست اسباب توجه الهي ب

 ؛گاه خداونـد نيـز آنهـا را شايـسته توجـه و عنايـت خـويش در آورد               فراهم نمودند، آن  
 هستند  ،چنانكه در آيات متعددي در قرآن صفات كساني كه شايسته توجه و عنايت خدا             

   :توان به اين آيات اشاره نمود از جمله مي. بيان شده است

� ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### yy yyìììì tt ttΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ss ss)))) ¨¨ ¨¨???? $$ $$####  tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ¨¨ ¨¨ρρρρ ΝΝΝΝ èè èèδδδδ  šš ššχχχχθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øøtttt ’’ ’’ΧΧΧΧ �  ) ،128نحل(  

  » .يزگار بوده و نيكوكار باشندرهخدا با كساني است كه پ«

� ωωωω uu uuρρρρ (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø���� èè èè???? †††† ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### yy yy‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// $$$$ yy yyγγγγ ÅÅ ÅÅssss≈≈≈≈ nn nn==== ôô ôô¹¹¹¹ ÎÎ ÎÎ)))) çç ççννννθθθθ ãã ãããããã ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ ]] ]]ùùùù öö ööθθθθ yy yyzzzz $$$$ ·· ··èèèè yy yyϑϑϑϑ ss ssÛÛÛÛ uu uuρρρρ 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) 
|| ||MMMM uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq uu uu‘‘‘‘ «« ««!!!! $$ $$#### ÒÒ ÒÒ====ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ss%%%% šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ  tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ óó óóssss ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$   )56اعراف، (  � ####$$

همانـا  . خوانيدب د مكنيد و خدا را با ترس و اميد          ن بعد از اصالح آن فسا     ميدر ز «
  » .رحمت خدا به نيكوكاران نزديك است

�  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ,,,, −− −−GGGG tt ttƒƒƒƒ ©© ©©!!!! $$ $$#### ≅≅≅≅ yy yyèèèè øø øøgggg ss ss†††† ………… ãã ãã&&&& ©© ©©!!!! %%%% [[ [[`̀̀̀tt tt���� øø øøƒƒƒƒ xx xxΧΧΧΧ �  ) ،2طالق(  
  » .شودگو كسي كه از خدا بترسد، خدا براي او راه حلي خواهد «

� zz zzƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ yy yyγγγγ≈≈≈≈ yy yy____ $$$$ uu uuΖΖΖΖŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨]]]] tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö ööκκκκ ss ss]]]] ss ss9999 $$$$ uu uuΖΖΖΖ nn nn==== çç çç7777 ßß ßß™™™™ 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### yy yyìììì yy yyϑϑϑϑ ss ss9999 tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ óó óóssss ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### �  

  )69عنكبوت، (  
ي يكنند، مـا آنهـا را بـه راههـاي خـود راهنمـا              و كساني كه در راه ما تالش مي       «

  » .كنيم و خدا با نيكوكاران است مي
ق بودنـد بنـابراين،     صحابه داراي صفات و خصلتهاي ياد شده در آيات فو         از آنجا كه    

 گردد كـه     بر اين اساس اين نتيجه استنباط مي       مشمول عنايت و توجه الهي قرار گرفتند و       
در هر زمان و مكان ديگري كه شخص يا ملتي، داراي اين صفات و خصلتها باشد، يقينـاً       

                                                                                                                            

 . 473، شماره 241، ص 3، كتاب الشروط، ج بخاري -1



 الگوي هدايت

 

490

  خدا اسـت كـه هرگـز       ةمشمول توجه و عنايت پروردگار قرار خواهد گرفت و اين وعد          
   1.ن نيستخالف آن ممك

  
    از بازگرداندن زنان مهاجر���� امتناع پيامبر اكرم

 تصميم به هجرت    كردند،  زندگي مي ) مكه(برخي از زنان مسلمان كه در سرزمين كفر         
 ،بـي معـيط      دختر عقبه بـن ا     ،كلثوم  ام ،در پيشاپيش زنان مهاجر   . آمدندگرفتند و به مدينه     

ن مكـه خواسـتار     امـشرك  بنابراين، .ودنداينها بعد از صلح حديبيه هجرت نم      . قرار داشت 
  :  آنان نازل فرمودموردگاه خداوند، اين آيات را در  آن .بازگشت آنها به مكه شدند

� $$$$ pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ãã ããΝΝΝΝ àà àà2222 uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ àà ààMMMM≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ;; ;;NNNN≡≡≡≡ tt tt���� ÉÉ ÉÉffff≈≈≈≈ yy yyγγγγ ãã ããΒΒΒΒ ££ ££ èè èèδδδδθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÅÅ ÅÅssss tt ttGGGG øø øøΒΒΒΒ $$ $$$$$$ ss ssùùùù 

(( (( ªª ªª!!!! $$ $$#### ãã ããΝΝΝΝ nn nn==== ÷÷ ÷÷ææææ rr rr&&&& ££ ££ ÍÍ ÍÍκκκκ ÈÈ ÈÈ]]]]≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ**** ÎÎ ÎÎ//// (( (( ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ££ ££ èè èèδδδδθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ çç ççFFFF ôô ôôϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== tt ttãããã ;; ;;MMMM≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããΒΒΒΒ ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù ££ ££ èè èèδδδδθθθθ ãã ããèèèè ÅÅ ÅÅ____ öö öö���� ss ss???? ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) 

ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ ¤¤ ¤¤���� ää ää3333 øø øø9999 $$ $$#### (( (( ŸŸ ŸŸωωωω ££ ££ èè èèδδδδ @@ @@≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏmmmm öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ °° °°;;;; ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ tt ttββββθθθθ EE EE==== ÏÏ ÏÏtttt ss ss†††† ££ ££ çç ççλλλλ mm mm;;;; (( (( ΝΝΝΝ èè èèδδδδθθθθ èè èè????#### uu uu uu uuρρρρ !! !!$$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ (( ((####θθθθ àà àà)))) xx xx����ΡΡΡΡ rr rr&&&& 44 44 ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ 
yy yyyyyy$$$$ oo ooΨΨΨΨ ãã ãã____ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ ββββ rr rr&&&& ££ ££ èè èèδδδδθθθθ ßß ßßssss ÅÅ ÅÅ3333ΖΖΖΖ ss ss???? !! !!#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ££ ££ èè èèδδδδθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ çç ççGGGG ÷÷ ÷÷���� ss ss????#### uu uu ££ ££ èè èèδδδδ uu uu‘‘‘‘θθθθ ãã ãã____ éé éé&&&& 44 44 ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ää ää3333 ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ ôô ôôϑϑϑϑ èè èè???? 

ÄÄ ÄÄΝΝΝΝ || ||ÁÁÁÁ ÏÏ ÏÏèèèè ÎÎ ÎÎ//// ÌÌ ÌÌ���� ÏÏ ÏÏùùùù#### uu uuθθθθ ss ss3333 øø øø9999 $$ $$#### (( ((####θθθθ èè èè==== tt tt↔↔↔↔ óó óó™™™™ uu uuρρρρ !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ää øø øø)))) xx xx����ΡΡΡΡ rr rr&&&& (( ((####θθθθ èè èè==== tt tt↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ uu uuŠŠŠŠ øø øø9999 uu uuρρρρ !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ (( ((####θθθθ àà àà)))) xx xx����ΡΡΡΡ rr rr&&&& 44 44 öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ãã ããΝΝΝΝ õõ õõ3333 ãã ããmmmm 

«« ««!!!! $$ $$#### (( ((  ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 øø øøtttt ss ss†††† öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// 44 44 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ îî îîΛΛΛΛ ÎÎ ÎÎ==== tt ttææææ ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ3333 yy yymmmm  �  ) ،10ممتحنه(  

. يـد يوقتي زنان مؤمن هجرت نموده نزد شـما آمدنـد، آنهـا را بيازما             ! اي مؤمنان «
 پـس   ،اگر شما آنها را مؤمن تشخيص داديـد       . ردخدا بهتر از ايمان آنها آگاهي دا      

چرا كه آنان براي كافران و كافران براي آنـان حـالل            . آنان را نزد كفار برنگردانيد    
 بدهيـد و بـر شـما        ،انـد   چه را كه هزينـه كـرده       نيستند و به شوهران كافرشان آن     

ـ  آ شرط اينكـه مهريـه    ه  ب. گناهي نيست كه با آنان ازدواج نمائيد       خـت   را پردا  انن
 زنان مرتـد    ةو شما از كافران هزين    . كافران نگذاريد ) نكاح( كنيد و آنها را در بند     
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ايـن  . خود را جويا شويد و آنها از شما هزينه زنان مسلمان خود را جويا شـوند               
  » .دستور خداست و خدا دانا و با حكمت است

رسـالت پيـامبر    امتحان آنها عبارت بود از اقرار به يگانگي خدا و           : گويد  ابن عباس مي  

ŸŸ � :ة و آي  � خدا ŸŸωωωω ££ ££ èè èèδδδδ @@ @@≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏmmmm öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ °° °°;;;; ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ tt ttββββθθθθ EE EE==== ÏÏ ÏÏtttt ss ss†††† ££ ££ çç ççλλλλ mm mm;;;; �  بودن زنان مسلمان    بيانگر حرام

چـه آنهـا را بـر        پـس آن  : گويـد    چنانكـه قرطبـي مـي      ؛باشـد   بر شوهران مشركـشان مـي     
   1.نه هجرتشان،  مسلمان شدن آنها بود،ساخت شوهرانشان حرام مي

ωωωω � ابــن كــسر در مــورد آيــة    uu uuρρρρ yy yyyyyy$$$$ oo ooΨΨΨΨ ãã ãã____ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ ββββ rr rr&&&& ££ ££ èè èèδδδδθθθθ ßß ßßssss ÅÅ ÅÅ3333ΖΖΖΖ ss ss???? !! !!#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ££ ££ èè èèδδδδθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ çç ççGGGG ÷÷ ÷÷���� ss ss????#### uu uu 

££ ££ èè èèδδδδ uu uu‘‘‘‘θθθθ ãã ãã____ éé éé&&&& 44 44 ŸŸ ŸŸ� بـا ايـن زنـان مهـاجر       ازدواج  : ن فرمـود  قرآن خطاب به مسلمانا   : گويد   مي ،

   2. وعدة آنان به اتمام رسيده باشد. آنان را بپردازيدةكه مهري شرطيه  ببالمانع است

� ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ää ää3333 ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ ôô ôôϑϑϑϑ èè èè???? ÄÄ ÄÄΝΝΝΝ || ||ÁÁÁÁ ÏÏ ÏÏèèèè ÎÎ ÎÎ//// ÌÌ ÌÌ���� ÏÏ ÏÏùùùù#### uu uuθθθθ ss ss3333 øø øø9999 $$ $$#### �  

 بلكه با مسلمان شدن، در      ؛آنها را همچنان به حساب نكاح با كافران نگه نداريد         «
  ».ي افتاده استيجدا فرقه وتميان آنها 

  :مفسران در مورد آية

� (( ((####θθθθ èè èè==== tt tt↔↔↔↔ óó óó™™™™ uu uuρρρρ !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ää øø øø)))) xx xx����ΡΡΡΡ rr rr&&&& (( ((####θθθθ èè èè==== tt tt↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ uu uuŠŠŠŠ øø øø9999 uu uuρρρρ !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ (( ((####θθθθ àà àà)))) xx xx����ΡΡΡΡ rr rr&&&& 44 44 �  

 كافران برگشته بودند و تعدادي از        نزد  و برخي از زنان مسلمان، مرتد شده     : گويند  مي
ـ      آن .ن، مسلمان شده و به مدينه آمده بودند       ازنان مشرك   خـاطر رعايـت   ه  گـاه خداونـد ب

 به شوهرانشان برگردانيـد و ايـن        ،اند  شما مهريه زناني را كه نزد شما آمده       : انصاف فرمود 

                                                 

 . 63، ص 18، ج تفسير قرطبي -1

 . 351، ص 4، ج تفسير ابن كثير -2



 الگوي هدايت

 

492

پيـدا  جنبه عملـي    اجماع امت، مخصوص همان حادثه مشخص بود و بعد از آن            ه  حكم ب 
   1.نمايد و ابن عربي نيز بر اين عقيده است نمي

 آن دسته از مردان مسلماني كه زنانشان مرتد شـده و بـه كـافران                در مورد سپس قرآن   
از اولين مال غنيمتي كه     :  نداشتند، فرمود   را  حق خود  تواناييپيوسته بودند و شوهرانشان     

   2.آوريد، حق از دست رفته آنها را بپردازيد بدست مي
ن اكه اگر فردي از مـشرك     اين قسمت از عهدنامه كه در آن مقرر گرديده بود           در مورد   

، بين مشركان و پيـامبر اكـرم اخـتالف           بايد به مكه برگردانيده شود     ،به مسلمانان پيوست  
 امـا   ،دانـستند    زنان مهاجر را نيز مشمول اين بند مـي         ،نا مشرك نظر به وجود آمد؛ چرا كه     

اي كه در بند مذكور قيد        دليل اينكه صيغه  ه   را ب  يدن زنان مهاجر   شامل گرد  � پيامبر اكرم 
آيـات     و   ييد را تأ  �  مذكر است، قبول نداشت و خداوند نيز موقف پيامبر اكرم          ،شده بود 

 هيچ يكي از زنان مهـاجر كـه بعـد از صـلح               مضمون آن اين بود كه     فوق را نازل كرد كه    
   3.شوداند، به مكه بازگردانيده ن حديبيه هجرت كرده

رسد كه برخي از زنان مسلمان كـه          چنين به نظر مي   : گويد  استاد محمد عزه دروزه مي    
 بعـد از    ند و قبل از صلح حديبيه موفق به هجرت نشده بودند، فرصت را غنيبـت شـمرد              

بستگان آنهـا بـر اسـاس مفـاد قـرار داد             . مخفيانه به مدينه هجرت نمودند     ،صلح حديبيه 
گاه آيـات فـوق نـازل        آن.  و خواهان بازگشت آنها شدند     ندصلح، به تعقيب آنان پرداخت    

  . گرديد و بازگردانيدن زنان مهاجر را ممنوع اعالم كرد
نامـه يـادي از زنـان مهـاجر شـده بـود يـا خيـر،                 آيا در صـلح    مورد اين مسئله كه   در  
 وجود دارد و قول راجح اين است كه در آنجا صيغه مذكر قيـد شـده       هاي متعددي   نظريه

را شـامل زنـان       آن �  امـا پيـامبر اكـرم      ،دانستند  را شامل زنان نيز مي     ن آن ا مشرك بود كه 

                                                 

 . 545، ص 2 حديث القرآن الكريم، ج – 68، ص 18، ج تفسير قرطبي -1

 . 352، ص 4 ، جتفسير ابن كثير -2

 . 178، ص غزوة الحديبيه -3
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آنان طور قطع حكم بازگردانيدن     ه   آيات نازل گرديد و خداوند ب       اين دانست تا اينكه    نمي
   1.را بالمانع دانست

مسلمانان از بازگرداندن زنان مهاجر به مكه امتناع ورزيدند كه          «: گويد  استاد غزالي مي  
نامه را مخصوص مردان     يا بند مذكور در صلح    : تواند يكي از اين دو امر باشد        ميليل آن   د

 اينهـا تحمـل شـكنجه و اذيـت و آزار             آنان بر اين باور بودنـد كـه        دانستند و يا اينكه     مي
ه مبـارزه خـود     توانند فرار كنند و ب      ن را ندارند و مانند ابوجندل و ابوبصير نيز نمي         امشرك

 ممنوعيـت بازگردانـدن زنـان    كي ادامه خواهند داد، اما مهم آن است كـه       به صورت تاكتي  
   2». نموداعالمرا خداوند مهاجر 

                                                 

 . 354، ص 2، دروزه، ج سيرة الرسول -1

 . 367، غزالي، ص فقه السيره -2



  

  

  

  

  

  

  فصل سوم 

  

  عبرتها درسها، فوايد و

  
  بررسي  از درسهاي عقيدتي، فقهي، تربيتي و سياسي است كه به          سرشارغزوه حديبيه   

  : خواهيم پرداختبرخي از آنها
  

  احكام مربوط به عقيده
   رهبران اسالمي هنگام مذاكره بالمانع است  براي گماردن محافظ-1

 نا هنگام گفتگـو بـا سـفير مـشرك         � پيامبر اكرم  از بن شعبه    ه مسلحانه مغير  محافظت
 هنگـام مالقـات   رهبر مسلمانان  فرد يا افرادي در كنار       بيانگر مجاز بودن محافظت نمودن    

ت جـان و چـه بـراي احتـرام وي            چه براي حفاظـ    محافظت و اين    است كافر   انبا سفير 
هر كس دوسـت داشـته   « اشكالي ندارد و با ممنوعيتي كه در حديث آمده است كه         ،باشد
 كامالً متفاوت   1است دوزخ   جايگاه او ي بايستند،   يها   مردم براي او همچون مجسمه     ،باشد
  . است

                                                 

 . 5229، باب، شماره داودابو -1
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ز نيـست، در وضـعيت      يط عـادي جـا    يگونه كه تفاخر و اظهار بزرگـي در شـرا          همان
ـ    ابو چنانكه وقتي    ؛1بالمانع است  جنگي زد،   اي متكبرانـه قـدم مـي        گونـه ه  دجانه در احد ب

   2.مكانيپسندد مگر در چنين   اين راه رفتن را خدا نمي: فرمود� پيامبر اكرم
   استحباب فال نيك گرفتن -2

 كه سهيل بن عمر و بـراي انجـام مـذاكره نـزد           صلح حديبيه   در جريان  � پيامبر اكرم 
كـار  ( »سهل امـركم «: ن او را به فال نيك گرفت و فرمود، آمد �آن حضرت، آمدايشان 

   3.و اين حديث بيانگر اين است كه فال نيك گرفتن بالمانع است) شما را آسان كرد
حقيقت نـدارد و بهتـرين   ) بد فالي(طيره  : فرمايد   در حديثي نيكويي مي    � پيامبر اكرم 

 اسـت كـه يكـي از شـما آن را             كلمه اي  :پرسيدند فال چيست؟ فرمود   . ال است نوع آن ف  
 و فرق ميان اين نوع فال با فال بد اين است كه فال نيك بر اساس گمان نيكي                   4.شنود  مي

دهد، اما فال بد، هميشه به بد بودن و            بودن امري را ترجيح مي     خوبرود،    كه بر خدا مي   
   5.كند مضر بودن اشياء حكم مي

بهترين نوع آن فال نيك     : سخن گفتند، فرمود  ) رهطي( از   � هنگامي كه نزد پيامبر اكرم    
است و آن هم نبايد مسلمانان را از كاري كه درصدد انجـام آن بـوده اسـت، بـاز دارد و                      

خيـر و خـوبي از   ! بارالهـا : ا دچار امري ناگوار گرديـد، بگويـد  هر گاه يكي از شم : افزود
يرويي در برابر توانـايي     نمايي و هيچ قدرت و ن       ها را رفع مي     جانب توست و تو نيز بدي     

   6.تو وجود ندارد

                                                 

 . 304، ص 3، ج زاد المعاد -1

 . 241، بوطي، ص فقه السيرة -2

 . 305، ص 3، ج زاد المعاد -3

 . 5756، شماره صحيح بخاري -4

 . 215، ص 1 ج ح الباريسنن فت -5

 . 3919 كتاب الطب، شماره داودابو -6
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   هستند به تأثير ستارگان در بارندگي معتقدندكه  اعتقاد كفرآميز كساني -3
 نماز بامداد يكي از روزهاي حديبيه را در حـالي           � پيامبر اكرم : گويد  مي يخالد جهن 

آيـا  : دم فرمود ز اتمام نماز خطاب به مر     برگزار نمود كه آن شب باران، باريده بود و بعد ا          
بندگان من در حالي صبح كردند      : گويد  گويد؟ خدا مي    ورد شما چه مي   دانيد خدا در م     مي

خدا به ما باران داد، او به من ايمـان          : يكي گفت .  شدند كه گروهي مؤمن و گروهي كافر     
اي كه خالف اين سخن را گفتند، به من كفر ورزيدنـد و      ر ورزيد و عده   فو به ستارگان ك   

   1. ايمان آوردندانگبه ستار
اند، اين امر بستگي بـه اعتقـاد گوينـده دارد؛ اگـر او                علما در مورد اين نوع كفر گفته      

شـود،   معتقد است كه ستاره در ذات خود داراي چنين تاثيري است؛ پس او يقيناً كافر مي           
ن چنـي  بر اثر آنچـه بـر زبانهـا رواج دارد،            ماداند كه فاعل حقيقي خدا است، ا        اما اگر مي  

  . گويد؛ پس اين كفران نعمت است نه كفر حقيقي مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

 . 846، كتاب االذان، ص بخاري -1
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  احكام فقهي و اصول بر گرفته از صلح حديبيه 
    داستان كعب بن عجره و نزول آيه فديه-1

 در ايام حديبيه كه ما در احرام بوديم، در كنار           � پيامبر اكرم : گويد  كعب بن عجره مي   
. بلـي : كننـد؟ گفـتم      اينها تو را اذيت مـي      :وجه شپشهاي سرم شد و گفت     تاد و مت  من ايس 
  : آن گاه اين آيه نازل گرديد. تراشسرت را ب: فرمود

�  uu uuΚΚΚΚ ss ssùùùù tt ttββββ%%%% xx xx.... ΝΝΝΝ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ ³³ ³³ÒÒÒÒƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍRRRR ££ ££∆∆∆∆ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// ““““ ]] ]]ŒŒŒŒ rr rr&&&&  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÅÅ ÅÅ™™™™ ùù ùù&&&& §§ §§‘‘‘‘ ×× ××ππππ tt ttƒƒƒƒ ôô ôô‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏ���� ss ssùùùù  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ BB BBΘΘΘΘ$$$$ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ¹¹¹¹ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& 
>> >>ππππ ss ss%%%% yy yy‰‰‰‰ || ||¹¹¹¹ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& 77 777777 ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ èè èèΣΣΣΣ 44   )196بقره، (  � 44

و موهـاي خـود را مـي        ( بيمار بود يا ناراحتي در سر داشـت        پس هر كه از شما    «
  » .پس فديه بدهد از روزه يا صدقه و يا گوسفندي) تراشيد

سه روز، روزه بگير يا به شـش نفـر          :  به من گفت   � بعد از نزول اين آيه، پيامبر اكرم      
   1.ه و يا حيواني قرباني كندغذا ب

حرمـي  ما حكم آن عام و شامل هر م       اين آيه اگر چه در مورد كعب نازل شده است، ا          
  . گردد كه با چنين مشكلي مواجه شود مي
   مشروعيت خواندن نماز در منزل -2

در يكي از شبها در حالي كـه بـاران          : كند  مه چنين نقل مي   امليح ابن اس  وابن ماجه از اب   
 كيـست؟ : ديبعد از اتمام نماز، درب خانـه را زدم، پـدرم پرسـ            . باريد، به مسجد رفتم     مي

 در حديبيه بوديم كـه بـاران        � ما با پيامبر اكرم   : آن گاه پدرم گفت   . ابومليح هستم : گفتم
 نشد، با اين حال منادي ايشان اعالم نمـود          سمختصري باريد، طوري كه كفشهاي ما خي      

   2.هاي خود به اداي نماز بپردازيد كه در استراحتگاه

                                                 

 . 1815 همان، كتاب المحصر، ص -1

باشد و ابن حجر نيز آن را   كتاب اقامة الصالة حديث صحيحي است كه سندش متصل مي      سنن ابن ماجه   -2

 . صحيح دانسته است
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   قضا شدن نماز صبح در بازگشت از حديبيه-3
و  1ت مسلمانان در حديبيه حدود ده روز واندي به طول انجاميد، اما واقدي            مدت اقام 

  . مدت اقامت آنها بيست روز بوده است: گويند  مي2ابن سعد
   3.نيم طول كشيده استو  روايت شده كه اين غزوه يك ماه ذاز ابن عائ

 تـوان   هاي متفاوت در مورد مدت اقامـت مـسلمانان در حديبيـه، مـي               براساس ديدگاه 
ابن سعد مـدت اقامـت آن حـضرت را در حديبيـه بيـان               و  اينگونه بيان نمود كه واقدي      

 به قـصد ايـن غـزوه،        �  مدت زماني را كه پيامبر اكرم      ذاند؛ در صورتي كه ابن عائ       داشته
  .مدينه را ترك، نمود و بعد از اتمام آن به مدينه برگشت را مد نظر داشته است

ام را بيرون نمودند و به سوي مدينه حركت نمودند،          مسلمانان بعد از اينكه لباس احر     
شب هنگام در محلي به استراحت پرداختند و بالل را براي نگهباني بيدار گذاشـتند، امـا                 
بالل را نيز خواب فراگرفت و كسي بيدار نشد تا اينكه گرمـاي خورشـيد آنهـا را بيـدار                    

 از حديبيـه بـر      � مبر اكرم در ركاب پيا  : گويد   مي � ؛ چنانكه عبداهللا بن مسعود    4ساخت
مانـد و از مـا پاسـداري          چه كسي بيدار مي   :  فرمود � در اثناي راه، پيامبر اكرم    . گشتيم  مي
 بـر اثـر     � آن گاه همه خوابيدند و پيامبر اكـرم       . كند؟ بالل، اين مسئوليت را پذيرفت       مي

خـواب  رديد؟ سپس دستور داد تا همان كاري را بكنيم كه اگـر             گگرماي خورشيد، بيدار    
هـر گـاه قبـل از       :  و فرمـود   .)يعني وضو گرفتيم و نماز خوانديم     (كرديم    نرفته بوديم، مي  

   5. فراگرفت يا فراموش كرديد، اين طور عمل كنيد،اداي نماز، شما را خواب

                                                 

 . 616، ص 2، واقدي، ج مغازي -1

 . 98، ص 2، ج الطبقات الكبري -2

 . 210، ص 2، ج شرح الزرقاني علي المواهب -3

 . 251، ص غزوة الحديبيه -4

 . 447، كتاب الصالة، ص د داوسنن ابي -5
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اين داستان در احاديث ديگري نيز بيان شده است و آنجا به جاي بازگشت از حديبيه                
هـا    بنابراين، آنان در اين صدد بودند تا بين ايـن روايـت           . نام مكانهاي ديگري آمده است    

 تعدد حادثه را تـرجيح      3ن كثير ب، زرقاني و ا   2ن حجر ب، ا 1هماهنگي ايجاد نمايند كه نووي    
اند؛ حتي سيوطي معتقد است كه اگر به تكرار حادثه حكم نكنيم، امكـان جمـع بـين        داده

   4.روايات محال است
  لمانان و دشمنانشان  جواز بر قراري صلح ميان مس-4

علما از جريان صلح حديبيه به جواز صلح با دشمنان اسالم، استدالل نموده و بر اين                
 در جريان اين صلح دريافت و يا دريافـت نمـودن هزينـه، تفـاوتي                كهاند    امر حكم كرده  

ندارد، اما صلح كردن بر اساس پرداخت مالي از جانب مسلمانان به دشـمنان، بـه اتفـاق                  
باشد؛ زيرا اين صلح موجب تحقير مسلمانان خواهد گرديد و در كتاب خدا و                 مي ناجايز

مگـر آنكـه مـسلمانان در معـرض     . سنت پيامبرش، چنين صلحي به ثبوت نرسيده اسـت        
 نجاتي جز تن دادن به چنين صـلحي نداشـته باشـند؛ در     راهخطري جدي قرار بگيرند و      

ور كـه فديـه دادن در مقابـل آزادي          ، همـان طـ    اشكالي ندارد هزينه  پرداخت  اين صورت   
  . نفس خويش جايز است
صلح با كافران بايد براي مدت      : اند   احمد و بسياري از ائمه گفته      همچنين امام شافعي،  

 با قـريش    � همان طور كه پيامبر اكرم    . مشخص باشد و مدتي هم بيش از ده سال نباشد         
   5.براي ده سال قرارداد صلح امضاء كرد

                                                 

 . 258 غزوة الحديبيه، ص 182-181، ص 5، ج شرح النووي علي صحيح مسلم -1

 . 47، ص 1، ج  شرح الزرقاني علي الموحا– 449، ص 1، ج فتح الباري -2

3-  

 . 33، ص 1، ج تنوير الحوالك -4

 . 242، ص فقه السيرة، بوطي -5
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انـد كـه مـدت صـلح بـه مـصلحتي        و برخي ديگر از علما بر اين عقيده     ابوحنيفه   ماما
 بنابراين، بيش از بيست سـال نيـز جـايز           گيرد ميوابسته است كه رهبر مسلمانان در نظر        

   1.باشد مي
ي امام كه معتقد است چنانچه ضرورت عهدنامه ميان مسلمانان و مشركان احساس             رأ

تـوان     امضاء نمود، را مي    ي، قرار داد جديد   ست نخ توان بعد از انقضاي ده سال       گردد، مي 
ـ         . 2ها ترجيح داد    بر ساير ديدگاه   نـد كـه    ر معتقـد برخي از علماي متاخر با استناد به آية زي

   3.منعقد نمودن قرارداد صلح هميشگي با كفار بالمانع است
  : فرمايد خداوند مي

� �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββθθθθ èè èè==== ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt ttƒƒƒƒ 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ¤¤ ¤¤ΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss%%%% öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// ΝΝΝΝ ææ ææηηηη uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// uu uuρρρρ îî îî,,,,≈≈≈≈ ss ssVVVV‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ää ää....ρρρρ ââ ââ !! !!$$$$ yy yy____ ôô ôôNNNN uu uu"""" ÅÅ ÅÅÇÇÇÇ yy yymmmm 

öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ ââ ââ‘‘‘‘ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ßß ßß¹¹¹¹ ββββ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ää ää....θθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ ss ss)))) ãã ããƒƒƒƒ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& (( ((####θθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ ss ss)))) ãã ããƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ tt ttΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%% 44 44 öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ uu uu !! !!$$$$ xx xx©©©© ªª ªª!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ssÜÜÜÜ ¯¯ ¯¯==== || ||¡¡¡¡ ss ss9999 

öö öö//// ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ öö ööΝΝΝΝ ää ää....θθθθ èè èè==== tt ttGGGG≈≈≈≈ ss ss)))) nn nn==== ss ssùùùù 44 44 ÈÈ ÈÈββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ää ää....θθθθ ää ää9999 uu uu”””” tt ttIIII ôô ôôãããã $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ nn nn==== ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ää ää....θθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏFFFF≈≈≈≈ ss ss)))) ãã ããƒƒƒƒ (( ((#### öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 rr rr&&&& uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) zz zzΝΝΝΝ nn nn==== ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### 

$$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yyèèèè yy yy____  ªª ªª!!!! $$ $$#### öö öö//// ää ää3333 ss ss9999 öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö#### nn nn==== tt ttãããã WW WWξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ �  ) ،90نساء(  

كنند كه ميان شما  مگر كساني كه با گروهي پيوند پيدا مي) چنين منافقاني را بكشيد(«
آيند و نه سر جنگ با شما دارند و  و آنان پيمان است و يا كساني كه به پيش شما مي

ايشان را بر شما چيره     خواست،    خواهند با قوم خود بجنگند و اگر خداوند مي          نه مي 
گيري كردند و بـا شـما         بنابراين، اگر از شما كناره    . جنگيدند  كرد و آنان با شما مي       مي

دهد كه متعـرض آنـان        نجنگيدند و پيشنهاد صلح كردند، خداوند به شما اجازه نمي         
  » .شويد

                                                 

 . 294 غزوة الحديبيه، ص – 546، ص 5، ج فتح القدير -1
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و .  روابط مسلمانان با كافران، حالت صلح است نه جنـگ          اصلاين گروه معتقدند كه     
   1. براي دفاع از مسلمانان مشروع گرديده استطاد فقجه

  : توان درست دانست  داليل ذيل، نمياين عقيده را براساس
 نقض نموده اسـت؛ چنانكـه      گويندة اين سخن، اجماعي را كه خود نقل كرده،         -الف  

فقها اتفاق نظر دارند كه صلح بايد براي مدت معيني باشد و صلح ابدي جايز               : نويسد  مي
   2.نيست

ه گرديـد با اين آيه سـوره توبـه منـسوخ    اند،  اي كه آنان به آن استدالل نموده         آيه -ب  
   :است

� #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù yy yy‡‡‡‡ nn nn==== || ||¡¡¡¡ΣΣΣΣ $$ $$#### ãã ãã���� åå ååκκκκ ôô ôô−−−− FF FF{{{{ $$ $$#### ãã ããΠΠΠΠ ãã ãã���� çç ççtttt øø øø:::: $$ $$#### (( ((####θθθθ èè èè==== çç ççGGGG øø øø%%%% $$ $$$$$$ ss ssùùùù tt tt ÏÏ ÏÏ.... ÎÎ ÎÎ"""" ôô ôô³³³³ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ßß ßß]]]] øø øø‹‹‹‹ yy yymmmm óó óóΟΟΟΟ èè èèδδδδθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ›› ››????‰‰‰‰ yy yy`̀̀̀uu uuρρρρ 

óó óóΟΟΟΟ èè èèδδδδρρρρ ää ää‹‹‹‹ ää ääzzzz uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδρρρρ çç çç"""" ÝÝ ÝÝÇÇÇÇ ôô ôômmmm $$ $$#### uu uuρρρρ (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ãã ããèèèè øø øø%%%% $$ $$#### uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999 ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ àà àà2222 77 77‰‰‰‰ || ||¹¹¹¹ óó óóRRRR ss ss∆∆∆∆ 44 44 ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù (( ((####θθθθ çç çç////$$$$ ss ss???? (( ((####θθθθ ãã ããΒΒΒΒ$$$$ ss ss%%%% rr rr&&&& uu uuρρρρ 

nn nnοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### (( ((#### ââ ââθθθθ ss ss????#### uu uu uu uuρρρρ nn nnοοοο 44 44θθθθ ŸŸ ŸŸ2222 ¨¨ ¨¨““““9999 $$ $$#### (( ((####θθθθ EE EE==== yy yy⇐⇐⇐⇐ ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ nn nn====‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ;;;; yy yy™™™™ 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ÖÖ ÖÖ‘‘‘‘θθθθ àà àà���� xx xxîîîî ÒÒ ÒÒΟΟΟΟ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏmmmm §§ §§‘‘‘‘ �  

  )5توبه، (  
هاي حرام پايان گرفت، مشركان را هر كجا بيابيد، بكشيد و بگيريد و  هنگامي كه ماه«

اگر توبه كردند . شينيدها براي به دام انداختن آنان بن گاه محاصره كنيد و در همة كمين
گمـان خداونـد داراي       بـي . و نماز خواندند و زكات دادند، راه را بر آنان باز گذاريد           

  » .مغفرت فراوان و رحمت گسترده است
 و قرطبـي     اسـت  حسن، قتاده و ابن زيد نقل كرده         از عكرمه،  3 را ابن جرير    ديدگاه اين

ترين سخن در مورد معنـاي ايـن آيـه          اين به : نيز آن را از مجاهد نقل نموده و گفته است         
  .است

                                                 

 . 675 همان، ص -1

 .  همان-2
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باط ن سورة نساء است   90اصلي را كه ايشان براساس آيه       : گويد  مي) ره( سيد قطب    -  ج
 توبه و سيرة پيامبر و خلفاي راشدين در بـر خـورد بـا دشمنانـشان،                 هاند با آيه سور     كرده

  .متناقض است
كري است كه اسـالم،     فت،  هفقط جنبة دفاعي داشت   جهاد   اين عقيده كه مشروعيت      –د  

ن مخالف است و اين تفكري است كه از سـاير اديـان، وارد اسـالم گرديـده اسـت                    ابا آن 
، چرا كه علـت بـه وجـود آمـدن و انتـشار ايـن تفكـر،                  1بنابراين به رد آن پرداخته است     

شكستي است كه برخي در مقابل مستشرقان بـه خـاطر درك ننمـودن مراحـل دعـوت،                  
   2.اند مل آن شدهحمت

 كـه ابـن     ين اصل و قاعدة فقهي با روايتي      ماند ا    سخن كلي بر كليت خود باقي مي       -5
بعـضي از كـساني كـه در    : گويـد  او مي. شود ست، تأييد ميهشام از ابي عبيد، نقل كرده ا 

 به مدينه برگشت، گفتند مگر      � ، بعد از اينكه آن حضرت     ند بود � حديبيه با پيامبر اكرم   
آيـا مـن بـه      :  در پاسخ فرمود   � شويد؟ پيامبر اكرم    ارد مكه مي  شما نگفتيد كه با امنيت و     

 ياين سخن :  فرمود �  پيامبر اكرم  .خير: شويد؟ گفتند   كه امسال وارد آن مي    شما قول دادم    
  . است! است كه جبريل آن را به من آموخته

 اي   عالوه بر اينكه به فتح مكه و پيروزي مسلمانان در آينده           � اين فرموده پيامبر اكرم   
كه هر گاه من سخني به شـما گفـتم،          . نمود، حاوي اين موضوع نيز بود       نزديك، اشاره مي  

سخن مرا به همان صورت كلي و مطلق بپذيريد و آن را براساس ديـدگاه و نظـر خـود،                    
   3.مقيد و مخصوص نگردانيد

 گرچه از نظر ظاهر بر خالف قياس باشد         �  وجوب اطاعت از دستور پيامبر اكرم      -6
  . را ناگوار بداندو نفس آن

                                                 

 . 1433، ص 3، ج في ضالل القرآن -1
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خي ديگر از صحابه، صلح     ردر جريان صلح حديبيه آمده است كه عمر بن خطاب و ب           
با قريش و پذيرفتن شرايط غير منصفانه آنها را ناگوار پنداشتند اعتراض نمودند، اما بعـد                

 نگـران شـدند تـا در مقابـل دسـتور و       واز مدت زماني اندك از اين عمل خود پـشيمان      
 انديشه خود تكيه نكنند و آن را ارائـه ننماينـد؛ چنانكـه                بر رأي و   �  اكرم تصميم پيامبر 

رأي و نظر خود را در مقابل دين، كوچك بـشماريد؛           ! اي مردم : گفت   همواره مي  �عمر
 را بـا اجتهـاد   � زيرا من در جريان صلح حديبيه و قضيه ابوجندل، تصميم پيـامبر اكـرم             

رأي و نظر خود را درمقابل دين، كوچك        : گفت  ف نيز مي  يسهل بن حن  . 1نمودم    دخود، ر 
 را از تقـسيم او منـصرف        � توانستم در قضيه ابوجندل، پيـامبر اكـرم         بدانيد؛ زيرا اگر مي   

 تا مدتها پس از اين قضيه، در حالت ترس از عـذاب خـدا بـه سـر                   �و عمر . 2نمودم  مي
خـذه قـرار گيـرد تـا         مورد مؤا  � برد كه مبادا به خاطر مخالفت با تصميم پيامبر اكرم           مي

دادم و بـرده آزاد       گرفتم و صـدقه مـي       من پس از آن، هميشه روزه مي      : گفت  جائي كه مي  
   3.كردم تا خدا مرا بيامرزد و به قدري از اين اعمال انجام دادم كه وجدانم راضي شد مي

بنابراين، بر تمامي مسلمانان واجب است كه در برابر دستورات خدا و پيامبرش مطيع              
د؛ گر چه، از نظر ظاهر امر و اجتهاد خود شخص، صالح كـار چنـين اقتـضا                  ناشمحض ب 

 بايد معتقد باشد كه خير در چيزي اسـت كـه خـدا و رسـولش                 ،نكند؛ زيرا انسان مكلف   
   4.نمايد مي اند نه آنچه عقل قاصر انسان آن را حكم بدان امر كرده
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  اي از تربيت نبوي نمونه
كس از ايـن گردنـه   هـر :  خطاب به يـارانش فرمـود    � رم كه پيامبر اك   گرديدقبالً بيان   

   1.شوند  عبور نمايد، گناهانش بخشيده مي
گـردد كـه       آشـكار مـي    � هاي تربيتي پيامبر اكرم     از اين حديث، جنبه مهمي از برنامه      

 يارانش را به باال رفتن از گردنـه         �  پرداخت پيامبر  انديشيدن   تدبر و    بايست در آن به     مي
. ، گناهانشان بخشوده خواهـد شـد  عمل كه با اين  داد و به آنها مژده      مودنمذكور، تشويق   

  : 2گردد با دقت و تدبر در اين حديث، مفاد ذيل استنباط مي
 هـر لحظـه، توجـه يـاران خـود را بـه آخـرت                 در اين صدد بود تا     �  پيامبر اكرم  -1

  .معطوف بدارد
ـ        �حضرت  آن-2 ا انگيـزه   سعي بر اين داشـت تـا هـر حركـت و عمـل صـحابه ب
حتي در كارهاي عادي و آنچه براي اشباع غريـزه          . اندوزي براي آخرت انجام گيرد      توشه

اي شـما صـدقه محـسوب       تان بـر  انهمخوابي با همسر  : ه فرمود ي ك يدادند تا جا    انجام مي 
دهيم، اين صدقه است؟      سخ مي ما به غريزه جنسي خود پا     ! اي پيامبر اكرم  : گفتند. شود  مي

را  طور وقتي آن   شديد؟ همين   كار نمي  نموديد، گناه   را با حرام اشباع مي     نآيا اگر آ  : فرمود
هر آنچه شـما    : فرمايد  ي مي يو در جا  . 3شويد   مستحق پاداش مي   ،در حالل مصرف نماييد   

   4.گذاريد اي كه در دهان همسر خود مي انفاق كنيد، صدقه است حتي لقمه
گيـرد و      رنگ عبوديت مي   وا  ندگياين مفاهيم اگر در دل انسان مسلمان جاي گيرد، ز         

كنـد و ايـن فراگيـري همـه جـا آشـكار               عبادت خدا در همه جوانب حيات او جلوه مي        
   :را در اين دو مورد خالصه كرد ترين آثار آن توان مهم گردد كه مي مي
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 و  .ي و عبـادي بگيـرد     ياش رنـگ خـدا      زندگي مسلمان و اعمـال روزمـره       اينكه   :الف
 ،بـا ايـن انگيـزه     .  عبادتگزار و فروتن انجام دهـد      اي   بنده ر مقام تمامي اعمال خويش را د    

و ايـن   . شود مند و از نعمتهاي آن بهره    در اين دنيا به زندگي مطلوب خواهد رسيد         انسان  
   .گرداند تر مي افزايد و او را به خدا نزديك چيز در نيكيهاي او مي

 چرا كه او    ؛سازد   وادار مي   او را به نيكو انجام دادن كارهاي دنيوي        ، اين عمل  همچنين
  .دهد را با انگيزه خشنود ساختن خدا و دريافت پاداش اخروي انجام مياين اعمال 

تمـامي اقـدامات    سازد كه فقط يك هدف دارد و           از انسان شخصيتي مي    عملاين  : ب
هدف او كسب رضايت خدا است و براي        . گيرد   انجام مي   وي  براي تحقق همان هدف   او  

 رنـگ عبـادي     تمامي اعمـال خـويش،     به   نمايد تا   و تالش مي  هدف سعي   رسيدن به اين    
 در كارها و تـصرفات او       نمايد،   از آنجا كه او رضايت الهي را جستجو مي         بنابراين،. بدهد
   1.ي وجود نداردتضاد

بـه  گونه زيستند و اين مفاهيم را در زندگي خود            اين �  اكرم  پيامبر  و ياران  اصحاب
الگـو و نمونـه    آنها را براي نـسلهاي بعـدي      ة خدا نيز سير   ابراين،بنتبديل كردند   حقايقي  
   2.قرار داد

  
 

                                                 

 . 66، قرضاوي، ص العبادة في االسالم -1

 . 316، حكمي، ص مرويات غزوة الحديبيه -2



  



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  

  : بخش چهاردهم  

  
  

  

  

مهمترين رويدادهايي كه در فاصله 

  غزوه حديبيه و فتح مكه اتفاق افتاد



  



  

  

  

  

  

  

  فصل اول 

  

  غزوه خيبر

  
  تاريخ و انگيزه آن 
و واقـدي معتقـد      1 اتفاق افتاد    هزوه خيبر در محرم سال هفتم       غ: گويد  ابن اسحاق مي  

. 2سال هفتم و پس از بازگشت از حديبيه بوده است         االول   است كه در ماه صفر و يا ربيع       
تـاريخ ايـن     و زهري و مالـك       3 در جمادي االول سال هفتم      تاريخ اين غزوه را    ابن سعد 
   4.دانند هجري ميدر محرم سال ششم غزوه را 

 دشمني خود را با اسالم آشـكار        ، سران يهود بني نضير    اسكانيهوديان خيبر تا قبل از      
البتـه  . نان را در دل داشـتند     ا مسلم ةخاطر اخراج از مدينه، كين    ه  نضير ب  يبن. ننموده بودند 

 زيرا آنها در حـالي مدينـه را      ؛اخراج آنان از آنجا براي از هم پاشيدن قدرتشان كافي نبود          

                                                 

  . 455، ص 3، ابن هشام، ج السيرة النبويه -1

 . 634، ص 2، ج المغازي -2

 . 106، ص 2، ابن سعد، ج قاتالطب -3

 . 32، ص 1، ابن عساكر، ج تاريخ دمشق -4
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مراه داشتند و كنيزانـشان پـشت سـر          ه  فرزندان و اموال خود را به      ،ترك نمودند كه زنان   
   1.نواختند د و آهنگ موسيقي ميزدن دف مي. آنها در حركت بودند

تـوان سـالم ابـن ابـي           مي ،نضير كه در خيبر ساكن شدند     ي  هاي سرشناس بن   از چهره 
   2.الحقيق، كنانه بن ابي الحقيق وحي بن اخطب را نام برد

پنداشتند كه همكاري يهوديان خيبر با آنان براي مقابلـه بـا مـسلمانان و                 آنها چنين مي  
 همواره فكـر بازگـشت بـه مدينـه را در سـر              آنها. دوبافي خواهد   گرفتن انتقام از آنان ك    

  . پروراندند و كينة مسلمانان را در دل داشتند مي
 غزوه احزاب بود كه در آن يهود خيبـر و در            اقدام آنان، تدارك  براي اين منظور اولين     

آوري و متقاعـد سـاختن قـريش و ديگـر             در جمع  اساسينضير نقش   ي  رأسشان سران بن  
 ي چنانكه موفق به جلب حمايت يهوديان بن        ايفا نمودند؛   عرب براي حمله به مدينه     ليقبا

 و بـدين  . 3مسلمانان وادار ساختند   قريظه نيز شدند و آنها را براي خيانت و نقض عهد با           
  .صورت خيبر به خطري جدي براي مسلمانان و دولت نو پاي مدينه تبديل گرديد

 بـر آمدنـد؛    ايـن خطـر بـزرگ        در صدد دفـع   بيه  بنابراين، مسلمانان بعد از صلح حدي     
وعده الهي مبني   در بر گيرندة    چنانكه سوره فتح نيز كه بعد از صلح حديبيه نازل گرديد،            

  . بودبر فتح خيبر 
  : فرمايد خداوند مي
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و آنچـه را    . ند راضي شـد   خداوند از مومناني كه در زير درخت با تو بيعت كرد          «
 فتحي نزديـك پاداشـشان       و پس بر آنها آرامش نازل نمود     . در دل داشتند دانست   

خداونـد  . داد و غنايمي كه بدست خواهند آورد و خدا غالب و با حكمت اسـت  
ولي ايـن يكـي   . هاي زيادي را داده كه بدست خواهيد آورد    غنيمت ةبه شما وعد  

اهم سـاخت و دسـت تعـدي مردمـان را از شـما              زودتر برايتان فر  ) فتح خيبر (را  
اي براي مومنان باشد و شما را به راه راسـت رهنمـون كنـد و                 انهشبازداشت تا ن  

 ولي خداوند قدرتش    ، نداشته و نداريد   ، قدرت هاي ديگري كه شما بر آن      غنيمت
  » .بر آن احاطه دارد و او بر هر چيزي تواناست

  
  سوي خيبر ه رهسپارشدن لشكر اسالمي ب

كه خيبر داراي دژهاي محكم و مردان جنگجو و         اطالع از اين موضوع     لشكر اسالم با    
 حالي كـه بـا صـداي بلنـد            در اي است، با روحيه و ايماني قوي        امكانات جنگي پيشرفته  

اي «:  بـه آنـان گفـت      � پيامبر اكرم . گفت، به سوي خيبر حركت نمود       تكبير و تهليل مي   
پـس صـداي   (كه شنوا و نزديك بوده و بـا شـما اسـت      كنيد    شما كسي را صدا مي    ! مردم

   1).خود را پائين بياوريد

                                                 

 . 6384، كتاب الدعوات، شماره بخاري -1
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 چنانكـه سـلمه بـن       نمود؛   براي لشكركشي، شب را انتخاب مي       معموالً � پيامبر اكرم 
   1.رفتيم  و در شب به سوي خيبر پيش مي� ما در ركاب پيامبر اكرم: گويد اكوع مي

  :گفت نمود و مي ت ميخواند و لشكر را تقوي عامر بن اكوع رجز مي

   لــوال اَنــت مــا اهتــدينا   اللهــم
  

  و ال تــــصدقنا وال صــــلينا   
  

  .خوانديم داديم و نماز نمي شديم و صدقه نمي  ما هدايت نمي،خدايا اگر تو نبودي

  فـــاغفر فـــداء لـــك مـــا اتقينـــا
  

  وثبـــت اال قـــدام اِن ال قينـــا  
  

  .گردانتوار پس ما را ببخش و هنگام رويارويي با دشمن قدمهايمان را اس

ــا  ــكينه علينـــ ــين ســـ   و ألقـــ
  

ــا     ــا أتينـ ــيح بنـ ــا اذا صـ   إنـ
  

  .آماده باشيم وقتي ما را فرا بخوانند،  تاو بر ما آرامش نازل كن
خـدا  : فرمود. عامر بن اكوع است   : خواند؟ گفتند   رسيد چه كسي رجز مي    پيامبر اكرم پ  
   .بر او رحم كند

) دگردياو شهيد   ( شما قبول شد     دعاي   !اي پيامبر اكرم  : گفت) عمر بن خطاب  (مردي  
   2.گذاشتي ما بيشتر از او استفاده كنيم كاش مياما 

در نزديكـي خيبـر رسـيد، نمـاز عـصر را            » صـهباء « هنگامي كه لشكر به محلي به نام      
دسـتور داد  آن گاه .  شير آوردند وآنها آرد گندم.  خوراك طلبيد� خواندند و پيامبر اكرم  

 بـراي نمـاز مغـرب       آن گاه سپس خود و يارانش از آن خوردند         نان تريد كنند،     ،تا در آن  
 و وضـو  را مضمـضه نمـود و بـه اداي نمـاز بـا صـحابه پرداخـت                  برخاست و فقط آب     

   3.نگرفت

                                                 

 . 4196 همان، كتاب المغازي، شماره -1

 . 4196شماره  همان، -2

  . 30 ص 2، ج الصراع مع اليهود -3
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آوري اخبار   اي جهت جمع     سركردگي دسته  عباد بن بشر را پيشاپيش به      � پيامبر اكرم 
ـ   ،مربوط به دشمن و براي حصول اطمينان از امنيت         او در راه، بـا مـردي از        . ود فرستاده ب

: تو كي هستي؟ گفـت    : عباد پرسيد .  برخورد كرد  ، يهوديان بود  سكه جاسو » عجاش«ة  قبيل
بلـي مـن    : آيا از خيبر خبري داري؟ گفـت      : عباد گفت . گردم  ام مي   رهاي گمشده تال ش نبد

ن از  در مورد يهوديا  : پرسي؟ عباد گفت    خبار چه كساني مي   در مورد ا  . ام  تازه از خيبر آمده   
 نپيمانـا   را ديدم كه نـزد هـم       سكنانه بن ابي حقيق و هوذه بن قي       :  مرد گفت  .پرسم  تو مي 

ل خيبر جلب كـرده و بـه        سا غطفاني خود رفته و حمايت آنان را در مقابل محصول يك          
 و حـدود ده هـزار       اند  همدهايشان به داخل دژهاي خود آ      ه بن بدر با سالح    بتسر پرستي ع  

ي تـسخير ناپـذير قـرار دارنـد و در           يآنها در دژها  .  ساخته بودند  جنگجو براي نبرد آماده   
كـنم     اختيار دارند، فكر نمي    ر و آب كافي نيز د     اند   چندين سال را تدارك ديده     ةش  آنجا تو 

   .كسي بتواند به آنها دسترسي داشته باشد
 ي محكمي به     ضربه ،عباد با شنيدن سخنان آن شخص، با شالقي كه در دست داشت           

: بدوي گفت . زنم   راست بگو وگرنه گردنت را مي      جاسوس آنان هستي  تو  : گفتاو زد و    
 و از رفتاري    .شديدي ايجاد گرديده است   ترس و اضطراب    در قلوب آنان نسبت به شما       

 تا بر سـر     اند   نموده آنها مرا مأمور  . كه شما با يهوديان مدينه كرديد، سخت بيمناك هستند        
    1.ر از واقعيت را به شما بگويمراه شما قرار بگيرم و اين سخنان دو

 ؛ داد  به توقـف آنـان      دستور ،هاي خيبر    لشكر اسالم به دروازه     با رسيدن  � پيامبر اكرم 
انـد و اي      اي پروردگار آسـمانها و آنچـه آنهـا بـر آن سـايه افكنـده               ! بارالها: سپس فرمود 

 آنچه آنها گمراه    اند و اي پروردگار شياطين و        حمل نموده   را پروردگار زمينها و آنچه آنها    
 ،ما از تو خوبيهاي اين قريـه      ! اند  اند و اي پروردگار بادها و آنچه آنها پراكنده ساخته           كرده

طلبيم و از شر آن و سـاكنانش و آنچـه در آن               ساكنان آن و آنچه در آن وجود دارد را مي         

                                                 

  . 641-610، ص 2، واقدي، ج مغازي -1
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عمـوالً  به نام خـدا پـيش برويـد و ايـن را م      :  سپس فرمود  بريم؛  تو پناه مي   ، به وجود دارد 
   1.گفت اي مي هنگام داخل شدن در هر شهر و قريه

دسـتور داد    به مسلمانان    � پيامبر اكرم ،  هاي خيبر، شب فرا رسيد      با رسيدن به دروازه   
هـاي خـود را در وادي رجيـع كـه راه              صبح زود خيمـه   . تا شب را در آنجا سپري نمايند      

   2. نصب كردند،ارتباطي غطفان با خيبر بود
دوش داشـتند و بـه سـوي زمينهـاي           در حالي كه ابزار كار بـر      هنگام،   يهوديان، صبح 

محمـد و   ! خـدا سـوگند   ه  ب: شدند و گفتند  رفتند، متوجه لشكر اسالم       كشاورزي خود مي  
گاه بـه سـرزمين      و ما هر  . خيبر خراب شد  . اهللا اكبر :  گفت � پيامبر اكرم . لشكرش است 

   3.اند ر داده شده واي بر حال كساني كه قبالً تذك،قومي وارد شويم
  

  ها فتح و سقوط قلعه
 ، آنـان را   مـسلمانان . هاي خود پناه بردند      مسلمانان، به دژها و قلعه     مشاهدةيهوديان با   

 ،ي كه فتح شد   يها  اولين قلعه .  فتح كردند  بعد از ديگري  ها را يكي       و قلعه  نمودندمحاصره  
ابـونزار كـه در محلـه شـق          ة و قلع  ه نطا ة قلعه ناعم و صعب كه در محل       :عبارت بودند از  

 سپس قلعـه    ،رفتند  شمار مي ه  هاي شمال شرقي خيبر ب      اين دو محله از محله    . قرار داشتند 
 كتيبه كه متعلق به ابن أبي الحقيق بود و بعـد از آن              ةمحكم و معروف قموص را در محل      

   4.طيح و ساللم را فتح نمودند هاي و قلعه
ـ . هاي شديدي روبرو شدند    ا مقاومت ها ب   مسلمانان در فتح برخي از اين قلعه       ويـژه  ه  ب

وسيله سنگ آسـيابي  ه  محمود بن مسلم انصاري ب،آنكنار ديوار در فتح قلعه ناعم كه در   
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بـه  فتح اين قلعه ده روز      . 1 شهيد گرديد  ،انداخته شد   كه توسط فردي به نام مرصب بر او       
 �جام شبي پيـامبر اكـرم      خسته شدند تا اينكه سران      از فتح آن    و مسلمانان  .2طول انجاميد 

دست كسي خواهد سپرد كه خدا و رسولش او را دوست     ه  ا پرچم را ب   داعالم نمود كه فر   
   . او، قلعه فتح خواهد شد توسطدارد و مي دارند و او نيز آنها را دوست مي

حضرت صبح فردا بعد     آن. نهايت خوشحال گرديدند    شنيدن اين خبر، بي    مسلمانان با 
توسـط  صـورت قلعـه      دست او سپرد و بدين    ه  فراخواند و پرچم را ب     را   �از نماز، علي  

   3.علي فتح گرديد
بـا آب دهـان      چـشمان او     � پيامبر اكرم . علي در آن لحظه دچار چشم درد شده بود        

   4. و برايش دعا كرد، فوراً بهبود يافتخيس نمود
: گفـت و   را بـراي فـتح ايـن قلعـه بفرسـتند، بـه ا              � قبل از اينكه علي    � پيامبر اكرم 

 تو يك نفـر     توسطاگر خدا   ! خدا سوگند ه  ب«:  و فرمود  دنخست آنها را به اسالم فرا خوان      
و هنگامي كه علـي پرسـيد   . 5» بهتر خواهد بود   مو ، برايت از شتران سرخ    نمايدرا هدايت   

با آنـان بجنـگ تـا بـه         «: ا آنها بر چه اساسي بجنگم؟ فرمود      ب! � اي پيامبر اكرم  : و گفت 
اگر پذيرفتند، پس مالهـا و جانهايـشان را         . رسالت پيامبرش ايمان بياورند   يگانگي خدا و    

   6».مگر در مقابل حقوق خدا و حساب كارشان با خدا است. اند ايمن ساخته
هنگامي كه مسلمانان، قلعه را محاصره نمودند، قهرمان يهود كه مرحب نام داشـت و               

 بـه مـصاف او      � علي ، مسلمانان پاهساز  . مبارز طلبيد باعث قتل عامر بن اكوع شده بود،        
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 يهوديان اثر ناگواري گذاشت و منجر بـه      ةو اين امر بر روحي    . به قتل رساند  رفت و او را     
 در فتح قلعه نـاعم بعـد از         �در برخي روايات آمده است كه علي      . 1شكست آنها گرديد  

ر كنـد و از آن    قلعه را از بيخ ب     ة افتاد، درواز  وا   توسط فردي يهودي از دست     وا   رهاينكه ز 
 اسـتدالل   توان به آن    اند و نمي    اين روايات ضعيف  : بايد گفت . عنوان زره استفاده نمود   ه  ب

 و آنچـه در مـورد شـجاعت    را منكـر شـد     � شجاعت علي  توان  نمود، با اين وجود نمي    
بعـد از   . 2سازد  گونه روايات مستغني مي    ايشان در روايات صحيح آمده است ما را از اين         

را بعـد از سـه روز         قلعه صعب بن معاذ شدند و آن        فتح مسلمانان متوجه عم،  فتح قلعة نا  
 از خـود    ، حبـاب بـن منـذر      ،در فتح اين قلعه، حامـل پـرچم اسـالم         . مبارزه فتح نمودند  

 و  مـواد غـذايي   در اين قلعـه،      .را فتح نمايد   رشادت خوبي نشان داد تا اينكه توانست آن       
اي كه بـه خـاطر كمبـود مـواد            تنگدستي آنها را از      فراواني بدست مسلمانان افتاد و     ةيثاثا

   . نجات دادغذايي به آن گرفتار شده بودند،
 سابق به آنجا پنـاه      ةهاي فتح شد    ي كه فراريان قلعه   ي جا ، قلعه زبير   آنان به سوي   سپس

.  مسلمانان، قلعه را محاصره نمودند و آب آن را قطـع كردنـد             .، حركت كردند  برده بودند 
چار به ميدان كارزار آمدند و جنگيدند و بعد از سه روز شكست خوردنـد             ساكنان قلعه نا  

   . فتح گرديدهنطا  منطقهعةصورت آخرين قل و قلعه به تصرف مسلمانان در آمد و بدين
 ابـي و سـپس قلعـه نـزار را فـتح              شدند و قلعه  » شق«ة  متوجه منطق  آن گاه    مسلمانان

 سابق نيز به    ةساللم را كه فراريان دو قلع     وص، و طيح و     مهاي ق   و بعد از آن قلعه    . كردند
تـا آنكـه    . طول انجاميد ه  آنها پيوسته بودند، محاصره كردند و اين محاصره چهارده روز ب          

   3.سرانجام آنها پيشنهاد صلح دادند
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  در ايـن اثنـا سـاكنان       1 فـتح گرديـد    با تجهيزات نظامي مـسلمانان    صورت خيبر    بدين
پيـامبر  ز اينكه ميان آنـان نبـردي صـورت گيـرد، بـه              قبل ا  واقع در شمال خيبر،      ،»فدك«

 �عنوان عوض صلح به پيامبر اكرم     ه   پيشنهاد صلح دادند و باغ معروف فدك را ب         �اكرم
گونـه    زيرا در فتح آن هـيچ      ؛ اختصاص يافت  �  فدك به پيامبر اكرم    ،بنابراين. 2بخشيدند

سـپس مـسمانان، وادي      .اي از جانب مسلمانان مورد استفاده قرار نگرفت         اسب و اسلحه  
 چند شـب     آن  به محاصره در آوردند و محاصره      ،اي از چند قريه بود      قري را كه مجموعه   
مـسلمانان بـه    .  و تسليم شـدند    هاي خود را كنار گذاشتند      آنان سالح طول كشيد تا اينكه     

هاي هنگفتي دست يافتند و زمينهاي كشاورزي و نخلهاي خرما را مانند زمينهـاي         غنيمت
  سپس با ساكنان تيماء نيز      ؛ند و آنها را در محصول شريك ساختند       سپرد يهوديان   هبخيبر  
   3.نمودندصلح 

 4 نود و سه نفر كشته شد      مجموعهاي يهود فتح گرديد و در          قلعه تماميصورت   بدين
 نيز اسير شـد     ،طبخ دختر حي بن ا    ،از جمله صفيه  . و زنان و كودكان زيادي اسير شدند      

  5. را آزاد نمود و با او ازدواج كرد او� كه پيامبر اكرم
: گويـد   واقدي مي اما 6ند به شهادت رسيد    بيست نفر   از مسلمانان  :گويد  ابن اسحاق مي  

   7.ندپانزده نفر به شهادت رسيد
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  شهيد باديه نشين، چوپان سياه و قهرمان دوزخي
   نشين شهيد باديه -1

.  آورد و بـا ايـشان همـراه شـد           آمد و ايمـان    �  نزد پيامبر اكرم   ،نشينان مردي از باديه  
نـشين در    ايـن باديـه   . باشـند تا مراقب وي     به برخي از صحابه توصيه كرد        � پيامبر اكرم 

ايـن چيـست؟    : گفـت .  سهمي به او داد     از غنايم،  � پيامبر اكرم . غزوه خيبر شركت كرد   
اي :  آمـد و گفـت  �  آنها را برداشت و نزد پيامبر اكرم      او  . م است يسهم تو از غنا   : گفتند

نـشين    باديـه . ز مال غنيمت است   سهم تو ا  :  فرمود �پيامبر اكرم اينها چيست؟ پيامبر اكرم     
 در مبـارزه بـا   ام تـا   بلكه از تو پيروي كرده     ؛ام  خاطر اينها از تو پيروي نكرده     ه  من ب : گفت

اگـر  :  فرمـود  �پيامبر اكـرم . مگرد اصابت كند و بميرم و وارد بهشت كفار، به من تيري
او برخاست و وارد معركه     . طور با تو معامله خواهد كرد       خدا نيز همين   ،ييگو راست مي 

 همـان شـخص     ،ايـن آيـا   :  فرمود � پيامبر اكرم . اش را آوردند     جنازه ،شد و بعد از مدتي    
طـور    بـود، خـدا نيـز بـا او همـان            گفتار خويش صادق   او در : فرمود. بلي: است؟ گفتند 

   .معامله كرد
نمـاز خوانـد و بـرايش    ي خود كفن نمود و بـر او  رداو را در  ا �گاه پيامبر اكرم آن

ات در راه تو هجـرت نمـود و شـهيد شـد و مـن بـر او                     اين بنده ! بارالها: چنين دعا كرد  
   1.گواهم

   چوپان سياه-2
 آمـد و تعـدادي    �اي سياه پوست حبشي كه ساكن خيبر بود، نـزد پيـامبر اكـرم    برده

او از ساكنان خيبر علت حمل سالح       .  همراه داشت  ،د بودن ارباب او گوسفند كه متعلق به     
 كه مدعي نبوت     كه قصد جنگيدن با كسي را دارند        گفته بودند   آنها .آنها را جويا شده بود    

 �  پيـامبر اكـرم    !خـواني   به چه چيزي فـرا مـي      :  آمد و گفت   � او نزد پيامبر اكرم   . است
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 خدا معبودي وجـود نـدارد و    و اينكه گواهي بدهي كه جز     خوانم  به اسالم فرا مي   : فرمود
 حبـشي   ة بـرد  . او هستم و با خدا چيزي ديگر را در پرستش شريك نـسازي             ةمن فرستاد 

گاه اگر بـا     آن:  فرمود � اگر من به خدا ايمان بياورم، پاداشم چيست؟ پيامبر اكرم         : گفت
   .شوي  وارد بهشت مي،همين ايمان چشم از جهان فروبستي

 مـن امانـت   ، نـزد  ايـن گوسـفندان   �اي پيامبر اكـرم : گاه او مسلمان شد و گفت آن
آنها را از خود دور كن و چند عدد سنگ ريزه پشت سـر  :  فرمود �حضرت آن. هستند

او چنان كـرد و گوسـفندان نـزد         . گرداند  مي    را به صاحبشان بر     تو  آنها بينداز، خدا امانت   
   . شده است مسلماناو   يهودي دانست كه غالم آن مرد پس؛صاحبشان برگشتند

 مـردم را بـراي جهـاد و مبـارزه در راه خـدا تـشويق نمـود و                � سپس پيـامبر اكـرم    
 جـسد آن    ،در ميـان كـشته شـدگان      .  يهوديان قرار گرفتند و جنگيدند     رويارويمسلمانان  

خدا بر اين بنده    : فرمودجسد او   با مشاهده    � پيامبر اكرم  .وجود داشت    حبشي نيز    ةبرد
من دو حور بهشتي را باالي سر او مي بينم در حـالي              . خيبر آورد  احسان نمود و او را به     

   1.بار براي خدا سجده نكرد كه او يك
   قهرمان دوزخي-3

مـشركان تـاب     مردي جنگجـو قـرار داشـت كـه هـيچ يـك از                ،در ميان لشكر اسالم   
 �پيـامبر اكـرم   . رسـاند   مقاومت و مبارزه با او را نداشتند؛ مگر اينكه آنان را به قتـل مـي               

مردي كنجكاو شـد و او را تحـت تعقيـب           . گفته بود كه دوزخي است      آن شخص  ةدربار
ـ تا اينكه او را در حالي يافت كه زخمـي شـده بـود و سـرانجام               . قرار داد   ر اثـر تحمـل  ب
.  خود گذاشت و بر آن غلطيد و خودكـشي كـرد           ة درد، نوك شمشيرش را بر سين      ننمودن
دهـم كـه تـو        گـواهي مـي   :  آمد و گفت   �  اكرم  نزد پيامبر  با مشاهده اين صحنه،   آن مرد   

  آن  بـه   قـضيه را    آن  او  چـه خبـر اسـت؟     : حـضرت فرمـود    آن. ييرسول بـر حـق خـدا      
 اعمال بهـشتيان را  ، ظاهر، درگاهي انسان:  فرمود� پيامبر اكرم.  بازگو نمود �حضرت
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 ظـاهراً مرتكـب اعمـال        در  در واقـع دوزخـي اسـت و گـاهي فـردي            ، اما دهد  انجام مي 
   1. در حقيقت بهشتي است، اماشود يان ميدوزخ
  

  آمدن جعفر و همراهانش از حبشه 
 بودنـد، روز فـتح خيبـر      كه به حبشه هجرت كرده وينهاطالب و همرا جعفر بن ابي 

فت و بر پيشاني او بوسـه  حضرت جعفر را در آغوش گر آن.  رسيدند �نزد پيامبر اكرم
گردم، با فتح خيبر     بيشتر شادمان     دو حادثه  نسبت به كداميك از اين    دانم    نمي: زد و گفت  

   .يا با آمدن جعفرو 
ن بـه   ا عمر و بن اميه ضمري را نزد نجاشي جهت بازگردانـدن مهـاجر             � پيامبر اكرم 

بازگشت آنـان مقـارن   . كشتي از راه دريا فرستاد او آنها را سوار بر دو   . مدينه فرستاده بود  
عري با تعدادي از افراد قوم خود نيز با جعفـر           موسي اش ابو ،در اين سفر  . بودفتح خيبر   با  

 بـه مدينـه    �در يمن از هجـرت پيـامبر اكـرم   : گويد موسي ميابو چنانكه ؛2همراه بودند
 به راه افتاديم و     ،ترين آنها بودم    كه من كوچك   ،اندي نفر    با پنجاه و   ،اطالع يافتيم بنابراين  
اقامـت   آشـنا شـديم و همانجـا          در آنجا با جعفر    .رسيديم به حبشه    وسوار كشتي شديم    

 برگـشتيم و روز فـتح خيبـر بـه ايـشان       �سپس همه با هـم نـزد پيـامبر اكـرم    ؛ گزيديم
   3.پيوستيم

، بخشهاي  مدتدر اين   . اندي در حبشه ماندند      حدود ده سال و    همراهان وي جعغر و   
ي را  يهـا    معركـه  ،زيادي از قرآن نازل گرديد كه آنها از آن اطالعي نداشـتند و مـسلمانان              
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بنـابراين، برخـي چنـين گمـان        . داشـتن د ن تپشت سرگذاشته بودند كه آنها در آن شـرك        
   1.ن حبشه فاقد قدر و منزلتي هستند كه ديگران از آن برخوردانداكردند كه مهاجر مي

 هجرت از مكـه بـه مدينـه بـر شـما             اما ب : گفتند  برخي مي : گويد  ابوموسي اشعري مي  
عميس كـه نـزد      بود كه به اسماء بنت       �ز آن جمله عمر   ا. سبقت گرفتيم و برتري يافتيم    

ديكتر  نز � ما با هجرت بر شما سبقت گرفتيم و به پيامبر اكرم          : حفصه نشسته بود، گفت   
 �شـما در ركـاب پيـامبر اكـرم        . خـدا چنـين نيـست     ه  ب: او ناراحت شد و گفت    . هستيم

ـ        در  است؛ داده   شما را غذا و نادان شما را پند مي         ةگرسن. ايد  بوده خـاطر  ه   حالي كـه مـا ب
رنج و سختي زندگاني خويش را سپري       دست و در     خدا و پيامبرش در آن سرزمين دور      

مسائلي را كه تـو بيـان       ي بخورم،   يخدا من قبل از اينكه آبي بنوشم و يا غذا         ه   ب .ايم  نموده
را در مـورد آنچـه تـو گفتـي          . خواهم پرسـيد   � پيامبر اكرم داشتي، بدون كم و زياد، از       

 �عمـر :  رفـت و گفـت     � گاه نزد پيامبر اكرم    آن. پرسم   اينكه كم و زياد بكنم مي      بدون
آنهـا يـك    . او از شما به من نزديكتر نيست      :  فرمود � پيامبر اكرم . گويد  چنين و چنان مي   
   2.ايد اند در حالي كه شما اهل كشتي دوبار هجرت نموده بار هجرت كرده

آنها يكـي بعـد     : گويد  چنانكه مي . 3نمودازگو  بن  ا مهاجر به تمامي اسماء اين افتخار را     
پرسيدند و براي آنها در دنيا هيچ چيـزي           آمدند و از اين حديث مي        نزد من مي   ياز ديگر 
   4. آنان گفته بود، وجود نداشتمورد در � تر از آنچه پيامبر اكرم محبوب

تند، آنـان  اني كه در فتح خيبر شركت داشـ      را با موافقت مجاهد    نيز آنان  � پيامبر اكرم 
   5. بدست آمده از خيبر مشاركت دادغنايم در را
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  تقسيم غنايم
 در ميـان     بود ها   بيش از ساير غزوه     عايد مسلمانان گرديد،    اين غزوه  غنايمي كه از   -1

وجـود داشـت كـه       زيادي   غذاييهاي خرما، پارچه و مواد        آنها زمينهاي كشاورزي، نخل   
  : ح دادگونه توضي ترين آنها را اين توان مهم مي

ي از قبيـل روغـن،      غـذاي هاي خيبر، انواع مـواد        مسلمانان از قلعه  :  مواد غذايي  –الف  
 خـوردن آنهـا را مبـاح دانـست و از آنهـا              � عسل و غيره بدست آوردند كه پيامبر اكرم       

   1.خمس دريافت نكرد
 �يك پنجم اين اموال را پيامبر اكرم      : ثانيه منزل و گاو و گوسفند و شتر       ا:  لباس -ب  

   .ن تقسيم نموداعنوان خمس برداشت و بقيه را در ميان مجاهده ب
ـ        :  اسيران -ج    عنـوان غنيمـت بـه اسـارت در        ه  در اين جنگ زنان و كودكان زيادي ب

   .آورده شد و در ميان جنگجويان تقسيم گرديد
كـه يـك    . گرديدنـد  به دو قسمت تقسيم       نيز  زمينها و امالك و نخلستانهاي خيبر      -د  

به بيت المـال    و مجاهدان اختصاص يافت و قسمت ديگر آن          � امبر اكرم پي به   بخش آن 
   2.اختصاص يافت تا در امور و مصارف اجتماعي هزينه شود

در ميان اموال غنيمت، چند مصحف تورات نيز وجود داشت كه بـه درخواسـت                -    ه
نگـام فـتح    دانيده شدند و مسلمانان مانند روميها رفتار نكردند كـه ه          ريهوديان به آنها برگ   

اندلس،   اورشليم، كتابهاي مقدس را زير پاهاي خود لگدكوب كردند يا مانند نصارا كه در             
 ، براساس درخواسـت يهوديـان      نيز  زمينهاي كشاورزي خيبر   .3تورات را به آتش كشيدند    

جهت آبياري و كشاورزي به آنها سپرده شد و آنها در مقابل نـصف محـصول، خـدمات                  
 آنها را مشروط بر اين گذاشت كه هـر گـاه            � پيامبر اكرم . تندعهده گرف ر  كشاورزي را ب  
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خـاطر آن بـود تـا آنهـا         ه  اين شرط ب  .  آنها را از خيبر اخراج خواهد نمود       ،صالح دانست 
 چنانكه وقتـي در زمـان   ،كاري نكنند كه باعث ضرر مالي و يا جاني براي مسلمانان باشد          

ي كردند كه هر دو دسـتش از مـچ در            با عبداهللا بن عمر كار     ، عمر بن خطاب   ،خليفه دوم 
 عبداهللا بـن سـهل را كـشته بودنـد و بـراي              � رفت و قبل از آن نيز در زمان پيامبر اكرم         

   1. خيانت آنها محرض گرديد، دستور به اخراج آنان از خيبر داد�عمر
 و يـارانش پنهـان      � پيـامبر اكـرم   يد   جواهرات خود را از د      داشتند تا  يهوديان، سعي 

اي پر از جواهرات كه متعلق به حي بن اخطب بود و خـودش در   انكه مشكيزه چن ؛نمايند
موي حـي در مـورد آن      از ع  � پيامبر اكرم . ميان بني قريظه كشته شده بود، ناپديد گشت       

دست زبيـر   ه   او را ب   � پيامبر اكرم . گيرودار جنگها هزينه شده است     در: او گفت . پرسيد
ديـدم    من حي را مي   : گاه عموي حي گفت     آن .ويدبه وي بگ  بن عوام سپرد تا واقيعت را       

   و در آن جـستجو نمودنـد،       نـد وقتي بـه آن خرابـه رفت       .كه به اين خرابه آمد وشد داشت      
   2. جواهرات را يافتندةمشكيز

بعد از اينكه زمينهاي خيبر را بـه يهوديـان واگـذار نمـود، عبـداهللا بـن          � پيامبر اكرم 
آورد كارشناسـي، نـصف محـصول خيبـر را           ساس بـر  فرستاد تا برا    رواحه را هر سال مي    

 بن رواحه به پيـامبر اكـرم شـكايت بردنـد تـا         اگيري    يهوديان از سخت  . آوري نمايد   جمع
.  كمتـر گـذارش دهـد      ،ي كه به او پيشنهاد رشوه دادند تا محصول را از آنچه هـست             يجا

 بـه مـن     خواهيـد   شـما مـي   ! اي دشمنان خدا  :  بن رواحه خطاب به يهوديان گفت      عبداهللا
تـرين انـسان روي زمـين، نـزد شـما            من از طرف محبوب   ! خدا سوگند ه  رشوه بدهيد؟ ب  

تـرين انـسانهاي روي زمـين         ام و شما فرزندان ميمون و خنزيـر نـزد مـن، مبغـوض               آمده
بـه  شود كه در مـورد شـما          ام با شما باعث نمي       اما اين محبت من با او و دشمني        ،هستند
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. 1با همين چيز آسمانها و زمين ثابت و پا بـر جـا هـستند              : دآنها گفتن . عدالت رفتار نكنم  
 ؛صورت خيبر به مسلمانان تعلق گرفت و منبع مالي بسيار خـوبي بـراي آنهـا شـد                  بدين

 .2گـاه شـكم سـير نديـديم         خيبـر هـيچ    فـتح قبل از   : گويد   مي �چنانكه عبداهللا بن عمر   
ت اقتـصادي مـسلمانان     بنابراين، مهاجران درختان خرماي انصار را پس دادنـد و وضـعي           

   3.بهبود يافت
  

   با صفيه دختر حي بن اخطب ���� ازدواج پيامبر اكرم
. ، به اسـارت مـسلمانان در آمـد    دختر حي بن اخطب ،، صفيه قموص قلعه   فتحبعد از   
مـردي از مـسلمانان نـزد     .  او را به يكي از يارانش، به نام دحيـه كلبـي داد             � پيامبر اكرم 
فه بـراي كـسي جـز     ي صفيه دختر سردار طا    �  اي پيامبر اكرم   : آمد و گفت   � پيامبر اكرم 

از ميـان زنـان     : او را پذيرفت و به دحيه كلبـي گفـت         پيشنهاد  ايشان  . شما شايسته نيست  
 او را آزاد    � گاه پيامبر اكـرم    آن. گير و صفيه را به من بازگردان       اسير شده، زني ديگر بر    

 و بعد از اينكه دوران حيض او به اتمام          .4قرار گرفت  همان آزادي او     ، صفيه ةكرد و مهري  
   5.رسيد و مسلمانان گرديد، با او ازدواج نمود

 در شش مايلي خيبر     ، از خيبر به قصد مدينه حركت نمود       � حضرت سپس وقتي آن  
اي دورتـر بـه نـام          اما وقتـي بـه منطقـه       ،قصد عروسي با صفيه را داشت، صفيه نپذيرفت       

 سـه روز در     � اي شب زفاف آماده كـرد و پيـامبر اكـرم          سليم او را بر      ام صهباء رسيدند، 
 ، حاضـر نـشد    قبـل از آن    از صفيه پرسيد كه چرا        و .زد و به يارانش وليمه داد      آنجا اردو 
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 براي شـما احـساس خطـر         بنابراين،  با يهوديان نزديك بوديم    :عروسي كند؟ صفيه گفت   
   1. فراست وي پي برد با شنيدن اين سخن صفيه خوشحال شد و به� پيامبر اكرم. نمودم

 چنانكه بيهقي با سـند صـحيح   ؛ خوابي ديده بود�  قبل از ازدواج با پيامبر اكرم  صفيه
. اي در زير چشم صـفيه شـد    متوجه كبودي� كند كه پيامبر اكرم  نقل مي �از ابن عمر

چند روز قبل در حـالي كـه سـرم را در آغـوش        : صفيه گفت . را جويا شد   از او علت آن   
در خواب ديدم كه قرص ماه در دامنم        . زند حقيق گذاشته بودم، خواب رفتم     فر) شوهرم(

: بـه صـورتم زد و گفـت   وقتي خوابم را با شوهرم در ميان گذاشتم، سيلي محكمي     . افتاد
   2.آرزوي حاكم يثرب را داري

 �صورت، خواب صفيه به حقيقت پيوست و خدا او را با ازدواج با پيامبر اكرم              ن  بدي
 و در   المـؤمنين ملقـب سـاخت        ام  و او را بـه     از عذاب خـود نجـات داد      گرامي داشت و    

 نيز او را بسيار گرامـي و   �حضرت  آن3 گرداند� بهشت نيز او را همنشين پيامبر اكرم
نشـست و بـه       خواست سوار بر شتر بـشود، در كنـار آن مـي             وقتي مي . داشت  دوست مي 

   4.گفت پايت را بر زانوي من بگذار و سوار شو صفيه مي
ي اخـالق بهتـري از پيـامبر        اهيچ كس را سراغ ندارم كه دار      : گويد  بنابراين، صفيه مي  

ايشان بر مركبش نشستم، شب هنگـام        وقتي از خيبر پشت سر    : گويد  او مي  . باشد �اكرم
   5.مواظب باش :گفت گرفت و مي  با دستش سرم را ميان، ايشبرد  و خوابم ميدبو

آنهـا گفتـه    .  شـكايت بـرد    � صه به پيامبر اكرم   همچنين صفيه روزي از عائشه و حف      
 چـرا كـه مـا عموزادگـان ايـشان           ؛تر هـستيم     از صفيه گرامي   � ما نزد پيامبر اكرم   : بودند
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 هـارون و  ،چرا تـو نگفتـي كـه مـن دختـر پيـامبر خـدا       :  فرمود �پيامبر اكرم. باشيم مي
   1. هستم�  موسي و همسر محمدةبرادرزاد

 و او را از      بـود   قـرار گرفتـه    � و محبت پيامبر اكـرم    صفيه سخت تحت تاثير اخالق      
 يمريـض  چنانكـه در  ؛داشـت  خود بيـشتر دوسـت مـي   نزديك پدر، برادر و خويشاوندان     

حضرت پيرامون ايشان نشسته بودنـد،      و در حالي كه همه ازواج آن       � وفات پيامبر اكرم  
 جـاي تـو بيمـار     ه   ب من دوست داشتم  ! خداه   ب � اي پيامبر اكرم  :  گفت � به پيامبر اكرم  

چرا به  : حضرت فرمود  آن. زنان پيامبر، با شنيدن سخن صفيه به يكديگر نگريستند        . بودم
   2.گويد او راست مي! خداه كنيد؟ ب يكديگر نگاه مي

پيـامبر  ة  ايوب خالد بن زيـد انـصاري خيمـ        ابو با صفيه،    � در شب زفاف پيامبر اكرم    
 بـا مـشاهدة   �  صبح هنگام پيامبر اكرم.اد را زير نظر داشت و تا صبح نگبهاني د      � اكرم

من از اين زن كه پـدر       ! � اي پيامبر اكرم  : ايوب گفت ابو! كني   اينجا چه كار مي    :او فرمود 
سـيبي   اند، ترسيدم كه مبادا بـه شـما آ           شما كشته شده   وردسته  و برادر و خويشاوندانش ب    

   3. زيرا او تازه مسلمان شده است؛برساند
نهايت شادمان شـد و در حـق او چنـين دعـا               ايوب بي ابومل   از اين ع   � حضرت آن

طـور كـه او از مـن پاسـداري       همان؛ايوب را در حفاظت خويش در آور     ابو! بارالها: كرد
   4.نموده است

تـوان   خاطر مصلحتهاي بزرگي بود كه از جمله مـي ه  با صفيه، ب   � ازدواج پيامبر اكرم  
خاطر از دست دادن افراد     ه  ي كه صفيه ب   ي يهود با اسالم و جبران دردها       دشمني به كاهش 

 �اش متحمل آن شده بـود، اشـاره كـرد و يقينـاً كـسي ديگـر جـز پيـامبر اكـرم                خانواده
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طور كه شايسته است با اين بانوي بـزرگ زنـدگي و شـرافت و منزلـت                  توانست آن   نمي
   .خانوادگي او را رعايت نمايد

كنيـزي نـزد عمـر بـن        : گويند  مي. بود، بردبار و راستگو      زني عاقل  ، صفيه ،المؤمنين ام
دارد و با يهوديـان رابطـه برقـرار           صفيه روز شنبه را گرامي مي     :  رفت و گفت   � خطاب

از : صفيه گفت .  در اين مورد سوال كرد      كسي را نزد صفيه فرستاد و از او        �عمر. كند  مي
ميـان   و امـا در . ام گرامـي نداشـته   روزي كه خدا، جمعه را بـه مـن داده اسـت، شـنبه را             

 سـخن   �، عمـر   مي نمـايم   ، صله رحم   كه با آنان   يهوديان، خويشاوندان من وجود دارند    
چه چيزي تو را واداشت كه شكايت مرا نزد         : صفيه به كنيز خود گفت     .صفيه را پذيرفت  

   .برو تو آزادي: صفيه گفت.  وادار كرد امرشيطان مرا به اين:  ببري؟ كنيز گفت�عمر 
رحمت .  چشم از جهان فرو بست     ه و در زمان معاوي      هاه   در رمضان سال پنج    �صفيه

   1.خدا بر او باد
  

  ���� كوشش نافرجام يهود براي مسموم كردن پيامبر اكرم
، گوشـت زهـر آلـود    � يهوديان بـه پيـامبر اكـرم   خيبر،بعد از فتح : گويد هريره مي ابو

ن از شما   م: ا را فراخواند و در جمع آنان گفت        آنه � حضرت آن. گوسفندي هديه دادند  
شما :  فرمود   � پيامبر اكرم ! بلي، اي ابا القاسم   : دهيد؟ گفتند    آيا پاسخ مرا مي    ،الي دارم ؤس

دروغ :  فرمـود � پيامبر اكـرم . ما فرزندان فالني هستيم  : فرزندان چه كسي هستيد؟ گفتند    
  .راست گفتي: گفتند. گفتيد، پدر شما فالني است

؛ بلـي :  صادقانه پاسخ خواهيد داد؟ گفتند   من به   ،الي بكنم سؤاگر از شما    : سپس فرمود 
   .يم، مانند سوال اول ما به آن پي خواهي بردي اگر دروغ بگوچرا كه

انـدكي در آن       مـا زمـان   : زخ چه كساني هستند؟ گفتنـد     اهل دو :  فرمود � پيامبر اكرم 
   . سپس شما جايگزين ما خواهيد شد؛مانيم مي
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خدا ما هرگز جايگزين شـما نخـواهيم        ه   ب  كه  چرا ،بمانيددر آن   :  فرمود � پيامبر اكرم 
  .شد

ال ديگري از شما دارم، آيا صادقانه پاسخ خواهيد         اكنون سؤ : گاه پيامبر اكرم فرمود    آن
  .بلي: گفتندداد؟ 

   ايد؟ آيا شما گوشت اين گوسفند را زهر آلود ساخته:  فرمود� حضرت آن
   .بلي: گفتند

  چرا چنين كرديد؟ :  فرمود� پيامبر اكرم
پس آن بـه    از جانب خداوند به پيامبري مبعوث شده باشي؛         با خود گفتيم اگر     : گفتند

   1.شويم  خالص ميوت رساند و اگر يك دروغگو هستي، پس از شر تو ضرري نمي
اين گوسفند از طرف زنـي بـه نـام زينـب بنـت              : گويد   مي بلوغ االماني كتاب  مولف  

 كـدام   � كسي پرسيد كه پيامبر اكرم    او از   . حارث همسر سالم بن مشكم هديه شده بود       
حضرت، شانه گوسفند را     پسندد و بعد از اينكه دانست كه آن         قسمت گوسفند را بهتر مي    

 نيـز همـان قـسمت       � پيـامبر اكـرم   . پسندد، همان قسمت را بيشتر زهرآلود كرد        بهتر مي 
؛ پـس آن را از دهـان         امـا فـرو نبـرد      برداشت و در دهان گذاشت،    گوشت كباب شده را     

 از آن   ،خوراك بود   يكي از يارانش به نام بشر بن براء كه با ايشان هم            ، اما انداخت  بيرون  
   2.ر اثر آن از دنيا رفتباي فرو برد و  لقمه

 در حالي كـه يـارانش آمـاده خـوردن           � در روايت ديگري آمده است كه پيامبر اكرم       
: ن گذاشته بـود، فرمـود     شته و در دها   اي بردا   گوشت كباب شده بودند، بعد از اينكه لقمه       

گاه همه دست نگه داشـتند،       آن.  زهر آلود است   :گويد   گوسفند مي  ةشان. دست نگه داريد  
   3.اي را فرو برده بود جز بشر كه لقمهه ب

                                                 

 . 3169، شماره 79، ص 4، كتاب الجهاد و السير، ج ريالبخا -1

 . 123، ص 21 بلوغ االماني به حاشيه فتح الرباني، ج -2

 . 198 رسول اهللا، عروة بن زبير، ص مغازي -3
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خواستم تو    او گفت مي  .  آوردند � آن زن يهودي را نزد پيامبر اكرم      : گويد  ابن قيم مي  
 �سـپس پيـامبر اكـرم     . سـازد    بر من چيزه نمي    خدا تو را  :  فرمود ايشان. را به قتل برسانم   

حجامت نمود و به همه كـساني كـه از آن گوشـت خـورده بودنـد، نيـز دسـتور داد تـا                        
   1.وفات نمودندتعدادي از آنان و حجامت كنند 

 اسـت  آن اما صحيح ،در مورد اينكه آن زن كشته شد يا خير، اختالف نظر وجود دارد     
   2.دبرسانن قتل ستور داد تا وي را به، د بعد از مرگ بشر� حضرت كه آن

 بالفاصـله بنابراين،  . گوسفند جاسازي شده بود، بسيار قوي بود      گوشت  زهري كه در    
. بـرد    تا آخر عمر همچنان از آن رنج مـي         � پاي در آورد و پيامبر اكرم      بشر بن براء را از    

اي : د وفـات خـود فرمـو   يضيـ مر در  �چنانكه از عايشه روايت است كه پيـامبر اكـرم  
 ي خـود را   يكـنم اثـر نهـا       كنم و فكر مـي      من هنوز هم آثار آن سم را احساس مي        ! شهيعا

   3.گذاشت  برجاياكنون
  

   از مكهاموال ويحجاج بن عالط سلمي و بازگردانيدن 
به پيـامبر   ) ن مكه بود  اكه از مهاجر  ( حجاج   ، خيبر فتحبعد از   : گويد  انس ابن مالك مي   

 ،خواهم آنها را به طريقـي برگـردانم         ه و اموالي دارم، مي    من در مكه خانواد   :  گفت �اكرم
 بـه او اجـازه      � ن سخناني بگويم؟ پيامبر اكـرم     ادهي در مورد تو نزد مشرك       آيا اجازه مي  

جمـع كـن    دارايي و ثروت خود را      : اش برگشت و به همسرش گفت       به خانه حجاج  . داد
 ييـدار ر خ ،اج شـده اسـت    خواهم از اموال محمد و يارانش كـه تـار           و به من بده كه مي     

  .بكنم

                                                 

 . 336، ص 3، ج زادالمعاد -1

 .  همان-2

 . 196-159، ص 9 شرح فتح الباري، ج صحيح البخاري -3
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ن خوشـحال و    ااين سخن در مكه شايع شد و مسلمانان مكه نگـران شـدند و مـشرك               
نـشين شـد و      چون اين خبر به عباس رسيد، ناراحت گرديد و خانه         .  گشته بودند  شادمان

و اين چه سـخناني اسـت       ! تو را چه شده است    : م خود را نزد حجاج فرستاد و گفت       غال
 بهتـر از چيـزي      ،خدا آنچه خدا تو را بدان وعـده داده اسـت          ه  ب. رسد  ميكه از تو به من      

   .اي است كه تو به خاطر آن اينجا آمده
بـه ابوالفـضل سـالم مـرا برسـان و بگـو در يكـي از                 : حجاج به غالم عبـاس گفـت      

 و به او خبري برسانم كـه خوشـحال          گزينم خلوت   هايش ترتيبي بدهد تا من با او          خانه
عبـاس از جـاي     ! ات باد عبـاس     مژده:  گفت ، نزد عباس برگشت   ،ي غالم وقت. كننده است 

.  غالم آنچه را حجاج بـه او گفتـه بـود، بـازگو كـرد               .خود پريد و پيشاني او را بوسه زد       
 سپس حجاج آمد و به عباس خبـر داد كـه خيبـر              ؛عباس از خوشحالي، غالم را آزاد كرد      

خاطر اموال خود و بـا      ه  و من ب  . 1 است اج نموده و با صفيه؛ ازد   � فتح شده و پيامبر اكرم    
از راز آمدن من تا سه روز بـه كـسي         : گاه به عباس گفت    آن. ام   آمده � اجازه پيامبر اكرم  

   2.چيزي مگو، بعد از آن اگر خواستي بگو
همسر حجاج، جواهرات و دارائيهـاي او را جمـع كـرد و بـه او داد حجـاج آنهـا را                      

   .برداشت و به مدينه برگشت
گفـت   شوهرت كجا اسـت؟ او    :  سه روز نزد همسر حجاج آمد و گفت        عد از عباس ب 

خـدا  ! ابوالفـضل : سپس به عباس گفت   .  رفته است   به مدينه  شوهرم چند روزي است كه    
بلي، خـدا   : عباس گفت . ايد، ناراحت شديم     شده ما نيز از آنكه شما نگران     . خوارت نكند 
.  اتفاق نيفتـاده اسـت  ، دوست داشتمگرداند و خدا را شكر كه جز آنچه من مرا خوار نمي 

 با صفيه ازدواج نموده است و من صالح تو را در اين             � خيبر فتح گرديده و پيامبر اكرم     
 سـپس  ؛ييگـو  خـدا راسـت مـي   ه ب: همسر حجاج گفت. پيونديبينم كه به شوهرت ب      مي

                                                 

 . 459، ص  النبويهصحيح السيره -1

 . 439، مغازي، ص تاريخ الذهبي -2
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! اي عبـاس  : گفتند  گذشت آنها مي    ر مجلس كه مي   عباس به مجالس قريش آمد، از كنار ه       
حجاج به مـن خبـر داد       . ام  خدا را شكر بد نديده    : گفت  عباس در جواب آنها مي    . نبينيبد

 ازدواج نمـوده اسـت و او بـه          ، دختر حي  ، با صفيه  � كه خيبر فتح گرديده و پيامبر اكرم      
 و به من گفته است كه تا سه روز، اين خبـر  به مدينه ببرد تا اموال خود را     بود اينجا آمده 

ن منتقـل شـد و      اصورت نگراني و پريشاني مسلمانان به مـشرك        بدين .را به كسي نگويم   
   1.گرديدندمسلمانان خوشحال و شادمان 

كه جايز اسـت انـسان       از جمله اين  : ندة مطالب گوناگوني است   در بر گير  اين داستان   
 البته به شـرطي كـه بـه كـسي ديگـر ضـرري        ،خاطر احقاق حق خود   ه  هنگام ضرورت ب  

  نرساند دروغ بگويد،
  

   نازل گرديد اين غزوهفقهي كه دربرخي از احكام 
    حكم تحريم خوردن گوشت االغ اهلي-1

 از خوردن گوشت االغ اهلـي       �  روايت است كه روز خيبر پيامبر اكرم       �از ابن عمر  
   2.منع فرمودند

   تحريم همبستري با زنان اسير حامله-2
مان دارد، زراعت ديگـران     كه به خدا و روز واپسين اي       كسي هر:  فرمود � پيامبر اكرم 
   3.را آبياري نكند

   تحريم همبستري با زنان اسير غير حامله قبل از استبراء-3

                                                 

، ص  9 السنن، بيهقي، ج     – 9771 المصنف عبدالرزاق، شماره     139-138، ص   3، امام احمد، ج     المسند -1

، ص 4 البدايه، ابـن كثيـر، ج   155-154، ص 6 المجمع، هيثمي، ج 267-266، ص 4الدالئل، ج  . 151

23 . 

 . 4215ب المغازي، شماره  بخاري، كتا123-122، ص 4، ج زاد المعاد -2

 . 113، ص 2، ج الطبقات -3
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كه بـه خـدا و روز واپـسين ايمـان دارد،             هر كسي «: ين باره فرمود   در ا  �پيامبر اكرم   
  1».گردد وي مطمئن حامله نبودن نزديكي نكند تا از ،بازني كه اسير شده است

رسد و نيازي به گذراندن مـدت         ذراندن يك نوبت قاعدگي به اثبات مي      و استبراء با گ   
   .كامل نيست

   تحريم رباي تفضيلي -4
 مـردي را جهـت      �  روايت است كه پيـامبر اكـرم       � هريرهابوسعيد خدري و    ابواز  
 خرماي ممتازي   � آن مرد نزد پيامبر اكرم    .  بود ، انتخاب كرد  آوري محصوالت خيبر   جمع

:  از همين نوع هستند؟ گفـت      ؛آيا همه خرماهاي خيبر   :  فرمود � رتحض آن. تقديم كرد 
بلكه ما يك صاع اين نوع خرما را در مقابل دو الي سه صاع از خرماي نـوع ديگـر                    . خير
 سـپس بـا     . بلكه انواع ديگر خرما را بفروش      ؛چنين مكن :  فرمود � پيامبر اكرم . خريم  مي

   2.خريداري كنپول آنها اين نوع خرما را 
.  و حـرام اسـت     گـردد    محـسوب مـي    تحاد در جنس و اختالف در كيفيت، ربـا        پس ا 
 سپس بـا    ؛آنها را بفروشد  : مود راه حل مناسبي پيشنهاد نمود و فر       � پيامبر اكرم ،  بنابراين

   3.، خريداري نمايدپسندد پول خود آنچه را كه دوست دارد و مي
  ة خالص با  طال و نقرة ناخالص  تحريم فروش طال و نقر-5

ناخـالص   ما را از فروختن طالي  �روز خيبر پيامبر اكرم: گويد باده ابن صامت ميع
:  نقـره منـع كـرد و فرمـود         ة در مقابل سك   ة ناخالص  طال و از فروختن نقر     ةدر مقابل سك  

   4. طال بفروشيدة را در مقابل سكة ناخالص نقره و نقرة را در مقابل سكناخالصطالي 

                                                 

 . 41، ص 4، ج الروض االنف -1

 . 4244، كتاب المغازي، شماره البخاري -2

 . 134، ص 3، ج الصراع مع اليهود -3

 . 41، ص 4، ابن هشام، الروض االنف، ج السيرة النبويه -4
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 و ناخالص طالي يث اين است كه اگر قصد داشتيد كه از اين حد �مراد پيامبر اكرم
كـدام از    يـد و هـيچ    ي طالي معامله كنيد، بايد مساوات را رعايت نما        ةسكه نزده را با سك    

   . نبايد كم و يا اضافه باشداين دو طرف معامله
 طـال بـا     ةيعنـي در معاملـ    اي كه دو طرف معامله شبيه به هم نيستند؛            در معامله اما در   

   1.خواهيد معامله كنيد اوات هم شرط نيست و هر طور كه مينقره، مس
   مشروعيت سپردن زمين براي آبياري و كشاورزي-6

 تـا در    سـپرد  زمينهاي خيبر را به يهوديـان        � پيامبر اكرم : گويد  ي م �عبداهللا بن عمر  
   2.بپردازند كشاورزي  بهمقابل نصف محصول،

اند كه حكمـت نـازل گرديـدن احكـام            كه بعضي بر اين عقيده      اين سوال   به در پاسخ 
مدينـه  بـا فـتح خيبـر در        : گويـد    شيخ ابوزهره مـي    مربوط به معامالت در خيبر چيست؟     

 مـسئلة  از جملـه      كه تـا قبـل از آن سـابقه نداشـت           درونق گرفتن جديدي  معامالت مالي   
 بنـابراين احكـام متعلـق بـه ايـن معـامالت نـازل               .3آبياري و مشاركت در امر كشاورزي     

  4.گرديد
   حالل بودن گوشت اسب -7

 روز خيبـر از خـوردن گوشـت         �  روايت است كه پيامبر اكرم     � از جابر بن عبداهللا   
   5.االغ منع كرد و خوردن گوشت اسب را جايز قرار داد

  
  

                                                 

  .41، ص 4، ابن هشام، الروض االنف، ج السيرة النبويه -1

 . 321 في المدينه، ص صورو عبر من الجهاد النبوي -2

 . 4248، كتاب المغازي، شماره بخاري -3

 . 136، ص 3 الصراع مع اليهود، ج – 1104، ص 2، ج خاتم النبيين -4

 . 4219، كتاب المغازي، شماره بخاري -5
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    خيبرةاركت زنان در غزو مش-9

 از  تعـدادي ديگـر   مـن و    : كند كه گفت    ز زني غفاري روايت مي    اميه بنت ابي صلت ا    
خواهيم در ايـن      ما مي ! اي پيامبر اكرم  :  آمديم و گفتيم   �  غفار نزد پيامبر اكرم    ةفيزنان طا 

 � و كمك به مسلمانان همراه شما بيائيم؟ پيامبر اكرم         نبراي مداواي زخميا  ) خيبر(غزوه  
 به ما نيز از مال غنيمـت        �  خيبر پيامبر اكرم   با فتح و   .)حركت كنيد (به اميد خدا    : فرمود
 بـا دسـتان     �اين را پيامبر اكـرم      :  اشاره به گردنبند خود كرد و گفت       ي بخشيد و  يچيزها

: گوينـد   مـي . 1ام از گردنم بيرون نخواهم آورد       را تا زنده   انداخت و من آن     خود به گردنم  
   2.نمايند دفن او را با آنآن گردنبند تا هنگام مرگ بر گردن او بود و وصيت نمود كه 

ن راه  ا از پـاداش مجاهـد      صددند تا  در  مسلماني كه   ي است براي زنان     ا  نمونه  امر اين
   3.خدا بر خوردار شوند

 چه در حالت صـلح و چـه در حالـت جنـگ در               �  زندگي پيامبر اكرم   بر اين اساس  
  .شد تعليم و تربيت امت براساس مباني عقيدتي و عبادي سپري مي

اي بـسيار   الزم به ذكر است كه فتح خيبر، فدك، وادي القري و تيمـاء عامـل پيامـده                
ويژه قريش شديداً نگـران  ه ب. جاي گذاشته  ل مختلف ب  ي در قبا   هم مفيدي بود و تاثيري   
وجـود   زيرا آنها انتظار چنين شكستي را بـراي يهوديـان خيبـر بـا                ؛و آشفته خاطر شدند   

 ؛ نداشـتند   برخـوردار بودنـد،     ساز و برگ نظامي و دژهـاي تـسخير ناپـذير            از اناينكه آن 
عربي سخت مرعـوب گـشته و دسـت صـلح و دوسـتي بـه سـوي        ل يهمچنين ديگر قبا  

                                                 

 . 205، ص 4، ج البداية و النهاية -1

 . 373-372ص ، 3، ابن هشام، ج السيرة النبويه -2

 . 534، غضبان، ص فقه السيره -3
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و اين امر باعث گسترش اسالم در شبه جزيره عربـستان گرديـد و     . مسلمانان دراز كردند  
   1.گرديدهمچنين سبب بهبود اوضاع اقتصادي مسلمانان 

كردگـي    يكي بعد از ديگري به سـر  �هاي نظامي پيامبر اكرم بعد از فتح خيبر، دسته
، به مناطق مختلف اعزام شدند كه برخي تـوأم بـا جنـگ و خـونريزي و                  اصحاب بزرگ 
  2.آميز بودند برخي مسالمت

  

                                                 

 . 353، ص 1، ج نظرة النعيم -1

 . 221، ندوي، ص السيرة النبويه -2



  



  

 
  

  

  

  

  فصل دوم

  
  دعوت پادشاهان و امرا

  
  صلح حديبيه، سرآغاز گسترش اسالم

جزيره   بر شبه اي كه عالوه گونه صلح حديبيه، زمينة گسترش سالم را فراهم ساخت به
 پس از صلح با  � به آن را نيز در برگرفت و پيامبر اكرمعربستان، سرزمينهاي منتهي

قريش و تسليم ساختن يهوديان شمال حجاز در خيبر، وادي قري، تيما و فدك از هيچ 
توان روابط  كوششي براي صدور اسالم به آن سوي مرزهاي حجاز دريغ نورزيد كه مي

 دليل اين امر دانست و اين ديپلماسي و ارسال پيام، به پادشاهان و امراي مناطق ديگر را
 �گرديد؛ زيرا پيامبر اكرم تحول، نقطة عطفي در تاريخ عرب و اسالم محسوب مي

خواست آنان را بعد از  خواست فقط عربها را زير پرچم اسالم گرد بياورد؛ بلكه مي نمي
اينكه به دين الهي گرويدند و صاحب رسالت آسماني شدند، به عنوان پرچمداران 

  1.مي به سوي تمامي جهانيان بفرستددعوت اسال
 در دعوت سران و پادشاهان به اسلوب و وسايل دعوت � از شيوة عمل پيامبر اكرم

نگاري آنان را به سوي اسالم فراخواند  بريم؛ چنانكه آن حضرت با نامه اين قشر، پي مي
و اين شيوه پيامدهاي مطلوب و مؤثري داشت؛ چراكه برخي از سران دولتها و 

                                                 

  .15محمد عقيلي، ص . ، دالسفارات النبوية -1
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اي اظهار عالقه و دوستي  شدند و عده پذيرفتند و مسلمان مي شاهان، اسالم را ميپاد
نمودند و موضعگيري برخي ديگر نيز در قبال اسالم و دولت اسالمي مدينه، مشخص  مي
العملهاي مختلف سران پادشاهان در مقابل  شد و دولت اسالمي از خالل عكس مي
خود را به صورت شفاف و ممتازي اتخاذ ها، توانست عملكرد سياسي و نظامي  نامه

  1.نمايد
  

   ����هاي پيامبر اكرم متن نامه
نامة رسول خدا كه پس از صلح حديبيه توسط دحيه كلبي   نص2 در صحيح مسلم-1

  :، چنين آمده است3به هرقل، امپراطور روم، فرستاد
. روماز محمد بن عبداهللا و رسول خدا به هرقل، بزرگ . بسم اهللا الرحمن الرحيم«

مسلمان . خوانم من تو را به اسالم فرا مي. سالم بر كسي كه دنبال هدايت است، اما بعد
شو تا سالم بماني تا خداوند، دو اجر نصيب تو بگرداند و اگر رويگردان شوي؛ پس گناه 

  :باشد؛ سپس اين آيه را نوشت تو ميپيروان تو نيز بر گردن 

� öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### (( ((#### öö ööθθθθ ss ss9999$$$$ yy yyèèèè ss ss???? 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) 77 77ππππ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== ŸŸ ŸŸ2222 ¥¥ ¥¥ !! !!#### uu uuθθθθ yy yy™™™™ $$$$ uu uuΖΖΖΖ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// öö öö//// ää ää3333 uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// uu uuρρρρ �� ��ωωωω rr rr&&&& yy yy‰‰‰‰ çç çç7777 ÷÷ ÷÷èèèè tt ttΡΡΡΡ 

�� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ xx xx8888 ÎÎ ÎÎ"""" ôô ôô³³³³ èè èèΣΣΣΣ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// $$$$ \\ \\↔↔↔↔ øø øø‹‹‹‹ xx xx©©©© ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ xx xx‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ‚‚‚‚ −− −−GGGG tt ttƒƒƒƒ $$$$ uu uuΖΖΖΖ àà ààÒÒÒÒ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// $$$$ ³³ ³³ÒÒÒÒ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// $$$$ \\ \\////$$$$ tt tt//// öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&&  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈββββρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ 

«« ««!!!! $$ $$#### 44 44 ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù (( ((#### öö ööθθθθ ©© ©©9999 uu uuθθθθ ss ss???? (( ((####θθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) ss ssùùùù (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ yy yyγγγγ ôô ôô©©©© $$ $$#### $$$$ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// šš ššχχχχθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== óó óó¡¡¡¡ ãã ããΒΒΒΒ �  ) ،4)64آل عمران  
اي كه ميان ما و شما مشترك  بيائيد به سوي سخن دادگرانه! ل كتاباي اه: بگو «

است كه جز خداي يگانه را نپرستيم و چيزي را شريك او قرار ندهيم و برخي 

                                                 

  .112سعيد الهجر، ص . ، دالحالقات الخارجيه الدولة االسالميه -1

  .1773، شماره 1397-1393، ص 3، ج صحيح مسلم -2
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  .107، ص 12النبي، ج  ، كتاب الجهاد، كتب مسلم شرح النووي -4
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د؛ پس هر گاه سر بر از ما برخي ديگر را به جاي خداي يگانه به خدايي نپذير
  ».ستيم ه)اوامر ونواهي خدا(گواه باشيد كه ما منقاد: د، بگوييدنتاب

ي پيامبر را با دقت خواند و بررسي كرد و آن طور كه در صحيحين آمده  هرقل نامه
 را جويا شد و بعد از � است از ابوسفيان كه در آنجا حضور داشت، احوال پيامبر اكرم

گويي، به زودي  اگر واقعاً آن طور است كه تو مي«: كه ابوسفيان به او پاسخ داد، گفتاين
دانستم كه او ظهور خواهد  من مي. يز به تصرف خود درخواهد آورداين سرزمين را ن

سم، ر دانستم كه سالم نزد او مي اگر مي. كند دانستم كه از ميان شما ظهور مي كرد، اما نمي
  1».شستم م و پاهايش را ميحتماً خود را به او مي رساند

ذافه بداهللا بن حراطور فارس، را توسط ع نامة كسرا، امپ�  همچنين پيامبر اكرم- 2
وقتي كسرا نامه را خواند آن را پاره . 2سهمي فرستاد تا حاكم بحرين آن را به كسرا بدهد

 با اطالع از اين جريان، عليه او دعا كرد تا خداوند كشور اورا � پيامبر اكرم. كرد
  3.پاره كند پاره

از . لرحيمبسم اهللا الرحمن ا«: براساس روايت طبري چنين آمده استمتن اين نامه 
سالم بر كسي كه پيروهدايت بوده به خدا .  به كسرا، بزرگ فارس� محمد رسول خدا

و پيامبرش ايمان بياورد و گواهي دهد به اينكه هيچ معبودي جز اهللا وجود ندارد و من 
مسلمان .  دهم باشم تا كساني را كه زنده هستند، بيم پيامبر خدا به سوي تمامي انسانها مي

  4».باشد گرنه گناه مجوسيان به گردن تو مي بماني واشو تا سالم
ادشاه حبشه، فرستاد و در آن اي توسط عمرو بن اميه ضمري به نجاشي، پ  نامه- 3

. از رسول خدا، محمد، به پادشاه حبشه، نجاشي. بسم اهللا الرحمن الرحيم«: نوشت

                                                 

  .1773، شماره 1393، ص 3، ج مسلم -1

  .341، ص 3، ج شرح المواهب اللدنية -2

  .4424، شماره 26، ص 8، ج البخاري مع فتح الباري -3

  .655-654، ص 2، ج تاريخ طبري -4
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 جز او يبه حقخدايي را كه معبودي . كنم من نزد تو، خدا را ستايش مي. مسلمان شو
دهم  وجود ندارد و او پادشاه بسيار مقدس و پاكيزه و مؤمن و نگهبان است و گواهي مي

كردار و  كه عيسي، فرزند مريم، روح خدا و سخن او است كه آن را به مريم نيك
دامن، القا فرمود و او بدان حامله گرديد؛ پس او را از روح خود و به وسيله دميدن  پاك

ور كه آدم را خلق كرد و من تو را به سوي خدا يگانه كه شريكي ندارد، همان ط. آفريد
خوانم تا به آنچه به من نازل شده است، ايمان بياوري و از من اطاعت نمايي؛  فرامي

خوانم و  من باز هم تو را و سربازانت را به سوي اهللا فرا مي. چون من رسول خدا هستم
حت كردم؛ پس نصيحت مرا بپذيريد و سالم بدين صورت، پيام خدا را رساندم و نصي

  1».خدا بر كسي كه از هدايت پيروي نمايد
اي به مقوقس، حاكم مصر، نوشت كه او نيز جواب   نامه�  همچنين پيامبر اكرم- 4

ها موجود نيست؛ البته  ، اما براساس روايت صحيح هيچ كدام از اين نامه2آن را فرستاد
ي در اين زمينه نيست؛ بلكه هدف اين است كه به اين به معني رد كردن نصوص تاريخ

  3.ريزي نمود قدري مستند نيستند كه بتوان براساس آنها سياستي شرعي اتخاذ و پايه
اي به مقوقس، بزرگ قبطيها،   نامه� پيامبر اكرم: گويد بقات ميمحمد بن سعد در ط

او برخورد . ستادجريح بن مينا فرزند پادشاه اسكندريه، توسط حاطب بن ابي بلتعه فر
اي كرد و نزديك بود كه مسلمان شود، اما اين كار را نكرد و هدايايي نزد پيامبر  مؤدبانه

ي جواب او به پيامبر وقت.  فرستاد كه در ميان آنها كنيزي به نام ماريه قبطيه بود�اكرم
به خاطر حكومتش از مسلمان شدن خودداري نموده است، اما حكومتش : رسيد، فرمود

  4».وام نخواهد يافتد

                                                 

  .346، ص 1، ج نظرة النعيم به نقل از – 421، ص 4، ج ، زيلعي حنفينصب الرايه -1

  .346، ص 1، ج نظرة النعيم -2

  .459، ص 2، ج السيرة النبوية الصحيحة -3

  .340، ص 5، ج البداية و النهاية -4



 الگوي هدايت

 

542

اي را توسط شجاع بن وهب به منذر   همچنين در مسير بازگشت از حديبيه، نامه- 5
سالم بر كسي كه از :  اين قرار بودبن حارث، حاكم دمشق، فرستاد كه محتواي نامه از

من تو را به ايمان به خداي يگانه كه شريكي ندارد، . هدايت پيروي نمايد و ايمان بياورد
  1.خوانم تا حكومت تو برايت مستدام بماند فرا مي

 هوذه بن علي طز بازگشت از حديبيه،  نامه اي توس همچنين آن حضرت پس ا- 6
 او را در حكومت  �هوذه به اين شرط كه پيامبر اكرم. حنفي، حاكم يمامه، فرستاد

 خدا ، اظهار تمايل به اسالم نمود، اما رسولحق امر و نهي داشته باشدشريك گرداند و
  2.شرط او را نپذيرفت

اي نيز توسط ابوعالء حضرمي به منذر بن ساوي عبدي، امير   نامه�  پيامبر اكرم- 7
اند، منذر مسلمان شد و تمامي  و براساس آنچه منابع تاريخي ذكر كرده. بحرين، فرستاد

عربهاي بحرين نيز مسلمان گرديدند، اما يهود و مجوس آن ديار با ابوعالء و منذر 
  3.اساس پرداخت جزيه صلح نمودندبر

  را به منذر بن ساوي از روايت عروه� ابوعبيد قاسم بن سالم، متن نامة پيامبر اكرم
.  جز او نيستي به حق خدايي را كه معبودسپاس«: بن زبير اين گونه نقل نموده است

د، همانا هر كس چون ما نماز بخواند و به سوي قبلة ما رو كند و ذبيحة ما را بخور
اگر مجوسيان، مسلمان گردند، طبق مسلمانان . باشد مسلمان و در ذمة خدا و پيامبرش مي

  4».با آنان رفتار خواهد شد و در غير اين صورت، بايد جزيه پرداخت كنند
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در سال هشتم هجري نيز عمرو بن عاص را به عمان نزد جيفر و عبد، پسران جلندي 
  1.ازدي فرستاد

از طرف پيامبر خدا، محمد، به بندگان خدا؛ پادشاهان عمان  «:محتواي نامه چنين بود
اگر نماز را اقامه كردند و زكات دادند و خدا . و كساني كه از مردم بحرين با آنها هستند

و پيامبرش را اطاعت نمودند و حق پيامبر را رعايت كردند و راه مؤمنان را در پيش 
البته . هند گرديدمند خوا وق اسالم بهرهگرفتند، پس آنان درامان خواهند بود و از حق

گيرد و يك دهم خرماهايشان و نصف   آنان به خدا و پيامبرش تعلق ميالمال اموال بيت
يك دهم حبوباتشان صدقه است و بايد مسلمانان را ياري دهند و خيرخواهشان باشند و 

باشد،  ان ميسنگهاي آسياب آنها متعلق به خودش. مسلمانان نيز متقابالً چنين بكنند
  2».خواهند، در آن تصرف نمايند هرطور مي

  
  ويژگيهاي ديپلمات مسلمان

 را گردآوري نموده � هاي پيامبر اكرم محمد شيت خطاب در كتاب سفراء النبي نامه
است و دربارة ويژگيهاي سفيران آن حضرت سخن به ميان آورده و از خالل اين بحث، 

ترين آنها  ت كه مهمن را استنباط نموده اسشرايط و ويژگيهاي يك ديپلمات مسلما
  : اند از عبارت

  
   اسالم و دعوت به آن-1

  : فرمايد خداوند مي
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� ≅≅≅≅ èè èè%%%%  ÍÍ ÍÍνννν ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ þþ þþ’’’’ ÍÍ ÍÍ????ŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ãããããã ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ rr rr&&&& ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) «« ««!!!! $$ $$#### 44 44 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã >> >>οοοο uu uu""""6666 ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt tt//// OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& ÇÇ ÇÇ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ  ÍÍ ÍÍ____ yy yyèèèè tt tt6666 ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### (( (( 
zz zz≈≈≈≈ yy yyssss öö öö6666 ßß ßß™™™™ uu uuρρρρ «« ««!!!! $$ $$#### !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ šš šš ÏÏ ÏÏ.... ÎÎ ÎÎ"""" ôô ôô³³³³ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$   )108يوسف، (  � ####$$

 كه من و كسي) راه(خوانم،  به سوي خدا با بينش فرا مي. بگو اين است راه من «
  ». و من از مشركان نيستموندپاك ومنزه خداكند و  از من پيروي مي

  ت بيان و شفافيت فصاح-2
فصاحت گفتار و دقت در رسانيدن مطلب به مخاطبان يكي از شرايط اساسي براي 

 از خداوند خواست كه برادرش هارون �ين، موسيبنابرا. يك ديپلمات و سفير است
  :  كه داشت در رسالتش شريك بگرداندرا به خاطر فصاحتي

� ≅≅≅≅ yy yyèèèè ôô ôô____ $$ $$#### uu uuρρρρ ’’’’ ÍÍ ÍÍ kk kk<<<< #### \\ \\����ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ———— uu uuρρρρ ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ’’’’ ÍÍ ÍÍ???? ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ tt ttββββρρρρ ãã ãã����≈≈≈≈ yy yyδδδδ  ÅÅ ÅÅ���� rr rr&&&& ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ ßß ßß‰‰‰‰ ôô ôô©©©© $$ $$#### ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// ““““ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ øø øø———— rr rr&&&& �  

  )31-29طه، (  
اعراب اصيلي كه در ، سفيران و قاصدان خود را از ميان � بر اين اساس، پيامبر اكرم

جزيره عربستان و باديه ها بزرگ شده بودند و از فصاحت گفتار برخوردار بودند،  شبه
  .نمود انتخاب مي

  
   حسن اخالق-3

همان اخالقي كه در قرآن . سفيران پيامبر، از اخالق واال و نيكي برخوردار بودند
خش آن در يك ديپلمات ترين ب  بيان گرديده است و مهم� كريم و در سنت پيامبر اكرم

  1.باشد و سفير مسلمان، صداقت و تواضع مي
   علم-4

بنابراين، با بررسي . هي تنها وسيلة انتقال يك تفكر و ايدئولوژي استعلم و آگا
طالب با نجاشي كه پس از گفتگو با او، سورة كهيعص را براي او  عفر بن ابيجبرخورد 
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دهد، به انتخاب   آئين خود را شرح مينمايد و با زباني فصيح، عقيده و تالوت مي
  1.بريم  بيشتر پي مي �شايسته و دقت پيامبر اكرم

   صبر و استقامت-5
  :فرمايد خداوند مي

� ÷÷ ÷÷"""" ÉÉ ÉÉ9999 ôô ôô¹¹¹¹ $$ $$$$$$ ss ssùùùù $$$$ yy yyϑϑϑϑ xx xx.... uu uu"""" yy yy9999 || ||¹¹¹¹ (( ((####θθθθ ää ää9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ ÷÷ ÷÷““““ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ßß ßß™™™™ ”” ””����9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ≅≅≅≅ ÉÉ ÉÉffff ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@ öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ °° °°;;;; 44 44 öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ rr rr(((( xx xx.... 

tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ tt ttββββ ÷÷ ÷÷ρρρρ tt tt���� tt ttƒƒƒƒ $$$$ tt ttΒΒΒΒ šš ššχχχχρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttããããθθθθ ãã ããƒƒƒƒ óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 (( ((#### þþ þþθθθθ èè èèVVVV tt tt7777 ùù ùù==== tt ttƒƒƒƒ �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ZZ ZZππππ tt ttãããã$$$$ yy yy™™™™  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ¤¤ ¤¤‘‘‘‘$$$$ pp ppκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ 44 44 ÔÔ ÔÔ����≈≈≈≈ nn nn==== tt tt//// 44 44 öö öö≅≅≅≅ yy yyγγγγ ss ssùùùù 

àà àà7777 nn nn==== ôô ôôγγγγ ãã ããƒƒƒƒ �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ãã ããΠΠΠΠ öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### tt ttββββθθθθ àà àà)))) ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡≈≈≈≈ xx xx���� øø øø9999 $$   )35احقاف، (  � ####$$
اند و براي  پس شكيبائي كن آن گونه كه پيغمبران اولوالعزم شكيبايي كرده«
كنند كه به آنها  روزي كه ايشان چيزي را مشاهده مي. آنان شتاب مكن) عذاب(

) اين قرآن. (اند شد، انگار كه آنان جز ساعتي از روز در دنيا نمانده ميوعده داده 
مگر جز انسانهاي گمراه و فاسق كسي ديگر هالك . ابالغ و بسنده است

  ».شود؟ مي
با بررسي سيرة پيامبر . در حقيقت صبر، سالح و توشة هميشگي يك داعي است

يرة آنان مملو از صبر درراه  و اصحاب بزرگش به اين نتيجه خواهيم رسيد كه س�اكرم
  .توان به سفر طائف اشاره نمود باشد كه مي دعوت مي

   شجاعت-6
 و از اينكه آنها از سرزنش هيچ � تاريخ اسالم از شجاعت سفيران پيامبر اكرم

  .اي واهمه نداشتند، سخن به ميان آورده است كننده سرزنش
   حكمت-7

 از حكمت و بصيرت وااليي برخودار نمود،  انتخاب مي� سفيراني كه پيامبر اكرم
وقتي از او پرسيدند كه عاقل كيست؟ . بودند؛ چنانكه عمرو بن عاص يكي از آنان بود
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عاقل كسي است كه گمانش راست درآيد و قضاياي آينده را از روي قضاياي : گفت
عاقل كسي نيست كه خوبي را از بدي تشخيص دهد؛ بلكه عاقل . گذشته تشخيص دهد

  1.كه هنگام قرار گرفتن از ميان دو شر، بهترين آن را انتخاب نمايدكسي است 
  سازي  زرنگي و چاره-8

ياسي قضايا را درك نمايد و زرنگ و چاره ساز باشد كه سبايست ابعاد  يك سفير مي
 از تيزهوشي و  �سفيران پيامبر اكرم. امر به ذكاوت و تيزهوشي سفير بستگي دارد اين

بيني و ارزيابي  بودند و قضايا و حوادث را به خوبي پيشذكاوت خاصي برخوردار 
  .نمودند مي
   ظاهر زيبا-9

 بر آن بود كه سفيرانش را از كساني انتخاب نمايد كه � سعي و تالش پيامبر اكرم
  2.ضمن برخوردار بودن از صفات فوق، داراي شكل و قيافة ظاهري مناسبي نيز باشند

ژگيهاي سفيران اسالم بودند كه محمود شيت ترين صفات و وي موارد ذكر شده مهم
خطاب آنان را برشمرده است بنابراين، شايسته است كه يك سفير مسلمان، متصف به 

  .آنها باشد و دولت اسالمي نيز آنها را مالك انتخاب سفيران خود قرار دهد
  

  درسها، عبرتها و فوايد

   اريسيها-1
 آمده »اريسيين يا يريسيين«از خدا به هرقل نوشت، سخن  اي كه رسول در نامه

اند كه براساس مشهورترين  علما در مورد مدلول اين واژه، آراء مختلفي ارائه داده. است
  3.اند عبارت از اطرافيان و خدمه و گارد پادشاه بوده» اريسيين«آنها 

                                                 

  .301، ص 2 همان به نقل از سفراء الرسول، ج -1

  .60اء في االسالم حسن فتح الباب، ص  مقومات السفر-2

  .304، ندوي، صالسيرة البنبويه -3



  مهمترين رويدادهايي كه در فاصله غزوه حديبيه و فتح مكه اتفاق افتاد

 

547

س يكي از س مصري، مؤ»اريوس«كلمه اريسيون به پيروان : گويد ابوالحسن ندوي مي
 نقشي مهم در تاريخ عقايد واصالح ديني هاين فرق. شود مسيحي، اطالق ميهاي  فرقه

مسيحيت داشته است و در دوراني نيز موفق به تصرف دولت بيزانس و كليساي 
 تنها كسي بود كه در ميان مسيحيان نداي توحيدسر »اريوس«. مسيحيت گرديده است

  1.يحيان بين پدر و فرزند بودو به تعبير مس به تمييز بين خالق و مخلوق داد و معتقد
عقيدة اريوس مدتي درميان مسيحيان رواج داشت و پيروانش باكساني كه معتقد به 
الوهيت مسيح بودند، درگيري و نبرد داشتند و مسيحيان زيادي در واليات شرقي دولت 
بيزانس به اين عقيده روي آوردند تا اينكه تيوسورس بزرگ، به تشكيل مجمع جهاني 

ن در قسطنطنيه اقدام نمود و الوهيت و فرزند بودن مسيح را اعالم نمود كه در مسيحيا
اما با اين وجود، گروه اندكي . نتيجة آن، عقيدة اريوس روبه انحطاط و نابودي گذاشت

 از اينكه � همچنان باقي ماند و به فرقة اريسيه مشهور گرديد و شايد هدف پيامبر اكرم
 پذيرش اين دين، اجتناب بورزي، گناه اريسيها به گردن تو به هرقل نوشت كه اگر تو از

اي است كه نسبتاً به توحيد  باشد، همين گروه باشد كه از ميان مسيحيان تنها فرقه مي
  2.معتقد است

كساني كه نسبت به اين :  ضمن سخن از اين گروه، گفته استابوجعفر طحاوي
كرد،   كه هرقل بر آنان حكومت مياند كه در ميان كساني مسائل آگاهي دارند، نوشته

بودند كه معتقد به يگانگي خدا بودند و مسيح را بندة خدا » اروسيه«گروهي معروف به 
دانستند و همانند ديگر نصارا به ربوبيت و فرزندي مسيح، معتقد نبودند و دين  مي

  3.مسيحي را آن گونه كه در انجيل بود، قبول داشتند
  ي پادشاهانها  رعايت تناسب درنامه-2
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 به پادشاهان براساس عقايد ديني و خصوصيات دروني هر � هاي آن حضرت نامه
به عنوان مثال چون هرقل و مقوقس، مسيحي و معتقد بودند . يك از آنان، متفاوت بود

هاي آنان، كلمة عبداهللا را كه بيانگر بنده بودن وي  كه مسيح فرزند خدا است، در نامه
» مِن محمد عبداهللا و رسول اهللا«: ام خود آورد و اين گونه نوشت بود، به عنوان پسوند ن

 ».مِن محمد رسول اهللا«: اي كه به كسرا فرستاد، اين طور ننوشت؛ بلكه نوشت  اما در نامه

≅≅≅≅ �: آية. ين آسماني و اهل كتاب بودندهمچنين در نامة آنها كه معتقد به د èè èè%%%% ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ 

ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### (( ((#### öö ööθθθθ ss ss9999$$$$ yy yyèèèè ss ss???? 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) 77 77ππππ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== ŸŸ ŸŸ2222... �  را نوشت و در نامة كسرا كه به خداوند اعتقاد

پرستيدند و معتقد به وجود دومعبود به   بلكه او و قومش خورشيد و آتش را مينداشتند؛
من فرستادة «: ير و ديگري براي شر، بودند، نوشتنامهاي يزدان و اهريمن، يكي براي خ

ن زنده و با وجداني را از عذاب خدا خدا به سوي تمامي انسانها هستم تا هر انسا
  1».بترسانم

 متفاوت بود؛ چنانكه هرقل و � ها و سفيران پيامبر اكرم واكنش پادشاهان با نامه
به ويژه نجاشي و مقوقس از سفيران پيامبر . اي داشتند نجاشي و مقوقس برخورد مؤدبانه

 از جمله دو كنيز كه به خوبي استقبال كردند و مقوقس هدايايي نزد رسول خدا فرستاد
اما خسرو پرويز، نامة پيامبر . باشد يكي از آنان ماريه، مادر ابراهيم فرزند رسول اهللا، مي

. نويسد در حالي كه او بردة من است اي مي به من چنين نامه:  را پاره كرد و گفت�اكرم
 پاره خداوند حكومتش را: اطالع از چگونگي برخورد وي فرمود نيز با � پيامبر اكرم

  2.كند
كسرا به حاكم يمن كه باذان نام داشت نوشت كه آن حضرت را دستگير و احضار 

بابويه به مدينه آمد و به .  فرستاد� باذان، مردي به نام بابويه را نزد پيامبر اكرم. نمايد
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اي دستور داده است كه تو را احضار  ملك الملوك به باذان طي نامه: پيامبر اكرم گفت
پيامبر اكرم به بابويه خبر داد كه . ام تا او را نزد كسرا ببرم  جهت من آمدهبدين. كنند

  1.خسروتوسط فرزندش، شيرويه، به قتل رسيده است
 تحقق يافته بود و شيرويه بر تخت پدر مسلط شده و او رابه قتل � گفتار پيامبر اكرم

پرويز پس از  م به وقوع پيوست و حكومت خسرو628اين جريان در سال . رسانده بود
به قتل رسيدن او، بازيچة دست فرزندانش گرديد؛ چنانكه شيرويه نيز بعد از شش ماه 

ت سلطنت خحكومت، از ميان رفت و در مدت كمتر از چهار سال حدود ده پادشاه بر ت
نشستند تا اينكه همه بر يزدگرد، آخرين پادشاه ساسانيان، اتفاق كردند و او بعداً با لشكر 

 م 637و شد و آخراالمر دولت ساساني بيش از چهار قرن حكومت در سال اسالم روبر
توسط فاتحان مسلمان براي هميشه منقرض گرديد و تمامي اين تحوالت، هشت سال 

  2. درمورد آنان، اتفاق افتاد� بعد از دعاي پيامبر اكرم
  ���� هاي پيامبر اكرم  محتواي مشترك نامه-3

به پادشاهان، حكام و سران قبايل، متوجه خواهيم  �هاي پيامبر اكرم با بررسي نامه
  .هاي تقريباً يكي بوده است شد كه محتواي تمامي نامه

اي از قرآن است  اند و بسم اهللا آيه آغاز شده» بسم اهللا«ها با   تمامي نامه–الف 
گيريم كه در نوشتن كتاب و نامه، مستحب است كه جهت اقتدا به  بنابراين، نتيجه مي

هاي  همچنين به جواز نوشتن آيه قرآن در نامه. ، ابتدا بسم اهللا نوشته شودرسول خدا
ارسالي به كفار و خواندن توسط انسان جنب، چون كفار معموالً جنب هستند، پي 

  .بريم مي
نگاري پيامبر اكرم با كفار و پادشاهان به نتايج زير خواهيم   از نامهن همچني–ب 

  :رسيد
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 توسط � هاي پيامبر اكرم ان نزد رهبران كفر؛ چراكه نامه جواز فرستادن سفير مسلم-
  .شدند سفيران مسلمان فرستاده مي

  .نگاري با كفار در امور ديني و دنيوي  جواز نامه-
ها، اسم فرستنده و گيرنده قيد شود و همچنين به صورت خالصه به   بايد در نامه-

  .اسالم دعوت داده شوند

السالم من اتبع «: نوشت هايش مي نكه پيامبر در نامها نبايد به كافر سالم كرد؛ چن-
  . يعني سالم بر كسي كه پيروحق و هدايت است»الهدي

ه آن حضرت مهري داشت كه بر آن به ترتيب اهللا رسول ك جواز ساختن مهر؛ چرا-
و در مجموع محمد رسول اهللا . (1ها را با آن مهر مي زد محمد حك شده بود و نامه

 چون دوست نداشت نام وي قبل از نام اهللا نوشته شود، � ما پيامبر اكرمشد، ا خوانده مي
  .)لذا چنين روشي اتخاذ نمود

 اي بنويسد، به خواست به روميها نامه از انس روايت است كه وقتي آن حضرت مي
اي  خوانند؛ پس آن حضرت انگشتري نقره هاي فاقد مهر را نمي روميها نامه: ايشان گفتند

  2.حك شده بود، انتخاب نمود» مد رسول اهللامح«كه بر آن 
   تجليل از انسانهاي بزرگ-4

 اورا از مقامش كه حاكم يمن بود، �ذان مسلمان گرديد، پيامبر اكرمبعد از اينكه با
بر كنار نكرد، بلكه به خاطر توانايي او در مديريت وي، او را همچنان امير آنجا قرارداد 

 شايستگيهاي افراد را مدنظر داشت و مناصب � اكرمو اين بيانگر آن است كه پيامبر 
نمود؛ همچنين بعد از مرگ باذان،  حكومتي را براساس توانايي افراد به آنان واگذار مي

  3.فرزندش، شهر، را به جاي او گمارد
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   جواز گرفتن جزيه از يهود-5
بل  مقااي كه پيامبر اكرم به منذر بن ساوي فرستاد، به بيان موضع خود در در نامه

يهوديان و مجوسياني كه دين اسالم را نپذيرند، : يهود و مجوسيها پرداخت و نوشت
  1.بايست جزيه پرداخت نمايند مي

ابن قيم وگروهي از علما معتقدند كه جزيه گرفتن از هر كس خواه اهل كتاب باشد 
در قرآن پرست و غيره، جايز است؛ زيرا جزيه گرفتن از اهل كتاب، يهود و نصارا،  يا بت

  .و جزيه گرفتن از مجوسيان در سنت، تصريح شده است
و حكم ساير گروههاي مشرك مانند حكم . بنابراين، حكم كفار ديگر نيز همين است

پرستان عرب جزيه نگرفت، اين است   از بت� مجوسيان است، علت اينكه پيامبر اكرم
وط به جزيه بعد از تبوك كه آنها قبل از نزول اين حكم، مسلمان شده بودند و آية مرب

  2.نازل گرديد
   جواز پذيرفتن هدية كفار-6

بلتعه، هدايايي از  ، حاطب بن ابي �چنانكه حاكم مصر، مقوقس، با سفير پيامبر اكرم
  3.جمله دو كنيز و لباس و قاطري براي ايشان فرستاد و آن حضرت نيز آنها را پذيرفت

  شاهان و حكام به پاد���� نگاري پيامبر اكرم  نتايج نامه-7
اي در سياست خارجي از  العاده نگاريها، موضعگيري فوق  در اين نامه�پيامبر اكرم

نامه . ن و شجاعت ايشان حكايت دارداخود به جاي گذاشت كه از اعتماد به نفس، ايم
اي نبود و در  به پادشاهاني چون هرقل، كسرا و مقوقس در آن شرايط، كار ساده نوشتن

 به خاطر پيامدهاي ناگوار اين نوع � ي ديگر غير از پيامبر اكرمچنين شرايطي، فرد
خدا و حرص و  داد، اما ايمان او به تأييد ها، به خود جرأت چنين كاري را نمي نامه
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نتايجي . اشتياق وي به ابالغ دعوتش او را بر آن داشت كه به چنين عملي همت گمارد
  : عبارتند ازگردد،  ياسي، اتخاذ ميكه از اين موضعگيري س

 آن حضرت با اين موضعگيري سياسي، روش جديدي جهت روابط و تعامل –الف 
  .بين دولتها كه تا قبل از آن رايج نبود؛ ايجاد نمود

 دولت نوپاي اسالمي، دولتي با اقتدار گرديد و از حكومتهاي مشهورآن زمان –ب 
  .گرديد
و سياست آنان در قبال خود و گيري پادشاهان و اميران   به موضع�  پيامبر اكرم–ج 

  .دعوتش، پي برد
العرب، بيانگر جهاني بودن دعوت اسالم بود كه در  نگاري به خارج از جزيره  نامه–د 

  .آيات مكي از آن سخن به ميان آمده است

� !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ šš šš����≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ZZ ZZππππ tt ttΗΗΗΗ ôô ôôqqqq yy yy‘‘‘‘ šš šš ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ nn nn====≈≈≈≈ yy yyèèèè ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999 �  

  ».نايم مگر رحمتي براي جهانيا ما تو را نفرستاده«
 به سران عرب و پادشاهان مجاور، نقطة � نگاري آن حضرت آخراالمر اينكه نامه

آيد كه از آن پس داراي جايگاه  عطفي در سياست خارجي دولت اسالمي به شمار مي
اي گرديد و زمينه براي فتح مكه و ورود وفدهاي عرب، براي  ديني و سياسي ويژه

  1.مسلمان شدن فراهم گرديد
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  سومفصل 

  

  القضاء عمره

  
 براساس قرارداد صلح حديبيه، به قصد � قعده سال هفتم هجري، پيامبر اكرم در ذي

در اين سفر، غير از زنان و كودكان حدود دوهزار نفر . انجام عمره، رهسپار مكه شد
 جز كردند وتمامي كساني كه در صلح حديبيه حضورداشتند، به ايشان را همراهي مي

  1.خيبر شهيد شده بودند، حضور داشتندو يا در غزوة آنهايي كه مرده 
آن حضرت و يارانش به صورت كارواني سنگين و مهيب، از كنار آباديها، به ادامة 

ا عبور از كنار روستاها، مردم بدر طول مسير و . پرداخت مسير جهت رسيدن به مكه مي
ه همه در لباس احرام آمدند و از آنجا ك هايشان بيرون مي براي تماشاي آنان از خانه

گفتند و قربانيهايشان نيز با قالده و رنگهاي مخصوص نشاني شده بود،  بودند و تلبيه مي
  2.نظير ايجاد شده بود اي با وقار و بي منظره
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  احتياط و مواظبت در مقابل قريش
 در اين سفر با خود سالح نيز همراه داشت؛ چراكه احتمال وقع هر � پيامبر اكرم

  1.داد و مشركان نيز چندان پايبند عهد و پيمان نبودند  را مياي حادثه
 با اين تعداد زياد همراهان و با سالحهاي � قريشيان با اطالع از ورود پيامبر اكرم

 اسب سوار در حركت بود، 200گوناگون، كه در پيشاپيش آنان محمد بن مسلمه با 
مكرز، پيامبر . مر، مطلع بشوندمكرز بن حفص را با چند نفر فرستادند تا از واقعيت ا

به خدا ! اي محمد:  را در بطن وادي يأجج،به گذرگاه ظهران مالقات كرد و گفت�اكرم
تو با اين همه سالح در حرم خدا بر قومت . ايم ما تو را تاكنون عهدشكن نيافته! سوگند

در نيام در حالي كه قبالً عهد كرده اي كه وارد حرم نشوي مگر شمشيرها . شوي وارد مي
ز، بالفاصله مكر. شويم ما نيز براساس همان شرايط وارد مي:  فرمود�باشند؟ پيامبر اكرم

شود و بر عهد و پيمان خويش با شما  محمد با سالح وارد نمي: به مكه بازگشت و گفت
  2.پايبند است

 سالحهايش را بيرون حرم گذاشت و محمد بن مسلمه را با همان � پيامبر اكرم
  3.، جهت پاسداري از سالحها گماشتدويست نفر

بنابراين، آن حضرت ضمن اينكه پايبند به عهدها و قراردادهاي خود با قريش بود، از 
 احتمالي آنان غفلت نورزيد و بدين صورت به امت اسالمي،  يخيانت و مكر و توطئه

  .باش و هوشياري در مقابل دشمنان را داد درس آماده
نگهباني سالحها گماشت، تا مواظب اوضاع باشند و عالوه بر آن گروهي را جهت 

  4.اي ديگر از جوانب عبادي اين دين واقف گردند در ضمن به جنبه
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  ورود به مكه، طواف و سعي
 مشرف امة مسير داد و از گردنه يمكه اد  از بطن وادي يأجج به سوي� پيامبر اكرم

ك آنان در فضا پيچيده مسلمانان نيز در حالي كه صداي لبي. به حجون وارد شهر شد
  1.پرداختند رفتند و به محافظت ايشان از گزند مشركان مي بود، در ركاب ايشان پيش مي

 و صداي لبيك مسلمانان كه از مدينه تا مكه و در اثناي اين تلبيه دست جمعي
پيچيد، در واقع اعالن توحيد و رسميت دادن به شعار وحدانيت اهللا و  طواف، همه جا مي

پايان يافتن دولت كفر و سقوط پرچم شرك بود و در ضمن ابراز شكر و سپاس بيانگر 
اين است معني تلبيه . از خداوند است كه به آنها توفيق اداي چنين عبادتي را داده است

ان الحمد و النعمة . لبيك ال شريك لك لبيك. لبيك اللهم لبيك«: گويد كه مي
  ».الشريك لك. لك و الملك

  : خواند را گرفته بود، چنين رجز ميه در حالي كه افسار شترش عبداهللا بن رواح

  خلو بني الكفار عن سبيله
 

  خلو فكل الخير في رسوله 
 

 جامع تمام � اي كافران از سر راه او دور شويد، راه را باز كنيد؛ چراكه پيامبر اكرم«
  ».خوبيهاست

  يا رب اني مؤمن بقيله
 

  اهللا في قبوله اعرف حق 
 

  ».دانم من به سخنان او ايمان دارم و حق خدا را در پذيرفتن رسالت او مي! راپروردگا«

  ضرباً يزيل الهم عن مقيله
 

  2و يذهل الخليل عن خليله 
 

اي به شما وارد خواهد شد كه عقل و خرد را از شما زايل گرداند و دوست  واگر نه ضربه«
  ».را از دوست بيگانه سازد
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و همراهانش با ظاهري زيبا و مهيب وارد شهر مكه شد  � كاروان عظيم پيامبر اكرم
هاي مكه درحالي كه صداي لبيك آنان بلند بود، به سوي كعبه پيش  و از ميان خانه

اند، بر  نگاران و مؤرخان نوشته اي از اهالي شهر، آن طور كه برخي از سيره عده. رفتند مي
كردند، اما بيشتر آنان  ا تماشا ميكوههاي اطراف مكه رفتند و از آنجا كاروان مسلمانان ر

 و � گر پيامبر اكرم در كنار دارالندوه كه در مجاورت كعبه بود، گرد آمده و نظاره
  1.همراهانش هنگام ورود به مسجدالحرام بودند

مشركان قبل از رسيدن مسلمانان، شايع كرده بودند كه اينها را گرماي مدينه ضعيف 
 به خاطر تكذيب اين شايعه و اثبات � پيامبر اكرمبنابراين، . و رنجور ساخته است

ها را  ست طواف، سينهخنادرستي اين عقيده به مسلمانان دستور داد تا در سه مرحلة ن
  2.ها را تكان بدهند،تا مشركان به توان جسمي آنان آگاه گردند جلو بزنند و شانه

رد مسجدالحرام  رداي احرام بر دوش انداخته بود، وا در حالي كه� پيامبر اكرم
. صحابه نيز پشت سر ايشان به طواف پرداختند. گرديد و به طواف كعبه پرداخت

اينها را گرماي مدينه ضعيف : گفتيد شما مي: ركان با مشاهدة اين وضعيت، گفتندمش
  3.نماييد ساخته است در حالي كه آنان را قوي و نيرومند مشاهده مي

خويش و رداي احرام و هروله و بلند كردن  با اين شيوة خاص ورود � پيامبر اكرم
صدا با تلبيه، درصدد به وحشت انداختن قريش و نماياندن قدرت و همت مسلمانان 

بدين صورت پيامبر . 4بود؛ چنانكه مشركان تحت تأثير قرار گرفته و زبون شده بودند
ه  عوامل خشمگيني مشركان را فراهم ساخت و قبل از اين هم در غزوة احد ب�اكرم
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اي سرخ رنگ در انظار مشركان خرامان راه برود تا عزت  ابودجانه اجازه داد كه با عمامه
  .و عظمت مسلمانان را به نمايش بگذارد

 در غزوة حديبيه، سوار بر شتر ابوجهل كه در جنگ بدر به � همچنين پيامبر اكرم
 جنگ بدر شد تا يادآور شكست و زبوني مشركان در غنيمت گرفته شده بود، سوار مي

ها را جلو بزنند و  دهد كه سينه باشد و اكنون در عمره القضا به مسلمانان دستور مي
ها را بجنبانند و خرامان راه بروند تا موجبات خشم و عصبانيت و همچنين ذلت و  شانه

  1.زبوني مشركان را فراهم سازد
 مدت يب داد و مسلمانان درآن حضرت جنگي رواني عليه قريش ترتبدين صورت 

گفتند  سه روزي كه در آنجا اقامت گزيدند، پرچم توحيدرا برافراشتند و اذان و اقامه مي
 با جماعت برگزار مينمودند و بالل با � و نمازهاي پنجگانه را پشت سر پيامبر اكرم

اي آسماني بر فرق  داد كه همچون ساعقه صداي رسايش نداي ملكوتي اهللا اكبر را سر مي
  2.آمد ميسر مشركان فرود 

اهللا را درك  همچنين نگهبانان را فراموش نكرد و ميزان اشتياق آنان به طواف بيت
بنابراين، افرادي رابه جاي آنان فرستاد تا نگهبان سالحها باشند و آنها جهت . نمود مي

سعي وطواف به بيت اهللا الحرام آمدند و بدين صورت به رعايت حقوق تمامي سپاهيان 
  3.گرفت ن امر از شيوة تربيتي آن حضرت نشأت ميخويش پرداخت و اي

  
  المؤمنين ميمونه، دختر حارث ازدواج با ام

. ميمونه، خواهر زن عباس بن عبدالمطلب بود و سي و شش سال سن داشت
ميمونه، اختيار امر ازدواج خويش را به . شوهرش، ابورهم بن عبدالعزي،وفات يافته بود
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. الفضل اين وكالت را به شوهرش، عباس، سپرده بود ما. الفضل، سپرده بود خواهرش، ام
بعد از .  درآورد� عباس، ميمونه را در مقابل چهارصد درهم مهريه به عقد پيامبر اكرم

اتمام سه روز از صلح حديبيه، كفار قريش، سهيل بن عمرو و حويطب بن عبدالعزي را 
ضرت كه قصد داشت به بهانة آن ح.  فرستاندند تا مكه را ترك نمايند� نزد پيامبر اكرم

اهم بيشتري به وجود بيايد، عروسي با ميمونه بيشتر در مكه بماند تا ميان او و قريش تف
ا ا را براي صرف غذمگذاشتيد من اينجا عروسي بكنم و ش چه خوب بود اگر مي: فرمود

  1.ما نيازي به غذاي تو نداريم؛ پس اينجا راترك كن: دعوت نمايم؟ آنها گفتند
ي به نام بسرف نزديك تنعيم اردو لح پذيرفت و مكه را ترك نمود ودر محضرتآن 

همچنين . او آخرين همسر ايشان بود. زد و در همانجا با ميمونه  ازدواج و زفاف كرد
 بسرف وفات يافت و در همانجا دفن ر همان ميمونه بعد از ساير ازواج ايشان، د

  2.گرديد
اي فقهي گرديده است و آن  موجب ايجاد مسئله با ميمونه � ازدواج پيامبر اكرم

به عقد خويش درآورده است يا  در حال احرام ميمونه را � اينكه كه آيا پيامبر اكرم
  3.اند د سخن گفتهر به تفصيل در اين موخير؟ فقها

  
  ملحق شدن دختر حمزه بن عبدالمطلب به كاروان مسلمانان

راهم آورد و از افرادي كه در جاهليت، اسالم، موجب تغيير تفكر وخرد انسانها را ف
شمردند، افرادي را تربيت نمود كه به خاطر حضانت و  وجود دختران را ننگ و عار مي

 �؛ چنانكه وقتي پيامبر اكرم4پردازندباي يتيم با يكديگر به رقابت  پرورش دختر بچه
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 علي برگشت !عمو! عمو: مكه را ترك نمود، دختر حمزه به دنبال آنان دويد و صدا زد 
اين دختر عمويت است او را پيش : ت و او را تحويل فاطمه داد و گفتو دستش را گرف

علي .  مدعي حق حضانت او شدندو جعفر نيز زيد. خود نگه دار و از او مواظبت نما
او عالوه بر اينكه : جعفر گفت. باشد  دختر عموي من ميام و من او را آورده: گفت

. او برادرزادة من است: زيد گفت. باشد اش مي من نيز خاله دخترعموي من است، خانم
 تا از او سرپرستي نمايد و اش تحويل داد  را به خاله  دختر بچه� سرانجام پيامبر اكرم

و به جعفر . مني و من از توتو از : ودو خطاب به علي فرم. خاله، مثل مادر است: فرمود
تو برادر و موالي ما : و به زيد فرمود. اخالق شبيه هستيتوبا من در خلقت و : فرمود
  .هستي

 � پيشنهاد ازدواج با دختر حمزه را داد، اما پيامبر اكرم� همچنين علي به پيامبر اكرم
  1.او برادرزادة رضاعي من است: فرمود
  

  درسها، فوايد و احكام اين قضيه
  . خاله مثل مادر است- 1
  .له است در صورت فقدان پدر و مادر، حق حضانت با خا- 2

طالب با اين توصيف كه تو در خلقت و اخالق شبيه من  تزكيه نمودن جعفر بن ابي
  .هستي
كه اشاره به . تو از من و من از تو هستم:  علي كه رسول خدا به ايشان فرمود مقام- 4

  .پيوند نسبي و سببي و محبت و سبقت در اسالم وي دارد
تو برادر و موالي ما هستي؛ : و فرمود به ا � مقام زيد بن حارثه كه پيامبر اكرم- 5

بنابراين، زيد براساس اين برادري . چراكه بين حمزه و زيد، اخوت اسالمي برقرار بود
  .قصد داشت تا حق حضانت دختر حمزه را از آن خود گرداند
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 خاله بر عمه در حق حضانت مقدم است؛ چنانكه با وجود صفيه بنت - 6
ت به همسر جعفر كه خالة دختر بود، تعلق عبدالمطلب، خواهر حمزه، حق حضان

  .گرفت
  .شود  ازدواج زن باعث سقوط حق حضانت وي نمي- 7
خواهد سرپرستي فرزندي را به عهده بگيرد   موافقت شوهر با همسرش كه مي- 8

باشد كه با  الزامي است؛ زيرا همسر موظف به رعايت مصالح و منافع شوهر خود مي
الشعاع قرار  يگر، برخي از اين مصالح و منافع تحتحضانت و سرپرستي فرزند كسي د

بنابراين، بايد موافقت شوهر جلب شود كه در قضية فوق اين موافقت صورت . گيرد مي
  .گرفت؛ چراكه جعفر مدعي حضانت بود

 وقتي طفلي با عموي خود از پستان يك مادر شير بخورد، برادر رضاعي او - 9
  1.روند كه نكاح با آنها حرام است او به شمار ميشود و دخترانش برادرزادة  محسوب مي

  
جزيره عربستان و اسالم آوردن خالد، عمرو عاص و عثمان  القضاء در شبه تأثير عمره
  بن طلحه

. اين عمره، در قريش و ساير عربهاي جزيره تأثير ژرفي به جا نهاد و دعوتي مهم بود
  . قرار گرفتندآميز  مسالمت ويژه اهل مكه تحت تأثير اين عمره يبه

 قريش لقضاء در اين مدت كوتاه، در روحيه يعمره ا«: گويد محمود شيت خطاب مي
اي از  تأثير مهمي بر جاي گذاشت؛ چنانكه جمع كثيري از آنها در كنار دارالندوه و عده

 در � پيامبر اكرم. كردند  و همراهانش را نظاره مي� مكانهاي مرتفع، ورود پيامبر اكرم
رون راست خود را از آن بي حرم گرديد كه ردايي بر دوش انداخته ودستحالي وارد 

خداوند رحم بكند بر آن كسي كه از خود نيرو و : آورده بود و به همراهانش گفت

                                                 

  .287 - 286فارس، ص  ، ابيصلح الحديبيه – 375 - 374، ص 3، ج زادالمعاد -1



 الگوي هدايت

 

562

طواف را ) خرامان(سپس حجراالسود را لمس نمود و با هروله » .توانايي نشان بدهد
  .ندآغاز نمود و يارانش نيزبه انجام اين مناسك پرداخت

يان  موجب گرديد كه قبل از ترك مكه، خالد بن وليد در م� اين شيوة پيامبر اكرم
اي عقل و انديشه داشته باشد،  اكنون براي كسي كه ذره: جمعي از قريش بايستد و بگويد

گفته است، كالم پروردگار  روشن گرديد كه محمد، ساحر و شاعر نبوده؛ بلكه آنچه مي
  . صاحبان عقل و خرد از او پيروي نمايندجهانيان بوده است و بايد

اين چه سخني : خالد، او را به حضور طلبيد و گفتابوسفيان با اطالع از سخنان 
ابوسفيان برآشفت و . ام؟ خالد آنچه را كه گفته بود، تكرار كرد است كه از تو شنيده

 خالد من نيز سخنان: ا حضور داشت فوراً جلو آمد و گفتعكرمه كه آنج. خشمگين شد
ترسم كه يك سال ديگر همه اهل مكه از او پيروي كنند؛ چنانكه  كنم ومي را تأييد مي

پس از مدت كمي، خالد بن وليد و عمرو بن عاص و نگهبان كعبه، عثمان بن طلحه، 
هاي قريش به صورت مستقيم و غيرمستقيم وارد  مسلمان شدند و اسالم در تمامي خانه

القضا، قبل از اينكه مسلمانان، مكه را فتح كنند،  فت كه عمرهتوان گ بنابراين، مي. گرديد
القضا  اينكه عمره: گويد همچنين استاد محمود عقاد مي، 1لهاي اهل مكه را فتح نمودد

زمينة قناعت فكري براي دو مرد خردمند و معروف و الگو؛ يعني، خالد بن وليد و عمرو 
  2.عاص را فراهم نمود، كافي بود

  
  عمرو بن عاصمسلمان شدن 

بعد از : نمايد ن خود را اين گونه بيان ميعمرو بن عاص، ماجراي مسلمان شد
ارج بازگشت از غزوة احزاب، جمعي از مردان قريش را كه به رأي و سخن من 

باشد و  به نظر من دين محمد، در حال پيشروي سريع مي: نهادند، گرد آوردم و گفتم مي
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به نجاشي پناه : نظر تودر اين مورد چيست؟ گفتم : ندگفت. اي بينديشيم بايست چاره يم
اگر محمد پيروز شد و بر اوضاع تسلط يافت، از اينكه ما تحت تسلط او درآئيم، . ببريد

بهتر آن است كه تحت تسلط نجاشي باشيم و اگر ملت ما بر محمد پيروز گرديد، باز هم 
هدايايي با : ضي شدند و گفتندبه پيشنهاد من راآنها همه . ضرري متوجه ما نخواهد بود

  ترين چيزي كه نجاشي از سرزمين ما دوست داشت خود براي نجاشي ببريم و پسنده
وقتي نزد نجاشي رسيديم، . اي براي او جمع نموديم بنابراين، پوستهاي عمده. پوست بود

 در پي جعفر و يارانش � او را پيامبر اكرم. عمرو بن اميه ضمري را نزد او ديديم
از نجاشي : ا بيرون شد، من به همراهانم گفتمپس از اينكه عمرو از آنج. ستاده بودفر

هد گردن عمرو را بزنم و اگر اين خبر به مكه برسد كه پيك محمد دخواهم كه اجازه  مي
آن گاه نزد نجاشي رفتم و . ام، آنان از انجام اين عمل من، خوشحال خواهند شد را كشته

من هدايايي . پادشاه به من خوشامد گفت. سجده و كرنش كردمآن گونه كه مرسوم بود، 
  .را كه با خود برده بودم، تقديم كردم؛ او بسيار شادمان شد و آنها را پسنديد

اكنون مردي از اينجا بيرون شد كه ! اي پادشاه: اين موقعيت را مناسب ديدم و گفتم
اگر اجازه دهيد، . كشته استاين مرد، بزرگان اشراف ما را . از طرف دشمن ما آمده بود

پادشاه با شنيدن اين سخن، عصباني شد و از شدت خشم و . زنم من گردن او را مي
 كردم اي كاش، زمين وز بيني خود زد كه من آر كم رويتعجب دستش را مح

اگر : آن گاه عذرخواهي كردم و گفتم. تمرف شكافت و من به داخل آن فرو مي مي
تو : گفت. آوردم د، آن را بر زبان نميكن اطر شما را آزرده ميدانستم كه اين سخن، خ مي

آورد، همان طور  خواهي كه پي مردي را كه فرشتة خدا، نزد او خبر آسمان مي از من مي
: گفت. واقعاً چنين است: گفتم!  به قتل برساني؟تو بسپارم تا او را كه نزد موسي آورد، به

ز او پيروي كن؛ زيرا به خدا سوگند كه او بر واي بر تو اي عمرو، سخن مرا بپذير و ا
حق است و به زودي بر مخالفينش پيروز خواهد شد؛ همان طور كه موسي بر فرعون و 

آن گاه . بلي: ري؟ گفتگي گفتم پس تو از من بر اسالم بيعت مي. سربازانش پيروز گرديد
اي كه رفته  ن انديشهبا او بر اسالم بيعت كردم؛ سپس نزد همراهانم برگشتم، اما نه با آ



 الگوي هدايت

 

564

 �ولي اين راز را از آنان كتمان نمودم؛ سپس بعد از مدتي به سوي پيامبر اكرم. بودم
كجا ! اباسليمان: گفتم. خالد بن وليد برخورد نمودمدر مسير با . رخت سفر بستم

به خدا سوگند كه به راه راست و مستقيم دسترسي پيدا نمودم؛ چراكه : روي؟ گفت مي
من نيز به خاطر همين امر : گفتم. روم تا مسلمان بشوم  او مينزد. امبر استاين مرد پي

 رسيديم، خالد جلو رفت و مسلمان شد و � وقتي به مدينه و نزد پيامبر اكرم. ام آمده
كنم كه  من به شرطي بيعت مي! اي رسول خدا:  رفتم و گفتمبيعت كرد؛ سپس من جلوتر

اي عمرو، بيعت كن؛ زيرا : ، فرمود �پيامبراكرم. خداوند گناهان گذشتة مرا بيامرزد
  .گردند اسالم و هجرت موجب آمرزش گناهان گذشته مي

: گويد و براساس روايتي ديگر مي. 1پس من بيعت كردم و برگشتم: گويد عمرو مي
.  دستش را براي بيعت دراز نمود، من دست خود را جمع كردم� وقتي پيامبر اكرم

. خواهم شرط بگذارم مي: تو را چه شده است؟ گفتم! ي عمروا:  فرمود� پيامبر اكرم
داني كه اسالم و  مگر نمي: فرمود. اينكه گناهانم بخشيده شود: چه شرطي؟ گفتم: فرمود

  2نمايند؟ هجرت و حج، تمامي گناهان گذشته را محو مي
  

  اسالم آوردن خالد بن وليد
وقتي نظر : دهد توضيح مين خويش را اين گونه خالد بن وليد، داستان مسلمان شد

با .  و وجدانم بيدار شدلطف خدا شامل حالم گرديد، در دلم محبت اسالم را القا نمود
اي  و هيچ گاه از معركه. ام اي عليه محمد شركت داشته من كه در هر معركه: خود گفتم

دانستم و در دل  صفانه ميام؛ مگراينكه موضعگيري خود را غيرمن عليه او برنگشته
 حديبيه رفت، من با � هنگامي كه پيامبر اكرم. روزي محمد پيروزخواهد شد: گفتم مي

آن حضرت نماز ظهر را با آرامش . چند اسب سوار در منطقة عسفان با آنان روبرو شدم
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ما در اين صدد بوديم تا هنگامي كه آنان در حال نماز . كامل و با جماعت برگزار نمود
ريم، اما اين كار را نكرديم، و خوب شد كه چنين خواندن هستند، بر آنان يورش ب

اي در جماعت شركت  يعني عده(نكرديم، سپس نماز عصر را بصورت نماز خوف 
شود  با اين مرد نمي:  خود گفتممن با. ندبرگزار كرد) دادند اي نگهباني مي كردند و عده

در اينكه با قريش بعد از . سپس ما متفرق شديم وايشان نيز تغيير مسير داد! كاري كرد
به كجا برويم؟ نزد نجاشي . چيزي باقي نگذاشته است: حديبيه صلح نمود، با خود گفتم

برويم؟ او از محمد پيروي كرده است و اصحابش نيز در آنجا در امن و آسايش به سر 
  .برند مي

 برويم؟ پس بايد نصراني يا يهودي بشويم؟ چه كار كنم آيا همين) روم(آيا نزد هرقل 
  ا در مكه بمانم؟ج

 براي عمره القضاء تشريف � اين افكار ذهنم را مشوش داشت تا اينكه پيامبر اكرم
برادرم وليد بن وليد كه همراه . بنابراين، جاي ديگر رفتم. من نخواستم آنها را ببينم. آورد

 نوشته اي به اين عنوان  نامهايشان براي عمره آمده بود، وقتي مرا در مكه نيافته بود، برايم
اي كه تو داري، در  من باتوجه به عقل و انديشه: اما بعد. بسم اهللا الرحمن الرحيم: بود

كني؟ آيا فردي مثل تو بايد از اسالم بيگانه بماند؟  شگفتم كه چرا اسالم را درك نمي
نبايد او از : فرمود.  خداوند او را خواهد آورد:گفتم. خدا از من درباره تو پرسيدرسول 
اي كاش با مسلمانها بود و عليه مشركان، چنين زحماتي را متحمل ! ماند بيگانه مياسالم 

برادرم، آنچه را كه از . شمرديم اين برايش بهتر بود و ما او را بر ديگران مقدم مي. شد مي
  .اي اي درياب؛ چراكه تو چيزهاي زيادي از دست داده دست داده

 داد و عالقة من  دسترسيد، نشاطي به منوقتي نامة برادرم به دستم : گويد خالد مي
 �به ويژه از آنچه پيامبر اكرم. براي خروج از مكه و پيوستن به مسلمانان دو چندان؛ شد

در همان روزها در خواب ديدم كه از . در مورد من فرموده بود، بسيار شادمان گشتم
ين خواب ا: با خود گفتم. ام ع و آباد رفتهسرزمين خشك و تنگي به سرزمين وسي
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.  را براي ابوبكر تعريف كردمبعد از اينكه به مدينه آمدم، خوابم. ساز است سرنوشت
  .به معني اين است كه خداوند تو را از تنگناي شرك به وسعت اسالم آورد: گفت

چه كسي را به عنوان رفيق : كه از مكه بيرون شوم با خود گفتموقتي تصميم گرفتم 
اي : به او گفتم. ن اميه برخورد نمودميرودار با صفوان بسفر با خود ببرم؟ در همين گ

شمار است و محمد بر عرب و عجم پيروز شده  بيني كه تعداد ما انگشت مي! اباوهب
اگر ما نزد محمد برويم و از او پيروي كنيم، چه اشكالي دارد؟ مگر نه اينكه . است

  برتري محمد، امتيازي براي عربها است؟
اگر تمامي قريش از او پيروي كنند و من تنها بمانم، :  گفتصفوان جواب رد دادو

از او . كنم، البته پدر و برادرش در جنگ بدر كشته شده بودند بازهم از او پيروي نمي
جدا شدم؛ سپس با عكرمه پسر ابوجهل مالقات كردم و به او همان مطالبي را كه به 

ه پاسخ صفوان به من داد؛ سپس با اونيز پاسخي مشاب. صفوان گفته بودم، به اونيز گفتم
 در جنگ  نياكانشانصميمي من بود، اما چون او دوست . عثمان بن طلحه مالقات نمودم

 اما چون در حال بدر كشته شده بودند، خواستم تا اين موضوع را با او در ميان نگذارم،
نابراين، آنچه ب. چه اشكالي دارد اين موضوع را با او در ميان بگذارم: حركت بودم،گفتم

مانيم كه در  را به صفوان و عكرمه گفته بودم به او نيز گفتم و افزودم كه ما به روباهي مي
ن اي جز بيرو اگر يك سطل آب در آن سوراخ بريزند، چاره. سوراخي پناه برده است

من نيز تصميم داشتم، امروز حركت كنم و حيوان : عثمان پذيرفت و گفت. شدن ندارد
  .ستمن آماده ا

صبح . ز آنجا حركت كنيمما با هم در يأجج قرار مالقات گذاشتيم تا ا: گويد خالد مي
 هوا تاريك بود، حركت كرديم و در مكان مقرر با يكديگر برخورد كههنوزروز بعد 

در آنجا با عمرو عاص روبرو . به راهمان ادامه داديم تا اينكه به هده رسيديم. نموديم
 خاطر چه رويد؟ از او پرسيديم كه به كجا مي: د گفت و پرسيداو به ما خوشام. يمشد

ما به : گفتم. ايد  چيزي كه شما خارج شدهبه خاطر همان: كاري خارج شده است؟ گفت
من نيز به خاطر همين امر بيرون : گفت. ايم محمد بيرون شدهخاطر اسالم و پيروي از 
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يم تا اينكه به مدينه رسيديم و در  با هم به سوي مدينه حركت نموداز آنجا همه. ام شده
من . ايشان خوشحال شده بودند.  رسيد �خبر قدوم ما به پيامبر اكرم. حره فرود آمديم

 آماده � لباسهاي بهتري را كه همراه داشتم، پوشيدم و براي مالقات با پيامبر اكرم
ا خوشحال شده  از آمدن شم� پيامبر اكرم: او گفت. اين اثنا برادرم را ديدمدر . رديدمك

ايشان را در حالت تبسم يافتم؛ به ايشان سالم . من نيز شتابان رفتم. و منتظر شما است
شهادت را بر زبان آوردم و مسلمان . اي گشاده جواب سالم مرا داد با چهره. نبوت كردم

  .سپاس خدايي را كه تو را هدايت كرد:  فرمود� پيامبر اكرم. شدم
توجه به عقل و خردي كه در تو سراغ داشتم، اميدوار بودم با :  فرمود� پيامبر اكرم

هاي  من در معركه! اي رسول خدا: گفتم.  به مسير خير موفق بگرداندكه خداوند تورا
: ايشان فرمود. واه كه مرا بيامرزدام، از خدا بخ زيادي عليه شما و با حق مبارزه نموده

م برايم دعاي مغفرت باز ه: گفتم. ندك شته را محو و نابود مياسالم، تمامي گناهان گذ
هايي كه عليه اسالم كرده است،  خالد را به خاطر تمام كارشنكني! بارالها: فرمود. بكنيد

عفو كن و از او بگذر؛ سپس عمرو و عثمان جلو آمدند و با ايشان بيعت كردند و اسالم 
روزي كه آوردن ما مصادف با ماه صفر سال هشتم هجري بود و به خدا سوگند از 

آمد، هيچ كس را بر من  مسلمان شدم، رسول خدا در مصائب و مشكالتي كه پيش مي
  1.داد ترجيح نمي

  
  درسها و فوايد اسالم آوردن خالد و عمرو

 خشم گرفتن نجاشي در مقابل پيشنهاد عمرو، بيانگر ايمان ومحبت وي با –الف 
 در اسالم آوردن عمرو رسول خدا و مؤمنان است واين موضعگيري ايشان تأثيري مهم

داشت و بدين صورت يكي از بزرگان قريش توسط او مسلمان شد و به دليل اين امر، 
  . اجر برگي نصيب او خواهد گرديد
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ناپذير براي   مسلمان شدن عمرو، پيروزي بزرگي براي اسالم و شكستي جبران–ب 
عوت اسالم به كار كفار بود؛ زيرا او عقل و سياست و تدبير خود را در راه پيشرفت د

گرفت و قبل از اين كفار از عقل و انديشة او در كارهاي بزرگ و پيچيده استفاده 
  1.كردند مي

رف تعوده بود؛ چنانكه خود م خالد بن وليد به خوبي حقانيت اسالم را درك نم–ج 
است كه بعد از هر موضعگيري عليه اسالم، بر نادرست بودن اين عمل خويش و بر اين 

 و اين درس 2 به زودي محمد بر دشمنانش پيروز خواهد شد، آگاه بوده استامر كه
  3.بزرگي براي كساني است كه با اسالم در ستيز و مبارزه هستند

آنها و   اهميت دادن به انسانها يكي از راههاي مؤثر در نفوذ كردن به درون–د 
نبايد : در خالد فرمود به برا� تشويق آنان جهت پذيرش اسالم است؛ چنانكه پيامبر اكرم

شد برايش بهتر بود و  ماند و اگر مسلمان مي فردي چون خالد تاكنون از اسالم بيگانه مي
  .داديم ما او را بر ديگران ترجيح مي

 تأثير بسزايي در وجود خالد گذاشت و قلب او را به سوي � اين كلمات پيامبر اكرم
اي ذاتي افراد را مدنظر داشت و اسالم متحول نمود و از آنجا كه آن حضرت ويژگيه

اي كه در خالد  دانست، با توجه به شايستگيهاي عقلي و رزمي استعدادها را به خوبي مي
گرديد، ما ازتوانائيهاي وي جهت  سراغ داشت، اظهار نمود كه اگر او مسلمانان مي

و خالد كه پيش از اين به خاطر ماندنش در جهالت . كرديم گسترش اسالم استفاده مي
اگر مسلمان بشوم نه تنها چيزي از : ر اضطراب گرديده بود، با خود گفتشرك، دچا
تمامي عوامل ذكر . دهم؛ بلكه در آنجا نيز از استعدادهايم استفاده خواهند كرد دست نمي
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شده موجب گرديد كه از اضطراب و وسواس نجات يابد و عزمش را براي پذيرفتن 
  .اسالم جزم نمايد

 مسلمان خالد و عمرو پيروزي بزرگي براي اسالم و شكستي براي آخراالمر اينكه
اي از جهاد و  رفت و خداوند به وسيلة آنان صفحات درخشنده مشركان به شمار مي

  1.ها خواهد ماند مبارزه در تاريخ اسالم به ثبت رسانيد كه براي هميشه در ياد و خاطره
  

                                                 

  .96 همان، ص -1



  

  

  

  

  

  

  فصل چهارم 

  

  )هشتم هجري(جنگ موته 

  
   و تاريخ وقوع آناسباب

عامل اصلي ايجاد درگيري بين مسلمانان و بيزانيسها را عربهاي ساكن شام فراهم 
الجندل بود، همواره سعي  اي از قضاعه و در دومه ساختند؛ چنانكه طايفة كلب كه شاخه

كرد راه تجاري مسلمانان را به شام مسدود نمايد و نوعي تحريم اقتصادي بر آنان  مي
. نمود  و براي اين منظور، مزاحمتهايي براي كاروانهاي مسلمانان ايجاد ميتحميل نمايد

 كلب به قصد  سال پنجم هجري به قصد تأيب طايفه ي در� بنابراين، پيامبر اكرم
  .الجندل حركت كرد، اما آنان قبل از رسيدن ايشان متفرق شده بودند دومه

 دحيه بن خليفة � يامبر اكرمهمچنين مرداني از طوايف لخم و جذام، راه فرستادة پ
آن حضرت در .  بردندكلبي را در مكاني به نام حسمي بستند و هر آنچه با خود داشت،

همچنين در .  زيد بن حارثه را با گروهي جهت تأديب آنها فرستادسال ششم هجري
همين سال طوايف مذحج و قضاعه براي زيد بن حارثه و همراهانش كه جهت تبليغ 

  1.رفتند، مزاحمت ايجاد كردند القراي مي ياسالم به واد
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بعد از صلح حديبيه اين موضعگيريهاي جنگ افروزانه عليه اسالم شدت گرفت؛ 
، حارث بن عمير ازدي، توسط شرحبيل بن عمرو غساني، � چنانكه سفير پيامبر اكرم

حاكم بصري، كه تابع حكومت روم بود، كشته شد درحالي كه قبل از آن ، كشتن پيك و 
  .سفير مرسوم نبود

 برخورد � همچنين حاكم دمشق، حارث بن ابي شمرغساني، با فرستادة پيامبر اكرم
هنوز مدت زماني طوالني . اي نكرد و با اعالن جنگ عليه مدينه او را تهديد نمود شايسته

 گروهي از مبلغان را به سركردگي عمرو بن  �از اين وقايع نگذشته بود كه پيامبر اكرم
طالح جهت تبليغ اسالم فرستاد، اما آنان نه تنها اي به نام ذات أ ري به منطقهب غفاكع

دعوت مبلغان اسالم را نپذيرفتند؛ بلكه آنان را محاصره نمودند و همه را، به جز اميرشان 
كه مجروح شده بود و خود را به مدينه رسانيد و رسول خدا را از ماجرا مطلع ساخت، 

  1.دديگران را به قتل رسانيدن
 شام به سرپرستي امپراطور رم به اذيت و آزار كساني كه مسلمان همچنين نصرانيان

دادند، پرداختند؛ چنانكه والي شهر معان را كه  شدند يا به اسالم تمايل نشان مي مي
مسلمان شده بود، كشتند و والي شام نيز عربهايي را كه مسلمان شده بودند، به قتل 

  2.رسانيد
، حارث بن عمير ازدي، � ك و به ويژه قتل سفير پيامبر اكرماين وقايع دردنا

اي براي سركوبي مسيحيان تجاوز كار بينديشند و انتقام  مسلمانان را بر آن داشت تا چاره
خون برادرانشان را كه فقط به جرم اينكه بر اين عقيده بودند كه اهللا پروردگار ما و 

همچنين تأديب عربهاي شام كه تابع . ندمحمد پيامبر خدا است، ريخته شده بود، بگير
دولت رم بودند و عليه اسالم و مسلمانها جرايم هولناكي مرتكب شده بودند، نيز الزم 

رسيد تا آنان به هيبت و قدرت دولت اسالم پي ببرند و دست از مزاحمتهايي  به نظر مي
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 از شام به كه براي داعيان و مبلغان اسالم و كاروانهاي تجاري حامل لوازم ضروري
  1.كردند، بردارند مدينه ايجاد مي

 در سال هشتم هجري، مسلمانان را دستور داد كه براي جنگي � بنابراين، پيامبر اكرم
مسلمانان به دعوت پيامبر، لبيك گفتند و لشكر بزرگ و . تمام عيار آماده شوند

ين ن نظامي افرماندها. اي كه متشكل از سه هزار جنگجو بود، تشكيل دادند سابقه بي
؛ چنانكه 2زيد بن حارثه، جعفر و عبداهللا بن رواحه: سريه به ترتيب عبارت بودند از

ير مقرر كرد و  در جنگ موته، زيد بن حارثه را ام �پيامبر اكرم: گويد عبداهللا بن عمر مي
اگر زيد كشته شد، پس جعفر و اگر جعفر كشته شد پس عبداهللا بن رواحه امير : فرمود
  3.است

 به لشكر اسالم دستور داد كه نخست به مكاني بروند كه در  �چنين پيامبر اكرمهم
آنجا حارث كشته شده است و آنها را به اسالم فراخوانند؛ اگر اسالم را پذيرفتند، قوانين 

  4.جامعة اسالمي شامل آنان خواهد گرديد؛ در غير اينصورت با آنان به جنگ بپردازيد
هاي مربوط به آداب جنگ در اسالم را با  لشكر، توصيهآن حضرت نيز هنگام اعزام 

من شما را به تقواي الهي و به خوبي رفتار نمودن با «:  و فرمود5آنان بيان نمود
به نام خدا و در راه خدا با كساني كه . نمايم مسلماناني كه همراه شما هستند، توصيه مي

كودكان، زنان و كهنساالن و . دعهدشكني ننمائي. اند، مبارزه كنيد به خدا كفر ورزيده
نخلها و درختان را قطع ننمائيد و . كساني را كه در عبادتگاه خود، منزوي هستند، نكشيد

شويد، آنها را به يكي  ها را تخريب نكنيد و هرگاه با دشمنان مشرك خود روبرو مي خانه
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 نپذيرفتند، با نخست اسالم، سپس جزيه و اگر اين دو مورد را: از اين سه امر فراخوانيد
  1».آنان مبارزه نماييد

  
  اعزام لشكر اسالم

 و مسلمان براي بدرقة لشكر � هنگامي كه لشكر اسالم آمادة اعزام شد، پيامبر اكرم
اسالم بيرون شدند و همه از خدا پيروزي و سالمتي اين مجاهدان جان بركف را 

ما را حفاظت نمايد و سالم و خداوند ش«: آنها را با اين جمله اعزام كردندخواستند و  مي
  2».با غنيمت برگرداند

هنگامي كه مردم با عبداهللا بن رواحه خداحافظي كردند، به گريه افتاد و اشكها بر 
به خدا سوگند به خاطر : كني؟ گفت چرا گريه مي:  پرسيدند.هايش جاري شد گونه

  : نمود آيه را تالوت مييدم كه اين  شن� بلكه از پيامبر اكرم: كنم  دوستي دنيا گريه نمي

� ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ yy yyδδδδ ßß ßßŠŠŠŠ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘#### uu uuρρρρ 44 44 tt ttββββ%%%% xx xx.... 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ $$$$ VV VVϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷FFFF yy yymmmm $$$$ ww wwŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅÒÒÒÒ øø øø)))) ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ  �    

  )72-71مريم،                                                               (
مؤمنان براي عبور و ديدن و كافران براي دخول (شويد  همه شما وارد دوزخ مي«

  ».، اين امر حتمي و فرماني است قطعي از پروردگارتان)و ماندن
مسلمانان . دانم كه حال من بعد از ورود در آن چگونه خواهد بود به خدا سوگند نمي

عبداهللا . خداوند شما را حفاظت نمايد و به سالمتي برگرديد: ند و گفتنداو را تسلي داد
  : درجواب آنان چنين سرود

  لكني أسأل الرحمن مغفره
 

  و ضربة ذات فراغ تقذف الزبدا 
 

  ».اي كارساز كه مغزها را متالشي سازد خواهم و ضربه من از خدا مغفرت مي«
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  اوطعنة بيدي حران مجهزة
 

  بحربة تنفذ االحشاء والكبدا 
 

  حتي يقولوا اذا امروا علي جدثي
 

  1ارشده اهللا من غاز و قد رشدا 
 

  ».ها و جگر را پاره بكند ي كه رودها يا زخمي به دستان محكم و كشنده با نيزه«
  ».آفرين بر اين جنگجوي موفق: تا اگر بر جسدم گذر كردند، بگويند«

  :  خداحافظي كرد، چنين سرود�و هنگامي كه عبداهللا با پيامبر اكرم 

  يثبت اهللا ما آتاك من حسن
 

  تثبيت موسي و نصرا كالذي نصروا 
 

 طور كه خوبيهاي  ه تو ياري رساند همانخداوند، خوبيهاي تو را تثبيت نمايد و ب«
  ».موسي را تثبيت نمود و او را ياري رساند

  اني تفرست فيك الخير نافلة
 

  فراسة خالفتهم في الذي نظروا 
 

اند،  من در وجودتان آثار خير فراواني ديدم كه با تمامي كساني كه قبل از اين ديده شده«
  ».كند فرق مي

  ه انت الرسول فمن يحرم نوافل
 

  2والوجه منه فقد ازري به القدر 
 

تو پيامبر خدا هستي؛ پس هر كس كه ازخوبيهاي و چهره ي تو محروم ماند، واقعاً «
  ».ارزش است بي

  
  گانه رسيدن لشكر به منطقة معان و به شهادت رسيدن فرماندهان سه

تانهاي لشكر اسالم با رسيدن به منطقة معان در سرزمين شام، كه اكنون استاني از اس
اردن است، به آنان خبر رسيد كه عرب و عجم و مسيحيان صليبي، صدهزار از طوايف 
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مختلف به سركردگي مالك بن رافله و صد هزار صليبي اعزامي از جانب هرقل روم و 
  1.اند مجهز با سالحهاي پيشرفته وملبس با ابريشم آمادة نبرد با آنان شده

ير شده بودند، درمعان دو روز به رايزني و مسلمانان كه با اين لشكر عظيم غافلگ
 بفرستيم و كسب تكليف �كسي را نزد پيامبر اكرم : برخي گفتند. مشورت پرداختند

اكنون كه آوازة ما همه جا پيچيد و : اي به فرمانده لشكر، زيد بن حارثه گفتند عده. كنيم
 چيزي را دشمنان را دچار رعب و وحشت نموديم، بهتر است برگرديم؛ زيرا هيچ

  2.توان با عافيت مقايسه نمود نمي
آفرين ايراد نمود و روحية جنگ و  عبداهللا بن رواحه برخاست و سخناني حماسه

سوگند به خدا آن چيزي كه شما از ! اي قوم«: او چنين گفت. جهاد را در آنان دميد
وي ورزيد، همان چيزي است كه شما به وسيلة آن در جستج روبرو شدن با آن ابا مي

شويم؛  ما هيچ گاه براساس تعداد و قوت و كثرت افراد وارد نبرد نمي. شهادت هستيد
شويم؛  خداوند ما را با آن سرافراز نموده است، وارد معركه ميبلكه ما به قدرت ديني كه 

  .يا پيروزي و يا شهادت: پس حركت كنيد كه يكي از دو خير، در انتظار ما است
زيد، لشكر را به منطقة موته در . مجاهدان را برانگيختسخنان ابن رواحه احساسات 

. جنوب كرك هدايت نمود و ترجيح داد كه در آنجا با نيروهاي دشمن وارد معركه شود
گانة لشكر اسالم، رشادتهاي بزرگي  فرماندهان سه. بين دو لشكر كارزار سختي درگرفت

  3.از خود نشان دادند كه منجر به شهادتشان گرديد
ناپذيري وارد صفوف دشمن شد و پرچم اسالم را  حارثه با شجاعت وصفزيد بن 

هاي دشمن به اهتزاز درآورد؛ سپس جعفر پرچم را بدست گرفت و وارد  در ميان نيزه
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دشمن از هر طرف او را محاصره نمود، ولي جعفر از پاي نايستاد و . صفوف دشمن شد
  :سرود هاي آن را زد و چنين ميجنگيد و سرانجام از اسبش پياده شد و پا همچنان مي

  يا حبذا الجنة و اقترا بها
 

  طيبة و بارداً شرابها 
 

  ».چه خوب است بهشت و چه نزديك است و چه آب پاكي و خنكي دارد«

  والروم روم قد دنا عذابها
 

  كافرة بعيدة انسابها 
 

  ».اند اند و عذابشان نزديك است؛ آنها ملتي كافر و بيگانه و روميها درمانده«
  1.علي اِذ القيتها ضرابها

  ».بر من الزم است كه در جنگ آنان را متالشي سازم«
گرفت آنها دست راستش را قطع كردند؛ بالفاصله راست بعد از آن، پرچم را بدست 

پرچم را بدست چپ گرفت و هنگامي كه دست چپش را نيز قطع نمودند، پرچم را با 
 سال سن 33او هنگام شهادت، . ينكه به شهادت رسيداش چسبانيد تا ا بازوهايش به سينه

  2.شد  زخم وتير ديده مي90داشت و بر جسدش آثار 
من در آن غزوه : گويد كند كه مي امام بخاري با سند صحيح از ابن عمر نقل مي

وقتي سراغ جعفر را گرفتيم، او را در ميان كشته شدگان يافتيم و آثار نود . حضور داشتم
  3.شد ر وجودش ديده ميو اندي ضربه ب

خداوند به پاداش دستهاي از كار افتاده و به پاداش شجاعت و رشادت جعفر، دو بال 
به او عنايت كرد تا در بهشت به وسيلة آنها پرواز نمايد؛ چنانكه بخاري از ابن عامر 

گفت  سالم  شد، مي كند كه هرگاه عبداهللا بن عمر، با فرزند جعفر روبرو مي روايت مي
  4. بر فرزند كسيكه صاحب دوبال استخدا
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ي انصاري پرچم را  طالب، عبداهللا بن رواحه بعد از به شهادت رسيدن جعفر بن ابي
  : سرود بدست گرفت و چنين مي

  .به خدا سوگند چه بخواهي و چه نخواهي، بايد وارد معركه بشوي! اي نفس«
  چرا تو رفتن به بهشت را دوست نداري؟

  ش سپري نمودي، مگر تو بيش از يك نطفه هستي؟عمر زيادي را در آرام
كردي و  اگر كشته نشوي، خواهي مرد و اين همان چيزي است كه آرزو مي! اي نفس

  1».اي رفتار نمايي، راهياب شده) زيد و جعفر(اگر مانند آن دو 
گويند يكي از پسرعموهايش كه در جنگ شركت داشت، قطعه گوشتي آورد و  مي
عبداهللا آن قطعه گوشت را . اي ه در اين روزها زياد به زحمت افتادهاين را بخور ك: گفت

در همين اثنا متوجه سر و . برداشت و با عجله يك لقمه از آن را در دهان گذاشت
آن . نمايي تو هنوز در دنيا زندگي مي: صدايي در جبهة جنگ شد، خطاب به خود گفت

 شهادت رسيد و اين ماجرا در گاه قطعه گوشت را انداخت و پيش رفت و جنگيد و به
  2.آخر روز اتفاق افتاد

  
  انتخاب خالد بن وليد توسط مسلمانان به سمت فرماندهي جنگ

 اقرم افتادن پرچ لشكر اسالم، ثابت بن بعد از شهادت عبداهللا بن رواحه و به زمين
را به امير از ميان خود يكي ! اي جماعت مسلمانان: انصاري آن را برداشت و گفت

سرانجام همه به فرماندهي . پذيرم من نمي: گفت. تو امير باش: گفتند. خاب نماييدانت
  3.خالد بن وليد راضي شدند
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ليمان پرچم را بدست اباس:  خالد گفتطبق روايتي چنين آمده است كه ثابت به
تري؛ چون هم از نظر  من چنين كاري نمي كنم؛ چراكه تو بدان شايسته: بگيرد او گفت

به . آن را بردار! اي مرد: ثابت گفت. اي  در بدر شركت داشتهتري و هم زرگسني از من ب
  1.آن گاه خالد پرچم را بدست گرفت. ام خدا سوگند من آنرا براي تو آورده

نمود و مسلمانان را از كشتار  ريزي مي بايست خالد طرح اكنون طرح اساسي را مي
بر شده بودند و تعداد جنگجويان داد؛ چراكه آنان گرفتار جنگي نابرا جمعي نجات مي

را در نظر  بنابراين، بعداز اينكه خالد موقعيت جنگ.  برابر مسلمانان بود66دشمن 
نشيني به صورت منظم و  و نتايج آن را ارزيابي نمود، به اين نتيجه رسيد كه عقبگرفت 
  : نمود همين طرح نقشة زير را اجراحل قضيه است؛ چنانكه براساس شده، تنها راه حساب

خالد درصدد تغيير تاكتيك برآمد و قصد داشت تا دشمن را بفريباند تا آنها فكر كنند 
كه به مسلمانان نيروي كمكي رسيده است و بدين صورت از فشار حمالتشان كاسته 

براي اين منظور در تاريكي شب نيروهايش را . نشيني براي آنان ميسر گردد شود تا عقب
لشكر بودند با كساني كه در مسيره ) سمت راست(ه در ميمنه جابجا كرد و كساني را ك

بودند، جابجا كرد و خط مقدم را با كساني كه در پشت جبهه بودند، ) سمت چپ(
جابجا نمود و هنگام جابجايي، سر و صداهايي به راه انداختند كه وانمود كنندة قدوم 

روهاي دشمن كرد تا لشكري جديد بود و صبح زود، حمالت متعددي از هر طرف به ني
آنها را دچار ترس و وحشت نمايدو آنان مطمئن گردند كه براي مسلمانان، نيروي 

  2.امدادي رسيده است
صبح روز بعد كه هوا روشن شد، . موفقيت انجاميد بدين صورت نقشة خالد به

هاي جديد و پرچمهاي جديدي روبرو شدند و از نوع  جنگجويان دشمن با چهره
اين .  مسلمانان پي بردند كه نيروي جديدي وارد ميدان نبرد شده استبرخورد و هجوم
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نقشه، باعث تضعيف روحية سربازان دشمن گرديد و آنها دريافتند كه نابودي لشكر 
بنابراين، از هجوم بر مسلمانان و تعقيب لشكر خودداري . اي نيست اسالم، كار ساده

اينكه دشمن متوجه اصل قضيه بشود، خالد نيز فرصت را غنيمت شمرد و قبل از . كردند
  .نشيني كرد به دور از چشمان دشمن شروع به عقب

توان براي آن در  نشيني نيز به قدري با مهارت انجام گرفت كه نمي عمليات عقب
  .اي سراغ گرفت و بيشتر شبيه تاكتيهاي زمان حاضر بود تاريخ جنگهاي قديم، نمونه

 خط مقدم به عقب كشيد؛ سپس آنها را خالد نخست دو طرف لشكر را به حمايت
  1.نشيني كامل دست يافت تثبيت نمود و خط مقدم را به عقب كشيد تا اينكه به عقب

خالد .  نفر نبود12يش از هاي مسلمانان در اين جنگ ب تعداد كشته: گويند مورخان مي
در روز جنگ موته، نه شمشير يكي پس از ديگري بدست گرفتم و همه : گويد مي

  2.تند و تا آخر شمشيري يمني در دست داشتمشكس
آميز خود، مسلمانان را از  توان گفت كه خالد با اين نقشة موفقيت به هر حال مي

نشيني با توجه به موقعيت  كشتاري جمعي و شكستي حتمي نجات داد و اين عقب
  3.خطرناك آنها، در واقع پيروزي بزرگي بود كه نصيب مسلمانان گرديد

  
   و مطلع شدن اهل مدينه از جريان لشكر���� بر اكرممعجزة پيام

آن حضرت كه در مدينه بود، قبل . معجزة پيامبر در مورد جريان لشكر آشكار گرديد
رواحه را به مردم داد  از اينكه كسي خبري از آنها بياورد، خبر شهادت زيد و جعفر و ابي

ماندهي خالد خبر داد و و اندوهگين شد و اشكهايش سرازير گرديد؛ سپس آنها را از فر
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 آن گاه كسي آمد و اخبار جنگ را به آنان رسانيد و چيزي بر آنچه 1او را شير خدا ناميد
  2. فرموده بود، نيفزود� پيامبر اكرم

 و مسلمانان به استقبال آنان � هنگامي كه لشكر نزديك مدينه رسيد، پيامبر اكرم
آن حضرت . رفتند ران خود ميوي پدفرزندان رزمندگان نيز پيشاپيش همه به س. رفتند
ها را در آغوش بگيريد و فرزند جعفر را به من بدهيد؛ چنانكه عبداهللا بن  بچه: فرمود

 لشكر خاك مردم به سوي. جعفر را آوردند و آن حضرت او را بر مركب خود نشاند
ينها فرار ا:  فرمود� پيامبر اكرم. ايد شما از راه خدا فرار كرده: گفتند پاشيدند و مي مي

  3.اند اند؛ بلكه خود برگشته نكرده
ماند كه كودكان و نوجوانان و  انسان از اين گونه تربيت واالي نبوي در شگفت مي

مردان به استقبال جنگجويان خود بروند و آنها را به خاطر اينكه در راه خدا شهيد 
 كه جوانان جوامع ما چه خوب بود! اند، فراريان از راه خدا بخوانند و سرزنش نمايند نشده

 تچرخند، از اين مردانگي و غير هدف مي نيز كه در كوچه و خيابانها با قيافة زنانه بي
رسد مگر با  ايماني عبرت بگيرند و يقيناً امت به اين درجه از عزت نفس و مردانگي نمي

ده  استوار ش� هاي آن براساس راه و منهج پيامبر اكرم اي كه پايه تربيت صحيح اسالمي
  4.باشد
  

  درسها، فوايد و عبرتها
   اهميت جنگ موته-1

                                                 

  .360، ص 1، ج نظرة النعيم -1

  .255، ص 4، ج البداية و النهاية -2

  .491، ص تاريخ الذهبي – 328، ندوي، ص السيرة النبوية -3

  .358، ص دروس و عبر من الجهاد النبوي -4
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گرديد؛  ترين درگيري بين مسلمانان و صليبيان مسيحي محسوب مي اين معركه مهم
چراكه اين نخستين درگيري مسلحانة مهم بين دو گروه بود و تأثير منفي زيادي بر آيندة 

توسط مسلمانان فراهم دولت روم گذاشت و از طرفي زمينه را براي فتح شهرهاي شام 
ساخت و رعب و وحشتي كه از ناحية روم بر دلهاي عرب سايه افكنده بود، برطرف 
گرديد و عالوه بر اينكه روحية واالي سربازان اسالم براي همه آشكار گشت، براي 
مسلمانان نيز فرصتي فراهم آورد تا روحية ضعيف و ناتوان سربازان رومي و تاكتيكهاي 

  1.شناسايي نمايندجنگي آنان را 
  گردد  محبت شهادت، باعث جانفدايي مي-2

گانة جنگ از شوق فراوان آنها به شهيد  صبر و استقامت و جانفدايي فرماندهان سه
تا در بهشت با انبياء و صديقين و شهدا و . گرفت شدن در راه خدا، سرچشمه مي

 نعمتهايي وجود دارد نهايت گسترده است و در آن بهشتي كه بي. صالحين همنشين باشند
  .كه تاكنون كسي نديده و نشنيده و در خاطر كسي نيز نيامده است

   ويژگيهاي معركة موته-3
رسيد؛   مي� اي است كه اخبار آن توسط وحي آسماني به پيامبر اكرم تنها معركه

همچنين . چنانكه آن حضرت خبر شهادت سه فرمانده جنگ را به اطالع مردم رسانيد
 در آن، سه فرمانده را به ترتيب مقرر كرد تا يكي  �اي است كه پيامبر اكرم تنها واقعه

  2.بعد از ديگري فرماندهي لشكر را به عهده بگيرند
  ����  گراميداشت آل جعفر توسط پيامبر اكرم-4

آمد ) همسر جعفر( بنت عميس  نزد اسماء،� با به شهادت رسيدن جعفر، پيامبر اكرم
وقتي اسماء آنها را آورد، آن حضرت آنان را در . زد من بياورفرزندان جعفر را ن: و گفت

: مادر آنان گفت. انش سرازير گرديدآغوش گرفت و بوئيد و بوسيد و اشك از چشم

                                                 

  .64، ص الصراع مع الصليبيين -1

  .66 همان، ص -2
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امروز آنان به . بلي:  فرمود �مگر از جعفر و همراهانش خبري شده است؟ پيامبر اكرم
 �پيامبر اكرم. د به راه انداختاسماء با شنيدن اين سخن، داد و فريا. اند شهادت رسيده

براي آنان غذا تهيه نمائيد؛ چون آنها .  از خانوادة جعفر فراموش نكنيدهبه مردم گفت ك
  1.را مرگ جعفر مشغول داشته است

  : اين جريان حاوي نكات زير است
   جواز گريستن زن به خاطر وفات شوهرش–الف 

مسرش، جعفر را شنيد، به چنانكه اسماء بنت عميس پس از اينكه خبر شهادت ه
پس .  نيز او را از اين كار منع نكرد� پيامبر اكرم. گريه افتاد و سر و صدا به راه انداخت

سرايي زمان جاهليت است  اي كه از آن منع شده است همان نوحه بايد دانست كه گريه
كردند و به كار خدا اشكال  زدند و سينه چاك مي كه در آن به سر و صورت مي

  .رفتندگ مي
   استحباب تهيه نمودن غذا براي خانوادة متوفي–ب 

 به همسايگان خانوادة جعفر دستور داد تا براي آنها غذا تهيه نمايند؛ � پيامبر اكرم
شد؛ اما متأسفانه  بايست از اندوه و ناراحتي آنان كاسته مي چراكه آنان عزادار بودند و مي

ديل شده است و به جاي درست كردن غذا اي تب امروزه، اين سنت حسنه به بدعت سيئه
آيند، منتظر درست كردن  براي اهل ميت، همسايگان و كساني كه براي عرض تسليت مي

  2.اين امر زشتي است كه بايد از آن پرهيز نمود! مانند غذا توسط خانوادة ميت مي
ن  هرچند از گريه نمودن براي ميت نهي ننموده است، اما از گريست� پيامبر اكرم

 اسماء بنت عميس وارد شد و بيش از سه روز براي ميت، نهي نموده است؛ چنانكه بر
آنها » .هايم را بياور برادرزاده: اي برادرم گريه نكنيد؛ سپس فرمودبعد از امروز بر«: فرمود

 كسي را خواست و دستور  �را كه بسيار كودك بودند، نزد ايشان آوردند پيامبر اكرم

                                                 

  .28، ص 4، ابن هشام، ج السيرة النبوية -1

  .68، ص الصراع مع الصليبيين -2
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 ما ابوطالب است، اما  اين محمد، شبيه عموي: نها را بتراشد و فرمودموهاي سر آداد كه 
 و برايش آن گاه دست عبداهللا را گرفت. عبداهللا، از نظر خلقت و اخالق شبيه من است

. خدايا جاي خالي جعفر را پر كن و كسب دستان عبداهللا را بركت بده«: چنين دعا كرد
سرپرست بودن آنها سخن  ها از يتيم شدن و بي چهآن گاه مادر ب. اين را سه بار تكرار كرد

گويي؛ در حالي كه  دستي و فقر آنان سخن مي تو از تنگ«:  فرمود �پيامبر اكرم. گفت
  1».من ولي آنها در دنيا و آخرت هستم

، بيانگر شيوة برخورد با يتيمان و فرزندان شهدايي � اين شيوة برخورد پيامبر اكرم
  2.اند ه سربلندي امت اسالم از دست دادهاست كه جان خود را در را

   ازدواج ابوبكر با اسماء بنت عميس–ج 
بعد از اتمام عدت اسماء، ابوبكر از او خواستگاري كرد و با او ازدواج نمود؛ چنانكه 
محمد بن ابوبكر نتيجة همين ازدواج است و بعد از وفات ابوبكر، علي با اسماء ازدواج 

  3.اني گرديدنمود و از او داراي فرزند
 در رثاي شوهرش، كثير اين قصيده را از اسماء بنت عميس نقل كرده است كه ابن

  : جعفر خوانده است

  ك نفسي حزينة فĤليت التنف
 

  عليك والينفك جلدي اغبرا 
 

  ».آلوده بماند ام كه هيچ گاه از غم تو رها نشوم و پوست بدنم همواره غبار سوگند خورده«

  مثله فتي له عينا من راي فل
 

  4 احمر قي الهياج و اصبرااكر و 
  

تر و صبورتر از او در نبرد  آورتر و سخت به خدا سوگند تاكنون چشمي، جواني حمله«
  ».نديده است

                                                 

  .252، ص 4، ج البدايه و النهايه -1

  .430، ص 2شهبه، ج  ، ابيالسيرة النبوية -2

  .353، ص 4، ج البداية و النهاية -3

  . همان-4
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   فقاهت در رهبري-5
بن أقرم عجالني، كه پرچم را بعد از شهادت عبداهللا بن  وار، ثابترفتار صحابي بزگ

تد؛ چون افتادن پرچم به معني شكست لشكر بود و رواحه بدست گرفت تا به زمين نيف
ن را خطاب كرد كه براي خود، اميري انتخاب نماييد، درس اسپس در آن شرايط مسلمان

اي نيز، چنين مسئلة با اهميتي را  بزرگي است براي مسلمانان كه در چنين اوضاع آشفته
  .فراموش نكنيم

و نزد خالد رفت، او نپذيرفت در روايتي نيز آمده است كه پرچم را بدست گرفت 
  .ام  آوردهمن اين را براي تو: ثابت گفت. گفت تو بدان سزاوارتريو

هر دو روايت بيانگر تفكر وسيع ثابت در آن شرايط حساس نسبت به سرنوشت 
تو امير ما هستي، نپذيرفت؛ :  ايشان پيشنهاد برخي از كه گفتند.باشد لشكر اسالم مي

ود كه در لشكر، افرادي مانند خالد بن وليد وجود دارند كه از او چراكه او بر اين عقيده ب
ر به لكشدانست كه اگر امور  براي احراز اين مقام، شايستگي بهتري دارند و نيز مي

و بهبود وضعيت،  كساني كه شايستگي آن را ندارند، سپرده شوند، به جاي اصالح
هرگاه امور براي رضايت خداوند بايست فساد و خرابكاري اوضاع را انتظار داشت و  مي

  . پذيرد، نفس و حب شهرت در آن اثري نخواهند گذاشت انجام
ثابت براي فرماندهي لشكر بي كفايت نبود، اما او خالد را بر خويشتن ترجيح داد؛ 
زيرا اگرچه هنوز از مسلمان شدن خالد سه ماه نگذشته بود، اما او در وجود خالد 

در خود سراغ نداشت و هدف نهايي او تنفيذ اوامر خدا به ديد كه  شايستگيهايي مي
بهترين صورت ممكن بود كه خالد توانايي بيشتري جهت عملي ساختن اين هدف 

  1.داشت
 اي كاش، زمامداران و رهبران حركتها و دعوتهاي اسالمي امروز، از رفتار اين

 حركت اسالمي گرفتند و براي كساني كه تازه به دعوت ويا صحابي بزگوار درس مي

                                                 

  .376مي، ص ، شامعين السيرة -1
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اند، به خاطر ترس از دست دادن جايگاه و امتيازات شخصي خود، موانع ايجاد  پيوسته
نمودند، اما به طور حتم كسي كه قلب بيدار و گوش شنوايي داشته باشد، از اين  نمي

  .ماجرا درس خواهد گرفت
   تربيت نبوي در مورد رعايت احترام فرمانده-6

با زيد بن حارثه در غزوة موته شركت كردم و  من: گويد عوف بن مالك اشجعي مي
هنگام رويارويي با دشمنان رومي، مردي در ميان روميان بر . مرد يمني نيز با من بود

اسبي كه زيني طالئي داشت، با شمشيري آراسته به طال سخت با مسلمانان پيكار 
مي نزديك شد، با اي كمين كرد و هنگامي آن مرد رو آن برادر يمني پشت صخره. كرد مي

رومي پا به فرار گذاشت، اما مرد يمني به او فرصت نداد . شمشير به مچ پاي حيوان زد
پس از . باالفور بر او حمله كرد و او را از پاي درآورد و اسب وشمشيرش را برگرفت

پيروزي مسلمانان، خالد بن وليد كسي را دنبال آن مرد يمني فرستاد و از آنچه بدست 
مگر : من نزدخالد آمدم و گفتم: گويد عوف مي.  مقداري را پس گرفتد،آورده بو

ماند، به قاتل تعلق  آنچه در جهاد از مقتول مي:  فرموده است� داني كه پيامبر اكرم نمي
  گيرد؟ مي

گفتم يا آنها را برگردان و اگرنه . دانستم، ولي آنها براي او زياد بود اين را مي: گفت
  .كايت خواهم كردنزد رسول خدا از تو ش

 رفتيم و من اين جريان را براي آن حضرت � همة ما نزد پيامبر اكرم: گويد عوف مي
اي رسول : اي؟ خالد گفت چرا چنين كرده:  به خالد گفت �پيامبر اكرم. توضيح دادم

لد خا من به: گويد عوف مي. ا را به او برگردانآنه: فرمود. آنها براي او زياد دانستمخدا 
:  سخنان مرا شنيد و فرمود� مگر من قبالً همين را به تونگفته بودم؟ پيامبر اكرم: گفتم

آنها را : اني شد و به خالد گفتآن گاه ايشان عصب. چه گفتي؟ من سخنم را تكرار كردم
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آيا شما فرماندهان مرا راحت نمي گذاريد؟ سود فرماندهي آنان به : برنگردان و فرمود
  1.گردد رميشما و ضرر آن به خودشان ب

 در حمايت فرماندهان و رهبران تا بر � اين موضعگيري بزرگي است از پيامبر اكرم
اثر اشتباهاتي كه معموالً بشر از آنها درامان نيست، مورد اهانت قرار نگيرند؛ چنانكه 

 در اين صدد نبودتا با اين كار، ستمي بر آن مرد يمني روا دارد؛ بلكه يدخالد بن ول
د چنين تصور نمود كه واگذاري اين اموال براي يك نفر زياد است براساس اجتها

بنابراين، مصلحت عمومي را بر مصلحت فردي ترجيح داد و باقيماندة اموال را به ساير 
مند گردند و عوف بن مالك نيز اگر به  غنايم ملحق ساخت تا تمامي مجاهدان از آن بهره

نمود حق آن مرد يمني  چراكه احساس ميخالد اعتراض نمود، به وظيفة خود عمل كرد؛ 
 حق او را پس گرفت، مسئوليت عوف تمام  �شود و پس از اينكه پيامبر اكرم ضايع مي

بنابراين، . شده بود، اما او فراتر از انجام وظيفة شرعي قدم نهاد و خالد را تحقير نمود
  .نشان ساخت بر او خشم گرفت و حق فرماندهان را بر زيردستان خاطر� پيامبر اكرم

آنها را برنگردان، نبايد چنين :  به خالد فرمود �البته از اين موضوع كه پيامبر اكرم
تصور نمود كه پيامبر حق آن مرد يمني را به خاطر جرمي كه عوف مرتكب شده بود، 

 آن مرد يمني را راضي � ضايع كرد، هرگز چنين چيزي ممكن نيست و يقيناً پيامبر اكرم
  2. ادامة ماجرا در حديث ذكر نشده استنموده است، اما

بنابراين، ملتي كه به صاحبان فكر و انديشه و فرماندهان خود احترام قائل نباشد، 
 موجب تشكيل امتي سالم و منظم � پذير نخواهد و اين شيوة پيامبر اكرم هرگز نظم

ناسب تقدم چه زيبا بود اگر مسلمانان امروزي نيز قدر و احترام يكديگر را به ت. گرديد
در اين آيه كردند و سپس همه مشمول ويژگيهاي بيان شده  در خدمت دين رعايت مي

  : فرمايد شدند كه مي مي

                                                 

  .1753، شاره 1373، كتاب الجهاد، ص مسلم -1

  .130، ص 7، حميدي، ج التاريخ االسالمي -2
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هركس از شما از آئين خود بازگردد، خداوند جمعيتي را خواهد ! اي مؤمنان«
نسبت به . دارند دارد و آنان هم خدا را دوست مي كه خداوند دوستشان ميآورد 

در راه خدا . مؤمنان نرم و فروتن بوده و در برابر كافران سخت و نيرومند هستند
هراسي به اي  كننده ايستند و از سرزنش هيچ سرزنش كنند و به تالش مي جهاد مي

ن را به هركس بخواهد عطا خداوند آ. خداست هم فضلاين . دهند خود راه نمي
  ».كند و خداوند داراي فضل فراوان و آگاه است مي

بيانگر افتخاري » گذاريد؟ آيا فرماندهان مرا راحت نمي«:  فرمود� و اينكه پيامبر اكرم
 اورا از اميران و فرماندهان خود � ديگري بر افتخارات خالد است كه پيامبر اكرم

  1.دانسته است
  هاي مبارزه  در صحنه ايمان و اثر آن-7

اسهاي مادي كه تعداد ينمود و با در نظر داشتن مق لشكر مسلمانان در معان توقف
جنجگويان لشكر مقابل خيلي زياد بود، جرات پيشروي نداشتند، اما هنگامي كه 

با خود . لبد آنان دميده شداي در كا مقياسهاي ايماني مطرح گرديد، شهامت و روحية تازه
  ايم؛ پس چرا بايد از اين بهراسيم؟  جستجوي شهادت خارج گرديدهما در: گفتند

من يتيمي بود كه تحت تكفل عبداهللا بن رواحه قرار داشتم و : گويد ابن ارقم ميزيد 
پيمود، شنيدم  سوي دشمن ميشبي در حالي كه مسير را به . در سفر موته همراه او بودم

  : كه گفت
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  وجاء المسلمون و غادروني 
 

  لشام مشتهي الثَّواءبأرض ا 
 

  ».هاي خود هستند، آمدند و مرا در سرزمين شام تنها گذاشتند مسلمانان كه مشتاق خانه«
چرا : او با شالق بر كجاوه زد و گفت. مبا شنيدن اين شعر به گريه افتاد: گويد زيد مي

ه گردي كه هر دو طرف كجاو كني؛ چراكه اگر من شهيد شوم تو در حالي بر مي گريه مي
  1.از آن تو خواهد بود

توان به معالجة شكست  با دقت و بررسي در قضاياي مربوط به غزوة موته، مي
ت، پي برد و عالوه بر اين غزوة سا گرفتار شده اي كه امت اسالم به آن روحي و رواني
اي است به كساني كه شكست امت اسالم را ناشي از برتري مادي  كننده موته پاسخ قانع

اين امر «: گويد كثير در مورد سرية موته مي ابن. دانند كنولوژي دشمنان ميو پيشرفت ت
. اند شگفت آور است كه دو لشكر با دو انديشة متفاوت، روياروي يكديگر قرار گرفته
باشد  تعداد يكي از آنان كه به خاطر رضايت خداوند وارد معركه شده است، سه هزار مي

اين دو . تند، تعدادشان دويست هزار نفر استدر حالي كه لشكر مقابل كه كافر هس
لشكر نابرابر،با يكديگر به مبارزه پرداختند كه در نتيجه، جمع كثيري از كافران كشته مي 

: گويد خالدي مي. دوازده نفر هستندشدگان لشكر مسلمان فقط  شوند؛ در حالي كه كشته
م و يقيناً توسط اين من به تنهايي نه شمشير را بر اثر درگيري با كفار عوض نمود

اند و آن گاه شكسته اند؛ پس مسلم است كه ساير  شمشيرها چندين نفر را به قتل رسيده
  2».اند العملي با صليبيان كافر داشته قهرمانان و حامالن قرآن چه عكس

   اشعار كعب بن مالك در رثاي شهداي موته-8
اندوهي بر . غلطيدم  ميناليدم و گاهي گاهي مي. در شبي، غمها بر من هجوم آورد«

اي نفوذ  گويا در پهلوهايم، آتش پاره. شمردم ها را مي م و ستارهدمن مسلط شد، بيدار مان
اندوهم به خاطر كساني بود كه يكي پس از ديگري در ميدان موته افتادندو . كرده است
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ريغ د رحمت خدا بر جوانانشان باد و بزرگانشان را نيز مشمول رحمتهاي بي. برنخاستند
خويش گرداند به خاطر رضايت خدا، صبر و استقامت كردند تا جانهاي خود را باختند؛ 

  .از ترس اينكه به عقب رانده نشوند و مجبور به فرار نگردند
 آهني باشند،   ذرهمانان همچون شترهاي نر كه ملبس بهآنها پيشاپيش ديگر مسل

  .درحركت بودند
شكافت تا اينكه پس  صفهاي دشمن را ميخود پيشاپيش همه بود و  جعفر با پرچم

  .العبور، نقش زمين شد از گذشت صفهاي صعب
  1».با شهادت او، رنگ نوراني ماه تغيير يافت و خورشيد نزديك بود، كسوف نمايد

اين ابيات، از ابياتي است كه مالك بن كعب در رثاي شهداي موته سرود و حسان بن 
موته و به ويژه فرماندهان دليري چون، ثابت نيز ساكت ننشست و در مدح شهداي 

  .هايي سرود جعفر و زيد و عبداهللا بن رواحه مرثيه
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  فصل پنجم

  

  السالسل سرية ذات

  
هنوز چند روزي از بازگشت لشكر اسالم ازموته به مدينه نگذشته بود كه پيامبر 

 السالسل جهت سركوبي  لشكري به فرماندهي عمرو بن عاص به منطقة ذات�اكرم
اين طايفه در جنگ موته همراه سربازان روم عليه لشكر اسالم . طايفة قضاعه فرستاد

خاتمه دادن به اسالم تصميم حمله به مدينه را  آنها پس از جنگ موته، براي. جنگيد مي
 عمرو بن عاص را با سيصد � شدند كه پيامبر اكرم داشتند و براي اين منظور آماده مي

.  انصار فرستاد تا آنها را در ديار خودشان سركوب نمايندنفر مجاهد از مهاجران و
هنگامي كه عمرو به مكان تجمع دشمن رسيد، تعداد جنجگويان دشمن را خيلي زياد 

آن حضرت .  فرستاد و نيروي كمكي طلبيد �يافت بنابراين، كسي را نزد پيامبر اكرم
 و مسلمانان با 1مكي فرستادبالفاصله به فرماندهي ابوعبيده بن جراح براي آنان نيروي ك

كفار وارد نبرد سختي شدند و عمرو بن عاص بسان شيري درنده، وارد مناطق مختلف 
سرانجام لشكر . شد كرد و متفرق مي خورد و فرار مي شد و دشمن شكست مي قضاعه مي

اسالم پيروز شد و در ملك شام و اطراف آن، هيبت و عظمت اسالم بار ديگر احياء 
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مره،  عبس، بني ايل زيادي با مسلمانان پيمان بستند و عده زيادي از قبايل بنيگرديد و قب
  .فزاره مسلمان شدند ي ذبيان و بن بني

ترين قدرت نظامي و اجتماعي و سياسي در شمال ديار  بدين صورت مسلمانان بزرگ
  1.عرب گرديدند

  
  درسها، فوايد و اسرار اين جنگ

   اخالص عمرو بن عاص-1
لباسها و :  كسي را نزد من فرستاد و فرمود� پيامبر اكرم: گويد  ميعمرو بن عاص

فتن وقتي حاضر شدم، ايشان در حال وضو گر. سالحهاي خود را آماده ساز و نزد من بيا
خواهم تو را به فرماندهي لشكري بگمارم تا با  مي: هنگامي كه مرا ديد، گفت. بود

من به خاطر : گفتم. يبدست بياورسالمت و غنيمت برگردي و اميدوارم مال خوبي 
 �ام به اسالم و همراهي پيامبر اكرم ام؛ بلكه به خاطر عالقه  اموال مسلمان نشدهبكس

» .2چه نيك است مال نيك براي مرد نيك! اي عمرو«: ت فرمودآن حضر. ام مسلمان شده
ت اين موضعگيري عمرو، بيانگر ايمان، صداقت و اخالص واالي وي در اسالم و مالزم

آن حضرت به ايشان خاطرنشان ساخت كه مال نيك و حالل نعمت . باشد پيامبر اكرم مي
شود؛ زيرا او با اين مال، رضايت خدا  خوبي در دست انسان صالح و نيك محسوب مي

نمايد و بدين وسيله باعث حفظ عفت  نمايد و آن را در امور خير انفاق مي را كسب مي
  3.گردد اش مي خود و خانواده

  گردد  وحدت باعث اقتدار و اختالف باعث ضعف مي-2
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السالسل رسيد، ابوعبيده  هنگامي كه نيروي كمكي به فرماندهي ابوعبيده به ذات
تو به عنوان نيروي :  بگيرد، اما عمرو جلو آمد و گفتخواست تا امامت نماز را برعهده

امامت جماعت را اي و فرمانده منتخب لشكر من هستم و نبايد تو  كمكي فرستاده شده
تو امام كساني باش كه همراه تو : عضي از مردم دخالت كردند و گفتندب. برعهده بگيري

ابوعبيده كه انساني . اند اند و ابوعبيده نيز امام كساني بشود كه همراه او آمده آمده
سالم اختالف و دودستگي به خواست در لشكر ا خوي بود و نمي خلق و نرم خوش

اي عمرو، مطمئن باش و اين را بدان كه آخرين سخني كه پيامبر : آيد، گفت وجود 
 به من فرمود، اين بود كه با يكديگرمتحد باشيد و سخن يكديگر را بشنويد و با �اكرم

كني، من از تواطاعت خواهم كرد؛  هم اختالف نكنيد، اگر تو اكنون از من اطاعت نمي
  1.پس تو امامت نماز را برعهده بگير

دانست كه هرگونه اختالف و دو دستگي در جنگ، موجبات  به خوبي ميابوعبيده 
شكست حتمي آنان و پيروزي كفار را فراهم خواهد آورد، از اين رو بالفاصله از اين 

 به � بروز اختالف و دو دستگي جلوگيري نمود و پيرو عمرو گرديد؛ زيرا پيامبر اكرم
  2.دايشان توصيه كرده بود كه با يكديگر متحد باشن

   احتياط كردن عمرو به خاطر سالمت لشكر اسالم-3
السالسل به اثبات رساند كه او فرمانده نظامي  عمرو بن عاص در سرية ذات

 براي اين. او سعي داشت تا لشكرش يكپارچه و متحد و سالم بماند. دستي است چيره
  : منظور اقدامات زير را انجام داد

   پيشروي در شب–الف 
نكه مبادا دشمن قبل از رسيدن لشكر اسالم، از قدوم آنان مطلع عمرو از ترس اي

بشود و براي رويارويي با لشكراسالم آماده گردند، ترجيح داد كه شبها به راه خود به 
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او عالوه بر اينكه با اين كار توانست . سوي دشمن ادامه بدهند و روزها، مخفي بشوند
و عالوه بر آن نيز توانست نشاط و تحركات لشكر خود را از دشمن مخفي نگه دارد 

توانمندي سربازان خود را براي رويارويي با دشمن تثبيت نمايد؛ زيرا آنها در شدت 
نمودند ودر هواي سرد و خنك شب،  گرماي روز، به جاي تحرك، استراحت مي

  .كردند پيشروي مي
  افروختن  ممنوعيت آتش–ب 

حتي وقتي . بها آتش بيفروزندداد كه ش عمرو بن عاص به لشكر خود اجازه نمي
هيچ كس حق ندارد آتشي بيفروزد و اگر :  او در اين زمينه سخن گفت، فرمودابوبكر با

هنگامي كه آنان به مدينه . كسي چنين بكند، من آن آتش را خاموش خواهم كرد
چرا چنين :  فرمود� رسيدند، از دست او نزد رسول خدا شكايت بردند، پيامبر اكرم

ترسيدم كه مبادا دشمن در تاريكي شب متوجه تعداد اندك ما بشود و «: گفتاي؟  كرده
  1. اين عمل را مورد تأييد قرار داد� پيامبر اكرم» .بر ما شبيخون زند

   ممنوعيت تعقيب دشمن–ج 
هنگامي كه لشكر اسالم توانست دشمنان خود را شكست بدهد و آنها پا به فرار 

ند فراريان را تعقيب نمايند، اما فرمانده جنگ به گذاشتند، جنگجويان مسلمان خواست
جويا  از ايشان علت اين كار را � آنان اجازة چنين امري را نداد و وقتي كه پيامبر اكرم

ترسيدم كه مبادا براي دشمن نيروي كمكي بيايد و مسلمانان در دام آنان : شد، گفت
  3.رار دادآن حضرت اين عمل وي را نيز مورد تأييد ق. 2گرفتار آيند

   فقاهت عمرو بن عاص-4
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وقتي . السالسل احتالم شدم در يك شب سرد در سرية ذات: گويد عمرو بن عاص مي
بنابراين، تيمم كردم و با مرم . صبح شد، ترسيدم اگر غسل بكنم از شدت سرما تلف بشوم

  .اده بودند خبر د� نماز خواندم، هنگامي كه به مدينه رسيديم، اين مسئله را به پيامبر اكرم
در حالي كه جنب بودي با مردم نماز گزاردي؟ من ! ايشان از من پرسيد كه اي عمرو

  : فرمايد خداوند مي: ادم و گفتمعلت غسل نكردنم را براي آن حضرت توضيح د

� ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((#### þþ þþθθθθ èè èè==== çç ççFFFF øø øø)))) ss ss???? öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 || ||¡¡¡¡ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββ%%%% xx xx.... öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ//// $$$$ VV VVϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏmmmm uu uu‘‘‘‘ �  ) ،29نساء(  
  ».اوند نسبت به شما مهربان استخود را نكشيد، همانا خد«

  1.آن حضرت خنديد و چيزي نگفت
  : گردد جريان مسائل زير استنباط مياز اين 

گردد كه اگر آب   چنين استنباط مي� از اين عمل عمرو و تقرير پيامبر اكرم: الف
  .براي جنب باعث ايجاد ضرر گردد، به جاي غسل، تيمم كافي خواهد بود

 نيز جايز بوده است؛ چنانكه عمرو بن عاص در آن � امبر اكرماجتهاد در زمان پي: ب

ŸŸ �شب سرد، براساس آية  ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((#### þþ þþθθθθ èè èè==== çç ççFFFF øø øø)))) ss ss???? öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 || ||¡¡¡¡ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& 44  اقدام به چنين اجتهادي نمود و � ... 44

  .صحت اجتهاد او را مورد تاييد قرار داد جواز اجتهاد و هم  هم� پيامبر اكرم
فاده نمودن از آب در صورتي است كه يكي از اسباب مباح بودن تيمم، مشكل است: ج

  . آفرين باشد براي سالمتي انسان مشكل
اند و تأييد اين مسئله  گيرنده براي كساني كه وضو گرفته جواز امامت فرد تيمم: د

  .� توسط پيامبر اكرم
اجتهاد عمرو، بيانگر فقاهت و قدرت عقل و تدبر و دقت استنباط حكم براساس داليل آن  :  ه

  3. و فقهاي اسالم با دقت و تأمل در اين حادثه، به مسائل زيادي دست خواهند يافت2باشد مي
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آنچه بايسته است به آن تأمل گردد، سرعت ادراك فقهي و مطالب قرآني توسط 
رسد، اما با اين  عمرو بن عاص است؛ چراكه سابقه اسالم آورن وي به چهار ماه مي

قة شديد ايشان به دين و قرآن نشأت وجود فهم و فقاهت وسيع و عميق وي از عال
گيرد و شايد قبل از مسلمان شدن نيز به آياتي از قرآن كه دسترسي وي به آن ممكن  مي

رضيه، بيشتر به عظمت بوده است، دقت و تدبر داشته است كه در صورت صحت اين ف
وت بريم؛ چنانكه بسياري از كفار قريش مخفيانه به صداي تال  مي م پيالو حقانيت اس

شود، مطرح نمودن اين سؤال  دادند و آنچه باعث تأييد مطلب فوق مي قرآن گوش مي
باشد كه از او خواست تا نظر مسلمانان را  توسط عمرو بن عاص در محضر نجاشي مي

  1. جويا گردد�در مورد عيسي
  جزيرة عربستان  به شمال شبه����  نتايج اعزام لشكر توسط پيامبر اكرم-5

جزيره عربستان گرديد و  مسلمانان بعد از صلح حديبيه متوجه شبههاي نظامي  حمله
جزيره كه مكه در آن واقع شده بود، در آرامش ناشي  غرب و به ويژه جنوب غربي شبه

  2.برد از صلح به سر مي
نيروهاي اعزامي به نواحي شمال به اهداف خود نائل گرديدند؛ چنانكه به مرزهاي 

پاي اسالم را تحكيم بخشيدند و رعب و وحشت روم رسيدند و مرزهاي دولت نو
حكومت مركزي را در دلهاي دشمنان ايجاد نمودند و كوششهاي دشمنان را براي يورش 

روها، دو به مدينه، ناكام ساختند، اما در مجموع سياست آن حضرت در اعزام اين ني
  :هدف بزرگ را تحقق بخشيد

  .تأمين حمايت داخلي اسالم - 1
  3. اسالمتأمين حمايت خارجي - 2
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 و كساني كه با دقت، وقايع سيرة آن � بدون ترديد پژوهشگران سيرة پيامبر اكرم
نمايد، به وضوح درخواهند يافت كه صلح حديبيه يكي از  حضرت را پيگيري مي

ترين معركه بين اسالم  مهمترين دستاوردهاي سياسي و نظامي و بلكه فراتر از آن، بزرگ
هاي اسالم و  يرا اين صلح، از طرفي باعث تحكيم پايهشود؛ ز پرستي  محسوب مي و بت

پرستي گرديد و پيروزيهاي  هاي شرك و بت اي ديگر باعث خشكاندن ريشه از ناحيه
السالسل نصيب مسلمانان شد، نيز از  نهايي كه بعد از اين صلح در خيبر، موته و ذات

ج از نگرش عميق و آيند كه تمامي اين نتاي پيامدهاي مثبت صلح حديبيه به شمار مي
  1.گيرد  نشأت مي� سياست و بينش واالي پيامبر اكرم

                                                 

  .337، ص منهج االعالم االسالمي -1



  



  

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  

  : بخش پانزدهم 

  
  
  
  

  )  ه8(فتح مكه



  



  

  

  

  

  

  

  فصل اول

  

  داليل فتح و چگونگي آمادگي براي خروج جهت فتح مكه

  
  داليل فتح مكه

پيمانان  بكر عليه هم  قريش با ياري رساندن به همپيمانان خود از قبيلة بني- 1
جريان از اين قرار بود . از طايفة خزاعه بودند، اشتباه بزرگي مرتكب شدندمسلمانان كه 

بكر در مكاني به نام وتير بر گروهي از خزاعه يورش بردند و حدود  كه گروهي از بني
بكر كه آمادگي براي جنگ را نداشت و  بني. 1بيست نفر از مردان آنها را به قتل رسانيدند

ند و به حرم پناه بردند، اما قريش نه تنها از آنان حمايت غافلگير شده بود، وارد مكه شد
روي انساني ننمودند؛ بلكه به همپيمانان خود، يعني طايفة بنوبكر، اسلحه و اسب و ني

  2.ند و آنها در حرم خدا به كشتار افراد خزاعه پرداختندداد
 به � بر اكرمبنابراين، عمرو بن سالم خزاعي با چهل نفر از مردان اين طايفه نزد پيام

  : اشعار حماسي به كمك خود فراخواند را با اين � مدينه رفتند و عمرو، پيامبر اكرم

  يا رب اني ناشد محمداً
 

  حلف ابينا و ابيه االتلدا 
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  قدكنتم ولدا، و كنا والداً
 

  زع يداتمت اسلمنا فلم نن 
 

  فانصر هداك اهللا نصراً اعتدا
 

  توا مدداًوادع عباداهللا يأ 
  

  هم رسول اهللا قدتجردافي
 

  فا وجهه تريداسان سيم خ 
 

  في فيلق كالبحر يجري مزبدا
 

  خلفوك الموعداان قريشاً وأ 
 

  ميثاقك الموكداونقضوا 
 

  رصدا) كداء(وجعلوا لي في  
 

  وزعموا ان لست ادعوا احدا
 

  قل عدداو هم أذل و أ 
 

  هم بيتونا بالوتير هجدا
 

  وقتلونا ركعاً و سجدا 
 

دهم؛ شما فرزند بوديد و ما پدر  من محمد را به پيمانهاي نياكانمان سوگند مي! پروردگارا«
پس به توفيق خدا با شمشير ) اشاره به اينكه دو تن ازمادر بزرگهاي عبدمناف از خزاعه بودند(

  .برهنه به ياري آنها بشتاب
و بسته بودند، نقض و بدان كه قريش با تو خلف وعده كردند و پيمان محكمي را كه با ت

آنها بر ما در وتير شبيخون زدند و ما را در حال . نمودند و در منطقه كداء عليه ما كمين زدند
  ».ركوع و سجده كشتند

خدا مرا ياري نكند اگر به ياري . اي عمرو، تو ياري داده شدي:  فرمود� پيامبر اكرم
اين ابر : مد نگاه كرد و فرمودآسمان پديد آدر همان لحظه به ابري كه در . شما برنخيزم

  1.دهد كعب مژده مي به پيروزي بني
 بعد از اينكه وقوع اين جنايت برايش آشكار � در روايتي آمده است كه پيامبر اكرم

ايد،  ه بكر نقض نمود و مسلم گرديد، به قريش پيغام فرستاد كه چون پيمانتان را با بني
پرداخت نماييد وگرنه براي جنگ آماده شدگان خزاعه را  بهاي كشته بايست خون مي

از آنجا كه كسي غير از آنان بر : بد عمرو بن نوفل به عبد مناف گفتقرظه بن ع. شويد
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كنيم و خونبها نيز پرداخت  بكر نقض نمي دين ما باقي نمانده است، پيمان خود را با بني
 نخست � يامبر اكرم و اين امر بيانگر آن است كه پ1ايم نخواهيم كرد و براي جنگ آماده

آميز فراخواند، اما آنان جنگ را ترجيح  قريش را به پذيرفتن يكي از موارد مسالمت
  2.دادند
 ابوسفيان درصدد جبران حماقت قريش برآمد و قريش، ابوسفيان را به مكه - 2

هاي صلح را تحكيم بخشد و مدت آن را تمديد نمايد، اما هنگامي كه  فرستاد تا پايه
 در ميان نهاد، آن حضرت به او � به مدينه آمد و اين مسئله را با پيامبر اكرمابوسفيان 

  .جوابي نداد
ابوسفيان نزد بزرگان صحابه چون ابوبكر، عمر، عثمان و علي رفت تا آنها در اين 

در نتيجه ابوسفيان، . مسئله وساطت نمايند، اما هيچ يك از آنان، اين امر را نپذيرفتند
مهري روبرو گرديد كه حتي  ابوسفيان در اين سفر به قدري با بي. رگشتناموفق به مكه ب

خواست بر حصيري كه پيامبر  حبيبه رفت و مي المؤمنين، ام وقتي به خانة دخترش، ام
اين جايگاه پيامبر : حبيبه حصير را جمع كرد و گفت  نشست، بنشيند، ام  بر آن مي�اكرم
به خدا سوگند تو بعد از من : سفيان گفتابو!  است و تو مشرك و نجس هستي �اكرم

  3.اي بد شده
حبيبه بعيد نيست؛ چراكه او از كساني است كه دو بار    اماين موضعگيري از جانب

او مدتها قبل ارتباط خود را با . هجرت نموده است؛ يك بار به حبشه و از آنجا به مدينه
ديد و باز هم او را  ل ميجاهليت قطع نموده بود و پدرش را بعد از گذشت شانزده سا
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ركرده كفر بود كه سالها با سحبيبه، او  دانست؛ بلكه به نظر ام شايستة تكريم و تجليل نمي
  1. و با اسالم جنگيده است� پيامبر اكرم

كردند و اين  صحابه اين گونه دوستي و دشمني را براساس عقيده و اسالم رعايت مي
باشد  و سران قوم بود، بيانگر قدرت ايمان او ميحبيبه با پدرش كه از اشراف  برخورد ام

العادة صحابه در اهميت دادن به شخصيت اسالمي و  و نيز بيانگر سعي و تالش فوق
  2.عقيدتي و پرورش و رشد و نمو اين شخصيت و هويت است

 �آخراالمر اينكه چون قريشيان، پيمانهاي خود را نقض نموده بودند، پيامبر اكرم
كه گرفت تا به تأديب و تنبيه كفار قريش بپردازد و زمينه چنين عملي تصميم به فتح م
  :  خدا به خاطر امور زير فراهم بودنيز بعد از ياري

ت اسالمي از  قدرت يافتن و يكپارچه شدن جبهة مسلمانان از داخل؛ زيرا دول–الف 
  .صي يافته بودشر يهوديان كامالً خال

اخل، به ويژه منافقان كه شكست  ضعف و فروپاشي جبهه دشمنان در د–ب 
  .يهوديان، موجب ضعف آنان را فراهم آورده بود

 به تقويت قواي نظامي در زمان صلح با اعزام نيروها و  � اهتمام پيامبر اكرم–ج 
سركوبي دشمنان اطراف باعث شده بود كه مسلمانان از نظر تعداد و آمادگي رزمي بر 

  .قريش تفوق داشته باشند
ن از نظر اقتصادي نيز بر قريشيان پيشي گرفته بودند؛ چون تازه خيبر را  مسلمانا–د 

  .فتح نموده و غنايم فراواني كسب بودند
 فرمانده در ايف اطراف مدينه كه اين امر آرامش گسترش اسالم در ميان طو-   ه

  .گيريهاي نظامي و چگونگي مقابله با دشمنان را فراهم آورد تصميم
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ترين زمينه براي فتح مكه به شمار  ترين و اساسي بزرگشكني قريش   پيمان–و 
 با اين قضيه، بيانگر آن است كه آن حضرت همواره در  � و برخورد پيامبر اكرم1رود مي

داد؛ چنانكه صلح  انتظار فرصتهاي طاليي بود و به هيچ وجه اين فرصتها را از دست نمي
فور آن را فتح آن حضرت باليبر را فراهم ساخت و حديبيه براي ايشان فرصت فتح خ

نمود و اكنون كه اين پيمان شكني زمينة فتح مكه را به وجود آورده بود و معادالت 
. كرد نظامي نيز به نفع مسلمانان تغيير يافته بود، بايد از اين فرصت طاليي استفاده مي

ي بنابراين، لشكري از دهها هزار مرد جنگجو فراهم ساخت كه تا آن روز حجاز، لشكر
  2.به بزرگي آن نديده بود

  
  آمادگي براي فتح مكه

 در بناي دولت و تربيت جامعه و اعزام نيروها و آمادگي براي � روش پيامبر اكرم
ها بيانگر آن است كه ايشان براي پيشبرد اهداف خويش، از اسباب مادي و معنوي،  غزوه

، سعي نمود اين مسئله نمود؛ چنانكه وقتي عازم فتح مكه شد به صورت توأم استفاده مي
ي مقابله با آن مهيا ارقدوم لشكر اسالم با خبر نشود و برا كتمان نمايد تا قريش از 

  :  اسباب زير استفاده نمودنگردد و براي تحقق اين منظور از
  ترين افراد خود  پنهان كاري حتي از نزديك-1

ديق و عايشه ي كامل گذاشت؛ حتي ابوبكر صرآن حضرت بناي كار را بر پنهان كا
دانستند كه به كدام جهت   بودند، نمي� ترين افراد نسبت به پيامبر اكرم كه نزديك

حركت خواهد كرد و قصد جنگ با كدام دشمن را دارد؛ چون وقتي ابوبكر از عايشه در 
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اين مورد سؤال كرد، ايشان طبق روايتي ساكت شد و چيزي نگفت و طبق روايت 
  1. چيزي نشنيده است� ين باره از پيامبر اكرمديگري، اظهار داشت كه در ا

گردد كه نبايد فرماندهان نظامي   چنين استنباط مي �بنابراين، از رفتار پيامبر اكرم
هاي نظامي خود را با همسرانشان در ميان بگذارند؛ چون ممكن است براساس  نقشه

آفرين  ع مشكلحسن نيت همسران آنان، اين اسرا به ديگران سرايت نمايد و اين موضو
  2.گردد
  اي به فرماندهي ابوقتاده به بطن اضم  اعزام سريه-2

 براي اينكه هدف حقيقي خود را براي اذهان عمومي مشتبه سازد، قبل � پيامبر اكرم
يكي از (اي متشكل از هشت نفر را به سوي بطن اضم  از حركت به سوي مكه، سريه

شي به ببرند كه لشكر اسالم قصد لشكركان فرستاد تا مردم گم) هاي اطراف مدينه دره
اين هشت نفر بعد از اعزام به اين منطقه، كسي را نيافتند و در . اين منطقه را دارد

اطالع يافتند )  كيلومتري مدينه35منطقه اي در فاصله (بازگشت با رسيدن به ذي خشب 
سو تغيير دادند آنها نيز مسير خود را به آن .  به مكه حركت كرده است� كه پيامبر اكرم

  3. ملحق شدند �تا اينكه در محلي به نام سقيا به كاروان پيامبر اكرم
بايست با   الگويي است براي فرماندهان كه مي� اين روش حكيمانة پيامبر اكرم

اي وانمود ننمايند كه دشمنان از  احتياط كامل پيشروي نمايند و در انظار عموم به گونه
د تا لشكر اسالم در راه خدا و سركوبي دشمنان دين موفق هاي آنان اطالع يابن نقشه
  4.گردد
   اعزام افراد براي منع رسيدن خبر به دشمن-3

                                                 

  .334 – 333، شيت خطاب، ص الرسول القائد – 282، ص 4، ج البدايه و النهايه -1

  .396-395، ص لعسكرية في عهد الرسولالقياده ا -2

  .132، ص 2؛ ابن سعد، ج الطبقات الكبري -3
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مرداني در داخل و خارج مدينه از طرف دولت اسالمي به كنترل اخبار موظف شدند 
آن حضرت افراد . تا از رسيدن خبر آمادگي لشكر اسالم به مكه جلوگيري به عمل آورند

وال آنان جويا عمر بن خطاب مرتب از اح. ي را براي اين منظور گماشته بودناشناس
هيچ فرد ناشناسي را نگذاريد كه به سوي مكه برود؛ پس پيامبر : گفت گرديد و مي مي

پرداخت و از طرفي ديگر به كنترل راهها و مردم   از طرفي به كتمان اخبار مي�اكرم
اي در مقابل  العمل بازدارنده  و نتواند عكسپرداخت تا دشمن كامالً غافلگير شود مي

  1.لشكر اسالم انجام دهد
   عليه قريش����  دعا نمودن پيامبر اكرم-4

 با دعا و آن حضرت پس از اينكه از ساير اسباب شرعي استفاده نمود، به سوي خدا
 اي قرار ده تا آنان، بر گوشها و چشمهاي آنان پرده! بار الها«: زاري متوجه گرديد وگفت

  2».ما را نبينند و خبر قدوم ما را نشنوند تا ما ناگهان بر آنان فرود آييم
نمود، اما با اين وجود  ت از اسباب استفاده ميش پيامبر خدا اين گونه بود كه نخسرو

  .نمود نيز از پروردگار با درخواست دعا و تضرع فراموش نمي
   از بين بردن كوشش حاطب در تجسس براي قريش-5

 كامالً براي حركت به سوي مكه مهيا شده بود، حاطب بن � كه پيامبر اكرمهنگامي 
 براي فتح � اي به مردم مكه نوشت و آنان را در جريان تصميم پيامبر اكرم بلتعه نامه ابي

مكه قرار داد، اما هنوز نامة حاطب به قريشيان نرسيده بود كه خداوند، پيامبرش را از 
ضرت، علي و مقداد را فرستاد تا نامه را از زني كه آن ح. موضوع نامه مطلع ساخت
آنها در دوازده مايلي مدينه در مكاني به نام روضه خاخ به آن . حامل آن بود، پس بگيرند

آن گاه علي ومقداد او را تهديد كردند كه . اطالعي نمود زن رسيدند، اما او اظهار بي
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امه را از او خواهند گرفت، آن گاه خواهند كرد و در هر شرايطي، ن لباسهايش را بيرون
  .او نامه را به آنان تحويل داد

  . حاطب را به حضور طلبيد و نظرية او را در اين مورد جويا شد� پيامبر اكرم
من مانند بقيه مهاجران، . در مورد من شتاب مكن! اي رسول خدا: فتحاطب گ

از خانواده و اموالم نگهداري گونه نسبت قرابتي با قريش ندارم كه آنها به خاطر آن،  هيچ
بنابراين، من به خاطر ارتداد از دين اين عمل . نمايند؛ بلكه من از همپيمانان قريش هستم

ام كه آنان نيز رعايت حال خانواده  ام؛ به اين دليل به اين عمل اقدام نموده را انجام نداده
  : گويد حاطب راست مي:  فرمود� پيامبر اكرم. من را بنمايند

اجازه بده سر اين منافق را ازتنش جدا بنمايم؟ پيامبر ! اي رسول خدا:  گفت�رعم
  :ستاو از اهل بدر است و خداوند در مورد اهل بدر فرموده ا:  فرمود�اكرم
خواهيد انجام دهيد، من گناهان  هر عملي مي «�1 اعلموا ما شئتم فقد غفرت لكم �

  ».شما را آمرزيدم
  : نازل فرموداه خداوند اين آيه را آن گ

� $$$$ pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ŸŸ ŸŸωωωω (( ((####ρρρρ ää ää‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ‚‚‚‚ −− −−GGGG ss ss???? ““““ ÍÍ ÍÍ ii iiρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ ää ää.... ¨¨ ¨¨ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttãããã uu uuρρρρ uu uu !! !!$$$$ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& šš ššχχχχθθθθ àà àà)))) ùù ùù==== èè èè???? 

ΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö#### ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ÍÍ ÍÍοοοο ¨¨ ¨¨ŠŠŠŠ uu uuθθθθ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% uu uuρρρρ (( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx���� xx xx.... $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// ΝΝΝΝ ää ää.... uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### tt ttββββθθθθ ãã ãã____ ÌÌ ÌÌ���� øø øøƒƒƒƒ ää ää†††† tt ttΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### 

öö ööΝΝΝΝ ää ää....$$$$ −− −−ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ      ββββ rr rr&&&& (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ èè èè???? «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ääΨΨΨΨ ää ää.... óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF ôô ôô____ tt tt���� yy yyzzzz #### YY YY‰‰‰‰≈≈≈≈ yy yyγγγγ ÅÅ ÅÅ____ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ’’’’ ÍÍ ÍÍ????‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ 

uu uu !! !!$$$$ tt ttóóóó ÏÏ ÏÏGGGG öö öö//// $$ $$#### uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎAAAA$$$$ || ||ÊÊÊÊ óó óóRRRR ss ss∆∆∆∆ 44 44 tt ttββββρρρρ ”” ””���� ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ èè èè@@@@ ΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö#### ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ÍÍ ÍÍοοοο ¨¨ ¨¨ŠŠŠŠ uu uuθθθθ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ nn nn==== ÷÷ ÷÷ææææ rr rr&&&& !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ää øø øøŠŠŠŠ xx xx���� ÷÷ ÷÷zzzz rr rr&&&& !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ 
÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ääΨΨΨΨ nn nn==== ÷÷ ÷÷ææææ rr rr&&&& 44 44  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ãã ãã&&&& ùù ùù#### yy yyèèèè øø øø���� tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ssùùùù ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ || ||ÊÊÊÊ uu uu !! !!#### uu uuθθθθ yy yy™™™™ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$   )1ممتحنه، (  � ####$$
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در حالي كه آنها به . و دشمنان خود را به دوستي نگيريددشمنان من ! اي مؤمنان«
آنها شما و پيامبر را به خاطر اينكه . اند حقي كه نزد شما آمده است، كفر ورزيده
  ».ايد، اخراج نمودند به خدا كه پروردگارتان است، ايمان آورده

: ز آيةمنظور ا: گويد قرطبي مي. ا مشخص نموده استاين آيه، حدود تعامل با كفار ر

� ωωωω (( ((####ρρρρ ää ää‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ‚‚‚‚ −− −−GGGG ss ss???? ““““ ÍÍ ÍÍ ii iiρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ ää ää.... ¨¨ ¨¨ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttãããã uu uuρρρρ uu uu !! !!$$$$ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& �  قانون كلي است كه مواالت و دوستي با

  1.نمايد كفار را منع مي
 و مؤمنان به مبارزه هدف از كفار نيز مشركان و كافراني هستند كه با خدا و پيامبرش

  2. پس نبايد آنها را دوست و كارساز خود قرار داداند برخاسته

� χχχχθθθθ àà àà)))) ùù ùù==== èè èè???? ΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö#### ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ÍÍ ÍÍοοοο ¨¨ ¨¨ŠŠŠŠ uu uuθθθθ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% uu uuρρρρ (( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx���� xx xx.... $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// ΝΝΝΝ ää ää.... uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ يعني شما، آنان  � ####$$

نماييد؛ در حالي كه آنها  گردانيد و براي آنها دلسوزي مي را از رازهاي مسلمانان مطلع مي
  .به نبي و قرآن شما كافر هستند

tt �: ابن كثير در مورد آية ttββββθθθθ ãã ãã____ ÌÌ ÌÌ���� øø øøƒƒƒƒ ää ää†††† tt ttΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ää ää....$$$$ −− −−ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ      ββββ rr rr&&&& (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ èè èè???? «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ � 

 احياء بنمايد تا  اي تلخ و زننده هدف اين آيه آن است كه از اين ماجرا، خاطره: گويد مي
 و اصحابش را � به هيچ وجه كسي اظهار دوستي با آنان ننمايد؛ چراكه آنان پيامبر اكرم

 بيرون كردند؛ چنانكه ادامة  ديارشان ازفقط به خاطر توحيد و اخالص در عبادت خدا،

ββββ �: اين آيه بيانگر اين مطلب است  rr rr&&&& (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ èè èè???? «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ �  يعني شما گناهي جز اينكه

  3.به پروردگارتان آورده بوديد، نداشتيد
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ββββ �: و منظور از آية ÎÎ ÎÎ)))) ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ääΨΨΨΨ ää ää.... óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF ôô ôô____ tt tt���� yy yyzzzz #### YY YY‰‰‰‰≈≈≈≈ yy yyγγγγ ÅÅ ÅÅ____ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ’’’’ ÍÍ ÍÍ????‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ uu uu !! !!$$$$ tt ttóóóó ÏÏ ÏÏGGGG öö öö//// $$ $$#### uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎAAAA$$$$ || ||ÊÊÊÊ óó óóRRRR ss ss∆∆∆∆ 44 نيز اين  � 44

ايد؛  ر جهاد در راه من و براي كسب رضايت من بيرون شدهطاست كه اگر شما به خا
اند، به دوستي  پس دشمنان من و دشمنان خود را كه شما را از شهرتان بيرون رانده

  .نگيريد

tt  �: ابن كثير در مورد آية ttββββρρρρ ”” ””���� ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ èè èè@@@@ ΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö#### ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ÍÍ ÍÍοοοο ¨¨ ¨¨ŠŠŠŠ uu uuθθθθ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ nn nn==== ÷÷ ÷÷ææææ rr rr&&&& !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ää øø øøŠŠŠŠ xx xx���� ÷÷ ÷÷zzzz rr rr&&&& � » پشت

دهيد؛  يعني شما اين اقدامات را انجام مي: گويد مي» .نماييد آنان دلسوزي ميپرده براي 
در حالي كه من به اسرار و تمامي امور ظاهري و باطني شما آگاهم و از افعال شما 

  1.دارم آگاهي 

44  �: رساند ق را اين گونه به پايان ميسپس خداوند آية فو 44  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ãã ãã&&&& ùù ùù#### yy yyèèèè øø øø���� tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ssùùùù 

¨¨ ¨¨≅≅≅≅ || ||ÊÊÊÊ uu uu !! !!#### uu uuθθθθ yy yy™™™™ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ و اين آيه بدين معناست كه هر كس از شما مخفيانه با آن ارتباط  � ####$$

  2.برقرار نمايد، يا نامه بفرستد، پس از راه واقعي و حقيقي دورمانده است
ود؛ نم هاي فتح مكه را آماده مي اين آيه، زمينه: گويد كتر محمد بن بكر آل عابد ميد
 را به همكاري نكردن و دوستي ننمودن با كفار موظف مومنانا در اين آيه، خداوند زير
گرداند تا براين اساس مهاجران در مقابل قريش، تحت تأثير روابط نسبي خود با آنان  مي

  3.قرار نگيرند و از آن متأثر نگردند
ز جانب با وجود رنجها و مشكالتي كه مهاجران ا: گويد همچنين استاد سيد قطب مي

قريش متحمل گرديدند، اما باز هم در دلهاي بعضي از آنان هنوز هم آثاري از محبت و 
نمودند  خيرخواهي نسبت به خويشاوندان قريشي آنان وجود داشت و همچنين آروز مي

كه اي كاش اين خصومت كه باعث درگيري و قطع ارتباط با آنان گرديده است، به پايان 
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خواست اين تمايل اندك را نيز از دلهاي آنان بزدايد تا محبت  يرسيد، اما خداوند م مي
ودلسوزي فقط براساس دين و عقيده استوار گردد بنابراين، حوادث مختلف را پديد 

  1.اي، اين فاصله اعتقادي را بيشتر گرداند آورد و پس از وقوع هر حادثه
ه به تصحيح آن آنچه حاطب مرتكب شده بود، اشتباه بزرگي بود كه قرآن بالفاصل
  .پرداخت و موضعگيري مسلمانان را در مقابل دشمنانشان روشن ساخت

 با حاطب به مهرباني برخورد نمود كه اين برخورد، � با اين وجود، پيامبر اكرم
بيانگر ميزان وفاداري و محبت ايشان نسبت به اصحابي است كه داراي سوابق نيك 

 در ميدان بدر را به خاطر آورد و او آن حضرت، سابقة خوب و حضور حاطب. هستند
 با حاطب، نحوة نگرش در برخورد با خطاكاران را � برخورد پيامبر اكرم. را عفو نمود
آموزد كه نخست بايد سوابق و خدمات فرد خطاكار  سازد و به مسلمانان مي مشخص مي

 انسان، در نظر گرفته شود و بعد از آن خطاهايش را در نظر بگيرند و از آنجا كه هر
خطاكار است؛ پس نبايد خدمات، جهاد، دعوت و خدمات علمي افراد را ناديده گرفت 

نمايد كه اشتباه آنان براساس نظر علمي و  و اين امر نه تنها در مورد كساني صدق مي
اند،  اجتهادي بوده است؛ بلكه در مورد كساني نيز كه اشتباه عظيمي را مرتكب گرديده

  .صدق خواهد نمود
سفانه امروز برخي از دانشجويان، به نقد علما و داعيان بزرگ به خاطر خطاهاي متأ

نمايند و خطاهاي  ورزند و گاهي نيز آنان را تمسخر و استهزاء مي اجتهادي مبادرت مي
دهند كه ساير خدماتي كه آنان براي اسالم و مسلمانان  آنان را به قدري بزرگ جلوه مي

دهند و اين در حالي است كه بايد نخست خدمات  ع قرار ميالشعا اند را تحت انجام داده
و خوبيهاي علما و داعيان در ميدان علم و دعوت بيان گردد؛ سپس انتقادات خود را با 

بلتعه نيز  رعايت آداب نقد علمي مطرح نمايد و برخورد پيامبر اسالم با حاطب بن ابي
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 قرار گرفت و نه تنبيه شد و كسي زنشاين گونه بود؛ چنانكه او بيش از اين نه مورد سر
  1.گفت ن به او سخن بديهم

 اتفاق افتاد، درسها � از گفتگويي كه در اين مورد بين عمر بن خطاب و پيامبر اكرم
  : گردد  زير حاصل ميو نكات

 جاسوس بايد كشته شود؛ زيرا وقتي عمر بن خطاب اجازه قتل او را خواست، - 1
او از اهل بدر است؛ يعني، بدين خاطر كه از : ط فرمود، چيزي نگفت و فق� پيامبر اكرم

  .شود اهل بدر است، مشمول اين كيفر نمي
گيري عمر در مسائل مربوط به دين؛ چنانكه بالفاصله از پيامبر   شدت و سخت- 2
  . خواست تا گردن حاطب را بزند� اكرم
اي  اه كبيرهشود؛ زيرا تجسس حاطب گن  گناه كبيره، موجب سلب ايمان از فرد نمي- 3

  .رفت بود، ولي با اين حال او مؤمن به شمار مي
 تأثيرپذيري عمر از سخنان پيامبر؛ چنانكه پس از اينكه بر حاطب عصباني بود، به - 4
ا فرو برد و به اي كه قصد داشت هر چه زودتر گردنش را بزند، بالفور خشم خود ر گونه

اين بدان خاطر بود كه خشم وي . ددانن خداوند و رسولش بهتر مي: گريه افتاد و گفت
 بود و چون دانست كه رضايت خدا و رسولش در صرف � به خاطر خدا و پيامبر اكرم

باشد،  نظر از تنبيه حاطب و برخورد شايسته با او در مقابل سوابق جهادي او مي
  2.موضعگيري خود را تغيير داد

آميز با  اي برخورد مسالمت با حاطب، دستاويزي بر� اما نبايد برخورد پيامبر اكرم
نبايد براساس عفوي : گويد كه دكتر عبدالكريم زيدان ميجاسوس قرار داده شود؛ چنان

كه شامل حال حاطب، شد، جاسوس را عفو نمود؛ زيرا عفو او به دليل برخورداري از 
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امتيازي بود كه كسب اين امتياز، در زمانهاي بعدي ممكن نخواهد بود و آن عبارت است 
  .حضور وي در بدر؛ پس نبايد اين مسئله را از ياد برداز 

پس مسلمان بودن جاسوس، » جاسوس مسلمان بايد كشته شود«: گويد امام مالك مي
ي  اين مورد به تفصيل سخن گفته و رأگردد؛ چنانكه عالمه ابن قيم در مانع قتل او نمي

 است كه حاكم و امام ي درست اينرأ: ا ذكر نموده و در پايان گفته استائمه اربعه ر
  1.انديشي نمايد و براساس آن اقدام به قتل و يا عفو او بنمايد مسلمانان مصلحت

  
  حركت به سوي مكه و رخدادهاي مسير

 در دهم رمضان سال هشتم هجري، مدينه را به قصد مكه ترك �  پيامبر اكرم- 1
در اين سفر . 2اردنمود و ابورهم، كلثوم بن حصين غفاري را جانشين خود در مدينه گم

وقتي آنان .  حضور داشتند� حدود ده هزار از مهاجران و انصار در ركاب پيامبر اكرم
 و در جحفه با عمويش، عباس بن 3به آبي به نام كديد رسيدند، افطار نمودند

 با ديدن او بسيار � اش هجرت كرده بود، ديد و پيامبر اكرم عبدالمطلب را كه با خانواده
يفة عباس به عنوان ديپلمات نظامي و رسيد كه وظ  و اين طور به نظر مي4دشادمان گردي

رساني آن حضرت در مكه به پايان رسيده بود، به ويژه كه او با دستور پيامبر  اطالع
  5. در مكه باقي مانده بود�اكرم
   اسالم آوردن ابوسفيان بن حارث و عبداهللا بن اميه-2
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آنها در . يه بن مغيره از مكه خارج شده بودندابوسفيان بن حارث و عبداهللا بن ام
نخست اجازه خواستند تا با .  برخورد نمودند� گردنة عقاب با كاروان پيامبر اكرم

اي : سلمه شفاعت كرد و گفت ام. ت نپذيرف� رسول خدا مالقات نمايند، اما پيامبر اكرم
  .ات نمايندپسر عمو و پسر عمه و پدر زنت قصد دارند با تو مالق! رسول خدا

 باعث هتك مپسر عموي. من نيازي به مالقات آنها ندارم:  فرمود� پيامبر اكرم
  .اي گفته است ام در مكه عليه من سخنان زشت و زننده حرمت من شده و پسر عمه

زندانش نيز با او همراه بود، هنگامي كه اين خبر به آنان رسيد، ابوسفيان كه يكي از فر
گيرم تا از گرسنگي و  گيرم وراه بيابان را پيش مي خود را ميند زمن دست اين فر: گفت

 با اطالع از اين موضوع، بر او ترحم نمود و اجازه داد تا � پيامبر اكرم. تشنگي بميرم
م ابوسفيان اسالمش را در قالب شعر در حضور رسول خدا اين گونه اعال. حاضر شوند

  :كرد و از گذشته عذرخواهي نمود

  أحمل رايةلعمرك إني يوم 
 

  لب خيل الالت خيل محمدلتغ 
 

  ن أظلم ليلهارلكالمدلج الحي
 

  فهذا أوان الحق أهدي و أهتدي 
 

  ريد قتالكمفقل لثقيف ال ا
 

  وقل لثقيف تلك عندي فأوعدي 
 

  هداني هاد غير نفسي و دلني
 

  دت كل مطردإلي اهللا من طر 
 

  أفر سريعاً جاهداً عن محمد
 

  ب لمحمدو أدعي و إن لمن أنتس 
 

  هم عصبة من لم يقل بهواهم
 

  رأي يلم و يفند ان ذا كو إن 
 

  أريد ألرضيهم ولست بالقط
 

  د في كل مقعدمع القوم مالم أه 
 

  فما كنت في الجيش الذي نال عامراً
 

  و ال كلَّ عن غير لساني و اليدي 
 

  قبائل جاءت من بالد بعيدة
 

  توابع جاءت من سهام و سردد 
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  أخرجتم و شتمتمو إن الذي 
 

  1 غيرمقددءسيسعي لكم امري 
 

اسم بتي (به خدا سوگند، آن روزي كه من پرچم را به دست گرفته بودم تا گروه الت «
بر گروه محمد پيروز شود، مانند كسي بودم كه در تاريكي شب، حيران و سرگشته باشد ) است

  . هاي هدايت و حق فرارسيده است و اكنون لحظه
اي به  دهنده خواهم در جنگ شما شركت كنم و مرا هدايت ثقيف بگو نميپس به طايفة 

  »... .هرچند او را طرد نموده بوديد و . سوي خدا هدايت كرد
تو مرا : اش زد و فرمود  دست بر سينه� با به اتمام رسيدن اشعار وي، پيامبر اكرم

  2.طرد نموده بودي
اهللا ابن اميه به نمود، اما عبد  هجو مي در اشعارش� ابوسفيان قبل از اين، پيامبر اكرم

آورم مگر اينكه نردباني بزني و در  به خدا سوگند من به تو ايمان نمي: ايشان گفته بود
جلوي چشم من به آسمان بروي؛ سپس با دستاويزي همراه چهار فرشته برگردي و بعد 

  3.از آن هم فكر نكنم، من تو را تصديق نمايم
پوشي نمود و اسالم   از جنايتهاي آنان چشم� ، پيامبر اكرماما با تمامي اين شرايط

  .نمايد پوشي ايشان داللت مي آوردن آنان را پذيرفت و اين امر بر عفو و رحمت و چشم
 سرود، جبران � اي كه در مدح پيامبر اكرم ابوسفيان اشعار گذشته خود را با قصيده

 و در ميادين جهاد به ويژه در كرد و بعد از آن بر مسلمان بودن خويش استوار ماند
  4.حنين، رشادتهاي خاصي از خود به جاي گذاشت
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فرود آمدن لشكر اسالم در مرالظهران و اسالم آوردن رئيس قريش، ابوسفيان بن 
  حرب

براي » مرالظهران« كيلومتري مكه در 22 به مسيرش ادامه داد تا در � پيامبر اكرم
حدود .  افراد لشكر دستور افروختن آتش داددر آنجا به. سپري نمودن شب فرود آمد

  1.چندين هزار آتش افروختند و عمربن خطاب را به عنوان سركردة نگهبانان گماشت
 به زور وارد مكه � اگر پيامبر اكرم. واي بر قريش: با خود گفتم: گويد عباس مي

. د شدبشود، قبل از آنكه آنها تسليم سپاه اسالم گردند، براي هميشه نابود خواهن
 سوار شد و به راه افتاد تا كسي را نزد قريش � بنابراين، عباس بر شتر پيامبر اكرم

  . به مكه، براي خود امان بگيرند�بفرستد تا قبل از ورود پيامبر
ابوسفيان و حكيم بن حزام و بديل بن ورقا نيز از مكه براي كسب اخبار مربوط به 

من تاكنون : ة آتشهاي برافروخته شده گفتمشاهدابوسفيان با . جنگ بيرون شده بودند
اين لشكر خزاعه است كه : بديل گفت. ام به اين بزرگي نديدهچنين صحنه و لشكري 

خزاعه كمتر از آن است كه داراي چنين لشكر : فتابوسفيان گ. اند چنين برافروخته شده
: فيان گفتابوس! اي اباحنظله:  آنها را از صدايشان شناخت و گفتعباس. انبوهي باشد

واي بر تو اي : چه خبر است؟ عباس گفت: ابوسفيان گفت. بلي: تو عباسي؟ گفت
. قريش فرداي بدي در پيش دارد! به خدا سوگند. ابوسفيان، اين لشكر رسول خدا است

  ابوسفيان گفت پدر و مادرم فدايت باد چاره چيست؟
پس پشت . هد زداگر به تو دست يابد، گردنت را خوا! به خدا سوگند: عباس گفت

ابوسفيان پيشنهاد .  ببرم و برايت امان بگيرم� سر من سوار شو تا تو را نزد پيامبر اكرم
او را با خود : گويد عباس مي. شتندعباس را پذيرفت و سوار شد و آن دو رفيقش برگ

 �آن گاه شتر پيامبر اكرم. اين كيست: گفتند گذشتيم، مي ز كنار آتشي ميهرگاه ا. آوردم
عموي رسول خدا سوار بر شتر آن حضرت است تا اينكه از : گفتند شناختند و مي ميرا 
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 كه ابوسفيان او مرا شناخت بنابراين، برخاست و هنگامي. كنار عمر بن خطاب گذشتيم
اين ابوسفيان دشمن خدا است؟ خدا را شكر كه تو را بدون اينكه عهد و : را ديد، گفت

اي :  رفت وگفت� رد و با شتاب نزد پيامبر اكرمپيماني مانع باشد، به دست ما سپ
من او را پناه : عباس گفت. ازه بده گردنش را بزنماين ابوسفيان است، اج! رسول خدا

عبدمناف است اين  چون او از بني:  عباس ديد كه عمر اصرار دارد گفتوقتي. ام داده
عمر . ورزيدي ر نمي چنين اصرابود، عدي مي همه اصرار بر قتل او داري و اگر از بني

به خدا سوگند كه از مسلمان شدن تو به قدري خوشحال . چنين مگو! اي عباس: گفت
دانم كه مسلمان  شدم؛ چون مي شد، آن قدر خوشحال نمي شدم كه اگر پدرم مسلمان مي

  .تر بود  از مسلمان شدن پدرم خوشحال كننده� شدن تو براي پيامبر اكرم
فردا نزد من او را امشب نزد خود نگه دار و : باس گفت به ع �آن گاه پيامبر اكرم

: آن حضرت فرمود.  آوردم�صبح زود بعد او را نزد پيامبر اكرم: گويد عباس مي. بياور
ز اهللا هنوز وقت آن نرسيده است كه بداني معبودي بحق ج! واي بر تو اي ابوسفيان

 بردبار، گرامي و پدر و مادرم فدايت باد چه قدر: وجود ندارد؟ ابوسفيان گفت
داشت، از من حمايت  اگر جز خدا معبود بحقي وجود مي. كنندة صلة رحم هستي رعايت

  .كرد مي
. ن پيامبر خدا هستمآيا وقت آن نرسيده است كه بداني م:  فرمود� پيامبر اكرم
واي بر : عباس گفت. ي در ذهن من وجود داردهنوز در اين مورد شبهات: ابوسفيان گفت

آن گاه ابوسفيان مسلمان شد و شهادت را . ن شو قبل از اينكه گردنت را بزنيمتو، مسلما
  .بر زبان خويش ابراز نمود

ابوسفيان مردي ! اي رسول خدا:  گفتم� سپس من به پيامبر اكرم: گويد ابن عباس مي
: آن حضرت فرمود.  امتيازي قائل شوپسندد؛ پس براي او است كه غرور و تفاخر را مي

ن بشود، درامان است و هر كس وارد مسجدالحرام بشود و يا اد منزل ابوسفيهر كس وار
  .خانه خود باقي بماند، درامان است
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او را در تنگه وادي كوه خطم نگهدار تا :  گفت به عباس� آن گاه پيامبر اكرم
. من طبق دستور، او را در همان جا نگه داشتم: گويد عباس مي. ازان خدا را ببيندسرب

ينها چه ا: گفت كردند، ابوسفيان مي  عبور مياي از مسلمانان با پرچمهايشان ستههرگاه د
اينها مردان طايفة سليم هستند و اينها مردان طايفة مزينه : گفتم كساني هستند؟ من مي

 با گروه مهاجران و انصار، كه چنان با زره پوشيده � تا اينكه پيامبر اكرم... هستند و 
اينها چه ! اهللا سبحان: ابوسفيان گفت. شد، رسيدند يده ميدبودند كه فقط چشمشان 

.  هستند و همراهانش از مهاجران و انصار�اين پيامبر اكرم: كساني هستند؟ من گفتم
به خدا ! اي ابالفضل:  در مقابل اينها بايستد؛ سپس گفتتواند هيچ كس نمي: گفت

اين !  اي ابوسفيان:تمات، خيلي بزرگ شده است من گف هسوگند كه حكومت برادرزاد
  1.پس خوب است: گفت. نبوت است

  
   در اين ماجرا���� درسها و حكمتهاي برگرفته شده از برخورد پيامبر اكرم

 هنگامي كه ابوسفيان به دست مسلمانان گروگان گرفته شده بود و ادامة زندگي - 1
را بزند و عمر قصد داشت تا گردن وي  وابسته بود، � وي براساس دستور پيامبر اكرم

و عباس او را پناه داد؛ سپس روز بعد به جاي سرزنش و تهديد و خوار شمردن، به 
آميز و  اسالم فراخوانده شد، در چنين موقعيتي چنين برخورد و موضعگيري مسالمت

پدر و :  گفت� اي، او را تحت تأثير قرار داد تا جايي كه خطاب به پيامبر اكرم محترمانه
آن گاه پيامبر . و مسلمان شد...  و 2چه قدر مهربان و بردبارهستيمادرم فدايت باد؛ تو 

 براساس پيشنهاد عمويش، اعالن نمود كه هر كس وارد منزل ابوسفيان بشود، در � اكرم
 و اين برخورد پيامبر 3اين امتياز به خاطر تثبيت و تقويت ايمان او بود. امان خواهد بود
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 از قلب ابوسفيان گرديد و ابوسفيان به اين توزي هاي كينه  موجب زدودن ريشه�اكرم
نتيجه رسيد كه اگر مؤمن واقعي باشد و دراين راستا تالش نمايد، جايگاه و منزلت 

  1.گذشته خويش را نيز در اسالم از دست نخواهد داد
او را در كنار تنگه وادي نگه دار :  به عباس گفت � فلسفة اين امر كه پيامبر اكرم- 2

، به خاطر اين بود تا روحيه پيشواي مكه را تضعيف نمايدتا اگر 2 را ببيندتا سربازان خدا
افرادي قصد مقاومت را داشته باشند، با ديدن قدرت و نظم لشكر اسالم كه براي 

نظر د گيري خود تجدي اند، در تصميم پرستي آمده پاكسازي مكه از لوث شرك و بت
و ابوسفيان به ميزان و عمق توانايي  محقق شد � رمك؛ چنانكه نقشة پيامبر ا3نمايند

لشكر اسالم پي برد و اعتراف كرد كه كسي ياراي مقابله با چنين لشكر عظيمي را ندارد 
زرگ شده است كه عباس در جواب ات خيلي ب حكومت برادرزاده:  عباس گفتو به
  4.اين نبوت است: گفت

را بر زبان عباس » ت استاين نبو» «انما النبوه«اراده و حكمت خدا اين بود كه كلمة 
جاري گرداند تا پاسخي باشد دائمي براي تمامي كساني كه در مورد دعوت پيامبر 

كنند كه براي احراز ملك و مال و براساس احياء تعصبات نژادي و   گمان مي�اكرم
باشد؛ زيرا   مي� اين كلمه در واقع بيانگر هويت و سيرة پيامبر اكرم. زباني بوده است

شد و درصد تشكيل  قات ايشان در جهت تبليغ رسالت خدا به مردم سپري ميتمامي او
 به طور عمدي، اقدام به جنگ � پيامبر اكرم. 5حكومت و يا دولتي براي خويش نبود

رواني و تبليغاتي عليه قريش نمود؛ چنانكه به سربازان خود دستور داد كه چندين هزار 
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 فضا را منور ساخت و منظرة عجيبي به وجود آتش برافروزند تا جايي كه روشنايي آنها،
 از اين �  و هدف پيامبر اكرم1 هراس را بر قلوب قريشيان مسلط ساخت وآورد و ترس

امر، تضعيف روحية جنگجويانة قريش بود تا بدون درگيري تسليم بشوند و بدين 
 �مصورت از ريختن خون جلوگيري بشود؛ چنانكه اين شيوه كارآمد و هدف پيامبر اكر

 به تضعيف روحية جنگجويان دشمن، نوعي � اهميت دادن پيامبر اكرم. محقق گرديد
شود؛ چنانكه بعدها در آموزشگاههاي نظامي به اين نكته  پيشرفت نظامي محسوب مي

  2.عنايت خاصي شد
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  فصل دوم

  

   براي ورود و فتح مكه���� نقشة پيامبر اكرم

  
، به مشخص نمودن وظايف پرداخت؛ 1د به ذي طوي رسي� هنگامي كه پيامبر اكرم

لشكر و زبير را به فرماندهي سمت چپ  راستنةاچنانكه خالد بن وليد را فرمانده مي
رو گماشت و به ابوهريره فرمود تا انصار را  سپاه و اباعبيده را به فرماندهي دستة پياده

بينيد؟  يش را ميد اوباش قرآيا افرا! اي گروه انصار: آن گاه خطاب به آنان گفت. گردآور
 آنان را به اگر فردا در مسير مكه براي شما ايجاد مزاحمت نمودند،: فرمود. بلي: گفتند

  2.ي ما كوه صفا است وعده: قتل برسانيد و فرمود
همچنين زبير را سردسته مهاجران قرار داد و فرمود از ناحيه كدا و از قسمتهاي باالي 

ون نصب نماييد و همانجا منتظر ما جحه نام ويد و پرچم خود را مكاني بمكه وارد ش
باشيد و خالد را با طوايف قضاعه، سليم و غيره فرستاد و دستور داد كه از ناحية پايين 

  .شهر وارد شود و پرچم خود را در كنار اولين خانة آنجا نصب نمايد
كرد و   حركت مي� اي از انصار پيشاپيش پيامبر اكرم سعد بن عباده نيز با دسته

پيامبر به همه دستور داد كه آنان آغازكنندة جنگ نباشند، مگر با كساني كه قصد جنگ با 
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آنان را داشته باشند و بدين صورت با مشخص گرديدن مسئوليتها هر گروهي به مسير 
  1.تعيين شده خويش ادامه داد

 نيروهاي مسلمانان از جهات مختلف، بدون اينكه با هيچ گونه مقاومتي روبرو شوند،
اي، فرصت  العاده  با اجراي تاكتيك نظامي فوق� اين گونه پيامبر اكرم. وارد مكه شدند

هاي نظامي مذكور  هرگونه مقاومت احتمالي را از دشمن گرفت و هر يك از دسته
شدة خود را تصرف كردند و فقط  براساس وظايف خود وارد مكه شدند و مسير تعيين

ين مقاومت از طرف برخي ا. 2ومتي روبرو گرديدندخالد بن وليد و سپاه وي با شبه مقا
 قريش به سركردگي عكرمه پسر ابوجهل و سهيل بن عمرو و صفوان بن از تندروهاي

اميه در مكاني به نام خندمه صورت گرفت، اما در مقابل سپاه خالد، لحظاتي بيش دوام 
  3.مدنياوردند و متفرق گرديدند و بدين صورت مكه در تصرف سپاه اسالم درآ

بكر با مسلمانان و  نگاران و مورخان، دشمني حماس ابن خالد از قبيلة بني سيره
  : نمايند ي جنگ را اين گونه ذكر ميآمادگي وي برا

كرد كه براي  همسرش از او سؤال مي. او هميشه براي جنگ با دشمنان، مسلح بود
 همسرش به روزي.  و يارانشگفت براي جنگ با محمد شوي؟ مي چه چيزي آماده مي

.  محمد و يارانش بايستدكنم كسي بتواند در مقابل به خدا سوگند، فكر نمي: او گفت
تو شوند و اين گونه به خدا سوگند، من اميدوارم چند نفري از آنان غالم : حماس گفت

  : خواند رجز مي

  بلوا اليوم فمالي عِلةقيان 
 

  هذا سالح كامل و ألَّة 
 

 و ذو غرارين سريع السلة
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اين است سالح كامل و نيزه و شمشير دو لبه . اگر آنان امروز بيايند، من هيچ مشكلي ندارم«
  ».كند كه خيلي زود، پوست را مي

حماس با عكرمه و يارانش در مقابل خالد ايستادند، اما وقتي او ميدان معركه را 
رفت و اش  ه به خانهخالي ديد فرصت را غنيمت شمرد و پا به فرار گذاشت و بالفاصل

  .در را بر روي من ببند: به همسرش گفت
نمودي چه شد؟ حماس در پاسخ،  نتيجة آن تهديدهايي كه مي: همسرش گفت

  :  خود را اين گونه بيان كرداشعاري سرود و عذر

  انك لو شهدت يوم الخندمه
 

  إذفَر صفوان و فرَّ عكرمه 
 

  و ابويزيد قائم كالموتمه
 

  مةو استقبلتهم بالسيوف المسل 
 

  يقطعن كل ساعد و جمجمة
 

  ضرباً فالتسمع اال غمغمة 
 

  لهم نهيت خلفنا و همهمه
 

  1ني كلمهلم تنطقي باللوم أد 
 

داشتي؛ آن گاه كه صفوان و عكرمه پا به فرار گذاشتند و فقط  اگر تو روز خندمه حضور مي«
 كه ساعد و شدي ابويزيد همچون ستوني استوار بود و با شمشيرهاي مسلمانان ربرو مي

شنيدي، اكنون  ها و چكاچك شمشيرها را مي شكافتند و صداي غرش سينه جمجمه را مي
  ».سخني براي سرزنش نمودن نداشتي

قبل از ورود لشكر اسالم به مكه، در آن شهر حكومت نظامي اعالم شد و رفت و 
د و نيز آمدها ممنوع گرديد تا نياز به درگيري و تعقيب و گريز و خونريزي احساس نشو

شد كه هر كس به خانة ابوسفيان پناه ببرد يا وارد مسجدالحرام گردد و يا در  اعالم مي
  2.خانة خويش باقي بماند، درامان خواهد بود
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ابوسفيان نيز وارد مكه شد و با صداي بلند اعالم كرد كه اي مردم، محمد با سپاهيان 
هر كس وارد . ا آنان را نداريدخويش وارد مكه گرديده است و شما توانايي رويارويي ب

 آمد و با شوهرش همسرش، هند، بيرون. خانة ابوسفيان بشود، در امن خواهد بود
بدترين كسي هستي كه اول صبح نزد قومش آمده است؛ پس او را : گالويز شد و گفت

  .بكشيد
به خدا . واي بر شما فريب سخنان او را نخوريد: ابوسفيان خطاب به مردم گفت

 گروه عظيم آمده است كه شما مقاومت در برابر او را نداريد و هر كس كه وارد محمد با
خانة تو خدا تو را نابود گرداند، : دآنها گفتن. خانة ابوسفيان بشود، درامان خواهد بود

هركس در خانة خود باقي بماند و هر كس وارد : ابوسفيان گفت. كافي نيست
  1.ها و به مسجد رفتند مردم نيز به خانه. مسجدالحرام شود، نيز درامان خواهد بود

 نيز دوست داشت كه از ناحية كدا كه در قسمت باالي مكه واقع � پيامبر اكرم
 تا آرزوي يكي از ياران خويش را به نام حسان برآورده سازد كه 2گرديده بود، وارد شود

د و اين از خواهد ش اي گفته بود، به زودي كاروان مردان خدا از كدا وارد در قصيده
  : گويد رود؛ چنانكه مي  به شمار ميهاي حسان زيباترين قصيده

  عدمنا خيلنا ان لم تروها
 

  تثير النقع موعدها كداء 
 

  ينازعن االعنه مصغيات
 

  علي اكتفاها االسل و الظلماء 
 

  تظل جيادنا متمطرات
 

  يلطمهن بالخمر النساء 
 

  فاما تعرضوا عنا اعتمرنا
 

  3انكشف الغطاءو كان الفتح و  
 

  »... . نينگيزند بر را از ناحية كداء ما نابود شوند، اگر گرد و غبار هايباس«
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حيه كداء اين  را براي ورود از نا �در روايتي ابن عمر عالقه و محبت پيامبراكرم
 در سال فتح، وارد مكه شد، زنان با � هنگامي كه پيامبر اكرم: نمايد گونه بيان مي

 صحنه، تبسم كرد و به ابوبكر زدند، ايشان با مشاهدة اين چهرة اسبان ميچادرهايشان بر 
  : ن را خواندحسان چه گفته بود؟ ابوبكر در پاسخ، اين شعر حسا! اي ابوبكر: گفت

  تظل جيادنا متمطرات
 

  1تلطمهن بالخمر النساء 
 

  ».زنند ان با چادرهاي خود به چهره آنان ميشوند و زن اي ما پشت سرهم وارد مياسبه«
  

  ورود متواضعانه، نه فاتحانه
رنگ بر  اي سياه  و عمامه2 در حالي وارد مكه شد كه احرام نبسته بود� پيامبر اكرم

. سر داشت و سرش را به خاطر اظهار تواضع در برابر فرامين الهي پايين نگه داشته بود
جزيره عربستان  به اين گونه وارد مركز ش� پيامبر اكرم. 3نمود و سورة فتح را تالوت مي

و مركز معنوي و سياسي آن شد و با اين رفتارش، شعار عدل و مساوات و تواضع و 
فروتني را عملي ساخت؛ چنانكه اسامه بن زيد را كه فرزند غالم آزاد شدة ايشان بود، 

هاشم و قريش  پشت سر خود بر مركب خويش سوار كرده بود؛ در حالي كه فرزندان بني
 در روز جمعه، بيستم رمضان سال هشتم هجري �  بنابراين، پيامبر اكرمآنجا زياد بودند
  4.وارد مكه گرديد

با وجود اينكه : گويد ه مي به مك� محمد غزالي در مورد چگونگي ورود پيامبر اكرم
 نيز بر شترش در حالي كه عمامه � لشكر اسالم فاتحانه وارد مكه گرديد و پيامبر اكرم

اپيش آنان در حركت بود، اما سرش را به خاطر تواضع در سياهي بر سر داشت، پيش
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اي متواضعانه به  پيشگاه پروردگار پايين انداخته و بر زين شتر خم شده بود و كامالً قيافه
 ركاب او در حركت هدة اين كاروان عظيم و مهيب كه درخود گرفته بود،؛ زيرا او با مشا

اي را باقي   بودند تا در مكه هيچ جنبندهاي از جانب او ترين اشاره بود و منتظر كوچك
انداخت كه از مكه فراري  اي نزديك مي نگذارند، اين پيروزي بزرگ او را به ياد گذشته

چه كرامت و . گشت داده شده بود و اكنون با اين هيبت و نصرت الهي به مكه بازمي
ست هر چه باي بنابراين، مي. لطف بزرگي از جانب پروردگار شامل حال او شده بود

  1.نمود بيشتر از خدا تشكر نمايد و در مقابل او كرنش و سر، خم مي
 عالوه بر برخورداري از چنين ديدگاهي در برابر مردم مكه، حركات � پيامبر اكرم

اصحاب و ياران خويش را نيز مدنظر داشت بنابراين، وقتي اين سخن پرچمدار انصار، 
؛ امروز روز جنگ و خون است: سفيان گفته بوديد كه خطاب به ابوسعد بن عباده، را شن

خير امروز، روزي است كه كعبه مورد تعظيم قرار : شود، فرمود امروز حرمت حالل مي
  2.خواهد گرفت و حرمتش به جا آورده خواهد شد

آن گاه پرچم را از سعد بن عباده گرفت و به فرزند او قيس بن سعد سپرد و با اين 
هرگونه درگيري احتمالي را گرفت و از طرفي احساسات العمل حكيمانه جلوي  عكس

دار نشد؛ زيرا پرچم رابه كسي ديگر نداد؛ بلكه آن را از پدر باز گرفت  انصار نيز جريحه
خواهد كسي غير از فرزندش بر او برتري  و به پسر داد؛ چراكه انسان از نظر فطري نمي

   3.يابد
اي وارد مكه گرديد و بعد از  ريزي بدون هيچ گونه درگيري و خون� پيامبر اكرم

اينكه اوضاع امنيتي مكه برقرار شد، به سوي كعبه رفت و آن را طواف نمود و دور كعبه 
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 با كماني � پيامبر اكرم. وباالي سقف و درونش حدود سيصد و شصت بت قرار داشت
  :نمود زد و اين آيه را تالوت مي يكه در دست داشت، به آنها م

� öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% uu uuρρρρ uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ ‘‘ ‘‘,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### tt tt,,,, yy yyδδδδ yy yy———— uu uuρρρρ ãã ãã≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ≈≈≈≈ tt tt6666 øø øø9999 $$ $$#### 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ≈≈≈≈ tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### tt ttββββ%%%% xx xx.... $$$$ ]] ]]%%%%θθθθ èè èèδδδδ yy yy———— �  

  ».حق آمده و باطل نابود گرديده است و بار ديگر باطل برنخواهد گشت«
اي بسيار جالب   و صحنه1افتاد زد به چهره و يا به پشت مي هر بتي را كه با كمان مي

معبودان باطل پيرامون كعبه، . و ديدني از نصرت و عزت و ياري خدا مجسم شده بود
  2.نمودند سقوط مي

ها و تصاويري وجود داشت   به اين دليل كه در داخل كعبه، مجسمه� اما پيامبر اكرم
در آنجا دو تصوير وجود . وارد آن نشد و دستور داد تا آنها را نابود كنند و بيرون بياورند

دند و در دستهايشان تيرهاي داشت كه به گمان آنها متعلق به ابراهيم و اسماعيل بو
دانند كه آنها هرگز  خدا اينها را بميراند، مي: گيري قرار داشت، آن حضرت فرمود  فال

 وارد خانة كعبه گرديد و در قسمتهاي � آن گاه پيامبر اكرم» .3اند چنين كاري نكرده
 اسامه  و� پيامبر اكرم: گويد ز خواند؛ چنانكه ابن عمر ميمختلف آن تكبير گفت و نما

. و بالل و عثمان بن طلحه وارد خانة كعبه شدند و آن را بستند و در آن مكث نمودند
ه چه اعمالي  داخل كعب� بعد از اينكه از آنجا بيرون شد، از بالل پرسيدم كه پيامبر اكرم

 طوري ايستاد كه يك ستون كعبه در طرف راست  �پيامبر اكرم: را انجام دادند، گفت
ن ديگر در طرف چپ و سه ستون ديگر پشت سر ايشان قرار داشت، ايشان و دو ستو

  4.آن گاه نماز خواند و خانه كعبه در آن زمان داراي شش ستون بود
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 �علي. او هنوز مسلمان نشده بود. كليددار كعبه در آن زمان، عثمان بن طلحه بود
ول خدا اين كار سخواست كليد كعبه و امتياز آب دادن حاجيان را به او بدهند، اما ر مي

امروز روز نيكوكاري و وفا به عهد است و چون كليد را از عثمان بن : را نكرد و فرمود
 قبل از  �الي بود كه پيامبر اكرمو اين امر در ح. 1طلحه گرفته بود، آن را به او برگردانيد

ا او  روزي كليد كعبه را از عثمان بن طلحه خواست، ام �مهاجرت به مدينه، پيامبر اكرم
اي :  خدا با مهرباني گفترسول. احترامي رد كرد  را با بي� اين درخواست پيامبر اكرم

كس كه  آن را به هر دروزي خواهي ديد كه اين كليد در دست من خواهد بو! عثمان
. و هالكت خواهد بودآن روز براي قريش روز ذلت : عثمان گفت. دهم بخواهم، مي
زت و آباداني خواهد بود و هنگام فتح مكه كه سخن خير؛ بلكه روز ع: پيامبر فرمود

كرد آن حضرت كليد را به كسي ديگر   تحقق پيدا كرده بود، عثمان فكر مي� پيامبر اكرم
كليدهايت ! عثمان: ين نكرد؛ بلكه خطاب به عثمان گفتخدا چن اما رسول. 2خواهد داد

نها را براي هميشه و نسل  آ3را بردار؛ چراكه امروز روز نيكوكاري و وفاي به عهد است
بدين . 4اندر نسل بردار و افزود كه آنها را از شما پس نخواهد گرفت، مگر انساني ظالم

 كليدهاي كعبه را در حالي كه دستهاي زيادي براي دستيابي به � صورت پيامبر اكرم
 اين افتخار بزرگ دراز شده بود، به عثمان برگردانيد و اين است مفهوم فتح و پيروزي

احترامي برخورد   كه براساس آن با كساني كه با او به بي� بزرگ در شريعت پيامبر اكرم
كرده و عهدشكني نموده و او را اذيت و آزار داده بودند، به نيكي و احترام برخورد 

  5.نمايد مي
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 به بالل دستور داد كه بر بام كعبه بايستد و اذان بگويد � عالوه بر اين، پيامبر اكرم
اهل مكه ساكت و آرام به صدايي كه براي . اال رفت و با صداي بلند، اذان گفتبالل ب

دادند و شايد اين امر براي آنان بسان خوابي تلقي  آنها تازگي داشت، گوش فرا مي
  .گرديد مي

شد و  اهللا اكبر، اهللا اكبر، اهللا اكبر، اين كلمات كه بيانگر عظمت خدا بود، تكرار مي
كرد يا بايد  پيچيد و در دل شياطين رعب و وحشت ايجاد مي صداي مؤذن در فضا مي

  1.شدند؛ چراكه راه ديگري بر ايشان باقي نمانده بود كردند و يا تسليم مي فرار مي
انداز گرديده است، صداي بالل است كه چندي قبل  صدايي كه در فضاي مكه طنين

خدا يكي (» حد، احدا«گران با صدايي ضعيف  هاي شكنجه در اين شهر، زير تازيانه

ال «گفت، اما امروز بر سقف كعبه ايستاده است و با صدايي قوي و رسا بانگ  مي) است
دهد و همه ساكت آرام و فروتنانه، به اين ندا   سر مي»اله اال اهللا، محمد رسول اهللا

  2.دهند گوش مي
  

  اعالن عفو عمومي
 آزار زياد قرار گرفته بود و  از طرف اهل مكه مورد اذيت و�  با آنكه پيامبر اكرم- 1

گيري بااليي  از طرفي با توجه به لشكر عظيمي كه همراه داشت، از قدرت انتقام
برخوردار بود، اما عفو عمومي اعالم كرد؛ چنانكه تمامي آنها نزد خانة خدا گرد آمده 

: آن حضرت فرمود. سرنوشت خود بودند در مورد � بودند و منتظر دستور پيامبر اكرم
برخورد خوبي خواهي نمود؛ چون : با شما چه كاري خواهم كرد؟ گفتندكنيد  ر ميفك

  :  فرمود� پيامبر اكرم. برادر خوب و فرزند برادر خوب ما هستي

                                                 

  .383، غزالي، ص فقه السيره -1

  .269، بوطي، ص السيرةفقه  -2



  )  ه8(فتح مكه 

 

629

اي براي شما نيست و  امروز هيچ مؤاخذه «»التثريب عليكم اليوم يغفر اهللا لكم«

  1».خداوند شما را خواهد آمرزيد
ياي زندگي آنان را از جمله حفاظت جان، مال و زمينهاي اين عفو عمومي تمامي زوا

ر قداستش طاهل مكه را شامل گرديد و بر آنان جزيه نيز فرض ننمود و با مكه به خا
ود؛ زيرا اين شهر، محل عبادت بندگان خدا و ممانند ساير شهرهاي فتح شده برخورد نن

 و اجازه دادن زمينهاي مكه فروش: اند بنابراين، جمهور ائمه گفته. محل حرم الهي بود
جايز نخواهد بود؛ بله اهل مكه به قدر نيازهايشان از زمينهاي آنجا استفاده نمايند و بقيه 

باشد، اما گروهي از علما، معتقد به جواز فروش و استيجار  متعلق به حجاج و زائران مي
  2.اند زمينهاي مكه هستند و داليل قوي اي نيز در اين زمينه ارائه داده

  
  ���� هدر اعالم كردن بعضي خونها توسط پيامبر اكرم

رفت  اي از افراد شرور كه به دشمني با خدا و پيامبر، شهرت داشتند و احتمال مي عده
هايي ايجاد نمايند، از اين عفو و گذشت عمومي، محروم  در صورت زنده ماندن، فتنه

مة يك رهبر فرزانه است،  در مورد آنان از خشم و جديتي كه الز� شدند و پيامبر اكرم
استفاده نمود و دستور قتل آنان را صادر كرد و فرمود حتي اگر آنان را چنگ زده به 

  3.ريسمانهاي كعبه يافتيد، بكشيد
آوري  جمعمن نامهاي اين افراد را از ميان روايات مختلف : گويد حافظ ابن حجر مي

ن سعد بن أبي سرح، عكرمه بن عبدالعزي بن خطل، عبداهللا ب: ام كه عبارتند از نموده
جهل، حويرث بن نقيد، مقيس ابن حبابه، هبارابن األسود، دو كنيز ابن خطل به  ابي
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ث ابن طالل خزاعي، عبدالمطلب، حار فرتني و قريبه، ساره، كنيز آزاد شدة بني: نامهاي
  1.حشي بن حرب و هند دختر عتبهكعب بن زهير و

 آمدند و مسلمان � اي هم نزد پيامبر اكرم هبرخي از اين افراد، كشته شدند و عد
  2.شدند و توبه كردند

  
   صبح روز فتح و مسلمان شدن اهل مكه ����سخنراني پيامبر اكرم

 خبر رسيد كه همپيمانانش از خزاعه، مردي � در صبح روز بعد، به پيامبر اكرم
 شده  شتهمشرك از قبيلة هذيل را در قصاص مردي كه آنان در گذشته از قبيلة خزاعه ك

اي با اين مضمون  راد خطبه خشمگين شد و به اي� پيامبر اكرم. اند بودند، به قتل رسانده
  : پرداخت

شهر مكه از روزي كه خداوند، آسمانها و زمين را آفريده است، داراي ! اي مردم
  .حرمت بوده است و تا قيامت اين حرمت محفوظ خواهد بود

ز واپسين ايمان دارد، روا نيست كه در آن بنابراين، براي كسي كه به خدا و رو
اين شهر نه قبل از من براي كسي حالل بوده . خونريزي نمايد، يا درخت آن را قطع كند

است و نه بعد از من حالل خواهد بود، فقط به مدت چند لحظه براي من حالل گرديد 
حرمت سابق به خاطر اينكه خدا بر اهل آن خشم گرفته بود و اكنون دوباره به همان 

: به غائبين برسانيد و اگر كسي گفتمطلب را شما  حاضرين  خود برگشته است و اين
خدا آن روز براي :  پرداخته است شما در پاسخ بگوييدرسول خدا در اين شهر به نبرد

  .پيامبرش حالل گردانده بود، اما براي شما حالل نگردانيده است
ي برداريد؛ زيرا اگر اين جنگها منفعتي دست از كشتار و خونريز! اي گروه خزاعه

ايد كه  شما مردي را كشته. دربردارند، در گذشته خونريزهاي زيادي صورت گرفته است
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من خونبهاي آن را پرداخت خواهم كرد، اما پس از اين اگر كسي مرتكب قتلي بشود، 
ه چه بخواهند قاتل را قصاص بكنند؛ چ: رو خواهند داشت اي دم دو راه پيشاولي

  1.بخواهند خونبها بگيرند
 از اهل مكه به ويژه از برخي كساني كه آنها را � عفو و گذشت پيامبر اكرم

كه اي  مهدورالدم اعالن كرده بود، در روحية آنان تأثيري مهم برجاي گذاشت؛ به گونه
مردان، زنان و آزادگان و بردگان به اختيار خود وارد : قشرهاي مختلف اهل مكه از جمله

دسته براي   اسالم شدند و با نفوذ و گسترش اسالم در مكه، مردم از هر طرف، دستهدين
پيامبر . پذيرش اسالم، وارد مكه گرديدند و نعمت خدا كامل و شكر حق واجب گرديد

دا  نيز باالي كوه صفا قرار گرفت و با همه بر اسالم، فرمانبرداري و اطاعت از خ� اكرم
مسعود با برادرش مجالد ع بن در آن اثنا، مجاش. بيعت نمودي و پيامبرش به اندازة تواناي

بعد از اين، هجرت و :  فرمود� پيامبر اكرم. از برادرم بر هجرت بيعت بگير: آمد و گفت
  . پاداشي براي هجرت، وجود نخواهد داشت

بر اسالم و :  فرمود� پس بر چه چيزي بيعت خواهي كرد؟ پيامبر اكرم: مجاشع گفت
  2.ادايمان و جه

الهجرة بعد الفتح و لكن جهاد «: ر روايت بخاري آمده است كه فرمودهمچنين د
 يعني هجرتي كه بر شما واجب بود تا از مكه هجرت » و إذا استنفرتم فانفروا3ونية

هايش تثبيت  نمائيد، ديگر با فتح مكه واجب نيست؛ چراكه اسالم قوي شده و پايه
بنابراين، اكنون وقت جهاد و نيت . شوند اسالم ميدسته وارد  گرديده است و مردم دسته

  .است و هرگاه به راه خدا فراخوانده شديد، برخيزيد
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ظايف ديني در اما هجرت از دارالكفر به داراالسالم و از جايي كه اقامة شعاير و و
دارد، تا قيامت ادامه خواهد داشت و گاهي واجب خواهد بود، اما با آنجا ممانعتي وجود 

كند همان طور كه انفاق و جهاد در راه خدا تا قيامت وجود خواهد  رابري نميهجرت ب
داوند داشت، اما با انفاق و جهاد قبل از فتح مكه هرگز برابر نخواهد بود؛ چنانكه خ

  : فرمايد مي
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$$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ×× ××""""6666 ÎÎ ÎÎ7777 yy yyzzzz �  ) ،10حديد(  
هاي آسماني و زمين از آن   در حالي كه سرمايهكنيد، فاق نميچرا در راه خدا ان«

برابر نيست كسي از شما كه قبل از فتح مكه انفاق كرده و جنگيده . خدايند
آنها داراي مرتبه بزرگ تر از كساني هستند كه بعد از فتح مكه انفاق نموده . است

كند  اند و به همه خدا وعده نيك داده است و خدا به آنچه عمل مي و جنگيده
  ».گاه استآ

 نيز از زنان بيعت گرفت كه در � بعد از اينكه بيعت با مردان تمام شد، پيامبر اكرم
كسي را : بيعت عبارت بودند ازمفاد اين . اي ناشناس حضور داشت ميان آنان هند با قيافه

شريك خداوند قرار ندهيد؛ دزدي نكنيد؛ زنا نكنيد؛ فرزندانتان را به قتل نرسانيد و 
  . فرماني نكنيدتهمت و نا

ابوسفيان ! اي رسول خدا: دزدي نكنيد، هند گفت:  فرمود� هنگامي كه پيامبر اكرم
 كه از مالش بردارم؟ كند آيا جايز است مردي بخيل است، به قدر كفايت خرج نمي

برداري و به قدر كفايت جايز است كه براي خرج خودت و فرزندانت : ايشان فرمود
 � كند؟ پيامبر اكرم مگر زن آزاده زنا مي:  زنا نكنيد، هند گفت:هنگامي كه پيامبر فرمود
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:  فرمود� پيامبر اكرم. بلي: تو هند دختر عتبه هستي؟ گفت: او را شناخت و گفت
بيعت با زنان، بدون مصافحه . ها را فراموش كن تا خدا نيز گناهانت را ببخشايد گذشته

 زنان محرم خود دست نزد؛ چنانكه گرفت؛ زيرا آن حضرت هيچ زني را به جز انجام مي
ل خدا هرگز با دست رسو: گويد ه در صحيحين آمده است كه ميروايتي از عايش

  .ماس نداشته استت) بيگانه(زني  دست
شود و  با آنان اكتفا ميو در روايت ديگري آمده است كه فقط به سخن گفتن 

  1.سخن من با شما مانند سخن من با صد نفر شما است: فرمود مي
  

  جزيمه اعزام خالد بن وليد به سوي بني
 خالد را در شوال سال هشتم هجري قبل از حنين با سيصد و پنجاه � پيامبر اكرم

آنها وقتي خالد را . 2نفر از بنوسليم و مدلج و انصار ومهاجران به سوي بنوجذيمه فرستاد
: خالد گفت. و براي جنگ آماده شدندبا لشكرش ديدند، سالحهاي خود را برداشتند 

مردي از . اند واي بر شما، سالحهاي خود را به زمين بگذاريد، مردم همه مسلمان شده
اين خالد است و اگر سالحها را به ! واي بر شما اي بنوجذيمه: آنان برخاست و گفت

زمين بگذاريد، جز اسارت چيزي ديگر در انتظارتان نيست و بعد از اسارت نيز گردنهاي 
 به خدا سوگند من سالح خود را به زمين نخواهم گذاشت؛ سپس به .شما را خواهد زد

اصرار ديگران شمشير خود را به زمين گذاشت، آن گاه خالد، اسالم را به آنان عرضه 
: ؛ بلكه مي گفتند»مسلمان شديم» «ااسلمن«كرد، اما آنان راضي نگرديدند تا بگويند 

خالد برخي از آنان را اسير كرد و . يعني از دين خود دست برداشتيم» صبأنا، صبانا«
 كه در ركاب خالد بودند، به اين كار او اعتراض  �اصحاب پيامبر اكرم. برخي را كشت

كردند؛ سپس خالد اسيران را به دست اصحاب سپرد، اما در بامداد يكي از روزها دستور 
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، اما ندپذيرفتبرخي نيز اين دستور وي را. داد تا هركس اسير خود را به قتل برساند
اي ديگر از كشتن اسيران خود خودداري نمودند و هنگامي كه نزد  عبداهللا بن عمر وعده

خدا برگشتند و آن حضرت را از ماجرا مطلع ساختند، اين امر موجب ناراحتي و  رسول
از كاري كه ! بارالها:  را به سوي آسمان باال برد و گفتنگراني ايشان گرديد و دستهايش

  1. بيزارمخالد كرده است،
بر اثر چنين موضوعي بين خالد و عبدالرحمن بن عوف، سخنان تندي رد وبدل شد؛ 
زيرا عبدالرحمن بر اين عقيده بود كه اين رفتار خالد با جذيمه به خاطر انتقام خون 
عمويش، فاكه بن مغيره، بود كه در جاهليت توسط جذيمه كشته شده بود؛ چنانكه امام 

 و گفته است بر اثر اين درگيري، 2 موضوع اشاره نموده استمسلم در روايتي به اين
اصحاب مرا ناسزا نگوييد؛ :  فرمود� خالد به عبدالرحمن ناسزا گفت، آن گاه پيامبر اكرم

ك مد آنچه آنها انفاق زيرا اگر شما به اندازة كوه احد در راه خدا انفاق كنيد، به اندازة ي
  3.رسد ا نصف آن نمياند، ي كرده

 علي ابن ابيطالب را فرستاد تا خونبهاي كشتگان جذيمه را � يامبر اكرمسپس پ
؛ چنانكه بر 4پرداخت نمايد و درصدد جبران نمودن ستمي كه بر آنان رفته است؛ برآيد

جذيمه از بين  ، اندوه و ناراحتي آنان از جانب بني� اثر اين عملكرد حكيمانة پيامبر اكرم
  5.رفت
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 به تنبيه و سرزنش خالد نپرداخت، بيانگر آن است كه � كرماما دليل اينكه پيامبر ا
  1.اين عمل، خالد براساس اجتهاد و جهت كسب رضايت پروردگار بوده است

  
  ها تخريب بتخانه

هايي را كه از   تصميم گرفت بتخانه �بعد از پاكسازي كعبه از لوث بتها، پيامبر اكرم
ار گرفته بود، تخريب نمايد و آثار آنان زمانهاي بسيار طوالني مورد عبادت و تقديس قر

، اعزام گرديد كه جزيره هايي به اطراف مختلف شبه براي اين منظور دسته. 2را از بين ببرد
  : عبارت بودند از

   سرية خالد بن وليد به سوي عزي-1
خالد بن وليد با سيصد اسب سوار به سوي طاغوت بزرگ قريش و ساير عرب كه 

آنها وقتي به منطقة نخله رسيدند، بتخانه را تخريب . ر گرديدعزي نام داشت، رهسپا
خالد در حالي كه مشغول تخريب آن . نمودند و درختان اطراف آن را نيز قطع نمودند

به توكفر  «3»كفرانك السبحانك إني رأيت اهللا قد أهانك«: گفت  بود، مي

  ».رده استنماييم؛ چراكه خدا تو را نكوهش ك ورزيم و تو را تسبيح نمي مي
چيزي در آنجا  از وي سؤال نمود كه آيا �  كه خالد برگشت، پيامبر اكرم هنگامي

پس برگرد؛ چون تو :  فرمود� پيامبر اكرم. 4خير، چيزي نديدم: ديده است؟ خالد گفت
اش را به نحو احسن انجام نداده  او باين احساس كه وظيفه. اي هنوز كاري انجام نداده

هنگامي كه خدمة بتخانه او را ديدند، شناختند و دانستند كه . گشت بريتاست، با عصبان
هنگامي كه . آمده است تا اين دفعه كار را يكسره نمايد، بنابراين، پا به فرار گذاشتند

                                                 

  .579، ص السيرة النبوية في ضوء المصادر األصلية -1

  .394، ص معين السيرة -2

  .282، ص السرايا و البعوث النبويه -3

  .874، ص 2، ج المغازي -4



 الگوي هدايت

 

636

خالد نزديك آمد، زني برهنه و ژوليده مو را آنجا نشسته ديد كه خاك بر سرش 
 برگشت و � نزد پيامبر اكرمخالد، شمشيرش را كشيد و او را كشت و . ريخت مي

  1.او عزي بوده است: ايشان فرمود. از ماجرا آگاه ساختايشان را 
   سرية سعد بن زيد اشهلي به سوي مناه-2

مناه بت معروفي بود كه در ساحل درياي سرخ، بين مكه و مدينه در نواحي قديد، 
نمودند و براي حج  ياي به نام مشلل قرار داشت كه عربها آن را تعظيم م واقع در منطقه

بستند تا جايي كه به خاطر تعظيم آن، سعي بين صفا و مروه را ترك  از آنجا احرام مي
اي  نمودند و اين رسم به آنان از پدرانشان به ارث رسيده بود كه اگر كسي از منطقه مي

  2.كه بت مناه در آن واقع بود، احرام حج ببندد، نبايد بين صفا و مروه سعي نمايد
 به حج �  از اينكه اوس و خزرج، اسالم را پذيرفتند و در ركاب پيامبر اكرمبعد

  : آمدند، ايشان را در جريان عمل گذشتة خود قرار دادند، آن گاه اين آيه نازل گرديد

� ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ xx xx���� ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### nn nnοοοο uu uuρρρρ öö öö���� yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÌÌ ÌÌ���� ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ yy yyèèèè xx xx©©©© «« ««!!!! $$ $$#### (( (( ôô ôô yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù ¢¢ ¢¢kkkk yy yymmmm || ||MMMM øø øøŠŠŠŠ tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### ÍÍ ÍÍρρρρ rr rr&&&& tt tt���� yy yyϑϑϑϑ tt ttFFFF ôô ôôãããã $$ $$#### ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù 

yy yyyyyy$$$$ oo ooΨΨΨΨ ãã ãã____ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã ββββ rr rr&&&& šš šš’’’’ §§ §§θθθθ ©© ©©ÜÜÜÜ tt ttƒƒƒƒ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ//// 44 44  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt ttíííí §§ §§θθθθ ss ssÜÜÜÜ ss ss???? #### ZZ ZZ"""" öö öö6666 yy yyzzzz ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ©© ©©!!!! $$ $$#### íí íí���� ÏÏ ÏÏ....$$$$ xx xx©©©© íí ííΟΟΟΟŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== tt ttãããã �  

  )158بقره، (  
 و يا عمره را به ه حج كندهمانا صفا و مروه از شعاير الهي هستند؛ پس هر ك«

را نيز طواف نمايد و هر ) كوه(جاي آورد، بر او گناهي نخواهد بود كه آن دو
  ».دا شاكر و آگاه استكس خيري انجام دهد،خ

جزيره عربستان رواج داد و به  پرستي را در شبه اولين كسي كه پرستش مناه و بت
  3.تحريف دين ابراهيم پرداخت، عمرو بن لحي خزاعي بود

                                                 

  .282، ص السرايا و البعوث النبوية -1

  .283 همان، ص -2

  .287، ص السرايا و البعوث النبويه -3



  )  ه8(فتح مكه 

 

637

آن حضرت بعد از فتح مكه، سعد بن زيد اشهلي را، كه تا قبل از پذيرش اسالم، مناه 
  1.هت نابود ساختن آن فرستادنمود، با بيست اسب سوار ج را تعظيم مي

ز خدمتگزاران هنگامي كه سعد و همراهانش درصدد نابودي بت مناه برآمدند، يكي ا
شما : گفت. ايم اي نابودي بت مناه آمدهبر: خواهيد؟ گفت چه مي: بتخانه به آنان گفت

ه دانيد و او؛ آنگاه سعد جلو رفت و در آنجا زني برهنه و ژوليده مو را در حالت نشستب
: د گفتآن مرد با فريا. 2زد نمود و با دستهايش بر سينة خود مي ديد كه داد و فرياد مي

 شمشيرش از بااما سعد فرصت نداد و او را. مناه، مواظب باش، اينها نافرمانان تو هستند
 �پاي درآورد؛ سپس بر بتي كه آنجا بود، حمله بردند و آن را شكستند و نزد پيامبر اكرم

  3.برگشتند
   سرية عمرو بن عاص به سواع-3

 (#θä9$:فرمايد متعال در مورد قوم نوح ميخداوند  s% uρ Ÿω ¨βâ‘ x‹s? ö/ä3tG yγ Ï9#u Ÿω uρ ¨β â‘ x‹s? #tŠuρ 

Ÿω uρ % Yæ# uθ ß™ Ÿω uρ šWθ äó tƒ s−θ ãè tƒ uρ #Z"ô£nΣ uρ ∩⊄⊂∪ 〈     
ا رها يد، وود، سواع، يغوث، يعوق و نسرمعبودان خود را ترك ننمائ: و گفتند«

  ».يدنساز
كه در اين آيه، نام آن ذكر گرديده است، بتي بود متعلق به قوم نوح كه به » سراع«

آنان اين بت را در مكاني نصب كرده . 4مرور زمان به دست طايفة هذيل مضر افتاده بود

                                                 

  . همان-1

  .146، ص 2، ج الطبقات -2
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بودند و طايفة مذكور به عبادت و تعظيم آن مشغول بودند و حتي به قصد حج به آنجا 
  1.رفتند مي

، عمرو بن  � مكه و پذيرش اسالم از جانب طايفه هذيل، پيامبر اكرمبعد از فتح
 وقتي آنجا رسيديم، با: گويد عمرو مي. اي براي نابودي سواع فرستاد ص را با دستهعا

پيامبر اكرم ما را : ايد؟ گفتم براي چه اينجا آمده: گفت. كليددار بتخانه مواجه شديم
او جلوي توانيد چنين بكنيد؛ چراكه  نمي: گفت.ست تا بت شما را نابود سازيمفرستاده ا

داني كه او  بري؟ مگر نمي واي بر تو هنوز در باطل بسر مي: گفتم. شما را خواهد گرفت
بتخانه را :  بت را شكستم و به همراهانم گفتمبيند؟ سپس جلو رفتم و شنود و نمي نمي

ن نيز تسليم خدا م: ديدي چه كرديم؟ گفت: ران نماييد؛ سپس به كليددار گفتموي
  2.شوم مي

 جهت نابودسازي بتها، بيانگر اين موضوع است كه باقي گذاشتن  �اقدام پيامبر اكرم
آثار شرك و طاغوت پس از به قدرت رسيدن مسلمانان حتي براي يك روز هم جايز 

ترين منكرات هستند؛ پس  نيست؛ زيرا اينها مظاهر آشكار كفر و شرك و از بزرگ
  . آنان اثري باقي بماندشايسته نيست از
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  فصل سوم

  

  درسها، فوائد و عبرتها

  
   ���� تفسير سوره نصر و خبر از وفات پيامبر اكرم

گفت و   مي»سبحان اهللا و بحمده« خيلي زياد � پيامبر اكرم: گويد  مي� عايشه

  .نمود توبه و استغفار مي
اي در امتم خبر داده  نهخداوند مرا به نشا: فرمود. ان علت اين امر را پرسيدماز ايش

است كه هرگاه آن را ديدم، كلمات باال را زياد بخوانم و زياد توبه و استغفار كنم و من 
  :  و اين سوره را تالوت نموداكنون آن نشانه را ديدم
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  1)نصر(  
دسته وارد دين  آن گاه كه ياري خدا و پيروزي رسيد و مردم را ديدي كه دسته«

شوند؛ پس خدا را به پاكي ياد كن و شكر او را به جاي آور و طلب  خدا مي
  ».ستپذير ا آمرزش كن كه خدا، بسيار توبه
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  : فرمايد قرطبي مي
اكنون كه محمد بر اهل حرم غالب گرديده است، بر : بعد از فتح مكه، عربها گفتند

. كساني كه خدا آنها را از لشكر فيلها نجات داد، پس كسي توان مقابله با او را ندارد
  1.شدند آمدند و مسلمان مي دسته مي بنابراين، آنها دسته

؛ چنانكه ابن 2داد  خبر مي� يك بودن وفات پيامبر اكرماي از نزد اين سوره به گونه
ي آن گاه بعض. آمد رگاني از اهل بدر نزد من ميز همواره با ب�عمر: گويد  مي �عباس

سن فرزندان ما است؟ بنابراين، او  بري كه هم تو چرا ما را نزد كسي مي: به او گفته بودند

#### �د كه شما در مورد مفهوم نان پرسيروزي در جمع آنها فراخواند و از آمرا  ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uu !! !!$$$$ yy yy____ 

ãã ãã���� óó óóÁÁÁÁ tt ttΡΡΡΡ «« ««!!!! $$ $$#### ßß ßßxxxx ÷÷ ÷÷GGGG xx xx���� øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ � اين آيه ما را به اين دليل كه به فتح و : گوئيد؟ برخي گفتند چه مي

خواند، و بعضي از آنها  پيروزي دست يافتيم، ما را به استغفار و ستايش الهي فرامي
تو نيز ! سعبا ابن:  و گفت رو به من كرد�آن گاه عمر. ساكت ماندند و چيزي نگفتند

 را � خير؛ بلكه خدا با اين سوره، نزديكي وفات پيامبر اكرم: گويي؟ گفتم همين را مي
  3.رأي من نيز در اين مورد همين است:  گفت�به ايشان ابالغ نموده است؛ آن گاه عمر

در آغاز اين سوره تصوري ويژه ايجاد شده است و آن به : گويد سيد قطب مي
آيند و نقش پيامبر و  شاره دارد كه تمامي حوادثي كه در اين جهان به وجود ميحقيقتي ا

#### �: ه در جملهويژباين تصور . يارانش و هر نقل و حركت بدان وابسته است ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uu !! !!$$$$ yy yy____ 

ãã ãã���� óó óóÁÁÁÁ tt ttΡΡΡΡ «« ««!!!! $$ $$#### ßß ßßxxxx ÷÷ ÷÷GGGG xx xx���� øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ بنابراين، پيروزي و نصرت از جانب خداوند است و .  نهفته است�

ر زماني و مكاني كه او بخواهد و براي هر گروهي كه او اين نصرت و پيروزي در ه
 و صحابه در پديدآوردن نصر و پيروزي � اراده نمايد، محقق خواهد شد و پيامبر اكرم
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 مفهوم ايماني  و اين امر، 1اختياري ندارند و اين امر، تنها به ارادة خدا بستگي دارد
د كه هاي مؤمنان  تثبيت نمايعميقي است كه قرآن  تالش مي نمايد تا آن را در دل

پذيرد و   فقط توسط خدا و ارادة او انجام مي به قدرتيابي تعبارت است از اينكه دس
  .اختيار زمان و مكان و افراد مناسب براي اين امر نيز در دست خداست

  
  موضعگيريهاي داعيانه و محترمانه در برخورد با مردم

   اسالم آوردن سهيل بن عمرو-1
 وارد مكه شد و بر آن چيره گشت، � وقتي كه پيامبر اكرم: گويد رو ميسهيل بن عم

من به خاطر : گفتممن داخل خانة خود شدم و در آن را بستم؛ سپس به فرزندم، عبداهللا، 
ترسم كه كشته شوم؛ زيرا من در تمامي  ام، مي دشمني كه با محمد و يارانش داشته

ام و در صلح حديبيه برخورد  ت داشتههاي قريش عليه محمد و مسلمانان شرك توطئه
عبداهللا نزد پيامبر . ام؛ پس هر چه زودتر براي من امان بگير  اي با ايشان نداشته شايسته

او . بلي: دهي؟ ايشان فرمود ه پدرم امان ميب! اي رسول خدا: فت و گفت ر �اكرم
نداشته  كار با سهيل: رون شود و به اطرافيان خود فرموددرامان خداست و از خانه بي

آن . گرفت باشيد و افزود كه او انسان شريف و خردمندي است نبايد از اسالم فاصله مي
  .گاه عبداهللا نزد پدرش برگشت و ماجرا را به او گفت

 بوده و هست؛ او در كوچكي و بزرگي انسان مهرباني! به خدا سوگند: سهيل گفت
 به سوي حنين رهسپار � پيامبر اكرم ماند، اما با اين وجود با ددپس از آن سهيل، متر

  2.گرديد تا اينكه به مكان جعرانه رسيد و مسلمان شد
 در مورد سهيل، تأثيري شگرف در او گذاشت؛ چنانكه به � سخنان پيامبر اكرم

 پرداخت و بعد از چند روز مسلمان شد و در مسلماني  �تعريف و تمجيد پيامبر اكرم
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؛ چنانه زبير بن بكار 1 برجاي گذاشتاي  مال صالحهد و از خود اعقدم مان خويش ثابت
داد و هنگام شنيدن  گرفت و صدقه مي خواند و روزه مي سهيل زياد نماز مي: گويد مي

گريست و در جنگ يرموك سرپرستي سپاه عظيمي را به عهده  تالوت قرآن به شدت مي
  2.داشت

   اسالم آوردن صفوان بن اميه-2
به اما صفوان بن اميه پا به فرار گذاشت و به بندر شعي... : گويد عبداهللا بن زبير مي

كند؟ يسار  قيب ميواي بر تو، ببين چه كسي ما را تع: رفت و به غالم خود، يسار، گفت
به خدا او را محمد براي قتل من : صفوان گفت. آيد وهب به سوي ما ميعمير بن : گفت

اي  آيا آنچه با من كرده: ان گفتمير به آنها نزديك شد، صفووقتي كه ع. فرستاده است
 اي تا مرا ام و اكنون آمده هايت را نفقه داده وامهايت را پرداخت نموده و بچه. بس نيست

  .ام فدايت شوم، من از نزد بهترين انسانها نزد تو آمده: به قتل برساني؟ عمير گفت
رس شما راه  قوم ما از تسردار! اي رسول خدا:  گفته بود� راكرمعمير نيز به پيامب

:  فرمود� پيامبر اكرم. خواهد خود را به دريا بيندازد دريا را در پيش گرفته است و مي
 و خود را به صفوان آن گاه عمير راه دريا را در پيش گرفت. دهم من به او پناه مي

به خدا سوگند من : صفوان گفت.  به تو امان داده است� پيامبر اكرم: رسانيد و گفت
آن گاه عمير . گر اينكه تو عالمتي در دست داشته باشي تا من مطمئن شومگردم م برنمي

شاني با خود آورد و به صفوان نزد پيامبر برگشت و عمامه آن حضرت را به عنوان ن
آورد و به وعدة خويش وفا  من از نزد بهترين انساني كه صلة رحم را به جا مي: گفت

درت او قدرت تو است، او فرزند پدر و ست و قشرف او شرف تو ا. ام نمايد، آمده مي
 تو � پيامبر اكرم: عمير گفت. ترسم كه كشته شوم ن ميم: صفوان گفت.  استمادر تو

را به اسالم فراخوانده و براي اين دوماه به تو فرصت داده است و اين عمامه اوست كه 
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ا شناخت و  آن ر� صفوان با مشاهدة عمامه پيامبر اكرم. در روز فتح بر سر بسته بود
آنگاه او با من به مكه : عمير گفت. ه او را بر سربسته بودبلي به ياد دارم ك: گفت

. آن حضرت با يارانش مشغول خواندن نماز عصر بود. برگشت تا اينكه نزد پيامبر آمديم
! اي محمد: مام كرد، صفوان با صداي بلند گفت نماز را ت� بعد از اينكه پيامبر اكرم

اي و يا   تو نزد من آمده و اظهار داشته است كه تو مرا به اسالم فراخواندهعمير با عمامه
. از مركبت پياده شو! صفوان:  فرمود �تا دو ماه در اين مورد بينديشم؟ پيامبر اكرم

. به خدا سوگند تا اين موضوع را برايم بازگو نكني، از مركبم پايين نخواهم آمد: گفت
دهم، آن گاه صفوان  اي دو ماه، چهار ماه به تو فرصت ميمن به ج:  فرمود� پيامبر اكرم

  .از مركبش پياده شد
 به جنگ هوازن رفت، صفوان نيز در حالي كه كافر � سپس هنگامي كه پيامبر اكرم

صفوان پرسيد كه آيا . آن حضرت از او يكصد زره خواست. بود با پيامبر اكرم بيرون شد
 �ا اينكه اجباري در اين امر نيست؟ پيامبر اكرمبايست اطاعت نمايم و ي از اين امر مي

باشد و بعد از جنگ آنها را به تو  خير؛ بلكه آنها به عنوان امانت در نزد ما مي: فرمود
 با بازگشت از حنين و طائف و با رسيدن به جعرانه، در  �پيامبر اكرم. گردانيم برمي

اي كه مملو از گاو،  نار درهحالي كه صفوان در كنار ايشان بود به غنايم نگريست و ك
. صفوان به آن دره نگريست و غنايم را تحت نظر گرفت. گوسفند و شتر بود، ايستاد

. بلي: اند؟ صفوان گفت زده كرده را شگفتآنها تو ! اي صفوان:  فرمود� پيامبر اكرم
به خدا سوگند كسي توانايي : صفوان گفت.  همه را به تو بخشيدم: فرمود� پيامبر اكرم

  1. عظيم را ندارد مگر اينكه پيامبر خدا باشد بنابراين، اسالم را پذيرفتشاين بخش
 با بخشيدن اموال هنگفتي به سران قريش كه فقط انبياء � بدين صورت پيامبر اكرم

توانند چنين بذل و بخشش عظيمي داشته باشند، دلهاي آنان را تسخير نمود؛ چنانكه  مي
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ن لحظه او منفورترين شخص نزد من بود، اما بعد از آن تا آ! به خدا: گويد صفوان مي
  1.ترين انسانها نزد من قرار گرفت محبوب

  
  اسالم آوردن عكرمه، پسر ابوجهل

همسرم از :  گفت� حكيم به پيامبر اكرم همسر عكرمه، ام: گويد عبداهللا بن زبير مي
او را :  فرمود�م كردهي؟ پيامبر ا آيا به او امان مي. ترس شما به يمن فرار كرده است

در اثناي راه، . حكيم با غالمي كه داشت، به تعقيب شوهرش پرداخت   امآن گاه. امان دادم
حكيم او را اميدوار ساخت تا اينكه به    ام.غالم وي او را به انجام كار فحشاء فراخواند

  .اي از طايفة عك رسيدند محله
حكيم  آن گاه ام. الم او را بستندحكيم از آنان كمك خواست و آنها دست و پاي غ ام

راه خود را به سوي ساحل ادامه داد تا اينكه به عكرمه در حالي رسيد كه سوار بر كشتي 
  ».ال اله اال اهللا«: بگو:  كشتي شد، ناخدا به او گفت هنگامي كه عكرمه سوار. شده بود

من از نزد : حكيم به شوهرش گفت آن گاه ام. ام من از همين فرار كرده: عكرمه گفت
او به تو پناه داده است و آن قدر . ام بهترين انساني كه صلة رحم را به جاي آورد، آمده
آن گاه از برخورد غالم رومي او را . اصرار كرد تا او را متقاعد ساخت و هر دو برگشتند

  .عكرمه وقتي به محلة عك رسيد، غالم را از آنان تحويل گرفت و او را كشت. خبر داد
عكرمه درحالي كه مسلمان و :  به صحابه گفته بود� رفي ديگر پيامبر اكرماز ط

با او كاري نداشته باشيد و به پدرش ناسزا نگوييد؛ زيرا . آيد مهاجر است، نزد شما مي
  .آورد رسد؛ بلكه باعث آزار زندگان را فراهم مي ناسزا گويي به مردگان نمي

شرت نمايد، اما او نپذيرفت با همسرش مباعكرمه در اثناي راه چندين جا اراده نمود 
پس امر : عكرمه گفت. كه تو هنوز مشرك هستيام در حالي  من مسلمان شده: و گفت

  .دارد بزرگي تو را از من بازمي
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حكيم نيز در كنارش  ام.  با مشاهدة عكرمه، بلند شد و خوشحال گرديد� پيامبر اكرم
اين به من گفته ! اي محمد: عكرمه گفت. ود داشت، ايستاده ب هدر حالي كه نقاب به چهر

پس مرا به : تعكرمه گف. گويد راست مي: اي؟ ايشان فرمود و مرا پناه دادهاست كه ت
به يگانگي خدا و رسالت من اقرار : خواني؟ آن حضرت فرمود يزي فرا ميسوي چه چ

  .اركان اسالم را برشمرد... كن و نماز را برپادار و زكات بده و 
خواني و قبل از  تو به سوي حق و امري نيكو فرا مي! به خدا سوگند: تعكرمه گف

 و بهتر بودي؛ سپس شهادتين را بر زبان تراينكه ما را به اين امر بخواني، از همه راستگو
: كه ديگر چه بگويم؟ آن حضرت فرمود پرسيد � آورد و مسلمان شد و از پيامبر اكرم

را كه اينجا حضور دارند به اينكه من مسلمان و گيرم و كساني  خدا را گواهي مي: بگو
عكرمه آنچه را كه پيامبر به او تلقين نمود، گفت؛ سپس فرمود . مهاجر و مجاهدي هستم

خواهم به  از تو مي: عكرمه گفت. واهي دريغ نخواهم كرد هرچه امروز از من بخهك
ييها و موضعگيريهاي ام و به خاطر تمام ناسزاگو هايي كه با شما كرده خاطر تمام دشمني

 براي او طلب آمرزش  �آن گاه پيامبر اكرم. ام، براي من طلب آمرزش نمايي خصمانه
  .نمود
تاريخ به بعد هر چه براي بازداشتن  از اين! اي رسول خدا: عد از آن عكرمه گفتب

 كرد و دو برابر ام، دوبرابر آن را در راه خدا هزينه خواهم مردم از راه خدا هزينه كرده
ام، در راه خدا خواهم نمود و بعد از آن هميشه  جنگي را كه در مقابله با دين خدا نموده

  .نمود تا اينكه سرانجام در جنگ يرموك به شهادت رسيد در جنگها شركت مي
 همسرش را با همان عقد سابق به نكاح او � بعد از اسالم آوردن عكرمه، پيامبر اكرم

  1.برگردانيد
آميز بود كه براي جذب او به اسالم   با عكرمه به قدري عاطفه� رفتار پيامبر اكرم

كرمه گويي ع  بالفاصله از جابر خواست تا به خوشامد� نمود؛ چنانكه ايشان كفايت مي
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بنابراين، احساسات و . 1خوش آمدي اي سوار مهاجر: بپردازد و طبق روايتي فرمود
  .ذيرفتعواطف عكرمه تحريك شد و ديري نگذشت كه اسالم را پ

حكيم دختر حارث بن هشام،را در مسلمان شدن  تالشهاي همسر عكرمه، ام
 �او بعد از اينكه براي شوهرش از پيامبر اكرم. توان ناديده گرفت شوهرش، نمي

پناهندگي گرفت، خود را به خطر انداخت و در پي شوهر خود به راه افتاد تا اينكه به او 
ردانيد و در بين راه از همبستري با همسر خود دريغ رسيد و او را با اصرار به مكه بازگ

  .ورزيد تا به او بفهماند دين اسالم، ديني عظيم و باارزش است
اين عمل همسر عكرمه، او را وادار نمود تا به اسالم بينديشد و به تدريج بعد از 

بود مالقات با پيامبر و انديشيدن در اسالم، مسلمان شد و در مسلماني خود چنان صادق 
براي من از خدا :  پيشنهاد مال كرد، نپذيرفت و گفت به ايشان،� كه وقتي پيامبر اكرم

طلب آمرزش كن و سوگند خورد دوبرابر مالي را كه در جاهليت انفاق نموده است، در 
راه خدا انفاق نمايد و همچنين دو برابر نبردي را كه عليه اسالم جنگيده است، در راه 

اي كه داده بود، جامة عمل پوشاند ويكي از  اسالم بجنگد و به وعدهخدا و عليه دشمنان 
شجاع ترين فرماندهان جهادي عليه دشمنان اسالم بود و سرانجام بعد از تالش فراوان 

  2.جاني و مالي در نبرد يرموك به شهادت رسيد
  
   با پدر ابوبكر و اسالم آوردن وي����  برخورد متواضعانة پيامبر اكرم-4

 داخل مسجد � بعد از فتح مكه در حالي كه پيامبر اكرم: گويد ر ابوبكر مياسماء دخت
چرا :  با مشاهدة آنان، فرمود� پيامبر اكرم. نشسته بود، ابوبكر، پدرش را نزد ايشان آورد

او بايد نزد شما بيايد :  و من نزد او بروم؟ ابوبكر گفتاش باشد نگذاشتي پيرمرد در خانه
: اش گذاشت و فرمود  و دست بر سينه او را در مقابل خود نشاندپيامبر. نه شما نزد او
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موهاي پدربزرگم سفيد بود، پيامبر : گويد اسماء مي.  فوراً مسلمان شداو. مسلمان شو
  1.رنگ موهايش را تغيير دهيد:  فرمود� اكرم

  2. مسلمان شدن پدر ابوبكر را به او تبريك گفت� براساس روايتي پيامبر اكرم
باشد؛  رد بيانگر سنت هميشگي ايشان در برابر انسانهاي سالخورده مياين برخو

هركس احترام بزرگان ما را رعايت نكند و به خردساالن ما : فرمايد چنانكه در حديثي مي
  3.شفقت نورزد، از ما نيست

از مظاهر تجليل خدا، گراميداشت مسلماني است كه موي سفيد : فرمايد همچنين مي
 گراميداشت نزديكان و بستگان كسي را كه سابقة خوبي  � حضرت؛ همچنين آن4دارد

  5.د، مسنون قرار داده استندر اسالم و خدمت به آن دار
   ���� اسالم آوردن فضاله بن عمير بر اثر عفو و بخشش پيامبر اكرم-5

 را � فضاله بن عمير بن ملوح ليثي، بعد از فتح مكه، در اين صدد بود تا پيامبر اكرم
 مشغول طواف بود، به ايشان � د، لذا براي اين منظور در حالي كه پيامبر اكرمترور نماي

در : فرمود. بلي فضاله هستم: اله هستي؟ گفتتو فض:  فرمود � پيامبر اكرم. نزديك شد
 خنديد و � پيامبر اكرم. مشغول ذكر خدا بودم. چيزي نيست: گذرد؟ گفت دلت چه مي

به خدا سوگند، : گويد فضاله مي. ينة او گذاشتبر ساستغفار كن و دستش را : فرمود
. تر شد رايم محبوب بود كه از تمامي خلق خدا ب ام برنداشته هنوز پيامبر دست از سينه

ام، از كنار زني گذشتم كه همواره با او  در راه بازگشت به خانه: گويد فضاله مي
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ه نپذيرفت و فضال. ئيمبيا با هم بنشينيم و سخن بگو: گفت. كردم نشستم و گفتگو مي مي
  : چنين پاسخ گفت

  قالت هلم الي الحديث فقلت ال
 

  بي عليك اهللا واالسالميأ 
 

خدا و اسالم اجازه : اند، اما نپذيرفتم و به او گفتمو مرا به سخن گفتن و مجالست فراخو«
  ».دهد نمي

  لو ما رايت محمداً و قبيله
 

  بالفتح يوم تكسر االصنام 
 

  ».ديدي شكست، مي ش را روز فتح كه بتها را مياگر محمد و قوم«

  لرايت دين اهللا اضحي بينا
 

  1والشرك يغشي وجهه االظالم 
 

اش را تاريكي  ديدي كه چهره ديدي و شرك را مي دين خدا را بسيار روشن و واضح مي«
  ».فراگرفته است

  
  گويي؟ آيا در مورد حدي از حدود الهي با من سخن مي

بستگانش نزد اسامه بن . زني در فتح مكه مرتكب سرقتي شد: يدگو عروه بن زبير مي
هنگامي كه اسامه .  را از اجراي حد شرعي منصرف گرداند� زيد رفتند تا پيامبر اكرم

 در اين مورد مذاكره نمود، رنگ چهرة آن حضرت تغيير يافت و بعد از � با پيامبر اكرم
امتهاي گذشته به خاطر : روردگار فرمودعد از حمد و ثناي پاي ايراد كرد و ب عشاء خطبه

كرد، او را  اينكه هرگاه فردي كه از موقعيت اجتماعي بااليي برخوردار بود و دزدي مي
نمودند، هالك  شد، بر او حد اجرا مي كردند و اگر ضعيفي مرتكب دزدي مي رها مي

ا قطع شد، دستش ر اگر فاطمه دختر محمد، مرتكب سرقت مي! به خدا سوگند. گرديدند
بعد از آن، او . زني را كه دزدي كرده بود، قطع نمايند نمودم؛ سپس دستور داد تا دست مي
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آن زن هميشه : گويد عايشه مي. ند و ازدواج نمودتوبه نمود ودر توبة خويش، استوار ما
  1.كردم آمد و من نيازهاي او را به رسول خدا منعكس مي نزد من مي

يافت و حدود الهي و شرعي،  اسالمي ادامه ميبدين صورت ساختار تربيتي امت 
گرديد و قريش نيز به خوبي دريافتند كه در  بدون هيچ گونه رعايت طبقاتي اجرا مي

اند كه براي همه يكسان است؛ چون در اين شريعت،  مقابل شريعتي رباني قرار گرفته
زام به تمامي مردم مورد خطاب پروردگار جهانيان هستند و مالك شرف و ارزش الت

 و خشم گرفتن ايشان بيانگر اهميت � اين موضعگيري پيامبر اكرم. باشد اوامر خدا مي
واالي حدود الهي است و درسي براي مسلمانان است تا احكام و حدود خدا را كوچك 
نشمارند و هيچ گاه درصدد شفاعت و وساطت براي اجرا ننمودن حدي از حدود خدا 

  2.نباشند
  

  هاني آنان را پناه داده بود  به كساني كه ام���� كرمپناه دادن پيامبر ا
 با يارانش در ناحية باالي � هنگامي كه پيامبر اكرم: گويد هاني، دختر ابوطالب، مي ام

. نزد من پناهنده شدند) كه مشرك بودند(مكه فرود آمد، دو نفر از خويشان همسرم 
من در . ا را خواهم كشتآنه! به خدا سوگند: ي برادرم، علي، آنها را ديد، گفتوقت

 آن حضرت را در حالي .  رفتم� ام را بر روي آنها قفل كردم و نزد پيامبر اكرم خانه
اي اورا پوشانده بود و مشغول شستشوي جسم  يافتم كه، دخترش، فاطمه، با پارچه

بعد از اينكه غسل نمود، پارچه را از دست فاطمه گرفت و دور خود . مبارك خود بود
آمد  پس هشت ركعت نماز چاشت خواند و بعد از آن رو به من كرد و خوشس. پيچاند

العمل  اي؟ من ايشان را در جريان پناهندگي آن دو مرد و عكس گفت و پرسيد چرا آمده
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دهيم و  اي ما نيز پناه مي كسي را كه تو پناه داده:  فرمود� پيامبر اكرم. علي قرار دادم
  1.نبايد علي آنها را بكشد

  
  دهند ان با اشارة چشم دستور نميپيامبر

سرح، بعد از اينكه اسالم را پذيرفت، كاتب وحي  فردي به نام عبداهللا بن سعد ابي
 بعد از ورود به مكه، او را از � پيامبر اكرم. قرار گرفت، اما پس از مدتي، مرتد شد
رضاعي شدند، اما عبداهللا نزد عثمان كه برادر  كساني برشمرد كه مي بايست كشته مي

پيامبر . عثمان اورا نزد پيامبر آورد تا برايش پناهندگي بگيرد.  بود، پناهنده شد� پيامبر
.  در ابتدا در پذيرفتن پناهندگي وي تأمل نمود؛ سپس پناهندگي او را پذيرفت �اكرم

چرا هنگامي : شد، پيامبر خطاب به يارانش فرموداش بيرون  بعد از اينكه عثمان با پناهنده
:  شما اشاره نكرديد؟ پيامبر فرمودچرا: نمودم، او را نكشتيد؟ آنها گفتند تأمل كه من

شايسته نيست كه پيامبر كسي را :  يا فرمود2رسانند پيامبران كسي را با اشاره به قتل نمي
  3.با اشارة چشم به قتل برساند

قدم و  بتبعد از آن عبداهللا مسلمان گرديد و در مسلماني خويش ثا: گويد هشام مي ابن
  4.استوار ماند و در زمان عمر و عثمان مسئوليتهايي نيز بر عهدة او گذاشته شد

عبداهللا در حال سجده در نماز صبح يا بعد از اداي نماز صبح در : گويد ابن كثير مي
  5.اش وفات نمود خانه

                                                 

  .527، ص صحيح السيرة – 60 – 59، ص 4هشام، ج  ، ابنالسيرة النبويه -1

  .296، ص 4، ج يةالبداية و النها -2

  .528، ص صحيح السيرة النبوية -3

  .58، ص 4، ابن هشام، ج السيرة النبويه -4

  .296، ص 4، ج البداية و النهاية -5



  )  ه8( مكه فتح

 

651

  با شما زندگي خواهم كرد و در ميان شما خواهم مرد
 در ايام فتح، بر كوه صفا باال رفت و روبروي كعبه � پيامبر اكرم: گويد ابوهريره مي

تر  انصار مدينه كمي پائين. ايستاد و دستهايش را باال برد و شروع به ذكر و دعا كرد
اين مرد شيفتة شهر خود گشته و به قبيلة : رخي از آنان به يكديگر گفتندنشسته بودند؛ ب

آثار : گويد ابوهريره مي.) فترك خواهد گو مدينه را ت. (خود رغبت پيدا كرده است
توانستند در وجود ايشان  وحي بر پيامبر پديدار گرديد و اين امر را همه مي نزول

آيا شما چنين و :  خطاب به انصار گفت� اي بعد پيامبر اكرم لحظه. احساس نمايند
  اسماگر من چنين عملي را انجام دهم، آن گاه: پيامبر فرمود. بلي: گفتند ؟چنان گفتيد

خير؛ بلكه من بنده و رسول خدا هستم و به سوي : من چه خواهد بود؟ سپس فرمود
. واهم مردام؛ پس با شما زندگي خواهم كرد و در ميان شما خ خدا و شما هجرت نموده

! به خدا سوگند: سوي پيامبر اكرم شتافتند و گفتندكنان به  آنان گريه: گويد ابوهريره مي
:  ذهن ما خطور نمود؛ آن گاه فرمودورد خدا و پيامبرش دراين فقط گماني بود كه در م

  1.پذيرد خدا و رسولش نيز شما را تصديق مي نمايد و عذرتان را مي
  

  اسالم آوردن عبداهللا بن زبعري، شاعر قريش
بعد از فتح مكه، عبداهللا بن زبعري سهمي كه از دشمنان سرسخت اسالم بود، فرار 

حسان . حسان كه عليه او سروده بود، به گوشش رسيد د، اما ديري نگذشت كه اشعاركر
  : در اين اشعار، او را ترسو و فراري توصيف كرده بود و در بخشي از آن گفته بود

  ك بغضُه رحالً احلالتعد من
 

  2نجران من عيش احذَّ ليم 
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را براي ما زنده نگه دارد؛ كسي كه ) محمد(از خدا مي خواهيم كه اين مرد بزرگ 
به اميد اينكه از زندگي بهرة خوشي .  غضبش تو را به نجران فراري داده استخشم و

  .نبيني و مشمول خشم و عذاب الهي گردي
احساسات زبعري با اطالع از اين اشعار، برانگيخته شد بنابراين، اين اشعار او را به 
تفكر وادار نمود و سرانجام مشمول لطف خدا قرار گرفت و به قصد مسلمان شدن 

 مالقات نمود و اسالم خود را اعالم كرد و از � در مكه با پيامبر اكرم. اهي مكه گرديدر
اسالم، موجب آمرزش : ودآن حضرت فرم. پيامبر خواست تا برايش طلب آمرزش نمايد

  1.گردد گناهان گذشته مي
اي  انست نمود و به او جامهؤ م وي او را نزديك خود آورد و با� سپس پيامبر اكرم

  2.بخشيد
 شد، در اشعاري كه ن كه ابن زبعري بعد از آنكه مسلمااند تمامي راويان بر اين عقيده

  3. از كردار گذشتة خود معذرت خواهي نمودسرود 
 سرود، ناسخ � اشعاري كه ابن زبعري در مدح پيامبر اكرم: گويد البر ميابن عبد

  4.مضمون اشعاري است كه او در زمان جاهليت سرود
ترين دشمنان اسالم و از شاعراني بود كه با  ابن زبعري از بزرگ: گويد ابن كثير مي

پرداخت؛ سپس خداوند بر او منت گذاشت و توبه كرد و  تمام نيرو به هجو مسلمانان مي
 و شعر زير از اشعار معروفي است كه در مدح 5مسلمان شد و به دفاع از اسالم پرداخت

  : سروده استخواهي از ايشان   معذرت و� پيامبر اكرم
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  إني لمعتذر إليك من الذي
 

  أسديت إذا أنا في الضالل أهيم 
 

  فاليوم آمن بالبني محمد
 

  طيء هذه محرومقلبي و مخ 
 

  مضت العداوة و انقضت أسبابها
 

  اصر بيننا و حلومو دعت أو 
 

  فاغفر فدي لك و الدي كالهما
 

  زللي فإنك راحم مرحوم 
 

  ...و
نمايم و  خواهي مي ام، معذرت راهي و سرگرداني مرتكب آن شدهمن از آنچه در زمان گم«

  .آورد كه قبالً در خطا و حرمان بوده است ايمان مي) محمد(امروز قلبم به پيامبر خدا
دشمني و اسباب آن تمام شد و پيوندها و بردباري بين ما حاكم گشت؛ پس پدر و مادرم 

  ».شونده هستي ده و رحمكنن فدايت باد، لغزشهايم را ببخش؛ زيرا تو رحم
  

  احكام شرعي برگرفته از فتح مكه و مكان فرود آمدن پيامبر و لشكرش
  :گردد كه عبارتند از باط مي احكام شرعي زيادي از خالل حوادث فتح مكه استن-1

 جواز روزه گرفتن و يا روزه نگرفتن ماه رمضان براي مسافري كه در سفر غير –الف 
 در اين سفر تا مكاني به نام كديد روزه � كه پيامبر اكرمبرد؛ چنان معصيتي بسر مي

  1.داشتند و آنجا افطار نمودند
 هشت ركعت نماز خفيف به عنوان نماز چاشت خواند بنابراين، �  پيامبر اكرم–ب 

  2.اند كه اين سنت مؤكده است گروهي استدالل كرده
 نوزده روز در مكه �  قصر نماز چهار ركعتي براي مسافر؛ چنانكه پيامبر اكرم–ج 

  3.نمود نمازها را قصر مي

                                                 

  .574، ص السيرة النبوية في ضوء المصادر االصلية -1

  . همان-2

  .185، ص المجتمع المدني -3
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 مقرر نمود كه فرزند از آن پدري است كه در خانة او متولد شده  � پيامبر اكرم-  ه

اين سخن را پيامبر اكرم زماني .  كه مرتكب زنا گردد، بايد سنگسار شود است و كسي
نوزادي كه در خانة عبداهللا بن وقاص و عبداهللا بن زمعه در مورد  فرمود كه سعد بن ابي

  1.زمعه متولد گرديد، با هم درگير شدند
وقاص در ايام   جايز نبودن وصيت بيش از يك سوم اموال؛ چنانكه سعد بن ابي–و 

 در مورد اينكه بيش از يك سوم را وصيت نمايد، به �بيماري خود در مكه از پيامبر
  2.مشورت پرداخت

  .اي بود كه از حوادث استنباط گرديد فقهيمسائل ذكر شده برخي از احكام 
  

   و لشكر اسالم در مكه���� مكان فرود آمدن پيامبر اكرم
هاشم را  آن حضرت در مكاني به نام حجون، جايي كه كفار قريش، مسلمانان و بني

  تحريم كرده بودند، فرود آمد 

                                                 

  .4303، كتاب المغازي، شماره بخاري -1

  .291، ص 3، ج سنن الترمذي – 186، عمري، ص المجتمع المدني -2
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  پيامدهاي فتح مكه
  : اند از ز پيامدهاي فتح مكه عبارتبرخي ا

مكه به تصرف مسلمانان درآمد و حكومت كفر منقرض گرديد و زمينه براي  - 1
  .چيدن نظام كفر در حنين و طائف و تمامي عالم فراهم گرديد

شدند و با  جزيره عربستان محسوب مي ترين نيروي نظامي شبه  مسلمانان بزرگ- 2
شد و ترين آرزوي پيامبر كه مسلمان شدن قريشيان بود، برآورده  فتح مكه بزرگ

جزيره شكل گرفت كه هيچ يك از قبايل يا نيروهاي  ترين قواي نظامي در شبه بزرگ
سالم، شايستگي اين را داشت كه ااي توانايي رويارويي با آن را نداشت و  متحد قبيله

رهبري عربها را برعهده بگيرد و نيز اين لياقت را دارا بود كه به حكومتهاي ظالم روزگار 
بندگان خدا آزادي را به ارمغان بياورد تا بتوانند بدون هيچ مزاحمتي، خاتمه دهد و براي 

  1.خداي خود را پرستش نمايند
 اين فتح، آثار بزرگ ديني و سياسي و اجتماعي، براي مكه در برداشت كه با - 3

  .توان آثار فوق را مشاهده نمود توجه و تدبر در فتح مبارك، مي
 با مردم و سعي � أم با مهر و محبت پيامبر اكرمآثار اجتماعي اين فتح در برخورد تو

يابد تا به وضع جديد كه بر مكه حاكم گشته است،  ايشان به جلب اعتماد آنان تبلور مي

                                                 

  .129، احمد عرموش، ص قيادة الرسول السياسيه و العسكرية -1
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خرسند شوند؛ چنانكه معاذ بن جبل را بعد از اينكه قصدداشت تا مكه را ترك نمايد، 
  .براي اقامة نماز و آموزش مسائل ديني مقرر كرد

آن نيز براي مكه با مقرر كردن عتاب بن اسيد به عنوان امير مكه كه آثار سياسي 
براساس كتاب خدا در ميان آنان قضاوت نمايد و حق ضعيف را از قوي بگيرد و مظلوم 

  1.گردد را در مقابل ظالم ياري دهد، آشكار مي
آثار ديني فتح نيز عبارت بود از تصرف مكه زير سلطة اسالم كه بعد از آن تمامي 

ربها اذعان نمودند كه اسالم تنها دين حقيقي و الهي است كه خدا براي بندگانش ع
  2.دسته به اسالم گرويدند بنابراين تمامي عربها دسته. انتخاب نموده و فرستاده است

. يابي مسلمانان، تحقق پيدا كرد با فتح مكه، وعدة خدا مبني بر تمكين و قدرت - 4
چيزي دريغ نداشتند و از قبل، شرايط چنين پيروزي مسلماناني كه در راه اسالم از هيچ 

بزرگي را محقق نموده بودند و با سنن الهي از قبيل تحمل مصيبتها، تدافع، پيشروي 
توان آن لحظة به  هرگز نمي. تدريجي و استفاده از اسباب خوي و عادت نموده بودند

 سنگالخ مكه و در يادماندني را فراموش كرد كه بالل حبشي بعد از اينكه در سرزمين
شد، در روز فتح مكه بر بام كعبه ايستاد و با  حالي كه در غل و زنجير شكنجه داده مي

كرد و اهللا  صداي رسا و زيباي خود و در حالت ايماني خاصي، كلمات اذان را تكرار مي
  .گفت مي
  

                                                 

  .266، ص تأمالت في سيرة الرسول -1

  .267 همان، ص -2
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  فصل اول

  

  اسباب و حوادث معركه

  
 و مكه و تسلط پيامبر و مسلمانان بر آن و تسليم قريش، طوايف هوازن از فتح دبع

اكنون براي محمد فرصت مناسبي براي جنگ با ما : ثقيف به وحشت افتادند و گفتند
. فراهم گرديده است؛ پس بهتر است قبل از اينكه به ما حمله كند، ما به او حمله ببريم

ده نيروهاي خود مقرر كردند و هوازن و براي اين منظور مالك بن عوف نصري را فرمان
فقط از افراد سرشناس هوازن كعب و مالك . هالل زير پرچم او گرد آمدند ثقيف و بني

در لشكر حضور نداشتند، اما دريد بن صمه كه جنگجوي مشهوري بود، حضور داشت، 
توانست بجنگد و فقط از رأي و مشورت او استفاده  اما به خاطر كهولت سن نمي

  .كردند مي
ها و اموال را نيز با خود پشت سر  مالك بن عوف بر اين عقيده بود كه زنان و بچه

در صورت : را نپذيرفت و گفتدريد اين نظريه . لشكر ببرند تا افراد لشكر فرار نكنند
هايتان به اسارات دشمن درخواهد آمد و رسوا خواهيد شد، ولي  شكست، زنان و بچه

  1.هي نكردمالك به سخنان دريد توج
  

                                                 

  .88، ص 4، ابن هشام، ج السيرة النبوية – 467، ص 2، ج شهبه السيرة النبوية، ابي -1
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  ترين حوادث غزوة حنين مهم
مسلمانان در پنجم شوال سال هشتم هجري به سوي حنين حركت نمودند و شامگاه 

 عتاب ابن اسيد را به عنوان جانشين خود در � پيامبر اكرم. 1دهم شوال به آنجا رسيدند
ان هوازن و ن دوازده هزار نفر بود، اما تعداد جنجگوياتعداد لشكر مسلمان. مكه مقرر كرد

 توجه به تعداد بعضي از مسلمانان با. و ثقيف دو برابر و يا بيشتر از تعداد مسلمانان بود
د و بدين رامروز ما به خاطر قلت لشكر شكست نخواهيم خو: لشكر اسالم گفتند

  2.صورت توجه اين عده به كثرت افراد معطوف گشت
  ت تاكتيكي كه فرمانده هوازن و ثقيف در پيش گرف–الف 

  :اراي چند مرحله بود، در پيش گرفتمالك بن عوف تاكتيكي عالي و منظم كه د
   ارتقاي روحية معنوي جنگجويان- 1

آميز ايراد كرد و آنها را به جنگي  مالك بن عوف در ميان لشكر خود سخنان حماسه
تجربه و كساني كه  محمد تاكنون با ملتهاي بي: م عيار تشويق و تحريك نمود و گفتتما

اند، جنگيده و پيروز شده است، اما اين بار قضيه فرق  شنايي نداشته فنون جنگي آبا
  3.كند مي

  هاي جنگجويان پشت سر لشكر  به همراه بردن مالها و زنان و بچه- 2
 پشت سر لشكر با خود ويان راجگها و اموال جن داد كه زنان و بچهفرمانده دستور 

ند كه در صورتي كه فرار نمايند، اموال و زن ويان اين گونه احساس نمايجگببرند تا جن
و فرزندان آنان به اسارت دشمن درخواهد آمد و بدين صورت به جنگ و پيشروي 

سواران و در صف دوم،  در صف مقدم، اسب: گويد  مالك ميبپردازند؛ چنانكه انس بن

                                                 

  .150، ص 2سعد، ج ، ابن طبقات -1

  .497، ص 2، ج السيرة النبوية الصحيحة -2
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ايان نظامها و در صف سوم، زنان و بعد از آنها گوسفندان و در صف آخر چهارپ پياده
  1.قرار داشتند

   شكستن نيام شمشيرها- 3
شكستند و  عادت عرب براين بود كه در شروع جنگ، نيام شمشيرهاي خود را مي

اين بدان معني بود كه اين شمشيرها به نيام بازنخواهد گشت تا اينكه به پيروزي يا مرگ 
ر اسالم، بنابراين، مالك به لشكريان خود گفت كه هنگام روبرو شدن با لشك. برسند

  2.نيامهاي شمشيرهايتان را بشكنيد و همه با هم و منسجم حمله كنيد
   كمين زدن براي غافلگير ساختن لشكر اسالم- 4

مالك بن عوف، به خوبي از موقعيت استراتژي سرزميني كه قرار بود، معركه در آنجا 
 سوق كانهاترين م واقع گردد، آگاهي داشت بنابراين، لشكر را به سوي بهترين و مناسب

وي ماهر، دريد بن صمه، براي لشكر اسالم در چند جا جگداد و براساس پيشنهاد جن مي
گرديد، نزديك بود با اين  كمين زد و اگر فضل و نصرت خدا شامل حال مسلمانان نمي

  .نقشة خود كار قواي مسلمانان را يكسره نمايد
  هاي هجومي و پياپي بر مسلمانان  حمله- 5

هاي  يي كه فرمانده هوازن درصدد عملي نمودن آن برآمد، حملهها يكي از نقشه
 لشكر مهاجم است تا لشكر موقيت باهجومي و مكرر بر مسلمانان بود؛ زيرا معموالً

ثمر واقع گرديد تا اينكه مسلمانان به توفيق خدا  مدافع و اين نقشه نيز در بدو امر مثمر
را به نفع خود تغيير دهند و به پيروزي  توانستند، اين نقشه � و استقامت پيامبر اكرم

  3.برسند
   سازماندهي جنگي رواني عليه مسلمانان- 6

                                                 

  .136، شماره 736، ص 2، كتاب الزكاه، باب اعطاء المؤلفة قلوبهم، ج مسلم -1

  .49 – 48، ص 3، حاكم، ج المستدرك – 180 – 179، ص 6، ج مجمع الزوائد -2
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يكي از بندهاي نقشة جنگي مالك بن عوف استفاده از سالح معنوي و تبليغاتي عليه 
او براي اين منظور دهها هزار شتر در پشت سر لشكر به راه انداخت كه . مسلمانان بود

نان سوار بودند تا بدين صورت بر سياهي لشكر خود بيفزايد و از شتران، ز بر بسياري
  1.رعب و وحشت بيافريند

   براي سركوبي دشمن���� هاي پيامبر اكرم  نقشه–ب 
 بعد از فتح مكه و با اطالع از تصميم جدي هوازن براي جنگ با � پيامبر اكرم

  : ، موضعگيريهاي زير را اتخاذ نمودمسلمانان
   ابي حدرد اسلمي جهت كسب اطالع از نيروي دشمن فرستادن عبداهللا بن- 1

عبداهللا نزد هوازن رفت و يك يا دو روز در ميان آنان ماند؛ سپس برگشت و آنچه را 
  2. بازگو نمود� ديده و شنيده بود، به پيامبر اكرم

 به وظيفة خود عمل نمود و اخبار مهمي از � عبداهللا براساس دستور پيامبر اكرم
ب نمود، اما شتاب و سرعت عمل وي مانع از اين گرديد كه كامالً سپاهيان دشمن كس

ه موقف استراتژيك ها و به ويژ  گيرد و بايد از نقشههاي هوازن قرار در جريان نقشه
گرديد، اما كوتاهي در اين امر باعث شد كه دشمن در وادي كمين بزند  دشمن، مطلع مي

هد كه منجر به شكست مسلمانان در و يكباره مسلمانان را هدف تيرهاي خود قرار د
البته نبايد اين خطاي نظامي را دستاويزي براي اعتراض به . مرحلة نخست جنگ گرديد

 وحي الهي له از مسائلي نيست كه توسط قرار داد؛ زيرا اين مسئ� عصمت پيامبر اكرم
 �رمگردد و پيامبر اك مشخص شود؛ بلكه اين امر، مربوط به اجتهاد در امور نظامي مي

ترين اطالعات مربوط به جنگ را  تمامي توان و نيروي خود را به كار بست تا دقيق
  3.آوري نمايدتا بتواند نقشة نظامي مناسبي براي رويارويي با دشمن ترسيم نمايد جمع

                                                 

  .131 – 128، محمد احمد باثميل، ص غزوة حنين -1
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   تجهيز و آماده ساختن لشكر- 2
يروي تازه  با ده هزار مسلمان كه از مدينه با او آمده بودند و دو هزار ن� پيامبر اكرم

: گويد مسلمان اهل مكه لشكري براي مقاله با هوازن آماده كرد؛ چنانكه انس بن مالك مي
روز حنين طوايف هوازن و غطفان با تمامي افراد خود و حتي زنان و كودكان و اموال 

 نيز ده هزار مسلمان از مدينه و دو هزار از اهل مكه به همراه � آمده بودند و پيامبر اكرم
  1.داشت

اش،  آن حضرت لشكرش را مجهز به سالحهاي زيادي نمود؛ چنانكه از پسر عمه
نوفل بن حارث بن عبدالمطلب، سه هزار نيزه عاريه گرفت و از صفوان بن اميه نيز چند 

اين عاريه : وز مشرك بودند؛ چنانكه صفوان گفتدر حالي كه اين دو نفر هن. زره طلبيد
 و در روايتي آمده است 2همين طور است:  فرمود  �كرمپيامبر ا. است كه بايد برگردانيد

خير بلكه به طور :  فرمود  �اي محمد آيا در اين مورد مجبوريم؟ پيامبر اكرم: كه گفت
پيامبر خواست به . خواهم تا دوباره برگردانم؛ سپس مقداري از آنها نابود شد امانت مي

. شتر عالقه دارمه اسالم بيمن امروز ب:  عوض بدهد، اما او نپذيرفت و گفتصفوان
  3.او قبل از اينكه مسلمان شود، آنها را عاريه داده بود: گويد ابوداود مي

   و نتيجة آن�  پايمردي پيامبر اكرم- 3
لشكر هوازن قبل از مسلمانان به وادي حنين رسيده بود و عالوه بر آنكه مناطق 

ها و  ها و گردنه  را نيز در درهاصلي آن را به تصرف خود درآورده بودند، افراد سپاه خود
د به اين وادي، از هر سو هدف وراكنده ساخته بود و مسلمانان با ودر ميان درختان پر

آماج تيرهاي غافلگيرانة دشمن گرديدند و صفهاي منظم آنها از هم پاشيد و اكثرشان پا 
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دان ماند و  با گروه اندكي از ياران خود در مي� به فرار گذاشتند و فقط پيامبر اكرم
  : گويد ن عبدالمطلب در اين مورد ميعباس ب. كردند همچنان دفاع مي

اي   بودم و به اتفاق ابوسفيان بن حارث، لحظه �من در روز حنين، همراه پيامبر اكرم
در نخستين رويارويي . آن حضرت سوار بر قاطر سفيدرنگي بود. از ايشان جدا نشديم

 قاطرش را به سوي دشمن � پيامبر اكرم. ه فرار گذاشتندمسلمانان با كفار، مسلمانان پا ب
! عباس: پيامبر به من گفت. اشتم جلو برودگذ راند و من لگام آن را گرفته بودم و نمي مي

اس، كه صداي عب. 1بيعت كردند، صدا كن) در حديبيه(كساني را كه با من زير درخت 
گان زير درخت كجائيد؟ با شنيدن كنند بيعت: با صداي بلند گفتم: گويد بلندي داشت، مي

پيامبر . لبيك، لبيك: دود و گفتند اش مي او به سوي بچهاي برگشتند كه گ صدايم، به گونه
  .كافران را به قتل برسانيد:  فرمود� اكرم

اي از خزرج  حارث را كه شاخه سپس انصار را صدا زدم؛ سپس بني: گويد عباس مي
اكنون : نگريست و فرمود  به قتال آنها ميمركبشهستند صدا زدم، رسول خدا از باالي 

  2.جنگ شدت گرفت
  

  برخي از تأييدات غيبي در حنين
  . فرشتگان از آسمان نازل شدند- 1
  3. القاي رعب و وحشت در قلوب كفار- 2
   به چشمهاي دشمنان ريخته شد� رمك رسانيدن دو مشت خاك كه توسط پيامبر ا- 3
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 سوي دشمن پرتاب نمود، اما خداوند  دو مشت خاك برداشت و به� پيامبر
تك افراد دشمن رسانيد و موجب آسيب  هاي آن دومشت خاك را به چشمان تك دانه

  1.توان آن را يكي از اسباب شكست آنها محسوب نمود چشمهايشان گرديد كه مي
 و به سوي دشمن پرتاب ريزه برداشت  مشتي سنگ� پيامبر اكرم: گويد عباس مي

: گويد عباس مي. خورند  كه شكست ميپروردگار محمد سوگندبه : نمود و گفت
داشت و  ريزه برمي مسلمانان و كفار با يكديگر در كشاكش جنگ بودند، اما پيامبر سنگ

شكست خواهند خورد تا اينكه متوجه شدم كه رو به شكست : گفت يكرد و م پرتاب مي
  2.اند نهاده
  

  تعقيب فراريان جنگ تا اوطاس و طائف
 از حنين فارغ گرديد، � هنگامي كه پيامبر اكرم: گويد ابوموسي اشعري مي –الف 

با دريد بن صمه و . من نيز با ابوعامر بودم.ابوعامر را با لشكري به سوي اوطاس فرستاد
دريد كشته شد و يارانش شكست خوردند، اما ابوعامر مورد . يارانش برخورد نموديم

من شتابان نزد او رفتم و . برخورد نموده بود اصابت تيري قرار گرفت كه به پاي وي
. او قاتل من است. او مرا زد:  زد؟ به سوي كسي اشاره كرد و گفتچه كسي تو را: گفتم

هايي با شمشير ميان ما  من او را تعقيب كردم و به او رسيدم و ضربه: گويد ابوموسي مي
خدا او : وعامر برگشتم و گفتمن گاه نزد ابآ. رد و بدل شد تا اينكه او را از پاي درآوردم

من آن را درآوردم، متوجه شدم كه از محل اصابت . بيا تير را دربياور: گفت. را كشت
برايم :  سالم مرا به پيامبر برسان و بگو!ام برادرزاده: ابوعامر گفت. آيد ر، آب بيرون ميتي

.  وفات يافتمانيآن گاه او مرا جانشين خود كرد و پس از اندك ز. طلب آمرزش نمايد
اش آمدم، او را تشكي كه از   در خانه �هنگامي كه نزد پيامبر اكرم: گويد ابوموسي مي
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من خبر وفات ابوعامر و همچنين اخبار لشكر خود . ها ساخته شده بود، يافتم ريزه سنگ
 �پيامبر اكرم. را به اطالع ايشان رساندم و گفتم كه ابوعامر طلب آمرزش نموده است

! بارالها: پس دستهايش را باال گرفت و فرمودخواست و وضو گرفت؛ سمقداري آب 
: ديدم؛ سپس ادامه داد ربغلش را مي زييسفيد: گويد ابوموسي مي. بوعامر را ببخشا

براي من نيز استغفار : من گفتم. در قيامت بر بسياري از بندگانت فضيلت دهاو را ! بارالها
ن قيس را مغفرت كن و او را در قيامت به جايگاه گناهان عبداهللا ب! بارالها: فرمود. كن

  1.نيكي وارد كن
 اهل طائف را تحت محاصره درآورد � پيامبر اكرم:  محاصرة فراريان در طائف–ب 

ها و راههاي گوناگوني از قبيل جنگ، محاصره و شورا استفاده نمود و با  و از شيوه
ي از اين برخ. تزلزل ساختاندازي جنگي رواني و تبليغاتي، صفوف دشمن را م راه

  : ها عبارت بودند از شيوه
   استفاده از روش جنگي جديد-1

 در محاصرة طاف از سالحهاي جديدي استفاده نمود كه قبالً از آنها � پيامبر اكرم
  :اين سالحها عبارت بودند از.  بوداستفاده نكرده

نمود؛  ه ميتفادآن حضرت در ايام محاصرة ثقيف در طائف از منجنيق اس:  منجنيق-
  2. بر اهل طائف، منجنيق نصب كرد� پيامبر اكرم: گويد چنانكه مكحول مي

گذاشتند و آن را  رگي ميزمنجنيق نوعي سالح سنگين بود كه در آن سنگهاي ب
ساخت و  نمود، آن را منهدم مي كردند و اگر به ديوار يا دژ و برجي اصابت مي پرتاب مي

. كند آن را بسوزاند گرديد تا به هر چيزي كه اصابت مي ييا به وسيلة آن آتشي پرتاب م
  3.اين سالح سنگين، نياز به گروهي داشت كه آن را كنترل و هدايت نمايند
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سالح سنگين ديگري كه پيامبر در اين جنگ، براي اولين بار از آن استفاده :  دبابه-
من، وارد آن  حصار دشبه آلتي جنگي است كه براي  شكستندبا. نمود، دبابه بود

شود كه چند نفر هنگام حمله به درون دژ،  شوند و به شكل اطاقك ايمني ساخته مي مي
  1.شوند به خاطر حفاظت خويش در مقابل تيرهاي دشمن وارد آن مي

 در محاصرة طائف از آن  �يكي ديگر از وسايلي كه پيامبر اكرم:  سيم خاردار-
بدين صورت كه با تركيب دو . امروزياستفاده نمود، چيزي بود شبيه سيم خاردار 

ساختند و آن را بر سر راه اسبها و  چوب به صورت چهار پهلو، آلتي دفاعي مي
  2.گذاشتند تا مانع پيشروي و يا حداقل باعث كندروي آنها گردد جنجگويان دشمن مي

 در اطراف � اند كه پيامبر اكرم نويسان بر اين عقيده مؤلفان كتب مغازي و سيره
  3.ي اهل طائف، از اين آلت به عنوان حصار استفاده نموددژها

 براي تمامي مسلمانان و به ويژه براي رهبران امت � اين عملكرد پيامبر اكرم
اسالمي حاوي اين موضوع است كه عقل و انديشة خود را در راستاي استفاده از هر 

نمايد، به كار  چيز جديد و مفيد كه خوشبختي دنيا و آخرت مسلمانان را تضمين مي
  .بندند
   براي جنگ����  انتخاب مكان مناسب توسط پيامبر اكرم-2

آنان هنوز . لشكر اسالم نزديك دژها و در مكاني باز و مورد ديد دشمن اردو زد
وسايل خود را به زمين نگذاشته بودند كه هدف آماج تيرها قرار گرفتند و افراد زيادي 

پيامبر نيز .  پيشنهاد تغيير مكان داد� امبر اكرمآن گاه حباب بن نذر به پي. زخمي شدند
. اين امر را پذيرفت و او را مأمور ساخت تا مكان مناسبي براي انتقال لشكر تالش نمايد

حباب، بعد از آنكه مكان مناسبي را انتخاب نمود، پيامبر نيز دستور جابجايي لشكر را به 
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عروف به مسجد ابن عباس قرار كه امروز در آن مكان، مسجدالطائف م. آن مكان داد
  1.دارد
   استفاده از جنگ تبليغاتي و رواني-3

هنگامي كه آن حضرت با مقاومت شديد اهل طائف روبرو گرديد و تعدادي از 
مسلمانان نيز كشته شدند، دستور داد تا نخلها و باغهاي انگور اهل طائف را به آتش 

ودن فشار رواني بر اهل طائف بود و  از اين عمل، وارد نم� هدف پيامبر اكرم. بكشند
هنگامي كه متوجه شد كه اين عمل، روحية مقاومت آنها را تضعيف ساخته است، از اين 
عمل خودداري نمود و عالوه بر آن، دشمن نيز در پيامي پيامبر را سوگند داد و او را به 

عالم داشت كه بعد از آن پيامبر ا. رعايت صلة رحم فراخواند تا اين عمل را رها نمايد
هر كدام از بردگان طائف از دژ بيرون بيايد و تسليم شود، آزاد است؛ چنانكه در پي اين 
اعالم، حدود بيست و سه غالم كه ابوبكره ثقفي نيز در ميان آنان بود، از دژ بيرون شدند 

پيامبر نيز آنها را آزاد ساخت و حتي بعد از . و به مسلمانان پيوستند و مسلمان شدند
  2.سلمان شدن طايفة ثقيف، آنها را برنگردانيدم
   حكمت اتمام محاصره-4

 دست از محاصرة آنها برداشت؛ زيرا آنها قدرتي نبودند كه كسي از � پيامبر اكرم
اطرافيان طائف از آنها پيروي بكند؛ بلكه قدرت مركزي در اختيار حكومت اسالمي قرار 

 � بر اين اساس، پيامبر اكرم. ن فرقي نداشتبنابراين ادامه و يا اتمام محاصرة آ. داشت
: نوفل بن معاويه ديلمي گفت. 3با اطرافيان خود در اين مورد به مشورت پرداخت

روباهي وارد سوراخي شده است؛ اگر شما مدتي آنجا بمانيد، سرانجام بدست شما 
د از بع. افتد و اگر او را به حال خودش رها سازي، باز هم ضرري براي شما ندارد مي
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مردم .  سردهد به ابن خطاب دستور داد تا بانگ كوچ كردن� اين ماجرا، پيامبر اكرم
تح نشده است؟ پيامبر چه طور برويم در حالي كه هنوز طائف ف: نگران شدند و گفتند

ن زخمي اي از مسلمانا آنها جنگ را آغاز كردند و در نتيجه عده. پس جنگ بكنيد: فرمود
مسلمانان از شنيدن اين . ما فردا اينجا را ترك خواهيم كرد: مودآن گاه ايشان فر. شدند

آوري وسائل و آمادگي براي كوچ كردن پرداختند و  خبر خوشحال شدند و به جمع
من فاصله گرفتند، رسول  و هنگامي كه كوچ كردند و از دش1خنديد  نيز مي� پيامبر اكرم

اي رسول : آنها گفتند. 2امدونآيبون، تائبون عابدون لربنا ح: بگوييد: خدا فرمود

  3.ثقيف را هدايت كن و همه را بياور! بارالها: فرمود . عليه اهل طائف دعا كن! خدا
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  فصل دوم
  

   در برخورد با مردم���� فرزانگي پيامبر اكرم

  
  :گردد  آشكار مي���� از موضعگيريهاي زير، فقاهت پيامبر اكرم

  پرستي بر نخواهد گشت   بت–الف 
 هنگام رهسپار شدن به سوي حنين، از كنار درختي كه در واقع بتي � اكرمپيامبر 

ناميدند و سالي يك بار در آنجا  متعلق به برخي از قبائل بود كه آن را ذات انواط مي
كه تازه مسلمان شده برخي از كساني . كردند، گذشت شدند و حيوان ذبح مي جمع مي

: پيامبر فرمود. انند اين، قرار ده ذات انواطي مبراي ما نيز! اي رسول خدا: بودند، گفتند
آنها به . به خدا سوگند شما همان چيزي را گفتيد كه قوم موسي به او گفتند! اهللا اكبر

 آنان براي ما نيز معبودي قرار ده همان طور كه «»... .اجعل لنا الهاً«: فتندموسي گ

اند، در  ه قبل از شما بودهشما سنت و روش كساني را ك: معبوداني دارند؛ سپس افزود
  2و1.گيريد پيش مي
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اين درخواست برخي از آنان، بيانگر آن است كه با وجود اينكه آنان مسلمان بودند، 
اما هنوز تصوير كاملي از توحيدخالص در اذهان آنان، نقش نبسته بود بنابراين، پيامبر 

كه ت و آنان را بدون اينآميز اس  به آنان بازگو نمود كه اين درخواست شما شرك �اكرم
مال برحذر داشت؛ چراكه آنان تازه اسالم را پذيرفته سرزنششان نمايد، از اين گونه آ

و به آنان اجازة شركت در جهاد را داد؛ زيرا شركت در جهاد مشروط به اين . 1بودند
نيست كه بايد كامالً عقيدة انسان تصحيح شده باشد؛ زيرا جهاد عمل نيكي است كه به 

رسد؛ گرچه در برخي ديگر از امور ديني كوتاهي  كننده در آن اجر و پاداش مي كتشر
داشته باشد و به عبارتي ديگر جهاد، آموزشگاهي است كه مجاهدان، آنجا عقايد و 

گيرند؛ چراكه در جهاد سفرهاي مختلفي صورت  احكام و اخالق اسالمي را فرا مي
ود و زمينة بحث و تبادل افكار فراهم ش گيرد و با انسانهاي زيادي برخورد مي مي
  2.گردد مي
  شود  مغرور شدن به تجهيزات مانع نصرت خدا مي–ب 

مغرور شدن برخي از مسلمانان به كثرت تعداد لكشر خويش، موجب گرديد تا در 
ه قرآن كريم در اين مرحلة نخست معركه، نصرت الهي شامل حال آنان نگردد؛ چنانك

  :گويد مورد مي
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ي كرده است و در روز حنين به تحقيق كه خداوند شما را در اماكن زيادي يار«
براي ) اين كثرت(ولي . ت انداختف شگبهز وقتي كه كثرت افرادتان شما راين

  ».شما كاري نكرد و زمين بر شما تنگ گرديد؛ سپس پا به فرار گذاشتيد
داد كه نبايد آنان نسبت به تجهيزات و   نيز به يارانش هشدار مي �پيامبر اكرم

هيچ نيرو  «»الحول و ال قوه اال باهللا« به آنان معاني نيروهاي خويش مغرور گردند و

اللهم بك أحول و بك أصول و بك «و » .و قدرتي جز قدرت خدا وجود ندارد
  ».جنگم كنم و مي گيرم و حمله مي به وسيلة تو نيرو مي! بارالها «»1أقاتل

 درصورت مشاهدة هرگونه انحراف رفتاري و فكري،  �بدين صورت پيامبر اكرم
  2.پرداخت ترين شرايط، به توجيه و تربيت آنان مي  در حساسحتي
   تقسيم غنايم و تأليف قلوب–ج 

 مصلحت را در اين ديد كه غنايم بدست آمده از اين جنگ را در ميان � پيامبر اكرم
بنابراين، به سران قريش و غطفان و تميم، اموال . تازه مسلمانان عرب تقسيم نمايد

 كه برخي از آنان عبارت بعضي از آنان يكصد شتر عطا كردحتي به . هنگفتي بخشيد
ابوسفيان بن حرب، سهيل بن عمرو، حكيم بن حزام، صفوان بن أميه، عيينه بن : بودند از

  3.حصن قراري، اقرع بن حابس، معاويه و يزيد دو فرزند ابوسفيان و قيس بن عدي
داري محبت اسالم در هدف از اين بخشش عظيم، تأليف قلبهاي آنان و ايجاد و پاي

برخي به خاطر بدست آوردن مال دنيا : گويد بود؛ چنانكه انس بن مالك ميدلهايشان 
شدند، به قدري اسالم در دلهايشان  شدند، اما پس از اينكه مسلمان مي مسلمان مي
  4.دادند گرديد كه آن را بر تمام دنيا و آنچه در آن هست، ترجيح مي محبوب مي
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بخشيد، اما در دل نسبت به او   به من مال مي� پيامبر اكرم: گويد صفوان بن اميه مي
  1.تر شد بغض داشتم تا اينكه قدري به من داد كه از همه نزد من محبوب

برخي از جوانان انصار، براساس طبيعت بشري به اين تقسيم معترض شدند و در اين 
 ارج نهاد و با برخوردي  نيز به اين اعتراض آنان �پيامبر اكرم. مسئله سخناني گفتند

حكيمانه، كدورت را برطرف ساخت و حكمت اين تقسيم را براي آنان شرح داد و 
اي مورد خطاب قرار داد كه  انصار را با خطابي ايماني، عقلي، عاطفي و وجداني به گونه

هرگاه در طول تاريخ، خواننده و يا شنوندة مسلماني اين جريان را بخواند يا بشنود، 
  .شود اشك از چشمانش سرازير ميناچار 

گروه ! اي رسول خدا:  آمد و گفت �جريان از اين قرار بود كه سعد نزد پيامبر اكرم
انصار، از تقسيمي كه شما كرديد و به سران عرب و قوم خود عطاياي بزرگي بخشيديد 

ين مورد ده تو در اعقي! اي سعد: پيامبر اكرم فرمود.  نگران هستندو به آنها چيزي نداديد،
برو و قومت را در : ايشان فرمود. ي از قوم خودم هستممن نيز فرد: چيست؟ سعد گفت

رفت و پس از حمد و ثناي  نزد آنان � آن گاه پيامبر اكرم. اين چهار ديواري جمع كن
يده است؟ شنيدم ساين چه سخني است كه از شما به من ر! اي گروه انصار: خدا، گفت

شما انسانهاي گمراهي نبوديد كه خداوند به وسيلة من هدايتتان مگر . ايد كه نگران شده
نمود؟ مگر فقير نبوديد كه خداوند شما را غني ساخت؟ مگر با هم دشمن نبوديد كه 

خدا و پيامبرش اهل : ان دوستي ايجاد نمود؟ آنها گفتندخداوند به وسيلة من، در ميانت
چرا پاسخ مرا : ه آنها فرمود خطاب ب� آن گاه پيامبر اكرم. فضل واحسان هستند

فضل و احسان چگونه پاسخ شما را بدهيم؛ خدا و پيامبرش اهل : دهيد؟ گفتند نمي
گوييد كه تو نزد ما در حالي  توانيد بگوييد و راست هم مي شما مي: هستند؟ پيامبر فرمود

آمدي كه تكذيب شده بودي، ما تصديقت كرديم؛ طرد شده بودي، ما تو را جاي داديم؛ 
. يار و مددگار بودي، ما تو را ياري كرديم؛ فقير و نادار بودي، ما به تو كمك كرديم بي
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ارزشي از مال دنيا كه من به  اي گروه انصار، شما به خاطر چيزهاي بي: سپس افزود
آيا به اين . من به اسالم شما اعتماد دارم. ايد ام تا مسلمان بشوند، نگران شده برخي داده
هايشان برگردند و شما با رسول خدا  د كه مردم با گوسفند و شتر به خانهكني  بسنده نمي

گردند، بهتر  گرديد، از آنچه آنها با آن برمي برگرديد؟ به خدا سوگند آنچه شما با آن برمي
كردم و اگر چنانچه  است و اگر شرف هجرت نبود، من خود را يكي از انصار اعالم مي

اي را در پيش گيرند، من به  د و انصار نيز راه و درههمة مردم، راهي را در پيش گيرن
اند و افزود كه انصار لباس اصلي، اسالم،  اي خواهم رفت كه انصار رفته همان راه و دره

ان آنها بر انصار و فرزندانشان و فرزندان فرزند! بارالها. و بقية مردم باالپوش آن هستند
ما : ستند كه محاسنشان خيس شد و گفتندآنها به قدري گري: گويد راوي مي. رحم بفرما

آن گاه رسول خدا برخاست و رفت و آنها . كند كه رسول خدا از ما باشد را بسنده مي
  1.نيز متفرق شدند

مهري برخورد خواهد شد؛  با شما بعد از من با بي: در روايتي نيز آمده است كه فرمود
  2.مالقات كنيد) كوثر(پس صبر را پيشه سازيد تا با من در كنار حوض 

براساس روايات صحيحين آنچه بيان گرديد، اعتراض برخي از جوانان انصار بود و 
تني : گويد ند؛ چنانكه انس بن مالك ميهمة آنها در اين اعتراض و نگراني شريك نبود

خدا، پيامبرش را ببخشد كه به هر يكي از قريش : چند از انصار معترض شدند و گفتند
كند؛ در حالي كه خون آنها از شمشيرهاي ما  ما را فراموش ميبخشد و  صد شتر مي

اين چه : تچكد و هنگامي كه اين خبر به گوش پيامبر اكرم رسيد، نزد آنان آمد و گف مي
! اي رسول خدا: ن رسيده است؟ بزرگان انصار گفتندسخني است كه از طرف شما به م
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. اند برخي از جوانان ما آن را گفتهاند؛ بلكه  صاحبان رأي و انديشه، اين سخن را نگفته
  1. به بيان حكمت تقسيمي كه انجام داده بود، پرداخت �آن گاه پيامبر اكرم

رهبر مسلمانان از جانب آنها : گويد  مي� ابن قيم براساس اين عملكرد پيامبر اكرم
نمايندگي دارد كه براساس مصالح مسلمانان و ياري دين خدا در صورت اقتضاي 

راي تأليف قلوب دشمن به آنها عطايائي بدهد تا مسلمانان از شر آنها درامان مصلحت، ب
باشند؛ زيرا اگرچه محروم گردانيدن مسلمانان از غنيمت، مصيبتي است، اما مصيبتي كه 

تر و خطرش بيشتر است و  گردد، بزرگ از ناحية دشمن متوجه اسالم و مسلمانان مي
تر را با پذيرفتن خطر   مصيبت و خطر بزرگهميشه اساس كار شريعت بر اين است كه

تر دفع نمايد و از دو مصلحت، آن را كه نفعش بيشتر است، ترجيح دهد و ساير  كوچ
  2.اند مصلحتهاي ديني و دنيوي، برهمين اصل بنا شده

هدف از تأليف قلوب اين گونه افراد، تشويق كردن و آشنايي آنها به اسالم است تا از 
  .يرند و طعم ايمان را بچشندنزديك با آن خو بگ

در دنيا اقوام زيادي : دهد ذكر مثالي اين گونه توضيح ميمحمد غزالي، اين نكته را با 
شوند؛ همان طور كه   در اختيار گرفتن مال و ثروت، به سوي حق سوق داده ميبارا

كشانند؛ پس  چارپايان و حيوانات را با نشان داد مشتي علف و جو به داخل آغل مي
ي به آنها، با ايمان و زي نشان دادن چي خي از انسانها نيز نيازمند آن هستند كه به وسيلهبر

  3.اسالم مأنوس شوند
رف طدر يك : صار تصوير بسيار روشني مجسم ساخت نيز در مقابل ان� پيامبر اكرم

شود و در طرف مقابل قومي قرار دارد كه با داشتن  ملتي است كه با داشتن ايمان شاد مي
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 را پيشاپيش خود دارد و � در يك طرف قومي پيامبر اكرم.گردد ال و شتران شادمان ميم
  .در طرف ديگر، قومي شتر و گوسفنداني در پيش دارند

اين تصوير روشن، باعث بيداري انصار گرديد و آنها درك كردند كه در اشتباه 
ن با اشك و زبانهايشان هايشان با گريه و چشمهايشا اند، بنابراين، حنجره بزرگي بسر برده

 �با اعالم رضايت، از موضعگيري آنان ابراز ندامت كرد و بدين صورت پيامبر اكرم
  1.اش، انصار را خشنود و قانع سازد توانست با فراست و خطاب حكيمانه

  نشينان  تحمل كردن خوي تند باديه–د 
راب و در مقابل نشينان و اع  همواره در مقابل جفا و تندخويي باديه� پيامبر اكرم

نمود و در اين زمينه نمونة يك مربي كامل  هاي آنان، صبرو بردباري مي طمع و خواسته
بنابراين، سعي بر . نمود خويي آنها را درك مي بود كه طبيعت و قساوت قلب و درشت

آن داشت تا با آنان به نرمي رفتار نمايد و مصالح آنها را در نظر بگيرد و با هر يكي از 
  .براساس ميزان عقل و انديشة او برخورد كندآنان 

پيامبر هيچ گاه نخواست با آنان همچون پادشاهان عصر خود، حاكمانه برخورد نمايد 
تا در مقابل او سر تسليم فرود آورند و كرنش كنند و بين او و آنها موانع و حجابهايي 

 كنند كه بيانگر تعظيم باشد و هنگام مالقات و گفتگو با او از كلمات و عباراتي استفاده
دانست و در ميان يارانش مانند  و تجليل او باشند؛ بلكه اين نوع تجليل را ويژه خدا مي

كردند و گاهي مؤاخذه  فردي چون خود آنان بود كه او را به صورت عادي خطاب مي
صحابه نيز به خاطر . نمودند و هيچ گاه پيامبر درباري نداشت و مالقاتش ممنوع نبود مي

دادند و در دل محبت او  عايت احترام، ايشان را با صداي آهسته مورد خطاب قرار مير
نشينان جفاپيشه، اين گونه نبودند؛ چنانكه قرآن آنها را به خاطر  را داشتند، اما باديه
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 نكوهش � سوءادب و خوي تند وصداي خشن و جري بودن در خطاب با پيامبر اكرم
  1.نموده است

ا باديه نشينان  ب�اي از اين گونه موارد و برخوردشايستة پيامبر اكرم در اينجا به نمونه
  : اشاره خواهيم كرد

  پذيرد  را نمي� نشين مژدة پيامبر اكرم  باديه- 1
 همراه بودم كه ايشان در مكاني به نام � من با پيامبر اكرم: گويد ابوموسي اشعري مي

. مد و بالل نيز در آنجا حضور داشتجعرانه كه واقع بين مسير مكه و مدينه است، فرودآ
كني؟  اي كه به من دادي، وفا نمي آيا به وعده: نشينان نزد ايشان آمد و گفت اديهيكي از ب

تو خيلي به : باديه نشين ناراحت شد و گفت» .همد تو را مژده مي «»ابشر«: پيامبر فرمود

اي خشمگين  با قيافه كرد و  رو به ابوموسي و بالل� پيامبر اكرم. اي من مژده داده
پيامبر خدا ظرف آبي خواست و . آن گاه ما را به حضور طلبيد.او مژدة مرا رد كرد: فرمود

از اينها بنوشيد و : ت و مضمضه كرد؛ پس به آنها گفتاش را شس در آن دستها و چهره
  .هايتان بپاشيد و مژده باد شما را مقداري بر صورت و سينه

سلمه از پشت  ام.  را كه پيامبر فرموده بود، عملي كردندآنها ظرف را گرفتند و آنچه
  2.پرده صدا زد كه براي مادرتان نيز بگذاريد، آنها مقداري براي او گذاشتند

  رضايت خدا در اين تقسيم، موردنظر نبوده است:  سخنان اعرابي كه گفتند- 2
ردم، مالهاي  در روز حنين به برخي از م� پيامبر اكرم: گويد عبداهللا بن مسعود مي

به اقرع بن حابس و تعدادي ديگر از اشراف عرب، به هر يكي يكصد . هنگفتي بخشيد
عبداهللا . ه استدر اين تقسيم، انصاف رعايت نشد: مردي اعتراض نمود و گفت. شتر داد

پيامبر را در جريان سخن تو قرار خواهم ! به خدا سوگند: من گفتم: گويد بن مسعود مي
پيامبر سخت ناراحت . ايشان رفتم و به ايشان آنچه را شنيده بودم، گفتمآن گاه نزد . داد
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اگر خدا و رسولش انصاف را رعايت نكنند، : اش تغيير كرد و گفت د و رنگ چهرهش
 را كه بيش از � خدا رحمت كند موسي:  كسي رعايت خواهد كرد؟ سپس فرمودچه

بعد از اين : با خود گفتم: گويد ميابن مسعود . ما صبر نموداين مورد آزار قرار گرفت، ا
  1.هرگز سخني را به رسول خدا نقل نخواهم كرد

   رفتار آن حضرت با طايفة هوازن بعد از پذيرش اسالم- 3
) هايشان اسير شده بود كه در جنگ شكست خورده بودند و زن و بچه(گروه هوازن 
اي رسول : د و گفتندسالم خود را اعالم كردن در جعرانه آمدند و ا� نزد پيامبر اكرم

ايم، بر ما منت  ما خويشاوند و فاميل هستيم و اكنون كه ما دچار اين مصيبت شده! خدا
در ! اي رسول خدا: آنان، زهير بن صرد، برخاست و گفتآن گاه سخنگوي . بگذار

كساني كه . هاي شما هستند ها و دايه شوند،خاله اي كه اسيران نگهداري مي چهارديواري
شد، انتظار  اند و چنانچه با كسي غير از شما، اختالف ايجاد مي هداري كردهاز شما نگ

رفت كه بر ما ترحم نمايد و آنها را برگرداند تا چه رسد به شما كه پيامبر خدا و  مي
  : بهترين كفيل هستي؛ سپس چنين سرود

  منن علينا رسول اهللا في كرمأ
 

  2نك المرء نرجوه و ننتظرفا 
 

ه بزرگواري منت بگذار؛ زيرا تو مردي هستي كه به او اميدواريم و از او اي رسول خدا، ب«
  ».انتظار داريم

  عهاامنن علي نسوه قد كنت ترض
 

   من محضها دررؤهاذ فوك يمل 
 

اي؛ چون دهانت از شير خالص آنها پر از  بر زناني منت بگذار كه از آنها شير خورده«
  ».مرواريد است

آيا زنان و فرزندانتان را بيشتر :  اين سخن گروه هوازن، فرمودشنيدن با � پيامبر اكرم
پيامبر . مسلم است كه زنان و فرزندان خود را: ست داريد يا مالهايتان را؟ گفتنددو
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آنچه در دست من و فرزندان عبدالمطلب است، به شما برخواهيم گرداند و : فرمود
 به رسول خدا از و بگوييد با ما توسلافزود كه بعد از اينكه نماز تمام شد، شما برخيزيد 

خواهيم كه زنان و فرزندان ما را به ما  ل به مسلمانان از رسول خدا ميسومسلمانان و با ت
 �بعد از اينكه نماز ظهر تمام شد، آنها برخاستند و آنچه را كه پيامبر اكرم. تحويل بدهند

گيرد، از آن  دالمطلب تعلق ميآنچه به من و فرزندان عب: پيامبر فرمود. گفته بود، گفتند
گيرد، از آن رسول خدا  آنچه نيز به ما تعلق مي: مهاجران نيز برخاستند و گفتند. دشما با

آنچه به : ه مسلمانان، ابا ورزيدند و گفتنداما تاز. انصار نيز برخاستند و چنين گفتند. باشد
زنان و :  آنها فرموده پيامبر خدا خطاب بهآن گا. دهيم گيرد، تحويل نمي ما تعلق مي

  1.فرزندان آنان را به آنها برگردانيد و من در ازاي آنها به شما شش سهم خواهم داد
: اي ايراد كرد و فرمود  خطبه� در روايتي ديگر نيز آمده است كه پيامبر اكرم

هر كس . من دوست دارم اسيرانشان را به آنها برگردانم. اند برادرانتان توبه نموده و آمده
خواهد سهمية خود را حفظ كند، تا در اولين  خواهد آنها را آزاد كند، اگر مي  شما مياز

مردم هم يكصدا . فرصت از غنائم بدست آمده، عوض آن را به او بدهيم نيز چنين كند
من ندانستم كه كدام يك از شما : پيامبر فرمود. ريم كه آزاد گردندما نيز دوست دا: گفتند

برويد با بزرگان خود سخن بگوييد تا آنها . اراضي استراضي است و چه كسي ن
خالصه اينكه بزرگان قوم بعد از گفتگو با آنها نزد . ديدگاه شما را به من بازگو نمايند

  2.اند و هر كس اسير خود را آزاد نموده است همه راضي شده:  آمدند و گفتندپيامبر
 را فراهم آورد � مبر اكرماسالم آوردن طايفة هوازن، موجب سرور و خوشحالي پيا

او با ثقيف در : آنها گفتند.  بن عوف نضري، پرسيدو از آنها در مورد سردارشان، مالك
برد پيامبر وعده داد كه اگر مسلمان شود و بيايد، خانواده و مالهايش را به  طائف بسر مي

الك نيز او بازخواهد گردانيد و عالوه بر آن، صد شتر به او خواهد بخشيد؛ چنانكه م
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آن حضرت او را گرامي داشت و بر قوم خودش و . بعداً مسلمان شد و نزد پيامبر آمد
  : ونه سروده استمالك در مدح رسول خدا اين گ. برخي قبايل مجاور امير ساخت

  ما إن رايت و السمعت بمثله
 

  في الناس كلهم بمثل محمد 
 

  أوفي و أعطي للجزيل اذا اجتذي
 

  ا في غدو متي تشاء يخبر عم 
 

ام كه اين همه با وفا و اهل  من تا كنون مانند محمد در ميان مردم، كسي را نديده و نشنيده«
  ».سازد بذل و بخشش بزرگ باشد و هرگاه بخواهي، به وسيلة وحي، تو را از فردا باخبر مي

پذير   در قبال دشمنانش اتخاذ كرده بود، سياستي انعطاف� سياستي كه پيامبر اكرم
و با اين سياست توانست طوايف هوازن و همپيمانانشان را به اسالم جذب نمايد و بود 

پرستي در منطقه استفاده نمايد؛ چنانكه به سركردگي  از اين قبيلة قوي براي نابودي بت
سردار خود، مالك بن عوف، عرصه را بر ثقيف در طايف تنگ نمودند و آنها را چنان 

ر برخي از رهبران ثقيف مانند عروه بن مسعود ثقفي تحت محاصره قرار دادند كه ناچا
  .اسالم را پذيرفتند

 كه قصد داشت مكه را به سمت مدينه ترك نمايد، � او در جعرانه به پيامبر اكرم
او كه از پيشوايان . ملحق گرديد و اسالم خود را آشكار نمود و از آنجا به طائف برگشت

اش  ت داد و در بام خانهف را به اسالم دعومحبوب طائف بود، هنگام بازگشت، اهل طائ
اش توصيه نمود كه اگر  به خانواده. برخي او را با تير زدند و زخمي كردند: اذان گفت

  1.اند، دفن كنند  شده مرد او را با شهداي مسلمانان كه در محاصرة طائف كشته
ف مردم و از  در برخورد با اقشار مختل� انسان از بصيرت و بينش واالي پيامبر اكرم

ماند؛ چراكه توانست  سعي و تالش مستمر ايشان براي تمكين دين خدا، درشگفت مي
ورزي را از مكه و اطراف آن بزدايد  در مدت زماني اندك، آثار بت پرستي و اماكن شرك

و اراضي تازه فتح شده را با نظم خاصي زير سلطة دولت اسالمي درآورد؛ چنانكه عتاب 
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 1كه تعيين كرد و معاذ بن جبل را به عنوان معلم و مفتي آنجا گماشتبن اسيد را امير م
و مالك بن عوف را فرمانده جهادي هوازن و قبايل اطراف مقرر كرد و خود عمره به 

  .جاي آورد و به مدينه بازگشت

                                                 

  .153 همان، ص -1



  

  

  

  

  

  

  فصل سوم

  

  درسها، عبرتها و فوائد

  
  : در مورد غزوة حنين نازل شده استتفسير آياتي كه

  : فرمايد  ميخداوند

� ô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 ãã ããΝΝΝΝ àà àà2222 uu uu"""" || ||ÇÇÇÇ tt ttΡΡΡΡ ªª ªª!!!! $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû zz zz ÏÏ ÏÏÛÛÛÛ#### uu uuθθθθ tt ttΒΒΒΒ ;; ;;οοοο uu uu""""6666 ÏÏ ÏÏWWWW ŸŸ ŸŸ2222      tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ AA AA ÷÷ ÷÷ uu uuΖΖΖΖ ãã ããmmmm      øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) 
öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÷÷ ÷÷GGGG tt tt6666 yy yyffff ôô ôôãããã rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 èè èè???? uu uu"""" øø øøYYYY xx xx.... öö ööΝΝΝΝ nn nn==== ss ssùùùù ÇÇ ÇÇ øø øøóóóó èè èè???? öö ööΝΝΝΝ àà àà6666ΖΖΖΖ tt ttãããã $$$$ \\ \\↔↔↔↔ øø øø‹‹‹‹ xx xx©©©© ôô ôôMMMM ss ss%%%%$$$$ || ||ÊÊÊÊ uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ àà àà6666 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ 

ÙÙ ÙÙ⇓⇓⇓⇓ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// ôô ôôMMMM tt tt6666 ãã ããmmmm uu uu‘‘‘‘ §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO ΝΝΝΝ çç ççGGGG øø øøŠŠŠŠ ©© ©©9999 uu uuρρρρ šš šš ÌÌ ÌÌ���� ÎÎ ÎÎ//// ôô ôô‰‰‰‰ •• ••ΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∈∈∈∈∪∪∪∪ §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO tt ttΑΑΑΑ tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& ªª ªª!!!! $$ $$#### 
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د شما را در اماكن زيادي ياري رساند و در روز حنين نيز آن گاه همانا خداون«
كه تعدادتان شما را به شگفت انداخت و به شما سودي نبخشيد و زمين با 

بعد از آن، خدا . اش بر شما تنگ گرديد؛ سپس پا به فرار گذاشتيد وجود فراخي
ها را بر پيامبر خود آرامش نازل كرد و لشكرياني فرو فرستاد كه شما آن
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ديديد و كافران را عذاب داد و اين است پاداش كافران؛ سپس خدا بعد از  نمي
  ».پذيرد و خدا بخشنده و مهربان است اين توبة هر كسي را كه بخواهد، مي

در اين آيات تصوير روشن و شفافي از وضعيت مسلمانان در معركة حنين ارائه شده 
شود؛ مثالً، در  ويري ديگر منتقل مياي كه شنونده از تصويري به تص است به گونه

دهد كه مسلمانان به دليل داشتن نيروي زياد، مغرور و شادمان هستند  تصويري نشان مي
و بعد از آن تصويري از شكست آنان و ناكارايي افراد، ارائه شده است؛ سپس تصويري 

ند و قراري آنها است كه پا به فرار گذاشت ديگر نشانة حالت ترس و اضطراب و بي
 و تعداد اندكي از يارانش در ميدان  �كنند تا جايي كه فقط پيامبر اكرم نشيني مي عقب

لمانان مانند؛ آنگاه بعد از شكست و ترس و فرار، نصرت خدا به ياري مس ثابت مي
  : فرمايد آيد؛ چنانكه مي مي

� §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO tt ttΑΑΑΑ tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& ªª ªª!!!! $$ $$#### ………… çç ççµµµµ tt ttGGGG tt tt⊥⊥⊥⊥‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ3333 yy yy™™™™ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ ’’’’ nn nn???? tt ttãããã uu uuρρρρ šš šš ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### tt ttΑΑΑΑ tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ 

#### YY YYŠŠŠŠθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ãã ãã____ óó óóΟΟΟΟ ©© ©©9999 $$$$ yy yyδδδδ ÷÷ ÷÷ρρρρ tt tt���� ss ss???? zz zz>>>> ¤¤ ¤¤‹‹‹‹ tt ttãããã uu uuρρρρ šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx���� xx xx.... 44 44 šš šš���� ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ uu uuρρρρ ââ ââ !! !!#### tt tt““““ yy yy____ tt tt ÍÍ ÍÍ���� ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ ss ss3333 øø øø9999 $$ $$#### �  

  )26توبه، (  
يعني آرامش، رحمت و احساس امنيت و سكوني كه بعد از حركت و : سكينه

  1.آيد اضطراب مي

tt  �طبري در مورد آية  ttΑΑΑΑ tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ #### YY YYŠŠŠŠθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ãã ãã____ óó óóΟΟΟΟ ©© ©©9999 $$$$ yy yyδδδδ ÷÷ ÷÷ρρρρ tt tt���� ss ss???? � اين لشكري كه در اينجا : ويدگ مي

  2.از آن سخن به ميان آمده است، لشكر فرشتگان است
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� zz zz>>>> ¤¤ ¤¤‹‹‹‹ tt ttãããã uu uuρρρρ šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx���� xx xx.... 44 44 šš šš���� ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ uu uuρρρρ ââ ââ !! !!#### tt tt““““ yy yy____ tt tt ÍÍ ÍÍ���� ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ ss ss3333 øø øø9999 $$ يعني خدا كافران را به  � ####$$

وسيلة قتل و اسارت و از دست دادن مال، عذاب داد و اين كافران مستحق چنين عذابي 
  1. را بر ايمان ترجيح دادند و با اهل ايمان به جنگ پرداختندبودند؛ زيرا كفر

¢¢ �: اين فرمودة خداوند ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO ÜÜ ÜÜ>>>>θθθθ çç ççGGGG tt ttƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// šš šš���� ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã  tt ttΒΒΒΒ ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„ 33 33 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ÖÖ ÖÖ‘‘‘‘θθθθ àà àà���� xx xxîîîî 

ÒÒ ÒÒΟΟΟΟ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏmmmm §§ به اين معناست كه خداوند بعد از اين تعذيب كافران، به هر كس از آنان كه  � ‘‘‘‘§§

 به آنها توفيق خواهد بخشيد تا توبه نمايند و خدا نسبت بخواهد رجوع خواهد كرد و
  2.به كسي كه توبه نمايد، بخشنده و مهربان است؛ چراكه رحمتش وسيع وگسترده است

پس دروازة بخشش و مغفرت هميشه بر روي گناهكاراني كه : ... گويد  ميسيدقطب
كند   به اين دليل ذكر ميخداوند علّت اشاره به معركة حنين را. نمايند، باز است توبه مي

موش نمودند و به تعداد و نيروهاي خود اكه مسلمانان از نصرت و ياري خداوند فر
گردد و آن حقيقتي است  مغرور گشتند و عالوه بر آن، حقيقت ديگري را نيز يادآور مي

كثرت تعداد افراد شيفته گيرد، پس شايسته نيست  اي براساس آن شكل مي كه هر عقيده
 بلكه تعداد اندكي كه به قضايا شناخت داشته باشند كه مجذوب و براي عقيدة گرديد؛

هميشه هر : گويد سپس در ادامه مي... اهد كردفدايي نمايند، كفايت خو خويش جان
نه به وسيلة . اي، براساس فداكاري و ايثار افراد زبده و مخلص پابرجا خواهد ماند عقيده

اي كه با  روند و نه به وسيلة علفهاي بياباني ين ميكف و چركهائي كه با خشكيدن، از ب
  3.روند سرما از بين مي
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غزوة حنين براي هميشه در كتاب خدا ثبت گرديد تا به عنوان درسي هميشگي براي 
ترين  مامت باقي بماند و قرآن كريم اين معركه را با بياني رباني بيان نموده است كه مه

  1:اند از ويژگيهاي آن عبارت
 قرآن براي ما بيان نموده است كه مسلمانان در معركة حنين مغرور كثرت –الف 

ΠΠΠΠ �: فرمايد فراد خود شدند؛ چنانكه ميا öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ AA AA ÷÷ ÷÷ uu uuΖΖΖΖ ãã ããmmmm      øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÷÷ ÷÷GGGG tt tt6666 yy yyffff ôô ôôãããã rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 èè èè???? uu uu"""" øø øøYYYY xx xx.... �»  آن

سپس قرآن بيان » .بيني واداشت گاه كه در روز حنين، تعدادتان شما را به خود بزرگ

öö �: رت سودي به حال آنان نداشتاين كثنموده است كه  ööΝΝΝΝ nn nn==== ss ssùùùù ÇÇ ÇÇ øø øøóóóó èè èè???? öö ööΝΝΝΝ àà àà6666ΖΖΖΖ tt ttãããã $$$$ \\ \\↔↔↔↔ øø øø‹‹‹‹ xx xx©©©© � .  

 همچنين قرآن براي ما بيان نموده است كه مسلمانان شكست خوردند و پا به –ب 
  : قدم ماندند دكي از صحابه كه ثابت و عدة ان� فرار گذاشتند جز پيامبر اكرم

� ôô ôôMMMM ss ss%%%%$$$$ || ||ÊÊÊÊ uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ àà àà6666 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ ÙÙ ÙÙ⇓⇓⇓⇓ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// ôô ôôMMMM tt tt6666 ãã ããmmmm uu uu‘‘‘‘ §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO ΝΝΝΝ çç ççGGGG øø øøŠŠŠŠ ©© ©©9999 uu uuρρρρ šš šš ÌÌ ÌÌ���� ÎÎ ÎÎ//// ôô ôô‰‰‰‰ •• ••ΒΒΒΒ �.  

 قرآن اين مطلب را نيز يادآور شده است كه خداوند، پيامبرش را در حنين به –د 
  : فرشتگان ياري رساندوسيلة 

�  tt ttΑΑΑΑ tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ #### YY YYŠŠŠŠθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ãã ãã____ óó óóΟΟΟΟ ©© ©©9999 $$$$ yy yyδδδδ ÷÷ ÷÷ρρρρ tt tt���� ss ss???? zz zz>>>> ¤¤ ¤¤‹‹‹‹ tt ttãããã uu uuρρρρ šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx���� xx xx.... 44 44 šš šš���� ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ uu uuρρρρ ââ ââ !! !!#### tt tt““““ yy yy____ 

tt tt ÍÍ ÍÍ���� ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ ss ss3333 øø øø9999 $$ $$#### �.  

كس كه  و به هر دپذير ست كه خداوند توبة بندگانش را ميو در پايان تأكيد نموده ا
  : دهد بخواهد، توفيق توبه مي

� ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO ÜÜ ÜÜ>>>>θθθθ çç ççGGGG tt ttƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// šš šš���� ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã  tt ttΒΒΒΒ ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„ 33 33 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ÖÖ ÖÖ‘‘‘‘θθθθ àà àà���� xx xxîîîî ÒÒ ÒÒΟΟΟΟ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏmmmm §§ §§‘‘‘‘ �.  
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  اسباب شكست و عوامل پيروزي در حنين
  : ازن در مرحلة نخست، عبارت بودند  اسباب شكست مسلمانا–الف 
امروز از قلت افراد : بيني بعضي از مسلمانان كه گفتند  اعجاب و خود بزرگ-1

 دشوار آمد و شكست را درپي  �اين سخن بر پيامبر اكرم. شكست نخواهيم خورد
  .داشت
  . شركت عدة زياد جوانان بدون سالح و فقط براساس شوق و رغبت جهاد- 2
  .بر مسلمانان بودند تعداد زياد افراد لشكر مقابل كه چند برا- 3
 مالك بن عوف قبل از رسيدن مسلمانان، لشكرش را به وادي حنين رسانيد و در - 4

هاي اطراف، تيراندازاني را به كمين گماشت تا مسلمانان را از هر سو،  تنگناها و دره
  .غافلگير كنند

 دشمن از قبل در محل استقرار يافته و به صورت منظم و آماده باش، صف بسته - 5
  .شدند و آمادة نبرد بود؛ در حالي كه مسلمانان تازه وارد وادي مي

ويان مسلمان، افردي وجود داشت كه تازه مسلمان شده بودند و جگ در صف جن- 6
بنابراين آنها قبل از ديگران، از استقامت دست برداشتند و فرار را . ايمان آنان ضعيف بود

  1. آنها، ديگر مسلمانان نيز فرار نمودندبر استقامت و پايداري ترجيح دادند كه در پي
  

  عوامل پيروزي
  :را برشمردتوان اسباب زير  از عوامل پيروزي مسلمانان در حنين مي

 در ميدان نبرد، باعث تثبيت نيروهاي باقيمانده �  پايمردي و استقامت پيامبر اكرم- 1
  .و برگشت نيروهاي فراري شد
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امت نمود؛ بلكه سوار بر مركب خويش به  شجاعت فرمانده جنگ كه نه تنها استق- 2
نمود تا جايي كه عباس بن عبدالمطلب از ترس اينكه مبادا به  سوي دشمن پيشروي مي

  .نمود رسول خدا آسيبي برسانند، لگام مركب را گرفته بود و سرعتش را كنترل مي
  .راري، تا بازگشت نيروهاي ف �اي از مسلمانان در كنار پيامبر اكرم  استقامت عده- 3
  .� سرعت بازگشت نيروهاي فراري و الحاق آنها به پيامبر اكرم- 4
 تغييرندادن تاكتيك به موقع دشمن كه اشتباه بزرگي به نفع مسلمانان مرتكب - 5

شدند و آن اينكه نيروهاي فراري مسلمانان را تعقيب ننمودند كه به آنها فرصت تنفس 
  .جديد و بازگشت را داد

: هاي كفار كه با پرتاب آنها فرمود  توسط پيامبر به چهرهها ريزه  پرتاب سنگ- 6
  1. پروردگار محمد كه شكست خوردندسوگند به

 استقامت و كمك خواستن از خداوند به وسيلة دعا و زاري؛ چنانكه پيامبر با - 7
  .خواست اصرار از خداوند عليه دشمن كمك مي

ند، اين مشاركت را در  نزول فرشتگان و مشاركت آنان در غزوه؛ چنانكه خداو- 8
  : ست او در سورة توبه و فرموده استآيات قرآن براي هميشه به ثبت رسانيده ا

�  tt ttΑΑΑΑ tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ #### YY YYŠŠŠŠθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ãã ãã____ óó óóΟΟΟΟ ©© ©©9999 $$$$ yy yyδδδδ ÷÷ ÷÷ρρρρ tt tt���� ss ss???? zz zz>>>> ¤¤ ¤¤‹‹‹‹ tt ttãããã uu uuρρρρ šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx���� xx xx.... 44 44 šš šš���� ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ uu uuρρρρ ââ ââ !! !!#### tt tt““““ yy yy____ 

tt tt ÍÍ ÍÍ���� ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ ss ss3333 øø øø9999 $$ $$#### �.  

  
  هاي حنين و طائف احكام فقهي برگرفته از حوادث غزوه

  : زنان اسيري كه ازدواج كرده بودندين آيه و بيان حكم  نزول ا- 1

� àà ààMMMM≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ || ||ÁÁÁÁ óó óóssss ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ ii iiΨΨΨΨ9999 $$ $$#### �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ tt ttΒΒΒΒ ôô ôôMMMM ss ss3333 nn nn==== tt ttΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ãã ããΨΨΨΨ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& ((   )24نساء، (  � ))

  ».مگر زناني كه اسير كرده باشيد) اند بر شما حرام(زنان شوهردار «
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 آنها و شوهران قرآن بيان داشت كه اسارت اين زنان، باعث جدايي و فراغت بين
توان با آنها  ، مي)با وضع حمل يا حيض(بنابراين، بعد از اتمام عده . سابقشان شده است

  1.همبستري كرد
 ممنوعيت مخنثها از اختالط با زنان بيگانه؛ چون قبالً، اين كار مباح بود و اين - 2

 كه به شنيدمنزد من مخنثي نشسته بود، : گويد سمله مي اطر ممنوع شد كه امبدان خ
اي عبداهللا، اگر فردا طائف فتح شد، دختر غيالن را براي خود : عبداهللا بن اميه گفت

يعني (بردار؛ چون او از جلو داراي چهار و از عقب داراي هشت برجستگي است 
اينها دوباره :  آمد و از جريان مطلع شد، فرمود�م  وقتي پيامبر اكر.)اندام است خوش

 به تثبيت سالمت اخالق  � و بدين صورت پيامبر اكرم2دحق ندارند با شما بنشينن
  .داد جامعه اهميت مي

اند؛  تهن و كساني كه در جنگ شركت نداشساال  نهي از كشتن زنان، اطفال و كهن- 3
رسول خدا روز حنين از كنار جنازة زني گذشت كه خالد او : گويد چنانكه ابن كثير مي

زن توانايي  اين: پيامبر اكرم فرمود. ه بودندمع شدرا كشته بود و مردم، اطراف او ج
ها و  جنگيدن را نداشت؛ سپس كسي را دنبال خالد فرستاد و توصيه كرد كه زنان و بچه

  3.خادمان را نكشد
  

  احرام عمره از جعرانه
 در بازگشت از معركه حنين، از مكان جعرانه، احرام عمره بست و � پيامبر اكرم

وارد مكه بشود، سنت است كه از اين مكان احرام ببندد، براي كسي كه از طريق طائف 
روند تا از آنجا احرام ببندند، امري  اما اينكه برخي از مردم از داخل مكه به جعرانه مي

                                                 

  .423فارس، ص  ، ابيالسيرة النبويه -1
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آورد نه  است كه رسول خدا انجام نداده است؛ زيرا آن حضرت از بيرون تشريف مي
  1.برگشتاينكه از داخل به جعرانه رفت و از آنجا احرام بست و 

 توجيه اعرابي به اينكه در عمره همان كاري را انجام بدهد كه در حج انجام -5
  دهد مي

اي خوشبو پوشيده بود، در جعرانه نزد پيامبر  مردي كه جبه: گويد ييعلي بن منبه م
. درعمره چه كارهايي انجام بدهم؟ آن گاه وحي بر پيامبر نازل شد:  آمد و پرسيد�اكرم

من دوست داشتم : گويد يعلي مي. بر روي خود انداختاي  ضرت پارچهبنابراين، آن ح
من به پيامبر . كه آن حضرت را در حال وحي ببينم؛ پس عمر، گوشة پارچه را بلند كرد

وحي برطرف شد، پيامبر اكرم بعد از اينكه حالت . نگاه كردم و متوجه زمزمة او شدم
رنگ و اثر :  است؟ آن گاه به او گفتنمود، كجاسائلي كه در مورد عمره سؤال : فرمود

ات را بيرون كن و در عمره همان اعمالي را انجام ده كه در  خوشبويي را پاك كن و جبه
  2.دهي حج انجام مي

ويي از دشمن را به قتل برساند، ساز و برگ نظامي مقتول از جگ هركس كه جن-6
  آن او است

شركان شدم كه قصد حمله بر در جنگ حنين متوجه مردي از م: گويد ابوقتاده مي
من با عجله به او حمله . فردي از مسلمانان را كه با فردي از مشركان درگير بود، داشت

اي بر دستش وارد كردم و آن را  او با شمشيرش به من حمله نمود، اما من ضربه. كردم
؛ او مرا گرفت و سخت فشار داد، طوري كه فكر كردم كارم تمام شده است. قطع نمودم

نشيني  حال شد، من او را به قتل رساندم؛ سپس مسلمانان دچار شكست و عقب سپس بي
چه شده است؟ : گفتم. را ديدمدر آن اثنا عمر بن خطاب . من نيز فرار نمودم. شدند
آن گاه همه به سوي پيامبر برگشتند؛ سپس . خدا خواست كه اين طور بشود: گفت
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ردي را كشته است، ساز و برگ نظامي مقتول هركس شاهدي بياورد كه ف: ايشان فرمود
من نيز سعي كردم كسي را پيدا كنم كه گواه من باشد، اما نتوانستم . را به اوخواهم داد

مردي از همنشينان . تمآن گاه نزد پيامبر رفتم وجريان را با او در ميان گذاش. گواهي بيابم
زد من است، اما او را راضي گويد، ن وسايل و سالح مقتولي را كه او مي: پيامبر گفت

هرگز ممكن نيست كه آنها را به فردي از : ابوبكر گفت.  آنها از آن من باشدكنيد تا
. ت، محروم سازدقريش بدهد و شير خدا را كه در دفاع از خدا و پيامبر جنگيده اس

ا، باغي و بعد از آن، من با قيمت آنه. پيامبر آنها را به من بازگردانيد: گويد ابوقتاده مي
  1.خريداري نمودم و اين اولين مالي بود كه در اسالم نصيبم شد

اين ماجرا بيانگر حرص و عالقة ابوقتادة انصاري نسبت به سالمتي برادر مسلمانش 
نگر ارساند و نيز بي باشد كه به خاطر آن، مردي از كفار را با مجاهدت زياد به قتل مي مي

ق ابوقتاده است كه اين موضعگيري بيانگر موضعگيري ابوبكر صديق براي احقاق ح
عمق ايمان و يقين ابوبكر و همچنين بيانگر ميزان اهميت وي به اخوت و برادري 

  2.باشد اسالمي مي
   نهي از دستبرد به اموال غنيمت-7

 كوهان شتري در دست گرفت و  روز حنين از غنايم، قطعه پشمي از� پيامبر اكرم
مت اضافه بر خمس، حتي همين مقدار برايم حالل نيست و از مال غني! اي مردم: فرمود

ايد، آن را بازگردانيد  گردانم؛ پس اگر نخي و يا سوزني برداشته خمس را نيز به شما برمي
و از دستبرد به مال غنيمت خودداري كنيد؛ زيرا دستبرد به مال غنيمت عيب است و 

در دنيا و آخرت خواهد آتش دوزخ را در پي خواهد داشت و باعث رسوايي بزرگي 
  3.بود

                                                 

  .4322، شماره 119، ص 5، كتاب المغازي، ج بخاري -1
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مردم پس از شنيدن سخنان پيامبراكرم، به وحشت افتادند؛ چنانكه يك انصاري 
من اين را برداشته بودم كه جهاز شترم را ! اي رسول خدا: مقداري نخ را آورد و گفت

بدالمطلب من حق خودم و فرزندان ع: پيامبر فرمود. مي است، اصالح كنمكه پشتش زخ
. اين را گفت. خير وقتي چنين است، من به آن نيازي ندارم: انصاري گفت. مبخش را مي

  1.و آن مقدار نخ را به زمين انداخت و رفت
:  دست داشت و نزد همسرش آمد و گفتطالب، سوزني در همچنين عقيل بن ابي

دوزي، اما وقتي شنيد كه منادي پيامبر،  اين سوزن را بردار، با آن لباسهايت را مي
ايد، آنرا  ايد، حتي اگر نخ يا سوزني برداشته هر چيزي از غنايم برداشته«: يدگو مي

  2.بالفور آن سوزن را از زنش گرفت و در غنايم انداخت» .برگردانيد
شدت عمل آن حضرت در اين مورد و نهي از خيانت در غنيمت با زشت جلوه دادن 

ترين آثار تربيتي در  ي از مهمارزش بيانگر يك آن، حتي در مورد اشياء بسيار كوچك و بي
كه شايسته است يك فرد مسلمان در زندگي عملي خود از ايمان و . منهج نبوي است

امانت برخوردار باشد و با اين رهنمودها است كه جامعة اسالمي از خصلت زشت 
انگاري در خيانتهاي كوچك و ناچيز، به  شود، زيرا سهل كاري پاكسازي مي خيانت

ترين خصلتهاي اخالقي است كه شايستة  انجامد و خيانت از پست  ميخيانتهاي بزرگ
  3.باشد جامعة اسالمي نمي

   وفا به نذرهاي دوران جاهليت-8

                                                 

  . همان-1

  .145، ص 4، ابن هشام، ج السيرة النبوية -2

  .388 – 387، ص 4، صادق عرجون، ج محمد رسول اهللا -3
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 در مورد نذري � در بازگشت از حنين، عمر از پيامبر اكرم: گويد بداهللا بن عمر ميع
ستور به وفاي كه در جاهليت نيت كرده بود كه اعتكاف بنشيند، پرسيد؟ پيامبر او را د

  1.نذر داد
  

  موضعگيريهاي برخي از مردان و زنان صحابه
  مرثد و نگهباني براي مسلمانان  انس بن ابي-1

دهد؟  ني ميامشب چه كسي نگهبا: م معركه حنين، پيامبر اكرم فرمودبعد از اتما
  .دهم من نگهباني مي! اي رسول خدا: مرثد گفت انست بن ابي

و نزد او سوار بر اسب خود شد . ر مركب خويش شوپس سوار ب: آن حضرت فرمود
وارد اين دره شو تا بر فراز آن قرار گيري و مواظب باش : آن حضرت فرمود. پيامبر آمد
  . غفلت تو مورد حملة دشمن قرار نگيريمركه به خاط

 سوار خود از اسب: دا صبح، بعد از اداي نماز، فرمودفر: گويد سهيل بن حنظله مي
. ره بودخبري نداريم و آن گاه نماز را اقامه كرد و متوجه د. خير: نها گفتندخبر داريد؟ آ

آن حضرت از خالل درختان . سوار شما آمد. خبر باشيد خوش: بعد از اتمام نماز فرمود
من طبق : آمد و نزد رسول خدا ايستاد و گفتكرد تا اينكه  دره به سوي او نگاه مي
نگام بر هر دو ناحية دره مشرف شدم و كسي را و صبح ه. دستور، بر فراز دره رفتم

خير مگر براي : تديشب اصالً از مركبت پائين نيامدي؟ گف:  پرسيد� پيامبر اكرم. نيافتم
بهشت را بر خود واجب ساختي و از اين : پيامبر فرمود.  نماز و قضاي حاجتخواندن

  2.هد بودبرايت كافي خوا) يك شب نگهباني(پس اگر عملي انجام ندهي، همين 
بريم تا جايي كه   به اهميت افراد در منهج نبوي پي مي� در اين عملكرد پيامبر اكرم

  افرادحتي در اثناي نماز نيز متوجه قدوم نگهبان خود بود و اين بدان خاطر تا اهميت

                                                 

  .4330، شماره 118، ص 5، كتاب المغازي، ج البخاري -1

  .550، ص صحيح السيرة النبويه – 2501، كتاب الجهاد، شماره ابوداوود -2
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خبر باشيد،  خوش: چنانكه هنگام قدوم نگهبان، فرمودد را در مجتمع مشخص سازد؛ خو
اين امر، بيانگر اهميت فرد در مجتمع اسالمي است؛ چراكه او فقط سوار شما آمد و 

شود و ابزاري هم نيست كه هنگام  فردي براي افزايش تعداد لشكر محسوب نمي
 آيه كالم الهي است اين عملكرد در واقع تفسير اين. گيرد ضرورت مورد استفاده قرار مي

  : فرمايد كه مي

� ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ $$$$ oo ooΨΨΨΨ øø øøΒΒΒΒ §§ §§���� xx xx.... ûû ûû ÍÍ ÍÍ____ tt tt//// tt ttΠΠΠΠ yy yyŠŠŠŠ#### uu uu öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== uu uuΗΗΗΗ xx xxqqqq uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÎÎ ÎÎ hh hh"""" yy yy9999 øø øø9999 $$ $$#### ÌÌ ÌÌ���� óó óóssss tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ øø øø%%%% yy yy———— uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 
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ايم و از  ايم و آنان را در خشكي و دريا حمل كرده زاد را گرامي داشته  ما آدمي«
ايم و بر بسياري از آفريدگان خود  يشان نمودهچيزهاي پاكيزه و خوشمزه روز

  ».ايم كامالً برتريشان داده
 ما را با شاخصي ديگر از شاخصهاي منهج نبوي؛  �همچنين اين عملكرد پيامبر اكرم

يعني، حفظ هوشياري كامل و كنترل احوال و حركات دشمن و شناسايي ميزان افراد و 
 نظامي مهمي است كه بايد رهبران مسلماني كه سازد و اين امر سياست توان آنها آشنا مي

  1.نمايند، آن را در نظر داشته باشند الي پرچم حاكميت خداوند، تالش ميتبراي اع
از اين پس اگر هيچ عملي انجام ندهي، همين برايت «:  فرمود� اما اينكه پيامبر اكرم

گونه اعمال بزرگ باشد؛ چراكه اين  بيانگر اهميت عمل آن صحابي مي» كافي خواهد بود
شود و هرگز هدف اين نيست كه اگر بعد از اين عمل،  باعث نابودي و محو گناهان مي

  2.فرايض و واجبات شرعي را ترك نمايد، اشكالي ندارد
  سليم در غزوة حنين  شجاعت ام-2

                                                 

  .366، ص 4، صادق عرجون، ج محمد رسول اهللا -1
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ابوطلحه به پيامبر . سليم خنجري در دست داشت در غزوة حنين، ام: گويد انس مي
پيامبر . استسليم است كه خنجري به دست گرفته  اين ام! رسول خدااي :  گفت�اكرم

ام كه اگر فرد  چرا خنجر در دست داري؟ گفت آن را برداشته: سليم گفت خطاب به ام
.  اين سخن خنديدپيامبر از شنيدن. مشركي با من نزديك شود، شكمش را پاره كنم

عث را به قتل برسان كه بااين آزادشدگان قريش ! اي رسول خدا: سليم گفت سپس ام
خداوند ما را كفايت نمود و بسيار !  سليما امي: آن حضرت فرمود. شكست شما شدند

  1.نيك عمل كرد
   خواهر رضاعي پيامبر، شيما بنت حارث-3

در ميان كساني كه مسلمانان اسير كرده بودند، شيماء دختر حلية سعديه نيز وجود 
من خواهر رضاعي رهبر شما هستم، اما آنان قبول او به مسلمانان گفته بود كه . داشت

آيا عالمت و : شيما به پيامبر گفت. آوردنداو را به محضر رسول خدا . نكرده بودند
بلي، جاي دندانهاي تو هنوز بر : اين ادعاي تو را ثابت نمايد؟ گفتاي داري كه  نشانه
.  مرا گاز گرفتيمن باقي است كه وقتي تو را بر دوش خود حمل نموده بودم، پشت

 سخنان وي را تصديق نمود؛ آن گاه ردايش را پهن كرد و او را بر آن � پيامبر اكرم
اگر دوست داري نزد من بمان؛ چراكه : ي داشت؛ سپس به او گفتنشاند و او را گرام

دهم و تو را  داريم و اگر دوست داري هدايائي به تو مي من، تو را گرامي و دوست مي
 به � پيامبر اكرم. 2 و مسلمان شدتشيما، پيشنهاد دوم را پذيرف. گردانم نزد قومت برمي

  3.او سه غالم و يك كنيز و چارپايان و گوسفنداني هديه داد
  

                                                 

  .563، ص السيرة النبويه صحيح – 1809، شماره مسلم -1

  .506، ص 2، ج السيرة النبوية الصحيحه – 363، ص 4، ج البداية و النهايه -2
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  جزيره عربستان، كعب بن زهير اسالم آوردن سردستة شاعران شبه
 از طائف برگشت، شاعر معروف، كعب بن زهير، كه شعر � هنگامي كه پيامبر اكرم

او كسي بود كه قبالً در شعرهايش، پيامبر . ز پدرش به ارث برده بود، نزد ايشان آمدرا ا
را هجو نموده بود، اما بعد از فتح مكه اين وضعيت را نتوانست تحمل نمايد و شديداً 

د برادرش، بجير، او را تشويق نموده بود تا توبه نمايد و مسلمان شود و خو. نگران شد
در غير اين صورت، آيندة ناگواري در پيش خواهي : و گفت. ندرا تسليم پيامبر گردا

داشت بنابراين، كعب رهسپار مدينه شد و صبح روز بعد، پس از اتمام نماز، جلوي 
 او را نشناخت تا اينكه پيامبر. پيامبر خدا نشست و دست در دست آن حضرت گذاشت

خواهد، آيا  تو پناه ميكعب بن زهير توبه نموده و مسلمان شده است و از : خودش گفت
بگذار تا گردن ! اي رسول خدا: ري؟ مردي از انصار جلو آمد و گفتپذي توبة او را مي

او را رها كن؛ چراكه او مسلمان شده و توبه :  فرمود � پيامبر اكرم. دشمن خدا را بزنم
  .نموده است

  : خود را در مدح پيامبر سرود و گفتآن گاه كعب، قصيدة معروف 

  ول لنور يستضاء بهان الرس
 

  مهند من سيوف اهللا مسلول 
 

  في عصبة من قريش قال قائلهم
 

  1ببطن مكة لما أسلموا زولوا 
 

شود و شمشيري است برهنه در   نوري است كه از آن روشنايي گرفته مي� پيامبر اكرم«
ند و  گروهي از قريش مكه كه وقتي مسلمان شدند، از آنجا برديدبينميان شمشيرهاي خدا در

. ..«  
بعد از اينكه قصيده فوق را سرود، پيامبر رداي خود را به ايشان داد كه : گويند مي

اين قصه مشهور است، اما من : گويد كثير مي ابن. 2شد بعداً در ميان خلفاء رد و بدل مي
  1.ام آن را در كتابهاي معتبر با سندي مستند نيافته

                                                 

  .371 – 369، ص 4 ، جالبداية و النهايه -1
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چرا :  به او گفت� يدة فوق، پيامبر اكرمشود كه بعد از سرودن قص همچنين گفته مي
  2.از انصار به نيكي ياد ننمودي؛ چراكه آنها شايستة اين نيكي هستند

  :  چنين سرود اوو

  من سره كرم الحياة فاليزل
 

  في منقب من صالحي االنصار 
 

  ورثوا المكارم كابرا عن كابر
 

  3ان الخيار هم بنو االخيار 
 

 پس بايد در ميان گروه سواران  استزندگي با شرافتي ابي بهكسي كه درصدد دستي«
اند؛ زيرا خوبان هميشه فرزندان  آنها شرافت را نسل به نسل به ارث برده. انصار باشد

  »... .خوبان هستند و 
اسالم آوردن كعب بن زهير موجب گرديد كه تمامي شاعراني كه مخالفان دعوت 

ن خطاب، عبداهللا بن زبعري، ابوسفيان بن اسالمي بودند، تسليم گردند؛ چنانكه ضرار ب
حارث، حارث بن هشام و عباس بن مرداس براساس رضايت و ميل قلبي و اطمينان 
كامل به اسالم گرويدند و پس از آن نه تنها با اشعار خود از اسالم دفاع نمود؛ بلكه با 

نتايج فتح ان حق عليه باطل جنگيدند و تمامي اين موارد از دشمشيرهايشان نيز در مي
  4.بزرگ مكه بود

  
  بعضي از پيامدهاي غزوة حنين و طائف

  . پيروزي مسلمانان بر دو قبيلة هوازن و ثقيف- 1
  . با مشركان عرب بود�  غزوه حنين و طائف آخرين درگيري پيامبر اكرم- 2

                                                                                                                            

  .373، ص 4، ج البداية و النهاية -1

  . همان-2

  .168 – 167، ص 4، ابن هشام، ج السيرة النبوية -3

  .433 – 431، ص معين السيره -4
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هايشان   بازگشت بسياري از اهل مكه و عربهاي اطراف با مالهاي هنگفتي به خانه- 3
ترين  جهت تأليف قلوب به آنها بخشيده بود و دستيابي انصار مدينه به بزرگكه پيامبر 

نشان افتخار كه همانا گواهي پيامبر به ايمان آنها و دعاي آن حضرت در حق آنان و 
  .فرزندان و نوادگانشان بود و بازگشت آنها با پيامبر به سوي مدينه

كه به دشمنان بنيان براندازي  اسالم آوردن جمع بزرگي از رهبران مكه و هوازان - 4
جزيره تبديل شدند؛ چنانكه قبيلة  پرستي و پرستشگاههاي عصر جاهليت شبه براي بت

هوازن نقش مهمي در مبارزه و سركوبي اهل طائف و سرانجام مسلمان شدن آنها ايفا 
  .نمود
 � گسترش و توسعة دايرة نفوذ دولت اسالمي كه پس از آن پيامبر اكرم- 5

ي در مكه و بر هوازن گماشت و اين مناطق تحت سيطرة دولت اسالمي كه نمايندگان
اي،   پس از آن بدون هيچ ترس و واهمه� مدينه پايتخت آن بود، درآمدند و پيامبر اكرم

هايي بود  نمود و مدينه پذيراي تمامي دسته نمود، اعزام مي داعيان را به هر جا اراده مي
شدند بنابراين، از بين بردن آثار  اسالم، به آن وارد ميكه از نواحي مختلف براي پذيرفتن 

جزيرة عربستان بسيار سهل و آسان گرديد و براي اين منظور  پرستي از شبه شرك و بت
 ادارة منظمي براي  �همچنين پيامبر اكرم. شد هاي كوچك نظامي اعزام مي دسته
آوري اين منظور به  جمعآوري اموال متعلق به زكات تشكيل داد و افرادي را براي  جمع

  1.قبايل تحت سيطرة دولت اسالمي فرستاد

                                                 

  .961، ص 2، ج االساس في السنة و فقها في السيره النبويه -1



  

  

  

  

  

  

  فصل چهارم

  

  ترين وقايع از غزوة حنين تا غزوة تبوك مهم

  
  ريزي براي صدقات برنامه

هاي  ريزي قعده كه به مدينه برگشت، در نخستين برنامه  در اواخر ذي� پيامبر اكرم
  .ها تشكيل داد  و جزيهآوري صدقات اي منظم براي جمع خويش، اداره

در مكه، عتاب بن اسيد را جانشين خود مقرر نمود و معاذ بن جبل را براي آموزش 
 در ميان قبايلي كه اسالم را � احكام و قرآن گماشت؛ زيرا معموالً پيامبر اكرم

فرستاد و در اوايل  پذيرفتند، افرادي را براي تعليم و تربيت و تصحيح عقايد آنان مي مي
آوري  سال نهم هجري، مأموران خود را به مناطق مختلف جهت كنترل و جمعمحرم 

  .مالهاي صدقات و زكات اعزام نمود
چنانكه بريده بن حصيب را به سوي اسالم، غفار و عباد بن بشر را به سوي سليم و 
مزينه، رافع بن مكيث را به جهينه، عمرو بن عاص را به فزاره، ضحاك بن شعبان كالبي 

كعب، ابن لتيبه ازدي را به سوي  كالب، بسر بن سفيان كعبي را به بني وي بنيرا به س
اميه را به صنعاء،  سعد بن هذيم را به سوي هذيم، مهاجر بن ابي ذبيان، مردي از بني بني

سعد،  س بن عاصم را به سوي بنييزياد بن لبيد را به حضرموت، زبرقان بن بدر و ق
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طالب را به بحرين فرستاد تا صدقات و  لي ابن ابيعالء بن حضرمي را به بحرين و ع
  1.خراجهاي آن سامان را گردآوري نمايند

پرداخت و به بررسي درآمد و  همچنين آن حضرت به حسابري مأموران خويش مي
اينها مال : لتيبه پرداخت، او گفت سابرسي ابنپرداخت؛ چنانكه وقتي به ح مصارف مي

فت و  بر باالي منبر ر� پيامبر اكرم.  داده شده استشما است و اين مقدار به من هديه
اينها مال شما و اينها به : گويند چرا بعضي از مأموران مي: پس از حمد و ثناي خدا فرمود

من هديه داده شده است؟ چرا در خانة پدر و مادرش نشست تا به او هديه بدهند؟ به 
 شما از اين اموال خدائي كه جان محمد در دست اوست سوگند كه هيچ يكي از

شود كه آن چيز سوار بر گردنش  دارد مگر اينكه روزقيامت در حالي حاضر مي برنمي
دارد؛  دهد يا گاو و گوسفندي است كه بانگ برمي خواهد بود يا شتري است كه صدا مي

  2.آيا رسانيدم! بارالها:  سوي آسمان بلند كرد و دوبار گفتسپس هر دو دستش را به
هر مأموري كه ما براي او حقوقي تعيين كرديم، اگر اضافه بر آن : مودفر همچنين مي

  3.شود چيزي دريافت نمايد، خيانت به غنيمت محسوب مي
  
  شدة اين مرحله هاي نظامي اعزام ترين سريه مهم
  الكفين  سريه طفيل بن عمرو به سوي ذي–الف 

 طائف براي  طفيل بن عمرو را از حنين، قبل از حركت به سوي� پيامبر اكرم
و نيز از . الكفين فرستاد  معروف عمرو بن حممه دوسي، به نام ذي تخريب و انهدام بت

طفيل طبق دستور . او خواست كه همراه قومش به كمك لشكر اسالم به طائف بيايد
الكفين را منهدم ساخت و به آتش كشيد و در   اقدام نمود و بتخانة ذي� پيامبر اكرم
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ر از افراد طائفة خود و با سالحهاي سنگين و منجنيق به كمك بازگشت با چهارصد نف
  1.پيامبر به طائف آمد

  )سريه االنصار( سرية عبداهللا بن حذافة سهمي –ب 
اي به سرپرستي مردي از انصار   سريه� پيامبر اكرم: گويد طالب مي  ابي علي بن

فراد تحت نظر خود مير بر افرستاد و دستور داد تا از او اطاعت نمايند اما در مسير راه، ا
از من اطاعت نمائيد؟ :  امير شما نيستم و پيامبر نفرمودمگر من: خشم گرفت و گفت

: كنند و آتش بزرگي برافروخت و گفتآن گاه دستور داد كه هيزم جمع . بلي: گفتند
ما به خاطر : اي گفتند فتند كه داخل شوند، عدهبعضي تصميم گر. داخل آتش شويد

  .ايم  پناه برده� ش به پيامبر اكرمنجات از آت
بعد از آنكه . آخراالمر اينكه هيچ كسي وارد آتش نشد تا اينكه آتش خاموش گرديد

شدند تا قيامت از آن  اگر آنان وارد آتش مي:  از ماجرا اطالع يافت، فرمود� پيامبر اكرم
 در كارهاي اطاعت و فرمانبرداري»  في المعروفالطاعه«شدند و افزود كه  يرون نميب

  2.نيك است
  طالب براي نابودي بتكدة فلس در منطقة طي  سرية علي بن ابي–ج 

 نفر از انصار براي انهدام بت اهل طي 150طالب را با  ، علي ابن ابي� پيامبر اكرم
  .آنها با يكصد شتر و پنجاه اسب رهسپار آن ديار شدند. فرستاد

  .فيد رنگ داشترنگ و همچنين پرچمي س  اين لشكر پرچمي سياه
بت آنها را منهدم . حمله بردند) بخشندة معروف عرب(صبحگاهان بر محلة آل حاتم 

در ميان اسيران، خواهر عدي بن حاتم . ساختند واموال و اسيران زيادي بدست آوردند
  3.وحاتم به شام گريخت. نيز وجود داشت
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  الخلصه  سرية جرير بن عبداهللا بجلي به سوي ذي–د 
يه آيا خيال مرا از ناح:  به من گفت� پيامبر اكرم: گويد داهللا ميجرير بن عب

آن گاه با پنجاه اسب سوار از قبيلة احمس به راه . بلي: كني؟ گفتم الخلصه راحت نمي ذي
ايشان دست : جريان را به پيامبر گفتم.  بمانمتوانستم بر اسب ثابت البته خود نمي. افتادم

او را ثابت و هدايت ! بارالها: ت و برايم چنين دعا نمودام گذاش مباركش را بر روي سينه
  . هرگز از روي اسب نيفتادم�  دعاي پيامبر اكرمنو بعد از اي. يافته و رهنمود بگردان

اي در يمن بود كه در آن سنگي به نام كعبه نصب شده بود و متعلق  ذوالخلصه، خانه
هنگامي كه جرير . و به آتش كشيدجرير آن را منهدم ساخت . به قبيله خشم و بجيله بود

. زد هاي تير فال مي  سرزمين يمن رسيد، در آنجا با مردي برخورد نمود كه با چوبهبه
اگر از اين امر اطالع يابد، تو را . جا است  همين� فرستادة پيامبر اكرم: مردم به او گفتند

يا : د و گفت به كارش ادامه داد تا اينكه جرير نزد او آماو همچنان. خواهد كشت
او . زنم تيرهايت را بشكن و به وحدانيت خدا ايمان بياور و يا اينكه گردنت را مي

ان شد؛ سپس جرير، مردي از احمس به نام ابوارطاه را پيشاپيش نزد مپذيرفت و مسل
ه خودش به پيامبر فرستاد وايشان را در جريان عملكرد خود گذاشت و هنگامي ك

سوگند به ذاتي كه تو را به حق فرستاده است ! ي رسول خداا: محضر پيامبر رسيد، گفت
  1.كه آن بت را در حالي ترك كردم كه ماند شتر گر، شده بود

  
  اسالم آوردن عدي بن حاتم

در مباحث گذشته به توضيح اين مسئله پرداختيم كه خواهر عدي بن حاتم طائي، 
داشت و به او لباسهايي  او را گرامي � توسط مسلمانان اسير گرديد و پيامبر اكرم

او هنگامي كه . بخشيد و مخارج سفرش را براي بازگشت به شهرش نيز پرداخت نمود
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برادر با . در شام، با برادرش مالقات نمود، او را به رفتن نزد پيامبر به مدينه تشويق نمود
  1.تأثر از نصيحت خواهر، راه مدينه را در پيش گرفت

  : دهد را اين گونه توضيح مي ماجرا ابوعبيده بن حذيفه اين
عدي در : بن حاتم حديثي رسيد، با خود گفتمبه من از عدي : گويد ابوعبيده مي

. مچرا نزد او نروم و حديث مورد نظر را از خودش نشنو. كند نواحي كوفه زندگي مي
  .دوست دارم، اين حديث را مستقيماً از خود شما بشنوم: بنابراين، نزد او رفتم و گفتم

هنگامي كه خداوند، پيامبرش را به سوي ما فرستاد، من فرار كردم تا :  گفتعدي
نجا نيز متنفر اينكه به آخرين نقطة سرزمين اسالمي در مجاورت روم رسيدم؛ سپس از آ

گويد كه پيامبر است،  روم؛ اگر واقعاً راست مي نزداين مرد مي: شدم و با خود گفتم
  .گويد، باز هم براي من ضرري ندارد پذيرم و اگر دروغ مي سخنانش را مي

عدي بن . عدي بن حاتم است: مردم مرا ديدند، گفتندوقتي . بنابراين، نزد ايشان رفتم
من : گفتم. ، مسلمان شو تا سالم بمانياي عدي:  به من گفت� پيامبر اكرم. حاتم است

از خودم : گفتم. دانم و را از خودت بهتر ميمن دين ت: گفت. خودم داراي ديني هستم
وافزود مگر تو سرپرستي قومت را به عهده نداري؟ آنگاه از . بلي: داني؟ گفت بهتر مي
در دين تو گرفتن يك چهارم :  و گفت2سخن به ميان آورد) مذهبي از انصارا(ركوسيه 

  .غنيمت براي تو حالل نيست
اطر شايد تو به خ: آن گاه فرمود.  سخنان، تسليم شدمبا شنيدن اين: گويد عدي مي

بيني تمامي مردم يكپارچه براي  تنگدستي كساني كه پيرامون من هستند و اينكه مي
داني؟   كه منطقة حيره را مي و افزودشوي؟  سلمان نمياند، م دشمني با ما بسيج شده

كند و پس  به زودي زني تنها از حيره تا مكه مسافرت مي: فرمود. ام نامش را شنيده: گفتم
اينكه كسي مزاحم اوبشود و به زودي  گردد، بدون  آنجا برمياز طواف خانة خدا به
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سرا بن گنجهاي ك: من با تعجب پرسيدم. فتح خواهد شد) خسروپرويز(گنجهاي كسرا 
گنجهاي : من با تعجب پرسيدم. فتح خواهد شد) خسروپرويز(آري،كسرا : هرمز؟ فرمود

ه بار تكرار كرد و افزود آري، كسرا ابن هرمز و اين جمله را س: كسرا بن هرمز؟ فرمود
دارد و به  اش را برمي كه به زودي روزي فرا خواهد رسيد كه مردي، مال صدقه

يابد كه اين  پردازد كه اين صدقه را به او بدهد، اما كسي را نمي جستجوي كسي مي
  .صدقه را به او بدهد

: ام وده رامشاهده نم �من تا كنون دو مورد از آن نويدهاي پيامبر اكرم: عدي گفت
آيد و همچنين خودم در ميان كساني بودم كه بر  يكي زني را كه از حيره تا مكه تنها مي

هاي  افتد؛ زيرا اينها گفته مدائن حمله كرديم وبه خدا سوگند كه سومي نيز اتفاق مي
  1. است� پيامبر اكرم
 �من به قصد مالقات با پيامبر اكرم: گويد يتي نيز آمده است كه عدي ميدر روا

جلو . رهسپار مدينه شدم و هنگامي كه به مدينه رسيدم، ايشان داخل مسجد نشسته بود
عدي فرزند حاتم؛ پس برخاست و : پرسيد كه توكي هستي؟ گفتم.  كردمرفتم و سالم

در مسير راه با پيرزني برخورد نمود و لحظاتي با او در مورد . اش برد مرا با خود به خانه
اين مرد، پادشاهي نيست؛ سپس به راهش ادامه داد : ود گفتم خبا. نيازهايش سخن گفت

رست گرديده بود، فرشي پوستين كه از ليف درخت خرما د. تا اينكه داخل خانه شديم
 و بر روي خاك بر آن بنشين و گفتم شما بر آن بنشين، نپذيرفت: به من داد و گفت

  2.اين مرد پادشاهي نيست: با خود گفتم. نشست
  : فوائد، درسها و عبرتهاي ذيل استاوياين داستان ح
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بودن و    آمد كه هنوز در ميان نبي�  عدي بن حاتم در حالي نزد پيامبر اكرم- 1
 كه تواضع پيامبر در برخورد با آن  حضرت مشكوك بود، اما هنگاميبودن آن    پادشاه

  .پيرزن را مشاهده نمود، يقين كرد كه او پيامبر است
نتقاد از آئيني كه عدي بدان معتقد بود، موفق بود بنابراين،  در ا�  پيامبر اكرم- 2

  .دانست عدي به رسالت آن حضرت پي برد كه دين او را حتي از خود او بهتر مي
 پي برد كه عدي در مورد نبوت ايشان مطمئن شده  � بعد از اينكه پيامبر اكرم- 3

 او وجود داشته باشد و شدن است و احتمال داد كه هنوز برخي موانع بر سر راه مسلمان
ممكن است ضعف مسلمانان از نظر اقتصادي و نظامي يكي از اين موانع باشد، به اين 
موضوع پرداخت كه به زودي مسلمانان در چنان آرامش و امنيتي به سر خواهند برد كه 
يك زن با خاطري آسوده از عراق تا مكه سفر خواهد كرد و نيز به زودي امپراتوري 

شود كه هيچ كس بدان   مسلمانان فتح خواهد شد و مال به قدري زياد ميفارس بدست
 كامالً مطمئن � بنابراين، عدي با شنيدن اين سخنان پيامبر اكرم. اعتنا نخواهد كرد

  .لمان شدسگرديد و م
 دعوتگري موفق بود كه به خوبي مشكالت و راهكارها و موانع  � پيامبر اكرم- 4

اخت و با هر انساني به مناسبت ميزان علم و تفكر و شن ضعف مخاطبان خود را مي
نمود؛ چنانكه با اين شيوة حكيمانه توانست در دل  احساسات و عواطف او برخورد مي

دسته وارد دين خدا  سران طوايف و ملتها نفوذ نمايد كه در نتيجه آن مردم دسته
  1.شدند مي

در رفتار و گفتار و  عدي، عالمات نبوت صادقانه را در سيماي آن حضرت و - 5
 نيز به نتايجي � برخورد ايشان مشاهده نمود و مسلمان شد و از همراهي پيامبر اكرم
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 نبوت پيامبر چند برابر گرداند و در اسالم خود بيشتر تثبيت شد و بهرسيد كه يقين او را
  1.اي كه قومش براي او فراهم نموده بود، دست كشيد از زندگي اشرافي

  
  سال هشتم هجريحوادث پراكندة 

مرو بن  ع� و در همين سال، پيامبر اكرم: ... گويد بن كثير به نقل از واقدي ميا
همچنين از مجوسيان و . ن جلندي ازدي فرستادباعاص را به سوي جيفر و عمرو 

اعراب جزيه گرفت و نيز با فاطمه بنت ضحاك ازدواج كرد و از او جدا شد و در 
 متولد گرديد و اين امر، � ماريه قبطيه همسر پيامبر اكرمذيحجة همين سال، ابراهيم از 

  2.المؤمنين گرديد موجب حسادت ديگر امهات
، زينب همسر ابوالعاص بن زبيع، وفات � در همين سال نيز دختر گرامي پيامبر اكرم

كلثوم و فاطمه به ترتيب بعد از زينب به دنيا  او دختر بزرگ پيامبر بود و رقيه، ام. يافت
  . بودندآمده

او مسلمان شده بود و شش سال قبل از مسلمان . پيامبر، زينب را زياد دوست داشت
شدن شوهرش هجرت نمود و در راه هجرت، سقط جنين كرد و دچار خونريزي 

نمود و سرانجام باعث  شد و بعد از آن نيز هر چند وقت، بيماريش عود مي شديدي
  .مرگ ايشان گرديد

امبر خدا بر جنازة ايشان حضور پيدا كرد و به زناني كه هنگامي كه وفات يافت، پي
مسئول تجهيز ايشان بودند، دستور داد كه او را سه بار يا پنج بار غسل بدهند و با آب 

  3.آخرين غسل، قدري كافور مخلوط نمايند

                                                 

  .321، بوطي، ص فقه السيره -1

  .374، ص 4، ج البداية و النهاية -2

  .490، ص 2شهبه، ج  بي، االسيرة النبويه -3



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  

  : بخش هفدهم 

  
  
  
  

   هجري9در سال ) عسره(غزوة تبوك 



  



   هجري9در سال ) عسره(غزوة تبوك

 

709

  هاي اين جنگ تاريخ، نامها و انگيزه
 يعني شش ماه بعد از محاصرة طائف، 1هم هجري در رجب سال ن� پيامبر اكرم

  2.مدينه را به قصد غزوة تبوك ترك نمود
اي به نام تبوك  علّت نامگذاري اين غزوه تبوك اين بود كه لشكر مسلمانان تا چشمه

 �پيش رفت؛ چنانكه در صحيح مسلم روايتي از معاذ بن جبل آمده است كه پيامبر اكرم
اي به نام تبوك خواهي رسيد؛ پس از آن ننوشيد   به چشمهشما فردا در وقت ظهر: رمودف

  3.تا به شما بپيوندم
  : فرمايد  قرآن دربارة اين غزوه مينامند؛ چنانكه  مياين غزوه را نيز غزوه عسره

� ‰‰‰‰ ss ss)))) ©© ©©9999 šš ššUUUU$$$$ ¨¨ ¨¨???? ªª ªª!!!! $$ $$#### ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÄÄ ÄÄ cc cc ÉÉ ÉÉ<<<< ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### šš šš ÌÌ ÌÌ���� ÉÉ ÉÉffff≈≈≈≈ yy yyγγγγ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ || ||ÁÁÁÁΡΡΡΡ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### 

çç ççννννθθθθ ãã ããèèèè tt tt7777 ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏππππ tt ttãããã$$$$ yy yy™™™™ ÍÍ ÍÍοοοο tt tt���� óó óó¡¡¡¡ ãã ããèèèè øø øø9999 $$ $$#### .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// $$$$ tt ttΒΒΒΒ yy yyŠŠŠŠ$$$$ ŸŸ ŸŸ2222 àà àà����ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ““““ tt ttƒƒƒƒ ÜÜ ÜÜ>>>>θθθθ èè èè==== èè èè%%%% 99 99,,,,ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ssùùùù óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO 
zz zz>>>>$$$$ ss ss???? óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttææææ 44 44 ………… çç ççµµµµ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ//// ÔÔ ÔÔ∃∃∃∃ρρρρ ââ ââ uu uu‘‘‘‘ ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏmmmm §§   )117توبه، (  � ‘‘‘‘§§

آنهايي كه در روزگار سختي . خداوند توبه پيامبر و مهاجران و انصار را پذيرفت«
اي از آنان،  دلهاي دستهبعد از آنكه . و شرايط دشواري از پيامبر پيروي كردند

اندكي مانده بود كه منحرف بشود، بازهم خداوند توبة آنان را پذيرفت؛ چرا كه 
  ».خداوند بسيار رئوف و مهربان است

مرا : گويد  اشعري روايت شده است كه ميچنانكه در صحيح بخاري نيز از ابوموسي
زوه تبوك همراه بودند، نزد سره يعني همان غطرافيانم كه با پيامبر در غزوة عگروهي از ا

  .آن حضرت فرستاد تا براي آنان از ايشان، مركب درخواست نمايم

                                                 

  .614، ص السيرة النبويه في ضوء المصادراالصليه – 542 – 540، ص 14، ج تفسير طبري -1

  .237، ص 16، ج فتح الباري -2

  .706، شماره 1784، ص 4، ج صحيح مسلم -3
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باب غزوه تبوك و هي غزوه : (غزوه را با اين نام ذكر كرده استبخاري نيز اين 
  1.)العسره

ستي و اين غزوه را به خاطر آن عسره ناميدند كه مسلمانان عسره يعني سختي و تنگد
ديد و مسافت طوالني ونداشتن امكانات كافي، مشقتهاي زيادي را به خاطر گرماي ش

ن غزوه را اين ؛ چنانكه عبدالرزاق به نقل از عمر بن عقيل، حوادث اي2متحمل شدند
  : دهد گونه توضيح مي

پيمودند و به خاطر كمبود آب، شتران را  رسا، راه ميآنها در گرماي شديد طافت ف
  3. شكم آنها كام خشكيدة خود را مرطوب نمايندكردند تا از آبهاي داخل ذبح مي

 در گرماي � ما با پيامبر اكرم: گويد مورد ميزان تشنگي آن روز ميچنانكه عمر فاروق در 
سختي به قصد تبوك حركت نموديم و در اثناي راه در مكاني فرود آمديم و دچار تشنگي 

رفت، نمي توانست   مياي كه اگر يكي از ما براي قضاي حاجت شديدي شديم؛ به گونه
توان نگهداري گردنهاي خود را از دست داديم؛ چنانكه برخي شترهاي خود را ذبح . برگردد

  4.گذاشتند فشردند و آنرا بر سينه و شكم خود مي هاي آنان را مي كردند و شكمبه مي
گويند يعني رسواكننده؛ چراكه به رسوايي  همچنين اين غزوه را نيز فاضحه مي

  5.نجاميد و نفاق آنها به خاطر شركت نكردن در اين غزوه آشكار گرديدمنافقان ا
 مايلي مدينه واقع شده است و در آن زمان 778 و به فاصله تبوك در شمال حجاز

  6.متعلق به قضاعه و تابع دولت روم بود

                                                 

  .4415، شماره 150، ص 5، ج البخاري -1

  .83فارس، ص  ، ابيالصراع مع الصليبين -2

  .174، ص 9 ج ،فتح الباري -3

  .194، ص 6، ج مجمع الزوائد -4

  .84، ص الصراع مع الصليبين -5

  .229، عمري، ص المجتمع االسالمي -6
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  اسباب غزوه تبوك
ر اين آنان ب. اند هاي متعددي براي اين جنگ يادآور شده مورخان اسباب و انگيزه

 � آوردند، به پيامبر اكرم هايي كه از شام به مدينه روغن مي اند كه توسط نبطي عقيده
خبر رسيد كه روميها لشكر بزرگي با همكاري طوايف لحم، جذام و ديگر عربها فراهم 

هاي نخست آن تا بلقا رسيده است  اند و قصد يورش به مدينه را دارند و دسته نموده
   1.اند  شد تا بر دشمن پيشگام باشد و براي اين منظور به راه افتاده بر آن� پيامبر اكرم

 اي جز اداي فريضة جهاد و نبرد اما ابن كثير بر اين عقيده است كه غزوة تبوك انگيزه
بنابراين، پيامبر قصد نبرد با روميها را نمود كه از ساير كفار آن زمان به . با كفار نداشت

  : گويد آيه جامة عمل بپوشاند كه ميه اين تر بودند تا ب پيامبر نزديك

� $$$$ pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu (( ((####θθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ ss ss%%%% šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ΝΝΝΝ ää ää3333 tt ttΡΡΡΡθθθθ èè èè==== tt ttƒƒƒƒ šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ ¤¤ ¤¤���� àà àà6666 øø øø9999 $$ $$#### 

(( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÉÉ ÉÉffff uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù ZZ ZZππππ ss ssàààà ùù ùù==== ÏÏ ÏÏññññ 44 44 (( ((#### þþ þþθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷ææææ $$ $$#### uu uuρρρρ ¨¨ ¨¨ββββ rr rr&&&& ©© ©©!!!! $$ $$#### yy yyìììì tt ttΒΒΒΒ šš šš ÉÉ ÉÉ)))) −− −−GGGG ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$   )123توبه، ( � ####$$
د، بجنگيد تا از شما غلظت و اي مؤمنان، با كافراني كه نزديك شما هستن«

  ».درشتي ببينند و بدانيد كه خدا با پرهيزكاران است
رسد؛ چراكه مسلمانان در اين آيه موظف به نبرد  اما عقيده ابن كثير درست به نظر مي

اند، به ويژه كافران اهل كتاب كه بيشتر از سائرين براي مسلمانان  با تمام كافران شده
  2.ندنمود ايجاد مزاحمت مي

اند كه روميها قصد يورش به مدينه را داشتند،  اين انگيزه با آنچه ديگر مورخان نوشته
تضادي ندارد؛ زيرا اگر روميها چنين عزمي بكنند، به خاطر آن است كه از جانب 

  .مسلمانان تهديد مي شدند

                                                 

  .165، ص 2، ابن سعد، ج الطبقات الكبري -1

  .3، ص 5، ج البداية و النهايه -2
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گردد كه مسلمانان به شدت از ناحية  از روايت عمر بن خطاب نيز چنين استنباط مي
روزي كه نوبت همكار : گويد بردند؛ چنانكه عمر مي سر ميسان تحت تهديد وترس به غ

ام را   در خانههنگامي كه از محضر پيامبر برگشت و من در خواب بودم،. من رسيد
از : اند؟ گفت غسان حمله كرده: گفتم. اتفاق بزرگي رخ داده است: محكم كوبيد و گفت

  1.امبر، زنانش را طالق داده استتر است و افزود كه پي اين هم بزرگ
  

  انفاق در غزوة تبوك و شوق صحابه براي جهاد
اي دوردست اتفاق بيفتد و لشكر اسالم از  از آنجا كه قرار بود اين غزوه در منطقه

 مسلمانان را به انفاق در راه خدا � مند بود، بنابراين پيامبر اكرم امكانات كمي بهره
  .فاقي را نيز بيان داشتتشويق نمود و پاداش چنين ان

بر اين اساس هر يك از صحابه به اندازه توان خود انفاق كردند و در اين غزوه 
در : گويد انكه عبدالرحمان بن حباب مي؛ چن2 ربود راعثمان از ديگران، گوي سبقت

نمود، عثمان   مسلمانان را براي انفاق بر لشكر عسره، تشويق مي� حالي كه پيامبر اكرم
من صد شتر با تمام تجهيزات در راه خدا ! اي رسول خدا: ن برخاست و گفتابن عفا

پيامبر با تشويق و ترغيب ادامه داد و از مردم براي تجهيز اين لشكر . نمايم انفاق مي
من دويست شتر با تمامي : باز دوباره عثمان برخاست و گفت. نمود كمك درخواست مي

براي بار سوم وقتي رسول خدا تشويق نمود و از نمايم و  تجهيزات در راه خدا انفاق مي
من سيصد شتر با تمامي : رخواست نمود، عثمان برخاست و گفتمردم كمك د

آمد  پيامبر در حالي از منبر پائين مي: گويد راوي مي. نمايم دا انفاق ميتجهيزات در راه خ

                                                 

  .5191، شماره 180، ص 6، كتاب النكاح، باب موعظة الرجل البنته، ج البخاري -1

  .615، ص يرة النبويه في ضوء المصادر االصليهالس -2
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ين جمله را دو عثمان بعد از امروز هر كاري بكند، برايش ضرري ندارد و ا: گفت كه مي
  1.بار تكرار فرمود
 براي � هنگامي كه پيامبر اكرم: گويد ديگري عبدالرحمان بن مره ميدر روايت 

.  تحويل داد� نمود، عثمان هزار دينار به پيامبر اكرم آوري مي لشكر عسره، كمك جمع
ي ابن عفان بعد از اين هر كار: گفت  مي كرد و با دستش زيرورو ميآن حضرت آنها را 

  2.بكند، ضرر نخواهد كرد و اين سخن را چندين بار تكرار نمود
 پيشي گرفته كرد بر ابوبكر  نيز نصف دارايي خود را آورده بود و گمان مي� عمر

با . آن روزها مال داشتممن در .  از ما كمك طلبيد� پيامبر اكرم: گويد است؛ چنانكه مي
. بنابراين، نصف دارايي خود را آوردم. امروز از ابوبكر سبقت خواهم گرفت: خود گفتم
همين مقدار را براي : اي؟ گفتم هايت چه گذاشته ن و بچهبراي ز:  پرسيد� پيامبر اكرم

براي : ، از او پرسيد� پيامبر اكرم. اش آمد بعد از آن ابوبكر با تمام دارايي. ام آنها گذاشته
. ام راي آنها گذاشتهش را بخدا و پيامبر) اطاعت: (اي؟ گفت زن و فرزندانت چه گذاشته

  3.هيچ گاه از تو پيشي نخواهم گرفت: با خود گفتم
 او  وف، دوهزار درهم كه نيمي از دارايينين روايت است كه عبدالرحمان بن عهمچ

عباس، طلحه، محمد بن :  و برخي ديگراز صحابه مانند4داد، كمك كرد را تشكيل مي
  5.كمك نمودندمسلمه و عاصم بن عدي نيز اموال هنگفتي، 

بدين صورت مسلمانان به اين امر واقف گرديدند كه از اموالي كه در اختيار آنان قرار 
دارد، بايد از آن استفاده نمود؛ چنانكه ثروتمندان صحابه توانستند ثابت نمايند كه هر 

                                                 

  .3700، شماره 626 – 625، ص 5، مناقب، ج سنن ترمذي -1

  .63، ص 5، ج مسند احمد – 3702 همان، شماره -2

  .1678، شماره 313 – 312، ص 2، الزكاه، ج سنن ابوداود -3

  .616، ص السيرة في ضوء المصادر االصليه -4

  .391 ، ص3، واقدي، ج مغازي -5
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آنچه در توان داشته باشند، در راه خدمت به دين، انفاق خواهند نمود؛ انفاقي كه 
مسلمانان ثروتمند، داراي تاريخ . از ميل و رغبت دروني خودشان استبرخاسته 

آنان مال و اموال را در اختيار داشتند، نه اينكه آنان در اختيار اموال . درخشاني هستند
  .قرار گرفته بودند

براي آنان همان طور كه جهاد با نفس مطلوب بود، جهاد با مال نيز مدنظر بود و 
ودند تا جانهاي خود را فدا سازند، خيلي راحت حاضر بودند، آناني كه تربيت شده ب

  1.اموال خود را در راه خدا فدا نمايند
از رقابت ثروتمندان صحابه در انفاق و بذل و بخشش، به تأثير ايمان در وجود 

بريم؛ چراكه ايمان موجب گرديد تا آنان به مسابقه و رقابت در  انسانهاي مؤمن پي مي
هاي نفساني وادار گردند و اين يكي از عواملي  اومت در مقابل غريزهكارهاي خير و مق

است كه هر ملتي براي رسيدن به پيروزي بر دشمنان خود به آن نيازمند است؛ پس 
بهترين كاري كه بايد سرلوحة برنامة مصلحان و رهبران نهضتهاي اسالمي قرار گيرد، 

  2.دباش غرس دين به معناي واقعي در وجود انسانها مي
فقرا و مستضعفان صحابه نيز از انفاق مال اندكي كه در اختيار داشتند، دريغ نورزيدند 
و با احساس شرم آنچه در بساط داشتند، تقديم نمودند؛ چنانكه ابوعقيل، نصف صاع 

  .خرما آورد و برخي بيشتر و كمتر آوردند و مورد تمسخر منافقان قرار گرفتند
دي مال  صدقة اين فرد نيازي ندارد و هنگامي كه ثروتمنخداوند به: گفتند منافقان مي

كند؛ چنانكه خداوند عملكرد  اين به خاطر تظاهر، انفاق مي: گفتند آورد، مي هنگفتي مي
  : نمايد افقان را اين گونه بيان ميمن

                                                 

  .449، ص معين السيره -1

  .161، سباعي، ص السيرة النبوية دروس و عبر -2
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šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅgggg ss ss†††† �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ èè èèδδδδ yy yy‰‰‰‰ ôô ôôγγγγ ãã ãã____ tt tt �  ) ،1)79توبه  

پردازند  كساني كه مؤمنان را كه مشتاقانه بيش از اندازه به خيرات و صدقات مي«
يازند، مورد تمسخر قرار  را كه به كمكهاي مختصري دست مي) فقير(و مؤمنان 

  ».دهد دهند، خداوند ايشان را مورد تمسخر قرار مي مي
اي براي شركت در  ان فقير كه مالي براي انفاق و همچنين توشهبسياري از مسلمان

گريه جهاد نداشتند، بسيار اندوهگين گرديدند؛ چنانكه علََبه بن زيد، شبي را در نماز و 
اي و   و بدان تشويق كردهامر به جهاد نمودي! بارالها: گفت به صبح رساند و چنين مي

بنابراين، من حقوقم را بر هر . د شركت كنمندارم كه در كنار پيامبرت درجها من چيزي
. بخشم كنم و همه را مي مسلماني كه در حق من ظلمي مرتكب شده است، صدقه مي

  2. به او اطالع داد كه خداوند تمامي گناهنش را آمرزيده است� آنگاه پيامبر اكرم
ت و هايي از اخالص و محب براساس اين داستان و محتواي آن عالوه بر اينكه نشانه

شود، از لطف  شوق جهاد براي نصرت دين خدا و انتشار دعوت آن در زمين مشاهده مي
  3.خدا نيز كه شامل مؤمنان مستضعف گردد، نيز سخن گفته شده است

ايت خود را اين گونه بيان ان به نام واثله بن اسقع، حكفيكي ديگر از اين مستضع
به سوي غزوة تبوك فراخواند، من نزد ، مسلمانان را � هنگامي كه پيامبر اكرم: كند مي

هايي از صحابه بيرون شده  وقتي به مدينه آمدم، متوجه شدم كه دسته. ام بودم خانواده
در ميان مردم به جستجو پرداختم و اعالن نمودم كه چه كسي مرا بر مركب خود . بودند

دي از انصار دهم؟ پيرمرنمايد تا در عوض، سهم خود را از مال غنيمت به او ب سوار مي
اگر تو را بر مركب خود سوار نمايم و خوراك بدهم، سهمت از آن من است؟ : گفت

                                                 

  .616، ص السيرة النبويه في ضوء المصادر االصليه -1

  .235، عمري، ص المجتمع المدني -2

  .443، ص 4، صادق عرجون، ج محمد رسول اهللا -3



  وي هدايتالگ

 

716

بدين صورت من با او رهسپار تبوك .  پس به نام خدا حركت كنهگفت ك. بلي: گفتم
وهنگامي كه خداوند، ما را از غنايم برخوردار . شدم و همسفر بسيار خوبي برايم بود

 از او مرتب آنها را. د؛ آنها را از نزد او آوردم تا به او بدهم، سهم من چند شتر بو1نمود
كه با من شرط اينها همان غنيمت بدست آمده است : جلو و عقب نگاه كرد؛ سپس گفت

آن گاه رو به من كرد !  استعجب شتران فربه و خوبي: گفت. بلي:  بودي؟ گفتم گذاشته
هدفش اجر ( سهم ديگري در نظر داشتم شترانت را بگير و برو، من! ام برادرزاده: و گفت

  2.)اخروي بود
نظر  هم خود در دنيا صرفسبدين صورت واثله براي برخورداري از اجر اخروي، از 

نمود، اما آن مرد انصاري نيز به اين دليل كه واثله از ثواب و پاداش اخروي برخوردار 
  .ادك و توشه دراگردد، او را بر مركب خويش سوار نمود و به وي خو

 تربيت شده است، � اي كه براساس تعاليم الهي و سنت پيامبر اكرم بنابراين، جامعه
داراي چنين مفاهيم ارزشمندي است و تمامي افراد اين جامعه، براساس معيارهاي اصيل 

  3.اند و اعضاي آن مكمل يكديگرند اسالمي تربيت شده
 آنها را جهت  �ر اكرماشعريها نيز به سرپرستي ابوموسي اشعري آمدند تا پيامب

شركت در غزوه، تجهيز نمايد، اما پيامبر نتوانست آنان را تجهيز نمايد و سرانجام فقط 
  4.سه شتر در اختيار آنها گذاشت

اي از فقرا و مستمندان و حتي  آنان به قدري مشتاق شركت در جهاد بودند كه عده
ركت نمايند، به گريه افتادند، تا بيماران كه مشتاق جهاد در راه خدا بودند و نتوانستند ش

  : ن آيات را در حق آنان نازل فرموداينكه خداوند اي

                                                 

  . واثله در سريه دومه الجندل با خالد بود-1

  .453، ص معين السيرة – 6188ماره ، شجامع االصول -2

  .453، ص معين السيرة -3

  .236، ص المجتمع المدني -4
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  )92 – 91توبه، (  
يست بر كساني كه وقتي نزد تو آمدند تا آنان را بر مركبي همچنين گناهي ن«

ايشان برگشتند در . سوار كني، تو گفتي مركبي ندارم كه شما را بر آن سوار كنم
حالي كه چشمانشان از غم، پر از اشك بود، چون چيزي نداشتند كه آن را 

  ».صرف جهاد كنند
 براي جهاد در راه خدا � تصوير واقعي شوق و رغبت اصحاب و ياران پيامبر اكرم

بيانگر ميزان نگراني مؤمنان صادقي است كه شرايط شركت در جهاد براي آنها فراهم 
اينها گرچه به خاطر تنگدستي يا بيماري و كهولت سن، نتوانستند در جنگ حضور . نبود

 به  خطاب� ؛ چنانكه پيامبر اكرم1يابند، اما قلب آنان، همراه كاروان مجاهدان بود
اينك مرداني در مدينه هستند، كه شما هر مسير و : اهدان حاضر در غزوه، فرمودمج
صحابه با تعجب . گذاريد، آنان نيز با شما حضور دارند اي را كه پشت سر مي دره
 كه آنها در مدينه در حالي: پيامبر فرمود! ا در مدينه هستند؟در حالي كه آنه: يدندپرس

  2.اند شركت كنند  نتوانستهچون به خاطر عذر: هستند و افزود
  

                                                 

  .618، ص السيرة النبويه في ضوء المصادر االصليه -1

  .4433، كتاب المغازي، شماره بخاري -2
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  موضعگيري منافقان در غزوة تبوك
 مردم را براي انفاق و خروج در راه خدا و به سوي غزوة � هنگامي كه پيامبر اكرم

: گفتند خواند، منافقان بر اين بودند تا به تضعيف روحية مردم بپردازند و مي تبوك فرا مي
  :  خداوند، اين آيات را نازل فرموداهآن گ... در اين گرماي سخت، بيرون نرويد و 
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اند، شادمانند و  از اينكه از رسول خدا واپس كشيده) منافق(نشينان  خانه«
 در گرما گويند نخواستند با مال و جان در راه يزدان جهاد و پيكار كنند و مي

فهمند؛ پس بايد  گرماي آتش دوزخ خيلي بيشتر است اگر مي: بگو. بيرون نشويد
اين پاداش آن چيزي است كه آنها كسب . خيلي كم بخندند و زياد گريه كنند

  ».اند نموده
تبوك بود، خطاب به  در حالي كه مشغول تجهيز لشكر براي اعزام به � پيامبر اكرم

: اي؟ گفت گ با پادشاهان روم آمادها در اين سال براي جنآي! اي جد: جد بن قيس گفت
به من اجازه بده و مرا دچار فتنه نساز؛ زيرا من در ميان قوم خود ! اي رسول خدا

ترسم كه با ديدن زنان رومي،  معروف به كسي هستم كه عالقة زيادي به زنان دارد و مي
نكه در مورد او، ه تو اجازه دادم؛ چناب: يامبر از او روبرگردانيد و فرمودپ. دچار فتنه شوم

  : اين آيه نازل شد

� ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ  ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ãã ããΑΑΑΑθθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ ββββ xx xx‹‹‹‹ øø øø���� $$ $$#### ’’’’ ÍÍ ÍÍ kk kk<<<< ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ûû ûû ÍÍ ÍÍ hh hh____ ÏÏ ÏÏGGGG øø øø���� ss ss???? 44 44 ŸŸ ŸŸωωωω rr rr&&&& ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏππππ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷GGGG ÏÏ ÏÏ���� øø øø9999 $$ $$#### (( ((####θθθθ ää ääÜÜÜÜ ss ss)))) yy yy™™™™ 33 33 
QQ QQχχχχ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ zz zzΟΟΟΟ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ yy yyγγγγ yy yy____ 88 88ππππ ss ssÜÜÜÜŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅssss ßß ßßϑϑϑϑ ss ss9999 šš šš ÍÍ ÍÍDDDD ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ xx xx6666 øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// � ) ،49توبه(  
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با (آنها ! هان. ه نسازبه من اجازه بده و مرا دچار فتن: گويند از آنان ميبعضي «
  ».گيرد در فتنه افتادند و آتش دوزخ كافران را فرا مي) اين كار خود

عالوه بر ايشان افراد ديگري نيز نزد رسول خدا رفتند و به دروغ، عذرهايي آوردند و 
، پيامبرش را اينگونه آن حضرت به آنها اجازه داد؛ آن گاه خداوند. اجازه خواستند

  : سرزنش نمود

� $$$$ xx xx���� tt ttãããã ªª ªª!!!! $$ $$#### šš šš����ΖΖΖΖ tt ttãããã zz zzΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏ9999 || ||MMMMΡΡΡΡ ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ rr rr&&&& óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ss ss9999 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm tt tt ¨¨ ¨¨ tt tt6666 tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒ šš šš���� ss ss9999 šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ èè èè%%%% yy yy‰‰‰‰ || ||¹¹¹¹ 

zz zzΜΜΜΜ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? uu uuρρρρ šš šš ÎÎ ÎÎ//// ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹≈≈≈≈ ss ss3333 øø øø9999 $$   )43توبه، (  � ####$$

تا برايت آناني كه راست . خداوند تو را ببخشايد؛ چرا به آنان اجازه دادي«
  ».گفتند، مشخص شوند ودروغگويان را نيز بشناسي

م ه گروهي از منافقان در خانة سويل خبر رسيد ك �رمعالوه بر آن به پيامبر اك
پيامبر افرادي را مأموريت . اند تا مردم را از شركت در جنگ بازدارند يهودي گرد آمده

  1.داد تا خانة سويلم را به آتش بكشند
ها  اين امر بيانگر مراقبت و اشراف كامل مسلمانان بر اوضاع و شناخت آنان از دسيسه

ديان و منافقان بود؛ چراكه مسلمانان تمامي حركتهاي يهوديان و منافقان هاي يهو و نقشه
گذشت و از  را زيرنظر داشتند و از اجتماعات و محافل خصوصي آنها و آنچه در آن مي

كشيدند، با خبر  هاي دروغيني كه براي بازداشتن مردم از شركت در جنگ مي نقشه
  .شدند مي

زان تصميم قاطع و تندي گرفت و براي نابودي مقر انگي  نيز براي فتنه� پيامبر اكرم
فتنه دستور به سوختن آن داد و اين مأموريت توسط صحابه به اجرا گذاشته شد و اين 
عملكرد پيامبر درس بزرگ رياست براي مسئوالن جامعه مسلمان كه هرگاه با 

عاليتهاي آنان فور با برخوردي قاطع، مانع فز فساد روبرو شدند، بالانگيزان و مراك فتنه
گردند تا جامعه را ازگزند اين گونه مراكز و افراد مصون نگه دارند و هرگونه ترديد در 
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ناپذيري به رفاه و امنيت ملي وارد خواهند  برخورد با اين نوع افراد خسارتهاي جبران
  1.ساخت

 قرآن كريم به موضعگيري منافقان قبل از غزوه بدر و در اثنا و بعد از آن پرداخته
است؛ چنانكه اجازه خواستن و عذرتراشي و تخلف برخي را كه عبداهللا بن سلول نيز از 

  : نها است بيان داشته و فرموده استجمله آ

� öö ööθθθθ ss ss9999 tt ttββββ%%%% xx xx.... $$$$ ZZ ZZÊÊÊÊ {{ {{DDDD tt ttãããã $$$$ YY YY7777ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ss%%%% #### \\ \\���� xx xx���� yy yy™™™™ uu uuρρρρ #### YY YY‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏ¹¹¹¹$$$$ ss ss%%%% xx xx8888θθθθ ãã ããèèèè tt tt7777 ¨¨ ¨¨???? ^^ ^^ωωωω .. .. ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ ôô ôôNNNN yy yy‰‰‰‰ ãã ããèèèè tt tt//// ãã ããΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö#### nn nn==== tt ttãããã 

èè èèππππ ¤¤ ¤¤)))) ’’ ’’±±±±9999 $$ $$#### 44 44 šš ššχχχχθθθθ àà àà���� ÎÎ ÎÎ==== óó óóssss uu uu‹‹‹‹ yy yy™™™™ uu uuρρρρ «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÈÈ ÈÈθθθθ ss ss9999 $$$$ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷èèèè ss ssÜÜÜÜ tt ttFFFF óó óó™™™™ $$ $$#### $$$$ uu uuΖΖΖΖ ôô ôô____ tt tt���� ss ssƒƒƒƒ mm mm:::: öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 yy yyèèèè tt ttΒΒΒΒ tt ttββββθθθθ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ==== öö ööκκκκ çç çç‰‰‰‰ 

öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ || ||¦¦¦¦ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββθθθθ çç çç//// ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹≈≈≈≈ ss ss3333 ss ss9999 �  ) ،42توبه(  

آيند،  كنند و با تو مي اگر غنايمي نزديك و سفري سهل باشد، از تو پيروي مي«
خورند كه  ولي راه دور و پرمشقت براي آنها ناشدني است و به خدا سوگند مي

كنند و  خويشتن را تباه مي) با اين كار(كرديم  تيم با شما حركت ميتوانس اگر مي
  ».داند كه آنها دروغگويند خدا مي

قرآن از موضعگيري منافقان و تخلف آنان به خاطر بعد مسافت و سختيهاي سفر 
اگر آنان را براي شركت در كاري كه ! سخن گفته و بيان داشته است كه اي محمد

خواندي، به  تر فرا مي فري آسانداشت و يا براي س  مادي ميبرايشان منفعت دنيوي و
  .پذيرفتند كردند و مي  از تو اطاعت ميطوريقين

هاي اين  پس در اين آيه، موضعگيري منافقان قبل از خروج به غزوه و انگيزه
اي را كه آنان پس از بازگشت  گيري بيان گرديده است؛ سپس خداوند موضعگيري موضع

  : ند كرد، بيان داشته و فرموده استوه اتخاذ خواهمسلمانان از غز
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� šš ššχχχχθθθθ àà àà���� ÎÎ ÎÎ==== óó óóssss uu uu‹‹‹‹ yy yy™™™™ uu uuρρρρ «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÈÈ ÈÈθθθθ ss ss9999 $$$$ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷èèèè ss ssÜÜÜÜ tt ttFFFF óó óó™™™™ $$ $$#### $$$$ uu uuΖΖΖΖ ôô ôô____ tt tt���� ss ssƒƒƒƒ mm mm:::: öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 yy yyèèèè tt ttΒΒΒΒ tt ttββββθθθθ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ==== öö ööκκκκ çç çç‰‰‰‰ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ || ||¦¦¦¦ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& 

ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββθθθθ çç çç//// ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹≈≈≈≈ ss ss3333 ss ss9999 �    

اين آيه قبل از بازگشت مسلمانان از تبوك نازل گرديد و خداوند پيشاپيش به 
خورند كه اگر  خبر داد كه منافقان نزد شما خواهند آمد و به دروغ سوگند ميمسلمانان 

داشتيم، هرگز از  اگر عذر نمي: گويند آمدند و مي  جهاد بيرون ميتوانستند با شما براي مي
  1.ورزيديم آمدن با شما تخلف نمي

� tt ttββββθθθθ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ==== öö ööκκκκ çç çç‰‰‰‰ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ || ||¦¦¦¦ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& � اندازد و  يعني با سوگندهاي دروغين خود را به هالكت مي

  2.شود كنند؛ زيرا سوگند دروغين منجر به هالكت مي دنيا و آخرت خود را نابود مي
  : فرمايد كند و مي برش را سرزنش ميسپس خداوند، پيام

� $$$$ xx xx���� tt ttãããã ªª ªª!!!! $$ $$#### šš šš����ΖΖΖΖ tt ttãããã zz zzΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏ9999 || ||MMMMΡΡΡΡ ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ rr rr&&&& óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ss ss9999 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm tt tt ¨¨ ¨¨ tt tt6666 tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒ šš šš���� ss ss9999 šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ èè èè%%%% yy yy‰‰‰‰ || ||¹¹¹¹ 

zz zzΜΜΜΜ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? uu uuρρρρ šš šš ÎÎ ÎÎ//// ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹≈≈≈≈ ss ss3333 øø øø9999 $$ $$#### �    

ت راستگويان از دروغگويان بگذرد؛ چرا به آنان اجازه دادي تا برايخدا از تو «
  ».گرديدند مشخص 

نزد پيامبر برويد و : مورد افرادي نازل گرديد كه گفتنداين آيه در: 3گويد مجاهد مي
اگر به شما اجازه داد، شركت نكنيد و اگر . براي شركت ننمودن در جنگ اجازه بگيريد

اينها گروهي از منافقان بودند كه عبداهللا بن ابي بن سلول، . ئيدهم اجازه نداد شركت ننما
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جدبن قيس ورفاعه بن تابوت نيز در ميان آنها بود و تعدادشان سي و نه نفر بود و 
  1.تمامي آنان، عذرهاي دروغيني مطرح نمودند

 به خاطر ترك اولي است كه � اي به پيامبر اكرم اين آية كريمه شامل توبيخ مهربانانه
  2.گرديد نمود تا حالت آنان بيشتر و بهتر آشكار مي ادن اجازه خودداري ميداز 

  : فرمايد سپس خداوند مي

� $$$$ yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) šš šš���� çç ççΡΡΡΡ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ øø øø↔↔↔↔ tt ttFFFF óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÌÌ ÌÌ���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### ôô ôôMMMM tt tt////$$$$ ss ss???? öö öö‘‘‘‘ $$ $$#### uu uuρρρρ 

óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ çç çç////θθθθ èè èè==== èè èè%%%% óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ss ssùùùù ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ6666 ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ uu uu‘‘‘‘ šš ššχχχχρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ ¨¨ ¨¨ŠŠŠŠ uu uu"""" tt ttIIII tt ttƒƒƒƒ �  ) ،45توبه(  

خواهند كه به خدا و روز واپسين ايمان  ديد كساني از تو اجازه ميتر بي«
آوردند ودلهايشان دچار شك و ترديد شده و در حيرت و سرگرداني خود  نمي

  ».برند بسر مي
اين آيات، نخستين آياتي است كه به بيان حالت مؤمنان و منافقان در جنگ 

دارد كه مؤمناني كه به  د و بيان ميپرداز  و خداوند به بيان صفات مؤمنان مي3پردازد مي
خواهد و بهانه  خدا و روز واپسين ايمان دارند، براي ترك جهاد در راه خدا، اجازه نمي

تراشند؛ بلكه اين خصلت زشت از خصوصيات منافقان است كه بدون عذر موجه،  نمي

ôô �: فرمايد وند در مورد آنان ميخدا. خواهند اجازه مي ôôMMMM tt tt////$$$$ ss ss???? öö öö‘‘‘‘ $$ $$#### uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ çç çç////θθθθ èè èè==== èè èè%%%% � يعني در 

óó � دلهاي اينان در مورد رسالت تو شك و شبهه وجود دارد óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ss ssùùùù ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ6666 ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ uu uu‘‘‘‘ šš ššχχχχρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ ¨¨ ¨¨ŠŠŠŠuu uu"""" tt ttIIII tt ttƒƒƒƒ � 

يعني آنان در شك و شبهة خود متردد هستند؛ گاهي قدمي به جلو و گاهي قدمي به 
  .گذارند و هيچ گاه بر صراطي، ثابت و مستقيم نيستند عقب مي
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اي براي شناسايي منافقان و  روع آن، زمينهبدين صورت غزوة تبوك از ش
و ديگر راه پنهان كاري براي منافقان باقي نماند و نيز . مؤمنان، فراهم ساخت

هاي   با آنها نداشتند؛ زيرا منافقان با اسلوب و شيوهامسلمانان نيازي به مدار
ود  و دعوتش مقابله كردند و سعي و تالش آنان بر اين ب� مختلف با پيامبر اكرم

تا مسلمانان را متقاعد سازند تا از شركت در جنگ خودداري نمايند؛ جنگي كه 
خدا و پيامبرش مردم را بدان فرا خوانده بودند؛ پس الزم بود كه چهرة واقعي 

  1.هاي آنان برآيند نمودن نقشه  تا مسلمانان درصدد خنثيانندنمايب  رامنافقان
  

  اعالم خروج و بسيج لشكر
مي، حركت لشكر اسالم به سوي تبوك آغاز گرديد؛ چنانكه در يك اعالم عمو

 رهسپار جبهة جنگ شد و قرآن  �لشكري بالغ بر سي هزار نفر در ركاب پيامبر اكرم
  2:  نمودند، سرزنش نمود و فرمودكساني را كه درنگ

� $$$$ yy yyγγγγ •• ••ƒƒƒƒ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu $$$$ tt ttΒΒΒΒ öö öö//// ää ää3333 ss ss9999 #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ%%%% ââ ââ//// ää ää3333 ss ss9999 (( ((####ρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ����ΡΡΡΡ $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ «« ««!!!! $$ $$#### 

óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF ùù ùù==== ss ss%%%%$$$$ ¯¯ ¯¯OOOO $$ $$#### ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### 44 44 ΟΟΟΟ çç ççFFFF���� ÅÅ ÅÅÊÊÊÊ uu uu‘‘‘‘ rr rr&&&& ÍÍ ÍÍοοοο 44 44θθθθ uu uu‹‹‹‹ yy yyssss øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// $$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$#### šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÍÍ ÍÍοοοο tt tt���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### 44 44 $$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù 

ßß ßßìììì≈≈≈≈ tt ttFFFF tt ttΒΒΒΒ ÍÍ ÍÍοοοο 44 44θθθθ uu uuŠŠŠŠ yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### $$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÍÍ ÍÍοοοο tt tt���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) îî îî≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ==== ss ss%%%% �  ) ،38توبه(  

در راه خدا بيرون : گويند وقتي به شما ميشما را چه شده است كه ! اي مؤمنان«
ايد؛   خوش كرده آيا به زندگي دنيا در مقابل آخرت دل. نماييد  ميشويد، سستي

  ».زندگي دنيا در مقابل آخرت بسيار اندك است) بدانيد كه(پس 
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قرآن از قشرهاي مختلف امت اسالم خواست كه در اين جنگ شركت نمايند و در 
  : ا غني و فقير نيست؛ چنانكه فرموداين جنگ تفاوتي ميان جوان و پيرو ي

� (( ((####ρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ����ΡΡΡΡ $$ $$#### $$$$ ]] ]]ùùùù$$$$ xx xx���� ÅÅ ÅÅzzzz ZZ ZZωωωω$$$$ ss ss)))) ÏÏ ÏÏOOOO uu uuρρρρ (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ yy yy____ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øøΒΒΒΒ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ «« ««!!!! $$ $$#### 

44 44 öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ×× ××"""" öö öö6666 yy yyzzzz öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ©© ©©9999 ββββ ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΖΖΖΖ ää ää.... šš ššχχχχθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? �  ) ،41توبه(  

چه سبك دوش هستيد، چه سنگين بار، بيرون شويد و در راه خدا به وسيلة «
  ».بهتر است، اگر بدانيدمال و جانتان بجنگيد، اين كار برايتان 

 از مهاجران و انصار و ساير قبايل عرب و از اهل مكه لشكري متشكل  �پيامبر اكرم
كاري بود،  از سي هزار نفر تشكيل داد و برخالف معمول هميشگي كه بناي كار بر پنهان

  1.در اين جنگ از ابتدا هدف را مشخص نمود
شكر براساس اقتضاي مصلحت، مخفي و اند كه مسير ل بنابراين، بعضي از علما گفته

  .گردد يا آشكار مي
 ناگزير گرديد كه جهت لشكر را � از جمله اسباب و وسايلي كه پيامبر اكرم

  : توان به امور ذيل اشاره كرد مشخص و برمال سازد، مي
 اين بود كه به سوي بالد روم � از آنجا كه هدف پيامبر اكرم:  دوري مسافت- 1

بايست از آن عبور  اي كه مي مسافت بسيار طوالني بود و منطقهلشكركشي نمايد و 
آب و علف بود، از اين رو الزم بود تا افراد سپاه با توجه به اين  كردند، بيابانهاي بي مي

ل منجر به عدم مسائل توشة الزم و مركبهاي مناسب تهيه نمايند تا كمبود در اين مسائ
  .به هدف مورد نظر نشوددستيابي 

دشمناني كه : بودن ساز و برگ نظامي آنها شرفتهاد زياد سربازان دشمن و پي تعد- 2
 قصد داشت به جنگ آنان برود، با دشمناني كه قبل از آن به رويارويي با � پيامبر اكرم
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آنان پرداخته بود، متفاوت بودند، چراكه آنان با لشكري قوي و با امكانات جنگي فراوان 
  1.ويي و نبرد داشتنداي عميق، قصد رويار و تجربه

اين امر موجب گرديد كه : اي كه دامنگير مسلمانان شده بود  تنگدستي و قطحي- 3
مسير مشخص شود تا هر كس براساس شرايط موجود، توشة راه خود و نفقة زن و 

  2.هايش را تدارك بيند بچه
جزيره عربستان قدرتي  شد؛ چراكه در شبهكاري محسوس نمي   نيازي به پنهان- 4

جود نداشت كه براي لشكر اسالم ايجاد مزاحمت و يا با آن برابري نمايد و تنها روميها و
الجندل وعقبه زندگي  و مسيحيان عربي كه تحت حمايت آنها در منطقة تبوك، دومه

  3.كردند، هنوز تحت سيطرة اسالم در نيامده بودند مي
 يا آشار ساختن  در بعضي مواقع كتمان وهاي مختلف از جمله ه كارگيري شيوهب

 براساس اقتضاي حاالت � بايست از جانب پيامبر اكرم هاي نظامي و جنگي كه مي نقشه
مسلمانان نيز بعد از اطالع از مسير لشكر، با سرعت براي . 4يكي از آنان اتخاذ شود

ر لشكر تشويق شركت در آن اعالم آمادگي نمودند و رسول خدا نيز آنان را به انفاق ب
  5.هر كس بر لشكر عسره انفاق نمايد، جايگاه او بهشت خواهد بود: فرمود ينمود و م مي

 محمد بن مسلمه را در مدينه به عنوان جانشين خويش مقرر � آنگاه پيامبر اكرم
طالب را متولي امور خانوادة خويش قرار داد و منافقان اين گونه  نمودو علي ابن ابي

نكه حضرت علي در زحمت نيفتد، او را از  به خاطر اي� شايع كردند كه پيامبر اكرم
  .شركت در جنگ تبوك معاف نموده است
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) جرف(بنابراين، علي سالح خود را برگرفت و به رسول خدا در حالي كه در منطقة 
گويند، چون شما راضي به  منافقان مي! اي رسول خدا:  و گفت1بود، ملحق گرديد
من تو را جانشين . گويند دروغ مي: فرمودپيامبر . ايد د، مرا گذاشتهاي زحمت من نبوده

آيا دوست نداري كه جايگاه تو نسبت به . ام ات گذاشته خود در خانوادة خود و خانواده
من همان جايگاه هارون نسبت به موسي باشد؟ با اين تفاوت كه بعد از من پيامبري 

  3.، آن گاه علي به مدينه برگشت2مبعوث نخواهد شد
  
  
  
  

الوداع گرد آمدند، پيامبر اكرم   در ثنيه� نان به فرماندهي پيامبر اكرمهنگامي كه مسلما
ترين  اي پرچمي داد و بزرگ اميران و فرماندهان لشكر را انتخاب نمود و به هر دسته

  .پرچم جنگ را بدست ابوبكر صديق و پرچم دوم را به دست زبير سپرد
ج را به ابودجانه داد و به اي را به اسيد بن حضير و پرچم خزر همچنين پرچم قبيله

 و نگهباني لشكر را در تبوك از روز نخست 4اي داد ها پرچم جداگانه هر يكي از عشيره
او با گروه خود بر اطراف لشكر دور . ر سپردباد بن بشتا روزي كه از آنجا برگشتند، به ع
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خزاعي بود  در اين غزوه، علقمه بن فغواء  �راهنماي پيامبر اكرم. 1زد و مواظف بود مي
  2.كه بر راههاي تبوك به خوبي آشنايي داشت

در ارائه اطالعات مربوط به چگونگي توزيع پرچمهاي اين غزوه، نظرية واقدي با 
نگاري   است، اما با اين حال در بخش سيرهاست و او  متروك الحديث ديگران متفاوت 

  3.نمايد اطالعات بسيار ارزشمندي ارائه مي
سواران مشاهده  گيري در تعداد جنگجويان به ويژه اسب شماين غزوه، پيشرفت چ

با دقت و توجه در تاريخ آغاز دعوت اسالم و تأسيس دولت اسالمي و تشكيل . گردد مي
العاده به ويژه در عرصة  قواي نظامي به اين نتيجه خواهيم رسيد كه آنان به پيشرفت فوق

د از آنكه در ميدان بدر فقط سيصد ويان مسلمان بعجگنظامي نايل آمدند؛ زيرا تعداد جن
و سيزده نفر بودند و در غزوه احد تعداد آنها به هفتصد و در احزاب به سه هزار و در 
فتح مكه به ده هزار و در غزوة حنين به دوازده هزار نفر رسيد، در غزوة تبوك تعداد 

  .آنها به بيش از سي هزار نفر رسيد
رفقط دو نفر بود و در غزوه احد نيز تعداد سواران در غزوة بد همچنين تعداد اسب

اي نبودند، اما بعد از گذشت چند سال تعداد آنها از ده هزار اسب هم  قابل مالحظه
جزيره عربستان و به ويژه در  اين پيشرفت سريع حاكي از انتشار اسالم در شبه. گذشت

و پرورش اسبها سواري  باشد؛ چون آنها بيشتر از ديگران به اسب ميان صحرانشينان مي
  4.عالقمند بودند
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  فصل دوم

  

  حوادثي كه قبل از رسيدن به تبوك اتفاق افتاد

  
پس از بسيج لشكر و تقسيم مسئوليتها و توزيع پرچمها، لشكر بزرگ اسالم به 

 عازم تبوك گرديد و منتظر كساني كه به تأخير افتاده بودند، � فرماندهي پيامبر اكرم
اگر : فرمود شد، مي نزد پيامبر برده ميي از كساني كه مانده بودند، واگر نام يك. نماند

خيري در او باشد، به زودي به شما خواهد پيوست و اگر غيراز اين باشد، خداوند شما 
  1.را از دست او راحت نموده است

  
  ماجراي ابوذر غفاري

در مسير راه از برخي از افراد .  به راهش ادامه داد� پيامبراكرم: گويد بن اسحاق ميا
اگر در او خيري : فرمود شد، مي ر نام آنها برده ميوقتي نزد پيامب. ماندند لشكر عقب مي

باشد، خداوند او را به شما ملحق خواهد ساخت و اگر غير از اين باشد، شما از دست 
تأخير افتاد و به رسول خدا ايد تا اينكه ابوذر به خاطر كند روي شترش به  او راحت شده

اگر خيري در او باشد، : آن حضرت طبق معمول فرمود. ده استمان ابوذر عقب: تندگف
خداوند او را به شما ملحق خواهد ساخت واگر غير اين باشد، شما از دست او راحت 
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ابوذر مدتي با شترش مدارا نمود، اما زياد منتظر نماند و وسايل خود را از روي . ايد شده
پيامبر نيز در .  گذاشت و پياده دنبال لشكر به راه افتادو بر دوش خود آورد شتر پائين

  .مكاني فرود آمده بود
 و پياده فردي تنها! اي رسول خدا: ور چشمشان به ابوذر افتاد، گفتندهنگامي كه از د

. او ابوذر است:  باشد تا اينكه نزديك آمد، گفتندشايد ابوذر: رسول خدا فرمود. آيد مي
ميرد و تنها حشر  رود و تنها مي بوذر رحم كند، او تنها راه ميخدا به ا: پيامبر فرمود

  1.گردد مي
ابوذر به خاطر مشكالتي كه پيش . زمان سپري شد و عصر خالفت عثمان فرا رسيد

ري وفات خود به غالم و همسرش منتقل شد و در بيما) نام جائي است(آمد، به ربذه 
ام را در  سل دهيد و كفن كنيد و جنازههنگامي كه وفات نمودم، شما دو نفر مرا غ: گفت

آنها نيز . اين ابوذر است: گذرد، بگوييد روهي كه از آنجا ميكنار راه بگذاريد وبه اولين گ
اي از كوفه سر رسيد و متوجه جنازة او نشدند؛  طبق توصيه، چنين كردند تا اينكه قافله

اين چيست؟ : د گفتابن مسعو.  خود زير بياورندحتي نزديك بود اورا با مركبهاي
رسول خدا :  اهللا گفت و به گريه افتاد و گفتاال  اله  او ال. جنازة ابوذر است: گفتند

گردد؛ سپس از  ميرد وتنها حشر مي رود و تنها مي راست فرمود كه ابوذر تنها راه مي
  2.مركبش پايين آمد و بر جنازه ابوذر نماز خواند و دفنش نمود

  : ي زيادي وجود دارد از جمله اينكهبرتهادر اين داستان درسها و ع
 تحمل مشقتهاي سفر توسط ابوذر تا جايي كه با حمل اساسية خود بر پشت، - 1

اين امر بيانگر شوق ابوذر به جهاد در راه .  رسانيد� پياده خود را به كاروان پيامبر اكرم
  3.باشد خدا مي
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ميرد و  رود و تنها مي ها راه ميخدا بر ابوذر رحم كند، او تن:  اينكه پيامبر فرمود- 2
گردد، دليل واضح و روشني است بر صدق نبوت آن حضرت؛ زيرا خبر  تنها حشر مي

اي است  افتادن آن امور، معجزه دادن از اموري كه هنوز اتفاق نيفتاده است، سپس اتفاق
ن كه خداوند به پيامبرش بخشيده است و در سيرت پيامبر اكرم، با موارد زيادي از اي

  1.نماييم قبيل برخورد مي
بريم كه   همچنين از اين ماجرا به علم ابن مسعود و قوت حافظة ايشان پي مي- 3

پس از گذشت چندين سال، با ديدن جنازة ابوذر، بالفور حديث پيامبررا در مورد مرگ 
  2.آورد ابوذر به ياد مي

  
  داستان ابوخيثمه

 به تبوك رسيد، در يكي از روزهاي  �مبعد از اينكه پيامبر اكر: گويد اسحاق مي ابن
بانهاي خود را  اش آمد، ديد كه هر يك از دو همسرش، سايه گرم وقتي ابوخيثمه به خانه

. اند اند، اطراف آنها آب پاشيده و براي او آب خنك و غذا تدارك ديده خيس كرده
برد  ن بسر ميپيامبر زير آفتاب گرم و بادهاي سوزا: بوخيثمه نگاهي به آنها كرد و گفتا

اين منصفانه . خورد و ابوخيثمه در ساية خنك با همسران خود، آب خنك و  غذا مي
ام، وارد  خدا سوگند تا به پيامبر نپيوسته به: فتبه همسرانش گ است؟ سپس خطاب

آن گاه، به قصد . توشه راه مرا آماده كنيد: هاي شما نخواهم شد و به آنها گفت خانه
امبر به راه افتاد و بعد از اينكه آنان در تبوك اردو زده بودند، خود را پيوستن به كاروان پي

در مسير راه نيز با عمير بن وهب برخورد نمود كه او نيز به قصد پيوستن . به آنان رساند
وقتي نزديك تبوك رسيدند، . به لشكر اسالم به راه افتاده بود و ادامه راه را با هم رفتند
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 با هم نزد پيامبر برويم؛ چون من به خاطر گناهي كه انجام :ابوخيثمه به عمير گفت
: آيد، فرمود به سمت آنان ميوقتي به پيامبر اطالع دادند كه فردي . ام ام، شرمنده داده

ابوخيثمه است و هنگامي كه : د و وقتي نزديك آمد، صحابه گفتنداميدوارم ابوخيثمه باش
. واي بر تو اي ابوخيثمه: پيامبر فرمود. م كردين آمد و سالنزديك پيامبر رسيد، از شتر پاي

پيامبر در مورد او سخنان نيكي بر زبان . آنگاه او ماجرا را براي رسول خدا تعريف كرد
  .نام ابوخيثمه، مالك بن قيس است: گويد هشام مي ابن. 1آورد و برايش دعاي خير نمود

  :نماييم آنها اشاره ميچند بيت از او در اين مورد اشعاري نيز سروده است كه به 

  لما رايت الناس في الدين نافقوا
 

  أتيت التي كانت أعف و اكرما 
 

  تركت خضيبا في العرش و صرمة
 

  صفايا كراما يسرها قد تحمما 
  

  و كنت اذا شك المنافق اسمحت
 

  2الي الذين نفسي شطره حيث يمما 
  

تر را برگزيدم و با   پسنديده وهتروقتي ديدم كه مردم در دين، دچار نفاق شدند، من راه ب«
  .دست راست خود با محمد بيعت نمودم و گناه و حرامي مرتكب نشدم

بانها  من زنان حنا بدست و خرماهاي با صفائي را كه سياه شده و رسيده بودند، در سايه
  .گذاشتم

تا  سپارم ود، نفس من خود را به دين ميش هنگامي كه انسان منافق دچار شك و ترديد مي
  ».خواهد ببرد به هر سو كه مي
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  :سها و عبرتهاي زيادي است از جملهداستان ابوخيثمه حامل در
   مسلمان از ضمير و وجداني بيدار برخوردار است-1

چنانكه ابوخيثمه با ديدن همسرانش كه براي او آب خنك و غذا تهيه كرده بودند، 
 به آن گرفتار شده بود و �بربالفاصله گرما و مشقتهايي را به خاطر آورد كه پيام

  .بالفاصله وجدانش اورا سرزنش نمود و عازم سفر و پيوستن به پيامبر گرديد
ها و صحراها را پشت سر گذاشت تا اينكه به عمير  بنابراين، تنها به راه افتاد و دره

  .آمد ابن وهب جمحي برخورد نمود كه احتماال از مكه مي
گذارد كه پس از  ان باتقوايي را به نمايش مياين ماجرا تصويري از رفتار مسلم

؛ چنانكه 1شود تر مي نمايد و ايمانش از گذشته قوي هاي ضعف، توبه مي گذراندن لحظه
  : فرمايد خداوند مي
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#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ΝΝΝΝ èè èèδδδδ tt ttββββρρρρ çç çç"""" ÅÅ ÅÅÇÇÇÇ öö öö7777 •• ••ΒΒΒΒ �  ) ،201اعراف(  
به ياد ) فوراً(شوند  اي از شيطان مي پرهيزگاران هنگامي كه گرفتار وسوسه«

  ».شوند افتند و بينا مي مي

   از اصحاب ويارانش ���� ميزان شناخت پيامبر اكرم-2
اميدوارم : د كه از دور كسي پيدا است، فرمودهنگامي كه به پيامبر اطالع دادن

 نسبت به ياران � يقي است كه پيامبر اكرمامر بيانگر شناخت عم اين. ابوخيثمه باشد
هاي  ايشان با توجه به سوابق و حضور هر يك از ياران خود در عرصه. خود داشت

پرداخت  ست ميلشناخت؛ زيرا آن حضرت با آنان به مجا گوناگون، به خوبي آنها را مي
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ار او راه پرداخت و در كن شنيد و با آنها به گفتگو مي و از نزديك سخنان ايشان را مي
  1.پرداختند رفتند و زير پرچم او به جهاد مي مي
   عزم راسخ و بردباري ابوخيثمه-3

با تصميمي كه ابوخيثمه گرفت و سپس آن را عملي ساخت، به قدرت اراده و 
بريم؛ چنانكه بعد از اينكه تصميم گرفت به پيامبر ملحق شود،  بردباري ايشان پي مي

 تبوك را در پيش گرفت و خود آب وعلف صحراهاي بيت و دشوار و بالفاصله راه سخ
  2.را به لشكر اسالم رساند

   سرزنش سرباز توسط فرمانده-4
كننده به گناه در مقابل فرمانده خود قرار  ابوخيثمه مانند سربازي فراري و اعتراف

همين ! واي بر تو اي ابوخيثمه: رت در يك جمله خطاب به ايشان گفتآن حض. گرفت
راي او كافي بود؛ زيرا ضمن اينكه سرزنشي ماليم بود با خود تهديد و يك جمله ب

  .سرزنشهاي فراواني همراه داشت؛ يعني نزديك بود به هالكت برسي
اين عملكرد پيامبر درس مهمي است براي فرماندهان تا در مقابل نافرماني و 

 ضرر سرباز و انگاري زيردستان و سربازان خود ساكت ننشيند؛ زيرا اين مسئله به سهل
حتي لشكر و گروه خواهد بود؛ بلكه به عنوان معلم، مرشد و مربي سعي در كنترل 
خطاها نموده و به تناسب خالفيكه صورت گرفته است، سربازان خود را سرزنش 

  3.نمايند
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  رسيدن لشكر اسالم به تبوك
و قبايل  و لشكر اسالم به تبوك رسيدند، اثري از روميان � هنگامي كه پيامبر اكرم

عرب نيافتند و با آنكه لشكر اسالم حدود بيست روز در آنجا اقامت گزيدند، روميان و 
قبايل عربي نيز كه از ياري روميان برخوردار بودند، به خود اجازة آمادگي براي نبرد با 

 شام، صلح با پيامبر و پرداخت جزيه  يمسلمانان را ندادند، اما حاكمان شهرهاي حومه
ترجيح دادند؛ چنانكه پادشاه ايله، قاطري سفيد رنگ با عبايي به عنوان هديه را بر جنگ 

  .نزد پيامبر فرستاد و با پرداخت جزيه، مصالحه نمود
همچنين پيامبر، خالد ابن وليد را با چهار صد و بيست اسب سوار به سوي 

كه پادشاه خالد توانست در اين سفر اكيدر بن عبدالمالك كندي را . الجندل فرستاد دومه
آن . 1آن سامان بود و به قصد شكار بيرون شده بود، دستگير كند و نزد پيامبر بياورد

  .حضرت با او به پرداخت جزيه به توافق رسيد
زده  قيمتي كه اكيدر پوشيده بود، شگفت  هنگامي كه برخي از مسلمانان از عباي گران

ايد؟ به خدا سوگند لباسهايي كه  زده شده شما از اين شگفت:  فرمود �شدند، پيامبر اكرم
در مورد غنايمي كه خالد . 2پوشد، خيلي زيباتر از اين هستند سعد ابن معاذ در بهشت مي

هشتصد اسير، هزار شتر، چهارصد زره و : گويند الجندل به دست آورد، مي مهاز دو
  3.چهارصد نيزه بوده است
ومقنا امضاء نمود كه براساس  پيمان صلح با اهل جربا، اذرح � همچنين پيامبر اكرم

 شوند وبدين صورت جزيه پرداخت نمايند و تابع اسالمبايست عربهاي مسيحي  آن مي
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كرد و از آن پس، از اين ناحيه  تنها اسالم بر امارتهاي شمال شبه جزيرة حكومت مي
  .نمود احساس امنيت مي

ه قبال همه اين معاهدات، موجبات ضرر و زيان دولت روم را فراهم ساخت؛ چراك
اين امارتها و قبايل تحت سيطرة حكومت روم بودند و اين ممالك، مالياتهاي سنگيني 

نمودند، اما اين ممالك از زير بار ظلم روميها بيرون آمدند و با  به دولت روم پرداخت مي
پرداخت ماليات بسيار اندكي تحت حمايت دولت اسالم درآمدند و اين امر شكست 

 با اين سياست  �گرديد و پيامبر اكرم  روم محسوب ميبزرگي براي حكومت
هاي دولت اسالمي را مستحكم نمايد و از طرفي  اش توانست، از طرفي پايه حكيمانه

زمينه را براي دعوت مردم به دين اسالم فراهم سازد؛ چنانكه ميان مسلمانان و دولت 
ن خلفاي راشدين از روم سد محكمي از امارتهاي تحت پيمان، ايجاد نمود كه در زما

  1.شد اين مناطق به عنوان مراكز اعزام نيرو به سوي اهداف ديگر استفاده مي
  
  كن قوم ثموداور آن از كنار مس به لشكر اسالم هنگام عب���� هاي پيامبر اكرم توصيه

در مسير غزوة تبوك، هنگامي كه به محل سكونت قوم : گويد  ميابوكبشة انصاري
 با � پيامبر اكرم. شدند هاي ويران شدة آل ثمود وارد مي انهثمود رسيديم، مردم به خ

 را در � پيامبراكرم: گويد يراوي م. اطالع از اين موضوع، آنان را براي نماز فراخواند
شويد  هاي ملتي مي چرا وارد خانه: فرمود ار شترش را گرفته بود و ميحالتي ديدم كه مه

پيامبر . ه خاطر عبرت گرفتنب: ز آنان گفتمردي ا. اند رار گرفتهكه مورد خشم خدا ق
تر از اين، شما را انذار ننمايم؟ مردي از خودتان، شما را به  آيا به امري عجيب: فرمود

سازد؟ پس راست  آيد، با خبر مي آنچه قبل از شما گذشته است و آنچه بعد از شما مي
  2.بايستيد و جاهاي خالي را پركنيد
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 وارد سرزمين قوم ثمود � مردم در ركاب پيامبر اكرم: گويد عمر مي در روايتي، ابن
 �پيامبر اكرم. شدند و از چاه آبي كه آنجا بود، آب برداشتند و با آن آرد، خمير نمودند

با اطالع از اين امر، دستور داد، آبها را بريزند و آردهايي را كه با آن خمير كرده بودند، 
نوشيد، آب  مي از آن – صالح –ي كه ناقه به شتران بدهند و دستور داد تا از آن آب

اند، نشويد مگر  هاي كساني كه بر خويشتن ستم نموده وارد خانه: بردارند، سپس فرمود
اند، نگرديد و دستور داد تا از آنجا با شتاب  كنان تا مبتالي عذابي كه آنها شده گريه

  1.بگذرند
يار ثمود و اينكه متذكر  يارانش را به پندگرفتن از د� بدين صورت پيامبر اكرم

بشوند كه در اين مكان خشم خدا بر كساني كه خدا و پيامبرش را تكذيب نمودند، نازل 
شده است، فراخواند بنابراين، از استفادة آب چاههاي آنجا و تماشاي آثار به جا ماندة 

ر كنان و يا در حالت گرية تصنعي هرچه زودت آنان، نهي كرد و نيز دستور داد تا گريه
آنجا را ترك نمايند و اگر آنان از كنار آثار گذشتگاني كه با ديدن معجزه و با دعوت 

تر شد و مورد خشم و عذاب الهي قرار  پيامبران، ايمان نياوردند و دلهايشان سخت
گذريم، يقينا خود  گذشتند، آن طور كه ما مي گرفتند، بدون تفكر و ترس و استغفار مي

  .گرفتند در معرض خشم خدا قرار مي
خواهد تا اين حوادث موجب  خداوند، با بيان سرگذشت اين ملتها در قرآن، مي

بايست براي انسانها باعث  عبرت انسانها را فراهم آورد، پس ديدن آثار و ديار آنها، مي
 �بنابراين، پيامبر اكرم. ترس بيشتر از عذاب خدا و با باعث پند و عبرت بيشتر گردد

افزود و  پيچيد و به سرعت مركبش مي اماكني، لباسش را بر خود ميهنگام عبور از چنين 
 فرمود، مگر يارانش را نيز از وارد شدن در خانه و كاشانه گذشتگان ستمگر، منع مي
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نجا بگذرند تا آنان را غفلت و عذابي كه آنها گرفتار اينكه در حال گريه واستغفار از آ
  1.شده بودند، نجات يابند

  
  زرگوار، عبداهللا ذوالبجاديندرگذشت صحابي ب

 در  �هاي يكي از شبهايي كه با پيامبر اكرم من در نيمه: گويد عبداهللا بن مسعود مي
برخاستم و . چشمم به شعله آتشي در يكي از نواحي لشكر افتاد. تبوك بودم، بيدار شدم

ادين والبج عمر را مشغول دفن عبداهللا ذ و ابوبكر و� در آنجا پيامبر اكرم. به آنجا رفتم
. ازه ايستاده بودند داخل حفره بود و ابوبكر و عمر بيرون نزد جن� پيامبر اكرم. يافتم

او را پيامبر هنگامي كه . آنها، او را به پيامبر دادند. برادرتان را به من بدهيد: پيامبر فرمود
ودم؛ پروردگارا من در حالي ديروز را شب كردم كه از او راضي ب: در قبر گذاشت، فرمود

كاش من به جاي او : با خود گفتم: گويد ابن مسعود مي.  او راضي باشپس تو نيز از
  2.بودم

دادن اين صحابي، به ذوالبجادين اين است كه او وقتي  علت لقب: گويد ابن هشام مي
مسلمان شد، از طرف قومش مورد اذيت و آزار قرار گرفت تا اينكه با يك شال توانست 

در مسير راه، شالش را به دو نيم كرد نيمي . ند و به رسول خدا بپيوندداز نزد آنان فرار ك
بنابراين او را ذوالبحادين يعني . از آن را بصورت ازار و نيمي را بصورت قميص پوشيد

  3.داراي دو شال ناميدند
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  ستانادرسها، حكمتها و فوايد اين د
  زانش با سربا����  برخورد مهربانانه و محترمانة پيامبر اكرم-1

ادين، بيانگر احترام خاصي است كه پيامبر به ياران خود تجهيز و تدفين جنازة ذوالبج
قائل بود؛ چنانكه ايشان تدفين يكي از سربازانش را كه در راه خدا قدم گذاشته و جان 

هاي  ايشان همانند ساير فرماندهان نبود كه جسد كشته. داده است را بر عهده گرفت
   امري �اين عملكرد پيامبر.  تا خوراك الشخورها گردددگذارلشكرش را در ميدان ب

اي يافت و حتي در  توان براي آن نمونه سابقه بود كه درتمدنهاي معروف گذشته نميبي 
توان كسي از حكام و فرماندهان را يافت كه اين گونه متواضعانه جنازة  عصر كنوني نمي

  1.يكي از افراد رعيت خود را داخل قبر بگذارند
   جواز تدفين ميت در شب-2

 جنازة اين صحابي بزرگوار را در شب دفن نمود و شتاب در امر � پيامبر اكرم
  .تدفين اموات مسنون است

از آرزوي قلبي ابن مسعود نيز مبني بر اينكه كاش او به جاي آن ميت بود، نتيجه 
ه با حسد كه گيريم كه غبطه خوردن براي دستيابي به امور خير، اشكالي ندارد غبط مي

امري نامشروع است، متفاوت است؛ زيرا در حسد ورزيدن، شخص زوال نعمت را از 
نمايد كه همان نعمت نصيب او نيز  نمايد، اما در غبطه، آرزو مي كسي ديگر آرزو مي

در حالي داخل لحد  ميت را � بنابراين، ابن مسعود هنگامي كه پيامبر اكرم. 2گردد
من از او راضي هستم تو نيز از او راضي باش، آروز كرد اي ! بارالها: گذاشت كه فرمود
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 و اين آرزوي تمامي افرادي خواهد بود كه به خدا 1شد كاش، او در اين لحد گذاشته مي
  2.و روز قيامت ايمان دارند

  
  معجزاتي كه در غزوة تبوك رخ داد

   نزول باران-1
 شدند به آب نياز مبرمي پيدا آب اي بي هنگامي كه از ديار ثمود گذشتند، وارد منطقه

آن حضرت شروع به .  شكايت بردند� نمودند؛ چنانكه از اين وضعيت به پيامبر اكرم
ي فرستاد و باران را نازل نمود مردم آب كرد و طولي نكشيد كه خداوند، ابردعانمودن 

  .نوشيدند و بقدر نياز با خود برداشتند
ردم،  ماآي: از محمد بن لبيد، پرسيدند: گويد حاق در ادامة اين داستان ميابن اس

 به نفاق برادرش، پدرش و افراد به خدا سوگند، برادر: شناختند؟ گفت منافقان را مي
ان  مستجاب گرديد و بار� اقوامش آگاهي داشت؛ چنانكه بعد از اينكه دعا پيامبر اكرم

رديدت برطرف  هم، شك و تواي بر تو آيا بعد از اين: نازل شد به يكي از آنان گفتند
  3.گذشت و به صورت اتفاقي باريد ي از اينجا ميابر: نشد، گفت

  ����  خبردادن از ناقة گمشدة پيامبر اكرم-2
صحابه در جستجوي آن برآمدند و .  گم شد� در اثناي مسير تبوك، ناقة پيامبر اكرم

ر در منزلگاه عماره بن حزم كه از اصحاب بدر بود، فردي به نام زيد بن لصيت كه د
محمد چگونه پيامبري : زيد در ميان جمعي گفت. گرفته بودواقع منافق بود، نيز منزل 

داند شترش كجاست؟ اين خبر توسط وحي  گويد، اما نمي است كه از آسمانها سخن مي
ره نيز در به رسول خدا رسيد، آن حضرت در ميان جمعي كه با ايشان نشسته بود و عما

                                                 

  .598، ص صحيح االسيرة النبويه -1
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گويد  اكنون گفته است كه محمد از آسمانها سخن ميمردي : آنجا حضور داشت، فرمود
داند شترش كجاست؟ به خدا سوگند  كند كه پيامبر خدا است؛ پس چرا نمي و گمان مي

دانم و اكنون به من خبر داد كه  دهد، چيزي نمي من بيش از آنچه خداوند به من خبر مي
 آن را بياوريد، شترم در فالن وادي مهارش به شاخة درختي گير كرده است، برويد

  .درنگ آنجا رفتند و آن را آوردند صحابه بي
 از سخن مردي به �پيامبر اكرم:  منزلگاه خود برگشت، به آنها گفتوقتي عماره به

اي  لحظهبه خدا سوگند، : مردي از حاضران گفت... ته است و ما خبر داد كه چنين گف
اي به  رفت و با ضربهنزد زيد عماره بالفاصله برخاست و : قبل، زيد اين سخن را گفت

خبر در منزلگاه من، مرد مكاري وجود داشته است و من ! اي بندگان خدا: گردن او گفت
زيد : اند برخي گفته. 1از اينجا بيرون شو! اي دشمن خدا: ام و خطاب به زيد گفت نداشته

 به اوبا تا آخر عمر، همچنان: اند  و مسلمان گرديد و بعضي گفتهبعد از آن توبه نمود
  2.شد شك و ترديد نگريسته مي

   خبردادن از وزش باد-3
 به يارانش خبر از وزش باد تندي را داد و دستور داد تا از خود و � پيامبر اكرم

 باد تندي � طولي نكشيد كه طبق فرمايش پيامبر اكرم. مركبهاي خود مواظبت نمايند
؛ 3كند و به جاههاي دور انداختوزيدن گرفت و كساني را كه ايستاده بودند، از جا بر

 در تبوك به پيامبر اكرم: گويد سند ابوحميد آمده است كه مي به صحيح مسلمچنانكه در 
امشب بر شما باد تندي خواهد وزيد؛ چنانكه مردي هنگام وزش باد ايستاده : ما گفت

  4.بود، باد او را از جا بلند كرده و به كوه طي انداخته بود

                                                 

  .177، ص 4، ابن هشام، ج السيرة النبويه – 100، ماروي، ص النبوه اعالم -1

  . همان-2
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 است � اين حديث بيانگر معجزة پيامبر اكرم: گويد حديث مينووي در شرح اين 
همچنين از آن به خطر ايستادن هنگام . كه پيشاپيش از وزيدن چنين بادي خبر داده بود

  1.بريم وزش بادهاي تند پي مي
   افزايش آب چشمة تبوك-4

وك شما فردا به اميد خدا به چشمة تب:  فرمود� پيامبر اكرم: گويد معاذ بن جبل مي
قبل : گويد معاذ مي. بنوشد تا من بيايمهركس قبل از ما آنجا رسيد، از آب آن . رسيد مي

. آب اندكي از آنجا جاري بود. از اينكه ما به آنجا برسيم، دونفر از ما آنجا رسيده بودند
آن حضرت آنان را . بلي: اند؟ گفتند ر پرسيد كه آب نوشيده از آن دو نف� پيامبر اكرم

  .سرزنش كرد
سپس مقداري از آب چشمه را برداشت و دست و صورت خود را در آن شست و 

  2.آنها را در چشمه ريخت، چشمه جوشد و آب زيادي از آن جاري گرديد
شايد زنده ماندي و اينجا را پر از ! اي معاذ:  به معاذ فرمود �همچنين پيامبر اكرم

مه در آن قرار داشت، اي كه چش ؛ زيرا منطقة تبوك و دره3درخت و باغات ديدي
 آب  �آب و گياه بود اما بعد از اينكه به بركت وجود پيامبر اكرم اي خشك و بي منطقه

در آينده : ا برطرف ساخت؛ بلكه پيامبر فرمودآن افزايش يافت، نه تنها نيازهاي لشكر ر
در اين مكان درختان و باغهاي زيادي پديد خواهد آمد؛ چنانكه همان گونه كه پيامبر 

ترين باغها و نخلها را دارد  مروز تبوك، عمدهافرموده بود، اين امر به تحقق پيوست و تا 
  4.باشد  مي� كه گواه بر صدق نبوت و رسالت پيامبر اكرم

   افزايش خوراك-5

                                                 

  .42، ص 15، ج شرح النووي علي صحيح مسلم -1
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بنابراين، نزد . در غزوة تبوك، مردم دچار گرسنگي شديدي شدند: گويد ابوسعيد مي
ر اجازه دهيد، ما شتران خود را ذبح نماييم؟ پيامبر اگ:  آمدند و گفتند �پيامبر اكرم

اي رسول : ب نزد پيامبر آمد و گفتآن گاه عمر بن خطا. اشكالي ندارد:  فرمود�اكرم
به . شود اگر آنها اين عمل را انجام دهند، مركبها از بين مي رود و لشكر پياده مي! خدا

وشة آنان باقيمانده است، جمع كنند نظر من بهتر است شما از آنها بخواهيد، آنچه را از ت
د است خداوند در آنها بركت دهد؛ چنانكه يمه شما بر آن دعاي بركت نماييد، اآن گا

پيامبر اين كار را كرد و زيراندازي از پوست پهن نمود و از آنان خواست كه باقيماندة 
 � اصحاب و ياران هر يك چيزي خدمت پيامبر اكرم. توشة خود را درآن بريزند

آوردند و خوراكهاي گوناگون جمع شد؛ آن گاه پيامبر بر آنها دعاي بركت نمود؛ سپس 
هاي خود را  به صحابه دستور داد تا ظرفهايشان را بياورند؛ چنانكه همه لشكر ظرف

آن گاه رسول . اقي ماندآوردند و پر كردند وخوردند و سير شدند و هنوز هم مقداري ب
 كه معبودي بحق جز خداي يكتا نيست و من فرستاده او دهم من گواهي مي: خدا فرمود

هستم و افزود هر كسي كه به اين دو چيز معتقد باشد و شك ترديدي نسبت به آنها در 
  1.دل نداشته باشد، وارد بهشت خواهد شد

  
  گيري منافقان در غزوة تبوك از ديدگاه قرآن موضع

من از : ك، در ميان جمعي گفت در غزوة تبومردي: گويد  عبداهللا ابن عمر مي–الف 
مردي از ميان . ام تر، دروغگوتر و ترسوتر در جنگ نيافته اين قاريان قرآن كسي را پرطمع

 را از آنچه تو � گويي و تو منافق هستي و من پيامبر اكرم دروغ مي: جمع به او گفت
قرآن در مورد  رسيد و آياتي از � سازم؛ چنانكه اين خبر به پيامبر اكرم گفتي، با خبر مي

  .آن نازل گرديد
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من آن شخص را ديدم كه به كجاوه شتر پيامبر چسبيده بود و در : گويد ابن عمر مي
م و زدي ما حرف مي! اي رسول خدا: گفت خورد، مي پاهايش به سنگها ميحالي كه 
  كردي؟ آيا با خدا و آيات و پيامبرش شوخي مي: پيامبر فرمود. كرديم شوخي مي

در حالي كه كاروان پيامبر به سوي تبوك پيش : گويد ري قتاده ميدر روايت ديگ
اين . گفتند كردند، با هم مي رفت، افرادي از منافقان كه پيشاپيش پيامبر حركت مي مي

ولي اين گماني بيش ! كند قصرها و دژهاي شام را فتح خواهد كرد مرد، محمد، گمان مي
سخني كه آنها بر زبان آورده بودند، آن گاه خداوند، پيامبرش را در جريان . نيست

: گاه نزد آنان آمد و گفتآن . آن حضرت دستور داد كه آنها را توقيف نمايند. گذاشت
  .شما اكنون چنين و چنان گفتيد

  : ات در مورد آنها نازل گرديدچنانكه اين آي

� ââ ââ‘‘‘‘ xx xx‹‹‹‹ øø øøtttt ss ss†††† šš ššχχχχθθθθ àà àà)))) ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ββββ rr rr&&&& tt ttΑΑΑΑ ¨¨ ¨¨”””” tt tt∴∴∴∴ èè èè???? óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttææææ ×× ××οοοο uu uu‘‘‘‘θθθθ ßß ßß™™™™ ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ãã ãã∞∞∞∞ ÎÎ ÎÎ mm mm;;;; uu uuΖΖΖΖ èè èè???? $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍ5555θθθθ èè èè==== èè èè%%%% 44 44 
ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ èè èè%%%% (( ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ ââ ââ ÌÌ ÌÌ““““ öö ööκκκκ tt ttJJJJ óó óó™™™™ $$ $$#### QQ QQχχχχ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ÓÓ ÓÓllll ÍÍ ÍÍDDDD øø øøƒƒƒƒ èè èèΧΧΧΧ $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ šš ššχχχχρρρρ ââ ââ‘‘‘‘ xx xx‹‹‹‹ øø øøtttt rr rrBBBB ∩∩∩∩∉∉∉∉⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪  ÈÈ ÈÈ⌡⌡⌡⌡ ss ss9999 uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ tt ttFFFF øø øø9999 rr rr'''' yy yy™™™™ 

    ∅∅∅∅ ää ää9999θθθθ àà àà)))) uu uu‹‹‹‹ ss ss9999 $$$$ yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ àà àà2222 ÞÞ ÞÞÚÚÚÚθθθθ èè èèƒƒƒƒ ww wwΥΥΥΥ ÜÜ ÜÜ==== yy yyèèèè ùù ùù==== tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ 44 44 öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// rr rr&&&&  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ 

óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΨΨΨΨ ää ää.... šš ššχχχχρρρρ ââ ââ ÌÌ ÌÌ““““ öö ööκκκκ tt ttJJJJ óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@ �  ) ،65 – 64توبه(  
 را در دل دارند اي دربارة ايشان نازل شود و آنچه كه سورهترسند  و منافقان مي«

گمان خدا آنچه را كه بيم  بي. خواهيد مسخره كنيد هراندازه مي: بگو. آشكار سازد
بازي : گويند  از آنان بازخواست كني، ميسازد و اگر آن داريد، آشكار و هويدا مي

  »كنيد؟ ازي و شوخي ميآيا با خدا و آيات و پيامبرش ب: بگو. كرديم و شوخي مي
  : فرمايد  در اين آيه كه خداوند مياستفهام

� öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// rr rr&&&&  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΨΨΨΨ ää ää.... šš ššχχχχρρρρ ââ ââ ÌÌ ÌÌ““““ öö ööκκκκ tt ttJJJJ óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@ �  
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ش مايآيا جز فر: به اينها بگو! اي محمد:  معني آيه چنين استپرسش انكاري است و
باشد، چيز  يها به سوي نور ميو احكام و آيات خدا و پيامبرش كه رهنمود شما از تاريك

  !ديگري نيافتيد كه با آن شوخي نماييد و اوقات خود را بگذرانيد؟
سازد كه اين شوخي آنها، منجر به  سپس در ادامه آيات، خداوند خاطرنشان مي

  : فرمايد ان گرديده است؛ چنانكه ميكفرش

� ŸŸ ŸŸωωωω (( ((####ρρρρ ââ ââ‘‘‘‘ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ tt ttGGGG ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% ΛΛΛΛ ää äännnn öö öö���� xx xx���� xx xx.... yy yy‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// óó óóΟΟΟΟ ää ää3333 ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ)))) 44 44 ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßß#### ÷÷ ÷÷èèèè ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ  tt ttãããã 77 77ππππ xx xx���� ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ss ssÛÛÛÛ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 

óó óó>>>> ÉÉ ÉÉ jj jj‹‹‹‹ yy yyèèèè çç ççΡΡΡΡ OO OOππππ xx xx���� ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ss ssÛÛÛÛ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ$$$$ ŸŸ ŸŸ2222 šš šš ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÌÌ ÌÌ���� øø øøgggg èè èèΧΧΧΧ �  ) ،66توبه(  

گرفتن اين موارد، كفر است؛ پس عذر  تراشي نكنيد؛ زيرا به شوخي عذر و بهانه«
  ».بدتر از گناه نياوريد

  يامبر  و مسلمانان و كوشش نافرجام ترور پ����  آزاررساندن به پيامبر اكرم–ب 
  :  منافقان، آيات ذيل را نازل نمودخداوند در مورد اين

� šš ššχχχχθθθθàà àà����ÎÎ ÎÎ====øø øøttttss ss†††† «« ««!!!!$$ $$$$$$ÎÎ ÎÎ//// $$$$tt ttΒΒΒΒ (( ((####θθθθää ää9999$$$$ss ss%%%% ôô ôô‰‰‰‰ss ss))))ss ss9999uu uuρρρρ (( ((####θθθθää ää9999$$$$ss ss%%%% ss ssππππyy yyϑϑϑϑÎÎ ÎÎ====xx xx.... ÌÌ ÌÌ����øø øø����ää ää3333øø øø9999$$ $$#### (( ((####ρρρρãã ãã����xx xx����ŸŸ ŸŸ2222uu uuρρρρ yy yy‰‰‰‰÷÷ ÷÷èèèètt tt//// 

öö öö////ÏÏ ÏÏSSSSÏÏ ÏÏϑϑϑϑ≈≈≈≈nn nn====óó óó™™™™ÎÎ ÎÎ)))) (( ((####θθθθ‘‘ ‘‘ϑϑϑϑyy yyδδδδuu uuρρρρ $$$$yy yyϑϑϑϑÎÎ ÎÎ//// óó óóΟΟΟΟss ss9999 (( ((####θθθθää ää9999$$$$oo ooΨΨΨΨtt ttƒƒƒƒ 44 44 $$$$tt ttΒΒΒΒuu uuρρρρ (( ((####þþ þþθθθθßß ßßϑϑϑϑss ss))))tt ttΡΡΡΡ HH HHωωωωÎÎ ÎÎ)))) ÷÷ ÷÷ββββrr rr&&&& ãã ããΝΝΝΝßß ßßγγγγ9999uu uuΖΖΖΖøø øøîîîîrr rr&&&& ªª ªª!!!!$$ $$#### …………ãã ãã&&&&èè èè!!!!θθθθßß ßß™™™™uu uu‘‘‘‘uu uuρρρρ 

ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ&&&&ÎÎ ÎÎ####ôô ôôÒÒÒÒss ssùùùù 44 44 ββββÎÎ ÎÎ****ss ssùùùù (( ((####θθθθçç çç////θθθθçç ççGGGGtt ttƒƒƒƒ àà àà7777tt ttƒƒƒƒ ####ZZ ZZ""""öö öö6666yy yyzzzz öö ööΝΝΝΝçç ççλλλλ°° °°;;;; (( (( ββββÎÎ ÎÎ))))uu uuρρρρ (( ((####öö ööθθθθ©© ©©9999uu uuθθθθtt ttGGGGtt ttƒƒƒƒ ãã ããΝΝΝΝåå ååκκκκöö öö5555ÉÉ ÉÉ jj jj‹‹‹‹yy yyèèèèãã ããƒƒƒƒ ªª ªª!!!!$$ $$#### $$$$¹¹ ¹¹////####xx xx‹‹‹‹tt ttãããã $$$$VV VVϑϑϑϑŠŠŠŠÏÏ ÏÏ9999 rr rr&&&& 

’’’’ÎÎ ÎÎûûûû $$$$uu uu‹‹‹‹÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999$$ $$#### ÍÍ ÍÍοοοοtt tt����ÅÅ ÅÅzzzzFF FFψψψψ$$ $$####uu uuρρρρ 44 44 $$$$tt ttΒΒΒΒuu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝçç ççλλλλmm mm;;;; ’’’’ÎÎ ÎÎûûûû ÄÄ ÄÄ⇓⇓⇓⇓öö öö‘‘‘‘FF FF{{{{$$ $$#### ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ << << cc cc’’’’ÍÍ ÍÍ<<<<uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωωuu uuρρρρ 99 99""""6666ÅÅ ÅÅÁÁÁÁtt ttΡΡΡΡ � ) ،74توبه(  

لي كه سخن كفرآميز اند؛ در حا خورند كه چيزي نگفته آنان به خدا سوگند مي«
اند كه بدان  اند و بعد از مسلماني كفر ورزيده و قصد انجام كاري كرده گفته

گيرند مگر اينكه خدا و رسولش، آنها  اند و آنها انتقام چيزي را نمي  دست نيافته
اند؛ پس اگر توبه بكنند، براي آنها بهتر  نياز گردانيده را به فضل و كرم خود بي

 روگرداني كنند، خدا آنان را عذاب دردناكي در دنيا و آخرت خواهد بود و اگر
  ».خواهد داد و از زمين هيچ يار و مددكاري نخواهد داشت
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اين آيه در مورد گروهي از منافقان كه در اثناي : گويد ابن كثير به نقل از ضحاك مي
  1. را داشتند، نازل گرديد� زدن به پيامبر اكرم سفر به تبوك، قصد شبيخون

برخي از منافقان در تبوك، پيامبر را : كند حدي از ضحاك اين گونه نقل ميما واا
 و اصحاب و � آنها با يكديگر به خلوت نشستند و عليه پيامبر اكرم. نمودند همراهي مي

 مطلع حذيفه، از اين موضوع پيامبر را. يارانش و اسالم، سخنان زشتي بر زبان آوردند
اين چه سخناني است كه شما بر زبان !  اي اهل نفاق:آن حضرت به آنها گفت. نمود
آن گاه خداوند اين . ايم ما هرگز چنين سخناني نگفته: فتندايد؟ آنها انكار كردند و گ رانده

  2.آيات را نازل فرمود و انكار آنان را تكذيب نمود
قرآن، از بيان نمودن سخنان آنان خودداري نموده است؛ زيرا سخن آنان به قدري 

ه  و ناپسند بود كه اين امر مانع ذكر آن گرديده و فقط به اين اكتفا نموده كه فرمودزشت
گويند؛ چون آن سخن  اند و دروغ مي خورند كه آن سخن را نگفته آنها سوگند مي: است

  3.اند كفر را بر زبان آورده
 .راندندپرو  در سر مي� همچنين آنها در بازگشت از تبوك، نقشة ترور پيامبر اكرم

  : در آيه فوق فرمودخداوندچنانكه 

� $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ (( ((#### þþ þþθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ss ss)))) tt ttΡΡΡΡ HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ÷÷ ÷÷ββββ rr rr&&&& ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ9999 uu uuΖΖΖΖ øø øøîîîî rr rr&&&& ªª ªª!!!! $$ $$#### ………… ãã ãã&&&& èè èè!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### ôô ôôÒÒÒÒ ss ssùùùù �  

اند كه آنها بخواهند انتقام بگيرند؛ جز  خدا و پيامبرش در حق آنان كوتاهي نكرده
  ».اند اينكه با اعطاي غنائم آنها را غني و ثروتمند ساخته

به نمايند و دست از نفاق بردارند، اين به نفع آنان در دنيا و آخرت با اين حال اگر تو
  4.خواهد بود

                                                 

  .372، ص 2، ج تفسير ابن كثير -1

  .251، واحدي، ص اسباب الترول -2

  .665، ص 2، ج حديث القرآن الكريم -3

  .666 همان، ص -4



  

  

  

  

  

  

  فصل سوم

  

كنندگان  بازگشت از تبوك به مدينه و سخن قرآن در مورد تخلف

  و مسجد ضرار

  
 و قبل از رسيدن 1 پس از بيست روز اقامت در تبوك، عازم مدينه شد �پيامبر اكرم

با اطالع از . يب مسجد ضرار داد كه منافقان آن را بنا كرده بودندبه مدينه، دستور به تخر
.  به طرف مدينه، كودكان در خارج از مدينه به استقبال ايشان رفتند� خروج پيامبر اكرم

آن حضرت نخست به مسجد تشريف برد و در آنجا دو ركعت نماز خواند؛ سپس به 
عذر برخي از آنان، : ز چهار قشر بودندآنها ا. ن آمدندمجالست با مردم پرداخت و متخلفا

ي نداشتند، راي هيچ گونه عذ عذر شرعي بود و خداوند آنها را معذور ساخته بود؛ عده
اما توبه نمودند و توبة آنان نزد خدا پذيرفته شد و گروهي ديگر از منافقان اطراف مدينه 

 هر يكي سخن ب در مورداي از منافقان داخل شهر مدينه بودند كه به ترتي و عده
  : خواهيم گفت

  
  كنندگاني كه عذر آنان عذر شرعي بود تخلف

  : فرمايد خداوند مي
                                                 

  .603، ص صحيح السيرة النبويه -1
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� }} }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ ©© ©©9999 ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ xx xx���� yy yyèèèè ‘‘ ‘‘ÒÒÒÒ9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ’’’’ nn nn???? tt ttãããã 44 44 yy yyÌÌÌÌ öö öö���� yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ’’’’ nn nn???? tt ttãããã šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω 
šš ššχχχχρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅgggg ss ss†††† $$$$ tt ttΒΒΒΒ šš ššχχχχθθθθ àà àà)))) ÏÏ ÏÏ����ΨΨΨΨ ãã ããƒƒƒƒ ëë ëëllll tt tt���� yy yymmmm #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) (( ((####θθθθ ßß ßßssss || ||ÁÁÁÁ tt ttΡΡΡΡ ¬¬ ¬¬!!!!  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ 44 44 $$$$ tt ttΒΒΒΒ ’’’’ nn nn???? tt ttãããã 

šš šš ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ óó óóssss ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 99 99≅≅≅≅ŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ 44 44 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ÖÖ ÖÖ‘‘‘‘θθθθ àà àà���� xx xxîîîî ÒÒ ÒÒΟΟΟΟ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏmmmm §§   )91توبه، (  � ‘‘‘‘§§

بر ناتوانان و بيماران و كساني كه چيزي ندارند كه آن را صرف جهاد كنند، «
گناهي نيست، به شرطي كه با خدا و پيغمبرش خالص باشند، بر نيكوكاران هيچ 

  ».وجود ندارد وخدا بخشنده و مهربان است) سرزنشي(راه 
كساني كه به دليل داشتن عذر از شركت در غزوة : فرمايد  ميدر اين آيات، خداوند

شوند و مراد از ضعفا، كساني هستند كه به خاطر  تبوك خودداري نمودند، مواخذه نمي
ديوانگان و يا : ن يا به خاطر ناتواني عقلي مانندناتواني جسمي مانند كودكان و كهنساال

  1.نگ شركت نماينداند در ج به خاطر بيماري و نابينايي نتوانسته

� ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ’’’’ nn nn???? tt ttãããã šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅgggg ss ss†††† $$$$ tt ttΒΒΒΒ šš ššχχχχθθθθ àà àà)))) ÏÏ ÏÏ����ΨΨΨΨ ãã ããƒƒƒƒ ëë ëëllll tt tt���� yy yymmmm �  

اند در غزوه شركت نمايند،  يعني براي آناني كه به خاطر نداشتند توشة راه نتوانسته

)) �نيز حرجي نيست؛ البته بعد از اينكه  ((####θθθθ ßß ßßssss || ||ÁÁÁÁ tt ttΡΡΡΡ ¬¬ ¬¬!!!!  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ 44  حق را بشناسند و بدان � 44

  2.و دوستان خدا را دوست بدارند و با دشمنانش، بغض بورزنداعتراف نمايند 

$$$$ �: طبري در مورد آية tt ttΒΒΒΒ ’’’’ nn nn???? tt ttãããã šš šš ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ óó óóssss ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 99 99≅≅≅≅ŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ 44 يعني بر : گويد  مي� 44

اند،  چنين كساني كه به خاطر نداشتن امكانات ويا نداشتن توانايي جسمي تخلف ورزيده
 و پيامبرش را دوست دارند، جاي شناسند وبدان اعتراف دارند و خدا اما حق را مي
  .ماند اعتراضي نمي

                                                 

  .485، ص 4، ج زادالمسير -1

  .226، ص 8، ج تفسير قرطبي -2
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� !!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ÖÖ ÖÖ‘‘‘‘θθθθ àà àà���� xx xxîîîî ÒÒ ÒÒΟΟΟΟ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏmmmm §§  يعني خداوند، گناهان اين چنين متخلفاني را با مواخذه � ‘‘‘‘§§

  1.نمايد نمايد و بر آنان ترحم مي  ميت مغفرد آنان راننمودن
 رجي بر كساني كهصلي بيان گرديده است و آن اينكه حدر اين آيه ا: گويد قرطبي مي

  2.توان مالي ندارند، نيست

� ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ’’’’ nn nn???? tt ttãããã šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ xx xx8888 öö ööθθθθ ss ss???? rr rr&&&& óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ nn nn==== ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ óó óóssss tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ9999 || ||MMMM ùù ùù==== èè èè%%%% II IIωωωω ßß ßß‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅ____ rr rr&&&& !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ 
öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 èè èè==== ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq rr rr&&&& ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã (( ((####θθθθ ©© ©©9999 uu uuθθθθ ss ss???? óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ãã ããΖΖΖΖ ãã ãã‹‹‹‹ ôô ôôãããã rr rr&&&& ¨¨ ¨¨ρρρρ ââ ââÙÙÙÙ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ���� ss ss???? zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÆÆ ÆÆìììì øø øøΒΒΒΒ ¤¤ ¤¤$$$$!!!! $$ $$#### $$$$ ºº ººΡΡΡΡ tt tt““““ yy yymmmm �� ��ωωωω rr rr&&&& (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅgggg ss ss†††† $$$$ tt ttΒΒΒΒ 

tt ttββββθθθθ àà àà)))) ÏÏ ÏÏ����ΖΖΖΖ ãã ããƒƒƒƒ �  ) ،92توبه(  

باشد،  ست بر جملة سابق و از نوع خاص بر عام مياين جمله عالوه بر اينكه عطف ا
باشد؛ يعني، كساني هستند كه با وجود نداشتن  بيانگر امتياز ويژة اين گروه نيز مي

امكانات مالي نزد تو آمدند و از تو درخواست كمك و به ويژه مركب نمودند، تا در اين 
من نيز امكاناتي :  گفتيدر راه خدا جهاد نمايند و توسفر طوالني همراه تو باشند و 

)) �ندارم كه در اختيار شما قرار دهم  ((####θθθθ ©© ©©9999 uu uuθθθθ ss ss???? óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ãã ããΖΖΖΖ ãã ãã‹‹‹‹ ôô ôôãããã rr rr&&&& ¨¨ ¨¨ρρρρ ââ ââÙÙÙÙ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ���� ss ss???? zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÆÆ ÆÆìììì øø øøΒΒΒΒ ¤¤ ¤¤$$$$!!!! $$  با شنيدن  � ####$$

به خاطر اينكه نه . باريد اين سخن، آنها در حالي برگشتند كه از ديدگانشان اشك مي
  3.مالي و نه مركبي به دست آوردند تا بتوانند در جهاد شركت نمايند

   متخلفاني كه عذر شرعي نداشتند، اما مورد مغفرت قرار گرفتند -2
  : فان سه آيه در قرآن نازل شده استدر مورد سرگذشت اين متخل

                                                 

  .211، ص 10، ج تفسير طبري -1

  .226، ص 8ج ، تفسير قرطبي -2

  .673، ص 2، ج حديث القرآن الكريم -3
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� tt ttββββρρρρ ãã ãã���� yy yyzzzz#### uu uu uu uuρρρρ (( ((####θθθθ èè èèùùùù uu uu"""" tt ttIIII ôô ôôãããã $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍ5555θθθθ çç ççΡΡΡΡ ää ää‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ//// (( ((####θθθθ ää ääÜÜÜÜ nn nn==== yy yyzzzz WW WWξξξξ yy yyϑϑϑϑ tt ttãããã $$$$ [[ [[ssss ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ || ||¹¹¹¹ tt tt���� yy yyzzzz#### uu uu uu uuρρρρ $$$$ ·· ··⁄⁄⁄⁄ ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ yy yy™™™™ 

 || ||¤¤¤¤ tt ttãããã ªª ªª!!!! $$ $$#### ββββ rr rr&&&& zz zz>>>>θθθθ çç ççGGGG tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö#### nn nn==== tt ttãããã 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ÖÖ ÖÖ‘‘‘‘θθθθ àà àà���� xx xxîîîî îî îîΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏmmmm §§   )102توبه، (  � ‘‘‘‘§§

آنها عمل نيك را با عمل بد . و گروهي ديگر به گناه خود اعتراف ورزيدند«
اميد است خدا توبة آنان را بپذيرد؛ همانا خدا بخشنده و مهربان . درآميختند

  ».است
مفهوم اين آيه آن است كه اين جماعت بدون هيچ گونه عذري شرعي، از شركت در 

اند؛  يدند، اما پشيمان  شدند و مانند منافقان عذرهاي دروغين نتراشيدهغزوه تخلف ورز
بلكه توبه نمودند و به واقعيت اعتراف كردند و اميدوار عفو و بخشش الهي شدند و 

عمل نيك را با عمل بد نياميزيد؛ يعني، اينها قبل از اين غزوه، داراي سوابق : ينكه فرمودا
 احكام اسالم و جهاد در راه خدا بودند كه با تخلف از نيكي مانند مسلمان شدن، عمل به

غزوه تبوك عمل بدي بر آن افزودند و سپس با توبه و پشيمان شدن عمل نيك ديگري 
انجام دادند، اما اعتراف محض بدون توبه، براي جبران گناه كافي نخواهد بود؛ مگر اينكه 

د كه در آينده مرتكب آن شخص، از عمل گذشتة خود توبه نمايد و تصميم راسخ بگير

 �نشود و آية  || ||¤¤¤¤ tt ttãããã ªª ªª!!!! $$ $$#### ββββ rr rr&&&& zz zz>>>>θθθθ çç ççGGGG tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö#### nn nn==== tt ttãããã � دليل اين امر است كه اعتراف آنها با هدف 

اميد است كه خداوند توبة آنها را بپذيرد؛ زيرا او : رمودو قصد توبه بوده است بنابراين، ف
  1.نمايد ميآمرزد و بر بندگانش ترحم  غفور و رحيم است؛ يعني، گناهان را مي

  : فرمايد  خداوند مي- 2

� šš ššχχχχρρρρ ãã ãã���� yy yyzzzz#### uu uu uu uuρρρρ tt ttββββ öö ööθθθθ yy yy____ öö öö���� ãã ããΒΒΒΒ ÍÍ ÍÍRRRR öö öö∆∆∆∆ LL LL{{{{ «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ÎÎ ÎÎ)))) öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ææ ææ5555 ÉÉ ÉÉ jj jj‹‹‹‹ yy yyèèèè ãã ããƒƒƒƒ $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ÜÜ ÜÜ>>>>θθθθ çç ççGGGG tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö#### nn nn==== tt ttãããã 33 33 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ 

íí ííΟΟΟΟŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== tt ttææææ ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ3333 yy yymmmm �  ) ،106توبه(  

                                                 

  .399، ص 2، ج تفسير شوكاني -1
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اند، يا خدا آنها را  كه به فرمان خدا واگذار شده) از متخلفان(و گروه ديگري «
  ».پذيرد و خدا دانا و با حكمت است ن را ميدهد و يا توبه آنا عذاب مي

مراد از اين افراد، براساس روايت صحيحين، هالل ابن اميه، كعب ابن مالك و مراره 
  .باشد بن ربيع مي

 ملحق شوند، اما به دليل �اين افراد با وجود اينكه قصد داشتند تا به پيامبر اكرم
بنابراين، اين افراد از منافقان نبودند؛ .  بپيوندندانجام موفق نگرديدند به سپاه سستي سر

بلكه از مسلمانان مخلص بودند و هنگامي كه پيامبر به مدينه آمد، اينها نزد آن حضرت 
اي مطرح كردند و نه همچون ابولبابه و غيره خود  رفتند و نه همانند ديگران عذر و بهانه

  .را به ستونهاي مسجد بستند
مسلمانان دستور داد تا با آنها قطع رابطه نمايند؛  به �براين اساس، پيامبر اكرم

  1.دانستند كه نتيجه چه خواهد شد چنانكه تا پنجاه روز درهمين حال بسر بردند و نمي
  : فرمايد   خداوند مي- 3

� ’’’’ nn nn???? tt ttãããã uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏππππ ss ssWWWW≈≈≈≈ nn nn==== ¨¨ ¨¨WWWW9999 $$ $$#### šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ àà àà���� ÏÏ ÏÏ kk kk==== ää ääzzzz ## ## ¨¨ ¨¨LLLL yy yymmmm #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ôô ôôMMMM ss ss%%%%$$$$ || ||ÊÊÊÊ ãã ããΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö#### nn nn==== tt ttãããã ÞÞ ÞÞÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// 

ôô ôôMMMM tt tt6666 ãã ããmmmm uu uu‘‘‘‘ ôô ôôMMMM ss ss%%%%$$$$ || ||ÊÊÊÊ uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttææææ óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& (( ((#### þþ þþθθθθ ‘‘ ‘‘ΖΖΖΖ ss ssßßßß uu uuρρρρ ββββ rr rr&&&& �� ��ωωωω rr rr'''' yy yyffff ùù ùù==== tt ttΒΒΒΒ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$#### HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) 

¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO zz zz>>>>$$$$ ss ss???? óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttææææ (( ((#### þþ þþθθθθ çç çç////θθθθ çç ççFFFF uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuθθθθ èè èèδδδδ ÜÜ ÜÜ>>>>#### §§ §§θθθθ −− −−GGGG9999 $$ $$#### ÞÞ ÞÞΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏmmmm §§ §§����9999 $$   )118توبه، (  � ####$$

به تأخير انداخته شد تا ) حكم آنان(پذيرد كه  و توبة آن سه نفري را هم مي«
اش بر آنان تنگ آمد و جانشان به لب رسيد و  گستردگياينكه زمين با وجود 

سپس خدا . دانستند كه هيچ پناهگاهي از خدا جز برگشت به خدا وجود ندارد
همانا خدا پذيرندة توبه و . بديشان پيغام توبه داد تا آنها به سوي او برگردند

  ».مهربان است
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 كه به 1ك و مرار ابن ربيعهالل ابن اميه، كعب ابن مال: اين سه نفر عبارت بودند از
  .شرح سرگذشت آنان خواهيم پرداخت

   اطراف مدينه متخلفان منافق-3
  : فرمايد در مورد اينها خداوند مي

� uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ uu uuρρρρ tt ttββββρρρρ ââ ââ‘‘‘‘ ÉÉ ÉÉ jj jj‹‹‹‹ yy yyèèèè ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉ>>>>#### {{ {{DDDD ôô ôôãããã FF FF{{{{ $$ $$#### tt ttββββ ss ssŒŒŒŒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ãã‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; yy yy‰‰‰‰ yy yyèèèè ss ss%%%% uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ çç çç//// xx xx‹‹‹‹ xx xx.... 

©© ©©!!!! $$ $$#### ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ 44 44 ÜÜ ÜÜ====ŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ ãã ãã���� yy yy™™™™ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx���� ŸŸ ŸŸ2222 öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ëë ëë>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 rr rr&&&& �) ،90توبه(  

اند و  اند تا بديشان اجازه داده شود و در خانه نشسته عذرخواهان اعراب آمده«
به افراد كفر پيشة آنان عذاب بسيار دردناكي . اند به خدا و پيغمبرش دروغ گفته

  ».خواهد رسيد
ردند؛ چه حق و چه ناحق اين آيه بيانگر آن است كه برخي از اعراب، عذر و بهانه آو

و از رسول خدا، براي شركت ننمودن در غزوه، اجازه خواستند، اما گروه ديگري از 
آنان، هيچ عذري مطرح نكردند و از شركت در غزوه خودداري نمودند و آنان منافقاني 
بودند كه خدا و پيامبرش را تكذيب نمودند؛ سپس خداوند به آنان وعده عذاب داده و 

ÜÜ �: ست فرموده ا ÜÜ====ŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ ãã ãã���� yy yy™™™™ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx���� ŸŸ ŸŸ2222 � يعني براي كساني از اعراب كه با مطرح 

اند،  ساختن عذرهاي دروغين و يا بدون مطرح كردن عذر، در جنگ شركت نكرده
اين عذاب هم عذاب دنيوي و هم عذاب اخرويرا . عذاب دردناكي وجود خواهد داشت

  2.گردد شامل مي
  : يه نازل گرديدا، اين آهمچنين در مورد اينه

� ôô ôô ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ //// ää ää3333 ss ss9999 öö ööθθθθ yy yymmmm šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉ>>>>#### tt tt���� ôô ôôãããã FF FF{{{{ $$ $$#### tt ttββββθθθθ àà àà)))) ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ãã ããΒΒΒΒ ((   )101توبه، (  � ))
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هوشيار باشيد كه در ميان اعراب اطراف شما، منافقان وجود ! اي مسلمانان«
  1».دارد

   متخلفان منافق مدينه-4
  : فرمايد اوند در مورد اين گروه ميخد

� yy yyyyyy ÌÌ ÌÌ���� ss ssùùùù šš ššχχχχθθθθ àà àà���� ¯¯ ¯¯==== yy yy‚‚‚‚ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏδδδδ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ yy yyèèèè øø øø)))) yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// yy yy####≈≈≈≈ nn nn==== ÅÅ ÅÅzzzz ÉÉ ÉÉΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ «« ««!!!! $$ $$#### (( ((#### þþ þþθθθθ èè èèδδδδ ÌÌ ÌÌ���� xx xx.... uu uuρρρρ ββββ rr rr&&&& 
(( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ pp ppgggg ää ää†††† óó óóΟΟΟΟ ÏÏ ÏÏλλλλ ÎÎ ÎÎ;;;;≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øøΒΒΒΒ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÅÅ ÅÅ¦¦¦¦ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ «« ««!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω (( ((####ρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ����ΖΖΖΖ ss ss???? ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÌÌ ÌÌ hh hh���� pp pptttt øø øø:::: $$ $$#### 33 33 öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% 

ââ ââ‘‘‘‘$$$$ tt ttΡΡΡΡ zz zzΟΟΟΟ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ yy yyγγγγ yy yy____ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰ xx xx©©©© rr rr&&&& #### vv vv���� yy yymmmm 44 44 öö ööθθθθ ©© ©©9999 (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx.... tt ttββββθθθθ ßß ßßγγγγ ss ss)))) øø øø���� tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩∇∇∇∇⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ (( ((####θθθθ ää ää3333 yy yyssss ôô ôôÒÒÒÒ uu uu‹‹‹‹ ùù ùù==== ss ssùùùù WW WWξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ==== ss ss%%%% 

(( ((####θθθθ ää ää3333 öö öö7777 uu uuŠŠŠŠ øø øø9999 uu uuρρρρ #### ZZ ZZ""""6666 ÏÏ ÏÏVVVV xx xx.... LL LL !! !!#### tt tt““““ yy yy____ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx.... tt ttββββθθθθ çç çç7777 ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ õõ õõ3333 tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩∇∇∇∇⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù šš šš���� yy yyèèèè yy yy____ §§ §§‘‘‘‘ ªª ªª!!!! $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) 

77 77ππππ xx xx���� ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ss ssÛÛÛÛ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ xx xx8888θθθθ çç ççΡΡΡΡ xx xx‹‹‹‹ øø øø↔↔↔↔ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$$$$$ ss ssùùùù ÆÆ ÆÆllllρρρρ ãã ãã���� ãã ãã‚‚‚‚ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ9999 ≅≅≅≅ àà àà)))) ss ssùùùù  ©© ©©9999 (( ((####θθθθ ãã ãã____ ãã ãã���� øø øøƒƒƒƒ rr rrBBBB zz zz ÉÉ ÉÉëëëë tt ttΒΒΒΒ #### YY YY‰‰‰‰ tt tt//// rr rr&&&&  ss ss9999 uu uuρρρρ 
(( ((####θθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏFFFF≈≈≈≈ ss ss)))) èè èè???? zz zz ÉÉ ÉÉëëëë tt ttΒΒΒΒ #### ‡‡ ‡‡ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttãããã (( (( öö öö//// ää ää3333 ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ΟΟΟΟ çç ççFFFF���� ÅÅ ÅÅÊÊÊÊ uu uu‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠθθθθ ãã ããèèèè àà àà)))) øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// tt ttΑΑΑΑ ¨¨ ¨¨ρρρρ rr rr&&&& ;; ;;οοοο §§ §§RRRR ss ss∆∆∆∆ (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ãã ããèèèè øø øø%%%% $$ $$$$$$ ss ssùùùù yy yyìììì tt ttΒΒΒΒ 

tt tt ÏÏ ÏÏ���� ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ss ssƒƒƒƒ øø øø:::: $$   )83 – 81توبه، (  � ####$$

 شادمان هستند و دوست �اند، بعد از رسول اهللا آنهايي كه در جاي خود مانده«
در گرما بيرون : نداشتند كه با مال و جان خود در راه خدا جهاد نمايند و گفتند 

دانستيد؛ پس  تر است اگر مي بگو گرماي آتش دوزخ به مراتب سخت. نشويد
. دهند اين جزاي كارهايي است كه انجام مي. ند و زياد گريه كنندبايد كم بخند

به سوي گروهي از آنان بازگردانيد و ايشان از تو ) از تبوك(هرگاه خداوند تو را 
اجازه شركت در جهاد خواستند، بگو با من به جهاد نخواهيد آمد و همراه با من 

نشيني خشنود  به خانهبا هيچ دشمني نخواهيد جنگيد؛ چراكه شما نخستين بار 
  ».نشينان بنشينيد شديد؛ پس با خانه
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ΝΝΝΝ �. از خلف به معني پشت سر كسي است كه رفته است» مخلفون«واژة  ÏÏ ÏÏδδδδ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ yy yyèèèè øø øø)))) yy yyϑϑϑϑ � 

  :جوزي در مورد آية  نشستن خود ابنيعني با: اين آيه به دو معناست: گويد مي

� yy yy####≈≈≈≈ nn nn==== ÅÅ ÅÅzzzz ÉÉ ÉÉΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ «« ««!!!! $$ ه معني مخالفت با رسول يا به معني بعد از رسول خدا و يا ب � ####$$

  1.خدا است
در اين آيات خداوند، به نكوهش منافقاني پرداخته است كه در : گويد ابن كثير مي

 �غزوه تبوك همراه مسلمانان شركت نكردند و ماندن در مدينه را بعد از پيامبر اكرم
د و به اپسند دانستنترجيح دادند؛ چراكه كه آنان، جهاد با مال و جان را در راه خدا ن

ŸŸ �: يكديگر گفتند ŸŸωωωω (( ((####ρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ����ΖΖΖΖ ss ss???? ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÌÌ ÌÌ hh hh���� pp pptttt øø øø:::: $$ $$#### 33 خداوند به پيامبرش . شويد در اين گرما بيرون ن� 33

≅≅≅≅ �: در پاسخ آنها بگو: گويد مي èè èè%%%% ââ ââ‘‘‘‘$$$$ tt ttΡΡΡΡ zz zzΟΟΟΟ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ yy yyγγγγ yy yy____ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰ xx xx©©©© rr rr&&&& #### vv vv���� yy yymmmm 44 يعني آتش دوزخ كه به  . � 44

  2.خاطر اعمالتان، منتظر شما است، گرماي بيشتر از اين دارد

)) �و اين آيه  ((####θθθθ ää ää3333 yy yyssss ôô ôôÒÒÒÒ uu uu‹‹‹‹ ùù ùù==== ss ssùùùù WW WWξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ==== ss ss%%%% (( ((####θθθθ ää ää3333 öö öö7777 uu uuŠŠŠŠ øø øø9999 uu uuρρρρ #### ZZ ZZ""""6666 ÏÏ ÏÏVVVV xx xx.... LL LL !! !!#### tt tt““““ yy yy____ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx.... tt ttββββθθθθ çç çç7777 ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ õõ õõ3333 tt ttƒƒƒƒ � اين 

خندند، اين شادماني و خنده در مقابل رنج  است كه اگر آنها در دنيا شادمان هستند و مي
اي كه در آخرت دچار آن خواهند شد، بسيار اندك خواهد بود؛ زيرا دنيا  و گريه

پذيرد، در مقابل چيزي  جاودانه است و ارزش و مقام آنچه زوال ميپذير و آخرت  زوال
  .گردد پذير نيست، خيلي اندك و ناچيز محسوب مي كه هرگز زوال

� ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù šš šš���� yy yyèèèè yy yy____ §§ §§‘‘‘‘ ªª ªª!!!! $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) 77 77ππππ xx xx���� ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ss ssÛÛÛÛ �  

اند، برگشتي و در اين صدد بودند تا در  يعني اگر نزد اينها كه در تبوك شركت نكرده
از آنجا : اهي نمايند، از همراهي آنان خودداري كن و به آنان بگو سفري ديگر تو را همر
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كه مسلمانان در غزوه تبوك شركت نجستيد و نشستن را بر همراهي با مسلمانان ترجيح 
  .داديد؛ اكنون نيز بنشينيد و با من بيرون نياييد

yy �امام رازي در مورد  yyìììì tt ttΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏ���� ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ss ssƒƒƒƒ øø øø:::: $$   : ند از است كه عبارت رده سه قول نقل ك� ####$$

  .نشين هستند كساني كه خانه - 1
  .مخالفان - 2
فاسدان؛ يعني كساني كه ايمان آنان ضعيف گرديده است و قادر به انجام كاري  - 3

 .نيستند

توان هر يك از اين معناها را در نظر گرفت؛ زيرا منافقان  به هر حال در اين آيه مي
  1.مصداق هر يك از اين خصلتها بودند

 در برخورد با �توان به دوگانگي سياست پيامبر اكرم ه، ميبا توجه به مطالب ذكر شد
هاي واهي منافقان را  منافقان و مؤمنان متخلف پي برد؛ بدين معني كه عذرها و بهانه

پذيرفت و از آنان در گذشت و مؤمنين را نيز سرزنش نمود و براي آنان تنبيه سختي در 
ند با مؤمنان، به اين نتيجه خواهيم نظر گرفت و با دقت و تأمل در نتيجة اين برخورد ت

رسيدكه اين امر باعث پذيرش توبه و نزول آيات الهي در حق آنان گرديد كه منافقان به 
بردند و تظاهر  هيچ وجه شايستة اين مقام نبودند؛ زيرا آنان هنوز در حال كفر به سر مي

گردد، اما در  نمودن آنان به مسلماني باعث دوري عذاب الهي از آنان در قيامت نمي
احكام دنيا ما موظفيم كه به حسب ظاهر حكم نماييم؛ همان طور كه آنان نيز از نظر 

  .ظاهر با ما هستند
نمايد؛ چنانكه بندة  خداوند اين طور با بندگان مجرم برخورد مي: گويد ابن قيم مي

ترين لغزشي كه از او  مؤمنش را كه دوست دارد و با ارزش است، به خاطر كوچك
نمايد تا همواره بيدار و مواظب باشد و اما كسي كه با  زند، مؤاخذه و سرزنش ميسر
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معصيت و گناه، ارزش خود را نزد خدا از دست داده است، هرچند بيراه برود، فرصت و 
  1.يابد نعمت بيشتري مي

   مسجد ضرار -5
  : يات نازل گرديد از تبوك به مدينه اين آ�در اثناي بازگشت پيامبر اكرم

� šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ (( ((####ρρρρ ää ää‹‹‹‹ ss ssƒƒƒƒ ªª ªªBBBB $$ $$#### #### YY YY‰‰‰‰ ÉÉ ÉÉffff óó óó¡¡¡¡ tt ttΒΒΒΒ #### YY YY‘‘‘‘#### uu uu"""" ÅÅ ÅÅÑÑÑÑ #### \\ \\���� øø øø���� àà àà2222 uu uuρρρρ $$$$ KK KK))))ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� øø øø���� ss ss???? uu uuρρρρ šš šš ÷÷ ÷÷ tt tt//// 

šš šš ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### #### YY YYŠŠŠŠ$$$$ || ||¹¹¹¹ öö öö‘‘‘‘ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ôô ôô yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ jj jj9999 šš ššUUUU uu uu‘‘‘‘%%%% tt ttnnnn ©© ©©!!!! $$ $$#### ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ãã ãã≅≅≅≅ öö öö6666 ss ss%%%% 44 44 ££ ££ àà àà���� ÎÎ ÎÎ==== óó óóssss uu uuŠŠŠŠ ss ss9999 uu uuρρρρ 

÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) !! !!$$$$ tt ttΡΡΡΡ ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ uu uu‘‘‘‘ rr rr&&&& �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) 44 44 oo oo____ óó óó¡¡¡¡ ßß ßßssss øø øø9999 $$ $$#### (( (( ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ pp ppκκκκ ôô ôô¶¶¶¶ tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ ÎÎ ÎÎ)))) šš ššχχχχθθθθ çç çç//// ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹≈≈≈≈ ss ss3333 ss ss9999 ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊃⊃⊃⊃∠∠∠∠∪∪∪∪ ŸŸ ŸŸωωωω óó óóΟΟΟΟ àà àà)))) ss ss???? ÏÏ ÏÏµµµµ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏùùùù 

#### YY YY‰‰‰‰ tt tt//// rr rr&&&& 44 44 îî îî‰‰‰‰ ÉÉ ÉÉffff óó óó¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ ©© ©©9999 }} }}§§§§ ÅÅ ÅÅ cc cc™™™™ éé éé&&&& ’’’’ nn nn???? tt ttãããã 33 33““““ uu uuθθθθ øø øø)))) −− −−GGGG9999 $$ $$#### ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ ¨¨ ¨¨ρρρρ rr rr&&&& BB BBΘΘΘΘ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ‘‘ ‘‘,,,, yy yymmmm rr rr&&&& ββββ rr rr&&&& tt ttΠΠΠΠθθθθ àà àà)))) ss ss???? ÏÏ ÏÏµµµµ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏùùùù 44 44 
ÏÏ ÏÏµµµµ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏùùùù ×× ××ΑΑΑΑ%%%% yy yy`̀̀̀ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ šš ššχχχχθθθθ ™™ ™™7777 ÏÏ ÏÏtttt ää ää†††† ββββ rr rr&&&& (( ((####ρρρρ ãã ãã���� ££ ££γγγγ ss ssÜÜÜÜ tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒ 44 44 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ^^ ^^==== ÏÏ ÏÏtttt ää ää†††† šš šš ÌÌ ÌÌ���� ÎÎ ÎÎ dd ddγγγγ ©© ©©ÜÜÜÜ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊃⊃⊃⊃∇∇∇∇∪∪∪∪ ôô ôô yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù rr rr&&&& 

šš šš[[[[ ¢¢ ¢¢™™™™ rr rr&&&& ………… çç ççµµµµ uu uuΖΖΖΖ≈≈≈≈ uu uu‹‹‹‹ øø øø⊥⊥⊥⊥ çç çç//// 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã 33 33““““ uu uuθθθθ øø øø)))) ss ss???? šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$#### AA AAββββ≡≡≡≡ uu uuθθθθ ôô ôôÊÊÊÊ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ uu uuρρρρ îî îî"""" öö öö6666 yy yyzzzz ΠΠΠΠ rr rr&&&& ôô ôô ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ }} }}§§§§ ¢¢ ¢¢™™™™ rr rr&&&& 

………… çç ççµµµµ uu uuΖΖΖΖ≈≈≈≈ uu uu‹‹‹‹ øø øø⊥⊥⊥⊥ çç çç//// 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã $$$$ xx xx���� xx xx©©©© >> >>∃∃∃∃ ãã ãã���� ãã ãã____ 99 99‘‘‘‘$$$$ yy yyδδδδ uu uu‘‘‘‘$$$$ pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷ΞΞΞΞ $$ $$$$$$ ss ssùùùù  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ tt ttΡΡΡΡ tt ttΛΛΛΛ ©© ©© yy yyγγγγ yy yy____ 33 33 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω ““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö ööκκκκ uu uu‰‰‰‰ 

tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### šš šš ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$   )109 - 107توبه، (  � ####$$
كساني هستند كه مسجدي را بنا كردند و منظورشان از آن، ) از ميان منافقان(و «

ميان مؤمنان و كمينگاه ساختن براي كسي بود اندازي  زيان و كفرورزي و تفرقه
خورند كه نظري جز  كه قبالً با خدا و پيغمبرش جنگيده بود و سوگند هم مي

) اي پيغمبر. (گويند دهد كه آنان دروغ مي اند، اما خداوند گواهي مي نيكي نداشته
مسجدي كه از روز نخست بر . نايست و نماز مگذار) مسجد ضرار(هرگز در آن 

 تقوا بنا گرديده است، سزوارا آن است كه در آن بر پاي ايستي و نماز پاية
خواهند خود را پاكيزه دارند و خداوند هم   در آنجا كساني هستند كه مي. بگزاري
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هاي آن مسجد را براساس تقوا و  آيا كسي كه پايه. پاكيزگان را دوست دارد
اي آن را بر لبة پرتگاه ه رضامندي خدا تأسيس نموده بهتر است يا كسي كه پايه

خدا ملتي . اندازد مشرف به سقوط بنا نهاده است و او را به داخل آتش دوزخ مي
  ».گرداند را كه ستم پيشه است،هدايت نمي

 به مدينه، �سبب نزول اين آيات چنين بيان شده است كه قبل از هجرت پيامبر اكرم
تاب بود، در ميان طايفة خزرج مردي از خزرج به نان ابوعامر راهب كه مسيحي و اهل ك
 به مدينه و گسترش اسالم و �از مقام وااليي برخوردار بود، اما پس از ورود پيامبر اكرم

افزايش قدرت حكومت اسالمي و به ويژه پس از پيروزي مسلمانان در بدر، ابوعامر 
دشمني خود را با اسالم آشكار ساخت و به مشركان قريش پيوست و برخي از قبائل 

رب را براي جنگ با اسالم برانگخيت؛ چنانكه بعد از جنگ احد كه مسلمانان در آن ع
هايي  دچار خسارتهاي متعددي گرديدند، ابوعامر فاسق نيز بر سر راه لشكر اسالم، حفره

 در يكي از آنها افتاد و سرش زخمي شد و دندانهايش �كنده بود كه پيامبر اكرم
  .شكست

ا انصار به گفتگو پرداخت وآنان را به ياري خود ابوعامر قبل از شروع جنگ ب
اي دشمن خدا : في دادند و نفرينش كردند و گفتندآنها به او پاسخ من. فراخواند

قوم من بعد از من چقدر : گفت ابوعامر در حالي برگشت كه مي. چشمانت خنك مباد
  .اند تربيت شده بي

سالم دعوت داده و براي او قرآن  نيز او را قبل از فرار از مدينه به ا�پيامبر اكرم
پيامبر . تالوت كرده بود، اما او نپذيرفته بود و راه تمرد و سركشي را در پيش گرفت

  . نيز دعا نمود كه دور از وطن و تنها بميرد و سرانجام چنين شد�اكرم
پس از اتمام جنگ احد و بعد از اينكه متوجه گسترش اسالم و نفوذ قدرت مسلمانان 

هر قل نيز .  سوي هر قل، بزرگ روم، رفت و از او عليه پيامبر كمك خواستگرديد، به
هايي داد كه براساس آن ابوعامر به برخي از منافقان طايفة خود در مدينه  به او وعده

داد كه به زودي مدينه را درخواهد  هايي فرستاد كه به آنها مژدة لشكري را مي نامه
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به آنان دستور داد تا براي او پايگاهي بسازند كه پيك نوشت،  هايي كه مي در نامه. نورديد
او به طورمستقيم به آنجا برود و پيامهاي جديد را از آنجا دريافت نمايد و برگردد، تا 

  .آيد، فعاليتهايش را در آن پايگاه تمركز دهد بعد از اينكه اوبه مدينه مي
ند روزي قبل از بيرون بنابراين، منافقان در نزديكي مسجد قبا، مسجدي ساختند و چ

 خواستند كه � به قصد تبوك، آن را به اتمام رساندند و از پيامبر اكرم�شدن پيامبر اكرم
مسجد آنها رابا اقامة نماز افتتاح نمايد و اين طور وانمود كردند كه اين مسجد را براي 

  .اند افرادي كه توانايي رفتن به مسجد قبا را ندارند، ساخته
 �خواست، پيامبرش در اين مسجد نماز بخواند، پيامبر اكرم وند نمياز آنجا كه خدا

اكنون كه من آمادة سفر هستم، بعد از اينكه از سفر برگشتم، آنجا نماز خواهم : فرمود
  .خواند

در مسير بازگشت از تبوك به مدينه و هنگامي كه تا مدينه فقط مسافت يك روز يا 
 آمد و به ايشان اطالع داد كه اين مسجد �بر اكرمكمتر باقي مانده بود، جبرئيل نزد پيام

توسط كافران به خاطر ضرر رسانيدن به اسالم مسلمانان ساخته شده است و نبايد در آن 
 افرادي را پيشاپيش فرستاد تا آن مسجد را تخريب �آن گاه پيامبر اكرم. نماز بخواني

  1.نمايند
هاي بناي مسجد ضرار  ست، انگيزهخداوند در آياتي كه در اين مورد نازل گردانده ا

  .دهد را اين گونه شرح مي
  .ضرر رسانيدن به مسلمانان - 1
  .تقويت منافقان و كفار و شكست مسلمانان - 2
 .ايجاد تفرقه بين مسلمانان و كاهش تعداد نمازگزاران مسجد قبا - 3
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مركزي براي جمع نمودن افرادي كه نقشة جنگ عليه خدا و پيامبرش را كشيده  - 4
 1.بودند

ند نيز نقشه منافقان را برمال نمود و پيامبرش را به تخريب آن واداشت و اينكه خداو
 : فرمود 

� ££ ££ àà àà���� ÎÎ ÎÎ==== óó óóssss uu uuŠŠŠŠ ss ss9999 uu uuρρρρ ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) !! !!$$$$ tt ttΡΡΡΡ ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ uu uu‘‘‘‘ rr rr&&&& �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) 44 44 oo oo____ óó óó¡¡¡¡ ßß ßßssss øø øø9999 $$ $$#### (( (( ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ pp ppκκκκ ôô ôô¶¶¶¶ tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ ÎÎ ÎÎ)))) šš ššχχχχθθθθ çç çç//// ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹≈≈≈≈ ss ss3333 ss ss9999 � منافقان را 

 ايم؛ تهاي جز نيكي نداش خورند كه ما اراده نكوهش نمود كه آنها به دروغ سوگند مي

ªª �: فرمايد چنانكه در دنبالة آيه مي ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ pp ppκκκκ ôô ôô¶¶¶¶ tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ ÎÎ ÎÎ)))) šš ššχχχχθθθθ çç çç//// ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹≈≈≈≈ ss ss3333 ss ss9999 � يعني خداوند 

گويند و خداوند، پيامبرش و مسلمانان را از خواندن  دهد كه آنها دروغ مي گواهي مي
  : از در اين مسجد، منع كرد و فرمودنم

� ŸŸ ŸŸωωωω óó óóΟΟΟΟ àà àà)))) ss ss???? ÏÏ ÏÏµµµµ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏùùùù #### YY YY‰‰‰‰ tt tt//// rr rr&&&& 4 امة نماز نكن؛ زيرا نماز خواندن  هرگز در اين مسجد اق�

پيامبر در آن، به معناي رسميت دادن به آن بود و مسلمانان به جاي خواندن نماز در 
  . دادند مسجد قبا، خواندن نماز در مسجد جديد را ترجيح مي

 براساس دستور خداوند، به عمار ابن ياسر و مالك بن دخشم �بنابراين، پيامبر اكرم
وريت داد تا آن مسجد را تخريب نمايند و به آتش بكشند و آنها نيز اي ديگر مأم و عده

  2.چنين كردند
  : خداوند نيز افزود

� ŸŸ ŸŸωωωω óó óóΟΟΟΟ àà àà)))) ss ss???? ÏÏ ÏÏµµµµ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏùùùù #### YY YY‰‰‰‰ tt tt//// rr rr&&&& 44 44 îî îî‰‰‰‰ ÉÉ ÉÉffff óó óó¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ ©© ©©9999 }} }}§§§§ ÅÅ ÅÅ cc cc™™™™ éé éé&&&& ’’’’ nn nn???? tt ttãããã 33 33““““ uu uuθθθθ øø øø)))) −− −−GGGG9999 $$ $$#### ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ ¨¨ ¨¨ρρρρ rr rr&&&& BB BBΘΘΘΘ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ‘‘ ‘‘,,,, yy yymmmm rr rr&&&& 

ββββ rr rr&&&& tt ttΠΠΠΠθθθθ àà àà)))) ss ss???? ÏÏ ÏÏµµµµ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏùùùù 44 44 ÏÏ ÏÏ �  
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 بخوان كه شايستة نماز به جاي خواندن نماز در مسجد ضرار، در مسجدي نماز«
  ».گذاري شده است خواندن است و از روز نخست براساس تقوا پايه

� ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ (( ((#### öö ööθθθθ ©© ©©9999 uu uuθθθθ tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒ ãã ããΝΝΝΝ åå ååκκκκ öö öö5555 ÉÉ ÉÉ jj jj‹‹‹‹ yy yyèèèè ãã ããƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### $$$$ ¹¹ ¹¹////#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã $$$$ VV VVϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 rr rr&&&& ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû $$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$#### ÍÍ ÍÍοοοο tt tt���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### uu uuρρρρ 44 44 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 
ÄÄ ÄÄ⇓⇓⇓⇓ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ << << cc cc’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ 99 99""""6666 ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt ttΡΡΡΡ �  

ق خود اسرار ورزيدند، آن گاه خداوند آنها اگر از توبه رويگردان شدند و بر نفا«
را در دنيا با ترس و اضطراب و سلب آرامش و در آخرت با عذاب دردناك، 

  1».عذاب خواهد داد

ÏÏ �: بن ماجه در مورد اين فرمودة الهيا ÏÏµµµµ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏùùùù ×× ××ΑΑΑΑ%%%% yy yy`̀̀̀ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ šš ššχχχχθθθθ ™™ ™™7777 ÏÏ ÏÏtttt ää ää†††† ββββ rr rr&&&& (( ((####ρρρρ ãã ãã���� ££ ££γγγγ ss ssÜÜÜÜ tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒ �  يعني

رداني هستند كه دوست گذاري شده است، م در آن مسجدي كه براساس تقوا پايه
خداوند :  خطاب به انصار فرمود� پيامبر اكرم: گويد رند خوب و پاكيزه بشوند، ميدا مي

ما وضو : گفته است، طهارت شما چيست؟ گفتنددر اين آيه از پاكيزگي شما سخن 
پس :  فرمود� پيامبر اكرم. گيريم نماييم و با آب استنجا مي  و غسل جنابت ميگيريم مي

  2.ر همين است و افزود كه بر اينها مواظبت نماييدبه خاط
  :  داراي درسها و عبرتهايي زير استداستان مسجد ضرار

   كفر، ملتي واحد است-1
 شكست  ازاو كه. گيري ابوعامر راهب آشكار گرديد چنانكه اين امر از موضع

مشركان در بدر، عليه مسلمانان خشمگين شده بود، دشمني خود را با اسالم و 
 اعالم نمود و مدينه را به قصد پايتخت شرك، مكه، ترك نمود و در آنجا �پيامبراكرم

 تشويق نمود؛ چنانكه خود در جنگ احد عليه � مشركان را براي جنگ با پيامبر اكرم
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مسلمانان شركت نمود و سعي كرد تا در صفوف لشكر اسالم تفرقه و تزلزل به وجود 
  : فرمايد ا كه ميراست گفته است آنجخداوند . 1آورد

� tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ (( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx���� xx xx.... öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÝÝ ÝÝÕÕÕÕ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// ââ ââ !! !!$$$$ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& CC CCÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// 44   )73انفال، (  � 44

  ».بعضي از كافران، دوستان و اولياي بعضي ديگراند«
   تالش براي فريباندن مسلمانان-2

منافقان در اين صدد بودند تا به مسجدشان رسميت بخشند تا مسلمانان را بفريبانند 
 خواستند كه در مسجد آنها � را برآورده سازند بنابراين، از پيامبر اكرمو اميال خويش 

گرديد و پيامبر در آنجا به اقامه نماز  نماز اقامه نمايد واگر اين امر، عملي مي
  2.گرديدند پرداخت،به اهداف خويش نائل مي مي
  ����  حفاظت خداوند از پيامبر اكرم-3

باشد؛ چنانكه  د نسبت به پيامبرش ميحوادث ذكر شده بيانگر عنايت ويژة خداون
هاي منافقان از تأسيس اين مسجد مطلع گرداند و اگر  خداوند ايشان را از اهداف ونقشه

برد و با خواندن  نمود، آن حضرت به اهداف آنها پي نمي خداوند، پيامبرش را مطلع نمي
كز وجايگاهي داد و بدين صورت منافقان داراي مر نماز در آنا به مسجدشان رسميت مي

توانستد مسلماناني كه از ايمان ضعيفي برخوردار بودند، تحت تأثير افكار  شدند و مي مي
  3.و سخنان خود قرار دهند

   برخورد قاطعانه پيامبر با جريان مسجد ضرار-4
نظير دستور به انهدام مسجدي داد كه براساس ضرر  العملي قاطع و بي پيامبر با عكس

مسلمانان ساخته شده بود و اين عملكرد آن حضرت الگويي است اسالم و به رسانيدن 
براي فرماندهان در تمامي ادوار تا هرگاه با امري روبرو شدند كه هدف آن، ايجاد تفرقه 
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بين مسلمانان و آسيب رساندن به اسالم است، درصدد از بين بردن آن برآيند؛ زيرا عضو 
باشد   معالجه آن، قطع آن عضو از جسم ميتوان معالجه نمود و تنها را فاسدشده را نمي

العمل  تا از شيوع آثار آن به اعضاي ديگر جسم، جلوگيري گردد و پيامدهاي اين عكس
كه در ادوار بعد از پيامبر به وقوع پيوست، بيانگر آن است كه برخوردي كه پيامبر با اين 

از جامعة اسالمي جرثومة فساد در پيش گرفت، بهترين حركت براي از بين بردن نفاق 
هاي از بين رفتن منافقان، فراهم گرديد و بعد از  بود؛ چنانكه بعد از اين حركت زمينه

وفات پيامبر تعداد آنان رو به كاستي گراييد و پس از آن نتوانستند حركتي منظم را 
دانستند كه هرگونه نقل و حركت و تصميم آنها، كنترل  سازماندهي نمايند؛ زيرا مي

  1. و رسوايي آنان را در برخواهد داشتخواهد شد
   اموري كه احكام آن همانند مسجد ضرار است-5

  : احكام آن همانند مسجد ضرار استاند كه  مفسران به بيان برخي وجوه پرداخته
گفته شده است هر مسجدي كه به خاطر ريا و تظاهر ويا : گويد  زمخشري مي–الف 

با مال حرام ساخته شود، حكم آن همانند به خاطر اهدافي جز رضايت خداوند ويا 
  2.مسجد ضرار است

آيا چنين مسجدي : نويسد عليق بر اين سخن زمخشري ميدكتر عبدالكريم زيدان در ت
مانند مسجد ضرار منهدم شود؟ خير؛ چراكه به نظر بنده، تشابه اين گونه مساجد به 

گذاري   اخالص بنيانمسجد ضرار فقط به اين دليل است كه مانند آن براساس تقوا و
  3.گردند نگرديده است، اما محكوم به انهدام نمي

                                                 

  .130، ص 8، ج التاريخ االسالمي -1

  .310، ص 2، ج تفسير زمخشري -2

  .310، ص 2، ج تفسير زمخشري -3



   هجري9در سال ) عسره(غزوة تبوك

 

763

اند كه تأسيس هر مسجدي به قصد  اي ما بر اين عقيدهمعل: گويد  قرطبي مي–ب 
ضرررسانيدن به مسلمانان و به خاطر ريا و تظاهر انجام گيرد، در حكم مسجد ضرار 

  1.است و از اداي نماز در آن بايد خودداري نمود
ي از مسجد ضرار بود، راين تصوي: نويسد  سيد قطب در تفسير خود مي–ج 

اين مسجد امروز .  عليه اسالم و مسلمانان ساخته شد� مسجدي كه در عهد پيامبر اكرم
نمايد تا بيننده و به ويژه داعيان  شود و با ظاهري زيبا و پررونق، جلوه مي نيز ساخته مي

در حالي كه اين نوع . ست و مساجد آباد استدين را متقاعد سازد كه اسالم زنده ا
  2.مساجد، سنگرهايي جهت نابودي اسالم و مسلمانان با غيرت و با شهامت هستند

توان حكم آنان را همانند حكم مسجد  اي براي شناخت اموري كه مي  قاعده-6
  ضرار دانست

متوليانش با باشد، اما  اموري كه به ظاهر مشروع مي: گويد دكتر عبدالكريم زيدان مي
ايجاد آن، اهداف نامشروعي را دنبال نمايند يا به عبارتي هر امري كه از نظر ظاهري 
مشروع باشد، اما بانيان آن، قصد ضرر رسانيدن به مسلمانان را داشته باشند، در حكم 

  3.باشد مسجد ضرار مي
؛ زيرا اين توان اماكن شرك و فساد را همانند مسجد ضرار دانست بنابراين قاعده، نمي

اماكن از نظر ظاهري نيز فاقد مشروعيت هستند؛ گرچه به خاطر اينكه از نظر ظاهري و 
  4.باطني جزو منكرات هستند، اما از بين بردن آنها مانند نابودي مسجد ضرار الزامي است

   مساجد ضرار در شهرهاي مسلمانان-7
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كه شروع دسيسه و اي مشخص در تاريخ اسالم نبود؛ بل مسجد ضرار، تنها حادثه
مهمي را در پيش داشت و اين نقشه استمرار خواهد داشت و  اي بود كه اهداف نقشه

ة اسالم را معيوب جلوه دهند و در دلهاي د تا چهرقان سعي خواهند نموفهميشه منا
  1.مسلمانان، شك وترديد ايجاد نمايند و آنان را از دين و عقيده آنان منحرف سازند

 اسالم، چه منافقان و ملحدان و چه مستشرقان و دعوتگران مسيحي، بنابراين، دشمنان
به تأسيس اماكني براي مسلمانان خواهند پرداخت، اما در واقع هدفشان، ايجاد شك و 

همچنين مدارس و دانشگاههايي . ترديد در مورد عقايد و آداب و احكام اسالمي است
زندان مسلمانان را با دين و كنند تا در آنها فر براي آموزش و پرورش تأسيس مي

دهند تا دربارة عقايد  عقايدشان بيگانه سازند و نيز كنفرانسهايي فرهنگي تشكيل مي
واحكام اسالمي، شك وترديد ايجاد نمايند؛ همچنين بيمارستان و اماكن درماني با تظاهر 

 از دين نمايند تا مسلمانان و بيماران درمانده را به دلسوزي وخدمت به مردم تأسيس مي
هاي بسيار  و آيين آنان منحرف سازند؛ چنانكه در مجامع فقير آفريقايي با توسل به شيوه

  2.پردازند نامعقول و نامشروع، به تبليغ و انتشار افكار خود مي
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  فصل چهارم 

  

  سرگذشت سه نفري كه از غزوة تبوك باز مانده بودند

  
  : است از جملههاي زيادي  ها و پيام اين داستان حاوي درس

  انگيز و فصاحت واال   اسلوب زيبا و بيان شگفت-1
زدن به عايشه،  حديثي كه بيان گرديد، همانند احاديثي همچون داستان تهمت

كاش مديران و مسئوالن . آيند هاي ادبيات عرب به شمار مي هاي بارزي از داستان نمونه
نجاندن آنها در دروس عربي، نهادهاي آموزشي با گلچين نمودن اين گونه احاديث و گ

توانستند بر ذوق و ملكة ادب عربي و اسالمي دانش آموختگان بيفزايند؛ مثالً، اين  مي

فلما قيل ان رسول اهللا قد اظل قادما زاح عني الباطل و عرفت اني «گفتة كعب 
 از نظر ادبي از جايگاه »...لن اخرج منه ابدا بشيء فيه كذب فاجمعت صدقه 

   1.وردار استاي برخ ويژه
   صداقت، كشتي نجات است -2

هر يك از سه صحابه بزرگوار، كعب، هالل و مراره، ميزان گناه و خطر دروغ گفتن 
گويي، سخني ديگر بر زبان   گرفتند كه جز راست نمودند بنابراين، تصميم را درك مي
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 اميد به ها و ناماليماتي خواهد شد و گويي دچار مصيبت نياورند؛ هر چند كه با راست
پروردگارشان داشتند كه توبة آنان را خواهد پذيرفت و دوباره به صف مسلمانان 

عب و همراهانش زد، آنجا كه ييد به توبة كتأخداوند چه زيبا مهر . 1خواهند پيوست
  : فرمود
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  )119توبه، (  
  ».اي مومنان، از خدا بترسيد و همراه راستگويان باشيد«

   قهر نمودن تربيتي و اثر آن در جامعه -3
اين نوع قهر كردن پيامدهاي تربيتي مفيدي براي جامعة اسالمي و استقامت مسلمانان 

شود كه افراد، براساس اسلوب و معياري  در برابر مصايب و مشكالت دارد و باعث مي
يند و با ترك واجبي و يا ارتكاب حرامي، در صدد مخالفت با شريعت خاص عمل نما

برنيايد؛ زيرا وقتي مسلماني بداند كه با ارتكاب عملي ناشايست در جامعه مطرود 
  . آيد خواهد شد، هيچ گاه در صدد اقدام براي انجام آن عمل بر نمي
 شرايط مشابهي با توان در اما به اين نكته بايد توجه داشت كه اين حكم را فقط مي

بردند، تطبيق داد يعني جايي كه دولتي قوي و  آنچه صحابه و مسلمانان در آن به سر مي
ش اسالمي وجود داشته و فرد مقهور نيز از نظر ايماني به حدي باشد كه احتمال وقوع

لتبع اين قهر كردن به خاطر امور ديني و مصلحت دين، با در فتنه، منتفي و كم باشد و با
باشد؛ زيرا قهر كردن  ه در ميان مردم به خاطر امور دنيوي معمول است، متفاوت ميآنچ

وقتي به خاطر مصلحت شرعي و ديني باشد، مشروع و مورد اجر و پاداش است، اما 
؛ چنانكه پيامبر 2قهر كردن به خاطر امور دنيوي بيش از سه روز ناجايز و حرام است

يست كه با برادر مسلمانش بيش از سه روز قهر براي هيچ مسلماني جايز ن: فرمايد مي
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كنند، هر يكي رو به جانبي بنمايد و  نمايد، به طوري كه هر گاه همديگر را مالقات مي
و افزود كه بهترين آنها كسي است كه آغاز كنندة سالم . اعتنا باشد نسبت به همديگر بي

ل برابر با ريختن خون او قهر كردن با برادر مسلمان تا يك سا«:  همچنين فرمود1باشد؛
   2».است
   تنفيذ دستور رهبري در جامعة اسالمي -4

 را مبني بر قطع رابطه با سه نفري كه � پارچه دستور پيامبر اكرم جامعة اسالمي يك
مردم از ما : گويد  سرگذشتشان بيان گرديد، به اجرا در آورد؛ چنانكه كعب مي

غيير نمود تا جايي كه تمامي افراد جامعة اسالمي گيري كردند و برخورد آنان با ما ت كناره
نشين شدند  افزايد آن دو نفر رفيق من خانه گرديد و مي براي من همانند بيگانه تلقي مي

خواندم و  آمدم و همراه مسلمانان نماز مي نمودند، اما من به مسجد مي و مدام گريه مي
د، هيچ كس با من سخن پرداختم، اما با اين وجو در بازار به گشت و گذار مي

   ....گفت نمي
قتاده، ابواي ادامه يافت كه حتي وقتي كعب به پسر عمويش،  اين وضعيت به گونه

تو را به خدا سوگند : كعب گفت. ن سالم وي خودداري نمودسالم كرد، او از پاسخ داد
 را بيش كه او قتاده با اينابوداني كه من خدا و پيامبرش را دوست دارم؟ باز هم  مگر نمي

قتاده در اين مورد ميان پاسخ ابوداشت، پاسخي نداد؛ چرا كه  از همه كس دوست مي
قتاده بدان ابودادن به پسر عموي عزيزش و دستور پيامبر قرار گرفته بود، اما آنچه ايمان 

   3.نمود، برتري دستور پيامبر بود و اين امر را عملي ساخت حكم مي
 و اطاعت از فرامين ايشان به جايي رسيد كه آن � التزام به دستور پيامبر اكرم

اين سه نفر دستور داد كه از شوهرانشان فاصله بگيرند و آنان نيز به جز  حضرت به زنان
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زن هالل ابن اميه كه به علت كهنسال بودن شوهرش از پيامبر اجازه خواست كه به او 
مقاربت ننمودن به او خدمت نمايد، اين امر را عملي ساختند و آن حضرت نيز به شرط 

   1.اجازه داد و آنها نيز شرط مذكور را پذيرفتند
   دوستي فقط براي رضايت خدا و پيامبرش -5

 صليبي مراقب اوضاع و در انتظار فرصتي بود تا به جبهه داخلي مسلمانان دشمن
رخنه نمايد و آتش فتنه را دامن زند و بناي محكم اخوت اسالمي را تضعيف نمايد 

اي نزد  ن، پادشاه غسان فرصت را غنيمت شمرده و سفير خود را با دعوت نامهبنابراي
به من خبر رسيده است كه صاحب تو بر تو جفا نموده : كعب فرستاد و در آن نوشت

   2.نزد ما بيا، با تو همدردي خواهيم كرد. مكان نيستي تو تنها و بي. است
شي ديگر است و افزود كه كار اين امر، آزماي: كعب بعد از خواندن نامة فوق گفت

آن گاه نامه ! اند من به جايي رسيده است كه مرداني از مشركان به من چشم طمع دوخته
   3.را در آتش انداخت و آن را سوزاند

گيري كعب بيانگر دوستي و ارتباط محكم ايشان با خدا و رسولش و  اين موضع
 چنانكه بالفاصله دريافت كه با باشد؛ همچنين بيانگر قدرت ايمان و ارادة قوي او مي

تر از آزمايشي بود كه در آن به  آزمايش جديدي روبرو گرديده است كه به مراتب سخت
بنابراين، در اين صدد بر نيامد تا پاسخ منفي پادشاه غسان را با كلمات و يا با . برد سر مي

هايش   شود و نوشتهپاره كردن نامه بدهد؛ بلكه ترجيح داد كه نامه را بسوزاند تا خاكستر
  . به دودي تبديل گردد و در هوا منتشر شود

تر و روحش  بدين صورت كعب از آزمايش بزرگي جان سالم بدر برد و ايمانش قوي
   4.تر از گذشته گرديد تر و اخالقش گرامي پاكيزه
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نمايد و كعب نيز بعد  زده مي من، هر انساني را شگفتؤهاي م عزت واالي اين انسان
   1.ورزيد آزمايش همچنان در قلة ايمان و اسالم باقي ماند و بدان افتخار مياز اين 

هاي صادق بدان  اي ارزشمند از جانب خدا است كه انسان  پذيرش توبه، هديه-6
  اميدوارند 

گر پذيرش توبه آن سه نفر بود، نازل گرديد، روز بسيار روزي كه آيات فوق كه بيان
اي   هويدا بود؛ به گونه� ر شادماني در چهرة پيامبر اكرمبزرگي براي مسلمانان بود و آثا

كه قرص چهرة ايشان مانند قرص ماه شب چهارده گرديده بود و صحابه نيز شادمان و 
رفتند و به آنها تبريك و  خوشحال بودند؛ چنانكه دسته دسته نزد كعب و همراهانش مي

آن حضرت به . يامبر آمدگفتند و كعب نيز با چهرة خندان و بشاش نزد پ تهنيت مي
ايشان گفت امروز بهترين روز زندگي تو از زماني است كه مادرت تو را به دنيا آورده 

 و اين موضوع بيانگر مقام واالي پذيرش توبه از جانب خداوند است؛ زيرا توبه. است
ترين هدف انسان مسلمان  باشد كه بزرگ به معني بازگشت بنده به رضامندي خدا مي

داشت او در معني حفاظت بنده در دنيا و گراميپذيرش توبه به . گردد يمحسوب م
  . آخرت است

هايش را در آورد و به عنوان مژدگاني  بنابراين، كعب به قدري خوشحال شد كه لباس
   2.به كسي كه خبر پذيرش توبه را براي او آورده بود، بخشيد

 كعب در اين روايت فقط از آن دو نفر ديگر نيز بسيار خوشحال و شادمان شدند، اما
اما در روايتي كه واقدي از قول سعيد ابن زيد . 3ميزان شادماني خود سخن گفته است
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اش  من نزد هالل ابن اميه رفتم و او را در جريان پذيرش توبه: گويد مايد، مين نقل مي
   1.دهالل بالفاصله به سجده افتاد، من فكر كردم از خوشحالي جان خواهد دا. قرار دادم

  ها در شكر نعمت   مشروعيت برخي از عبادت-7
توان تصور نمود، اما  ميزان شادماني كعب هنگام بشارت ايشان به پذيرش توبه را نمي

  : العادة ايشان را حدس زد ماني فوقتوان شاد از چند برخورد كعب مي
  سجدة شكر : الف

اد و معموالً صحابة كعب پس از شنيدن خبر پذيرش توبه خود، باالفور به سجده افت
پيامبر، هنگام روبرو شدن با نعمت و يا نجات يافتن از مصيبتي، سجده شكر به جا 

   2.آورند و اين عمل را از پيامبر آموخته بودند مي
  آورد   مژدگاني دادن به كسي كه خبر خوشي مي–ب 

ا كه كعب لباسهايش را به كسي كه مژده پذيرش توبه را به او داده بود، بخشيد؛ چر
در آن وقت چيز ديگري نداشت كه به او بدهد؛ سپس از كسي ديگر براي خود لباسي 
عاريه گرفت و پوشيد و بدون ترديد اين نوع بخشش، مشروع و مجاز است با اين 

دهنده شخص فقيري است، مژدگاني برايش صدقه و اگر غني است،  تفصيل كه اگر مژده
هر دو صورت، با اين كار شكر خدا را به شود و بخشنده در  برايش هديه محسوب مي

   3.خاطر نعمتي كه به او ارزاني نموده، به جاي آوده است
   صدقه دادن تمامي اموال خود –ج 

كعب به عنوان شكرانه توبه خود از پيامبر خواست كه تمامي اموال او را به عنوان 
داري،  را پيش خود نگهاگر بخشي از اموالت : يرد، اما پيامبر نپذيرفت و فرمودصدقه بپذ

فقها در اين مورد كه اگر شخصي نذر كرد كه تمامي اموال خود را . برايت بهتر است
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صدقه نمايد، آيا بايد بدان عمل نمايد يا خير، اختالف نظر دارند؛ چون صدقه مستحب 
  . و نذر واجب است

د؛ چنانكه ر مشورت نموببه هر حال كعب چنين نذري كرده بود و در اين باره با پيام
  . پيامبر به ايشان اجازه داد كه بخشي از مالش را پيش خود نگه دارد

  



  



  

  

  

  

  

  

  فصل پنجم 

  

  ها و فوايد ها، عبرت درس

  
  فرازهايي از شيوة بحث قرآن در مورد غزوة تبوك 

ترين آياتي  نازل شده، طوالني) تبوك(آياتي كه در قرآن كريم درباره غزوة عسره 
  . هاي مسلمانان با كفار نازل گرديده است است كه در مورد جنگ

در نخستين آيات اين ماجرا، مسلمانان به رويارويي و جهاد با دشمن تشويق و 
نشيني و نداشتن  ترين عقب اند و به اين مسئله پرداخته است كه كوچك فراخوانده شده

است توان تحمل نمود و ممكن   را نمي� آمادگي براي حمايت از دين و پيامبر اكرم
  : فرمايد ؛ چنانكه مي1اين عمل، به ارتداد و نفاق بينجامد
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$$$$ ¹¹ ¹¹////#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã $$$$ VV VVϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 rr rr&&&& öö ööΑΑΑΑ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö öö7777 oo ooKKKK óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ uu uuρρρρ $$$$ ·· ··ΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%% öö ööΝΝΝΝ àà àà2222 uu uu"""" öö öö6666 xx xxîîîî ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ çç ççννννρρρρ ”” ””���� àà ààÒÒÒÒ ss ss???? $$$$ \\ \\↔↔↔↔ øø øø‹‹‹‹ xx xx©©©© 33 33 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã 

ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ àà àà2222 && && óó óó____ xx xx«««« íí íí����ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ss ss%%%% �  ) ،39-38توبه(  

د در راه خدا بيرون شويد، گوين چه شده است كه وقتي به شما مي! اي مومنان«
ايد؛ پس  آيا به بزرگي دنيا در مقابل آخرت دل خوشي كرده. چسبيد به زمين مي
يز است اگر براي جهاد بيرون نرويد،  در مقابل آخرت متاعي ناچزندگي دنيا

سازد كه  دهد و قومي را جايگزينتان مي خداوند شما را عذاب دردناكي مي
  ».رسانيد و خدا بر هر چيزي تواناست  به خدا نميجداي از شمايند و هيچ زياني

  : جملهشويم از  در سورة توبه با فرازهايي در مورد غزوة تبوك روبرو مي
 نموده است و  قراراند، مورد سرزنش  قرآن، كساني را كه از اين غزوه تخلف نموده-1

م مردم را به شركت اين غزوه بر ساير غزوات، اين امتياز را دارد كه خداوند، به طور مستقي
  : فرمايد زنش نموده است؛ چنانكه ميدر آن فراخوانده و متخلفان را سر

� (( ((####ρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ����ΡΡΡΡ $$ $$#### $$$$ ]] ]]ùùùù$$$$ xx xx���� ÅÅ ÅÅzzzz ZZ ZZωωωω$$$$ ss ss)))) ÏÏ ÏÏOOOO uu uuρρρρ (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ yy yy____ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øøΒΒΒΒ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ «« ««!!!! $$ $$#### 

44 44 öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ×× ××"""" öö öö6666 yy yyzzzz öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ©© ©©9999 ββββ ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΖΖΖΖ ää ää.... šš ššχχχχθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? �  ) ،41توبه(  

  ». چه سنگين دوش، در راه خدا با مال و جان، جهاد نماييدبال هستيد؛ چه سبك«
 اين آية كريمه بود هاي رسول خدا و در واقع تطبيق عملي بخش غزوه اين غزوه نيز پايان

  : فرمايد كه مي

� $$$$ pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu (( ((####θθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ ss ss%%%% šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ΝΝΝΝ ää ää3333 tt ttΡΡΡΡθθθθ èè èè==== tt ttƒƒƒƒ šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ ¤¤ ¤¤���� àà àà6666 øø øø9999 $$ $$#### �  

  )123توبه، (  
   1».تر به شما هستند، مبارزه نماييد راني كه نزديكبا كاف«
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ره ناميده است؛ ها قرار داده و آن را ساعه العس  قرآن اين غزوه را متمايز با ساير غزو-2
  : فرمايد چنانكه مي

� šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### çç ççννννθθθθ ãã ããèèèè tt tt7777 ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏππππ tt ttãããã$$$$ yy yy™™™™ ÍÍ ÍÍοοοο tt tt���� óó óó¡¡¡¡ ãã ããèèèè øø øø9999 $$ $$#### �  

  ».آناني كه رسول خدا را در زمان سختي، پيروي كردند«
ز آنجا كه اين غزوه، مشقت بار بود بنابراين، ناميدن آن به ساعه العسره نامي با مسما و ا

  . بود
همچنين قرآن را در راستاي اهميت دادن به اين غزوه، به تكذيب كساني پرداخته  -3

هاي اندك آنان به باد استهزا گرفتد؛ چنانكه  است كه مسلمانان فقير را به خاطر انفاق و كمك
خداوند به نصف صاع اين، نيازي : گفتند آورد، مي  نصف صاع خرما مياز آناناگر يكي 

فالني به خاطر ريا و تظاهر، اين : گفتند آورد، مي يندارد و يا اگر ثروتمندي، مال هنگفتي م
  : قرآن در تكذيب گفتار اينها فرمود. مال را آورده است

� šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### šš ššχχχχρρρρ ââ ââ““““ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ùù ùù==== tt ttƒƒƒƒ šš šš ÏÏ ÏÏãããã ÈÈ ÈÈ hh hhθθθθ ©© ©©ÜÜÜÜ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### †††† ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ ss ss%%%% yy yy‰‰‰‰ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### 

šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅgggg ss ss†††† �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ èè èèδδδδ yy yy‰‰‰‰ ôô ôôγγγγ ãã ãã____ tt ttββββρρρρ ãã ãã���� yy yy‚‚‚‚ óó óó¡¡¡¡ tt tt���� ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ       tt tt���� ÏÏ ÏÏ‚‚‚‚ yy yy™™™™ ªª ªª!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; uu uuρρρρ ëë ëë>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã îî îîΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏ9999 rr rr&&&& �  )79وبه، ت(  

را كه مشتاقانه بيش از اندازه به خيرات و صدقات ) ثروتمند(كساني كه مومنان «
يازند، مورد  هاي مختصري دست مي را كه به كمك) فقيري(پردازند و مومنان  مي

دهد و عذاب بسيار  خدا ايشان را مورد تمسخر قرار مي. دهند تمسخر قرار مي
  ».دردناكي خواهند داشت

قرآن كريم در مورد مومناني كه با پيامبر در اين غزوه شركت داشتند و تعدادشان  -4
ا براي آنها بهشت را كه رسيدن به آن هزار نفر بود، خاطر نشان ساخته كه خد بيش از سي

  : فرمايد اهم ساخته است؛ چنانكه ميپاداش و سعادتي عظيم فر
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نها نهر جاري است، تدارك ديده است كه هايي را كه زير آ خداوند براي آنها باغ«
  ».براي هميشه در آنجا خواهند ماند، اين سعادتي بزرگ است

  
  تمرين عملي شورا در اين غزوه 

 در اين غزوه از اصل شورا استفاده نمود؛ چنانكه در برخي حوادث، از  �پيامبر اكرم
  : ه نمودتوان به موارد زير اشار ميمشورت ابوبكر و عمر استفاده كرد كه 

 پذيرش پيشنهاد ابوبكر در مورد دعا، آن گاه كه لشكر دچار تشنگي شديد شده –الف 
  بود 

 به سوي تبوك � در گرماي سختي با پيامبر اكرم: گويد  خطاب ميچنانكه عمر ابن
خاست  در اثناي راه دچار تشنگي شديدي شديم تا جايي كه يكي از ما بر مي. رهسپار شديم

آن را نمود تا با فشردن شكمبة آن، كام خشكيدة خود را تر نمايد؛ سپس  يو شترش را ذبح م
دعاي تو ! اي رسول خدا: اه ابوبكر به پيامبر گفت شود؛ آن گگذاشت تا خنك اش مي بر سينه

تو دوست داري : آن حضرت فرمود. از خدا به وسيلة دعا آب بخواه. شود باعث خير مي
ر دست به دعا برداشت و هنوز دعاي وي تمام نشده بود آن گاه پيامب. بلي: چنين كنم؟ گفت

كه در آسمان ابري ظاهر شد و باران باريد و تمامي مردم ظروف خود را پر از آب كردند؛ 
سپس متوجه شديم كه بارندگي فقط مكاني را كه لشكر اسالم در آنجا اردو زده بود، فرا 

   1.گرفته است
ة ممانعت از كشتن شترهاي لشكر بر اثر  پذيرش پيشنهاد عمر بن خطاب دربار–ب 

  گرسنگي شديد 

                                                 

  . 1707اخرجه ابن حبان، كتاب الجهاد، باب غزوة تبوك، شماره  -1
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از پيامبر اجازه خواستند . مردم در اثناي مسير تبوك، دچار گرسنگي شديدي شدند
كه شتران خود را ذبح نمايند و از گوشت آنها استفاده نمايند و آن حضرت به آنها اجازه 

هاي خود را  ا اين كار، سوارياينها ب: مر بن خطاب نزد پيامبر آمد و گفتآن گاه ع. داد
كه به آنها نياز دارند، از دست خواهند داد؛ سپس از پيامبر خواست كه به افراد لشكر 

پيامبر . آوري نمايند و شما بر آن دعا نماييد دستور دهد كه باقيماندة آذوقة خود را جمع
   1.ر گرديد توشة كافي برخورداا پذيرفت و در نتيجه تمامي لشكر ازپيشنهاد ايشان ر

روي ننمودن به داخل مرزهاي شام و   پذيرش مشورت عمر، در مورد پيش–ج 
  به مدينه  بازگشت

ها از ترس   به تبوك رسيد و در آنجا متوجه شد كه رومي� هنگامي كه پيامبر اكرم
اند، با لشكريانش در مورد تعقيب دشمن در داخل  لشكر اسالم، پا به فرار گذاشته

ي عمر ابن خطاب اين بود كه به مدينه برگردند و رأو . رت نمودمرزهاي شام، مشو
ها بسيار زياد است و آنها در  علت آن را اين گونه بيان نمود كه تعداد جنگجويان رومي

اند و در آن جا هيچ مسلماني كه مسلمانان را ياري  دژها و شهرهاي خود پناه گرفته
  . نمايد، وجود ندارد

 با اصحاب و يارانش، مشورتي به موقع و � مبر اكرمبايد گفت كه مشورت، پيا
ن متفاوت است، عالوه بامناسب بود؛ زيرا جنگيدن در شهرها با جنگيدن در صحرا و بيا

بر اينكه تعداد جنگجويان دشمن از تعداد سربازان اسالم بيشتر بود كه براساس روايتي 
 و اين تعداد، براي لشكر اسالم اند ها را دويست و پنجاه هزار نفر ذكر نموده تعداد رومي

   2.خطر آفرين بود

                                                 

  . ، كتاب االيمان،باب الدليل علي منمسلم -1
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بنابراين، استفاده از شور و مشورت در اسالم دربارة امور زندگي، سياسي، نظامي و 
گردد كه در حيات خود بدان   محسوب مي� هاي بارز پيامبر اكرم اجتماعي از ويژگي
  . توجه شاياني داشت

  
  تمرين نظامي جانكاه 
شماري  د بيئو اصحاب و يارانش به سوي تبوك، داراي فوا � حركت پيامبر اكرم

توان، تمرين سخت نظامي را يكي از آنها به حساب آورد؛ زيرا آنها در شرايط  بود كه مي
اي را پشت سر گذاشتند و گرماي خورشيد نيز  فرسايي، سفر بسيار طوالني بسيار طاقت

بود مركب، باعث خستگي آزار دهنده بود و كمبود توشه باعث گرسنگي شديد و كم
آيند؛ چنانكه  شديد گرديد كه افرادي همانند آنان از عهدة تحمل اين گونه مشقتها بر مي

امروز نيز برخي از فرماندهان نظامي، سربازان خود را با : گويد د محمود شيت مياستا
ازان نمايند، تا اين سرب روي، كم خوراكي و غيره تربيت مي هاي سختي مانند پياده تمرين

در آينده راحت بتوانند بر مشكالت و مسائل موجود، غلبه نمايند، اما مشقتي كه سربازان 
باري كه سربازان كنوني  هاي مشقت اسالم در غزوه تبوك دچار آن گرديدند، از تمرين

  . تر بود دهند، به مراتب سخت انجام مي
ده بودند كه فصل عالوه بر موارد ذكر شده، صحابه نيز مدينه را در حالي ترك كر

هاي درختانشان فصل برداشت و چيدن رسيده بود، اما مسيري را كه در پيش  ميوه
كردند و گرسنگي و  هاي عربستان را پياده طي مي داشتند، طوالني بود و بايد بيابان

توان گفت سفر به غزوة تبوك، تمرين  شد بنابراين، مي تشنگي شديدي را متحمل مي
سازي نيروهاي لشكر اسالم نشر و گسترش   هدف پيامبر آمادهنظامي جانكاهي بود و

اسالم به خارج مرزهاي شبه جزيره عربستان بود؛ زيرا اين آخرين غزوهاي بود كه آن 
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نمود، از  كرد؛ پس بايد قبل از آنكه دار فاني را ترك مي حضرت در آن شركت مي
   1.رديدگ اي مطمئن مي شايستگي سربازان خود براي تقبل چنين وظيفه

و به حق كه اين تمرين نظامي بعد از وفات رسول خدا نتايج بسيار خوبي ازخود به 
 جاي گذاشت چنانكه در زمان خلفاي راشدين صحابه توانستند، ديار شام و فارس را به

بودند، فتح  ديده هايي كه قدرت ايمان و توكلشان بر خدا و با كمك از تجربه و تمرين
  . نمايند
  

  امدهاي غزوة تبوك مهمترين پي
 پژوهشگران از اهميت خاصي برخوردار  به گفته ي مهمترين نتايج اين غزوه كه–الف 

  : دباش است، به شرح ذيل مي
ن و غير مسلمان؛ اهاي مسلم از بين رفتن رعب و وحشت دولت روم نزد عرب -1

  روميانبنابراين، از جنگ با. شد ها روم قدرتي شكست ناپذير تصور مي در اذهان عرب
 روبرو شدن با آنان بيمناك بودند و شايد شكست مسلمانان در غزوة موته، نتيجة و

ها در جاهليت به خاطر قدرتي كه از روم تصور  اي بود كه عرب شكست روحي و رواني
رسيد كه با يورشي عمومي، هيبت و  بنابراين، الزم به نظر مي. كردند، دچار آن بودند مي

ها از اين شكست روحي در  ها بر كنده شود تا عرب ي از دلعظمت اين قدرت پوشال
  . مقابل روم نجات يابند

:  نيروي نظامي مقتدر در منطقهمانور نظامي حكومت اسالمي به عنوان تنها -2
هاي بزرگ جهان را تهديد نمايد و اين  حكومت اسالمي پس از غزوه توانست قدرت

گرفت؛ بلكه براساس اينكه   وطني صورت نميهاي نژادي و تهديد نه تنها براساس انگيزه
ها را از بندگي همنوعان خودشان نجات بخشند و به بندگي پروردگار در آورند،  انسان

  . صورت گرفت

                                                 

  . 282-281، ص الرسول القائد -1
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ها روبرو  عالوه بر اين مسلمانان نيز به اهداف خويش رسيدند و آنان گر چه با رومي
ت و پايداري ترجيح دادند، زمينة نگرديدند، اما بر اين اساس كه آنان فرار را بر استقام

پيروزي مسلمانان را فراهم ساخته بودند؛ چرا كه پيروزي لشكر اسالم، باعث گرديد كه 
مي در هاي مسيحي اطراف كه تابع دولت روم بودند، تحت سلطة حكومت اسال عرب

 ايله با پرداخت جزيه، زير پرچم و حمايت اسالم  ولالجندبيايند؛ چنانكه امارت دومه 
كردند، با وجود اينكه تحت  و قبايل ديگر عرب كه در شام زندگي مي. قرار گرفتند

سيطرة حكومت اسالمي در نيامدند اما متردد شدند كه همچنان تابع دولت بيزانس بمانند 
  1.يا به حكومت اسالمي بپيوندند

نست توان غزوة تبوك را نقطة آغازين فتوحات اسالمي در ديار شام دا بنابراين، مي
كه اين عمليات فاتحانه توسط خلفاي راشدين استمرار يافت و آنچه اين موضوع را به 

رساند، تجهيز لشكر اسامه بود كه پيامبر در حيات خود آن را بر رويارويي با  اثبات مي
روميان اعزام نمود و در اين لشكر، بزرگان صحابه حضور داشتند، اما از آنجا كه رسول 

برد، لشكر اسامه نتوانست قبل از وفات آن حضرت اين  ه سر ميخدا در بستر مرگ ب
چنانكه اين جريان در سيرة . 2مسافت را طي نمايد، اما اين لشكر به اهداف خود رسيد

  . ابوبكر صديق به تفصيل بيان خواهد شد
 با غزوة تبوك و اعزام لشكر اسامه، خطوط اصلي و نخستين � بنابراين، پيامبر اكرم

  . ر شام را ترسيم نمودفتوحات ديا
  
   ����  يكپارچه شدن شبه جزيره عربستان تحت فرمان پيامبر اكرم-3

فتح مكه و خيبر و غزوه تبوك موجب گرديد كه طوايف مختلف عرب به پيامبر 
 و دعوت ايشان تمايل پيدا نمايند بنابراين، پس از اينكه اسالم تا مرزهاي روم �اكرم

                                                 

  . 120، عبدالرحمن احمد، ص المسلمون و الروم في عصر النبوة -1

  . 209، شجاع، ص دراسات في عهد النبوه -2
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 جزيه مصالحه نمود، براي قبايل عرب راهي جز رسيد و با نجران براساس پرداخت
رو طوايف عرب پس از بازگشت پيامبر از غزوه  از اين. پيوستن به اسالم باقي نماند

شدند و از آنجا كه  آمدند و مسلمان مي تبوك، يكي پس از ديگري به مدينه مي
فود؛ يعني هاي زيادي از اين قبيل به مدينه وارد گرديدند، سال نهم را عام الو دسته

   1.هاي مختلف قبايل، ناميدند سال پذيرفتن اسالم از جانب دسته
بدين صورت با پايان پذيرفتن غزوه تبوك، سفرهاي نظامي پيامبر نيز به پايان رسيد و 

ها و  هاي ديگر، سرشار از درسها، عبرت اين بخش از زندگي پيامبر نيز همانند بخش
   2.ت و اقامة دولت، به آن نيازمند هستندفوايدي است كه مسلمانان در تربيت ام
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  فصل ششم 

  

  مهمترين رويدادهايي كه از غزوة تبوك تا حجه الوداع اتفاق افتاد

  
  ورود وفد ثقيف و مسلمان شدن آنان : الف 

از تبوك به مدينه، عروه بن مسعود ثقفي به حضور �در مسير بازگشت پيامبر اكرم
به سوي قومش برگشت و آنان را به اسالم فراخواند، اما پيامبر رسيد و مسلمان شد و 

قومش او را به قتل رساندند، اما آنان متوجه اشتباه خود گرديدند و بعد از رايزني و 
مشورت اتفاق كردند كه گروهي را به نمايندگي از خود، نزد پيامبر بفرستند؛ چنانكه 

   1.ندشش نفر از آنان در رمضان سال نهم هجري به مدينه آمد
داد و   آنان تشكيل مي اين وفد را سه نفر از بني مالك و سه نفر ديگر از همپيمانان

و از آنجا كه اصحاب و ياران پيامبر . 2رياست اين وفد را عبدياليل بر عهده داشت
دانستند كه آن حضرت از قدوم وفد ثقيف خوشحال خواهد شد، هر يكي از آنان  مي

 به پيامبر بدهد؛ چنانكه وقتي وفد به نزديكي مدينه دوست داشت، جز قدوم آنان را
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رسيد، ابوبكر و مغيره در اين صدد بودند تا اين مژده را به پيامبر بدهند كه سرانجام 
   1.مغيره، ابوبكر را برخود ترجيح داد

هايي جهت اقامت،  آن حضرت از اين وفد به خوبي استقبال نمود و براي آنها خيمه
ود تا صداي تالوت قرآن را بشنوند و مردم را در حال نماز نزديك مسجد، بنا نم

خواندن ببينند و ميزباني آنها را پيامبر بر عهده داشت و هر روز در مجلس آن حضرت 
  . كردند و عثمان بن ابي العاص، نگهبان اسباب و اثاثية آنها بود حضور پيدا مي

ت مي كردند، عثمان بن ابي گشتند و هنگام ظهر استراح ها بر مي آنها وقتي به خيمه
رفت و در مورد دين از ايشان  شمرد و نزد پيامبر مي العاص فرصت را غنيمت مي

گرفت و در همان چند روز مسائل و آيات زيادي فرا  سواالتي نمود و قرآن را فرا مي
رفت و از او سوال  ديد، نزد ابوبكر مي گرفت و اگر رسول خدا را در حال استراحت مي

 نيز �  و سعي او بر اين بود تا همراهانش از ماجرا مطلع نشوند و پيامبر اكرمنمود مي
   2.داشت اين كنجكاوي او را پسنديد و او را دوست مي

يافت  وفد ثقيف نيز چند روزي در مدينه اقامت گزيد و در مجلس پيامبر حضور مي
آيا تو ضمانت «: فتياليل به پيامبر گعبد. و آن حضرت نيز آنان را به اسالم فرا خواند

آري، اگر مسلمان بشويد : اقوام خود برگرديم؟ پيامبر فرمود و  كني كه ما نزد خانواده مي
  . نمايم كنم وبا شما نيز صلح نمي و اگر اسالم را نپذيريد، اين را تضمين نمي

كنيم و   ديار دور دست سفر ميگويي؟ ما به در مورد زنا چه مي: عبدياليل گفت
مسلمانان اين موضوع از مواردي است كه خدا آن را بر :  ؟ پيامبر فرمود كنيمزنا ناچاريم

  : حرام كرده و فرموده است
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  ». كار زشت و راه بدي استيبه زنا نزديك نشويد؛ زيرا زناكار«

                                                 

  . همان -1

  . 670، ذهبي، المغازي، ص تاريخ االسالم -2
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او . ربا حرام است: و دربارة ربا چيست؟ پيامبر فرمودعقيدة ت:  گفتسپس به عبدياليل
سرماية اصلي خود را :  پيامبر فرمودتكليف ما چيست كه تمامي اموال ما از ربا است؟: گفت

  : فرمايد ردانيد؛ چنانكه خداوند مي را بر گبر داريد و بقيه

� $$$$ yy yyγγγγ •• ••ƒƒƒƒ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu (( ((####θθθθ àà àà)))) ®® ®®???? $$ $$#### ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####ρρρρ ââ ââ‘‘‘‘ ss ssŒŒŒŒ uu uuρρρρ $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uu’’’’ ÅÅ ÅÅ++++ tt tt//// zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ (( ((#### ## ##θθθθ tt tt//// ÌÌ ÌÌ hh hh����9999 $$ $$#### ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ΟΟΟΟ çç ççFFFFΖΖΖΖ ää ää.... 

tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ •• ••ΒΒΒΒ �  ) ،278بقره(  

  ».اي مومنان، از خدا بترسيد و باقيماندة ربا را بگذاريد، اگر مومن هستيد«
شراب عصارة انگورهاي ما : پيامبر در مورد شراب پرسيد و گفتآن گاه عبدياليل از 

ب را حرام گردانيده و فرموده خداوند شرا: وداي از آن نداريم؟ پيامبر فرم هاست و چار
  : است

� $$$$ pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu $$$$ yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ãã ãã���� ôô ôôϑϑϑϑ ss ssƒƒƒƒ øø øø:::: $$ $$#### çç çç"""" ÅÅ ÅÅ££££ øø øøŠŠŠŠ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÜÜ ÜÜ>>>>$$$$ || ||ÁÁÁÁΡΡΡΡ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ≈≈≈≈ ss ss9999 øø øø———— FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ 

ÓÓ ÓÓ§§§§ ôô ôô____ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ yy yyϑϑϑϑ tt ttãããã ÇÇ ÇÇ≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### çç ççννννθθθθ çç çç7777 ÏÏ ÏÏ⊥⊥⊥⊥ tt ttGGGG ôô ôô____ $$ $$$$$$ ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ªª ªª==== yy yyèèèè ss ss9999 tt ttββββθθθθ ßß ßßssss ÎÎ ÎÎ==== øø øø���� èè èè???? �  ) ،90مائده(  

) آزمايي بخت(اري، قمار بازي، بتان و تيرهاي خو همانا شراب! اي مومنان«
  ».اند و عمل شيطاني هستند؛ پس از پليدي دوري كنيد تا رستگار شويد پليدي

واي بر شما، : عبدياليل گفت. گر به خلوت نشستندسپس آنها بر خاستند و با همدي
تواند  يبه خدا سوگند كه ثقيف نم. چگونه نزد قوم خود با پذيرش اين سه خصلت برگرديم

  . در مقابل شراب و زنا تحمل نمايد
اگر خداوند دربارة آنان ارادة خير بنمايد، تحمل خواهند ! اي مرد: سفيان ابن عبداهللا گفت

اند؛ سپس از آن روي  ها بوده اينها كه با محمد هستند، قبل از اين داراي اين خصلت. نمود
اين از جانب محمد نيز در امان نيستم؛ اند و عالوه بر  اند و صبر و تحمل نموده برگردانده

هاي خود پناه بگيريم،  زيرا اسالم در اطراف ما گسترش يافته است و اگر ما يك ماه در قلعه
  . از گرسنگي خواهيم مرد و از روزي در هراس هستيم كه سرنوشت مكه براي ما تكرار شود
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ه داشت و نوشتن ميانجيگري وفد ثقيف و پيامبر را خالد بن سعيد بن عاص بر عهد
  . توافقنامة صلح بن پيامبر و اين وفد را خالد بر عهده داشت

  بود، پرسيد؟ » ربه«سپس از پيامبر در مورد بت خود كه معروف به 
اگر ربه بداند كه بر نابودي آن، پيمان ! واي بر ما: گفتند! بايد نابود شود: ر فرمود پيامب

! واي بر تو اي عبدياليل:  عمر ابن خطاب گفت. را خواهد كشتهاي ما بنديم، خانواده مي
. پرستد ميپرستد و چه كسي ن داند چه كسي او را مي ربه سنگي بيش نيست كه نمي

نامه  سرانجام مسلمان شدند و دو طرف صلح! ايم اي عمر ما كه نزد تو نيامده: عبدياليل گفت
رصت خواستند اما آن حضرت سه سال ف» ربه«بعد ازآن از پيامبر براي نابودي . امضاء كردند

نپذيرفت؛ سپس دو سال و بعد از آن يك سال فرصت خواستند، اما آن حضرت نپذيرفت؛ 
 از ما: آن گاه گفتند. يامبر نيز نپذيرفتسپس يك ماه فرصت خواستند اما با اين وجود پ

 نخواهيم نخواه كه آن را نابود سازيم؛ زيرا ما از دست نادانان و كودكان و زنان خود در امان
   1.بود

پيامبر اين درخواست آنان را پذيرفت؛ سپس از پيامبر خواستند كه آنها را از نماز 
ديني كه در آن نماز نباشد، خيري در آن وجود : آن حضرت فرمود.  داردخواندن معاف

   2.ندارد
 نمودند كه در برخي از اين موارد از � وفد ثقيف مطالبات زيادي از پيامبر اكرم

 تقاضا نمودند كه برخي از امور حرامي را براي آنان حالل و در ترك نمودن پيامبر
ساخت و در  فرايض نيز براي آنان گناهي نباشد، اما پيامبر نپذيرفت و آنها را متقاعد مي

چند روزي كه نزد پيامبر بودند، با آنان با مهرباني و بزرگواري برخورد نمود و هنگامي 
 آن حضرت عثمان ابن ابي العاص را كه از ديگران از نظر كه رهسپار ديار خود شدند،

                                                 

  . 968، ص 3، واقدي، ج المغازي -1

  . 968، ص 3 مغازي، واقدي، ج – 50، ص 8، حميدي، ج التاريخ االسالمي -2
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تربود، اما عالقمند به آموختن قرآن و مسائل ديني بود، به عنوان امير طائف  سني كوچك
  . مقرر نمود

در مدت زماني كه افراد وفد ثقيف در مدينه و در ميان مسلمانان بودند، تحت تاثير 
تند و حتي روزهاي باقيماندة ماه رمضان را روزه برخوردهاي پيامبر و مسلمانان قرار گرف

 در پي آنان نيز پيامبر 1.گرفتند و بعد از پانزده روز اقامت در مدينه، به طائف برگشتند
اي را به سرپرستي خالد ابن وليد و همراهي مغيره ابن شعبه و ابوسفيان ابن حزب  دسته

  . فرستاد
 متقاعد به پذيرش اسالم بنمايند و نيز به ان رايوفد ثقيف موفق گرديده بودند كه ثقيف
در همين اثنا مغيره ابن . نابود شده است» الت«آنها گفته بود كه بت بزرگ عرب يعني

ترسيدند او به سرنوشت عروه  شعبه با بيست نفر و تحت حفاظت شديد قوم خود كه مي
زنان، . رسيداز راه » ربه«ابن مسعود ثقفي دچار گردد، به قصد انهدام و نابودي بت 

مردان و كودكان ثقيف كه هنوز تازه مسلمان گرديده بودند، براي تماشا جمع شدند و 
  . از خود حفاظت به عمل خواهد آورد» ربه«كردند كه  گمان مي

كنم  امروز با ثقيف كاري مي: شوخ طبع بود، به همراهان خود گفتمغيره كه مردي 
زد و خود را به زمين » ربه«اي به  ر ضربهآن گاه با تب. كه شما را به خنده در آورم

خدا، مغيره : همه يك صدا، هورا كشيدند و گفتنداهل طائف . انداخت و دست و پا زد
اكنون نوبت شما است : ه او را كشت و به همراهانش گفتندرا چنين و چنان بكند، رب

ره مغي. ستبه خدا سوگند كه چنين چيزي ممكن ني. برويد و او را منهدم سازيد
اي  اين تفكر احمقانه! خدا چهرة شما را زشت بگرداند ثقيف: بالفاصله برخاست و گفت

   2.او سنگ و خاشاكي بيش نيست، عافيت را از خدا بطلبيد و او را پرستش نماييد. است

                                                 

  . 520-519، ص 2، ج السيرة النبوية الصحيحة -1

  . 303، ص 5، ج ئل النبوهدال -2
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دار بتكده نيز  پره. سپس مغيره و همراهانش، آن را منهدم و با خاك يكسان نمودند
  . ودگر ب نابودي بت را نظاره

. و منتظر خشم و غضب معبود خويش بر جسارت كنندگان به ساحت آن بود
ر با صداي بلند و دا هاي آن را از زمين بيرون بياورند، پرده خواستند پايه هنگامي كه مي

مغيره با . اكنون خواهيد ديد كه شما را در زمين فرو خواهد برد: پرخاشگرانه گفت
هاي آن بيشتر حفاري  است كه اجازه دهد تا در پايهشنيدن صداي او از فرمانده خود خو

هاي آن را  ها و پارچه لباس. نمايد؛ چنانكه پس از اين حفاري به زيور آالتي دست يافتند
گر عمليات بودند و سرانجام دريافتند كه تا كنون در چه  برداشتند ثقيفيان با حيرت نظاره

قيت نزد پيامبر برگشت و زيورآالت و اند؟ اين دسته با موف اشتباه بزرگي به سر برده
پيامبر آنها را ميان افراد شركت كننده در اين . بت را با خود آورده بود هاي فاخر لباس

   1.غزوه تقسيم نمود و خدا را به دليل دستيابي به اين پيروزي سپاس گفت
 ورزيدن با خدا بود و از جايگاهي صورت دومين طاغوت عرب كه محل شركبدين 

   مبر به امير طائف، عثمان ابن ابي جايگاه كعبه برخوردار بود، از بين رفت و پيامشابه
عاص دستور داد كه مسجدي در آن جا بنا نمايد تا مردم در محلي كه قبل از آن شرك ال

   2.اند، اينك خداي يگانه را بندگي نمايند ورزيده
  

  مرگ پيشواي منافقان، عبداهللا ابن سلول 
   3.بن سلول، رهبر منافقان در ذيقعدة سال نهم هجري در گذشتعبداهللا ابن ابي ا

                                                 

  . 301 به نقل از السرايا و البهوث، ص 507، ص 2، ج تاريخ ابن شيبه -1

  . 972-970، ص 3 المغازي، ج 303-299، ص 5، ج دالئل النبوة -2

  . 659، ذهبي، المغازي، ص تاريخ االسالم -3
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پيامبر به ايشان .  سلول رفتممن با پيامبر براي عيادت عبداهللا ابن ابي: گويد اسامه مي
سعد ابن ضراره كه با آنان بغض : او گفت. ستي يهود باز داشته بودممن تو را از دو: گفت

   1.ورزيد، مرد
 ابي فرزندش، عبداهللا ابن عبداهللا، نزد پيامبر آمد و از ايشان بعد از وفات عبداهللا ابن

همچنين از ايشان خواست تا . خواست كه پيراهن خود را بدهد تا پدرش را با آن كفن كند
. نماز جنازه پدرش را بخواند؛ چنانكه آن حضرت به قصد خواندن نماز جنازه او برخاست

خواني؛ در  تو بر جنازة او نماز مي! رسول خدااي :  گوشة لباس پيامبر را گرفت و گفتعمر
  : وند فرموده استپيامبر فرمود خدا.  تو را از اين كار منع كرده است خداحالي كه

� öö öö���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ŸŸ ŸŸωωωω öö öö���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@ öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; ββββ ÎÎ ÎÎ)))) öö öö���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@ öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; tt tt ÏÏ ÏÏèèèè öö öö7777 yy yy™™™™ ZZ ZZοοοο §§ §§RRRR ss ss∆∆∆∆  nn nn==== ss ssùùùù tt tt���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó tt ttƒƒƒƒ 

ªª ªª!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; 44 44 yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// (( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx���� ŸŸ ŸŸ2222 «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ 33 33 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω ““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö ööκκκκ uu uu‰‰‰‰ tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### 

tt tt ÉÉ ÉÉ)))) ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡≈≈≈≈ xx xx���� øø øø9999 $$   )80توبه، (  � ####$$

چه براي آنها طلب آمرزش بنمايي، چه ننمايي و يا اگر هفتاد بار براي آنان طلب «
آمرزش بنمايي، خدا هرگز آنها را نخواهد بخشيد؛ چراكه آنان به خدا و رسول وي 

  ».كند خدا ملت فاسقي را هدايت نمياند و  كفر ورزيده
او منافق : عمر گفت. كنم اي او طلب آمرزش ميبر اين اساس من بيش از هفتاد بار بر

  : اه خداوند اين آيه را نازل فرموداست، اما پيامبر بر جنازة وي نماز خواند؛ آن گ

� ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ || ||ÁÁÁÁ èè èè???? ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã 77 77‰‰‰‰ tt ttnnnn rr rr&&&& ΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ || ||NNNN$$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ #### YY YY‰‰‰‰ tt tt//// rr rr&&&& ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ àà àà)))) ss ss???? 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÿÿ ÿÿ ÍÍ ÍÍνννν ÎÎ ÎÎ"""" öö öö9999 ss ss%%%% (( (( öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ ÎÎ ÎÎ)))) (( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx���� xx xx.... 

«« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ (( ((####θθθθ èè èè????$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ šš ššχχχχθθθθ àà àà)))) ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡≈≈≈≈ ss ssùùùù �  ) ،2)84توبه  

                                                 

  . 3094، كتاب الجنائز، باب في العيادة، شماره داودابو -1

  . 4670اب تفسير القرآن، شماره ، كتبخاري -2
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بر هيچ يك از آنان هيچ گاه نماز مخوان و بر قبرش نايست؛ زيرا آنها به خدا و «
  ».اند  مردهاند،  ده و در حالي كه فاسق بودهپيامبرش كفر ورزي

 بر عبداهللا ابن ابي بنا بر تظاهر � ندن پيامبر اكرمبايد توجه داشت كه نماز خوا
نامبرده به مسلماني بود و از طرفي ديگر در اين صدد بود تا دلگرمي فرزندش را كه 

 در غزوة بني مطلق از پيامبر اجازه شو فرزند. مسلماني مخلص بود، بدست بياورد
پيروان و ليف قلب همچنين هدف آن حضرت تأ. ش را بزندخواست كه گردن پدر

خويشاوندان عبداهللا بود؛ زيرا او سرپرستي گروه بزرگي از منافقان مدينه را بر عهده 
نمود تا توبه نمايند و دست از نفاق  داشت و اين عمل پيامبر شايد آنان را وادار مي

بردارند به طور حتم ابا ورزيدن پيامبر از خواندن نماز بر جنازة عبداهللا، مذلتي بزرگ 
بنابراين، پيامبر آن چه را صالح . آمد اوندان و فرزندان او به حساب ميبراي خويش

دانست، در حق ايشان اعمال نمود تا اينكه از جانب خداوند به صراحت از خواندن  مي
   1.نماز بر منافقان منع گرديد

في پيامبر از اينكه جامة خود را به عبداهللا بخشيد تا او را در آن كفن نمايند، و از طر
شد به خاطر مناعت طبعي كه   كه هر گاه از ايشان چيزي خواسته ميگر بيانگر اين دي

 درصدد جبران احساني بود كه عبداهللا در حق عباس، عموي 2ورزيد داشت، از آن ابا نمي
  . اي داد پيامبر، انجام داده بود؛ چرا كه روز بدر وقتي عباس اسير شد، عبداهللا به او جامه

ن موجب گرديد تا حركت نفاق در مدينه رو به زوال نهاد؛ مرگ سر كرده منافقا
در مدينه،  گيري از منافقان توان هيچ گونه حضور چشم چنانكه در سال دهم هجري نمي

مشاهده نمود و به جز تعداد اندك و ناشناسي كه فقط رازدار پيامبر، حذيفه ابن يمان، 
ن خطاب بر جنازه افراد  حتي عمر اب3شناخت، كسي ديگر باقي نماند آنها را مي
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داشت؛  خواند مگر اينكه حذيفه در آن جنازه شركت مي الحال نماز جنازه نمي مجهول
   1.زيرا پيامبر به ايشان اسامي منافقان را گفته بود

سال نهم هجري را مي توان سال براندازي حركت نفاق از جامعه اسالمي دانست؛ 
بايست براي رويارويي با ساير  ه بود كه ميزيرا نظام اسالمي به چنان قدرتي دست يافت

؛ چنانكه امام ابن قيم 2نمود نيروهاي مخالف براساس چارچوب مشخصي حركت مي
دولت اسالم موظف بود كه : دهد ابله با منافقان چنين شرح ميخط مشي اسالم را در مق

با علم و ارائه اعمال ظاهري آن را مالك قرار دهد و باطن آنها رابه خدا بسپارد و با آنان 
حجت به جهاد بپردازد؛ همچنين پيامبر به اعراض از آنان و رسانيدن سخن حق به 

ع و ايستادن و حضور بر قبرهايشان منگوششان موظف گرديد واز نماز خواندن بر آنان 
شد و نيز خداوند به پيامبرش خاطر نشان ساخت كه اگر براي منافقان طلب آمرزش 

   3. بخشيدنمايي، آنها را نخواهم
اين نقشه براساس معيارهايي طراحي گرديد كه سورة توبه در مبارزه با منافقان و 

گيري منافقان در غزوة تبوك و قبل از آن و  ها از موضع اند، در اكثر آيه افشاكننده ناميده
 سخن گفته و به بيان عذرهاي آنان درباره تخلف از شركت در اندر اثنا و در خاستة آن

اي براي  پرداخته است و نيز بيان داشته است كه آنها تالش مذبوحانهغزوه سخن 
تضعيف و تفرقة صفوف اسالمي نمودند و پيامبر و مومنان را با گفتار و كردار خود آزار 

   4.رسانند مي
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  مهمترين احكامي كه عليه منافقان نازل گرديد 
داوند در اين مورد  ممنوعيت خواندن نماز جنازه بر آنان و كافر دانستن آنان خ-1
  : فرمايد مي

� ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ || ||ÁÁÁÁ èè èè???? ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã 77 77‰‰‰‰ tt ttnnnn rr rr&&&& ΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ || ||NNNN$$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ #### YY YY‰‰‰‰ tt tt//// rr rr&&&& ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ àà àà)))) ss ss???? 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÿÿ ÿÿ ÍÍ ÍÍνννν ÎÎ ÎÎ"""" öö öö9999 ss ss%%%% (( (( öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ ÎÎ ÎÎ)))) (( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx���� xx xx.... 

«« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ (( ((####θθθθ èè èè????$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ šš ššχχχχθθθθ àà àà)))) ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡≈≈≈≈ ss ssùùùù ∩∩∩∩∇∇∇∇⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ yy yy7777 öö öö7777 ÉÉ ÉÉffff ÷÷ ÷÷èèèè èè èè???? öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ éé éé;;;;≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& 

öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ ßß ßß‰‰‰‰≈≈≈≈ ss ss9999 ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& uu uuρρρρ 44 44 $$$$ yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ãã ããƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### ββββ rr rr&&&& ΝΝΝΝ åå ååκκκκ uu uu5555 ÉÉ ÉÉ jj jj‹‹‹‹ yy yyèèèè ãã ããƒƒƒƒ $$$$ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ5555 ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû $$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$#### tt tt,,,, yy yyδδδδ ÷÷ ÷÷““““ ss ss???? uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ßß ßß¦¦¦¦ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& 

öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ ŸŸ ŸŸ2222 �  ) ،85-84توبه(  

هر گاه يكي از آنان مرد، اصالً بر او نماز نخوان و بر قبرش مايست؛ چرا كه «
ها  اند و مال اند كه فاسق بوده آنان به خدا و پيامبرش كفر ورزيده و در حالي مرده

خواهد آنها را توسط اين  ن تو را به شگفت نيندازد؛ زيرا خدا ميو فرزندانشا
  ».چيزها در دنيا عذاب بدهد و در حالت كفر وفات نمايند

   تخريب مسجدي كه توسط منافقان بنا شده بود -2
  . اين مسجد معروف به مسجد ضرار بود كه سرگذشت آن به طور مفصل بيان گرديد

   با منافقان  همان طور كه مسلمانان به جنگ-3
را نيز همان طور كه مسلمانان به جنگ با كفار فرا خوانده شدند، قرآن جنگ با منافقان 

  : مطرح ساخت و فرمود

� $$$$ pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ II II ÉÉ ÉÉ<<<< ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ yy yy____ uu uu‘‘‘‘$$$$ ¤¤ ¤¤���� àà àà6666 øø øø9999 $$ $$#### tt tt ÉÉ ÉÉ)))) ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ õõ õõáááá èè èè==== øø øøññññ $$ $$#### uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö#### nn nn==== tt ttãããã 44 44 óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ1111 uu uuρρρρ ùù ùù'''' tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ 

ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ yy yyγγγγ yy yy____ (( (( }} }}§§§§ øø øø♥♥♥♥ ÎÎ ÎÎ//// uu uuρρρρ çç çç""""6666 ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$   )9تحريم، (  � ####$$
با كفر و منافقان جهاد كن و بر آنان سخت بگير و جايگاه آنان دوزخ ! اي پيامبر«

  ».است و بد جايگاهي است
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در نوع جهاد با منافقان از اين جهت كه نظامي يا معنوي باشد، تفاوتي است و هدف اين 
 برائت با است تا راز نهفته آنها آشكار گردد برخورد مسلمانان با منافقان بعد از نزول سورة

  . برخورد آنان قبل از نزول اين سورة كامالً متفاوت بود
   آشكار ساختن صفات و اعمال منافقان -4

منافقان عالوه بر اينكه خودشان در غزوه شركت نكردند، مسلمانان را نيز به شركت 
  : گويد قرآن در اين باره مي. اندندخو ننمودن فرا مي

� yy yyyyyy ÌÌ ÌÌ���� ss ssùùùù šš ššχχχχθθθθ àà àà���� ¯¯ ¯¯==== yy yy‚‚‚‚ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏδδδδ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ yy yyèèèè øø øø)))) yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// yy yy####≈≈≈≈ nn nn==== ÅÅ ÅÅzzzz ÉÉ ÉÉΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ «« ««!!!! $$ $$#### (( ((#### þþ þþθθθθ èè èèδδδδ ÌÌ ÌÌ���� xx xx.... uu uuρρρρ ββββ rr rr&&&& 
(( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ pp ppgggg ää ää†††† óó óóΟΟΟΟ ÏÏ ÏÏλλλλ ÎÎ ÎÎ;;;;≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øøΒΒΒΒ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÅÅ ÅÅ¦¦¦¦ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ «« ««!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω (( ((####ρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ����ΖΖΖΖ ss ss???? ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÌÌ ÌÌ hh hh���� pp pptttt øø øø:::: $$ $$#### 33 33 öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% 

ââ ââ‘‘‘‘$$$$ tt ttΡΡΡΡ zz zzΟΟΟΟ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ yy yyγγγγ yy yy____ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰ xx xx©©©© rr rr&&&& #### vv vv���� yy yymmmm 44 44 öö ööθθθθ ©© ©©9999 (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx.... tt ttββββθθθθ ßß ßßγγγγ ss ss)))) øø øø���� tt ttƒƒƒƒ �  ) ،81توبه(  
مانند و اند، شاد سول خدا واپس كشيدهاز اينكه از ر) منافق(نشينان  خانه«

در گرما : گويند  نمايند و مي جهاد و پيكارواستند با مال و جان در راه خدانخ
تر و  فهميدند كه آتش دوزخ بسيار گرم اگر دانا بودند، مي: بگو. حركت نكنيد

  ».تر است سوزان
مالي به غزوة عالوه بر دارابودن چنين خصوصياتي، آنان مسلمانان را به خاطر كمك 

تبوك مورد استهزاء و تمسخر قرار دادند و پيامبر را با گفتار و كردار خود آزار 
   1.دادند مي

  
  تار گذاشتن ازواج پيامبر مخ

  : فرمايد خداوند مي
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#### ·· ··���� ôô ôô____ rr rr&&&& $$$$ VV VVϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã �  ) ،29-28احزاب(  
 را  زندگي دنيا و زرق وبرق آناگر شما:اي پيغمبر به همسران خود بگو«

نيكويي رها  زطردتا به شما هديه اي مناسب بدهم وشما را به ،بياييخواهيد مي
خواهيد؛ پس همانا خدا براي  و اگر خدا و پيامبرش و سراي آخرت را ميكنم  

  ».نيكوكاران شما پاداش بزرگي تدارك ديده است
ر  مبني ب� براساس احاديث صحيح، اين دو آيه پس از سوگند خوردن پيامبر اكرم

اي كه رخ داده بود، تا يك ماه دوري خواهد كرد، نازل  اينكه از زنانش به خاطر مسئله
سبب نزول اين آيات در خواستي بود كه . 1اين جريان در سال نهم اتفاق افتاد. شدند

زنان پيامبر در مورد ازدياد نفقة خود مطرح نموده بودند؛ چنانكه مسلم از جابر نقل 
انه پيامبر آمد و مردم را در كنار دروازة منزل ايشان نشسته ديد و كند كه ابوبكر به خ مي

ايشان . به ابوبكر اجازه داده شد: گويد راوي مي.  ورود داده نمي شدبه هيچ كس اجازة
وقتي . وارد حجره گرديد؛ سپس عمر آمد و اجازه خواست به ايشان نيز اجازه داده شد

امروز :  با خود گفت ناراحتي ديد و عمر وارد شد، پيامبر را در حالت سكوت و�عمر
اگر همسرم از من نفقة ! اي رسول خدا: آن گاه گفت. آورم  به خنده در ميپيامبر را

اي به گردنش وارد خواهم ساخت پيامبر خنديد و گفت اينها  بيشتري بخواهد، ضربه
رش عايشه و آن گاه ابوبكر دستش را بر دخت. اند تا از من نفقة بيشتري طلب نمايند آمده

طلبيد كه در اختيار  چرا از پيامبر چيزي را مي: ستش را بر حفصه بلند كرد و گفتندعمر د
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دوباره از پيامبر چيزي را كه ندارد، طلب نخواهيم كرد؛ ! ندارد؟ آنها گفتند به خدا سوگند
   1.آن گاه آيات فوق نازل گرديد. ي كردرسپس پيامبر به مدت يك ماه از همسرانش دو

شد،   علي رغم فتوحاتي كه نصيب اسالم مي� هاي پيامبر اكرم گي معيشتي در خانهزند
ها سرشت بشري داشتند،  يكنواخت بود و از آنجا كه همسران آن حضرت مانند ساير انسان

پيامبر : يدگو ه ميبهدكتر ابوش. 2دوست داشتند تا از معيشت بهتري برخوردار گردند
هاي آن حضرت شبيه  خانه.  در اطراف مسجدش ساختهاي مسكوني خود را با سنگ خانه
 دنيا و هاي كسي بود كه به بلكه بسان خانههاي پادشاهان ايران و روم نبود؛  ها و ايوان كاخ

  . رغبت و به آخرت چشم دوخته است مظاهر فريبنده آن بي
هاي آن حضرت مانند مسجد ايشان از خشت و گل و مقداري سنگ ساخته شده و  خانه
آنها با تنة درخت خرما پوشانيده شده بود و به قدري پايين بودند كه حسن بصري سقف 

من وقتي نوجواني كم سن و سال بودم، دستم به سقف : گويد سلمه خيره مي  امفرزند كنيز
يكي به داخل مسجد و ديگري به : هر حجره دو در داشت. رسيد خدا ميحجرة رسول 

   3.د پيامبر آسان گرددگرديد تا ورو بيرون از مسجد باز مي
ز عايشه نقل شد؛ چنانكه بخاري روايتي ا هاي پيامبر افروخته نمي چراغي نيز در خانه

خواند، جلوي ايشان دراز كشيده  من در حالي كه پيامبر نماز مي: گويد كرده است كه مي
 كردم؛ خورد، پاهايم را جمع مي رفت و دستهايش به پاهايم مي بودم، وقتي به سجده مي

ها وجود  نمودم و در آن روزها، چراغ در خانه خاست، آنها را پهن مي سپس وقتي بر مي
   4.نداشت

                                                 

  . 1104، ص 2، ج مسلم في طالق -1

  . 465، ص معين السيرة -2

  . 36-35، ص 2، ج السيرة النبويه في ضوء القرآن و السنة -3

  . 513، كتاب الصالة، شماره بخاري -4
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نمود، حصيري فرسوده بود و  ي كه پيامبر بر آن استراحت ميزعالوه بر آن زيراندا
 و بدين 1هايي از درخت خرما پر شده بود گذاشت كه با برگه بالشتي پوستين زير سر مي

كنم  فكر نمي: گويد ود؛ چنانكه انس ابن مالك ميعيشت سختي مواجه بصورت پيامبر با م
   2.هيچ گاه پيامبر نان گرم و تازه و يا گوشت كباب شدة گوسفند چاقي را خورده باشد

روه ابن ع. شد هاي ما اجاقي روشن نمي گويد گاهي تا سه ماه در خانه همچنين عايشه مي
با . 3خورديم آب و خرما مي: ايشه پاسخ دادخورديد؟ ع پس چه مي: زبير به ايشان گفت

اينكه مكه، خيبر و تبوك فتح شده بود و غنايم زيادي نصيب مسلمانان گرديده بود، اما باز 
نمود اين عوامل از يك طرف و از  هم فرماندة كل قوا با چنين سختي و مصيبتي زندگي مي

ن اطالع داشتند كه مسلمانان را هاي قرآ طرف ديگر از آنجا كه ازواج مطهرات از مضامين آيه
نمود بنابراين،   ترقيب ميهاي دنيا به شرط افراط و اسراف ننمودن، گيري از نعمت به بهره

  : فرمايد قرآن مي. ياد نفقه نمودند تقاضاي ازدآنان 

� ûû ûû ÍÍ ÍÍ____ tt tt6666≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt ttΠΠΠΠ yy yyŠŠŠŠ#### uu uu (( ((####ρρρρ ää ää‹‹‹‹ èè èè{{{{ öö öö//// ää ää3333 tt ttGGGG tt tt⊥⊥⊥⊥ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ———— yy yy‰‰‰‰ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏãããã ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää.... 77 77‰‰‰‰ ÉÉ ÉÉffff óó óó¡¡¡¡ tt ttΒΒΒΒ (( ((####θθθθ èè èè==== àà àà2222 uu uuρρρρ (( ((####θθθθ çç çç//// uu uu"""" õõ õõ°°°° $$ $$#### uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ 
(( ((#### þþ þþθθθθ èè èèùùùù ÎÎ ÎÎ"""" ôô ôô££££ èè èè@@@@ 44 44 ………… çç ççµµµµ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ŸŸ ŸŸωωωω ^^ ^^==== ÏÏ ÏÏtttt ää ää†††† tt tt ÏÏ ÏÏùùùù ÎÎ ÎÎ"""" ôô ôô££££ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$   )31اعراف، (  � ####$$

بيارائيد و ) با لباس ظاهري و باطني( خود را در هر مسجدي! اي بني آدم«
روي مكنيد كه خداوند مسرفان را دوست  بخوريد و بنوشيد، اما اسراف و زياده

  » .ندارد
  : فرمايد خواند و مي ميپاكيزه فرا هاي  همچنين مسلمانان را به استفاده روزي

                                                 

  . 2468، كتاب المظالم و الغصب، شماره بخاري -1

  . 6457همان، الدقائق، شماره  -2

  . 6459همان، شماره  -3
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� öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% ôô ôô tt ttΒΒΒΒ tt ttΠΠΠΠ §§ §§���� yy yymmmm ss ssππππ oo ooΨΨΨΨƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ———— «« ««!!!! $$ $$#### ûû ûû ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$#### yy yyllll tt tt���� ÷÷ ÷÷zzzz rr rr&&&&  ÍÍ ÍÍνννν ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ tt tt7777 ÏÏ ÏÏèèèè ÏÏ ÏÏ9999 ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ tt tt6666 ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ ©© ©©ÜÜÜÜ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉ−−−− øø øø———— ÌÌ ÌÌ hh hh����9999 $$ $$#### 44 44 öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% 
}} }}‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏδδδδ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©#### ÏÏ ÏÏ9999 (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÍÍ ÍÍοοοο 44 44θθθθ uu uuŠŠŠŠ yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### $$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$#### ZZ ZZππππ || ||ÁÁÁÁ ÏÏ ÏÏ9999%%%% ss ss{{{{ tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏππππ yy yyϑϑϑϑ≈≈≈≈ uu uuŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) øø øø9999 $$ $$#### 33 33 yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ xx xx.... 

ãã ãã≅≅≅≅ ÅÅ ÅÅ __ __ÁÁÁÁ xx xx���� çç ççΡΡΡΡ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ FF FFψψψψ $$ $$#### 55 55ΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss)))) ÏÏ ÏÏ9999 tt ttββββθθθθ çç ççΗΗΗΗ ss ss>>>> ôô ôôèèèè tt ttƒƒƒƒ �  ) ،32اعراف(  
همچنين . را براي بندگانش آفريده است هاي الهي  چه كسي زينتبگو«

هاي پاكيزه را تحريم كرده است؟ بگو اين چيزهاي پاكيزه براي افراد با  روزي
  ».ايمان در اين جهان آفريده شده است

  : دگوي خواند و مي  در نفقه فرا ميدر جايي ديگر نيز به ميانه روي و اعتدال

 Ÿω uρ ö≅ yè øgrB x8y‰tƒ »' s!θ è= øótΒ 4’ n< Î) y7 É)ãΖãã Ÿω uρ $ yγ ôÜÝ¡ö6 s? ¨≅ ä. ÅÝó¡t6 ø9$# y‰ãè ø)tFsù $ YΒθ è= tΒ #·‘θ Ý¡øt¤Χ  〈  

عالوه بر موارد ذكر شده، نوعي ديگر از روش زندگي وجود دارد كه خداوند بدان 
ده است و ترجيح راهنمايي فرموده و پيامبر نيز همان نوع زندگي را براي خود برگزي

  : فرمايد ل نبستند؛ چنانكه قرآن ميدادند و به مظاهر دنيا د

� ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ¨¨ ¨¨ββββ ££ ££‰‰‰‰ ßß ßßϑϑϑϑ ss ss???? yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ tt tt⊥⊥⊥⊥ øø øø‹‹‹‹ tt ttãããã 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ tt ttΒΒΒΒ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷èèèè −− −−GGGG tt ttΒΒΒΒ ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// %%%% [[ [[`̀̀̀≡≡≡≡ uu uuρρρρ øø øø———— rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ nn nnοοοο tt tt���� ÷÷ ÷÷δδδδ yy yy———— ÍÍ ÍÍοοοο 44 44θθθθ uu uuŠŠŠŠ pp pptttt øø øø:::: $$ $$#### 

$$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$#### ôô ôôΜΜΜΜ åå ååκκκκ ss ss]]]] ÏÏ ÏÏGGGG øø øø���� uu uuΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ9999 ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù 44 44 ää ää−−−− øø øø———— ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ uu uuρρρρ yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ ×× ××"""" öö öö6666 yy yyzzzz 44 44’’’’ ss ss++++ öö öö//// rr rr&&&& uu uuρρρρ �  ) ،131طه(  
اين . ايم ي اي كه به برخي از آنان دادههاي ماد  به نعمتخود را مدوزچشم «

زينت زندگي دنيا است تا آنان را با آن بيازماييم و روزي پروردگارت بهتر و 
  ».پايدارتر است

بنابراين، وقتي ازواج پيامبر خواهان نفقه بهتر و بيشتري گرديد، خداوند مسئلة آزادي 
  .  يا زرق و برق زندگي را بر گزينيد و يا رسول خدا رايعني. انتخاب را مطرح ساخت
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آنها به هيچ . گيري ازواج مطهرات در مقابل اين آزادي انتخاب، روشن بود موضع
بنابراين، همه با . دهندوجه حاضر نبودند پيامبر را در مقابل زرق و برق دنيا از دست ب

   1.گزينيم خدا و رسولش را بر مي: هم گفتند
: له را با من در ميان گذاشت و گفتپيامبر قبل از ديگران، اين مسئ: ويدگ عايشه مي

در آن عجله مكن با پدر و مادر مشورت كن، آن گاه . گذارم من با تو سخني در ميان مي
شوند من  دانست كه پدر و مادرم به هيچ وجه راضي نمي جواب مرا بده ضمناً پيامبر مي

  : ت را تالوت فرمود آن گاه اين آيا.از ايشان جدا بشوم

� $$$$ pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ II II ÉÉ ÉÉ<<<< ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ≅≅≅≅ èè èè%%%% yy yy7777 ÅÅ ÅÅ____≡≡≡≡ uu uuρρρρ øø øø———— XX XX{{{{ ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ££ ££ çç ççFFFFΖΖΖΖ ää ää.... šš ššχχχχ ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ���� èè èè???? nn nnοοοο 44 44θθθθ uu uuŠŠŠŠ yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### $$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$#### $$$$ yy yyγγγγ tt ttFFFF tt tt⊥⊥⊥⊥ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ———— uu uuρρρρ 

šš šš ÷÷ ÷÷ ss ss9999$$$$ yy yyèèèè tt ttFFFF ss ssùùùù ££ ££ ää ää3333 ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏ nn nnGGGG tt ttΒΒΒΒ éé éé&&&&      ∅∅∅∅ ää ää3333 ôô ôômmmm ÎÎ ÎÎ hh hh"""" || ||     éé éé&&&& uu uuρρρρ %%%% [[ [[nnnn#### uu uu"""" || ||     WW WWξξξξŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ss ssdddd ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∇∇∇∇∪∪∪∪ ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ££ ££ çç ççFFFFΖΖΖΖ ää ää.... 

šš ššχχχχ ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ���� èè èè???? ©© ©©!!!! $$ $$#### ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ uu uu‘‘‘‘#### ¤¤ ¤¤$$$$!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ nn nnοοοο tt tt���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ©© ©©!!!! $$ $$#### ££ ££‰‰‰‰ tt ttãããã rr rr&&&& ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ óó óóssss ßß ßßϑϑϑϑ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ9999 ££ ££ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

#### ·· ··���� ôô ôô____ rr rr&&&& $$$$ VV VVϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã �  ) ،29 - 28احزاب(  
كه اگر شما زندگي دنيا و زرق و برق آن را : اي پيامبر به همسران خود بگو«

اي مناسب بدهم و شما را به طرز نيكويي رها  خواهيد، بيائيد تا به شما هديه مي
خداوند براي خواهيد، پس  ميسازم و اما اگر خدا و پيامبر و سراي آخرت را 

  ». بزرگي تدارك ديده استنيكوكاران شما پاداش
من با پدر و مادرم چه مشورتي بنمايم؛ چرا كه خدا و پيامبرش را بر : گويد عايشه مي

   2.سپس تمامي همسران پيامبر همين را گفتند. گزينيم مي
را كه خداوند به آنها باشد؛ چ گر ايمان و اخالص همسران پيامبر مي اين داستان بيان

اختيار داد يا زرق و برق دنيا را انتخاب نمايند و يا خدا و پيامبرش و از ظاهر آيه چنين 
نمودند، خداوند، دروازة زرق و برق  آيد كه اگر آنها زرق و برق دنيا را انتخاب مي بر مي

                                                 

  . 77، ص  و المومنات في سورة االحزاب����قضايا نساء النبي -1

  . 4786، كتاب التفسير، شماره بخاري -2
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يش آخرت را گشود، اما آنان نپذيرفتند و خدا و پيامبر و آسا دنيا را بر روي آنها مي
بنابراين، وقتي آنان خدا و پيامبرش را پذيرفتند، براساس نص قرآن جزو . ترجيح دادند

هستند و روز قيامت از پاداش عظيمي كه خداوند به آنها داده » نيكوكاران«محسنات 
 و 1مند خواهند گرديد؛ چنانكه قرآن از آن به عنوان اجر عظيم ياد كرده است است، بهره
بيانگر اين است كه پاداش مورد نظر به قدري بزرگ و گسترده است » اجر«نكره بودن 

توان آن را با دنيا و زرق و برق آن مقايسه  داند و نمي كه جز خدا كسي مقدار آن را نمي
   2.نمود؛ پس نبايد به مال و متاع دنيا چشم دوخت

سوب قضيه آزادي انتخاب به همسران پيامبر از قضاياي مهم حيات آن حضرت مح
گردد كه خلفاي راشدين آن را سرمشق زندگي خود قرار دادند و شايسته است كه  مي

هاي خود عملي سازند و حقا كه اين جنبه  رهبران امت اسالم در هر زمان آن را در خانه
توانندبه خوبي ميزان  از زندگي پيامبر معيار بسيار دقيقي است كه رهبران امت اسالمي مي

 بسنجند؛ چنانكه برخي از خلفاي اسالم و به ويژه خلفاي راشدين، فاصلة خود را با آن
هاي زيادي از شيوة زندگي  نمودند و در تاريخ درخشان اسالم نمونه آن را رعايت مي

؛ پس بايد دانست كه رهبري امت، مسئوليتي است كه 3آنان به اثبات رسيده است
 بايد مورد سوء استفاده قرار بايست آن را به خوبي انجام داد، نه غنيمتي است كه مي

گيرد؛ پس اهميت و شوق ديدار خدا و آخرت را به خاطر زرق و برق دنيا، از ياد 
   4.نبرند
  

                                                 

  . 79، ص قضايا نساء النبي و المومنات في سورة االحزاب -1

  . 148، ص 4، ج السعديتفسير  -2

  . 136، ص 7، ج البدايه و النهايه -3

4-   



  الگوي هدايت

 

800

  حج ابوبكر با مردم 
هاي مختلف عقيدتي،   در زمينه� جامعه و دولت اسالمي براساس تعاليم پيامبر اكرم

كنون  فقط فريضة حج تايافت و ي رشد مياقتصادي، اجتماعي، سياسي، نظامي و عباد
البته در حج سال هشتم هجري كه بعد از فتح . براساس احكام اسالمي انجام نگرفته بود

مكه صورت گرفت، پيامبر، عتاب بن اسيد را در مدينه جانشين خود قرار داد، اما احكام 
دادند، تفاوت چنداني نداشت، اما در موسم  حج مسلمانان با حجي كه مشركان انجام مي

ج سال نهم، پيامبر اراده نمود تا مناسك حج را انجام دهد، اما از آنجا كه مشركان نيز ح
واف درصدد انجام حج بودند و از آنجا كه آنان براساس اعتقاداتشان كعبه را برهنه ط

توانم به مناسك حج را انجام  من براساس وضعيت حاكم، نمي: نمودند، پيامبر فرمود مي
ر را به عنوان اميرحجاج سال نهم مقرر نمود و تعداد زيادي از  ابوبك،1دهم بنابراين

   2. نيز همراه داشتند راصحابه در ركاب ايشان بودند و شتران قرباني
بنابراين، پيامبر . ازل گرديدبعداز خروج ابوبكر و حجاج از مدينه، سورة برائت ن

 علي سوار بر ناقه پيامبر . فرستاد تا پيام سوره برائت را به ابوبكر برساند علي را�اكرم
امير هستي يا مامور؟ علي : ابوبكر به علي گفت. لحليفه پيوستبه كاروان ابوبكر در ذوا

ابوبكر مكان هر يك . مامور هستم؛ سپس راهشان را ادامه دادند تا به مكه رسيدند: گفت
ات از مناسك حج را بر اساس آنچه در زمان جاهليت بودند، باقي گذاشت براساس رواي

ابوبكر احكام و مسايل حج را . صحيح، اين حج درماه ذيحجه انجام گرفت نه ذيقعده
علي نيز در . نمود داد و در همه ايام حج براي آنان سخنراني مي براي مردم توضيح مي

نمود  راي مردم قرائت ميكنار ابوبكر بود و بعد از سخنراني ايشان، پيام سوره برائت را ب
ت نخواهد شد مگر انسان مومن و از اين پس كسي حق ندارد وارد بهش: گفت و مي

                                                 

  . 475، ص معين السيرة -1
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 با پيامبر دارد، پيمانش تا موعد ي عهد و پيمانا را برهنه طواف نمايد و هر كس خانه خد
   1.مقرر باقي خواهد ماند و بعد از اين مشركان اجازه حج گزاردن ندارند

مور ساخت تا با ابه مأاي ازصح هريره را با دستهابوهمچنين روايت است كه ابوبكر، 
   2.هاي سورة برائت همكاري نمايند علي در رسانيدن پيام

پرستان بود تا جايي كه  بخش هر گونه رابطه با مشركان و بت نزول سورة برائت پايان
  : فرمايد آنان را از حج كردن ممنوع كرده و عليه آنها اعالم جنگ نموده است؛ چنانكه مي

� ×× ××οοοο uu uu !! !!#### tt tt���� tt tt//// zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$#### ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ΝΝΝΝ ›› ››????‰‰‰‰ yy yyγγγγ≈≈≈≈ tt ttãããã zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏ.... ÎÎ ÎÎ"""" ôô ôô³³³³ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ 

(( ((####θθθθ ßß ßßssss‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ ss ssùùùù ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### ss ssππππ yy yyèèèè tt tt//// öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& 99 99���� åå ååκκκκ ôô ôô−−−− rr rr&&&& (( ((#### þþ þþθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷ææææ $$ $$#### uu uuρρρρ öö öö//// ää ää3333 ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ rr rr&&&& çç çç"""" öö öö6666 xx xxîîîî ““““ ÌÌ ÌÌ““““ ÉÉ ÉÉffff ÷÷ ÷÷èèèè ãã ããΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$####       ¨¨ ¨¨ββββ rr rr&&&& uu uuρρρρ 
©© ©©!!!! $$ $$#### ““““ ÌÌ ÌÌ““““ øø øøƒƒƒƒ èè èèΧΧΧΧ tt tt ÍÍ ÍÍ���� ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ ss ss3333 øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ ×× ××ββββ≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ rr rr&&&& uu uuρρρρ šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$#### ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ 

ÆÆ ÆÆ dd ddkkkk pp pptttt øø øø:::: $$ $$#### ÎÎ ÎÎ"""" yy yy9999 òò òò2222 FF FF{{{{ $$ $$#### ¨¨ ¨¨ββββ rr rr&&&& ©© ©©!!!! $$ $$#### ÖÖ ÖÖ üü üü““““ ÌÌ ÌÌ���� tt tt//// zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏ.... ÎÎ ÎÎ"""" ôô ôô³³³³ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####       ………… ãã ãã&&&& èè èè!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ 44 44 ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ çç ççFFFF öö öö6666 èè èè???? uu uuθθθθ ßß ßßγγγγ ss ssùùùù 

×× ××"""" öö öö6666 yy yyzzzz öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ©© ©©9999 (( (( ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ çç ççGGGG øø øøŠŠŠŠ ©© ©©9999 uu uuθθθθ ss ss???? (( ((#### þþ þþθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷ææææ $$ $$$$$$ ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ rr rr&&&& çç çç"""" öö öö6666 xx xxîîîî ““““ ÌÌ ÌÌ““““ ÉÉ ÉÉffff ÷÷ ÷÷èèèè ãã ããΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$#### 33 33 ÎÎ ÎÎ"""" ÅÅ ÅÅ ee ee³³³³ oo oo0000 uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### 

(( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx���� xx xx.... >> >>UUUU#### xx xx‹‹‹‹ yy yyèèèè ÎÎ ÎÎ//// AA AAΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 rr rr&&&& �  ) ،3-1توبه(  
 خدا و پيغمبرش از مشركاني است كه شما با آنان پيمان  بيزاري)اين اعالم(«

آزادانه چهار ماه در زمين بگرديد و بدانيد كه شما ) اي مومنان(ايد؛ پس  بسته
گمان خدا كافران را خوار و رسوا  توانيد خدا را درمانده كنيد و بي هرگز نمي

دم در روز اين اعالمي است از سوي خدا و پيغمبرش به همه مر.سازد مي
و (ترين حج كه خدا و پيغمبرش از مشركان بيزار هستند و اگر توبه كرديد  بزرگ

اين براي شما بهتر است و اگر سرپيچي كرديد، بدانيد ) از شرك دست كشيديد
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توانيد خدا را درمانده داريد و كافران را به عذاب دردناكي مژده  كه شما نمي
  ».بده

اند، تا اتمام  ز مشركان را كه با مسلمانان پيمان بستهسپس در ادامة آيات، آن دسته ا
  : فرمايد موعد مقرر فرصت داده و مي

� �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ΝΝΝΝ ›› ››????‰‰‰‰ yy yyγγγγ≈≈≈≈ tt ttãããã zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏ.... ÎÎ ÎÎ"""" ôô ôô³³³³ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO öö ööΝΝΝΝ ss ss9999 öö ööΝΝΝΝ ää ää....θθθθ ÝÝ ÝÝÁÁÁÁ àà àà))))ΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ $$$$ \\ \\↔↔↔↔ øø øø‹‹‹‹ xx xx©©©© öö ööΝΝΝΝ ss ss9999 uu uuρρρρ 
(( ((####ρρρρ ãã ãã���� ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ ss ssàààà ãã ããƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ #### YY YY‰‰‰‰ tt ttnnnn rr rr&&&& (( ((#### þþ þþθθθθ ‘‘ ‘‘ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ???? rr rr'''' ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ èè èèδδδδ yy yy‰‰‰‰ ôô ôôγγγγ tt ttãããã 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÌÌ ÌÌEEEE ££ ££‰‰‰‰ ãã ããΒΒΒΒ 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ^^ ^^==== ÏÏ ÏÏtttt ää ää†††† 

tt tt ÉÉ ÉÉ)))) −− −−GGGG ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$   )4توبه، (  � ####$$
ايد وايشان چيزي از آن فروگذار  اما كساني از مشركان را كه با آنان پيمان بسته«

اند، پيمان آنها را تا پايان مدت  نكرده و از كسي بر ضد شما پشتيباني نكرده
ا دوست گمان خدا پرهيزكاران ر مشروطه محترم شماريد و بدان وفا كنيد؛ بي

  ».دارد مي
هاي حرام فرصت داده و مرحلة بعدي را  همچنين به ساير مشركان تا سپري شدن ماه
  : فرمايد انكه ميمرحلة جنگ و درگيري اعالم داشته است؛ چن

� #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù yy yy‡‡‡‡ nn nn==== || ||¡¡¡¡ΣΣΣΣ $$ $$#### ãã ãã���� åå ååκκκκôô ôô−−−− FF FF{{{{ $$ $$#### ãã ããΠΠΠΠ ãã ãã���� çç ççtttt øø øø:::: $$ $$#### (( ((####θθθθèè èè====çç ççGGGG øø øø%%%% $$ $$$$$$ ss ssùùùù tt tt ÏÏ ÏÏ.... ÎÎ ÎÎ"""" ôô ôô³³³³ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ßß ßß]]]] øø øø‹‹‹‹ yy yymmmm óó óóΟΟΟΟ èè èèδδδδθθθθßß ßßϑϑϑϑ ›› ››????‰‰‰‰yy yy`̀̀̀uu uuρρρρ 

óó óóΟΟΟΟ èè èèδδδδρρρρ ää ää‹‹‹‹ää ääzzzz uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδρρρρ çç çç"""" ÝÝ ÝÝÇÇÇÇ ôô ôômmmm $$ $$#### uu uuρρρρ (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ãã ããèèèèøø øø%%%% $$ $$#### uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999 ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ àà àà2222 77 77‰‰‰‰ || ||¹¹¹¹ óó óóRRRR ss ss∆∆∆∆ 44 44 ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù (( ((####θθθθçç çç////$$$$ss ss???? (( ((####θθθθãã ããΒΒΒΒ$$$$ ss ss%%%% rr rr&&&& uu uuρρρρ 

nn nnοοοο 44 44θθθθ nn nn====¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### (( ((#### ââ ââθθθθ ss ss????#### uu uu uu uuρρρρ nn nnοοοο 44 44θθθθ ŸŸ ŸŸ2222 ¨¨ ¨¨““““9999 $$ $$#### (( ((####θθθθEE EE==== yy yy⇐⇐⇐⇐ ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ nn nn====‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ;;;; yy yy™™™™ 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ÖÖ ÖÖ‘‘‘‘θθθθ àà àà���� xx xxîîîî ÒÒ ÒÒΟΟΟΟ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏmmmm §§   )5توبه، (� ‘‘‘‘§§
  » ....هاي حرام پايان گرفت، مشركين را هر كجا يافتيد؛ بكشيد  هنگامي كه ماه«

، پيامبر علي را فرستاد تا در حضور مشركان در مراسم حج نقض پيمانهايي را بنابراين
كه با مشركان بسته بود، اعالم نمايد و اين در ميان عرب مرسوم بود و عيبي شمرده 

اسالم نيز اين امر را تثبيت و پيامبر نيز اين فرصت را غنيمت شمرده و پس از . شد نمي
   .هاي سوره برائت را بيان نمايد تا پيامنزول سوره برائت علي را فرستاد 
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اين حج به مثابه مقدمة حجه الوداع قرار گرفت كه قرار بود سال آينده در معيت 
  .  انجام شود� پيامبر اكرم

پرستي به  در حجي كه ابوبكر رياست آن را بر عهده داشت، اعالم گرديد كه زمان بت
 است و مردم راهي جز پذيرفتن پايان رسيده و اكنون مرحله جديدي آغاز گرديده

اين اعالن ديري نگذشت كه به گوش تمامي قبايل عرب . توحيد و شريعت خدا ندارند
بنابراين، از . پرستي به پايان رسيده است رسيد و آنان به اين امر پي بردند كه زمان بت

هايي براي مسلمان شدن و پذيرفتن توحيد،  نواحي مختلف شبه جزيرة عربستان دسته
   1.رهسپار مدينة منوره گرديدند

  
  سال ورود قبايل مختلف به مدينه 

بعد از فتح مكه و فراغت پيامبر از غزوة تبوك و مسلمان شدن طوايف ثقيف و اينكه 
پيامبر براي مشركان چهار ماه فرصت تعيين كرد تا موضع خود را در قبال دولت اسالمي 

ختلف رهسپار مدينه منوره گشتند و مشخص نمايند، قبايل گوناگون عرب از نواحي م
   2.نمودند اسالم خود را اعالم مي

هايي از اين قبيل و در مورد تعداد همه آنها  مورخان در مورد تاريخ نخستين دسته
  . اند بعضي تعداد آنان را شصت و گروهي بيش از صد دسته دانسته. اختالف نظر دارند

ها روايات زيادي   اين دستهيتفصيلعالوه بر آن بايد يادآور شد كه در سرگذشت 
آمده است كه بيشتر آنها از نظر صحت سند به اثبات نرسيده است؛ البته اخبار زيادي 
دربارة آنان به صحت نيز رسيده است؛ چنانچه در صحيح بخاري از وفد قبيلة تميم، 

. 3ها، اهل يمن و دوس سخن به ميان آمده است عبدالقيس، بني حنيفه، نجران، اشعري
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ها نقل  همچنين امام مسلم و ديگر صاحبان كتب سته اخبار صحيحي از اين دسته
   1.اند كه حامل مطالب ارزنده و مفيدي هستند كرده

سرگذشت ورود قبايل عرب به مدينه و اخبار آنان و شيوة برخورد پيامبر با آنان، از 
ين مورد ضروري به اما نقد و بررسي متون تاريخي در ا. 2اهميت وااليي برخوردار است

تربيتي، فقهي، حركتي و  توان به سرماية عظيم  ، اما از خالل اين ماجرا مي3رسد نظر مي
به درستي كه ديدگاه وسيع و . اي كه از پيامبر به جا مانده است، دست يافت فرهنگي

 و به دست آوردن دلها و متحد ساختن آنها جهت  �برخورد بسيار متوازن پيامبر اكرم
گيري كه در شرايط و ظروف  اص و گرد آوردن افراد در يك مركز تصميمهدفي خ

هاي عظيم و بارزي است كه متخصصان  مختلف همچنان ثابت و استوار بمانند، نمونه
   4.هاي مختلف جامعة اسالمي نياز مبرم به الگو گرفتن از آن دارند بخش

ها به مدينه   از عرباي زياديه هاي سال نهم هجري اين بود كه دسته يكي از ويژگي
مدند و دولت اسالمي نيز ستاد مخصوصي جهت استقبال از آنان تشكيل داده بود آ مي

براي آنان اردوگاه تربيتي خاصي تدارك ديد و آمادة پذيرايي از مهمانان تازه ورود 
هاي ورودي بود و پيامبر يك يا چند  ؛ چنانكه مسجد پيامبر، سالن استقبال دسته5گرديد
 و به مسئلة آموزش و 6رساني به آنها گمارده بود  ياران خود را جهت خدمتنفر از

آمدند،  هاي ورودي، اهميت خاصي قائل بود و از طرفي ديگر كساني كه مي تربيت دسته
شوق و كنجكاوي زيادي به فرا گرفتن اسالم و دستورات و احكام و آداب آن، سپس 
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نان از پيامبر در مورد امور حالل و حرام كه عمل نمودن بر آنها را داشتند و بسياري ازآ
پرسيدند بنابراين، پيامبر عالقمند بود تا احكام و  در ميان آنان شايع و معمول بود، مي

داد  مسائل فقهي و عقيدتي را به آنان بياموزد و به ويژه بيشتر به تعليم كساني اهميت مي
فقهوا «: به نيز فرمودگيري داشته و به صحاكه شوق و كنجكاوي خاصي براي ياد

   1».برادرانتان را بفهمانيد و آموزش بدهيد» «اخوانكم
نمود و  نشست و از آنها در مورد احوال بزرگان قومشان سوال مي پيامبر نيز با آنان مي

كردند، آنها را به استقامت بر حق و به صبر  هنگامي كه قصد بازگشت به وطن خود مي
نمود و آنان در حالي بر  رت يكسان هدايايي اهدا مينمود و به همه به صو توصيه مي

گشتند كه هدايتگراني بودند كه دلهايشان با نور ايمان روشن شده بود و آنچه را فرا  مي
ساختند و از  دادند و آنان را از پيامبر مطلع مي گرفته بودند، به قومشان انعكاس مي

گفتند و نيز براي   آنان سخن ميها و چهرة درخشان و مهربان پيامبر براي صفات، خوبي
   2.كردند قوم خود از ميزان محبت و اطاعت صحابه نسبت به پيامبر تعريف مي

  . ماندند ها با قرار داد صلح همچنان بر دين خود باقي مي اما برخي از اين دسته
  

  درسها، عبرتها و فوايد ورود وفدها 
  :  وفد عبد قيس–الف 

آن حضرت . س نزد پيامبر آمدوفد عبد قي: گويد س ميباس در مورد وفد عبد قيابن ع
پيامبر به آنها خوش آمد گفت؛ . از طائفة ربيعه هستيم: چه كساني هستند؟ گفتند: پرسيد

ايم  ما از مسافت بسيار دوري، آمده! اي رسول خدا: سپس آنها در ميان سخنانشان گفتند
كنند كه روابط نامناسبي با  و در مسير راه ما گروهي از كفار طايفة مضر زندگي مي

  . يكديگر داريم
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توانيم نزد تو  هاي حرام كه جنگ در آن حرام است، نمي بنابراين، در غير از ماه
حضور پيدا نماييم؛ پس به ما دستوري قاطع و واضح بده تا بدان عمل نماييم و كساني 

ابن .  وارد شويمهشترا كه از اين قوامين مطلع نيستند، با خبر سازيم و در نتيجه به ب
به آنها دستور :  چيز امر و از چهار چيز نهي نمودپيامبر آنان را به چهار: گويد عباس مي

: دانيد ايمان چيست؟ گفتند داد تا به خداي يگانه ايمان بياورند و از آنها پرسيد كه آيا مي
هي دادن؛ ايمان يعني به وحدانيت خدا گوا: پيامبر فرمود. داند مبرش بهتر ميخدا و پيا

برپا داشتن نماز؛ دادن زكات؛ روزه گرفتن ماه رمضان و پرداختن خمس مال غنيمت؛ 
سازي و  سپس آنان را از استفادة چهار نوع ظرف و پياله كه معموالً مخصوص شراب

اين امور را به خاطر داشته باشيد و ديگران را نيز : نوشي بودند، منع نمود و فرمود شراب
   1.ازيداز اين امر مطلع س

در روايتي نيز چنين آمده است كه مردي از عبد قيس به نام اشج نزد پيامبر آمد و 
تو داراي دو خصلت هستي :  به او گفتپيامبر خطاب. هاي آن حضرت را بوسيد دست

اند؟   من نهاده شدهآيا آنها در سرشت: اشج گفت. پسندد رسولش آنها را ميكه خدا و 
يعت دودايي را كه در من چنين سرشتي به ت سپاس خاشج گف. بلي: پيامبر فرمود

   2.گذاشته است كه خدا و رسولش آن را دوست دارند
هاي بعد از نماز آن روز را به خاطر مالقات با  در روايتي آمده است كه پيامبر سنت

   3.اين وفد به تاخير انداخت و آنها را بعد از نماز عصر خواند
  رپرستي ضمامه ابن ثعلبه  وفد طايفة سعد بن بكر به س–ب 
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ما با پيامبر در مسجد نشسته بوديم، ناگهان مردي با شتري : گويد انس بن مالك مي
كدام يك از شما محمد :  شتر پايين آمد و آن را بست، گفتوارد شد و پس از اينكه از

  است؟ 
اي پسر عبدالمطلب، من از تو : گفت.  سفيد چهره كه تكيه زده استاين مرد: گفتيم
: پيامبر فرمود. بيني، پس عصباني نشو كنم و در سخنان من تندي و خشونت مي سوال مي

  . هر طور دوست داري سوال كن
دهم، آيا تو را خدا به  تو را به پروردگارت و پروردگار پيشينيان، سوگند مي: گفت

 آيا! تورا به خدا سوگند: بلي؛ سپس گفت:  مردم فرستاده است؟ پيامبر فرمودسوي همة
به تو دستور داده است تا در شبانه روز، پنج وعده نماز بگزاري؟ آيا خدا به تو دستور 
داده كه از اموال ثروتمندان چيزي به عنوان زكات بگيري و به فقرا بدهي؟ پيامبر فرمود 

  . بلي
.  خود هستماي، ايمان آوردم و من فرستادة قوم به آنچه تو آورده: آن گاه مرد گفت

   1.مباش  و از بني سعد ميثعلبهمن، ضمام بن 
من به : يتي از ابن عباس آمده است كه ضمام شهادتين را بر زبان آورد و گفتدر روا

فرائض عمل خواهم كرد و از آنچه منع كردي، دوري خواهم گزيد و افزود كه نه از آنها 
  . افزايم كنم و نه بر آنها چيزي مي چيزي كم مي

. ودش اگر راست بگويد، وارد بهشت مي:  فرمودپيامبر. س به سوي شترش رفتسپ
اولين سخني . د آمدند قوم خود برگشت قومش نزد او گرد سوار بر شتر شد و نزضمام

 بت دو(چه زشت هستند الت و عزا : كه از زبان ضمام شنيده شد، اين بود كه گفت
 به ترسي كه ديوانه و يا نمي. ساكت باش! ضمام: افراد قومش گفتند) مشهور عرب

الت و عزا به كسي نفع و يا . واي بر شما: بيماري پيسي مبتال شوي؟ ضمام گفت
خداوند پيامبري مبعوث كرده و كتابي فرستاده است و شما را از . رسانند  ضرري نمي
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حالتي كه گرفتار آن هستيد، نجات داده است و من به يگانگي خدا و رسالت محمد 
 سخنانش را ادامه داد تا ضمام. ام ل خدا نزد شما آمده رسواكنون از جانب. ام ايمان آورده

و مسلمان اينكه توانست آنها را متقاعد سازد و تا شامگاه آن روز تمامي مردم شهر ا
هيچ فردي بعد از بازگشت نزد قومش همانند ضمام موفقيت : گويد ابن عباس مي. شدند

   1.كسب ننموده است
باشد تا جايي كه  ل ميم اسالم در ميان قباياين داستان بيانگر ميزان گسترش تعالي

 اين بود تا دربارة آنچه از احكام اسالم شنيده بود، از پيامبر سوال نمايد هدف آن ضمام
   2.و مطمئن گردد

شمرد و در مورد آنان سوال  بنابراين، احكام اسالم را يكي پس از ديگري بر مي
  . نمود مي
  نجران نصرانيان  وفد –ج 

اي با اين عنوان نوشت من شما را از عبادت و   به سران نجران نامه� پيامبر اكرم
پروردگار خوانم و اگر از اطاعت  واليت بندگان به عبادت و واليت پروردگار فرا مي

   3. شما خواهم جنگيدسرپيچي نماييد، من با
ان وقتي نامة پيامبر به دست اسقف نجران افتاد، مردم را گرد آورد و نامه را براي آن

قرائت نمود و پس از رايزني و مشورت به اين نتيجه رسيدند كه وفدي متشكل از سران 
و اعيان قوم نزد پيامبر خدا بروند؛ چنانكه طبق روايتي وفدي متشكل از چهارده نفر و 

الحارث نزد ابوطبق روايتي از شصت نفر به سرپرستي شورايي متشكل از عاقب، سيد و 
ر حالي كه بر رسول خدا در مسجد ايشان وارد شدند كه لباس روز اول د. پيامبر آمدند

آن حضرت . اي ابريشمي پوشيده بود هايشان با قطعه پارچه احبار را پوشيده بودند و شانه
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ازآنان دوري نمود و با آنان سخني نگفت؛ سپس عثمان به آنها فهمانيد كه پيامبر اين نوع 
آن حضرت .  لباس راهبان آمدند و سالم كردندبنابراين، روز بعد با. پسندد پوشش را نمي

ما : آنها نپذيرفتند و گفتندجواب سالمشان را داد و آنان را به اسالم فرا خواند، اما 
عبادت : چيز از مسلمان شدن باز داشته استشما را سه : پيامبر فرمود. مسلمان هستيم

  . دصليب؛ خوردن گوشت خوك و اعتقاد شما به اينكه خدا فرزندي دار
 مباحثة آنان به درازا كشيد و پيامبر براي آنان آياتي از كالم خدا، تالوت  وبحث

وييد گ نماييد و مي چرا شما در مورد پيامبر خدا، جسارت مي: پيامبر گفتندآنان به . نمود
ايست كه خداوند به  عيسي بندة خدا و پيامبر او و كلمه: بندة خدا است؟ پيامبر فرمود

آيا انساني سراغ داري : ن آنان را بر آشفته نمود و گفتنداين سخ. ه استمريم القا نمود
  :  خداوند، اين آيات را نازل فرمودكه پدر نداشته باشد؟ آن گاه
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  )60-59عمران،  آل(  
 آفريد، سپس به خداوند آدم را از خاك. همانا عيسي در خلقت، مانند آدم است«

  ».؛ پس پديد آمدخلق شو: او گفت
اي  اين استدالل، تمامي احتجاجات آنان را نابود ساخت؛ زيرا آنان خواهان نمونه

تري كه  بودند كه پسري بدون پدر متولد شده باشد، اما پيامبر براي آنها نمونة عجيب
  . ود آنان او را قبول داشتند و آن متولد شدن فرزند بدون پدر مادر بود، ارائه دادخ

سرانجام وقتي پيامبر به اين نتيجه رسيد كه حكمت و جدال احسن در مورد آنها 
  : له دعوت نمود و خداوند نيز فرمودكارساز نيست، آنان به مباه
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ر اين مورد مجادله كرد، ست، دپس هر كس، پس از اين دانشي كه نزد تو آمده ا«

كنيم و شما هم فرزندان خود را  بياييد ما فرزندان خود را دعوت مي: بگو
و ما  وما زنان خود را فرا مي خوانيم وشما هم زنانتان را فراخوانيد فراخوانيد

سازيد؛ سپس دست دعا به  سازيم و شما هم خود را آماده مي خود را آماده مي
  ».نماييم فرين خدا را براي دروغگويان تمنا ميداريم و ن سوي خدا بر مي

ه خارج گرديد و براساس اين آيه، پيامبر اكرم همراه علي، حسن، حسين و فاطم
   1.وقتي من دعا كردم شما آمين بگوييد: خطاب به آنها گفت

ها با يكديگر به مشورت پرداختند و سرانجام از شركت در دعاي مباهله  نجراني
دانستند كه آن حضرت پيامبر خداست و  ورزيدند؛ چرا كه آنان ميترسيدند و امتناع 

عالوه بر آن بر اين امر آگاهي داشتند ملتي كه در مقابل پيامبران خدا در دعاي مباهه 
داري، در مورد ما  هر طور دوست: بنابراين به پيامبر گفتند. ه استشركت كرده، نابود شد

 2اس دادن ساليانه دو هزار قواره لباس، صلح نمود با آنان بر اس �پيامبر اكرم. رفتار كن
من با شما مرد اميني را :  فرمود� و هنگامي كه عزم بازگشت نمودند، پيامبر اكرم

هر يكي از صحابه، دوست داشت و منتظر بود كه پيامبر او را بفرستد؛ آن گاه . فرستم مي
عبيده، امين ابوو افزود كه بر خيز ! عبيدهابو: عبيده بن جراح فرمودابوايشان خطاب به 

   3.امت من است
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  اعزام معلمان و مديران به مناطق مختلف 

پذيرفتند و زير  آمدند واسالم را مي هاي مردم از هر سو، به مدينه مي و فدها و دسته
گرفتند و در مدت اقامت خود در مدينه؛ بعضي از  پرچم حكومت اسالمي قرار مي

هاي خود، پيامبر نيز معلمي   و هنگام بازگشت به سرزمينگرفتند احكام اسالم را فرا مي
فرستاد و به ويژه به جنوب شبه جزيرة عربستان و در ميان قبايل يمني،  همراه آنها مي

افراد زيادي را فرستاد تا احكام اولية اسالم را به آنان آموزش دهند؛ چرا كه اسالم در 
د؛ پس نياز مبرم به داعيان و معلماني شبه جزيرة عربستان و اطراف آن گسترش يافته بو

   1.شد كه احكام دين اسالم را تبليغ و تبيين نمايد احساس مي
هاي جاهلي، پاك گردد و سعادت و خوشبختي  تا قلوب مردم از بقاياي بيماري

  . نصيب آنان گردد
از پذيرش اسالم پيامبر . از ميان اين قبايل، قبيلة بني حارث بن كعب امتناع ورزيد

 گروهي از صحابه را به سر كردگي خالد بن وليد جهت دعوت آنان و يا در �كرما
  . صورت ضرورت، جهاد با آنان فرستاد

   اعزام خالد بن وليد به سوي بني حارث بن كعب در سال دهم هجري –الف 
نمودند و هيچ يك از افراد اين  طايفة بني حارث بن كعب در نجران زندگي مي

الد را به سوي آنها فرستاد و االول سال دهم هجري خ در ربيع. ذيرفتندطايفه، اسالم را نپ
. قبل از اينكه با آنان وارد نبرد شوي، آنها را سه مرتبه به پذيرش اسالم دعوت بده: گفت

خالد . اگر پذيرفتند، در امان خواهند بود و در غير اين صورت با آنان به مبارزه بپرداز
اران خود را به صورت پراكنده به هر سو فرستاد تا آنها را وارد منطقة آنان گرديد و سو

خالد چند روزي به قصد . در نتيجه تمامي آنان مسلمان شدند. به اسالم فراخوانند
اي به پيامبر نوشت و ايشان را  آموزش احكام و مبادي اسالم در آنجا اقامت گزيد و نامه
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اي از خالد خواست تا با  نامهپيامبر طي . در جريان مسلمان شدن بني حارث گذاشت
  . گروهي از آنان به مدينه باز گردد

 �ان برگردند، پيامبر اكرمامي كه خواستند از مدينه به شهرشخالد چنين كرد و هنگ
قيس بن حصين را به عنوان امير آنان مقرر كرد؛ سپس عمرو بن حزم را براي آموزش 

   1.مسائل و احكام ديني نزد آنان فرستاد
ت ديگري به جاي نام خالد، نام علي آمده است و هنگامي كه علي به قبايل در رواي

همدان رسيد، نامة پيامبر را براي آنان قرائت نمود، در نتيجه تمامي آنان، اسالم را 
آن حضرت به . اي به پيامبر نوشت علي خبر مسلمان شدن آنها را طي نامه. پذيرفتند

   2.سالم بر همدان، سالم بر همدان: رداشت گفتهنگامي كه سر از سجده بسجده افتاد و 
 نگران جبهة جنوبي دولت اسالمي بود، بنابراين عالقمند مسلمان شدن � پيامبر اكرم

ها به سوي قبايل يمني و  قبايل يمني بود و اين عالقمندي از كثرت اعزام افراد و دسته
 و نيز از عهد و هاي زيادي از نواحي مختلف يمن به سوي مدينه رهسپار شدن دسته

   3.گردد هايي كه آن حضرت با قبايل يمني بسته است، آشكار مي پيمان
 با قبايل يمني و حضرموت را دكتر حميد اهللا در  �ها و قراردادهاي پيامبر اكرم پيمان

   4.آوري نموده است كتابي به نام مجموعه الوثائق السياسيه جمع
هاي  ها، از برنامه  در ميان جوامع و دولتآخر االمر اينكه تاسيس مراكز تاثير گذار

  .  بود كه در زندگي خويش، آن را اجرا نمود �پيامبر اكرم
   اعزام معاذ بن جبل و ابوموسي اشعري به يمن –ب 
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 معاذ بن جبل انصاري را كه در حالل و حرام مسايل از ديگر  �پيامبر اكرم -1
 فرستاد و او را بر يكي از مناطق صحابه آگاهي بيشتري داشت، به عنوان قاضي و امير

هنگامي كه معاذ، اراده نمود تا مدينه را به قصد يمن ترك . زير دست خود مقرر نمود
نمايد، پيامبر براي بدرقة او بيرون شد و در حالي كه معاذ سوار بر مركب خود بود و آن 

ومي از اهل تو نزد ق! معاذ: رد، به معاذ اين گونه توصيه نمودك حضرت پياده روي مي
اگر . نخست آنها را به شهادت ال اله اال اهللا و محمد رسول اهللا، فرا خوان. روي كتاب مي

 پنج وعده نماز را فرض گردانيده است؛ يپذيرفتند، به آنها بگو كه خداوند، شبانه روز
هايشان فرض گردانيده است  اگر اين را پذيرفتند، به آنها بگو كه خدا، زكات را در مال

هاي  اگر پذيرفتند، از گرفتن مال. از ثروتمندان گرفته و به فقيرانشان باز گردانيده شودتا 
عمدة آنها پرهيز كن و از دعاي مظلوم نيز بپرهيز؛ چرا كه بين خدا و دعاي مظلوم هيچ 

   1.مانعي وجود ندارد
در اين حديث، پيامبر خط مشي داعيان را مشخص نمود تا به تدريج و با رعايت 

  . ن مسائل مهم به حركت خويش ادامه دهندنمود
ها جاي داد و استحكام بخشيد  بنابراين، نخست بايد ايمان به خدا و پيامبر را در دل

بايست ديگر اركان اسالم كه  تا ايمان بر انديشه و سلوك آدمي تسلط يابد، آن گاه مي
بعد از آن . هم آوردگردد، را فرا نمايد و موجبات رشد و ترقي آن مي ايمان را تثبيت مي

رسد بدين صورت مردم به راحتي به  نوبت دعوت به واجبات و ترك منكرات مي
 هستند خواهند پذيرفت؛ زيرا يني كه مخالف هواهاي نفسانيتكاليف و دستورات د

   2.دلهايشان از ايمان و يقين مملو گشته و زمينه فراهم گرديده است
 براي معاذ و ساير كساني كه در اين � رمبرنامه و شيوة اصلي دعوت را پيامبر اك

صددند تا به راه و روش صحابه تمسك جويند، ترسيم نمود و امروز نيز داعياني كه 
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اند، نيازمند آنند كه در اين نقشه و شيوة چگونگي  عمر خود را وقف دعوت الي اهللا كرده
هايشان را در  گامتا . دعوت پيامبر به سوي خدا بينديشند و آن را در عمل اجرا نمايند

   1.تر بردارند مسير دعوت استوارتر و صحيح
شايد بعد از امسال ديگر مرا نبيني و از كنار ! اي معاذ: در پايان پيامبر به معاذ گفت

معاذ با شنيدن اين سخن به گريه افتاد و اين سخن پيامبر . 2مسجد و قبر من گذر نمايي
روزي كه به مدينه برگشت، پيامبر دنيا را به تحقق پيوست؛ زيرا معاذ در يمن ماند و 

   3.وده بودمترك ن
اي ديگر از يمن به عنوان امير  همچنين آن حضرت ابوموسي اشعري را به منطقه -2

: هايي نمود و به آنها گفت ذ توصيهو قاضي و فقيه فرستاد و به او نيز در كنار معا
فر نسازيد و با هم توافق نماييد گيري ننمائيد، مژده دهيد و متن گيري كنيد و سخت آسان

   4.و اختالف مكنيد
گيري بر مردم  اين توصية پيامبر نيز بيانگر نحوة تربيت نبوي است كه آنان را به آسان

   5.گيري ننمودن با آنان توصيه نمود و سخت
   ساماندهي امور مالي و اداري –ج 

ردن  باعث از بين بگردد؛ زيرا نظم، ريزي، جزئي از دين محسوب مي نظم و برنامه
آورد و نظم   و شرايط را براي رسيدن به اهداف فراهم ميها مي شود پراكندگي

اسالم است كه از همان آغاز كار، در تمامي جوانب فكري و  هاي  ريزي از ويژگي برنامه
  . تعبدي رعايت گرديده است
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كسي را  اگر قصد ترك مدينه را براي چند روزي داشت، بالفاصله  �پيامبر اكرم
نمود، اميري بر آنان مقرر  اي را فتح مي نمود و هر گاه منطقه جانشين خود تعيين مي

آمدند و اسالم را   همچنين هنگامي كه وفدهاي مختلف عرب به مدينه مي. داشت مي
كرد و عالوه بر او، معلمي  پذيرفتند، پيامبر يكي از آنان را به عنوان امير تعيين مي مي

 و 1فرستاد آوري زكات همراه آنان مي  قرآن و ماموري جهت جمعجهت آموزش دين و
شيوه ايشان اين گونه بود كه ماموران خود را از ميان علما و كارشناسان و صالحان بر 

گزيد؛ چنانكه جانشين ايشان در مكه، عتاب ابن اسيد، در طائف عثمان بن عاص و  مي
سالم اق هر منطقه را پس از اينكه در يمن، علي و ابوموسي بودند و گاهي حاكمان ساب

ت قبلي تثبيت نمودند، آنان را به سم پذيرفتند و يا اينكه جزيه پرداخت مي را مي
ان فرزند سامان بن بهرام را پس از اينكه اسالم را پذيرفت، بر نمود؛ چنانكه باذ مي

از حكومت يمن ابقاء نمود و بعد از اينكه او وفات يافت، حكومتش را بدست گروهي 
صحابه سپرد و شمر بن باذان را بر شهر صنعاء ابوموسي را بر مĤرب؛ عامر بن شهر 
همداني را بر همدان؛ خالد بن سعيد را بر مناطق نجران و منطقة زمع و زبيد؛ عمرو بن 

   2.حزام را بر نجران و زياد بن لبيد را بر حضرموت گمارد
پرداخت و مصارف  خويش ميآن حضرت نيز به حسابرسي كامل از عمال و ماموران 

داد؛ چنانكه به عتاب ابن  نمود و به برخي از مامورانش حقوق مي و درآمد را كنترل مي
 و به قيس ابن مالك همداني خراج يك قطعه 3.اسيد روزي يك درهم تعيين نموده بود

هر كس را كه ما بر كاري «: و از آن حضرت منقول است كه فرمودداد  زمين را مي
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اي بسازد و اگر همسري ندارد، براي خود  اي ندارد، براي خود خانه  اگر خانهگمارديم،
   1».همسري برگزيند و اگر مركبي ندارد، براي خود مركبي تهيه نمايد

آيد تا مجبور نشود رشوه  و موارد ذكر شده نيازهاي مهم يك والي به حساب مي
ي رشوه دادن به اوست، زماني بگيرد و اين قاعده كلي را كه هديه دادن به حاكم به معن

توسط اسالم مطرح گرديد كه هنوز قوانين وضعي و مدني در جهان تدوين نگرديده 
   2.بود
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  فصل هفتم 

  

  حجه الوداع در سال دهم هجري

  
دهد، در   ترجيح مي م است كه براساس آنچه ابن قيمحج، يكي از اركان پنج گانة اسال

توان يكي از وجوه ترجيح اين قول را، حج  يو م. 1سال دهم هجرت، فرض گرديد
پيامبر در اين سال بيان نمود؛ چرا كه پيامبر براساس آية ذيل فرضي را به تاخير 

  . انداخت نمي

� ¬¬ ¬¬!!!! uu uuρρρρ ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### II IIkkkk ÏÏ ÏÏmmmm ÏÏ ÏÏMMMM øø øø���� tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### ÇÇ ÇÇ tt ttΒΒΒΒ tt ttíííí$$$$ ss ssÜÜÜÜ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) WW WWξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ �  

  )97عمران،  آل(  
  ».ايي دارد، خانة كعبه را حج نمايدو حق خداوند بر مردم است كه هر كس توان«

   2.اين آيه در اواخر سال نهم هجري نازل شد
 انجام داد اين حج به حج بالغ، درسال دهم   از مدينه تنها اين حج را � پيامبر اكرم

 در اين حج با مردم الوداع گفت �  پيامبر اكرمالوداع نام گرفت زيرا سالم و حجهحج ا
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همچنين آخرين دستورات خدا را به صورت گفتار و عمل . دو اين آخرين حج ايشان بو
  : رفه همان سال اين آيه نازل گرديدابالغ نمود؛ چنانكه در روز ع

� tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$#### àà ààMMMM ùù ùù==== yy yyϑϑϑϑ øø øø.... rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 oo ooΨΨΨΨƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ àà ààMMMM ôô ôôϑϑϑϑ oo ooÿÿÿÿ øø øøCCCC rr rr&&&& uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ  ÉÉ ÉÉLLLL yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ àà ààMMMMŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅÊÊÊÊ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 

zz zzΝΝΝΝ≈≈≈≈ nn nn==== óó óó™™™™ MM MM}}}} $$ $$#### $$$$ YY YYΨΨΨΨƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ 44   1)3مائده، (  � 44
 براي شما كامل و نعمت خود را بر شما مكمل ساختم و اسالم امروز، دينتان را«

  ».را به عنوان دين شما پسنديدم
اي از  با شنيدن اين آيه، بعضي از صحابه به گريه افتادند؛ چرا كه اين آيه به گونه

پرسيدند كه چرا گريه عمر نيز به گريه افتاد؛ وقتي از او . داد پايان عمر پيامبر خبر مي
و تعداد كساني كه در اين . 2هميشه بعد از اين كمال، نقصان خواهد بود: تكني؟ گف مي

   3.حج شركت داشتند، بيش از صد هزار نفر بود
  

   ���� كيفيت حج پيامبر اكرم
پيامبر قصد اداي حج نمود و مردم را نيز از اين امر مطلع ساخت بنابراين، تمامي 

مردم . دا عازم حج شدندمردم در دهم ذيقعدة سال دهم هجري در ركاب رسول خ
اطراف مدينه نيز وقتي از اين امر مطلع شدند، به ايشان پيوستند و در مسير راه مكه نيز 
تعداد زيادي از مردم به ايشان ملحق شدند و از طرف راست و چپ و پشت سر ايشان 

اي نماز  ذيقعده پس از اد25 در روز شنبه � پيامبر اكرم. زد تا چشم جمعيت موج مي
   4.، مدينه را به قصد مكه ترك نمودظهر
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پيامبر قبل از خروج از مدينه به تشريح مسائل احرام و واجبات و سنن آن براي مردم 

. لبيك اللهم لبيك«: گفت به راه افتاد  گونه تلبيه ميپرداخت؛ سپس در حالي كه اين
 كاروان 1».لبيك ال شريك لك ان الحمد و النعمتة لك و الملك ال شريك لك

اردو زد؛ سپس به ترتيب در » عرج«رفت تا در مكاني به نام  گويان پيش مي يامبر لبيكپ
پيامبر شب را در ذي طوي سپري نمود و صبح . ابواء، وادي عسفان و ذي طوي اردو زد

بعد از نماز فجر، غسل نمود و راهي مكه شد و هنگام چاشتگاه از قسمت باالي مكه 
. 2د الحرام گرديد و حجر االسود را دست زد و بوسيدوارد شهر شد تا اينكه وارد مسج

و هفت دور كعبه را طواف نمود كه در سه دور نخست دويد و در چهار دور آخر، فقط 
   : نمودرفت؛ سپس به مقام ابراهيم آمد و در آنجا اين آيه را تالوت راه مي

� øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ || ||MMMM øø øøŠŠŠŠ tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### ZZ ZZππππ tt tt////$$$$ ss ssWWWW tt ttΒΒΒΒ ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999 $$$$ YY YYΖΖΖΖ øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& uu uuρρρρ (( ((####ρρρρ ää ää‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏƒƒƒƒ ªª ªªBBBB $$ $$#### uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ$$$$ ss ss)))) ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ zz zzΟΟΟΟ↵↵↵↵ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) 
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م قرار گاه مرد و به ياد آور آن گاه را كه خانه كعبه را جايگاه اجر و ثواب و پناه«

 براي خود بر گيريد و گاه نمازياز مقام ابراهيم جاي) يم كهو دستور داد(داديم 
به ابراهيم و اسماعيل سفارش كرديم كه خانه ما را براي طواف كنندگان و 

  » .اعتكاف كنندگان و ركوع و سجده كنندگان پاك و پاكيزه كنيد
اده بود، دو ركعت نماز را بين خود و كعبه قرار د» مقام«آن حضرت در حالي كه 

گزارد كه در ركعت اول سوره اخالص و در ركعت دوم سوره كافرون را قرائت نمود؛ 
پس نزد حجراالسود رفت و دست بر آن گذاشت و آن را بوسيد و بعد از آن به سوي 

  :  نزديك شد، اين آيه را تالوت كردرفت و چون به آن» صفا«
                                                 

  . 1550، كتاب الحج، باب التلبيه، شماره بخاري -1

  . 1218، كتاب الحج، باب حجه النبي، شماره مسلم -2



  الگوي هدايت

 

820

� ββββ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ xx xx���� ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### nn nnοοοο uu uuρρρρ öö öö���� yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÌÌ ÌÌ���� ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ yy yyèèèè xx xx©©©© «« ««!!!! $$ $$#### (( (( ôô ôô yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù ¢¢ ¢¢kkkk yy yymmmm || ||MMMM øø øøŠŠŠŠ tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### ÍÍ ÍÍρρρρ rr rr&&&& tt tt���� yy yyϑϑϑϑ tt ttFFFF ôô ôôãããã $$ $$#### ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù 

yy yyyyyy$$$$ oo ooΨΨΨΨ ãã ãã____ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã ββββ rr rr&&&& šš šš’’’’ §§ §§θθθθ ©© ©©ÜÜÜÜ tt ttƒƒƒƒ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ//// 44 44  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt ttíííí §§ §§θθθθ ss ssÜÜÜÜ ss ss???? #### ZZ ZZ"""" öö öö6666 yy yyzzzz ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ©© ©©!!!! $$ $$#### íí íí���� ÏÏ ÏÏ....$$$$ xx xx©©©© íí ííΟΟΟΟŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== tt ttãããã �  

  )158بقره، (  
هاي خدا هستند؛  از نشانه) و سعي ميان آنها(صفا و مروه ) دو كوه(گمان  بي«

هللا و يا عمره را انجام دهد، بر او گناهي نيست كه آن دو پس هر كس حج بيت ا
گمان خدا  را طواف نمايد و هر كس به دلخواه خود كار نيكي را انجام دهد، بي

  ».سپاسگذار و آگاه است
براساس اين آيه، كه نخست نام صفا در آن ذكر گرديده است، سعي را از صفا آغاز 

  له ال اله اال اهللا وحده ال شريك له،«:  و گفتي آن رفت و رو به كعبه كردنمود و باال
الملك و له الحمد و هو علي كل شئ قدير ال اله اال اهللا وحده، انجز وعده و 

اين را گفت و سپس دعا نمود و تا سه مرتبه چنين » نصر عبده و هزم االحزاب وحده

كه به آخر دره رسيد، ز اينآن گاه از صفا پايين آمد و به سوي مروه به راه افتاد بعد ا. كرد
م دويد؛ سپس بر مروه باال رفت و در آنجا نيز همان كاري را كه بر صفا كرده چند قد

كاش با خود : ه پايان رسانيد و در پايان فرمودبود، تكرار نمود تا اينكه سعي را بر مروه ب
اني دادم و از شما هر كسي كه با خود قرب آوردم تا اين را عمره قرار مي قرباني نمي

   1.نياورده است، از اين احرام بيرون شود و آن را عمره بشمارد
: انگشتان دستانش را در هم فرو برد و فرمود! اي رسول خدا: سراقه بن مالك پرسيد

   2.عمره براي هميشه با حج چنين در آميخت
و چاشت گاه روز پنجم ) شنبه تا چهارشنبه(آن گاه چهار روز در مكه اقامت گزيد 

به راه افتاد و ) مني(با تمامي مسلماناني كه در ركاب ايشان بودند، به سوي ) نبهش پنج(
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در آنجا اردو زد و نماز ظهر، عصر، مغرب، عشاء و فجر روز بعد را در همانجا برگزار 
بزنند و به راه » نمره«اي در  و بعد از طلوع خورشيد، دستور داد براي او خيمه. نمود
 توقف خواهد كرد، اما 1»معشر الحرام«كه آن حضرت كنار كرد  قريش فكر مي. افتاد

اي كه براي ايشان در نمره تدارك  پيامبر از آن گذشت تا اينكه به عرفه رسيد و به خيمه
سپس وقتي كه خورشيد رو به زوال گذاشت، دستور داد تا . ديده بودند، فرود آمد

 و به موعظة مردم پرداخت مدآن گاه به آخر درة عرفه آ. را آماده سازند) قصوا(شترش 
ها و مالهايتان بر يكديگر مانند حرمت اين روز در اين ماه و در اين شهر،  خون: و فرمود

هايي كه در زمان جاهليت ريخته شده است،  خون: رم هستند و فرمودحرام و محت
ها، خون ابن ربيعه بن حارث است كه شيرخواري  شوند و اولين اين خون بخشيده مي

بخشم؛ همچنين  من آن را مي. ان بني سعد بود و بدست طايفة هذيل كشته شددر مي
شود، رباي مالهاي  شود و اولين ربايي كه بخشيده مي رباي زمان جاهليت پرداخت نمي

عباس بن عبدالمطلب است و از خدا در مورد زنان بترسيد؛ چون شما آنان را به امان 
ايد و شما نيز بر آنان  الل نموده را براي خود ح و با نام خدا آنهاخدا در اختيار گرفته

اگر چنين . نبايد به خانه شما كسي را اجازه بدهند كه شما دوست نداريد. حقوقي داريد
كردند، آنها را تنبيه نماييد ولي تنبيهي ماليم و خوراك و پوشاك آنها براساس عرف بر 

  . عهدة شماست
يد شد و ايد، گمراه نخواه بدان چنگ زدهگذارم كه تا  من در ميان شما چيزي را مي

شود، شما چگونه پاسخ  از شما در مورد من پرسيده مي: آن كتاب خداست؛ پس فرمود
دهيم كه شما تبليغ نموديد و نصيحت كرديد و رسالت  ما گواهي مي: د؟ گفتنددهي مي

: ت را به سوي آسمان بلند كرد و گفآن گاه انگشت سبابة خود. خود را ادا نموديد
   2.گواه باش و اين جمله را سه مرتبه تكرار نمود! خدايا
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سپس اذان و اقامه گفت و نماز ظهر را اقامه كرد و بعد از اتمام نماز ظهر، اقامه گفت 
و بدون فاصله بين دو نماز، نماز عصر را برگزار نمود؛ سپس سوار بر ناقة خود، به 

يد غروب كرد دعا نمود و در حالي كه موقف آمد و رو به قبله ايستاد و تا اينكه خورش
شنوي و  تو سخنان مرا مي! بار الها: گفت اش بلند كرده بود، مي ر سينهدستهايش را تا براب

بيني و از ظاهر و باطن من خبر داري، هيچ چيزي از امر من بر تو پوشيده  جايگاه مرا مي
كنم و از تو  م اعتراف ميكمكم كن و پناهم ده به گناهان. من بيچاره و فقير هستم. نيست

آورم و مانند يك  نمايم و مانند يك مجرم زبون، فرياد بر مي مانند يك مسكين سوال مي
تسليم تو هستم و چشمانم از ترس تو اشك . خوانم ورشكستة ترسنده، تو را مي

كند و بيني من در مقابل تو به خاك  ريزند و جسم من در مقابل تو كرنش مي مي
مرا از دعايت محروم مكن و با من مهربان و بخشنده باش اي بهترين ! الهابار. نشيند مي

   1!شود و اي بهترين عطا كننده كسي كه از او خواسته مي
  :  نازل گرديد� الزم به يادآوري است كه در همين مكان اين آيه بر پيامبر اكرم

� ΠΠΠΠ öö ööθθθθ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$#### àà ààMMMM ùù ùù==== yy yyϑϑϑϑ øø øø.... rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 oo ooΨΨΨΨƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ àà ààMMMM ôô ôôϑϑϑϑ oo ooÿÿÿÿ øø øøCCCC rr rr&&&& uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ  ÉÉ ÉÉLLLL yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ àà ààMMMMŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅÊÊÊÊ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 

zz zzΝΝΝΝ≈≈≈≈ nn nn==== óó óó™™™™ MM MM}}}} $$ $$#### $$$$ YY YYΨΨΨΨƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ 44   )3مائده، (  � 44
 پس از غروب خورشيد، در حالي كه اسامه بن زيد را پشت سر خود سوار � پيامبر اكرم

نمود تا  كشيد و سرعت آن را كنترل مي افسار شترش را مي. كرده بود، به آرامي به راه افتاد
 و در 2آرامش خود را حفظ نماييد: گفت  به مردم نيز ميخورد و وه ميجايي كه سر شتر به كجا

دستور داد تا اذان بگويند؛ سپس اقامه گفته شد . گفت تا اينكه به مزدلفه رسيد مسير راه تلبيه مي
و نماز مغرب را قبل از اينكه مردم بارهايشان را پايين آوردند و دوباره اقامه گفته شد و نماز 

ابيدند و صبح روز بعد، نماز فجر را در اول وقت اقامه نمودند و عشاء برگزار گرديد؛ سپس خو
رو به قبله ايستاد و شروع به در آنجا . رسيدند» مشعر الحرام«حركت نمودند تا اينكه به 
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تكبير، تهليل و ذكر كردن نمود تا اينكه هوا كامالً روشن شد و نزديك بود كه خورشيد ،دعا
ضل بن عباس را پشت سر خود سوار نموده بود، لبيك آن گاه در حالي كه ف. طلوع نمايد

در . هفت عدد سنگ ريزه براي من بردار: در مسير راه به ابن عباس گفت. ادگويان به راه افت
اش را با سرعت بيشتري به حركت در  رسيد، ناقه» محسر«اثناي مسير هنگامي كه به وادي 

به راهش ادامه داد تا اينكه .  هالك شده بودها ؛ چون اين مكاني بود كه در آنجا لشكر فيل1آورد
نخست به جمرة عقبه آمد و آن را بعد از طلوع خورشيد در حالي كه سوار . رسيد» مني«به 

؛ سپس به ميدان مني برگشت و در آنجا براي 2بود، زد و در اين موقع گفتن تلبيه را قطع نمود
 فضيلت و حرمت روز دهم پرداخت و مردم خطبة بسيار رسايي ايراد نمود كه در آن به بيان

همچنين در مورد فضيلت و حرمت مكه نسبت به ساير شهرهاي ديگر سخن گفت و نيز مردم 
بعد از :  رهبري نمايد، دستور داد و فرمودرا به پيروي و اطاعت اميري كه براساس كتاب خدا

 نيز آنها را موظف را بزند و شما گردن برخي از شما گردن برخي من كافر نشويد كه برخي از
  3.اند، آن را تبليغ نمايند ساخت كه هر چه از او شنيده

دانيد كه امروز چه  ميآيا : ز آنها پرسيددر بخشي از اين خطبه آمده است كه پيامبر ا
: مگر ذيحجه نيست؟ گفتند: دانند؟ فرمود دا و رسولش بهتر ميخ: گفتند. روزي است

خواهد  كدام سرزمين است؟ آنها فكر كردند شايد ميدانيد اين  آيا مي: بلي، سپس پرسيد
مگر حرم خدا اين است؟ :  فرمود�پيامبر. نام آن را عوض نمايد بنابراين، چيزي نگفتند

ها و آبروي شما بر يكديگر مانند حرمت  ها، مال آگاه باشيد كه خون: بلي فرمود: گفتند
يد، آي القات پروردگارتان مياين روز در اين ماه و در اين سرزمين، تا روزي كه به م

فرمود . بلي :پيام خدا را رسانيدم؟ مردم گفتندآيا من : حرام و محترم است؛ سپس فرمود
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تو گواه باش و افزود كه حاضران به غائبان برسانند؛ زيرا چه بسا كسي كه به ! بار الها
   1.فهمد شنود و بهتر از او آن را مي واسطة مبلغي سخني را مي

ذبح (ارگاه مني رفت و در آنجا شصت و سه شتر را با دست خود نحر سپس به كشت
هاي عمر ايشان بود؛ سپس به علي دستور  اين تعداد به اندازه سال. كرد) مخصوص شتر

داد تا باقيمانده صد شتر را ذبح نمايد بعد از آن حالقي طلبيد تا موهاي سرش را بتراشد 
وار بر شتر به مكه رفت و طواف  داد؛ سپس سو موها را به كساني كه در اطرافش بودند،

 و بعد از خواندن نماز ظهر در مكه، نزد فرزندان عبدالمطلب كه آب. 2ه به جا آوردافضا
ترسيدم  آب بكشيد و اگر نمي! اي بني عبدالمطلب:  آمد و گفتكردند،  زمزم تقسيم مي

خودم نيز آب گيرند،  آورند و آب دادن را از شما مي كه مردم بر شما هجوم مي
   3.آن گاه آنها دلوي از آب زمزم را به ايشان دادند، آن حضرت از آن نوشيد. كشيدم مي

ها را از جمرة اول آغاز نمود؛ سپس  سپس در همان روز به مني برگشت و زدن سنگ
يكي در : در مني نيز دو خطبه ايراد نمود. به جمرة دوم و بعد از آن به جمرة سوم آمد

كه اين خطبه نيز تاكيدي بر مفاد ) يازدهم( و ديگري در روز بعد )دهم(روز نحر 
هاي سابق ايشان در عرفه و مني بود؛ چون تكرار مطالب در چند خطبه الزامي به  خطبه

رسيد؛ زيرا اين اولين و آخرين حج پيامبر بود و اين حج نمادي از قدرت و  نظر مي
بنابراين، پيامبر . زيرة عربستان بودهيبت اسالم و بيانگر نفوذ قدرت اسالم در شبه ج

دانست، تذكر و توصيه  بايست اين جمع عظيم مسلمانان را به آنچه مهم مي  مي�اكرم
نمود و موضوع يادگيري بهتر و حفظ مطالب و همچنين شنواندن آنها به گوش كلية  مي
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ه از پيامبر مسلمانان به ويژه فهماندن اين مطالب كه آنها موظف به تبليغ مسائلي هستند ك
   1.ساخت اند، تكرار مطالب را الزامي مي شنيده

 را تكميل ساخت؛ سپس به مكه آمد  با تأني، رمي هر سه روز تشريق� پيامبر اكرم
و شب هنگام به وقت سحر، طواف وداع نمود و اعالم بازگشت كرد و مكه را به قصد 

هم ذيحجه در مكاني به  و در راه بازگشت از حجه الوداع، روز هجد2مدينه ترك نمود
اي :  نمود و در بخشي از سخنانش فرموداي ايراد خطبه) جحفه(نزديك ) غدير خم(نام 

من بشري بيش نيستم به زودي من دنيا را ترك خواهم نمود و در ميان شمان دو ! مردم
شما را به خدا سوگند، . يكي كتاب خدا و ديگري اهل بيتم: گذارم يچيز را باقي م

   3. بيت مرا داشته باشيد و اين را تا دو بار تكرار فرمودرعايت اهل
هر كس مرا دوست :  است كه دست علي را گرفت و فرموددر روايتي ديگر آمده

 دارد، تو نيز او را دوست بدار ميدارد، علي را دوست بدارد، خدايا هر كه او را دوست 
   4.ورزد، تو نيز با او دشمني كن و هر كس با او دشمني مي
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شب را همانجا سپري نمود و . پيامبر به راهش ادامه داد تا اينكه به ذوالحليفه رسيد

ال اله اال اهللا «: ، سه بار تكبير گفت و چنين خواندهنگامي كه چشمش به مدينه افتاد
وحده، الشريك له، له الملك و له الحمد و هو علي كل شئ قدير آيبون، 

لربنا حامدون، صدق اهللا وعده، و نصر عبده و هزم تائبون، عابدون، ساجدون، 
  »االحزاب وحده

   1.و بعد از طلوع خورشيد، وارد شهر مدينه شد
  

  درسها و عبرتها و فوائد 
   تكامل ديني اسالمي است -1

اي رسيد و زمينة  امت اسالمي در سال دهم هجري به بلوغ ديني و اجتماعي پيشرفته
هاي مردم از هر سو و اكنون با سفر حج فراهم  و شد دستهاين تكامل در سال نهم با آمد 

گرفت و  گرديده بود و امت بزرگي فراهم آمد كه تعاليم اسالم را مستقيم از پيامبر فرا مي
شد تا دعوت اسالمي براي  دعوت و تبليغ اسالم را بر عهده داشت و اين امر باعث مي

داع نيز زمينه بسيار مناسبي براي تربيت  و عالوه بر آن حجه الو2تمامي ادوار ادامه يابد
  .  بود� گيري جامعه اسالمي براساس كتاب خدا و سنت پيامبر اكرم افراد و شكل

   تربيت افراد براساس قطع رابطه با جاهليت و دوري از گناه -2
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 در سخنان خود در حجه الوداع به اهميت قطع رابطة انسان � پيامبر اكرم -الف 
نمود و اين را فقط به عنوان  اشاره مي.... ها، ربا و  ها، انتقام ، با بتمسلمان با جاهليت

هاي بعدي به صورت تأكيد بيان داشت چنانكه  ن و براي نسلقانوني كلي براي مخاطبا
هاي زمان جاهلي، ربا و  هاي من است، خون بدانيد كه تمام امور جاهلي زير قدم: فرمود

 چرا كه زندگي جديد هيچ ارتباطي با زندگي ؛1شوند بخشيده و هدر اعالم مي... 
   2.اش كه مملو از چرك و آلودگي بوده است، ندارد گذشته
 خود را از ارتكاب گناهان و معاصي بر حذر داشته است چه � پيامبر اكرم –ب 

گناهان ظاهري و چه گناهان باطني؛ زيرا اثر گناه و معصيت، از دشمني دشمنان انسان 
شود؛  مي گناه باعث مصائب زيادي براي انسان حتي در اين دنيا بيشتر خواهد بود و
  : فرمايد چنانكه خداوند مي
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  )30شوري، (  
 ايد و اين رسد، به خاطر كارهايي است كه خود كرده آنچه از مصائب به شما مي«

  ».بخشد در حالي است كه خدا بسياري از گناهان شما را مي
همچنين باعث ورود انسان به آتش دوزخ خواهد بود و آثار تخريبي گناه و معصيت 

   3.بر يك جامعه و ملت، از آثار يورش نظامي بر آنها، ويرانگرتر خواهد بود
   تربيت جامعه براساس مبادي اصلي -3

اي است  اي رضاي خدا، ريسمان محكم و ناگسستنياخوت و برادري فقط بر –الف 

انما  �  :فرمايد نمايد؛ چنانكه خداوند مي كه مسلمانان را با همديگر مرتبط مي
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سخن مرا بشنويد و آن را خوب ! اي مردم:  و پيامبر نيز فرموده است� المومنون اخوه

رادرند؛ پس براي بدانيد كه مسلمان، برادر مسلمان است و تمامي مسلمانان، ب. بفهميد
 خاطر  روا نيست؛ مگر درصورتي كه با رضايتهيچ برادري خوردن مال برادر مسلمان

ها و آبروي شما،  ها، مال باشد؛ پس بر خويشتن ظلم روا مداريد و افزود كه ريختن خون
همان طور كه زير پا گذاشتن حرمت اين روز در اين شهر حرام . بر همديگر حرام است

آن گاه او شما را از اعمالتان خواهد .  به مالقات پروردگارتان بياييداست، تا اينكه
   1.آگاه باشيد، بعد از من گمراه نشويد كه گردن يكديگر را بزنيد. پرسيد
رعايت حال ضعيفان جامعه تا آنان تضعيف بناي محكم جامعه را فراهم  –ب 
اي از قشر ضعيف  نمونه بنابراين، پيامبر در سخنانش به رعايت حال زنان كه 2نسازند

به ويژه در حق زنان كه در زمان جاهليت بر آنان . جامعه هستند، سفارش و تاكيد نمود
   3.شد، سفارش كرد ستم زيادي روا داشته مي

تعاون و همكاري با دولت اسالمي در راستاي تطبيق احكام اسالم، حتي اگر  –ج 
هاي حجه الوداع  پيامبر در خطبهاي حبشي باشد، مورد ديگري از سفارشات  حاكم برده

  . عيت در دنيا و آخرت را در بر داردو اين امر خير و صالح راعي و ر. بود
اي، ميزاني پيروي از حاكم و فرماندهي جامعه  همچنين آن حضرت با بيان قاعده

تا مادامي كه حاكم بر اساس كتاب خدا و سنت پيامبر : تعيين كرد و فرموداسالمي را 
يد، حرف شنوي از او واجب است و در غير اين صورت فرمانبرداري از او گو سخن مي

   4.جائز نيست؛ پس حاكم، از جانب مسلمانان نمايندة تنفيذ اوامر الهي است
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 در اين راستا فرمود هيچ عربي بر عجمي و يا � پيامبر اكرم:  مساوات و برابري–د 
 باداشتناي ندارد مگر  وبرتري فضل،عجمي بر عربي و هيچ سفيدي بر سياهي و بالعكس

بدين . 1اند و آدم از خاك آفريده شده است تقوا و افزود كه تمام مردم از آدم متولد شده
صورت پيامبر مشخص ساخت كه نژاد و مليت و رنگ معيار برتري نيست؛ بلكه اساس 

هاي اخالقي وااليي است كه موجبات رشد و ترقي انسان را  فضيلت و برتري، ارزش
   2.سازد هم ميفرا
پيامبر دو منبع را به عنوان منابع اصلي جهت حل :  مشخص كردن منابع شريعت-  ه

 زند گچنمشكالتي كه دامنگير مسلمانان خواهند گرديد، بيان نمود كه اگر امت به آنها 
 ها  وبه نسل� كتاب خدا و سنت پيامبر اكرم: د ازان مراه نخواهند شد كه عبارتگ

ر به اين دو منبع تمسك جستند تحت هيچ شرايطي گمراه نخواهند تضمين نمود كه اگ
بنابراين، نبايد صالحيت استفاده از اين منبع را فقط به زمان و مكان و عرف خاص . شد

   3.و افراد خاصي منحصر بدانيم
  آنها جوامع و هم به ذكر دوايمعضالتعالوه بر موارد ذكر شده، پيامبر هم به ذكر

:  خدا و سنت پيامبر دانست و فرمودرا التزام كامل به دستورات كتابآن پرداخت و دواي

در ميان  «»تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا كتاب اهللا و سنتي«

ن گذارم كه تا مادامي كه بدان تمسك جوييد، گمراه نخواهيد شد و آ شما چيزي مي
هاي بشر است و اين  مام بيمارياين عالج دائمي ت» كتاب خدا و سنتم: عبارت است از

شود و جامعة بشري در مشكالتي كه با  ها تكرار مي ها و مكان نداي پيامبر در تمام زمان
اي جز رجوع به كتاب خدا و سنت پيامبر نخواهد داشت و  آنها روبرو خواهد شد، چاره
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هي تنها اعتصام و چنگ زدن به اين دو منبع زالل شريعت است كه مردم را از گمرا
  . گردد تر است، رهنمود مي بخشد و آنها را به راهي كه بهتر و با دوام نجات مي

 بخش پيامبر از حدود شبه جزيره عربستان، فراتر رفت و به مرور زمان، تعاليم حيات
اي نيست؛   عام است كه منحصر به زمان و مكان ويژهي و خطاب گذشت مرزهاي زماناز

   1.اند  جهانيان فرستاده شدهچون ايشان به عنوان رحمتي براي
  

  هاي حجه الوداع  شيوة آموزشي در خطبه
 به تشريح احكام و مناسك حج به صورت � پيامبر اكرم:  آموزش عملي–الف 

 يعني مناسك حجتان را از من 2»خذوا عني مناسككم«: عملي پرداخت و به آنها فرمود 
ام اسالم را به طور عملي به مردم فرا گيريد بنابراين بايد داعيان اسالم، دستورات احك

حتي احكامي مثل وضو، نماز و قرائت قرآن را نيز به صورت عملي بايد . آموزش دهند
   3.آموزش داد
هاي متعددي ايراد فرمود،   در ايام حج خطبه �پيامبر اكرم: ها  تكرار خطبه–ب 

ها   خطبهاي در روز عرفه و دو خطبه در مني و برخي موضوعات مورد بحث در خطبه
تا .بنابراين، بايد داعيان از روش ايراد سخن آن حضرت الگو بگيرند. نيز تكراري بود

شنوند به  هاي متعددي ايراد نمايند تا مخاطبان آنچه را مي  ضرورت، خطبهدرصورت
 مخاطبان است و اگر افاده بدون سخن و  يخاطر بسپارند؛ زيرا هدف از سخنراني، افاده

اي جز اين وجود ندارد كه بايد مطالب چند بار  شد، چاره نميتكرار مطالب حاصل 
د تا هر بار مسائل جديدي را ايتكرار شود؛ پس در چنين مواقعي نبايد، سخنران سعي نم
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مطرح نمايد؛ زيرا هدف فهمانيدن مطالب مورد نياز به مخاطبان است نه نشان دادن 
   1.استعداد و توانايي سخنران

 به خاطر آن بود تا مطالب � اين ارشاد پيامبر اكرم:  برسانند حاضران به غايبان–ج 
مورد بحث، توسط حاضران هر چه بهتر ثبت و ضبط گردد و به گوش غايبان و 

وري بيشتر باشد و نيز خاطر نشان ساخت كه ممكن  هاي بعدي برسد تا باعث بهره نسل
خاطر بسپارند بنابراين، است گاهي غايبان، مطالب را از حاضران بهتر درك نمايند و به 

:  و خطابه، به مخاطبان خود بگويندشايسته است كه علما و داعيان پس از ايراد سخن
   2.شما حاضران به غايبان برسانيد

هايي دربارة روز، ماه و  ح پرسشپيامبر با ايراد طر:  جلب توجه بيشتر مخاطبان–د 
 به سوي مطلب مهمي كه بردند، توجه بيشتر همگان را ري كه در آن به سر ميشه
گوش  به سخنان ايشان  جلب نمود؛ چنانكه همه با دقتخواست مطرح نمايد، مي

ال ؤآن حضرت براي آنان سه س: گويد قرطبي مي. لب مهم را بشنوندسپردند تا آن مط
نخست نام روز، سپس نام ماه و بعد نام شهر را پرسيد و پس از هر سوالي، : مطرح نمود

ود تا آنها به اهميت موضوع پي ببرند و آمادة شنيدن مطلب گردند؛ نم اندكي مكث مي
پس شايسته است كه داعيان و علما نيز به پيروي از اين سنت آن حضرت، قبل از بيان 
مطالب مهم، سواالتي مربوط به مطالب مورد بحث، مطرح نمايند و توجه مخاطبان خود 

   3.را بيشتر جلب نمايند
  گرفته شده از حجه الوداع  برخي احكام فقهي بر-5

   افطار نمودن حجاج در عرفه –الف 
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مردم در روز عرفه، به پيامبر : گويد مي) همسر رسول خدا(تر حارث ميمونه دخ
 از سختي روزه شكايت كردند، آن حضرت براي افطاري آنان، ظرف شيري �اكرم

   1.طلبيد و نوشيد
  ت  كيفيت تدفين ميتي كه در حالت احرام مرده اس–ب 

سوار بر شترش ) عرفه(» موقف« در � مردي با پيامبر اكرم: گويد ابن عباس مي
امبر در جريان تدفين ايشان پي. ايستاده بود كه ناگهان از روي شتر افتاد و در گذشت

او را با آب و سدر غسل دهيد و در دو پارچه كفن نمائيد و در تدفين او از مواد : فرمود
رش را نپوشانيد؛ زيرا او روز قيامت لبيك گويان بر خوشبو، استفاده نكرده و س

   2.خيزد مي
   حج گزاردن به جاي ديگران –ج 

در حالي كه فضل بن عباس، پشت سر پيامبر سوار بر مركب : گويد ابن عباس مي
فضل به او و او به فضل نگاه . از طايفة خثعم نزد پيامبر آمد) جوان(ايشان بود، زني 

آيا از : آن زن از پيامبر پرسيد. رگردانيدضل را به طرف ديگر بكرد پيامبر چهرة ف مي
تواند حج نمايد؟ پيامبر  ميتواند مناسك حج را انجام دهد،  طرف پدر پيرش كه نمي

   3.بلي و اين موضوع در حجه الوداع رخ داد: فرمود
  گيري در مناسك حج   آسان–د 

حالي كه بر مركبش سوار بود،  در � پيامبر اكرم: گويد ن عمر بن عاص ميعبداهللا ب
من قبل : يكي از آنان گفت. پرسيدند  را ميمردم به ايشان مراجعه نمودند و مسائل حج
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به : گويد راوي مي. رمود اشكالي نداردام؟ ايشان ف قرباني ذبح كرده) زدن شيطان(از رمي 
   1.ندارداشكالي : حكام يا فراموش نمودن آنان فرمودهاي همه دربارة جابجايي ا پرسش

براي تفصيل . اين موارد بخشي از احكام مختصر و برگرفته شده از حجه الوداع است
ايشان مسائل . بيشتر به آنچه شيخ آلباني در مورد حجه الوداع نوشته است مراجعه شود

همچنين دكتر فاروق حماده در . 2 نموده است شرح مسئله و دوحجه الوداع را در هفتاد
هاي ادبي، حديثي و سيره، حدود هشتاد و  ه از كتابيسالم اه النبويهكتابي به نام الوصي

سه مطلب و وصيت از حجه الوداع گردآوري نموده است و به بررسي صحت و سقم و 
   3.تجزيه و تحليل آنها پرداخته است و در اين راستا خدمات ارزشمندي ارائه نموده است

  
  فوايد نامگذاري ايام حج 

ناميدند؛ زيرا در اين روز به زينت و آرايش شتران » يوم الزينه«روز هفتم ذيحجه را 
يعني آب دادن يا سيراب نمودن ناميدند؛ » ترويه«قرباني پرداختند و روز هشتم را روز 
نمودند؛  كردند و براي خودشان نيز آب حمل مي چرا كه آنان شتران خود را سيراب مي

ي وجود نداشت و روز نهم را به دليل چون در آن روزگار در عرفه و ديگر اماكن، آب
يعني قرار و ثبات » قر«گفتند و روز يازدهم را روز  حضور در ميدان عرفه، روز عرفه مي

همچنين آن روز را به . ايستادند ناميدند؛ زيرا در آن روز از نقل و حركت باز مي مي
ناميدند   ميخوردند روز رءوس پختند و مي هاي ذبح شده را مي خاطر اينكه سر حيوان
يعني روز حركت به مكه و روز سوم ايام تشريق » يوم النفراالول«روز دوم ايام تشريق را 

   4.ناميدند» يوم النفرالثاني«را 
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  فصل هشتم 

  

   �بيماري و وفات پيامبر اكرم

  
بينند، بدين معنا است كه از بعضي  هاي مومن با نور خدا مي انسان: گويند اينكه مي

 نيز كه در � پيامبر اكرم. فهمند زنند و مي ها چيزي حدس مي ها و حالت  كنايهاشاره و
اوج ايمان و عقل و انديشه قرار داشت، از همه در اين ميدان، گوي سبقت را ربوده 

بنابراين، پيامبر از اشارة بعضي از آيات درك نمود كه اجلش نزديك شده است؛  . 1بود
پرداخت كه برخي از صحابه مانند ابوبكر، عباس چنانكه مطالب در چند حديث صحيح 

 و اينكه � بعضي از آيات نيز به بشر بودن پيامبر اكرم. و معاذ هدف پيامبر را دريافتند
   2.مانند ساير افراد مرگ را خواهد چشيد، اشاره دارند

  : نمايند  اشاره مي����  آيات و احاديثي كه به وفات پيامبر اكرم-1
  : ايدفرم  خداوند مي–الف 
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� $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ îî îî‰‰‰‰ ££ ££ϑϑϑϑ pp pptttt èè èèΧΧΧΧ �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ×× ××ΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% ôô ôôMMMM nn nn==== yy yyzzzz  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### öö öö7777 ss ss%%%% ãã ãã≅≅≅≅ ßß ßß™™™™ ”” ””����9999 $$ $$#### 44 44  '' '' ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù rr rr&&&& || ||NNNN$$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏFFFF èè èè%%%% 

÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ää öö öö6666 nn nn==== ss ss))))ΡΡΡΡ $$ $$#### ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ6666≈≈≈≈ ss ss)))) ôô ôôãããã rr rr&&&& 44 44  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ óó óó==== ÎÎ ÎÎ==== ss ss))))ΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ tt tt6666 ÉÉ ÉÉ)))) tt ttãããã  nn nn==== ss ssùùùù §§ §§"""" ÛÛ ÛÛØØØØ tt ttƒƒƒƒ ©© ©©!!!! $$ $$#### $$$$ \\ \\↔↔↔↔ øø øø‹‹‹‹ xx xx©©©© 33 33 
““““ ÌÌ ÌÌ““““ ôô ôôffff uu uu‹‹‹‹ yy yy™™™™ uu uuρρρρ ªª ªª!!!! $$ $$#### tt tt ÌÌ ÌÌ���� ÅÅ ÅÅ6666≈≈≈≈ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$   )144عمران،  آل(  � ####$$

آيا اگر او بميرد . اند پيامبري بيش نيست كه قبل از آن پيامبراني گذاشتهمحمد، «
و هر كه به عقب بر ) شويد كافر مي. (گرديد يا كشته شود، شما به عقب بر مي

  ».دهد رساند و خدا به زودي پاداش سپاسگزاران را مي گردد، به خدا ضرري نمي
موضوع پرداخت كه هيچ پيامبري خداوند در اين آيه، به بيان اين : گويد قرطبي مي

اند، تمسك جست اگر چه خود  عمر جاودانه ندارد، بنابراين، بايد به آنچه پيامبران آورده
   1.آنها مرده و يا كشته شده باشند

  :  همچنين خداوند فرموده است–ب 
  ) 30: زمر (  » انك ميت و انهم ميتون«
واهند مرد اين يكي از آياتي است كه ميري و آنها نيز خ يعني تو مي: ويدگ ابن كثير مي

   2.ابوبكر پس از وفات پيامبر از آن به عنوان دليلي بر وفات آن حضرت به آن استناد نمود
  : فرمايد  خداوند مي–ج 

� $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ 99 99"""" || ||³³³³ tt tt6666 ÏÏ ÏÏ9999  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ šš šš���� ÎÎ ÎÎ==== öö öö6666 ss ss%%%% tt tt$$$$ ùù ùù#### ãã ãã‚‚‚‚ øø øø9999 $$ $$#### (( ((  '' '' ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù rr rr&&&& ¨¨ ¨¨MMMM ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ssùùùù tt ttββββρρρρ àà àà$$$$ ÎÎ ÎÎ####≈≈≈≈ ss ssƒƒƒƒ øø øø:::: $$ $$#### �  

  )34انبياء، (  
آيا اگر تو بميري . ايم اي قرار نداده از تو براي هيچ بشري زندگي جاودانهما قبل «

  ».مگر آنان جاودانه باقي خواهند ماند
  : فرمايد در آية بعدي مي

                                                 

  . 222، ص 2، ج تفسير قرطبي -1
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� ‘‘ ‘‘≅≅≅≅ ää ää.... << <<§§§§ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ èè èèππππ ss ss)))) ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!#### ss ssŒŒŒŒ ÏÏ ÏÏNNNN öö ööθθθθ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### 33 33 ΝΝΝΝ ää ää....θθθθ èè èè==== öö öö7777 tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ ÎÎ ÎÎ hh hh"""" ¤¤ ¤¤³³³³9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÎÎ ÎÎ"""" öö öö6666 ss ssƒƒƒƒ øø øø:::: $$ $$#### uu uuρρρρ ZZ ZZππππ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷FFFF ÏÏ ÏÏùùùù (( (( $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ 

tt ttββββθθθθ ãã ããèèèè yy yy____ öö öö���� èè èè???? �  ) ،35انبياء(  
ها  ها و خوبي چشد و ما شما را با سود و زيان و بدي هر كسي طعم مرگ را مي«

  ».شويد آزماييم و سرانجام به سوي ما بر گردانده مي مي
اين آيات . و مقدر استاي حتمي  بدين صورت خاطر نشان ساخت كه مرگ، مسئله

توان  د كه مياند، اما آيات ديگري نيز وجود دار  موضوع مرگ را بيان نمودهبه صراحت 
  . براساس مضامين آن به اين موضوع پي برد

� ää ääοοοο tt tt���� ÅÅ ÅÅzzzz EE EEζζζζ ss ss9999 uu uuρρρρ ×× ××"""" öö öö6666 yy yy{{{{ yy yy7777 ©© ©©9999 zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 44 44’’’’ nn nn<<<<ρρρρ WW WW{{{{ $$ $$#### ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ tt tt∃∃∃∃ öö ööθθθθ || ||¡¡¡¡ ss ss9999 uu uuρρρρ yy yy����‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ ÷÷ ÷÷èèèè ãã ããƒƒƒƒ yy yy7777 •• ••//// uu uu‘‘‘‘ ## ## yy yyÌÌÌÌ ÷÷ ÷÷"""" tt ttIIII ss ssùùùù �  

  )5-4ضحي، (  
عطا ) پيروزي و نعمت(و آخرت برايت از دنيا بهتر است و پروردگارت به تو «

  ».خواهد كرد و تو خشنود خواهي شد

� ‘‘ ‘‘≅≅≅≅ ää ää.... ôô ôô tt ttΒΒΒΒ $$$$ pp ppκκκκ öö öö#### nn nn==== tt ttææææ 55 55ββββ$$$$ ss ssùùùù ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∉∉∉∉∪∪∪∪ 44 44’’’’ ss ss++++ öö öö7777 tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ çç ççµµµµ ôô ôô____ uu uuρρρρ yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ ρρρρ èè èèŒŒŒŒ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅≈≈≈≈ nn nn==== pp ppgggg øø øø:::: $$ $$#### ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ#### tt tt���� øø øø.... MM MM}}}} $$ $$#### uu uuρρρρ �  

  )27-26رحمن، (  
اند و تنها ذات پروردگار با عظمت و  همه آنچه بر روي زمين است، فنا شدني«

  ».ماند ارجمند تو باقي مي

  –د 

� ‘‘ ‘‘≅≅≅≅ ää ää.... >> >> óó óó xx xx«««« îî îî7777 ÏÏ ÏÏ9999$$$$ yy yyδδδδ �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ………… çç ççµµµµ yy yyγγγγ ôô ôô____ uu uuρρρρ 44 44 ãã ãã&&&& ss ss!!!! ââ ââ//// õõ õõ3333 çç ççtttt øø øø:::: $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ ãã ããèèèè yy yy____ öö öö���� èè èè???? �  

  )88، قصص(  
دستور از آن او و بازگشت نيز به . مگر خود او. همه چيز نابود شدني است«

  ».سوي او است
اين آيات بيانگر آن است كه هر آنچه غير از خدا وجود دارد، تابع سنت الهي يعني 

  .  مگر خود اوتمرگ خواهند بود و هيچ كس از اين قاعده مستثني نيس
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� tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$#### àà ààMMMM ùù ùù==== yy yyϑϑϑϑ øø øø.... rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 oo ooΨΨΨΨƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ àà ààMMMM ôô ôôϑϑϑϑ oo ooÿÿÿÿ øø øøCCCC rr rr&&&& uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ  ÉÉ ÉÉLLLL yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ àà ààMMMMŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅÊÊÊÊ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 

zz zzΝΝΝΝ≈≈≈≈ nn nn==== óó óó™™™™ MM MM}}}} $$ $$#### $$$$ YY YYΨΨΨΨƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ 44 44 Ç �  ) ،3مائده(  
كني؟  چرا گريه مي: پرسيدند.  بن خطاب به گريه افتادبا شنيدن اين آيه، عمر«

  1». پيامبر بودبعد از هر تكميلي، نقصي پديد خواهد آمد و هدفش وفات: گفت

   -  ه

� #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uu !! !!$$$$ yy yy____ ãã ãã���� óó óóÁÁÁÁ tt ttΡΡΡΡ «« ««!!!! $$ $$#### ßß ßßxxxx ÷÷ ÷÷GGGG xx xx���� øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ || ||MMMM ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ }} }}¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### šš ššχχχχθθθθ èè èè==== ää ää{{{{ ôô ôô‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ 

«« ««!!!! $$ $$#### %%%% [[ [[`̀̀̀#### uu uuθθθθ øø øøùùùù rr rr&&&& ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ ôô ôôxxxx ÎÎ ÎÎ mm mm7777 || ||¡¡¡¡ ss ssùùùù ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôϑϑϑϑ pp pptttt ¿¿ ¿¿2222 yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ çç ççνννν öö öö���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### uu uuρρρρ 44 44 ………… çç ççµµµµ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββ%%%% ŸŸ ŸŸ2222 $$$$ RR RR////#### §§ §§θθθθ ss ss???? �  

  )3-1نصر، (  
دين خدا،  را ديدي كه دروقتي كه فتح و پيروزي از جانب خدا رسيد و مردم «

. شوند، پروردگارت را به پاكي ياد كن و طلب آمرزش كن دسته وارد مي دسته
  ».همانا او پذيرنده توبه است

ا رسيدن اعالم فر: رد اين سوره پرسيد؟ ابن عباس گفت از ابن عباس در مو�عمر
ي آمده است كه نو در روايت طبرا. 2دانم من نيز همين را مي: عمر گفت. اجل پيامبر بود
بنابراين، . اين سوره خبر فرا رسيدن مرگ پيامبر خدا را به ايشان داد: گويد ابن عباس مي

   3.آن حضرت پس از آن، خود را براي سفر آخرت آماده نمود
   دارند ����  احاديثي كه اشاره به وفات پيامبر اكرم-2

                                                 

  . 189، ص 5، ج البدايه و النهايه -1
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ان جمع بودند، فاطمه در حالي كه تمامي زنان پيامبر نزد ايش: ويدگ  عايشه مي–الف 
 به او خوش آمد گفت و او را � رفتن پدرش بود، پيامبر اكرم آمد، راه رفتنش شبيه راه

فاطمه به گريه افتاد؛ سپس دوباره در گوشش . كنار خود نشاند و در گوشش نجوا كرد
 پيامبر از ميان اين همه با تو نجوا كرد، آن گاه: من به فاطمه گفتم.  كرد او خنديدنجوا

كني؟ وقتي از آنجا برخاست من به او گفتم پيامبر با تو در مورد چه چيزي  تو گريه مي
پس از : گويد عايشه مي. كنم ا را فاش نمينجوا كرد؟ فاطمه گفت من راز رسول خد

: ي پيامبر با خبر ساز گفتبه حقي كه بر تو دارم مرا از نجوا: وفات پيامبر به فاطمه گفتم
جبرئيل در : پيامبر در نجواي اول به من گفت: آن گاه گفتاكنون اشكالي ندارد 

هاي گذشته يكبار قرآن را با من تكرار نمود و امسال دوبار آن را تكرار كرد، فكر  سال
بنابراين، من . كنم اجلم نزديك شده است؛ پس از خدا بترس و صبر را پيشه ساز مي
 كه سردار زنان اين امت آيا دوست نداري: يه كردم؛ سپس در نجواي دوم فرمودگر

   1.شوي؟ بنابراين من خنديدم
البته آن حضرت اين راز را . داد اين حديث از نزديك شدن زمان مرگ پيامبر خبر مي

فقط با دختر خود در ميان گذاشت و از اين راز هيچ كسي از مسلمانان قبل از وفات 
   2.پيامبر اطالعي نداشت

ه سوار بر شترش ديدم كه ا در روز دهم ذيحج ر� پيامبر اكرم: گويد  جابر مي–ب 
   3.ان را از من فرا گيريد، شايد دوباره به حج نيامدمتاحكام حج: فرمود مي

اين حديث اشاره به خداحافظي و نزديك شدن وفات ايشان : گويد امام نووي مي
داشت تا صحابه فرصت را غنيمت بشمارند و امور ديني خود را با مالزمت بيشتري از 

   1.اند الوداع ناميده شان فرا بگيرند و به خاطر همين است كه اين حج را حجهاي

                                                 

  .6286-6285، كتاب االستيذان، شماره بخاري -1
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آن حضرت در اواخر عمرش، همواره اشاراتي مبني بر : گويد ابن رجب نيز مي
مناسك حجتان : الوداع فرمود هاي حجه نزديك شدن وفات خود داشت؛ چنانكه در خطبه

رو  از اين. كرد ينيد و با مردم خداحافظي ميرا از من بياموزيد، شايد بعد از امسال مرا نب
   2.حج آن سال را حجه الوداع ناميدند

اي را بين  خداوند، بنده: اي فرمود پيامبر در خطبه: گويد  ابوسعيد خدري مي–ج 
آن بنده آنچه را نزد خدا است، . انتخاب دنيا و آنچه نزد خدا است، مختار گذاشت

ما از گريه : گويد سعيد ميابو.  سخن به گريه افتادترجيح داد و ابوبكر با شنيدن اين
ايشان تعجب نموديم بعداً متوجه شديم كه ايشان از ما بهتر متوجه منظور پيامبر شده 

   3.است
ابوبكر هدف پيامبر را از اين سخن با توجه به بيماري : گويد حافظ ابن حجر مي

   4.است بنابراين، به گريه افتادوفاتش متوجه گرديد و دانست كه زمان مرگ او فرا رسيده 
هاي  در خواب ديدم كه زمين به وسيلة ريسمان: گويد عباس ابن عبدالمطلب مي –د 

زمان : فرمود.  براي پيامبر بازگو نمودمخوابم را. شود محكمي به سوي آسمان كشيده مي
   5.ات نزديك شده است مرگز برادرزاده

! اي معاذ: كرد، فرمود ام به يمن بدرقه ميعزهمچنين هنگامي كه معاذ را براي ا -  ه
معاذ با شنيدن اين . شايد بعد از امسال مرا نبيني و گذرت از كنار قبر و مسجدم بيفتد

   6.گريه نكن؛ زيرا گريه از طرف شيطان است: پيامبر فرمود. سخن به گريه افتاد
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   ���� بيماري پيامبر اكرم
   ابتداي بيماري -1

نكه از حج برگشت، باقيماندة ماه ذيحجه و ماه محرم و صفر  بعد از اي� پيامبر اكرم
را در مدينه گذراند و در اين فرصت، به تجهيز لشكر اسامه جهت اعزام به بلقاء و 
فلسطين پرداخت و فرماندهي اين لشكر را كه متشكل از مهاجران و انصار بود و حتي 

برخي به . ده ساله بود، سپردابوبكر و عمر در آن حضور داشتند، به اسامه كه جواني هج
ي  خاطر كم سن و سال بودن او از پيامبر خواستند تا كسي ديگر را به عنوان فرمانده

كنند،   و فرمود كساني كه به امارت او اعتراض مي1لشكر تعيين كند، اما پيامبر نپذيرفت
ة اين به خدا سوگند كه او شايست. اند قبل از اين به امارت پدرش نيز اعتراض نموده

   2.ترين فرد نزد من است امارت و همچون پدرش محبوب
نمودند كه بيماري پيامبر  مردم آمادگي الزم را براي پيوستن به لشكر اسامه پيدا مي

  بيماري تاوفاتشان حوادثي رخ داد كه فاصله يدره وفات ايشان انجاميد، اما ب  �اكرم
  : پردازيم ره مي ذكر حوادث اين دو بهاكنون
  : و زيارت قبور شهيدان احد در بقيع ����  پيامبر اكرم–الف 

اي : پيامبر در نيمه شبي به من گفت: گويد ه، غالم آزاد شدة پيامبر ميابومويهب
به من دستور داده شده است تا نزد اهل بقيع بروم و براي آنان طلب آمرزش ! ابومويهبه

در وسط قبرستان قرار  كه هنگامي. نمايم؛ پس مرا همراهي كن و من همراه ايشان رفتم
بريد، بهتر از چيزي  آنچه شما در آن بسر مي. سالم خدا بر شما قبرنشينان: گرفت، فرمود

ها چون پاره شب سياه، يكي بعد از ديگري هجوم  فتنه. برند است كه مردم در آن بسر مي
ن گاه پيامبر رو آ: گويد مويهبه ميابو. اند آيند، بدتر از گذشته هايي كه مي اند و فتنه آورده

هاي دنيا و بهشت، حق انتخاب داده  به من در ميان كليدهاي خزانه: به من كرد و گفت

                                                 

  . 552، ص 2، ج السيرة النبويه الصحيحه -1
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سپس براي . شد؛ پس من از ميان دنيا، بهشت و مالقات پروردگارم را انتخاب نمودم
بعد از آن بيماري پيامبر كه به وفاتش انجاميد، شروع . اهل بقيع استغفار نمود و برگشت

   1.شد
پيامبر بعد ار هشت سال از شهادت كشته : گويد مچنين عقبه بن عامر جهني ميه

شدگان احد، بر آنان نماز خواند و حالتي داشت كه گويا با مردگان و زندگان، 
من پيشاپيش و گواه بر شما خواهم بود : كرد؛ سپس بر منبر رفت و گفت ي ميخداحافظ

ورزي  م كه شما مبتال به شركدان و وعدة ما بر حوض است و افزود كه من مي
عقبه . ديگر رقابت نماييدطلبي با يك شويد، اما ترس من اين است كه در دنيا نمي
   2.نگريستم اي بود كه من به آن حضرت مي اين آخرين مرتبه: گويد مي
  : ران سپري نمودن ايام بيماري در خانة عايشه به اجازة ساير همس-ب 

اري پيامبر شدت گرفت با اجازة همسرانش در حالي هنگامي كه بيم: گويد عايشه مي
رفتن را نداشت به  هايش را گرفته بودند و توانايي راه كه عباس و مردي ديگر زير شانه

آن . اش شدت گرفت يماريخانة من آورده شد و در آنجا بستري گرديد و در خانة من ب
ردم آب بريزيد تا بتوانم با ماند، بر من  از آب هفت مشكيزه كه هنوز باز نشده: گاه فرمود

ما او را داخل تشت بزرگي كه متعلق به حفصه بود : گويد عايشه مي. مالقات نمايم
آن گاه نزد مردم رفت . بس است:  ايشان آب ريختيم تا اينكه فرمودنشانديم و بر جسم

   3.دم نماز خواندراي ايراد نمود و براي م و خطبه
را نديده بودم كه بيماري اين قدر بر او فشار من تا كنون كسي : گويد عايشه مي

   4.بياورد
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 رفتم و دستي بر جسمش كشيدم و متوجه � نزد پيامبر اكرم: گويد ابن مسعود مي
ما دچار تب شديدي ش! گفتم اي رسول خدا. شدم كه دچار تب شديدي شده است

 آيا:گفتم. شوم ميشويد،  ا دچار آن ميمن دچار دو برابر تبي كه شم. بلي: فرمود. ايد شده
هر مسلماني كه : سپس گفت. بلي: رسد؟ فرمود ما دو برابر پاداش ميبه خاطر اينكه به ش

روند، همانطور  دچار بيماري يا مصيبتي ديگر بشود، در مقابل آن گناهانش او از بين مي
   1.ريزند هاي درختان مي كه برگ

  
  برخي از وصاياي آن حضرت در ايام پاياني عمر 

  ت پيامبر در مورد انصار  وصي-1
 پيامبر  از كنار گروهي از انصار گذشت كه پس از شدت گرفتن بيماري �عباس
به خاطر از دست دادن مجالس : كنيد؟ گفتند چرا گريه مي: عباس گفت. كردند گريه مي

.  آن گاه عباس نزد پيامبر رفت و ايشان را از آنچه ديده بود، مطلع ساخت �پيامبر اكرم
 در حالي كه پارچة سياهي بر سرش پيچيده بود، بيرون شد و براي آخرين آن حضرت

من شما را به رعايت حال انصار : و پس از حمد و ثناي خداوند فرمودبار بر منبر رفت 
آنها رازداران من هستند و حقي كه بر عهدة آنان بود، ادا نمودند و فقط . كنم توصيه مي

وكارانشان را بپذيريد و از خطاي خطاكارانشان حق خودشان مانده است؛ پس نيكي نيك
   2.بگذريد

   3.باشد با پيامبر و بالعكس مين حديث بيانگر ميزان محبت انصار اي
   دستور به اخراج مشركان از شبه جزيرة عربستان -1
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گرفت تا جايي كه در يك روز، چند بار دچار  بيماري پيامبر به تدريج شدت مي
مند بود كه از جانب امتش، اطمينان خاطر ه  اين وجود عالقگرديد، اما با بيهوشي مي

براي آنان نامه  داشته باشد تا پس از مرگ ايشان دچار گمراهي نشوند بنابراين، خواست
مفصلي بنويسد تا دچار اختالف نشوند، اما به داليلي از نوشتن آن صرف نظر نمود و 

توصيه نمود، از جمله اينكه ن خواست بنويسد، به طور شفاهي به آنا آنچه را كه مي
مشركان را از شبه جزيره عربستان اخراج نماييد و به تجهيز و فرستادن لشكر : فرمود

   1.اسامه بپردازيد
   نهي از اينكه قبرش به مسجدي تبديل بشود -3

خداوند يهود و نصارارا نابود : هاي آن حضرت اين بود كه فرمود يتاز آخرين وص
دو دين با هم در : به مساجد تبديل كردند؛ سپس فرمود خود را سازد كه قبور انبياي

   2.سرزمين عرب باقي نخواهند ماند
   گمان نيك داشتن در مورد خدا -4

:  از ايشان شنيدم كه فرمود� سه روز قبل از وفات پيامبر اكرم: گويد جابر مي
   3».گمانهايتان را نسبت به خدا نيك بگردانيد«
   و بردگان  وصيت در مورد نماز-5

تا » نماز و بردگانتان«وصيت پيامبر هنگام وفاتش اين بود كه فرمود : گويد انس مي
   4.توانست با زبان بگويد شد و نمي جايي كه صدايش در سينه حبس مي

  هاي نيك، بقاياي نبوت هستند   خواب-6
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بود، پيامبر در بيماري وفات، سرش را در حالي كه بسته : گويد عبداهللا بن عباس مي
چيزي : سپس فرمود. من پيامت را رساندم! بارالها: زير لحاف در آورد و سه بار فرموداز 

بينند؛  ه بندگان صالح ميهاي نيك ك مانده است مگر خوابنهاي نبوت باقي  از بشارت
تي ام پس وق ع شده، منآگاه باشيد كه من از قرائت در حال ركوع و سجده: سپس گفت
   1.بكوشيددر دعا كردن  ت خدا را ياد كنيد وهنگام سجدهرويد، عظم به ركوع مي

   توصيه به ابوبكر براي امامت نماز -7
هنگامي كه بيماري رسول خدا شدت گرفت و وقت نماز فرا رسيد و بالل اذان 

: گفتند. وييد با مردم نماز بگزارد به اطرافيان گفت به ابوبكر بگ �گفت، پيامبر اكرم
در جايگاه شما و نماز گزاردن با مردم را ندارد، او داراي قلبي ابوبكر روحية ايستادن 

اش را تكرار نمود، آنها نيز پيشنهاد خود  پيامبر تا سه بار خواسته. رئوف و مهربان است
شما مانند زناني كه با يوسف سر و كار داشتند، : آن گاه پيامبر فرمود. رار نمودندرا تك

الخره گوييد كه با مردم نماز بگذارد باه ابوبكر بب: د و فرمودگويي خالف واقع را مي
در آن اثنا پيامبر به كمك دو . و نماز اقامه گرديد. ابوبكر امامت نماز را بر عهده گرفت

  . نفر در حالي كه قادربه راه رفتن نبود، به مسجد آورده شد
ه در  اشاره نمود كپيامبر، به عقب بيايدابوبكر كه متوجه قدوم پيامبر شد، خواست

  : از اعمش پرسيدند. ار ابوبكر نشستجايت بايست و خود آن حضرت در كن
 نموده بود و مردم به ابوبكر اقتدا  اقتداخواند وابوبكر به نماز ايشان آيا پيامبر نماز مي

   2.بلي: رده بودند؟ اعمش با اشارة سر گفتك
  

                                                 

  . 207، شماره 348، ص 1، كتاب الصاله، ج مسلم -1

  . 712، كتاب االذان، شماره بخاري -2



 الگوي هدايت

 

846

   ���� هاي پاياني زندگي پيامبر اكرم لحظه
كه مردم صف بسته بودند و نماز فجر را پشت سر ابوبكر روز دوشنبه در حالي  -1

 پردة اتاقش را كنار زد و به مسلمانان نگريست چهره نوراني � خواندند، پيامبر اكرم مي
تر  آن حضرت با ديدن يارانش كه در مقابل پروردگار خويش ايستاده بودند، درخشنده

 را كه تربيت كرده بود، مشاهده گر بود و امتي شد، زيرا نتيجة دعوت و جهادش را نظاره
. كرد كه چه در حضور پيامبر خود و چه در غيبت او به عبادت خدا مشغول هستند مي

اين منظر بسيار جالب آسودگي خاطر پيامبر را به همراه داشت؛ زيرا ايشان موقعيتي را 
مطمئن كسب نموده بود كه كمتر پيامبران و داعيان قبل از ايشان به آن رسيده بودند و 

گرديد كه ارتباط اين امت با دين و عبادت خدا ارتباطي محكم و ناگسستني است؛ پس 
تر  اش، نوراني جا داشت كه قلب مهربان آن حضرت مملو از شادي گردد و چهرة نوراني

پيامبر پردة خانة عايشه را كنار زد و ايستاد و : گويند  چنانكه برخي از حاضران مي؛1گردد
ماند و تبسمي بر لبانش نشسته بود و  اش به صفحة مصحف مي  چهره.به ما نگاه كرد

خواهد به نماز ما  نزديك بود از خوشحالي دچار فتنه شويم و گمان كرديم كه پيامبر مي
بپيوندد، اما آن حضرت با دست اشاره نمود كه نمازتان را تكميل كنيد؛ سپس به داخل 

   2.حجره برگشت و پرده را انداخت
گويا حال پيامبر خوب شده : وبكر نيز نزد عايشه آمد و گفتق شدند، ابصحابه متفر

 و او در خارج از شهر در - همسر ابوبكر-است و امروز نوبت دختر خارجه است
   3.سكونت داشت» سنح«مكاني به نام 

   به سوي رفيق اعلي -2
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وانست ت سختي مرگ بر پيامبر فشار آورد، طوري كه وقتي اسامه بر او وارد شد، نمي
گذاشت  كرد و بعد بر اسامه مي سخن بگويد و فقط دستهايش را به سوي آسمان بلند مي

. عايشه، پيامبر را در آغوش گرفته بود. كند گرديد كه برايش دعا مي و اسامه متوجه مي
پيامبر . در اين اثنا عبدالرحمن ابن ابوبكر در حالي وارد شد كه مسواكي در دست داشت

براي شما بگيرم؟ با اشارة آن را : عايشه گفت. ه بود او چشم دوخت به مسواك� اكرم
عايشه چوب مسواك را از برادرش گرفت و آن را جويد و نرم كرد و به . بلي: سر گفت
ايشان مسواك را در دهان گرفت و مسواك زد و اين جمله را تكرار نمود . پيامبر داد

علي بپيوندم و دستش را مرتب در  يعني دوست دارم به رفيق ا1»في الرفيق االعلي«

 ال اله اال اهللا: گفت ماليد و مي اش مي  و به چهرهبرد ظرف آبي كه كنارش بود، فرو مي

و . 2اختيار شدند هايي دارد تا اينكه چشم از دنيا فروبست و دستانش بي مرگ سختي.... 
   3.ماهاي مرگ ياري ن مرا در سختي! بار الها: در روايتي آمده است كه فرمود

واي به درد و مصيبتي كه : مده است كه فاطمه در آن اثنا گفتدر روايت ديگري نيز آ
پدرت بعد از امروز هيچ درد و مصيبتي نخواهد : پيامبر فرمود. نگير پدرم شده استدام

. دعوت حق را لبيك گفتي! پدرم:  هنگامي كه وفات نمود، فاطمه گفتبنابراين،. داشت
و پس از ... يم ده خبر مرگ تو را به جبرئيل مي! پدرم.  استبهشت فردوس جايگاه تو

   4.چگونه توانستيد بر پيكر رسول خدا خاك بريزيد: تدفين به انس گفت
   چگونه دار فاني را وداع گفت؟ ����  پيامبر اكرم-3

 شبه جزيرة عربستان و كسي كه پادشاهان دنيا از او هراس داشتند و اطرافيان حاكم 
ها و فرزندان خود را فداي او سازند،  ها، مال ل ميل حاضر بودند تا جانو رعيتش با كما
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بست كه هنگام مرگ، حتي يك در هم و يك برده نيز  در حالي چشم از دنيا فرو مي
اش در يك قاطر سفيد رنگ و شمشير و يك قطعه زمين خالصه شد  نداشت و سرمايه

وفات نمود كه هنوز زره وي در مقابل و در حالي . 1كه آنها را نيز درراه خدا صدقه نمود
   2. گرو بودسي صاع جو، به دست مردي از يهود در

االول سال يازدهم هجري بعد از  بدين صورت آن حضرت در دوشنبه دوازدهم ربيع
 و اين روز، روز بسيار 3 سالگي دار فاني را وداع گفت63زوال خورشيد و در سن 

؛ چنانكه انس بن مالك 4گرديد محسوب ميوحشتناك و مصيبت باري براي مسلمانان 
 وارد مدينه شد، روزي بسيار شاد و خوشحال كننده � روزي كه پيامبر اكرم: گويد مي

ن كه زني از  أيم ام.بود؛ اما روزي كه وفات نمود، روزي بسيار ناخوشايند و تيره بود
: كني؟ گفت چراي براي پيامبر گريه مي: گفتند. كرد سول خدا است، گريه مياصحاب ر

دانستم كه روزي پيامبر خواهد مرد، اما من به خاطر اينكه ديگر از آسمان براي ما  من مي
   5.كنم وحي نخواهد آمد، گريه مي

  گيري ابوبكر   عمق فاجعه و موضع-4
 مسلمانان سخت پريشان و وحشت زده � با وفات پيامبر اكرم: گويد ابن رجب مي

اي الل شد و گروهي مرگ ايشان را  ند و زبان عدهبرخي بيهوش بر زمين افتاد. شدند
   6.كردند انكار مي
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هر گاه : پيامبر فرمود... صيبت در دين استترين مصيبت، م بزرگ: گويد قرطبي مي
تر از آن  شويد، روز مردن مرا به خاطر بياوريد؛ چون مصيبتي بزرگ دچار مصيبتي مي

   1.وجود ندارد
اند؛ زيرا براي مسلمانان هيچ مصيبتي تا قيامت   راست گفته� حقا كه پيامبر اكرم

تر از وفات پيامبر نخواهد بود و با وفات ايشان، وحي آساني منقطع گرديد؛ نبوت  بزرگ
   2.خاتمه يافت و مرتدان عرب سر بر آوردند

: گفت او مي. دند، عمر بن خطاب بوداز جمله كساني كه مرگ پيامبر را انكار نمو
طور كه موسي بعد   بلكه مانند موسي نزد خدا رفته است و همانرسول خدا نمرده است؛

از چهل روز برگشت پيامبر نيز باز خواهد گشت و كساني را كه معتقد به مرگ ايشان 
   3.هستند، گردن خواهد زد

با اسبش شتابان ) بيرون شهر مدينه(» سنح«ابوبكر وقتي خبر وفات پيامبر را شنيد، از 
سي سخن بگويد، بالفاصله به هجرة عايشه رفت و روپوشي كه آمد و بدون اينكه با ك

اي بر صورتش زد و گريست؛ سپس  چهره پيامبر با آن پوشيده بود را برداشت و بوسه
مرگي كه خدا در سرنوشت شما . پدر و مادرم فدايت باد؛ دو بار نخواهي مرد: گفت

   4.نوشته بود، همين است
عمر را با عصبانيت، مشغول گفتگو با مردم آن گاه ابوبكر از حجره بيرون شد و 

بنشين؛ سپس خود در ! ابوبكر گفت عمر. نمود مشاهده كرد كه مرگ پيامبر را انكار مي
كرده  بدانيد اگر كسي محمد را پرستش مي:  ايستاد و خطبه ايراد نمود و گفتميان مردم
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ايد، او زنده است  نموده است، اكنون محمد مرد و از دنيا رفت و اگر خدا را پرستش مي
  . آن گاه اين آيه را تالوت نمود. و نخواهد مرد
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اختيار گرديد و  وقتي ابوبكر اين آيه را تالوت نمود، پاهايم بي: گويد   مي�عمر
  1. وفات نموده است� نقش زمين شدم و تازه يقين نمودم كه پيامبر اكرم

ي هاي زياد پس خداوند، صديق اكبر را مشمول رحمت خويش قرار دهد كه مصيبت
هاي زيادي را خاموش كرد به حل نمودن مشكالت  را از اين امت، دفع نمود و آتش فتنه

فراواني با ارائه دليل براساس قرآن و سنت پرداخت بنابراين، صحابه نيز قدر زحمات 
صديق را دانستند و حبيب پيامبر را محبوب داشتند؛ زيرا حب او ايمان و بغض با او 

   2.نفاق است
  بوبكر بيعت با ا-5

تر از ابوبكر براي جانشيني پيامبر نبود بنابراين، به اتفاق  در ميان صحابه، كسي شايسته
 تعيين گرديد تا � آراي صحابه، ابوبكر در سقيفة بني ساعده به جانشيني پيامبراكرم

شيطان راهي براي نفوذ درميان صفوف به هم پيوستة اصحاب پيامبر و ايجاد تفرقه ميان 
بنابراين، هنوز كفن و دفن پيامبر را انجام نداده بودند كه ياران پيامبر . آنان نيابد

درمورد خالفت ايشان . 3همبستگي و وحدت كلمه را با انتخاب ابوبكر تحكيم بخشيدند
  . در سيرة ابوبكر، به تفصيل سخن خواهيم گفت
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   ����  غسل پيامبر اكرم-6
آيا : ل دهند، با يكديگر گفتندبر را غسخواستند پيام هنگامي كه مي: گويد عايشه مي

 طور او را غسل دهيم؟ در آن اثنا خوابي بر  لباسهايش را بيرون بياوريم يا اينكه همين
هايش غسل  پيامبر را با لباس:  ناحية حجره صدايي شنيدند كه گفتآنان مسلط شد و از

فتاد، ما زنان ا اگر اين اتفاق االن مي: گويد همين كار را كردند عايشه ميدهيد؛ چنانكه 
   1.گذاشتيم كسي ديگر او را غسل دهد رسول خدا، نمي

آن گاه پيامبر را در سه قطعه پارچه يمني، كفن نمودند كه در ميان آنها قميص و 
اش نماز خواندند؛ چنانكه ابن عباس   و مسلمانان بر جنازه2عمامه وجود نداشت

بر پيامبر نماز خواندند؛ سپس نخست مردان به تنهايي آمدند و بدون جماعت : گويد مي
   3.ها و بعد از آنها بردگان آمدند و نماز خواندند زنان و بعد از آن، بچه

 نماز جنازه با � اين خبر متفق عليه است كه بر پيامبر اكرم: گويد ابن كثير مي
   4.جماعت خوانده نشد

    ���� محل دفن و كيفيت قبر پيامبر اكرم-7
در جايي كه : برخي گفتند. دچار اختالف گرديدندامبر مسلمانان درمورد محل دفن پي

در مصال دفن : گفتند اي مي در بقيع و عده: رار دارد، دفن گردد و برخي گفتندمنبرش ق
هنگامي كه پيامبر وفات يافت، مردم بعد از : گويند نانكه عايشه و ابن عباس مي چ؛5گردد

من : آن گاه ابوبكر گفت. ندختالف نمودغسل و تكفين ايشان، در مورد محل دفنش ا
پيامبران در محلي كه بايد دفن شوند، : يامبر اكرم به ياد دارم كه فرمودحديثي از پ
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گرچه . 1بنابراين، پيامبر را در همين جا كه وفات يافته است، دفن نماييد. ميرند مي
ه وفات يافته بود، صحت اين حديث، مورد اختالف است، اما دفن پيامبر در محلي ك

   2. استطعيق
به تواتر به اثبات رسيده است كه پيامبر در زاوية غربي حجرة : گويد ابن كثير مي

عايشه دفن گرديده است؛ سپس ابوبكر و آن گاه عمر نيز در كنار آن حضرت دفن 
   3.گرديدند

براي قبر آن حضرت لحد گذاشتند و علما در مورد لحد گذاشتن و نگذاشتن اتفاق 
با اين تفضيل كه در زمين سخت نگذاشتن لحد . باشد  مورد جايز مينظر دارند كه هر دو

   4.و در زمين نرم گذاشتن آن بهتر است
در قبر هم لحد گذاشتن و نگذاشتن جايز است، اما لحد : گويد ميعالمه آلباني 

گذاشتن به خاطر اينكه براي قبر پيامبر لحد گذاشتند، بهتر است؛ چرا كه خداوند هميشه 
 به صورت � و قبر پيامبر اكرم. 5نمايد ، بهترين را براي پيامبرش انتخاب مياز دو چيز
   6.كوهان بود

قبر كوهان مانند، بهتر از قبر مسطح است؛ چنانكه ابن قيم : گويند جمهور علماء مي
قبور صحابة پيامبر نه زياد بر جسته بود و : نويسد  بحث مفصلي در اين مورد ميپس از

نيز ) ابوبكر و عمر( چنانكه قبر خود آن حضرت و دو رفيقش نه هم سطح با زمين؛
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هاي قرمز رنگي بر   كوهان مانند است و سنگ ريزه� قبر پيامبر اكرم. 1چنين حالتي دارد
   2.آن قرار دارد بدون اينكه ساخته شده و يا با گل آميخته شده باشد

علي، : گويد ميحضرت را بر عهده داشتند، ابن اسحاق در مورد كساني كه دفن آن 
و غالم آزاد شدة رسول خد، شقران، وارد قبر ايشان ) فرزندان ابن عباس(فضل، قثم 

اند و نووي از اسامه بن زيد و   نام عباس را نيز ذكر كرده4 و مقدسي3و نووي. شدند
   5.اوس بن خولي نيز سخن گفته است

؛ سپس در  در لحد گذاشته شد و در دهانة لحد خشت خام چيدند�پيامبر اكرم
حفرة قبر، خاك ريختند و براساس راي اكثر مورخان، آن حضرت در شب چهارشنبه 

مشهور است كه آن حضرت در روز دوشنبه : گويد  ؛ چنانكه ابن كثير مي6دفن گرديد
   7.وفات نمود و در شب چهارشنبه دفن گرديد

   سروده شده است ����اشعاري كه در رثاي پيامبر اكرم
  ن  مرثيه سرايي حسا-1

 همواره با شعرهايش از پيامبر، اسالم و � حسان بن ثابت كه در حيات پيامبر اكرم
  شبه جزيره عربستان را به تحرك نمود و با اشعار انقالبي خود، مسلمانان دفاع مي

انگيز در رثاي آن حضرت سرود كه  داشت، اكنون با تاثر از مرگ پيامبر، اشعاري غم ميوا
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كر بخشي از هاي بعدي ثبت و ضبط نموده است كه به ذ  و نسلتاريخ، آنها را براي ما
  : پردازيم اين اشعار مي

  .... خوابد، گويا به آنها آسيبي رسيده است  چه شده است كه چشمان تو نمي
اي بهترين كسي كه در ... گري كه اكنون در قبر قرار گرفته است  به خاطر هدايت

  .  در زمين پيدا نخواهد شداي و ديگر كسي همانند تو زمين راه رفته
اي كاش، من پيش از تو در . كرد ها به جاي تو به چهرة من اصابت مي خاك

  . شدم گورستان بقيع دفن مي
  .  فداي كسي باد كه روز دوشنبه دفن گرديد، او نبي هدايتگر خدا بودمپدر و مادر

  ... دمخرد و حيران ماندم، اي كاش از مادر متولد نشده بو من بعد از او بي
اي كاش سياه ماري مرا نيش ! آيا من بعد از تو در مدينه و در ميان ساكنان آن بمانم

 فرستاد و قيامت را بر پا  ما ميزد و يا اينكه خدا، به همين زودي مرگ را به سراغ  مي
  . كردمي 

ا را و نوري بود كه دني... اي اولين فرزند مبارك آمنه كه او را با پاكدامني به دنيا آورد 
  . شود يقيناً هر كس ازاين نور مبارك استفاده نمايد، راهياب مي... منور ساخت 
آور و جنت  به كوري چشم حسودان، ما را با پيامبرمان در بهشت گردهم! پروردگارا

  .... الفردوس را نصيب ما بگردان 
  ... خواهم گريست ) محمد(ام بر نبي خود  تا زنده! به خدا

 كه بعد از گذاشتن آن حضرت در لحد، زمين � ران پيامبر اكرمواي بر انصار و يا
اي سوخته و سياه شده است كه گويي بر آن  هايشان به گونه براي آنها تنگ شده و چهره

  . اند سرمه سياه پاشيده
و قبرش نيز در ميان ) به خاطر آن كه آمنه از بني نجار بود(او از طايفه ما است 

  . توان انكار نمود  از او به ما رسيده است را نميهاي ديگري كه ماست و نعمت
  ... خدا ما را با او گرامي داشت و هدايت كرد و در همه جا، ياران او قرار داد 

  .  و همه نيكان بر احمد، مبارك باددرود خدا و فرشتگان پيرامون 
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   ...هيچ مادري مانند رسول هدايتگر خدا، فرزندي به دنيا نياورده است ! به خدا
  . هيچ يكي از بندگان خدا، از او وفادارتر به وعده و مهربانتر به همسايه نبوده است

گشتة  بردم، اما اكنون همانند انسان گم من در نهري به سر مي! ها اي بهترين انسان
   1».ام اي گرديده تشنه
   ����  در رثاي پيامبر اكرم����  اشعار ابوبكر-2

ها با وجود وسعت  در روي زمين ديدم، خانه را افتاده � هنگامي كه پيامبر اكرم«
  . برايم تنگ و كوچك شد

  . ام، شكستند قلبم به خاطر مرگش ترسيد و استخوانهايم تا زنده
  . واي بر تو، دوست تو مرده و صبر تو كم گرديده است! اي ابوبكر

مردم و در لحد بودم و بر من تخته سنگهايي  اي كاش قبل از وفات دوستم، مي
   2».شد ميگذاشته 

   ����  اشعار ابوسفيان بن حارث در رثاي پيامبر اكرم-3
شد؛ زيرا شب براي كسي كه به مصيبتي گرفتار شده  بيدار ماندم و شب سپري نمي

  . شود است، طوالني مي
گريه به من كمك كرد و اينها در برابر مصيبتي كه به مسلمانان رسيده بود، چيزي 

 وفات � پيامبر اكرم:  در آن شامگاهي كه گفتندبزرگ بودمصيبت ما بسيار . نيستند
  . نموده است

  . اي براي ما تنگ شد كه نزديك بود ما در ميان دو طرف آن كوبيده شويم زمين نيز به گونه
اين مصيبت به . آمد، از دست داديم ما وحي الهي را كه جبرئيل صبح و شام با آن مي

  . ها بميرند، شايسته است سانقدري بزرگ است كه اگر به خاطر آن، تمامي ان
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 شك و شبهه را از بين ما پيامبري در ميان ما بود كه به وسيلة وحي و سخنان خود،
  .زدود مي

  . كرد و چون درميان ما بود، هيچ سرزنشي متوجه ما نبود و ما را راهنمايي مي
چه گريه كني چه گريه نكني، قبر پدرت سرور تمام قبرهاست و در آن ! اي فاطمه

   1.ردار جامعة انساني و پيامبر خدا قرار گرفته استس
    ���� اشعار صفيه بنت عبدالمطلب در رثاي پيامبر اكرم-4

  . تو اميد ما بودي و تو نسبت به ما مهربان بودي نه جفا پيشه! اي رسول خدا
  . اي بايد امروز بر تو گريه كند تو مهربان، هدايتگر و معلم بودي و هر گريه كننده

ايي كه بعد از او  كنم، اما به خاطر فتنه  گريه نمي� من به خاطر فقدان پيامبر!به خدا
  . كنم آيند، گريه مي مي

افتم، گويي بر قلبم  وقتي به ياد پيامبر و اموري كه بعد از او اتفاق خواهد افتاد، مي
  . اند آهن داغي گذاشته

  . زير خاك قرار داردرحمت خدا بر جسم مباركي باد كه اكنون در يثرب و ! اي فاطمه
  . خودم، پدر، مادر، خويشاوندانم و اموالم فداي رسول خدا باد

تو به حق راست گفتي و رسالت خود را صادقانه ابالغ نمودي و در حالي مردي كه 
  . كسي كمرت را خم نكرد و شادمان بودي

 هر چه او گذاشت، ما سعادتمند بوديم، اما چنانچه خدا پيامبر را در اين دنيا باقي مي
   2».سالم خدا بر تو باد و شادمان در بهشت جاودان جاي گيري. بخواهد، بهتر است

سيرة پيامبر با توفيق خداوند به اتمام رسيد، اما آنچه در اين كتاب از حق و حقيقت 
وجود دارد، به خاطر منت خداي بزرگ و فضل او است و اشتباهات موجود را پذيرا 

بوده است تا بته تا حد امكان، تالش من اين نمايم، ال زش ميو از خدا طلب آمر. هستم
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بنابراين، اميدوارم كه از پاداش اين تالش محروم نگردم و از . دچار خطا و اشتباه نشوم
همچنين از مطالعه . خواهم كه اين اثر را براي مسلمانان سودمند واقع بگرداند خدا مي

اموش نكنند؛ زيرا دعاي مسلمان در حق كنندگان خواهشمندم كه مرا در دعاهايشان فر
  . برادر غايب وي پذيرفته خواهد شد

  : فرمايد رسانم كه مي  به پايان ميو اينك كتاب را با اين آيه
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   :سرايد شاعر نيز چنين مي

تو اهل احسان و كرم هستي و سخاوت و بخشش فراوان از تو سرچشمه ! بارالها
  . گيرد مي

اي است كه باعث خوشحالي  قلب من اندوهگين است و حالتم به گونه! بارالها
  . دوست نيست

ي كه به خاطر گناهانش، اشكهايش جاري است، ا ام را بپذير و به بنده توبه! بارالها
  . رحم بفرما
اي كه تحمل آن مشكل  پوست بدن مرا، چرك گناهان فرا گرفته است، به گونه! بارالها

  . گرديده است
  . ام ها خوار و ذليل شده خطاهايم را ببخش؛ زيرا من بر دروازه! بارالها
  .  تشنگي مرا تسكين دهدمرا با داروي عفو خود مداوا كن تا قلب و! بارالها
  . اند اند و كارهاي زشت من نيز مرا نابود ساخته قلبم را گناهان نابود كرده! بارالها
از من بخواهيد تا به شما بدهم و اينك بنده تو فرياد بر : اي تو خود گفته! بارالها

  ! آورد كه اي كارساز مي
  . عمر ما را به سوي نابودي مبر
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   :رايدس شاعري ديگر چنين مي

علم را بياموز و تنبلي به خود راه مده؛ زيرا خير و خوبي از كسي كه بندة تنبلي  -1
  . است، فاصله بسيار دارد

 امروز و و رف كن و به خاطر دستيابي به مالبراي فهم دين، وقت بيشتري ص -2
  . فردا كردن از آن مشغول مباش

ز بذل هر چيزي خواب را رها كن؛ زيرا كسي كه هدف را بشناسد، در راه آن ا -3
 . ورزد دريغ نمي

مگو زمان علماي بزرگ سپري شده است؛ چون هر كس طي كردن مسيري را  -4
  ».آغاز نمايد، به آخر آن خواهد رسيد

  

  سبحانك اللهم و بحمدك اشهد ان ال اله اال انت استغفرك و اتوب اليك
  عبداهللا ريگي احمدي 

  84تابستان 
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 .  م1990 -   ه1410العربي، الطبعه الثانيه، 

 دارالدعوه، االسكندريه، عبدالعزيز الحميدي،. التاريخ االسالمي مواقف و عبر، د -46
 .  م1997 -   ه1418الطبعه االولي 

 . السيد عبدالعزيز سالم. التاريخ السياسي و الحضاري، د -47

 استراتيجيه الرسول �التاريخ السياسي و العسكري لدوله المدينه في عهد الرسول -48
علي معطي، موسسه المعارف بيروت، الطبعه االولي . السياسيه و العسكريه، د

 .  م1998 -   ه1419

البي جعفر محمد بن جرير، تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم، دار : تاريخ الطبري -49
 .  بيروت–سويدان 

 .  م1927تاريخ اليهود في بالد العرب، ولفنسون، طبعه القاهره  -50



  منابع و مأخذ

 

863

 –تاريخ خليفه بن خياط، تحقيق اكرم ضياء العمري، مطبعه اآلداب، النجف  -51
 .  م1967

عزب، دار قطري ابن  ابو االولي، فايد حماد عاشور، سليمانتاريخ دوله االسالم -52
 .  م1989 -    ه1409الفجاه، الدوحه، الطبعه االولي، 

تاريخ صدر االسالم عبدالرحمن عبد الولي شجاع، دار الفكر المعاصر، صنعاء،  -53
 .  م1999 -   ه1419الطبعه االولي، 

ارالسالم، الطبعه الثانيه التحالف السياسي في االسالم، منير محمد الغضبان، د -54
 .  م1988 -   ه1408

 .  دار الكتب الشرقيه تونس–التحرير و التنوير، للشيخ محمد الطاهر بن عاشور  -55

تحفه االحوذي بشرح جامع الترمذي، لمحمد بن عبدالرحمن المباركفوري،  -56
مطبعه االعتماد، نشر محمد عبدالمحسن الكتبي، تصحيح عبدالرحمن محمد 

 . عثمان

الحجاج يوسف بن الزكي عبدالرحمن المزي، ابوه االشراف، جمال الدين تحف -57
 .   ه3840الدار القيمه 

 1998 -    ه1418التربيه القياديه، منير الغضبان، دار الوفاء المنصوره، الطبعه االولي  -58
 . م

تفسير ابي السعود، السمي ارشاد العقل السليم الي مزايا الكتاب الكريم، لقاضي  -59
 الناشر - السعود محمد العمادي الحنفي، تحقيق عبدالقادر احمد عطا القضاه ابي

 .  القاهره– مطبعه السعاده – مكتبه الرياض الحديثه، الرياض –

 لبنان، الطبعه –ابن كثير القرشي، دار الفكر ودار القلم، بيروت : تفسير ابن كثير -60
 . الثانيه

ن العظيم و السبع المثاني، تفسير االلوسي، السمي روح المعاني في تفسير القرآ -61
، اداره الطباعه المصطفائيه بالهند، بدون )محمود االلوسي البغدادي(لاللوسي 

 . ذكر سنه الطبع
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محمد الحسين الفراء البغوي ابوتفسير البغوي السمي معالم التنزيل، االمام  -62
 .  لبنان–الشافعي، دار المعرفه، بيروت 

 و اسرار التاويل تاليف االمام ناصرالدين تفسير البيضاوي السمي انوار التنزيل -63
 دار الفكر – م 1982 -   ه1402الخير عبداهللا الشيرازي البيضاوي سنه الطبع ابو

 . للطباعه و النشر و التوزيع

 . تفسير الرازي، دار احياء التراث العربي، بيروت، الطبعه الثالثه -64

 .  المعرفه م، دار1967تفسير الزمخشري السمي بالكشاف، سنه الطبع  -65

تفسير السعدي السمي تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم النان لعبد الرحمن  -66
 .  م1977ناصرالسعدي، الموسسه السعديه بالرياض، 

تفسير القرطبي، البي عبداهللا محمد بن احمد االنصاري، القرطبي، دار احياء  -67
 .  م1965 لبنان، –التراث العربي، بيروت 

 الطبعه الثالثه، – بيروت –د مصطفي المراغي، طبع دارالفكر تفسير المراغي، الحم -68
 .   ه194

 .  لبنان–تفسير النار، محمد رشيد رضا، دار المعرفه، بيروت  -69

وهب الزحيلي، دارالفكر المعاصر، بيروت، دارالفكر، دمشق، . التفسير النير، د -70
 . الطبعه االولي.  م1991 -   ه1411

 تاليف االمام عبداهللا –نزيل و حقائق التاويل تفسيرالنسفي السمي بمدارك الت -71
 .  بيروت–الناشر، دارالكتاب العربي .  ه71. احمد ابن محمد النسفي المتوفي سنه

تفسير بن عطيه السمي الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز البي محمد عبد  -72
ينيه الحق بن عطيه االندلسي، من مطبوعات رئاسه الحاكم الشرعيه و الشئون الد

 .  م1991 -   ه1412بدوله قطر، الطبعه االولي، 

محمد صالح علي مصطفي، دارالنفائس، الطبعه االولي . تفسير سوره فصلت، د -73
 .  م1989 -   ه1409

 . تلقيح فهوم اهل االثر، البن الجوزي، مكتبه اآلداب، القاهره، دون ذكر الطبعه -74
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 محمد السيد حمد يوسف، التمكين لالمه االسالميه في ضوء القرآن الكريم، -75
 .  م1997 -   ه1418دارالسالم، مصر، الطبعه االولي 

تنظيمات الرسول االداريه في المدينه، صالح احمد العلي، مجله المجمع العلمي  -76
 .  م1969 –العراقي، المجلد السابع عشر، بغداد 

، تنوير الحوالك شرح موطا مالك، جالل الدين عبدالرحمن بن ابي بكر السيوطي -77
 . دار احياء الكتب

تهذيب مدارج السالكين، البن القيم، هذبه عبدالنعم صالح العلي العزي، موسسه  -78
 .  م1989 -   ه1409الرساله، الطبعه الثالثه، 

المتوفي سنه ) السعادات المبارك بن محمد الجزريابو(جامع االصول، البن االثير  -79
 1392 عام –الحلواني سوريا  تحقيق عبدالقادر االرناووط، طبع مكتبه -   ه606

 .  ه

 . جامع العلوم و الحكم، لالمام ابن رجب الحنبلي، دارالفكر، بيروت -80

الجامع الخالق الراوي، و آداب السامع للخطيب البغدادي، مكتبه المعارف  -81
 .  م1983 -   ه1403بالرياض، 

   ه1414الجهاد و القتال في السياسه الشرعيه، محمد خير هيكل، الطبعه االولي،  -82
 .  بيروت– م، دارالبيارق، عمان 1993

العباس احمد بن عبدالحليم، مطابع ابوالجواب الصحيح لمن بدل دين السيح،  -83
 . المجد

، تحقيق الدكتور   ه456جوامع السير البن حزم، علي بن احمد بن سعيد، المتوفي  -84
 .   ه1368 احسان عباس و الدكتور ناصر الدين االسد، طبع دار احيا السنه باكستان

 مصر، الطبعه –يوسف القرضاوي، مكتبه وهبه، القاهره . جيل النصر النشود، د -85
 .  م1985 -    ه1405السادسه 

 . حاشيه ابن عابدين، مطابع مصطفي البايي و اوالده -86
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حدائق االنوار و مطالع االسرار، عبدالرحمن بن علي بن محمد الشيباني بن  -87
 . نصاريالربيع، تحقيق عبداهللا ابراهيم اال

حدائق االنوار و مطالع االسرار، البن الديبع الشيباني، تحقيق عبداهللا ابراهيم  -88
 . االنصاري

محمد بكر آل عابد، دارالغرب . ، د� حديث القرآن عن غزوات الرسول -89
 . االسالمي، الطبعه االولي

عبدالوهاب كحيل، .  في مكه، د� الحرب النفسيه ضد االسالم في عهد الرسول -90
 . م1986 -    ه1406لكتب بيروت، الطبعه االولي عالم ا

الحركه السنوسيه في ليبيا، علي محمد الصالبي، دار البيارق، عمان، طبعه اولي،  -91
 .  م1999

محمد بن خليفه التميمي، دار اضواء السلف، الطبعه .  علي امته، د� حقوق النبي -92
 .  م1997   ه1418االولي، 

عبدالعزيز مصطفي كامل، دار طيبه، الطبعه الحكم و التحاكم في خطاب الوحي،  -93
 .  م1995 -   ه1415االولي 

 المختار – ترجمه احمد ادريس –ودودي ماالعلي الابوالحكومه االسالميه،  -94
 .  م1977 -   ه1397 الطبعه االولي، – القاهره –االسالمي للطباعه و النشر 

- 1351بعه السعاده، مصر، احمد بن عبداهللا االصبهاني، مط: نعيمابوحليه االولياء،  -95
 .  م1375

 م، دار 1992 -   ه1412محسن الناظر، الطبعه الثانيه، . حوار الرسول مع اليهود، د -96
 الوفاء 

 م، دار الفكر 1972للشيخ محمد ابي زهره، الطبعه االولي، : � خاتم النبيين -97
 . بيروت

:  مصر ط يوسف القرضاوي، مكتبه وهبه القاهره،. الخصائص العامه لالسالم، د -98
 .  م1989 -   ه1409الرابعه، 
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 . الخصائص الكبري، عبدالرحمن بن ابي بكر السيوطي، دارالكتب العلميه بيروت -99

 . دائره المعارف الكاثوليكيه، مقال التثليث -100

االمام السيوطي، الناشر محمد امين دمج، بيروت : الدر المنثور في التفسيربالماثور -101
 .  لبنان–

 صنعاء، –عبدالرحمن الشجاع، دارالفكر المعاصر . نبويه، ددراسات في السيره ال -102
 .  م1999 -   ه1419الطبعه االولي، 

 صنعاء، –عبدالرحمن الشجاع، دار الفكر المعاصر . دراسات في عهد النبوه، د -103
 .  م1999 -   ه1419الطبعه االولي، 

 .  م1988 -    ه1408محمد قطب، دار الشروق، الطبعه الخامسه، : دراسات قرآنيه -104

   ه1408محمد قلعجي، الطبعه االولي، سنه . دراسه تحليليه لشخصيه الرسول، د -105
 .  م، دار النفائس1988 -

الدرر في اختصار المغازي و السير، يوسف بن عبدالبر، وزاره االوقاف بمصر،  -106
 .  م، القاهره1994 -   ه1412لجنه احياء التراث، 

به النهضه، بغداد، الطبعه العاشره، دروس في الكتمان، محمود شيت خطاب، مكت -107
 .  م1988

عبدالناصر العطار، موسسه علوم القرآن، الشارقه . دستور لالمه من القرآن و السنه، د -108
 .  م1993 -   ه1414 عجمان، دار ابن كثير، دمشق، بيروت، الطبعه االولي –

 . الدعوه االسالميه، عبدالغفار عزيز -109

علي جريشه، مكتبه وهبه، مصر، الطبعه . ن، ددعوه اهللا بين التكوين و التمكي -110
 .  م1986 -   ه1406االولي، 

دالئل النبوه و معرفه احوال صاحب الشريعه، للحافظ ابي بكر احمد البيهقي  -111
 . ، دارالكتب العلميه، بيروت  ه1405تحقيق عبدالمعطي قلعجي، الطبعه االولي، 

 1420مه، الطبعه االولي، دور المراه في خدمه الحديث، امال قرداش، كتاب اال -112
 . ، الدوحه قطر ه
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 من التكوين الي التمكين، كامل سالمه الدقس، دار عمار، � دوله الرسول -113
 .  م1994 -   ه1415عمان، الطبعه االولي، 

 م، منشورات 1983الدوله العربيه االسالميه، منصور الحرابي، الطبعه الثانيه،  -114
 . جمعيه الدعوه االسالميه بليبيا

ان ابي بكر الصديق، حققه و شرحه راجي االسمر، دار صادر بيروت، الطبعه ديو -115
 .  م1997االولي، 

 .  م1986ديوان شوقي، االعمال الشعريه الكامله، دار العوده، بيروت، طبعه  -116

 .  لبنان–ديوان عنتره، فاروق الطباع، دارالقلم، بيروت  -117

 . رالروي و االحالم في النصوص الشرعيه، اسامه عبدالقاد -118

ها و تفسيرها، هشام الحمصي، دار الكلم الطيب، دمشق بيروت، الرويا ضوابط -119
 .  م1996 - -    ه1417الطبعه الثانيه 

حسين محمد سليمان، دار االصالح، . رجال االداره في الدوله االسالميه، د -120
 . الدمام السعوديه

 -    ه1417الرحيق المختوم، لصفي الدين الرحمن المباركفوري، الطبعه االولي  -121
 .  لبنان– م، موسسه الرساله 1996

 -   ه1418رساله االنبياء، عمر احمد عمر، دار الحكمه دمشق، الطبعه االولي،  -122
 .  م1997

 م، دار 1960 الطبعه الثاني، سنه الطبع –الرسول القائد، محمد شيت خطاب  -123
 . مكتبه الحياه و مكتبه النهضه بغداد

اح الخالدي، دار القلم، دمشق، الطبعه االولي صالح عبدالفت. الرسول المبلغ، د -124
 .  م1997 -   ه1418

الرسول المعلم و اساليبه في التعليم للشيخ عبدالفتاح ابي غده، دار مكتب  -125
 .  م1996 -   ه1417 االولي، –المطبوعات االسالميه، حلب 
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، محمود االلوسي البغدادي، دار الفكر، طبعه )تفسير االلوسي(روح المعاني  -126
 .   ه1402

: هشام البي القاسم السهيلي، تحقيقالروض االنف في شرح السيره النبويه النبن  -127
 .   ه1387عبدالرحمن الوكيل، دار الكتب الحديثه، طبعه 

الفرج جمال الدين عبدالرحمن بن علي الجوزي ابو: زاد المسير في علم التفسير -128
 .  م1965 -    ه1384القرشي البغدادي، المكتب االسالمي، الطبعه االولي، 

: عبداهللا محمد بن ابي بكر الجوزيه، حققه ابوزاد المعاد في هدي خير العباد،  -129
 . ، دار الرساله  ه1399شعيب االرناووط و عبدالقادر، الطبعه االولي، 

 مصر، الطبعه االولي، –شنب، دار البشير، طنطا ابوزاد اليقين البي شنب، الشين  -130
 .  م1993 -   ه1413

   ه1412حمد بن حنبل، دار الريان للتراث، القاهره، مصر، الطبعه الثانيه، الزهد، ا -131
 .  م1992 -

زيد بن ثابت، كاتب الوحي، و جامع القرآن، صفوان داوودي، دار القلم، دمشق،  -132
 .  م1990 -   ه1411الطبعه االولي، 

: محمد بن يوسف الصالحي، تحقيق : هدي و الرشاد في سيره خير العبادسبل ال -133
 .  م1974 -   ه1394طفي عبدالواحد، لجنه احياء التراث االسالمي مص

بريكك محمد بريكك، دار ابن .  النبويه حول المدينه و مكه، دثالسرايا و البعو -134
 .  م1996 -   ه1417الجوزي، الطبعه االولي، 

 بيروت، الطبعه االولي، –محمد العقيلي، دار احياء العلوم . السفارات النبويه، د -135
 .  م1986 -   ه1406

سفراء الرسول، محمود شيت خطاب، موسسه الريان، دار االندلس الخضراء،  -136
 .  م1996 -   ه1417الطبعه االولي، 

، لمحمود شيت خطاب، موسسه الريان، دار االندلس الخضراء، � سفراء النبي -137
 .  م1996 -   ه1417الطبعه االولي، 
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تاني، تحقيق و تعليق عزت داود سليمان السجسابواالمام : سنن ابي داود -138
 . ، سوريا  ه1391الدعاس، 

 . عبداهللا محمد بن زيد القزويني، دار الفكرابوسنن ابن ماجه الحافظ  -139

 .   ه1398عيسي محمد بن عيسي الترمذي، دار الفكر، ابواالمام : سنن الترمذي -140

عبدالرحمن احمد بن شعيب النسائي، مطبعه مصطفي الحلبي، ابو: سنن النسائي -141
 .  م1964اهره، الق

شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان الذهبي، موسسه : سير اعالم النبالء -142
 .   ه1403 الطبعه االولي، –الرساله 

 1978السير و المغازي البن اسحاق، تحقيق سهيل زكار، دار الفكر، طبعه اولي  -143
 . م

دار السيره الحلبيه في سيره االمين المامون، علي بن برهان الدين الحلبي،  -144
 . المعرفه

 تاليف االستاذ محمد عزه –، صور مقتبسه من القرآن الكريم  �سيره الرسول -145
 عني بها االستاذ عبداهللا ابراهيم االنصاري، طبعه علي نفقته خليفه  دروزه

 . الحسن الندوي، دار التوزيع و النشراالسالميه، القاهرهابوالسيره النبويه،  -146

 1418فارس، دار الفرقان الطبعه االولي ابومحمد السيره النبويه، دراسه و تحليل،  -147
 .  م، عمان1997 -  ه

 . السيره النبويه، للذهبي، تحقيق حسام الدين القدسي، مكتبه هالل بيروت -148

 م 1992 /   ه1412اكرم العمري، الطبعه االولي . السيره النبويه الصحيحه، د -149
 . مكتبه المعارف و الحكم بالمدينه المنوره

ويه تربيه امه و بناء دوله، صالح احمد الشامي، الكتب االسالمي، السيره النب -150
 .  م1992 -   ه1412الطبعه االولي، 

مصطفي السباعي، المكتب االسالمي بيروت، . السيره النبويه دروس و عبر، د -151
 .  م1986 -   ه1406لبنان، الطبعه التاسعه 
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دار القلم، دمشق، الطبعه شهبه، ابوالسيره النبويه في ضوء القرآن و السنه، محمد  -152
 .  م1996 -    ه1417الثاله، 

مهدي رزق اهللا احمد، الطبعه االولي . السيره النبويه في ضوء المصادر االصليه، د -153
 م، مركز الملك فيصل للبحوث و الدراسات االسالميه، 1992 -   ه1412

 . الرياض

روت الطبعه االولي السيره النبويه البي حاتم البستي، موسسه الكتب الثقافيه، بي -154
 .  م1987 -   ه1407

السيره النبويه البن هشام، البي محمد بن عبدالملك بن هشام، دار الفكر، بدون  -155
 . تاريخ

السيره النبويه، البن كثير، لالمام ابي الفداء اسماعيل، تحقيق مصطفي عبدالواحد،  -156
 .  لبنان–، دار الفكر بيروت   ه1398الطبعه الثانيه، 

 .  م1999 -  ه1420بويه، لمحمد الصوياني موسسه الريان، الطبعه االولي، السيره الن -157

شذرات الذهب البن العماد الحنبلي، عبدالحلي بن العماد الحنبلي، دار احياء  -158
 . التراث العربي، بيروت

علي : البي محمد الحسين بن مسعود البغوي، تحقيق : شرح السنه للبغوي -159
ود، دار الكتب العلميه، الطبعه االولي، محمد معوض و عادل احمد عبدالموج

 .  م، القاهره1965

شرح العقيده الطحاويه البن ابي العز الحنفي، تحقيق و تعليق و تخريج احاديث  -160
 -    ه1412، 4عبداهللا بن عبدالحسن التركي و شعيب االرناووط، ط / و تقديم د 

 .  م، موسسه الرساله، بيروت1992

ني، تحقيق يوسف علي بدوي، دار ابن كثير، شرح المعلقات للحسين الزوز -161
 .  م1989 -   ه1410دشمق، الطبعه االولي، 

شرح المواهب اللدنيه للقسطالني، لمحمد بن عبدالباقي الزرقاني، دار المعرفه،  -162
 . بيروت
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زكريا محيي الدين يحيي ابن ابو(شرح النووي علي صحيح مسلم لالمام النووي  -163
 عالم – القاهره –لمطبعه المصريه و مكتبتها  طبع ا-    ه676شرف، المتوفي 

 .   ه1349

 . شرح رساله التعاليم، محد عبداهللا الخطيب، دار الوفاء -164

 . االمام القاضي عياض، استانبول، عثمانيه:الشفا في التعريف بحقوق المصطفي  -165

صحب االعشي في صناعه االنشاد، احمد بن علي القلقشندي، تحقيق محمد  -166
 -   ه1407دار الكتب العلميه، بيروت، الطبعه االولي، حسين شمس الدين، 

 .  م1987

الصحابي الشاعر عبداهللا بن الزبعري، تاليف محمد علي كابتي، دارالقلم، دمشق،  -167
 .  م1999 -   ه1419الطبعه االولي، 

   ه1411صحيح البخاري، محمد اسماعيل البخاري، دار الفكر، الطبعه االولي،  -168
 .  م1991

 1408ع الصغير و زيادته، محمد ناصر الدين االلباني، الطبعه الثالثه، صحيح الجام -169
 .  لبنان– م، الكتب االسالمي، بيروت 1988 -  ه

صحيح السيره النبويه للطرهوي، محمد رزق، مكتبه ابن تيميه، القاهره، الطبعه  -170
 .   ه1414االولي، 

 .  م1998 -   ه1408الثالثه، صحيح السيره النبوه، ابراهيم العلي، دار النفائس، الطبعه  -171

ناصر الدين االلباني، مكتب التربيه العربي لدول الخليج : صحيح سننن ابن ماجه -172
 .  م1988 -    ه1408الرياض، الطبعه الثالثه، 

   ه1347صحيح مسلم بشرح النووي، المطبعه المصريه باالزهر، الطبعه االولي،  -173
 .  م1929 -

 –الباقي، دار احياء التراث العربي، بيروت صحيح مسلم، تحقيق محمد فواد عبد -174
 .  م1972لبنان، الطبعه الثانيه، 
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فارس، دار البشير، طنطا، ابوالصراع مع الصليبيين البي فارس، محمد عبدالقادر  -175
 .  م1999 -   ه1419طبعه عام 

 1990 -   ه1411فارس، دار الفرقان، الطبعه االولي، ابوالصراع مع اليهود، محمد  -176
 . م

محمود خوري، و محمد رواسي قلعجي، :  الصفوه البن الجوزي، تحقيقصفه -177
 .   ه1399دار المعرفه، بيروت، الطبعه الثانيه، 

 .  م1991 -    ه1412صفه الغرباء، سلمان العوده، دار ابن الجوزي، الطبعه الثانيه،  -178

صفوه التفاسير للصابوني، محمد علي محمد جميل، دار القران الكريم، بيروت،  -179
 .   ه1401 عام –طبعه االولي ال

 . صالح الدين االيوبي، عبداهللا علوان -180

 .   ه1393 – م 1973صلح الحديبيه، محمد احد باشميل، دار الفكر، الطبعه الثالثه،  -181

صور من حياه الرسول، امين دويدار، الطبعه الرابعه، دار المعارف، القاهره، بدون  -182
 . تاريخ

محمد فوزي فيض اهللا، . د: لمدينه، تاليف صور و عبر من الجهاد النبوي في ا -183
 .  م1996 -   ه1416دار القلم، دمشق، الدار الشاميه، بيروت، الطبعه االولي، 

، موسسه   ه1402، سنه 4ضوابط المصلحه، محمد رمضان سعيد البوطي، ط  -184
 . الرساله

 . الطاعه و المعصيه و اثرهما في المجتمع، محمد بن العثيمين، غزوه احد -185

عبداهللا محمد ابوت الشعراء الجاهليين و االسالميين، بدون معلومات نشر، طبقا -186
 . بن سالم بن عبداهللا الجمحي

طبقات ابن سعد الكبري، محمد بن سعد الزهري، دار صادر، ودار بيروت  -187
 .  م1957 -   ه1376للطباعه و النشر 

 -   ه1418ه، حسين مونس، دار الرشاد، الطبعه الثاني. طريق النبوه و الرساله، د -188
 .  م1997
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 1987 -   ه1407الطريق الي المدائن، عادل كمال، دار النفائس، الطبعه الخامسه،  -189
 . م، بيروت لبنان

الطريق الي المدينه، محمد العبده، دار الجوهره، عمان، الطبعه الثانيه، طبعه  -190
 .  م1999

الخامسه الطريق الي جماعه المسلمين، حسين بن محسن بن علي جابر، الطبعه  -191
 .  م، دار الوفاء بالمنصوره، مصر1992 -   ه1413

 –، القاهره   ه1417ظاهره االرجاء، سفر الحوالي، مكتبه الطيب، الطبعه االولي،  -192
 . مصر

العباده في االسالم، يوسف القرضاوي، موسسه الرساله، بيروت، الطبعه الثانيه  -193
 .  م1985 -    ه1405عشره 

 -    ه1410ار الشيخ، دار القلم، دمشق، الطبعه الثانيه، عبداهللا بن مسعود، عبدالست -194
 .  م1990

 م، 1977العبقريه العسكريه في غزوات الرسول، محمد فرج، الطبعه الثالثه، سنه  -195
 . دار الفكر العربي، القاهره

ناصر حسن الشيخف مكتبه الرشد الطبعه . عقيده اهل السنه في الصحابه د -196
 .  م1993 -   ه1413االولي، 

عبداهللا الشنقيطي، مكتبه ابن تيميه، القاهره، . الج القرآن الكريم للجريمه دع -197
 .   ه1413الطبعه االولي، 

سعيد عبداهللا حارب المهيري، موسسه . العالقات الخارجيه للدوله االسالميه، د -198
 .  م1995 -    ه1416الرساله، الطبعه االولي، 

سعاد الصالح، الناشر تهامه جده، . دعالقه اآلباء باالبناء في الشريعه االسالميه  -199
 .   ه1401الطبعه االولي، 

 . عمده القاري، شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيني -200
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ناصر العمري، دار العاصمه، الطبعه االولي . العهد و الميثاق في القرآن الكريم د -201
 .   ه1413

ار الفكر عون المعبود، شرح سنن ابي داود، تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان، د -202
 .  بيروت–

عيون االثر في فنون المغازي و الشمائل و السير، ابن سيد الناس، دار المعرفه،  -203
 . بيروت

 م، دار ابن 1991 -   ه1412الغرباء االولون، سلمان العوده، الطبعه الثالثه، عام  -204
 . الجوزي، الدمام السعوديه

 . غزوه احد احمد عز الدين -205

عيظه بن سعيد من مذجح، دار اشبيليا، الطبعه غزوه احد دراسه دعويه، محمد  -206
 .  م1999 -   ه1420االولي، 

 م، 1982 -   ه1402، 1فارس، ط ابوغزوه احد البي فارس، محمد عبدالقادر  -207
 .  االردن–دار الفرقان، عمان 

فارس، دار الفرقان، عمان، ابوغزوه االحزاب، البي فارس، محمد عبدالقادر  -208
 .  م1983 -   ه1403الطبعه االولي، 

 -   ه1397غزوه االحزاب، محمد احمد باشميل، دار الفكر، الطبعه الخامسه،  -209
 .  م1977

 . غزوه بدر الكبري الحاسمه، محمود خطاب -210

 1982 -   ه1402فارس، دار الفرقان، الطبعه االولي ابوغزوه بدر الكبري، محمد  -211
 . م

طبعه السادسه، سنه غزوه بدر الكبري، محمد احمد باشميل، طبع دار الفكر، ال -212
 .   ه1394

 . غزوه تبوك، محمد احمد باشميل، دار الفكر، بيروت -213

 .  لبنان–ابن حجر العسقالني، دار المعرفه، بيروت : فتح الباري  -214
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الفتح الرباني لترتيب مسند االمام احمد بن حنبل، دار الشهاب، القاهره، بدون  -215
 . تاريخ

ن الساعاتي، في ترتيب مسند االمام الفتح الرباني، للساعاتي، احمد عبدالرحم -216
 . احمد عبدالرحمن الساعاتي، مطبعه الفتح الرباني بالقاهره، الطبعه االولي: احمد 

محمد بن علي : فتح القدير الجامع بين فني الروايه و الدرايه من علم التفسير  -217
 . الشوكاني، دار الفكر

 . الميهالفصل في الملل و النحل، البن حزم، مكتبه السالم الع -218

 . فصول في السيره النبويه، عبدالنعم السيد -219

فقه االسالم، شرح بلوغ المرام، لفضيله الشيخ عبدالقادر شيبه الحمد، مطابع  -220
 .   ه1403الرشيد، المدينه المنوره، الطبعه االولي، عام 

 1420 بيروت، الطبعه االولي –صعيليك، دار البيارق، عمان ابوفقه االبتاء، محمد  -221
 .  م1999 -  ه

فقه التمكين في القرآن الكريم، علي محمد الصالبي، دار البيارق، عمان، الطبعه  -222
 .  م1999االولي 

 -    ه1410فقه الدعوه الي اهللا، عبدالحليم محمود، دار الوفاء الطبعه االولي  -223
 .  م1990

 . سيد محمد نوح، دار اقرأ، صنعاء. فقه الدعوه الفرديه، د -224

 .  م1994 -   ه1414كتبه وهبه، الطبعه الحاديه و العشرون، فقه الزكاه للقرضاوي، م -225

   ه1419الفقه السياسي للوثائق النبويه، خالد الفهداوي، دار عمار، الطبعه االولي  -226
 .  م1998 -

فقه السيره النبويه، منير الغضبان، معهد البحوث العلميه و احياء التراث مكه  -227
 . المكرمه

 م، 1991 رمضان البوطي، الطبعه الحاديه عشره، فقه السيره للبوطي، محمد سعيد -228
 .  سوريا–دار الفكر، دمشق 
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 – م، دارالقلم، دمشق 1989 -    ه1409فقه السيره للغزالي، الطبعه الرابعه،  -229
 . سوريا

التربيه االسالميه، ماجد عرسان الكيالني، مكتبه هادي، مكه المكرمه، طبعه عام  -230
 .   ه1409

د بن ابي بكر ابن قيم الجوزيه، دارالريان للتراث ، الفوائد البن القيم، محم -231
 .  م1987 -    ه1407القاهره مصر، الطبعه االولي 

في السيره النبويه جوانب الحذر و الحمايه، الدكتور ابراهيم علي محمد احمد،  -232
 . ، وزاره االوقاف بدوله قطر  ه1417الطبعه االولي رجب 

فارس، دار ابويه، الدكتور محمد عبدالقادر في ظالل السيره النبويه، الهجره النبو -233
 .  م1988 -   ه1408 االردن، الطبعه الثانيه، –الفرقان، عمان 

 .  م1980 -   ه1400في ظالل القرآن، سيد قطب، دار الشروق، الطبعه التاسعه،  -234

القاموس المحيط، مجد الدين محمد الفيروز آبادي، مطبعه مصطفي البابي و  -235
 .  م1952 -    ه1371ه الثانيه اوالده، بمصر الطبع

   ه1416قراءه سياسيه للسيره النبويه، محمد قلعجي، دار النفائس، الطبعه االولي  -236
 .  م، بيروت، لبنان1996 -

السيد . قصيده بانت سعاد لكعب بن زهير و اثرها في التراث العربي، تاليف د -237
 .  م1986.   ه1406ابراهيم محمد، المكتب االسالمي، الطبعه االولي، 

 -   ه1420قضايا في المنهج، سلمان العوده، دار مكتبه القدس، الطبعه الثالثه،  -238
 .  م1999

 و المومنات حفصه بنت عثمان الخليفي، دار المسلم الطبعه �قضايا نساء النبي -239
 .  م1997   ه1418االولي، 

سالم البي محمد عز الدين عبدالعزيز بن عبدال: قواعد االحكام في مصالح االنام  -240
 1353، المكتبه الحسنيه المصريه، بجوار االزهر، الطبعه االولي )66. ت(السلمي 

 .  م1934 -  ه
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محمد الطيب النجار، دار اللواء، . د: قول المبين في سيره سيد المرسلينال -241
 .  م1981 -   ه1401الرياض، 

بعه قياده الرسول السياسيه و العسكريه، احمد راتب عرموش، دار النفائس، الط -242
 .  م1989 -   ه1419االولي 

 .  م1990 -   ه1410، دار القلم، الطبعه االولي، �القياده العسكريه في عهد الرسول -243

 .  بيروت–الكامل في التاريخ، البن االثير، ابوالحسن علي بن محمد، دار صادر  -244

 . محمد بن مكرم بن منظور، دار صادر، بيروت: لسان العرب  -245

 السعوديه، –النحوي، مطابع الفرزدق التجاريه، الرياض لقاء المومنين، عدنان  -246
 .  م1985 -   ه1405الطبعه الثالثه، 

ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، البي الحسن علي الحسني الندوي، الطبعه  -247
 .  م، دار المعارف1988   ه1408السابعه، 

الطبعه االولي، المال في القرآن الكريم، سليمان الحصين، دار المعراج الدوليه،  -248
 .  م1995 -   ه1415

مباحث في اعجاز القرآن، مصطفي مسلم، دار السلم، الرياض، الطبعه الثانيه،  -249
 .  م1996 -   ه1416

 .  سوريا–مباحث في التفسير الموضوعي، مصطفي مسلم، دارالقلم، دمشق  -250

نيه، مباحث في علوم القرآن، مناع القطان، مكتبه المعارف، الرياض، الطبعه الثا -251
 .  م1996 -   ه1416

مبادي علم االداره، محمد نور الدين عبدالرزاق، مكتبه الخدمات الحديثه، جده  -252
 .  السعوديه، الطبعه االولي بدون تاريخ–

 . مبادي نظام الحكم في االسالم، عبد الحميد متولي، الطبعه االولي، دار المعارف -253

عاده، مصر، الطبعه الدين السرخسي، مطبعه الس المبسوط للسرخسي، شمس -254
 . االولي
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 -   ه1404اكرام العمري، الطبعه االولي . المجتمع المدني في عهد النبوه، د -255
 .  م1984

 .   ه1399 صفر 17، 248مجله المجتمع الكويتيه، عدد رقم  -256

مجمع الزوائد و منبع الفوائد، نور الدين علي بن ابي بكر الهيثمي، الطبعه الثالثه،  -257
 .  م، دار الكتاب العربي، بيروت1982 -   ه1402سنه 

شيخ االسالم ابن تيميه جمع عبدالرحمن بن محمد قاسم : مجموع فتاوي -258
 . العاصمي النجدي، المكتب التعليمي السعودي بالمغرب

مجموعه الوثائق السياسه، لمحمد حميد اهللا، دار النفائس، الطبعه الخامسه،  -259
 .  م1985   ه1405

 . مد جمال الدين القاسمي، دار الفكر، بيروتمحاسن التاويل للقاسمي، مح -260

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز البن عطيه، ابي محمد عبدالحق بن  -261
، وزاره االوقاف و   ه1395غالب االندلسي، تحقيق المجلس العلمي بفاس، طبعه 

 . الشئون االسالميه بالمغرب

 -   ه1415طبعه الثانيه، اهللا، محمد الصادق عرجون، دار القلم، ال محمد رسول -262
 .  م1995

 .  م1975محمد رسول اهللا، محمد رشيد رضا، دارالكتب العلميه، بيروت،  -263

سليمان السويكت، مكتبه التوبه الرياض، . محنه المسلمين في العهد الملكي، د -264
 .  م1992 -   ه1412الطبعه االولي، 

 القاهره، الطبعه الثانيه المختار من كنوز السنه، محمد عبداهللا دراز، دار االنصار -265
 .  م1978

مختصر الصواعق المرسله علي الجهميه المعطله، البن قيم الجوزيه، اختصره  -266
 . محمد الموصلي، مكتبه الرياض الحديثه

 . ، لمحمد بن عبدالوهاب، جامعه االمام محمد ابن سعود�مختصر سيره الرسول -267
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