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  فصل اول
  مرحله ي قبل از معركه

تجارتي قريش با اموال هنگفتي و به سرپرستي به مسلمانان خبر رسيد كه كاروان 
فردي به نام  رسول خدا . ابوسفيان با سي الي چهل نفر نگهبان در حال گذر است
هنگامي كه بسبس خبر دقيق . بسبس بن عمرو را جهت پيگيري اخبار كاروان فرستاد

قريش  اين كاروان: كاروان را آورد، رسول خدا به صحابه دستور آمادگي داد و فرمود
است و اموال ايشان در آن مي باشد بسوي آن حركت كنيد شايد خداوند آنها را نصيب 

         1.شما بگرداند
رسول خدا در دوازدهم رمضان سال دوم هجري به قصد تعرض به كاروان تجارتي 
قريش كه اموال مغصوبه ي  زيادي از مسلمانان مهاجر نيز در آن وجود داشت مدينه را 

  .ترك كرد
رسول اكرم، عبداهللا بن ام مكتوم را بعنوان پيش نماز تعيين كرد و هنگامي كه در 

  2.محلي به نام روحاء رسيد، ابولبا را به عنوان جانشين خود به مدينه فرستاد
پيشاپيش دو تن از ياران خود را بسوي بدر فرستاد تا اخبار دقيق تري  رسول خدا 

اد پيرامون تعداد سپاه اسالم در جنگ بدر، منابع مورد اعتم. از دشمن بدست آورد
نفر رسول خدا را  319يا  340يا  313بنابر روايتهاي مختلف . اختالف نظر دارند
ناگفته پيدا است كه آنها انتظار نداشتند بجاي كاروان تجارتي قريش، . همراهي مي كردند

ب و ديگر ساز با لشكري مجهز كه تعداد جنگجويان اش بيش از هزار نفر با دويست اس
در صورتي كه مسلمانان فقط دو اسب و هفتاد . و برگ نظامي بود، روبرو خواهند شد

  3.شتر داشتند
  

                                                 
 ).2/61(سيره ابن هشام  -1

 ).3/632(و مستدرك حاكم ) 3/260(البداية والنهاية  -2

 .، مجمع الزوائد و جوامع السير)1/411(المسند  -3
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  در اثناي حركت بسوي بدر
در اثناي حركت بسوي بدر نظري به همراهان خود انداخت و دو نفر از  رسول خدا 

كه خردسال بودند را بخاطر اين آنان به نامهاي براء بن عازب و عبداهللا بن عمر 
  1.برگردانيد

آمد و آمادگي همچنين در مسير حركت بسوي بدر، فرد مشركي نزد رسول خدا 
من از فرد : خود را براي شركت در جنگ، اعالم نمود ولي رسول خدا نپذيرفت و فرمود

آن مرد خيلي اصرار كرد و رسول خدا نپذيرفت تا اينكه . مشركي كمك نمي خواهم
  2.سپاه اسالم پيوست مسلمان شد و به

اتفاق ديگري كه در مسير حركت بسوي بدر افتاد اينكه هر سه نفر از مسلمانان يك 
: ابن مسعود مي گويد. نفر شتر در اختيار داشتند كه به نوبت بر آن سوار مي شدند

شما همچنان سوار : آنها به رسول خدا گفتند. ابولبابه و علي شركاي رسول خدا بودند
نه  شما از من قوي تر هستيد و نه من : رسول خدا فرمود. ياده روي مي كنيمباشيد ما پ

  3.بي نيازتر از شما در برخورداري از پاداش الهي هستم
  

  تصميم قريش براي رويارويي با مسلمانان در بدر
به ابوسفيان خبر رسيد كه رسول خدا و همراهانش به قصد تعرض بر كاروان او به راه 

بال درنگ ضمن تغيير مسير كاروان بسوي ساحل، عمرو بن ضمضم وي . افتاده اند
. غفاري را بسوي قريش فرستاد تا چاره اي براي نجات كاروان و اموال خود بينديشند

ابوسفيان با نگراني و احتياط حركت مي كرد و در مورد اخبار سپاه اسالم پرس و جو 
بودند درباره ي سپاه مدينه  وقتي به بدر نزديك شد از كساني كه در آنجا. مي نمود
ما جز دو نفر كه كنار اين تپه آمدند و شتران خود را خواباندند و : آنها گفتند. پرسيد

ابوسفيان فوراً به محل خواباندن شتران . ظرفهايشان را آب كردند كسي ديگر را نديديم
يي آن دو نفر رفت ويكي از پشكلهاي شتران را شكافت و در ميان آن هسته ي خرما

به خدا سوگند اين علوفه ي يثرب است و از طرفي ضمضم به سرعت خود : گفت. ديد
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را به كله رساند و در حالي كه بيني شترش را شكافته و پاالنش را وارونه كرده و پيراهن 
مال التجاره خود را ! اي گروه قريش: خود را چاك داده بود، فرياد برآورد و گفت

محمد و يارانش راه را بر ابوسفيان و كاروان بسته . است دريابيد كه همه ي آن در خطر
  1!كمك! اند اگر دير بجنبيد همه را خواهند برد، كمك

پس از اينكه ابوسفيان توانست كاروان قريش را از تيررس پيامبر و يارانش برهاند، 
و از آنها خواست تا به . پيام نجات خود را براي لشكر مكه كه در جحفه بودند فرستاد

وقتي اين پيام به سپاه مكه رسيد، آنها قصد بازگشت نمودند و عده اي . مكه برگردند
اما اكثريت قاطع سپاه به پيش روي بسوي بدر و رويارويي با مسلمانان اصرار . برگشتند

  2.داشتند و به راهشان ادامه دادند تا به بدر رسيدند
  

  رسول خدا و مشورت و رايزني با صحابه
نجات كاروان و اصرار سران مكه به جنگ با مسلمانان به رسول خدا هنگامي كه خبر 

عده اي از همراهان آنحضرت بخاطر . رسيد، ايشان فوراً مجلس مشورتي تشكيل داد
عدم آمادگي براي رويارويي با چنين لشكر مجهزي سعي به انصراف رسول خدا از 

  : به تصوير كشيده استجنگ نمودند، چنانكه قرآن كريم موضعگيري اين عده را چنين 
® !$yϑx. y7y_t÷zr& y7•/ u‘ .⎯ ÏΒ y7ÏG÷ t/ Èd,ysø9 $$Î/ ¨βÎ) uρ $Z)ƒÌsù z⎯ ÏiΒ t⎦⎫ÏΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $# 

tβθèδ Ì≈ s3s9 ∩∈∪ y7 tΡθä9 Ï‰≈pg ä† ’Îû Èd,ysø9 $# y‰ ÷èt/ $tΒ t⎦ ¨⎫ t7s? $yϑ̄Ρ r( x. tβθè%$|¡ç„ ’n<Î) 

ÅVöθyϑø9 $# öΝ èδ uρ tβρ ãÝàΖtƒ ∩∉∪ øŒÎ) uρ ãΝ ä.ß‰ Ïètƒ ª!$# “y‰ ÷nÎ) È⎦ ÷⎫ tGx Í←!$©Ü9 $# $pκ̈Ξ r& 

öΝ ä3s9 šχρ–Šuθs? uρ ¨βr& u öxî ÏN# sŒ Ïπ Ÿ2öθ¤±9$# Üχθä3s? ö/ ä3s9 ß‰ƒÌãƒuρ ª!$# βr& 

¨, Ïtä† ¨,ysø9 $# ⎯Ïμ ÏG≈ yϑÎ=s3Î/ yìsÜø) tƒuρ tÎ/#yŠ t⎦⎪ÍÏ≈s3ø9 $# ∩∠∪ ¨, ÅsãŠÏ9 ¨,ysø9$# Ÿ≅ÏÜö7ãƒuρ 

Ÿ≅ÏÜ≈ t7ø9 $# öθs9 uρ oνÌx. šχθãΒÌôfßϑø9 $# 〈   
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همانطوري كه خداوند تو را از خانه ات به حق بيرون فرستاد در حالي كه «
مجادله ) جهاد(با تو درباره حق ) آنها(جمعي از مؤمنان ناخشنود بودند، 

پس از آن كه روشن شده است انگار به سوي مرگ رانده مي . مي كنند
 شوند و به آن مي نگرند آنگاه كه خداوند پيروزي بر يكي از دو دسته

را به شما وعده داد، شما دوست داشتيد ) كاروان تجاري يا سپاه مكه(
دسته اي نصيب شما گردد كه از قدرت و قوت چنداني برخوردار نيست 

ولي خدا مي خواست حق را با سخنان خود ظاهر ) يعني كاروان تجاري(
و استوار گرداند و كافران را ريشه كن سازد تا بدينوسيله حق را پا برجا و 

  .»هرچند كه بزهكاران نپسندند. اطل را نابود گرداندب
ولي فرماندهان سپاه اسالم و سران مهاجرين در اينكه بايد با دشمن روبرو شد و 

ما همانند : از جمله مقداد بن اسود كه به رسول خدا گفت. جنگيد اتفاق نظر داشتند
گارت برويد و تو و پرورد. (»فاذهب انت وربك فقاتال«: ياران موسي نمي گوييم

برق شادي از چهره ي . ، بلكه ما همراه شما و در كنار شما خواهيم جنگيد)بجنگيد
  1.رسول خدا با شنيدن اين سخن مقداد، درخشيد

رسول خدا دوست . كساني كه تاكنون اظهار نظر كرده بودند از مهاجرين بودند
انصار بود و از طرفي داشت رأي فرماندهان انصار را هم بداند؛ زيرا اكثريت سپاه از 

. پيمان بيعت عقبه بگونه اي بود كه آنها را مجبور به جنگ در خارج مدينه نمي كرد
سعد بن معاذ كه پرچمدار انصار ! نظرتان را بگوئيد! اي مردم: بنابراين رسول خدا فرمود

گويا منظورتان ما هستيم؟ ! اي رسول خدا: بود متوجه هدف رسول خدا شد و گفت
ما به تو ايمان آورده، تو را تصديق كرده، گواهي داده ايم كه هر : سعد گفت! يآر: فرمود

چه آورده اي حق است و بر همين اساس با تو عهد وپيمان بسته ايم كه با جان و دل از 
هر جا كه مي خواهي برو، با تو ! تو حرف شنوي داشته باشيم، پس اي رسول خدا

فرستاده است اگر رو به دريا كني و در آن فرو  هستيم و سوگند به خدايي كه تو را بحق
ما از رويارويي با دشمن هراسي . روي ما نيز همراه تو در آن غوطه ور خواهيم شد

نداريم، مردماني جنگاور و شكيبا هستيم، به اميد اينكه خداوند از ما رفتاري به تو نشان 
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  1.دهد كه موجب خنكي چشمان شما گردد
راه بيفتيد و به شما مژده مي دهم : د خوشحال شد و فرمودرسول اكرم از سخنان سع
به خدا . را به من وعده داده است) كاروان يا لشكر قريش(كه خداوند يكي از دو گروه 

  2.گويا هم اكنون جاهاي كشته شدن قوم را مي بينيم! سوگند
  

  پيشروي بسوي دشمن و گرد آوري اخبار
جنگ با دشمن آماده نمود و پرچم سفيدي  رسول خدا سپاه خود را منظم كرده، براي

بدست مصعب بن عمير و دو پرچم سياه بدست هر يك از سعد بن معاذ و علي بن ابي 
و خود شخصاً با يار غارش؛ ابوبكر صديق اقدام به گشت زني در منطقه  3طالب داد

او  درآن اثنا به پيرمردي برخورد و از. نمود و پيرامون سپاه قريش پرس و جو مي كرد
تا خودتان را معرفي نكنيد : پيرمرد گفت. در مورد قريش و سپاه مدينه جويا شدند

شما ابتدا جواب ما را بده سپس ما خواهيم : فرمودرسول خدا . چيزي نخواهم گفت
به من خبر رسيده كه محمد و يارانش فالن روز از مدينه : پيرمرد گفت. گفت از كجائيم

بايد اكنون آنها در فالن مكان باشند ـ نام مكاني را  حركت كرده اند اگر راست باشد
گرفت كه سپاه اسالم فعالً در آنجا مستقر بود ـ و افزود كه به من خبر رسيده سپاه 
قريش در فالن روز حركت كرده است اگر راست باشد اكنون بايد در فالن مكان باشند 

حاال : ود ـ سپس پيرمرد گفتـ نام جايي را گرفت كه اكنون سپاه قريش در آنجا مستقر ب
اين را گفت و . »ما از آب هستيم«: فرمود شما بگوئيد كه از كجا هستيد؟ رسول خدا 

  4از كدام آب؟ از آب عراق؟: پيرمرد با خود تكرار مي كرد. فوراً از آنجا حركت كرد
سه نفر از فرماندهان خود به نامهاي علي، زبير و  شامگاه آن روز رسول خدا 

بن ابي وقاص را با تعدادي از صحابه بسوي آبهاي بدر فرستاد تا اطالعاتي در سعيد 
آنها دو نفر از كساني را كه براي مشركين آب مي . مورد تحركات دشمن بدست بياورند
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آنحضرت از تعداد افراد سپاه دشمن . كشيدند دستگير كرده نزد رسول خدا آوردند
روزانه چند نفر شتر سر مي برند؟ : دا پرسيدرسول خ. خيلي زياد هستند: گفتند. پرسيد
پس تعداد سپاهيان نهصد : فرمود رسول خدا . روزي نُه و روزي ديگر ده نفر: گفتند

الي هزار نفر مي باشد و چون مطلع شد كه عتبه، شيبه، اميه و ابوجهل و ديگر سران 
  1.رده استمكه جگر گوشه هايش را تقديم شما ك: قريش در لشكر حضور دارند فرمود

امام نووي از اين عملكرد رسول خدا بر استحباب كتمان كاري در جنگ استدالل 
  2.تا از رسيدن خبر به دشمن جلوگيري شود. نموده است

همچنين ما شاهد روش امنيتي هستيم كه رسول خدا از آغاز دعوت تا كنون آنرا 
  .و حتي در غزوه هايش نيز از آن غافل نبود. رعايت مي كرد

  
  تقرار لشكر اسالم و پيشنهاد حباب بن منذراس

رسول خدا پس از جمع آوري اطالعات الزم، شتابان حركت نمود تا قبل از مشركين، 
حباب بن . آبهاي بدر را به تصرف خويش در آورد و در كنار اولين چاه بدر اتراق نمود

اين ! اي رسول خدا: منذر كه مردي كارشناس و تجربه ديده بود برخاست و گفت
: فرمود دستور خدا است يا اينكه قضيه جنگ و چاره انديشي است؟ رسول خدا 

اگر چنين است پس اينجا جاي مناسبي براي : حباب گفت. جنگ و چاره انديشي است
. ما بايد نزد آخرين چاه اتراق كنيم و دهانه ي بقيه چاه ها را مسدود نمائيم. اتراق نيست

ر خوبي است و سپاهش را بسوي نزديكترين چاه به اين رأي بسيا: رسول خدا فرمود
دشمن حركت داد و در آنجا اتراق نمود و حوضي ساختند و آنرا پر از آب كردند و بقيه 

  .ي چاه ها را مسدود نمودند
اين موضعگيري حباب بن منذر به خوبي بيانگر نوع تربيتي است كه رسول خدا بر 

ا در ابراز نظريات خويش از آزادي كامل آنه. اساس آن يارانش را تربيت كرده بود
و فرماندة كل پس از شنيدن آراي آنها اگر صالح مي دانست از . برخوردار بودند

همچنين برخورد مؤدبانه حباب بن . دستوري كه صادر كرده بود صرف نظر مي كرد
اين دستور وحي است يا رأي و نظر شخصي شما؟ آشكار كنندة گوشة : منذر كه گفت
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از اين تربيت رباني است كه در پرتو آن، فرد اصل مشوره، جايگاه ابراز نظر، ديگري 
  . مفهوم سمع و طاعت و معناي مناقشه را به خوبي مي فهمد و درك مي كند

  
  توصيف سپاه قريش از زبان قرآن

  : خداوند مي فرمايد
® Ÿωuρ (#θçΡθä3s? t⎦⎪Ï%©!$% x. (#θã_tyz ⎯ÏΒ Ν ÏδÌ≈ tƒÏŠ # \sÜt/ u™ !$s Í‘ uρ Ä¨$̈Ψ9$# 

šχρ‘‰ ÝÁtƒuρ ⎯ tã È≅‹Î6y™ «!$# 〈    ]47: انفال.[  

خداوند در اين آيه سه وصف براي سپاهيان قريش بيان نموده است كه عبارت اند 
  :از

#«ـ 1 \sÜ t/ «با كبر، غرور و معصيت بيرون شدند.  

u™!$s«ـ 2 Í‘ u «با تظاهر و مانوري كه هدف نشان دادن قدرت و توان رزمي خويش بود.  
šχρ‘‰ÝÁ«ـ 3 tƒ uρ ⎯tã È≅‹Î6 y™ «!$#  « با اين هدف بيرون شدند كه مردم را از راه خدا كه

  .همان دين خدا است باز دارند
  :قرطبي در تفسير اين آيه نوشته است

ابوجهل عهد كرده بود كه پس از شكست رسول اهللا و سپاه اسالم، پيروزي خود را 
ز و آواز و رقصيدن غالمان جشن بگيرد و در كنار چاه هاي بدر با نوشيدن شراب و سا

  .براي اين كار آمادگي الزم را گرفته بودند
  

  سپاه مكه در آستانه ي اختالف
اهل مكه هنگامي كه شهر مكه را بقصد جنگ با مسلمانان ترك مي كردند از خدا 

برحق است خدا او را ياري ) مسلمانان يا قريش(خواستند كه هر يك از اين دو گروه 
   :خداوند در اين مورد مي فرمايد. و گروه دوم را نابود سازددهد 
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® βÎ) (#θßsÏGø tGó¡n@ ô‰s)sù ãΝà2 u™!% ỳ ßx÷Gx ø9 $# ( βÎ) uρ (#θåκtJΨs? uθßγsù × öyz öΝ ä3©9 ( βÎ) uρ 

(#ρßŠθãès? ô‰ ãètΡ ⎯ s9 uρ z© Í_ øóè? ö/ ä3Ζtã öΝä3çGt⁄ Ïù $\↔ø‹x© öθs9 uρ ôNu èYx. ¨βr& uρ ©!$# yìtΒ 

t⎦⎫ÏΖ ÏΒ ÷σßϑø9    ]19: انفال[    〉 #$
شما كه از خدا درخواست پيروزي گروه برحق را داشتيد و هم اينك «

با پيامبر و (پيروز شدند اگر از كفر و دشمني ) مسلمانان(چنين شد و 
به كفر و جنگ با (دست برداريد براي شما بهتر است و اگر ) مسلمانان

تكرار خواهيم كرد ) ا راپيروزي آنان و شكست شم(برگرديد ما نيز ) آنان
بيگمان . و جمعيت شما هر چند كه زياد باشد كاري از پيش نخواهد برد

  .»خدا با مؤمنان است
پس از اينكه مسلمانان در بدر مستقر شدند، لشكر قريش وارد ميدان شد، چشم 

اگر در ميان : رسول خدا به عتبه بن ربيعه كه سوار بر شتر سرخ رنگي بود، افتاد فرمود
. نها فردي حامل خير باشد او خواهد بود، و اگر از او پيروي كنند موفق خواهند شدآ

! بخدا سوگند! اي قريش«: آنگاه عتبه در ميان سپاه قريش به ايراد سخن پرداخت و گفت
در جنگ با محمد و يارانش كاري از پيش نمي بريد و نفعي عايدتان نمي گردد؛ چرا كه 

آنها را بكشيد، ناگزير چشمانتان در چشمان كساني خواهد اگر بر آنها پيروز شويد و 
افتاد كه پسر عمو يا پسر دايي يا يكي از خويشاوندان نزديك او را كشته ايد و نخواهيد 
توانست به صورت همديگر نگاه كنيد؛ پس دست از جنگ برداريد و به مكه 

را ترسو و بزدل قلمداد  ابوجهل با پيشنهاد عتبه شديداً مخالفت كرد و او. »...بازگرديد
  .نمود

حكيم بن حزام نيز كه تا آن روز مسلمان نشده بود نيز تالش كرد تا ابوجهل را 
  .متقاعد سازد و از جنگ بازدارد، ولي كار بجايي نبرد

. همچنين عمير بن وهب از طرف قريش مأموريت يافت تا سپاه مدينه را بررسي كند
: نزد قريش بازگشت و گفت. و چيزي نديداو تا مسافتي دور در صحرا پيش رفت 

بدانيد كه شتران باركش يثرب ! تعداد آنها حدود سيصد نفر است ولي اي گروه قريش
مردماني هستند كه هيچ پناه و دفاعي جز . حامالن مرگي سهمگين مي باشند

شمشيرهايشان ندارند، تا به تعداد خود از شما نكشند نخواهند مرد؛ پس چاره اي 
اميه بن خلف نيز كه از بزرگان قريش بود با دلي ناخواسته همراه لشكر براه . دبينديشي
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افتاد واز خدا مي خواست كه درگيري و جنگي رخ ندهد؛ زيرا شنيده بود كه رسول خدا 
، وعده اش را عملي فرموده است او را به قتل خواهد رسانيد و مي دانست كه محمد 

  .و او در بدر به هالكت رسيدخواهد ساخت و سرانجام چنين هم شد 
اين اختالف و دو دستگي پيرامون جنگ باعث تضعيف روحيه ي جنگجويان قريش 

عالوه بر اينها خوابي كه عاتكه دختر عبدالمطلب ديده بود كه مردي تخته سنگي . گرديد
از باالي كوه ابوقبيس بسوي شهر مكه پرتاب كرده و قطعه هاي آن سنگ درون همه ي 

  .مكه وارد شده است، باعث تضعيف بيشتر روحيه ي اهل مكه گرديدخانه هاي 
  

  توصيف قرآن در مورد جايگاه دو سپاه
® øŒÎ) Ν çFΡ r& Íοuρ ô‰ ãèø9$$Î/ $u‹÷Ρ ‘‰9 $# Ν èδ uρ Íοuρô‰ ãèø9 $$Î/ 3“uθóÁà) ø9 $# Ü=ò2§9 $# uρ Ÿ≅xó™ r& 

öΝ à6ΖÏΒ 4 öθs9 uρ óΟ›?‰tã# uθs? óΟçGø n=tG÷z]ω ’Îû Ï‰≈ yèŠÏϑø9$#   ⎯Å3≈ s9 uρ z©ÅÓ ø) u‹Ïj9 ª!$# 

#X öΔr& šχ%Ÿ2 Zωθãèø tΒ šÎ=ôγuŠÏj9 ô⎯tΒ šn=yδ .⎯ tã 7π oΨ Íh‹t/ 4© z óstƒuρ ô⎯ tΒ 

 †yr .⎯tã 7π oΨ Íh‹t/ 3 χ Î) uρ ©!$# ìì‹Ïϑ|¡s9 íΟŠÎ=tæ 〈  

؛ يعني كناره ي وادي كه به »الدنيا ةعدو«در اين آيه خداوند جايگاه سپاه اسالم را به  
؛ يعني آنسوي وادي، تعبير كرده »القصوا ةعدو«ايگاه كفار را به مدينه نزديك است و ج

است و مراد از ركب كاروان تجارتي قريش است كه با فاصله ي سه ميل از ميدان بدر 
بدينصورت خداوند ترتيبي داد » ليقضي اهللا امراً كان مفعوالً«. بسوي ساحل، قرار داشت

  .دتا دين را سربلند و قدرت خويش را آشكار ساز



  

  

  فصل دوم
  رسول خدا و همراهانش در ميدان معركه

بعد از اينكه رسول خدا و همراهانش در كنار آخرين چاه بدر اردو زدند؛ به پيشنهاد 
سعد بن معاذ براي فرماندهي كل، يعني رسول خدا در مكاني مرتفع جايگاه و سايباني 

ن معاذ با تعدادي از رسول خدا و ابوبكر در جايگاه قرار گرفتند و سعد ب. ساختند
  .جوانان انصار به نگهباني و حراست از رسول خدا پرداختند

  
  بارش باران و خواباندن سپاه اسالم

يكي از نعمتهاي الهي در شبي كه قرار بود فرداي آن، نبرد آغاز شود اين بود كه باران 
ير كفار شديدي باريد و مسير مسلمانان را كه ماسه و ريگ بود سفت و محكم كرد و مس
آنگاه . را كه خاك بود، گل و ال ساخت كه نتوانستند به مسلمانان دسترسي داشته باشند

خداوند خوابي بر مسلمانان مسلط كرد، تا قبل از جنگ كامالً استراحت نمايند و فردا 
  : سرحال و با نشاط وارد ميدان شوند

® øŒÎ) ãΝä3ŠÏe±tóãƒ }̈ $yè‘Ζ9 $# Zπ uΖtΒ r& çμ ÷ΨÏiΒ ãΑ Íi”t∴ãƒuρ Νä3ø‹n=tæ z⎯ ÏiΒ Ï™!$yϑ¡¡9 $# [™!$tΒ 

Ν ä.tÎdγsÜã‹Ïj9 ⎯Ïμ Î/ |=Ïδ õ‹ãƒuρ ö/ ä3Ζtã t“ ô_Í‘ Ç⎯≈ sÜø‹¤±9 $# xÝÎ/÷zÏ9 uρ 4’n? tã öΝà6 Î/θè=è% 

|M Îm7sWãƒuρ Ïμ Î/ tΠ#y‰ ø%F{$# 〈   ]11: انفال [  
زماني را كه خواب سبكي بر شما افكند تا ماية ) اي مؤمنان بياد آوريد«

از ناحيه خدا گردد و از آسمان آب بر شما باراند تا بدان آرامش و امنيت 
شما را پاكيزه دارد و كثافت شيطاني را از شما دور سازد و دلهايتان را 

  .»ثابت و گامهايتان را استوار سازد
در آن شب همه خوابيده بوديم جز رسول اهللا كه زير درختي تا : مي گويد علي

  1.صبح مشغول نماز و مناجات بود
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  ف آرايي دو لشكرص
در اين جنگ براي رويارويي با دشمن از تاكتيك جديدي استفاده كرد كه رسول خدا 

خداوند . ايشان صفوف منظمي همانند صفهاي نماز تشكيل داد. پيش از اين مرسوم نبود
  : در اين مورد مي فرمايد

® ¨βÎ) ©!$# =Ïtä† š⎥⎪Ï%©!$# šχθè=ÏG≈ s) ãƒ ’Îû ⎯Ï&Î#‹Î6y™ $y |¹ Οßγ̄Ρ r( x. Ö⎯≈uŠ÷Ψ ç/ 

ÒÉθß¹ö̈Β 〈   ]4: صف .[  
خداوند دوست مي دارد كساني را كه در راه او صف بسته مي جنگند «

 .»گويا ديواري آهنين هستند
اين . معموالً در صفهاي اول نيزه زنان و در صفهاي بعدي تيراندازان قرار داشتند

عث تقويت روحيه و تثبيت اسلوب عالوه بر اينكه بيانگر نظم و ترتيب سپاه اسالم و با
  .آنها بود، در دل دشمنان نيز رعب و وحشت ايجاد مي كرد

رسول خدا با چوبي كه در دست . در حين تسويه ي صفوف اتفاق جالبي رخ داد
. فردي به نام سواد قدري جلوتر از ديگران ايستاده بود. داشت صفها را مرتب مي كرد

: سواد معترض شد و گفت. ه عقب تر برودرسول خدا با چوب به شكم او اشاره كرد ك
: رسول خدا پيراهنش را باال زد و گفت. شكم مرا بدرد آوردي، به من قصاص پس بده

 رسول خدا . سواد سرش را خم كرد و شكم پيامبر را بوسيد. از من قصاص بگيرد
جنگ با دشمنان در پيش ! اي رسول خدا: اين چه كاري بود كه كردي؟ گفت: پرسيد
شايد در اين جنگ كشته شدم، بنابراين خواستم در آخرين لحظات زندگي پوست است 

  .آنحضرت براي وي دعاي خير كرد. بدنم با پوست بدن رسول خدا مماس شود
گفتني است كه رسول خدا استفاده از شرايط طبيعي را در جنگها فراموش نمي كرد 

. وبروي آنها قرار مي گرفتچنانكه هنگام منظم كردن صفها در صبح روز بدر خورشيد ر
رسول خدا دستور داد تا چهره ها را بسوي غرب برگردانند، سپس كه خورشيد بسوي 

اين بيانگر چاره انديشي فوق . غرب شد دستور داد كه صفها را بسوي شرق قرار دهند
بنابراين بايد . العاده رسول خدا در ايجاد فضاي هر چه بهتر جنگي براي سپاه اسالم بود

  .به نفع خويش استفاده كرد... جنگها از شرايط طبيعي مانند خورشيد، باد، باران و در 
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  برانگيختن اصحاب براي جنگ
رسول خدا، با استفاده از روش ترغيب و ترهيب در دل اصحاب خويش جرأت و 

و . شجاعت، بوجود مي آورد و اراده ي آنان را قوي تر و روحيه شان را شادترمي نمود
  : چنانكه خداوند مي فرمايد. الهام از كالم خدا براي جنگ آماده مي كرد آنان را با

® $pκš‰ r'̄≈ tƒ ©É< ¨Ζ9 $# ÇÚ Ìhym š⎥⎫ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9$# ’n? tã ÉΑ$tFÉ)ø9 $# 4 βÎ) ⎯ä3tƒ öΝ ä3ΖÏiΒ 

tβρ ç ô³Ïã tβρ ç É9≈ |¹ (#θç7Î=øótƒ È⎦÷⎫ tGs ($ÏΒ 4 βÎ) uρ ⎯ ä3tƒ Νà6ΖÏiΒ ×π s ($ÏiΒ (#þθç7Î=øótƒ $Z ø9r& 

z⎯ ÏiΒ š⎥⎪Ï%©!$# (#ρãx x. óΟßγ̄Ρ r'Î/ ×Πöθs% ω šχθßγs) ø tƒ 〈    ]65: انفال.[  
اگر در ميان شما بيست نفر آدم . مؤمنان را براي جنگ بر انگيز! اي پيامبر«

شكيبا باشد، بر دويست نفر چيره خواهند گشت و اگر شما يكصد نفر 
ها ملتي نادان باشيد بر يكهزار از كافران پيروز خواهيد شد زيرا كه آن

  .»هستند
برخيزيد بسوي بهشتي كه : بنابراين رسول خدا در ميدان بدر خطاب به صحابه فرمود

: فردي به نام عمير بن حمام انصاري گفت. پهناي آن به گستردگي آسمانها وزمين است
: عمير گفت. بلي: رسول خدا فرمود! بهشتي به پهنايي آسمانها و زمين؟! اي رسول خدا

رسول . دوست دارم اهل آن باشم: چرا به به مي گويي؟ گفت: رسول خدا فرمود !به! به
اگر اينها را تمام : گفت. او تعدادي خرما در دست داشت. تو اهل آن هستي: خدا فرمود

  1.خرماها را انداخت و به جنگ ادامه داد تا اينكه كشته شد. كنم دير خواهد شد
مسلمانان گرديد، پيش بيني رسول خدا مسأله ي ديگري كه باعث تقويت روحيه ي 

مي بينم كه فالني در آن مكان و : آنحضرت فرمود. در مورد كشته شدن سران كفر بود
  . كشته خواهند شد... فالني در آنجا و 

  
  دعا و كمك خواستن از خداوند

پس از مرتب كردن صفها به سايبان برگشت و از خداوند خواست كه  رسول اكرم 
نويدي را كه به من ! پروردگارا: تي را كه وعده داده است محقق نمايدپيروزي و نصر

. پروردگارا از تو مي خواهم به وعده اي كه داده اي وفا كني! داده بودي به انجام برسان
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اگر امروز اين گروه اندك مسلمانان را نابود كني ديگر در روي زمين كسي تو را ! بارالها
ابوبكر عباي . نقدر دعا و التماس نمود كه عبايش افتادرسول خدا آ .عبادت نخواهد كرد

. همينقدر كافي است. بس كن! اي رسول خدا: پيامبر را بر دوش ايشان گذاشت و گفت
  .خداوند به وعده اش وفا خواهد كرد
  : خداوند در اين باره مي فرمايد

® øŒÎ) tβθèW‹ÉótGó¡n@ öΝä3−/ u‘ z>$yftFó™ $$sù öΝ à6s9 ’ÎoΤr& Ν ä.‘‰ ÏϑãΒ 7# ø9 r'Î/ z⎯ ÏiΒ 

Ïπ s3Í×̄≈ n=yϑø9 $# š⎥⎫ÏùÏŠó ßΔ 〈    ]9: انفال.[  
كه شما از پروردگارتان طلب كمك كرديد و ايشان پاسخ داد كه  آنگاه« 

  .»شما را با يكهزار فرشته كمك  خواهم كرد
  : پيامبر مي فرمود. ابوبكر دست پيامبر را گرفت و از سايبان بيرون شد

® ãΠt“ öκßy™ ßìôϑpg ø: $# tβθ—9 uθãƒuρ tç/   ].45: قمر[    〉 #$!$‘
  .»بزودي اين جمع شكست خواهد خورد و پشت خواهد كرد«

چهره : مشتي سنگريزه برداشت و بسوي قريش پاشيد و فرمود آنگاه رسول خدا 
همان مشت سنگريزه به چشم . هايتان زشت باشد و همزمان دستور حمله صادر كرد

  : خداوند مي فرمايدچنانكه . تك تك مشركان اصابت كرد
® $tΒ uρ |M ø‹tΒ u‘ øŒÎ) |Mø‹tΒ u‘  ∅Å3≈ s9 uρ ©!$# 4’tΓu‘ 〈   ]17: انفال .[  
  .»و تو نبودي كه آن سنگ ريزه ها را به آنان زدي بلكه خداوند آنها را زد«



  

  

  فصل سوم
  آغاز نبرد و شكست دشمن

دند و مبارز سه نفر از جنگاوران قريش بيرون آم. نبرد با جنگ تن به تن آغاز گرديد
آن سه نفر عبارت بودند از عتبه و برادرش شيبه فرزندان ربيعه و وليد بن عتبه . طلبيدند

در مقابل آنان سه نفر از جوانان انصار به ميدان رفت ولي رسول خدا آنها را برگردانيد و 
هر كدام از حمزه و علي، حريفان . عبيده، حمزه و علي را براي جنگ با آنان فرستاد

را به قتل رسانيدند اما در ميان عبيده و عتبه ضرباتي رد و بدل شد و هر دو شديداً  خود
آنگاه حمزه پريدو عتبه را به قتل رسانيد و عبيده را با خودشان نزد رسول . زخمي شدند

  .خدا بردند ولي ديري نگذشت كه او نيز در اثر زخمهايي كه برداشته بود درگذشت
   :ر مي فرمايدخداوند در مورد اين شش نف

® Èβ# x‹≈ yδ Èβ$yϑóÁyz (#θßϑ|ÁtG÷z$# ’Îû öΝ ÍκÍh5u‘  ( t⎦⎪Ï%©!$$sù (#ρ ãx Ÿ2 ôM yèÏeÜè% öΝ çλm; 

Ò>$uŠÏO ⎯ÏiΒ 9‘$̄Ρ =|Áãƒ ⎯ ÏΒ É− öθsù ãΝÍκÅρ â™â‘ ãΝ‹Ïϑptø:   ].19: حج[    〉  #$
اينان حريفاني هستند كه دربارة پروردگارشان با يكديگر درگير شده «

كافراند جامه هايي براي آنان از آتش بريده شده است و از اندكساني كه 
  .»باالي سرهايشان آب گرم و جوشان ريخته مي شود

قريشيان كه سه تن از جنگاورانشان را از دست دادند شديداً خشمگين شدند و 
مسلمانان از خدا ياري خواستند و خودشان را به او . يكباره بر مسلمانان هجوم آوردند

با پايمردي و شجاعت، حمالت پياپي دشمنان را دفع كرده، بانگ احد احد سپردند و 
  .سر مي دادند؛ يعني خدا يكي است خدا يكي است

شب قبل از جنگ، در خواب ديده بود كه تعداد  گفتني است كه رسول خدا 
آنها اين . و خواب خود را براي صحابه تعريف كرد. جنگجويان دشمن اندك است

چنانكه خداوند نيز در اين مورد . نيك گرفته، خرسند و شادمان شدند خواب را به فال
  : آيه نازل كرد و فرمود
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® øŒÎ) ãΝ ßγs3ƒÌãƒ ª!$# ’Îû šÏΒ$oΨ tΒ WξŠÎ=s% 〈    ]43: انفال .[  
  .»آنگاه كه خداوند آنها را در خواب به تو كم نشان داد«

را در چشم مسلمانان  و عمالً نيز همينطور شد، خداوند سپاه يكهزار نفري دشمن
بگونه اي كم جلوه داد كه آنها فكر مي كردند تعداد دشمن هفتاد الي يكصد نفر بيش 

  .نيست
  

  مدد و نصرت الهي
طبق نصوص زيادي از قرآن و سنت و روايات عيني اصحاب بدر، خداوند در دل كفار 

   .رعب و وحشت انداخت و مسلمانان را با سپاه عظيمي از فرشتگان كمك كرد
  :خداوند در اين مورد مي فرمايد

® øŒÎ) ©Çrθãƒ y7•/ u‘ ’n<Î) Ïπ s3Í×̄≈ n=yϑø9 $# ’ÎoΤr& öΝ ä3yètΒ (#θçGÎm; sWsù š⎥⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ 4 

’Å+ ø9é'y™ ’Îû É>θè=è% š⎥⎪Ï%©!$# (#ρãx x. |=ôã”9 $# 〈   
مؤمنان . شما هستم آنگاه كه پروردگارت به فرشتگان دستور داد كه من با«

بزودي در دل كافران، رعب و وحشت خواهم . ت قدم نگهداريدرا ثاب
  .»انداخت
 :همچنين مي فرمايد

® ô‰s) s9 uρ ãΝ ä. u|ÇtΡ ª!$# 9‘ ô‰t7Î/ öΝ çFΡ r&uρ ×'©!ÏŒr& ( (#θà) ¨?$$sù ©!$# öΝä3ª=yès9 tβρ ãä3ô±n@ ∩⊇⊄⊂∪ 

øŒÎ) ãΑθà) s? š⎥⎫ÏΨ ÏΒ÷σ ßϑù=Ï9 ⎯ s9 r& öΝä3uŠÏ õ3tƒ βr& öΝ ä.£‰ Ïϑãƒ Ν ä3š/ u‘ Ïπ sW≈ n=sWÎ/ 7#≈ s9#u™ z⎯ ÏiΒ 

Ïπ s3Í×̄≈ n=yϑø9 $# t⎦⎫Ï9 u”∴ãΒ ∩⊇⊄⊆∪ #’n? t/ 4 βÎ) (#ρ çÉ9 óÁs? (#θà)−Gs? uρ Ν ä.θè? ù'tƒuρ ⎯ÏiΒ öΝ ÏδÍ‘ öθsù # x‹≈ yδ 

öΝ ä.÷ŠÏ‰ ôϑãƒ Ν ä3š/ u‘ Ïπ |¡ôϑsƒ¿2 7#≈ s9#u™ z⎯ÏiΒ Ïπ s3Í×̄≈ n=yϑø9 $# t⎦⎫ ÏΒ Èhθ|¡ãΒ 〈  
ياري رساند پس از خدا را در بدر در حالي كه ناچيز بوديد خداوند شما «

بترسيد تا شكر بجاي آوريد بدانگاه كه تو به مؤمنان مي گفتي آيا شما را 
بسنده نيست كه پروردگارتان با سه هزار از فرشتگان فرستاده ياريتان 

هم ) دشمن(آري اگر بردباري و پرهيزگاري را پيشه سازيد و آنها . نمايد
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هزار فرشته يورشگر و نشاندار شما  اينك بر شما بتازند پروردگارتان با پنج
  .»را ياري خواهد كرد

در . مردي از مسلمانان، مردي از مشركين را تعقيب مي نمود: ابن عباس مي گويد
بتاز : همان حال صداي ضربه اي شنيد و صداي سواري را كه به اسب اش مي گفت

ر حديث د. آن مرد متوجه مرد مشرك گرديد، ديد كه نقش زمين شده است! حيزوم
اين جبرئيل است كه افسار اسبش را گرفته و آن : ديگري نقل است كه رسول خدا فرمود

  1.را پيش مي راند
بدينصورت خداوند اين گروه اندك مؤمنان را كه مخلصانه وارد ميدان نبرد شده 
حاضر به فدا كردن جانهاي خود در راه خدا بودند بوسيله ي فرشتگان كمك كرد و آنان 

و اين سنت الهي براي هميشه وجود خواهد داشت تا . ميدان نبرد گردانيد را پيروز
مؤمنان بدانند كه آنها پس از اينكه تا حد توان اسباب ظاهري را فراهم كردند و وارد 
ميدان شدند، تنها نيستند بلكه خداوند با امدادهاي غيبي همراه آنان است و همين 

و حتي مسلمانان بعدي باعث تقويت  احساس در زمان رسول خدا، خلفاي راشدين
  .روحيه ي جنگجويان مسلمان بوده است

  
  پيروزي مسلمانان و خطاب رسول خدا به كشته شدگان افتاده در چاه

. سرانجام، جنگ بدر با شكست قطعي مشركان و پيروزي آشكار مسلمانان پايان يافت
مهاجرين و هشت نفر در اين جنگ چهارده تن از مسلمانان شهيد شدند كه شش نفر از 

  .و تعداد كشته هاي دشمن هفتاد نفر و اسيران نيز هفتاد تن بودند. از انصار بودند
رسول خدا پس از پيروزي، دو نفر از صحابه به نامهاي عبداهللا بن رواحه و زيد بن 

  .حارثه را براي رساندن مژده ي پيروزي به مدينه فرستاد
در اين مدت مسلمانان به دفن . ميدان باقي ماند پيامبر اكرم، سه روز پس از معركه در

  .شهدا، جمع آوري غنايم و استراحت پرداختند
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بد همسايگاني براي : آنحضرت سري به كشته هاي قريش زد و خطاب به آنان فرمود
پيامبرتان بوديد، مرا تكذيب كرديد آنگاه كه ديگران تصديق نمودند، تنهايم گذاشتيد 

  1.ام دادند، بيرونم كرديد آنگاه كه ديگران جايم دادندآنگاه كه ديگران ياري 
سپس دستور داد تا اجساد آنها را در چاهي از چاه هاي بدر بيندازند و لحظاتي بر لبه 
ي چاه ايستاد و تك تك اجساد سران قريش را كه در آن انداخته بودند خطاب كرد و 

ا وعده ي پروردگارتان را حق آيا شم... اي فالن! اي شيبه! اي عتبه بن ربيعه: فرمود
با ! اي رسول خدا: پرسيدعمر . يافتيد؟ من وعده ي پروردگار خود را حق يافتم
سوگند به ذاتي كه جانم در دست او : جسدهاي بي جان سخن مي گوييد؟ پيامبر فرمود

  2.است شما براي سخنانم از آنها شنواتر نيستيد ولي آنها نمي توانند پاسخ دهند
خداوند آنها را زنده گردانيد تا سخنان رسول خدا را بشنوند و درد، : گويدقتاده مي 

  3.رنج وندامت بيشتري متحمل گردند
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  فصل چهارم
  چشم انداز معركه

  به هالكت رسيدن ابوجهل
در روز جنگ بدر در صف ايستاده بودم كه متوجه شدم : عبدالرحمان بن عوف مي گويد

با ديدن آنها نگران شدم و با خودم . تاده انددر سمت راست و چپم دو نوجوان ايس
: يكي از آنها به من گفت! اي كاش در دو طرف من مردان قوي تري وجود داشتند: گفتم
شنيده ام او به : بلي، با او چه كار داري؟ گفت: آيا ابوجهل را مي شناسي؟ گفتم! عمو

هر كدام از ما كه مرگش اگر او را بيابم بايد ! بخدا سوگند. رسول خدا ناسزا گفته است
هنوز گفتگوي من با او تمام نشده بود كه : عبدالرحمان مي گويد. فرا رسيده است بميرد

او . چيزي نگذشت كه چشم من به ابوجهل افتاد. آن ديگري نيز سخنان او را تكرار كرد
ات آنها به سرعت با شمشيرهايشان بسوي او رفتند و او را با ضرب. را به آنها نشان دادم

اسم آن دو صحابي نوجوان، معاذ بن جموح و معاذ بن عفرا . شمشير نقش زمين كردند
  1.بود

چه كسي سراغ ابوجهل را مي گيرد تا بدانم چه : فرمود بعد از جنگ، رسول خدا 
: عبداهللا بن مسعود مي گويد. مردم به جستجوي ابوجهل پرداختند. بر سرش آمده است

پايم را بر گلويش گذاشتم و ريش او . ز رمقي در بدن داشتاو را در حالي يافتم كه هنو
آنگاه با شمشير خودش . اي دشمن خدا باالخره خداوند رسوايتان كرد: را گرفتم و گفتم

آنحضرت . سرش را از تن اش جدا كردم و خبر مرگ اش را به رسول خدا رساندم
  2.امت من استاين فرعون : تكبير و تهليل گفت و بر جسد او حاضر شد و فرمود

آري عبداهللا بن مسعود؛ مسلمان بينوايي كه تا ديروز در مكه بدست همين ابوجهل 
شكنجه و آزار مي ديد، امروز بر سينه ي ابوجهل نشسته و با شمشير خود او سرش را 

اين بدان خاطر است كه خداوند مي خواهد اين نكته را ! از تن اش جدا مي كند
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هايي از آن كساني است كه قدم در راه خدا و اسالم خاطرنشان سازد كه پيروزي ن
  .گذاشته اند و شكست و رسوايي نصيب انسانهاي مغرور و از خدا بي خبر است

  
  به هالكت رسيدن اميه بن خلف

من به اميه بن خلف در مكه نامه نوشتم كه مواظب : عبدالرحمان بن عوف مي گويد
كفار خواستم او را پناه دهم تا كشته  روز بدر پس از شكست. خانواده و اموالم باشد

واي به حالم اگر اميه : ناگهان چشم بالل به اميه افتاد و در ميان انصار فرياد زد. نشود
  1.و يكپارچه بر او يورش بردند و او را از پاي در آوردند! نجات يابد

آري وقتي چشم بالل به دشمن جاني خود كه از دست اش انواع عذابها و شكنجه 
و » نجات يابم اگر او نجات يافت«را چشيده بود افتاد بيدرنگ فرياد برآورد كه ها 

دستيابي به يكي از سران كفر، كه شب و روز براي اسالم و مسلمانان نقشه مي كشيد 
فرصت و نعمتي از جانب خداوند بود براي اين مسلمانان مستضعف كه سالها بدست 

  :خداوند در اين مورد مي فرمايد. بردندچنين كافراني تحت شكنجه و عذاب بسر مي 
® öΝ èδθè=ÏF≈ s% ÞΟßγö/ Éj‹yèãƒ ª!$# öΝà6ƒÏ‰ ÷ƒr'Î/ öΝÏδÌ“ øƒä†uρ öΝä. ÷ÝÇΖtƒuρ óΟÎγøŠn=tæ É#ô±o„ uρ 

u‘ρ ß‰ß¹ 7Θöθs% š⎥⎫ÏΖ ÏΒ÷σ •Β 〈   ]14: توبه.[  
خداوند ايشان را بدست شما عذاب خواهد داد و زبون . بكشيد آنها را«

  .»ياري مي دهد و دلهاي مؤمنان را تشفي مي بخشدخواهد كرد و شما را 
بعدها كه مادرش ام صفوان مسلمان . عالوه بر اميه، فرزندش به نام علي نيز كشته شد

نام : ام صفوان گفت. اين حباب بن منذر قاتل فرزندت مي باشد: شد به وي گفتند
ر كرد و حباب خداوند او را بدست حباب خوا. كساني را كه بر شرك مرده اند نگيريد

و . اين موضعگيري يك زن مسلمان واقعاً ستودني است. را با كشتن او عزت بخشيد
بيانگر قدرت ايمان ويقين اش مي باشد او در سايه ي ايمان و عقيده، دوست داشتن 
براي خدا و دشمني براي خدا را بخوبي فرا گرفته است تا جايي كه مسلماني حتي اگر 

ايش دوست داشتني است و كافري اگر فرزندش باشد برايش قاتل فرزند وي باشد بر
  .دشمن محسوب مي شود
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  به هالكت رسيدن عبيده بن سعيد بن عاص بدست زبير
او كه . روز بدر با عبيده بن سعيد كه تا بن دندان مسلح بود روبرو شدم: زبير مي گويد

وارد كردن ضربه مغرورانه فرياد مي كشيد و مبارز مي طلبيد جز چشمهايش جايي براي 
من شمشيرم را بدرون چشم اش فرو بردم و او را از پاي در آوردم و به . آشكار نبود

سپس آن شمشير را رسول خدا از زبير : عروه ميگويد. زور شمشيرم را بيرون كشيدم
بعد از وفات رسول اهللا، ابوبكر آنرا خواست . خواست و او آن را به ايشان تقديم نمود

از ايشان عثمان و بعد از شهادت عثمان، بدست فرزندان علي افتاد تا  سپس عمر و بعد
  . اينكه عبداهللا بن زبير آن را از آنها گرفت و تا روزي كه كشته شد نزد او بود

  
  به هالكت رسيدن اسود مخزومي

با خدا عهد : وي از ميان سپاه قريش بيرون آمد و گفت. او مردي بد خو و فتنه انگيز بود
از طرف مسلمانان . كه بايد از حوض مسلمانان آب بنوشم يا آنرا ويران كنمكرده ام 

حمزه بن مطلب در برابر او بيرون شد و چون در مقابل هم قرار گرفتند حمزه ضربتي 
به او زد كه پايش قطع شد و نزديك حوض به زمين افتاد و همچنان خود را به طرف 

با ايراد ضربات ديگري، فرصت را  حوض كشيد تا سوگندش را عملي سازد ولي حمزه
  .از وي گرفت و او را در كنار حوض از پاي در آورد

  
  صحنه هاي رشادت و شهادت

  شهادت حارثه بن سراقه
بعداً . حارثه كه نوجواني بيش نبود در جنگ بدر به شهادت رسيد: مي گويد انس 

چقدر حارثه را  تو مي داني كه من! اي رسول خدا: مادرش نزد رسول اهللا آمد و گفت
مي خواهم بدانم اگر واقعاً در بهشت است صبر پيشه كرده، از خداوند . دوست داشتم

اميد پاداش خواهم داشت و اگر غير از اين باشد چه خاكي بر سرم بريزم؟ رسول خدا 
بهشت درجات مختلفي دارد و فرزندت در فردوس برين جاي ! اي ام حارثه: فرمود

  1.گرفته است
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  ف بن حارثشهادت عو
اي : عوف بن مالك در روز بدر به رسول خدا گفت: عاصم بن عمرو بن قتاده مي گويد

وارد : چه عملي از بنده باعث خنديدن خداوند مي شود؟ رسول خدا فرمود! رسول خدا
او بيدرنگ زره خود را انداخت و وارد معركه . شدن در ميدان نبرد بدون پوشيدن زره

  1.رسيد شد و جنگيد تا به شهادت
اين ماجرا بيانگر ارتباط قوي صحابه ي رسول خدا به آخرت و تالش براي بدست 

معيارهاي جامعه ي جديدي كه رسول اهللا پا نهاده . آوردن رضامندي خدا مي باشد
  .بودند، تغيير يافته و همه نگاه ها به آخرت و رضامندي خدا معطوف شده بود

  
  شهادت سعد بن خيثمه

قرعه . ري به نام سعد و خيثمه براي شركت در جنگ قرعه انداختندروز بدر پسر و پد
مرا بر خود ترجيح ده و اين فرصت را در ! فرزندم: پدرش گفت. به نام سعد بيرون آمد

اگر غير از بهشت چيز ديگري در ميان بود، اين كار ! پدرم: سعد گفت. اختيار من بگذار
پدرش يكسال بعد در جنگ . شته شدآنگاه سعد در جنگ شركت كرد و ك. را مي كردم

  2.احد شركت كرد و جام شهادت نوشيد
اين جريان بيانگر تصوير روشني از آنچه در داخل خانه هاي صحابه مي گذشت، مي 

  .باشد؛ از قبيل مذاكره پيرامون مسايل ايماني، جهاد و غيره
  

  دعاي رسول اهللا در حق ابوحذيفه
دستور داد تا اجساد سران ي كه رسول خدا هنگام: عايشه رضي اهللا عنها مي گويد

قريش را داخل چاه بيندازند و نوبت به عتبه رسيد و او را بسوي چاه مي كشيدند و 
شايد اين منظر برايت : فرزندش؛ حذيفه شاهد قضيه بود رسول خدا به حذيفه فرمود

پيامبر  اي رسول خدا، من از كاري كه بدستور خدا و: ناراحت كننده باشد؟ حذيفه گفت
انجام مي گيرد ناراحت نيستم، ولي او مرد مهربان و صاحب نظري بود، دوست داشتم 
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آنگاه رسول خدا براي حذيفه دعاي خير . كه خداوند او را به اسالم رهنمون گرداند
  1.نمود

اين موضعگيري بيانگر قدرت جاذبه ي ايماني از طرفي و عاطفه ي بشري از طرفي 
ه هيچ وجه عواطف بشري را در درون آدمي سركوب نمي كند ايمان ب. ديگر مي باشد

بلكه به آنها جهت مي بخشد و از بند تعصبات قومي و عشيره اي به سوي روابط ايماني 
  .و رباني سوق مي دهد

پس ايمان ابوحذيفه ايمان ضعيفي نيست كه با وزيدن چنين تندبادهايي متزلزل شود، 
رش كه جزو اشراف قريش است و سپس انداخته بلكه او وقتي نظاره گر كشته شدن پد

شدن او در چاه بود، عاطفه ي بشري اين تمنا را در وي آفريد كه اي كاش پدرش به 
! اين روز نمي افتاد و فرصت مي يافت تا به اسالم هدايت شود و با ايمان از دنيا برود

  .بخاطر همين بود كه رسول خدا براي وي دعاي خير نمود
  

  ن ابي وقاصشهادت عمير ب
هنگامي كه سپاه اسالم آماده ي حركت بسوي بدر مي : سعد بن ابي وقاص مي گويد

: گفتم. شد ديدم برادرم عمير كه نوجواني بيش نبود خود را در ميان جمع مخفي مي كند
و من دوست دارم . مي ترسم رسول خدا مرا ببيند و برگرداند: چرا چنين مي كني؟ گفت
وقتي چشم رسول خدا به عمير . داوند شهادت نصيبم گردانددر جنگ شركت كنم تا خ

آنگاه . عمير شروع كرد به گريه كردن. افتاد او را بخاطر خردسالي نپذيرفت و برگردانيد
عمير در جنگ . رسول خدا به ايشان اجازه داد و بند شمشيرش را با دستان خود بست

  2.شركت كرد و به آرزويش رسيد و شهيد شد
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  فصل پنجم
   اختالف بر سر تقسيم غنايم

. در غزوه بدر شركت داشتيم  ما در ركاب رسول خدا: گويد مي  عباده بن صامت
 ند؛گروهي به تعقيب دشمن پرداخت بعد از نابودي و شكست دشمن توسط خداوند،

به محافظت و نگهباني پيامبر برخي هم  غنايم نمودند وجمع آوري  نيز شروع بهاي  عده
  .برابر دشمن پرداختنددر   اكرم

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
  :دنمورا نازل  هگاه خداوند، اين آي آن. نيستيد تر شما از ما مستحق: گفتند

 y7 tΡθè=t↔ó¡o„ Ç⎯ tã ÉΑ$xΡF{ $# ( È≅è% ãΑ$xΡ F{$# ¬! ÉΑθß™ §9 $# uρ ( (#θà)̈? $$sù ©!$# 

(#θßsÎ=ô¹r& uρ |N# sŒ öΝà6 ÏΖ÷ t/ ( (#θãè‹ÏÛr& uρ ©!$# ÿ…ã&s!θß™ u‘ uρ βÎ) ΟçFΖ ä. t⎦⎫ÏΖ ÏΒ ÷σ•Β   
  )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
در روايتي . 1م را در بين مسلمانان به صورت مساوي تقسيم نموديغنا  رسول خدا

آيه در مورد افرادي كه در بدر اين : گويد م مييعباده بن صامت در مورد غنا ديگر
خداوند  شركت داشتند و بر سر تقسيم غنايم اختالف نمودند، نازل گرديد، بنابراين
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صورت مساوي ه را ب ، غنايمايشانقرار داد و   در اختيار پيامبر اكرمم را يمتعال غنا
  .بين ما تقسيم نمود

به ذكـر مفصـل   و  بيان نمودغزوه بدر را در سوره انفال  دادها و حوادث، رويخداوند
نفـس   تزكيةاين سوره به  هاي هو آي پرداختتمام جزئيات، رويدادها، عوامل و نتايج آن 

براساس مفـاهيم عميـق ايمـاني و سـاختار دقيـق آن پرداختـه        مسلمانانبشري و تربيت 
   1.است

به اين بيان گرديده و  ،م استيجنگ كه غنا حكم يكي از آثار ،نخست در اين سوره
 ،چرا كه خداوند ؛است  م از آن خدا و رسول خداياست كه غنا موضوع پرداخته

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

نمايد  هنگامي معنا پيدا ميزيرا 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 نمياي است كه بدون آن  امور اساسي

  .شمارد برميايمان  هاي نشانهرا از از خدا و رسول 
پردازد كه اين صفات در موضوع  ن حقيقي ميابه بيان صفات مؤمن ،سپس خداوند

  :از اند اي برخوردار هستند و آنها عبارت جهاد از اهميت ويژه
تالوت  - 2. گردد ، قلبهايشان هراسان و خوفناك ميشنوند را ميوقتي كه نام اهللا  - 1

هيچ اميدي به غير  نمايند و ميبر 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  ،بخواهد و يقين دارند آنچه را خداوند توجه آنان به اوست
دارد و احدي با  رادر مخلوقات  توانايي تصرف شدني نيست و تنها اوست كه ،نخواهد
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افتد و خدا در حسابرسي خيلي سريع  او هرگز به تعويق نمي ارادةاو شريك نيست و 
تعديل ركوع، سجود، و تكميل و برپايي آن در وقت مخصوص آن، نماز  ةاقام -4. است
 ، به صورتاز آنچه خدا به آنها بخشيده است - 5. ختن وضو از ويژگيهاي آنان استسا

زيرا  نمايند؛ ه بندگان او انفاق مير حقوق واجب و مستحب بيسا پرداخت زكات 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 ،هستندداراي اين صفات نظر خداوند كساني كه 
  1.شود گردند و گناهانشان به نيكي تبديل مي بهشت به مقامات بلندي نايل مي

  :فرمايد خداوند مي

 y7tΡθè=t↔ó¡o„ Ç⎯ tã ÉΑ$xΡF{ $# ( È≅è% ãΑ$xΡ F{$# ¬! ÉΑθß™ §9 $# uρ ( (#θà)̈? $$sù ©!$# 

(#θßsÎ=ô¹r& uρ |N# sŒ öΝà6 ÏΖ ÷ t/ ( (#θãè‹ÏÛr& uρ ©!$# ÿ…ã&s!θß™ u‘ uρ βÎ) ΟçFΖ ä. t⎦⎫ÏΖ ÏΒ÷σ •Β ∩⊇∪ 

$yϑ̄Ρ Î) šχθãΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $# t⎦⎪Ï%©!$# # sŒÎ) tÏ. èŒ ª!$# ôM n=Å_uρ öΝ åκæ5θè=è% # sŒÎ) uρ ôM u‹Î=è? öΝ Íκön=tã 

…çμ çG≈ tƒ# u™ öΝ åκøEyŠ# y— $YΖ≈ yϑƒÎ) 4’n? tãuρ óΟÎγÎn/ u‘ tβθè=©. uθtGtƒ ∩⊄∪ š⎥⎪Ï%©!$# šχθßϑ‹É) ãƒ 

nο4θn=¢Á9 $# $£ϑÏΒ uρ öΝ ßγ≈ uΖ ø%y— u‘ tβθà)ÏΖ ãƒ ∩⊂∪ y7Í×̄≈ s9'ρ é& ãΝèδ tβθãΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $# $y)ym 4 öΝ çλ°; 

ìM≈y_u‘ yŠ y‰Ψ Ïã óΟÎγÎn/ u‘ ×οtÏ øótΒ uρ ×− ø—Í‘ uρ ÒΟƒÌŸ2   )4- 1، انفال(  
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 مي كه 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
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براي آنها درجات، مغفرت و رزق كريم در نظر گرفته شده  .پروردگارشان
  ».ستا

  :دربارة مضامين سورة انفال استاد محمد امين مصريديدگاه 
سرزنش  نپرداخته است؛ بلكه به بيانن در بدر ااعمال مؤمن ، بهاين سوره هاي هآي

به فطرت و سرشت اصلي نمايد  را وادار  كي پرداخته است تا مؤمنانسخت و دردنا
قرآن مورد توجه قرار داده كه  و نكاتي را خويش 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 مي گردد و مي

ذوق  ،از جانب ذاتي حكيم و عليم است ،ي كه آياتياز آنجا. تپد، درك نمايد آن مي
كه سرزنش در آن  احساس نمايد اي گونهسرزنش را به  ةي شيويزيبا ،تواند سليم مي

، هر كشد فس را به تصوير ميحركات درون ن ،اما چون اين عتاب جايي نداشته باشد،
متصف باشد و به  اوصاف،اين  هنبايد ب واقعيتواند درك نمايد كه مؤمن  مي يانسان

مؤمن و ذلت در  متمايزكنندة ميانايمان وخصوصيات نتايج واالي همين جهت است كه 
  :اند مطالب ديگر ذكر شده قبل ازاين آيات 

 $yϑ̄Ρ Î) šχθãΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $# t⎦⎪Ï%©!$# #sŒÎ) tÏ. èŒ ª!$# ôMn=Å_uρ öΝ åκæ5θè=è% # sŒÎ) uρ ôM u‹Î= è? 

öΝ Íκön=tã …çμ çG≈ tƒ# u™ öΝåκøEyŠ# y— $YΖ≈ yϑƒÎ) 4’n? tãuρ óΟÎγÎn/ u‘ tβθè=©. uθtGtƒ ∩⊄∪ š⎥⎪Ï%©!$# 

šχθßϑ‹É)ãƒ nο4θn=¢Á9 $# $£ϑÏΒ uρ öΝ ßγ≈ uΖ ø%y—u‘ tβθà) ÏΖãƒ ∩⊂∪ y7Í×̄≈ s9 'ρé& ãΝèδ 

tβθãΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $# $y) ym 4 öΝçλ°; ìM≈y_u‘ yŠ y‰Ψ Ïã óΟÎγÎn/ u‘ ×οtÏ øótΒ uρ ×−ø— Í‘ uρ ÒΟƒÌŸ2   
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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

 y7 :فرمايد خداوند مي tΡθè=t↔ó¡o„ Ç⎯ tã ÉΑ$xΡF{ $# (   مقصد خطاب اين است كه نبايد
  .آنها چنين سؤالي بكنند

  :ان نموده استخداوند متعال حقيقت خروجشان را از مدينه چنين بي

 !$yϑx. y7 y_t÷zr&   
؛ يعني، تصوير خوف و وحشت به بليغ ترين شكل بيان شده است در اين تعبير،

هيچ اختياري از خود ندارند و مرگ را با  و شوند سوي مرگ رانده ميه افرادي كه ب
  :فرمايد سپس خداوند مي. كنند چشم سر مشاهده مي
 šχρ–Šuθs? uρ ¨βr& u öxî ÏN#sŒ Ïπ Ÿ2öθ¤±9 $# Üχθä3s? ö/ ä3s9   
  ».كاروان نصيب شما شود، غنايم دوست داشتيد«

  .نمايد ميبيان  ،كه نفوس دچار آن هستند كوچكي از ضعفيتصوير  ،اين آيه
  :دهد استاد محمد امين ادامه مي

  1.ن بر طرف گردانيداآيات قرآن هر نوع احساس برتري و غرور را از نفوس مؤمن
در اين موضوع  ديدگاه آنانو  آن ن در تقسيمائم و اختالف مؤمنسوره با موضوع غنا

و پاك گردانيدنشان از  اطمينان قلب آنانآغاز گرديد و چهار آيه در اين باره جهت 
  2.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،  نااين موضوع در زندگي مؤمن از آنجا كه، اما انجام گرفتبا دشمن 
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سوره با موضوع اختالف در تقسيم غنائم آغاز گرديد و سنت الهي نيز چنين است  لذا
  1.گيرد آنها را در نظر نمي قوعكه در بيان قصص و رويدادها ترتيب و

م شد، نداي تقوا بود كه از يبر سر غنا ن هنگام درگيريمؤمنا ندايي كه متوجه قلبهاي
و دلها آگاه  بر اسرار قلبها ي 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 باشد رضايت و خشنودي او

ي از سنگيني يهرگز توان رها ،از غضبش نترسد و رضايتش را دنبال نكند و نداشته 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 ميمهار دلها است كه  ،تقوا: به درستي كه
، آنجا كه دهد به صلح و دوستي دعوت ميرا  بدين وسيله، آنانقرآن جهت است كه 

   :فرمايد مي 

 (#θà)̈? $$sù ©!$# (#θßsÎ=ô¹r& uρ |N# sŒ öΝà6 ÏΖ÷ t/ (   
  » .از خدا بترسيد و بين خو صلح برقرار كنيد«

& (#θãè‹ÏÛr  :خواند فرا ميرا به اطاعت خدا و رسولش  بدين وسيله، آنانچنين مه uρ 

©!$# ÿ…ã&s!θß™ u‘ uρ  در مورد قضاوت او در  ،اطاعت نخستين در اين آيه از دستور خداوند
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  و دنگردن نه مؤمنان بايد با طيب خاطر به تقسيم خدا و رسول،

  2.و با يكدگر متحد شوند نمايندرا اصالح 
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پيروزي و  اطرا از نش سپرد و آنانزمام 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 مهم ةشيواين 
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 ندارد ايجاد 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
  1.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

 (#þθßϑn=÷æ $# uρ $yϑ̄Ρ r& Ν çGôϑÏΨ xî ⎯ ÏiΒ &™ó© x« ¨βr'sù ¬! …çμ |¡çΗè~ ÉΑθß™§=Ï9 uρ “Ï%Î!uρ 

4’n1 öà) ø9$# 4’yϑ≈ tGuŠø9 $#uρ È⎦⎫Å3≈ |¡yϑø9 $# uρ Ç∅ö/ $#uρ È≅‹Î6¡¡9 $# βÎ) óΟçGΨ ä. Ν çGΨ tΒ#u™ «!$$Î/ 

!$tΒ uρ $uΖ ø9 t“Ρ r& 4’n? tã $tΡ Ï‰ ö6tã tΠöθtƒ Èβ$s%öà ø9 $# tΠöθtƒ ‘s) tGø9 $# Èβ$yèôϑyfø9 $# 3 ª!$# uρ 4’n? tã 

Èe≅à2 &™ ó©x« íƒÏ‰s%   )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 است چيزايمان داريد و خدا بر  ،روبروشدن دو گروه نازل نموديم

                                                 
  .52، ص 1، غضبان، ج هاديةرة النبوية التربية الجيلسلالمنهج التربوي  -1
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كه قلبهايشان از ناخالصيها پاك گرديد و به  نازل گرديدبعد از آن  ،دستورات فوق
م متعلق به يغنا قسمتانگر آن است كه چهار اين حكم، بي. درآمد پروردگارطاعت 
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 بديناخود را در ضمير و عقل مخالف ةجايگاه 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 دارندكه لياقت نصرت و اتما قرار گيرند
و مخلصانه جهاد نمودند،  جامة عمل به فرامين الهي پوشيدندنيز هنگامي كه  نآنا

را نصرت نمود و چنان مشمول فضل و كرم خود قرار داد كه تصورش را هم  نخدا آنا
نفر از يارانش  315با   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

غنايم هنگفتي را  آنان را فاتح و پيروز گرداند وپذيرفت و   دعاي پيامبر اكرمنيز 
  2.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 كساني كه
 اسبخشيد و بر اين اسكه حاضر بودند  سهمي به اندازة سهام كساني ،بودند نشدهجنگ 
نيز   ، بنابراين پيامبر اكرماست  بندگانش را بيش از طاقت آنها مكلف نساخته ،كه خدا

                                                 
 .62-61 ص ،المدينه صور و عبر من الجهاد النبوي في -1
  .ه اهللاحمحسنه االلياني ر ،525، ص 5،ج سنن ابي داوود -2
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چنانكه خداوند گردانده بود؛  رخواستة خويش را از سپاهيان خود، بر اين رويه، استوا
   :فرمايد متعال مي

 Ÿω ß#Ïk=s3ãƒ ª!$# $²¡ø tΡ ωÎ) $yγyèó™ ãρ 4 $yγs9 $tΒ ôMt6|¡x. $pκön=tãuρ $tΒ ôM t6|¡tFø.$# 3 

$oΨ −/ u‘ Ÿω !$tΡ õ‹Ï{# xσè? βÎ) !$uΖŠÅ¡®Σ ÷ρr& $tΡ ù'sÜ÷zr& 4 $oΨ −/ u‘ Ÿωuρ ö≅Ïϑóss? !$uΖ øŠn=tã # \ô¹Î) 

$yϑx. …çμ tFù=yϑym ’n? tã š⎥⎪Ï%©!$# ⎯ ÏΒ $uΖ Î=ö6s% 4 $uΖ −/ u‘ Ÿωuρ $oΨ ù=Ïdϑysè? $tΒ Ÿω sπ s%$sÛ $oΨ s9 

⎯Ïμ Î/ ( ß#ôã$#uρ $̈Ψ tã öÏøî$# uρ $oΨ s9 !$uΖ ôϑymö‘ $# uρ 4 |MΡ r& $uΖ9s9 öθtΒ $tΡ öÝÁΡ $$sù ’n? tã 

ÏΘ öθs) ø9$# š⎥⎪ÍÏ≈x6 ø9$#    )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 نداريمبر ما مگذار و آنچ ،دوش گذشتگان گذاشته بودي
ما را  ؛ پستو هستي موالي ما ؛خش و از ما در گذر و بر ما رحم نمابما را ب .منه

  ».بر كافران پيروز بگردان
چه در  مسلمانان را بيش از طاقتشاننيز   ، رسول خدابراساس مضامين اين آيه
در جنگ بدر نيز رسول و به اين دليل . گردانيد مكلف نمي شرائط عادي و چه در جنگ

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

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

                                                 
 .3699، شمارة 245، ص 4، باب مناقب عثمان، ج كتاب الفضائل، بخاري -1
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زيرا مادرش مريض  ؛خانه بماندابوامامه نيز اجازه داد تا در  ، بهحضرت همچنين آن
رسول : گويد چنانكه ابوامامه بن ثعلبه مي ؛داشت مراقبت 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  هرسيد، ايشان دستور داد تا من نزد مادرم بمانم و ابوبرد  ر به رسول خداخب

نماز  بر او حضرت آن ووفات نمود  همادر ابوامامة جنگ در بحبوح .شركت نمود
  1.خواند

شد  دگي سپاهيان، سبب مياط و وضعيت خانوياين اخالق واال و رعايت نمودن شرا
  .وجود آيده فرمانده و سپاهيان بميان  هكه ارتباطي قوي و دوستان

به دليل كه وظائف خاصي داشتند و يا   اصحاب و ياران پيامبر اكرمبرخي از 
  :عبارتند ازآنها را برگرداند   اكرم پيامبر مشكالت خاص،

  .وي را در مدينه جانشين خويش تعيين نمود  اكرم پيامبر: هـ ابولباب1
بخش باالي «ا جهت كاري به سوي مردم وي ر  اكرم پيامبر: ـ عاصم بن عدي2
  .فرستاده بود» مدينه
دم بني عمر و بن عوف سوي مر به پيامبر 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   اكرم د و پيامبرسنگي به پايش اصابت كر هدر مسير را: ـ خوات بن جبير5

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

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

                                                 
 .31، ص 3، ج مجمع الزوائد – الطبراني في الكبير و رجاله تقات -1
  .215، ص معين السيرة -2
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  اختالف در مورد اسيران
: فرمود خطاب به ابوبكر و عمرران در مورد اسي  رسول خدا: گويد ن عباس ميبا

  نظرتان در مورد اسيران چيست؟
اي از آنها  اگر فديه ،به نظر من. آنها عموزادگان و اقوام ما هستنند: گفت ابوبكر
 يابند مينيز فرصت  نتقويت ما عليه كافران بشود و به آنا اين امر موجب شايد ،بگيريم

  .را بپذيرندتا در آينده اسالم 
  نظر تو چيست؟:  ا خطاب به عمر فرمودرسول خد

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 گرفت رأيشنهاد ابوبكر عمل نمود و براساس پي  رسول خدا

 .را در حالت گريه ديدمو ابوبكر   اكرم فرداي آن روز پيامبر: گويد مي عمر
  چه شده است؟ ! اي پيامبر خدا :گفتم

نزديك بود عذاب الهي . ناراحتم ،به خاطر پيشنهاد دوستانت: فرمود  رسول خدا
  .، گريبانگير ما بشودكه تا نزديكي اين درخت آمده بود

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

 $tΒ šχ% x. @c© É<oΨ Ï9 βr& tβθä3tƒ ÿ…ã&s! 3“u ó r& و... 2  )67، انفال(  

در مورد : فرمود  رسول خدا ،روز بدر: گويد سعود در روايتي ميمهللا بن اعبد
  اسيران نظرتان چيست؟

آنها را نگهدار و مورد لطف  ؛ها اقوام بستگانت هستندآن ،اي رسول خدا: ابوبكر گفت
  .اميد است به سوي خدا برگردند ؛قرار بده

                                                                                                                            
 .176، ص 2، ابي شهبة، ج السيرة النبوية -1
 .1383، ص 3، كتاب الجهاد و السير، باب االمداد بالمالئكة في غزوة بدر واباحة الغنائم، ج مسلم -2



 الگوي هدايت

 

66

. تو را از ديارت بيرون كردند و تكذيبت نمودند ن،آنا  اي رسول خدا: عمر گفت
  !بگذار تا گردنشان را بزنم

اب كن و انتخ ،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   اكرم پيامبر: گفتند مردم مي. پاسخي به آنها نداد  رسول خدا

: گفتند پذيرد و برخي مي عمر را مي يهنظر اكرم پيامبر: گفتند برخي هم مي پذيرد؛ مي
  .را خواهد پذيرفت هرأي عبداهللا بن رواح  اكرمپيامبر 

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

  :هستي كه فرمود

 βÎ) öΝåκö5Éj‹yèè? öΝåκ̈ΞÎ*sù x8ßŠ$t6Ïã ( βÎ)uρ öÏøós? öΝßγs9 y7̄ΡÎ*sù |MΡr& â“ƒÍ•yèø9$# ÞΟŠÅ3ptø:$#    
تو  ،را ببخشي نبندگان تو هستند و اگر آنا نآنا ،اگر آنها را عذاب دهي! بارالها«

  ».غالب و با حكمت هستي
  :گويد و مثال تو اي عمر مانند نوح است كه قرآن مي

 tΑ$s%uρ ÓyθçΡ Éb>§‘ Ÿω ö‘ x‹s? ’n? tã ÇÚ ö‘F{ $# z⎯ ÏΒ t⎦⎪ÍÏ≈ s3ø9$# # ·‘$−ƒyŠ    )26، نوح(  

و مانند ! اي از كافران را بر روي زمين باقي نگذار بارالها خانه: نوح گفت«
  :موسي هستي كه گفت

 š^$s%uρ 4©y›θãΒ !$uΖ −/ u‘ š̈Ρ Î) |MøŠs?# u™ šχöθtãöÏù …çνV|tΒ uρ Zπ oΨƒÎ— Zω≡ uθøΒ r& uρ 

’Îû Íο4θuŠysø9 $# $u‹÷Ρ ‘‰9$# $uΖ −/u‘ (#θ=ÅÒã‹Ï9 ⎯ tã y7Î=‹Î6y™ ( $uΖ −/ u‘ ó§ÏϑôÛ$# #’n? tã 

óΟÎγÏ9≡ uθøΒ r& ÷Šß‰ ô©$# uρ 4’n? tã óΟÎγÎ/θè=è% Ÿξsù (#θãΖ ÏΒ ÷σãƒ 4©®Lym (#ãρ ttƒ z>#x‹yèø9 $# tΛ⎧ Ï9F{$#     

  )88، يونس(  
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ي دنيا را عنايت يزينت و دارا ،بارالها به فرعون و قومش: موسي گفت«
بود و اموالشان را نا ،بارالها. ن را گمراه نمايندنمودي تا از اين طريق بندگا
 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  اكرم سپس پيامبر

  .آزاد ننماييدبدون پرداخت فديه بنابر اين آنان را 
تبليغ غير از سهيل بن بيضاء كه عليه اسالم  :من گفتم: گويد داهللا بن مسعود ميعب
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 
  :ات نازل گرديدسپس اين آي ؛»سهيل بن بيضاء«

 $tΒ šχ% x. @c© É<oΨ Ï9 βr& tβθä3tƒ ÿ…ã&s! 3“u ó r& و... 1   )67، انفال(  
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 وحشتش اسالمي
  2.بايد به جزئيات اهميت دادجهت اجراي چنين اصلي  ،بنابراين

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

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

  3.رسانديم مي

                                                 
  .325، ص 2، ج تفسير ابن كثير، مسند امام احمد -1
 .209، ص معين السيرة -2
 .141، ص 1ج ، غضبان، التربية الجهادية -3
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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 ؛ر نمودكه دستور قتل برخي را صاد 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 شيوهدر مورد اسير  پيامبر اكرم
  پذيرفتن سفارش مطعم بن عدي -الف 
سفارش ) اسيران(بود و در مورد اينها عدي زنده مي اگر مطعم بن: فرمود  اكرم پيامبر
  1.نمودم كرد، همه را آزاد مي مي

زيرا  ؛و در نظر داشتن احسان است عمل نمودن به عهد و پيمانبيانگر  ،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 تدر بازگش ، 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. 2هاشم را لغو نمود ين و بنانامسلم
   3.مشرك بود، اعالم وفاداري نمود

  
  معيط و نصر بن حارث ابي ندن عقبه بنبه هالكت رسا - ب

از طرفي  ،نمود دارينسبت به مطعم بن عدي اظهار وفا همان گونه كه  پيامبر اكرم
و . رساند سران فتنه و جنايتكاران جنگي را به سزاي اعمالشان مي بايست نيز ميديگر 

الم و ترين دعوتگران جنگ عليه اس بن ابي معيط و نصر بن حارث از بزرگ هچون عقب

                                                 
 .2689المن علي األسير، شماره  ، بابابوداود في الجهاد -1
  .208، ص معين السيرة -2
  .54، ص 3، ج التربية القياديه -3
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آنان، در شرايط خاصي  ماندن زنده بنابراين، ،توزترين افراد نسبت به مسلمانان بودند كينه
اگر اين  گرديد؛ چراكه محسوب ميتهديد 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 خدا اساس،

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

 اكرم شوم؟ پيامبر افسوس كه من در جمع شما كشته مي! اي قريشيها: قريشيان گفت
اي : گفت ه ابن ابي معيطعقب.شوي كشته ميي با خدا و رسول خاطر 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 و قتلرا به قتل رساندي، مرا نيز به 
چه كسي بعد از من ! اي محمد .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 رقريش و از كساني بود كه هموا افراد شروريكي از نيز نضر بن حارث 

رفت و از آنجا حكايات » هحير«او به سرزمين. 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

                                                 
  .89، ص 6، ج مجمع الزوائد -1
 .60، ص 3، ج التربية القياديه -2
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تم و سپس به بيان ماجراهاي پادشاهان فارس، رس! نزد من بيائيد. هتري دارمسخن ب
  1چگونه 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
 اكنون كه در جنگ با رسول خدانمودن دارد، بايد  بيانرسول خدا، براي گفتن و 

درباره او   رسول خدا ،به همين دليل. به سزاي اعمال خود برسد ،دستگير شده است
  3.ا او را به قتل رساندو به علي دستور داد ت 2نكرد تبا كسي مشور

و دشمنان  با كشته شدن اين دو مجرم، مسلمانان آموختند كه برخي از سركشان معاند
آنان رد ترحم قرا گيرند و اصوالً هيچ نوع تساهل و سازشي در مورد نبايد مو ،سرسخت
شرارت و رهبران ضاللت هستند و با اعمال  آنان سردمدارانزيرا  ؛نيست پذيرفتني

   4.اند جايي براي عفو و گذشت باقي نگذاشته ،زشت و قبيح خود
  
  در نگهداري اسرا  رسول خدا  شيوه - ت

مدينه رسيد، اسيران را در ميان اصحاب خود تقسيم نمود  بهبعد از اينكه   رسول خدا
الهي سر چشمه  ةاين توصيه در واقع از اين فرمود. 5با آنها به خوبي رفتار كنيد :و فرمود

  :فرمايد گرفت كه مي مي

 tβθßϑÏèôÜãƒuρ tΠ$yè©Ü9 $# 4’n? tã ⎯Ïμ Îm7ãm $YΖŠÅ3ó¡ÏΒ $VϑŠÏK tƒuρ #·Å™ r&uρ    )8، انسان(  

  ».دهند به مسكين و يتيم و اسير خوراك مي ،محبتي كه با خدا دارندبه خاطر «
  :كند گونه بيان مي مشاهدات خويش را اين ،برادر مصعب بن عمير ،ابوعزيز بن عمير

                                                 
 .440 – 439، ص 1، ابن هشام، ج السيرة النبوية -1
 .57 ، ص3، ج التربية القياديه -2
  .255، ص 2، ابن هشام، ج السيرة النبويه -3
  .306، ص 3، ج البداية و النهايه -4
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من . پيامبر در مورد اسيران سفارش به نيكي نمود. اسيران بودم ازمن در جنگ بدر 
خوردند،  آنها هر وقت شام و نهار مي  اكرم به جهت سفارش پيامبر. ميان انصار بودم

   1.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 ،اينبنابر. شد چرا كه نان كمتر يافت مي ؛خوردند مي

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

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

مانند  را پذيرفتنداسالم  ديناسيران اثر گذاشت كه تعدادي از اشراف و بزرگانشان 
بعد از  كه 3طور سائب بن عبيد ابوعزيز كه قبل از رسيدن به مدينه مسلمان شد و همين

  .را پذيرفتپرداخت فديه اسالم 
 و ز دعوت اسالمي متأثر گشتههايشان بازگشتند كه ا اسيران در حالي به خانه

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

   4.باشد ويژه دشمنان ميه برتري اسالم در رفتار با انسانها ب

                                                 
 .86، ص 6، ج مجمع الزوائد -1
  .119، ص 1المغازي، واقدي، ج  -2
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    موي رسول خداج ـ فديه آزادي عباس ع
 ،اي فرستادند و هر تيره  نزد پيامبر اكرمدم قريش جهت آزادي اسيرانشان مبالغي را مر

 اكرمپيامبر . من مسلمان بودم  اي پيامبر خدا: عباس گفت .اسيرش را آزاد گردانيد
 خودت را و ،بنابراين. اما ظاهراً عليه ما شمشير كشيده بودي. داند خدا بهتر مي: فرمود

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

اين مال از آن  ،اگر در اين سفر با مشكلي روبرو شدمپنهان كرده بوديد و گفتي 
  .فضل و عبداهللا و قثم است ،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  ام اين موضوع جز من و

اين مال، مالي است : فرمود  رسول خدا .قبول نمائيد به جاي فديه ،است شما 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

 $pκš‰ r'̄≈ tƒ © É<̈Ζ9 $# ≅è% ⎯ yϑÏj9 þ’Îû Νä3ƒÏ‰ ÷ƒr& š∅ÏiΒ #“tó™ F{$# βÎ) ÄΝ n=÷ètƒ ª!$# ’Îû 

öΝ ä3Î/θè=è% # Z öyz öΝ ä3Ï? ÷σãƒ #Z öyz !$£ϑÏiΒ x‹Ï{é& öΝ à6ΖÏΒ öÏ øótƒuρ öΝ ä3s9 3 ª!$# uρ Ö‘θà xî 

ÒΟ‹Ïm§‘ ∩∠⊃∪ βÎ) uρ (#ρß‰ƒÌãƒ y7tGtΡ$u‹Åz ô‰s) sù (#θçΡ$yz ©!$# ⎯ÏΒ ã≅ö6s% z⎯ s3øΒ r'sù öΝ åκ÷] ÏΒ 

3 ª!$# uρ íΟŠÎ=tæ íΟŠÅ3ym    )71 - 70،انفال(  

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
بت به خداوند مرتكب خيانت آنها قبل از اين نس ،بخواهند به تو خيانت كنند
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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 شد ازايدر : 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  ،هر چند در مورد عباس نازل گرديده استفوق  ةآي
 2.شود است و تمام اسيران را شامل مي ثابت

: د و گفتندپردازنعباس را ب ةتا فدي اجازه خواستند  از رسول خدا ،بعضي از انصار
ا خدا شمه ب: فرمود  اكرم پيامبر !خواهرزاده خود را بپردازيم ةاجازه بدهيد فدي

  3.توانيد حتي يك در هم از فدية  عباس را كم بكنيد نمي
ادب آنها در برخورد  بيانگر )خواهرزاده ما( 4)ابن اختنا(   :اين تعبير انصار كه گفتند

منت   عباس بر رسول خدا ةخواستند با پرداخت فدي كه نمياست؛ چرا با رسول خدا 
به جهت   از طرفي رسول خدا .)پسر عموي تو(ابن عمك :نگفتند ،بنابراين. بگذارند

تبعيض و تساهلي وجود  نوع هيچ اين موضوع را به اثبات برساند كه در دينآنكه 
  5.پيشنهاد آنان را نپذيرفت ،ندارد

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

  6.تر نمود حضرت بهاي آزادي عباس را سنگين

                                                 
  .4018، شمارة 12اب ، بالبخاري في المغازي -1
 .132، ص 1، ج حديث القرآن الكريم عن غزوات الرسول -2
 .135، ص 2، بهنقل از المستفاد من قصص القرآن، ج 321، ص 7، ج شرح العسقالني لصحيح البخاري -3
 .نجار يثرب بود عبدالمطلب از بني  چونمادر بزرگ عباس ام -4
 .135، ص 4الرشاد، حاحلي، ج  سيل -5
 .176، ص 2، ابي شهية، ج يرة النبويهالس -6
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به مكه بازگشت و  نظر خود زيرآزادي خود و افراد  بعد از پرداخت فدية  عباس
عنوان نيروي اطالعاتي دولت ه در آنجا اسالمش را مخفي نمود و با مهارت خاصي ب
ه چند ساعتي قبل از ورود لشكر اسالمي در مكه انجام وظيفه نمود تا اينكه در فتح مك

   1.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 مي اهللا عنها رضي شهيعا

ردنبندي بود كه از مالي را فرستاد و آن گ ، العاص ابي ،زينب نيز جهت آزادي شوهرش
شديداً متأثر شد و به  ،آن گردنبند با مشاهدة  رسول خدا .مادرش به يادگار مانده بود

نيز صحابه  !اگر دوست داريد، اسيرش را آزاد كنيد و مالش را برگردانيد: صحابه فرمود
  2.پذيرفتند و چنين كردند

نشود و به همين منظور پيامبر از ابوالعاص تعهد گرفت كه بين زينب و آمدنش مانع 
بمانيد تا زينب از  3)ياجج( در وادي: زيد بن حارثه و مردي از انصار را فرستاد و فرمود

  4.برگردانيدسپس وي را به مدينه  ،آنجا بگذرد
كسي بود كه در برابر دعوت  ، شوهر دخت گرامي رسول خدا ،العاص بن ربيعابو
گونه آسيبي به  و زبان خود نيز هيچ موضعگيري ننموده و با دست هيچ گونه اسالمي

نه  ؛كه هيچ نقشي نداشت بود تنها كسي نيز در جنگ بدر .مسلمانان نرسانيده بود
  .اي نمود از او شنيده شد و نه اظهار نظري كرد و نه حمله يصداي

                                                 
 .68، ص 3التربية القياديه، ج  -1
 .261، ص صحيح السيرة النبوية -2
  .اسم مكاني است در نزديكي مكه -3
 .2692، باب في فداء االسير بالمال، شماره ابوداود، الجهاد -4
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نيز جهت   دختر رسول خدا ،زينب ،چون به آزادي اسيرانشان پرداختند نقريشيا
فرستاد و  ،دي كه مادرش خديجه هنگام ازدواج به وي داده بودآزادي شوهرش گردنبن

خاطرات پدري و خاطرات زندگي  ،چون اين گردنبند براي رسول خدا خاطره انگيز بود
نيز   اكرم با خديجه و خاطرات خانوادگي و عاطفي وي زنده شد و از آنجا كه پيامبر

احساسات و عواطف  ،براينپدري است برخوردار از باالترين درجات شفقت پدري بنا
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

ايد و آنان را نم تعبيري است كه در دل كريمان نفوذ مي ترين بليغ ،اين نوع درخواست
عالوه   اين موضعگيري رسول خدا. 1نمايد 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 
  2.فرابخواندبه اسالم  ،اينكه دامادش را كه از عقل سالم و نظر صائب برخوردار بود

  
  ي در بين ترحم و صالبت نبويبن عبداهللا الجمحو عمر عزهابو -  ه

 اكرم خطاب به پيامبر ،هنگام اسارت .دبودختر  يفرزندانو صاحب او فردي نيازمند 
دار هستم و مالي هم  داني كه من فردي نيازمند و عيال تو مي  اي رسول خدا: گفت

  !بر من احسان كن ،ندارم كه پرداخت كنم بنابراين
ت و از او تعهد گرفت تا دوباره عليه پيامبر موضعگيري ننمايد پذيرف  رسول خدا

  :چنين سرود  بعد از آزادي، در مدح رسول خدا هابوعز. و دشمنانش را حمايت نكند
ــد  ــول محم ــي الرس ــغ عن ــن مبل  م

  

ــد    ــك حمي ــق و الملي ــك ح  بان
  

ــ   ــت فين ــرؤ بوئ ــت ام ــاءةوان  ا مب
  

ــعود    ــهلة و ص ــات س ــا درج  له
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  فانك من حاربته لمحارب
  

 ســعيدلشــقي و مــن ســالمته    
  

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

وي را  ،ناو 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 ببخشايدخواست تا  خدا
  ».، گول زدممرتبهي محمد را دو يه رخسارت بكشي و بگودست ب
   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، يه پيامبر و پذيرفتن صلحدر جنگ عل
اين بار بر خورد پيامبر با وي قاطعانه و با صالبت بود و دستور داد تا ، اما اسارت در آمد
  .گردنش را بزنند

  
  مرو در بين اسيران و سخنان سودهسهيل بن ع - و

 ،بن زمعه هسود. ان را به مدينه آوردنداسير: گويد مي  هعبدالرحمن بن اسعد بن زرار
كه در محل آل عفرا بود و هنوز آيات حجاب نازل نشده بود، مي   همسر رسول خدا

ام برگشتم و رسول  من به خانه. اينها اسيران جنگي هستند: مردم گفتند. من آمدم  :گويد
خانه   هدر گوش ،سهيل بن عمر ،ناگهان چشمم به ابوزيد. آنجا تشريف داشت  خدا

دستانت ! زيدابو: خطاب به او گفتم. افتاد كه دستانش با طناب به گردنش بسته شده بود

                                                 
 .313، ص 3، ج البداية و النهاية -1
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از داخل  ناگهان با صداي رسول خدا را در اختيار آنها گذاشتيد، چرا با عزت نمرديد؟
به خدا : نمايي؟ گفتم آيا او را عليه خدا و رسولش تحريك مي: فرمود. خانه به خود آمدم

نتوانستم خود را كنترل كنم و چنين  ، مشاهده نمودم،اين وضعيت يد را دروقتي ابوز
  1.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. تا او بهاي آزادي خود را بياورد مرا به جاي سهيل بازداشت نمائيد
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
  !شود تا كسي ديگر نتواند عليه شما لب به سخن بگشايد

هر چند كه  ؛مبادا خدا مرا مثله گرداند تاكنم  من او را مثله نمي: فرمود  ل خدارسو
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   بروز نفاق، و ارتداد عرب و  رسول خدا

 :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«

  2».يمزن گردنش را مي نسبت 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
  3.آموزش دادشوند،  پيروز مي
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  آموزش به جاي فديه  - س
 ،بنابراين. نبودند برخي از اسيران قادر به پرداخت بهاي آزادي خود: گويد عباس مي ابن

 .1سواد خواندن و نوشتن بياموزدبه فرزندان انصار  نمود تاآنها را موظف   رسول خدا
از او پذيرفته   به جاي فديهعمل اين  ،داد و هر كدام از آنها ده كودك را آموزش مي

   2.شد مي
، بيانگر طي كه مسلمانان شديداً به مال نياز داشتنديپذيرفتن 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 شگفت عملنمايد، اين  نخستين فرامينش به خواندن و نوشتن تشويق مي

  :چنانكه نخستين آيات و قرآن حامل اين پيام هستند؛ نيست

 ù& tø%$# ÉΟó™ $$Î/ y7În/ u‘ “Ï%©!$# t,n=y{ ∩⊇∪ t,n=y{ z⎯≈|¡Σ M}$# ô⎯ ÏΒ @,n=tã ∩⊄∪ ù&tø%$# 

y7 š/u‘ uρ ãΠtø. F{ $# ∩⊂∪ “ Ï%©!$# zΟ̄=tæ ÉΟn=s) ø9 $$Î/    )4-1، علق(  

اي آفريده  ذاتي كه انسان را از خون بسته. بخوان به نام ذاتي كه تو را آفريد«
  ».وسيلة قلم آموخته ذاتي كه ب. كه پروردگارت بزرگوار است! بخوان. است

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

  3.زمينه از همه برده است
  

  سرنوشت اسيران - ن
الح بايد با در نظر داشتن مص ،امام. در اختيار امام وقت است در اسالم سرنوشت اسيران

  :يكي از موارد چهارگانه زير را اختيار نمايد انانكلي مسلم
                                                 

 .261، ص صحيح السيرة النبوية -1
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  . 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،  ؛خت بهاي آزاديآزاد كردن اسير در برابر پردا: 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
  1.جنگجويانشان كشته شوند

                                                 
 .101، ص غزوة بدر الكبري -1



  

  

  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 گرديدند اين تاريخ،

توان رزمي  ،ميدان عمل كه قصد حمله به مدينه را داشتند، قبل از وارد شدن در
  .داشتند مسلمانان را بايد مد نظر مي

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

ا ساماندهي و رهبري رحركت نفاق و توطئه  ،جرأت آشكار ساختن كفر خود را نداشتند
نمودند و در صف  اسالم را اظهار مي  و افرادي در مجلس رسول خدا نمودند

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

  :مايدفر خداوند در مورد اين افراد مي

 t⎦⎫ Î/ x‹ö/ x‹•Β t⎦ ÷⎫t/ y7 Ï9≡sŒ Iω 4’n<Î) Ï™ Iωàσ̄≈ yδ Iωuρ 4’n<Î) Ï™ Iωàσ̄≈ yδ 4 ⎯ tΒuρ È≅Î=ôÒãƒ ª!$# 

⎯ n=sù y‰ Åg rB …ã&s! Wξ‹Î6y™    )143، نساء(  

نه در صف مسلمانان و نه در صف كفار بودند و كسي را كه خدا  ند،متردد بود«
  ».گمراه نمايد، براي او راه نجاتي نيست

 ، عملكرد آنها را نكوهش كردهدوگانة آنانبه خاطر همين موضعگيري وند نيز خدا
پرده از نيات خبيثشان برداشته و آنها را به عذابهاي سختي تهديد نموده  ،آياتاست و 

  :است
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 ¨βÎ) t⎦⎫ É)Ï≈ oΨçR ùQ $# ’Îû Ï8ö‘ ¤$!$# È≅x ó™F{ $# z⎯ ÏΒ Í‘$̈Ζ9$# ⎯ s9 uρ y‰ Åg rB öΝ ßγs9 # ·ÅÁtΡ    
  )145 ء،نسا(  

  ».منافقين در طبقة پائين دوزخ خواهند بود«
تعالي و رسول  ياعتماد مسلمانان به ذات بار افزايش ،ج جنگ بدرييكي ديگر از نتا

ن قريش به اسالم اايمان آنها و گرويدن تعداد زيادي از مشرك  گرامي وي و تقويت بنيه
گرديد و آنان نيز به روحيه مسلمانان مستضعف در مكه  امر موجب تقويتبود كه اين 

  دلهايشان آرام گرفت و مطمئن شدند كه طلوع سپيده گرديدند ونصرتهاي الهي اميدوار 
 تر و استوارتر آنان مستحكمترتيب ايمان و عقيدة  دم پيروزي نزديك است و بدين

  .گرديد
هاي جديد جنگي  هبه مهارتهاي نظامي و شيو نيز مسلمانان عالوه بر موارد ذكر شده

به  آنانزيرا  ؛و چه در خارج آن دست يافتند هجزير هرت وسيع چه در داخل شبهو ش
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 مييبلكه بزرگان تمام قبا ؛كردند مي
كسب نمودند و موجب رشد و بهبود وضعيت هنگفتي كه مسلمانان از جنگ بدر 

  1.سزا ايفا نمود اقتصادي آنان گرديده بود، در اين مورد سهمي به
متحمل خسارتهاي سنگيني گرديد و عالوه بر هالكت نيز قريش  ديگر از طرفي - 2

و ديگران كه  هبن ربيع هبن خلف، عتب هرسيدن افرادي مانند ابي جهل بن هشام، امي
ترين افراد قريش بودند، دچار خسارتهاي  ترين و شجاع رك و قويرهبران كفر و ش
تنها  به كانوني تبديل شده بود كه نه مدينه ،چرا كه از آن به بعد ند؛ديگري نيز گرديد

 نيز بلكه سيادت و نفوذ قريش در سرتاسر حجاز را نمود؛ ميتجارت قريش را تهديد 
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 امري باوركردنيبراي مردم مكه  نبه هيمن دليل خبر شكست قريشيا 1نمود تهديد مي
  .فرود آمد ناي بر آنا نبود و چون صاعقه

 ،خبر شكست قريش را به مردم مكه رساند هك 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، همي، ابوالحكم بن هشام، اهبن ربيع ه، 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
 ه ابولهب را اينرسيدن خبر شكست قريش ب ، 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
رد و كسي ابولهب در جنگ شركت نك .پراكنده بود اقوامشاموال زيادي بود كه در ميان 
ابولهب  ،در بدر به ما رسيد نكه 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

 بسيارنزد من بود و از خبر جديد نيز » 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 ،ابوسفيان: گويد ابورافع مي !لطفاً برايمان بگو. خبرهاي جديد داري

به خدا : ر مردم ايستاده و اطرافشان حلقه زده بودند گفتينشست و در حالي كه سا
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 ،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 ا با جنگجوياني سفيدپوش زيرا م ؛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 . به صورتم زد دستش را بلند كرد و سيلي محكمي ،ابولهب. اند بوده
» الفضل ام«در اين هنگام زد، در حالي كه مرا كتك مياما 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 ياثر بيمارابولهب با ذلت از آنجا رفت و بعد از هفت شبانه روز بر 
  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  ن مكه حامل پيامدهاي بد و طاقتاشكي نيست كه جنگ بدر براي مشرك

  .وفات نمودر اثر آن، بتا آنجا كه ابولهب . دبو
اي در  به اسارت درآمد و هيچ خانه ديگر و يكي گرديد كشتهابوسفيان  يكي از پسران

 بودطبيعي  بنابراين عزادار نباشد يكي از عزيزان خوددست دادن  اثر از برمكه نبود كه 
كه برخي غسل كردن را  ييكشيد تا جا تك قريشيان، شعله مي كه آتش انتقام در قلب تك

                                                 
 .258، ص 2، ابن هشام، ج السيرة النبوية -1
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بر خود حرام قرار داده بودند تا مادام كه انتقام خون بزرگان و سرداران خود را 
  1.انتقام فراهم شد ةاند و باالخره، جنگ احد فرا رسيد و زمين نگرفته
يهوديان نيز از اينكه مسلمانان در بدر پيروز شدند و قدرتشان  نمايان گرديد و  - 3

 ،بود افزوده گرديده  رسول خدامقام و جايگاه شد و  غالب مياسالم بر دين آنها 
 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  ندپرداخت انانمسلم به طرح دسيسه و توطئه عليه اسالم و ،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 

الم كردند و براي و دشمني خويش را اع قرار دادنداستهزاء 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
واقعه بدر در  بعد از هعمير بن وهب جمحي و صفوان بن امي: گويد بن زبير مي هعرو

يكي از شياطين قريش بود كه همواره  ،عمير. پرداختند تكنار كعبه با هم به مشور
داد و مسلمانان در مكه از جانب او مورد اذيت و  و يارانش را آزار مي  رسول خدا
عمير از كشته شدگان  .جزو اسيران بدر بود ،وهب بن عمير ،پسرش. گرفتند آزار قرار مي
زندگي بعد از آنها هيچ لطفي ! به خدا سوگند: صفوان گفت. ان آوردميه بدر سخن ب

  .ندارد

                                                 
 .171، ص 2ابي شهبة، ج  يرة النبوية،الس -1
 .274، ص التاريخ السياسي العسكري -2
 .171، ص 2شهبة، ج  ، ابيالسيرة النبوية -3
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داشتم و از  توان پرداخت قرضم را مياگر  ،به خدا سوگند! راست گفتي: عمير گفت
حتماً خود را به  جانب فرزندانم مبني بر تلف نشدن آنان بعد از من، آسوده خاطر بودم،

هانه و دليل من نيز بر اين امر اسارت فرزندم در و ب. كشتم رساندم و او را مي 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

  .ي مدينه رهسپار گرديدشمشيرش را زهرآلود كرد و به سو ،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 خودو شمش بودشترش  ، در حال خوابانيدنكه جلوي مسجد

توطئه و جهت   وعمير بن وهب است  ،سگ و دشمن خدااين : عمر گفت. بود
 ،عمير بن وهب: رفت و گفت  عمر نزد رسول خدا .شري آمده است برپانمودن
   .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 ؛ چراحاضر شويد  نزد رسول خدا: و خطاب به انصار گفت

  .قابل اعتمادي است
وي را ديد كه عمر   اكرم و چون پيامبر. ندآورد  سپس وي را نزد رسول خدا

 ».بيا اينجا! عمير. او را رها كن! عمر«: گفت ،كشد و مي است حمائل شمشيرش را گرفته
 سول خدار. و اين خوشامد زمان جاهليت بود» 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

                                                 
 .259، ص صحيح السيرة النبوية -1
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به خاطر اسيري كه در : عمير گفت» اي؟ براي چه كاري آمده«: فرمود  رسول خدا
  .ام است آمدهدست شم

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 بيان نمودم، به اينجا نيامده

تو و صفوان كنار اي؛ چراكه  براي امري غير از اين موضوع آمده«: دا فرمودرسول خ
اگر مقروض : تو گفتي .گفتيد ميشدگان بدر، سخن  و از كشته نشسته بوديدخانه كعبه 

رساندم و  داشتم، حتماً خودم را به محمد مي نمي خردسال و ناتوانيبودم و فرزندان  نمي
دار  تو را عهده سرپرستي فرزندان من  :صفوان گفت گاه آن. رساندم قتل ميبه او را 

ميان من و انجام مأموريتي كه  ،و اكنون خدا نمايم 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  ؛يمنمود ما تو را تكذيب مي ، 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
ي و قرآن بياموزيد و اسيرش را نيز به برادرتان مسائل دين: فرمود  اكرم سپس پيامبر

  ! آزاد گردانيد
تالش  جلوگيري از فرامين و دستورات خداونداي پيامبر من در راستاي : عمير گفت

دوست دارم اگر اجازه  رفتار نمودم بنابراين،خشونت  بامسلمانان  بازيادي نمودم و 
شايد خداوند آنها . وانمبدهي به مكه بروم و آنها را به سوي خدا و رسول و اسالم، فراخ

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 ميياران تو را  هچنانكه در گذشت ؛پرداخت
  .او به مكه برگشت

همين زودي به : گفت صفوان بن اميه بعد از خروج عمير به مردم مي ي ديگراز طرف
هم فراموش  بسيار بزرگ به شما خواهد رسيد كه بدر را اي 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  دسوگند يا ،صفوان .را به اطالع او رساند عمير آوردن سواركاري خبر اسالم
  1».اصالً به وي نفعي نرساندو نزند هرگز با عمير حرف 

  
  درسها و نكات موجود در اين ماجرا

 ه وچنانكه صفوان بن امي ؛ن اسالمامجاهد به انتقام گرفتن ازن اتمايل شديد مشرك - 1
امر براي مسلمانان و اين  نمودندبا هم توافق   كشتن رسول خدا برايعمير بن وهب 

دعوت و تشويش و بازداشتن  نها به نپذيرفتنتكه 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
ر سوء استفاده چنانكه در اين ماجرا صفوان از فقر و تنگدستي عمي 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 . دزيرا سابقه وي نزد عمر روشن بو ؛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
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 تعدادي از نفرات به دور نكرد و به وي امكان نداد تا عمليات خود را اجرا نمايد و
  .دستور داد تا به حراست رسول خدا بپردازند

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

  .خداوند متعال تحيت اهل بهشت را به آنها عنايت نموده است
آمده   اكرم جهت كشتن پيامبر ،با اينكه عمير: و رفتار نيك رسول خدا رخوردب - 4
فرزندش را نيز بعد از  و و او را بخشيد نظر نمود مجازات وي صرفحضرت از  ، آندبو

به برادرتان مسائل ديني بياموزيد و قرآن را : اسالم آوردنش آزاد نمود و به يارانش گفت
  1.د نمائيدبه وي تعليم دهيد و فرزندش را آزا

. 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 شدند توسطبازگشت و تعداد زيادي 
  2.دانست ي با هزار نفر ميبن خطاب آنها را مساو

                                                 
 .260، ص صحيح السيرة النبوية -1
 .73، ص 3دية، ج التربية القيا -2



  

  

  هفتم فصل
  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

 (# þθããÍ‘$y™ uρ 4’n<Î) ;οtÏ øótΒ ⎯ ÏiΒ öΝ à6În/ §‘ >π ¨Ψy_uρ $yγàÊó tã ßN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# 

ÞÚö‘ F{ $#uρ ôN£‰ Ïãé& t⎦⎫É) −Gßϑù=Ï9     )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 

 $tΒ uρ ã&s# yèy_ ª!$# ωÎ) 3“u ô³ç0 öΝä3s9 ¨⎦È⌡ yϑôÜtGÏ9 uρ Νä3ç/θè=è% ⎯Ïμ Î/ 3 $tΒ uρ ç óÇ̈Ζ9 $# ωÎ) 

ô⎯ ÏΒ Ï‰ΨÏã «!$# Í“ƒÍ• yèø9 $# ÉΟ‹Å3ptø: $#    )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

يعني ) العزيز(فاً از جانب اهللا استآيه تأكيد شده است كه نصرت صر دو اين در
  .يعني كسي كه داراي حكمت است) الحكيم(و 1واال استو  كه داراي عزت بسيار كسي

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

اسباب نيز  از ضمناً. ند كه نصرت فقط از جانب خداوند است نه از مالئكه و غيرهباش

                                                 
 .411، ص 1، ج تفسير ابن كثير -1
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بلكه خالق اسباب را مورد  ؛البته نبايد اعتمادشان بر اسباب باشد ،نمايند استفادهبايد 
  .توجه قرار دهند تا اينكه خداوند نصرت و توفيق خود را شامل حال آنان بگرداند

پردازد كه  ن در جنگ بدر ميافضل و احسانش بر مؤمنبه بيان مظاهر  ،سپس خداوند
به چهرة   اكرم ن 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 ش ميخداوند به مسلمانان درس اعتماد و توكل بر خدا را آموز ،شود بيان مي

 öΝn=sù öΝèδθè=çFø)s?  ∅Å3≈s9uρ ©!$# óΟßγn=tGs% 4 $tΒuρ |Mø‹tΒu‘ øŒÎ) |Mø‹tΒu‘  ∅Å3≈s9uρ ©!$# 

4’tΓu‘ 4 u’Í?ö7ãŠÏ9uρ š⎥⎫ÏΖÏΒ÷σßϑø9$# çμ÷ΖÏΒ ¹™Iξt/ $·Ζ|¡ym 4 χÎ) ©!$# ìì‹Ïϑy™ ÒΟŠÎ=tæ    
  )17، انفال(  

پرتاب ) خاك(سوي آنها ه ببلكه خدا آنها را كشت و تو  ؛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 است اين موضوعبيان بعد از خداوند 

  :فرمايد چنانكه مي ؛حكمتهاي اين پيروزي پرداخت

 yìsÜø) u‹Ï9 $]ùtsÛ z⎯ÏiΒ t⎦⎪Ï%©!$# (#ÿρ ãx x. ÷ρ r& öΝåκtJ Î6õ3tƒ (#θç6Î=s)ΨuŠsù t⎦⎫Î6Í← !% s{ ∩⊇⊄∠∪ }§øŠs9 

š s9 z⎯ ÏΒ ÌøΒ F{$# í™ó© x« ÷ρ r& z>θçGtƒ öΝ Íκön=tæ ÷ρ r& öΝßγt/ Éj‹yèãƒ öΝ ßγ̄Ρ Î* sù šχθßϑÎ=≈ sß    

  )127-128، آل عمران(  
نمايد و رسوا گروهي از كفار را از بين ببرد يا اينكه آنها را سركوب  ،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 يفراموش ننمايند و شرابزرگ پيروزي را به خاطر داشته باشند و هرگز 

  :را به نيز خاطر داشته باشند
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 (# ÿρãà2 øŒ$#uρ øŒÎ) óΟçFΡ r& ×≅‹Î=s% tβθà yèôÒtGó¡•Β ’Îû ÇÚö‘ F{$# šχθèù$sƒrB βr& 

ãΝ ä3x©Üy‚tGtƒ â¨$̈Ζ9$# öΝä31uρ$t↔sù Ν ä.y‰ −ƒr& uρ ⎯ÍνÎ óÇuΖ Î/ Λäls%y— u‘ uρ z⎯ ÏiΒ ÏM≈t6Íh‹©Ü9 $# 

öΝ à6̄=yès9 tβρ ãä3ô±s?    )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

  
  انيوم الفرق -2

ي اين نام در زندگي مسلمانان از اهميت بزرگ. گويند ن ميجنگ بدر را يوم الفرقا
توسط خداوند، » يوم الفرقان«با نام از توصيف روز بدر  استاد سيدقطب. برخوردار است

  :فرمايد خداوند مي .گويد گونه مي اين

 (#þθßϑn=÷æ $# uρ $yϑ̄Ρ r& Ν çGôϑÏΨ xî ⎯ ÏiΒ &™ó© x« ¨βr'sù ¬! …çμ |¡çΗè~ ÉΑθß™ §=Ï9 uρ “Ï%Î!uρ 

4’n1 öà) ø9$# 4’yϑ≈ tGuŠø9 $#uρ È⎦⎫Å3≈ |¡yϑø9 $# uρ Ç∅ö/ $#uρ È≅‹Î6¡¡9 $# βÎ) óΟçGΨ ä. Ν çGΨ tΒ#u™ «!$$Î/ 

!$tΒ uρ $uΖ ø9 t“Ρ r& 4’n? tã $tΡ Ï‰ ö6tã tΠöθtƒ Èβ$s%öà ø9 $# tΠöθtƒ ‘s) tGø9 $# Èβ$yèôϑyfø9 $# 3 ª!$# uρ 4’n? tã 

Èe≅à2 &™ ó©x« íƒÏ‰s%    )41 ،انفال(  
يك پنجم آن از آن خدا و رسول، مساكين و . ايد ت گرفتهبدانيد آنچه را به غنيم«

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
كه با تدبير، توجيه، قيادت و مدد الهي  است جنگ بدر جنگي: گويد سيد قطب مي

  . حق و باطل بود و جداكنندة رسيد پايانو به آغاز 
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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،ياحدانيت خدا در الوهيت، توانوصورت 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  برافراشتهطاغوتهايي را  ،اع قرار داده بود و در زمينعالش و حق را تحت

اين فاصله  .كردند خواهشات و تمايالتشان تصرف مي براساسزندگي بندگان خدا 
روز به بعد هرگز با هم ملتبس  و از آن در بدر اتفاق افتادباطل بزرگ ميان حق و 

  .نشدند
 ايجاد نمود كهعميق  و دقيق  فراگير، اي كامالً فاصلهبدر ميان حق و باطل  ةغزو

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

  .معاشرت
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 -

راي اشخاص، تمايالت، ارزشها، دستورات و قوانين، اي بين بردگي واقعي ب 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
مسلمانان چنان قدرت و نيرو گرفتند كه جز در برابر خداوند در مقابل جنگ بدر  در

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

  .هاي بشري از زير يوغ طاقوتها آزاد گرديدند توده
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 :عبارت بود از اي از تاريخ حركت اسالمي كه 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

ل از جهتي اي بود بين حق و باط جنگ  بدر فاصله: افزايد سيد قطب در پايان مي
   :ديگر، جهتي كه آية قرآن به آن اشاره دارد

 øŒÎ) uρ ãΝä. ß‰ Ïètƒ ª!$# “y‰ ÷nÎ) È⎦÷⎫ tGx Í← !$©Ü9 $# $pκ̈Ξ r& öΝä3s9 šχρ–Šuθs? uρ ¨βr& u öxî 

ÏN# sŒ Ïπ Ÿ2öθ¤±9$# Üχθä3s? ö/ä3s9 ß‰ƒÌãƒuρ ª!$# βr& ¨, Ïtä† ¨,ysø9 $# ⎯Ïμ ÏG≈ yϑÎ=s3Î/ 

yìsÜø) tƒuρ tÎ/#yŠ t⎦⎪ÍÏ≈ s3ø9 $# ∩∠∪ ¨, ÅsãŠÏ9 ¨,ysø9 $# Ÿ≅ÏÜö7ãƒuρ Ÿ≅ ÏÜ≈ t7ø9$# öθs9 uρ oνÌx. 

šχθãΒÌôfßϑø9 $#   )8- 7، انفال(  

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

خشكاند تا حق را  كافران را مي  ةنشاند و ريش ي ميسخنانش حق را به كرس
  ».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 ) رذات الشوكةغي(خداوند خواست تا كاروان ابوسفيان
نه  ،روبرو شوند و جنگ و درگيري، كشتن و اسارت تحقق يابد) الشوكه ذات(جهل ابو

  :دارد خداوند علت اين تدبير را چنين بيان ميو  خطر صرفاً كاروان و غنيمت و سفر بي
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 ¨, ÅsãŠÏ9 ¨,ysø9 $# Ÿ≅ÏÜö7ãƒuρ Ÿ≅ÏÜ≈ t7ø9$#   
  ».ات و باطل را نابود سازدتا خدا حق را اثب«

استقرار حق و بطالن   :حقيقت مهم دارد كه عبارت است از اينكه اين و اين اشاره به
بلكه بايد ؛ يابد باطل در جامعة انساني، فقط با بيان نظريات و ارائه تئوري تحقق نمي

دهد و طرح براندازي باطل را در دستور كار خود قرار  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 صلهبيانگر اين است كه اين پيروزي عمالً فا) 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  نيزفرقاني بود كه امروز  ،حقا كه بدر
ضرورت آن را  ،ند، دچار تحريف شده استنام كه خود را داعيان دين مي كساني

صورت كامل و عميق در نظر ه بايد مفاهيم متنوع را ببنابراين، . نماييم احساس مي
  .داشت

 ª!$#uρ 4’n? tã Èe≅à2 &™ ó©x« íƒÏ‰s%    
  ».ر هر چيز قادر استو خدا ب«
رو قدرت باريتعالي بر هر چيز نمايان شد و همگان با واقعيتي مشهود  ،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
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  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 .تبين حق و باطل اس ةنمود كه خود بيانگر فاصل
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
  .برادر در مقابل برادر خود ايستاد و جنگيد

به بن ربيعه در صف مسلمانان بود و پدرش عتبه و برادرش وليد ابوحذيفه بن عت - 1
  .ي كشته شدندينخستين رويارو ن بودند و همگي دراو عمويش شيبه در صف مشرك

  . ن بوداابوبكر صديق در صف مسلمانان و فرزندش عبدالرحمن در صف مشرك - 2
ف مصعب بن عمير پرچمدار مسلمانان و برادرش ابوعزيز بن عمير در ص - 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 گفت او را ديد،مصعب 
 .كني گاه چنين در مورد من سفارش مي آن  تو برادر مني،: ابوعزيز گفت. داراست

بلكه مصعب  ؛يك شعار نبود تنها اين .ت نه توبرادر من اس) انصاري( او: مصعب گفت
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« شعار مسلمانان در بدر - 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
ه عظيمي فق از مضمونش يك چيز است و ايمان ،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 گزيدنددر مكه  ،هجرت كنند
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زمعة بن  عبداهللا بن سهيل بن عمر و حارث بن  :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 مشركدر صف مشركان بودند؛  منبه
و همه كشته  در جنگ بدر همراه مشركان بودنداما ديگران . 1به مسلمانان پيوست

  2.شدند
   :آنها فرموددر حق  نيز خداوند

 ¨βÎ) t⎦⎪Ï%©!$# ãΝ ßγ9©ùuθs? èπ s3Í×̄≈ n=yϑø9 $# þ‘ÏϑÏ9$sß öΝÍκÅ¦àΡ r& (#θä9$s% zΝŠÏù ÷Λä⎢Ζ ä. ( (#θä9$s% 

$̈Ζ ä. t⎦⎫Ï yèôÒtGó¡ãΒ ’Îû ÇÚ ö‘F{$# 4 (# þθä9$s% öΝ s9 r& ô⎯ä3s? ÞÚö‘ r& «!$# Zπ yèÅ™≡uρ (#ρãÅ_$pκçJ sù 

$pκÏù 4 y7Í×̄≈ s9 'ρé'sù öΝßγ1uρ ù'tΒ æΛ©⎝ yγy_ ( ôNu™!$y™ uρ # ·ÅÁtΒ    )97، نساء(  

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 در آن هجرت مي تا

هان و اسالمشان را پن باقي 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 باانمان توسط مشركبرادر: مسلمانان گفتند. جنگ كشته شدند
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
  3.شوند چنين نكردند، پس معذور شمرده نمي

                                                 
  .217، ص معين السيرة -1
 .253، ص 2، ابن هشام، ج السيرة النبوية -2
  .معين السيرة -3
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يكي از آن  .باشند وازمي است كه بيانگر صداقت و قوت آن ميداراي ل ،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 هبهر ،موردنظر الهي است

رفتار، ، بنابراين. آيند معيارهاي اصلي يك فرد به حساب مياخالق و سلوك ايمان، 
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 گرديد وردار نگرديدبرخ بينتايج مطلو ازايمانشان بنابراين، 

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

 ω ß‰ÅgrB $YΒöθs% šχθãΖÏΒ÷σãƒ «!$$Î/ ÏΘöθu‹ø9$#uρ ÌÅzFψ$# šχρ–Š!#uθãƒ ô⎯tΒ ¨Š!$ym ©!$# 

…ã&s!θß™u‘uρ öθs9uρ (#þθçΡ%Ÿ2 öΝèδu™!$t/#u™ ÷ρr& öΝèδu™!$oΨö/r& ÷ρr& óΟßγtΡ≡uθ÷zÎ) ÷ρr& öΝåκsEuÏ±tã 4 

y7Í×̄≈s9'ρé& |=tFŸ2 ’Îû ãΝÍκÍ5θè=è% z⎯≈yϑƒM}$# Νèδy‰−ƒr&uρ 8yρãÎ/ çμ÷ΨÏiΒ ( óΟßγè=Åzô‰ãƒuρ 

;M≈̈Ζy_ “ÌøgrB ⎯ÏΒ $pκÉJøtrB ã≈yγ÷ΡF{$# t⎦⎪Ï$Î#≈yz $yγ‹Ïù 4 š_ÅÌu‘ ª!$# öΝåκ÷]tã (#θàÊu‘uρ 

çμ÷Ψtã 4 y7Í×̄≈s9'ρé& Ü>÷“Ïm «!$# 4 Iωr& ¨βÎ) z>÷“Ïm «!$# ãΝèδ tβθßsÎ=øçRùQ$#    )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 مي شكه 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
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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 عجزهم -4

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

  :مطلب بيان شده است

 ≅è% ω ÞΟn=÷ètƒ ⎯ tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $#uρ |=ø‹tóø9 $# ωÎ) ª!$# 4 $tΒ uρ 

tβρ âßêô±o„ tβ$−ƒr& šχθèWyèö7ãƒ    )65، نمل(  

دانند جز خدا و آنها  غيب را نمي ،آنها كه در آسمانها و زمين هستند: بگو«
  ».شوند دانند چه وقت برانگيخته مي نمي

 …çνy‰ΨÏãuρ ßxÏ?$x tΒ É=ø‹tóø9 $# Ÿω !$yγßϑn=÷ètƒ ωÎ) uθèδ 4 ÞΟn=÷ètƒuρ $tΒ †Îû Îhy9 ø9 $# 

Ìóst7ø9 $# uρ 4 $tΒ uρ äÝà)ó¡n@ ⎯ ÏΒ >π s%u‘ uρ ωÎ) $yγßϑn=÷ètƒ Ÿωuρ 7π ¬6ym ’Îû ÏM≈yϑè=àß ÇÚö‘ F{$# 

Ÿωuρ 5=ôÛu‘ Ÿωuρ C§Î/$tƒ ωÎ) ’Îû 5=≈ tGÏ. &⎦⎫Î7•Β    )59، انعام(  

داند آنچه در  مي. آن عالم نيست  جز او كسي به ،كليدهاي غيب نزد اوست«
هيچ . داند د آن را ميه خداونافتد مگر اينك هيچ برگي نمي. خشكي و آب است

افتد مگر  زمين وجود ندارد و هيچ چيز تر يا خشكي نمي يهايدر تاريك اي هدان
  ».اينكه در كتابي واضح ثبت است

  .از عالم غيب علم و اطالعي ندارند  و روشن است كه انبياء
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 ≅è% Hω ãΑθè%r& óΟä3s9 “Ï‰Ζ Ïã ß⎦ É⎩!# t“ yz «!$# Iωuρ ãΝ n=ôãr& |=ø‹tóø9 $# Iωuρ ãΑθè%r& 

öΝ ä3s9 ’ÎoΤÎ) î7n=tΒ ( ÷βÎ) ßìÎ7̈? r& ωÎ) $tΒ #© yrθãƒ ¥’n<Î) 4 ö≅è% ö≅yδ “ ÈθtGó¡o„ 4‘yϑôãF{$# 

çÅÁt7ø9 $#uρ 4 Ÿξsùr& tβρ ã©3x tGs?    )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. اي هستم 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 و خداوند 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

 $̈Β tβ% x. ª!$# u‘ x‹uŠ Ï9 t⎦⎫ÏΖÏΒ÷σ ßϑø9 $# 4’ n?tã !$tΒ öΝçFΡ r& Ïμ ø‹n=tã 4©®Lym u” Ïϑtƒ 

y]Š Î7 sƒ ø:$# z⎯ ÏΒ É= Íh‹ ©Ü9 $# 3 $tΒuρ tβ% x. ª!$# öΝ ä3yèÎ=ôÜ ãŠ Ï9 ’ n?tã É= ø‹tóø9 $# £⎯Å3≈ s9 uρ 

©!$# ©É< tGøg s† ⎯ ÏΒ ⎯ Ï&Î#ß™ •‘ ⎯ tΒ â™!$t± o„ ( (#θãΨ ÏΒ$t↔ sù «!$$Î/ ⎯ Ï&Î#ß™ â‘ uρ 4 βÎ) uρ (#θãΨ ÏΒ÷σ è? 

(#θà) −Gs? uρ öΝ ä3n=sù íô_r& ÒΟŠ Ïà tã   )179، آل عمران(  
 ،كند تا اينكه بدان را از پاكان رها نمي ،ن را بر وضعيتي كه دارندامؤمن ،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 نماييد ااگر ايمان بياوريد و تقو .رسولش ايمان بياوريد
  ».پاداش بزرگي در نظر گرفته شده است
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 ãΝÎ=≈ tã É=ø‹tóø9 $# Ÿξsù ãÎγôàãƒ 4’n? tã ÿ⎯Ïμ Î7øŠxî # ´‰tnr& ∩⊄∉∪ ωÎ) Ç⎯tΒ 4© |Ó s? ö‘$# ⎯ ÏΒ 

5Αθß™§‘ …çμ̄Ρ Î* sù à7è=ó¡o„ .⎯ ÏΒ È⎦÷⎫ t/ Ïμ ÷ƒy‰tƒ ô⎯ ÏΒuρ ⎯Ïμ Ïù=yz #Y‰|¹u‘   )26- 27، جن(  
مگر آن پيامبر را . گرداند كسي را بر غيب مطلع نمي. خداوند است داناي غيب«

  ».گمارد سر مي از مقابل و از پشت گاه براي او محافظاني آن. كه او بپسندد
از برخي امور   كه خبردادن رسول خدا يابيم دست مينتيجه  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 خلف هيبه هالكت رسيدن ام -الف 

جهت انجام عمره به مكه رفت و نزد اميه  ذسعد بن معا: گويد عبداهللا بن مسعود مي
  .گزيد اقامت ميمنزل 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  ،پيشنهاد اميه سعد براساس
  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. شدسخنان تندي ميان آن دو رد و بدل 

  .در اين وادي كسي برتر از او نيست ؛ چراكهبلند نكن

                                                 
 .453، ص 1، ج موسوعة نظرة النعيم -1
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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 مي هامي
ام كه  شنيده  از رسول خدا ؛ چونمرا رها كن: باش سعد به او گفتخشمگين م

  .تو را به قتل خواهد رساند: گفت مي
  مرا؟ : گفت هامي

  ! آري: سعد گفت
  .ممكن نيست كه او دروغ بگويد! به خدا سوگند: گفت هامي
پندارد كه من توسط او  محمد چنين مي: اش برگشت و به همسرش گفت به خانه هامي
  .شوم يكشته م

  . گويد محمد دروغ نمي! به خدا سوگند: همسرش گفت
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 گفت هكرد، همسر امي جنگ آماده مي
كت در جنگ شر خواست از موش نكرده بود و ميانيز سخنان سعد را فر هامي

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 قريش مشخص نمودن قتلگاههاي -ب
بوديم و هالل را  در حال حركت هدر مسير مك 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

                                                 
  .3632، شماره 6ج  ، فتح،البخاري -1
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 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 داداحل كشته شدن سران مشركم

  1.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 پرداختيموه بر عال
 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 . گرديد تبديل به شمشيري بلند و سفيد ،حركت در آورد

ن به انگه داشت و با آن به جهاد پرداخت تا اينكه در زمان ابوبكر، در جنگ با مرتد
اصابت  نم تيري به چشم ،روز بدر :گويد بن رافع مي ههمچنين رفاع. 2شهادت رسيد

ود به گاه رسول خدا از آب دهان خ آن .بر اثر آن بينايي خود را از دست دادمنمود و 
  3.بهبود يافت نم چشم و ماليد و دعا كرد من چشم

هاي حسي با وجود قرآن ضرورتي  كه معجزه اين موضوع: گويد مي هدكتر ابوشهب
زيرا آثار معجزه در اسالم آوردن بسياري از افراد و تقويت يقين  ، نادرست است؛ندارند

ه ب .واضح و روشن است اثبات پيامبر در موقف خود، كامالً عالوه بر آنبرخي ديگر و 
به شود،  تبديل به شميشري برنده مي ،عنوان مثال وقتي يك چوب در دست صاحبش

                                                 
 .2873، شماره مسلم -1
  .186، ص 3زادالمعاد، ج  -2
  .همان -3
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شود تا با چنين  مشتاق مي ،آن فرد كهگذارد  در ايمان، يقين و روحيه انسان اثر مي يقدر
   1.شمشيري خارق العادة صفوف دشمنان را درهم شكند

  
  حكم كمك گرفتن از مشرك -5

 ؛خواست تا به وي اجازه شركت در جنگ بدهد  ر مشركي از رسول خدادر غزوة بد
  .مبني بر اينكه از غنايم به دست آمده در اين جنگ سهمي داشته باشد

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

قاعده اين است كه در امور مهم، از  كه اصل و ضوع استبيانگر اين موحديث فوق 
از غير  توان ط معيني مييالبته در موارد خاص و با شرا ؛غير مسلمانان كمك گرفته نشود

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

ت و در غير اين صورت ن جايز اسگرفتن از غير مسلمانا كمك ،طيبا تحقق اين شرا
مشاركت فرد   فوق بود كه رسول خدا نمودن اصول رعايتبا توجه به  .ز نيستيجا

  .گرديد احساس نميزيرا به شركت وي نيازي  ؛مشرك را در جنگ بدر نپذيرفت

                                                 
 .178، ص 2، ابي شهبة، ج السيرة النبوية -1
 .355، ص 2، عمري، ج السيرة النبوية الصحيحة -2



 الگوي هدايت

 

104

اين نبود كه از مشركان در هيچ موقعي كمك نگيرد؛   شيوه و روش پيامبر اكرم
ه بر شرايطي كه بيان گرديد، از مشركان نيز كمك بلكه در موارد خاص و با تكي

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

 ،طييهچنين صحابه نيز در شرا .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 كنونييشرا درك اين اصل و
  .است
  

    سيد بن حضيراحذيفه بن يمان و  -6
  ماجراي حذيفه و پدرش -الف 

قصد ما : دهد گونه شرح مي گ بدر اينحذيفه علت بازماندن خود و پدرش را از جن
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
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 در ركاب محمد نجنگبه هيچ وج ،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   ايبند بودن رسول خدااز پ اصلي است ارزشمنديقيناً اين ماجرا 
هر چند كه به ضرر  ي؛ي است از تربيت يارانش در اجراي مكارم اخالقينمونه واال

  .مسلمانان و كاستن قواي آنان بينجامد

                                                 
 .145 – 144، ص 2، ج المستفاد، من قصص القرآن -1
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  أسيد ابن حضير - ب
با مردمي كه » 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 ،ان آمده بودندبه استقبال ايش

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

ما قصد مزاحمت كاروان تجاري قريش را ش ،كردم بلكه من تصور مي ؛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

ــاً    ــول اهللا قوم ــي بح ــا نخش  فم
  

ــوف     ــت الزح ــروا و أجمع  و ان كث
  

ــاً   ــوا جمعـ ــا البـ ــا اذ امـ  علينـ
  

 كفانــــا حــــدهم رب رئــــوف   
  

 نـــــا توكلنـــــا و قلنـــــاكو ل
  

ــيوف  مĤث   ــا الســ ــا و معقلنــ  رنــ
  

 لقينـــاهم بهـــا لمـــا ســـمونا   
  

ــم أ    ــبة و هـ ــن عصـ ــوفو نحـ  لـ
  

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

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

 لمــا حامــت فوارســكم ببــدر   
  

ــاء     ــد اللقـ ــه عنـ ــبروا بـ  وال صـ
  

ــوراهللا ي  ــاه بنــ ــوو ردنــ  جلــ
  

ــاء    ــا و الغطـ ــاء عنـ  دجـــي الظلمـ
  

ــامر  ــدمنا بــ ــول اهللا يقــ ــاء     رســ ــم بالقضـ ــراهللا أُحكـ ــن امـ  مـ
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ــدر    ــكم بب ــرت فوارس ــا ظف  فم
ــب   ــفيان وارق ــل اباس ــال تعج  ف
ــا  بنصـــر اهللا روح القـــدس فيهـ

  

ــواء    ــيكم بالسـ ــوا الـ ــا رجعـ  و مـ
ــداء    ــن ك ــع م ــل تطل ــاد الخي  جي
 1و ميكــــالٌ، فياطيــــب المــــالء

  

  
  

ما با . ي استقامت نورزيدنديميدان بدر كاري پيش نبردند و هنگام روياروران شما در اسو«
 ،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
،  زي باش كه خيل سواران به كمك خدا و در ركاب جبرئيل و ميكائيلعجله مكن و منتظر رو

  ».وارد مكه شوند) كداء(از ناحيه
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 نهگوه ب. شد محسوب مي

 هاي جنگ تبليغاتي نشانه. 2هاي جنگ را خاموش و يا روشن گرداند توانست شعله مي
هاي نظامي بيشتر شد  بعد از هجرت با ارسال دسته واز آغاز هجرت شروع شده بود  نيز

  .اي به خود گرفت شكل تازهو بعد از جنگ بدر 
طرف بود دو مورد هدف  ،ل مجاورير جنگ تبليغاتي بيشتر تحت تأثير قراردادن قباد

  . 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  و كعب بن مالك: مسلمانان نيز شاعران متخصصي چوندر جمع . سرود مي
 ،شاعر چيره دست رسول خدا ،كه در رأس آنها حسان بن ثابت وجود داشت، هرواح

  3.قرار داشت

                                                 
 .30، ص 3، ابن هشام، ج السيرة النبويه -1
 .199، ص 4، حميدي،  اإلسالمي التاريخ -2
 .355 354، ص المنهج الحركي للسيرة النبوية -3



  

  

  هشتمفصل 
  فاصله جنگ بدر و احد اتفاق افتاد ترين رويدادهايي كه در مهم

كه  فراگرفته بودنظامي مسلمانان سرتاسر شبه جزيره عربستان را  ةبعد از جنگ بدر، آواز
پي و قدرتمندانشان نيز به پيروزي اسالم  نداحساس خطر نمود ،ن ناتوانار اثر آن مشركب

  .به همين جهت افراد زيادي از روي نفاق و نيرنگ به اسالم گرويدند. بردند
ط خاصي از مكه و توطئه يدولت جديد در برابر شرا بر اثر وقوع چنين رويدادي،

موجب هي و دستگاه امنيتي هوشمند دولت اسالمي اما تأييدات ال ،دشمنان قرار گرفت
  1.گرديد هاي دشمنان اسالم مي نقشهشكست 

  
آنها را فرماندهي  ،بعد از بدر و قبل از احد  ي كه رسول خداهاي غزوه
  نمود
  در بني سليم» ماءالكدر« ةغزو -الف 

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

  2.آنجا اقامت نمود
اما  ،سليم جهت تعرض و شورش بر مسلمانان بود تجمع افراد بني ،علت اين غزوه

سليم  افراد بني. را غافلگير نمود آنانطي تهاجمي سريع و غير منتظره   رسول خدا
ه ب» يسار«شترانشان با سارباني به نام  ةهاي كوهها پناه بردند و گل هبه قل ند وپراكنده شد

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

                                                 
 .512، ص 1، ج األساس في السنة و فقهها السيرة النبوية -1
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 هابان نيز سهم رسول خدا شد كه بعدسار. صاص يافتاخت وا  پنجم آنها به خدا و رسول
  .آزاد گرديد

  
  غزوه سويق - ب

حركت نمود و » هنجدي« مسيردر ابوسفيان با دويست سوار كار از مكه حركت نمود و 
از  ،سردار بني نضير ،سالم بن مشكم .اقامت نمود» بني نضير« اي از نزد قبيلهشب هنگام 

اسرار و رموز مسلمانان را با آنها در ميان گذاشت و با  ي كرد ويآنها استقبال و پذيرا
  . 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 كرد رسيدند

اما چون ابوسفيان و نفراتش با سرعت پا به  ،ن و انصار به تعقيب وي برآمداتن از مهاجر
 در مسير راه انداخته بودند ا نيزحتي برخي از بارهاي اضافي خود ر ،فرار گذاشته بودند

  .مسلمانان موفق به دستيابي آنان نشدند و
ي آنان چون بيشتر بارها آنان را به مدينه آوردند و ةجاي مانده مسلمانان بارهاي ب

اين سفر پنج روز به طول انجاميد و بعد از . بود، اين غزوه به سويق مشهور گرديد آرد
  1.حضرت به مدينه بازگشت آن ،آن بدون اينكه جنگي اتفاق بيفتد

  
  غزوه ذي امر - ج

به فرماندهي » محارب«و » ثعلبه« ليكه قبا اطالع يافتنددستگاه اطالعاتي مسلمانان 
خواهند به مدينه يورش  تجمع نموده و مي» ذي امر« ةور بن حارث محاربي در منطقثعد

  .برند
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را جانشين خود در مدينه مقرر كرد و خود با »  عثمان بن عفان«،  رسول خدا
  . رهسپار گرديد نظام و پياده هچهارصد و پنجاه تن سوار

برخورد كرد كه وي  هثعلب از بني» جبار«با مردي به نام » 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 يك حدود

  2.بازگشت
 ةبا مشاهد ،كه سرداري هوشمند و محترم بود» ور بن حارثثعد« در اين غزوه 

  :مسلمان شد و داستانش از اين قرار است  رسول خدا ةمعجز
خيس   اكرم لباسهاي پيامبر اي كه ؛ به گونهمسلمانان با باران شديدي روبرو شدند

. حضرت زير درختي نشست و لباسهايش را براي خشك شدن پهن نمود آن. شد
  .توانسته بود با شمشيرش به تنهايي پيامبر را غافليگر نمايد ،ا استفاده از فرصتب» 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
  :داشت و فرمودگاه پيامبر شمشير را بر

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

از وي سؤال  ،پيامبر شمشيراش را به او بازگردانيد و هنگامي كه نزد همراهانش رفت
  چه شده است؟تو كجائي؟ تو را : كردند
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ام زد و به پشت افتادم و فهميدم  او به سينه. را ديدممردي 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 دعثور قومش را به اسالم دعوت داد و در اين مورد خداوند مي

 $pκš‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï%©!$# (#θãΨ tΒ#u™ (#ρ ãä.øŒ$# |M yϑ÷èÏΡ «!$# öΝ à6ø‹n=tæ øŒÎ) §Ν yδ îΠöθs% βr& 
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È≅©. uθtGuŠù=sù šχθãΨÏΒ ÷σßϑø9 $#    )11، مائده(  
گاه كه قومي اراده نمود بر شما  آن. خدا را بر خود ياد كنيدنعمت  ،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 جنگ   حضرت آن. اين غزوه در جمادي اولي سال سوم هجري اتفاق افتاد
مكاني بين (حران  وقتي به. مسلمانان، مدينه را ترك نمودند سليم با سيصد تن از با بني

ده شب به   اين سفر رسول خدا. سليم پراكنده شده بودند بني ،رسيدند) مكه و مدينه
  2.طول انجاميد

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

اين  عالوه بر اين از آنجا كه. ساخت ، آنان را نابود ميآنها به خطري جدي تبديل شوند
 پيوست، براي اصحاب و ياران رسول خدا به وقوع مي پهناور يغزوات در آن صحرا

                                                 
 .3، ص 4، ج البداية و النهاية -1
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ج روز الي پن از اين غزوات رفت كه هر كدام 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 خدا ةبرنام
دها و تهذيب ا در پاكسازي دلها و روشن سازي خرنقش خود ر ،اقامت در مسجد النبي

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

  
  قرده به سوي سريه زيد بن حارثه -س 
مسيري ديگر جهت تجارتشان  درصدد دستيابي به ،در بدر ن مكه بعد از شكستامشرك

چنانكه ؛ به سوي شام بودند كه برخي از آنها مسير نجد و عراق را پيشنهاد كردند
عزي كه و حويطب بن عبدال سفيان بن حرب، صفوان بن اميهابو: بازرگاناني از آنها مانند

، از اين كردند زيادي نقره و كاالهايي ديگر به ارزش صد هزار درهم حمل مي مقداربا 
شدند و جريان فوق توسط يكي از افراد دستگاه امنيتي به نام سليط  شامرهسپار  مسير

زيد بن حارثه را با صد سوار جهت رسول خدا، . 2رسيد بن نعمان به رسول خدا 
  .تادبستن راه اين كاروان فرس

با كاروان ياد شده روبرو شد كه نفرات كاروان » هقرد«زيد در مجاور آبي به نام 
و  امكاناتش به دست مسلمانان افتاد وحشت 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  حضور رسول خدا
  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.كه در نيمه شوال سال دوم هجري اتفاق افتاده است اند عقيده

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

با صمانه گرفتند و خپايبند نماندند و در برابر مسلمانان موضع  ،آن معاهده قيد شده بود
  3.دشمني و عداوتشان را آشكار نمودند آنان ،در بدر پيروزي مسلمانان
را در بازار مدينه  براساس عهد و پيماني كه با آنان بسته بود، آنان  رسول خدا
از اينكه  آنان را اسالم فراخواند و آنان پرداخت و آنان را بهنصيحت  بهجمع كرد و 

ان پيامبر آنان سخناما . بيم داد ،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 نباشرمغ ،اي قريش را كشته ةاينكه چند نفر انسان بي تجرب
گاه خواهي فهميد كه با چه  و اگر با ما روبرو شوي، آن! 4اي ما روبرو نشده همانند

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 برابمسلمانان  ،آنها در ميدان. وجود دارد ،بود
در اين واقعه براي اهل  .نمايد ييد ميتأ ،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 
وزي با زني بدوي و مسلمان كه كااليي جهت فروش به بازار قينقاع تا اينكه ر. آمدند

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

د، آن جواهر فروش، گوشه لباس او را خواست بلند بشو 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
ند و او را بر آن مسلمان حمله كرد ي 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 ودر پانزدهم ش ،ماجرا با اطالع از اين  رسول خدا
 ،در آن روز .ن و انصار به سوي يهود بني قينقاع رهسپار گرديدااز مهاجرمركب سپاهي 

نيز ابولبابه، بشير،   پيامبر اكرمبود و   ست حمزه بن عبدالمطلبپرچم مسلمانان بد
  .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

 $̈Β Î) uρ  ∅ sù$sƒrB ⎯ ÏΒ BΘöθs% Zπ tΡ$uŠÅz õ‹Î7/Ρ $$sù óΟÎγø‹s9 Î) 4’n? tã >™!# uθy™ 4 ¨βÎ) ©!$# Ÿω 
=Ïtä† t⎦⎫ ÏΨÍ← !$sƒø: $#  ) ،58انفال(  

گمان  بي .مانند آنها پيمانشان را لغو گردان ،اگر از قومي بيم خيانت داري«
  ».خداوند خيانتكاران را دوست ندارد

  
  بني قينقاعمحاصره  - ب
وارد  ،كه رسول خدا قصد حمله به آنان را دارد اطالع از اين موضوعهوديان با ي

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

را   ارسول خد صورت ملتي كه و بدين. گرديدند رسول خدا تسليم خواستهسرانجام 
ن مكه متفاوت هستند، انمودند كه از نظر توان رزمي با مشرك كردند و ادعا مي تهديد مي

                                                 
  .54، ص 3، ج سيرة ابن هشام -1
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دستور داد تا   رسول خدا. 1با ذلت و خواري به داوري پيامبر گردن نهادند
  2.هايشان بسته شود و منذر بن قدامة سلمي اوسي را بر آنها گماشت 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

! هايشان را بسته است؟ به خدا سوگند 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

لباسهاي رسول خدا چسبيد و عبداهللا دوبار تكرار كرد و به . 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

خواهي تمام آنها را در يك صبحدم گردن  آيا مي. كنم ها نميرلباسهايت را  ،احسان نكني
  3.زني، من به اين افراد نياز دارمب

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

                                                 
  .144، ص 1، ابي فارس، ج الصراع مع اليهود -1
 .280، ص 1، ج اليهود في السنة المطهرة -2
 .281، ص 1، ج اليهود في السنة المطهرة -3
 .همان -4



 الگوي هدايت

 

116

ي وطن يهوديان مبني بر جلوگيري از جالعبداهللا بن ابي سعي و تالش و وساطت 
ويم بن ساعده انصاري و توسط فردي به نام ع نتيجه ماند بي  نزد رسول خدا قينقاع بني

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

سردار منافق را رام  كه درخواست وي را پذيرفت تا قلب ايناست؛ چرا  رسول خدا
هنچنين مدارا با عبداهللا بن ابي، بيانگر فراست، ؛ هدايتش را فرهم نمايد ةزمين و دنك

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

كرد تا اينكه همگان به  مدارا مي عبداهللا بن ابيبا   بنابراين، رسول خدا. مان بودمسل
   2.گرفتند او  نفاق وي پي بردند و حتي تصميم به قتل

  
  نه بن صامت از منافقاابراز برائت عباد -د 

بن صامت كه يكي از  هعباد ،شكستند  با پيامبر اكرمتعهدشان را  ،قينقاع يزماني كه بن
رابطه حسنه داشت، خود را به رسول  ،ابن ابي مانند نمانان بني قينقاع بود و با آناهمپي

 ،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 ارسول و مؤمن و خدا

  3.نمايم ائت ميبارگاه الهي اظهار بر
حضرت، ماموريت  آن اظهار 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  ،كه شما با پيامبر به جنگ برخواستيد از 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 : گفت هعبداهللا بن ابي به عباد. دم را با شما شكستمتعه
  .سپس مواردي از خدمات آنها را ذكر نمودهمپيمانان خود قطع رابطه نمايي؛ 

تعهدات قبلي را از بين  ،اسالم قلبها متغير گرديده است واي اباحباب : گفت هعباد
  .آشكار خواهد شدبه زودي كه خيانتش  ،اي به چيزي متمسك شدهنيز  تو و برده 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 : فت و گفتنپذير هاما عباد ،آنها از او، مهلت خواستند. اخراج آنان را آغاز كرد
هيچ فرصتي به شما  بود، من نمي  دستور رسول خدا امر اين اگر روز فرصت داريد و

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

قينقاع كه از نظر ساز و برگ نظامي  گونه بني اين 1اي به نام اذرعات رساندند منطقه
كه سالح  با ذلت و خواري تمام در حالي گرديد، محسوب ميفه يهوديان يترين طا قوي

  .از مدينه اخراج شدند ،به غنيمت مسلمانان در آمده بود دارايي آنانو 
به سكوت و آرامش روي آوردند و  ،ل يهودياياز آن تاريخ به بعد تا مدتي ساير قب

  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

 $pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΨ tΒ#u™ Ÿω (#ρ ä‹Ï‚−Gs? yŠθåκuø9 $# #“t≈ |Á̈Ζ9 $#uρ u™ !$u‹Ï9 ÷ρ r& ¢ öΝåκÝÕ÷èt/ 

â™!$uŠÏ9 ÷ρ r& <Ù÷èt/ 4 ⎯ tΒ uρ Ν çλ°;uθtGtƒ öΝ ä3ΖÏiΒ …çμ ¯ΡÎ* sù öΝ åκ÷] ÏΒ 3 ¨βÎ) ©!$# Ÿω “ Ï‰ôγtƒ tΠöθs)ø9 $# 

t⎦⎫ÏϑÎ=≈ ©à9 $# ∩∈⊇∪ “ utIsù z⎯ƒÏ%©!$# ’Îû Ν ÎγÎ/θè=è% ÖÚ ẗΒ šχθããÌ≈ |¡ç„ öΝ ÍκÏù 

                                                 
  .285 – 284، ص 1همان، ج  -1
 .149، ص 1، ابي فارس، ج الصراع مع اليهود -2
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آنها برخي دوست . را به عنوان دوست انتخاب ننمائيد ايهود و نصار! اي مؤمنين«
 ،وندخدا. او از آنهاست ،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 ، ه در دل داشتندگاه است كه آنها به خاطر آنچ 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. اوند را دوست دارندبياورد كه خداوند آنها را و آنها خد
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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 نمي اي هكنند مالمت

  . و خداوند داراي فضل فراوان و آگاه است
تند كه خاشعانه و خاضعانه نماز تنها خدا  و رسول خدا و مؤمناني ياور شما هس

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

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

عبداهللا  .قاع را گرفتنقي تصميم كشتن بني  اكرممال شدن خيانت بني قنيقاع، پيامبر بر
نزد  كهنيز  صامت ه بنبه 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 جز جويم و مين از دوستي و تعهد خود با يهود تبري م به خدا سوگند،: گفت
از دوستي و من : ولي عبداهللا بن ابي گفت ،با كسي ديگر پيمان دوستي ندارم وا  رسول

   1.ط سخت به آنها نياز دارميمن در شرابردار نيستم؛ چراكه  تعهد خود با يهود دست
كه بر اساس  بود و عبادة بن صامت اق غوطه وريقيناً تفاوت بين ابن سلول كه در نف

عقلي سالم قوي و  يپاك و ايمان از قلبي او ؛برنامه نبوي تربيت شده بود، واضح است
در درون او جايي خواهشات نفساني  و اي كه آثار تعصب جاهلي گونهه ب ،بود برخوردار
ي عباده الگو بنابراين، .داشت و مصلحت اسالم را بر هر مصلحتي مقدم مي نداشت

   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 لنبوية الصحيحهالسيرة ا -2
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  گران  بر عليه توطئه دولت اسالميبرخورد 
 توان گردد را نمي متوجه دولت اسالمي مي گران تهديد توطئهزيان و ضرري كه بر اثر 

 گردند؛ ها، محسوب مي آنان عامالن اصلي بروز فتنهزيرا  دانست؛كمتر از دشمنان مسلح 
براي خاموش كردن آتش فتنه و تقويت حق، به تعقيب   رسول خدا ،جهتبه همين 

به هالكت رساند كه عبارت بودند ، تعدادي از آنها را 1بدر جنگپرداخت و بعد از  آنان
  : از
  

  عصماء بنت مروان -الف 
 آخراالمر و نمود و به اسالم اهانت مي پرداخت مي عليه پيامبر خدا، او به تحريك مردم

: آمد و گفت  سپس عمير نزد رسول خدا ؛كشته شد  ير بن عدي خطميتوسط عم
 او  بلكه خدا و رسول ؛خير: فرمود  رسول خدا  ام؟ آيا با كشتن او مرتكب گناهي شده

   2.اي را ياري كرده
  

  كشتن ابي عفك يهودي -ب 
شعر  بني عمر و بن عوف بود كه عليه رسول خداقبيلة ابوعفك پيرمردي يهودي از 

كسي هست مرا از دست اين خبيث راحت كند؟سالم بن عمير : پيامبر فرمود: گفت مي
  3.لبيك گفت و ابي عفك خبيث را به هالكت رساند  به دعوت رسول خدا

بساط آن برچيده حد اُ بدر وغزوة در فاصلة  اي كه ترين توطئه و اصليترين  اما مهم
  .گرديد، توطئة كعب بن اشرف بود كه ترور گرديد

                                                 
  .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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  ترور كعب ابن اشرف -ج 
به  ،انجام داده بود كه قتلي بر اثر پدرش در جاهليت بود وبن اشرف از قبيله طي اكعب 
  .بود و با يهوديان بني نضير همپيمان شده بود پناهنده گرديدهمدينه 

و از اينكه  پرداخت مسلمانان مي هجوبه شاعري بود كه در اشعارش،  ،كعب
كعب به مكه رفت و . بود  برآشفته شده ، سختز شده بودندمسلمانان در جنگ بدر پيرو

ن را جهت گرفتن انتقام از مسلمانان ادر آنجا پيامبر را مورد طعن قرار داد و مشرك
  را به گريه نشدگان بدر، قريشيا هايش در مورد كشته او با اشعار و مرثيه. تحريك كرد

  1.داشت به شورش واميو مردم را عليه مسلمانان  نمود 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 مي گرديد مي  پيامبر اكرم

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

   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

حارث، همسر عباس لالفضل بنت ا در مورد ام المؤمنين پرداخت و حتي ر و امهاتبپيام
  3.ميزي سرودشعرهاي هجوآ ،بن عبدالمطلب

  
  ان بن ثابت در برابر كعب بن اشرفگيري حس موضع -1

ي كه حسان به 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  هجو خانواده

                                                 
  .298، ص 1همان، ج  -1
 .158، ذهبي، ص تاريخ االسالم -2
 .160همان، ص  -3
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عمل آورده ه اي كه از كعب ب يخاطر پذيرائه ب ،عاتكه ،ه و همسرشاعمطلب بن ابي ود
  .بودند، اشعاري هجوآميز سرود

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  ،پيامبر شد، مي را ترك نمود و به هر منزلي كه واردكعب 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 مي كعب از خانه

  .انتظار سرنوشت حتمي و پاداش الزم خودماند
و  موفقيت آميز بود ،راه افتاده بوده ن عليه كعب باي كه توسط حسا جنگ تبليغاتي

  .اهداف مهمي را تحقق بخشيد
  

  بن اشرفاپاداش كعب  -2
خدا، مسلمانان و زنان  بن اشرف يهودي، خيانت و جنايت زيادي نسبت به رسولاكعب 

شكستن عهد  ،كه هر جنايتي به تنهايي اي گونهه ؛ بمرتكب شده بودپاكدامن مسلمان 
، اما سزا و پاداش او كه تمامي خصوصيات سزاي آن قتل بود رديد وگ ميمحسوب 

  2مذموم و ناپسند در وجود او جمع گرديده بود، چه بود؟
چنانكه امام بخاري  ؛دستور قتلش را صادر نمود بر اين اساس،  خدا رسول

ماجراي قتلش را به تفصيل در كتاب صحيحش با روايت از جابربن عبداهللا، بيان نموده 
  .است

                                                 
 .111، ص 1، أبي فارس، ج دالصراع مع اليهو -1
 .همان -2
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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

  .خواهم به او بگويم ميپس به من اجازه بده تا هر چه : مسلمه گفتابن محمد 
  .به او اجازه داد حضرت 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 نيست ستهشاي. ما تا به حال از وي اطاعت نموديم: 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: كعب گفت

  ؟ چگونه زنانمان را نزد تو بگذاريم ؛تو زيباترين فرد عرب هستي: د گفتمحم
   .پس فرزندانتان را: كعب گفت 

فردا كسي آنها را دشنام مي دهد و . چگونه فرزندانمان را گرو بگذاريم: محمد
شمار ه و اين طعنه براي ما ننگ ب! تو در مقابل چند من گندم گرو بودي: گويد مي
  .گذاريم سالحهاي خود را نزد تو مي ،نبنابراي. 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  در اين وقت از شب كجا مي روي؟: گفت به وي همسرش .دو حركت نمود
  .ايي را مي شنوم كه بوي خون مي دهدصد
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  .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 گفت محمد بن مسلمه دو نفر

شما با اطالع از تسلط كامل من بر وي موهايش را جهت استشمام مي گيرم و ، شد
  .ل او برآييددرصدد قت

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

. به همراهانش اشاره نمود كه وي را از پا درآوريد ،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 بخورد خود عمل نكرده بود،

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

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

انطلقوا علي اسـم اهللا ، اللهـم   : قبرستان بقيع بدرقه نمود و فرمودرا تا  آنان  داخ رسول
  2».كمكشان كن! خدايا .به نام خدا حركت كنيد« اعنهم
شيوة  در مورد يدرسها و نكات بسيار مهمتوان به  ميترور كعب بن اشرف  از -

  .دست يافتدولت اسالمي و خدا با دشمنان اسالم  برخورد رسول

                                                 
 .4037، باب قتل كعب بن األشرف، شماره في المغازي البخاري -1
 .62، ص 3، ابن هشام، ج السيرة النبويه -2
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 و اين دستوري است كه رسول قتل است شكنان، و پيمان ت اينكه سزاي عهدنخس
رسول خدا ناسزا گويد و به ايشان  بهكه  همچنين پاداش كسي د؛خدا به آن عمل نمو

  . احترامي روا دارد، قتل است بي
اين امر ابن اشرف يهودي  كعبدر رابطه با   اكرم از نحوة اجراي دستور پيامبر -

بايد  ،به جهت رعايت مصالح كلي مسلمانان الهي كه بعضي از دستورات ددگر 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
م و كه مبارزه با كفار و دشمنان اسال  استبيانگر 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 در البته به اين شرط كهممكن، دشمن را از پاي درآورد، 

مستلزم  ،زيرا چه بسا از بين بردن يك نفر از دشمنان ؛حق كسي ضايع نشود نگيرد و
 .گردد براي مسلمانان ميهاي سنگيني تحمل خسارت

 مسلمانان استي الزم يقدرت و توانا مستلزم امنيت و داشتنعمليات  گونه اعمال اين
و ايجاد فساد در جامعه عكس العمل نشان  و داعيانتا دشمن نتواند با نابودي مسلمانان 

  2.دهد
اجرا و و با استدالل از اين م گردند ميبعضي از مسلمانان در اين مورد دچار اشتباه 

كه واقعه كعب در مدينه انجام گرفت  در حالي ؛امثال آن، در پي برخورد مسلّحانه هستند
 بهره بيمدعيان اين نوع برخورد، از آن  ، امامسلمانان داراي قدرت و دولت بودند و
را در عزت دين و ايجاد وحشت در صفوف كفار  ،از طرفي ديگر ماجراي فوق .ستنده

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

                                                 
  .115، ص 1فارس، ج  ، ابيالصراع مع اليهود -1
 .54، ص 5، ج التاريخ اإلسالمي -2



 الگوي هدايت

 

126

توان آن را  نميشود كه  بروز فساد، خونريزي و بي حرمتي، نصيب مسلمانان مي: قبيل
  1.ناديده انگاشت
اقدام به عمليات  ،مكه در تن مصالح موجود جامعهبراي در نظرگرف  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

ت كه كشتن رهبران كفر، ساآموزيم اين  مي  خدا رسول تعاليماما 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 يهمانطور كه درك مصالح و مفاسد در شرا ؛است
دولتها نقش مهمي دارد، نياز به وجود صاحب نظران راسخي دارد كه بتوانند مصالح 

  2.مالً درك نمايندمزبور را كا
اصحاب و ياران به عهد نزد  ايارزش تعهد و وف ،در اين ماجراموضوع اساسي 

تا كعب ابن  وعده داده بود  اكرم بن مسلمه به پيامبر محمد ؛ چراكهاست رسول خدا
با مشكالتي در راه انجام اين مأموريت مواجه  اشرف را به قتل برساند؛ اما هنگامي كه

اين نگراني او را از خوردن و  ،كه نتواند به تعهدش عمل نمايد شتداشد و بيم آن 
  . نوشيدن بازداشته بود

 خود مردم به وعده و تعهدات ،ط كنوني در بسياري از جوامع معاصرياما در شرا
سپارند؛  مي يفراموش به خود را اتقائل نمي باشند و تعهدارزشي پايبند نيستند و به آنها 
 طلبان و بلكه فقط منفعت نيستند؛ قر انجام اعمال خود صادچراكه چنين افرادي د

 مدنظر دارند،منافع خود را  جاي عبادت خدا، مصالح وه انديشاني هستند كه ب مصلحت

                                                 
 .205، ص وقفات تربوبه مع السيره النبويه -1
  .537، ص 2، ج اس في السنّه فقهها السيرة النبويهاألس -2
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و براي تعهدات، پيمانها و قراردادهاي خود  براي اجرايو مسلمانان واقعي  اعياناما د
  1.يغ ندارندعقيده و دين خود از فرانمودن جان و مال خودشان در

واجب است كه سعي و تالش تو  بر«: كه فرمود  خدا رسول فرمودةاين  -
كلي در برنامه تربيتي رسول خدا است كه انسان تا حد  يتالش بيانگر اصل» 2بنمايي

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

 šù=Ï? ô⎯ ÏΒ Ï™!$t7/Ρ r& É=ø‹tóø9 $# !$pκÏmθçΡ y7 ø‹s9 Î) ( $tΒ |MΖä. !$yγßϑn=÷ès? |MΡr& Ÿωuρ 

y7 ãΒöθs% ⎯ ÏΒ È≅ö6s% # x‹≈yδ ( ÷ É9 ô¹$$sù ( ¨βÎ) sπ t6É)≈yèø9 $# š⎥⎫É)−Fßϑù=Ï9   ) ،49هود(  
دانستي  قبل از اين نه تو مي .اينها از اخبار غيب است كه ما به تو وحي نموديم«

 ».كه عاقبت از آن پرهيزگاران است كن صبر. و نه قومت

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

 »هر چه خواستيد بگوئيـد « 4»لكم قولوا ما بدا«: دكه فرمو  اكرماين سخن پيامبر  -
انسان در مواقع اضطراري  ارتكاب كلمات كفرآميز از جانب ر قانوني فقهي است كهبيانگ

ارتكاب محرمات و ترك فرائض هم جائز است  بالمانع است، اما فقها در مورد اينكه آيا
  .دننظر دار يا خير، اختالف

ين گناه محسوب تر كه وقتي اظهار كفر و شرك كه بزرگ نظريه معروف اين است
، گناهان ديگر و ترك فرض به طريق اولي باشدطي جائز مي ير چنين شراد گردد، مي

                                                 
 .119، ص 1، ج الصراع مع اليهود -1
 .61، ص 3، ابن هشام، ج السيرة النبويه -2
 .120، ص 1، ج الصراع مع اليهود -3
 .61، ص 3، ابن هشام، ج السيره النبويه -4
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جواز به ميزان ضرورت بستگي دارد و بيش از آن  ندادنجواز و و  جايز خواهد بود
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 ارتكاب اعمال خالف عفت به هيچ
است كه از  راسخ ئيرباني و فقها ئينيازمند رأي علما صدور حكم در چنين مواردي

  .درك مقاصد شريعت و واقعيت زندگي برخوردار باشند توانايي
مؤيد  »نوعي فريبكاري است ،جنگ« »الحرب خدعه«: اين حديث پيامبر كه فرمود -

  .باشد حديث فوق مي
يادآور اخالص  2»اللهم اعنهم ،انطلقوا علي اسم اهللا«: رسول خدا كه فرمود قولاين  -

  .گيرد خاطر خدا و با نام خدا انجام ميه ب طكه جهاد فق؛ چرادر 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 بر اساسبرمسلمانان  پيشرفت بنابراين،

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

  .آميز بود كه از تمام اسباب الزم استفاده نموده بودند محكم و استوار و موفقيت
  :رح ذيل استبه ش ،عواملي كه منجر به موفقيت نقشه مزبور گرديد

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

 .با وي شرايط مناسبي مهيا نمود و قبل از گفتگوفراهم آورد 

 .سازي براي مذاكره انفرادي با كعب 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   اكرم ار مظلوميت و جفا از ناحيه پيامبراظه - 4
 .نمايد

زيرا  ؛آميز بود اي موفقيت گروگذاشتن سالح در مقابل گندم، نقشه دربارةمذاكره  - 5
چون او قبالً با آنها  ؛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 وابن اشرف به اب كعب تماداع - 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
 .ترف شمار مي آميزي به ، كار مهم و موفقيتنداشت

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
دنظر و با وصف اينكه پيامبر اين ن در مدينه و به تأخير افتادن اجراي نقشه مورامنافق

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
 .پشتوانة آنان بودل اهللا نيز وها و دعاي خير رس هو توصي نمودند

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

                                                 
 .122، ص 1، ج الصراع مع اليهود -1
 .همان -2
 .56، ص 5، حميدي، ج التاريخ اإلسالمي -3
 .57همان، ص  -4
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  بازتاب ترور كعب ابن اشرف -3
يهود جهت محكوم  ي، علمارا فراگرفت ابن اشرف مدينه كعب خبر تروربعد از اينكه 

ايشان به آنها توجهي  اما حضرت آمدند، خدا، نزد آن نمودن اين عمل ياران رسول
  .هاي خصمانه وي دانستيموضعگير ةننمود و مرگش را نتيج

اي كه بعد از آن هيچ يك  گونهه ب موجب تضعيف قدرت يهوديان گرديد،اين حادثه 
هاي خود را نداشتند و از ناحيه مسلمانان  از بزرگانشان جرأت بيرون آمدن از قلعه

  .رديدحاكم گ وحشتي برآنان احساس ترس و
با مسلمانان تجديد معاهده فكر به  ترور كعب ابن اشرف موجب گرديد كه يهوديها

از آن به  و آنان ترور كعب بن اشرف اثرات عميقي در وجودشان گذاشتبيفتند؛ چراكه 
و  حضرت به قتل كعب اكتفا نمود آناكتفا نمودند بنابراين، بعد به طرح توطئه و دسيسه 

  1.نمودعهد تجديد 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 غير نچون آنا ؛رورشان بودس
  2.كشيدند نمي

  
  بدر تا احد بعضي از مناسبتهاي اجتماعي غزوه

  ابن خطاب با حفصه دختر عمر  اكرم ازدواج پيامبر -الف 
عثمان افه السهمي، من نزد حذخنيس بن  حفصه، بعد از وفات شوهر: گويد مي  عمر

اگر تمايل به تجديد فراش داري، حاضرم حفصه را به : بن عفان رفتم و به وي گفتم
  .درآورم ونكاح ت

                                                 
 .304، ص 1، ج السيره النبويه الصحيحه -1
 .126، ص 1، ج الصراع مع اليهود -2
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بعد از چند . م دادكنم و بعداً پاسخ تو را خواه مورد، فكر مي اين من در: عثمان گفت
. مسپس اين پيشنهاد را به ابوبكر ارائه داد. به ازدواج ندارم يتمايل: ه من گفتروز ب

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

كه رسول خدا قصد ازدواج با حفصه را  مچون شنيد: گفت بعداً ابوبكر به من: گويد مي
  .تو را ندادمسخ دارد، پا

  
  دواج علي با فاطمه رضي اهللا عنهااز –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. نتوانستم سخني بگويم حضرت نشستم، از فرط حيا وقتي در مقابل آن

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 رسول اي هجهيزي و .1مشخص گرديديك زره 

زندگي آنها در  و به اين ترتيب 2يك چادر و يك مشكيزه و بالشتي كه ليفش از گياه بود
ماجراي ديگري كه در مورد . 3آغاز گرديدنهايت سادگي و دور از تكلف و تشريفات 

را در مسند  م احمد بن حنبل آنروايتي است كه اما اند، ذكر نمودهزندگي فاطمه زهرا 
ام به درد  سينه ،از بس كه آب كشيدم: روزي علي به فاطمه گفت: گويد كند و مي نقل مي

                                                 
 .160، ص 3، بيهقي، ج نبوهدالئل ال -1
 .267، ص صحيح السيره النبويه -2
 .255، ص معين السيره -3
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برو و از . گذاشته است) خدا رسول(اكنون خداوند اسيراني در اختيار پدرت  .آمده است
رد فاطمه اظهار داشت كه من هم از بس كه گندم آ. 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 آمده براي چه كاري: پرسيد

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

من هم از بس كه : فاطمه نيز گفت .ام به درد آمده است سينه ،ام كه آب كشيدهاز بس 
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  به شما بدهم و چنين نخواهم كرد كه! خدا سوگنده ب: فرمود  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 ري دراز كشيده بودند كه اگر سرآن دو زير چاد

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

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

سي و سه بار سبحان اهللا، سي و سه بار الحمداهللا و  ،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

 ،جهت تأمين مخارج اصحاب صفه ،خدا خادمان مورد نظر را براي فروش زيرا رسول
   1.ه بود و آنها را نيز مانند علي و فاطمه دوست داشتدر نظر گرفت

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

  .لهي پرگردانيده بودقلب و تمام وجودش را ذكر ا و رغبت بود زرق و برق آن بي
كه ضرار  به درجه و مقامي رسيدشخصيتي  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  انش را به هم ميدست. اشك فراوان و تفكر طوالني داشت! سوگند
  2».داد قرار ميخطاب مورد 

                                                 
  .159، ص 8، ج الصابة في تمييز الصحابه -1
 .84، ص 1، ابن جوزي، ج صفة الصفوه -2
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  فصل اول
  رويدادهاي قبل از جنگ

  عوامل جنگ
از جمله عوامل مهم عوامل ديني، اجتماعي، اقتصادي و سياسي : عوامل متعددي از جمله

  .گرديد محسوب ميجنگ احد  در شروع
  عامل ديني –الف 
ن اموال خود را در جهت بازداشتن از راه خدا، ايجاد امشرك: فرمايد اوند متعال ميخد

مانع در برابر دعوت اسالمي، بازداشتن مردم از گرويدن به اسالم، تالش براي از 
  .كنند اسالمي، خرج مي نوپاي ن و دولتابردن اسالم و مسلم بين

 ¨βÎ) š⎥⎪Ï%©!$# (#ρãx x. tβθà) ÏΖãƒ óΟßγs9≡ uθøΒ r& (#ρ‘‰ ÝÁu‹Ï9 ⎯ tã È≅‹Î6y™ «!$# 4 

$yγtΡθà) ÏΖ ãŠ|¡sù §Ν èO Üχθä3s? óΟÎγø‹n=tæ Zοtó¡ym §Ν èO šχθç7n=øóãƒ 3 z⎯ƒÏ%©!$# uρ (#ÿρ ãx x. 

4’n<Î) zΟ̈Ψ yγy_ šχρç|³øtä†   )36 ،انفال(  

اموالشان  ن،آنا. كنند اموالشان را در جهت بازداشتن از راه خدا خرج مي ،كافران«
شوند و  سپس مغلوب مي. كنند و به زودي حسرت خواهند خورد را صرف مي

  ».شوند به سوي دوزخ حشر مي
  1.كنند اسالم خرج مي پذيرشاموالشان را جهت بازداشتن مردم از : گويد طبري مي

هدف كفار در انفاق دارائيهايشان، بازداشتن از راه حق به وسيلة : يدگو شوكاني مي
  2.سپاهيان استجنگ با پيامبر و فراهم نمودن 

                                                 
  .71، محمد با مرجح، ص غزوة احد دراسة دعوية -1
 .309ص  ،فتح القدير -2
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خداوند متعال خبر داده است كه كفار به خاطر بازداشتن از پيروي : گويد ابن كثير مي
  1.كنند اموالشان را خرج مي حق، 

ترين عامل در بروز جنگ  كه مهم گردد براساس ديدگاههاي فوق چنين استنباط مي
كن مانع از حق با هر وسيله مم گرفتندتصميم  ناياحد، همان عامل ديني است كه قريش

  2.به اسالم شوند مردم و 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 قريشيان ي و ننگيرسوا
ي به ياين ذلت و رسوا ازرهايي به همين جهت تمام تالشهاي خود را براي . نمودند مي

 ي با رسوليبدر به جمع آوري اموال جهت رويارو بازگشت از از بعدكار 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(با شكست برگشتند، ابوسفيان كاروان تجاري را در 

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

زي و ععبداهللا بن ربيعه، عكرمه بن ابي جهل، حارث بن هشام، حويطب بن عبدال
كه پدران، فرزندان و برادرانشان را در بدر از  صفوان بن اميه با تعدادي ديگر از كساني

: كاروان سهم داشتند رفتند و گفتندكه در اين  ودند، نزد ابوسفيان و كسانيدست داده ب
 ،ين كارواندر ا خود با اموال ،بنابراين .بهترين افراد ما را كشت .ما را نابود كرد ،محمد

                                                 
 .341، ص 2، ج تفسير ابن كثير -1
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هاي خود را از وي  شايد بتوانيم انتقام كشته ؛يديكمك نما عليه ويجنگ در  ما را
  .بگيريم

  1.يشاپيش همه خواهم بودمن پ: 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: گفت العاده داشت و به او فوق
  2.تو را آزاد خواهم نمودكشتي،  ،طعيمه بن عدي، برابر عمويم

  
  عامل اقتصادي - ج

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

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

مودند از آنجا كه ن ت يمن را به آنجا منتقل ميها و محصوال 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
  :فرمايد چنانكه خداوند مي

 É#≈n=ƒ\} C·÷ƒtè% ∩⊇∪ öΝÎγÏ≈s9⎯Î) s's#ômÍ‘ Ï™!$tGÏe±9$# É#ø‹¢Á9$#uρ ∩⊄∪ (#ρß‰ç6÷èu‹ù=sù ¡>u‘ 
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 .68، ص 3، ابن هشام، ج السيرة النبوية -1
 .79همان، ص  -2
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پس بايد بپرستند صاحب كعبه  ؛زمستاني و تابستاني به خاطر انس قريش با سفر«
  ».آنها را از ترس ايمن ساخته استذاتي كه آنها را از گرسنگي نجات داد و  ؛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 نمي اند، موجب زيان و ضرر ما در تجارت گرديده

سرمايه  به هاتناگر صبر كنيم و . اند ن نيز به وي پيوستهيمرزمردم آن س كنند و رها نمي
ما در اين  ادامة حيات .اين سرزمين ادامه حيات بدهيم توانيم در نمي بسنده كنيم،خويش 

  1».تجارت شام در تابستان و تجارت حبشه در زمستان است وابسته بهسرزمين 
  

  اسيعامل سي - د
ل به عنوان يدر بين قبا نموقعيت آنا گرديد وقدرت قريش  موجب تضعيف جنگ بدر
براي بازگشت اين موقعيت الزم بود به هر  ،بنابراين. و فرمانده از بين رفتسردسته 

وجود چنين شرايطي  .دنتالشي هر چند مستلزم پرداخت بهاي سنگيني باشد روي آور
ي نظامي عليه دولت اسالمي مدينه وادار يكه قريش را به رويارو بود امليوترين ع مهم
  2.نمود
  
  ي مدينه ر شدن قريش از مكه به سورهسپا

سه هزار نفر به همراه  ي مركب ازسپاه ،قريش ،روز شنبه هفتم شوال سال سوم هجري
  3.تشكيل دادكنانه و تهامه  تعدادي از قبايلل عرب مجاور و به اتفاق يزنان، غالمان و قبا

نيز همراه  ،هند ،شابوسفيان، فرمانده لشكر بود و تعدادي از زنان از جمله، همسر
  .بودند

                                                 
  .196 – 195، ص 1المغازي، واقدي، ج  -1
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بود كه انجام گرفته  براي جنگ عليه مسلمانان تهاجم قريش، تبليغات وسيعيقبل از 
بن العاص، هبيره مخزومي  بن عبداهللا جمحي، عمرو عمرو: مسئوليت آن را افرادي چون

هزينه نظامي . 1موفقيت مهمي دربرداشتاين تبليغات  وعهده داشتند رو ابن زبعري ب
  2.سيدقريش در اين جنگ به پنجاه هزار دينار ر

  
  نيروي اطالعاتي مسلمانان

 )عباس بن عبدالمطلب(دشمن توسط دستگاه اطالعاتي حكومت اسالمي  نظامي حركات
  .شد كنتزل و گزارش ميدر مكه 
اي تمام جزئيات سپاه دشمن را  نامه طي ، پس از اطالع از حركت سپاه قريش،عباس

پانصد كيلومتر را در سه مسافت  ،پيك عباس، با شتاب. نوشت و نزد رسول خدا فرستاد
  3.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
وي دوست داشت به پيامبر ملحق شود . شدند مكه به وسيلة او تقويت مي مسلمانان در

كنوني،  در شرايط: فرمودنپذيرفت و خدا  اي هم نوشت، اما رسول همنا ،اين مورد و در
  4».ماندن تو در مكه بهتر است

سپاهيان «: بود شرح ذيله فرستاد، ب  اكرم اش به پيامبر اطالعاتي كه عباس در نامه
سه هزار نفر است و دويست  نتعداد آنا .اند سمت مدينه به حركت درآمدهبه  ،قريش

كارگيري هر  بنابراين از به پوش و سه هزار شتر در اختيار دارند اسب و هفتصد زره
  5».تدبيري استفاده بنما

                                                 
  .17فارس، ص  ، ابيغزوه احد -1
  .16همان، ص  -2
  .250، مباركفوري، ص الرحيق المختوم -3
  .812، ص 2، ج االستيعاب في معرفة األصحاب -4
  .204، ص 1، واقدي، ج مغازي -5



 الگوي هدايت

 

142

  نامه عباس محتويات 
  .ن به سوي مدينهاموقع از حركت نيروهاي مشركه اطالع دقيق و ب - 1
له در انتخاب شيوة دفاع ئكه اين مس نيهاي رزمي آنايسپاه و توانا تعداداطالع از  - 2

  .برخوردار است مهمياز اهميت 
بلكه درصدد آن بود تا با گذر زمان،  ؛اين اطالعات اكتفا ننمود بر تنها  خدا رسول

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

استراتژيهاي سودمند ها و اتخاذ  له در طرح برنامهئزيرا اين مس ؛اخبار دشمنان باشند
به همين جهت، حباب بن منذر . است العاده برخوردار از اهميتي فوقدارد 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 و تعداد نفرات و توانائيهاي آنها را دقيقاً برآورد نمود رساند

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

  زنان خود را با خود آورده بودند؟
  .زنانشان با دف و آواز همراه بودند. بلي: گفت
. انـد  ويان و يادآوري روز بـدر آمـده  زنان جهت تشويق جنگج: فرمود  خدا رسول

 پس اين سخن را با كسـي 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. فرستادلشكر قريش 
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ماجرا را به پيامبر  آن دو برگشتند و. زمينهاي كشاورزي يثرب براي چرا رها شده بود
  1.اطالع دادند
تصميم  ،بعد از اينكه نسبت به اطالعات به دست آمده مطمئن گرديد  خدا رسول
 ،اين اخبار مسلمانان رواج پيدا ننمايد؛ چراكه ممكن بوددر بين اطالعات  اين گرفت 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 اتخاذنصار ن و اابازگشت و باشتاب به تبادل نظر با رهبران مهاجر
نامه عباس گذاشت و  را در جريان مضمون ،بيعرسعدبن  ،چنانكه سردار انصار؛ پرداخت

  .له را با كسي در ميان نگذاردئاين مس ؛به وي فرمود
چه   پيامبر: ا بيرون رفت، همسر سعد به وي گفتخدا از آنج اينكه رسول بعد از

من : گفتهمسرش له به تو چه ربطي دارد؟ ئمس اين! 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 خبر از اين امر در هراسم كه! خدا اي رسول: رسانيد و گفت
مشكلي : پيامبر فرمود .شما از من خواستيد تا آن را پنهان نگه دارم گردد؛ در حالي كه

  2.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 آنان هاي سري نظامي برنامه
ز ست كه بسياري از شكستها نتيجه رسيدن اسرار نظامي به دشمنان اا حال بيانگر آن

  3.نمودند بوده است كه به ظاهر ادعاي دوستي مي يطريق همسران خائن يا دشمنان
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  با يارانرسول خدا و رايزني  مشورت
ماندن در مدينه و يا خروج  ، در مورد باقيپس از اطالع كافي از سپاه قريش حضرت آن

  .ت با اصحاب و يارانش پرداختبه مشور ،روياروشدن با دشمن چگونگي از آن و
باغستان  مدينه را :بود كه در مدينه بمانند و فرمود بر اين  تقاد پيامبر اكرماع

  1.احاطه نموده استتسخيرناپذيري 
البته تعدادي از مسلمانان كه در ؛ 2يز همين رأي را پسنديدن عبداهللا بن ابي بن سلول
يرون از مدينه ب  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 
  3».بدر نائل شده بودند، آگاهي داشتند

 ،ورزيدند با دشمن اصرار مي مستقيم ييرويارو نان برمردم همچ: 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   اكرم پيامبر: و گفتند يكديگر پرداختندسرزنش 
نزد : و به حمزه گفتند نپذيرفتيدبا دشمن در مدينه بمانيم، اما شما پيشنهاد ايشان را 

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

  4».به جنگ بپردازد
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  ون رفتن از مدينه را ترجيح دادندداليل كساني كه بير
عت عقبة دوم انصار به پيامبر تعهد داده بودند كه از وي حمايت خواهند در بي - 1
وفايي  نوعي شكستن عهد و پيمان و بيماندن در مدينه  براي آنان ،بنابراين. كرد

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

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

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

   1.خود تلقي مي كردند
  

  دادنددر مدينه را ترجيح  كساني كه ماندن 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

  .اي در بر نخواهد داشت برخوردار باشند، فايده
خاطر دفاع از فرزندان و زنان و ه باشند، بهايشان  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
  2.تر خواهد بود مناسباستفاده از سالحهاي سنگين نيز در شهر بهتر  امكان - 5

                                                 
  .52 – 51، احمد عزالدين، ص غزوه احد -1
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انتخاب رأي و آزادي انديشه است كه  الوه بر موارد ذكر شده،ين عامل عتر مهم
 ه بود؛ چراكه در اين موردآن تربيت كرد اساسيارانش را براصحاب و   رسول خدا

. شرعي وجود نداشت يكه درباره آن نص گرفت اي صورت مي درباره مسئله تمشور
د؛ زيرا اظهارنظر زماني هيچ گونه محدوديتي نداشتننظريات خود  بياندر  آنانبنابراين، 

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

به مشورت با زيرا خداوند او را  است؛كرده ننظر وي با نظر ايشان، سرزنش  توافق
  :چنانكه مي فرمايد است؛ موظف ساختهاطرافيان 

 #sŒÎ* sù |M øΒ z•tã ö≅ ©.uθtGsù ’n? tã «!$# 4 ¨βÎ) ©!$# =Ïtä† t⎦,Î# Ïj. uθtGßϑø9 $#   
  )159آل عمران، (  

. كن و چون عزم جزم نمودي، پس برخدا توكل كن تبا آنان در قضيه، مشور«
   ».همانا خدا، متوكلين را دوست مي دارد

د و به زبپرداامور  كردن در تبه مشور  خدا رسول آن است كهاين دستور فلسفة 
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 ميفقط نظريات خود را ابراز  اعمال نمايند؛ بلكه آنان اكرم

  . نمودند واگذار مي  مبر اكرمنهايي را به پيا
اصرار ورزيدند و پيامبر نيز به سبب اصرار آنها  از مدينه خروج اينكه بر ازآنان بعد 

به  خدا اما رسول ،خواهي نمودند ارادة خروج نمود به سوي وي بازگشتند و معذرت
د يترد موفق است و آن مديريت بحران وآنها درس ديگري داد كه ويژگي يك فرمانده 

هاي  طي پايهيد در چنين شرايزيرا ترد ؛باشد مي ييبعد از اراده نهابه خود راه ندادن 
  1.گردد مرج مي باعث ايجاد هرج وسازد و  مياعتماد را متزلزل 
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را و وضعيت تا مدينه را ترك نمايند  تصميم گرفت  پيامبر اكرم بر اين اساس،
و در آن شب . بسيج نمودا به جنگ عمومي همه ر 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
  
  م به سوي احد سپار شدن سپاه اسالره
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
خستگي و مشقت سفر در خواب عميق به  ر اثرمعموالً در چنين وقتي دشمن نيز ب بود و
  .دبرد، حركت نمو سر مي

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

راهنمايي راهي  بهچه كسي ما را «: ، مطلع نشود و فرمودآننمودند كه دشمن از 
   ».متوجه نگردددشمن  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

زماني كه متوجه قدوم رسول خدا و مسلمانان . منافق بود او فردي نابينا و. قيظي رسيد
 ؛اگر تو پيامبر هستي: ي مسلمانان پاشيد و گفتت و به سومقداري خاك برداش ،شد

  .پس نبايد وارد زمينهاي من بشوي
اگر : او مقداري خاك دردست گرفت و گفت اند كه بعضي نيز بر اين عقيده

. پاشيدم تو مي ةكند، حتماً آنها را به چهر مي اصابتبه تو تنها  دانستم كه اين خاكها مي
رهايش : خدا فرمود تند او را بكشند، اما رسولور شدند و خواس هافرادي به وي حمل
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به  ،قبل از ممانعت پيامبر بن زيد اما سعد، كرده است كوركنيد، خدا چشم و دل او را 
  1.با كمانش سرش را شكست سوي وي شتافت و

از بين درختان و باغها بيانگر اهميت تدابير   اكرم پيامبرانتخاب مسير حركت 
د تا دشمن از تعداد گردي راههاي عمومي باعث مي مسير رزيرا حركت د ؛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 ،بماند سري
  .موزش داده استامت خود آ آمد كه آن را به به شمار ميهاي مهم  برنامه
است كه هر گاه مصالح عمومي با  گردد، اين كه استنباط ميديگري  نكتهاين ماجرا از 

ارجحيت پيدا خواهد مصالح عمومي  در برابر هم قرار گيرند، اجرايمصالح خصوصي 
ه سپاه اسالم را از ميان زمينهاي كشاورزي برخي از افراد ب  چنانكه رسول خدانمود؛ 
 ه باعث تخريب محصوالت آنها گرديد و استدالل پيامبر اكرمت كرد كحد هدايسوي اُ

مقاصد شرع را براي تحقق منافع بندگانش  ،خداوند حكيمدر اجراي اين امر اين بود كه 
 ،از ديدگاه شرعو اهميتشان  دين پنجگانه مصالح با توجه بهمشروع گردانيده است و 

هنگام  ،بنابراين .فس، عقل، نسل و مالدين، ن: ترتيب ذيل خواهيم يافت بهآنها را 
ترين اصل را در نظر گرفت و به ترتيب هر يك از اين مصالح دين بر  مهمتعارض بايد 

  2.نظر دارند بر آن اتفاقاسالم  يعلما است كه ياين 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

                                                 
  .73، ص 3، ابن هشام، ج السيرة النبوية -1
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، پيروي نمود و از تجربه از رأي و نظر جوانان و افرادي بي  پيامبر«: شد و گفتجدا 
  1».خودمان را به كشتن دهيمچرا پس  ؛من نافرماني كرد
اين  مرج و بلوا در سپاه اسالم بود، تا از هرج و از اين تمرد، ايجاداو هدف اصلي 

اين عملكرد،  نتيجه يقيناً طريق روحيه مسلمانان تضعيف شده و دشمن تشويق گردد و
خداوند متعال نيز  وو مسلمانان بوده خيانتي بزرگ و تنفري شديد نسبت به اسالم 

مخلص از  طينت و آن بود تا سپاه اسالم تصفيه گردد و انسانهاي پاك ش برحكمت
  . ي شونديمنافق شناسا النفس و انسانهاي خبيث

  :فرمايد چنانكه خداوند مي

 $̈Β tβ% x. ª!$# u‘ x‹uŠÏ9 t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σßϑø9 $# 4’n? tã !$tΒ öΝ çFΡ r& Ïμ ø‹n=tã 4© ®Lym u”Ïϑtƒ y]ŠÎ7sƒø: $# 

z⎯ ÏΒ É=Íh‹©Ü9 $# 3 $tΒ uρ tβ% x. ª!$# öΝä3yèÎ=ôÜãŠÏ9 ’n? tã É=ø‹tóø9 $#   ) ،179آل عمران(  
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
نافقان از صف مچهره واقعي  به وسيله آن نشيني دو صفتي بودند كه بزدلي و عقب

به ذكر خصوصيات آنان بپردازد،  و قبل ازاينكه قرآن مؤمنان واقعي جدا گرديدند
   2.ويژگيهاي آنان مشخص گرديد

  
  ن ابن حرام در برابر عمل منافق موضعگيري عبداهللا بن عمرو - ج

جهت متقاعد ساختن منافقان براي بازگشت آنان  نيتالش فراوا عبداهللا بن حرام
ر دشمن تنها به خاطر خدا، قوم و پيامبر خود را در براب: اب به آنان گفتخط و نموده

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

                                                 
  .14، ص 4، ج البدايه و النهايه -1
  .71، حسين احمد، ص مرويات غزوه احد -2
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الع حاصل نمود، وقتي از تصميم آنان مبني بر بازگشت اط بن حرام عبداهللا بن عمرو
به زودي خداوند . خداوند شما را هالك گرداند! اي دشمنان خدا: خطاب به آنها گفت 
  1.نياز خواهد كرد پيامبرش را از شما بي

  :را به اين دليل نازل نمود آيات ذيل اشاره  خداوند نيز

 !$tΒ uρ öΝ ä3t7≈ |¹r& tΠöθtƒ ‘s) tGø9 $# Èβ$yèôϑpg ø: $# ÈβøŒÎ* Î6sù «!$# zΝ n=÷èu‹Ï9 uρ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# ∩⊇∉∉∪ 

zΝ n=÷èu‹Ï9 uρ t⎦⎪Ï%©!$# (#θà) sù$tΡ 4 Ÿ≅ŠÏ%uρ öΝ çλm; (# öθs9$yès? (#θè=ÏG≈ s% ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# Íρ r& (#θãèsù÷Š$# ( 

(#θä9$s% öθs9 ãΝ n=÷ètΡ Zω$tFÏ% öΝ ä3≈ oΨ ÷èt7̈? ^ω 3 öΝ èδ Ìøà6 ù=Ï9 >‹Í≥tΒ öθtƒ Ü>tø%r& öΝ åκ÷] ÏΒ 

Ç⎯≈yϑƒM∼Ï9 4 šχθä9θà) tƒ Ν ÎγÏδ≡uθøùr'Î/ $̈Β }§øŠs9 ’Îû öΝÍκÍ5θè=è% 3 ª!$#uρ ãΝn=÷æ r& $oÿ Ï3 

tβθßϑçFõ3tƒ   ) ،168 – 167آل عمران(  
ن را از اتا خداوند مؤمن. خدا بود ةبه اجاز ،روز رويارويي به شما رسيد آنچه در«

ني كه به آنها گفته شد بيائيد در راه خدا بجنگيد و امنافق .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 آنآن .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
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 øŒÎ) M£ϑyδ Èβ$tGx Í← !$©Û öΝà6ΨÏΒ βr& Ÿξt±ø s? ª!$#uρ $uΚ åκ‘Ï9 uρ 3 ’n? tãuρ «!$# 

È≅©. uθtGuŠù=sù tβθãΨ ÏΒ ÷σßϑø9 $#   ) 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 براين  ، 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 دوم هگرو اند و عث شكست مسلمانان شدهبا به قتل برسند؛ چراكه
  :گردد  نيز اين موضوع را متذكر ميقرآن . ندآنها بود

 $yϑsù ö/ ä3s9 ’Îû t⎦⎫É) Ï≈oΨ çR ùQ$# È⎦÷⎫ tFy∞Ïù ª!$#uρ Ν åκ|¦x. ö‘ r& $yϑÎ/ (#þθç7|¡x. 4 tβρ ß‰ƒÌè? r& βr& 

(#ρß‰ ôγs? ô⎯tΒ ¨≅|Êr& ª!$# ( ⎯ tΒ uρ È≅Î=ôÒãƒ ª!$# ⎯ n=sù y‰ Åg rB …çμ s9 Wξ‹Î6y™   ) 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

  ».ت نخواهي يافتسوي هداي
  

  كمك گرفتن از غير مسلمانان - س
سروصداي حركت به احد به موضعي به نام شيخين رسيد و در مسير  اكرمپيامبر 

پيمانان  هم از اينها يهودي و: اينها چه كساني هستند؟ گفتند: فرمود .جماعتي را شنيد
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ن كمك اشركن عليه ماما 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 جنگبرگردانيدن ب - و

ر نوجواناني شد و آنها متوجه حضو پرداخت، بازديد لشكر بعد از اينكه به رسول خدا
عبداهللا : اند از اين افراد چهارده نفر بودند كه عبارت. را از محلي به نام شيخين برگردانيد

اما  ،بن عمر، زيد بن ثابت، اسامه بن زيد، زيد بن ارقم، براء بن عازب و ابوسعيد خدري
اجازه خاطر مهارت وي در تيراندازي ه ب سن او و با وجود كميرافع بن خديج به 

من در : كنان گفت  ، گريهاطالع يافتاين خبر وقتي سمره بن جندب  از .شركت داد
  او اجازه شركت دارد و من ندارم؟ نه است كهوگچ. زنم گرفتن رافع را به زمين مي كشتي

سمره همانطور كه گفته بود ! با يكديگر كشتي بگيريد :به آنها فرمود  رسول خدا
   3.اجازه شركت در جنگ دادنيز مبر به وي رافع را به زمين زد و پيا

اجازه  خاص،امتيازات نظامي  دليل دارابودنسمره به  رافع و به  خدا رسول
صفوف  خلل در عوامل ايجادشركت در جنگ داد و ساير نوجوانان را برگردانيد تا مبادا 

  4.ن فراهم گرددمسلمانا
رغبتي  ه حسب آخرت و بيافراد جامعة اسالمي را ب  تربيت صحيح پيامبر اكرم

حتي و كوچك و بزرگ  ؛كه پيرو جوان اي نسبت به دنيا وادار ساخته بود؛ به گونه

                                                 
  .278، ص صحيح السيرة النبويه -1
  .561، ص 3، محمد عرجون، ج محمد رسول اهللا -2
  .571، ص 3همان، ج  -3
  .572همان، ص  -4
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بدون اينكه اكراه و  ؛و شهادت هستند جهاد شيفته و مشتاقسن و سال  نوجوانان كم
  .اجباري در اين باره صورت گيرد

  
  اي روياروئي با كفار مكه ربنقشه پيامبر 

طراحي نمود؛ به اين اي اساسي  نقشه راي رويارويي با كفارب  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 منطقهطراري پنجاه نفر از تيراندازان ماهر را براي موقعيت اضشدند؛ 
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 بوداگردان مهاجر - 1
  .گردان اوس انصار كه پرچمدار آن أسيد بن حضير بود - 2
  1.زرج انصار كه پرچمدار آن حباب بن منذر بودگردان خ - 3
دشمن  اين بود كه يارانش را در جنگ با  اكرم يكي از روشهاي پيامبر -ب

كرد و به آنها  را به صبر و تحمل در ميادين جنگ تشويق مي ننمود و آنا تحريك مي
مبر در ميان پيا: 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 دارايرا بشناسد و 

قدم و استوار باشند كه خداوند به آنان عقلي  توانند ثابت تنها كساني مي ناپسند است و و
يقيناً خدا با كسي است كه از وي اطاعت نمايد و . سليم و جسمي استوار بخشيده است
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پس اعمالتان را با صبر در جهاد آغاز . ا بكندشيطان با كسي است كه نافرماني خدا ر
و از دستورات من فراهم سازيد اي خدا را ه و با اين كار زمينه تحقق وعده نمائيد

عجز و ضعف موجب اختالف و . هستمموفقيت شما  خواستار چون من ؛سرپيچي نكنيد
در  گيدودست اختالف و زماني كها ترا دوست ندارد و  و خدا آنگردند  دودستگي مي

  1».گرداند حاكم باشد، خداوند نصرت و پيروزي خويش را مشمول شما نمي شما بين
  

  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

در گرو لشكر  ،زيپيرو بيانگر اين موضوع است كه  شيوه و روش پيامبر اكرم
مردان بزرگي  پستاورد زحماتبلكه پيروزي  ؛نظامي نيست ةبزرگ 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  و ت شمردموقعيت استراتژي كوه احد را غنيم  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
وردن پرندگان الشخور به خ كه حتي 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  ».2سي را دنبال شما فرستاده باشمكمگر اينكه من . جاي خود تكان نخوريد
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سپاه  دستور داد تا سواركاران دشمن را هدف تير قرار بدهند و نگذارند از پشت به
   .گيرم اينها گواه مي تو را بر! بارالها: فرمودو . 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
حضرت  آن. هاي نماز برابر كردن را مانند صفاجلو آمد و صفوف مبارز  رسول خدا

به يكي . كرد نمود و براي جنگ آماده مي زد و آنها را راست مي در بين صفها قدم مي
  . ... تر برو و تو كمي عقب: گفت به ديگري مي ؛جلوتر بيا: گفت مي

  . صفها راست گرديد و قهرمانان در صفوف اول قرار گرفتندبه اين ترتيب 
  
  تور فرماندهبا دسآغاز جنگ فقط  - س

هيچ «: لشكرش به كوه احد بود، فرمودپشت  كه در حالي  رسول خدا: گويد طبري مي
  1».كس بدون اجازه من، جنگ را آغاز ننمايد

  .باشد وحدت فرماندهي و مسئوليت مي موضوع مهم و اساسياين امر بيانگر 
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  دوم فصل
  در قلب معركه

  آثار پيروزي مسلمانان  آغاز جنگ و شدت آن و
تا در صفوف به هم پيوسته مسلمانان شكاف ايجاد  در آغاز جنگ ابوسفيان سعي نمود

ما و پسرعمويمان را «: فردي را نزد انصار فرستاد و گفت چنانكه براي اين منظور ؛نمايد
اما انصار  ».نداريمبا شما با شما كاري نداريم و ما نيازي به جنگ . به حال خود بگذاريد
  1.به او دادند پاسخي غيرمنتظرانه

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! قاي فاس: آنها گفتند

قوم من دچار شري شده است و : گفت اين پاسخ را از انصار شنيد،كه  ابوعامر وقتي
  2.انصار پرخاش نمود بر

پرچمدار (و طلحه بن عثمان   جنگ احد با مبارزة تن به تن علي بن ابي طالب
  .آغاز گرديد) نامشرك

ن بود، به ميدان ابن عثمان كه پرچمدار مشركطلحه : گويد السيره الحلبيه مي مؤلف
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
فرستد و يا برد، آيا كسي نيست تا مرا با شمشيرش به جهنم ب شمشيرهاي ما به بهشت مي
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: 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  ؛كردو او را نقش زمين   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
 تقويتبه   خدا رسول .گاه هر دو سپاه به هم ريختند و جنگ شدت يافت آن

چه : دست گرفت و فرموده چنانكه شمشيري ب ؛همت و روحية ياران خود پرداخت
كساني كه حضور داشتند، اعالم آمادگي  همه. گيرد كسي اين را از من تحويل مي

  .نمودند
گيرد تـا حـق آن را ادا نمايـد؟ آنهـا      را تحويل مي چه كسي آن: فرمود  رسول خدا

: ودحـق آن چيسـت؟ فرمـ   ! خـدا  اي رسـول : شان را عقب كشيدند، ابودجانه گفتدستان
. گيـرم  پس من آن را تحويـل مـي  : او گفت. كج شوددشمن بكوبي كه  سر چنان آن را بر

او مردي شجاع بود و هنگـام مبـارزه متكبرانـه    . شمشير را به ابودجانه داد  اكرم پيامبر
ميـان صـفوف دشـمن     بـه وي افتـاد كـه در     خـدا  كه چشم رسول وقتي. رفت راه مي

ايـن طـرز    2»يبغضها اهللا إال في مثل هذا المـوطن  ةانها لمشي«: ود، فرمودر متكبرانه راه مي
  .ي، مگر در چنين جايپسندد راه رفتن را خداوند نمي
  :گويد مي رد عملكرد ابودجانه در روز احدزبير بن عوام در مو

 ، ناراحت شدمبه ابودجانه داد آن را شمشير را به من نداد و  اكرم كه پيامبر وقتي
را  قبل از ابودجانه بلند شدم و آن و بودم اش پسرعمه اينكه با وجود من: و گفتم

                                                 
  .218، ص 7، ج تفسير طبري – 498 – 497، ص 2، ج السيرة الحلبيه -1
  .2470، كتاب فضائل الصحابه، شماره مسلم -2



 الگوي هدايت

 

158

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 د و هرگاابودجانه لباس مرگ پوشي: انصار گفتند .را بست
  :خواند گونه رجز مي او به ميدان رفت و اين .گفتند بست به او چنين مي سر مي

 أنـــا الـــذي عاهـــدني خليلـــي
  

ــل     ــدي النخي ــفح ل ــن بالس  ونح
  

 انــا ال أقــوم الــدهر فــي الكيــول
  

ــول     1أضــرب بســيف اهللا و الرس
  

عهد و ة كوه در بين نخلستان بوديم دامن كه در در حالي )پيامبر خدا(م دوست بان 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 كه كسيهر  بااو 
ابودجانه . رساند را به شهادت مي اوكرد مگر اينكه  افراد زخمي رحم نمي كه حتي بر

آنها . تا با يكديگر روبرو شوند دوست 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
اما از كشتن  ،عتبه گرفته استدختر  كه شمشير را باالي سر هندلحظاتي بعد ديدم 

  2.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 شدم  متوجه اما وقتي شمشيرم را باالي سرش بردم، نمايد، در برابرش ايستادم و مي
  3.زني را به قتل برسانم  شمشير رسول اهللا مناسب شأن و كرامت ،زن استيك 
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   خدا مخالفت تيراندازان با دستور رسول
آنها در جنگي  .شجاعانه ايستادگي كردند» امت، امت«ن با شعار امسلمانان در برابر مشرك

ز شجاعت و قهرماني انگيزي ا هاي شگفت حماسي و قهرمانانه كه شيرمردان اسالم صحنه
  1.به ثبت رسانيدند، از خودگذشتگي نشان دادند

حمزه بن عبدالمطلب، مصعب بن عمير،  همچون نيناشگفتيهاي قهرما ،تاريخ
را ثبت نموده  نتعداد زيادي امثال آنا وقاص و ابودجانه، ابوطلحه انصاري، سعدبن ابي

مويد اين چنانكه آيه ذيل  ؛3رسيدندپيروزي  به مسلمانان ،در مرحله اول جنگ. 2است
  : استموضوع 

 ô‰s) s9 uρ ãΝ à6s%y‰|¹ ª!$# ÿ…çνy‰ ôãuρ øŒÎ) Ν ßγtΡθ¡ßss? ⎯Ïμ ÏΡ øŒÎ* Î/ ( #_̈Lym # sŒÎ) 
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  )152 ،آل عمران(  

اش را برشما  آوريد، خداوند وعده خدا از پاي در مي ةگاه كه آنان را به اجاز آن«
بعد  .و اختالف ورزيديد و نافرماني كرديدتحقق بخشيد تا اينكه سست شديد 

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
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كه در ميدان  و مشاهده غنايمين و همراهانشان است مشركشكبا 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
  ».آوري غنايم اقدام نماييد پس براي جمع ؛شدند
  مگر سخن رسول اهللا را فراموش كرديد؟: بير گفتداهللا بن جعب

  1.برگيريمسهم خويش را از غنيمت  بايدبه خدا سوگند : گفتند
  .م نمودند و به سخنان اميرشان توجه ننمودنديغنا آوري صورت شروع به جمع بدين

  :نمايد گونه توصيف مي وضعيت تيراندازان را اين  عبداهللا بن عباس
با مشاهدة شكست مشركان و دستيابي مسلمانان به غنايم، صحنة نبرد را  نتيراندازا«

 .انبوه گرديدبه صحنه آمدند و صفوف ياران رسول خدا اي كه  ترك نمودند؛ به گونه
ن از آنجا بر اسپاه مشرك ،كه تيراندازان آن نكته حساس را خالي گذاشتند هنگامي

  2».را به شهادت رساندنداز مسلمانان  زيادي و سرانجام تعداد ندمسلمانان يورش برد
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 
اكندگي مسلمانان مواضع اولي خود را از دست دادند و بدون برنامه و با پر آمدند و

 و اي 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 
 و دهمه چيز با هم مخلوط ش .3حضرت 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
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پرتاب   اكرم ي 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 آن نمودند كه

  1.زد كه خون از آن فوران مي
. 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 استآيه  اين چنانكه

 }§øŠs9 š s9 z⎯ ÏΒ ÌøΒ F{ $# í™ó© x« ÷ρ r& z>θçGtƒ öΝÍκön=tæ ÷ρ r& öΝ ßγt/Éj‹yèãƒ öΝ ßγ̄Ρ Î* sù 

šχθßϑÎ=≈sß   )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
را به همچنين فردي از آنها به نام ابن قمئه بر مصعب بن عمير حمله كرد و او 

شايع  يادي به رسول خدا داشت، ابن قمئهشهادت رسانيد و از آنجا كه مصعب شباهت ز
  2.را كشته است  كرد كه محمد

موجب پراكندگي چنانكه  ؛روحيه مسلمانان گذاشت اين شايعه، تأثير نامطلوبي بر
 كلي وضعيت تغيير يافت وه بعضي به مدينه بازگشتند و ب آنان را فراهم آورد و حتي
  3.نابسامان و دچار هرج و مرج گرديده بودندمسلمانان از شدت فاجعه 

، از جنگيدن بازايستادندتعدادي از مسلمانان از ميدان جنگ گريختند، برخي هم 
يكي  كه برخي بعد از اينكه تصور كردند پيامبر كشته شده است، شهادت را ترجيح دادند

ته بود، در جنگ بدر حضور داشته باشد، او از اينكه نتوانس. بود ضراز آنان انس بن ن
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ركاب  خداوند مرا در اگر 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 : شت و گفتخود را باخته بودند گذ

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

هي خوا معذرت ،گويند 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 ضربه شمشير و سرنيزه يافتند باندي  در بدن وي اثر هشتاد وپس از اتمام معركه 
  1.فقط خواهرش او را از سر انگشتانش شناخت. شد اي كه شناخته نمي گونه

  :ر و امثالش، اين آيه را نازل كردخداوند در شأن انس بن نض

 z⎯ ÏiΒ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# ×Α% ỳ Í‘ (#θè%y‰|¹ $tΒ (#ρß‰yγ≈ tã ©!$# Ïμ ø‹n=tã ( Νßγ÷Ψ Ïϑsù ⎯̈Β 4© |Ós% 

…çμ t6øtwΥ Ν åκ÷]ÏΒ uρ ⎯ ¨Β ãÏàtF⊥ tƒ ( $tΒ uρ (#θä9£‰t/ WξƒÏ‰ ö7s?   ) ،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

ه نداي پيامبر گوش خداوند در مورد كساني كه صحنه جنگ را ترك نمودند و ب
  : دند، فرمودندا
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 øŒÎ) šχρß‰ ÏèóÁè? Ÿωuρ šχ…âθù=s? #’n? tã 7‰ymr& Û^θß™§9 $# uρ öΝà2θããô‰tƒ þ’Îû 

öΝ ä31t÷zé& öΝà6t7≈ rOr'sù $Cϑxî 5dΟtóÎ/ ŸξøŠx6 Ïj9 (#θçΡ t“ óss? 4’n? tã $tΒ öΝ à6s?$sù Ÿωuρ 

!$tΒ öΝà6t7≈ |¹r& 3 ª!$# uρ 7Î6yz $yϑÎ/ tβθè=yϑ÷ès?   )153، ل عمرانآ(  
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 از آنچه انجام ميبرآنچه به شما رسيده است و خداوند 
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
يامبر او را به خبر شد، كعب بن مالك بود كه صدايش را با بشارت بلند نمود و پ است با

  1.ن متوجه او نشونديسكوت واداشت تا مشرك
؛ چنانكه قرار داده است بخشش،جماعتي را كه فرار كردند، مورد عفو و  ،خداوند

  : فرمايد مي

 ¨βÎ) t⎦⎪Ï%©!$# (# öθ©9 uθs? öΝ ä3ΖÏΒ tΠöθtƒ ‘s) tGø9$# Èβ$yèôϑpg ø:$# $yϑ̄Ρ Î) ãΝ ßγ©9 u”tIó™$# ß⎯≈sÜø‹¤±9 $# 

ÇÙ÷èt7Î/ $tΒ (#θç7|¡x. ( ô‰s) s9 uρ $x tã ª!$# öΝåκ÷] tã 3 ¨βÎ) ©!$# î‘θà xî ÒΟŠÎ=ym   
  )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

  

                                                 
  .112، ص 6، هيثمي، ج مجمع الزوائد -1



 الگوي هدايت

 

164

  دن پراكندگي سپاه به وضعيت نخستدر برگرداننقشه پيامبر 
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 ببود و  مشركان 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  و آن به دفاع از پيامبر برخاست نيز طلحه بن عبيداهللا

  2.قرارگرفت كه دستش فلج گرديد
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
  3».بهشت را براي خود واجب نمود) با اين كار(طلحه : شنيدم كه فرمود  رسول خدا

تير بـه دسـتش    خدا  جنگيد و رسول در كنار پيامبر مينيز   سعد بن ابي وقاص
پـدر و مـادرم    !شـليك كـن اي سـعد   « )ارم يا سعد فداك ابي و امـي (: گفت داد و مي مي

  4».فدايت باد
د و پيامبر جنگي پيامبر مي يابوطلحة انصاري كه از ماهرترين تيراندازان بود، در جلو

تر از نعره يك  در سپاه دشمن، سختي يبه تنهانعره ابوطلحه «: گفت در مورد او
  5».جماعت است
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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 . شماست ام سپر سينة سينه. كنديري به شما اصابت كن، مبادا تن

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
  1.آمد فرود ميو تيرهاي دشمن بر پشتش 

. 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، 

بود، اطراف پيامبر را گرفتند و از او  ن كه تعدادشان سي نفراجمعي از قهرمانان مسلم
  .دفاع نمودند

اي در مقابل خالد  اي ترتيب داد و با دسته ين فرصت عمر بن خطاب، ضد حملها 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 از صبر و با پيروزي قطعي خويش نااميد گشتند و

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. ودندناراحت و پريشان و دردمند بآنچه 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

                                                 
  .36 – 35، ص 4، ج البدايه و النهايه -1



 الگوي هدايت

 

166

 §ΝèO tΑ t“Ρ r& Ν ä3ø‹n=tæ .⎯ ÏiΒ Ï‰ ÷èt/ ÉdΟtóø9 $# Zπ uΖtΒ r& $U™$yèœΡ 4© ý øótƒ Zπ xÍ← !$sÛ öΝ ä3ΖÏiΒ ( 

×π xÍ← !$sÛuρ ô‰s% öΝ åκ÷J £ϑyδ r& öΝ åκß¦àΡr& šχθ‘Ζ Ýàtƒ «!$$Î/ u öxî Èd,ysø9 $# £⎯ sß Ïπ§‹Î=Îγ≈ yfø9 $# ( 

šχθä9θà) tƒ ≅ yδ $oΨ ©9 z⎯ ÏΒ ÌøΒF{$# ⎯ ÏΒ &™ ó©x« 3 ö≅è% ¨βÎ) tøΒ F{ $# …ã&©# ä. ¬! 3 tβθàøƒ ä† 

þ’Îû Ν ÍκÅ¦àΡr& $̈Β Ÿω tβρ ß‰ ö6ãƒ š s9 ( tβθä9θà) tƒ öθs9 tβ% x. $oΨ s9 z⎯ ÏΒ ÌøΒ F{ $# Ö™ó© x« $̈Β 

$uΖ ù=ÏGè% $oΨ ßγ≈ yδ 3 ≅è% öθ©9 ÷Λä⎢Ψä. ’Îû öΝä3Ï?θã‹ç/ y— uy9 s9 t⎦⎪Ï%©!$# |=ÏGä. ãΝ ÎγøŠn=tæ ã≅ ÷Fs)ø9 $# 4’n<Î) 

öΝ ÎγÏèÅ_$ŸÒtΒ ( u’Í? tFö; uŠÏ9 uρ ª!$# $tΒ ’Îû öΝ à2Í‘ρß‰ ß¹ }ÈÅcsyϑã‹Ï9 uρ $tΒ ’Îû öΝä3Î/θè=è% 3 

ª!$# uρ 7ΟŠÎ=tæ ÏN# x‹Î/ Í‘ρß‰ Á9$#   ) ،154آل عمران(  
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

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
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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

  1.رسيدن به پيروزي نهايي صرفنظر نمودند
  

  شهداي احد 
    مزه بن عبدالمطلبح ،سردار شهيدان - الف

ن را كه از ااز پرچمداران مشرك بسياري. 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 رسيدتوسط پرتاب سرنيزه فردي به نام وحشي،  ،بود

 ،مواليم .حمزه در جنگ بدر، طعيمه بن عدي بن خيار را كشته بود: گويد وحشي مي
. آزاد هستي به 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 طلبيدااز سپاه مشرك ،سباع. در برابر يكديگر قرار گرفت سپاه
! 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 ختنه ار، 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 كردم مردم طائفبا تعدادي از سپس  ؛گريختم آنجا به طائف

بعد  .كند با فرستادگان قومي به خشونت رفتار نميحضرت  البته به من گفته بودند كه آن
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 تو وحشي هستي؟: گفت روبرو گرديدم،  اكرم پيامبر بابه 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

   از قتلگاه حمزه  خدا جستجوي رسول -1
زه را چه كسي قتلگاه حم: از يارانش سئوال نمود  خدا بعد از پايان جنگ احد، رسول

به اتفاق آن مرد آمد و كنار جنازه  خدا  رسول .ام من ديده: ديده است؟ مردي گفت
   2.مشاهده نمود كه شكمش پاره و مثله گرديده بود حمزه را در حالي. حمزه ايستادند
گريه نمود و  ،شهادت حمزهبا اطالع از   پيامبر اكرم: است ديگر آمده در روايتي

   3».فرياد كشيدرا مشاهده نمود، كه جسد وي  وقتي
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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. مشاهد هست

ولي بوي آن بوي  ،رنگ خون است  گردد، رنگ مگر اينكه روز قيامت آن زخم تازه مي
  1».م نمائيددهر كدام بيشتر قرآن خوانده است آن را در لحد مقو افزود كه مشك است 

قبل از خروج به   خدا ي كه رسولبان، خوابا شهادت حمزه و برخي ديگر از يار
  .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
ا به فرماندهي لشكر تعبير كردم و ديدم كه ر 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

  2.ود، تحقق يافتخدا تعبير نموده ب كه رسول همان گونه
   حمزه ،هادت برادرشعبدالمطلب برش ردختصبر 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

 قبل از اينكه .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 كنار راهم 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 شدهبا خبر ،حمزه ،برادرم
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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  فنبدون ككه 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

 اســــائلة اصــــحاب احــــد مخافــــة
  

 بنـــات ابـــي مـــن اعجـــم و خبيـــر  
  

 ثـــوي فقـــال الخبيـــر ان حمـــزة قـــد
  

ــول اهللا    ــر رسـ ــر وزيـ ــر خيـ  وزيـ
  

 ذوالعــرش دعـــوة  دعــاه الــه الحــق   
  

ــا   ــة يحيـ ــرور الـــي جنـ ــا و سـ  بهـ
  

 رتجــيفــذلك مــا كنــا فرجــي و ن   
  

ــير      ــر مص ــر خي ــوم الحش ــزة ي  لحم
  

 بافـــواهللا الانســـاك مـــا هبـــت الصـــ
  

ــاء و حز   ــيري بك ــاً محضــري و مس  نّ
  

 علـــي اســـداهللا الـــذي كـــان مـــدرها
  

 يــذود عــن االســالم كــل كفــور      
  

 و اعظمــي ليــت شــلوي عنــد ذاك افيــ
  

ــور    ــادني و نسـ ــبع تعتـ ــدي اضـ  لـ
  

ــيرتي    ــي عش ــي النّع ــد اعل ــول و ق  اق
  

 جـــزي اهللا خيـــراً مـــن اخ و نصـــير  
  

  ...آيا دختران پدرم از اهل بدرمي پرسند كه چه خبر است؟«
  ...رسيده است شهادتبه  ،حمزه ،اد كه وزير و مشاور رسول خدادخبررسان به ما خبر 

به سوي بهشت فراخواند تا در آن زيسته و خوشحال  او را معبود بر حق و صاحب عرش
  ...شود

  ...در روز حشر به جايگاه خوبي نائل گردد ،كه حمزه  است اينانتظار ما
خاطر غم از دست دادن تو ه ام ب تو را هرگز فراموش نخواهم كرد و تا زنده! خدا سوگنده ب

  ...خواهم گريست
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  ...كرد دفاع مي شيرخدا خواهم گريست كه همواره از اسالم بر
  1».خدا به بهترين برادر و ياورم، بهترين پاداشها را بدهد

  تا برايش گريه كندحمزه 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 ب اطالع يافتند،اين خبر زنان انصار قتي از و

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  مدتي بعد، وحي نازل شد كه نوحه برميت حرام گرديد و
و آن را از گناهان كبيره شمرد و اين دستور در اعماق قلوب زنان و مردان مسلمان جاي 

  2.تعاليم اسالمي جايگزين آن گرديدو گرفت و آثار جاهليت محو گرديد 
نسـاب و النياحـه علـي    الطعـن فـي األ  : كفـر  اثنتان في الناس همابهم«: فرمود همچنين

  3»الميت
 ديگريزدن در نسب و  يكي طعنه: شود دو خصلت در مردم باعث كفرشان مي«
  ».خواني نوحه

  تن نام حمزه بر نوزادي از انصارگذاش -5
چه نامي را : گفتند. متولد شدبراي مردي از انصار، فرزندي : گويد ن عبداهللا ميبجابر

  برايش انتخاب كنيم؟
ترين نامها نزد من  محبوب نام از او را حمزه بناميد كه اين: دفرمو  خدا رسول

  1.است
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 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 بود دوانيدهريشه 

 اصحاب و يارانشت خطاب به حضر آن ،بهترين نامها را براي پيامبرش معرفي نمود
  2».بهترين نامها نزد خدا، عبداهللا و عبدالرحمن هستند«: فرمود

  3ات را نبينم هتواني كاري كن كه من چهر اگر مي -6
به مؤاخذه و سرزنش نسبت به  اي اشاره هيچ  پيامبر اكرم اين سفارش كريمانه در

 دنش سبب رنجش روحي آننمايد كه دي به وي خاطرنشان مي بلكه تنها ؛وحشي نيست
باري ديگر در را كردن وي  و مثله  حمزه ،خاطرة حادثه عمويش گردد و ميحضرت 

  .انگيزد و احساسات دروني بشري را برمي نمايد ذهنش مجسم مي
ات را از من پنهان كن تا اين خاطره  چهره: به همين جهت خطاب به وحشي گفت

 خدا نزد رسول: وحشي مي گويد ت صحيحي است كهدر رواي .4تلخ 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

حالي كه قاتل حمزه  ، درآيا او را دوست داري: گفتند مي  خدا رسول بهقريش 
حضرت سه  آن .خدا، درخواست استغفار نمودم من از رسول: گويد ؟ وحشي مياست

اي وحشي، از اينجا برو «: و فرمود ام زد به سينهمرتبه آب دهانش را به زمين انداخت و 
  5».به جنگ يپردازاي، در راه خدا  و همانطور كه قبالً برضد دين خدا جنگيده
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تواند  مي اين موضوع است كه خدمت به اسالم بيانگر  ر اكرمعملكرد پيامب اين
 ،براي اين منظوررا بهترين عمل   پس رسول خدا ؛را جبران نمايد اوسوابق كفرآميز 
ر اثر آن، وحشي به لشكر اسالم پيوست و راه بچنانكه  ؛معرفي كردند جهاد در راه خدا

به هالكت رسانيد و بعد از قتل او  را ،كفر، مسيلمه 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

اجر  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 .اين هجرت برخوردار نمودو پاداش 

چنانكه نعمتهاي دنيوي نصيب آنان نگرديده بود؛ مالقات خدا رفتند كه چيزي از 
از مال دنيا  او .در جنگ احد به شهادت رسيد كهمصعب بن عمير از همين قبيل بود 

و اگر سرش شد  پوشانيديم، سرش آشكار مي داشت كه اگر پاهايش را مي اي پارچه تكه
سرش را با آن : گاه رسول خدا فرمود آن. گرديد پوشانيديم پاهايش برهنه مي را با آن مي

  2.بپوشانيدگياه اذخر  را با بپوشانيد و پاهايش
 .برايش غذا آوردند. در روايت عبدالرحمن بن عوف آمده است كه وي روزه داشت

در حالي دنيا را ترك  اما ود،مصعب بن عمير از من بهتر ب با وجود اينكه منزلت :گفت
 .گرديد پاهايش آشكار مي ،شد داشت كه اگر سرش پوشيده مي اي پارچه تنها تكهكرد كه 
بيم . سپس دنيا در اختيار ما قرار گرفت ؛از من بهتر بود و كشته شد نيز حمزهجايگاه 
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و  نمود نكرد سپس شروع به گريه منحصر گردد؛دنيا  فقط در ايندارم كه مبادا پاداش ما 
  1.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 خواندو برا ، چند لحظه توقف نمودمصعب

 z⎯ ÏiΒ t⎦⎫ÏΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $# ×Α% ỳ Í‘ (#θè%y‰|¹ $tΒ (#ρß‰yγ≈ tã ©!$# Ïμø‹n=tã ( Νßγ÷Ψ Ïϑsù ⎯ ¨Β 

4© |Ós% …çμ t6øtwΥ Ν åκ÷] ÏΒuρ ⎯̈Β ãÏàtF⊥ tƒ ( $tΒ uρ (#θä9£‰t/ WξƒÏ‰ ö7s?   ) ،23احزاب(  
مرداني هستند كه صادقانه برتعهد خويش با خداوند عمل  ،نابرخي از مؤمن«

يچ وجه ه برخي 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«: فرمود خدا سپس رسول
مگر اينكه  كند اينها سالم نمي قيامت كسي برتا به زيارتشان بيائيد به خدا سوگند 

  2».جوابش را مي دهند
  
   سعد بن ربيع ‐ ت

تا خبر حركت قريش را پنهان  از وي خواست  خدا كه رسولبود كسي سعد بن ربيع 
متوجه  و از آنجا كه رسول خدا داشت حضرت او را خيلي دوست مي آن. دنگه دار

: پس از اتمام جنگ فرمود ،بنابراين حمله شديد وسخت مشركان بر عليه او گرديده بود
  ، خبري بياورد؟  بن ربيع از سعد كهآيا كسي هست 

  .دهم ميمن اين مأموريت را انجام : ابي بن كعب گفت
را به او برسان و بگو در چه حالي ماگر وي را ديدي سالم  :پيامبر به ابي فرمود

ابي در ميدان معركه به جستجو پرداخت و سرانجام سعد را در حالي يافت كه  هستي؟
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جوياي حال پيامبر مرا فرستاده است تا : خطاب به وي گفت) ابي( .رمقي بيش نداشت
  1.ام دوازده زخم برداشته: سعد گفت. تو گردم

الم مرا به رسول خدا برسان و س :ح ديگري آمده است كه فرموددر روايت صحي
اگر دشمن به رسول خدا : رسد و به قومم انصار بگو بوي بهشت به مشامم مي: بگو

اين را گفت و . داشت شما در روز قيامت هيچ عذري نخواهيد دسترسي پيدا نمايد
  .فاني فروبست چشم از دار

ات موت در راستاي دفاع از خدا و رسول هاي سكر آخرين سفارشات سعد در لحظه
  .نمايد ت ميلبر قوت ايمان و پايبندي بر بيعت وي دال او
  
   حشجعبداهللا بن  - ث

خواهي  آيا نمي: ش در روز احد به من گفتجحعبداهللا بن : گويد سعد بن ابي وقاص مي
بارخدايا : ودسعد چنين دعا نم .معركه رفتندقسمتي از ميدان گاه به  با هم دعا كنيم؟ آن

سپس . وي بجنگم و او با من بجنگد اي با من روبرو گردان تا با دشمن سرسخت و قوي
ش آمين حعبداهللا بن ج. ده او پيروز گردان و تجهيزاتش را در اختيار من قرار مرا بر
  .گفت 

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 او بر روبرو گردان تا

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
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عبداهللا بن  يدعا! فرزندانم: گفت به فرزندانش مي سعد ابن ابي وقاص خطاب
را در نخي آويزان  ودر پايان روز ديدم كه گوش و بيني ا. من بهتر بود يش از دعاحج

  1.كرده بودند
و  باشد ميز يگيريم كه درخواست شهادت در راه خدا جا از اين دعا نتيجه مي

  2.باشد نمي ،مشمول حديثي كه از طلب مرگ منع كرده است
  
   مر، غسيل المالئكهحنظله بن ابي عا - ج

اسب ابوسفيان بن حرب حمله نمود و  بر  كه مسلمانان پراكنده شدند، حنظله هنگامي
را از تنش  قصد داشت تا سرشحنظله . ابوسفيان فرياد كشيد. او را به زمين انداخت

اند و با سرنيزه به حنظله رسو خود را جدا نمايد، ولي اسود بن شداد به او فرصت نداد 
تگان شمن فر: فرموددربارة او   رسول خدا. حمله كرد و او را به شهادت رسانيد اوبه 

اي بود،  خدا را ديدم كه در ميان زمين و آسمان، حنظله را با آب ابرها كه در ظروف نقره
  ».وضعيتش را از خانواده اش بپرسيد«: خدا فرمود رسول. دادند غسل مي

، براي با شنيدن صداي منادي جهاد قبل از اينكه غسل نمايد  حنظله: زنش گفت
  3».، فرشتگان او را غسل مي دادندبه اين دليل«: خدا فرمود رسول. جهاد اقدام نمود

د حا جنگحنظله بن ابي عامر در شبي كه فرداي آن، : در روايت واقدي آمده است
 خدا حنظله از رسول. واج نمودبا جميله بنت عبداهللا بن ابي بن سلول ازد ،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
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خبر   هار نفر از خويشاوندان خود،همسرش قبل از اينكه او به شهادت برسد به چ
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
ستم مردم خوا ،بنابراين. 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
   1.ازدواج كرد و از او صاحب فرزندي به نام محمد بن ثابت شد

  
  درسها و فوايد اين ماجرا

كه شوهرش  ، آن را به اين تعبير كردجميله ديده بود خوابي كه اينكهوجود با  - 1
در حالي كه زنان در چنين شرايطي . خواستار مقاربت با وي شدا امشود،  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 ؛ سوب گرددفرزندي شود و آن فرزند به پدر شهيد خود من

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
  .غسل كردن را هم نيافت به ميدان رساند كه فرصت

رساند تا او  ،ابوسفيان ،حنظله كه خود را به فرمانده سپاه دشمن رشجاعت بي نظي - 3
  .را به قتل برساند

اي جهت غسل  هرا با ظروف نقر هگراميداشت حنظله توسط خداوند كه مالئك - 4
  .حنظله فرستاد
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  1.معجزة نبوي كه شاهد غسل دادن حنظله توسط فرشتگان بود - 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 فرزندش. بود عالقمند شركت در غزوه احد بهعبداهللا بن عمرو بن حرام 
ر در مدينه، بر تو واجب نيست كه دسرنوشت مسلمانان  براي اطالع از: گفت ،جابر

شدن دخترانم نگران نبودم، سرپرست  بي ازاگر ! خدا سوگنده ب .جنگ شركت نمايي
من گمان من بر اين است كه : و افزود شدي كشته مي در مقابل ديدگانمدوست داشتم 

و معركه كشته مي شوند و من عزيزتر از تو  ييكي از كساني خواهم بود كه در ابتدا
و تو را پرداخت كن را  ميهاقرض. گذارم ي نميرا بعد از خود به جاكسي  ،خدا رسول

گاه عبداهللا بن  آن. ييبه نيكي رفتار نما نبا آنا كه كنم نسبت به برادرانت سفارش مي
 جابر. رسيددر ركاب مسلمانان به ميدان جنگ آمد و به شهادت   بن حرام عمرو

نگريستم و  ياش را م پدرم در جنگ احد، من چهره با 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
  3.ندا ، فرشتگان خدا او را زير سايه پرهاي خود قرار دادهكنيد كه گريه مي
اي : ؟ گفتهستي غمگين و اندوهناكچرا : مودخطاب به جابر فر  خدا رسول

. ه استي به جاي گذاشتيفرزندان و قرضها واست ه خدا، پدرم به شهادت رسيد رسول
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جابر  آيا تو را بشارت ندهم به آنچه پدرت آن را دريافت نمود؟: خدا فرمود رسول
  بلي : گفت

اي » . پشت پردهخداوند متعال با كسي سخن نگفته است، مگر از «: خدا فرمود رسول
پدرت . خواهي بخواه هر چه مي: درت را زنده گردانيد و به او گفتخداوند 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

  1.خبر بده
   :گاه خداوند اين آيه را نازل نمود آن

 Ÿωuρ ¨⎦ t⎤ |¡øtrB t⎦⎪Ï%©!$# (#θè=ÏFè% ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# $O?≡uθøΒ r& 4 ö≅ t/ í™!$uŠômr& y‰ΨÏã óΟÎγÎn/ u‘ 

tβθè%y— öãƒ   ) ،169آل عمران(  
اند و نزد  زيرا آنها زنده ؛شوند، مرده مپنداريد كساني را كه در راه خدا كشته مي«

   ».شوند خود روزي داده مي پروردگار
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 پيوست روز چند: او گفتبه 
 مگر: گفت. پردازيم سياحت مي و آن بخواهيم به سير جايي ازدر هر  و بهشت هستيم

عبداهللا اين خواب را براي . اما دوباره زنده شدم ،بلي: گفت به شهادت نرسيدي؟ بدر در
شهادت  خواب تو دليل اين! اي ابا جابر: حضرت فرمود آن .نمود تعريفخدا  رسول
  .و اين خبر به وقوع پيوست 2است
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   خيثمه ابوسعد - خ
ده بود در بدر به شهادت رسي  خدا ركاب رسول سعد كه فرزندش درپدر  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 و با پسرم قرعه انداختم

هاي بهشت  خواب ديدم كه بين باغها و ميوه وضعيت دربعداً پسرم را به زيباترين . رسيد
آنچه را  ؛ چراكهما ملحق شو تا در بهشت با ما همراه باشي هب: گفت مي كرد و ميتفريح 

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. ا را دوست دارممالقات خد چنداني ندارم، اما
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 برادرزاده وهب المزني - د

سفنداني را گو ،حارث بن عقبه بن قابوس ،اش وهب بن قابوس مزني به اتفاق برادرزاده
مردم در ركاب : دينه متوجه اين موضوع گرديدند كهبا ورود به م. از كوه مزينه آوردند

وهب و حارث . اند خارج گرديدهن او 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  ،پرداختند وري غنايم به دست آمده از مشركانآ جمعنيز 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 در گرديدندمسلمانان  موجب متفرق گرداندنو 
ايستد؟ وهب  چه كسي در برابر آنها مي: فرمود  خدا رسول .فاصله گرفته بودند ،سپاه
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او چنان در  نمايم و در برابر آنان ايستادگي ميمن   !اي رسول خدا: بن قابوس گفت
نشيني  آنان مجبور عقببرابر آن دسته ايستادگي نمود و به تيراندازي پرداخت كه 

  .گرديدند
چه كسي در برابر : دخدا فرمو رسول .قصد حمله داشتند نيزن اگروهي ديگر از مشرك

و چنان در  نمايم در برابر آنان ايستادگي ميمن : گفت و بلند شدايستد؟ مزني  اينها مي
گروهي ديگر از  بعد از چند لحظه. مجبور به فرار شدند آنان مقابلشان شمشير كشيد كه

جنگد؟  چه كسي با آنها مي: خدا فرمودند باز هم رسول. قصد حمله نمودند نيز نامشرك
مزني با . او را به بهشت مژده داد  رسول خدا .اعالم آمادگي نمودين بار نيز مزني ا

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 بودين  خدا دعاي رسول .بردانسجام و نظم سپاه دشمن را از بين 
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

رداشته بود و زخم نيزه و شمشير ب 20زخمهاي 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 غنايم، ي و تقسيمبعد از پيروز
خوش : گفت. آري: گفتم. بالل هستي: فرمود .، نزد وي رفتمكه سعد از خواب بيدار شد

 ،سعد. قابوس از آل منمردي است از قبيله : ت؟ گفتماسهمراهت  ، چه كسيآمدي
جنگ احد شهيد ي كه در چه نسبتي با آن مزن! اي جوان: خطاب به جوان همراهم گفت

، تو را خداوند  .خوش آمدي: سعد گفت. اش هستم برادرزاده: شد، داري؟ جوان گفت
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به ياد دارم  اي خاطرهمن از آن مرد  ماية اطمينان خاطر و آرامش مؤمنان گرداند؛ چراكه
 خدا ما را محاصره نموده بودند و رسول وقتي مشركان. ام كه تا به حال از كسي نديده

چه : پيامبر به مسلمانان فرمود. نمود دشمن از هر طرف حمله مي ،ما بود ز در ميانني
و در  نمود اعالم آمادگي ميهر 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  به من 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
گران ترجيح داد يم به آن جوان مزني داد و او را بر ديخود را از غنا سپس سعد، سهم

آن جوان برگشت و به . ات برگردي تو اختيار داري بماني يا اينكه نزد خانواده: و فرمود
  .اش پيوست خانواده

: ار جنازة آن مزني ايسـتاد و فرمـود  كن  خدا به خاطر دارم كه رسول: گويد سعد مي
سـپس   ».من از تو راضي هسـتم  ،خدا از تو راضي باد« عنك راضي رضي اهللا عنك فاني

او روي پاهايش ايستاده است و ايـن در حـالي بـود كـه      خدا را ديدم كه كنار قبر رسول
او  دار بـر  ايشان چادري خط. حضرت زخمي بود و ايستادن برايش دشوار بود پاهاي آن
  .پاهايش را بپوشانيم قداري علفا مبدستور داد   رسول خدا. چادر كوتاه بود ؛كشيدند

تغيير و تحول ايجاد انسان  در درون ،نسيم ايمان اين گونه است كه با وزيدن
اش، گوسفندانشان را در مدينه رها نمودند و به  چنانكه وهب مزني و برادرزاده گردد؛ مي

 ز آنها را بهيخدا ن و آنها آرزوي شهادت داشتند ؛صفوف جهاد با مسلمانان پيوستند
  .آرزويشان رساند
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 ؛همواره در ذهن اصحاب باقي بود ،اي را كه مزني از خود به جاي گذاشت حماسه
شنيدن نام مردي از قبيله مزينه  باسعد بن ابي وقاص بعد از گذشت سيزده سال  چنانكه
  .گرديد تا مانند آن مزني به مالقات پروردگار، نائل مي نمودو 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 شجاعت خالد و ابوايمن داشت كه

تو معذور : گفتندبه او جنگ احد فرزندانش  قبل از شروع .جنگيدند مي  خدا رسول
و  رفت  اكرم پيامبر نزدبن جموح  عمرو. در خانه بنشينيپس بهتر است  ؛باشي مي

من ! خدا سوگنده اما ب گردند،جنگ  ازمانع شركت من  قصد دارند تافرزندانم : گفت
تو را خداوند معذور قرار : پيامبر فرمود. در بهشت قدم بزنم خواهم با اين پاي لنگم مي

  .برتو فرض نيست جهادداده است و 
شايد  ؛بگذاريد شركت كند: خطاب به فرزندانش فرمود  گاه رسول خدا 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 رسيدندنيز  وغالم ااو، برادرزاده و  روز عالوه بر در آن .كرد و شهيد شد
   1.هر سه در يك قبر، دفن گرديدند

  
   ان و ثابت بن وقشابوحذيفه بن يم –ز 

حذيفه و ثابت بن شركت نمايد، در جنگ احد بعد از آنكه تصميم گرفت   پيامبر اكرم
  .و مسن بودند آنها پير در مدينه گذاشت؛ چراكهزنان و كودكان  براي حفاظتوقش را 
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از آنجا كه : د گرديدند، آنان به يكديگر گفتنداز آنكه آنان رهسپار جنگ احبعد 
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 اهللا است تا
  .خدا شهادت را نصيبمان گرداند

كسي هم از آمدنشان  و و به ميدان معركه رفتند برداشتنددو شمشيرهايشان را  آن
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  ؛گه داريددست ن با مشاهده پدرش فرياد برآورد كه حذيفه
خداوند : حذيفه گفت. ما او را نشناختيم! دبه خدا سوگن: بود و مسلمانان گفتند رسيده

خونبهاي او را پرداخت  نيز  خدا رسول .حمين استاالر او ارحم وشما را ببخشد 
گاه جاي 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 طرفي اين روايت

مشتاق شهادت و مالقات  شرايط، اما با اين ند،از شركت در جهاد معذور بود حتي
 يسته وشا موضعگيري ديگر بيانگر از طرفي. رهسپار ميدان نبرد شدند ند وپروردگار بود

كه خونبهاي پدرش را در ميان مسلمانان تقسيم نمود است؛ چرا مهم و شجاعانه حذيفه
فوق، اين حكم شرعي استنباط  نهمچنين از جريا ؛دعاي مغفرت كرد آنانو براي 

فردي را به طور غيرعمد و به گمان اينكه كافر است، به قتل  ،شود كه اگر مسلمانان مي
  2.باشد المال مي و برعهده بيترساندند، پرداخت خونبهاي ا
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  پذيرش اعمال منوط به اتمام آن است – س
نمايد و اكنون ما به دو رويداد اشاره  اين اصل مهم را تأييد مي ،پيش آمدكه رويدادهايي 
  1:خواهيم كرد 

   أصيرم – 1
از ايمان آوردن كردند،  وي عرضه مي هرگاه اسالم را بر اهيرم فردي بود كه

اهيرم در جهت اسالم   تالش قوم و قبيله: گويد مي  ابوهريره. مودن خودداري مي
  .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
شركت  جنگ احدآنها نيز در : خويشاوندان خود پرسيد؟ گفتند  ها همچنين از برادرزاده

  .اند نموده
 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 : گفتند مسلمانان خطاب به او. معركه گرديد

  .ام دهمن مسلمان ش: گفت
 مسلمانان با مشاهده او را شناختند. به شهادت رسيدر اثر ضربات دشمن، بسرانجام 

در جنگ شركت قوم خود،  از دفاع رايآيا ب: پرسيدند ،ي بيش نداشتيو از او كه رمقها
به و براي جهاد  ام به خدا و پيامبرش ايمان آورده: تدفاع از اسالم؟ گف اي يا براي نموده

  .است  ي من از آن محمديو افزود كه دارا ام اينجا آمده
او اهل بهشت است «: فرمود بعد از اينكه از ماجراي وي آگاهي يافت،  رسول خدا

به او در حالي  ».2و افزود كه عمل اندكي انجام داد و پاداش بزرگي دريافت نمود
مردي را  :گفت چنانكه ابوهريره ميهم نماز نخوانده بود؛  كه حتي يك بار شهادت رسيد
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اگر كسي . معرفي نمائيد كه هيچ نمازي نخوانده و به بهشت نائل گشته است
  1.اصيرم بن عبداألشهل است: گفت مي ،توانست جواب بدهد نمي

  )يهودي(مخيريق  - 2
ن به اجهت مبارزه با مشرك به سمت احد  خدا رسول مخيرين با اطالع از حركت

. محمد وظيفه شما است دانيد كه حمايت از يشما م! 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
ريق خير مخي«: فرمود  خدا رسول. سپس جنگيد تا اينكه كشته شد. محمد است

  ».بهترين فرد يهوديان است ،مخيريق« 2»يهود
و ابن  تجريدذهبي در . مخيريق نظريات مختلفي وجود دارد اسالم آوردندر مورد 

  3.اند كه مخيريق مسلمان شد و از دنيا رفت از واقدي نقل نموده اإلصابهحجر در 
اما در ، 4ردبر اين عقيده است كه مخيريق ايمان آوسهيلي 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 و اين مسئله را اليهود في السنه المطهرهدكتر عبداهللا شقاري در كتاب 
او را وادار نمود تا در كنار  ايمانش ايمان آورد وبه اين نتيجه رسيده است كه مخيريق 

با توجه به  نزيرا از يهوديا ؛گيرد و اموالش را در راه خدا صدقه نمايد مسلمانان قرار
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گونه جان خود را در خطر بيندازند  اينرسد كه  بعيد به نظر ميحرص و آزي كه دارند، 
   1.نمايندو اموال خود را نيز صدقه 

  
  انما األعمال بالنيات - ك
 .در صف مسـلمانان بـود   ،ظيري داشتن جنگ احد فردي به نام قزمان كه شجاعت بي رد

 حضـرت  سـخن گفتنـد، آن    وقتي مسلمانان از رشادت وي در حضور رسول خـدا 
عقـب  از شركت در اين جنـگ  جنگ احد  از آغاز شروعقزمان . او دوزخي است: فرمود

سرانجام خود را به  ،طعنه قرار گرفت ظفر مورد يتوسط زنان بن ، اما هنگامي كهمانده بود
 مسلمانان رسانيد و نخستين كسي بود كه از مسـلمانان مـورد اصـابت تيـر دشـمن قـرار      

ور شـد و هفـت الـي نـه نفـر را بـه        صف دشمن حملـه  او چون شتري غران بر. گرفت
با مشاهدة قتاده بن نعمان و بعضي از مسلمانان . هالكت رساند و خودش نيز زخمي شد

 .امـروز امتحـان سـختي پشـت سرگذاشـتي     مبارك باد؛ چراكه ت شهادت: گفتنده او وي ب
مـن صـرفاً بـه خـاطر قـوم خـود       ! خدا سـوگند ه دهيد؟ ب به چه چيز مرا مژده مي: گفت

ايـن مطلـب را بـه     آنـان  .در جنگ شركت نمي كـردم  ،خاطر آنها نبوده اگر ب و جنگيدم
النـار، ان اهللا تعـالي يؤيـد هـذا الـدين       انه من أهـل : فرمود .انعكاس دادند  خدا رسول

توسـط انسـاني فـاجر كمـك      همانا خـدا ايـن ديـن را    ،او دوزخي است .2بالرجل الفاجر
  .نمايد مي

قوميت يا به  دفاع از يادر راست گردد كه جهاد اين موضوع استنباط مياز روايت فوق 
وايت بيانگر و اين ر هيچ ارزشي نداردخداوند  از نظراخالص  و بدونخاطر شهرت 

  . ويژه جهاداسته اعمال، ب تماميجايگاه و نقش نيت در 
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  معجزات پيامبر در جنگ احد
   بهبودي چشم قتاده -1

با دست مبارك   خدا رسول. مورد اصابت قرارگرفت و از حدقه درآمد  چشم قتاده
و خود چشم وي را سرجايش برگردانيد و چنان بهبود يافت كه از چشم ديگر هم بهتر 

اما آن چشمش هرگز به درد  ،آمد تر شد تا آنجا كه چشم ديگرش گاهي به درد مي تيزبين
  .نيامد

شما كي : ، عمر از وي سئوال نمودرفتروزي فرزندش نزد عمربن عبدالعزيز 
  : هستيد؟ او در جواب گفت

 عينـه  أنا ابن الـذي سـالت علـي الخـد    
  

 فردت بكـف المصـطفي احسـن الـرد      
  

ــت ال  ــا كانـ ــادت كمـ ــافعـ  ول امرهـ
  

 سنها عينـاً و يـا حسـن مـا خـد     فيا ح  
  

سپس با دست مصطفي  است، اش افتاده گونه ن فرزند كسي هستم كه چشمش برم«
  ».چه چشم زيبائي شد برگردانيده شد وبه بهترين وجه به حالت اولش 

  :واب او سخني داراي اين مضمون گفتعمربن عبدالعزيز در ج
  تو را چه حاصل ،فضل پدراز     د فاضل وگيرم كه پدر تو ب

  1.اي داد زهيجا به او سپس وي را اكرام نمود و
  
  شدن أبي بن خلف  هالك -2

من اسبي دارم كه : گفت شد، مي روبرو مي  خدا مكه هرگاه با رسول ابي بن خلف در
 .روزي تو را در حاليكه سوار برآن هستم خواهم كشت ودهم  هر روز آن را پرورش مي

  .ان شاء اهللا من تو را خواهم كشت: خدا فرمود رسول
هاي احد با يارانش نشسته بود،  اي از دره وقتي كه رسول خدا در درهدر جنگ احد 

همراهان پيامبر  .كردرهايت نخواهم  ،تا تو را نكشم: ابي خود را به وي رساند و گفت
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كه  وقتي .دبگذاريد بياي: 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 بسرنيزه را برگردن او فرود آورد كه   خدا رسول .شدند
، محمد: خود برگشت و گفت يارانابي بن خلف با اين زخم سطحي نزد  .خاك غلطيد

  . زخمت چندان عميق نيست ؛اي شده تو دچار وحشت: آنها گفتند. كشت مرا
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
  2.رسيدابي بن خلف به هالكت  1»سرف«آنها هنوز به مكه نرسيده بودند كه در موضع 

كه  زيرا در حالي ؛است  خدا ماجراي فوق بيانگر نمونة بارزي از شجاعت رسول
 شكافتوانستند 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
از طرفي نيز اين ماجرا . خدا است هدفگيري رسول دهند و اين نشانة قدرت و دقت

  .خود خبر داده بود توسطاست كه در مكه از مرگ ابي   خدا بيانگر معجزة رسول
اينكه آنچه پيامبر  و بر ندخدا باور داشت ن نيز برصداقت رسولاديگر اينكه مشرك ةنكت
لت لجاجت و پيروي اما با اين وصف به ع ،اذعان داشتند نيز تحقق خواهد يافت ،بگويد

  3.نداز خواهشات نفس حاضر به پذيرفتن اسالم نبود
  :گونه بيان كرده است اين حادثه را در نظم خويش اين  حسان بن ثابت

 لقــــد ورث الضــــاللة عــــن ابيــــه 
  

ــم   ــل رم عظــ ــه تحمــ ــت اليــ  أتيــ
  

ــول      ــارزه الرســ ــوم بــ ــي يــ  ابــ
  

 4و توعــــده وأنــــت بــــه جهــــول
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سوي او با ه ب. رده است وقتي كه با پيامبر مبارزه نموداز پدرش به ارث ب او گمراهي را«
  ».كني شناسي تهديدش مي آيي و در حالي كه جايگاه او را نمي اي استخوان مي پاره

  
  



  

  

  سومفصل 
  رويدادهاي بعد از جنگ

  وي ابوسفيان با پيامبر و يارانش گفتگ
آيا محمد : ه كرد و گفتبه سوي مسلمانان نگا اي ابوسفيان از باالي تپه: گويد مي  براء

  زنده است؟
پيامبر  است؟زنده آيا ابن ابي قحافه : دوباره پرسيد .را ندهيد وجواب ا: پيامبر فرمود

 از آن بعد است؟ زندهآيا ابن خطاب : دوباره سئوال نمود .جوابش را ندهيد: فرمود
سخ پا ،بودند اگر زنده مي ؛ چراكهاند شود همه كشته شده معلوم مي: خودش گفت

  .دادند مي
! ي اي دشمن خدايگو دروغ مي: فرمود كه 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 بگويندو  ياران ازپيامبر 
  ».تر است همه باالتر و بزرگ
از آن ماست و شما از آن محروم بت عزا «لنا العزّي و العزّي لكم : ابوسفيان گفت

  ».هستيد
  چه بگوئيم؟: اصحاب گفتند! مود جوابش را بدهيدپيامبر فر

  ».خدا موالي ما است و شما موال نداريد«اهللا موالنا وال مولي لكم : يديفرمود بگو
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 دگان بدر را از شما خواهيم گرفت؛ چراكه نتيجهش انتقام كشتهامروز : ابوسفيان گفت
شما به دستور من مثله شدگان  كشتهو افزود كه . است شكست اا پيروزي و ييجنگ 
  1.اما ناراحت هم نيستم اند، نگرديده

شدگان ما و شما هرگز برابر  كشته«: كه عمر گفت در روايتي ديگر نيز آمده است
  2».باشد مي شما دوزخ شدگان جايگاه كشتهت و بهششدگان ما   كشته جايگاه نيستند،

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

زولي خود را طي اسالم سير ن مرگ اين افراد با اطالع داشتند و ظاهراً معتقد بودند
  .خواهد نمود

وي را غافلگير  نيز اين بود كهدر مقابل سخنان ابوسفيان   پيامبر اكرم سكوتعلل 
ه ابتداء به وي جواب ندادند و خواستند وي به اوج غرور و كنمايند به اين صورت 

  .تكبر خود برسد و سپس ناگهان وي را از حقيقت ماجرا با شجاعت تمام مطلع ساختند
زماني به اصحاب و يارانش   خدا رسول: گويد ماجرا مي مورد اينقيم در ابن 

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 رسيد خويش به

شود و سپاه خداوند  ل مغلوب نميمسلمانان نمايان گردد و ثابت شود كه خداوند متعا
  .همواره پيروز خواهند بود نيز

كه ابوسفيان از  چرا هنگامي سؤال مهم در عملكرد پيامبر با ابوسفيان اين است كه
مقابله اصحاب را با او خدا اجازة  پيامبر و ابوبكر و عمر سئوال نمود، رسول زنده بودن

 مسلمانانكه خشم و غضب  ونه بيان نمودگ توان اين صادر ننمود؟ علت اين امور را مي
اوز كه ابوسفيان از حد تج اما هنگامي ،هنوز فروكش نكرده بود و زخمهايشان تازه بود
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 ايد، مسلمانان را به شكستي عظيم دچار نموده: نمود و خطاب به سپاهيانش گفت
  !ي اي دشمن خدايگو دروغ مي: توانست خود را كنترل نمايد و گفتن عمر

ط سخت بود، براي يبيانگر شجاعت ايشان در آن شرا عالوه بر اينكه  عمر واكنش
ضعيف و سست  ،حكايت از آن داشت كه سپاه مسلمانان دهنده بود ورآزانيز ن امشرك

  .گرداند را توسط مؤمنان خوار و زبون ميدشمنان  نيزنشده است و خداوند متعال 
تصور نابودي آنها را  ابوسفيان و قوم او ، بعد از اينكهاين سه نفر زنده بودنمهم آنكه 

سؤاالت ابتدا به  در كه گذاشتتر از آن  عميق تيداشتند، در تضعيف روحيه دشمن اثرا
  . شد پاسخ داده مي او

 نمودن سپاه اسالم به كار بست و تمام تالش خويش را در جهت تضعيفابوسفيان 
نيز صبر   خدا نمود و رسول مينابودي پيامبر و يارانش را به سپاه خويش اعالم  خبر
  .علم نمود و پاسخش را داد در برابر ابوسفيان قد كرد تا اينكه عمر مي

اي بود  گزينه در مرحلة دوم بهترينندادن در مرحله اوليه و پاسخ دادن سكوت پاسخ 
 در ابتدا ابوسفيانبه ندادن پاسخ  در برابر ابوسفيان اتخاذ نموده بود؛ چراكه كه عمر

نيروهاي اصلي  كه تصور نمود پيامبر و اما هنگامي ،ي تحقير و اهانت به وي بودنوع
دادنش  جواب ،طيور و متكبر گرديد كه در آن شرارغم ، بسياراند كشته شده سپاه اسالم

پاسخ دادن عمر مخالف  ،بنابراين. گرديد به وي محسوب ميترين اهانت و تحقير  بزرگ
دادن  و پاسخ نخستاي بهتر از سكوت  اينكه گزينه مرآخراال. خدا نبود با دستور رسول

   1.بعدي وجود نداشتمرحله در 
  

  از وضعيت شهدا  خدا بازديد رسول
به بررسي   خدا رسول را ترك نمودند،سپاهش ميدان جنگ  واينكه ابوسفيان  بعد از

سعد بن ظله، حمزه، مصعب، حن :از اينكه تعدادي از آنان از جملهبعد . يارانش پرداخت
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كسي در راه خدا زخمي  .من بر اينها گواه هستم: فرمود ربيع و ديگران را مشاهده نمود،
 آن ،شود كه زخمش رنگ خون و بوي  شود، مگر اينكه روز قيامت چنان حشر مي نمي

  1.دياو را در قبر بگذارابتدا هر كدام بيشتر قرآن حفظ دارد،  بس ؛مشك داردبوي 
احد را با هم در يك  يهر دو نفر از شهدا  اكرم پيامبر«: گويد جابربن عبداهللا مي

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 ه بر آن نهعالو هستم و دستور داد تا با خونشان دفن شوند و
  2».را غسل داد آنان

دفن  اند، ي احد در مكانهايي كه به شهادت رسيدهشهدا تادستور داد   اكرم پيامبر
  3.برگردانيده شوند ،شده بودند انتقال دادهبه مدينه نيز كه  شوند و كساني

مشاهده نمود،  ،وضعيت مثله نمودنحمزه 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 
نفر از  30 ،قريش مسلط بگرداند و چنانچه خداوند مرا بر از آن استفاده نماينددرندگان 

  ».ثله خواهم نمودرا م آنان
اگر : فتنددادن عمويش گ از دستغم و اندوه پيامبر به خاطر  ةنيز با مشاهدمسلمانان 

برقريش دست يابيم، چنان آنها را مثله خواهيم كرد كه هرگز عرب نظير آن را مشاهده 
   4.نكرده باشند
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  :گاه خداوند اين آيه را نازل كرد آن
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د كه با شما معامله شده است و اگر صبر يچنان انتقام بگير ،اگر انتقام گرفتيد«

  ».ن بهتر استابراي صابر ،يدينما
شكم بسياري از شهدا  اقدام نمودند واي  ن به اعمال وحشيانهامشرك نيز در اين غزوه

خدا  با اين وجود رسول. 1را قطع كرده بودند آنانرا پاره و بينيها، گوشها و آالت تناسلي 
خدا ضمن اينكه صبر و  قرآني را پذيرفتند و رسول تعاليمو يارانش صبر نمودند و 

  .كردن نهي كرد كفارة سوگند خود را ادا نمود و از مثله  گذشت نمود،
 رسول«: نمايد نقل مي چنين تناد به روايت سمره بن جندب از ويابن اسحاق با اس

  2».نمود نمودن نهي مي و از مثله دادن توصيه ما را به صدقه در تمامي اوقات، خدا
  
  غزوة احد پيامبر در  يدعا

نشسته  ،نماز ظهر را به جهت خون زيادي كه از بدنش بيرون آمده بود  خدا رسول
جهت   خدا رسول ،نماز يبعد از ادا. ته به وي اقتدا نمودندخواند و يارانش نيز نشس

خداوند متعال  به آن دچار گرديده بودند، به درگاهمصيبتي كه  دليل دعا و حمد و ثنا به
 ».صفهايتان را راست بگيريد تا ثناء خدا را به جاي آورم«: ش گفتروي آورد و به ياران

دعاهاي ذيل را كه بيانگر عمق ايمانش خدا صف بستند و پيامبر  پشت سر رسول نانآ
  3:، به درگاه خداوند عرضه داشت مي باشد
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ا مـ ا قبضـت، و ال هـادي ل  م باسط لله، اللهم ال قابض لما بسطت، و الاللهم لك الحمد ك«
لمـا  ال مقـرب  ا أعطيـت، و  م مانع لن هديت، و لما معطي ال منعت، و الأضللت، و ال مضل لم

بت، اللهم ابسط علينا من بركاتك و رحمتك و فضلك و رز قـك،  دت، و ال مبعد لما قراعب
ي أسألك النعيم يوم الغلبة و نالذي ال يحول و ال يزول، اللهم ا اللهم إني أسألك النعيم المقيم

اللهم حبب إلينـا اإليمـان   . من يوم الخوف، اللهم عائذ بك من شر ما أعطيتنا و شر ما منعتاأل
اللهـم توفنـا   . لينا الكفر و الفسوق و العصيان و اجعلنا مـن الراشـدين  ه إوزينه في قلوبنا و كرِّ

حقنا بالصالحين غير خزايا و ال نادمين و ال مفتونين، اللهـم قاتـل   لمسلمين و أحينا مسلمين و أ
ك، و اجعل عليهم رجزك و عذابك، اللهـم  لالكفرة الذين يكذبون رسلك، و يصدون عن سبي

. 2گشـت ربـه مدينـه ب   بعـد از آن خـدا   رسـول  ».1اب إله الخلقالذين اوتو الكت قاتل الكفرة
ايشان درصدد آن بود كه آن را بـه امـتش   امر مهمي بود كه  بيانگر  پيامبر اكرم عملكرد
ط يد تا آنها نصرت و توفيق را از خداوند بخواهنـد و بداننـد كـه دعـا در شـرا     تعليم ده

برآنكه مغز عبـادت اسـت    است و دعا عالوه امري ضروري و حتميپيروزي و شكست 
، يـافتن بـه مقاصـد عـالي اسـت و دعـا       ترين ابزار جهت دفع نابسامانيها و دسـت  از مهم
چنـين فـردي    نتيجـه بـر   گردانـد و در  انسان را با خالقش مـرتبط مـي   اي است كه وسيله

العـاده زيـادي    آرامش، سكون و ثبات نازل شده و خداوند وي را از قـوت روحـي فـوق   
  .پيمايد هاي معنويت را مي رداند و اين فرد قلهگ مند مي بهره

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

                                                 
  .122 – 121، ص 6، ج مجمع الزوائد -1
  .394، ص 2، ج السيرة النبويه الصحيحه -2



  غزوة احد

 

197

از  امر قيناً ايني. دارد عميق دارد و از عبوديت كامل در برابر رب العالمين پرده برمي
  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
درصدد  كهتعقيب 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 مكه بيانگر اين است كه آنان قصد ،اند شتران سوار شده

اگر ارادة حمله به سوگند ارادة مدينه را دارند و به خدا  ،رانند و شتران را مياند  شده
  .داشته باشند در برابرشان خواهم ايستاد مدينه را

اسبها را مهار كرده و شتران را كه ديدم  آنان پرداختم وتعقيب  بهمن : گويد علي مي
برگشت و اين خبر را به   علي. 2اند نمودهو به سوي مكه حركت  اند سوار شده

  .رساند پيامبر
آگاهي پيامبر و نخست  :اي است 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 ماجرا ي كهديگر ةنكت .خواهد پرداخت
ط حساس اگر دشمن به وجود وي پي ياعت علي است كه در اين شراطور شج همين

   3.كردند قطعاً در كشتنش درنگ نمي ،برد يم
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 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 شهدا نوضعيت زخميا

. علي را جهت بررسي وضعيت دشمن به تعقيب آنها فرستاد و پرداختپروردگارش 
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  ،هركسموده است كه را بيان نپيروزي و شكست  عواملخداوند متعال  .است

خدا او را پيروز  ،خدا توكل نمايد پيروزي را مورد استفاده قرار دهد و صادقانه بر
  :فرمايد و خداوند مي .گرداند مي

 sπ ¨Ζ ß™ «!$# ©ÉL©9 $# ô‰s% ôM n=yz ⎯ ÏΒ ã≅ö6s% ( ⎯ s9 uρ y‰ ÅgrB Ïπ ¨Ζ Ý¡Ï9 «!$# WξƒÏ‰ ö7s?   
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شما سنت خدا را غيرقابل ) درآينده(هم گذشته و   اين سنت خدا است كه قبالً«
  ».تغيير خواهيد ديد

  
  غزوه حمراء األسد 

ن بعد از ااخبار مشرك همچنان به تعقيب  خدا در بعضي روايات آمده است كه رسول
و از اين سخن ابوسفيان كه سپاهيانش را سرزنش كرده  پرداختاينكه به مكه رسيدند، 

  .اطالع يافت ،ايد رانش را يكسره نكردهچرا كار محمد و يا كه 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 گفت 1»روحاء«
حضرت بعد  رسيد و اين بيانگر آن است كه آن  خدا اين سخن ابوسفيان به رسول

  2.نگ همچنان پيگير احوال دشمن بوداز ج

                                                 
  .كيلومتري واقع شده است 73در مسير مدينه به مكه در » روحاء« -1
  .121، ص 6، هيثمي، ج مجمع الزوائد -2
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با افرادي كه  ،قريش قصد بازگشت به مدينه را دارندبا اطالع از اينكه   پيامبر اكرم
را  آناناألسد  در جنگ احد شركت كرده بودند، به تعقيب دشمن پرداخت و تا حمراء

  .تعقيب نمود
وع پيوست و روز هاي شوال به وق 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 احد توانند شركت كنند كه در جنگ مي
در   اقدام پيامبر اكرم .پيامبر توانست شركت كند احد شركت نكرده بود، اما با اجازة

د كه مسلمانان ضعيف نبدانو اينكه به خاطر تهديد دشمن  اين غزوه،جهت حركت به 
گفتند و حتي مجروحان نيز لبيك به نداي جهاد  نيز  اكرم ياران پيامبر. 1اند 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 ،ي رسول خداكه مناد وقتي. زخمي شده بوديم
به خدا . خدا محروم شويم يكديگر گفتيم چگونه امكان دارد از شركت در ركاب رسول

اما براي  ،زخمي بوديم به شدتجهت سوارشدن نداشتيم و هر دو  حيوانيما ! سوگند
را رفتن  راه توانهرگاه او . تر بود و من زخمم نسبت به برادرم سبك جنگ خارج شديم

صورت همگام با ديگر مسلمانان پيش  گرفتم و بدين من او را به دوش مينداشت، 
  2.رفتيم

راه حمراءاألسد را در پيش گرفت ودر آنجا سه شبانه روز اقامت گزيد   رسول خدا،
پيامبر  .آنها جرأت نكردند تا با مسلمانان روبرو شونداما  ،و دشمن را به مبارزه طلبيد

                                                 
  .50، ص 4، ج البدايه و النهايه -1
  .همان -2
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 ؛آتش روشن كنند دادن مسلمانان در نقاط مختلف براي كثرت نشانور داد تا دست اكرم
  1.ه آتش روشن نمودندقطچنانكه در پانصد ن

به وي   اكرم پيامبر. خدا آمد و اسالم آورد معبد بن ابي معبد خزاعي نزد رسول
ه معبد در روحاء ب .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؟ : سفيان گفتابو .اند آنها پيوسته
   2.را ترك نماييد اين جا ،اند از پشت اين تپه به شما حمله نكرده سپاه 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! خدا سوگنددارم و به  را از اين عمل بازمي

 كــادت تهــد مــن االصــوات راحلتــي 
ــه   ــدكرام التنابلـــ ــردي بأســـ  تـــ
 فظلـــت عـــدوا اظـــن االرض مائلـــة

 ويــل ابــن حــرب مــن لقــائكم: فقلــت
 الــي نــذيرٌ الهــل البســل ضــاحية    
 مـــن جـــيش احمـــد وخـــش قنابلـــه

  

 اذ ســـالت االرض بـــالجرد االبابيـــل  
 ل معازيــــلعنــــداللقاء وال ميــــ 

 لمــا ســمو بــرئيس غيــر مخــذول    
ــل  ــاء بالجيــ ــت البطعــ  اذا تغطمطــ
ــنهم و معقـــول   لكـــل ذي أُربـــةٍ مـ
 3ولــيس يوصــف مــا انــذرت بالقيــل

  

  
  
  
  
  

  ...همه انسان و سروصداهايشان نزديك بود، مركب من بانگ برآورد از آن«
رسو نيستند و از بذل هيچ اسلحه و ت ي، بييسيل عظيم شيرمرداني بود كه هنگام رويارو

   ...ورزند چيزي دريغ نمي
                                                 

  .43، ص 2، ابن سعد، ج الطبقات الكبريبه نقل از  144فارس، ص  ، ابيغزوه احد -1
  .245، ص 3، ج المعاد دزا -2
  .51، ص 4، ج البدايه و النهايه -3
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ه با خود گفتم واي ب... دارند ناپذير شكستچون فرماندهي  ؛زمين هم به فرمان آنها است
  ...كساني كه قصد جنگ عليه او را دارندحال 

سپاهي كه با . اي عقل و شعور دارد، از سپاه محمد، بيم مي دهم من هر آن كسي را كه ذره
  ».را بيان داشت مي توان حقيقت آنزبان ن

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

تاد و خدا فرس به رسول ،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 گشتند بازار

ن مالقات نمود و پيام ابوسـفيان  خدا و مسلمانا كاروان فوق در حمراءاألسد با رسول
  1»حسبنا اهللا و نعم الوكيل« :پيامبر و يارانش در جواب گفتند. درسانآنها   به را

  .از معركه گريختندقريش،  ، امامسلمانان همچنان در اردوگاه خود باقي ماندند
شكست  ماي قوي كه طع با روحيه بعد از اينكه مشركان از معركه گريختند،مسلمانان 

با عزت و غرور تمام وارد مدينه شدند و پيروزي  بودند، نتيجه سستي را زدوده و
. ن و يهود مدينه را خنثي كردنداو شادماني منافق ندن را به شكست تبديل نمودامشرك

چنانكه ؛ 2از آن را ذكر كرده است قسمتهايياشاره نموده و ، قرآن نيز به اين جنگ سرد
  : فرمايد مي

 t⎦⎪Ï%©!$# (#θç/$yftGó™ $# ¬! ÉΑθß™§9 $# uρ -∅ ÏΒ Ï‰ ÷èt/ !$tΒ ãΝåκu5$|¹r& ßyös) ø9$# 4 t⎦⎪Ï%©# Ï9 

(#θãΖ|¡ômr& öΝ åκ÷]ÏΒ (#öθs) ¨? $#uρ íô_r& îΛ⎧ Ïàtã ∩⊇∠⊄∪ t⎦⎪Ï%©!$# tΑ$s% ãΝßγs9 â¨$̈Ζ9 $# β̈Î) 
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}̈ $̈Ζ9$# ô‰s% (#θãèuΚ y_ öΝä3s9 öΝèδöθt±÷z$$sù öΝèδ yŠ# t“ sù $YΖ≈yϑƒÎ) (#θä9$s%uρ $uΖ ç6ó¡ym ª!$# 

zΝ ÷èÏΡ uρ ã≅‹Å2uθø9 $# ∩⊇∠⊂∪ (#θç7n=s)Ρ$$sù 7π yϑ÷èÏΖ Î/ z⎯ ÏiΒ «!$# 9≅ ôÒsùuρ öΝ ©9 öΝæηó¡|¡ôϑtƒ 

Ö™þθß™ (#θãèt7̈? $# uρ tβ≡uθôÊÍ‘ «!$# 3 ª!$# uρ ρ èŒ @≅ôÒsù AΟŠÏàtã ∩⊇∠⊆∪ $yϑ̄Ρ Î) ãΝä3Ï9≡ sŒ 

ß⎯≈sÜø‹¤±9 $# ß∃ Èhθsƒä† …çνu™ !$uŠÏ9 ÷ρ r& Ÿξsù öΝ èδθèù$y‚s? Èβθèù%s{uρ βÎ) Λä⎢Ζä. t⎦⎫ ÏΖÏΒ ÷σ•Β   
  )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

، ين خبربعد از ا. از آنها بترسيد ،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 ،از آنها نترسيد ؛ترساند است كه از دوستانش مي
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
ان ايستاد و اما او بار دوم در احد نيز در برابر مسلمان ،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 نمي بارمؤمن از يك سوراخ دو ؛دو بار فريب دادم
في  اندزيرا اين شاعر از مفس ؛بود نوعي سياست شرعي  خدا اين عمل رسول

 و ديگر عليه مسلمانان اقدام نمايد شد تا بار مي آزادي وياالرض و داعيان فتنه بود كه 
  1.ن به اسارت مسلمانان درنيامداغير از ابوعزه كسي ديگر از مشرك

                                                 
  .53، ص 4، ج البدايه و النهايه -1
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 ند؛ چنانكهجنگ احد هفتاد تن از مسلمانان به شهادت رسيدبراساس آيات قرآني در 
  :ايدمي فرم

 !$£ϑs9 uρ r& Ν ä3÷Gu;≈ |¹r& ×π t7ŠÅÁ•Β ô‰s% Λä⎢ ö6|¹r& $pκön=÷V ÏiΒ ÷Λä⎢ ù=è% 4’̄Τr& #x‹≈ yδ ( ö≅è% uθèδ ô⎯ÏΒ 

Ï‰ΨÏã öΝä3Å¡àΡ r& 3 ¨βÎ) ©!$# 4’n? tã Èe≅ä. &™ó© x« ÖƒÏ‰s%   ) ،165آل عمران(  
مضاعفي كسب و حاال كه پيروزي  ايد دچار شدهمصيبتي  به كه آيا هنگامي«

از جانب خود شما است و : از كجاست ؟ بگو يد 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 مشركانهفتاد تن از مسلمانان  در جنگ احد: گويد ابن عطيه مي
ن را كشته و هفتاد ادر جنگ بدر هفتاد تن از مشرك ه كه مسلمانانگون رسيده بودند همان

بيست و دو تن  نيز ن در روز احداشدگان مشرك تعداد كشته .1تن را نيز اسير كرده بودند
  2.بود

 ،نمود ن به سوي حمراءاألسد دنبال ميادر تعقيب مشرك  خدا اهدافي كه رسول
  :عبارت بودند از

  .داشتند، احساس شكست ننمايندكه در احد شركت  كساني - 1
در هر حال به نداي خدا و  مسلمانان كه ساختن اين موضوع به دشمنخاطرنشان  - 2

  .پيامبر پاسخ مثبت خواهند داد
  .دادن به صحابه در مبارزه با دشمن جرأت - 3

                                                 
  .411، ص 3، ابن عطيه، ج المحرر الوجيز -1
  .369 – 367، باكري، ص مرويات غزوه احد -2
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آزمايش و حكمت  يادآوري اين موضوع به دشمن كه شكست در جنگ احد، - 4
و اين شكستها بر روحيه قوي آنان تأثيري  ندبودا قوي وگرنه آنه است الهي بوده

  1.نخواهد گذاشت
بيانگر اهميت استفاده از جنگ رواني  ،به سوي حمراءاألسد  خدا حركت رسول

به همين دليل سپاه  ؛وارد نموداي  ضربه ،روحيه دشمن بر بتوانند طريق است تا ازاين
نقاط خدا در  دستور رسوله و بروز در حمراءاألسد اقامت گزيد  اسالم سه شبانه

ند كه تعداد مسلمانان چندين برابر شده كآتش روشن نمودند تا دشمن تصور  مختلف،
  2.از معركه گريختندچنانكه آنها چنين تصور نمودند و  ؛است

مسلمانان در آن . پيامبر به اتفاق يارانش به حمراءاألسد رسيد«: گويد ابن سعد مي
خبر لشكركشي مسلمانان در همه جا  .آتش روشن كردند نقطة مختلفشب در پانصد 

  3».پيچيد و از اين طريق دشمنانشان شكست خوردند
  

  مشاركت زنان مسلمان در جنگ احد
 مهمينقش  ،زنان. اي بود كه زنان مسلمان در آن شركت نمودند اولين غزوه ،جنگ احد

جاعت و صداقت ش ،اين جنگ در. داشتند نن و پانسمان زخمياادادن مجاهد در آب
كامان و مداواي  دادن تشنه چند به قصد آب آنها هر .ايمان زنان مسلمان بروز نمود

ضربات  در برابر  خدا شركت كرده بودند، اما برخي جهت دفاع از رسول نزخميا
  .سهمگين دشمن نيز ايستادگي نمودند

عماره، حمنه بنت   ام ،شهيعا ،المؤمنين ام :كه در احد شركت نمودند عبارتند از زناني
  1.رسليم و تعدادي از زنان انصا سليط، ام ش األسديه، امحج

                                                 
  .519، ص 1، ج في ظالل القرآن -1
  .51فارس، ص  ، ابيغزوه احد -2
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چادرهايي بين زنان مدينه تقسيم  عمرروزي «: گويد مي  ثعلبه بن ابي مالك
اين چادر را به : ن گفتندابرخي از حاضر. باقي ماند خوبدر پايان، يك چادر . نمود

سليط  ام: عمر گفت) بده  مر بود،علي و همسر عكلثوم كه دختر  يعني ام(دختر رسول اهللا 
مسئوليت حمل آب او در جنگ، . حق تقدم دارد ،انصاري كه با پيامبر بيعت نموده است

  2.براي مجاهدان را برعهده داشت
  

  دادن مجاهدان آب ‐ الف
شه بنت يروز عا در آن. روز احد، افراد از اطراف پيامبر پراكنده شدند: گويد مي  انس
گذاشتند و با سرعت  كردند و به پشت مي ديدم كه مشكها را آب مي سليم را بكر و امابي 

گشتند و اين عمل را چندين بار تكرار  رساندند و دوباره باز مي ن مياخود را به مجاهد
  3.كردند

سليم بنت سلمان را ديدم كه  شه و اميدر روز احد، عا: گويد كعب بن مالك مي
داد و  آب مي به تشنگانكردند و حمنه بنت جحش  ل ميمشكهاي آب را به پشت حم

  4.ن آب مي داداايمن نيز به مجروح ام. نمود را مداوا مي نزخميا
  
  نمداوا و رسيدگي به مجروحا - ب

سليم و تعدادي از زنان  در غزوات، ام  خدا از انس بن مالك روايت است كه رسول
  5.پرداختند دادن تشنگان مي ن و آباوحو آنها به مداواي مجر برد انصار را با خود مي

                                                                                                                            
  .1779، كتاب الجهاد، باب غزوة النساء، شماره مسلم -1
  .4071، كتاب المغازي شماره بخاري -2
  .2880، كتاب الجهاد و السير، باب غزوة النساء، شماره بخاري -3
  .249، ص 1ج ، واقدي، المغازي -4
  .1779، كتاب الجهاد و السير، غزوة النساء، شماره مسلم -5
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هاي جنگ در ركاب  در صحنه ،زنان«: نمايد روايت مي چنين عبدالرزاق از زهري
آب نيز ن امجاهدو به  نمود مين را مداوا احضور داشتند و مجروح  خدا رسول

  1».دادند مي
ن را امجاهد و خدا در جنگ شركت داشتيم ما همراه رسول: گويد ربيع بنت معوذ مي

و در  رسانديم را به مدينه مي شهدانموديم 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

  2.رسانديم شدگان را به مدينه مي و كشته نزخميا و نموديم مي
رسول خدا مورد سئوال قرار گرفت،  از سهل بن سعد كه از زخم: گويد حازم مي ابي

خدا را شستشو  به خدا سوگند من دقيقاً كسي را كه زخم رسول: گفت شنيدم كه مي
ياد ه ب ،ريخت و داروئي را كه ايشان را با آن معالجه كردند داد و كسي كه آب مي مي

متوقف ريخت 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 بر گرديد، نمي

  3.متوقف گرديدگذاشت تا اينكه خون 
  
  دفاع از اسالم و پيامبر خدا با شمشير - ج

. وارد كارزار نگرديدكسي ديگر از زنان  ،زنينسيبه ما ،عماره در جنگ احد غير از ام
ن شركت ادادن مجاهد احد براي آببن سعيد از مادربزرگش كه خود در جنگ  حمزه
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 

                                                 
  .2880، شماره 92، ص 6، فتح الباري، ابن حجر، ج البخاري -1
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فاتش از كساني هنگام و 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 مي حمزهمادربزرگ 
  .نمود سال آن را مداوا مي ترين زخمش بود كه تا يك و آن عميق بود

 .سوي حمراءاألسد حركت كنندبعد از اتمام جنگ، پيامبر از مسلمانان خواست تا به 
او مانع حركت وي گرديد  اما شدت زخم و خونريزي ،عماره نيز لباسهايش را پوشيد ام
  .مشغول بوديم اودر آن شب تا صبح به پانسمان زخمهاي و 

، هنوز به خانه نرسيده بود كه برادر األسداز حمراء بعد از بازگشت  اكرم پيامبر
او خبر . 1را جهت اطالع از احوالش نزد وي فرستاد ،ازنيعبداهللا بن كعب م ،عماره ام

  2.سالمتي خواهرش را به پيامبر رساند و ايشان خوشحال شدند
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 يزيرا وي در شرا ؛نيز اضطراري بود عماره اممشاركت ن حتمي دانست و توا نمي

پيامبر را مشاهده نمود كه تمام اطرافيانش پراكنده شده بودند و اين شرايط اقتضا 
  3.بپردازد  نمود كه آن شيرزن، به دفاع از رسول خدا مي

 اساسبر: گويد مشاركت زنان در جنگ احد مي بارةدكتر اكرم ضياء عمري در
ط خاص ين در شراامجروح 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
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دان فرض است، اما در صورت تهاجم دشمن به اگرچه جهاد فقط بر مر ؛دفاع نمايند
  1.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
يك زن در نبرد  تنها البتهبه مبارزه پرداختند؛ ن امسلمان در آن شركت داشتند و با مشرك

است كه زن اين امر به اثبات از طرفي نيز . پرداختاز پيامبر  به دفاعمود و شركت ن
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 
ي نيز اين زن از نظر سني دوران و از طرف ن بوددادن زخميا مسلمانان در مداوا و آب
. تا از فرزندانش نيز در جنگ شركت داشتند شوهر و دو وجواني 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 آنانتيازشانام

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،  شرافتاحد شركت داشتند، گزيدة امت اسالمي، رمز كه در غزوة   مرداني
  .الگوي مردانگي و استقامت بودند

نظر  مشاركت يك زن را در غزوة احد از جنبة شرعي اصلي در توان نميبنابراين، 
بديهي . برآن قياس نمود ،گرفت و جواز استخدام زن را كه دوشادوش مردان بجنگد

  2.الفارق بوده و قطعاً باطل است است كه چنين قياسي، قياس مع
  

                                                 
  .391، ص 2، ج السيرة النبويه الصحيحه -1
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  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 فرزند به  خدا رسول. رده بودندكرده و شكمش را پاره ك
  !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
امر براي  و از آنجا كه اينشدن برادرم مطلع هستم  براي چه؟ من از مثله: صفيه گفت

را براي آخرتم ذخيره  صبر خواهم كرد و آن رضايت 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
  1.برايش دعاي مغفرت كرد

  
  حمنه بنت جحش - ب

، به سوي مدينه از دفن يارانش فارغ شد، به اتفاق مسلمانان بعد از اينكه  اكرم پيامبر
پيامبر به وي . دا روبرو شدخ حمنه بنت جحش با رسول ،در مسير راه بازگشت و

  منظورت چه كسي است؟: حمنه گفت! صيبتت را به خدا بگذارم: فرمود
  .عبدالمطلب كشته شدات حمزه بن  دايي: پيامبر فرمود
  .خداوند وي را بيامرزد و شهادت مباركش باد »اناهللا و انااليه راجعون«: حمنه گفت

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

  .نمود
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نزد همسر از جايگاه خاصي شوهر : خطاب به صحابه فرمود  داخ رسول
اما از خبر  ،چون وي از خبر شهادت دايي و برادرش زياد غمگين نشد برخوردار است؛

  .تابي نمود شهادت شوهرش بي
يتيمي  وقتي: تابي نمودي؟ گفت قدر بي چرا اين: حمنه پرسيد از  اكرم پيامبر

براي وي و   خدا رسول .وجودم را فرا گرفت را تصور نمودم، وحشتفرزندانش 
  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 ميمحمد بن طلحه از همه بيشتر به فرزندان مادرش رسيدگي . 2گرديدو عمران 

  
  ه الديناريهالمرأ - ج

دينار كه شوهر برادر و پدرش  زني از بني با  خدا رسول: گويد وقاص مي سعد بن ابي
 ،خبر شهادت آنها را به وي دادند وقتي. را در جنگ احد از دست داده بود، روبرو شد

الش خدا ح الحمدهللا رسول! فالن اي ام: در چه حالي است؟ گفتند  خدا رسول: گفت
 بعد از اينكه چشمش به رسول .پيامبر را به من نشان دهيد تا ببينم: گفت. خوب است

  4».تهر مصيبتي بعد از سالمتي تو آسان اس«بعدك جلل  همصيبكل : افتاد، گفت  خدا
  .دهد گونه نتيجه مي آري ايمان، وقتي در دل جاي گيرد، اين
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  كبشه بنت عبيد خزرجي ،سعد بن معاذ ام – د
مادر  .اسبش سوار بود و سعد بن معاذ لگام اسبش را دردست داشت بر  ول خدارس

: پيامبر فرمود. آيد مادرم مي: سعد گفت.دوان به سوي پيامبر آمد سعد بن معاذ دوان
  .خوش آمده است

با وجود سالمتي : را نگاه كرد و گفت  خدا مادر سعد نزديك آمد و با دقت رسول
  .ان استو عافيت شما مصيبتها آس

: 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 كن آنانبراي بازماندگان ! خدا اي رسول: مادر سعد گفت

، مصيبتشان را جبران نما و پاداش خوبي يبزداغم را از دلشان  ،بارالها: بر فرمودپيام
  1.عنايت فرما آنانبه بازماندگان 

                                                 
  .316 – 315، ص 1، واقدي، ج مغازي -1



  

  فصل چهارم
  درسها، پندها و نتايج جنگ احد

است و تصويري را كه قرآن از غزوة  پرداختهغزوة احد  به توصيف كامل قرآن كريم
؛ باشد مي ،تر از آنچه در روايات آمده است و روشنتر  به مراتب زنده ،دهد احد ارائه مي

 كننده سرزنش همپندآموز و  ،دهنده بشارت ،بخش اطمينان همشيوة آيات قرآني  چراكه
  .اند بسيار زيبا و قوي ارائه شدهاي  به گونهاست و هر دو بخش 

كه است گويد و اين امتيازي  سپاه پيامبر سخن مي خصوصيات درونيقرآن كريم از 
از آن برخوردار است و كتابهاي سيرت داراي چنين خصوصيتي نيستند؛ چراكه قرآن  هاتن

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 دقت،  به توان ، مياحد  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
شم چنان شادابي و تازگي به چ ،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
؛ 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 
ة دولت و تمكين دين خدا انعكاسي از در تريبت امت، اقام  خدا شيوة رسول

مفاهيمي كه سراسر وجود، احساسات و است؛  زندگي دنيا بارهمفاهيم قرآن كريم در
در جبران شكست   خدا به همين دليل رسول ؛افكار پيامبر را در برگرفته است
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نكات مهم در  به برخي ازكه . نمايد در احد، بر نهج قرآن كريم حركت مي هآمد پيش
  :نمائيم قرآن اشاره مي شيوة
  

  دعوتشان به مقامات واالي ايمان و به مؤمنان سنتهاي الهي يادآوري
  : خداوند مي فرمايد

 ô‰s% ôM n=yz ⎯ ÏΒ öΝ ä3Î=ö6s% ×⎦ s⎞ ß™ (#ρçÅ¡sù ’Îû ÇÚö‘ F{$# (#ρãÝàΡ $$sù y#ø‹x. tβ% x. 

èπ t6É)≈ tã t⎦⎫ Î/Éj‹s3ßϑø9 $# ∩⊇⊂∠∪ # x‹≈yδ ×β$u‹t/ Ä¨$̈Ψ=Ïj9 “Y‰ èδ uρ ×π sàÏãöθtΒ uρ 

š⎥⎫É)−Gßϑù=Ïj9 ∩⊇⊂∇∪ Ÿωuρ (#θãΖ Îγs? Ÿωuρ (#θçΡ t“ øtrB ãΝçFΡ r& uρ tβöθn=ôãF{ $# βÎ) ΟçGΨ ä. 

t⎦⎫ÏΖ ÏΒ ÷σ•Β   ) ،139-137آل عمران(  
در زمين مسافرت نمائيد و . قبل از شما روند سنتهاي الهي گذشته است«

ت براي مردمان اين بياني اس. 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  تي روحبلكه آنها را با چنين آيا ؛هاي شيطان رها نكرده است آماج وسوسه

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 آوردتسلي  موجب آيات فوق: گويد قرطبي مي

                                                 
  .190، ص 1، ج حديث القرآن الكريم عن غزوات الرسول -1
  .216، ص 4، ج تفسير القرطبي -2



 الگوي هدايت

 

214

 كساني و در آيات گذشته دعوت به تأمل و انديشيدن در سرگذشت امتهاي گذشته
گرفته و هالكت و  تكذيب نموده بودند، مورد تأكيد قرار ا و رسول راكه دعوت خد

  .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

و  ان حامل درسمنظور به تصويركشيدن وضعيت اقوام موردنظر است كه براي مؤمن
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 ناسپاسياما   ارزاني داشته بود،
  1.الهي گرفتار شدند

  
  احد هن و بيان حكمت الهي در غزواتسلّي مؤمن

  :فرمايد خداوند متعال مي

 βÎ) öΝä3ó¡|¡ôϑtƒ Óyös% ô‰s) sù ¡§tΒ tΠöθs)ø9 $# Óyös% …ã&é# ÷VÏiΒ 4 y7 ù=Ï? uρ ãΠ$−ƒF{ $# 

$yγä9 Íρ#y‰ çΡ t⎦ ÷⎫ t/ Ä¨$̈Ψ9$# zΝ n=÷èu‹Ï9 uρ ª!$# š⎥⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ x‹Ï‚−Gtƒuρ öΝ ä3ΖÏΒ u™!# y‰pκà− 

3 ª!$#uρ Ÿω =Ïtä† t⎦⎫ ÉΚ Î=≈©à9 $# ∩⊇⊆⊃∪ }ÈÅcsyϑãŠÏ9 uρ ª!$# t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΨ tΒ#u™ t,ysôϑtƒuρ 

š⎥⎪ÍÏ≈ s3ø9 $# ∩⊇⊆⊇∪ ôΘ r& ÷Λä⎢ö7Å¡ym βr& (#θè=äzô‰s? sπ ¨Ψ yfø9 $# $£ϑs9 uρ ÉΟn=÷ètƒ ª!$# t⎦⎪Ï%©!$# 

(#ρß‰yγ≈ y_ öΝä3ΖÏΒ zΝ n=÷ètƒuρ t⎦⎪Î É9≈¢Á9 $# ∩⊇⊆⊄∪ ô‰s) s9uρ ÷Λä⎢Ψ ä. tβöθ̈Ψ yϑs? |Nöθyϑø9 $# ⎯ÏΒ 

È≅ö6s% βr& çνöθs) ù=s? ô‰s)sù çνθßϑçG÷ƒr& u‘ ÷Λä⎢Ρ r& uρ tβρ ãÝàΖs?   ) ،143-140آل عمران(  
اين . آنها نيز جراحتي مانند آن رسيده است به اگر 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
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تا خدا مؤمنين را خالص و كافران را  .مكاران را دوست نداردست ،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 اقرآن از مؤمن ».گر هستيد به سوي آن نظاره نموديد، اآلن با آن مواجه شديد و 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 درزيرا اگر  ؛دشمن گردد
نافرجامشان در  و عاقبت آنان با عقايد باطل. چنين شكستي دچار گرديدند هبدر نيز ب

شما كه از حق و حسن عاقبت برخورداريد، نبايد  ،ست نشدند بنابراينس جنگ با شما
  1.دچار ضعف و سستي شويد

را به شهادت  مسلماناناحد برخي از افراد جنگ در  مشركاناگر : گويد مي زمخشري
تي كه در بدر آنها از شكس. ايد بدر تعدادي از آنها را كشته نيز در جنگ شما  اند، رسانده
؛ پس سزاوار است كه به شما احساس ضعف و سستي دست ضعيف نشدند ،خوردند
  2.ندهد

در احد  ؛ چراكهبدر بودجنگ نقطة مقابل احد جنگ : گويد عبداهللا بن عباس مي
  3.ن غالب گرديدامشرك بر  خدا مسلمانان به شهادت رسيدند و در بدر رسول

 βÎ) öΝدر آية  ä3ó¡|¡ôϑtƒ Óyös%   جواب شرط محذوف است و تقدير عبارت چنين
و براي مبارزه جديد تصميم  نماييدصبر  ،ايد است كه اگر دچار زخم و شكست شده

  .زيرا دشمنانتان قبل از اين با چنين شكستي دچار گرديدند ؛قطعي بگيريد

                                                 
  .14، ص 9، ج لرازيتفسير ا -1
  .465، ص 1، ج تفسير الكشاف -2
  .105، ص 4، ج تفسير الرازي -3
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 y7 آيه ù=Ï? uρ ãΠ$−ƒF{ $# $yγä9 Íρ#y‰ çΡ t⎦ ÷⎫ t/ Ä¨$̈Ψ9$#   در جهان براي بيانگر سنت جاري الهي
  1.ن در غزوة احد استاتسليت مؤمن

 zΝ قرطبي در تفسير آيه n=÷èu‹Ï9 uρ ª!$# š⎥⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™  ست كه ا منظور اين: گويد مي
  2.تبادل شكست به خاطر شناخت مؤمن از منافق تحقق يافته است

#!™ x‹Ï‚−Gtƒuρ öΝä3ΖÏΒ uدر تفسير آية  ابن كثير y‰pκà−  راه خدا كشته  ي دريعن: گويد مي
  3.سازند شوند و به خاطر رضاي او جانشان را فدا مي مي

 ª!$#uρ Ÿω =Ïtä† t⎦⎫ÉΚ خداوند متعال آية كريمه فوق را با جمله Î=≈ ©à9$#   پايان داد و بعد
  :د اتفاق افتاد اشاره كرد و فرموداز آن به دو حكمت ديگر كه در غزوه اح

 }ÈÅcsyϑãŠÏ9 uρ ª!$# t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΨ tΒ#u™ t,ysôϑtƒuρ š⎥⎪ÍÏ≈ s3ø9 $#   يا  وبه معناي تصفيه تمحيص
بردن و نابودكردن  يمحق از محق به معناي از بينو  به معناي امتحان و آزمون است

  .است
تا خداوند كساني را كه با خدا : گويد ميچنين  فوق معناي آيه در موردطبري 

ن مورد آزمايش قرار دهد ابردن مشرك راه از بين بيازمايد و آنها را در ،صادقانه عهد بستند
  4.ن جدا شوندااز منافق واقعي،ن مخلص و امؤمن و

 }ÈÅcsyϑãŠÏ9در مورد آيه  كثير ابن uρ ª!$# t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΨ tΒ#u™  يعني اگر داراي گناه : گويد مي
ميزان درجاتشان را به  ،گناهانشان را مغفرت نمايد و اگر داراي گناه نيستند ،هستند

  .اند، بيفزايد مصيبتي كه با آن دچار شده
                                                 

  .195، ص 1، ج حديث القرآن الكريم عن غزوات الرسول -1
  .218، ص 4، ج تفسير القرطبي -2
  .408، ص 1، ج تفسير ابن كثير -3
  .107، ص 4، ج تفسير طبري -4
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≈ t,ysôϑtƒuρ š⎥⎪ÍÏآية  s3ø9 $#   پيروزي، دچار  عد از دستيابي بهبكافران يعني
يعني  .1شود نابودي و فناي آنها مي  هالكت،امر موجب  شوند و اين سركشي و غرور مي

از گناهان  منان رايكي از داليل شكست مؤمنان در جنگ احد اين بود كه خداوند، مؤ
به سبب نيز كفار را  ديگرن جدا گرداند و از طرفي او آنها را از منافق پاك و تصفيه نمايد

  .نابود گرداند آنانغرور و تكبر 
  .بيان نموده است حكمت شكست مؤمنان در جنگ احد را چنين خداوند

  .براي مؤمنان ونداظهار علم خدا - 1
به نعمت شهادت كه صاحبش را به واالترين  نانائل گردانيدن برخي از مؤمن - 2

  .رساند درجات مي
  .نااز منافق آنان ن و جدا نمودناگردانيدن مؤمن پاك - 3
  2.كن كردن تدريجي كفار نابودي و ريشه - 4

  :فرمايد در ادامه آيات فوق، خداوند مي

 ôΘ r& ÷Λä⎢ ö7Å¡ym βr& (#θè=äzô‰s? sπ ¨Ψ yfø9$# $£ϑs9 uρ ÉΟn=÷ètƒ ª!$# t⎦⎪Ï%©!$# (#ρß‰yγ≈ y_ öΝä3Ζ ÏΒ 

zΝ n=÷ètƒuρ t⎦⎪ÎÉ9≈ ¢Á9 $#   ) ،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
. مانند آنها صبر كنيد بدون اينكه شما راه آنها را انتخاب نمائيد و بدون اينكه

 ن شما و صبراچنين چيزي ممكن نيست تا اينكه خداوند مجاهد. خير
  ».كنندگان را شناسائي نكند پيشه

                                                 
  .408، ص 1، ج تفسير ابن كثير -1
  .199، ص 1، ج قرآن الكريم عن غزوات الرسولحديث ال -2
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 مگردخول بهشت براي شما فراهم نخواهد شد  :گويد كثير در تفسير اين آيه مي ابن
  1.ا ببيندن در برابر دشمن ران و صابرااينكه مورد آزمايش قرار گيريد و خداوند مجاهد

   :فرمايد ادامه خداوند مي در
 ô‰s)s9uρ ÷Λä⎢Ψä. tβöθ̈Ψyϑs? |Nöθyϑø9$# ⎯ÏΒ È≅ö6s% βr& çνöθs)ù=s? ô‰s)sù çνθßϑçG÷ƒr&u‘ ÷Λä⎢Ρr&uρ tβρãÝàΖs?   

  )143آل عمران، (  
رويارويي با  يآرزو ،قبل از اين! نااي مؤمن: گويد ابن كثير در ترجمه اين آيه مي

و دوست داشتيد در برابرشان از خود  و در اشتياق چنين روزي بوديد دشمن را داشتيد
 ؛ايد و شما به مقصدتان رسيده است اكنون آن روز فرارسيده ؛ي نشان دهيديشكيبا و صبر

  2.و بجنگيد ايستادگي نماييدپس در برابر دشمن 
  

  كيفيت جبران اشتباهات 
خطاب آيات نازل شده در احد با اسلوب  آياتي كه در جنگ بدر نازل شد، شيوة خطاب

بود اسلوبي نرم و ماليم  ،در احد كامالً متمايز بود؛ چراكه اسلوب آيات نازل شده
شيوه قرآن در محاسبة فرد پيروز و كامياب شديدتر از محاسبة شكست  بنابراين،

  :فرمايد چنانكه در مورد جنگ بدر مي ؛گان استدخور

 $tΒ šχ%x. @c© É<oΨ Ï9 βr& tβθä3tƒ ÿ…ã&s! 3“ u ó r& 4©®Lym š∅Ï‚÷Wãƒ ’Îû ÇÚö‘ F{$# 4 

šχρß‰ƒÌè? uÚ ttã $u‹÷Ρ ‘‰9 $# ª!$# uρ ß‰ƒÌãƒ nοtÅzFψ$# 3 ª!$#uρ î“ƒÍ• tã ÒΟŠÅ3ym ∩∉∠∪ 

Ÿωöθ©9 Ò=≈ tGÏ. z⎯ ÏiΒ «!$# t,t7y™ öΝä3¡¡yϑs9 !$yϑ‹Ïù öΝ è?õ‹s{r& ë>#x‹tã ×Λ⎧ Ïàtã   
 )68-67انفال، (  
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  .همان -2



  غزوة احد

 

219

آزاد (ه داراي اسيراني باشد و از اين طريق براي هيچ پيامبري جايز نيست ك«
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 قبل چنانچه دستوري از جانب. است
  ».شد يشما نازل م عذابي بزرگ بر ،به شما رسيده استآنچه 
   :فرمايد در مورد احد مي

 ô‰s) s9uρ ãΝà6s%y‰|¹ ª!$# ÿ…çνy‰ ôãuρ øŒÎ) Ν ßγtΡθ¡ßss? ⎯Ïμ ÏΡ øŒÎ* Î/ ( #_̈Lym # sŒÎ) 

óΟçFù=Ï±sù öΝçFôãt“≈ oΨ s? uρ ’Îû ÌøΒ F{ $# ΜçGøŠ|Átãuρ .⎯ ÏiΒ Ï‰÷èt/ !$tΒ Ν ä31u‘ r& $̈Β šχθ™6Åsè? 4 

Ν à6ΨÏΒ ⎯̈Β ß‰ƒÌãƒ $u‹÷Ρ ‘‰9$# Ν à6ΨÏΒuρ ⎯ ¨Β ß‰ƒÌãƒ nοtÅzFψ$# 4 §Ν èO öΝà6sùt |¹ 

öΝ åκ÷] tã öΝä3uŠÎ=tFö; uŠÏ9 ( ô‰s) s9 uρ $x tã öΝ à6Ψtã 3 ª!$# uρ ρ èŒ @≅ ôÒsù ’n? tã t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9$#   
  )152آل عمران، (  

وند به وعدة يد، خدادآور در مي گاه كه آنها را داشتيد به اذن خداوند از پا آن«
) سنگرهان و رها كرد قاومتم(امر  و در يدخويش 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

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
  

                                                 
  .137، ص صور و عبر من الجهاد النبوي في المدينه -1
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  امتهاي گذشتهن اهايي از مجاهد بيان نمونه
  :فرمايد خداوند متعال مي

 ⎦ Éi⎪r'x. uρ ⎯ ÏiΒ %c© É<̄Ρ Ÿ≅ tG≈ s% …çμ yètΒ tβθ•‹În/ Í‘ ×ÏWx. $yϑsù (#θãΖyδ uρ !$yϑÏ9 öΝ åκu5$|¹r& ’Îû 

È≅‹Î6y™ «!$# $tΒ uρ (#θà ãè|Ê $tΒ uρ (#θçΡ% s3tGó™ $# 3 ª!$# uρ =Ïtä† t⎦⎪Î É9≈¢Á9 $# ∩⊇⊆∉∪ $tΒ uρ 

tβ% x. óΟßγs9 öθs% HωÎ) βr& (#θä9$s% $uΖ −/u‘ öÏ øî$# $uΖs9 $oΨ t/θçΡ èŒ $oΨ sù# u ó  Î) uρ þ’Îû $tΡ ÌøΒ r& ôMÎm6rO uρ 

$oΨ tΒ#y‰ ø%r& $tΡ öÝÁΡ $#uρ ’n? tã ÏΘ öθs) ø9$# t⎦⎪ÍÏ≈x6 ø9$# ∩⊇⊆∠∪ ãΝ ßγ9s?$t↔sù ª!$# z># uθrO 

$u‹÷Ρ ‘‰9 $# z⎯ó¡ãmuρ É># uθrO ÍοtÅzFψ$# 3 ª!$#uρ =Ïtä† t⎦⎫ÏΖ Å¡ósçR ùQ$#   
  )148-146 آل 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

. ايمان را استوار گردان و ما را برقوم كافر پيروز گرداننظر فرما، كامه صرف
خداوند پاداش دنيا و پاداش نيكوي آخرت را از آن آنان گردانيد، خداوند 

  ».نيكوكاران را دوست دارد
 پردازد به سرزنش كساني ميخداوند در اين آيات و آيات گذشته : گويد كثير مي ابن

ميدان جنگ را رها ، شدن پيامبر كشته ن خبرشنيدا 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 مي شانبود و در راه خدا در ركاب پيامبر

ادامه  به مبارزه بر و استقامتو با ص كشيدند دست نميشدند و از ادامة جهاد  سست نمي

                                                 
  .41، ص 1، ج تفسير ابن كثير -1
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كه از شايعة پردازد  ميبه آن دسته از مسلمانان اين آيات  شرح حالبنابراين،  ندددا مي
ين گذشته و يربان به شرح حالقتل پيامبر دچار ضعف و سستي شدند و خداوند متعال 

قرار الگو را  آنانتا مسلمانان  پردازد مي نمودند، ميطي اظهار يآنچه آنها در چنين شرا
  : فرمايد ؛ چنانكه ميدهد

 $tΒ uρ tβ% x. óΟßγs9 öθs% HωÎ) βr& (#θä9$s% $uΖ −/ u‘ öÏ øî$# $uΖs9 $oΨ t/θçΡ èŒ $oΨ sù# u ó  Î) uρ þ’Îû $tΡ ÌøΒ r& 

ôMÎm6rO uρ $oΨ tΒ#y‰ ø%r& $tΡ öÝÁΡ $# uρ ’n? tã ÏΘ öθs) ø9 $# t⎦⎪ÍÏ≈x6 ø9$# ∩⊇⊆∠∪ ã   
  )147آل عمران، (  

ه افرادي رباني بودند، اما علل اصلي شكست را به خود نسبت مجاهدان با وجود اينك
استغفار از  آناننفس و اعتراف به تقصير است و  تحقيرنوعي  دادند و اين در حقيقت

هايشان  خواسته و از آنجا كهرا برطلب ثبات و اقدام در برابر دشمن مقدم كردند  نگناها
صرت و امداد ن بود بنابراين،و خضوع كامالً از روي طهارت، پاكي  ،از خداوند متعال

 ãΝ :الهي به سراغشان آمد ßγ9s?$t↔sù ª!$# z># uθrO $u‹÷Ρ ‘‰9 $# z⎯ó¡ãmuρ É># uθrO ÍοtÅzFψ$# 3 ª!$# uρ =Ïtä† 

t⎦⎫ÏΖ Å¡ósçR ùQ$#   پيروزي  ،يعني كسب نمودند؛ثواب هر دو جهان را  ،با اين عملكردشانو
  .پاداش نيك در آخرتو و غنيمت در دنيا 

بدين جهت آنها بهترين الگو براي مسلمانان مجاهد قرار گرفتند و خداوند متعال 
به فضل و ارجحيت و تقدم ثواب  هذكر نمود كه اشار »حسن«ثواب آخرت را با صفت 

  1.پاداش دنيا دارد آخرت بر
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  اسالم گرديدشكست لشكر  پيامبر موجب مخالفت با دستور
خدا و ارتكاب آن اشتباه  زان با دستور رسولمخالفت تيراندا در موضوع اثبات اين

مشخص نافرجام كه منجر به تغيير تمام معيارها و وقوع خسارتهاي عميق گرديد، 
  .گردد مي

كنار كشيدن عبداهللا بن ابي و  بعد از اهميت اطاعت از امير و فرمانده در جنگ احد
اما اشتباهي كه  ددگر ، آشكار ميصفوف مسلمانان نگذاشت تأثيري بر كه ناديگر 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 آنان ييبرآنان مسلط گرداند و به سبب نافرماني از دستورات فرمانده خسارتها
ود و دعوت اسالمي در نخستين مرحله از حيات خويش دچار شكست شد كه فراگير ب

  .گرديد
  

  يي كه در جنگ احد اتفاق افتادبرخي از رويدادها
 هتوجيهات فرماند و عمل نمودن به  خدا از دستورات رسولبا اطاعت  مسلمانان

ن از دستورات پيامبر و رها نمودمخالفت  به پيروزي رسيدند و ،عبداهللا بن جبير د،خو
   1.آوري غنايم موجب شكست آنان را فراهم آورد كوه جهت جمع

  :فرمايد خداوند ميچنانكه 

 øŒÎ) šχρß‰ ÏèóÁè? Ÿωuρ šχ…âθù=s? #’n? tã 7‰ymr& Û^θß™ §9$# uρ öΝà2θããô‰tƒ 

þ’Îû öΝä31t÷zé& öΝ à6t7≈ rO r'sù $Cϑxî 5dΟtóÎ/ ŸξøŠx6 Ïj9 (#θçΡ t“ óss? 4’n? tã $tΒ öΝ à6s?$sù 

Ÿωuρ !$tΒ öΝ à6t7≈ |¹r& 3 ª!$# uρ 7Î6yz $yϑÎ/ tβθè=yϑ÷ès?   ) ،153آل عمران(  
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كرديد و پيامبر  كسي توجه نمي گريختيد و بر شديد و مي گاه كه پراكنده مي آن«
غم نيز شما را دچار  ، خداپس در برابر غم ؛زد شما را صدا مي، از پشت سر

ايد و برآنچه به  دهاين بدان خاطر بود كه ديگر براي آنچه از دست دا .نموديد
  ».آگاه است ،دهيد مي مغمگين 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  كه انان تصور نمودندمسلماوليه پيروزي 
 رها نكنند، ترك نمودند و دشمن نيز از پشت سر را 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

 ô‰s) s9uρ ãΝà6s%y‰|¹ ª!$# ÿ…çνy‰ ôãuρ øŒÎ) Ν ßγtΡθ¡ßss? ⎯Ïμ ÏΡ øŒÎ* Î/ ( #_̈Lym # sŒÎ) 

óΟçFù=Ï±sù öΝçFôãt“≈ oΨ s? uρ ’Îû ÌøΒ F{ $# ΜçGøŠ|Átãuρ .⎯ ÏiΒ Ï‰÷èt/ !$tΒ Ν ä31u‘ r& $̈Β šχθ™6Åsè? 4 

Ν à6ΨÏΒ ⎯̈Β ß‰ƒÌãƒ $u‹÷Ρ ‘‰9$# Ν à6ΨÏΒuρ ⎯ ¨Β ß‰ƒÌãƒ nοtÅzFψ$# 4 §Ν èO öΝà6sùt |¹ 

öΝ åκ÷] tã öΝä3uŠÎ=tFö; uŠÏ9 ( ô‰s) s9 uρ $x tã öΝ à6Ψtã 3 ª!$# uρ ρ èŒ @≅ ôÒsù ’n? tã t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9$#   
  )152آل عمران، (  

صرفاً الوقوع به شكست تبديل شود،  موجب گرديد پيروزي قريب معصيت مزبور كه
نتايج وخيمي ، معاصيكه بديهي است  . خدا هم در حيات رسول يك معصيت بود آن

  .خواهند داشت؟به دنبال 
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
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   :فرمايد خداوند مي ؛اطاعت از ولي امر و فرمانده بعد از اطاعت خدا و رسول است

 $pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (# þθãΨ tΒ#u™ (#θãè‹ÏÛr& ©!$# (#θãè‹ÏÛr& uρ tΑθß™§9 $# ’Í<'ρ é&uρ Í öΔF{$# óΟä3ΖÏΒ ( 

βÎ* sù ÷Λä⎢ ôãt“≈ uΖs? ’Îû &™ó© x« çνρ –Šãsù ’n<Î) «!$# ÉΑθß™ §9$# uρ βÎ) ÷Λä⎢Ψ ä. tβθãΖ ÏΒ ÷σè? «!$$Î/ 

ÏΘ öθu‹ø9 $#uρ ÌÅzFψ$# 4 y7 Ï9≡sŒ × öyz ß⎯ |¡ômr& uρ ¸ξƒÍρ ù's?   ) ،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 مردم ةآي«: اند كه علما بر اين عقيده
ويژه امور ه ه مسائل و بتا از اولياء امور در هم است را موظف ساخته شده است و آنان
  1».نظامي پيروي كنند

اطاعت از ولي امر، يكي از واجبات ديني است كه ائمه دين آن را در باب عقايد 
  2.ندا هنمود ذكرايماني 

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

 $pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (# þθãΨ tΒ#u™ (#θãè‹ÏÛr& ©!$# (#θãè‹ÏÛr& uρ tΑθß™§9 $# ’Í<'ρ é&uρ Í öΔF{$# óΟä3ΖÏΒ ( 

βÎ* sù ÷Λä⎢ ôãt“≈ uΖs? ’Îû &™ó© x« çνρ –Šãsù ’n<Î) «!$# ÉΑθß™ §9$# uρ βÎ) ÷Λä⎢Ψ ä. tβθãΖ ÏΒ ÷σè? «!$$Î/ 

ÏΘ öθu‹ø9 $#uρ ÌÅzFψ$# 4 y7 Ï9≡sŒ × öyz ß⎯ |¡ômr& uρ ¸ξƒÍρ ù's?   ) ،59نساء(  

                                                 
  .246، ص 28، ج مجموع الفتاوي -1
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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 مسلمانان ولي امروجود  - 4

  .به موفقيت بهتري دسترسي پيدا نمايندپروردگار 
  .سعادت دنيا در اين اصل نهفته است - 5
يان و واليان پيشوا شورش عليهسنت معتقد است كه  اهل مسائل ذكرشده اساسبر
از  كنيم و نميو 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

  
  رت ترجيح دنيا بر آخخطرهاي 

ميان 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 و آورده
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 z⎯Îiƒã— Ä¨$̈Ζ=Ï9 =ãm ÏN≡uθyγ¤±9$# š∅ÏΒ Ï™!$|¡ÏiΨ9$# t⎦⎫ÏΖt6ø9$#uρ ÎÏÜ≈oΨs)ø9$#uρ 

ÍοtsÜΖs)ßϑø9$# š∅ÏΒ É=yδ©%!$# ÏπÒÏø9$#uρ È≅ø‹y‚ø9$#uρ ÏπtΒ§θ|¡ßϑø9$# ÉΟ≈yè÷ΡF{$#uρ Ï ö̂ysø9$#uρ 3 

šÏ9≡sŒ ßì≈tFtΒ Íο4θu‹ysø9$# $u‹÷Ρ‘‰9$# ( ª!$#uρ …çνy‰ΨÏã Ú∅ó¡ãm É>$t↔yϑø9$#   
  )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 شدناز  عيان رااو خصوصاً د امت را ،پيامبر خدا نيز در احاديث متعددي

  .برحذر داشته است ،خاطر اثرات سوئي كه دارده دام دنيا ب
و  ةخضـر  ةان الدنيا حلـو «: كند كه فرمود روايت مي  خدا ز رسولابوسعيد خدري ا

فـان اول فتنـة بنـي     ،واتقوا النسـاء  ،اتقوا الدنيامستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فان اهللا 
  1».اسرائيل كانت في النساء

همانا دنيا شيرين و سرسبز است و خداوند شما را در دنيا، جاي داده است تا بنگرد شما «
اسرائيل  اي كه بني هزيرا اولين فتن ؛از دنيا و از زنان پرهيز نمائيد، بنابراين. نمائيد نه عمل ميچگو

  ».از طريق زنان بود ،آن دچار شدند هب
با  كه مشركين شكست خوردند تيراندازان جنگ احد وقتي در: گويد عباس مي ابن

پيامبر و مردمان برسانيد خودتان را به «: به يكديگر گفتند مشاهده شكست اوليه مشركان
مكان   بدون اجازه پيامبر اكرم: برخي گفتند. از شما سبقت نگيرند ميتا در جمع غنا

  2».خود را رها نخواهيم كرد
  :گاه اين آيه نازل شد آن

                                                 
  .2742، شماره مسلم -1
  .474، ص 3، ج تفسير طبري -2
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 Νà6Ψ ÏΒ ⎯̈Β ß‰ƒÌãƒ $u‹÷Ρ ‘‰9 $# Ν à6ΨÏΒ uρ ⎯̈Β ß‰ƒÌãƒ nοtÅzFψ$# 4   
  )152آل عمران، (  

   ».دنيا و برخي خواهان آخرت هستيد برخي از شما خواهان«

 Ν هدف از: گويد طبري مي à6ΨÏΒ ⎯̈Β ß‰ƒÌãƒ $u‹÷Ρ ‘‰9 $#  مال غنيمت است.  
دنيا را داشته   خدا ارادة كردم كسي از ياران رسول من تصور نمي: گويد مسعود مي ابن

  1.باشد، تا اينكه در روز احد اين آيه نازل شد
باشد و بيانگر اين  مي داعياندرس مهمي براي  ،تاداحد اتفاق اف حوادثي 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 مي يدر نتيجه دنيا و دارائيها ؛اينكه آنها متوجه باشند

و  انگارند ناديده ميخاص  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

 بهو  ازندبايست به بررسي خصوصيات دروني خود بپرد مي ان هموارهيعاد ،بنابراين
قبل از اينكه بين آنها و دستورات شرع حائل شود و آنها را با توجيهات بيجا به  ،دنيا

  2.گرايشي نداشته باشند ،مخالفت دستورات شرع وادار نمايد
  

  ارتباط با دين  ميزان
اي از  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 است شيطانمسلمانان، 
 كه فقط توانسته بود سر رسول در حالي ؛ام من محمد را كشته: ن رساند و گفتامشرك

                                                 
  .مرجع سابق -1
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خدا به  مسلمانان نيز تصور نمودند كه رسول را زخمي نمايد و بسياري از  خدا
بسياري از انبياء پرداخته  شدن ، به موضوع كشتهقرآن از آنجا كهشهادت رسيده است و 

 دانستند و بدين اي را بعيد نمي خدا نيز چنين حادثه آنها در مورد رسول است بنابراين،
  :فرمايد قرآن ميچنانكه  ؛1صورت دچار ضعف و سستي گرديدند

 $tΒ uρ î‰£ϑptèΧ ωÎ) ×Αθß™u‘ ô‰s% ôMn=yz ⎯ ÏΒ Ï&Î# ö7s% ã≅ß™ ”9$# 4 ⎦'⎪Î* sùr& |N$̈Β ÷ρr& Ÿ≅ÏFè% 

÷Λä⎢ ö6n=s)Ρ$# #’n? tã öΝ ä3Î6≈ s)ôãr& 4 ⎯ tΒ uρ ó=Î=s)Ζ tƒ 4’n? tã Ïμø‹t6É) tã ⎯ n=sù § ÛØtƒ ©!$# $\↔ø‹x© 3 

“Ì“ ôfu‹y™ uρ ª!$# t⎦⎪ÌÅ6≈¤±9 $#   ) ،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 نيست اند ه انجام رساندهب
اثر خبر مرگ يا قتل پيامبر دچار ضعف و  كه بر د كسانيرخداوند در آية فوق در 

   :فرمايد مي، سستي گرديدند

 ⎦ '⎪Î* sùr& |N$̈Β ÷ρ r& Ÿ≅ÏFè% ÷Λä⎢ö6n=s)Ρ $# #’n? tã öΝä3Î6≈ s) ôãr&   
نشيني  گرديد و عقب شما به پشت سر برمي ،بميرد ياكشته شود آيا اگر او«

  »كشيد؟ نمائيد و از جهاد دست مي مي
  :افزايد سپس مي

                                                 
  .441، ص 1، ج تفسير القرآن العظيم -1
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 ⎯tΒ uρ ó=Î=s)Ζtƒ 4’n? tã Ïμø‹t6É) tã ⎯ n=sù § ÛØtƒ ©!$# $\↔ø‹x© 3 “Ì“ ôfu‹y™ uρ ª!$# 

t⎦⎪ÌÅ6≈¤±9 $#   
گان شاكر را رساند و خدا بند 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 رسول با بودنخدا  سوي عقيده و دعوت به و ايمان كردند كه فكر مي

تباط بين عقيده يعني ايمان به خداوند متعال به و ار اصلي خود را پيدا خواهد نمود
اثر محبتي كه  براي هميشه در بين آنها بر  خدا رسول جاودانگيعنوان يگانه معبود و 

بين رسالت جاويدان و  ارتباطبنابراين  .آمده بود دپدي ،مغلوب عواطف و احساسات بود
موضوعي بود كه آيد،  به عنوان بشري كه روزي مرگ به سراغش مي  رسول خدا

ط سخت روز احد دچار وحشت و يدر 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 يوة اقتدا اين شرسالت 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
بود كه   خدا ساز رحلت رسول احد از نظر رواني زمينه  غزوة: گويد يم ميق ابن

نكوهش  ،نشيني نمايند حضرت را از اينكه بعد از درگذشت وي عقب خداوند ياران آن

                                                 
  .200، ص 2، ج المستفاد من قصص القرآن -1
  .616، ص3، صادق عرجون، ج محمد رسول اهللا -2
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قدم باشند و در راه آن بميرند يا  دين و توحيد پيامبر ثابت آنها موظفند تا بر چراكه ؛نمود
ند و خداي محمد با مردن و نك مد را پرستش ميزيرا آنها خداي مح ؛كشته شوند

نبايد آنها را از دين   بنابراين، وفات رسول خدا. رود شدن او، از بين نمي كشته
  .نشده است فبه خلود و جاويد ماندن توصي  خدا هيچ جايي رسول برگرداند و در

  
  مرگ، امري حتمي است

به همين دليل ؛ وبرو شوندحتمي است كه همه موجودات بايد با آن ر ، امريمرگ
تند، توبيخ و سرزنش خداوند كساني را كه از فرياد شيطان متأثر شدند و از دينشان برگش

  : نمود و فرمود

 $tΒ uρ î‰£ϑptèΧ ωÎ) ×Αθß™ u‘ ô‰s% ôM n=yz ⎯ÏΒ Ï&Î# ö7s% ã≅ß™ ”9 $# 4 ⎦ '⎪Î* sùr& |N$̈Β ÷ρr& Ÿ≅ÏFè% 
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“Ì“ ôfu‹y™ uρ ª!$# t⎦⎪ÌÅ6≈¤±9 $#   ) ،144آل عمران(  
قدم  كساني هستند كه قدر نعمت را دانستند و تا لحظة مرگ برآن ثابت ،شاكرين

ي برخ ؛ چراكهنمايان گرديد  با وفات پيامبر اكرمآثار و پيامدهاي اين خطاب، . ماندند
دين خود  شاكرين بر از 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

آنها  ،يعني ؛باشد خوردگان احد مي نكوهش شكست ادامةاين آيه : گويد قرطبي مي
زيرا دين خدا با  ؛شكست بشوند نبايد دچار ضعف و،  كرمشدن پيامبر ا حتي با كشته

  2».پذيرد مرگ انبياء پايان نمي

                                                 
  .224، ص 3، ج زادالمعاد -1
  .222، ص4، ج تفسير قرطبي -2
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اين گونه كه در گذشته  كساني اي مطلوب است؛ چراكه ديدگاه اين نظريه، نظريه
كه  كساني چنينپيامبر به پايان رسيده است و هموفات اسالم با  كه كردند تصور مي

منحصر كرده بودند، ديدگاهي باطل   اكرمبه پيامبر ظهور اسالم و دعوت اسالمي را 
زيرا گسترش  اند؛ نگرديدهقدر و عظمت اين دين  بوده و هست و عالوه بر آن متوجه

گاه  و سنت الهي هيچ است ر اديان، به اقتضاي سنت الهي بودهيسا دين و پيروزي آن بر
  :پذيرد تغيير نمي

 uθèδ ü” Ï%©!$# Ÿ≅ y™ö‘ r& …ã&s!θß™ u‘ 3“ y‰ßγø9 $$Î/ È⎦⎪ÏŠuρ Èd,ysø9 $# …çνtÎγôàã‹Ï9 ’n? tã 

Ç⎯ƒÏe$!$# ⎯Ï&Íj# à2 öθs9 uρ oνÌŸ2 šχθä.Î ô³ßϑø9 $#   ) ،33توبه(  
 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 بشريحقانيت و  م بر ساير اديان،به دين اسالپس علت پيروزي و غل

  1.باشد مي
اي متوجه صحابه شد و در زمان  خاطر فرضيهه ب ابتداي غزوه احداين خطاب در 

در حالي كه ابوبكر صديق   با وفات پيامبر خدا« .عملي گرديد  خدا وفات رسول
ا كسي سخني از منزل خود رهسپار مسجدالنبي شد و بدون اينكه ببود، سوار براسب 

و ملحفه را كنار زد و  را گرفتشه گرديد و سراغ رسول خدا يوارد حجره عا ،بگويد
مادرم فدايت باد، هرگز خداوند تو را دوبار  پدر و: و گفت حضرت را بوسيد پيشاني آن

  2».اي آن گرفتار شدههمين است كه به  ،مرگي كه براي تو مقدر بود. ميراند نمي

                                                 
، غزوه احد دراسة دعويهبه نقل از  20، خالد ابوصالح، ص مرض النبي و وفاته و اثر ذالك علي االمه -1

  .191ص 
  .2252، كتاب المغازي، باب مرض رسول اهللا و وفاته، شماره البخاري -2
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مشغول صحبت  وبكر در حالي از حجره بيرون آمد كه عمراب :گويد عباس مي ابن
مردم متوجه ابوبكر شدند . عمر نشست! بنشين! اي عمر: ابوبكر گفت .بودبا مردم  كردن

  :ابوبكر، اين آيه را خواند. كردندو عمر را رها 

 $tΒ uρ î‰£ϑptèΧ ωÎ) ×Αθß™ u‘ ô‰s% ôM n=yz ⎯ÏΒ Ï&Î# ö7s% ã≅ß™ ”9 $# 4 ⎦ '⎪Î* sùr& |N$̈Β ÷ρr& Ÿ≅ÏFè% 
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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 مرددستپر 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 .پرداختند بالفاصله به تالوت آن
اهايم زده شدم، كه پ بعد از تالوت ابوبكر چنان وحشت! خدا سوگند به: گفت مي عمر

  1.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 و ن بيروناصف مجاهد

بلكه با گذشت، ترحم و بردباري، ضعفشان را پذيرفت و خداوند متعال آنان نپرداخت؛ 
 برخي از آنها مرتكب اشتباهات اينكه كنندگان در احد را با وجود ز تمام شركتين

مشمول گذشت   ر پي داشت،كه خسارتهاي سخت و عميقي را د عظيمي گرديده بودند
  : نظر نمود نتايج اين اشتباهات صرفاشتباهات و  از خويش گردانيد و

                                                 
  .4452، كتاب المغازي، شماره بخاري -1
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 ô‰s) s9uρ ãΝà6s%y‰|¹ ª!$# ÿ…çνy‰ ôãuρ øŒÎ) Ν ßγtΡθ¡ßss? ⎯Ïμ ÏΡ øŒÎ* Î/ ( #_̈Lym # sŒÎ) 

óΟçFù=Ï±sù öΝçFôãt“≈ oΨ s? uρ ’Îû ÌøΒ F{ $# ΜçGøŠ|Átãuρ .⎯ ÏiΒ Ï‰÷èt/ !$tΒ Ν ä31u‘ r& $̈Β šχθ™6Åsè? 4 

Ν à6ΨÏΒ ⎯̈Β ß‰ƒÌãƒ $u‹÷Ρ ‘‰9$# Ν à6ΨÏΒuρ ⎯ ¨Β ß‰ƒÌãƒ nοtÅzFψ$# 4 §Ν èO öΝà6sùt |¹ 

öΝ åκ÷] tã öΝä3uŠÎ=tFö; uŠÏ9 ( ô‰s) s9 uρ $x tã öΝ à6Ψtã 3 ª!$# uρ ρ èŒ @≅ ôÒsù ’n? tã t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9$#   
  )152آل عمران، (  

به ارادة خداوند از گاه كه آنها را  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 

ف گردانيد تا شما را بيازمايد و خداوند شما را خداوند شما را از آنها منصر
  ».ن داراي فضل و رحمت استاخداوند برمؤمن. بخشيد

 موضعگيري رسول ،است حائز ،كه بعد از عفو الهي در قضيه احد ديگري نكته مهم 
آنها تصور  ؛ چراكهكه در دل افراد مزبور آثار عميقي به جا گذاشت است خدا
ه تلخ اشتباهاتشان از همه بيشتر متحمل خسارت گرديده كه از نتيج كردند كسي مي

به  ، آنانبعد از عفو الهي كه شامل حال آنها شده بود ،است بنابراين  خدا رسول ،است
كه از  استبه همين دليل خداوند متعال از پيامبر خو .گذشت پيامبر نيز احتياج داشتند

  : هدآنان گذشت نمايد و آنها را در امور مشاركت د

 $yϑÎ6sù 7π yϑômu‘ z⎯ÏiΒ «!$# |MΖ Ï9 öΝßγs9 ( öθs9 uρ |MΨä. $̂àsù xá‹Î=xî É=ù=s) ø9$# 

(#θ‘ÒxΡ]ω ô⎯ÏΒ y7 Ï9 öθym ( ß# ôã$$sù öΝåκ÷] tã öÏøótGó™ $# uρ öΝçλm; öΝ èδö‘ Íρ$x© uρ ’Îû Í öΔF{ $# ( 

# sŒÎ* sù |MøΒ z• tã ö≅©. uθtGsù ’n? tã «!$# 4 ¨βÎ) ©!$# =Ïtä† t⎦, Î# Ïj.uθtGßϑø9 $#   ) ،159آل عمران(  
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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

نوعي رسيد، ايجاد  ميسيصد نفر  و سپاه همراه وي كه تعداد آنانعبداهللا بن سلول هدف 
و  تضعيفن اتا از اين طريق روحيه مجاهد بودنظمي در سپاه اسالم  اضطراب و بي

را سرنوشت اسالم تا خواست  خويش او با اين عمل. دشمن تشويق و تقويت گردد
 ،عمل منصرف گرداند نوقتي عبداهللا بن حرام كوشيد تا وي را از اي ،بنابراين تغيير دهد

  1.او و همراهانش نپذيرفتند
   :در مورد اين گروه، خداوند مي فرمايد

 !$tΒ uρ öΝ ä3t7≈ |¹r& tΠöθtƒ ‘s) tGø9 $# Èβ$yèôϑpg ø: $# ÈβøŒÎ* Î6sù «!$# zΝ n=÷èu‹Ï9 uρ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# ∩⊇∉∉∪ 

zΝ n=÷èu‹Ï9 uρ t⎦⎪Ï%©!$# (#θà) sù$tΡ 4 Ÿ≅ŠÏ%uρ öΝ çλm; (# öθs9$yès? (#θè=ÏG≈ s% ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# Íρ r& (#θãèsù÷Š$# ( 

(#θä9$s% öθs9 ãΝ n=÷ètΡ Zω$tFÏ% öΝ ä3≈ oΨ ÷èt7̈? ^ω 3 öΝ èδ Ìøà6 ù=Ï9 >‹Í≥tΒ öθtƒ Ü>tø%r& öΝ åκ÷] ÏΒ 

Ç⎯≈yϑƒM∼Ï9 4 šχθä9θà) tƒ Ν ÎγÏδ≡uθøùr'Î/ $̈Β }§øŠs9 ’Îû öΝÍκÍ5θè=è% 3 ª!$#uρ ãΝn=÷æ r& $oÿ Ï3 

tβθßϑçFõ3tƒ   ) 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: 

                                                 
  .219، ص غزوه احد دراسه دعويه -1
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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 امنافق ، پيامبر اكرمقريش، 

توبيخ و توهين  و اين شيوه در 1و صرفاً به رسوائيشان در برابر مردم اكتفاء نمود
بعد از اينكه از بازگشت پيامبر از حمراالسد اطالع  سلول ابن. داشت بسزايي سلول اثر ابن

  :از پيامبر تشويق نمايد تمردم را براطاع يافت، 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 جامه اما ،نمايد

  !سرجايت بنشين نداري؛سخناني را  شايستگي گفتن چنين ،مرتكب شدي
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 كنم ام؛ چراكه شدهشري  مرتكب
بلند شدم تا از او حمايت كنم، چند نفر از : چه شده است؟ گفت: ، گفتندگرديدندروبرو 

  .سخنان بدي گفتم گويايارانش لباسهايم را كشيدند و مرا توبيخ كردند، 
  .خودت را به پيامبر برسان تا برايت طلب مغفرت نمايد: آنها گفتند
  2.مخواه از او طلب مغفرت نمي! به خدا سوگند: او گفت

                                                 
  .220همان، ص  -1
  .53، ص 4، البدايه و النهايه -2
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  نيز ما را دوست دارد كوهي كه او را دوست داريم و او ،احد
هذا جبل يحبنـا و  «: كوه احد، فرمود با مشاهدة  پيامبر اكرم: گويد مي  انس بن مالك

جملـه فـوق    .يـم را دوست دارنيز او ما  ما را دوست دارد و اين كوهي است كه 1»نحبه
دستاوردهاي مسـلمانان را از ايـن    وي ؛ چراكهاست  خدا بيانگر احساس دقيق رسول

تـرين وجـه    مقايسه نمـود و بـه شـفاف    بود با قابليتي كه خداوند در اين كوه نهفته كوه،
آيا اين وجدان زنده و احساس دقيـق   احساسات خود را در قالب جمله فوق بيان داشت

  هاي بارز وفاداري نيست؟ يكي از نمونه
نمايد و از اخالق واالي  اعتراف مي يجان بي سنگكه به احسان  كسي به درستي
كسي ديگر به آن  ،دهد كه جز اهل شعور داراي فضل اي را به آن نسبت مي انساني جنبه

؛ چراكه انساني را ناديده نگيرد هيچترين 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 باشد يانسانميزان وفايش به بنابراين، گيرد  حقشان به كار مي
   2.دبوبيشتر از اين خواهد 
را حميدي و  كه بخشي از آن فراواني استمعاني  در برگيرنده حديث نبوي فوق

  :امي بيان نموده استشمطالبي را نيز استاد صالح ال
نمايند و اين  ارتباط برقرار مياي  به گونهوع آن انسانها بين مصيبت و زمان و مكان وق

شايد براي اجتناب از همين گمان جاهلي بود . بعد از اسالم نيز رواج داشته است شيوه
: كه رسول خدا نسبت به كوه احد كه در دامنه آن لشكر اسالم دچار شكست شد، فرمود

فرمايش بر اساس اين . داريم 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 احدمسلمانان   رسول خدا

مخلوق خداوند  ،عزت و محبت به آن خواهد نگريست تا همه بدانند كه مكان و زمان

                                                 
  .4048، المغازي، شماره صحيح البخاري -1
  .198، ص 5، ج التاريخ اإلسالمي -2
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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 مي ا ارزششهادت در راه خد

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 

به كه لباسهاي سفيد  مشاهده نمودمروز احد دو نفر را : گويد مي  وقاص سعد بن ابي
يكي در طرف راست و ديگري در طرف  ؛كردند دفاع مي  خدا تن داشتند و از رسول

آنها جبرئيل (  .نديده بودمرا ن انسانهايي يچن روز آنحضرت ايستاده بود و تا  چپ آن
  2).ميكائيل بودند و

به اثبات تنها اين موضوع   دفاع از رسول خدا مبني براز حضور فرشتگان در احد 
 - 2صبر  -1: از  اند زيرا براي امداد الهي سه شرط وجود دارد كه عبارت؛ رسيده است

  .امداد الهي نيز صورت نگرفت ،ط فوق تحقق نيافتيهجوم دشمنان و چون شرا - 3 اتقو
  : فرمايد خداوند مي

 øŒÎ) ãΑθà) s? š⎥⎫ÏΨ ÏΒ÷σ ßϑù=Ï9 ⎯ s9 r& öΝ ä3uŠÏ õ3tƒ βr& öΝ ä.£‰ Ïϑãƒ Ν ä3š/ u‘ Ïπ sW≈ n=sWÎ/ 7#≈s9#u™ 

z⎯ ÏiΒ Ïπs3Í×̄≈ n=yϑø9 $# t⎦⎫Ï9 u”∴ãΒ ∩⊇⊄⊆∪ #’n? t/ 4 βÎ) (#ρç É9 óÁs? (#θà)−Gs? uρ Ν ä.θè? ù'tƒuρ ⎯ÏiΒ öΝÏδ Í‘ öθsù 

# x‹≈yδ öΝ ä.÷ŠÏ‰ ôϑãƒ Ν ä3š/u‘ Ïπ |¡ôϑsƒ¿2 7#≈s9#u™ z⎯ ÏiΒ Ïπ s3Í×̄≈ n=yϑø9 $# t⎦⎫ ÏΒÈhθ|¡ãΒ   
  )125-124آل عمران، (  

را كافي نيست كه پروردگارتان با  شماآيا : به مومنان گفتي) پيامبر(گاه كه تو  آن«
اگر بردباري داشته باشيد و صبر ! سه هزار فرشته فرستاده ياريتان كرد؟ آري

                                                 
  .427، ص معين السيره النبويه -1
  .1802، ص 4، كتاب الفضائل، باب في قتال جبرئيل و ميكائيل، ج مسلم -2
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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 انفاصول شكست و پيروزي در پرتو آيات سوره 

سورة انفال از غزوه بدر و سورة آل عمران از جنگ احد جهت تعليم و آگاهي مفاهيمي 
قضا و قدر، مرگ و زندگي، شكست و پيروزي، سود و زيان، ايمان و نفاق و  همانند

  .گفته استغيره به تفصيل سخن 
ر و احد و در خالل رويدادهاي بد حاب 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 مي به آن پرداخته استتفصيل 
او  و ديگر يپيروزي و موفقيت در ابتداء و انتها بدست خداست نه بدست كس: الف

طور رزق،  نمايد و همين سلب مي ،واهدبخشد و از هر كس بخ مي ،به هر كس بخواهد
  :فرمايد چنانكه مي ؛أجل و غيره

 $tΒ uρ ã&s# yèy_ ª!$# ωÎ) 3“ tô±ç/ ¨⎦È⌡ yϑôÜtFÏ9 uρ ⎯Ïμ Î/ öΝ ä3ç/θè=è% 4 $tΒ uρ çóÇ̈Ζ9 $# ωÎ) ô⎯ ÏΒ 

Ï‰ΨÏã «!$# 4 χÎ) ©!$# î“ƒÍ• tã íΟŠÅ3ym   ) ،10انفال(  
و آرامش پيداكردن دل شما قرار داده  دادن به شما 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 
 است، تواند 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

 βÎ) ãΝ ä.÷ ÝÇΖtƒ ª!$# Ÿξsù |=Ï9$xî öΝ ä3s9 ( βÎ) uρ öΝä3ø9 ä‹øƒs† ⎯ yϑsù # sŒ “Ï%©!$# 

Ν ä.ç ÝÇΖtƒ .⎯ ÏiΒ ⎯ÍνÏ‰ ÷èt/ 3 ’n? tãuρ «!$# È≅©. uθtGuŠù=sù tβθãΨ ÏΒ÷σ ßϑø9 $#   ) ،160آل عمران(  
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كند و اگر  روز گرداند، هيچ نيرويي برشما غلبه نمياگر خداوند شما را پي«
 .ددهچه 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 خداوند چنانكهجرا نمايند؛ مباني را شناسايي و در زندگي خويش ا

 $pκš‰ r'̄≈ tƒ z⎯ƒÏ%©!$# (# þθãΖtΒ#u™ βÎ) (#ρ çÝÇΖs? ©!$# öΝä.÷ ÝÇΖtƒ ôMÎm6s[ ãƒuρ ö/ ä3tΒ#y‰ ø%r&   
  )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 صرت الهي با پذيرفتن دستوراتبديهي است كه ن
  . يابد تحقق مي

كلمه به منزله  اختالف اساس پيروزي است و ،وحدت كلمه و وحدت صفوف -  د
  :شكست و نابودي است

 (#θãè‹ÏÛr& uρ ©!$# …ã&s!θß™ u‘ uρ Ÿωuρ (#θããt“≈ uΖs? (#θè=t±øtGsù |=yδ õ‹s? uρ ö/ä3çt†Í‘ ( 

(#ÿρ ç É9ô¹$# uρ 4 ¨βÎ) ©!$# yìtΒ š⎥⎪Î É9≈¢Á9 $#   ) ،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
پيروزي در موفقيت و  ،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
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 #_̈Lym # sŒÎ) óΟçFù=Ï±sù öΝ çFôãt“≈ oΨ s? uρ ’Îû ÌøΒ F{$# ΜçGøŠ|Átãuρ .⎯ ÏiΒ Ï‰ ÷èt/ !$tΒ Ν ä31u‘ r& 

$̈Β šχθ™6Åsè? 4 Νà6ΨÏΒ ⎯ ¨Β ß‰ƒÌãƒ $u‹÷Ρ ‘‰9$# Ν à6ΨÏΒuρ ⎯̈Β ß‰ƒÌãƒ   

  )152آل عمران، (  
چنانكه خداوند  ؛شود افراد و تجهيزات نظامي، باعث شكست نميكمبود  – ز
  :فرمايد مي

 ô‰s) s9uρ ãΝä. u|ÇtΡ ª!$# 9‘ ô‰t7Î/ öΝçFΡ r& uρ ×'©!ÏŒr& ( (#θà) ¨?$$sù ©!$# öΝä3ª=yès9 tβρ ãä3ô±n@   

  )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

 (#ρ‘‰ Ïãr&uρ Ν ßγs9 $̈Β ΟçF÷èsÜtGó™ $# ⎯ ÏiΒ ;ο§θè% ∅ÏΒ uρ ÅÞ$t/ Íh‘ È≅ø‹y⇐ ø9 $# 

šχθç7Ïδöè? ⎯Ïμ Î/ ¨ρ ß‰tã «!$# öΝ à2̈ρ ß‰tãuρ t⎦⎪Ìyz# u™ uρ ⎯ÏΒ óΟÎγÏΡρ ßŠ Ÿω 
ãΝ ßγtΡθßϑn=÷ès? ª!$# öΝ ßγßϑn=÷ètƒ 4 $tΒ uρ (#θà) ÏΖè? ⎯ÏΒ &™ó© x« †Îû È≅‹Î6y™ «!$# ¤∃ uθãƒ 

öΝ ä3ö‹s9 Î) óΟçFΡ r& uρ Ÿω šχθßϑn=ôàè?   ) ،60انفال(  
و ) مادي و معنوي(توانيد از نظر قدرت  تا آنجا كه ميبراي مبارزه با آنان «

دشمن خدا و موجب ترس و هراس اسبهاي ورزيده آماده نمائيد تا با اين طريق 
شناسيد و خداوند آنها را  كه شما آنها را نمي و كساني ديگر ران خويش را مدش
ه شما بآن پاداش كامل  ،كنيد آنچه در راه خدا خرج مي .، فراهم آيدشناسد مي

  ».شود شود و برشما ظلم نمي داده مي

                                                 
  .462 – 461، غضبان، ص فقه السيره النبويه -1
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ترين عوامل  يكي از مهم با دشمن، يياستقامت در جنگ و صبر در رويارو -  ط
  :فرمايد چنانكه خداوند مي ؛پيروزي است

 $yγ•ƒr'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï%©!$# (# þθãΖtΒ#u™ #sŒÎ) óΟçGŠÉ) s9 Zπ t⁄ Ïù (#θçFç6øO$$sù (#ρãà2øŒ$# uρ ©!$# 

#ZÏWŸ2 öΝä3̄=yè©9 šχθßsÎ=øè?   ) ،45انفال(  
ثابت قدم باشيد و خداوند را به  ،اي روبرو شديد هرگاه با دسته ،نااي مؤمن«

  ».كثرت ذكركنيد تا رستگار شويد

 $yγ•ƒr'̄≈ tƒ z⎯ƒÏ%©!$# (# þθãΖtΒ#u™ #sŒÎ) ÞΟçGŠÉ) s9 t⎦⎪Ï%©!$# (#ρãx x. $Zômy— Ÿξsù ãΝèδθ—9uθè? 

u‘$t/ ÷ŠF{$#   ) ،15انفال(  
 ».نكنيدپشت به آنان  ،كه با جمع كافران روبرو شديد هنگامي! ناؤمناي م«

ذكر زياد با توجه  ،در جنگ استقامتبراي دستيابي به ثبات و مؤثرترين عامل  – ي
زات ياسباب وتجه بر ننمودن توكل برخدا و اعتماد قلب به سوي خدا و استمداد از او و

  1.نظامي است
  : فرمايد چنانكه خداوند مي

 $yγ•ƒr'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï%©!$# (# þθãΖtΒ#u™ #sŒÎ) óΟçGŠÉ) s9 Zπ t⁄ Ïù (#θçFç6øO$$sù (#ρãà2øŒ$# uρ ©!$# 

#ZÏWŸ2 öΝä3̄=yè©9 šχθßsÎ=øè?   ) ،45انفال(  
اي روبرو شديد، استقامت نموده و خداوند را به  هرگاه با دسته ،نااي مؤمن«

  ».شايد رستگار شويد ؛كثرت ياد نمائيد
  

                                                 
  .463همان، ص  -1
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  از آن برخوردارندعمتهاي جاويداني كه فضيلت شهدا و ن
، خداوند ارواح آنها را 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 در چينه
زير عرش  اين پرندگان به چراغهاي طاليي در. 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 آيات  بنابراين، اين. رسانم آنها ميبه اطالع اين را من  :فرمايد خداوند مي
  1:گرديد
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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 چنين در تفسير آيات فوق از سعيد بن جبيرواحدي 
در غزوه احد به شهادت بعد از اينكه  المطلب و مصعب بن عميرحمزه بن عبد

 بيشتر در دانستند و كاش برادرانمان مي: نعمتهاي الهي نائل گشتند، گفتند رسيدند و به
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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  ت ميسروق روايماز  امام بخاري

: حضرت فرمود آن .جويا شديم  ما نيز در اين مورد از رسول خدا: گفت و پرسيديم
باشند و  آنها معلق به چراغهاي عرش مي ؛استرنگ ان سبز گدان پرند ارواحشان در چينه

ارواح ! بارالها :خواستند چنين انمايند آنها از خد 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
  

  مشركين  تهاجم تبليغاتي عليه
ن بعد از بدر امشرك يشعرا. بود سرودن اشعار ،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 

، ضرار بن  وهب، عبداهللا بن زبعري ن كه افرادي چون هبيره بن ابيامشرك پوشاليغرور 
حسان بن ثابت، از شاعران مسلمان،  ،كرد آنرا فرماندهي مي خطاب و عمرو بن عاص

  2.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  ميسخن  ،ن را به قتل برسانندامشرك مسلمانان كه توانسته بودند، فرماندهان
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
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كه در آغاز انداخت اي  ن را به ياد ذلت و بزدليامشرك ،آميز حسان د اهانتيقصا
كه نهايتاً به آن دست يافتند، اي  اين طريق به پيروزي ا ازتآن دچار شده بودند  هعركه بم

  1.مغرور نشوند
ن را امورد زني به نام عمره بنت علقمه حارثيه كه پرچم سپاه مشرك حسان در اشعار

  : از اين قرار بود ،بدست گرفت
ــا   ــا كانه ــقيت إلين ــل س  إذا عض
ــنكِّالً  ــراً م ــاً مبي ــا لهــم طعن  اقمن
ــبحوا  ــة اص ــواء الحارثي ــوال ل  فل

  

ــب     ــات الحواج ــرك معلم ــة ش  جداب
 و حزناهم بالضـرب مـن كـل جانـب    
 يباعون فـي االسـواق بيـع الجالئـب    

  

  
  

  

 مشخصدر دام افتاده و  به مثابه بچه آهواني ،كه قبيله عضل به سوي ما فرستاده شد وقتي«
با ضربات از هر طرف آنها را نگران  و يموارد كرد نابودكنندهبرآنها ضربات مهلك و  .بودند

بود، آنها چون كاالهاي فروشي در بازار فروخته  چنانچه پرچم حارثيه نميو  .ساختيم
  ».شدند مي

گرفت، تا كشته  به قصد جنگ پرچم را از حارثيهنيز چون طلحه  غالم حبشي بني
  :گويد اين مورد حسان مي در. شد

 فخــــرتم بــــاللواء و شــــرُّفخر
ــركم  ــتم فخـ ــد  جعلـ ــه بعبـ  فيـ

 ظننـــتم و الســـفيه لـــه ظنـــون
  

ـــؤاب   الــــي صـ دلــــواء حــــين ر 
ــراب    ــر التـ ــأ عفَـ ــن يطـ  و أالم مـ
ــواب    ــر الص ــن ام ــا إن ذاك م  2و م

  

  
  

. به پرچم افتخار نموديد و چه افتخار بدي است كه پرچم شما بدست صواب سپرده شد«
ترين فردي  تسپكه او  حالي در افتاد؛به دست غالمي  آخراالمر به 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
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  :سروده استچنين قريش  يدر رد بعضي از شعرانيز كعب بن مالك 
ــدقه    ــول اص ــر الق ــاً و خي ــغ قريش  ابل
 أن قــــد قتلنــــا بقتالنــــا ســــراتكم

ــدر  ــوم بـ ــداد  ويـ ــا مـ ــاكم لنـ  لقينـ
ــا   ــق فطرتنـ ــدين الحـ ــا فـ  ان تقتلونـ
ــفها   ــم س ــي رأيك ــا ف ــروا امرن  و ان ت

  

 والصـــدق عنـــد ذوي األلبـــاب مقبـــول  
 اهـــل اللـــواء ففيمـــا يكثـــر القيـــل    
ــل  ــال و جبريـ ــر ميكـ ــع النصـ ــه مـ  فيـ
 والقتـــل فـــي الحـــق عنـــداهللا تفضـــيل 
 1فــرأي مــن خــالف اإلســالم تضــليل    

  

  
  
  
  

همواره  ،راستي نزد اهل خرد ؛ چراكهترين آن است ترين سخن صادقبه قريش برسان و به«
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 پيروزي آوريد؟ اي بر زبان مي سخنان بيهوده
كشته شدن   اگر ما را بكشيد، دين حق فطرت ماست،. رو شديمدر آن نقش داشت، با شما روب

  .در راه حق نزد خداوند فضيلت و برتري است
كه با اسالم  كساني ديدگاهپس  ؛دانيد دين ما را نابخردي مي ،تصورتان اگر شما بنابر

  ».سراسر گمراهي و تباهي است ،مخالفند
سروده شده است، قصيده انگيزترين قصائدي كه در اين جنگ سرد  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 

ــا     ــدر فانم ــوم ب ــي ي ــروا ف ــان تظف  ف
 و بــــالنفر األخيــــار هــــم أوليــــاؤه
ــيهم   ــزه فــ ــوبكر و حمــ ــد ابــ  بعــ
ــنهم    ــان م ــوحفص و عثم ــدعي اب  و ي

ــن نت  ــك ال م ــا  اولئ ــن دياره ــت م  ج
  

ــاهر     باحمـــد امســـي جـــدكم وهـــو ظـ
ــالواء و المــوت حاضــر  ــي ال  يحــامون ف
 و بــد عــن علــي وســط مــن انــت ذاكــر
 وســعد اذا مــا كــان فــي الحــرب حاضــر 
ــاخر   ــين تفـ ــار حـ ــواألوس و النجـ  2بنـ
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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 .تاس
   .كردند آفرين از پرچم دفاع مي ط اضطراري و مرگيشرا

  .در جمعشان بود نيز طور علي ابوبكر و حمزه و هميناگر آن را به ياد آوري، 
  ».نها افتخار كنندجار و اوس نبودند كه به آن آنها كساني بودند كه از نسل بني

 را نيز بر اثر مسائلبن خطاب با توجه به معيارهاي جاهلي، پيروزي مسلمانان  ضرار
  :در جواب او اين گونه سرود  كعب نست، امااي دا اي و قبيله طايفه

 و فينـــــــا رســـــــول اهللا واألوس 
 النجـــار تحـــت لوائـــه و جمـــع بنـــي

  

ــر      ــز و ناصـ ــنهم عزيـ ــل مـ ــه معقـ  لـ
 قـــع ثـــائريمســـون فـــي المـــأزي و الن

  

  
  : در ادامه افزود

ــوا  ــدقال اقبلـ ــول اهللا قـ ــان رسـ  و كـ
ــه  ــوا بـــ ــر اراد اهللا ان يهلكـــ  ألمـــ
 وبيــــوم بــــدر اذ نــــرد وجــــوههم

  

ــالوا    ــوا و قـ ــاحر : فولـ ــت سـ ــا انـ  انمـ
ــيس ألمـــر حمـــه النـــار زاجـــر      ولـ
ــد   ــا و محمــ ــت لوائنــ ــل تحــ  جبريــ

  

  
  

 .ومند چون معقل در كنار او بوداوس و فردي قوي و نير بود و قبيلة بني ميان ما خدا 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  خداوند بنابر. ساحري بيش نيستي
را ) نامشرك(هاي آنها  كه چهره روز بدر وقتي .اي جز آن نيست كه در آتش بسوزد، چاره

  ».ل بودئيپرچمدار ما محمد و جبر ،گردانديم برمي
اين قطعه فخرآميزترين شعري است كه تا به حال : گويد كتاب عقد فريد مي مؤلف

  1.است سرود، را آنعرب 
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  : دهمبخش 
  
  
  
  

ترين رويدادهاي فاصلة احد و  مهم
 خندق



  



  

  

  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 بران اين شكست محسوب ميجروزنه اميدي براي 
به . نمودند كه مبارزه با مسلمانان و غلبه برآنان كار چندان محالي نيست طاتنبعرب اس

  . درصدد حمله به مدينه و نابودسازي مسلمانان برآمدند نهمين جهت آنا
الد بن همچنين خ نخست بنواسد به دولت نوپاي اسالمي چشم طمع دوخت و

دادن مسلمانان  عضل و قاره به فريب يشد و بن سفيان هزلي براي حمله به مدينه آماده مي
به قتل  ،امان بودنددركه  يانيعاقاريان و د ،طور عامر بن طفيل همين جرأت كردند و

در برابر   رسول خدا ، امابرآمدند  نضير درصدد ترور رسول خدا رسانيد و يهود بني
  .ريزي دقيق ايستادگي نمود مذبوحانه، با شجاعت و فراست و برنامهاي تالشههمه اين 

  
  اسد با دولت اسالمي يبنمواجهه 

آمادگي  گسيل داشته بود، خبر عربستان جزيره 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 ئيهاي آن ويافتن به دارا دست
پنجاه نفر مهاجر و  گروهي متشكل از صد و بعد از اطالع از اين امر،  خدا رسول

 :فرمودو  1اسد فرستاد انصار را به سرپرستي اباسلمه بن عبداألسد مخزومي به سوي بني
  1.ببرآنها يورش بر ،قبل از آنكه افراد آنها برتو حمله كنند
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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
عفونت  اثر برابوسلمه از پيشگامان دعوت اسالمي بود كه بعد از بازگشت به مدينه 

  2.زخمي كه از احد برداشته بود، درگذشت
  :از عبارتند وجود دارداين سريه  در نكاتي 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  ران نمايند،نتوانست بالفاصله آن را جب
دچار رعب و وحشت گشتند كه تصور  اي به گونه غافلگير كرد و از جانب مسلمانان

  . حمله به مدينه را به فراموشي سپردند
دقت مسلمانان در تعيين انتخاب زمان جنگ و حفظ اسرار نظامي  ،ديگرنكته  - 2

موجب الني، قبل از اينكه دشمن نقشه خود را عملي سازد، است كه با وجود مسافت طو
 . 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  ماني دارند و دشمن اذعان نمود كه هيچط و زيغافلگيرانه را در هر شرا
  3.ان برآمدندصلح با مسلمان ، درصدد ايجادبنابراين. مسلمانان درامان نيست

  

                                                                                                                            
  .163-162، ص قراءه سياسية للسيره النبويه -1
  .274، غزالي، ص فقه السيره -2
  .23، ص 6، حميدي، ج التاريخ اإلسالمي -3
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  او در برابر   بن انيسعبداهللا مقاومتخالد بن سفيان هذلي و 
هذيل پرداخت و جهت  آوري جنگجويان بني عرفات به جمع خالد بن سفيان هذلي در

د فاسد آنها و چشمداشت به ثروت مدينه يريش عليه مسلمانان و دفاع از عقاتقويت ق
  .گرديد آماده مي
جهت قتل جهني را كه از اصحاب بزرگوار او بود، عبداهللا بن أنيس  ، خدا رسول

  1.خالد هذلي فرستاد
  : كند ن ماجرا را اين گونه بيان ميبن أنيس ايعبداهللا 
كه خالد بن  است به من خبر رسيده«: و فرمودمرا به حضور طلبيد   خدا رسول

ه است، خودت را ناو اآلن در عر ».نمايد عليه من تحريك مي براي جنگ سفيان، مردم را
مشخصات او را برايم بيان كن تا   اي پيامبر: گفتم .او را به قتل برسانبه او برسان و 
  .او را بشناسم

  ».فتاداندام تو خواهد ا با ديدنش لرزه بر«: فرمود
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 خدا با توجه به مشخصاتي ،وقتي او را ديدم. رسيده بود نماز عصر فرا

ده بودم و به سوي كه ايستا خاطر ترس از فوت نماز در حاليه 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  مم با شمشيردشكه آماده  وي قدم زدم، وقتي مقداري با
  .كردند حالي فرار كردم كه همراهانش براي او گريه مي

                                                 
  .313، ص 1، ج نظره النعيم -1
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. 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

و عصايي را به من داد و يد با من برخاست و وارد منزلش گرد  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
و علت را از ايشان سئوال نمايي؟ من نزد  برگردينزد 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   دعصا را با كفتش يكجا نماين دستور داد تا. وفاتش فرا رسيد

  .را با وي دفن نمودند
  

  يج برگرفته از ماجراي فوق درسها و نتا
  دقت تاكتيك جنگي  -1

به همين دليل  داد؛ حساسيت شديدي نشان ميامنيتي  مسائلنسبت به   خدا رسول
انها حل 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 الزم ارائه مي نمود؛ در زمان 
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

افراد و شناخت صالحيتها و استعدادها از فراست بسيار در گزينش   خدا رسول
 .نمود امري، به انتخاب افراد شايسته اقدام ميوي براي اجراي هر . وااليي برخوردار بود
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تصرف درست و و نمود كه داراي نظر صائب  را انتخاب ميفردي مثالً براي فرماندهي 
نمود كه از علم فراوان،  ميرا انتخاب  نيز فردي براي 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 يزيبا برخوردار ازنمود كه  را انتخاب مي فرديامرا 

نمود كه از  را انتخاب مي نيز فرديخالق باشد و براي انجام عمليات استشهادي 
 بن أنيس چنانكه عبداهللا؛ 1بود مياعت باال، قدرت قلب و خونسردي برخوردار شج

 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
  
  اشي اخروي بوداستشهادي، پادپاداش عمليات  -3

دهنده چنين عملياتي پاداش مادي هنگفتي تعلق  كه به انجامامروزي برخالف ارتشهاي 
 بن أنيس به پاداش عبداهللا بنابراين،گيرد، عمليات فوق صرفاً پاداش اخروي داشت  مي

به چنين افتخاري  افراد كميو مراتب برتر و ارزشمندتر از كاالي ناچيز دنيوي بود 
  3.اند رسيده

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 

                                                 
  .27، ص 6، حميدي، ج التاريخ اإلسالمي -1
  .31، محمد باشميل، ص غزوه احد -2
  .160-159، ص السرايا البعوث النبويه -3
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و ، در دست خواهد داشت عنوان گواه و نشانيه روز قيامت باي بود كه  فقط چوبدستي
  1.بيانگر مقام واالي اين صحابي در آخرت است امراين 

  
  حكام فقهي اين موضوعا -4

  يكي از آنها مسئله . مسائل فقهي است ماجراي فوق متضمن برخي احكام و
  .پردازد يگران ميتعقيب د بهنماز 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 فردي اگر: گويند جمهور اهل علم مي

داده است، اگر سوار است پياده  تعقيب قرار مورد ز است و اگر ديگران رايجا اشاره
. 3پذيرد ابن منذر نيز همين نظريه را مي. 2بخواند هسجدركوع و  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

 شدگان را دارند، پس با اشاره نماز كنندگان بيم برگشت تعقيب است و تعقيب  شده ايجاد
  .بخوانند

  4.شود ديده مي طياين شرا  بن انيس برخي ازدر واقعه عبداهللا: گويد خطابي مي
 فقهاء را در اين مسئله به تفصيل بيان ديدگاهالقاري  عالمه بدرالدين عيني در عمده

تواند  باشد، مي  رفتهگ تعقيب قرار نزد امام ابوحنيفه اگر انسان مورد: است  كرده و گفته 
تعقيب داد، با اشاره خواندن  مورد اما اگر ديگران را  ،حركت بخواند هنگامنمازش را 

                                                 
  .29، ص 6، حميدي، ج التاريخ اإلسالمي -1
  .160، ص و البعوث النبويهالسرايا  -2
  .همان -3
  .42، ص 2، خطايي، ج معالم السنن -4
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باره، حكم طالب   در اين: يندوگ مالكيه مي يامام 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
  1.با اشاره خواندتوان نماز را  نميصورت  اين غير با اشاره نماز بخواند و در

  
   مان رسول خداجواز اجتهاد در ز -5

 خدا و تأييد رسولبه اشاره در هنگام خوف و ترس  اجتهاد عبداهللا در خواندن نماز
  2.استخدا  زمان رسول بيانگر جواز اجتهاد در

  
  ل نبوتيبرخي از دال -6

براي عبداهللا  ،ببيند او را از اينكه  قبل خالد بن سفيان هذلي رامشخصات آن حضرت 
است كه عبداهللا با  كه واقدي آن را بيان نموده است، آمده در روايتي. نمود  توصيف

من نيفتاده كس لرزه بر اندام   هيچ تاكنون در مقابل،«: سؤال كرد  خدا تعجب از رسول
  .است

  3.كمك خواهد نمودشناخت او  امر تو را در جهتولي اين  ،آري: پيامبر فرمود
هنگامي «: گويد بود و مي  كرده  ديد كه پيامبر توصيف   بن انيس، خالد را چنانعبداهللا

  4».صدق اهللا و رسوله: و گفتممن افتاد ، ترسيدم و لرزه بر اندام را ديدمخالد  كه

                                                 
  .263، ص 6، ج عمدة القاري شرح صحيح البخاري -1
  .161، ص السريا و البعوث -2
  .129، ص 4، عظيم آبادي، ج عون المعبود -3
  .532، ص 2، واقدي، ج مغازي -4
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   بن انيس درمورد قتل خالد هذلياشعار عبداهللا -7
ــن  ــت اب ــه   ترك ــالحوار و حول ــور ك  ث

ــ ــه تناولتـ ــي و خلفـ ــن خلفـ  ه و الظعـ
 أقــول لــه و الســيف يعجــم رأســه    

  

ــد  ــربة ماجـ ــذها بضـ ــه خـ  وقلـــت لـ
  

ــافر   و كنــــت اذا هــــم النبــــي بكــ
  

 نـــوائح تفـــري كـــل جيـــب مقـــدد      
ــد   ــد المهنـ ــاء الحديـ ــن مـ ــأبيض مـ  بـ
ــدد أنـــا ابـــن أنـــيس فارســـاً غيـــر قُعـ 

  

ــد    ــي محمـ ــن النبـ ــي ديـ ــف علـ  حنيـ
  

ــد   ــان و باليــ ــه باللســ ــبقت اليــ  1ســ
  

  
 
 
 

 .گري اطراف او را گرفته بودند كه زنان نوحه آن گوساله را فريادزنان ترك نمودم در حالي«
اين  وهستم  ،انيس ابن ،من شهسوار عرب: گفتم م،شمشير سرش را شكافتبا كه  هنگامي
  .كه بر دين محمد است ياز طرف انسان بزرگوار اي است ضربه

با دست و زبان خود به قتل آن  من ،كشتن كافري را دارد قصد  خدا هرگاه رسول
  ».مبادرت مي ورزم

  
  خيانت دو قبيله عضل و قاره و حادثه رجيع 

بخاري با وجود اينكه . رجيع روايات مختلفي وجود دارد فرستادن وفد داليلدر مورد 
روايات مستند و  ،2داند آوري اطالعات از دشمن مي علت فرستادن اين وفد را جمع

دانند كه به مدينه  قاره مي درخواست و فدي از قبيله عضل و صحيح ديگري علت آن را
تعدادي از قاريان قرآن  بنابراين،اند  فه ما مسلمان شدهيبرخي از افراد طا«: گفتند آمدند و

  3».براي يادگيري احكام و خواندن قرآن نزد ما بفرسترا 
اي اقدام  ن توطئهبه چني، قبيله هذيل براي گرفتن انتقام خالد بن سفيان هذلي و گويا

  .نمودند

                                                 
  ).4/41(بيهقي دالئل النبوه  -1
  .4086، شماره بخاري -2
  .355-354، ص 1، واقدي، ج مغازي -3
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عضل و  ةفاينزد ط بودند،اي از هذيل  ه تيرهكبنولحيان  بر اين عقيده است كهواقدي 
خدا  نزد رسول كهبراي 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
  1.صاحب ثروتي عظيم گردند به كفار مكه،  ا با تحويل دادن اصحاب رسول خداآنه

فدي متشكل از ده صحابي را  درخواست دو طائفه مذكور و بنابرنيز   پيامبر اكرم
بنولحيان كه به تعداد افراد مسلح  .2ندبه سرپرستي عاصم بن ثابت بن افلح با آنها فرستاد

ده نفر آن ين مكه و مدينه برآنها حمله كردند و در مكاني ب رسيد، ميدويست نفر 
به  در ابتدابنولحيان  ؛اي پناه بردند و از هر طرف مورد محاصره قرار گرفتند صحابه به تپه
من نذر : تن امان كفار امتناع ورزيد و گفتاما فرمانده مسلمانان از پذيرف ،آنها امان دادند

جنگيد اشعار  عاصم در حاليكه با آنها مي. 3ن را نپذيرماگاه عهد مشرك ام كه هيچ كرده
  :نمود ذيل را زمزمه مي

 مــــا علَّتــــي و انــــا جلــــد نابــــل
  

ــا بالبـــــل    النَّبـــــلُ و القـــــوس لهـــ
  

ــل   ــفحتها المعابــ ــن صــ ــزل عــ  تــ
  

 المــــوت حــــق و الحيــــاة باطــــل    
  

 و كـــــل مـــــاحم االلـــــه نـــــازل
  

ــل    ــه آئـــ ــرء اليـــ ــالمرء و المـــ  بـــ
  

  

4م فــــامي هابــــل كلــــم أقــــاتل  ان 
  

  

كه طبيعي است  و اين امري كه قوي و تيرانداز هستم مشكلي ندارم در حاليهيچ «
  ...آفرينند وحشت و اضطراب مي ،تيروكمان
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خواست ... و مرگ حق است و زندگي باطل... شود هاي پهن از كمان جدا مي سرنيزه
گر  همادرم حيل... 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 ماند استفاده نمود

ز جسدم را پس در پايان رو 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 رساند نمودن دو نفر وشمشير عاصم شكست و بعد از زخمي 

  .نيز به شهادت رسيداو 
  : كرد اين شعر را زمزمه مي در هنگام مبارزهعاصم 

 رامـــي أنـــا ابوســـليمان و مثلـــي  
  

 ــت ــا   و رثــ ــراً كرامــ ــداً معشــ  مجــ
  

  ».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  نيز زني به نام سالفه

ز فرزندانش توسط زيرا دو تا ا؛ 1نذر 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

سر عاصم را از  قصد داشتند تاآنها  ،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  عاصم شهادت بعد از
آنها به گمان اينكه شب هنگام  .او نزديك شودجسد  بهاز اين رو كسي نتوانست . نمايند

تصميم گرفتند بعد از غروب خورشيد نزد جسد  ،زنبورها جسد را ترك خواهند كرد
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شد، خداوند سيلي را فرستاد  آسمان ديده نمي اما شب هنگام با آنكه ابري در ،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  ،ابراينبن. 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
م حارث كه در جنگ بدر خبيب توسط بنوحارث بن عامر خريداري گرديد تا به انتقا

چنانكه خبيب به عنوان اسير مدتي ، اورا به قتل برسانند؛ بود به 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 .ا در بغل گرفتر

اگر از اين امر در هراس : خطاب به آنان گفت ،شده بود اين 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 واره ميهم ،تيغ را به خبيب داده بود
هاي انگور به دست داشت و  خوشه ، بعضي اوقاتكه به زنجير كشيده شده بود

  .وجود نداشت يكه در آن روزها در مكه انگور خورد، در حالي مي
اي قبـل از اينكـه بـه دار     روزي كه خبيب را براي اعدام از حرم بيرون بردنـد، لحظـه  

بعـد از اتمـام نمـاز    . دو ركعت نمـاز بخـوانم   به من فرصت دهيد تا: ته شود، گفتآويخ
بيشـتر نمـاز    ،ام كرديد كه از ترس مـرگ بـه نمـاز روي آورده    اگر شما تصور نمي: گفت
او نخستين كسي بود كه خواندن دو ركعت نماز هنگام مـرگ را سـنت قـرار    . خواندم مي
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بـق  اللهم احصهم عدداً و اقتلهم بدداً و التُ«: كرد ه ميهنگام اعدام اين دعا را زمزم او .1داد
   »منهم احداً 

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
ــوا   ــولي و ألّب ــزاب ح ــع االح ــد اجم  لق

  

 قبــــائلهم و اســــتجموا كــــل مجمــــع 
  

 مبــــري العــــداوة جاهــــدوكلهــــم 
  

ــي فـــي وثـــاق بمضـــيع       علـــي النـِّ
  

ــاءهم    ــاءهم و نسـ ــوا ابنـ ــد قربـ  وقـ
  

ــع    ــل ممنَّـ ــذع طويـ ــن جـ ــت مـ  وقُرِّبـ
  

ــ ــي اهللا اش ــي ال ــد كربت ــي بع  كوا غربت
  

 حـزاب لـي عنـد مصـرعي    رصـد اال أ وما 
  

 بـي  برني علـي مـايراد  فذا العـرش صـ  
  

ــعوا   ــد بضَّ ــي فق ــدياس مطمع ــي و ق  لحم
  

 لكفــر، والمــوت دونــهو قــد خيرونــي ا
  

ــزع     ــر مج ــن غي ــاي م ــت عين ــد ذرف  فق
  

ــي لميــت  ــي حــذار المــوت ان ــا ب  و م
  

ــي     ــابي و مرجعـ ــي إيـ ــي ربـ  و ان الـ
  

 ولســت ابــالي حــين اقتــل مســلماً    
  

ــجعي     ــي اهللا مض ــان ف ــقَّ ك ــي ان ش  عل
  

 و ذلــك فــي ذات االلــه و ان يشــأ   
  

 يبـــارك علـــي اوصـــال شـــلوٍ ممـــزَّع  
  

ــعا  ــدو تخشــ ــد للعــ ــت بمبــ  فلســ
  

 2جزعـــاً إنـــي الـــي اهللا مرجعـــي   وال 
  

همه با تمام قدرت عداوت خود را  .اند من جمع شده در 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. آويزند و در اين صددند تا مرا به داراند  و فرزندانشان را نزديك آورده
صاحب عرش مرا به آنچه  .مي كنمبه پيشگاه خدا شكايت  ،خود و آنچه را آنها در نظر دارند
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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 هنگاماين ابوسفيان در 
نه تنها دوست . خير: بهتر نبود؟ خبيب گفت ،شد به دار آويخته مي  جاي تو محمد

  1.به پاي ايشان فرو رودنداشتم محمد كشته شود؛ بلكه دوست ندارم حتي خاري 
ولي شب  ؛ر جسدش گماشتندگاه او را به دار آويختند و كسي را جهت نگهباني ب آن

اما . 2هنگام 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

را به خدا دوست  تو: 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

ق به آن رجيع كه حادثه فو. 3دوست داشته باشند كه ياران محمد او را دوست دارند
  .نام آبي است كه اين حادثه در آن اتفاق افتاده است ،منسوب است
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  ج اين حادثهيدرسها و نتا
  نكاتي كه ابن حجر ذكر نموده است-1

تواند عزيمت و يا رخصت را بپذيرد  گردد كه اسير مي استنباط مياز اين حديث چنين 
ند از پذيرفتن امان كافر امتناع توا مي ،كه اگر اسير بخواهد عزيمت را ترجيح دهد به اين
امان  تواند ميرخصت را ترجيح داد او بينجامد و اگر  هر چند كه به كشته شد ،بورزد

  . 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 آناناجتناب از كشتن فرزندانشان و دعا ن و ارعايت 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
اند تو ميهم كه اسير  براساس حوادثي كه در رجيع اتفاق افتاد، اين موضوع اثبات گرديد

كه . كه اين امتناع به كشته شدن او منجر شوداز پذيرفتن امان كافر امتناع ورزد هر چند 
به امان را بپذيرد و  وبه رخصت عمل نمايد تواند  نيز ميو   مانند عاصم. كشته شود

اما بنابر  ند،عمل نمودكه به رخصت خبيب وزيد  .اين گونه از كشته شدن نجات يابد
از فرصت استفاده نمايد و  بايست ، ميبراي اسير فراهم گرددايط شراگر نظر صحيح، 

الزم است  ،گيرد بنابراين زيرا اسير در دست كفار مورد ستم و اهانت قرار مي ؛فرار بكند
  1.نجات دهد تا خود را از قيد اسارت و بردگي

زه تا پذيرفتن اسارت و يا مبار مسلمانان بسياري از مسائل را دربارهحادثه فوق براي 
  2.در مقابل دشمن را بيان نمودآخرين لحظات 
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    پيامبر اكرماهميت به سنت -3
احتمال داشت كه  لحظهبرد و هر  ن بسر ميادر اسارت مشرك  خبيببا وجود اينكه 

كشته شود، بر انجام سنت نظافت موهاي زائد بدن خود اهميت قائل بود و براي اين 
ل خبيب درسي است براي كساني كه مشغول شدن اين عم. منظور تيغي به عاريه گرفت

كه بين  در حالي ؛دانند ط بحراني شايسته و الزم نمييبه سنن و حتي واجبات را در شرا
  1.ع اسالم هيچ منافاتي وجود ندارديو انجام ساير شرا اين سنتهارعايت 

  نمايد كن مي كينه و خيانت را ريشه ،اسالم -4
خانواده حارث جهت نظافت بدن خود گرفت، آن زن خبيب تيغي را از يكي از زنان 

، 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

  2.داد نخواهم هرگز چنين عملي را انجام
بيانگر روح عالي، صفاي نفس و التزام به منهج  خبيب گيزان اين عمل شگفت بنابراين،

  :فرمايد چنانكه خداوند مي ؛اسالمي است

 ωuρ â‘Ì“ s? ×οu‘ Î—#uρ u‘ ø— Íρ 3“t÷zé& 3 $tΒ uρ $̈Ζ ä. t⎦⎫Î/ Éj‹yèãΒ 4© ®Lym y]yèö6tΡ Zωθß™ u‘   
  )15اسراء، (  

اينكه دهيم تا  هيچ كس بار ديگري را به دوش نخواهد گرفت و ما عذاب نمي«
  ».رساني بفرستيم پيام

  3.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
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ممكن  ،باشد مي اونجات دادن نفس  ،ترين آرزوي انسان ري كه بزرگخاص و اضطرا
  1.ن است، مرا باز مي داردهاانما اصلي كه اجتناب از آزار بيگا ،نبود

كه   اصحاب و ياران پيامبر اكرماي از عظمت  عمل خبيب نمونه براين اساس،
ي آنان نسبت از آنجا كه آگاهو  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،  و ند،كرد

   2.بودندنيز به اخالق اسالمي پايبند حتي 
  در دل يارانش  پيامبر اكرمميزان محبت  -5
كه  از آنجا ورزيدند و نسبت به ايشان عشق و عالقه خاصي مي  اكرماران پيامبر ي

از شناخت كاملي   بنابراين آنها نسبت به پيامبر اكرممحبت نتيجه شناخت است 
محبتي عميق و   پيامبر اكرمنسبت به  بر اين اساس، محبت آنان .برخوردار بودند

  3.راسخ بود
رامي كه بين ابوسفيان و زيد بن دثمه انجام گرفت، در فاجعه رجيع از گفتگوي آ

آيا دوست داري : گويد آنجا كه ابوسفيان به وي مي. شود يميزان اين محبت آشكار م
ات  و تو در جمع خانواده رسيد او به قتل ميبود و  جاي تو مي بهمحمد  اكنون هم
  بودي؟ مي

مد كشته شود؛ بلكه دوست نه تنها دوست ندارم كه مح! به خدا سوگند: گويد زيد مي
  4.ام باشم خاري به پايش فرو رود و من در جمع خانواده ندارم كه حتي

                                                 
  .153، ص بوي في المدينهظهور و عبرمن الجهاد الن -1
  .38، ص 6، حميدي، ج التاريخ االسالمي -2
  .314، ص 1محمد التميمي، ج  –د . حقوق النبي علي امته -3
  .154، ص صور و عبر من الجهاد النبوي في المدينه -4
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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. ش بيشتر باشددر قلب ساير افرادرسول از 
  1.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 گرديدند بسيار» رجيع«مسلمانان از فاجعه 

لحيان چنين  در نكوهش بنياو  .كرد نمود و خائنان را نكوهش مي بيان مي مسلمانان را
   :سرود

ــه    ــراج ل ــرفا الم ــدر ص ــرّك الغ  ان س
  

ـل عــن دار  فــأ  لحيــان ت الرجيــع فَسـ 
  

 م تواصـــو باكـــل الجـــار بيـــنهمقـــو
  

ــرد  ــثالن فالكلـــب و القـ ــان مـ  و االنسـ
  

ــلوين ــبهم  ط ــام يخط ــاً ق ــيس يوم  ق التّ
  

ــيهم و ذا   ــرف فـ ــان ذا شـ ــ و كـ  2انشـ
  

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
  
  )هـ 4(ونه ن طفيل و فاجعه بئرمععامر ب

بيني  طلب بود و پيش او فردي متكبر، مغرور و جاه. عامر بود عامر بن طفيل از بزرگان بني
جزيره عربستان غلبه خواهد نمود و به  بر شبه  پيامبر اكرمكرد كه در آينده نزديك  مي

اول . از سه گزينه يكي را ميان من و خود انتخاب كن: آمد و گفت ايشانهمين دليل نزد 
دوم اينكه مرا بعد از  ؛ها از آن من باشد نكه دشت و صحرا از آن تو و روستاها و قريهاي

                                                 
  .21، شماره 72، ص 1، كتاب االيمان، ج بخاري -1
  .70، ص 4، ج البدايه و النهايه -2
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غطفان به جنگ تو خواهم  يسوم اينكه با سپاهي عظيم از بن و خود جانشين خود قرار ده
  .آمد

همچنين . هاي جاهلي او ارجي ننهاد و همه را رد كرد به خواسته  پيامبر اكرم
االسنه بود به مدينه آمد و  عامر بن طفيل كه ملقب به مالعبعموي  ،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
  .ا كه در جمع آنها منذر بن عمرو نيز بود، فرستادافرادي ر:   خدارسول 

اما قومش امتناع  ،تحريك نمود مسلمانانعامر را عليه  عامر بن طفيل ، بني نجددر 
سليم كمك  گاه او از بني آن. ورزيدند و از شكستن عهد مالعب االسنه خودداري كردند

ر معونه بر ئاختند و در بپرد مسلمانانآنها پذيرفتند و صد نفر مسلح به تعقيب  .خواست
  1.رساندند به شهادتبن اميه ديگران را  آنها دست يافتند و به غير از عمرو

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«ايي من بودند و د
پرداختند و با پولي كه از اين طريق كسب  هيزم ميآوري  جمع بهروزها  در اين 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 رساند قبل 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

                                                 
  .322، ص ه النبويهصحيح السير -1



  ترين رويدادهاي فاصلة احد و خندق مهم

 

267

) حـرام (ام  اش را بـه پشـت دايـي    در حالي كه مردي از پشت سر، نيزه: گويد أنس مي
 رسـول اهللا  .به خداي كعبه كـه رسـتگار شـدم    »فزت و رب الكعبه«: او گفت  و برد،فر

برادرانتان به شهادت رسيدند و چنـين دعـا كردنـد و    : خطاب به يارانش در مدينه فرمود
  1.دعاي آنها را بازگو نمود

  
  عونه فاجعة دردناك بئر م و فوايد درسها

  اري و از خودگذشتگي در راه دعوت فداك -1
 خدا كساني كه رسول ،هذيل و هم پيمانانش نسبت به قاريان قرآن به ذكر خيانتالً قب

و در  .پرداختيمدر غزوة رجيع  ،فرستاده بود يجهت آموزش قرآن و احكام اسالمآنها را 
نسبت به هفتاد تن از قاريان قرآن كه جهت  نيز بن طفيل عامر ،رمعونهئحادثة دردناك ب

  .شده بودند، خيانت نمودابالغ دعوت خدا، اعزام 
تأثير عميقي به جاي گذاشت تا آنجا كه يك   خدا رسول روحيهحوادث فوق در 

 چنانكه عبداهللا بن عباس؛ 2نمود بر عليه قبائل سليم، دعا مي ماه 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 بنييعليه طوا ،ركوع آخر
از آن روز خواندن قنوت آغاز شد : گويد أنس مي. 3گفتند وي اقتداء كرده بودند، آمين مي

  4.خوانديم قبل از آن قنوت نميو ما 
اينكه اين حوادث خونين باعث تضعيف روحيه   است در اين دو حادثه مهمآنچه 

مصلحت دانستند كه  زيرا آنها مي ؛دعوت و خدمت دين نشدو كنار گذاشتن نان مسلما

                                                 
  .667، االماره، باب الثبوت الجنه للشهيد، شماره مسلم -1
  .151، ص صور و عبر من الجهاد النبوي في المدينه -2
  .1443، الصلوه، باب القنوت في الصلوات، ص داود سنن ابي -3
  .4088، شماره بخاري -4
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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  ميدعوت در زمين موجب تقويت بحرانهاست كه 
كه در البالي اوراق  هستند گيرد، 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  و نمونهگرداند  الهي آشنا مي
  .نمايد رضايت الهي معرفي مي كسبعنوان الگو در راه عقيده دين و 

طلبد و بهاي  مي هنگفتيآوردن 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

  1.شود ديني ريخته مي رراستاي تثبيت شعاي
  

  خداي كعبه كه رستگار شدم ه ب -2
اش درآمد و  را شكافت و از سينه  حرام بن ملحان گاه كه سرنيزة دشمن پشت آن

فزت و رب «: ماليد گفت صورتش مي و دستانش با خونش رنگين شده بود به سر
  2».الكعبه

در برابر اين انسانهاي انسان شود و  اي متأثر مي هرين قلبها در برابر چنين صحنت سخت
بلكه آثار شادماني و سرور و آرامش  ؛شد هايشان متغير نمي بزرگ كه از ترس مرگ چهره

  3.نمايد احساس كوچكي و حقارت مي ،گشت ميو اطمينان بر رخسارشان نمايان 

                                                 
  .152، ص صور و عبر من الجهاد النبوي في المدينه -1
  .4091، مغازي، شماره بخاري -2
  .50، ص 6، حميدي، ج التاريخ اإلسالمي -3
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آن را تصـور   توانـد  نمي ايمان عقول انسانهاي بيانگيز كه  اين صحنه عجيب و شگفت
جملـه   در مـورد را به مطالعـه و تحقيـق     قاتل حرام بن ملحان بن سلمي جبار ،نمايد

مـن  : گويـد  جبار مي گردد تا او اسالم را بپذيرد موجب ميدارد و  الكعبه وامي فزت و رب
در آن اثنـاء شـنيدم كـه    . دزاش بيـرون   هاز سـين ام  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 . 1مسلمان 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 سي اينسؤال اسا
  : در پاسخ اين سئوال فرمود ،گويد كه از جانب خود سخن نمي  خدا رسول

  2»صةما يجد الشهيد من مس القتل اال كما يجد أحدكم من مس القر«
  ».اي دردآور نيست حشرهبيش از نيش  ،شود اي كه باعث مرگ شهيد مي ضربه«

خداوند عادل پاداش روح شهيد را كه به . نزد خدا داراي جايگاه وااليي است شهيد
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  اخد 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 ااز عذاب قبر در - 3
  .شود درامان مي )بازخواست قيامت(اكبر از فزع  - 4

                                                 
  .207، ص 3، ج ابن هشام – 244-243، ندوي، ص السيره النبويه -1
  .33، ص 2، الباني، ج صحيح سنن ترمذي -2
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  .آيد مان به تنش در ميلباس اي - 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 بر عالوهاين پاداش 
تازه و با رنگ خون و بوي مشك ند كه زخمشان شو در حالي حشر مي چراكه آنان
بلكه نزد خدا  ؛پذيرد شهيد با مردن پايان نميزندگي كه  استالزم به ذكر . 2خواهد بود

  : فرمايد چنانچه خداوند مي ؛شود به وي روزي و نعمت داده مي

 Ÿωuρ ¨⎦t⎤ |¡øtrB t⎦⎪Ï%©!$# (#θè=ÏFè% ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# $O?≡uθøΒ r& 4 ö≅t/ í™!$uŠômr& y‰Ψ Ïã óΟÎγÎn/ u‘ 

tβθè%y— öãƒ   ) ،169آل عمران(  

اند و نزد خدا  آنها زنده ؛اند، آنها را مرده مپندار راه خدا كشته شدهكه در  كساني«
  ».شوند روزي داده مي

  
  نداشتن پيامبر از غيب آگاهي -3

از امور غيبي اطالعي   خدا ه، رجيع و غيره بيانگر آن است كه رسولحوادث بئرمعون
  :فرمايد مي وچنانچه آيات قرآن نيز شاهد اين مطلب هستند  نداشت

 ≅è% Hω à7Î=øΒ r& ©Å¤ø uΖ Ï9 $Yèø tΡ Ÿωuρ #… ŸÑ ωÎ) $tΒ u™ !$x© ª!$# 4 öθs9 uρ àMΖä. ãΝ n=ôã r& 

|=ø‹tóø9 $# ßN÷sYò6tGó™]ω z⎯ ÏΒ Îöy‚ø9 $# $tΒ uρ z© Í_¡¡tΒ â™þθ¡9 $# 4 ÷βÎ) O$tΡ r& ωÎ) ÖƒÉ‹ tΡ 

×Ï±o0 uρ 5Θ öθs) Ïj9 tβθãΖ ÏΒ ÷σãƒ   )188 ،اعراف(  
مگر آنچه خدا بخواهد . يچ نفع و ضرري نيستمبگو من در حق خودم مالك ه«

نمودم و هيچ گزندي  دانستم، براي خود خير فراوان جمع مي و اگر من غيب مي

                                                 
  .129همان، ص  -1
  .128همان، ص  -2
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اي بيش نيستم براي ملتي كه ايمان  دهنده دهنده و مژده من بيم. رسيد به من نمي
  ».بياورد

جز مقداري  و فرشتگان ءخدا عالم به علوم غيب است و كسي ديگر از انبيا تنهاپس 
  :فرمايد چنانكه مي ؛دانند نمي است، دادهعلم غيب را به آنها آموزش  زاكه خدا 

 ãΝÎ=≈ tã É=ø‹tóø9 $# Ÿξsù ãÎγôàãƒ 4’n? tã ÿ⎯Ïμ Î7øŠxî # ´‰tnr&   
  
  عهد  يوفا -4

با اطالع از اين عامر بن طفيل  .ر شدمري در جريان بئرمعونه اسيضبن اميه  عمرو
  .او را آزاد كرد ،مر استض كه او از بني موضوع

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

به انتقام  دو را آنرسول خدا آگاهي داشته باشد، بعد از اينكه آنها به خواب رفتند، 
زماني كه نزد رسول خدا . كشت به شهادت رسيدهعامر  فه بنييطا توسطمسلماناني 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 بر اي، آنان را به قتل رسانده

عامر  عايت پيماني كه با آنها بسته بود، پرداخت نمود، هر چند كه برخي از بنيبه خاطر ر
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، نست به دليل خيانتي كه بنيتوا 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 ب كس

  .اقدام نمودخونبهاي آنها به پرداخت 
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موظف به رعايت اخالقي را ر مسلمانان يخدا و سا ند اسالم، رسولتوجيهات ارزشم
  1.گردانيده بود كه در دنيا نظيرش وجود ندارد

  
   بن فهيره صحابي بزرگوار عامر -5

بن طفيل  بن اميه ضمري، عامر معرفه و اسارت عمرو شدن صحابه در بئر بعد از كشته
اين فرد كيست؟ : گفت ،كرد مياشاره  شهداكه به يكي از  خطاب به عمرو در حالي

  .او عامر بن فهيره است: بن اميه گفت 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
  

  بن طفيل حسان بن ثابت و تحريك مردم براي قتل عامر -6
دشمنان، جنگ  عليهه همواره ك بود اسالمحسان 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 ب اشعار حسان بن ثابت را در طرد كعب بن اشرف يهودي بازتاكه سرودند 
  .داديم

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

اي كه امروز نيز رهبران، فرماندهان، علما، فقها و اقشار مختلف دولته شايسته است
و آنها را در جهاد بزرگي كه  اسالمي اهميت قائل باشند ياسالمي به جايگاه شعرا

  1.تشويق نمايند ،مشغول هستند

                                                 
  .50، ص 6، حميدي، ج التاريخ اإلسالمي -1
  .4093، مغازي، شماره بخاري -2
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ابياتي فراهم نمود كه در آن ربيعه بن عامر  ،معونه بئرحسان بن ثابت بعد از حادثه 
نمود  مي بن طفيل كه امان او را ناديده گرفته بود، تحريك را عليه عامر) مالعب األسنه(

  :خاص گرديد و اين اشعار زبانزد عام و
 اًأال مـــــن مبلـــــغ عنـــــي ربيعـــــ

  

ــان بعـــدي   ــا احـــدثت فـــي الحادثـ  فمـ
  

 بــــراء ابــــوك ابوالفعــــال ابــــو  
  

ــعد    ــن سـ ــم بـ ــد حكـ ــك ماجـ  و خالـ
  

 النبــــين الــــم يــــرعكم   ام  بنــــي
  

 و انـــتم مـــن ذوائـــب اهـــل نجـــد     
  

ــأ ــامر بـــ ــم عـــ ــراءتحكَّـــ  بي بـــ
  

ــ   ــا كَعمـــ ــا خطـــ ــره و مـــ  2دليخفـــ
  

هايت  پدر و دايي. اي است كه رخ داده است از من به ربيع برسانيد كه اين چه حادثه«
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
عه بن أبي براء رسيد و زخم زبان و شعر نزد آنها از زخم كه اشعار فوق به ربي 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؛  بخشيدهمن : اما او گفت ،قصاص اين ضربه را بگيرد
  :بن عمرو چنين سرود خصوص منذره رمعونه و بئفراق شهداي ب در

ــتهلي  ــة فاســ  علــــي قتلــــي معونــ
  

ــ  ــين ســـ ــزر اًحبـــــدمع العـــ  غيرنـــ
  

 ااة القـــوغـــدعلـــي خيـــل الرســـول 
  

ــاهم و ال  ــمنايـــــ ــدرتْقَـــــ  هم بقـــــ
  

 أصــــابهم الفنــــاء بعقــــد قــــوم   
  

ــتُ  ــن عوحـــ ــ  دقْـــ ــبلهم بغَـــ  درحـــ
  

                                                                                                                            
  .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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 تــــولي ا لهفــــي لمنــــذر اذ فيــــ
  

ــي مني وأ  ــق فـــ ــير عنـــ ــه بصـــ  1تـــ
  

خدا آن صبحگاهي كه با  شهسوران رسول بر. رمعونه، زياد اشك بريزئب يبرفراق شهدا«
توسط قومي نابود شدند كه  .مرگ براساس تقدير با آنها روبرو شد مرگ روبرو شدند و

  ».ه صابرانه به سوي مرگ شتافتگاه ك منذر آن افسوس بر .عهدشان را با مكر به پايان رساندند
  

  سرنوشت عامربن طفيل عامري  -7
اللهـم  : گونـه دعـا كـرده بـود     پيامبر عليه عامر اين ؛پيامبرش را قبول نمود يخداوند دعا
مبتال شد  العالجي صعباو به بيماري  )!بسازخود كار عامر را  تو! خداوندا( 2اكفني عامراً

  »اي مانند غده شتر غده« ».3البعير هغده كغد« :ودگونه توصيف نم 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  خدا را با خود به گور برد و سپاهياني كه به آنها افتخار مي لرسو جانشيني و
اش به  وي را در خانه زني زنداني كردند و از بيم اينكه بيماري ،كرد پيامبر را تهديد مي
كه اسب مرا بياوريد و  برآوردفرياد او را ترك نمودند و آن گاه همه ، آنها سرايت ننمايد

  5.گاه سوار براسب مرد آن
به اي  هگريختند، چون ديوان كه مردم از وي مي سرانجام اين جبار سركش در حالي

  .هالكت رسيد

                                                 
  .209، ص 3، ابن هشام، ج السيرة النبويه -1
  .631، ص 2، ج االساس في السنه و فقهها السيره النبويه -2
  .130، محمد صوياني، ص السيرة النبويه -3
  .346، ص 3، ج علي الدالئلتعليق الدكتور قلعجي  -4
  .131، صوياني، ص السيره النبويه -5



  

  دوم فصل
  و رويدادهاي مختلف ديگر  سلمه امالمساكين و   ام ازدواج پيامبر با

  المساكين نت خزيمه، امزينب ب
بن  اف بن هالل بن عامرمنعبد  از قبيلة بنيو خزيمه بن حارث هاللي  دخترزينب 

المساكين  ام نمود، رسيدگي ميبه امور مساكين  را به اين دليل كه او .بودصعصعه 
  . هجري با ايشان ازدواج نمود سومرمضان سال  در  خدا رسول. ناميدند
االول  المساكين بيش از هشت ماه با رسول خدا زندگي نكرده بود كه در ماه ربيع ام

  1.دفن گرديدسال چهارم هجري وفات نمود و در مدينه 
عبداهللا بن جحش بن رئاب  ، همسرخد خزيمه قبل از ازدواج با رسول دخترزينب 

خاطر جبران رنجي كه او ه ب  خدا بعد از شهادت عبداهللا در جنگ احد، رسول ، امابود
  2.بود، با وي ازدواج نمود متحمل گرديدهشوهرش  شهادتر اثر ب

  
  سلمه با ام  خدا ازدواج رسول

  .يره قريشي استغافه بن مذح ،اميه هند دختر أبيسلمه،  ام  نام اصلي
 ،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
به مكه بازگشتند و سپس به  شوهرش ابوسلمه ابتدا به حبشه هجرت كردند و از آنجا

  3.مدينه هجرت نمودند

                                                 
  .66، ص 14، ج تفسير قرطبي -1
  .469، ص 11، عبدالكريم زيدان، ج المفصل في اكام المرأه -2
  .202، ص 2، ج سير اعالم النبالء -3
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  سلمه با ابوسلمه گفتگوي ام -1
ام هر شوهري كه بهشتي باشد و همسرش بعد از  شنيده: سلمه به ابوسلمه گفت روزي ام

پس با هم عهد ببنديم كه  خواهند بود؛با هم نيز درگذشت وي ازدواج نكند، در بهشت 
  .نه من بعد از تونه تو بعد از من ازدواج كني و 

  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 

  .آورد و اذيت وي را فراهم
تواند از  چه كسي مي: ، با خود گفتمابوسلمه بعد از درگذشت: گويد سلمه مي ام

  ابوسلمه بهتر باشد؟
  1.از من خواستگاري نمود  خدا طولي نكشيد كه رسول

  سلمه هنگام درگذشت شوهرش  ام يدعا -2
 شديدو به دليل عالقة  نامشرك اثر جراحات وارده در جنگ با برابوسلمه  بعد از شهادت

  . ابوسلمه از دنيا رفت! خدا اي رسول: آمد و گفت  خدا سلمه به وي، نزد رسول ام
  »اللهم اغفرلي وله و أعقبني منه عقبي حسنة«! بگو: پيامبر فرمود

  ».عنايت كن جايگزيني شايستهخدايا مرا و او را بيامرز و بعد از او به من «
با  ،يعني ؛ب من كرديز ابوسلمه را نصخدا بهتر ا ،ر اثر اين دعاب: گويد سلمه مي ام

  2.ازدواج نمودم  رسول خدا

                                                 
  .اخرجه ابن سعد و رجاله ثقات: و قال المحقق  203، ص 2همان، ج  -1
  .919، شماره ئزمسلم في الجنا -2
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  سلمه هنگام خواستگاري  با ام  خدا گفتگوي رسول -3
اما  ،ابوبكر از وي خواستگاري نمود سلمه، با اتمام عدة ام: گويد مي  سلمه بن أبي عمر
 آن. جواب رد دادسلمه به او نيز  سپس عمر از او خواستگاي نمود، ام. سلمه نپذيرفت ام

به : سلمه در جواب گفت ام. فرستاد و از او خواستگاري نمود را كسي  خدا گاه رسول
ر و داراي فرزندان زياد هستم و معزواما من زني  ،خوش آمديد: بگوئيد  رسول خدا

  .كسي از اولياي من نيز حضور ندارد
نمايد  ا آنها را تكفل مياگر داراي فرزندان زياد هستي، خد« :فرمودپيامبر در جوابش 

ازدواج شما با از اولياي تو  و هيچ يك از از بين ببردخواهم كه غرور تو را  و از خدا مي
  1».من، ناراضي نخواهد بود

  .ام به سن كهولت رسيده: وايتي ديگر چنين آمده است كه گفتدر ر
  2.تر هستم از نظر سني ، من از تو بزرگ: وي فرمودجواب  در پيامبر
  3.دربياور  خدا برخيز و مرا به عقد رسول! اي عمر: سلمه به پسرش گفت گاه ام آن

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. ت اين عمل را نداشتكه فرزندش كوچك بود و صالحي حالي
به شرح و توضيح اين موضوع  ام و نمودهكتابي خاص اقدام آوري  جمع بهدر اين مورد 

  4.سلمه انجام گرفته است سلمه بن ابي ويسلمه توسط فرزند بزرگ  كه عقد ام ام پرداخته

                                                 
  .و اسناده صحيح 204-203، ص2، ج سير اعالم النبالء -1
  .90، ص 8، ابن سعد، ج الطبقات -2
  .204، ص 2، ج سير اعالم النبالء -3
  .92، ص 4، ج البدايه و النهايه -4
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  سلمه  و تجهيز خانة ام  خدا رسول -4
) يكي از زنانش(من به تو كمتر از فالني «: رسول خدا فرمود ه،سلم با موافقت ازدواج ام

دو آسياب دستي، دو كوزه و يك بالشت چرمي كه بارش از ليف خرما ! دهم نمي
  1».است
بعد از   پيامبر اكرم. ش صاحب فرزندي گرديدسلمه بعد از درگذشت شوهر ام

. روي پاهايش گذاشته بود دخترش را سلمه امسلمه را به عقد خويش درآوردند،  اينكه ام
. 2تكرار 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 عمار اما

  .دخترش را گرفت و به خانة خود برد
عمار  نزداو : اب كجاست؟ گفتندزنّ: سلمه آمد و گفت نزد ام ، اكرم گاه پيامبر آن

  .را در اينجا خواهم ماندپس من امشب : فرمود  رسول خدا. 3بن 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: ودصبح فرم .من سپري كرد
خواهي سه شب نزد تو  و اگر مي 4مانم نزد ساير زنانم هفت شب ميسپس  ؛مانم تو مي

  شود؟ سپس نوبت زنان ديگر شروع مي ؛مي مانم
  5.سه شب كافي است: سلمه گفت ام

   6».للبكر سبع، و للثيب ثالث« :سلمه ماند و فرمود سه شب نزد امنيز   خدا رسول

                                                 
  .204، ص 2، ج سير اعالم النبالء -1
  .همان -2
  .93، ص 8حديث حسن رواه ابن سعد، ج  -3
  .136، ص 3، كماجاءت من األحاديث الصحيحه، صوياني، ج لنبويهالسيره ا -4
  .919، ص 2، آلباني، ج صحيح الجامعحديث صحيح،  -5
  .، رواه ابن اسحاق من طريقه البخاري821، ص االدب المفرد -6
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  ».ب بايد ماندب و نزد بيوه زن سه شش فته ،نزد عروسي كه باكره است«
   خدا سلمه توسط رسول أبي ، دخترتغيير نام بره -5

 ،نام مـن . سلمه به خانة وي آمد بعد از ازدواج با ام  خدا رسول: گويد آن دختر يتيم مي
التزكوا انفسـكم فـان   : كرد، پيامبر فرمود صدا مي با اين نام مرا نيز مادرم .بود) نيوكار(بره 

  .و الفاجره، سميها زينب اهللا هو أعلم بالبره منكن
داند چه كسي پاك و چه كسي ناپاك  خداوند بهتر مي. خودتان را پاك مپنداريد«
  ».بگذاريد) زينب(نامش را . است
  1.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 بي اخت؛پرد مي

تو : حضرت فرمود آن. شهاب بود اوچنانكه روزي شخصي نزد رسول خدا آمد كه نام «
  2».هشام هستي نه شهاب

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 شه مييعا ».3داد 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؟ ناين پيرزن را اي! خدا اي رسول :گفتم ،رفت
و حسن عهد از  آمد به ديدن ما ميهمواره  ،اين پيرزن در زمان خديجه: فرمود

  4.عالمات ايمان است

                                                 
1-   
  .، سنده حسن رواه البخاري825همان، ص  -2
  .119، ص 17حديث حسن رواه الطبراني، ج  -3
  .517، ص 6البيهقي في شعب األيمان، ج  – 62، ص 1، ج كمرواه الحا -4
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  سلمه  مفلسفة ازدواج رسول خدا با أ -6
  :بيان گرديده استفلسفة اين ازدواج چنين  تفسير المنار در

كه  بود لكه به خاطر كماالتيب ؛براي خوشگذراني مباح نبود تنهااين ازدواج فلسفة 
به خاطر جبران مصيبتي بود كه با شهادت  عالوه بر آنسلمه از آن برخوردار بود و  ام

  1.شوهرش دچار آن گرديده بود
سلمه از  كه ام توان اين موضوع بيان نمود همچنين يكي ديگر از داليل اين ازدواج را مي

  خدا كه همواره در ركاب رسول ، بودترين خاندان قريشي شريف ،فه مخزوميهايطا
باعث پذيرفتن اسالم  در نهايتپرچمدار جنگ بودند و اين ازدواج سبب تأليف قلوب آنها و 

  2.گرديد
در ساختار و تقويت   خدا بيانگر بينش عميق رسول ،ازدواج فوق عالوه بر آن،

نبع كماالت فرصت استفاده از م ،باشد كه به همسران شهدا امت و اداي حقوق شهداء مي
  3.داد نبوت مي

هـ وفات نمود و سيصد و  61بود 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 

  4.اند كردهفقط مسلم، روايت 

                                                 
  .372، ص 4، ج تفسير المنار -1
  .356، ص 3، ج التربيه القياديه -2
  .357همان، ص  -3
  .210، ص 2، ج سير اعالم النبالء -4
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 ،ايفا نمود و با وفاتش نقش 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

  1.خاموش گرديد
  

   تولد امام حسن بن علي
ديد و متولد گرحسن 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 
  2.متولد گرديدم شعبان سال چهارم هجري پنج ،حسن امام :گويد مي

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

   3.او حسن است! خير: فرمود. حرب: ايد؟ گفتم گذاشته
  .انگيز تغيير داد دلبه نامي زيبا و  را نامناسبآن اسم   خدا رسول

  4.در گوش وي أذان گفت ل خداكه حسن به دنيا آمد، رسو وقتي: گويد ابورافع مي
: گفتفاطمه  بعد از متولد شدن حسن،: گويد در مورد عقيقة حسن، ميهمچنين او 

  دو گوسفند براي عقيقة فرزندم ذبح كنم؟ نيست تابهتر آيا 
رش را بتراش و به وزن موهايش به مساكين و اصحاب صفه س! خير: پيامبر فرمود

  1.فاطمه نيز چنين نمود. نقره بده

                                                 
  .249-248ف ص 2، أي شهبه، ج السيرة النبويه -1
  .10، ص 1، ابن عماد حنبلي، ج شذرات الذهب -2
  .286، في األدب، ص بخاريال -3
  .5105، شماره ابوداود -4
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   2.دو قوچ جهت عقيقة حسن ذبح نمود  خدا گاه رسول آن
كل غالم مرتهن بعقيقته ، يذبح عنه يوم سـابعه و يحلـق   «: فرمود پيامبر در مورد عقيقه

   3».رأسه ويسمي
روز هفتم براي او عقيقه ذبح كنيد و سرش را بتراشيد . اشدب هر نوزادي گرو عقيقة خود مي«

  ».انتخاب نمائيد نام او را و
  

  و فراگيري زبان يهود در سال چهارم هجري زيدبن ثابت
به وي دستور   خدا كند كه رسول خارجه بن زيد بن ثابت از زيد بن ثابت روايت مي

هاي يهود را  نوشتند، زيد نامه امه ميهر وقت آنها به وي ن داد تا زبان يهود را فراگيرد و
  .زيد در مدت پانزده روز زبان آنها را فراگرفت. 4خواند براي رسول خدا مي

پيامبر به مدينه نزد وي آوردند و  زيد را هنگام ورود آمده است كه ديگر در 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«: وشحال شد و فرمودخ
در آن به طور كامل پانزده شب  در طي آنها را فراگرفتم و تعاليم من: گويد زيد مي

خدا را  هاي رسول خدا و نامه هاي آنها را براي رسول مهارت پيدا كردم و بعد از آن نامه
  5.خواندم 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

                                                                                                                            
  .بسند حسن 30، ص 3، ج رواه الطبراني -1
  .106، ص 3السيره النبويه كما جاءت في األحاديث الصحيحه، صوياني، ج  -2
  .832، ص 2، ج صحيح الجامع -3
  .7195، كتاب األحكام، شماره البخاري -4
  .429، ص 2، ج سير اعالم النبالء -5
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. معقول نيست تا هر فردي در چنين سمتي منصوب شود ،حكومت مطلع است بنابراين
به زيد دستور داد تا زبان يهود را چنين منصبي نيز به دليل حساس بودن  رسول خدا 

و ي يتواناامر بيانگر را انجام داد كه اين  امرو زيد نيز در مدت پانزده روز اين  1فراگيرد
به خدا قرآن را  باشد و ايشان از كساني است كه در زمان حيات رسول وي مي ةحافظ

در زمان صديق  ين زيدهمچن. وحي شد نحفظ 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
مسلمانان را تشويق به  ،ط ضرورت و نيازييهود دليل آن است كه اسالم در شرا

  2.كند عات و كسب دانش و علوم و زبان بيگانگان ميآوري اطال جمع
  

                                                 
  .81-80، صفوان داوودي، ص زيد بن ثابت كاتب الوحي و جامع القرآن -1
  .249، ص 2، أبي شهبه، ج السيرة النبوية -2



  

 

  سوم فصل
  نضير از مدينه  اخراج يهود بني

هجري اتفاق  ومدر فاصله زماني ترور كعب بن اشرف و جنگ احد كه در شوال سال س
 در جنگ احد، مسلماناند مدينه دچار رعب و وحشت گرديدند؛ البته شكست افتاد، يهو

 ن را در رسيدن به اهداف و آرزوهايشان اميدوار كرده بود وافقمنا ن واتا حدودي مشرك
  .يهوديان گرديدترس و وحشت  شدن دو حادثه بئرمعونه و رجيع نيز موجب كاسته

كه دوباره به  مدتي طوالني به طول نينجاميدترس و وحشت يهود،  ،بنابراين
به مسلمانان هاي مختلف توطئه و دسيسه روي آوردند تا آنجا كه جهت حمله  شيوه

  خدا هايشان برآمدند و نقشه ترور رسول آوري اسلحه و استحكام قلعه درصدد جمع
  1.طراحي نمودندرا 

  
  تاريخ غزوه و عوامل آن

  تاريخ غزوه  - الف
نضير در ربيع األول سال چهارم هجري بعد از احد اتفاق  ن معتقداند كه غزوة بنيامؤرخ
نضير شش ماه بعد از غزوه بدر  غزوة بني: معتقدندكه ابن قيم جوزي نظرية كساني . افتاد

نضير شش  بني  غزوة محمد بن شهاب زهري معتقد است كه: گويد يم ،استاتفاق افتاده 
اي نادرست است و واقعيت  نظريه،نظريهكه اين  ماه بعد از بدر به وقوع پيوست در حالي

قينقاع شش ماه بعد از  وة بنيغز افتاد و اتفاق بعد از غزوه احد اين است كه اين غزوه
  2.بعد از خندق و غزوه خيبر بعد از حديبيه اتفاق افتاد قريظه بدر و غزوه بني

                                                 
  .189-188، ص التاريخ السياسي و العسكري -1
  .249، ص 3، ج زادالمعاد -2
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و  1نضير بعد از احد واقع شد بني  كه غزوة واقعيت اين است: گويد ابن عربي مي
  2.كند كثير نيز همين نظريه را تاييد مي ابن
  
  عوامل غزوه  - ب

نضير برخورد نمايد و آنها را وادار  با بني  د تا پيامبر اكرمموجب گرديعوامل متعددي 
  :ترين عوامل به شرح ذيل است مهم. به ترك ديارشان گرداند

  عهد شكني بنونضير  - 1
 عالوه برآنها . آنها متعهد شده بودند كه هيچ دشمني را عليه مسلمانان حمايت نكنند

  .همكاري كردند  منان رسول خدابلكه با دش ؛نماندند وفاداراينكه بر اين عهد 
ابوسفيان بعد از بازگشت  ؛ چراكه3اين عهدشكني در غزوه السويق به وقوع پيوست

براي  بنابراين. از بدر نذر كرده بود تا وقتي كه به مدينه يورش نبرد، هرگز استحمام نكند
 ،نضير سردار بني. اين منظور با دويست تن مهاجم به سوي مدينه رهسپار گرديدتحقق 

او را به نكات  ؛ بلكهاز او پذيرائي كرد نه تنهاوي همكاي نمود و  با ،سالم بن مشكم
  4.ضعف مسلمانان آگاه ساخت

خدا و  عليه رسول ناينضير با قريش يبن«: گويد موسي بن عقبه صاحب مغازي مي
  5».هايشان، همكاري نمودند قلعه
   خدا تالش جهت ترور رسول - 2

آوري  نضير جهت جمع از ياران از طريق قباء به سوي بني با جمعي  خدا رسول
  .عامر رفتند كمك براي خونبهاي دو مقتول بني
                                                 

  .1765، ص 4، ابن عربي، ج احكام القرآن -1
  .254، ص 1، ج حديث القرآن علي الغزوات -2
  .ة سويق بعد از بدر اتفاق افتادغزو -3
  .284، ص 2، ج تاريخ طبري -4
  .332، ص 7، ج فتح الباري -5
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نقشة  اما از طرفي ديگر ،استقبال نمودند اي به گونة شايسته  اكرم بنونضير از پيامبر
كه سنگي از  آنان از اين طريق بودريزي  برنامه طراحي نمودند وخدا را  ترور رسول

كه در  از آنجائي  خدا اما رسول ،بيندازند ،ي ديواري كه پيامبر آنجا نشسته بودباال
نضير با خبر شد و به سرعت از  از اهداف بني ،داشت قرار خداوندحفاظت و صيانت 

  1.آنجا برخاست و به سوي مدينه حركت نمود
كه دولت بل نبود؛  تنها به قتل رساندن پيامبر اكرمتوطئه نافرجام  هدف اصلي اين

 داده بود و به همين جهت رسول مورد هدف قرار نيز نوپاي مدينه و دعوت اسالمي را
و يارانش را دستور داد تا آماده مبارزه  آنان به مبارزه پردازدتصميم گرفت تا با   خدا

  2.نضير گردند و حركت به سوي بني
كه قرآن كريم چنان گرديد؛نضير  غزوة بني موجب وقوعديگري  عواملعوامل فوق و 

 ،نضير مسلمانان را به اين نعمت بزرگ و چگونگي نجات پيامبرش را از مكر يهود بني
  :خاطرنشان نموده است

 $pκš‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï%©!$# (#θãΨ tΒ#u™ (#ρ ãä.øŒ$# |M yϑ÷èÏΡ «!$# öΝ à6ø‹n=tæ øŒÎ) §Ν yδ îΠöθs% βr& 

(#þθäÜÝ¡ö6tƒ öΝ ä3øŠs9 Î) óΟßγtƒÏ‰ ÷ƒr& £# s3sù óΟßγtƒÏ‰ ÷ƒr& öΝ à6Ζtã ( (#θà) ¨? $#uρ ©!$# 4 ’n? tãuρ «!$# 

È≅©. uθtGuŠù=sù šχθãΨÏΒ ÷σßϑø9 $#   ) ،11مائده(  
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
  ».برخدا توكل نمايند

  

                                                 
  .190، ص التاريخ السياسي و العسكري – 365، ص 1، ج واقدي -1
  .190، ص التاريخ السياسي و العسكري لدولة المدينة -2
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  باره سبب نزول آية فوقدر ديدگاه مفسران
 ،ابوبكر و عمر و علي و ديگران ،خدا با يارانش نمايد كه رسول نقل مي زياد طبري از أبي
اي : نضير آمدند و فرمودند ي نزد بنييخونبهاپرداخت آوري كمك جهت  براي جمع

  .ما را در جهت پرداخت اين خونبها ياري نماييد! نضير 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 .تل برسانيداو را به قاو بيندازيد و 
نقشه آنها را  با فرستادن جبرئيل و آگاه كردن پيامبر از اين موضوع اما خداوند ،بودند

  :فرمايد چنانكه خداوند مي ؛خنثي گردانيد

 $pκš‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï%©!$# (#θãΨ tΒ#u™ (#ρ ãä.øŒ$# |M yϑ÷èÏΡ «!$# öΝ à6ø‹n=tæ øŒÎ) §Ν yδ îΠöθs% βr& 

(#þθäÜÝ¡ö6tƒ öΝ ä3øŠs9 Î) óΟßγtƒÏ‰ ÷ƒr& £# s3sù óΟßγtƒÏ‰ ÷ƒr& öΝ à6Ζtã ( (#θà) ¨? $#uρ ©!$# 4 ’n? tãuρ «!$# 

È≅©. uθtGuŠù=sù šχθãΨÏΒ ÷σßϑø9 $# 1  ) ،11مائده(  
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 ة كه اراد وقتي 2شده 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

                                                 
  .145-144، ص 6، ج تفسير ابن جرير -1
تواند يكديگر را تقويت نمايـد بـه كتـاب     ف هستند، اما مجموعه آنها مياين روايات هرچند داراي ضع -2

  .مراجعه شود 145، ص المجتمع المدني في عهد النبوه
  .31، ص 2، ج تفسير ابن كثير -3



 الگوي هدايت

 

288

  :گويد و مي داند مينضير  در مورد توطئه بني را آيه فوق شأن نزولهمچنين ابن جرير 
منظور از نعمت ياد شده  ند كها بر اين عقيدهنظرية درست، نظرية كساني است كه «

خدا جهت  نضيراست كه رسول بني توطئةاز   خدا نعمت نجات رسول ،در آية فوق
علّت ترجيح آنجا رفت و  ، 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 يهودا آن هاين نظري
   1».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 ؛د از تمام رويدادهاي فوق نازل شده باشدعآية فوق ب

  .نزول داشته باشد
 نقشهخاطر داشته باشيد كه ه نعمت خدا را ب! چنين است كه اي مؤمنان نيز مفهوم آيه

خنثي نمود و مكر و حيله آنان را باطل نمود و پيامبر رساندن به پيامبر  يهود را از آسيب
 نمود وتقوا و توكل وادار  سپس مسلمانان را به را از اين نقشه شوم نجات بخشيد؛

  :فرمايد مي

 (#θà)̈? $# uρ ©!$# 4 ’n? tãuρ «!$# È≅ ©. uθtGuŠù=sù šχθãΨ ÏΒ÷σ ßϑø9$#   
  

  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 خدا كتابهاي سيرهدر 

به سوي آنها فرستاد و به وي  براي اين منظور محمد بن مسلمه رامنطقه را ترك كنند و 
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

                                                 
  .145-144، ص 6ج تفسير طبري،  -1
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اين منطقه را كسي از شما  ،ز اين فرصتاگر بعد ا ؛ايد و ده روز فرصت داريد شكسته
  1.ترك ننمايد، او را به قتل خواهم رساند

از  فرديكرديم  فكر نمي هرگز ما! اي محمد: گفتند ، اماآنها هيچ جوابي نداشتند
قلبها تغيير نموده و عهدهاي : محمد بن مسله گفت. پيامي بياورد اوس براي ما چنين بني

ه چند روز ماندند و براي رفتن آماد نيز بعد از آن، يهوديان .گذشته محو شده است
  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  ،ا درگيري ايجاد شوداگر با شم ؛ما شما را تسليم نخواهيم كرد
 بنابراين،. 3ما هم با شما بيرون خواهيم رفتنمايند، از ديارتان بيرون  را بود و اگر شما

در اختيار دارم، با شما خواهند كه  ييزيرا دو هزار جنگجو ؛سرزمينتان را رها نكنيد
اد كردند و سردارشان حي بن اين وعده هاي عبداهللا بن ابي، اعتم يهوديان به .4جنگيد

ما از منازل خود : خدا فرستاد و گفت و فردي را نزد رسول را غرور فرا گرفتأخطب 
با شنيدن اين پيام،  .خواهيد، انجام دهيد بنابراين، هر اقدامي كه ميشويم  بيرون نمي
ماده يهود آ: نيز تكبير گفتند و پيامبر فرمود تكبير گفت و مسلمانان حاضر  رسول خدا

   5.جنگ شده است

                                                 
  .370-363، ص 1، واقدي، ج مغازي – 57، ص 2، ابن سعد الكبري، ج طبقات -1
  .552، ص 2ج  ،تاريخ طبري -2
  .212، ص 3، ج سيره ابن هشام -3
  .553، ص 2، ج تاريخ طبري -4
  .146، ص 3، ابن كثير، ج السيره النبويه -5
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  از مدينه آنان نضير 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   ن بنيه اقتصادي خود روحيةدست داد آنها با ازبنابراين، . 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 هللا بن ابي عبداو عهدشكني سرزمين خود ندارند 

تقاضاي امان  ايشانخدا فرستادند و از  فردي را نزد رسول آنان افزود بنابراين آنها
  .نمودند تا از سرزمين خود خارج شوند

نتان درامان است بيرون شويد در حالي كه خو«: موافقت نمود و فرمود  اكرم پيامبر
   1».توانيد با خود ببريد مي به جز اسلحه، هرچه اناز اموالت آنها: و نيز  فرمود

هايشان را شكستند تا مسلمانان نتوانند از آنها استفاده  آنها سقف و ستونهاي خانه
  .كنند

الحقيق به  سالم بن ابي اي كه بودند؛ به گونهزيادي طال و نقره با خود  آنها نيز مقدار
اين چيزي است كه ما : گفت ود و مينم ي پوست گاوي پر از طال و نقره حمل مييتنها

ر بايم، در خي ايم و اگر نخلهايمان را به جاي گذاشته در فراز و نشيب زندگي آماده كرده
  2.نخل زيادي وجود دارد
. و با دف و ساز و آواز بيرون شدند حمل نمودندششصد شتر  باآنها اثاثيه خود را 
  3.رفتنداي هم به سوي شام  يدند و عدهدبعضي عازم خيبرگر

                                                 
  .25، ص 1، ج حديث القرآن الكريمعن غزوات الرسول -1
  .566، ص 2، ج السيره الحلبيه -2
  .27، ص 1، ج حديث القرآن – 560همان، ص  -3
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  1.عهده داشت راخراج آنها را ب مسئوليت  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 خيبر كهالحقيق، حي بن أخطب و كنانه بن الربيع بن أبي الحقيق 
  2.آنجا از آنها اطاعت نمودند

  
  درسها و نتائج اين غزوه 

ميان آورده ه نضير سخن ب بني  قرآن كريم در يك سوره كامل يعني سورة حشر از غزوة
نضير ياد  اين سوره را به نام سوره بني  عبداهللا بن عباس ،چنانكه دانشمند امت ؛است
: مت كه من به عبداهللا بن عباس گفتبخاري از سعيد بن جبير نقل كرده اس. نمود مي

  3.نضير سوره بني: او گفتاما سوره حشر، 
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
و آنها را به داده  ن را مورد خطاب قرارااثناء بحث، مؤمن يهود پرده برداشته است و در

نهي كرده است و سپس  اوادار كرده است و از معصيت و نافرماني خد ارعايت 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  -الف

سازد كه جهان هستي با  ا آغاز مي شود و خاطرنشان ميسوره با بيان حمد و ستايش خد
به تمجيد و بيان قداست ) انسانها، حيوانات، نباتات و جمادات(تمام موجودات خود 

                                                 
  .321، ص 1، ج اليهود في السنه المطهره – 374ص ، 1، واقدي، ج المغازي -1
  .212، ص 3، ابن هشام، ج السيره النبويه -2
  .4029نضير، شماره  ، كتاب المغازي، باب حديث بنيبخاري -3
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و عظمت و سلطان وي  لخداوند مشغول است و همه گوياي وحدانيت، قدرت، جال
  1.هستند

  :رمايدف چنانكه مي

 yx¬7y™ ¬! $tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# $tΒ uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# ( uθèδ uρ â“ƒÍ“ yèø9 $# ÞΟŠÅ3ptø: $#   
  )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  يس مياو را تقد ،شايستة وي نيست گويند 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  است هيچ چيزي را بيهوده نيافريده. خود، حكيم است خدا در آفرينش و امور
انجام  اوحكمت لي برخالف مقتضاي دهد و هيچ عم  دستور نمي ،آنچه مصلحت نيست

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(

  2.محبوبشان بيرون گردانيد
  ترس و وحشت از جانب خدا است  - ب

  :مايدخداوند مي فر

 uθèδ ü“Ï%©!$# ylt÷zr& t⎦⎪Ï%©!$# (#ρãx x. ô⎯ ÏΒ È≅÷δ r& É=≈ tGÅ3ø9$# ⎯ ÏΒ öΝÏδ Ì≈ tƒÏŠ ÉΑ ¨ρL{ 

Î ô³ptø: $# 4 $tΒ óΟçF⊥ oΨ sß βr& (#θã_ãøƒs† ( (# þθ‘Ζsßuρ Οßγ̄Ρ r& óΟßγçGyèÏΡ$̈Β Ν åκçΞθÝÁãm z⎯ ÏiΒ «!$# 

                                                 
  .327، ص 1، ج حديث القرآن الكريم عن غزوات الرسول -1
  .327، ص 3، ج تفسير السعدي -2
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ãΝ ßγ9s? r'sù ª!$# ô⎯ ÏΒ ß] ø‹ym óΟs9 (#θç7Å¡tGøts† ( t∃ x‹s%uρ ’Îû ãΝ ÍκÍ5θè=è% |=ôã”9 $# 4 tβθç/Ìøƒä† 

Ν åκsEθã‹ç/ öΝÍκ‰ Ï‰ ÷ƒr'Î/ “Ï‰ ÷ƒr& uρ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# (#ρç É9 tFôã$$sù ’Í<'ρ é'̄≈ tƒ Ì≈ |Áö/ F{$# ∩⊄∪ Iωöθs9 uρ 

βr& |=tGx. ª!$# ÞΟÎγøŠn=tæ u™Iξy∨ ø9$# öΝ åκu5¤‹yès9 ’Îû $u‹÷Ρ ‘‰9 $# ( öΝçλm;uρ ’Îû ÍοtÅzFψ$# 

Ü>#x‹tã Í‘$̈Ζ9$# ∩⊂∪ y7Ï9≡ sŒ öΝ åκ̈Ξr'Î/ (#θ—%!$x© ©!$# …ã&s!θß™ u‘ uρ ( ⎯ tΒ uρ Ée− !$t±ç„ ©!$# ¨βÎ* sù 

©!$# ß‰ƒÏ‰x© É>$s)Ïèø9 $#     
آوري از سرزمينشان بيرون  نخستين جمع ياو 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 مي دهاي 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

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 بني اراده نمودكه 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،  .گرداند بيرون ،ود تا كسي آنها را اخراج نمايدش آن مي
 به اين گونه كه كردند كه تصور نمي اي فراهم آورد ، شكست آنان را به گونهو مسببات

  . نمودايجاد آنها رعب و وحشت  وجود خداوند قلبهاي آنان را دچار شكست و در
امت به ترتيب  كه در خالل رويدادها و حوادث،است  اي به گونه قرآنتربيتي شيوة 

امتيازش در آن است كه . ت استنگاران متفاو و اين شيوه كامالً با شيوه سيرهپردازد  مي



 الگوي هدايت

 

294

دهد و همواره رويدادها  و جوانب پنهاني قضايا را توضيح مي نمايد ميق را كشف حقاي
  : فرمايد ه ميچنانك ؛دهد العالمين است ارتباط مي را به فاعل حقيقي كه رب

 uθèδ ü“ Ï%©!$# ylt÷zr& t⎦⎪Ï%©!$# (#ρãx x. ô⎯ ÏΒ È≅÷δ r& É=≈ tGÅ3ø9 $#   
را  ظاهريو تمام اسباب  تمامي شرايط را محيانضير  كه يهود بني بيانگر 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 وحش فراهم آورد؛ چراكه

از اين سوره درس بگيرد  با تفكر و انديشههر 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 است آنمراحل تاريخي  تماماين غزوه براي امت اسالمي در 

به  بازگشت: نصرت خدا عبارت است از امت به اين غزوه راه رسيدن براساس تعاليم
پديدار شدن چنين . او و تسليم شدن در برابر شريعت خدا توكل بر ؛سوي خدا

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

                                                 
  .271-270، ص 1، ج حديث القلرآن الكريم -1
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  تخريب دارائيهاي دشمن  -ج 
 رسول. هاي خود پناه گرفتند آنها در قلعه ، از جانب پيامبر اكرمنضير  بني  محاصرة با

تو ! اي محمد: آنها فرياد زدند. نند و بسوزانندخدا دستور داد تا نخلهايشان را قطع ك
  1زني؟ پس چرا خودت دست به اين اعمال مي ؛داشتي ديگران را از فساد باز مي

  :اين مورد خداوند اين آيه را نازل فرمود در

 $tΒ ΟçF÷èsÜs% ⎯ ÏiΒ >π uΖŠÏj9 ÷ρ r& $yδθßϑçGò2 ts? ºπ yϑÍ← !$s% #’n? tã $yγÏ9θß¹é& ÈβøŒÎ* Î6sù «!$# 

y“ Ì“÷‚ã‹Ï9 uρ t⎦⎫É)Å¡≈ x ø9$# 2  ) ،5حشر(  
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 

  : است چنين
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
ها از نظر تاكتيك  تخريب خانهو ود كه قطع درختان هرگاه تشخيص داده ش - 2

آن طريق به سپاه از برد و يا  ميدشمن 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 نمود ةلعنضير و ق بني  در غزوة  خدا رسول ؛ چنانكهآن پرداخت

                                                 
  .274همان، ص  -1
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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 نمي مردم 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

 !$tΒ uρ u™ !$sùr& ª!$# 4’n? tã ⎯Ï&Î!θß™ u‘ öΝ åκ÷]ÏΒ !$yϑsù óΟçFø y_÷ρ r& Ïμ ø‹n=tã ô⎯ÏΒ 9≅ ø‹yz Ÿωuρ 

7U% x.Í‘ £⎯Å3≈ s9 uρ ©!$# äÝÏk=|¡ç„ …ã&s# ß™â‘ 4’n? tã ⎯ tΒ â™!$t±o„ 4 ª!$# uρ 4’n? tã Èe≅à2 &™ó© x« 

ÖƒÏ‰s%   ) ،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  يكه اموال باقيمانده از بن نمودخداوند بيان 
به آنجا رفتند دواندند؛ بلكه زيرا مسلمانان نه اسبي و نه شتري  ؛است مسلمانان گرديده

. دارائيهايشان را به پيامبر دادند  و دشمن با صلح در قبال رفتن و ترك كردن آن سرزمين،
سال خانوادة خود را  به همين جهت مصرف يك ؛ودخدا ب اين اموال صرفاً از آن رسول

  2.مسلمانان كرد نظامياز 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

                                                 
  .269-265، ص 2، محمد ابوزهره، ج خاتم النبيين -1
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 Ï™ !#ts) à ù=Ï9 t⎦⎪ÌÉf≈ yγßϑø9 $# t⎦⎪Ï%©!$# (#θã_Ì÷zé& ⎯ ÏΒ öΝ ÏδÌ≈ tƒÏŠ óΟÎγÏ9≡ uθøΒ r& uρ tβθäótGö6tƒ 

WξôÒsù z⎯ ÏiΒ «!$# $ZΡ≡uθôÊÍ‘ uρ tβρç ÝÇΖtƒuρ ©!$# ÿ…ã&s!θß™ u‘ uρ 4 š Í×̄≈ s9'ρ é& ãΝèδ 

tβθè%Ï‰≈ ¢Á9$#   ) ،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 هستنداآنها صادق ؛دننماي پيغمبرش را نصرت مي

بن  قرار گرفت، ثابت ايشاننضير 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 فرمود پرداختانصار در راه خدا  ارزشمند

ن ابه 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

  1.هستيم
دجانه وسهل بن ن تقسيم نمود و به غير از ابوااموال را ميان مهاجر اين خدا رسول

با وجود اينكه اموال فوق صرفاً به . 2به انصار چيزي نداد حنيف كه شديداً نيازمند بودند
ولي باز هم به خاطر تسلي و رضايت انصار، آنها را گرد آورد  ؛متعلق بود  خدا رسول

                                                 
  .1757، شماره 1376، ص 3، كتاب الجهاد، باب حكم الفيء، ج مسلم -1
  .86، ص 2، ج شرح الزرقاني علي المواهب -2
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اي از شيوه رفتاري و سياسي رسول خدا  و اين نمونه پرداخت تمشوربه آنان با و 
  .است

زيرا  ؛مشكالت انصار بود كاستنتقسيم،  شيوة از اين  اصلي پيامبر اكرم هدف
در  ،ولي بعد از اين جريان كردند؛ زندگي ميهاي انصار  ن قبل از آن در خانهامهاجر
   1.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 شرامجاهد بهم جنگي يل از اين غزوه، غناقب چراكه

در اين . م پديد آمديسياست جديدي در تقسيم غنا ،اما بعد از اين غزوه گرفت، تعلق مي
  :شدند كه عبارت بودند از قسم تقسيم مي م به دويسياست غنا

م بعد از ياين غنا ؛دست آورده بودنده ن با سرنيزه و شمشير بامي كه مجاهديغنا - 1
  .شد ن تقسيم ميااخراج سهم دولت كه يك پنجم بود، در ميان مجاهد

در اختيار رئيس  غنايماين  ؛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

 !$̈Β u™ !$sùr& ª!$# 4’n? tã ⎯Ï&Î!θß™ u‘ ô⎯ÏΒ È≅÷δ r& 3“ tà) ø9$# ¬Tsù ÉΑθß™ §=Ï9 uρ “Ï%Î!uρ 

4’n1 öà) ø9$# 4’yϑ≈ tGuŠø9 $#uρ È⎦⎫Å3≈ |¡yϑø9 $#uρ È⎦ø⌠$# uρ È≅‹Î6¡¡9 $# ö’s1 Ÿω tβθä3tƒ P's!ρ ßŠ t⎦÷⎫ t/ 

Ï™!$uŠÏΨ øîF{ $# öΝ ä3ΖÏΒ 4 !$tΒ uρ ãΝä39s?# u™ ãΑθß™§9 $# çνρ ä‹ã‚sù $tΒ uρ öΝä39pκtΞ çμ÷Ψ tã (#θßγtFΡ $$sù 4 

(#θà)̈? $# uρ ©!$# ( ¨βÎ) ©!$# ß‰ƒÏ‰x© É>$s)Ïèø9 $#   ) ،7حشر(  
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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 نگرددو گروه خاصي دست ب ءاغنيا
اقدام اي متعادل و برابر  جامعه به تشكيل ي به اين نكته تأكيد دارند كه بايدياقتصاد و دارا

  .آن به نوعي سهيم باشند كه همه طبقات در نمود
هاي ويژه مربوط به امور  احكام شريعت اسالمي و برنامه امروز هماگر  بر اين اساس،
احتكار اجرا بشوند، همه طبقات  نبودمعامالت ربوي و  نبودزكات،  :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 اين امور را،آنچه وي نهي كرده است، دستور داده  ندادنو انجام   پيامبر اكرم
و همچنين آنها را به رعايت تقوا واداشته و از عذاب دردناك الهي  دانستهاز لوازم ايمان 

  .برحذر داشته است
  :فرمايد خداوند مي

 !$̈Β u™ !$sùr& ª!$# 4’n? tã ⎯Ï&Î!θß™ u‘ ô⎯ÏΒ È≅÷δ r& 3“ tà) ø9$# ¬Tsù ÉΑθß™ §=Ï9 uρ “Ï%Î!uρ 

4’n1 öà) ø9$# 4’yϑ≈ tGuŠø9 $#uρ È⎦⎫Å3≈ |¡yϑø9 $#uρ È⎦ø⌠$# uρ È≅‹Î6¡¡9 $# ö’s1 Ÿω tβθä3tƒ P's!ρ ßŠ t⎦÷⎫ t/ 
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Ï™!$uŠÏΨ øîF{ $# öΝ ä3ΖÏΒ 4 !$tΒ uρ ãΝä39s?# u™ ãΑθß™§9 $# çνρ ä‹ã‚sù $tΒ uρ öΝä39pκtΞ çμ÷Ψ tã (#θßγtFΡ $$sù 4 

(#θà)̈? $# uρ ©!$# ( ¨βÎ) ©!$# ß‰ƒÏ‰x© É>$s)Ïèø9 $#   ) ،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

 (#θà)̈? $# uρ ©!$# ( ̈ ي كرده هو اجتناب از آنچه ن ديعني با پيروي از دستورات خداون
  .از وي بترسيد  ست،ا

 ¨βÎ) ©!$# ß‰ƒÏ‰x© É>$s) Ïèø9$#  كه نافرماني و  يعني عقاب و عذابش براي كساني
م ياين 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 

 Ÿξsù y7 În/u‘ uρ Ÿω šχθãΨ ÏΒ÷σãƒ 4© ®Lym x8θßϑÅj3ysãƒ $yϑŠÏù tyfx© óΟßγoΨ ÷ t/ §Ν èO Ÿω 
(#ρß‰ Ågs† þ’Îû öΝÎηÅ¡àΡr& % [`tym $£ϑÏiΒ |M øŠŸÒs% (#θßϑÏk=|¡ç„uρ $VϑŠÎ=ó¡n@   ) ،65نساء(  

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
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از آن اجتناب ورزيد و اگر به چيزي شما را دستور دادم آن را تا  ،شما را نهي كردم
  1».انجام دهيد ،توان آخرين حد

  
  ن نيك آنهان، انصار و پيرواافضيلت مهاجر - ج

  فضيلت مهاجران - 1
ان بيان نموده مسلمان ن را نسبت به ديگرامهاجرآيات كريمه سوره حشر، برتري 

 ؛است و آنها در درجة نخست قرار داده و خداوند به صداقت آنها گواهي داده است
  :فرمايد چنانكه مي

 Ï™ !#ts) à ù=Ï9 t⎦⎪ÌÉf≈ yγßϑø9 $# t⎦⎪Ï%©!$# (#θã_Ì÷zé& ⎯ ÏΒ öΝ ÏδÌ≈ tƒÏŠ óΟÎγÏ9≡ uθøΒ r& uρ tβθäótGö6tƒ 

WξôÒsù z⎯ ÏiΒ «!$# $ZΡ≡uθôÊÍ‘ uρ tβρç ÝÇΖtƒuρ ©!$# ÿ…ã&s!θß™ u‘ uρ 4 š Í×̄≈ s9'ρ é& ãΝèδ 

tβθè%Ï‰≈ ¢Á9$#   ) ،8حشر(  
 .مهاجريني است كه از ديار و اموالشان بيرون رانده شدند يم 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 است پرداخته استفضيلت و اوصاف انصار  به همچنين آيات سوره حشر

 t⎦⎪Ï%©!$# uρ ρ â™§θt7s? u‘#¤$!$# z⎯≈yϑƒM}$# uρ ⎯ ÏΒ ö/ Å‰Ï=ö7s% tβθ™7Ïtä† ô⎯tΒ ty_$yδ öΝ Íκös9 Î) Ÿωuρ 

tβρ ß‰ Ågs† ’Îû öΝÏδÍ‘ρ ß‰ ß¹ Zπ y_% tn !$£ϑÏiΒ (#θè?ρé& šχρãÏO÷σ ãƒuρ #’n? tã öΝÍκÅ¦àΡ r& öθs9 uρ 

tβ% x. öΝ ÍκÍ5 ×π |¹$|Áyz 4 ⎯ tΒ uρ s−θãƒ £xä© ⎯Ïμ Å¡ø tΡ šÍ×̄≈ s9 'ρé'sù ãΝèδ 

šχθßsÎ=øßϑø9 $#   ) ،9حشر(  
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خانه و كاشانه و ايمان را آماده كردند،  ،ناكه پيش از آمدن مهاجر كساني«
دل احساس  و در اند كرده دارند كساني را كه به سوي آنها هجرت دوست مي

مند هر چند كه خود نياز ؛كنند نمي ،داده شده است ز به آنچه به مهاجراننيا
از بخل  و آنان كساني هستند كه دهند برخود ترجيح مين را اباشند و مهاجر

  ».رستگارند و آنان اند نفس درامان مانده
  فضيلت تابعين  - 3

 روي نمودندن و انصار پيامهاجر پسنديدهكساني هستند كه از آثار و اوصاف  ،تابعين
  1.خوانند و در باطن به پيروي از گذشتگان فرا مي امردم را آشكار و

 š⎥⎪Ï%©!$# uρ ρ â™!% ỳ .⎯ÏΒ öΝ ÏδÏ‰ ÷èt/ šχθä9θà)tƒ $uΖ −/ u‘ öÏ øî$# $oΨ s9 $oΨ ÏΡ≡uθ÷z\}uρ 

š⎥⎪Ï%©!$# $tΡθà) t7y™ Ç⎯≈ yϑƒM}$$Î/ Ÿωuρ ö≅ yèøgrB ’Îû $uΖ Î/θè=è% yξÏî t⎦⎪Ï%©# Ïj9 (#θãΖtΒ#u™ 

!$oΨ −/ u‘ y7 ¨ΡÎ) Ô∃ρâ™ u‘ îΛ⎧ Ïm§‘   ) ،10حشر(  
ما را و برادران ما را كه در  ،اراگپرورد: گويند مي، ه بعد از آنها آمدندك كساني«

اي نسبت به مؤمنان در دلهايمان  بيامرز و كينه ،اند پيشي گرفته ايمان آوردن بر ما
  ».تو داراي رأفت و رحمت فراوان هستي! پروردگارا .مده قرار

 جاه اي درخشان و ب ن، انصار و پيروان آنها چهرهاسوره حشر از مهاجر ن اساس،بر اي
  .ماندني ترسيم نمود

  
  ان در مدينه موضعگيري منافق - ح

 ن و اتحادشان با يهوديان واهمچنين آيات كريمة سوره حشر، به بيان وضعيت منافق
  : و فرموده است 2تهمسلمانان و خصوصيات اخالقي آنها پرداخ برابرآنان در  يموضعگير

                                                 
  .291، ص 1، ج حديث القرآن الكريم -1
  .264همان، ص  -2
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 öΝs9 r& ts? ’n<Î) š⎥⎪Ï%©!$# (#θà) sù$tΡ tβθä9θà)tƒ ÞΟÎγÏΡ≡uθ÷z\} t⎦⎪Ï%©!$# (#ρãx x. ô⎯ ÏΒ 

È≅÷δ r& É=≈ tGÅ3ø9$# ÷⎦È⌡ s9 óΟçFô_Ì÷zé&  ∅ y_ã÷‚uΖs9 öΝ ä3yètΒ Ÿωuρ ßì‹ÏÜçΡ óΟä3Š Ïù 

#́‰tnr& # Y‰t/r& βÎ) uρ óΟçFù=Ï?θè% ö/ ä3̄Ρ u ÝÇΨuΖs9 ª!$# uρ ß‰pκô¶tƒ öΝåκ̈Ξ Î) tβθç/ É‹≈s3s9 ∩⊇⊇∪ ÷⎦ È⌡s9 

(#θã_Ì÷zé& Ÿω tβθã_ãøƒs† öΝßγyètΒ ⎦ È⌡ s9 uρ (#θè=Ï?θè% Ÿω öΝ åκtΞρç ÝÇΖtƒ ⎦È⌡ s9 uρ öΝèδρç|Ç̄Ρ 

 ∅—9 uθã‹s9 t≈ t/ ÷ŠF{$# ¢ΟèO Ÿω šχρç|ÇΨãƒ ∩⊇⊄∪ óΟçFΡ V{ ‘‰x© r& Zπ t6÷δ u‘ ’Îû 

Ν ÏδÍ‘ρß‰ ß¹ z⎯ ÏiΒ «!$# 4 y7Ï9≡ sŒ öΝåκ̈Ξ r'Î/ ×Πöθs% ω šχθßγs) øtƒ ∩⊇⊂∪ Ÿω 
öΝ à6tΡθè=ÏG≈ s) ãƒ $·èŠÏΗsd ωÎ) ’Îû “ \è% >π oΨ¢Ápt’Χ ÷ρ r& ⎯ÏΒ Ï™!# u‘ uρ ¤‘ ß‰ ã` 4 Οßγß™ù't/ 

óΟßγoΨ ÷ t/ Ó‰ƒÏ‰x© 4 óΟßγç6|¡øtrB $Yè‹ÏΗsd óΟßγç/θè=è%uρ 4© ®Lx© 4 y7Ï9≡ sŒ óΟßγ̄Ρ r'Î/ ×Πöθs% ω 
šχθè=É) ÷ètƒ ∩⊇⊆∪ È≅sV yϑx. t⎦⎪Ï%©!$# ⎯ ÏΒ óΟÎγÎ=ö6s% $Y7ƒÌs% ( (#θè%# sŒ tΑ$t/ uρ öΝ ÏδÌøΒ r& öΝ çλm;uρ 

ë>#x‹tã ×Λ⎧Ï9 r& ∩⊇∈∪ È≅sV yϑx. Ç⎯≈ sÜø‹¤±9$# øŒÎ) tΑ$s% Ç⎯≈|¡Σ M∼Ï9 öàò2 $# $£ϑn=sù tx x. 

tΑ$s% ’ÎoΤÎ) Ö™ü“ Ìt/ y7ΖÏiΒ þ†ÎoΤÎ) ß∃% s{r& ©!$# ¡>u‘ t⎦⎫ ÏΗs>≈ yèø9 $# ∩⊇∉∪ tβ% s3sù !$uΚ åκtJ t6É)≈tã 

$yϑåκ̈Ξ r& ’Îû Í‘$̈Ζ9$# È⎦ø⎪t$Î#≈ yz $pκÏù 4 y7Ï9≡ sŒuρ (# äτℜt“ y_ t⎦⎫ÏϑÎ=≈ ©à9 $#   ) ،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
يكار شود، به كمك پسخن كسي فرمانبرداري نخواهيم كرد و اگر با شما جنگ و 

دهد كه آنان  خداوند گواهي مي. ريتان خواهيم كردشتافت و يا خواهيم شما
  .گويند دروغ مي
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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

  .هستند يشعور 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 دارند دكار 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  وي همدستانني چون عبداهللا بن ابي و اخداوند متعال در اين آيات از منافق

كه  يعني كساني  ÞΟÎγÏΡ≡uθ÷z\}  .دهد نضير وعده همكاري داده بودند، خبر مي يهود بني
ن را برادران يهود تعبير امنافق ،خداوند بنابراين .اند بستهبرادري و پيمان با يهود عهد 

  .هر چند كه نوع كفرشان متفاوت است ،در كفر با هم يكي هستند ؛ چراكه آناننمود

 ÷⎦ È⌡ s9 óΟçFô_Ì÷zé&   كرده شويد، ما نيز  خدا سوگند كه اگر شما از ديارتان بيرونه يعني ب

و در قضيه شما سخن هيچ   Ÿωuρ ßì‹ÏÜçΡ óΟä3ŠÏù #́‰tnr&  .همراه شما بيرون خواهيم شد

#$! ª .پذيريم كسي را نمي uρ ß‰pκô¶tƒ öΝåκ̈Ξ Î) tβθç/ É‹≈ s3s9   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
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 ª!$# uρ ß‰pκô¶ tƒ öΝ åκ̈Ξ Î) tβθç/ É‹≈ s3s9  1.گويند ن دروغ مياداند كه منافق يعني خدا مي  
  :فرمايد سپس خداوند مي

 ⎦ È⌡ s9 uρ öΝèδρç|Ç̄Ρ  ∅—9 uθã‹s9 t≈ t/÷ŠF{ $# ¢ΟèO Ÿω šχρç|ÇΨãƒ   
 ؛شوند چ ضرر و زياني نميمسلمانان متحمل هي ، از يهود حمايت نمايند،نااگر منافق

ه را ترك خواهند كميدان معرن و يهود اهر دو گروه منافق بعد از مدت زماني اندك،زيرا 
  .نمود

پردازد و  ن ميامهم از خصوصيات يهود و منافق واقعيتيسپس خداوند به بيان 
  :گويد مي

 óΟçFΡ V{ ‘‰x© r& Zπ t6÷δ u‘ ’Îû Ν ÏδÍ‘ρß‰ ß¹ z⎯ ÏiΒ «!$# 4 y7 Ï9≡ sŒ öΝåκ̈Ξ r'Î/ ×Πöθs% ω 
šχθßγs) øtƒ   

مراتب از ه ن و يهود از شما دارند، باكه منافق يترس 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

 Ÿω öΝ à6tΡθè=ÏG≈ s)ãƒ $·èŠÏΗsd ωÎ) ’Îû “\è% >π oΨ ¢Ápt’Χ    
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

                                                 
  .282، ص 2، ج قصص القرآن المستفاد من -1
  .283، ص 2، ج المستفاد من قصص القرآن -2
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 Οßγß™ ù't/ óΟßγoΨ ÷ t/ Ó‰ƒÏ‰x© 4 óΟßγç6|¡øtrB $Yè‹ÏΗsd óΟßγç/θè=è%uρ 4© ®Lx© 4 y7 Ï9≡sŒ óΟßγ̄Ρ r'Î/ 

×Πöθs% ω šχθè=É)÷ètƒ   
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 امثالي 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

 È≅ sVyϑx. t⎦⎪Ï%©!$# ⎯ ÏΒ óΟÎγÎ=ö6s% $Y7ƒÌs% ( (#θè%#sŒ tΑ$t/ uρ öΝ ÏδÌøΒ r& öΝ çλm;uρ ë>#x‹tã ×Λ⎧ Ï9r& 

∩⊇∈∪ È≅ sV yϑx. Ç⎯≈ sÜø‹¤±9 $# øŒÎ) tΑ$s% Ç⎯≈|¡Σ M∼Ï9 öàò2$# $£ϑn=sù tx x. tΑ$s% ’ÎoΤÎ) Ö™ü“Ì t/ 

y7ΖÏiΒ þ†ÎoΤÎ) ß∃% s{r& ©!$# ¡>u‘ t⎦⎫ ÏΗs>≈ yèø9 $# ∩⊇∉∪ tβ% s3sù !$uΚ åκtJ t6É)≈tã $yϑåκ̈Ξ r& ’Îû Í‘$̈Ζ9$# 

È⎦ ø⎪t$Î#≈ yz $pκÏù 4 y7Ï9≡ sŒuρ (# äτℜt“ y_ t⎦⎫ÏϑÎ=≈ ©à9 $#   ) ،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

اما  ،به يهود وعده همكاري دادند وجود اينكه منافقان با» است پاداش ستمكاران
را رها  آنانكه يهود در محاصره قرار گرفتند و عرصه بر آنها تنگ شد،  وقتي

مانند شيطان  ،ن در اين قضيهامثال منافق بنابراين كردند و به كام مرگ سپردند

                                                 
  .294-293، ص 1ج حديث القرآن الكريم عن غزوات الرسول،  -1
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: يدگو گيرد و مي كند، سپس از وي فاصله مي است كه انسان را وادار به كفر مي
  1».هر دو آتش دوزخ است جايگاهو . 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

 Ÿωuρ (#θçΡθä3s? t⎦⎪Ï%©!$% x. (#θÝ¡nΣ ©!$# öΝßγ9|¡Σ r'sù öΝ åκ|¦àΡ r& 4 šÍ×̄≈ s9 'ρé& ãΝ èδ 

šχθà)Å¡≈ xø9 $# ∩⊇®∪ Ÿω ü“ ÈθtGó¡o„ Ü=≈ ptõ¾r& Í‘$̈Ζ9$# Ü=≈ ptõ¾r& uρ Ïπ ¨Ψ yfø9$# 4 Ü=≈ ysô¹r& 

Ïπ ¨Ψ yfø9$# ãΝ èδ tβρ â“Í← !$x ø9$#   ) ،20- 19حشر(  
ه خدا را از ياد بردند و خدا هم خودشان را از ياد كمانند كساني نباشيد «

خيان يكسان و برابر نيستند؛ بهشتيان و دوز .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  نآنامال 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 در و

از بين اعمال نيك، تالش نمايند و موانعي كه در مسير جلب رضايت الهي قرار دارد را 

                                                 
  .284، ص 2، ج المستفاد من قصص القرآن -1
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بيانگر  ،تعبير نموده است) فردا(» غد«قيامت را با كلمه  ،قرآن علت اينكه و 1بردارند
  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  هتساوي 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 عظمت قرآن و بيان برخي  - ذ

  :فرمايد خداوند در ادامه آيات سوره حشر مي

 öθs9 $uΖ ø9 t“Ρ r& # x‹≈yδ tβ# u™öà) ø9 $# 4’n? tã 9≅ t6y_ …çμ tF÷ƒr& t©9 $YèÏ±≈ yz % YæÏd‰|ÁtF•Β ô⎯ ÏiΒ 

Ïπ uŠô±yz «!$# 4 šù=Ï? uρ ã≅≈ sVøΒ F{$# $pκæ5Î ôØtΡ Ä¨$̈Ζ=Ï9 óΟßγ̄=yès9 šχρã©3x tGtƒ   
  )21حشر، (  

كوه را از ترس خدا خاضع و شكافته  ،نموديم اگر اين قرآن را بر كوهي نازل مي«
شايد كه ايشان  ؛داريم مثالها را براي مردمان بيان مي ما اين .يافتي ميشده 

  ».بينديشند
 نبود و قرآ اگر كوه مانند شما انسانها داراي عقل و خرد مي مضمون آيه اين است كه

اين مثالي است براي . شد ميقطعه  نموديم، از ترس و خشيت الهي قطعه را براو نازل مي
و از طرفي نيز سرزنش و توبيخي است  بيان عظمت و عمق مواعظ و هشدارهاي قرآن

                                                 
  .340، ص 7، ج تفسير السعدي -1
  .390، ص 14، ج المحرر و الوجيز -2
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سپس خداوند . 1آيات قرآن مضمونبه 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  نيدزيرا 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 خ نايسحبه بيان اسماء  ،حشر  در پايان سورة - 2
  :است

 uθèδ ª!$# “Ï%©!$# Iω tμ≈ s9Î) ωÎ) uθèδ ( ÞΟÎ=≈ tã É=ø‹tóø9 $# Íοy‰≈ yγ¤±9$# uρ ( uθèδ ß⎯≈oΗ÷q §9$# 

ÞΟŠÏm§9 $# ∩⊄⊄∪ uθèδ ª!$# ”Ï%©!$# Iω tμ≈ s9Î) ωÎ) uθèδ à7 Î=yϑø9 $# â¨ρ‘‰ à)ø9 $# ãΝ≈n=¡¡9$# 

ß⎯ ÏΒ÷σ ßϑø9$# Ú∅Ïϑø‹yγßϑø9 $# â“ƒÍ“ yèø9$# â‘$¬6yfø9 $# ç Éi9 x6tGßϑø9 $# 4 z⎯≈ysö6ß™ «!$# $£ϑtã 

šχθà2Î ô³ç„ ∩⊄⊂∪ uθèδ ª!$# ß, Î=≈ y‚ø9 $# ä—Í‘$t7ø9 $# â‘ Èhθ|Áßϑø9 $# ( ã&s! â™ !$yϑó™ F{$# 

4© o_ ó¡ßsø9 $# 4 ßxÎm7|¡ç„ …çμ s9 $tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $#uρ ( uθèδ uρ â“ƒÍ• yèø9 $# ÞΟŠÅ3ptø: $#   
  )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 اساستحقق عبوديت و شناخت خدا  واسالمي  جامعه تربيت رسد 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 بي همين

 ؛سپس الوهيت كامل خود را خاطرنشان ساخته است ؛اي را در برگرفته است هر جنبنده
مالك جهان پيدا و  ،يعني ؛مالكيت پرداخته موضوعاوست و به  خاص برايالوهيتي كه 

  .ناپيدا او است و همه نيازمند ايشان هستند

 â¨ρ‘‰ à)ø9 $# ãΝ≈n=¡¡9 $#  يعني او مقدس و مبري از هر عيب و نقص مي باشد.  

 ⎯ÏΒ ÷σßϑø9 $#  قاطع و   ل آشكار،يدال ةوسيله يعني تأييدكنندة پيامبران در آنچه آورده اند ب

“ â“ƒÍ ل واضحيدال yèø9 $#  هر  بلكه بر ؛شود و نه عاجز و ناتوان كه نه مغلوب مي كسي

 â‘$¬6yfø9 .اوست چيز تابع چيز غالب است و همه $#  ي كه همه بندگان را مغلوب يخدا
  .نمايد را جبران مي كاستيهاي آناننواقص و  است و خود ساخته

 çÉi9 x6tGßϑø9 $#  يي كه از همه عيبهاخدا ؛ي از آن اوستيي كه عظمت و كبريايخدا 

≈⎯ z .ظلم و ستم پاك است و ysö6ß™ «!$# $£ϑtã šχθà2 Îô³ç„  مثابة  هاين جمله ب
  . پاكي و قداست خدا است بيانگرعام است كه  اعالمي

 uθèδ ª!$# ß,Î=≈ y‚ø9 $# ä— Í‘$t7ø9$# â‘ Èhθ|Áßϑø9 $#   خالق همه موجودات  عالوه بر اينكهيعني

™ ã&s! â. آنان نيز هم هستتصوير بخش  است،نامرئي  مرئي و !$yϑó™ F{$# 4©o_ ó¡ßsø9 $#   يعني
و جز او  توان آنها را شمارش نمود نمينيكي است كه  خداوند داراي نامهاي زياد و
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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، نام برگزيده است و هر كس او را با آن

 uθèδ .خواهد گرفت uρ â“ƒÍ• yèø9$# ÞΟŠÅ3ptø: $#  1.زيز و غالب و با حكمت استاو 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  اكرم پيامبرو 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

بودند،  مسلماناننضير تحت محاصره  االول سال چهارم هجري هنگامي كه بني در ربيع
  3.حكم تحريم شراب نازل گرديد

انجام گرفت و  يتحريم شراب مانند بسياري از احكام ديگر براساس سنت تدريج
اي كه در اين  ه مائده حرمت آن قطعي گرديد و آخرين آيهبا نزول آياتي صريح در سور

                                                 
  .347-346، ص 7، ج ير السعديتفس -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  yγsù Λä⎢Ρ r& tβθåκtJΖ•Β   ين عمل اآيا شما از
  1.ما باز آمديم! بلي پروردگارا: آئيد؟ مسلمانان در جواب گفتند باز مي

  :باشند شرح زير ميه بمراحل تحريم شراب 
  :مرحله اول

 y7tΡθè=t↔ó¡o„ Ç∅tã Ìôϑy‚ø9 $# ÎÅ£÷ yϑø9 $# uρ ( ö≅è% !$yϑÎγŠÏù ÖΝøOÎ) ×Î7Ÿ2 ßìÏ≈oΨ tΒ uρ 

Ä¨$̈Ζ=Ï9 !$yϑßγßϑøOÎ) uρ çt9ò2 r& ⎯ÏΒ $yϑÎγÏèø ¯Ρ 3 š tΡθè=t↔ó¡o„uρ # sŒ$tΒ tβθà) ÏΖ ãƒ È≅ è% 

uθø yèø9 $# 3 šÏ9≡ x‹x. ß⎦ Îi⎫ t7ãƒ ª!$# ãΝ ä3s9 ÏM≈tƒFψ$# öΝ à6̄=yès9 tβρ ã©3x tFs?   ) ،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 استچيرگي خير و ي حالل 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 يكي بنابراين،
  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
اسالم  ،اعتقادي و مفهوم ايماني باشد اي مسئلهبه   هرگاه اوامر و نواهي قرآن مربوط

اما اگر ايد، نم مي  مي و قطعي خود را اعالينهانظرية  در آن موضوع از همان لحظة اول
                                                 

  .181، قرضاوي؛ ص الخصائص العامه لإلسالم -1
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اوضاع پيچيدة اجتماعي باشد، معموالً اسالم  و به عبادات، عادات  اوامر و نواهي مربوط
پيش  را در مداراو شيوه تغيير تدريجي و نمايد  مي نين 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

 $pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΨ tΒ# u™ Ÿω (#θç/ tø) s? nο4θn=¢Á9 $# óΟçFΡ r& uρ 3“t≈ s3ß™ 4© ®Lym (#θßϑn=÷è s? 

$tΒ tβθä9θà) s? Ÿωuρ $·7ãΨ ã_ ωÎ) “ÌÎ/$tã @≅‹Î6y™ 4© ®Lym (#θè=Å¡tFøós? 4 βÎ) uρ Λä⎢Ψä. 

#© yÌó£Δ ÷ρ r& 4’n? tã @x y™ ÷ρ r& u™!$y_ Ó‰tnr& Ν ä3ΨÏiΒ z⎯ ÏiΒ ÅÝÍ← !$tóø9 $# ÷ρ r& ãΛä⎢ó¡yϑ≈ s9 u™!$|¡ÏiΨ9 $# 

öΝ n=sù (#ρß‰ ÅgrB [™ !$tΒ (#θßϑ£ϑu‹tFsù #Y‰‹Ïè|¹ $Y7ÍhŠsÛ (#θßs|¡øΒ$$sù öΝä3Ïδθã_âθÎ/ öΝ ä3ƒÏ‰ ÷ƒr& uρ 

3 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. #‚θà tã # ·‘θàxî   ) ،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
زمينه براي مرحله سوم كه همان  ؛ چراكهساختن دو مرحله سابق عملي: مرحله سوم

  :شد  گرديد و اين آيه نازل فراهم ،حرمت قطعي بود
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 $yϑ̄Ρ Î) ß‰ƒÌãƒ ß⎯≈sÜø‹¤±9 $# βr& yìÏ%θãƒ ãΝ ä3uΖ ÷ t/ nοuρ≡ y‰yèø9 $# u™!$ŸÒøót7ø9 $# uρ ’Îû Ì÷Κ sƒø: $# 

Î Å£÷ yϑø9$# uρ öΝ ä.£‰ ÝÁtƒuρ ⎯tã Ìø.ÏŒ «!$# Ç⎯ tãuρ Íο4θn=¢Á9 $# ( ö≅yγsù Λä⎢Ρ r& tβθåκtJΖ •Β   
  )91مائده، (  

ميان شما دشمني و  طريق ميخوارگي و قماربازي در خواهد از شيطان مي«
پس آيا از اين  ؛بازدارد نمازندن 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 ذات تاريخ، انگيزه و
امام بخاري . نظر دارند ن در مورد تاريخ دقيق اين غزوه اختالفانويسان و مورخ سيره

تاريخ وقوع ابن اسحاق  .1پيوست به وقوعخيبر  ةبعد از غزواين غزوه معتقد است كه 
و  2و يا بعد از غزوة خندق در سال چهارم هجري بني نضير ةبعد از غزواين غزوه را 

اما ابن حجر رأي امام بخاري  .3دانند ميمحرم سال پنجم هجري ، در واقدي و ابن سعد
شه ابوموسي اشعري كه بعد از فتح خيبر از حببه 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  ذات ةدر غزو  و نيز رسول خدا

  5.مشروع گرديده بود نه در غزوه خندق حديبيهسال ششم و در ايام 
 6است افتاق افتادهبل از واقعه خندق ق ،كه اين غزوه بر 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 خوردند و ياراناصحاب با ساير 

و در  ».ن هديه بدهاز اين غذا بخور و به ديگرا«: به همسر جابر گفت  رسول خدا
                                                 

  .4128، شماره 62، ص 5الرقاع، ج  ، كتاب المغازي، باب غزوة ذاتبخاري -1
  .225، ص 3، ج ، ابن هشامسيرة النبويه -2
  .61، ص 2، ابن سعد، ج طبقات – 395، ص 1، ج مغازي -3
  .424اهللا، ص  مهدي رزق. ، دالسيرة النبويه في ضوء المصادر االصليه -4
  .همان -5
  .210، بوطي، ص فقه السيرة -6
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در   آمده است كه رسول خدا ،اند را روايت كرده روايت ديگري كه صحيحين آن
بلي ازدواج : او پاسخ دادالرقاع از جابر پرسيد كه آيا ازدواج كرده است؟  ذات ةغزو
دانست كه جابر  تا آن لحظه نمي  اين روايت بيانگر آن است كه رسول خدا. ام كرده

 داليل ابن حجر پرداخته است به رد ة اين بحث،دكتر بوطي در ادام. ازدواج كرده است
نيم ماه  و يك و جرتتاريخ دقيق اين غزوه در سال چهارم هـ: گويد بوطي مي ،بنابراين

علت وقوع اين : نويسد فوق مي ةغزو ةو در مورد انگيز نضير بوده است بني ةپس 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 تيره ةقصد انتقام از قبيله ب  رسول خدا
  1.ودلشكركشي نم

محارب و  پيكي به مدينه آمد و به مسلمانان اطالع داد كه بني :گويد دكتر ابوفارس مي
 بنابراين، آن. مدينه را دارند هاند و قصد يورش ب ثعلبه، لشكر بزرگي تدارك ديده بني

با هفتصد مرد جنگجو، فرصت را از آنان  يا به روايتي ديگربا چهارصد و   حضرت
دشمن كه غافلگير شده بود، زنان و . ديارشان بر آنان حمله نمودگرفت و در دل شهر و 
رسيد، رسول فرا هنگامي كه وقت نماز  .به كوهها پناه بردند ند واموال خود را رها نمود

سپس به مدينه . ناگهاني دشمن، نماز خوف برگزار نمود ةاز ترس حمل ادخ
   2.بازگشت

، كارساز واقع گرديد و در دل دشمنان نظامي بود يمانور بساناين 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 
  3.نبرد در سرزمين دشمن هستند ةبلكه آنها با دشمنان احتمالي خود آماد ؛باشند مين

                                                 
  .195-194همان، ص  -1
  .14، ابوفارس، ص غزوة االحزاب -2
  .78-77 ، محمد احمد باشميل، صغزوة االحزاب -3
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به  ،الرقاع ذات بهاين غزوه  علت نامگذاري هاي كوچك پارچه و يعني قطعه »الرقاع«
بعضي . بستند ي به پاهايشان مييها آنها از شدت گرما، قطعه پارچه اين 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، در آنجا درخت :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
اهاي ما مجروح شد و ناخنهاي پاهايمان پ. شديم نفر از ما يك شتر را به نوبت سوار مي

الرقاع  ذات ةا غزورپاهاي خود را بستيم بنابراين، آن غزوه  هايي لذا با قطعه پارچه ؛افتاد
  1.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 ايني با دشمن ريرويارو

 # sŒÎ) uρ |MΖä. öΝ ÍκÏù |M ôϑs%r'sù ãΝßγs9 nο4θn=¢Á9 $# öΝ à) tFù=sù ×π x Í←!$sÛ Ν åκ÷] ÏiΒ y7 tè̈Β 

(#ÿρ ä‹äzù'u‹ø9 uρ öΝ åκtJ ysÎ=ó™ r& # sŒÎ* sù (#ρß‰y∨y™ (#θçΡθä3uŠù=sù ⎯ ÏΒ öΝ à6Í← !#u‘ uρ ÏNù'tGø9 uρ 

îπ xÍ← !$sÛ 2” t÷zé& óΟs9 (#θ=|Áãƒ (#θ=|Áã‹ù=sù y7 yètΒ (#ρä‹è{ù'uŠø9 uρ öΝ èδ u‘ õ‹Ïn 

öΝ åκtJysÎ=ó™ r& uρ 3 ¨Šuρ z⎯ƒÏ%©!$# (#ρãx x. öθs9 šχθè=àøós? ô⎯ tã öΝ ä3ÏFysÎ=ó™ r& ö/ä3ÏGyèÏGøΒ r&uρ 

tβθè=‹ÏϑuŠsù Νà6 ø‹n=tæ \'s# ø‹̈Β Zοy‰ Ïn≡uρ 4 Ÿωuρ yy$oΨ ã_ öΝà6 ø‹n=tã βÎ) tβ% x. öΝä3 Î/ 
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“]Œr& ⎯ÏiΒ @sÜ̈Β ÷ρr& ΝçFΖ ä. #© yÌö̈Β βr& (#þθãèŸÒs? öΝä3tGysÎ=ó™ r& ( (#ρ ä‹è{uρ öΝä. u‘ õ‹Ïn 3 

¨βÎ) ©!$# £‰tãr& t⎦⎪ÌÏ≈s3ù=Ï9 $\/# x‹tã $YΨ‹Îγ•Β   ) ،102نساء(  
 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 وگناهي 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

از را به اتمام و نم دادندسالم   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 ايشانچهار ركعت و   پيامبر اكرمصورت  دو ركعت خواندند و بدين

  2.خواندنددو ركعت 

                                                 
  .425، ص السيرة في ضوء المصادر االصليه -1
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  ترين رويدادهاي فاصلة احد و خندق مهم

 

319

از خوف چندين بار نم  رسول خدا: گويد مي با 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  و باشددوم خوانده 
  1.شد

از آن نماز است كه ي ا صورت بيانگر اهميت فوق العاده برگزار نمودن نماز بدين
 توان آن را نميحتي 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

  2.است بادتكه عبادت بخشي از جهاد و جهاد بخشي از ع موضوع پي ببرد
  
  نگهباني -2

شوهر . لشكر اسالم هنگام بازگشت از غزوه، زني از زنان مشرك را به اسارت گرفت
شبي به  چنانكه ؛بريزد را اسالم خون 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 داد جهت

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 گفتاز اين  چرا قبل: عمار گفت. بيدار كرد

و اگر رسول . را تا پايان بخوانم ت داشتم آناي در نماز بودم و دوس خواندن سوره
گمارد، قبل از اينكه جانم را از دست بدهم،  را به من نميسنگر  حفاظت اين خدا

  3.كردم نمازم را قطع نمي

                                                 
  .207، بوطي، ص فقه السيرة النبويه -1
  .304-303، ص 3، ج التربية القيادية -2
  .427؛ ص السيرة في ضوء المصادر االصلية -3
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  :گردد از اين ماجرا، نكات ذيل استنباط مي
چنانكه براي اين منظور  سپاه اسالم؛به امنيت   توجه و عنايت رسول خدا - الف

  .نفر از آنها را براي نگهباني تعيين نموددو 
  .دادند چنانكه نگهبانان، به نوبت نگهباني مي نوبت؛دو  درنگهباني  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 بكه  گرديد مياحساس درد  مانع
خاطر احساس وظيفه قطع ه نمازش را فقط ب ،چنانكه عباد مسئوليت؛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 نمود باالترين قسمت
صورت  در غير اين ؛ چراكهرت محل استراحت نگهبان با محل نگهبانيمجاو - و

احتمال بروز پيامدهاي  ،توانست به عمار دسترسي داشته باشد كه در نتيجه عباد نمي
  .رفت خطرناكي براي لشكر اسالم مي

  
  و برخورد ايشان با جابر بن عبداهللا  پيامبر اكرمشجاعت 

   پيامبر اكرمشجاعت  -1
يارانش قصد قيلوله و استراحت در  و  پيامبر اكرمالرقاع،  ذات ةاز 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  دارسول خ ،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
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رسول : گويد يجابر م... 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

  .اللت مي كندد ،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 يسلب توانا يقيناً دارد و  رسول خدا
 قلب او و افتادن شمشير از دستش در حالي كه قاطعانه تصميم به قتل رسول خدا

اي بود از جانب خداوند جهت  تسلط يافته بود، معجزه  رتحض گرفته و ظاهراً بر آن
  :چنانكه خداوند به ايشان وعده داده بود ؛3 مساعدت رسول خدا

 ª!$# uρ šßϑÅÁ÷ètƒ z⎯ ÏΒ Ä¨$̈Ζ9$# 3 ¨βÎ) ©!$# Ÿω “Ï‰ öκu‰ tΠöθs) ø9 $# t⎦⎪ÍÏ≈ s3ø9 $#   
  )67مائده، (  

لت كافر را هدايت همانا خدا م ؛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

                                                 
  .426، ص السيرة النبوية في ضوء المصادر االصليه -1
  .427همان، ص  -2
  .200، بوطي، ص فقه السيرة -3
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لذا  ،اين است كه مورد آزار و اذيت قرار گيرند داعيانويژه ه مورد بندگان صالح و ب
ت قتل و دستهاي جنايتكار جهپيدا نكردن و محافظت، دسترسي  هدف از اين نگهداري

كه هنوز   حضرت رسالت و دعوت آن ،چون با اين كار ؛باشد حضرت مي ترور آن
  1.گرديد ناتمام بود، نابود مي

  
  با جابر بن عبداهللا  پيامبر اكرمبرخورد  -2

يف و ناتوان شركت ضع يالرقاع سوار بر شتر ذات ةدر 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 مي بعد 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 و شترم 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

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 بيوه باكره يبا دختر: فرمود. بلي: ؟ گفتميا ازدواج كرده :من پرسيد

پدرم در ! اي رسول خدا : گفتم ؟ازدواج نكردي باكره 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
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؛ نمائيم تا او مطلع بشود و خود را سر و سامان بدهد كنيم و روز را در آنجا سپري مي مي
همسرم در ميان  بابه 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 اهللامنزل  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
  بدر موعد و دومه الجندل ةغزو

  غزوة بدر موعد
سال آينده و در مكان بدر با  ابوسفيان پس از جنگ احد قرار جنگ ديگري را در

با لشكري متشكل  چهارم هجريدر ذيقعده سال  نيز  رسول خدا. مسلمانان گذاشت
به ميدان بدر  ،بود  دار لشكر علي بن ابيطالباز هزار و پانصد مرد جنگجو كه پرچم

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

رسيدند، ابوسفيان طي به مرالظهران و آبهاي مجنه  وقتي آنان. ساخت و راهي بدر شد
 ،جنگ در اين سال خشك من به 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 ماست نماييد
  1.شما نيز برگرديد و گردم نابراين، من برميب. و بانشاط باشيد

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(

خواهي عهد و  يز ميمري و اگر تو نضبلي 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 
  2.كرد
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در اين برخورد و گفتگو، توجه همپيمان خود را به قدرت و توان   پيامبر اكرم
خاطر ه كه مسلمانان ب ضمري متوجه اين موضوع گرددتا . مانان جلب نمودرزمي مسل

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 

  1.عب و وحشت نمايدصورت دشمن را دچار 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 ب بوده است؛ديگران ر
خود در ميدان حضور پيدا كند و با  ةوعدبراي عملي نمودن  حاضر نشد  ،قريش بود

  . لشكر اسالم، مقابله نمايد
خاطر موفقيت آنان در جنگ ه ب ،اسالم  حمالت تبليغاتي قريش عليه عالوه بر آن

نشيني از جنگ، هيبت  ر گرفت و خنثي گرديد و قريش با عقبالشعاع قرا 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 
 است و بدينمعناي سقوط قدرت نظامي اسالم نبوده ه ب ،مسلمانان در جنگ احد

از نظر نظامي به موفقيت و پيروزي  ،صورت مسلمانان بدون اينكه وارد معركه بشوند
بزرگي دست يافتند و از نظر اقتصادي نيز در بازارهاي موسمي بدر كه هماهنگ با تاريخ 

  2.موعد جنگ بود، به داد وستد پرداختند و منافع هنگفتي بدست آوردند
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  الجندل هدوم ةغزو
. هاي دولت اسالمي انجام گرفت نيز از جمله غزواتي است كه براي تثبيت پايهاين غزوه 
بدر موعد، لشكر اسالم را به سوي سرزمين قضاعه  ةاندكي بعد از غزو رسول خدا

 ،بودند »بيزانس«ف اسد و غطفان كه زير نظر دولت روم يطوا ةواقع در شمال منطق
آن از  ةكه فاصل الجندل وجود داشت هدومم در آنجا بازار معروفي به نا. فرماندهي نمود

 ةدر غزو  ساكن شمال بود كه رسول خدا ةاين اولين قبيل. كيلومتر بود 450مدينه 
  .شد وارد جنگ با آنان مي پنجم هجرياالول سال  الجندل در ربيع ه دوممعروف 

ل به الجند هدوماخبار 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

  1.كه آنها قصد نزديك شدن به مدينه و ايجاد ناامني در آن را دارند
 واقع در مرزهاي شام بود، الجندل هدوم از آنجا كه طور كه قبالً توضيح داديم، همان

روز  شانزده شبانه بايست مياشت و براي رسيدن به آنجا زيادي د ةبا مدينه منوره فاصل
دي و خطر ج آمدند، درصدد حمله به آنان برنمياگر مسلمانان  ،بنابراين. نمودند طي مي

انديشي نظامي، مسلمانان را  اما سياست كالن و چاره ،زودرسي متوجه مسلمانان نبود
اي و فروپاشي  ي قبيلهيآ در حركت به سوي اين گردهمبه داليل ذيل برآن داشت تا 

  :خرج دهنده قدرت آن شتاب ب
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

ه كاروانهاي تجاري و ايجاد شام و بر سر را مرزهاين اين گروه در فتـ قرار گر2
انجاميد  ل مييمزاحمت براي كاروانها به ضعف اقتصادي مسلمانان و ساير كاروانها و قبا
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به و ناامني و هرج و مرج  افتاد عربستان از رونق ميجزيره  كه در نتيجه، اقتصاد شبه
  .آمد مي وجود
نان و حكومت نفوذ و تسلط مسلماتر 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
مان تجاري در اين محروم ساختن و يا مأيوس نمودن قريش از انعقاد هرگونه پي - 4
ترين دشمن حكومت اسالمي  قريش كه بزرگ ؛ چراكهمهم تجاري و بازرگاني ةمنطق

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 ميرا 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  موضوع خاطرنشان ساختن اين
  2.سرزمين و يا يك قوم نيست

ن، يكي اذهبي، واقدي، محمد احمد باشميل و برخي مؤرخ براساس نظريةهمچنين 
دادن به روميها بود كه در ده كيلومتري شهر دمشق اردو زده  بيم ،از هدفهاي اين غزوه

همراه   بنابراين، رسول خدا. شهرهاي شام قرار داشت ةبودند و نيروهايشان در آستان
و  پيمودند شبها اين مسير را ميهزار نفر از يارانش به قصد اين ديار حركت نمود و  با

از ديد جاسوسان پنهان بماند و  مسير آنان پرداختند تا حركت و روزها به استراحت مي
عذره به نام مذكور  و فردي از بني قبل از رسيدن دشمن، از آن اطالع نداشته باشددشمن 

. همراه داشت و به راه خود ادامه داد تا اينكه به ديار دشمن رسيد بهعنوان راهنما ه را ب
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و پا به فرار  نمودند ركخود را ت ةخانه و كاشان ،آنها با نزديك شدن لشكر اسالم
  .آنان به غنيمت مسلمانان درآمدگذاشته بودند و چارپايان و گوسفندان 

. آوردند  او را نزد رسول خدا درآمد كهمسلمانان  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. به فرار گذاشتند
را به اطراف آن  سپاه اسالمچند 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 نبا عيي  حضرت در مسير بازگشت، آن. لشكر اسالم به مدينه بازگشت

اجازه خواست تا بتواند شتران   ه از رسول خداني قرارداد صلح امضا نمود و عييرازف
  .كيلومتري مدينه بچراند ة شصت و پنجو گوسفندان خود را در فاصل

و انعقاد پيمان صلح با  ه مسافت طوالنيبتوجه الجندل با  هدومرسيدن لشكر اسالم به 
 بيانگركيلومتري مدينه،  65ه براي چرانيدن مواشي خود در نييه و اجازه خواستن عنعيي

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  ا آن را ندارد و اگركسي ياراي مقابله ب وحكومت مركزي است 
گيرد و  با خشم او، ده هزار جوان جنگجو خشم مي: گفتند كه مي عيينه بود ،داشت مي

  1.اينك او با مسلمانان از در صلح و آشتي وارد شده بود
نشينان شمال و ساكنان نواحي جنوبي  الجندل اعالن دعوت اسالم به باديه دومه ةغزو

حضور  قبل از آن متوجه كه طور قدرت اسالم و حضور آن همان وجهمتشام بود و آنها 
نمودن اين مسافت  و از طرفي طيگرديده بودند و قدرت قيصر روم و لشكريانش 

اي نزديك قصد  در آيندهكه  بود عملي براي لشكر اسالم يتمرين ةمثابه ب ،طوالني
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فتوحات بعدي اسالم  ةمقدمبنابراين، اين غزوه را  لشكركشي به ساير سرزمينها را داشت
  1.اند در سرزمينهاي آسيا و آفريقا شمرده

اين غزوه نمود، از جمله اينكه  ، اهداف مهمي را دنبال ميدر اين غزوه  پيامبر اكرم
را  ستانجزيره عرب شبهاي بود كه  از يك طرف جنگي تبليغاتي و مانور نظامي

ديگر نمود و از طرفي  ي مييناساداد و مركز قدرت را در آن ش 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
قلمرو حكومت اسالمي را  گسترش ةكه زمين گرديد محسوب ميجنگي سياسي  نيز

  .اختس مي فراهم
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(كام فقهي انضباط، تمرين نظامي، تحمل مشقتها و اح
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 استعدوه موجب عالوه بر موارد ذكر شده، اين غز
با هر   رسول خدا برخورد االيمان قرار گرفت و منافقان و انسانهاي ضعيف شناسايي

 اساس به تربيت آنان يك از آنان بر اساس خصوصيات دروني آنان بود و بر اين
ة ه رهبري آيندتا در پرتو دستورات اسالم، نسلي را بيافريند و تربيت كند كپرداخت  مي
  .هده بگيرده عرا ب هان بشريج
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او نه از . غفاري را امير مدينه تعيين كرد ةسباع بن عرفط در اين غزوه،  پيامبر اكرم
غفار بود كه عربها آنها را  ةبلكه از قبيل ؛اوس بود و نه از خزرج و نه از قريش ةقبيل

خاب سباع خواستار اين با انت  صورت رسول خدا بدين. دانستند حجاج مي راهزنان
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  و اي باشد امير چه كسي و از چه قبيله
و  شايسته نيست كه اعمال گذشتة وي را مدنظر قرار دادفردي از مسلمانان است و 
ي را اتخاذ نمايند همان راه و روش ايشان،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 يبن ةغزو

  اين غزوه مصطلق، تاريخ و انگيزة يمعرفي بن
  مصطلق يبن -1
، جذيمه بن سعد بن خزاعه است كه به پدر بزرگشان  فهيي از طاا مصطلق شاخه يبن

ديدگاههاي در مورد خزاعه  ، اما1منسوب هستند عمروبن ربيعهبن حارثه بن عمرو بن
كه  اين استولي نظر اكثر علما  ،دانند را از عدنانيها مي برخي آن :وجود داردمتفاوتي 

  2.آنان از قبايل قحطان يمن هستند
  
  زوهتاريخ غ -2

ابن اسحاق و به تبعيت از وي، ابن : وجود دارد مورد 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 هجري غزوه در شعبان
در شعبان سال وه اين غزو گروهي ديگر معتقدند كه  ، ابن عربي مالكيمسعودي

ابن قيم، ابن حجر  و ذهبي ، ابن قتيبه، بالذريابن سعد موسي بن عقبه، چهارم هجري و
ري،غزالي، بوطي، ابوشهبه، شيخ از جمله حض ناصرو همچنين بسياري از معا و ابن كثير

حسن مشاط، محمد علي صابرني، محمد بكر آل عابد و  ،محمد ابوزهره، سيد قطب
، اما در شعبان سال پنجم هـ اتفاق افتاده است اين غزوه: گويند مي مداهللا اح مهدي رزق

  :توان نظرية سوم را ترجيح داد مي به داليل ذيل

                                                 
  .311، ص 1، ج حديث القرآن عن غزوات الرسول -1
  .51-45، ص المصطلق رويات غزوة بنيم -2
  .313-312، ص 1حديث القرآن الكريم، ج  – 329، ص صحيح السيرة النبويه -3
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  .نمايند ييد ميأرا ت معاصر، آنمورخان نگاران و  جمهور سيره - الف
  .مصطلق بدر موعد اتفاق افتاد نه بني ةدر شعبان سال چهارم هجري، غزو -  ب

 ةواقع جريان چنانكه در است؛ اذ انصاري در اين غزوه شركت داشتهج ـ سعد بن مع
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
 ةو ايشان در ذيقعد ».1سپارم ر را به تو مياگر از برادران خزرجي ما بود، اختيار امو  بزنم

مصطلق قبل از  يبن ةغزو ،بنابراين. قريظه وفات نمود يبنة بعد از غزو جريسال پنجم ه
  .قريظه بوده است يبن
  
  هاي غزوه اسباب و انگيزه -3

  :موارد زير برشمرد توان اين غزوه را ميهاي وقوع  ترين انگيزه مهم
 غزوةاز قريش و همكاري آنها و جمعي از حبشيان در مصطلق  يپشتيباني بن -  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
ر د ،اءضر حارث بن ابي ،مصطلق بنيخبر رسيد كه فرمانده   به رسول خدا - ج

با   بنابراين، پيامبر اكرم رگي 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 

  3.غافلگير و با شكست بزرگي مواجه ساخت ،قديد و نزديك ساحل بود ةدر ناحي

                                                 
  .475، شماره 9، ص 6، كتاب التفسير، سوره نور، ج البخاري -1
  .332، علي، ص صحيح السيرة النبويه -2
  .315، ص 1، ج حديث القرآن الكريم عن غزوات الرسول -3
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  طلقمص يبن ةغزو وقايع -4
مصطلق، بريده بن حصيب اسلمي را  يحركتهاي 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 خدا به مدينه بازگشت و
 هجري، همراه باروز دوشنبه، دوم شعبان سال پنجم   بر اين اساس، پيامبر اكرم

مصطلق  يقصد بنه ، مدينه را ب2اسب سوار بودندآنها كه سي نفر  1هفتصد مرد جنگجو
و در جنگ احد  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 امشرك زني
آنها را بر   اند كه رسول خدا نقل كرده 4و مسلم 3بخاري. 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 ،اسيران در ميان كه به غنيمت گرفت

  5.وجود داشت
  با جويريه دختر حارث  پيامبر اکرمازدواج 

در ميان آنها زني به نام جويريه وجود داشت  مصطلق، بنياسيران غزوه بعد از تقسيم 
 ةفياايشان باعث خير و بركت بزرگي براي افراد ط. بود ،حارث ،كه دختر سردار قبيله

مصطلق را  يبن ةاسيران غزو  هنگامي كه رسول خدا: گويد شه مييچنانكه عا ؛خود شد
او با ثابت بن قيس بر سر . اس شدمكرد، جويريه سهم ثابت بن قيس بن ش تقسيم مي

                                                 
  .259هبي، ص ، ذمغازي -1
  .405، ص 1، ج واقدي -2
  .433، ص السيرة النبويه في ضوء المصادر االصليه -3
  .1730، شماره 1356، ص 3، كتاب الجهاد و السير، باب جواز االغارة علي الكفار، ج مسلم -4
  .433، ص السيرة النبويه في ضوء المصادر االصليه -5
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جويريه كه زني بانمك و خوش قيافه . مبلغي به توافق رسيده بود تا خود را آزاد سازد
  .و از ايشان براي آزادي خود كمك خواستآمد   نزد رسول خدا ،بود

نگران شدم و دانستم كه رسول  ،خود ةحجربا ديدن وي جلوي : گويد شه مييعا
من  اي رسول خدا: پس او وارد حجره شد و گفت ؛او را زيبا خواهد ديد خدا

ام  جويريه دختر حارث هستم و اكنون دچار اين مصيبت شده و سهم ثابت بن قيس شده
  .ايم، اينك به كمك شما نياز دارم هم بر مبلغي به توافق رسيدهو ما با 

  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   اي رسول خدا: و گفت اين پيشنهاد را پذيرفتتو ازدواج نمايم؟ جويريه 
  .پذيرفتمنهاد را پيش

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

ده از باعث آزادي حدود يكصد خانوا با جويريه  پيامبرازدواج : گويد شه مييعا
گونه باعث خير و بركت براي  ندارم كه اين غمصطلق گرديد و من هيچ زني را سرا يبن

براي آزاد ساختن دخترش به  ر،حارث بن ابي ضرا ،پدرش آن گاه .1قوم خود باشد
به و  2او نيز پذيرفت و مسلمان شد .او را به اسالم فرا خواند  حضرت آن. مدينه آمد

  .به اسالم گرويدندلق مصط اين ترتيب تمام قبيلة
اتمام آن، تمام قبيله اسالم را پذيرفتند، اما ي بود كه بعد از آن ا تنها غزوهغزوه اين 

اصحاب و ياران  ايثار و خودگذشتگي ترين عامل در جريان پذيرش اسالم آنان، مهم
دوست نداشتند كه ايشان، خاطر محبت بيش از اندازه با ه كه ب بود  پيامبر اكرم

                                                 
  .161-160، ص 4، ج البدايه و النهايه -1
  .317، ص 1، ج حديث القرآن الكريم عن غزوات الرسول -2
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عنوان برده و اسير نزد خود نگه دارند ه را ب  اوندان يكي از همسران رسول خداخويش
  .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 
واج پيامدهاي بسيار مطلوب و مفيدي داشت كه چنانكه اين ازد به اسالم ايمان بياورند؛

و  ، را برشمردحارث ،سردارشان و همچنينتوان مسلمان شدن كامل قبيله  از جمله مي
از  ،مصطلق باعث خير و بركت و آزادي شد يبراي بنعالوه بر اينكه اين ازدواج مبارك 

ن اسالم از جانب پذيرفتزيرا  ؛براي مسلمانان باعث خير و بركت گرديد ديگر نيز طرفي
يكي از همپيمانان اصلي خويش را از دست قريش موجب گرديد تا مصطلق،  يبنقبيلة 
  1.باعث تقويت لشكر اسالم گرديد امرو اين  دهد

عالم   اكرم پيامبر ةاو در خان. و مادر مؤمنان شد  جويريه نيز همسر رسول خدا
 يكي از عامالن اصلي انتشار  حضرت و فقيه و پرهيزگار گرديد و بعد از وفات آن

همچون ابن  اسالمي علماي 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  وذكر  به تاين بود كه به كثر ،جويريه ،نااز ويژگيهاي ديگر مادر مؤمن

در مكاني نماز صبح  بعد از ادايروزي : گويد يچنانكه م خداوند مشغول بود؛تقديس 
مدت زماني طوالني از طلوع خورشيد و هنگام فرارسيدن . كه نماز گذارده بودم، نشستم

من هنوز . 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. نشسته بودمهمانجا 

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

                                                 
  .200-199، ص صور و عبر من الجهاد النبوي في المدينه -1
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  1».مداد كلماته سبحان اهللا و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه وزنة عرشه و«
پنجاه و شش  بنابه نظرية افرادي ديگر در سالدر سال پنجاه هجري و  جويريه

  2.هجري وفات نموده است
  ان و انصارفتنه در ميان مهاجر ايجادن 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 پي ليلمصطلق به د بني

  3.شركت نمودند
دروني خود نسبت به اسالم و  ةپرده 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  ن مينگران و خشمگي آنان، رسيد ميپيروزي جديدي 

بنابراين، . هاي دروني آنها فروكش نمايد تا عقده باشندضعف مسلمانان  شكست وشاهد 
ن و اتا ميان مهاجر تصميم گرفتندپيروز شدند، منافقان  »مريسيع«وقتي مسلمانان در 

خاموش   كرمپيامبر افتنه توسط  ةاي را دامن زنند و بعد از اينكه اين شرار انصار فتنه
 ةو واقع وي نمودندو خانواده   پيامبر اكرمجنگ رواني ديگري عليه اقدام به گرديد، 

يكي از اصحاب و ياران بزرگوار  كه  زيد بن ارقم. را تراشيدند »افك«معروف 
اي  من در غزوه: گويد حادثه مي اين قضيه بوده است در مورد اين شاهد باشد و مي

  بر كساني كه با رسول خدا: گويد كه عبداهللا بن ابي مي شنيدم. مشاركت داشتم
و افزود كه اگر به مدينه بازگشتيم، . يد تا از نزد او متنفرق شونديانفاق ننما ،هستند

هدف از عزيزترين، خودش و (را از آنجا بيرون خواهد نمود  ما عزيزترين ما، خوارترين
من آنچه را شنيده : گويد زيد مي) بود ناو مهاجر  اهل مدينه و از خوارترين، پيامبر

                                                 
  .2726، شماره 209، ص 4، كتاب الذكر و الدعا، باب التسبيح و النهار، ج مسلم -1
  .121، ص 8، ابن سعد، ج طبقات -2
  .318، ص 1، ج حديث القرآن الكريم -3
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 آن. گفت  گفتم و عمويم آن را به رسول خدا) سعد بن عباده(بودم به عمويم 
براي ايشان من هم . از من پرسيدكسي را دنبال من فرستاد و جريان را   حضرت

اما كسي را نزد عبداهللا بن ابي و اطرافيانش فرستاد،   پيامبر اكرمگاه  آن. توضيح دادم
سخن مرا تكذيب و   پيامبر اكرم. اند آنها سوگند خوردند كه چنين سخني نگفته

 آنكه 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 

  :نازل گرديد

 # sŒÎ) x8u™ !% ỳ tβθà) Ï≈uΖ ßϑø9 $# (#θä9$s% ß‰pκô¶tΡ y7̈Ρ Î) ãΑθß™ ts9 «!$# 3 ª!$# uρ ãΝ n=÷ètƒ y7 ¨ΡÎ) 

…ã&è!θß™ ts9 ª!$#uρ ß‰pκô¶tƒ ¨βÎ) t⎦⎫ É)Ï≈ uΖ ßϑø9$# šχθç/É‹≈ s3s9   ) ،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 ه خدا ميدر حالي ك. هستي
  ».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 نمود توخدا سخنان ! اي زيد: فرمود

 ةدر غزو«: گويد مي ،اجرا بوده استماين كه شاهد نيز   جابر بن عبداهللا انصاري
اي : انصاري گفت. وارد نموداي  مردي از انصار ضربهبه پاي ن امردي از مهاجر مريسيع

كه فرياد   رسول خدا. برآورد يمهاجر نيز چنين فرياد. مرا ياري نماييد! گروه انصار
ا براي ايشان دهند؟ ماجرا ر 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 ،جريان با اطالع از اين) منافق(عبداهللا بن ابي 

با  .راند دوقتي به مدينه برگرديم، عزيزترين ما، خوارترين را از آنجا بيرون خواه! سوگند

                                                 
  .408، ص 2، ج بوية الصحيحةالسيرة الن -1
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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 اكرمبه  آمده است كه عمر ديگر در روايتي

در جواب مردم وقتي ! اي عمر: نپذيرفت و گفت  امبر اكرمپي. عباد بن بشر بسپار
. خير، اين ممكن نيست گويي؟ ، 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

 وقتي متوجه شد كه زيد، سخنان او را به رسول خدا عبداهللا بن ابي بن سلول
 .آمد و سوگند خورد كه چنين نگفته است  حضرت است، فوراً نزد آن بازگو نموده

شايد !  اي رسول خدا: كه در اطراف ايشان نشسته بودند، گفتند  ياران رسول خدا
د، اسيد بن حضير نزد بعد از اينكه لشكر به راه افتا. 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 خدانمايدحركت  اي كه سپاه اسالم چرا دستور داده

. عبداهللا ابي: فرمود  كدام فاميل؟ رسول خدا: فاميل شما چه گفته است؟ اسيد گفت
  ه است؟چه گفت:  اسيد گفت

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
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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 شديد كند مي
وقفه به جلو  آن روز تا شب و شب را تا صبح بيلشكر را در   پيامبر اكرمسپس 
از  ،اردو زدن بعدازو خورشيد، در مكاني اردو زد، گرماي  با شدت يافتنداد و  سوق مي

اين بود تا مردم   پيامبر اكرمهدف  .آنان را خواب فرا گرفت فرط خستگي، همه
منافقون در  ةآنگاه سور. را فراموش نمايند فرصت پيگيري قضيه را نداشته باشند و آن

ول اين سوره گوش پس از نز  مورد عبداهللا بن ابي و همراهانش نازل شد، رسول خدا
  1.تأييد كرد ،آنچه را اين شنيده بود خدا،: زيد بن ارقم را گرفت و گفت

ترين آنها  است كه مهمدر برگيرنده نكات مهمي   ة پيامبر اكرماين حادثه، در سير
  :عبارتند از

  سياسي و وحدت داخلي ةحفظ آواز -١
ارانش را به قتل ي  محمد: در جواب مردم وقتي بگويند: چنانكه به عمر گفت

اي را كه پيرامون  سياسي ةآواز  پيامبر اكرمصورت  بدين !؟گويي ، چه ميرساند مي
محبت  براي همگانزيرا  ؛كرد حفظ مي ،وحدت صفوف اسالمي طنين انداخته بود

 اي كه، به اثبات رسيده بود به گونهنسبت به ايشان   پيامبر اكرماصحاب  ةالعاد فوق
كسي را به  كه ام نديدهكسي را من تاكنون : گفت مي ،ا ابوسفيانحتي رهبر بزرگ آنه

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 بگويند بنابراين،

اهل مدينه  منسجمداخل صفهاي  صورت چنين خبري براي دشمناني كه از نفوذ به
  .كرد مأيوس شده بودند، خوشايند بود و آنها را اميدوار مي
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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 ميبه موضعگيريهاي مثبت روي آورد كه 
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 
بن آتشي را كه عبداهللا  ةصورت شرار و بدين مردم 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 نقشه براي  پيامبر اكرم – ب

بستگان زيادي داشت كه  ،زيرا ابن سلول در ميان مسلمانان ؛زور و اسلحه متوسل نشد
 آمدند و برميانتقام  آنان درصددو ود شممكن بود با كشتن او، احساساتشان برانگيخته 

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 نمود كه قضيه به نحو مطلوب و مسالمت حكمت شرعي و سياسي اقتضا مي
 فوق برگرفته از رسالت و نبوت آن ةو اين فرزانگي در حل قضي. 1صدر حل گردد

  .بعد از ايشان در قضاياي بزرگ به ايشان اقتدا نمايد وي تا امت 2بود  حضرت
را  اناسالم و مسلمان آخراالمر منفعت  ن،امنافق ةاين مدارا و تسامح در مقابل سركرد

او را  ،، اطرافيان عبداهللاآمد به وجود مياي  آن هرگاه حادثهبعد از  چنانكه دربرداشت؛
كه او را به  خواستند اجازه مي  پيامبر اكرمكردند و از  و سرزنش مي نددانست ميمقصر 

چنانكه روزي  نمود؛ او را معاف ميداد و  اجازه نمي  ، اما پيامبر اكرمقتل برسانند
خاطرنشان ساخت ) عمر(ا براي شمشير حق اش ر ، آثار سياست حكيمانه پيامبر اكرم

قدر خوار و  امروز اين  ،كشتم تو او را مي ةروز به مشور اگر من آن! ببين عمر«: و گفت
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دانستم كه عملكرد رسول خدا از عملكرد من بهتر و با  عمر گفت من مي »حقير نبود؟
  1.تر است بركت
  نماييم ما بر او ترحم و با او به نيکی رفتار می -٢
هنگامي كه او . بداهللا بن ابي، فرزند مؤمن و مخلصي به نام عبداهللا بن عبداهللا داشتع

: 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 ميواگذاريد، من سرش را از تنش جدا است، اين مأموريت را به من 
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
ام، مرا به كشتن او نتوانم برخود مسلط شوم و حس انتق ،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
اد و او ، عبداهللا در مقابل پدرش ايستقرار گرفتندمدينه  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
نيز به پدرش اجازه داد تا به او اجازه داد، پس از آن عبداهللا   حضرت آن .خواست

  3.وارد مدينه گردد
  
  
  
  آامل ايمان ةنمون -٣
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او محبت خدا . كند كامل ايمان در برخورد عبداهللا با پدر منافقش نماد پيدا مي ةنمون
دادن  عبداهللا در نشان. 1دارد را بر محبت و خشنودي پدرش مقدم ميوي  و رسول

. اي است كه نظير ندارد نمونه ،پدري و فرزندي ةاحساسات ايمان و فداكردن عاطف
را پاسخ عبداهللا نظيري، احساسات پاك  نيز با عفو و رحمت بي  مبر اكرمپيا ،بنابراين

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 ! 2اي عفو و بخشش پيامبرانه

  3.او را فرو نشاند
  تعصبات جاهلی از بين بردن -۴

و گاهي ممكن است اشتراكات  جستجو نمودقبيله  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 ارفتند و يكي از مهاجرمنشأ تعصب قرار گ

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 ها فريادهاي زشتي است؛ شعارها را ترك نماييد؛ چراكه اين
تا مسلمانان به ياري كسيكه دادند  سر مي) به دادم برسيد! نمسلمانا( »!يا للمسلمين«

حقش ضايع شده بود مي شتافتند، بدون اينكه مهاجر بودن يا انصاري بودن او مدنظر 
  .باشد

تعصبات  درصدد از بين بردنتا  است پيام بزرگي براي داعيان امر در برگيرنده اين
جنسيت، : ديگر مانند عوامليرا چه بر اساس قبيله يا برآيند، خواه اين تعصبات جاهلي 
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تا فقط دوستي و همكاري بين مسلمانان  ايجاد گرددمذهب، حزب، رنگ، زبان و غيره 
ده و معتبر قرار دا به آن توجيه نمودهبر اساس اخوت اسالمي باقي بماند كه خداوند 

  : است

 $yϑ̄Ρ Î) tβθãΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $# ×οuθ÷zÎ)   ) ،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 

درت را ياري برا« »انصر اخاك ظالما او مظلوما«، شعار جاهلي  چنانكه رسول خدا
او از مـانع   ،گونه تعديل نمود كه اگر ظـالم اسـت   را اين »خواه ظالم باشد يا مظلوم ،كن

تعصـبات را از شـعارهاي جاهليـت      صـورت رسـول خـدا    و بدين .نمودن باشظلم 
  . برشمرد

اسالمي  ةتعصبات جاهلي از جامع از بين بردنعلما و داعيان در  ةوظيف ،بنابراين
ولي غيرممكن نيست و با توجه به است، دشوار  امري  امبر اكرمپيبراساس دستور 

هاي آن از جوامع  تا ريشه مبذول داشت اي به آن توجه ويژه بايست مسئله مياهميت اين 
 2.اسالمي بركنده شود

  
  مصطلقبني  ةاسالمي بعد از غزو ةرهنمودهاي قرآن كريم به جامع

در سـنن  . سير بازگشت از آن نازل گرديـد بنومصطلق و در م ةمنافقون بعد از غزو ةسور
هنگـامي كـه صـبح    « 3»سورة المنافقين  فلما اَصبحنا قرأ رسول اهللا«: ترمذي آمده است

  ».فقون را بر ما تالوت نمودمنا ةسور  رسول خدا ،كرديم
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ن سخن گفته و به بعضي حوادث و سخنان ااين سوره به طور مفصل در مورد منافق
دروغهاي آنان را برمال ساخته است و در پايان، مسلمانان را از آنها اشاره نموده و 

را به انفاق در راه خدا تشويق  با زينت زندگي دنيا برحذر داشته و آنان سرگرم شدن
  :باشد در مجموع حاوي نكات ذيل مي اين سوره. كرده است

پرده و  منافقان بيان گرديده استخصلتهاي اخالقي  اين سوره، در نخستين آيات - 1
 پردازد؛ شده است و به بيان اوصاف و حاالت آنان مي آنان برداشته پردازيهاي از دروغ

و سوگندهاي دروغين و  آنان چنانكه 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 ؛1رار گرفته استخدا، مورد بحث ق

 # sŒÎ) x8u™ !% ỳ tβθà) Ï≈uΖ ßϑø9 $# (#θä9$s% ß‰pκô¶tΡ y7̈Ρ Î) ãΑθß™ ts9 «!$# 3 ª!$# uρ ãΝ n=÷ètƒ y7 ¨ΡÎ) 

…ã&è!θß™ ts9 ª!$#uρ ß‰pκô¶tƒ ¨βÎ) t⎦⎫ É)Ï≈ uΖßϑø9 $# šχθç/É‹≈ s3s9 ∩⊇∪ (#ÿρ ä‹sƒªB $# öΝåκs]≈ yϑ÷ƒr& 

Zπ ¨Ζ ã_ (#ρ‘‰|Ásù ⎯ tã È≅‹Î6y™ «!$# 4 öΝ åκ̈Ξ Î) u™!$y™ $tΒ (#θçΡ% x. tβθè=yϑ÷ètƒ ∩⊄∪ y7Ï9≡ sŒ 

öΝ åκ̈Ξ r'Î/ (#θãΖtΒ#u™ §Ν èO (#ρãx x. yìÎ7äÜsù 4’n? tã öΝÍκÍ5θè=è% óΟßγsù Ÿω tβθßγs) ø tƒ ∩⊂∪ #sŒÎ) uρ 

öΝ ßγtF÷ƒr& u‘ y7ç7Éf÷èè? öΝßγãΒ$|¡ô_r& ( βÎ) uρ (#θä9θà) tƒ ôìyϑó¡n@ öΝÏλÎ;öθs) Ï9 ( öΝ åκ̈Ξr( x. Ò=à±äz 

×οy‰ ¨Ζ|¡•Β ( tβθç7|¡øts† ¨≅ ä. >π ysø‹|¹ öΝ Íκön=tã 4 ç/èφ –ρ ß‰yèø9$# ÷Λèεö‘ x‹÷n$$sù 4 ÞΟßγn=tG≈ s% ª!$# ( 

4’̄Τr& tβθä3sù÷σ ãƒ ∩⊆∪ # sŒÎ) uρ Ÿ≅‹Ï% öΝ çλm; (#öθs9$yès? öÏ øótGó¡o„ öΝä3s9 ãΑθß™ u‘ «!$# (# ÷ρ §θs9 

÷Λàι y™ρâ™â‘ öΝ ßγtG÷ƒr& u‘ uρ tβρ ‘‰ ÝÁtƒ Ν èδuρ tβρ ç É9 õ3tGó¡•Β   ) ،5-1منافقون(  
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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 خود را سپري قرار دادهآنان سوگندهاي 
  !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  مي گيرد و به شگفت 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

ق خدا آنها را نابود بكند، چگونه از ح. باش حذرپس از آنها بر  ؛اند آنان دشمنان
  .گردانند ميبر

يد تا پيغمبر خدا برايتان آمرزش بخواهد سرهاي يبيا  :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
ان آورده و سخنان زشتي را كه بر زبان ميه دهد، سخن ب به سوي حق دعوت مي

مبني بر بنومصطلق گفتند  ةويژه آنچه در غزوه به تفصيل بيان داشته است ب ،آورند مي
و مسلمانان را از مدينه طرد خواهند نمود و عزت از آن ايشان است و   پيامبر اينكه

  :فرمايد يچنانكه م. 1ساير اقوال نادرستي كه ابراز داشتند

 # sŒÎ) uρ Ÿ≅‹Ï% öΝ çλm; (#öθs9$yès? öÏ øótGó¡o„ öΝä3s9 ãΑθß™ u‘ «!$# (#÷ρ §θs9 ÷Λàιy™ρâ™ â‘ öΝ ßγtG÷ƒr& u‘ uρ 

tβρ ‘‰ ÝÁtƒ Νèδ uρ tβρ ç É9õ3tGó¡•Β ∩∈∪ í™ !#uθy™ óΟÎγøŠn=tæ |Nöx øótGó™ r& óΟßγs9 ÷Πr& öΝ s9 

                                                 
  .327، ص 1، ج حديث القرآن الكريم -1



 الگوي هدايت

 

346

öÏ øótGó¡n@ öΝçλm; ⎯ s9 tÏ øótƒ ª!$# öΝ çλm; 4 ¨βÎ) ©!$# Ÿω “Ï‰ öκu‰ tΠöθs)ø9 $# š⎥⎫É) Å¡≈ xø9 $# 

∩∉∪ ãΝ èδ t⎦⎪Ï%©!$# tβθä9θà) tƒ Ÿω (#θà) ÏΖè? 4’n? tã ô⎯ tΒ y‰Ψ Ïã ÉΑθß™ u‘ «!$# 4_®Lym 

(#θ‘ÒxΖtƒ 3 ¬!uρ ß⎦É⎩!# t“ yz ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $#uρ £⎯Å3≈ s9 uρ t⎦⎫ É)Ï≈ uΖãΚ ø9$# Ÿω 
tβθßγs) ø tƒ ∩∠∪ tβθä9θà) tƒ ⎦ È⌡ s9 !$oΨ ÷èy_§‘ ’n<Î) Ïπ oΨƒÏ‰yϑø9 $#  ∅ y_Ì÷‚ã‹s9 –“ tãF{$# $pκ÷] ÏΒ 

¤Α sŒF{$# 4 ¬!uρ äο̈“ Ïèø9$# ⎯Ï&Î!θß™ tÏ9 uρ š⎥⎫ÏΖ ÏΒ ÷σßϑù=Ï9 uρ £⎯ Å3≈ s9uρ š⎥⎫É)Ï≈ oΨßϑø9 $# Ÿω 
tβθßϑn=ôètƒ   ) ،8-5منافقون(  

يد تا رسول خدا برايتان آمرزش نمايد، يشود بيا هنگامي كه به آنها گفته مي«
براي  .روند گردانند و مي برمي دهند و مستكبرانه روي 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. و بروندندهيد تا پراكنده شوند 

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
به زينتهاي دنيا و  شدن فراخوان مسلمانان به پرهيز از سرگرمـ سپس سوره با 3

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 دهندرا  عملفرا رسد و فرصت از دست برود، اين 
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 : گفتندن كه به سبب بخل ورزي، امانند منافقو از اداي حقوق خدا بازمانند  ،فرزندان
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به اين موضوع دارد و  برحذر مي... انفاق نكنيد ،هستند  كساني كه نزد رسول خدا
فرزندان از دستورات  رسيدگي به اموربه خاطر مشغوليت با مال و  هر كسكه پردازد  مي

  : فرمايد ؛ چنانكه مي1افل شد، از جمله زيانكاران استخدا غ

 $pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ# u™ Ÿω ö/ä3Îγù=è? öΝ ä3ä9≡ uθøΒ r& Iωuρ öΝ à2ß‰≈ s9÷ρ r& ⎯ tã Ìò2ÏŒ 
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$²¡ø tΡ # sŒÎ) u™ !% ỳ $yγè=y_ r& 4 ª!$#uρ 7Î7yz $yϑÎ/ tβθè=yϑ÷ès?   ) ،11-9منافقون(  
كساني كه چنين . اموالتان و اوالدتان شما را از ياد خدا غافل نكند! اي مومنان«

   .يانكارندزايشان  ،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 زنده كمي به

 اندازد، و خداوند هرگز مرگ كسي را به تاخير نمي. صالحان و خوبان شوم ةزمر
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

  2.خواهد تا از اين خصلت دوري گزينند از مؤمنان ميشدن به زينتهاي زندگي دنيوي 
و قرآن كريم به  شكل گرفترويدادها و حوادث  بر پايهمدني  ةجامعبر اين اساس 

  .بر آن اشراف داشتنيز   پيامبر اكرمرهنمود آن پرداخت و و آموزش 
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دار ساختن حيثيت  ن براي خدشهامنافق ةتالش بيهودافك و  ةحادث

    پيامبر اكرمخانوادگي 
ياران منسجم  صفوفدر برانگيختن شعارهاي جاهلي و ايجاد تفرقه بين  منافقان  توطئه
جديدي  ةحادث ريزي گرديد بنابراين درصدد طرح، با شكست مواجه  اكرم پيامبر

ايشان را مورد هدف قرار  ةو خانواد  اكرم پيامبرو 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 يبن ةغزو

  :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
هنوز شب بود  .نزديك مدينه اردو زديم ،بعد از اينكه از غزوه فارغ شديم و برگشتيم

خواسـتم بـه    وقتي مـي . اي رفتم من براي اجابت مزاج به گوشه. كه اعالم حركت نمودند
هـايش ريختـه    بند من پـاره شـده و مهـره    طرف مركب خود بيايم، متوجه شدم كه گردن

مـن   ةدر آن اثنا، كساني كه مسئول حمـل كجـاو  . آوري آنها شدم معمن مشغول ج ؛است
كجـاوه را بـر روي شـترم     ،بودند، حسب معمول به گمـان اينكـه مـن داخـل آن هسـتم     

خاطر نداشتن غذاي كـافي  ه وقت ب و چون من هنوز جوان بودم و زنان در آن. گذاشتند
و شـتر را   نگرديدنـد كجـاوه  آنها متوجه خـالي بـودن    ،بنابراينالغر اندام و سبك بودند 
، بـه  مبند خود را پيدا نمـود  گردن نيز بعد از اينكه من .درآوردندهمراه كاروان به حركت 

متوجه شدم كه كاروان رفتـه اسـت و اثـري از آن نيسـت و چـون       و محل كاروان آمدم
گردند، در همانجا نشسـتم و سـپس بـه     دانستم كه اگر آنها متوجه قضيه بشوند، برمي مي
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كـه   ،صفوان بن معطل سلمي كه پشت سر لشكر مانده بـود، هنگـام صـبح   . اب رفتمخو
كـه   گرديده بـود از دور متوجه  ، به محل كاروان رسيده بود وهنوز هوا روشن نشده بود

آيد، مـرا كـه قبـل از حكـم حجـاب ديـده بـود،         وقتي نزديك مي. چيزي جا مانده است
بيدار شـدم و خـود را    از زبان ايشان، »يه راجعونانّاهللا و انّاال«و من با شنيدن  ختشنا مي

او حتي يك كلمه با من حرف نزد فقط مكـرر  ! خدا سوگنده ب: گويد شه ميعاي. پوشاندم
او پياده جلو شد و من سوار  .من برآن سوار شدم و گفت و شترش را خواباند مي »اناهللا«

. اردو زده بود، رسـيديم  در جايي گرماي ظهر در پشت سر ايشان تا به لشكر كه ،بر شتر
كـرد، عبـداهللا بـن     كه ايـن جريـان را رهبـري مـي     پس از آنجا ماجرا شروع شد و كسي

  .سلول بود 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 هم مشغول داستان افك بودند، من بدون اطالعمردم 
چون آن محبت و مهرباني سابق را از  ؛انداخت مرا به شك مي  البته رفتار رسول خدا

سپس  و حالت 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 مي در 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 است كةتو 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
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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
  

  مشاوره با برخي از اصحاب و ياران -2
با علي ابن ابيطالب و   ل خدارسو ،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 نداريم ةما 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 

شه با مورد ياز 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 مي آميزي 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 فرمود گرديده

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
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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
  

  افك ةـ پيامدهاي فتن3
با اين سخن سعد بن معاذ، سردار خزرج يعني سعد بن عباده به خشم : گويد شه مييعا
ي و يگو روغ ميد: بر او چيره گشت و گفت ياما تعصب نژاد صالح بود، ياو مرد .آمد

  . تو او را نخواهي كشت و اگر او را بكشي، كشته خواهي شد ،اگر از خزرج باشد
: 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 اكرمولي   ؛جان يكديگر بيفتند
  .فراخواند و جريان را تمام كرد

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 خواست ةمن 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

  افك دربارة مسئلةشه يبا عا گفتگوي رسول خدا  -4
به ! پيامبر اكرم. نازل نشده بود  حضرت ماه بود كه وحي بر آن يك: گويد شه مييعا

گناه  اگر تو واقعاً بي. ي رسيده استمورد تو به من خبرهاي در! يشهاي عا: من گفت
اما اگر مرتكب گناهي  ،گناهي تو را اثبات خواهد كرد زودي خداوند بيه پس ب ،هستي
گناهي مرتكب شود و بعد از آن به خدا وقتي  زيرا بنده ؛اي، پس استغفار و توبه كن شده
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به پايان   كه سخنان رسول خداهنگامي . آمرزد روي آورد، خدا نيز گناهش را مي
  . چكيد اي نمي 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: مهنوز زياد بر قرآن مسلط نبودم، گفت
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

 ρ â™!% ỳ uρ 4’n? tã ⎯Ïμ ÅÁŠÏϑs% 5Θ y‰ Î/ 5>É‹x. 4 tΑ$s% ö≅t/ ôMs9 §θy™ öΝä3s9 öΝä3Ý¡àΡr& 

#\øΒ r& ( ×ö9 |Ásù ×≅ŠÏΗsd ( ª!$# uρ ãβ$yètGó¡ßϑø9 $# 4’n? tã $tΒ tβθà ÅÁs?   ) ،18يوسف(  
سهاي شما كار بلكه نف: 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 ؛خواهد كرد خداوند مرا از آن تبرئه
دادم كه خداوند  احتمال مي. شود آياتي كه براي هميشه تالوت خواهد شد، نازل مي

  .دارد به او اعالم مي  مرا در خواب پيامبرش ةتبرئ
  

  شهيعا ةنزول وحي و تبرئ -5
ش تكان نخورده بود و هيچ از جاي  هنوز رسول خدا! خدا سوگنده ب: گويد شه مييعا

نازل  حضرت يكي از كساني كه داخل خانه بودند، خارج نشده بودند كه وحي بر آن
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مرواريد  ةاش مانند دان گرديد و آثار نزول وحي برايشان پديدار شد و عرقها از چهره
خنديد و اولين   پس از اينكه آثار وحي برطرف گرديد، رسول خدا؛ سرازير گرديد

  .خدا نيز تو را تبرئه كرد! شهياي عا: اين بود كه فرمود ،بر زبان آوردسخني 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

 ¨βÎ) t⎦⎪Ï%©!$# ρâ™!% ỳ Å7øùM}$$Î/ ×π t6óÁãã ö/ ä3Ψ ÏiΒ 4 Ÿω çνθç7|¡øtrB # u Ÿ° Ν ä3©9 ( ö≅ t/ uθèδ 

× öyz ö/ ä3©9 4 Èe≅ ä3Ï9 <›ÍöΔ$# Ν åκ÷] ÏiΒ $̈Β |=|¡tFø.$# z⎯ ÏΒ ÉΟøOM}$# 4 “Ï%©!$# uρ 4†̄<uθs? 

…çνu ö9 Ï. öΝåκ÷] ÏΒ …çμ s9 ë>#x‹tã ×Λ⎧Ïàtã ∩⊇⊇∪ Iωöθ©9 øŒÎ) çνθãΚ çF÷èÏÿ xœ £⎯ sß tβθãΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $# 

àM≈oΨ ÏΒ÷σ ßϑø9 $#uρ öΝ ÍκÅ¦ àΡr'Î/ # Zöyz (#θä9$s%uρ !# x‹≈ yδ Ô7 øùÎ) ×⎦⎫Î7•Β ∩⊇⊄∪ Ÿωöθ©9 ρ â™!% ỳ 

Ïμ ø‹n=tã Ïπ yèt/ ö‘ r'Î/ u™!# y‰pκà− 4 øŒÎ* sù öΝ s9 (#θè? ù'tƒ Ï™ !#y‰pκ’¶9$$Î/ š Í×̄≈ s9'ρ é'sù y‰Ζ Ïã «!$# ãΝ èδ 

tβθç/ É‹≈ s3ø9$# ∩⊇⊂∪ Ÿωöθs9 uρ ã≅ ôÒsù «!$# ö/ä3ø‹n=tæ …çμ çGuΗ÷q u‘ uρ ’Îû $u‹÷Ρ ‘‰9$# ÍοtÅzFψ$#uρ 

ö/ä3¡¡yϑs9 ’Îû !$tΒ óΟçFôÒsùr& ÏμŠÏù ë>#x‹tã îΛ⎧ Ïàtã ∩⊇⊆∪ øŒÎ) …çμ tΡ öθ¤) n=s? ö/ä3ÏGoΨ Å¡ø9 r'Î/ 

tβθä9θà) s? uρ /ä3Ïδ#uθøùr'Î/ $̈Β }§øŠs9 Ν ä3s9 ⎯Ïμ Î/ ÒΟù=Ïæ …çμ tΡθç7|¡øtrB uρ $YΨ Íh‹yδ uθèδ uρ y‰ΨÏã 

«!$# ×Λ⎧ Ïàtã ∩⊇∈∪ Iωöθs9 uρ øŒÎ) çνθßϑçG÷èÏϑy™ ΟçFù=è% $̈Β ãβθä3tƒ !$uΖs9 βr& zΝ ¯=x6tḠΡ 

# x‹≈pκÍ5 y7 oΨ≈ysö6ß™ # x‹≈yδ í⎯≈tGöκæ5 ÒΟŠÏàtã ∩⊇∉∪ ãΝ ä3ÝàÏètƒ ª!$# βr& (#ρ ßŠθãès? ÿ⎯Ï&Î# ÷WÏϑÏ9 

#́‰t/ r& βÎ) Λä⎢Ζ ä. š⎥⎫ÏΖ ÏΒ ÷σ•Β ∩⊇∠∪ ß⎦ Îi⎫t7ãƒuρ ª!$# ãΝä3s9 ÏM≈tƒFψ$# 4 ª!$#uρ íΟŠÎ=tæ 

íΟŠÅ3ym ∩⊇∇∪ χÎ) t⎦⎪Ï%©!$# tβθ™7Ïtä† βr& yì‹Ï±n@ èπ t±Ås≈ xø9 $# ’Îû š⎥⎪Ï%©!$# 
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(#θãΖtΒ#u™ öΝ çλm; ë>#x‹tã ×Λ⎧ Ï9 r& ’Îû $u‹÷Ρ ‘‰9$# ÍοtÅzFψ$# uρ 4 ª!$# uρ ÞΟn=÷ètƒ óΟçFΡ r& uρ Ÿω 
tβθßϑn=÷ès? ∩⊇®∪ Ÿωöθs9 uρ ã≅ ôÒsù «!$# öΝ à6ø‹n=tæ …çμ çGuΗ÷q u‘ uρ ¨βr& uρ ©!$# Ô∃ρâ™ u‘ 

ÒΟ‹Ïm§‘   ) ،20- 11ترجمه(  
گروهي از خود شما  ،اند رگ را پرداخته و سرهم كردهكساني كه اين تهمت بز«

ئله برايتان سبلكه 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
آنان برابر حكم  ،آوردند ا حاضر نميايشان گواهي دهند؟ اگر چنين گواهاني ر

  .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  ران ميدر آن زمان كه به استقبال اين شايعه رفتيد و آن را از زبان ديگ
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
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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 مي اينخداوند . نكنيد
  .است

خش كنند، پدارند گناهان بزرگي در ميان مؤمنان  بيگمان كساني كه دوست مي
داند و شما  خداوند مي. نجه و عذاب دردناكي دارندايشان در دنيا و آخرت شك

  ».دانيد نمي
  

  افك  ةحادث آفرينندگاندر   موضعگيري ابوبكر -6
كه بعد از اين به ! خدا سوگنده ب: شه گفتيعا ةپس 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 ميدانش بودخويشاون

 Ÿωuρ È≅s? ù'tƒ (#θä9'ρ é& È≅ôÒxø9 $# óΟä3ΖÏΒ Ïπyè¡¡9$# uρ βr& (#þθè? ÷σãƒ ’Í<'ρ é& 4’n1 öà)ø9 $# 

t⎦⎫Å3≈ |¡yϑø9 $# uρ š⎥⎪ÌÉf≈ yγßϑø9 $#uρ ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# ( (#θà÷èu‹ø9 uρ (# þθßsx óÁu‹ø9 uρ 3 Ÿωr& 

tβθ™7ÏtéB βr& tÏ øótƒ ª!$# óΟä3s9 3 ª!$# uρ Ö‘θà xî îΛ⎧ Ïm§‘   ) ،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 
ا را داريد كه خدا شم 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 گفت بعد از نزولابوبكر 

گاه قطع نخواهم  را هيچ آن: بنابراين، از دادن كمك مالي به مسطح دريغ نورزيد و گفت
  .كرد

من سؤال  در مورد ،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
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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 ،واهرش، حمنهاما خ ،او را حفاظت كرد
  1.تكساني بود كه در اين شايعه شركت داش

از طرف   پيامبر اكرمي بود كه يها و آزارها شكنجه ةاي از زنجير حلقه ،افك ةحادث
و بر مؤمنان لطف و مرحمت   خداوند بر پيامبرش اما، دشمنان دين با آن مواجه بود

 و تاريخ نيز موضعگيري ياران پيامبر. الن اين بهتان بزرگ را آشكار ساختنمود و بط
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، 
ولي  ،گرچه نزول وحي منقطع شده است. دباش  اكرمموضعگيري ياران پيامبر آنان، 

  .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  ةحادث در موردعلماي اسالم از آياتي كه 
  :چند مورد زير برشمردترين آنها را در  توان مهم اند كه مي استنباط نموده

صديقه توسط آيات صريح قرآن كه تا قيامت تالوت خواهند  ةشيعا ةاثبات تبرئ - 1
  .گرديد

 ¨βÎ) t⎦⎪Ï%©!$# ρâ™!% ỳ Å7øùM}$$Î/ ×π t6óÁãã ö/ä3Ψ ÏiΒ 4   
حكمت خداوند مقتضي اين امر بود كه اين جريان را كه ظاهراً شر محض بود،  - 2

طر صبري كه در پيش گرفتند، به خير محض و پاداش خاه ب ،ابوبكر ةدر حق خانواد
  .بزرگي تبديل نمايد

                                                 

 Iωöθ©9 øŒÎ) çνθãΚ، كتاب التفسير، باب بخاري -1 çF ÷è Ïÿxœ ...  4750، شماره 6، ص 6، ج.  
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 Ÿω çνθç7|¡øtrB #u Ÿ° Νä3©9 ( ö≅t/ uθèδ × öyz ö/ä3©9   
  .مؤمنان بايد نسبت به يكديگر گمان نيك داشته باشند - 3

 Iωöθ©9 øŒÎ) çνθãΚ çF÷èÏÿ xœ £⎯ sß tβθãΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $# àM≈ oΨÏΒ ÷σßϑø9 $#uρ öΝ ÍκÅ¦àΡr'Î/ #Z öyz (#θä9$s%uρ 

!# x‹≈yδ Ô7 øùÎ) ×⎦⎫ Î7•Β   
را پذيرفتند و پخش  افك را آفريدند و كساني كه آن ةتكذيب كساني كه حادث - 4
  . كردند

 Ÿωöθ©9 ρ â™!% ỳ Ïμ ø‹n=tã Ïπ yèt/ö‘ r'Î/ u™ !# y‰pκà− 4 øŒÎ* sù öΝ s9 (#θè? ù'tƒ Ï™!# y‰pκ’¶9$$Î/ šÍ×̄≈ s9 'ρ é'sù 

y‰Ζ Ïã «!$# ãΝ èδ tβθç/ É‹≈s3ø9 $#   
  :بيان فضل و لطف خداوند در حق مؤمنان - 5

 Ÿωöθs9 uρ ã≅ôÒsù «!$# ö/ä3ø‹n=tæ …çμ çGuΗ÷q u‘ uρ ’Îû $u‹÷Ρ ‘‰9$# ÍοtÅzFψ$# uρ   
  . وجوب تحقيق و بررسي هر سخن قبل از نشر آن - 6

 Iωöθs9 uρ øŒÎ) çνθßϑçG÷èÏϑy™ ΟçFù=è% $̈Β ãβθä3tƒ !$uΖs9 βr& zΝ̄=x6tḠΡ # x‹≈pκÍ5 y7oΨ≈ ysö6ß™ 

# x‹≈yδ í⎯≈ tGöκæ5 ÒΟŠÏàtã   
  .نهي شديد از ارتكاب چنين گناه بزرگي و از تكرار مجدد آن - 7

 ãΝ ä3ÝàÏètƒ ª!$# βr& (#ρßŠθãès? ÿ⎯Ï&Î# ÷WÏϑÏ9 #́‰t/ r& βÎ) Λä⎢Ζ ä. š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ •Β ∩⊇∠∪ ß⎦Îi⎫ t7ãƒ uρ 

ª!$# ãΝ ä3s9 ÏM≈tƒFψ$# 4 ª!$#uρ íΟŠÎ=tæ íΟŠÅ3ym   
  .ناشايست در ميان مؤمنان نهي از پخش كارهاي فحش و - 8

 χÎ) t⎦⎪Ï%©!$# tβθ™7Ïtä† βr& yì‹Ï±n@ èπ t±Ås≈ xø9 $# ’Îû š⎥⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ# u™ öΝ çλm; 

ë>#x‹tã ×Λ⎧Ï9 r& ’Îû $u‹÷Ρ ‘‰9 $# ÍοtÅzFψ$#uρ 4 ª!$#uρ ÞΟn=÷ètƒ óΟçFΡ r& uρ Ÿω tβθßϑn=÷ès?   
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  .انجامد مينسان به اين دليل كه به نابودي اهاي شيطان  نهي از پيروي نقشه - 9

 $pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ Ÿω (#θãèÎ6−Gs? ÏN≡uθäÜäz Ç⎯≈ sÜø‹¤±9 $# 4 ⎯ tΒuρ ôìÎ7®K tƒ 

ÏN≡uθäÜäz Ç⎯≈ sÜø‹¤±9 $# …çμ ¯Ρ Î* sù â ßΔù'tƒ Ï™!$t±ósxø9 $$Î/ Ìs3Ζßϑø9 $# uρ 4 Ÿωöθs9 uρ ã≅ôÒsù «!$# 

ö/ä3ø‹n=tæ …çμçGuΗ÷q u‘ uρ $tΒ 4’s1 y— Νä3ΖÏΒ ô⎯ ÏiΒ >‰tnr& #Y‰t/ r& £⎯ Å3≈ s9 uρ ©!$# ’Éj1 t“ ãƒ ⎯ tΒ â™!$t±o„ 

3 ª!$# uρ ìì‹Ïÿ xœ ÒΟŠÎ=tæ   ) ،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
ولي خدا هر   شد، از شما ابداً تزكيه نميبود، هيچ يك  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

 Ÿωuρ È≅s? ù'tƒ (#θä9'ρ é& È≅ôÒxø9 $# óΟä3ΖÏΒ Ïπyè¡¡9$# uρ βr& (#þθè? ÷σãƒ ’Í<'ρ é& 4’n1 öà)ø9 $# 

t⎦⎫Å3≈ |¡yϑø9 $# uρ š⎥⎪ÌÉf≈ yγßϑø9 $#uρ ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# ( (#θà÷èu‹ø9 uρ (# þθßsx óÁu‹ø9 uρ 3 Ÿωr& 

tβθ™7ÏtéB βr& tÏ øótƒ ª!$# óΟä3s9 3 ª!$# uρ Ö‘θà xî îΛ⎧ Ïm§‘   
خاطر مؤمنان صادق و دفاع از آنها و تهديد و نفرين ه ميزان غيرت خداوند ب -11

  . زنند كساني كه آنها را بهتان مي

 ¨βÎ) t⎦⎪Ï%©!$# šχθãΒötƒ ÏM≈uΖ|ÁósãΚ ø9 $# ÏM≈n=Ï≈tóø9 $# ÏM≈ oΨÏΒ ÷σ ßϑø9$# (#θãΖÏèä9 ’Îû 

$u‹÷Ρ ‘‰9 $# ÍοtÅzFψ$#uρ öΝçλm;uρ ë># x‹tã ×Λ⎧ Ïàtã ∩⊄⊂∪ tΠöθtƒ ß‰pκô¶ s? öΝ Íκön=tã öΝ ßγçFt⊥ Å¡ø9 r& 

öΝ Íκ‰Ï‰ ÷ƒr& uρ Νßγè=ã_ö‘ r& uρ $yϑÎ/ (#θçΡ% x. tβθè=yϑ÷ètƒ ∩⊄⊆∪ 7‹Í≥tΒöθtƒ ãΝ ÍκÏjùuθãƒ ª!$# ãΝ ßγoΨƒÏŠ 

¨,ysø9 $# tβθßϑn=÷ètƒuρ ¨βr& ©!$# uθèδ ‘,ysø9 $# ß⎦⎫Î7ßϑø9 $#   ) ،25- 23نور(  
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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 مي زمخشري
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 است گرديدهشه بيان يي كه در مورد بهتان عايو شدت تهديدها
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

 ¨βÎ) t⎦⎪Ï%©!$# šχθãΒötƒ ÏM≈ uΖ|ÁósãΚ ø9$# ÏM≈ n=Ï≈tóø9 $#   
گونه بيان  افك را آفريدند و ساز و برگ دادند، اين ةكه 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

                                                 
  .223، ص 3، ج تفسير كشافبه نقل از  386، ص 1، ج حديث القرآن الكريم عن غزوات الرسول -1
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 àM≈sW Î7sƒø: $# t⎦⎫ÏW Î7y‚ù=Ï9 šχθèWÎ7y‚ø9 $# uρ ÏM≈ sWÎ7y‚ù=Ï9 ( àM≈t6Íh‹©Ü9 $# uρ t⎦⎫ Î6Íh‹©Ü=Ï9 

tβθç7ÍhŠ©Ü9 $# uρ ÏM≈ t6Íh‹©Ü=Ï9 4 y7 Í×̄≈ s9 'ρé& šχρâ™ §y9ãΒ $£ϑÏΒ tβθä9θà) tƒ ( Ν ßγs9 ×οtÏøó̈Β 

×− ø—Í‘ uρ ÒΟƒÌŸ2   ) ،26نور(  
  .افك، مردم با توجه به موضعگيريهاي متفاوت چهار گروه بودند ةدر مورد حادث -13

و جز سخن نيك نمودند گروهي كه نه اين جريان را تصديق و نه تكذيب  - 1
  .داد را همين گروه تشكيل مي افرادچيزي بر زبان نياوردند كه 

مانند . را تكذيب نمود آنگروهي كه شديداً مخالف با اين جريان بود و  - 2
  .بيش نيست ياين 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 تبليـغ   گروه چهارم كسـاني بودنـد كـه ايـن حادثـه را آفريـده بودنـد و آن        -4
كردند و در رأس آنها عبداهللا بن ابي بن سلول ملعون قرار داشـت كـه قـرآن     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 مي ةبايد هم

 Iωöθ©9 øŒÎ) çνθãΚ çF÷èÏÿ xœ £⎯ sß tβθãΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $# àM≈ oΨÏΒ ÷σßϑø9 $#uρ öΝ ÍκÅ¦àΡr'Î/ #Z öyz (#θä9$s%uρ 

!# x‹≈yδ Ô7 øùÎ) ×⎦⎫ Î7•Β   
نبايد آنها چنين موضعي اتخاذ : فرمايد در مورد موضعگيري گروه سوم، قرآن مي

  :نمودند مي
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 øŒÎ) …çμtΡ öθ¤) n=s? ö/ ä3ÏGoΨ Å¡ø9r'Î/ tβθä9θà) s? uρ / ä3Ïδ#uθøùr'Î/ $̈Β }§øŠs9 Ν ä3s9 ⎯ÏμÎ/ ÒΟù= Ïæ 

…çμ tΡθç7|¡øtrB uρ $YΨ Íh‹yδ uθèδ uρ y‰ΨÏã «!$# ×Λ⎧Ïàtã ∩⊇∈∪ Iωöθs9 uρ øŒÎ) çνθßϑçG÷èÏϑy™ ΟçFù=è% $̈Β 

ãβθä3tƒ !$uΖs9 βr& zΝ ¯=x6tḠΡ # x‹≈pκÍ5 y7 oΨ≈ysö6ß™ #x‹≈ yδ í⎯≈tGöκæ5 ÒΟŠÏàtã   
چنانكه وقتي ابوبكر  ؛قرآن سوابق نيك اين گروه را متذكر شده است عالوه 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

 Ÿωuρ È≅s? ù'tƒ (#θä9'ρ é& È≅ôÒxø9 $# óΟä3ΖÏΒ Ïπyè¡¡9$# uρ βr& (#þθè? ÷σãƒ ’Í<'ρ é& 4’n1 öà)ø9 $# 

t⎦⎫Å3≈ |¡yϑø9 $# uρ š⎥⎪ÌÉf≈ yγßϑø9 $#uρ ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# ( (#θà÷èu‹ø9 uρ (# þθßsx óÁu‹ø9 uρ 3 Ÿωr& 

tβθ™7ÏtéB βr& tÏ øótƒ ª!$# óΟä3s9 3 ª!$# uρ Ö‘θà xî îΛ⎧ Ïm§‘   
، 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

 ¨βÎ) t⎦⎪Ï%©!$# šχθãΒötƒ ÏM≈uΖ|ÁósãΚ ø9 $# ÏM≈n=Ï≈tóø9 $# ÏM≈ oΨÏΒ ÷σ ßϑø9$# (#θãΖÏèä9 ’Îû 

$u‹÷Ρ ‘‰9 $# ÍοtÅzFψ$#uρ öΝçλm;uρ ë># x‹tã ×Λ⎧ Ïàtã ∩⊄⊂∪ tΠöθtƒ ß‰pκô¶ s? öΝ Íκön=tã öΝ ßγçFt⊥ Å¡ø9 r& 

öΝ Íκ‰Ï‰ ÷ƒr& uρ Νßγè=ã_ö‘ r& uρ $yϑÎ/ (#θçΡ% x. tβθè=yϑ÷ètƒ ∩⊄⊆∪ 7‹Í≥tΒöθtƒ ãΝ ÍκÏjùuθãƒ ª!$# ãΝ ßγoΨƒÏŠ 

¨,ysø9 $# tβθßϑn=÷ètƒuρ ¨βr& ©!$# uθèδ ‘,ysø9 $# ß⎦⎫Î7ßϑø9 $#     
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  مصطلق يبن ةافك و غزو ةفوائد، احكام و درسهاي برگرفته از حادث
    پيامبر اكرمبشر بودن  -1

از   پيامبر اكرمافك به لطف حكمت الهي باعث بروز و پاكسازي شخصيت  ةحادث
شايسته نبود كه شخصي و ذاتي بود،  اي مسئلهاگر وحي  ؛ چراكهگرديد اي 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

 ةصميمان ةوجود آمده بود، برطرف گردانيد، رابطه شه بيعا در موردي را كه يها شائبه
از آن رنج و مصيبت و همه بعد  همانند گذشته ادامه يافتشه، يو عا  پيامبر اكرم

نازل شه يعا در مورد برائتاگر وحي   جانكاه، خوشحال و شادمان شدند و يقيناً
همچنان در مورد همسر گرامي خود متردد و آزرده خاطر   گشت، پيامبر اكرم نمي
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

 پيمود؛ مراحل رشد و تكامل خويش را مي ،اسالمي در خالل وقايع و رويدادها ةجامع
خداوند احكامي را مشروع گردانيد تا به حفظ آبرو و  با وقوع حادثة افك،چنانكه 

نور نازل گرديد كه در مورد زشت  ةبراي اين منظور سور. شخصيت انسانها كمك نمايد
بودن عمل زنا و حد زناكاران و حكم زن و شوهري كه يكديگر را به زنا متهم نمايند و 

كه انسانهاي پاكدامني را متهم به زنا كند و چهارگواه ارائه ننمايد، به تفصيل  حد كسي
  2.سخن گفت

نيز مجازاتي سنگين وضع نموده راي زناكار اسالم عمل زنا را حرام قرار داده و ب
از . نيز حرام قرار داده است ،انجامد و هر كردار و گفتاري را كه معموالً به زنا مياست 

                                                 
  .441، ص السيرة النبويه في ضوء المصادر االصليه -1
  .357، ص 1، ج حديث القرآن الكريم -2
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ي يها و بحثها تا جامعه را از واژه. زدن را ممنوع كرده است فحشا و بهتان ةاشاع: جمله
ر اين سخنان و مباحث، زيرا تكرا ؛پاكسازي كند ،نمايد فحشا كمك مي ةكه 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 نمايد مگر اينكه شود، نمي

و  1جريان افك شريك بودند، حد قذف اجرا كرد ةبر مسطح، حسان و حمنه كه در اشاع
و رواياتي كه در مورد  2در مورد حد زدن عبداهللا بن ابي، چيزي روايت نشده است

توان به آن استناد  هستند كه نمياند، رواياتي ضعيف  حذف قذف عبداهللا بن ابي ذكر شده
  3.نمود

  :حد بر عبداهللا بن ابي را چنين بيان نموده است اجرا ننمودن ةابن قيم فلسف
گناهان است و چنين انسان خبيثي شايسته نيست كه گناهانش  ةكفار ،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 هوشياري گويند 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  مدنظر بود همانتري  شايد مصلحت بزرگ -د 

  .عبداهللا بودند انم و خويشاقواب مسلماناني بود كه وشد و آن تأليف قل

                                                 
  .اند اين عقيده محمد بن اسحاق، ترمذي و قرطبي بر -1
  .201، ص 12، ج تفسير قرطبي -2
  .242، ص المصطلق مرويات غزوة بني -3
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  1.ظر بوددناين موارد م ةممكن است هم: گويد در پايان مي
  
  عذر خواهي حسان بن ثابت از عايشهـ 3

 جريان افك شريك بودند، ةكساني كه در اشاع ةدر روايات به تصريح بيان شده كه هم
ر شه عذرخواهي نمود و دياز جمله حسان كه از عا .توبه نمودند به جز عبداهللا بن ابي،

  :مدح ايشان سرود و گفت
ــرة   ــك اهللا حــ ــك و ليغفرلفــ  رايتــ

  

 مـــن المحصـــنات غيـــر ذات غوائـــل 
  

ــه   ــاتزن بريبـــ ــان رزانُ مـــ  حصـــ
  

ــبح غر  ــوم الغو و تص ــن لح ــي م ــلث  اف
  

ــيس ب  ــدقيل لـ ــذي قـ ــقو إنّ الـ  الئـ
  

ــدهر  ــل امــري متناحــل  بــك ال ــل قي  ب
  

 فــان كنــت اهجــوكم كمــا بلَّغُــوكم    
  

 فـــال رفعـــت ســـوطي إلـــي انـــاملي 
  

ــرتي   ــت و نص ــا حيي ــف و ودي م  فكي
  

 آلل رســــول اهللا زيــــن المحافــــل   
  

ــاس دونــه     ــري الن ــزاً ي ــم ع  و ان له
  

ــاول     ــل التط ــز ك ــال الع ــادا، وط  2قص
  

  .يافتمكدامن آزاده و پاتو 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 . باشدانگشتانم توان بلند كردن شالقم را نداشته  ،ام من اگر به شما ناسزا گفته

آنها به عزت و مقامي  ؛پيامبر هميشه زينت بخش محافل بوده است و حمايت من از آل
  .تواند به مقام عزت آنان برسد نمياند كه هيچ كس  رسيده

                                                 
  .264-263، ص 3، ج زادالمعاد -1
  .281، ذهبي، ص تاريخ االسالم -2
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  مصطلق به استنباط رسيد بني ةغزو ي كه دراحكام -4

جواز قرار و  دعوت داده شده بودندجواز يورش غافلگيرانه بر ملتي كه قبالً به اسالم 
او قرار داد و مشروعيت  ةچنانكه آزادي جويريه را مهري ؛مهريهان عنوه بآزادي دادن 
گيري از عربها از جمله احكامي است كه در  كشي بين همسران در سفر و جواز برده قرعه

 .مصطلق مشروع گرديد يبن ةگيرودار غزو

باري توسط نص قرآن،  تبرئهشه را بعد از ياگر كسي عا اند كه بر اين عقيده علما
چراكه  ؛متهم شده بود، كافر است امري بنمايد كه قبل از آن بهمتهم به چيزي  را ديگر او

  1.است برخاستهبا نص قرآن به مخالفت 
جلوگيري ( زنان عزل ةمسأل ،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 ؛اشكالي ندارد«
معتقد به جواز عزل  با توافق زن آزاده ، جمهور علمابراين اساس» .2خواهد آمدوجود ه ب

  3.هستند
تيمم در همين غزوه نازل گرديد كه اين حكم بيانگر جايگاه عظيم نماز  ةهمچنين آي

 بايد بر ،حتي اگر آب هم نباشد نمود؛ترك  توان آن را نميه هيچ وجه باشد كه ب مي
امنيت نيز بايد اقامه  نبودطور كه در حالت ترس و  همان. خاك تيمم كرد و نماز خواند

  4.گردد
  

                                                 
  .643، ص 5، نووي، ج شرح صحيح مسلم -1
  .415، ص 2، عمدي، ج السيرة النبوية الصحيحة -2
  .224-222، ص 6، شوكاني، ج نيل االوطار -3
  .211-210، ص صور و عبر من الجهاد النبوي في المدينه -4
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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 سـال پـنجم ه   غزوهنگاران و  جمهور سيره

  در مـاه ذيقعـدة سـال پـنجم ه    : گويند جز واقدي و ابن سعد كه مي اتفاق افتاده است، به
: انـد  بن عقبه نقل شده است كه گفتهاز زهري، مالك بن انس و موسي . اتفاق افتاده است

  12.استاتفاق افتاده   غزوة احزاب در سال چهارم ه
دانسـته 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    اين اختالف سني ابن عمر را اين گونه توجيـه نمـوده  بيهقي و ابن حجر، 
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
اقـوال در  تـرين   اين غزوه براساس صحيح: گويد ييد رأي جمهور ميابن 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

                                                 
  .444، ص السيرة النبوية في ضوء المصادر االصلية -1
  .105، ص 4، ج البداية و النهاية -2
  .همان -3
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مشركان خشكسالي را بهانه قرار دادند و سال آينده درموعد مقرر حضور پيدا نكردنـد و  
  1.در يورشي همگاني به جنگ مسلمانان آمدند  ني پنجم هسال بعد يع

  
  هاي غزوة احزاب انگيزه -2

نضير بعد از اخراج از مدينه و استقرار در مدينه، در حالي كه قلبهايشان مملو از  يهود بني
كينه و نفرت مسلمانان بـود، بـه فكـر انتقـام از مسـلمانان افتادنـد و بـراي ايـن منظـور          

مودند و در نهايت به اين نتيجه رسيدند كه بايد قبايل مختلف عـرب  هايي طراحي ن 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 تشـكيل     سالم بن ابي
  2.دادند

گرديده بود، خويش تـا حـد زيـادي موفـق      لگروه در مأموريتي كه به آنان محواين 
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 بسـياري از قبايـل ديگـر را    
  .براي حمله به مدينه آماده كند

از دين محمد بهتـر اسـت و شـما    دين شما : گروه يهودي به مشركان مكه گفتند اين
در قـرآن بيـان نمـوده و فرمـوده     تر به حق هستيد؛ چنانكه خداوند اين مطلب را  نزديك
  : است

 öΝs9 r& ts? ’n<Î) t⎦⎪Ï%©!$# tβθ’. t“ ãƒ Ν åκ|¦àΡr& 4 È≅t/ ª!$# ’Éj1 t“ ãƒ ⎯ tΒ â™ !$t±o„ Ÿωuρ 

tβθßϑn=ôàãƒ ¸ξ‹ÏGsù ∩⊆®∪ öÝàΡ $# y#ø‹x. tβρ çtIø tƒ ’n? tã «!$# z>É‹s3ø9 $# ( 4’s∀x. uρ ÿ⎯Ïμ Î/ 

$VϑøO Î) $·Ζ Î7•Β ∩∈⊃∪ öΝ s9 r& ts? ’n<Î) š⎥⎪Ï%©!$# (#θè?ρ é& $Y7ŠÅÁtΡ z⎯ÏiΒ É=≈ tGÅ6 ø9$# 

                                                 
  .288، ص 2، ج زادالمعاد -1
  .237، ص 3، ابن هشام، ج السيرة النيوية -2
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⎯ n=sù y‰ Åg rB …çμ s9 #·ÅÁtΡ   ) ،52- 49نساء(  
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 بهرهآشكاري 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 ايشـان را نفـرين نمـوده اسـت و هـر كـه را كـه        
  ».كننده او باشد د يافت كه ياريخداوند نفرين كند، كسي را نخواه

 نمايد و مييهودي 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 ،يهوديان مذاكره،

و براي جنگ آمادگي  اين ديدگاه يهوديان، اسباب خوشحالي قريش را فراهم آورد
  2.مدينه موعدي مقرر كردند هاتفاق گروه يهودي براي يورش به بيشتري اعالم نمود و ب

عليه  قرارداد نظامي متحدي ،با سران اعراب غطفان نضير ان بنيهمچنين يهودي
  :ترين بندهاي آن عبارت بود از امضا نمودند كه مهم مسلمانان

                                                 
  .142، ص ، ولفنسونتاريخ اليهود في بالد العرب -1
  .310همان، ص  -2
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  .غطفان بايد شش هزار جنگجو داشته باشد - الف
سال خيبر را به غطفان  بعد از پيروزي بايد يهوديان محصول خرماي يك -ب 
  1.بدهند

هزار آنها از  ان با ده هزار مرد جنگجو كه چهاريهودي نامه، 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  و نمود از روزي كه از خيبر حركت كرده بود، كنترل مي

فكر  اطالع از اين توطئه، بهبا   پيامبر اكرمچنانكه  ؛با قريش و غطفان آگاهي يافت
اي اضطراري از سران  و با تشكيل جلسه برآمد ي 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 مي اي بشوند، ما بخواهند وارد منطقه
گاه با جمعي از ياران خود بيرون شد  ؟ آن2انجام دهيدآيا شما دوست داريد اين كار را 

  .تا مكان مناسبي از نظر دفاعي براي حفر كانال در نظر بگيرند
ن و انصار، در اسوار بر اسبي با جمعي از مهاجر  حضرت آن: گويد واقدي مي
  اي را كه بيشتر در معرض هجوم دشمن است، تا ناحيه به تفحص پرداختند اطراف مدينه

عنوان ه ب »سلع« سرانجام تصميم بر اين گرفته شد كه كوه. براي حفر خندق تعيين نمايند

                                                 
  .141، محمد احمد باشميل، ص غزوة احزاب -1
  .66، ص 2، ج الطبقات الكبري – 444، ص 2، واقدي، ج مغازي -2
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 1»اتجر« ةذباب و تا قلع ةتا 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 ب ةحفر خندق در ناحي
 وزيرا نواحي ديگر به طريقي محفوظ بودند  ؛در معرض هجوم دشمن قرار داشت

هاي مسكوني در  وجود خانه ؛مثالً ؛شود مدينه توانست از آنجا وارد دشمن به راحتي نمي
همچنين در  ؛شد يدشمن محسوب م مقابل درجنوب در كنار هم سد محكمي  ةناحي

ه عنوان دو حصار طبيعي به سنگالخ قرار داشت كه ب ةشرق 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 جغرافياييمتعهد شده بودند كه از  منعقد كرده بودند، اسالم

   2.كمك نكنند  اكرم حمله 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
 ةبا چنين شيو اعرابكه قبل از آن  حفر خندق گامي مهم، پيشرفته و تازه بود ةنقش
پيامبر توان ادعا كرد كه در تاريخ عرب و اسالم،  مي ،بنابراين. ي نداشتندياي آشنا دفاعي
ت و با اين حرك از حفر خندق استفاده نمود ،نخستين كسي بود كه در جنگ  اكرم

حفر خندق  ةپنهان ساختن نقش ، امادشمنان متحد را ناكام سازد ةغافلگيرانه توانست نقش
آميز بودن  كردن اين پروژه توسط مسلمانان به موفقيت در عمليانجام كار آنان و سرعت 

 ةباعث تضعيف روحي ،جديد دفاعي ةآن كمك زيادي كرد و در حفر خندق و اين شيو
  .اكندگي نيروهاي آنان گرديدجنگجويان دشمن و باعث پر

  

                                                 
  .هاي يهود بود يكي از قلعه -1
  .442، ص العبقريه العسكريه في غزوات الرسول -2
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  داخلي ةبه جبه  اهتمام پيامبر اكرم
و تصميم مبني بر از رسيدن دشمن به نزديكي مدينه با اطالع   پيامبر اكرم -1

حارثه  يبن ةسوي خندق، دستور داد كه زنان و كودكان را در قلع رهسپار شدن به
پيامبر اين عملكرد  .شندگرد بياورند تا از هرگونه خطر احتمالي دشمن مصون با

زنان و  ةاز ناحي آنانزيرا  ؛سربازان اسالم گذاشت ةبر روحي عميق يتأثير اكرم
ي فكري جز نبرد با دشمن باقي ا و براي آنان دغدغه ندبود خاطر فرزندانشان آسوده

صورت طبيعي بود كه زنان و فرزندان، ذهن جنگجويان را به خود  در غير اين. نماند
نمود كه در نتيجه شكست لشكر اسالم  آنان را تضعيف مي ةساخت و روحي مشغول مي
  .قطعي بود

شد،  يكي از رويدادهاي زيباي اين غزوه كه باعث تقويت جبهة داخلي مي -2
از براء : گويد چنانكه ابن اسحاق مي ق بود؛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
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
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  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 مي كه 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
 اللهــــم لــــوال اهللا مــــا اهتــــدينا   

  

 والتصــــــــدقنا و الصــــــــلينا  
  

ــا  ــكينة علينـــــ ــانزلن ســـــ  فـــــ
  

ــا    ــدام ان القينـــ ــت االقـــ  وثبـــ
  

ــا   ــوا علينــ ــد بغــ ــادي قــ ان اال عــ
  

 و إن ارادوا فتنــــــــة ابينــــــــا  
  

  .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
  1.برد و با اين بيت آخري صدايش را باال مي

ــداً   ــايعوا محمــ ــذين بــ ــن الــ  نحــ
  

ــداً   ــا ابــ  علــــي االســــالم مابقينــ
  

  ».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
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ــرة  ــر اآلخــ ــر خيــ ــم ان الخيــ  اللهــ
  

ــاجرة   ــار و المهــ ــاغفر لالنصــ  1فــ
  

  ».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
  2.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 گرديد چنانكه

 $yϑ̄Ρ Î) šχθãΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $# t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ «!$$Î/ ⎯Ï&Î!θß™ u‘ uρ # sŒÎ) uρ (#θçΡ$Ÿ2 …çμ yètΒ 

#’n? tã 9 öΔr& 8ìÏΒ% ỳ óΟ©9 (#θç7yδõ‹tƒ 4©®Lym çνθçΡ É‹ø↔tGó¡o„ 4 ¨βÎ) t⎦⎪Ï%©!$# y7tΡθçΡ É‹ø↔tFó¡o„ 

šÍ×̄≈ s9 'ρé& t⎦⎪Ï%©!$# šχθãΖ ÏΒ ÷σãƒ «!$$Î/ ⎯Ï&Î!θß™ u‘ uρ 4 #sŒÎ* sù x8θçΡ x‹ø↔tGó™ $# ÇÙ÷èt7Ï9 

öΝ ÎγÏΡ ù'x© βsŒù'sù ⎯ yϑÏj9 |M ø⁄ Ï© öΝ ßγ÷ΨÏΒ öÏ øótGó™ $# uρ ãΝ çλm; ©!$# 4 χÎ) ©!$# Ö‘θà xî 

ÒΟ‹Ïm§‘   ) ،62نور(  
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
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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
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
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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

دگي الزم را براي دفاع از با آنكه مسلمانان، همة جوانب احتياط را رعايت نمودند و آما
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 نمود اردبه مو
  

  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  هود بنيهمپيمانان آنها از جلو و ي

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 ي يهوديان اطالع داشت و احتمال ميكه از قبل از عهدشكن  اكرم

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 وانات خود را جمعو نيز راههاي ورودي به مدينه را پاكسازي و حي
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 فرمود رواحه و خوات بن
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ن اين امر، خبر رسد، واقعيت دارد يا خير و در صورت واقعيت داشت كه از آنها به ما مي
خود پايبند بودند،  بقيه متوجه نشوند، اما اگر برعهداي به من برسانيد كه  آن را به گونه

  1.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: ندبرگشتند و گفت  گاه نزد پيامبر اكرم
كامالً   آن حضرت) شكني كرده بودند خيانت و پيمان  اصحاب و ياران پيامبر اكرم

  2.متوجه قضيه شد
با حفظ ثبات و جوانمردي و با استفاده از وسايل موجود، تقويت   پيامبر اكرم

بن اسلم را با دويست نفر و زيد بن روحية گرديد؛ چنانكه در مانوري نظامي، سلمه 
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  زيادي كه بيست شتر آنها را حمل ميلشكر، خرما، جو و انجير 
براي قبايل عرب فرستادند كه خوشبختانه اين محموله به دست مسلمانان افتاد و نزد 

  3.آورده شد  پيامبر اكرم
  

  تشديد محاصرة مسلمانان و حضور پيدا نكردن منافقان -2
تر كردند و آنها را  نان را تنگقريظه، حلقة محاصرة مسلما قبايل عرب پس از پيوستن بني
مانان را اين ؛ چنانكه قرآن، حالت اضطراب و وحشت مسلدر وضعيتي دشوار قرار دادند

  : نمايد گونه بيان مي
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šχθãΖÏΒ ÷σßϑø9 $# (#θä9 Ì“ ø9ã— uρ Zω# t“ ø9Î— # Y‰ƒÏ‰x©  ) ،11- 10احزاب(  
به خاطر بياور زماني را كه دشمنان از طرف باال و پايين به سوي شما آمدند و «

هاي خيره شده و جانها به لب رسيده بود و گمان) 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

 $£ϑs9 uρ # u™u‘ tβθãΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $# z>#t“ ômF{ $# (#θä9$s% # x‹≈ yδ $tΒ $tΡ y‰tãuρ ª!$# …ã&è!θß™ u‘ uρ 

s− y‰|¹uρ ª!$# …ã&è!θß™ u‘ uρ 4 $tΒ uρ öΝ èδyŠ# y— HωÎ) $YΖ≈ yϑƒÎ) $VϑŠÎ=ó¡n@ uρ   ) ،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 شدن آنان نمي سختيها جز ايمان و تسليم

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

داد و حاال  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  مي ما

سرپرست است، اجازة بازگشت خواستند و رفتند؛ چنانكه قرآن كريم  هايشان بي خانه
  : و فرموده است 1تصوير دقيقي از موضعگيري آنان ارائه داده
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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 گرفت و 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

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
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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

زخم را باعث شهادت من بگردان، ولي قبل از آنكه مرا بميراني، چشمانم را با نابودي 

                                                 
  .425، ص 2، ج السيرة النبوية الصحيحة -1
  .424، ص 2، ج حديث القرآن الكريم عن غزوات الرسول -2
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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   امبر اكرمتالش پي -3

  پراكني در صفوف دشمن عطفان و 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 مي ةقبيل

دانست كه غطفان  نيك مي  پيامبر اكرمزيرا  ؛رزمين خود برگردندترك نمايند و به س
بلكه هدف آنها رسيدن  ؛سياسي و عقيدتي در جنگ با مسلمانان ندارد ةگونه انگيز هيچ
ديگر اما  .)به اضافه آنچه يهوديان به آنها وعده داده بودند(مدينه است  اموال و داراييبه 

خواستند با  و مي داشتندسياسي و عقيدتي  يدافاه ،يعني يهوديان و قريش قبايل عرب
  .اين جنگ، به موجوديت اسالم و مسلمانان پايان بدهند

از جمله . 3را پذيرفتند  پيامبر اكرمپيشنهاد  درنگ بيبرخي از غطفانيها  ،بنابراين
ه بن حصن و حارث بن عوف كه دو تن از فرماندهان غطفان بودند، مخفيانه از نعيي

                                                 
  .1769، شماره 1389، ص 3، كتاب الجهاد والسير، باب اخراج اليهود، ج مسلم -1
  .4111، شماره 58، ص 5، كتاب المغازي، باب غزوة الخندق، ج بخاري -2
  .201، محمد احمد باشميل، ص غزوة االحزاب -3
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شد قراردادي  تصميم گرفتهوارد 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 احزاباين قرارداد فقط مت - الف
  .غطفان دست از هر عملياتي ضد مسلمانان، بردارد -  ب
نشيني وادار  و نيروهاي خود را به عقب مدينه پايان بدهد فان 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 نپذيرفتندبند آخر  ،سرداران غطفان

ضي شدند و با گروهي از ريش سرانجام آنها را ، امانپذيرفت  پيامبر اكرم ولي ،شدند
  1.آمدند  پيامبر اكرمخود نزد  ةسفيدان قبيل

تن دادن رهبران غطفان براي صلح پيشنهادي در قبال يك سوم محصول مدينه، 
با   نمايد و پيامبر اكرم مشخص ميبراي مشاركت در جنگ  آنان رادروني  ةانگيز

باعث تضعيف  ليه مسلمانان،انگيزه دروني احزاب از شركت در جنگ عآشكار ساختن 
  2.آنان گرديد ةروحي

نمود  از شيوه و منهجي استفادهدر مقابله با بحرانها  ودر اين مذاكرات   پيامبر اكرم
قرار گيرد كه بتوانند در چنين تربيتي  الگوييامت اسالم  آينده براي نسلاين شيوه تا 

از صحابه   ارداد فوق پيامبر اكرمقر ياما قبل از امضابحرانهايي از آن استفاده نمايند، 
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

                                                 
  .477، ص 2، واقدي، ج مغازي -1
  .413، ص القيادة العسكرية في عهد الرسول -2
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يا اينكه كاري . اي جز تن دادن به آن وجود ندارد دستور خداوند است چاره اگر اينكه
ه بفقط من : فرمود  پيامبر اكرمانجام 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 مي ما 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 نمي وةيك دانه مي

آوري شما به ما  اسالم گرامي داشته و با تشريف بااكنون 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 گفت پاره نمودنامه را  پيمان  گاه معاذ، آن
 كامالً ،طور كه شرح آن گذشت قرارداد توسط اين دو پيشواي انصار، همان نپذيرفتن

زيرا آنها بعد از اينكه اذعان  ؛انجام گرفت  او براساس رعايت حريم خدا و رسول
خاطر آنها ه ب تنها  پيامبر اكرمبلكه  ؛نيست  نمودند كه اين دستور خدا و پيامبرش

نيز با شنيدن   و پيامبر اكرمرا لغو نمودند و نپذيرفتند  دهد، آن ميانجام  را كاراين 
رسيد، خوشحال شد و  ن بوي ايمان و قدرت ايماني به مشام ميسخنان سعد كه از آ

  2.نامه را لغو نمود پيمان
از  »اند شده متحدعرب عليه شما  تمامي قبايل«: فرموداز اينكه   منظور پيامبر اكرم

  :گردد نكات ذيل استنباط ميبود كه از اين عملكرد،  انپاشيدن صف واحد دشمن هم

                                                 
  .106، ص 4، ج ة و النهايةالبداي -1
  .125، ص 6، حميدي، ج تاريخ االسالمي -2
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  .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  تفرماندهي كل نبايد رايزني، مشور واز نيروي دشمن از جنگ باشد 
  1.نزديك را از ياد ببرد

 فرماندهي آن ةي، بيانگر شيوگرفتن از صحابه در چنين موقعيت حساس تمشور -
تمامي مربوط به  است كه اين امور بويژه در امور نظامي رتو اهميت مشو  حضرت

و نبايد فقط يك نفر در  بايست در شورا مطرح گردد اين مسئله ميپس  گروهها است؛
مگر اينكه رأي و نظر او  ؛باشد  پيامبر اكرمحتي اگر آن يك نفر  ؛آن اظهار نظر نمايد

  2.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 فر آنانفرمانده به رأي و . هستند
شرعي كه در آن مصلحتها و  ي، از سياستامضاء نمايدبا غطفان خواست   پيامبر اكرم

سرچشمه  ،گيرد شوند و براساس آنها فرمانده كل تصميم مي مفاسد بررسي مي
  3.گرفت مي

   به در قبال اين صلحموضعگيري صحاپيامهای 
هرگاه   اي كه اصحاب و ياران پيامبر اكرم هتأكيدي است به شجاعت اديبان -  الف

  .دارند ابراز ميدر مورد مسائل مربوط به جماعت مسلمانان،  ايجاب نمايد،

                                                 
  .687، ص 2، ج األساس في السنة -1
  .414، ص العبقريه العسكريه في غزوات الرسول -2
  .414، ص القيادة العسكرية في عهد الرسول -3
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و اسالم   اكرم مسلمانان و حقيقت ارتباط آنان با خدا، پيامبر ةبيانگر جوهر - ب 
  .است
مسلمانان است كه آمادگي رويارويي با هر  قوي و ايمان ةانگر 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 و ا احزابپاشيدن نيروهاي  براي تضعيف و از هم  پيامبر اكرم
احزاب كه در ميان صفوف  از اختالفاتي  حضرت زيرا آن ؛شايعه پراكني استفاده نمود

ي و ابراز نمايد تا يسعي نمود آنها را شناسا ،بنابراين وجود داشت، آگاهي داشت
  . دار و عميق بشوند ريشه

ود و با آزمند ساختن كه با سران غطفان مذاكره نم به اين موضوع اشاره نموديمقبالً 
ها  يكي از غطفاني وندخدا و در اين مرحله نيز كردرا 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

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  هبه ايجاد بدگماني و شايع پيامبر اكرمدستور  براساسنعيم 
تا از  كردرا تحريك  طرف يهوديانيك از پرداخت و شيوة او اين گونه بود كهدشمن 
: مسلمانان پايان ندهند و از طرفي به قريش گفت ةتا به محاصر گروگان بخواهندقريش 

                                                 
  .113، ص 4، ج البداية و النهاية -1
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طلبند تا به محمد بدهند و در مقابل آن، دوباره با او  مي گروگانقريظه از شما  ييهود بن
  1.صلح بنمايند

انست در ميان توبود؛ چراكه آميز  تبليغات نعيم بن مسعود موفقيت آخراالمر اينكه
  .نسبت به يكديگر سلب نمايداعتماد آنها را  نمايد و بدگماني ايجاد احزابصفوف 

  :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 يسرنوشت 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 طرفزيرا در صورت آشكار شدن روابط او با  ؛خود با آنها متقاعد ساخت
  .رسيد به اتمام نميشد و مأموريتش  واقعي او برداشته مي ةچهر

  2.ايفا نمود احزاباساسي در شكست  ينقش  صورت نعيم بن مسعود، بدين

                                                 
  .430، ص 2، ج السيرة النبوية الصحيحة -1
  .477، ص القيادة العسكرية في عهد الرسول -2



  

  

  فصل سوم
  ن احزابو توصيف قرآن از جريا مدد و نصرت پروردگار

  مدد و نصرت پروردگاربه خدا و   حضرت متوسل شدن آن
نمود و  شد و دعا و زاري مي متوسل ميبسيار به خدا  اين بود كه،  عادت پيامبر اكرم
  .كرد ها اين امر بيشتر نمود پيدا مي غزوه و درخواست  از او كمك مي

تاب و د و احزاب سخت تحت فشار قرار گرفتن ةهنگامي كه مسلمانان در غزو
آمدند و   پيامبر اكرمو 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 آمن روعاتنا«: يديبگو. بلي: فرمود

  ».ما را برطرف ساز حفاظت كن و هراس دلهاي
  پيامبر اكرماست كه شده نقل   همچنين در صحيحين روايتي از جابر بن عبداهللا

ي كه كتاب را نازل ياي خدا: احزاب دعا كرد و گفت ةدر غزو كنندگان شركتبر 
نها را آ! بارالها. را شكست بده احزابرسي، نيروهاي  و زود به حساب مي! اي كرده

  2.رس را بر دلهاي آنان حاكم گردانخوف و تشكست بده و 
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

  :مايدفر مي

                                                 
  .18ف ص 4، ج مسند االمام احمد -1
  .4114، شماره 59، ص 5، كتاب المغازي، باب غزوة االحزاب، ج بخاري -2
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#·ÅÁt/   ) ،9احزاب(  
گاه كه لشكريان  بياوريد آن نعمت خدا را برخويشتن به ياد! 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 ي با اينول ،مسلمانان و كافران فقط خندق بود
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  مختلف لشكر، تكبير مي و فرشتگان در نواحي گرديدندزمام رها  مركبهايشان بي

ها،  كه هر يك از سران دسته اي به گونه ترس و وحشت عجيبي بر آنان مسلط گرديد،
  1.خواندند آنان را به كمك نمودن فراميو  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  لشكر احزابكه شكست 

  :فرمايد چنانكه قرآن مي ؛بلكه خداوند آنها را شكست داد ؛نيفتاد
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$uΖ ù=y™ ö‘ r'sù öΝÍκön=tã $\t†Í‘ #YŠθãΖ ã_uρ öΝ ©9 $yδ ÷ρ ts? 4 tβ% Ÿ2 uρ ª!$# $yϑÎ/ tβθè=yϑ÷ès? 

#·ÅÁt/     
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ال اله اال اهللا وحده، اَعـزّ  «: گفت مي  پيامبر اكرمروايت است كه نيز   از ابوهريره
  1».بعده ءجنده، و نصر عبده، و غلب االحزاب وحده فال شيي

د را پيروز گردانيد و بنده خود را هيچ معبود به حقي جز خداي يگانه نيست، او لشكر خو«
   ».را به تنهايي نابود ساخت احزابياري 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 

راين، طلب ياري از خدا و التماس زياد به درگاه ايشان با استفاده از بناب مبذول داشت
  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 نبايد كمك خواستن از خدا و اخالص عمل را

پشتوانة اين اسباب قرار نصرت و مدد خدا گردد كه  ميو پيروزي انسان موفقيت  موجب
گاه در زندگي از دعا، زاري و متوسل شدن به خدا غافل  هيچ  گيرند و پيامبر اكرم

  3.نبود
  

   پيامبر اكرمتوسط  احزابپيگيري اوضاع لشكر 
اخبار  بود و دوست داشت از جديدترين احزاب، 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 اكرم4باشد همراه مندر بهشت  تا اينكه بياورد
با روش حاكمانه به  بنابراين،آميز كسي حاضر نشد  و چون با اين روش ترغيب نمود

                                                 
  .4114، شماره 59، ص 5، كتاب المغازي، باب غزوة الخندق، ج بخاري -1
  .503ضبان، ص ، غالسيرة النبوية  فقه -2
  .222، بوطي، ص فقه السيرة -3
  .1788، شماره 1414، ص 3، كتاب الجهاد و السير، باب غزوة االحزاب، ج مسلم -4
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برخيز و خبري از اين قوم براي ما بياور و آنان را ! ابوحذيفه: فرمود يكي از سربازانش
  1.عليه ما نشوران

يك فرمانده موفق  كهتربيتي است  ةجنبدر برگيرندة اين   پيامبر اكرمعملكرد 
مگر اينكه  ؛از ترغيب و تشويق استفاده نمايدبايست  ميي، يهنگام اعزام نيروهايش به جا

  .به روش حاكمانه متوسل بشود ضرورت ايجاب نمايد تا
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
 اما به ياد سخن رسول خدا  رفتم،گاو 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: فتادم كه فرمودا
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. مبازگو كردايشان براي 

  2.برخيز! پرخواب: فرمود  وقتي صبح شد، رسول خدا. صبح همانجا خوابيدم
  داستان حذيفه  نكات نهفته در

چنانكه ايشان حذيفه : در مورد شخصيتهاي برجسته  پيامبر اكرمميزان شناخت  - 1
چون او عالوه  ؛س و خبرگيري از اوضاع دشمن فرستادرا از ميان ديگران براي كار تجس

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 اكرمطر دستور خاه ، باحزاب يافتكل نيروهاي  براي كشتن فرمانده

                                                 
  .همان -1
  .همان -2
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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 كرد و گويا داخل حمامي قدم 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
چنانكه حذيفه : با حذيفه  همراه با مهرباني پيامبر اكرمآميز و  برخورد مالطفت - 4

 ايعب  حضرت آن و رساندن اخبار به پيامبر،از انجام مأموريت مهم خود بازگشت  با
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: فرموداو را بيدار ساخت و  ،تراويد يشيريني م

  :فرمايد آنجا كه مي  پيامبر اكرمچه راست فرموده است قرآن كريم در وصف 

 š⎥⎫ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $$Î/ Ô∃ρâ™ u‘ ÒΟŠÏm§‘   ) ،128توبه(  
  ».او نسبت به مؤمنان رئوف و مهربان است«

 ساسبراگاه كه  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

                                                 
  .367فارس، ص  ، ابيالسيرة لنبويه -505، غضبان، ص فقه السيرة النبوية -1
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تو : كه در سمت چپم نشسته بود گذاشتم و گفتم سيدست بر روي كسپس . 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 قرآنياحزاب و نتا ةغزو

احزاب و (و اين دو غزوه گفته است احزاب به تفصيل سخن  ةزوغ در موردقرآن، 
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
خواهند گرفت؛ گاهي از بيرون بر آنان يورش از طرف دشمنان مورد تهاجم نظامي قرار 

و از آنجا خواهند برد و گاهي از داخل شهر و ديارشان مورد حمله قرار خواهند گرفت 
قريظه تكرار خواهند شد، قرآن آنها  ياحزاب و بن ةچون حادثكه در گذر تاريخ حوادثي 

ادهاي گذشته در را ثبت نموده است تا مسلمانان در صورت تكرار اين جريان، از رويد
  . ي با آن استفاده نماينديرويارو

گردد،  زاب استنباط ميغزوة احترين مسائلي كه از رآن كريم، مهمو تدبر در قبا دقت 
  :عبارتند از

  :يادآوري مؤمنان به نعمتهاي الهي - 1

 $pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ (#ρãä. øŒ$# sπ yϑ÷èÏΡ «!$# ö/ ä3ø‹n=tæ øŒÎ) öΝä3ø? u™ !% ỳ ×ŠθãΖ ã_ 

$uΖ ù=y™ ö‘ r'sù öΝÍκön=tã $\t†Í‘ #YŠθãΖ ã_uρ öΝ ©9 $yδ ÷ρ ts? 4 tβ% Ÿ2 uρ ª!$# $yϑÎ/ tβθè=yϑ÷ès? 

#·ÅÁt/   ) ،9احزاب(  

                                                 
  .120، ص 2، ج شرح الرزقاني -1
  .293، ص معين السيرة -2
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 احزابانگيز از مصيبت و بحراني كه با آمدن نيروهاي  تصويري شگفت ةارائ - 2
  :دامنگير مسلمانان شده بود

 øŒÎ) Νä.ρâ™ !$y_ ⎯ÏiΒ öΝ ä3Ï%öθsù ô⎯ ÏΒuρ Ÿ≅ xó™ r& öΝä3ΖÏΒ øŒÎ) uρ ÏM xî#y— ã≈ |Áö/ F{$# 

ÏM tón=t/ uρ ÛUθè=à)ø9 $# tÅ_$oΨ ysø9 $# tβθ‘Ζ Ýàs? uρ «!$$Î/ O$tΡθãΖ —à9$#   ) ،10احزاب(  
ن و اخالق زشت و بزدلي و عذر تراشي و ابرداري از نيتهاي شوم منافق پرده - 3

  :عهدشكني آنها

 øŒÎ) uρ ãΑθà) tƒ tβθà) Ï≈uΖ ßϑø9 $# t⎦⎪Ï%©!$# uρ †Îû Ν ÍκÍ5θè=è% ÖÚẗΒ $̈Β $tΡ y‰tãuρ ª!$# 

ÿ…ã&è!θß™ u‘ uρ ωÎ) #Y‘ρá äî   ) ،12احزاب(  
اوصاف تشويق مؤمنان در هر زمان و مكاني به تأسي از گفتار، كردار، جهاد و  - 4

  :فرمايد عمل بپوشانند كه مي ةالهي جام ةتا به اين گفت  پيامبر اكرم

 ô‰s) ©9 tβ% x. öΝ ä3s9 ’Îû ÉΑθß™ u‘ «!$# îοuθó™é& ×π uΖ|¡ym ⎯ yϑÏj9 tβ% x. (#θã_ötƒ ©!$# 

tΠöθu‹ø9 $# uρ tÅzFψ$# tx. sŒuρ ©!$# # ZÏVx.   ) ،21احزاب(  
خاطر موضعگيريهاي كارآمد آنان كه با ايمان راستين و وفاي ه ستايش از مؤمنان ب - 5

  .روبرو شدند و جنگيدند احزاببه پيمان خدا با نيروهاي 

 z⎯ ÏiΒ t⎦⎫ÏΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $# ×Α% ỳ Í‘ (#θè%y‰|¹ $tΒ (#ρß‰yγ≈ tã ©!$# Ïμø‹n=tã ( Νßγ÷Ψ Ïϑsù ⎯ ¨Β 

4© |Ós% …çμ t6øtwΥ Ν åκ÷] ÏΒuρ ⎯̈Β ãÏàtF⊥ tƒ ( $tΒ uρ (#θä9£‰t/ WξƒÏ‰ ö7s?   ) ،23احزاب(  
پس  ؛در ميان مومنان مرداني هستند كه در وعده خود با خدا راست بودند«

و برخي نيز در انتظاراند ) و شهيد شدند(ا نمودند به پيمان خود وفبرخي از آنان 
  ».در پيمان خود ندادند يگونه 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
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 ¨Šu‘ uρ ª!$# t⎦⎪Ï%©!$# (#ρãx x. öΝ ÎγÏàø‹tóÎ/ óΟs9 (#θä9$uΖtƒ #Z öyz 4 ’s∀x. uρ ª!$# t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# 

tΑ$tFÉ) ø9$# 4 šχ% x. uρ ª!$# $‡ƒÈθs% # Y“ƒÍ• tã   ) ،25احزاب(  
كافران را با دلي لبريز از خشم و غم بازگرداند و در حالي كه به  ،خداوند«

را از جنگ  خداوند مومنان .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  ؛1دگردن نهادن  خدا و رسولش اي كه به فيصلة انداخت به گونه
  :فرمايد مي

 tΑ t“Ρ r& uρ t⎦⎪Ï%©!$# Οèδρãyγ≈ sß ô⎯ ÏiΒ È≅ ÷δr& É=≈ tGÅ3ø9 $# ⎯ ÏΒ öΝÎγŠÏ¹$uŠ|¹ t∃ x‹s%uρ ’Îû 

ãΝ ÎγÎ/θè=è% |=ôã”9 $# $Z)ƒÌsù šχθè=çGø) s? šχρç Å  ù's? uρ $Z)ƒÌsù ∩⊄∉∪ öΝä3rO u‘ ÷ρ r&uρ 

öΝ åκyÎö‘ r& öΝèδ t≈ tƒÏŠuρ öΝ çλm;≡ uθøΒ r& uρ $ZÊö‘ r& uρ öΝ©9 $yδθä↔sÜs? 4 šχ%x. uρ ª!$# 4’n? tã Èe≅à2 

&™ó© x« # \ƒÏ‰s%   ) ،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 يو داراهايشان  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 غزوه ةغزو
  :از جمله. و در آن نتايج مهمي را رقم زدند

                                                 
  .491-490، ص 2، ج حديث القرآن الكريم عن غزوات الرسول -1
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در حالي كه  آنان و شكست و پراكنده شدن و بازگشت زيانبارپيروزي مسلمانان  -
  .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 اكرمچنانكه  ؛دفاعي گرديد

  1».جنگ آنان خواهيم رفت و آنان به جنگ ما نخواهند آمداز اين پس ما به «
دروني آنها نسبت به مسلمانان كه منتظر  ةقريظه و كين يواقعي بن ةكشف چهر -

  .در دشوارترين شرايط زير پا گذاشتند  پيامبر اكرمفرصت بودند و پيمانشان را با 
يهوديان  زوة احزاب؛ چراكه در غاحزاب بود ةقريظه يكي از نتايج غزو يبن ةغزو -

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
  

  قريظه شكست بني
اما به زمين گذاشتند، سالحها را و صحابه    پيامبر اكرم ،خندق بعد از اتمام غزوة

 بالفاصله  پيامبر اكرم. قريظه بپردازند بني به 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

وحشت جبرئيل را فرستاده است تا دژهاي آنان را بلرزاند و در دلهايشان رعب و 
بلكه در محل  ؛بيندازد و به آنها دستور داد كه نماز عصر را در مسير راه نخوانند

  3.قريظه بخوانند يبن

                                                 
  .4109، شماره 58، ص 5، كتاب المغازي، باب غزوة الخندق، ج بخاري -1
  .442، ص 2، ج حديث القرآن الكريم عن غزوات الرسول -2
  .4119، شماره 60، ص 5، كتاب المغازي، باب مرجع النبي لالحزاب، ج خاريب -3
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، اما با طوالني شدن 1قريظه را در محاصره قرار دادند يبيست و پنج روز، بن ،مسلمانان
 مدت محاطره و در تنگنا قرار گرفتن آنان از نظر معيشت، تصميم گرفتند تا خود را

آنان حكم قرار در مورد  را سعد بن معاذ خواستند تا  از پيامبر اكرمو  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 و ه بودبه او اصابت كرد

. و مالهايشان تقسيم گردد گردندجنگجويانشان كشته شوند و زنان و فرزندانشان اسير 
  2.به حكم خدا قضاوت نمودي: سعد را پذيرفت و فرمود حكميت  پيامبر اكرم

و تنها ا گردن زدند حفر نمودند و حدود چهارصد نفر از آنان ر گودالهايي راگاه  آن
در ميان  كه عهدشكني ننموده و يا مسلمان شدند، نجات يافتند و اموال و زنانشان كساني

  .مسلمانان تقسيم گرديد
. كساني بود كه عهدشكني نمودند و با مسلمانان خيانت كردند ةو اين پاداش منصفان

مكاري با چون آنها با عهدشكني خود و ه ؛جزاي آنان از جنس عملشان داده شد
، جان، مال و زنان و فرزندان مسلمانان را در معرض نابودي و اسارت احزابنيروهاي 

  3.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  يقريظه در بازار مدينه كشته م 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

يابي بر سنگ آساو ( .ام فردي را به قتل رساندهمن : اي؟ گفت هتو، مگر تو چه كار كرد

                                                 
  .373، ص صحيح السيرة النبوية -1
  .4122، شماره 61، ص 5، كتاب المغازي، باب مرجع رسول اهللا من االحزاب، ج بخاري -2
  .317-315، ص 1، ج السيرة النبيوية الصحيحة -3
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. گاه او را بردند و گردنش را زدند آن .)روي خالد بن سويد انداخته و او را كشته بود
  1.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   داخلي اسالم از عناصر خطرآفرين كامالًو جبهه  مسلمانان 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 تكيهامنافق .يأس و نااميدي بدل گشت

  2.شدند فكري مي ةطرف يهوديان تغذي
يكي از  انسانهاي ناپاك،داخلي حكومت اسالمي از وجود  ةپاكسازي جبهتخليه و 

عنوان درسي ه بود كه تحقق پذيرفت و براي امت ب  هاي مهم رسول خدا برنامه
  .هميشگي باقي ماند

                                                 
  .377همان، ص  -1
  .153به نقل از دراسات في عهد النبوه، شجاع، ص  76، ص 2ه، ج دروزسيرة الرسول،  -2



  

  

  فصل چهارم
  ها ها و عبرت فوائد دروس

  هاي حسي پيامبر اكرم معجزه
. اتفاق افتاد  ني براي پيامبر اكرمهاي حسي فراوا در خالل حادثة حفر خندق، معجزه

ما روز : گويد جابر مي.  تدارك ديده بودزياد شدن غذايي كه جابربن عبداهللا: از جمله
. خندق جزو حفركنندگان كانال بوديم، ناگهان با تخته سنگ محكمي روبرو شديم

ش سنگي ايشان وارد كانال شد و در حالي كه بر شكم. 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 داريمدكي جو ان: خوردن داري؟ گفت
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
ز من پرسيد كه غذايتان چقدر ا  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

برگشت اش  انهجابر به خ. چنانكه تمامي مهاجران و انصار به راه افتادند. برخيزيد: فرمود
  آيند، ران و انصار ميبا تمام مهاج  پيامبر اكرم! واي بر تو: و به همسرش گفت

آن گاه . بلي: تو در مورد غذا پرسيد؟ جابر گفت از  يا پيامبر اكرمآ  :همسرش گفت
وارد شويد بدون اينكه براي يكديگر مزاحمت ايجاد : به يارانش فرمود  پيامبر اكرم

  .نماييد
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يم نان و غذاها پرداخت، همه خوردند و سير شدند و هنوز مقداري آن گاه به تقس
خودت بخور و به ديگران نيز هديه : به همسر جابر گفت  پيامبر اكرم. غذا باقي ماند

   1.اند بده؛ زيرا مردم دچار گرسنگي شده
مادرم، عمره دختر رواحه، مشتي خرما به من : 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 دايي مقداري خرما است كه مادرم براي: گفتم
اي  ريختم؛ به گونه  من آنها را داخل دو دست پيامبر اكرم: دگوي خترك ميد. 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

د و از آنها خوردند و خرماها چنانكه همة كساني كه در حفر كانال شركت داشتند، آمدن
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 به شمار مي  حكايت دارند، از معجزات حسي پيامبر اكرم
و يارانش بر اثر گرفتاري به دليل حفر كانال، از كار و كسب و تهية   مبر اكرمپيا

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

  3.نمودند مساعدت مي

                                                 
  . 4101، شماره 55، ص 5، كتاب المغازي، باب غزوة الخندق، ج بخاري -1
  . 241، ص 3، ابن هشام، ج السيرة النبوية -2
  . 175، ص المرأة في العهد النبوي -3
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هاي نبوت كه هنگام حفر خندق آشكار شد، خبري است كه  ديگر از نشانه يكي از
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
  1.بود كه توسط لشكر معاويه كشته شدان لشكريان علي و 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

؛ سپس بينم مي هاي سرخ آنان را 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

  2.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 بشارت مژده و  تمامي

كه مسلمانان در مدينه تحت محاصرة دشمن قرار داشتند و ترس و گرسنگي بر آنان 
  3.حاكم بود، بعدها تحقق يافت

  
  بين تئوري و واقعيت

را   اكرمآيا شما پيامبر   !اي ابا عبداهللا: بن يمان گفت اكنان كوفه به حذيفهمردي از س
ش فراوان تال: كرديد؟ گفت چه كار مي: پرسيد. بلي: 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

                                                 
  . 448ص  ،لةصيالسيرة النبويه في ضوء المصادر اال -1
  . 449ن، ص هما -2
  . 325، ص 1، ج يمنعنظرة ال -3
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. 1ديدي داشتي و ما را مي حضور مي  كاش هنگام حفر خندق،! ادهاي برادرز: گفتحذيفه 
... 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
 ست كارهائي انجام دهد كه صحابهتوان 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

اين وجود تا حد ممكن از بذل جان، مال و هر نوع تالشي در راه اسالم  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

مه جا را فراگرفته بود، نسلهاي بعدي مسلمانان وقتي ديده به جهان گشودند، اسالم ه
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
 ها و اصحاب و ياران پيامبر اكرم ها و مجاهدت و كفر آن روزگار و همچنين تالش

   2.ا شوندآشن
  

   3است  )اهل بيت(سلمان از ما 
نمودند كه سلمان از ما  در جنگ خندق هر يك از دو گروه مهاجران و انصار ادعا مي

  4.سلمان از ما اهل بيت است: فرمود  است آن گاه پيامبر اكرم

                                                 
  . 255، ص 3، ابن هشام، ج السيرة النبوية -1
  . 291، شامي، ص معين السيرة -2
  . 247، ص 3، ابن هشام، ج السيرة النبويه -3
  . داند اين حديث را در جامع الصغير، از احاديث ضعيف مي  همان و آلباني -4
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كسب نمود، بيانگر آن است كه سلمان   افتخاري كه سلمان از جانب پيامبر اكرم
  1.جزو مهاجران هستند  باشد؛ زيرا اهل بيت پيامبر اكرم مي جزو مهاجران

  
  نماز وسطي
ها و قبرهايشان را مملو از آتش كند؛ چرا كه آنها ما را  خدا خانه: فرمود  پيامبر اكرم

  2.هنگام نماز وسطي مشغول ساختند تا اينكه خورشيد، غروب كرد
مراد از نماز وسطي، نماز عصر  :اند ، گفتهاين حديث برخي از علما با استدالل به 

همانطور كه برخي مانند اوزاعي و مكحول به جواز تأخير نماز در جنگ معتقد . است
  3.هستند

فوت گرديد و ايشان   اين غزوه نماز عصر از پيامبر اكرم در: گويد دكتر بوطي مي
از  آن را بعد از غروب خورشيد خواندند و در روايات ديگري نيز آمده است كه اگر

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
تواند ناسخ اداي  شده است، درست است اما اين حكم نميحكم نماز خوف، منسوخ 

نازل نگرديده است بنابراين،  نمازهاي فوت شده باشد، زيرا در مورد اين مسئله حكمي 
  4.همچنان بر حكم خود باقي است

  

                                                 
  . 108ص ، 6، حميدي، ج تاريخ االسالمي -1
  . 4111، كتاب المغازي، باب غزوة الخندق، شماره بخاري -2
  . 682، ص 2، ج االساس في السنة -3
  . 223، ص فقه السيرة النبويه -4
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  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  پيامبر اكرمفديه فرستادند، 
  .بنابراين، چيزي از آنان نپذيرفت ».فدية او نيز پليد است

صادر گرديد كه مسلمانان از نظر اقتصادي در  هنگامي  اين دستور پيامبر اكرم
ام در اسالم، تنگدستي مضيقة سختي بودند و گوياي اين امر است كه مرز حالل و حر

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

  1.برقرار نمود
  

    شجاعت حفيه، عمة پيامبر اكرم
از سكنه اسكان دادند تا از گزند اي خالي  زنان و كودكان را در قلعه  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

فوذ توان در آن ن آيا مي اين موضوع را بررسي نمايد كه   شدند، فرستادند، تا نگهداري مي
  . كرد يا خير

؛ 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  ر آن بسر ميتنها زنان و كودكان د

، 2شود و محاصرة آن كار دشواري است بودند كه قلعه توسط لشكر اسالم پاسداري مي

                                                 
  . 294، ص معين السيره -1
  . 284-283، ص الرحيق المختوم -2
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همچنين اين عملكرد بيانگر اين است كه زن در مواقعي كه كسي به دفاع از او نپردازد، 
   1.تواند از خود دفاع نمايد مي

  
  دن حسانتكذيب ترسو بو

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  ذارد، پيامبر اكرميهوديان را در جريان بگ

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
گ او را بردار؛ چون او مرد است و من و ساز و بر: ؛ سپس به حسان گفتپاي در آورد

من ! اي دختر عبدالمطلب: حسان در جواب گفت. را انجام بدهمتوانم اين كار  نمي
  2.نيازي به ساز و برگ او ندارم

  : اين ماجرا داليل نادرست بودن 
ـ از نظر سند، فاقد اعتبار است و نبايد براساس چنين روايت ضعيفي، به ساحت 1

و دعوت ايشان صرف شده   كه عمرش در راه دفاع از پيامبر اكرمصحابي بزرگواري 
  .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

                                                 
  . 246، ص 2، ج المستفاد من قصص القرآن للدعوة الدعاة -1
  . 365، ص ةصحيح السيرة النبوي -2
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سرودند و  نمود، در مذمت او اشعاري مي نيز او را تأييد مي  گفت و پيامبر اكرم مي
  1.شدند ترسو بودنش را يادآور مي

  
  نخستين بيمارستان نظامي مسلمانان

چنانكه آن . اولين بيمارستان نظامي را در غزوة احزاب تأسيس نمودند  مسلمانان،
و  اي جهت مداواي مجروحان در صحن مسجد النبي نصب نمودند 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. تري كردندبس  در مسجد پيامبر اكرم

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

  
  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  ابه را كه هملبابوبني قريظه، 
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   فاصله پشيمان شد و به مسجد پيامبر اكرماما بال. ساخت كه كشته خواهند شد

  .آورد و خود را به اميد پذيرش توبه، به يكي از ستونهايش بست

                                                 
  . ، ابوفارسغزوة االحزاب -1
  . 43دكتر عبداهللا سعيد، ص المسشتفيات االسالمية،  -2
  . 263، ص 3، ابن هشام، ج السيرة النبوية -3
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او شش روز در همان وضعيت در مسجد سپري نمود و فقط هنگام نماز، همسرش 
و  1بست 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 بود تا توبه تعهد كرده
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 . حكم حجاب نازل نشده بود هنوز: گويد مي سلمه ام. به او مژده بده  خواهي، اگر مي

. ات را پذيرفت ات باد، خداوند توبه مژده! لبابهابو: دروازة حجرة خود صدا زدم و گفتم از
: بازش كنند، اما او نپذيرفت و گفتمردم به سوي او هجوم بردند تا : گويد مي سلمه ام

براي نماز صبح  رمآن گاه كه پيامبر اك. 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
ت، با گردد اينكه ابولبابه بعد از آنكه بر اثر يك لغزش، راز جنگ خطرناكي را فاش ساخ

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 
بر عهدة او داشت افتاد بنابراين، شديداً ترسيد و به گناه خود   ر اكرمگرديد كه پيامب

اين عملكرد . اعتراف نمود و بدون اينكه منتظر بماند، بالفاصله خود را مجازات نمود
  : فرمايد فرمودة خداوند است كه مي لبابه، مصداق اينابو

  

                                                 
  . 286، ص 2، ج المستفاد من قصص القرآن -1
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  )17نساء، (  
پذيرد كه از روي ناداني به كار زشت دست  گمان خدا تنها توبه كساني را مي بي«

به و برگشت آنها را خداوند تو. گردند 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 فساد مي ايمان مانع گناه و  چرا كه ؛ريشه دوانيده باشد، ممكن است
لبابه، بسيار خوشحال گرديدند به ابوو يارانش از پذيرفته شدن توبة   پيامبر اكرم

بااجازه رسول  ژده را به او برساند ودرنهايتاين م  خواست اي كه هر يك از آنها مي گونه
  با خبرساختاين مژده   از   سلمه ام را  اهللا او

  : ل كرد و فرمودي نازا لبابه، آيهابوخداوند در مورد 
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tβθßϑn=÷ès?   ) ،27انفال(  

هاي خود خيانت مكنيد؛ در  به خدا و پيغمبرش و همچنين به امانت! اي مؤمنان«
  ».دانيد حالي كه شما مي

  : بولبابه، اين آيه نازل گرديدبة ادر مورد تو

 tβρ ãyz# u™ uρ (#θèùutIôã$# öΝ ÍκÍ5θçΡ ä‹Î/ (#θäÜn=yz Wξyϑtã $[sÎ=≈ |¹ tyz# u™ uρ $·⁄ ÍhŠ y™ 

© |¤tã ª!$# βr& z>θçGtƒ öΝ Íκön=tã 4 ¨βÎ) ©!$# Ö‘θà xî îΛ⎧Ïm§‘   ) ،102توبه(  
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 عمل بد درآنها عمل نيك را با . 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

اين  مواضع مختلف اين غزوه، آشكار گرديد كه   فضايل و بزرگواري سعد بن معاذ
برخي از اين موارد . نمايد داللت مي  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  2رفته شد و زخمش بهبود يافتچنانكه دعايش پذي

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   بر اكرمـ هنگامي كه سعد براي تعيين سرنوشت بني قريظه آورده شد، پيام
و بدين صورت از حماسه آفرينيها و . 4به سوي سردار خود برخيزيد : انصار فرمود

به احترام او : د و او را سيد ناميد و دستور دادشجاعتهاي سعد تقدير به عمل آور
   5.برخيزند

                                                 
  . 262، ص 3السيرة النبوية، ابن هشام، ج  -1
  . 228، بوطي، ص فقه السيره -2
  . 170، ص 6، حميدي، ج تاريخ االسالمي -3
  . 263، ص 3، ابن هشام، ج السيرة النبوية -4
يش  از برخاسـتن  از آنجا كه پيامبر اكرم 265، ص صور و عبرمن الجهاد النبوي في المدينه -5 مـردم    پ

حتماالً براي پياده كردن سعد از مركبش بـوده  اينجا امر به خاستن ا براي اداي احترام، منع كرده است، در
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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 ! ارالهاب: فتبرداشت و گ

؛ چنانكه دعايش پذيرفته شد و 1گونه است؛ پس همين زخم را باعث مرگم قرار ده
رحمت حق نثار سعد . 2زخمش باز شد و خونريزي كرد و در همان شب، وفات يافت

  .بن معاذ باد
ين بزرگ مرد تاريخ در زندگي داراي ا اين امر است كه  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 

  3.داند ياري رساندن به اسالم و دعوت اسالمي مي
او هم در آسمان و هم . سازد وي را بر آورده مي به همين خداوند تمامي سوگندهاي

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 جهاد با دشمنان اصلي پيامبر اكرمزنده است و اينك ك  مبارزه و ياري پيامبر اكرم

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

دا بود، با قريظه بود، آخرين و محبوبترين آرزوي ايشان كه شهادت در راه خ يهود بني

                                                                                                                            
حـاوي همـين مبنـي اسـت و اگـر نـه بايـد        » الي«بودند؛ چنانكه كلمه  ايشان زخمي اينكه است به خاطر

  ). مترجم(و اهللا اعلم . اين مسئله، قبل از نهي از برخاستن بوده است اينكه و يا» لسيدكم«: فرمود  مي
  . 275، ص 3، ابن هشام، ج السيرة النبوية -1
  .228، بوطي، ص فقه السيره -2
  . 70، ص 3، ج التربية القيادية -3
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اش منتقل  بعد از شهادت، بستگانش او را به خانه. 1باز شدن زخمش، نيز تحقق پذيرفت
 دند و آن حضرتيو 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

 رسيد، مردم را مشغول غسل دادن جنازه وي ديد ووقتي به آنجا   پيامبر اكرم
  : گفت كرد و مي مادرش نيز گريه مي

ــع  ام ويـــــــل ــعد ســـــ  داًســـــ
 

ــداً   ــه و جــــــــــ  حزامــــــــــ
 

براي فرزندش اين است كه از جديت و  تأسف مادر سعد : گويد كند و مي مي
گويند به جز  نوحه خوانان دروغ مي: 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

بندة اين : فرمود  آمده است كه پيامبر اكرم به نقل از ابن عمر سنن 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

فرين تسليم جانش را به جان آ  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

                                                 
  . 74همان، ص  -1
  . 287، ص 1، ج سير اعالم النبالء -2
  . 100، ص 4نسائي، ج  – 295همان، ص  -3
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تو به آنچه وعده داده بودي عمل كردي، اكنون خدا نيز به آنچه وعده داده است، . بدهد
   1.بايد عمل نمايد
كرد و او را در حضور يارانش  به نيكي ياد مي همواره از سعد  پيامبر اكرم

؛ 2آشنا 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 . ند و از لطافتش شگفت زده شدندكرد آن را با دست لمس مي  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 نامهايزة او را به قبقبر در امان نماند؛ چنانكه هنگامي كه جنا
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،  هدگرگون شد، آن گاه سه بار تسبيح گفت و صحاب 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

ار را از يافت و افزود كه بعداً خداوند آن فش بايد نجات مي  يافت، سعد نجات مي
   5.ايشان بر طرف ساخت

                                                 
  . 288همان، ص  -1
  . 171، ص 6، حميدي، ج التاريخ االسالمي -2
  . 2466، شماره 1915، ص مسلم، فضائل الصحابة -3
  . 2468، شماره 1916، ص مسلم، فضائل الصحابة -4
  . 141ص  6به نقل از مسند امام احمد، ج  77، ص 4، ج التربية القيادية -5
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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
خود نشان داد، معموالً بعد از چهل  اي كه او از هاي بزرگ مردانه گيري رشادتها و موضع
  :نمايند، چنانكه قرآن نيز به اين موضوع اشاره نموده و فرموده است سالگي بروز مي

 #© ¨Lym # sŒÎ) xn=t/ …çν£‰ ä© r& xn=t/ uρ z⎯ŠÏèt/ ö‘ r& Zπ uΖy™ .  
 جهت نيست كه اين سردار جوان اين گونه مورد توجه خدا و پيامبرش پس بي

   1.آيد كه عرش الهي با مرگش به تكان ميقرار گرفته است 
مردي بلند قامت سفيد پوست، خوش چهره و داراي چشمان و محاسن   سعد

  3.باد  رحمت خدا نثار سعد بن معاذ. 2زيبايي بود
  

  بن اخطب و كعب بن اسد قتل حي
  قتل حي بن أخطب -1

ان غزوة عبدالرزاق در مصنف خود با سند متصل از سعيد بن مسيب برخي از جري
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

قريظه در حالي كه دستانش  شت و به آنها پيوست و همراه با بنيقريظه افتاد و برگ بني
من خودم را به ! به خدا سوگند: گفت  به پيامبر اكرم   حي. بسته بود، احضار گرديد

                                                 
  . 78، ص 4، ج القيادة الربانية -1
  . 290، ص 1، ج سير أعالم النبالء -2
  . 9737، شمارة 371، ص 5، ج مصنف عبدالرزاق -3



 الگوي هدايت

 

416

دانم كسي را كه خدا وسايل خواري او را  كنم ولي مي خاطر دشمني با شما سرزنش نمي
   1.دستور داد گردنش را بزنند  آن گاه پيامبر اكرم. 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
  

  فوائدقتل حي بن أخطب، درسها و 
  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

اي معكوس در برداشت  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

 šÏ9≡ x‹x. uρ ä‹÷{r& y7 În/ u‘ !# sŒÎ) x‹s{r& 3“ tà) ø9$# }‘Éδ uρ îπ uΗÍ>≈ sß 4 ¨βÎ) ÿ…çνx‹÷{r& ÒΟŠÏ9 r& 

î‰ƒÏ‰x©    ) ،102هود(  

مؤاخذه  هائي را هرگاه كه شهرها و آبادي. عقاب پروردگار تو اين چنين است«
  ».عقاب خدا دردناك و سخت است به راستينمايد كه ستمكار باشند، 

  
  
  

                                                 
  . 9737، شمارة 371ص  ،5، ج مصنف عبدالرزاق -1
  . 265، ص 3، ابن هشام، ج السيرة النبويه -2
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  جهالت و تعصب در مواقع سختی  -ب 
خود فخر نمايد  خطا و باطل است، اما غرورش او را وادار ساخت كه به گناه و باطل

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 

 |M÷ƒu™ tsùr& Ç⎯ tΒ x‹sƒªB $# …çμ yγ≈ s9 Î) çμ1uθyδ ã&©# |Êr& uρ ª!$# 4’n? tã 5Οù=Ïæ tΛs⎢ yzuρ 4’n? tã 

⎯Ïμ Ïèøÿ xœ ⎯Ïμ Î7ù=s%uρ Ÿ≅ yèy_uρ 4’n? tã ⎯ÍνÎ|Çt/ Zοuθ≈ t±Ïî ⎯ yϑsù ÏμƒÏ‰ öκu‰ .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷èt/ «!$# 4 

Ÿξsùr& tβρ ã©. x‹s?   ) ،23جاثيه(  

ي خود گرفته است و يو هوس خود را به خدا ياي كسي را كه هو هيچ ديده«
خدا او را گمراه ساخته است و بر گوش و دل او مهر گذاشته  ،يبا وجود آگاه

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 آسي را آه خدا خوار آند، خوار مي - ج
كند و  يشود كه او را ياد نمي خداوند، كسي را كه خوار نمايد، هيچ كس يافت

  : فرمايد زد؛ چنانكه خداي سبحان ميعذاب خدا را از او بر طرف سا

 βÎ) ãΝä.÷ÝÇΖtƒ ª!$# Ÿξsù |=Ï9$xî öΝä3s9 ( βÎ)uρ öΝä3ø9ä‹øƒs† ⎯yϑsù #sŒ “Ï%©!$# 

Νä.çÝÇΖtƒ .⎯ÏiΒ ⎯ÍνÏ‰÷èt/ 3 ’n?tãuρ «!$# È≅©.uθtGuŠù=sù tβθãΨÏΒ÷σßϑø9$#    )160ن، عمرا 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

ر آخرين لحظات زندگي خود به صراحت گفت كه خداوند گرفت بنابراين، حي د مي
هيچ گاه او را ياري نداده است؛ زيرا او تابع پروردگار خويش نبود؛ بلكه همواره از اميال 
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نمود و به درگيري و مبارزه با مومنان برخاسته بود  هاي شيطاني تبعيت مي و هوس
كه خدا خوار و ذليل بكند، هيچ  بنابراين، خداوند او را خوار و ذليل گردانيد و كسي را

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

 βÎ) uρ y7 ó¡|¡ôϑtƒ ª!$# 9h ÛØÎ/ Ÿξsù y# Ï©%Ÿ2 ÿ…ã&s! ωÎ) uθèδ ( βÎ) uρ y7ó¡|¡ôϑ tƒ 
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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
  

  ـ قتل كعب بن اسد قرظي 2
بن اسد، به قتلگاه  بن اخطب، سر كردة بني قريظه، كعب ز به هالكت رساندن حيبعد ا

  و قبل از اينكه او را به هالكت برسانند، سخنان زير، ميان او و پيامبر اكرم. آورده شد
  . رد و بدل گرديد
  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: ودفرم  پيامبر اكرم

، سالم مرا به يدكرده است و گفته بود كه اگر او را ديد شما را به پيروي از من دعوت مي
  او برسانيد؟ 

سوگند به تورات كه چنين است كه او گفته بود و اگر طعنة يهود نبود : كعب گفت
كنم  آوردم، ولي اين كار را نمي ر ترسيد، من به تو ايمان ميكعب از شمشي: گويند ميكه 

  .مانم و همچنان بر دين يهود مي
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  1.را بزننددستور داد تا گردنش   آن گاه پيامبر اكرم
اند كه يهوديان بني قريظه، دسته دسته به قتلگاه آورده  بر اين عقيده سيره نويسان

پرسيدند چه  بن اسد، مي دة خود، كعب ماندند از سركر آنهايي كه باقي مي. شدند مي
هيچ گاه شما از عقل و خرد خود : ما خواهند كرد؟ كعب در پاسخ گفت برخوردي 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  ود اين كه به حقانيت دين اسالم پيكعب با وج
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 دوزا بر خاطر ريا و حب تعريف و تمجيد، كفر ر

  3.بر بهشت ترجيح داد
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ت قيس دربارة زبيربن باطا و خواهرش، سلمي بن بن قيس  ثابتشفاعت 
   دربارة رفاعه ابن سموال

  شفاعت ثابت بن قيس در حق زبير بن باطا -1
يهودي در  زبير بن باطاي: 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: ند؟ گفتمك موش ميمگر مرد، برادرش را فرا: 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 چهشما زن و ب: 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  ثابت 1با ديگر بستگان من چه كار كرديد؟: گفت

تو را به   اي ثابت: زبير گفت. خيري باقي گذاشته است خداوند 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 سموال شفاعت سلمي بنت قيس-2
ايشان از جمله كساني . بود  ، سلمي خواهر سليط بن قيس و خالة پيامبر اكرممنذر ام

  .اند هستند كه رو به هر دو قبله نماز خوانده
  .عه بن سمؤال قرظي به او پناهنده شدفردي از يهوديان بني قريظه به نام رفا

. 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
كه زن در اسالم از جايگاهي مهم برخوردار است  اين جريان بيانگر اين مطلب است

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 

قبل از رسيدن به محلة نماز عصر را «: رمودكه ف در مورد سخن پيامبر اكرم صحابه
بعضي از اين سخن، چنين فهميدند كه هدف . دچار اختالف شدند  ».3قريظه نخوانيد بني

از . شتاب و عجله براي رسيدن به مقصد قتل از غروب آفتاب است  آن حضرت
و گروهي از آنان به . رو، اين دسته نماز عصر را در مسير راه و در وقتش خواندند اين

اهر حديث، از خواندن نماز، قبل از رسيدن به بني قريظه خودداري خاطر رعايت ظ
. 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
ي و معذور و مأجور دانستن هر كدام جواز اختالف در برداشت و مسائل فرع: از است
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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
البته اين بدان معني نيست كه به اختالف راضي باشيم و مسائل را . (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  وده پيامبر اكرمفرم ز بيان اين حافظ ابن حجر بعد ا
شود و  در نظر گرفته مي اجر 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
ل رأي هر مجتهد مطلقاً صواب است؛ چرا كه فقط در اينجا سرزنش ننمودن يدال
اي تالش خود را نموده و اجتهادي كرده است، ذكر شده است و از  كه در مسئله كسي

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
از آنان نهي منصوص را حمل بر غير حقيقت  فوت شدن نماز توجه ننمودند، اما گروهي

  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   ، پيامبر اكرمگرديدند 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 بيان و تعداد زيادي گوسفند و شتر و اسباب خانه و ظرپانصد كم

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
ر زيادي شراب نيز از بني قريظه بدست آمد كه مسلمانان آنها را بيرون ريختند و مقدا

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  ام ط،سلي  ام عماره،  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

  : رمايدف خداوند در اين مورد مي
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ها و ديار و اموال آنها را به شما داد و زمين را كه هنوز پا در آن  و زمين«
  ».استايد و خدا بر هر چيزي قادر  نگذاشته
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‘ $ZÊö استاد دروزه در مورد r& öΝ©9 $yδθä↔sÜs? 4  اين آيه به : اند مفسران گفته: گويد مي
كه در تصرف آنان خواهد آمد،  يهاي ديگر داد و مسلمانان را به زمين فتح خيبر مژده مي

داد اما معناي اصلي آيه اين است كه مراد، آن بخش از زمينهاي بني قريظه است  نويد مي
هاي آنان فاصله داشت و مسلمانان تا آنجا نرسيدند و بدون جنگ و  مقداري از خانهكه 

  1.محاصره، آنها را بدست آوردند
برخي از زنان و كودكان يهوديان را كه جزو خُمس متعلق به   همچنين پيامبر اكرم

ل بدست دادند تا آنها را به شام ببرد و بفروشد و با پو  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 -٢

به اسارت در  قريظه يبنريحانه دختر عمروبن خنافه يكي اززناني بود كه در غزوه 
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 
اعدگي خود را منذر فرستاد تا ايام ق 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  امبر اكرمسرپرستي پي
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  تبليغات اسالمي در غزوة احزاب
به نوبة خود، سرودهاي جهادي زيبائي سرودند كه در اين   هر يك از شاعران صحابه

  .نماييم كه به اختصار آن را ذكر مي. اشعار موقف مسلمانان را در غزوه، بيان نمودند
  : چنين سرود  از جمله كعب بن مالك

 لقينـــــاو ســـــائله تســـــائل مـــــا 
 

 تنــــا صــــابرينو لــــو شــــهدت رأ 
 

ــا النبـــي و ــان لنـ ــر صـــدقو كـ  زيـ
 

ــا   ــه اجمعينـــ ــو البريـــ ــه نعلـــ  بـــ
 

نقاتــــل معشــــراً ظلمــــوا و عقــــوا 
 

ــدينا   ــداوه مرصـــ ــانوا بالعـــ  و كـــ
 

ما را جزو  ،گرديد ، دچار ميآنچه ما با آن روبرو شديم اي به ال كنندهؤاگر س
  .يافت صبركنندگان مي
او ما بر همه مردم دنيا برتري  ةوسيله ب و ستين ما بودسرپرست را  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
 جــاءت ســخينه كــي تغالــب ربهــا    

 

ــالب   ــب الغــــ ــبن مغالــــ  فليغلــــ
 

خواهد خدا را شكست  كه مي پيروز شود كسي .شترا داگروه 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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رويدادهاي مهم در فاصلة غزوة احزاب 
  و حديبيه



  



  

  

  فصل اول
  رضي اهللا عنها با زينب دختر جحش  يامبر اكرمازدواج پ

هاي جنگي و تثبيت حكومت و گسترش سيطرة آن در شبه جزيرة  با استمرار اعزام دسته
عربستان، حركت ساختار تشريعي و اجتماعي امت اسالمي در حال تكامل بود؛ چنانكه 

وب التزام نظام فرزند خواندگي از هم پاشيده شد؛ حجاب اسالمي فرض گرديد، و وج
 ،شد و با عرفهاي مخالف شريعت الهي همواره تأكيد مي  به پيروي خدا و پيامبرش

درسها، عبرتها با زينب دختر جحش   از جمله در ازدواج پيامبر اكرم. گرديد مبارزه مي
  : ان ازدواج ايشان از اين قرار استو حكمتهاي فراواني وجود دارد كه داست

  
  رضي اهللا عنها شنام و نسب زينب دختر جح

  .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

دار و بسيار اهل  شب زنده  دار، روزهزينب از اولين زنان مهاجر و انساني پرهيزگار، 
از همسرانم او كه : فرمود  پيامبر اكرم: گويد مي صدقه و بخشش بود؛ چنانكه عايشه

  همسران پيامبر اكرم .)ميرد مي(است قبل از همه به من خواهد پيوست  تردرازدستش 

                                                 
  . 372، ص 1االصحاب، ابن عبدالبر، ج  االستيعاب في معرفه -1
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آن . تر استكردند تا ببينند دست كدام يك از آنها دراز 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 مي عايشة صديقه
   2.يا اينكه در تقوا، صداقت، صله رحم و صدقه دادن بر او پيشي بگيرد

  
    با زيد بن حارثه رضي اهللا عنها  ازدواج 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 محسوب مي بردگان آزاد شده در جامعة جاهلي، جزو انسانهاي طبقة پائين

  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

در بياورد و عمالً امتيازات طبقاتي را نابود سازد بنابراين، اين كار را از خانوادة خود 
چرا كه اين گونه مسائل در جامعة جاهلي بقدري عميق و ريشه دوانده كه  آغاز نمود؛

  .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

ش و اهميت وضع تشريع توان نقش اين ازدواج را در حفظ توازن جامعه كمتر از نق نمي
   3.اين قانون دانست

  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: گفت زينب. سخن گفت

                                                 
  . 2452، شماره 1907 ، ص4، ج صحيح مسلم باب فضائل الصحابه -1
  . 2442، شماره 1892همان، ص  -2
  . 205حفصه بنت عثمان الخليفي، ص  ،قضايا نساء النبي و المومنات -3
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اي نازل  آنگاه آيه. كرددر اين مورد فكر خواهم : گفت زينب. شما با او ازدواج كنيد
  : گرديد كه

 $tΒ uρ tβ% x. 9⎯ ÏΒ÷σ ßϑÏ9 Ÿωuρ >π uΖ ÏΒ÷σ ãΒ # sŒÎ) © |Ó s% ª!$# ÿ…ã&è!θß™ u‘ uρ # ·øΒ r& βr& tβθä3tƒ 

ãΝ ßγs9 äοuzÏƒø: $# ô⎯ ÏΒ öΝ ÏδÌøΒ r& 3   ) ،36احزاب(  

 داوري كرده باشند،كه خدا و رسولش  در كاري  و يا زن مومنيهيچ مرد «
  ».از خود ندارنداختياري 

 تو دوست داري، او همسر من باشد؟ پيامبر اكرم  اي پيامبر اكرم: گفت بزين
نافرماني كنم بنابراين، او   خواهم از پيامبر اكرم پس من نمي: گفت زينب. بلي: فرمود

   1.پذيرم را به عنوان همسر خود مي
شد با زينب  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  واج نمودازد
   2.مقداري گندم و خرما به عنوان مهريه داد

  
  رضي اهللا عنها طالق زينب

و زينب در زندگي مشترك خود به تفاهم نرسيدند و  به اقتضاي حكمت الهي، زيد
در اين مورد با   زيد. تصميم به طالق زينب گرفت بعد از گذشت مدتي، زيد

به او اجازة طالق نداد بلكه ايشان را به مدارا   آن حضرت. گفتگو نمود  پيامبر اكرم
. اجازة طالق داد تا اينكه خداوند به زيد. نمود آميز تشويق مي و ادامة زندگي مسالمت

   3.آن گاه او بعد از يك سال زندگي مشترك، زينب را طالق داد

                                                 
  . 11، ص 22، ج جامع البيان طبري -1
  . 489، ص 3ج  ،تفسير ابن كثير -2
  . 491، ص 3ج  ،تفسير ابن كثير -3
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يك سال از زندگي مشترك خود با زينب وقتي متوجه اين  بعد از  بنابراين، زيد
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
 راي اين منظور به پيامبر اكرمب. زينب خسته شد و اراده نمود تا او را طالق دهد

   1».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

   2.كنيم اند، از ذكر آنها خوداري مي 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 مار ميحقيقي خود به ش
قعيت واضح گردد كه اينها فرزندان حقيقي آنها نيستند و اين فقط يك ادعا است و وا

  : ندارد؛ چنانكه خداوند فرمود

 $̈Β Ÿ≅yèy_ ª!$# 9≅ã_tÏ9 ⎯ÏiΒ É⎥÷⎫ t7ù=s% ’Îû ⎯Ïμ Ïùöθy_ 4 $tΒ uρ Ÿ≅yèy_ ãΝ ä3y_≡uρ ø— r& 

‘Ï↔̄≈ ©9$# tβρãÎγ≈ sàè? £⎯åκ÷] ÏΒ ö/ ä3ÏG≈ yγ̈Β é& 4 $tΒ uρ Ÿ≅yèy_ öΝ ä. u™!$uŠÏã÷Šr& öΝ ä.u™ !$oΨ ö/r& 4 öΝä3Ï9≡ sŒ 

Ν ä3ä9öθs% öΝ ä3Ïδ≡uθøùr'Î/ ( ª!$# uρ ãΑθà) tƒ ¨,ysø9$# uθèδ uρ “Ï‰ ôγtƒ Ÿ≅‹Î6¡¡9 $#    ) ،4احزاب(  

اظهار با  را تانخداوند دو دل را در دورن كسي قرار نداده است و هرگز همسران«
سازد و فرزند خواندگانتان را فرزندان حقيقي شما  مادران شما نمي» ظهار«

                                                 
  . 209ص  ،قضايا نساء النبي و المومنات -1
  . 491، ص 3ج  ،فسير القرآن العظيمت -2
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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 دهيددان راين نوع فرزن

 öΝèδθãã÷Š$# öΝÎγÍ←!$t/Kψ uθèδ äÝ|¡ø%r& y‰ΖÏã «!$# 4 βÎ*sù öΝ©9 (#þθßϑn=÷ès? öΝèδu™!$t/#u™ 

öΝà6çΡ≡uθ÷zÎ*sù ’Îû È⎦⎪Ïe$!$# öΝä3‹Ï9≡uθtΒuρ 4 }§øŠs9uρ öΝà6ø‹n=tæ Óy$uΖã_ !$yϑ‹Ïù 

Οè?ù'sÜ÷zr& ⎯ÏμÎ/ ⎯Å3≈s9uρ $̈Β ôNy‰£ϑyès? öΝä3ç/θè=è% 4 tβ%Ÿ2uρ ª!$# #Y‘θàxî $̧ϑŠÏm§‘   

  )5احزاب، (  
اگر . تر است نزد خدا منصفانه كار اين بخوانيد كهآنها را به نام پدرهايشان «

پس برادران ديني و ياران شما هستند و اگر در اين مورد  ،يدختپدرانشان را نشنا
 گناه( خواهد ميدلتان  دچار اشتباه شديد، گناهي بر شما نيست ولي آنچه را كه

  » .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
دانيد، پس اينها  پدران واقعي آنان را نمياگر شما اسم : عالوه بر آن قرآن فرمود

  .برادران ديني و زيردستان شما هستند و آنها را با اين عناوين بخوانيد
 2»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

 $yϑ̄Ρ Î) tβθãΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $# ×οuθ÷zÎ) (#θßsÎ=ô¹r'sù t⎦ ÷⎫ t/ ö/ä3÷ƒuθyzr& 4 (#θà) ¨?$# uρ ©!$# ÷/ä3ª=yès9 

tβθçΗxq öè?   ) ،10حجرات(  

                                                 
  . 4782، شماره 276، ص 3ج ) ادعوهم آلبائهم(كتاب التفسير باب  بخاري -1
  . 2699شماره  267، ص 2باب الصلح، ج  بخاري -2
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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

نازل گرديد كه پسر خواندگان را از انتساب خود به غير پدران نصوص ديگري نيز 
: فرمود  ؛ چنانكه پيامبر اكرم1نمود ميكرد و آن را حرام اعالم  منع مي خودحقيقي 

نفرين خدا و فرشتگان و مردم بر كسي كه خود را به سوي فردي غير از پدر واقعي 
  2.شود ع عبادتي پذيرفته نميو افزود كه از چنين انساني هيچ نو. 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 مي3سار است زناكار، سنگپاداش 

   4.بايست، سنگسار گردد مي زناكاراگر طريق زنا فرزندي متولد شود،
به وسيلة   اي ديرينه بود كه پيامبر اكرم مسئلة پسر خواندگي در ميان اعراب، مسئله

بنابراين، فلسفة ازدواج . 5بود كرديعني زينب، عمالً آن را نا  ازدواج با مطلقة زيد
خيلي آشكار و شفاف است چنانكه قرآن  رضي اهللا عنها با زينب  پيامبر اكرم

  : فرمايد مي

 ö’s5Ï9 Ÿω tβθä3tƒ ’n? tã t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $# Óltym þ’Îû Æl≡uρø— r& öΝ ÎγÍ←!$u‹Ïã÷Šr& # sŒÎ) (# öθŸÒs% 

£⎯ åκ÷]ÏΒ # \sÛuρ 4 š   ) ،37احزاب(  

                                                 
  . 189، ص قضايا نساء النبي و المومنات -1
  . 3172، شماره 411، ص 2باب فضائل المدينه، ج  بخاري -2
  . 6818، شماره 254، ص 4د ج باب الحدو بخاري -3
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ؤمنان در ازدواج با همسران فرزند خواندگان خود مشكلي نباشد بعد تا براي م«
فرمان خدا ) و طالقشان دادند(از اينكه آنها با آنان نياز خود را به پايان بردند 

  » .بايد انجام شود
 مندبه زينب عالق  اما شايعة كفار و منافقان و پيروان آنها مبني بر اينكه پيامبر اكرم

او را طالق داد، روايتهاي  گرديدمتوجه اين موضوع   كه زيدبود و هنگامي  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 روايات نكه امام ابن العربي، است؛ چنا
 مردود است؛ زيرا زينب سخني... با ديدن زينب او را پسنديد   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
ايد؟ عالوه بر آن قلب پاك آن حضرت از اين گونه آاليشهاي فاسد خيلي تسخير نم
ند به ايشان خداو ممكن است در حاليكه امري چگونهچنين  بنابراين، امكان. بدور بود

  : چنين دستور داده بود

 Ÿω ¨β£‰ ßϑs? y7ø‹t⊥ ø‹tã 4’n<Î) $tΒ $uΖ ÷è−GtΒ ÿ⎯Ïμ Î/ $[_≡uρ ø— r& óΟßγ÷Ψ ÏiΒ   ) ،88حجر(  

  » .ايم، مدوز هاي دنيا به برخي از آنان داده نت را به آنچه از زينتو چشما«
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
  ند؟ به زني كه شوهر دارد، با چنين ديدي نگاه ك

 ’Å∀øƒéB ’Îû šÅ¡ø و هدف از tΡ $tΒ ª!$# ÏμƒÏ‰ö7ãΒ  اند،  آن طور كه برخي پنداشته
كرد؛ بلكه  بود، خدا آن را آشكار مي محبت نسبت به زينب نيست و اگر چنين چيزي مي
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براي از بين بردن رسم پسر   همان امر ازدواج با زينب است كه پيامبر اكرم ،هدف آيه
  1.امر اقدام نمودخواندگي به اين 

  
  با زينب   ازدواج پيامبر اكرم

 به زيد را طالق داد و عده او تمام گرديد، پيامبر اكرم، زينب  بعد از اينكه زيد
من نزد : گويد مي  زيد. برو و از او براي من خواستگاري كن نزد زينب :گفت
از   پيامبر اكرم! زينب  ات باد، مژده: و را انساني بزرگ پنداشتم و گفتمرفتم و ا زينب

من تا از پروردگارم استخاره نكنم، اين كار را : گفت زينب. تو خواستگاري نموده است
طولي نكشيد كه آيات قرآن نازل شد و . پس برخاست و به نماز ايستاد. 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 پيوست قريظه بني
صرف  در وليمة اين ازدواج، گوسفندي ذبح كرد و يارانش را براي  پيامبر اكرم

   4.غذا دعوت نمود
زدواج ستور پروردگارش، با زينب دختر جحش ابه 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 ر ميابن حج. بود

                                                 
  . 1532-1531، ص 3ابن عربي، ج  احكام القرآن -1
  . 1428شماره  1048، ص 2ج  ،مسلم باب النكاح -2
  . 147، ص 4ج  ،البدايه و النهايه -3
  .524ص ، 8ابن حجر ج  اريفتح الب -4
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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 

   1.گرديد سابقش بيش از پيش آشكار مينسبت به همسر   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   ب باعثبعد از جدايي و طالقي كه خود زين  همچنان حفظ گردد؛ چنانكه زيد

!  زينب: خواستگاري نمود و گفت او را براي پيامبر اكرمبود، نزد او رفت و  شده
  .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  فته بود كه زيدالهي اطالع يا
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 زندگي و تفاهم با همسرش توصيه مي

توانست  مي  اگر پيامبر اكرم: گويند مي  و همچنين عايشه  بن مالك انس
  : فرمايد نمود كه مي ه را كتمان ميبخشي از قرآن را كتمان نمايد، اين آي

 øŒÎ) uρ ãΑθà) s? ü“ Ï%©# Ï9 zΝ yè÷Ρ r& ª!$# Ïμ ø‹n=tã |Môϑyè÷Ρ r& uρ Ïμ ø‹n=tã ô7Å¡øΒ r& y7ø‹n=tã 

y7 y_÷ρ y— È, ¨?$# uρ ©!$# ’Å∀øƒéB uρ ’Îû šÅ¡ø tΡ $tΒ ª!$# ÏμƒÏ‰ ö7ãΒ © ý øƒrB uρ }̈ $̈Ζ9$# 

ª!$# uρ ‘,ymr& βr& çμ9t±øƒrB (   ) ،1)37احزاب  

                                                 
1-   
  .177، شماره 160، ص 1مسلم كتاب االيمان، ج  - 7420شماره  388، ص 4باب التوحيد ج  بخاري -1
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نيز بدو لطف  يادآور شو زماني را كه به كسي كه خداوند بدو نعمت داده بود و تو«
ترس تو چيزي را در دل پنهان همسرت را نگاهدار و از خدا ب: گفتي كرده بودي، مي

ترسيدي؛ در حالي كه  سازد و از مردم مي ه خداوند آن را آشكار ميداشتي ك مي
  » .يخداوند سزاوارتر است كه از او بترس

( øŒÎ :عبدالرحمن سعدي در تفسير اين آيهشيخ  uρ ãΑθà) s? ü“Ï%©# Ï9 zΝ yè÷Ρ r& ª!$# Ïμø‹n=tã  
يز با آزاد يعني كسي كه خدا، نعمت اسالم را به او ارزاني داشته است و تو ن: 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
  1.رعايت تقوا در مورد همسرش توصيه نموديو ادامة زندگي و 
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 ميندر بيان آن اندكي درنگ   گر نه پيامبر اكرمنبود 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

و نه  دانست ظه نه او چيزي ميفراهم 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 منزلـت واالي    فَلَما قَضَى زيد منْها وطَراً و زوجنالها ـ آية 3
  .و در كالم خدا ذكر گرديده استا نامكه باشد  اي مي است؛ زيرا او تنها صحابه  زيد

                                                 
  . 154، ص 3ج  ،تفسير السعدي -1
  . 2869، ص 5ج  ،في ضالل القرآن -1



 الگوي هدايت

 

438

كردند، اما  را زيد بن محمد صدا مي تا قبل از نزول اين آيه، زيد: گويد مي  سهيل
  : اين آيهبعد از نزول 

 öΝèδθãã÷Š$# öΝÎγÍ← !$t/ Kψ   
  ».آنها را به نام پدرانشان صدا كنيد«

ام زيد بن محمد من زيد بن حارثه هستم و بر خود حرام كرد كه به ن: 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

ا و نام او تا قيامت در كالم خد. 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 : گفت، اشك شادي ريخت و »تو بخوانمفالن سوره را بر 
پس چه احساسي خواهد داشت كسي كه نام او در آيات قرآني براي هميشه در   است؟

شود؟ و خداوند نيز نام او را  دنيا توسط مؤمنان و در بهشت توسط بهشتيان تالوت مي
  .نمايد؛ زيرا قرآن، كالم ازلي خدا است كه تا ابد باقي خواهد ماند هميشه ذكر مي

هاي مكرم وجود دارد و توسط فرشتگان مقرب  در صحيفه  نابراين، نام زيدب
 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 ح شده است آنجا كه ميتصريچنانكه اين مطلب در كالم خدا 

                                                 
  . 194، ص 14، ج تفسير القرطبي -1
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 زوجنا كها  » شرافت و   و اين، امر براي زينب» . ...ما او را به عقد تو در آورديم
كرد و حقاً كه شايستة اين  گرديد كه همواره به آن افتخار مي افتخاري عظيم محسوب مي

كـرد   فخر مي بر ساير همسران پيامبر اكرم زينب: گويد مي  چنانكه انس. افتخار بود
اند ولي مرا خدا از فراز  در آورده  هايتان به عقد پيامبر اكرم شما را خانواده: گفت و مي

و در روايت ديگري آمده است كه زينب عـالوه  . 1هفت آسمان به عقد او در آورده است
خداوند نكـاح مـن را در آسـمان بسـته     «: گفت مي  بر افتخار بر ساير زنان پيامبر اكرم

  2».است
اي و  گرديد كه بدون هيچ عالقه و شايد اين افتخار بزرگ به خاطر آن نصيب زينب

   3.ازدواج نمود  با زيد  فقط به خاطر اطاعت از دستور پيامبر اكرم
را   و صحابه تدارك ديددر ازدواج با زينب   اي كه پيامبر اكرم ـ در وليمه5

ارت بود از ازدياد خوراك، آشكار اي ديگر كه عب براي صرف غذا دعوت نمود، معجزه
  . همچنين در اثناي همين وليمه، آية حجاب نازل شد و آداب ضيافت بيان گرديد. گرديد

اش  بعد از اينكه ازدواج نمود، به خانه  پيامبر اكرم: گويد مي  انس بن مالك
 در ظرفيسليم، غذايي آميخته از خرما، روغن و كشك تهيه كرد و   ام مادرم،. 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 نسا. كه ديدي دعوت كن

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

                                                 
  . 7420ماره ش 388، ص 4باب و كان عرشه علي الماء ج  بخاري -1
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آن گاه طبق دستور پيامبر . ظرف را بياور! انس: فرمود  پيامبر اكرم: گويد مي انس
آمدند و در اطراف ظرف حلقه  هاي ده نفري يكي بعد از ديگري مي هدست 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
ن را گذاشته بودم؛ سپس برخي از كساني كه ام، غذاي بيشتري داشت يا قبالً كه آ 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

 برخاست و بيرون رفت و از  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 گرديد بعد از. برخاستند و رفتند

 $pκš‰r'̄≈tƒ š⎥⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ Ÿω (#θè=äzô‰s? |Nθã‹ç/ Äc©É<̈Ζ9$# HωÎ) χr& šχsŒ÷σãƒ 

öΝä3s9 4’n<Î) BΘ$yèsÛ uöxî t⎦⎪ÌÏà≈tΡ çμ9tΡÎ) ô⎯Å3≈s9uρ #sŒÎ) ÷Λä⎢ŠÏãßŠ (#θè=äz÷Š$$sù #sŒÎ*sù óΟçFôϑÏèsÛ 

(#ρçÅ³tFΡ$$sù Ÿωuρ t⎦⎫Å¡Ï⊥ø↔tGó¡ãΒ B]ƒÏ‰ptÎ: 4 ¨βÎ) öΝä3Ï9≡sŒ tβ%Ÿ2 “ÏŒ÷σãƒ ¢©É<̈Ζ9$# 

⎯Ä©÷∏tFó¡uŠsù öΝà6ΖÏΒ ( ª!$#uρ Ÿω ⎯Ä©÷∏tFó¡o„ z⎯ÏΒ Èd,ysø9$# 4 #sŒÎ)uρ £⎯èδθßϑçGø9r'y™ 

$Yè≈tFtΒ  ∅èδθè=t↔ó¡sù ⎯ÏΒ Ï™!#u‘uρ 5>$pgÉo 4 öΝà6Ï9≡sŒ ãyγôÛr& öΝä3Î/θè=à)Ï9 £⎯ÎγÎ/θè=è%uρ 4 

$tΒuρ šχ%x. öΝà6s9 βr& (#ρèŒ÷σè? š^θß™u‘ «!$# Iωuρ βr& (#þθßsÅ3Ζs? …çμy_≡uρø—r& .⎯ÏΒ 

ÿ⎯ÍνÏ‰÷èt/ #́‰t/r& 4 ¨βÎ) öΝä3Ï9≡sŒ tβ%Ÿ2 y‰ΖÏã «!$# $̧ϑŠÏàtã   ) ،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

ي قبل بيائيد و در انتظار نه اينكه از مدت. مشروط به اينكه به موقع وارد شويد
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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

هنگامي كه از زنان پيامبر . 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 يساچيزي از و

 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   جاب، پيامبر اكرمبا نزول آية ح

  .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
ر شما همسران خود را امر به حجاب بنابراين، اگ. 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 
  .ها سخن بگويد، اين كار را از پشت پرده انجام دهدخواهد با آن خاطر ضرورتي مي

آيا اين   اي پيامبر اكرم: ران، فرزندان و محارم زنان گفتندپس از نزول اين آيه، پد
  : پاسخ آنها، اين آيه را نازل كرد گردد؟ خداوند در حكم شامل ما هم مي

 ω yy$uΖ ã_ £⎯Íκön=tã þ’Îû £⎯ ÍκÉ″ !$t/#u™ Iωuρ £⎯ ÎγÍ← !$uΖ ö/ r& Iωuρ £⎯ÍκÍΞ≡ uθ÷zÎ) Iωuρ Ï™!$uΖ ö/ r& 
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ادران، فرزندان برادران، فرزندان بر  آنان گناهي نيست كه با پدران، فرزندان، رب«
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

 u™ !$|¡ÏΨ≈tƒ Äc© É<̈Ζ9$# ¨⎦ ä⎠ó¡s9 7‰tnr'Ÿ2 z⎯ ÏiΒ Ï™!$|¡ÏiΨ9$# 4 ÈβÎ) ¨⎦ ä⎠ø‹s) ¨? $# Ÿξsù z⎯ ÷èŸÒøƒ rB 
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£⎯ ä3Ï?θã‹ç/ Ÿωuρ š∅ô_§y9 s? yl•y9 s? Ïπ̈ŠÎ=Îγ≈ yfø9 $# 4’n<ρ W{ $# ( z⎯ ôϑÏ%r& uρ nο4θn=¢Á9 $# 

š⎥⎫Ï?#u™ uρ nο4θŸ2̈“9 $# z⎯ ÷èÏÛr& uρ ©!$# ÿ…ã&s!θß™ u‘ uρ 4 $yϑ̄Ρ Î) ß‰ƒÌãƒ ª!$# |=Ïδõ‹ã‹Ï9 

ãΝ à6Ζtã }§ô_Íh9 $# Ÿ≅÷δ r& ÏM ø t7ø9 $# ö/ä. tÎdγsÜãƒuρ #ZÎγôÜs?    ) ،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
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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
   1.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 . 2ساعد، مو و غيره به غير از محارم امر نموده است
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 . 3به ايشان پيوست  بود كه بعد از وفات آن حضرت  و اولين همسر پيامبر اكرم
كه پنج حديث در كتب سته روايت شده . 1ده حديث نبوي نقل شده استايشان ياز

   3.اند و در دو حديث از آنها بخاري و مسلم اتفاق نموده 2است
  

                                                 
  . 179، ص 14ج  تفسير قرطبي -1
  . همان -2
  . 115ص  8ج  طبقات الكبري -3
  . 370، ابن جوزي، ص تلقيح المفهوم -1
  . 323-321، ص 11مزي، ج  ،فة االشرافتح -2
  . 121، ص 2ج  ،سير اعالم النبالء -3



  

  

  فصل دوم
  1اكنون ما به جنگ آنها مي رويم و آنان به جنگ ما نخواهند آمد

گرديدند،  ميهيچ گاه از نيروهايي كه با قريش عليه مسلمانان وارد جنگ   پيامبر اكرم
و بعد از غزوة خندق آشكارا اعالم كرد كه گام بعدي، جنگ با قريش است؛ . غافل نبود

. زيرا اوضاع به نفع مسلمانان تغيير يافته بود و آنها بيش از پيش آمادة نبرد و جهاد بودند
. در صدد گسترش قلمرو اسالم، به قبايل اطراف مدينه بر آمد  بنابراين، پيامبر اكرم

اي كه  كرد؛ به گونه را اين مسئله او را در جنگي كه با قريش در پيش داشت، كمك ميزي
دو غزوه و چهارده سريه به مناطق مختلف فرستاد كه ) جري ششم ه(در طول سال 

هدف اين حركتها و مانورها، تضعيف توان رزمي قريش بود؛ چرا كه با گسترش نفوذ 
د و در اين صورت هم پيمانان خود را از ش تر مي اسالم، دايرة محاصرة قريش تنگ

  2.داد دست مي
و يارانش در غزوة احزاب و بني قريظه كسب نموده،   موفقيتي كه پيامبر اكرم

ريزي عليه دشمنانشان بنمايند؛  را در برنامه استفاده مطلوب موجب گرديد كه آنان
زيادي را جهت هاي  تر نمودند و دسته چنانكه دايرة تحريم اقتصادي قريش را تنگ

تعقيب قبايلي كه در احزاب شركت داشتند يا به داعيان خيانت كردند و يا دشمني خود 
  .را با اسالم اعالم نموده بودند، اعزام كردند
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  : اسالم در اين دوره اين گونه بود تحركات نظامي
  به سوي قبيله قرطاء  سرية محمد بن مسلمه

مشركي بودند كه ميزان دشمني آنان با اسالم و هاي  هاي عشايري نجد از بدوي قبيله
؛ زيرا از تعداد و توان رزمي بااليي برخوردار بودند؛ بود مسلمانان بيشتر از ساير قبايل

  .داد ستون فقرات لشكر احزاب را تشكيل ميل نجد يقباچنانكه 
 بعد از غزوة احزاب، متوجه قبايل  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
به فرار آنان سحرگاه بر آنها حمله كردند و ده نفر را كشتند و بقيه نيز مجبور 

   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 :او را ديد، فرمود 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   رمپيامبر اك. خواهي، هر چه دوست داري طلب كن و اگر مال مي

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 گفت ثمامه نيز در. سخن خود را تكرار كرد اكرم
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ثمامه به سوي نخلهائي كه نزديك . ثمامه را آزاد كنيد: فرمود  ه پيامبر اكرمآن گا
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. د من چهرة شما استشما نبود، ولي اكنون محبوبترين چهره نز

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   رفتم، اكنون چه كار كنم؟ پيامبر اكرم 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.شما فرستاده نخواهد شد اي گندم از يمامه به سوي 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
به او نامه  بنابراين پيامبر اكرم. 2دستور دهد تا راه حمل توشه به مكه را باز نمايد

درنگ به دستور سرور و پيامبر خويش  ثمامه بي. وشت و دستور داد كه راه را باز كندن
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
  .ـ جواز زنداني كردن انسان كافر در مسجد1
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
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ترين چهره نزد او  ترين فرد نزد او بود، به محبوب اي پيش، مبغوض كه تا لحظه اكرم
  .تبديل گرديد

  .ل كردن هنگام مسلمان شدنـ غس3
  .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 با فردي كه رود به ويژ 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  به مكه گرفت تا اينكه از پيامبر اكرم

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 

ف و جهت تضعي  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 
اش تمام  رفت، توشه اين لشكر در حالي كه به سوي ساحل دريا پيش مي. قريش، فرستاد

شه را نزد او بياورند و مقدار كمي خرما كه دستور داد تا باقيماندة تو  عبيدهابو. شد
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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. دند و به راهشان ادامه دادنداي برخوردار بو 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  ابراز ج  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

وعده خوراك به لشكر داد كه كه از خانوادة سخاوتمند بود، سه   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 

ادامه داديم، كه  ما در كنار ساحل به راه خود: گويد مي دريا بيرون افكند؛ چنانكه جابر
نزديك رفتيم متوجه شديم كه ماهي بسيار . از دور چيزي شبيه تپه در كنار ساحل ديديم

  .بزرگي به نام عنبر است
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خير؛ بلكه ما فرستادگان : اي است؛ سپس گفت اين خود مرده: گفت  عبيدهابو
 جابر. ايم؛ پس بخوريد 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  كه بلندترين ما سوار بر شتري از زير آن عبور مي قدري بلند بود

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  ر اكرمنيز مقداري از گوشت آن را به پيامب
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.سازماندهي كرد
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 

. 4وده است كه آن را از تعرض جهينيان نجات بدهنداند و تنها قصد آنها اين ب نداشته
  1.چنانكه در صحيح مسلم تصريح شده است كه اين دسته به سوي جهينه اعزام شده بود
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  : در اين ماجرا عبارت نهفته است ازدرسها و فوايدي كه 
هاي باقيمانده و تقسيم مساوي  آوري توشه در جمع  عبيدهابورفتار حكيمانة  - 1

  .فرا گرفته بود  ان مجاهدين و اين درسي بود كه از رسول گرامي اسالمآنها در مي
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   عبيدهابوه آن گا. 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
  1.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 براي مجاهدان غذا تهيه كرده مقابل آن
موضوع، چهار تا از باغهايش را به فرزندش هديه نمود كه فقط يكي از آنها نزديك 

   2.هفت تُن محصول داشت
  مسئلة حالل و حرام - 3

زانه به بردند تا جايي كه رو 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
از او شتراني خريد و ذبح كرد، اما به هيچ وجه اين لشكر بزرگ   چنانكه فرزند سعد

نيفتاد كه شتران آن مرد جهيني را به زور تصاحب نمايند و ذبح كنند و در اين فكر 
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 
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العالمين فرا گرفته  شتند و اين را از برنامة جهاني ربگذا ميان مال حالل و حرام فرق مي
   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

 ôM :فرمايد شود كه مي نمي tΒÌhãm ãΝä3ø‹n=tæ èπ tGøŠyϑø9 $# ãΠ¤$!$# uρ  » خود مرده و خون بر شما

≅¨  :فرمايد شود كه مي حكم خداوندي ميبلكه مشمول اين » .رام كرده شدح Ïmé& öΝ ä3s9 

ß‰ ø‹|¹ Ìóst7ø9 $# …çμ ãΒ$yèsÛuρ  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 ،صيد، شكار دريا و از طعام
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
لبحر از ساحل در بازگشت از غزوة سيف ا  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
  ذكر نموده است اين جريان  احكامي كه امام نووي در مورد - 5

غنيمت  اين حديث بيانگر جواز بستن راه دشمنان اسالم و ترور و به: 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 

                                                 
  . 324همان، ص  -1
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رو مستحب است وقتي چند نفر  از اين. خود تبعيت نمايند و امير بايد بهترين آنها باشد
همچنين . بايست، يكي را از ميان خود امير مقرر كنند نمايند، مي سافرتي را مياراده م

  1.هاي خود را به خاطر ايجاد بركت يك جا جمع كنند مستحب است كه توشه
  

  الجندل  به سوي دومه  سرية عبدالرحمن بن عوف
تا  اين سريه به دروترين نقطة شبه جزيرة عربستان اعزام شد و مسيري را طي نمود كه

  .را طي ننموده بودند  هاي نظامي اسالمي چنين مسيري طوالني زمان دسته آن
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 
  .اطوري روم بوداعزام نيرو به آنجا، گوش مالي دادن به امپر

 ، 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.براين، مناسب بود كه امير آن از مسلمانان صدر اسالم انتخاب گرددنمود بنا 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

 كه نماز فجر را با پيامبر اكرممن مواظب بودم : گويد مي ابن عمر. خواهم نمود
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

 دستور داده بود كه شب هنگام  به عبدالرحمن  پيامبر اكرم. در آنجا ديدم عوف
با ديدن   پيامبر اكرم. حركت نمايد و آنها را به اسالم فرا خواند الجندل دومهبه سوي 
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 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 بودند الجندلدومه را 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 ياه رنگ با اي س اش را باز كرد و عمامه را پيش روي خود نشانيد و عمامه

!  اي ابن عوف: هايش آويزان كرد و گفت ميان شانهآن را در  سر او بست و دو سر
به گردنش آويزان بود،   و در حالي كه شمشير عبدالرحمن. اين گونه عمامه ببند

و . به نام خدا، در راه خدا حركت كن و با كافران به مبارزه بپرداز: فرمود پيامبر اكرم
 ابن عمر. غنيمت خيانت مكن؛ عهد شكني نكن و از كشتن كودكان خودداري كن در
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  ميوهخدا آنها را با خشكسالي و كمبود 

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،  غير انسانها را نميو اگر رعايت حال . 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

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 ن عمراب

و هنگامي كه به آنجا رسيد، مردم آن ديار را به اسالم . گرديد الجندل دومهرهسپار 
روز سوم مردي به نام اصبغ كه سردار . و تا سه روز منتظر پاسخ آنها ماند. فراخواند
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خبر مسلمان شدن او را به پيامبر   عبدالرحمن. شدها و مسيحي بود، مسلمان  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 : دگوي واقدي مي. 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 قويشد و انگيزة خدمت به دين را در وجود آنان  آنها مي
   1.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
عقيده بود و در حالي پا به صحراي گسترده نهاد كه حامل شريعت خدا به سوي بندگان 

 يا و   زيرا جهاد آنها به خاطر محمد. كرد و اهداف اصيل جهاد را دنبال مي. ا بودخد
بود؛ بلكه آنها پرچم خدا را به نقبيله، 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
پس حزب خدا است كه با باران عقيدة توحيدي، اين  آور خدا بود، فقط بنده و پيام

  : روند كه شعارشان اين است پيش مي و در حالي 1نمايد صحراي تشنه را سيراب مي

 ö≅è% ¨βÎ) ’ÎAŸξ|¹ ’Å5Ý¡èΣ uρ y“$u‹øtxΧuρ †ÎA$yϑtΒ uρ ¬! Éb>u‘ t⎦⎫ ÏΗs>≈ yèø9$# ∩⊇∉⊄∪ Ÿω 
y7ƒÎ Ÿ° …çμ s9 ( y7Ï9≡ x‹Î/ uρ ßNöÏΒ é& O$tΡ r& uρ ãΑ ¨ρ r& t⎦⎫ÏΗÍ>ó¡çR ùQ$#   )163- 162، نعاما(  
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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 اخينــــا و احيانــــاً علــــي بكــــ  

 

 ال اخانـــــــاا اذا لـــــــم نجـــــــد 
 

براساس معيارهاي جاهلي بجنگد؛ بلكه  پس هدف اصلي اين لشكر اين نيست كه
  .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 

شده است؛ پس نبايد كسي از آن، سوء استفاده نمايد و مطابق دلخواه خود  باطل مشروع
بايست مجاهدان داراي دو ويژگي مهم يعني  مي  بنابراين،. در آن دخل و تصرف كند

   1.قدرت و خشونت و از طرفي ديگر از عاطفه و شفقت وااليي برخوردار باشد
ترين  و از بزرگ يكي از سرداران امت اسالمي  ـ عبدالرحمن بن عوف4

بنابراين، تمام تالش و كوشش . و با سابقه بود او بردبار، حكيم، با تجربه . ددعوتگران بو
، مسلمان بشوند؛ نداو بر اين بود تا مردم سرزميني كه به سوي آنها اعزام شده بود

 و با اين امر. چنانكه موفق گرديد سردار آن سامان را براي پذيرفتن اسالم متقاعد سازد
  . به موفقيت بزرگي نائل گرديد

در راستاي مسلمان گرداندن سردار بني كلب   ـ موفقيت عبدالرحمن بن عوف5
جهت مسلمان گرداندن پادشاه حبشه، نجاشي و  ياد و خاطرة جعفر الجندل دومهدر 

سرداران اوس و خزرج را در اذهان زنده  جهت مسلمان گرداندن  مصعب بن عمير
مدينه اين سه نفر از شخصيتهاي بزرگ و پيشگامان دعوت اسالمي هستند در . گرداند مي 

  . كه در تأسيس نخستين مدرسة اسالمي در مكه نقش بسزايي داشتند
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با وجود اينكه از جنگهاي سابق حدود بيست زخم بر بدن داشت به  عبدالرحمن
شد تا  مية عربستان لنگيد، اكنون راهي دورترين نقطة شبه جزير 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
بدين صورت براي اولين بار حاكميت اسالم در نقطة دور دستي بر قرار گرديد و 

 مسلمانان بر اساس احكام. كردند ان و نصارا در كنار هم و با هم زندگي ميمسلمان
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 نواحي ها را فتح نمايند و روم مهاجرت نمايند اين سرزمين

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   اج عبدالرحمنـ ازدو6

و اين امر يكي از . شد با حكومت اسالمي مدينه مي الجندل هدومجديد و مسلمانان 
و فرماندهانش بود كه با دختران سرداران قبائل ازدواج  سياستهاي پيامبر اكرم

ناگستني ايجاد سالم پيوندي و ا نمودند و با ايجاد روابط خانوادگي، ميان آنان 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
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  تأديب خيانت كاران و غزوة بني لحيان و غابه
، وضعيت دفاعي مسلمانان به وضعيت احزاببعد از بازگشت و پراكندگي لشكر 

بنابراين، وقت آن رسيده بود كه در صدد دفع خيانتكاران بني . بديل گشتهجومي ت
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

   1.گرديدآن نواحي رهسپار 
  

  با دشمن فريبكاري  -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 
طور وانمود كرد كه به سوي شمال  در اين غزوه نيز طبق معمول، اين  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

مسيرش را در اثناي راه و بعد از بيست مايل پيشروي به سوي شمال   آنكه پيامبر اكرم
  .لحيان تغيير داد، متوجه هدف اصلي شدند بسوي بني

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
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  ر اسالمفرار افراد طائفة بني لحيان قبل از رسيدن لشك -ب 
از تاكتيك و روشي خاص، از طرفي ديگر بني لحيان نيز   با وجود استفادة پيامبراكرم

به خاطر خيانتي كه انجام داده بودند، كامالً مواظب حركات مسلمانان بودند و همه جا، 
بنابراين، خبر قدوم . جاسوساني را گمارده بودند تا تحركات لشكر اسالم را كنترل نمايند

هاي  م به آنها قبل از خود لشكر رسيد، لذا پاي به فرارگذاشتند و به كوهلشكر اسال
  .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   كرمسپس پيامبر ا

   1.بود، به مدينه برگشت
  

  ايجاد رعب و وحشت براي مشركان مكه  -ج 
فرصت را غنيمت   از آنجا كه اين منطقه در نزديكي مكه واقع شده بود، پيامبر اكرم

. و وحشت بيندازد شمرد و تصميم گرفت با حركتي نمايشي، مشركان مكه را به رعب
رسيد، در  »عسفان«براي اين منظور راه مكه را در پيش گرفت و بعد از اينكه به وادي 

ابوبكر و . را با ده نفر سوار به اطراف مكه فرستاد آنجا اردو زد و ابوبكر صديق
 »كراع غميم«راه مكه را در پيش گرفتند تا اينكه در نزديكي مكه به   همراهانش

قصد حمله به  مطلع شدند و گمان كردند كه محمد ش از آمدن ابوبكرقري. رسيدند
نيز كه  آنان را دارد بنابراين، ترس و وحشت شديدي دامنگير آنها شد و پيامبر اكرم

  1.نمود، و از آنجا به مدينه برگشت چنين هدفي را دنبال مي
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  ترحم بر شهدا - د
توسط  كه تعدادي از صحابه يعني محلي »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 بن   هنوز چند روزي از بازگشت پيامبر اكرم

ي مدينه حمله كرد و ها ي با گروهي از سواران غطفان به جنگلي در نزديكيرحصن فزا
و همسر او را اسير نمود و حدود بيست شتر را نيز به غارت . ذر بن ابي ذر را كشت

  .برد
و سيصد  ، فوراً با پانصد نفر از يارانش در حالي كه سعد بن عباده  پيامبر اكرم

و در دامنة كوهي  1نفر 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 

  2.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   سواران پيامبر اكرم ماهر بود، قبل از رسيدن

اي كه توانسته بود به تنهايي تعدادي از شتران را از آنها پس  مشغول ساخته بود، به گونه
   1.گيرد
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نيز كه به اسارت در آمده بود، توانست سوار بر يكي از شتران  ابن ابي ذر همسر
ود را به مدينه برساند و نذر كرده بود كه اگر از دست دشمن بگريزد و خ 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

: ست؟ سپس فرموديا پاداش آن كشتن ااي، آ سوار شده و از دست دشمن نجات يافته
بعد از پنج روز   آن گاه پيامبر اكرم. 1باشد وفا به نذر مالي كه از آنِ تو نيست الزم نمي

   2.به مدينه برگشت
بعد از غزوة   رود كه پيامبر اكرم هايي به شمار مي ترين غزوه اين غزوه از مهم

تأديب اعراب  خيبر شخصاً در آن حضور داشت و به غزوهاحزاب 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
  . بود 3»سريه غمر«معروف به   ترين آنها، دستة نظامي عكاشه بن محصن اسدي و مهم

آنها . را در ربيع االول سال ششم هجري به سوي بني اسد فرستاداو   پيامبر اكرم
. هاي اطراف پناه بردند و همراهانش فرار كرده و به كوه  قبل از رسيدن عكاشه

  1.مسلمانان دويست شتر به غنيمت گرفتند و به مدينه بازگشتند
لمه هاي مهمي كه در اين فرصت اتفاق افتاد سرية محمد بن مس 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
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محمد بن سرانجام همراهان . ادند و با يكديگر به مبارزه پرداختندمورد هدف قرار د
زخمي شد و نتوانست خود را به مدينه برساند  خودشبه شهادت رسيدند و   مسلمه

   1.تا اينكه توسط يكي از مسلمانان به مدينه آورده شد
 را جهت انتقام  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 . ض به كاروان قريش كه از شام مي آمد، اعزام گرديدجهت تعر »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 خديجهابويعني   پيامبر اكرم
براي  ز صد نفر به فرماندهي علياي متشكل ا 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

  1.آنان را به غنيمت گرفت و به مدينه بازگشت

ود كه قصد ياري رساندن به يهوديان را ديب تمامي دشمناني بهدف اين سريه، تأ
آنها زير نظر چشمان تيزبين دولت مردان  ريافتند كه هرگونه تحركداشتند؛ زيرا همه د

   2.نمايند مدينه قرار دارد و آنها همه چيز را كامالً كنترل مي
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آيي دشمنان، عالوه بر اينكه براي  ها و متالشي ساختن گردهم اعزام اين دسته
تمامي ادوار درسي بزرگ بوده است؛ بيانگر اهميت كنترل اخبار و وضعيت  مسلمانان در

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

از تحركات و اوضاع دشمنان خود باخبر رابطة حسنه با مسلمانان داشتند، پيشاپيش 
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
   1.شوم دشمنان خود باشند و بي تفاوت ننشينند

  
  به سوي عرنيين  سرية كرز بن جابر فهري

آمدند و مسلمان  گروهي از طائفة عكَل و عرينه نزد پيامبر اكرم.  در شوال سال ششم ه
ايم و با كشاورزي و زمين سر و كار  ما دامدار بوده: گفتند  سپس به پيامبر اكرم. شدند
  .ايم آب و هواي مدينه را ناسازگار يافتند نداشته

از شير : تيار آنها گذاشت و به آنها فرمودن در اخچند شتر و يك چوپا  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
يرشان با اطالع از اين ماجرا، كساني را دنبال آنها فرستاد و دستگ  وقتي پيامبر اكرم

كرد و دستور داد تا چشمانشان را بيرون بياورند و دست و پاي آنها را قطع نمايند و در 
 بعد از آن پيامبر اكرم: گويد مي  قتاده. همان سرزمين سنگالخ رها شوند تا بميرند

   1.از مثله كردن منع فرمود
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ده و بعد اين قوم هم دزدي كرده بودند و هم مرتكب قتل ش«: گويد مي  قالبهابو
   1».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
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د جنگند و در روي زمين دست به فسا 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 به عكس
  ».آخرت مجازات بزرگي است آنان در دنيا است و براي ايشان در رسوايي

و سزاي راهزن، چه مسلمان باشند چه بنابراين، حكم اين آيه براي هميشه باقي است 
  .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

نان نيز چشمان چوپان را بيرون آورده و آن را كشته گرفت؛ زيرا آ قصاص به مثل مي
   1.بودند

گرديد و خداوند  مشخص در 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  كب چهاراعدام، قطع دست و پاي برعكس و تبعيد؛ چرا كه آنها همزمان مرت
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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، . نخواهند داشت نكوهش قرار خواهند گرفت و هيچ قدر و منزلتي

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

 ωÎ) š⎥⎪Ï%©!$# (#θç/$s? ⎯ÏΒ È≅ö6s% βr& (#ρâ‘Ï‰ ø) s? öΝ Íκön=tã ( (# þθßϑn=÷æ $$sù χ r& ©!$# 

Ö‘θà xî ÒΟ‹Ïm§‘   
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
  



  

 

   فصل سوم
   كننده زي منطقه از وجود دشمنان تحريكپاكسا

  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 كه ابو

او از كساني بود كه در . انگيخت همواره اعراب را بر ضد دولت اسالمي بر مي
بنابراين، وجود اين شخص براي . گ احزاب نقش مهمي داشتسازي زمينة جن 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 ابوبه سوي   مرداني از انصار را به فرماندهي عبداهللا بن عتيك  پيامبر اكرم
كه به احتمال قوي در ميان چندين قلعه در يك (اي داشت  افع در خيبر، قلعهرابو. فرستاد

. آنجا رسيدندو 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 است انمود كرد كه براي قضاي حاجتكي ودر همان نزدي  عبداهللا. بشوم
اي بنده خدا، اگر قصد ورود را داري، زود باش؛ : و افتاد، گفتوقتي چشم دربان به ا

در حالي كه چادرش را برخود پيچيده   عبداهللا. خواهم دروازه را ببندم چرا كه مي
ت و كليدها را اي به كمين نشست تا اينكه دربان، درب را بس بود، وارد شد و در گوشه

   2.در فرصتي مناسب، كليدها را برداشت و در را گشود  عبداهللا. به ميخي آويزان كرد
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  قتل ابورافع  -2
و همراهانش وارد قلعه شدند و در انتظار فرصت مناسبي براي قتل اين   عتيكابو

 يهودي خبيث بودند؛ چنانكه در صحيح بخاري آمده است كه عبداهللا بن عتيك
او در . گفتند رافع بودند و از هر دري سخن ميابومرداني تا پاسي از شب نزد : دگوي 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. خوابيده بوددر كنار همسرش 
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 گفتمو بعد از اندكي درنگ دو. اتاق بيرون آمدم
مادرت به عزايت بنشيند، اكنون كسي با : آوري؟ گفت فرياد بر مي خبر است؛ چرا

اي با شمشير خود به او  من فوراً ضربه: گويد مي  عبداهللا. شمشير بر من حمله كرد
ن، زبانة شمشير را روي بنابراي. زدم و او را از پاي در آوردم، ولي هنوز كامالً نمرده بود

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 

ه ام را باز كردم و با آن پاي خود را محكم بستم و به راه افتادم تا اين ك عمامه. شكست
شوم تا اينكه مطمئن گردم كه او  از اينجا بيرون نمي: با خود گفتم. دروازة قلعه رسيدم به

بامدادان صدايي شنيدم كه از باالي ديوار قلعه خبر مرگ تاجر بزرگ حجاز را . ام را كشته
  .دارد اعالم مي

: و به همراهان خود پيوستم و گفتم از 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
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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  داهللابخاري آمده است كه عب

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 . كر شده است كه همسر ابورافع برخاست و فرياد بر آورددر كتابهاي سيره ذ

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  ر قتل ابي رافع شركت داشتهاز آن است كه تمامي همراهان عبداهللا د
  .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
الش هر اوسي خود كه كعب بن اشرف را كشته بودند، به رقابت بپردازند؛ زيرا سعي و ت

الي نام خدا از ديگري سبقت بگيرد و تكدام از اين دو طائفه اين بود كه در راه خير و اع
اين رقابت و مسابقه براي كسب مال دنيا نبود؛ بلكه هدف آنان كسب رضايت خدا و 

  4.و رسيدن به سعادت ابدي و اخروي بود  پيامبرش
را ازآن   پيامبر اكرم يكي از نعمتهايي كه خداوند: گويد مي  كعب بن مالك

آنها دائماً در . پرداختند مند ساخت، رقابتي بود كه دو طائفة اوس و خزرج به آن مي بهره
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اي كه هر  پرداختند؛ به گونه و اسالم با همديگر به رقابت مي  خدمت به پيامبر اكرم
بيلة اوس داد، ق و اسالم انجام مي  اقدامي كه قبيلة خزرج براي خدمت به پيامبر اكرم

  1.آمدند آن امر بر مي نيز در صدد اجراي
زبان و لهجة مخصوص   از آنجا كه عبداهللا: يري زبان دشمناهميت يادگ - 2

رافع گرديد و او و ابودانست، توانست وارد قلعه بشود؛ سپس وارد خانة  يهوديان را مي
است كه پس شايسته . همسرش را صدا زد و آنها نيز او را بيگانه تصور نكردند

رساني را بر عهده دارند، زبان بيگانگان و  مسئوليت اطالع مسلمانان و به ويژه كساني كه
اساسي، لشكر  به خصوص زبان دشمنان خود را بياموزند تا براساس نقشه و طرحي

   2.نمايند اسالم را ساماندهي 
از  توان موارد زير را مي: رافعابودر 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 گوشه حاجت

دروازه را مشخص كرد و بعداً در فرصتي مناسب به آنها  و جاي آويزان كردن كليدهاي
   3.دسترسي پيدا نمود

چنانكه اين صحابي بزرگوار بعد از انجام : ايت ويژة خدا نسبت به اولياء خودعن - 4
  آن گاه پيامبر اكرم. آميز، دچار سانحه گرديد و پايش شكست مأموريت موفقيت

ر آن پايش به حالت سابق خود برگشت و دست مباركش را بر پاي او كشيد كه بر اث
   4.گويا اصالً دچار سانحه نشده بود

                                                 
 . 177، ص 6، ج السيرة النبويه، ابن حشام -1
 . 191، ص 1، ج الصراع مع اليهود -2
 . 193-192همان، ص  -3
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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  المكسي كه با دست و زبان و مال خود عليه پيامبر اس
آميز و تعرض افراد كم عليه دشمن  جواز تجسس از اهل حرب و گفتن سخن مصلحت

  1زياد استنباط نمود
با اينكه از پيشگامان انصار و از نخستين مجاهداني بود كه   عبداهللا بن انيس - 6

قبله نماز خوانده  كنندگان در بدر بود و در جهت هر دو 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

سفيان كه در نزديكي مكه سكونت داشت، سرگرم تدراك نيرو براي حمله به مدينه 
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 ابواو 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  پيامبر اكرمبنابراين، 

توان براي آن همانندي پيدا نمود؛ چرا كه طبق قوانين حاكم در امور نظامي دنيا،  نمي
گردد كه از سابقة بيشتري برخوردار باشند، اما روش  پستهاي نظامي به افرادي واگذار مي

او با قرار دادن فرماندهان و . متفاوت است با روش ديگران  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 
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ر لشكرهاي بزرگ، انجام همانند دو سرباز عادي د 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 بن   در شوال سال ششم هجري پيامبر اكرم
رزام، در تالش است تا يهوديان شمال و همچنين مشركان و طوايف غطفان را متحد 

را به سركردگي   عبداهللا بن رواحه  لذا پيامبر اكرم. مله نمايدسازد و به مدينه ح
آنها نزد . ادنيز 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   نفر از قومش به اتفاق عبداهللا او پذيرفت و با سي. 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   يسبنابراين، دست به شمشير عبداهللا بن ان. 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، . ه كردند و آنها را كشتنداي كه با او سوار بود، حمل
  .جان سالم بدر برد

بر زخم عبداهللا بن   بازگشتند، آن حضرت  هنگامي كه مسلمانان نزد پيامبر اكرم
   2.آب دهان انداخت كه بر اثر آن بهبود يافت  انيس
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  درسها و فوائد اين سريه
ود كه با مذاكره، به قتل و خونريزي با يهوديان در اين صدد ب  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 

  . اي كشيدند كه سرانجام خود قرباني آن شدند نمودند و نقشه
هاي اين  اي كه در تمامي ماه ال ششم هجري سالي پر عمليات بود؛ به گونهس - 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

  .آنان هرگز به جنگ ما نخواهند آمد
دين صورت حزب خدا پيروزمندانه در حالي كه نام خدا و پرچم دين خدا را در ب

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

آنان از نظر فكري، نظامي، سياسي، اخالقي و ديني گرفت و  رضايت پروردگار انجام مي
   1.به مرحلة وااليي رسيده بودند
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  فصل اول 
  به مكه  تاريخ و انگيزة اين غزوه و حركت پيامبر اكرم

جهت اداي عمره،  1و يارانش در اولين دوشنبة ذيقعدة سال ششم هجري  پيامبر اكرم
ديده بود   و انگيزة آن، خوابي بود كه پيامبر اكرم. 2صد مكه ترك كردندمدينه را به ق

مژدة اين خواب را به   آن حضرت. آورند كه او و يارانش در مكه عمره به جاي مي
اين مژده، موجب خوشحالي آنان به ويژه مهاجران كه دلهايشان به سوي . يارانش داد

   3.تكشيد را فراهم ساخ 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 واقع بود، بيخيبر كه در ناحية شمال آن 
دانستند كه كعبه در انحصار  روابط سياسي شكسته شود و از طرفي ديگر اعراب مي

و   قريش نيست؛ بلكه به همگان تعلق دارد؛ پس نبايد قريش مانع حضور محمد
  4.يارانش از زيارت كعبه گردند

خبر اين سفر را اعالم نمود و ديري نپاييد كه در بر خالف معمول،   پيامبر اكرم
با   و پيامبر اكرم. و يارانش پيچيد  ميان تمامي قبايل آوازة سفر عمرة آن حضرت
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نمود كه تمامي قبايل و اعراب بدانند كه ايشان به  اعالن اين خبر اين هدف را دنبال مي
  .روند و قصد جنگ ندارند قصد اداي عمره مي

و يارانش براي تحقق اين امر، لباسهاي عادي خود را از تن بيرون   مو پيامبر اكر
آوردند و لباس مخصوص احرام پوشيدند و از ذوالحليفه نيت احرام بستند و به گردن 

به   آن حضرت. 1حيوانات قرباني قالده آويزان كردند و كوهان آنها را رنگين نمودند
. ار و تجسس فرستادت جمع آوري اخبرا جه خاطر احتياط، بشر بن سفيان خزاعي 

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 

   2».پيگيري اخبار دشمن، اعزام نمود
بود كه براساس پيشنهاد عمر بن  هنوز از ذوالحليفه حركت نكرده  پيامبر اكرم

از  و هدف پيامبر. 3افرادي 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 

و همچنين اين . تضميني وجود نداشت كه مسلمانان از حملة آنها در امان باشند
آن را رعايت   بيانگر سنت استفاده از اسباب است كه همواره پيامبر اكرم عملكرد،

   4.نمود تا امتش در اين مورد از او تبعيت نمايند مي
  

  »عسفان«به   رسيدن پيامبر اكرم
نزد ايشان آمد و   رسيد، بشر بن سفيان خزاعي »عسفان«به   هنگامي كه پيامبر اكرم

اند و آنها در حالي كه پوست  از ورود شما مطلع شدهقريش   اي پيامبر اكرم: گفت
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اند كه  اند و زنان و كودكان خود را همراه دارند، همه سوگند خورده پلنگ به تن كرده
  . نگذارند شما به زور وارد مكه بشويد

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 نع نميميان من و مردم ما
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،  طر چيزي كه بدان فرستاده شدهمن به خا! اند؟ به خدا سوگند 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. از زيارت كعبه برآمدند، با آنها بجنگيم

. 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

در  با مشاهدة نزديك شدن سواران قريش،  پيامبر اكرم. 1پيشروي به سوي مكه داد
  .نماز خوف برگزار نمود »عسفان«

  
  تغيير مسير و اردو زدن در حديبيه

با سواركاران قريش را نداشت، لذا هنگامي كه  هدف رويارويي از آنجا كه پيامبر اكرم
اطالع يافت كه خالد بن وليد با تني چند از سواران قريش، قصد حمله به مسلمانان را 

راه اصلي را ترك نمود و راهي صعب العبور و دارند به راهنمايي مردي از اسلم، 
در اين . در پيش گرفتند تا اينكه به ناحية پايين مكه در حديبيه فرود آمدند را كوهستاني

د و آنها نيز چنين كردند همراهانش را به توبه و استغفار وادار نمو  مكان، پيامبر اكرم
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گام ورود به بيت المقدس داده اين همان دستوري است كه به بني اسرائيل هن: 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

رد با مسلمانان برانگيختند ؛ چرا كه اردو نمودند و آنها را براي آماده شدن جهت برخو
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

ه باشد، به جاي نزديك شدن به مركز ترس نبود؛ زيرا كسي كه ترس و واهمه داشت
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
اين تاكتيك پيامبر : آمده است  اقتباس النظام العسكري في عهد الرسولدر كتاب 

رماندة توانا و دانا بايد لشكر خود را از جاهايي كه احتمال بيانگر آن است كه ف اكرم
   4.رود، دور نگه دارد خطر مي

  
قصواء خسته نشده است؛ بلكه كسي كه فيل را از حركت بازداشته بود، آن را 

  بازداشته است
: گفتند صحابه. ، قصواء در نزديكي حديبيه رسيد، به زمين نشست شتر پيامبر اكرم

قصواء خسته نشده است و چنين عادتي : فرمود  پيامبر اكرم. ه استقصواء خسته شد
را از پيشروي به مكه باز داشته بود، او را نيز باز داشته ) ابرهه(بلكه كسي كه فيل . ندارد
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آن را حركت داد و از پيشروي به سوي مكه باز آمدند و در   آن گاه پيامبر اكرم. است
  . م آب اردو زدندناحية پاياني حديبيه نزد چاهي ك

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. را در چاه بريزند

ابن حجر معتقد است كه هر دو مورد اتفاق افتاد؛ . 1شد، و مشكل بي آبي برطرف گرديد
   2.يعني، همزمان هم آب دهان در آن ريخت و هم تيري در آن شليك كرد

  
پيشروي  و  ها نهفته شده در خوابيدن شتر پيامبر اكرم درسها و عبرت

  ننمودن آن 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
 ايي نبرد؛ چرا كه خدا چيز ديگريبه حركت براي ادامة مسير به سوي خانة كعبه به ج

  3.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 ».4باز داشته است
بالمانع است، گر چه از نظر جنبة خاص با هم تفاوت زياد داشته باشند، پس تشبيه 

قف قصواء با توقف فيل فقط در اين بود كه خداوند، از حرم خود حفاظت به كردن تو
آورد چنانكه فيل ابرهه را از پيشروي به سوي مكه به خاطر اينكه آنها اهل  عمل مي
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را از پيشروي باز داشت، گر چه   باطل بودند، بازداشت و اما اينكه شتر پيامبر اكرم
   1.كه خدا، آن را اراده نموده بود ايشان بر حق بود، به خاطر حكمتي 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،  ونريزي و قتل و غارت مياي كه باعث خ الف ـ ورود مسلمانان با زور، به گونه

امري بود منفعت هيچ يك از اين دو گروه را در پي نداشت و خدا هم اين را 
  .خواست نمي

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

 ãΝèδ š⎥⎪Ï%©!$# (#ρãx x. öΝà2ρ‘‰|¹uρ Ç⎯ tã Ï‰ Éfó¡yϑø9 $# ÏΘ#ty⇔ ø9 $# y“ô‰oλù;$# uρ 

$̧ùθä3÷ètΒ βr& xè=ö7tƒ …ã&©#ÏtxΧ 4 Ÿωöθs9 uρ ×Α% ỳ Í‘ tβθãΖ ÏΒ ÷σ•Β Ö™!$|¡ÎΣ uρ ×M≈uΖ ÏΒ ÷σ•Β óΟ©9 

öΝ èδθßϑn=÷ès? βr& öΝ èδθä↔sÜs? Ν ä3t7 ÅÁçGsù Οßγ÷Ψ ÏiΒ 8ο§yè̈Β Î ötóÎ/ 5Οù=Ïæ ( Ÿ≅Åzô‰ã‹Ïj9 ª!$# 
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$̧ϑŠÏ9 r&   ) ،25فتح(  

ي هستند كه كفر ورزيده اند و از ورود شما به مسجد الحرام يها اينان همان«
به  ايد ، تههايي كه با خود نگاه داش 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
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را به عذاب دردناكي گرفتار  كافران ،بودند از يكديگر جدا مي) 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
  

  و مشركان مكه  مذاكرات بين پيامبر اكرم
جهت تفهيم قريش و متقاعد ساختن آنها به اينكه ايشان به هدف زيارت   پيامبر اكرم

اند و قصد جنگ و دعوا ندارند، نهايت سعي و تالش خود را ايفا  خانة ي خدا آمده
  بنابراين، قريش بعد از اطمينان اين امر، سفيراني را براي مذاكره با پيامبر اكرم. نمود

  .اين موضوع فرستادنددربارة 
  
  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 كه به قصد اداي عمره آآنان را متقاعد ساخت   پيامبر اكرم
برده است، دست از  بين كاش 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
  .ا بمانملجاجت و عناد خود را ترك ننمايند، ناگزير خواهيم جنگيد، گر چه تنه

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
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حتي اگر براي زيارت هم آمده باشد، ما او را نخواهيم گذاشت؛ چرا : قريش گفتند
   1.با توسل به زور وارد مكه شده است  كه اعراب نگويند كه محمد

اقتضا نمود كه با آنان پيمان صلح ببندد كه   سرانجام فرزانگي سياسي پيامبر اكرم
  : زيادي داشت از جمله اين كار فوايد

و زمينة . شد صلح با قريش آسايش خاطر مسلمانان از ناحية دشمن اصلي مي -الف 
  .ساخت م ميتاختن بر قبايل ديگر و يهوديان را فراه

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

براي زيارت خانة كعبه آمده است و قريش   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

دانستند كه  مشركان مكه به سخنان بديل خزاعي اعتماد نكردند؛ زيرا آنها مي -  ه
   2.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
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د با هيچ گونه مانعي به عبادتي كه نيت كرده خواست بدون برخور زيرا مي. ميان نياورد
   1.بود، برسد

  
  بن مسعود ثقفي سفير قريش عروه -2

دانستند، لذا سخنان او،  مي  پيمان پيامبر اكرم از آنجا كه قريشيان بديل خزاعي را هم
  قريشيان را متقاعد ننمود و به اطمينان خاطر نرسيدند بنابراين، عروه بن مسعود ثقفي،

به مذاكره بپردازد؛ چنانكه امام بخاري   اد كرد تا از جانب آنها با پيامبر اكرمپيشنه
آيا شما پدران ! اي قوم: عروه برخاست و گفت: ستان عروه را چنين نقل نموده استدا

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: گفتند كنيد؟ 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 . اكره كنمآن را بپذيريد و بگذاريد من با او مذ
 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 
كار را نكرده است و  تو درصدد نابودي قومت بر آيي، تا كنون هيچ يك از اعراب اين

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
   2گذاشت؟آيا ما فرار خواهيم كرد و او را تنها خواهيم . بمك
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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

، 1بردو يارانش را، از بين ب  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

  .ار بدون هيچ گونه موفقيتي، برگشتولي اين ب. شده بود
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
ليت، به كه در زمان جاه  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

از آنجا كه در ميان اعراب . او برادرزادة عروه بود. داد ايستاده و از ايشان نگهباني مي
بردند و آن را  ه هنگام مذاكره با كسي، دست به محاسن آن شخص ميمرسوم بود ك

 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

اگر نه دستت را با اين نزن و   دست به محاسن پيامبر اكرم: 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
: رمودف   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 زادهاو برادر
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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  انه با پيامبر اكرمبازگشت و آنان را از برخورد مسلح

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 . كنندتوانستند در چشمان او نگاه ب آنها نمي. آنان نديدم
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
اگر شما راهي جز شمشير فرا روي آنها . من در آن قوم قاطعيت يافتم. ماليدند مي
ذاريد، به آن روي خواهند آورد و هنگامي كه رهبرشان را خطري تهديد نمايد، هيچ نگ

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 

د؛ چرا كه او مردي است كه به خاطر تعظيم خانة ترسم كه شما مغلوب او بشوي 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
نمودم، اما به پيامبر اجازه  گفت، او را مالمت مي كسي غير از تو چنين سخناني مي

خواهم داد كه احتمال به طواف خانه خدا بپردازد و سال آينده براي طواف به مكه ن
   2 .بيايد

                                                 
در زمان جاهليت با گروهي همراه شده بـود و در اثنـاي راه، آنهـا را كشـت و مالهايشـان را       مغيره -1

 . 2732شماره  238، ص 3بخاري، كتاب الشروط، ج . تصاحب نمود
 . 598، ص 2، واقدي، ج مغازي -2



  )صلح حديبيه(فتح مبين 

 

485

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

روحية قوي و توان رزمي آنان را مشاهده نمود و نزد قريش محبت، اطاعت، آمادگي، 
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
به موفقيت بزرگي از نظر سياسي، تبليغاتي و نظامي   آخر االمر اينكه پيامبر اكرم

ست يافت و توانست در تصميم قاطع و آراي يكپارچة ملت قريش، ضعف و د
   1.پراكندگي به وجود آورد

  
  حليس بن علقمه سفير قريش -3

قريش، حليس بن علقمه كناني را نزد   پس از شكست مذاكرات عروه با پيامبر اكرم
گذار است  بادتاو از قومي ع: با اطالع از اين امر فرمود  آن حضرت. ايشان فرستادند

و دستور داد تا همه با صداي  2بنابراين، حيوانات قرباني را در معرض ديد او قرار دهيد
  . بگويند »لبيك«بلند، 

حليس با مشاهده شتران قرباني كه قالده به گردن آنها آويزان بود از همان جا نزد 
را به قربانگاه  گذارند شتران قرباني قريش برگشت و بر آنان اعتراض كرد كه چرا نمي

برند و لبيك  كه در لباس احرام به سر مي الحرام بياورند 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. 3د كردگرديد كه در اين زمينه هيچ گونه كمكي به آنها نخواه
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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 . يزي ديگر استاي ظاهري بوده و واقعيت چ صحنه
   1.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 : انكه با ديدن حليس، فرمودچننمود؛  خصوصيات اخالقي آنان، برخورد مي
از اين ويژگي حليس،   بنابراين، پيامبر اكرم. نمايد است كه مقدسات را تعظيم مي

  . هدف اصلي خود را از آمدن به مكه بيان نمود
با اين   حليس، از سردارانِ معروف اعراب و شخصيتي ممتاز بود و پيامبر اكرم

اي كه او در  بزرگ را به نفع خود تغيير دهد؛ به گونه عملكرد توانست نظريه اين سردار
  . مقابل قريش ايستاد و آنها را به خاطر برخوردشان با ايشان سرزنش نمود

  ـ مكرز بن حفص سفير قريش 4
مكرز بـود؛ چنانكـه امـام      يكي از سفيران اعزامي قريش براي مذاكره با پيامبر اكرم

او مكـرز و مـردي فـاجر    : ا مشاهدة مكرز، فرمـود ب  كند كه پيامبر اكرم بخاري نقل مي
بود كه سـهيل بـن عمـرو وارد آن مجلـس       مكرز در حال مذاكره با پيامبر اكرم. است
كار شما با آمـدن سـهيل، آسـان     »قد سهل لكم من أمركم«: فرمود  آن حضرت. گرديد
  .داستان سهيل را در صفحات بعدي به تفصيل بيان خواهيم كرد. 2شد
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به سوي قريش و به اسارت در آمدن برخي از   ن اعزامي پيامبر اكرمسفيرا
  مشركان

نيز تصميم گرفت سفيري نزد قريش بفرستد تا اين امر را به اثبات برساند   پيامبر اكرم
اند و فقط قصد تعظيم و طواف خانة كعبه را دارد و بعد از  كه آنان براي جنگ نيامده

گردند و براي اين منظور، خراش بن  به مدينه بر مي هاي خودشان، ذبح نمودن قرباني
هنگامي كه خراش وارد شهر مكه شد، . اميه خزاعي را سوار بر شتري نزد قريش فرستاد

پي كردند و خواستند او را به قتل برسانند ولي طايفة را آنها به او حمله كردند و شترش 
برگشت و   زد پيامبر اكرمآن گاه خراش ن. احابيش مانع شدند و او را نجات دادند

  .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
 ،به نظر من بهتر است ، اما1نمايم دستور شما را اطاعت مي!  اي پيامبر اكرم: گفت
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  فت و عثمانرا پذير پيشنهاد عمر  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

. ه او محول گرديده بود، به سمت مكه حركت نمودبراساس ماموريتي كه ب  عثمان
كجا : گفتند. ي از قريش را در آنجا ديدرسيد، 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
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دا دينش را پيروز و خواند، تا همه تابع اسالم گرديد؛ زيرا به زودي خ 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
م را رو داريد يا اينكه اسال 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

سرانجام پاسخ آنها . 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: بوداين 

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

مد خوش آ  آن گاه از ميان آنان، ابان بن سعيد بن عاص برخاست و به عثمان
با حمايت او وارد شهر مكه شد و نزد تمامي   گفت و او را پناه داد؛ چنانكه عثمان

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

. 2نپذيرفت  ثمانپيشنهاد كردند تا كعبه را طواف نمايد، اما ع  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 

ي توسط دو نفر تا اينكه درگيري مختصر. 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
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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

 uθèδ uρ “Ï%©!$# £#x. öΝßγtƒÏ‰ ÷ƒr& öΝä3Ψtã öΝ ä3tƒÏ‰ ÷ƒr& uρ Ν åκ÷] tã Ç⎯ ôÜt7Î/ sπ ©3tΒ .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷èt/ 

÷βr& öΝ ä. tx øßr& óΟÎγøŠn=tæ 4 tβ% x. uρ ª!$# $yϑÎ/ tβθè=yϑ÷ès? #·ÅÁt/   ) ،24فتح(  

. او بود كه دست آنان را از شما و دست شما را از آنان در وادي مكه كوتاه نمود«
  ».كنيد آگاه است مل ميعد از اينكه شما را بر آنان چيره ساخته بود و خدا به آنچه عب

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

غافلگيرانه به آنها را داشتند، اما قبل از اينكه موفق به حمله بشوند، توسط مسلمانان 
آنها را بخشيد و آزاد   پيامبر خدا. آورده شدند  گير شدند و نزد پيامبر اكرمدست
  1.آن گاه اين آيه نازل گرديد. كرد

رفتيم و  روابط ما با مشركان عادي شد و نزد همديگر مي: گويد مي  سلمه بن اكوع
نفر  نشستيم؛ چنانكه من براي استراحت زير درختي دراز كشيده بودم كه چهار 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: فتبانگ برآورد و گ نگذشت كه يكي از مسلمانان

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

 آنها را نزد پيامبر اكرمچشمهايتان را با نوك شمشيرم بيرون خواهم آورد؛ سپس 
آورده   نيز مكرز عبالتي را دستگير نموده بود نزد پيامبر اكرم عمويم، عامر. آوردم
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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

 uθèδ uρ “Ï%©!$# £#x. öΝßγtƒÏ‰ ÷ƒr& öΝä3Ψtã öΝ ä3tƒÏ‰ ÷ƒr& uρ Ν åκ÷] tã Ç⎯ ôÜt7Î/ sπ ©3tΒ .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷èt/ 

÷βr& öΝ ä. tx øßr& óΟÎγøŠn=tæ 4 tβ% x. uρ ª!$# $yϑÎ/ tβθè=yϑ÷ès? #·ÅÁt/   ) ،24فتح(  

تسلط پيدا نكردن مشركان بر مسلمانان، منتي بود كه خدا بر : گويد ميابن كثير 
مشركان نجات داد و باز داشتن مؤمنان از نيز  دزنمسلمانان ارزاني داشت و آنها را از گ

  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«
برآنندكه مراد از بطن مكه، : ر مفسران در مورد اين قول خداوندجمهو »ببطن مكه«

  3».ترين مكان به مكه است باشد كه نزديك ميهمان حديبيه 
  

  بيعت الرضوان
توسط مشركان مكه كشته شده   خبر رسيد كه عثمان  هنگامي كه به پيامبر اكرم

. 4است، ايشان ياران خود را فرا خواند و از آنان بر جنگ و مبارزه و مرگ بيعت گرفت
به جز فردي از منافقان به نام جد درنگ با او بيعت كردند و آمادة كارزار شدند،  آنها بي

در روايت ديگري از بخاري آمده است كه از آنها . 5بن قيس كه از بيعت خودداري نمود
ننمودن  فرارو در روايت مسلم آمده است كه بيعت بر 6بيعت بر صبر و استقامت گرفت
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ن بر كه اين سه مورد با همديگر تعارضي ندارند؛ زيرا بيعت گرفت 1از جنگ فرار گرفت
  2.مرگ، مستلزم صبر و استقامت است

بود؛ سپس   سنان عبداهللا بن وهب اسديابونخستين كسي كه با ايشان بيعت كرد، 
  3.سه بار بيعت كرد  تمامي مسلمانان حاضر بيعت كردند و سلمه بن اكوع

  اين دست عثمان: دست راست خود را بلند كرد و گفت  در پايان پيامبر اكرم
  4.ا بر دست ديگر خود گذاشتاست و آن ر

بيعت كردند، هزار و چهارصد نفر   تعداد اصحابي كه زير درخت با پيامبر اكرم
   5.بود

ميان آورده و فضل كساني را كه در آن شركت ه قرآن نيز از اين بيعت سخن ب
  . نماييم را ذكر ميآيات  اين بيان نموده است كه برخي از ،داشتند
  : فرمايد خداوند مي - 1

 ¨βÎ) š⎥⎪Ï%©!$# y7 tΡθãèÎƒ$t6ãƒ $yϑ̄Ρ Î) šχθãèÎƒ$t7ãƒ ©!$# ß‰tƒ «!$# s− öθsù öΝÍκ‰ É‰ ÷ƒr& 4 

⎯ yϑsù y] s3̄Ρ $yϑ̄Ρ Î* sù ß]ä3Ζtƒ 4’n? tã ⎯Ïμ Å¡ø tΡ ( ô⎯ tΒ uρ 4’nû ÷ρ r& $yϑÎ/ y‰yγ≈ tã çμ ø‹n=tæ ©!$# 

Ïμ‹Ï? ÷σã‹|¡sù # ·ô_r& $Vϑ‹Ïàtã   ) ،10فتح(  

بندند، در حقيقت با خدا پيمان  ضوان باتو پيمان ميگمان كساني كه در بيعه الر بي«
شكني كند، به  هر كس پيمان. بندند و در اصل دست خدا باالي دست آنان است مي
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كند و آن كس كه در برابر پيماني كه با خدا بسته است،  شكني مي زيان خود پيمان
  ».كند طا ميوفادار بماند و آن را رعايت بدارد، خدا پاداش بسيار بزرگي به او ع

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 د كه ميسخن خدا، بينديشي در اين: گويد ابن قيم مي

 ¨βÎ) š⎥⎪Ï%©!$# y7 tΡθãèÎƒ$t6ãƒ $yϑ̄Ρ Î) šχθãèÎƒ$t7ãƒ ©!$# ß‰tƒ «!$# s− öθsù öΝ Íκ‰É‰ ÷ƒr& 4   
كه سفير و نمايندة مستقيم خدا   بر دست پيامبر اكرم را دوقتي آنها دست خو

است، گذاشتند، گويا با خدا بيعت كردند و دست خدا هم از فراز آسمانها و عرش، 
  1.ي دستهاي آنان قرار گرفته بودباال

  : اعالم داشته كه از آنان راضي استهمچنين خداوند، به صراحت  - 2

 ô‰s) ©9 š_ÅÌu‘ ª!$# Ç⎯ tã š⎥⎫ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9$# øŒÎ) štΡθãèÎƒ$t7ãƒ |MøtrB Íοtyf¤±9 $# 

zΝ Î=yèsù $tΒ ’Îû öΝ ÍκÍ5θè=è% tΑ t“Ρ r'sù sπ uΖŠÅ3¡¡9 $# öΝÍκön=tã öΝßγt6≈ rO r& uρ $[s÷Gsù $Y6ƒÌ s% ∩⊇∇∪ 

zΟÏΡ$tótΒ uρ ZοuÏV x. $pκtΞρä‹è{ù'tƒ 3 tβ% x. uρ ª!$# #¹“ƒÌ“ tã $Vϑ‹Å3ym   ) ،19- 18فتح(  

راضي شد و  ،ي كه با تو زير درخت بيعت كردندانبه تحقيق، خداوند از مومن«
پس براي آنان آرامش نازل نمود و پيروزي  ؛دانست ،آنچه را در دلهاي آنان بود

هاي فراواني كه بدست خواهند گرفت و  همچنين غنيمت. ن دادنزديكي پاداششا
  ».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 

                                                 
 . 172، ص 2ج ، مختصر الصواعق المرسلة -1



  )صلح حديبيه(فتح مبين 

 

493

ست، آگاه است و دانست كه اينها از صميم قلب و با ها نهفته ا خدا از آنچه درون سينه
  .نيت صادق با تو بيعت كردند

 Α t“Ρ r'sù sπ uΖŠÅ3¡¡9$# öΝ Íκön=tã   پس خدا به آنان آرامش و استقامت بخشيد و پيروزي
  .نزديكي را كه فتح خيبر است، به عنوان پاداش به آنها عطا نمود

 zΟÏΡ$tótΒ طبري در مورد آية uρ ZοuÏVx. $pκtΞρ ä‹è{ù'tƒ  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 
ت و نعمت بودند تا كه خيبر فتح گرديد و پس از آن همواره شاهد پيروزي و موفقي

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

 zΟÏΡ$tótΒ :كه فرمود uρ ZοuÏVx. $pκtΞρä‹è{ù'tƒ .1  
ا ملزم به كلمة تقوا كه همان كلمة خداوند، شركت كنندگان بيعت الرضوان ر - 3

 توحيد است ساخته و خاطرنشان كرده است كه آنها اهل اين كلمه بوده و شايستگي آن
  : فرمايد چنانكه مي. اند را داشته

 øŒÎ) Ÿ≅yèy_ š⎥⎪Ï%©!$# (#ρãx x. ’Îû ãΝÎγÎ/θè=è% sπ ¨ŠÏϑptø: $# sπ ¨ŠÏΗxq Ïπ ¨ŠÎ=Îγ≈ yfø9 $# tΑ t“Ρ r'sù 

ª!$# …çμ tGt⊥‹Å6y™ 4’n? tã ⎯Ï&Î!θß™ u‘ ’n? tãuρ š⎥⎫ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9$# óΟßγtΒ t“ ø9 r& uρ sπ yϑÎ= Ÿ2 

3“ uθø)−G9 $# (#þθçΡ% x. uρ ¨,ymr& $pκÍ5 $yγn=÷δ r& uρ 4 šχ%x. uρ ª!$# Èe≅ä3Î/ >™ ó© x« $Vϑ‹Î=tã   
  )26فتح، (  

گاه كه كافران، تعصب و نخوت جاهليت را در دلهايشان جاي دادند، خدا   آن«
همچنين خدا، ايشان را بر روح . پيغمبرش و بهرة مومنان كرداطمينان خاطري بهرة 
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برازندة آن  پروا از خدا و از هر كسي ديگر سزاوارتر براي ايمان ماندگار كرد و آنان 
  ».بودند و خدا از هر چيزي آگاه و بر هر كاري تواناست

اما  كنندگان بيعت الرضوان را از ديدگاه قرآن بيان نموديم، برخي از فضائل شركت
  : پردازيم به ذكر برخي از آنها مي احاديث 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 اگر روز هزار و چهارصد نفر بود و 
   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

: يندگو نمايند مي استدالل مي  بر عثمان  برخي از اين روايت به برتري علي
در اين بيعت حضور نداشت   عثمان شركت داشت اما در بيعت الرضوان علي

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   را به نمايندگي از عثمان
  2.مند گرديدند نيز در اين بيعت فضايلي را كسب نمود كه ديگران از آن بهره

نـزد    به مـن خبـر داد كـه پيـامبر اكـرم      مبشر  ام :گويد مي  جابر بن عبداهللا -ب 
وارد دوزخ كننـدگان بيعـت الرضـوان     انشـاء اهللا هـيچ كـدام از شـركت    «: فرمود  حفصه
يعني همة شـما وارد   »وإِنْ منْكُم إِالَّ وارِدها«: فرمايد خداوند مي: گفت  حفصه. شوند نمي

  : فرموداين آيه را تالوت   پيامبر اكرم. شويد آن مي

                                                 
 . 1485، ص 3، ج مسلم -1
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 βÎ) uρ óΟä3ΖÏiΒ ωÎ) $yδ ßŠÍ‘#uρ 4 tβ% x. 4’n? tã y7 În/u‘ $Vϑ÷Fym $wŠÅÒø)̈Β ∩∠⊇∪ §ΝèO ©ÉdfuΖ çΡ 

t⎦⎪Ï%©!$# (#θs) ¨?$# â‘ x‹tΡ ¨ρ š⎥⎫ÏϑÎ=≈ ©à9 $# $pκÏù $wŠÏWÅ_   )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  علما در مورد اين سخن پيامبر اكرم: 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 
  :ده استخداوند فرمو: كه گفت  رضي اهللا عنها و در جواب استدالل حفصه. ترديد

 βÎ) uρ óΟä3ΖÏiΒ ωÎ) $yδ ßŠÍ‘#uρ 4  پيامبر اكرم وند در ادامة اين آيه فرموده خدا: فرمود

 §ΝèO ©ÉdfuΖ :است çΡ t⎦⎪Ï%©!$# (#θs)̈? $#  . در اينجا ما به نوعي مناظره و سؤال و جواب علمي
هم نبود بلكه هدف وي ف  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
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: روايتي نقل مي كند كه فرمود  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  گاه پيامبر اكرمآن . بودند، بعد از آن تمامي مردم از آنجا عبور كردند
او مردي بود كه دنبال : گويد مي جابر. همة شما بخشيده شد به جز صاحب شتر سرخ
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براي تو طلب آمرزش   بيا تا پيامبر اكرم: ما نزد او رفتيم و گفتيم. گشت ميشترش 
   1.به خدا براي من يافتن شترم بهتر از دعاي سرور شما است: گفت. نمايد

كنندگان بيعت حديبيه به آن نائل  يث بيانگر فضيلت بزرگي است شركتاين حد
آمدند و آن عبارت از مغفرت و آمرزش الهي است كه آنان به خاطر اخالص و اطاعت 

   2.مستحق آن گرديدند  خدا و رسول
چرا كه آنها بهترين . 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   دافراد امت محم
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  هشتاد و سه نفر بود، اما در اين غزوه تعداد آنان بهكه تعداد آنها در غزوة بدر، 
و علت آن مسلمان شدن و گرويدن جوانان قبايل اطراف مدينه به جامعة  نفر رسيده بود 

آمدند و  در مي  اسالمي دانست؛ چرا كه آنان با پذيرش اسالم، زير پرچم پيامبر اكرم
الص و آموزشهاي نظامي را در سفر و حضر، در ركاب ايشان علم و عمل و اخ

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

به  دعوتگر دين اسالم نزد قوم خود برگشت، بعد از غزوة احد با هفتاد خانواده از آنها
در مسير هجرت (  كه با پيامبر اكرم همچنين بريده بن حصيب اسلمي. مدينه آمد

   3.قبل از رسيدن ايشان به مدينه مالقات نمود، با هفتاد نفر از افراد قومش مسلمان شد) و
  

                                                 
 . 2145-2144، ص 4، ج صحيح مسلم -1
 . 212، ص 1، ج عقيدة اهل السنة و الجماعة -2
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  دومفصل 
  صلح حديبيه و بازتاب آن

    مذاكره سهيل بن عمرو با پيامبر اكرم
و يارانش مبني بر رويارويي با   لرضوان و تصميم پيامبر اكرمقريش با اطالع از بيعت ا

پيـامبر  . 1فرسـتادند  آنان، سهيل بن عمرو را با گروهي جهت مذاكره نـزد آن حضـرت  
   2.اند آنها او را براي صلح فرستاده: با مشاهده به سهيل فرمود  اكرم

نور و هـاي بـارز قـريش و سياسـتمدار و فـردي تيـزبين و سـخ        سهيل از شخصـيت 
  .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

همچنـين بعـد از نوشـتن قـرارداد برخـي از      . گرفت، صلح نمودنـد  چند بند را در بر مي
اصـالح    اي اين قرارداد مورد اعتراض سهيل قرار گرفـت و توسـط پيـامبر اكـرم    بنده

  . گرديدند
بسـم اهللا الـرحمن   «: ، دسـتور داد تـا بنويسـد   به كاتب خـود، علـي    آن حضرت

 »باسـمك اللهـم  «: شناسـم، بنـويس   من رحمـان را نمـي  : سهيل بن عمرو گفت »الرحيم
بايد نام رحمـان نوشـته شـود، امـا     : تنديل اعتراض نمودند و گفبه سخنان سه  صحابه

پسنديد،  شت و خشونت را نميتمايل به صلح دا  از آنجا كه پيامبر اكرم  پيامبر اكرم
  ».باسمك اللهم«: اشكالي ندارد، بنويس: فرمود
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يعنـي   »هذا ما اصطلح عليه رسـول اهللا «: دستور داد تا بنويسند  سپس پيامبر اكرم
اگر ما : سهيل گفت. ، نوشته شده است ه توسط پيامبر اكرماين قرارداد صلحي است ك

چـرا از  ! كرديم و افزود كـه اي محمـد   دانستيم، با تو مخالفت نمي تو را پيامبر اكرم مي
ايـن   1دهـي؟  نمايي و نام ديگـري را تـرجيح مـي    نوشتن نام خود و پدرت خودداري مي

: بـه كاتـب خـود گفـت      اكـرم  مرحله نيز اعتراض مسلمانان را برانگيخت، اما پيـامبر 
  . 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
پيوست، او را برگردانند، امـا اگـر فـردي از مسـلمانان بـه صـف مشـركان پيوسـت، او         

  .برگردانده نشود
 چرا كـه تمامي اين بندها را كه ظاهراً به نفع مشركان بودند، پذيرفت؛   ن حضرتآ

ضمن اينكه در پـذيرفتن شـرايط مـذكور،    . تري را مدنظر داشت هاي مهم ايشان مصلحت
در واقـع بـا هـم تفـاوتي      »باسمك اللهم«و  »بسم اهللا«مرتكب گناهي نشده بودند؛ زيرا 

به رسول بودن به معني سلب اين صفت   رتندارد؛ همچنين توصيف ننمودن آن حض
  . نيز خالف واقع نبود  از ايشان نيست و نوشتن محمد بن عبداهللا

در مورد حكمت پذيرفتن اين بند عهدنامـه كـه مسـلمانان را      همچنين پيامبر اكرم
انـد، بازگرداننـد و مشـركان در برابـر      نمود تا مشركاني كـه بـه آنـان پيوسـته     موظف مي

هر كس از ما به آنهـا پيوسـت،   : اي ندارند، فرمود اند، وظيفه ستهني كه به آنان پيومسلمانا
خدا او را از ما دورتر نمايد و هر كس از آنها نزد ما آمـد و برگردانيـده شـد، بـه زودي     

   2.خداوند فرجي خواهد بخشيد كه آنها نيز در انتخاب دين خود آزاد باشند
  : ين بندهاي دهگانهعبارت بود از ا مفاد اين عهدنامه

  ».باسمك اللهم« - 1

                                                 
 . 610همان، ص  -1
 . 342، ص 2، ج المستفاد من قصص القرآن للدعوة و الدعاة -2



  )صلح حديبيه(فتح مبين 

 

499

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

 به مكه براي حـج يـا عمـره و يـا تجـارت       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

قريشيان ملزم آيين قريشيان را پذيرفت،   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   . (هسـتند و يا بـه قـريش آزاد     قبايل ديگر در پيوستن به محمد - 7

  ) .بكر به قريش پيوستند و طايفة بني  خزاعه به پيامبر اكرم
گردنـد و سـال آينـده بـراي سـه روز وارد مكـه        و يارانش بر مي  امسال محمد - 8
كنند و هـر يـك از مسـلمانان مجـاز      شوند و در اين مدت، اهل مكه شهر را ترك مي مي

را همراه داشته باشد و بعد از آن حق ورود به خواهد بود كه با خود سالح يك سواركار 
  . مكه را ندارند

اند به جايگاه برده نشود و در آنجـا ذبـح    آورده همراه خود ي كه مسلمانانيقربانيها - 9
   .نگردد
بر اين قرارداد گواهـاني از مسـلمانان و همچنـين گواهـاني از مشـركان تعيـين        -10
عمر، عبدالرحمن بن عـوف، عبـداهللا بـن    ابوبكر، : يدند كه مسلمانان عبارت بودند ازگرد

  . اجمعين  سهيل بن عمرو، سعد بن أبي وقاص، محمد بن مسلمه و علي بن ابيطالب
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   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    مفـاد آن را پـذيرفت، اسـاس و پايـه     نيـز   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
كه اكثر يـاران  قادر به پذيرفتن شرايط دشمن بودند و توانايي مبارزه را با آن داشتند؛ چنان

انجـام    از اين صلح ناراضي بودند، اما در مقابل عملي كه پيـامبر اكـرم    پيامبر اكرم
دانستند كـه تصـرفات ايشـان از     زيرا مي. اي جز تسليم و پذيرش نداشتند داده بود، چاره

ــي  ــمه م ــي سرچش ــي اله ــرد وح ــي آن حضــرت. گي ــگري و   حت ــل پرخاش در مقاب
داد تا به  ابل از خود نرمي، مهرباني و بزرگواري نشان ميهاي سفير طرف مق 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

يشـروي آن براسـاس   و دعـوت وارد مرحلـة جديـدي گـردد كـه پ     . كالم خدا را بشنوند
  . مذاكره و مالقات با مردم صورت گيرد

  : گردد عهدنامه نتايج زير حاصل مي مل در مفاد اينبا دقت و تأ
عهدنامـه  : گويد ه مقررات بين المللي نيز ميعهدنامه با نام خدا آغاز گرديد؛ چنانك - 1
  . بايست با كلماتي آغاز گردد كه مورد اتفاق هر دو طرف باشد مي

گردد؛ زيرا او نگهبـان و حسـابگر و نـاظر     ها با نام خدا آغاز مي نيز عهدنامه در اسالم
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 ه اخيراً بعضي از بيگرچ. ندارند، اين محبت وجود دارد
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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

نيـز بـر    المللي بعد از نام خدا، نام دو طرف عهدنامه نوشته شد؛ چنانكه قوانين بين - 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      امة پيامبر اكـرم ذكر اصل قرارداد و شروط آن؛ چنانكه در عهدن

 . المللي است گرديد، از قوانين بين

اين عهدنامه بيانگر جواز پيشنهاد صلح از طـرف رهبـر مسـلمانان اسـت؛ گرچـه       - 4
  . دشمن در ابتدا آن را پيشنهاد نكند

اي كه ظاهراً به ضرر مسلمانان باشـد، امـا در واقـع     صلح كردن با مشركان به گونه - 5
   1.تري مدنظر باشد، بالمانع است هاي بزرگ مصلحت

ناميد و اين صلح، هم فتح و هم گشـايش  ) 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     صـرتي بـراي آنـان محسـوب مـي     بود، اما در واقع عـزت و ن 

دانست كه پس از پذيرفتن اين شرايط ناگوار، شرايط مساعد و خوبي فـراهم خواهـد    مي
  2.شد

آنها بر اين امر اتفاق كردند كه قبايل در پيوستن بـه دو طـرف ايـن عهدنامـه آزاد      - 7
مودند و هر كدام به يكـي از  هستند؛ چنانكه قبايل خزاعه و كنانه از اين فرصت استفاده ن
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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   1بود، پايان دادند

  . دولتها وجود دارد
هدان اين ماجرا، بـه  در پايان، با قيد كردن نام برخي از افراد دو طرف به عنوان شا - 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؛   نيز اين را تأييد مـي  المللي بريم و امروز قانون بين ثالث در انعقاد قراردادها پي مي
طـرف، اسـت اسـتفاده     چنانكه در انعقاد صلح ميان دو كشور از دولـت ديگـري كـه بـي    

  . شود مي
بايست در دو نسـخه نوشـته شـود و هـر      نامه و يا هر قرارداد ديگري مي صلح  -10
اي از آنها بايد در اختيار يكي از ايـن دو طـرف نگهـداري شـود؛ چنانكـه پيـامبر        نسخه
   2.و نمايندة قريش نيز به اين امر مبادرت ورزيدند اكرم
 

    و وفا به عهد پيامبر اكرم  جندلداستان ابو
در  ترين نتايجي كه صلح حديبيه در بر داشت وفاي به عهد بود كه پيامبر اكـرم  از مهم

نظير بود و جديت و صداقت عمل و پرهيز از فريب كـاري را عمـالً    اين بارة الگويي بي
  . ايش گذاشتبه نم

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، 

آمـد و بـه مسـلمانان      بود، در حالي كه پاهايش با زنجير بسته بود، نـزد پيـامبر اكـرم   
  . پيوست
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اي : را با زنجيرهايش بدست گرفـت و گفـت  يدن فرزندش برخاست و او سهيل با د
: فرمود  پيامبر اكرم. قرارداد ما قبل از آمدن او پايان يافته و منعقد شده است! محمد

من به سـوي مشـركان   ! اي مسلمانان: فرياد برآورد و گفت  جندلابو. گويي راست مي
بـه   آن حضـرت . يـت و آزار نماينـد  شـوم تـا مـرا بـه خـاطر ديـنم اذ       برگردانيده مـي 

ايـم، نقـض    خواهيم عهد و پيماني كه با آنهـا بسـته   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

   1.انشاء اهللا خدا براي شما مستضعفان راهي خواهد گشود
درسي بزرگ و با اهميت براي مسـلمانان و پيـامبر     جندلابوبه درستي كه جريان 

پيروز و سر بلند بيرون آمدند و توانستند در حالي كه  بود كه آنها از اين آزمايش  اكرم
چكيـد و بـه سـوي     شـد و خـون از پاهـايش مـي     برادر ديني آنان در زنجير كشـيده مـي  

  . خود غالب آيندشد، بر عواطف و احساسات  گاه و زندان برده مي 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 

 ⎯tΒ uρ È, −Gtƒ ©!$# ≅yèøg s† …ã&©! % [`tøƒxΧ ∩⊄∪ çμø%ã—ötƒuρ ô⎯ ÏΒ ß]ø‹ym Ÿω Ü=Å¡tFøts† 4 

⎯ tΒ uρ ö≅©. uθtGtƒ ’n? tã «!$# uθßγsù ÿ…çμç7ó¡ym 4 ¨βÎ) ©!$# àÎ=≈ t/ ⎯ÍνÌøΒ r& 4 ô‰s% Ÿ≅ yèy_ ª!$# 
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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 بسـنده     دهد و هر كه بر خدا توكل نمايد، 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
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و برخـي از    بنابراين، هنوز يك سال از صلح حديبيه نگذشـته بـود كـه ابوجنـدل    
بصير ملحق شوند و به ابونند و به مسلمانان مستضعف توانستند از دست مشركان فرار ك

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

ز نوشـتن آن، گروهـي از مسـلمانان نسـبت بـه مفـاد آن       بعد از انعقاد عهدنامـه و قبـل ا  
كسـاني را كـه از قـريش، اسـالم را بپذيرنـد، بـه قـريش         آيا مسـلمانان اعتراض نمودند،

به . دنآورند، برگردان ند، اما قريش ملزم نيست كه مسلماناني كه به قريش روي مينبرگردا
و همچنين نسبت به توافقي  ساخت  را ملزم مي  ويژه نسبت به بندهايي كه پيامبر اكرم

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

براز مخالفت خود را ا  بيش از همه، عمر بن خطاب، اسيد بن حضير و سعد بن عباده
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  ن خود بپذيريم؟ پيامبر اكرمدر دي را اين همه ذلت و زبوني
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
 مگر شما به ما وعده نداديد كه كعبه را طواف خـواهيم نمـود؟ پيـامبر   : گفت عمر

  . آري ولي من نگفتم كه حتماً امسال آن را طواف خواهيم كرد: ودفرم  اكرم
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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 ميم: گفت نصيحت به عمر

   1.است و خدا او را ضايع نخواهد كرد
و  جنـدل ابوكه تازه آرام گرفتـه بودنـد بـا جريـان       ياران پيامبر اكرماصحاب و 

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

ندة اسالم و مسلمانان است و موجب پيروزي را متقاعد ساخت كه اين صلح به صالح آي
و امثال او راهي   جندلابوانشاء اهللا به زودي خدا براي  2آنان را فراهم خواهد ساخت

  . فرموده بود به تحقق پيوست  گشايد؛ چنان كه آن چه پيامبر اكرم به سوي آزادي مي
نگر آن است كه آن با اعتراضات اصحاب و يارانش، بيا  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   
نمايند تا آنها به ابراز رأي و اعتراض خود بپردازند؛ چرا كه چنين امـري، اسـباب رشـد    

  . آورد كامل آن را فراهم ميجامعه و ت
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
كار نه كفر و  توانند به استيضاح حاكم دولت اسالمي بپردازند و از او انتقاد كند و اين مي

   3.شود كه كيفر آن سياه چالهاي زندان باشند نه كوششي براي براندازي نظام محسوب مي
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    سلمه امبيرون شدن از لباس احرام و پيشنهاد 
: طـاب بـه اصـحاب و يـاران خـويش فرمـود      بعد از نوشـتن عهدنامـه، خ    پيامبر اكرم

ن را سه بار تكرار كرد، اما كسي از آنهـا  اي. برخيزيد و قربانيها را ذبح كنيد و سر بتراشيد
. 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  آن صـحابه در مألعام، شترش را قرباني كرد و سرش را تراشيد و بعـد از   اكرم 

   1.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  يامبر اكرماند چي؟ پ پس آنهايي كه موهاي خود را كوتاه نموده

اين سؤال و جواب تا سه مرتبه تكـرار  . اند خدا بر كساني باد كه سرهاي خويش تراشيده
   2.بر كوتاه كنندگان نيز رحمت خدا باد: فرمود  شد، در پايان پيامبر اكرم

ي اي در بينـ  اي نقـره  جهل نمـود كـه حلقـه   ابواقدام به قرباني شتري از   پيامبر اكرم
   3.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

قربـاني ذبـح نمـود و سـر       از ديگران به اين امر اقدام نمايد؛ چنانكه وقتي پيامبر اكرم
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گرفتنـد، از احـرام بيـرون     در حالي كه از يكديگر سبقت مي درنگ بي  تراشيد، صحابه
  . شدند و قرباني ذبح نمودند

انديشـمند   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 مشـخص مـي    استنباط مي

چـرا  . در اسالم حقوق زن رعايت نشده است: گويند مياي است كه  ت غيرمنصفانهتبليغا
به عنوان حاكم جامعة اسالمي مشورت همسرش را پـذيرفت و بـه آن     كه پيامبر اكرم

   1.ارج نهاد
 قبـل از اينكـه آن حضـرت     چنانكه ياران پيامبر اكـرم : اهميت الگوي عملي -2

بـه   سـلمه  امة  اينكه بـه اشـار   وارد ميدان عمل دستور ايشان را عملي نساختند، اما پس از
. آنچه دستور داده بود، جامة عمل پوشاند، تمامي آنها فـرامين ايشـان را عملـي سـاختند    

   2.توان ارائة الگوي عملي در امور را انكار نمود بنابراين، نمي
عملكـرد پيـامبر   : حج و عمره، از آن بـاز داشـته شـود    حكم كسي كه بعد از ارادة -3
مام قرارداد صلح، بيانگر حكم كسي است كـه از حـج و يـا عمـره بـاز      بعد از ات  اكرم

بايسـت، 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 بيايندخود را ذبح نمايند و از حالت احرا

شود، الزم نيست كه قضاي حـج   مواجه مي اي اراده كرده است و با مشكلي 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
   3.شركت داشتند به جز كساني كه وفات كرده و يا شهيد شده بودند القضا
  

                                                 
 . 273، ص المعاهدات في الشريعة االسالميه -1
 . 211، محمد السيد الوكيل، ص النبويهتامالت في السيرة  -2
 . 243، ص فقه السيرة، بوطي -3
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  شدن سورة فتح  بازگشت به مدينه و نازل
تصميم گرفت از حديبيه به سوي مدينه حركت نمايد، در اين اثنـا، سـورة     پيامبر اكرم

  : بر او نازل گرديد و خداوند فرمودفتح 

 ãΑθà) u‹y™ y7 s9 šχθà̄=y‚ßϑø9 $# z⎯ÏΒ É># {ôãF{ $# !$uΖ ÷Fn=tóx© $uΖ ä9≡uθøΒ r& $tΡθè=÷δ r& uρ 

öÏ øótGó™ $$sù $uΖs9 4 tβθä9θà) tƒ ΟÎγÏFoΨ Å¡ø9 r'Î/ $̈Β }§øŠs9 ’Îû öΝÎγÎ/θè=è% 4 ö≅è% ⎯ yϑsù à7Î=ôϑtƒ 

Ν ä3s9 š∅ÏiΒ «!$# $º↔ø‹x© ÷βÎ) yŠ# u‘ r& öΝ ä3Î/ #… ŸÑ ÷ρ r& yŠ# u‘ r& öΝ ä3Î/ $Jèø tΡ 4 ö≅t/ tβ% x. ª!$# 

$yϑÎ/ tβθè=yϑ÷ès? #MÎ7yz   ) ،11فتح(  

ها و  به خاطر مشغوليت با مال: واهند گفتتو خبه ) از جهاد(زودي متخلفين ه ب«
بـا  . يـد يپس بـراي مـا طلـب آمـرزش نما    . يميفرزندان خود نتوانستيم با شما بيا

خواهد ب اگر خدا : بگو . ر دلهايشان نيستگويند كه د ي مييزبانهاي خود چيزها
بلكه خدا   اي برساند، چه كسي جلوي آن را خواهد گرفت، به شما ضرر يا فايده

  » .كنيد آگاه است ه آنچه عمل ميب
ديشـب  : 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

تبريك گفتنـد و پرسـيدند دربـارة چـه نـازل شـده         به آن حضرت  صحابه. 1است
  : اين آيه نازل گرديدگاه است؟ آن 

 Ÿ≅Åzô‰ ã‹Ïj9 t⎦⎫ÏΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $# ÏM≈oΨ ÏΒ÷σ ßϑø9 $#uρ ;M≈̈Ζy_ “Ìøg rB ⎯ ÏΒ $pκÉJ øtrB ã≈ pκ÷ΞF{ $# 

t⎦⎪Ï$Î#≈ yz $pκÏù tÏe x6ãƒuρ óΟßγ÷Ζtã öΝÍκÌE$t↔ÍhŠy™ 4 tβ% x. uρ y7Ï9≡ sŒ y‰Ζ Ïã «!$# #·— öθsù 

$VϑŠÏàtã   ) ،5فتح(  

                                                 
 . 4177، شماره 80، ص 5، كتاب المغازي، باب غزوة الحديبيه، ج البخاري -1
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بنمايد كـه زيـر آنهـا نهرهـا جـاري       ييها ارد باغتا خدا مردان و زنان مومن را و«
در آن جاودانه خواهند ماند و تا خدا گناهانشان را نابود گرداند و اين نزد . است

  » .خدا رستگاري بزرگي است
ايشان سوار بر . نزد ايشان رفتند  بعد از نزول اين آيه، اصحاب و ياران پيامبر اكرم

ايستاده بود و سورة فتح را براي آنان تالوت  »يمكراع غم«مركب خود در محلي به نام 

 $̄Ρ :مي نمود و فرمود Î) $oΨ óstFsù y7 s9 $[s÷Gsù $YΖÎ7•Β  اي پيامبر اكرم: مردي گفت  ! آيا
بر اين . 1آري، به خدا سوگند اين فتحي است: فرمود اين فتحي است؟ پيامبر اكرم

ه و شادي تبديل شد و آنها به اين به هلهل  اساس غم و ناراحتي ياران پيامبر اكرم
گرديد؛ چرا كه اين   نتيجه رسيدند كه در هر صورت بايد تسليم امر خدا و پيامبرش

   2.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

صلحي را كه در حديبيـه اتفـاق افتـاد، بـا آنكـه       رويدادهاي اين غزوه پرداخت؛ چنانكه
  . 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 تجربهيمسلمانان وقا

  . ، كسب كرده بودندبراي همگان نا خوشايندبودن، بيعت رضوان و صلحي كه امشرك
، ناميد و پذيرفتن اين صلح را از جانب پيامبر اكرمآشكار  را فتحيقرآن اين صلح، 
شـامل حـال مسـلمانان    دارد كه توفيق الهـي   همچنين قرآن بيان مي .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

                                                 
 . 2736، معالم السنن، كتاب الجهاد، شماره سنن ابي داود -1
 . 449، ص 2، ج السيرة النبوية الصحيحه -2
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 uθèδ ü“Ï%©!$# tΑ t“Ρ r& sπ oΨ‹Å3¡¡9$# ’Îû É>θè=è% t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9$# (# ÿρ ßŠ#yŠ÷”zÏ9 $YΖ≈ yϑƒÎ) yì ¨Β 

öΝ ÍκÈ]≈ yϑƒÎ) 3 ¬!uρ ßŠθãΖ ã_ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{$# uρ 4 tβ% x. uρ ª!$# $̧ϑ‹Î=tã $Vϑ‹Å3ym   
  )4فتح، (  

انداخت تا ايمانشـان 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   

نازل كرد تا آنها فضل خـدا را  سكينه و آرامش  ،داد كه خدا صورت قرآن بيان مي
  » .از ياد نبرند و همواره شكرگزار او باشند

را تحسـين   مرگ، اشاره نمود و آن بر  همچنين قرآن به بيعت صحابه با پيامبر اكرم
  : فرمايد چنانكه مي كرد و بيعتي با خدا داشت

چراكـه   بريم؛ پي ميها  غزوه در بيان نمودن رويدادهايويژگي قرآن  به صورت بدين
نمايـد و   و عقايـد را تصـحيح مـي   پـردازد   نيز مـي حقايق به بيان آن،  بيان قرآن در خالل

دارد و مسـلمانان را بـه فتحـي     هاي منافقين برمي كند و پرده از چهره نفوس را تربيت مي
بيان داشته و  ،نماينداند در غزوه شركت  دهد و عذر كساني را كه نتوانسته قريب مژده مي

سپس در حالي كـه مسـلمانان 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 مه و ب
  : فرمايد مي

 ô‰s) ©9 šX y‰|¹ ª!$# ã&s!θß™ u‘ $tƒö™ ”9 $# Èd,ysø9 $$Î/ ( £⎯è=äzô‰tGs9 y‰ Éfó¡yϑø9 $# 

tΠ# tysø9 $# βÎ) u™!$x© ª!$# š⎥⎫ÏΖ ÏΒ#u™ t⎦⎫ É)Ïk=ptèΧ öΝä3y™ρ â™â‘ z⎯ƒÎ Å_Çs)ãΒ uρ Ÿω 
šχθèù$sƒrB ( zΝÎ=yèsù $tΒ öΝ s9 (#θßϑn=÷ès? Ÿ≅yèy∨ sù ⎯ ÏΒ ÈβρßŠ šÏ9≡ sŒ $[s÷Gsù $·6ƒÌs%   

  )27فتح، (  
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يقيناً شـما بـه خواسـت     ،پيامبرش نشان داده استخداوند خواب را درست به «
ايـد وارد مسـجد    خدا با امنيت در حالي كه سرهايتان را تراشيده يا كوتاه نمـوده 

دانسـتيد 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 فرمودر و اصحابش به خصسوره را با توصيف پيامب و

 uθèδ ü”Ï%©!$# Ÿ≅y™ ö‘ r& …ã&s!θß™ u‘ 3“y‰ ßγø9 $$Î/ È⎦⎪ÏŠuρ Èd,ysø9 $# …çνtÎγôàã‹Ï9 ’n? tã 

È⎦⎪Ïd‰9$# ⎯Ï&Íj# ä. 4 4’s∀x. uρ «!$$Î/ #Y‰‹Îγx© ∩⊄∇∪ Ó‰ £ϑpt’Χ ãΑθß™ §‘ «!$# 4 t⎦⎪Ï%©!$# uρ ÿ…çμ yètΒ 

â™!# £‰ Ï©r& ’n? tã Í‘$¤ä3ø9 $# â™!$uΗxq â‘ öΝ æηuΖ ÷ t/ ( öΝßγ1ts? $Yè©. â‘ # Y‰ £∨ ß™ tβθäótGö6tƒ WξôÒsù 

z⎯ ÏiΒ «!$# $ZΡ≡uθôÊÍ‘ uρ ( öΝ èδ$yϑ‹Å™ ’Îû ΟÎγÏδθã_ãρ ô⎯ÏiΒ ÌrO r& ÏŠθàf¡9$# 4 y7Ï9≡ sŒ 

öΝ ßγè=sV tΒ ’Îû Ïπ1u‘ öθ−G9 $# 4 ö/ àSè=sVtΒ uρ ’Îû È≅ŠÅgΥM}$# ?íö‘ t“ x. ylt÷zr& …çμ t↔ôÜx© …çνu‘ y—$t↔sù 

xán=øótGó™$$sù 3“uθtFó™$$sù 4’n?tã ⎯ÏμÏ%θß™ Ü=Éf÷èãƒ tí#§‘–“9$# xáŠÉóu‹Ï9 ãΝÍκÍ5 u‘$¤ä3ø9$# 3 y‰tãuρ 

ª!$# t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ (#θè=Ïϑtãuρ ÏM≈ysÎ=≈¢Á9$# Νåκ÷]ÏΒ ZοtÏøó̈Β #·ô_r&uρ $Jϑ‹Ïàtã   
  )29- 28فتح، (  

ين راستين فرستاده است تا آن را بر خداست كه پيامبر خود را همراه با رهنمون و آي«
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 فضـل 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
ايستاده باشد به گونه اي كه برزگـران را   هاي خويش راست سخت نموده و بر ساقه

به كسـاني از ايشـان    به شگفت آورد تا كافران را به سبب آن خشمگين كند خداوند
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كه ايمان بياورند و كارهـاي شايسـته بكننـد، آمـوزش و پـاداش بزرگـي را وعـده        
  » .دهد مي

كشـيده   به تصوير را  و ياران پيامبر اكرماصحاب  واقعيسيماي  ،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

#!™ â ـ آنها در تصوير نخست1 £‰Ï© r& ’n? tã Í‘$¤ä3ø9 $# â™!$uΗxq â‘ öΝæηuΖ ÷ t/  ؛اند معرفي شده 
در  ؛خو هستند در مقابل همديگر مهربان و نرمدر مقابل كفار، قوي و سرسخت و  ،يعني

آنان در جهت رضاي ولي  ؛حالي كه كفار كسي جز پدران، برادران و نزديكان آنها نيستند
خاطر وحدت دين و عقيده و ه نسبت به يكديگر ب در مقابل، اند اما از آنان بريده الهي

   .اند مهربان ،اخوت اسالمي

.© $Yè ـ در تصوير دوم به2 â‘ # Y‰£∨ ß™  گويا اين حالت هميشگي  ،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

 tβθäótGö6 :است  ـ در تصوير سوم، حالت دروني آنها به نمايش گذاشته شده3 tƒ 

WξôÒsù z⎯ ÏiΒ «!$# $ZΡ≡uθôÊÍ‘ uρ (  يعني ؛اين تصوير بيانگر احساسات دروني آنها است، 
   .رضايت الهي است ين آرزو و هدف آنان، كسبتر بزرگ
  :گذارد عبادت آنان را به نمايش ميـ تصوير چهارم، سيماي ظاهري و آثار 4

 öΝèδ$yϑ‹Å™ ’Îû ΟÎγÏδθã_ãρ ô⎯ ÏiΒ ÌrO r& ÏŠθàf¡9 $# 4   اثر سجده و عبادت بريعني، 
 واداشته است وصفا و محبت  و فروتنينوراني گرديده است و آنان را به هايشان  چهره

   .شود هاي آنان اثر كبر و غرور يافت نمي در چهره
در قرآن بيان گرديده   ها و خصوصياتي كه از اصحاب و ياران پيامبر اكرم ويژگي

  :آمده است چنانكه در تورات: گرديده است رات و انجيل نيز بياناست، در تو
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 y7 Ï9≡ sŒ öΝ ßγè=sV tΒ ’Îû Ïπ1u‘ öθ−G9 $#   همچنين خداوند، ذكر خير آنها را در انجيل نيز بيان

/ ö داشته است àSè=sVtΒ uρ ’Îû È≅ŠÅgΥM}$#  و در آنجا محمد   و اطرافيانش به كشتزاري

‘ ?íö :اند تشبيه شده t“ x. ylt÷zr& …çμ t↔ôÜx©   مانند كشتزاري كه خوشه بيرون زده و تنومند
   .و قوي باشد

زيبا ) مؤمنان(كارشناسان زراعت  نظرو نيكو است كه در اي زيبا  اين زراعت به اندازه

امـا در دل   نمايـد،  زده مـي  شـگفت و آنها را   Ü=Éf÷èãƒ tí#§‘–“9$#  نمايد و جذاب جلوه مي

و آنها با ديـدن پيـامبر و     xáŠÉóu‹Ï9 ãΝÍκÍ5 u‘$¤ä3ø9$# 3  .آفريند خشم، كينه و نفرت مي ،كافران
   .شوند اصحابش ناراحت و پريشان مي

صورت خداوند ويژگيهاي اين جماعت برگزيده را براي هميشه در كتاب خود  بدين
ايمان  خواستار تحقق بخشيدني باشد كه يي براي نسلهايثبت كرده است تا نمونه و الگو

  . شندبا خود ميدر زندگي 
آن   است كه خداوند بـه آنهـا وعـده داده و    يپاداش تمامي موارد ذكر شدهتر از  و مهم

ــت از  ــارت اس ــزرگ   عب ــر ب ــرت و اج ــده مغف   y‰tãuρ ª!$# t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ (#θè=Ïϑtãuρ :وع

ÏM≈ysÎ=≈¢Á9$# Νåκ÷]ÏΒ ZοtÏøó̈Β #·ô_r&uρ $Jϑ‹Ïàtã  .  
آن نسـل   دوسـت دارم شـت چهـارده قـرن    بار ديگر پـس از گذ : گويد سيد قطب مي

رضـايت و خشـنودي    برگزيده را مشاهده كنم و به تماشاي مردان نيكبختي بنشـينم كـه  
ديدنـد و   با چشمان خود، اعتبار خود را در ميزان خدا مي پروردگار نصيب آنان گرديد و

   .شنيدند كه خدا از آنان خشنود شده و آنها را چنين گرامي داشته است مي
انـد و در اثنـاي    شـده  به آنان بنگرم كه از حديبيه به سوي مدينه رهسپار دارمدوست 

چـه  ! چـه حـال و هـوائي دارنـد     ؛گـردد  ت مـي تالوآنان  شود و بر راه اين سوره نازل مي
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نگرند و آثار ايـن نعمتهـا را در سـيماي     به يكديگر مي! احساسي به آنها دست داده است
   1.خوانند همديگر مي

جديـد   ةاصحاب پيامبر در يافتند كه دعوت اسالمي وارد مرحل يبيه،پس از صلح حد
اين دين در چارچوب صلح و امنيـت،   بايست بنابراين، مياست   تري شده و افق گسترده

گذشـت روزهـا، شـاهد     تا آنها در جنگ و مبارزه و با نمود و ترقي ميبيشتر پيش روي 
   :آنها عبارت بود ازترين  كه مهم شدند پيامدهاي مثبت صلح حديبيه مي

قرارداد صلح با مسلمانان، عمالً بـه كيـان دولـت اسـالمي      ء نمودنامضا با قريش -1
ل اطراف و ديگر اعراب نيز، به دولت اسالمي يقبا اي كه بعد از آن، به گونهاعتراف نمود 

   .نگريستند مي همعنوان قدرتي مه ب
ـ  ان و منافقـ ااين صلح باعث ايجاد رعب و وحشت در دلهاي مشـرك  -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    رسـول اهللا نـزد   ،نشينان پيرامون مدينه همچنين باديه .را پذيرفتند خـاطر  ه آمدنـد و ب

   .در اين غزوه عذر خواهي كردندننمودن ركت ش
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
ميـدان   زيـرا قـبالً آنهـا فقـط در     ؛صلح حديبيه به چنين پيروزي بزرگي دست نيافته بود

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    پيامبر اكـرم ؛ چنانكه اندازهاسالم گرويدند، به   در اين دو سال به افرادي كه

                                                 
 . 2026، ص 6، ج في ضالل القرآن -1
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اما دو سال بعد با ده هزار نفـر جهـت فـتح     ،با هزار و چهارصد نفر شركت كرد حديبيه
   1.مكه رهسپار گرديد

احسـاس امنيـت   ) قـريش (ناحيـه دشـمن اصـلي خـود      اينكه از از بعد مسلمانان -4
بـر  وة خيه بعد از صلح حديبيـه، غـز  كچنان ؛ل ديگر شدندي، متوجه يهوديان و قباندنمود

   .اتفاق افتاد
 با مواضع مسلمانان آشنا گردنـد و پيمانان قريش،  ات صلح باعث شد كه هممذاكر -5

چنانكه حليس بن علقمه بعد از ديدن شتران قرباني مسـلمانان و   ؛به آنها تمايل پيدا كنند
گونه مطرح كـرد كـه نبايـد     صداي لبيك گفتن آنها، نزد قريش برگشت و نظرش را اين

   .شوند داشته مسلمانان از طواف خانه خدا باز
نشر ي جديد براي مصلح حديبيه، زمينه ساز آمادگي براي غزوه موته گرديدكه گا -6

   .دعوت اسالمي به خارج از شبه جزيره عربستان بود و تبليغ
اين فرصت را فراهم سـاخت تـا بـه پادشـاهان       پيامبر اكرمصلح حديبيه براي  -7

   .م دعوت نمايدها نامه بنويسد و آنها را به اسال 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  يدسته دسته وارد اسالم شدند و اين سنت الهي است كه پيشاپيش وقا
   2.سازند مي را فراهم

  
  ابوبصير و فرماندهي جنگهاي تاكتيكي 

توانسـت از چنگـال    ،بصير عتبـه بـن اسـيد   ابو ،چند روز از صلح حديبيهبعد از گذشت 
قريش بالفاصله دو نفـر را  . بپيوندد  به پيامبر اكرم در مدينهنمايد و  ن مكه فرارامشرك

                                                 
 . 352-351، ص 3سيرت ابن هشام، ج  السيرة النبويه -1
 . 309، ص 3، ج زاد المعاد -2
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بـر  مـا  : بصير گفتابوبه   رتحض آن. فرستادند  رسول اهللابراي 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 بفرستي تا مرا  ن قريش مياتو مرا نزد مشرك!  اي پيامبر اكرم: ابوبصير گفت

   دينم شكنجه كنند؟
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 وه ابوبصير با آن دو نفر ب

در وفا به عهـد و پيمـان بسـيار پايبنـد       اكرمزيرا پيامبر نداشتند؛ اي  چارهبود، اما آنان 
  : ورزد ورد وفا به عهد تاكيد ميچنانكه قرآن نيز در بسياري از آيات در م؛ بود

 (#θèù÷ρr&uρ Ï‰ôγyèÎ/ «!$# #sŒÎ) óΟ›?‰yγ≈tã Ÿωuρ (#θàÒà)Ζs? z⎯≈yϑ÷ƒF{$# y‰÷èt/ $yδÏ‰‹Å2öθs? 

ô‰s%uρ ÞΟçFù=yèy_ ©!$# öΝà6ø‹n=tæ ¸ξŠÏx. 4 ¨βÎ) ©!$# ÞΟn=÷ètƒ $tΒ šχθè=yèøs?    ) ،91نحل(  
ته شـدن  و سوگندها را بعد از بسوفا 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
   :فرمايد همچنين مي

 (#θèù÷ρ r& uρ Ï‰ôγyèø9 $$Î/ ( ¨βÎ) y‰ ôγyèø9 $# šχ%x. Zωθä↔ó¡tΒ   ) ،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
   1.باشد مي  واجب عمل به آن

                                                 
 . 352، ص3، ابن هشام، ج السيرة النبويه -1
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امـا هنگـامي كـه     ،بصير را برگردانيـد ابوس پيماني كه بسته بود، ابر اس  مپيامبر اكر
شمشـيرت واقعـاً برنـده    ! برادرم: ه رسيد، به يكي از آن دو نفر گفتيفحلصير به ذوالبابو

ابوبصير شمشير را . نگاه كن: فتگبلي و شمشيرش را به ابوبصير داد و : فتگاست؟ او 
. اي بر آن شخص وارد كـرد و او را كشـت   اسب، ضربهنيام بيرون كرد و در فرصت من زا

دوست : و گفت فتر  و نزد پيامبر اكرم نمودفرار  ،عيت را ديدضوقتي نفر دوم اين و
اي بعد، ابوبصير در حالي كه شمشير بر دوش داشت  لحظه. ل رسانيدترفيق مرا به ق ،شما

   :وارد شد و گفت
امـا خـدا مـرا     ،پرديدسـ مرا به آنهـا   يد وشما به وعده خود عمل كرد! اي پيامبر اكرم

: فرمـود   پيامبر اكـرم . 2نجات داد و از ترس دين خود از رفتن با آنها خودداري نمودم
 ،وقتي اين را شنيد 3»مادرش به عزايش بنشيند، اگر تنها نبود عجب جنگ افروزي است«

از مدينـه خـارج    ،اينبنابر. باز هم او را تحويل آنها خواهد داد  دانست كه پيامبر اكرم
مسلمانان مستضعف سـاكن در مكـه    ،بعد از مدتي. 4البحر رسانيد شد و خود را به سيف

عجب جنگ افروزي است اگر «: گفته بود كه  اكرم و سخن پيامبر بصيرابوبا اطالع از 
كردند و  البحر فرار مي 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 پيوابوچنانكه  ؛پيوستند وبصير ميبه اب
تشكيل دادند و براي كاروانهاي بازرگاني قريش بـه شـام، مزاحمـت ايجـاد      مبارزه طلب

   .ربودند كردند و اموال آنها را مي مي
ا و بـه  تو را به خـد : بگويند  سرانجام، قريش مجبور شدند در پيامي به پيامبر اكرم

ابوبصير و همراهانش را نزد خود فراخوان و اگر به مدينـه بياينـد، مـا    ! حق خويشاوندي

                                                                                                                            
 . 329، ص منهج االعالم االسالمي في صلح الحديبيه -1
 . 353ص  3، ابن هشام، ج السيرة النبويه -2
 . 4732، شماره 241ص  ،3، كتاب الشروط في الجهاد، ج البخاري -3
 . همان -4
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كـه   يط سخت و حساسـ ايصورت قريش از شرن بدي. كاري به كار آنها نخواهيم داشت
از آنجا كه آنان در صدد دستيابي به قدرت و  در حديبيه مقرر كرده بودند، كوتاه آمدند و

   1.ون گردانيدزبو  آنها را خوارخداوند  عزت بودند بنابراين،
آنهـا كـه   . 2خوانـد  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      3حدود هفتاد الي هشتاد نفر بودند
ا آنهـا بيايـد زيـرا نامـه     نتوانست ب ،بصيرابو، البته رئيس اين گروه. 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 كهيمشقتهاها و  رنجداستان ابوجندل و ابوبصير و 
ـ اي كه توانستند مشركيمتحمل 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 مناسبانو در بياورند، الگوز
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 ابوچنانكه  ؛براي گروه و جماعت ميسر نيست
، امكـان  خاطر پيماني كـه بسـته بـود   ه براي دولت اسالمي بكه  وارد نمايندن مكه امشرك

   .اي ميسر نبود چنين ضربه تحقق بخشيدن
پيـامبر  ) سـكوت ( تقريـر ؛ چـرا كـه   نامشروع نبـود  ، امريابوبصير و همراهانشاقدام 

بصير و همراهانش راهي جز اتخـاذ همـين   ابوو براي  بخشيد بدان مشروعيت مي اكرم
   .بود شيوه مبارزه باقي نمانده

هجـرت و   ةن بودنـد و اجـاز  اآنها در مكـه تحـت شـكنجه و آزار مشـرك     از آنجا كه
اي  مجبور بـه فـرار و سـپس اتخـاذ اسـتراتژي      ،بنابراين. پيوستن به مدينه را نيز نداشتند

                                                 
 . 281، ص 4، صادق عرجون، ج محمد رسول اهللا -1
 . 4732، شماره 241، ص 3، كتاب الشروط، ج البخاري -2
 . 451، ص 2الصحيحه، ج  السيرة النبويه -3



  )صلح حديبيه(فتح مبين 

 

519

ن مكه را تحت فشار و نـاامني قـرار بدهنـد و از ايـن طريـق بـه       ابودند كه بتوانند مشرك
، آنها اين شيوه مبارزه خود را از فحواي كالم پيامبر اكـرم  مطالبات خود برسند و شايد

   2».شد عجب جنگ افروزي است اگر كسي همراه او مي«: كه فرمود 1استنباط نمودند
اين وقايع، به توجه و عنايت ويـژه پروردگـار نسـبت بـه      با بررسيانسان ژرف بين، 

ـ برد كه آنها نخست اسباب توج ، پي مي اكرم اصحاب پيامبر سـوي خـود را   ه ه الهي ب
 ؛گاه خداونـد نيـز آنهـا را شايسـته 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

 ¨βÎ) ©!$# yìtΒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θs)̈? $# t⎦⎪Ï%©!$# ¨ρ Ν èδ šχθãΖÅ¡øt’Χ   ) ،128نحل(  

  » .يزگار بوده و نيكوكار باشندرهخدا با كساني است كه پ«

 ωuρ (#ρ ß‰Å¡øè? †Îû ÇÚö‘ F{$# y‰ ÷èt/ $yγÅs≈ n=ô¹Î) çνθãã÷Š$#uρ $]ùöθyz $·èyϑsÛuρ 4 ¨βÎ) 

|M uΗ÷qu‘ «!$# Ò=ƒÌs% š∅ ÏiΒ t⎦⎫ÏΖ Å¡ósßϑø9 $#   ) ،56اعراف(  

همانـا  . خوانيدب د مكنيد و خدا را با ترس و اميد بعد از اصالح آن فسان ميدر ز«
  » .رحمت خدا به نيكوكاران نزديك است

 ⎯ tΒuρ È,−Gtƒ ©!$# ≅ yèøgs† …ã&©! % [`tøƒxΧ   ) ،2طالق(  

  » .شودگو كسي كه از خدا بترسد، خدا براي او راه حلي خواهد «

 z⎯ƒÏ%©!$# uρ (#ρß‰yγ≈ y_ $uΖŠÏù öΝ åκ̈] tƒÏ‰ öκs] s9 $uΖn=ç7ß™ 4 ¨βÎ) uρ ©!$# yìyϑs9 t⎦⎫ ÏΖÅ¡ósßϑø9 $#   
  )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

                                                 
 . 452، ص 2، ج السيرة النبويه الصحيحه -1
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صحابه داراي صفات و خصلتهاي ياد شده در آيات فوق بودنـد بنـابراين،   از آنجا كه 
 گردد كـه  بر اين اساس اين نتيجه استنباط مي نايت و توجه الهي قرار گرفتند ومشمول ع

در هر زمان و مكان ديگري كه شخص يا ملتي، داراي اين صفات و خصلتها باشد، يقينـاً  
 خدا اسـت كـه هرگـز    ةمشمول توجه و عنايت پروردگار قرار خواهد گرفت و اين وعد

   1.خالف آن ممكن نيست
  

  از بازگرداندن زنان مهاجر   اكرمامتناع پيامبر 
تصـميم بـه هجـرت     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 
ه خواسـتار  ن مكـ امشـرك  بنابراين، .اينها بعد از صلح حديبيه هجرت نمودند. قرار داشت

  : آنان نازل فرمود موردگاه خداوند، اين آيات را در  آن .بازگشت آنها به مكه شدند

 $pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#þθãΖtΒ#u™ # sŒÎ) ãΝ à2u™!% ỳ àM≈oΨÏΒ÷σßϑø9$# ;N≡tÉf≈yγãΒ £⎯èδθãΖÅstGøΒ$$sù 

( ª!$# ãΝn=÷ær& £⎯ÍκÈ]≈yϑƒÎ*Î/ ( ÷βÎ*sù £⎯èδθßϑçFôϑÎ=tã ;M≈uΖÏΒ÷σãΒ Ÿξsù £⎯èδθãèÅ_ös? ’n< Î) 

Í‘$¤ä3ø9 $# ( Ÿω £⎯ èδ @≅ Ïm öΝçλ°; Ÿωuρ öΝèδ tβθ=Ïts† £⎯çλm; ( Νèδθè?# u™uρ !$̈Β (#θà)xΡ r& 4 Ÿωuρ 

yy$oΨ ã_ öΝä3ø‹n=tæ βr& £⎯ èδθßsÅ3Ζs? !# sŒÎ) £⎯ èδθßϑçG÷ s?# u™ £⎯èδ u‘θã_é& 4 Ÿωuρ (#θä3Å¡ôϑè? 

ÄΝ |ÁÏèÎ/ ÌÏù# uθs3ø9 $# (#θè=t↔ó™uρ !$tΒ ÷Λä⎢ ø)xΡ r& (#θè=t↔ó¡uŠø9 uρ !$tΒ (#θà) xΡr& 4 öΝ ä3Ï9≡sŒ ãΝ õ3ãm 

«!$# ( ãΝ ä3øts† öΝä3oΨ ÷ t/ 4 ª!$# uρ îΛ⎧Î=tæ ÒΟŠÅ3ym   ) ،10ممتحنه(  

. يـد يوقتي زنان مؤمن هجرت نموده نزد شـما آمدنـد، آنهـا را بيازما   ! اي مؤمنان«
پـس   ،تشخيص داديـد اگر شما آنها را مؤمن . خدا بهتر از ايمان آنها آگاهي دارد

چرا كه آنان براي كافران و كافران براي آنـان حـالل   . آنان را نزد كفار برنگردانيد

                                                 
 . 320، حكمي، ص زة الحديبيهغ -1
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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 را پرداخـت   انن

زنان مرتـد   ةو شما از كافران هزين. كافران نگذاريد) نكاح( كنيد و آنها را در بند
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
امتحان آنها عبارت بود از اقرار به يگانگي خدا و رسالت پيامبر : گويد ابن عباس مي

⎯£  Ÿω :ةو آي  خدا èδ @≅ Ïm öΝ çλ°; Ÿωuρ öΝ èδ tβθ=Ïts† £⎯ çλm;  بودن زنان مسلمان  بيانگر حرام
چه آنها را بر  پس آن: گويد چنانكه قرطبي مي ؛باشد بر شوهران مشركشان مي

   1.نه هجرتشان، مسلمان شدن آنها بود ،ساخت شوهرانشان حرام مي

 ωuρ yy$oΨ ابن كسر در مورد آية ã_ öΝ ä3ø‹n=tæ βr& £⎯ èδθßsÅ3Ζs? !# sŒÎ) £⎯èδθßϑçG÷ s?# u™ 

£⎯ èδu‘θã_é& 4 Ÿ با اين زنان مهاجرازدواج : ن فرمودقرآن خطاب به مسلمانا: گويد مي ،
   2.وعدة آنان به اتمام رسيده باشد .آنان را بپردازيد ةكه مهري شرطيه ب بالمانع است

 Ÿωuρ (#θä3Å¡ôϑè? ÄΝ|ÁÏèÎ/ ÌÏù# uθs3ø9 $#   
بلكه با مسلمان شدن، در  ؛نان به حساب نكاح با كافران نگه نداريدآنها را همچ«

  ».ي افتاده استيجدا فرقه وتميان آنها 
  :مفسران در مورد آية

 (#θè=t↔ó™ uρ !$tΒ ÷Λä⎢ ø)xΡ r& (#θè=t↔ó¡uŠø9 uρ !$tΒ (#θà) xΡr& 4   
دادي از نزد كافران برگشته بودند و تع و برخي از زنان مسلمان، مرتد شده: گويند مي

ـ    آن .ن، مسلمان شده و به مدينه آمده بودندازنان مشرك  خـاطر رعايـت  ه گـاه خداونـد ب
به شوهرانشان برگردانيـد و ايـن    ،اند شما مهريه زناني را كه نزد شما آمده: انصاف فرمود
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جنبه عملـي پيـدا   اجماع امت، مخصوص همان حادثه مشخص بود و بعد از آن ه حكم ب
   1.نيز بر اين عقيده است نمايد و ابن عربي نمي

آن دسته از مردان مسلماني كه زنانشان مرتد شـده و بـه كـافران     در موردسپس 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 مشـرك مه كه در آن مقرر گرديده بود اين قسمت از عهدنادر مورد 

، بين مشركان و پيـامبر اكـرم اخـتالف    بايد به مكه برگردانيده شود ،به مسلمانان پيوست
امـا   ،دانسـتند  زنان مهاجر را نيز مشمول اين بند مـي  ،نامشرك نظر به وجود آمد؛ چرا كه

اي كه در بند مذكور قيد  اينكه صيغه دليله را ب شامل گرديدن زنان مهاجر  پيامبر اكرم
آيـات   و  ييدرا 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.اند، به مكه بازگردانيده نشود حديبيه هجرت كرده

رسد كه برخي از زنان مسلمان كـه   چنين به نظر مي: گويد زه مياستاد محمد عزه درو
بعـد از   ند وقبل 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. دندو خواهان بازگشت آنها ش 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 كهدر 
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 يز ميرا شامل زنان ن ن آنابود كه مشرك
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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: ن دو امر باشدتواند يكي از اي ميدليل آن 

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 نميامشرك

ممنوعيـت بازگردانـدن زنـان     مهم آن است كـه به صورت تاكتيكي ادامه خواهند داد، اما 
   2».نمود اعالمرا خداوند مهاجر 

                                                 
 . 354، ص 2، دروزه، ج سيرة الرسول -1
 . 367، غزالي، ص هفقه السير -2



  

  

  فصل سوم 
  درسها، فوايد و عبرتها

 بررسـي  از درسهاي عقيدتي، فقهي، تربيتي و سياسي است كـه بـه   سرشارغزوه حديبيه 
  : خواهيم پرداختبرخي از آنها

  
  احكام مربوط به عقيده

  مي هنگام مذاكره بالمانع است رهبران اسال براي گماردن محافظ -1
بيـانگر   ناهنگام گفتگو با سفير مشرك پيامبر اكرم ازبن شعبه  همسلحانه مغير محافظت

هنگـام مالقـات بـا     رهبـر مسـلمانان  فرد يا افرادي در كنـار   مجاز بودن محافظت نمودن
 ،چه براي حفاظت جان و چه براي احتـرام وي باشـد   محافظتو اين  استكافر  انسفير

 ،هر كس دوست داشـته باشـد  «اشكالي ندارد و با ممنوعيتي كه در حديث آمده است كه 
  . كامالً متفاوت است 1استدوزخ  جايگاه اوي بايستند، يها مردم براي او همچون مجسمه

ز نيسـت، در وضـعيت   يط عـادي جـا  يگونه كه تفاخر و اظهار بزرگـي در شـرا   همان
ـ دابوچنانكه وقتي  ؛2بالمانع استجنگي  زد،  اي متكبرانـه قـدم مـي    گونـه ه جانه در احد ب

   3.مكانيپسندد مگر در چنين  اين راه رفتن را خدا نمي :فرمود  پيامبر اكرم
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  استحباب فال نيك گرفتن  -2
كه سهيل بن عمر و براي انجام مذاكره نزد ايشـان   صلح حديبيه در جريان  پيامبر اكرم

كار شـما را  ( »سهل امركم«: يك گرفت و فرمودن او را به فال ن، آمد ، آن حضرتآمد
   1.و اين حديث بيانگر اين است كه فال نيك گرفتن بالمانع است) آسان كرد

حقيقت نـدارد و بهتـرين   ) بد فالي(طيره : فرمايد در حديثي نيكويي مي  پيامبر اكرم
را اسـت كـه يكـي از شـما آن      كلمه اي: پرسيدند فال چيست؟ فرمود. ال استنوع آن ف

و فرق ميان اين نوع فال با فال بد اين است كه فال نيك بر اساس گمان نيكي  2.شنود مي
دهد، اما فال بد، هميشه به بد بودن و  بودن امري را ترجيح مي خوبرود،  كه بر خدا مي

   3.كند مضر بودن اشياء حكم مي
وع آن فال نيك بهترين ن: سخن گفتند، فرمود) طيره(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

نمايي و هيچ قدرت و نيرويي در برابر توانـايي   ها را رفع مي جانب توست و تو نيز بدي
   4.ندارد تو وجود

  
  به تأثير ستارگان در بارندگي هستند  معتقدنداعتقاد كفرآميز كساني كه  -3

نماز بامداد يكـي از روزهـاي حديبيـه را در حـالي       پيامبر اكرم: گويد مي يخالد جهن
آيـا  : ز اتمام نماز خطاب به مردم فرمودبرگزار نمود كه آن شب باران، باريده بود و بعد ا

بندگان من در حالي صبح كردند : گويد گويد؟ خدا مي ورد شما چه ميم دانيد خدا در مي
خدا به ما باران داد، او به من ايمـان  : يكي گفت. شدند كه گروهي مؤمن و گروهي كافر

                                                 
 . 305، ص 3، ج زاد المعاد -1
 . 5756، شماره صحيح بخاري -2
 . 215، ص 1ج  سنن فتح الباري -3
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اي كه خالف اين سخن را گفتند، به من كفر ورزيدنـد و   ر ورزيد و عدهفو به ستارگان ك
   1.ايمان آوردند گانبه ستار

اند، اين امر بستگي بـه اعتقـاد گوينـده دارد؛ اگـر او      رد اين نوع كفر گفتهعلما در مو
شـود،   معتقد است كه ستاره در ذات خود داراي چنين تاثيري است؛ پس او يقيناً كافر مي

چنـين  بر اثر آنچـه بـر زبانهـا رواج دارد،     ماداند كه فاعل حقيقي خدا است، ا اما اگر مي
  . است نه كفر حقيقيگويد؛ پس اين كفران نعمت  مي
  

  احكام فقهي و اصول بر گرفته از صلح حديبيه 
  داستان كعب بن عجره و نزول آيه فديه  -1

در ايام حديبيه كه ما در احـرام بـوديم، در كنـار      پيامبر اكرم: گويد كعب بن عجره مي
 .بلـي : كننـد؟ گفـتم   اينها تو را اذيت مـي  :تاد و متوجه شپشهاي سرم شد و گفتمن ايس
  : آن گاه اين آيه نازل گرديد. تراشسرت را ب: فرمود

 ⎯ uΚsù tβ% x. Νä3ΖÏΒ $³ÒƒÍ £Δ ÷ρ r& ÿ⎯Ïμ Î/ “]Œr& ⎯ ÏiΒ ⎯Ïμ Å™ù& §‘ ×π tƒô‰ Ïsù ⎯ ÏiΒ BΘ$uŠÏ¹ ÷ρ r& 

>π s%y‰|¹ ÷ρ r& 77Ý¡èΣ 4   ) ،196بقره(  
و موهـاي خـود را مـي    (پس هر كه از شما بيمار بود يا ناراحتي در سر داشـت «

  » .فديه بدهد از روزه يا صدقه و يا گوسفندي پس) تراشيد
سه روز، روزه بگير يا به شـش نفـر   : به من گفت  بعد از نزول اين آيه، پيامبر اكرم

   2.ه و يا حيواني قرباني كندغذا ب
حرمـي  اين آيه اگر چه در مورد كعب نازل شده است، اما حكم آن عام و شامل هر م

  . شود گردد كه با چنين مشكلي مواجه مي

                                                 
  .846، كتاب االذان، ص بخاري -1
 . 1815همان، كتاب المحصر، ص  -2



  )صلح حديبيه(فتح مبين 

 

527

  مشروعيت خواندن نماز در منزل  -2
در يكـي از شـبها در حـالي كـه بـاران      : كند مه چنين نقل ميامليح ابن اسوابن ماجه از اب

كيسـت؟  : ديبعد از اتمام نماز، درب خانـه را زدم، پـدرم پرسـ   . باريد، به مسجد رفتم مي
حديبيه بوديم كـه بـاران   در   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
   1.هاي خود به اداي نماز بپردازيد كه در استراحتگاه

  
  قضا شدن نماز صبح در بازگشت از حديبيه -3

و  2اقـدي مدت اقامت مسلمانان در حديبيه حدود ده روز واندي به طول انجاميـد، امـا و  
  . مدت اقامت آنها بيست روز بوده است: گويند مي 3ابن سعد

   4.نيم طول كشيده استو روايت شده كه اين غزوه يك ماه  ذاز ابن عائ
تـوان   هاي متفاوت در مورد مدت اقامـت مسـلمانان در حديبيـه، مـي     براساس ديدگاه

ر حديبيـه بيـان   ابن سعد مـدت اقامـت آن حضـرت را د   و اينگونه بيان نمود كه واقدي 
به قصـد 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
مسلمانان بعد از اينكه لباس احرام را بيرون نمودند و به سوي مدينه حركت نمودند، 

حلي به استراحت پرداختند و بالل را براي نگهباني بيدار گذاشـتند، امـا   شب هنگام در م
بالل را نيز خواب فراگرفت و كسي بيدار نشد تا اينكه گرمـاي خورشـيد آنهـا را بيـدار     

                                                 
باشد و ابن حجر نيز آن را  كتاب اقامة الصالة حديث صحيحي است كه سندش متصل مي سنن ابن ماجه -1

 . صحيح دانسته است
 . 616، ص 2، واقدي، ج مغازي -2
 . 98، ص 2، ج الطبقات الكبري -3
 . 210، ص 2، ج شرح الزرقاني علي المواهب -4
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از حديبيـه بـر     در ركاب پيامبر اكرم: گويد مي  ؛ چنانكه عبداهللا بن مسعود1ساخت
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

رديد؟ سپس دستور داد تا همان كاري را بكنيم كه اگـر خـواب   گگرماي خورشيد، بيدار 
هـر گـاه قبـل از    : و فرمـود  .)يعني وضو گرفتيم و نماز خوانديم(كرديم  نرفته بوديم، مي

   2.فراگرفت يا فراموش كرديد، اين طور عمل كنيد ،اداي نماز، شما را خواب
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
ن كثير تعدد حادثـه را تـرجيح   ب، زرقاني و ا4ن حجرب، ا3ايجاد نمايند كه نوويهماهنگي 

اند؛ حتي سيوطي معتقد است كه اگر به تكرار حادثه حكم نكنيم، امكـان جمـع بـين     داده
   5.روايات محال است

  
  جواز بر قراري صلح ميان مسلمانان و دشمنانشان  -4

دشمنان اسالم، استدالل نموده و بر اين امر علما از جريان صلح حديبيه به جواز صلح با 
در جريان اين صلح دريافت و يا دريافت نمودن هزينه، تفاوتي نـدارد،   كهاند  حكم كرده

اما صلح كردن بر اساس پرداخت مالي از جانب مسلمانان به دشمنان، بـه اتفـاق ناجـايز    
كتاب خدا و سـنت  باشد؛ زيرا اين صلح موجب تحقير مسلمانان خواهد گرديد و در  مي

مگر آنكه مسـلمانان در معـرض خطـري    . پيامبرش، چنين صلحي به ثبوت نرسيده است
نجاتي جز تن دادن بـه چنـين صـلحي نداشـته باشـند؛ در ايـن        راهجدي قرار بگيرند و 

                                                 
 . 251، ص يبيهغزوة الحد -1
 . 447، كتاب الصالة، ص سنن ابي داود -2
 . 258غزوة الحديبيه، ص  182-181، ص 5، ج شرح النووي علي صحيح مسلم -3
 . 47، ص 1شرح الزرقاني علي الموحا، ج  – 449، ص 1، ج فتح الباري -4
 . 33، ص 1، ج تنوير الحوالك -5
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، همان طور كه فديـه دادن در مقابـل آزادي نفـس    اشكالي نداردهزينه پرداخت صورت 
  . خويش جايز است

صلح با كافران بايد براي مدت : اند احمد و بسياري از ائمه گفته ام شافعي،همچنين ام
با قـريش    همان طور كه پيامبر اكرم. مشخص باشد و مدتي هم بيش از ده سال نباشد

   1.براي ده سال قرارداد صلح امضاء كرد
انـد كـه مـدت صـلح بـه مصـلحتي        ابوحنيفه و برخي ديگر از علما بر اين عقيده ماما

بنابراين، بيش از بيست سـال نيـز جـايز     گيرد ميبسته است كه رهبر مسلمانان در نظر وا
   2.باشد مي

ي امام كه معتقد است چنانچه ضرورت عهدنامه ميان مسلمانان و مشركان احساس رأ
تـوان   امضاء نمود، را مي ي، قرار داد جديدنخست توان بعد از انقضاي ده سال گردد، مي

نـد كـه    ر معتقـد برخي از علماي متاخر با استناد به آية زيـ . 3ترجيح دادها  بر ساير ديدگاه
   4.منعقد نمودن قرارداد صلح هميشگي با كفار بالمانع است

  : فرمايد خداوند مي

 ωÎ) t⎦⎪Ï%©!$# tβθè=ÅÁtƒ 4’n<Î) ¤Θöθs% öΝä3oΨ÷t/ ΝæηuΖ÷t/uρ î,≈sV‹ÏiΒ ÷ρr& öΝä.ρâ™!$y_ ôNuÅÇym 

öΝ èδâ‘ρß‰ ß¹ βr& öΝä.θè=ÏG≈ s)ãƒ ÷ρr& (#θè=ÏG≈ s) ãƒ öΝ ßγtΒ öθs% 4 öθs9 uρ u™ !$x© ª!$# öΝ ßγsǕ=|¡s9 

ö/ä3ø‹n=tæ öΝä.θè=tG≈ s) n=sù 4 ÈβÎ* sù öΝ ä.θä9u”tIôã$# öΝ n=sù öΝ ä.θè=ÏF≈ s)ãƒ (#öθs) ø9 r&uρ ãΝ ä3øŠs9 Î) zΝ n=¡¡9$# 

$yϑsù Ÿ≅yèy_ ª!$# ö/ ä3s9 öΝ Íκön=tã Wξ‹Î6y™   ) ،90نساء(  

                                                 
 . 242، ص فقه السيرة، بوطي -1
 . 294غزوة الحديبيه، ص  – 546، ص 5، ج فتح القدير -2
 . 295، ص غزوة الحديبيه -3
 . 675، زحيلي، ص آثار الحرب في الفقه االسالمي -4
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كنند كه ميان شما  مگر كساني كه با گروهي پيوند پيدا مي) ي را بكشيدچنين منافقان(«
آيند و نه سر جنگ با شما دارند و  و آنان پيمان است و يا كساني كه به پيش شما مي

خواست، ايشان را بر شما چيره  خواهند با قوم خود بجنگند و اگر خداوند مي نه مي
گيري كردند و بـا شـما    ين، اگر از شما كنارهبنابرا. جنگيدند كرد و آنان با شما مي مي

دهد كه متعـرض آنـان    نجنگيدند و پيشنهاد صلح كردند، خداوند به شما اجازه نمي
  » .شويد

و . روابط مسلمانان با كافران، حالت صلح است نه جنـگ  اصلاين گروه معتقدند كه 
   1.براي دفاع از مسلمانان مشروع گرديده است طجهاد فق

  : توان درست دانست داليل ذيل، نمي ا براساساين عقيده ر
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 وره توبـه منسـوخ   با اين آيه سـ اند،  اي كه آنان به آن استدالل نموده آيه -ب 
   :است

 #sŒÎ*sù y‡n=|¡Σ$# ãåκô−F{$# ãΠãçtø:$# (#θè=çGø%$$sù t⎦⎫Ï.Îô³ßϑø9$# ß]ø‹ym óΟèδθßϑ›?‰y ùρ 

óΟèδρä‹äzuρ öΝèδρçÝÇôm$#uρ (#ρß‰ãèø%$#uρ öΝßγs9 ¨≅à2 7‰|¹ósΔ 4 βÎ*sù (#θç/$s? (#θãΒ$s%r&uρ 

nο4θn=¢Á9$# (#âθs?#u™uρ nο4θŸ2̈“9$# (#θ=y⇐sù öΝßγn=‹Î;y™ 4 ¨βÎ) ©!$# Ö‘θàxî ÒΟ‹Ïm§‘   
  )5توبه، (  

هاي حرام پايان گرفت، مشركان را هر كجا بيابيد، بكشيد و بگيريد و  هنگامي كه ماه«
اگر توبه كردند . ها براي به دام انداختن آنان بنشينيد گاه محاصره كنيد و در همة كمين

                                                 
 . 675همان، ص  -1
 . همان -2
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گمـان خداونـد داراي    بـي . آنان باز گذاريد و نماز خواندند و زكات دادند، راه را بر
  » .مغفرت فراوان و رحمت گسترده است

و قرطبـي   اسـت  حسن، قتاده و ابن زيد نقل كرده از عكرمه، 1را ابن جرير ديدگاه اين
اين بهترين سخن در مورد معنـاي ايـن آيـه    : نيز آن را از مجاهد نقل نموده و گفته است

  .است
باط نسورة نساء است 90اصلي را كه ايشان براساس آيه : دگوي مي) ره(سيد قطب  -  ج
توبه و سيرة پيامبر و خلفاي راشدين در بـر خـورد بـا دشمنانشـان،      هاند با آيه سور كرده

  .متناقض است
كري است كه اسـالم،  ف، تهفقط جنبة دفاعي داشتجهاد اين عقيده كه مشروعيت  –د 
سـاير اديـان، وارد اسـالم گرديـده اسـت      ن مخالف است و اين تفكري است كه از ابا آن

، چرا كه علـت بـه وجـود آمـدن و انتشـار ايـن تفكـر،        2بنابراين به رد آن پرداخته است
شكستي است كه برخي در مقابل مستشرقان بـه خـاطر درك ننمـودن مراحـل دعـوت،      

   3.اند مل آن شدهحمت
كـه ابـن    روايتيين اصل و قاعدة فقهي با ماند ا سخن كلي بر كليت خود باقي مي -5

بعضـي از كسـاني كـه در    : گويـد  او مي. شود ست، تأييد ميهشام از ابي عبيد، نقل كرده ا
به مدينه برگشت، گفتند مگر   ، بعد از اينكه آن حضرتندبود  حديبيه با پيامبر اكرم

آيـا مـن بـه    : در پاسخ فرمود  شويد؟ پيامبر اكرم شما نگفتيد كه با امنيت وارد مكه مي
 ياين سخن: فرمود  پيامبر اكرم .خير: شويد؟ گفتند كه امسال وارد آن ميقول دادم شما 

  . است! است كه جبريل آن را به من آموخته

                                                 
 . 26-24، ص 9، ج تفسير قرطبي -1
 . 1433، ص 3، ج في ضالل القرآن -2
 . 296، حكمي، ص غزوة الحديبيه -3
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اي  عالوه بر اينكه به فتح مكه و پيروزي مسلمانان در آينده  اين فرموده پيامبر اكرم
سخني به شـما گفـتم،   كه هر گاه من . 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،    
   1.مقيد و مخصوص نگردانيد

گرچه از نظر ظاهر بر خالف قياس باشد   وجوب اطاعت از دستور پيامبر اكرم -6
  .و نفس آن را ناگوار بداند

خي ديگر از صحابه، صلح رب و بدر جريان صلح حديبيه آمده است كه عمر بن خطا
با قريش و پذيرفتن شرايط غير منصفانه آنها را ناگوار پنداشتند اعتراض نمودند، اما بعـد  

نگـران شـدند تـا در مقابـل دسـتور و       و از مدت زماني اندك از اين عمل خود پشـيمان 
د؛ چنانكـه  انديشه خود تكيه نكنند و آن را ارائـه ننماينـ    بر رأي و  تصميم پيامبر اكرم

رأي و نظر خود را در مقابل دين، كوچك بشـماريد؛  ! 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 مييسهل بن حن. 2نمودم  دخود، ر
را از تقسـيم او منصـرف     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. 3نمودم 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
   4.كردم تا خدا مرا بيامرزد و به قدري از اين اعمال انجام دادم كه وجدانم راضي شد مي

                                                 
 . 297، ص النبوي في المدينه صدرة عبر من الجهاد -1
 . 313، حكمي، ص غزوة الحديبيه -2
 . 179همان، ص  -3
 . 313همان، ص  -4
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بنابراين، بر تمامي مسلمانان واجب است كه در برابر دستورات خدا و پيامبرش مطيع 
اقتضـا   د؛ گر چه، از نظر ظاهر امر و اجتهاد خود شخص، صالح كـار چنـين  نمحض باش

بايد معتقد باشد كه خير در چيزي اسـت كـه خـدا و رسـولش      ،نكند؛ زيرا انسان مكلف
   1.نمايدمي  اند نه آنچه عقل قاصر انسان آن را حكم بدان امر كرده

  
  اي از تربيت نبوي نمونه

كس از ايـن گردنـه عبـور    هر: خطاب به يارانش فرمود  كه پيامبر اكرم گرديدقبالً بيان 
   2.شوند  هانش بخشيده مينمايد، گنا

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

. شـد  ، گناهانشان بخشوده خواهـد عملكه با اين  دادو به آنها مژده  نمودمذكور، تشويق 
  : 3گردد 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

سعي بر اين داشـت تـا هـر حركـت و عمـل صـحابه بـا انگيـزه           حضرت آن -2
ي و آنچه براي اشباع غريـزه  حتي در كارهاي عاد. اندوزي براي آخرت انجام گيرد توشه

اي شـما صـدقه محسـوب    تان بـر انهمخوابي با همسر: ه فرمودي كيدادند تا جا انجام مي
دهيم، اين صدقه است؟  سخ ميما به غريزه جنسي خود پا! اي پيامبر اكرم: گفتند. شود مي

را  تي آنطور وق شديد؟ همين كار نمي نموديد، گناه را با حرام اشباع مي آيا اگر آن: فرمود

                                                 
  . 622، ص 2، ج حدائق االنوار و مطالع االسوار -1
  . 315، ص مرويات غزوة الحديبيه -2
 . 53، كتاب الزكاة، ص صحيح مسلم -3



 الگوي هدايت

 

534

هر آنچه شـما  : فرمايد ي مييو در جا. 1شويد مستحق پاداش مي ،در حالل مصرف نماييد
   2.گذاريد اي كه در دهان همسر خود مي انفاق كنيد، صدقه است حتي لقمه

گيـرد و   رنگ عبوديت مي وا  اين مفاهيم اگر در دل انسان مسلمان جاي گيرد، زندگي
كنـد و ايـن فراگيـري همـه جـا آشـكار        جلوه مي عبادت خدا در همه جوانب حيات او

   :را در اين دو مورد خالصه كرد ترين آثار آن توان مهم گردد كه مي مي
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 تمامي اعمال خويش را در مقام
و ايـن  . شود مند و از نعمتهاي آن بهرهدر اين دنيا به زندگي مطلوب خواهد رسيد نسان ا

   .گرداند تر مي افزايد و او را به خدا نزديك چيز در نيكيهاي او مي
چرا كه او  ؛سازد او را به نيكو انجام دادن كارهاي دنيوي وادار مي ،اين عمل همچنين
  .دهد خدا و دريافت پاداش اخروي انجام مي را با انگيزه خشنود ساختناين 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 هدفاو 

رنـگ عبـادي    تمامي اعمـال خـويش،  به  نمايد تا و تالش ميرسيدن به اين هدف سعي 
در كارها و تصـرفات او   نمايد، از آنجا كه او رضايت الهي را جستجو مي بنابراين،. هدبد

   3.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 نسـلهاي بعـدي    ةخدا نيز سير بنابراين،تبديل كردند حقايقي 
   4.رار دادق
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مهمترين رويدادهايي كه در فاصله 
  غزوه حديبيه و فتح مكه اتفاق افتاد



  



  

  

  فصل اول 
  غزوه خيبر

  تاريخ و انگيزه آن 
و واقدي معتقد اسـت   1اتفاق افتاد  هزوه خيبر در محرم سال هفتم غ: گويد ابن اسحاق مي

ابـن  . 2االول سال هفتم و پس از بازگشت از حديبيه بوده اسـت  كه در ماه صفر و يا ربيع
تاريخ ايـن غـزوه   و زهري و مالك  3در جمادي االول سال هفتم راتاريخ اين غزوه  سعد

   4.دانند هجري ميدر محرم سال ششم را 
دشمني خود را با اسالم آشـكار   ،سران يهود بني نضير اسكانيهوديان خيبر تا قبل از 

البتـه  . نان را در دل داشـتند امسلم ةخاطر اخراج از مدينه، كينه نضير ب يبن. ننموده بودند
زيرا آنها در حـالي مدينـه را    ؛راج آنان از آنجا براي از هم پاشيدن قدرتشان كافي نبوداخ

مراه داشتند و كنيزانشـان پشـت سـر    ه فرزندان و اموال خود را به ،ترك نمودند كه زنان
   5.نواختند زدند و آهنگ موسيقي مي دف مي. آنها در حركت بودند

تـوان سـالم ابـن ابـي      مي ،ساكن شدند نضير كه در خيبري هاي سرشناس بن از چهره
   6.الحقيق، كنانه بن ابي الحقيق وحي بن اخطب را نام برد

                                                 
  . 455، ص 3، ابن هشام، ج السيرة النبويه -1
 . 634، ص 2، ج المغازي -2
 . 106، ص 2، ابن سعد، ج الطبقات -3
 . 32، ص 1، ابن عساكر، ج تاريخ دمشق -4
  . 319، ص 1، ج االصليه السيرة النبويه -5
 . 319، ص 1الصحيحه، ج  السيرة النبويه -6
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پنداشتند كه همكاري يهوديان خيبر با آنان براي مقابلـه بـا مسـلمانان و     آنها چنين مي
همواره فكـر بازگشـت بـه مدينـه را در سـر       آنها. دوبگرفتن انتقام از آنان كافي خواهد 

  . و كينة مسلمانان را در دل داشتند پروراندند مي
غزوه احزاب بود كه در آن يهود خيبـر و در   اقدام آنان، تداركبراي اين منظور اولين 

آوري و متقاعـد سـاختن قـريش و ديگـر      در جمع اساسينضير نقش ي رأسشان سران بن
 ين بنچنانكه موفق به جلب حمايت يهوديا ايفا نمودند؛ ل عرب براي حمله به مدينهيقبا

 و بـدين . 1مسلمانان 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 بنابراين، مسلمانان بعد از صلح حديبيه 
وعده الهي مبني در بر گيرندة صلح حديبيه نازل گرديد، چنانكه سوره فتح نيز كه بعد از 

  . بودبر فتح خيبر 
  : فرمايد خداوند مي

 ô‰s) ©9 š_ÅÌu‘ ª!$# Ç⎯ tã š⎥⎫ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9$# øŒÎ) štΡθãèÎƒ$t7ãƒ |MøtrB Íοtyf¤±9 $# 
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öΝ ä3Ψtã tβθä3tGÏ9 uρ Zπ tƒ# u™ t⎦⎫ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑù=Ïj9 öΝ ä3tƒÏ‰ ôγtƒuρ $WÛ≡u ÅÀ $Vϑ‹É) tFó¡•Β ∩⊄⊃∪ 
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و آنچـه را  . خداوند از مومناني كه در زير درخت با تو بيعت كردند راضي شـد «
فتحي نزديـك پاداششـان    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

زودتر برايتان فراهم سـاخت و دسـت تعـدي مردمـان را از شـما      ) فتح خيبر(را 
باشد و شما را به راه راسـت رهنمـون كنـد و     اي براي مومنان انهشبازداشت تا ن

ولي خداوند قدرتش  ،نداشته و نداريد ، قدرتهاي ديگري كه شما بر آن غنيمت
  » .بر آن احاطه دارد و او بر هر چيزي تواناست

  
  رهسپارشدن لشكر اسالمي به سوي خيبر 

نگجـو و  كه خيبر داراي دژهاي محكـم و مـردان ج  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   (كنيد كه شنوا و نزديك بوده و بـا شـما اسـت     شما كسي را صدا مي! مردم

   1).خود را پائين بياوريد
چنانكـه سـلمه بـن     نمود؛ براي لشكركشي، شب را انتخاب مي معموالً  پيامبر اكرم

   2.رفتيم و در شب به سوي خيبر پيش مي  ما در ركاب پيامبر اكرم: گويد اكوع مي
  :گفت نمود و مي خواند و لشكر را تقويت مي عامر بن اكوع رجز مي

 اللهـــم لـــوال اَنـــت مـــا اهتـــدينا    
  

 ناو ال تصـــــــدقنا وال صـــــــلي 
  

  .خوانديم داديم و نماز نمي شديم و صدقه نمي ما هدايت نمي ،خدايا اگر تو نبودي
 فــــاغفر فــــداء لــــك مــــا اتقينــــا

  

ــا   ــدام ان ال قينــ ــت اال قــ  وثبــ
  

  .گردانپس ما را ببخش و هنگام رويارويي با دشمن قدمهايمان را استوار 
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 و ألقـــــــين ســـــــكينه علينـــــــا
  

ــا    ــا أتينــ ــيح بنــ ــا اذا صــ  إنــ
  

  .آماده باشيموقتي ما را فرا بخوانند،  تا امش نازل كنو بر ما آر
خـدا  : فرمود. عامر بن اكوع است: خواند؟ گفتند رسيد چه كسي رجز ميپيامبر اكرم پ
   .بر او رحم كند

) دگردياو شهيد (دعاي شما قبول شد   !اي پيامبر اكرم: گفت) عمر بن خطاب(مردي 
   1.ه كنيمگذاشتي ما بيشتر از او استفاد كاش مياما 

در نزديكـي خيبـر رسـيد، نمـاز عصـر را      » صـهباء « هنگامي كه لشكر به محلي به نام
دسـتور داد  آن گاه . شير آوردند و آنها آرد گندم. خوراك طلبيد  خواندند و پيامبر اكرم

بـراي نمـاز مغـرب     آن گاهنان تريد كنند، سپس خود و يارانش از آن خوردند  ،تا در آن
 و وضـو را مضمضـه نمـود و بـه اداي نمـاز بـا صـحابه پرداخـت        برخاست و فقط آب 

   2.نگرفت
آوري اخبار  اي جهت جمع سركردگي دسته عباد بن بشر را پيشاپيش به  پيامبر اكرم

او در راه، بـا مـردي از   . فرستاده بـود  ،مربوط به دشمن و براي حصول اطمينان از امنيت
: تو كي هستي؟ گفـت : عباد پرسيد. كردبرخورد  ،يهوديان بود سكه جاسو» عجاش«ة قبيل
بلـي مـن   : آيا از خيبر خبري داري؟ گفـت : عباد گفت. گردم ام مي رهاي گمشدهتال شنبد

در مورد يهوديان از : پرسي؟ عباد گفت خبار چه كساني ميدر مورد ا. ام تازه از خيبر آمده
 نپيمانـا  نـزد هـم   را ديدم كه 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 سالحبتسر پرستي ع

ي تسـخير ناپـذير قـرار دارنـد و در     يآنها در دژها. جنگجو براي نبرد آماده ساخته بودند

                                                 
 . 4196همان، شماره  -1
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كـنم   اختيار دارند، فكر نمي رو 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 هستيتو : او زد و گفت

و از رفتاري  .شديدي ايجاد گرديده استترس و اضطراب قلوب آنان نسبت به شما  در
تا بر سـر   اند نموده آنها مرا مأمور. كه شما با يهوديان مدينه كرديد، سخت بيمناك هستند

    1.راه شما قرار بگيرم و اين سخنان دور از واقعيت را به شما بگويم
 ؛داد به توقـف آنـان   دستور ،هاي خيبر دروازه لشكر اسالم به با رسيدن  پيامبر اكرم
انـد و اي   اي پروردگار آسـمانها و آنچـه آنهـا بـر آن سـايه افكنـده      ! بارالها: سپس فرمود

اند و اي پروردگار شياطين و آنچه آنها گمراه  حمل نموده را پروردگار زمينها و آنچه آنها
 ،ما از تو خوبيهاي اين قريـه ! اند ختهاند و اي پروردگار بادها و آنچه آنها پراكنده سا كرده

طلبيم و از شر آن و سـاكنانش و آنچـه در آن    ساكنان آن و آنچه در آن وجود دارد را مي
به نام خـدا پـيش برويـد و ايـن را معمـوالً      : سپس فرمود بريم؛ تو پناه مي ، بهوجود دارد

   2.گفت اي مي هنگام داخل شدن در هر شهر و قريه
دسـتور داد  به مسلمانان   پيامبر اكرم، هاي خيبر، شب فرا رسيد زهبا رسيدن به دروا

هـاي خـود را در وادي رجيـع كـه راه      صبح زود خيمـه . تا شب را در آنجا سپري نمايند
   3.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 گفتندرفتند، متوجه لشكر اسالم  خود ميكشاورزي 

                                                 
  . 641-610، ص 2، واقدي، ج مغازي -1
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گاه بـه سـرزمين    و ما هر. خيبر خراب شد. اهللا اكبر: گفت  پيامبر اكرم. لشكرش است
   1.اند واي بر حال كساني كه قبالً تذكر داده شده ،قومي وارد شويم

  
  ها فتح و سقوط قلعه

 ، آنـان را مسـلمانان . هاي خـود پنـاه بردنـد    دژها و قلعه مسلمانان، به مشاهدةيهوديان با 
 ،ي كه فتح شديها اولين قلعه. فتح كردند بعد از ديگريها را يكي  و قلعه نمودندمحاصره 

ابـونزار كـه در محلـه شـق      ةو قلع هنطا ةقلعه ناعم و صعب كه در محل :عبارت بودند از
سپس قلعـه   ،رفتند شمار ميه خيبر ب هاي شمال شرقي 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
   2.طيح و ساللم را فتح نمودند هاي و قلعه

ـ . هاي شديدي روبرو شدند ها با مقاومت مسلمانان در فتح برخي از اين قلعه ويـژه  ه ب
وسيله سنگ آسـيابي  ه محمود بن مسلم انصاري ب ،آنيوار كنار ددر فتح قلعه ناعم كه در 

بـه  فتح اين قلعه ده روز . 3شهيد گرديد ،انداخته شد  كه توسط فردي به نام مرصب بر او
 خسته شدند تا اينكه سرانجام شبي پيـامبر اكـرم   از فتح آن و مسلمانان .4طول انجاميد

د كه خدا و رسولش او را دوست دست كسي خواهد سپره ا پرچم را بداعالم نمود كه فر
   .او، قلعه فتح خواهد شد توسط دارد 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 بدينه را فراخواند و پرچم را ب از نماز، علي
   5.دعلي فتح گردي
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بـا آب دهـان   چشـمان او    پيامبر اكرم. علي در آن لحظه دچار چشم درد شده بود
   1.و برايش دعا كرد، فوراً بهبود يافت خيس نمود

: گفـت را بـراي فـتح ايـن قلعـه بفرسـتند، بـه او        قبل از اينكه علي  پيامبر اكرم
تو يك نفـر   توسطدا اگر خ! خدا سوگنده ب«: و فرمود دنخست آنها را به اسالم فرا خوان

و هنگامي كه علـي پرسـيد   . 2»بهتر خواهد بود مو ، برايت از شتران سرخنمايدرا هدايت 
با آنـان بجنـگ تـا بـه     «: ا آنها بر چه اساسي بجنگم؟ فرمودب!  اي پيامبر اكرم: و گفت

اگر پذيرفتند، پس مالهـا و جانهايشـان را   . يگانگي خدا و رسالت پيامبرش ايمان بياورند
   3».مگر در مقابل حقوق خدا و حساب كارشان با خدا است. اند يمن ساختها

هنگامي كه مسلمانان، قلعه را محاصره نمودند، قهرمان يهود كه مرحب نام داشـت و  
بـه مصـاف او    علي ،مسلمانان سپاهاز . مبارز طلبيدباعث قتل عامر بن اكوع شده بود، 

يهوديان اثر ناگواري گذاشت و منجر بـه   ةروحي و اين امر بر. به قتل رساندرفت و او را 
در فتح قلعه نـاعم بعـد از    در برخي روايات آمده است كه علي. 4شكست آنها گرديد

قلعه را از بيخ بر كنـد و از آن   ةافتاد، درواز وا  توسط فردي يهودي از دست وا  رهاينكه ز
اسـتدالل   توان به آن ند و نميا اين روايات ضعيف: بايد گفت. عنوان زره استفاده نموده ب

و آنچـه در مـورد شـجاعت     را منكـر شـد   شجاعت علي توان نمود، با اين وجود نمي
بعـد از  . 5سازد 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 متوجهفتح قلعة ناعم، 
از خـود   ،حبـاب بـن منـذر    ،در فتح اين قلعه، حامـل پـرچم اسـالم   . بارزه فتح نمودندم
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و  مـواد غـذايي  در اين قلعـه،   .را فتح نمايد رشادت خوبي نشان داد تا اينكه توانست آن
اي كه بـه خـاطر كمبـود مـواد      تنگدستيفراواني بدست مسلمانان افتاد و آنها را از  ةيثاثا

   .نجات داد بودند،غذايي به آن گرفتار شده 
سابق به آنجا پنـاه   ةهاي فتح شد ي كه فراريان قلعهيجا ،قلعه زبير آنان به سوي سپس
. مسلمانان، قلعه را محاصره نمودند و آب آن را قطـع كردنـد   .، حركت كردندبرده بودند

ساكنان قلعه ناچار به ميدان كارزار آمدند و جنگيدند و بعد از سه روز شكست خوردنـد  
   .فتح گرديد هنطا منطقه عةصورت آخرين قل عه به تصرف مسلمانان در آمد و بدينو قل

ابـي و سـپس قلعـه نـزار را فـتح        شدند و قلعه» شق«ة متوجه منطقآن گاه  مسلمانان
سابق نيز به  ةوص، و طيح و ساللم را كه فراريان دو قلعمهاي ق و بعد از آن قلعه. كردند

تـا آنكـه   . طول انجاميده دند و اين محاصره چهارده روز بآنها پيوسته بودند، محاصره كر
   1.سرانجام آنها پيشنهاد صلح دادند

 در ايـن اثنـا سـاكنان    2فـتح گرديـد   با تجهيزات نظامي مسـلمانان صورت خيبر  بدين
پيـامبر  قبل از اينكه ميان آنـان نبـردي صـورت گيـرد، بـه      واقع در شمال خيبر،  ،»فدك«

 عنوان عوض صلح به پيامبر اكرمه و باغ معروف فدك را ب پيشنهاد صلح دادند اكرم
گونـه   زيرا در فتح آن هـيچ  ؛اختصاص يافت  فدك به پيامبر اكرم ،بنابراين. 3بخشيدند

سـپس مسـمانان، وادي    .اي از جانب مسلمانان مورد استفاده قرار نگرفت  اسب و اسلحه
چند شـب   آن آوردند و محاصره به محاصره در ،اي از چند قريه بود قري را كه مجموعه
مسـلمانان بـه   . و تسليم شـدند  هاي خود را كنار گذاشتند آنان سالحطول كشيد تا اينكه 

هاي هنگفتي دست يافتند و زمينهاي كشاورزي و نخلهاي خرما را مانند زمينهـاي   غنيمت
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 نيز  سپس با ساكنان تيماء ؛ند و آنها را در محصول شريك ساختندسپرديهوديان  بهخيبر 
   1.نمودندصلح 

 2نود و سه نفر كشته شد مجموعهاي يهود فتح گرديد و در  قلعه تماميصورت  بدين
نيز اسير شـد   ،طبخدختر حي بن ا ،از جمله صفيه. و زنان و كودكان زيادي اسير شدند

  3.او را آزاد نمود و با او ازدواج كرد  كه پيامبر اكرم
: گويـد  واقدي مي اما 4ندبه شهادت رسيد ست نفربي از مسلمانان :گويد ابن اسحاق مي

   5.ندپانزده نفر به شهادت رسيد
  

  شهيد باديه نشين، چوپان سياه و قهرمان دوزخي
  نشين  شهيد باديه -1

پيـامبر  . آمد و ايمان آورد و با ايشان همـراه شـد    نزد پيامبر اكرم ،نشينان مردي از باديه
نشـين در غـزوه    ايـن باديـه  . باشندتا مراقب وي به برخي از صحابه توصيه كرد   اكرم

: اين چيسـت؟ گفتنـد  : گفت. سهمي به او داد از غنايم،  پيامبر اكرم. خيبر شركت كرد
اي پيـامبر  : آمد و گفـت   آنها را برداشت و نزد پيامبر اكرم او . م استيسهم تو از غنا

: نشـين گفـت   باديه. است ز مال غنيمتسهم تو ا: فرمود اكرم اينها چيست؟ پيامبر اكرم
در مبارزه با كفار، بـه   ام تا بلكه از تو پيروي كرده ؛ام خاطر اينها از تو پيروي نكردهه من ب

اگـر راسـت   : فرمـود   پيـامبر اكـرم  . مگرداصابت كند و بميرم و وارد بهشت  من تيري
ه شـد و  او برخاست و وارد معرك. طور با تو معامله خواهد كرد خدا نيز همين ،ييگو مي
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همـان شـخص اسـت؟     ،اينآيا : فرمود  پيامبر اكرم. اش را آوردند جنازه ،بعد از مدتي
   .طور معامله كرد بود، خدا نيز با او همان گفتار خويش صادق او در: فرمود. بلي: گفتند
نمـاز خوانـد و بـرايش    ي خود كفن نمود و بـر او  ردااو را در   گاه پيامبر اكرم آن

ات در راه تو هجـرت نمـود و شـهيد شـد و مـن بـر او        اين بنده! ارالهاب: چنين دعا كرد
   1.گواهم

  
  چوپان سياه -2

آمـد و تعـدادي     اي سياه پوست حبشي كه سـاكن خيبـر بـود، نـزد پيـامبر اكـرم       برده
او از ساكنان خيبر علت حمل سالح . همراه داشت ،بودند ارباب اوگوسفند 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
و اينكه گواهي بدهي كه جز خدا معبودي وجـود نـدارد و    خوانم به اسالم فرا مي: فرمود

حبشـي   ةبـرد  .ر پرستش شريك نسـازي او هستم و با خدا چيزي ديگر را د 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
   .مسلمان شده است او  يهودي دانست كه غالم آن مرد پس ؛صاحبشان برگشتند

تشـويق نمـود و   مـردم را بـراي جهـاد و مبـارزه در راه خـدا        سپس پيـامبر اكـرم  
جسـد آن   ،در ميـان كشـته شـدگان   . يهوديان قرار گرفتند و جنگيدند رويارويمسلمانان 
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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   .احسان نمود و او را به خيبر آورد

   1.بار براي خدا سجده نكرد كه او يك
  
  قهرمان دوزخي -3

مشركان تاب مقاومـت و  مردي جنگجو قرار داشت كه هيچ يك از  ،در ميان لشكر اسالم
آن  ةدربـار  پيـامبر اكـرم  . رسـاند  مبارزه با او را نداشتند؛ مگر اينكه آنان را به قتـل مـي  

تـا  . عقيب قرار دادمردي كنجكاو شد و او را تحت ت. گفته بود كه دوزخي است شخص
درد، نوك  ننمودن ر اثر تحملباينكه او را در حالي يافت كه زخمي شده بود و سرانجام 

بـا مشـاهده   آن مرد . خود گذاشت و بر آن غلطيد و خودكشي كرد ةشمشيرش را بر سين
. ييدهم كه تو رسول بر حق خـدا  گواهي مي: آمد و گفت  نزد پيامبر اكرم اين صحنه،

پيـامبر  . بازگو نمـود   حضرت آن به قضيه را آن او  چه خبر است؟: مودحضرت فر آن
در واقـع   ، امـا دهـد  اعمال بهشـتيان را انجـام مـي    ،ظاهر ، درگاهي انسان: فرمود  اكرم

در حقيقـت   ، امـا شود ظاهراً مرتكب اعمال دوزخيان مي در دوزخي است و گاهي فردي
   2.بهشتي است

  
  ه آمدن جعفر و همراهانش از حبش

بودند، روز فتح خيبـر نـزد     كه به حبشه هجرت كرده وي نهاطالب و همرا جعفر بن ابي
فت و بر پيشاني او بوسه زد و حضرت جعفر را در آغوش گر آن. رسيدند  پيامبر اكرم

يـا  گردم، با فتح خيبر و بيشتر شادمان  نسبت به كداميك از اين دو حادثهدانم  نمي: گفت
   .با آمدن جعفر
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ن بـه  اعمر و بن اميه ضمري را نزد نجاشي جهت بازگردانـدن مهـاجر    ر اكرمپيامب
بازگشت آنـان مقـارن   . كشتي از راه دريا فرستاد او آنها را سوار بر دو. مدينه فرستاده بود

موسي اشعري با تعدادي از افراد قوم خود نيز با جعفـر  ابو ،در اين سفر. بودفتح خيبر با 
بـه مدينـه     در يمن از هجـرت پيـامبر اكـرم   : گويد موسي ميوابچنانكه  ؛1همراه بودند

به راه افتاديم و  ،ترين آنها بودم كه من كوچك ،اندي نفر  با پنجاه و ،اطالع يافتيم بنابراين
اقامـت  در آنجا با جعفر آشـنا شـديم و همانجـا     .رسيديمبه حبشه  وسوار كشتي شديم 

برگشـتيم و روز فـتح خيبـر بـه ايشـان        سپس همه با هـم نـزد پيـامبر اكـرم    ؛ گزيديم
   2.پيوستيم

، بخشهاي مدتدر اين . اندي در حبشه ماندند حدود ده سال و همراهان ويجعغر و 
ي را يهـا  معركـه  ،زيادي از قرآن نازل گرديد كه آنها از آن اطالعي نداشـتند و مسـلمانان  

چنـين گمـان    بنـابراين، برخـي  . داشـتن دن تپشت سرگذاشته بودند كه آنها در آن شـرك 
   3.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  از آن جمله عمر. 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 نيسـت   ه ب: او ناراحت شد و گفت. هستيم
ـ    است؛ داده شما را غذا و نادان شما را پند مي ةگرسن. ايد بوده خـاطر  ه در حالي كـه مـا ب

سختي زندگاني خويش را سپري رنج و 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 غذاه ب .ايم نموده

را در مـورد آنچـه تـو گفتـي     . خواهم پرسـيد   پيامبر اكرمداشتي، بدون كم و زياد، از 
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 عمـر  :رفـت و گفـت    گاه نزد پيامبر اكرم آن. پرسم بدون اينكه كم و زياد بكنم مي
آنهـا يـك   . او از شما به من نزديكتر نيست: فرمود  پيامبر اكرم. گويد چنين و چنان مي
   1.ايد اند در حالي كه شما اهل كشتي دوبار هجرت نموده بار هجرت كرده

آنها يكـي بعـد   : گويد چنانكه مي. 2نمودبازگو ن امهاجر به تمامياسماء اين افتخار را 
پرسيدند و براي آنها در دنيا هيچ چيـزي   و از اين حديث ميآمدند  نزد من مي ياز ديگر
   3.آنان گفته بود، وجود نداشت مورددر   تر از آنچه پيامبر اكرم محبوب

اني كه در فتح خيبر شركت داشـتند، آنـان   را با موافقت مجاهد نيز آنان  پيامبر اكرم
   4.بدست آمده از خيبر مشاركت داد غنايمدر  را

  
  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

  : گونه توضيح داد ترين آنها را اين توان مهم مي
ي از قبيـل روغـن،   ذايغـ هاي خيبر، انواع مـواد   مسلمانان از قلعه: مواد غذايي –الف 

خـوردن آنهـا را مبـاح دانسـت و از آنهـا        عسل و غيره بدست آوردند كه پيامبر اكرم
   5.خمس دريافت نكرد

 يك پنجم اين اموال را پيامبر اكرم: ثانيه منزل و گاو و گوسفند و شترا: لباس -ب 
   .ن تقسيم نموداعنوان خمس برداشت و بقيه را در ميان مجاهده ب

                                                 
 . 4231، باب غزوة خيبر، شماره كتاب المغازي -1
 . 535، غضبان، ص فقه السيره -2
 . 2503-2502، فضل الصحابه، شماره صحيح مسلم -3
 . 96، ص 3، ابي فارس، ج الصراع مع اليهود -4
 . 140، ص 3فارس، ج  ، ابيالصراع مع اليهود -5
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ـ : يراناس -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   پيامبر اكرمبه  بخش آن

   1.صاص يافت تا در امور و مصارف اجتماعي هزينه شوداخت
در ميان اموال غنيمت، چند مصحف تورات نيز وجود داشت كه بـه درخواسـت    -  ه

دانيده شدند و مسلمانان مانند روميها رفتار نكردند كـه هنگـام فـتح    ريهوديان به آنها برگ
اندلس،  انند نصارا كه دراورشليم، كتابهاي مقدس را زير پاهاي خود لگدكوب كردند يا م

 ،براساس درخواسـت يهوديـان   نيز زمينهاي كشاورزي خيبر .2تورات را به آتش كشيدند
جهت آبياري و كشاورزي به آنها سپرده شد و آنها در مقابل نصـف محصـول، خـدمات    

آنها را مشروط بر اين گذاشت كه هـر گـاه     پيامبر اكرم. عهده گرفتندر كشاورزي را ب
خـاطر آن بـود تـا آنهـا     ه اين شرط ب. آنها را از خيبر اخراج خواهد نمود ،تصالح دانس

چنانكه وقتـي در زمـان    ،كاري نكنند كه باعث ضرر مالي و يا جاني براي مسلمانان باشد
با عبداهللا بن عمر كاري كردند كه هر دو دسـتش از مـچ در    ،عمر بن خطاب ،خليفه دوم

عبداهللا بـن سـهل را كشـته بودنـد و بـراي        اكرم رفت و قبل از آن نيز در زمان پيامبر
   3.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  چنانكه مشكيزه ؛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

                                                 
 . 142-141همان، ص  -1
 . 419، ص 2، ابي شهبه، ج السيرة النبويه -2
 . 229-228الرسول، محمد سيد وكيل، ص  تامالت في سيرة -3
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ديـدم   من حي را مي: گاه عموي حي گفت آن .به وي بگويدبن عوام سپرد تا واقيعت را 
  و در آن جسـتجو نمودنـد،   نـد وقتي بـه آن خرابـه رفت   .داشت كه به اين خرابه آمد وشد

   1.جواهرات را يافتند ةمشكيز
بعد از اينكه زمينهاي خيبر را بـه يهوديـان واگـذار نمـود، عبـداهللا بـن         پيامبر اكرم

آورد كارشناسـي، نصـف محصـول خيبـر را      فرستاد تا براساس بـر  رواحه را هر سال مي
 بن رواحه به پيـامبر اكـرم شـكايت بردنـد تـا     اگيري  ز سختيهوديان ا. آوري نمايد جمع
. كمتـر گـذارش دهـد    ،ي كه به او پيشنهاد رشوه دادند تا محصول را از آنچه هسـت يجا

خواهيـد بـه مـن     شـما مـي  ! اي دشمنان خدا:  بن رواحه خطاب به يهوديان گفتعبداهللا
مـين، نـزد شـما    تـرين انسـان روي ز   من از طرف محبوب! خدا سوگنده رشوه بدهيد؟ ب

تـرين انسـانهاي 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

. 2با همين چيز آسمانها و زمين ثابت و پا بـر جـا هسـتند   : آنها گفتند. عدالت رفتار نكنم
 ؛يبر به مسلمانان تعلق گرفت و منبع مالي بسيار خـوبي بـراي آنهـا شـد    صورت خ بدين

 .3گـاه شـكم سـير نديـديم     خيبـر هـيچ   فـتح قبل از : گويد مي چنانكه عبداهللا بن عمر
بنابراين، مهاجران درختان خرماي انصار را پس دادنـد و وضـعيت اقتصـادي مسـلمانان     

   4.بهبود يافت
  

                                                 
 . 424، ذهبي، ص تاريخ االسالم -1
 . همان -2
 . 4243، كتاب المغازي، غزوة خيبر، شماره بخاري -3
 . 352، ص معين السيرة -4
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  تر حي بن اخطب با صفيه دخ  ازدواج پيامبر اكرم
پيامبر . ، به اسارت مسلمانان در آمددختر حي بن اخطب ،، صفيهقموصقلعه  فتحبعد از 
 مردي از مسلمانان نزد پيامبر اكرم. او را به يكي از يارانش، به نام دحيه كلبي داد  اكرم
 اي پيامبر اكرم: آمد و گفت  فه براي كسي جز شما شايسـته  يصفيه دختر سردار طا
از ميان زنان اسير شده، زنـي  : او را پذيرفت و به دحيه كلبي گفتپيشنهاد ايشان . ستني

ـ    گاه پيـامبر اكـرم   آن. گير و صفيه را به من بازگردان ديگر بر  ةاو را آزاد كـرد و مهري
و بعد از اينكـه دوران حـيض او بـه اتمـام رسـيد و      . 1قرار گرفتهمان آزادي او  ،صفيه

   2.و ازدواج نمودمسلمانان گرديد، با ا
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    سليم او را براي شب زفاف آماده كـرد و پيـامبر اكـرم     ام صهباء رسيدند،

 ،حاضـر نشـد   قبـل از آن از صفيه پرسيد كه چرا  و .يارانش وليمه دادزد و به  آنجا اردو
براي شـما احسـاس خطـر     بنابراين، با يهوديان نزديك بوديم :عروسي كند؟ صفيه گفت

   3.با شنيدن اين سخن صفيه خوشحال شد و به فراست وي پي برد  پيامبر اكرم. نمودم
چنانكه بيهقي با سـند صـحيح    ؛ه بودخوابي ديد  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. فرزند حقيق گذاشته بودم، خواب رفتم) شوهرم(

                                                 
 . 383، ص 2، ابي شبهه، ج يرة النبويهالس -1
 . 101، ص 3، ج الصراع مع اليهود -2
 . 384، ص 2، ابي شبهه، ج السيرة النبويه -3
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: بـه صـورتم زد و گفـت   وقتي خوابم را با شوهرم در ميان گذاشتم، سيلي محكمي . افتاد
   1.آرزوي حاكم يثرب را داري

 صورت، خواب صفيه به حقيقت پيوست و خدا او را با ازدواج با پيامبر اكرمن بدي
و در  المـؤمنين ملقـب سـاخت     ام و او را بـه  گرامي داشت و از عذاب خـود نجـات داد  

نيز او را بسيار گرامـي و    حضرت آن 2گرداند  نيز او را همنشين پيامبر اكرمبهشت 
نشسـت و بـه    خواست سوار بر شتر بشـود، در كنـار آن مـي    وقتي مي. داشت دوست مي
   3.گفت پايت را بر زانوي من بگذار و سوار شو صفيه مي

تـري از پيـامبر   ي اخـالق به 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
   4.مواظب باش :گفت گرفت و مي با دستش سرم را مي ان، ايشبرد و خوابم مي دبو

آنهـا گفتـه   . شـكايت بـرد    همچنين صفيه روزي از عائشه و حفصه به پيامبر اكرم
چـرا كـه مـا عموزادگـان ايشـان       ؛تر هسـتيم  از صفيه گرامي  مما نزد پيامبر اكر: بودند
هـارون و   ،چرا تـو نگفتـي كـه مـن دختـر پيـامبر خـدا       : فرمود  پيامبر اكرم. باشيم مي

   5.هستم  موسي و همسر محمد ةبرادرزاد
و او را از  بـود  قـرار گرفتـه    صفيه سخت تحت تاثير اخالق و محبت پيامبر اكـرم 

 يمريضـ چنانكـه در   ؛داشـت  خود بيشـتر دوسـت مـي   نزديك وندان پدر، برادر و خويشا
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

                                                 
 . 103، ص 3به نقل از الصراع مع اليهود، ج  138، ص 9، ج السنن الكبري -1
 . 122، ص 3، ج الصراع مع اليهود -2
 . 384، ص 2، ابي شبهه ج السيرة النبويه -3
 . 45، ص 3، ج السيرة الحلبيه -4
 . 233، ص 2، ج شرح المواهب اللدنيه -5



  مهمترين رويدادهايي كه در فاصله غزوه حديبيه و فتح مكه اتفاق افتاد

 

555

چرا به : حضرت فرمود آن. يستندزنان پيامبر، با شنيدن سخن صفيه به يكديگر نگر. بودم
   1.گويد او راست مي! خداه كنيد؟ ب يكديگر نگاه مي

پيـامبر  ة ايوب خالد بن زيـد انصـاري خيمـ   ابوبا صفيه،   در شب زفاف پيامبر اكرم
بـا مشـاهدة     صبح هنگام پيامبر اكرم .را زير نظر داشت و تا صبح نگبهاني داد  اكرم

من از اين زن كه پـدر  !  اي پيامبر اكرم: ايوب گفتابو! نيك اينجا چه كار مي :او فرمود
سـيبي   اند، ترسيدم كه مبادا بـه شـما آ   شما كشته شده وردسته و برادر و خويشاوندانش ب

   2.زيرا او تازه مسلمان شده است ؛برساند
نهايت شادمان شـد و در حـق او چنـين دعـا      ايوب بيابواز اين عمل   حضرت آن
طـور كـه او از مـن پاسـداري      همان ؛ايوب را در حفاظت خويش در آوربوا! بارالها: كرد

   3.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 بييهود با اسالم و جبران دردها دشمني به كاهش
 اشـاره كـرد و يقينـاً كسـي ديگـر جـز پيـامبر اكـرم         اش متحمل آن شده بـود،  خانواده

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. ، بردبار و راستگو بودزني عاقل ،صفيه ،المؤمنين ام
دارد و با يهوديـان رابطـه برقـرار     ا گرامي ميصفيه روز شنبه ر: 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 ايممي نمـ  ، صله رحمكه با آنان يهوديان، خويشاوندان من وجود دارند

                                                 
 . همان -1
 . 328، ص 3، ج زاد المعاد -2
 . 385، ص 2، ابي شهبه، ج السيرة النبويه -3
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چه چيزي تو را واداشت كه شكايت مرا نزد : صفيه به كنيز خود گفت .صفيه را پذيرفت
   .برو تو آزادي: صفيه گفت. وادار كرد امر شيطان مرا به اين: ببري؟ كنيز گفت عمر 

رحمت . چشم از جهان فرو بست هو در زمان معاوي  هدر رمضان سال پنجاه  صفيه
   1.خدا بر او باد

  
   كوشش نافرجام يهود براي مسموم كردن پيامبر اكرم

، گوشـت زهـر آلـود    يهوديـان بـه پيـامبر اكـرم     خيبـر، بعد از فـتح  : گويد هريره ميابو
من از شما : ا را فراخواند و در جمع آنان گفتآنه  حضرت آن. گوسفندي هديه دادند

شما : فرمود   پيامبر اكرم! اسمبلي، اي ابا الق: دهيد؟ گفتند آيا پاسخ مرا مي ،الي دارمؤس
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 به من ،الي بكنمسؤاگر از شما : سپس فرمود

   .انند سوال اول ما به آن پي خواهي برديم، مياگر دروغ بگو چرا كه
انـدكي در آن    مـا زمـان  : زخ چه كساني هستند؟ گفتنـد اهل دو: فرمود  پيامبر اكرم

   .سپس شما جايگزين ما خواهيد شد ؛مانيم مي
خدا ما هرگز جايگزين شـما نخـواهيم   ه ب چرا كه ،بمانيددر آن : فرمود  پيامبر اكرم

  .شد
ال ديگري از شما دارم، آيا صادقانه پاسخ خواهيد اكنون سؤ: ودگاه پيامبر اكرم فرم آن
  .بلي: گفتندداد؟ 
   ايد؟ آيا شما گوشت اين گوسفند را زهر آلود ساخته: فرمود  حضرت آن

   .بلي: گفتند
  چرا چنين كرديد؟ : فرمود  پيامبر اكرم
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پس آن بـه   از جانب خداوند به پيامبري مبعوث شده باشي؛با خود گفتيم اگر : گفتند
   1.شويم خالص مي وت رساند و اگر يك دروغگو هستي، پس از شر تو ضرري نمي

اين گوسفند از طرف زنـي بـه نـام زينـب بنـت      : گويد مي بلوغ االمانيكتاب مولف 
كـدام    او از كسي پرسيد كه پيامبر اكرم. حارث همسر سالم بن مشكم هديه شده بود

حضرت، شانه گوسفند را  د از اينكه دانست كه آنپسندد و بع قسمت گوسفند را بهتر مي
نيـز همـان قسـمت      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 ميكي از يارانش به نام بشر بن براء كه با ايشان ه ، اماانداخت 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
: شته و در دهان گذاشته بـود، فرمـود  اي بردا گوشت كباب شده بودند، بعد از اينكه لقمه

گاه همه دست نگه داشـتند،   آن. است زهر آلود :گويد گوسفند مي ةشان. دست نگه داريد
   3.اي را فرو برده بود جز بشر كه لقمهه ب

خواستم تو  او گفت مي. آوردند  آن زن يهودي را نزد پيامبر اكرم: گويد ابن قيم مي
 سـپس پيـامبر اكـرم   . سـازد  خدا تو را بر من چيزه نمي: فرمود ايشان. را به قتل برسانم

كـه از آن گوشـت خـورده بودنـد، نيـز دسـتور داد تـا        حجامت نمود و به همه كسـاني  
   4.وفات نمودندتعدادي از آنان و حجامت كنند 

                                                 
 . 3169، شماره 79، ص 4، كتاب الجهاد و السير، ج البخاري -1
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اسـت   آناما صحيح  ،در مورد اينكه آن زن كشته شد يا خير، اختالف نظر وجود دارد
   1.دبرساننقتل  ، دستور داد تا وي را بهبعد از مرگ بشر  حضرت كه آن

 بالفاصـله بنابراين، . شده بود، بسيار قوي بود گوسفند جاسازيگوشت زهري كه در 
. بـرد  تا آخر عمر همچنان از آن رنج مـي   پاي در آورد و پيامبر اكرم بشر بن براء را از

اي : وفـات خـود فرمـود    يضـ يمردر   چنانكه از عايشه روايت است كه پيـامبر اكـرم  
 ي خـود را يثـر نهـا  كـنم ا  كنم و فكر مـي  من هنوز هم آثار آن سم را احساس مي! شهيعا

   2.گذاشت برجاي اكنون
  

  حجاج بن عالط سلمي و بازگردانيدن اموال وي از مكه
بـه پيـامبر   ) ن مكـه بـود  اكه از مهاجر(حجاج  ،خيبر فتحبعد از : گويد انس ابن مالك مي

 ،خواهم آنها را به طريقـي برگـردانم   من در مكه خانواده و اموالي دارم، مي: 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 خانهحجاج . داد
 ييـدار رخ ،خواهم از اموال محمد و يارانش كـه تـاراج شـده اسـت     و به من بده كه مي

  .بكنم
ن خوشـحال و  اگـران شـدند و مشـرك   اين سخن در مكه شايع شد و مسلمانان مكه ن

نشـين 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 گفتغال

بهتـر از چيـزي    ،خدا آنچه خدا تو را بدان وعـده داده اسـت  ه ب. رسد كه از تو به من مي
   .اي ت كه تو به خاطر آن اينجا آمدهاس

                                                 
 . همان -1
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بـه ابوالفضـل سـالم مـرا برسـان و بگـو در يكـي از        : حجاج به غالم عبـاس گفـت  
و به او خبري برسانم كـه خوشـحال    گزينمخلوت  هايش ترتيبي بدهد تا من با او  خانه

عبـاس از جـاي   ! ات باد عبـاس  مژده: گفت ،نزد عباس برگشت ،وقتي غالم. كننده است
. غالم آنچه را حجاج بـه او گفتـه بـود، بـازگو كـرد      .يد و پيشاني او را بوسه زدخود پر

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. 1اج نموده استوبا صفيه؛ ازد  فتح شده و پيامبر اكرم

از راز آمدن من تا سه روز بـه كسـي   : گاه به عباس گفت نآ. 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 عباس بعد از
خـدا  ! ابوالفضـل : سپس به عباس گفت. رفته است به مدينه چند روزي است كه شوهرم

بلي، خـدا  : عباس گفت. ايد، ناراحت شديم شده ما نيز از آنكه شما نگران. خوارت نكند
. اتفاق نيفتـاده اسـت   ،گرداند و خدا را شكر كه جز آنچه من دوست داشتم مرا خوار نمي

ا صفيه ازدواج نموده است و من صالح تو را در اين ب  خيبر فتح گرديده و پيامبر اكرم
سـپس   ؛ييگـو  خـدا راسـت مـي   ه ب: همسر حجاج گفت. پيونديبينم كه به شوهرت ب مي

! اي عبـاس : گفتند گذشت آنها مي ر مجلس كه ميعباس به مجالس قريش آمد، از كنار ه
ه مـن خبـر داد   حجاج ب. 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 ببردتا اموال خود را  بود اينجا آمده
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ن منتقـل شـد و   اصورت نگراني و پريشاني مسلمانان به مشـرك  بدين .را به كسي نگويم
   1.گرديدندن خوشحال و شادمان مسلمانا

كه جايز اسـت انسـان    از جمله اين: ندة مطالب گوناگوني استدر بر گيراين داستان 
البته به شـرطي كـه بـه كسـي ديگـر ضـرري        ،خاطر احقاق حق خوده هنگام ضرورت ب

  نرساند دروغ بگويد،
  

  برخي از احكام فقهي كه در اين غزوه نازل گرديد
  وشت االغ اهلي حكم تحريم خوردن گ -1

از خوردن گوشت االغ اهلي منع   روايت است كه روز خيبر پيامبر اكرم از ابن عمر
   2.فرمودند

  تحريم همبستري با زنان اسير حامله -2
كه به خدا و روز واپسين ايمان دارد، زراعت ديگـران   كسي هر: فرمود  پيامبر اكرم
   3.را آبياري نكند

  اسير غير حامله قبل از استبراء تحريم همبستري با زنان -3
كه بـه خـدا و روز واپسـين ايمـان دارد،      هر كسي«: ين باره فرموددر ا پيامبر اكرم 

  4».گرددوي مطمئن  حامله نبودننزديكي نكند تا از  ،بازني كه اسير شده است
رسد و نيازي به گذراندن مـدت   و استبراء با گذراندن يك نوبت قاعدگي به اثبات مي

   .نيست كامل

                                                 
، ص 9السنن، بيهقي، ج  – 9771، شماره المصنف عبدالرزاق 139-138، ص 3، امام احمد، ج المسند -1
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  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 كردآوري محصوالت خيبر جمع

: از همين نوع هستند؟ گفـت  ؛آيا همه خرماهاي خيبر: فرمود  حضرت آن. تقديم كرد
كه ما يك صاع اين نوع خرما را در مقابل دو الي سه صاع از خرماي نـوع ديگـر   بل. خير
سـپس بـا    .بلكه انواع ديگر خرما را بفروش ؛چنين مكن: فرمود  پيامبر اكرم. خريم مي

   1.خريداري كنپول آنها اين نوع خرما را 
. و حـرام اسـت   گـردد  محسـوب مـي   پس اتحاد در جنس و اختالف در كيفيت، ربـا 

سپس بـا   ؛آنها را بفروشد: مودراه حل مناسبي پيشنهاد نمود و فر  پيامبر اكرم، راينبناب
   2.، خريداري نمايدپسندد پول خود آنچه را كه دوست دارد و مي

  تحريم فروش طال و نقرة ناخالص با  طال و نقرة خالص  -5
ناخـالص  ي ما را از فروختن طال  روز خيبر پيامبر اكرم: گويد عباده ابن صامت مي

: نقـره منـع كـرد و فرمـود     ةدر مقابل سك ة ناخالصطال و از فروختن نقر ةدر مقابل سك
   3.طال بفروشيد ةرا در مقابل سك ة ناخالصنقره و نقر ةرا در مقابل سك ناخالصطالي 

و  ناخالصطالي  از اين حديث اين است كه اگر قصد داشتيد كه  مراد پيامبر اكرم
كـدام از   يـد و هـيچ  يطالي معامله كنيد، بايد مساوات را رعايت نما ةسكه نزده را با سك
   .نبايد كم و يا اضافه باشد اين دو طرف معامله

طـال بـا    ةيعنـي در معاملـ  اي كه دو طرف معامله شبيه به هم نيستند؛  در معاملهاما در 
   4.خواهيد معامله كنيد نقره، مساوات هم شرط نيست و هر طور كه مي

                                                 
 . 4244تاب المغازي، شماره ، كالبخاري -1
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  سپردن زمين براي آبياري و كشاورزيمشروعيت  -6
تـا در   سـپرد زمينهاي خيبر را به يهوديـان    پيامبر اكرم: گويد يم عبداهللا بن عمر

   1.بپردازندكشاورزي  به مقابل نصف محصول،
اند كه حكمـت نـازل گرديـدن احكـام      كه بعضي بر اين عقيده اين سوال به در پاسخ

مدينـه  بـا فـتح خيبـر در    : گويـد  ابوزهره مـي شيخ  مربوط به معامالت در خيبر چيست؟
 مسـئلة از جملـه   كه تـا قبـل از آن سـابقه نداشـت     درونق گرفتنجديدي معامالت مالي 

بنـابراين احكـام متعلـق بـه ايـن معـامالت نـازل         .2آبياري و مشاركت در امر كشاورزي
  3.گرديد

  حالل بودن گوشت اسب  -7
روز خيبـر از خـوردن گوشـت      اكرم روايت است كه پيامبر  از جابر بن عبداهللا

   4.االغ منع كرد و خوردن گوشت اسب را جايز قرار داد
  مشاركت زنان در غزوة خيبر  -9

از  تعـدادي ديگـر  مـن و  : كند كه گفت ز زني غفاري روايت مياميه بنت ابي صلت ا
يم در ايـن  خواه 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 فتحو  .)حركت كنيد(به اميد خدا : فرمود
بـا دسـتان    اين را پيامبر اكـرم  : اشاره به گردنبند خود كرد و گفت ي بخشيد ويچيزها

                                                 
 . 321في المدينه، ص  صورو عبر من الجهاد النبوي -1
 . 4248، كتاب المغازي، شماره بخاري -2
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: گوينـد  مـي . 1ام از گردنم بيرون نخواهم آورد را تا زنده انداخت و من آن  ه گردنمخود ب
   2.نماينددفن  اورا با  آنآن گردنبند تا هنگام مرگ بر گردن او بود و وصيت نمود كه 

ن راه ااز پـاداش مجاهـد   صددند تا در ي است براي زنان مسلماني كه ا نمونه امر اين
   3.خدا بر خوردار شوند

چه در حالت صـلح و چـه در حالـت جنـگ در       زندگي پيامبر اكرم ر اين اساسب
  .شد تعليم و تربيت امت براساس مباني عقيدتي و عبادي سپري مي

الزم به ذكر است كه فتح خيبر، فدك، وادي القري و تيمـاء عامـل پيامـدهاي بسـيار     
قريش شديداً نگـران  ويژه ه ب. جاي گذاشته ل مختلف بيدر 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 تسـخير ناپـذير    از اناينكه آن
ل عربي سخت مرعـوب گشـته و دسـت صـلح و دوسـتي بـه سـوي        يهمچنين ديگر قبا

اين امر باعث گسترش اسالم در شبه جزيره عربسـتان گرديـد و   و . مسلمانان دراز كردند
   4.گرديدهمچنين سبب بهبود اوضاع اقتصادي مسلمانان 

كردگـي   يكي بعد از ديگري به سـر   هاي نظامي پيامبر اكرم بعد از فتح خيبر، دسته
اصحاب بزرگ، به مناطق مختلف اعزام شدند كه برخي تـوأم بـا جنـگ و خـونريزي و     

  5.آميز بودند لمتبرخي مسا
  

                                                 
 . 205، ص 4، ج البداية و النهاية -1
 . 373-372، ص 3، ابن هشام، ج السيرة النبويه -2
 . 534، غضبان، ص فقه السيره -3
 . 353، ص 1، ج نظرة النعيم -4
 . 221ندوي، ص ، السيرة النبويه -5



  

 

  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   عربستان، سرزمينهاي منتهي به آن را نيز در برگرفت و پيامبر اكرم
ديان شمال حجاز در خيبر، وادي قري، تيما و فدك از هيچ قريش و تسليم ساختن يهو

توان روابط  كوششي براي صدور اسالم به آن سوي مرزهاي حجاز دريغ نورزيد كه مي
ديپلماسي و ارسال پيام، به پادشاهان و امراي مناطق ديگر را دليل اين امر دانست و اين 

 يد؛ زيرا پيامبر اكرمگرد 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.دعوت اسالمي به سوي تمامي جهانيان بفرستد

ادشاهان به اسلوب و وسايل دعوت در دعوت سران و پ  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 
اي اظهار عالقه و دوستي  شدند و عده پذيرفتند و مسلمان مي پادشاهان، اسالم را مي

نمودند و موضعگيري برخي ديگر نيز در قبال اسالم و دولت اسالمي مدينه، مشخص  يم
العملهاي مختلف سران پادشاهان در مقابل  شد و دولت اسالمي از خالل عكس مي
ها، توانست عملكرد سياسي و نظامي خود را به صورت شفاف و ممتازي اتخاذ  نامه

  2.نمايد
                                                 

  .15محمد عقيلي، ص . ، دالسفارات النبوية -1
  .112سعيد الهجر، ص . ، دالحالقات الخارجيه الدولة االسالميه -2
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   هاي پيامبر اكرم متن نامه
نامة رسول خدا كه پس از صلح حديبيه توسط دحيه كلبي  نص 1صحيح مسلم در -1

  :، چنين آمده است2به هرقل، امپراطور روم، فرستاد
. از محمد بن عبداهللا و رسول خدا به هرقل، بزرگ روم. 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 

 ö≅è% Ÿ≅ ÷δr'̄≈ tƒ É=≈ tGÅ3ø9 $# (# öθs9$yès? 4’n<Î) 7π yϑÎ=Ÿ2 ¥™!# uθy™ $uΖoΨ ÷ t/ ö/ ä3uΖ ÷ t/uρ ωr& y‰ ç7÷ètΡ 

ωÎ) ©!$# Ÿωuρ x8Î ô³èΣ ⎯Ïμ Î/ $\↔ø‹x© Ÿωuρ x‹Ï‚−Gtƒ $uΖ àÒ÷èt/ $³Ò÷èt/ $\/$t/ö‘ r& ⎯ ÏiΒ Èβρ ßŠ 

«!$# 4 βÎ* sù (# öθ©9uθs? (#θä9θà)sù (#ρß‰yγô© $# $̄Ρ r'Î/ šχθßϑÎ=ó¡ãΒ   ) ،3)64آل عمران  
اي كه ميان ما و شما مشترك  بيائيد به سوي سخن دادگرانه! اي اهل كتاب: بگو «

يگانه را نپرستيم و چيزي را شريك او قرار ندهيم و برخي است كه جز خداي 
د؛ پس هر گاه سر بر از ما برخي ديگر را به جاي خداي يگانه به خدايي نپذير

  ».هستيم )اوامر ونواهي خدا(گواه باشيد كه ما منقاد: د، بگوييدنتاب
آمده ي پيامبر را با دقت خواند و بررسي كرد و آن طور كه در صحيحين  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. اين سرزمين را نيز به تصرف خود درخواهد آورد

                                                 
  .1773، شماره 1397-1393، ص 3، ج صحيح مسلم -1
  .344، ص 1، ج نظرة النعيم -2
  .107، ص 12النبي، ج  ، كتاب الجهاد، كتب مسلم شرح النووي -3
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سم، ر دانستم كه سالم نزد او مي اگر مي. كند ستم كه از ميان شما ظهور ميدان كرد، اما نمي
  1».شستم م و پاهايش را ميحتماً خود را به او مي رساند

ذافه راطور فارس، را توسط عبداهللا بن حنامة كسرا، امپ  همچنين پيامبر اكرم - 2
ه را خواند آن را پاره وقتي كسرا نام. 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 . بسم اهللا الرحمن الرحيم«: براساس روايت طبري چنين آمده استمتن اين نامه 
به خدا سالم بر كسي كه پيروهدايت بوده . 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 ميشو تا سالم بماني وا
ادشاه حبشه، فرستاد و در آن ه ضمري به نجاشي، پاي توسط عمرو بن امي نامه - 3

. از رسول خدا، محمد، به پادشاه حبشه، نجاشي. بسم اهللا الرحمن الرحيم«: نوشت
جز او  يخدايي را كه معبودي به حق. كنم من نزد تو، خدا را ستايش مي. مسلمان شو

دهم  و گواهي ميوجود ندارد و او پادشاه بسيار مقدس و پاكيزه و مؤمن و نگهبان است 
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
همان طور كه آدم را خلق كرد و من تو را به سوي خدا يگانه كه شريكي ندارد، . آفريد
تا به آنچه به من نازل شده است، ايمان بياوري و از من اطاعت نمايي؛  خوانم فرامي

                                                 
  .1773، شماره 1393، ص 3ج ، 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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خوانم و  من باز هم تو را و سربازانت را به سوي اهللا فرا مي. چون من رسول خدا هستم
بدين صورت، پيام خدا را رساندم و نصيحت كردم؛ پس نصيحت مرا بپذيريد و سالم 

  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
اين به معني رد كردن نصوص تاريخي در اين زمينه نيست؛ بلكه هدف اين است كه به 

  3.ريزي نمود س آنها سياستي شرعي اتخاذ و پايهقدري مستند نيستند كه بتوان براسا
اي به مقوقس، بزرگ قبطيها،  نامه  پيامبر اكرم: گويد بقات ميمحمد بن سعد در ط

او برخورد . جريح بن مينا فرزند پادشاه اسكندريه، توسط حاطب بن ابي بلتعه فرستاد
رد و هدايايي نزد پيامبر اي كرد و نزديك بود كه مسلمان شود، اما اين كار را نك 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».دوام نخواهد يافت

بن وهب به منذر اي را توسط شجاع  همچنين در مسير بازگشت از حديبيه، نامه - 5
سالم بر كسي كه از : اين قرار بود بن 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
  5.خوانم تا حكومت تو برايت مستدام بماند فرا مي

                                                 
  .346، ص 1، ج نظرة النعيمبه نقل از  – 421، ص 4، زيلعي حنفي، ج نصب الرايه -1
  .346، ص 1، ج نظرة النعيم -2
  .459، ص 2، ج نبوية الصحيحةالسيرة ال -3
  .340، ص 5، ج البداية و النهاية -4
  .652، ص 2، ج تاريخ الطبري -5



 الگوي هدايت

 

568

هوذه بن علي  طيبيه،  نامه اي توسز بازگشت از حدهمچنين آن حضرت پس ا - 6
او را در حكومت   هوذه به اين شرط كه پيامبر اكرم. حنفي، حاكم يمامه، فرستاد

، اظهار تمايل به اسالم نمود، اما رسول خدا حق امر و نهي داشته باشدشريك گرداند و
  1.شرط او را نپذيرفت

منذر بن ساوي عبدي، امير اي نيز توسط ابوعالء حضرمي به  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 
  2.براساس پرداخت جزيه صلح نمودند

 ا به منذر بن ساوي از روايت عروهر  ابوعبيد قاسم بن سالم، متن نامة پيامبر اكرم
. جز او نيست يبه حق خدايي را كه معبود سپاس«: بن زبير اين گونه نقل نموده است

همانا هر كس چون ما نماز بخواند و به سوي قبلة ما رو كند و ذبيحة ما را بخورد، 
مانان اگر مجوسيان، مسلمان گردند، طبق مسل. باشد مسلمان و در ذمة خدا و پيامبرش مي

  3».با آنان رفتار خواهد شد و در غير اين صورت، بايد جزيه پرداخت كنند
در سال هشتم هجري نيز عمرو بن عاص را به عمان نزد جيفر و عبد، پسران جلندي 

  4.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 . حرين با آنها هستندو كساني كه از مردم ب
و پيامبرش را اطاعت نمودند و حق پيامبر را رعايت كردند و راه مؤمنان را در پيش 

البته . هند گرديدمند خوا گرفتند، پس آنان درامان خواهند بود و از حقوق اسالم بهره

                                                 
  .107 – 105، ابن طولون، ص اعالم السائلين – 425ف ص 4، ج نصب الراية -1
  .420 – 419، ص 4، ج نصب الراية -2
  .28عبيد، ص  ، ابياالموال -3
  .376، ص 6، ج صبح االعشي -4
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گيرد و يك دهم خرماهايشان و نصف  تعلق ميآنان به خدا و پيامبرش  المال اموال بيت
يك دهم حبوباتشان صدقه است و بايد مسلمانان را ياري دهند و خيرخواهشان باشند و 

باشد،  سنگهاي آسياب آنها متعلق به خودشان مي. مسلمانان نيز متقابالً چنين بكنند
  1».خواهند، در آن تصرف نمايند هرطور مي

  
  ويژگيهاي ديپلمات مسلمان

را گردآوري نموده   هاي پيامبر اكرم حمد شيت خطاب در كتاب سفراء النبي نامهم
است و دربارة ويژگيهاي سفيران آن حضرت سخن به ميان آورده و از خالل اين بحث، 

ترين آنها  ت كه مهمشرايط و ويژگيهاي يك ديپلمات مسلمان را استنباط نموده اس
  : اند از عبارت

  اسالم و دعوت به آن -1
  : فرمايد خداوند مي

 ≅ è% ⎯ÍνÉ‹≈yδ þ’Í?ŠÎ6y™ (# þθãã÷Šr& ’n<Î) «!$# 4 4’n? tã >οuÅÁt/ O$tΡ r& Ç⎯ tΒuρ © Í_ yèt6̈? $# ( 

z⎯≈ ysö6ß™ uρ «!$# !$tΒ uρ O$tΡ r& z⎯ ÏΒ š⎥⎫Ï.Î ô³ßϑø9 $#   ) ،108يوسف(  
كه  من و كسي) راه(خوانم،  به سوي خدا با بينش فرا مي. بگو اين است راه من «

  ».و من از مشركان نيستم وندپاك ومنزهخدا كند و  من پيروي مياز 
  ت بيان و شفافيتفصاح -2

فصاحت گفتار و دقت در رسانيدن مطلب به مخاطبان يكي از شرايط اساسي براي 
از خداوند خواست كه برادرش هارون  بنابراين، موسي. يك ديپلمات و سفير است

  : شريك بگرداند كه داشت در رسالتش را به خاطر فصاحتي

 ≅yèô_$# uρ ’Ík< #\ƒÎ— uρ ô⎯ÏiΒ ’Í? ÷δr& ∩⊄®∪ tβρ ã≈ yδ © År& ∩⊂⊃∪ ÷Šß‰ ô©$# ÿ⎯ÏμÎ/ “Í‘ ø—r&   
  )31- 29طه، (  

                                                 
  .29 – 28عبيده، ص  ، ابياالموال -1
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، سفيران و قاصدان خود را از ميان اعراب اصيلي كه در  بر اين اساس، پيامبر اكرم
ر برخوردار بودند، جزيره عربستان و باديه ها بزرگ شده بودند و از فصاحت گفتا شبه

  .نمود انتخاب مي
  حسن اخالق -3

همان اخالقي كه در قرآن كريم و . سفيران پيامبر، از اخالق واال و نيكي برخوردار بودند
ترين بخش آن در يك ديپلمات و سفير  بيان گرديده است و مهم  در سنت پيامبر اكرم

  1.باشد مسلمان، صداقت و تواضع مي
  علم -4

بنابراين، با بررسي برخورد . تنها وسيلة انتقال يك تفكر و ايدئولوژي استهي علم و آگا
طالب با نجاشي كه پس از گفتگو با او، سورة كهيعص را براي او تالوت  عفر بن ابيج
دهد، به انتخاب شايسته و  نمايد و با زباني فصيح، عقيده و آئين خود را شرح مي مي

  2.بريم بيشتر پي مي  دقت پيامبر اكرم
  صبر و استقامت -5

 ÷É9 :فرمايد خداوند مي ô¹$$sù $yϑx. uy9 |¹ (#θä9 'ρé& ÏΘ ÷“ yèø9 $# z⎯ÏΒ È≅ß™ ”9 $# Ÿωuρ ≅Éf÷ètGó¡n@ öΝçλ°; 4 

öΝ åκ̈Ξ r( x. tΠöθtƒ tβ÷ρ ttƒ $tΒ šχρß‰tãθãƒ óΟs9 (# þθèVt7ù=tƒ ωÎ) Zπtã$y™ ⎯ ÏiΒ ¤‘$pκ̈Ξ 4 Ô≈ n=t/ 4 ö≅yγsù à7 n=ôγãƒ ωÎ) 

ãΠöθs) ø9$# tβθà) Å¡≈ xø9 $#   ) ،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 وعده داده مي
مگر جز انسانهاي گمراه و فاسق كسي ديگر هالك . نده استابالغ و بس

  ».شود؟ مي
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با بررسي سيرة پيامبر . در حقيقت صبر، سالح و توشة هميشگي يك داعي است
و اصحاب بزرگش به اين نتيجه خواهيم رسيد كه سيرة آنان مملو از صبر درراه  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
نمود، از حكمت و بصيرت وااليي برخودار بودند؛  انتخاب مي  سفيراني كه پيامبر اكرم

: گفتي از او پرسيدند كه عاقل كيست؟ وقت. چنانكه عمرو بن عاص يكي از آنان بود
عاقل كسي است كه گمانش راست درآيد و قضاياي آينده را از روي قضاياي گذشته 

عاقل كسي نيست كه خوبي را از بدي تشخيص دهد؛ بلكه عاقل كسي . تشخيص دهد
  1.است كه هنگام قرار گرفتن از ميان دو شر، بهترين آن را انتخاب نمايد

  سازي زرنگي و چاره -8
 ياسي قضايا را درك نمايد و زرنگ و چاره ساز باشد كه اينسبايست ابعاد  يك سفير مي

از تيزهوشي و   سفيران پيامبر اكرم. امر به ذكاوت و تيزهوشي سفير بستگي دارد
بيني و ارزيابي  ذكاوت خاصي برخوردار بودند و قضايا و حوادث را به خوبي پيش

  .نمودند مي
  ظاهر زيبا -9
بر آن بود كه سفيرانش را از كساني انتخاب نمايد كه ضمن   ي و تالش پيامبر اكرمسع

  2.برخوردار بودن از صفات فوق، داراي شكل و قيافة ظاهري مناسبي نيز باشند

                                                 
  .301، ص 2همان به نقل از سفراء الرسول، ج  -1
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ترين صفات و ويژگيهاي سفيران اسالم بودند كه محمود شيت  موارد ذكر شده مهم
ته است كه يك سفير مسلمان، متصف به خطاب آنان را برشمرده است بنابراين، شايس

  .آنها باشد و دولت اسالمي نيز آنها را مالك انتخاب سفيران خود قرار دهد
  

  درسها، عبرتها و فوايد
  اريسيها -1

. آمده است »اريسيين يا يريسيين«خدا به هرقل نوشت، سخن از  اي كه رسول در نامه
اند كه براساس مشهورترين آنها  ئه دادهعلما در مورد مدلول اين واژه، آراء مختلفي ارا

  1.اند عبارت از اطرافيان و خدمه و گارد پادشاه بوده» اريسيين«
س يكي از سمصري، مؤ »اريوس«كلمه اريسيون به پيروان : گويد ابوالحسن ندوي مي

نقشي مهم در تاريخ عقايد واصالح ديني  هاين فرق. شود هاي مسيحي، اطالق مي فرقه
است و در دوراني نيز موفق به تصرف دولت بيزانس و كليساي  مسيحيت داشته

تنها كسي بود كه در ميان مسيحيان نداي توحيدسر  »اريوس«. مسيحيت گرديده است
  2.و به تعبير مسيحيان بين پدر و فرزند بود به تمييز بين خالق و مخلوق داد و معتقد

ش باكساني كه معتقد به عقيدة اريوس مدتي درميان مسيحيان رواج داشت و پيروان
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 
مسيحيان در قسطنطنيه اقدام نمود و الوهيت و فرزند بودن مسيح را اعالم نمود كه در 

اما با اين وجود، گروه اندكي . آن، عقيدة اريوس روبه انحطاط و نابودي گذاشتنتيجة 
از اينكه   همچنان باقي ماند و به فرقة اريسيه مشهور گرديد و شايد هدف پيامبر اكرم

به هرقل نوشت كه اگر تو از پذيرش اين دين، اجتناب بورزي، گناه اريسيها به گردن تو 
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اي است كه نسبتاً به توحيد  كه از ميان مسيحيان تنها فرقهباشد، همين گروه باشد  مي
  1.معتقد است

كساني كه نسبت به اين : ضمن سخن از اين گروه، گفته است ابوجعفر طحاوي
كرد،  اند كه در ميان كساني كه هرقل بر آنان حكومت مي مسائل آگاهي دارند، نوشته

ي خدا بودند و مسيح را بندة خدا بودند كه معتقد به يگانگ» اروسيه«گروهي معروف به 
دانستند و همانند ديگر نصارا به ربوبيت و فرزندي مسيح، معتقد نبودند و دين  مي

  2.مسيحي را آن گونه كه در انجيل بود، قبول داشتند
  
  هاي پادشاهان رعايت تناسب درنامه -2

ر يك به پادشاهان براساس عقايد ديني و خصوصيات دروني ه  هاي آن حضرت نامه
به عنوان مثال چون هرقل و مقوقس، مسيحي و معتقد بودند كه . از آنان، متفاوت بود

هاي آنان، كلمة عبداهللا را كه بيانگر بنده بودن وي بود،  مسيح فرزند خدا است، در نامه
اما » من محمد عبداهللا و رسول اهللا«: به عنوان پسوند نام خود آورد و اين گونه نوشت 

 ».من محمد رسول اهللا«: ه به كسرا فرستاد، اين طور ننوشت؛ بلكه نوشت اي ك در نامه

 ≅è% Ÿ≅÷δ: آية. ين آسماني و اهل كتاب بودندهمچنين در نامة آنها كه معتقد به د r'̄≈ tƒ 

É=≈ tGÅ3ø9 $# (# öθs9$yès? 4’n<Î) 7π yϑÎ=Ÿ2 ... را نوشت و در نامة كسرا كه به خداوند اعتقاد نداشتند؛ 
پرستيدند و معتقد به وجود دومعبود به نامهاي  قومش خورشيد و آتش را مي بلكه او و

من فرستادة خدا به «: ير و ديگري براي شر، بودند، نوشتيزدان و اهريمن، يكي براي خ
  3».سوي تمامي انسانها هستم تا هر انسان زنده و با وجداني را از عذاب خدا بترسانم
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متفاوت بود؛ چنانكه هرقل و   ان پيامبر اكرمها و سفير واكنش پادشاهان با نامه
به ويژه نجاشي و مقوقس از سفيران پيامبر . اي داشتند نجاشي و مقوقس برخورد مؤدبانه

به خوبي استقبال كردند و مقوقس هدايايي نزد رسول خدا فرستاد از جمله دو كنيز كه 
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
خداوند حكومتش را پاره : اطالع از چگونگي برخورد وي فرمودنيز با   پيامبر اكرم

  1.كند
ضار كسرا به حاكم يمن كه باذان نام داشت نوشت كه آن حضرت را دستگير و اح

بابويه به مدينه آمد و به . فرستاد  باذان، مردي به نام بابويه را نزد پيامبر اكرم. نمايد
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 بدين جهت من آمده. كنند
  2.توسط فرزندش، شيرويه، به قتل رسيده استخسرو

تحقق يافته بود و شيرويه بر تخت پدر مسلط شده و او رابه قتل   گفتار پيامبر اكرم
م به وقوع پيوست و حكومت خسروپرويز پس از  628اين جريان در سال . رسانده بود

از شش ماه  به قتل رسيدن او، بازيچة دست فرزندانش گرديد؛ چنانكه شيرويه نيز بعد
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  637اسالم روبرو شد و آخراالمر دولت ساساني بيش از چهار قرن حكومت در سال 

لمان براي هميشه منقرض گرديد و تمامي اين تحوالت، هشت سال توسط فاتحان مس
  3.درمورد آنان، اتفاق افتاد  بعد از دعاي پيامبر اكرم
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   هاي پيامبر اكرم محتواي مشترك نامه -3
به پادشاهان، حكام و سران قبايل، متوجه خواهيم شد  هاي پيامبر اكرم با بررسي نامه

  .باً يكي بوده استهاي تقري 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. رسول خدا، ابتدا بسم اهللا نوشته شود

به كفار و خواندن توسط انسان جنب، چون كفار معموالً جنب هستند، پي ارسالي 
  .بريم مي

نگاري پيامبر اكرم با كفار و پادشاهان به نتايج زير خواهيم  از نامه نهمچني –ب 
  :رسيد
توسط   هاي پيامبر اكرم جواز فرستادن سفير مسلمان نزد رهبران كفر؛ چراكه نامه -

  .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
السـالم مـن اتبـع    «: نوشـت  هايش مي نكه پيامبر در نامهنبايد به كافر سالم كرد؛ چنا -
  .پيروحق و هدايت استيعني سالم بر كسي كه  »الهدي
ه آن حضرت مهري داشت كه بر آن به ترتيب اهللا رسول كجواز 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،   شد، اما پيامبر اكرم خوانده مي
  .)شي اتخاذ نمودلذا چنين رو
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 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

  1.حك شده بود، انتخاب نمود» محمد رسول اهللا«كه بر آن 
  
  تجليل از انسانهاي بزرگ -4

اورا از مقامش كه حاكم يمن بود، بر  ذان مسلمان گرديد، پيامبر اكرمكه بابعد از اين
كنار نكرد، بلكه به خاطر توانايي او در مديريت وي، او را همچنان امير آنجا قرارداد و 

شايستگيهاي افراد را مدنظر داشت و مناصب   اين بيانگر آن است كه پيامبر اكرم
نمود؛ همچنين بعد از مرگ باذان،  به آنان واگذار مي حكومتي را براساس توانايي افراد

  2.فرزندش، شهر، را به جاي او گمارد
  
  جواز گرفتن جزيه از يهود -5

بل يهود و اي كه پيامبر اكرم به منذر بن ساوي فرستاد، به بيان موضع خود در مقا در نامه
بايست  يرند، مييهوديان و مجوسياني كه دين اسالم را نپذ: مجوسيها پرداخت و نوشت

  3.جزيه پرداخت نمايند
ابن قيم وگروهي از علما معتقدند كه جزيه گرفتن از هر كس خواه اهل كتاب باشد 

پرست و غيره، جايز است؛ زيرا جزيه گرفتن از اهل كتاب، يهود و نصارا، در قرآن  يا بت
  .و جزيه گرفتن از مجوسيان در سنت، تصريح شده است

و حكم ساير گروههاي مشرك مانند حكم . يگر نيز همين استبنابراين، حكم كفار د
پرستان عرب جزيه نگرفت، اين است  از بت  مجوسيان است، علت اينكه پيامبر اكرم
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كه آنها قبل از نزول اين حكم، مسلمان شده بودند و آية مربوط به جزيه بعد از تبوك 
  1.نازل گرديد

  
  جواز پذيرفتن هدية كفار -6

بلتعه، هدايايي از  ، حاطب بن ابي مصر، مقوقس، با سفير پيامبر اكرمچنانكه حاكم 
  2.جمله دو كنيز و لباس و قاطري براي ايشان فرستاد و آن حضرت نيز آنها را پذيرفت

  
  به پادشاهان و حكام  نگاري پيامبر اكرم نتايج نامه -7

سياست خارجي از خود اي در  العاده نگاريها، موضعگيري فوق در اين نامه پيامبر اكرم
 نامه نوشتن. ن و شجاعت ايشان حكايت داردابه جاي گذاشت كه از اعتماد به نفس، ايم

اي نبود و در چنين  به پادشاهاني چون هرقل، كسرا و مقوقس در آن شرايط، كار ساده
ها، به  به خاطر پيامدهاي ناگوار اين نوع نامه  شرايطي، فردي ديگر غير از پيامبر اكرم

خدا و حرص و اشتياق وي به  داد، اما ايمان او به تأييد ود جرأت چنين كاري را نميخ
نتايجي كه از اين . ابالغ دعوتش او را بر آن داشت كه به چنين عملي همت گمارد

  : گردد، عبارتند از ياسي، اتخاذ ميموضعگيري س
عامل آن حضرت با اين موضعگيري سياسي، روش جديدي جهت روابط و ت –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
گيري پادشاهان و اميران و سياست آنان در قبال خود و  به موضع  پيامبر اكرم –ج 

  .دعوتش، پي برد
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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

 !$tΒ uρ š≈oΨ ù=y™ö‘ r& ωÎ) Zπ tΗôq y‘ š⎥⎫Ïϑn=≈ yèù=Ïj9   

  ».ايم مگر رحمتي براي جهانيان ما تو را نفرستاده«
ة به سران عرب و پادشاهان مجاور، نقط  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
  

                                                 
  .351، ص التاريخ السياسي و العسكري لدولة المدينه -1



  

  

  فصل سوم
  القضاء عمره

بيه، به قصد براساس قرارداد صلح حدي  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 داشتندآنهايي كه مرده و يا در غزوة 

سنگين و مهيب، از كنار آباديها، به ادامة  آن حضرت و يارانش به صورت كارواني
ا عبور از كنار روستاها، مردم بدر طول مسير و . پرداخت مسير جهت رسيدن به مكه مي

آمدند و از آنجا كه همه در لباس احرام  هايشان بيرون مي براي تماشاي آنان از خانه
مخصوص نشاني شده بود، گفتند و قربانيهايشان نيز با قالده و رنگهاي  بودند و تلبيه مي

  2.نظير ايجاد شده بود اي با وقار و بي منظره
  

  احتياط و مواظبت در مقابل قريش
در اين سفر با خود سالح نيز همراه داشت؛ چراكه احتمال وقع هر   پيامبر اكرم

  3.داد و مشركان نيز چندان پايبند عهد و پيمان نبودند اي را مي حادثه
با اين تعداد زياد همراهان و با سالحهاي   ود پيامبر اكرمقريشيان با اطالع از ور

اسب سوار در حركت بود،  200گوناگون، كه در پيشاپيش آنان محمد بن مسلمه با 
مكرز، پيامبر . مكرز بن حفص را با چند نفر فرستادند تا از واقعيت امر، مطلع بشوند
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به خدا ! اي محمد: د و گفترا در بطن وادي يأجج،به گذرگاه ظهران مالقات كر اكرم
تو با اين همه سالح در حرم خدا بر قومت . ايم ما تو را تاكنون عهدشكن نيافته! سوگند
در حالي كه قبالً عهد كرده اي كه وارد حرم نشوي مگر شمشيرها در نيام . شوي وارد مي

بالفاصله ز، 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

  1.پايبند است
سالحهايش را بيرون حرم گذاشت و محمد بن مسلمه را با همان   پيامبر اكرم

  2.دويست نفر، جهت پاسداري از سالحها گماشت
اردادهاي خود با قريش بود، از بنابراين، آن حضرت ضمن اينكه پايبند به عهدها و قر

احتمالي آنان غفلت نورزيد و بدين صورت به امت اسالمي،  ي خيانت و مكر و توطئه
  .باش و هوشياري در مقابل دشمنان را داد درس آماده

عالوه بر آن گروهي را جهت نگهباني سالحها گماشت، تا مواظب اوضاع باشند و 
  3.دي اين دين واقف گردنداي ديگر از جوانب عبا در ضمن به جنبه

  
  ورود به مكه، طواف و سعي

مشرف به  امة مسير داد و از گردنه يمكه اد از بطن وادي يأجج به سوي  پيامبر اكرم
مسلمانان نيز در حالي كه صداي لبيك آنان در فضا پيچيده بود، . حجون وارد شهر شد

  4.پرداختند مشركان ميرفتند و به محافظت ايشان از گزند  در ركاب ايشان پيش مي
و صداي لبيـك مسـلمانان كـه از مدينـه تـا مكـه و در اثنـاي         اين تلبيه دست جمعي

پيچيد، در واقع اعالن توحيد و رسميت دادن به شعار وحدانيت اهللا و  طواف، همه جا مي
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بيانگر پايان يافتن دولت كفر و سقوط پرچم شرك بود و در ضمن ابراز شـكر و سـپاس   
اين است معني تلبيـه  . ت كه به آنها توفيق اداي چنين عبادتي را داده استاز خداوند اس

ان الحمـد و النعمـة لـك و    . لبيك ال شريك لك لبيـك . لبيك اللهم لبيك«: گويد كه مي
  ».الشريك لك. الملك

  : خواند را گرفته بود، چنين رجز ميعبداهللا بن رواحه در حالي كه افسار شترش 
ــبي    ــن سـ ــار عـ ــي الكفـ ــو بنـ  لهخلـ

 

ــوله    ــي رسـ ــر فـ ــل الخيـ ــو فكـ  خلـ
 

جامع تمام   اي كافران از سر راه او دور شويد، راه را باز كنيد؛ چراكه پيامبر اكرم«
  ».خوبيهاست

 يـــــا رب انـــــي مـــــؤمن بقيلـــــه
 

 اهللا فــــي قبولــــه  اعــــرف حــــق  
 

  ».دانم من به سخنان او ايمان دارم و حق خدا را در پذيرفتن رسالت او مي! پروردگارا«
ــرباً ي ــه  ضـ ــن مقيلـ ــم عـ ــل الهـ  زيـ

 

 1و يــــذهل الخليــــل عــــن خليلــــه 
 

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

و همراهانش با ظاهري زيبا و مهيب وارد شهر مكه شد   كاروان عظيم پيامبر اكرم
ه صداي لبيك آنان بلند بود، به سوي كعبه پيش هاي مكه درحالي ك 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  كوههاي اطراف مكه رفتند و از آنجا كاروان مسلمانان را تماشا مي

و   گر پيامبر اكرم مده و نظارهدر كنار دارالندوه كه در مجاورت كعبه بود، گرد آ
  2.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   بنابراين، پيامبر اكرم. و رنجور ساخته است
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ها را  ست طواف، سينهخور داد تا در سه مرحلة ننادرستي اين عقيده به مسلمانان دست
  1.ها را تكان بدهند،تا مشركان به توان جسمي آنان آگاه گردند جلو بزنند و شانه

رداي احرام بر دوش انداخته بود، وارد مسجدالحرام  در حالي كه  پيامبر اكرم
. تندصحابه نيز پشت سر ايشان به طواف پرداخ. گرديد و به طواف كعبه پرداخت

اينها را گرماي مدينه ضعيف : گفتيد شما مي: ركان با مشاهدة اين وضعيت، گفتندمش
  2.نماييد ساخته است در حالي كه آنان را قوي و نيرومند مشاهده مي

با اين شيوة خاص ورود خويش و رداي احرام و هروله و بلند كردن   پيامبر اكرم
و نماياندن قدرت و همت مسلمانان صدا با تلبيه، درصدد به وحشت انداختن قريش 

بدين صورت پيامبر . 3بود؛ چنانكه مشركان تحت تأثير قرار گرفته و زبون شده بودند
عوامل خشمگيني مشركان را فراهم ساخت و قبل از اين هم در غزوة احد به  اكرم

عزت اي سرخ رنگ در انظار مشركان خرامان راه برود تا  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
شد تا يادآور شكست و زبوني مشركان در جنگ بدر  غنيمت گرفته شده بود، سوار مي

بزنند و ها را جلو  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

  4.زبوني مشركان را فراهم سازد
يب داد و مسلمانان در مدت آن حضرت جنگي رواني عليه قريش ترتبدين صورت 

گفتند  سه روزي كه در آنجا اقامت گزيدند، پرچم توحيدرا برافراشتند و اذان و اقامه مي
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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

  1.آمد سر مشركان فرود مي
درك  اهللا را 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 

  2.گرفت خويش پرداخت و اين امر از شيوة تربيتي آن حضرت نشأت مي
  

  حارث المؤمنين ميمونه، دختر ازدواج با ام
شوهرش، . ميمونه، خواهر زن عباس بن عبدالمطلب بود و سي و شش سال سن داشت

ميمونه، اختيار امر ازدواج خويش را به خواهرش، . ابورهم بن عبدالعزي،وفات يافته بود
عباس، . الفضل اين وكالت را به شوهرش، عباس، سپرده بود ام. الفضل، سپرده بود ام

بعد از اتمام سه . درآورد  درهم مهريه به عقد پيامبر اكرم ميمونه را در مقابل چهارصد
روز از صلح حديبيه، كفار قريش، سهيل بن عمرو و حويطب بن عبدالعزي را نزد پيامبر 

آن حضرت كه قصد داشت به بهانة عروسي . فرستاندند تا مكه را ترك نمايند  اكرم
: اهم بيشتري به وجود بيايد، فرمودفبا ميمونه بيشتر در مكه بماند تا ميان او و قريش ت

ا دعوت ا را براي صرف غذمگذاشتيد من اينجا عروسي بكنم و ش چه خوب بود اگر مي
  3.ما نيازي به غذاي تو نداريم؛ پس اينجا راترك كن: نمايم؟ آنها گفتند
ي به نام بسرف نزديك تنعيم اردو لحپذيرفت و مكه را ترك نمود ودر م آن حضرت
همچنين . او آخرين همسر ايشان بود. نجا با ميمونه  ازدواج و زفاف كردزد و در هما
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بسرف وفات يافت و در همانجا دفن  ر همان ميمونه بعد از ساير ازواج ايشان، د
  1.گرديد

اي فقهي گرديده است و آن  با ميمونه موجب ايجاد مسئله  ازدواج پيامبر اكرم
به عقد خويش درآورده است يا م ميمونه را در حال احرا  اينكه كه آيا پيامبر اكرم

  2.اند د سخن گفتهربه تفصيل در اين مو خير؟ فقها
  

  ملحق شدن دختر حمزه بن عبدالمطلب به كاروان مسلمانان
اسالم، موجب تغيير تفكر وخرد انسانها را فراهم آورد و از افرادي كه در جاهليت، 

را تربيت نمود كه به خاطر حضانت و شمردند، افرادي  وجود دختران را ننگ و عار مي
 ؛ چنانكه وقتي پيامبر اكرم3پردازندباي يتيم با يكديگر به رقابت  پرورش دختر بچه

علي برگشت ! عمو! عمو: مكه را ترك نمود، دختر حمزه به دنبال آنان دويد و صدا زد 
را پيش اين دختر عمويت است او : ت و او را تحويل فاطمه داد و گفتو دستش را گرف

علي . مدعي حق حضانت او شدند و جعفر نيز زيد. خود نگه دار و از او مواظبت نما
او عالوه بر اينكه : جعفر گفت. باشد دختر عموي من مي ام و من او را آورده: گفت

. او برادرزادة من است: زيد گفت. باشد اش مي من نيز خالهدخترعموي من است، خانم 
تا از او سرپرستي نمايد و  اش تحويل داد را به خاله  تر بچهدخ  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
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 ازدواج با دختر حمزه را داد، اما پيامبر اكرم پيشنهاد  همچنين علي به پيامبر اكرم
  1.او برادرزادة رضاعي من است: فرمود
  

  درسها، فوايد و احكام اين قضيه
  .خاله مثل مادر است - 1
  .در صورت فقدان پدر و مادر، حق حضانت با خاله است - 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؛ : به او فرمود  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

خاله بر عمه در حق حضانت مقدم است؛ چنانكه با وجود صفيه بنت  - 6
عبدالمطلب، خواهر حمزه، حق حضانت به همسر جعفر كه خالة دختر بود، تعلق 

  .گرفت
  .شود نميازدواج زن باعث سقوط حق حضانت وي  - 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  حضانت و سرپرستي فرزند كسي ديگر، برخي از اين مصالح و منافع تحت

وهر جلب شود كه در قضية فوق اين موافقت صورت بنابراين، بايد موافقت ش. گيرد مي
  .گرفت؛ چراكه جعفر مدعي حضانت بود
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وقتي طفلي با عموي خود از پستان يك مادر شير بخورد، برادر رضاعي او  - 9
  1.روند كه نكاح با آنها حرام است شود و دخترانش برادرزادة او به شمار مي محسوب مي

  
ربستان و اسالم آوردن خالد، عمرو عاص و جزيره ع القضاء در شبه تأثير عمره

  عثمان بن طلحه
 به. اين عمره، در قريش و ساير عربهاي جزيره تأثير ژرفي به جا نهاد و دعوتي مهم بود

  .آميز قرار گرفتند مسالمت ويژه اهل مكه تحت تأثير اين عمره ي
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 حالي وارد حرم گرديد كه ردايي بر دوش انداخته ودست
خداوند رحم بكند بر آن كسي كه از خود نيرو و : مراهانش گفتآورده بود و به ه
طواف را ) خرامان(سپس حجراالسود را لمس نمود و با هروله » .توانايي نشان بدهد

  .آغاز نمود و يارانش نيزبه انجام اين مناسك پرداختند
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: معي از قريش بايستد و بگويدج
گفته است، كالم پروردگار  روشن گرديد كه محمد، ساحر و شاعر نبوده؛ بلكه آنچه مي

  .جهانيان بوده است و بايد صاحبان عقل و خرد از او پيروي نمايند
اين چه سخني : حضور طلبيد و گفت خالد، او را بهابوسفيان با اطالع از سخنان 

ابوسفيان برآشفت و . ام؟ خالد آنچه را كه گفته بود، تكرار كرد است كه از تو شنيده
من نيز سخنان خالد : ا حضور داشت فوراً جلو آمد و گفتعكرمه كه آنج. خشمگين شد
نكه ترسم كه يك سال ديگر همه اهل مكه از او پيروي كنند؛ چنا كنم ومي را تأييد مي

                                                 
  .287 - 286فارس، ص  ، ابيصلح الحديبيه – 375 - 374، ص 3، ج زادالمعاد -1



  تفاق افتادمهمترين رويدادهايي كه در فاصله غزوه حديبيه و فتح مكه ا

 

587

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،  توان گفت كه عمره بنابراين، مي. گرديد
القضا  اينكه عمره: گويد همچنين استاد محمود عقاد مي، 1نمودلهاي اهل مكه را فتح د

زمينة قناعت فكري براي دو مرد خردمند و معروف و الگو؛ يعني، خالد بن وليد و عمرو 
  2.عاص را فراهم نمود، كافي بود

  
  مسلمان شدن عمرو بن عاص

ز بازگشت بعد ا: نمايد ن خود را اين گونه بيان ميعمرو بن عاص، ماجراي مسلمان شد
نهادند، گرد  ارج مياز غزوة احزاب، جمعي از مردان قريش را كه به رأي و سخن من 

بايست  يباشد و م به نظر من دين محمد، در حال پيشروي سريع مي: آوردم و گفتم
اگر . به نجاشي پناه ببريد: نظر تودر اين مورد چيست؟ گفتم : گفتند. اي بينديشيم چاره

اوضاع تسلط يافت، از اينكه ما تحت تسلط او درآئيم، بهتر آن محمد پيروز شد و بر 
است كه تحت تسلط نجاشي باشيم و اگر ملت ما بر محمد پيروز گرديد، باز هم ضرري 

هدايايي با خود : به پيشنهاد من راضي شدند و گفتندآنها همه . متوجه ما نخواهد بود
پوست   سرزمين ما دوست داشتترين چيزي كه نجاشي از  براي نجاشي ببريم و پسنده

وقتي نزد نجاشي رسيديم، عمرو . اي براي او جمع نموديم بنابراين، پوستهاي عمده. بود
. در پي جعفر و يارانش فرستاده بود  او را پيامبر اكرم. بن اميه ضمري را نزد او ديديم

خواهم كه  از نجاشي مي: ا بيرون شد، من به همراهانم گفتمپس از اينكه عمرو از آنج
ام،  هد گردن عمرو را بزنم و اگر اين خبر به مكه برسد كه پيك محمد را كشتهداجازه 

آن گاه نزد نجاشي رفتم و آن گونه . آنان از انجام اين عمل من، خوشحال خواهند شد
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من هدايايي را كه با . پادشاه به من خوشامد گفت. كه مرسوم بود، سجده و كرنش كردم
  .قديم كردم؛ او بسيار شادمان شد و آنها را پسنديدخود برده بودم، ت

اكنون مردي از اينجا بيرون شد كه ! اي پادشاه: اين موقعيت را مناسب ديدم و گفتم
اگر اجازه دهيد، . اين مرد، بزرگان اشراف ما را كشته است. از طرف دشمن ما آمده بود

شد و از شدت خشم و  پادشاه با شنيدن اين سخن، عصباني. زنم من گردن او را مي
كردم اي كاش، زمين  وزبيني 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 دانستم كه اين سخن، خاطر شما را آزرده مي مي

آورد، همان طور  مردي را كه فرشتة خدا، نزد او خبر آسمان ميخواهي كه پي  از من مي
: گفت. واقعاً چنين است: گفتم! به قتل برساني؟ تو بسپارم تا او را كه نزد موسي آورد، به

واي بر تو اي عمرو، سخن مرا بپذير و از او پيروي كن؛ زيرا به خدا سوگند كه او بر 
اهد شد؛ همان طور كه موسي بر فرعون و حق است و به زودي بر مخالفينش پيروز خو

آن گاه . بلي: ري؟ گفتگي گفتم پس تو از من بر اسالم بيعت مي. سربازانش پيروز گرديد
اي كه رفته  با او بر اسالم بيعت كردم؛ سپس نزد همراهانم برگشتم، اما نه با آن انديشه

 ه سوي پيامبر اكرمولي اين راز را از آنان كتمان نمودم؛ سپس بعد از مدتي ب. 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 مي نزد. اين مرد پيامبر است

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 گفتم بيعت كرد؛ سپس من جلوتر

اي عمرو، بيعت كن؛ زيرا : ، فرمود پيامبراكرم. خداوند گناهان گذشتة مرا بيامرزد
  .گردند ه مياسالم و هجرت موجب آمرزش گناهان گذشت
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: 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! اي عمرو: فرمود  پيامبر اكرم
داني كه اسالم و  مگر نمي: فرمود. ه گناهانم بخشيده شوداينك: چه شرطي؟ گفتم: فرمود

  2نمايند؟ هجرت و حج، تمامي گناهان گذشته را محو مي
  

  اسالم آوردن خالد بن وليد
وقتي نظر لطف : دهد ن خويش را اين گونه توضيح ميخالد بن وليد، داستان مسلمان شد

با خود . و وجدانم بيدار شد خدا شامل حالم گرديد، در دلم محبت اسالم را القا نمود
اي عليه او  و هيچ گاه از معركه. ام اي عليه محمد شركت داشته من كه در هر معركه: گفتم

: گفتم دانستم و در دل مي صفانه ميام؛ مگراينكه موضعگيري خود را غيرمن برنگشته
ب حديبيه رفت، من با چند اس  هنگامي كه پيامبر اكرم. روزي محمد پيروزخواهد شد

آن حضرت نماز ظهر را با آرامش كامل و با . سوار در منطقة عسفان با آنان روبرو شدم
ما در اين صدد بوديم تا هنگامي كه آنان در حال نماز خواندن . جماعت برگزار نمود

هستند، بر آنان يورش بريم، اما اين كار را نكرديم، و خوب شد كه چنين نكرديم، سپس 
اي  اي در جماعت شركت كردند و عده يعني عده(ز خوف نماز عصر را بصورت نما

سپس ! شود كاري كرد با اين مرد نمي: خود گفتم من با. ندبرگزار كرد) دادند نگهباني مي
در حديبيه صلح نمود، بعد از اينكه با قريش . ما متفرق شديم وايشان نيز تغيير مسير داد

ويم؟ نزد نجاشي برويم؟ او از محمد به كجا بر. چيزي باقي نگذاشته است: با خود گفتم
  .برند پيروي كرده است و اصحابش نيز در آنجا در امن و آسايش به سر مي
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 برويم؟ پس بايد نصراني يا يهودي بشويم؟ چه كار كنم آيا همين) روم(آيا نزد هرقل 
  جا در مكه بمانم؟

قضاء تشريف براي عمره ال  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

اي به اين عنوان نوشته  نامه ايشان براي عمره آمده بود، وقتي مرا در مكه نيافته بود، برايم
داري، در  اي كه تو 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 اسالم بيگانه مي
برادرم، آنچه را كه از . شمرديم اين برايش بهتر بود و ما او را بر ديگران مقدم مي. دش مي

  .اي اي درياب؛ چراكه تو چيزهاي زيادي از دست داده دست داده
داد و عالقة من  دست وقتي نامة برادرم به دستم رسيد، نشاطي به من: گويد خالد مي

 به ويژه از آنچه پيامبر اكرم. ندان؛ شدبراي خروج از مكه و پيوستن به مسلمانان دو چ
در همان روزها در خواب ديدم كه از . در مورد من فرموده بود، بسيار شادمان گشتم

اين خواب : با خود گفتم. ام ع و آباد رفتهسرزمين خشك و تنگي به سرزمين وسي
. كردمرا براي ابوبكر تعريف  بعد 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 نمودمسفر با خود ببرم؟ در همين گيرودار با صفوان ب
شمار است و محمد بر عرب و عجم پيروز شده  ا انگشتبيني كه تعداد م 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، : صفوان جواب رد دادو گفت

از او . م، البته پدر و برادرش در جنگ بدر كشته شده بودندكن بازهم از او پيروي نمي
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جدا شدم؛ سپس با عكرمه پسر ابوجهل مالقات كردم و به او همان مطالبي را كه به 
اونيز پاسخي مشابه پاسخ صفوان به من داد؛ سپس با . صفوان گفته بودم، به اونيز گفتم
در جنگ   نياكانشان، اما چون صميمي من بوداو دوست . عثمان بن طلحه مالقات نمودم

اما چون در حال  بدر كشته شده بودند، خواستم تا اين موضوع را با او در ميان نگذارم،
بنابراين، آنچه . چه اشكالي دارد اين موضوع را با او در ميان بگذارم: حركت بودم،گفتم

مانيم كه در  باهي ميرا به صفوان و عكرمه گفته بودم به او نيز گفتم و افزودم كه ما به رو
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
  .من آماده است
ح صب. 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: او به ما خوشامد گفت و پرسيد. يمشد
ما به : گفتم. ايد چيزي كه شما خارج شده به خاطر همان :كاري خارج شده است؟ گفت

من نيز به خاطر همين امر بيرون : گفت. ايم محمد بيرون شدهخاطر اسالم و پيروي از 
با هم به سوي مدينه حركت نموديم تا اينكه به مدينه رسيديم و در  از آنجا همه. ام شده

من . ايشان خوشحال شده بودند. سيدر  خبر قدوم ما به پيامبر اكرم. حره فرود آمديم
آماده   لباسهاي بهتري را كه همراه داشتم، پوشيدم و براي مالقات با پيامبر اكرم

از آمدن شما خوشحال شده   پيامبر اكرم: او گفت. اين اثنا برادرم را ديدمدر . رديدمك
به ايشان سالم ايشان را در حالت تبسم يافتم؛ . 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

با توجه به عقل و خردي كه در تو سراغ داشتم، اميدوار بودم : فرمود  پيامبر اكرم
هاي  من در معركه! اي رسول خدا: گفتم. موفق بگرداند به مسير خير كه خداوند تورا
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: ايشان فرمود. واه كه مرا بيامرزدام، از خدا بخ زيادي عليه شما و با حق مبارزه نموده
م برايم دعاي مغفرت باز ه: گفتم. كند شته را محو و نابود مياسالم، تمامي گناهان گذ

هايي كه عليه اسالم كرده است،  ارشنكنيخالد را به خاطر تمام ك! بارالها: فرمود. بكنيد
عفو كن و از او بگذر؛ سپس عمرو و عثمان جلو آمدند و با ايشان بيعت كردند و اسالم 
آوردن ما مصادف با ماه صفر سال هشتم هجري بود و به خدا سوگند از روزي كه 

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 
رسول خدا و مؤمنان است واين موضعگيري ايشان تأثيري مهم در اسالم آوردن عمرو 

دليل اين امر،  داشت و بدين صورت يكي از بزرگان قريش توسط او مسلمان شد و به
  . اجر برگي نصيب او خواهد گرديد

ناپذير براي  مسلمان شدن عمرو، پيروزي بزرگي براي اسالم و شكستي جبران –ب 
كفار بود؛ زيرا او عقل و سياست و تدبير خود را در راه پيشرفت دعوت اسالم به كار 

يده استفاده گرفت و قبل از اين كفار از عقل و انديشة او در كارهاي بزرگ و پيچ
  2.كردند مي

رف تعوده بود؛ چنانكه خود مخالد 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 
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و اين درس  1امر كه به زودي محمد بر دشمنانش پيروز خواهد شد، آگاه بوده است
  2.اني است كه با اسالم در ستيز و مبارزه هستندبزرگي براي كس

آنها و  اهميت دادن به انسانها يكي از راههاي مؤثر در نفوذ كردن به درون –د 
نبايد : به برادر خالد فرمود  تشويق آنان جهت پذيرش اسالم است؛ چنانكه پيامبر اكرم

شد برايش بهتر بود و  ميماند و اگر مسلمان  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
اسالم متحول نمود و از آنجا كه آن حضرت ويژگيهاي ذاتي افراد را مدنظر داشت و 

اي كه در خالد  هاي عقلي و رزميدانست، با توجه به شايستگي استعدادها را به خوبي مي
گرديد، ما ازتوانائيهاي وي جهت  سراغ داشت، اظهار نمود كه اگر او مسلمانان مي

خالد كه پيش از اين به خاطر ماندنش در جهالت و . 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 نميدست 
شده موجب گرديد كه از اضطراب و وسواس نجات يابد و عزمش را براي پذيرفتن 

  .اسالم جزم نمايد
آخراالمر اينكه مسلمان خالد و عمرو پيروزي بزرگي براي اسالم و شكستي براي 

اي از جهاد و  و خداوند به وسيلة آنان صفحات درخشندهرفت  مشركان به شمار مي
  3.ها خواهد ماند مبارزه در تاريخ اسالم به ثبت رسانيد كه براي هميشه در ياد و خاطره
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  فصل چهارم 
  )هشتم هجري(جنگ موته 

  اسباب و تاريخ وقوع آن
راهم عامل اصلي ايجاد درگيري بين مسلمانان و بيزانيسها را عربهاي ساكن شام ف

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 تحميل نمايد و براي اين منظور، مزاحمتهايي براي كاروانهاي مسلمانان ايجاد مي
كلب به قصد  سال پنجم هجري به قصد تأيب طايفه ي در  اكرم بنابراين، پيامبر

  .الجندل حركت كرد، اما آنان قبل از رسيدن ايشان متفرق شده بودند دومه
دحيه بن خليفة   همچنين مرداني از طوايف لخم و جذام، راه فرستادة پيامبر اكرم
آن حضرت در . بردند كلبي را در مكاني به نام حسمي بستند و هر آنچه با خود داشت،

همچنين در . زيد بن حارثه را با گروهي جهت تأديب آنها فرستاد سال ششم هجري
همين سال طوايف مذحج و قضاعه براي زيد بن حارثه و همراهانش كه جهت تبليغ 

  1.رفتند، مزاحمت ايجاد كردند القراي مي اسالم به وادي
ه عليه اسالم شدت گرفت؛ بعد از صلح حديبيه اين موضعگيريهاي جنگ افروزان

، 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
ورد برخ  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
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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 ب غفاري به منطقهكع

اسالم را نپذيرفتند؛ بلكه آنان را محاصره نمودند و همه را، به جز اميرشان دعوت مبلغان 
كه مجروح شده بود و خود را به مدينه رسانيد و رسول خدا را از ماجرا مطلع ساخت، 

  1.ديگران را به قتل رسانيدند
شام به سرپرستي امپراطور رم به اذيت و آزار كساني كه مسلمان  همچنين نصرانيان

دادند، پرداختند؛ چنانكه والي شهر معان را كه  يا به اسالم تمايل نشان مي شدند مي
مسلمان شده بود، كشتند و والي شام نيز عربهايي را كه مسلمان شده بودند، به قتل 

  2.رسانيد
، حارث بن عمير ازدي،  اين وقايع دردناك و به ويژه قتل سفير پيامبر اكرم

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 . محمد پيامبر خدا است، ريخته شده بود، بگيرند
كي مرتكب شده بودند، نيز الزم دولت رم بودند و عليه اسالم و مسلمانها جرايم هولنا

رسيد تا آنان به هيبت و قدرت دولت اسالم پي ببرند و دست از مزاحمتهايي  به نظر مي
كه براي داعيان و مبلغان اسالم و كاروانهاي تجاري حامل لوازم ضروري از شام به 

  3.كردند، بردارند مدينه ايجاد مي
مسلمانان را دستور داد كه براي جنگي در سال هشتم هجري،   بنابراين، پيامبر اكرم
مسلمانان به دعوت پيامبر، لبيك گفتند و لشكر بزرگ و . تمام عيار آماده شوند

ين فرماندهان نظامي ا. اي كه متشكل از سه هزار جنگجو بود، تشكيل دادند سابقه بي
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نكه ؛ چنا1زيد 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
  2.است

به لشكر اسالم دستور داد كه نخست به مكاني بروند كه در   همچنين پيامبر اكرم
ه شده است و آنها را به اسالم فراخوانند؛ اگر اسالم را پذيرفتند، قوانين آنجا حارث كشت

  3.جامعة اسالمي شامل آنان خواهد گرديد؛ در غير اينصورت با آنان به جنگ بپردازيد
هاي مربوط به آداب جنگ در اسالم را با  آن حضرت نيز هنگام اعزام لشكر، توصيه

به تقواي الهي و به خوبي رفتار نمودن با من شما را «: و فرمود 4آنان 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 . عهدشكني ننمائيد. اند، مبارزه كنيد به خدا كفر ورزيده
درختان را قطع ننمائيد و  نخلها 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
نخست اسالم، سپس جزيه و اگر اين دو مورد را نپذيرفتند، با : از اين سه امر فراخوانيد

  5».آنان مبارزه نماييد
  

  اعزام لشكر اسالم
و مسلمان براي بدرقة لشكر   ام شد، پيامبر اكرمهنگامي كه لشكر اسالم آمادة اعز

اسالم بيرون شدند و همه از خدا پيروزي و سالمتي اين مجاهدان جان بركف را 
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خداوند شما را حفاظت نمايد و سالم و «: آنها را با اين جمله اعزام كردندخواستند و  مي
  1».با غنيمت برگرداند

احافظي كردند، به گريه افتاد و اشكها بر هنگامي كه مردم با عبداهللا بن رواحه خد
به خدا سوگند به خاطر : كني؟ گفت چرا گريه مي: پرسيدند .هايش جاري شد گونه

  : نمود يدم كه اين آيه را تالوت ميشن  بلكه از پيامبر اكرم: كنم  دوستي دنيا گريه نمي

 βÎ) uρ óΟä3ΖÏiΒ ωÎ) $yδ ßŠÍ‘#uρ 4 tβ% x. 4’n? tã y7 În/u‘ $Vϑ÷Fym $wŠÅÒø)̈Β  ) ،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: دند و گفتناو را تسلي داد

  : درجواب آنان چنين سرود
 لكنـــي أســـأل الـــرحمن مغفـــره   

 

ــدا    ــذف الزب ــراغ تق ــربة ذات ف  و ض
 

  ».اي كارساز كه مغزها را متالشي سازد خواهم و ضربه من از خدا مغفرت مي«
ــزة   ــران مجهـ ــدي حـ ــة بيـ  اوطعنـ

 

ــد   ــاء والكبـ ــذ االحشـ ــة تنفـ  ابحربـ
 

 حتــي يقولــوا اذا امــروا علــي جــدثي
 

ــدا    ــد رش ــاز و ق ــن غ ــده اهللا م  2ارش
 

  ».ها و جگر را پاره بكند اي كه روده يا زخمي به دستان محكم و كشنده با نيزه«
  ».آفرين بر اين جنگجوي موفق: تا اگر بر جسدم گذر كردند، بگويند«

  : ين سرودخداحافظي كرد، چن و هنگامي كه عبداهللا با پيامبر اكرم 
 يثبــت اهللا مــا آتــاك مــن حســن    

 

 تثبيــت موســي و نصــرا كالــذي نصــروا 
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طور كه خوبيهاي   خداوند، خوبيهاي تو را تثبيت نمايد و به تو ياري رساند همان«
  ».موسي را تثبيت نمود و او را ياري رساند

ــة    ــر نافل ــك الخي ــت في ــي تفرس  ان
 

ــروا    ــذي نظ ــي ال ــالفتهم ف ــة خ  فراس
 

اند،  آثار خير فراواني ديدم كه با تمامي كساني كه قبل از اين ديده شده من در وجودتان«
  ».كند فرق مي

ــه    ــرم نوافل ــن يح ــول فم ــت الرس ان
 

ــه القــدر   ــه فقــد ازري ب  1والوجــه من
 

تو پيامبر خدا هستي؛ پس هر كس كه ازخوبيهاي و چهره ي تو محروم ماند، واقعاً «
  ».ارزش است بي

  
  گانه ن و به شهادت رسيدن فرماندهان سهرسيدن لشكر به منطقة معا

لشكر اسالم با رسيدن به منطقة معان در سرزمين شام، كه اكنون استاني از استانهاي اردن 
است، به آنان خبر رسيد كه عرب و عجم و مسيحيان صليبي، صدهزار از طوايف 

م و مختلف به سركردگي مالك بن رافله و صد هزار صليبي اعزامي از جانب هرقل رو
  2.اند مجهز با سالحهاي پيشرفته وملبس با ابريشم آمادة نبرد با آنان شده

مسلمانان كه با اين لشكر عظيم غافلگير شده بودند، درمعان دو روز به رايزني و 
بفرستيم و كسب تكليف  كسي را نزد پيامبر اكرم : برخي گفتند. مشورت پرداختند

اكنون كه آوازة ما همه جا پيچيد و : حارثه گفتند اي به فرمانده لشكر، زيد بن عده. كنيم
دشمنان را دچار رعب و وحشت نموديم، بهتر است برگرديم؛ زيرا هيچ چيزي را 

  3.توان با عافيت مقايسه نمود نمي
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آفرين ايراد نمود و روحية جنگ و  عبداهللا بن رواحه برخاست و سخناني حماسه
سوگند به خدا آن چيزي كه شما از ! قوم اي«: او چنين گفت. جهاد را در آنان دميد

ورزيد، همان چيزي است كه شما به وسيلة آن در جستجوي  روبرو شدن با آن ابا مي
شويم؛  ما هيچ گاه براساس تعداد و قوت و كثرت افراد وارد نبرد نمي. شهادت هستيد

شويم؛  كه ميخداوند ما را با آن سرافراز نموده است، وارد معربلكه 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 . سخنان ابن رواحه احساسات مجاهدان را برانگيخت

. جنوب كرك هدايت نمود و ترجيح داد كه در آنجا با نيروهاي دشمن وارد معركه شود
گانة لشكر اسالم، رشادتهاي بزرگي  فرماندهان سه. درگرفت بين دو لشكر كارزار سختي

  1.از خود نشان دادند كه منجر به شهادتشان گرديد
ناپذيري وارد صفوف دشمن شد و پرچم اسالم را  زيد بن حارثه با شجاعت وصف

هاي دشمن به اهتزاز درآورد؛ سپس جعفر پرچم را بدست گرفت و وارد  در ميان نيزه
دشمن از هر طرف او را محاصره نمود، ولي جعفر از پاي نايستاد و . صفوف دشمن شد

  :سرود جنگيد و سرانجام از اسبش پياده شد و پاهاي آن را زد و چنين مي همچنان مي
ــا   ــرا بهـ ــة و اقتـ ــذا الجنـ ــا حبـ  يـ

 

ــرابها    ــارداً شــــ ــة و بــــ  طيبــــ
 

  ».چه خوب است بهشت و چه نزديك است و چه آب پاكي و خنكي دارد«
ــروم رو ــذابها  والـ ــا عـ ــد دنـ  م قـ

 

 كــــــافرة بعيــــــدة انســــــابها   
 

  ».اند اند و عذابشان نزديك است؛ آنها ملتي كافر و بيگانه و روميها درمانده«
  2.علي اذ القيتها ضرابها

  ».بر من الزم است كه در جنگ آنان را متالشي سازم«
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صله گرفت آنها دست راستش را قطع كردند؛ بالفاراست 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، . اش چسبانيد تا اينكه به شهادت رسيد بازوهايش به سينه
  1.شد زخم وتير ديده مي 90داشت و بر جسدش آثار 

ن در آن غزوه م: 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

  2.شد و اندي ضربه بر وجودش ديده مي
خداوند به پاداش دستهاي از كار افتاده و به پاداش شجاعت و رشادت جعفر، دو بال 

چنانكه بخاري از ابن عامر  به او عنايت كرد تا در بهشت به وسيلة آنها پرواز نمايد؛
گفت  سالم  شد، مي كند كه هرگاه عبداهللا بن عمر، با فرزند جعفر روبرو مي روايت مي

  3.خدا بر فرزند كسيكه صاحب دوبال است
ي انصاري پرچم را  طالب، عبداهللا بن رواحه بعد از به شهادت رسيدن جعفر بن ابي

  : سرود بدست گرفت و چنين مي
  .سوگند چه بخواهي و چه نخواهي، بايد وارد معركه بشوي به خدا! اي نفس«

  چرا تو رفتن به بهشت را دوست نداري؟
  عمر زيادي را در آرامش سپري نمودي، مگر تو بيش از يك نطفه هستي؟

كردي و  اگر كشته نشوي، خواهي مرد و اين همان چيزي است كه آرزو مي! اي نفس
  4».اي مايي، راهياب شدهرفتار ن) زيد و جعفر(اگر مانند آن دو 
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گويند يكي از پسرعموهايش كه در جنگ شركت داشت، قطعه گوشتي آورد و  مي
عبداهللا آن قطعه گوشت را . اي اين را بخور كه در اين روزها زياد به زحمت افتاده: 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: جنگ شد، خطاب به خود گفت صدايي در جبهة

گاه قطعه گوشت را انداخت و پيش رفت و جنگيد و به شهادت رسيد و اين ماجرا در 
  1.آخر روز اتفاق افتاد

  
  انتخاب خالد بن وليد توسط مسلمانان به سمت فرماندهي جنگ

اقرم  ن پرچ لشكر اسالم، ثابت بنافتاد 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. انتخاب نماييد
  2.خالد بن وليد راضي شدند

ليمان پرچم را بدست سابا: خالد گفت طبق 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 داشته تري و هم سني از من بزرگ
  3.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 اسي را مياكنون طرح اس
داد؛ چراكه آنان گرفتار جنگي نابرابر شده بودند و تعداد جنگجويان  جمعي نجات مي

را در نظر  بنابراين، بعداز اينكه خالد موقعيت جنگ. برابر مسلمانان بود 66دشمن 
نشيني به صورت منظم و  جه رسيد كه عقبو نتايج آن را ارزيابي نمود، به اين نتيگرفت 
  :همين طرح نقشة زير را اجرا نمود حل قضيه است؛ چنانكه براساس شده، تنها راه حساب
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خالد درصدد تغيير تاكتيك برآمد و قصد داشت تا دشمن را بفريباند تا آنها فكر كنند 
كاسته  كه به مسلمانان نيروي كمكي رسيده است و بدين صورت از فشار حمالتشان

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(جابجا كرد و كساني را كه در ميمنه 

بودند، جابجا كرد و خط مقدم را با كساني كه در پشت جبهه بودند، ) سمت چپ(
ي، سر و صداهايي به راه انداختند كه وانمود كنندة قدوم جابجا نمود و هنگام جابجاي

لشكري جديد بود و صبح زود، حمالت متعددي از هر طرف به نيروهاي دشمن كرد تا 
آنها را دچار ترس و وحشت نمايدو آنان مطمئن گردند كه براي مسلمانان، نيروي 

  1.امدادي رسيده است
بح روز بعد كه هوا روشن شد، ص. موفقيت انجاميد بدين صورت نقشة خالد به

هاي جديد و پرچمهاي جديدي روبرو شدند و از نوع  جنگجويان دشمن با چهره
اين . برخورد و هجوم مسلمانان پي بردند كه نيروي جديدي وارد ميدان نبرد شده است

نقشه، باعث تضعيف روحية سربازان دشمن گرديد و آنها دريافتند كه نابودي لشكر 
بنابراين، از هجوم بر مسلمانان و تعقيب لشكر خودداري . اي نيست دهاسالم، كار سا

خالد نيز فرصت را غنيمت شمرد و قبل از اينكه دشمن متوجه اصل قضيه بشود، . 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 اريخ جنگهاي قديم، نمونهت

خالد نخست دو طرف لشكر را به حمايت خط مقدم به عقب كشيد؛ سپس آنها را 
  2.نشيني كامل دست يافت تثبيت نمود و خط مقدم را به عقب كشيد تا اينكه به عقب
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خالد . نفر نبود 12يش از در اين جنگ بهاي مسلمانان  تعداد كشته: گويند مورخان مي
در روز جنگ موته، نه شمشير يكي پس از ديگري بدست گرفتم و همه : گويد مي

  1.شكستند و تا آخر شمشيري يمني در دست داشتم
آميز خود، مسلمانان را از  توان گفت كه خالد با اين نقشة موفقيت به هر حال مي

نشيني با توجه به موقعيت  اين عقب كشتاري جمعي و شكستي حتمي نجات داد و
  2.خطرناك آنها، در واقع پيروزي بزرگي بود كه نصيب مسلمانان گرديد

  
  و مطلع شدن اهل مدينه از جريان لشكر  معجزة پيامبر اكرم

آن حضرت كه در مدينه بود، قبل از . معجزة پيامبر در مورد جريان لشكر آشكار گرديد
رواحه را به مردم داد و  رد، خبر شهادت زيد و جعفر و ابياينكه كسي خبري از آنها بياو

اندوهگين شد و اشكهايش سرازير گرديد؛ سپس آنها را از فرماندهي خالد خبر داد و او 
آن گاه كسي آمد و اخبار جنگ را به آنان رسانيد و چيزي بر آنچه  3را شير خدا ناميد

  4.فرموده بود، نيفزود  پيامبر اكرم
و مسلمانان به استقبال آنان   شكر نزديك مدينه رسيد، پيامبر اكرمهنگامي كه ل

آن حضرت . رفتند ران خود ميفرزندان رزمندگان نيز پيشاپيش همه به سوي پد. رفتند
ها را در آغوش بگيريد و فرزند جعفر را به من بدهيد؛ چنانكه عبداهللا بن  بچه: فرمود

لشكر خاك  مردم به سوي. خود نشاندجعفر را آوردند و آن حضرت او را بر مركب 
اينها فرار : فرمود  پيامبر اكرم. ايد شما از راه خدا فرار كرده: گفتند پاشيدند و مي مي

  5.اند اند؛ بلكه خود برگشته نكرده
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ماند كه كودكان و نوجوانان و  انسان از اين گونه تربيت واالي نبوي در شگفت مي
وند و آنها را به خاطر اينكه در راه خدا شهيد مردان به استقبال جنگجويان خود بر

چه خوب بود كه جوانان جوامع ما ! 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  ت نفس و مردانگي نميايماني عبرت بگيرند و يقيناً امت به اين درجه از عز
استوار شده   هاي آن براساس راه و منهج پيامبر اكرم اي كه پايه تربيت صحيح اسالمي

  1.باشد
  

  درسها، فوايد و عبرتها
  اهميت جنگ موته -1

گرديد؛  ترين درگيري بين مسلمانان و صليبيان مسيحي محسوب مي اين معركه مهم
حانة مهم بين دو گروه بود و تأثير منفي زيادي بر آيندة چراكه اين نخستين درگيري مسل

دولت روم گذاشت و از طرفي زمينه را براي فتح شهرهاي شام توسط مسلمانان فراهم 
ساخت و رعب و وحشتي كه از ناحية روم بر دلهاي عرب سايه افكنده بود، برطرف 

آشكار گشت، براي گرديد و عالوه بر اينكه روحية واالي سربازان اسالم براي همه 
مسلمانان نيز فرصتي فراهم آورد تا روحية ضعيف و ناتوان سربازان رومي و تاكتيكهاي 

  2.جنگي آنان را شناسايي نمايند
  
  گردد محبت شهادت، باعث جانفدايي مي -2

گانة جنگ از شوق فراوان آنها به شهيد شدن  صبر و استقامت و جانفدايي فرماندهان سه
تا در بهشت با انبياء و صديقين و شهدا و صالحين . گرفت مه ميدر راه خدا، سرچش
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نهايت گسترده است و در آن نعمتهايي وجود دارد كه  بهشتي كه بي. همنشين باشند
  .تاكنون كسي نديده و نشنيده و در خاطر كسي نيز نيامده است

  
  ويژگيهاي معركة موته -3

رسيد؛ چنانكه  مي  به پيامبر اكرم اي است كه اخبار آن توسط وحي آسماني تنها معركه
همچنين تنها . آن حضرت خبر شهادت سه فرمانده جنگ را به اطالع مردم رسانيد

در آن، سه فرمانده را به ترتيب مقرر كرد تا يكي بعد از   اي است كه پيامبر اكرم واقعه
  1.ديگري فرماندهي لشكر را به عهده بگيرند

  
   امبر اكرمگراميداشت آل جعفر توسط پي -4

آمد و ) همسر جعفر(بنت عميس  نزد اسماء،  با به شهادت رسيدن جعفر، پيامبر اكرم
وقتي اسماء آنها را آورد، آن حضرت آنان را در . فرزندان جعفر را نزد من بياور: گفت

: مادر آنان گفت. انش سرازير گرديدآغوش گرفت و بوئيد و بوسيد و اشك از چشم
امروز آنان به . بلي: فرمود  هانش خبري شده است؟ پيامبر اكرممگر از جعفر و همرا

 پيامبر اكرم. اسماء با شنيدن اين سخن، داد و فرياد به راه انداخت. اند شهادت رسيده
براي آنان غذا تهيه نمائيد؛ چون آنها . از خانوادة جعفر فراموش نكنيد هبه مردم گفت ك

  2.را مرگ جعفر مشغول داشته است
  : ريان حاوي نكات زير استاين ج
  جواز گريستن زن به خاطر وفات شوهرش –الف 

چنانكه اسماء بنت عميس پس از اينكه خبر شهادت همسرش، جعفر را شنيد، به 
پس . نيز او را از اين كار منع نكرد  پيامبر اكرم. گريه افتاد و سر و صدا به راه انداخت

سرايي زمان جاهليت است  است همان نوحه اي كه از آن منع شده بايد دانست كه گريه
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كردند و به كار خدا اشكال  زدند و سينه چاك مي كه در آن به سر و صورت مي
  .گرفتند 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 دار بودند و ميچراكه آنان عزا

اي تبديل شده است و به جاي درست كردن غذا  امروزه، اين سنت حسنه به بدعت سيئه
آيند، منتظر درست كردن  براي اهل ميت، همسايگان و كساني كه براي عرض تسليت مي

  1.ر زشتي است كه بايد از آن پرهيز نموداين ام! مانند غذا توسط خانوادة ميت مي
هرچند از گريه نمودن براي ميت نهي ننموده است، اما از گريستن   پيامبر اكرم

اسماء بنت عميس وارد شد و  بيش از سه روز براي ميت، نهي نموده است؛ چنانكه بر
آنها » .را بياور هايم 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
ما ابوطالب است، اما   اين محمد، شبيه عموي: موهاي سر آنها را بتراشد و فرمودداد 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«: دعا كردچنين 

سرپرست بودن آنها سخن  ها از يتيم شدن و بي آن گاه مادر بچه. اين را سه بار تكرار كرد
گويي؛ در حالي كه  دستي و فقر آنان سخن مي تو از تنگ«: فرمود  پيامبر اكرم. گفت

  2».ت هستممن ولي آنها در دنيا و آخر
، بيانگر شيوة برخورد با يتيمان و فرزندان شهدايي  اين شيوة برخورد پيامبر اكرم

  3.اند است كه جان خود را در راه سربلندي امت اسالم از دست داده
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  ازدواج ابوبكر با اسماء بنت عميس –ج 
چنانكه بعد از اتمام عدت اسماء، ابوبكر از او خواستگاري كرد و با او ازدواج نمود؛ 

محمد بن ابوبكر نتيجة همين ازدواج است و بعد از وفات ابوبكر، علي با اسماء ازدواج 
  1.نمود و از او داراي فرزنداني گرديد

در رثاي شوهرش،  كثير اين قصيده را از اسماء بنت عميس نقل كرده است كه ابن
  : جعفر خوانده است
ــ ــة فĤليـــت التنفـ ــي حزينـ ك نفسـ

 

ــد    ــك جلـ ــك والينفـ ــراعليـ  ي اغبـ
 

  ».آلوده بماند ام كه هيچ گاه از غم تو رها نشوم و پوست بدنم همواره غبار سوگند خورده«
لــه عينــا مــن راي مثلــه فتــي     فل

 

ــر و  ــبرا   اك ــاج و اص ــي الهي ــر ق  2احم
  

تر و صبورتر از او در نبرد  آورتر و سخت به خدا سوگند تاكنون چشمي، جواني حمله«
  ».نديده است

  
  هبريفقاهت در ر -5

بن أقرم عجالني، كه پرچم را بعد از شهادت عبداهللا بن  وار، ثابترفتار صحابي بزگ
رواحه بدست گرفت تا به زمين نيفتد؛ چون افتادن پرچم به معني شكست لشكر بود و 

ن را خطاب كرد كه براي خود، اميري انتخاب نماييد، درس اسپس در آن شرايط مسلمان
اي نيز، چنين مسئلة با اهميتي را  در چنين اوضاع آشفته بزرگي است براي مسلمانان كه

  .فراموش نكنيم
در روايتي نيز آمده است كه پرچم را بدست گرفت و نزد خالد رفت، او نپذيرفت 

  .ام آورده من اين را براي تو: ثابت گفت. گفت تو بدان سزاوارتريو
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به سرنوشت هر دو روايت بيانگر تفكر وسيع ثابت در آن شرايط حساس نسبت 
تو امير ما هستي، نپذيرفت؛ : ايشان پيشنهاد برخي از كه گفتند .باشد لشكر اسالم مي

چراكه او بر اين عقيده بود كه در لشكر، افرادي مانند خالد بن وليد وجود دارند كه از او 
ر به لكشدانست كه اگر امور  براي احراز اين مقام، شايستگي بهتري دارند و نيز مي

و بهبود وضعيت،  شايستگي آن را ندارند، سپرده شوند، به جاي اصالح كساني كه
بايست فساد و خرابكاري اوضاع را انتظار داشت و هرگاه امور براي رضايت خداوند  مي

  .پذيرد، نفس و حب شهرت در آن اثري نخواهند گذاشت  انجام
تن ترجيح داد؛ ثابت براي فرماندهي لشكر بي كفايت نبود، اما او خالد را بر خويش

زيرا اگرچه هنوز از مسلمان شدن خالد سه ماه نگذشته بود، اما او در وجود خالد 
ديد كه در خود سراغ نداشت و هدف نهايي او تنفيذ اوامر خدا به  شايستگيهايي مي

بهترين صورت ممكن بود كه خالد توانايي بيشتري جهت عملي ساختن اين هدف 
  1.داشت

 رهبران حركتها و دعوتهاي اسالمي امروز، از رفتار اين اي كاش، زمامداران و
گرفتند و براي كساني كه تازه به دعوت ويا حركت اسالمي  صحابي بزگوار درس مي

اند، به خاطر ترس از دست دادن جايگاه و امتيازات شخصي خود، موانع ايجاد  پيوسته
ي داشته باشد، از اين نمودند، اما به طور حتم كسي كه قلب بيدار و گوش شنواي نمي

  .ماجرا درس خواهد گرفت
  
  تربيت نبوي در مورد رعايت احترام فرمانده -6

با زيد بن حارثه در غزوة موته شركت كردم و مرد  من: گويد عوف بن مالك اشجعي مي
هنگام رويارويي با دشمنان رومي، مردي در ميان روميان بر اسبي كه . يمني نيز با من بود

آن . كرد اشت، با شمشيري آراسته به طال سخت با مسلمانان پيكار ميزيني طالئي د

                                                 
  .376، شامي، ص معين السيرة -1



  مهمترين رويدادهايي كه در فاصله غزوه حديبيه و فتح مكه اتفاق افتاد

 

609

اي كمين كرد و هنگامي آن مرد رومي نزديك شد، با شمشير به  برادر يمني پشت صخره
رومي پا به فرار گذاشت، اما مرد يمني به او فرصت نداد باالفور بر او . مچ پاي حيوان زد

پس از پيروزي . ب وشمشيرش را برگرفتحمله كرد و او را از پاي درآورد و اس
 مسلمانان، خالد بن وليد كسي را دنبال آن مرد يمني فرستاد و از آنچه بدست آورده بود،

داني كه پيامبر  مگر نمي: من نزدخالد آمدم و گفتم: گويد عوف مي. مقداري را پس گرفت
  گيرد؟ مي ماند، به قاتل تعلق آنچه در جهاد از مقتول مي: فرموده است  اكرم

گفتم يا آنها را برگردان و اگرنه . دانستم، ولي آنها براي او زياد بود اين را مي: گفت
  .نزد رسول خدا از تو شكايت خواهم كرد

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
آيا شما فرماندهان مرا راحت نمي گذاريد؟ سود فرماندهي آنان به : برنگردان و فرمود

  1.گردد شما و ضرر آن به خودشان برمي
در حمايت فرماندهان و رهبران تا بر   اين موضعگيري بزرگي است از پيامبر اكرم

ت قرار نگيرند؛ چنانكه اثر اشتباهاتي كه معموالً بشر از آنها درامان نيست، مورد اهان
در اين صدد نبودتا با اين كار، ستمي بر آن مرد يمني روا دارد؛ بلكه  يدخالد بن ول

براساس اجتهاد چنين تصور نمود كه واگذاري اين اموال براي يك نفر زياد است 
بنابراين، مصلحت عمومي را بر مصلحت فردي ترجيح داد و باقيماندة اموال را به ساير 

مند گردند و عوف بن مالك نيز اگر به  لحق ساخت تا تمامي مجاهدان از آن بهرهغنايم م
نمود حق آن مرد يمني  خالد اعتراض نمود، به وظيفة خود عمل كرد؛ چراكه احساس مي
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حق او را پس گرفت، مسئوليت عوف تمام   شود و پس از اينكه پيامبر اكرم ضايع مي
بنابراين، . فة شرعي قدم نهاد و خالد را تحقير نمودشده بود، اما او فراتر از انجام وظي

  .بر او خشم گرفت و حق فرماندهان را بر زيردستان خاطرنشان ساخت  پيامبر اكرم
آنها را برنگردان، نبايد چنين : به خالد فرمود  البته از اين موضوع كه پيامبر اكرم

عوف مرتكب شده بود،  تصور نمود كه پيامبر حق آن مرد يمني را به خاطر جرمي كه
آن مرد يمني را راضي   ضايع كرد، هرگز چنين چيزي ممكن نيست و يقيناً پيامبر اكرم

  1.نموده است، اما ادامة ماجرا در حديث ذكر نشده است
بنابراين، ملتي كه به صاحبان فكر و انديشه و فرماندهان خود احترام قائل نباشد، 

موجب تشكيل امتي سالم و منظم   پيامبر اكرمپذير نخواهد و اين شيوة  هرگز نظم
چه زيبا بود اگر مسلمانان امروزي نيز قدر و احترام يكديگر را به تناسب تقدم . گرديد

در اين آيه كردند و سپس همه مشمول ويژگيهاي بيان شده  در خدمت دين رعايت مي
  : فرمايد شدند كه مي مي
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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 آورد كه خداوند دوستشان مي
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 مي جهاد
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خداوند آن را به هركس بخواهد عطا . خداست هم فضلاين . دهند خود راه نمي
  ».كند و خداوند داراي فضل فراوان و آگاه است مي

فتخاري بيانگر ا» 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 ايمان و اثر آن در صحنه -7

اسهاي مادي كه تعداد ينمود و با در نظر داشتن مق لشكر مسلمانان در معان توقف
شتند، اما هنگامي كه جنجگويان لشكر مقابل خيلي زياد بود، جرات پيشروي ندا

با خود . لبد آنان دميده شداي در كا مقياسهاي ايماني مطرح گرديد، شهامت و روحية تازه
  ايم؛ پس چرا بايد از اين بهراسيم؟ ما در جستجوي شهادت خارج گرديده: 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 . موته همراه او بودمدر سفر 
  : كه گفت

وجــــاء المســــلمون و غــــادروني 
 

ـــواء   بــــأرض الشــــام مشــــتهي الثـَّ
 

  ».هاي خود هستند، آمدند و مرا در سرزمين شام تنها گذاشتند مسلمانان كه مشتاق خانه«
چرا : او با شالق بر كجاوه زد و گفت. مادبا شنيدن اين شعر به گريه افت: گويد زيد مي
گردي كه هر دو طرف كجاوه  كني؛ چراكه اگر من شهيد شوم تو در حالي بر مي گريه مي

  2.از آن تو خواهد بود
توان به معالجة شكست  با دقت و بررسي در قضاياي مربوط به غزوة موته، مي

ي برد و عالوه بر اين غزوة ت، پساگرفتار شده  اي كه امت اسالم به آن روحي و رواني
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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 و پيشرفت تكنولوژي دشمنان مي

. دان 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 . در حالي كه لشكر مقابل كه كافر هستند، تعدادشان دويست هزار نفر است
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  تهشوند؛ در حالي كه كش
من به تنهايي نه شمشير را بر اثر درگيري با كفار عوض نمودم و يقيناً توسط اين 

اند و آن گاه شكسته اند؛ پس مسلم است كه ساير  شمشيرها چندين نفر را به قتل رسيده
  1».اند ان كافر داشتهالعملي با صليبي قهرمانان و حامالن قرآن چه عكس

  
  اشعار كعب بن مالك در رثاي شهداي موته -8
اندوهي بر من . غلطيدم ناليدم و گاهي مي گاهي مي. در شبي، غمها بر من هجوم آورد«

اي نفوذ  گويا در پهلوهايم، آتش پاره. شمردم ها را مي م و ستارهدمسلط شد، بيدار مان
يكي پس از ديگري در ميدان موته افتادندو  اندوهم به خاطر كساني بود كه. كرده است
دريغ  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،   ذره مانان همچون شترهاي نر كه ملبس بهيشاپيش ديگر مسلآنها پ
  .درحركت بودند

شكافت تا اينكه پس  خود پيشاپيش همه بود و صفهاي دشمن را مي جعفر با پرچم
  .العبور، نقش زمين شد از گذشت صفهاي صعب
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  1».دبا شهادت او، رنگ نوراني ماه تغيير يافت و خورشيد نزديك بود، كسوف نماي
اين ابيات، از ابياتي است كه مالك بن كعب در رثاي شهداي موته سرود و حسان بن 
ثابت نيز ساكت ننشست و در مدح شهداي موته و به ويژه فرماندهان دليري چون، 

  .هايي سرود جعفر و زيد و عبداهللا بن رواحه مرثيه
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  فصل پنجم
  السالسل سرية ذات

 الم ازموته به مدينه نگذشته بود كه پيامبر اكرمهنوز چند روزي از بازگشت لشكر اس
السالسل جهت سركوبي طايفة  لشكري به فرماندهي عمرو بن عاص به منطقة ذات

. جنگيد اين طايفه در جنگ موته همراه سربازان روم عليه لشكر اسالم مي. قضاعه فرستاد
دينه را داشتند و خاتمه دادن به اسالم تصميم حمله به م آنها پس از جنگ موته، براي

عمرو بن عاص را با سيصد نفر مجاهد   شدند كه پيامبر اكرم براي اين منظور آماده مي
هنگامي كه عمرو . از مهاجران و انصار فرستاد تا آنها را در ديار خودشان سركوب نمايند

به مكان تجمع دشمن رسيد، تعداد جنجگويان دشمن را خيلي زياد يافت بنابراين، كسي 
آن حضرت بالفاصله به فرماندهي . فرستاد و نيروي كمكي طلبيد  نزد پيامبر اكرمرا 

و مسلمانان با كفار وارد نبرد سختي  1ابوعبيده بن جراح براي آنان نيروي كمكي فرستاد
شد و دشمن  شدند و عمرو بن عاص بسان شيري درنده، وارد مناطق مختلف قضاعه مي

سرانجام لشكر اسالم پيروز شد و در . شد تفرق ميكرد و م خورد و فرار مي شكست مي
ملك شام و اطراف آن، هيبت و عظمت اسالم بار ديگر احياء گرديد و قبايل زيادي با 

فزاره  ي ذبيان و بن مره، بني عبس، بني مسلمانان پيمان بستند و عده زيادي از قبايل بني
  .مسلمان شدند

و اجتماعي و سياسي در شمال ديار  ترين قدرت نظامي بدين صورت مسلمانان بزرگ
  2.عرب گرديدند
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  درسها، فوايد و اسرار اين جنگ
  اخالص عمرو بن عاص -1

لباسها و : كسي را نزد من فرستاد و فرمود  پيامبر اكرم: گويد عمرو بن عاص مي
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: امي كه مرا ديد، گفتهنگ. بود
من به خاطر : گفتم. يسالمت و غنيمت برگردي و اميدوارم مال خوبي بدست بياور

 ام به اسالم و همراهي پيامبر اكرم ام؛ بلكه به خاطر عالقه اموال مسلمان نشده بكس
» .1چه نيك است مال نيك براي مرد نيك !اي عمرو«: ت فرمودآن حضر. ام مسلمان شده

اين موضعگيري عمرو، بيانگر ايمان، صداقت و اخالص واالي وي در اسالم و مالزمت 
آن حضرت به ايشان خاطرنشان ساخت كه مال نيك و حالل نعمت . باشد پيامبر اكرم مي

ا شود؛ زيرا او با اين مال، رضايت خد 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

  2.گردد اش مي خود و خانواده
  
  گردد وحدت باعث اقتدار و اختالف باعث ضعف مي -2

السالسل رسيد، ابوعبيده خواست  هنگامي كه نيروي كمكي به فرماندهي ابوعبيده به ذات
تو به عنوان نيروي كمكي : گيرد، اما عمرو جلو آمد و گفتب تا امامت نماز را برعهده

اي و فرمانده منتخب لشكر من هستم و نبايد تو امامت جماعت را برعهده  فرستاده شده
اند  تو امام كساني باش كه همراه تو آمده: عضي از مردم دخالت كردند و گفتندب. بگيري

خلق و  ابوعبيده كه انساني خوش. اند دهو ابوعبيده نيز امام كساني بشود كه همراه او آم
: آيد، گفت سالم اختالف و دودستگي به وجود خواست در لشكر ا خوي بود و نمي نرم

به من فرمود،  اي عمرو، مطمئن باش و اين را بدان كه آخرين سخني كه پيامبر اكرم
                                                 

  .صحيح االدب المفردفي ) ره(ه االلبانيصحح – 508صحيح السيره، ص  -1
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نكنيد، اين بود كه با يكديگرمتحد باشيد و سخن يكديگر را بشنويد و با هم اختالف 
كني، من از تواطاعت خواهم كرد؛ پس تو امامت نماز را  اگر تو اكنون از من اطاعت نمي

  1.برعهده بگير
دانست كه هرگونه اختالف و دو دستگي در جنگ، موجبات  ابوعبيده به خوبي مي

شكست حتمي آنان و پيروزي كفار را فراهم خواهد آورد، از اين رو بالفاصله از اين 
به   و دو دستگي جلوگيري نمود و پيرو عمرو گرديد؛ زيرا پيامبر اكرم بروز اختالف

  2.ايشان توصيه كرده بود كه با يكديگر متحد باشند
  
  احتياط كردن عمرو به خاطر سالمت لشكر اسالم -3

دستي  السالسل به اثبات رساند كه او فرمانده نظامي چيره عمرو بن عاص در سرية ذات
منظور  براي اين. لشكرش يكپارچه و متحد و سالم بمانداو سعي داشت تا . است

  : اقدامات زير را انجام داد
  پيشروی در شب –الف 

عمرو از ترس اينكه مبادا دشمن قبل از رسيدن لشكر اسالم، از قدوم آنان مطلع 
بشود و براي رويارويي با لشكراسالم آماده گردند، ترجيح داد كه شبها به راه خود به 

او عالوه بر اينكه با اين كار توانست . ادامه بدهند و روزها، مخفي بشوندسوي دشمن 
تحركات لشكر خود را از دشمن مخفي نگه دارد و عالوه بر آن نيز توانست نشاط و 
توانمندي سربازان خود را براي رويارويي با دشمن تثبيت نمايد؛ زيرا آنها در شدت 

دند ودر هواي سرد و خنك شب، نمو گرماي روز، به جاي تحرك، استراحت مي
  .كردند پيشروي مي

  
  افروختن ممنوعيت آتش –ب 

                                                 
  .با سند ضعيف 207، عروه، ص مغازي رسول اهللا -1
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حتي وقتي . داد كه شبها آتش بيفروزند عمرو بن عاص به لشكر خود اجازه نمي
هيچ كس حق ندارد آتشي بيفروزد و اگر : او در اين زمينه سخن گفت، فرمود ابوبكر با

هنگامي كه آنان به مدينه . ردكسي چنين بكند، من آن آتش را خاموش خواهم ك
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 «: اي؟ گفت كرده
  1.اين عمل را مورد تأييد قرار داد  پيامبر اكرم» .بر ما شبيخون زند

  تعقيب دشمنممنوعيت  –ج 
هنگامي كه لشكر اسالم توانست دشمنان خود را شكست بدهد و آنها پا به فرار 
گذاشتند، جنگجويان مسلمان خواستند فراريان را تعقيب نمايند، اما فرمانده جنگ به 

جويا از ايشان علت اين كار را   آنان اجازة چنين امري را نداد و وقتي كه پيامبر اكرم
كه مبادا براي دشمن نيروي كمكي بيايد و مسلمانان در دام آنان ترسيدم : شد، گفت
  3.آن حضرت اين عمل وي را نيز مورد تأييد قرار داد. 2گرفتار آيند

  
  فقاهت عمرو بن عاص -4

وقتي . السالسل احتالم شدم در يك شب سرد در سرية ذات: گويد عمرو بن عاص مي
بنابراين، تيمم كردم و با مرم . ف بشومصبح شد، ترسيدم اگر غسل بكنم از شدت سرما تل

  .خبر داده بودند  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
 Ÿω uρ (#þθ è= çFø)s? öΝä3|¡àΡr& 4 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. öΝä3Î/ $ VϑŠ Ïmu‘   ) ،29نساء(  
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  ».خود را نكشيد، همانا خداوند نسبت به شما مهربان است«
  1.آن حضرت خنديد و چيزي نگفت

  : گردد جريان مسائل زير استنباط مياز اين 
گردد كه اگر آب  ين استنباط ميچن  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   اجتهاد در زمان پيامبر اكرم: ب

 Ÿωشب سرد، براساس آية  uρ (#þθ è= çFø)s? öΝä3|¡àΡr& 4  ...       اقـدام بـه چنـين اجتهـادي نمـود و
  .صحت اجتهاد او را مورد تاييد قرار داد جواز اجتهاد و هم هم  پيامبر اكرم

يكي از اسباب مباح بودن تيمم، مشكل استفاده نمودن از آب در صورتي است كه : 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 يافت 2باشد مي

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

وجود فهم و فقاهت وسيع و عميق وي از عالقة شديد ايشان به دين و قرآن نشأت 
گيرد و شايد قبل از مسلمان شدن نيز به آياتي از قرآن كه دسترسي وي به آن ممكن  مي

رضيه، بيشتر به عظمت ه در صورت صحت اين فبوده است، دقت و تدبر داشته است ك
بريم؛ چنانكه بسياري از كفار قريش مخفيانه به صداي تالوت  مي  م پيالو حقانيت اس
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شود، مطرح نمودن اين سؤال  دادند و آنچه باعث تأييد مطلب فوق مي قرآن گوش مي
ان را باشد كه از او خواست تا نظر مسلمان 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  هاي نظامي مسلمانان بعد از صلح حديبيه متوجه شبه حمله
جزيره كه مكه در آن واقع شده بود، در آرامش ناشي  غرب و به ويژه جنوب غربي شبه

  2.برد سر مي از صلح به
نيروهاي اعزامي به نواحي شمال به اهداف خود نائل گرديدند؛ چنانكه به مرزهاي 
روم رسيدند و مرزهاي دولت نوپاي اسالم را تحكيم بخشيدند و رعب و وحشت 
حكومت مركزي را در دلهاي دشمنان ايجاد نمودند و كوششهاي دشمنان را براي يورش 

روها، دو در مجموع سياست آن حضرت در اعزام اين نيبه مدينه، ناكام ساختند، اما 
  :هدف بزرگ را تحقق بخشيد

  .تأمين حمايت داخلي اسالم - 1
  3.تأمين حمايت خارجي اسالم - 2

و كساني كه با دقت، وقايع سيرة آن   بدون ترديد پژوهشگران سيرة پيامبر اكرم
يكي از نمايد، به وضوح درخواهند يافت كه صلح حديبيه  حضرت را پيگيري مي

ترين معركه بين اسالم  مهمترين دستاوردهاي سياسي و نظامي و بلكه فراتر از آن، بزرگ
هاي اسالم و  شود؛ زيرا اين صلح، از طرفي باعث تحكيم پايه پرستي  محسوب مي و بت

پرستي گرديد و پيروزيهاي  هاي شرك و بت اي ديگر باعث خشكاندن ريشه از ناحيه

                                                 
  .381، ص معين السيره -1
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السالسل نصيب مسلمانان شد، نيز از  ح در خيبر، موته و ذاتنهايي كه بعد از اين صل
آيند كه تمامي اين نتايج از نگرش عميق و  پيامدهاي مثبت صلح حديبيه به شمار مي

  1.گيرد نشأت مي  سياست و بينش واالي پيامبر اكرم

                                                 
  .337، ص منهج االعالم االسالمي -1
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  فصل اول
  فتح مكهداليل فتح و چگونگي آمادگي براي خروج جهت 

  داليل فتح مكه
پيمانان  بكر عليه هم قريش با ياري رساندن به همپيمانان خود از قبيلة بني - 1

جريان از اين قرار بود . مسلمانان كه از طايفة خزاعه بودند، اشتباه بزرگي مرتكب شدند
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. 1ت نفر از مردان آنها را به قتل رسانيدندبيس
غافلگير شده بود، وارد مكه شدند و به حرم پناه بردند، اما قريش نه تنها از آنان حمايت 

روي انساني ننمودند؛ بلكه به همپيمانان خود، يعني طايفة بنوبكر، اسلحه و اسب و ني
  2.حرم خدا به كشتار افراد خزاعه پرداختندند و آنها در داد

به   بنابراين، عمرو بن سالم خزاعي با چهل نفر از مردان اين طايفه نزد پيامبر اكرم
  : اشعار حماسي به كمك خود فراخواندرا با اين   مدينه رفتند و عمرو، پيامبر اكرم

 يــــا رب انــــي ناشــــد محمــــداً   
 

 حلــــف ابينــــا و ابيــــه االتلــــدا    
 

ــدكنتم  ــداً قــ ــا والــ ــدا، و كنــ  ولــ
 

 زع يـــداتمـــت اســـلمنا فلـــم ننـــ    
 

 فانصـــر هـــداك اهللا نصـــراً اعتـــدا   
 

 توا مــــــدداًوادع عبــــــاداهللا يــــــأ 
  

 فـــــيهم رســـــول اهللا قـــــدتجردا  
 

ــيم خ  ــان ســ ــداســ ــه تريــ  فا وجهــ
 

 فـــي فيلـــق كـــالبحر يجـــري مزبـــدا
 

ــاً وأ  ــدا ان قريشــ ــوك الموعــ  خلفــ
 

ــوا  ــدا ونقضـــ ــك الموكـــ  ميثاقـــ
 

ــدار) كـــداء(وجعلـــوا لـــي فـــي   صـ 
 

                                                 
  .784-781، ص 2، ج واقدي -1
  .39، ص 4هشام، ج ، ابن السيرة النبويه -2
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ــدا    ــوا احـ ــت ادعـ ــوا ان لسـ  وزعمـ
 

ــم أذل و أ  ــددا و هــــ ــل عــــ  قــــ
 

 هـــــم بيتونـــــا بـــــالوتير هجـــــدا
 

ــجدا    ــاً و ســــ ــا ركعــــ  وقتلونــــ
 

دهم؛ شما فرزند بوديد و ما پدر  من محمد را به پيمانهاي نياكانمان سوگند مي! پروردگارا«
ه توفيق خدا با شمشير پس ب) اشاره به اينكه دو تن ازمادر بزرگهاي عبدمناف از خزاعه بودند(

  .برهنه به ياري آنها بشتاب
و بدان كه قريش با تو خلف وعده كردند و پيمان محكمي را كه با تو بسته بودند، نقض 

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 . عمرو، تو ياري داده شدي اي: فرمود  پيامبر اكرم
اين ابر : آسمان پديد آمد نگاه كرد و فرموددر 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 ، به قريش پيغام فرستاد كه چون پيمانتان را با بنيو مسلم گرديد
شدگان خزاعه را پرداخت نماييد وگرنه براي جنگ آماده  بهاي كشته بايست خون مي

از آنجا كه كسي غير از آنان بر : بد عمرو بن نوفل به عبد مناف گفتقرظه بن ع. شويد
كنيم و خونبها نيز پرداخت  بكر نقض نمي با بني دين ما باقي نمانده است، پيمان خود را

نخست   و اين امر بيانگر آن است كه پيامبر اكرم 2ايم نخواهيم كرد و براي جنگ آماده
آميز فراخواند، اما آنان جنگ را ترجيح  قريش را به پذيرفتن يكي از موارد مسالمت

  3.دادند

                                                 
  .278، ص 4، ج البدايه و النهايه – 44همان، ص  -1
  .4361، شماره 243، ص 4، ج المطالب العاليه -2
  .164، ص 7، ج التاريخ االسالمي -3
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ش، ابوسفيان را به مكه ابوسفيان درصدد جبران حماقت قريش برآمد و قري - 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   ابوسفيان به مدينه آمد و اين مسئله را با پيامبر اكرم
  .جوابي نداد

ها در اين ابوسفيان نزد بزرگان صحابه چون ابوبكر، عمر، عثمان و علي رفت تا آن
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. ناموفق به مكه برگشت
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 آن ميبر  اكرم
به خدا سوگند تو بعد از من : سفيان گفتابو! است و تو مشرك و نجس هستي  اكرم

  1.اي بد شده
حبيبه بعيد نيست؛ چراكه او از كساني است كه دو بار   ام اين موضعگيري از جانب

او مدتها قبل ارتباط خود را با . حبشه و از آنجا به مدينههجرت نموده است؛ يك بار به 
ديد و باز هم او را  جاهليت قطع نموده بود و پدرش را بعد از گذشت شانزده سال مي

ركرده كفر بود كه سالها با سحبيبه، او  دانست؛ بلكه به نظر ام شايستة تكريم و تجليل نمي
  2.و با اسالم جنگيده است  پيامبر اكرم
كردند و اين  به اين گونه دوستي و دشمني را براساس عقيده و اسالم رعايت ميصحا

باشد  حبيبه با پدرش كه از اشراف و سران قوم بود، بيانگر قدرت ايمان او مي برخورد ام
العادة صحابه در اهميت دادن به شخصيت اسالمي و  و نيز بيانگر سعي و تالش فوق

  3.شخصيت و هويت استعقيدتي و پرورش و رشد و نمو اين 

                                                 
  .479، ص 4، ج البدايه و النهايه -1
  .479، ص 4، ج البدايه و النهايه -2
  .395، ص معين السيره -3
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 آخراالمر اينكه چون قريشيان، پيمانهاي خود را نقض نموده بودند، پيامبر اكرم
تصميم به فتح مكه گرفت تا به تأديب و تنبيه كفار قريش بپردازد و زمينه چنين عملي 

  : خدا به خاطر امور زير فراهم بود نيز بعد از ياري
ت اسالمي از مسلمانان از داخل؛ زيرا دولقدرت يافتن و يكپارچه شدن جبهة  –الف 

  .صي يافته بودشر يهوديان كامالً خال
ضعف و فروپاشي جبهه دشمنان در داخل، به ويژه منافقان كه شكست  –ب 

  .يهوديان، موجب ضعف آنان را فراهم آورده بود
به تقويت قواي نظامي در زمان صلح با اعزام نيروها و   اهتمام پيامبر اكرم –ج 

كوبي دشمنان اطراف باعث شده بود كه مسلمانان از نظر تعداد و آمادگي رزمي بر سر
  .قريش تفوق داشته باشند

مسلمانان از نظر اقتصادي نيز بر قريشيان پيشي گرفته بودند؛ چون تازه خيبر را  –د 
  .فتح نموده و غنايم فراواني كسب بودند

فرمانده در  اين امر آرامش ايف اطراف مدينه كهگسترش اسالم در ميان طو -   ه
  .گيريهاي نظامي و چگونگي مقابله با دشمنان را فراهم آورد تصميم
ترين زمينه براي فتح مكه به شمار  ترين و اساسي شكني قريش بزرگ پيمان –و 

با اين قضيه، بيانگر آن است كه آن حضرت همواره در   و برخورد پيامبر اكرم 1رود مي
داد؛ چنانكه صلح  بود و به هيچ وجه اين فرصتها را از دست نمي انتظار فرصتهاي طاليي

فور آن را فتح يبر را فراهم ساخت و آن حضرت بالحديبيه براي ايشان فرصت فتح خ
نمود و اكنون كه اين پيمان شكني زمينة فتح مكه را به وجود آورده بود و معادالت 

. كرد از اين فرصت طاليي استفاده مينظامي نيز به نفع مسلمانان تغيير يافته بود، بايد 

                                                 
  .401ارس، ص ف ، ابيالسيرة النبويه -1
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بنابراين، لشكري از دهها هزار مرد جنگجو فراهم ساخت كه تا آن روز حجاز، لشكري 
  1.به بزرگي آن نديده بود

  
  آمادگي براي فتح مكه

در بناي دولت و تربيت جامعه و اعزام نيروها و آمادگي براي   روش پيامبر اكرم
ان براي پيشبرد اهداف خويش، از اسباب مادي و معنوي، ها بيانگر آن است كه ايش غزوه

نمود؛ چنانكه وقتي عازم فتح مكه شد، سعي نمود اين مسئله  به صورت توأم استفاده مي
ي مقابله با آن مهيا ارقدوم لشكر اسالم با خبر نشود و برا كتمان نمايد تا قريش از 

  : نموداسباب زير استفاده  نگردد و براي تحقق اين منظور از
  
  ترين افراد خود پنهان كاري حتي از نزديك -1

ي كامل گذاشت؛ حتي ابوبكر صديق و عايشه كه رآن حضرت بناي كار را بر پنهان كا
دانستند كه به كدام جهت حركت  بودند، نمي  ترين افراد نسبت به پيامبر اكرم نزديك

كر از عايشه در اين خواهد كرد و قصد جنگ با كدام دشمن را دارد؛ چون وقتي ابوب
مورد سؤال كرد، ايشان طبق روايتي ساكت شد و چيزي نگفت و طبق روايت ديگري، 

  2.چيزي نشنيده است  اظهار داشت كه در اين باره از پيامبر اكرم
گردد كه نبايد فرماندهان نظامي  چنين استنباط مي  بنابراين، از رفتار پيامبر اكرم

مسرانشان در ميان بگذارند؛ چون ممكن است براساس هاي نظامي خود را با ه نقشه
آفرين  حسن نيت همسران آنان، اين اسرا به ديگران سرايت نمايد و اين موضوع مشكل

  3.گردد

                                                 
  .366، ص التاريخ السياسي و العسكري – 244، ص 2، ج الكامل في التاريخ -1
  .334 – 333، شيت خطاب، ص الرسول القائد – 282، ص 4، ج البدايه و النهايه -2
  .396-395، ص القياده العسكرية في عهد الرسول -3
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  اي به فرماندهي ابوقتاده به بطن اضم اعزام سريه -2
براي اينكه هدف حقيقي خود را براي اذهان عمومي مشتبه سازد، قبل از   پيامبر اكرم

يكي از (اي متشكل از هشت نفر را به سوي بطن اضم  ركت به سوي مكه، سريهح
شي به ان ببرند كه لشكر اسالم قصد لشكركفرستاد 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 مدينه 35در فاصله  منطقه اي(بازگشت با رسيدن به ذي خشب 

آنها نيز مسير خود را به آن سو تغيير دادند . به مكه حركت كرده است  كه پيامبر اكرم
  1.ملحق شدند  تا اينكه در محلي به نام سقيا به كاروان پيامبر اكرم

با بايست  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

هاي آنان اطالع يابند تا لشكر اسالم در راه خدا و سركوبي دشمنان دين موفق  نقشه
  2.گردد

  
  اعزام افراد براي منع رسيدن خبر به دشمن -3

به كنترل اخبار موظف شدند تا  مرداني در داخل و خارج مدينه از طرف دولت اسالمي
آن حضرت افراد . از رسيدن خبر آمادگي لشكر اسالم به مكه جلوگيري به عمل آورند

وال آنان جويا عمر بن خطاب مرتب از اح. ناشناسي را براي اين منظور گماشته بود
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 ماكر

                                                 
  .132، ص 2؛ ابن سعد، ج الطبقات الكبري -1
  .498، ص ريهالقيادة العسك -2
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اي در مقابل  العمل بازدارنده پرداخت تا دشمن كامالً غافلگير شود و نتواند عكس مي
  1.لشكر اسالم انجام دهد

  
  عليه قريش  دعا نمودن پيامبر اكرم -4

با دعا و  ده نمود، به سوي خداآن حضرت پس از اينكه از ساير اسباب شرعي استفا
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
وجود نمود، اما با اين  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   هنگامي كه پيامبر اكرم
فتح  براي  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 
آن حضرت، علي و مقداد را فرستاد تا نامه را از زني كه . 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 او اظهار بي زن رسيدند، اما
خواهند كرد و در هر شرايطي، نامه را از او خواهند گرفت، آن گاه  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! ي رسول خداا: فتحاطب گ

گونه نسبت قرابتي با قريش ندارم كه آنها به خاطر آن، از خانواده و اموالم نگهداري  هيچ
                                                 

  .365همان، ص  -1
  .282، ص 4، ج البداية و النهاية -2
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بنابراين، من به خاطر ارتداد از دين اين عمل . نمايند؛ بلكه من از همپيمانان قريش هستم
ام كه آنان نيز رعايت حال خانواده  اين عمل اقدام نمودهام؛ به اين دليل به  را انجام نداده
  : گويد حاطب راست مي: فرمود  پيامبر اكرم. من را بنمايند

اجازه بده سر اين منافق را ازتنش جدا بنمـايم؟ پيـامبر   ! اي رسول خدا: گفت عمر
  :ســتاو از اهــل بــدر اســت و خداونــد در مــورد اهــل بــدر فرمــوده ا: فرمــود اكــرم
 موا ما شئتم فقد غفرت لكماعل 1 »خواهيد انجام دهيد، من گناهان شما را  هر عملي مي

  ».آمرزيدم
  : اه خداوند اين آيه را نازل فرمودآن گ

 $pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ Ÿω (#ρ ä‹Ï‚−Gs? “Íiρß‰tã öΝ ä.̈ρ ß‰tãuρ u™!$u‹Ï9 ÷ρ r& šχθà) ù=è? 

Ν Íκös9 Î) Íο̈Šuθyϑø9 $$Î/ ô‰s%uρ (#ρãx x. $yϑÎ/ Νä. u™!% ỳ z⎯ ÏiΒ Èd,ysø9 $# tβθã_Ìøƒä† tΑθß™§9 $# 

öΝ ä.$−ƒÎ) uρ   βr& (#θãΖÏΒ ÷σè? «!$$Î/ öΝ ä3În/u‘ βÎ) ÷Λä⎢Ψä. óΟçFô_tyz # Y‰≈ yγÅ_ ’Îû ’Í?‹Î6y™ 

u™ !$tóÏGö/ $#uρ ’ÎA$|Êó sΔ 4 tβρ ”Å¡è@ Ν Íκös9 Î) Íο̈Šuθyϑø9 $$Î/ O$tΡ r& uρ ÞΟn=÷æ r& !$yϑÎ/ ÷Λä⎢ øŠx ÷zr& !$tΒ uρ 

÷Λä⎢Ψn=÷æ r& 4 ⎯ tΒ uρ ã&ù# yèø tƒ öΝä3ΖÏΒ ô‰s) sù ¨≅|Ê u™!# uθy™ È≅‹Î6¡¡9$#   ) ،1ممتحنه(  
در حالي كه آنها به . دشمنان من و دشمنان خود را به دوستي نگيريد! اي مؤمنان«

آنها شما و پيامبر را به خاطر اينكه . اند حقي كه نزد شما آمده است، كفر ورزيده
  ».ايد، اخراج نمودند رتان است، ايمان آوردهبه خدا كه پروردگا

: منظور از آية: گويد قرطبي مي. ا مشخص نموده استاين آيه، حدود تعامل با كفار ر

 ω (#ρä‹Ï‚−Gs? “Íiρß‰tã öΝä. ¨ρß‰tãuρ u™ !$u‹Ï9 ÷ρ r&   قانون كلي است كه مواالت و دوستي با كفار
  2.نمايد را منع مي

                                                 
  .4274، شماره 105، ص 5، كتاب المغازي، باب غزوة الفتح، ج البخاري -1
  .52، ص 18، ج تفسير قرطبي -2



 الگوي هدايت

 

632

و مؤمنان به مبارزه  فراني هستند كه با خدا و پيامبرشهدف از كفار نيز مشركان و كا
  1.پس نبايد آنها را دوست و كارساز خود قرار داد اند برخاسته

 χθà)ù=è? Ν Íκös9 Î) Íο̈Šuθyϑø9 $$Î/ ô‰s%uρ (#ρãx x. $yϑÎ/ Νä. u™!% ỳ z⎯ ÏiΒ Èd,ysø9$#   يعني شما، آنان را
نماييد؛ در حالي كه آنها به  آنها دلسوزي ميگردانيد و براي  از رازهاي مسلمانان مطلع مي
  .نبي و قرآن شما كافر هستند

 tβθã_Ìøƒä† tΑθß™§9: ابن كثير در مورد آية $# öΝä.$−ƒÎ) uρ   βr& (#θãΖ ÏΒ÷σ è? «!$$Î/ öΝ ä3În/u‘  
احياء بنمايد تا   اي تلخ و زننده هدف اين آيه آن است كه از اين ماجرا، خاطره: گويد مي

و اصحابش را   جه كسي اظهار دوستي با آنان ننمايد؛ چراكه آنان پيامبر اكرمبه هيچ و
بيرون كردند؛ چنانكه ادامة  ديارشان فقط به خاطر توحيد و اخالص در عبادت خدا، از

 βr& (#θãΖ: اين آيه بيانگر اين مطلب است  ÏΒ ÷σè? «!$$Î/ öΝ ä3În/ u‘   يعني شما گناهي جز اينكه
  2.ورده بوديد، نداشتيدبه پروردگارتان آ

≈‰ βÎ) ÷Λä⎢Ψä. óΟçFô_tyz #Y: و منظور از آية yγÅ_ ’Îû ’Í?‹Î6y™ u™ !$tóÏGö/ $#uρ ’ÎA$|Êó sΔ 4   نيز اين
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

  tβρ: ابن كثير در مورد آية ”Å¡è@ Ν Íκös9 Î) Íο̈Šuθyϑø9 $$Î/ O$tΡ r& uρ ÞΟn=÷æ r& !$yϑÎ/ ÷Λä⎢ øŠx ÷zr&  » پشت
دهيد؛  يعني شما اين اقدامات را انجام مي: گويد مي» .نماييد آنان دلسوزي ميپرده براي 
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طني شما آگاهم و از افعال شما در حالي كه من به اسرار و تمامي امور ظاهري و با
  1.دارم آگاهي 

  4 ⎯tΒ: رساند ق را اين گونه به پايان ميسپس خداوند آية فو uρ ã&ù# yèø tƒ öΝ ä3ΖÏΒ ô‰s) sù 

¨≅|Ê u™ !#uθy™ È≅‹Î6¡¡9 $#   و اين آيه بدين معناست كه هر كس از شما مخفيانه با آن ارتباط
  2.واقعي و حقيقي دورمانده استبرقرار نمايد، يا نامه بفرستد، پس از راه 

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  مومنانزيرا در اين آيه، خداوند 

د با آنان گرداند تا براين اساس مهاجران در مقابل قريش، تحت تأثير روابط نسبي خو مي
  3.قرار نگيرند و از آن متأثر نگردند
با وجود رنجها و مشكالتي كه مهاجران از جانب : گويد همچنين استاد سيد قطب مي

قريش متحمل گرديدند، اما باز هم در دلهاي بعضي از آنان هنوز هم آثاري از محبت و 
نمودند  وز ميخيرخواهي نسبت به خويشاوندان قريشي آنان وجود داشت و همچنين آر

كه اي كاش اين خصومت كه باعث درگيري و قطع ارتباط با آنان گرديده است، به پايان 
خواست اين تمايل اندك را نيز از دلهاي آنان بزدايد تا محبت  رسيد، اما خداوند مي مي

ودلسوزي فقط براساس دين و عقيده استوار گردد بنابراين، حوادث مختلف را پديد 
  4.اي، اين فاصله اعتقادي را بيشتر گرداند وقوع هر حادثهآورد و پس از 

آنچه حاطب مرتكب شده بود، اشتباه بزرگي بود كه قرآن بالفاصله به تصحيح آن 
  .پرداخت و موضعگيري مسلمانان را در مقابل دشمنانشان روشن ساخت

                                                 
  .همان -1
  .54، ص 18، ج تفسير قرطبي -2
  .569-568، ص 2، ج لكريمحديث القرآن ا -3
  .358، ص 6، ج في ظالل القرآن -4
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، 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 

آن حضرت، سابقة خوب و حضور حاطب در ميدان بدر را به خاطر آورد و او . هستند
با حاطب، نحوة نگرش در برخورد با خطاكاران را   برخورد پيامبر اكرم. را عفو نمود
وزد كه نخست بايد سوابق و خدمات فرد خطاكار آم سازد و به مسلمانان مي مشخص مي

در نظر گرفته شود و بعد از آن خطاهايش را در نظر بگيرند و از آنجا كه هر انسان، 
خطاكار است؛ پس نبايد خدمات، جهاد، دعوت و خدمات علمي افراد را ناديده گرفت 

اس نظر علمي و نمايد كه اشتباه آنان براس 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
متأسفانه امروز برخي از دانشجويان، به نقد علما و داعيان بزرگ به خاطر خطاهاي 

اهاي نمايند و خط 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  الشعاع قرار مي اند را تحت انجام داده
و خوبيهاي علما و داعيان در ميدان علم و دعوت بيان گردد؛ سپس انتقادات خود را با 

بلتعه نيز  علمي مطرح نمايد و برخورد پيامبر اسالم با حاطب بن ابيرعايت آداب نقد 
زنش قرار گرفت و نه تنبيه شد و كسي اين گونه بود؛ چنانكه او بيش از اين نه مورد سر

  1.گفتن به او سخن بدي هم
اتفاق افتاد، درسها   از گفتگويي كه در اين مورد بين عمر بن خطاب و پيامبر اكرم

  : گردد صل ميزير حا و نكات
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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 : ، چيزي نگفت و فقط فرمود پيامبر اكرم

  .شود اهل بدر است، مشمول اين كيفر نمي
له از پيامبر گيري عمر در مسائل مربوط به دين؛ چنانكه بالفاص شدت و سخت - 2
  .خواست تا گردن حاطب را بزند  اكرم
اي  شود؛ زيرا تجسس حاطب گناه كبيره 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 صد داشت هر چه زودتر گردنش را بزند، بالفور خشم خود راي كه ق گونه

اين بدان خاطر بود كه خشم وي . دانند 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،  مقابل سوابق جهادي او مي نظر از تنبيه حاطب و برخورد شايسته با او در
  1.موضعگيري خود را تغيير داد

آميز با  با حاطب، دستاويزي براي برخورد مسالمت  اما نبايد برخورد پيامبر اكرم
نبايد براساس عفوي : گويد كه دكتر عبدالكريم زيدان ميجاسوس قرار داده شود؛ چنان

ا عفو او به دليل برخورداري از كه شامل حال حاطب، شد، جاسوس را عفو نمود؛ زير
امتيازي بود كه كسب اين امتياز، در زمانهاي بعدي ممكن نخواهد بود و آن عبارت است 

  .از حضور وي در بدر؛ پس نبايد اين مسئله را از ياد برد
پس مسلمان بودن جاسوس، » جاسوس مسلمان بايد كشته شود«: گويد امام مالك مي
ي اين مورد به تفصيل سخن گفته و رأ نكه عالمه ابن قيم درگردد؛ چنا مانع قتل او نمي
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ي درست اين است كه حاكم و امام رأ: 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

ر دهم رمضان سال هشتم هجري، مدينه را به قصد مكه ترك د  پيامبر اكرم -1
  . 2نمود و ابورهم، كلثوم بن حصين غفاري را جانشين خود در مدينه گمارد

. حضور داشتند  در اين سفر حدود ده هزار از مهاجران و انصار در ركاب پيامبر اكرم
با عمويش، عباس بن  و در جحفه 3وقتي آنان به 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 مي 4شادمان گرديد

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

آنها در گردنة . ابوسفيان بن حارث و عبداهللا بن اميه بن مغيره از مكه خارج شده بودند
نخست اجازه خواستند تا با رسول خدا . برخورد نمودند  عقاب با كاروان پيامبر اكرم

! اي رسول خدا: سلمه شفاعت كرد و گفت ام. تنپذيرف  ما پيامبر اكرممالقات نمايند، ا
  .پسر عمو و پسر عمه و پدر زنت قصد دارند با تو مالقات نمايند

                                                 
  .443، ص 3، ج زادالمعاد -1
  .561-560، ص السيرة النبويه في ضوء المصادر االصليه -2
  .4276، شماره 106، ص 5، كتاب المغازي، ج بخاري -3
  .4276، شماره 106، ص 5المغازي، ج ، كتاب بخاري -4
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باعث هتك  مپسر عموي. من نيازي به مالقات آنها ندارم: فرمود  پيامبر اكرم
  .گفته استاي  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 ند خود را ميزمن 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. شوندحاضر 

  :كرد و از گذشته عذرخواهي نمود
ــة    ــل رايـ ــوم أحمـ ــي يـ ــرك إنـ  لعمـ

 

 لـــب خيـــل الـــالت خيـــل محمـــدلتغ 
 

ــ ــهارلكالمــــدلج الحيــ  ن أظلــــم ليلــ
 

 فهــذا أوان الحــق أهــدي و أهتــدي    
 

ــف ال ا  ــل لثقيــ ــالكم فقــ ــد قتــ  ريــ
 

ــدي   ــك عن ــف تل ــل لثقي ــدي وق  فأوع
 

ــي  ــي و دلنـ ــر نفسـ ــاد غيـ ــداني هـ  هـ
 

 دت كـــل مطـــردإلـــي اهللا مـــن طـــر 
 

ــد    ــن محمـ ــداً عـ ــريعاً جاهـ ــر سـ  أفـ
 

ــد    ــب لمحم ــن أنتس ــي و إن لم  و أدع
 

 هـــم عصـــبة مـــن لـــم يقـــل بهـــواهم
 

ــ و إن  ــد  ان ذاكــ ــم و يفنــ  رأي يلــ
 

 أريـــد ألرضـــيهم ولســـت بالقـــط   
 

 د فــي كــل مقعــدمــع القــوم مــالم أهــ 
 

 ي نـال عـامراً  فما كنت فـي الجـيش الـذ   
 

ــدي   ــر لســاني و الي  و ال كــلَّ عــن غي
 

ــدة    ــالد بعيـ ــن بـ ــاءت مـ ــل جـ  قبائـ
 

ــردد      ــهام و س ــن س ــاءت م ــع ج  تواب
 

 و إن الـــــذي أخـــــرجتم و شـــــتمتم
 

ــري   ــم امـ ــعي لكـ ــدد ءسيسـ  1غيرمقـ
 

اسم بتي (به خدا سوگند، آن روزي كه من پرچم را به دست گرفته بودم تا گروه الت «
شود، مانند كسي بودم كه در تاريكي شب، حيران و سرگشته باشد  بر گروه محمد پيروز) است

  . هاي هدايت و حق فرارسيده است و اكنون لحظه

                                                 
  .517، ص صحيح السيرة النبويه -1
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اي به  دهنده خواهم در جنگ شما شركت كنم و مرا هدايت پس به طايفة ثقيف بگو نمي
  »... .هرچند او را طرد نموده بوديد و . سوي خدا هدايت كرد

تو مرا : اش زد و فرمود دست بر سينه  وي، پيامبر اكرمبا به اتمام رسيدن اشعار 
  1.طرد نموده بودي

اهللا ابن اميه به نمود، اما عبد در اشعارش هجو مي  ابوسفيان قبل از اين، پيامبر اكرم
آورم مگر اينكه نردباني بزني و در  به خدا سوگند من به تو ايمان نمي: ايشان گفته بود

ي؛ سپس با دستاويزي همراه چهار فرشته برگردي و بعد جلوي چشم من به آسمان برو
  2.از آن هم فكر نكنم، من تو را تصديق نمايم

پوشي نمود و اسالم  از جنايتهاي آنان چشم  اما با تمامي اين شرايط، پيامبر اكرم
  .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 شعار گذشته خود را با قصيدهابوسفيان ا
كرد و بعد از آن بر مسلمان بودن خويش استوار ماند و در ميادين جهاد به ويژه در 

  3.حنين، رشادتهاي خاصي از خود به جاي گذاشت
فرود آمدن لشکر اسالم در مرالظهران و اسالم آوردن رئيس قريش، ابوسفيان 

  رببن ح
براي » مرالظهران«كيلومتري مكه در  22به مسيرش ادامه داد تا در   پيامبر اكرم

حدود . در آنجا به افراد لشكر دستور افروختن آتش داد. سپري نمودن شب فرود آمد
  4.چندين هزار آتش افروختند و عمربن خطاب را به عنوان سركردة نگهبانان گماشت

به زور وارد مكه   اگر پيامبر اكرم. بر قريشواي : با خود گفتم: گويد عباس مي
. بشود، قبل از آنكه آنها تسليم سپاه اسالم گردند، براي هميشه نابود خواهند شد

                                                 
  .167 – 164، ص 6، ج مجمع الزوائد – 43، ص 3، ج المستدرك -1
  .300 – 295، ص 1، ج ابن هشام -2
  .182، ص 7، ج التاريخ االسالمي -3
  .135، ص 2، ابن سعد، ج طبقات – 387، ص معين السيره -4
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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 : مشاهدة آتشهاي برافروخته شده گفتابوسفيان 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 : فتگابوسفيان . اند چنين برافروخته شده

: ابوسفيان گفت! اي اباحنظله: آنها را از صدايشان شناخت و گفت عباس. انبوهي باشد
واي بر تو اي : چه خبر است؟ عباس گفت: ابوسفيان گفت. بلي: تو عباسي؟ گفت

. پيش داردقريش فرداي بدي در ! به خدا سوگند. ابوسفيان، اين لشكر رسول خدا است
  ابوسفيان گفت پدر و مادرم فدايت باد چاره چيست؟

پس پشت . اگر به تو دست يابد، گردنت را خواهد زد! 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 را مي

فيان كه ابوس 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  پيماني مانع باشد، به دست ما سپرد و با شتاب نزد پيامبر اكرم
من او را پناه : عباس گفت. ازه بده گردنش را بزنماين ابوسفيان است، اج! رسول خدا

عبدمناف است اين  چون او از بني: كه عمر اصرار دارد گفتعباس ديد  وقتي. ام داده
عمر . ورزيدي چنين اصرار نمي بود، 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  ون ميشدم؛ چ شد، آن قدر خوشحال نمي شدم كه اگر پدرم مسلمان مي

  .تر بود از مسلمان شدن پدرم خوشحال كننده  شدن تو براي پيامبر اكرم
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فردا نزد من او را امشب نزد خود نگه دار و : به عباس گفت  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! سفيانواي بر تو اي ابو
پدر و مادرم فدايت باد چه قدر بردبار، گرامي و : 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 هستمبداني م آيا وقت آن نرسيده است كه: 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 . تو، مسلمان شو قبل از اينكه گردنت را بزنيم
  .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 شو پسندد؛ پس براي او است كه غرور و تفاخر را مي

ن بشود، درامان است و هر كس وارد مسجدالحرام بشود و يا اهر كس وارد منزل ابوسفي
  .خانه خود باقي بماند، درامان است

نگه وادي كوه خطم نگهدار تا او را در ت: 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 مي اي از مسلمانان با پرچمهايشان هرگاه دسته
يفة مزينه اينها مردان طايفة سليم هستند و اينها مردان طا: 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 ميبودند كه فقط چشمشان د

. هستند و همراهانش از مهاجران و انصار اين پيامبر اكرم: كساني هستند؟ من گفتم
به خدا ! اي ابالفضل: در مقابل اينها بايستد؛ سپس گفت تواند ميهيچ كس ن: گفت
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اين ! اي ابوسفيان :ات، خيلي بزرگ شده است من گفتم هسوگند كه حكومت برادرزاد
  1.پس خوب است: گفت. نبوت است

  
  در اين ماجرا  درسها و حكمتهاي برگرفته شده از برخورد پيامبر اكرم

مسلمانان گروگان گرفته شده بود و ادامة زندگي هنگامي كه ابوسفيان به دست  - 1
و عمر قصد داشت تا گردن وي را بزند 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  متاسالم فراخوانده شد، در چنين موقعيتي چنين برخورد و موضعگيري مسال

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  2مادرم فدايت باد؛ تو چه قدر مهربان و بردبارهستي

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. واهد بودامان خ
توزي از قلب ابوسفيان گرديد و ابوسفيان به اين  هاي كينه موجب زدودن ريشه اكرم

نتيجه رسيد كه اگر مؤمن واقعي باشد و دراين راستا تالش نمايد، جايگاه و منزلت 
  4.ز دست نخواهد دادگذشته خويش را نيز در اسالم ا

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 5تا سربازان خدا را ببيند

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 سازي مكه از لوث شرك و بتپاك

                                                 
  .520 – 518، ص صحيح السيرة النبويه -1
  .564، غضبان، ص فقه السيرة النبويه -2
  .403، ص 2، ج المستفاد من قصص القرآن -3
  .245، محمد رواس، ص قراءة سياسية للسيرة النبويه -4
  .52، ص 4، ابن هشام، ج السيرة النبويه -5
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محقق شد و ابوسفيان به ميزان و عمق توانايي   رمك؛ چنانكه نقشة پيامبر ا1نمايند
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 گفت و به
  2.اين نبوت است: گفت

را بر زبان عباس » اين نبوت است» «انما النبوه«اراده و حكمت خدا اين بود كه كلمة 
جاري گرداند تا پاسخي باشد دائمي براي تمامي كساني كه در مورد دعوت پيامبر 

اس احياء تعصبات نژادي و كنند كه براي احراز ملك و مال و براس گمان مي اكرم
باشد؛ زيرا  مي  اين كلمه در واقع بيانگر هويت و سيرة پيامبر اكرم. زباني بوده است

شد و درصد تشكيل  تمامي اوقات ايشان در جهت تبليغ رسالت خدا به مردم سپري مي
به طور عمدي، اقدام به جنگ   پيامبر اكرم. 3حكومت و يا دولتي براي خويش نبود

و تبليغاتي عليه قريش نمود؛ چنانكه به سربازان خود دستور داد كه چندين هزار  رواني
آتش برافروزند تا جايي كه روشنايي آنها، فضا را منور ساخت و منظرة عجيبي به وجود 

از اين   و هدف پيامبر اكرم 4هراس را بر قلوب قريشيان مسلط ساخت و آورد و ترس
يش بود تا بدون درگيري تسليم بشوند و بدين امر، تضعيف روحية جنگجويانة قر

 صورت از ريختن خون جلوگيري بشود؛ چنانكه اين شيوه كارآمد و هدف پيامبر اكرم
به تضعيف روحية جنگجويان دشمن، نوعي   اهميت دادن پيامبر اكرم. محقق گرديد

كته شود؛ چنانكه بعدها در آموزشگاههاي نظامي به اين ن پيشرفت نظامي محسوب مي
  5.عنايت خاصي شد

                                                 
  .447، ص لقيادة العسكريه في عهد الرسولا -1
  .52، ص 4، ابن هشام، ج السيرة النبوية -2
  .275، بوطي، ص فقه السيرة النبويه -3
  .135، ص 2، ابن سعد، ج طبقات -4
  .565، لواء محمد فرج، ص العبقريه العسكريه و غزوات الرسول -5



  

  

  فصل دوم
  براي ورود و فتح مكه  نقشة پيامبر اكرم

، به مشخص نمودن وظايف پرداخت؛ 1به ذي طوي رسيد  هنگامي كه پيامبر اكرم
لشكر و زبير را به فرماندهي سمت چپ  راستنةاچنانكه خالد بن وليد را فرمانده مي

و گماشت و به ابوهريره فرمود تا انصار را ر سپاه و اباعبيده را به فرماندهي دستة پياده
بينيد؟  د اوباش قريش را ميآيا 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
بير را سردسته مهاجران قرار داد و فرمود از ناحيه كدا و از قسمتهاي باالي همچنين ز
ون نصب نماييد و همانجا منتظر ما جحويد و پرچم خود را مكاني به نام مكه وارد ش

باشيد و خالد را با طوايف قضاعه، سليم و غيره فرستاد و دستور داد كه از ناحية پايين 
  .كنار اولين خانة آنجا نصب نمايد شهر وارد شود و پرچم خود را در

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 

مسير آنان را داشته باشند و بدين صورت با مشخص گرديدن مسئوليتها هر گروهي به 
  3.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

                                                 
  .389، ص معين السيره -1
  .، باب فتح مكهمسلم -2
  .390، ص السيره معين -3
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 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. 1خالد بن وليد و سپاه وي با شبه مقاومتي روبرو گرديدند
قريش به سركردگي عكرمه پسر ابوجهل و سهيل بن عمرو و صفوان بن  از تندروهاي

ت، اما در مقابل سپاه خالد، لحظاتي بيش دوام اميه در مكاني به نام خندمه صورت گرف
  2.نياوردند و متفرق گرديدند و بدين صورت مكه در تصرف سپاه اسالم درآمد

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. ان، مسلح بوداو هميشه براي جنگ با دشمن
روزي همسرش به . و يارانش گفت براي جنگ با محمد شوي؟ مي چه چيزي آماده مي

. محمد و يارانش بايستد كنم كسي بتواند در مقابل به خدا سوگند، فكر نمي: او گفت
د و اين گونه تو شونبه خدا سوگند، من اميدوارم چند نفري از آنان غالم : حماس گفت

  : خواند رجز مي
ــة   قيان  ــالي علــ ــوم فمــ ــوا اليــ  بلــ

 

 هـــــذا ســـــالح كامـــــل و ألَّـــــة  
 

 و ذو غرارين سريع السلة

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

ايستادند، اما وقتي او ميدان معركه را حماس با عكرمه و يارانش در مقابل خالد 
اش رفت و  ه به خانهخالي ديد فرصت را غنيمت شمرد و پا به فرار گذاشت و بالفاصل

  .در را بر روي من ببند: به همسرش گفت

                                                 
  .397، ص صور و عبر من الجهاد النبوي في المدينه -1
  .123 – 122، ص السياسية و العسكريه قيادة الرسول  -2
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نمودي چه شد؟ حماس در پاسخ،  نتيجة آن تهديدهايي كه مي: همسرش گفت
  : خود را اين گونه بيان كرد اشعاري سرود و عذر

ــه   ــوم الخندمـ ــهدت يـ ــو شـ  انـــك لـ
 

ــه   ــرَّ عكرمــ ــفوان و فــ ــر صــ  إذفَــ
 

ــه ــائم كالموتمــــ  و ابويزيــــــد قــــ
 

 و اســــتقبلتهم بالســــيوف المســــلمة 
 

ــة  ــاعد و جمجمــ ــل ســ ــن كــ  يقطعــ
 

ــة   ــمع اال غمغمـــ ــرباً فالتســـ  ضـــ
 

 لهــــم نهيــــت خلفنــــا و همهمــــه   
 

 1نـــي كلمـــهلـــم تنطقـــي بـــاللوم أد 
 

ه صفوان و عكرمه پا به فرار گذاشتند و فقط داشتي؛ آن گاه ك اگر تو روز خندمه حضور مي«
شدي كه ساعد و  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

آن شهر حكومت نظامي اعالم شد و رفت و قبل از ورود لشكر اسالم به مكه، در 
آمدها ممنوع گرديد تا نياز به درگيري و تعقيب و گريز و خونريزي احساس نشود و نيز 

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

شد و با صداي بلند اعالم كرد كه اي مردم، محمد با سپاهيان  ابوسفيان نيز وارد مكه
هر كس وارد . خويش وارد مكه گرديده است و شما توانايي رويارويي با آنان را نداريد

آمد و با شوهرش  همسرش، هند، بيرون. خانة ابوسفيان بشود، در امن خواهد بود
مش آمده است؛ پس او را بدترين كسي هستي كه اول صبح نزد قو: گالويز شد و گفت

  .بكشيد
به خدا . واي بر شما فريب سخنان او را نخوريد: ابوسفيان خطاب به مردم گفت

محمد با گروه عظيم آمده است كه شما مقاومت در برابر او را نداريد و هر كس كه وارد 
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تو  خانةخدا 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

ران خويش را به نام حسان برآورده سازد كه تا آرزوي يكي از يا 2گرديده بود، وارد شود
خواهد شد و اين از  اي گفته بود، به زودي كاروان مردان خدا از كدا وارد در قصيده

  : گويد رود؛ چنانكه مي به شمار مي هاي حسان زيباترين قصيده
 عـــــدمنا خيلنـــــا ان لـــــم تروهـــــا

 

 تثيــــر النقــــع موعــــدها كــــداء    
 

ــغيات  ــه مصــــ ــازعن االعنــــ  ينــــ
 

ــي اكتف  ــاء  علـ ــل و الظلمـ ــا االسـ  اهـ
 

 تظـــــــل جيادنـــــــا متمطـــــــرات
 

ــاء   ــالخمر النســــ ــن بــــ  يلطمهــــ
 

 فامـــــا تعرضـــــوا عنـــــا اعتمرنـــــا
 

ــاء   ــتح و انكشـــف الغطـ ــان الفـ  3و كـ
 

  »... .نينگيزند بر را از ناحية كداء ما نابود شوند، اگر گرد و غبار  هايباس«
حيه كداء اين نارا براي ورود از   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 چادرهايشان بر چهرة اسبان مي

  : ن را خواندحسان چه گفته بود؟ ابوبكر در پاسخ، اين شعر حسا! اي ابوبكر: گفت
ــ  ا متمطـــــــراتتظـــــــل جيادنـــــ

 

ــاء  ــالخمر النســــ  4تلطمهــــــن بــــ
 

  ».زنند ان با چادرهاي خود به چهره آنان ميشوند و زن اي ما پشت سرهم وارد مياسبه«
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  ورود متواضعانه، نه فاتحانه
رنگ بر سر  اي سياه و عمامه 1در حالي وارد مكه شد كه احرام نبسته بود  پيامبر اكرم

و . در برابر فرامين الهي پايين نگه داشته بودداشت و سرش را به خاطر اظهار تواضع 
جزيره عربستان و  اين گونه وارد مركز شبه  پيامبر اكرم. 2نمود سورة فتح را تالوت مي

مركز معنوي و سياسي آن شد و با اين رفتارش، شعار عدل و مساوات و تواضع و 
د شدة ايشان بود، فروتني را عملي ساخت؛ چنانكه اسامه بن زيد را كه فرزند غالم آزا

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   آنجا زياد بودند بنابراين، پيامبر اكرم

  3.وارد مكه گرديد
اينكه با وجود : گويد ه ميبه 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

سياهي بر سر داشت، پيشاپيش آنان در حركت بود، اما سرش را به خاطر تواضع در 
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 در؛ زيرا او با مشاخود گرفته بود،
اي را باقي  اي از جانب او بودند تا در مكه هيچ جنبنده 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 و نصرت الهي به مكه بازمي داده شده بود و اكنون با اين هيبت

بايست هر چه  بنابراين، مي. لطف بزرگي از جانب پروردگار شامل حال او شده بود
  4.نمود بيشتر از خدا تشكر نمايد و در مقابل او كرنش و سر، خم مي
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عالوه بر برخورداري از چنين ديدگاهي در برابر مردم مكه، حركات   پيامبر اكرم
و ياران خويش را نيز مدنظر داشت بنابراين، وقتي اين سخن پرچمدار انصار،  اصحاب

؛ امروز روز جنگ و خون است: يد كه خطاب به ابوسفيان گفته بودسعد بن عباده، را شن
خير امروز، روزي است كه كعبه مورد تعظيم قرار : شود، فرمود امروز حرمت حالل مي

  1.هد شدخواهد گرفت و حرمتش به جا آورده خوا
آن گاه پرچم را از سعد بن عباده گرفت و به فرزند او قيس بن سعد سپرد و با اين 

العمل حكيمانه جلوي هرگونه درگيري احتمالي را گرفت و از طرفي احساسات  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  انسان از نظر فطري نميو به پسر داد؛ چراكه 
   2.يابد

اي وارد مكه گرديد و بعد از  بدون هيچ گونه درگيري و خونريزي  پيامبر اكرم
اينكه اوضاع امنيتي مكه برقرار شد، به سوي كعبه رفت و آن را طواف نمود و دور كعبه 

با كماني   پيامبر اكرم. رار داشتوباالي سقف و درونش حدود سيصد و شصت بت ق
  :نمود زد و اين آيه را تالوت مي يكه در دست داشت، به آنها م

 ö≅ è%uρ u™ !% ỳ ‘,ysø9 $# t,yδ y—uρ ã≅ÏÜ≈ t6ø9 $# 4 ¨βÎ) Ÿ≅ÏÜ≈ t7ø9$# tβ% x. $]%θèδ y—   
  ».حق آمده و باطل نابود گرديده است و بار ديگر باطل برنخواهد گشت«

اي بسيار جالب  و صحنه 3افتاد زد به چهره و يا به پشت مي ن ميهر بتي را كه با كما
معبودان باطل پيرامون كعبه، . و ديدني از نصرت و عزت و ياري خدا مجسم شده بود

  4.نمودند سقوط مي
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ها و تصاويري وجود داشت  به اين دليل كه در داخل كعبه، مجسمه  اما پيامبر اكرم
در آنجا دو تصوير وجود . ها را نابود كنند و بيرون بياورندوارد آن نشد و دستور داد تا آن

داشت كه به گمان آنها متعلق به ابراهيم و اسماعيل بودند و در دستهايشان تيرهاي 
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» .1اند چنين كاري نكرده
و اسامه   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 ل كعبداخ  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
ايشان و دو ستون ديگر در طرف چپ و سه ستون ديگر پشت سر ايشان قرار داشت، 

  2.آن گاه نماز خواند و خانه كعبه در آن زمان داراي شش ستون بود
 علي. او هنوز مسلمان نشده بود. طلحه بود كليددار كعبه در آن زمان، عثمان بن

سول خدا اين كار خواست 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   ي بود كه پيامبر اكرمالو اين امر در ح. 3طلحه گرفته بود، آن را به او برگردانيد
روزي كليد كعبه را از عثمان بن طلحه خواست، اما او   مهاجرت به مدينه، پيامبر اكرم

اي : خدا با مهرباني گفت رسول. 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
خير؛ بلكه روز عزت و آباداني خواهد بود و هنگام فتح مكه كه سخن : پيامبر فرمود
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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 گفتچنخدا  اما رسول. 1خواهد داد

آنها را براي هميشه و نسل  2را بردار؛ چراكه امروز روز نيكوكاري و وفاي به عهد است
بدين . 3اندر نسل بردار و افزود كه آنها را از شما پس نخواهد گرفت، مگر انساني ظالم

دستهاي زيادي براي دستيابي به كليدهاي كعبه را در حالي كه   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
برخورد  كرده و عهدشكني نموده و او را اذيت و آزار داده بودند، به نيكي و احترام

  4.نمايد مي
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 . بالل باال رفت و با صداي بلند، اذان گفت
دادند و شايد اين امر براي آنان بسان خوابي تلقي  آنها تازگي داشت، گوش فرا مي

  .رديدگ 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
  5.شدند؛ چراكه راه ديگري بر ايشان باقي نمانده بود كردند و يا تسليم مي فرار مي

انداز گرديده است، صداي بالل است كه چندي قبـل   ه طنينصدايي كه در فضاي مك
خـدا يكـي   (» احـد، احـد  «گران با صـدايي ضـعيف    هاي شكنجه در اين شهر، زير تازيانه
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ال «گفت، اما امروز بر سقف كعبه ايستاده است و با صدايي قوي و رسا بانـگ   مي) است
و فروتنانه، به اين ندا گـوش   دهد و همه ساكت آرام سر مي »اله اال اهللا، محمد رسول اهللا

  1.دهند مي
  

  اعالن عفو عمومي
از طرف اهل مكه مورد اذيت و آزار زياد قرار گرفته بود و   با آنكه پيامبر اكرم - 1

گيري بااليي  از طرفي با توجه به لشكر عظيمي كه همراه داشت، از قدرت انتقام
ي آنها نزد خانة خدا گرد آمده برخوردار بود، اما عفو عمومي اعالم كرد؛ چنانكه تمام

: آن حضرت فرمود. سرنوشت خود بودنددر مورد   بودند و منتظر دستور پيامبر اكرم
برخورد خوبي خواهي نمود؛ چون : با شما چه كاري خواهم كرد؟ گفتندكنيد  فكر مي

  : فرمود  پيامبر اكرم. برادر خوب و فرزند برادر خوب ما هستي
اي بـراي شـما نيسـت و     امـروز هـيچ مؤاخـذه   « »يغفر اهللا لكـم  التثريب عليكم اليوم«

  2».خداوند شما را خواهد آمرزيد
اين عفو عمومي تمامي زواياي زندگي آنان را از جمله حفاظت جان، مال و زمينهاي 

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 مه برخورد ننمانند ساير شهرهاي فتح شد

فروش و اجازه دادن زمينهاي مكه : 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 

هي از علما، معتقد به جواز فروش و استيجار باشد، اما گرو متعلق به حجاج و زائران مي
  3.اند زمينهاي مكه هستند و داليل قوي اي نيز در اين زمينه ارائه داده
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   هدر اعالم كردن بعضي خونها توسط پيامبر اكرم
رفت در  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 شدند  صورت زنده ماندن، فتنه
در مورد آنان از خشم و جديتي كه الزمة يك رهبر فرزانه است،   و پيامبر اكرم

استفاده نمود و دستور قتل آنان را صادر كرد و فرمود حتي اگر آنان را چنگ زده به 
  1.ريسمانهاي كعبه يافتيد، بكشيد

آوري  جمعمن نامهاي اين افراد را از ميان روايات مختلف : گويد حافظ ابن حجر مي
عبدالعزي بن خطل، عبداهللا بن سعد بن أبي سرح، عكرمه بن : ام كه عبارتند از نموده
جهل، حويرث بن نقيد، مقيس ابن حبابه، هبارابن األسود، دو كنيز ابن خطل به  ابي

ث ابن طالل خزاعي، دالمطلب، حارعب فرتني و قريبه، ساره، كنيز آزاد شدة بني: نامهاي
  2.حشي بن حرب و هند دختر عتبهكعب بن زهير و

آمدند و مسلمان   اي هم نزد پيامبر اكرم برخي از اين افراد، كشته شدند و عده
  3.شدند و توبه كردند

  
  صبح روز فتح و مسلمان شدن اهل مكه  سخنراني پيامبر اكرم

بر رسيد كه همپيمانانش از خزاعه، مردي مشرك خ  در صبح روز بعد، به پيامبر اكرم
شده بودند،   از قبيلة هذيل را در قصاص مردي كه آنان در گذشته از قبيلة خزاعه كشته

اي با اين مضمون  راد خطبهخشمگين شد و به اي  پيامبر اكرم. اند به قتل رسانده
  : پرداخت

را آفريده است، داراي شهر مكه از روزي كه خداوند، آسمانها و زمين ! اي مردم
  .حرمت بوده است و تا قيامت اين حرمت محفوظ خواهد بود
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بنابراين، براي كسي كه به خدا و روز واپسين ايمان دارد، روا نيست كه در آن 
اين شهر نه قبل از من براي كسي حالل بوده . خونريزي نمايد، يا درخت آن را قطع كند
فقط به مدت چند لحظه براي من حالل گرديد  است و نه بعد از من حالل خواهد بود،

به خاطر اينكه خدا بر اهل آن خشم گرفته بود و اكنون دوباره به همان حرمت سابق 
: به غائبين برسانيد و اگر كسي گفتمطلب را شما  حاضرين  خود برگشته است و اين

روز براي خدا آن : پرداخته است شما در پاسخ بگوييد رسول خدا در اين شهر به نبرد
  .پيامبرش حالل گردانده بود، اما براي شما حالل نگردانيده است

دست از كشتار و خونريزي برداريد؛ زيرا اگر اين جنگها منفعتي ! اي گروه خزاعه
ايد كه  شما مردي را كشته. دربردارند، در گذشته خونريزهاي زيادي صورت گرفته است

پس از اين اگر كسي مرتكب قتلي بشود،  من خونبهاي آن را پرداخت خواهم كرد، اما
چه بخواهند قاتل را قصاص بكنند؛ چه : 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  گذاشت؛ به گونه مهدورالدم اعالن كرده بود، در روحية آنان تأثيري مهم برجاي
مردان، زنان و آزادگان و بردگان به اختيار خود وارد : قشرهاي مختلف اهل مكه از جمله

دسته براي  دين اسالم شدند و با نفوذ و گسترش اسالم در مكه، مردم از هر طرف، دسته
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  رماك
مسعود با برادرش مجالد ع بن در آن اثنا، مجاش. بيعت نمودو پيامبرش به اندازة توانايي 

بعد از اين، هجرت و : فرمود  پيامبر اكرم. از برادرم بر هجرت بيعت بگير: آمد و گفت
  . ت، وجود نخواهد داشتپاداشي براي هجر
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بر اسالم و : فرمود  پس بر چه چيزي بيعت خواهي كرد؟ پيامبر اكرم: مجاشع گفت
  1.ايمان و جهاد
 2الهجرة بعد الفتح و لكن جهاد ونية«: ر روايت بخاري آمده است كه فرمودهمچنين د

مائيـد،  يعني هجرتي كه بر شما واجب بود تـا از مكـه هجـرت ن    »و إذا استنفرتم فانفروا
هايش تثبيت گرديده است  ديگر با فتح مكه واجب نيست؛ چراكه اسالم قوي شده و پايه

بنابراين، اكنون وقت جهاد و نيت است و هرگاه . شوند دسته وارد اسالم مي و مردم دسته
  .به راه خدا فراخوانده شديد، برخيزيد

ظايف ديني در ير و واما هجرت از دارالكفر به داراالسالم و از جايي كه اقامة شعا
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  هجرت برابري نمي

داوند داشت، اما با انفاق و جهاد قبل از فتح مكه هرگز برابر نخواهد بود؛ چنانكه خ
  : فرمايد مي

 $tΒ uρ ö/ ä3s9 ωr& (#θà) ÏΖè? ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# ¬!uρ ÛW≡uÏΒ ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9$# ÇÚ ö‘F{$# uρ 4 

Ÿω “ÈθtGó¡o„ Οä3Ψ ÏΒ ô⎯ ¨Β t,xΡr& ⎯ÏΒ È≅ö6s% Ëx÷Gx ø9$# Ÿ≅ tG≈ s%uρ 4 y7 Í×̄≈ s9'ρ é& ãΝ sàôãr& 

Zπ y_u‘ yŠ z⎯ ÏiΒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θà) xΡr& .⎯ ÏΒ ß‰ ÷èt/ (#θè=tG≈ s%uρ 4 yξä. uρ y‰tãuρ ª!$# 4©o_ ó¡çtø: $# 4 ª!$# uρ 

$yϑÎ/ tβθè=yϑ÷ès? ×Î7yz   ) ،10حديد(  

هاي آسماني و زمين از آن  كنيد، در حالي كه سرمايه فاق نميچرا در راه خدا ان«
برابر نيست كسي از شما كه قبل از فتح مكه انفاق كرده و جنگيده . خدايند
ستند كه بعد از فتح مكه انفاق نموده آنها داراي مرتبه بزرگ تر از كساني ه. است
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كند  اند و به همه خدا وعده نيك داده است و خدا به آنچه عمل مي و جنگيده
  ».آگاه است

نيز از زنان بيعت گرفت كه در   بعد از اينكه بيعت با مردان تمام شد، پيامبر اكرم
كسي را : بودند از بيعت عبارتمفاد اين . اي ناشناس حضور داشت ميان آنان هند با قيافه

شريك خداوند قرار ندهيد؛ دزدي نكنيد؛ زنا نكنيد؛ فرزندانتان را به قتل نرسانيد و 
  . تهمت و نافرماني نكنيد

ابوسفيان ! اي رسول خدا: دزدي نكنيد، هند گفت: فرمود  هنگامي كه پيامبر اكرم
ش بردارم؟ كه از مال 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
: فرمود  پيامبر اكرم. بلي: تو هند دختر عتبه هستي؟ گفت: او را شناخت و گفت

بيعت با زنان، بدون مصافحه . كن تا خدا نيز گناهانت را ببخشايد ها را فراموش گذشته
گرفت؛ زيرا آن حضرت هيچ زني را به جز زنان محرم خود دست نزد؛ چنانكه  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 ميمده است كه فقط به سخن گفتن و در روايت ديگري آ
  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 نفر از   پيامبر اكرم
آنها وقتي خالد را با . 2ه سوي بنوجذيمه فرستادبنوسليم و مدلج و انصار ومهاجران ب
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واي : خالد گفت. و براي جنگ آماده شدندلشكرش ديدند، سالحهاي خود را برداشتند 
مردي از آنان . اند بر شما، سالحهاي خود را به زمين بگذاريد، مردم همه مسلمان شده

حها را به زمين اين خالد است و اگر سال! واي بر شما اي بنوجذيمه: برخاست و گفت
بگذاريد، جز اسارت چيزي ديگر در انتظارتان نيست و بعد از اسارت نيز گردنهاي شما 

به خدا سوگند من سالح خود را به زمين نخواهم گذاشت؛ سپس به . 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«ي نگرديدند تا بگويند كرد، اما آنان راض
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
د، اما در بامداد يكي از روزها دستور كردند؛ سپس خالد اسيران را به دست اصحاب سپر

، اما پذيرفتندبرخي 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

ناراحتي و خدا برگشتند و آن حضرت را از ماجرا مطلع ساختند، اين امر موجب  رسول
از كاري كه ! بارالها: را به سوي آسمان باال برد و گفت نگراني ايشان گرديد و دستهايش

  1.خالد كرده است، بيزارم
بر اثر چنين موضوعي بين خالد و عبدالرحمن بن عوف، سخنان تندي رد وبدل شد؛ 

قام خون زيرا عبدالرحمن بر اين عقيده بود كه اين رفتار خالد با جذيمه به خاطر انت
عمويش، فاكه بن مغيره، بود كه در جاهليت توسط جذيمه كشته شده بود؛ چنانكه امام 

و گفته است بر اثر اين درگيري،  2مسلم در روايتي به اين موضوع اشاره نموده است
اصحاب مرا ناسزا نگوييد؛ : فرمود  خالد به عبدالرحمن ناسزا گفت، آن گاه پيامبر اكرم
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ك مد آنچه آنها انفاق اندازة كوه احد در راه خدا انفاق كنيد، به اندازة يزيرا اگر شما به 
  1.رسد ا نصف آن نمياند، ي كرده

علي ابن ابيطالب را فرستاد تا خونبهاي كشتگان جذيمه را   سپس پيامبر اكرم
؛ چنانكه بر 2پرداخت نمايد و درصدد جبران نمودن ستمي كه بر آنان رفته است؛ برآيد

جذيمه از بين  ، اندوه و ناراحتي آنان از جانب بني عملكرد حكيمانة پيامبر اكرماثر اين 
  3.رفت

به تنبيه و سرزنش خالد نپرداخت، بيانگر آن است كه   اما دليل اينكه پيامبر اكرم
  4.اين عمل، خالد براساس اجتهاد و جهت كسب رضايت پروردگار بوده است

  
  ها تخريب بتخانه

هايي را كه از  تصميم گرفت بتخانه  عبه از لوث بتها، پيامبر اكرمبعد از پاكسازي ك
زمانهاي بسيار طوالني مورد عبادت و تقديس قرار گرفته بود، تخريب نمايد و آثار آنان 

، اعزام گرديد كه جزيره هايي به اطراف مختلف شبه براي اين منظور دسته. 5را از بين ببرد
  : عبارت بودند از

  
  بن وليد به سوي عزي سرية خالد -1

خالد بن وليد با سيصد اسب سوار به سوي طاغوت بزرگ قريش و ساير عرب كه عزي 
آنها وقتي به منطقة نخله رسيدند، بتخانه را تخريب نمودند و . نام داشت، رهسپار گرديد

خالـد در حـالي كـه مشـغول تخريـب آن بـود،       . درختان اطراف آن را نيز قطـع نمودنـد  
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ورزيـم و تـو را    به توكفر مي« 1»انك السبحانك إني رأيت اهللا قد أهانككفر«: گفت  مي
  ».نماييم؛ چراكه خدا تو را نكوهش كرده است تسبيح نمي
چيزي در آنجا از وي سؤال نمود كه آيا   كه خالد برگشت، پيامبر اكرم  هنگامي

؛ چون تو پس برگرد: فرمود  پيامبر اكرم. 2خير، 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 . برگشت يتاست، با عصبان
هنگامي كه . آمده است تا اين دفعه كار را يكسره نمايد، بنابراين، پا به فرار گذاشتند

يك آمد، زني برهنه و ژوليده مو را آنجا نشسته ديد كه خاك بر سرش خالد نزد
برگشت و   خالد، شمشيرش را كشيد و او را كشت و نزد پيامبر اكرم. ريخت مي

  3.او عزي بوده است: ايشان فرمود. از ماجرا آگاه ساختايشان را 
  
  سرية سعد بن زيد اشهلي به سوي مناه -2

احل درياي سرخ، بين مكه و مدينه در نواحي قديد، واقع مناه بت معروفي بود كه در س
نمودند و براي حج از  اي به نام مشلل قرار داشت كه عربها آن را تعظيم مي در منطقه

بستند تا جايي كه به خاطر تعظيم آن، سعي بين صفا و مروه را ترك  آنجا احرام مي
اي  بود كه اگر كسي از منطقه نمودند و اين رسم به آنان از پدرانشان به ارث رسيده مي

  4.كه بت مناه در آن واقع بود، احرام حج ببندد، نبايد بين صفا و مروه سعي نمايد
به حج   بعد از اينكه اوس و خزرج، اسالم را پذيرفتند و در ركاب پيامبر اكرم

  : آمدند، ايشان را در جريان عمل گذشتة خود قرار دادند، آن گاه اين آيه نازل گرديد
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و يا عمره را به  ده حج كنهمانا 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

  ».كس خيري انجام دهد،خدا شاكر و آگاه است
جزيره عربستان رواج داد و به  پرستي را در شبه اولين كسي كه پرستش مناه و بت

  1.تحريف دين ابراهيم پرداخت، عمرو بن لحي خزاعي بود
رت بعد از فتح مكه، سعد بن زيد اشهلي را، كه تا قبل از پذيرش اسالم، مناه آن حض

  2.نمود، با بيست اسب سوار جهت نابود ساختن آن فرستاد را تعظيم مي
ز خدمتگزاران هنگامي كه سعد و همراهانش درصدد نابودي بت مناه برآمدند، يكي ا

شما : گفت. ايم ي بت مناه آمدهاي نابودبر: خواهيد؟ گفت چه مي: بتخانه به آنان گفت
دانيد و او؛ آنگاه سعد جلو رفت و در آنجا زني برهنه و ژوليده مو را در حالت نشسته ب

: د گفتآن مرد با فريا. 3زد نمود و با دستهايش بر سينة خود مي ديد كه داد و فرياد مي
شمشيرش از  بارااما سعد فرصت نداد و او . 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
  4.برگشتند

                                                 
  .287، ص السرايا و البعوث النبويه -1
  .همان -2
  .146، ص 2، ج الطبقات -3
البته دكتر اكرم عمري، اين روايت را از نظر حديثي ضعيف دانسـته  . 288، ص وث النبويةالسرايا و البع -4

هـا دسـتور    و گفته است از نظر تاريخي اشكار ندارد؛ زيرا رسول خدا به نابود ساختن ساير بتها و بتخانه
  .دادند
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  سرية عمرو بن عاص به سواع -3
  :فرمايد متعال در مورد قوم نوح ميخداوند 

® (#θ ä9$ s% uρ Ÿω ¨β â‘ 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 

#Zô£nΣ uρ ∩⊄⊂∪ 〈     
ا رها يد، وود، سواع، يغوث، يعوق و نسرمعبودان خود را ترك ننمائ: و گفتند«

  ».نسازيد
كه در اين آيه، نام آن ذكر گرديده است، بتي بود متعلق به قوم نوح كه به » سراع«

ي نصب كرده آنان اين بت را در مكان. 1مرور زمان به دست طايفة هذيل مضر افتاده بود
بودند و طايفة مذكور به عبادت و تعظيم آن مشغول بودند و حتي به قصد حج به آنجا 

  2.رفتند مي
، عمرو بن  بعد از فتح مكه و پذيرش اسالم از جانب طايفه هذيل، پيامبر اكرم

 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. بتخانه مواجه شديمكليددار 
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 گفتم لو رفتم وبيند؟ سپس ج شنود و نمي نمي
من نيز تسليم خدا : ديدي چه كرديم؟ گفت: ران نماييد؛ سپس به كليددار گفتموي
  3.شوم مي

جهت نابودسازي بتها، بيانگر اين موضوع است كه باقي گذاشتن   اقدام پيامبر اكرم
تي براي يك روز هم جايز آثار شرك و طاغوت پس از به قدرت رسيدن مسلمانان ح

                                                 
  .292همان، ص  -1
  .303، ص 6، شامي، ج الرشاد سبل -2
  .870، ص 2، واقدي، ج مغازي -3
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ترين منكرات هستند؛ پس  نيست؛ زيرا اينها مظاهر آشكار كفر و شرك و از بزرگ
  .شايسته نيست از آنان اثري باقي بماند



  

  فصل سوم
  درسها، فوائد و عبرتها

    تفسير سوره نصر و خبر از وفات پيامبر اكرم
گفـت و توبـه و    مي » و بحمدهسبحان اهللا«خيلي زياد   پيامبر اكرم: گويد مي  عايشه

  .نمود استغفار مي
اي در امتم خبر داده  خداوند مرا به نشانه: 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 نمود اكنون آن نشانه را ديدم

 #sŒÎ) u™ !$y_ ãóÁtΡ «!$# ßx÷Gx ø9 $#uρ ∩⊇∪ |M ÷ƒr& u‘ uρ }̈ $̈Ψ9$# šχθè=ä{ô‰tƒ ’Îû Ç⎯ƒÏŠ 

«!$# % [`#uθøùr& ∩⊄∪ ôxÎm7|¡sù Ï‰ôϑpt¿2 y7 În/u‘ çνöÏ øótGó™$# uρ 4 …çμ ¯Ρ Î) tβ% Ÿ2 $R/#§θs?   
  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

  ».پذير است آمرزش كن كه خدا، بسيار توبه
  : فرمايد قرطبي مي

اكنون كه محمد بر اهل حرم غالب گرديده است، بر : بعد از فتح مكه، عربها گفتند
. قابله با او را نداردكساني كه خدا آنها را از لشكر فيلها نجات داد، پس كسي توان م

  2.شدند آمدند و مسلمان مي دسته مي بنابراين، آنها دسته
؛ چنانكه ابن 1داد خبر مي  اي از نزديك بودن وفات پيامبر اكرم اين سوره به گونه

ي آن گاه بعض. آمد رگاني از اهل بدر نزد من ميزهمواره با ب عمر: گويد مي  عباس
                                                 

  .351، ص 1، كتاب الصاله، باب ما يقال في الركوع و السجود، ج مسلم -1
  .230، ص 20، ج تفسير قرطبي -2
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سن فرزندان ما است؟ بنابراين، او  بري كه هم را نزد كسي مي تو چرا ما: به او گفته بودند

 _ #sŒÎ) u™!$yنان پرسيد كه شما در مورد مفهوم روزي در جمع آنها فراخواند و از آمرا 

ãóÁtΡ «!$# ßx÷Gxø9 $# uρ  اين آيه ما را به اين دليل كه به فتح و : گوئيد؟ برخي گفتند چه مي
خواند، و بعضي از آنها  استغفار و ستايش الهي فرامي پيروزي دست يافتيم، ما را به
تو نيز ! سعبا ابن: رو به من كرد و گفت آن گاه عمر. ساكت ماندند و چيزي نگفتند

را   خير؛ بلكه خدا با اين سوره، نزديكي وفات پيامبر اكرم: گويي؟ گفتم همين را مي
  2.يز در اين مورد همين استرأي من ن: 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  حقيقتي اشاره دارد كه تمامي حوادثي كه در اين جهان به وجود مي

# : ه در جملهويژباين تصور . يارانش و هر نقل و حركت بدان وابسته است sŒÎ) u™!$y_ 

ãóÁtΡ «!$# ßx÷Gxø9 $# uρ  بنابراين، پيروزي و نصرت از جانب خداوند است و . نهفته است
اين نصرت و پيروزي در هر زماني و مكاني كه او بخواهد و براي هر گروهي كه او 

و صحابه در پديدآوردن نصر و پيروزي   اراده نمايد، محقق خواهد شد و پيامبر اكرم
مفهوم ايماني  و اين امر،  3نها به ارادة خدا بستگي دارداختياري ندارند و اين امر، ت

د كه عميقي است كه قرآن  تالش مي نمايد تا آن را در دلهاي مؤمنان  تثبيت نماي
پذيرد و  فقط توسط خدا و ارادة او انجام مي به قدرت يابي تعبارت است از اينكه دس

  .ر دست خداستاختيار زمان و مكان و افراد مناسب براي اين امر نيز د
  

                                                                                                                            
  .572، ص 2، ج حديث القرآن الكريم عن غزوات الرسول -1
  .4294، كتاب المغازي، شماره البخاري -2
  .3996، ص 6، ج في ظالل القرآن -3
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  موضعگيريهاي داعيانه و محترمانه در برخورد با مردم
  اسالم آوردن سهيل بن عمرو -1

وارد مكه شد و بر آن چيره گشت، من   وقتي كه پيامبر اكرم: گويد سهيل بن عمرو مي
من به خاطر : گفتمداخل خانة خود شدم و در آن را بستم؛ سپس به فرزندم، عبداهللا، 

ترسم كه كشته شوم؛ زيرا من در تمامي  ام، مي محمد و يارانش داشتهدشمني كه با 
ام و در صلح حديبيه برخورد  هاي قريش عليه محمد و مسلمانان شركت داشته توطئه
عبداهللا نزد پيامبر . ام؛ پس هر چه زودتر براي من امان بگير  اي با ايشان نداشته شايسته
او . بلي: دهي؟ ايشان فرمود م امان ميه پدرب! اي رسول خدا: فت و گفتر  اكرم

نداشته با سهيل كار : 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! سوگند به خدا: سهيل گفت

به سوي حنين رهسپار   ماند، اما با اين وجود با پيامبر اكرم ددپس از آن سهيل، متر
  1.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   ف و تمجيد پيامبر اكرمتعري

؛ چنانه زبير بن بكار 2برجاي گذاشت اي  د و از خود اعمال صالحهقدم مان خويش ثابت
داد و هنگام شنيدن  گرفت و صدقه مي خواند و روزه مي سهيل زياد نماز مي: گويد مي

جنگ يرموك سرپرستي سپاه عظيمي را به عهده گريست و در  تالوت قرآن به شدت مي
  3.داشت

                                                 
  .381، ص 3، حاكم، ج المستدرك – 847 – 846، ص 2، واقدي، ج المغازي -1
  .217 – 216، ص 7، حميدي، ج التاريخ االسالمي -2
  .195، ص 2، ج سيرة اعالم النبالء -3
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  اسالم آوردن صفوان بن اميه -2
به رفت و اما صفوان بن اميه پا به فرار گذاشت و به بندر شعي: ... گويد عبداهللا بن زبير مي

: كند؟ يسار گفت قيب ميواي بر تو، ببين چه كسي ما را تع: به غالم خود، يسار، گفت
به خدا او را محمد براي قتل من : صفوان گفت. آيد ي ما ميوهب به سوعمير بن 

اي  آيا آنچه با من كرده: مير به آنها نزديك شد، صفوان گفتوقتي كه ع. فرستاده است
 اي تا مرا ام و اكنون آمده هايت را نفقه داده وامهايت را پرداخت نموده و بچه. بس نيست

  .ام نزد بهترين انسانها نزد تو آمده فدايت شوم، من از: به قتل برساني؟ عمير گفت
قوم ما از ترس شما راه  سردار! 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
را به صفوان  و خود 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 . گردم مگر اينكه تو عالمتي در دست داشته باشي تا من مطمئن شوم 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  بهترين انساني كه صلة رحم را به جا ميمن از نزد : گفت
ست و قدرت او قدرت تو است، او فرزند پدر و شرف او شرف تو ا. ام نمايد، آمده مي

تو   پيامبر اكرم: عمير گفت. ترسم كه كشته شوم ن ميم: صفوان گفت. است مادر تو
فرصت داده است و اين عمامه اوست كه را به اسالم فراخوانده و براي اين دوماه به تو 

آن را شناخت و   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

. عصر بود آن حضرت با يارانش مشغول خواندن نماز. برگشت تا اينكه نزد پيامبر آمديم
! اي محمد: مام كرد، صفوان با صداي بلند گفتنماز را ت  بعد از اينكه پيامبر اكرم

اي و يا  عمير با عمامه تو نزد من آمده و اظهار داشته است كه تو مرا به اسالم فراخوانده
. از مركبت پياده شو! صفوان: فرمود  تا دو ماه در اين مورد بينديشم؟ پيامبر اكرم

. ه خدا سوگند تا اين موضوع را برايم بازگو نكني، از مركبم پايين نخواهم آمدب: گفت
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دهم، آن گاه صفوان  من به جاي دو ماه، چهار ماه به تو فرصت مي: 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. ر اكرم بيرون شدبود با پيامب

 بايست اطاعت نمايم و يا اينكه اجباري در اين امر نيست؟ پيامبر اكرم 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،  حالي كه صفوان در كنار ايشان بود به غنايم نگريست و كنار دره
. صفوان به آن دره نگريست و غنايم را تحت نظر گرفت. گوسفند و شتر بود، ايستاد

. بلي: اند؟ صفوان گفت هزده كرد 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 پذيرفت شاين بخش

با بخشيدن اموال هنگفتي به سران قريش كه فقط انبياء   بدين صورت پيامبر اكرم
وانند چنين بذل و بخشش عظيمي داشته باشند، دلهاي آنان را تسخير نمود؛ چنانكه ت مي

تا آن لحظه او منفورترين شخص نزد من بود، اما بعد از آن ! به خدا: گويد صفوان مي
  2.ترين انسانها نزد من قرار گرفت محبوب

  
  اسالم آوردن عكرمه، پسر ابوجهل -3

همسرم از ترس : گفت  حكيم به پيامبر اكرم مه، امهمسر عكر: گويد عبداهللا بن زبير مي
او را امان : فرمود م دهي؟ پيامبر اكر آيا به او امان مي. شما به يمن فرار كرده است

در اثناي راه، . حكيم با غالمي كه داشت، به تعقيب شوهرش پرداخت  ام آن گاه. دادم
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او را اميدوار ساخت تا اينكه به  حكيم  ام .غالم وي او را به انجام كار فحشاء فراخواند
  .اي از طايفة عك رسيدند محله
حكيم  آن گاه ام. حكيم از آنان كمك خواست و آنها دست و پاي غالم او را بستند 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: اخدا به او گفت كشتي شد، ن 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
برخورد غالم رومي او را آن گاه از . 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  از طرفي ديگر پيامبر اكرم

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 گويي به مردگان نمي ناسزا

شرت نمايد، اما او نپذيرفت عكرمه در اثناي راه چندين جا اراده نمود با همسرش مبا
پس امر : عكرمه گفت. كه تو هنوز مشرك هستيام در حالي  من مسلمان شده: و گفت

  .دارد بزرگي تو را از من بازمي
حكيم نيز در كنارش  ام. با مشاهدة عكرمه، بلند شد و خوشحال گرديد  پيامبر اكرم

اين به من گفته ! اي محمد: عكرمه گفت. داشت، ايستاده بود  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 : ودخواني؟ آن حضرت فرم 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: عكرمه گفت
و بهتر بودي؛ سپس شهادتين را بر زبان  تراينكه ما را به اين امر بخواني، از همه راستگو

: كه ديگر چه بگويم؟ آن حضرت فرمودپرسيد   و مسلمان شد و از پيامبر اكرمآورد 
گيرم و كساني را كه اينجا حضور دارند به اينكه من مسلمان و  خدا را گواهي مي: بگو



 الگوي هدايت

 

668

عكرمه آنچه را كه پيامبر به او تلقين نمود، گفت؛ سپس فرمود . مهاجر و مجاهدي هستم
خواهم به  از تو مي: عكرمه گفت. غ نخواهم كردواهي دريهرچه امروز از من بخ هك

ام و به خاطر تمام ناسزاگوييها و موضعگيريهاي  هايي كه با شما كرده خاطر تمام دشمني
براي او طلب آمرزش   آن گاه پيامبر اكرم. ام، براي من طلب آمرزش نمايي خصمانه

  .نمود
د هر چه براي بازداشتن تاريخ به بع 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   د از اسالم آوردن عكرمه، پيامبر اكرمبع

  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
بنابراين، احساسات و . 2خوش آمدي اي سوار مهاجر: ايتي فرمودبپردازد و طبق رو

  .عواطف عكرمه تحريك شد و ديري نگذشت كه اسالم را پذيرفت
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
رفت، خود را به خطر انداخت و در پي شوهر خود به راه افتاد تا اينكه به او پناهندگي گ

رسيد و او را با اصرار به مكه بازگردانيد و در بين راه از همبستري با همسر خود دريغ 
  .ورزيد تا به او بفهماند دين اسالم، ديني عظيم و باارزش است
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م بينديشد و به تدريج بعد از اين عمل همسر عكرمه، او را وادار نمود تا به اسال
مالقات با پيامبر و انديشيدن در اسالم، مسلمان شد و در مسلماني خود چنان صادق بود 

براي من از خدا : پيشنهاد مال كرد، نپذيرفت و گفت به ايشان،  كه وقتي پيامبر اكرم
ت، در طلب آمرزش كن و سوگند خورد دوبرابر مالي را كه در جاهليت انفاق نموده اس

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  خدا و عليه دشمنان اسالم بجنگد و به وعده

شجاع ترين فرماندهان جهادي عليه دشمنان اسالم بود و سرانجام بعد از تالش فراوان 
  1.ر نبرد يرموك به شهادت رسيدجاني و مالي د

  
  با پدر ابوبكر و اسالم آوردن وي  برخورد متواضعانة پيامبر اكرم -4

داخل مسجد   بعد از فتح مكه در حالي كه پيامبر اكرم: گويد اسماء دختر ابوبكر مي
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 گفت اش باشد نگذاشتي پيرمرد در خانه
: اش گذاشت و فرمود و دست بر سينه پيامبر او را در مقابل خود نشاند. نه شما نزد او
موهاي پدربزرگم سفيد بود، پيامبر : گويد اسماء مي. فوراً مسلمان شد او. مسلمان شو

  2.گ موهايش را تغيير دهيدرن: فرمود  اكرم
  3.مسلمان شدن پدر ابوبكر را به او تبريك گفت  براساس روايتي پيامبر اكرم

باشد؛  اين برخورد بيانگر سنت هميشگي ايشان در برابر انسانهاي سالخورده مي
هركس احترام بزرگان ما را رعايت نكند و به خردساالن ما : فرمايد چنانكه در حديثي مي

  1.د، از ما نيستشفقت نورز
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از مظاهر تجليل خدا، گراميداشت مسلماني است كه موي سفيد : فرمايد همچنين مي
گراميداشت نزديكان و بستگان كسي را كه سابقة خوبي   ؛ همچنين آن حضرت2دارد

  3.د، مسنون قرار داده استندر اسالم و خدمت به آن دار
  
   شش پيامبر اكرماسالم آوردن فضاله بن عمير بر اثر عفو و بخ -5

را   فضاله بن عمير بن ملوح ليثي، بعد از فتح مكه، در اين صدد بود تا پيامبر اكرم
مشغول طواف بود، به ايشان   ترور نمايد، لذا براي اين منظور در حالي كه پيامبر اكرم

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 لت چه ميد

به خدا سوگند، : گويد فضاله مي. بر سينة او گذاشتاستغفار كن و دستش را : فرمود
. تر شد رايم محبوببود كه از تمامي خلق خدا ب  ام برنداشته هنوز پيامبر دست از سينه

ام، از كنار زني گذشتم كه همواره با او  به خانه در راه بازگشت: گويد فضاله مي
ه نپذيرفت و فضال. بيا با هم بنشينيم و سخن بگوئيم: گفت. كردم نشستم و گفتگو مي مي

  : چنين پاسخ گفت
 قالـــت هلـــم الـــي الحـــديث فقلـــت ال

 

ــأ  ــالم يـــ ــك اهللا واالســـ  بي عليـــ
 

خدا و اسالم اجازه : و گفتماند، اما نپذيرفتم و به او مرا به سخن گفتن و مجالست فراخو«
  ».دهد نمي

ــت محمـــداً و قبيلـــه     ــو مـــا رايـ  لـ
 

ــنام   ــر االصــ ــوم تكســ ــالفتح يــ  بــ
 

  ».ديدي شكست، مي اگر محمد و قومش را روز فتح كه بتها را مي«
ــا   ــحي بينــ ــن اهللا اضــ ــت ديــ  لرايــ

 

 1والشـــرك يغشـــي وجهـــه االظـــالم 
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اش را تاريكي  ي كه چهرهديد 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: گويد عروه بن زبير مي
هنگامي كه اسامه . را از اجراي حد شرعي منصرف گرداند  زيد رفتند تا پيامبر اكرم

ر اين مورد مذاكره نمود، رنگ چهرة آن حضرت تغيير يافت و بعد از د  با پيامبر اكرم
امتهاي گذشته به خاطر : عد از حمد و ثناي پروردگار فرموداي 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 ميكردند و اگر ضعيفي مرتكب دزدي  رها مي
شد، دستش را قطع  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
آن زن هميشه : يدگو عايشه مي. ند و ازدواج نمودتوبه نمود ودر توبة خويش، استوار ما

  2.كردم آمد و من نيازهاي او را به رسول خدا منعكس مي نزد من مي
يافت و حدود الهي و شرعي،  بدين صورت ساختار تربيتي امت اسالمي ادامه مي

گرديد و قريش نيز به خوبي دريافتند كه در  بدون هيچ گونه رعايت طبقاتي اجرا مي
ه براي همه يكسان است؛ چون در اين شريعت، اند ك مقابل شريعتي رباني قرار گرفته

تمامي مردم مورد خطاب پروردگار جهانيان هستند و مالك شرف و ارزش التزام به 
و خشم گرفتن ايشان بيانگر اهميت   اين موضعگيري پيامبر اكرم. باشد اوامر خدا مي

كوچك  واالي حدود الهي است و درسي براي مسلمانان است تا احكام و حدود خدا را
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نشمارند و هيچ گاه درصدد شفاعت و وساطت براي اجرا ننمودن حدي از حدود خدا 
  1.نباشند
  

  هاني آنان را پناه داده بود به كساني كه ام  پناه دادن پيامبر اكرم
با يارانش در ناحية باالي   هنگامي كه پيامبر اكرم: گويد هاني، دختر ابوطالب، مي ام

. نزد من پناهنده شدند) كه مشرك بودند(ز خويشان همسرم مكه فرود آمد، دو نفر ا
من در . آنها را خواهم كشت! 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
د و مشغول شستشوي جسم اي اورا پوشانده بو يافتم كه، دخترش، فاطمه، با پارچه

بعد از اينكه غسل نمود، پارچه را از دست فاطمه گرفت و دور خود . مبارك خود بود
آمد  سپس هشت ركعت نماز چاشت خواند و بعد از آن رو به من كرد و خوش. پيچاند

العمل  اي؟ من ايشان را در جريان پناهندگي آن دو مرد و عكس گفت و پرسيد چرا آمده
دهيم و  اي ما نيز پناه مي كسي را كه تو پناه داده: فرمود  پيامبر اكرم. دمعلي قرار دا

  2.نبايد علي آنها را بكشد
  

  دهند پيامبران با اشارة چشم دستور نمي
سرح، بعد از اينكه اسالم را پذيرفت، كاتب وحي قرار  فردي به نام عبداهللا بن سعد ابي

بعد از ورود به مكه، او را از كساني   رمپيامبر اك. گرفت، اما پس از مدتي، مرتد شد
  شدند، اما عبداهللا نزد عثمان كه برادر رضاعي پيامبر برشمرد كه مي بايست كشته مي

در   پيامبر اكرم. عثمان اورا نزد پيامبر آورد تا برايش پناهندگي بگيرد. بود، پناهنده شد
بعد از اينكه . گي او را پذيرفتابتدا در پذيرفتن پناهندگي وي تأمل نمود؛ سپس پناهند
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چرا هنگامي كه من تأمل : شد، پيامبر خطاب به يارانش فرموداش بيرون  عثمان با پناهنده
پيامبران كسي را : شما اشاره نكرديد؟ پيامبر فرمود چرا: نمودم، او را نكشتيد؟ آنها گفتند

كسي را با اشارة چشم به شايسته نيست كه پيامبر : يا فرمود 1رسانند با اشاره به قتل نمي
  2.قتل برساند

قدم و  بعد از آن عبداهللا مسلمان گرديد و در مسلماني خويش ثابت: گويد هشام مي ابن
  3.استوار ماند و در زمان عمر و عثمان مسئوليتهايي نيز بر عهدة او گذاشته شد

صبح در  عبداهللا در حال سجده در نماز صبح يا بعد از اداي نماز: گويد ابن كثير مي
  4.اش وفات نمود خانه

  
  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 : نان به يكديگر گفتندرخي از آنشسته بودند؛ ب
آثار : گويد ابوهريره مي.) رك خواهد گفتو 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 : انصار گفت خطاب به  اي بعد پيامبر اكرم لحظه. احساس نمايند

اسم  اگر 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

                                                 
  .296، ص 4، ج البداية و النهاية -1
  .528، ص صحيح السيرة النبوية -2
  .58، ص 4، ابن هشام، ج السيرة النبويه -3
  .296، ص 4، ج البداية و النهاية -4
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! به خدا سوگند: سوي پيامبر اكرم شتافتند و گفتندكنان به  آنان گريه: گويد وهريره مياب
: ذهن ما خطور نمود؛ آن گاه فرمود اين فقط گماني بود كه در مورد خدا و پيامبرش در

  1.پذيرد خدا و رسولش نيز شما را تصديق مي نمايد و عذرتان را مي
  

  قريشاسالم آوردن عبداهللا بن زبعري، شاعر 
د، بعد از فتح مكه، عبداهللا بن زبعري سهمي كه از دشمنان سرسخت اسالم بود، فرار كر

حسان در . حسان كه عليه او سروده بود، به گوشش رسيداما ديري نگذشت كه اشعار 
  : اين اشعار، او را ترسو و فراري توصيف كرده بود و در بخشي از آن گفته بود

ــن ــد مـ ــ التعـ ــالً احلـ ــهرحـ  ك بغضُـ
 

ــيم     ــذَّ لـ ــيش احـ ــن عـ ــران مـ  2نجـ
 

را براي ما زنده نگه دارد؛ كسي كه ) محمد(از خدا مي خواهيم كه اين مرد بزرگ 
به اميد اينكه از زندگي بهرة خوشي . خشم و غضبش تو را به نجران فراري داده است

  .نبيني و مشمول خشم و عذاب الهي گردي
ته شد بنابراين، اين اشعار او را به احساسات زبعري با اطالع از اين اشعار، برانگيخ

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. راهي مكه گرديد

زش اسالم، موجب آمر: ودآن حضرت فرم. پيامبر خواست تا برايش طلب آمرزش نمايد
  3.گردد گناهان گذشته مي

اي  انست نمود و به او جامهؤم وي او را نزديك خود آورد و با  سپس پيامبر اكرم
  4.بخشيد

                                                 
  .530 – 529، ص صحيح السيرة النبويه -1
  .307، ص 4، ج البداية و النهايه -2
  .848، ص 2، ج المغازي -3
  .308، ص 2، ابن حجر، ج االصابه – 87، ص 4، زركلي، ج االعالم -4
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شد، در اشعاري كه  نكه ابن زبعري بعد از آنكه مسلما اند تمامي راويان بر اين عقيده
  1.از كردار گذشتة خود معذرت خواهي نمود سرود 

سرود، ناسخ   اري كه ابن زبعري در مدح پيامبر اكرماشع: گويد البر ميابن عبد
  2.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  3د و به دفاع از اسالم پرداختمسلمان ش
  : خواهي از ايشان سروده است معذرت و  پيامبر اكرم

ــذي    ــن الـ ــك مـ ــذر إليـ ــي لمعتـ  إنـ
 

ــيم     ــالل أه ــي الض ــا ف ــديت إذا أن  أس
 

 فــــاليوم آمـــــن بــــالبني محمـــــد  
 

 طـــيء هـــذه محـــروم  قلبـــي و مخ 
 

ــبابها  ــداوة و انقضـــت أسـ  مضـــت العـ
 

 اصـــر بيننـــا و حلـــوم  دعـــت أو و 
 

 فــاغفر فــدي لــك و الــدي كالهمــا    
 

ــوم   ــم مرحــ ــك راحــ ــي فإنــ  زللــ
 

  ...و
نمايم و  خواهي مي ام، معذرت من از آنچه در زمان گمراهي و سرگرداني مرتكب آن شده«

  .آورد كه قبالً در خطا و حرمان بوده است ايمان مي) محمد(امروز قلبم به پيامبر خدا
ن تمام شد و پيوندها و بردباري بين ما حاكم گشت؛ پس پدر و مادرم دشمني و اسباب آ

  ».شونده هستي كننده و رحم فدايت باد، لغزشهايم را ببخش؛ زيرا تو رحم
  
  
  

                                                 
  .97، ص زبعريالشاعر عبداهللا بن  الصحابي -1
  .310، ص 2ج ، ابن عبدالبر، االستيجاب -2
  .308، ص 4، ج البداية و النهاية -3
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  احكام شرعي برگرفته از فتح مكه و مكان فرود آمدن پيامبر و لشكرش
  :ارتند ازگردد كه عب باط مياحكام 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   برد؛ چنانكه پيامبر اكرم معصيتي بسر مي

  1.داشتند و آنجا افطار نمودند
براين، هشت ركعت نماز خفيف به عنوان نماز چاشت خواند بنا  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
مقرر نمود كه فرزند از آن پدري است كه در خانة او متولد شده   پيامبر اكرم -  ه

اين سخن را پيامبر اكرم زماني . ، بايد سنگسار شودكه مرتكب زنا گردد  است و كسي
وقاص و عبداهللا بن زمعه در مورد نوزادي كه در خانة عبداهللا بن  فرمود كه سعد بن ابي

  4.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  ز پيامبربيماري خود در مكه ا
  5.مشورت پرداخت

  .اي بود كه از حوادث استنباط گرديد مسائل ذكر شده برخي از احكام فقهي
  

                                                 
  .574، ص السيرة النبوية في ضوء المصادر االصلية -1
  .همان -2
  .185، ص المجتمع المدني -3
  .4303، كتاب المغازي، شماره بخاري -4
  .291، ص 3، ج سنن الترمذي – 186، عمري، ص المجتمع المدني -5
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  و لشكر اسالم در مكه  مكان فرود آمدن پيامبر اكرم
را  هاشم آن حضرت در مكاني به نام حجون، جايي كه كفار قريش، مسلمانان و بني

  تحريم كرده بودند، فرود آمد 
  

  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  عربستان محسوب ميجزيره  ترين نيروي نظامي شبه مسلمانان بزرگ - 2
ترين آرزوي پيامبر كه مسلمان شدن قريشيان بود، برآورده شد و  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
ربها را برعهده بگيرد و نيز اين لياقت را دارا بود كه به حكومتهاي ظالم روزگار رهبري ع

خاتمه دهد و براي بندگان خدا آزادي را به ارمغان بياورد تا بتوانند بدون هيچ مزاحمتي، 
  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   آثار اجتماعي اين فتح در برخورد توأم با مهر و محبت پيامبر اكرم
يابد تا به وضع جديد كه بر مكه حاكم گشته است،  ايشان به جلب اعتماد آنان تبلور مي

ز اينكه قصدداشت تا مكه را ترك نمايد، خرسند شوند؛ چنانكه معاذ بن جبل را بعد ا
  .براي اقامة نماز و آموزش مسائل ديني مقرر كرد

                                                 
  .129، احمد عرموش، ص ريةقيادة الرسول السياسيه و العسك -1
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آثار سياسي آن نيز براي مكه با مقرر كردن عتاب بن اسيد به عنوان امير مكه كه 
براساس كتاب خدا در ميان آنان قضاوت نمايد و حق ضعيف را از قوي بگيرد و مظلوم 

  1.گردد ، آشكار ميرا در مقابل ظالم ياري دهد
آثار ديني فتح نيز عبارت بود از تصرف مكه زير سلطة اسالم كه بعد از آن تمامي 
عربها اذعان نمودند كه اسالم تنها دين حقيقي و الهي است كه خدا براي بندگانش 

  2.دسته به اسالم گرويدند بنابراين تمامي عربها دسته. انتخاب نموده و فرستاده است
. يابي مسلمانان، تحقق پيدا كرد وعدة خدا مبني بر تمكين و قدرتبا فتح مكه،  - 4

مسلماناني كه در راه اسالم از هيچ چيزي دريغ نداشتند و از قبل، شرايط چنين پيروزي 
بزرگي را محقق نموده بودند و با سنن الهي از قبيل تحمل مصيبتها، تدافع، پيشروي 

توان آن لحظة به  هرگز نمي. ه بودندتدريجي و استفاده از اسباب خوي و عادت نمود
يادماندني را فراموش كرد كه بالل حبشي بعد از اينكه در سرزمين سنگالخ مكه و در 

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
  .267همان، ص  -2
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  فصل اول
  اسباب و حوادث معركه

و ثقيف  از فتح مكه و تسلط پيامبر و مسلمانان بر آن و تسليم قريش، طوايف هوازن دبع
اكنون براي محمد فرصت مناسبي براي جنگ با ما فراهم : به وحشت افتادند و گفتند

براي . ل از اينكه به ما حمله كند، ما به او حمله ببريمگرديده است؛ پس بهتر است قب
اين منظور مالك بن عوف نصري را فرمانده نيروهاي خود مقرر كردند و هوازن و ثقيف 

فقط از افراد سرشناس هوازن كعب و مالك در . هالل زير پرچم او گرد آمدند و بني
ود، حضور داشت، اما لشكر حضور نداشتند، اما دريد بن صمه كه جنگجوي مشهوري ب

  .كردند توانست بجنگد و فقط از رأي و مشورت او استفاده مي به خاطر كهولت سن نمي
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  نان و بچهشكست، ز

  1.مالك به سخنان دريد توجهي نكرد
  
  ترين حوادث غزوة حنين مهم

مسلمانان در پنجم شوال سال هشتم هجري به سوي حنين حركت نمودند و شامگاه 
ان جانشين خود در عتاب ابن اسيد را به عنو  پيامبر اكرم. 2دهم شوال به آنجا رسيدند

ن دوازده هزار نفر بود، اما تعداد جنجگويان هوازن و اتعداد لشكر مسلمان. مكه مقرر كرد
توجه به تعداد  بعضي از مسلمانان با. و ثقيف دو برابر و يا بيشتر از تعداد مسلمانان بود

                                                 
  .88، ص 4، ابن هشام، ج السيرة النبوية – 467، ص 2، ج شهبه السيرة النبوية، ابي -1
  .150، ص 2، ابن سعد، ج طبقات -2
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د و بدين رامروز ما به خاطر قلت لشكر شكست نخواهيم خو: لشكر اسالم گفتند
  1.توجه اين عده به كثرت افراد معطوف گشت صورت

  
  تاكتيكي كه فرمانده هوازن و ثقيف در پيش گرفت –الف 

  :اراي چند مرحله بود، در پيش گرفتمالك بن عوف تاكتيكي عالي و منظم كه د
  ارتقای روحية معنوی جنگجويان -١

به جنگي  آميز ايراد كرد و آنها را 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 نداشتهبا فنون جنگي آ
  2.كند مي

  های جنگجويان پشت سر لشکر به همراه بردن مالها و زنان و بچه -٢
پشت سر لشكر با خود  ويان راجگها و اموال جن نان و بچهداد كه زفرمانده دستور 

ويان اين گونه احساس نمايند كه در صورتي كه فرار نمايند، اموال و زن جگببرند تا جن
و فرزندان آنان به اسارت دشمن درخواهد آمد و بدين صورت به جنگ و پيشروي 

اران و در صف دوم، سو در صف مقدم، اسب: گويد مالك مي بپردازند؛ چنانكه انس بن
نظامها و در صف سوم، زنان و بعد از آنها گوسفندان و در صف آخر چهارپايان  پياده

  3.قرار داشتند
  شکستن نيام شمشيرها -٣

شكستند و  عادت عرب براين بود كه در شروع جنگ، نيام شمشيرهاي خود را مي
اينكه به پيروزي يا مرگ اين بدان معني بود كه اين شمشيرها به نيام بازنخواهد گشت تا 

                                                 
  .497، ص 2، ج السيرة النبوية الصحيحة -1
  .893، ص 3، واقدي، ج مغازي -2
  .136، شماره 736، ص 2، كتاب الزكاه، باب اعطاء المؤلفة قلوبهم، ج لممس -3
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بنابراين، مالك به لشكريان خود گفت كه هنگام روبرو شدن با لشكر اسالم، . برسند
  1.نيامهاي شمشيرهايتان را بشكنيد و همه با هم و منسجم حمله كنيد

  کمين زدن برای غافلگير ساختن لشکر اسالم -۴
ر بود، معركه در آنجا مالك بن عوف، به خوبي از موقعيت استراتژي سرزميني كه قرا

سوق  ترين مكانها 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
  .ود كار قواي مسلمانان را يكسره نمايدنقشة خ
  های هجومی و پياپی بر مسلمانان حمله -۵

هاي  هايي كه فرمانده هوازن درصدد عملي نمودن آن برآمد، حمله 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
توانستند، اين نقشه را به نفع خود تغيير دهند و به پيروزي   و استقامت پيامبر اكرم

  2.برسند
  سازماندهی جنگی روانی عليه مسلمانان -۶

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 . ودمسلمانان ب
از شتران، زنان سوار بودند تا بدين صورت بر سياهي لشكر خود بيفزايد و  بر بسياري

  3.رعب و وحشت بيافريند

                                                 
  .49 – 48، ص 3، حاكم، ج المستدرك – 180 – 179، ص 6، ج مجمع الزوائد -1
  .252، ص القيادة العسكرية علي عهد رسول اهللا -2
  .131 – 128، محمد احمد باثميل، ص غزوة حنين -3
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  براي سركوبي دشمن  هاي پيامبر اكرم نقشه –ب 
ميم جدي هوازن براي جنگ با بعد از فتح مكه و با اطالع از تص  پيامبر اكرم
  : ، موضعگيريهاي زير را اتخاذ نمودمسلمانان
  فرستادن عبداهللا بن ابی حدرد اسلمی جهت کسب اطالع از نيروی دشمن -١

عبداهللا نزد هوازن رفت و يك يا دو روز در ميان آنان ماند؛ سپس برگشت و آنچه را 
  1.بازگو نمود  ديده و شنيده بود، به پيامبر اكرم

به وظيفة خود عمل نمود و اخبار مهمي از   عبداهللا براساس دستور پيامبر اكرم
سپاهيان دشمن كسب نمود، اما شتاب و سرعت عمل وي مانع از اين گرديد كه كامالً 

ه موقف استراتژيك ها و به ويژ گيرد و بايد از نقشه هاي هوازن قرار در جريان نقشه
ي در اين امر باعث شد كه دشمن در وادي كمين بزند گرديد، اما كوتاه دشمن، مطلع مي

و يكباره مسلمانان را هدف تيرهاي خود قرار دهد كه منجر به شكست مسلمانان در 
البته نبايد اين خطاي نظامي را دستاويزي براي اعتراض به . مرحلة نخست جنگ گرديد

وحي الهي  ه توسطله از مسائلي نيست كقرار داد؛ زيرا اين مسئ  عصمت پيامبر اكرم
 گردد و پيامبر اكرم 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
  2.آوري نمايدتا بتواند نقشة نظامي مناسبي براي رويارويي با دشمن ترسيم نمايد جمع
  آماده ساختن لشکرتجهيز و  -٢

با ده هزار مسلمان كه از مدينه با او آمده بودند و دو هزار نيروي تازه   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 

                                                 
  .73، ص 3، ج تاريخ طبري -1
  .369، ص قيادة العسكرية علي عهد الرسولال -2
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نيز ده هزار مسلمان از مدينه و دو هزار از اهل مكه به همراه   مده بودند و پيامبر اكرمآ
  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 گفته اين دو نفر هندر حالي ك. زره طلبيد
و در روايتي آمده است  2همين طور است: فرمود   پيامبر اكرم. است كه بايد برگردانيد

خير بلكه به طور : فرمود   اي محمد آيا در اين مورد مجبوريم؟ پيامبر اكرم: كه گفت
پيامبر خواست به . مقداري از آنها نابود شدخواهم تا دوباره برگردانم؛ سپس  امانت مي
. شتر عالقه دارممن امروز به اسالم بي: عوض بدهد، اما او نپذيرفت و گفت صفوان

  3.او قبل از اينكه مسلمان شود، آنها را عاريه داده بود: گويد ابوداود مي
  و نتيجة آن  پايمردی پيامبر اکرم -٣

حنين رسيده بود و عالوه بر آنكه مناطق لشكر هوازن قبل از مسلمانان به وادي 
ها و  ها و گردنه اصلي آن را به تصرف خود درآورده بودند، افراد سپاه خود را نيز در دره

د به اين وادي، از هر سو هدف وراكنده ساخته بود و مسلمانان با ودر ميان درختان پر
م پاشيد و اكثرشان پا آماج تيرهاي غافلگيرانة دشمن گرديدند و صفهاي منظم آنها از ه

با گروه اندكي از ياران خود در ميدان ماند و   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. يماز ايشان جدا نشد

قاطرش را به سوي دشمن   پيامبر اكرم. مسلمانان با كفار، مسلمانان پا به فرار گذاشتند

                                                 
  .135، شماره 735، ص 2، كتاب الزكاة، باب إعطاء المولفة قلوبهم، ج مسلم -1
  .8566، شماره 826، ص 3، كتاب البيوع، باب تضمين العاريه، ج ابوداود -2
  .8562، شماره 823، ص 3همان، كتاب البيوع واالجارت، باب تضمين العاريه، ج  -3
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! 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) بيهدر حدي(كساني را كه با من زير درخت 

كنندگان زير درخت كجائيد؟ با شنيدن  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 پس انصار را صدا زدم؛ سپس بنيس: گويد عباس مي

اكنون : نگريست و فرمود به قتال آنها مي هستند صدا زدم، رسول خدا از باالي مركبش
  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  رمكو مشت خاك كه توسط پيامبر ارسانيدن د - 3

دو مشت خاك برداشت و به سوي دشمن پرتاب نمود، اما خداوند   پيامبر
تك افراد دشمن رسانيد و موجب آسيب  هاي آن دومشت خاك را به چشمان تك دانه

  4.ودتوان آن را يكي از اسباب شكست آنها محسوب نم چشمهايشان گرديد كه مي
و به سوي دشمن پرتاب  ريزه برداشت مشتي سنگ  پيامبر اكرم: گويد عباس مي
: گويد عباس مي. خورند كه شكست مي به پروردگار محمد سوگند: نمود و گفت

داشت و  ريزه برمي مسلمانان و كفار با يكديگر در كشاكش جنگ بودند، اما پيامبر سنگ

                                                 
  .1775، شماره 1398، ص 3، كتاب الجهاد و السير، باب في غزوة حنين، ج لممس -1
  .1772، شماره 1399، ص 3همان، ج  -2
  .559، ص صحيح السيرة النبويه -3
  .259، ص القيادة العسكرية في عهد رسول اهللا -4
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رد تا اينكه متوجه شدم كه رو به شكست شكست خواهند خو: گفت يكرد و م پرتاب مي
  1.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 . ميارانش برخورد نمودي

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 گفت چه كسي تو را: گفتم

هايي با شمشير ميان ما  يدم و ضربهمن او را تعقيب كردم و به او رس: گويد ابوموسي مي
خدا او : ن گاه نزد ابوعامر برگشتم و گفتمآ. 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 : يامبر برسان و بگوسالم مرا به پ !ام برادرزاده: ابوعامر گفت. آيد ر، آب بيرون ميتي

. ماني وفات يافتآن 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

د من خبر وفات ابوعامر و همچنين اخبار لشكر خو. 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 فرمودمقداري آب خواست و وضو گرفت؛ س
: ديدم؛ سپس ادامه داد ربغلش را ميزي يسفيد: گويد ابوموسي مي. بوعامر را ببخشا

براي من نيز استغفار : من گفتم. ري از بندگانت فضيلت دهدر قيامت بر بسيااو را ! بارالها

                                                 
  .1775، شماره 1399، ص 3، كتاب الجهاد و السير، باب غزوة حنين، ج مسلم -1
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گناهان عبداهللا بن قيس را مغفرت كن و او را در قيامت به جايگاه ! بارالها: فرمود. كن
  1.نيكي وارد كن

اهل طائف را تحت محاصره درآورد   پيامبر اكرم: محاصرة فراريان در طائف –ب 
بيل جنگ، محاصره و شورا استفاده نمود و با ها و راههاي گوناگوني از ق و از شيوه

ي از اين برخ. اندازي جنگي رواني و تبليغاتي، صفوف دشمن را متزلزل ساخت راه
  : ها عبارت بودند از شيوه
  استفاده از روش جنگی جديد -١

ف از سالحهاي جديدي استفاده نمود كه قبالً از آنها ئدر محاصرة طا  پيامبر اكرم
  :اين سالحها عبارت بودند از. بود استفاده نكرده

نمود؛  ه ميآن حضرت در ايام محاصرة ثقيف در طائف از منجنيق استفاد: 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 اگر به ديوار يا دژ و برجي اصابت ميكردند و  پرتاب مي

. كند آن را بسوزاند گرديد تا به هر چيزي كه اصابت مي يا به وسيلة آن آتشي پرتاب مي
  3.اين سالح سنگين، نياز به گروهي داشت كه آن را كنترل و هدايت نمايند

، براي اولين بار از آن استفاده سالح سنگين ديگري كه پيامبر در اين جنگ: دبابه -
حصار دشمن، وارد آن  به 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
  4.شوند به خاطر حفاظت خويش در مقابل تيرهاي دشمن وارد آن مي

                                                 
  .4323، شماره 120، ص 5، المغازي، ج ريالبخا -1
  .183، ص داود مراسيل ابي، كتاب الجهاد، باب فضل الجهاد، ابوداود -2
  .407، لوائ محمد فرج، ص المدرسة العسكرية االسالميه -3
  .405، ص القيادة في عهد الرسول -4
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در محاصرة طائف از آن   گر از وسايلي كه پيامبر اكرميكي دي: سيم خاردار -
بدين صورت كه با تركيب دو . استفاده نمود، چيزي بود شبيه سيم خاردار امروزي

ساختند و آن را بر سر راه اسبها و  چوب به صورت چهار پهلو، آلتي دفاعي مي
  1.آنها گرددگذاشتند تا مانع پيشروي و يا حداقل باعث كندروي  جنجگويان دشمن مي

در اطراف   اند كه پيامبر اكرم نويسان بر اين عقيده مؤلفان كتب مغازي و سيره
  2.دژهاي اهل طائف، از اين آلت به عنوان حصار استفاده نمود

براي تمامي مسلمانان و به ويژه براي رهبران امت   اين عملكرد پيامبر اكرم
ود را در راستاي استفاده از هر اسالمي حاوي اين موضوع است كه عقل و انديشة خ

نمايد، به كار  چيز جديد و مفيد كه خوشبختي دنيا و آخرت مسلمانان را تضمين مي
  .بندند
  برای جنگ  انتخاب مکان مناسب توسط پيامبر اکرم -٢

آنان هنوز . لشكر اسالم نزديك دژها و در مكاني باز و مورد ديد دشمن اردو زد
اشته بودند كه هدف آماج تيرها قرار گرفتند و افراد زيادي وسايل خود را به زمين نگذ

پيامبر نيز . پيشنهاد تغيير مكان داد  آن گاه حباب بن نذر به پيامبر اكرم. زخمي شدند
. اين امر را پذيرفت و او را مأمور ساخت تا مكان مناسبي براي انتقال لشكر تالش نمايد

ب نمود، پيامبر نيز دستور جابجايي لشكر را به حباب، بعد از آنكه مكان مناسبي را انتخا
كه امروز در آن مكان، مسجدالطائف معروف به مسجد ابن عباس قرار . آن مكان داد

  3.دارد
  
  
  استفاده از جنگ تبليغاتی و روانی -٣

                                                 
  .195، لواء عبدالرؤف،عون، ص الفن الحربي في صدور االسالم -1
  .214، ص 2، ج الكبري الطبقات -2
  .416، ص 1، واقدي، ج مغازي -3
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هنگامي كه آن حضرت با مقاومت شديد اهل طائف روبرو گرديد و تعدادي از 
داد تا نخلها و باغهاي انگور اهل طائف را به آتش  مسلمانان نيز كشته شدند، دستور

از اين عمل، وارد نمودن فشار رواني بر اهل طائف بود و   هدف پيامبر اكرم. بكشند
هنگامي كه متوجه شد كه اين عمل، روحية مقاومت آنها را تضعيف ساخته است، از اين 

ر را سوگند داد و او را به عمل خودداري نمود و عالوه بر آن، دشمن نيز در پيامي پيامب
بعد از آن پيامبر اعالم داشت كه . 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 
بيرون شدند  اعالم، حدود بيست و سه غالم كه ابوبكره ثقفي نيز در ميان آنان بود، از دژ

پيامبر نيز آنها را آزاد ساخت و حتي بعد از . و به مسلمانان پيوستند و مسلمان شدند
  1.مسلمان شدن طايفة ثقيف، آنها را برنگردانيد

  حکمت اتمام محاصره -۴
دست از محاصرة آنها برداشت؛ زيرا آنها قـدرتي نبودنـد كـه كسـي از       پيامبر اكرم

ي بكند؛ بلكه قدرت مركزي در اختيار حكومت اسالمي قرار اطرافيان طائف از آنها پيرو
  بر اين اساس، پيـامبر اكـرم  . بنابراين ادامه و يا اتمام محاصرة آن فرقي نداشت. داشت

: نوفـل بـن معاويـه ديلمـي گفـت     . 2با اطرافيان خود در اين مورد به مشـورت پرداخـت  
د، سـرانجام بدسـت شـما    روباهي وارد سوراخي شده است؛ اگر شما مدتي آنجـا بمانيـ  

بعـد از  . افتد و اگر او را به حال خودش رها سازي، باز هم ضرري براي شـما نـدارد   مي
مـردم  . سـردهد  به ابن خطاب دستور داد تا بانگ كـوچ كـردن    اين ماجرا، پيامبر اكرم
تح نشـده اسـت؟ پيـامبر    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. س جنگ بكنيدپ: فرمود
مسـلمانان از شـنيدن ايـن    . ما فردا اينجا را ترك خواهيم كرد: آن گاه ايشان فرمود. شدند
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آوري وسائل و آمـادگي بـراي كـوچ كـردن پرداختنـد و       خبر خوشحال شدند و به جمع
من فاصله گرفتند، رسول مي كه كوچ كردند و از دشو هنگا 1خنديد نيز مي  پيامبر اكرم
! اي رسـول خـدا  : آنهـا گفتنـد  . 2آيبون، تائبون عابدون لربنا حامدون: بگوييد: خدا فرمود

  3.ثقيف را هدايت كن و همه را بياور! بارالها: فرمود . عليه اهل طائف دعا كن
 

                                                 
  .1778، شماره 1403، ص 3، كتاب الجهاد و السير، باب غزوة حنين، ج مسلم -1
  .497، ص 3، ج زادالمعاد -2
  .1778، شماره 1403، ص 3لجهاد و السير، باب غزوة حنين، ج ، كتاب امسلم -3



  

  

  فصل دوم
  در برخورد با مردم  فرزانگي پيامبر اكرم

  گردد آشكار مي  گيريهاي زير، فقاهت پيامبر اكرماز موضع
  پرستي بر نخواهد گشت  بت –الف 

هنگام رهسپار شدن به سوي حنين، از كنار درختي كه در واقع بتي متعلق   پيامبر اكرم
ناميدنـد و سـالي يـك بـار در آنجـا جمـع        به برخي از قبائل بود كه آن را ذات انواط مي

كه تازه مسلمان شـده بودنـد،   برخي از كساني . كردند، گذشت شدند و حيوان ذبح مي مي
! اهللا اكبـر : پيامبر فرمود. انند اين، قرار دهبراي ما نيز ذات انواطي م! اي رسول خدا: گفتند

آنهـا بـه موسـي    . به خدا سوگند شما همان چيزي را گفتيد كه قوم موسـي بـه او گفتنـد   
آنـان معبـوداني    معبودي قرار ده همـان طـور كـه    براي ما نيز« »... .اجعل لنا الهاً«: فتندگ

انـد، در پـيش    شما سنت و روش كسـاني را كـه قبـل از شـما بـوده     : دارند؛ سپس افزود
  2و1.گيريد مي

اين درخواست برخي از آنان، بيانگر آن است كه با وجود اينكه آنان مسلمان بودند، 
نبسته بود بنابراين، پيامبر  اما هنوز تصوير كاملي از توحيدخالص در اذهان آنان، نقش

كه آميز است و آنان را بدون اين 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

اين  و به آنان اجازة شركت در جهاد را داد؛ زيرا شركت در جهاد مشروط به. 3بودند
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 شركت
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داشته باشد و به عبارتي ديگر جهاد، آموزشگاهي است كه مجاهدان، آنجا عقايد و 
گيرند؛ چراكه در جهاد سفرهاي مختلفي صورت  ا مياحكام و اخالق اسالمي را فر

شود و زمينة بحث و تبادل افكار فراهم  گيرد و با انسانهاي زيادي برخورد مي مي
  1.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 معركه، نصرت الهي شامل حال آنان نگردد؛ چنانكمرحلة نخست 
  :گويد مورد مي

 ô‰s)s9 ãΝ à2 u|ÇtΡ ª!$# ’Îû z⎯ÏÛ# uθtΒ ;οuÏWŸ2   tΠöθtƒuρ A⎦ ÷⎫ uΖ ãm   øŒÎ) 

öΝ à6÷Gt6yfôãr& öΝà6 è? u øYx. öΝ n=sù Ç⎯ øóè? öΝ à6Ζtã $\↔ø‹x© ôMs%$|Êuρ ãΝ à6 ø‹n=tæ 

Ù⇓ö‘ F{$# $yϑÎ/ ôM t6ãmu‘ §ΝèO Ν çGøŠ©9 uρ š⎥⎪ÌÎ/ ô‰ •Β    ) ،25توبه(  
به تحقيق كه خداوند شما را در اماكن زيادي ياري كرده است و در روز حنين «
براي ) اين كثرت(ولي . ت انداختفشگ بهز وقتي كه كثرت افرادتان شما راين

  ».شما كاري نكرد و زمين بر شما تنگ گرديد؛ سپس پا به فرار گذاشتيد
داد كـه نبايـد آنـان نسـبت بـه تجهيـزات و        نيز به يارانش هشدار مـي   پيامبر اكرم

هـيچ نيـرو و   « »الحول و ال قوه اال بـاهللا «نيروهاي خويش مغرور گردند و به آنان معاني 
 »2اللهم بك أحول و بك أصـول و بـك أقاتـل   «و » .قدرتي جز قدرت خدا وجود ندارد

  ».جنگم نم و ميك گيرم و حمله مي به وسيلة تو نيرو مي! بارالها«

                                                 
  .62، ص 8، حميدي، ج التاريخ االسالمي -1
  .333، ص 4، امام احمد، ج مسند – 135، ص 5، ج يسنن دارم -2



  )  ه8(غزوة حنين و طائف 

 

695

درصورت مشاهدة هرگونه انحراف رفتاري و فكري،   بدين صورت پيامبر اكرم
  1.پرداخت ترين شرايط، به توجيه و تربيت آنان مي حتي در حساس

  
  تقسيم غنايم و تأليف قلوب –ج 

مصلحت را در اين ديد كه غنايم بدست آمده از اين جنگ را در ميان تازه   پيامبر اكرم
بنابراين، به سران قريش و غطفان و تميم، اموال هنگفتي . ان عرب تقسيم نمايدمسلمان
: كه برخي از آنان عبارت بودند از حتي به بعضي از آنان يكصد شتر عطا كرد. بخشيد

ابوسفيان بن حرب، سهيل بن عمرو، حكيم بن حزام، صفوان بن أميه، عيينه بن حصن 
  2.دو فرزند ابوسفيان و قيس بن عديقراري، اقرع بن حابس، معاويه و يزيد 

هدف از اين بخشش عظيم، تأليف قلبهاي آنان و ايجاد و پايداري محبت اسالم در 
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
  3.دادند گرديد كه آن را بر تمام دنيا و آنچه در آن هست، ترجيح مي بوب ميمح

بخشيد، اما در دل نسبت به او  به من مال مي  پيامبر اكرم: گويد صفوان بن اميه مي
  4.تر شد بغض داشتم تا اينكه قدري به من داد كه از همه نزد من محبوب

اين تقسيم معترض شدند و در اين برخي از جوانان انصار، براساس طبيعت بشري به 
نيز به اين اعتراض آنان ارج نهاد و با برخوردي   پيامبر اكرم. مسئله سخناني گفتند

حكيمانه، كدورت را برطرف ساخت و حكمت اين تقسيم را براي آنان شرح داد و 
ه اي مورد خطاب قرار داد ك انصار را با خطابي ايماني، عقلي، عاطفي و وجداني به گونه

                                                 
  .199، عمري، ص المجتمع المدني في عهد النبوة -1
  .421، ص معين السيرة -2
  .4312، شماره 1806، ص 4، كتاب الفضائل، باب ماسئل رسول اهللا شي قط، ج مسلم -3
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 الگوي هدايت

 

696

هرگاه در طول تاريخ، خواننده و يا شنوندة مسلماني اين جريان را بخواند يا بشنود، 
  .شود ناچار اشك از چشمانش سرازير مي

گروه ! اي رسول خدا: آمد و گفت  جريان از اين قرار بود كه سعد نزد پيامبر اكرم
ي بخشيديد انصار، از تقسيمي كه شما كرديد و به سران عرب و قوم خود عطاياي بزرگ

ده تو در اين مورد عقي! اي سعد: پيامبر اكرم فرمود. نگران هستند و 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

مگر شما انسانهاي گمراهي نبوديد كه خداوند به وسيلة من هدايتتان . ايد كه نگران شده
نمود؟ مگر فقير نبوديد كه خداوند شما را غني ساخت؟ مگر با هم دشمن نبوديد كه 

خدا و پيامبرش اهل : يجاد نمود؟ آنها گفتندان دوستي اخداوند به وسيلة من، در ميانت
چرا پاسخ مرا : خطاب به آنها فرمود  آن گاه پيامبر اكرم. فضل واحسان هستند

فضل و احسان چگونه پاسخ شما را بدهيم؛ خدا و پيامبرش اهل : دهيد؟ گفتند نمي
ما در حالي گوييد كه تو نزد  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

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 تا مسلمان بشوند، نگران شدهام  برخي داده
هايشان برگردند و شما با رسول خدا  كنيد كه مردم با گوسفند و شتر به خانه  بسنده نمي

گردند، بهتر  گرديد، از آنچه آنها با آن برمي برگرديد؟ به خدا سوگند آنچه شما با آن برمي
كردم و اگر چنانچه  نبود، من خود را يكي از انصار اعالم مي است و اگر شرف هجرت

اي را در پيش گيرند، من به  همة مردم، راهي را در پيش گيرند و انصار نيز راه و دره
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
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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؛  عد از من با بيبا شما ب: 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 : انصار معترض شدند و گفتندچند از 

كند؛ در حالي كه خون آنها از شمشيرهاي ما  بخشد و ما را فراموش مي 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: است؟ بزرگان انصار گفتندن رسيده سخني است كه از طرف شما به م
. اند اند؛ بلكه برخي از جوانان ما آن را گفته صاحبان رأي و انديشه، اين سخن را نگفته

  3.به بيان حكمت تقسيمي كه انجام داده بود، پرداخت  آن گاه پيامبر اكرم
انب آنها رهبر مسلمانان از ج: گويد مي  ابن قيم براساس اين عملكرد پيامبر اكرم

نمايندگي دارد كه براساس مصالح مسلمانان و ياري دين خدا در صورت اقتضاي 
مصلحت، براي تأليف قلوب دشمن به آنها عطايائي بدهد تا مسلمانان از شر آنها درامان 
باشند؛ زيرا اگرچه محروم گردانيدن مسلمانان از غنيمت، مصيبتي است، اما مصيبتي كه 

تر و خطرش بيشتر است و  گردد، بزرگ سالم و مسلمانان مياز ناحية دشمن متوجه ا
تر را با پذيرفتن خطر  هميشه اساس كار شريعت بر اين است كه مصيبت و خطر بزرگ
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تر دفع نمايد و از دو مصلحت، آن را كه نفعش بيشتر است، ترجيح دهد و ساير  كوچ
  1.اند مصلحتهاي ديني و دنيوي، برهمين اصل بنا شده

ليف قلوب اين گونه افراد، تشويق كردن و آشنايي آنها به اسالم است تا از هدف از تأ
  .نزديك با آن خو بگيرند و طعم ايمان را بچشند

در دنيا اقوام زيادي : دهد ذكر مثالي اين گونه توضيح ميمحمد غزالي، اين نكته را با 
ان طور كه شوند؛ هم در اختيار گرفتن مال و ثروت، به سوي حق سوق داده مي بارا

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 برخي از انسانها نيز نيازمند آن هستند كه به وسيله

  2.اسالم مأنوس شوند
رف ط در يك: صار تصوير بسيار روشني مجسم ساختنيز در مقابل ان  پيامبر اكرم

شود و در طرف مقابل قومي قرار دارد كه با داشتن  ملتي است كه با داشتن ايمان شاد مي
را پيشاپيش خود دارد و   در يك طرف قومي پيامبر اكرم.گردد مال و شتران شادمان مي

  .در طرف ديگر، قومي شتر و گوسفنداني در پيش دارند
ا درك كردند كه در اشتباه اين تصوير روشن، باعث بيداري انصار گرديد و آنه

هايشان با گريه و چشمهايشان با اشك و زبانهايشان  اند، بنابراين، حنجره بزرگي بسر برده
 با اعالم رضايت، از موضعگيري آنان ابراز ندامت كرد و بدين صورت پيامبر اكرم

  3.اش، انصار را خشنود و قانع سازد توانست با فراست و خطاب حكيمانه
  
  نشينان كردن خوي تند باديهتحمل  –د 

نشينان و اعراب و در مقابل طمع و  همواره در مقابل جفا و تندخويي باديه  پيامبر اكرم
نمود و در اين زمينه نمونة يك مربي كامل بود كه  هاي آنان، صبرو بردباري مي خواسته

                                                 
  .486، ص 3، ج زادالمعاد -1
  .427، ص فقه السيرة -2
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ن داشت بنابراين، سعي بر آ. نمود خويي آنها را درك مي طبيعت و قساوت قلب و درشت
تا با آنان به نرمي رفتار نمايد و مصالح آنها را در نظر بگيرد و با هر يكي از آنان 

  .براساس ميزان عقل و انديشة او برخورد كند
پيامبر هيچ گاه نخواست با آنان همچون پادشاهان عصر خود، حاكمانه برخورد نمايد 

او و آنها موانع و حجابهايي تا در مقابل او سر تسليم فرود آورند و كرنش كنند و بين 
باشد و هنگام مالقات و گفتگو با او از كلمات و عباراتي استفاده كنند كه بيانگر تعظيم 

دانست و در ميان يارانش مانند  و تجليل او باشند؛ بلكه اين نوع تجليل را ويژه خدا مي
ؤاخذه كردند و گاهي م 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  رعايت احترام، ايشان را با صداي آهسته مورد خطاب قرار مي

نشينان جفاپيشه، اين گونه نبودند؛ چنانكه قرآن آنها را به خاطر  را داشتند، اما باديه
نكوهش   ي تند وصداي خشن و جري بودن در خطاب با پيامبر اكرمسوءادب و خو

  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 نمی  نشين مژدة پيامبر اکرم باديه -١
همراه بودم كه ايشان در مكاني به نام   رممن با پيامبر اك: گويد ابوموسي اشعري مي

. جعرانه كه واقع بين مسير مكه و مدينه است، فرودآمد و بالل نيز در آنجا حضور داشت
كنـي؟   اي كه به من دادي، وفا نمي آيا به وعده: نشينان نزد ايشان آمد و گفت اديهيكي از ب

تو خيلي بـه  : ناراحت شد و گفت باديه نشين» .همد تو را مژده مي« »ابشر«: پيامبر فرمود
اي خشـمگين   كـرد و بـا قيافـه    رو به ابوموسـي و بـالل    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
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وشـيد و  از اينهـا بن : 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. آنها ظرف را گرفتند و آنچه را كه پيامبر فرموده بود، عملي كردند
  1.پرده صدا زد كه براي مادرتان نيز بگذاريد، آنها مقداري براي او گذاشتند

  سيم، موردنظر نبوده استرضايت خدا در اين تق: سخنان اعرابی که گفتند -٢
در روز حنين به برخي از مردم، مالهاي   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 د ميبن مسعو
پيامبر سخت ناراحت . آن گاه نزد ايشان رفتم و به ايشان آنچه را شنيده بودم، گفتم. داد
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: ودكسي رعايت خواهد كرد؟ سپس فرم چه

بعد از اين : با خود گفتم: گويد ابن مسعود مي. ما صبر نموداين مورد آزار قرار گرفت، ا
  2.هرگز سخني را به رسول خدا نقل نخواهم كرد

  رفتار آن حضرت با طايفة هوازن بعد از پذيرش اسالم -٣
) هايشان اسير شده بود و بچه كه در جنگ شكست خورده بودند و زن(گروه هوازن 
اي رسول : سالم خود را اعالم كردند و گفتنددر 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 هارديواريچ
شد، انتظار  اند و چنانچه با كسي غير از شما، اختالف ايجاد مي از شما نگهداري كرده

                                                 
  .4328، كتاب المغازي، شماره بخاري -1
  .1062ماره ، كتاب الزكاة، باب اعطاء المؤلفة قلوبهم، شمسلم -2
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رفت كه بر ما ترحم نمايد و آنها را برگرداند تا چه رسد به شما كه پيامبر خدا و  مي
  : س چنين سرودبهترين كفيل هستي؛ سپ

 مـــنن علينـــا رســـول اهللا فـــي كـــرم أ
 

ــر   فا  ــوه و ننتظـ ــرء نرجـ ــك المـ  1نـ
 

اي رسول خدا، به بزرگواري منت بگذار؛ زيرا تو مردي هستي كه به او اميدواريم و از او «
  ».انتظار داريم

ــ   ــت ترض ــد كن ــي نســوه ق ــنن عل  عهاام
 

 مـــن محضـــها درر اذ فـــوك يملـــؤه 
 

اي؛ چون دهانت از شير خالص آنها پر از  نها شير خوردهبر زناني منت بگذار كه از آ«
  ».مرواريد است
آيا زنان و فرزندانتان را بيشتر : شنيدن اين سخن گروه هوازن، فرمودبا   پيامبر اكرم

پيامبر . مسلم است كه زنان و فرزندان خود را: ست داريد يا مالهايتان را؟ گفتنددو
بدالمطلب است، به شما برخواهيم گرداند و آنچه در دست من و فرزندان ع: فرمود

به رسول خدا از  افزود كه بعد از اينكه نماز تمام شد، شما برخيزيد و بگوييد با ما توسل
خواهيم كه زنان و فرزندان ما را به ما  ل به مسلمانان از رسول خدا ميسومسلمانان و با ت
 خاستند و آنچه را كه پيامبر اكرمبعد از اينكه نماز ظهر تمام شد، آنها بر. تحويل بدهند

گيرد، از آن  آنچه به من و فرزندان عبدالمطلب تعلق مي: 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 : ابا ورزيدند و گفتنده مسلمانان، اما تاز. انصار نيز برخاستند و چنين گفتند. باشد

زنان و : ه پيامبر خدا خطاب به آنها فرمودآن گا. دهيم گيرد، تحويل نمي ما تعلق مي
  2.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

                                                 
  .352، ص 4، ج البداية و النهايه -1
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خواهد سهمية خود را حفظ كند، تا در اولين  خواهد آنها را آزاد كند، اگر مي از شما مي
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 گردندوست داما نيز د: گفتند
برويد با بزرگان خود سخن بگوييد تا آنها . راضي است و چه كسي ناراضي است

خالصه اينكه بزرگان قوم بعد از گفتگو با آنها نزد . ديدگاه شما را به من بازگو نمايند
  1.د و هر كس اسير خود را آزاد نموده استان همه راضي شده: آمدند و گفتند پيامبر

را فراهم آورد   اسالم آوردن طايفة هوازن، موجب سرور و خوشحالي پيامبر اكرم
او با ثقيف در : آنها گفتند. بن عوف نضري، پرسيد و از آنها در مورد سردارشان، مالك

ه و مالهايش را به برد پيامبر وعده داد كه اگر مسلمان شود و بيايد، خانواد طائف بسر مي
او بازخواهد گردانيد و عالوه بر آن، صد شتر به او خواهد بخشيد؛ چنانكه مالك نيز 

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

 معت بمثلـــهمـــا إن رايـــت و الســـ  
 

ــد   ــل محمـ ــم بمثـ ــاس كلهـ ــي النـ  فـ
 

 أوفــي و أعطــي للجزيــل اذا اجتــذي   
 

ــد     ــي غ ــا ف ــر عم ــاء يخب ــي تش  و مت
 

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
بود و با اين سياست توانست طوايف هوازن و همپيمانانشان را به اسالم جذب نمايد و 

پرستي در منطقه استفاده نمايد؛ چنانكه به سركردگي  از اين قبيلة قوي براي نابودي بت
بن عوف، عرصه را بر ثقيف در طايف تنگ نمودند و آنها را چنان سردار خود، مالك 

تحت محاصره قرار دادند كه ناچار برخي از رهبران ثقيف مانند عروه بن مسعود ثقفي 
  .اسالم را پذيرفتند
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كه قصد داشت مكه را به سمت مدينه ترك نمايد،   او در جعرانه به پيامبر اكرم
او كه از پيشوايان . ر نمود و از آنجا به طائف برگشتملحق گرديد و اسالم خود را آشكا

اش  ت داد و در بام خانهمحبوب طائف بود، هنگام بازگشت، اهل طائف را به اسالم دعو
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
در برخورد با اقشار مختلف مردم و از   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

تازه فتح شده را با نظم خاصي زير سلطة دولت اسالمي درآورد؛ چنانكه عتاب  و اراضي
 2بن اسيد را امير مكه تعيين كرد و معاذ بن جبل را به عنوان معلم و مفتي آنجا گماشت

و مالك بن عوف را فرمانده جهادي هوازن و قبايل اطراف مقرر كرد و خود عمره به 
  .جاي آورد و به مدينه بازگشت

                                                 
  .192، ص 4، ابن هشام، ج السيرة النبوية -1
  .153همان، ص  -2



  

  

  ل سومفص
  درسها، عبرتها و فوائد

  :در مورد غزوة حنين نازل شده است تفسير آياتي كه
  : فرمايد خداوند مي

 ô‰s)s9 ãΝ à2 u|ÇtΡ ª!$# ’Îû z⎯ ÏÛ# uθtΒ ;οuÏWŸ2   tΠöθtƒuρ A⎦÷⎫ uΖ ãm   øŒÎ) 

öΝ à6÷Gt6yfôãr& öΝà6 è? u øYx. öΝ n=sù Ç⎯ øóè? öΝ à6Ζtã $\↔ø‹x© ôMs%$|Êuρ ãΝ à6 ø‹n=tæ 

Ù⇓ö‘ F{$# $yϑÎ/ ôMt6ãmu‘ §Ν èO ΝçGøŠ©9 uρ š⎥⎪ÌÎ/ ô‰ •Β ∩⊄∈∪ §ΝèO tΑ t“Ρ r& ª!$# 

…çμ tGt⊥‹Å3y™ 4’n? tã ⎯Ï&Î!θß™ u‘ ’n? tãuρ š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $# tΑ t“Ρ r&uρ #YŠθãΖ ã_ óΟ©9 $yδ÷ρ ts? 

z>¤‹tãuρ š⎥⎪Ï%©!$# (#ρãx x. 4 šÏ9≡ sŒuρ â™ !#t“ y_ t⎦⎪ÍÏ≈s3ø9 $# ∩⊄∉∪ ¢ΟèO Ü>θçGtƒ ª! $# 

.⎯ ÏΒ Ï‰ ÷èt/ šÏ9≡ sŒ 4’n? tã ⎯ tΒ â™!$t±o„ 3 ª!$# uρ Ö‘θà xî ÒΟ‹Ïm§‘   ) ،27-25توبه(  
همانا خداوند شما را در اماكن زيادي ياري رساند و در روز حنين نيز آن گاه «

كه تعدادتان شما را به شگفت انداخت و به شما سودي نبخشيد و زمين با 
بعد از آن، خدا . شتيداش بر شما تنگ گرديد؛ سپس پا به فرار گذا وجود فراخي

بر پيامبر خود آرامش نازل كرد و لشكرياني فرو فرستاد كه شما آنها را 
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
ز وضعيت مسلمانان در معركة حنين ارائه شده در اين آيات تصوير روشن و شفافي ا

شود؛ مثالً، در  اي كه شنونده از تصويري به تصويري ديگر منتقل مي است به گونه
دهد كه مسلمانان به دليل داشتن نيروي زياد، مغرور و شادمان هستند  تصويري نشان مي

؛ سپس تصويري و بعد از آن تصويري از شكست آنان و ناكارايي افراد، ارائه شده است
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قراري آنها است كه پا به فرار گذاشتند و  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

 §ΝèO tΑ t“Ρ r& ª!$# …çμ tGt⊥‹Å3y™ 4’n? tã ⎯Ï&Î!θß™ u‘ ’n? tãuρ š⎥⎫ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9$# tΑ t“Ρ r& uρ 

#YŠθãΖ ã_ óΟ©9 $yδ ÷ρ ts? z>¤‹tãuρ š⎥⎪Ï%©!$# (#ρãx x. 4 šÏ9≡ sŒuρ â™!# t“ y_ t⎦⎪ÍÏ≈s3ø9 $#   
  )26توبه، (  

كت و يعني آرامش، رحمت و احساس امنيت و سكوني كه بعد از حر: سكينه
  1.آيد اضطراب مي

  tΑطبري در مورد آية  t“Ρ r& uρ #YŠθãΖ ã_ óΟ©9 $yδ ÷ρ ts?  اين لشكري كه در اينجا : گويد مي
  2.از آن سخن به ميان آمده است، لشكر فرشتگان است

 z>¤‹tãuρ š⎥⎪Ï%©!$# (#ρãx x. 4 šÏ9≡ sŒuρ â™ !#t“ y_ t⎦⎪ÍÏ≈s3ø9 $#   يعني خدا كافران را به
و اسارت و از دست دادن مال، عذاب داد و اين كافران مستحق چنين عذابي وسيلة قتل 

  3.بودند؛ زيرا كفر را بر ايمان ترجيح دادند و با اهل ايمان به جنگ پرداختند

‰ ¢ΟèO Ü>θçGtƒ ª!$# .⎯ÏΒ Ï: اين فرمودة خداوند ÷èt/ šÏ9≡ sŒ 4’n? tã ⎯tΒ â™ !$t±o„ 3 ª!$# uρ Ö‘θà xî 

ÒΟ‹Ïm§‘  ست كه خداوند بعد از اين تعذيب كافران، به هر كس از آنان كه به اين معنا

                                                 
  .598، ص 2، ج حديث القرآن الكريم -1
  .104 – 103، ص 10، ج تفسير طبري -2
  .87، ص 4، ج تفسير المراغي -3
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بخواهد رجوع خواهد كرد و به آنها توفيق خواهد بخشيد تا توبه نمايند و خدا نسبت 
  1.به كسي كه توبه نمايد، بخشنده و مهربان است؛ چراكه رحمتش وسيع وگسترده است

بر روي گناهكاراني كه  پس دروازة بخشش و مغفرت هميشه: ... گويد مي سيدقطب
كند  خداوند علّت اشاره به معركة حنين را به اين دليل ذكر مي. 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 ه هر عقيدهك
گرديد؛ بلكه تعداد اندكي كه به قضايا شناخت داشته باشند كه مجذوب و براي عقيدة 

هميشه هر : گويد سپس در ادامه مي... اهد كردفدايي نمايند، كفايت خو خويش جان
نه به وسيلة . افراد زبده و مخلص پابرجا خواهد ماند اي، براساس فداكاري و ايثار عقيده

اي كه با  روند و نه به وسيلة علفهاي بياباني كف و چركهائي كه با خشكيدن، از بين مي
  2.روند سرما از بين مي

غزوة حنين براي هميشه در كتاب خدا ثبت گرديد تا به عنوان درسي هميشگي براي 
ترين  معركه را با بياني رباني بيان نموده است كه مهامت باقي بماند و قرآن كريم اين م

  3:اند از ويژگيهاي آن عبارت
قرآن براي ما بيان نموده است كه مسلمانان در معركة حنين مغرور كثرت  –الف 

⎦ Πöθtƒuρ A: فرمايد فراد خود شدند؛ چنانكه ميا ÷⎫ uΖ ãm   øŒÎ) öΝ à6÷Gt6yfôãr& öΝ à6è? u øYx.  » آن
سپس قرآن بيان » .بيني واداشت حنين، تعدادتان شما را به خود بزرگگاه كه در روز 

 öΝ: اين كثرت سودي به حال آنان نداشتنموده است كه  n=sù Ç⎯øóè? öΝà6Ζtã $\↔ø‹x©  .  

                                                 
  .599، ص 2، ج حديث القرآن الكريم -1
  .1618، ص 3، ج في ظالل القرآن -2
  .603 – 602، ص 2، ج حديث القرآن -3
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همچنين قرآن براي ما بيان نموده است كه مسلمانان شكست خوردند و پا به  –ب 
  : قدم ماندند از صحابه كه ثابت دكيو عدة ان  فرار گذاشتند جز پيامبر اكرم

 ôM s%$|Êuρ ãΝà6 ø‹n=tæ Ù⇓ö‘ F{$# $yϑÎ/ ôM t6ãmu‘ §ΝèO Ν çGøŠ©9 uρ š⎥⎪ÌÎ/ ô‰ •Β .  
قرآن اين مطلب را نيز يادآور شده است كه خداوند، پيامبرش را در حنين به  –د 

  : فرشتگان ياري رساندوسيلة 

  tΑ t“Ρ r& uρ #YŠθãΖ ã_ óΟ©9 $yδ ÷ρ ts? z>¤‹tãuρ š⎥⎪Ï%©!$# (#ρãx x. 4 šÏ9≡ sŒuρ â™!# t“ y_ 

t⎦⎪ÍÏ≈s3ø9 $# .  
كس كه و به هر  دپذير و در پايان تأكيد نموده است كه خداوند توبة بندگانش را مي

  : دهد بخواهد، توفيق توبه مي

 ¢ΟèO Ü>θçGtƒ ª!$# .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷èt/ šÏ9≡ sŒ 4’n? tã ⎯ tΒ â™!$t±o„ 3 ª!$# uρ Ö‘θà xî ÒΟ‹Ïm§‘ .  
  

  شكست و عوامل پيروزي در حنيناسباب 
  : ن در مرحلة نخست، عبارت بودند ازاسباب 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
  .بدون سالح و فقط براساس شوق و رغبت جهادشركت عدة زياد جوانان  - 2
  .تعداد زياد افراد لشكر مقابل كه چند برابر مسلمانان بودند - 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
  .ير كنندغافلگ



 الگوي هدايت

 

708

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 جگدر صف جن - 6
گران، از استقامت دست برداشتند و فرار را بنابراين آنها قبل از دي. ايمان آنان ضعيف بود

  1.بر استقامت و پايداري ترجيح دادند كه در پي آنها، ديگر مسلمانان نيز فرار نمودند
  

  عوامل پيروزي
  :را برشمردتوان اسباب زير  از عوامل پيروزي مسلمانان در حنين مي

نيروهاي باقيمانده  در ميدان نبرد، باعث تثبيت  پايمردي و استقامت پيامبر اكرم - 1
  .و برگشت نيروهاي فراري شد

شجاعت فرمانده جنگ كه نه تنها استقامت نمود؛ بلكه سوار بر مركب خويش به  - 2
نمود تا جايي كه عباس بن عبدالمطلب از ترس اينكه مبادا به  سوي دشمن پيشروي مي

  .نمود ميرسول خدا آسيبي برسانند، لگام مركب را گرفته بود و سرعتش را كنترل 
  .، تا بازگشت نيروهاي فراري 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

را تعقيب ننمودند كه به آنها فرصت تنفس  شدند و آن اينكه نيروهاي فراري مسلمانان
  .جديد و بازگشت را داد

: هاي كفار كه با پرتاب آنها فرمود ها توسط پيامبر به چهره ريزه پرتاب سنگ - 6
  2.پروردگار محمد كه شكست خوردند سوگند به

                                                 
  .409، ص 2، ج المستفاد من قصص القرآن -1
  .117 – 116، ص 12، ج مسلم بشرح النووي -2
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استقامت و كمك خواستن از خداوند به وسيلة دعا و زاري؛ چنانكه پيامبر با  - 7
  .خواست خداوند عليه دشمن كمك مياصرار از 

نزول فرشتگان و مشاركت آنان در غزوه؛ چنانكه خداوند، اين مشاركت را در  - 8
  : ست او در سورة توبه و فرموده استآيات قرآن براي هميشه به ثبت رسانيده ا

  tΑ t“Ρ r& uρ #YŠθãΖ ã_ óΟ©9 $yδ ÷ρ ts? z>¤‹tãuρ š⎥⎪Ï%©!$# (#ρãx x. 4 šÏ9≡ sŒuρ â™!# t“ y_ 

t⎦⎪ÍÏ≈s3ø9 $# .  
  

  هاي حنين و طائف احكام فقهي برگرفته از حوادث غزوه
  : زنان اسيري كه ازدواج كرده بودندنزول اين آيه و بيان حكم  -1

 àM≈oΨ |Áósßϑø9 $#uρ z⎯ ÏΒ Ï™ !$|¡ÏiΨ9$# ωÎ) $tΒ ôM s3n=tΒ öΝ à6ãΨ≈ yϑ÷ƒr& (   ) ،24نساء(  
  ».اني كه اسير كرده باشيدمگر زن) اند بر شما حرام(زنان شوهردار «

قرآن بيان داشت كه اسارت اين زنان، باعث جدايي و فراغت بين آنها و شوهران 
توان با آنها  ، مي)با وضع حمل يا حيض(بنابراين، بعد از اتمام عده . سابقشان شده است

  1.همبستري كرد
اح بود و اين چون قبالً، اين كار مبممنوعيت مخنثها از اختالط با زنان بيگانه؛  -2

شنيدم كه به نزد 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 پيامبر اكروقتي  .)اندام است خوش

                                                 
  .423فارس، ص  ، ابيالسيرة النبويه -1
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به تثبيت سالمت اخالق   و بدين صورت پيامبر اكرم 1حق ندارند با شما بنشينند
  .داد جامعه اهميت مي

ن و كساني كه در جنگ شركت ساال نهي از كشتن زنان، اطفال و كهن -3
دا روز حنين از كنار جنازة زني گذشت رسول خ: گويد چنانكه ابن كثير مي اند؛ تهنداش

زن  اين: پيامبر اكرم فرمود. مع شده بودندكه خالد او را كشته بود و مردم، اطراف او ج
توانايي جنگيدن را نداشت؛ سپس كسي را دنبال خالد فرستاد و توصيه كرد كه زنان و 

  2.ها و خادمان را نكشد بچه
  احرام عمره از جعرانه -4

در بازگشت از معركه حنين، از مكان جعرانه، احرام عمره بست و براي   پيامبر اكرم
كسي كه از طريق طائف وارد مكه بشود، سنت است كه از اين مكان احرام ببندد، اما 

روند تا از آنجا احرام ببندند، امري است  اينكه برخي از مردم از داخل مكه به جعرانه مي
آورد نه اينكه از  ن حضرت از بيرون تشريف ميكه رسول خدا انجام نداده است؛ زيرا آ

  3.داخل به جعرانه رفت و از آنجا احرام بست و برگشت
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: و پرسيدآمد  اكرم
من دوست داشتم : گويد يعلي مي. بر روي خود انداختاي  بنابراين، آن حضرت پارچه

من به پيامبر . كه آن حضرت را در حال وحي ببينم؛ پس عمر، گوشة پارچه را بلند كرد
وحي برطرف شد، پيامبر اكرم از اينكه حالت بعد . نگاه كردم و متوجه زمزمة او شدم

                                                 
  .520، ص 2، كتاب المغازي، ج بخاري -1
  .336، ص 4، ج البداية و النهاية -2
  .504، ص 3، ج زادالمعاد -3



  )  ه8(ة حنين و طائف غزو

 

711

رنگ و اثر : نمود، كجا است؟ آن گاه به او گفتسائلي 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

  1.دهي حج انجام مي
د، ساز و برگ نظامي مقتول از ويي از دشمن را به قتل برسانجگهركس كه جن -6

  آن او است
در جنگ حنين متوجه مردي از مشركان شدم كه قصد حمله بر : گويد ابوقتاده مي

من با عجله به او حمله . فردي از مسلمانان را كه با فردي از مشركان درگير بود، داشت
م و آن را اي بر دستش وارد كرد 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 . طور بشودخدا خواست كه اين : گفت

هركس شاهدي بياورد كه فردي را كشته است، ساز و برگ نظامي مقتول : ايشان فرمود
من نيز سعي كردم كسي را پيدا كنم كه گواه من باشد، اما نتوانستم . را به اوخواهم داد

مردي از همنشينان . تمر ميان گذاشآن گاه نزد پيامبر رفتم وجريان را با او د. گواهي بيابم
گويد، نزد من است، اما او را راضي  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 باشد كنيد تا
. ازدت، محروم سقريش بدهد و شير خدا را كه در دفاع از خدا و پيامبر جنگيده اس

و بعد از آن، من با قيمت آنها، باغي . پيامبر آنها را به من بازگردانيد: گويد ابوقتاده مي
  2.خريداري نمودم و اين اولين مالي بود كه در اسالم نصيبم شد

                                                 
  .578، ص صحيح السيرة النبوية -1
  .4322، شماره 119، ص 5، كتاب المغازي، ج بخاري -2
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اين ماجرا بيانگر حرص و عالقة ابوقتادة انصاري نسبت به سالمتي برادر مسلمانش 
نگر ارساند و نيز بي ار را با مجاهدت زياد به قتل ميباشد كه به خاطر آن، مردي از كف مي

موضعگيري ابوبكر صديق براي احقاق حق ابوقتاده است كه اين موضعگيري بيانگر 
عمق ايمان و يقين ابوبكر و همچنين بيانگر ميزان اهميت وي به اخوت و برادري 

  1.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
از مال غنيمت اضافه بر خمس، حتي همين مقدار برايم حالل نيست و ! اي مردم: فرمود

ايد، آن را بازگردانيد  گردانم؛ پس اگر نخي و يا سوزني برداشته خمس را نيز به شما برمي
يرا دستبرد به مال غنيمت عيب است و و از دستبرد به مال غنيمت خودداري كنيد؛ ز

آتش دوزخ را در پي خواهد داشت و باعث رسوايي بزرگي در دنيا و آخرت خواهد 
  2.بود

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. بخشم را مي

  3.و آن مقدار نخ را به زمين انداخت و رفت
 :دست داشت و نزد همسرش آمد و گفت طالب، سوزني در همچنين عقيل بن ابي

دوزي، اما وقتي شنيد كه منادي پيامبر،  اين سوزن را بردار، با آن لباسهايت را مي

                                                 
  .26، ص 8، حميدي، ج التاريخ االسالمي -1
  .353، ص 4، ج البداية و النهاية -2
  .همان -3
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ايد، آنرا  ايد، حتي اگر نخ يا سوزني برداشته هر چيزي از غنايم برداشته«: گويد مي
  1.بالفور آن سوزن را از زنش گرفت و در غنايم انداخت» .برگردانيد

يانت در غنيمت با زشت جلوه دادن شدت عمل آن حضرت در اين مورد و نهي از خ
ترين آثار تربيتي در  ارزش بيانگر يكي از مهم 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 انتخي
ترين خصلتهاي اخالقي است كه شايستة  انجامد و خيانت از پست خيانتهاي بزرگ مي
  2.باشد جامعة اسالمي نمي

  وفا به نذرهاي دوران جاهليت -8
در مورد نذري   رمدر بازگشت از حنين، عمر از پيامبر اك: گويد بداهللا بن عمر ميع

كه در جاهليت نيت كرده بود كه اعتكاف بنشيند، پرسيد؟ پيامبر او را دستور به وفاي 
  3.نذر داد

  
  موضعگيريهاي برخي از مردان و زنان صحابه

  مرثد و نگهباني براي مسلمانان انس بن ابي -1
دهد؟ انست  ني ميامشب چه كسي نگهبا: م معركه حنين، پيامبر اكرم فرمودبعد از اتما

  .دهم من نگهباني مي! اي رسول خدا: مرثد گفت بن ابي
و نزد او سوار بر اسب خود شد . پس سوار بر مركب خويش شو: 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 نگيريم ركه به خاط

                                                 
  .145، ص 4، ابن هشام، ج السيرة النبوية -1
  .388 – 387، ص 4، صادق عرجون، ج محمد رسول اهللا -2
  .4330، شماره 118، ص 5، كتاب المغازي، ج البخاري -3
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سوار خود  از اسب: دا صبح، بعد از اداي نماز، فرمودفر: گويد ل بن حنظله ميسهي
. ره بودخبري نداريم و آن گاه نماز را اقامه كرد و متوجه د. خير: خبر داريد؟ آنها گفتند

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 گفتد تا اينكه كر دره به سوي او نگاه مي
و صبح هنگام بر هر دو ناحية دره مشرف شدم و كسي را . دستور، بر فراز دره رفتم

خير مگر براي : تديشب اصالً از مركبت پائين نيامدي؟ گف: پرسيد  پيامبر اكرم. نيافتم
خود واجب ساختي و از اين بهشت را بر : پيامبر فرمود. نماز و قضاي حاجت خواندن

  1.برايت كافي خواهد بود) 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

 افراد حتي در اثناي نماز نيز متوجه قدوم نگهبان خود بود و اين بدان خاطر تا اهميت
خبر باشيد،  خوش: چنانكه هنگام قدوم نگهبان، فرموددر مجتمع مشخص سازد؛ د را خو

سوار شما آمد و اين امر، بيانگر اهميت فرد در مجتمع اسالمي است؛ چراكه او فقط 
شود و ابزاري هم نيست كه هنگام  فردي براي افزايش تعداد لشكر محسوب نمي

آيه كالم الهي است  ر واقع تفسير ايناين عملكرد د. گيرد ضرورت مورد استفاده قرار مي
  : فرمايد كه مي

 ô‰s) s9uρ $oΨ øΒ §x. û© Í_ t/ tΠyŠ# u™ öΝ ßγ≈ oΨù=uΗxq uρ ’Îû Îhy9 ø9$# Ìóst7ø9 $# uρ Ν ßγ≈ oΨø%y— u‘ uρ š∅ÏiΒ 

ÏM≈t7ÍhŠ©Ü9 $# óΟßγ≈ uΖ ù=Òsùuρ 4’n? tã 9ÏV Ÿ2 ô⎯£ϑÏiΒ $oΨ ø)n=yz WξŠÅÒø s?   ) ،70اسراء(  
ايم و از  ايم و آنان را در خشكي و دريا حمل كرده امي داشتهزاد را گر  ما آدمي«

ايم و بر بسياري از آفريدگان خود  چيزهاي پاكيزه و خوشمزه روزيشان نموده
  ».ايم كامالً برتريشان داده

                                                 
  .550، ص صحيح السيرة النبويه – 2501، كتاب الجهاد، شماره ابوداوود -1
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ما را با شاخصي ديگر از شاخصهاي منهج نبوي؛   همچنين اين عملكرد پيامبر اكرم
ل احوال و حركات دشمن و شناسايي ميزان افراد و يعني، حفظ هوشياري كامل و كنتر

سازد و اين امر سياست نظامي مهمي است كه بايد رهبران مسلماني كه  توان آنها آشنا مي
  1.نمايند، آن را در نظر داشته باشند الي پرچم حاكميت خداوند، تالش ميتبراي اع

نجام ندهي، همين برايت از اين پس اگر هيچ عملي ا«: فرمود  اما اينكه پيامبر اكرم
باشد؛ چراكه اين گونه اعمال بزرگ  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
ابوطلحه به پيامبر . سليم خنجري در دست داشت در غزوة حنين، ام: گويد مي انس
پيامبر . استسليم است كه خنجري به دست گرفته  اين ام! اي رسول خدا: گفت اكرم

ام كه اگر فرد  چرا خنجر در دست داري؟ گفت آن را برداشته: سليم گفت خطاب به ام
. اين سخن خنديد پيامبر از شنيدن. ممشركي با من نزديك شود، شكمش را پاره كن

عث اين آزادشدگان قريش را به قتل برسان كه با! اي رسول خدا: سليم گفت سپس ام
خداوند ما را كفايت نمود و بسيار ! سليم ا امي: آن حضرت فرمود. شكست شما شدند

  3.نيك عمل كرد
  خواهر رضاعي پيامبر، شيما بنت حارث -3

ن اسير كرده بودند، شيماء دختر حلية سعديه نيز وجود در ميان كساني كه مسلمانا
او به مسلمانان گفته بود كه من خواهر رضاعي رهبر شما هستم، اما آنان قبول . داشت

آيا عالمت و : شيما به پيامبر گفت. آوردنداو را به محضر رسول خدا . نكرده بودند

                                                 
  .366، ص 4، صادق عرجون، ج محمد رسول اهللا -1
  .14، ص 8، حميدي، ج التاريخ االسالمي -2
  .563، ص السيرة النبويه صحيح – 1809، شماره سلمم -3
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ي، جاي دندانهاي تو هنوز بر بل: اين ادعاي تو را ثابت نمايد؟ گفتاي داري كه  نشانه
. من باقي است كه وقتي تو را بر دوش خود حمل نموده بودم، مرا گاز گرفتي 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 را گرامي و دوست ميمن، تو 
به   پيامبر اكرم. 1و مسلمان شد تشيما، پيشنهاد دوم را پذيرف. گردانم نزد قومت برمي

  2.او سه غالم و يك كنيز و چارپايان و گوسفنداني هديه داد
  

  بن زهيرجزيره عربستان، كعب  اسالم آوردن سردستة شاعران شبه
از طائف برگشت، شاعر معروف، كعب بن زهير، كه شعر را   هنگامي كه پيامبر اكرم

او كسي بود كه قبالً در شعرهايش، پيامبر را . از پدرش به ارث برده بود، نزد ايشان آمد
هجو نموده بود، اما بعد از فتح مكه اين وضعيت را نتوانست تحمل نمايد و شديداً 

د ، بجير، او را تشويق نموده بود تا توبه نمايد و مسلمان شود و خوبرادرش. نگران شد
در غير اين صورت، آيندة ناگواري در پيش خواهي : و گفت. را تسليم پيامبر گرداند

داشت بنابراين، كعب رهسپار مدينه شد و صبح روز بعد، پس از اتمام نماز، جلوي 
او را نشناخت تا اينكه  يامبرپ. پيامبر خدا نشست و دست در دست آن حضرت گذاشت

خواهد، آيا  كعب بن زهير توبه نموده و مسلمان شده است و از تو پناه مي: خودش گفت
بگذار تا گردن ! اي رسول خدا: ري؟ مردي از انصار جلو آمد و گفتپذي توبة او را مي

و توبه او را رها كن؛ چراكه او مسلمان شده : فرمود   پيامبر اكرم. دشمن خدا را بزنم
  .نموده است

  : خود را در مدح پيامبر سرود و گفتآن گاه كعب، قصيدة معروف 

                                                 
  .506، ص 2، ج السيرة النبوية الصحيحه – 363، ص 4، ج البداية و النهايه -1
  .358، ص السيرة النبويه -2
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ــه  ــاء بــ ــور يستضــ ــول لنــ  ان الرســ
 

 مهنـــد مـــن ســـيوف اهللا مســـلول    
 

ــائلهم    ــال ق ــريش ق ــن ق ــبة م ــي عص  ف
 

 1بـــبطن مكـــة لمـــا أســـلموا زولـــوا 
 

هنه در شود و شمشيري است بر نوري است كه از آن روشنايي گرفته مي  پيامبر اكرم«
گروهي از قريش مكه كه وقتي مسلمان شدند، از آنجا برديدند و  بينميان 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
  3.ام را در كتابهاي معتبر با سندي مستند نيافتهآن 

چرا : به او گفت  شود كه بعد از سرودن قصيدة فوق، پيامبر اكرم همچنين گفته مي
  4.از انصار به نيكي ياد ننمودي؛ چراكه آنها شايستة اين نيكي هستند

  : چنين سرود او و
ــزل    ــاة فاليـ ــرم الحيـ ــره كـ ــن سـ  مـ

 

 فــي منقــب مــن صــالحي االنصــار     
 

ــابر   ورثـــوا المكـــارم كـــابرا عـــن كـ
 

ــار   ــو االخيــ ــم بنــ ــار هــ  5ان الخيــ
 

پس بايد در ميان گروه سواران  است زندگي 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 
وجب گرديد كه تمامي شاعراني كه مخالفان دعوت اسالم آوردن كعب بن زهير م

اسالمي بودند، تسليم گردند؛ چنانكه ضرار بن خطاب، عبداهللا بن زبعري، ابوسفيان بن 

                                                 
  .371 – 369، ص 4، ج البداية و النهايه -1
  .487، ص 2شهبه، ج  ، ابيالسيرة النبوية -2
  .373، ص 4، ج البداية و النهاية -3
  .همان -4
  .168 – 167، ص 4، ابن هشام، ج السيرة النبوية -5
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حارث، حارث بن هشام و عباس بن مرداس براساس رضايت و ميل قلبي و اطمينان 
ع نمود؛ بلكه با كامل به اسالم گرويدند و پس از آن نه تنها با اشعار خود از اسالم دفا

ان حق عليه باطل جنگيدند و تمامي اين موارد از نتايج فتح دشمشيرهايشان نيز در مي
  1.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
هايشان  بازگشت بسياري از اهل مكه و عربهاي اطراف با مالهاي هنگفتي به خانه - 3

ترين  كه پيامبر جهت تأليف قلوب به آنها بخشيده بود و دستيابي انصار مدينه به بزرگ
نشان افتخار كه همانا گواهي پيامبر به ايمان آنها و دعاي آن حضرت در حق آنان و 

  .ازگشت آنها با پيامبر به سوي مدينهفرزندان و نوادگانشان بود و ب
اسالم آوردن جمع بزرگي از رهبران مكه و هوازان كه به دشمنان بنيان براندازي  - 4

جزيره تبديل شدند؛ چنانكه قبيلة  پرستي و پرستشگاههاي عصر جاهليت شبه براي بت
فا هوازن نقش مهمي در مبارزه و سركوبي اهل طائف و سرانجام مسلمان شدن آنها اي

  .نمود
 گسترش و توسعة دايرة نفوذ دولت اسالمي كه پس از آن پيامبر اكرم - 5

نمايندگاني در مكه و بر هوازن گماشت و اين مناطق تحت سيطرة دولت اسالمي كه 
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 د، اعزام مينمو داعيان را به هر جا اراده مي
شدند بنابراين، از بين بردن آثار  كه از نواحي مختلف براي پذيرفتن اسالم، به آن وارد مي

جزيرة عربستان بسيار سهل و آسان گرديد و براي اين منظور  پرستي از شبه شرك و بت

                                                 
  .433 – 431، ص معين السيره -1
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ادارة منظمي براي   بر اكرمهمچنين پيام. شد هاي كوچك نظامي اعزام مي دسته
آوري اين منظور به  آوري اموال متعلق به زكات تشكيل داد و افرادي را براي جمع 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 دينه برگشت، در نخستين برنامهقعده كه به م در اواخر ذي  پيامبر اكرم

  .ها تشكيل داد آوري صدقات و جزيه 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  د، افرادي را براي تعليم و تربيت و تصحيح عقايد آنان ميپذيرفتن مي

آوري  محرم سال نهم هجري، مأموران خود را به مناطق مختلف جهت كنترل و جمع
  .مالهاي صدقات و زكات اعزام نمود

چنانكه بريده بن حصيب را به سوي اسالم، غفار و عباد بن بشر را به سوي سليم و 
افع بن مكيث را به جهينه، عمرو بن عاص را به فزاره، ضحاك بن شعبان كالبي مزينه، ر

كعب، ابن لتيبه ازدي را به سوي  كالب، بسر بن سفيان كعبي را به بني را به سوي بني
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 بنييزبرقان بن بدر و ق زياد بن لبيد را به حضرموت،
طالب را به بحرين فرستاد تا صدقات و  عالء بن حضرمي را به بحرين و علي ابن ابي

  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 ابنبه حپرداخت؛ چنانكه وقتي  مصارف مي
فت و بر باالي منبر ر  پيامبر اكرم. شما است و اين مقدار به من هديه داده شده است
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اينها مال شما و اينها به : گويند چرا بعضي از مأموران مي: پس از حمد و ثناي خدا فرمود
شست تا به او هديه بدهند؟ به من هديه داده شده است؟ چرا در خانة پدر و مادرش ن

خدائي كه جان محمد در دست اوست سوگند كه هيچ يكي از شما از اين اموال 
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
  1.آيا رسانيدم! بارالها: سوي آسمان بلند كرد و دوبار گفت ستش را بهسپس هر دو د
هر مأموري كه ما براي او حقوقي تعيين كرديم، اگر اضافه بر آن : فرمود همچنين مي

  2.شود چيزي دريافت نمايد، خيانت به غنيمت محسوب مي
  
  شدة اين مرحله هاي نظامي اعزام ترين سريه مهم
  الكفين رو به سوي ذيسريه طفيل بن عم –الف 

طفيل بن عمرو را از حنين، قبل از حركت به سوي طائف براي تخريب و   پيامبر اكرم
و نيز از او خواست . الكفين فرستاد معروف عمرو بن حممه دوسي، به نام ذي  انهدام بت

  طفيل طبق دستور پيامبر اكرم. كه همراه قومش به كمك لشكر اسالم به طائف بيايد
الكفين را منهدم ساخت و به آتش كشيد و در بازگشت با  نمود و بتخانة ذي اقدام

چهارصد نفر از افراد طائفة خود و با سالحهاي سنگين و منجنيق به كمك پيامبر به 
  3.طائف آمد

  )سريه االنصار(سرية عبداهللا بن حذافة سهمي  –ب 
تي مردي از انصار فرستاد و اي به سرپرس سريه  پيامبر اكرم: گويد طالب مي ابي  علي بن

فراد تحت نظر خود خشم دستور داد تا از او اطاعت نمايند اما در مسير راه، امير بر ا
: از من اطاعت نمائيد؟ گفتند: امير شما نيستم و پيامبر نفرمود مگر من: گرفت و گفت
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داخل : كنند و آتش بزرگي برافروخت و گفتآن گاه دستور داد كه هيزم جمع . بلي
ما به خاطر نجات از : اي گفتند فتند كه داخل شوند، عدهبعضي تصميم گر. آتش شويد

  .ايم پناه برده  آتش به پيامبر اكرم
بعد از آنكه . آخراالمر اينكه هيچ كسي وارد آتش نشد تا اينكه آتش خاموش گرديد

قيامت از آن شدند تا  اگر آنان وارد آتش مي: از ماجرا اطالع يافت، فرمود  پيامبر اكرم
اطاعت و فرمانبرداري در كارهاي » في المعروف الطاعه«شدند و افزود كه  يرون نميب

  1.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
  .تر و پنجاه اسب رهسپار آن ديار شدندآنها با يكصد ش. فرستاد

  .رنگ و همچنين پرچمي سفيد رنگ داشت  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
  2.حاتم به شام گريختو. نيز وجود داشت

  الخلصه سرية جرير بن عبداهللا بجلي به سوي ذي –د 
الخلصه  يه ذيآيا خيال مرا از ناح: به من گفت  پيامبر اكرم: گويد جرير بن عبداهللا مي

البته . آن گاه با پنجاه اسب سوار از قبيلة احمس به راه افتادم. بلي: كني؟ گفتم راحت نمي
ايشان دست مباركش را : جريان را به پيامبر گفتم. بمانم ثابت توانستم بر اسب خود نمي

او را ثابت و هدايت يافته و ! بارالها: ام گذاشت و برايم چنين دعا نمود بر روي سينه
  .هرگز از روي اسب نيفتادم  دعاي پيامبر اكرم نو بعد از اي. رهنمود بگردان
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نام كعبه نصب شده بود و متعلق اي در يمن بود كه در آن سنگي به  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 چوبه به
ع يابد، تو را اگر از اين امر اطال. جا است همين  فرستادة پيامبر اكرم: مردم به او گفتند
يا : به كارش ادامه داد تا اينكه جرير نزد او آمد و گفت او 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 شان را در جريان عملكرد خود گذاشت و هنگامي كپيامبر فرستاد واي
سوگند به ذاتي كه تو را به حق فرستاده است ! اي رسول خدا: محضر پيامبر رسيد، گفت

  1.كه آن بت را در حالي ترك كردم كه ماند شتر گر، شده بود
  

  اسالم آوردن عدي بن حاتم
خواهر عدي بن حاتم طائي، توسط در مباحث گذشته به توضيح اين مسئله پرداختيم كه 

او را گرامي داشت و به او لباسهايي بخشيد و   مسلمانان اسير گرديد و پيامبر اكرم
او هنگامي كه در شام، با . مخارج سفرش را براي بازگشت به شهرش نيز پرداخت نمود

تأثر از  برادر با. برادرش مالقات نمود، او را به رفتن نزد پيامبر به مدينه تشويق نمود
  2.نصيحت خواهر، راه مدينه را در پيش گرفت

  : دهد ماجرا را اين گونه توضيح مي 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: ين، نزد او رفتم و گفتمبنابرا
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هنگامي كه خداوند، پيامبرش را به سوي ما فرستاد، من فرار كردم تا : عدي گفت
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 گفت 1سخن به ميان آورد) مذهبي از انصارا(ركوسيه 

  .نيست غنيمت براي تو حالل
شايد تو به خاطر : آن گاه فرمود. سخنان، تسليم شدم با 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 افزود شوي؟  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 از طواف خانة خدا به آنجا برمي

سرا بن گنجهاي ك: من با تعجب پرسيدم. فتح خواهد شد) خسروپرويز(گنجهاي كسرا 
گنجهاي : ا تعجب پرسيدممن ب. فتح خواهد شد) خسروپرويز(آري،كسرا : هرمز؟ فرمود

آري، كسرا ابن هرمز و اين جمله را سه بار تكرار كرد و افزود : 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
  .او بدهد صدقه را به
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: ام ودهرامشاهده 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. كردم رفتم و سالم

مسير راه با پيرزني برخورد نمود و لحظاتي با او در مورد  در. اش برد مرا با خود به خانه
اين مرد، پادشاهي نيست؛ سپس به راهش ادامه داد : خود گفتم با. نيازهايش سخن گفت

رست گرديده بود، فرشي پوستين كه از ليف درخت خرما د. تا اينكه داخل خانه شديم
و بر روي خاك  ، نپذيرفتبر آن بنشين و گفتم شما بر آن بنشين: به من داد و گفت

  2.اين مرد پادشاهي نيست: با خود گفتم. نشست
  :فوائد، درسها و عبرتهاي ذيل است اين داستان حاوي

بودن و   آمد كه هنوز در ميان نبي  عدي بن حاتم در حالي نزد پيامبر اكرم - 1
با آن  كه تواضع پيامبر در برخورد  حضرت مشكوك بود، اما هنگاميبودن آن    پادشاه

  .پيرزن را مشاهده نمود، يقين كرد كه او پيامبر است
در انتقاد از آئيني كه عدي بدان معتقد بود، موفق بود بنابراين،   پيامبر اكرم - 2

  .دانست عدي به رسالت آن حضرت پي برد كه دين او را حتي از خود او بهتر مي
نبوت ايشان مطمئن شده پي برد كه عدي در مورد   بعد از اينكه پيامبر اكرم - 3

شدن او وجود داشته باشد و  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 
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موضوع پرداخت كه به زودي مسلمانان در چنان آرامش و امنيتي به سر خواهند برد كه 
با خاطري آسوده از عراق تا مكه سفر خواهد كرد و نيز به زودي امپراتوري يك زن 

شود كه هيچ كس بدان  فارس بدست مسلمانان فتح خواهد شد و مال به قدري زياد مي
كامالً مطمئن   بنابراين، عدي با شنيدن اين سخنان پيامبر اكرم. اعتنا نخواهد كرد

  .لمان شدسگرديد و م
عوتگري موفق بود كه به خوبي مشكالت و راهكارها و موانع د  پيامبر اكرم - 4

شناخت و با هر انساني به مناسبت ميزان علم و تفكر و  ضعف مخاطبان خود را مي
نمود؛ چنانكه با اين شيوة حكيمانه توانست در دل  احساسات و عواطف او برخورد مي

سته وارد دين خدا د سران طوايف و ملتها نفوذ نمايد كه در نتيجه آن مردم دسته
  1.شدند مي

عدي، عالمات نبوت صادقانه را در سيماي آن حضرت و در رفتار و گفتار و  - 5
نيز به نتايجي   برخورد ايشان مشاهده نمود و مسلمان شد و از همراهي پيامبر اكرم

نبوت پيامبر چند برابر گرداند و در اسالم خود بيشتر تثبيت شد و  بهرسيد كه يقين او را
  2.اي كه قومش براي او فراهم نموده بود، دست كشيد ز زندگي اشرافيا

  
  حوادث پراكندة سال هشتم هجري

مرو بن عاص را ع  و در همين سال، پيامبر اكرم: ... گويد بن كثير به نقل از واقدي ميا
همچنين از مجوسيان و اعراب جزيه . ن جلندي ازدي فرستادبابه سوي جيفر و عمرو 

با فاطمه بنت ضحاك ازدواج كرد و از او جدا شد و در ذيحجة همين سال،  گرفت و نيز
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متولد گرديد و اين امر، موجب حسادت   ابراهيم از ماريه قبطيه همسر پيامبر اكرم
  1.المؤمنين گرديد 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  تر بزرگ پيامبر بود و رقيه، اماو دخ. يافت

  .آمده بودند
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  ، بيماريش عود ميشد و بعد از آن نيز هر چند وقت شديدي

  .مرگ ايشان گرديد
هنگامي كه وفات يافت، پيامبر خدا بر جنازة ايشان حضور پيدا كرد و به زناني كه 
مسئول تجهيز ايشان بودند، دستور داد كه او را سه بار يا پنج بار غسل بدهند و با آب 

  2.آخرين غسل، قدري كافور مخلوط نمايند
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  فصل اول
  هاي اين جنگ تاريخ، نامها و انگيزه

يعني شش ماه بعد از محاصرة طائف، مدينه  1در رجب سال نهم هجري  پيامبر اكرم
  2.را به قصد غزوة تبوك ترك نمود

اي به نام تبوك  علّت نامگذاري اين غزوه تبوك اين بود كه لشكر مسلمانان تا چشمه
 در صحيح مسلم روايتي از معاذ بن جبل آمده است كه پيامبر اكرمپيش رفت؛ چنانكه 

اي به نام تبوك خواهي رسيد؛ پس از آن ننوشيد  شما فردا در وقت ظهر به چشمه: رمودف
  3.تا به شما بپيوندم

  : فرمايد قرآن دربارة اين غزوه مي نامند؛ چنانكه مي اين غزوه را نيز غزوه عسره

 ‰s)©9 šU$̈? ª!$# ’n? tã Äc© É<̈Ζ9$# š⎥⎪ÌÉf≈ yγßϑø9 $# uρ Í‘$|ÁΡ F{$# uρ š⎥⎪Ï%©! $# 

çνθãèt7̈? $# ’Îû Ïπ tã$y™ Íοtó¡ãèø9 $# .⎯ ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ yŠ$Ÿ2 àƒÌ“ tƒ Ü>θè=è% 9,ƒÌsù óΟßγ÷Ψ ÏiΒ ¢ΟèO 

z>$s? óΟÎγøŠn=tæ 4 …çμ ¯Ρ Î) óΟÎγÎ/ Ô∃ρ â™ u‘ ÒΟŠÏm§‘   ) ،117توبه(  

آنهايي كه در روزگار سختي . را پذيرفتخداوند توبه پيامبر و مهاجران و انصار «
اي از آنان،  بعد از آنكه دلهاي دسته. 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

                                                 
  .614، ص يهالسيرة النبويه في ضوء المصادراالصل – 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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مرا : گويد روايت شده است كه مياشعري  چنانكه در صحيح بخاري نيز از ابوموسي
سره يعني همان غزوه تبوك همراه بودند، نزد طرافيانم كه با پيامبر در غزوة عگروهي از ا

  .آن حضرت فرستاد تا براي آنان از ايشان، مركب درخواست نمايم
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 يعني سختي و تنگد عسره

به خاطر گرماي شديد و مسافت طوالني ونداشتن امكانات كافي، مشقتهاي زيادي را 
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 ميد طافت فآنها در گرماي شدي

  3.كردند تا از آبهاي داخل شكم آنها كام خشكيدة خود را مرطوب نمايند ذبح مي
در گرماي   ما با پيامبر اكرم: گويد مورد ميزان تشنگي آن روز ميچنانكه عمر فاروق در 

ر مكاني فرود آمديم و دچار تشنگي سختي به قصد تبوك حركت نموديم و در اثناي راه د
رفت، نمي توانست  اي كه اگر يكي از ما براي قضاي حاجت مي شديدي شديم؛ به گونه

توان نگهداري گردنهاي خود را از دست داديم؛ چنانكه برخي شترهاي خود را ذبح . برگردد
  4.شتندگذا 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.منافقان انجاميد و نفاق آنها به خاطر شركت نكردن در اين غزوه آشكار گرديد

                                                 
  .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
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مايلي مدينه واقع شده است و در آن زمان  778و به فاصله  تبوك در شمال حجاز
  1.متعلق به قضاعه و تابع دولت روم بود

  
  اسباب غزوه تبوك

آنان بر اين . 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  د و قصد يورش به مدينه را دارند و دستهان نموده

   2.اند بر آن شد تا بر دشمن پيشگام باشد و براي اين منظور به راه افتاده  پيامبر اكرم
 اي جز اداي فريضة جهاد و نبرد اما ابن كثير بر اين عقيده است كه غزوة تبوك انگيزه

پيامبر قصد نبرد با روميها را نمود كه از ساير كفار آن زمان به بنابراين، . با كفار نداشت
  : گويد آيه جامة عمل بپوشاند كه ميتر بودند تا به اين  پيامبر نزديك

 $pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ (#θè=ÏG≈ s% š⎥⎪Ï%©!$# Ν ä3tΡθè=tƒ š∅ ÏiΒ Í‘$¤ à6 ø9$# 

(#ρß‰ Éfu‹ø9 uρ öΝ ä3ŠÏù Zπ sàù=Ïñ 4 (#þθßϑn=÷æ$# uρ ¨βr& ©!$# yìtΒ š⎥⎫É) −Gßϑø9 $#   ) ،123توبه(  

اي مؤمنان، با كافراني كه نزديك شما هستند، بجنگيد تا از شما غلظت و «
  ».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  شده با تمام كافران

  3.نمودند ايجاد مزاحمت مي

                                                 
  .229، عمري، ص المجتمع االسالمي -1
  .165، ص 2، ابن سعد، ج الطبقات الكبري -2
  .3، ص 5، ج البداية و النهايه -3
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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 

  .يد مي شدندمسلمانان تهد
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 ميغسان تحت تهديد وترس به 
ام را  در خانه هنگامي كه از محضر پيامبر برگشت و من در خواب بودم،. من رسيد

از : اند؟ گفت غسان حمله كرده: گفتم. ق بزرگي رخ داده استاتفا: محكم كوبيد و گفت
  1.تر است و افزود كه پيامبر، زنانش را طالق داده است 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   بود، بنابراين پيامبر اكرم مند امكانات كمي بهره

  .تشويق نمود و پاداش چنين انفاقي را نيز بيان داشت
بر اين اساس هر يك از صحابه به اندازه توان خود انفاق كردند و در اين غزوه 

در : گويد انكه عبدالرحمان بن حباب مي؛ چن2ربود را عثمان 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 : ز دوباره عثمان برخاست و گفتبا. نمود كمك درخواست مي
نمايم و براي بار سوم وقتي رسول خدا تشويق نمود و از  تجهيزات در راه خدا انفاق مي

من سيصد شتر با تمامي : رخواست نمود، عثمان برخاست و گفتمردم كمك د

                                                 
  .5191، شماره 180، ص 6، كتاب النكاح، باب موعظة الرجل البنته، ج البخاري -1
  .615، ص السيرة النبويه في ضوء المصادر االصليه -2
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آمد  ي از منبر پائين ميپيامبر در حال: گويد راوي مي. نمايم دا انفاق ميتجهيزات در راه خ
عثمان بعد از امروز هر كاري بكند، برايش ضرري ندارد و اين جمله را دو : 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
ابن عفان بعد از اين هر كاري : 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 . ما كمك طلبيد از  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 گذاشتهخدا و پيامبرش را ب) 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 مانند 4داد، كمك كرد را تشكيل مي

  5.مسلمه و عاصم بن عدي نيز اموال هنگفتي، كمك نمودند

                                                 
  .3700، شماره 626 – 625، ص 5، مناقب، ج سنن ترمذي -1
  .63، ص 5، ج مسند احمد – 3702همان، شماره  -2
  .1678، شماره 313 – 312، ص 2، الزكاه، ج سنن ابوداود -3
  .616، ص السيرة في ضوء المصادر االصليه -4
  .391، ص 3، واقدي، ج مغازي -5
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بدين صورت مسلمانان به اين امر واقف گرديدند كه از اموالي كه در اختيار آنان قرار 
هر  دارد، بايد از آن استفاده نمود؛ چنانكه ثروتمندان صحابه توانستند ثابت نمايند كه

آنچه در توان داشته باشند، در راه خدمت به دين، انفاق خواهند نمود؛ انفاقي كه 
مسلمانان ثروتمند، داراي تاريخ . برخاسته از ميل و رغبت دروني خودشان است

آنان مال و اموال را در اختيار داشتند، نه اينكه آنان در اختيار اموال . درخشاني هستند
  .قرار گرفته بودند

نان همان طور كه جهاد با نفس مطلوب بود، جهاد با مال نيز مدنظر بود و براي آ
آناني كه تربيت شده بودند تا جانهاي خود را فدا سازند، خيلي راحت حاضر بودند، 

  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  اي مؤمن پي ميانسانه
هاي نفساني وادار گردند و اين يكي از عواملي  كارهاي خير و مقاومت در مقابل غريزه

است كه هر ملتي براي رسيدن به پيروزي بر دشمنان خود به آن نيازمند است؛ پس 
مصلحان و رهبران نهضتهاي اسالمي قرار گيرد، بهترين كاري كه بايد سرلوحة برنامة 

  2.باشد 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 

  .برخي بيشتر و كمتر آوردند و مورد تمسخر منافقان قرار گرفتند خرما آورد و
دي مال خداوند به صدقة اين فرد نيازي ندارد و هنگامي كه ثروتمن: 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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پردازند  كساني كه مؤمنان را كه مشتاقانه بيش از اندازه به خيرات و صدقات مي«

زند، مورد تمسخر قرار يا را كه به كمكهاي مختصري دست مي) فقير(و مؤمنان 
  ».دهد دهند، خداوند ايشان را مورد تمسخر قرار مي مي

اي براي شركت در  بسياري از مسلمانان فقير كه مالي براي انفاق و همچنين توشه
گريه جهاد نداشتند، بسيار اندوهگين گرديدند؛ چنانكه علََبه بن زيد، شبي را در نماز و 

اي و  و بدان تشويق كرده امر به جهاد نمودي! ارالهاب: گفت به صبح رساند و چنين مي
بنابراين، من حقوقم را بر هر . ندارم كه در كنار پيامبرت درجهاد شركت كنم من چيزي

. بخشم كنم و همه را مي مسلماني كه در حق من ظلمي مرتكب شده است، صدقه مي
  2.را آمرزيده استبه او اطالع داد كه خداوند تمامي گناهنش   آنگاه پيامبر اكرم

هايي از اخالص و محبت و  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 واثله بن اسقع، حكان به نام فيكي ديگر از اين مستضع

، مسلمانان را به سوي غزوة تبوك فراخواند، من نزد  هنگامي كه پيامبر اكرم: كند مي
هايي از صحابه بيرون شده  وقتي به مدينه آمدم، متوجه شدم كه دسته. ام بودم خانواده
كسي مرا بر مركب خود  در ميان مردم به جستجو پرداختم و اعالن نمودم كه چه. بودند

دهم؟ پيرمردي از انصار نمايد 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 في ضوء المصادر االصليه السيرة النبويه -1
  .235، عمري، ص المجتمع المدني -2
  .443، ص 4، صادق عرجون، ج محمد رسول اهللا -3



  هجري 9در سال ) عسره(غزوة تبوك

 

737

بدين صورت من با او رهسپار تبوك . پس به نام خدا حركت كن هگفت ك. بلي: گفتم
وهنگامي كه خداوند، ما را از غنايم برخوردار . يار خوبي برايم بودشدم و همسفر بس

از  او مرتب آنها را. ، سهم من چند شتر بود؛ آنها را از نزد او آوردم تا به او بدهم1نمود
كه با من شرط اينها همان غنيمت بدست آمده است : جلو و عقب نگاه كرد؛ سپس گفت

آن گاه رو به من كرد ! است تران فربه و خوبيعجب ش: گفت. بلي: بودي؟ گفتم  گذاشته
هدفش اجر (شترانت را بگير و برو، من سهم ديگري در نظر داشتم ! ام برادرزاده: و گفت

  2.)اخروي بود
نظر  هم خود در دنيا صرفسبدين صورت واثله براي برخورداري از اجر اخروي، از 

ز ثواب و پاداش اخروي برخوردار نمود، اما آن مرد انصاري نيز به اين دليل كه واثله ا
  .ك و توشه دادراگردد، 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 شده اسالمي تربيت
آنها را جهت   اشعريها نيز به سرپرستي ابوموسي اشعري آمدند تا پيامبر اكرم

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  كه عدهآنان به قدري مشتاق شركت در جهاد بودند 
بيماران كه مشتاق جهاد در راه خدا بودند و نتوانستند شركت نمايند، به گريه افتادند، تا 

  : ن آيات را در حق آنان نازل فرموداينكه خداوند اي

                                                 
  .واثله در سريه دومه الجندل با خالد بود -1
  .453، ص معين السيرة – 6188، شماره جامع االصول -2
  .453، ص معين السيرة -3
  .236، ص المجتمع المدني -4
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 }§øŠ©9 ’n? tã Ï™!$x yè‘Ò9 $# Ÿωuρ ’n? tã 4© yÌöyϑø9 $# Ÿωuρ ’n? tã š⎥⎪Ï%©!$# Ÿω 
šχρß‰ Ågs† $tΒ šχθà)ÏΨãƒ ëltym # sŒÎ) (#θßs|ÁtΡ ¬! ⎯Ï&Î!θß™ u‘ uρ 4 $tΒ ’n? tã 

š⎥⎫ÏΖ Å¡ósßϑø9 $# ⎯ÏΒ 9≅ŠÎ6y™ 4 ª!$#uρ Ö‘θà xî ÒΟ‹Ïm§‘ ∩®⊇∪ Ÿωuρ ’n? tã š⎥⎪Ï%©!$# 

# sŒÎ) !$tΒ x8öθs? r& óΟßγn=ÏϑóstGÏ9 |Mù=è% Iω ß‰ Å_r& !$tΒ öΝ à6 è=ÏΗ÷q r& Ïμ ø‹n=tã (#θ©9 uθs? 

óΟßγãΖ ã‹ôãr& ¨ρ âÙ‹Ï s? z⎯ ÏΒ ÆìøΒ ¤$!$# $ºΡ t“ ym ωr& (#ρß‰ Ågs† $tΒ tβθà) ÏΖãƒ   

  )92 – 91توبه، (  
همچنين گناهي نيست بر كساني كه وقتي نزد تو آمدند تا آنان را بر مركبي «

ايشان برگشتند در . سوار كني، تو گفتي مركبي ندارم كه شما را بر آن سوار كنم
چيزي نداشتند كه آن را  حالي كه چشمانشان از غم، پر از اشك بود، چون

  ».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 
گ حضور اينها گرچه به خاطر تنگدستي يا بيماري و كهولت سن، نتوانستند در جن. نبود

به  خطاب  ؛ چنانكه پيامبر اكرم1يابند، اما قلب آنان، همراه كاروان مجاهدان بود
اينك مرداني در مدينه هستند، كه شما هر مسير و : مجاهدان حاضر در غزوه، فرمود

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! در مدينه هستند؟ ادر حالي كه آنه: يدندپرس

  2.اند شركت كنند چون به خاطر عذر نتوانسته: هستند و افزود
  

                                                 
  .618، ص النبويه في ضوء المصادر االصليه السيرة -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 ند تا به تضعيف روحية مردم بپردازند و ميخواند، منافقان بر اين بود تبوك فرا مي
  : خداوند، اين آيات را نازل فرمود آن گاه... در اين گرماي سخت، بيرون نرويد و 

 yyÌsù šχθà̄=y‚ßϑø9 $# öΝÏδ Ï‰yèø)yϑÎ/ y#≈ n=Åz ÉΑθß™ u‘ «!$# (# þθèδÌx. uρ βr& 

(#ρß‰ Îγ≈ pgä† óΟÏλÎ;≡ uθøΒ r'Î/ öΝÍκÅ¦àΡ r& uρ ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# (#θä9$s%uρ Ÿω (#ρãÏΖs? ’Îû Ìhptø: $# 3 ö≅è% 

â‘$tΡ zΟ̈Ζyγy_ ‘‰x© r& #vym 4 öθ©9 (#θçΡ% x. tβθßγs) ø tƒ ∩∇⊇∪ (#θä3ysôÒu‹ù=sù Wξ‹Î= s% 

(#θä3ö7uŠø9 uρ #ZÏV x. L™!# t“ y_ $yϑÎ/ (#θçΡ% x. tβθç7Å¡õ3tƒ   ) ،82-81توبه(  
اند، شادمانند و  س كشيدهاز اينكه از رسول خدا واپ) منافق(نشينان  خانه«

گويند در گرما  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 آمادهآيا در اين سال براي جن! 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،  دارد و ميمعروف به كسي هستم كه عالقة زيادي به زنان 

نكه در مورد او، به تو اجازه دادم؛ چنا: يامبر از او روبرگردانيد و فرمودپ. دچار فتنه شوم
  : اين آيه نازل شد

 Ν ßγ÷Ζ ÏΒuρ ⎯̈Β ãΑθà) tƒ βx‹ø$# ’Ík< Ÿωuρ û© Íh_ ÏGø s? 4 Ÿωr& ’Îû Ïπ uΖ ÷GÏø9 $# (#θäÜs) y™ 3 

χÎ) uρ zΟ̈Ψ yγy_ 8π sÜŠÅsßϑs9 š⎥⎪Í Ï≈x6 ø9 $$Î/  ) ،49توبه(  
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با (آنها ! هان. به من اجازه بده و مرا دچار فتنه نساز: 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. خواستند اجازه

  : سرزنش نمود

 $x tã ª!$# šΖtã zΝ Ï9 |MΡÏŒr& óΟßγs9 4© ®Lym t⎦ ¨⎫ t6tGtƒ š s9 š⎥⎪Ï%©!$# (#θè%y‰|¹ 

zΜ n=÷ès? uρ š⎥⎫Î/ É‹≈ s3ø9$#   ) ،43توبه(  
رايت آناني كه راست تا ب. خداوند تو را ببخشايد؛ چرا به آنان اجازه دادي«

  ».گفتند، مشخص شوند ودروغگويان را نيز بشناسي
م ه گروهي از منافقان در خانة سويلخبر رسيد ك  عالوه بر آن به پيامبر اكرم

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  مر بيانگر مراقبت و اشراف كامل مسلمانان بر اوضاع و شناخت آنان از دسيسهاين ا
هاي يهوديان و منافقان بود؛ چراكه مسلمانان تمامي حركتهاي يهوديان و منافقان  و نقشه

گذشت و از  را زيرنظر داشتند و از اجتماعات و محافل خصوصي آنها و آنچه در آن مي
كشيدند، با خبر  ازداشتن مردم از شركت در جنگ ميهاي دروغيني كه براي ب نقشه
  .شدند مي

انگيزان تصميم قاطع و تندي گرفت و براي نابودي مقر  نيز براي فتنه  پيامبر اكرم
فتنه دستور به سوختن آن داد و اين مأموريت توسط صحابه به اجرا گذاشته شد و اين 

مسلمان كه هرگاه با عملكرد پيامبر درس بزرگ رياست براي مسئوالن جامعه 
فور با برخوردي قاطع، مانع فعاليتهاي آنان ز فساد روبرو شدند، بالانگيزان و مراك فتنه

گردند تا جامعه را ازگزند اين گونه مراكز و افراد مصون نگه دارند و هرگونه ترديد در 
                                                 

  .618، ص السيرة النبوية في ضوء المصادر االصليه -1
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اهند ناپذيري به رفاه و امنيت ملي وارد خو 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

 öθs9 tβ% x. $ZÊ{ tã $Y7ƒÌs% # \x y™ uρ #Y‰ Ï¹$s% x8θãèt7̈? ^ω .⎯Å3≈ s9 uρ ôNy‰ ãèt/ ãΝ Íκön=tã 

èπ ¤)’±9 $# 4 šχθàÎ=ósu‹y™ uρ «!$$Î/ Èθs9 $oΨ ÷èsÜtFó™ $# $uΖ ô_tsƒm: öΝä3yètΒ tβθä3Î=öκç‰ 

öΝ åκ|¦àΡr& ª!$#uρ ãΝ n=÷ètƒ öΝåκ̈Ξ Î) tβθç/É‹≈ s3s9   ) ،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  توانستيم با شما حركت مي 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 ! فته و بيان داشته است كه اي محمدسخن گ

خواندي، به  تر فرا مي فري آسانداشت و يا براي س برايشان منفعت دنيوي و مادي مي
  .پذيرفتند كردند و مي از تو اطاعت مي طوريقين

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 وضعم

  : ند كرد، بيان داشته و فرموده استمسلمانان از غزوه اتخاذ خواه

                                                 
  .121، ص الصليبيين -1
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 šχθàÎ=ósu‹y™ uρ «!$$Î/ Èθs9 $oΨ ÷èsÜtFó™ $# $uΖ ô_tsƒm: öΝ ä3yètΒ tβθä3Î=öκç‰ öΝåκ|¦àΡ r& 

ª!$# uρ ãΝ n=÷ètƒ öΝåκ̈Ξ Î) tβθç/ É‹≈ s3s9     
اين آيه قبل از بازگشت مسلمانان از تبوك نازل گرديد و خداوند پيشاپيش به 

خورند كه اگر  مسلمانان خبر داد كه منافقان نزد شما خواهند آمد و به دروغ سوگند مي
داشتيم، هرگز از  اگر عذر نمي: گويند آمدند و مي جهاد بيرون مي توانستند با شما براي مي

  1.ورزيديم ف نميآمدن با شما تخل

 tβθä3Î=öκç‰ öΝ åκ|¦àΡ r&  اندازد و دنيا  يعني با سوگندهاي دروغين خود را به هالكت مي
  2.شود كنند؛ زيرا سوگند دروغين منجر به هالكت مي و آخرت خود را نابود مي

  : فرمايد كند و مي برش را سرزنش ميسپس خداوند، پيام

 $x tã ª!$# šΖtã zΝ Ï9 |MΡÏŒr& óΟßγs9 4© ®Lym t⎦ ¨⎫ t6tGtƒ š s9 š⎥⎪Ï%©!$# (#θè%y‰|¹ 

zΜ n=÷ès? uρ š⎥⎫Î/ É‹≈ s3ø9$#     
ت راستگويان از دروغگويان خدا از تو بگذرد؛ چرا به آنان اجازه دادي تا براي«

  ».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 . ودن در جنگ اجازه بگيريدبراي شركت ننم
اينها گروهي از منافقان بودند كه عبداهللا بن ابي بن سلول، . هم اجازه نداد شركت ننمائيد

                                                 
  .647، ص 2، ج حديث القرآن الكريم -1
  .209، ص 10، ج تفسير التنوير و التحرير -2
  .360، ص 2، ج تفسير ابن كثير -3
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جدبن قيس ورفاعه بن تابوت نيز در ميان آنها بود و تعدادشان سي و نه نفر بود و 
  1.مودندتمامي آنان، عذرهاي دروغيني مطرح ن
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

 $yϑ̄Ρ Î) š çΡÉ‹ø↔tFó¡o„ t⎦⎪Ï%©!$# Ÿω šχθãΖ ÏΒ ÷σãƒ «!$$Î/ ÏΘöθu‹ø9 $# uρ ÌÅzFψ$# ôM t/$s?ö‘ $#uρ 

óΟßγç/θè=è% óΟßγsù ’Îû óΟÎγÎ6÷ƒ u‘ šχρßŠ¨ŠutItƒ   ) ،45توبه(  
خواهند كه به خدا و روز واپسين ايمان  ترديد كساني از تو اجازه مي بي«

آوردند ودلهايشان دچار شك و ترديد شده و در حيرت و سرگرداني خود  نمي
  ».برند بسر مي

ه به بيان حالت مؤمنان و منافقان در جنگ اين آيات، نخستين آياتي است ك
دارد كه مؤمناني كه به  پردازد و بيان مي و خداوند به بيان صفات مؤمنان مي 3پردازد مي

خواهد و بهانه  خدا و روز واپسين ايمان دارند، براي ترك جهاد در راه خدا، اجازه نمي
بدون عذر موجه،  تراشند؛ بلكه اين خصلت زشت از خصوصيات منافقان است كه نمي

 ôM: فرمايد وند در مورد آنان ميخدا. خواهند اجازه مي t/$s?ö‘ $# uρ óΟßγç/θè=è%   يعني در

  óΟßγsù ’Îû óΟÎγÎ6÷ƒu‘ šχρßŠ̈ŠutItƒ  دلهاي اينان در مورد رسالت تو شك و شبهه وجود دارد
دمي به يعني آنان در شك و شبهة خود متردد هستند؛ گاهي قدمي به جلو و گاهي ق

  .گذارند و هيچ گاه بر صراطي، ثابت و مستقيم نيستند عقب مي

                                                 
  .210، ص 10، ج التنوير و التحرير -1
  .حديث القرآن الكريم -2
  .127، ص 4، ج تفسير المراغي -3
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اي براي شناسايي منافقان و  بدين صورت غزوة تبوك از شروع آن، زمينه
و ديگر راه پنهان كاري براي منافقان باقي نماند و نيز . مؤمنان، فراهم ساخت

هاي  اسلوب و شيوهبا آنها نداشتند؛ زيرا منافقان با  امسلمانان نيازي به مدار
و دعوتش مقابله كردند و سعي و تالش آنان بر اين بود   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 سلمانان درصدد خنثيتا م انندنمايب را منافقان
  

  اعالم خروج و بسيج لشكر
در يك اعالم عمومي، حركت لشكر اسالم به سوي تبوك آغاز گرديد؛ چنانكه لشكري 

رهسپار جبهة جنگ شد و قرآن كساني را   بالغ بر سي هزار نفر در ركاب پيامبر اكرم
  2 :نمودند، سرزنش نمود و فرمود كه درنگ

 $yγ•ƒr'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ $tΒ ö/ ä3s9 #sŒÎ) Ÿ≅ŠÏ% â/ä3s9 (#ρãÏΡ $# ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# 

óΟçFù=s%$̄O $# ’n<Î) ÇÚö‘ F{ $# 4 ΟçF ÅÊu‘ r& Íο4θu‹ysø9 $$Î/ $u‹÷Ρ ‘‰9 $# š∅ÏΒ ÍοtÅzFψ$# 4 $yϑsù 

ßì≈ tFtΒ Íο4θuŠysø9 $# $u‹÷Ρ ‘‰9 $# ’Îû ÍοtÅzFψ$# ωÎ) î≅‹Î=s%   )،38 توبه(  
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 شويد، سستي مي
  ».زندگي دنيا در مقابل آخرت بسيار اندك است) بدانيد كه(پس 

شركت نمايند و در  قرآن از قشرهاي مختلف امت اسالم خواست كه در اين جنگ
  : ا غني و فقير نيست؛ چنانكه فرموداين جنگ تفاوتي ميان جوان و پيرو ي

                                                 
  .361، ص 2، ج تفسير ابن كثير -1
  .389، ص 1، ج نظرة النعيم -2
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 (#ρãÏΡ $# $]ù$xÅz Zω$s) ÏO uρ (#ρ ß‰Îγ≈ y_uρ öΝ à6 Ï9≡uθøΒ r'Î/ öΝä3Å¡àΡr& uρ ’Îû È≅‹Î6y™ 

«!$# 4 öΝ ä3Ï9≡sŒ × öyz öΝ ä3©9 βÎ) óΟçFΖ ä. šχθßϑn=÷ès?   ) ،41توبه(  
د، چه سنگين بار، بيرون شويد و در راه خدا به وسيلة چه سبك دوش هستي«

  ».مال و جانتان بجنگيد، اين كار برايتان بهتر است، اگر بدانيد
از مهاجران و انصار و ساير قبايل عرب و از اهل مكه لشكري متشكل   پيامبر اكرم

ي بود، كار 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

اند كه مسير لشكر براساس اقتضاي مصلحت، مخفي و  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 لشكركشي نمايد و مسافت بسيار طوالني بود و منطقه

آب و علف بود، از اين رو الزم بود تا افراد سپاه با توجه به اين  كردند، بيابانهاي بي مي
ل منجر به عدم ناسب تهيه نمايند تا كمبود در اين مسائمسائل توشة الزم و مركبهاي م

  .به هدف مورد نظر نشوددستيابي 
دشمناني كه : بودن ساز و برگ نظامي آنها شرفتهتعداد زياد سربازان دشمن و پي - 2

قصد داشت به جنگ آنان برود، با دشمناني كه قبل از آن به رويارويي با   پيامبر اكرم
فاوت بودند، چراكه آنان با لشكري قوي و با امكانات جنگي فراوان آنان پرداخته بود، مت

  2.اي عميق، قصد رويارويي و نبرد داشتند و تجربه

                                                 
  .97، ص الصراع مع الصليبيين -1
  .398، ص الرسول القائد -2
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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 

  1.را تدارك بيندهايش  بچه
جزيره عربستان قدرتي  شد؛ چراكه در شبهكاري محسوس نمي  نيازي به پنهان - 4

وجود نداشت كه براي لشكر اسالم ايجاد مزاحمت و يا با آن برابري نمايد و تنها روميها 
الجندل وعقبه زندگي  و مسيحيان عربي كه تحت حمايت آنها در منطقة تبوك، دومه

  2.ت سيطرة اسالم در نيامده بودندكردند، هنوز تح مي
در بعضي مواقع كتمان و يا آشار ساختن  هاي 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 . 3يكي از آنان اتخاذ شود
ر لشكر تشويق ركت در آن اعالم آمادگي نمودند و رسول خدا نيز آنان را به انفاق بش
  4.هر كس بر لشكر عسره انفاق نمايد، جايگاه او بهشت خواهد بود: فرمود نمود و مي مي

محمد بن مسلمه را در مدينه به عنوان جانشين خويش مقرر   آنگاه پيامبر اكرم
لي امور خانوادة خويش قرار داد و منافقان اين گونه طالب را متو نمودو علي ابن ابي

به خاطر اينكه حضرت علي در زحمت نيفتد، او را از   شايع كردند كه پيامبر اكرم
  .شركت در جنگ تبوك معاف نموده است

) جرف(بنابراين، علي سالح خود را برگرفت و به رسول خدا در حالي كه در منطقة 
گويند، چون شما راضي به  منافقان مي! رسول خدا اي: و گفت 1بود، ملحق گرديد

                                                 
  .4، ص 5، ج البداية و النهاية -1
  .57، ص ، احمد باثميلغزوة تبوك -2
  .510، ص القيادة في عهد الرسول -3
  .243، ص 4، كتاب الفضائل، باب مناقب عثمان، ج بخاري -4
  .529، ص 3، ج زادالمعاد -1
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من تو را جانشين . گويند دروغ مي: پيامبر فرمود. ايد د، مرا گذاشتهاي زحمت من نبوده
آيا دوست نداري كه جايگاه تو نسبت به . ام ات گذاشته خود در خانوادة خود و خانواده

كه بعد از من پيامبري  من همان جايگاه هارون نسبت به موسي باشد؟ با اين تفاوت
  2.، آن گاه علي به مدينه برگشت1مبعوث نخواهد شد

الوداع گرد آمدند، پيامبر اكرم  در ثنيه  هنگامي كه مسلمانان به فرماندهي پيامبر اكرم
ترين  اي پرچمي داد و بزرگ اميران و فرماندهان لشكر را انتخاب نمود و به هر دسته

  .و پرچم دوم را به دست زبير سپرد پرچم جنگ را بدست ابوبكر صديق
اي را به اسيد بن حضير و پرچم خزرج را به ابودجانه داد و به  همچنين پرچم قبيله

و نگهباني لشكر را در تبوك از روز نخست  3اي داد ها پرچم جداگانه هر يكي از عشيره
راف لشكر دور او با گروه خود بر اط. ر سپردباد بن بشتا روزي كه از آنجا برگشتند، به ع

در اين غزوه، علقمه بن فغواء خزاعي بود   راهنماي پيامبر اكرم. 4زد و مواظف بود مي
  5.كه بر راههاي تبوك به خوبي آشنايي داشت

در ارائه اطالعات مربوط به چگونگي توزيع پرچمهاي اين غزوه، نظرية واقدي با 
نگاري  ين حال در بخش سيرهاست، اما با ا است و او  متروك الحديث ديگران متفاوت 

  1.نمايد اطالعات بسيار ارزشمندي ارائه مي
سواران مشاهده  گيري در تعداد جنگجويان به ويژه اسب اين غزوه، پيشرفت چشم

با دقت و توجه در تاريخ آغاز دعوت اسالم و تأسيس دولت اسالمي و تشكيل . گردد مي

                                                 
  .4416، كتاب المغازي، شماره البخاري – 589، ص النبويه صحيح السيرة -1
  .530، ص 3، ج زادالمعاد -2
  .166، ص 2ن سعد، ج ، ابالطبقات الكبري – 996، ص 3، ج المغازي -3
  .99، ص الصراع مع الصليبيين – 652، ص 5، ج سبل الهدي و الرشاد -4
  .72، ص 3، ج شرح المواهب المدينه – 451، ص 1، ج امتاع األسماء -5
  .532، ص 2، ج السيرة النبوية الصحيحه -1
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العاده به ويژه در عرصة  ه پيشرفت فوققواي نظامي به اين نتيجه خواهيم رسيد كه آنان ب
ويان مسلمان بعد از آنكه در ميدان بدر فقط سيصد جگنظامي 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 
غزوة تبوك تعداد فتح مكه به ده هزار و در غزوة حنين به دوازده هزار نفر رسيد، در 

  .آنها به بيش از سي هزار نفر رسيد
سواران در غزوة بدرفقط دو نفر بود و در غزوه احد نيز تعداد  همچنين تعداد اسب

اي نبودند، اما بعد از گذشت چند سال تعداد آنها از ده هزار اسب هم  قابل مالحظه
ربستان و به ويژه در جزيره ع اين پيشرفت سريع حاكي از انتشار اسالم در شبه. گذشت

سواري و پرورش اسبها  باشد؛ چون آنها بيشتر از ديگران به اسب ميان صحرانشينان مي
  1.عالقمند بودند

                                                 
  .100، ص الصراع مع الصليبيين -1



  

 

  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 فرماندهي 
واگر . عازم تبوك گرديد و منتظر كساني كه به تأخير افتاده بودند، نماند  پيامبر اكرم

اگر خيري در او : فرمود شد، مي نزد پيامبر برده مينام يكي از كساني كه مانده بودند، 
باشد، به زودي به شما خواهد پيوست و اگر غيراز اين باشد، خداوند شما را از دست او 

  1.راحت نموده است
  

  بوذر غفاريماجراي ا
برخي از افراد در مسير راه از . 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  شده او راحت
اگر خيري در او باشد، : آن حضرت طبق معمول فرمود. ده استمان ابوذر عقب: گفتند

خداوند او را به شما ملحق خواهد ساخت واگر غير اين باشد، شما از دست او راحت 
نمود، اما زياد منتظر نماند و وسايل خود را از روي ابوذر مدتي با شترش مدارا . ايد شده

پيامبر نيز در . و بر دوش خود گذاشت و پياده دنبال لشكر به راه افتاد 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، گفتند د ابوذرشاي: رسول خدا فرمود. آيد مي

                                                 
  .276، ص 2، كالعي، ج و الثالثه الخلفاء االكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول اهللا -1
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ميرد و تنها حشر  رود و تنها مي خدا به ابوذر رحم كند، او تنها راه مي: 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 بيما منتقل شد و در) نام جائي است(آمد، به ربذه 

ام را در  هنگامي كه وفات نمودم، شما دو نفر مرا غسل دهيد و كفن كنيد و جنازه: گفت
آنها نيز . اين ابوذر است: گذرد، بگوييد روهي كه از آنجا ميكنار راه بگذاريد وبه اولين گ

توجه جنازة او نشدند؛ اي از كوفه سر رسيد و م طبق توصيه، چنين كردند تا اينكه قافله
اين چيست؟ : ابن مسعود گفت. خود زير بياورند حتي نزديك بود اورا با مركبهاي

رسول خدا : اهللا گفت و به گريه افتاد و گفت اال 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.پايين آمد و بر جنازه ابوذر نماز خواند و دفنش نمود مركبش
  : ي زيادي وجود دارد از جمله اينكهدر اين داستان درسها و عبرتها

تحمل مشقتهاي سفر توسط ابوذر تا جايي كه با حمل اساسية خود بر پشت،  - 1
جهاد در راه اين امر بيانگر شوق ابوذر به . رسانيد  پياده خود را به كاروان پيامبر اكرم

  3.باشد خدا مي
ميرد و  رود و تنها مي خدا بر ابوذر رحم كند، او تنها راه مي: 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

                                                 
  .178، ص 4، ابن هشام، ج السيرة النبويه -1
  .همان -2
  .114، ص 8التاريخ االسالمي، حميدي، ج  – 129، ص الصراع مع الصليبيين -3
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كه خداوند به پيامبرش بخشيده است و در سيرت پيامبر اكرم، با موارد زيادي از اين 
  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 به ياد ميابوذر 
  

  داستان ابوخيثمه
به تبوك رسيد، در يكي از روزهاي گرم   بعد از اينكه پيامبر اكرم: گويد اسحاق مي ابن

بانهاي خود را  اش آمد، ديد كه هر يك از دو همسرش، سايه وقتي ابوخيثمه به خانه
. اند دهاند، اطراف آنها آب پاشيده و براي او آب خنك و غذا تدارك دي خيس كرده

برد  پيامبر زير آفتاب گرم و بادهاي سوزان بسر مي: 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: د و به آنها گفتهاي شما نخواهم ش خانه

پيوستن به كاروان پيامبر به راه افتاد و بعد از اينكه آنان در تبوك اردو زده بودند، خود را 
در مسير راه نيز با عمير بن وهب برخورد نمود كه او نيز به قصد پيوستن . به آنان رساند

وقتي نزديك تبوك رسيدند، . ود و ادامه راه را با هم رفتندبه لشكر اسالم به راه افتاده ب
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 : ابه گفتندد و وقتي نزديك آمد، صحاميدوارم ابوخيثمه باش

                                                 
علم غيب اطالعي نداشـت، مگـر امـوري كـه توسـط       براساس نص صريح قرآن، پيامبر اكرم. همان -1

  )مترجم. (اطالع داده است خداوند به ايشان
  .114، ص 8، حميدي، ص تاريخ االسالمي -2
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. واي بر تو اي ابوخيثمه: پيامبر فرمود. ين آمد و سالم كردنزديك پيامبر رسيد، از شتر پاي
پيامبر در مورد او سخنان نيكي بر زبان . آنگاه او ماجرا را براي رسول خدا تعريف كرد

  .يثمه، مالك بن قيس استنام ابوخ: گويد هشام مي ابن. 1آورد و برايش دعاي خير نمود
  :نماييم چند بيت از آنها اشاره مياو در اين مورد اشعاري نيز سروده است كه به 

ــافقوا  ــدين ن ــي ال ــاس ف ــا رايــت الن  لم
 

ــا     ــف و اكرم ــت أع ــي كان ــت الت  أتي
 

 تركــت خضــيبا فــي العــرش و صــرمة 
 

 صــفايا كرامــا يســرها قــد تحممــا      
  

ــافق اســمحت    ــك المن ــت اذا ش  و كن
 

 2ين نفسـي شـطره حيـث يممـا    الي الـذ  
  

تر را برگزيدم و با  پسنديده و وقتي ديدم كه مردم در دين، دچار نفاق شدند، من راه بهتر«
  .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

  
  :سها و عبرتهاي زيادي است از جملهداستان ابوخيثمه حامل در

  مسلمان از ضمير و وجداني بيدار برخوردار است -1
خنك و غذا تهيه كرده بودند، چنانكه ابوخيثمه با ديدن همسرانش كه براي او آب 
به آن گرفتار شده بود و  بالفاصله گرما و مشقتهايي را به خاطر آورد كه پيامبر

  .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 ب جمحي برخورد نمود كه احتماال از مكه ميابن وه

                                                 
  .8، ص 5، ج البداية و النهايه -1
  .همان -2
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گذارد كه پس از  اين ماجرا تصويري از رفتار مسلمان باتقوايي را به نمايش مي
؛ چنانكه 1شود تر مي نمايد و ايمانش از گذشته قوي هاي ضعف، توبه مي گذراندن لحظه

  : فرمايد خداوند مي

 χÎ) š⎥⎪Ï%©!$# (#öθs) ¨? $# #sŒÎ) öΝåκ¡¦ tΒ ×#Í×̄≈ sÛ z⎯ÏiΒ Ç⎯≈sÜø‹¤±9 $# (#ρã2 x‹s? 

# sŒÎ* sù Νèδ tβρ ç ÅÇö7•Β   ) ،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 ابوخيثمه : از دور كسي پيدا است، فرمودد كه هنگامي كه به پيامبر اطالع دادن

. نسبت به ياران خود داشت  امر بيانگر شناخت عميقي است كه پيامبر اكرم اين. باشد
هاي گوناگون، به  ايشان با توجه به سوابق و حضور هر يك از ياران خود در عرصه

داخت و از نزديك پر ست ميلشناخت؛ زيرا آن حضرت با آنان به مجا خوبي آنها را مي
رفتند و زير  پرداخت و در كنار او راه مي شنيد و با آنها به گفتگو مي سخنان ايشان را مي
  2.پرداختند پرچم او به جهاد مي

  عزم راسخ و بردباري ابوخيثمه -3
با تصميمي كه ابوخيثمه گرفت و سپس آن را عملي ساخت، به قدرت اراده و بردباري 

نكه بعد از اينكه تصميم گرفت به پيامبر ملحق شود، بالفاصله راه بريم؛ چنا ايشان پي مي
تبوك را در پيش گرفت و خود را به لشكر  آب وعلف ت و دشوار و صحراهاي بيسخ

  1.اسالم رساند

                                                 
  .112 – 111، ص 8، ج التاريخ االسالمي -1
  . 133، ص الصراع مع الصليبيين -2
  .134 – 133همان، ص  -1



  الگوي هدايت

 

754

  سرزنش سرباز توسط فرمانده -4
. كننده به گناه در مقابل فرمانده خود قرار گرفت ابوخيثمه مانند سربازي فراري و اعتراف

همين يك ! واي بر تو اي ابوخيثمه: رت در يك جمله خطاب به ايشان گفتآن حض
جمله براي او كافي بود؛ زيرا ضمن اينكه سرزنشي ماليم بود با خود تهديد و 

  .سرزنشهاي فراواني همراه داشت؛ يعني نزديك بود به هالكت برسي
نافرماني و اين عملكرد پيامبر درس مهمي است براي فرماندهان تا در مقابل 

انگاري زيردستان و سربازان خود ساكت ننشيند؛ زيرا اين مسئله به ضرر سرباز و  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 

  1.نمايند
  

  ه تبوكرسيدن لشكر اسالم ب
و لشكر اسالم به تبوك رسيدند، اثري از روميان و قبايل عرب   هنگامي كه پيامبر اكرم

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  ي دادند، اما حاكمان شهرهاي حومهمسلمانان را ن
را بر جنگ ترجيح دادند؛ چنانكه پادشاه ايله، قاطري سفيد رنگ با عبايي به عنوان هديه 

  .نزد پيامبر فرستاد و با پرداخت جزيه، مصالحه نمود
سوي  همچنين پيامبر، خالد ابن وليد را با چهار صد و بيست اسب سوار به

خالد توانست در اين سفر اكيدر بن عبدالمالك كندي را كه پادشاه . الجندل فرستاد دومه

                                                 
  .134همان، ص  -1
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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  يدر پوشيده بود، شگفتقيمتي كه اك  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
و  هشتصد اسير، هزار شتر، چهارصد زره: گويند الجندل به دست آورد، مي مهاز دو

  3.چهارصد نيزه بوده است
پيمان صلح با اهل جربا، اذرح ومقنا امضاء نمود كه براساس   همچنين پيامبر اكرم

شوند وبدين صورت  جزيه پرداخت نمايند و تابع اسالمبايست عربهاي مسيحي  آن مي
كرد و از آن پس، از اين ناحيه  تنها اسالم بر امارتهاي شمال شبه جزيرة حكومت مي

  .نمود امنيت مي احساس
اين معاهدات، موجبات ضرر و زيان دولت روم را فراهم ساخت؛ چراكه قبال همه 
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
ات بسيار اندكي تحت حمايت دولت اسالم درآمدند و اين امر شكست پرداخت مالي

با اين سياست   گرديد و پيامبر اكرم بزرگي براي حكومت روم محسوب مي
هاي دولت اسالمي را مستحكم نمايد و از طرفي  اش توانست، از طرفي پايه حكيمانه

ان مسلمانان و دولت زمينه را براي دعوت مردم به دين اسالم فراهم سازد؛ چنانكه مي

                                                 
  .415 – 412، ص 1، ج االصابه -1
  .180، ص 4، ابن هشام، ج بويهالسيرة الن -2
لهيمه وجود دارد كه ضعيف شناخته  در سند اين روايت فردي به نام ابن. 17، ص 5، ج البداية و النهاية -3

  .شده است



  الگوي هدايت

 

756

روم سد محكمي از امارتهاي تحت پيمان، ايجاد نمود كه در زمان خلفاي راشدين از 
  1.شد اين مناطق به عنوان مراكز اعزام نيرو به سوي اهداف ديگر استفاده مي

  
كن قوم اور آن از كنار مسبه لشكر اسالم هنگام عب  هاي پيامبر اكرم توصيه
  ثمود

در مسير غزوة تبوك، هنگامي كه به محل سكونت قوم ثمود : گويد مي ابوكبشة انصاري
با اطالع از   پيامبر اكرم. شدند هاي ويران شدة آل ثمود وارد مي رسيديم، مردم به خانه

را در حالتي ديدم   پيامبراكرم: گويد يراوي م. اين موضوع، آنان را براي نماز فراخواند
شويد كه مورد  هاي ملتي مي چرا وارد خانه: رمودف ار شترش را گرفته بود و ميكه مه

آيا به : پيامبر فرمود. ه خاطر عبرت گرفتنب: مردي از آنان گفت. اند رار گرفتهخشم خدا ق
تر از اين، شما را انذار ننمايم؟ مردي از خودتان، شما را به آنچه قبل از  امري عجيب

سازد؟ پس راست بايستيد و  يآيد، با خبر م شما گذشته است و آنچه بعد از شما مي
  2.جاهاي خالي را پركنيد

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

آردهايي را كه با آن خمير كرده بودند، با اطالع از اين امر، دستور داد، آبها را بريزند و 
نوشيد، آب  مياز آن  –صالح  –به شتران بدهند و دستور داد تا از آن آبي كه ناقه 

اند، نشويد مگر  هاي كساني كه بر خويشتن ستم نموده وارد خانه: بردارند، سپس فرمود
از آنجا با شتاب اند، نگرديد و دستور داد تا  كنان تا مبتالي عذابي كه آنها شده گريه

  3.بگذرند

                                                 
  .221، ص الصراع مع الصليبيين -1
  .195، ص 21، ج الفتح الرباني -2
  .3379، كتاب االنبياء، شماره بخاري -3
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يارانش را به پندگرفتن از ديار ثمود و اينكه متذكر   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 

كنان و يا در حالت گرية تصنعي هرچه زودتر  نان، نهي كرد و نيز دستور داد تا گريهآ
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 استغفار ميگرفتند، بدون تفكر و ترس و 
  .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. و با باعث پند و عبرت بيشتر گرددترس بيشتر از عذاب خدا 
افزود و  پيچيد و به سرعت مركبش مي هنگام عبور از چنين اماكني، لباسش را بر خود مي

 فرمود، مگر يارانش را نيز از وارد شدن در خانه و كاشانه گذشتگان ستمگر، منع مي
آنان را غفلت و عذابي كه آنها گرفتار نجا بگذرند تا اينكه در حال گريه واستغفار از آ

  1.شده بودند، نجات يابند
  

  درگذشت صحابي بزرگوار، عبداهللا ذوالبجادين
در   هاي يكي از شبهايي كه با پيامبر اكرم من در نيمه: گويد عبداهللا بن مسعود مي
و برخاستم . چشمم به شعله آتشي در يكي از نواحي لشكر افتاد. تبوك بودم، بيدار شدم

ادين عمر را مشغول دفن عبداهللا ذوالبج و ابوبكر و  در آنجا پيامبر اكرم. به آنجا رفتم
. ازه ايستاده بودندداخل حفره بود و ابوبكر و عمر بيرون نزد جن  پيامبر اكرم. يافتم

 او راپيامبر هنگامي كه . آنها، او را به پيامبر دادند. برادرتان را به من بدهيد: پيامبر فرمود

                                                 
  .3381اء، شماره ، كتاب االنبيالبخاري -1
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پروردگارا من در حالي ديروز را شب كردم كه از او راضي بودم؛ : در قبر گذاشت، فرمود
كاش من به جاي او : با خود گفتم: گويد ابن مسعود مي. او راضي باش پس تو نيز از

  1.بودم
دادن اين صحابي، به ذوالبجادين اين است كه او وقتي  علت لقب: گويد ابن هشام مي

ومش مورد اذيت و آزار قرار گرفت تا اينكه با يك شال توانست مسلمان شد، از طرف ق
در مسير راه، شالش را به دو نيم كرد نيمي . از نزد آنان فرار كند و به رسول خدا بپيوندد

بنابراين او را ذوالبحادين يعني . از آن را بصورت ازار و نيمي را بصورت قميص پوشيد
  2.داراي دو شال ناميدند

  
  ستاناا و فوايد اين ددرسها، حكمته

  با سربازانش  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. رفتداده است را بر عهده گ

  امري  اين عملكرد پيامبر. تا خوراك الشخورها گردد دلشكرش را در ميدان بگذار
اي يافت و حتي در  توان براي آن نمونه سابقه بود كه درتمدنهاي معروف گذشته نميبي 

كه اين گونه متواضعانه جنازة  توان كسي از حكام و فرماندهان را يافت عصر كنوني نمي
  3.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 تدفين   پيامبر اكرم

  .اموات مسنون است
                                                 

  .598، ص صحيح السيرة النبويه -1
  .السيرة النبوية ابن هشام -2
  .299، ص المدخل الي العقيدة و االستراتيجيه العسكرية االسالمية -3
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، نتيجه از آرزوي قلبي ابن مسعود نيز مبني بر اينكه كاش او به جاي آن ميت بود
گيريم كه غبطه خوردن براي دستيابي به امور خير، اشكالي ندارد غبطه با حسد كه  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   د هنگامي كه پيامبر اكرمبنابراين، ابن مسعو. 1گردد
من از او راضي هستم تو نيز از او راضي باش، آروز كرد اي ! بارالها: گذاشت كه فرمود

و اين آرزوي تمامي افرادي خواهد بود كه به خدا  2شد كاش، او در اين لحد گذاشته مي
  3.و روز قيامت ايمان دارند

  
  ك رخ دادمعجزاتي كه در غزوة تبو

  نزول باران -1
آب شدند به آب نياز مبرمي پيدا  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 
  .يدند و بقدر نياز با خود برداشتندنوش

ردم، م اآي: 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 و بارمستجاب گرديد   اقوامش آگاهي داشت؛ چنانكه بعد از اينكه دعا پيامبر اكرم
هم، شك و ترديدت برطرف  واي بر تو آيا بعد از اين: نازل شد به يكي از آنان گفتند

  4.گذشت و به صورت اتفاقي باريد ي از اينجا ميابر: نشد، گفت
                                                 

  .164 – 163، ص الصراع مع الصليبيين -1
  .598، ص صحيح االسيرة النبويه -2
  .452، ص السيره معين -3
  .473، ص صور و عبر من الجهاد النبوي – 176، ص 4ام، ج ، ابن هشالسيرة النبويه -4
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   خبردادن از ناقة گمشدة پيامبر اكرم -2
در صحابه در جستجوي آن برآمدند و . گم شد  در اثناي مسير تبوك، ناقة پيامبر اكرم

منزلگاه عماره بن حزم كه از اصحاب بدر بود، فردي به نام زيد بن لصيت كه در واقع 
محمد چگونه پيامبري است : زيد در ميان جمعي گفت. گرفته بودمنافق بود، نيز منزل 

داند شترش كجاست؟ اين خبر توسط وحي به  گويد، اما نمي كه از آسمانها سخن مي
ره نيز در ان جمعي كه با ايشان نشسته بود و عمارسول خدا رسيد، آن حضرت در مي

گويد  مردي اكنون گفته است كه محمد از آسمانها سخن مي: آنجا حضور داشت، فرمود
داند شترش كجاست؟ به خدا سوگند  كند كه پيامبر خدا است؛ پس چرا نمي و گمان مي

ه من خبر داد كه دانم و اكنون ب دهد، چيزي نمي من بيش از آنچه خداوند به من خبر مي
شترم در فالن وادي مهارش به شاخة درختي گير كرده است، برويد آن را بياوريد، 

  .درنگ آنجا رفتند و آن را آوردند صحابه بي
از سخن مردي به  پيامبر اكرم: منزلگاه خود برگشت، به آنها گفت وقتي عماره به

اي  لحظهبه خدا سوگند، : مردي از حاضران گفت... ته است و ما خبر داد كه چنين گف
اي به  رفت و با ضربهعماره بالفاصله برخاست و نزد زيد : قبل، زيد اين سخن را گفت

خبر در منزلگاه من، مرد مكاري وجود داشته است و من ! اي بندگان خدا: گردن او گفت
يد ز: اند برخي گفته. 1از اينجا بيرون شو! اي دشمن خدا: ام و خطاب به زيد گفت نداشته

تا آخر عمر، همچنان به اوبا : اند و مسلمان گرديد و بعضي گفته بعد 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   ش پيامبر اكرمطولي نكشيد كه طبق فرماي. مركبهاي خود مواظبت نمايند

                                                 
  .177، ص 4، ابن هشام، ج السيرة النبويه – 100، ماروي، ص النبوه اعالم -1
  .همان -2
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؛ 1وزيدن گرفت و كساني را كه ايستاده بودند، از جا بركند و به جاههاي دور انداخت
در تبوك به  پيامبر اكرم: گويد سند ابوحميد آمده است كه ميبه  صحيح مسلمچنانكه در 

امشب بر شما باد تندي خواهد وزيد؛ چنانكه مردي هنگام وزش باد ايستاده : ما گفت
  2.بود، باد او را از جا بلند كرده و به كوه طي انداخته بود

است   اين حديث بيانگر معجزة پيامبر اكرم: گويد نووي در شرح اين حديث مي
همچنين از آن به خطر ايستادن هنگام . كه پيشاپيش از وزيدن چنين بادي خبر داده بود

  3.بريم وزش بادهاي تند پي مي
  افزايش آب چشمة تبوك -4

شما فردا به اميد خدا به چشمة تبوك : 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 نوشيدهز آن دو نفا  پيامبر اكرم

  .سرزنش كرد
سپس مقداري از آب چشمه را برداشت و دست و صورت خود را در آن شست و 

  4.آنها را در چشمه ريخت، چشمه جوشد و آب زيادي از آن جاري گرديد
ماندي و اينجا را پر از شايد زنده ! اي معاذ: به معاذ فرمود  همچنين پيامبر اكرم
اي كه چشمه در آن قرار داشت،  ؛ زيرا منطقة تبوك و دره5درخت و باغات ديدي

آب   آب و گياه بود اما بعد از اينكه به بركت وجود پيامبر اكرم اي خشك و بي منطقه

                                                 
  .141، ص المصراع مع الصليبيين -1
  .1543مختصر مسلم، شماره  – 42، ص 15، ج صحيح مسلم بشرح النووي -2
  .42، ص 15 ، جشرح النووي علي صحيح مسلم -3
  .1530، شماره مختصر مسلم – 41، ص 15، ج صحيح مسلم بشرح النووي -4
  .196، ص 21، ج الفتح الرباني –همان  -5
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در آينده : ا برطرف ساخت؛ بلكه پيامبر فرمودآن افزايش يافت، نه تنها نيازهاي لشكر ر
ين مكان درختان و باغهاي زيادي پديد خواهد آمد؛ چنانكه همان گونه كه پيامبر در ا

ترين باغها و نخلها را دارد  مروز تبوك، عمدهافرموده بود، اين امر به تحقق پيوست و تا 
  1.باشد مي  كه گواه بر صدق نبوت و رسالت پيامبر اكرم

  افزايش خوراك -5
بنابراين، نزد . ردم دچار گرسنگي شديدي شدنددر غزوة تبوك، م: گويد ابوسعيد مي
اگر اجازه دهيد، ما شتران خود را ذبح نماييم؟ پيامبر : آمدند و گفتند  پيامبر اكرم

اي رسول : ب نزد پيامبر آمد و گفتآن گاه عمر بن خطا. اشكالي ندارد: فرمود اكرم
به . شود و لشكر پياده مياگر آنها اين عمل را انجام دهند، مركبها از بين مي رود ! خدا

نظر من بهتر است شما از آنها بخواهيد، آنچه را از توشة آنان باقيمانده است، جمع كنند 
د است خداوند در آنها بركت دهد؛ چنانكه يمه شما بر آن دعاي بركت نماييد، اآن گا

ماندة پيامبر اين كار را كرد و زيراندازي از پوست پهن نمود و از آنان خواست كه باقي
  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 ماندر شدند و هنوز هم مقداري بآوردند و پر كردند وخوردند و سي
دهم كه معبودي بحق جز خداي يكتا نيست و من فرستاده او  من گواهي مي: خدا فرمود

هستم و افزود هر كسي كه به اين دو چيز معتقد باشد و شك ترديدي نسبت به آنها در 
  2.دل نداشته باشد، وارد بهشت خواهد شد

  

                                                 
  .142، ص الصراع مع الصليبيين -1
  .198 – 196، ص 21، ج الفتح الرباني -2
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  غزوة تبوك از ديدگاه قرآن گيري منافقان در موضع
من از : در غزوة تبوك، در ميان جمعي گفت مردي: گويد عبداهللا ابن عمر مي –الف 

مردي از ميان . ام تر، دروغگوتر و ترسوتر در جنگ نيافته اين قاريان قرآن كسي را پرطمع
تو را از آنچه   گويي و تو منافق هستي و من پيامبر اكرم دروغ مي: جمع به او گفت
رسيد و آياتي از قرآن در مورد   سازم؛ چنانكه اين خبر به پيامبر اكرم گفتي، با خبر مي
  .آن نازل گرديد
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. ديمكر شوخي مي

در حالي كه كاروان پيامبر به سوي تبوك پيش : گويد در روايت ديگري قتاده مي
اين . گفتند كردند، با هم مي رفت، افرادي از منافقان كه پيشاپيش پيامبر حركت مي مي

ولي اين گماني بيش ! تح خواهد كردكند قصرها و دژهاي شام را ف مرد، محمد، گمان مي
آن گاه خداوند، پيامبرش را در جريان سخني كه آنها بر زبان آورده بودند، . 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

 â‘ x‹øts† šχθà) Ï≈uΖ ßϑø9$# βr& tΑ ¨”t∴è? óΟÎγøŠn=tæ ×οu‘θß™ Ν ßγã∞Îm; uΖ è? $yϑÎ/ ’Îû öΝ ÍκÍ5θè=è% 4 

È≅è% (#ÿρ â™Ì“ öκtJ ó™$# χ Î) ©!$# ÓlÍ øƒèΧ $̈Β šχρâ‘ x‹øtrB ∩∉⊆∪ ⎦ È⌡ s9uρ óΟßγtFø9 r'y™ 

 ∅ ä9θà) u‹s9 $yϑ̄Ρ Î) $̈Ζà2 ÞÚθèƒwΥ Ü=yèù=tΡ uρ 4 ö≅è% «!$$Î/r& ⎯Ïμ ÏG≈ tƒ# u™uρ ⎯Ï&Î!θß™ u‘ uρ 

óΟçFΨ ä. šχρâ™Ì“ öκtJ ó¡n@   ) ،65 – 64توبه(  
را در دل دارند  اي دربارة ايشان نازل شود و آنچه ترسند كه سوره و منافقان مي«

گمان خدا آنچه را كه بيم  بي. خواهيد مسخره كنيد هراندازه مي: بگو. آشكار سازد
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بازي : گويند ت كني، مياز آنان بازخواس سازد و اگر آن داريد، آشكار و هويدا مي
  »كنيد؟ آيا با خدا و آيات و پيامبرش بازي و شوخي مي: بگو. كرديم و شوخي مي

  : فرمايد در اين آيه كه خداوند مي استفهام

 ö≅ è% «!$$Î/ r& ⎯Ïμ ÏG≈ tƒ# u™uρ ⎯Ï&Î!θß™ u‘ uρ óΟçFΨ ä. šχρâ™Ì“ öκtJ ó¡n@   
ش مايآيا جز فر: ها بگوبه اين! اي محمد: معني آيه چنين است پرسش انكاري است و

باشد، چيز  و احكام و آيات خدا و پيامبرش كه رهنمود شما از تاريكيها به سوي نور مي
  !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 مي ان گرديده است؛ چنانكهكفرش

 Ÿω (#ρâ‘ É‹tG÷ès? ô‰s% Λän öx x. y‰ ÷èt/ óΟä3ÏΨ≈ yϑƒÎ) 4 βÎ) ß#÷è̄Ρ ⎯ tã 7π xÍ← !$sÛ öΝ ä3ΖÏiΒ 

ó>Éj‹yèçΡ Oπ x Í←!$sÛ öΝåκ̈Ξ r'Î/ (#θçΡ$Ÿ2 š⎥⎫ÏΒÌøg èΧ   ) ،66توبه(  
گرفتن اين موارد، كفر است؛ پس عذر  تراشي نكنيد؛ زيرا به شوخي عذر و بهانه«

  ».ياوريدبدتر از گناه ن
  و مسلمانان و كوشش نافرجام ترور پيامبر   آزاررساندن به پيامبر اكرم –ب 

  : منافقان، آيات ذيل را نازل نمود خداوند در مورد اين

 šχθàÎ=øts† «!$$Î/ $tΒ (#θä9$s% ô‰s)s9uρ (#θä9$s% sπyϑÎ=x. Ìøä3ø9$# (#ρãxŸ2uρ y‰÷èt/ 

ö/ÏSÏϑ≈n=ó™Î) (#θ‘ϑyδuρ $yϑÎ/ óΟs9 (#θä9$oΨtƒ 4 $tΒuρ (#þθßϑs)tΡ HωÎ) ÷βr& ãΝßγ9uΖøîr& ª!$# …ã&è!θß™u‘uρ 

⎯ÏΒ ⎯Ï&Î#ôÒsù 4 βÎ*sù (#θç/θçGtƒ à7tƒ #Zöyz öΝçλ°; ( βÎ)uρ (#öθ©9uθtGtƒ ãΝåκö5Éj‹yèãƒ ª!$# $¹/#x‹tã $VϑŠÏ9r& 

’Îû $u‹÷Ρ‘‰9$# ÍοtÅzFψ$#uρ 4 $tΒuρ öΝçλm; ’Îû Ä⇓ö‘F{$# ⎯ÏΒ <c’Í<uρ Ÿωuρ 9ÅÁtΡ   ) ،74توبه(  
اند؛ در حالي كه سخن كفرآميز  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
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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 د بيرا به فضل و كرم خو

خواهد بود و اگر روگرداني كنند، خدا آنان را عذاب دردناكي در دنيا و آخرت 
  ».خواهد داد و از زمين هيچ يار و مددكاري نخواهد داشت

اي اين آيه در مورد گروهي از منافقان كه در اثن: 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 مياما وا
و اصحاب و   آنها با يكديگر به خلوت نشستند و عليه پيامبر اكرم. نمودند همراهي مي

مطلع  حذيفه، از اين موضوع پيامبر را. بان آوردنديارانش و اسالم، سخنان زشتي بر ز
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
آن، از بيان نمودن سخنان آنان خودداري نموده است؛ زيرا سخن آنان به قدري قر

ه زشت و ناپسند بود كه اين امر مانع ذكر آن گرديده و فقط به اين اكتفا نموده كه فرمود
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  مچنين آنها در بازگشت از تبوك، نقشة ترور پيامبر اكرمه

  : در آيه فوق فرمودخداوندچنانكه 

 $tΒ uρ (#þθßϑs) tΡ HωÎ) ÷βr& ãΝ ßγ9uΖ øîr& ª!$# …ã&è!θß™ u‘ uρ ⎯ ÏΒ ⎯Ï&Î# ôÒsù   

                                                 
  .372، ص 2، ج تفسير ابن كثير -1
  .251، واحدي، ص اسباب الترول -2
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 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

با اين حال اگر توبه نمايند و دست از نفاق بردارند، اين به نفع آنان در دنيا و آخرت 
  1.خواهد بود

                                                 
  .666همان، ص  -1



  

  

  فصل سوم
كنندگان و  بازگشت از تبوك به مدينه و سخن قرآن در مورد تخلف

  مسجد ضرار

و قبل از رسيدن به  1اقامت در تبوك، عازم مدينه شدپس از بيست روز   پيامبر اكرم
با اطالع از . مدينه، دستور به تخريب مسجد ضرار داد كه منافقان آن را بنا كرده بودند

. به طرف مدينه، كودكان در خارج از مدينه به استقبال ايشان رفتند  خروج پيامبر اكرم
عت نماز خواند؛ سپس به آن حضرت نخست به مسجد تشريف برد و در آنجا دو رك

عذر برخي از آنان، : آنها از چهار قشر بودند. ن آمدندمجالست با مردم پرداخت و متخلفا
ي نداشتند، راي هيچ گونه عذ عذر شرعي بود و خداوند آنها را معذور ساخته بود؛ عده

مدينه  اما توبه نمودند و توبة آنان نزد خدا پذيرفته شد و گروهي ديگر از منافقان اطراف
ب در مورد هر يكي سخن اي از منافقان داخل شهر مدينه بودند كه به ترتي و عده

  : خواهيم گفت
  

  كنندگاني كه عذر آنان عذر شرعي بود تخلف
  : فرمايد خداوند مي

 }§øŠ©9 ’n? tã Ï™!$x yè‘Ò9 $# Ÿωuρ ’n? tã 4© yÌöyϑø9 $# Ÿωuρ ’n? tã š⎥⎪Ï%©!$# Ÿω 
šχρß‰ Ågs† $tΒ šχθà)ÏΨãƒ ëltym # sŒÎ) (#θßs|ÁtΡ ¬! ⎯Ï&Î!θß™ u‘ uρ 4 $tΒ ’n? tã 

š⎥⎫ÏΖ Å¡ósßϑø9 $# ⎯ÏΒ 9≅ŠÎ6y™ 4 ª!$# uρ Ö‘θà xî ÒΟ‹Ïm§‘   ) ،91توبه(  

                                                 
  .603، ص صحيح السيرة النبويه -1
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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 در اين آيات، خداوند مي

شوند و مراد از ضعفا، كساني هستند كه به خاطر  تبوك خودداري نمودند، مواخذه نمي
ديوانگان و يا : لي مانندن يا به خاطر ناتواني عقناتواني جسمي مانند كودكان و كهنساال

  1.اند در جنگ شركت نمايند به خاطر بيماري و نابينايي نتوانسته

 Ÿωuρ ’n? tã š⎥⎪Ï%©!$# Ÿω šχρß‰ Ågs† $tΒ šχθà) ÏΨãƒ ëltym   
اند در غزوه شركت نمايند،  يعني براي آناني كه به خاطر نداشتند توشة راه نتوانسته

™ (#θßs|ÁtΡ ¬! ⎯Ï&Î!θßنيز حرجي نيست؛ البته بعد از اينكه  u‘ uρ 4   حق را بشناسند و بدان
  2.اعتراف نمايند و دوستان خدا را دوست بدارند و با دشمنانش، بغض بورزند

? $tΒ ’n: طبري در مورد آية tã š⎥⎫ÏΖ Å¡ósßϑø9 $# ⎯ ÏΒ 9≅ŠÎ6y™ 4  يعني بر چنين : گويد مي
اند، اما  جسمي تخلف ورزيده كساني كه به خاطر نداشتن امكانات ويا نداشتن توانايي

شناسند وبدان اعتراف دارند و خدا و پيامبرش را دوست دارند، جاي  حق را مي
  .ماند اعتراضي نمي

 !$# uρ Ö‘θà xî ÒΟ‹Ïm§‘   يعني خداوند، گناهان اين چنين متخلفاني را با مواخذه
  3.نمايد نمايد و بر آنان ترحم مي مي تمغفر د آنان راننمودن

رجي بر كساني كه صلي بيان گرديده است و آن اينكه حدر اين آيه ا: گويد يقرطبي م
  1.توان مالي ندارند، نيست

                                                 
  .485، ص 4، ج زادالمسير -1
  .226، ص 8، ج تفسير قرطبي -2
  .211، ص 10، ج تفسير طبري -3
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 Ÿωuρ ’n? tã š⎥⎪Ï%©!$# # sŒÎ) !$tΒ x8öθs? r& óΟßγn=ÏϑóstGÏ9 |Mù=è% Iω ß‰ Å_r& !$tΒ 

öΝ à6è=ÏΗ÷q r& Ïμ ø‹n=tã (#θ©9 uθs? óΟßγãΖ ã‹ôãr& ¨ρ âÙ‹Ï s? z⎯ ÏΒ ÆìøΒ ¤$!$# $ºΡ t“ ym ωr& (#ρß‰ Ågs† $ tΒ 

tβθà) ÏΖãƒ   ) ،92توبه(  
باشد،  اين جمله عالوه بر اينكه عطف است بر جملة سابق و از نوع خاص بر عام مي

باشد؛ يعني، كساني هستند كه با وجود نداشتن  بيانگر امتياز ويژة اين گروه نيز مي
، تا در اين امكانات مالي نزد تو آمدند و از تو درخواست كمك و به ويژه مركب نمودند

من نيز امكاناتي : در راه خدا جهاد نمايند و تو گفتيسفر طوالني همراه تو باشند و 

 (#θ©9ندارم كه در اختيار شما قرار دهم  uθs? óΟßγãΖ ã‹ôãr& ¨ρ âÙ‹Ï s? z⎯ ÏΒ ÆìøΒ ¤$!$#    با شنيدن
ه نه به خاطر اينك. باريد اين سخن، آنها در حالي برگشتند كه از ديدگانشان اشك مي

  2.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

 tβρ ãyz# u™ uρ (#θèùutIôã$# öΝ ÍκÍ5θçΡ ä‹Î/ (#θäÜn=yz Wξyϑtã $[sÎ=≈ |¹ tyz# u™ uρ $·⁄ ÍhŠ y™ 

© |¤tã ª!$# βr& z>θçGtƒ öΝ Íκön=tã 4 ¨βÎ) ©!$# Ö‘θà xî îΛ⎧Ïm§‘   ) ،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

                                                                                                                            
  .226، ص 8، ج تفسير قرطبي -1
  .673، ص 2، ج حديث القرآن الكريم -2
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ن است كه اين جماعت بدون هيچ گونه عذري شرعي، از شركت در مفهوم اين آيه آ
اند؛  غزوه تخلف ورزيدند، اما پشيمان  شدند و مانند منافقان عذرهاي دروغين نتراشيده

بلكه توبه نمودند و به واقعيت اعتراف كردند و اميدوار عفو و بخشش الهي شدند و 
ني، اينها قبل از اين غزوه، داراي سوابق عمل نيك را با عمل بد نياميزيد؛ يع: ينكه فرمودا

نيكي مانند مسلمان شدن، عمل به احكام اسالم و جهاد در راه خدا بودند كه با تخلف از 
غزوه تبوك عمل بدي بر آن افزودند و سپس با توبه و پشيمان شدن عمل نيك ديگري 

هد بود؛ مگر اينكه انجام دادند، اما اعتراف محض بدون توبه، براي جبران گناه كافي نخوا
شخص، از عمل گذشتة خود توبه نمايد و تصميم راسخ بگيرد كه در آينده مرتكب آن 

© نشود و آية  |¤tã ª!$# βr& z>θçGtƒ öΝ Íκön=tã   دليل اين امر است كه اعتراف آنها با هدف
زيرا او اميد است كه خداوند توبة آنها را بپذيرد؛ : رمودو قصد توبه بوده است بنابراين، ف

  1.نمايد آمرزد و بر بندگانش ترحم مي غفور و رحيم است؛ يعني، گناهان را مي
  : فرمايد خداوند مي - 2

 šχρãyz# u™ uρ tβöθy_öãΒ ÍöΔL{ «!$# $̈Β Î) öΝ åκæ5Éj‹yèãƒ $̈Β Î) uρ Ü>θçGtƒ öΝÍκön=tã 3 ª!$# uρ 

íΟŠÎ=tæ ÒΟŠÅ3ym   ) ،106توبه(  
اند، يا خدا آنها را  ه فرمان خدا واگذار شدهكه ب) از متخلفان(و گروه ديگري «

  ».پذيرد و خدا دانا و با حكمت است دهد و يا توبه آنان را مي 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؛ . بپيوندند انجام موفق نگرديدند به سپاه سستي سر
بلكه از مسلمانان مخلص بودند و هنگامي كه پيامبر به مدينه آمد، اينها نزد آن حضرت 

                                                 
  .399، ص 2، ج تفسير شوكاني -1
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به و غيره خود اي مطرح كردند و نه همچون ابولبا رفتند و نه همانند ديگران عذر و بهانه
  .را به ستونهاي مسجد بستند

به مسلمانان دستور داد تا با آنها قطع رابطه نمايند؛  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

 ’n? tãuρ Ïπ sW≈ n=̈W9 $# š⎥⎪Ï%©!$# (#θà Ïk=äz #© ¨Lym # sŒÎ) ôMs%$|Ê ãΝ Íκön=tã ÞÚ ö‘ F{$# $yϑÎ/ 

ôM t6ãmu‘ ôM s%$|Êuρ óΟÎγøŠn=tæ óΟßγÝ¡àΡ r& (#þθ‘Ζsßuρ βr& ω r'yfù=tΒ z⎯ ÏΒ «!$# HωÎ) Ïμ ø‹s9 Î) 

¢ΟèO z>$s? óΟÎγøŠn=tæ (# þθç/θçFu‹Ï9 4 ¨βÎ) ©!$# uθèδ Ü>#§θ−G9 $# ÞΟŠÏm§9 $#   ) ،118توبه(  
به تأخير انداخته شد تا ) حكم آنان(پذيرد كه  هم ميو توبة آن سه نفري را «

اش بر آنان تنگ آمد و جانشان به لب رسيد و  اينكه زمين با وجود گستردگي
سپس خدا . دانستند كه هيچ پناهگاهي از خدا جز برگشت به خدا وجود ندارد

و همانا خدا پذيرندة توبه . بديشان پيغام توبه داد تا آنها به سوي او برگردند
  ».مهربان است

كه به  2هالل ابن اميه، كعب ابن مالك و مرار ابن ربيع: اين سه نفر عبارت بودند از
  .شرح سرگذشت آنان خواهيم پرداخت

  
  اطراف مدينه متخلفان منافق -3

  : فرمايد در مورد اينها خداوند مي

 u™!% ỳ uρ tβρ â‘ Éj‹yèßϑø9 $# š∅ÏΒ É>#{ ôãF{$# tβsŒ÷σ ã‹Ï9 öΝçλm; y‰yès%uρ t⎦⎪Ï%©!$# (#θç/x‹x. 

©!$# …ã&s!θß™ u‘ uρ 4 Ü=ŠÅÁã y™ t⎦⎪Ï%©!$# (#ρ ãx Ÿ2 öΝ åκ÷] ÏΒ ë># x‹tã ÒΟŠÏ9 r&   ) ،90توبه(  
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اند و  اند تا بديشان اجازه داده شود و در خانه نشسته عذرخواهان اعراب آمده«
ي به افراد كفر پيشة آنان عذاب بسيار دردناك. اند به خدا و پيغمبرش دروغ گفته

  ».خواهد رسيد
اين آيه بيانگر آن است كه برخي از اعراب، عذر و بهانه آوردند؛ چه حق و چه ناحق 
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 

پيامبرش را تكذيب نمودند؛ سپس خداوند به آنان وعده عذاب داده و بودند كه خدا و 

 Ü=ŠÅÁã: فرموده است  y™ t⎦⎪Ï%©!$# (#ρãx Ÿ2   يعني براي كساني از اعراب كه با مطرح
اند،  ساختن عذرهاي دروغين و يا بدون مطرح كردن عذر، در جنگ شركت نكرده

اب دنيوي و هم عذاب اخرويرا اين عذاب هم عذ. عذاب دردناكي وجود خواهد داشت
  1.گردد شامل مي

  : ا، اين آيه نازل گرديدهمچنين در مورد اينه

 ô⎯£ϑÏΒ uρ /ä3s9 öθym š∅ÏiΒ É>#tôãF{ $# tβθà)Ï≈ oΨãΒ (   ) ،101توبه(  
هوشيار باشيد كه در ميان اعراب اطراف شما، منافقان وجود ! اي مسلمانان«

  2».دارد
  
  متخلفان منافق مدينه -4

  : فرمايد وند در مورد اين گروه مياخد

 yyÌsù šχθà̄=y‚ßϑø9 $# öΝÏδ Ï‰yèø)yϑÎ/ y#≈ n=Åz ÉΑθß™ u‘ «!$# (# þθèδÌx. uρ βr& 

(#ρß‰ Îγ≈ pgä† óΟÏλÎ;≡ uθøΒ r'Î/ öΝÍκÅ¦àΡ r& uρ ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# (#θä9$s%uρ Ÿω (#ρãÏΖs? ’Îû Ìhptø: $# 3 ö≅è% 
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â‘$tΡ zΟ̈Ζyγy_ ‘‰x© r& #vym 4 öθ©9 (#θçΡ% x. tβθßγs) ø tƒ ∩∇⊇∪ (#θä3ysôÒu‹ù=sù Wξ‹Î= s% 

(#θä3ö7uŠø9 uρ # ZÏVx. L™!# t“ y_ $yϑÎ/ (#θçΡ% x. tβθç7Å¡õ3tƒ ∩∇⊄∪ βÎ* sù š yèy_§‘ ª!$# 4’n<Î) 

7π xÍ← !$sÛ öΝ åκ÷] ÏiΒ x8θçΡ x‹ø↔tGó™ $$sù Ælρ ãã‚ù=Ï9 ≅à) sù ⎯ ©9 (#θã_ãøƒrB z©ÉëtΒ #Y‰t/ r& ⎯ s9 uρ 

(#θè=ÏF≈s) è? z© ÉëtΒ #‡ρ ß‰tã ( ö/ ä3̄Ρ Î) ΟçF ÅÊu‘ ÏŠθãèà) ø9$$Î/ tΑ̈ρ r& ;ο§ sΔ (#ρß‰ãèø%$$sù yìtΒ 

t⎦⎫Ï Î=≈ sƒø: $#   ) ،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. بايد كم بخندند و زياد گريه كنند
به سوي گروهي از آنان بازگردانيد و ايشان از تو ) از تبوك(هرگاه خداوند تو را 

يد آمد و همراه با من اجازه شركت در جهاد خواستند، بگو با من به جهاد نخواه
نشيني خشنود  با هيچ دشمني نخواهيد جنگيد؛ چراكه شما نخستين بار به خانه

  ».نشينان بنشينيد شديد؛ پس با خانه

  ΝÏδÏ‰yèø)yϑ . از خلف به معني پشت سر كسي است كه رفته است» مخلفون«واژة 
  :ر مورد آيةجوزي د نشستن خود ابن يعني با: اين آيه به دو معناست: گويد مي

 y#≈n=Åz ÉΑθß™ u‘ «!$#   يا به معني بعد از رسول خدا و يا به معني مخالفت با رسول
  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

اپسند دانستند و به يح دادند؛ چراكه كه آنان، جهاد با مال و جان را در راه خدا نترج
                                                 

  .478، ص 3، ج زادالمسير -1
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: Ÿω (#ρãÏΖs? ’Îû Ìhptø: يكديگر گفتند $# 3  خداوند به پيامبرش . شويددر اين گرما بيرون ن

© ≅è% â‘$tΡ zΟ̈Ζyγy_ ‘‰x: در پاسخ آنها بگو: گويد مي r& # vym 4   . يعني آتش دوزخ كه به
  1.اطر اعمالتان، منتظر شما است، گرماي بيشتر از اين داردخ

 (#θä3ysôÒu‹ù=sù Wξ‹Î=s% (#θä3ö7uŠø9و اين آيه  uρ # ZÏVx. L™ !#t“ y_ $yϑÎ/ (#θçΡ% x. tβθç7Å¡õ3tƒ   اين
خندند، اين شادماني و خنده در مقابل رنج  است كه اگر آنها در دنيا شادمان هستند و مي

ت دچار آن خواهند شد، بسيار اندك خواهد بود؛ زيرا دنيا اي كه در آخر و گريه
پذيرد، در مقابل چيزي  پذير و آخرت جاودانه است و ارزش و مقام آنچه زوال مي زوال

  .گردد پذير نيست، خيلي اندك و ناچيز محسوب مي كه هرگز زوال

 βÎ* sù š yèy_§‘ ª!$# 4’n<Î) 7π xÍ← !$sÛ   
اند، برگشتي و در اين صدد بودند تا در  وك شركت نكردهيعني اگر نزد اينها كه در تب

از آنجا : سفري ديگر تو را همراهي نمايند، از همراهي آنان خودداري كن و به آنان بگو 
كه مسلمانان در غزوه تبوك شركت نجستيد و نشستن را بر همراهي با مسلمانان ترجيح 

  .داديد؛ اكنون نيز بنشينيد و با من بيرون نياييد

≈= yìtΒ t⎦⎫ÏÎمام رازي در مورد ا sƒø: $#  است كه عبارتند از  ردهسه 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

زيرا منافقان توان هر يك از اين معناها را در نظر گرفت؛  به هر حال در اين آيه مي
  1.مصداق هر يك از اين خصلتها بودند

                                                 
  .376، ص 2، ج تفسير ابن كثير -1
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در برخورد با  توان به دوگانگي سياست پيامبر اكرم با توجه به مطالب ذكر شده، مي
هاي واهي منافقان را  منافقان و مؤمنان متخلف پي برد؛ بدين معني كه عذرها و بهانه

براي آنان تنبيه سختي در پذيرفت و از آنان در گذشت و مؤمنين را نيز سرزنش نمود و 
نظر گرفت و با دقت و تأمل در نتيجة اين برخورد تند با مؤمنان، به اين نتيجه خواهيم 
رسيدكه اين امر باعث پذيرش توبه و نزول آيات الهي در حق آنان گرديد كه منافقان به 

و تظاهر بردند  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  منش را كه دوست دارد و با ارزش است، به خاطر كوچكمؤ
نمايد تا همواره بيدار و مواظب باشد و اما كسي كه با  سرزند، مؤاخذه و سرزنش مي

معصيت و گناه، ارزش خود را نزد خدا از دست داده است، هرچند بيراه برود، فرصت و 
  2.يابد نعمت بيشتري مي

  
  مسجد ضرار  -5

  : يات نازل گرديداز تبوك به مدينه اين آ در اثناي بازگشت پيامبر اكرم

 š⎥⎪Ï%©!$# uρ (#ρä‹sƒªB $# #Y‰ Éfó¡tΒ #Y‘#u ÅÑ # \ø à2uρ $K)ƒÌø s? uρ š⎥÷⎫ t/ 

š⎥⎫ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9$# #YŠ$|¹ö‘ Î) uρ ô⎯ yϑÏj9 šUu‘% tn ©!$# …ã&s!θß™ u‘ uρ ⎯ ÏΒ ã≅ö6s% 4 £⎯ àÎ=ósuŠs9 uρ 

÷βÎ) !$tΡ ÷Šu‘ r& ωÎ) 4© o_ ó¡ßsø9 $# ( ª!$#uρ ß‰pκô¶tƒ öΝåκ̈Ξ Î) šχθç/É‹≈ s3s9 ∩⊇⊃∠∪ Ÿω óΟà) s? Ïμ‹Ïù 

                                                                                                                            
  .151، ص 15، ج تفسير رازي -1
  .578، ص 3، ج زادالمعاد -2
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#Y‰t/ r& 4 î‰Éfó¡yϑ©9 }§Åc™é& ’n? tã 3“uθø) −G9 $# ô⎯ÏΒ ÉΑ ¨ρ r& BΘ öθtƒ ‘,ymr& βr& tΠθà) s? Ïμ‹Ïù 4 

Ïμ‹Ïù ×Α%ỳ Í‘ šχθ™7Ïtä† βr& (#ρã£γsÜtG tƒ 4 ª!$# uρ =Ïtä† š⎥⎪ÌÎdγ©Üßϑø9 $# ∩⊇⊃∇∪ ô⎯ yϑsùr& 

š[¢™ r& …çμ uΖ≈ u‹ø⊥ ç/ 4’n? tã 3“uθø) s? š∅ÏΒ «!$# Aβ≡uθôÊÍ‘ uρ î öyz Πr& ô⎯ ¨Β }§¢™ r& 

…çμ uΖ≈ u‹ø⊥ç/ 4’n? tã $x x© >∃ãã_ 9‘$yδ u‘$pκ÷Ξ $$sù ⎯ÏμÎ/ ’Îû Í‘$tΡ tΛ©⎝ yγy_ 3 ª!$# uρ Ÿω “Ï‰ öκu‰ 

tΠöθs) ø9 $# š⎥⎫ÏϑÎ=≈ ©à9$#   ) ،109 - 107توبه(  

كه مسجدي را بنا كردند و منظورشان از آن،  كساني هستند) از ميان منافقان(و «
اندازي ميان مؤمنان و كمينگاه ساختن براي كسي بود  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 

پاية تقوا بنا گرديده است، سزوارا آن است كه در آن بر پاي ايستي و نماز 
خواهند خود را پاكيزه دارند و خداوند هم   در آنجا كساني هستند كه مي. بگزاري

مسجد را براساس تقوا و هاي آن  آيا كسي كه پايه. پاكيزگان را دوست دارد
هاي آن را بر لبة پرتگاه  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،  يامبر اكرمسبب نزول اين آيات چنين بيان شده است كه قبل از هجرت پ
مردي از خزرج به نان ابوعامر راهب كه مسيحي و اهل كتاب بود، در ميان طايفة خزرج 

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 

مني خود را با اسالم آشكار ساخت و به مشركان قريش پيوست و برخي از قبائل دش
عرب را براي جنگ با اسالم برانگخيت؛ چنانكه بعد از جنگ احد كه مسلمانان در آن 
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هايي  دچار خسارتهاي متعددي گرديدند، ابوعامر فاسق نيز بر سر راه لشكر اسالم، حفره
از آنها افتاد و سرش زخمي شد و دندانهايش در يكي  كنده بود كه پيامبر اكرم

  .شكست
ابوعامر قبل از شروع جنگ با انصار به گفتگو پرداخت وآنان را به ياري خود 

اي دشمن خدا : في دادند و نفرينش كردند و گفتندآنها به او پاسخ من. فراخواند
چقدر قوم من بعد از من : گفت ابوعامر در حالي برگشت كه مي. چشمانت خنك مباد

  .اند تربيت شده بي
نيز او را قبل از فرار از مدينه به اسالم دعوت داده و براي او قرآن  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

جنگ احد و بعد از اينكه متوجه گسترش اسالم و نفوذ قدرت مسلمانان پس از اتمام 
هر قل نيز . گرديد، به سوي هر قل، بزرگ روم، رفت و از او عليه پيامبر كمك خواست

هايي داد كه براساس آن ابوعامر به برخي از منافقان طايفة خود در مدينه  به او وعده
داد كه به زودي مدينه را درخواهد  را ميهايي فرستاد كه به آنها مژدة لشكري  نامه

نوشت، به آنان دستور داد تا براي او پايگاهي بسازند كه پيك  هايي كه مي در نامه. نورديد
او به طورمستقيم به آنجا برود و پيامهاي جديد را از آنجا دريافت نمايد و برگردد، تا 

  .ايگاه تمركز دهدآيد، فعاليتهايش را در آن پ بعد از اينكه اوبه مدينه مي
بنابراين، منافقان در نزديكي مسجد قبا، مسجدي ساختند و چند روزي قبل از بيرون 

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 از آنجا كه خداوند نمي

اكنون كه من آمادة سفر هستم، بعد از اينكه از سفر برگشتم، آنجا نماز خواهم : فرمود
  .خواند
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مي كه تا مدينه فقط مسافت يك روز يا در مسير بازگشت از تبوك به مدينه و هنگا
آمد و به ايشان اطالع داد كه اين مسجد  كمتر باقي مانده بود، جبرئيل نزد پيامبر اكرم

توسط كافران به خاطر ضرر رسانيدن به اسالم مسلمانان ساخته شده است و نبايد در آن 
آن مسجد را تخريب افرادي را پيشاپيش فرستاد تا  آن گاه پيامبر اكرم. نماز بخواني

  1.نمايند
هاي بناي مسجد ضرار  خداوند در آياتي كه در اين مورد نازل گردانده است، انگيزه

  .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

ي جمع نمودن افرادي كه نقشة جنگ عليه خدا و پيامبرش را كشيده مركزي برا - 4
 2.بودند

خداوند نيز نقشه منافقان را برمال نمود و پيامبرش را به تخريب آن واداشت و اينكه 
 : فرمود 

 £⎯ àÎ=ósuŠs9 uρ ÷βÎ) !$tΡ ÷Šu‘ r& ωÎ) 4© o_ ó¡ßsø9 $# ( ª!$#uρ ß‰pκô¶tƒ öΝåκ̈Ξ Î) šχθç/É‹≈ s3s9  ا منافقان ر
 ايم؛ اي جز نيكي نداشته خورند كه ما اراده نكوهش نمود كه آنها به دروغ سوگند مي

#$! ª: فرمايد چنانكه در دنبالة آيه مي uρ ß‰pκô¶tƒ öΝåκ̈Ξ Î) šχθç/ É‹≈s3s9   يعني خداوند گواهي
از در گويند و خداوند، پيامبرش و مسلمانان را از خواندن نم دهد كه آنها دروغ مي مي

  : جد، منع كرد و فرموداين مس

                                                 
  .388، ص 2، ج تفسير ابن كثير -1
  .403، ص 2، ج تفسير شوكاني -2
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 Ÿω óΟà) s? Ïμ‹Ïù # Y‰t/r& 4   هرگز در اين مسجد اقامة نماز نكن؛ زيرا نماز خواندن
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

اي ديگر مأموريت داد تا آن مسجد را تخريب نمايند و به آتش بكشند و آنها نيز  و عده
  1.چنين كردند

  : خداوند نيز افزود

 Ÿω óΟà) s? Ïμ‹Ïù #Y‰t/ r& 4 î‰ Éfó¡yϑ©9 }§Åc™ é& ’n? tã 3“uθø) −G9 $# ô⎯ÏΒ ÉΑ ¨ρ r& BΘ öθtƒ ‘,ymr& 

βr& tΠθà) s? Ïμ‹Ïù 4 Ï   
به جاي خواندن نماز در مسجد ضرار، در مسجدي نماز بخوان كه شايستة نماز «

  ».گذاري شده است خواندن است و از روز نخست براساس تقوا پايه

 βÎ) uρ (# öθ©9 uθtGtƒ ãΝåκö5Éj‹yèãƒ ª!$# $¹/#x‹tã $VϑŠÏ9 r& ’Îû $u‹÷Ρ ‘‰9 $# ÍοtÅzFψ$#uρ 4 $tΒ uρ öΝ çλm; ’Îû 

Ä⇓ö‘ F{$# ⎯ ÏΒ <c’Í<uρ Ÿωuρ 9ÅÁtΡ   
اگر از توبه رويگردان شدند و بر نفاق خود اسرار ورزيدند، آن گاه خداوند آنها «

را در دنيا با ترس و اضطراب و سلب آرامش و در آخرت با عذاب دردناك، 
  2».عذاب خواهد داد

% Ïμ‹Ïù ×Α: بن ماجه در مورد اين فرمودة الهيا ỳ Í‘ šχθ™7Ïtä† βr& (#ρã£γsÜtGtƒ   يعني در
رند دا گذاري شده است، مرداني هستند كه دوست مي آن مسجدي كه براساس تقوا پايه

خداوند در اين : خطاب به انصار فرمود  پيامبر اكرم: گويد خوب و پاكيزه بشوند، مي

                                                 
  .184، ص 4، ابن هشام، ج السيرة النبويه -1
  .661، ص 2، ج حديث القرآن الكريم -2
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و  گيريم ما وضو مي: گفته است، طهارت شما چيست؟ گفتندآيه از پاكيزگي شما سخن 
پس به خاطر : فرمود  پيامبر اكرم. گيريم نماييم و با آب استنجا مي جنابت ميغسل 

  1.همين است و افزود كه بر اينها مواظبت نماييد
  : داراي درسها و عبرتهايي زير است داستان مسجد ضرار

  كفر، ملتي واحد است -1
ت مشركان شكس از او كه. گيري ابوعامر راهب آشكار گرديد چنانكه اين امر از موضع

اعالم  در بدر، عليه مسلمانان خشمگين شده بود، دشمني خود را با اسالم و پيامبراكرم
نمود و مدينه را به قصد پايتخت شرك، مكه، ترك نمود و در آنجا مشركان را براي 

تشويق نمود؛ چنانكه خود در جنگ احد عليه مسلمانان شركت   جنگ با پيامبر اكرم
خداوند . 2ر صفوف لشكر اسالم تفرقه و تزلزل به وجود آوردنمود و سعي كرد تا د

  : فرمايد راست گفته است آنجا كه مي

 t⎦⎪Ï%©!$# uρ (#ρãx x. öΝåκÝÕ÷èt/ â™!$uŠÏ9 ÷ρr& CÙ÷èt/ 4   ) ،73انفال(  
  ».بعضي از كافران، دوستان و اولياي بعضي ديگراند«

  تالش براي فريباندن مسلمانان -2
بودند تا به مسجدشان رسميت بخشند تا مسلمانان را بفريبانند  منافقان در اين صدد

خواستند كه در مسجد آنها   و اميال خويش را برآورده سازند بنابراين، از پيامبر اكرم
گرديد و پيامبر در آنجا به اقامه نماز  نماز اقامه نمايد واگر اين امر، عملي مي

  3.گرديدند پرداخت،به اهداف خويش نائل مي مي

                                                 
  .127، ص 1، كتاب الطهارة، باب االستنجاء بالماء، ج سنن ابن ماجه -1
  .179، ص الصراع مع الصليبيين -2
  .181همان، ص  -3
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   حفاظت خداوند از پيامبر اكرم -3
باشد؛ چنانكه  حوادث ذكر شده بيانگر عنايت ويژة خداوند نسبت به پيامبرش مي

هاي منافقان از تأسيس اين مسجد مطلع گرداند و اگر  خداوند ايشان را از اهداف ونقشه
خواندن برد و با  نمود، آن حضرت به اهداف آنها پي نمي خداوند، پيامبرش را مطلع نمي

داد و بدين صورت منافقان داراي مركز وجايگاهي  نماز در آنا به مسجدشان رسميت مي
توانستد مسلماناني كه از ايمان ضعيفي برخوردار بودند، تحت تأثير افكار  شدند و مي مي

  1.و سخنان خود قرار دهند
  برخورد قاطعانه پيامبر با جريان مسجد ضرار -4

نظير دستور به انهدام مسجدي داد كه براساس ضرر  ع و بيالعملي قاط پيامبر با عكس
اسالم و مسلمانان ساخته شده بود و اين عملكرد آن حضرت الگويي است به رسانيدن 

براي فرماندهان در تمامي ادوار تا هرگاه با امري روبرو شدند كه هدف آن، ايجاد تفرقه 
بين بردن آن برآيند؛ زيرا عضو  بين مسلمانان و آسيب رساندن به اسالم است، درصدد از

باشد  توان معالجه نمود و تنها را معالجه آن، قطع آن عضو از جسم مي فاسدشده را نمي
العمل  تا از شيوع آثار آن به اعضاي ديگر جسم، جلوگيري گردد و پيامدهاي اين عكس

امبر با اين كه در ادوار بعد از پيامبر به وقوع پيوست، بيانگر آن است كه برخوردي كه پي
جرثومة فساد در پيش گرفت، بهترين حركت براي از بين بردن نفاق از جامعة اسالمي 

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  ايند؛ زيرا ميسازماندهي نم
  2.خواهد شد و رسوايي آنان را در برخواهد داشت

                                                 
  .همان -1
  .130، ص 8، ج التاريخ االسالمي -2
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  اموري كه احكام آن همانند مسجد ضرار است -5
  : احكام آن همانند مسجد ضرار استاند كه  مفسران به بيان برخي وجوه پرداخته

هر مسجدي كه به خاطر ريا و تظاهر ويا گفته شده است : گويد زمخشري مي –الف 
به خاطر اهدافي جز رضايت خداوند ويا با مال حرام ساخته شود، حكم آن همانند 

  1.مسجد ضرار است
آيا چنين مسجدي : نويسد عليق بر اين سخن زمخشري ميدكتر عبدالكريم زيدان در ت

ن گونه مساجد به مانند مسجد ضرار منهدم شود؟ خير؛ چراكه به نظر بنده، تشابه اي
گذاري  مسجد ضرار فقط به اين دليل است كه مانند آن براساس تقوا و اخالص بنيان

  2.گردند نگرديده است، اما محكوم به انهدام نمي
اند كه تأسيس هر مسجدي به قصد  اي ما بر اين عقيدهمعل: گويد قرطبي مي –ب 

گيرد، در حكم مسجد ضرار ضرررسانيدن به مسلمانان و به خاطر ريا و تظاهر انجام 
  3.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  مي شود و با ظاهري زيبا و پررونق، جلوه نيز ساخته مي
در حالي كه اين نوع . دين را متقاعد سازد كه اسالم زنده است و مساجد آباد است

  4.مساجد، سنگرهايي جهت نابودي اسالم و مسلمانان با غيرت و با شهامت هستند

                                                 
  .310، ص 2، ج تفسير زمخشري -1
  .310، ص 2، ج تفسير زمخشري -2
  .254، ص 8، ج تفسير قرطبي -3
  .1711 – 1710، ص 3، ج في ظالل القرآن -4
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توان حكم آنان را همانند حكم مسجد  اي براي شناخت اموري كه مي قاعده -6
  انستضرار د

باشد، اما متوليانش با  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 

  1.دباش مسجد ضرار مي
توان اماكن شرك و فساد را همانند مسجد ضرار دانست؛ زيرا اين  بنابراين قاعده، نمي

اماكن از نظر ظاهري نيز فاقد مشروعيت هستند؛ گرچه به خاطر اينكه از نظر ظاهري و 
  2.باطني جزو منكرات هستند، اما از بين بردن آنها مانند نابودي مسجد ضرار الزامي است

  ر شهرهاي مسلمانانمساجد ضرار د -7
اي  اي مشخص در تاريخ اسالم نبود؛ بلكه شروع دسيسه و نقشه مسجد ضرار، تنها حادثه

مهمي را در پيش داشت و اين نقشه استمرار خواهد داشت و هميشه  بود كه اهداف
ة اسالم را معيوب جلوه دهند و در دلهاي مسلمانان، د تا چهرقان سعي خواهند نموفمنا

  3.جاد نمايند و آنان را از دين و عقيده آنان منحرف سازندشك وترديد اي
بنابراين، دشمنان اسالم، چه منافقان و ملحدان و چه مستشرقان و دعوتگران مسيحي، 
به تأسيس اماكني براي مسلمانان خواهند پرداخت، اما در واقع هدفشان، ايجاد شك و 

چنين مدارس و دانشگاههايي هم. ترديد در مورد عقايد و آداب و احكام اسالمي است
كنند تا در آنها فرزندان مسلمانان را با دين و  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 

                                                 
  .506، ص 2، ج المستفاد من قصص القرآن -1
  .507همان، ص  -2
  .182، ص الصراع مع الصليبيين -3
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نمايند تا مسلمانان و بيماران درمانده را از دين  ه دلسوزي وخدمت به مردم تأسيس ميب
هاي بسيار  و آيين آنان منحرف سازند؛ چنانكه در مجامع فقير آفريقايي با توسل به شيوه

  1.پردازند نامعقول و نامشروع، به تبليغ و انتشار افكار خود مي
  

                                                 
  .508، ص 2، ابي شهبه، ج السيرة النبوية -1



  

 
  

  فصل چهارم 
  غزوة تبوك باز مانده بودندسرگذشت سه نفري كه از 

  : هاي زيادي است از جمله ها و پيام اين داستان حاوي درس
  انگيز و فصاحت واال  اسلوب زيبا و بيان شگفت -1

هـاي   زدن به عايشه، نمونه حديثي كه بيان گرديد، همانند احاديثي همچون داستان تهمت
مـديران و مسـئوالن نهادهـاي    كاش . آيند هاي ادبيات عرب به شمار مي بارزي از داستان

آموزشــي بــا گلچــين نمــودن ايــن گونــه احاديــث و گنجانــدن آنهــا در دروس عربــي، 
توانستند بر ذوق و ملكة ادب عربي و اسالمي دانش آموختگـان بيفزاينـد؛ مـثالً، ايـن      مي

فلما قيل ان رسول اهللا قد اظل قادما زاح عني الباطل و عرفت انـي لـن اخـرج    «گفتة كعب 
اي برخـوردار   از نظر ادبـي از جايگـاه ويـژه    »...دا بشيء فيه كذب فاجمعت صـدقه  منه اب
   1.است

  
  صداقت، كشتي نجات است  -2

هر يك از سه صحابه بزرگوار، كعب، هالل و مراره، ميزان گناه و خطر دروغ گفتن را 
گويي، سخني ديگر بر زبان  گرفتند كه جز راست  نمودند بنابراين، تصميم درك مي

ها و ناماليماتي خواهد شد و اميد به  گويي دچار مصيبت اورند؛ هر چند كه با راستني
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 . 2خواهند پيوست
  : فرمود

                                                 
  . 137، ص 8، حميدي، ج تاريخ االسالمي -1
  . همان -2
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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 در 
شود كه افراد، براساس اسلوب و معياري  شكالت دارد و باعث ميبرابر مصايب و م

خاص عمل نمايند و با ترك واجبي و يا ارتكاب حرامي، در صدد مخالفت با شريعت 
برنيايد؛ زيرا وقتي مسلماني بداند كه با ارتكاب عملي ناشايست در جامعه مطرود 

  . آيد ميخواهد شد، هيچ گاه در صدد اقدام براي انجام آن عمل بر ن
توان در شرايط مشابهي با  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 كم باشد و با در فتنه، منتفي و
باشد؛ زيرا قهر كردن  آنچه در ميان مردم به خاطر امور دنيوي معمول است، متفاوت مي

وقتي به خاطر مصلحت شرعي و ديني باشد، مشروع و مورد اجر و پاداش است، اما 
؛ چنانكه پيامبر 1ناجايز و حرام استقهر كردن به خاطر امور دنيوي بيش از سه روز 

براي هيچ مسلماني جايز نيست كه با برادر مسلمانش بيش از سه روز قهر : فرمايد مي
كنند، هر يكي رو به جانبي بنمايد و  نمايد، به طوري كه هر گاه همديگر را مالقات مي

ز كنندة سالم و افزود كه بهترين آنها كسي است كه آغا. اعتنا باشد نسبت به همديگر بي

                                                 
  . 139همان، ص  -1
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قهر كردن با برادر مسلمان تا يك سال برابر با ريختن خون او «: همچنين فرمود 1باشد؛
   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  نانكه كعب ميسرگذشتشان بيان گرديد، به اجرا در آورد؛ چ

گيري كردند و برخورد آنان با ما تغيير نمود تا جايي كه تمامي افراد جامعة اسالمي  كناره
نشين شدند  افزايد آن دو نفر رفيق من خانه گرديد و مي براي من همانند بيگانه تلقي مي

خواندم و  ان نماز ميآمدم و همراه مسلمان نمودند، اما من به مسجد مي و مدام گريه مي
پرداختم، اما با اين وجود، هيچ كس با من سخن  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

كه او را بيش  قتاده با اينابوداني كه من خدا و پيامبرش را دوست دارم؟ باز هم  يمگر نم
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.ور پيامبر بود و اين امر را عملي ساختنمود، برتري دست 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

است كه به او زن هالل ابن اميه كه به علت كهنسال بودن شوهرش از پيامبر اجازه خو

                                                 
  . 1984، ص 2560، كتاب البر، شماره صحيح مسلم -1
  . 220، ص 4، ج مسند احمد -2
  . 140، ص 8، حميدي، ج التاريخ االسالمي -3
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خدمت نمايد، اين امر را عملي ساختند و آن حضرت نيز به شرط مقاربت ننمودن به او 
   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 رخنه  دشمن
و آتش فتنه را دامن زند و بناي محكم اخوت اسالمي را تضعيف نمايد بنابراين،  نمايد

اي نزد كعب  پادشاه غسان فرصت را غنيمت شمرده و سفير خود را با دعوت نامه
. به من خبر رسيده است كه صاحب تو بر تو جفا نموده است: فرستاد و در آن نوشت

   2.تو همدردي خواهيم كردنزد ما بيا، با . مكان نيستي تو تنها و بي
اين امر، آزمايشي ديگر است و افزود كه كار : 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

يشان با خدا و رسولش و گيري كعب بيانگر دوستي و ارتباط محكم ا اين موضع
باشد؛ چنانكه بالفاصله دريافت كه با  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
يا با بنابراين، در اين صدد بر نيامد تا پاسخ منفي پادشاه غسان را با كلمات و . برد سر مي

هايش  پاره كردن نامه بدهد؛ بلكه ترجيح داد كه نامه را بسوزاند تا خاكستر شود و نوشته
  . 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

                                                 
  . 196، ص الصراع مع الصليبين -1
  . 4418، كتاب المغازي، شماره بخاري -2
  . 1052- 1051، ص 3، ج المغازي -3
  . 517، ص 2، ابي شبهه، ج السيرة النبويه -4



  هجري 9در سال ) عسره(غزوة تبوك

 

789

نمايد و كعب نيز بعد  زده مي من، هر انساني را شگفتؤهاي م ن انسانعزت واالي اي
   1.ورزيد از اين آزمايش همچنان در قلة ايمان و اسالم باقي ماند و بدان افتخار مي

  
هاي صادق  اي ارزشمند از جانب خدا است كه انسان پذيرش توبه، هديه -6

  بدان اميدوارند 
توبه آن سه نفر بود، نازل گرديد، روز بسيار گر پذيرش روزي كه آيات فوق كه بيان

اي  هويدا بود؛ به گونه  بزرگي براي مسلمانان بود و آثار شادماني در چهرة پيامبر اكرم
كه قرص چهرة ايشان مانند قرص ماه شب چهارده گرديده بود و صحابه نيز شادمان و 

د و به آنها تبريك و رفتن خوشحال بودند؛ چنانكه دسته دسته نزد كعب و همراهانش مي
آن حضرت به . گفتند و كعب نيز با چهرة خندان و بشاش نزد پيامبر آمد 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 ازگشت بنده به رضامندي خدا ميبه معني ب
داشت او در معني حفاظت بنده در دنيا و گراميپذيرش توبه به . گردد محسوب مي
  . آخرت است

هايش را در آورد و به عنوان مژدگاني  بنابراين، كعب به قدري خوشحال شد كه لباس
   2.آورده بود، بخشيد به كسي كه خبر پذيرش توبه را براي او

آن دو نفر ديگر نيز بسيار خوشحال و شادمان شدند، اما كعب در اين روايت فقط از 
اما در روايتي كه واقدي از قول سعيد ابن زيد . 3ميزان شادماني خود سخن گفته است

                                                 
  . 307، بوطي، ص فقه السيره -1
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اش  من نزد هالل ابن اميه رفتم و او را در جريان پذيرش توبه: گويد مايد، مين نقل مي
   1.هالل بالفاصله به سجده افتاد، من فكر كردم از خوشحالي جان خواهد داد. دادم قرار

  
  ها در شكر نعمت  مشروعيت برخي از عبادت -7

توان تصور نمود، اما از  ميزان شادماني كعب هنگام بشارت ايشان به پذيرش توبه را نمي
   :العادة ايشان را حدس زد ماني فوقتوان شاد چند برخورد كعب مي

  سجدة شكر : الف
كعب پس از شنيدن خبر پذيرش توبه خود، باالفور به سجده افتاد و معموالً صحابة 
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 دادن به كسي كه خبر خوشي مي مژدگاني –ب 

كعب لباسهايش را به كسي كه مژده پذيرش توبه را به او داده بود، بخشيد؛ چرا كه 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 

، مژدگاني برايش صدقه و اگر غني است، دهنده شخص فقيري است تفصيل كه اگر مژده
شود و بخشنده در هر دو صورت، با اين كار شكر خدا را به  برايش هديه محسوب مي

   3.خاطر نعمتي كه به او ارزاني نموده، به جاي آوده است
  صدقه دادن تمامي اموال خود  –ج 

را به عنوان صدقه كعب به عنوان شكرانه توبه خود از پيامبر خواست كه تمامي اموال او 
داري، برايت  اگر بخشي از اموالت را پيش خود نگه: يرد، اما پيامبر نپذيرفت و فرمودبپذ

فقها در اين مورد كه اگر شخصي نذر كرد كه تمامي اموال خود را صدقه . بهتر است

                                                 
  . 1054، ص 3، واقدي، ج مغازي -1
  . 493، ص صور و عبر من الجهاد النبوي -2
  . 202الصراع مع الصليبيين، ص  –همان  -3
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نمايد، آيا بايد بدان عمل نمايد يا خير، اختالف نظر دارند؛ چون صدقه مستحب و نذر 
  . استواجب 

ر مشورت نمود؛ چنانكه ببه 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 است  نازل شده، طوالني) تبوك(غزوة عسره  آياتي كه در قرآن كريم درباره

  . هاي مسلمانان با كفار نازل گرديده 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
توان تحمل نمود و ممكن است  را نمي  ي براي حمايت از دين و پيامبر اكرمآمادگ

  : فرمايد ؛ چنانكه مي1اين عمل، به ارتداد و نفاق بينجامد

 $yγ•ƒr'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ $tΒ ö/ ä3s9 #sŒÎ) Ÿ≅ŠÏ% â/ä3s9 (#ρãÏΡ $# ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# 

óΟçFù=s%$̄O $# ’n<Î) ÇÚö‘ F{ $# 4 ΟçF ÅÊu‘ r& Íο4θu‹ysø9 $$Î/ $u‹÷Ρ ‘‰9 $# š∅ÏΒ ÍοtÅzFψ$# 4 $yϑsù 

ßì≈ tFtΒ Íο4θuŠysø9 $# $u‹÷Ρ ‘‰9 $# ’Îû ÍοtÅzFψ$# ωÎ) î≅‹Î=s% ∩⊂∇∪ ωÎ) (#ρãÏΖs? öΝ à6ö/ Éj‹yèãƒ 

$¹/#x‹tã $VϑŠÏ9 r& öΑ Ï‰ö7oK ó¡o„uρ $·Β öθs% öΝ à2u öxî Ÿωuρ çνρ ”àÒs? $\↔ø‹x© 3 ª!$# uρ 4’n? tã 

Èe≅à2 &™ ó_x« íƒÏ‰s%   ) ،39- 38توبه(  
گويند در راه خدا بيرون شويد،  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 ناچ زندگي دنيا

سازد كه  دهد و قومي را جايگزينتان مي ميخداوند شما را عذاب دردناكي 
  ».رسانيد و خدا بر هر چيزي تواناست جداي از شمايند و هيچ زياني به خدا نمي

                                                 
  . 404، غزالي، ص قه السيرهف -1
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  : جملهشويم از  در سورة توبه با فرازهايي در مورد غزوة تبوك روبرو مي
نموده  قرار اند، مورد سرزنش قرآن، کسانی را که از اين غزوه تخلف نموده -١

ين غزوه بر ساير غزوات، اين امتياز را دارد که خداوند، به طور مستقيم است و ا
چنانکه زنش نموده است؛ مردم را به شرکت در آن فراخوانده و متخلفان را سر

  : فرمايد می

 (#ρãÏΡ $# $]ù$xÅz Zω$s) ÏO uρ (#ρ ß‰Îγ≈ y_uρ öΝ à6 Ï9≡uθøΒ r'Î/ öΝä3Å¡àΡr& uρ ’Îû È≅‹Î6y™ 

«!$# 4 öΝ ä3Ï9≡sŒ × öyz öΝ ä3©9 βÎ) óΟçFΖ ä. šχθßϑn=÷ès?   ) ،41توبه(  
  ».بال هستيد؛ چه سنگين دوش، در راه خدا با مال و جان، جهاد نماييد چه سبك«

اين آية كريمه بود  هاي رسول خدا و در واقع تطبيق عملي بخش غزوه اين غزوه نيز پايان
  : فرمايد كه مي

 $pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ (#θè=ÏG≈ s% š⎥⎪Ï%©!$# Ν ä3tΡθè=tƒ š∅ÏiΒ Í‘$¤à6 ø9 $#   
  )123توبه، (  

   1».تر به شما هستند، مبارزه نماييد با كافراني كه نزديك«
ره ناميده است؛ ها قرار داده و آن را ساعه العس قرآن اين غزوه را متمايز با ساير غزو - 2

  : فرمايد چنانكه مي

 š⎥⎪Ï%©!$# çνθãèt7̈? $# ’Îû Ïπ tã$y™ Íοtó¡ãèø9 $#   
  ».آناني كه رسول خدا را در زمان سختي، پيروي كردند«

و از آنجا كه اين غزوه، مشقت بار بود بنابراين، ناميدن آن به ساعه العسره نامي با مسما 
  . بود

همچنين قرآن را در راستاي اهميت دادن به اين غزوه، به تكذيب كساني پرداخته  - 3
 هاي اندك آنان به باد استهزا گرفتد؛ طر انفاق و كمكاست كه مسلمانان فقير را به خا

خداوند به نصف صاع اين، : گفتند آورد، مي نصف صاع خرما مي چنانكه اگر يكي از آنان
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فالني به خاطر ريا و تظاهر، : گفتند آورد، مي ينيازي ندارد و يا اگر ثروتمندي، مال هنگفتي م
  : ر اينها فرمودقرآن در تكذيب گفتا. اين مال را آورده است

 š⎥⎪Ï%©!$# šχρâ“ Ïϑù=tƒ š⎥⎫ÏãÈhθ©Üßϑø9 $# z⎯ ÏΒ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# †Îû ÏM≈s%y‰ ¢Á9 $# 

š⎥⎪Ï%©!$# uρ Ÿω tβρ ß‰ Ågs† ωÎ) óΟèδ y‰ ôγã_ tβρ ãy‚ó¡t sù öΝ åκ÷]ÏΒ   tÏ‚y™ ª!$# öΝ åκ÷] ÏΒ 

öΝ çλm;uρ ë># x‹tã îΛ⎧ Ï9r&   )79وبه، ت(  
اقانه بيش از اندازه به خيرات و صدقات را كه مشت) 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
ت داشتند و تعدادشان قرآن كريم در مورد مومناني كه با پيامبر در اين غزوه شرك - 4

هزار نفر بود، خاطر نشان ساخته كه خدا براي آنها بهشت را كه رسيدن به  بيش از سي
  : فرمايد چنانكه مياهم ساخته است؛ آن پاداش و سعادتي عظيم فر

 £‰tãr& ª!$# öΝ çλm; ;M≈̈Ζy_ “Ìøg rB ⎯ ÏΒ $pκÉJ øtrB ã≈ yγ÷Ρ F{ $# t⎦⎪Ï$Î#≈ yz $pκÏù 4 y7Ï9≡ sŒ 

ã—öθx ø9 $# ãΛ⎧ Ïàyèø9 $#   ) ،89توبه(  
هايي را كه زير آنها نهر جاري است، تدارك ديده است كه  خداوند براي آنها باغ«

  ».براي هميشه در آنجا خواهند ماند، اين سعادتي بزرگ است
  

  تمرين عملي شورا در اين غزوه 
ث، از در اين غزوه از اصل شورا استفاده نمود؛ چنانكه در برخي حواد  پيامبر اكرم

  : توان به موارد زير اشاره نمود ميمشورت ابوبكر و عمر استفاده كرد كه 
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پذيرش پيشنهاد ابوبكر در مورد دعا، آن گاه كه لشكر دچار تشنگي شديد  –الف 
  شده بود 

به سوي تبوك رهسپار   در گرماي سختي با پيامبر اكرم: گويد خطاب مي چنانكه عمر ابن
خاست و  تشنگي شديدي شديم تا جايي كه يكي از ما بر مي در اثناي راه دچار. شديم

آن را نمود تا با فشردن شكمبة آن، كام خشكيدة خود را تر نمايد؛ سپس  شترش را ذبح مي
دعاي تو ! اي رسول خدا: اه ابوبكر به پيامبر گفتشود؛ آن گ گذاشت تا خنك اش مي بر سينه

تو دوست داري : آن حضرت فرمود. واهاز خدا به وسيلة دعا آب بخ. شود باعث خير مي
آن گاه پيامبر دست به دعا برداشت و هنوز دعاي وي تمام نشده بود . بلي: چنين كنم؟ گفت

كه در آسمان ابري ظاهر شد و باران باريد و تمامي مردم ظروف خود را پر از آب كردند؛ 
ردو زده بود، فرا سپس متوجه شديم كه بارندگي فقط مكاني را كه لشكر اسالم در آنجا ا

   1.گرفته است
پذيرش پيشنهاد عمر بن خطاب دربارة ممانعت از كشتن شترهاي لشكر بر اثر  –ب 

  گرسنگي شديد 
از پيامبر اجازه خواستند كه . مردم در اثناي مسير تبوك، دچار گرسنگي شديدي شدند

آنها اجازه  شتران خود را ذبح نمايند و از گوشت آنها استفاده نمايند و آن حضرت به
هاي خود را  اينها با اين كار، سواري: 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

   2.توشة كافي برخوردار گرديد ا پذيرفت و در نتيجه تمامي لشكر ازيشنهاد ايشان رپ

                                                 
  . 1707اخرجه ابن حبان، كتاب الجهاد، باب غزوة تبوك، شماره  -1
  . ، كتاب االيمان،باب الدليل علي منمسلم -2
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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  ذاشتهلشكر اسالم، پا به فرار گ
ي عمر ابن خطاب اين بود كه به مدينه برگردند و رأو . مرزهاي شام، مشورت نمود

ها بسيار زياد است و آنها در  علت آن را اين گونه بيان نمود كه تعداد جنگجويان رومي
ني كه مسلمانان را ياري اند و در آن جا هيچ مسلما دژها و شهرهاي خود پناه گرفته

  . نمايد، وجود ندارد
با اصحاب و يارانش، مشورتي به موقع و   بايد گفت كه مشورت، پيامبر اكرم

ن متفاوت است، عالوه بامناسب بود؛ زيرا جنگيدن در شهرها با جنگيدن در صحرا و بيا
اساس روايتي بر اينكه تعداد جنگجويان دشمن از تعداد سربازان اسالم بيشتر بود كه بر

اند و اين تعداد، براي لشكر اسالم  ها را دويست و پنجاه هزار نفر ذكر نموده تعداد رومي
   1.خطر آفرين بود

بنابراين، استفاده از شور و مشورت در اسالم دربارة امور زندگي، سياسي، نظامي و 
بدان  گردد كه در حيات خود محسوب مي  هاي بارز پيامبر اكرم اجتماعي از ويژگي
  . توجه شاياني داشت

  
  تمرين نظامي جانكاه 

شماري بود  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  كه مي

رماي خورشيد نيز اي را پشت سر گذاشتند و گ فرسايي، سفر بسيار طوالني بسيار طاقت
آزار دهنده بود و كمبود توشه باعث گرسنگي شديد و كمبود مركب، باعث خستگي 

                                                 
  . 177-176، ص غزوة تبوك -1
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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

نمايند، تا اين سربازان  روي، كم خوراكي و غيره تربيت مي ختي مانند پيادههاي س 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
  . ر بودت دهند، به مراتب سخت انجام مي

عالوه بر موارد ذكر شده، صحابه نيز مدينه را در حالي ترك كرده بودند كه فصل 
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  بنابراين، ميشد  تشنگي شديدي را متحمل مي

سازي نيروهاي لشكر اسالم نشر و گسترش  نظامي جانكاهي بود و هدف پيامبر آماده
اسالم به خارج مرزهاي شبه جزيره عربستان بود؛ زيرا اين آخرين غزوهاي بود كه آن 

نمود، از  يكرد؛ پس بايد قبل از آنكه دار فاني را ترك م حضرت در آن شركت مي
   1.گرديد 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 كمك از تجربه و تمرينقدرت ايمان و توكلشان بر خدا و با 
  . نمايند
  
  
  
  

                                                 
  . 282-281، ص الرسول القائد -1
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  مهمترين پيامدهاي غزوة تبوك 
پژوهشگران از اهميت خاصي برخوردار  به گفته ي مهمترين نتايج اين غزوه كه

  : دباش است، به شرح ذيل مي
ن و غير اهاي مسلم از بين رفتن رعب و وحشت دولت روم نزد عرب -1

بنابراين، از جنگ با . شد ها روم قدرتي شكست ناپذير تصور مي ن عربدر اذهامسلمان؛ 
روبرو شدن با آنان بيمناك بودند و شايد شكست مسلمانان در غزوة موته،  و روميان

ها در جاهليت به خاطر قدرتي كه از روم  اي بود كه عرب نتيجة شكست روحي و رواني
رسيد كه با يورشي عمومي،  م به نظر ميبنابراين، الز. كردند، دچار آن بودند تصور مي

ها از اين شكست  ها بر كنده شود تا عرب هيبت و عظمت اين قدرت پوشالي از دل
  . روحي در مقابل روم نجات يابند

: نيروي نظامي مقتدر در منطقه مانور نظامي حكومت اسالمي به عنوان تنها -2
ن را تهديد نمايد و اين هاي بزرگ جها حكومت اسالمي پس از غزوه توانست قدرت

گرفت؛ بلكه براساس اينكه  هاي نژادي و وطني صورت نمي تهديد نه تنها براساس انگيزه
ها را از بندگي همنوعان خودشان نجات بخشند و به بندگي پروردگار در آورند،  انسان

  . صورت گرفت
ها روبرو  يعالوه بر اين مسلمانان نيز به اهداف خويش رسيدند و آنان گر چه با روم

نگرديدند، اما بر اين اساس كه آنان فرار را بر استقامت و پايداري ترجيح دادند، زمينة 
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  و لالجندمارت دومه بيايند؛ چنانكه ا

كردند، با وجود اينكه تحت  و قبايل ديگر عرب كه در شام زندگي مي. قرار گرفتند
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سيطرة حكومت اسالمي در نيامدند اما متردد شدند كه همچنان تابع دولت بيزانس بمانند 
  1.يا به حكومت اسالمي بپيوندند

توان غزوة تبوك را نقطة آغازين فتوحات اسالمي در ديار شام دانست  مي بنابراين،
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
زرگان صحابه حضور داشتند، اما از آنجا كه رسول روميان اعزام نمود و در اين لشكر، ب

برد، لشكر اسامه نتوانست قبل از وفات آن حضرت اين  خدا در بستر مرگ به سر مي
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

  . فتوحات ديار شام را ترسيم نمود
    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 اكرم
پس از اينكه اسالم تا مرزهاي روم رسيد و و دعوت ايشان تمايل پيدا نمايند بنابراين، 

با نجران براساس پرداخت جزيه مصالحه نمود، براي قبايل عرب راهي جز پيوستن به 
رو طوايف عرب پس از بازگشت پيامبر از غزوه تبوك، يكي  از اين. اسالم باقي نماند

ي زيادي از ها شدند و از آنجا كه دسته آمدند و مسلمان مي پس از ديگري به مدينه مي
اين قبيل به مدينه وارد گرديدند، سال نهم را عام الوفود؛ يعني سال پذيرفتن اسالم از 

   3.هاي مختلف قبايل، ناميدند جانب دسته

                                                 
  . 120بدالرحمن احمد، ص ، عالمسلمون و الروم في عصر النبوة -1
  . 209، شجاع، ص دراسات في عهد النبوه -2
  . 396- 395، ص 1، ج نظرة النعيم -3
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بدين صورت با پايان پذيرفتن غزوه تبوك، سفرهاي نظامي پيامبر نيز به پايان رسيد و 
ها و  سرشار از درسها، عبرت هاي ديگر، اين بخش از زندگي پيامبر نيز همانند بخش

   1.فوايدي است كه مسلمانان در تربيت امت و اقامة دولت، به آن نيازمند هستند
  

                                                 
  . 460، ص 4، صادق عرجون، ج محمد رسول اهللا -1



  

  

  فصل ششم 
  مهمترين رويدادهايي كه از غزوة تبوك تا حجه الوداع اتفاق افتاد

  ورود وفد ثقيف و مسلمان شدن آنان 
بن مسعود ثقفي به حضور پيامبر از تبوك به مدينه، عروه در مسير بازگشت پيامبر اكرم

رسيد و مسلمان شد و به سوي قومش برگشت و آنان را به اسالم فراخواند، اما قومش 
او را به قتل رساندند، اما آنان متوجه اشتباه خود گرديدند و بعد از رايزني و مشورت 

ش نفر از اتفاق كردند كه گروهي را به نمايندگي از خود، نزد پيامبر بفرستند؛ چنانكه ش
   1.آنان در رمضان سال نهم هجري به مدينه آمدند

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

هد شد، هر يكي از آنان دانستند كه آن حضرت از قدوم وفد ثقيف خوشحال خوا مي
دوست داشت، جز قدوم آنان را به پيامبر بدهد؛ چنانكه وقتي وفد به نزديكي مدينه 
رسيد، ابوبكر و مغيره در اين صدد بودند تا اين مژده را به پيامبر بدهند كه سرانجام 

   3.مغيره، ابوبكر را برخود ترجيح داد
هايي جهت اقامت،  راي آنها خيمهآن حضرت از اين وفد به خوبي استقبال نمود و ب

نزديك مسجد، بنا نمود تا صداي تالوت قرآن را بشنوند و مردم را در حال نماز 
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

                                                 
  . 199، عمر احمد عمر، ص رسالة االنبياء -1
  . 193، ص 4، ابن هشام، ج السيرة النبويه -2
  . همان -3
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گشتند و هنگام ظهر استراحت مي كردند، عثمان بن ابي  ها بر مي ا وقتي به خيمهآنه
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 ت ميگرفت و اگر رسول خدا را در حال استراح

نيز   نمود و سعي او بر اين بود تا همراهانش از ماجرا مطلع نشوند و پيامبر اكرم مي
   1.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 «: ياليل به پيامبر گفتعبد. آنان را به اسالم فرا خواندو آن حضرت نيز 

آري، اگر مسلمان بشويد : اقوام خود برگرديم؟ پيامبر فرمودو   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 مي يي؟ ما بهگو در مورد زنا چه مي: عبدياليل گفت
مسلمانان اين موضوع از مواردي است كه خدا آن را بر : ؟ پيامبر فرمود كنيم زنا ناچاريم

  : حرام كرده و فرموده است

 Ÿωuρ (#θç/ tø) s? #’oΤÌh“9 $# ( …çμ ¯ΡÎ) tβ% x. Zπ t±Ås≈ sù u™!$y™ uρ Wξ‹Î6y™   ) ،32اسراء(  
  ».كار زشت و راه بدي است يزناكار به زنا نزديك نشويد؛ زيرا«

او . ربا حرام است: و دربارة ربا چيست؟ پيامبر فرمودعقيدة ت: سپس به عبدياليل گفت
سرماية اصلي خود را : پيامبر فرمود تكليف ما چيست كه تمامي اموال ما از ربا است؟: گفت

  : فرمايد ردانيد؛ چنانكه خداوند ميرا بر گ بر داريد و بقيه

 $yγ•ƒr'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ (#θà) ®?$# ©!$# (#ρâ‘ sŒuρ $tΒ u’Å+ t/ z⎯ ÏΒ (##θt/ Ìh9 $# βÎ) ΟçFΖ ä. 

t⎦⎫ÏΖ ÏΒ ÷σ•Β   ) ،278بقره(  
  ».اي مومنان، از خدا بترسيد و باقيماندة ربا را بگذاريد، اگر مومن هستيد«

                                                 
  . 670المغازي، ص ، ذهبي، تاريخ االسالم -1
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گورهاي ما شراب عصارة ان: پيامبر در مورد شراب پرسيد و گفتآن گاه عبدياليل از 
ب را حرام گردانيده و فرموده خداوند شرا: اي از آن نداريم؟ پيامبر فرمود هاست و چار

  : است

 $pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (# þθãΨ tΒ#u™ $yϑ̄Ρ Î) ãôϑsƒø: $# ç Å£øŠyϑø9 $# uρ Ü>$|ÁΡ F{$# uρ ãΝ≈s9 ø—F{ $# uρ 

Ó§ô_Í‘ ô⎯ÏiΒ È≅ yϑtã Ç⎯≈sÜø‹¤±9 $# çνθç7Ï⊥ tGô_$$sù öΝ ä3ª=yès9 tβθßsÎ=ø è?   ) ،90مائده(  
) آزمايي بخت(خواري، قمار بازي، بتان و تيرهاي  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  به خدا سوگند كه ثقيف نمي. يرش اين سه خصلت برگرديمچگونه نزد قوم خود با پذ
  . 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

اند و عالوه بر اين از جانب محمد نيز در امان نيستم؛  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
وفد ثقيف و پيامبر را خالد بن سعيد بن عاص بر عهده داشت و نوشتن  ميانجيگري

  . 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 

آن، پيمان اگر ربه بداند كه بر نابودي ! واي بر ما: گفتند! بايد نابود شود: ر فرمود پيامب
! واي بر تو اي عبدياليل: عمر ابن خطاب گفت. را خواهد كشت هاي 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

سه سال فرصت خواستند اما آن حضرت » ربه«بعد ازآن از پيامبر براي نابودي . دامضاء كردن



  الگوي هدايت

 

804

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

را ما از دست نادانان و كودكان و زنان خود در امان نخواهيم نخواه كه آن را نابود سازيم؛ زي
   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. دارد خواندن معاف

   2.ندارد
نمودند كه در برخي از اين موارد از   اكرم وفد ثقيف مطالبات زيادي از پيامبر

پيامبر تقاضا نمودند كه برخي از امور حرامي را براي آنان حالل و در ترك نمودن 
ساخت و در  فرايض نيز براي آنان گناهي نباشد، اما پيامبر نپذيرفت و آنها را متقاعد مي

ري برخورد نمود و هنگامي چند روزي كه نزد پيامبر بودند، با آنان با مهرباني و بزرگوا
كه رهسپار ديار خود شدند، آن حضرت عثمان ابن ابي العاص را كه از ديگران از نظر 

تربود، اما عالقمند به آموختن قرآن و مسائل ديني بود، به عنوان امير طائف  سني كوچك
  . مقرر نمود

، تحت تاثير در مدت زماني كه افراد وفد ثقيف در مدينه و در ميان مسلمانان بودند
برخوردهاي پيامبر و مسلمانان قرار گرفتند و حتي روزهاي باقيماندة ماه رمضان را روزه 

در پي آنان نيز پيامبر  3.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

  . رستادف

                                                 
  . 968، ص 3، واقدي، ج المغازي -1
  . 968، ص 3مغازي، واقدي، ج  – 50، ص 8، حميدي، ج التاريخ االسالمي -2
  . 520-519، ص 2، ج السيرة النبوية الصحيحة -3
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ان را متقاعد به پذيرش اسالم بنمايند و نيز به يوفد 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، . از راه رسيد» ربه«ار گردد، به قصد انهدام و نابودي بت ابن مسعود ثقفي دچ

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  ي ميامروز با ثقيف كار: شوخ طبع بود، به همراهان خود گفتمغيره كه مردي 
زد و خود را به زمين » ربه«اي به  آن گاه با تبر ضربه. 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

مغيره . ستبه خدا سوگند كه چنين چيزي ممكن ني. سازيد برويد و او را منهدم
اي  اين تفكر احمقانه! خدا چهرة شما را زشت بگرداند ثقيف: بالفاصله برخاست و گفت

   1.او سنگ و خاشاكي بيش نيست، عافيت را از خدا بطلبيد و او را پرستش نماييد. است
دار بتكده نيز  پره. مودندسپس مغيره و همراهانش، آن را منهدم و با خاك يكسان ن

  . گر بود 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 . هد برداكنون خواهيد ديد كه شما را در زمين فرو خوا: پرخاشگرانه گفت

هاي آن بيشتر حفاري  شنيدن صداي او از فرمانده خود خواست كه اجازه دهد تا در پايه
هاي آن را  ها و پارچه لباس. نمايد؛ چنانكه پس از اين حفاري به زيور آالتي دست يافتند

چه  گر عمليات بودند و سرانجام دريافتند كه تا كنون در برداشتند ثقيفيان با حيرت نظاره
اند؟ اين دسته با موفقيت نزد پيامبر برگشت و زيورآالت و  اشتباه بزرگي به سر برده

                                                 
  . 303، ص 5، ج دالئل النبوه -1
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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  كه محل شرك صورت دومين طاغوت عرببدين 
   مبر به امير طائف، عثمان ابن ابيمشابه جايگاه كعبه برخوردار بود، از بين رفت و پيا

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

  
  واي منافقان، عبداهللا ابن سلول مرگ پيش

   3.عبداهللا ابن ابي ابن سلول، رهبر منافقان در ذيقعدة سال نهم هجري در گذشت
پيامبر به ايشان . سلول رفتم من با پيامبر براي عيادت عبداهللا ابن ابي: گويد اسامه مي

ا آنان بغض سعد ابن ضراره كه ب: او گفت. ستي يهود باز داشته بودممن تو را از دو: گفت
   4.ورزيد، مرد

بعد از وفات عبداهللا ابن ابي فرزندش، عبداهللا ابن عبداهللا، نزد پيامبر آمد و از ايشان 
همچنين از ايشان خواست تا . خواست كه پيراهن خود را بدهد تا پدرش را با آن كفن كند

. برخاست نماز جنازه پدرش را بخواند؛ چنانكه آن حضرت به قصد خواندن نماز جنازه او
خواني؛ در  تو بر جنازة او نماز مي! اي رسول خدا: گوشة لباس پيامبر را گرفت و گفت عمر

  : وند فرموده استپيامبر فرمود خدا. تو را از اين كار منع كرده است خدا حالي كه

                                                 
  . 301به نقل از السرايا و البهوث، ص  507، ص 2، ج تاريخ ابن شيبه -1
  . 972- 970، ص 3المغازي، ج  303- 299، ص 5، ج دالئل النبوة -2
  . 659، ذهبي، المغازي، ص تاريخ االسالم -3
  . 3094، كتاب الجنائز، باب في العيادة، شماره ابوداود -4
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 öÏ øótGó™ $# öΝçλm; ÷ρ r& Ÿω öÏøótGó¡n@ öΝ çλm; βÎ) öÏ øótGó¡n@ öΝçλm; t⎦⎫ Ïèö7y™ Zο§ sΔ ⎯ n=sù tÏ øótƒ 

ª!$# öΝ çλm; 4 y7Ï9≡ sŒ öΝåκ̈Ξ r'Î/ (#ρãx Ÿ2 «!$$Î/ ⎯Ï&Î!θß™ u‘ uρ 3 ª!$# uρ Ÿω “Ï‰ öκu‰ tΠöθs) ø9$# 

t⎦⎫É) Å¡≈ xø9 $#   ) ،80توبه(  
چه براي آنها طلب آمرزش بنمايي، چه ننمايي و يا اگر هفتاد بار براي آنان طلب «

د؛ چراكه آنان به خدا و رسول وي آمرزش بنمايي، خدا هرگز آنها را نخواهد بخشي
  ».كند اند و خدا ملت فاسقي را هدايت نمي 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

 Ÿωuρ Èe≅ |Áè? #’n? tã 7‰tnr& Ν åκ÷] ÏiΒ |N$̈Β # Y‰t/ r& Ÿωuρ öΝ à)s? 4’n? tã ÿ⎯ÍνÎ ö9 s% ( öΝåκ̈Ξ Î) 

(#ρãx x. «!$$Î/ ⎯Ï&Î!θß™ u‘ uρ (#θè?$tΒ uρ öΝ èδuρ šχθà)Å¡≈ sù   ) ،1)84توبه  
بر هيچ يك از آنان هيچ گاه نماز مخوان و بر قبرش نايست؛ زيرا آنها به خدا و «

  ».اند مرده اند،  بودهده و در حالي كه فاسق پيامبرش كفر ورزي
بر عبداهللا ابن ابي بنا بر تظاهر   بايد توجه داشت كه نماز خواندن پيامبر اكرم

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

ليف قلب پيروان و همچنين هدف آن حضرت تأ. ش را بزندگردن پدرخواست كه 
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
اندن نماز بر جنازة عبداهللا، مذلتي بزرگ بردارند به طور حتم ابا ورزيدن پيامبر از خو

بنابراين، پيامبر آن چه را صالح . آمد براي خويشاوندان و فرزندان او به حساب مي

                                                 
  . 4670، كتاب تفسير القرآن، شماره بخاري -1
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دانست، در حق ايشان اعمال نمود تا اينكه از جانب خداوند به صراحت از خواندن  مي
   1.نماز بر منافقان منع گرديد

في  بخشيد تا او را در آن كفن نمايند، و از طرپيامبر از اينكه جامة خود را به عبداهللا
شد به خاطر مناعت طبعي كه  كه هر گاه از ايشان چيزي خواسته مي ديگر بيانگر اين 

درصدد جبران احساني بود كه عبداهللا در حق عباس، عموي  2ورزيد داشت، از آن ابا نمي
  . اي داد ، عبداهللا به او جامهپيامبر، انجام داده بود؛ چرا كه روز بدر وقتي عباس اسير شد

مرگ سر كرده منافقان موجب گرديد تا حركت نفاق در مدينه رو به زوال نهاد؛ 
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، 
حتي عمر ابن خطاب بر جنازه افراد  3شناخت، كسي ديگر باقي نماند نها را ميآ

داشت؛  خواند مگر اينكه حذيفه در آن جنازه شركت مي الحال نماز جنازه نمي مجهول
   4.زيرا پيامبر به ايشان اسامي منافقان را گفته بود

ي دانست؛ سال نهم هجري را مي توان سال براندازي حركت نفاق از جامعه اسالم
بايست براي رويارويي با ساير  زيرا نظام اسالمي به چنان قدرتي دست يافته بود كه مي

؛ چنانكه امام ابن قيم 5نمود نيروهاي مخالف براساس چارچوب مشخصي حركت مي
دولت اسالم موظف بود كه : دهد ابله با منافقان چنين شرح ميخط مشي اسالم را در مق
قرار دهد و باطن آنها رابه خدا بسپارد و با آنان با علم و ارائه  اعمال ظاهري آن را مالك

حجت به جهاد بپردازد؛ همچنين پيامبر به اعراض از آنان و رسانيدن سخن حق به 

                                                 
  . 534-533، ص 2، ابي شهبه، ج السيرة النبويه -1
  . 622-621، ص النبويه صحيح السيرة -2
  . 221، شجاع، ص دراسات في عهد النبوه -3
  . 464، ض معين الرسول السيرة النبويه -4
  . 219، ص دراسات في عهد النبوه -5
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ع و ايستادن و حضور بر قبرهايشان منگوششان موظف گرديد واز نماز خواندن بر آنان 
اگر براي منافقان طلب آمرزش شد و نيز خداوند به پيامبرش خاطر نشان ساخت كه 

   1.نمايي، آنها را نخواهم بخشيد
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
يان عذرهاي آنان درباره تخلف از شركت در سخن گفته و به ب اندر اثنا و در خاستة آن

اي براي  غزوه سخن پرداخته است و نيز بيان داشته است كه آنها تالش مذبوحانه
تضعيف و تفرقة صفوف اسالمي نمودند و پيامبر و مومنان را با گفتار و كردار خود آزار 

   2.رسانند مي
  

  مهمترين احكامي كه عليه منافقان نازل گرديد 
يت خواندن نماز جنازه بر آنان و كافر دانستن آنان خداوند در اين مورد ممنوع -1

  : فرمايد مي
 Ÿωuρ Èe≅ |Áè? #’n? tã 7‰tnr& Ν åκ÷] ÏiΒ |N$̈Β # Y‰t/ r& Ÿωuρ öΝ à)s? 4’n? tã ÿ⎯ÍνÎ ö9 s% ( öΝåκ̈Ξ Î) 

(#ρãx x. «!$$Î/ ⎯Ï&Î!θß™ u‘ uρ (#θè?$tΒ uρ öΝ èδ uρ šχθà)Å¡≈ sù ∩∇⊆∪ Ÿωuρ y7 ö7Éf÷èè? 

öΝ çλé;≡ uθøΒ r& öΝèδ ß‰≈ s9÷ρ r& uρ 4 $yϑ̄Ρ Î) ß‰ƒÌãƒ ª!$# βr& Νåκu5Éj‹yèãƒ $pκÍ5 ’Îû $u‹÷Ρ ‘‰9 $# t,yδ÷“ s? uρ 

öΝ åκß¦ àΡr& öΝ èδ uρ tβρ ãÏ≈Ÿ2   ) ،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 لي مردهآنان به خدا و پيامبرش كفر ورزيده و در حا

                                                 
  . 91، ص 2، ج زاد المعاد -1
  . 93- 92، محمد جميل قاضي ص المنافقون -2
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خواهد آنها را توسط اين  و فرزندانشان تو را به شگفت نيندازد؛ زيرا خدا مي
  ».چيزها در دنيا عذاب بدهد و در حالت كفر وفات نمايند

  تخريب مسجدي كه توسط منافقان بنا شده بود  -2
  . مفصل بيان گرديد اين مسجد معروف به مسجد ضرار بود كه سرگذشت آن به طور

را همان طور كه مسلمانان به جنگ با كفار فرا خوانده شدند، قرآن جنگ با منافقان  -3
  : نيز مطرح ساخت و فرمود

 $pκš‰ r'̄≈ tƒ © É<̈Ζ9 $# Ï‰ Îγ≈ y_ u‘$¤ à6 ø9$# t⎦⎫ É)Ï≈ oΨ ßϑø9$# uρ õá è=øñ$# uρ öΝÍκön=tã 4 óΟßγ1uρ ù'tΒ uρ 

ÞΟ̈Ψ yγy_ ( }§ø♥ Î/ uρ çÅÁyϑø9 $#   ) ،9تحريم(  

با كفر و منافقان جهاد كن و بر آنان سخت بگير و جايگاه آنان دوزخ ! اي پيامبر«
  ».است و بد جايگاهي است

در نوع جهاد با منافقان از اين جهت كه نظامي يا معنوي باشد، تفاوتي است و هدف اين 
نزول سورة برائت با است تا راز نهفته آنها آشكار گردد برخورد مسلمانان با منافقان بعد از 

  . 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 ننمودن 
  : گويد قرآن در اين باره مي. اندندخو فرا مي

 yyÌsù šχθà̄=y‚ßϑø9 $# öΝÏδ Ï‰yèø)yϑÎ/ y#≈ n=Åz ÉΑθß™ u‘ «!$# (# þθèδÌx. uρ βr& 

(#ρß‰ Îγ≈ pgä† óΟÏλÎ;≡ uθøΒ r'Î/ öΝÍκÅ¦àΡ r& uρ ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# (#θä9$s%uρ Ÿω (#ρãÏΖs? ’Îû Ìhptø: $# 3 ö≅è% 

â‘$tΡ zΟ̈Ζyγy_ ‘‰x© r& #vym 4 öθ©9 (#θçΡ% x. tβθßγs) ø tƒ   ) ،81توبه(  

مانند و اند، شاد ينكه از رسول خدا واپس كشيدهاز ا) منافق(نشينان  خانه«
در گرما : گويند نمايند و مي جهاد و پيكار واستند 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
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خاطر كمك مالي به غزوة عالوه بر دارابودن چنين خصوصياتي، آنان مسلمانان را به 
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

 $pκš‰ r'̄≈ tƒ © É<̈Ζ9$# ≅è% y7 Å_≡uρ ø—X{ βÎ) £⎯çFΖ ä. šχ÷ŠÎè? nο4θuŠysø9 $# $u‹÷Ρ ‘‰9$# $yγtFt⊥ƒÎ— uρ 

š⎥÷⎫ s9$yètFsù £⎯ ä3÷èÏnGtΒ é&  ∅ä3ômÎh|  é& uρ % [n#u|  WξŠÏΗsd ∩⊄∇∪ βÎ) uρ £⎯çFΖ ä. 

šχ÷ŠÎè? ©!$# …ã&s!θß™ u‘ uρ u‘#¤$!$# uρ nοtÅzFψ$# ¨βÎ* sù ©!$# £‰tãr& ÏM≈ oΨÅ¡ósßϑù=Ï9 £⎯ ä3ΖÏΒ 

#·ô_r& $VϑŠÏàtã   ) ،29- 28احزاب(  

ق وبرق آن را زندگي دنيا و زر اگر 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

مبني بر   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 . 2اين جريان در سال نهم اتفاق افتاد. شدند
زنان پيامبر در مورد ازدياد نفقة خود مطرح نموده بودند؛ چنانكه مسلم از جابر نقل 

وبكر به خانه پيامبر آمد و مردم را در كنار دروازة منزل ايشان نشسته ديد و كند كه اب مي
ايشان . به ابوبكر اجازه داده شد: گويد راوي مي. ورود داده نمي شد به هيچ كس اجازة

                                                 
  . 220، شجاع، ص دراسات في عهد النبوه -1
  . 68، ص ي و المومناتقضايا نساء النب -2
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وقتي . وارد حجره گرديد؛ سپس عمر آمد و اجازه خواست به ايشان نيز اجازه داده شد
امروز : با خود گفت لت سكوت و ناراحتي ديد و عمروارد شد، پيامبر را در حا عمر

اگر همسرم از من نفقة ! اي رسول خدا: آن گاه گفت. آورم به خنده در مي پيامبر را
اي به گردنش وارد خواهم ساخت پيامبر خنديد و گفت اينها  بيشتري بخواهد، ضربه

را بر دخترش عايشه و آن گاه ابوبكر دستش . 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

دوباره از پيامبر چيزي را كه ندارد، طلب نخواهيم كرد؛ ! ندارد؟ آنها گفتند به خدا سوگند
   1.يدآن گاه آيات فوق نازل گرد. ي كردرسپس پيامبر به مدت يك ماه از همسرانش دو

شد،  علي رغم فتوحاتي كه نصيب اسالم مي  هاي پيامبر اكرم زندگي معيشتي در خانه
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. را با سنگ در اطراف مسجدش ساختهاي مسكوني خود  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
ده و هاي آن حضرت مانند مسجد ايشان از خشت و گل و مقداري سنگ ساخته ش خانه

سقف آنها با تنة درخت خرما پوشانيده شده بود و به قدري پايين بودند كه حسن بصري 
من وقتي نوجواني كم سن و سال بودم، دستم به سقف : گويد سلمه خيره مي ام فرزند كنيز

يكي به داخل مسجد و ديگري به : هر حجره دو در داشت. رسيد خدا ميحجرة رسول 
   3.يد تا ورود پيامبر آسان گرددگرد بيرون از مسجد باز مي

                                                 
  . 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
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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؛  مي خورد، پاهايم را جمع 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

   1.نداشت
نمود، حصيري فرسوده بود و  ي كه پيامبر بر آن استراحت ميزعالوه بر آن زيراندا

و بدين  2هايي از درخت خرما پر شده بود گذاشت كه با برگه بالشتي پوستين زير سر مي
كنم  فكر نمي: گويد ود؛ چنانكه انس ابن مالك ميامبر با معيشت سختي مواجه بصورت پي

   3.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 . 4خورديم آب و خرما مي: خورديد؟ عايشه پاسخ داد 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

هاي قرآن اطالع داشتند كه مسلمانان را  هطرف ديگر از آنجا كه ازواج مطهرات از مضامين آي
نمود بنابراين،  ترقيب مي هاي دنيا به شرط افراط و اسراف ننمودن، گيري از نعمت به بهره

  : فرمايد قرآن مي. ياد نفقه نمودندتقاضاي ازد آنان 

 û©Í_ t6≈ tƒ tΠyŠ# u™ (#ρä‹è{ ö/ä3tGt⊥ƒÎ— y‰Ζ Ïã Èe≅ä. 7‰ Éfó¡tΒ (#θè=à2 uρ (#θç/ u õ°$#uρ Ÿωuρ 

(#þθèùÎ ô£è@ 4 …çμ ¯ΡÎ) Ÿω =Ïtä† t⎦⎫ÏùÎ ô£ßϑø9 $#   ) ،31اعراف(  

                                                 
  . 513، كتاب الصالة، شماره بخاري -1
  . 2468، كتاب المظالم و الغصب، شماره بخاري -2
  . 6457همان، الدقائق، شماره  -3
  . 6459ه همان، شمار -4
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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 كيزه فرا ميپاهاي  همچنين مسلمانان را به استفاده روزي

 ö≅è% ô⎯ tΒ tΠ§ym sπ oΨƒÎ— «!$# û©ÉL©9 $# ylt÷zr& ⎯ÍνÏŠ$t7ÏèÏ9 ÏM≈t6Íh‹©Ü9 $#uρ z⎯ ÏΒ É−ø— Ìh9 $# 4 ö≅è% 

}‘Ïδ t⎦⎪Ï%©# Ï9 (#θãΖtΒ#u™ ’Îû Íο4θuŠysø9 $# $u‹÷Ρ ‘‰9$# Zπ |ÁÏ9% s{ tΠöθtƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# 3 y7Ï9≡ x‹x. 

ã≅Å_Áx çΡ ÏM≈ tƒFψ$# 5Θ öθs)Ï9 tβθçΗs>ôètƒ   ) ،32اعراف(  

همچنين . را براي بندگانش آفريده است هاي الهي چه كسي زينت بگو«
هاي پاكيزه را تحريم كرده است؟ بگو اين چيزهاي پاكيزه براي افراد با  روزي

  ».ايمان در اين جهان آفريده شده است
  : گويد و مي خواند در نفقه فرا مي در 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 
خود برگزيده است و ترجيح راهنمايي فرموده و پيامبر نيز همان نوع زندگي را براي 

  : فرمايد ل نبستند؛ چنانكه قرآن ميدادند و به مظاهر دنيا د

 Ÿωuρ ¨β£‰ ßϑs? y7 ø‹t⊥ ø‹tã 4’n<Î) $tΒ $uΖ ÷è−GtΒ ÿ⎯Ïμ Î/ % [`≡uρø— r& öΝ åκ÷] ÏiΒ nοt÷δ y— Íο4θuŠptø: $# 

$u‹÷Ρ ‘‰9 $# ôΜåκs] ÏGø uΖ Ï9 ÏμŠÏù 4 ä−ø— Í‘ uρ y7În/ u‘ × öyz 4’s+ ö/ r&uρ   ) ،131طه(  

اين . ايم ي اي كه به برخي از آنان دادههاي ماد به نعمت چشم خود را مدوز«
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 

  . يعني يا زرق و برق زندگي را بر گزينيد و يا رسول خدا را. اختانتخاب را مطرح س
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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: گويد ايشه ميع

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

  : ه اين آيات را تالوت فرمودآن گا .از ايشان جدا بشوم

 $pκš‰ r'̄≈ tƒ © É<̈Ζ9$# ≅è% y7 Å_≡uρ ø—X{ βÎ) £⎯çFΖ ä. šχ÷ŠÎè? nο4θuŠysø9 $# $u‹÷Ρ ‘‰9$# $yγtFt⊥ƒÎ— uρ 

š⎥÷⎫ s9$yètFsù £⎯ ä3÷èÏnGtΒ é&  ∅ä3ômÎh|  é& uρ % [n#u|  WξŠÏΗsd ∩⊄∇∪ βÎ) uρ £⎯çFΖ ä. 

šχ÷ŠÎè? ©!$# …ã&s!θß™ u‘ uρ u‘#¤$!$# uρ nοtÅzFψ$# ¨βÎ* sù ©!$# £‰tãr& ÏM≈ oΨÅ¡ósßϑù=Ï9 £⎯ ä3ΖÏΒ 

#·ô_r& $VϑŠÏàtã   ) ،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  آخرت را مي سازم و اما اگر خدا و پيامبر و سراي
  ».بزرگي تدارك ديده است نيكوكاران 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

باشد؛ چرا كه خداوند به آنها  يگر ايمان و اخالص همسران پيامبر م 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



  الگوي هدايت

 

816

مبر و آسايش آخرت را گشود، اما آنان نپذيرفتند و خدا و پيا 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«ره بودن نك
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
ن حضرت محسوب قضيه آزادي انتخاب به همسران پيامبر از قضاياي مهم حيات آ

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
را با آن بسنجند؛ چنانكه برخي از خلفاي اسالم و به ويژه خلفاي راشدين،  فاصلة خود

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

تي است كه بايد مورد سوء استفاده قرار بايست آن را به خوبي انجام داد، نه غنيم 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 تفسير السعدي -2
  . 136، ص 7، ج البدايه و النهايه -3
4-   
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  حج ابوبكر با مردم 
هاي مختلف عقيدتي،  در زمينه  جامعه و دولت اسالمي براساس تعاليم پيامبر اكرم

كنون يافت و فقط فريضة حج تا ميي رشد اقتصادي، 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 
در موسم دادند، تفاوت چنداني نداشت، اما  حج مسلمانان با حجي كه مشركان انجام مي

حج سال نهم، پيامبر اراده نمود تا مناسك حج را انجام دهد، اما از آنجا كه مشركان نيز 
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
ابوبكر را به عنوان اميرحجاج سال نهم مقرر نمود و تعداد زيادي از  ،1ندهم بنابراي

   2.نيز همراه داشتند را صحابه 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 . ر برساندفرستاد تا پيام سوره برائت را به ابوبك 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
اساس روايات از مناسك حج را بر اساس آنچه در زمان جاهليت بودند، باقي گذاشت بر

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
وارد بهشت نخواهد شد مگر انسان مومن و از اين پس كسي حق ندارد  :گفت و مي

                                                 
  . 475، ص معين السيرة -1
  . 168، ص 2الطبقات الكبري، ج  – 318، ص 1، ج ة النعيمنظر -2
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با پيامبر دارد، پيمانش تا موعد  يعهد و پيمان ا 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 اي ازصحابه مأ ههريره را با دستابوهمچنين 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

 ×οu™ !# tt/ z⎯ ÏiΒ «!$# ÿ⎯Ï&Î!θß™ u‘ uρ ’n<Î) t⎦⎪Ï%©!$# Ν›?‰yγ≈ tã z⎯ ÏiΒ t⎦⎫ Ï.Î ô³ßϑø9 $# ∩⊇∪ 

(#θßs‹Å¡sù ’Îû ÇÚö‘ F{ $# sπ yèt/ ö‘ r& 9åκô−r& (# þθßϑn=÷æ $# uρ ö/ ä3̄Ρ r& ç öxî “Ì“ Éf÷èãΒ «!$#   ¨βr& uρ 

©!$# “Ì“ øƒèΧ t⎦⎪ÍÏ≈ s3ø9$# ∩⊄∪ ×β≡sŒr& uρ š∅ÏiΒ «!$# ÿ⎯Ï&Î!θß™ u‘ uρ ’n<Î) Ä¨$̈Ζ9$# tΠöθtƒ 

Ædkptø: $# Îy9ò2 F{$# ¨βr& ©!$# Ö™ü“Ìt/ z⎯ÏiΒ t⎦⎫ Ï.Î ô³ßϑø9$#   …ã&è!θß™ u‘ uρ 4 βÎ* sù öΝçFö6è? uθßγsù 

× öyz öΝ à6©9 ( βÎ) uρ öΝçGøŠ©9 uθs? (#þθßϑn=÷æ $$sù öΝä3̄Ρ r& ç öxî “Ì“ Éf÷èãΒ «!$# 3 ÎÅe³o0 uρ t⎦⎪Ï%©!$# 

(#ρãx x. >U# x‹yèÎ/ AΟŠÏ9 r&   ) ،3-1توبه(  

خدا و پيغمبرش از مشركاني است كه شما با آنان پيمان  بيزاري )ين اعالما(«
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
به همه مردم در روز اين اعالمي است از سوي خدا و پيغمبرش .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

                                                 
  . 625، ص صحيح السيرة النبويه -1
  . 537، ص 2، ابي شبهه، ج السيرة النبوية -2
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توانيد خدا را درمانده داريد و كافران را به عذاب دردناكي مژده  كه شما نمي
  ».بده

اند، تا اتمام  آن دسته از مشركان را كه با مسلمانان پيمان بستهسپس در ادامة آيات، 
  : فرمايد موعد مقرر فرصت داده و مي

 ωÎ) š⎥⎪Ï%©!$# Ν ›?‰yγ≈ tã z⎯ ÏiΒ t⎦⎫Ï. Îô³ßϑø9 $# §Ν èO öΝs9 öΝä.θÝÁà)Ζ tƒ $\↔ø‹x© öΝ s9uρ 

(#ρãÎγ≈ sàãƒ öΝä3ø‹n=tæ #Y‰tnr& (#þθ‘ϑÏ? r'sù öΝÎγøŠs9 Î) óΟèδ y‰ ôγtã 4’n<Î) öΝ ÍκÌE£‰ ãΒ 4 ¨βÎ) ©!$# =Ït ä† 

t⎦⎫É) −Gßϑø9 $#   ) ،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
يزكاران را دوست گمان خدا پره 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

 #sŒÎ*sù y‡n=|¡Σ$# ãåκô−F{$# ãΠãçtø:$# (#θè=çGø%$$sù t⎦⎫Ï.Îô³ßϑø9$# ß]ø‹ym óΟèδθßϑ›?‰ỳ uρ 

óΟèδρä‹äzuρ öΝèδρçÝÇôm$#uρ (#ρß‰ãèø%$#uρ öΝßγs9 ¨≅à2 7‰|¹ósΔ 4 βÎ*sù (#θç/$s? (#θãΒ$s%r&uρ 

nο4θn=¢Á9$# (#âθs?#u™uρ nο4θŸ2̈“9$# (#θ=y⇐sù öΝßγn=‹Î;y™ 4 ¨βÎ) ©!$# Ö‘θàxî ÒΟ‹Ïm§‘   ) ،5توبه(  

  ». ...هاي حرام پايان گرفت، مشركين را هر كجا يافتيد؛ بكشيد  هنگامي كه ماه«
بنابراين، پيامبر علي را فرستاد تا در حضور مشركان در مراسم حج نقض پيمانهايي را 
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 ا فرستاد تا پيامنزول سوره برائت علي ر
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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
از گرديده است و مردم راهي جز پذيرفتن پايان رسيده و اكنون مرحله جديدي آغ

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

ن توحيد، هايي براي مسلمان شدن و پذيرفت 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 

ز نواحي مختلف رهسپار مدينه منوره گشتند و مشخص نمايند، قبايل گوناگون عرب ا
   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 دسته ير سرگذشت تفصيلعالوه بر آن بايد يادآور شد كه د
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، 

. 3آمده استها، اهل يمن و دوس سخن به ميان  عبدالقيس، بني حنيفه، نجران، اشعري

                                                 
  . 283، ص قراءة سياسية للسيرة النبوية -1
  . 284همان، ص  -2
  . 4365، كتاب المغازي، شماره البخاري -3
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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 
ريخي در اين مورد ضروري به اما نقد و بررسي متون تا. 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

هت و به دست آوردن دلها و متحد ساختن آنها ج  برخورد بسيار متوازن پيامبر اكرم
گيري كه در شرايط و ظروف  هدفي خاص و گرد آوردن افراد در يك مركز تصميم

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  اي زيادي از عربه 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 
ند هاي ورودي بود و پيامبر يك يا چ ؛ چنانكه مسجد پيامبر، سالن استقبال دسته5گرديد

و به مسئلة آموزش و  6رساني به آنها گمارده بود نفر از ياران خود را جهت خدمت
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 

                                                 
  . 398، ص 1، ج نظرة النعيم -1
  . 1014، ص 2، ج سيرة النبويه االساس في السنةال -2
  . 544، ص 2، ج السيرة النبويةالصحيحه -3
  . 1014، ص 2، ج االساس في السنة -4
  . 400، ص 2، محمد شراب، ج المدينه النبويه و فجر االسالم و العصر الراشدي -5
  . 221، شجاع، ص دراسات في عهد النبوه -6
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سياري ازآنان از پيامبر در مورد امور حالل و حرام كه عمل نمودن بر آنها را داشتند و ب
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 «: و به صحابه نيز فرمود گيري داشتهكه 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  همه به صورت يكسان هدايايي اهدا مينمود و به  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  امبر براي آنان سخن ميها و چهرة درخشان و مهربان پي 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 عبد قيس مي باس در مورد وفدابن 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  دگي ميو در مسير راه ما گروهي از كفار طايفة مضر زن

  . يكديگر داريم

                                                 
  . 520، ص 4جون، ج ، صادق عرمحمد رسول اهللا -1
  . 521همان، ص  -2
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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 . هشت وارد شويمبه برا كه از اين قوامين مطلع نيستند، با خبر سازيم و در نتيجه 
به آنها دستور : چيز امر و از چهار چيز نهي نمود پيامبر 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
خدا گواهي دادن؛ ايمان يعني به وحدانيت : 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.مطلع سازيد از اين امر

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 گفت پيامبر خطاب. هاي آن حضرت را بوسيد دست

اند؟  من نهاده شده آيا آنها در سرشت: اشج گفت. پسندد رسولش آنها را ميكه خدا و 
يعت دودايي را كه در من چنين سرشتي به اشج گفت سپاس خ .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

                                                 
  . 53، كتاب االيمان، شماره بخاري -1
  . 631، ص صحيح السيرة النبويه -2
  . 635همان، ص  -3
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  كر به سرپرستي ضمامه ابن ثعلبه وفد طايفة سعد بن ب –ب 
ما با پيامبر در مسجد نشسته بوديم، ناگهان مردي با شتري وارد : گويد انس بن مالك مي

كدام يك از شما محمد : شتر پايين آمد و آن را بست، گفت شد و پس از اينكه از
  است؟ 

از تو  اي پسر عبدالمطلب، من: گفت. سفيد چهره كه تكيه زده است اين 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 ! ندتورا به خدا سوگ: بلي؛ سپس گفت: مردم فرستاده است؟ پيامبر فرمود سوي 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 هستم اي، ايمان آوردم و من فرستادة قوم به آنچه تو آورده: آن گاه مرد گفت

   1.مباش و از بني سعد مي مام بن ثعلبهمن، ض
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: پيامبر فرمود .س به سوي شترش رفتسپ
اولين سخني . دآمدن د قوم خود برگشت قومش نزد او گردسوار بر شتر شد و نز ضمام

بت  دو(چه زشت هستند الت و عزا : كه از زبان ضمام شنيده شد، اين بود كه گفت
نه و يا به ترسي كه ديوا 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

                                                 
  . 63، كتاب العلم، شماره بخاري -1
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خداوند پيامبري مبعوث كرده و كتابي فرستاده است و شما را از . رسانند  ضرري نمي
حالتي كه گرفتار آن هستيد، نجات داده است و من به يگانگي خدا و رسالت محمد 

سخنانش را ادامه داد تا  ضمام. ام رسول خدا نزد شما آمده انباكنون از ج. 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 ميش تعاليم اسالم در ميان قباياين داستان بيانگر ميزان گستر
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 واليت  به سران نجران نامه  مبر اكرمپيا

پروردگار سرپيچي خوانم و اگر از اطاعت  بندگان به عبادت و واليت پروردگار فرا مي
   3.شما خواهم جنگيد نماييد، من با

براي آنان  وقتي نامة پيامبر به دست اسقف نجران افتاد، مردم را گرد آورد و نامه را
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 
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وز اول در حالي كه بر رسول خدا در مسجد ايشان وارد شدند كه لباس ر. پيامبر آمدند
آن حضرت . اي ابريشمي پوشيده بود هايشان با قطعه پارچه احبار را پوشيده بودند و شانه

ازآنان دوري نمود و با آنان سخني نگفت؛ سپس عثمان به آنها فهمانيد كه پيامبر اين نوع 
آن حضرت . ز بعد با لباس راهبان آمدند و سالم كردندبنابراين، رو. 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

  . زندي داردصليب؛ خوردن گوشت خوك و اعتقاد شما به اينكه خدا فر
مباحثة آنان به درازا كشيد و پيامبر براي آنان آياتي از كالم خدا، تالوت  و بحث

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. لقا نموده استمريم ا
  : خداوند، اين آيات را نازل فرمود كه پدر نداشته باشد؟ آن گاه

 χ Î) Ÿ≅sV tΒ 4© |¤ŠÏã y‰Ζ Ïã «!$# È≅sV yϑx. tΠyŠ# u™ ( …çμ s)n=yz ⎯ÏΒ 5>#tè? ¢ΟèO tΑ$s% 
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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
  . خود آنان او را قبول داشتند و آن متولد شدن فرزند بدون پدر مادر بود، ارائه داد

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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ست، در اين مورد مجادله كرد، ه اپس هر كس، پس از اين دانشي كه نزد تو آمد«
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 اريم و نفرين خدا را براي دروغگويان تمنا ميد 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  امتناع ورزيدند؛ چرا كه آنان مي ترسيدند و

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

 2ان بر اساس دادن ساليانه دو هزار قواره لباس، صلح نمودبا آن  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 ابوبر خيز و افزود كه  !عبيدهابو: عبيده بن جراح فرمودابوايشان خطاب به 

   3.امت من است

                                                 
  . 547؛ ص 2، ابي شبهه، ج السيرة النبوية -1
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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  گرفتند و هنگام بازگشت به سرزمين 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 

افته بود؛ پس نياز مبرم به داعيان و معلماني شبه جزيرة عربستان و اطراف آن گسترش ي
   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

يامبر از پذيرش اسالم پ. 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  اكرم

  . 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 طايفه،  طايفة بني حارث بن كعب در نجران زندگي مي

: الد را به سوي آنها فرستاد و گفتاالول سال دهم هجري خ در ربيع. م را نپذيرفتنداسال
اگر . قبل از اينكه با آنان وارد نبرد شوي، آنها را سه مرتبه به پذيرش اسالم دعوت بده

خالد وارد . پذيرفتند، در امان خواهند بود و در غير اين صورت با آنان به مبارزه بپرداز
ديد و سواران خود را به صورت پراكنده به هر سو فرستاد تا آنها را به منطقة آنان گر

خالد چند روزي به قصد آموزش . در نتيجه تمامي آنان مسلمان شدند. اسالم فراخوانند
اي به پيامبر نوشت و ايشان را در  احكام و مبادي اسالم در آنجا اقامت گزيد و نامه

                                                 
  . 322، بوطي، ص فقه السيره -1
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اي از خالد خواست تا با  امبر طي نامهپي. 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
در روايت ديگري به جاي نام خالد، نام علي آمده است و هنگامي كه علي به قبايل 
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: ز سجده برداشت گفتهنگامي كه سر اسجده 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
وي مدينه و نيز از عهد و هاي زيادي از نواحي مختلف يمن به س 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 ثير گذار در ميان جوامع و دولتآخر االمر اينكه تاسيس مراكز تا

  . بود كه در زندگي خويش، آن را اجرا نمود  پيامبر اكرم
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  اعزام معاذ بن جبل و ابوموسي اشعري به يمن  –ب 
معاذ بن جبل انصاري را كه در حالل و حرام مسايل از ديگر   پيامبر اكرم -1

ي و امير فرستاد و او را بر يكي از مناطق صحابه آگاهي بيشتري داشت، به عنوان قاض
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 
تو نزد قومي از اهل ! 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

است  هايشان فرض گردانيده اگر اين را پذيرفتند، به آنها بگو كه خدا، زكات را در مال
هاي  اگر پذيرفتند، از گرفتن مال. تا از ثروتمندان گرفته و به فقيرانشان باز گردانيده شود

عمدة آنها پرهيز كن و از دعاي مظلوم نيز بپرهيز؛ چرا كه بين خدا و دعاي مظلوم هيچ 
   1.مانعي وجود ندارد

ايت در اين حديث، پيامبر خط مشي داعيان را مشخص نمود تا به تدريج و با رع
  . نمودن مسائل مهم به حركت خويش ادامه دهند

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 . ، را فراهم آوردگردد 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
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براي معاذ و ساير كساني كه در اين   يامبر اكرمبرنامه و شيوة اصلي دعوت را پ
صددند تا به راه و روش صحابه تمسك جويند، ترسيم نمود و امروز نيز داعياني كه 

اند، نيازمند آنند كه در اين نقشه و شيوة چگونگي  عمر خود را وقف دعوت الي اهللا كرده
هايشان را در  تا گام. ينددعوت پيامبر به سوي خدا بينديشند و آن را در عمل اجرا نما

   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
ماند و روزي كه به مدينه برگشت، پيامبر دنيا را  به تحقق پيوست؛ زيرا معاذ در يمن

   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
يد و متنفر نسازيد و با هم توافق نماييد گيري ننمائيد، مژده ده 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 زيرا نظم، باعث از بين بگردد؛  ريزي، جزئي از دين محسوب مي نظم و برنامه

آورد و نظم  و شرايط را براي رسيدن به اهداف فراهم مي ها مي شود پراكندگي
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اسالم است كه از همان آغاز كار، در تمامي جوانب فكري و  هاي  ريزي از ويژگي برنامه
  . تعبدي رعايت گرديده است

بالفاصله كسي را اگر قصد ترك مدينه را براي چند روزي داشت،   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 وزش دين و قرآن و ماموري جهت جمعجهت آم
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 ااكمان سابق هر منطقه را پس از اينكه در يمن، علي و ابوموسي بودند و گاهي ح

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

ست گروهي از حكومت يمن ابقاء نمود و بعد از اينكه او وفات يافت، حكومتش را بد
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  ماموران خويش مي آن حضرت نيز به حسابرسي كامل از عمال و

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

                                                 
  . 221، شجاع، ص دراسات في عهد النبويه -1
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اي بسازد و اگر همسري ندارد، براي خود  اي ندارد، براي خود خانه گمارديم، اگر خانه
   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
كم به معني رشوه دادن به اوست، زماني بگيرد و اين قاعده كلي را كه هديه دادن به حا

توسط اسالم مطرح گرديد كه هنوز قوانين وضعي و مدني در جهان تدوين نگرديده 
   2.بود

                                                 
  . 227ص  ،1التراتيب الداريه كتاني، ج  – 44، ص الدوله العربية االسالمية -1
  . 44، ص الدولة العربية االسالمية -2



  

  

  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  و مي. 1سال دهم هجرت، فرض گرديد

پيامبر در اين سال بيان نمود؛ چرا كه پيامبر براساس آية ذيل فرضي را به تاخير 
  . انداخت نمي

 ¬!uρ ’n? tã Ä¨$̈Ζ9$# kÏm ÏMø t7ø9 $# Ç⎯ tΒ tí$sÜtGó™ $# Ïμ ø‹s9 Î) Wξ‹Î6y™   
  )97عمران،  آل(  

  ».وانايي دارد، خانة كعبه را حج نمايدو حق خداوند بر مردم است كه هر كس ت«
   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 اكرم الوداع نام گرفت زيرا سالم و حجهحج ا

همچنين آخرين دستورات خدا را به صورت گفتار و عمل . بود و اين آخرين حج ايشان
  : رفه همان سال اين آيه نازل گرديدابالغ نمود؛ چنانكه در روز ع

 tΠöθu‹ø9 $# àMù=yϑø. r& öΝä3s9 öΝä3oΨƒÏŠ àMôϑoÿ øC r&uρ öΝ ä3ø‹n=tæ © ÉLyϑ÷èÏΡ àMŠÅÊu‘ uρ ãΝ ä3 s9 

zΝ≈ n=ó™M}$# $YΨƒÏŠ 4   ) ،3)3مائده  

را براي شما كامل و نعمت خود را بر شما مكمل ساختم و اسالم  امروز، دينتان«
  ».را به عنوان دين شما پسنديدم

                                                 
  . 595، ص 3، ج زاد المعاد -1
  . 595، ص 3زاد المعاد، ج  – 680، ص السيرة النبويه في ضوء المصادر االصيله -2
  . 4407، كتاب المغازي، شماره البخاري -3



  هجري 9در سال ) عسره(غزوة تبوك

 

835

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 . 1هميشه بعد از اين كمال، نقصان خواهد بود: گفت كني؟ مي
   2.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 
مردم اطراف . ل خدا عازم حج شدنددر دهم ذيقعدة سال دهم هجري در ركاب رسو

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 تا 

اي نماز ذيقعده پس از اد 25در روز شنبه   پيامبر اكرم. زد چشم جمعيت موج مي
   3.ظهر، مدينه را به قصد مكه ترك نمود

پيامبر قبل از خروج از مدينه به تشريح مسائل احرام و واجبات و سنن آن براي مردم 
. لبيـك اللهـم لبيـك   «: گفت بـه راه افتـاد   گونه تلبيه مي پرداخت؛ سپس در حالي كه اين

ن پيـامبر  كـاروا  4».لبيك ال شريك لك ان الحمد و النعمتة لك و الملك ال شـريك لـك  
اردو زد؛ سپس به ترتيـب در ابـواء،   » عرج«رفت تا در مكاني به نام  گويان پيش مي لبيك

پيامبر شب را در ذي طوي سپري نمود و صـبح بعـد   . وادي عسفان و ذي طوي اردو زد
از نماز فجر، غسل نمود و راهي مكه شد و هنگام چاشتگاه از قسـمت بـاالي مكـه وارد    

                                                 
  . 575، ص 2، ابوشهبه، ج السيره النبوية -1
  . 386، ندوي ص السيرة النبويه -2
  . 386السيرة النبويه، ندوي، ص  – 664، ص صحيح السيرة النبويه -3
  . 1550، كتاب الحج، باب التلبيه، شماره بخاري -4
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و . 1مسجد الحرام گرديد و حجـر االسـود را دسـت زد و بوسـيد    شهر شد تا اينكه وارد 
هفت دور كعبه را طواف نمود كه در سه دور نخست دويد و در چهـار دور آخـر، فقـط    

   :نمود رفت؛ سپس به مقام ابراهيم آمد و در آنجا اين آيه را تالوت راه مي

 øŒÎ) uρ $uΖ ù=yèy_ |MøŠt7ø9 $# Zπ t/$sWtΒ Ä¨$̈Ζ=Ïj9 $YΖ øΒ r& uρ (#ρä‹ÏƒªB $# uρ ⎯ ÏΒ ÏΘ$s) ¨Β zΟ↵Ïδ≡tö/ Î) 

’~? |ÁãΒ ( !$tΡ ô‰ Îγtãuρ #’n<Î) zΟ↵Ïδ≡tö/Î) Ÿ≅‹Ïè≈ yϑó™Î) uρ βr& #tÎdγsÛ z©ÉLø‹t/ t⎦⎫Ï Í←!$©Ü=Ï9 

š⎥⎫ÏÅ3≈ yèø9 $# uρ Æì2 ”9 $#uρ ÏŠθàf¡9 $#   ) ،125بقره(  

مردم قرار گاه  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

ر داده بود، دو ركعت نماز را بين خود و كعبه قرا» 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 كرد رفت و چون به آن» صفا«

 βÎ) $x¢Á9$# nοuρöyϑø9$#uρ ⎯ÏΒ ÌÍ←!$yèx© «!$# ( ô⎯yϑsù ¢kym |MøŠt7ø9$# Íρr& tyϑtFôã$# Ÿξsù 

yy$oΨã_ Ïμø‹n=tã βr& š’§θ©Ütƒ $yϑÎγÎ/ 4 ⎯tΒuρ tí§θsÜs? #Zöyz ¨βÎ*sù ©!$# íÏ.$x© íΟŠÎ=tã   
  )158بقره، (  

هاي خدا هستند؛  از نشانه) و سعي ميان آنها(صفا و مروه ) دو كوه(گمان  بي«
ت اهللا و يا عمره را انجام دهد، بر او گناهي نيست كه آن دو پس هر كس حج بي

گمان خدا  را طواف نمايد و هر كس به دلخواه خود كار نيكي را انجام دهد، بي
  ».سپاسگذار و آگاه است
                                                 

  . 1218، كتاب الحج، باب حجه النبي، شماره مسلم -1
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براساس اين آيه، كه نخست نام صفا در آن ذكر گرديده است، سعي را از صـفا آغـاز   
  لـه  ال الـه اال اهللا وحـده ال شـريك له،   «: كرد و گفتي آن رفت و رو به كعبه نمود و باال

الملك و له الحمد و هو علي كل شئ قدير ال اله اال اهللا وحده، انجز وعده و نصـر عبـده و   
آن گـاه از  . اين را گفت و سپس دعا نمود و تا سه مرتبه چنين كـرد » هزم االحزاب وحده

م اينكه بـه آخـر دره رسـيد، چنـد قـد     ز صفا پايين آمد و به سوي مروه به راه افتاد بعد ا
دويد؛ سپس بر مروه باال رفت و در آنجا نيز همان كاري را كه بر صفا كرده بـود، تكـرار   

كـاش بـا خـود قربـاني     : ه پايان رسانيد و در پايان فرمودنمود تا اينكه سعي را بر مروه ب
قربـاني نيـاورده   دادم و از شما هر كسي كـه بـا خـود     آوردم تا اين را عمره قرار مي نمي

   1.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 ) شنبه جپن(
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  3»معشر الحرام«رد كه آن حضرت كنار ك 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  ه آمدآن گاه به آخر درة عرف. را آماده سازند) قصوا(شترش 
ها و مالهايتان بر يكديگر مانند حرمت اين روز در اين ماه و در اين شهر،  خون: و فرمود

                                                 
  . همان -1
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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. ميان بني سعد بود و بدست طايفة هذيل كشته شد در
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 نمودهنها را براي خود حو با نام خدا آ خدا 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 تا بدان چنگ زدهگذارم كه  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

: گفت را به سوي آسمان بلند كرد و آن گاه انگشت سبابة خود. خود را ادا نموديد
   1.گواه باش و اين جمله را سه مرتبه تكرار نمود! خدايا

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 

ورشيد غروب كرد دعا نمود و در حالي كه موقف آمد و رو به قبله ايستاد و تا اينكه خ
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  هانم اعتراف ميكمكم كن و پناهم ده به گنا. 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

                                                 
  . 1218مسلم، كتاب الحج، شماره  – 661، ص صحيح السيرة النبويه -1
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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 ! بارالها. 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

 Πöθu‹ø9 $# àMù=yϑø. r& öΝä3s9 öΝä3oΨƒÏŠ àMôϑoÿ øC r&uρ öΝ ä3ø‹n=tæ © ÉLyϑ÷èÏΡ àMŠÅÊu‘ uρ ãΝ ä3 s9 

zΝ≈ n=ó™M}$# $YΨƒÏŠ 4   ) ،3مائده(  

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 د و به مردم نيز ميخور 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 
خوابيدند و صبح روز بعد، نماز فجر را در اول وقت اقامه نمودند و  عشاء برگزار گرديد؛ سپس

رو به قبله ايستاد و شروع به در آنجا . رسيدند» مشعر الحرام«حركت نمودند تا اينكه به 
تكبير، تهليل و ذكر كردن نمود تا اينكه هوا كامالً روشن شد و نزديك بود كه خورشيد ،دعا

ه فضل بن عباس را پشت سر خود سوار نموده بود، لبيك آن گاه در حالي ك. 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 . ها هالك شده بود ؛ چون اين مكاني بود كه در آنجا لشكر فيل3آورد
نخست به جمرة عقبه آمد و آن را بعد از طلوع خورشيد در حالي كه سوار . رسيد» مني«به 
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؛ سپس به ميدان مني برگشت و در آنجا براي 1بود، زد و در اين موقع گفتن تلبيه را قطع نمود
يان فضيلت و حرمت روز دهم پرداخت و مردم خطبة بسيار رسايي ايراد نمود كه در آن به ب

همچنين در مورد فضيلت و حرمت مكه نسبت به ساير شهرهاي ديگر سخن گفت و نيز مردم 
بعد از : رهبري نمايد، دستور داد و فرمود را به پيروي و اطاعت اميري كه براساس كتاب خدا

د و نيز آنها را موظف را بزنشما گردن برخي از شما گردن برخي  من كافر نشويد كه برخي از
  2.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  ين كدام سرزمين است؟ آنها فكر كردند شايد ميدانيد ا 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 ه مالقات پروردگارتان مياين روز در اين ماه و در اين سرزمين، تا روزي كه ب

فرمود . بلي :پيام خدا را رسانيدم؟ مردم گفتندآيا من : حرام و محترم است؛ سپس فرمود
تو گواه باش و افزود كه حاضران به غائبان برسانند؛ زيرا چه بسا كسي كه به ! بار الها

   3.فهمد شنود و بهتر از او آن را مي واسطة مبلغي سخني را مي
ذبح (كشتارگاه مني رفت و در آنجا شصت و سه شتر را با دست خود نحر سپس به 

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 ند، داد؛ سپس سو موها را به كساني كه در اطرافش بود
 و بعد از خواندن نماز ظهر در مكه، نزد فرزندان عبدالمطلب كه آب. 4ه به جا آوردافضا
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ترسيدم  آب بكشيد و اگر نمي! اي بني عبدالمطلب: آمد و گفت كردند،  زمزم تقسيم مي
د، خودم نيز آب گيرن آورند و آب دادن را از شما مي كه مردم بر شما هجوم مي

   1.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 ) همد(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 . ه جزيرة عربستان بودهيبت اسالم و بيانگر نفوذ قدرت اسالم در شب
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

د كه از پيامبر مسلمانان به ويژه فهماندن اين مطالب كه آنها موظف به تبليغ مسائلي هستن
   2.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 

هجدهم ذيحجه در مكاني به و در راه بازگشت از حجه الوداع، روز  3مدينه ترك نمود
اي : نمود و در بخشي از سخنانش فرمود اي 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
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شما را به خدا سوگند، . يكي كتاب خدا و ديگري اهل بيتم: گذارم يچيز را باقي م
   1.اهل بيت مرا داشته باشيد و اين را تا دو بار تكرار فرمودرعايت 

هر كس مرا دوست : است كه دست علي را گرفت و فرمود در روايتي ديگر آمده
 دارد، تو نيز او را دوست بدار ميدارد، علي را دوست بدارد، خدايا هر كه او را دوست 

   2.ورزد، تو نيز با او دشمني كن و هر كس با او دشمني مي
شب را همانجا سـپري نمـود و   . پيامبر به راهش ادامه داد تا اينكه به ذوالحليفه رسيد

ال الـه اال اهللا  «: ، سه بار تكبيـر گفـت و چنـين خوانـد    هنگامي كه چشمش به مدينه افتاد
وحده، الشريك له، له الملك و له الحمد و هو علي كل شئ قدير آيبون، تائبون، عابـدون،  

  »مدون، صدق اهللا وعده، و نصر عبده و هزم االحزاب وحدهساجدون، لربنا حا
   3.و بعد از طلوع خورشيد، وارد شهر مدينه شد

  
  درسها و عبرتها و فوائد 

  تكامل ديني اسالمي است  -1
اي رسيد و زمينة اين  امت اسالمي در سال دهم هجري به بلوغ ديني و اجتماعي پيشرفته

هاي مردم از هر سو و اكنون با سفر حج فراهم  هتكامل در سال نهم با آمد و شد دست
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
زمينه بسيار مناسبي براي تربيت و عالوه بر آن حجه الوداع نيز  4تمامي ادوار ادامه يابد

  . بود  گيري جامعه اسالمي براساس كتاب خدا و سنت پيامبر اكرم افراد و شكل
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  تربيت افراد براساس قطع رابطه با جاهليت و دوري از گناه  -2
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 مسلمان با جاهليت، با بت
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
زندگي جديد هيچ ارتباطي با زندگي ؛ چرا كه 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؛  ميعث مصائب زيادي براي انسان حتي در اين دنيا بيشتر خواهد بود و گناه با

  : فرمايد چنانكه خداوند مي

 $tΒ uρ Ν à6t7≈ |¹r& ⎯ ÏiΒ 7π t6ŠÅÁ•Β $yϑÎ6sù ôM t6|¡x. ö/ ä3ƒÏ‰ ÷ƒr& (#θà ÷ètƒuρ ⎯tã 9ÏWx.   
  )30شوري، (  

ايد و اين  رسد، به خاطر كارهايي است كه خود كرده آنچه از مصائب به شما مي«
  ».بخشد است كه خدا بسياري از گناهان شما را مي در حالي

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  خدا، ريسمان محكم و ناگسستنياخوت و برادري فقط براي رضاي  –الف 

انمـا المومنـون      :فرمايد نمايد؛ چنانكه خداوند مي كه مسلمانان را با همديگر مرتبط مي
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. سـخن مـرا بشـنويد و آن را خـوب بفهميـد     ! اي مردم: و پيامبر نيز فرموده است  اخوه
پـس بـراي هـيچ    بدانيد كه مسلمان، برادر مسلمان است و تمـامي مسـلمانان، برادرنـد؛    

خاطر باشـد؛   روا نيست؛ مگر درصورتي كه با رضايت برادري خوردن مال برادر مسلمان
هـا و آبـروي شـما، بـر      ها، مال پس بر خويشتن ظلم روا مداريد و افزود كه ريختن خون

همان طور كه زير پا گذاشتن حرمت اين روز در ايـن شـهر حـرام    . همديگر حرام است
آن گـاه او شـما را از اعمالتـان خواهـد     . ات پروردگارتـان بياييـد  است، تا اينكه به مالقـ 

   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 
از قشر ضعيف  اي بنابراين، پيامبر در سخنانش به رعايت حال زنان كه نمونه 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  ر خطبهاي حبشي باشد، مورد ديگري از سفارشات پيامبر د 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 
شنوي از او واجب است و در غير اين صورت فرمانبرداري از او گويد، حرف  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 فضل وبرتري ،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.زدسا فراهم مي

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
دو منبع تمسك جستند تحت هيچ شرايطي گمراه نخواهند  تضمين نمود كه اگر به اين

بنابراين، نبايد صالحيت استفاده از اين منبع را فقط به زمان و مكان و عرف خاص . شد
   3.و افراد خاصي منحصر بدانيم

 آنهـا  جوامع و هم به ذكـر دواي  معضالتعالوه بر موارد ذكر شده، پيامبر هم به ذكر
: خدا و سنت پيامبر دانست و فرمود م كامل به دستورات كتابآنرا التزا پرداخت و دواي

در ميـان شـما   « »تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعـدي ابـدا كتـاب اهللا و سـنتي    «
ن عبـارت  گذارم كه تا مادامي كه بدان تمسك جوييد، گمراه نخواهيد شـد و آ  چيزي مي
هاي بشر اسـت و ايـن نـداي     رياين عالج دائمي تمام بيما» كتاب خدا و سنتم: است از

شود و جامعة بشري در مشكالتي كـه بـا آنهـا     ها تكرار مي ها و مكان پيامبر در تمام زمان
اي جز رجوع به كتاب خدا و سنت پيامبر نخواهد داشت و تنها  روبرو خواهد شد، چاره
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اعتصام و چنگ زدن به اين دو منبع زالل شريعت است كه مـردم را از گمراهـي نجـات    
  . گردد تر است، رهنمود مي بخشد و آنها را به راهي كه بهتر و با دوام 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 ويژه يو خطاب گذشت مرزهاي زمان از

   1.اند فرستاده شده چون ايشان به عنوان رحمتي براي جهانيان
  

  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 
را به طور عملي به مردم  فرا گيريد بنابراين بايد داعيان اسالم، دستورات احكام اسالم

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 اي در روز عرفه و دو خطبه در مني و برخي موضوعات مورد بحث در خطبه 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، خطبه درصورت

مخاطبان است و اگر افاده بدون سخن و  ي خاطر بسپارند؛ زيرا هدف از سخنراني، افاده
اي جز اين وجود ندارد كه بايد مطالب چند بار  چارهشد،  تكرار مطالب حاصل نمي

د تا هر بار مسائل جديدي را ايتكرار شود؛ پس در چنين مواقعي نبايد، سخنران سعي نم

                                                 
  131، احمد محمد بالشميل، ص الجانب السياسي في حياة الرسول -1
  . 1297شماره  942، ص 2مسلم، ج  – 549، ص 2، ج السيرة النبوية الصحيحه -2
  . 518، ص 2، ج المستفاد من قصص القرآن -3
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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 :حاضران به غايبان برسانند –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
ارند بنابراين، است گاهي غايبان، مطالب را از حاضران بهتر درك نمايند و به خاطر بسپ

: و خطابه، به مخاطبان خود بگويند شايسته 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 
مطلب مهمي كه بردند، توجه بيشتر همگان را به سوي  ري كه در آن به سر ميشه
گوش به سخنان ايشان  جلب نمود؛ چنانكه همه با دقت خواست 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

ها به اهميت موضوع پي ببرند و آمادة شنيدن مطلب گردند؛ نمود تا آن 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
  
  
  

                                                 
  . همان -1
  . 105، كتاب العلم باب قول النبي رب مبلغ شماره، البخاري -2
  . 518، ص 2، ج قصص القرآن للدعوة و الدعاةالمستفاد من  -3
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  شده از حجه الوداع  برخي احكام فقهي برگرفته -5
  افطار نمودن حجاج در عرفه  –الف 

 مردم در روز عرفه، به پيامبر اكرم: گويد مي) همسر رسول خدا(تر حارث ميمونه دخ
از سختي روزه شكايت كردند، آن حضرت براي افطاري آنان، ظرف شيري طلبيد و 

   1.نوشيد
  كيفيت تدفين ميتي كه در حالت احرام مرده است  –ب 
سوار بر شترش ايستاده ) عرفه(» موقف«در   مردي با پيامبر اكرم: گويد ن عباس مياب

او را : امبر در جريان تدفين ايشان فرمودپي. بود كه ناگهان از روي شتر افتاد و در گذشت
با آب و سدر غسل دهيد و در دو پارچه كفن نمائيد و در تدفين او از مواد خوشبو، 

   2.خيزد نپوشانيد؛ زيرا او روز قيامت لبيك گويان بر مي استفاده نكرده و سرش را
  حج گزاردن به جاي ديگران  –ج 

در حالي كه فضل بن عباس، پشت سر پيامبر سوار بر مركب ايشان : گويد ابن عباس مي
كرد  فضل به او و او به فضل نگاه مي. از طايفة خثعم نزد پيامبر آمد) جوان(بود، زني 

آيا از طرف پدر : آن زن از پيامبر پرسيد. رگردانيدبه طرف ديگر ب پيامبر چهرة فضل را
بلي و : تواند حج نمايد؟ پيامبر فرمود ميتواند مناسك حج را انجام دهد،  پيرش كه نمي

   3.اين موضوع در حجه الوداع رخ داد
  گيري در مناسك حج  آسان –د 

كه بر مركبش سوار بود، مردم در حالي   پيامبر اكرم: گويد ن عمر بن عاص ميعبداهللا ب
من قبل از رمي : يكي از آنان گفت. پرسيدند را مي به ايشان مراجعه نمودند و مسائل حج

                                                 
  . 1989، كتاب الصوم، باب صوم يوم عرفه، شماره بخاري -1
  . 1265، كتاب الجنائر، باب الكفن في ثوبين، شماره بخاري -2
  . 1513، كتاب الحج، باب وجوب الحج و فضله، شماره بخاري -3
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به : گويد راوي مي. رمود اشكالي نداردام؟ ايشان ف قرباني ذبح كرده) زدن شيطان(
   1.اشكالي ندارد: 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 . 2نموده است شرح مسئله و دو حجه الوداع را در هفتاد
هاي ادبي، حديثي و سيره، حدود هشتاد و  ه از كتابيسالما بويهكتابي به نام الوصيه الن

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 » الزينهيوم «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

د نداشت و روز نهم را به دليل چون در آن روزگار در عرفه و ديگر اماكن، آبي وجو
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
اميدند ن خوردند روز رءوس مي 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 

   1.ناميدند» يوم النفرالثاني«را 

                                                 
  . 83ه ، كتاب العلم، باب الفتيا علي الدابة، شماربخاري -1
  . 683، ص السيرة النبوية في ضوء المصادر االصليه -2
  . 681همان، ص  -3
  . 579، ص 2، ابي شهبه، ج السيرة النبويه -1



  

  

  فصل هشتم 
   بيماري و وفات پيامبر اكرم

بينند، بدين معنا است كه از بعضي اشاره  هاي مومن با نور خدا مي انسان: گويند اينكه مي
نيز كه در اوج   پيامبر اكرم. فهمند زنند و مي ها چيزي حدس مي حالتها و  و كنايه

. 1ايمان و عقل و انديشه قرار داشت، از همه در اين ميدان، گوي سبقت را ربوده بود
بنابراين، پيامبر از اشارة بعضي از آيات درك نمود كه اجلش نزديك شده است؛  چنانكه 

خي از صحابه مانند ابوبكر، عباس و معاذ مطالب در چند حديث صحيح پرداخت كه بر
و اينكه مانند   بعضي از آيات نيز به بشر بودن پيامبر اكرم. هدف پيامبر را دريافتند

   2.ساير افراد مرگ را خواهد چشيد، اشاره دارند
  : نمايند اشاره مي  آيات و احاديثي كه به وفات پيامبر اكرم -1

  : فرمايد خداوند مي –الف 

 $tΒ uρ î‰£ϑptèΧ ωÎ) ×Αθß™u‘ ô‰s% ôMn=yz ⎯ ÏΒ Ï&Î# ö7s% ã≅ß™ ”9$# 4 ⎦'⎪Î* sùr& |N$̈Β ÷ρr& Ÿ≅ÏFè% 

÷Λä⎢ ö6n=s)Ρ$# #’n? tã öΝ ä3Î6≈ s)ôãr& 4 ⎯ tΒ uρ ó=Î=s)Ζ tƒ 4’n? tã Ïμø‹t6É) tã ⎯ n=sù § ÛØtƒ ©!$# $\↔ø‹x© 3 

“Ì“ ôfu‹y™ uρ ª!$# t⎦⎪ÌÅ6≈¤±9 $#   )144عمران،  آل(  

آيا اگر او بميرد . اند نيست كه قبل از آن پيامبراني گذاشتهمحمد، پيامبري بيش «
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

                                                 
  . 587، ص 2، ابي شهبه، ج السيرة النبويه -1
  . 33، خالد ابوصالح، ص مرض النبي و وفاته -2
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كه هيچ پيامبري  خداوند در اين آيه، به بيان اين موضوع پرداخت: 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«
ن يكي از آياتي است كه ميري و آنها نيز خواهند مرد اي 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 

 $tΒ uρ $uΖ ù=yèy_ 9|³t6Ï9 ⎯ÏiΒ š Î=ö6s% t$ù# ã‚ø9 $# ( ⎦ '⎪Î* sùr& ¨MÏiΒ ãΝ ßγsù tβρ à$Î#≈ sƒø:$#   
  )34انبياء، (  

آيا اگر تو بميري . ايم اي قرار نداده يچ بشري زندگي جاودانهما قبل از تو براي ه«
  ».مگر آنان جاودانه باقي خواهند ماند

  : فرمايد در آية بعدي مي

 ‘≅ä. <§øtΡ èπ s)Í← !#sŒ ÏNöθyϑø9 $# 3 Ν ä.θè=ö7tΡ uρ Îh ¤³9 $$Î/ Î ösƒø: $# uρ Zπ uΖ ÷FÏù ( $uΖ øŠs9 Î) uρ 

tβθãèy_öè?   ) ،35انبياء(  

ها  ها و خوبي چشد و ما شما را با سود و زيان و بدي رگ را ميهر كسي طعم م«
  ».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 اند، اما آيات ديگري نيز وجود دارد كه مي موضوع مرگ را بيان نموده به صراحت 

  . براساس مضامين آن به اين موضوع پي برد

                                                 
  . 222، ص 2، ج تفسير قرطبي -1
  . 53، ص 4، ج تفسير ابن كثير -2
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 äοtÅzEζs9 uρ × öy{ y7©9 z⎯ ÏΒ 4’n<ρ W{$# ∩⊆∪ t∃ öθ|¡s9 uρ y‹ÏÜ÷èãƒ y7•/ u‘ #© yÌ÷tIsù   
  )5- 4ضحي، (  

عطا ) پيروزي و نعمت(و آخرت برايت از دنيا بهتر است و پروردگارت به تو «
  ».خواهد كرد و تو خشنود خواهي شد

 ‘≅ä. ô⎯tΒ $pκön=tæ 5β$sù ∩⊄∉∪ 4’s+ö7tƒuρ çμ ô_uρ y7În/ u‘ ρ èŒ È≅≈n=pg ø:$# ÏΘ#tø. M}$# uρ   
  )27- 26رحمن، (  

اند و تنها ذات پروردگار با عظمت و  همه آنچه بر روي زمين است، فنا شدني«
  ».ماند ارجمند تو باقي مي

  –د 

 ‘≅ä. >™ ó©x« î7Ï9$yδ ωÎ) …çμ yγô_uρ 4 ã&s! â/õ3çtø: $# Ïμø‹s9 Î) uρ tβθãèy_öè?   
  )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 او تمرگ خواهند بود و هيچ كس از اين قاعده مستثني نيس

  –ذ 

 tΠöθu‹ø9 $# àMù=yϑø. r& öΝä3s9 öΝä3oΨƒÏŠ àMôϑoÿ øC r&uρ öΝ ä3ø‹n=tæ © ÉLyϑ÷èÏΡ àMŠÅÊu‘ uρ ãΝ ä3 s9 

zΝ≈ n=ó™M}$# $YΨƒÏŠ 4 Ç   ) ،3مائده(  

كني؟  چرا گريه مي: پرسيدند. بن خطاب به گريه افتاد با شنيدن اين آيه، عمر«
  1».بعد از هر تكميلي، نقصي پديد خواهد آمد و هدفش وفات پيامبر بود: گفت

  
                                                 

  . 189، ص 5، ج البدايه و النهايه -1
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 #sŒÎ) u™ !$y_ ãóÁtΡ «!$# ßx÷Gx ø9 $#uρ ∩⊇∪ |M ÷ƒr& u‘ uρ }̈ $̈Ψ9$# šχθè=ä{ô‰tƒ ’Îû Ç⎯ƒÏŠ 

«!$# % [`#uθøùr& ∩⊄∪ ôxÎm7|¡sù Ï‰ôϑpt¿2 y7 În/u‘ çνöÏ øótGó™$# uρ 4 …çμ ¯Ρ Î) tβ% Ÿ2 $R/#§θs?   
  )3-1نصر، (  

دين خدا،  دروقتي كه فتح و پيروزي از جانب خدا رسيد و مردم را ديدي كه «
. 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 گفتاز ابن عباس در مو عمر

كه ني آمده است و در روايت طبرا. 1دانم 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

   2.آن حضرت پس از آن، خود را براي سفر آخرت آماده نمود
  
  دارند   احاديثي كه اشاره به وفات پيامبر اكرم -2

ند، فاطمه در حالي كه تمامي زنان پيامبر نزد ايشان جمع بود: 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 خنديد نجوا

كني؟ وقتي از آنجا برخاست من به او گفتم پيامبر با تو در مورد چه چيزي  يتو گريه م
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: اكنون اشكالي ندارد آن گاه گفت

                                                 
  . 4430، كتاب المغازي، شماره بخاري -1
  . 26، ص 9، ج محمع الزوائد -2
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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
زنان اين امت آيا دوست نداري كه سردار : 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 هم ذيحجرا در روز د  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 

   4.اند الوداع ناميده يرند و به خاطر همين است كه اين حج را حجهايشان فرا بگ
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 مردم خداحافظي ميرا از من بياموزيد، شايد بعد از امسال مرا نبينيد و با 

   1.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

                                                 
  .6286- 6285، كتاب االستيذان، شماره بخاري -1
  . 35، ص مرض النبي و وفاته -2
  . 1297، كتاب الحج، شماره مسلم -3
  . 45، ص 9، ج شرح النووي علي صحيح مسلم -4
  . 105، ص لطائف المعارفا -1
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ما از گريه : گويد سعيد ميابو. يه افتادترجيح داد و ابوبكر با شنيدن اين سخن به گر
ايشان تعجب نموديم بعداً متوجه شديم كه ايشان از ما بهتر متوجه منظور پيامبر شده 

   1.است
ابوبكر هدف پيامبر را از اين سخن با توجه به بيماري : گويد حافظ ابن حجر مي

   2.ين، به گريه افتادوفاتش متوجه گرديد و دانست كه زمان مرگ او فرا رسيده است بنابرا
هاي  در خواب ديدم كه زمين به وسيلة ريسمان: گويد عباس ابن عبدالمطلب مي –د 

زمان : فرمود. براي پيامبر بازگو نمودم خوابم را. شود محكمي به سوي آسمان كشيده مي
   3.ات نزديك شده است مرگز برادرزاده

! اي معاذ: كرد، فرمود بدرقه ميعزام به يمن همچنين 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

   4.گريه نكن؛ زيرا گريه از طرف شيطان است: پيامبر فرمود. سخن به گريه افتاد
  

    بيماري پيامبر اكرم
ماه ذيحجه و ماه محرم و صفر را بعد از اينكه از حج برگشت، باقيماندة   پيامبر اكرم

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 ابوبكر و 

خاطر كم برخي به . عمر در آن حضور داشتند، به اسامه كه جواني هجده ساله بود، سپرد
ي لشكر تعيين  سن و سال بودن او از پيامبر خواستند تا كسي ديگر را به عنوان فرمانده

كنند، قبل از اين به  و فرمود كساني كه به امارت او اعتراض مي 1كند، اما پيامبر نپذيرفت
                                                 

  . 3654، فضائل الصحابه، شماره بخاري -1
  . 16ص  7، ج فتح الباري -2
  . 24ص  9، ج مجمع الزوائد -3
  . 22همان، ص  -4
  . 552، ص 2، ج السيرة النبويه الصحيحه -1
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به خدا سوگند كه او شايستة اين امارت و همچون . اند امارت پدرش نيز اعتراض نموده
   1.ترين فرد نزد من است بوبپدرش مح

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 ميذكر حوادث اين دو به اكنون

  ر شهيدان احد در بقيعو زيارت قبو  پيامبر اکرم –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 هنگامي كه . 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: فرمود گرفت،

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: گفتبه من كرد و 
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 : يدگو 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  دانم كه شما مبتال به شرك و وعدة ما بر حوض است و افزود كه من مي

                                                 
  . 213، ص 4، كتاب فضائل اصحاب النبي، ج البخاري -1
  . 56-55، ص 3، حاكم، ج المستدرك -1
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عقبه . ديگر رقابت نماييدطلبي با يك شويد، اما ترس من اين است كه در دنيا ينم
   1.نگريستم اي بود كه من به آن حضرت مي اين آخرين مرتبه: گويد مي

  : رانسپری نمودن ايام بيماری در خانة عايشه به اجازة ساير همس -ب 
همسرانش در حالي هنگامي كه بيماري پيامبر شدت گرفت با اجازة : 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 اند، بر من آب بريزيد تا بتوانم با م از آب هفت مشكيزه كه هنوز باز نشده: گاه فرمود
ما او را داخل تشت بزرگي كه متعلق به حفصه بود : گويد عايشه مي. القات نمايمم

آن گاه نزد مردم رفت . بس است: ايشان آب ريختيم تا اينكه فرمود نشانديم و بر جسم
   2.دم نماز خواندراي ايراد نمود و براي م و خطبه

در بر او فشار من تا كنون كسي را نديده بودم كه بيماري اين ق: گويد عايشه مي
   3.بياورد

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 شويد، مي 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 ميه به شبه خاطر اينك

روند، همانطور  دچار بيماري يا مصيبتي ديگر بشود، در مقابل آن گناهانش او از بين مي
   1.ريزند هاي درختان مي كه برگ

                                                 
  . 1344، كتاب الجنائز، باب الصالة علي الشهيد، شماره البخاري -1
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  برخي از وصاياي آن حضرت در ايام پاياني عمر 
  وصيت پيامبر در مورد انصار  -1

پيامبر گريه  از كنار گروهي از انصار گذشت كه پس از شدت گرفتن بيماري  عباس
به خاطر از دست دادن مجالس پيامبر : كنيد؟ گفتند چرا گريه مي: عباس گفت. كردند مي
آن . آن گاه عباس نزد پيامبر رفت و ايشان را از آنچه ديده بود، مطلع ساخت  اكرم

پيچيده بود، بيرون شد و براي آخرين بار  حضرت در حالي كه پارچة سياهي بر سرش
من شما را به رعايت حال انصار : و پس از حمد و ثناي خداوند فرمودبر منبر رفت 

آنها رازداران من هستند و حقي كه بر عهدة آنان بود، ادا نمودند و فقط . كنم توصيه مي
خطاكارانشان  حق خودشان مانده است؛ پس نيكي نيكوكارانشان را بپذيريد و از خطاي

   1.بگذريد
   2.باشد با پيامبر و بالعكس مين حديث بيانگر ميزان محبت انصار اي

  دستور به اخراج مشركان از شبه جزيرة عربستان  -1
گرفت تا جايي كه در يك روز، چند بار دچار بيهوشي  بيماري پيامبر به تدريج شدت مي

جانب امتش، اطمينان خاطر داشته باشد مند بود كه از ه گرديد، اما با اين وجود عالق مي
براي آنان نامه مفصلي  تا پس از مرگ ايشان دچار گمراهي نشوند بنابراين، خواست

بنويسد تا دچار اختالف نشوند، اما به داليلي از نوشتن آن صرف نظر نمود و آنچه را 
: مودتوصيه نمود، از جمله اينكه فرخواست بنويسد، به طور شفاهي به آنان  كه مي

مشركان را از شبه جزيره عربستان اخراج نماييد و به تجهيز و فرستادن لشكر اسامه 
   1.بپردازيد

                                                 
  . 3799، مناقب االنصار، شماره بخاري -1
  . 65، ص مرض النبي و وفاته -2
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  نهي از اينكه قبرش به مسجدي تبديل بشود  -3
خداوند يهود و نصارارا نابود سازد : هاي آن حضرت اين بود كه فرمود يتاز آخرين وص

دو دين با هم در سرزمين : سپس فرمودبه مساجد تبديل كردند؛ كه قبور انبياي خود را 
   1.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

   2».گمانهايتان را نسبت به خدا نيك بگردانيد«
  وصيت در مورد نماز و بردگان  -5

تا جايي » نماز و بردگانتان«يامبر هنگام وفاتش اين بود كه فرمود وصيت پ: گويد انس مي
   3.توانست با زبان بگويد شد و نمي كه صدايش در سينه حبس مي

  هاي نيك، بقاياي نبوت هستند  خواب -6
پيامبر در بيماري وفات، سرش را در حالي كه بسته بود، از : گويد عبداهللا بن عباس مي

چيزي از : سپس فرمود. من پيامت را رساندم! بارالها: بار فرمودزير لحاف در آورد و سه 
بينند؛  ه بندگان صالح ميهاي نيك ك مانده است مگر خوابنهاي نبوت باقي  بشارت

تي ام پس وق ع شده، منآگاه باشيد كه من از قرائت در حال ركوع و سجده: سپس گفت
   4.بكوشيددر دعا كردن  رويد، عظمت خدا را ياد كنيد وهنگام سجده 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 گفت، 

ابوبكر : گفتند. وييد با مردم نماز بگزاردبه اطرافيان گفت به ابوبكر بگ  پيامبر اكرم
مردم را ندارد، او داراي قلبي رئوف و  روحية ايستادن در جايگاه شما و نماز گزاردن با

                                                 
  . 712صحيح السيرة النبويه، ص  – 435، كتاب الصالة، شماره بخاري -1
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رار اش را تكرار نمود، آنها نيز پيشنهاد خود را تك پيامبر تا سه بار خواسته. مهربان است
شما مانند زناني كه با يوسف سر و كار داشتند، خالف : آن گاه پيامبر فرمود. نمودند

الخره ابوبكر ز بگذارد باگوييد كه با مردم نمابه ابوبكر ب: د و فرمودگويي واقع را مي
در آن اثنا پيامبر به كمك دو نفر در . و نماز اقامه گرديد. امامت نماز را بر عهده گرفت

  . حالي كه قادربه راه رفتن نبود، به مسجد آورده شد
اشاره نمود كه در  پيامبر،به عقب بيايد ابوبكر كه متوجه قدوم پيامبر شد، خواست

  : از اعمش پرسيدند. ار ابوبكر نشستدر كنجايت بايست و خود آن حضرت 
نموده بود و مردم به ابوبكر اقتدا  اقتدا خواند وابوبكر به نماز ايشان آيا پيامبر نماز مي

   1.بلي: رده بودند؟ اعمش با اشارة سر گفتك
  
    هاي پاياني زندگي پيامبر اكرم لحظه
جر را پشت سر ابوبكر روز دوشنبه در حالي كه مردم صف بسته بودند و نماز ف -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
گر بود و امتي را كه تربيت كرده بود، مشاهده  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 
كسب نموده بود كه كمتر پيامبران و داعيان قبل از ايشان به آن رسيده بودند و مطمئن 

با دين و عبادت خدا ارتباطي محكم و ناگسستني است؛ پس گرديد كه ارتباط اين امت 
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

                                                 
  . 712كتاب االذان، شماره  ،بخاري -1
  . 401، ندوي، ص السيرة النبويه -1
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و تبسمي بر لبانش نشسته بود و ماند  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 
   1.حجره برگشت و پرده را انداخت

گويا حال پيامبر خوب شده : مد و گفتوبكر نيز نزد عايشه آصحابه متفرق شدند، اب
و او در خارج از شهر در  -همسر ابوبكر -است و امروز نوبت دختر خارجه است

   2.سكونت داشت» سنح«مكاني به نام 
  به سوی رفيق اعلی  -٢

توانسـت   سختي مرگ بر پيامبر فشار آورد، طوري كه وقتي اسامه بر او وارد شد، نمي
گذاشت  كرد و بعد بر اسامه مي را به سوي آسمان بلند ميسخن بگويد و فقط دستهايش 

. عايشه، پيامبر را در آغـوش گرفتـه بـود   . كند گرديد كه برايش دعا مي و اسامه متوجه مي
پيـامبر  . در اين اثنا عبدالرحمن ابن ابوبكر در حالي وارد شد كه مسواكي در دست داشت

براي شما بگيـرم؟ بـا اشـارة    آن را : عايشه گفت. ه بودبه مسواك او چشم دوخت  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 ايـن جملـه را تكـرار نمـود     . پيامبر داد

يعني دوست دارم به رفيـق اعلـي بپيونـدم و دسـتش را مرتـب در       3»في الرفيق االعلي«
....  ال الـه اال اهللا : گفت ماليد و مي اش مي و به چهره برد ظرف آبي كه كنارش بود، فرو مي

                                                 
  . 448، كتاب المغازي، شماره بخاري -1
  . 593، ص 2، ابي شبهه، ج السيرة النبويه -2
  . 4437، كتاب المغازي، شماره بخاري -3
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و در . 1اختيار شـدند  هايي دارد تا اينكه چشم از دنيا فروبست و دستانش بي مرگ سختي
   2.هاي مرگ ياري نما مرا در سختي! بار الها: روايتي آمده است كه فرمود
واي به درد و مصيبتي كه : است كه فاطمه در آن اثنا گفتمده در 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 گفت بنابراين،. داشت

و پس از ... يم ده برئيل ميخبر مرگ تو را به ج! پدرم. بهشت فردوس جايگاه تو است
   3.چگونه توانستيد بر پيكر رسول خدا خاك بريزيد: تدفين به انس گفت

  چگونه دار فانی را وداع گفت؟   پيامبر اکرم -٣
شبه جزيرة عربستان و كسي كه پادشاهان دنيا از او هراس داشتند و اطرافيان  حاكم 

ها و فرزندان خود را فداي او سازند،  لها، ما و رعيتش با كمال ميل حاضر بودند تا جان
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
ابل و در حالي وفات نمود كه هنوز زره وي در مق. 4كه آنها را نيز درراه خدا صدقه نمود

   5.گرو بود سي 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  6سالگي دار فاني را وداع گفت 63زوال خورشيد و در سن 
مالك  ؛ چنانكه انس بن1گرديد وحشتناك و مصيبت باري براي مسلمانان محسوب مي

                                                 
  . 4449همان، شماره  -1
  . 978، كتاب الجنائز، شماره الترمذي -2
  . 4462، شماره ، كتاب المغازيبخاري -3
  . 4461، كتاب المغازي، شماره بخاري -4
  . 403، ندوي، ص السيرة النبويه -5
  . 1825، ص 4، كتاب الفضائل، ج مسلم -6
  . 404، ندوي ص السيرة النبويه -1
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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
پيامبر خواهد مرد، اما من به خاطر اينكه ديگر از آسمان براي ما  دانستم كه روزي من مي

   1.كنم وحي نخواهد آمد، گريه مي
  گيری ابوبکر  عمق فاجعه و موضع -۴

مسلمانان سخت پريشان و وحشت زده   با وفات پيامبر اكرم: گويد ابن رجب مي
ي مرگ ايشان را اي الل شد و گروه برخي بيهوش بر زمين افتادند و زبان عده. شدند

   2.كردند انكار مي
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
   3.وجود ندارد

صيبتي تا قيامت اند؛ زيرا براي مسلمانان هيچ م راست گفته  حقا كه پيامبر اكرم
تر از وفات پيامبر نخواهد بود و با وفات ايشان، وحي آساني منقطع گرديد؛ نبوت  بزرگ

   4.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  است و همانرسول خدا نمرده است؛ بلكه مانند موسي نزد خدا رفته 
از چهل روز برگشت پيامبر نيز باز خواهد گشت و كساني را كه معتقد به مرگ ايشان 

   1.هستند، گردن خواهد زد
                                                 

  . 1907، ص 4، ج مسلم -1
  . 114، ص لطائف المعارف -2
  . 1106، آلباني، شماره السلسلة الصحيحه -3
  . 176، ص 2، ج بيتفسير قرط -4
  . 594، ص 2، ابوشهبه، ج السيره النبويه -1
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با اسبش شتابان ) بيرون شهر مدينه(» سنح«ابوبكر وقتي خبر وفات پيامبر را شنيد، از 
عايشه رفت و روپوشي كه  آمد و بدون اينكه با كسي سخن بگويد، بالفاصله به هجرة

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

   1.نوشته بود، همين است
با مردم  آن گاه ابوبكر از حجره بيرون شد و عمر را با عصبانيت، مشغول گفتگو

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 گفت ميان مردم

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

 $tΒ uρ î‰£ϑptèΧ ωÎ) ×Αθß™u‘ ô‰s% ôMn=yz ⎯ ÏΒ Ï&Î# ö7s% ã≅ß™ ”9$# 4 ⎦'⎪Î* sùr& |N$̈Β ÷ρr& Ÿ≅ÏFè% 

÷Λä⎢ ö6n=s)Ρ$# #’n? tã öΝ ä3Î6≈ s)ôãr& 4 ⎯ tΒ uρ ó=Î=s)Ζ tƒ 4’n? tã Ïμø‹t6É) tã ⎯ n=sù § ÛØtƒ ©!$# $\↔ø‹x© 3 

“Ì“ ôfu‹y™ uρ ª!$# t⎦⎪ÌÅ6≈¤±9 $#   )144عمران،  آل(  

اختيار گرديد و  وقتي ابوبكر اين آيه را تالوت نمود، پاهايم بي: گويد  مي عمر
  2.وفات نموده است  نقش زمين شدم و تازه يقين نمودم كه پيامبر اكرم

هاي زيادي  پس خداوند، صديق اكبر را مشمول رحمت خويش قرار دهد كه مصيبت
هاي زيادي را خاموش كرد به حل نمودن مشكالت  ش فتنهرا از اين امت، دفع نمود و آت

فراواني با ارائه دليل براساس قرآن و سنت پرداخت بنابراين، صحابه نيز قدر زحمات 

                                                 
  . 4452، كتاب المغازي، شماره بخاري -1
  . 4454همان، شماره  -2
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صديق را دانستند و حبيب پيامبر را محبوب داشتند؛ زيرا حب او ايمان و بغض با او 
   1.نفاق است

  بيعت با ابوبکر -۵
تر از ابوبكر براي جانشيني پيامبر نبود بنابراين، به اتفاق  هدر ميان صحابه، كسي شايست

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 

ر را انجام نداده بودند كه ياران پيامبر بنابراين، هنوز كفن و دفن پيامب. آنان نيابد
درمورد خالفت ايشان . 2همبستگي و وحدت كلمه را با انتخاب ابوبكر تحكيم بخشيدند

  . در سيرة ابوبكر، به تفصيل سخن خواهيم گفت
    غسل پيامبر اکرم -۶

آيا : بر را غسل دهند، با يكديگر گفتندخواستند پيام هنگامي كه مي: گويد عايشه مي
طور او را غسل دهيم؟ در آن اثنا خوابي بر   باسهايش را بيرون بياوريم يا اينكه همينل

هايش غسل  پيامبر را با لباس: ناحية حجره صدايي شنيدند كه گفت آنان مسلط شد و از
افتاد، ما زنان  اگر اين اتفاق االن مي: گويد همين كار را كردند عايشه ميدهيد؛ چنانكه 

   3.اشتيم كسي ديگر او را غسل دهدگذ 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 جنازه 4عمامه وجود نداشت
نخست مردان به تنهايي آمدند و بدون جماعت بر پيامبر نماز خواندند؛ سپس : گويد مي
   1.ها و بعد از آنها بردگان آمدند و نماز خواندند ان و بعد از آن، بچهزن

                                                 
  . 24، ص مرض النبي و وفاته -1
  . 406، ندوي، ص السيرة النبويه -2
  . 60-59، ص 3، ج المستدرك الحاكم -3
  . 37، ص مختصر سيرة الرسول -4
  . 1628سنن ابن ماجه، شماره  – 250، ص 7، ج وهدالئل النب -1
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نماز جنازه با   اين خبر متفق عليه است كه بر پيامبر اكرم: گويد ابن كثير مي
   1.جماعت خوانده نشد

    محل دفن و کيفيت قبر پيامبر اکرم -٧
در جايي كه : گفتند برخي. دچار اختالف گرديدندمسلمانان درمورد محل دفن پيامبر 

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 ميچ ؛2گردد

من : آن گاه ابوبكر گفت. ختالف نمودندغسل و تكفين ايشان، در مورد محل دفنش ا
پيامبران در محلي كه بايد دفن شوند، : يامبر اكرم به ياد دارم كه فرمودي از پحديث
گرچه . 3بنابراين، 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
   4.است قطعي

ه تواتر به اثبات رسيده است كه پيامبر در زاوية غربي حجرة ب: گويد ابن كثير مي
عايشه دفن گرديده است؛ سپس ابوبكر و آن گاه عمر نيز در كنار آن حضرت دفن 

   5.گرديدند
براي قبر آن حضرت لحد گذاشتند و علما در مورد لحد گذاشتن و نگذاشتن اتفاق 

يل كه در زمين سخت نگذاشتن لحد با اين تفض. باشد نظر دارند كه هر دو مورد جايز مي
   1.و در زمين نرم گذاشتن آن بهتر است

                                                 
  . 232، ص 5، ج البدايه و النهايه -1
  . 545، شماره الموطا -2
  . 727، ص صحيح السيرة النبويه -3
  . 160، ص و وفاته مرض النبي -4
  . 238، ص 5، ج البدايه و النهايه -5
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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. 1نمايد ب مياز دو چيز، بهترين را براي پيامبرش انتخا
   2.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 مي پس از

نيز ) ابوبكر و عمر(فيقش نه هم سطح با زمين؛ چنانكه قبر خود آن حضرت و دو ر
هاي قرمز رنگي بر  كوهان مانند است و سنگ ريزه  قبر پيامبر اكرم. 3چنين حالتي دارد

   4.آن قرار دارد بدون اينكه ساخته شده و يا با گل آميخته شده باشد
علي، : گويد حضرت را بر عهده داشتند، ميابن اسحاق در مورد كساني كه دفن آن 

و غالم آزاد شدة رسول خد، شقران، وارد قبر ايشان ) ن ابن عباسفرزندا(فضل، قثم 
اند و نووي از اسامه بن زيد و  نام عباس را نيز ذكر كرده 6و مقدسي 5و نووي. شدند

   7.اوس بن خولي نيز سخن گفته است
در لحد گذاشته شد و در دهانة لحد خشت خام چيدند؛ سپس در  پيامبر اكرم

و براساس راي اكثر مورخان، آن حضرت در شب چهارشنبه حفرة قبر، خاك ريختند 

                                                 
  . 160، ص مرض النبي و وفاته -1
  . 524، ص 1، ج زاد المعاد -2
  . 338، ص 4، ابن قيم، ج تهذيب السنن -3
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مشهور است كه آن حضرت در روز دوشنبه : گويد  ؛ چنانكه ابن كثير مي1دفن گرديد
   2.وفات نمود و در شب چهارشنبه دفن گرديد

  
  سروده شده است  اشعاري كه در رثاي پيامبر اكرم

  مرثيه سرايي حسان  -1
همواره با شعرهايش از پيامبر، اسالم و   امبر اكرمحسان بن ثابت كه در حيات پي

 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

كر بخشي از ده است كه به ذهاي بعدي ثبت و ضبط نمو تاريخ، آنها را براي ما و نسل
  : 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

  . اي و ديگر كسي همانند تو در زمين پيدا نخواهد شد 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 بود مپدر و مادر

  ... خرد و حيران ماندم، اي كاش از مادر متولد نشده بودم من بعد از او بي
اي كاش سياه ماري مرا نيش ! ينه و در ميان ساكنان آن بمانمآيا من بعد از تو در مد

 فرستاد و قيامت را بر پا  ما ميزد و يا اينكه خدا، به همين زودي مرگ را به سراغ  مي
  . كردمي 

و نوري بود كه دنيا را ... اي اولين فرزند مبارك آمنه كه او را با پاكدامني به دنيا آورد 
  . شود كس ازاين نور مبارك استفاده نمايد، راهياب مييقيناً هر ... منور ساخت 
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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
ذاشتن آن حضرت در لحد، زمين كه بعد از گ  واي بر انصار و ياران پيامبر اكرم

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 هاي ديگري كه از او به ما رسيده است را نمي 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 باد درود خدا و فرشتگان پيرامون 

  ... هيچ مادري مانند رسول هدايتگر خدا، فرزندي به دنيا نياورده است ! به خدا
  . و وفادارتر به وعده و مهربانتر به همسايه نبوده استهيچ يكي از بندگان خدا، از ا

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
وجود وسعت برايم  ها با را افتاده در روي زمين ديدم، خانه  هنگامي كه پيامبر اكرم«

  . 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

   1».شد گذاشته مي
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    بن حارث در رثاي پيامبر اكرم اشعار ابوسفيان -3

شد؛ زيرا شب براي كسي كه به مصيبتي گرفتار شده است،  بيدار ماندم و شب سپري نمي
  . شود طوالني مي

گريه به من كمك كرد و اينها در برابر مصيبتي كه به مسلمانان رسيده بود، چيزي 
وفات   امبر اكرمپي: بزرگ بود در آن شامگاهي كه گفتندمصيبت 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 قدري بزرگ است كه اگر به خاطر آن، تمامي انسان

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

   2.خدا قرار گرفته استسردار جامعة انساني و پيامبر 
  
    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
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افتم، گويي بر قلبم  وقتي به ياد پيامبر و اموري كه بعد از او اتفاق خواهد افتاد، مي
  . اند آهن داغي گذاشته

  . رحمت خدا بر جسم مباركي باد كه اكنون در يثرب و زير خاك قرار دارد! اي فاطمه
  . پدر، مادر، خويشاوندانم و اموالم فداي رسول خدا بادخودم، 

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

گذاشت، ما سعادتمند بوديم، اما هر چه او  چنانچه خدا پيامبر را در اين دنيا باقي مي
   1».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 مكان، تالش من اين بته تا حد انمايم، ال و از خدا طلب آمرزش مي. هستم
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
ان در حق كنندگان خواهشمندم كه مرا در دعاهايشان فراموش نكنند؛ زيرا دعاي مسلم

  . برادر غايب وي پذيرفته خواهد شد
  : فرمايد رسانم كه مي به پايان مي و اينك كتاب را با اين آيه

 $uΖ −/ u‘ öÏ øî$# $oΨ s9 $oΨ ÏΡ≡uθ÷z\}uρ š⎥⎪Ï%©!$# $tΡθà) t7y™ Ç⎯≈ yϑƒM}$$Î/ Ÿωuρ ö≅yèøg rB ’ Îû 
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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
ايش جاري است، اي كه به خاطر گناهانش، اشكه 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
  . مرا با داروي عفو خود مداوا كن تا قلب و تشنگي مرا تسكين دهد! بارالها

  . اند اند و كارهاي زشت من نيز مرا نابود ساخته قلبم را گناهان نابود كرده! الهابار
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

  
   :سرايد شاعري ديگر چنين مي

لي به خود راه مده؛ زيرا خير و خوبي از كسي كه بندة تنبلي علم را بياموز و تنب -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

خواب را رها كن؛ زيرا كسي كه هدف را بشناسد، در راه آن از بذل هر چيزي  -3
 . دورز دريغ نمي
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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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  ه 1419الفقه السياسي للوثائق النبويه، خالد الفهداوي، دار عمار، الطبعه االولي  -226
 . م 1998 -

فقه السيره النبويه، منير الغضبان، معهد البحوث العلميه و احياء التراث مكه  -227
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 –م، دارالقلم، دمشق  1989 -  ه 1409فقه السيره للغزالي، الطبعه الرابعه،  -229
 . سوريا
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 . م 1952 -  ه 1371اوالده، بمصر الطبعه الثانيه 
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محمد الطيب النجار، دار اللواء، . د: قول المبين في سيره سيد المرسلينال -241
 . م 1981 -   ه 1401الرياض، 

قياده الرسول السياسيه و العسكريه، احمد راتب عرموش، دار النفائس، الطبعه  -242
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السعوديه،  –رياض لقاء المومنين، عدنان النحوي، مطابع الفرزدق التجاريه، ال -246
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 . م، دار المعارف 1988  ه 1408السابعه، 

المال في القرآن الكريم، سليمان الحصين، دار المعراج الدوليه، الطبعه االولي،  -248
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 . سوريا –مباحث في التفسير الموضوعي، مصطفي مسلم، دارالقلم، دمشق  -250
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االداره، محمد نور الدين عبدالرزاق، مكتبه الخدمات الحديثه، جده مبادي علم  -252
 . السعوديه، الطبعه االولي بدون تاريخ –

 . مبادي نظام الحكم في االسالم، عبد الحميد متولي، الطبعه االولي، دار المعارف -253

الدين السرخسي، مطبعه السعاده، مصر، الطبعه  المبسوط للسرخسي، شمس -254
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 -   ه 1404اكرام العمري، الطبعه االولي . المدني في عهد النبوه، د المجتمع -255
 . م 1984

 .  ه 1399صفر  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، بيروت 1982 -   ه 1402سنه 

شيخ االسالم ابن تيميه جمع عبدالرحمن بن محمد قاسم : موع فتاويمج -258
 . العاصمي النجدي، المكتب التعليمي السعودي بالمغرب

مجموعه الوثائق السياسه، لمحمد حميد اهللا، دار النفائس، الطبعه الخامسه،  -259
 . م 1985  ه 1405

 . بيروتمحاسن التاويل للقاسمي، محمد جمال الدين القاسمي، دار الفكر،  -260

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز البن عطيه، ابي محمد عبدالحق بن  -261
، وزاره االوقاف و  ه 1395غالب االندلسي، تحقيق المجلس العلمي بفاس، طبعه 

 . الشئون االسالميه بالمغرب

 -   ه 1415اهللا، محمد الصادق عرجون، دار القلم، الطبعه الثانيه،  محمد رسول -262
 . م 1995

 . م 1975حمد رسول اهللا، محمد رشيد رضا، دارالكتب العلميه، بيروت، م -263

سليمان السويكت، مكتبه التوبه الرياض، . محنه المسلمين في العهد الملكي، د -264
 . م 1992 -   ه 1412الطبعه االولي، 

المختار من كنوز السنه، محمد عبداهللا دراز، دار االنصار القاهره، الطبعه الثانيه  -265
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مختصر الصواعق المرسله علي الجهميه المعطله، البن قيم الجوزيه، اختصره  -266
 . محمد الموصلي، مكتبه الرياض الحديثه

 . ، لمحمد بن عبدالوهاب، جامعه االمام محمد ابن سعودمختصر سيره الرسول -267
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مختصر صحيح مسلم للحافظ زكي عبدالعظيم عبدالقوي بن سالمه المنذري،  -268
المكتب . م 1977 -  ه 1397الطبعه الثالثه سنه  –لباني تحقيق محمد ناصر اال

 . دمشق –االسالمي 

المدخل الي العقيده و االستراتيجيه العسكريه، محمد جمال الدين علي محفوظ،  -269
 . مطابع الهيئه المصريه للكتاب بالقاهره

يحيي اليحيي، اخذها المولف من صاحب الكتاب قبل ان . مدخل لفهم السيره، د -270
 . يطبعها

 . المدرسه النبويه العسكريه البي فارس، دار الفرقان، عمان -271

المدينه المنوره فجراالسالم و العصر الراشدي، محمد حسين شراب، دارالقلم  -272
 . م 1994 -   ه 1415دمشق، الطبعه االولي 

القلم، . المدينه النبويه فجر االسالم و العصر الراشدي، محمد حسن شراب، دار -273
 . م 1994/   ه 1415يه بيروت، الطبعه االولي دمشق، الدار الشام

عصمه الدين كركر، دار الغرب االسالمي، الطبعه . المراه في العهد النبوي، د -274
 . م بيروت 1993االولي 

صالح، دار الوطن، الطبعه ابوو وفاته و اثره علي االمه خالد  مرض النبي -275
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