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 ��م اهللا ا����ن ا����م

 فهرست مطالب

 بدر جنگ:  هشتم بخش

 ٢٨ ............................................ معرکه از قبل ی مرحله اول فصل

 ٢٩ ........................................................ بدر یبسو حرکت یاثنا در

 ٢٩ .............................. بدر در مسلمانان با ییارویرو یبرا شیقر میتصم

 ٣٠ ......................................... صحابه با یزنیرا و مشورت و خدا رسول

 ٣١ ....................................... اخبار یآور گرد و دشمن یبسو یشرویپ

 ٣٣ ................................. منذر بن حباب شنھادیپ و اسالم لشکر استقرار

 ٣٣ ................................................. قرآن زبان از شیقر سپاه فیتوص

 ٣٤ .................................................... اختالف ی آستانه در مکه سپاه

 ٣٥ ........................................... سپاه دو گاهیجا مورد در قرآن فیتوص

 ٣٦ ........................ معرکه دانیم در همراهانش و خدا رسول دوم فصل

 ٣٦ .............................................. اسالم سپاه خواباندن و باران بارش

 ٣٧ ................................................................. لشکر دو ییآرا صف

 ٣٨ ................................................... جنگ یبرا اصحاب ختنیبرانگ

 ٣٨ ................................................... خداوند از خواستن کمک و دعا

 ٤٠ ....................................... دشمن شکست و نبرد آغاز سوم فصل

 ٤١ .................................................................. یالھ نصرت و مدد

 ٤٢ ..... چاه در افتاده شدگان کشته به خدا رسول خطاب و مسلمانان یروزیپ
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 ٤٤ ............................................. معرکه انداز چشم چهارم فصل

 ٤٤ ........................................................ ابوجھل دنیرس ھالکت به

 ٤٥ .................................................. خلف بن هیام دنیرس ھالکت به

 ٤٦ ..................... ریزب بدست عاص بن دیسع بن دهیعب دنیرس ھالکت به

 ٤٦ ................................................ یمخزوم اسود دنیرس ھالکت به

 ٤٦ ...................................................... شھادت و رشادت یھا صحنه

 ٤٦ .............................................................. سراقه بن حارثه شھادت

 ٤٧ ............................................................... حارث بن عوف شھادت

 ٤٧ .............................................................. ثمهیخ بن سعد شھادت

 ٤٧ .................................................. فهیابوحذ حق در الله رسول یدعا

 ٤٨ ..........................................................وقاص یاب بن ریعم شھادت

 ٤٩ .................................... میغنا میتقس سر بر اختالف پنجم فصل

 ٥٧ ........................................................... رانیاس مورد در اختالف

 ٥٩ ........... پرداخت لیذ یھا وهیش اعمال به رانیاس مورد در ج اکرم امبریپ

 ٥٩ ............................................ یعد بن مطعم سفارش رفتنیپذ - الف

 ٦٠ ................... حارث بن نصر و طیمع یاب بن عقبه رساندن ھالکت به - ب

 ٦١ ....................................... اسرا ینگھدار در ج خدا رسول  وهیش - ت

 ٦٢ ...................................... ج خدا رسول یعمو عباس یآزاد هیفد ـ ج

 ٦٤ ....................... ج خدا رسول دختر نب،یز شوھر ع،یرب بن ابوالعاص - د

 ٦٥ ........... ینبو صالبت و ترحم نیب در یالجمح عبدالله بن عمرو ابوعزه -  ھ

 ٦٦ ............................. سوده سخنان و رانیاس نیب در عمرو بن لیسھ - و

 ٦٧ .......................................................... هیفد یجا به آموزش - س

 ٦٨ ................................................................ رانیاس سرنوشت - ن

 ٦٩ ...... ج خدا رسول نمودن ترور جهت تالش و بدر غزوة جینتا ششم فصل

 ٧٢ .............. وھب بن ریعم اسالم و ج خدا رسول نمودن ترور جھت تالش

 ٧٥ ............................................. ماجرا نیا در موجود نکات و ھا درس



 ٣    فهرست مطالب

 

 ٧٧ ................. بدر غزوه از برگرفته فوائد و ها عبرت ها، درس هفتم فصل

 ٧٧ .......................................... است خدا جانب از یروزیپ و نصرت ـ۱

 ٧٨ ...................................................................... الفرقان ومی -۲

 ٨١ ..................... مانیا یھا تیاولو از خدا خاطر به یدشمن و یدوست -۳

 ٨٤ ........................................... افتاد اتفاق بدر در که یھائ معجزه -۴

 ٨٥ ............................................ خلف بن هیام دنیرس ھالکت به - الف

 ٨٧ .................................... شیقر بزرگان یھا قتلگاه نمودن مشخص -ب

 و بود نموده پنھان عبدالمطلب بن عباس که یمال از ج اکرم امبریپ اطالع × ج
بودند دهیکش حضرت آن ترور یبرا صفوان، و ریعم که یا توطئه نقشه نمودن بازگو

 .......................................................................................... ٨٧ 

 ٨٨ ................................................. مشرک از گرفتن کمک حکم -۵

 ٨٩ ....................................... س ریحض بن دیاس و مانی بن فهیحذ -۶

 ٨٩ ...................................................... پدرش و فهیحذ یماجرا - الف

 ٨٩ ................................................................. ریحض ابن دیأس - ب

 ٨٩ .............................................................. بدر در یغاتیتبل جنگ

افتاد اتفاق احد و بدر جنگ فاصله در که ییدادهایرو نیترمهم هشتم فصل
 ............................................................................... ٩٢ 

نمود یفرماندھ را آنھا احد، از قبل و بدر از بعد ج خدا رسول که ییھا غزوه
 ........................................................................................ ٩٢ 

 ٩٢ .............................................. میسل یبن در »ماءالکدر« ۀغزو - الف

 ٩٣ ...................................................................... قیسو غزوه - ب

 ٩٣ ..................................................................... امر یذ غزوه - ج

 ٩٤ ....................................................................... بحران غزوه - د

 ٩٥ ............................................ قرده یسو به حارثه بن دیز هیسر - س

 ٩٦ .................................................................... نقاعیق یبن غزوه

 ٩٧ .......................................... نقاعیق یبن ۀغزو یاصل یھا زهیانگ - الف
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 ٩٨ ............................................................ نقاعیق یبن محاصره - ب

 ٩٨ ..................................................... نقاعیق یبن ھودی سرنوشت - ج

 ٩٩ ....................................... منافقان از صامت بن عباده برائت ابراز - د

 ١٠٢ .................................... گران توطئه هیعل بر یاسالم دولت برخورد

 ١٠٢ .......................................................... مروان بنت عصماء - الف

 ١٠٢ ..................................................... یھودی عفک یاب کشتن - ب

 ١٠٣ .......................................................... اشرف ابن کعب ترور - ج

 ١٠٣ ...................... اشرف بن کعب برابر در ثابت بن حسان یریگموضع -۱

 ١٠٤ ........................................................ اشرف ابن کعب پاداش -۲

 ١١٠ ................................................... اشرف ابن کعب ترور بازتاب -۳

 ١١١ ............................. احد تا بدر غزوه یاجتماع یھامناسبت از یبعض

 ١١١ ................. خطاب ابن عمر دختر حفصه با ج اکرم امبریپ ازدواج - الف

 ١١١ ................................................... ل فاطمه با یعل ازدواج – ب

 احد ۀغزو:  نهم بخش

 ١١٦ .......................................... جنگ از قبل یدادهایرو اول فصل

 ١١٦ ....................................................................... جنگ عوامل

 ١١٦ .................................................................... ینید عامل – الف

 ١١٧ ................................................................ یاجتماع عامل - ب

 ١١٨ ................................................................. یاقتصاد عامل - ج

 ١١٨ ................................................................... یاسیس عامل - د

 ١١٩ .................................... نهیمد یسوبه مکه از شیقر شدن رھسپار

 ١١٩ ...................................................... مسلمانان یاطالعات یروین

 ١٢٠ ............................................................. عباس نامه اتیمحتو

 ١٢١ ............................................ارانی با خدا رسول یزنیرا و مشورت

 ١٢٢ ..................... دادند حیترج را نهیمد از رفتن رونیب که یکسان لیدال

 ١٢٢ ............................ دادند حیترج را نهیمد در ماندن که یکسان لیدال



 ٥    فهرست مطالب

 

 ١٢٤ ......................................... احد یسوبه اسالم سپاه شدن رھسپار

 ١٢٥ .... لشکر سوم کی با اسالم سپاه از) منافق( »سلول ابن« یریگکناره × ب

 ١٢٦ .......... منافقان عمل برابر در حرام بن عمرو بن عبدالله یریموضعگ - ج

 ١٢٧ ........................................................... حارثه بنو و بنوسلمه - د

 ١٢٧ ............................................. مسلمانان ریغ از گرفتن کمک - س

 ١٢٨ ..................... جنگ از سال و سن کم اصحاب از یبرخ دنیبرگردان - و

 ١٢٨ ........................................ مکه کفار با یاروئیرو یبرا امبریپ نقشه

 ١٢٩ ................................................................ فوق ۀخطب اھداف

 ١٣٠ .................................. صفوف کردن برابر و سپاه به دنیبخش نظم

 ١٣٠ .......................................... فرمانده دستور با فقط جنگ آغاز - س

 ١٣١ ................................................... معرکه قلب در دوم فصل

 ١٣١ ............................... مسلمانان یروزیپ آثار و آن شدت و جنگ آغاز

 ١٣٣ ................................... ج خدا رسول دستور با راندازانیت مخالفت

 ١٣٧ .............. نخست تیوضع به سپاه یپراکندگ برگرداندن در امبریپ نقشه

 ١٤٠ ........................................................................ احد یشھدا

 ١٤٠ ............................... س عبدالمطلب بن حمزه دان،یشھ سردار - الف

 ١٤١ ............................... س حمزه قتلگاه از ج خدا رسول یجستجو -۱

 ١٤٢ .............. س حمزه برادرش، برشھادت عبدالمطلب دختر هیصف صبر -۲

 ١٤٢ .................................................... حمزه یرثا در هیصف اشعار -۳

 ١٤٣ ..................................... کند هیگر شیبرا تا ندارد را یکس حمزه -۴

 ١٤٤ ....................................... انصار از ینوزاد بر حمزه نام گذاشتن -۵

 ١٤٤ ........................... نمینب را ات چھره من که کن یکار یتوانیم اگر -۶

 ١٤٥ ........................................................... سریعم بن مصعب - ب

 ١٤٦ ............................................................... سعیرب بن سعد - ت

 ١٤٧ ......................................................... سجحش بن عبدالله - ث

 ١٤٧ ................................... س المالئکه لیغس عامر، یاب بن حنظله - ج
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 ١٤٨ ......................................................... ماجرا نیا دیفوا و درسھا

 ١٤٩ ................................................ سحرام بن عمرو بن عبدالله - ح

 ١٥٠ ............................................................. س ابوسعد ثمهیخ - خ

 ١٥١ .............................................. س اش برادرزاده و یالمزن وھب - د

 ١٥٣ ............................................................. س جموح بن عمرو – ذ

 ١٥٤ ....................................... س وقش بن ثابت و مانی بن فهیابوحذ – ز

 ١٥٥ .................................... است آن اتمام به منوط اعمال رشیپذ × س

 ١٥٦ .......................................................... اتیبالن األعمال انما - ک

 ١٥٧ ................................................... احد جنگ در امبریپ معجزات

 ١٥٧ ....................................................... س قتاده چشم یبھبود -۱

 ١٥٨ ...................................................... خلف بن یأب شدنھالک -۲

 ١٦٠ ......................................... جنگ از بعد یدادهایرو سوم فصل

 ١٦٠ .......................................... ارانشی و امبریپ با انیابوسف یگفتگو

 ١٦٢ ......................................... شھدا تیوضع از ج خدا رسول دیبازد

 ١٦٣ ....................................................... احد ۀغزو در امبریپ یدعا

 ١٦٥ ......................................... دشمن یریگ جھت و تیوضع یبررس

 ١٦٦ ................................................................ األسد حمراء غزوه

 ١٧١ .......................................... احد جنگ در مسلمان زنان مشارکت

 ١٧١ ........................................................... مجاھدان دادنآب - الف

 ١٧٢ ............................................... مجروحان به یدگیرس و مداوا - ب

 ١٧٢ ...................................... ریشمش با خدا امبریپ و اسالم از دفاع - ج

 ١٧٤ ................................................... صحابه زنان صبر از ییدرسھا

 ١٧٤ ..................................................... عبدالمطلب بنت هیصف - الف

 ١٧٥ ............................................................ جحش بنت حمنه - ب

 ١٧٥ ................................................................. هیناریالد المرأة - ج

 ١٧٦ ..................................یخزرج دیعب بنت کبشه معاذ، بن سعدام × د



 ٧    فهرست مطالب

 

 ١٧٧ ............................ احد جنگ جینتا و پندها ها، درس چهارم فصل

 ١٧٨ .....مانیا یواال مقامات به دعوتشان و مؤمنان به یالھ یسنتھا یادآوری

 ١٧٩ .............................. احد غزوه در یالھ حکمت انیب و مؤمنان یتسلّ 

 ١٨٢ ........................................................ اشتباھات جبران تیفیک

 ١٨٣ ................................ گذشته یھا امت مجاھدان از ییھانمونه انیب

 ١٨٤ ............... دیگرد اسالم لشکر شکست موجب امبریپ دستور با مخالفت

 ١٨٥ ........................... افتاد اتفاق احد جنگ در که ییدادھایرو از یبرخ

 ١٨٧ .................................................. آخرت بر ایدن حیترج یخطرھا

 ١٨٩ .............................................................. نید با ارتباط زانیم

 ١٩٠ ......................................................... است یحتم یامر مرگ،

 ١٩٢ .......... انتکاریخ منافقان و خطاکار راندازانیت با ج اکرم امبریپ برخورد

 ١٩٢ ..................................................................... راندازانیت - الف

 ١٩٤ ...................................................... منافق سلولابن انتیخ - ب

 ١٩٥ ................ دارد دوست را ما زین او و میدار دوست را او که یکوھ احد،

 ١٩٦ ......................................................... احد در فرشتگان حضور

 ١٩٧ ............. عمران آل و انفال سوره اتیآ پرتو در یروزیپ و شکست اصول

 ٢٠٠ .................. برخوردارند آن از که یدانیجاو یھانعمت و شھدا لتیفض

 ٢٠١ ................................................... نیمشرک هیعل یغاتیتبل تھاجم

 خندق و احد ۀفاصل یدادهایرو نیتر مهم:  دهم بخش

 ٢٠٦ .... یاسالم حکومت فیتضع و یفروپاش جهت مشرکان تالش اول فصل

 ٢٠٦ ............................................... یاسالم دولت با اسدیبن مواجھه

 ٢٠٧ ......... او برابر در س سیان بن عبدالله مقاومت و یھذل انیسف بن خالد

 ٢٠٩ ......................................... فوق یماجرا از برگرفته جینتا و درسھا

 ٢٠٩ ........................................................... یجنگ کیتاکت دقت -۱

 ٢٠٩ ...................................... افراد انتخاب در ج خدا رسول فراست -۲
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 ٢٠٩ ............................ بود یاخرو یپاداش ،یاستشھاد اتیعمل پاداش -۳

 ٢١٠ .......................................................موضوع نیا یفقھ احکام -۴

 ٢١١ ......................................... ج خدا رسول زمان در اجتھاد جواز -۵

 ٢١١ ........................................................... نبوت لیدال از یبرخ -۶

 ٢١١ ........................... یھذل خالد قتل درمورد سیان بن عبدالله اراشع -۷

 ٢١٢ .................................. عیرج حادثه و قاره و عضل لهیقب دو انتیخ

 ٢١٦ ....................................................... حادثه نیا جینتا و ھادرس

 ٢١٦ .......................................... است نموده ذکر حجر ابن که ینکات-۱

 ٢١٧ ............................................. لحظات نیآخر تا مبارزه ای میتسل-۲

 ٢١٧ ................................................ ج اکرم امبریپ سنت به تیاھم-۳

 ٢١٧ ................................. دینمایم کنشهیر را انتیخ و نهیک اسالم، -۴

 ٢١٨ ................................ ارانشی دل در ج اکرم امبریپ محبت زانیم -۵

 ٢١٩ ...................................... انیلحیبن مذمت در حسان از یاشعار -۶

 ٢٢٠ ...................................... )ھـ ۴( بئرمعونه فاجعه و لیطف بن عامر

 ٢٢١ ..................................... معونه بئر دردناک ۀفاجع دیفوا و ھا درس

 ٢٢١ ................................... دعوت راه در یخودگذشتگ از و یفداکار -۱

 ٢٢٢ .............................................. شدم رستگار که کعبه یخدا به -۲

گاھ -۳  ٢٢٣ ................................................ بیغ از امبریپ نداشتن یآ

 ٢٢٤ ........................................................................ عھد یوفا -۴

 ٢٢٥ ........................................... س رهیفھ بن عامر بزرگوار یصحاب -۵

 ٢٢٥ ................ لیطف بن عامر قتل یبرا مردم کیتحر و ثابت بن حسان -۶

 ٢٢٦ .............................................. یعامر لیطف عامربن سرنوشت -۷

گرید مختلف یدادهایرو و سلمه ام و نیالمساک  ام با امبریپ ازدواج دوم فصل
 .............................................................................. ٢٢٨ 

 ٢٢٨ ................................................. نیالمساکام مه،یخز بنت نبیز

 ٢٢٨ ................................................. سلمهام با ج خدا رسول ازدواج

 ٢٢٩ ................................................... ابوسلمه با سلمهام یگفتگو -۱



 ٩    فهرست مطالب

 

 ٢٢٩ .................................... شوھرش درگذشت ھنگام سلمهام یدعا -۲

 ٢٢٩ ..................... یخواستگار ھنگام سلمهام با ج خدا رسول یگفتگو -۳

 ٢٣٠ ......................................... سلمهام ۀخان زیتجھ و ج خدا رسول -۴

 ٢٣١ ......................... ج خدارسول توسط سلمهیأب دختر بره، نام رییتغ -۵

 ٢٣٢ .......................................... سلمه أم با خدا رسول ازدواج ۀفلسف -۶

 ٢٣٣ ..................................................... س یعل بن حسن امام تولد

 ٢٣٤ ................... یھجر چھارم سال در ھودی زبان یریفراگ و ثابت دبنیز

 ٢٣٦ ................................. نهیمد از رینضیبن هودی اخراج سوم فصل

 ٢٣٦ ........................................................... آن عوامل و غزوه خیتار

 ٢٣٦ .................................................................... غزوه خیتار - الف

 ٢٣٧ .................................................................... غزوه عوامل - ب

 ٢٣٨ ...................................... فوق یۀآ نزول سبب درباره مفسران دگاهید

 ٢٤٠ .............................................. آنھا محاصره و رینضیبن به ھشدار

 ٢٤٠ ............................................................ رینضیبن به ھشدار: الف

 ٢٤١ .................................. نهیمد از آنان اخراج و رینضیبن ۀمحاصر - ب

 ٢٤٢ ........................................................ غزوه نیا نتائج و ھا درس

 ٢٤٢ ....................................................... خداوند سپاس و حمد -الف

 ٢٤٣ .......................................... است خدا جانب از وحشت و ترس - ب

 ٢٤٤ ..................................................... دشمن یھایدارائ بیتخر - ج

 ٢٤٥ ................................... یاسالم دولت یمال استیس یریگشکل × ت

 ٢٤٩ ................................ آنھا کین روانیپ و انصار مھاجران، لتیفض - ج

 ٢٥٠ ............................................... نهیمد در منافقان یریموضعگ - ح

 اھل قیعم تفاوت انیب و آخرت عذاب از آنان داشتن برحذر و مؤمنان ارشاد - د
 ٢٥٤ ....................................................................... دوزخ و بھشت

 ٢٥٥ ................................... خدا صفات از یبرخ انیب و قرآن عظمت - ذ

 ٢٥٧ .................................................................. شراب میتحر - س



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ١٠

 

 ٢٦٠ .............................................. الرقاع ذات غزوة چهارم فصل

 ٢٦٠ ..................................... الرقاعذات ینامگذار علت و زهیانگ خ،یرتا

 ٢٦٢ ................................................ ینگھبان و خوف نماز تیمشروع

 ٢٦٢ ....................................................................... خوف نماز -۱

 ٢٦٣ .......................................................................... ینگھبان -۲

 ٢٦٤ ................ عبدالله بن جابر با شانیا برخورد و ج اکرم امبریپ شجاعت

 ٢٦٤ ........................................................ ج اکرم امبریپ شجاعت -۱

 ٢٦٦ .................................. عبدالله بن جابر با ج اکرم امبریپ برخورد -۲

 ٢٦٧ ................................ الجندل دومه و موعد بدر ۀغزو پنجم فصل

 ٢٦٧ .................................................................... موعد بدر ۀغزو

 ٢٦٨ ................................................................ الجندلدومه ۀغزو

 ٢٧٣ ............................................. مصطلق یبن ۀغزو ششم فصل

 ٢٧٣ .................................. غزوه نیا ۀزیانگ و خیتار مصطلق،یبن یمعرف

 ٢٧٣ ...................................................................... مصطلقیبن -۱

 ٢٧٣ ....................................................................... غزوه خیتار -۲

 ٢٧٤ ...................................................... غزوه یھازهیانگ و اسباب -۳

 ٢٧٤ ........................................................ مصطلقیبن ۀغزو عیوقا -۴

 ٢٨٣ ....... مصطلق یبن ۀغزو از بعد یاسالم ۀجامع به میکر قرآن یرھنمودھا

 یخانوادگ تیثیح ساختن دارخدشه یبرا منافقان ۀھودیب تالش و افک ۀحادث
 ٢٨٧ ..................................................................... ج اکرم امبریپ

 ٢٨٨ .......................................................... نهیمد در بھتان پخش -۱

 ٢٨٨ ........................................... ارانی و اصحاب از یبرخ با ورهمشا -۲

 ٢٨٩ ............................................................. افک ۀفتن یامدھایپ ـ۳

 ٢٩٠ ....................... افک ۀمسئل ۀدربار شهیعا با ج خدا رسول یگفتگو -۴

 ٢٩١ ...................................................... شهیعا ۀتبرئ و یوح نزول -۵

 ٢٩٢ .......................... افک ۀحادث نندگانیآفر در س ابوبکر یریموضعگ -۶



 ١١    فهرست مطالب

 

 ٢٩٣ .................................. افک اتیآ از برگرفته احکام و آداب نیتر مھم

 ٢٩٧ ....... مصطلق یبن ۀغزو و افک ۀحادث از برگرفته یدرسھا و احکام فوائد،

 ٢٩٧ ...................................................... ج اکرم امبریپ بودن بشر -۱

 ٢٩٨ .. مسلمانان یآبرو و وجھه محافظت در آن تیاھم و) بھتان( قذف حد -۲

 ٢٩٩ ......................................... شهیعا از ثابت بن حسان یخواھ عذر ـ۳

 ٣٠٠ ....................... دیرس استنباط به مصطلقیبن ۀغزو در که یاحکام -۴

 احزاب ۀغزو: ازدهمی بخش

 ٣٠٢ ........................... آن یدادهایرو و ۀزیانگ غزوه، خیتار  اول فصل

 ٣٠٢ .................................................................... غزوه خیتار -۱

 ٣٠٣ ..................................................... احزاب ۀغزو یھا زهیانگ -۲

 ٣٠٤ .............................................. احزاب اخبار یریگیپ و مسلمانان

 ٣٠٦ ........................................ یداخل ۀجبھ به ج اکرم امبریپ اھتمام

 ٣١٠ ........................... مسلمانان قرارگرفتن تنگا و شدت در دوم فصل

 ٣١٠ ........ داخل از مسلمانان بر حمله قصد و ظهیقر یبن نامه مانیپ نقض -۱

 ٣١١ ................ منافقان نکردن دایپ حضور و مسلمانان ۀمحاصر دیتشد -۲

 با صلح قرارداد و محاصره ۀدامن کاھش جھت ج اکرم امبریپ تالش -۳
 ٣١٥ ...................................... دشمن صفوف در یپراکن عهیشا و عطفان

 ٣٢٠ ...... احزاب انیجر از قرآن فیتوص و پروردگار نصرت و مدد سوم فصل

 ٣٢٠ ............... پروردگار نصرت و مدد و خدا به ج حضرت آن شدن متوسل

 ٣٢٢ ........................... ج اکرم امبریپ توسط احزاب لشکر اوضاع یریگیپ

 ٣٢٤ ................................................ قرآن در آن جینتا و احزاب ۀغزو

 ٣٢٧ ................................................................ ظهیقر یبن شکست

 ٣٢٩ .................................... ها عبرت و ها دروس فوائد چهارم فصل

 ٣٢٩ ................................................... اکرم امبریپ یحس یھا معجزه



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ١٢

 

 ٣٣١ ............................................................. تیواقع و یتئور نیب

 ٣٣٢ ................................................... است  )تیب اھل( ما از سلمان

 ٣٣٢ ........................................................................ یُوسط نماز

 ٣٣٣ ...................................................................... حرام و حالل

 ٣٣٣ ............................................ ج اکرم امبریپ ۀعم ه،یحف شجاعت

 ٣٣٤ ....................................................... حسان بودن ترسو بیتکذ

 ٣٣٤ ......................................... مسلمانان ینظام مارستانیب نینخست

گاھانه، طور به مسلمان دینما یم توبه بالفاصله اما شود، یم گناه مرتکب ناآ
 ...................................................................................... ٣٣٥ 

 ٣٣٧ .............................................................. معاذ بن سعد فضائل

 ٣٤٠ ............................................. اسد بن کعب و اخطب بن یح قتل

 ٣٤٠ ............................................................ أخطب بن یح قتل -۱

 ٣٤٣ ....................................................... یقرظ اسد بن کعب قتل ـ۲

 سیق بنت یسلم خواھرش، و باطا ربنیزب ۀدربار س سیق بن ثابت شفاعت
 ٣٤٤ ......................................................... سموال ابن رفاعه ۀدربار

 ٣٤٤ ................................. باطا بن ریزب حق در سیق بن ثابت شفاعت -۱

 ٣٤٤ .............................. سموال رفاعه ۀدربار سیق بنت یسلم شفاعت-۲

 ٣٤٥ ................................................................... اختالف فرھنگ

 ٣٤٦ ............................. عمرو بنت حانهیر شدن مسلمان و میغنا میتقس

 ٣٤٨ ................................................ احزاب ۀغزو در یاسالم غاتیتبل

 حدیبیه و احزاب ۀغزو ۀفاصل در مهم یرویدادها:  دوازدهم بخش

 ٣٥٠ ............... ل جحش دختر نبیز با ج اکرم امبریپ ازدواج اول فصل

 ٣٥٠ .......................................... ل جحش دختر نبیز نسب و نام

 ٣٥١ ........................................ س حارثه بن دیز با ل نبیز ازدواج

 ٣٥٢ ................................................................. ل نبیز طالق



 ١٣    فهرست مطالب

 

 ٣٥٢ .......................... جحش دختر نبیز با ج اکرم امبریپ ازدواج ۀفلسف

 ٣٥٥ .................................................. نبیز با ج اکرم امبریپ ازدواج

 ٣٦٣ آمد نخواهند ما جنگ به آنان و میرو یم آنها جنگ به ما اکنون دوم فصل

 ٣٦٣ ............................. قرطاء لهیقب یسو به س مسلمه بن محمد یۀسر

 ٣٦٦ .................... البحر فیس یسو به سجراح بن دهیابوعب ینظام یۀسر

 ٣٦٩ ....................... الجندل دومه یسو به س عوف بن عبدالرحمن یۀسر

 ٣٧١ ........................................................ هیسر نیا دیفوا و ھا درس

 ٣٧٤ ................................ غابه و انیلح یبن ۀغزو و کاران انتیخ بیتأد

 ٣٧٤ ......................................................... دشمن با یبکاریفر - الف

 ٣٧٤ ................ اسالم لشکر دنیرس از قبل انیلح یبن ۀطائف افراد فرار - ب

 ٣٧٥ ................................... مکه مشرکان یبرا وحشت و رعب جادیا - ج

 ٣٧٥ .................................................................. شھدا بر ترحم - د

 ٣٧٥ .......................................................................... غابه ۀغزو

 ٣٧٨ ................................ نییعرن یسو به س یفھر جابر بن کرز یۀسر

 ٣٨٠ ............. کننده کیتحر دشمنان وجود از منطقه یپاکساز  سوم فصل

 ٣٨٠ ................. قیالحقیاب بن سالم قتل یبرا س کیعت بن عبدالله یۀسر

 ٣٨٠ .............. آن به ورود و بریخ یسو به س عبدالله یۀسر شدن رھسپار -۱

 ٣٨١ ...................................................................... ابورافع قتل -۲

 ٣٨٢ .......................................................... هیسر نیا دیفوا و درسھا

 ٣٨٤ .................. یھودی ِرزام بن ریسی یسو به س رواحه بن عبدالله یۀسر

 ٣٨٥ .......................................................... هیسر نیا فوائد و درسھا

 )هیبیحد صلح( نیمب فتح:  زدهمیس بخش

 ٣٨٨ ..... مکه به ج اکرم امبریپ حرکت و غزوه نیا زةیانگ و خیتار  اول فصل

 ٣٨٩ ........................................... »عسفان« به ج اکرم امبریپ دنیرس



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ١٤

 

 ٣٩٠ ............................................. هیبیحد در زدن اردو و ریمس رییتغ

 را آن بود، بازداشته حرکت از را لیف که یکس بلکه است؛ نشده خسته قصواء
 ٣٩١ ..................................................................... است بازداشته

 یشرویپ و ج اکرم امبریپ شتر دنیخواب در شده نھفته ھا عبرت و درسھا
 ٣٩١ ......................................................... مکه یسو به آن ننمودن

 ٣٩٣ .................................. مکه مشرکان و ج اکرم امبریپ نیب مذاکرات

 ٣٩٣ .................................. ورقاء بن لیبد یسرپرست به یخزاع ئتیھ -۱

 ٣٩٤ ...........................................شیقر ریسف یثقف مسعود بن عروه -۲

 ٣٩٧ ................................................ شیقر ریسف علقمه بن سیُحل -۳

 ٣٩٨ .................................................. شیقر ریسف حفص بن مکرز -۴

 از یبرخ آمدن در اسارت به و شیقر یسو به ج اکرم امبریپ یاعزام رانیسف
 ٣٩٨ ............................................................................. مشرکان

 ٤٠١ ..................................................................... الرضوان عتیب

 ٤٠٧ ........................................ آن بازتاب و هیبیحد صلح دوم فصل

 ٤٠٧ ..................................... ج  اکرم امبریپ با عمرو بن لیسھ مذاکره

 ٤١١ ............................ ج اکرم امبریپ عھد به وفا و س ابوجندل داستان

 ٤١٣ .................... هیبیحد صلح کنندگاناعتراض به ج اکرم امبریپ احترام

 ٤١٤ ........................ ل سلمه ام شنھادیپ و احرام لباس از شدن رونیب

 ٤١٥ .................................................... حادثه نیا یعبرتھا و درسھا

 ٤١٦ ...................................... فتح ۀسور شدننازل و نهیمد به بازگشت

 ٤٢٢ ...................................... یکیتاکت یھاجنگ یفرماندھ و ریابوبص

 ٤٢٥ ............................. مھاجر زنان بازگرداندن از ج اکرم امبریپ امتناع

 ٤٢٩ ...................................... هاعبرت و دیفوا ها، درس  سوم فصل

 ٤٢٩ ........................................................... دهیعق به مربوط احکام

 ٤٢٩ ...... است بالمانع مذاکره ھنگام یاسالم رھبران یبرا محافظ گماردن -۱



 ١٥    فهرست مطالب

 

 ٤٢٩ .................................................... گرفتن کین فال استحباب -۲

ھستند یبارندگ در ستارگان ریتأث به معتقدند که یکسان زیکفرآم اعتقاد -۳
 ........................................................................................ ٤٣٠ 

 ٤٣١ ............................... هیبیحد صلح از گرفته بر اصول و یفقھ احکام

 ٤٣١ ..................................... هیفد هیآ نزول و عجره بن کعب داستان -۱

 ٤٣١ .............................................منزل در نماز خواندن تیمشروع -۲

 ٤٣١ ................................. هیبیحد از بازگشت در صبح نماز شدن قضا -۳

 ٤٣٣ ........................ دشمنانشان و مسلمانان انیم صلح یقرار بر جواز -۴

 ٤٣٦ .......................................................... ینبو تیترب از یا نمونه

 هیبیحد غزوه فاصله در که ییدادهایرو نیترمهم:  چهاردهم بخش
 افتاد اتفاق مکه فتح و

 ٤٤٠ ....................................................... بریخ غزوه  اول فصل

 ٤٤٠ ................................................................. آن زهیانگ و خیتار

 ٤٤١ ..................................... بریخ یسو به یاسالم لشکر رھسپارشدن

 ٤٤٤ .............................................................. ھا قلعه سقوط و فتح

 ٤٤٧ ............................ یدوزخ قھرمان و اهیس چوپان ن،ینشهیباد دیشھ

 ٤٤٧ ............................................................... نینش هیباد دیشھ -۱

 ٤٤٧ ..................................................................... اهیس چوپان -۲

 ٤٤٨ ................................................................. یدوزخ قھرمان -۳

 ٤٤٨ ............................................. حبشه از ھمراھانش و جعفر آمدن

 ٤٥٠ ....................................................................... میغنا میتقس

 ٤٥٢ ........................ اخطب بن یح دختر هیصف با ج اکرم امبریپ ازدواج

 ٤٥٥ ................... ج اکرم امبریپ کردن مسموم یبرا ھودی نافرجام کوشش

 ٤٥٦ ..................... مکه از یو اموال دنیبازگردان و یسلم عالط بن حجاج

 ٤٥٨ ........................... دیگرد نازل غزوه نیا در که یفقھ احکام از یبرخ



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ١٦

 

 ٤٥٨ ....................................... یاھل االغ گوشت خوردن میتحر حکم -۱

 ٤٥٨ ........................................ حامله ریاس زنان با یھمبستر میتحر -۲

 ٤٥٨ .................استبراء از قبل حامله ریغ ریاس زنان با یھمبستر میتحر -۳

 ٤٥٨ ............................................................ یلیتفض یربا میتحر -۴

 ٤٥٩ .................... خالص ۀنقر و طال با ناخالص ۀنقر و طال فروش میتحر -۵

 ٤٥٩ ........................ یکشاورز و یاریآب یبرا نیزم سپردن تیمشروع -۶

 ٤٦٠ ...................................................... اسب گوشت بودن حالل -۷

 ٤٦٠ .................................................. بریخ ۀغزو در زنان مشارکت -۹

 ٤٦٢ .......................................... امرا و پادشاهان دعوت دوم فصل

 ٤٦٢ .......................................... اسالم گسترش سرآغاز ه،یبیحد صلح

 ٤٦٣ .................................................... ج اکرم امبریپ یھا نامه متن

 ٤٦٦ .................................................... مسلمان پلماتید یھا یژگیو

 ٤٦٦ ........................................................... آن به دعوت و اسالم -۱

 ٤٦٧ ....................................................... تیشفاف و انیب فصاحت -۲

 ٤٦٧ .................................................................... اخالق حسن -۳

 ٤٦٧ ............................................................................... علم -۴

 ٤٦٧ ................................................................. استقامت و صبر -۵

 ٤٦٨ .......................................................................... شجاعت -۶

 ٤٦٨ ........................................................................... حکمت -۷

 ٤٦٨ ............................................................ یساز چاره و یزرنگ -۸

 ٤٦٨ ........................................................................ بایز رظاھ -۹

 ٤٦٩ ......................................................... دیفوا و ھاعبرت ھا، درس

 ٤٦٩ ........................................................................... ھایسیار -۱

 ٤٧٠ ......................................... پادشاھان یھا درنامه تناسب تیرعا -۲

 ٤٧١ ................................... ج اکرم امبریپ یھا نامه مشترک یمحتوا -۳

 ٤٧٢ ..................................................... بزرگ یھا انسان از لیتجل -۴

 ٤٧٢ ..................................................... ھودی از هیجز گرفتن جواز -۵



 ١٧    فهرست مطالب

 

 ٤٧٣ ....................................................... کفار یۀھد رفتنیپذ جواز -۶

 ٤٧٣ ...................... حکام و پادشاھان به ج اکرم امبریپ ینگار نامه جینتا -۷

 ٤٧٥ ................................................... القضاء عمرة سوم فصل

 ٤٧٥ ............................................. شیقر مقابل در مواظبت و اطیاحت

 ٤٧٦ ..................................................... یسع و طواف مکه، به ورود

 ٤٧٩ .................................... حارث دختر مونه،یم نیالمؤمن ام با ازدواج

 ٤٧٩ ............. مسلمانان کاروان به عبدالمطلب بن حمزه دختر شدن ملحق

 ٤٨٠ ............................................... هیقض نیا احکام و دیفوا ھا،درس

 و عاص عمرو خالد، آوردن اسالم و عربستان رهیجز شبه در القضاء عمره ریتأث
 ٤٨١ .................................................................. طلحه بن عثمان

 ٤٨٢ ..................................................... عاص بن عمرو شدن مسلمان

 ٤٨٣ ......................................................... دیول بن خالد آوردن اسالم

 ٤٨٦ ...................................... عمرو و خالد آوردن اسالم دیفوا و درسھا

 ٤٨٨ .................................. )یهجر هشتم( موته جنگ  چهارم فصل

 ٤٨٨ .......................................................... آن وقوع خیتار و اسباب

 ٤٩٠ ................................................................. اسالم لشکر اعزام

 ٤٩١ ... گانه سه فرماندھان دنیرس شھادت به و معان ۀمنطق به لشکر دنیرس

 ٤٩٤ ......... جنگ یفرماندھ سمت به مسلمانان توسط دیول بن خالد انتخاب

 ٤٩٥ ............لشکر انیجر از نهیمد اھل شدن مطلع و ج اکرم امبریپ ۀمعجز

 ٤٩٦ ......................................................... ھاعبرت و دیفوا ھا،درس

 ٤٩٦ ............................................................. موته جنگ تیاھم -۱

 ٤٩٧ ................................... گردد یم ییجانفدا باعث ادت،شھ محبت -۲

 ٤٩٧ ......................................................... موته ۀمعرک یھا یژگیو -۳

 ٤٩٧ ................................ ج اکرم امبریپ توسط جعفر آل داشتیگرام -۴

 ٤٩٩ ............................................................... یرھبر در فقاھت -۵

 ٥٠٠ ................................ فرمانده احترام تیرعا مورد در ینبو تیترب -۶
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 ٥٠٢ ......................................... مبارزه یھا صحنه در آن اثر و مانیا -۷

 ٥٠٣ ................................. موته یشھدا یرثا در مالک بن کعب اشعار -۸

 ٥٠٤ ............................................. السالسل ذات یۀسر پنجم فصل

 ٥٠٥ ............................................... جنگ نیا اسرار و دیفوا ھا،درس

 ٥٠٥ ......................................................... عاص بن عمرو اخالص -۱

 ٥٠٥ ....................... گردد یم ضعف باعث اختالف و اقتدار باعث وحدت -۲

 ٥٠٦ ......................... اسالم لشکر سالمت خاطر به عمرو کردن اطیاحت -۳

 ٥٠٧ ......................................................... عاص بن عمرو فقاھت -۴

 ٥٠٨ .. عربستان ۀریجز شبه شمال به ج اکرم امبریپ توسط لشکر اعزام جینتا -۵

 )  ه ۸( مکه فتح: پانزدهم بخش

 ٥١٢ ..... مکه فتح جهت خروج یابر یآمادگ یچگونگ و فتح لیدال اول فصل

 ٥١٢ .................................................................... مکه فتح لیدال

 ٥١٥ ............................................................ مکه فتح یبرا یآمادگ

 ٥١٥ ................................. خود افراد نیتر کینزد از یحت یکار پنھان -۱

 ٥١٦ .......................... اضم بطن به ابوقتاده یفرماندھ به یا هیسر اعزام -۲

 ٥١٦ ............................... دشمن به خبر دنیرس منع یبرا افراد اعزام -۳

 ٥١٧ ...................................... شیقر هیعل ج اکرم امبریپ نمودن دعا -۴

 ٥١٧ ...................... شیقر یبرا تجسس در حاطب کوشش بردن نیب از -۵

 ٥٢٢ ....................................... ریمس یرخدادھا و مکه یسو به حرکت

 مکه قصد به را نهیمد ،یھجر ھشتم سال رمضان دھم در ج اکرم امبریپ -۱
.گمارد نهیمد در خود نیجانش را یغفار نیحص بن کلثوم ابورھم، و نمود ترک

 ........................................................................................ ٥٢٢ 

 ٥٢٢ ....................... هیام بن عبدالله و حارث بن انیابوسف آوردن اسالم -۲

 ٥٢٦ . ماجرا نیا در ج اکرم امبریپ برخورد از شده برگرفته یحکمتھا و درسھا

 ٥٢٨ .................... مکه فتح و ورود یبرا ج اکرم امبریپ نقشة دوم فصل



 ١٩    فهرست مطالب

 

 ٥٣١ ...................................................... فاتحانه نه متواضعانه، ورود

 ٥٣٥ ................................................................ یعموم عفو اعالن

 ٥٣٥ ........................ ج اکرم امبریپ توسط خونھا یبعض دنکر اعالم ھدر

 ٥٣٦ ......... مکه اھل شدن مسلمان و فتح روز صبح ج اکرم امبریپ یسخنران

 ٥٣٨ ........................................مهیجز یبن یسو به دیول بن خالد اعزام

 ٥٤٠ ................................................................... ھا بتخانه بیتخر

 ٥٤٠ ............................................. یعز یسوبه دیول بن خالد یۀسر -۱

 ٥٤١ ...................................... مناه یسوبه یاشھل دیز بن سعد یۀسر -۲

 ٥٤٢ ................................................. سواع به عاص بن عمرو یۀسر -۳

 ٥٤٣ ........................................ هاعبرت و فوائد درسها، سوم فصل

 ٥٤٣ .............................. ج اکرم امبریپ وفات از خبر و نصر سوره ریتفس

 ٥٤٤ ...................... مردم با برخورد در محترمانه و انهیداع یھایریموضعگ

 ٥٤٤ ................................................. عمرو بن لیسھ آوردن اسالم -۱

 ٥٤٥ ................................................. هیام بن صفوان آوردن اسالم -۲

 ٥٤٧ ............................................ ابوجھل پسر عکرمه، آوردن اسالم -۳

 ٥٤٩ ...... یو آوردن اسالم و ابوبکر پدر با ج اکرم امبریپ ۀمتواضعان برخورد -۴

 ٥٥٠ ....... ج اکرم امبریپ بخشش و عفو اثر بر ریعم بن فضاله آوردن اسالم -۵

 ٥٥٠ ........................ ؟ییگو یم سخن من با یالھ حدود از یحد مورد در ایآ

 ٥٥١ ......... بود داده پناه را آنان یھان ام که یکسان به ج اکرم امبریپ دادن پناه

 ٥٥٢ ........................................ دھند ینم دستور چشم ۀاشار با امبرانیپ

 ٥٥٢ .......................... مرد خواھم شما انیدرم و کرد خواھم یزندگ شما با

 ٥٥٣ .................................... شیقر شاعر ،یزبعر بن عبدالله آوردن اسالم

 ٥٥٤ ... لشکرش و امبریپ آمدن فرود مکان و مکه فتح از برگرفته یشرع احکام

 ٥٥٥ ..................... مکه در اسالم لشکر و ج اکرم امبریپ آمدن فرود مکان

 ٥٥٥ ............................................................... مکه فتح یامدھایپ
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 )  ه ۸( طائف و نیحن ۀغزو:  شانزدهم بخش

 ٥٥٨ .......................................... معرکه حوادث و اسباب اول فصل

 ٥٥٨ ................................................... نیحن ۀغزو حوادث نیتر مھم

 ٥٥٩ .................... گرفت شیپ در فیثق و ھوازن فرمانده که یکیتاکت × فال

 ٥٦٠ ........................... دشمن یسرکوب یبرا ج اکرم امبریپ یھا نقشه × ب

 ٥٦٢ ............................................... نیحن در یبیغ داتییتأ از یبرخ

 ٥٦٣ ....................................... طائف و اوطاس تا جنگ انیفرار بیتعق

 ٥٦٧ ..................... مردم با برخورد در ج اکرم امبریپ یفرزانگ دوم فصل

 ٥٦٧ ............. گردد یم آشکار ج اکرم امبریپ فقاھت ر،یز یھایریموضعگ از

 ٥٦٧ ................................................ گشت نخواھد بر یپرست بت × الف

 ٥٦٨ ....................... شود یم خدا نصرت مانع زاتیتجھ به شدن مغرور × ب

 ٥٦٨ ................................................... قلوب فیتأل و میغنا میتقس × ج

 ٥٧٢ ......................................... نانینش هیباد تند یخو کردن تحمل × د

 ٥٧٧ ....................................... فوائد و هاعبرت ها، درس سوم فصل

 ٥٧٧ ....................... :است شده نازل نیحن ۀغزو مورد در که یاتیآ ریتفس

 ٥٧٩ .................................... نیحن در یروزیپ عوامل و شکست اسباب

 ٥٧٩ ......... :از بودند عبارت نخست، ۀمرحل در مسلمانان شکست اسباب × الف

 ٥٨٠ ....................................................................... یروزیپ عوامل

 ٥٨١ ................... طائف و نیحن یھا غزوه حوادث از برگرفته یفقھ احکام

 ٥٨١ ........... :بودند کرده ازدواج که یریاس زنان حکم انیب و هیآ نیا نزول -۱

 ٥٨١ ................................ گانه؛یب زنان با اختالط از مخنثھا تیممنوع -۲

 شرکت جنگ در که یکسان و ساالن کھن و اطفال زنان، کشتن از ینھ -۳
 ٥٨٢ ............................................................................ اند؛ نداشته

 ٥٨٢ .......................................................... جعرانه از عمره احرام -۴



 ٢١    فهرست مطالب

 

 انجام حج در که بدھد انجام را یکار ھمان عمره در نکهیا به یاعراب هیوجت -۵
 ٥٨٢ ............................................................................... دھد یم

 مقتول ینظام برگ و ساز برساند، قتل به را دشمن از ییجنگجو که ھرکس -۶
 ٥٨٣ ......................................................................... است او آن از

 ٥٨٣ ............................................. متیغن اموال به دستبرد از ینھ -۷

 ٥٨٤ ................................................ تیجاھل دوران ینذرھا به وفا -۸

 ٥٨٥ ................................. صحابه زنان و مردان از یبرخ یھایریموضعگ

 ٥٨٥ ................................ مسلمانان یبرا ینگھبان و مرثد یاب بن انس -۱

 ٥٨٦ .............................................. نیحن ۀغزو در میسل ام شجاعت -۲

 ٥٨٦ ...................................... حارث بنت مایش امبر،یپ یرضاع خواھر -۳

 ٥٨٧ ....... ریزھ بن کعب عربستان، رهیجز شبه شاعران ۀسردست آوردن اسالم

 ٥٨٨ ....................................... طائف و نیحن ۀغزو یامدھایپ از یبعض

 ٥٩٠ ................ تبوک ۀغزو تا نیحن ۀغزو از عیوقا نیتر مهم چهارم فصل

 ٥٩٠ ........................................................ صدقات یبرا یزیر برنامه

 ٥٩١ ............................. مرحله نیا ۀشد اعزام ینظام یھا هیسر نیتر مھم

 ٥٩١ ............................... نیالکف یذ یسو به عمرو بن لیطف هیسر × الف

 ٥٩١ ........................... )االنصار هیسر( یسھم ۀحذاف بن عبدالله یۀسر × ب

 ٥٩٢ ....... یط ۀمنطق در فلس ۀبتکد ینابود یبرا طالب یاب بن یعل یۀسر × ج

 ٥٩٢ ......................... الخلصه یذ یسو به یبجل عبدالله بن ریجر یۀسر × د

 ٥٩٣ ..................................................... حاتم بن یعد آوردن اسالم

 ٥٩٥ ............................................ یھجر ھشتم سال ۀپراکند ثحواد

 یهجر ۹ سال در) عسره( تبوک ۀغزو:  هفدهم بخش

 ٥٩٨ .............................جنگ نیا یها زهیانگ و نامها خ،یتار اول فصل

 ٥٩٩ ................................................................ تبوک غزوه اسباب

 ٦٠٠ ............................... جھاد یبرا صحابه شوق و تبوک ۀغزو در انفاق
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 ٦٠٥ ............................................ تبوک ۀغزو در منافقان یریموضعگ

 ٦٠٩ ....................................................... لشکر جیبس و خروج اعالم

 ٦١٤ .................. افتاد اتفاق تبوک به دنیرس از قبل که یحوادث دوم فصل

 ٦١٤ ............................................................. یغفار ابوذر یماجرا

 ٦١٦ ................................................................. ثمهیابوخ داستان

 ٦١٧ ...... :جمله از است یادیز یھاعبرت و ھادرس حامل ثمهیابوخ داستان

 ٦١٧ .......................... است برخوردار داریب یوجدان و ریضم از مسلمان -۱

 ٦١٧ ......................... ارانشیو اصحاب از ج اکرم امبریپ شناخت زانیم -۲

 ٦١٨ ............................................... ثمهیابوخ یبردبار و راسخ عزم -۳

 ٦١٨ ................................................. فرمانده توسط سرباز سرزنش -۴

 ٦١٨ .................................................... تبوک به اسالم لشکر دنیرس

 قوم مساکن کنار از آن عبور ھنگام اسالم لشکر به ج اکرم امبریپ یھا هیتوص
 ٦٢٠ ................................................................................ ثمود

 ٦٢١ ................................ نیذوالبجاد عبدالله بزرگوار، یصحاب درگذشت

 ٦٢٢ ............................................ داستان نیا دیفوا و حکمتھا درسھا،

 ٦٢٢ ................. سربازانش با ج اکرم امبریپ ۀمحترمان و مھربانانه برخورد -۱

 ٦٢٢ ..................................................... شب در تیم نیتدف جواز -۲

 ٦٢٣ ............................................ داد رخ تبوک ۀغزو در که یمعجزات

 ٦٢٣ ....................................................................... باران نزول -۱

 ٦٢٣ .................................... ج اکرم امبریپ ۀگمشد ۀناق از خبردادن -۲

 ٦٢٤ .......................................................... باد وزش از خبردادن -۳

 ٦٢٤ .......................................................تبوک ۀچشم آب شیافزا -۴

 ٦٢٥ ................................................................. خوراک شیافزا -۵

 ٦٢٦ .......................... قرآن دگاهید از تبوک ۀغزو در منافقان یریگ موضع

 و کنندگان تخلف مورد در قرآن سخن و نهیمد به تبوک از بازگشت سوم فصل
 ٦٢٩ ................................................................ ضرار مسجد



 ٢٣    فهرست مطالب

 

 ٦٢٩ .................................. بود یشرع عذر آنان عذر که یکنندگان تخلف

 ٦٣١ ...... گرفتند قرار مغفرت مورد اّما نداشتند، یشرع عذر که یمتخلفان -۲

 ٦٣٢ .............................................. نهیمد اطراف منافق متخلفان -۳

 ٦٣٣ ....................................................... نهیمد منافق متخلفان -۴

 ٦٣٥ ................................................................... ضرار مسجد -۵

 ٦٣٩ ................... :است ریز ییعبرتھا و درسھا یدارا ضرار مسجد داستان

 ٦٣٩ .......................................................... است واحد یملت کفر، -۱

 ٦٣٩ ............................................... مسلمانان باندنیفر یبرا تالش -۲

 ٦٤٠ ............................................ ج اکرم امبریپ از خداوند حفاظت -۳

 ٦٤٠ ............................... ضرار مسجد انیجر با امبریپ قاطعانه برخورد -۴

 ٦٤٠ ............................. است ضرار مسجد ھمانند آن احکام که یامور -۵

 مسجد حکم ھمانند را آنان حکم توان یم که یامور شناخت یبرا یا قاعده -۶
 ٦٤١ ......................................................................... دانست ضرار

 ٦٤٢ ......................................... مسلمانان یشھرھا در ضرار مساجد -۷

 ٦٤٣ ..... بودند مانده باز تبوک ۀغزو از که ینفر سه سرگذشت  چهارم فصل

 ٦٤٣ ........................... واال فصاحت و زیانگ شگفت انیب و بایز اسلوب -۱

 ٦٤٣ ................................................. است نجات یکشت صداقت، -۲

 ٦٤٤ ..................................... جامعه در آن اثر و یتیترب نمودن قھر -۳

 ٦٤٤ ................................... یاسالم ۀجامع در یرھبر دستور ذیتنف -۴

 ٦٤٥ ............................... امبرشیپ و خدا تیرضا یبرا فقط یدوست -۵

 صادق یھا انسان که است خدا جانب از ارزشمند یا هیھد توبه، رشیپذ -۶
 ٦٤٦ .................................................................... دوارندیام بدان

 ٦٤٧ ............................. نعمت شکر در ھا عبادت از یبرخ تیمشروع -۷

 ٦٤٧ ..................................................................... شکر ۀسجد: الف

 ٦٤٧ ......................... آورد یم یخوش خبر که یکس به دادن یمژدگان × ب

 ٦٤٧ ............................................... خود اموال یتمام دادن صدقه × ج
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 ٦٤٩ ...................................... دیفوا و ها عبرت ها، درس  پنجم فصل

 ٦٤٩ ............................ تبوک ۀغزو مورد در قرآن بحث ۀویش از ییفرازھا

 ٦٥١ ................................................. غزوه نیا در شورا یعمل نیتمر

 دیشد یتشنگ دچار لشکر که گاه آن دعا، مورد در ابوبکر شنھادیپ رشیپذ × الف
 ٦٥١ .............................................................................. بود شده

 بر لشکر یشترھا کشتن از ممانعت ۀدربار خطاب بن عمر شنھادیپ رشیپذ × ب
 ٦٥١ ................................................................... دیشد یگرسنگ اثر

 و شام یمرزھا داخل به ننمودن یرو شیپ مورد در عمر، مشورت رشیپذ × ج
 ٦٥٢ .................................................................... نهیمد به بازگشت

 ٦٥٢ ............................................................. جانکاه ینظام نیتمر

 ٦٥٣ ................................................. تبوک ۀغزو یامدھایپ نیترمھم

 اتفاق الوداع حجه تا تبوک ۀغزو از که ییدادهایرو نیمهمتر  ششم فصل
 ٦٥٦ ......................................................................... افتاد

 ٦٥٦ .......................................... آنان شدن مسلمان و فیثق وفد ورود
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 فصل اول
 قبل از معرکهی  مرحله

به مسلمانان خبر رسید که کاروان تجارتی قریش با اموال ھنگفتی و به سرپرستی 
فردی به نام  جابوسفیان با سی الی چھل نفر نگھبان در حال گذر است. رسول خدا 

بسبس بن عمرو را جھت پیگیری اخبار کاروان فرستاد. ھنگامی که بسبس خبر دقیق 
آمادگی داد و فرمود: این کاروان قریش  کاروان را آورد، رسول خدا به صحابه دستور

باشد بسوی آن حرکت کنید شاید خداوند آنھا را نصیب  می است و اموال ایشان در آن
     .١شما بگرداند

رسول خدا در دوازدھم رمضان سال دوم ھجری به قصد تعرض به کاروان تجارتی 
جود داشت مدینه را زیادی از مسلمانان مھاجر نیز در آن وی  قریش که اموال مغصوبه

 ترک کرد.
رسول اکرم، عبدالله بن ام مکتوم را بعنوان پیش نماز تعیین کرد و ھنگامی که در 

 .٢محلی به نام روحاء رسید، ابولبا را به عنوان جانشین خود به مدینه فرستاد
پیشاپیش دو تن از یاران خود را بسوی بدر فرستاد تا اخبار دقیق  جرسول خدا 

تری از دشمن بدست آورد. منابع مورد اعتماد پیرامون تعداد سپاه اسالم در جنگ بدر، 
نفر رسول خدا را  ۳۱۹یا  ۳۴۰یا  ۳۱۳ی مختلف ھا اختالف نظر دارند. بنابر روایت

تظار نداشتند بجای کاروان تجارتی کردند. ناگفته پیدا است که آنھا ان می ھمراھی
بیش از ھزار نفر با دویست اسب و اش  قریش، با لشکری مجھز که تعداد جنگجویان

دیگر ساز و برگ نظامی بود، روبرو خواھند شد. در صورتی که مسلمانان فقط دو اسب 
 .٣و ھفتاد شتر داشتند

                                                 
 ).۲/۶۱سیره ابن ھشام ( -١
 ).۳/۶۳۲) و مستدرک حاکم (۳/۲۶۰البدایة والنھایة ( -٢
 )، مجمع الزوائد و جوامع السیر.۱/۴۱۱المسند ( -٣
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 در اثنای حرکت بسوی بدر
نظری به ھمراھان خود انداخت و دو نفر  در اثنای حرکت بسوی بدر جرسول خدا 

را بخاطر اینکه خردسال بودند  سی براء بن عازب و عبدالله بن عمر ھا از آنان به نام
 .١برگردانید

آمد و آمادگی  جھمچنین در مسیر حرکت بسوی بدر، فرد مشرکی نزد رسول خدا 
رمود: من از فرد خود را برای شرکت در جنگ، اعالم نمود ولی رسول خدا نپذیرفت و ف

خواھم. آن مرد خیلی اصرار کرد و رسول خدا نپذیرفت تا اینکه  نمی مشرکی کمک
 .٢مسلمان شد و به سپاه اسالم پیوست

اتفاق دیگری که در مسیر حرکت بسوی بدر افتاد اینکه ھر سه نفر از مسلمانان یک 
گوید:  می سعودشدند. ابن م می نفر شتر در اختیار داشتند که به نوبت بر آن سوار

ابولبابه و علی شرکای رسول خدا بودند. آنھا به رسول خدا گفتند: شما ھمچنان سوار 
 شما از من قوی تر ھستید و نه من کنیم. رسول خدا فرمود: نه می باشید ما پیاده روی

 .٣نیازتر از شما در برخورداری از پاداش الھی ھستم بی

 در بدر تصمیم قریش برای رویارویی با مسلمانان
نش به قصد تعرض بر کاروان او به ھا به ابوسفیان خبر رسید که رسول خدا و ھمرا

راه افتاده اند. وی بال درنگ ضمن تغییر مسیر کاروان بسوی ساحل، عمرو بن ضمضم 
برای نجات کاروان و اموال خود بیندیشند. ای  غفاری را بسوی قریش فرستاد تا چاره

 کرد و در مورد اخبار سپاه اسالم پرس و جو می اط حرکتابوسفیان با نگرانی و احتی
سپاه مدینه ی  نمود. وقتی به بدر نزدیک شد از کسانی که در آنجا بودند درباره می

پرسید. آنھا گفتند: ما جز دو نفر که کنار این تپه آمدند و شتران خود را خواباندند و 
یان فورًا به محل خواباندن یشان را آب کردند کسی دیگر را ندیدیم. ابوسفھا ظرف

ی  آن ھسته درمیانی شتران را شکافت و ھا شتران آن دو نفر رفت ویکی از پشکل
یثرب است و از طرفی ضمضم به ی  خرمایی دید. گفت: به خدا سوگند این علوفه

سرعت خود را به کله رساند و در حالی که بینی شترش را شکافته و پاالنش را وارونه 

                                                 
 ).۲/۱۲۴سیره نبوی ابو شھبه ( -١
 ).۲/۳۵۵سیره نبوی عمری ( -٢
 ).۲/۳۵۵سیره نبوی عمری ( -٣
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خود را چاک داده بود، فریاد برآورد و گفت: ای گروه قریش! مال  کرده و پیراھن
آن در خطر است. محمد و یارانش راه را بر ابوسفیان ی  التجاره خود را دریابید که ھمه

 .١اگر دیر بجنبید ھمه را خواھند برد، کمک! کمک!اند  و کاروان بسته
پیامبر و یارانش برھاند، پس از اینکه ابوسفیان توانست کاروان قریش را از تیررس 

پیام نجات خود را برای لشکر مکه که در جحفه بودند فرستاد. و از آنھا خواست تا به 
ای  مکه برگردند. وقتی این پیام به سپاه مکه رسید، آنھا قصد بازگشت نمودند و عده

ر برگشتند. اما اکثریت قاطع سپاه به پیش روی بسوی بدر و رویارویی با مسلمانان اصرا
 .٢داشتند و به راھشان ادامه دادند تا به بدر رسیدند

 رسول خدا و مشورت و رایزنی با صحابه
ھنگامی که خبر نجات کاروان و اصرار سران مکه به جنگ با مسلمانان به رسول خدا 

از ھمراھان آنحضرت بخاطر عدم ای  رسید، ایشان فورًا مجلس مشورتی تشکیل داد. عده
رویارویی با چنین لشکر مجھزی سعی به انصراف رسول خدا از جنگ آمادگی برای 

 : نمودند، چنانکه قرآن کریم موضعگیری این عده را چنین به تصویر کشیده است

﴿ ِ ۡخرََجَك َر�َُّك ِمۢن بَۡيتَِك ب
َ
ٓ أ  ٥َلَ�ٰرُِهونَ  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱ ّمِنَ  ا�نَّ فَرِ�قٗ  ۡ�َقِّ ٱَكَما

�ََّما �َُساقُوَن إَِ�  قِّ �َۡ ٱيَُ�ِٰدلُونََك ِ� 
َ
َ َك� �ۡذ  ٦وَُهۡم يَنُظُرونَ  لَۡمۡوتِ ٱَ�ۡعَد َما تَبَ�َّ

ُ ٱيَعُِدُ�ُم  آ�َِفَتۡ�ِ ٱإِۡحَدى  �َّ نَّ َ�ۡ�َ َذاِت  لطَّ
َ
�ََّها َلُ�ۡم َوتََودُّوَن أ

َ
ۡوَكةِ ٱ�  لشَّ

ُ ٱتَُ�وُن لَُ�ۡم َوُ�رِ�ُد  ن ُ�ِقَّ  �َّ
َ
 ٧ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱَوَ�ۡقَطَع َدابَِر  ۦتِهِ بَِ�لَِ�ٰ  ۡ�َقَّ ٱأ

 .]۸-۵[األنفال:  ﴾٨لُۡمۡجرُِمونَ ٱَولَۡو َكرِهَ  ۡلَ�ِٰطَل ٱَوُ�ۡبِطَل  ۡ�َقَّ ٱِ�ُِحقَّ 
ھمانطوری که خداوند تو را از خانه ات به حق بیرون فرستاد در حالی که جمعی از «

از آن که  کنند. پس می مجادله مؤمنان ناخشنود بودند، (آنھا) با تو درباره حق (جھاد)
نگرند آنگاه که خداوند  می شوند و به آن می سوی مرگ رانده روشن شده است انگار به

پیروزی بر یکی از دو دسته (کاروان تجاری یا سپاه مکه) را به شما وعده داد، شما 
نصیب شما گردد که از قدرت و قوت چندانی برخوردار نیست ای  دوست داشتید دسته

خواست حق را با سخنان خود ظاھر و استوار  می عنی کاروان تجاری) ولی خدا(ی

                                                 
 ).۲/۲۲۱سیره نبوی ابن ھشام ( -١
 ).۱/۲۸۷موسوعة نظرة النعیم ( -٢
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گرداند و کافران را ریشه کن سازد تا بدینوسیله حق را پا برجا و باطل را نابود گرداند. 

 .»ھرچند که بزھکاران نپسندند
ولی فرماندھان سپاه اسالم و سران مھاجرین در اینکه باید با دشمن روبرو شد و 

د اتفاق نظر داشتند. از جمله مقداد بن اسود که به رسول خدا گفت: ما ھمانند جنگی
(تو و پروردگارت بروید و بجنگید)، ». فاذھب انت وربک فقاتال«گوییم:  نمی یاران موسی

رسول خدا با ی  بلکه ما ھمراه شما و در کنار شما خواھیم جنگید. برق شادی از چھره
 .١شنیدن این سخن مقداد، درخشید

کسانی که تاکنون اظھار نظر کرده بودند از مھاجرین بودند. رسول خدا دوست 
داشت رأی فرماندھان انصار را ھم بداند؛ زیرا اکثریت سپاه از انصار بود و از طرفی 

کرد.  نمی بود که آنھا را مجبور به جنگ در خارج مدینهای  پیمان بیعت عقبه بگونه
دم! نظرتان را بگوئید! سعد بن معاذ که پرچمدار انصار بنابراین رسول خدا فرمود: ای مر

بود متوجه ھدف رسول خدا شد و گفت: ای رسول خدا! گویا منظورتان ما ھستیم؟ 
فرمود: آری! سعد گفت: ما به تو ایمان آورده، تو را تصدیق کرده، گواھی داده ایم که ھر 

ته ایم که با جان و دل از حق است و بر ھمین اساس با تو عھد وپیمان بسای  چه آورده
خواھی برو، با تو  می تو حرف شنوی داشته باشیم، پس ای رسول خدا! ھر جا که

ھستیم و سوگند به خدایی که تو را بحق فرستاده است اگر رو به دریا کنی و در آن فرو 
روی ما نیز ھمراه تو در آن غوطه ور خواھیم شد. ما از رویارویی با دشمن ھراسی 

مردمانی جنگاور و شکیبا ھستیم، به امید اینکه خداوند از ما رفتاری به تو نداریم، 
 .٢نشان دھد که موجب خنکی چشمان شما گردد

 رسول اکرم از سخنان سعد خوشحال شد و فرمود: راه بیفتید و به شما مژده
دھم که خداوند یکی از دو گروه (کاروان یا لشکر قریش) را به من وعده داده است.  می
 .٣بینیم می خدا سوگند! گویا ھم اکنون جاھای کشته شدن قوم را به

 پیشروی بسوی دشمن و گرد آوری اخبار
رسول خدا سپاه خود را منظم کرده، برای جنگ با دشمن آماده نمود و پرچم 

                                                 
 ).۷/۲۸۷بخاری کتاب المغازی ( -١
 .۱۷۷۹مسلم ش  -٢
 ).۳/۲۶۲البدایة والنھایة ( -٣
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سفیدی بدست مصعب بن عمیر و دو پرچم سیاه بدست ھر یک از سعد بن معاذ و علی 
صًا با یار غارش؛ ابوبکر صدیق اقدام به گشت زنی در و خود شخ ١بن ابی طالب داد

کرد. درآن اثنا به پیرمردی برخورد و  می منطقه نمود و پیرامون سپاه قریش پرس و جو
از او در مورد قریش و سپاه مدینه جویا شدند. پیرمرد گفت: تا خودتان را معرفی نکنید 

ما را بده سپس ما خواھیم  فرمود: شما ابتدا جواب جچیزی نخواھم گفت. رسول خدا 
گفت از کجائیم. پیرمرد گفت: به من خبر رسیده که محمد و یارانش فالن روز از 

اگر راست باشد باید اکنون آنھا در فالن مکان باشند ـ نام مکانی اند  مدینه حرکت کرده
ه را گرفت که سپاه اسالم فعًال در آنجا مستقر بود ـ و افزود که به من خبر رسیده سپا

قریش در فالن روز حرکت کرده است اگر راست باشد اکنون باید در فالن مکان باشند 
ـ نام جایی را گرفت که اکنون سپاه قریش در آنجا مستقر بود ـ سپس پیرمرد گفت: 

این را ». ما از آب ھستیم«فرمود:  جحاال شما بگوئید که از کجا ھستید؟ رسول خدا 
کرد: از کدام آب؟ از آب  می پیرمرد با خود تکرار گفت و فورًا از آنجا حرکت کرد.

 .٢عراق؟
ی علی، زبیر و ھا سه نفر از فرماندھان خود به نام جشامگاه آن روز رسول خدا 

ی بدر فرستاد تا اطالعاتی در ھا سعید بن ابی وقاص را با تعدادی از صحابه بسوی آب
 را که برای مشرکین آبمورد تحرکات دشمن بدست بیاورند. آنھا دو نفر از کسانی 

کشیدند دستگیر کرده نزد رسول خدا آوردند. آنحضرت از تعداد افراد سپاه دشمن  می
برند؟  می پرسید. گفتند: خیلی زیاد ھستند. رسول خدا پرسید: روزانه چند نفر شتر سر

فرمود: پس تعداد سپاھیان نھصد  جگفتند: روزی ُنه و روزی دیگر ده نفر. رسول خدا 
باشد و چون مطلع شد که عتبه، شیبه، امیه و ابوجھل و دیگر سران  می ار نفرالی ھز

 .٣یش را تقدیم شما کرده استھا قریش در لشکر حضور دارند فرمود: مکه جگر گوشه
امام نووی از این عملکرد رسول خدا بر استحباب کتمان کاری در جنگ استدالل 

 .٤شودز رسیدن خبر به دشمن جلوگیری نموده است. تا ا

                                                 
 )۳/۱۷۲زاد المعاد ( -١
 ).۲/۲۲۸ابن ھشام (سیره نبوی  -٢
 ).۳/۱۴۰۴مسلم ( -٣
 )۱۳/۴۵شرح مسلم ( -٤



 ٣٣    بخش هشتم: جنگ بدر

 

ھمچنین ما شاھد روش امنیتی ھستیم که رسول خدا از آغاز دعوت تا کنون آنرا 
 یش نیز از آن غافل نبود.ھا کرد. و حتی در غزوه می رعایت

 استقرار لشکر اسالم و پیشنهاد حباب بن منذر
رسول خدا پس از جمع آوری اطالعات الزم، شتابان حرکت نمود تا قبل از مشرکین، 

را به تصرف خویش در آورد و در کنار اولین چاه بدر اتراق نمود. حباب بن ی بدر ھا آب
منذر که مردی کارشناس و تجربه دیده بود برخاست و گفت: ای رسول خدا! این 

فرمود:  جدستور خدا است یا اینکه قضیه جنگ و چاره اندیشی است؟ رسول خدا 
ینجا جای مناسبی برای جنگ و چاره اندیشی است. حباب گفت: اگر چنین است پس ا

را مسدود  ھا بقیه چاهی  اتراق نیست. ما باید نزد آخرین چاه اتراق کنیم و دھانه
نمائیم. رسول خدا فرمود: این رأی بسیار خوبی است و سپاھش را بسوی نزدیکترین 
چاه به دشمن حرکت داد و در آنجا اتراق نمود و حوضی ساختند و آنرا پر از آب کردند 

 را مسدود نمودند. ھا چاه ی و بقیه
این موضعگیری حباب بن منذر به خوبی بیانگر نوع تربیتی است که رسول خدا بر 
اساس آن یارانش را تربیت کرده بود. آنھا در ابراز نظریات خویش از آزادی کامل 

دانست از  می کل پس از شنیدن آرای آنھا اگر صالح ۀبرخوردار بودند. و فرماند
کرد. ھمچنین برخورد مؤدبانه حباب بن  می کرده بود صرف نظر دستوری که صادر

 ۀگوش ۀمنذر که گفت: این دستور وحی است یا رأی و نظر شخصی شما؟ آشکار کنند
دیگری از این تربیت ربانی است که در پرتو آن، فرد اصل مشوره، جایگاه ابراز نظر، 

 کند.  می درک فھمد و می مفھوم سمع و طاعت و معنای مناقشه را به خوبی

 توصیف سپاه قریش از زبان قرآن
 فرماید:  می خداوند

ْ كَ ﴿ ِينَ ٱَوَ� تَُ�ونُوا ْ ِمن دَِ�ٰرِهِم َ�َطرٗ  �َّ وَن َعن  �َّاِس ٱ َورِئَآءَ  �َخرَُجوا َوَ�ُصدُّ
ِ ٱَسبِيِل   .]۴۷[األنفال:  ﴾�َّ

 از:اند  عبارتخداوند در این آیه سه وصف برای سپاھیان قریش بیان نموده است که 

 با کبر، غرور و معصیت بیرون شدند. ﴾�َ�َطرٗ ﴿ -۱

 با تظاھر و مانوری که ھدف نشان دادن قدرت و توان رزمی خویش بود. ﴾رِئَآءَ ﴿  -۲



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٣٤

 

وَن َعن َسبِيِل ﴿  -۳ ِ ٱَوَ�ُصدُّ با این ھدف بیرون شدند که مردم را از راه خدا  ﴾�َّ
 که ھمان دین خدا است باز دارند.

 این آیه نوشته است: قرطبی در تفسیر
ابوجھل عھد کرده بود که پس از شکست رسول الله و سپاه اسالم، پیروزی خود را 

ی بدر با نوشیدن شراب و ساز و آواز و رقصیدن غالمان جشن بگیرد و ھا در کنار چاه
 برای این کار آمادگی الزم را گرفته بودند.

 اختالفی  سپاه مکه در آستانه
کردند از خدا  می شھر مکه را بقصد جنگ با مسلمانان ترکاھل مکه ھنگامی که 

خواستند که ھر یک از این دو گروه (مسلمانان یا قریش) برحق است خدا او را یاری 
  فرماید: می دھد و گروه دوم را نابود سازد. خداوند در این مورد

ْ إِن �َسۡ ﴿ ْ  �ن لَُّ�ۡمۖ  ُهَو َخۡ�ٞ �ن تَنتَُهواْ �َ  لَۡفتُۡحۖ ٱَ�َقۡد َجآءَُ�ُم  تَۡفتُِحوا  َولَن َ�ُعدۡ  َ�ُعوُدوا
نَّ  َكُ�َۡت  َولَوۡ  ا ٔٗ َشۡ�  فِئَتُُ�مۡ  َعنُ�مۡ  ُ�ۡغِ�َ 

َ
َ ٱ َوأ  .]۱۹[األنفال:  ﴾١٩لُۡمۡؤمِنِ�َ ٱَمَع  �َّ

شما که از خدا درخواست پیروزی گروه برحق را داشتید و ھم اینک چنین شد و «
از کفر و دشمنی (با پیامبر و مسلمانان) دست بردارید (مسلمانان) پیروز شدند اگر 

برای شما بھتر است و اگر (به کفر و جنگ با آنان) برگردید ما نیز (پیروزی آنان و 
شکست شما را) تکرار خواھیم کرد و جمعیت شما ھر چند که زیاد باشد کاری از 

 .»پیش نخواھد برد. بیگمان خدا با مؤمنان است
انان در بدر مستقر شدند، لشکر قریش وارد میدان شد، چشم پس از اینکه مسلم

 درمیانرسول خدا به عتبه بن ربیعه که سوار بر شتر سرخ رنگی بود، افتاد فرمود: اگر 
آنھا فردی حامل خیر باشد او خواھد بود، و اگر از او پیروی کنند موفق خواھند شد. 

ای قریش! بخدا «و گفت:  سپاه قریش به ایراد سخن پرداخت درمیانآنگاه عتبه 
گردد؛  نمی برید و نفعی عایدتان نمی سوگند! در جنگ با محمد و یارانش کاری از پیش

چرا که اگر بر آنھا پیروز شوید و آنھا را بکشید، ناگزیر چشمانتان در چشمان کسانی 
 خواھد افتاد که پسر عمو یا پسر دایی یا یکی از خویشاوندان نزدیک او را کشته اید و
نخواھید توانست به صورت ھمدیگر نگاه کنید؛ پس دست از جنگ بردارید و به مکه 

ابوجھل با پیشنھاد عتبه شدیدًا مخالفت کرد و او را ترسو و بزدل قلمداد ». بازگردید...
 نمود.



 ٣٥    بخش هشتم: جنگ بدر

 

حکیم بن حزام نیز که تا آن روز مسلمان نشده بود نیز تالش کرد تا ابوجھل را 
 زدارد، ولی کار بجایی نبرد.متقاعد سازد و از جنگ با

ھمچنین عمیر بن وھب از طرف قریش مأموریت یافت تا سپاه مدینه را بررسی 
کند. او تا مسافتی دور در صحرا پیش رفت و چیزی ندید. نزد قریش بازگشت و گفت: 
تعداد آنھا حدود سیصد نفر است ولی ای گروه قریش! بدانید که شتران بارکش یثرب 

باشند. مردمانی ھستند که ھیچ پناه و دفاعی جز  می مگینحامالن مرگی سھ
ای  شمشیرھایشان ندارند، تا به تعداد خود از شما نکشند نخواھند مرد؛ پس چاره

بیندیشید. امیه بن خلف نیز که از بزرگان قریش بود با دلی ناخواسته ھمراه لشکر براه 
را شنیده بود که رسول خدا خواست که درگیری و جنگی رخ ندھد؛ زی می افتاد واز خدا

را عملی اش  ، وعدهجدانست که محمد  می فرموده است او را به قتل خواھد رسانید و
 خواھد ساخت و سرانجام چنین ھم شد و او در بدر به ھالکت رسید.

جنگجویان قریش ی  این اختالف و دو دستگی پیرامون جنگ باعث تضعیف روحیه
ه عاتکه دختر عبدالمطلب دیده بود که مردی تخته خوابی ک ھا اینگردید. عالوه بر 

ی آن سنگ درون ھا سنگی از باالی کوه ابوقبیس بسوی شھر مکه پرتاب کرده و قطعه
 اھل مکه گردید.ی  ی مکه وارد شده است، باعث تضعیف بیشتر روحیهھا خانهی  ھمه

 توصیف قرآن در مورد جایگاه دو سپاه
نُتم إِذۡ ﴿

َ
ۡ�َياٱ ۡلُعۡدَوةِ بِٱ أ ُّ�  ِ ۡكُب ٱوَ  ۡلُقۡصَوىٰ ٱ ۡلُعۡدَوةِ ٱَوُهم ب ۡسَفَل ِمنُ�ۡمۚ َولَۡو  لرَّ

َ
أ

َۡقِ�َ  لِۡميَ�ٰدِ ٱِ�  ۡخَتلَۡفُتمۡ تََواَعد�ُّۡم َ�  ُ ٱَوَ�ِٰ�ن ّ�ِ ۡمرٗ  �َّ
َ
َۡهلَِك  َمۡفُعوٗ�  َ�نَ  �أ  َمنۡ  ّ�ِ

َ ٱ �نَّ  بَّيَِنةٖ�  َ�نۢ  َ�َّ  َمنۡ  َوَ�ۡحَيٰ  َ�ۢن بَّيَِنةٖ  َهلََك   .]۴۲[األنفال:  ﴾٤٢لََسِميٌع َعلِيمٌ  �َّ
وادی که ی  ؛ یعنی کناره»عدوة الدنیا«در این آیه خداوند جایگاه سپاه اسالم را به  

؛ یعنی آنسوی وادی، تعبیر »عدوة القصوا«به مدینه نزدیک است و جایگاه کفار را به 
سه میل از میدان ی  با فاصله کرده است و مراد از رکب کاروان تجارتی قریش است که

َۡقِ�َ ﴿بدر بسوی ساحل، قرار داشت.  ُ ٱّ�ِ ۡمرٗ  �َّ
َ
بدینصورت خداوند  ﴾َمۡفُعوٗ�  َ�نَ  �أ

 ترتیبی داد تا دین را سربلند و قدرت خویش را آشکار سازد.



 
 
 
 
 
 

 فصل دوم
 همراهانش در میدان معرکه رسول خدا و

بعد از اینکه رسول خدا و ھمراھانش در کنار آخرین چاه بدر اردو زدند؛ به پیشنھاد 
سعد بن معاذ برای فرماندھی کل، یعنی رسول خدا در مکانی مرتفع جایگاه و سایبانی 
ساختند. رسول خدا و ابوبکر در جایگاه قرار گرفتند و سعد بن معاذ با تعدادی از 

 نان انصار به نگھبانی و حراست از رسول خدا پرداختند.جوا

 بارش باران و خواباندن سپاه اسالم
ی الھی در شبی که قرار بود فردای آن، نبرد آغاز شود این بود که ھا یکی از نعمت

باران شدیدی بارید و مسیر مسلمانان را که ماسه و ریگ بود سفت و محکم کرد و 
گل و ال ساخت که نتوانستند به مسلمانان دسترسی داشته مسیر کفار را که خاک بود، 

باشند. آنگاه خداوند خوابی بر مسلمانان مسلط کرد، تا قبل از جنگ کامًال استراحت 
 نمایند و فردا سرحال و با نشاط وارد میدان شوند: 

يُ�مُ  إِذۡ ﴿ َمَنةٗ  �َُّعاَس ٱ ُ�َغّشِ
َ
ُِل  ّمِۡنهُ  أ َمآءِ ٱ ّمِنَ  َعَلۡيُ�م َوُ�َ�ّ َُطّهَِرُ�م َمآءٗ  لسَّ  بِهِۦ ّ�ِ

ۡيَ�ٰنِ ٱَوُ�ۡذهَِب َعنُ�ۡم رِۡجَز  ٰ قُلُو�ُِ�ۡم َوُ�ثَّبَِت بِهِ  لشَّ �َِط َ�َ ۡقَدامَ ٱَولَِ�ۡ
َ
�ۡ١١﴾ 

 .]۱۱[األنفال: 
آرامش و  ۀای مؤمنان بیاد آورید) زمانی را که خواب سبکی بر شما افکند تا مای«

و از آسمان آب بر شما باراند تا بدان شما را پاکیزه دارد و  امنیت از ناحیه خدا گردد

 .»یتان را استوار سازدھا یتان را ثابت و گامھا کثافت شیطانی را از شما دور سازد و دل
گوید: در آن شب ھمه خوابیده بودیم جز رسول الله که زیر درختی تا  می سعلی

 ١صبح مشغول نماز و مناجات بود.

                                                 
 ).۷/۳۲۷تفسیر قرطبی ( -١



 ٣٧    بخش هشتم: جنگ بدر

 

 صف آرایی دو لشکر
در این جنگ برای رویارویی با دشمن از تاکتیک جدیدی استفاده  جرسول خدا 

نماز تشکیل  ھای صفکرد که پیش از این مرسوم نبود. ایشان صفوف منظمی ھمانند 
 فرماید:  می داد. خداوند در این مورد

َ ٱإِنَّ ﴿ ِينَ ٱُ�ِبُّ  �َّ �َُّهم اَصفّٗ  ۦيَُ�ٰتِلُوَن ِ� َسبِيلِهِ  �َّ
َ
ۡرُصوٞص  ُ�ۡنَ�ٰنٞ  َك�  ﴾٤مَّ

  .]۴[الصف: 
جنگند گویا دیواری  می دارد کسانی را که در راه او صف بسته می خداوند دوست«

 .»آھنین ھستند
بعدی تیراندازان قرار داشتند. این  ھای صفاول نیزه زنان و در  ھای صفمعموًال در 

اسلوب عالوه بر اینکه بیانگر نظم و ترتیب سپاه اسالم و باعث تقویت روحیه و تثبیت 
 کرد. می آنھا بود، در دل دشمنان نیز رعب و وحشت ایجاد

صفوف اتفاق جالبی رخ داد. رسول خدا با چوبی که در دست ی  در حین تسویه
. فردی به نام سواد قدری جلوتر از دیگران ایستاده بود. کرد می را مرتب ھا صفداشت 

رسول خدا با چوب به شکم او اشاره کرد که عقب تر برود. سواد معترض شد و گفت: 
شکم مرا بدرد آوردی، به من قصاص پس بده. رسول خدا پیراھنش را باال زد و گفت: از 

 جید. رسول خدا من قصاص بگیرد. سواد سرش را خم کرد و شکم پیامبر را بوس
پرسید: این چه کاری بود که کردی؟ گفت: ای رسول خدا! جنگ با دشمنان در پیش 
است شاید در این جنگ کشته شدم، بنابراین خواستم در آخرین لحظات زندگی پوست 

 بدنم با پوست بدن رسول خدا مماس شود. آنحضرت برای وی دعای خیر کرد.
 فراموش ھا شرایط طبیعی را در جنگگفتنی است که رسول خدا استفاده از 

 در صبح روز بدر خورشید روبروی آنھا قرار ھا صفکرد چنانکه ھنگام منظم کردن  نمی
را بسوی غرب برگردانند، سپس که  ھا گرفت. رسول خدا دستور داد تا چھره می

را بسوی شرق قرار دھند. این بیانگر  ھا صفخورشید بسوی غرب شد دستور داد که 
دیشی فوق العاده رسول خدا در ایجاد فضای ھر چه بھتر جنگی برای سپاه چاره ان

از شرایط طبیعی مانند خورشید، باد، باران و ... به  ھا اسالم بود. بنابراین باید در جنگ
 نفع خویش استفاده کرد.
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 برانگیختن اصحاب برای جنگ
جرأت و  رسول خدا، با استفاده از روش ترغیب و ترھیب در دل اصحاب خویش

آنان را قوی تر و روحیه شان را شادترمی نمود. و ی  آورد و اراده می شجاعت، بوجود
 : فرماید می کرد. چنانکه خداوند می آنان را با الھام از کالم خدا برای جنگ آماده

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
وَن  ۡلقَِتاِل� ٱَ�َ  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱَحّرِِض  �َِّ�ُّ ٱ � وَن َ�ِٰ�ُ إِن يَُ�ن ّمِنُ�ۡم ِعۡ�ُ

� �ن يَُ�ن ّمِنُ�م ّمِاْئَةٞ  ْ  َ�ۡغلُِبواْ ِماْئَتَۡ�ِ ۡلٗفا َ�ۡغلُِبٓوا
َ
ِينَ ٱ ّمِنَ  � ُهۡم قَۡومٞ  �َّ َّ�

َ
 َ�َفُرواْ بِ�

 .]۶۵[األنفال:  ﴾٦٥َ�ۡفَقُهونَ  �َّ 

ست نفر آدم شکیبا شما بی درمیانای پیامبر! مؤمنان را برای جنگ بر انگیز. اگر «
باشد، بر دویست نفر چیره خواھند گشت و اگر شما یکصد نفر باشید بر یکھزار از 

 .»کافران پیروز خواھید شد زیرا که آنھا ملتی نادان ھستند
بنابراین رسول خدا در میدان بدر خطاب به صحابه فرمود: برخیزید بسوی بھشتی 

ت. فردی به نام عمیر بن حمام انصاری وزمین اس ھا که پھنای آن به گستردگی آسمان
و زمین؟! رسول خدا فرمود: بلی.  ھا گفت: ای رسول خدا! بھشتی به پھنایی آسمان
گویی؟ گفت: دوست دارم اھل آن  می عمیر گفت: به! به! رسول خدا فرمود: چرا به به

باشم. رسول خدا فرمود: تو اھل آن ھستی. او تعدادی خرما در دست داشت. گفت: 
جنگ ادامه داد تا اینکه  را تمام کنم دیر خواھد شد. خرماھا را انداخت و به ھا اینر اگ

 .١کشته شد
مسلمانان گردید، پیش بینی رسول خدا ی  دیگری که باعث تقویت روحیهی  مسأله

بینم که فالنی در آن مکان و  می در مورد کشته شدن سران کفر بود. آنحضرت فرمود:
 فالنی در آنجا و ... کشته خواھند شد. 

 دعا و کمک خواستن از خداوند
به سایبان برگشت و از خداوند خواست  ھا صفپس از مرتب کردن  جرسول اکرم 

که پیروزی و نصرتی را که وعده داده است محقق نماید: پروردگارا! نویدی را که به من 
وفا کنی. ای  که دادهای  خواھم به وعده می برسان! پروردگارا از تو داده بودی به انجام

بارالھا! اگر امروز این گروه اندک مسلمانان را نابود کنی دیگر در روی زمین کسی تو را 

                                                 
 .۱۱۵۷مختصر صحیح مسلم ش  -١
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عبادت نخواھد کرد. رسول خدا آنقدر دعا و التماس نمود که عبایش افتاد. ابوبکر 
گفت: ای رسول خدا! بس کن. ھمینقدر کافی عبای پیامبر را بر دوش ایشان گذاشت و 

 وفا خواھد کرد.اش  است. خداوند به وعده
 فرماید:  می خداوند در این باره

ۡلٖف  ۡسَتَجاَب فَٱ َر�َُّ�مۡ  �َۡسَتِغيُثونَ  إِذۡ ﴿
َ
ُ�م بِ� ّ�ِ ُمِمدُّ

َ
 لَۡمَ�ٰٓ�َِكةِ ٱ ّمِنَ  لَُ�ۡم �

 .]۹[األنفال:  ﴾٩ُمۡردِ�ِ�َ 
پروردگارتان طلب کمک کردید و ایشان پاسخ داد که شما را با آنگاه که شما از « 

 .»خواھم کرد یکھزار فرشته کمک
 فرمود:  می ابوبکر دست پیامبر را گرفت و از سایبان بیرون شد. پیامبر

بُرَ ٱَوُ�َولُّوَن  ۡ�َۡمعُ ٱ َزمُ َسُيهۡ ﴿  .]۴۵[القمر:  ﴾٤٥�ُّ
 .»کردبزودی این جمع شکست خواھد خورد و پشت خواھد «

مشتی سنگریزه برداشت و بسوی قریش پاشید و فرمود:  جآنگاه رسول خدا 
یتان زشت باشد و ھمزمان دستور حمله صادر کرد. ھمان مشت سنگریزه به ھا چھره

 فرماید:  می چشم تک تک مشرکان اصابت کرد. چنانکه خداوند

 ۡٱِ�نَّ َوَ�ٰ  َرَمۡيَت  إِذۡ  َت َوَما َرَمي َ   .]۱۷فال: [األن ﴾َرَ�  �َّ

 .»را به آنان زدی بلکه خداوند آنھا را زد ھا و تو نبودی که آن سنگ ریزه«



 
 
 
 
 
 

 فصل سوم
 آغاز نبرد و شکست دشمن

نبرد با جنگ تن به تن آغاز گردید. سه نفر از جنگاوران قریش بیرون آمدند و مبارز 
طلبیدند. آن سه نفر عبارت بودند از عتبه و برادرش شیبه فرزندان ربیعه و ولید بن 
عتبه در مقابل آنان سه نفر از جوانان انصار به میدان رفت ولی رسول خدا آنھا را 

علی را برای جنگ با آنان فرستاد. ھر کدام از حمزه و علی، برگردانید و عبیده، حمزه و 
عبیده و عتبه ضرباتی رد و بدل شد و ھر  درمیانحریفان خود را به قتل رسانیدند اما 

دو شدیدًا زخمی شدند. آنگاه حمزه پریدو عتبه را به قتل رسانید و عبیده را با 
یی که ھا ز در اثر زخمخودشان نزد رسول خدا بردند ولی دیری نگذشت که او نی

 برداشته بود درگذشت.
  فرماید: می خداوند در مورد این شش نفر

ْ ٱ َخۡصَمانِ  َذانِ َ�ٰ ﴿ ِينَ ٱِ� َرّ�ِِهۡمۖ فَ  ۡخَتَصُموا َعۡت لَُهۡم �َِيابٞ  �َّ ْ ُ�ّطِ  نَّارٖ  ّمِن َ�َفُروا
 .]۱۹[الحج:  ﴾١٩ۡ�َِميمُ ٱ رُُءوِسِهمُ  فَۡوقِ  ِمن يَُصبُّ 

پروردگارشان با یکدیگر درگیر شده اندکسانی که  ۀحریفانی ھستند که درباراینان «
یی برای آنان از آتش بریده شده است و از باالی سرھایشان آب گرم و ھا کافراند جامه

 .»شود می جوشان ریخته
قریشیان که سه تن از جنگاورانشان را از دست دادند شدیدًا خشمگین شدند و 

جوم آوردند. مسلمانان از خدا یاری خواستند و خودشان را به او یکباره بر مسلمانان ھ
سپردند و با پایمردی و شجاعت، حمالت پیاپی دشمنان را دفع کرده، بانگ احد احد 

 دادند؛ یعنی خدا یکی است خدا یکی است. می سر
شب قبل از جنگ، در خواب دیده بود که تعداد  جگفتنی است که رسول خدا 

جنگجویان دشمن اندک است. و خواب خود را برای صحابه تعریف کرد. آنھا این خواب 
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را به فال نیک گرفته، خرسند و شادمان شدند. چنانکه خداوند نیز در این مورد آیه 
 نازل کرد و فرمود: 

ُ ٱ يُرِ�َ�ُهمُ  إِذۡ ﴿  .]۴۳[األنفال:  ﴾ٗ� ِ� َمَناِمَك قَلِي �َّ
 .»آنگاه که خداوند آنھا را در خواب به تو کم نشان داد«

و عمًال نیز ھمینطور شد، خداوند سپاه یکھزار نفری دشمن را در چشم مسلمانان 
کردند تعداد دشمن ھفتاد الی یکصد نفر بیش  می کم جلوه داد که آنھا فکرای  بگونه

 نیست.

 مدد و نصرت الهی
طبق نصوص زیادی از قرآن و سنت و روایات عینی اصحاب بدر، خداوند در دل 

 کفار رعب و وحشت انداخت و مسلمانان را با سپاه عظیمی از فرشتگان کمک کرد. 
 فرماید: می خداوند در این مورد

ۡ ٱ إَِ�  َر�َُّك  يُوِ�  إِذۡ ﴿ ّ�ِ َمَعُ�مۡ  َمَ�ٰٓ�َِكةِ ل
َ
�  ْ ِينَ ٱ َ�َثّبُِتوا ْۚ َءامَ  �َّ ۡلِ�  ُنوا

ُ
 قُلُوِب  ِ�  َس�

ِينَ ٱ   ]۱۲[األنفال:  ﴾َب لرُّعۡ ٱَ�َفُرواْ  �َّ
آنگاه که پروردگارت به فرشتگان دستور داد که من با شما ھستم. مؤمنان را ثابت «

 .»قدم نگھدارید. بزودی در دل کافران، رعب و وحشت خواھم انداخت
 فرماید: می همچنین

ُ�مُ  َولََقدۡ ﴿ ُ ٱ نََ�َ نُتمۡ  بَِبۡدرٖ  �َّ
َ
ۖ  َوأ ذِلَّةٞ

َ
ْ فَٱ أ َ ٱ �َُّقوا إِۡذ َ�ُقوُل  ١٢٣لََعلَُّ�ۡم �َۡشُكُرونَ  �َّ

ُ�ۡم َر�ُُّ�م بَِثَ�َٰثةِ َءاَ�ٰٖف ّمَِن  ن يُِمدَّ
َ
لَن يَۡ�فَِيُ�ۡم أ

َ
 لَۡمَ�ٰٓ�َِكةِ ٱلِۡلُمۡؤِمنَِ� �

تُو�ُ  ١٢٤ُمَ�لِ�َ 
ۡ
ْ َوَ�� ْ َوَ�تَُّقوا وا ۚ إِن تَۡصِ�ُ م ّمِن فَۡورِهِۡم َ�َٰذا ُ�ۡمِدۡدُ�ۡم َر�ُُّ�م بََ�ٰٓ

 .]۱۲۵-۱۲۳[آل عمران:  ﴾١٢٥ُمَسّوِِم�َ  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةِ ٱِ�َۡمَسةِ َءاَ�ٰٖف ّمَِن 
خداوند شما را در بدر در حالی که ناچیز بودید یاری رساند پس از خدا بترسید تا «

شما را بسنده نیست که گفتی آیا  می شکر بجای آورید بدانگاه که تو به مؤمنان
پروردگارتان با سه ھزار از فرشتگان فرستاده یاریتان نماید. آری اگر بردباری و 
پرھیزگاری را پیشه سازید و آنھا (دشمن) ھم اینک بر شما بتازند پروردگارتان با پنج 

 .»ھزار فرشته یورشگر و نشاندار شما را یاری خواھد کرد
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نمود. در  می مانان، مردی از مشرکین را تعقیبگوید: مردی از مسل می ابن عباس
گفت: بتاز  میاش  شنید و صدای سواری را که به اسبای  ھمان حال صدای ضربه

حیزوم! آن مرد متوجه مرد مشرک گردید، دید که نقش زمین شده است. در حدیث 
دیگری نقل است که رسول خدا فرمود: این جبرئیل است که افسار اسبش را گرفته و 

 .١راند می را پیش آن
بدینصورت خداوند این گروه اندک مؤمنان را که مخلصانه وارد میدان نبرد شده 

فرشتگان کمک کرد و ی  ی خود در راه خدا بودند بوسیلهھا حاضر به فدا کردن جان
آنان را پیروز میدان نبرد گردانید. و این سنت الھی برای ھمیشه وجود خواھد داشت 

ه آنھا پس از اینکه تا حد توان اسباب ظاھری را فراھم کردند و وارد تا مؤمنان بدانند ک
میدان شدند، تنھا نیستند بلکه خداوند با امدادھای غیبی ھمراه آنان است و ھمین 
احساس در زمان رسول خدا، خلفای راشدین و حتی مسلمانان بعدی باعث تقویت 

 جنگجویان مسلمان بوده است.ی  روحیه

 و خطاب رسول خدا به کشته شدگان افتاده در چاه پیروزی مسلمانان
سرانجام، جنگ بدر با شکست قطعی مشرکان و پیروزی آشکار مسلمانان پایان یافت. 
در این جنگ چھارده تن از مسلمانان شھید شدند که شش نفر از مھاجرین و ھشت نفر 

 ھفتاد تن بودند.ی دشمن ھفتاد نفر و اسیران نیز ھا از انصار بودند. و تعداد کشته
ی عبدالله بن رواحه و زید بن ھا رسول خدا پس از پیروزی، دو نفر از صحابه به نام

 پیروزی به مدینه فرستاد.ی  حارثه را برای رساندن مژده
پیامبر اکرم، سه روز پس از معرکه در میدان باقی ماند. در این مدت مسلمانان به 

 داختند.دفن شھدا، جمع آوری غنایم و استراحت پر
ی قریش زد و خطاب به آنان فرمود: بد ھمسایگانی برای ھا آنحضرت سری به کشته

پیامبرتان بودید، مرا تکذیب کردید آنگاه که دیگران تصدیق نمودند، تنھایم گذاشتید 
 .٢آنگاه که دیگران یاری ام دادند، بیرونم کردید آنگاه که دیگران جایم دادند

ی بدر بیندازند و لحظاتی بر ھا ا را در چاھی از چاهسپس دستور داد تا اجساد آنھ
چاه ایستاد و تک تک اجساد سران قریش را که در آن انداخته بودند خطاب کرد ی  لبه

                                                 
 .۳۹۹۵بخاری ش  -١
 .۳/۱۸۷زاد المعاد  -٢



 ٤٣    بخش هشتم: جنگ بدر

 

پروردگارتان را حق ی  و فرمود: ای عتبه بن ربیعه! ای شیبه! ای فالن... آیا شما وعده
رسید: ای رسول خدا! با پ سپروردگار خود را حق یافتم. عمر ی  یافتید؟ من وعده

گویید؟ پیامبر فرمود: سوگند به ذاتی که جانم در دست او  می جان سخن بی جسدھای
 .١توانند پاسخ دھند نمی است شما برای سخنانم از آنھا شنواتر نیستید ولی آنھا

گوید: خداوند آنھا را زنده گردانید تا سخنان رسول خدا را بشنوند و درد،  می قتاده
 .٢مت بیشتری متحمل گردندارنج وند

                                                 
 ).۷/۲۳۴بخاری ( -١
 ).۱/۴۷۹( ةاالساس فی السن -٢



 
 
 
 
 
 

 فصل چهارم
 چشم انداز معرکه

 به هالکت رسیدن ابوجهل
گوید: در روز جنگ بدر در صف ایستاده بودم که متوجه  می عبدالرحمان بن عوف

شدم در سمت راست و چپم دو نوجوان ایستاده اند. با دیدن آنھا نگران شدم و با 
ای کاش در دو طرف من مردان قوی تری وجود داشتند! یکی از آنھا به  خودم گفتم:

شناسی؟ گفتم: بلی، با او چه کار داری؟ گفت: شنیده  می من گفت: عمو! آیا ابوجھل را
ام او به رسول خدا ناسزا گفته است. بخدا سوگند! اگر او را بیابم باید ھر کدام از ما که 

گوید: ھنوز گفتگوی من با او تمام  می رحمانمرگش فرا رسیده است بمیرد. عبدال
نشده بود که آن دیگری نیز سخنان او را تکرار کرد. چیزی نگذشت که چشم من به 
ابوجھل افتاد. او را به آنھا نشان دادم. آنھا به سرعت با شمشیرھایشان بسوی او رفتند 

معاذ بن  و او را با ضربات شمشیر نقش زمین کردند. اسم آن دو صحابی نوجوان،
 .١جموح و معاذ بن عفرا بود

گیرد تا بدانم چه  می فرمود: چه کسی سراغ ابوجھل را جبعد از جنگ، رسول خدا 
 بر سرش آمده است. مردم به جستجوی ابوجھل پرداختند. عبدالله بن مسعود

گوید: او را در حالی یافتم که ھنوز رمقی در بدن داشت. پایم را بر گلویش گذاشتم  می
ش او را گرفتم و گفتم: ای دشمن خدا باالخره خداوند رسوایتان کرد. آنگاه با و ری

را به رسول خدا رساندم. اش  جدا کردم و خبر مرگاش  شمشیر خودش سرش را از تن
آنحضرت تکبیر و تھلیل گفت و بر جسد او حاضر شد و فرمود: این فرعون امت من 

 .٢است
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ی که تا دیروز در مکه بدست ھمین ابوجھل آری عبدالله بن مسعود؛ مسلمان بینوای
ابوجھل نشسته و با شمشیر خود او سرش را از ی  دید، امروز بر سینه می شکنجه و آزار

خواھد این نکته را خاطرنشان  می کند! این بدان خاطر است که خداوند می جدااش  تن
و اند  گذاشتهسازد که پیروزی نھایی از آن کسانی است که قدم در راه خدا و اسالم 

 خبر است. بی ی مغرور و از خداھا انسانشکست و رسوایی نصیب 

 به هالکت رسیدن امیه بن خلف
گوید: من به امیه بن خلف در مکه نامه نوشتم که مواظب  می عبدالرحمان بن عوف

خانواده و اموالم باشد. روز بدر پس از شکست کفار خواستم او را پناه دھم تا کشته 
انصار فریاد زد: وای به حالم اگر امیه  درمیانن چشم بالل به امیه افتاد و نشود. ناگھا

 .١نجات یابد! و یکپارچه بر او یورش بردند و او را از پای در آوردند
و  ھا انواع عذاباش  آری وقتی چشم بالل به دشمن جانی خود که از دست

» یابم اگر او نجات یافت نجات«را چشیده بود افتاد بیدرنگ فریاد برآورد که  ھا شکنجه
کشید  می و دستیابی به یکی از سران کفر، که شب و روز برای اسالم و مسلمانان نقشه
بدست  ھا فرصت و نعمتی از جانب خداوند بود برای این مسلمانان مستضعف که سال

 فرماید: می بردند. خداوند در این مورد می چنین کافرانی تحت شکنجه و عذاب بسر

﴿ ٰ ۡ�ُهمُ  تِلُوُهمۡ َ� ُ ٱ ُ�َعّذِ يِۡديُ�ۡم َوُ�ۡخزِهِۡم َوَ�نُ�ُۡ�ۡم َعلَۡيِهۡم َو�َۡشِف ُصُدوَر  �َّ
َ
بِ�

ۡؤِمنِ�َ  قَۡو�ٖ   .]۱۴[التوبة:  ﴾١٤مُّ
بکشید آنھا را. خداوند ایشان را بدست شما عذاب خواھد داد و زبون خواھد کرد و «

 .»بخشد می ی مؤمنان را تشفیھا دھد و دل می شما را یاری
عالوه بر امیه، فرزندش به نام علی نیز کشته شد. بعدھا که مادرش ام صفوان 

باشد. ام صفوان گفت:  می مسلمان شد به وی گفتند: این حباب بن منذر قاتل فرزندت
نگیرید. خداوند او را بدست حباب خوار کرد و حباب اند  نام کسانی را که بر شرک مرده

ید. این موضعگیری یک زن مسلمان واقعًا ستودنی است. و را با کشتن او عزت بخش
ایمان و عقیده، دوست داشتن برای ی  باشد او در سایه میاش  بیانگر قدرت ایمان ویقین

خدا و دشمنی برای خدا را بخوبی فرا گرفته است تا جایی که مسلمانی حتی اگر قاتل 
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زندش باشد برایش دشمن فرزند وی باشد برایش دوست داشتنی است و کافری اگر فر
 شود. می محسوب

 به هالکت رسیدن عبیده بن سعید بن عاص بدست زبیر
گوید: روز بدر با عبیده بن سعید که تا بن دندان مسلح بود روبرو شدم. او که  می زبیر

یش جایی برای وارد کردن ضربه ھا طلبید جز چشم می کشید و مبارز می مغرورانه فریاد
فرو بردم و او را از پای در آوردم و به زور اش  شمشیرم را بدرون چشمآشکار نبود. من 

شمشیرم را بیرون کشیدم. عروه میگوید: سپس آن شمشیر را رسول خدا از زبیر 
خواست و او آن را به ایشان تقدیم نمود. بعد از وفات رسول الله، ابوبکر آنرا خواست 

عثمان، بدست فرزندان علی افتاد تا  سپس عمر و بعد از ایشان عثمان و بعد از شھادت
 اینکه عبدالله بن زبیر آن را از آنھا گرفت و تا روزی که کشته شد نزد او بود. 

 به هالکت رسیدن اسود مخزومی
او مردی بد خو و فتنه انگیز بود. وی از میان سپاه قریش بیرون آمد و گفت: با خدا 

م یا آنرا ویران کنم. از طرف عھد کرده ام که باید از حوض مسلمانان آب بنوش
مسلمانان حمزه بن مطلب در برابر او بیرون شد و چون در مقابل ھم قرار گرفتند 
حمزه ضربتی به او زد که پایش قطع شد و نزدیک حوض به زمین افتاد و ھمچنان 
خود را به طرف حوض کشید تا سوگندش را عملی سازد ولی حمزه با ایراد ضربات 

 از وی گرفت و او را در کنار حوض از پای در آورد.دیگری، فرصت را 

 ی رشادت و شهادتها  صحنه

 شھادت حارثه بن سراقه
گوید: حارثه که نوجوانی بیش نبود در جنگ بدر به شھادت رسید. بعدًا  می سانس 

دانی که من چقدر حارثه را  می مادرش نزد رسول الله آمد و گفت: ای رسول خدا! تو
خواھم بدانم اگر واقعًا در بھشت است صبر پیشه کرده، از خداوند  می دوست داشتم.

امید پاداش خواھم داشت و اگر غیر از این باشد چه خاکی بر سرم بریزم؟ رسول خدا 
ندت در فردوس برین جای فرمود: ای ام حارثه! بھشت درجات مختلفی دارد و فرز

 .١گرفته است
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 شھادت عوف بن حارث
گوید: عوف بن مالک در روز بدر به رسول خدا گفت:  می عاصم بن عمرو بن قتاده

شود؟ رسول خدا فرمود:  می ای رسول خدا! چه عملی از بنده باعث خندیدن خداوند
وارد شدن در میدان نبرد بدون پوشیدن زره. او بیدرنگ زره خود را انداخت و وارد 

 .١معرکه شد و جنگید تا به شھادت رسید
رسول خدا به آخرت و تالش برای بدست ی  قوی صحابه این ماجرا بیانگر ارتباط

جدیدی که رسول الله پا نھاده ی  باشد. معیارھای جامعه می آوردن رضامندی خدا
 به آخرت و رضامندی خدا معطوف شده بود. ھا بودند، تغییر یافته و ھمه نگاه

 شھادت سعد بن خیثمه
در جنگ قرعه انداختند. روز بدر پسر و پدری به نام سعد و خیثمه برای شرکت 

قرعه به نام سعد بیرون آمد. پدرش گفت: فرزندم! مرا بر خود ترجیح ده و این فرصت 
بود،  درمیانرا در اختیار من بگذار. سعد گفت: پدرم! اگر غیر از بھشت چیز دیگری 

کردم. آنگاه سعد در جنگ شرکت کرد و کشته شد. پدرش یکسال بعد در  می این کار را
 .٢شرکت کرد و جام شھادت نوشید جنگ احد

 گذشت، می ی صحابهھا این جریان بیانگر تصویر روشنی از آنچه در داخل خانه
 باشد؛ از قبیل مذاکره پیرامون مسایل ایمانی، جھاد و غیره. می

 دعای رسول الله در حق ابوحذیفه
دستور داد تا اجساد سران قریش  جگوید: ھنگامی که رسول خدا  می لعایشه 

کشیدند و فرزندش؛  می را داخل چاه بیندازند و نوبت به عتبه رسید و او را بسوی چاه
حذیفه شاھد قضیه بود رسول خدا به حذیفه فرمود: شاید این منظر برایت ناراحت 
 کننده باشد؟ حذیفه گفت: ای رسول خدا، من از کاری که بدستور خدا و پیامبر انجام

رد مھربان و صاحب نظری بود، دوست داشتم که گیرد ناراحت نیستم، ولی او م می
 .٣خداوند او را به اسالم رھنمون گرداند. آنگاه رسول خدا برای حذیفه دعای خیر نمود
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بشری از طرفی ی  ایمانی از طرفی و عاطفهی  این موضعگیری بیانگر قدرت جاذبه
کند  مین باشد. ایمان به ھیچ وجه عواطف بشری را در درون آدمی سرکوب می دیگر

به سوی روابط ایمانی ای  بخشد و از بند تعصبات قومی و عشیره می بلکه به آنھا جھت
 دھد. می و ربانی سوق

پس ایمان ابوحذیفه ایمان ضعیفی نیست که با وزیدن چنین تندبادھایی متزلزل 
شود، بلکه او وقتی نظاره گر کشته شدن پدرش که جزو اشراف قریش است و سپس 

بشری این تمنا را در وی آفرید که ای کاش ی  و در چاه بود، عاطفهانداخته شدن ا
یافت تا به اسالم ھدایت شود و با ایمان از دنیا  می افتاد و فرصت نمی پدرش به این روز

 برود! بخاطر ھمین بود که رسول خدا برای وی دعای خیر نمود.

 شھادت عمیر بن ابی وقاص
 حرکت بسوی بدری  سپاه اسالم آماده گوید: ھنگامی که می سعد بن ابی وقاص

کند.  می جمع مخفی درمیانشد دیدم برادرم عمیر که نوجوانی بیش نبود خود را  می
ترسم رسول خدا مرا ببیند و برگرداند. و من  می کنی؟ گفت: می گفتم: چرا چنین

دوست دارم در جنگ شرکت کنم تا خداوند شھادت نصیبم گرداند. وقتی چشم رسول 
عمیر افتاد او را بخاطر خردسالی نپذیرفت و برگردانید. عمیر شروع کرد به  خدا به

گریه کردن. آنگاه رسول خدا به ایشان اجازه داد و بند شمشیرش را با دستان خود 
 .١بست. عمیر در جنگ شرکت کرد و به آرزویش رسید و شھید شد
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 فصل پنجم
  یم غنایماختالف بر سر تقس

ت کدر غزوه بدر شر ج اب رسول خداکد: ما در ریگو یم س عباده بن صامت
ب دشمن یبه تعق یم. بعد از نابودی و شکست دشمن توسط خداوند، گروھیداشت

ھم به محافظت و  یغنایم نمودند و برخ ینیز شروع به جمع آور یا پرداختند؛ عده
 در برابر دشمن پرداختند. ج نگھبانی پیامبر اکرم

غنایم پرداخته بودند، براین عقیده بودند که این اموال از  یه به جمع آورک یسانک
اند؛ اّما در مقابل این ادعا  آوری نموده آن آنھا است؛ چراکه آنھا این اموال را جمع

حفاظت به عمل آورده  ج ب دشمن پرداخته و از رسول خدایه به تعقکگر یدوگروه د
 ه را نازل نمود:ین آید. آن گاه خداوند، ایستین تر ند، گفتند: شما از ما مستحقبود

نَفاِل� ٱلُونََك َعِن  َٔ �َۡ� ﴿
َ
نَفاُل ٱقُِل  ۡ�

َ
ِ وَ  ۡ� ْ ٱفَ  لرَُّسوِل� ٱِ�َّ َ ٱ �َُّقوا ْ َذاَت  �َّ ۡصلُِحوا

َ
َوأ

ِطيُعواْ 
َ
َ ٱبَۡينُِ�ۡمۖ َوأ ۡؤِمنِ�َ  ۥٓ َورَُسوَ�ُ  �َّ  .]۱[األنفال:  ﴾١إِن ُكنُتم مُّ

نند. بگو: غنائم از آن خدا و رسول خدا است. از خدا ک یدر مورد غنائم از تو سؤال م«
د، اگر ینک یروید و از خدا و رسولش پین خود را اصالح نمائید و اختالفات ما بیبترس

 .»دیواقعًا مؤمن ھست
. در ١م نمودیتقس یصورت مساو ن مسلمانان بهیغنایم را در ب ج رسول خدا

ن آیه در مورد افرادی که در ید: ایگو یگر عباده بن صامت در مورد غنایم مید یتیروا
بدر شرکت داشتند و بر سر تقسیم غنایم اختالف نمودند، نازل گردید، بنابراین خداوند 

 یرت مساوشان، غنایم را به صویقرار داد و ا ج متعال غنایم را در اختیار پیامبر اکرم
 م نمود.ین ما تقسیب
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خداوند، رویدادھا و حوادث غزوه بدر را در سوره انفال بیان نمود و به ذکر مفصل 
نفس  ۀن سوره به تزکییھای ا هیج آن پرداخت و آیدادھا، عوامل و نتایات، رویتمام جزئ

ق آن پرداخته یو ساختار دق یمانیق ایم عمیت مسلمانان براساس مفاھیو ترب یبشر
 .١ستا

ده و به این یان گردیه غنایم است، بکاز آثار جنگ  یکیم کن سوره، حینخست در ا
 که خداوند، مالکاست؛ چرا  ج ه غنایم از آن خدا و رسول خداکموضوع پرداخته است 

ز دستور یباشد. سپس خداوند، مؤمنان را به سه چ یم یو  فهیز و رسولش خلیھمه چ
 اطاعت از خدا و رسول. -۳ن یالب اصالح ذات -۲تقوا -۱دھد:  یم

را جھاد ھنگامی معنا پیدا یروند؛ ز موارد فوق پایه و اساس جھاد به شمار می
یکی از عوامل مھم  ذاری گردیده باشد و وحدت کلمهگ نماید که براساس تقوا بنیان می

در ن طور انضباط و نظم ین برود و ھمید اختالف از بیرود و لزومًا با جھاد به شمار می
ان، خداوند یابد و در پای یجھاد تحقق نمه بدون آن کاست  یا یجھاد از امور اساس

 شمارد. مان برمییھای ا متعال اطاعت از خدا و رسول را از نشانه
ن صفات در موضوع یه اکپردازد  یم یقیان صفات مؤمنان حقیسپس خداوند، به ب

 :از اند برخوردار ھستند و آنھا عبارت یا ژهیت ویجھاد از اھم
 -۲گردد.  یم کشان ھراسان و خوفنایھا شنوند، قلب ه نام الله را میک یوقت -۱

چ ینمایند و ھ ل میکبر خدا تو -۳گردد.  تالوت قرآن موجب تقویت میان آنان می
شان را فقط از او یازھایبرند و ن یر او ندارند و صرفًا به درگاه خدا پناه میبه غ یدیام
 ین دارند آنچه را خداوند بخواھد، شدنیقیخواھند و فقط توجه آنان به اوست و  یم

ه توانایی تصرف در مخلوقات را کست و تنھا اوست ین یاست و آنچه را او نخواھد، شدن
 یافتد و خدا در حسابرس یق نمیاو ھرگز به تعو ۀست و ارادین یکبا او شر یدارد و احد

وع، کل ریز و برپایی آن در وقت مخصوص آن، تعدنما ۀاقام -۴ع است. یسر یلیخ
ده یاز آنچه خدا به آنھا بخش -۵آنان است.  یھا یژگیل ساختن وضو از ویمکسجود، و ت

ات و پرداخت سایر حقوق واجب و مستحب به بندگان او انفاق کاست، به صورت ز
گان خدا بند یه از ھمه براکاست  یسکن بنده، نزد خدا یتر را محبوبینمایند؛ ز می
به  ین واقعین صفات ھستند، مؤمنیا یدتر باشد و از نظر خداوند کسانی که دارایمف
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 ٥١    بخش هشتم: جنگ بدر

 

 یکیگردند و گناھانشان به ن یل مینا یروند که در بھشت به مقامات بلند شمار می
 .١شود یل میتبد

 د:یفرما یخداوند م

نَفاِل� ٱلُونََك َعِن  َٔ �َۡ� ﴿
َ
نَفاُل ٱقُِل  ۡ�

َ
ِ وَ  ۡ� ْ ٱفَ  لرَُّسوِل� ٱِ�َّ َ ٱ �َُّقوا ْ َذاَت  �َّ ۡصلُِحوا

َ
َوأ

ِطيُعواْ 
َ
َ ٱبَۡينُِ�ۡمۖ َوأ ۡؤِمنِ�َ  ۥٓ َورَُسوَ�ُ  �َّ ِينَ ٱ لُۡمۡؤِمُنونَ ٱإِ�ََّما  ١إِن ُكنُتم مُّ إَِذا ُذكَِر  �َّ

ُ ٱ ٰ َرّ�ِِهۡم َزاَدۡ�ُهۡم إِيَ�ٰ  ۥوَِجلَۡت قُلُوُ�ُهۡم �َذا تُلَِيۡت َعلَۡيِهۡم َءاَ�ُٰتهُ  �َّ ٗنا َوَ�َ
ُونَ  ِينَ ٱ ٢َ�َتَو�َّ لَٰوةَ ٱيُقِيُموَن  �َّ ا َرزَۡقَ�ُٰهۡم يُنفُِقونَ  لصَّ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ٣َوِممَّ

ُ
أ

َُّهۡم َدَرَ�ٌٰت ِعنَد َرّ�ِِهۡم َوَمۡغفَِرةٞ َورِۡزٞق َكرِ�مٞ  لُۡمۡؤِمُنونَ ٱ اۚ ل  .]۴-۱[األنفال:  ﴾٤َحّقٗ
ند. بگو: غنائم از آن خدا و رسول خدا است. از ینما یسؤال ماز شما در مورد غنائم «

د، از خدا و رسول یمان دارید و اگر این خودتان بپردازید و به اصالح ذات بیخدا بترس
شود و  یر خدا مکه ھرگاه ذکھستند  یسانک ین واقعید. مؤمنینمائ یرویپ یو

شود و بر پروردگار خود  یمانشان افزوده میگردد، ا یتالوت م یات الھیه آک یھنگام
ه به آنھا ک یئھا یدارند و از روز یه نماز را بر پا مکھستند  یسانکند. ینما یل مکتو

آنھا  ینزد پروردگارشان. برا یقین حقیند، آنھا ھستند مؤمنینما یم، انفاق میا داده

 .»م در نظر گرفته شده استیرکدرجات، مغفرت و رزق 
 :انفال ۀمضامین سور ۀدربار ین مصریدیدگاه استاد محمد ام

ن سوره، به اعمال مؤمنان در بدر نپرداخته است؛ بلکه به بیان سرزنش یھای ا هیآ
د به فطرت و سرشت اصلی ینما سخت و دردناکی پرداخته است تا مؤمنان را وادار 

ه کرا قرآن مورد توجه قرار داده  یاتکخویش بازگردند و تقوای الھی را پیشه سازند و ن
 ھا ه در درون نفسکدن آنچه یشکریو واضح ضمن تصو یقو یانیجوانب صفت را با ب

ات و اشارات را به منصه ظھور که تمام حرکز یق و اعجاب انگیرق یریاست آنھم با تصو
گاه مییشد، خاطرنشان نموده است. بر این اساس، وجدان و ضمک یم گردد و  ر مؤمن آ
تپد،  یدن به آن میه ھمواره قلبش جھت رسکان مین خود و درجات ایب ۀتواند فاصل یم

تواند،  یم میم است، ذوق سلیم و علکیح یات، از جانب ذاتیه آک ید. از آنجایینما کدر
د که سرزنش در آن جایی نداشته یای احساس نما سرزنش را به گونه ۀویش یباییز

تواند  یسانی مشد، ھر انک یر میات درون نفس را به تصوکن عتاب، حریباشد، اما چون ا
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 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٥٢

 

ن جھت است ین اوصاف، متصف باشد و به ھمید به ایه مؤمن واقعی نباکد ینما کدر
ات قبل از ین آیمیان مؤمن و ذلت در ا ۀات متمایزکنندیمان وخصوصیه نتایج واالی اک

 اند: ر شدهکگر ذیمطالب د

ِينَ ٱ لُۡمۡؤِمُنونَ ٱإِ�ََّما ﴿ ُ ٱإَِذا ُذكَِر  �َّ  ۥوَِجَلۡت قُلُوُ�ُهۡم �َذا تُلَِيۡت َعلَۡيِهۡم َءاَ�ُٰتهُ  �َّ
ُونَ  ٰ َرّ�ِِهۡم َ�َتَو�َّ ِينَ ٱ ٢َزاَدۡ�ُهۡم إِيَ�ٰٗنا َوَ�َ لَٰوةَ ٱيُقِيُموَن  �َّ ا َرزَۡقَ�ُٰهۡم  لصَّ َوِممَّ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ٣يُنفُِقونَ 
ُ
ِ  لُۡمۡؤِمُنونَ ٱأ َُّهۡم َدَرَ�ٌٰت ِعنَد َرّ� ۚ ل ا ٞ َورِۡزٞق َحّقٗ ِهۡم َوَمۡغِفَرة

 ﴾٤َكرِ�مٞ 
ه از ھر کر نموده است کرا ذ یتیر نشده است، اما واقعکذ یات، عتاب خاصین آیدر ا

 تر است. غیبل یعتاب

نَفالِ ٱلُونََك َعِن  َٔ �َۡ� ﴿ د:یفرما یخداوند م
َ
د آنھا یه نباکن است یمقصد خطاب ا ﴾ۡ�

 نند.کب ین سؤالیچن
 ان نموده است:ین بینه چنیخروجشان را از مدقت یخداوند متعال حق

ۡخرََجَك ﴿
َ
 .]۵[األنفال:  ﴾َكَمآ أ

ان شده است؛ یعنی، یل بکن شیغ تریر خوف و وحشت به بلیر، تصوین تعبیدر ا
از خود ندارند و مرگ را با  یاریچ اختیشوند و ھ یمرگ رانده م یه به سوک یافراد

 د:یفرما ینند. سپس خداوند مک یچشم سر مشاھده م

نَّ َ�ۡ�َ َذاِت ﴿
َ
ۡوَكةِ ٱَوتََودُّوَن أ  .]۷[األنفال:  ﴾تَُ�وُن لَُ�مۡ  لشَّ

 .»ب شما شودیاروان نصکد، غنایم یدوست داشت«
 نماید. ان مییه نفوس دچار آن ھستند، بکر کوچکی از ضعفی یه، تصوین آیا

 دھد: ین ادامه میاستاد محمد ام
 .١دیو غرور را از نفوس مؤمنان بر طرف گردان یات قرآن ھر نوع احساس برتریآ

ن موضوع یم آن و دیدگاه آنان در ایسوره با موضوع غنائم و اختالف مؤمنان در تقس
دنشان از یگردان کن باره جھت اطمینان قلب آنان و پایه در اید و چھار آیآغاز گرد

 .٢دیل به آن بود، نازل گردیاش حب مال و تما زهیه انگک یاختالف
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 ٥٣    بخش هشتم: جنگ بدر

 

م غنائم، بعد از اختالف در مورد خروج به بدر و جنگ یاگرچه اختالف در مورد تقس
مؤمنان اھمیتی ویژه دارد،  ین موضوع در زندگیبا دشمن انجام گرفت، اما از آنجا که ا

ن است یز چنین ید و سنت الھیم غنائم آغاز گردیلذا سوره با موضوع اختالف در تقس
 .١ردیگ یب وقوع آنھا را در نظر نمیتدادھا تریان قصص و رویه در بک

تقوا بود  یمؤمنان ھنگام درگیری بر سر غنایم شد، ندا یھا ه متوجه قلبک ییندا
و  ھا است خالقی که بر اسرار قلب ک: چه واال و پایه از جانب خدا نازل گردید. آرک

گاه است. او نم ھا دل و  یوو احساس ترس از  یالھ یخواھد قلب ھیچ بشری از تقوا یآ
ه با خداوند ارتباط ک یرا قلبیباشد؛ ز یا و آخرت، تھیکسب رضایت و خشنودی او در دن

 ینیاز سنگ یند، ھرگز توان رھایکتش را دنبال نینداشته باشد و از غضبش نترسد و رضا
 د.یرا احساس نما یو رھائ یتواند آزاد یچ گاه نمیا را ندارد و ھیمتاع دن

ن یروند و بد با آن گام به گام پیش می ھا انسانه کاست  ھا : تقوا، مھار دلبه درستی که
دھد، آنجا  ه قرآن بدین وسیله، آنان را به صلح و دوستی دعوت میکجھت است 

 د: یفرما یم ه ک

ْ ٱفَ ﴿ َ ٱ �َُّقوا ۡصلُِحواْ َذاَت بَۡينُِ�مۡ  �َّ
َ
 ﴾َوأ

 .»دینکن خو صلح برقرار ید و بیاز خدا بترس«

ِطيُعواْ ﴿ :خواند فرا مین بدین وسیله، آنان را به اطاعت خدا و رسولش یھمچن
َ
َوأ

َ ٱ ه از دستور خداوند، در مورد قضاوت او در ین آین در ایاطاعت نخست ﴾َورَُسوَ�ُ  �َّ
ت خدا و رسولش کیت مجاھدان در آمد و در ملکین صورت غنایم از ملیغنایم است. بد

د با ید و مؤمنان بایصرفًا از آن خدا و رسول خدا گردقرار گرفت و حق تصرف در آنھا 
م خدا و رسول، گردن نھند و روابط و اختالفات خود را اصالح یب خاطر به تقسیط

 .٢دگر متحد شوندیکنمایند و با 
 یروزیتا سپرد و آنان را از نشاط پیک یشان را به خدایھا ، زمام دلیت ربانین تربیا

بر کنند و به تکخود را فراموش  یبادا ضعف و قصور بشرت بازداشت تا میو غرور موفق
 شند.یندیگران بید و فخر بر

د و ینما ید مکیان تأکبر مشر یروزیتر از پ مھم یتیقیبر حق یت ربانیترب ۀوین شیا

                                                 
 .۶۸ × ۶۷ھمان، ص  -١
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 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٥٤

 

ه کقلب است  یھا بر روزنه یروزی، پیقیحق یروزیه پکنیآن اصالح میان مردم است و ا
 یه بر اثر آن اختالف داخلکی یروزیتر است و پ تر و بزرگ مھمز یاز ھر چ یدر بارگاه الھ

 ندارد. یایجاد گردد، ارزش
ات فوق بیانگر این موضوع است که نقش تقوا و ایمان را در زندگی مسلمانان یآ
ای است که زندگی و جھاد در راستای  توان نادیده انگاشت و تقوای الھی وسیله نمی
 .١ھند گرفتی فرامین الھی قرار خواربرقرا
ل یات ذیرفتند و به دنبال آن، آیات فوق را پذیآ یھات ربانیتوج ج اران رسول خدای

 م داد.یتعل ج ت تصرف در غنایم را به رسول خدایفکیه کد ینازل گرد
 د، خداوند فرمود:یه غنایم از آن خدا و رسول خدا گردکنیبعد از ا

ْ ٱوَ ﴿ ءٖ  ۡعلَُمٓوا �ََّما َغنِۡمُتم ّمِن َ�ۡ
َ
نَّ  �

َ
ِ  فَأ  ۡ�ََ�َٰ�ٰ ٱوَ  ۡلُقۡرَ�ٰ ٱَولِلرَُّسوِل َوِ�ِي  ُ�َُسُهۥ ِ�َّ

بِيلِ ٱ بۡنِ ٱوَ  لَۡمَ�ِٰك�ِ ٱوَ  ِ  لسَّ ِ ٱإِن ُكنُتۡم َءاَمنُتم ب ٰ َ�ۡبِدنَا يَۡوَم  �َّ نَزۡ�َا َ�َ
َ
ٓ أ َوَما

ُ ٱوَ  ۡ�َۡمَعاِن� ٱ ۡ�ََ� ٱيَۡوَم  ۡلُفۡرقَانِ ٱ ءٖ  �َّ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ  .]۴۱[األنفال:  ﴾٤١قَِديرٌ  َ�َ

تام، ی، ایالقرب یپنجم آن از آن خدا و رسول، ذو یکد، یا مت گرفتهید آنچه غنیبدان«
مان روز بدر، روز روبروشدن دو  ن و مسافران است. اگر به خدا و آنچه بر بندهکیمسا

 .»ز قادر استید و خدا بر چیز چیمان داریم، ایگروه نازل نمود
د و به یگرد کپا ھا یشان از ناخالصیھا ه قلبکدستورات فوق، بعد از آن نازل گردید 

ه چھار قسمت غنایم متعلق به کانگر آن است یم، بکن حیطاعت پروردگار درآمد. ا
ه آن ھم در امور مسلمانان و کباشد  یپنجم آن از خدا و رسول م یکمجاھدان و فقط 

 شود. یه مصرف میان شده در آیدر جھات ب
 یاجرا یه براکرسد  براساس تعالیم الھی در مورد غنایم این موضوع به اثبات می

، یم شرعکمناسب را فراھم نمود تا ح یو روان یروح ید فضای، نخست بایام شرعکاح
امًال ثابت و کن صورت یابد و بدیر و عقل مخالفان بیخود را در ضم ۀستیگاه شایجا

ن، خداوند متعال نخست یدربرداشته باشد. بنابرااستوار گردد و نتایج مطلوب را 
ی به غنایم منع نمود تا جزو بندگان مخلص یر خود و دلبستگیبندگانش را از تعلق به غ

 .م نعمت را از جانب خدا دارنداقت نصرت و اتمایه لک قرار گیرند
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 ٥٥    بخش هشتم: جنگ بدر

 

و مخلصانه جھاد نمودند،  عمل به فرامین الھی پوشیدند ۀجامه ک یز ھنگامین نآنا
ه تصورش را ھم کرم خود قرار داد کرا نصرت نمود و چنان مشمول فضل و  نخدا آنا

نفر از  ۳۱۵با  ج د: رسول خدایفرما یم س ه عبدالله بن عمرکچنان. ١رده بودندکن
گرسنه  ھا اینگفت: بارالھا  ،دیه آنجا رسک یوقت .ت نمودکبدر حر یسوه ارانش بی

بپوشانشان  ،برھنه ھستند ؛سوارشان بگردان ،پابرھنه ھستند ؛رشان بگردانیس ،ھستند
آنان را فاتح و پیروز گرداند و غنایم رفت و یپذ ج دعای پیامبر اکرمز یخداوند نو 

 .٢ھنگفتی را نصیب آنان نمود
نیز در تقسیم غنایم جنبه عدالت و انصاف را در نظر گرفت به  ج پیامبر اکرم

موفق به ف مھم یجھت انجام وظابه دستور ایشان ه ک یسانکبه تمام  ای که گونه
بخشید و ه حاضر بودند ک یسانکسھام  ۀبه انداز یسھم ،بودند نشدهدر جنگ  شرکت

، بنابراین است  لف نساختهکش از طاقت آنھا میبندگانش را ب ،ه خداک بر این اساس
گردانده  رخویش را از سپاھیان خود، بر این رویه، استوا ۀنیز خواست ج پیامبر اکرم

  د:یفرما یه خداوند متعال مکچنانبود؛ 

ُ ٱَ� يَُ�ّلُِف ﴿ َر�ََّنا َ�  ۡ�تََسَبۡتۗ ٱَ�ۡفًسا إِ�َّ وُۡسَعَهاۚ لََها َما َكَسَبۡت وََعلَۡيَها َما  �َّ
ۚ َر�ََّنا  نَا

ۡ
ۡخَط�

َ
ۡو أ

َ
َِّسيَنآ أ ِينَ ٱَ�َ  َ�َۡلَتُهۥ َكَما �َوَ� َ�ِۡمۡل َعلَۡيَنآ إِۡ�ٗ تَُؤاِخۡذنَآ إِن � َّ� 

ۡلَنا َما َ� َطاقََة َ�َا بِهِ  اِمن َ�ۡبلَِناۚ َر�َّنَ  ٓۚ ٱَ�َا وَ  ۡغفِرۡ ٱَ�نَّا وَ  ۡ�ُف ٱوَ  ۦۖ َوَ� ُ�َّمِ نَت  رَۡ�َۡنا
َ
أ

نَاٱَمۡولَٮَٰنا فَ   .]۲۸۶ة: [البقر ﴾٢٨٦ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱ ۡلَقۡومِ ٱَ�َ  نُ�ۡ
ھر نفس است ثواب  گرداند. از آِن  یلف نمکش از طاقتش میرا ب یچ نفسیھ ،خداوند«

اعمال بدش. بارالھا ما را مؤاخذه نگردان به  یو به ضرر آن است جزا یو یکاعمال ن
ه بر دوش گذشتگان گذاشته ک ینیم. بارالھا آن بار سنگیردکآنچه فراموش و خطا 

خش و از ما در گذر بما را ب .بر ما منه ،میبر ما مگذار و آنچه را طاقت آن را ندار ،یبود

 .»روز بگردانیافران پکما را بر  ؛ پسما یموال یتو ھست ؛و بر ما رحم نما
چه در  ش از طاقتشانیمسلمانان را بنیز  ج ، رسول خدابراساس مضامین این آیه

ز رسول یدر جنگ بدر ن. و به این دلیل دیگردان یلف نمکم و چه در جنگ یشرائط عاد

                                                 
 .۶۲-۶۱، ص المدینة عبر من الجھاد النبوی فی صور و -١
 ./، حسنه االلیانی ۵۲۵، ص ۵سنن ابی داوود،ج  -٢
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ت در جنگ معاف کاز شر یط خانوادگیشرا ۀاز اصحاب را به جھت مالحظ یبرخ ،خدا
 نمود.

از به مراقبت یه نک، له یھمسرش، رق یماریرا به خاطر ب س ه عثمانکچنان
 .١ت در جنگ معاف نمودکاز شر ،داشت

ض یرا مادرش مریز ؛تا در خانه بماندز اجازه داد یابوامامه ن ، بهحضرت ن آنیھمچن
 ج د: رسول خدایگو یه ابوامامه بن ثعلبه مکچنان ؛داشت مراقبت و نگھداریاز به یبود و ن
ام  یت شدم. اما دائکند . من آماده حرکت کبدر حر یخواھد به سو یه مکرد کاعالم 

ن خبر به یچون ا از خواھرت مراقبت بنما.گفت: نزد مادرت بمان! من به او گفتم: تو 
ت کدر جنگ شر هشان دستور داد تا من نزد مادرم بمانم و ابوبردید، ایرس ج رسول خدا

 .٢نماز خواند بر او حضرت آن ووفات نمود  همادر ابوامامجنگ  ۀدر بحبوح نمود.
شد  یان، سبب میسپاھ یدگات خانویط و وضعیت نمودن شراین اخالق واال و رعایا

 د.یوجود آه ان بیان فرمانده و سپاھیم هو دوستان یقو یه ارتباطک
به دلیل ا یداشتند و  یه وظائف خاصک ج اصحاب و یاران پیامبر اکرماز  یبرخ

 :عبارتند ازآنھا را برگرداند  ج اکرم امبریپ مشکالت خاص،
 ن نمود.ییش تعین خوینه جانشیرا در مد یو ج اکرم امبری: پهابولباب  -۱
بخش «مردم  یبه سو یارکرا جھت  یو ج اکرم امبری: پیعاصم بن عد  -۲

 فرستاده بود.» نهیمد یباال
عمر و بن  یدم بنمر یسو به یارکرا جھت  یامبر ویحارث بن حاطب: پ  -۳

 عوف فرستاده بود.
 د.یرا بگردان یست. رسول خدا وکش شی: در وسط راه افتاد و پاحارث بن صمه  -۴
 یو ج اکرم امبریرد و پکش اصابت یبه پا یسنگ هر رایر: در مسیخوات بن جب  -۵

 .٣دیبرگردان» صفراد«را از
ش از یق بین طریو بدنیز سھم شھدا را از غنایم به وارثان آنان داد  ج پیامبر اکرم

 .١داشته است یشھدا را گرام یفرزندان و خانوادھا ،ه اسالمکچھارده قرن است 

                                                 
 .۳۶۹۹، شمارة ۲۴۵، ص ۴بخاری، کتاب الفضائل، باب مناقب عثمان، ج  -١
 .۳۱، ص ۳مجمع الزوائد، ج  ×الطبرانی فی الکبیر و رجاله تقات  -٢
 .۲۱۵معین السیرة، ص  -٣
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 رانیاختالف در مورد اس
 سر و عمرکخطاب به ابوبدر مورد اسیران  ج د: رسول خدایگو ین عباس مبا

 ست؟یران چیفرمود: نظرتان در مورد اس
از آنھا  یا هیاگر فد ،گفت: آنھا عموزادگان و اقوام ما ھستنند. به نظر من سرکابوب

 یابند میز فرصت ین نافران بشود و به آناکه یت ما علیتقو این امر موجب دیشا ،میریبگ
 بپذیرند.را نده اسالم یتا در آ

 ست؟ی: نظر تو چ رسول خدا خطاب به عمر فرمود
ه به ما اجازه کمن معتقدم  .ستمیر موافق نکگفت: به خدا سوگند! با ابوب سعمر

از  یکی( یل را بزند و من گردن فالنیگردن عق یم. علیتا گردنشان را بزن یدھ
 فر ھستند.کسران و زمامداران  ھا اینرا یز ؛زنم یاقوامش) را م

 ده گرفت.یعمر را ناد رأیر عمل نمود و کشنھاد ابوبیبراساس پ ج رسول خدا
 را در حالت گریه دیدم.ر کو ابوب ج اکرم امبریآن روز پ ید: فردایگو یم سعمر

 امبر خدا! چه شده است؟ یپ یا :گفتم
 یبود عذاب الھ یکناراحتم. نزد ،شنھاد دوستانتیفرمود: به خاطر پ ج رسول خدا

 ر ما بشود.یبانگین درخت آمده بود، گریا یکیه تا نزدک
 گونه بود: نید، این باره نازل گردیه در اک یاتیآ

ن يَُ�وَن َ�ُ ﴿
َ
ىٰ  ۥٓ َما َ�َن ِ�َِ�ٍّ أ َ�ۡ

َ
 .]۶۷[األنفال:  ﴾...أ

فرمود: در مورد  ج رسول خدا ،د: روز بدریگو یم یتیسعود در رواملله بن اعبد
 ست؟یران نظرتان چیاس

آنھا را نگھدار و مورد لطف  ؛آنھا اقوام بستگانت ھستند ،رسول خدا یگفت: ار کابوب
 خدا برگردند. ید است به سویام ؛قرار بده

بت نمودند. یذکردند و تکرون یارت بیتو را از د ن،آنا ج رسول خدا یعمر گفت: ا
 .بگذار تا گردنشان را بزنم!

ن و کانتخاب  ،زم داشته باشدیھشتر یه بک ییھا از دره یکیگفت: ه عبدالله بن رواح
 ور بگردان. را بر آنھا شعله رده و آنکآنھا را در آن رھا 

 .نکعباس گفت: صله رحم را قطع 

                                                                                                                        
 .۱۷۶، ص ۲السیرة النبویة، ابی شھبة، ج  -١
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ر را کبه ابوبنظر  ج اکرم امبریگفتند: پ یبه آنھا نداد. مردم م یپاسخ ج رسول خدا
 یبرخرد و یپذ یعمر را م یهنظر جاکرم امبریگفتند: پ یھم م یبرخ پذیرد؛ یم
 رفت.یرا خواھد پذ هعبدالله بن رواح یرأ ج اکرمامبر یگفتند: پ یم

 ؛گرداند یتر م از افراد را از خشت ھم نرم یبرخ یھا دل ،فرمود: خدا ج رسول خدا
ر! تو مانند کابوب یاند. اگرد یم تر ز سختیرا از سنگ ن یا ه قلب عدهکطور  ھمان

 ه فرمود:ک یھست یسیع

﴿ ۡ� نَت  فَإِنََّك  لَُهمۡ  َ�ۡغِفرۡ  �ن ِعَباُدَكۖ  فَإِ�َُّهمۡ  ُهمۡ إِن ُ�َعّذِ
َ
 ﴾١١٨ۡ�َِكيمُ ٱ ۡلَعزِ�زُ ٱ أ

  .]۱۱۸[المائدة: 
تو غالب و  ،یرا ببخش نبندگان تو ھستند و اگر آنا نآنا ،یبارالھا! اگر آنھا را عذاب دھ«

 .»یمت ھستکبا ح
 د:یگو یه قرآن مکعمر مانند نوح است  یو مثال تو ا

�ِض ٱ َ�َ  تََذرۡ  َ�  رَّّبِ  َوقَاَل نُوحٞ ﴿«
َ
 .]۲۶[نوح:  ﴾٢٦َديَّاًرا ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱِمَن  ۡ�

 .»نگذار ین باقیزم یافران را بر روکاز  یا نوح گفت: بارالھا خانه«
 ه گفت:ک یھست یو مانند موس

﴿ ٓ هُ  فِرَۡعۡونَ  َءاَ�ۡيَت  إِنََّك  َوقَاَل ُموَ�ٰ َر�ََّنا
َ
ۡمَ�ٰٗ�  زِ�َنةٗ  ۥَوَمَ�

َ
ۡ�َياٱ ۡ�ََيٰوةِ ٱ ِ�  َوأ َر�ََّنا  �ُّ

ۡمَ�ٰلِِهۡم وَ  ۡطِمۡس ٱِ�ُِضلُّواْ َعن َسبِيلَِكۖ َر�ََّنا 
َ
ٰٓ أ ٰ  ۡشُددۡ ٱَ�َ ٰ ُقلُو�ِِهۡم فََ� يُۡؤِمُنواْ َح�َّ َ�َ

ِ�مَ ٱ ۡلَعَذاَب ٱيََرُواْ 
َ
 .]۸۸ونس: ی[ ﴾٨٨ۡ�

ن یتا از ا یت نمودیا را عنایدن یینت و دارایز ،گفت: بارالھا به فرعون و قومش یموس«
شان را سخت یھا بود و قلباموالشان را نا ،ند. بارالھایق بندگان را گمراه نمایطر

 .»ندیمشاھده نما را که عذاب دردناکنیاورند مگر ایمان نیا پس .بگردان
به دلیل تنگدستی و مشکالتی که به آن گرفتار فرمود:  ج اکرم امبریسپس پ

 .آزاد ننماییده یبدون پرداخت فدھستید، بنابر این آنان را 
تبلیغ ه اسالم یه علکضاء یل بن بیر از سھیغ :د: من گفتمیگو یعبدالله بن مسعود م

ه ک به اندازه ترس مرا فراگرفتنگفت:  یزیت ماند و چکسا ج . رسول خدانمود می
ر یز فرمود: غین ج اکرمامبر یه پکنیاز آسمان بر سرم خواھد افتاد تا ا یسنگردم کر کف

 د:یات نازل گردین آیسپس ا ؛»ضاءیل بن بیسھ«از 
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ن يَُ�وَن َ�ُ ﴿
َ
ىٰ  ۥٓ َما َ�َن ِ�َِ�ٍّ أ َ�ۡ

َ
 .١]۶۷[األنفال:  ﴾...أ

است و آن اینکه دولت  یاسالم یدولت نو پا یدر بنا یانگر اصل مھمیه فوق بیآ
د. یدر دل دشمنان نفوذ نما ،د صالبت داشته باشد و رعب و وحشتشیبا اسالمی

 .٢ت دادیات اھمید به جزئیبا ین اصلیچن یجھت اجرا ،نیبنابرا
 ج این وضعیت که اصحاب و یاران پیامبر اکرم ۀبا مشاھد سروز سعد بن معاذ در آن

خطاب به  ج رسول خداآمد.  یناراحت به نظر م ،ندھستن اکمشغول اسارت گرفتن مشر
رسول خدا!  یا ،ی. او گفت: آریر گرفتن) ناراحت ھستین عمل(اسیاز ا گویافرمود:  یو
 .٣رساندیم را به قتل می نآنا ،به نظر من بھتر بود بنابراین، فار استکبا  یرین درگین اولیا

دعوت  یت اھداف عالیانگر رحمت، عدالت و رعایران بیبا اس ج برخورد رسول خدا
 ھای مختلفی اعمال نمود، به این ترتیب با آنان شیوه ج پیامبر اکرمن علت یبود. به ھم

د و آزاد یرا ھم بخش یا رفت و عدهیه پذیفد یاز برخ ؛را صادر نمود یه دستور قتل برخک
 د.یرا به آموزش دادن ده نفر از فرزندان مسلمانان مشروط گردان یبرخ یو آزاد نمود

 های ذیل پرداخت ان به اعمال شیوهدر مورد اسیر ج پیامبر اکرم

 یرفتن سفارش مطعم بن عدیپذ -الف 
ران) ی(اسھا اینبود و در مورد  یزنده م یفرمود: اگر مطعم بن عد ج اکرم امبریپ

 .٤نمودم یرد، ھمه را آزاد مک یسفارش م
را یز ؛و در نظر داشتن احسان است عمل نمودن به عھد و پیمانانگر یب ،ثین حدیا

 یسکشد. او  یاد می یکیه از آنھا به نره ھمواکبود  ییھا خصلت یدارا یمطعم بن عد
ت قرار یشان را مورد حمای، پناه داد و ااز طائف در بازگشت ،ج ه به رسول خداکبود 

بر  یان، مبنکظالمانه مشر ۀه مفاد قطعنامکبود  ین افرادیتر از سرسخت یکیداد و 
 ،یو یریحضرت به موضعگ ن، آنی. بنابرا٥ھاشم را لغو نمود ین و بنمحاصره مسلمانا

                                                 
 .۳۲۵، ص ۲مسند امام احمد، تفسیر ابن کثیر، ج  -١
 .۲۰۹ معین السیرة، ص -٢
 .۱۴۱، ص ۱التربیة الجھادیة، غضبان، ج  -٣
 .۲۶۸۹المن علی األسیر، شماره  ابوداود فی الجھاد، باب -٤
 .۲۰۸معین السیرة، ص  -٥
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  .١نمود یبود، اعالم وفادار که مشرکھر چند 

 ط و نصر بن حارثیمع ابی ت رساندن عقبه بنکبه ھال - ب
از  ،نمود داریاظھار وفا ینسبت به مطعم بن عد ھمان گونه که ج پیامبر اکرم

اعمالشان  یرا به سزا یاران جنگکتیسران فتنه و جنا بایست نیز میگر ید یطرف
ن دعوتگران جنگ یتر ط و نصر بن حارث از بزرگیمع یبن اب هرساند. و چون عقب یم

آنان،  ماندن زنده بنابراین، ،ن افراد نسبت به مسلمانان بودندیتوزتر نهکیه اسالم و یعل
محسوب ه اسالم یعل ید بزرگیتھد در شرایط خاصی که اسالم با آن مواجه بود،

ه اسالم و یعل یتیر دست به ھر جنایناگز ،شدند ین افراد آزاد میاگر ا گردید؛ چراکه می
» صفرا«ھنگام بازگشت از بدر در محل  ج رسول خدا بر این اساس،زدند.  یمسلمانان م

 رد. کدستور قتل آنھا را صادر 
ه بر قتل وی، خطاب ب مبنی ج عقبه ابن ابی معیط با اطالع از حکم پیامبر اکرم

 ج اکرم امبریشوم؟ پ یشته مکه من در جمع شما ک! افسوس ھا یشیقر ی: اقریشیان گفت
 یگفت: ا .عقبه ابن ابی معیطیشو یشته مکبا خدا و رسول  یخاطر دشمنه فرمود: ب

ر. اگر یاز مردان قوم در نظر بگ یکیمحمد! احسانت بر من بھتر است. مرا ھم مانند 
بر من ھم  ،یاگر بر آنھا احسان نمود برسان و قتلرا به قتل رساندی، مرا نیز به آنان 

بعد از  یسکمحمد! چه  یا .ریه بگیز فدیاز من ن ،یه گرفتین. اگر از آنھا فدکاحسان 
 ند.ک یم یمن فرزندانم را سرپرست

ز ی. عاصم ن٢عاصم! گردنش را بزن یفرمود: آتش. سپس فرمود: ا ج رسول خدا
 .٣را عملی نمود ج پیامبردستور 

را  ج ه رسول خداره ھمواکبود  یسانکش و از یقر افراد شروراز  یکینیز نضر بن حارث 
ان فارس یات فرمانروایاکرفت و از آنجا ح» هریح«نیداد. او به سرزم یمورد آزار قرار م

از  یا در جلسه ج خدا  ه رسولک یار را آموخته بود و زمانیرستم و اسفند یو ماجراھا
فورًا بعد  ،داد یم میب ،گذشته یھا گفت و قومش را از سرنوشت امت یخداوند سخن م

دارم.  یمن سخن بھتر ،گفت: به خدا سوگند یخاست و م یحضرت، برم از سخنان آن

                                                 
 .۵۴، ص ۳، ج التربیة القیادیة -١
 .۸۹، ص ۶مجمع الزوائد، ج  -٢
 .۶۰، ص ۳، ج التربیة القیادیة -٣



 ٦١    بخش هشتم: جنگ بدر

 

پرداخت  یار میتم و اسفندپادشاھان فارس، رس یان ماجراھاید! سپس به بیائینزد من ب
 ١چگونه از سخنان من بھتر است؟ ،محمد: سخنان گفت یو م

الم خدا کاز  یسخنان بھتر ،دینما یه تصور مک یبرکن فرد متیه چنکاست  یھیبد
 ج ه در جنگ با رسول خداکنون کد اینمودن دارد، با بیانگفتن و  یو رسول خدا، برا

درباره او  ج رسول خدا ،لین دلیاعمال خود برسد. به ھم یبه سزا ،ر شده استیدستگ
 .٣ا او را به قتل رسانددستور داد ت یو به عل ٢ردکن تمشور یسکبا 

و  شان معاندکاز سر یه برخکن دو مجرم، مسلمانان آموختند یشته شدن اکبا 
در  یچ نوع تساھل و سازشیرند و اصوًال ھید مورد ترحم قرا گینبا ،دشمنان سرسخت

شرارت و رھبران ضاللت ھستند و با  سردمدارانآنان را یز ؛ستین آنان پذیرفتنیمورد 
 .٤اند نگذاشته یعفو و گذشت باق یبرا ییجا ،ح خودیاعمال زشت و قب

 اسرا یدر نگھدار ج رسول خدا  وهیش - ت
م یاصحاب خود تقس درمیانران را ید، اسینه رسیبه مده کنیبعد از ا ج رسول خدا
سر  یالھ ۀن فرمودیه در واقع از این توصیا. ٥دینکرفتار  یبا آنھا به خوب :نمود و فرمود

 د:یفرما یه مکگرفت  یچشمه م

َعامَ ٱ ِعُمونَ َوُ�طۡ ﴿ ٰ ُحّبِهِ  لطَّ ِسً�ا َوَ�تِيٗما اِمۡسِكينٗ  ۦَ�َ
َ
 .]۸[اإلنسان:  ﴾٨َوأ

 .»دھند یم کر خورایم و اسیتین و کیبه مس ،ه با خدا دارندک یبه خاطر محبت«
ان یگونه ب نیش را ایمشاھدات خو ،ریبرادر مصعب بن عم ،ریز بن عمیابوعز

 ند:ک یم
نمود.  یکیران سفارش به نیامبر در مورد اسیران بودم. پیاس ازمن در جنگ بدر 

آنھا ھر وقت شام و نھار  ج اکرم امبریان انصار بودم. به جھت سفارش پیمن م
 .٦دادند یبھتر را به من م یخوردند، غذا یم

                                                 
 .۴۴۰ × ۴۳۹، ص ۱السیرة النبویة، ابن ھشام، ج  -١
 .۵۷، ص ۳، ج التربیة القیادیة -٢
 .۲۵۵، ص ۲، ابن ھشام، ج السیرة النبویة -٣
 .۳۰۶، ص ۳، ج البدایة والنھایة -٤
 .۳۰۷ھمان، ص  -٥
 .۸۶، ص ۶مجمع الزوائد، ج  -٦



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٦٢

 

آنھا  درمیانر دھد. من یخ ید: خداوند به انصار جزایگو یز میع نیابوالعاص بن رب
دادند و خودشان خرما  یخوردند، نان را به من م یبودم. ھر وقت شام و نھار م

د یول دادند. یح میمرا بر خود ترج ،نیشد. بنابرا یافت میتر  مکه نان کچرا  ؛خوردند یم
رفتند  یاده راه مید: خودشان پیگو یفوق مد مطالب ییعالوه بر تأ ره نیزید بن مغیبن ول

 .١ه بودیمو ما سوار
 ج ه رسول خداکنموده بود  یزیر قرآن طرح ،ز رایآم ن رفتار سراسر شفقتیاساس ا

چنان در وجود  به آن عمل نمودند و نو آنا تعلیم دادارانش ینیز آن را به اصحاب و 
مانند  را پذیرفتنداسالم  دیناز اشراف و بزرگانشان  یه تعدادکران اثر گذاشت یاس

بعد  هک ٢دیطور سائب بن عب نینه مسلمان شد و ھمیدن به مدیه قبل از رسکز یابوعز
 ه اسالم را پذیرفت.یاز پرداخت فد

 و متأثر گشته یه از دعوت اسالمکشان بازگشتند یھا به خانه یران در حالیاس
، یارم اخالقکو م ج در مجالس خود از رسول خدا نشده بود. آنا کشان پایھا دل

مانه یرک ن نوع برخوردیه اکگفتند. حقا  یاو سخن م یمحبت و گذشت، دعوت و تقوا
 .٣باشد یژه دشمنان میوه ب ھا انساناسالم در رفتار با  یانگر برتریب

  ج رسول خدا یعباس عمو یه آزادیج ـ فد
فرستادند و ھر  ج نزد پیامبر اکرمرا  یرانشان مبالغیاس یش جھت آزادیدم قرمر

من مسلمان بودم.  ج : ای پیامبر خداعباس گفت د.یرش را آزاد گردانیاس ،یا رهیت
. یده بودیشکر یه ما شمشیداند. اما ظاھرًا عل یفرمود: خدا بھتر م ج اکرمامبر یپ

 یبن ابل یطلب و عقمنوفل بن حارث بن عبدال ،ات خودت را و دو برادرزاده ،نیبنابرا
ن. عباس که آزاد یرا با پرداخت فد ،عتبه بن عمرو ،پیمانت و ھم ،طالب بن عبدالمطلب

ه ک یجا شد آن مالکامبر فرمود: پس یپ ندارم. ین پولیمن چن ج رسول خدا یگفت: ا
روبرو  یلکن سفر با مشیاگر در ا ید و گفتیرده بودکن پنھان یالفضل در زم تو و ام

 فضل و عبدالله و قثم است. ،فرزندانمن مال از آن یا ،شدم

                                                 
 .۱۱۹، ص ۱المغازی، واقدی، ج  -١
 .۴۷۴، ص ۳محمد رسول الله، عرجون، ج  -٢
 .۱۷۶ × ۱۷۵، ص ۴التاریخ اإلسالمی، ج  -٣



 ٦٣    بخش هشتم: جنگ بدر

 

را از یز ؛یھست ج ه تو رسول خداکن دارم یقینون کعباس گفت: به خدا سوگند! ا
ه در جنگ از من ک یپس اموال ؛خبر نداشت یسکالفضل   ام ن موضوع جز من ویا

ن مال، یفرمود: ا ج رسول خدا د.یه قبول نمائیفد یبه جا ،است نصیب شما گردیده
جھت  ج عباس طبق دستور رسول خدا ،سرانجام .ه خدا به ما داده استکاست  یمال

 د:یات نازل گردین آیا آزاد شد.  رد وکه پرداخت یخود و افراد مورد نظر فد یآزاد

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
يِۡديُ�م ّمَِن  �َِّ�ُّ ٱ �

َ
ىٰٓ ٱقُل لَِّمن ِ�ٓ � َ�ۡ

َ
ُ ٱإِن َ�ۡعلَِم  ۡ�  �ِ� قُلُو�ُِ�ۡم َخۡ�ٗ  �َّ

� يُۡؤتُِ�مۡ  ٓ  َخۡ�ٗ ا ِخذَ  ّمِمَّ
ُ
ُ َوٱ َلُ�مۚۡ  َوَ�ۡغفِرۡ  ِمنُ�مۡ  أ �ن يُرِ�ُدواْ  ٧٠رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  �َّ
َ ٱِخَياَ�َتَك َ�َقۡد َخانُواْ  ۡمَ�َن ِمۡنُهۡمۗ وَ  �َّ

َ
ُ ٱِمن َ�ۡبُل فَأ [األنفال:  ﴾٧١َعلِيٌم َحِكيمٌ  �َّ

۷۰-۷۱[. 
ر را یتان خیھا ار شماست بگو: اگر خداوند در دلیاخته در ک یرانیبر اس ،امبریپ یا«

 ،دھد. خداوند یم شما بھتر از آنچه از شما گرفته شده است به ،سراغ داشته باشد
ن بخواھند به تو کیم است. اگر مشریغفور و رح ،بخشد و خداوند یگناھان شما را م

شما  اما خداوند ،انت شدندیب خکن نسبت به خداوند مرتیآنھا قبل از ا ،نندکانت یخ

 .»مت استکد و خداوند دانا و با حیروز گردانیرا بر آنھا پ
خداوند  ،مت گرفته شدیه از من به غنک یه مالیست اوقیب ازاید: در یگو یعباس م
 .١دش را دارمیه در آخرت امک یست غالم به من داد. افزون بر مغفرتیدر اسالم، ب

آن برای تمامی دوران م کاما ح ،ده استیفوق ھر چند در مورد عباس نازل گرد یۀآ
 .٢شود یران را شامل میاست و تمام اس ثابت

د و گفتند: پردازنعباس را ب یۀاجازه خواستند تا فد ج از رسول خدا ،از انصار یبعض
خدا شما ه فرمود: ب ج اکرم امبریپ م!یخواھرزاده خود را بپرداز یۀد فدیاجازه بدھ

 .٣دینکم بکعباس را  یۀدر ھم از فد یک ید حتیتوان ینم
ادب آنھا در برخورد  بیانگر (خواھرزاده ما) ١( ابن اختنا)  ه گفتند:کر انصار ین تعبیا

منت  ج عباس بر رسول خدا یۀخواستند با پرداخت فد یه نمکاست؛ چرا با رسول خدا 

                                                 
 .۴۰۱۸، شمارة ۱۲البخاری فی المغازی، باب  -١
 .۱۳۲، ص ۱حدیث القرآن الکریم عن غزوات الرسول، ج  -٢
، ص ۲، بھنقل از المستفاد من قصص القرآن، ج ۳۲۱، ص ۷شرح العسقالنی لصحیح البخاری، ج  -٣

۱۳۵. 



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٦٤

 

به جھت  ج رسول خدا یاز طرف )تو ی(پسر عموکابن عم نگفتند: ،نیبگذارند. بنابرا
 ،وجود ندارد یض و تساھلیتبع نوع چیھ این موضوع را به اثبات برساند که در دینه کآن
 .٢رفتیشنھاد آنان را نپذیپ

برای مسلمانان حاوی این مطلب است که در اجرای رد رسول خدا کن عملیا
س، که بر عکبلفرامین الھی ھیچ تفاوتی میان اقوام و خویشان و دیگران وجود ندارد؛ 

 .٣تر نمود نیعباس را سنگ یآزاد یحضرت بھا آن
ه بازگشت و کبه م نظر خود زیرخود و افراد  یآزاد ۀبعد از پرداخت فدی س عباس

دولت  یاطالعات یرویعنوان نه ب ینمود و با مھارت خاص یدر آنجا اسالمش را مخف
ر کود لشقبل از ور یه چند ساعتکه در فتح مکنیفه نمود تا ایه انجام وظکدر م یاسالم

 .٤ردکاسالم، مسلمان بودن خود را اعالم 

  ج دختر رسول خدا ،نبیشوھر ز ،عیابوالعاص بن رب - د
 ند،ران خود را فرستادیاس یآزاد یه بھاکمردم م ی: وقتییگو یم ل شهیعا

ه از کبود  یرا فرستاد و آن گردنبند یمال ، العاص یاب ،شوھرش یز جھت آزادینب نیز
دًا متأثر شد و به یشد ،آن گردنبند ۀبا مشاھد ج رسول خدا مانده بود.ادگار یمادرش به 

نیز صحابه  د!ید و مالش را برگردانینکرش را آزاد ید، اسیصحابه فرمود: اگر دوست دار
 .٥ردندکن یرفتند و چنیپذ

ن منظور ینب و آمدنش مانع نشود و به ھمین زیه بکامبر از ابوالعاص تعھد گرفت یپ
نب از ید تا زیبمان ٦اجج)ی( یاز انصار را فرستاد و فرمود: در واد یو مردد بن حارثه یز

 .٧برگردانیدنه یرا به مد یسپس و ،آنجا بگذرد
ه در برابر دعوت کبود  یسک ،ج رسول خدا یشوھر دخت گرام ،عیالعاص بن ربابو
به  یبیگونه آس چیز ھیننموده و با دست و زبان خود ن یریموضعگ ھیچ گونه یاسالم

                                                                                                                        
 نجار یثرب بود. عبدالمطلب از بنی  چونمادر بزرگ عباس ام -١
 .۱۳۵، ص ۴الرشاد، حاحلی، ج  سیل -٢
 .۱۷۶، ص ۲، ابی شھیة، ج السیرة النبویة -٣
 .۶۸، ص ۳، ج التربیة القیادیة -٤
 .۲۶۱صحیح السیرة النبویة، ص  -٥
 اسم مکانی است در نزدیکی مکه. -٦
 .۲۶۹۲ابوداود، الجھاد، باب فی فداء االسیر بالمال، شماره  -٧



 ٦٥    بخش هشتم: جنگ بدر

 

نه  ؛نداشت یچ نقشیه ھک بود یسکتنھا  نیز در جنگ بدر ده بود.یمسلمانان نرسان
 .نمود یا رد و نه حملهک یده شد و نه اظھار نظریاز او شن ییصدا

ز جھت ین ج دختر رسول خدا ،نبیز ،رانشان پرداختندیاس یچون به آزاد نایشیقر
فرستاد و  ،داده بود یوجه ھنگام ازدواج به یه مادرش خدک یشوھرش گردنبند یآزاد

با  یو خاطرات زندگ یخاطرات پدر ،ز بودیرسول خدا خاطره انگ ین گردنبند برایچون ا
 یز پدرین ج اکرم امبریه پکزنده شد و از آنجا  یو یو عاطف یجه و خاطرات خانوادگیخد

شان به یاحساسات و عواطف ا ،نیبنابرا ین درجات شفقت پدریاست برخوردار از باالتر
ارانش ین، خطاب به یند. بنابراکن افیش طنکبر قلب مبار یجوش آمد و شفقت مھربان

 د.ینکار را بکن ید، ایرا برگردان  شد و مالینکرانش را آزاد یه اسکد یفرمود: اگر دوست دار
د و آنان ینما یمان نفوذ میرکه در دل کاست  یریتعبن یتر غیبل ،ن نوع درخواستیا

عالوه  ج رسول خدا یرین موضعگی. ا١دینما یت وادار میرغبت و رضاخ توأم با را به پاس
ز ھمراه داشت و آن یرا ن یگریبر مظاھر عطوفت و ترحم نسبت به فرزندش، ھدف د

 .٢فرابخواندبه اسالم  ،ه از عقل سالم و نظر صائب برخوردار بودکه دامادش را کنیا

 یصالبت نبو ن ترحم ویدر ب یو بن عبدالله الجمحعمر عزهابو -  ھ
 اکرم امبریخطاب به پ ،ھنگام اسارت .دبودختر  یفرزندانو صاحب ازمند ین یاو فرد

 یدار ھستم و مال الیازمند و عین یه من فردک یدان یتو م ج رسول خدا یگفت: ا ج
 ن!کبر من احسان  ،نینم بنابراکه پرداخت کھم ندارم 

د و یننما یریامبر موضعگیه پیعلرفت و از او تعھد گرفت تا دوباره یپذ ج رسول خدا
 ن سرود:یچن ج ، در مدح رسول خدایبعد از آزاد هند. ابوعزکت نیدشمنانش را حما

 من مبلغ عني الرسول حممد
 

 

 ليك محيدلـمابانك حق و
 

 ا مباءةوانت امرؤ بوئت فين
 

 

 

 صعودهلا درجات سهلة و
 

 حاربلـمفانك من حاربته 
 

 

 
 

 سعيدلته لـممن ساشقي و
 

ش یستا ۀشایستو خداوند  یه تو بر حقکرساند  یامبر میاز جانب من به پ یسکچه «
ه از درجات باال و سھل بر خوردار ک یھست یمقام و منزلت ین ما دارایاست. تو در ب

                                                 
 .۴۸۷ × ۴۸۰ص  ،۳محمد رسول الله، عرجون، ج  -١
 .۱۸۳، ص ۴التاریخ االسالمی، حمیدی، ج  -٢



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٦٦

 

ه تو با او ک یسکآن طرف بدبخت است و ھر ،یبه جنگ پرداخت یسکتو با ھر  .است
 .»بخت استیکن ،یصلح نمود

را  یو ،ناکوفا ننمود و مشر ج اکرمامبر یبا پخود عھد  : ابوعزه بهدیگو یر میثکابن 
ز از رسول ین مرتبه نیب دادند و در جنگ احد دوباره به اسارت مسلمانان در آمد. ایفر

ه کنم ک ینون تو را رھا نمکا«فرمود:  ج اکرم امبری، پوی را ببخشایدخواست تا  ج خدا
 .»، گول زدممرتبهد را دو محم ییو بگو یشکدست به رخسارت ب

 .١گاه دستور داد تا گردنش را بزنند آن
گذشت  یاز و یادآور گردید،خود را  یفقر و بدبخت ،ه ابوعزهک یزمان ج پیامبر اکرم

ننمودن ت کبر شر یمبن ج اکرم امبریه با پک یاما او به تعھد ،دینمود و او را آزاد گردان
وفا ننمود و در جنگ احد دوباره به  بسته بود، رفتن صلحیامبر و پذیه پیدر جنگ عل

قاطعانه و با صالبت بود و دستور داد تا  یامبر با وین بار بر خورد پیا، اّما اسارت در آمد
 گردنش را بزنند.

 ران و سخنان سودهین اسیمرو در بل بن عیسھ - و
بن  هودنه آوردند. سیران را به مدید: اسیگو یم س هعبدالرحمن بن اسعد بن زرار

ات حجاب نازل نشده یه در محل آل عفرا بود و ھنوز آک ج ھمسر رسول خدا ،زمعه
ام  ھستند. من به خانه یران جنگیاس ھا اینمن آمدم. مردم گفتند:   د:یگو می بود،

 ،ل بن عمریسھ ،دیف داشت. ناگھان چشمم به ابوزیآنجا تشر ج برگشتم و رسول خدا
ه دستانش با طناب به گردنش بسته شده بود. خطاب به او کخانه افتاد   در گوشه

 یناگھان با صدا د؟ید، چرا با عزت نمردیار آنھا گذاشتید! دستانت را در اختیزابوگفتم: 
 یکه خدا و رسولش تحریا او را علیاز داخل خانه به خود آمدم. فرمود: آ ج رسول خدا

نتوانستم خود  ، مشاھده نمودم،تیوضعن یا وقتی ابوزید را در؟ گفتم: به خدا یینما یم
 .٢ن گفتمینم و چنکنترل کرا 

نه آمد. چون با مسلمانان به یل بن عمرو به مدیردن سھکآزاد  یرز بن حفص براکم
او گفت:  گفتند: پس مال مورد نظر را بپرداز! یدند به ویگفتگو پرداخت و به توافق رس

ل یسھ ،اورد. مسلمانانیخود را ب یزادآ ید تا او بھایل بازداشت نمائیسھ یمرا به جا
                                                 

 .۳۱۳، ص ۳، ج البدایة والنھایة -١
 .۲۰۰، ص ۲السیرة النبویة، محمد صویانی، ج  -٢



 ٦٧    بخش هشتم: جنگ بدر

 

ه عمر بن کمرسل، آمده است  یثیرز را بازداشت نمودند. در حدکردند و مکرا آزاد 
ه زبانش کشم کل را بیسھ یھا گفت: به من اجازه بده تا دندان ج خطاب به رسول خدا

 .د!یه شما لب به سخن بگشایگر نتواند علید یسکزان شود تا یآو
ھر چند  ؛مبادا خدا مرا مثله گرداند تانم ک یفرمود: من او را مثله نم ج رسول خدا

نده به ید است در آیخطاب به عمر فرمود: ام ج امبر باشم. سپس رسول خدایه پک
ه ک دبو ین ھمان مقامید: ایگو یر میثک. ابن یرا سرزنش ننمائ یه وکبرسد  یمقام

افت و به یل به آن دست یسھ  و ارتداد عرب و بروز نفاق، ج بعد از وفات رسول خدا
ق یف تشوین حنیراد سخن پرداخت و مردم را به ثبات بر دیه به اکب در میعنوان خط

د. ین آنھا در ارتداد نباشین مردمان در قبول اسالم و اولیآخر ،شیقر یا« نمود و گفت:
 .١»میزن یگردنش را م نسبت به اسالم دچار شک و تردید گرداند،س ما را کھر 

نش خدا یآفر ؟ن عمل رایرد و اکل صرف نظر یاز مثله نمودن سھ ج رسول خدا
 ھا ه در جنگک یرھبران یرا برا آن ج ه رسول خداکاست  ین عمل بزرگیدانست و ا

 .٢آموزش دادشوند،  یروز میپ

 هیفد یآموزش به جا  - س
خود نبودند.  یآزاد یپرداخت بھاران قادر به یاز اس ید: برخیگو یعباس م ابن

سواد خواندن و نوشتن به فرزندان انصار  نمود تاآنھا را موظف  ج رسول خدا ،نیبنابرا
از او   هیفد یبه جاعمل ن یا ،داد یرا آموزش م کودکدام از آنھا ده کو ھر  .٣بیاموزد

 . ٤شد یرفته میپذ
از داشتند، یدًا به مال نیه مسلمانان شدک یطیران در شرایرفتن آموزش از اسیپذ

است. البته از  یسواد یق اسالم در باب علم و معرفت و مبارزه با بیانگر نظر عمیب
اد یز عملن ید، اینما یق مینش به خواندن و نوشتن تشوین فرامیه نخستک ینید

 ام ھستند:ین پیات و قرآن حامل این آیه نخستکچنان؛ ستیآور ن شگفت

                                                 
 .۱۸۱، ص ۴التاریخ السالمی، حمیدی، ج  -١
 .۴۷۴، ص ۳محمد رسول الله، عرجون، ج  -٢
 .۲۶۱صحیح السیرة النبویة، ص  -٣
 .۷۴، ص ۳یة، ج التربیة القیاد -٤
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 ٱ﴿
ۡ
ِ  ۡقَرأ ِيٱَرّ�َِك  ۡسمِ ٱب �َ�ٰنَ ٱَخلََق  ١َخلَقَ  �َّ  ٱ ٢ِمۡن َعلَقٍ  ۡ�ِ

ۡ
َوَر�َُّك  ۡقَرأ

ۡ�َرمُ ٱ
َ
ِيٱ ٣ۡ� َّ�  ِ  .]۴-۱[العلق:  ﴾٤ۡلَقلَمِ ٱَعلََّم ب
ده است. یآفر یا ه انسان را از خون بستهک ید. ذاتیه تو را آفرک یبخوان به نام ذات«

 .»قلم آموخت ۀلیوسه ه بک یه پروردگارت بزرگوار است. ذاتکبخوان! 
ه یه مبارزه علیاول یھا ه ھستهکاست  ین فردینخست ج ا ن عمل، رسول خدیبا ا

ن یسبقت را در ا یگو ،ه اسالمکحقا  .و نشر خواندن و نوشتن را گذاشت یسواد یب
 .١نه از ھمه برده استیزم

 رانیسرنوشت اس - ن
د با در نظر داشتن یبا ،ار امام وقت است. امامیدر اخت در اسالم رانیسرنوشت اس

 د:یار نمایر را اختیاز موارد چھارگانه ز یکی انانمسلم یلکمصالح 
 ط و نضر بن حارث را صالح دانست. یمع یحضرت قتل عقبه بن اب آن قتل:  -۱
 ۀامبر ابوعزیچنانچه پ ؛ر بدون عوضیردن اسکآزاد  یعنی احسان نمودن:  -۲

 را آزاد نمود. یجمح
چنانچه با عباس،  ؛یآزاد یر در برابر پرداخت بھایاسردن کآزاد  ه:یگرفتن فد  -۳

 ن بر خورد نمود.یگران چنیطالب و د یل بن ابینوفل بن حارث، عق
ن قضاوت یظه چنیقر یھود بنیدر مورد  س ه سعد بن معادکچنان :یریگ برده  -۴

م یعنوان برده گرفته شوند و اموالشان تقسه ه فرزندان و زنانشان بکنمود 
 .٢شته شوندکانشان یو جنگجو گردد

                                                 
 .۱۶۵ × ۱۶۴، ص ۲السیرة النبویة، ابوشھبه، ج  -١
 .۱۰۱غزوة بدر الکبری، ص  -٢



 
 
 
 
 
 

 فصل ششم
  ج نتایج غزوة بدر و تالش جهت ترور نمودن رسول خدا

ه از کت مسلمانان بود کقدرت و شو آشکار شدن ،ج مھم جنگ بدریاز نتا یکی -۱
 و کسانی دندیبرخوردار گرد یبت خاصینه و اطراف آن از رعب و ھیدر مد این تاریخ،

 یتوان رزم ،دان عملینه را داشتند، قبل از وارد شدن در میقصد حمله به مده ک
 داشتند. ید مد نظر میمسلمانان را با

دن یاسالم درخش ۀد و ستاریت گردینه تقویدر مد ج گاه رسول خدایاز آن به بعد جا
 که نهیمد مشرکاند بودند و یو ترد کد دچار شیه در دعوت جدک یسانکگرفت و 
را ساماندھی و رھبری ت نفاق و توطئه کحر ،فر خود را نداشتندکار ساختن کجرأت آش

نمودند و در صف  یاسالم را اظھار م ج در مجلس رسول خدا یو افراد نمودند
تعالیم اسالم را نه  ،یعنی ؛افر بودندکاما در باطن ھمچنان  ،گرفتند یمسلمانان قرار م

 ورزیدند. اصرار میپذیرفته بودند و نه در اعمال کفرآمیز خود 
 د:یفرما ین افراد میخداوند در مورد ا

� َوَمن يُۡضلِِل ﴿ ُؤَ�ٓءِ ُؤَ�ٓءِ َوَ�ٓ إَِ�ٰ َ�ٰٓ َذبَۡذ�َِ� َ�ۡ�َ َ�ٰلَِك َ�ٓ إَِ�ٰ َ�ٰٓ ُ ٱمُّ فَلَن َ�َِد  �َّ
 .]۱۴۳[النساء:  ﴾١٤٣َسبِيٗ�  ۥَ�ُ 
ه خدا گمراه کرا  یسکفار بودند و کنه در صف مسلمانان و نه در صف  متردد بودند،«

 .»ستین یاو راه نجات ید، براینما
است  ردهکوھش کرد آنھا را نک، عملآنان ۀدوگان یرین موضعگیبه خاطر ھمخداوند نیز 

 د نموده است:یتھد یسخت یھا ثشان برداشته و آنھا را به عذابیات خبیپرده از ن ،اتیآو 

ۡركِ ٱِ�  لُۡمَ�ٰفِقِ�َ ٱإِنَّ ﴿ ۡسَفلِ ٱ �َّ
َ
 .]۱۴۵[النساء:  ﴾١٤٥َولَن َ�َِد لَُهۡم نَِصً�ا �َّارِ ٱمَِن  ۡ�

 .»ن دوزخ خواھند بودیپائ ۀن در طبقیمنافق«
و رسول  یتعال یاعتماد مسلمانان به ذات بار افزایش ،ج جنگ بدریگر از نتاید یکی

ش به اسالم ین قراکاز مشر یادیدن تعداد زیمان آنھا و گرویا هیت بنیو تقو یو یگرام



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٧٠

 

ز به ید و آنان نیه گردکه مسلمانان مستضعف در میروح امر موجب تقویتن یه اکبود 
ه طلوع کشان آرام گرفت و مطمئن شدند یھا دل گردیدند ودوار یام یالھ یھا نصرت

تر و  آنان مستحکم ۀدیمان و عقیب ایترت نیاست و بد یکنزد یروزیدم پ  دهیسپ
 د.یگرد استوارتر

د یجد یھا هویو ش ینظام یھا به مھارت نیز مسلمانان عالوه بر موارد ذکر شده
را یز ؛افتندیو چه در خارج آن دست  هریجز ع چه در داخل شبهیو شھرت وس یجنگ
ش را یو نه تنھا قر ندبرد یاز آن حساب م ھا ه عربکشده بودند تبدیل  یبه قدرت آنان
 نمودند یل نقاط مختلف از آنھا احساس خطر میقبا ه بزرگان تمامکبل ؛ردندک ید میتھد

و غنایم ھنگفتی که مسلمانان از جنگ بدر کسب نمودند و موجب رشد و بھبود 
 .١سزا ایفا نمود وضعیت اقتصادی آنان گردیده بود، در این مورد سھمی به

د و عالوه بر یگرد ینیسنگ یھا متحمل خسارتنیز ش یقر دیگر یاز طرف -۲
و  هعیبن رب هبن خلف، عتب هیجھل بن ھشام، ام یمانند اب یدن افرادیت رسکھال

ش بودند، دچار ین افراد قریتر ن و شجاعیتر یو قو کفر و شرکه رھبران کگران ید
به کانونی تبدیل شده بود  نهیمد ،ه از آن به بعدکچرا  ند؛دیز گردین یگرید یھا خسارت

ش در سرتاسر حجاز یادت و نفوذ قریه سکلب نمود؛ مید یش را تھدیتنھا تجارت قر که نه
امری ه کمردم م یبرا نایشیست قرکل خبر شیمن دلیبه ھ ٢نمود ید میتھد نیز را

 فرود آمد. نبر آنا یا نبود و چون صاعقه باورکردنی
 ،ه رساندکش را به مردم میست قرکخبر ش هک یسکن ید: اولیگو یاسحاق م ابن

 ه؟ گفت: عقبیردند چه خبر دارکسؤال  یاز و ھا کیبود. م یمان بن عبدالله خزاعیحس
 یبن اسود و ابوالبختر هزمع بن خلف، هیم بن ھشام، امک، ابوالحهعیبن رب هبی، شهعیبن رب

 است؟ یه صفوان در چه حالکدند یاز او پرس .شته شدندک یبن ھشام، ھمگ
دم یپدر و برادرش را د ،به خدا سوگند! من .است  گفت: صفوان آنجا در خانه نشسته

 .٣شدند یشته مکه چگونه ک
 نیش به ابولھب را ایست قرکدن خبر شیرس ،ج غالم رسول خدا ،ن ابورافعیھمچن

 ند:ک یان میگونه ب

                                                 
 .۲۷۵ × ۲۷۴التاریخ السیاسی و العسکری، علی معطی، ص  -١
 .۲۷۵ × ۲۷۴ھمان، ص  -٢
 .۲۵۷، ص السیرة النبویةصحیح  -٣



 ٧١    بخش هشتم: جنگ بدر

 

. من ھا سرایت کرده بود به تمامی خانهنزد عباس بن عبدالمطلب بودم. اسالم،  ،من
 یاو دارا ؛ چراکهنمود یا پنھان ماسالمش ر ،م. اما عباسیالفضل مسلمان شده بود و ام

رد و کت نکابولھب در جنگ شر نده بود.کپرا اقوامش درمیانه کبود  یادیاموال ز
 ،دیدر بدر به ما رس نایشیت قرکه خبر ھالک یخود فرستاد. وقت یگر را به جاید یسک

 م.ید و ما احساس قدرت و عزت نمودینده و رسوا گردکابولھب سراف
اشتغال ر یردن تکدن و درست یتراش ف بودم و بهیضع یمن انسان: دیگو یابورافع م

 بسیارد یز نزد من بود و از خبر جدین» ام الفضل«داشتم. به کارم مشغول بودم و 
ه کنیداد تا ا یت مکش را حریپاھا ،لکه ناگھان ابولھب آمد و به مشکم یخوشحال بود

لھب گفت: حتمًا ابو آمد. ان بن حارثیما نشست. ناگھان مردم گفتند: ابوسف یکنزد
ابولھب  یجلو ،انید: ابوسفیگو یابورافع م مان بگو!ی. لطفًا براید داریجد یخبرھا

ستاده و اطرافشان حلقه زده بودند گفت: به خدا یر مردم ایه ساک ینشست و در حال
 ،م و آنھایار آنھا قرار دادیخودمان را در اخت ،میه با قوم روبرو شدکنیسوگند! به محض ا

به خدا! من افراد خود را  ردند.ک یر میشتند و اسک یراندند، م یما را به ھر طرف م
اه در ید و سیسف یھا سوار بر اسبو دپوش یسف یانیرا ما با جنگجویز ؛نمک یمالمت نم

 نداشت. یستادگیدر برابر آنھا توان ا یسکبه خدا  ؛مین روبرو شدین آسمان و زمیب
 یبه خدا سوگند! آنھا فرشتگان الھ  بلند نمودم و گفتم: د: من سرم رایگو یابورافع م

ز یگالو یبه صورتم زد. من با و یمکمح یلیرد و سکدستش را بلند  ،اند. ابولھب بوده
ن یدر ا زد، در حالی که مرا کتک مین خواباند و یاما او مرا به زم ،شدم

افت و گفت: کسرش را ش ،مکمح یا د و با ضربهیشکمه را یچوب خ» الفضل ام«ھنگام
 ؟یگوی یزور م ی، بر وستیش نیچون آقا

 .١ه طاعون مردیشب ییماریابولھب با ذلت از آنجا رفت و بعد از ھفت شبانه روز بر اثر ب
و  ،مونهیم ،نیالمؤمن الفضل بن الحارث، ھمسر عباس بن عبدالمطلب و خواھر ام ام

 .٢اسالم آورد لجه یبعد از خده کبود  ین زنیاول ید بود. ویخالد بن ول ۀخال
 ییفرسا بد و طاقت یامدھایه حامل پکن ماکمشر یه جنگ بدر براکست ین کیش

 وفات نمود.ر اثر آن، به ابولھب کبود. تا آنجا 

                                                 
 .۲۵۸، ص ۲السیرة النبویة، ابن ھشام، ج  -١
 .۱۶۶النبوی، عصمة الدین کرکر، ص المراة فی العھد  -٢



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٧٢

 

 یا چ خانهیبه اسارت درآمد و ھ دیگر یکیو  گردید شتهکاز پسران ابوسفیان  یکی
 یعیطب بنابراین عزادار نباشد عزیزان خودیکی از دست دادن  اثر از بره که نبود کدر م
غسل  یه برخک یید تا جایشک یان، شعله میشیقر کت که آتش انتقام در قلب تک بود

ه انتقام خون بزرگان و سرداران خود کردن را بر خود حرام قرار داده بودند تا مادام ک
 .١دانتقام فراھم ش ۀنید و زمیاند و باالخره، جنگ احد فرا رس را نگرفته

د و یان گردینما روز شدند و قدرتشانیه مسلمانان در بدر پکنیز از ایان نیھودی -۳
 ،بود افزوده گردیده ج رسول خدامقام و جایگاه شد و  ین آنھا غالب میاسالم بر د

ه با کرا  یم گرفتند تا تعھدیل تصمین دلیبه ھم نگران و آشفته خاطر شده بودند.
ار کخود را آش ینند و دشمنکبش ،نه بسته بودندیدر بدو ورودش به مد ج اکرم امبریپ

ن یو در ا ندپرداخت انانه اسالم و مسلمیسه و توطئه علیبه طرح دس ،نیسازند. بنابرا
ات کنترل حرکز از ین ج . البته رسول خدا٢دندیغ نورزین، درکمم ۀلیچ وسیراستا از ھ

مورد  یو مبان یه آنھا اصول اخالقکد یرس ییجا ار بهکه سرانجام کنیآنان غافل نبود تا ا
ردند کش را اعالم یخو یو دشمن قرار دادنداستھزاء و اھانت  مورداحترام مسلمانان را 

نماند. در  ینه باقیجز جنگ با آنان و اخراجشان از مد یراھ ج رسول خدا یو برا
 .٣م گفتین مورد مفصل سخن خواھیدر ا  تاب،کن ینده ایآ یھا بخش

 ر بن وهبیو اسالم عم ج تالش جهت ترور نمودن رسول خدا
بعد از واقعه بدر در  هیو صفوان بن ام یر بن وھب جمحید: عمیگو یر میبن زب هعرو

ه ھمواره کش بود ین قریاطیاز ش یکی ،ریپرداختند. عم تعبه با ھم به مشورکنار ک
ت و آزار یجانب او مورد اذه از کداد و مسلمانان در م یارانش را آزار میو  ج رسول خدا

شته شدگان کر از یعم ران بدر بود.یجزو اس ،ریوھب بن عم ،گرفتند. پسرش یقرار م
 یچ لطفیبعد از آنھا ھ یان آورد. صفوان گفت: به خدا سوگند! زندگیمه بدر سخن ب

 ندارد.
داشتم و از  توان پرداخت قرضم را میاگر  ،! به خدا سوگندیر گفت: راست گفتیعم

حتمًا خود را به  جانب فرزندانم مبنی بر تلف نشدن آنان بعد از من، آسوده خاطر بودم،

                                                 
 .۱۷۱، ص ۲السیرة النبویة، ابی شھبة، ج  -١
 .۲۷۴التاریخ السیاسی العسکری، ص  -٢
 .۱۷۱، ص ۲شھبة، ج  السیرة النبویة، ابی -٣



 ٧٣    بخش هشتم: جنگ بدر

 

و بھانه و دلیل من نیز بر این امر اسارت فرزندم در شتم. ک یرساندم و او را م یمحمد م
 دست اوست.

نمایم و فرزندان تو  بدھی تو را پرداخت می صفوان از فرصت استفاده نمود و گفت:
ن راز را نگه یر گفت: پس ایعممن ھیچ تفاوتی از نظر نفقه نخواھند داشت. با فرزندان 

 د.ینه رھسپار گردیمد یرد و به سوکرش را زھرآلود یشمش ،ریگاه عم آن دار!
گفت و لطف و احسان  یاز روز بدر سخن م ،بن خطاب در جمع مسلمانان عمر

ر بن وھب یچشمش به عمه ناگھان ک نمود را یادآوری میخداوند در حق مسلمانان 
ز به گردن یرا ن یر خودو شمش بودشترش  ، در حال خوابانیدنمسجد یه جلوکافتاد 

توطئه و جھت   ور بن وھب است یعم ،ن سگ و دشمن خدایخته بود. عمر گفت: ایآو
 ،ر بن وھبیرفت و گفت: عم ج عمر نزد رسول خدا آمده است. یشر برپانمودن

  مسلح آمده است. ،دشمن خدا
رش را گرفت یعمر آمد و حمائل شمش د.یاید نزد من بیفرمود: بگذار ج رسول خدا

ر یث و غین فرد خبیه اکحاضر شوید؛ چرا ج و خطاب به انصار گفت: نزد رسول خدا
 است. یقابل اعتماد
ه عمر کد یرا د یو ج اکرم امبری. و چون پندآورد ج را نزد رسول خدا یسپس و

ا یر! بین. عمکعمر! او را رھا «گفت:  ،شدک یو م است رش را گرفتهیحمائل شمش
ت بود. رسول ین خوشامد زمان جاھلیو ا» ریصبح بخ« ر جلو آمد و گفت:یعم .»نجایا

به ما  ،ان استیه خوشامد بھشتکن را یاز ا یخداوند خوشامد بھتر«فرمود:  ج خدا
 .١»است» میکالسالم عل« ت نموده و آنیعنا

 .یقومت فاصله گرفت یه از احوالپرسکشود  ینم یریر گفت: البته دیعم
ه ک یریر گفت: به خاطر اسیعم ؟»یا آمده یارکچه  یبرا«فرمود:  ج رسول خدا

 ام. در دست شماست آمده
ن یر گفت: خداوند ایعم ؟»یا با خود حمل نموده یریچرا شمش«امبر فرمود: یپ

 انجام دھند. یارکما  یمگر توانستند برا ،ام گرداندکرھا را نایشمش
غیر از آنچه  یارک یر گفت: برایعمھدف اصلی تو از آمدنت چیست؟ امبر فرمود: یپ

 ام. بیان نمودم، به اینجا نیامده

                                                 
 .۲۵۹صحیح السیرة النبویة، ص  -١



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٧٤

 

نار کتو و صفوان ای؛ چراکه  برای امری غیر از این موضوع آمده«رسول خدا فرمود: 
: اگر مقروض یتو گفت .دیگفت میشدگان بدر، سخن  شتهکو از  نشسته بودیدعبه کخانه 

رساندم  یداشتم، حتمًا خودم را به محمد م ینم خردسال و ناتوانیبودم و فرزندان  ینم
دار  تو را عھده فرزندان یسرپرست من  گاه صفوان گفت: . آنرساندم یقتل مبه و او را 

 یتیان من و انجام مأموریم ،نون خداکو ا نمایم گردم و بدھی تو را نیز پرداخت می می
 .»حائل است یداره تو ک

ه تو از آسمان کحقا  ؛یھست ج ه تو رسول خداکدھم  یم یر گفت: من گواھیعم
ن موضوع جز من و صفوان یچون از ا ؛مینمود یب میذکما تو را ت ، اّمایآور یخبر م

ه حتمًا خداوند به تو اطالع داده است. کن دارم ییقیگر اطالع نداشت و ید یسک
ھدایت نمود و مرا به راه درست فراخواند. آن اسالم  یسو بهمرا ه کرا  ییسپاس خدا

 گاه شھادت را بر زبان آورد.
رش را ید و اسیاموزیو قرآن ب ینیفرمود: به برادرتان مسائل د ج اکرم امبریسپس پ

  .د!یز آزاد گردانین
 جلوگیری از فرامین و دستورات خداوند یامبر من در راستایپ یر گفت: ایعم

دوست دارم اگر  رفتار نمودم بنابراین،خشونت  بامسلمانان  بانمودم و  یادیتالش ز
د یخدا و رسول و اسالم، فراخوانم. شا یه بروم و آنھا را به سوکبه م یاجازه بدھ

ت آنھا یصورت به آزار و اذ نیر اید و در غیت نمایمن ھدا ۀلیخداوند آنھا را به وس
 یامبر به ویپدادم.  را اذیت و آزار می اران تویه ه در گذشتکچنان ؛خواھم پرداخت

 ه برگشت.کاجازه داد و او به م
ن یگفت: به ھم یر به مردم میه بعد از خروج عمیصفوان بن ام ی دیگراز طرف

ھم  ه بدر راکد یار بزرگ به شما خواھد رسیبس ای هاز واقع یخبر داغ و مھم یزود
نمود. تا  یآمد از آن سؤال م یمه ک یاروانکل ھر ین دلیبه ھم د نمود.یفراموش خواھ

نمود  دایسوگند  ،صفوان را به اطالع او رساند. ریعم آوردن خبر اسالم یارکه سوارکنیا
 .١»نرساند ینفع یاصًال به وو ر حرف نزند یه ھرگز با عمک

 
 

                                                 
 .۲۶۰، ص السیرة النبویةصحیح  -١



 ٧٥    بخش هشتم: جنگ بدر

 

 ن ماجرایات موجود در اکو ن ها درس
ه صفوان بن کچنان ؛ن اسالمامجاھد به انتقام گرفتن ازن اکد مشریل شدیتما  -۱

امر ن یو ا نمودندبا ھم توافق  ج شتن رسول خداک برایر بن وھب یعم ه ویام
 تنھا به نپذیرفتنه دشمنان اسالم کبرای مسلمانان حاوی این نکته است 

ه به ترور دعوتگران و کبل ؛نندک یتفا نمکش و بازداشتن مردم ایدعوت و تشو
ن راستا و جھت یچه بسا در اآورند و  یم یز رویرانگر نیو یھا طرح توطئه

ن یه در اکچنان د؛نینما یر میز اجیاران را نکتیاز جنا ید اھداف خود برخیتنف
را به  ید و وونم یر سوء استفاده میعم یماجرا صفوان از فقر و تنگدست

 .١داشتل یت مورد نظر گسیمأمور
ر یعمه عمر بالفاصله متوجه کصحابه: چنان یتیر امنیو تداب یاریزان ھوشیم  -۲

ه کاست  یطانیش یه وکشد و مراقبت الزم را به عمل آورد و اعالن نمود 
 یسکنزد عمر روشن بود. او  یرا سابقه ویز ؛آمده است یشر نمودنپابر یبرا

 یکن را تحراکداد و در جنگ بدر مشر یه آزار مکه مسلمانان را در مکبود 
را به خاطر حفاظت رسول  یتیر الزم امنین جھت عمر تدابیرده بود. به ھمک

ان نداد تا کام یرد و به وکرش دور نید و دست از حمائل شمشیشیاند ج خدا
از نفرات دستور داد تا به حراست  یتعداد به د ویات خود را اجرا نمایعمل

 رسول خدا بپردازند.
در آن  ج ه رسول خداک: چنانیاسالم ین و شعارھاین دیفتخار به فراما  -۳

 ید و به ویانصراف ورز ،روبرو شود یبا و یت جاھلیبه تحه کنیط از ایشرا
ت نموده یت اھل بھشت را به آنھا عنایه خداوند متعال تحکخاطرنشان نمود 

 است.
 ج اکرم امبریشتن پکجھت  ،ریه عمکنیرسول خدا: با ا یکرخورد و رفتار نب  -۴

فرزندش  و دینظر نمود و او را بخش مجازات وی صرفحضرت از  ، آندآمده بو
ارانش گفت: به برادرتان مسائل یز بعد از اسالم آوردنش آزاد نمود و به یرا ن

 .٢دید و فرزندش را آزاد نمائیم دھیتعل ید و قرآن را به ویاموزیب ینید

                                                 
 .۸۲فارس، ص  غزوة بدر الکبری، ابی -١
 .۲۶۰السیرة النبویة، ص صحیح  -٢



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٧٦

 

ه کم گرفت تا با اسالم در برابر تمام مردم میتصم ی: وریمان عمیقوت ا  -۵
نمود و  یمش را عملیتصم مکهدر اجازه داد و او  یز به ویامبر نیستد. پیبا

از  یکیاو مسلمان شدند. او  توسط یادینه بازگشت و تعداد زیسپس به مد
 .١دانست یبا ھزار نفر م یه بعدھا عمر بن خطاب آنھا را مساوکبود  یسانک

                                                 
 .۷۳، ص ۳التربیة القیادیة، ج  -١



 
 
 
 
 
 

 هفتم فصل
 و فوائد برگرفته از غزوه بدر ها ، عبرتها درس

 از جانب خدا است یروزیـ نصرت و پ۱
  د:یفرما یدر بدراز جانب الله بود. خداوند م یقینصرت حق

ْ إَِ�ٰ َمۡغفَِر�ٖ ﴿ ّ�ُِ�مۡ  ّمِن وََسارُِعٓوا َ�َٰ�ُٰت ٱ َعۡرُضَها وََجنَّةٍ  رَّ �ُض ٱوَ  لسَّ
َ
ۡت  ۡ� ِعدَّ

ُ
أ

 .]۱۳۳[آل عمران:  ﴾١٣٣لِۡلُمتَّقِ�َ 
و  ھا آن به اندازه آسمان یه پھناک یزش پروردگارتان و بھشترآم یسو د بهیبشتاب«

 .»زگاران فراھم شده استیپرھ ین است و برایزم
  :فرماید مین یھمچن

ُ ٱَوَما َجَعلَُه ﴿ ٰى لَُ�ۡم َوِ�َۡطَم�ِنَّ قُلُوُ�ُ�م بِهِ  �َّ إِ�َّ ِمۡن  �َّۡ�ُ ٱَوَما  ۦۗ إِ�َّ �ُۡ�َ
ِ ٱِعنِد   .]۱۲۶[آل عمران:  ﴾١٢٦ۡ�َِكيمِ ٱ ۡلَعزِ�زِ ٱ �َّ

تان یھا ه دلکنیتا ا ،در نظر گرفته است یشما بشارت یرا برا یروزیپ ،خداوند متعال«

 .»مت استکغالب و با ح یصرفًا از جانب خدا یروزیرد و پیم گاآر
 یعنیز) یه نصرت صرفًا از جانب الله است(العزکد شده است کیه تأیآ دو نیا در

مت کح یه داراک یسک یعنیم) کیو(الح ١است واالو  اریعزت بس یه داراک یسک
 است.

ل و کتو این مطالب است که برای مؤمنان شایسته است که ۀدربرگیرنده ین دو آیا
ن داشته یقیش را به خدا بسپارند و یخو یارھاکاعتمادشان فقط بر خداوند باشد و 

ز یاسباب ن از ره. ضمناً یه و غکه نصرت فقط از جانب خداوند است نه از مالئکباشند 
ه خالق اسباب را مورد کبل ؛د اعتمادشان بر اسباب باشدیالبته نبا ،ندینما استفادهد یبا

 ق خود را شامل حال آنان بگرداند.یه خداوند نصرت و توفکنیتوجه قرار دھند تا ا
                                                 

 .۴۱۱، ص ۱تفسیر ابن کثیر، ج  -١



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٧٨

 

پردازد  ین در جنگ بدر ماان مظاھر فضل و احسانش بر مؤمنیبه ب ،سپس خداوند
 ۀبه چھر ج اکرم امبریه پکرا  کین و مشت خااکت مشرکو ھالمسلمانان  یروزیه پک

ل یه در ذکه ین آیخداوند بود و با ا کمکق و فضل و یقت توفیدر حق ،دین پاشاکمشر
 دھد: یل بر خدا را آموزش مکخداوند به مسلمانان درس اعتماد و تو ،شود یان میب

َ ٱفَلَۡم َ�ۡقُتلُوُهۡم َوَ�ِٰ�نَّ ﴿ َ ٱَ�َتلَُهۡمۚ َوَما َرَمۡيَت إِۡذ َرَمۡيَت َوَ�ِٰ�نَّ  �َّ َرَ�ٰ َوِ�ُۡبِ�َ  �َّ
َ ٱِمۡنُه بََ�ًٓء َحَسًناۚ إِنَّ  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱ  .]۱۷[األنفال:  ﴾١٧َسِميٌع َعلِيمٞ  �َّ
ه کبل ؛یردک) پرتاب نکآنھا (خا یسو هشت و تو بکه خدا آنھا را کبل ؛دیشتکشما آنھا را ن«

گاه استیازماین را خوب باله خدا مؤمنیوس نیتا بد خداوند بود  .»د و خداوند شنوا و آ
از  یح برخیبه توض ،است یه نصرت از جانب وک این موضوعان یببعد از خداوند 

 د:یفرما یه مکچنان ؛پرداخت یروزین پیا یھا متکح

ِينَ ٱ ّمِنَ  اِ�َۡقَطَع َطَرفٗ ﴿ ْ َخآ�ِبِ�َ  �َّ ۡو يَۡ�بِتَُهۡم َ�يَنَقلِبُوا
َ
ْ أ لَيَۡس لََك مَِن  ١٢٧َ�َفُرٓوا

ۡمرِ ٱ
َ
َ�ُهۡم فَإِ�َُّهۡم َ�ٰلُِمونَ  ۡ� ۡو ُ�َعّذِ

َ
ۡو َ�تُوَب َعلَۡيهِۡم أ

َ
ٌء أ  .]۱۲۸-۱۲۷[آل عمران:  ﴾١٢٨َ�ۡ

رسوا برگرداند. د و یوب نماکه آنھا را سرکنیا این ببرد یفار را از بکاز  یگروھ ،تا خدا«
ا آنھا را یرد یه خداوند توبه آنھا را بپذکنیست تا ایار بندگان به عھده تو نکاز  یزیچ

 »ار ھستندکرا آنھا ستمیز ؛عذاب دھد
ن نعمت یه ھمواره اکد ینما یرا خاطر نشان م ، به مؤمنان این مطلبخداوند متعال

ط قبل از یند و شرایمارا به خاطر داشته باشند و ھرگز فراموش نن یروزیبزرگ پ
 ز خاطر داشته باشند:یرا به ن یروزیپ

ْ ٱوَ ﴿ نُتۡم قَلِيلٞ  ۡذُكُرٓوا
َ
ۡسَتۡضَعُفونَ  إِۡذ أ �ِض ٱ ِ�  مُّ

َ
َفُ�ُم  ۡ� ن َ�َتَخطَّ

َ
 �َّاُس ٱَ�َافُوَن أ

 �َ َٔ  ِ يََّدُ�م بَِنۡ�ِه
َ
ّيَِ�ٰتِ ٱَوَرزَقَُ�م ّمَِن  ۦاَوٮُٰ�ۡم َو�  ﴾٢٦َلَعلَُّ�ۡم �َۡشُكُرونَ  لطَّ

 .]۲۶[األنفال: 
ه مبادا کد یدید و ترسیم و مستضعف بودکه شما کگاه  د نعمت خداوند را آنیاد نمائی«

به  کپا یزھایشما را پناه داد و نصرت نمود و از چ ،ند. خداوندیمردمان شما را بربا

 .»دیرگزار باشکد شما شیداد تا شا یشما روز

 انوم الفرقی -۲
 یت بزرگیمسلمانان از اھم ین نام در زندگیند. ایگو یوم الفرقان میجنگ بدر را 

توسط خداوند، » وم الفرقانی«با نام ف روز بدر یاز توص دقطبیبرخوردار است. استاد س



 ٧٩    بخش هشتم: جنگ بدر

 

 د:یفرما یخداوند م د.یگو یگونه م نیا

ْ ٱوَ ﴿ ءٖ  ۡعلَُمٓوا �ََّما َغنِۡمُتم ّمِن َ�ۡ
َ
نَّ  �

َ
ِ  فَأ  ۡ�ََ�َٰ�ٰ ٱوَ  ۡلُقۡرَ�ٰ ٱَولِلرَُّسوِل َوِ�ِي  ُ�َُسُهۥ ِ�َّ

بِيلِ ٱ بۡنِ ٱوَ  لَۡمَ�ِٰك�ِ ٱوَ  ِ  لسَّ ِ ٱإِن ُكنُتۡم َءاَمنُتم ب ٰ َ�ۡبِدنَا يَۡوَم  �َّ نَزۡ�َا َ�َ
َ
ٓ أ َوَما

ُ ٱوَ  ۡ�َۡمَعاِن� ٱ ۡ�ََ� ٱيَۡوَم  ۡلُفۡرقَانِ ٱ ءٖ  �َّ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ  .]۴۱نفال: [األ ﴾٤١قَِديرٌ  َ�َ

ن و کیپنجم آن از آن خدا و رسول، مسا یکد. یا مت گرفتهید آنچه را به غنیبدان«
نازل  ،روز روبروشدن دو گروه ،ما در روز بدر ۀبند اگر به خدا و آنچه بر .مسافران است

 .»ز قادر استیو خدا بر ھر چ .دیمان داریا ،مینمود
 یادت و مدد الھیه، قیر، توجیتدبه با ک است ید: جنگ بدر جنگیگو ید قطب میس

 حق و باطل بود.  ۀد و جداکنندیپایان رسآغاز و به 
دام باطل؟ کدام حق و کان حق و باطل بود. اما یم یا ن جنگ بالفعل فاصلهیا  !یآر

 ۀه فطرت زندگان و ھمک ین بر آن استوار ھستند. حقیو زم ھا ه آسمانک یلیحق اص
ر و یتدب  ،یت، تواناییت خدا در الوھیوحدانصورت ه ه بک یاست. حقاستوار اء بر آن یاش

ن خدا را فرا گرفته یه زمکاست  یز ھمان باطل واقعیشود و باطل ن یان میر نمایتقد
ه در کبود  برافراشتهرا  ییھا طاغوت ،نیاع قرار داده بود و در زمعالش بود و حق را تحت

ن فاصله بزرگ یا ردند.ک یتصرف مالتشان یخواھشات و تما بندگان خدا براساس یزندگ
 روز به بعد ھرگز با ھم ملتبس نشدند. و از آن در بدر اتفاق افتادان حق و باطل یم

 ایجاد نمود کهق یعم و قیدق  ر،یفراگ ای کامالً  فاصلهحق و باطل  درمیانب ۀغزو
 ابعاد و جوانب متعدد بود: یدارا

 ان.ر و وجدین حق و باطل در اعماق ضمیب یا فاصله -
ر و احساس و اخالق و یامل با تمام جوانبش در ضمکت ین وحدانیفرق ب -

 معاشرت.
وجدان در  یال به شمول بردگکبا تمام اش کن شریت و بیدر عبادت و عبود -
 عادات. اوضاع، رسوم و  ،ھا الت، ارزشیر خدا، از اشخاص گرفته تا تمایبرابر غ
 .یو عمل یواقع ین حق و باطل در زندگیبود ب یا فاصله -

ن، ی، دستورات و قوانھا الت، ارزشیاشخاص، تما یبرا یواقع ین بردگیب یا فاصله -
ر از او نه یه غک یذات ،خداوند ین موارد به سوین رجوع در تمام ایرسوم و عادات و ب

 وجود دارد. یو نه قانونگزار یمکو نه حا یو نه قدرت یمعبود
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نیرو گرفتند که جز در برابر خداوند در مقابل مسلمانان چنان قدرت و جنگ بدر  در
ه جز در برابر ک کردند و دارای چنان توان و مقاومتی گردیدند ھیچ نیرویی کرنش نمی

بدر  ۀو باالخره با غزوگردیدند  در مقابل ھیچ نیرویی تسلیم نمی یت شرع الھیمکحا
 دند.یآزاد گرد ھا وغ طاقوتیر یاز ز یبشر یھا توده

دوره  :ه عبارت بود ازک یت اسالمکخ حریاز تار یا ن دورهیبود ب یا لهفاص ،جنگ بدر
ن جنگ، اسالم با یدن و با ایدن و آغازیجھ  ت،کقدرت، حر  صبر، تحمل، انتظار و دوره

 یلکجامعه و ش ید برایجد یات، نظمیح ین براینو ی، نظامید از زندگیجد یریتصو
 .١د از دولت روبرو شدیجد

 ین حق و باطل از جھتیبود ب یا بدر فاصله د: جنگیافزا یمان ید قطب در پایس
  قرآن به آن اشاره دارد: یۀه آک یگر، جھتید

ُ ٱ�ۡذ يَعُِدُ�ُم ﴿ آ�َِفَتۡ�ِ ٱإِۡحَدى  �َّ نَّ َ�ۡ�َ َذاِت  لطَّ
َ
َها َلُ�ۡم َوتََودُّوَن أ َّ�

َ
ۡوَكةِ ٱ�  لشَّ

ُ ٱتَُ�وُن لَُ�ۡم َوُ�رِ�ُد  ن ُ�ِقَّ  �َّ
َ
 ٧ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱَوَ�ۡقَطَع َدابَِر  ۦبَِ�لَِ�ٰتِهِ  ۡ�َقَّ ٱأ

 .]۸-۷[األنفال:  ﴾٨لُۡمۡجرُِمونَ ٱَولَۡو َكرِهَ  ۡلَ�ِٰطَل ٱَوُ�ۡبِطَل  ۡ�َقَّ ٱِ�ُِحقَّ 
ه از کش) را به شما وعده داد یر قرکا لشیاروان کاز آن دو گروه( یکیه خدا کگاه  آن«

خدا با سخنانش  یول ؛اروان از آن شما باشدکه کد یشما دوست داشت ،آن شما است
اند تا حق را اثبات و باطل را کخش یافران را مک  ۀشینشاند و ر یم یرسکحق را به 

 .»دندین را نپسندیاگر چه مجرمان ا ؛دیران نمایو
گرفتن  متیان و غنیاروان ابوسفک ،ه در جنگ بدر خارج شده بودندک یسانکھدف 
 خواست. یگر مید یزیاما خداوند چ ،قافله بود

) از چنگشان در رود و با سپاه کۀرذات الشویان(غیاروان ابوسفکخداوند خواست تا 
نه  ،ابدیشتن و اسارت تحقق ک، یریه) روبرو شوند و جنگ و درگکالشو جھل (ذاتابو

 :دارد یان مین بیر را چنین تدبیخداوند علت او  خطر یمت و سفر بیاروان و غنکصرفًا 

 ﴾ۡلَ�ِٰطَل ٱَوُ�ۡبِطَل  ۡ�َقَّ ٱِ�ُِحقَّ ﴿
 .»تا خدا حق را اثبات و باطل را نابود سازد«

استقرار حق و بطالن   ه:کنیه عبارت است از اکقت مھم دارد یحق این ن اشاره بهیو ا
د یه باکبل؛ ابدی یتحقق نم یات و ارائه تئوریان نظری، فقط با بیانسان ۀباطل در جامع

                                                 
 .۱۵۲۲ × ۱۵۲۱، ص ۳فی ظالل القرآن، ج  -١
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ار خود قرار دھد کباطل را در دستور  یو طرح برانداز نمایدسعی و تالش سپاه اسالم 
ت و کمنھج، حر ،نین دیپس ا ؛روز شود و باطل عمًال محو و نابود گرددید حق پیو با
 و باورھا. ھا ، جدلاتیاز نظر یا است نه صرفًا مجموعه یتیواقع

 نبا سپاه دشم ییاروید و روی، ثابت و باطل نابود گردییارویرواین حق با 
 ن حق و باطل بود.یب یواقع  ای عمًال فاصله یروزین پیه اکن است یانگر ای) بکۀالشو(ذات 

عت ین است تا طبین دیانگر منھج خاص ایغزوه بدر ب ۀن اشارات قرآن درباریھمه ا
 مسلمانان، واضح و روشن شود. یقت آن برایو حق

دردست مسلمان نماھا و  یم اسالمیه مفاھک نیزه امروز کبود  یفرقان ،ه بدرکحقا 
ضرورت آن را احساس  ،ف شده استینامند، دچار تحر ین میان دیه خود را داعک یسانک

 ق در نظر داشت.یامل و عمکصورت ه م متنوع را بید مفاھیبانماییم. بنابراین،  می

ُ ٱوَ ﴿ ءٖ  �َّ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ  ﴾قَِديرٌ  َ�َ

 .»ز قادر استیر ھر چو خدا ب«
مشھود رو  یتیان شد و ھمگان با واقعیز نمایبر ھر چ یتعالیقدرت بار ،در آن روز

توان آن را  یز قادر است، نمیه خداوند بر ھر چکنیو ا یه جز با قدرت الھکبرو شدند 
  .١ر نمودیتفس

 مانیا یها تیخاطر خدا از اولوه ب یو دشمن یدوست -۳
 یاز تنفر و دوست یدرخشان یرھایتصو یاسالم ۀندیآ یھا نسل یجنگ بدر برا

 یا فاصله ،ن جنگیدر ا .ن حق و باطل استیب ۀانگر فاصلیه خود بکم نمود یترس
ن یم را در این مفاھید. ایان گردیفر و اسالم نماکن یامل بکو افتراق  یماد ،یروان

گذاشتند و پسر  ر پایرا ز یجاھل یھا ردند و تمام ارزشکامبر عمًال تجربه یاران پیواقعه 
 د.یستاد و جنگیپدر و برادر در مقابل برادر خود ا در برابر

عه در صف مسلمانان بود و پدرش عتبه و برادرش یفه بن عتبه بن ربیابوحذ  -۱
 یارویین روینخست در ین بودند و ھمگاکبه در صف مشریش شید و عمویول
 شته شدند.ک

 ن بود. اکق در صف مسلمانان و فرزندش عبدالرحمن در صف مشریر صدکابوب  -۲
ر در صف یز بن عمیر پرچمدار مسلمانان و برادرش ابوعزیمصعب بن عم  -۳

                                                 
 .۱۵۲۴ × ۱۵۲۳، ص ۳فی ظالل القرآن، ج  -١
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از انصار قرار گرفت.  یکین بود و به اسارت مسلمانان درآمد و در دست اکمشر
را یز ؛م ببندکگفت: دستانش را مح یبه آن انصار او را دید،مصعب  یوقت

در مورد  نیگاه چن آن  ،یز گفت: تو برادر منیه داراست. ابوعزیمادرش سرما
 تنھا نیا ) برادر من است نه تو.ی(انصار مصعب گفت: او .ینک یمن سفارش م

 ییواال یھا ارزش ھا اینو  ردکه مصعب عمًال آن را ثابت کبل ؛شعار نبود یک
ده سر چشمه یاز عق ھا ن ارزشید. اینما ید بشر براساس آن زندگیه باکاست 

 دھد. یرا تحت الشعاع قرار م یو اجتماع یه ھر نوع روابط نسبکرد یگ یم
است  هدیه جنگ در راه عقکنیا یعنیبود. » أحد،أحد« شعار مسلمانان در بدر  -۴

نه و کیله، نه یت و قبینه عصب ،شود یتا خالصه میک یت خدایه در عبودک
تا یک یمان به خدایصرفًا ا یاصل که محرکبل ؛زه انتقامیعداوت و نه با انگ

مضمونش  ،ه در واقعکاست  یمظاھر متعدد یداراب اسالم یترت نیاست. بد
با ن جھت یبرخوردار است. به ھم یمیفقه عظ از مانیز است و ایچ یک

امبر یبه پ ،ھجرت را داشتند ییه تواناک یسانکتمام  ج ھجرت پیامبر اکرم
، نندکه مظلوم و مستعضف بودند و نتوانستند ھجرت ک یسانکملحق شدند و 

 ه اقامت گزیدند.کدر م
بن أسود،  ۀل بن عمر و حارث بن زمعیعبدالله بن سھ  از آنان مانند: یدر روز بدر تعداد

ه بن خلف و عاص بن منبه در یبن ام یره، علید بن مغیس بن ولیقه، ابوکس بن فایابوق
ن درآمد و به مسلمانان اکل بن عمرو از صف مشریالبته عبدالله بن سھصف مشرکان بودند؛ 

 .٢شته شدندکو ھمه  در جنگ بدر ھمراه مشرکان بودندگران ی. اما د١وستیپ
  در حق آنھا فرمود: نیز خداوند

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ ْ ُكنَّا  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ ٱتََوفَّٮُٰهُم  �َّ ْ �ِيَم ُكنُتۡمۖ قَالُوا نُفِسِهۡم قَالُوا
َ
َظالِِ�ٓ أ

�ِض� ٱُمۡسَتۡضَعفَِ� ِ� 
َ
�ُض  ۡ�

َ
لَۡم تَُ�ۡن أ

َ
ِ ٱقَالُٓواْ � ْ  َ�ِٰسَعةٗ  �َّ ۚ  َ�ُتَهاِجُروا ْوَ�ٰٓ�َِك  �ِيَها

ُ
 فَأ

َوٮُٰهمۡ 
ۡ
 .]۹۷[النساء:  ﴾٩٧َمِصً�ا وََسآَءۡت  َجَهنَُّمۖ  َمأ
رده که آنھا بر خود ظلم ک یدر حال ،ه فرشتگان آنھا را قبض روح نمودندک یسانک«

 یما در روند: یگو ید؟ میبود یند: شما در چه حالیگو یبودند. فرشتگان به آنھا م

                                                 
 .۲۱۷معین السیرة، ص  -١
 .۲۵۳، ص ۲السیرة النبویة، ابن ھشام، ج  -٢



 ٨٣    بخش هشتم: جنگ بدر

 

ع نبود تا در آن ین خدا وسیا زمیند: آیگو یه به آنھا مکم. مالئین مستضعف بودیزم

 .»است یگاه آنھا جھنم است و چه بد سرنوشتید؟ جایردک یھجرت م
ھان و اسالمشان را پن باقی ماندنده کاز مسلمانان در م ید: تعدادیگو یابن عباس م

ن یاز آنھا در ا یا با خود آورده بودند و برخن آنھا راکرده بودند. در جنگ بدر مشرک
ت کور وادار به شره زن باکشته شدند. مسلمانان گفتند: برادرانمان توسط مشرکجنگ 

ان کآنھا ام یبراد؛ چراکه یات فوق نازل گردیگاه آ شته شدند. آنکدر جنگ شدند و 
منتقل شد، اما ل یه عبدالله بن سھکچنان ؛ن به صف مسلمانان بوداکانتقال از صف مشر

 .١شوند یردند، پس معذور شمرده نمکن نیآنھا چن
از آن  یکی .باشند یانگر صداقت و قوت آن میه بکاست  یلوازم یدارا ،مانینًا ایقی

 یھا یژگین ویاست و ھرگاه مؤمن از ا یمانیر ایغ یھا مان بر تمام ارزشیا یبرتر ،لوازم
ه ک یمان در ساختار حقیق و قدرت فعال ایمطمئنًا از آثار عم ،برخوردار باشد یمانیا

 مند خواھد شد. هبھر ،است یموردنظر الھ
رفتار، ، نی. بنابراآیند معیارھای اصلی یک فرد به حساب می کمان، اخالق و سلویا

ه در صف ک یسانکل ین دلیبه ھم اوست. یاز باور درون کیحا ،گفتار و اشارات فرد
 ش برخوردار نبودندیھا یژگیامل توأم با ھمه وکمان یه از اکاز آنجا  ،ن بودنداکمشر

با  د.یگرد یو عذر آنان ناموجه تلق برخوردار نگردید بیج مطلوینتا ازمانشان یابنابراین، 
 یدان بدر از خود الگویدر م ج اران رسول خدایه کمان بود یق از فقه ایعم کن دریا

 گذاشتند. یمان به جایدر صدق ا ییواال
 د:یستا ین میصادقانه آنھا را چن یریخداوند موضعگ ،نیبنابرا

ِ بِٱ يُۡؤِمُنونَ  ا�َّ َ�ُِد قَۡومٗ ﴿ َ ٱيَُوآدُّوَن َمۡن َحآدَّ  �ِخرِ ٱ ۡ�َۡومِ ٱوَ  �َّ َولَۡو َ�نُٓواْ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ
ْوَ�ٰٓ�َِك َكَتَب ِ� قُلُو�ِِهُم 

ُ
ۡو َعِشَ�َ�ُهۡمۚ أ

َ
ۡو إِۡخَ�َٰ�ُهۡم أ

َ
ۡ�َنآَءُهۡم أ

َ
ۡو �

َ
يَ�ٰنَ ٱَءابَآَءُهۡم أ ِ�ۡ 

يَّ 
َ
ٰتٖ  بُِروحٖ  َدُهمَو� نَۡ�ٰرُ ٱ َ�ۡتَِها ِمن َ�ۡرِي ّمِۡنُهۖ َوُ�ۡدِخلُُهۡم َج�َّ

َ
َ�ِٰ�ِيَن �ِيَهاۚ رَِ�َ  ۡ�

ُ ٱ ْوَ�ٰٓ�َِك ِحۡزُب  �َّ
ُ
ِۚ ٱَ�ۡنُهۡم َورَُضواْ َ�ۡنُهۚ أ َ�ٓ إِنَّ ِحۡزَب  �َّ

َ
ِ ٱ�  ﴾٢٢لُۡمۡفلُِحونَ ٱُهُم  �َّ

 .]۲۲[المجادلة: 
ه با کرا  یسانکدوست بدارند  ؛مان دارندیه به خدا و روز آخرت اکرا  یقوم یابی ینم«

ا اقوامشان یا برادران و یا پسران یند. ھر چند آنھا پدران ینما یم یدشمن شخدا و رسول

                                                 
 معین السیرة. -١
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مان را در قلب آنھا ثبت نموده است و آنھا را یا ،ه خداوندکھستند  یسانک ھا اینباشند. 
ر آن یه زک ییھا آنھا را در باغستان ،د نموده است. خداوندییاز جانب خود تأ یا با نفخه

و آنھا از خداوند  یاضاز آنھا ر ،گرداند. خداوند یشه داخل میھم یاست برا ینھرھا جار

 .»حزب خدا ھستند و حزب خدا رستگار است ھا نیھستند. ھم یراض

 ه در بدر اتفاق افتادک یهائ عجزهم -۴
امور  یاز برخ ج اکرم امبریخبر دادن پ ،ه در بدر اتفاق افتادک یھائ از معجزه یکی

ه ین آیچنانچه در چند ؛مختص خداوند متعال است یبیرا دانستن امور غیز ؛بود یبیغ
 ان شده است:ین مطلب بیا

َ�َٰ�ٰتِ ٱقُل �َّ َ�ۡعلَُم َمن ِ� ﴿ �ِض ٱوَ  لسَّ
َ
ۚ ٱإِ�َّ  ۡلَغۡيَب ٱ ۡ� ُ يَّاَن  �َّ

َ
َوَما �َۡشُعُروَن �

 .]۶۵[النمل:  ﴾٦٥ُ�ۡبَعُثونَ 
دانند  یدانند جز خدا و آنھا نم یب را نمیغ ،ن ھستندیو زم ھا ه در آسمانکبگو: آنھا «

 .»شوند یخته میچه وقت برانگ

ٓ إِ�َّ ُهَوۚ َوَ�ۡعلَُم َما ِ�  ۡلَغۡيبِ ٱَمَفاتُِح  ۥوَِعنَدهُ ﴿ ِ ٱَ� َ�ۡعلَُمَها َوَما �َۡسُقُط  ۡ�َۡحِر� ٱوَ  ۡلَ�ّ
�ِض ٱ ُظلَُ�ٰتِ  ِ�  ِمن َوَرقٍَة إِ�َّ َ�ۡعلَُمَها َوَ� َحبَّةٖ 

َ
 ِ�  إِ�َّ  يَا�ٍِس  َوَ�  َوَ� َرۡطبٖ  ۡ�

بِ�ٖ  كَِ�ٰبٖ   .]۵۹[األنعام:  ﴾٥٩مُّ
و  کیداند آنچه در خش یست. میآن عالم ن  به یسکجز او  ،ب نزد اوستیغ یدھایلک«

در  ای چ دانهیداند. ھ یه خداوند آن را مکنیافتد مگر ا ینم یچ برگیآب است. ھ
 یتابکه در کنیافتد مگر ا ینم کیا خشیز تر یچ چین وجود ندارد و ھیزم یھا ییکتار

 .»واضح ثبت است
 ندارند. یب علم و اطالعیاز عالم غ ÷ اءیه انبکو روشن است 

قُوُل لَُ�ۡم ِعنِدي َخَزآ�ُِن ﴿
َ
ٓ أ ِ ٱقُل �َّ ۡعلَُم  �َّ

َ
قُوُل َلُ�ۡم إِّ�ِ  ۡلَغۡيَب ٱَوَ�ٓ أ

َ
َوَ�ٓ أ

ۚ قُۡل َهۡل �َۡسَتوِي  تَّبُِع إِ�َّ َما يُوَ�ٰٓ إَِ�َّ
َ
ۡ�َ�ٰ ٱَملٌَكۖ إِۡن �

َ
فََ�  ۡ�َِصُ�ۚ ٱوَ  ۡ�

َ
أ

ُرونَ   .]۵۰[األنعام:  ﴾٥٠َ�َتَفكَّ
و ادعاء  دانم یب را نمینزد من است و من غ یالھ یھا نهیه گنجکم یگو ی: من نم بگو«

شود.  یم ینم مگر از آنچه به من وحک ینم یرویھستم. من پ یا ه من فرشتهکندارم 

 .»دینک یر نمکا فینا با ھم برابرند. آیور و بکا یبگو: آ
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ات یاست، آ یتعال یب، به ذات باریانگر اختصاص علم غیب یاتیه آکطور  ھمان
از  است و از بندگانش را استثناء نمود ید: خداوند برخیگو یه مکز ھست ین یگرید

ل بر صداقت نبوت آنھا در یعنوان معجزه و دله را ب یبیاز امور غ ی، بخشیق وحیطر
 ارشان گذاشته است:یاخت

ا َ�َن ﴿ ُ ٱمَّ ٰ يَِمَ�  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱِ�ََذَر  �َّ نُتۡم َعلَۡيهِ َح�َّ
َ
ٰ َمآ أ ّيِِب� ٱِمَن  ۡ�َبِيَث ٱَ�َ َوَما  لطَّ

ُ ٱَ�َن  َ ٱَوَ�ِٰ�نَّ  ۡلَغۡيبِ ٱِ�ُۡطلَِعُ�ۡم َ�َ  �َّ اِمُنواْ  َٔ َمن �ََشآُءۖ َ�  ۦَ�َۡتِ� ِمن رُُّسلِهِ  �َّ
 ِ ِ ٱب ۡجٌر َعِظيمٞ  ۦۚ لِهِ َورُسُ  �َّ

َ
 .]۱۷۹[آل عمران:  ﴾١٧٩�ن تُۡؤِمُنواْ َوَ�تَُّقواْ فََلُ�ۡم أ

 ،انکه بدان را از پاکنیند تا اک یرھا نم ،ه دارندک یتین را بر وضعامؤمن ،خداوند«
از  یالبته خداوند برخ ؛گرداند یب مطلع نمیشما را بر غ ،گرداند و خداوند کیکتف
مان ید. پس به خدا و رسولش اینما یانتخاب م ،ه او بخواھدکرا  یسانکامبرانش را یپ
در نظر  یشما پاداش بزرگ یبرا ،دییرا انتخاب نما اد و تقویاوریمان بیاگر ا .دیاوریب

 .»گرفته شده است

ٰ َ�ۡيبِهِ  ۡلَغۡيبِ ٱَ�ٰلُِم ﴿ َحًدا ۦٓ فََ� ُ�ۡظِهُر َ�َ
َ
 ۥِمن رَُّسوٖل فَإِنَّهُ  ۡرتََ�ٰ ٱإِ�َّ َمِن  ٢٦أ

 .]۲۷-۲۶[الجن:  ﴾٢٧رََصٗدا ۦ�َۡسلُُك ِمۢن َ�ۡ�ِ يََديۡهِ َوِمۡن َخۡلفِهِ 
ه او کامبر را یگرداند. مگر آن پ یب مطلع نمیرا بر غ یسکب. یغ یخداوند است دانا«

 .»گمارد یسر م از مقابل و از پشت یاو محافظان یگاه برا بپسندد. آن
امور  یاز برخ ج ه خبردادن رسول خداک یابیم دست میجه ینت نبر این اساس به ای

شان نازل شده ید نبوت اییه جھت تاکاز جانب خدا بوده است  یی، معجزه و وحیبیغ
  .١است

 :جنگ بدر اتفاق افتاد، عبارتند ازمعجزاتی که در 

 بن خلف هیدن امیت رسکبه ھال -الف 
ه یه رفت و نزد امکجھت انجام عمره به م ذد: سعد بن معایگو یعبدالله بن مسعود م

 گزید. آمد در منزل سعد اقامت می ینه میبه مد یز وقتیه نیرا امیز ؛مھمان شد
 یتوان یم ،ه مردم در خواب و استراحت ھستندکه به سعد گفت: ھنگام ظھر یام

 .یعبه را طواف نمائک

                                                 
 .۴۵۳، ص ۱رة النعیم، ج موسوعة نظ -١
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ناگاه ابوجھل از راه ه کھنگام ظھر، مشغول طواف شد  ،هیشنھاد امیسعد براساس پ
 د؟ینما یه طواف مکست کین ید و گفت: ایرس

 سعد گفت: منم سعد.
ارانش را در یه محمد و ک یدر حال ینمائ یامل طواف مکت یابوجھل گفت: با امن

 ؟ینک یت مینه حمایمد
 .!یسعد گفت: آر

م کحلت را بر ابوایه به سعد گفت: صدایان آن دو رد و بدل شد. امیم یسخنان تند
 ست.یبرتر از او ن یسک ین وادیدر ا ؛ چراکهنکبلند ن

شما را از شام قطع  ی، بازرگانیخدا سوگند! اگر مرا از طواف بازداره سعد گفت: ب
 خواھم نمود.

ن و کت را بلند نیگفت: صدا یداد و م یھمچنان سعد را به آرامش دعوت م هیام
ه کام  دهیشن ج از رسول خدا ؛ چوننکن مباش سعد به او گفت: مرا رھا یخشمگ

 : تو را به قتل خواھد رساند.گفت یم
 گفت: مرا؟  هیام

  .!یسعد گفت: آر
 د.یه او دروغ بگوکست ین نکگفت: به خدا سوگند! مم هیام
ه من توسط کپندارد  ین میاش برگشت و به ھمسرش گفت: محمد چن به خانه هیام

 شوم. یشته مکاو 
 د. یگو یمحمد دروغ نمھمسرش گفت: به خدا سوگند! 

 یمردم را برا ،جنگ یرون شدند و منادیجنگ بدر ب یه براکه مردم مک یھنگام
خود را به خاطر  یثربیگفت: سخنان برادر  یبه و هیرد، ھمسر امک یجنگ آماده م

 ؟ یدار
ت در جنگ کشر خواست از یرده بود و مکموش ناز سخنان سعد را فرین هیام

ا دو روز یروز  یک. فقط یگفت: تو از بزرگان قوم ھست یبه واما ابوجھل  منصرف شود،
دان بدر به یر به راه افتاد و در مکه با لشیخواھد بود. سرانجام ام یافک ،با ما باش

 .١دیت رسکھال

                                                 
 .۳۶۳۲، شماره ۶البخاری، فتح، ج  -١
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 شیبزرگان قر یھا مشخص نمودن قتلگاه -ب
م و ھالل را یبود در حال حرکت هکر میدر مس سد: با عمریگو یم کنس ابن مالا

ر کردم و فکدا یبودم، ھالل را پ یزیچشمان ت یم و چون من دارایردک یجستجو م
گفتم: ھالل را  ند. به عمر یھالل را بب ،گر توانسته باشدید یسکنم در آن شب ک ینم
 ج بدر گفت: روز قبل حادثه، رسول خدا ۀ؟ در آن اثناء عمر، در سخن از واقعینیب ینم

ه کخدا سوگند! آنھا در ھمانجا ه ما نشان داد. ب ن را بهاکشته شدن سران مشرکمحل 
 .١ندشته شدکرسول خدا فرموده بود، 

عباس بن عبدالمطلب پنھان نموده بود و بازگو ی که از مال ج اطالع پیامبر اکرم –ج 
 ده بودندیشکحضرت  ترور آن یر و صفوان، برایه عمک یا نمودن نقشه توطئه

م در ی، ابن قصفحات گذشته به بررسی آن پرداختیمموارد ذکر شده که در عالوه بر 
 ج ست. رسول خداکاشه شکر عیه در آن روز شمشکرده است کنقل  یتیزادالمعاد، روا

ت کحره اشه آن را گرفت و بکع یوقت ر.یرا بگ ین چوبدستیداد و فرمود: ا یبه و یچوب
نزد خود نگه  ر رایاشه آن شمشکد. عید گردیبلند و سف یریل به شمشیتبد ،در آورد

ن به شھادت ار، در جنگ با مرتدکه در زمان ابوبکنیداشت و با آن به جھاد پرداخت تا ا
بر اصابت نمود و  نم به چشم یریت ،روز بدر :دیگو یبن رافع م هن رفاعیھمچن. ٢دیرس

 من گاه رسول خدا از آب دھان خود به چشم آن اثر آن بینایی خود را از دست دادم.
 .٣افتیبھبود  نم چشم و ردکد و دعا یمال

 یبا وجود قرآن ضرورت یحس یھا ه معجزهک این موضوعد: یگو یم هتر ابوشھبکد
ن یقیت یاز افراد و تقو یاریرا آثار معجزه در اسالم آوردن بسیز ، نادرست است؛ندارند

ه ب امًال واضح و روشن است.کامبر در موقف خود، یاثبات پ عالوه بر آنگر و ید یبرخ
به شود،  یبرنده م یشریل به شمیتبد ،چوب در دست صاحبش یک یعنوان مثال وقت

شود تا با  یمشتاق م ،آن فرد کهگذارد  یه انسان اثر مین و روحیقیمان، یدر ا یقدر
 . ٤ندکصفوف دشمنان را درھم ش ۀخارق العاد یرین شمشیچن

                                                 
 .۲۸۷۳مسلم، شماره  -١
 .۱۸۶، ص ۳زادالمعاد، ج  -٢
 ھمان. -٣
 .۱۷۸، ص ۲السیرة النبویة، ابی شھبة، ج  -٤
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 کگرفتن از مشر کمکم کح -۵
ت در جنگ کاجازه شر یخواست تا به و ج از رسول خدا کیبدر مشر ۀدر غزو

 مبنی بر اینکه از غنایم به دست آمده در این جنگ سھمی داشته باشد. ؛بدھد
شرکت در جنگ را نیز  ۀاین درخواست او را نپذیرفت و اجازفرمود:  ج رسول خدا

 .١رمیگ ینم کمک کمن از مشربه او نداد و 
ه در امور مھم، از کن است یقاعده ا ه اصل وک بیانگر این موضوع استث فوق یحد

از  توان یم ینیط معیالبته در موارد خاص و با شرا ؛گرفته نشود کمکر مسلمانان یغ
 :این موارد عبارتند از .گرفت کمکر مسلمان یغ

 تحقق مصالح مسلمانان. یر راستاد کمک این -
 نگردد.م آن یدعوت و مفاھموجب تضعیف  -
 مورد نظر وجود داشته باشد.امل نسبت به فرد کاعتماد  -
 افراد مزبور تابع باشند نه متبوع و فرمان بردار باشند نه فرمانده. -
 ز نباشد.یه انگھمسلمانان شب ین استعانت برایا -
 د به استعانت مورد نظر وجود داشته باشد.یاز شدین -

صورت ن یر ایز است و در غین جار مسلمانایگرفتن از غ کمک ،طین شرایبا تحقق ا
ت فرد کمشار ج ه رسول خداکفوق بود  نمودن اصول رعایتبا توجه به  ست.یز نجای

 گردید. احساس نمی یازین یت وکرا به شریز ؛رفتیرا در جنگ بدر نپذ کمشر
این نبود که از مشرکان در ھیچ موقعی کمک نگیرد؛  ج شیوه و روش پیامبر اکرم

بیان گردید، از مشرکان نیز کمک بلکه در موارد خاص و با تکیه بر شرایطی که 
بود در سفر  که مشرکاز عبدالله بن ارقط  ج رسول خدا گرفت. از جمله اینکه می

مطعم بن  یو پناھندگ رد.کخود مقرر  یگرفت و او را راھنما کمکنه یھجرت به مد
 ،یطیز در شراین صحابه نیھچن ل بود.ین قبی(ھنگام بازگشت از طائف) از ھم یعد

 رفتند.یپذ یگران میماندن از تعرض د ن را جھت محفوظاکت مشریو حما یپناھندگ
ق یعم یمانیق و ایدق یازمند فھمین ،ینونک یادشده در زندگیط یشرا ن اصل ویا کدر

 است.
 

                                                 
 .۳۵۵، ص ۲السیرة النبویة الصحیحة، عمری، ج  -١



 ٨٩    بخش هشتم: جنگ بدر

 

  س رید بن حضیسامان و یفه بن یحذ -۶
 فه و پدرشیحذ یماجرا -الف 

قصد دھد: ما  یگونه شرح م نیفه علت بازماندن خود و پدرش را از جنگ بدر ایحذ
گرفتار ش یفار قرکه به چنگ ک آمدن به مدینه و ملحق شدن به رسول خدا را داشتیم

 د. یرو ی. آنھا به ما گفتند: حتمًا شما نزد محمد مشدیم
در صورت حضور در  هکآنھا از ما تعھد گرفتند  م.ینه برویم به مدیخواھ یما م  م:یگفت

م، ماجرا را به یدرسینه یه به مدک یوقت .یممحمد نجنگاب کچ وجه در ریبه ھ ،نهیمد
 کمکفرمود: از خدا  ج رسول خدا م.یردکف یلکسب تک یم و از ویگفت ج رسول خدا

 .١میت در جنگ بدر بازماندکن، از شریبنابرا م.یمان یرم و به تعھدمان با آنھا وفادار میگ یم
به تعھداتش و  ج رسول خدا بند بودنیاز پا اصلی است ارزشمندن ماجرا ینًا ایقی

ه به ضرر کھر چند  ی؛ارم اخالقکم یارانش در اجرایت یاست از ترب ینمونه واالی
 نجامد.یآنان ب یاستن قواکمسلمانان و 

 رید ابن حضیأس - ب
با » روحاء«ان کدر م ،گشت  یم نه بریفاتحانه از بدر به مد ج رسول خدا یوقت

حضرت  روبرو شد. آنھا فتح بدر را به آن ،بودندشان آمده یه به استقبال اک یمردم
روز یه تو را پک یسپاس مر خدائ ج رسول خدا یر گفت: اید بن حضیگفتند. اس یکتبر

ه کن خاطر نبود ید. به خدا سوگند! تخلفم از بدر به ایگردان کو چشمت را خن
شما قصد مزاحمت  ،ردمک یه من تصور مکبل ؛دیشو یفار روبرو مکدانستم شما با  یم
ھرگز تخلف  ،دیشو یدانستم با دشمن روبرو م یاگر م د.یش را داریقر یاروان تجارک

 .یگوی ی(صدقت) راست م امبر فرمود:یپ ردم.ک ینم

 در بدر یغاتیجنگ تبل
 سرود: ین میروز حسان چن در آن

 نخشی بحول اهللا قوماً  مـاف
 

 

 أمجعت الزحوفوان كثروا و
 

 مجعاً علينااذ اما البوا 
 

 

 
 

 كفانا حدهم رب رئوف
 

                                                 
 .۱۴۵ × ۱۴۴، ص ۲المستفاد، من قصص القرآن، ج  -١



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٩٠

 

 قلناتوكلنا و ناكلو
 

 
 

 معقلنا السيوفرنا ومآث
 

 سمونا لـمـالقيناهم هبا 
 

 
 

 لوفهم أونحن عصبة و
 

فراھم  یر بزرگکه ما لشیه علکھر چند  ؛میھراس ینم یچ ملتید خدا از ھیما به ام«
ت خواھد یفاکپارچه بر ما حمله ببرند، پروردگار مھربان ما را یک یند. آنان وقتینما

 نمود.
رھا ھستند. با آنھا یشتارگاه و پناھگاه ما شمشکم یم و گفتیل نمودکما بر خدا تو

 .»بود نفر و تعداد آنھا ھزاران که تعدا ما اندک یم در حالیروبرو شد
 گفت: کعب بن مالکو 

 حامت فوارسكم ببدر مـالــ
 

 

 صربوا به عند اللقاءوال 
 

 ردناه بنوراهللا جيلوو
 

 

 الغطاءدجي الظلمـاء عنا و
 

 رسول اهللا يقدمنا بامر
 

 

 من امراهللا أُحكم بالقضاء
 

 فمـا ظفرت فوارسكم ببدر
 

 

 ما رجعوا اليكم بالسواءو
 ج

 فال تعجل اباسفيان وارقب
 

 

 جياد اخليل تطلع من كداء
 

 بنرص اهللا روح القدس فيها
 

 

، فياطيب الـمالءو  1ميكالٌ
 

استقامت  ییارویش نبردند و ھنگام رویپ یارکدان بدر یران شما در ماسو«
م و رسول یه شدکم و وارد معریھا را برھم زد و پرده ھا یکیتار ،دند. ما با نور خداینورز
ش ما بود. سواران شما در بدر موفق نشدند و ھمه نزد یشاپیپ ،به دستور خدا ج خدا

ل سواران به یه خکباش  ین و منتظر روزکان! عجله میابوسف یبرگشتند. پس اشما 
 .»ه شوندکداء) وارد مکه(ی، از ناح لیائیکل و میاب جبرئکخدا و در ر کمک

ترساندن  فه و دفاع از مسلمانان ویشاعران مسلمان را در انجام وظ ج رسول خدا
 یغاتیاز ابزار مھم حمالت تبل یکیشعر  ،چون در آن زمان؛ نمود یق میدشمنان تشو

نمود و چه  ینده مکرا سراف یرا سربلند و ملت یه اقوامک یا گونهه شد. ب یمحسوب م
جنگ  یھا نشانه. ٢ا روشن گرداندیجنگ را خاموش و  یھا توانست شعله یبسا م

                                                 
 .۳۰، ص ۳، ابن ھشام، ج النبویةالسیرة  -١
 .۱۹۹، ص ۴ التاریخ اإلسالمی، حمیدی، -٢



 ٩١    بخش هشتم: جنگ بدر

 

 ینظام یھا بعد از ھجرت با ارسال دسته واز آغاز ھجرت شروع شده بود  نیز یغاتیتبل
 ای به خود گرفت. شکل تازهشتر شد و بعد از جنگ بدر یب

طرف دو مورد ھدف  ،ل مجاوریر قراردادن قبایشتر تحت تأثیب یغاتیدر جنگ تبل
 شد.  یپخش و نشر م ھا اروانکھا با سرعت تمام توسط  دهیو قص ھا بود و غزل

ه یمرثست خورده، کخواند و گروه ش یرجز م ،روزیگروه پ ،یروزیمعموًال بعد از پ
عبدالله بن  و کعب بن مالک: چون یز شاعران متخصصیمسلمانان ندر جمع سرود.  یم

 ،ج ره دست رسول خدایشاعر چ ،ه در رأس آنھا حسان بن ثابتک وجود داشت، رواحه
 .١قرار داشت

                                                 
 .۳۵۵ ۳۵۴المنھج الحرکی للسیرة النبویة، ص  -١



 
 
 
 
 
 

 هشتمفصل 
 فاصله جنگ بدر و احد اتفاق افتاد ه درک ییدادهاین رویتر مهم

فراگرفته ره عربستان را یمسلمانان سرتاسر شبه جز ینظام ۀبعد از جنگ بدر، آواز
 یروزیز به پیو قدرتمندانشان ن نداحساس خطر نمود ،ن ناتواناکر اثر آن مشربه ک بود

 دند.یگرورنگ به اسالم ینفاق و ن یاز رو یادین جھت افراد زی. به ھمپی بردنداسالم 
ه و توطئه کاز م یط خاصید در برابر شرایدولت جد بر اثر وقوع چنین رویدادی،

موجب  یھوشمند دولت اسالم یتیو دستگاه امن یدات الھییاما تأ ،دشمنان قرار گرفت
 .١دیگرد یدشمنان اسالم م یھا نقشهشکست 

 نمود یآنها را فرمانده ،بعد از بدر و قبل از احد ج ه رسول خداک یهای غزوه

 میسل یدر بن» درکماءال« ۀغزو -الف 
» درکماءال« یبه سو ج حضرت از بدر، آن ج ھفت شب بعد از بازگشت رسول خدا

اما سه شبانه روز  ،فتادیاتفاق ن یجنگ ؛ ھرچندت نمودکم حریسل ین بنیدر سرزم
 .٢امبر در آنجا اقامت نمودیپ

اما  ،م جھت تعرض و شورش بر مسلمانان بودیسل یتجمع افراد بن ،ن غزوهیعلت ا
م یسل یر نمود. افراد بنیرا غافلگ آنانر منتظره یع و غیسر یتھاجم یط ج رسول خدا

» ساری«به نام  یشترانشان با ساربان ۀپناه بردند و گل ھا وهک یھا هپراکنده شدند و به قل
ه کنه شتران را یمد یلیدر سه ما» صرار« ه دست مسلمانان افتاد و در موضعب

د یدام دو شتر رسکم نمود. به ھر یارانش تقسی درمیان ،تعدادشان پانصد رأس شتر بود
ه کز سھم رسول خدا شد یبان نافت. ساریاختصاص  وا  پنجم آنھا به خدا و رسول یکو 

 د.یآزاد گرد بعدھا
                                                 

 .۵۱۲، ص ۱فقھھا السیرة النبویة، ج األساس فی السنة و -١
 .۲۹۶، ص ۱موسوعة نظرة النعیم، ج  -٢



 ٩٣    بخش هشتم: جنگ بدر

 

 قیغزوه سو - ب
حرکت نمود » هینجد« ریمسدر ت نمود و که حرکار از مکست سوار یان با دویابوسف

 یسردار بن ،مکسالم بن مش .اقامت نمود» رینض یبن« از یا لهینزد قبو شب ھنگام 
گذاشت  درمیانرد و اسرار و رموز مسلمانان را با آنھا ک ییرایاز آنھا استقبال و پذ ،رینض

 ردند. ک یابیرا ارزحمله بر مسلمانان  یھا گر راهیدیکو با 
به  ه دو نفرکنه را مورد تعرض قرار داد یاز مد یا محله» حره« یۀان از ناحیابوسف

با  ج رد. رسول خداکه فرار کم یز آتش زد و به سویرا ن یو نخلستان قتل رسیدند
ان و نفراتش با یاما چون ابوسف ،برآمد یب وین و انصار به تعقست تن از مھاجرایدو

ر راه یدر مس زیا نخود ر یاضاف یاز بارھا یبرخ یحت ،سرعت پا به فرار گذاشته بودند
 آنان نشدند. یابیمسلمانان موفق به دست انداخته بودند و

ی آنان شتر بارھاینه آوردند و چون بیآنان را به مد ۀماند یجاه ب یمسلمانان بارھا
د و بعد از ین سفر پنج روز به طول انجامید. ایق مشھور گردین غزوه به سویبود، ا آرد

 .١نه بازگشتیحضرت به مد آن ،فتدیاتفاق ب یه جنگکنیآن بدون ا

 امر یغزوه ذ - ج
به » محارب«و » ثعلبه« لیه قباک اطالع یافتندمسلمانان  یدستگاه اطالعات

خواھند به  یتجمع نموده و م» امر یذ« ۀدر منطق یور بن حارث محاربعثد یفرماندھ
 ورش برند.ینه یمد

رد و خود کنه مقرر یخود در مدن یرا جانش» س عثمان بن عفان«، ج رسول خدا
 د. یرھسپار گرد نظام ادهیو پ هبا چھارصد و پنجاه تن سوار

ه کرد کبرخورد  هثعلب یاز بن» جبار«به نام  یبا مرد» القصه یذ«به نام یدر محل
 ٢امبر بازگو نمود.یپ یمسلمان شده بود و اخبار قومش را برا یو

 ج اکرمامبر یپناه بردند. پ ھا وهکبه  ج اکرمبا اطالع از تعقیب پیامبر ور کذل میقبا
نه یگاه به مد آن ؛فتادیاتفاق ن یچ برخوردیماند و ھ» نجد« ماه در یکبه  حدود

 .٣بازگشت

                                                 
 .۲۷۹ × ۲۷۸التاریخ السیاسی والعسکری، ص  × ۵۱، ص ۳السیرة، ابن ھشام، ج  -١
 .۲۷۹العسکری، ص  التاریخ اإلسالمی × ۳، ص ۴، ج البدایة والنھایة -٢
 ھمان. -٣



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٩٤

 

 ۀبا مشاھد ،ھوشمند و محترم بود یه سردارک» ور بن حارثعثد« ن غزوه یدر ا
 ن قرار است:یمسلمان شد و داستانش از ا ج رسول خدا ۀمعجز

 ج اکرم امبریپ یھا لباس ای که ؛ به گونهروبرو شدند یدیبا باران شد مسلمانان
شدن پھن  کخش یش را برایھا نشست و لباس یر درختیحضرت ز س شد. آنیخ

امبر را یپ ییرش به تنھایتوانسته بود با شمش ،با استفاده از فرصت» دعثور«نمود. 
 د.یگر نمایغافل

امبر یدھد؟ پ یتو را از دست من نجات م یسکگفت: چه  ج او خطاب به رسول خدا
 فرمود: الله.

ر از دستش افتاد. یه شمشک یطور ؛زد» دعثور«نه یبه س یا بهرل، حیگاه جبرئ آن
 :ر را برداشت و فرمودیامبر شمشیگاه پ آن

ن را بر زبان یشھادت  عثور فوراً ددھد؟  یاز دست من نجات م یسکنون چه کتو را ا 
 رد.که تو تجمع نخواھم یفت: به خدا دوباره ھرگز علآورد و مسلمان شد و گ

 یاز و ،ه نزد ھمراھانش رفتک ید و ھنگامیراش را به او بازگردانیامبر شمشیپ
 ؟ تو را چه شده است؟یجائکردند: تو کسؤال 

دم یام زد و به پشت افتادم و فھم نهی. او به سرا دیدمبلند قامت  یمرد دعثور گفت:
ه او یه ھرگز علکردم که محمد رسول خدا است و عھد کدادم  یه فرشته است و گواھک
 .١به قیام وادار ننمایمرا  یسک

 د:یفرما ین مورد خداوند میدعثور قومش را به اسالم دعوت داد و در ا
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اراده نمود بر شما تعرض  یه قومکگاه  د. آنینکاد ینعمت خدا را بر خود  ،نیمؤمن یا«

 .»ندیل نماکن توید مؤمنید از خدا و بر خدا باید. خداوند مانع تعرض آنھا شد و بترسینما

 غزوه بحران - د
به قصد  ج حضرت اتفاق افتاد. آن یسال سوم ھجر یاول ین غزوه در جمادیا

حران  به ینمودند. وقت کنه را تریصد تن از مسلمانان، مدیم با سیسل یجنگ با بن

                                                 
 .۳، ص ۴، ج البدایة والنھایة -١



 ٩٥    بخش هشتم: جنگ بدر

 

 ج ن سفر رسول خداینده شده بودند. اکم پرایسل یبن ،دندینه) رسیه و مدکن میب یانک(م
 .١دیده شب به طول انجام

 یفراست و قدرت فرماندھ شایسته است مورد توجه قرار گیرد،ن غزوات یآنچه در ا
ه کنیشت و قبل از اار نظر دیت دشمنان را زکه ھرگونه نقل و حرکر اسالم است کلش

ن یا ساخت. عالوه بر این از آنجا که ، آنان را نابود میل شوندیتبد یجد یآنھا به خطر
 پیوست، برای اصحاب و یاران رسول خدا به وقوع می پھناور یغزوات در آن صحرا

 یپنج روز ال از این غزوات دامکه ھر کرفت  یشمار مه ب   یتیو ترب یآموزش یھا دوره
، یاجتماع ین زندگین اسالم در آن، عالوه بر تمراید و سپاھیشک یماه طول م یک

 یھا ن راستا به تجربهیردند و در اک یتجربه م یطور عمله ز بیرا نو فرمانبری اطاعت 
 افتند.ی یدست م ،نمود یم یاریت حق یباطل و تقو یوبکه آنھا را بر سرک یدیجد

و چه ھنگام  ن جھادیادیه چه در مکبود  یا گونهه ب ج رسول خدا یتیترب ۀبرنام
دھا و خر یو روشن ساز ھا دل یسازکا در پانقش خود ر ،یاقامت در مسجد النب

 یا بزرگ جھت ساختار جامعه یر نظر مربیمًا زیو آنھا مستق نمود یفا میب اخالق ایتھذ
  .٢شدند یت میاورد، تربیر پرچم اسالم گرد بیه بتواند جھان را زک

 قرده یبه سو د بن حارثهیسریه ز -س 
گر جھت ید یریمس درصدد دستیابی به ،در بدر ستکه بعد از شکان مکمشر

؛ ردندکشنھاد یر نجد و عراق را پیاز آنھا مس یه برخکشام بودند  یتجارتشان به سو
طب بن یو حو هیان بن حرب، صفوان بن امیسفابواز آنھا مانند:  یه بازرگانانکچنان

گر به ارزش صد ھزار درھم حمل ید ییاالھاکنقره و  یادیز مقداره با ک یعبدالعز
از افراد دستگاه  یکیان فوق توسط یشدند و جر شامرھسپار  ، از این مسیرردندک یم

د بن حارثه را با یز. رسول خدا، ٣دیرس جط بن نعمان به رسول خدا یبه نام سل یتیامن
 اروان فرستاد.کن یصد سوار جھت بستن راه ا

اروان که نفرات کاد شده روبرو شد یاروان کبا » هقرد«به نام  ید در مجاور آبیز
و  اناتش به دست مسلمانان افتادکام اروان با تمامکوحشت زده پا به فرار گذاشتند و 

                                                 
 .۲۸۰التاریخ السیاسی و العسکری، ص  × ۶۱المجتمع المدنی، عمری، ص  -١
 .۱۱۹ × ۱۱۸، ص ۳، ج التربیة القیادیة -٢
 .۱۳۲ن، ص ھما -٣



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٩٦

 

در  ه بعداً کان بود، به اسارت در آمد یبه نام فرات بن ح یه فردکاروان ک یراھنما
 یک، بعد از اخراج هسرین یدست آمده از اه شد و اموال ب مسلمان ج حضور رسول خدا

 .١دیه، تقسم گردیافراد سر درمیانپنجم، 

 نقاعیق یغزوه بن
بر و ابن سعد  یاتفاق افتاد و واقد ین غزوه در سال دوم ھجرید: ایگو یم یزھر

 .٢اتفاق افتاده است یمه شوال سال دوم ھجریه در نک اند این عقیده
ذکر عد از جنگ بدر ب ران غزوه یاتاریخ وقوع رت یسنویسندگان مغازی و ثر کا

ه ک یامبر بسته بودند و به تعھداتیه با پکای   نقاع به معاھدهیق یھود بنیرا یز اند؛ نموده
صمانه گرفتند خبند نماندند و در برابر مسلمانان موضع یپا ،د شده بودیدر آن معاھده ق

 .٣ار نمودندکو عداوتشان را آش یدشمن آنان ،در بدر با پیروزی مسلمانانو 
نه یرا در بازار مد براساس عھد و پیمانی که با آنان بسته بود، آنان ج رسول خدا

ه کنیاز ا آنان را اسالم فراخواند و آنان پرداخت و آنان را بهحت ینص بهرد و کجمع 
آنان سخنان پیامبر م داد. اما یب ،ش دچار شوندیمشابه سرنوشت قر یمبادا با سرنوشت

محمد از  یگفتند: ا ج به رسول خدا یمال گستاخکبا  را نادیده انگاشتند و ج اکرم
 یھنوز با افراد ؛ چراکهور نباشرمغ ،یا شتهکش را یقر ۀتجرب بی ه چند نفر انسانکنیا

ه با چه کد یفھم یگاه خواھ ، آنیو اگر با ما روبرو شو! ٤یا ما روبرو نشده ھمانند
انگر یان بیھودیرا پاسخ یز ؛گرفت یبحران، اوج مب یترت نی. بدیا روبرو شده یسانک

 جنگ بود. یبرا یو آمادگ ی، خود خواھی، مبارزه طلبیروح دشمن
 د: یفرما یمدر این باره خداوند 

ْ َسُتغۡ ﴿ ِيَن َ�َفُروا ونَ  لَُبونَ قُل ّلِ�َّ قَۡد َ�َن  ١٢لِۡمَهادُ ٱ َو�ِۡئَس  َجَهنََّمۖ  إَِ�ٰ  َوُ�َۡ�ُ
ۖ ٱلَُ�ۡم َءايَةٞ ِ� فَِئتَۡ�ِ  ِ ٱفَِئةٞ تَُ�ٰتُِل ِ� َسبِيِل  ۡ�ََقَتا ٞ يََرۡوَ�ُهم  �َّ ۡخَرٰى َ�فَِرة

ُ
َوأ

َي 
ۡ
� ٱّمِۡثلَۡيِهۡم َرأ ُ ٱوَ  ۡلَعۡ�ِ َّ�  ِ ْوِ�  ۦيَُؤّ�ُِد بَِنۡ�ِه

ُ
ۚ إِنَّ ِ� َ�ٰلَِك لَِعۡ�َٗة ّ�ِ َمن �ََشآُء

بَۡ�ٰرِ ٱ
َ
 .]۱۳-۱۲[آل عمران:  ﴾١٣ۡ�

                                                 
 .۵۶، ص ۳سیرة ابن ھشام، ج  -١
 .۲۹۹، ص ۱السیرة النبویة الصحیحه، ج  -٢
 .۲۶۹، ص ۱موسوعة نظرة النعیم، ج  -٣
 .۲۷۶، ص ۱الیھود فی السنة المطھرة، ج  -٤



 ٩٧    بخش هشتم: جنگ بدر

 

شما  ید. براید گردیجھنم رھسپار خواھ ید شد و به سویفار بگو! مغلوب خواھکبه «
وجود  ،افر بودک یگرید و دیدر راه خدا جنگ یکیه کآن دو گروه  یریدر درگ یا نشانه

 ،شیو خداوند با نصرت خو ردندکر مشاھده را دو برابمسلمانان  ،دانیدارد. آنھا در م

 .»اھل خرد درس عبرت است ین واقعه برایدر ا .دینما ید مییتأ ،بخواھدکه را  یسک

 نقاعیق یبن ۀغزو یاصل یھا زهیانگ -الف 
ر کنقاع به فیق به یھودیان، بنی ج و ھشدار رسول خدامسلمانان در بدر با پیروزی 

ورش بر مسلمانان در فرصت مناسب بر یامبر و در صدد یستن تعھدات خود با پکش
نقاع یجھت فروش به بازار ق ییاالکه کو مسلمان  یبدو یبا زن یه روزکنیآمدند. تا ا

ه جواھر کھود یاز  ینار مغازه فردکردند. آن زن در ک یحرمت یب ،عرضه نموده بود
آن زن  یھود آنجا نشسته بودند و برایادان ینشسته بود. چند نفر از ش ،فروش بود

خواست بلند بشود، آن جواھر فروش، گوشه  یاو م یردند. وقتک یجاد مزاحمت میا
و یھودیان به تمسخر آن زن د یاز بدن آن زن ظاھر گرد ید و قسمتیشکلباس او را 

گذشت، بر آن جواھر فروش حمله  یه از آنجا مک یمرد مسلمان ،در آن اثناء پرداختند.
بر آن مسلمان حمله  ی که شاھد این ماجرا بودند،انیھودیت رساند. کرد و او را به ھالک
نقاع وارد یق یان بنیھودیصورت مسلمانان و نیردند و او را به شھادت رساندند و بدک

 .١شدند یدینبرد شد
در رأس  یال سال دوم ھجرودر پانزدھم ش ،ماجرا با اطالع از این ج رسول خدا

 ،روزدر آن  د.ینقاع رھسپار گردیق یھود بنی ین و انصار به سومرکب از مھاجرا یسپاھ
نیز ابولبابه،  ج پیامبر اکرمبود و  س پرچم مسلمانان بدست حمزه بن عبدالمطلب

 بشیر، بن عبدالمنذر عمری را به عنوان جانشین خود در مدینه انتخاب نمود.
 یآنھا را از لغو عھد به سوی آنھا براساس دستور خداوند،ت کقبل حر ج رسول خدا

 د:یفرما یخداوند مه کچنان ؛با خبر ساخت ،ه بسته بودندک

ا َ�َاَ�نَّ ِمن قَو﴿ � إِنَّ  �بِذۡ فَٱ �ِٗخَیاَنة ٍم ۡ◌ �مَّ ٰ َسَوآٍء َ ٱإَِ�ِۡهۡم َ�َ َ� ُ�ِبُّ  �َّ
 .]۵۸[األنفال:  ﴾٥٨ۡ�َآ�ِنِ�َ ٱ

                                                 
 .۵۴، ص ۳سیرة ابن ھشام، ج  -١



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٩٨

 

گمان خداوند  یب .مانشان را لغو گردانیمانند آنھا پ ،یانت داریم خیب یاگر از قوم«

 .»ندارداران را دوست کانتیخ

 نقاعیق یبنمحاصره  - ب
وارد  ،ه رسول خدا قصد حمله به آنان را داردک اطالع از این موضوعان با یھودی
 ھایشان در قلعه را به مدت پانزده شبانه روز آنان ج خود شدند. رسول خدا یھا قلعه

رد و کجاد یشان رعب و وحشت ایھا ه خداوند متعال در دلکنیمحاصره نمود. تا ا
را  ج ارسول خد هک یصورت ملت نیو بدتسلیم خواسته رسول خدا گردیدند. سرانجام 

ه متفاوت کن ماکبا مشر یه از نظر توان رزمکنمودند  یردند و ادعا مک ید میتھد
دستور داد تا  ج رسول خدا. ١امبر گردن نھادندیپ یبه داور یھستند، با ذلت و خوار

 .٢را بر آنھا گماشت یاوس یسلم ۀبن قدامشان بسته شود و منذر یھا شانه

 نقاعیق یھود بنیسرنوشت  - ج
د و یرا باز نماخود  انمانیھمپ یھا ن تالش نمود تا شانهامنافق ۀابن سلول، سردست
د یخواھ یا میرفت و گفت: آیاما منذر نپذ ،نکآنھا را باز  یھا به منذر گفت: شانه

شان را بسته است؟ به خدا یھا شانه ج خداه رسول کد یرا باز نمائ یافراد یھا شانه
 د، گردنش را خواھم زد.یآنھا را باز نما یھا س شانهکسوگند! ھر

رسول  بعد از شنیدن جواب منفی منذر، شفاعت آنان را ازبن سلول،  یعبدالله بن اب
 ج ن! رسول خداکمانانم احسان یمحمد! نسبت به ھم پ یشد و گفت: اخواستار  ج خدا

رسول خدا  یھا رد و به لباسکرار کبه درخواست او توجه ننمود. عبدالله دوبار ت
اش  کمبار ۀن شد و چھریخشمگ ج رار نمود. آنحضرتکاش را ت د و خواستهیچسب

خدا سوگند! تا با گذشت از ه ن! ابن سلول گفت: بکر نمود و فرمود: لباسم را رھا ییتغ
 یکتمام آنھا را در  یخواھ یا مینم. آک یھا نمرت را یھا لباس ،ینکآنان بر من احسان ن

 .٣از دارمین افراد نی، من به ایصبحدم گردن بزن

                                                 
 .۱۴۴، ص ۱الصراع مع الیھود، ابی فارس، ج  -١
 .۲۸۰، ص ۱الیھود فی السنة المطھرة، ج  -٢
 .۲۸۱، ص ۱الیھود فی السنة المطھرة، ج  -٣



 ٩٩    بخش هشتم: جنگ بدر

 

اموال  ،مسلمانان د.ینجا برویرد و فرمود: از اکآنان را معاف  ج آنگاه رسول خدا
نترل اموالشان به محمد بن کو  یت جمع آوریلئومت گرفتند و مسیان را به غنیھودی

 .١سپرده شد س همسلم
مبنی بر جلوگیری از جالی وطن یھودیان  یعبدالله بن ابسعی و تالش و وساطت 

م بن ساعده یوبه نام عُ  یو توسط فرد نتیجه ماند بی ج نزد رسول خدا قینقاع بنی
 .٢رانده شد ج از در خانه رسول خدا یانصار

 یاسیفقه س با عبدالله بن سلول بیانگر ج ؛ یعنی، برخورد پیامبر اکرمت فوقیروا
ن سردار منافق را رام یرفت تا قلب ایرا پذ یه درخواست وکاست؛ چرا ج رسول خدا

انگر فراست، ی، بین مدارا با عبدالله بن ابیھنچن؛ دیتش را فرھم نمایھدا ۀنیزم و دنک
ن یگاه نخواست شخصًا در مقابل ا چیه ھکاست  ج است رسول خدایو س یدورنگر

از انصار تازه  یبعض درمیان یقو ینفوذ یرا او دارایز ؛دیه نمایبنستد و او را تیمنافق با
ه ھمگان به کنیرد تا اک یمدارا م عبدالله بن ابیبا  ج ن، رسول خدایمسلمان بود. بنابرا

  .٣گرفتند او  م به قتلیتصم یبردند و حت یپ ینفاق و

 نمنافقاه بن صامت از ابراز برائت عباد -د 
ه کبن صامت  ، عبادهستندکش ج با پیامبر اکرمتعھدشان را  ،نقاعیق یه بنک یزمان

رابطه حسنه داشت، خود را  ،یابن اب مانند ننقاع بود و با آنایق یمانان بنیاز ھمپ یکی
رسول  یا  ھود اظھار برائت نمود و گفت:ید و از ارتباط و تعھد با یبه رسول خدا رسان

ن یبا ا یانتخاب نمودم و از تعھد و دوست ین را به دوستارسول و مؤمن و خدا ،من خدا!
 .٤مینما یاظھار برائت م یفار به بارگاه الھک

ت یحضرت، مامور آن اظھار این دیدگاه از جانب عباده بن صامت موجب گردید که
را با ما گفتند: شما چ ه نقاع خطاب به عبادیق یبن قینقاع را به او واگذار نماید. اخراج بنی

من  ،دیامبر به جنگ برخواستیه شما با پک از زمانی) گفت: ه(عباد نمایی؟ رفتار مین یچن

                                                 
 ھمان. -١
 .۳۰، ص ۵التاریخ اإلسالمی، حمیدی، ج  -٢
 .۱۴۸، ص ۱الصراع مع الیھود، ابی فارس، ج  -٣
 .۲۸۳ × ۲۸۲، ص ۱الیھود فی السنة المطھرة، ج  -٤



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ١٠٠

 

از انصاف به دور است که با گفت:  هبه عباد یستم. عبدالله بن ابکتعھدم را با شما ش
 ر نمود.کاز خدمات آنھا را ذ یسپس مواردھمپیمانان خود قطع رابطه نمایی؛ 

را از  یتعھدات قبل ،اسالم متغیر گردیده است و ھا قلباباحباب  یگفت: ا عباده
ار خواھد کآشبه زودی انتش یه خک ،یا شده کمتمس یزیبه چنیز  تو و ن برده استیب

 شد.
باید بدھی خودمان را از بین مردم گفتند: ما  ج خدانقاع به رسول یق یگاه بن آن
عباده ، اّما دیریف بگیع و با تخفیسر تان رایھا امبر فرمود: قرضیپآوری نماییم.  جمع

رفت و گفت: فقط سه ینپذ هاما عباد ،رد. آنھا از او، مھلت خواستندکاخراج آنان را آغاز 
به شما  یچ فرصتیھ بود، من نمی ج دستور رسول خدا امر نیا اگر د ویروز فرصت دار

گفت: ھر  یو مت داد کشام حر یآنھا را به سو هعباد بعد از گذشت سه روز دادم. ینم
دند و آنھا از آنجا خود را به یع الذباب رسه به موضکنیتا ا، د بھتر استیچه دور تر برو

 یه از نظر ساز و برگ نظامکنقاع یق یگونه بن نیا ١به نام اذرعات رساندند یا منطقه
ه سالح ک یتمام در حال یبا ذلت و خوار گردید، محسوب میان یھودیفه ین طایتر یقو
 نه اخراج شدند.یاز مد ،مت مسلمانان در آمده بودیبه غن آنان داراییو 

آوردند و  یوت و آرامش روکبه س ،یھودیل ایر قبیسا یخ به بعد تا مدتیاز آن تار
 .٢بر آنان چیره گشت و قدرت و شوکت آنان از بین رفتترس و وحشت بر آنھا 

 د:یبن صامت نازل گرد ۀبرائت عبادھود و یبا  یه در مورد ارتباط عبدالله بن ابک یاتیآ -س 

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ َ� َ�تَِّخُذوا ۡوِ�َآُء َ�ۡعٖض�  �ََّ�َٰرىٰٓ ٱوَ  ۡ�َُهودَ ٱَءاَمُنوا

َ
ۡوِ�َآَءۘ َ�ۡعُضُهۡم أ

َ
 أ

َُّهم َوَمن َ ٱِمۡنُهۡمۗ إِنَّ  فَإِنَُّهۥ ّمِنُ�مۡ  َ�َتَول ٰلِِم�َ ٱ ۡلَقۡومَ ٱَ� َ�ۡهِدي  �َّ ِينَ ٱَ�َ�َى  ٥١ل�َّ َّ� 
ن تُِصيبََنا َدآ�َِرةۚٞ َ�َعَ� 

َ
َرٞض �َُ�ٰرُِعوَن �ِيِهۡم َ�ُقولُوَن َ�َۡ�ٰٓ أ ُ ٱِ� قُلُو�ِِهم مَّ ن  �َّ

َ
أ

 ِ ِ�َ ب
ۡ
ِ  ۡلَفۡتحِ ٱيَأ ۡمرٖ ّمِۡن ِعنِده

َ
ۡو أ

َ
نُفِسِهۡم َ�ِٰدِم�َ  ۦأ

َ
ْ ِ�ٓ أ وا ُّ�َ

َ
ٓ أ ٰ َما َ�َ ْ  ٥٢َ�ُيۡصبُِحوا

ِينَ ٱ َوَ�ُقوُل  ُؤَ�ٓءِ  �َّ ٰٓ�َ
َ
ْ أ ِينَ ٱَءاَمُنٓوا َّ�  ِ  ب

ْ ۡقَسُموا
َ
ِ ٱأ ُهۡم لََمَعُ�ۡمۚ  �َّ يَۡ�ٰنِِهۡم إِ�َّ

َ
َجۡهَد �

ْ َ�ِٰ�ِ�نَ  ۡصَبُحوا
َ
ۡعَ�ُٰلُهۡم فَأ

َ
َها  ٥٣َحبَِطۡت أ ُّ�

َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ َمن يَۡرتَدَّ ِمنُ�ۡم  �َّ َءاَمُنوا

ِ�  ۦَعن دِينِهِ 
ۡ
ُ ٱفََسۡوَف يَأ ذِلٍَّة َ�َ  ۥٓ بَِقۡوٖ� ُ�ِبُُّهۡم َوُ�ِحبُّونَهُ  �َّ

َ
ٍ� َ�َ  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱأ ِعزَّ

َ
أ

                                                 
 .۲۸۵ × ۲۸۴، ص ۱ھمان، ج  -١
 .۱۴۹، ص ۱الصراع مع الیھود، ابی فارس، ج  -٢



 ١٠١    بخش هشتم: جنگ بدر

 

ِ ٱيَُ�ِٰهُدوَن ِ� َسبِيِل  ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱ ِ ٱَوَ� َ�َافُوَن لَۡوَمَة َ�ٓ�ِٖ�� َ�ٰلَِك فَۡضُل  �َّ يُۡؤ�ِيهِ  �َّ
ۚ وَ  ُ ٱَمن �ََشآُء ُ ٱِ�ُُّ�ُم إِ�ََّما وَ  ٥٤َ�ِٰسٌع َعلِيمٌ  �َّ ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ َّ�  ْ ِينَ ٱَءاَمُنوا َّ� 

لَٰوةَ ٱيُقِيُموَن  َكٰوةَ ٱَوُ�ۡؤتُوَن  لصَّ َ ٱَوَمن َ�َتَولَّ  ٥٥وَُهۡم َ�ٰكُِعونَ  لزَّ ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ َّ� 
ِ ٱَءاَمُنواْ فَإِنَّ ِحۡزَب   .]۵۶-۵۱[المائدة:  ﴾٥٦ۡلَ�ٰلُِبونَ ٱُهُم  �َّ

دوست  ید. آنھا برخیرا به عنوان دوست انتخاب ننمائ اھود و نصارین! یمؤمن یا«
ملت  ،او از آنھاست. خداوند ،از شما آنھا را دوست بدارد یسکر ھ .گرندید یبرخ

 یماریه در قلبشان بکرا  یسانک یینما یگرداند. مشاھده م یت نمیستمگر را ھدا
مان بیست نصکم مبادا شیترس یند: میگو یم ا.ھود و نصاری یشتابند به سو یم .است

گاه  را از جانب خود آن یتیا وضعیاورد یرا بفتح  ،ه خداوندکد است یشود. چه بسا ام
ا یند: آیگو ین ماشوند. مؤمن یمان میپش، ه آنھا به خاطر آنچه در دل داشتندکاست 

اعمالشان م. یگفتند: ما با شما ھست یه با شدت وحدت مکھستند  یسانکآن  ھا این

 .»دندیار گردکانینابود گشت و ز
را  یقوم ،ه خداوندکنش برگردد، زود است یاز شما از د یسکھر  ،نیمؤمن یا

ن نرم و در برابر اه خداوند آنھا را و آنھا خداوند را دوست دارند. نسبت به مؤمنکاورد یب
 ای هنندک چ مالمتینند و از مالمت ھک یجھاد م ،در راه خدا .فار سخت ھستندک

فضل  یدھد و خداوند دارا یم ،س بخواھدکه به ھر کن است فضل خدا یترسند. ا ینم
گاه است.   فراوان و آ

ه خاشعانه و خاضعانه نماز را به کاور شما ھستند ی یو رسول خدا و مؤمنان تنھا خدا
غمبر او و مؤمنان را به یخدا و پ ،سکدھند. ھر  یات اموال را مکآورند و ز یم  یجا
 .»روز استید پیب الله بدون تردزاز حزب الله است و ح ،ردیبپذ یوستد

بدر و  ۀبه اتمام رسیدن غزو: با این است کهات ین آیه در رابطه با ایابن عط ۀعقید
 قاع را گرفت.نیق یشتن بنکم یتصم ج اکرمامبر یقاع، پیقن یانت بنیبرمال شدن خ
ز ین ه بن صامتبه دفاع از آنھا برخاست و عباد ،مان آنھا بودیه ھمپک یعبدالله بن اب

امبر ینزد پ ،ت ابن سلول بر خوردار بودیمانند موقعممتاز  یتیاز موقع نایھودینزد  که
 با جز جویم و می یھود تبریو تعھد خود با  یمن از دوست به خدا سوگند،آمد و گفت: 
از گفت: من  یله بن ابعبدال یول ،ندارم یمان دوستیگر پید یسکبا  وا  خدا و رسول



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ١٠٢

 

از یط سخت به آنھا نیمن در شرابردار نیستم؛ چراکه  ھود دستیو تعھد خود با  یدوست
  .١دارم
ه بر اساس ک بن صامت ۀاق غوطه ور بود و عباده در نفکن ابن سلول ینًا تفاوت بیقی

سالم عقلی و  یقو یمانیو ا کپا از قلبی او ؛ت شده بود، واضح استیترب یبرنامه نبو
در درون او جایی  یخواھشات نفسان و یه آثار تعصب جاھلک یا گونهه ب ،بود برخوردار

 یعباده الگو بنابراین، داشت. یمقدم م یو مصلحت اسالم را بر ھر مصلحت نداشت
  .٢است یھر مسلمان صادق و مخلص و معتقد یبرا یخوب

 گران  بر علیه توطئه یدولت اسالمبرخورد 
گردد را  متوجه دولت اسالمی می گران د توطئهیتھدزیان و ضرری که بر اثر 

ھا، محسوب  آنان عامالن اصلی بروز فتنهرا یز دانست؛متر از دشمنان مسلح ک توان نمی
ت حق، یردن آتش فتنه و تقوکخاموش  یبرا ج رسول خدا ،ن جھتیبه ھم گردند؛ می

ه کت رساند کبه ھالاز آنھا را  یتعداد ،٣بدر جنگپرداخت و بعد از  آنانب یبه تعق
 : عبارت بودند از

 عصماء بنت مروان -الف 
 و نمود یو به اسالم اھانت م پرداخت می امبر خدا،یه پیعل او به تحریک مردم

 ج ر نزد رسول خدایسپس عم ؛شته شدک سیخطم یر بن عدیتوسط عم آخراالمر
ه خدا کبل ؛ریفرمود: خ ج رسول خدا  ام؟ شده یب گناھکشتن او مرتکا با یآمد و گفت: آ

  .٤یا ردهک یاریرا  او  و رسول

 یھودی کعف یشتن ابک -ب 

                                                 
 .۴۷۸ × ۴۷۷، ص ۱المحرر الوجیز، ابن عطیه، ج  -١
 .۳۲، ص ۱، ج السیرة النبویة الصحیحة -٢
 .۱۳۸قراءة سیاسیة للسیرة النبویة، محمد قلعجی، ص  -٣
 .۵۲۹ × ۵۲۸، ص ۴داود، ج  سنن ابی -٤



 ١٠٣    بخش هشتم: جنگ بدر

 

 ج ه رسول خدایه علکعمر و بن عوف بود  یبن ۀقبیلاز  یھودی یرمردیپ کابوعف
ند؟سالم بن کث راحت ین خبیھست مرا از دست ا یسکامبر فرمود: یگفت: پ یشعر م

 .١ت رساندکث را به ھالیخب کعف یگفت و اب یکلب ج خدار به دعوت رسول یعم
بساط آن برچیده حد اُ  بدر و ۀغزو ۀدر فاصل ای که ترین توطئه و اصلین یتر اما مھم

 کعب بن اشرف بود که ترور گردید. ۀگردید، توطئ

 عب ابن اشرفکترور  -ج 
انجام داده  که یقتل بر اثر تیپدرش در جاھل بود و یله طیبن اشرف از قباعب ک

 مان شده بود.یر ھمپینض یان بنیھودیبود و با  پناھنده گردیدهنه یبه مد ،بود
ه کنیو از ا پرداخت مسلمانان می ھجوبه ه در اشعارش، کبود  یشاعر ،عبک

ه رفت کعب به مکبود.   برآشفته شده ، سختروز شده بودندیمسلمانان در جنگ بدر پ
ن را جھت گرفتن انتقام از مسلمانان اکر داد و مشرامبر را مورد طعن قرایو در آنجا پ

  هیرا به گر نایشیشدگان بدر، قر شتهکش در مورد یھا هیرد. او با اشعار و مرثک یکتحر
 .٢داشت به شورش وامیه مسلمانان یو مردم را عل نمود وامی
موجب آزار و اذیت و رنجش ز، یھمواره با سرودن اشعار اھانت آم ،بن اشرفاعب ک

را  آناند. و نمو یم یکجنگ با مسلمانان تحر یش را برایو قر گردید می ج پیامبر اکرم
ا یآ ،گفت: تو را به خدا سوگند یان به ویابوسف یه روزکنید تا ایناشور یامبر میه پیعل
  .ن محمد و اصحابش؟یا دیده تر است ین ما نزد خدا پسندید

  .٣دیا را انتخاب نموده یعب گفت: شما راه بھترک
ادامه داد و به ھجو  ج کعب با رسیدن به مدینه، دشمنی خویش را با پیامبر اکرم

حارث، ھمسر عباس لالفضل بنت ا در مورد ام المؤمنین پرداخت و حتی ر و امھاتبپیام
 .٤سرود یزیھجوآم یشعرھا ،بن عبدالمطلب

 عب بن اشرفکان بن ثابت در برابر حس یریگ موضع -۱

                                                 
 .۲۹۶، ص ۱نظرة النعیم فی مکارم اخالق الرسول الکریم، ج  -١
 .۲۹۸، ص ۱ھمان، ج  -٢
 .۱۵۸تاریخ االسالم، ذھبی، ص  -٣
 .۱۶۰ھمان، ص  -٤



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ١٠٤

 

ه حسان ک ییجا عب را بدھد تاکبه حسان دستور داد تا پاسخ اشعار  ج رسول خدا
ه در مورد کچنان ؛ردندک یم یعب را مھمانکه که در مکپرداخت  ییھا  به ھجو خانواده

عمل آورده ه عب بکه از ک یا یرائیخاطر پذه ب ،هکعات ،ه و ھمسرشاعود یمطلب بن اب
 ز سرود.یھجوآم یبودند، اشعار

د و به شوھرش ی، امتناع ورزیھودیعب ک رایییاز این خبر، او از پذ با اطالع عاتکه
از دعوت و پذیرایی این مرد صرفنظر نما؛ چراکه حسان به ھجو ما خواھد گفت: 

 .١پرداخت
حسان را اطالع  ،امبریپ شد، را ترک نمود و به ھر منزلی که وارد میعب آن منزل ک

آنان به این دلیل به بیرون پرداخت و  یز به ھجو اھل آن منزل میداد و حسان ن یم
نه بازگشت و یتمام به مد یندگکه با سرافکنی. تا اپرداختند خود می عب از خانهک راندن

 و پاداش الزم خودماند. یدر انتظار سرنوشت حتم
ز بود و یت آمی، موفقراه افتاده بوده عب بکه یه توسط حسان علک یا یغاتیجنگ تبل

 بخشید.اھداف مھمی را تحقق 

 بن اشرفاعب کپاداش  -۲
خدا، مسلمانان و  نسبت به رسول یادیت زیانت و جنای، خیھودیبن اشرف اعب ک

 ،ییبه تنھا یتیه ھر جناک یھا گونه ؛ بب شده بودکدامن مسلمان مرتکزنان پا
، اّما سزا و پاداش او که تمامی آن قتل بود یسزا گردید و میستن عھد محسوب کش

 ٢ناپسند در وجود او جمع گردیده بود، چه بود؟ خصوصیات مذموم و
 یه امام بخارکچنان ؛دستور قتلش را صادر نمود بر این اساس، ج خدا رسول

ان یبن عبدالله، ب ت از جابریحش با روایتاب صحکل در یقتلش را به تفص یماجرا
 نموده است.

خدا و ند. او ک می بن اشرف را تماماعب کار ک یسک: چه فرمود ج خدا رسول
 .رسولش را رنجانده است؟

  .؟یاو را به قتل برسان یخواھ می ای: آبن مسلمه برخاست و گفتامحمد 
 .!ی: آررسول خدا فرمود

                                                 
 .۱۱۱، ص ۱الصراع مع الیھود، أبی فارس، ج  -١
 ھمان. -٢



 ١٠٥    بخش هشتم: جنگ بدر

 

 خواھم به او بگویم. می: پس به من اجازه بده تا ھر چه مسلمه گفتابن محمد 
 به او اجازه داد.حضرت  آن

) از ما صدقه ج خدا (رسولن مرد ی: اعب آمد و گفتکنزد  ،سلمهمبن امحمد 
 .یبدھ یام تا به من وام رده و ما را به ستوه درآورده است. آمدهکدرخواست 

 رد.کد یز او را خسته خواھین است. شما نی! چنی: آرعب گفتک
، در چنین وضعیتی ستین شایستهم. یاطاعت نمود ی: ما تا به حال از وتمحمد گف

از تو  نکنوشود. ا می ارش چهکم عاقبت ینیم تا ببینکصبر  او را تنھا بگذاریم.
 گندم دارم. یدرخواست مقدار

 .ینزد من گرو بگذار یزید چیاما در عوض با ،دھم می : به تو گندمعب گفتک
 .؟یخواھ می زی: چه چمحمد گفت

 د.ی: زنانتان را رھن بگذارعب گفتک
  .؟میرچگونه زنانمان را نزد تو بگذا ؛ین فرد عرب ھستیباتری: تو زمحمد گفت

  .عب گفت : پس فرزندانتان راک
دھد و  می آنھا را دشنام یسکم. فردا ی: چگونه فرزندانمان را گرو بگذارمحمد

شمار ه ما ننگ ب ین طعنه برای! و ای: تو در مقابل چند من گندم گرو بوددیگو یم
 م.یگذار یخود را نزد تو م یھا سالح ،نیرود. بنابرا یم

 اتفاق ابونائله،ه گاه شب ھنگام ب قرار مالقات گذاشت. آنسلمه با او ممحمد بن 
آن دو  یعب آنھا را به داخل قلعه فراخواند و به سوکرفت.  ینزد و ،عبک یبرادر رضاع

من چراکه  ؟یرو می جاکن وقت از شب ی: در اگفت یبه و ھمسرش ت نمود.کحر
 دھد. می خون یه بوکشنوم  می را ییصدا

 است. ،ابونائله ،ام یع سلمه و برادر رضامست، محمد بن ین یزی: چعب گفتک
 یکه به من نزدک ی: ھنگامبا خود آورده بود و به آنھا گفت محمد بن مسلمه دو نفر

شما با اطالع از تسلط کامل من بر وی رم و یگ می ش را جھت استشمامیشد، موھا
 درصدد قتل او برآیید.

خوش، فضا را  ین آمد و با آمدنش بویاز قلعه پائ ،ه مسلح بودک یعب در حالک
گ  ن نمود.یعطرآ

 نم.کسرت را استشمام  یدھ می : اجازهگفت یمحمد خطاب به و
 ندارد. یالک: اشعب گفتک



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ١٠٦

 

د. یرا از پا درآور یه وکبه ھمراھانش اشاره نمود  ،افتیه محمد براو تسلط ک یوقت
 .١دندیامبر خدا رسانیپشتند و از آنجا دور شدند و فورًا خود را به کعب را ک ،آنھا

به دلیل اینکه به وعده و تعھد خود ه محمد بن مسلمه کآمده است  ابن ھشام ۀسیردر 
علت  ج ه رسول خداک ینگران شد و تا سه روز نتوانست غذا بخورد. وقت عمل نکرده بود،

 ر؟ آنیا خینم کقول خود عمل  توانم بر یه مکدانم  یا شد، گفت نمیاو را جو ینگران
: پس اجازه بده تا ھر چه . محمد گفتخود را انجام بدهتالش  سعی و: حضرت فرمود

 به او اجازه داد. ج م. رسول خدایدر مورد تو الزم باشد، بگو
ه کند ک می تیق با سند حسن و او از ابن عباس روااابن ھشام از ابن اسح رهیدر س

، ا� انطلقوا ىلع اسم اهللا«: دع بدرقه نمود و فرمویقبرستان بقرا تا  آنان ج خدا رسول
 .٢»نکشان کمکا! یخدا .دینکت کبه نام خدا حر« .»اعنهم
 ۀویش در مورد یار مھمیات بسکو ن ھا درستوان به  میعب بن اشرف کترور  از -

 دست یافت. یخدا با دشمنان اسالم و دولت اسالم برخورد رسول
 ه رسولکاست  ین دستوریو ا قتل است شکنان، و پیمان عھد یه سزاکنینخست ا

شان ید و به ایه به رسول خدا ناسزا گوک یسکن پاداش یھمچن د؛خدا به آن عمل نمو
 روا دارد، قتل است.  یاحترام یب

این امر  یھودیابن اشرف  کعبدر رابطه با  ج اکرم امبریدستور پ یاجرا ۀاز نحو -
د یبا ،مسلمانان یلکت مصالح یبه جھت رعا الھی از دستورات یه بعضک گردد اثبات می

گردد، متوجه مسلمانان  ی، خطریل علنکآن به ش یاگر در اجرا ورد یانه انجام گیمخف
 .٣این موضوع از اھمیتی خاص برخوردار خواھد گردید

فار و دشمنان اسالم و که مبارزه با ک استته کن نیانگر ایبنیز عب کقتل  ۀویش
د از ھر راه یه باکبل ؛باشد نمی ن جنگ منحصریادیصرفًا به م ین دولت اسالمیمحارب

گر انجام ید یگناھ ،انین میا در البته به این شرط کهدرآورد،  ین، دشمن را از پاکمم
مستلزم  ،نفر از دشمنان یکن بردن یرا چه بسا از بیز ؛ع نشودیضا یسکحق  رد وینگ

 گردد. یمسلمانان م یبرا ینیسنگ یھا تحمل خسارت

                                                 
 .۴۰۳۷البخاری فی المغازی، باب قتل کعب بن األشرف، شماره  -١
 .۶۲، ص ۳، ابن ھشام، ج السیرة النبویة -٢
 .۱۱۵، ص ۱فارس، ج  الصراع مع الیھود، ابی -٣



 ١٠٧    بخش هشتم: جنگ بدر

 

مسلمانان الزم  ییقدرت و توانا مستلزم امنیت و داشتنات یعمل گونه اعمال این
س کجاد فساد در جامعه عیو ا و داعیانمسلمانان  یتا دشمن نتواند با نابود است

 .١العمل نشان دھد
ن ماجرا و یو با استدالل از ا گردند مین مورد دچار اشتباه یاز مسلمانان در ا یبعض

نه انجام یعب در مدکه واقعه ک یدر حال ؛برخورد مسّلحانه ھستند یامثال آن، در پ
ن نوع برخورد، از آن یان ایمدع ، اّماقدرت و دولت بودند یمسلمانان دارا وگرفت 

فار کجاد وحشت در صفوف ین و ایعزت د ،فوق یگر ماجراید یاز طرف ستند.ھ بھره بی
د مسلمانان یاز آن عا یچ ضرریھ ه به نفع مسلمانان تمام شد ویو قض داشت را در پی 

ناگوار  یامدھایاغلب پ ،ردیگ ین انجام ماناط ضعف مسلمیه در شراک یاتیاما عمل ،نشد
توان  نمیه کشود  یب مسلمانان می، نصیحرمت بی و یزی: بروز فساد، خونرلیآن از قب

 .٢آن را نادیده انگاشت
ات یاقدام به عمل ،هکم در برای در نظرگرفتن مصالح موجود جامعه ج پیامبر اکرم

ه اگر به ک یدر حالننمود؛ ه بن خلف و عتبه یفر مانند ابوجھل، امکترور سردمداران 
عملی را  یاتین عملینمود حتمًا چن یگر اصحاب اشاره مید مانند حمزه، عمر و یافراد

فر، کشتن رھبران که کست ان یم ایآموز یم ج خدا رسول تعالیماما آنچه از  نمودند، می
نظر  صاحب یازمند اظھارنظر علماین ،ن موضوعیقدرت است و فھم ا و ییمستلزم توانا

در مصوبات  یار عمومکه افک ینونکط یمصالح و مفاسد در شرا که درکھمانطور  ؛است
ه بتوانند مصالح کدارد  یاز به وجود صاحب نظران راسخیدارد، ن ینقش مھم ھا دولت

 .٣ندینما کامًال درکمزبور را 
اصحاب و یاران رسول به عھد نزد  ایارزش تعھد و وف ،ن ماجرایدر اموضوع اساسی 

تا کعب ابن اشرف  وعده داده بود ج اکرم امبریبن مسلمه به پ محمد ؛ چراکهاست خدا
ت مواجه شد و ین مأموریدر راه انجام ا یالتکبا مش را به قتل برساند؛ اّما ھنگامی که

دن یاو را از خوردن و نوش ین نگرانیا ،دیتعھدش عمل نماه نتواند به ک داشتم آن یب
 بازداشته بود. 

                                                 
 .۵۴، ص ۵اإلسالمی، ج التاریخ  -١
 .۲۰۵، ص السیرة النبویةوقفات تربوبه مع  -٢
 .۵۳۷، ص ۲، ج السیرة النبویةاألساس فی السّنه فقھھا  -٣



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ١٠٨

 

بند یپا خود مردم به وعده و تعھدات ،از جوامع معاصر یاریدر بس ینونکط یاما در شرا
سپارند؛ چراکه  یم یفراموش به خود را اتباشند و تعھد نمی قائلارزشی ستند و به آنھا ین

 طلبان و ه فقط منفعتکبل نیستند؛ قد صادچنین افرادی در انجام اعمال خو
 مدنظر دارند،منافع خود را  عبادت خدا، مصالح و یجاه ه بکھستند  یشانیاند مصلحت

و برای خود  یو قراردادھا ھا مانیتعھدات، پ برای اجرای یو مسلمانان واقع اعیاناما د
 .١عقیده و دین خود از فرانمودن جان و مال خودشان دریغ ندارند

واجب است که سعی و تالش تو  بر: «ه فرمودک ج خدا رسول ۀفرمودن یا -
ه انسان تا حد کرسول خدا است  یتیدر برنامه ترب یلک یانگر اصلیتالش ب ٢»بنمایی

ز یه خداوند نکچنان ؛ندکل کخدا تو ار، برکجه ینت ید و برایان تالش خود را بنماکام
  :دیفرما یم

�َبآءِ ﴿
َ
نَت َوَ� قَۡوُمَك ِمن َ�ۡبِل  ۡلَغۡيبِ ٱتِۡلَك ِمۡن أ

َ
نُوِحيَهآ إَِ�َۡكۖ َما ُكنَت َ�ۡعلَُمَهآ أ

ۖ ٱَ�َٰذ�ۖ فَ   .]۴۹[ھود:  ﴾٤٩لِۡلُمتَّقِ�َ  ۡلَ�ٰقَِبةَ ٱإِنَّ  ۡصِ�ۡ
و نه  یدانست ین نه تو میقبل از ا .مینمود یه ما به تو وحکب است یاز اخبار غ ھا این«

 .»زگاران استیاز آن پرھه عاقبت کن ک قومت. صبر
تمام  خویش، یاھ تحقق وعده یمسلمان موظف است در راستا ،نیبنابرا

 ٣به خدا واگذار نماید.جه امر را یرد و نتیار گکش را به یخو یو بدن یرکف یھا یتوانائ

د یھر چه خواست« .٤»ل�م قولوا ما بدا«: ده فرموک ج اکرمامبر ین سخن پیا -

انسان در مواقع  ارتکاب کلمات کفرآمیز از جانب هکاست  یفقھ یانگر قانونیب .»دیبگوئ
فرائض ھم  کاب محرمات و ترکارت بالمانع است، اّما فقھا در مورد اینکه آیا یاضطرار

 د.ننظر دار ر، اختالفیا خیجائز است 
ین گناه محسوب تر ه بزرگک کفر و شرکاظھار  یه وقتک نظریه معروف این است

 یق اولیفرض به طر کگر و تریباشد، گناھان د می جائز یطیشران یدر چن گردد، می
ز یش از آن جایدارد و ب یزان ضرورت بستگیجواز به م ندادنجواز و و  ز خواھد بودیجا

                                                 
 .۱۱۹، ص ۱الصراع مع الیھود، ج  -١
 .۶۱، ص ۳، ابن ھشام، ج السیرة النبویة -٢
 .۱۲۰، ص ۱الصراع مع الیھود، ج  -٣
 .۶۱ص  ،۳، ابن ھشام، ج السیرة النبویة -٤



 ١٠٩    بخش هشتم: جنگ بدر

 

گر و ید یا جان انسانیردن مال ک تلف :لیرات از قبکاز من یالبته بعض؛ نخواھد بود
 . ١ز نخواھد بودیجا یاضطرارط یوجه در شرا چیاب اعمال خالف عفت به ھکارت

ه از کاست  راسخ ئیو فقھا یربان ئیعلما یازمند رأین صدور حکم در چنین مواردی
 برخوردار باشند. یت زندگیعت و واقعیمقاصد شر کدر توانایی

 »است یارکبیفر ینوع ،جنگ« »الحرب خدعه«: ه فرمودکامبر یث پین حدیا -
 باشد. یث فوق مید حدیمؤ

ادآور ی ٢»ا� اعنهم ،اسم اهللا انطلقوا ىلع«: ه فرمودکرسول خدا  قولن یا -
 رد.یگ یخاطر خدا و با نام خدا انجام مه ب طه جھاد فقک؛ چرااخالص در جھاد است

از دعا و نیایش نیز  ،موجود یانات نظامکاستفاده از ام عالوه بر ج پیامبر اکرم
 جست. استمداد می

خدا و استفاده از اسباب مشروع  ل برکتو براساسمسلمانان  پیشرفت ن،یبنابرا
 .٣پذیر خواھد بود امکان

 یطرح ،محمد بن مسلمه و ھمراھانش ۀنقشھایی،  دارابودن چنین ویژگیل یبه دل
 ه از تمام اسباب الزم استفاده نموده بودند.کز بود یآم تیم و استوار و موفقکمح

 :ل استیبه شرح ذ ،دیت نقشه مزبور گردیه منجر به موفقک یعوامل
 به دلیل اعتماد به او و نھراسیدن از وی.عب، ک یوجود ابانائله برادر رضاع -۱
خاطر کعب  اطمیناناشعارش  سرودن ه ابونائله باکاست آمده ات یروا یدر بعض -۲

 با وی شرایط مناسبی مھیا نمود. و قبل از گفتگورا فراھم آورد 
 عب.کبا  یره انفرادکمذا یبرا یساز نهیزم  -۳
عب به آنھا اعتماد کسبب شد تا  ج اکرم امبریه پیت و جفا از ناحیاظھار مظلوم -۴

 د.ینما
 ؛ز بودیآم تیموفق یا گروگذاشتن سالح در مقابل گندم، نقشه ۀدربارره کمذا -۵

چون او  ؛انداخت ید نمیو ترد کعب را به شکن صورت حمل سالح، یرا در ایز
 رده بود.کن مورد توافق یا قبًال با آنھا در

                                                 
 .۵۳۸ × ۵۳۷، ص ۲، ج السیرة النبویةاألساس فی السنه و فقھھا  -١
 .۶۱، ص ۳، ابن ھشام، ج السیرة النبویة -٢
 .۵۶، ص ۵التاریخ اإلسالمی، حمیدی، ج  -٣



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ١١٠

 

را برآن داشت در آن  ینائله و محمد بن مسلمه ووابن اشرف به اب کعب اعتماد -۶
 .١د، ھمراه آنھا از خانه خارج شودیآ یرون نمیاز خانه ب یسکه معموًال کوقت شب 

آنجا  یسکه ک ییابن اشرف از منزلش و بردن او به جا نمودن خارج نقشه  -۷
 رفت. شمار می به یزیآم تیار مھم و موفقک، حضور نداشت

 یبرا یده بود، بھانه خوبیعب به سرش مالکه ک یخوش روغن یاستشمام بو -۸
 .٢دیت او گردکه منجر به ھالکمغرض بود  یھودین یا امل برکو تسلط  یابی دست

و  یانھودیثرت کبا وجود  یتیاصحاب در حفظ اسرار امن  ۀالعاد فوق ییتوانا -۹
امبر یپ هکنینقشه موردنظر و با وصف ا یاجرار افتادن ینه و به تأخین در مدامنافق

مان و اخالص یقوت ا، بیانگر ن موضوع را در حضور اصحاب به مشورت گذاشتیا
اعالم ن طرح یا یجھت اجرا یور ومبارزیه جوانان غکچنان؛ ٣باشد می ش صحابه

 آنان بود. ۀپشتوانز یر رسول الله نیخ یھا و دعا هیو توص آمادگی نمودند
اما  گرفت، توسط اصحاب و یاران رسول خدا انجام میطرح و نقشه  یاجرادر واقع 

 .٤نمود می یات را فرماندھیعمل ،شیخو یبا ارتباط با خدا و دعا

 عب ابن اشرفکبازتاب ترور  -۳
ھود جھت ی ی، علمارا فراگرفت نهیابن اشرف مد کعب خبر تروربعد از اینکه 

شان به آنھا یا حضرت آمدند، اّما نزد آنخدا،  اران رسولین عمل یوم نمودن اکمح
 دانست. یخصمانه و یھا یریموضعگ ۀجیننمود و مرگش را نت یتوجھ
 یکچ یه بعد از آن ھک یا گونهه ب موجب تضعیف قدرت یھودیان گردید،ن حادثه یا

ه مسلمانان یخود را نداشتند و از ناح یھا رون آمدن از قلعهیاز بزرگانشان جرأت ب
 حاکم گردید. برآنان یوحشت احساس ترس و

با مسلمانان د معاھده یتجدفکر به  ھایھودیترور کعب ابن اشرف موجب گردید که 
از آن به  و آنان در وجودشان گذاشت یقیعب بن اشرف اثرات عمکترور بیفتند؛ چراکه 

                                                 
 .۱۲۲، ص ۱الصراع مع الیھود، ج  -١
 ھمان. -٢
 .۵۶، ص ۵التاریخ اإلسالمی، حمیدی، ج  -٣
 .۵۷ھمان، ص  -٤



 ١١١    بخش هشتم: جنگ بدر

 

تفا کعب اکحضرت به قتل  آناکتفا نمودند بنابراین، سه یبعد به طرح توطئه و دس
 .١نمودد عھد یتجدنیز ر ینض یبنو با  نمود

 یھا بردن سردسته نیان با از بیھودیانداختن  به وحشت  ،نتیجه مھم این واقعه
خود دست  یھا صورت از اعمال خصمانه و شرارت نیا ریدر غ نچون آنا ؛سرورشان بود

 .٢دندیشک ینم

 بدر تا احد غزوه یاجتماع یها از مناسبت یبعض

 ابن خطاب با حفصه دختر عمر ج اکرم امبریازدواج پ -الف 
، من نزد یافه السھمحذس بن یخن حفصه، : بعد از وفات شوھردیگو یم س عمر

، حاضرم حفصه ید فراش داریل به تجدی: اگر تماگفتم یعثمان بن عفان رفتم و به و
 درآورم. واح تکرا به ن

داد. بعد از م نم و بعدًا پاسخ تو را خواھک یر مکمورد، ف نیا : من درعثمان گفت
ر ارائه کشنھاد را به ابوبین پیبه ازدواج ندارم. سپس ا یلی: تماچند روز به من گفت

 نگفت. یزیوت نمود و چکشان سیم. اداد
دخترم آمد. عمر  یه رسول خدا به خواستگارکنشده بود  یھنوز چند روز سپر

ج با حفصه را ه رسول خدا قصد ازدواک مدیچون شن: گفت ر به منک: بعدًا ابوبدیگو یم
 تو را ندادم.دارد، پاسخ 

 لبا فاطمه  یدواج علاز –ب 
 خدا آمده بودند. فاطمه نزد رسول ی: به خواستگاردیگو یم س طالب یبن اب یعل

جھت  ج افتم و به اصرار او نزد رسول خدایز خود، از ماجرا اطالع ینکق یمن از طر
 رفتم. یخواستگار

حضرت  م. آنیبگو یا نتوانستم سخنیفرط ح حضرت نشستم، از در مقابل آن یوقت
ه تا ب یدار یزی: چ. فرمودی؟ گفتم: بلیا فاطمه آمده یخواستگار ید برایفرمود: شا
 .جا است؟کات  : زرهر. فرمودی؟ گفتم: خیه بپردازیعنوان مھر

                                                 
 .۳۰۴، ص ۱، ج النبویة الصحیحةالسیرة  -١
 .۱۲۶، ص ۱الصراع مع الیھود، ج  -٢



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ١١٢

 

 یۀصورت مھر نیبد : پس فاطمه را در مقابل آن زره به عقد تو درآوردم.فرمود
عبارت  ،به دخترش داد ج خدا ه رسولک ای هیزیجھ و. ١مشخص گردیدزره  یکفاطمه 

 یزندگ و به این ترتیب ٢اه بودیفش از گیه لک یزه و بالشتکیمش یکچادر و  یک :بود از
ه در ک یگرید یماجرا. ٣دیفات آغاز گردیلف و تشرکو دور از ت یت سادگیآنھا در نھا
را در  ه امام احمد بن حنبل آنکاست  یتیروا اند، ذکر نمودهفاطمه زھرا  یمورد زندگ

 ،دمیشکه آب ک: از بس به فاطمه گفت یعل ید: روزیگو یند و مک یمسند نقل م
خدا)  ار پدرت (رسولیدر اخت یرانینون خداوند اسکا .ام به درد آمده است نهیس

ه من کن. فاطمه اظھار داشت کطلب  یخود خادم یشان برایگذاشته است. برو و از ا
گاه فاطمه نزد رسول  م، تاول شده است. آنیدستھا ،ام ه گندم آرد نمودهکھم از بس 

عرض سالم  ی: برا؟ فاطمه گفتیا آمده برای چه کاری: دیحضرت پرس خدا رفت. آن
 م.یه درخواست خود را مطرح نماکا مانع شد یح ام. و آمده

رسول خدا!  ی: افتگ ی) نزد رسول خدا رفتند و علی(عل اتفاق ھمسرشه سپس ب
ه ک: من ھم از بس ز گفتیفاطمه ن .ام به درد آمده است نهیس ،ام دهیشکه آب کاز بس 

ار شما یدر اخت ینون خداوند خادمانکو ا تام، دستانم تاول شده اس ردهکاب یگندم آس
 ار ما قرار ده.یاز آنھا را در اخت یکین، یگذاشته است بنابرا

اھل  ه به شما بدھم وکرد کن نخواھم یسوگند! چنخدا ه : بفرمود ج خدا رسول
آنھا را  .مخارجشان نداشته باشند یبرا یزیه گرسنه باشند و چکنم کرا رھا » صفه«
و فاطمه با  یرد. علکنه خواھم یمخارج اھل صفه ھز یفروشم و پولشان را برا یم

آنھا  حضرت به خانه سپس آن؛ به خانه خود برگشتند ج خدا ن سخن رسولیدن ایشن
شان یدند، پاھایپوش یخود را م ه اگر سرکده بودند یشکدراز  یر چادریآمد و آن دو ز

دن رسول یبا د ود یگرد می دند سرشان ظاھریپوش یشان را مید و اگر پاھایگرد یظاھر م
 .دند!یاز جا پر ج خدا
بھتر از آنچه سئوال  یزیا از چید. آی: آرام باشرمودخطاب به آنھا ف ج رمکامبر ایپ
 .ی: بلبه شما خبر ندھم؟ آنھا گفتند ،دینمود

                                                 
 .۱۶۰، ص ۳، بیھقی، ج دالئل النبوة -١
 .۲۶۷، ص السیرة النبویةصحیح  -٢
 .۲۵۵، ص معین السیرة -٣



 ١١٣    بخش هشتم: جنگ بدر

 

اند از  به من آموزش داده است و آنھا عبارت یلماتکل ی: جبرئفرمود ج خدا رسول
و  دییبر بگوکه بعد از ھر نماز ده بار سبحان الله و ده بار الحمدالله و ده بار الله اکنیا

و سه بار الحمدالله و  یو سه بار سبحان الله، س یس ،دیه به رختخوابتان رفتک یھنگام
 .١دییبر بگوکو چھار بار الله ا یس

 نیو بد این گونه بود تشیدر مورد بستگان و اھل ب ج خدا رسول یتیترب ۀویش
 ؛جه ماندینت یحضرت، ب جھت گرفتن خادم از آن و فاطمه یعل یصورت تمام تالشھا

در  ،ن مخارج اصحاب صفهیجھت تأم ،فروش یخدا خادمان مورد نظر را برا را رسولیز
 .٢و فاطمه دوست داشت یز مانند علینظر گرفته بود و آنھا را ن

در گذاشت و  یروز جوان بود، اثر بسزائ ه در آنک یدر وجود عل یتین روش تربیا
ا یار داشت، از دنیاخت ن را دریزم یھایھا و دارائ نهیه گنجک یدر حال دوران خالفتش،

 ده بود.یپرگردان یر الھکرغبت بود و قلب و تمام وجودش را ذ یرق آن بو زرق و ب
ه ک به درجه و مقامی رسید یتیشخص از نظرمانه کیت حین تربیر اثر اب سعلی

 :ف نموده استین توصیه او را چنیاوضرار بن حمزه در مجلس مع
خدا  ش مأنوس بود. بهیبرا یکیآن وحشت داشت، شب و تار یھا ییبایا و زیاز دن«

د و نفس خود را یمال یداشت. دستانش را به ھم م یر طوالنکفراوان و تف کسوگند! اش
 .٣»داد قرار میخطاب مورد 

                                                 
 .۹۰، شماره ۲۶۰، ص ۱۷الفتح الربانی، ج  -١
 .۱۵۹، ص ۸الصابة فی تمییز الصحابه، ج  -٢
 .۸۴، ص ۱جوزی، ج ، ابن صفة الصفوة -٣
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 احد غزوۀ



 
 
 
 
 
 

 فصل اول
 قبل از جنگ یدادهایرو

 عوامل جنگ
از جمله  یاسیو س ی، اقتصادی، اجتماعینی: عوامل داز جمله یعوامل متعدد

 گردید. محسوب میجنگ احد  عوامل مھم در شروع

 ینیعامل د –الف 
ن اموال خود را در جھت بازداشتن از راه خدا، اکمشر: دیفرما یخداوند متعال م

از  یبه اسالم، تالش برادن ی، بازداشتن مردم از گرویجاد مانع در برابر دعوت اسالمیا
 نند.ک ی، خرج میاسالم نوپای ن و دولتابردن اسالم و مسلم نیب

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ ْ َعن َسبِيِل  �َّ وا ۡمَ�ٰلَُهۡم ِ�َُصدُّ
َ
ْ يُنفُِقوَن أ ِۚ ٱَ�َفُروا فََسيُنفُِقوَ�َها ُ�مَّ  �َّ

ةٗ  ِينَ َوٱ ُ�ۡغلَُبوَنۗ  ُ�مَّ  تَُ�وُن َعلَۡيِهۡم َحۡ�َ ونَ َ�َفرُ  �َّ ْ إَِ�ٰ َجَهنََّم ُ�َۡ�ُ  ﴾٣٦ٓوا
 .]۳۶[األنفال: 

اموالشان را  ن،نند. آناک یاموالشان را در جھت بازداشتن از راه خدا خرج م ،افرانک«
 یشوند و به سو یحسرت خواھند خورد. سپس مغلوب م ینند و به زودک یصرف م

 .»شوند یدوزخ حشر م
 .١نندک یاسالم خرج م پذیرش: اموالشان را جھت بازداشتن مردم از دیگو یم یطبر
 ۀلیشان، بازداشتن از راه حق به وسیھایفار در انفاق دارائک: ھدف دیگو یم یانکشو

 .٢ان استیامبر و فراھم نمودن سپاھیجنگ با پ
فار به خاطر بازداشتن از که ک: خداوند متعال خبر داده است دیگو یر میثکابن 

 .١نندک یاموالشان را خرج م حق،  یرویپ

                                                 
 .۷۱غزوة احد دراسة دعویة، محّمد با مرجح، ص  -١
 .۳۰۹فتح القدیر، ص  -٢



 ١١٧    بخش نهم: غزوۀ احد

 

ن عامل در بروز جنگ یتر ه مھمک گردد براساس دیدگاھھای فوق چنین استنباط می
ن مانع از کله ممیبا ھر وس گرفتندم یتصم نایشیه قرکاست  ینیاحد، ھمان عامل د

 .٢دن مردم به اسالم شوندیحق و گرو

 یعامل اجتماع - ب
از  یقیش، اثر عمیدن بزرگان و سرداران قریرست کن در بدر و به ھالاکست مشرکش
ست کگذاشت و ھمواره احساس ذلت و ش یبه جا در وجود قریشیان و ننگ ییرسوا

به  یین ذلت و رسوایا رھایی از یخود را برا ین جھت تمام تالشھاینمودند. به ھم یم
 ج خدا سولبا ر ییارویاموال جھت رو یبدر به جمع آور بازگشت از از بعدار گرفتند و ک

 پرداختند.
ه یو بق شته شدندکش در بدر یاز سرداران قر یا ه عدهک ی: وقتدیگو یق ماابن اسح

د. و ھمه یرا در (دارالندوه) متوقف گردان یاروان تجارکان یست برگشتند، ابوسفکبا ش
خدا  جھت مبارزه با رسول یسپاه بزرگ ،ن اموالیتا با ا این امر تصمیم گرفتند بر
 دھند.ل کیتش

و  یطب بن عبدالعزیجھل، حارث بن ھشام، حو یرمه بن ابکعه، عیعبدالله بن رب
ه پدران، فرزندان و برادرانشان را در بدر از ک یسانکگر از ید یه با تعدادیصفوان بن ام

اروان سھم داشتند رفتند و کن یه در اک یسانکان و یدست داده بودند، نزد ابوسف
ن یدر ا خود با اموال ،نیشت. بنابراکن افراد ما را یرد. بھترک: محمد، ما را نابود گفتند

خود را از  یھا شتهکم انتقام ید بتوانیشا ؛دیینما کمک علیه ویجنگ در ما را  ،اروانک
 م.یریبگ یو

 .٣ش ھمه خواھم بودیشاپی: من پان گفتیابوسف
داشت که در تیراندازی مھارتی  یبه نام وحش یحبش یر بن مطعم غالمیجب

را در  ،حمزه ،محمد ین، اگر عموکت ک: در جنگ شرگفت العاده داشت و به او فوق
 .٤نمودتو را آزاد خواھم ، یشتک ،یمه بن عدیطع، میبرابر عمو

 
                                                                                                                        

 .۳۴۱، ص ۲تفسیر ابن کثیر، ج  -١
 .۷۱۰غزوه احد دراسه دعویه، ص  -٢
 .۶۸، ص ۳السیرة النبویة، ابن ھشام، ج  -٣
 .۷۹ھمان، ص  -٤



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ١١٨

 

 یعامل اقتصاد - ج
ش اثرگذاشت و آنھا یدر منطقه، براقتصاد قر یدولت اسالم ینظام یھا دسته کتحر
و  یبراساس دو سفر زمستان یلکاساسًا اقتصاد  قرارداد. یاقتصاد ۀمحاصررا در 
 گرفت. می لکش یتابستان

بردند و سفر تابستان  یمن میشام را به  یھا محصوالت و فرآورده ،آنھا در زمستان
مودند از آنجا که ن یمن را به آنجا منتقل میھا و محصوالت  ه فرآوردهکشام بود  یبه سو

من وابسته به تجارت شام بود، یمن و تجارت یتجارت شام وابسته به محصوالت 
 .١گذاشت ری بسیار زیانبار برجای میبنابراین، بستن یکی از این راھھای تجاری، اث

 :دیفرما یه خداوند مکچنان

يَ�ِٰف ُقَر�ٍۡش ﴿ َتآءِ ٱرِۡحلََة  َ�ٰفِِهمۡ ۦإِ  ١ِ�ِ ۡيِف ٱوَ  لّشِ ْ َربَّ َ�َٰذا  ٢لصَّ فَۡلَيۡعُبُدوا
ِيٓ ٱ ٣ۡ�َۡيتِ ٱ ۡطَعَمُهم ّمِن ُجوٖع َوَءاَمَنُهم ّمِۡن َخۡوفِۢ  �َّ

َ
 .]۴-۱ش: ی[قر ﴾٤أ

 ؛عبه راکد بپرستند صاحب یپس با ؛یو تابستان یزمستان ش با سفریبه خاطر انس قر«

 .»استمن ساخته ینجات داد و آنھا را از ترس ا یه آنھا را از گرسنگک یذات
 ،ارانشیمحمد و «رد و گفت: کته اشاره کن نیز در سخنانش به ھمیه نیصفوان بن ام

ساحل را  ن،م؟ آناینکم با آنھا چه یدان ینم اند، موجب زیان و ضرر ما در تجارت گردیده
ه یسرما به تنھام و ینکاند. اگر صبر  وستهیپ یز به وین نیمرزمردم آن س نند وک یرھا نم

ما در  حیات ۀادامم. یات بدھین ادامه حین سرزمیا م دریتوان ینم کنیم،بسنده ش یخو
 .٢»ستان و تجارت حبشه در زمستان استتجارت شام در تاب وابسته بهن ین سرزمیا

 یاسیعامل س - د
ل به ین قبایدر ب نت آنایموقع گردید وش یقدرت قر موجب تضعیف جنگ بدر

ت الزم بود به ین موقعیبازگشت ا یبرا ،نیبنابران رفت. یعنوان سردسته و فرمانده از ب
وجود چنین  آورند. یباشد رو ینیسنگ یھر چند مستلزم پرداخت بھا یھر تالش

 یه دولت اسالمیعل ینظام ییارویش را به رویه قرک بود یاملون عیتر مھمشرایطی 
 .٣نه وادار نمودیمد

                                                 
 .۷۴غزوة احد دراسة دعویة، ص  -١
 .۱۹۶ × ۱۹۵، ص ۱المغازی، واقدی، ج  -٢
 .۷۵غزوة احد دراسة دعویة، ص  -٣



 ١١٩    بخش نهم: غزوۀ احد

 

 نه یمد یسو ه بهکش از میر شدن قررهسپا
ھزار نفر به سه  ی مرکب ازسپاھ ،شیقر ،یشوال سال سوم ھجرروز شنبه ھفتم 

نانه و تھامه ک تعدادی از قبایلل عرب مجاور و به اتفاق یھمراه زنان، غالمان و قبا
 .١تشکیل داد

ز ھمراه ین ،ھند ،از زنان از جمله، ھمسرش یر بود و تعدادکان، فرمانده لشیابوسف
 بودند.

بود انجام گرفته  برای جنگ علیه مسلمانان یعیغات وسیش، تبلیقبل از تھاجم قر
ره یبن العاص، ھب ، عمرویبن عبدالله جمح : عمروچون یت آن را افرادیه مسئولک

. ٢موفقیت مھمی دربرداشتاین تبلیغات  عھده داشتند ورب یو ابن زبعر یمخزوم
 .٣دینار رسین جنگ به پنجاه ھزار دیش در ایقر ینه نظامیھز

 مسلماناننیروی اطالعاتی 
(عباس بن  یومت اسالمکح یدشمن توسط دستگاه اطالعات نظامی اتکحر

 شد. ینتزل و گزارش مکه کعبدالمطلب) در م
ات سپاه دشمن را یتمام جزئ یا نامه یط ، پس از اطالع از حرکت سپاه قریش،عباس

 لومتر را در سهکیمسافت پانصد  ،عباس، با شتاب یکنوشت و نزد رسول خدا فرستاد. پ
 .٤ف داشت، سپردیه در مسجد قباء تشرک ج خدا مود و نامه را به رسولیروز پ

فرستاد و  یخدا م تبًا به رسولکش را یاخبار قر ،عباس«: دیگو یابن عبدالبر م
امبر ملحق شود یدوست داشت به پ یشدند. و یت میاو تقو ۀلیه به وسکم مسلمانان در

کنونی،  در شرایطرفت و فرمود: یخدا نپذ ھم نوشت، اما رسول یا هنام ،ن موردیا و در
 .٥»ه بھتر استکماندن تو در م

: بود لیشرح ذه فرستاد، ب ج اکرم امبریاش به پ ه عباس در نامهک یاطالعات
سه ھزار نفر است و  نتعداد آنا اند. سمت مدینه به حرکت درآمدهبه  ،شیقرسپاھیان «

                                                 
 .۱۹۹، ص ۱مغازی، واقدی، ج  – ۱۱، ص ۴، ج البدایة والنھایة -١
 .۱۷فارس، ص  غزوه احد، ابی -٢
 .۱۶ھمان، ص  -٣
 .۲۵۰الرحیق المختوم، مبارکفوری، ص  -٤
 .۸۱۲، ص ۲االستیعاب فی معرفة األصحاب، ج  -٥



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ١٢٠

 

کارگیری  بنابراین از به ار دارندیو سه ھزار شتر در اختپوش  ست اسب و ھفتصد زرهیدو
 .١»ھر تدبیری استفاده بنما

 نامه عباس محتویات 
 نه.یمد ین به سواکمشر یروھایت نکموقع از حره ق و بیاطالع دق -۱
 ۀویله در انتخاب شئن مسیه اک نآنا یرزم یھاییسپاه و توانا تعداداطالع از  -۲

 برخوردار است. مھمیت یدفاع از اھم
ه درصدد آن بود تا با گذر زمان، کبل ؛تفا ننمودکن اطالعات ایا بر تنھا ج خدا رسول

 کسب نماید.از دشمن  یدیاطالعات جد
ر یگیه پکرھبران مسلمان در ھر زمان  یاست برا یدرس ج عمل پیامبر اکرم نیا

سودمند  یھایاستراتژھا و اتخاذ  له در طرح برنامهئن مسیرا ایز ؛اخبار دشمنان باشند
ن جھت، حباب بن یاست. به ھم العاده برخوردار از اھمیتی فوقدارد و  مھم یریتأث

سپاه  خود را بها شود. او یش فرستاد تا اخبار آنھا را جویقر یمنذر بن جموح، را به سو
 ج خدا و نزد رسول قًا برآورد نمودیآنھا را دق یھا یو تعداد نفرات و توانائ رسانده کم

: گفتتعداد سپاھیان و ابزار جنگی را جویا شد. حباب حضرت از او  بازگشت. آن
: دیرسحضرت پ ار داشتند. آنیست اسب دراختیتعدادشان حدود سه ھزار است و دو

 ا زنان خود را با خود آورده بودند؟یآ
 . زنانشان با دف و آواز ھمراه بودند.ی: بلگفت

اند.  روز بدر آمده یادآوریان و یجنگجوق ی: زنان جھت تشوفرمود ج خدا رسول
 یسکن سخن را با ین مطلب است. پس اید ھمیز مؤیده است نیه به من رسک یخبر

 .٢»بك اصول حسبنا اهللا و نعم الو�يل. ا� بك اجول و«: مگذار و فرمود درمیان
از  یریز جھت خبرگی، انس و مونس، (فرزندان فضاله) را نج خدا ن رسولیھمچن

 واناتشان دریه حکافتند ینه یمد یکیش را در نزدیش فرستاد. آنھا سپاه قریقرر کلش
امبر یماجرا را به پ چرا رھا شده بود. آن دو برگشتند و یثرب برای یشاورزک ینھایزم

 .٣اطالع دادند

                                                 
 .۲۰۴، ص ۱مغازی، واقدی، ج  -١
 .۲۰۸ – ۲۰۷، ص ۱ھمان، ج  -٢
 .۱۸۷، ص ۲السیرة النبویة، ابی شھبه، ج  -٣



 ١٢١    بخش نهم: غزوۀ احد

 

م یتصم ،دیه نسبت به اطالعات به دست آمده مطمئن گردکنیبعد از ا ج خدا رسول
 ،ن اخباریا بین مسلمانان رواج پیدا ننماید؛ چراکه ممکن بود دراطالعات  این گرفت تا

نامه » عبکبن  یاب«ه ک ین جھت وقتیبه ھمبگذارد.  یر منفیه مسلمانان تأثیوحبر ر
نه ید و خود به مدیدستور داد تا موضوع را پنھان نما یحضرت به و عباس را خواند، آن

الزم،  یریموضعگ و اتخاذن و انصار ابازگشت و باشتاب به تبادل نظر با رھبران مھاجر
نامه عباس گذاشت و  ان مضمونیرا در جر ،عیسعدبن رب ،ه سردار انصارکچنان؛ پرداخت

 نگذارد. درمیان یسکله را با ئن مسیا ؛فرمود یبه و
چه  ج امبری: پگفت یرون رفت، ھمسر سعد به ویا بخدا از آنج ه رسولکنیا بعد از

: من سخنان گفتدارد؟ ھمسرش  یله به تو چه ربطئن مسیبر تو! ا ی: وافرمود؟ سعد گفت
د و یامبر رسانیوخود را به پ ه راجعونی: انا لله و انا السعد گفت دم.یرا شن ج رسول خدا

در بین مردم شایع گردد؛ در حالی  ن خبریا از این امر در ھراسم کهخدا!  رسول ی: اگفت
 .١ستین یلک: مشامبر فرمودیپ نگه دارم. د تا آن را پنھانیشما از من خواست که

تھا و یاز مأمور نباید ه زنانشانکاست  حاوی این نکته انینظام یبرا ،ن ماجرایا
خ امتھا و ملتھا در گذشته یرا تاریز؛ ندیاطالع حاصل ننما آنان ینظام یسر یھا برنامه

به دشمنان  یدن اسرار نظامیجه رسیھا نت ستکاز ش یاریه بسکست ا انگر آنیحال ب و
 .٢نمودند ه به ظاھر ادعای دوستی میبوده است ک یا دشمنانیق ھمسران خائن یاز طر

 ارانیبا رسول خدا  یزنیو را مشورت
ا ینه و یماندن در مد ی، در مورد باقشیاز سپاه قر یافکپس از اطالع  حضرت آن

 پرداخت. ت با اصحاب و یارانشبه مشور ،اروشدن با دشمنیرو چگونگی خروج از آن و
باغستان  مدینه رانه بمانند و فرمود: یه در مدکبود  بر این ج اعتقاد پیامبر اکرم

 .٣احاطه نموده است یریرناپذیتسخ
ه کاز مسلمانان  یالبته تعداد؛ ١دیرا پسند ین رأیز ھمین بن سلول یعبدالله بن اب

نه یاز مد ج خدا رسول ی: امشتاق جھاد بودند گفتند در جنگ بدر حضور نداشتند و
 رون برو و ما را با دشمنان روبرو بگردان.یب

                                                 
 .۴۸۹، ص ۲السیرة الحلبیة، ج  -١
 .۲۲فارس، ص  غزوه احد، ابی -٢
 .۶۰، ص ۲تاریخ الطبری، ج  -٣



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ١٢٢

 

نه و روبرو شدن با دشمن را ین از مدرفترون یاصحاب، باکثر «: دیگو یر میثکابن 
ه ک یلتیه در بدر حضور نداشتند و به فضکبودند  یسانکن عده یردند و اکشنھاد یپ

گاھ  .٢»داشتند یاھل بدر نائل شده بودند، آ
با دشمن اصرار  مستقیم ییرویارو : مردم ھمچنان بردیگو یق ماابن اسح

. در این دیپوش یوارد منزل خود شد و لباس جنگ ج خدا ه رسولکنیا تا ،دندیورز یم
بر این عقیده بود که  ج اکرم امبری: پو گفتند یکدیگر پرداختندسرزنش  بهقوم، ھنگام 

و به  برای رویارویی با دشمن در مدینه بمانیم، اّما شما پیشنھاد ایشان را نپذیرفتید
 ن.کعمل  ،یدان یه خود صالح مکبرو و بگو: ھر طور  ج : نزد رسول خداحمزه گفتند

رون یرا ب آن ،بپوشد یلباس جنگ یامبریھرگاه پ«: به حمزه گفت ج رسول خدا
 .٣»ه به جنگ بپردازدکنیمگر انخواھد آورد 

 ون رفتن از مدینه را ترجیح دادنددالیل کسانی که بیر
ت خواھند یحما یه از وکامبر تعھد داده بودند یدوم انصار به پ ۀعت عقبیدر ب -۱

نوعی شکستن عھد و پیمان و نه یماندن در مد برای آنان ،نیرد. بنابراک
 گردید. وفایی محسوب می بی

ش و یامبر و تھاجم قریه آنھا در دفاع از پکمعتقد بودند  نامھاجر ای از عده -۲
 گران حق تقدم دارند.ید انصار، بر یشاورزک یھا نیاخراج آنان از زم

 یادیند، عالقه زیت نماکنتوانسته بودند در جنگ بدر شر یلیه به دالک یسانک -۳
 دن در راه خدا و شھادت داشتند.یبه جنگ

 یست براکدشمن و ش یبرا یروزیپ ینوعش را ینه توسط قریآنھا محاصره مد -۴
 .٤ردندک می یخود تلق

 دادندح ینه را ترجیه ماندن در مدک یسانک دالیل
به دلیل نبود اتحاد بین آنان به طول نه توسط سپاه دشمن یمحاصره مد -۱

 نخواھد انجامید.
                                                                                                                        

 .۸۲غزوة احد دراسة دعویه، ص  -١
 .۱۴، ص ۴، ج البدایة والنھایة -٢
 .۷۱، ص ۳السیرة النبویة، ابن ھشام، ج  -٣
 .۵۲ – ۵۱غزوه احد، احمد عزالدین، ص  -٤



 ١٢٣    بخش نهم: غزوۀ احد

 

 یزات مساویاز تجھه که مصمم به دفاع از خود ھستند ک ییشھرھا ورش بری -۲
 ای در بر نخواھد داشت. برخوردار باشند، فایده

خاطر دفاع از فرزندان و زنان ه شان باشند، بیھا ن اگر در جمع خانوادهیمدافع -۳
ست دشمن کشتر جھت شیجز استقامت و تالش ب یا و دختران خود چاره

 نخواھند داشت.
 شود. یان میاد جنگجویزنان در جنگ باعث ازد ت فرزندان وکشر -۴
 .١تر خواھد بود مناسبز در شھر بھتر ین نیسنگ یاستفاده از سالحھا امکان -۵

ه کشه است یاند یو آزاد یانتخاب رأ ین عامل عالوه بر موارد ذکر شده،تر مھم
 ه بود؛ چراکه در این موردردکت یآن ترب اساسارانش را بریاصحاب و  ج رسول خدا

وجود نداشت.  یشرع ینصه درباره آن ک گرفت ای صورت می درباره مسئله تمشور
ھیچ گونه محدودیتی نداشتند؛ زیرا اظھارنظر ات خود ینظر بیاندر  آنانن، یبنابرا

 زمانی مفید خواھد بود که به طور آزادانه صورت گیرد.
 نداشتنا یرا به خاطر اشتباه در اجتھاد و  یسک ج امبر خدایگاه پ چیھ یاز طرف

به مشورت با را خداوند او را یز است؛ه ردکنشان، سرزنش یبا نظر ا ینظر و توافق
 :دیفرما می هکچنان است؛ موظف ساختهاطرافیان 

﴿ َ�َ ۡ ِۚ ٱفَإَِذا َعَزۡمَت َ�َتَو�َّ َ ٱإِنَّ  �َّ ِ�َ ٱُ�ِبُّ  �َّ  .]۱۵۹[آل عمران:  ﴾لُۡمَتَوّ�ِ
ن. ھمانا کل ک، پس برخدا توین و چون عزم جزم نمودک ته، مشوریبا آنان در قض«

  .»دارد می ن را دوستیلکخدا، متو
د و به زبپرداردن در امور ک تبه مشور ج خدا رسول آن است کهن دستور یا ۀفلسف

حق نمود؛ چراکه آنان اصحاب رشد  یاسیه شعور سکدلیل چنین دیدگاھی بود 
خویش را بر پیامبر  داشتند، اّما ھیچ وقت در این صدد برنیامدند که دیدگاهاظھارنظر 

گیری  نمودند و تصمیم یمات خود را ابراز یفقط نظر اعمال نمایند؛ بلکه آنان ج اکرم
 نمودند.  واگذار می ج نھایی را به پیامبر اکرم

ز به سبب اصرار آنھا یامبر نیدند و پیاصرار ورز از مدینه خروج ه برکنیا ازآنان بعد 
به  ج خدا اما رسول ،نمودند یخواھ بازگشتند و معذرت یو یخروج نمود به سو ۀاراد

د یترد ت بحران ویریموفق است و آن مدفرمانده  یک یژگیه وکداد  یگریآنھا درس د

                                                 
 .۳۷۴القیادة العسکریه، رشید، ص  -١



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ١٢٤

 

 یھا هیپا یطین شراید در چنیرا تردیز ؛باشد یم ییبعد از اراده نھابه خود راه ندادن 
 .١گردد یمرج م جاد ھرج ویباعث اسازد و  میاعتماد را متزلزل 
را ت یو وضعتا مدینه را ترک نمایند  م گرفتیتصم ج رمکامبر ایپ بر این اساس،

. و در آن بسیج نمودھمه را به جنگ  یعموم فراخوانید و در اعالن نمو یاضطرار
 سر بردند.ه ب یت نظامیشب ھمه با سالح و در وضع

محمد بن  یردگکدر آن شب پنجاه مرد قھرمان و جنگجو را به سر ج رسول خدا
به حراست اصحاب و یاران  از ینه انتخاب نمود و تعدادیشھر مد یمسلمه جھت نگھبان

 حضرت پرداختند. از آن

 احد  یسو سپار شدن سپاه اسالم بهره
با دشمن در نظر گرفت، انتخاب  ییارویامبر در رویه پک یاز عوامل مھم یکی - الف

ه ھمه جا آرام کاز شب  یمیه بعد از گذشت نکچنان ؛ر مناسب بودیت و مسکوقت حر
ق یو مشقت سفر در خواب عم یخستگ ر اثرز بیدشمن ن ین وقتیمعموًال در چن بود و

 ت نمود.کبرد، حر یبه سر م
و  به استراحت پرداختنداول شب و سپاه اسالم  ج : رسول خدادیگو یم یواقد
را انتخاب  یدان جنگ راھیدن به میرس یردند و براکت کحر ،یکیتار در ،سحرگاه
راھنمایی  یراھ بهما را  یسکچه «: مطلع نشود و فرمود، ه دشمن از آنکنمودند 

 .»متوجه نگردددشمن  نماید که می
 . آنبه من واگذار کنرا ار کن ی: اخود را اعالن نمود و گفت یآمادگ س ثمهیابوخ

ا مربع ی یربع ینھایه به زمکنیحارثه گذراند تا ا یبن یھا نیان زمیر را از مکگاه او لش
ه متوجه قدوم رسول خدا و ک یمنافق بود. زمان نا ویناب یفردد. او یرس یظیبن ق

امبر ی: اگر تو پد و گفتیمسلمانان پاش یت و به سوبرداش کخا یمقدار ،مسلمانان شد
 .یمن بشو ینھاید وارد زمیپس نبا ؛یھست

: اگر دردست گرفت و گفت کخا یاو مقدار اند که بعضی نیز بر این عقیده
تو  ۀند، حتمًا آنھا را به چھرک یبه تو اصابت متنھا  ھا کن خایه اکدانستم  یم
خدا  شند، اما رسولکور شدند و خواستند او را ب هحمل یبه و یدم. افرادیپاش یم

قبل از  دیبن ز اما سعد، رده استکور کد، خدا چشم و دل او را ینکش ی: رھافرمود

                                                 
 .۳۸۰، ص ۲السیرة النبویة الصحیحة، ج  -١



 ١٢٥    بخش نهم: غزوۀ احد

 

 .١ستکمانش سرش را شکبا  شتافت و یو یبه سو ،امبریممانعت پ
ر یت تدابیانگر اھمیھا ب ن درختان و باغیاز ب ج اکرم امبریپانتخاب مسیر حرکت 

د تا دشمن از تعداد گردی یباعث م یعموم یراھھا مسیر ت درکرا حریز ؛است یتیامن
گاه شود  یھا یزان توانائیم نفرات و در جنگھا، و این امری است که مسلمانان آ

از دیدگاه آن  یانکو م یط زمانینظرگرفتن شراصورت در  نیبد ،بماند بایست سری می
 امت خود آموزش داده است. آمد که آن را به به شمار میمھم  یھا حضرت از برنامه

با  یه ھر گاه مصالح عمومکاست  گردد، این که استنباط می یگرید نکتهن ماجرا یااز 
دا خواھد نمود؛ ارجحیت پی یمصالح عموم در برابر ھم قرار گیرند، اجرای یمصالح خصوص

 یسوه از افراد ب یبرخ یشاورزک ینھایان زمیسپاه اسالم را از م ج ه رسول خداکچنان
در  ج د و استدالل پیامبر اکرمیب محصوالت آنھا گردیه باعث تخرکرد کت یحد ھدااُ 

تحقق منافع بندگانش  یمقاصد شرع را برا ،مکیخداوند حاجرای این امر این بود که 
آنھا را  ،دگاه شرعیتشان از دیو اھم دین مصالح پنجگانه با توجه بهده است و یمشروع گردان

د یھنگام تعارض با ،نیبنابرا ن، نفس، عقل، نسل و مال.ی: دافتیم یل خواھیب ذیترت به
ترین اصل را در نظر گرفت و به ترتیب ھر یک از این مصالح دین بر دیگری برتری  مھم
 .٢نظر دارند بر آن اتفاقاسالم  یعلما که است یب، امرین ترتیا یابد. می

 رکسوم لش یک) از سپاه اسالم با (منافق» ابن سلول« یریگ نارهک – ب
ن به اصد تن از منافقی، ابن سلول منافق با س»شوط«سپاه اسالم به باغ  با رسیدن

نه اعتراض داشت، از صف یخروج سپاه از مد دھد و بر یرخ نم یه جنگکنیل ایدل
 یروی، پتجربه از رأی و نظر جوانان و افرادی بی ج پیامبر«: شد و گفتمسلمانان جدا 

 .٣»میشتن دھکچرا خودمان را به پس  ؛ردک ینمود و از من نافرمان
ن یا مرج و بلوا در سپاه اسالم بود، تا از ھرج و جادین تمرد، ایاز ااو  یھدف اصل

رد، کن عملیا نتیجه ناً یقی ق گردد ویف شده و دشمن تشویتضع ه مسلمانانیق روحیطر
ز یخداوند متعال ن وو مسلمانان بوده د نسبت به اسالم یشد یبزرگ و تنفر یانتیخ
مخلص از  نت ویط کپا یھا انسانه گردد و یآن بود تا سپاه اسالم تصف متش برکح

                                                 
 .۷۳، ص ۳السیرة النبویة، ابن ھشام، ج  -١
 .۱۶۶شریعه، یوسف حامد العالم، ص لالمقاصد العامة ل -٢
 .۱۴، ص ۴، ج البدایة والنھایة -٣



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ١٢٦

 

 شوند.  ییمنافق شناسا النفس و ثیخب یھا انسان
 :دیفرما یخداوند مه کچنان

ا َ�َن ﴿ ُ ٱمَّ ٰ يَِمَ�  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱِ�ََذَر  �َّ نُتۡم َعلَۡيهِ َح�َّ
َ
ٓ أ ٰ َما ّيِِب� ٱِمَن  ۡ�َبِيَث ٱَ�َ  لطَّ

ُ ٱَوَما َ�َن   .]۱۷۹[آل عمران:  ﴾ۡلَغۡيبِ ٱِ�ُۡطلَِعُ�ۡم َ�َ  �َّ
ث را یه خبکنیا د تایرھا نماه دارند ک یتیوضع ن را بریمؤمن ،ه خداوندکست یچنان ن«

 .»گرداند نمی ب مطلعید و خداوند شما را برغیب جدا نمایاز ط
منافقان از صف  یچھره واقع به وسیله آن هکبودند  یدو صفت ینینش و عقب یبزدل

ردازد، به ذکر خصوصیات آنان بپ ه قرآنکنیو قبل ازا مؤمنان واقعی جدا گردیدند
 .١ویژگیھای آنان مشخص گردید

 ن ابن حرام در برابر عمل منافق عبدالله بن عمرو یریموضعگ - ج
جھت متقاعد ساختن منافقان برای بازگشت آنان  نیتالش فراوا سعبدالله بن حرام

ر دشمن تنھا امبر خود را در برابی: به خاطر خدا، قوم و پخطاب به آنان گفت و نموده
شما را به دشمن  ،در خواھد گرفت یه جنگکم یدانست ی: اگر ما مد. آنھا گفتندینگذار

 صورت نخواھد گرفت. یه جنگکم یدان یاما م ،میسپرد ینم
وقتی از تصمیم آنان مبنی بر بازگشت اطالع حاصل  بن حرام عبدالله بن عمرو

 یگرداند. به زود کدشمنان خدا! خداوند شما را ھال یخطاب به آنھا گفت : انمود، 
 .٢ردکاز خواھد ین یامبرش را از شما بیخداوند پ

 را به این دلیل نازل نمود :ل اشاره یات ذیآ خداوند نیز

َ�َٰبُ�ۡم يَۡوَم ﴿
َ
ِ ٱفَبِإِۡذِن  ۡ�َۡمَعانِ ٱ ۡ�ََ� ٱَوَمآ أ ِينَ ٱَوِ�َۡعلََم  ١٦٦لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱَوِ�َۡعلََم  �َّ َّ� 

ْ ِ� َسبِيِل  ْ َ�ٰتِلُوا ْۚ َو�ِيَل لَُهۡم َ�َعالَۡوا ِ ٱنَاَ�ُقوا وِ  �َّ
َ
ْۖ ٱأ ْ لَۡو َ�ۡعَلُم قَِتاٗ�  ۡدَ�ُعوا قَالُوا

َبۡعَ�ُٰ�ۡمۗ �َّ  ا لَۡيَس ِ�  �َّ ۡفَ�ٰهِِهم مَّ
َ
يَ�ِٰن� َ�ُقولُوَن بِأ ۡقَرُب ِمۡنُهۡم لِۡ�ِ

َ
ُهۡم لِۡلُ�ۡفرِ يَۡوَم�ٍِذ أ

ُ ٱقُلُو�ِِهۡمۚ وَ  ۡعلَُم بَِما يَۡ�ُتُمونَ  �َّ
َ
 .]۱۶۷-۱۶۶[آل عمران:  ﴾١٦٧أ

ن را از اخدا بود. تا خداوند مؤمن ۀبه اجاز ،دیبه شما رس ییارویروز رو ه درآنچ«
د و دفاع ید در راه خدا بجنگیائیه به آنھا گفته شد بک ینامنافق .دینما کیکن تفامنافق

 .میردک یم یرویاز شما پ ،دھد یرخ م یه جنگکم یدانست ی: اگر ما مگفتند .دینمائ
                                                 

 .۷۱وه احد، حسین احمد، ص مرویات غز -١
 .۲۷۷صحیح السیرة النبویة، ص  -٢



 ١٢٧    بخش نهم: غزوۀ احد

 

ه در دلشان کند یگو یم یزیمان به زبان چیبودند تا اتر  یکفر نزدکروز به  آنھا آن

 .»نندک یداند آنچه را آنھا پنھان م یست و خداوند مین

 بنوسلمه و بنو حارثه - د
با اطالع از بازگشت ابن سلول و یارانش تصمیم به بازگشت  بنوسلمه و بنوحارثه

و  اسالم متمایل گرداند قلب آنان را بهز خواستند برگردند، اما خداوند متعال یننمودند، 
 :دیل نازل گردیذ یۀن مورد آیا در

ن َ�ۡفَشَ� وَ ﴿
َ
آ�َِفَتاِن ِمنُ�ۡم أ ُ ٱإِۡذ َهمَّت طَّ ۗ َوَ�َ  �َّ ِ ٱَوِ�ُُّهَما َّ�  ِ

َفۡلَيَتَو�َّ
 .]۱۲۲[آل عمران:  ﴾١٢٢لُۡمۡؤِمُنونَ ٱ
 آنھا است و یخداوند وله دو گروه از شما خواستند سست شوند و برگردند، کگاه  آن«

 .»ندیل نماکد برخدا توین باامؤمن
ای   د ویه در مورد ما (بنوسلمه و بنوحارثه) نازل گردین آی: ادیگو یجابربن عبدالله م

  شد. یاش نازل نمک
ز اثر گذاشت و یفه از مسلمانان نیدل دو طا ن درامنافق یریصورت موضعگ نیبد

 بر یالھ کمکضعف غالب شدند و بعد از این  بر، اما آنھا تصمیم به بازگشت گرفتند
گر یرد و ھمراه دکآنھا را برطرف  یدند و خداوند ترس و بزدلیروز گردیخود پ ینفسھا

 دند.یمسلمانان استقامت ورز
د یه باکمعتقد بود  ی: گروھ سلول متفاوت بود دیدگاه مسلمانان در مورد ابن

مخالف  نیز دوم هگرو اند و مانان شدهست مسلکباعث ش منافقان به قتل برسند؛ چراکه
 گردد : نیز این موضوع را متذکر می. قرآن ندبا قتل آنھا بود

ُ ٱفَِئتَۡ�ِ وَ  لُۡمَ�ٰفِِق�َ ٱَ�َما لَُ�ۡم ِ� ﴿ ن َ�ۡهُدواْ  �َّ
َ
تُرِ�ُدوَن أ

َ
� ْۚ ۡرَكَسُهم بَِما َكَسُبٓوا

َ
أ

َضلَّ 
َ
ۖ ٱَمۡن أ ُ ُ ٱَوَمن يُۡضلِِل  �َّ  .]۸۸[النساء:  ﴾٨٨َسبِيٗ�  ۥفَلَن َ�َِد َ�ُ  �َّ

د، خداوند آنھا را واژگون یا ن دو گروه شدهاه در مورد منافقکچه شده است شما را «
ه خداوند آنھا را گمراه نموده کرا  یسانکد ییت نماید ھدایخواھ یا میآ  .ده استیگردان

 .»افتی یت نخواھیھدا یسوه ب یاو راھ یه خدا گمراه نموده است، براکرا  یسک ؟است

 ر مسلمانانیگرفتن از غ کمک - س
د و ین رسیخیبه نام ش یحرکت به احد به موضعر یدر مس ج اکرمامبر یپ

 و یھودی ھا این: ھستند؟ گفتند یسانکچه  ھا اینفرمود:  د.یرا شن یجماعت یسروصدا



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ١٢٨

 

ن اکه مشرین علاکما از مشر«ھستند. رسول خدا فرمود :  یمانان عبدالله بن ابیپ ھم از
 یست گروھکش ید برایه نباکشد  یگذار هیپا یصورت اصل نیو بد .١»میریگ ینم کمک

 .٢گرفت کمکز دشمنان اسالم ھستند، یه آنھا نکگر ید یاز دشمنان اسالم از گروھ

 م سن و سال از جنگکاز اصحاب  یرخدن بیبرگردان - و
شد و  یمتوجه حضور نوجوانان پرداخت، رکد لشیبازد بعد از اینکه به ج رسول خدا
: اند از ه عبارتکن افراد چھارده نفر بودند ید. این برگردانیخیبه نام ش یآنھا را از محل

د ید بن ارقم، براء بن عازب و ابوسعید، زید بن ثابت، اسامه بن زیعبدالله بن عمر، ز
 یراندازیدر ت یخاطر مھارت وه ب سن او و با وجود کمیج یرافع بن خداما به  ،یخدر

نان گفت : من ک هی، گراطالع یافتسمره بن جندب  ین خبر وقتیا از ت داد.کاجازه شر
ت دارد و من کاو اجازه شر نه است کهوگزنم. چ ین میگرفتن رافع را به زم یشتکدر 

 ندارم؟
ه گفته بود کد! سمره ھمانطور یریبگ یشتکگر یدیکبا  :به آنھا فرمود ج رسول خدا

 .٣ت در جنگ دادکز اجازه شرین یامبر به وین زد و پیزم رافع را به
اجازه  خاص، یازات نظامیامت دلیل دارابودنسمره به  رافع و به ج خدا رسول

صفوف  خلل در عوامل ایجادد تا مبادا یر نوجوانان را برگردانیت در جنگ داد و ساکشر
 .٤ن فراھم گرددمسلمانا

رغبتی  اسالمی را به حسب آخرت و بی ۀافراد جامع ج تربیت صحیح پیامبر اکرم
 یحتو و بزرگ  کوچک ؛رو جوانیه پک ای نسبت به دنیا وادار ساخته بود؛ به گونه

بدون اینکه اکراه و  ؛و شھادت ھستند جھاد شیفته و مشتاقسن و سال  نوجوانان کم
 اجباری در این باره صورت گیرد.

 ه کفار مکبا  یاروئیای روربامبر ینقشه پ
طراحی نمود؛ به این  یاساس یا نقشه برای رویارویی با کفار ج رسول خدا -الف

ت جنگ یه صالحک یسانک ؛ تنھاانتخاب نمودمبارزه را  یگاه مناسبیجاترتیب که 
                                                 

 .۲۷۸، ص السیرة النبویةصحیح  -١
 .۵۶۱، ص ۳محمد رسول الله، محمد عرجون، ج  -٢
 .۵۷۱، ص ۳ھمان، ج  -٣
 .۵۷۲ھمان، ص  -٤



 ١٢٩    بخش نهم: غزوۀ احد

 

مبارزه نداشتند، برگردانده ت یه صالحک یسانکو  برای مبارزه انتخاب گردیدند ،داشتند
ای دیگر  مسئول منطقه یت اضطراریموقع یبراراندازان ماھر را یپنجاه نفر از تشدند؛ 

از افراد آن  یکیم نمود و پرچم ھر گروه را به دست یو سپاه را به سه گردان تقس نمود
 : ل بودندیھا به شرح ذن گروھیگروه سپرد. ا

 ر بود.یه پرچمدار آن مصعب بن عمکن اگردان مھاجر -۱
 ر بود.ید بن حضیه پرچمدار آن أسکگردان اوس انصار  -۲
 .١ه پرچمدار آن حباب بن منذر بودکدان خزرج انصار گر -۳
دشمن  ارانش را در جنگ بایه کن بود یا ج اکرم امبریپ یاز روشھا یکی -ب

رد و به آنھا ک یق مین جنگ تشویادیرا به صبر و تحمل در م ننمود و آنا یم یکتحر
 درمیانامبر ی: پدیگو یم یرار نمود. واقدکز تیوه را در روز احد نین شیا داد. یه میروح

م به آنچه خدا مرا در ینما یه می: شما را توصستاد و خطاب به آنان گفتین خود اارای
ه نموده است. شما امروز در یتابش از عمل به اطاعت و بازآمدن از محارم توصک

دستورات برای کسی آسان است که ن یااجرای البته  د.یو پاداش ھست منزلگاه اجر
د جھاد یترد بی ت و نشاط باشد.ین و جدیقیصبر و  د و دارایوظیفه خویش را بشناس

قدم و استوار باشند که  توانند ثابت تنھا کسانی می ناپسند است و با دشمن سخت و
ه کاست  یسکنًا خدا با یقی. خداوند به آنان عقلی سلیم و جسمی استوار بخشیده است

ند. پس اعمالتان را کخدا را ب یه نافرمانکاست  یسکطان با ید و شیاطاعت نما یاز و
د و از یخدا را فراھم ساز یاھ نه تحقق وعدهیار زمکن یو با ا دیبا صبر در جھاد آغاز نمائ

ھستم. عجز و ضعف ت شما یموفق خواستار چون من ؛دینکن یچیدستورات من سرپ
اختالف  زمانی کها ترا دوست ندارد و  و خدا آنگردند  موجب اختالف و دودستگی می

خویش را مشمول شما  یروزیحاکم باشد، خداوند نصرت و پ شما در بین یدودستگ و
 .٢»گرداند نمی

 فوق ۀاهداف خطب
 دان جھاد.یت و نشاط در میق به جدیتشو -۱
 ق به صبر ھنگام مبارزه با دشمن. یتشو -۲

                                                 
 .۸۹غزوة احد دراسة دعویه، ص  -١
 .۲۲۲ – ۲۲۱، ص ۱مغازی، واقدی، ج  -٢



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ١٣٠

 

 .یریاختالف و درگ یزان زشتیان میب -۳
ر کدر گرو لش ،یزبیانگر این موضوع است که پیرو ج شیوه و روش پیامبر اکرم

 یمردان بزرگ پستاورد زحمات یروزیه پکبل ؛ستین ینظام ۀشرفتیانات پکبزرگ و ام
افراد  ین حالت را برایت و این وضعید ایو بادھند  بر زندگی ترجیح میه مرگ را کاست 

 وجود آورد.ه ه شھادت بیبا موعظه و غرس روح
سپاه اسالم را به  و مت شمردیوه احد را غنک یاستراتژت یموقع ج رسول خدا
راندازان ماھر را یوه باشد و پنجاه نفر از تک یرد تا پشت سپاه به سوکت یدامنه آن ھدا

ر اسالم را که نمودن لشان محاصرکام ،داد تا از دشمن وه احد قرارکدر مقابل  یوھک بر
پرندگان الشخور به خوردن  که دیدیاگر د یحت«: راندازان فرمودیتو به د یسلب نما

م، از یا ست داده و برآنھا مسلط شدهکه دشمن را شکنیا ایاند و  ما پرداخته یھا الشه
و به آنھا  .١»را دنبال شما فرستاده باشم یسکه من کنید. مگر ایان نخورکخود ت یجا

پاه س ر قرار بدھند و نگذارند از پشت بهیاران دشمن را ھدف تکدستور داد تا سوار
  رم.یگ یگواه م ھا این : بارالھا! تو را برنند. و فرمودکاسالم حمله ب

گذاشتند. و دشمن پشت ه بازکسپاه م یفتند و دره را براایھا تسلط  تپه مسلمانان بر
 گرفت. نه و رو به احد در مقابل مسلمانان قراریبه مد

 ردن صفوفکبرابر  دن به سپاه وینظم بخش
 رد. آنکنماز برابر  ھای صفن را مانند اجلو آمد و صفوف مبارز ج رسول خدا

رد. ک یجنگ آماده م ینمود و برا یزد و آنھا را راست م یقدم م ھا صفن یحضرت در ب
 . ... تر برو و عقب یمک: تو گفت یم یگریبه د ؛ای: جلوتر بگفت یم یکیبه 

 د و قھرمانان در صفوف اول قرار گرفتند. یراست گرد ھا صفبه این ترتیب 

 با دستور فرماندهآغاز جنگ فقط  - س
: وه احد بود، فرمودکرش به کلشپشت  که یدر حال ج : رسول خدادیگو یم یطبر

 .٢»دیس بدون اجازه من، جنگ را آغاز ننماکچ یھ«
 باشد. یت میو مسئول یوحدت فرماندھ موضوع مھم و اساسیانگر ین امر بیا

                                                 
 .۴۰۴۳باب غزوه احد، شماره البخاری فی مغازی،  -١
 .۵۰۷؛ ص ۲تاریخ طبری، ج  -٢



 
 
 
 
 
 

 دوم فصل
 هکدر قلب معر

 مسلمانان  یروزیآثار پ آغاز جنگ و شدت آن و
اف کوسته مسلمانان شیتا در صفوف به ھم پ نمود یان سعیدر آغاز جنگ ابوسف

ما و «: را نزد انصار فرستاد و گفت یفرد ن منظوریا یه براکچنان ؛دیجاد نمایا
به جنگ با شما  یازیم و ما نیندار یارکد. با شما یمان را به حال خود بگذاریپسرعمو

 .١رمنتظرانه به او دادندیغ یاما انصار پاسخ »م.یندار
ابوعامر «خائن به نام  یق فردیه تالش نخست آنان مؤثر واقع نشد، از طرکنیبعد ازا

د تا با یوشک یردند و وکآغاز  یگریرد، تالش دک یم ینه زندگیه در مدک» الراھب
 له اوس! من ابوعامر ھستم.یقب ی: اب دھد و گفتیاز انصار را فر یبرخسخنان خود 

 ند.یه تو را ببک یباد چشم کفاسق! نامبار ی: اآنھا گفتند
شده است و  ی: قوم من دچار شرگفت این پاسخ را از انصار شنید،ه ک یابوعامر وقت

 .٢انصار پرخاش نمود بر
و طلحه بن عثمان (پرچمدار  س طالب یبن اب یتن به تن عل ۀجنگ احد با مبارز

 د.ین) آغاز گرداکمشر
دان ین بود، به ماکه پرچمدار مشرک: طلحه بن عثمان دیگو یم ةیالحلب رةیالس مؤلف

اران محمد! ی ی: اسپس گفت ؛نرفت جلو یسکد. یطلبھماورد ن مرتبه یآمد و چند
فرستد و شما را با  یشما به جھنم م یرھایه خداوند ما را با شمشکد ینک یشما تصور م

رش به جھنم بفرستد و یست تا مرا با شمشین یسکا یبرد، آ یما به بھشت م یرھایشمش
به سراغش رفت و  س طالب یبن اب یعل رم به بھشت بفرستم؟یا من او را با شمشی

رم به جھنم واصل یرد تا خداوند تو را با شمشکت نخواھم یھا: به خدا سوگند! رگفت
                                                 

 .۱۲۰، ص ۱امتاع األسماع، مقرزی، ج  -١
 .۱۹۲، ص ۲، ابی شھبه، ج السیرة النبویة -٢



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ١٣٢

 

 رت به بھشت برساند.یا مرا با شمشید ینما
 یطور ؛ردکن یو او را نقش زم  ش را قطع نمودیپا یدیردن ضربه شدکبا وارد  یعل

رحم سوگند  ۀپسرعمو! تو را به خدا و به صل ی: اگفت یشف شد. به علکه عورتش ک
ر یبکحضرت و مسلمانان ت حال خود گذاشت و برگشت. آنه او را ب یعل دھم. یم

 .١گفتند
ھمت و  تقویتبه  ج خدا رسول .افتیختند و جنگ شدت یگاه ھر دو سپاه به ھم ر آن

ن را از یا یسک: چه دست گرفت و فرموده ب یریه شمشکچنان ؛اران خود پرداختی یۀروح
 کسانی که حضور داشتند، اعالم آمادگی نمودند. رد. ھمهیگ یل میمن تحو

د؟ آنھا یرد تا حق آن را ادا نمایگ یل میرا تحو آن یسک: چه فرمود ج رسول خدا
: ست؟ فرمودیخدا! حق آن چ رسول ی: ادند، ابودجانه گفتیشکشان را عقب دستان

رم. یگ یل می: پس من آن را تحوج شود. او گفتکه ک یوبکدشمن ب سر چنان آن را بر
شجاع بود و ھنگام مبارزه  یر را به ابودجانه داد. او مردیشمش ج اکرم امبریپ

صفوف  درمیانه کافتاد  یبه و ج خدا ه چشم رسولک یرفت. وقت یبرانه راه مکمت

يبغضها اهللا إال يف مثل هذا  ةمشيـانها ل«: ود، فرمودر یبرانه راه مکدشمن مت
 .»ین جایی، مگر در چنپسندد یخداوند نمن طرز راه رفتن را یا« ٢»موطنـال

 :دیگو یم رد ابودجانه در روز احدکرد عملر بن عوام در مویزب
، ناراحت به ابودجانه داد آن را ر را به من نداد ویشمش ج اکرم امبریه پک یوقت

را  قبل از ابودجانه بلند شدم و آن و بودم اش پسرعمه با وجود اینکه : منو گفتم شدم
بنابراین، در این صدد ر را به من نداد و به ابودجانه داد یحضرت شمش آن ،خواستم

سرش  یقطعه پارچه قرمز رنگ با او برآمدم تا عملکرد او را ببینم و او را تعقیب نمودم.
ن قطعه پارچه را به یا یه ود و ھرگای: ابودجانه لباس مرگ پوشانصار گفتند را بست.

 :خواند یگونه رجز م نیدان رفت و ایاو به م .گفتند ین میبست به او چن یسر م
 أنا الذي عاهدين خلييل

 

 ونحن بالسفح لدي النخيل 
 

 انا ال أقوم الدهر يف الكيول
 

 ٣الرسولأرضب بسيف اهللا و 
 

                                                 
 .۲۱۸، ص ۷تفسیر طبری، ج  – ۴۹۸ – ۴۹۷، ص ۲السیرة الحلبیه، ج  -١
 .۲۴۷۰، شماره مسلم، کتاب فضائل الصحابة -٢
 .۱۷، ص ۴ ، جالبدایة والنھایة -٣



 ١٣٣    بخش نهم: غزوۀ احد

 

عھد م ین نخلستان بودیوه در بک ۀدامن ه درک یامبر خدا) در حالیدوستم (پ بان م«
ر خدا و رسول به ی؛ بلکه با شمشستمیا ینم من ھرگز در آخر صفام.  و پیمان بسته

 .»پردازم مبارزه دشمنان می
بود  ین فرداکمشر درمیانآورد.  ید، او را از پا در مگردی یروبرو م که یسکھر  او با

. ابودجانه رساند او را به شھادت میه کنیرد مگر اک یرحم نم یافراد زخم بر یه حتک
گر روبرو شوند. آنھا یدیکتا با  دوست داشتم: دیگو یر میشد. زب یم یکم به او نزدک مک

اما ابودجانه آن را  ،به ابودجانه زد یا ، ضربهکدر برابر ھم قرار گرفتند. آن فرد مشر
 ت رساند.کرا به ھال یو یا سپس با ضربه ؛دفع نمود
اما از  ،عتبه گرفته استدختر  سر ھند یر را باالیه شمشکدم یبعد د یلحظات

 .١داند یبا خود گفتم! ھدفش را خدا بھتر م .ف شدمنصر یشتن وک
 یکه مردمان را به شدت تحرکدم یرا د ی: انساند: ابودجانه گفتیگو یق ماابن اسح

او متوجه شدم  اّما وقتی سرش بردم، یرم را باالیشمش ستادم وید، در برابرش اینما یم
 .٢را به قتل برسانم یزن ج ر رسول اللهیشمش مناسب شأن و کرامت ،زن استیک 

 ج خدا راندازان با دستور رسولیمخالفت ت
آنھا در  ردند.ک یستادگیشجاعانه ا» امت، امت«ن با شعار اکمسلمانان در برابر مشر

از شجاعت  یزیانگ شگفت یھا رمردان اسالم صحنهیه شکو قھرمانانه  یحماس یجنگ
 .٣نشان دادند یدند، از خودگذشتگیبه ثبت رسان یو قھرمان

ر، یحمزه بن عبدالمطلب، مصعب بن عم ھمچون ینناقھرما یھا یشگفت ،خیتار
را ثبت نموده  نامثال آنا یادیتعداد ز وقاص و ی، سعدبن ابیابودجانه، ابوطلحه انصار

موید این ل یه ذیه آکچنان؛ ٥رسیدند یروزیپ به مسلمانان ،. در مرحله اول جنگ٤است
 : استموضوع 

ُ ٱَولََقۡد َصَدَقُ�ُم ﴿ وَ�ُهم �ِإِۡذنِهِ  ۥٓ وَۡعَدهُ  �َّ ٰٓ إَِذا فَِشۡلُتۡم َوتََ�ٰزَۡ�ُتۡم ِ�  ۦۖ إِۡذ َ�ُسُّ َح�َّ
ۡمرِ ٱ

َ
ن يُرِ�ُد  ۡ� ا ُ�ِبُّوَنۚ ِمنُ�م مَّ َرٮُٰ�م مَّ

َ
ٓ أ ۡ�َياٱوََعَصۡيُتم ّمِۢن َ�ۡعِد َما َوِمنُ�م  �ُّ
                                                 

 .۱۸ھمان، ص  -١
 ھمان. -٢
 .۳۰۳، ص ۱نظرة النعیم فی مکارم اخالق الرسول الکریم، ج  -٣
 ھمان. -٤
 ھمان. -٥



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ١٣٤

 

ن يُرِ�ُد  ۚ ٱمَّ فَُ�ۡم َ�ۡنُهۡم  �ِخَرةَ ُ ٱِ�َۡبَتلَِيُ�ۡمۖ َولََقۡد َ�َفا َعنُ�ۡمۗ وَ ُ�مَّ َ�َ ُذو  �َّ
 .]۱۵۲[آل عمران:  ﴾١٥٢لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱفَۡضٍل َ�َ 

اش را برشما تحقق  د، خداوند وعدهیآور یدر م یخدا از پا ۀه آنان را به اجازکگاه  آن«
ه به شما کنیا بعد از .دیردک ید و نافرمانیدید و اختالف ورزیه سست شدکنید تا ایبخش

 ؛آخرت ۀاراد یا داشت و برخیدن ۀاز شما اراد یبرخ ،دینشان داد آنچه را دوست داشت
فضل  ید و خداوند دارایازماید تا شما را بیسپس خداوند شما را از آنان منصرف گردان

 .»ن استامؤمن احسان بر و
ه در ک و مشاھده غنایمین و ھمراھانشان اکست مشرکشبا مشاھده  راندازانیت

ه جنگ کو تصور نمودند  آوری غنایم افتادند به فکر جمع دان جنگ رھا شده بود،یم
د، یمنتظر چه ھست«: گفتند ،ریرشان، عبدالله بن جبین به امیده است، بنابرایان رسیپا
 .»آوری غنایم اقدام نمایید پس برای جمع ؛روز شدندیاران پی

 .د؟یردکش : مگر سخن رسول الله را فرامور گفتیبعبدالله بن ج
 .١برگیریممت یش را از غنیسھم خو باید: به خدا سوگند گفتند

رشان توجه یم نمودند و به سخنان امیغنا آوری صورت شروع به جمع نیبد
 ننمودند.

 د:ینما یف میگونه توص نیراندازان را ایت تیوضع س عبدالله بن عباس
نبرد  ۀشکست مشرکان و دستیابی مسلمانان به غنایم، صحن ۀبا مشاھد راندازانیت«

 انبوه گردید.اران رسول خدا یبه صحنه آمدند و صفوف ای که  را ترک نمودند؛ به گونه
ن از آنجا بر اکسپاه مشر ،گذاشتند یته حساس را خالکراندازان آن نیه تک یھنگام

 .٢»را به شھادت رساندنداز مسلمانان  یادیز و سرانجام تعداد ندورش بردیمسلمانان 
از فرصت استفاده نمود و توانست   ن بود،اکاز شھسواران مشر یکیه کد یبن ول خالد

دان یدوباره به م ،تین وضعیدن این با داکند. مشرکمسلمانان را از دو جھت محاصره 
 یندگکاخود را از دست دادند و بدون برنامه و با پر یمسلمانان مواضع اول آمدند و

 و ای که تشخیص افراد سپاه اسالم، از سپاه کفر امری دشوار بود به گونه ؛دندیجنگ یم
 شتند.کفه را به اشتباه یحذ پدر

                                                 
 .۳۰۳۹بخاری، کتاب الجھاد، شماره  -١
 .۲۶۰۸، شماره ۲۸۵۷، ص ۱مسند احمد، ج  -٢



 ١٣٥    بخش نهم: غزوۀ احد

 

امبر یدند و ارتباطشان با پیدان به شھادت رسیدر م یگریبعد از د یکیمسلمانان 
 و شدز با ھم مخلوط یھمه چ .١شته شده استکحضرت  ه آنکد یع گردیقطع شد و شا

شتند ک یرا م او ،دندیرس یه مک ین به ھر مسلماناکد. مشریشدت جنگ به اوج خود رس
پرتاب  ج اکرم امبریپ یسو به یامبر برسانند و سنگیه توانستند خود را به پک ییتا جا

ه ردند بک یست و سرش را زخمکش شکو دندان مبار ینیب بر اثر آن هکنمودند 
 .٢زد یه خون از آن فوران مک یا گونه

د. یگرد یست و سرش زخمکامبر شیپ یھا از دندان یکی: در روز احد دیگو یانس م
دندانش  نمودند و یامبر خود را زخمیه پک ی: قومگفت یبود و م یخون از سرش جار

 .شوند؟ یستند، چگونه رستگار مکرا ش
 : بیانگر این موضوع استه یآ این هکچنان

ۡمرِ ٱلَۡيَس لََك ِمَن ﴿
َ
َ�ُهۡم فَإِ�َُّهۡم َ�ٰلُِمونَ  ۡ� ۡو ُ�َعّذِ

َ
ۡو َ�ُتوَب َعلَۡيِهۡم أ

َ
ٌء أ [آل  ﴾١٢٨َ�ۡ

 .]۱۲۸عمران: 
نجه کا آنھا را شیرد یپذ یآنھا را خداوند م ۀا توبیست، یار در دست تو نکاز  یزیچ«

 .»را آنھا ظالم ھستندیز ؛دھد یم
رد و او را به کر حمله یاز آنھا به نام ابن قمئه بر مصعب بن عم ین فردیھمچن

 به رسول خدا داشت، ابن قمئه یادیه مصعب شباھت زکد و از آنجا یشھادت رسان
 .٣شته استکرا  ج ه محمدکرد کع یشا

موجب پراکندگی ه کچنان ؛ه مسلمانان گذاشتیروح بر یر نامطلوبیعه، تأثین شایا
افت و یر ییت تغیوضع یلکه نه بازگشتند و بیبه مد یبعض آنان را فراھم آورد و حتی
 .٤ن و دچار ھرج و مرج گردیده بودندنابسامامسلمانان از شدت فاجعه 

، از جنگیدن بازایستادندھم  یختند، برخیدان جنگ گریاز مسلمانان از م یتعداد
 که ح دادندیشته شده است، شھادت را ترجکامبر یردند پکه تصور کنیبعد از ا یبرخ
ه نتوانسته بود، در جنگ بدر حضور داشته کنیبود. او از ا ضراز آنان انس بن ن یکی

                                                 
 .۹۸غزوة احد دراسه دعویه، ص  -١
 .۲۹۴، غزالی، ص فقه السیرة -٢
 .۸۱، ص ۳، ابن ھشام، ج النبویةالسیرة  -٣
 .۱۰۰غزوة احد دراسه دعویه، ص  -٤



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ١٣٦

 

 خداوند مرا در خدا سوگند! اگر دوبارهه : بگفت یخورد و ھمواره م یباشد، تأسف م
 نم.ک یه چه مکد یخواھد د ق دھد، یاب رسول الله در جنگ توفکر

ور عه مزبیه از شاک یه روز احد برجمعکچنان ؛اش وفا نمود انس بن نضر بر وعده
امبر یگفتند: پاید؟  دست از جنگ کشیدهخود را باخته بودند گذشت و گفت: چرا 

شته نشده که کمحمد  یشته شده است، خداک: اگر محمد شته شده است. گفتک
 د.یشته شوکز یشته شده است شما نکخاطر آنچه او ه است. پس بھتر است ب

 ،ندیگو یم ھا اینشگاه تو از آنچه یبارالھا! من در پ«: ن گفتیگاه چن آن
 »م.ینما ی، اظھار برائت ممشرکان با آن اعتقاد دارندنم و از آنچه ک یم یخواھ معذرت
بھشت را از جانب احد  یسعد! من بو ی: ارد و گفتکبا سعد بن معاذ برخورد سپس 

 د.ید تا به شھادت رسیه شد و جنگکدان معریگاه وارد م نم. آنک یاستشمام م
ه افتند بیزه یر و سرنیضربه شمش یاند اثر ھشتاد و یدر بدن وه کپس از اتمام معر

 .١اھرش او را از سر انگشتانش شناختشد. فقط خو یه شناخته نمک یا گونه
 :ردکه را نازل ین آیر و امثالش، اخداوند در شأن انس بن نض

ْ  رَِجالٞ  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱّمَِن ﴿ ْ  َما َصَدقُوا َ ٱ َ�َٰهُدوا ن َقَ�ٰ َ�َۡبهُ  �َّ َوِمۡنُهم  ۥَعلَۡيهِ� فَِمۡنُهم مَّ
لُواْ َ�ۡبِديٗ�  ن يَنَتِظُرۖ َوَما بَدَّ  .]۲۳[األحزاب:  ﴾٢٣مَّ

شان یبه آرزو یه با خدا بستند عمل نمودند، برخک ین صادقانه برعھدااز مؤمن یبرخ«

 .»ل ننمودندیش را تبدیمنتظرند و عھد خو ید شدند) برخیدند و (شھیرس
خداوند در مورد کسانی که صحنه جنگ را ترک نمودند و به ندای پیامبر گوش 

 : دند، فرمودندا

َحدٖ  نَ ۥإِۡذ تُۡصعُِدوَن َوَ� تَۡلوُ ﴿
َ
ٰٓ أ َ�َٰبُ�ۡم  لرَُّسوُل َوٱ َ�َ

َ
ۡخَرٮُٰ�ۡم فَأ

ُ
يَۡدُعوُ�ۡم ِ�ٓ أ

ۢ� بَِغ�ّٖ  ْ  ّلَِكۡيَ�  َ�مَّ ٰ  َ�َۡزنُوا ٓ  َوَ�  فَاتَُ�مۡ  َما َ�َ َ�َٰبُ�ۡمۗ  َما
َ
ُ َوٱ أ ۢ بَِما  �َّ َخبُِ�

 .]۱۵۳[آل عمران:  ﴾١٥٣َ�ۡعَملُونَ 
غمبر از پشت سر، شما را ید و پیردک یتوجه نم یسکد و برینده شدکه پراکگاه  آن«

ن ید) خداوند به شما غم رساند، ایامبر رساندیه به پکزد، سپس در برابر غم ( یصدا م
ده ید و نه ھم برآنچه به شما رسیآنچه از دست داد برد ین نشویبدان جھت بود تا غمگ

 .»د، باخبر استیدھ یاست و خداوند از آنچه انجام م

                                                 
 .۱۰۱غزوة احد دراسة دعویة، ص  -١



 ١٣٧    بخش نهم: غزوۀ احد

 

امبر، از یعه قتل پیدن شایه با شنکاران را یت آن دسته از ین قرآن وضعیھمچن
ه کنیامبر و ایه از نجات پک یسکن یاست اول یان نموده است. گفتنیختند، بیدان گریم
ش را با بشارت بلند نمود و یه صداکبود  کعب بن مالکخبر شد،  زنده است با یو
 .١ن متوجه او نشوندیکوت واداشت تا مشرکامبر او را به سیپ

؛ چنانکه قرار داده است بخشش،ردند، مورد عفو و که فرار کرا  یجماعت ،خداوند
 : فرماید می

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ ْ ِمنُ�ۡم يَۡوَم  �َّ َُّهمُ ٱإِ�ََّما  ۡ�َۡمَعانِ ٱ ۡ�ََ� ٱتََولَّۡوا ل ۡيَ�ٰنُ ٱ ۡسَ�َ بَِبۡعِض َما  لشَّ
ْۖ َولََقۡد َ�َفا  ُ ٱَكَسُبوا َ ٱَ�ۡنُهۡمۗ إِنَّ  �َّ  .]۱۵۵[آل عمران:  ﴾١٥٥َ�ُفوٌر َحلِيمٞ  �َّ

 یاعمال یبه سبب برخ ؛طان آنھا را لغزاندیردند، ھمانا شکه در روز جنگ فرار کآنان«
نده و یگمان خداوند از آنھا گذشت نمود و خداوند بخشا یند. به انجام دادک

 .»باستکیش

 ت نخستیسپاه به وضع یندگکدن پراامبر در برگردانینقشه پ
بود، اّما  ج ھدف اصلی مشرکان از تھاجم علیه مشرکان، به قتل رساندن پیامبر اکرم

جان شان، یدر دفاع از ا یگریبعد از د یکیاران یان نخورد و کش تیاز جا ج خدا رسول
نه  یجز ھفت اله بود و ب مشرکان در محاصره ج اکرم امبریپ دادند. خود را از دست می

فار و کستن محاصره کخدا، ش امبرینارش نبود. ھدف پکگر در ید یسکنفر از انصار 
 یارکدًا فدایامبر شدیارانش بود. انصار در دفاع از پیشدن به  وه و ملحقکدن به یرس

 .٢دندیبه شھادت رس یگریبعد از د یکید و ردنک
 یرھایقدر مورد تھاجم ت امبر برخاست و آنیبه دفاع از پ نیز داللهیطلحه بن عب

 .٣دیه دستش فلج گردکدشمن قرارگرفت 
ن نشست و یطلحه به زم .اما نتوانست ،باال رود یا صخره یامبر خواست رویپ

: دیگو یر میرد. زبیصخره قرارگ یتوانست رودوش او،  بر کمبار یامبر با گذاشتن پایپ
 .٤»خود واجب نمود یار) بھشت را براکن ی: طلحه (با اه فرمودکدم یشن ج از رسول خدا

                                                 
 .۱۱۲، ص ۶مجمع الزوائد، ھیثمی، ج  -١
 .۳۰۴، ص ۱نظرة النعیم، ج  -٢
 .۳۷۲۴البخاری، شماره  -٣
 .۲۹۶صحیح السیرة النبویة، ص  -٤



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ١٣٨

 

ر به دستش یت جخدا  د و رسولیجنگ یامبر مینار پکدر نیز  سوقاص یسعد بن اب

سعد! پدر و مادرم  ین اک یکشل« »اميارم يا سعد فداك ايب و«: گفت یداد و م یم
 .١»ت بادیفدا

د و یجنگ یامبر میپ یراندازان بود، در جلوین تیه از ماھرترک یانصار ۀابوطلح
 یکتر از نعره  در سپاه دشمن، سخت یینعره ابوطلحه به تنھا«: گفت امبر در مورد اویپ

 .٢»جماعت است
 یبه سوامبر یپ یست. وقتکمان در دستان ابوطلحه، شکسه  یروز دو ال در آن
آنھا  یت باد، به سوی! پدرم فداج رسول خدا ی: اگفت یابوطلحه م ،ستینگر یدشمن م

 هبین نسیشماست. ھمچن ۀنیام سپر س نهیند. سکبه شما اصابت  یرین، مبادا تکنگاه ن
حضرت دفاع نمود و  ر از آنیر و پرتاب تیستاد و با شمشیامبر ایپ یعب، جلوک دختر

 را متحمل شد. یجراحات سخت
رده بود که خود را سپر رسول خدا کابودجانه بود  ،ان رسول خدایگر از فدائید یکی

 .٣آمد یدشمن بر پشتش فرود م یرھایو ت
. نمودند حمایت می ج از پیامبر اکرمده یر و ابوعبکدر آن لحظات سخت، ابوب

سپس آورد.  بیرون میامبر یرھا را از چھره پیخورده تبا دندانھای خویش، ده، یابوعب
امبر را گرفتند و از او یبود، اطراف پ نفر یه تعدادشان سکن ااز قھرمانان مسلم یجمع

 دفاع نمودند.
در مقابل خالد  یا ب داد و با دستهیترت یا ن فرصت عمر بن خطاب، ضد حملهیا در

 یقبل ب مسلمانان به مواضعین ترتینمود و بد ینینش قرار گرفت و او را وادار به عقب
ان دادن یاز پامشرکان وقتی وضعیت را چنین مشاھده نمودند  خود مسلط شدند.

مسلمانان به ستوه  یستادگیا د گشتند و از صبر ویش ناامیخو یقطع یروزیه با پکمعر
 آمدند.

احد، پناه  یھا از دره یکیملحق شده بودند به  یه به وک یسانک با ج خدا رسول
وجود اینکه مانع موفقیت کامل مشرکان گردیده بودند، اّما نسبت به مسلمانان با  .ندبرد

                                                 
 .۲۹۵ھمان، ص  -١
 .۵۸۹، ص ۲۲ج المسند و الفتح الربانی،  -٢
 .۳۶ – ۳۵، ص ۴، ج البدایة والنھایة -٣



 ١٣٩    بخش نهم: غزوۀ احد

 

گاه از  شان و دردمند بودند. آنیناراحت و پرآنچه به رسول خدا اصابت نموده بود، 
ه خود یو اول یو به حالت عادنازل گردید آنان  بر یجانب خداوند، خواب و آرامش

 :دیفرما یه خداوند مکچنان ؛بازگشتند

ن﴿
َ
َمَنةٗ  ۡلَغمِّ ٱَزَل َعلَۡيُ�م ّمِۢن َ�ۡعِد ُ�مَّ أ

َ
َعاٗسا أ  قَدۡ  َوَطآ�َِفةٞ  ّمِنُ�ۡمۖ  َطآ�َِفةٗ  َ�ۡغَ�ٰ  �ُّ

ۡتُهمۡ  َهمَّ
َ
نُفُسُهمۡ  أ

َ
ِ بِٱ َ�ُظنُّونَ  أ َا ِمَن  ۡلَ�ِٰهلِيَّةِ� ٱَظنَّ  ۡ�َقِّ ٱَ�ۡ�َ  �َّ ۡمرِ ٱَ�ُقولُوَن َهل �َّ

َ
�ۡ 

ءٖ�  ۡمرَ ٱ نَّ إِ  قُۡل  ِمن َ�ۡ
َ
ا َ� ُ�ۡبُدوَن لََكۖ َ�ُقولُوَن لَۡو  ۥُ�َّهُ  ۡ� نُفِسِهم مَّ

َ
ِۗ ُ�ُۡفوَن ِ�ٓ أ َّ�ِ

ۡمرِ ٱَ�َن َ�َا ِمَن 
َ
ءٞ  ۡ� ا َ�ۡ ۗ  قُتِۡلَنا مَّ َز  ِ�  ُكنُتمۡ  لَّوۡ  قُل َ�ُٰهَنا ِينَ ٱُ�ُيوتُِ�ۡم لََ�َ ُكتَِب  �َّ

ُ ٱَوِ�َۡبَتِ�َ  ِهۡمۖ إَِ�ٰ َمَضاِجعِ  ۡلَقۡتُل ٱَعلَۡيِهُم  َص َما ِ�  �َّ َما ِ� ُصُدورُِ�ۡم َوِ�َُمّحِ
ُ ٱقُلُو�ُِ�ۡمۚ وَ  ُدورِ ٱَعلِيُمۢ بَِذاِت  �َّ  .]۱۵۴[آل عمران:  ﴾١٥٤لصُّ

از شما  یه برخک یشما نازل نمود، خواب ت بریامنو اندوه، سپس خداوند بعد از غم «
 یجاھل یو در مورد خداوند پندارھاش بودند یر خوکگر به فید یپوشاند و برخ یرا م

ارھا در کبگو: ھمه  ؟شود یب ما مینص یزرویاز پ یزیا چیگفتند)، آ یداشتند (و م
ند. ینما یتو آن را ظاھر نم یه براکنند ک یرا پنھان م یزیدر دل چ  دست خداست،

بگو: اگر شما در  .میشد یشته نمکنجا یبود ما ا یدست ما مه ار بکاگر  :ندیگو یم
آمدند.  یشته شدن در سرنوشتشان بود، خود به قتلگاه مکه کد آنانیبود یتان میھا خانه

د خالص گرداند ید و آنچه را در دلھا داریازمایب ،دینه داریه خداوند آنچه را در سکنیتا ا

گاه است ،و خداوند به آنچه در دلھاست  .»آ
صوصیاتی بودند، از منافقان ارای چنین خاند که کسانی که د مفسران بر این عقیده

 .١بودند
قریش نیز وقتی متوجه استواری و پایداری مسلمانان گردیدند و آنان را در اطراف 
پیامبر دیدند. و خداوند نیز آرامش و اطمینان را بر آنان نازل نمود، از ادامه مبارزه و 

 .٢ن به پیروزی نھایی صرفنظر نمودندرسید
 
 

                                                 
 .۳۰۵، ص ۱ھمان، ج  -١
 .۳۰۶ھمان، ص  -٢



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ١٤٠

 

 احد  یشهدا

  س مزه بن عبدالمطلبح ،دانیسردار شھ - الف
ه از کن را اکاز پرچمداران مشر بسیارید. یشجاعانه و با شدت جنگ ،حمزه ،رخدایش

ارزار که در قلب سپاه دشمن مشغول ک ی. او در حال، به قتل رساندعبدالدار بودند یبن
 به شھادت رسید.، یبه نام وحش یزه فردیتوسط پرتاب سرن ،بود

 شته بود.کار را یبن خ یمه بن عدی: حمزه در جنگ بدر، طعدیگو یم یوحش
آزاد  به قتل برسانی،م ی: اگر حمزه را در انتقام عموبه من گفت ،ر بن مطعمیجب ،میموال
ت که خارج شدند، من ھم با آنھا حرکجنگ از م یه مردم براک ین زمانی. بنابرایھست

دان آمد و ین به ماکاز سپاه مشر ،گر قرار گرفت. سباعیدیکدر برابر  در سپاهردم. ک
ن یرون آمد و چنیف مسلمانان بد. حمزه بن عبدالمطلب در مقابلش از صیمبارز طلب

ا با خدا و ی، آردن زنان بوده استک ه شغلش ختنهکار، فرزند ام انم یسباع! ا یگفت: ا
 ییگوه کدرآورد  یرد و او را چنان از پاکاو حمله  گاه بر آن ؟یسرجنگ دار رسول او

ن نمودم. یمکحمزه  یبرا یدان وجود نداشته است. من پشت تخته سنگیسباع در م
به ردم به گردنش فرو رفت و کام را به طرف او پرتاب  زهیشد، ن یکه به من نزدک یوقت

 شھادت رسید.
از  .افتیه انتشار که اسالم در مکنیتا ا ،ه برگشتمکبعد از جنگ به اتفاق مردم به م

 ؛ردمکت کنه حریمد یبه سو مردم طائفاز  یسپس با تعداد ؛ختمیآنجا به طائف گر
ند. ک یبه خشونت رفتار نم یحضرت با فرستادگان قوم ه آنکالبته به من گفته بودند 

 ی: تو وحشگفت روبرو گردیدم، ج اکرم امبریپ بادم و ینه رسیبه مد بعد از اینکه
 .ی: آرگفتم ؟یھست

 . ی: بلگفتم »؟یشتکحمزه را تو «: فرمود
 .»ینکات را از من پنھان  چھره یتوان یا میآ«: فرمود ج رسول خدا

ند، از آنجا رفتم و بعد از وفات یمرا نب ج ه رسول خداکنیخاطر اه : بدیگو یم یوحش
ه در کم گرفتم یرده بود، تصمک یامبریپ یذاب، ادعاکلمه یه مسک یحضرت، ھنگام آن

 نم.کد بتوانم قتل حمزه را جبران بینم، شاکت کشرلمه یجنگ با مس
 یدم مانند شتریرا د یردم. مردکت کن جنگ شرین در ایر مجاھدیاب ساکمن در ر

ام چنان به  زهیستاده بود، با سرنیا یوارینار دکخته یر به ھم یبا موھا یسترکخا



 ١٤١    بخش نهم: غزوۀ احد

 

ر یبا شمشد و یاز انصار پر یش درآمد. سپس مردیھا ان شانهیم ه ازکاش زدم  نهیس
 د.یوبکبرسرش 

چنین روایت  س سار از عبدالله بن عمریمان بن ی: سلدیگو یعبدالله بن فضل م
 ،لمهیمس، نیرالمؤمنی: امدیشکاد یفر یا بام خانه یرو بر کیزینکآن روز : کند می

 .١شته شدکاه رنگ یس یتوسط غالم

 س از قتلگاه حمزه ج خدا رسول یجستجو -۱
زه را چه : قتلگاه حمارانش سئوال نمودیاز  ج خدا رسول ان جنگ احد،یبعد از پا

نار کبه اتفاق آن مرد آمد و  جخدا  رسول ام. دهی: من دگفت یده است؟ مردید یسک
ده یمش پاره و مثله گردکه شکمشاھده نمود  یستادند. حمزه را در حالیجنازه حمزه ا

 .٢بود
ه نمود و یگر ،شھادت حمزهبا اطالع از  ج : پیامبر اکرماست دیگر آمده یتیدر روا

 .٣»دیشکاد یفررا مشاھده نمود،  یه جسد وک یوقت
امت بر یمن روز ق«: ستاده بود، فرمودیر جنازه شھدا اناکه در ک یامبر در حالیپ
به وجود  یچ زخمید. در راه خدا ھیفن نمائکشان یھا شاھد ھستم. آنھا را با خون ھا این
 یبو یول ،رنگ خون است  گردد، رنگ یامت آن زخم تازه میروز قه کنید، مگر ایآ ینم

شتر قرآن خوانده است آن را در لحد مقدم یدام بکه ھر کاست و افزود  کمش یآن بو
 .٤»دینمائ

قبل از خروج به  ج خدا ه رسولک یاران، خوابیگر از ید یبا شھادت حمزه و برخ
 افت.یتحقق  ،ده بودیدان احد دیم

وجود آمده است. ه ب یافکش ،ذوالفقار ،رمیه در شمشکدم یخواب د :امبر فرمودیپ
در  ین قوچی: ھمچنھمچنین فرمودر نمودم. یش آمد، تعبیه پک یستکرا به ش آن

ردم و کر یر تعبکلش یرا به فرماندھ ب، قرار دارد. آنکه پشت سرم بر مرکدم یخواب د
 یه گاوکدم یر نمودم و دیتعبنه یبه تن دارم، آن را به مد یمکمح یه لباس زرھکدم ید

                                                 
 .۴۰۷۲بخاری، مغازی، شماره  -١
 .۲۸۳، ص السیرة النبویةصحیح  -٢
 .۲۸۴ھمان، ص  -٣
 .۲۸۳ھمان، ص  -٤



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ١٤٢

 

 ۀنتیجر است. و سرانجام یر است. ذبح گاو خیخ شود، به خدا سوگند! ذبح گاو یذبح م
 .١ود، تحقق یافتر نموده بیخدا تعب ه رسولک جنگ ھمان گونه

 س حمزه ،ھادت برادرشعبدالمطلب برش دختره یصبر صف -۲
 آمد. یاجساد شھدا م یسوبا سرعت به  ی: روز احد، زندیگو یم سر بن عوامیزب

: مواظب آن زن فتد، فرمودیچشم آن زن به اجساد بخواست  یه نمک ج خدا رسول
قبل از  ه است.یه صفک: من او را شناختم دیگو یر میزب د.ید. مواظب آن زن باشیباش

ام  نهیتندخو و قھرمان بود. به س یرساندم. او زن یه به اجساد برسد، خودم را به وکنیا
از این به من فرموده است تا تو را  ج خدا : رسولبرو. گفتم کنار راھم : از سرگفتزد و 

: از شھادت ادرش دو قطعه پارچه درآورد و گفتر چیستاد و از زیگاه ا . آنکار بازدارم
 د.یفن نمائکام تا او را در آن  را آورده ھا اینام،  با خبرشده ،حمزه ،برادرم
د یشھ یکنارش کم در یدید ، اّمامینکفن کم حمزه را ید ما خواستیگو یر میزب
ما  .ده استیده و مثله گردیز مانند حمزه به شھادت رسیه او نکوجود دارد  یانصار
باشد و از آنجا  بدون کفن یفن داشته باشد و آن مرد انصارکه حمزه دو کم یردکشرم 

فن کرا  یکید قرعه یقتر بود به  کوچک یکیتر و  از آن دو قطعه پارچه، بزرگ یکیه ک
 .٢یفن مرد انصارکرا  یگریم و دیردکحمزه 

  حمزه یه در رثایاشعار صف -۳

 اسائلة اصحاب احد خمافة
 

 خبريبنات ابی من اعجم و 
 

 ثوی فقال اخلبري ان محزة قد
 

 وزير وزير رسول اهللا خري 
 

 ذوالعرش دعوة دعاه اله احلق
 

 رسورهبا و الی جنة حييا 
 

 رجتینكنا فرجی ولک ما فذ
 

 حلمزة يوم احلرش خري مصري 
 

 باما هبت الص كفواهللا الانسا
 

 مسريینّاً حمرضی وحزبكاء و 
 

 علی اسداهللا الذی كان مدرها
 

 يذود عن االسالم كل كفور 
 

                                                 
 .۱۵۶۱ترمذی، کتاب السیر فی النقل، شماره  -١
 .۲۸۵، ص السیرة النبویةصحیح  -٢



 ١٤٣    بخش نهم: غزوۀ احد

 

 و اعظمی كليت شلوی عند ذا افي
 

 نسورلدی اضبع تعتادنی و 
 

 قد اعلی النّعی عشريتیاقول و
 

 نصريخرياً من اخ وزی اهللا ج 
 

 ه چه خبر است؟...کپرسند  یا دختران پدرم از اھل بدرمیآ«
ده یرس شھادتبه  ،حمزه ،ر و مشاور رسول خدایه وزکاد دخبررسان به ما خبر 

 است...
سته و یبھشت فراخواند تا در آن ز یاو را معبود بر حق و صاحب عرش به سو

 خوشحال شود...
 نائل گردد... یگاه خوبیدر روز حشر به جا ،ه حمزهک است اینانتظار ما

خاطر غم از دست ه ام ب رد و تا زندهکخدا سوگند! تو را ھرگز فراموش نخواھم ه ب
 ست...یدادن تو خواھم گر

 رد...ک یه ھمواره از اسالم دفاع مکست یرخدا خواھم گریش بر
 .١»ن پاداشھا را بدھدیاورم، بھترین برادر و یخدا به بھتر

 ندکه یش گریتا برارا ندارد  یسکحمزه  -۴
خاطر از ه ه بکه زنان انصار یگر یصداو شنیدن از احد  در بازگشت ج خدا رسول

 .»ندک یه نمیگر یسکحمزه  یبرا«: ردند، فرمودک یه میگر  زان خود،یدست دادن عز
ای  ، به گونهستندیحال حمزه گره آنھا ب اطالع یافتند،ن خبر زنان انصار یاوقتی از 

، ھا اینبر ی: وافرمود و دار شدیه آنان بیگر یبا صدا ،در خواب بودکه  ج رسول خدا که
 یخوان ب نوحهیترت نینند. بدکه نیگر یا مرده ینند. از امروز به بعد براک یه میھنوز گر

نمود م یرا به شدت تحر یخوان ه نوحهکنازل شد  یبعد، وح ید و مدتیت حرام گردیبرم
ن دستور در اعماق قلوب زنان و مردان مسلمان یره شمرد و ایبکو آن را از گناھان 

 .٢م اسالمی جایگزین آن گردیدیتعالد و یت محو گردیگرفت و آثار جاھل یجا

                                                 
 .۱۸۵، ص ۳ابن ھشام، ج  السیرة النبویة -١
 .۹۰، ص ۳صویانی، ج  –السیرة النبویة  -٢



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ١٤٤

 

 النياحه عىل: الطعن يف األنساب وكفر اثنتان يف الناس مهاهبم«: فرمود ھمچنین

در نسب و زدن  طعنه یکی: شود یفرشان مکدو خصلت در مردم باعث «. ١»ميتـال
 .»یخوان نوحه یگرید

 از انصار یتن نام حمزه بر نوزادگذاش -۵
چه نامی : . گفتندمتولد شد یاز انصار، فرزند یمرد ی: برادیگو ین عبدالله مبجابر

 .را برایش انتخاب کنیم؟
نامھا نزد من ن یتر محبوب نام از نیه اکد ی: او را حمزه بنامفرمود ج خدا رسول

 .٢است
 ج خدا محبت حمزه در اعماق قلب رسول بیانگر آن است که، جپیامبر ۀاین فرمود

خداوند  که یمدت از بعد ، اماحضرت بود و ھمواره در خاطر آن بود دهیشه دوانیر
 اصحاب و یارانشحضرت خطاب به  آن ،نمود یامبرش معرفیپ ین نامھا را برایبھتر

 .٣»خدا، عبدالله و عبدالرحمن ھستند ھا نزد ن نامیبھتر«: فرمود

 ٤نمیات را نب هه من چھرکن ک یارک یتوان یاگر م -۶
به مؤاخذه و سرزنش نسبت  ای اشاره ھیچ ج پیامبر اکرم مانهیرکن سفارش یا در

 یدنش سبب رنجش روحیه دکد ینما یخاطرنشان م یبه و بلکه تنھا ؛ستین یبه وحش
باری دیگر را  یردن وک و مثله س حمزه ،شیحادثه عمو ۀخاطر گردد و میحضرت  آن

 زد.یانگ یرا برم یبشر یو احساسات درون نماید در ذھنش مجسم می
ن خاطره ین تا اکات را از من پنھان  : چھرهگفت ین جھت خطاب به وحشیبه ھم

 ج خدا : نزد رسولدیگو می یه وحشکاست  یحیت صحیدر روا .٥رار نشودکتلخ ت
؟ یحمزه را تو به قتل رساند :گفت .ی:آر؟ گفتمیھست یآمدم، به من گفت: وحش

                                                 
 .۹۰، ص ۱صحیح الجامع، آلبانی، ج  -١
 ، سنده حسن.۹۶، ص ۳رواه الحاکم، ج  -٢
 .۲۱۳۲مسلم، کتاب االدب، شماره  -٣
 .۴۰۷۲بخاری، مغازی، شماره  -٤
 .۱۴۱، ص ۵التاریخ اإلسالمی، حمیدی، ج  -٥



 ١٤٥    بخش نهم: غزوۀ احد

 

داشت و مرا به دست  یدست من گرامه ه او را بکم یگو یو خدا را سپاس م ی: بلگفتم
 ام مرگ ذلت بار نفرستاد.کاو به 
ه قاتل حمزه ک ی، در حالیا او را دوست داریگفتند: آ یم ج خدا ش به رسولیقر

حضرت سه  آن .خدا، درخواست استغفار نمودم : من از رسولدیگو یم یاست؟ وحش
نجا ی، از ایوحش یا«: و فرمود ام زد به سینهن انداخت و یمرتبه آب دھانش را به زم

 .١»به جنگ یپرداز، در راه خدا یا دهین خدا جنگیه قبًال برضد دکبرو و ھمانطور 
تواند  یم این موضوع است که خدمت به اسالم بیانگر ج عملکرد پیامبر اکرم نیا

 ،ن منظوریا یبرارا ن عمل یبھتر ج پس رسول خدا ؛دیرا جبران نما اوز یفرآمکسوابق 
وست و راه یر اسالم پکبه لش یر اثر آن، وحشبه کچنان ؛ردندک یجھاد در راه خدا معرف

د و بعد از قتل او یت رسانکرا به ھال ،لمهیفر، مسک ۀردکش گرفت و سریمامه را در پی
 ،نیزم ین انسان رویو بدتر ،حمزه ،دانین بنده خدا، سردار شھی: من بھترگفت یم

 .٢ام شتهکرا  ،ذابکلمه یمس

 سریمصعب بن عم - ب
 نیز ما را ازم. خدا یردکبه خاطر خدا ھجرت  ج خدا : با رسولدیگو یم س خباب

به  دنیا را ترک نمودند و یاز ما در حال یبرخ این ھجرت برخوردار نمود.اجر و پاداش 
ه کچناننعمتھای دنیوی نصیب آنان نگردیده بود؛ از  یزیه چکمالقات خدا رفتند 

ا یاز مال دن او د.یدر جنگ احد به شھادت رس کهل بود ین قبیر از ھمیمصعب بن عم
سرش را شد و اگر  یار مکم، سرش آشیدیپوشان یش را میه اگر پاھاکداشت  ای پارچه تکه

: سرش را با آن گاه رسول خدا فرمود د. آنیگرد یش برھنه میم پاھایدیپوشان یبا آن م
 .٣بپوشانیداه اذخر یگ را با شید و پاھایبپوشان

 .ش غذا آوردندیروزه داشت. برا یه وکت عبدالرحمن بن عوف آمده است یدر روا
 کا را تریدن یدر حال اام ر از من بھتر بود،یمصعب بن عم با وجود اینکه منزلت :گفت

ار کش آشیپاھا ،شد یده میه اگر سرش پوشکداشت  ای پارچه تنھا تکهه کرد ک
ار ما قرار یا در اختیسپس دن ؛شته شدکاز من بھتر بود و  نیز حمزهجایگاه  .دیگرد یم

                                                 
 .۲۸۶، ص السیرة النبویةبه نقل از صحیح  ۳۷۰، شماره ۱۳۹، ص ۲۲الطبرانی، با سند حسن، ج  -١
 .۶۰۲، ص ۳محمد رسول الله، ج  -٢
 .۱۲۸۶بخاری فی الجنائز، شماره  -٣



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ١٤٦

 

سپس شروع به  منحصر گردد؛ا یدن فقط در اینه مبادا پاداش ما کم دارم یگرفت. ب
 .١نظر نمود و از خوردن غذا صرف نمود ردنک هیگر

جنازه  ۀو مشاھددر بازگشت از جنگ احد  ج خدا : رسولدیگو یم س رهیابوھر
 :ه را خواندین آیرد و اکاو دعا  یو برا ، چند لحظه توقف نمودمصعب

ْ  رَِجالٞ  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱّمَِن ﴿ ْ  َما َصَدقُوا َ ٱ َ�َٰهُدوا ن َقَ�ٰ َ�َۡبهُ  �َّ َوِمۡنُهم  ۥَعلَۡيهِ� فَِمۡنُهم مَّ
لُواْ َ�ۡبِديٗ�  ن يَنَتِظُرۖ َوَما بَدَّ  .]۲۳[األحزاب:  ﴾٢٣مَّ

ش با خداوند عمل نمودند. یه صادقانه برتعھد خوکھستند  یمردان ،نااز مؤمن یبرخ«
ش را یچ وجه عھد خویھم درانتظارند و به ھ یدند و برخیش رسیخو یبه آرزو یبرخ

 .»ل ننمودندیتبد
د یامت نزد خدا شھیروز ق ھا اینه کدھم  یم یگواھ«: خدا فرمود سپس رسول

ند مگر ک یسالم نم ھا این بر یسکامت ید به خدا سوگند تا قیائیارتشان بیھستند. به ز
 .٢»دھند می ه جوابش راکنیا

  سعیسعد بن رب - ت
ش را یت قرکتا خبر حر خواستاز وی  ج خدا ه رسولکبود  یسکع یسعد بن رب

 ج و از آنجا که رسول خدا داشت یدوست م یلیحضرت او را خ پنھان نگه دارد. آن
پس از اتمام جنگ  ،نیبنابرا متوجه حمله شدید وسخت مشرکان بر علیه او گردیده بود

  .اورد؟یب ی، خبر سعیبن رب از سعد کهھست  یسکا ی: آفرمود
 دھم. یت را انجام میمأمورن ی: من اعب گفتکبن  یاب
 یسالم مرا به او برسان و بگو در چه حال یدیرا د ی: اگر وفرمود یامبر به ابیپ
ه کافت ی یه به جستجو پرداخت و سرانجام سعد را در حالکدان معریدر م یاب ؟یھست
جویای حال امبر مرا فرستاده است تا ی: پگفت ی) خطاب به وی(اب .ش نداشتیب یرمق

 .٣ام : دوازده زخم برداشتهسعد گفتتو گردم. 
: الم مرا به رسول خدا برسان و بگوس :ه فرمودکآمده است  یگریح دیت صحیدر روا

 ی: اگر دشمن به رسول خدا دسترسرسد و به قومم انصار بگو یبھشت به مشامم م یبو
                                                 

 .۱۲۷۵ – ۱۲۷۴ھمان، شمارة  -١
 . صحیح اإلسناد، و وافقه الذھبی.۲۰، ص ۳المستدرک، ج  -٢
 .۵۳۲ ، ص۲السیرة الحلبیة، ج  -٣



 ١٤٧    بخش نهم: غزوۀ احد

 

 ن را گفت و چشم از داری. اد داشتینخواھ یچ عذریامت ھیشما در روز ق دیدا نمایپ
 فروبست. یفان

دفاع از خدا و رسول  یرات موت در راستاکس یھا ن سفارشات سعد در لحظهیآخر
 د.ینما یت ملدال یعت ویبر ب یبندیمان و پایبر قوت ا او

  سحشجعبدالله بن  - ث
ا ی: آش در روز احد به من گفت: عبدالله بن جحدیگو یوقاص م یسعد بن اب

ن دعا یسعد چن .ه رفتندکمعرقسمتی از میدان گاه به  م؟ آنینکبا ھم دعا  یخواھ ینم
بجنگم و او با  یو با من روبرو گردان تا با یا یا دشمن سرسخت و قوی: بارخدانمود

ده. عبدالله  ار من قراریزاتش را در اختیروز گردان و تجھیاو پ من بجنگد. سپس مرا بر
 ن گفت.یبن جحش آم

با من  یسرسخت و قو ی: بارالھا! مردنمودگونه دعا  نیش احسپس عبدالله بن ج
ند و کسپس او برمن غلبه  حمله نمایم؛ او د و من بریمن حمله نما روبرو گردان تا او بر

ه ک ینکم و از من سئوال یآ یه به مالقات تو مکند. تا فردا کمرا قطع  ینیگوش و ب
شده است و تو  قطع و: در راه تو و رسول تمیتو چرا قطع شده است؟ بگو ینیب گوش و

 .یید نماییز تاین
عبدالله بن  ی: فرزندانم! دعاگفت یوقاص خطاب به فرزندانش م یسعد ابن اب

زان یآو یرا در نخ وا ینیه گوش و بکدم یان روز دیمن بھتر بود. در پا یجحش از دعا
 .١رده بودندک

و  باشد میز یه درخواست شھادت در راه خدا جاکم یریگ یجه مین دعا نتیاز ا
 .٢باشد ینم ،رده استکه از طلب مرگ منع ک یثیمشمول حد

 س هکل المالئیمر، غسعا یحنظله بن اب - ج
ان بن حرب حمله یاسب ابوسف بر س نده شدند، حنظلهکه مسلمانان پراک یھنگام

را از  قصد داشت تا سرشد. حنظله یشکاد یان فرین انداخت. ابوسفینمود و او را به زم
اسود بن شداد به او فرصت نداد و خود را به حنظله رساند و با  یولد، یتنش جدا نما

: من فرموداو  ۀدربار ج د. رسول خدایرد و او را به شھادت رسانکزه به او حمله یسرن
                                                 

 .۲۹۳، ص السیرة النبویةصحیح  -١
 .۲۱۲، ص ۳زادالمعاد، ج  -٢



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ١٤٨

 

ه در ظروف کن و آسمان، حنظله را با آب ابرھا یزم درمیانه کدم یتگان خدا را دشفر
 .»دیبپرساش  تش را از خانوادهیوضع«: دخدا فرمو دادند. رسول یبود، غسل م یا نقره

، دیه غسل نماکنیجھاد قبل از ا یمناد یدن صدایبا شن س : حنظلهزنش گفت
 ، فرشتگان او را غسلبه این دلیل«: خدا فرمود رسولبرای جھاد اقدام نمود. 

 .١»دادند می
احد  جنگآن،  یه فرداک یعامر در شب ی: حنظله بن ابآمده است یت واقدیدر روا
 ج خدا بن سلول ازدواج نمود. حنظله از رسول یله بنت عبدالله بن ابیبا جم ،اتفاق افتاد

م ینماز صبح تصم یتا شب را نزد ھمسرش بگذراند. حنظله بعد از ادا  اجازه گرفته بود
 یرا با ھم سپر یاما ھمسرش او را نگذاشت و مدت ،خدا برساند گرفت خود را به رسول

 د.ینابت حنظله گرده باعث جکردند ک
خبر   شاوندان خود،یه او به شھادت برسد به چھار نفر از خوکنیھمسرش قبل از ا

ن یچرا چن: دندیه از او پرسک یوقت  ت. بعداً ه حنظله با او ھمبستر شده اسکداده بود 
ه آسمان باز شد و حنظله وارد آن شد. کدم ی: من در آن شب خواب درده است؟ گفتک

 ،نیر نمودم. بنابرایشد. من خوابم را به شھادت ھمسرم تعب سپس آسمان بسته
له بعد از شھادت حنظله با یه او با من ھمبستر شده است. جمکخواستم مردم بدانند 

 .٢به نام محمد بن ثابت شد یرد و از او صاحب فرزندکس ازدواج یثابت بن ق

 ن ماجراید ایدرسها و فوا
ه شوھرش ک ، آن را به این تعبیر کردبودده یله دیجم خوابی که هکنیاوجود با  -۱

ن یه زنان در چنک یشد. در حال یخواستار مقاربت با واّما شود،  ید میشھ
بماند. تا بتوانند بعد از مرگ  یارت آنھا باقکه بکدھند  یح میترج یطیشرا

ن زن بزرگوار آرزو دارد تا از یاما ا ،رندیشوھر مورد توجه خواستگاران قرار گ
د خود یشود و آن فرزند به پدر شھ یفرزند یدارا یمجاھدن شوھر یچن

د و از حنظله صاحب یش رسیخو یرزن، به آرزوین شیه اکچنان؛ منسوب گردد
: گفت یه مکن بود یاز افتخارات عبدالله ا یکیه کبه نام عبدالله شد  یفرزند

 ه ھستم.کل المالئیمن فرزند غس

                                                 
 .۲۸۹، ص السیرة النبویةصحیح  -١
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 ١٤٩    بخش نهم: غزوۀ احد

 

ه به سرعت، خود را کبا دشمنان خدا  ییارویدر رو س ر حنظلهیناپذ شوق وصف -۲
 افت.یردن را ھم نکه فرصت غسل کدان رساند یبه م

رساند  ،انیابوسف ،ه خود را به فرمانده سپاه دشمنکحنظله  رینظ بی شجاعت -۳
 تا او را به قتل برساند.

جھت غسل  یا هه را با ظروف نقرکه مالئکداشت حنظله توسط خداوند یگرام -۴
 حنظله فرستاد.

 .١غسل دادن حنظله توسط فرشتگان بوده شاھد ک ینبو ۀمعجز -۵
د غسل داده یبا باشند،، اگر جنب شدگان راه خدا اثبات این موضوع که کشته -۶

 .٢دنشو

  سه بن عمرو بن حرامعبدالل - ح
خطاب به  یبود. و عالقمند ت در غزوه احدکشر بهعبدالله بن عمرو بن حرام 

در مدینه، بر تو واجب نیست سرنوشت مسلمانان  برای اطالع از: گفت ،جابر ،فرزندش
شدن دخترانم نگران سرپرست  یب ازخدا سوگند! اگر ه ب که در جنگ شرکت نمایی.

گمان من بر این است : و افزود یشد یشته مک در مقابل دیدگانمدوست داشتم نبودم، 
زتر از یزشوند و من ع می شتهکه کمعر یه در ابتداکخواھم بود  یسانکاز  یکیمن که 

ن و تو کم را پرداخت یگذارم. قرضھا ینم یرا بعد از خود به جا یسک ،خدا تو و رسول
گاه عبدالله  . آنییرفتار نما یکیبه ن نبا آنا که نمک یرا نسبت به برادرانت سفارش م

 س . جابررسیددان جنگ آمد و به شھادت یاب مسلمانان به مکدر ر سبن حرام بن عمرو
ستم و ینگر یماش را  پدرم در جنگ احد، من چھره با شھادت: دیگو ین مورد میا در
 یزیچ ج خدا اما رسول ،ردندک یم ی، مرا نھج خدا اران رسولیردم. ک یه میگر
چرا برای : فرمود یخطاب به و ج خدا رد. رسولک یه میز گریام ن فرمود. عمه ینم

 .٣اند خود قرار داده یه پرھایر سای، فرشتگان خدا او را زکنید که فردی گریه می
 ی: ا؟ گفتیھست غمگین و اندوھناک: چرا خطاب به جابر فرمود ج خدا رسول

گذاشته  یبه جا ییھا و فرزندان و قرضاست ده یخدا، پدرم به شھادت رس رسول

                                                 
 .۱۳۰ – ۱۲۹، ص ۵التاریخ اإلسالمی، حمیدی، ج  -١
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جابر  افت نمود؟یا تو را بشارت ندھم به آنچه پدرت آن را دری: آخدا فرمود است. رسول
 .ی: بلگفت

 .» سخن نگفته است، مگر از پشت پرده یسکخداوند متعال با «: فرمودخدا  رسول
. پدرت یخواھ ی: بخواه ھر چه مد و به او گفتیدرت را زنده گردانخداوند پ ،جابر یا

: سنت من اقتضا شته شوم. خداوند فرمودکر راه تو : مرا زنده گردان تا بار دوم دگفت
ام  ن را به خانوادهی: پس ات گفتبرگردند. پدر ایبعد از مردن به دن ھا انسانه کند ک ینم

 .١خبر بده
 : ه را نازل نمودین آیگاه خداوند ا آن

ِينَ ٱَوَ� َ�َۡسَ�َّ ﴿ ِ ٱقُتِلُواْ ِ� َسبِيِل  �َّ ۡحَيآٌء ِعنَد َرّ�ِِهۡم يُۡرزَقُونَ  �َّ
َ
ۚ بَۡل أ ۡمَ�ٰتَۢ�

َ
 ﴾١٦٩أ

 .]۱۶۹[آل عمران: 
اند و نزد  را آنھا زندهیز ؛دیشوند، مرده مپندار یم شتهکه در راه خدا کرا  یسانک«

  .»شوند یداده م یپروردگار خود روز
د یخواب ددر  عبدالله بن عمروبن حرام قبل از جنگ احد، مبشر بن عبدالمنذر را

: د؟ گفتیجا ھستکوست. گفت: شما یپ یگر تو به ما خواھید روز : چنداو گفته به ک
: م. گفتیپرداز یاحت میس و ریم به سیآن بخواھ از جاییدر ھر  و میدر بھشت ھست

ن خواب را یاما دوباره زنده شدم. عبدالله ا ،ی: بلگفت به شھادت نرسیدی؟ بدر در مگر
 خواب تو دلیل نیابا جابر! ا ی: احضرت فرمود آن .نمود تعریفخدا  رسول یبرا

 و این خبر به وقوع پیوست. ٢شھادت است

 س ثمه ابوسعدیخ -خ 
ده بود یدر بدر به شھادت رس ج خدا اب رسولکر ه فرزندش درکسعد پدر  ثمهیخ
جنگ بدر عالقمند بودم، اّما نتوانستم در آن ت در کشر ھرچند به: به خدا سوگند! گفت

 شرکت نمایم.
رد و به شھادت کت کنام او درآمد و در جنگ شره قرعه ب و با پسرم قرعه انداختم

 یھا وهین باغھا و میه بکدم یخواب د وضعیت درن یباترید. بعدًا پسرم را به زیرس
 ؛ چراکهی: به ما ملحق شو تا در بھشت با ما ھمراه باشگفت یم رد وک یح میبھشت تفر

                                                 
 .۱۹۰صحیح ابن ماجه، آلبانی، شماره  -١
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 ١٥١    بخش نهم: غزوۀ احد

 

بسیار رسول خدا! به خدا سوگند!  یم. ایافتیه خدا به ما وعده داده بود کآنچه را 
سن من باال است و قدرت و  با وجود اینکهتا با پسرم در بھشت ھمراه باشم. عالقمندم 

ن تا خدا به من کدعا  ،امبریپ یمالقات خدا را دوست دارم. ا توانایی چندانی ندارم، اّما
او دعا نمود  یز برایامبر نیب گرداند و با فرزندم (سعد) در بھشت باشم. پیشھادت نص

 .١دیو او در جنگ احد به شھادت رس

 س اش و برادرزاده یوھب المزن - د
 یگوسفندان ،حارث بن عقبه بن قابوس ،اش به اتفاق برادرزاده یقابوس مزن وھب بن

: مردم در دینه متوجه این موضوع گردیدند کهبا ورود به منه آوردند. یوه مزکرا از 
وھب و اند.  خارج گردیدهن اکجنگ با مشر یو در دامنه احد برا ج اب رسول خداکر

 پیروزی ۀ. با مشاھددر دامنه احد رساندند ج امبریخود را به پدرنگ  بیحارث 
ه ناگھان ک ،پرداختند آوری غنایم به دست آمده از مشرکان جمعز به یمسلمانان آن دو ن

از پشت سر به  کان مشریاز سپاھ یا جھل با دسته یرمه بن ابکد و عیخالدبن ول
م زد و ھنگا در گردیدندمسلمانان  موجب متفرق گرداندنمسلمانان حمله نمودند و 

 یسک: چه فرمود ج خدا رسول .فاصله گرفته بودند ،ن از سپاهاکاز مشر یخورد گروھ
در برابر آنان من   رسول خدا! ی: استد؟ وھب بن قابوس گفتیا یدر برابر آنھا م
 یراندازینمود و به ت یستادگیاو چنان در برابر آن دسته ا نمایم و ایستادگی می

 گردیدند. ینینش آنان مجبور عقبه کپرداخت 
در  یسک: چه خدا فرمود رسول .قصد حمله داشتند نیزن اکگر از مشرید یگروھ

و  نمایم در برابر آنان ایستادگی می: من گفت و بلند شد یستد؟ مزنیا یم ھا اینبرابر 
 بعد از چند لحظهمجبور به فرار شدند.  آنان هکد یشکر یچنان در مقابلشان شمش

 یسک: چه خدا فرمودند قصد حمله نمودند. باز ھم رسول نیز ناکگر از مشرید یگروھ
او را به بھشت  ج رسول خدا اعالم آمادگی نمود. یز مزنین بار نیجنگد؟ ا یبا آنھا م

خدا سوگند نه ه : بگفت یت نمود و مکدشمن حر یبه سو یبا خوشحال یمژده داد. مزن
ر زد و در عمق سپاه ینم و چنان شمشک یام را فسخ م شوم و نه معامله یمان میپش

ز ین ج خدا رسول یدعا انسجام و نظم سپاه دشمن را از بین برد.ه کرفت  دشمن فرو
زدن  ھم : اللھم ارحمه و او ھمچنان مشغول برفرمود یحضرت م بدرقه راھش بود. آن

                                                 
 ھمان. -١



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ١٥٢

 

امًال احاطه نموده بود و سرانجام به ک یو زد و دشمن بر یر میجمع دشمن بود و شمش
زه و یزخم ن ۲۰او را برشمردند، حدود  یزخمھابعد از اتمام جنگ که  د.یشھادت رس

د تا به یز جنگیاش ن رده بودند. برادرزادهکن او را مثله یر برداشته بود و ھمچنیشمش
ه کاست  ینزد من مرگ ،ن مرگیتر : محبوبفرمود یھمواره م سعمر د.یشھادت رس

 .١دیدچار آن گرد یمزن
 .میوقاص بود یاب سعد بن ابکر ه دری: در جنگ قادسدیگو یم یبالل بن حارث مزن

 ید. وقتیگرد ینه زخمیله مزیاز آل قابوس از قب یجوان ی و تقسیم غنایم،روزیبعد از پ
. گفت: ی: آر. گفتمیفرمود: بالل ھست ، نزد وی رفتم.دار شدیه سعد از خواب بک

قابوس.  از آل منله یاست از قب یھمراھت است؟ گفتم: مرد یسک، چه یخوش آمد
جنگ ه در ک یبا آن مزن یجوان! چه نسبت ی: اخطاب به جوان ھمراھم گفت ،سعد

: خوش اش ھستم. سعد گفت : برادرزاده؟ جوان گفتید شد، داریاحد شھ
من از آن  اطمینان خاطر و آرامش مؤمنان گرداند؛ چراکه ۀ، تو را مایخداوند  .یآمد

ما را محاصره  وقتی مشرکانام.  دهیند یسکه تا به حال از کاد دارم یبه  ای خاطرهمرد 
نمود.  یدشمن از ھر طرف حمله م ،ما بود درمیاننیز  ج خدا نموده بودند و رسول

ھر بار آن  برد؟ مقاومت این گروه را از بین می یسک: چه امبر به مسلمانان فرمودیپ
 ینینش و آنھا را وادار به عقبستاد یا یو در برابر آنھا م نمود اعالم آمادگی می یمزن

 دھم. ی: برو و تو را به بھشت مژده مفرمود یامبر به ویپ لحظات آخر را نیزنمود.  یم
شھادت  یراه افتادم و مانند او آرزو به ی: من در آن روز به دنبال مزنسعد گفت

د. من یم. دشمن او را به شھادت رسانین بار به سپاه دشمن حمله نمودیچند .داشتم
 ده بود.یاما اجلم ھنوز نرس ،ھم دوست داشتم مانند او به درجه شھادت برسم

ح یگران ترجیداد و او را بر د یم به آن جوان مزنیسپس سعد، سھم خود را از غنا
. آن جوان برگشت و یات برگرد ه نزد خانوادهکنیا ای یبمان یار داری: تو اختداد و فرمود

 وست.یاش پ به خانواده
 :ستاد و فرمودیا یآن مزن ۀار جنازنک ج خدا ه رسولک: به خاطر دارم دیگو یسعد م

سپس  »ھستم یمن از تو راض ،باد یخدا از تو راض« »ريض اهللا عنك فا� عنك رايض«
ه کبود  ین در حالیستاده است و ایش ایپاھا یاو رو نار قبرکه کدم یخدا را د رسول
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 ١٥٣    بخش نهم: غزوۀ احد

 

او  دار بر خط یشان چادریدشوار بود. اش یستادن برایبود و ا یحضرت زخم آن یپاھا
ش را یپاھا علف یا مقداربدستور داد  ج وتاه بود. رسول خداکچادر  ؛دندیشک

 بپوشانیم.
تغییر و تحول ایجاد انسان  در درون ،مانیم اینس این گونه است که با وزیدن

نمودند و نه رھا یاش، گوسفندانشان را در مد و برادرزاده یه وھب مزنکچنان گردد؛ می
ز آنھا را به یخدا ن و شھادت داشتند یآنھا آرزو ؛وستندیبه صفوف جھاد با مسلمانان پ

 شان رساند.یآرزو
 ؛بود یھمواره در ذھن اصحاب باق ،گذاشت یاز خود به جا یه مزنکرا  یا حماسه

له یاز قب یدن نام مردیشن بازده سال یوقاص بعد از گذشت س یه سعد بن ابکچنان
به مالقات پروردگار، نائل  یتا مانند آن مزن نمودو آرزو  افتادآن خاطره  ادینه به یمز
 د.یگرد یم

 س عمرو بن جموح –ذ 
معاذ، معوذ،  یھا چھار فرزند به نام پا دچار مشکل بود. او. ۀاز ناحیبن جموح  عمرو

اب کجنگ در ر یھا در صحنه با دالورمردی و شجاعت هکمن داشت یخالد و ابوا
: تو معذور گفتندبه او جنگ احد فرزندانش  قبل از شروع دند.یجنگ یم ج خدا رسول

و  رفت ج اکرم امبریپ نزدبن جموح  . عمروینیپس بھتر است در خانه بنش ؛یباش یم
خدا سوگند! من ه اما ب گردند،جنگ  ازت من کمانع شر قصد دارند تا: فرزندانم گفت

: تو را خداوند معذور قرار امبر فرمودیدر بھشت قدم بزنم. پ لنگم ین پایخواھم با ا یم
 ست.یداده است و جھاد برتو فرض ن

د خداوند یشا ؛ندکت کد شری: بگذارخطاب به فرزندانش فرمود ج گاه رسول خدا آن
ت رو به قبله کاز حردان نبرد شد و قبل یبن جموح رھسپار م عمرو د بگرداند.یاو را شھ

رد و کت کام برنگردان. سپس در جنگ شر د به خانهیبارالھا! مرا ناام: ستاد و گفتیا
و ھر سه  به شھادت رسیدندز ین واو، برادرزاده و غالم ا روز عالوه بر در آن د شد.یشھ
 .١دندیقبر، دفن گرد یکدر 
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 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ١٥٤

 

 س ان و ثابت بن وقشمیفه بن یابوحذ –ز 
فه و ثابت یحذشرکت نماید، در جنگ احد بعد از آنکه تصمیم گرفت  ج پیامبر اکرم

و مسن  ریآنھا پ در مدینه گذاشت؛ چراکهان کودکزنان و  برای حفاظتبن وقش را 
 بودند.

: از آنجا که اواخر د گردیدند، آنان به یکدیگر گفتندبعد از آنکه آنان رھسپار جنگ اح
ر بھت دھیم بنابراین، عمرمان فرا رسیده است و شھادت را بر بسترنمودن ترجیح می

؛ چراکه امیدواریم میملحق شو ج م و به رسول اللهیخود را بردار یرھایشمش است تا
 بمان گرداند.یخدا شھادت را نص

ھم از آمدنشان  یسک و ه رفتندکدان معریو به م برداشتندشان را یرھایآن دو شمش
ه یفه ھم از ناحیو پدر حذبه شھادت رسید ن اکنداشت. ثابت بن وقش توسط مشر خبر
د. یگرفت و به شھادت رس ر قرارین و ھم توسط مسلمانان مورد ضربات شمشاکمشر
به شھادت او قبًال  یول ؛دیدست نگه دار با مشاھده پدرش فریاد برآورد که فهیحذ

: خداوند فه گفتیم. حذید! ما او را نشناخت: به خدا سوگنبود و مسلمانان گفتند رسیده
او را پرداخت  یخونبھا نیز ج خدا رسول ن است.یحماالر شما را ببخشد و او ارحم

گاه یجا او موجب تقویتن عمل یرد و اکمسلمانان صدقه  درمیانفه آن را ینمود و حذ
 .١گردیدخدا  نزد مسلمانان و رسول یو

ایمان عمیقی است که در دل کسانی جای گرفته بود که انگر یب از طرفی تین روایا
مشتاق شھادت و مالقات  شرایط، نیاما با ا ند،ت در جھاد معذور بودکاز شر حتی

شایسته  یریموضعگ دیگر بیانگر یدان نبرد شدند. از طرفیرھسپار م ند وپروردگار بود
م یمسلمانان تقس درمیانپدرش را  یه خونبھاکاست؛ چرا فهیمھم و شجاعانه حذ و

 یم شرعکن حیان فوق، این از جریھمچن ؛ردکمغفرت  یدعا آنان ینمود و برا
افر که کنیفردی را به طور غیرعمد و به گمان ا ،ه اگر مسلمانانکشود  یستنباط ما

 .٢باشد المال می ھای او برعھده بیتاست، به قتل رساندند، پرداخت خونب
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 ١٥٥    بخش نهم: غزوۀ احد

 

 پذیرش اعمال منوط به اتمام آن است – س
داد ینون ما به دو روکد و اینما ید میین اصل مھم را تأیا ،ش آمدیپکه  ییدادھایرو

 :١ردکم یاشاره خواھ
 .س رمیأص × ۱

از ایمان آوردن ردند، ک یعرضه م یو ھرگاه اسالم را بر اھیرم فردی بود که
اھیرم در جھت اسالم   تالش قوم و قبیله: دیگو یم س رهیابوھرنمود.  خودداری می
 نتیجه ماند تا اینکه جنگ احد فرا رسید. آوردن وی بی

دامنه احد مشغول نبرد  : درجاست؟ گفتندکرم آمد و گفت: سعد بن معاذ یأص
جنگ احد ز در ید؟ گفتند : آنھا نیشاوندان خود پرسیخو ھا ن از برادرزادهیاست. ھمچن

 اند. شرکت نموده
وقتی با چنین رویدادی مواجه گردید، تصمیم گرفت تا ایمان بیاورد رم یاص

اسب شد و  سوار برد و یپوش یاش را برداشت و لباس جنگ زهیر و سرنیشمش بنابراین،
مبارزه را ترک کن، اّما در  ۀصحن: گفتند د. مسلمانان خطاب به اویه گردکوارد معر

 ام. : من مسلمان شدهگفتجواب 
به شھادت رسید. مسلمانان با مشاھده او را ر اثر ضربات دشمن، بسرانجام 

در قوم خود،  از دفاع رایا بی: آدندیپرس ،ش نداشتیب ییه رمقھاکو از او  شناختند
 ام مان آوردهیامبرش ای: به خدا و پتدفاع از اسالم؟ گف ای یا برای جنگ شرکت نموده

 است. ج من از آن محمد ییه داراکو افزود  ام به اینجا آمدهجھاد  یو برا
گاھی یافت، ج رسول خدا او اھل بھشت «: فرمود بعد از اینکه از ماجرای وی آ
به  یاو در حال .٢»افت نمودیدر یانجام داد و پاداش بزرگ کیه عمل اندکاست و افزود 
 ی: مردگفت یره میه ابوھرکچنانھم نماز نخوانده بود؛  بار یک یه حتک شھادت رسید

 یسکنخوانده و به بھشت نائل گشته است. اگر  یچ نمازیه ھکد ینمائ یرا معرف
 .٣رم بن عبداألشھل استیاص: گفت یم ،توانست جواب بدھد ینم

 

 

                                                 
 .۱۱۷غزوه احد، ابی فارس، ص  -١
 .۲۸۰۸بخاری، جھاد، شماره  -٢
 .۱۰۱ – ۱۰۰، ص ۳ھشام، ج ، ابن السیرة النبویة -٣



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ١٥٦

 

 .)یھودیق (یریمخ -۲
ن به اکجھت مبارزه با مشر به سمت احد ج خدا رسول مخیرین با اطالع از حرکت

فه شما یمحمد وظ ت ازیه حماکد یدان ی: به خدا سوگند! شما مان خود گفتیاطراف
ھیچ تفاوتی میان ایام ھفته نیست : ق گفتیریاست. آنھا گفتند: امروز شنبه است. مخ

تمام  ،شته شدمک: اگر خود را برداشت و گفت یزات جنگیجھر و تیشمشبنابراین، 
: فرمود ج خدا شته شد. رسولکه کنید تا ایم از آن محمد است. سپس جنگیدارائ

 .»ان استیھودین فرد یبھتر ،قیریمخ« ١»ھودیر یق خیریمخ«
و ابن  دیتجردر  یوجود دارد. ذھب یات مختلفیق نظریریمخ اسالم آوردندر مورد 

 .٢ا رفتیق مسلمان شد و از دنیریه مخکاند  نقل نموده یاز واقد ةاإلصابحجر در 
اما در ، ٣بر این عقیده است که مخیریق ایمان آوردتاب الروض األنف کدر  یلیسھ

ن فرزند یبھتر یعنی» ھودیر یخ: «خدا فرمود ه رسولکد گفت یت فوق بایمورد روا
 ھستند.عقوب یھود ابن یان منسوب به یھودیچون  ؛ھودی

نموده  یبررس این مسئله را السنة المطھرةفي  ھودیالتاب کدر  یتر عبدالله شقارکد
او را وادار نمود تا در  ایمان آورد و ایمانشق یریه مخکده است یجه رسین نتیبه ا و
با توجه  نایھودیرا از یز ؛دیرد و اموالش را در راه خدا صدقه نمایگ نار مسلمانان قرارک

گونه جان خود را در خطر  نیارسد که  بعید به نظر میه دارند، ک یبه حرص و آز
 .٤نمایندز صدقه یندازند و اموال خود را نیب

 اتیانما األعمال بالن - ک
در صف مسلمانان  ،داشت یریظن یه شجاعت بکبه نام قزمان  یجنگ احد فرد در

 ج حضرت سخن گفتند، آن ج در حضور رسول خدا یمسلمانان از رشادت و یوقت .بود
عقب از شرکت در این جنگ جنگ احد  از آغاز شروعاست. قزمان  ی: او دوزخفرمود

سرانجام خود را  ،ظفر مورد طعنه قرار گرفت یتوسط زنان بن ، اّما ھنگامی کهمانده بود
 ر دشمن قراریه از مسلمانان مورد اصابت تکبود  یسکن ید و نخستیبه مسلمانان رسان
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 ١٥٧    بخش نهم: غزوۀ احد

 

ت کنه نفر را به ھال یور شد و ھفت ال صف دشمن حمله غران بر یاو چون شترگرفت. 
وی به  ۀبا مشاھداز مسلمانان  یشد. قتاده بن نعمان و بعض یز زخمیرساند و خودش ن

: به گفت .یپشت سرگذاشت یامروز امتحان سختباد؛ چراکه  کمبار: شھادتت گفتنداو 
اگر  و دمیمن صرفًا به خاطر قوم خود جنگ خدا سوگند!ه د؟ بیدھ یز مرا مژده میچه چ

 ج خدا ن مطلب را به رسولیا آنان ردم.ک نمی تکدر جنگ شر ،خاطر آنھا نبوده ب
 .١»يؤ�د هذا ادلين بالرجل الفاجر انلار، ان اهللا تعاىلانه من أهل «: فرمود .اس دادندکانع
 .»دینما یم کمکفاجر  یتوسط انسان ن راین دیھمانا خدا ا ،است یاو دوزخ«

ا یت یقوم دفاع از یادر راست گردد که جھاد این موضوع استنباط میت فوق یاز روا
انگر یت بین روایو ا ھیچ ارزشی نداردخداوند  از نظراخالص  و بدونبه خاطر شھرت 

 ژه جھاداست. یوه اعمال، ب تمامیت در یگاه و نقش نیجا

 امبر در جنگ احدیمعجزات پ

 س چشم قتاده یبھبود -۱
با دست  ج خدا مورد اصابت قرارگرفت و از حدقه درآمد. رسول س چشم قتاده

گر ھم یه از چشم دکافت ید و چنان بھبود یش برگردانیرا سرجا یخود چشم و کمبار
اما آن چشمش  ،آمد یبه درد م یگرش گاھیه چشم دکتر شد تا آنجا  نیزبیبھتر و ت

 امد.یھرگز به درد ن
 کیسئوال نمود: شما  ی، عمر از ورفتز یفرزندش نزد عمربن عبدالعز یروز

 : د؟ او در جواب گفتیھست

 عينه خدـال أنا ابن الذي سالت عىل
 

 احسن الرد مصطفىـفردت بكف ال 
 

 ا كانت الول امرهاـفعادت كم
 

 يا حسن ما خدسنها عيناً وفيا ح 
 

سپس با دست  است، اش افتاده گونه ه چشمش برکھستم  یسکن فرزند م«
 .»شد یبائیده شد و چه چشم زین وجه به حالت اولش برگردانیبه بھتر یمصطف

 :ن مضمون گفتیا یدارا یواب او سخنز در جیعمربن عبدالعز
 گیرم که پدر تو بود فاضل

 

 از فضل پدر، تو را چه حاصل 
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 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ١٥٨

 

 .١داد یا زهیجا به او رام نمود وکرا ا یسپس و

 بن خلف  یشدن أب کھال -۲
دارم  ی: من اسبگفت یشد، م یروبرو م ج خدا ه ھرگاه با رسولکم بن خلف در یاب

ه سوار برآن ھستم خواھم یکتو را در حال یدھم و روز یه ھر روز آن را پرورش مک
 شت.ک: ان شاء الله من تو را خواھم خدا فرمود رسول شت.ک

ارانش نشسته بود، یاحد با  یھا از دره یا ه رسول خدا در درهک یدر جنگ احد وقت
امبر یھمراھان پ رد.کت نخواھم یرھا ،شمک: تا تو را نرساند و گفت یخود را به و یاب

 یوقت .دیاید بی: بگذارم؟ رسول خدا فرمودینکرش را تمام اکد ما یگفتند : اجازه بدھ
به سرعت  یان ابیگرفت. اطراف یا زهیامبر از حارث بن صمه سرنیپ ،شد یکه نزدک

ر اثر آن از اسب افتاد به کزه را برگردن او فرود آورد یسرن ج خدا رسول .نده شدندکپرا
: خود برگشت و گفت یاراننزد  ین زخم سطحیبن خلف با ا یاب د.یغلط کو در خا

 ست. یق نیزخمت چندان عم ؛یا شده : تو دچار وحشتشت. آنھا گفتندک ، مرامحمد
شم. ک یه تو را مکه به من ھشدار داده است کمحمد در م: بن خلف به قومش گفت یاب

آنھا ھنوز به  شوم. یشته مکمن  ،ندازدیمن ب یبه خدا سوگند! اگر آب دھانش را ھم به سو
 .٣دیت رسکبن خلف به ھال یاب ٢»سرف«ه در موضع کده بودند یه نرسکم

ه ک یحالرا در یز ؛است ج خدا از شجاعت رسول یبارز ۀانگر نمونیفوق ب یماجرا
 شکافتوانستند از  ج خدا پوش بود، رسول پا مسلح و زره کتا نو بن خلف از سر یاب
زه را بگذرانند و گردنش را مورد ھدف قرار یاش سرن یراھن زرھین گردن و پیب کیوچک

ن ماجرا یز این یخدا است. از طرف رسول یریقدرت و دقت ھدفگ ۀن نشانیدھند و ا
 خود خبر داده بود. توسط یه از مرگ ابکه در مکاست  ج خدا رسول ۀانگر معجزیب

ه آنچه کنیا و بر ندخدا باور داشت ز برصداقت رسولین ناکه مشرکنیگر اید ۀتکن
ن وصف به علت لجاجت و یاما با ا ،اذعان داشتند نیز افتیتحقق خواھد  ،دیامبر بگویپ
 .٤رفتن اسالم نبودندیاز خواھشات نفس حاضر به پذ یرویپ

                                                 
 .۳۵، ص ۴، ج البدایة والنھایة -١
 در شش مایلی مکه واقع است. -٢
 .۹۴ – ۹۳، ص ۳، ابن ھشام، ج السیرة النبویة -٣
 .۶۹، ص ۵حمیدی، ج  –التاریخ اإلسالمی  -٤



 ١٥٩    بخش نهم: غزوۀ احد

 

 رده است:کان یگونه ب نیش این حادثه را در نظم خویا س بن ثابتحسان 

 لقد ورث الضاللة عن ابيه
 

 ايب يوم بارزه الرسول 
 

 أتيت اليه حتمل رم عظم
 

 ١توعده وأنت به جهولو 
 

 یسوه امبر مبارزه نمود. بیه با پک یاز پدرش به ارث برده است وقت را یاو گمراھ«
دش یتھد یشناس یگاه او را نمیه جاک یو در حال ییآ یاستخوان م یا او با پاره

 .»ینک یم
 
 

                                                 
 .۹۴، ص ۳، ابن ھشام، ج السیرة النبویة -١



 
 
 
 
 
 

 سومفصل 
 بعد از جنگ یدادهایرو

 ارانش یامبر و یان با پیابوسف یوگفتگ
ا ی: آرد و گفتکمسلمانان نگاه  یبه سو یا تپه یان از باالی: ابوسفدیگو یم س براء
 .زنده است؟محمد 

امبر یپ است؟زنده قحافه  یا ابن ابیآ: دیدوباره پرس د.یرا ندھ و: جواب افرمودامبر یپ
 از آن بعد است؟ زندها ابن خطاب ی: آدوباره سئوال نمود د.ی: جوابش را ندھفرمود

پاسخ  ،بودند یاگر زنده م ؛ چراکهاند شته شدهکشود ھمه  ی: معلوم مخودش گفت
 دادند. یم

دشمن خدا!  یا ییگو ی: دروغ مفرمود شده بود، که تاب و تحمل او تمام سعمر
 تو زنده نگه داشته است. ییرا جھت رسوا ھا اینخداوند 

 .»ْل ھبُ « : زنده باد ان گفتیابوسف
خدا از «و أجل  یالله أعل :اصحابش خواست تا در جوابش بگویندو  ارانی ازامبر یپ

 .»تر است ھمه باالتر و بزرگ
از آن ماست و شما از آن محروم بت عزا «م کل یو العزّ  ی: لنا العزّ ان گفتیابوسف

 .»ھستید
 .م؟ی: چه بگوئد! اصحاب گفتندیمود جوابش را بدھامبر فریپ

 .»دیما است و شما موال ندار یخدا موال«م کل ی: الله موالنا وال مولدییفرمود بگو
چراکه شدگان بدر را از شما خواھیم گرفت؛  انتقام کشته: امروز ان گفتیابوسف

شما به دستور من شدگان  شتهکه کست است. و افزود کش ایو  یروزیا پیجنگ  نتیجه
 .١ستمیاما ناراحت ھم ن اند، مثله نگردیده

                                                 
 .۳۹۲، ص ۲، ج لنبویة الصحیحةالسیرة ا – ۴۰۴۳ره بخاری، مغازی، شما -١



 ١٦١    بخش نهم: غزوۀ احد

 

شدگان ما و شما ھرگز برابر  شتهک«: ه عمر گفتک دیگر نیز آمده است یتیدر روا
 .١»باشد می شما دوزخ شدگان شتهکجایگاه بھشت و شدگان ما   شتهک جایگاه ستند،ین

به ن اکه مشرکد یآ ین برمیر و عمر چنکامبر، ابوبیمورد پ ان دریاز سئواالت ابوسف
اسالم و استوار بودن اساس و نظام دولت اسالم  یدارین افراد در پاینقش ا خوبی به

اسالم سیر نزولی خود را طی  ن افرادیمرگ ا با اطالع داشتند و ظاھرًا معتقد بودند
 خواھد نمود.

ر یرا غافلگ یو نیز این بود کهان یدر مقابل سخنان ابوسف ج پیامبر اکرم وتکسعلل 
بر خود کبه اوج غرور و ت یجواب ندادند و خواستند و یه ابتداء به وکن صورت یند به اینما

 قت ماجرا با شجاعت تمام مطلع ساختند.یرا از حق یبرسد و سپس ناگھان و
زمانی به اصحاب و یارانش  ج خدا : رسولدیگو یماجرا م مورد اینم در یابن ق

نسبت به خدایان باطل ان یابوسف دستور داد تا درصدد مقابله با ابوسفیان برآیند که
د و عزت یعظمت توح چراکه با این عمل، ؛دیاوج غرور و افتخار رس خویش به

ند شود و سپاه خداو یه خداوند متعال مغلوب نمکان گردد و ثابت شود یمسلمانان نما
 روز خواھند بود.یھمواره پ زین

ان از یه ابوسفک یچرا ھنگام سؤال مھم در عملکرد پیامبر با ابوسفیان این است که
مقابله اصحاب را با او  ۀخدا اجاز ر و عمر سئوال نمود، رسولکامبر و ابوبیپ زنده بودن

 مسلمانانه خشم و غضب ک گونه بیان نمود توان این صادر ننمود؟ علت این امور را می
اوز ان از حد تجیه ابوسفک یاّما ھنگام ،شان تازه بودیھا رده بود و زخمکش نکھنوز فرو

 اید، مسلمانان را به شکستی عظیم دچار نموده: انش گفتینمود و خطاب به سپاھ
 .دشمن خدا! یا ییگو ی: دروغ مد و گفتینترل نماکتوانست خود را ن سعمر

 یط سخت بود، برایشان در آن شرایانگر شجاعت ایب عالوه بر اینکه س عمر واکنش
ف و سست یضع ،ه سپاه مسلمانانکت از آن داشت یاکح آزاردھنده بود ونیز ن اکمشر

 گرداند. را توسط مؤمنان خوار و زبون میدشمنان  نیزنشده است و خداوند متعال 
آنھا  یتصور نابود ان و قوم اویه ابوسفکنی، بعد از ان سه نفریا زنده بودنه کمھم آن

ابتدا به  دره ک گذاشتتر از آن  قیعم تیه دشمن اثرایف روحیرا داشتند، در تضع
 شد.  یپاسخ داده م سؤاالت او

                                                 
 .۳۹۲، ص ۲، ج السیرة النبویة الصحیحة -١



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ١٦٢

 

 نمودن سپاه اسالم به کار بست و تمام تالش خویش را در جھت تضعیفان یابوسف
ز صبر ین ج خدا نمود و رسول یش اعالم میارانش را به سپاه خویامبر و یپ ینابود خبر

 علم نمود و پاسخش را داد. ان قدیدر برابر ابوسف سه عمرکنیرد تا اک یم
ای  گزینه نیدوم بھتر ۀدر مرحلندادن در مرحله اولیه و پاسخ دادن وت پاسخ کس

در  انیبه ابوسفندادن پاسخ  در برابر ابوسفیان اتخاذ نموده بود؛ چراکه سبود که عمر
نیروھای  امبر ویه تصور نمود پک یاما ھنگام ،بود یو ر و اھانت بهیتحق ینوع ابتدا

 ،طیه در آن شراکد یبر گردکرور و متغم ، بسیاراند شته شدهک اصلی سپاه اسالم
پاسخ دادن  ،نیبنابراگردید.  یمحسوب م یبه ور ین اھانت و تحقیتر دادنش بزرگ جواب

وت نخست و کبھتر از س یا نهیه گزکنیا آخراالمرخدا نبود.  عمر مخالف با دستور رسول
  .١وجود نداشت یدادن در مرحله بعد پاسخ

 ت شهدایاز وضع ج خدا د رسولیبازد
 یبه بررس ج خدا رسول را ترک نمودند،دان جنگ یسپاھش م وان یه ابوسفکنیا بعد از

ظله، سعد بن حمزه، مصعب، حن :از اینکه تعدادی از آنان از جملهبعد ارانش پرداخت. ی
 یدر راه خدا زخم یسک .گواه ھستم ھا این: من بر فرمود گران را مشاھده نمود،یع و دیرب
 آن ، یه زخمش رنگ خون و بوکشود  یامت چنان حشر میه روز قکنیشود، مگر ا ینم
 .٢دیاو را در قبر بگذارابتدا شتر قرآن حفظ دارد، یدام بکھر  بس ؛دارد کمش یبو

 یکاحد را با ھم در  یھر دو نفر از شھدا ج اکرم امبریپ«: دیگو یجابربن عبدالله م
رده است؟ اگر کشتر قرآن حفظ یب یکدام ک: نمود یسپس سئوال م ؛گذاشت یچادر م

 ھا این امت بری: من روز قفرمود ینمود و م یحد مقدم ملرا در  شد، آن یاشاره م یکیبه 
آنھا نماز خواند و  بر عالوه بر آن نه گواه ھستم و دستور داد تا با خونشان دفن شوند و

 .٣»را غسل داد آناننه 
 اند، ھایی که به شھادت رسیده ی احد در مکانشھدا تادستور داد  ج اکرم امبریپ

 .٤ده شوندیبرگردان ،شده بودند انتقال دادهنه یبه مدنیز ه ک یسانکدفن شوند و 

                                                 
 .۲۰۳ – ۲۰۲، ص ۳زادالمعاد، ج  -١
 .۱۰۹، ص ۳، ابن ھشام، ج السیرة النبویة -٢
 .۳۰۷۹بخاری، کتاب المغازی، شماره  -٣
ص  ،۴سنن نسائی، به شرح سیوطی و حاشیه سندی، کتاب الجنائز، باب این بدفن الشھید؟ ج  -٤



 ١٦٣    بخش نهم: غزوۀ احد

 

مشاھده نمود،  وضعیت مثله نمودن،حمزه بن عبدالمطلب را با  وقتی ج خدا رسول
این شد و  ین نمیه غمگیاگر صف«: بود از حال برود و فرمود یکه نزدکست یچنان گر
 نمودم تا پرندگان و ی، جسد حمزه را رھا مگرفت آیندگان سنت قرار نمی یبراعمل من 
نفر از  ۳۰ ،ش مسلط بگرداندیقر و چنانچه خداوند مرا بر از آن استفاده نماینددرندگان 

 .»له خواھم نمودرا مث آنان
: فتندش گیدادن عمو امبر به خاطر از دستیغم و اندوه پ ۀز با مشاھدیمسلمانان ن

ر آن را یه ھرگز عرب نظکرد کم یم، چنان آنھا را مثله خواھیابیش دست یاگر برقر
 .١رده باشندکمشاھده ن

 رد:که را نازل ین آیگاه خداوند ا آن

ُ�ۡم لَُهَو َخۡ�ٞ  ۦۖ بِِمۡثِل َما ُعوقِۡبُتم بِهِ �ۡن َ�َ�ۡبُتۡم َ�َعاقُِبواْ ﴿ ِٰ�ِ�نَ  َولَ�ِن َصَ�ۡ  ﴾١٢٦ّلِل�َّ
 .]۱۲۶[النحل: 

 ،دییه با شما معامله شده است و اگر صبر نماکد یریچنان انتقام بگ ،دیاگر انتقام گرفت«
 .»ن بھتر استاصابر یبرا

از  یاریم بسکش نمودند واقدام  یا انهین به اعمال وحشاکمشر نیز ن غزوهیدر ا
ن وجود ی. با ا٢رده بودندکرا قطع  آنان یھا و آالت تناسل ھا، گوشینیشھدا را پاره و ب

ه کنیخدا ضمن ا رفتند و رسولیرا پذ یقرآن تعالیمارانش صبر نمودند و یخدا و  رسول
 رد.ک یردن نھک سوگند خود را ادا نمود و از مثله ۀفارک  صبر و گذشت نمود،

 رسول«: دینما ینقل م چنین یت سمره بن جندب از ویاسحاق با استناد به رواابن 
 .٣»نمود یم ینمودن نھ و از مثله دادن توصیه ما را به صدقه در تمامی اوقات، ج خدا

 احد  ۀغزوامبر در یپ یدعا
نشسته  ،رون آمده بودیه از بدنش بک یادینماز ظھر را به جھت خون ز ج خدا رسول
جھت دعا  ج خدا رسول ،نماز یاقتدا نمودند. بعد از ادا یز نشسته به ویارانش نیخواند و 

خداوند متعال  به آن دچار گردیده بودند، به درگاهه ک یبتیمص دلیل و حمد و ثنا به

                                                                                                                        
 ۲۰۰۶، شماره ۷۹

 .۱۰۶، ص ۳، ابن ھشام، ج السیرة النبویة -١
 .۱۰۴فارس، ص  غزوه احد، ابی -٢
 .۱۰۷، ص ۳، ابن ھشام، ج السیرة النبویة -٣



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ١٦٤

 

 .»آورم ید تا ثناء خدا را به جایریتان را راست بگھای صف«: ش گفتارانیآورد و به  یرو
 مانشیانگر عمق ایه بکل را یذ یامبر دعاھایبستند و پخدا صف  پشت سر رسول نانآ

 :١، به درگاه خداوند عرضه داشتباشد می

دي ها القبضت، و لـمـا باسط بسطت، و ال لـمـاله، اللهم ال قابض اللهم لك احلمد ك«

ال أعطيت، و لـمـا مانع معطي ال منعت، و ال لـمـان هديت، و لـمال مضل أضللت، و لـمـا

ت، اللهم ابسط علينا من بركاتك ورمحتك وفضلك قرب لـمـاال مبعد دت، واعب لـمـامقرب 

 أسألك النعيم ينال يزول، اللهم االذي ال حيول و قيملـمرز قك، اللهم إين أسألك النعيم او

رش ما منعت. اللهم حبب للهم عائذ بك من رش ما أعطيتنا ومن يوم اخلوف، ااأليوم الغلبة و

اجعلنا من الراشدين. ه إلينا الكفر والفسوق والعصيان وكرِّ ه يف قلوبنا ون وزينمـاإلينا اإلي

ال مفتونني، قنا بالصاحلني غري خزايا وال نادمني وحلأني ولـمأحينا مسني ولـماللهم توفنا مس

ك، واجعل عليهم رجزك ليصدون عن سبياتل الكفرة الذين يكذبون رسلك، واللهم ق

به  بعد از آنخدا  رسول .٢»ين اوتو الكتاب إله اخللقالذ عذابك، اللهم قاتل الكفرةو

ایشان درصدد آن بود ه کبود  یامر مھم بیانگر ج پیامبر اکرم ردک. عمل٣نه برگشتیمد
ه کق را از خداوند بخواھند و بدانند ید تا آنھا نصرت و توفم دھیکه آن را به امتش تعل

ه مغز کاست و دعا عالوه برآن امری ضروری و حتمیست کو ش یروزیط پیدعا در شرا
است  یافتن به مقاصد عالی ھا و دستین ابزار جھت دفع نابسامانیتر عبادت است از مھم

ن یچن جه برینت گرداند و در یانسان را با خالقش مرتبط م ای است که ، وسیلهو دعا
العاده  فوق یرا از قوت روح یون و ثبات نازل شده و خداوند وکآرامش، س یفرد

 د.یمایپ یت را میمعنو یھا ن فرد قلهیگرداند و ا یمند م بھره یادیز
داد  قرار یان جنگ با ابھت تمام، مسلمانان را در صفوف منظمیدر پا ج خدا رسول
مان یت از ایاکه حکاست  یمھم یرین موضعگید. ایاز نمایخود راز و ن یتا با خدا

از  امر نینًا ایقیدارد.  یپرده برمن یامل در برابر رب العالمکت یق دارد و از عبودیعم

                                                 
 .۲۱۰، ص ۲، ابی شھبه، ج السیرة النبویة -١
 .۱۲۲ – ۱۲۱، ص ۶مجمع الزوائد، ج  -٢
 .۳۹۴، ص ۲الصحیحه، ج  السیرة النبویة -٣



 ١٦٥    بخش نهم: غزوۀ احد

 

 .١نماید در آن تجلی پیدا میه مقام عابد و معبود کت است یعبود یھا ن صحنهیتر مھم

 دشمن  یریت و جهت گیوضع یبررس
را جھت  س یعل  ردند،ک کصحنه جنگ را تر مشرکان، هکنیبعد ازا ج رسول خدا

که درصدد ن کب یتعق دشمن را: بشان فرستاد و فرمودیدشمن به تعقت یوضع یبررس
بر رده و کند. اگر اسبھا را مھار ینما یرا دنبال م یو چه ھدفانجام چه امری ھستند 

ھا سوار  اسب  بر و اگر را دارند هکم بیانگر این است که آنان قصد ،اند شتران سوار شده
حمله به  ۀاراداگر سوگند نه را دارند و به خدا یمد ۀاراد ،رانند یاند و شتران را م شده

 ستاد.ینه را داشته باشند در برابرشان خواھم ایمد
رده و شتران کاسبھا را مھار که دم ید آنان پرداختم وب یتعق به: من دیگو یم یعل

برگشت و این خبر را به  س . علی٢اند نمودهت که حرکم یو به سو اند را سوار شده
 رساند. ج پیامبر

گاھ :است یا آموزنده یات و درسھاکانگر نیفوق ب یماجرا امبر و یپ ینخست آ
اش در سنجش امور و از  العاده ات دشمن و قدرت فوقکقش نسبت به تحریمراقبت دق
آنھا  ۀبه مبارز  نه را داشته باشند،یمد ۀه اگر ارادک یو یمعنو یتر قدرت عال ھمه مھم

و  سیبه عل امبریاعتماد پ نھفته است، ن ماجرایدر ا ی کهگرید ۀتکن خواھد پرداخت.
 یپ یط حساس اگر دشمن به وجود وین شرایه در اکاست  یطور شجاعت عل نیھم

 .٣ردندک یشتنش درنگ نمکقطعًا در  ،برد یم
 و به بررسی ماند یدان جنگ باقیھمچنان در م بعد از پایان جنگ، ج خدا رسول

ش یثنا و ستا به دستور دفن شھدا را صادر نمود. پرداخت و و شھدا نایت زخمیوضع
ب آنھا فرستاد. یت دشمن به تعقیوضع یرا جھت بررس یعل پرداخت وپروردگارش 

ه در ک یا یروزیپ ،قین طریاز ا ج خدا ن امور بدان جھت انجام گرفت تا رسولیتمام ا
در  یاز سنن الھ یکین ید و ایحفظ نما ،ن غزوه مسلمانان به آن نائل شده بودندیا

 ،سکھررا بیان نموده است که ست کو ش یروزیپ عواملخداوند متعال  .جنگ است
روز یخدا او را پ ،دیل نماکخدا تو را مورد استفاده قرار دھد و صادقانه بر یروزیعوامل پ

                                                 
 .۱۳۳-۱۳۲الله، ص  ، محمد فیضعبر من الجھاد النبوی فی المدینة صور و -١
 .۴۱، ص ۴، ج البدایة والنھایة -٢
 .۹۶- ۹۵فارس، ص  غزوه احد، ابی -٣



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ١٦٦

 

 :دیفرما یو خداوند م گرداند. یم

ِ ٱُسنََّة ﴿ ِ ٱقَۡد َخلَۡت ِمن َ�ۡبُلۖ َوَلن َ�َِد لُِسنَّةِ  لَِّ� ٱ �َّ  .]۲۳[الفتح:  ﴾٢٣َ�ۡبِديٗ�  �َّ
ر ییرقابل تغینده) شما سنت خدا را غیھم گذشته و (درآ  ه قبالً کن سنت خدا است یا«

 .»دید دیخواھ

 غزوه حمراء األسد 
ن بعد اکاخبار مشر ھمچنان به تعقیب ج خدا ه رسولکات آمده است یروا یدر بعض

انش را سرزنش یه سپاھکان ین سخن ابوسفیو از ا پرداختدند، یه رسکه به مکنیاز ا
 افت.یاطالع  ،دیا ردهکسره نیکارانش را یار محمد و کچرا  که رده بودک

ارانش در بازگشت از احد به یان با یه ابوسفک ی: زماندیگو یم سابن عباس
 د.یردکر ید و نه زنانشان را اسیشتک: نه محمد را ان گفتیدند، ابوسفیرس ١»روحاء«

حضرت بعد  ه آنکانگر آن است ین بید و ایرس ج خدا ان به رسولین سخن ابوسفیا
 .٢دشمن بود ر احوالیگیاز جنگ ھمچنان پ

 یبا افراد ،نه را دارندیش قصد بازگشت به مدیقربا اطالع از اینکه  ج پیامبر اکرم
را  آناناألسد  ب دشمن پرداخت و تا حمراءیرده بودند، به تعقکت که در جنگ احد شرک

 ب نمود.یتعق
وست و روز بعد، یشوال به وقوع پ یھا مهیاحد، روز شنبه ن ۀ: غزودیگو یق ماابن اسح

توانند  یم یسانکب دشمن را دارد و صرفًا یتعق ۀه ارادکاعالن نمودند  ج خدا رسول
که در جنگ احد شرکت   جابر بن عبدالله اند. حضور داشته احد ه در جنگکنند کت کشر

در جھت حرکت  ج اقدام پیامبر اکرم ند.ک تکامبر توانست شریپ ۀنکرده بود، اّما با اجاز
. ٣اند دهیف نگردیه مسلمانان ضعکد نبدانو اینکه د دشمن یبه خاطر تھد به این غزوه،

 ز آماده شدند.یمجروحان ن یگفتند و حتلبیک جھاد  یبه ندا نیز ج اکرم امبریاران پی
م و ھر ینمودت ک: من و برادرم در غزوه احد شردیگو یعبداألشھل م یاز بن یفرد
ما به  ،ب دشمن را اعالم نمودیتعق ،رسول خدا یه منادک یم. وقتیشده بود یدو زخم

                                                 
 کیلومتری واقع شده است. ۷۳در مسیر مدینه به مکه در » روحاء« -١
 .۱۲۱، ص ۶مجمع الزوائد، ھیثمی، ج  -٢
 .۵۰، ص ۴، ج البدایة والنھایة -٣



 ١٦٧    بخش نهم: غزوۀ احد

 

م. به خدا یخدا محروم شو اب رسولکت در رکان دارد از شرکم چگونه امیگر گفتیدیک
اما برای  ،میبود یزخم به شدتم و ھر دو یجھت سوارشدن نداشت حیوانیسوگند! ما 

را رفتن  راه توانتر بود. ھرگاه او  کم نسبت به برادرم سبو من زخم جنگ خارج شدیم
ش یگر مسلمانان پیصورت ھمگام با د نیگرفتم و بد یمن او را به دوش منداشت، 

 .١میرفت
د و یش گرفت ودر آنجا سه شبانه روز اقامت گزیراه حمراءاألسد را در پ  رسول خدا،

امبر یپ تا با مسلمانان روبرو شوند.ردند کاما آنھا جرأت ن ،دیدشمن را به مبارزه طلب
آتش روشن  دادن مسلمانان در نقاط مختلف برای کثرت نشاندستور داد تا  جاکرم

 .٢ه آتش روشن نمودندقطه در پانصد نکچنان ؛نندک
 یبه و ج اکرم امبریخدا آمد و اسالم آورد. پ نزد رسول یمعبد خزاع یمعبد بن اب

ان یمعبد در روحاء به ابوسف د.ید نمایبرساند و او را تھدان یدستور داد تا خود را به ابوسف
سئوال نمود: چه  یان از ویاز اسالم آوردنش خبر نداشت. ابوسف ،انید و ابوسفیرس

و در  در این صددند تا علیه شما قیام نمایندارانش ی: محمد و معبد گفت ؟یخبردار
ز به یرده بودند، نکت نکه در جنگ احد شرک یسانکاند و  ت نمودهکر حرینظ یب یسپاھ
: به نظر من تا معبد گفتباید چه اقدامی انجام دھیم؟ : ان گفتیابوسف اند. وستهیآنھا پ

 .٣را ترک نمایید ن جایا ،اند ردهکن تپه به شما حمله نیاز پشت ا سپاه اسالمشقراوالن یپ
: من گفت م. معبدینکسره یکار آنھا را کم تا یا گرفته یم قطعیان گفت: ما تصمیابوسف
 ات واداشت: ین ابیمرا به سرودن ا ،دن سپاهیدارم و به خدا سوگند! د ین عمل بازمیتو را از ا

 كادت هتد من االصوات راحلتی
 

 اذ سالت االرض باجلرد االبابيل 
 

 تردی بأسدكرام التنابله
 

 عنداللقاء وال ميل معازيل 
 

 فظلت عدوا اظن االرض مائلة
 

 خمذول لـمـا سمو برئيس غري 
 

 فقلت: ويل ابن حرب من لقائكم
 

 اذا تغطمطت البطعاء باجليل 
 

 الی نذيرٌ الهل البسل ضاحية
 

بةٍ منهم ولكل ذ   معقولی أُرَ
 

                                                 
 ھمان. -١
 .۴۳، ص ۲به نقل از الطبقات الکبری، ابن سعد، ج  ۱۴۴فارس، ص  غزوه احد، ابی -٢
 .۲۴۵، ص ۳المعاد، ج  زاد -٣



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ١٦٨

 

 من جيش امحد وخش قنابله
 

 ١وليس يوصف ما انذرت بالقيل 
 

 ب من بانگ برآورد...کبود، مر یکشان نزدیھمه انسان و سروصداھا از آن«
ستند و از بذل یاسلحه و ترسو ن ی، بییارویه ھنگام روکبود  یرمردانیم شیل عظیس

  ورزند... یغ نمیدر یزیچ چیھ
دارند... با خود گفتم  ناپذیر شکست یچون فرماندھ ؛ن ھم به فرمان آنھا استیزم

 کسانی که قصد جنگ علیه او را دارند...حال ه ب یوا
دھم.  می میز سپاه محمد، بعقل و شعور دارد، ا یا ه ذرهکرا  یسکمن ھر آن 

 .»ان داشتیرا ب قت آنیتوان حق نمی ه با زبانک یسپاھ
ان یالبته ابوسف ؛ان و ھمراھانش منصرف شوندین اشعار باعث شد تا ابوسفیا

ن یبه ھم ،بدارد یست و فرار خود را مخفکن شی، ایروان یخواست با راه انداختن جنگ
خدا  به رسول ،نه بودیبه قصد تجارت عازم مده کس یاروان عبدالقکبا  یا منظور نامه

دارند تا به  یم قطعیان و سپاھش تصمیه ابوسفکر شد کفرستاد و در آن نامه متذ
اروان مزبور کان به یند. ابوسفینه حمله نمایردن مسلمانان به مدکن ک شهیمنظور ر

 شمش بدھد.کبه آنھا  ،ه باز گشتندکاظ به مکع بازاروعده داد ھرگاه در 
ان یام ابوسفیخدا و مسلمانان مالقات نمود و پ اروان فوق در حمراءاألسد با رسولک

 .٢»نعم الوكيلحسبنا اهللا و« :ارانش در جواب گفتندیامبر و ی. پدرسانآنھا   به را
 از معرکه گریختند.ش، یقر ، اّماماندند یمسلمانان ھمچنان در اردوگاه خود باق

ه طعم ک یقو یا هیبا روح معرکه گریختند، بعد از اینکه مشرکان ازمسلمانان 
نه شدند و یبا عزت و غرور تمام وارد مد بودند، را زدوده یجه سستیست و نتکش
 ینه را خنثیھود مدین و امنافق یو شادمان ندل نمودیست تبدکن را به شاکمشر یروزیپ
رده کر کاز آن را ذ ھایی قسمتاشاره نموده و ، ن جنگ سردیز به ایردند. قرآن نک

 : دیفرما یه مکچنان؛ ٣است

ِينَ ٱ﴿ ْ ٱ �َّ ِ وَ  ۡسَتَجابُوا َصاَ�ُهُم  لرَُّسولِ ٱِ�َّ
َ
ٓ أ ۚ ٱِمۢن َ�ۡعِد َما ْ ِمۡنُهۡم  ۡلَقۡرُح ۡحَسُنوا

َ
ِيَن أ لِ�َّ

ْ ٱوَ  ۡجٌر َعِظيمٌ  �ََّقۡوا
َ
ِينَ ٱ ١٧٢أ  ۡخَشوُۡهمۡ ٱقَۡد َ�َُعواْ لَُ�ۡم فَ  �َّاَس ٱإِنَّ  �َّاُس ٱقَاَل لَُهُم  �َّ

                                                 
 .۵۱، ص ۴، ج البدایة والنھایة -١
 .۲۲۶مغازی، ص  –تاریخ اإلسالم، ذھبی  -٢
 .۱۴۲صور و عبرمن الجھاد النبوی فی المدینه، ص  -٣



 ١٦٩    بخش نهم: غزوۀ احد

 

ُ ٱفََزاَدُهۡم إِيَ�ٰٗنا َوقَالُواْ َحۡسبَُنا  ْ ٱفَ  ١٧٣لَۡو�ِيُل ٱَونِۡعَم  �َّ ِ ٱبِنِۡعَمٖة ّمَِن  نَقلَُبوا َوفَۡضٖل لَّۡم  �َّ
ْ ٱَ�ۡمَسۡسُهۡم ُسوٓءٞ وَ  ِۗ ٱرِۡضَ�َٰن  �ََّبُعوا ُ ٱوَ  �َّ ۡيَ�ٰنُ ٱإِ�ََّما َ�ٰلُِ�ُم  ١٧٤ُذو فَۡضٍل َعِظي�ٍ  �َّ  لشَّ

ۡوِ�َآَءهُ 
َ
ۡؤِمنِ�َ  ۥُ�َوُِّف أ  .]۱۷۵-۱۷۲[آل عمران:  ﴾١٧٥فََ� َ�َافُوُهۡم وََخافُوِن إِن ُكنُتم مُّ

 یبرا ،گفتند یکلب ،شده بودند یه زخمکنیرسول بعد از ا ه به دعوت خدا وک یسانک«
: ه مردم به آنھا گفتندک یسانکاران آنھا پاداش بزرگ است. کزین و پرھیمحسن

مان آنھا یا، ن خبرید. بعد از ایاز آنھا بترس ،اند نموده ییآرا شما صف یدشمنانتان برا
ارساز است. آنھا با فضل کن یاست و او بھتر یافکما  ی: خداوند براشد و گفتندافزوده 

ردند کرا دنبال  یت الھیبشوند. رضا یستکه دچار شکنیبدون ا ،برگشتند یو نعمت الھ
از آنھا  ؛ترساند یه از دوستانش مکطان است ین شیبزرگ است. افضل  یو خداوند دارا

 .»دیمان دارید اگر ایاز من بترس ،دینترس
به اسارت مسلمانان  یبه نام ابوعزه جمح ینه، شاعریامبر به مدیقبل از بازگشت پ

ه یه علکنیا را مشروط بر یامبر ویر شده بود و پیدر جنگ بدر اس  درآمد. او قبالً 
ستاد یز در برابر مسلمانان ایاما او بار دوم در احد ن ،شد، آزاد نمودکر نیشمشمسلمانان 

: به خدا امبر فرمودیرا ببخشد. پ یست تا وخدا خوا ن بار ھم از رسولیر شد. ایو دستگ
: محمد را دو ییه با غرور بگوکسوگند ھرگز دوباره به تو فرصت داده نخواھد شد تا در م

 شود. یده نمیسوراخ دوبار گز یکمؤمن از  ؛ب دادمیبار فر
 یف انن شاعر از مفسدیرا ایز ؛بود یاست شرعیس ینوع ج خدا ن عمل رسولیا

 و دیه مسلمانان اقدام نمایگر علید شد تا بار یم آزادی ویه کان فتنه بود یاالرض و داع
 .١امدین به اسارت مسلمانان درناکگر از مشرید یسکر از ابوعزه یغ

ند؛ دیجنگ احد ھفتاد تن از مسلمانان به شھادت رسبراساس آیات قرآنی در 
 د:یفرما می چنانکه

ِصيَبةٞ ﴿ َ�َٰبۡتُ�م مُّ
َ
ٓ أ ا َولَمَّ

َ
َصۡبُتم قَدۡ  أ

َ
ٰ  قُۡلُتمۡ  ّمِۡثلَۡيَها أ َّ�

َ
 ِعندِ  ِمنۡ  ُهوَ  قُۡل  َ�َٰذ�ۖ  �

نُفِسُ�ۡمۗ 
َ
َ ٱ إِنَّ  أ ءٖ  �َّ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ  .]۱۶۵[آل عمران:  ﴾١٦٥قَِديرٞ  َ�َ
اید،  مضاعفی کسب نموده یروزیه پکو حاال  اید دچار شده یبتیمص به هک یا ھنگامیآ«
ز یچ ھر : از جانب خود شما است و خداوند برجاست ؟ بگوکاز  ستکن شید اییگو یم

 .»قادر است
                                                 

 .۵۳، ص ۴، ج البدایة والنھایة -١



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ١٧٠

 

زانشان در احد یمسلمانان به خاطر شھادت عز یفوق جھت تسل یۀآشأن نزول 
 باشد. می

به شھادت  توسط مشرکانھفتاد تن از مسلمانان  در جنگ احد: دیگو یه میابن عط
شته و کن را اکدر جنگ بدر ھفتاد تن از مشر گونه که مسلمانان رسیده بودند ھمان

ست یب نیز ن در روز احداکشدگان مشر شتهکتعداد  .١رده بودندکر یز اسیھفتاد تن را ن
 .٢و دو تن بود

 ،نمود یحمراءاألسد دنبال م ین به سواکب مشریدر تعق ج خدا ه رسولک یاھداف
 :عبارت بودند از

 ند.یست ننماکت داشتند، احساس شکه در احد شرک یسانک -۱
 یدر ھر حال به ندا مسلمانان هک ساختن این موضوع به دشمنخاطرنشان  -۲

 امبر پاسخ مثبت خواھند داد.یخدا و پ
 .دادن به صحابه در مبارزه با دشمن جرأت -۳
مت کش و حیآزما یادآوری این موضوع به دشمن که شکست در جنگ احد، -۴

آنان  یه قویستھا بر روحکن شیو ا ندبود یوگرنه آنھا قو است بوده یالھ
 .٣نخواھد گذاشت یریتأث

 یت استفاده از جنگ روانیانگر اھمیب ،حمراءاألسد یبه سو ج خدا ت رسولکحر
ل سپاه ین دلیبه ھم ؛وارد نمود یا ضربه ،ه دشمنیروح بر بتوانند قیطر نیاست تا ازا

نقاط خدا در  دستور رسوله د و بیروز در حمراءاألسد اقامت گز اسالم سه شبانه
ن برابر شده یه تعداد مسلمانان چندکند کآتش روشن نمودند تا دشمن تصور  مختلف،

 .٤از معرکه گریختندن تصور نمودند و یه آنھا چنکچنان ؛است
د. مسلمانان در آن یارانش به حمراءاألسد رسیامبر به اتفاق یپ«: دیگو یابن سعد م

مسلمانان در ھمه جا  یشکرکخبر لش .ردندکآتش روشن  مختلف ۀنقطشب در پانصد 
 .٥»ست خوردندکق دشمنانشان شین طرید و از ایچیپ

                                                 
 .۴۱۱، ص ۳المحرر الوجیز، ابن عطیه، ج  -١
 .۳۶۹ – ۳۶۷مرویات غزوه احد، باکری، ص  -٢
 .۵۱۹، ص ۱فی ظالل القرآن، ج  -٣
 .۵۱فارس، ص  غزوه احد، ابی -٤
 .۴۹، ص ۲الطبقات، ابن سعد، ج  -٥



 ١٧١    بخش نهم: غزوۀ احد

 

 ت زنان مسلمان در جنگ احدکمشار
نقش  ،ت نمودند. زنانکه زنان مسلمان در آن شرکبود  یا ن غزوهیاول ،جنگ احد

شجاعت و  ،ن جنگیا داشتند. در ناین و پانسمان زخمادادن مجاھد در آب مھمی
امان و ک دادن تشنه چند به قصد آب آنھا ھر .مان زنان مسلمان بروز نمودیصداقت ا

 در برابر ج خدا جھت دفاع از رسول یرده بودند، اما برخکت کشر نایزخم یمداوا
 ستادگی نمودند.یز این دشمن نیضربات سھمگ

عماره، حمنه بنت   ام ،شهیعا ،نیالمؤمن ام :ت نمودند عبارتند ازکه در احد شرک یزنان
 .١راز زنان انصا یم و تعدادیسل ط، امیسل ه، امیجحش األسد

م ینه تقسین زنان مدیب ییچادرھا س عمر یروز«: دیگو یم س کمال یثعلبه بن اب
ن چادر را به ی: ان گفتندااز حاضر یماند. برخ یباق خوبچادر  یکان، ینمود. در پا

: بده) عمر گفت  مر بود،و ھمسر ع یه دختر علکلثوم ک ام یعنیدختر رسول الله (
مسئولیت حق تقدم دارد. او در جنگ،  ،عت نموده استیامبر بیه با پک یط انصاریسل ام

 .٢آب برای مجاھدان را برعھده داشت حمل

 مجاھداندادن  آب - الف
شه یروز عا نده شدند. در آنکامبر پرای: روز احد، افراد از اطراف پدیگو یم س انس

گذاشتند و با  یردند و به پشت مک یھا را آب م که مشکدم ید م رایسل ر و امکب یبنت اب
ن بار ین عمل را چندیگشتند و ا یرساندند و دوباره باز م ین ماسرعت خود را به مجاھد

 .٣ردندکرار کت
ه کدم یم بنت سلمان را دیسل شه و امی: در روز احد، عادیگو یم کعب بن مالک

داد و  یآب م به تشنگانردند و حمنه بنت جحش ک یآب را به پشت حمل م یھاکمش
 .٤داد می ن آباز به مجروحیمن نیا نمود. ام یرا مداوا م نایزخم
 
 

                                                 
 .۱۷۷۹مسلم، کتاب الجھاد، باب غزوة النساء، شماره  -١
 .۴۰۷۱بخاری، کتاب المغازی شماره  -٢
 .۲۸۸۰بخاری، کتاب الجھاد و السیر، باب غزوة النساء، شماره  -٣
 .۲۴۹، ص ۱المغازی، واقدی، ج  -٤



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ١٧٢

 

 نبه مجروحا یدگیمداوا و رس - ب
از زنان  یم و تعدادیسل در غزوات، ام ج خدا ه رسولکت است یروا کاز انس بن مال
 .١پرداختند یدادن تشنگان م ن و آبامجروح یو آنھا به مداوا برد یانصار را با خود م

اب کجنگ در ر یھا در صحنه ،زنان«: دینما یت میروا چنین یعبدالرزاق از زھر
آب نیز ن امجاھدو به  نمود مین را مداوا احضور داشتند و مجروح ج خدا رسول

 .٢»دادند یم
ن امجاھد و میت داشتکخدا در جنگ شر : ما ھمراه رسولدیگو یع بنت معوذ میرب

و در  میرساند ینه میرا به مد شھدام و ینمود ین را مداوا مام و مجروحیداد یرا آب م
دادیم و به آنان  مین آب امجاھدبه م. یت داشتک: ما در جنگ شردیگو یم یتیروا

 .٣میرساند ینه میشدگان را به مد شتهکو  نایزخم و مینمود یخدمت م
ه از زخم رسول خدا مورد سئوال قرار گرفت، ک: از سھل بن سعد دیگو یحازم م یاب

خدا را شستشو  ه زخم رسولکرا  یسکقًا ی: به خدا سوگند من دقگفت یه مکدم یشن
اد یه ب ،ردندکشان را با آن معالجه یه اکرا  یخت و داروئیر یه آب مک یسکداد و  یم

متوقف خت و چون خون یر یآب م یشست و عل یه فاطمه، زخم را مکدارم و افزود 
خدا  زخم رسول برداشت و آن را سوزاند و بر یریفاطمه قطعه حص گردید، نمی

 .٤متوقف گردیده خون کنیگذاشت تا ا

 ریامبر خدا با شمشیدفاع از اسالم و پ - ج
وارد کارزار نگردید. گر از زنان ید یسک ،یزنبه ماینس ،عماره ر از امیغدر جنگ احد 

ت کن شرادادن مجاھد آب یه خود در جنگ احد براکد از مادربزرگش یحمزه بن سع
از  ،عماره رد امک: امروز عملگفت یه مکدم یامبر شنی: از پندک ین نقل میچن ،داشت

ه ک یبا شدت تمام در حال او در آن روز از مردان) بھتر بود. ی(تعداد یو فالن یفالن
ھنگام  من در زده زخم برداشت.ید. او در آن روز سیجنگ یم ،مرش را بسته بودک

 شرکت داشتم؛ بدنش سیزده زخم برداشته بود. یه در غسل وکبودم  یسانکوفاتش از 

                                                 
 .۱۷۷۹مسلم، کتاب الجھاد و السیر، غزوة النساء، شماره  -١
 .۲۸۸۰، شماره ۹۲، ص ۶البخاری، فتح الباری، ابن حجر، ج  -٢
 .۲۸۸۳، ۲۸۸۲بخاری، کتاب الجھاد و السیر، شمارة  -٣
 .۴۰۷۵بخاری، کتاب المغازی، شماره  -٤



 ١٧٣    بخش نهم: غزوۀ احد

 

عماره  ام ۀشان قمئه بر ابن ۀشاھد ضربجنگ احد  : من دردیگو یمادربزرگ حمزه م
 نمود. یسال آن را مداوا م یکه تا کن زخمش بود یتر قیو آن عم بود

ت کحمراءاألسد حر یامبر از مسلمانان خواست تا به سویبعد از اتمام جنگ، پ
او مانع حرکت وی  یزیاما شدت زخم و خونر ،دیش را پوشیز لباسھایعماره ن ام .نندک

 م.یاو مشغول بود یدر آن شب تا صبح به پانسمان زخمھاگردید و 
ه برادر کده بود ی، ھنوز به خانه نرساألسداز حمراء بعد از بازگشت ج اکرم امبریپ

. او خبر ١فرستاد یرا جھت اطالع از احوالش نزد و ،یعب مازنکعبدالله بن  ،عماره ام
 .٢شان خوشحال شدندیامبر رساند و ایخواھرش را به پ یسالمت

ت ک: در مورد مشاردیگو یعماره در جنگ م امت کدر مورد شر یرکن بایاستاد حس
عماره قطعی است، اّما شرکت سایر زنان را  احد شرکت امزنان با مردان در جنگ 

 یطیدر شرا یرا ویز ؛بود یز اضطرارین عماره امت کمشارتوان حتمی دانست و  نمی
قتضا ط این شراینده شده بودند و اکانش پرایه تمام اطرافکامبر را مشاھده نمود یپ
 .٣بپردازد ج رزن، به دفاع از رسول خدایه آن شکنمود  یم

 براساس: دیگو یت زنان در جنگ احد مکمشار ۀباردر یاء عمریرم ضکتر اکد
ط خاص ین در شراامجروح به استفاده از حضور زنان جھت مداوا و خدمت ،اتیروا

ت کحجاب الزم شرانت و یه احتمال بروز فتنه نباشد و با صکنیا مشروط بر ؛جائز است
ش یز است از خویند و اگر چنانچه از طرف دشمن مورد تعرض قرار گرفتند، جاینما

اگرچه جھاد فقط بر مردان فرض است، اما در صورت تھاجم دشمن به  ؛ندیدفاع نما
 .٤شود می فرض بر تمامی ساکنان آن دیار جھاد ،ار مسلمانانید

ه زنان کن جنگ در اسالم بود یاول ،: جنگ احددیگو یل میاستاد محمد احمد باشم
زن در  یک تنھا البتهبه مبارزه پرداختند؛ ن اکت داشتند و با مشرکمسلمان در آن شر

ه کاست این امر به اثبات ز ین ی. از طرفپرداختامبر یاز پ به دفاعت نمود و کنبرد شر
 وی اصلی ھدفرده بود و مانند مردان مسلح نبود. کت نکزن مزبور به قصد جنگ شر

 مساعدتصورت لزوم  و در یکت مسلمانان از نزدیوضعاز شرکت در جنگ، مشاھده 

                                                 
 .۲۷۸، ص ۲سیر اعالم النبالء، ج  -١
 .۲۷۰ – ۲۶۹، ص ۱المغازی، واقدی، ج  -٢
 .۲۵۴مرویات غزوه احد، ص  -٣
 .۳۹۱، ص ۲الصحیحه، ج  السیرة النبویة -٤



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ١٧٤

 

دوران  ین زن از نظر سنیز این یو از طرف ن بودایدادن زخم مسلمانان در مداوا و آب
ت داشتند. کز در جنگ شریتا از فرزندانش ن شوھر و دو وده بود یرا گذران یجوان

ه کبود  یا یو اخالق ینیت دیتربصیاتی، بر اثر عماره از چنین خصو برخورداربودن ام
ن یتر ه مھمکعصر حاضر  یوجه زنان نظام چیه به ھکعماره از آن برخوردار بود  ام

آنان  بندهیز و فریانگ لباس و پوشش فتنه با مردان در ، یکسان بودن آنانازشانیامت
توان مردان  یه نمکھمانطور مقایسه نمود؛ بزرگوار  یبا آن زن صحاب توان نمی ،باشد یم
سه نمود. ی، با مردان آن زمان مقایاستقامت، عفت و مردانگ  ن زمان را در شھامت،یا

، رمز شرافت و یامت اسالم ۀدیت داشتند، گزکاحد شر ۀه در غزوک  یتمام مردان
 و استقامت بودند. یمردانگ یشھامت، الگو

نظر  در یاصل یشرع ۀاحد از جنب ۀزن را در غزو یکت کمشار توان نمین، یبنابرا
 یھیاس نمود. بدیبرآن ق ،ه دوشادوش مردان بجنگدکگرفت و جواز استخدام زن را 

 .١الفارق بوده و قطعًا باطل است اس معی، قیاسین قیه چنکاست 

 از صبر زنان صحابه  ییدرسها

 ه بنت عبدالمطلبیصف - الف
دار ین دیآخر یه براید، صفیدر غزوه احد به شھادت رس ،حمزه ،ه برادرشک یزمان

را  یو ینیب ،گوشھا ،ناکه مشرکبود  ین در حالیستاد. اینار آن اکجسد برادرش در 
 ،ر بن عوامیزب ،هیبه فرزند صف ج خدا رده بودند. رسولکمش را پاره کرده و شکقطع 
 .فتد!یبرادرش ب ۀشد ه برسان و نگذار چشمش به جسد مثلهی: خودت را به صفگفت
 !یخدا از شما خواسته است تا برگرد : مادر! رسولر خطاب به مادرش گفتیزب

و از آنجا که این امر برای شدن برادرم مطلع ھستم  چه؟ من از مثله ی: براه گفتیصف
ره یآخرتم ذخ یرا برا رد و آنکصبر خواھم  رضایت خداوند انجام گرفته است بنابراین،

 رد. آنکف یش تعریآمد و موضوع را برا ج خدا ر نزد رسولینم. زبک یمحسوب م
ستاد و ینار جسد برادر خود اکه یصف : مادرت را به حال خود بگذار!حضرت فرمود

 .٢ردکمغفرت  یش دعایبرا

                                                 
 .۱۷۳ – ۱۷۱غزوه احد، محمد باشمیل، ص  -١
 .۱۰۸، ص ۳، ابن ھشام، ج السیرة النبویة -٢



 ١٧٥    بخش نهم: غزوۀ احد

 

 حمنه بنت جحش - ب
 ی، به سوارانش فارغ شد، به اتفاق مسلمانانیاز دفن  بعد از اینکه ج اکرم امبریپ

 یامبر به ویدا روبرو شد. پخ حمنه بنت جحش با رسول ،ر راهیدر مس نه بازگشت ویمد
 .است؟ یسک: منظورت چه بتت را به خدا بگذار! حمنه گفتیص: مفرمود

 شته شد.کات حمزه بن عبدالمطلب  یی: داامبر فرمودیپ

 ش باد.کامرزد و شھادت مباریرا ب یخداوند و» اليه راجعون انااناهللا و: «حمنه گفت
 یسک: منظورت چه بتت را به خدا بگذار! حمنه گفتیص: مامبر فرمودیپدوباره 

برمن! و  ی: واشته شد. حمنه گفتک ،ریمصعب بن عم ،امبر فرمود: ھمسرتیاست؟ پ
 نمود. یتاب یب

برخوردار نزد ھمسر از جایگاه خاصی : شوھر خطاب به صحابه فرمود ج خدا رسول
اما از خبر شھادت  ،ن نشدیاد غمگیو برادرش ز ییاز خبر شھادت دا یچون و است؛

 نمود. یتاب یشوھرش ب
 یمیتی وقتی: ؟ گفتینمود یتاب یقدر ب نی: چرا ادیحمنه پرس از ج اکرم امبریپ

و  یو یبرا ج خدا رسول را تصور نمودم، وحشت وجودم را فرا گرفت.فرزندانش 
 .١دیت نمایشان عنایبرا یر نمود و از خدا خواست تا عوض خوبیخ یفرزندانش دعا

دو فرزند به نام صاحب دالله ازدواج نمود و یبا طلحه بن عب یحمنه بعد از مدت
 یدگیشتر به فرزندان مادرش رسی. محمد بن طلحه از ھمه ب٢گردیدمحمد و عمران 

 .٣نمود یم

 هیناریالد ةالمرأ - ج
ه شوھر برادر و کنار ید یاز بن یزن با ج خدا : رسولدیگو یوقاص م یسعد بن اب

 یخبر شھادت آنھا را به و وقتیپدرش را در جنگ احد از دست داده بود، روبرو شد. 
خدا  فالن! الحمدلله رسول ام ی: ااست؟ گفتند یدر چه حال ج خدا : رسولگفت ،دادند

ه چشمش به کنیبعد از ا نم.ید تا ببیامبر را به من نشان دھی: پحالش خوب است. گفت

                                                 
 .۲۳۶غزوه احد دراسة دعویه، ص  – ۴۷، ص ۴، ج البدایة والنھایة -١
 .۱۱۰۶۰، شماره ۸۸، ص ۸اإلصابه، ج  -٢
 .۱۰۹فارس، ص  غزوه احد، ابی -٣



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ١٧٦

 

تو  یبعد از سالمت یبتیھر مص«جلل  کبعد هبیل مصک: افتاد، گفت ج خدا رسول
 .١»تآسان اس

 دھد. یجه میگونه نت نیرد، ایگ یدر دل جا یمان، وقتیا یآر

 ید خزرجیبشه بنت عبک ،سعد بن معاذ ام – د
 .اسبش سوار بود و سعد بن معاذ لگام اسبش را دردست داشت بر ج رسول خدا

امبر یپد. یآ ی: مادرم مامبر آمد.سعد گفتیپ یسو دوان به مادر سعد بن معاذ دوان
 : خوش آمده است.فرمود

 ی: با وجود سالمترد و گفتکرا نگاه  ج خدا آمد و با دقت رسول یکمادر سعد نزد
 بتھا آسان است.یت شما مصیو عاف
: ت گفت و فرمودیتسل یمعاذ را به وبن  امبر شھادت فرزندش عمرویپ

ه ھمه شھدا به اتفاق ھم در بھشت ھستند و در حق کشان را بشارت بده یھا خانواده
 نند. تعداد آنھا ھفت نفر بود.ک یبازماندگانشان شفاعت م

 .ن!کدعا  آنانبازماندگان  یخدا! برا رسول ی: امادر سعد گفت
را جبران نما و پاداش  بتشانی، مصیغم را از دلشان بزدا ،: بارالھاامبر فرمودیپ
.٢ت فرمایعنا آنانبه بازماندگان  یخوب

                                                 
 .۴۸، ص ۴، ج البدایة والنھایة -١
 .۳۱۶ – ۳۱۵، ص ۱مغازی، واقدی، ج  -٢



 
 
 
 
 
 

 فصل چهارم
 درسها، پندها و نتایج جنگ احد

 ۀه قرآن از غزوکرا  یریاست و تصو پرداختهاحد  ۀغزو به توصیف کامل میرکقرآن 
؛ باشد یم ،ات آمده استیتر از آنچه در روا تر و روشن به مراتب زنده ،دھد یاحد ارائه م

ننده ک دھنده، پندآموز و ھم سرزنش بخش، بشارت نانیھم اطم یات قرآنیآ ۀویش چراکه
 اند. ارائه شده یبا و قویار زیبسای  به گونهاست و ھر دو بخش 

ه کاست  یازین امتید و ایگو یامبر سخن میسپاه پ خصوصیات درونیم از یرکقرآن 
رت دارای چنین خصوصیتی نیستند؛ یس یتابھاکاز آن برخوردار است و قرآن  تنھا

پرده  یاتکاست و از نسخن گفته قلوب مسلمانان  یدرون از خصوصیاتقرآن چراکه 
با تدبر و تفکر در آیات  ز از آن اطالع ندارند.یه مسلمانان خودشان نکبرداشته است 

ن موضوع یقرآن در ا یریعمق و فراگ به دقت،  توان ، میاحد  ۀدر مورد غزو نازل شده
 برد. یم یپ

ھا، یریموضعگ یری: دقت قرآن در فراگدیگو یدقطب مید سیشھدر آیات نازل شده 
 ر است.ینظ یالت نھان آن بیتما نفس و یتھا، احساسات و فرورفتن به ژرفاکحر

به چشم  یو تازگ یچنان شاداب ،دھد یقرآن نشان م یبایه آھنگ زک یریدر تصو
ھمسو و ھماھنگ است  ای عمیق و ناگستنی گونهبه  یه با احساسات درونکخورد  یم

؛ ندارد  ان قرآن جامد باشد،یف و بیه در برابر توصکنیگاه توان ا چیننده ھیو احساسات ب
 .١امیپ یاست زنده، با نشاط، مؤثر، و دارا یفیف قرآن، توصیتوصچراکه 

از  یاسکن خدا انعین دکیدولت و تم ۀبت امت، اقامیدر تر ج خدا رسول ۀویش
ه سراسر وجود، احساسات و ک یمیمفاھاست؛  ایدن یم درباره زندگیرکم قرآن یمفاھ

ست کدر جبران ش ج خدا ل رسولین دلیبه ھم ؛امبر را در برگرفته استیار پکاف

                                                 
١-  



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ١٧٨

 

ات مھم در کن از یبه برخکه د. ینما یت مکم حریرکآمده در احد، بر نھج قرآن  شیپ
 :مینمائ یقرآن اشاره م ۀویش

 مانیا یدعوتشان به مقامات واال و به مؤمنان یاله یسنتها یادآوری
 د: یفرما می خداوند

ْ  قَۡد َخلَۡت ِمن َ�ۡبلُِ�ۡم ُسَنٞ ﴿ �ِض ٱ ِ�  فَِسُ�وا
َ
ْ ٱفَ  ۡ� َكۡيَف َ�َن َ�ٰقَِبُة  نُظُروا

�ِ�َ ٱ َوَ� تَِهُنواْ َوَ� َ�َۡزنُواْ  ١٣٨َ�َٰذا َ�َياٞن ّلِلنَّاِس وَُهٗدى َوَموِۡعَظةٞ ّلِۡلُمتَّقِ�َ  ١٣٧لُۡمَكّذِ
نُتُم 

َ
ۡعلَۡونَ ٱَوأ

َ
ۡؤِمنِ�َ  ۡ�  .]۱۳۹-۱۳۷[آل عمران:  ﴾١٣٩إِن ُكنُتم مُّ

د، یرید و بنگین مسافرت نمائیگذشته است. در زم یالھ یقبل از شما روند سنتھا«
ت و یمردمان و ھدا یاست برا یانین بینندگان چگونه بوده است. اک بیذکتعاقبت 

شما باال دست  .دین نباشید و غمگیپس سست نشو ؛زگارانیپرھ یاست برا یپند

 .»دیمان داشته باشیاگر ا ،دیھست
ر یبت غزوه احد، مسلمانان را در مسیه خداوند در مصک بیانگر این استات فوق یآ

بخش به آنچه  روح یاتین آیه آنھا را با چنکبل ؛رده استکطان رھا نیش یھا آماج وسوسه
ش از درد یھات و ارشادات خویرده است و با توجکرھنمون  ،ه قوت و ثباتشان ھستیما

 .١استه استکو رنجشان 
 .٢خاطر مؤمنان را فراھم آورد یتسل موجب ات فوقی: آدیگو یم یقرطب
 یسانک و گذشته یدن در سرگذشت امتھایشیات گذشته دعوت به تأمل و اندیدر آ

ت و کگرفته و ھال د قرارکیب نموده بودند، مورد تأیذکت ه دعوت خدا و رسول راک
 ح شده است.یفر، ظلم و فسقشان تصرکآنھا به سبب  ینابود

آمده است و  ،ت از استفھام داردیاکه حک  »فکی«لفظ  ات فوق بایر قرآن در آیتعب
ان حامل درس و مؤمن یه براکت اقوام موردنظر است یدن وضعیشکریمنظور به تصو

ن قدرت و نعمت فراوان یه خداوند به آنھا در زمکبودند  یرا آنھا اقوامیز ؛است یپندھای
و غرورشان به عذاب  یشکو به سبب سر آنان به دلیل ناسپاسیاما   داشته بود، یارزان

 .٣گرفتار شدند یالھ

                                                 
 .۱۹۰، ص ۱حدیث القرآن الکریم عن غزوات الرسول، ج  -١
 .۲۱۶، ص ۴القرطبی، ج  تفسیر -٢
 .۱۹۱، ص ۱حدیث القرآن الکریم عن غزوات الرسول، ج  -٣



 ١٧٩    بخش نهم: غزوۀ احد

 

 احد هدر غزو یمت الهکان حین و بامؤمن یتسّل 
 :دیفرما یخداوند متعال م

يَّامُ ٱَوتِۡلَك  ّمِۡثلُُهۥۚ  قَۡرحٞ  ۡلَقۡومَ ٱ َمسَّ  َ�َقدۡ  إِن َ�ۡمَسۡسُ�ۡم قَۡرحٞ ﴿
َ
نَُداوِلَُها َ�ۡ�َ  ۡ�

ُ ٱَوِ�َۡعَلَم  �َّاِس ٱ ِينَ ٱ �َّ ۗ وَ  �َّ ْ َوَ�تَِّخَذ ِمنُ�ۡم ُشَهَدآَء ُ ٱَءاَمُنوا َ� ُ�ِبُّ  �َّ
ٰلِِم�َ ٱ َص  ١٤٠ل�َّ ُ ٱَوِ�َُمّحِ ِينَ ٱ �َّ ْ َوَ�ۡمَحَق  �َّ ن  ١٤١ۡلَ�ِٰفرِ�نَ ٱَءاَمُنوا

َ
ۡم َحِسۡبُتۡم أ

َ
أ

 ْ ا َ�ۡعلَِم  ۡ�َنَّةَ ٱتَۡدُخلُوا ُ ٱَولَمَّ ِينَ ٱ �َّ ْ ِمنُ�ۡم َوَ�ۡعَلَم  �َّ ِٰ�ِ�نَ ٱَ�َٰهُدوا َولََقۡد  ١٤٢ل�َّ
نُتۡم تَنُظُرونَ ِمن  لَۡمۡوَت ٱُكنُتۡم َ�َمنَّۡوَن 

َ
ۡ�ُتُموهُ َوأ

َ
ن تَۡلَقۡوهُ َ�َقۡد َر�

َ
[آل  ﴾١٤٣َ�ۡبِل أ

 .]۱۴۳-۱۴۰عمران: 
ن یده است. ایمانند آن رس یز جراحتیآنھا ن به ده است،یرس یاگر به شما جراحت«

ن را جدا ام تا خداوند مؤمنیگذران ین مردم به صورت دست بدست میروزھا را در ب
 ،د و خداوندینما ید انتخاب میو شھ یاز شما را به عنوان قربان یسازد و خداوند برخ

  .»افران را نابود گرداندکن را خالص و یتا خدا مؤمن اران را دوست ندارد.کستم
را  یسانکص ندھد یه خداوند تشخکنید، بدون ایرو ید به جنت مینک یا گمان میآ

روبرو شدن با مرگ آن را شما قبل از ان را. ص ندھد صابرینند و تشخک یه جھاد مک
قرآن از  .»دیگر ھست آن نظاره یسو د و بهید، اآلن با آن مواجه شدینمود یآرزو م

مانع گذارد و  ید در وجودشان اثر منفیه قتل و جرح نباکن خواسته است امؤمن
 ،اند مواجه شده یستکبا شجنگ بدر  مؤمنان دررا اگر یز ؛ه دشمن گرددیجھادشان عل

و عاقبت  آنان با عقاید باطلدند. یدچار گرد یستکن شیچن هز بیدشمنانشان در بدر ن
ه از حق و حسن عاقبت کشما  ،نیست نشدند بنابراس نافرجامشان در جنگ با شما

 .١دیشو ید دچار ضعف و سستید، نبایبرخوردار
را به  مسلماناناز افراد  یاحد برخجنگ در  مشرکان: اگر دیگو یم زمخشری

 یستکد. آنھا از شیا شتهکاز آنھا را  یبدر تعداد نیز در جنگ شما  اند، شھادت رسانده
ه شما احساس ضعف و ؛ پس سزاوار است که بف نشدندیضع ،ه در بدر خوردندک

 .٢سستی دست ندھد

                                                 
 .۱۴، ص ۹تفسیر الرازی، ج  -١
 .۴۶۵، ص ۱تفسیر الکشاف، ج  -٢
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در احد  ؛ چراکهجنگ بدر بودمقابل  ۀنقطد: جنگ احد یگو یعبدالله بن عباس م
 .١دین غالب گرداکمشر بر ج خدا دند و در بدر رسولیرس مسلمانان به شھادت

ن یر عبارت چنیجواب شرط محذوف است و تقد ﴾إِن َ�ۡمَسۡسُ�ۡم قَۡرحٞ ﴿ یۀدر آ
م ید تصمیمبارزه جد یو برا نماییدصبر  ،دیا ست شدهکه اگر دچار زخم و شکاست 

 دند.یدچار گرد یستکن شین با چنیرا دشمنانتان قبل از ایز ؛دیریبگ یقطع

يَّامُ ٱَوتِۡلَك ﴿ هیآ
َ
 یدر جھان برا یالھ یانگر سنت جاریب ﴾�َّاِس ٱنَُداوِلَُها َ�ۡ�َ  ۡ�

 .٢احد است ۀن در غزوات مؤمنیتسل

ُ ٱَوِ�َۡعلََم ﴿ هیر آیدر تفس یقرطب ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ه کست ا نی: منظور ادیگو یم ﴾َءاَمُنوا
 .٣افته استیست به خاطر شناخت مؤمن از منافق تحقق کتبادل ش

شته کراه خدا  در یعنی: دیگو یم ﴾َوَ�تَِّخَذ ِمنُ�ۡم ُشَهَدآءَ ﴿ ۀدر تفسیر آی ریثکابن 
 .٤سازند یاو جانشان را فدا م یشوند و به خاطر رضا یم

ُ ٱوَ ﴿ مه فوق را با جملهیرک یۀخداوند متعال آ ٰلِِم�َ ٱَ� ُ�ِبُّ  �َّ ان داد و بعد یپا ﴾ل�َّ
 :رد و فرمودکد اتفاق افتاد اشاره ه در غزوه احکگر یمت دکاز آن به دو ح

َص ﴿ ُ ٱَوِ�َُمّحِ ِينَ ٱ �َّ ْ َوَ�ۡمَحَق  �َّ ا به یه و یتصف یص به معنایتمح ﴾١٤١ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱَءاَمُنوا
ردن کبردن و نابود نیاز ب یمحق از محق به معنایامتحان و آزمون است و  یمعنا

 است.
ه با خدا کرا  یسانک: تا خداوند گوید مین یچن فوق هیآ یمعنا در مورد یطبر

ش قرار ین مورد آزمااکبردن مشر نید و آنھا را در راه از بیازمایب ،صادقانه عھد بستند
 .٥ن جدا شوندااز منافق واقعی،ن مخلص و ادھد و مؤمن

َص ﴿در مورد آیه  ریثک ابن ُ ٱَوِ�َُمّحِ ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ گناه  یاگر دارا یعنی: گوید می ﴾َءاَمُنوا
زان یدرجاتشان را به م ،ستندیگناه ن ید و اگر دارایگناھانشان را مغفرت نما ،ھستند

 د.یفزایاند، ب ه با آن دچار شدهک یبتیمص
                                                 

 .۱۰۵، ص ۴تفسیر الرازی، ج  -١
 .۱۹۵، ص ۱حدیث القرآن الکریم عن غزوات الرسول، ج  -٢
 .۲۱۸، ص ۴تفسیر القرطبی، ج  -٣
 .۴۰۸، ص ۱کثیر، ج تفسیر ابن  -٤
 .۱۰۷، ص ۴تفسیر طبری، ج  -٥



 ١٨١    بخش نهم: غزوۀ احد

 

و  یشک، دچار سریروزیپ عد از دستیابی بهافران بک یعنی ﴾ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱَوَ�ۡمَحَق ﴿ ۀآی
یکی از  یعنی .١شود یآنھا م یو فنا ینابود  ت،کھالامر موجب  نیشوند و ا یغرور م

و  کاز گناھان پا دالیل شکست مؤمنان در جنگ احد این بود که خداوند، مؤمنان را
به سبب غرور نیز فار را ک دیگر ین جدا گرداند و از طرفاو آنھا را از منافق دیه نمایتصف
 نابود گرداند. آنانبر کو ت

 ان نموده است.یب حکمت شکست مؤمنان در جنگ احد را چنین خداوند
 .مؤمنان یبرا ونداظھار علم خدا -۱
ن یه صاحبش را به واالترکن به نعمت شھادت ااز مؤمن یدن برخینائل گردان -۲

 رساند. یدرجات م
 .نااز منافق آنان ن و جدا نمودنادن مؤمنیگردان کپا -۳
 .٢فارک یجیردن تدرکن ک شهیو ر ینابود -۴

 :دیفرما یات فوق، خداوند میدر ادامه آ

﴿ ْ ن تَۡدُخلُوا
َ
ۡم َحِسۡبُتۡم أ

َ
ا َ�ۡعلَِم  ۡ�َنَّةَ ٱأ ُ ٱَولَمَّ ِينَ ٱ �َّ ْ ِمنُ�ۡم َوَ�ۡعَلَم  �َّ َ�َٰهُدوا

ِٰ�ِ�نَ ٱ  .]۱۴۲[آل عمران:  ﴾١٤٢ل�َّ
ه وارد کد یپندار ین میا چنیآ ؛دیا ست خوردهکه در جنگ احد شک یسانک یا«

ردند. بدون کزخمھا صبر  شته شدند و برکه کوارد شدند  یسانکچنانچه  .دیبھشت شو
ن یر. چنید. خینکه مانند آنھا صبر کنید و بدون ایه شما راه آنھا را انتخاب نمائکنیا

 ینندگان را شناسائک شهیپ ن شما و صبراه خداوند مجاھدکنیست تا این نکمم یزیچ
 .»ندکن

 مگرشما فراھم نخواھد شد  ید: دخول بھشت برایگو یه مین آیر ایر در تفسیثک ابن
 .٣ندین در برابر دشمن را ببان و صابراد و خداوند مجاھدیریش قرار گیه مورد آزماکنیا

 د: یفرما یادامه خداوند م در

نُتۡم تَنُظُرونَ  لَۡمۡوَت ٱَولََقۡد ُكنُتۡم َ�َمنَّۡوَن ﴿
َ
ۡ�ُتُموهُ َوأ

َ
ن تَۡلَقۡوهُ َ�َقۡد َر�

َ
 ﴾١٤٣ِمن َ�ۡبِل أ

 .]۱۴۳[آل عمران: 
رویارویی با  ین، آرزوین! قبل از اامؤمن ی: ادیگو یه مین آیر در ترجمه ایثکابن 

                                                 
 .۴۰۸، ص ۱تفسیر ابن کثیر، ج  -١
 .۱۹۹، ص ۱حدیث القرآن الکریم عن غزوات الرسول، ج  -٢
 .۴۰۹، ص ۱تفسیر ابن کثیر، ج  -٣



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ١٨٢

 

د در برابرشان از یو دوست داشت دشمن را داشتید و در اشتیاق چنین روزی بودید
و شما به مقصدتان  است دهینون آن روز فرارسکا ؛دینشان دھ ییباکیش و خود صبر

 .١دیو بجنگ ایستادگی نماییدپس در برابر دشمن  ؛دیا دهیرس

 ت جبران اشتباهات یفکی
با اسلوب خطاب آیات نازل شده در  ه در جنگ بدر نازل شد،ک یاتیآ خطاب ۀشیو

بود م ینرم و مال یاسلوب ،در احد احد کامًال متمایز بود؛ چراکه اسلوب آیات نازل شده
ست کش ۀدتر از محاسبیاب شدیامکروز و یفرد پ ۀوه قرآن در محاسبیش بنابراین،

 :دیفرما یه در مورد جنگ بدر مکچنان ؛گان استدخور

ن يَُ�وَن َ�ُ ﴿
َ
ٰ ُ�ۡثِخَن ِ�  ۥٓ َما َ�َن ِ�َِ�ٍّ أ ٰى َح�َّ َ�ۡ

َ
�ِض� ٱأ

َ
ۡ�َياٱتُرِ�ُدوَن َعَرَض  ۡ� ُّ� 

ُ ٱوَ  ۗ ٱيُرِ�ُد  �َّ ُ ٱوَ  �ِخَرةَ ِ ٱلَّۡوَ� كَِ�ٰٞب ّمَِن  ٦٧َعزِ�ٌز َحِكيمٞ  �َّ ُ�ۡم �ِيَمآ  �َّ َسَبَق لََمسَّ
َخۡذُ�ۡم َعَذاٌب َعِظيمٞ 

َ
 .]۶۸-۶۷[األنفال:  ﴾٦٨أ
ردن کق (آزاد ین طریباشد و از ا یرانیاس یه داراکست یز نیجا یامبریچ پیھ یبرا«

ا را یدن یاالکا یراه اندازد. آ یزیقتل و خونر ،نیه) در سرزمیفد نمودن ران و قبولیاس
م است. چنانچه کیح خداوند غالب و ؟د و خداوند آخرت را اراده داردیخواھ یم

به شما رسیده حتمًا در برابر آنچه  ،دیرس یبه شما م خداوند از قبل از جانب یدستور

 .»شد یشما نازل م بزرگ بر یعذاب ،است
  د:یفرما یاحد مدر مورد 

ُ ٱَولََقۡد َصَدَقُ�ُم ﴿ وَ�ُهم �ِإِۡذنِهِ  ۥٓ وَۡعَدهُ  �َّ ٰٓ إَِذا فَِشۡلُتۡم َوتََ�ٰزَۡ�ُتۡم ِ�  ۦۖ إِۡذ َ�ُسُّ َح�َّ
ۡمرِ ٱ

َ
ن يُرِ�ُد  ۡ� ا ُ�ِبُّوَنۚ ِمنُ�م مَّ َرٮُٰ�م مَّ

َ
ٓ أ ۡ�َياٱوََعَصۡيُتم ّمِۢن َ�ۡعِد َما َوِمنُ�م  �ُّ

ن يُرِ�ُد  ۚ ٱمَّ فَُ�ۡم َ�ۡنُهۡم ِ�َۡبَتلَِيُ�ۡمۖ َولََقۡد َ�َفا َعنُ�ۡمۗ وَ  �ِخَرةَ ُ ٱُ�مَّ َ�َ ُذو  �َّ
 .]۱۵۲[آل عمران:  ﴾١٥٢لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱفَۡضٍل َ�َ 

ش یخو ۀد، خداوند به وعدیآورد یدر م د به اذن خداوند از پایه آنھا را داشتکگاه  آن«
سنگرھا) با ھم اختالف ن ردکو رھا  قاومتامر (م و در یده سست شدکنیوفا نمود تا ا

ه دوست که خداوند به شما نشان داد آنچه را کنیبعد از ا .دیردک ید و نافرمانینمود
سپس شما  ؛آخرت را ۀاز شما اراد یبرخ ا را داشت ویدن ۀاز شما اراد ید، بعضیداشت

                                                 
 ھمان. -١



 ١٨٣    بخش نهم: غزوۀ احد

 

) شما یوتاھکوند از (خدا .دیازمایدشمن) بازداشت تا شما را ب بر یروزیرا از آنان (پ

 .»فضل و مرحمت است ین داراامؤمن خداوند بر نظرنمود و صرف
ت و یاھل ترب یه براکنھفته است  یتیو ترب یعمل یمتکح ،یقرآن ۀوین شیدر ا
 .١از اھمیت خاصی برخوردار استارشاد 

 گذشته ین امتهاااز مجاهد ییها ان نمونهیب
 د:یفرما یخداوند متعال م

يِّن ﴿
َ
ْ  َ�َما رِّ�ِيُّوَن َكثِ�ٞ  َمَعُهۥ َ�َٰتَل  ّمِن نَِّ�ّٖ َوَ�� ٓ  وََهُنوا َصاَ�ُهمۡ  لَِما

َ
ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  أ َوَما  �َّ

ْ َوَما  ْۗ ٱَضُعُفوا ُ ٱوَ  ۡسَتَ�نُوا ِٰ�ِ�نَ ٱُ�ِبُّ  �َّ ْ َر�ََّنا  ١٤٦ل�َّ ن َقالُوا
َ
ٓ أ َوَما َ�َن قَۡولَُهۡم إِ�َّ

ۡقَداَمَنا وَ َ�َا ُذنُوَ�َنا � ۡغفِرۡ ٱ
َ
ۡمرِنَا َوَ�ّبِۡت أ

َ
اَ�َنا ِ�ٓ أ نَاٱۡ�َ  ١٤٧ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱ ۡلَقۡومِ ٱَ�َ  نُ�ۡ

ُ ٱاتَٮُٰهُم  َٔ َ�  ۡ�َياٱثََواَب  �َّ ُ ٱوَ  �ِخَرةِ� ٱوَُحۡسَن ثََواِب  �ُّ [آل  ﴾١٤٨لُۡمۡحِسنِ�َ ٱُ�ِبُّ  �َّ
 .]۱۴۸-۱۴۶عمران: 

ردند. پس در برابر ک یفراوان مبارزه م ییآنان مردان خداه ھمراه ک یامبرانیچه بسا پ«
ن را دوست اف شدند و خداوند صابرینه سست و نه ضع ،دیآنچه به آنھا در راه خدا رس

نظر  مان صرفیھایگناھان ما را ببخش و از تندرو ،: خداوندان بودیتنھا سخنشان ا دارد.
ا و یروز گردان. خداوند پاداش دنیافر پکمان را استوار گردان و ما را برقوم یھا امکفرما، 

 .»اران را دوست داردکویکد، خداوند نیآخرت را از آن آنان گردان یویکپاداش ن
 پردازد به سرزنش کسانی میات گذشته یات و آین آی: خداوند در ادیگو یر میثک ابن

دان جنگ را یامبر، میشدن پ شتهکدن خبر یا شنبست خوردند و که در جنگ احد شک
 .٢ردندکرھا 

ه تعدادشان ک پردازد میگذشته  ین امتھاااز مجاھد ییھا نمونهنیز به بیان خداوند 
بتھا و یردند و در برابر مصک یت مکامبرشان حریاب پکاد بود و در راه خدا در ریز
به  دند و با صبر و استقامتیشک یجھاد دست نم ۀشدند و از ادام یھا سست نم ستکش

پردازد  میات به آن دسته از مسلمانان ین آیا شرح حالبنابراین،  ندددا یدامه ما مبارزه
 به شرح حالشدند و خداوند متعال  یامبر دچار ضعف و سستیقتل پ ۀعیه از شاک

                                                 
 .۱۳۷، ص عبر من الجھاد النبوی فی المدینة صور و -١
 .۴۱، ص ۱تفسیر ابن کثیر، ج  -٢



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ١٨٤

 

تا مسلمانان  پردازد می نمودند، یاظھار م یطین شراین گذشته و آنچه آنھا در چنییربان
 : فرماید می؛ چنانکه را الگو قرار دھد آنان

ْ َر�ََّنا ﴿ ن قَالُوا
َ
ٓ أ ۡمِرنَا َوَ�ّبِۡت  ۡغفِرۡ ٱَوَما َ�َن قَۡولَُهۡم إِ�َّ

َ
اَ�َنا ِ�ٓ أ َ�َا ُذنُوَ�َنا �ۡ�َ

ۡقَداَمَنا وَ 
َ
نَاٱأ  .]۱۴۷[آل عمران:  ﴾١٤٧ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱ ۡلَقۡومِ ٱَ�َ  نُ�ۡ

علل اصلی شکست را به خود مجاھدان با وجود اینکه افرادی ربانی بودند، اّما 
 آنانر است و ینفس و اعتراف به تقص تحقیر ینوع نسبت دادند و این در حقیقت

 و از آنجا کهردند کاستغفار از گناھان را برطلب ثبات و اقدام در برابر دشمن مقدم 
 بود بنابراین،و خضوع  کیطھارت، پا یامًال از روک ،شان از خداوند متعالیھا خواسته

ُ ٱاتَٮُٰهُم  َٔ َ� ﴿ :به سراغشان آمد یامداد الھ صرت ون ۡ�َياٱثََواَب  �َّ  �ِخَرةِ� ٱوَُحۡسَن ثََواِب  �ُّ
ُ ٱوَ  ثواب ھر دو جھان را  ،ردشانکن عملیبا او  .]۱۴۸[آل عمران:  ﴾١٤٨لُۡمۡحِسنِ�َ ٱُ�ِبُّ  �َّ

 در آخرت. یکا و پاداش نیمت در دنیو غن یروزیپ ،یعنی کسب نمودند؛
مسلمانان مجاھد قرار گرفتند و خداوند متعال  ین الگو براین جھت آنھا بھتریبد

ت و تقدم ثواب یبه فضل و ارجح هه اشارکر نمود کذ» حسن«ثواب آخرت را با صفت 
 .١ا داردیپاداش دن آخرت بر

 اسالم گردیدر کست لشکش پیامبر موجب مخالفت با دستور
اب آن اشتباه کخدا و ارت راندازان با دستور رسولیمخالفت ت در موضوع اثبات این

مشخص د، یق گردیعم یارھا و وقوع خسارتھایر تمام معییه منجر به تغکنافرجام 
 گردد. می

و  یدن عبدالله بن ابیشکنار ک بعد از ر و فرمانده در جنگ احدیت اطاعت از امیاھم
ه ک یاما اشتباھ گردد می، آشکار صفوف مسلمانان نگذاشت بر یریتأث که ناگر منافقید
ت یانجام مأمور یدام براکه ھر ک ج خدا مخالفت دستور رسول یراندازان در پیت

تا خداوند متعال دشمن را  ، موجب گردیدب شدندکدر نظر گرفته شده بود، مرت یخاص
وارد  به آنان ییھا از دستورات فرمانده خسارت یبرآنان مسلط گرداند و به سبب نافرمان

ست کش دچار شیات خوین مرحله از حیدر نخست یر بود و دعوت اسالمیفراگه کشد 
 د.یگرد

                                                 
 .۲۰۴، ص ۲د من قصص القرآن، ج المستفا -١



 ١٨٥    بخش نهم: غزوۀ احد

 

 یی که در جنگ احد اتفاق افتاددادهایاز رو یبرخ
 هھات فرماندیتوج و عمل نمودن به ج خدا از دستورات رسولبا اطاعت  مسلمانان

ھا نمودن از دستورات پیامبر و رمخالفت  به پیروزی رسیدند و ،ریعبدالله بن جب د،خو
 .١آوری غنایم موجب شکست آنان را فراھم آورد کوه جھت جمع

 د:یفرما یه خداوند مکچنان

َحدٖ  نَ ۥإِۡذ تُۡصعُِدوَن َوَ� تَۡلوُ ﴿
َ
ٰٓ أ َ�َٰبُ�ۡم  لرَُّسوُل َوٱ َ�َ

َ
ۡخَرٮُٰ�ۡم فَأ

ُ
يَۡدُعوُ�ۡم ِ�ٓ أ

ۢ� بَِغ�ّٖ  ْ  ّلَِكۡيَ�  َ�مَّ ٰ  َ�َۡزنُوا َ�َٰبُ�ۡمۗ وَ وَ  فَاتَُ�مۡ  َما َ�َ
َ
ٓ أ ُ ٱَ� َما ۢ بَِما  �َّ َخبُِ�

 .]۱۵۳[آل عمران:  ﴾١٥٣َ�ۡعَملُونَ 
امبر از ید و پیردک یتوجه نم یسک د و بریختیگر ید و میشد ینده مکه پراکگاه  آن«

ن یا نمودید.غم نیز شما را دچار پس در برابر غم، خدا  ؛زد یشما را صدا م، پشت سر
 ،ده استید و برآنچه به شما رسیا آنچه از دست داده یبراگر یه دکبدان خاطر بود 

گاه است ،دیدھ یم مد و خداوند از آنچه انجاین نشویغمگ  .»آ
 از دستور رسول یچیو سرپنکردن اطاعت  ۀجی: نتدیگو ین میمیخ محمد بن عثیش
 بانمودند  می الله مبارزه هلمکالء ته در راه اعک یاز صحابه در حال یه برخکبود  ج خدا

ه کرا  یگاھیست خورده است و جاکدشمن ش که مسلمانان تصور نمودنداولیه  یروزیپ
ز از پشت ینمودند و دشمن ن کنند، ترکرا رھا ن ه آنکامبر به آنھا دستور داده بود یپ

در مورد این وست. خداوند متعال یورش آورد و آن آزمون سخت به وقوع پیآنھا  بر سر
 :فرماید موضوع می

ُ ٱَولََقۡد َصَدَقُ�ُم ﴿ وَ�ُهم �ِإِۡذنِهِ  ۥٓ وَۡعَدهُ  �َّ ٰٓ إَِذا فَِشۡلُتۡم َوتََ�ٰزَۡ�ُتۡم ِ�  ۦۖ إِۡذ َ�ُسُّ َح�َّ
ۡمرِ ٱ

َ
ن يُرِ�ُد  ۡ� ا ُ�ِبُّوَنۚ ِمنُ�م مَّ َرٮُٰ�م مَّ

َ
ٓ أ ۡ�َياٱوََعَصۡيُتم ّمِۢن َ�ۡعِد َما َوِمنُ�م  �ُّ

ن يُرِ�ُد  ۚ ٱمَّ فَُ�ۡم َ�ۡنُهۡم ِ�َۡبَتلَِيُ�ۡمۖ َولََقۡد َ�َفا َعنُ�ۡمۗ وَ ُ�مَّ  �ِخَرةَ ُ ٱَ�َ ُذو  �َّ
 .]۱۵۲[آل عمران:  ﴾١٥٢لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱفَۡضٍل َ�َ 

صرفًا الوقوع به شکست تبدیل شود،  موجب گردید پیروزی قریب هکت مزبور یمعص
ج ینتا، یه معاصکاست  یھی. بدج خدا ات رسولیھم در ح ت بود آنیمعص یک
 به دنبال خواھند داشت؟. یمیوخ

                                                 
 .۲۰۹ – ۲۰۷غزوه احد دراسه دعویه، ص  -١



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ١٨٦

 

گر است یدیک ن بری، تسلط ظالمیثرت معاصکج یاز نتا یکیتوان گفت:  یم ،نیبنابرا
دارند، خداوند متعال اسباب عزت و  یبرخود روا م ھا انسانه ک یزان ظلمیو به م

 .١دینما یرا از آنھا سلب م یروزیپ
 د: یفرما یخداوند م ؛امر و فرمانده بعد از اطاعت خدا و رسول است یاطاعت از ول

﴿ ْ ِطيُعوا
َ
َ ٱأ َّ�  ْ ِطيُعوا

َ
ْوِ�  لرَُّسوَل ٱَوأ

ُ
ۡمرِ ٱَوأ

َ
ءٖ  ۡ�  فَُردُّوهُ  ِمنُ�ۡمۖ فَإِن تََ�ٰزَۡ�ُتۡم ِ� َ�ۡ

ِ ٱ إَِ�  ِ  لرَُّسولِ ٱوَ  �َّ ِ ٱإِن ُكنُتۡم تُۡؤِمُنوَن ب ۡحسَ  َ�ٰلَِك َخۡ�ٞ  ِخرِ� �ٱ ۡ�َۡومِ ٱوَ  �َّ
َ
 نُ َوأ

وِ�ً� 
ۡ
 .]۵۹[النساء:  ﴾Ýتَأ
آن را  ،دیاختالف نمود ید. اگر در موردیرسول و صاحبان امر اطاعت نمائ از خدا و«

شما  ین برایا ،دیمان دارید، اگر به خدا و روز آخرت ایخدا و رسول برگردان یبه سو

 .»تر است بھتر و خوش فرجام
ره ین و غایاعم از نظام ،فوق در مورد عموم مردم یۀآ: «اند که عقیدهعلما بر این 

ژه یوه اء امور در ھمه مسائل و بیتا از اول است را موظف ساخته نازل شده است و آنان
 .٢»نندک یرویپ یامور نظام

د ین آن را در باب عقایه ائمه دکاست  ینیاز واجبات د یکیامر،  یاطاعت از ول
 .٣اند نموده ذکر یمانیا

 یگاه خاصیاز جا یس دولت اسالمیت امت و تأسیامر در ترب یاطاعت از ول
 :مینمائ یات اشاره مکن نیاز ا یًال به برخیه ذکبرخوردار است 

 : یاطاعت از دستورات الھ -۱

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ�  ْ ِطيُعوا

َ
ْ أ َ ٱَءاَمُنٓوا َّ�  ْ ِطيُعوا

َ
ْوِ�  لرَُّسوَل ٱَوأ

ُ
ۡمرِ ٱَوأ

َ
ِمنُ�ۡمۖ فَإِن  ۡ�

ءٖ  وهُ  تََ�ٰزَۡ�ُتۡم ِ� َ�ۡ ِ ٱ إَِ�  فَُردُّ ِ  لرَُّسولِ ٱوَ  �َّ ِ ٱإِن ُكنُتۡم تُۡؤِمُنوَن ب  �ِخرِ� ٱ ۡ�َۡومِ ٱوَ  �َّ
ۡحسَ  َ�ٰلَِك َخۡ�ٞ 

َ
وِ�ً�  نُ َوأ

ۡ
 ﴾٥٩تَأ

 یشنو د و از صاحبان امر خود حرفیاطاعت نمائ اومؤمنان! از خدا و رسول  یا«
امبرش یرا به خدا و پ آن ،دیدچار اختالف شد یزید. ھرگاه در چیداشته باش

 .»ن مرجع استیتر ن بھتر و خوبیا ،دیمان دارین ایاگر به خدا و روز واپس .دیبرگردان
                                                 

 .۲۱۱الطاعه و المعصیه و اثرھما فی المجتمع، محمد بن عثیمین به نقل از غزوه احد، ص  -١
 .۲۴۶، ص ۲۸مجموع الفتاوی، ج  -٢
 .۷۷، ص ۱بدائع السالک فی طبائع الملک، ابن ارزق، ج  -٣



 ١٨٧    بخش نهم: غزوۀ احد

 

در  یعت الھیذ شریله جھت تنفیله است نه ھدف. وسیوس ،امر یاطاعت از ول -۲
ن یا یجھت اثبات برترر کمن از ین و اثبات حق و اقامه امر به معروف و نھیزم

 افتن عبادت به خداوند.ی د و اختصاصیتوح ۀلمکالء تامت و اع
و  ینیاوضاع د یدگیپاش سبب از ھم ،را اختالفیز ؛ن مسلمانانیجاد وحدت بیا -۳

 .١شود یمسلمانان م یویدن
ن و اطاعت از یدر اظھار د یکی از دالیلی است که مسلمانان امر یولوجود  -۴

 بھتری دسترسی پیدا نمایند.به موفقیت پروردگار 
 ن اصل نھفته است.یا در ایسعادت دن -۵
ان یان و والیشوایپ شورش علیهه کسنت معتقد است  اھل مسائل ذکرشده اساسبر

م و از ینک یبد نم یه آنھا دعایو عل ، امری ناجایز استب ظلم شوندکھرچند مرت امر،
البته تا  ؛میدان یفرض مو  م. اطاعت آنھا را اطاعت خدایشک یاطاعت آنھا دست نم

 م.ینک یصالح و عاقبت آنھا دعا م یت دستور ندھند و برایه به معصک یزمان

 ا بر آخرت یح دنیترج یخطرها
ه انسان، سخن ب ا و اثرات سوء آن بریبنده دنیاز ظاھر فر یث متعددیات و احادیآ

 د: یفرما یه خداوند مکچنان؛ داشته است برحذر یان آورده و از حرص و آزمندیم

َهَ�ٰتِ ٱُزّ�َِن لِلنَّاِس ُحبُّ ﴿ َهبِ ٱِمَن  لُۡمَقنَطَرةِ ٱ ۡلَقَ�ِٰط�ِ ٱوَ  ۡ�َنِ�َ ٱوَ  لّنَِسآءِ ٱِمَن  لشَّ َّ� 
ةِ ٱوَ  نَۡ�ٰمِ ٱوَ  لُۡمَسوََّمةِ ٱ ۡ�َۡيلِ ٱوَ  ۡلفِضَّ

َ
ۖ ٱ ۡ�ََيٰوةِ ٱَ�ٰلَِك َمَ�ُٰع  ۡ�َۡرِث� ٱوَ  ۡ� ۡ�َيا ُ ٱوَ  �ُّ  ۥِعنَدهُ  �َّ

 .]۱۴[آل عمران:  ﴾١٤ابِ  َٔ ۡلَ� ٱُحۡسُن 
 یگذار عالمت یطال و نقره، اسبھا یھا نهیل زن، فرزند، گنجیحب شھوات از قب«

ن است یا .ده شده استیمردمان آراسته گردان یبرا یشاورزکان و یشده، چھارپا

 .»بازگشت است ین جایا و نزد خدا بھتریدن یزندگ یاالک
در  گرفتار شدناز  عیان رااو خصوصًا د امت را ،یمتعددث یز در احادیامبر خدا نیپ

 برحذر داشته است. ،ه داردک یخاطر اثرات سوئه ا بیدام دن

ان ادلنيا حلوة خرضة «: ه فرمودکند ک یت میروا ج خدا از رسول ید خدریابوسع
فان اول  ،واتقوا النساء ،اتقوا ادلنيامستخلف�م فيها فينظر كيف تعملون، فان اهللا و

                                                 
 .۲۰۰ه، ص غزوه احد دراسه دعوی -١



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ١٨٨

 

ن و سرسبز است و خداوند شما را در یریا شیھمانا دن« .١»فتنة ب� ارسائيل اكنت يف النساء
ز یا و از زنان پرھیاز دن، نید. بنابراینمائ یداده است تا بنگرد شما چگونه عمل م یا، جایدن

 .»ق زنان بودیاز طر ،آن دچار شدند هل بیاسرائ یه بنک یا هن فتنیرا اولیز ؛دینمائ
با  راندازانیست خوردند تکن شکیه مشرک یجنگ احد وقت : دردیگو یعباس م ابن

د یامبر و مردمان برسانیخودتان را به پ«: گر گفتندیدیکبه  مشاھده شکست اولیه مشرکان
مکان  ج بدون اجازه پیامبر اکرم: گفتند یرند. برخیاز شما سبقت نگ میتا در جمع غنا

 .٢»نخواھیم کرد خود را رھا
 :ه نازل شدین آیا گاه آن

ن يُرِ�ُد ﴿ ۡ�َياٱِمنُ�م مَّ ن يُرِ�ُد  �ُّ  .]۱۵۲[آل عمران:  ﴾�ِخَرةَ ٱَوِمنُ�م مَّ
  .»دیخواھان آخرت ھست یا و برخیاز شما خواھان دن یبرخ«

ن يُرِ�ُد ﴿ : ھدف ازدیگو یم یطبر ۡ�َياٱِمنُ�م مَّ  مت است.یمال غن ﴾�ُّ
ا را یدن  ۀخدا اراد اران رسولیاز  یسکردم ک ی: من تصور نمدیگو یمسعود م ابن

 .٣ه نازل شدین آیه در روز احد اکنیداشته باشد، تا ا
انگر یباشد و ب یم داعیان یبرا یدرس مھم ،احد اتفاق افتاد حوادثی که در جنگ

د، یگشا یمان میاھل ا یھا راھش را به درون دل ،یطلب ه بسا اوقات فزونکن است یا
ح یآن را برآخرت ترج یھا یا و دارائیجه دنیدر نت ؛متوجه باشنده آنھا کنیبدون ا

خاص نادیده  یھاتیراندازان با توجیعت را مانند تیح شریدھند و دستورات صر یم
ه از ک یسپارند. انسان مؤمن در حال یم یرا به فراموش یو دستورات قطع انگارند می
مان یا یھا خواسته آن برح یو ترج یاطلبیخود به خصوص از دن یدرون یھا زهیانگ

 شود. یم ین اعمالیب چنکمرت  غافل است،
 بهو  بایست به بررسی خصوصیات درونی خود بپردازند می ان ھموارهیعاد ،نیبنابرا

جا به یھات بین آنھا و دستورات شرع حائل شود و آنھا را با توجیه بکنیقبل از ا ،ایدن
 .٤نداشته باشندگرایشی  ،دیمخالفت دستورات شرع وادار نما

                                                 
 .۲۷۴۲مسلم، شماره  -١
 .۴۷۴، ص ۳تفسیر طبری، ج  -٢
 مرجع سابق. -٣
 .۱۹۷، ص ۲المستفاد من قصص القرآن، ج  -٤



 ١٨٩    بخش نهم: غزوۀ احد

 

 ن یارتباط با د زانیم
مسلمانان در جنگ احد و ھمچنین شھادت ست ک: بعد از شدیگو یر میثک ابن

شته شده است. ابن قمئه ھم که محمد کسرداد  یطان ندائیشای از مسلمانان،  عده
ه فقط توانسته بود ک یدر حال ؛ام شتهک: من محمد را ن رساند و گفتاکخود را به مشر

 ه رسولکز تصور نمودند یمسلمانان ن از یارید و بسینما یرا زخم ج خدا رسولسر 
شدن بسیاری از انبیاء  ، به موضوع کشتهقرآن از آنجا کهده است و یخدا به شھادت رس

د یرا بع یا ن حادثهیز چنیخدا ن آنھا در مورد رسول پرداخته است بنابراین،
 د:یفرما یه قرآن مکچنان ؛١دندیگرد یصورت دچار ضعف و سست نیدانستند و بد ینم

ٌد إِ�َّ رَُسولٞ ﴿ ۚ ٱ َ�ۡبلِهِ  ِمن َخلَۡت  قَدۡ  َوَما ُ�َمَّ ۡو قُتَِل  لرُُّسُل
َ
اَت أ فَإِيْن مَّ

َ
ٰٓ  نَقلَۡبُتمۡ ٱأ َ�َ

ٰ َعقَِبۡيهِ َفلَن يَُ�َّ  ۡعَ�ٰبُِ�ۡمۚ َوَمن يَنَقلِۡب َ�َ
َ
َ ٱأ ۗ  ٔٗ َشۡ�  �َّ ُ ٱ َوَسَيۡجزِي ا َّ� 
ِٰكرِ�نَ ٱ  .]۱۴۴[آل عمران:  ﴾١٤٤ل�َّ
وفات  یا اگر ویآ .اند گذشته یامبرانیه قبل از او پکامبر است یپ یکمحمد فقط «

 یبه خدا ضرر ،س به عقب برگرددکھر  ؟دیگرد یشما به عقب برم ،شته شودکا ید ینما

 .»ن را پاداش خواھد دادیرکد و خداوند شاینما یوارد نم
ه کبل ؛مانند ینم ین اقوامشان باقیشه در بیھم یامبران برای: پاند ه گفتهین آیر ایدر تفس
است که آن را به  ابالغ رسالت الھیامبران یپ ۀفید طعم مرگ را بچشد و وظیبا یھر موجود

 ست.یامبران از مستلزمات رسالت نید ماندن پیه جاوکاست  یعیو طب اند انجام رسانده
امبر دچار ضعف و یا قتل پیاثر خبر مرگ  ه برک یسانکفوق در رد  یۀخداوند در آ

  :دیفرما یم، دندیگرد یسست

ۡو قُتَِل ﴿
َ
اَت أ فَإِيْن مَّ

َ
ۡعَ�ٰبُِ�مۡ  نَقلَۡبُتمۡ ٱأ

َ
ٰٓ أ َ�َ﴾. 

د و ینمائ یم ینینش د و عقبیگرد یشما به پشت سر برم ،شته شودکایرد یا اگر او بمیآ«

 .؟»دیشک یاز جھاد دست م
 :دیافزا یسپس م

ٰ َعقَِبۡيهِ فَلَن يَُ�َّ ﴿ َ ٱَوَمن يَنَقلِۡب َ�َ ۗ  ٔٗ َشۡ�  �َّ ُ ٱ َوَسَيۡجزِي ا ِٰكرِ�نَ ٱ �َّ  .﴾ل�َّ
ر را پاداش کرساند و خدا بندگان شا ینم یند، به خدا ضررکب ینینش س عقبکھر «

 .»دھد یم
                                                 

 .۴۴۱، ص ۱تفسیر القرآن العظیم، ج  -١



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ١٩٠

 

 .١مانند یه در ھر حال ثابت قدم مکھستند  یسانکن یرکشا
آنان این گونه ه کن بود یا واردشده به مسلمانان در جنگ احد،عّلت اصلی مصیبت 

نماد اصلی  ج خدا رسول با بودنخدا  سوی ده و دعوت بهیمان و عقیا کردند که فکر می
گانه یمان به خداوند متعال به عنوان یا یعنیده ین عقیو ارتباط ب خود را پیدا خواھد نمود

ه مغلوب ک یاثر محبت ن آنھا بریدر ب شهیھم یبرا ج خدا رسول جاودانگیمعبود و 
دان و رسول ین رسالت جاویب ارتباطن یبنابرا .د آمده بودیپد ،عواطف و احساسات بود

ه سبب شد تا کبود  ید، موضوعیآ یمرگ به سراغش م یه روزک یبه عنوان بشر ج خدا
رت یح و یط سخت روز احد دچار وحشت و سردرگمیدر آن شرا ج اران رسول خدای

در تحمل  یمستلزم وجوب اقتدا به و ج خدا ه متابعت از رسولک یشوند. در حال
از و  باشد. یغ دعوت و نصرت حق میھا و تالش مستمر جھت نشر رسالت و تبل یسخت
ساختار  ن امر دریت دارد و ھمیموردنظر است و اھماقتدا  ۀاین شیو، یرسالت اسالم نظر
ه محسوب ین اساس و پایتر الله مھم لمهک یر دعوت و نشر آن در جھان و اعالیمس

ن عامل جھت ثبات و یتر یرسول خدا اساس یاز سنتھا یو عمل یعلم یرویشود و پ یم
 .٢باشد یم یان الھیعاو به خصوص د یاسالم ۀوحدت جامع

ه کبود  ج خدا ساز رحلت رسول نهیزم یاحد از نظر روان  ۀ: غزودیگو یم میق ابن
وھش کن ،ندینما ینینش عقب یه بعد از درگذشت وکنیاز ا حضرت را اران آنیخداوند 

رند یقدم باشند و در راه آن بم امبر ثابتید پین و توحید آنھا موظفند تا بر چراکه ؛نمود
محمد با مردن و  یند و خدانک یمحمد را پرستش م یرا آنھا خدایز ؛شته شوندکا ی
ن ید آنھا را از دینبا ج خدان، وفات رسول یرود. بنابرا ین نمیشدن او، از ب شتهک

 نشده است. فید ماندن توصیبه خلود و جاو ج خدا رسول ییچ جایھ برگرداند و در

 است یمرگ، امری حتم
ل ین دلیبه ھم؛ د با آن روبرو شوندیه ھمه موجودات باکاست  یحتم ، امریمرگ
خ و یتوبتند، نشان برگشیطان متأثر شدند و از دیاد شیه از فرکرا  یسانکخداوند 

 : سرزنش نمود و فرمود

                                                 
 .۲۰۰، ص ۲المستفاد من قصص القرآن، ج  -١
 .۶۱۶، ص۳محمد رسول الله، صادق عرجون، ج  -٢



 ١٩١    بخش نهم: غزوۀ احد

 

ٌد إِ�َّ رَُسولٞ ﴿ ۚ ٱ َ�ۡبلِهِ  ِمن َخلَۡت  قَدۡ  َوَما ُ�َمَّ ۡو قُتَِل  لرُُّسُل
َ
اَت أ فَإِيْن مَّ

َ
ٰٓ  نَقلَۡبُتمۡ ٱأ َ�َ

ٰ َعقَِبۡيهِ َفلَن يَُ�َّ  ۡعَ�ٰبُِ�ۡمۚ َوَمن يَنَقلِۡب َ�َ
َ
َ ٱأ ۗ  ٔٗ َشۡ�  �َّ ُ ٱ َوَسَيۡجزِي ا َّ� 
ِٰكرِ�نَ ٱ  .]۱۴۴[آل عمران:  ﴾١٤٤ل�َّ

قدم  مرگ برآن ثابت ۀه قدر نعمت را دانستند و تا لحظکھستند  یسانک ،نیرکشا
 یبرخ ؛ چراکهدیان گردینما ج با وفات پیامبر اکرمن خطاب، یا یامدھایماندند. آثار و پ
خود  نید ن بریرکشا از پایداری در راه اسالم خودداری نمودند، اّمامرتد شدند و 

آنان را با پیروزی بر دشمن و اعطای فرجام نیک، نصرت ز یقدم ماندند و خدا ن ثابت
 .١نمود

آنھا  ،یعنی ؛باشد یخوردگان احد م ستکوھش شکن ۀادامه ین آی: ادیگو یم یقرطب
ن خدا با یرا دیز ؛ست بشوندکش د دچار ضعف وینبا، ج شدن پیامبر اکرم حتی با کشته

 .٢»ردیپذ یان نمیاء پایمرگ انب
این گونه ه در گذشته ک یسانک ای مطلوب است؛ چراکه دیدگاه این نظریه، نظریه

ه ک یسانک چنینده است و ھمیان رسیامبر به پایپوفات اسالم با  که ردندک یتصور م
منحصر کرده بودند، دیدگاھی باطل  ج اکرمامبر یرا به پ یظھور اسالم و دعوت اسالم

را گسترش یز اند؛ نگردیدهن ین دیقدر و عظمت ا بوده و ھست و عالوه بر آن متوجه
 چیھ یو سنت الھ است بوده یسنت الھ یان، به اقتضایر ادیسا آن بر یروزین و پید

 :ردیپذ یر نمییگاه تغ

ِيٓ ٱُهَو ﴿ رَۡسَل رَُسوَ�ُ  �َّ
َ
ِ  ۥأ َولَۡو َكرَِه  ۦُ�ِّهِ  ّ�ِينِ ٱَ�َ  ۥِ�ُۡظِهَرهُ  ۡ�َقِّ ٱَودِيِن  لُۡهَدىٰ ٱب

 .]۳۳[التوبة:  ﴾٣٣لُۡمۡ�ُِ�ونَ ٱ
ان یر ادیسا ن را برین دیتا ا  ن حق فرستاد،یت و دیه رسولش را با ھداکاست  یاو ذات«

 .»ن نپسندنداکھر چند مشر؛ روز گرداندیپ
آن  ھدایت بشریت و یحقان ن اسالم بر سایر ادیان،یبه دو غل یروزیپس علت پ

 .٣باشد یم
                                                 

 .۲۲۴، ص ۳زادالمعاد، ج  -١
 .۲۲۲، ص۴تفسیر قرطبی، ج  -٢
به نقل از غزوه احد دراسة  ۲۰مرض النبی و وفاته و اثر ذالک علی االمه، خالد ابوصالح، ص  -٣

 .۱۹۱دعویه، ص 
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متوجه صحابه شد و در زمان  یا هیخاطر فرضه ب ابتدای غزوه احدن خطاب در یا
در حالی که ق یر صدکابوب ج با وفات پیامبر خدا« د.یگرد یعمل ج خدا وفات رسول

 یسخن یسکه با کنیشد و بدون ا یاز منزل خود رھسپار مسجدالنببود، سوار براسب 
نار زد و کد و سراغ رسول خدا را گرفت و ملحفه را یشه گردیوارد حجره عا ،دیبگو

ت باد، ھرگز خداوند تو را دوبار یمادرم فدا : پدر وو گفت دیحضرت را بوس آن یشانیپ
 .١»ای آن گرفتار شدهه به کن است یھم ،تو مقدر بود یه براک یراند. مرگیم ینم

مشغول صحبت  ه عمرکرون آمد یاز حجره ب یر در حالکابوب :دیگو یعباس م ابن
ر کن! عمر نشست. مردم متوجه ابوبیعمر! بنش ی: ار گفتکابوب بود.با مردم  کردن

 :ه را خواندین آیر، اکردند. ابوبکشدند و عمر را رھا 

ٌد إِ�َّ رَُسولٞ ﴿ ۚ ٱ َ�ۡبلِهِ  ِمن َخلَۡت  قَدۡ  َوَما ُ�َمَّ ۡو قُتَِل  لرُُّسُل
َ
اَت أ فَإِيْن مَّ

َ
ٰٓ  نَقلَۡبُتمۡ ٱأ َ�َ

ٰ َعقَِبۡيهِ َفلَن يَُ�َّ  ۡعَ�ٰبُِ�ۡمۚ َوَمن يَنَقلِۡب َ�َ
َ
َ ٱأ ۗ  ٔٗ َشۡ�  �َّ ُ ٱ َوَسَيۡجزِي ا َّ� 
ِٰكرِ�نَ ٱ   ﴾١٤٤ل�َّ

افته ینون وفات کاو ا ،دیپرست یس از شما محمد را مک: ھر به مردم گفتابوبکر 
 ، خدا زنده است و نخواھد مرد.دپرست یخدا را مس کاست و ھر 

بنابراین ه اطالع نداشتند ین آیا تا آن وقت مردم از نزول ای: گودیگو یعباس م ابن
ب به من خبر داد ید بن مسی: سعدیگو یم ھمچنین پرداختند. بالفاصله به تالوت آن

م یه پاھاکزده شدم،  ر چنان وحشتکگفت: به خدا سوگند! بعد از تالوت ابوب یم سه عمرک
 .٢وفات نموده است ج خدا ه رسولکردم کن یقیوقت  توان تحمل بدنم را نداشت و آن

 ارکانتین خاار و منافقکراندازان خطایبا ت ج پیامبر اکرمبرخورد 

 راندازان یت - الف
در اجتھاد خود دچار اشتباه شدند،  ،ه در غزوه احدکرا  یراندازانیت ج پیامبر اکرم
ای که داشتند به  کمبود تجربهل ضعف و یبه دل د ویرون نگردانین بااز صف مجاھد

رفت و خداوند ی، ضعفشان را پذیه با گذشت، ترحم و بردبارکبلمذمت آنان نپرداخت؛ 
 اشتباھاتب کاز آنھا مرت یبرخ اینکه نندگان در احد را با وجودک تکز تمام شریمتعال ن

                                                 
 .۲۲۵۲البخاری، کتاب المغازی، باب مرض رسول الله و وفاته، شماره  -١
 .۴۴۵۲بخاری، کتاب المغازی، شماره  -٢
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مشمول گذشت   داشت، یرا در پ یقیسخت و عم یه خسارتھاک عظیمی گردیده بودند
 : نظر نمود نتایج این اشتباھات صرفاشتباھات و  از د ویش گردانیخو

ُ ٱَولََقۡد َصَدَقُ�ُم ﴿ وَ�ُهم �ِإِۡذنِهِ  ۥٓ وَۡعَدهُ  �َّ ٰٓ إَِذا فَِشۡلُتۡم َوتََ�ٰزَۡ�ُتۡم ِ�  ۦۖ إِۡذ َ�ُسُّ َح�َّ
ۡمرِ ٱ

َ
ن يُرِ�ُد  ۡ� ا ُ�ِبُّوَنۚ ِمنُ�م مَّ َرٮُٰ�م مَّ

َ
ٓ أ ۡ�َياٱوََعَصۡيُتم ّمِۢن َ�ۡعِد َما َوِمنُ�م  �ُّ

ن يُرِ�ُد  ۚ ٱمَّ فَُ�ۡم َ�ۡنُهۡم ِ�َۡبَتلَِيُ�ۡمۖ َولََقۡد َ�َفا َعنُ�ۡمۗ وَ  �ِخَرةَ ُ ٱُ�مَّ َ�َ ُذو  �َّ
 .]۱۵۲[آل عمران:  ﴾١٥٢لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱفَۡضٍل َ�َ 

خداوند از پا  ۀه آنھا را به ارادکگاه  ش با شما وفا نمود. آنیخو ۀخداوند به وعد«
د و در امر (ماندن در سنگرھا و نماندن) اختالف یه سست شدکنید تا ایآور یدرم

شما نشان داد آنچه را دوست ه خداوند به کنیبعد از ا ؛دینمود ید و نافرمانینمود
آخرت، سپس خداوند شما را از  ۀاراد ید و برخیا داشتیدن ۀاز شما اراد ید، برخیداشت

ن اد. خداوند برمؤمنید و خداوند شما را بخشیازماید تا شما را بیآنھا منصرف گردان

 .»فضل و رحمت است یدارا
 رسول یریموضعگ ،است حائز ،ه احدیدر قض یه بعد از عفو الھک دیگری ته مھمکن 
آنھا تصور  ؛ چراکهبه جا گذاشت یقیه در دل افراد مزبور آثار عمک است ج خدا

ده یشتر متحمل خسارت گردیجه تلخ اشتباھاتشان از ھمه بیه از نتک یسکردند ک یم
 ، آنانه شامل حال آنھا شده بودک یبعد از عفو الھ ،نیاست بنابرا ج خدا رسول ،است

 استامبر خویل خداوند متعال از پین دلیاج داشتند. به ھمیز احتینامبر یبه گذشت پ
 : ھدت دکد و آنھا را در امور مشاریه از آنان گذشت نماک

ِ ٱ ّمِنَ  فَبَِما رَۡ�َةٖ ﴿ ا َغلِيَظ  �َّ ْ َ�  ۡلَقۡلبِ ٱِ�َت لَُهۡمۖ َولَۡو ُكنَت َ�ظًّ وا ِمۡن َحۡولَِكۖ  نَفضُّ
ۡمرِ� ٱلَُهۡم وََشاوِرُۡهۡم ِ�  ۡسَتۡغِفرۡ ٱَ�ۡنُهۡم وَ  ۡ�ُف ٱفَ 

َ
�ۡ  َ�َ ۡ ِۚ ٱفَإَِذا َعَزۡمَت َ�َتَو�َّ إِنَّ  �َّ

َ ٱ ِ�َ ٱُ�ِبُّ  �َّ  .]۱۵۹[آل عمران:  ﴾١٥٩لُۡمَتَوّ�ِ
اگر خشن و سخت دل  .یا آنھا نرم شده یه شما براکاست  یبنابر رحمت الھ«
شان طلب مغفرت نما و در یآنھا را ببخش و برا ؛شدند ینده مکاز اطرافت پرا ،یبود یم

ن را یلکخداوند متو ؛نکل کبرخدا تو ،یھر وقت اراده نمود ن.کامر با آنھا مشورت 

 .»دوست دارد
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 سلول منافق  انت ابنیخ - ب
رسید، ایجاد  میصد نفر یس و سپاه ھمراه وی که تعداد آنانعبدالله بن سلول ھدف 

 تضعیفن اه مجاھدیق روحین طریتا از ا بوددر سپاه اسالم  ینظم یاضطراب و ب ینوع
را سرنوشت اسالم تا خواست  خویش ن عملیت گردد. او با ایق و تقویو دشمن تشو

ن عمل منصرف یرا از ا ید تا ویوشکعبدالله بن حرام  یوقت ،نیبنابرا تغییر دھد
 .١رفتندیاو و ھمراھانش نپذ ،گرداند

 د: یفرما می ن گروه، خداوندیدر مورد ا

َ�َٰبُ�ۡم يَۡوَم ﴿
َ
ِ ٱفَبِإِۡذِن  ۡ�َۡمَعانِ ٱ ۡ�ََ� ٱَوَمآ أ ِينَ ٱَوِ�َۡعلََم  ١٦٦لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱَوِ�َۡعلََم  �َّ َّ� 

ْ ِ� َسبِيِل  ْ َ�ٰتِلُوا ْۚ َو�ِيَل لَُهۡم َ�َعالَۡوا ِ ٱنَاَ�ُقوا وِ  �َّ
َ
ْۖ ٱأ ْ لَۡو َ�ۡعَلُم قَِتاٗ�  ۡدَ�ُعوا قَالُوا

َبۡعَ�ُٰ�ۡمۗ �َّ  ا لَۡيَس ِ�  �َّ ۡفَ�ٰهِِهم مَّ
َ
يَ�ِٰن� َ�ُقولُوَن بِأ ۡقَرُب ِمۡنُهۡم لِۡ�ِ

َ
ُهۡم لِۡلُ�ۡفرِ يَۡوَم�ٍِذ أ

ُ ٱقُلُو�ِِهۡمۚ وَ  ۡعلَُم بَِما يَۡ�ُتُمونَ  �َّ
َ
 .]۱۶۷-۱۶۶[آل عمران:  ﴾١٦٧أ

ن را ابه اذن خدا است تا خداوند مؤمن ،دیدو گروه به شما رس یاروئیآنچه در روز رو«
ه چون ک یمنافقان .ه منافقان را مشخص گرداندکن بود یا یز براین مشخص گرداند و

گفتند : اگر ما جنگ  ،دیا دفاع نمائید ید در راه خدا بجنگیائیبه آنھا گفته شد ب
تر بودند.  یکمان نزدیفر تا اکروز به  آنھا در آن .میردک یم یرویم از شما پیدانست یم

ست، خداوند داناتر است به آنچه یه در قلبشان نکند یگو یرا م یزیچ به زبان آن

 .»دارند یپنھانش م
ثرت سپاه کنفرات و  دلیل کمبوداز مسلمانان به یط و نیبا وجود حساس بودن شرا

 یتین مزبور را به حال خود واگذار نمود و به آنھا اھما، منافقج پیامبر اکرمش، یقر
ن یخ و توھیتوب وه درین شیو ا ٢تفاء نمودکشان در برابر مردم اینداد و صرفًا به رسوائ

بعد از اینکه از بازگشت پیامبر از حمراالسد  سلول داشت. ابن بسزایی سلول اثر ابن
 :دیق نمایامبر تشویاز پ مردم را براطاعت اطالع یافت، اراده نمود تا

 یگاه خاصین قومش از جایب در یعبدالله بن ابه ک : از آنجادیگو یم یامام زھر
بر این اساس، د، یگاه خود را حفظ نماین جاید تا ایوشک یھمواره م ،برخوردار بود

شد  یان بلند میدر پا ،پرداخت یراد خطبه میبه ا ج خدا ه رسولک یجمعه وقت یروزھا

                                                 
 .۲۱۹غزوه احد دراسه دعویه، ص  -١
 .۲۲۰ھمان، ص  -٢
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روز، یله او پیخداوند شما را به وس ؛ن شما استیامبر خدا بین پیمردم! ا یگفت: ا یو م
د و از او اطاعت ید و سخنش را بشنوینک یاریده است. او را یز گردانیبزرگوار و عز

رار کتا سخنانش را تاّما با ارتکاب خیانتی که در جنگ احد انجام داد، خواست د! یینما
ه در احد دشمن خدا! با آنچ ی: ادند و گفتندیشکرا  اش اما مسلمانان جامه ،دینما
 .ن!یت بنشیسرجا نداری؛را  یسخنان شایستگی گفتن چنین ،یب شدکمرت

گویا : گفت یشد با خود م یرون میافت و از مسجد بکش یرا م ھا صفه ک یاو در حال
چند نفر از انصار با وقتی نم. کت یمن خواستم از او حما ام؛ چراکه شده یشر مرتکب

نم، چند نفر کت ی: بلند شدم تا از او حماگفت ، گفتند: چه شده است؟گردیدنداو روبرو 
 گفتم. یسخنان بد گویاردند، کخ یدند و مرا توبیشکم را یارانش لباسھایاز 

 د.یت طلب مغفرت نمایامبر برسان تا برای: خودت را به پآنھا گفتند
 .١خواھم ی: به خدا سوگند! از او طلب مغفرت نماو گفت

 نیز ما را دوست دارد اوم و یه او را دوست دارک یوهک ،احد
هذا جبل : «وه احد، فرمودک ۀبا مشاھد ج پیامبر اکرم: دیگو یم ج کانس بن مال

م. جمله یز او را دوست داریما ن ما را دوست دارد و هکاست  یوھکن یا ٢»حيبنا و نحبه

دستاوردھای مسلمانان را از  یو ؛ چراکهاست ج خدا ق رسولیانگر احساس دقیفوق ب
ن وجه یتر سه نمود و به شفافیمقا بود وه نھفتهکن یه خداوند در اک یتیبا قابل وه،کن یا

ق ین وجدان زنده و احساس دقیا ایآ ان داشتیاحساسات خود را در قالب جمله فوق ب
 .ست؟ین یبارز وفادار یھا از نمونه یکی

 ید و از اخالق واالینما یاعتراف م یجان یه به احسان سنگ بک یسک به درستی
گر به ید یسک ،فضل یه جز اھل شعور داراکدھد  یرا به آن نسبت م یا جنبه یانسان

؛ ردیده نگیرا ناد یانسان ھیچن احسان یتر کوچکسته است تا یشا ،ستیآن متصف ن
ر را ین تعابیتر فین و ظریتر قیه دقکده است یرس یش به جمادات به حدیوفاچراکه 

به  ،ه اھل وفا باشدک یش به انسانیزان وفایمبنابراین، رد یگ یار مکدر حقشان به 
 .٣ن خواھد بودیشتر از ایمراتب ب

                                                 
 .۵۳، ص ۴، البدایة والنھایة -١
 .۴۰۴۸صحیح البخاری، المغازی، شماره  -٢
 .۱۹۸، ص ۵التاریخ اإلسالمی، ج  -٣
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و  یدیرا حم از آن یه بخشک فراوانی است یمعان در برگیرنده فوق یث نبویحد
 :ان نموده استیب یامشز استاد صالح الیرا ن یمطالب

ند و ینما یارتباط برقرار مای  به گونهان وقوع آن کبت و زمان و مین مصیب ھا انسان
 ین گمان جاھلیاجتناب از ھم ید برایز رواج داشته است. شایبعد از اسالم ن شیوهن یا

ست شد، کر اسالم دچار شکه در دامنه آن لشکوه احد که رسول خدا نسبت به کبود 
ن یم. بر اساس ایدار یز او را دوست میه ما را دوست دارد و ما نکاست  یوھکفرمود: 

نفرت و احساس  یجاه ، بوه احدک ۀبا مشاھدمسلمانان  ج ش رسول خدایفرما
 ،ان و زمانکه مکست تا ھمه بدانند ید عزت و محبت به آن خواھد نگرینحوست، با د

ه ھمه امور ب ؛ چراکهد آمده ندارندیدر حوادث پد یچ نقشیمخلوق خداوند ھستند و ھ
وه کچگونه  بت ویگردد نه مص محسوب می دست خداست و شھادت در راه خدا ارزش

اران ین یدالشھدا و ھفتاد تن از بھتریه سک ینباشد در حال یز و دوست داشتنیاحد، عز
 .١داده است یرسول خدا را در دامنه خود جا

 حضور فرشتگان در احد 
 یه لباسھاک مشاھده نمودم: روز احد دو نفر را دیگو یم س وقاص یسعد بن اب

 یگریدر طرف راست و د یکی ؛ردندک یدفاع م ج خدا د به تن داشتند و از رسولیسف
(  .ده بودمیندرا  ییھا انسانن یروز چن ستاده بود و تا آنیحضرت ا در طرف چپ آن

 .٢ل بودند)یائیکم ل ویآنھا جبرئ
به اثبات تنھا این موضوع  ج دفاع از رسول خدا مبنی براز حضور فرشتگان در احد 

 -۲صبر  -۱از :  اند ه عبارتکسه شرط وجود دارد  یامداد الھ یرا برایز؛ ده استیرس
 ز صورت نگرفت.ین یامداد الھ ،افتیط فوق تحقق نیھجوم دشمنان و چون شرا -۳ اتقو

 : دیفرما یخداوند م

ُ�ۡم َر�ُُّ�م بَِثَ�َٰثِة َءاَ�ٰٖف ﴿ ن يُِمدَّ
َ
لَن يَۡ�فَِيُ�ۡم أ

َ
 ّمِنَ  إِۡذ َ�ُقوُل لِۡلُمۡؤِمنَِ� �

تُوُ�م ّمِن فَۡورِهِۡم َ�َٰذا ُ�ۡمِدۡدُ�ۡم  ١٢٤ُمَ�لِ�َ  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةِ ٱ
ۡ
ْ َوَ�� ْ َوَ�تَُّقوا وا ۚ إِن تَۡصِ�ُ بََ�ٰٓ

 .]۱۲۵-۱۲۴[آل عمران:  ﴾١٢٥ُمَسّوِِم�َ  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةِ ٱَر�ُُّ�م ِ�َۡمَسِة َءاَ�ٰٖف ّمَِن 

                                                 
 .۴۲۷، ص السیرة النبویةمعین  -١
 .۱۸۰۲، ص ۴مسلم، کتاب الفضائل، باب فی قتال جبرئیل و میکائیل، ج  -٢



 ١٩٧    بخش نهم: غزوۀ احد

 

ه پروردگارتان با سه کست ین یافکا شما را ی: آیامبر) به مومنان گفتیه تو (پکگاه  آن«
د و از ید و صبر نمائیداشته باش ی! اگر بردباریرد؟ آرکتان یاریھزار فرشته فرستاده 

د و آنان ھم برشما ھجوم آورند، خداوند شما را با پنج ھزار فرشته یخداوند بترس

 .»خواھد نمود یارینشاندار، 

 ال و آل عمران ات سوره انفیدر پرتو آ یروزیست و پکاصول ش
گاھیآل عمران از جنگ احد جھت تعل ۀانفال از غزوه بدر و سور ۀورس  یم و آ
مان و یان، ای، سود و زیروزیست و پک، شیقضا و قدر، مرگ و زندگ ھمانند یمیمفاھ

 گفته است.ل سخن یره به تفصینفاق و غ
بدر و احد و  یدادھایدر خالل رو حاب و یاران رسول خدااصه ک یمیاز مفاھ یکی

ه قرآن به کاست  یروزیست و پکانفال و آل عمران فراگرفتند، اصول ش یھا سوره
 :ر نمودکل ذیات ذکدر نتوان آنھا را  یه مک به آن پرداخته استل یتفص

گر و او ید یسکت در ابتداء و انتھا بدست خداست نه بدست یو موفق یروزی: پالف
طور رزق،  نیو ھم دینما یسلب م ،س بخواھدکبخشد و از ھر  یم ،س بخواھدکبه ھر 

 د:یفرما یه مکچنان ؛رهیأجل و غ

ُ ٱَوَما َجَعلَُه ﴿ ٰى َوِ�َۡطَم�ِنَّ بِهِ  �َّ ِۚ ٱإِ�َّ ِمۡن ِعنِد  �َّۡ�ُ ٱقُلُوُ�ُ�ۡمۚ َوَما  ۦإِ�َّ �ُۡ�َ َّ� 
َ ٱإِنَّ   .]۱۰[األنفال:  ﴾١٠َعزِ�ٌز َحِكيمٌ  �َّ

ردن دل شما قرار داده کدایآرامش پ دادن به شما و مژده یامداد را تنھا برا ،خدا«
مت کست. ھمانا خداوند غالب و با حیسر نیجز از جانب خدا م یروزیاست وگرنه پ

 .»است
در  یچ قدرتیت را نوشته است، ھیو موفق یروزیپ یر گروھیاگر خدا در تقد -ب 

 است، مقدر نموده یگروھ یست را براکن اگر شیتواند مانع آن شود و ھمچن یا نمیدن
 د:یفرما یه مکچنان؛ ردیست را بگکآن ش یتواند جلو ینم یچ قدرتیھ

ُ ٱإِن يَنُ�ُۡ�ُم ﴿ ِيٱفََ� َ�لَِب لَُ�ۡمۖ �ن َ�ُۡذۡلُ�ۡم َ�َمن َذا  �َّ يَنُ�ُُ�م ّمِۢن  �َّ
 ِ ِ ٱَوَ�َ  ۦۗ َ�ۡعِده َّ�  ِ

 .]۱۶۰[آل عمران:  ﴾١٦٠لُۡمۡؤِمُنونَ ٱفَۡلَيَتَو�َّ
ند و اگر خداوند شما ک یبرشما غلبه نم ییرویچ نیروز گرداند، ھیرا پاگر خداوند شما «

د برخداوند ین باار از خدا شما را نصرت دھد. مؤمنیه غکاست  یسکچه  ،را رھا گرداند

 .»ندیل نماکتو



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ١٩٨

 

و اصول موظفند این  ھا انساناست و  یاصول و ضوابط ثابت یدارا ینصرت الھ - ج
 :دیفرما یم خداوند هکچنانمبانی را شناسایی و در زندگی خویش اجرا نمایند؛ 

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � واْ  �َّ َ ٱَءاَمنُوٓاْ إِن تَنُ�ُ قَۡداَمُ�مۡ  �َّ

َ
 .]۷[محمد:  ﴾٧يَنُ�ُۡ�ۡم َو�ُثَّبِۡت أ

تان یند و قدمھاک یز شما را نصرت میخداوند ن ،دیاگر خدا را نصرت نمائ ،نامؤمن یا«

 .»گرداند یرا ثابت م
و استقامت و جھاد در راه او  او رفتن دستوراتیبا پذ یه نصرت الھکاست  یھیبد

 ابد. ی یتحقق م
لمه به منزله ک اختالف است و یروزیاساس پ ،لمه و وحدت صفوفکوحدت  - د

 است: یست و نابودکش

ِطيُعواْ ﴿
َ
َ ٱَوأ ْۚ ٱَوَ� تََ�ٰزَُعواْ َ�َتۡفَشلُواْ َوتَۡذَهَب رِ�ُحُ�ۡمۖ وَ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ ٓوا َ ٱإِنَّ  ۡصِ�ُ َّ� 
ِٰ�ِ�نَ ٱَمَع   .]۴۶[األنفال:  ﴾٤٦ل�َّ

د و یشو یف میه ضعکد ینکگر نزاع نیدیکد و با یامبرش اطاعت نمائیو از خدا و پ«

 .»استه خدا با صابران کد یشه سازیرود و صبر را پ ین میت شما از بکشو
 یروزیت و پیدر موفق ،یاز دستورات الھو نافرمانی و سرپیچی نکردن اطاعت  -  ھ

و نافرمانی و سرپیچی از دستورات الھی موجب شکست و نابودی دارد  ینقش بسزائ
 گردد. می

 :است یاھھای سلب امداد و نصرت الھیکی از ر یطلب ا و فزونیمحبت دن - و

ٰٓ إَِذا فَِشۡلُتۡم َوتََ�ٰزَۡ�ُتۡم ِ� ﴿ ۡمرِ ٱَح�َّ
َ
ا ُ�ِبُّوَنۚ  ۡ� َرٮُٰ�م مَّ

َ
ٓ أ وََعَصۡيُتم ّمِۢن َ�ۡعِد َما

ن يُرِ�ُد  ۡ�َياٱِمنُ�م مَّ ن يُرِ�دُ  �ُّ  .]۱۵۲[آل عمران:  ﴾َوِمنُ�م مَّ
ه خداوند کچنان ؛شود یست نمک، باعث شیزات نظامیافراد و تجھکمبود  × ز

 :دیفرما یم

ُ�ُم ﴿ ُ ٱَولََقۡد نََ�َ نُتمۡ  بَِبۡدرٖ  �َّ
َ
ۖ  َوأ ذِلَّةٞ

َ
ْ فَٱ أ ُقوا َ ٱ �َّ [آل  ﴾١٢٣لََعلَُّ�ۡم �َۡشُكُرونَ  �َّ

 .]۱۲۳عمران: 
پس از خدا  ؛دیز بودیه شما ناچک یدر حال ،دیروز گردانیخداوند شمارا در بدر پ«

 .»دیآور یرا به جا یو رکد تا شیبترس



 ١٩٩    بخش نهم: غزوۀ احد

 

ه خداوند کچنان؛ ١الزامی استجھت مبارزه با دشمن  یو ماد یروح یآمادگ - ح
 :دیفرما یم

ا ﴿ ْ لَُهم مَّ وا ِعدُّ
َ
�ٖ  ۡسَتَطۡعُتمٱَوأ ِ ٱَعُدوَّ  ۦتُۡرهُِبوَن بِهِ  ۡ�َۡيلِ ٱ ّرَِ�اطِ  َوِمن ّمِن قُوَّ َّ� 

ُ ٱوََعُدوَُّ�ۡم َوَءاَخرِ�َن ِمن ُدونِِهۡم َ� َ�ۡعلَُموَ�ُهُم  ءٖ  �َّ ْ ِمن َ�ۡ  َ�ۡعلَُمُهۡمۚ َوَما تُنفُِقوا
ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  نُتۡم َ� ُ�ۡظلَُمونَ  مۡ يُوَفَّ إَِ�ۡ�ُ  �َّ

َ
 .]۶۰[األنفال:  ﴾٦٠َوأ

ده یورز ی) و اسبھایو معنو یمادد از نظر قدرت (یتوان یه مکمبارزه با آنان تا آنجا  یبرا«
 یسانکو ش را ین خودشمن خدا و دشمموجب ترس و ھراس ق ین طرید تا با ایآماده نمائ

آنچه در راه خدا  ، فراھم آید.شناسد ید و خداوند آنھا را میشناس یه شما آنھا را نمکگر را ید

 .»شود یشود و برشما ظلم نم یامل آن به شما داده مکپاداش  ،دینک یخرج م
ن عوامل یتر از مھم یکی با دشمن، ییارویاستقامت در جنگ و صبر در رو - ط

 د:یفرما یه خداوند مکچنان ؛است یروزیپ

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ إَِذا لَقِيُتۡم فَِئةٗ  �َّ ْ فَٱ َءاَمُنٓوا ْ ٱوَ  ثۡبُُتوا َ ٱ ۡذُكُروا  لََّعلَُّ�مۡ  �َكثِ�ٗ  �َّ

 .]۴۵[األنفال:  ﴾٤٥ُ�ۡفلُِحونَ 
ثرت کد و خداوند را به یثابت قدم باش ،دیروبرو شد یا ھرگاه با دسته ،نامؤمن یا«

 .»دید تا رستگار شوینکرکذ

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ إَِذا لَِقيُتُم  �َّ ِينَ ٱَءاَمُنٓوا ْ زَۡحفٗ  �َّ ۡدبَارَ ٱ تَُولُّوُهمُ  َفَ�  اَ�َفُروا

َ
�ۡ١٥﴾ 

 .]۱۵[األنفال: 
 .»دینکنپشت به آنان  ،دیافران روبرو شدکه با جمع ک ین! ھنگامامؤمن یا«

اد با توجه یر زکذ ،در جنگ استقامتبه ثبات و  یابیدست یبرامؤثرترین عامل  × ی
زات یاسباب وتجھ بر ننمودن ل برخدا و اعتمادکتو خدا و استمداد از او و یقلب به سو

 .٢ظامی استن
 : دیفرما یه خداوند مکچنان

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ إَِذا لَقِيُتۡم فَِئةٗ  �َّ ْ فَٱ َءاَمُنٓوا ْ ٱوَ  ثۡبُُتوا َ ٱ ۡذُكُروا  لََّعلَُّ�مۡ  �َكثِ�ٗ  �َّ

 .]۴۵[األنفال:  ﴾٤٥ُ�ۡفلُِحونَ 

                                                 
 .۴۶۲ – ۴۶۱، غضبان، ص السیرة النبویةفقه  -١
 .۴۶۳ھمان، ص  -٢



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٢٠٠

 

اد یثرت کد، استقامت نموده و خداوند را به یروبرو شد یا با دسته ھرگاه ،نامؤمن یا«

 .»دید رستگار شویشا ؛دینمائ

 از آن برخوردارنده ک یدانیجاو یها لت شهدا و نعمتیفض
، خداوند ارواح آنھا شھدای احدبعد از به شھادت رسیدن : دیفرما یم ج رسول خدا

بھشت به  یھا داد و آنھا در نھرھا و باغستان پرندگان سبز قرار یدانھا نهیرا در چ
ر یز در ییطال ین پرندگان به چراغھایھا مشغول ھستند. ا وهیخوردن م گشت و گذار و

دست با یو استراحتگاه ز کن خورد و نوش پایه به اک یبرند. آنھا ھنگام یعرش پناه م
داشتند و از جھاد و  یما خبر م یکاش! برادرانمان از فرجام نک ی: اندیگو یابند می یم

 دند.یشک یمبارزه دست نم
نازل ات یآ بنابراین، اینرسانم.  ین را به اطالع آنھا مید: من ایفرما یخداوند م

 :١دیگرد

ِينَ ٱَوَ� َ�َۡسَ�َّ ﴿ ْ ِ� َسبِيِل  �َّ ِ ٱُقتِلُوا ۡحَيآٌء ِعنَد َرّ�ِِهۡم يُۡرزَقُونَ  �َّ
َ
ۚ بَۡل أ ۡمَ�ٰتَۢ�

َ
 ١٦٩أ

ٓ َءاتَٮُٰهُم  ُ ٱفَرِِحَ� بَِما ِ  ۦِمن فَۡضلِهِ  �َّ وَن ب ِينَ ٱَو�َۡسَتۡبِ�ُ ْ بِِهم ّمِۡن  �َّ لَۡم يَۡلَحُقوا
�َّ َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َوَ� ُهۡم َ�َۡزنُونَ 

َ
وَن بِنِعۡ  ١٧٠َخۡلفِِهۡم � ِ ٱَمٖة ّمَِن ۞�َۡسَتۡبِ�ُ َوفَۡضٖل  �َّ

نَّ 
َ
َ ٱَوأ ۡجَر  �َّ

َ
 .]۱۷۱-۱۶۹[آل عمران:  ﴾١٧١لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱَ� يُِضيُع أ

اند و نزد  آنھا زنده .دیمرده مپندار ،شته شدندکه در راه خدا کرا  یسانک«
از آنچه خداوند از فضل و نعمتش به آنھا داده است،  .خورند یم یپروردگارشان روز
مژده   اند، اند و به آنھا ملحق نشده ه پشت سرآنھا ماندهک یسانکخوشحالند و به 

 .»ن نخواھند شدیست و آنان اندوھگیشان نیبرا یھراس ه ترس وکدھند  یم
 :ندک ینقل م چنین رید بن جبیات فوق از سعیر آیدر تفس یواحد

در غزوه احد به شھادت بعد از اینکه  ریعبدالمطلب و مصعب بن عمحمزه بن 
 دانستند و یاش برادرانمان مک: نائل گشتند، گفتند یالھ یھا نعمت دند و بهیرس

 ؛دھم یت شما را به آنھا اطالع می: من وضعدند! خداوند فرمودیوشک یجھاد م شتر دریب
 د. یات نازل گردین آیسپس ا
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 ٢٠١    بخش نهم: غزوۀ احد

 

ه ین آیه ما از عبدالله بن مسعود در مورد اکد ینما یت میاز مسروق روا امام بخاری
: حضرت فرمود آن .میا شدیجو ج ن مورد از رسول خدایز در ای: ما نگفت و میدیپرس

باشند  یعرش م یھا آنھا معلق به چراغ ؛دان پرندگان سبز رنگ است نهیارواحشان در چ
بارالھا!  :خواستند چنین ند آنھا از خداینما یگردش م ،ھر جا از بھشت بخواھنددر و 

اما چون خداوند  ،میشته شوکگر در راه تو ید یبار ارواح ما را به اجسادمان برگردان تا
 .١آنان را به حال خودشان رھا نمود ،ستیبه بازگرداندن آنھا ن یازیه نکدانست  یم

 ن کیمشر هیعل یغاتیتهاجم تبل
ن بعد از بدر اکمشر یسرودن اشعار بود. شعرا ،یعھد نبو یغاتین رسانه تبلیتر مھم
خود را  یروزیدند تا پیوشکاما در احد  ،خواندند یه میداشتند و مرث یدفاع یریموضعگ

ن یاما در برابر ا دانستند. این پیروزی را یکی از افتخارات خویش میبزرگ جلوه دھند و 
، ضرار بن  یوھب، عبدالله بن زبعر یره بن ابیچون ھب یه افرادکن اکمشر یغرور پوشال

از شاعران مسلمان، حسان بن ثابت،  ،ردک یم یآنرا فرماندھ خطاب و عمرو بن عاص
 .٢در رد حمالت مشرکان سکوت نکردند نیزو عبدالله بن رواحه  کعب بن مالک

آمد. او از شجاعت  ین فرود ماکمشر حسان بن ثابت چون صاعقه بر یھا دهیقص
و گفت  میسخن  ،ن را به قتل برساننداکتوانسته بودند، فرماندھان مشره کمسلمانان 

ه ردند و سرانجام بکنند و آن را رھا که نتوانستند از پرچم خود دفاع کن را اکمشر
 ف نمود.یتوص یوھش قرار داد و آنھا را به بزدلکافتاد، مورد ن یزن دست

ه در آغاز کانداخت  یا یاد ذلت و بزدلین را به اکمشر ،ز حسانیآم د اھانتیقصا
تًا به آن دست یه نھاک یا یروزیق به پین طریا ا ازتآن دچار شده بودند  هه بکمعر

 .٣افتند، مغرور نشوندی
ن اکه پرچم سپاه مشرکه یبه نام عمره بنت علقمه حارث یمورد زن حسان در اشعار

 : ن قرار بودیاز ا ،را بدست گرفت

 إذا عضل سقيت إلينا كاهنا
 

 ت احلواجبمـامعل كجدابة رش 
 

الً   اقمنا هلم طعناً مبرياً منكِّ
 

 حزناهم بالرضب من كل جانبو 
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 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٢٠٢

 

 فلوال لواء احلارثية اصبحوا
 

 االسواق بيع اجلالئبيف  يباعون 
 

در دام افتاده  به مثابه بچه آھوانی ،ما فرستاده شد یله عضل به سویه قبک یوقت«
و با ضربات از ھر طرف  یمردکوارد  کننده نابودو  کبرآنھا ضربات مھل .بودند مشخصو 

در  یفروش یاالھاکبود، آنھا چون  یه نمیچنانچه پرچم حارثو  م.یآنھا را نگران ساخت
 .»شدند یبازار فروخته م
شته کگرفت، تا  به قصد جنگ هیپرچم را از حارثنیز چون طلحه  یبن یغالم حبش

 :دیگو ین مورد حسان میا شد. در

فخرباللواء وفخرتم   رشُّ
 

ؤاب  دَّ ايل صُ  لواء حني رُ
 

 جعلتم فخركم فيه بعبد
 

ر الرتاب  فَ  و أالم من يطأ عَ
 

 السفيه له ظنونظننتم و
 

 ١ما إن ذاك من امر الصوابو 
 

ه پرچم شما بدست صواب سپرده کاست  ید و چه افتخار بدیبه پرچم افتخار نمود«
ه او ک یدر حال افتاد؛ یبه دست غالم آخراالمر هکد یافتخار نمود یشد. به پرچم

 قدم نھاده است. ،کخا ه برکاست  ین فردیتر پست
برد، اما عاقبت صواب چه  ید و انسان نادان ھمواره در پندار بسر میشما پنداشت

 .؟»شد
 :سروده استچنین ش یقر یاز شعرا یدر رد بعضنیز  کعب بن مالک

 خري القول اصدقهابلغ قريشاً و
 

 والصدق عند ذوي األلباب مقبول 
 

 أن قد قتلنا بقتالنا رساتكم
 

 اهل اللواء ففيمـا يكثر القيل 
 

 ويوم بدر لقيناكم لنا مداد
 

 فيه مع النرص ميكال و جربيل 
 

 ان تقتلونا فدين احلق فطرتنا
 

 والقتل يف احلق عنداهللا تفضيل 
 

 ان تروا امرنا يف رأيكم سفهاو
 

 2اإلسالم تضليلفرأي من خالف  
 

 ،نزد اھل خرد یراست ؛ چراکهن آن استیتر ن سخن صادقیش برسان و بھتریبه قر«
سرداران و پرچمداران شما را  ،شیشدگان خو شتهکھمواره مقبول است. ما در برابر 
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 ٢٠٣    بخش نهم: غزوۀ احد

 

و  یما روز بدر با امداد الھ آورید؟ ای بر زبان می چرا سخنان بیھودهپس  ؛میشتک
م. اگر ما را یل در آن نقش داشت، با شما روبرو شدیل و جبریائیکه مک یا یروزیپ
 یلت و برتریشته شدن در راه حق نزد خداوند فضک  ن حق فطرت ماست،ید، دیشکب

 است.
ه با ک یسانک دیدگاهپس  ؛دیدان یم ین ما را نابخردید ،تصورتان اگر شما بنابر

 .»است یو تباھ یسراسر گمراھ ،اسالم مخالفند
ده ین جنگ سرد سروده شده است، قصیه در اک ین قصائدیزتریانگ از شگفت یکی

ن در بدر ارسول خدا و مھاجر یروزیشدن به پ ه قبل از مسلمانکضرار بن خطاب است 
 :دیسرا ین میچن ،نی. بنابرانمود میافتخار 

 مـافان تظفروا يف يوم بدر فان
 

 بامحد اميس جدكم وهو ظاهر 
 

 بالنفر األخيار هم أولياؤهو
 

 الـموت حارضالالواء ويف  حيامون 
 

 محزه فيهمبعد ابوبكر و
 

 بد عن عيل وسط من انت ذاكرو 
 

 عثمـان منهمو يدعي ابوحفص و
 

 وسعد اذا ما كان يف احلرب حارض 
 

 اولئك ال من نتجت من ديارها
 

 1النجار حني تفاخربنواألوس و 
 

شما بود و او  یحام هکاست  ج د، علتش وجود احمدیروز شدیاگر در بدر پ«
ه کبود  ین افرادیتان به خاطر وجود بھتریروزیطور پ نیھم روز است.یشه پیھم

  ردند.ک ین از پرچم دفاع میآفر و مرگ یط اضطراریدوستان احمد بودند و در شرا
 .در جمعشان بود نیز یطور عل نیر و حمزه و ھمکابوباگر آن را به یاد آوری، 

 .»نندکه به آنھا افتخار کنجار و اوس نبودند  ینسل بنه از کبودند  یسانکآنھا 
 را نیز بر اثر مسائلمسلمانان  یروزی، پیجاھل یارھایبن خطاب با توجه به مع ضرار

 :در جواب او این گونه سرود س عبک نست، امادا یا لهیو قب یا فهیطا

 فينا رسول اهللا واألوسو
 

 نارصله معقل منهم عزيز و 
 

 حتت لوائه النجار مجع بنیو
 

 النقع ثائرمأزی والـ يفيمسون  
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 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٢٠٤

 

 : در ادامه افزود

 كان رسول اهللا قدقال اقبلواو
 

 انت ساحر مـاقالوا: انفولوا و 
 

 ألمر اراد اهللا ان هيلكوا به
 

 وليس ألمر محه النار زاجر 
 

 وبيوم بدر اذ نرد وجوههم
 

 حممدجربيل حتت لوائنا و 
 

رومند چون معقل در یو ن یقو یاوس و فرد یبن ۀلیبود و قب میان ما خدا رسول«
ھمه جا را گرد و غبار  و با وجود اینکهر پرچمش بودند ینجار ز یفه بنیطا نار او بود.ک

 شتافتند. فراگرفته بود، آنان به سوی جنگ می
 دین اسالم را بپذیرند، اّما مشرکان سرپیچی کردند وه کامبر از ھمه خواسته بود یپ

شوند و  کخواست تا آنھا ھال یمتکح . خداوند بنابریستیش نیب یتند تو ساحرگف
ه ک یروز بدر وقت ست.یجز آن ن یا ه در آتش بسوزد، چارهک بخواھدآنچه را خدا 

 .»ل بودئیپرچمدار ما محمد و جبر ،میگرداند ین) را برماکآنھا (مشر یھا چھره
ه تا به حال کاست  ین شعریزترین قطعه فخرآمی: ادیگو ید میتاب عقد فرک مؤلف

 .١است را سرود، آنعرب 
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 بخش دهم: 

احد و  ترین رویدادهای فاصلۀ مهم
 خندق



 
 
 
 
 
 

 فصل اول
 تالش مشرکان جهت فروپاشی و تضعیف حکومت اسالمی

بعد از شکستی که مشرکان در جنگ بدر متحمل گردیدند، درصدد فرصتی مناسب 
 ،یدشمنان دولت اسالم یجنگ احد برابودند تا این شکست را جبران نمایند بنابارین، 

 ،ن جنگیجه ایاز نت گردید. جبران این شکست محسوب می یبرا یدیروزنه ام
 یار چندان محالکن و غلبه برآنان ه مبارزه با مسلماناکن عرب استنباط نمودند اکمشر

 مسلمانان برآمدند.  ینه و نابودسازیدرصدد حمله به مد نن جھت آنایست. به ھمین
ن خالد بن یھمچن چشم طمع دوخت و یاسالم ینخست بنواسد به دولت نوپا

دادن  بیعضل و قاره به فر یشد و بن ینه آماده میحمله به مد یبرا یان ھزلیسف
ه درامان ک ییانعاان و دیقار ،لیطور عامر بن طف نیھم ردند وکمسلمانان جرأت 

رسول  ، امابرآمدند ج ر درصدد ترور رسول خداینض یھود بنید و یبودند، به قتل رسان
ق یدق یزیر مذبوحانه، با شجاعت و فراست و برنامه ین تالشھایدر برابر ھمه ا ج خدا

 نمود. یستادگیا

 اسد با دولت اسالمی یبنمواجهه 
 ل داشته بود، خبریگس عربستان رهیجز در شبه ج خدا ه رسولک یجاسوسان

نه به یه قصد حمله به مدک را، یحه اسدیطل  یمه به فرماندھیبنواسد بن خز یآمادگ
مسلمانان تجاوز بر  ش دریت از قریحما آن و یھایافتن به دارائی د دستیام

 رساندند. داشت، 
پنجاه نفر مھاجر و  ل از صد وکمتش یگروھ امر،بعد از اطالع از این  ج خدا رسول

و  ١اسد فرستاد یبن یبه سو یاباسلمه بن عبداألسد مخزوم یانصار را به سرپرست
 .١ورش ببریبرآنھا  ،نندکه افراد آنھا برتو حمله کقبل از آن فرمود:
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 ٢٠٧    بخش دهم: مهم ترین رویدادهای فاصلۀ احد و خندق

 

انشان را یاز گوسفندان و چھارپا یاریت نمود و بسکاسد حر یبن یابوسلمه، به سو
ده ینده گردانکمه و پرایه دشمن را سراسک یتمام در حال یروزیمت گرفت و با پیغنبه 
 نه بازگشت.یبه مد ،بود

اثر عفونت  برنه یه بعد از بازگشت به مدکبود  یشگامان دعوت اسالمیابوسلمه از پ
 .٢ه از احد برداشته بود، درگذشتک یزخم

 عبارتند از: ه وجود داردین سریا در نکاتی که

ه دشمن کموجب گردید  ج موقع و حساب شده رسول خداه ب یجنگ یکتکتا -۱
ست در کش بعد ازه مسلمانان کپنداشتند  ین میرا آنھا چنیز گردد؛ ریغافلگ
اران کاما ھجوم سوار نخواھند نتوانست بالفاصله آن را جبران نمایند،احد 

دچار رعب و  ای به گونه رد و از جانب مسلمانانکر یامًال غافلگکابوسلمه آنھا را 
 سپردند.  ینه را به فراموشیه تصور حمله به مدکوحشت گشتند 

 ین انتخاب زمان جنگ و حفظ اسرار نظامیی، دقت مسلمانان در تعدیگرته کن -۲
 یه دشمن نقشه خود را عملکنی، قبل از ایه با وجود مسافت طوالنکاست 
 موجب شکست نقشه آنان گردیدند. سازد، 

ه ک مسلمانان در این سریه، دقت عمل آنان بود یروزین عوامل پیتر از مھم یکی
ه مسلمانان توان ھرگونه کآنان  یه دشمن به جا گذاشت و برایدر روح یقیر عمیتأث

گاه از  چیه ھکدارند و دشمن اذعان نمود  یط و زمانیرانه را در ھر شرایحمله غافلگ
 .٣ان برآمدندصلح با مسلمان ایجاد، درصدد نیست. بنابرایتھاجم مسلمانان درامان ن

 او در برابر س سیه بن انلعبدال مقاومتو  یان هذلیخالد بن سف
ل پرداخت و یھذ یان بنیجنگجو یآور عرفات به جمع در یان ھذلیخالد بن سف

د فاسد آنھا و چشمداشت به ثروت یه مسلمانان و دفاع از عقایش علیت قریجھت تقو
 گردید. آماده مینه یمد

جھت قتل جھنی را که از اصحاب بزرگوار او بود، س یعبدالله بن أن ،ج خدا رسول
 .٤فرستاد یخالد ھذل
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 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٢٠٨

 

 : کند ن ماجرا را این گونه بیان میس اییبن أنعبدالله 
ه خالد بن ک است دهیبه من خبر رس: «مرا به حضور طلبید و فرمود ج خدا رسول

او اآلن در عرنه است، خودت  »د.ینما یم یکه من تحریعل برای جنگ ان، مردم رایسف
مشخصات او را برایم بیان کن  ج ای پیامبر. گفتم: او را به قتل برسانرا به او برسان و 
 تا او را بشناسم.

 .»اندام تو خواھد افتاد دنش لرزه بریبا د«: فرمود
 ییجا دم. اویه به آنجا رسکنیادم تا اختم و راھم را ادامه دیرم را به گردن آویشمش

 نمود. استراحت ھمراھانش جستجو می یبرا
 ج ه رسول خداک با توجه به مشخصاتی ،دمیاو را د یده بود. وقتیرس نماز عصر فرا

 یستاده بودم و به سویه اک یخاطر ترس از فوت نماز در حاله شناختم. باو گفته بود، 
 ست؟کین مرد ی: ادم گفتیچون به او رس ؛نمازم را با اشاره خواندم ،رفتم یاو م

، ینکام ین مرد (محمد) قیه ایعل یخواھ یه مکام  دهیھستم. شن ی: عربگفتم
 دارم. یا ن ارادهی! من چنی: آرنم. گفتک یارکخواھم با تو ھم یم

رم او را از پا در آوردم و در یدم با شمششه آماده ک یقدم زدم، وقت یو با یمقدار
 ردند.ک یه میاو گر یه ھمراھانش براکردم کفرار  یحال

رو باشد.  ن چھره سرخی: افرمود و دیمرا د ج خدا رسول ،دمینه رسیه به مدک یزمان
 .؟ییگو یامبر فرمود: راست میشتم. پک: او را گفتم

را به من داد و  یید و عصایبا من برخاست و وارد منزلش گرد ج خدا سپس رسول
مردم  درمیانرفتم و دست گ ن عصا را نزد خود نگھدار! عصا را دریعبدالله! ا ی: افرمود

  .ست؟ین چی: اآمدم. گفتند
 به من داده است. ج ه رسول خداکاست  یی: عصاگفتم

؟ من ییشان سئوال نمایو علت را از ا برگردیامبر ینزد پ آن است که: بھتر گفتند
امت ی: تا در روز ق؟ فرمودیا ن عصا را به من دادهی: چرا اخدا رفتم و گفتم نزد رسول

 م خواھند بود.ک یکه صاحبان عمل نک ی. روزیداشته باش یا نشانه
ه مرض کنیدستش بود تا ا جا نمود و ھمواره دریکرش یعبدالله آن عصا را با شمش

ردند و عصا کن یو آنھا چن  ندیجا نمایکفتش کعصا را با  د. دستور داد تایوفاتش فرا رس
 دفن نمودند. یرا با و

 



 ٢٠٩    بخش دهم: مهم ترین رویدادهای فاصلۀ احد و خندق

 

 فوق  ییج برگرفته از ماجرادرسها و نتا

  یجنگ یکتکدقت تا -۱
ن یبه ھم داد؛ حساسیت شدیدی نشان می یتیامن مسائلنسبت به  ج خدا رسول

الت و کحل مناسب جھت رفع مش گرفت و راه یر نظر میات دشمن را زکل تحریدل
ان فرصت یفوق به خالد بن سف یه در ماجراکچناننمود؛  می انھا در زمان الزم ارائهبحر

د یگردان یه فتنه را در نطفه خنثکبل ؛دیرشد نما ت شود ویش نفراتش تقوینداد تا با افزا
 ننده نجات داد.کدین خطر تھدیو امت اسالم را از عواقب ا

 در انتخاب افراد  ج خدا فراست رسول -۲
ار یھا و استعدادھا از فراست بس تینش افراد و شناخت صالحیدر گز ج خدا رسول

 نمود. امری، به انتخاب افراد شایسته اقدام میھر  یاجرا یبرا یبرخوردار بود. و ییواال
نظر صائب و تصرف درست و  یه داراکنمود  یرا انتخاب مفردی  یفرماندھ یمثًال برا

ه از علم فراوان، کنمود  یرا انتخاب م نیز فردی میدعوت و تعل یشجاعت باشد. برا
ن و امرا ھاام به پادشایارسال پ یاخالق نرم و مھارت در جذب افراد برخوردار باشد و برا

 ی، فصاحت در گفتار و ذھنیظاھر ییبایز برخوردار ازه کنمود  یرا انتخاب م فردی
ه از کنمود  یرا انتخاب م نیز فردی یات استشھادیانجام عمل یخالق باشد و برا

 یس جھنیه بن أنله عبدالکچنان؛ ١بود یبرخوردار م یشجاعت باال، قدرت قلب و خونسرد
مطمئن،  و یقو یقلب یشان دارایا ؛ چراکهات فوق انتخاب نمودیعمل یاجرا یرا برا

گاھیور نکبود و عالوه برآن به منازل قوم مذ یقو یمانیراسخ و ا ینیقی  .٢داشت یز آ

 بود یاستشھادی، پاداشی اخروات یپاداش عمل -۳
 یھنگفت یپاداش ماد یاتین عملیدھنده چن ه به انجامکامروزی  یبرخالف ارتشھا

ه بن لپاداش عبدال بنابراین،داشت  یات فوق صرفًا پاداش اخرویرد، عملیگ یتعلق م
ن یبه چن افراد کمیبود و  یویز دنیناچ یاالکس به مراتب برتر و ارزشمندتر از یأن

 .٣اند رسیده یافتخار

                                                 
 .۲۷، ص ۶التاریخ اإلسالمی، حمیدی، ج  -١
 .۳۱غزوه احد، محمد باشمیل، ص  -٢
 .۱۶۰-۱۵۹، ص السرایا البعوث النبویة -٣



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٢١٠

 

 یماد یپاداشھاگاه در انتظار  چیھ ،ن امتیا زگاریپرھ یھا انسانخدا و  اران رسولی
 نزد آنھا نداشت و یگرفت، چندان ارزش یھم به آنھا تعلق م ینبودند و اگر پاداش ماد

ل پاداش عبدالله بن ین دلیچشم دوخته بودند به ھم یاخرو یآنھا صرفًا به پاداشھا
، در دست خواھد یعنوان گواه و نشانه امت بیه روز قکبود  یا یس فقط چوبدستیان

 .١در آخرت است ین صحابیا یانگر مقام واالیب امرن یو اداشت 

 ام فقھی این موضوعکحا -۴
 از آنھا مسئله  یکیاست.  یمسائل فقھ ام وکاح یفوق متضمن برخ یماجرا

 پردازد. گران مییب دیتعق بهه ک ینماز فرد ،یعنی ؛است» طالب هصال«
وجود دارد.  نظر ننده) اختالفکب ی: در مورد نماز طالب (تعقدیگو یم یعالمه خطاب

با  خواندن نماز ،گرفته است ب قراریمورد تعق فردی : اگرندیگو یجمھور اھل علم م
اده شود و یداده است، اگر سوار است پ ب قراریتعق مورد گران رایز است و اگر دیجا اشاره

اما امام . ٣پذیرد ن نظریه را مییز ھمی. ابن منذر ن٢وع و سجده بخواندکر ینمازش را با ادا
د: اگر یگو یاند، او م ردهکگران به آن اشاره نیه دکاست نظر گرفته  را در یشرط یشافع

است   شده جادیز این آنھا فاصله نیب شدگان است و در بیاز تعق مترکنندگان ک بیتعداد تعق
 بخوانند. شدگان را دارند، پس با اشاره نماز بیم برگشت تعقینندگان بک بیو تعق

 .٤شود دیده می طین شرایا از یس برخیه بن انلاقعه عبدالد: در ویگو یم یخطاب
ل ین مسئله به تفصیفقھاء را در ا دیدگاه یالقار در عمده ینین عیعالمه بدرالد

باشد،   گرفته ب قراریتعق فه اگر انسان موردیاست: نزد امام ابوحن  رده و گفتهک  انیب
ب داد، با اشاره یتعق مورد گران را یاما اگر د ،ت بخواندکحر ھنگامتواند نمازش را  یم

باره،   نیند: در ایگو یه مکیمال یاز فقھا یو برخ کست. امام مالین زیخواندن نماز جا
 ب خود با اشاره نماز بخوانند.کتوانند بر مر یاست و آنھا م یکیم طالب و مطلوب کح

نظر عطاء و  فه است.یامام ابوحننیز ھمانند دیدگاه  یو امام شافع یاوزاعدیدگاه 
 یالبته از امام شافع ؛ن استیز چنیثور رحمھم الله ن یو احمد و اب یحسن و ثور

                                                 
 .۲۹، ص ۶التاریخ اإلسالمی، حمیدی، ج  -١
 .۱۶۰، ص السرایا والبعوث النبویة -٢
 ھمان. -٣
 .۴۲، ص ۲معالم السنن، خطایی، ج  -٤
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ه مطلوب از چنگش کرا داشت   م آنیه اگر طالب بکز منقول است یگر نید یا هینظر
 .١با اشاره خواندتوان نماز را  نمیصورت  نیر ایغ د، با اشاره نماز بخواند و درینما فرار

  ج مان رسول خدادر ز اجتھادجواز  -۵
 ج خدا د رسولییبه اشاره و تأدر ھنگام خوف و ترس اجتھاد عبدالله در خواندن نماز 

 .٢استخدا  زمان رسول انگر جواز اجتھاد دریب

 ل نبوتیاز دال یبرخ -۶
 یبرا ،ندیبب او را هکنیاز ا  را قبل یان ھذلیخالد بن سفمشخصات آن حضرت 

ه کاست  که واقدی آن را بیان نموده است، آمده یتیروانمود. در   فیعبدالله توص
س لرزه بر ک  چیھ تاکنون در مقابل،«رد: کسؤال  ج خدا عبدالله با تعجب از رسول

 من نیفتاده است.اندام 
 .٣کمک خواھد نمودشناخت او  امر تو را در جھتن یا یول ،یامبر فرمود: آریپ

د: یگو یبود و م  ردهک  فیامبر توصیه پکد ید  س، خالد را چنانیه بن انلعبدال
و گفتم: صدق الله و من افتاد دم و لرزه بر اندام ی، ترسرا دیدمه خالد ک یھنگام«

 .٤»رسوله

 یس درمورد قتل خالد ھذلیه بن انلاشعار عبدال -۷

 ثور كاحلوار و حوله  تركت ابن
 

د   نوائح تفری كل جيب مقدٌ
 

 خلفهتناولته والظعن خلفی و
 

 من ماء احلديد الـمهندبأبيض  
 

 السيف يعجم رأسهأقول له و
 

د  دُ عْ  أنا ابن أنيس فارساً غري قُ
 

 

 وقلت له خذها برضبة ماجد
 

 
 

 حنيف علی دين النبی حممد
 

 كنت اذا هم النبی بكافرو
 

 
 

 ٥باليدسبقت اليه باللسان و
 

                                                 
 .۲۶۳، ص ۶عمدة القاری شرح صحیح البخاری، ج  -١
 .۱۶۱السریا و البعوث، ص  -٢
 .۱۲۹، ص ۴عون المعبود، عظیم آبادی، ج  -٣
 .۵۳۲، ص ۲مغازی، واقدی، ج  -٤
 ).۴/۴۱( دالئل النبوةبیھقی  -٥



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٢١٢

 

اطراف او را گرفته  یگر ه زنان نوحهک ینمودم در حال کادزنان تریآن گوساله را فر«
 ،سیان ابن ،: من شھسوار عربگفتم م،افتکر سرش را شیشمشبا ه ک یھنگام .بودند

 ن محمد است.یه بر دک یاست از طرف انسان بزرگوار یا ن ضربهیھستم و ا
من با دست و زبان خود به قتل آن  ،را دارد یافرکشتن ک قصد ج خدا ھرگاه رسول

 .»ورزم می مبادرت

 ع یله عضل و قاره و حادثه رجیانت دو قبیخ
با وجود اینکه وجود دارد.  یات مختلفیع روایرج فرستادن وفد دالیلدر مورد 

ات یروا ،١داند یاطالعات از دشمن م یآور ن وفد را جمعیعلت فرستادن ا یبخار
ه کدانند  یقاره م له عضل ویاز قب یعلت آن را درخواست و فد یگریح دیمستند و صح

از  یتعداد بنابراین،اند  فه ما مسلمان شدهیاز افراد طا یبرخ«: گفتند آمدند ونه یبه مد
 .٢»حکام و خواندن قرآن نزد ما بفرستبرای یادگیری ارا ان قرآن یقار

 یا ن توطئهی، به چنیان ھذلیگرفتن انتقام خالد بن سف یل برایله ھذیقب و گویا
 اقدام نمودند.

عضل  ۀفاینزد ط بودند،ل یاز ھذ یا رهیه تکان یبنولح بر این عقیده است که یواقد
خدا  ه نزد رسولکدر نظر گرفتند و از آنھا خواستند  یآنھا پاداش یبرا رفتند وو قاره 

نند. تا آنھا کب ینیارانش را جھت آموزش مسائل دیاز  یدرخواست تعداد یبروند و از و
 .٣عظیم گردند صاحب ثروتی ه،کفار مکبه  ج ل دادن اصحاب رسول خدایبا تحو

را  یل از ده صحابکمتش یفد ور وکدرخواست دو طائفه مذ بنابرنیز  ج پیامبر اکرم
ه کان یبنولحتعداد افراد مسلح . ٤عاصم بن ثابت بن افلح با آنھا فرستادند یبه سرپرست

ردند و آن ده نفر کنه برآنھا حمله یه و مدکن میب یانکدر م رسید، میست نفر یبه دو
 در ابتداان یبنولح ؛پناه بردند و از ھر طرف مورد محاصره قرار گرفتند یا تپهصحابه به 

: من د و گفتیفار امتناع ورزکتن امان رفیاما فرمانده مسلمانان از پذ ،به آنھا امان دادند

                                                 
 .۴۰۸۶بخاری، شماره  -١
 .۳۵۵-۳۵۴، ص ۱مغازی، واقدی، ج  -٢
 ھمان. -٣
 .۴۰۸۶بخاری، شماره  -٤
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د یجنگ یه با آنھا میک. عاصم در حال١رمین را نپذاکگاه عھد مشر چیه ھکام  ردهکنذر 
 :نمود یل را زمزمه میاشعار ذ

لَّتی و  انا جلد نابلما عِ
 

 القوس هلا بالبلالنَّبْلُ و 
 

 عابللـمتزل عن صفحتها ا
 

 احلياة باطلوت حق ولـما 
 

 كل ماحمَّ االله نازلو
 

 رء اليه آئللـمارء ولـمبا 
 

 

٢بلها  م فامِّیكأقاتل لـم ان 
 

 

که است  یعیطب و این امری رانداز ھستمیو ت یه قوک یندارم در حال یلکچ مشیھ«
 نند...یآفر یوحشت و اضطراب م ،مانکرویت

باطل...  یشود... و مرگ حق است و زندگ یمان جدا مکپھن از  یھا زهیسرن
گردد...  یاو برم یو انسان به سوگردد  اجرا میخدا در مورد انسان و اراده خواست 
 .»اگر با شما نجنگم ،گر باشد لهیمادرم ح

اش  زهیسپس از سرن ،تمامی تیرھایی را که در اختیار داشت، استفاده نمود؛ عاصم 
گاه  ماند. آن یر در دستانش باقیست و تنھا شمشکه آن ھم شکنیتا ا استفاده نمود

ان روز یپس در پا تو پرداختم؛ ن یاز دبه دفاع در آغاز روز  !رد: بارالھاکن دعا یچن
 جسدم را محفوظ بدار.

سرانجام  پرداختند. تن یاران عاصم به بیرون نمودن لباسھایش میآنھا بعد از کش
ن فردی دیگر، ت رساندکبه ھال نمودن دو نفر و یست و بعد از زخمکر عاصم شیشمش

 د.یز به شھادت رسیناو 
 رد: ک ین شعر را زمزمه میا در ھنگام مبارزهعاصم 

 مثيل رامين ومـاأنا ابوسلي
 

 جمداً معرشاً كراما رثتُ و 
 

، مجد و شرف را به ارث یه از جمع بزرگوارکرانداز ھستم یمان و تیمن ابوسل«
 .»ام برده

ه شوھر و چھار تا از فرزندانش را در جنگ بدر از دست داده ک نیز به نام سالفه یزن
را دو تا از فرزندانش توسط یز؛ ١اسه سر عاصم شراب بنوشدکه در کرده بود کنذر  ،بود

                                                 
 .۳۱۴، ص ۱نظرة النعیم، ج  -١
 .۳۵۵، ص ۱مغازی، واقدی، ج  -٢



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٢١٤

 

زه گذاشته بود و عربھا به ین نذر صد نفر شتر جایا یاو براشته شده بودند. کعاصم 
سر  قصد داشتند تاآنھا  ،نین ماجرا اطالع داشتند. بنابرایان از ایلح یفه بنیژه طایو

 مند گردند. زه فوق بھرهینزد سالفه ببرند و از جا نمایند و جدا  اوعاصم را از تن 
از زنبورھا را فرستاد تا جسد عاصم را محاصره  یخداوند انبوھ عاصم بعد از شھادت

ه شب کنیآنھا به گمان ا او نزدیک شود.جسد  بهنتوانست  یسکن رو یند. از اینما
د نزد یم گرفتند بعد از غروب خورشیتصم ،ردکخواھند  کھنگام زنبورھا جسد را تر

را  یلید سشد، خداون یده نمیدر آسمان د یه ابرکاما شب ھنگام با آن ،جسد برگردند
 .٢برد ینامعلوم یه جسد عاصم را به جاکفرستاد 

و سه نفر  نددیبه شھادت رسھمراه وی ھفت نفر از افراد  وه عاصم کآخراالمر این
ه آنھا کنگذشت  یریاما د ،م شدندیتسل ،ان به آنھا دادندیه بنولحک یگر بر اساس امانید
د تا به ید و جنگیعبدالله بن طارق استقامت ورز ،نیستند. بنابراکمان خود را شیپ

ه انتقال داده شدند کد بن دثنه به میب و زیخب یگر به نامھاید و دو نفر دیشھادت رس
 اتفاق افتاد. ھجری ن حادثه در ماه صفر سال چھارم یا .٣ش فروخته شوندیتا به قر
ه در جنگ بدر کد تا به انتقام حارث یگرد یداریب توسط بنوحارث بن عامر خریخب

ر یب به عنوان اسیه خبکچنانبه قتل رسیده بود، اورا به قتل برسانند؛ ب یتوسط خب
از خانواده حارث جھت نظافت  خبیبد. یه روز موعود فرا رسکنینزد آنان ماند تا ا یمدت

ب رفت و یاز خانواده حارث نزد خب کیوچکدر آن اثنا فرزند  تیغی درخواست نمود
را به قتل  کودکب یه مبادا خبکاء فرزند نگران شدند یاول بغل گرفت.خبیب او را در 

اگر از این امر در خطاب به آنان گفت:  ،شده بود این موضوعه متوجه کب یبرساند. خب
 ،نیبنابرا را نخواھم نمود. یارکن یچن ،را به قتل برسانم کودکن یاھراس ھستید که 

دم. او یب ندیمانند خب یریچ اسیگفت: ھ یمھمواره  ،ب داده بودیغ را به خبیه تک یزن
انگور به دست داشت  یھا خوشه ، بعضی اوقاتده شده بودیشکر یه به زنجک یدر حال

 وجود نداشت. یه انگورکه در آن روزھا در مک یخورد، در حال یو م
ه به دار کنیقبل از ا یا رون بردند، لحظهیاعدام از حرم ب یب را برایه خبک یروز

عت نماز بخوانم. بعد از اتمام نماز کدو ر به من فرصت دھید تاخته شود، گفت: یآو
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شتر نماز یب ،ام آورده یه از ترس مرگ به نماز روکد یردک یگفت: اگر شما تصور نم
عت نماز ھنگام مرگ را سنت قرار که خواندن دو رکبود  یسکن یخواندم. او نخست یم

هم احصهم عدداً واقتلهم بدداً الل«رد: ک یزمزمه من دعا را یھنگام اعدام ا او .١داد

ت کبه ھال یگریبعد از د یکیبشمار و  یکی یکیبارالھا! آنھا را « .»بق منهم احداً التُ و

  .»نگذار یدامشان را باقکچ یبرسان و ھ
 ن اشعار را خواند: یسپس ا

بوالقد امجع االحزاب حولی و  ألّ
 

 استجموا كل جممعقبائلهم و 
 

 مربی العداوة جاهدٌ وكلهم 
 

 وثاق بمضيعيف  علیَّ النِّی 
 

 نساءهموقد قربوا ابناءهم و
 

َنَّع  بتُ من جذع طويل ممُ رِّ  وقُ
 

 كوا غربتی بعد كربتیالی اهللا اش
 

 حزاب لی عند مرصعیرصد االأ وما 
 

 بی ربنی علی مايرادفذا العرش ص
 

وا   عُ  ياس مطمعی قدحلمی وفقد بضَّ
 

 وت دونهلـمفر، واقد خريونی الكو
 

 فقد ذرفت عينای من غري جمزع 
 

 يتلـموت انی لـمحذار ا بی ماو
 

 مرجعیوان الی ربی إيابی و 
 

 مـاولست ابالی حني اقتل مسل
 

 اهللا مضجعیيف  علی ان شقَّ كان 
 

 ان يشأذات االله ويف  كوذل
 

ع كيبار   علی اوصال شلوٍ ممزَّ
 

 فلست بمبد للعدو ختشعا
 

 ٢والجزعاً إنی الی اهللا مرجعی 
 

ھمه با تمام قدرت عداوت خود  .اند من جمع شده در اطرافل یھا و قبا ھمه گروه«
ار آنان قرار یدر اخت ،ام ه بسته شدهک یرا من در حالیز ؛نندک یرا نسبت به من ابراز م

 دار آویزند. از و در این صددند تا مرا بهاند  آورده یکزنان و فرزندانشان را نزد .ام گرفته
 نم.ک می تیاکشگاه خدا شیبه پ ،خود و آنچه را آنھا در نظر دارند یشانیغربت و پر

پاره  گوشت بدنم را پاره .صبر و تحمل دھد ،خواھند یصاحب عرش مرا به آنچه آنھا م

                                                 
 .۳۹۹، ص ۱، ج السیرة النبویة الصحیحة -١
 .۲۴۵، ص ۳زادالمعاد، ج  -٢
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چشمانم اند.  را به من سپردهفر و مرگ کدم ساختند و انتخاب یناام یردند و از زندگک
ه به کندارم  کیبا ،شته شومکمسلمان  یمن وقت .ده استیبار گردکاش ،رسمه بتکآن یب
ن در راه خداست و اگر بخواھد به مفاصل یافتم و ا ین پھلو در راه خدا میدامک

 یو من در برابر دشمن اظھار عجز و ناتوان .ندک یت میت عناکقطعه شده بر قطعه
 .»خداست یبازگشت من به سو .نمک ینم

و به  یات بود ه اگر تو امروز در خانهکب سوال نمود یاز خب این ھنگامان در یابوسف
نه تنھا دوست ر. یب گفت: خیبھتر نبود؟ خب ،شد یخته میبه دار آو ج تو محمد یجا

 .١شان فرو رودیا یبه پانداشتم محّمد کشته شود؛ بلکه دوست ندارم حتی خاری 
شب  یول ؛بر جسدش گماشتند یرا جھت نگھبان یسکختند و یگاه او را به دار آو آن

اما . ٢انتقال داد و دفن نمود ییب را به جایآمد و جسد خب یه ضمریھنگام عمرو بن ام
شته شده که در بدر کشد و به انتقام پدر صفوان  یداریه خریتوسط صفوان بن ام ،دیز

 د.یبه قتل رس ،بود
د: تو را به خدا دوست یپرس ،خته شودیه به دار آوکنیز قبل از اید نیان از زیابوسف

به ب یه خبکد ھمان پاسخ را یشد؟ ز یشته مکتو  یبه جا ج نون محمدکھم ا یداشت
 ان داد.یبه ابوسف ،داده بوداو 

قدر  انش او را آنیه اطرافک ،س را سراغ ندارمکچ یان گفت: من ھیگاه ابوسف آن
ه حادثه فوق به آن کع یرج. ٣اران محمد او را دوست دارندیه کدوست داشته باشند 

 ن حادثه در آن اتفاق افتاده است.یه اکاست  ینام آب ،منسوب است

 ن حادثهیج ایها و نتا درس

 ر نموده استکه ابن حجر ذک یاتکن-۱
تواند عزیمت و یا رخصت را  گردد که اسیر می استنباط مین یث چنین حدیاز ا

رفتن امان یتواند از پذ یم ،ح دھدیرجمت را تیر بخواھد عزیه اگر اسک بپذیرد به این
ح داد یرخصت را ترجاو بینجامد و اگر  شته شدکه به کھر چند  ،افر امتناع بورزدک

 رد. یافر را بپذکامان  تواند می

                                                 
 ھمان. -١
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ان یاما سف  ندارد، یالکافر اشکرفتن امان یپذ بر این عقیده است که یحسن بصر
 پسندم. ین را نمید: من ایگو یم یثور

 جھت ھدایت آنانشتن فرزندانشان و دعا کن و اجتناب از اکردن عھد مشرکت یرعا
مان یرامت و قوت اکانگر یو سرودن اشعار، ب قبل از مرگ توسط مشرکانو خواندن نماز 

 باشند.  یب مین خبیقیو 

 ن لحظاتیا مبارزه تا آخریم یتسل-۲
ھم ر یه اسک براساس حوادثی که در رجیع اتفاق افتاد، این موضوع اثبات گردید

که این امتناع به کشته شدن او افر امتناع ورزد ھر چند کرفتن امان یتواند از پذ یم
امان  ود یبه رخصت عمل نماتواند  نیز میو  س شته شود. مانند عاصمکه کمنجر شود. 

عمل که به رخصت د یب وزیخب به این گونه از کشته شدن نجات یابد.رد و یرا بپذ
از فرصت  بایست ، میر فراھم گرددیاس یبراشرایط اگر اّما بنابر نظر صحیح،  ند،نمود

رد یگ یفار مورد ستم و اھانت قرار مکر در دست یرا اسیز ؛ندکد و فرار بیاستفاده نما
 .١نجات دھد ید اسارت و بردگیالزم است تا خود را از ق ،نیبنابرا

ا مبارزه تا یرفتن اسارت و یپذ دربارهمسلمانان بسیاری از مسائل را  یحادثه فوق برا
 .٢در مقابل دشمن را بیان نمودن لحظات یآخر

  ج پیامبر اکرمت به سنت یاھم-۳
احتمال داشت  لحظهبرد و ھر  ین بسر ماکدر اسارت مشر س بیخببا وجود اینکه 

 یت قائل بود و برایزائد بدن خود اھم یشته شود، بر انجام سنت نظافت موھاکه ک
ه مشغول ک یسانک یاست برا یب درسین عمل خبیه گرفت. ایبه عار یغیمنظور تن یا

 یدر حال ؛دانند یسته و الزم نمیشا یط بحرانیواجبات را در شرا یشدن به سنن و حت
 .٣وجود ندارد یچ منافاتیع اسالم ھیر شرایو انجام سا این سنتھات ین رعایه بک

 دینما ین مک شهیانت را رینه و خکی ،اسالم -۴
از زنان خانواده حارث جھت نظافت بدن خود گرفت، آن زن  یکیرا از  یغیب تیخب

، ناین جری. از ادیدمب یدر بغل خباو را ه کنیم غافل شدم تا اکوچکد: از فرزند یگو یم
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شم؟ که مبادا فرزندت را بک یترس یدم. او متوجه ترس من شد و گفت: میسخت ترس
 .١داد نخواھم ھرگز چنین عملی را انجام

نفس و التزام به  ی، صفایانگر روح عالیب خبیب زیانگ ن عمل شگفتیا بنابراین،
 د:یفرما یه خداوند مکچنان ؛است یمنھج اسالم

﴿ ٞ ۡخَرٰىۗ  وِۡزرَ  َوَ� تَزُِر َوازَِرة
ُ
�ِ�َ  ُكنَّا َوَما أ ٰ  ُمَعّذِ  .]۱۵[اإلسراء:  ﴾رَُسوٗ�  َ�ۡبَعَث  َح�َّ

ه کنیم تا ایدھ یرا به دوش نخواھد گرفت و ما عذاب نم یگریس بار دکچ یھ«

 .»میبفرست یرسان امیپ
 .٢ھمه مسلمانان است یبرا یردند، درسکانت یخ یه به وک یسانکب با یخب یوفا

 یدر زبان عرب »رد.کن نخواھم یچن ،اگر خدا بخواھد«ه گفت: کب ین جمله خبیا
ن ی(انتقام گرفتن) در ا یعمل نیانجام ندادن چن ،یعنی ؛است یمفھوم خاص یدارا
 ،باشد یم اونجات دادن نفس  ،انسان ین آرزویتر ه بزرگک یط خاص و اضطراریشرا
 .٣دارد می ن است، مرا بازھاانگیه اجتناب از آزار بک یما اصلا ،ن نبودکمم

ه ک ج اصحاب و یاران پیامبر اکرماز عظمت  یا ب نمونهیعمل خب براین اساس،
گاھی آنان نسبت به و  برآمدنددر وجود خود  یاسالم اخالقدرصدد اجرای  از آنجا که آ

ه بر آنھا ظلم ک یدشمنان در برابرمسائل دینی و ایمان آنان، ایمان واقعی بود، حتی 
گاھی آنان نسبت به مسائل دینی و ایمان آنان، ایمان واقعی بود،  ردند،ک و از آنجا که آ

 .٤بودندبند یپا یز به اخالق اسالمینحتی 

 ارانشیدر دل  ج پیامبر اکرمزان محبت یم -۵
ه ک از آنجا ورزیدند و نسبت به ایشان عشق و عالقه خاصی می ج اکرمامبر یاران پی

 یاملکاز شناخت  ج بنابراین آنھا نسبت به پیامبر اکرمجه شناخت است یمحبت نت
محبتی عمیق و  ج پیامبر اکرمنسبت به  بر این اساس، محبت آنان .برخوردار بودند

 .٥راسخ بود
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د بن دثمه انجام گرفت، یان و زین ابوسفیه بک یآرام یع از گفتگویدر فاجعه رج
 یا دوست دارید: آیگو یم یان به ویه ابوسفکشود. آنجا  یار مکن محبت آشیزان ایم

ات  و تو در جمع خانواده رسید او به قتل میبود و  یتو م یجا بهمحمد  اکنون ھم
 ؟یبود یم

نه تنھا دوست ندارم که محّمد کشته شود؛ بلکه د: به خدا سوگند! یگو ید میز
 .١ام باشم ش فرو رود و من در جمع خانوادهیبه پا یخار دوست ندارم که حتی

س کفرمود: سه خصلت در وجود ھر ج پیامبر اکرممان است. ین نوع محبت، اثر ایا
ه محبت خدا و رسول ک یسک -۱: دینما یمان را احساس میافته شوند، آن فرد حالوت ای

صرفًا به خاطر خدا  ،دارد یس را دوست مکھر  -۲شتر باشد. یدر قلبش ب سایر افراداز 
 .٢دازه افتادن در آتش، ناپسند باشدانه فر بکبرگشتن به  از نظر او -۳دوست بدارد. 

 انیلح یاز حسان در مذمت بن یشعارا -۶
 ،با سرودن شعر سدند. حسانیمتأثر گرد بسیار» عیرج«مسلمانان از فاجعه 

وھش کدر ناو  رد.ک یوھش مکنمود و خائنان را ن یان میت مسلمانان را بیوضع
  ن سرود:یان چنیلح یبن

ك  الغدر رصفا المراج له ان رسّ
 

ل عن دارفأ   حليان ت الرجيع فَسَ
 

 م تواصو باكل اجلار بينهمقو
 

 االنسان مثالنو القردفالكلب و 
 

 التّيس يوماً قام خيطبهم قطلوين
 

 ٣شان ذاوكان ذا رشف فيهم و 
 

 یان بپرس. ملتیلح یع برو و از بنیند، پس به رجک یانت خوشحالت میاگر خبر خ«
مون و یو نزد آنان سگ و م ندردکه یگر را توصیگان خود ھمدیه بر خوردن ھمساک

 خود یشوایپ د او را سخنگو ویبه سخن درآ یاگر نربز یندارد. حت یانسان فرق
 .»نندک می
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 هـ) ۴ل و فاجعه بئرمعونه (ین طفعامر ب
طلب بود و  بر، مغرور و جاهکمت یعامر بود. او فرد یل از بزرگان بنیعامر بن طف

ره عربستان غلبه یجز بر شبه ج پیامبر اکرم یکنده نزدیه در آکرد ک یم ینیب شیپ
ان من و یرا م یکینه یآمد و گفت: از سه گز ایشانل نزد ین دلیخواھد نمود و به ھم

 ؛ھا از آن من باشد هیه دشت و صحرا از آن تو و روستاھا و قرکنین. اول اکخود انتخاب 
م از یعظ یه با سپاھکنیسوم ا و ن خود قرار دهیه مرا بعد از خود جانشکنیدوم ا

 غطفان به جنگ تو خواھم آمد. یبن
ن یرد. ھمچنکننھاد و ھمه را رد  یاو ارج یجاھل یھا به خواسته ج پیامبر اکرم

نه آمد و یاالسنه بود به مد ه ملقب به مالعبکل یعامر بن طف یعمو ،عامر یسردار بن
 یحضرت اسالم را بر او عرضه نمود، ول نمود. آن ج خدارسول م یتقد یا هیھد
 رم.یپذ یه نمیھد ،کرفت. رسول خدا فرمود: من از مشرینپذ

 در امان من است. یس را به نجد بفرستکاألسنه گفت: ھر  مالعب
 ز بود، فرستاد.یه در جمع آنھا منذر بن عمرو نکرا  ی: افراد ج خدارسول 

اما قومش امتناع  ،نمود یکتحر مسلمانانه یعامر را عل یل ، بنیعامر بن طف نجددر 
م یسل یاز بنگاه او  ردند. آنک یستن عھد مالعب االسنه خوددارکدند و از شیورز

ر ئپرداختند و در ب مسلمانانب یرفتند و صد نفر مسلح به تعقیآنھا پذ .خواست کمک
 .١رساندند به شھادتگران را یه دیبن ام ر از عمرویافتند و به غیمعونه بر آنھا دست 

ادگرفتن قرآن و ی ی: براآمدند و گفتند ج خدارسول نزد  یافراد د:یگو یم س انس
مشھور یان از قاره کز ھفتاد تن از انصار را ین ج خدارسول م. یاز دارین یسنت به افراد

 فرستاد.  ز در جمع آنھا بود،ین» حرام«من  ییبودند و دا
پرداختند و با پولی که از این طریق کسب  ھیزم می یآور جمع بهروزھا  در ن افرادیا
قرآن نیز به تالوت و شبھا  پرداختند یاھل صفه و فقراء منمودند به تأمین مایحتاج  می
 پرداختند. می

ن زده بود و آنھا را به شھادت رساند. یمکه آنھا به مقصد برسند، دشمن کنیقبل از ا
ت ما با خبر گردان. یامبر ما را از وضعیگفتند: بارالھا! پ ین میچن یریدرگ یآنھا در اثنا

 باش. یم و تو از ما راضیھست یم و از تو راضیردکما تو را مالقات 

                                                 
 .۳۲۲، ص السیرة النبویةصحیح  -١



 ٢٢١    بخش دهم: مهم ترین رویدادهای فاصلۀ احد و خندق

 

ام (حرام)  ییاش را به پشت دا زهیاز پشت سر، ن یه مردک ید: در حالیگو یأنس م

 ج رسول الله ه رستگار شدم.کعبه ک یبه خدا »ةرب الكعبت وفز«او گفت:   فرو برد،
ردند و کن دعا یدند و چنینه فرمود: برادرانتان به شھادت رسیارانش در مدیخطاب به 

 .١آنھا را بازگو نمود یدعا

 عونه بئر م کدردنا ۀفاجع و فواید ها درس

 در راه دعوت  یو از خودگذشتگ یارکفدا -۱
 ه رسولک یسانک ،ان قرآنیمانانش نسبت به قاریل و ھم پیھذ به ذکر خیانتقبًال 

ع یرج ۀدر غزو ،فرستاده بود یام اسالمکآنھا را جھت آموزش قرآن و اح ج خدا
نسبت به ھفتاد تن از  نیز لیبن طف عامر ،رمعونهئب کدردنا ۀو در حادث پرداختیم.

 انت نمود.یه جھت ابالغ دعوت خدا، اعزام شده بودند، خکان قرآن یقار
ماه  یکه کگذاشت تا آنجا  یبه جا یقیر عمیتأث ج خدا رسول روحیهحوادث فوق در 
 س ه عبدالله بن عباسکچنان؛ ٢نمود یم، دعا میه قبائل سلیبر عل تمام در نماز صبح

ظھر، عصر، مغرب، عشاء و صبح بعد از  یامل در نمازھاکماه  یکخدا  : رسولدیگو یم
ه به ک یسانکنمود و  یه دعاء میوان و عصکم، رعل و ذیسل یف بنیه طوایعل ،وع آخرکر
: از آن روز خواندن قنوت آغاز دیگو یأنس م. ٣گفتند ین میرده بودند، آمکاقتداء  یو

 .٤میخواند ینمقبل از آن قنوت شد و ما 
ه یف روحین باعث تضعین حوادث خونیه اکنیا  است در این دو حادثه مھمآنچه 

ه مصلحت کدانستند  یرا آنھا میز ؛ن نشدیدعوت و خدمت دو کنار گذاشتن مسلمانان 
 یچ دعوتیھ ؛ چراکهھا است جانفداساختن ھا و  خونریختن دعوت به مراتب باالتر از 

رسد و صالبت و استقامت در برابر حوادث و  ینم یروزیو شھادت به پ ینثار بدون جان
ه بدون ک ییو دعوتھاگردد  مین یدعوت در زمموجب تقویت ه کبحرانھاست 

ه در ک ھستند یاالتیو خ یات فلسفیرد، مانند نظریگ یانجام م یارکو فدا ینثار جان
 روند. میاز بین تابھا جا دارد و به مرور زمان کاوراق  یالبال

                                                 
 .۶۶۷للشھید، شماره  مسلم، االمارة، باب الثبوت الجنة -١
 .۱۵۱، ص عبر من الجھاد النبوی فی المدینة صور و -٢
 .۱۴۴۳ص ، باب القنوت فی الصلوات، لصلوةداود، ا سنن ابی -٣
 .۴۰۸۸بخاری، شماره  -٤



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٢٢٢

 

ن خدا و دعوت یار بزرگ در برابر دیت بسیع و بئرمعونه ما را به مسئولیحادثه رج
 ج اصحاب و یاران پیامبر اکرمم یعظ یھا یارکاز فدا یا گرداند و نمونه یآشنا م یالھ
 د.ینما یم یمعرف یت الھیرضا کسبن و یده دیعنوان الگو در راه عقه را ب

 یطلبد و بھا یم ھنگفتی یمجد و سلطنت بھاش و یآوردن سعادت و آسا بدست
و در  یه در راه خدا جھت تحقق شرع و نظام الھکاست  کیخون پا یدعوت اسالم

 .١شود یخته میر ینیر دیت شعایتثب یراستا

 ه رستگار شدم کعبه ک یخداه ب -۲
اش درآمد  نهیافت و از سکرا ش س حرام بن ملحان دشمن پشت ۀزیه سرنکگاه  آن

فزت و رب «: د گفتیمال یصورتش م و ن شده بود به سریبا خونش رنگ و دستانش
 .٢»عبهکال

ن یشود و انسان در برابر ا یمتأثر م یا ن صحنهیھا در برابر چن ن قلبیرت سخت
و  یه آثار شادمانکبل ؛شد یر نمیشان متغیھا ه از ترس مرگ چھرهکبزرگ  یھا انسان

و حقارت  کیوچکاحساس  ،گشت یان مینان بر رخسارشان نمایسرور و آرامش و اطم
 .٣دینما یم

تواند آن را تصور  ینم ایمان ی بیھا انسانعقول ه کز یانگ ب و شگفتین صحنه عجیا
جمله  در موردق یرا به مطالعه و تحق س قاتل حرام بن ملحان بن سلمی جبار ،دینما

: من دیگو یجبار م گردد تا او اسالم را بپذیرد موجب میدارد و  یعبه وامکال فزت و رب
ه کدم یرون زد. در آن اثناء شنیاش ب هنیام از س زهیزه زدم، سرنیاز آنھا را با سرن یفرد

 .»...ةرب الكعبفزت و«: گفت یم
 ند؟ک یمباھات م یروزیدام پکشتم؟ پس به ک: مگر من او را نمن در دلم گفتم

ن گفته است. بعد یچنخاطر شھادت در راه خدا ه : او بگفتند یه مکدم یه شنکنیتا ا
. ٤مسلمان شدم ،نیروز شده است بنابرایه واقعًا او پکق متوجه شدم یو تحق یاز بررس

  .ر؟یا خیند ک می د ھنگام مرگ احساس دردیا شھیه آکاست  اما سؤال اساسی این

                                                 
 .۱۵۲، ص عبر من الجھاد النبوی فی المدینة صور و -١
 .۴۰۹۱بخاری، مغازی، شماره  -٢
 .۵۰، ص ۶التاریخ اإلسالمی، حمیدی، ج  -٣
 .۲۰۷، ص ۳ابن ھشام، ج  – ۲۴۴-۲۴۳، ندوی، ص السیرة النبویة -٤



 ٢٢٣    بخش دهم: مهم ترین رویدادهای فاصلۀ احد و خندق

 

 : ن سئوال فرمودیدر پاسخ ا ،دیگو یه از جانب خود سخن نمک ج خدا رسول

 یا ضربه« .١»القتل اال كما �د أحد�م من مس القرصةما �د الشهيد من مس «

 .»ستیدردآور ن یا ش حشرهیش از نیب ،شود ید میه باعث مرگ شھک
ه به کد را یاست. خداوند عادل پاداش روح شھ ییگاه واالیجا ید نزد خدا دارایشھ

ت یشش پاداش عنا یه به وکبل ؛گرداند یع نمیضا ،رده استکم یخاطر خدا تقد
ه از کچنان؛ باشند می ،ا و آنچه در آن وجود داردیتر از دن دام فزونکه ھر کد ینما یم

 :فرمود ج خدا ه رسولکت است یرب روایکمقدام بن معد 
 اند از: ه عبارتکد نزد خداوند شش نعمت در نظر گرفته شده است یشھ یبرا«

 شود.  یده مین قطره خونش، تمام گناھانش بخشیبا اول -۱
 ند.ک یبھشت مشاھده مگاھش را در یجا -۲
 ماند. یمان مااز عذاب قبر در -۳
 شود. یامت) درامان میبر (بازخواست قکاز فزع ا -۴
 د.یآ یمان به تنش در میلباس ا -۵
 .٢»دینما یھفتاد تن از بستگانش شفاعت م یند و براک ین ازدواج میبا حور ع -۶

نصیب آنان خواھد گشت؛  امتیه روز قکاست  یافتخار آن بر عالوهن پاداش یا
 کمش یتازه و با رنگ خون و بوه زخمشان کند شو یحشر م یدر حال چراکه آنان
ه نزد خدا کبل ؛ردیپذ یان نمید با مردن پایشھ یه زندگک الزم به ذکر است. ٣خواھد بود

 : دیفرما یچنانچه خداوند م ؛شود یو نعمت داده م یروز یبه و

ِينَ ٱَوَ� َ�َۡسَ�َّ ﴿ ِ ٱقُتِلُواْ ِ� َسبِيِل  �َّ ۡحَيآٌء ِعنَد َرّ�ِِهۡم يُۡرزَقُونَ  �َّ
َ
ۚ بَۡل أ ۡمَ�ٰتَۢ�

َ
 ﴾١٦٩أ

 .]۱۶۹[آل عمران: 
اند و نزد خدا  آنھا زنده ؛اند، آنھا را مرده مپندار شته شدهکه در راه خدا ک یسانک«

 .»شوند یداده م یروز

 بیامبر از غینداشتن پ یآگاھ -۳
از امور غیبی  ج خدا ه رسولکانگر آن است یره بیع و غیرجه، حوادث بئرمعون

                                                 
 .۳۳، ص ۲صحیح سنن ترمذی، البانی، ج  -١
 .۱۲۹ھمان، ص  -٢
 .۱۲۸ھمان، ص  -٣



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٢٢٤

 

 :دیفرما یم ون مطلب ھستند یز شاھد ایات قرآن نیچنانچه آ اطالعی نداشت

ۡملُِك ِ�َۡفِ� َ�ۡفعٗ ﴿
َ
ٓ أ ا َوَ�  اقُل �َّ ۚ ٱ َشآءَ  َما إِ�َّ  َ�ًّ ُ ۡعلَُم  �َّ

َ
 ۡلَغۡيَب ٱَولَۡو ُكنُت أ

ِ�َ  ۡ�َۡ�ِ ٱِمَن  ۡسَتۡكَ�ُۡت َ�  ۚ ٱَوَما َمسَّ وُٓء نَا۠ إِ�َّ نَِذيرٞ  لسُّ
َ
 ﴾١٨٨يُۡؤِمُنونَ  ّلَِقۡو�ٖ  َو�َِش�ٞ  إِۡن �

 .]۱۸۸[األعراف: 
ستم. مگر آنچه خدا بخواھد و اگر ین یچ نفع و ضرریھ کبگو من در حق خودم مال«

به من  یچ گزندینمودم و ھ یر فراوان جمع میخود خ یدانستم، برا یب میمن غ

 .»اوردیمان بیه اک یملت یستم برایش نیب یا دھنده دھنده و مژده مید. من بیرس ینم
 یو فرشتگان جز مقدار ءایگر از انبید یسکب است و یپس تنھا خدا عالم به علوم غ

 :دیفرما یه مکچنان ؛دانند ینم است، ب را به آنھا آموزش دادهیعلم غ زاه خدا ک

ٰ َ�ۡيبِهِ  ۡلَغۡيبِ ٱَ�ٰلُِم ﴿ َحًدا ۦٓ فََ� ُ�ۡظِهُر َ�َ
َ
 .]۲۶[الجن:  ﴾٢٦أ

 عھد  یوفا -۴
با اطالع از این ل یعامر بن طف ر شد.یان بئرمعونه اسیدر جر یه ضمریبن ام عمرو
 رد.کاو را آزاد  ،ضمر است یه او از بنک موضوع

راه با دو نفر از  ید در اثناینه رھسپار گردیمد یسو ه آزاد شد و بهکنیعمرو بعد از ا
مان آنھا یه از پکنیبرخورد نمود و بدون ا ،مان بسته بودندیه با رسول خدا پکعامر  یبن

گاھ دو را به انتقام  آنه آنھا به خواب رفتند، کنیداشته باشد، بعد از ا یبا رسول خدا آ
ه نزد رسول خدا ک یشت. زمانک به شھادت رسیدهعامر  یفه بنیطا توسطه ک یمسلمانان

این دو نفر که  ی: خونبھافرمود ج رد، رسول خداکف یشان تعریا یان را برایآمد و جر
 یامبر خدا، خون آن دو عامریگاه پ باشد. آن یعھده من م بر ای، آنان را به قتل رسانده

از  یه برخکه با آنھا بسته بود، پرداخت نمود، ھر چند ک یمانیت پیرا به خاطر رعا
مان را یخدا روا داشته بودند، در واقع آن پ اران رسولیه نسبت به ک یانتیعامر با خ یبن
مان یوفاء به عھد و پ ۀن درجیانگر واالتریحضرت، ب رد آنکن عملیسته بودند و اکش
 باشد. یم

 عامر انجام داده بودند، توانست به دلیل خیانتی که بنی می ج ھرچند پیامبر اکرم
عت یه در شرکد اما از آنجا ینما یعامر تلق یانتقام از بن یه را نوعیبن ام عمل عمرو

شود،  یب شده است، مجازات نمکگر مرتید یسکه ک یخاطر گناھه س بکچ یاسالم ھ
 اقدام نمود.آنھا  یخونبھابه پرداخت  ج رسول خدا



 ٢٢٥    بخش دهم: مهم ترین رویدادهای فاصلۀ احد و خندق

 

 یت اخالقیر مسلمانان را موظف به رعایخدا و سا ھات ارزشمند اسالم، رسولیتوج
 .١رش وجود نداردیا نظیه در دنکده بود یگردان

 س رهیبن فھ بزرگوار عامر یصحاب -۵
بن  ، عامریه ضمریبن ام معرفه و اسارت عمرو شدن صحابه در بئر شتهکبعد از 

ن فرد ی: اگفت ،ردک یاز شھدا اشاره م یکیه به ک یل خطاب به عمرو در حالیطف
 ره است.ی: او عامر بن فھه گفتیبن ام ست؟ عمروکی

ردند کآسمان بلند  یه او را به سوکدم یشدنش د شتهک: بعد از ل گفتیبن طف عامر
 .٢ده شدین بازگردانیسپس به زم ؛افتمین یه او را در وسط آسمان و زمک ییتا جا

 لیقتل عامر بن طف یمردم برا یکحسان بن ثابت و تحر -۶
ه دشمنان، جنگ یه ھمواره علکاسالم بود  یغاتیگاه تبلیحسان بن ثابت از افراد مھم پا

را  یز ویو عبدالله بن رواحه ن کعب بن مالکچون  یالبته افراد ؛انداخت یراه مه ب یروان
سرودند  یات دشمن اشعاریرت در رد غزلیس یدادھاینمودند. آنھا در تمام رو یم یارکھم
 توضیح دادیم. یھودیعب بن اشرف کبازتاب اشعار حسان بن ثابت را در طرد که 

داد و در ادامه  یرا مورد تفقد قرار م یز شاعران دولت اسالمین ج خدا رسول
 نمود. یقشان میه آنھا در آن تخصص داشتند، تشوک یجھاد

 یز رھبران، فرماندھان، علما، فقھا و اقشار مختلف دولتھایه امروز نک شایسته است
ه ک یو آنھا را در جھاد بزرگ ت قائل باشندیاھم یاسالم یگاه شعرایبه جا یاسالم

 .٣ندیق نمایتشو ،مشغول ھستند
عه بن عامر یه در آن ربکفراھم نمود  یاتیحسان بن ثابت بعد از حادثه بئر معونه، اب

 یکده گرفته بود، تحریه امان او را نادکل یبن طف ه عامری(مالعب األسنه) را عل
 :دیخاص گرد ن اشعار زبانزد عام وینمود و ا یم

 اً أال من مبلغ عنی ربيع
 

 احلادثان بعدیيف  احدثت مـاف 
 

 براء ابوالفعال ابو ابوك
 

 ماجد حكم بن سعد خالكو 
 

                                                 
 .۵۰، ص ۶التاریخ اإلسالمی، حمیدی، ج  -١
 .۴۰۹۳بخاری، مغازی، شماره  -٢
 .۶۵۶، ص ۲السیرة النبویة األساس فی السنة و فقھھا، ج  -٣



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٢٢٦

 

 يرعكم لـمالنبني ا ام  بنی
 

 انتم من ذوائب اهل نجدو 
 

م عامر بأ  بی براءِ حتكَّ
 

مَ ليخفره و  عَ  ١دما خطا كَ
 

ه رخ داده است. پدر و کاست  یا ن چه حادثهیه اکد یع برسانیاز من به رب«
ه شما از بزرگان نجد ک یکفرزندان مادران ن یبودند. ا یبزرگوار یھا انسانت یھا ییدا

ر یرا به عمد ز ه عامر آنکردن را نداشت کت ید ارزش رعایه بستک یمانیا پیآ ،دیھست
 .»پاگذاشت

د و زخم زبان و شعر نزد آنھا از زخم یبراء رس یعه بن أبیه اشعار فوق به ربک یوقت
پا ه تر بود، بالفاصله جھت گرفتن انتقام از عامر ب کزه دردنایر و سرنیر، شمشیت

قوم عامر از او  ، اّما از آن ضربه وفات ننمود.براو وارد نمود یدیخواست و ضربه شد
ن حسان با یھمچنام؛  دهی: من بخشاما او گفت ،ردین ضربه را بگیقصاص ا خواستند تا

 :ن سرودیبن عمرو چن منذرخصوص ه رمعونه و بئب یفراق شھدا سوز و گداز در

 عيل قتيل معونة فاستهيل
 

 غرينزر اً حّ بدمع العني سَ  
 

 ااة القوغدخيل الرسول  عىل
 

 هم بقدرتْ قَ المناياهم و 
 

 أصاهبم الفناء بعقد قوم
 

  ُ  درحبلهم بغَ  دُ قْ ن عَ وّ حتُ
 

 تويل نذر اذلـمفيا هلفي 
 

 ٢ته بصريعنق يف منيّ وأ 
 

 یخدا آن صبحگاھ شھسوران رسول ز. بریبر کاد اشیز رمعونه،ئب یبرفراق شھدا«
نابود شدند  یتوسط قوم ر با آنھا روبرو شد.یمرگ براساس تقد ه با مرگ روبرو شدند وک
 یه صابرانه به سوکگاه  منذر آن افسوس بر ان رساندند.یر به پاکه عھدشان را با مک

 .»مرگ شتافت

  یل عامریسرنوشت عامربن طف -۷
: رده بودکگونه دعا  نیه عامر ایامبر علیپ ؛امبرش را قبول نمودیپ یخداوند دعا

 العالجی صعب یماریاو به ب »ار عامر را بساز!کخود  خداوندا! تو» «٣ا� اكف� اعمراً «

                                                 
 .۶۴، ص ۴محمد رسول الله، صادق عرجون، ج  -١
 .۲۰۹، ص ۳، ابن ھشام، ج السیرة النبویة -٢
 .۶۳۱، ص ۲، ج سیرة النبویةالاالساس فی السنه و فقھھا  -٣



 ٢٢٧    بخش دهم: مهم ترین رویدادهای فاصلۀ احد و خندق

 

مانند  یا غده« .١»ريالبع هغدكغده « :ف نمودیگونه توص نیامبر آن را ایه پکمبتال شد 
 .»غده شتر

 ریز ییھا رود و غده یحرارت بدن باال م ۀه درجکاست از طاعون  یقیف دقیتوص
 .٢شود یز بزرگ مید و طحال نیآ یرون میبغل و اطراف گردن ب

ره عربستان یجز تسلط بر شبه ید و آرزویت رسکل به ھالیبن طف صورت عامر نیبد
نمود و  یه به آنھا افتخار مک یانیخدا را با خود به گور برد و سپاھ رسول ینیو جانش

اش به  یماریه بکنیم ایردند و از بک یزندان یرا در خانه زن یو ،ردک ید میامبر را تھدیپ
د و یاوریه اسب مرا بک برآورداد یفراو را ترک نمودند و آن گاه ھمه ، دیت ننمایآنھا سرا

 .٣گاه سوار براسب مرد آن
به  یا هوانیچون دختند، یگر یم یه مردم از وک یش در حالکن جّبار سریسرانجام ا

 د.یت رسکھال

                                                 
 .۱۳۰، محمد صویانی، ص السیرة النبویة -١
 .۳۴۶، ص ۳تعلیق الدکتور قلعجی علی الدالئل، ج  -٢
 .۱۳۱، صویانی، ص السیرة النبویة -٣



 
 
 
 
 
 

 دوم فصل
 گر یمختلف د یدادهایو رو سلمه امن و کیالمسا  ام امبر بایازدواج پ

 نکیالمسا مه، امینت خزنب بیز
عبد مناف بن ھالل بن عامر بن  یبن ۀلیقب ازو  یمه بن حارث ھاللیخز دخترنب یز

ن کیالمسا ام نمود، رسیدگی مین کیبه امور مسا را به این دلیل که او بود.صعصعه 
 شان ازدواج نمود. یبا ا یھجر سومرمضان سال  در ج خدا رسولنامیدند. 

االول  عیه در ماه ربکرده بود کن یش از ھشت ماه با رسول خدا زندگین بکیالمسا ام
 .١دینه دفن گردیوفات نمود و در مد یال چھارم ھجرس

عبدالله بن جحش بن رئاب  ، ھمسرخد مه قبل از ازدواج با رسولیخز دخترنب یز
ه ک یخاطر جبران رنجه ب ج خدا بعد از شھادت عبدالله در جنگ احد، رسول ، امابود
 .٢ازدواج نمود یبود، با و متحمل گردیدهشوھرش  شھادتر اثر باو 

 سلمه با ام ج خدا ازدواج رسول
 است. یشیره قریافه بن مغذح ،هیام یھند دختر أبسلمه،  ام  نام اصلی

 ،عبدالله بن عبداألسد یاب ،شیدر عقد پسرعموقبل از ازدواج با رسول خدا،  یو
سلمه  ز بود. امیخدا ن رسول یبرادر رضاع یخدا، بود. ابوعبدالله از طرف پسرعمه رسول

ه بازگشتند و سپس به کردند و از آنجا به مکو شوھرش ابوسلمه ابتدا به حبشه ھجرت 
 .٣نه ھجرت نمودندیمد

 
 

                                                 
 .۶۶، ص ۱۴تفسیر قرطبی، ج  -١
 .۴۶۹، ص ۱۱المفصل فی اکام المرأه، عبدالکریم زیدان، ج  -٢
 .۲۰۲، ص ۲سیر اعالم النبالء، ج  -٣



 ٢٢٩    بخش دهم: مهم ترین رویدادهای فاصلۀ احد و خندق

 

 سلمه با ابوسلمه ام یگفتگو -۱
باشد و ھمسرش  یه بھشتک یام ھر شوھر دهی: شنسلمه به ابوسلمه گفت ام یروز

پس با ھم عھد  بود؛خواھند با ھم نیز ند، در بھشت کازدواج ن یبعد از درگذشت و
 و نه من بعد از تو. ینکه نه تو بعد از من ازدواج کم یببند

 .خویش وفادار خواھی بود؟ ۀبه این وعدا ی: آابوسلمه گفت
  ی: بلسلمه گفت ام

رد : بارالھا! بعد از کن دعا ین! و سپس چنک: پس بعد از من ازدواج ابوسلمه گفت
نه موجب حزن و اندوه وی و نه موجب  تان کسلمه  ب امیبھتر از من نص یمن شوھر

 آزار و اذیت وی را فراھم آورد.
تواند از  یم یسک: چه ، با خود گفتمابوسلمه : بعد از درگذشتدیگو یسلمه م ام

 .ابوسلمه بھتر باشد؟
 .١نمود یاز من خواستگار ج خدا ه رسولکد یشکن یطول

 سلمه ھنگام درگذشت شوھرش  ام یدعا -۲
 ۀو به دلیل عالق ناکمشر اثر جراحات وارده در جنگ با برابوسلمه  بعد از شھادت

ا یخدا! ابوسلمه از دن رسول یآمد و گفت: ا ج خدا ، نزد رسولیسلمه به و ام شدید
 رفت. 

 .»أعقبني منه عقبي حسنةاللهم اغفريل وله و«: بگو! امبر فرمودیپ
 .»نکت یعنا شایسته جایگزینیامرز و بعد از او به من یا مرا و او را بیخدا«
با  ،یعنی ؛ردکب من یخدا بھتر از ابوسلمه را نص ،ن دعایر اثر اب: دیگو یسلمه م ام

 .٢ازدواج نمودم ج رسول خدا

  یسلمه ھنگام خواستگار با ام ج خدا رسول یگفتگو -۳
 یخواستگار یر از وکابوب سلمه، ام ۀبا اتمام عد: دیگو یم س سلمه یبن أب عمر

ز جواب یسلمه به او ن نمود، ام یرفت. سپس عمر از او خواستگایسلمه نپذ اما ام ،نمود
سلمه در  نمود. ام یفرستاد و از او خواستگار را یسک ج خدا گاه رسول رد داد. آن

                                                 
 و قال المحقق : اخرجه ابن سعد و رجاله ثقات. ۲۰۳، ص ۲ھمان، ج  -١
 .۹۱۹مسلم فی الجنائز، شماره  -٢



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٢٣٠

 

فرزندان  یر و دارامعزو یاما من زن ،دی: خوش آمددیبگوئ ج جواب گفت: به رسول خدا
 ندارد.ز حضور یمن ن یایاز اول یسکاد ھستم و یز

فل ک، خدا آنھا را تیاد ھستیفرزندان ز یاگر دارا« :فرمودامبر در جوابش یپ
تو از ازدواج  یایاول از یکچ یو ھ از بین ببرده غرور تو را کخواھم  ید و از خدا مینما یم

 .١»نخواھد بود یشما با من، ناراض
 ام. به سن کھولت رسیده: ه گفتکن آمده است یگر چنید یتیوادر ر

 .٢تر ھستم ، من از تو بزرگ ی: از نظر سنوی فرمودجواب  در امبریپ
 ج خدا ز و مرا به عقد رسولیعمر! برخ ی: اسلمه به پسرش گفت گاه ام آن

 .٣اوریدرب
ت بود. یاعالن رضا وی: منظور دیگو یسلمه م ن سخن امیل ایر در تحلیثکابن 

 ؛اوردیامبر دربیرا به عقد پ یسلمه از فرزندش خواست تا و : امندیگو یاز علما م یبعض
: دیگو یر میثکن عمل را نداشت. ابن یت ایبود و صالح کوچکه فرزندش ک یدر حال

به شرح و توضیح این  ام و نمودهکتابی خاص اقدام  یآور جمع بهن مورد یمن در ا
سلمه انجام  یسلمه بن اب ویسلمه توسط فرزند بزرگ  ه عقد امک ام موضوع پرداخته

 .٤استگرفته 

 سلمه  ام ۀز خانیو تجھ ج خدا رسول -۴
از  یکی( یمتر از فالنکمن به تو «: رسول خدا فرمود سلمه، با موافقت ازدواج ام

ف یه بارش از لک یبالشت چرم یکوزه و ک، دو یاب دستیدھم! دو آس یزنانش) نم
 .٥»خرما است

بعد از  ج ش صاحب فرزندی گردید. پیامبر اکرمسلمه بعد از درگذشت شوھر ام
ش گذاشته یپاھا یدخترش را رو سلمه امسلمه را به عقد خویش درآوردند،  اینکه ام
رار کتچندین مرتبه ن برخورد یا و برگشت ،ه داشتک ییایخاطر حه حضرت ب بود. آن

                                                 
 و اسناده صحیح. ۲۰۴-۲۰۳، ص۲سیر اعالم النبالء، ج  -١
 .۹۰، ص ۸الطبقات، ابن سعد، ج  -٢
 .۲۰۴، ص ۲سیر اعالم النبالء، ج  -٣
 .۹۲، ص ۴، ج البدایة والنھایة -٤
 .۲۰۴، ص ۲سیر اعالم النبالء، ج  -٥



 ٢٣١    بخش دهم: مهم ترین رویدادهای فاصلۀ احد و خندق

 

نزد خواھرش این موضوع گردید، سلمه متوجه  ام یبرادر مادر ،اسریبن  عمار اما. ١شد
 خود برد. ۀبه خانرفت و دخترش را گرفت و 

عمار  نزد: او جاست؟ گفتندکسلمه آمد و گفت: زّناب  نزد ام ،ج اکرم امبریگاه پ آن
 را در اینجا خواھم ماند.: پس من امشب فرمود ج . رسول خدا٢اسر استیبن 

خدا شب را نزد  ردم و رسولکمخلوط  ،جو با روغن ی: من مقداردیگو یسلمه م ام
من ھفت شب  یخواھ ی. اگر میرام ھستکسته ایتو شا: ودصبح فرم .ردک یمن سپر
سه شب نزد  یخواھ یو اگر م ٣مانم یر زنانم ھفت شب میسپس نزد سا ؛مانم ینزد تو م

 .شود؟ یگر شروع میسپس نوبت زنان د ؛مانم می تو
 .٤است یافک: سه شب سلمه گفت ام

  .٥»للثيب ثالث للبكر سبع، و« :سلمه ماند و فرمود سه شب نزد امنیز  ج خدا رسول
 .»د ماندیوه زن سه شب بایب و نزد بھفت ش ،ره استکه باک ینزد عروس«

 ج خدا سلمه توسط رسول یأب ، دخترر نام برهییتغ -۵
آمد. نام  یو ۀسلمه به خان بعد از ازدواج با ام ج خدا : رسولدیگو یم میتیآن دختر 

التز�وا « :امبر فرمودیرد، پک یصدا م با این نام مرا نیز مادرم .ار) بودکویبره (ن ،من
 کخودتان را پا« .»الفاجره، سميها ز�نباهللا هو أعلم بالربه من�ن وانفس�م فان 

نب) یاست. نامش را (ز کناپا یسکو چه  کپا یسکداند چه  ید. خداوند بھتر میمپندار
 .»دیبگذار
 .٦است نبین به بعد نام او زی: پس از اسلمه گفت ام

 یاسام بنابراین، نه تنھا به تغییرداشت  یبا را دوست میز یھا خدا نام رسول
بھره  یز بیرزنان نیرمردان و پیپ ینبو ین ذوق واالیه از اکبل پرداخت؛ میان کودک

                                                 
 ھمان. -١
 .۹۳، ص ۸حدیث حسن رواه ابن سعد، ج  -٢
 .۱۳۶، ص ۳، کماجاءت من األحادیث الصحیحه، صویانی، ج السیرة النبویة -٣
 .۹۱۹، ص ۲حدیث صحیح، صحیح الجامع، آلبانی، ج  -٤
 ، رواه ابن اسحاق من طریقه البخاری.۸۲۱االدب المفرد، ص  -٥
٦-  



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٢٣٢

 

 شھاب بود. آن اوه نام کنزد رسول خدا آمد  یشخص یه روزکچنان«ماندند؛  ینم
 .١»نه شھاب یحضرت فرمود: تو ھشام ھست

ر ییبود تغ یشان نمیه مورد پسند اکرا  یھر نام ج رسول خدا«صورت  نیو بد
سئوال نمود: تو  یامبر از ویآمد. پ ج خدا نزد رسول یرزنی: پدیگو یشه میعا .٢»داد یم

. سپس رسول یھست» حسانه«: تو امبر فرمودیپ .ی: جثامه مزن؟ او گفتیھست کی
ه ک یرام نمود. وقتکبه او داد و او را ا ینمود و قطعه گوشت یاحوالپرس یو با ج خدا
 ؟یقدر مورد توجه قرارداد نیرزن را این پیخدا! ا رسول یا :گفتم ،رزن رفتیآن پ

و حسن عھد از  آمد به دیدن ما میھمواره  ،جهیرزن در زمان خدین پی: افرمود
 .٣مان استیعالمات ا

 سلمه  مازدواج رسول خدا با أ ۀفلسف -۶
 :بیان گردیده استن ین ازدواج چنیا ۀفلسف ر المناریتفس در

ه ک بود یماالتکه به خاطر کبل ؛مباح نبود یخوشگذران یبرا تنھان ازدواج یا ۀفلسف
ه با شھادت کبود  یبتیبه خاطر جبران مص عالوه بر آنسلمه از آن برخوردار بود و  ام

 .٤ده بودیشوھرش دچار آن گرد
ه ک توان این موضوع بیان نمود را می ھمچنین یکی دیگر از دالیل این ازدواج

 اب رسولکه ھمواره در رک ، بودیشین خاندان قریتر فیشر ،ھایفه مخزومیسلمه از طا ام
باعث  در نھایتف قلوب آنھا و ین ازدواج سبب تألیپرچمدار جنگ بودند و ا ج خدا

 .٥دیرفتن اسالم گردیپذ
ت یدر ساختار و تقو ج خدا ق رسولینش عمیانگر بیب ،ازدواج فوق عالوه بر آن،

فرصت استفاده از منبع  ،ه به ھمسران شھداکباشد  یحقوق شھداء م یامت و ادا
 .٦داد یماالت نبوت مک

                                                 
 ، سنده حسن رواه البخاری.۸۲۵ھمان، ص  -١
 .۱۱۹، ص ۱۷حدیث حسن رواه الطبرانی، ج  -٢
 .۵۱۷، ص ۶البیھقی فی شعب األیمان، ج  – ۶۲، ص ۱رواه الحاکم، ج  -٣
 .۳۷۲، ص ۴تفسیر المنار، ج  -٤
 .۳۵۶، ص ۳، ج التربیة القیادیة -٥
 .۳۵۷ھمان، ص  -٦
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صد و یھـ وفات نمود و س ۶۱ه در سال کبود  ج خدا ن ھمسر رسولیسلمه آخر ام
اتفاق ات او مورد یث از روایزده حدیه سکرد کت یامبر روایث از پیھشت حد ھشتاد و

گر را یث دیزده حدیو س یث را فقط بخاریو مسلم) ھستند و سه حد ین (بخاریخیش
 .١اند ردهکت یفقط مسلم، روا

 ،فا نمود و با وفاتشیا نقش مھمی راخدا  مت رسولکنشر علم و ح سلمه در ام
 ،شد یت و علم، از آن منتشر میه ھمواره نور ھداکن چراغ فروزان ازواج مطھرات یآخر

 .٢دیخاموش گرد

 س یتولد امام حسن بن عل
متولد گردید و  ی: حسن در ماه شعبان سال چھارم ھجردیگو یم یعالمه قرطب

حسن به امام سال از والدت  یکقبل از اتمام  س نیحس امام ه،ین نظریا براساس
بعد از  : فاطمهدیگو ید و مینما ید مییه را تأین نظریز ھمین یعالمه واقد متولد گردید.

د کیبا تأ بیتھذتاب کدر  ید و عالمه نوویگذشت پنجاه شب از تولد حسن، حامله گرد
 .٣متولد گردید یپنجم شعبان سال چھارم ھجر ،حسن امام :دیگو یم

ه رسول خدا کنیا گذاشتم تا» حرب«را  ، نام ویحسنبعد از تولد : دیگو یم س یعل
اسمش را چه  :اه فرمود، آن گدیدھ: فرزندم را به من نشان ف آورد و فرمودیتشر

 .٤ر! او حسن استی: خد؟ گفتم: حرب. فرمودیا گذاشته
 انگیز تغییر داد. دلبا و یز یبه نام نامناسب راآن اسم  ج خدا رسول

 .٥أذان گفت یا آمد، رسول خدا در گوش ویه حسن به دنک ی: وقتدیگو یابورافع م
: گفتفاطمه  از متولد شدن حسن، بعد: دیگو یحسن، م ۀقین او در مورد عقیھمچن

 نم؟کفرزندم ذبح  ۀقیعق یدو گوسفند برا نیست تابھتر آیا 
ن و اصحاب صفه کیش به مسایر! سرش را بتراش و به وزن موھای: خامبر فرمودیپ

 .١ن نمودیز چنینقره بده. فاطمه ن

                                                 
 .۲۱۰، ص ۲سیر اعالم النبالء، ج  -١
 .۲۴۹-۲۴۸ف ص ۲، أی شھبه، ج السیرة النبویة -٢
 .۱۰، ص ۱شذرات الذھب، ابن عماد حنبلی، ج  -٣
 .۲۸۶البخاری، فی األدب، ص  -٤
 .۵۱۰۵ابوداود، شماره  -٥



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٢٣٤

 

 .٢حسن ذبح نمود ۀقیدو قوچ جھت عق ج خدا گاه رسول آن

�لق عنه يوم سابعه و، يذبح لك غالم مرتهن بعقيقته«: فرمود قهیامبر در مورد عقیپ
د و ینکقه ذبح یاو عق یباشد. روز ھفتم برا یخود م ۀقیگرو عق یھر نوزاد« .٣»رأسه و�س�

 .»دیانتخاب نمائ نام او را د ویسرش را بتراش

 هود در سال چهارم هجرییو فراگیری زبان  دبن ثابتیز
 یبه و ج خدا ه رسولکند ک یت مید بن ثابت رواید بن ثابت از زیخارجه بن ز

 یھا د نامهینوشتند، ز ینامه م یھر وقت آنھا به و رد ویھود را فراگیدستور داد تا زبان 
 د در مدت پانزده روز زبان آنھا را فراگرفت.ی. ز٤خواند یرسول خدا م یھود را برای

آوردند و  ینه نزد ویبه مدامبر یپ زید را ھنگام ورود هکآمده است  دیگر یتیدر روا
 ج خدا از قرآن را حفظ دارد. رسول ۀنجار است و چند سور ین پسر از بنیگفتند: ا

 »ه من برآنھا اعتماد ندارم.ک ؛ چراریھود را فراگیتاب کد یز یا«: خوشحال شد و فرمود
در آن به طور کامل پانزده شب  در طی آنھا را فراگرفتم و تعالیم : مندیگو ید میز

خدا را  رسول یھا خدا و نامه رسول یآنھا را برا یھا ردم و بعد از آن نامهکدا یمھارت پ
 .٥خواندم یآنھا م یبرا

 یگاه خاص و مھمیدولت از جا گردد که سخنگوی چنین استنباط میت ین روایاز ا
اسرار و رموز  بر ،صادره و وارده اطالع دارد یامھایه بر پک برخوردار است و از آنجا

منصوب شود.  ین سمتیدر چن یست تا ھر فردیمعقول ن ،نیومت مطلع است بنابراکح
ھود ید دستور داد تا زبان یبه زنیز به دلیل حساس بودن چنین منصبی  جرسول خدا 

 ییتواناامر بیانگر ن یه اکرا انجام داد  امرن یز در مدت پانزده روز اید نیو ز ٦ردیرا فراگ
به خدا قرآن را  ات رسولیه در زمان حکاست  یسانکشان از یباشد و ا یم یو ۀو حافظ

ق یدر زمان صد ھمچنین زیدشد.  یاتبان وحکن یحفظ نمود و از مشھورترطور کامل 

                                                                                                                        
 بسند حسن. ۳۰، ص ۳رواه الطبرانی، ج  -١
 .۱۰۶، ص ۳، صویانی، ج السیرة النبویة کما جاءت فی األحادیث الصحیحة -٢
 .۸۳۲، ص ۲الجامع، ج صحیح  -٣
 .۷۱۹۵البخاری، کتاب األحکام، شماره  -٤
 .۴۲۹، ص ۲سیر اعالم النبالء، ج  -٥
 .۸۱-۸۰زید بن ثابت کاتب الوحی و جامع القرآن، صفوان داوودی، ص  -٦
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از  یکیز یت نوشتن قرآن را به عھده گرفت و در زمان عثمان نیمسئول ییبر به تنھاکا
فراگرفتن زبان  بر یمبنخدا  ن دستور رسولیه اکد توجه داشت یبود و با یاتبان وحک
ق به یاز، مسلمانان را تشویط ضرورت و نیه اسالم در شراکل آن است یھود دلی

 .١ندک یگانگان میسب دانش و علوم و زبان بکاطالعات و  یآور جمع

                                                 
 .۲۴۹، ص ۲السیرة النبویة، أبی شھبه، ج  -١



 
 
 
 
 
 

 سوم فصل
 نه یر از مدینض یهود بنیاخراج 

 یھجر ومه در شوال سال سکعب بن اشرف و جنگ احد کترور  یدر فاصله زمان
در  مسلمانانست کدند؛ البته شینه دچار رعب و وحشت گردید مدھویاتفاق افتاد، 

دوار یشان امیدن به اھداف و آرزوھاین را در رسامنافق ن واکمشر یتا حدود جنگ احد،
یھودیان ترس و وحشت  شدن دو حادثه بئرمعونه و رجیع نیز موجب کاسته رده بود وک

 گردید.
ه دوباره به ک مدتی طوالنی به طول نینجامیدھود، یترس و وحشت  ،نیبنابرا

ه جھت حمله به مسلمانان کآوردند تا آنجا  یسه رویمختلف توطئه و دس یھا وهیش
 ج خدا شان برآمدند و نقشه ترور رسولیھا ام قلعهکاسلحه و استح یآور درصدد جمع

 .١طراحی نمودندرا 

 خ غزوه و عوامل آنیتار

 خ غزوه یتار - الف
بعد از احد  یع األول سال چھارم ھجریر در ربینض یبن ۀه غزوکن معتقداند امؤرخ

ر شش ماه بعد از ینض یبن ۀ: غزومعتقدنده ک یسانک یۀنظر یم جوزیاتفاق افتاد. ابن ق
 هکمعتقد است  یمحمد بن شھاب زھر: دیگو یم ،غزوه بدر اتفاق افتاده است

ای  نظریه،نظریهن یه اک یوست در حالیر شش ماه بعد از بدر به وقوع پینض یبن  ۀغزو
 ۀغزو افتاد و اتفاق بعد از غزوه احد ن غزوهیه اکن است یت اینادرست است و واقع

بر بعد از یظه بعد از خندق و غزوه خیقر ینقاع شش ماه بعد از بدر و غزوه بنیق یبن
 .٢افتاده اتفاق یبیحد

                                                 
 .۱۸۹-۱۸۸التاریخ السیاسی و العسکری، ص  -١
 .۲۴۹ص  ،۳زادالمعاد، ج  -٢
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و  ١ر بعد از احد واقع شدینض یبن  ۀه غزوک واقعیت این است: دیگو یم یابن عرب
 .٢ندک ید مییه را تاین نظریز ھمیر نیثک ابن

 عوامل غزوه  - ب
د و آنھا را یر برخورد نماینض یبا بن ج موجب گردید تا پیامبر اکرم یعوامل متعدد

 ل است:یعوامل به شرح ذن یتر ارشان گرداند. مھمید کوادار به تر
 ر یبنونض ینکعھد ش -۱

عالوه نند. آنھا کت نیه مسلمانان حمایرا عل یچ دشمنیه ھکآنھا متعھد شده بودند 
 ردند.ک یارکھم ج ه با دشمنان رسول خداکبل ؛نماندند وفادارن عھد یه بر اکنیا بر

ان بعد از بازگشت یابوسف ؛ چراکه٣وستیق به وقوع پیدر غزوه السو ینکن عھدشیا
 بنابراینند. کورش نبرد، ھرگز استحمام نینه یه به مدک یرده بود تا وقتکاز بدر نذر 

د. سردار ینه رھسپار گردیمد یست تن مھاجم به سوین منظور با دویاتحقق  یبرا
او را به  ؛ بلکهردک یرائیاز او پذ نه تنھانمود و  یاکھم یو با ،مکسالم بن مش ،رینض یبن
گاه ساختات کن  .٤ضعف مسلمانان آ

خدا و  ه رسولیعل نایشیر با قرینض یبن«: دیگو یم یبن عقبه صاحب مغاز یموس
 .٥»نمودند یارکشان، ھمیھا قلعه

 . ج خدا تالش جھت ترور رسول -۲
 یآور ر جھت جمعینض یبن یق قباء به سویاران از طریاز  یبا جمع ج خدا رسول

 رفتند. عامر یدو مقتول بن یخونبھا یبرا کمک
 اّما از طرفی دیگر ،استقبال نمودند ای شایسته ۀبه گون ج اکرم امبریر از پیبنونض

 یه سنگک آنان از این طریق بود یزیر برنامه طراحی نمودند وخدا را  ترور رسول ۀنقش
ه در ک یاز آنجائ ج خدا اما رسول ،ندازندیب ،امبر آنجا نشسته بودیه پک یوارید یاز باال

ر با خبر شد و به سرعت از آنجا ینض یاز اھداف بن ،داشت قرار خداوندانت یحفاظت و ص

                                                 
 .۱۷۶۵، ص ۴احکام القرآن، ابن عربی، ج  -١
 .۲۵۴، ص ۱حدیث القرآن علی الغزوات، ج  -٢
 غزوة سویق بعد از بدر اتفاق افتاد. -٣
 .۲۸۴، ص ۲تاریخ طبری، ج  -٤
 .۳۳۲، ص ۷فتح الباری، ج  -٥
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 .١ت نمودکنه حریمد یبرخاست و به سو
ه کبل نبود؛ ج تنھا به قتل رساندن پیامبر اکرمتوطئه نافرجام  ھدف اصلی این

ن جھت یداده بود و به ھم مورد ھدف قرار نیز را ینه و دعوت اسالمیمد یدولت نوپا
ارانش را دستور داد تا آماده یو  آنان به مبارزه پردازدم گرفت تا با یتصم ج خدا رسول

 .٢ر گردندینض یبن یت به سوکمبارزه و حر
م یرکه قرآن کچنان گردید؛ر ینض یبن ۀغزو موجب وقوع یگرید عواملعوامل فوق و 
 ،رینض یھود بنیر کامبرش را از مینجات پ ین نعمت بزرگ و چگونگیمسلمانان را به ا

 :خاطرنشان نموده است

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ ٱَءاَمُنواْ  �َّ ِ ٱنِۡعَمَت  ۡذُكُروا ن يَۡبُسُطٓواْ إَِ�ُۡ�ۡم  �َّ

َ
َعَلۡيُ�ۡم إِۡذ َهمَّ َقۡوٌم أ

يِۡدَ�ُهۡم َعنُ�ۡمۖ وَ 
َ
يِۡدَ�ُهۡم فََكفَّ �

َ
ْ ٱ� ۚ ٱ �َُّقوا َ ِ ٱَوَ�َ  �َّ َّ�  ِ

 ﴾١١لُۡمۡؤِمُنونَ ٱفَۡلَيَتَو�َّ
 .]۱۱: ۀ[المائد

اراده نمود تا برشما  یه قومکگاه  د. آنینکاد ین! نعمت خدا را برخود امؤمن یا«
د برخدا ین بااد و مؤمنیآنھا را گرفت. از خدا بترس یتعد ید. خداوند جلوینما یتعد

 .»ندیل نماکتو

 فوق یۀباره سبب نزول آدر دیدگاه مفسران
و  یر و عمر و علکابوب ،ارانشیخدا با  رسوله کد ینما ینقل م زیاد یاز أب یطبر

ر آمدند و ینض ینزد بن ییجھت پرداخت خونبھا کمک یآور جمع یبرا ،گرانید
 ما را در جھت پرداخت این خونبھا یاری نمایید.ر! ینض یبن یفرمودند: ا

ن تا از تو کصبر  تو را در این امر یاری خواھیم نمود، اّماأباالقاسم!  ی: اآنھا گفتند
یارانش در انتظار نشستند و سردار آنان نیز به حضور خدا و  م. رسولینک ییرایپذ

 ؛شود یتان فراھم نمین برایبھتر از ا ی: فرصتارانش گفتیاو به  رسید. ج پیامبر اکرم
 ،اب بودیه سنگ آسک یآنھا سنگ بزرگ او را به قتل برسانید.د و یندازیاو ب بر یسنگ

گاه کردن پیامبر از این موضوع اما خداوند ،رده بودندکآماده   با فرستادن جبرئیل و آ
 :دیفرما یه خداوند مکچنان ؛دیگردان ینقشه آنھا را خنث

                                                 
 .۱۹۰التاریخ السیاسی و العسکری، ص  – ۳۶۵، ص ۱واقدی، ج  -١
 .۱۹۰العسکری لدولة المدینة، ص  التاریخ السیاسی و -٢
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َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ ٱَءاَمُنواْ  �َّ ِ ٱنِۡعَمَت  ۡذُكُروا ن يَۡبُسُطٓواْ إَِ�ُۡ�ۡم  �َّ

َ
َعَلۡيُ�ۡم إِۡذ َهمَّ َقۡوٌم أ

يِۡدَ�ُهۡم َعنُ�ۡمۖ وَ 
َ
يِۡدَ�ُهۡم فََكفَّ �

َ
ْ ٱ� ۚ ٱ �َُّقوا َ ِ ٱَوَ�َ  �َّ َّ�  ِ

 ﴾١١لُۡمۡؤِمُنونَ ٱفَۡلَيَتَو�َّ
 .]۱۱: ۀ[المائد

ر نازل ینض یه در مورد بنین آی: ااند گران گفتهیرمه و دکق، مجاھد، عامحمد بن اسح
را آماده  ین منظور سنگیا یخدا را داشتند و برا ترور رسول  ۀه ارادک یوقت ١شده است

امبرش را یپ ،ه خداوندکندازند یخدا ب بر سر رسول یوار بلندید یرده بودند تا از باالک
گاه ساخت و پ ۀن نقشیاز ا ه نازل ین آینه بازگشتند و ایمد یارانش به سویامبر و یآ
 .٢دیگرد

و  داند میر ینض یدر مورد توطئه بن را ه فوقیآ شأن نزولر ین ابن جریھمچن
 :دیگو یم

اد شده یمنظور از نعمت  ند کها بر این عقیدهه کاست  یسانک یۀدرست، نظر یۀنظر«
خدا جھت  ه رسولکراست ینض یبن ۀاز توطئ ج خدا نعمت نجات رسول ،فوق یۀدر آ

آنجا رفت و عّلت  ، بهشته شده بودکه یامبن  ه توسط عمروکدو مقتول  یخونبھا
 ھودیانت یه به اعمال زشت و خین آیه خداوند بعد از اکست ا آن هین نظریح ایترج

 .٣»پرداخته است یامبران الھیام خدا و پکنسبت به اح
 منافاتی نداردچ ی: ھدیگو یموافق است و م یطبر ۀنظریز با یتر محمد آل عابد نکد

تواند، چند  یه میآ یکرا یز ؛فوق نازل شده باشد یدادھایفوق بعد از تمام رو یۀه آک
 شأن نزول داشته باشد.

ه کد یخاطر داشته باشه مؤمنان! نعمت خدا را ب یه اکن است یچن نیز هیمفھوم آ
خنثی نمود و مکر و حیله آنان را باطل نمود و امبر یرساندن به پ بیھود را از آسی نقشه

نمود ل وادار کسپس مسلمانان را به تقوا و تو از این نقشه شوم نجات بخشید؛پیامبر را 
 :دیفرما یم و

ْ ٱوَ ﴿ ۚ ٱ �َُّقوا َ ِ ٱَوَ�َ  �َّ َّ�  ِ
 .﴾لُۡمۡؤِمُنونَ ٱفَۡلَيَتَو�َّ

                                                 
تواند یکدیگر را تقویت نماید به کتاب  این روایات ھرچند دارای ضعف ھستند، اّما مجموعه آنھا می -١

 مراجعه شود. ۱۴۵المجتمع المدنی فی عھد النبوه، ص 
 .۳۱، ص ۲تفسیر ابن کثیر، ج  -٢
 .۱۴۵-۱۴۴، ص ۶تفسیر طبری، ج  -٣



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٢٤٠

 

 ر و محاصره آنهاینض یهشدار به بن

 ر ینض ی: ھشدار به بنالف
ه تا ده روز کر ھشدار داد ینض یبه بن ج ه رسول خداکآمده است  رهیس یتابھاکدر 

 یآنھا فرستاد و به و یبه سو ن منظور محمد بن مسلمه رایا ینند و براک کمنطقه را تر
شما فرستاده و دستور داده است  یامبر مرا به سوی: پر برو و به آنھا بگوینض ی: نزد بنگفت
د و یا ستهکش ج اکرم را شما عھد و پیمان خود را با پیامبری؛ زدین خارج شوین سرزمیتا از ا

نماید، او این منطقه را ترک ناز شما  یسک ،ن فرصتیاگر بعد از ا ؛دیده روز فرصت دار
 .١را به قتل خواھم رساند

از  فردیم یردک یر نمکف ھرگز محمد! ما ی: اگفتند ، اّمانداشتند یچ جوابیآنھا ھ
ر نموده و ییتغ : قلبھااورد. محمد بن مسله گفتیب یامیپ نیما چن یاوس برا یبن

رفتن  یچند روز ماندند و برا نیز بعد از آن، یھودیان گذشته محو شده است. یعھدھا
 .٢ه گشتندآماد

را نزد  یاز فرصت استفاده نمود و فرد ،بن سلول یعبدالله بن ابدر این اثنا 
نند و به کبمانند و استقامت  یر فرستاد و از آنھا خواست تا در منازل خود باقینض یبن

نار کما در  ،جاد شودیا یریاگر با شما درگ ؛ردکم یم نخواھی: ما شما را تسلگفتآنھا 
م یرون خواھیما ھم با شما بنمایند، رون یارتان بیاز د را م بود و اگر شمایشما خواھ

در اختیار دارم، ه ک ییرا دو ھزار جنگجویز ؛دینکنتان را رھا نیسرزم بنابراین،. ٣رفت
ردند و ک، اعتماد یعبدالله بن اب یھا ن وعدهیا یھودیان به .٤خواھند جنگیدبا شما 

: خدا فرستاد و گفت را نزد رسول یو فرد را غرور فرا گرفتبن أخطب  یسردارشان ح
با  خواھید، انجام دھید. بنابراین، ھر اقدامی که میم یشو یرون نمیما از منازل خود ب

امبر یر گفتند و پیبکز تین گفت و مسلمانان حاضر ریبکت ج ام، رسول خداین پیدن ایشن
 .٥ھود آماده جنگ شده استی: فرمود

                                                 
 .۳۷۰-۳۶۳، ص ۱مغازی، واقدی، ج  – ۵۷، ص ۲ی، ج طبقات، ابن سعد الکبر -١
 .۵۵۲، ص ۲تاریخ طبری، ج  -٢
 .۲۱۲، ص ۳سیره ابن ھشام، ج  -٣
 .۵۵۳، ص ۲تاریخ طبری، ج  -٤
 .۱۴۶، ص ۳، ابن کثیر، ج السیرة النبویة -٥



 ٢٤١    بخش دهم: مهم ترین رویدادهای فاصلۀ احد و خندق

 

 نهیاز مد آنان ر و اخراجینض یبن ۀمحاصر - ب
ر شد ینض یار بنیشدن ده روز فرصت داده شده، سپاه اسالم رھسپار د یبعد از سپر

دستور داد تا  ج خدا ردند و رسولکروز آنھا را محاصره  و مدت پانزده شبانه
  یۀخود روح یه اقتصادیدست دادن بن آنھا با ازبنابراین، درختانشان سوزانده شود. 

محمد! تومردم را از فساد باز  یه اکاد برآوردند یو مقاومت را از دست دادند و فر یجنگ
 .؟ینمائ یه درختان را قطع مکچه شده است  ؛یداشت یم

نمودن  جز رھا یا ه چارهکان نمودند خداوند در دل آنھا وحشت انداخت و اذع
و حمایت نکردن بر رعب و وحشت  یعبدالله بن ابو عھدشکنی ن خود ندارند یسرزم

امان  یتقاضا ایشانخدا فرستادند و از  را نزد رسول یفرد آنان افزود بنابراین آنھا
 ن خود خارج شوند.ینمودند تا از سرزم

نتان درامان ه خوک ید در حالیرون شویب«: موافقت نمود و فرمود ج اکرم امبریپ
  .١»دید با خود ببریتوان یم به جز اسلحه، ھرچه از اموالتان آنھا: فرمود زیاست و ن

ستند تا مسلمانان نتوانند از آنھا استفاده کشان را شیھا خانه یھا آنھا سقف و ستون
 نند.ک

ق یالحق یسالم بن اب ای که بودند؛ به گونهطال و نقره با خود  یادیز آنھا نیز مقدار
ه کاست  یزین چی: اگفت ینمود و م یپر از طال و نقره حمل م یپوست گاو ییبه تنھا

م، در یا گذاشته یمان را به جایھا م و اگر نخلیا ردهکآماده  یب زندگیما در فراز و نش
 .٢وجود دارد یادیر نخل زبیخ

رون شدند. یو با دف و ساز و آواز ب حمل نمودندششصد شتر  باه خود را یآنھا اثاث
 .٣شام رفتند یھم به سو یا دند و عدهیدبرگریعازم خ یبعض

 .٤عھده داشت راخراج آنھا را ب مسئولیت ج خدا محمد بن مسلمه به دستور رسول
 یسالم بن أب :ش گرفتند عبارت بودند ازیبر را در پیه راه خکاز بزرگانشان  یبرخ

مردم  ،بریدنشان به خیرس کهق یالحق یع بن أبینانه بن الربکبن أخطب و  یق، حیالحق
 .١آنجا از آنھا اطاعت نمودند

                                                 
 .۲۵، ص ۱حدیث القرآن الکریمعن غزوات الرسول، ج  -١
 .۵۶۶، ص ۲، ج یةالحلب السیرة -٢
 .۲۷، ص ۱حدیث القرآن، ج  – ۵۶۰ھمان، ص  -٣
 .۳۲۱، ص ۱، ج الیھود فی السنة المطھرة – ۳۷۴، ص ۱دی، ج المغازی، واق -٤



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٢٤٢

 

 ن غزوه یدرسها و نتائج ا
ان یمه ر سخن بینض یبن  ۀحشر از غزو ۀسور یعنیامل کسوره  یکم در یرکقرآن 

ن سوره را به نام سوره یا س عبدالله بن عباس ،ه دانشمند امتکچنان ؛آورده است
ه من به عبدالله بن کت رده اسکر نقل ید بن جبیاز سع ینمود. بخار یاد میر ینض یبن

 .٢رینض ی: سوره بناو گفتاما : سوره حشر، عباس گفتم
ن اام و مستحقکان احیر سخن گفته و به بینض یبن ۀل از غزوین سوره به تفصیا

 یق درونیحقان پرداخته و از اھود با منافقین به ارتباط یمت پرداخته است. ھمچنیغن
داده و آنھا را به  ن را مورد خطاب قرارااثناء بحث، مؤمن ھود پرده برداشته است و دری

رده است و سپس ک یخدا نھ یت و نافرمانیرده است و از معصکوادار  ات تقویرعا
 سخن گفته است.م و اسماء و صفات خود یرکخداوند در مورد قرآن 

 :ل را استنباط نمودیات ذکبه نوان ت یدن در سوره مزبور میشیبا اند

 حمد و سپاس خداوند  -الف
ه جھان کسازد  یشود و خاطرنشان م می ش خدا آغازیان حمد و ستایسوره با ب

ان ید و بیوانات، نباتات و جمادات) به تمجی، حھا انسانبا تمام موجودات خود ( یھست
عظمت و سلطان ت، قدرت، جالل و یوحدان یایقداست خداوند مشغول است و ھمه گو

 .٣ھستند یو
 :دیرماف یه مکچنان

ِ َما ِ� ﴿ َ�َٰ�ٰتِ ٱَسبََّح ِ�َّ �ِض� ٱَوَما ِ�  لسَّ
َ
 .]۱[الحشر:  ﴾١ۡ�َِكيمُ ٱ ۡلَعزِ�زُ ٱَوُهَو  ۡ�

مت کند و او غالب و با حیگو یح خدا را مین است، تسبیھا و زم آنچه در آسمان«

 .»است
ح ین، تسبیزم ه ھمه موجودات آسمان وکن خبر آغاز شده است یان ایسوره با ب

ند و ھمه به عبادت ینما یس میاو را تقد ،ستین یو ۀستیشا ند و از آنچهیگو یخدا را م
غالب است و  یزیچ ھر را او قادر و بریز ؛باشند یو خضوع در برابر عظمتش مشغول م

 ست.یاو دشوار ن یبرا یارکچ یانجام دادن ھ

                                                                                                                        
 .۲۱۲، ص ۳، ابن ھشام، ج السیرة النبویة -١
 .۴۰۲۹نضیر، شماره  بخاری، کتاب المغازی، باب حدیث بنی -٢
 .۳۲۷، ص ۱حدیث القرآن الکریم عن غزوات الرسول، ج  -٣



 ٢٤٣    بخش دهم: مهم ترین رویدادهای فاصلۀ احد و خندق

 

و به  است دهیافریھوده نیرا ب یزیچ چیم است. ھکیخود، ح نش و اموریآفرخدا در 
انجام  مت اوکح یبرخالف مقتضا یچ عملیدھد و ھ  یدستور نم ،ستیآنچه مصلحت ن

تاب کفار اھل کدر برابر  ج ت رسول خدایحما  ن موارد،یاز ا یکیه کچنانرد؛ یپذ ینم
 ن مورد عالقه ویخدا آنھا را از سرزم ج که با خیانت به پیامبر اکرمر) است ینض ی(بن

 .١دیرون گردانیمحبوبشان ب

 ترس و وحشت از جانب خدا است  - ب
 د:یفرما می خداوند

ِيٓ ٱُهَو ﴿ ۡخَرَج  �َّ
َ
ِينَ ٱأ ۡهِل  �َّ

َ
ْ ِمۡن أ ِل  ۡلِكَ�ٰبِ ٱَ�َفُروا وَّ

َ
َما  ۡ�َۡ�ِ� ٱِمن دَِ�ٰرِهِۡم ِ�

انَِعُتُهۡم ُحُصوُ�ُهم ّمَِن  �َُّهم مَّ
َ
ْۖ َوَظنُّٓواْ � ن َ�ۡرُُجوا

َ
ِ ٱَظَننُتۡم أ تَٮُٰهُم  �َّ

َ
ُ ٱفَ� ِمۡن َحۡيُث  �َّ

ْۖ َوَقَذَف  يِۡدي  لرُّۡعَبۚ ٱِ� قُلُو�ِِهُم  لَۡم َ�ۡتَِسُبوا
َ
يِۡديِهۡم َو�

َ
 لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱُ�ۡرُِ�وَن ُ�ُيوَ�ُهم بِ�

وٱفَ  ْ ۡ�َتِ�ُ ْوِ�  ا
ُ
أ بَۡ�ٰرِ ٱَ�ٰٓ

َ
ن َكَتَب  ٢ۡ�

َ
ُ ٱَولَۡوَ�ٓ أ َ�ُهۡم ِ�  ۡ�ََ�ٓءَ ٱَعلَۡيِهُم  �َّ ۖ ٱلََعذَّ ۡ�َيا ُّ� 

ُهۡم َشآقُّواْ  ٣�َّارِ ٱَعَذاُب  �ِخَرةِ ٱَولَُهۡم ِ�  َّ�
َ
َ ٱَ�ٰلَِك بِ� َ ٱَوَمن �َُشآّقِ  ۥۖ َورَُسوَ�ُ  �َّ َّ� 

َ ٱفَإِنَّ    .]۴-۲[الحشر:  ﴾٤ۡلعَِقابِ ٱَشِديُد  �َّ
رون ینشان بیاز سرزم یآور ن جمعینخست یتاب را براکافران اھل که کاو است «

ه کردند ک یرون رانده شوند. آنھا تصور میه آنھا بکد یردک یر نمکراند. شما ف
به سراغشان آمد  یدارد. خداوند از جائ یشان آنھا را از مؤاخذه خدا محفوظ میھا قلعه

خود و  یه با دستھاک یا گونهه ب  شان ھراس انداخت،یدر دلھا .ردندک ینمر که فک
اھل خرد، درس عبرت  یردند. اک یخود را خراب م یھا مؤمنان، خانه یدستھا

ا آنھا را به عذاب یدن رد، درک یار را برآنھا فرض نمید کد. چنانچه خداوند تریریبگ
جھت  ن بدانیا است. ایدوزخ مھآنان عذاب  ینمود و در آخرت برا یسخت گرفتار م

د، ینما یس با خدا دشمنکدند و ھر یورز یغمبرش دشمنیه آنان با خدا و پکاست 

 .»ھمانا عذاب خدا سخت است
ه کر را ینض یھود بنیتا  اراده نموده خداوند ک گردد استنباط مین یات فوق چنیاز آ

مشان مانع از کمح یھا قلعهه کردند ک یارشان بود و تصور میدر اخت یتمام اسباب ماد
خداوند برخالف اسباب بنابراین،  رون گرداند.یب ،دیآنھا را اخراج نما یسکشود تا  یآن م

                                                 
 .۳۲۷، ص ۳تفسیر السعدی، ج  -١



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٢٤٤

 

 به این گونه که ردندک یه تصور نمک ای فراھم آورد ، شکست آنان را به گونهو مسببات
 نمود. ایجاد آنھا رعب و وحشت  وجود ست و درکآنان را دچار ش یھا خداوند قلب

امت به ترتیب  دادھا و حوادث،یه در خالل روکاست  ای به گونه قرآنتربیتی  ۀویش
ازش در آن است یت است. امتنگاران متفاو رهیوه سیامًال با شکوه ین شیو اپردازد  می

دھد و ھمواره  یح میا را توضیقضا یو جوانب پنھان نماید میشف کق را ه حقایک
 : دیفرما یه مکچنان ؛دھد ین است ارتباط میالعالم ه ربک یقیدادھا را به فاعل حقیرو

ِيٓ ٱُهَو ﴿ ۡخَرَج  �َّ
َ
ِينَ ٱأ ۡهِل  �َّ

َ
 .﴾ۡلِكَ�ٰبِ ٱَ�َفُرواْ ِمۡن أ

را  یو تمام اسباب ظاھر تمامی شرایط را محیار ینض یھود بنیه ک بیانگر این است
شکست آنان را آنان که به آن اطمینان داشتند، موجب  یرده بودند اما نفسھاکفراھم 

 کاند یو ناگھان در فرصت آنان را فراگرفتوحشت درون  فراھم آورد؛ چراکه
ن سوره درس یاز ا با تفکر و اندیشهھر انسان عاقل  پس شایسته استدند یفروپاش

م او یائنات خداوند است و در برابر قدرت عظک یقیه متصرف حقکد یرد و اذعان نمایبگ
 ز قادر است.یچ ھر و نه مسببات و او بر دارد یستادگینه اسباب توان ا

اصالح ھمه امور  ؛ چراکهمان آورد و به اصالح خود بپردازدید ایانسان با ن، یبنابرا
 باشد. یدر گرو اطاعت از خداوند م ھا انسان

 درس و عبرت است. آن یخیمراحل تار تمامدر  یامت اسالم ین غزوه برایا
: بازگشت به نصرت خدا عبارت است از امت به دنین غزوه راه رسیا براساس تعالیم

پدیدار شدن چنین عت خدا. یم شدن در برابر شریاو و تسل ل برکتو ؛خدا یسو
ه کھر چند  علل پیروزی مسلمانان را بر دشمنانشان،مسلمانان  ویژگیھایی در وجود

ن رون راندین مطلب، بین گواه ایو بھتر آورد ، فراھم میرومند باشندیدشمنانشان ن
رون راندن مجازات نشوند، در یاگر آنھا با ب :دیافزا یر است. در ادامه خداوند مینض یبن
 .١آتش جھنم است ،ا در آخرت عذابشانا به قتل مجازات خواھند شد، امیند

 دشمن  یھا یب دارائیتخر -ج 
خود پناه گرفتند.  یھا آنھا در قلعه ،ج از جانب پیامبر اکرمر ینض یبن  ۀمحاصر با

 ی: ااد زدندینند و بسوزانند. آنھا فرکشان را قطع یھا خدا دستور داد تا نخل رسول

                                                 
 .۲۷۱-۲۷۰، ص ۱حدیث القلرآن الکریم، ج  -١



 ٢٤٥    بخش دهم: مهم ترین رویدادهای فاصلۀ احد و خندق

 

ن اعمال یپس چرا خودت دست به ا ؛یداشت یگران را از فساد باز میمحمد! تو د
 .؟١یزن یم

 ه را نازل فرمود:ین آین مورد خداوند ایا در

ُصولَِها فَبِإِۡذِن ﴿
ُ
ٰٓ أ ۡو تََرۡ�ُتُموَها قَآ�َِمًة َ�َ

َ
َنٍة أ ِ ٱَما َ�َطۡعُتم ّمِن ّ�ِ َوِ�ُۡخزَِي  �َّ

 .]۵[الحشر:  ﴾٥ۡلَ�ِٰسقِ�َ ٱ
او  ۀو اجاز به فرمان خدا ،دیخود برجا گذاشت یھا هیپا ا برید یدیه برکرا  یھر درخت«

 .»گرداندن را رسوا ابوده است تا خداوند فاسق
آن  ۀه خالصکل سخن گفته است یه به تفصین آیح ایخ محمد ابوزھره در تشریش

 :ن استیان آراء فقھاء چنیبعد از ب
گردد،  استنباط میامبر در جنگھا یرد پکو عمل یه از مصادر شرعین قضیآنچه در ا

 : است چنین
ت مردم یاذرا ھدف جھاد، آزار و یز گردند؛ب یھا تخر د درختان قطع و خانهینبا -۱

ن مطلب یانگر ایب یادیث زیه ھدف دفع ظلم و ستم است و احادکبل ؛ستین
 ھستند. 

 یکتکھا از نظر تا ب خانهیه قطع درختان و تخرکص داده شود یھرگاه تشخ -۲
ا از آن یبرد و  میدشمن به آن پناه  ،مثالً  ؛ر استیناپذ اجتناب یامر یجنگ
 یطین شرایه در چنکست ین یدیتردد، ینما یق به سپاه اسالم ضربه وارد میطر

ر و ینض یبن  ۀدر غزو ج خدا رسول ؛ چنانکهب و قطع آن پرداختید به تخریبا
 ن عمل نمود.یف چنیثق ۀقلع

به این دلیل د یندن درختان را باکھا و  ب خانهیبر تخر ین، نظر فقھا مبنیبنابرا -۳
 یسکه دشمن کبل ؛دنشو یدشمن محسوب نم یمردم عاد دانست؛ چراکه

 .٢بگیرد و بجنگده سالح بدست کاست 

  یدولت اسالم یاست مالیس یریگ لکش – ت
لمانان نصیب مسن غزوه یه در اکرا  ییھایم دارائکر، حینض یخداوند بعد از اخراج بن

 :ان نمود و فرمودیگردید، ب
                                                 

 .۲۷۴ھمان، ص  -١
 .۲۶۹-۲۶۵، ص ۲خاتم النبیین، محمد ابوزھره، ج  -٢



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٢٤٦

 

فَآَء ﴿
َ
ُ ٱَوَمآ أ ٰ رَُسوِ�ِ  �َّ وَۡجۡفُتۡم َعلَۡيهِ ِمۡن َخۡيلٖ  ۦَ�َ

َ
 َوَ�ِٰ�نَّ  رَِ�ٖب  َوَ�  ِمۡنُهۡم َ�َمآ أ

َ ٱ ٰ َمن �ََشآُءۚ وَ  ۥ�َُسّلُِط رُُسلَهُ  �َّ ُ ٱَ�َ ءٖ  �َّ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ  .]۶[الحشر:  ﴾٦قَِديرٞ  َ�َ

شما   غمبر خود ارمغان داشته است،یشان به پیا یه خداوند از دارائکرا  ییزھایچ«
غمبران خود را یپ ،ه خداوندکبل ؛دیه با جنگ تصرف نموده باشکد یاسب ندواند برآن

 .»غالب است یارک ھر گرداند و خداوند بر یره میچ ،ه بخواھدکس کھر  بر
نصیب و جنگ  یریر، بدون درگینض یمانده از بنیه اموال باقک خداوند بیان نمود

به آنجا دواندند؛ بلکه  یو نه شتر یرا مسلمانان نه اسبیز ؛است مسلمانان گردیده
شان را به یھایدارائ  ن،یردن آن سرزمک کرفتند و دشمن با صلح در قبال رفتن و تر

سال  یکن جھت مصرف یبه ھم ؛خدا بود ن اموال صرفًا از آن رسولیامبر دادند. ایپ
مسلمانان  یزات نظامیه سالح و تجھیه را صرف تھیخود را از آنھا برداشت و بق ۀخانواد

 .١ردک
ان نموده و یفار را بکم بدست آمده از یام غناکاح یلکطور ه در ادامه خداوند ب

 :فرموده است

ِينَ ٱ لُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ٱلِۡلُفَقَرآءِ ﴿ ۡمَ�ٰلِِهۡم يَۡبَتُغوَن فَۡضٗ�  �َّ
َ
ۡخرُِجواْ ِمن دَِ�ٰرِهِۡم َوأ

ُ
ِ ٱ ّمِنَ  أ َّ� 

ونَ  اَورِۡضَ�ٰنٗ  َ ٱ َوَ�نُ�ُ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  �َّ
ُ
ِٰدقُونَ ٱأ  .]۸[الحشر:  ﴾٨ل�َّ

رون یاشانه و اموال خود بکه از خانه و کاست  ینین غنائم از آن فقراء مھاجریھمچن«
غمبرش را یخواھند و خدا و پ یخدا را م یخوشنود ه فضل وک یسانکرانده شدند. 

 .»ن ھستنداآنھا صادق ؛دنینما ینصرت م
بن  قرار گرفت، ثابت ایشانار یر در اختینض یاموال بن بعد از اینکه ج اکرمپیامبر 

ان را؟ یثابت گفت: فقط خزرج .»اوریقومت را گرد ب«: گفت یس را فراخواند و به ویق
 ز ھمه انصار را فراخواند.یثابت ن »ھمه انصار را«: امبر فرمودیپ

 ان خدماتیسپس به ب ؛ان نمودیخدا را ب ینخست حمد و ثنا ج خدا رسول
ن یا ،دیاگر دوست دار«: و خطاب به آنھا فرمود پرداختانصار در راه خدا  ارزشمند

ن اآنھا را به مھاجر ،دینم و اگر ھم دوست دارکم ین تقسان شما و مھاجریاموال را ب
 !.»رون روندیشما ب یھا دھم تا از خانه یم

                                                 
 .۱۷۵۷، شماره ۱۳۷۶، ص ۳مسلم، کتاب الجھاد، باب حکم الفیء، ج  -١



 ٢٤٧    بخش دهم: مهم ترین رویدادهای فاصلۀ احد و خندق

 

ھمچنان در  د وینکم ین تقساان مھاجری: آنھا را معد بن عباده و سعد بن معاذ گفتندس
 .١میھست یراض اوم خدا و رسول یما به تقس :گاه ھمه انصار گفتند ما بمانند. آن یھا خانه

ر از ابودجانه وسھل بن یم نمود و به غین تقساان مھاجریاموال را م این خدا رسول
اموال فوق صرفًا به ه کنیبا وجود ا. ٢به انصار چیزی نداد ازمند بودندیدًا نیه شدکف یحن

ت انصار، آنھا را گرد آورد و یو رضا یباز ھم به خاطر تسل یول ؛متعلق بود ج خدا رسول
 رسول خدا است. یاسیو س یوه رفتاریاز ش یا ن نمونهیو ا پرداخت تمشوربه آنان با 

را یز ؛الت انصار بودکمش کاستنم، یتقس ۀشیو نیاز ا ج ھدف اصلی پیامبر اکرم
در  ،انین جریبعد از ا یول کردند؛ زندگی میانصار  یھا قبل از آن در خانهن امھاجر

 .٣دندیگز ینکر سینض یمنازل بن
؛ به وجود آورد یدولت اسالم یاست مالیم در سیعظ یتحول ،رینض یم اموال بنیتقس
رده بودند، کت که در جنگ شرک ینامجاھد به یم جنگین غزوه، غنایقبل از ا چراکه
ن ید آمد. در ایم پدیم غنایدر تقس یدیاست جدیس ،ن غزوهیاما بعد از ا گرفت، میتعلق 

 :ه عبارت بودند ازکشدند  یم میقسم تقس م به دویاست غنایس
م بعد ین غنایا ؛دست آورده بودنده ر بیزه و شمشین با سرناه مجاھدک یمیغنا -۱

 شد. یم مین تقسامجاھد درمیانپنجم بود،  یکه کاز اخراج سھم دولت 
ار یدر اخت غنایمن یا ؛دست مسلمانان افتاده استه ه بدون جنگ بک یمیغنا -۲

 یص مصلحت برایگرفت تا آنھا را براساس تشخ یقرار م یس دولت اسالمیرئ
و  یزات نظامیجھترفع مایحتاج فقرا، شور، ک یسامان دادن به اوضاع اقتصاد

 نه نماید.یاز ھزیمورد ن یھا س پروژهیتاس
 :ن پرداخته استین فرامیان علل ایه فوق به بیز در دو آین خداوند متعال

فَآَء ﴿
َ
ٓ أ ا ُ ٱمَّ ٰ رَُسوِ�ِ  �َّ ۡهِل  ۦَ�َ

َ
 ۡ�ََ�َٰ�ٰ ٱوَ  لُۡقۡرَ�ٰ ٱفَلِلَّهِ َولِلرَُّسوِل َوِ�ِي  لُۡقَرىٰ ٱمِۡن أ

بِيلِ ٱ بۡنِ ٱوَ  لَۡمَ�ِٰك�ِ ٱوَ  ۡغنِيَآءِ ٱَ�ۡ َ� يَُ�وَن ُدولَ� َ�ۡ�َ  لسَّ
َ
ٓ َءاتَٮُٰ�ُم  ۡ� مِنُ�ۡمۚ َوَما

ْۚ ٱَ�َهٮُٰ�ۡم َ�نُۡه فَ  َوَمافَُخُذوُه  لرَُّسوُل ٱ ْ ٱوَ  نتَُهوا ۖ ٱ �َُّقوا َ َ ٱإِنَّ  �َّ  ﴾٧لۡعَِقابِ ٱَشِديُد  �َّ
 .]۷[الحشر: 

                                                 
 .۱۷۵۷، شماره ۱۳۷۶، ص ۳مسلم، کتاب الجھاد، باب حکم الفیء، ج  -١
 .۸۶، ص ۲شرح الزرقانی علی المواھب، ج  -٢
 .۲۲۲، صالح شامی، ص السیرة النبویة -٣



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٢٤٨

 

داشته است، متعلق به خدا،  یغمبرش ارزانیبه پ ،ھا ین آبادیا یآنچه خداوند از اھال«
ه کن بدان خاطر است یباشد. ا یغمبر، مستمندان و مسافران میشاوندان پیخوغمبر، یپ

غمبر به یدست نگردد. آنچه را په اشخاص ثروتمند شما دست ب درمیانتنھا  ،اموال
از خدا  .دیبازآئ ،د و از آنچه شما را بازداشته استیعمل نمائ ،شما دستور داده است

 .»د، خداوند سخت عذاب دھنده استیبترس
ه اموال فقط در دست کن اصل استوار باشد یا بربایست  می یعت اسالمیاست شریس

مربوط به امور  یه ھمه مراجع اسالمکچنان ؛ه دست نگردددست ب یو گروه خاص ءایاغن
متعادل و برابر  یا جامعه به تشکیل دیه باکد دارند کیته تأکن نیبه ا ییاقتصاد و دارا

 م باشند.یسھ یبه نوعآن  ه ھمه طبقات درک اقدام نمود
ژه مربوط به امور یو یھا و برنامه یعت اسالمیام شرکاگر امروز ھم اح بر این اساس،

ار اجرا بشوند، ھمه طبقات کاحت نبودو  یمعامالت ربو نبودات، کز :مانند یاقتصاد
ان یتوان تفاوتھا را از م یه نمکھرچند  ؛مند خواھند بود بھره یجامعه از اقتصاد خوب

 ت برآورده خواھد شد و ھیچ نیازمندییفاک، اما مایحتاج تمامی افراد به قدر برداشت
 .١در جامعه اسالمی پیدا نخواھد شد

از دستورات  یرویمسلمانان را به پ ،مت، خداوندیع اموال غنیان علل توزیبعد از ب
امور است و این رده است، دستور داده ک ینھ یآنچه و و انجام ندادن ج پیامبر اکرم

 کت تقوا واداشته و از عذاب دردناین آنھا را به رعایو ھمچن دانستهمان یاز لوازم ا را،
 برحذر داشته است. یالھ

 :دیفرما یخداوند م

فَآَء ﴿
َ
آ أ ُ ٱمَّ ٰ رَُسوِ�ِ  �َّ ۡهِل  ۦَ�َ

َ
 ۡ�ََ�َٰ�ٰ ٱوَ  ۡلُقۡرَ�ٰ ٱفَلِلَّهِ َولِلرَُّسوِل َوِ�ِي  ۡلُقَرىٰ ٱِمۡن أ

بِيلِ ٱ بۡنِ ٱوَ  َ�ِٰك�ِ لۡمَ ٱوَ  ۡغنَِيآءِ ٱَ�ۡ َ� يَُ�وَن ُدوَل� َ�ۡ�َ  لسَّ
َ
ِمنُ�ۡمۚ َوَمآ َءاتَٮُٰ�ُم  ۡ�

ْۚ ٱَ�َهٮُٰ�ۡم َ�ۡنُه فَ  َوَمافَُخُذوهُ  لرَُّسوُل ٱ ْ ٱوَ  نَتُهوا ۖ ٱ �َُّقوا َ َ ٱإِنَّ  �َّ  ﴾٧ۡلعَِقابِ ٱَشِديُد  �َّ
رده ک ید و از آنچه شما را نھیآن را انجام دھ ،آنچه به شما دستور داده است یعنی

 دارد. یفساد باز م و دھد و از شر یر و صالح دستور میشما را به خ ،را خدایز؛ دیاست، باز آئ

ْ ٱوَ ﴿ َ ٱ �َُّقوا رده ک یاز دستورات خداوند و اجتناب از آنچه نھ یرویبا پ یعنی ﴾�َّ
 د.یبترس یاز و  است،

                                                 
 .۱۹۴، بوطی، ص فقه السیرة -١



 ٢٤٩    بخش دهم: مهم ترین رویدادهای فاصلۀ احد و خندق

 

َ ٱإِنَّ ﴿ ان یو عص یه نافرمانک یسانک یعقاب و عذابش برا یعنی ﴾ۡلعَِقابِ ٱَشِديُد  �َّ
نازل م یه ھر چند در مورد غناین آیند: ایگو ین ماسخت است. مفسر یلیند، خینما یم

 .١گردد یم یاست، اما شامل ھمه اوامر و نواحگردیده 
انجام دستورات خدا و  یه امت را در راستاکوجود دارد  یادیات زیآ ،نیعالوه بر ا

 :دیفرما یگر مید ییه در جاکچنان؛ گرداند یرسول موظف م

نُفِسِهۡم ﴿
َ
ٰ ُ�َّكُِموَك �ِيَما َشَجَر بَۡيَنُهۡم ُ�مَّ َ� َ�ُِدواْ ِ�ٓ أ فََ� َوَرّ�َِك َ� يُۡؤِمُنوَن َح�َّ

ا اَحرَجٗ  ْ  قََضۡيَت  ّمِمَّ  .]۶۵[النساء:  ﴾٦٥�َۡسلِيٗما َو�َُسّلُِموا
خود  یرا در مسائل اختالف ه توکشوند تا آن یه آنھا مؤمن نمکبه پروردگارت سوگند «

 .»م نگردندیتسل  امالً کصله تو ناراحت نشوند و یم قرار ندھند، سپس از فکح
را یز ؛دینکسئوال ن ،ام ردهکان نیوت نموده و بکآنچه س از«: فرمود ج پیامبر اکرم

 یزید. اگر از چیت رسانکادشان و اختالفشان به ھالیقبل از شما را سئواالت ز یامتھا
شما را دستور دادم آن را تا  یزید و اگر به چیاز آن اجتناب ورز ،ردمک یشما را نھ

 .٢»دیانجام دھ ،توان آخرین حد

 آنھا یکن نرواین، انصار و پالت مھاجریفض - ج
 .لت مھاجرانیفض -۱

ان نموده یگر مسلمانان بید ن را نسبت بهامھاجر یمه سوره حشر، برتریرکات یآ
 ؛داده است ینخست قرار داده و خداوند به صداقت آنھا گواھ ۀاست و آنھا در درج

 :دیفرما یه مکچنان

ِينَ ٱ لُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ٱلِۡلُفَقَرآءِ ﴿ ۡمَ�ٰلِِهۡم يَۡبَتُغوَن فَۡضٗ�  �َّ
َ
ۡخرُِجواْ ِمن دَِ�ٰرِهِۡم َوأ

ُ
ِ ٱ ّمِنَ  أ َّ� 

ونَ  اَورِۡضَ�ٰنٗ  َ ٱ َوَ�نُ�ُ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  �َّ
ُ
ِٰدقُونَ ٱأ  .]۸[الحشر:  ﴾٨ل�َّ

 یسانک .رون رانده شدندیار و اموالشان بیه از دکاست  ینیمھاجر یم از آن فقرایغنا«
نان یا ،نندک یم یاریت خداوند ھستند و خدا و رسول را یه در طلب فضل و رضاک

 .»راستانند  واقعاً 
 

                                                 
 .۳۵۱، ص ۳صفوه التفاسیر، ج  – ۲۸، ص ۲۹تفسیر رازی، ج  -١
 .۱۸۳۰، ص ۴و ترک اکثار سئواله، ج  جمسلم، کتاب الفضائل، باب توقیره -٢
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 .انصار لتیفض -۲
 و فرموده است: پرداخته استلت و اوصاف انصار یفض به ات سوره حشرین آیھمچن

ِينَ ٱوَ ﴿ ارَ ٱَ�َبوَُّءو  �َّ يَ�ٰنَ ٱوَ  �َّ َجَر إَِ�ِۡهۡم َوَ� َ�ُِدوَن ِ� ها ِمن َ�ۡبلِِهۡم ُ�ِبُّوَن َمنۡ  ۡ�ِ
ٓ  ُصُدورِهِۡم َحاَجةٗ  ا ْ  ّمِمَّ وتُوا

ُ
ٰٓ َوُ�ۡؤثِرُ  أ ۚ وَن َ�َ نُفِسِهۡم َولَۡو َ�َن بِِهۡم َخَصاَصةٞ

َ
 َوَمن أ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  َ�ۡفِسهِۦ ُشحَّ  يُوَق 
ُ
 .]۹[الحشر:  ﴾٩لُۡمۡفلُِحونَ ٱفَأ

ردند، دوست کمان را آماده یاشانه و اکخانه و  ،ناش از آمدن مھاجریه پک یسانک«
از به آنچه به یدل احساس ن اند و در ردهکآنھا ھجرت  یه به سوکرا  یسانکدارند  یم

ن را اازمند باشند و مھاجریه خود نکھر چند  ؛نندک ینم ،داده شده است مھاجران
 و آنان اند از بخل نفس درامان مانده ھستند که یسانکو آنان  دھند یح میبرخود ترج

 .»رستگارند
 ن.یلت تابعیفض -۳

 نمودند یروین و انصار پامھاجر پسندیدهه از آثار و اوصاف کھستند  یسانک ،نیتابع
 .١خوانند یاز گذشتگان فرا م یرویارا و در باطن به پکمردم را آش و

ِينَ ٱوَ ﴿ ِينَ ٱَ�َا َوِ�ِۡخَ�ٰنَِنا  ۡغفِرۡ ٱَجآُءو ِمۢن َ�ۡعِدهِۡم َ�ُقولُوَن َر�ََّنا  �َّ َسَبُقونَا  �َّ
 ِ يَ�ٰنِ ٱب ِينَ  َوَ� َ�َۡعۡل ِ� قُلُو�َِنا ِغّ�ٗ  ۡ�ِ ْ  ّلِ�َّ ٓ  َءاَمُنوا  ﴾١٠رَِّحيمٌ  رَُءوٞف  إِنََّك  َر�ََّنا

 .]۱۰[الحشر: 
مان یه در اکما را و برادران ما را  ،اراگ: پروردندیگو یم، ه بعد از آنھا آمدندک یسانک«

 .مان قرار مدهینسبت به مؤمنان در دلھا یا نهکیامرز و یب ،اند گرفته یشیپ آوردن بر ما

 .»یرأفت و رحمت فراوان ھست یپروردگارا! تو دارا
ه درخشان و ب یا روان آنھا چھرهین، انصار و پاسوره حشر از مھاجر بر این اساس،

 م نمود.یترس یماندن جا

 نه یان در مدمنافق یریموضعگ - ح
 ان ویھودین و اتحادشان با ات منافقیان وضعیسوره حشر، به ب ۀمیرکات ین آیھمچن

 و فرموده است:  ٢آنھا پرداخته یات اخالقیمسلمانان و خصوص برابرآنان در  یریموضعگ

                                                 
 .۲۹۱، ص ۱حدیث القرآن الکریم، ج  -١
 .۲۶۴ھمان، ص  -٢
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لَۡم تََر إَِ� ﴿
َ
ِينَ ٱ� ِينَ ٱنَاَ�ُقواْ َ�ُقولُوَن ِ�ِۡخَ�ٰنِِهُم  �َّ ۡهِل  �َّ

َ
لَ�ِۡن  ۡلِكَ�ٰبِ ٱَ�َفُرواْ ِمۡن أ

بَدٗ 
َ
َحًدا �

َ
ۡخرِۡجُتۡم َ�َۡخرَُجنَّ َمَعُ�ۡم َوَ� نُِطيُع �ِيُ�ۡم أ

ُ
نَُّ�مۡ  قُوتِۡلُتمۡ  �ن اأ  َ�َنُ�َ

ُ َوٱ ْ َ�  ١١لََ�ِٰذبُونَ �َۡشَهُد إِ�َُّهۡم  �َّ ْ َ� َ�ۡرُُجوَن َمَعُهۡم َولَ�ِن قُوتِلُوا ۡخرُِجوا
ُ
لَ�ِۡن أ

وُهۡم َ�َُولُّنَّ  وَ�ُهۡم َولَ�ِن نََّ�ُ ۡدَ�ٰرَ ٱيَنُ�ُ
َ
ونَ  ۡ� َشدُّ رَۡهَبٗة ِ�  ١٢ُ�مَّ َ� يُنَ�ُ

َ
نُتۡم أ

َ
�َ

ِۚ ٱُصُدورِهِم ّمَِن  ُهۡم قَۡومٞ �َّ َ�ۡفَقُهونَ  �َّ َّ�
َ
َ� يَُ�ٰتُِلونَُ�ۡم َ�ِيًعا إِ�َّ ِ�  ١٣َ�ٰلَِك بِ�

 � ٰ ُسُهم بَۡيَنُهۡم َشِديٞدۚ َ�َۡسُبُهۡم َ�ِيٗعا َوقُلُوُ�ُهۡم َش�َّ
ۡ
ِۢۚ� بَأ ۡو ِمن َوَرآءِ ُجُدر

َ
َنٍة أ َصَّ قُٗرى �ُّ
ُهۡم قَ  َّ�

َ
ِينَ ٱَكَمَثِل  ١٤ۡومٞ �َّ َ�ۡعقِلُونَ َ�ٰلَِك بِ� ۡمرِهِۡم  �َّ

َ
ْ َوَ�اَل أ ۖ َذاقُوا ِمن َ�ۡبلِِهۡم قَرِ�ٗبا

ِ�مٞ 
َ
ۡيَ�ٰنِ ٱَكَمَثِل  ١٥َولَُهۡم َعَذاٌب أ �َ�ِٰن  لشَّ ا َ�َفَر قَاَل إِّ�ِ  ۡ�ُفرۡ ٱإِۡذ قَاَل لِۡ�ِ فَلَمَّ

َخاُف 
َ
ٓ أ َ ٱبَرِٓيءٞ ّمِنَك إِّ�ِ ُهَما ِ�  ١٦لَِم�َ ۡلَ�ٰ ٱَربَّ  �َّ َّ�

َ
� ٓ  �َّارِ ٱفََ�َن َ�ٰقَِبَتُهَما

ُؤاْ  يِۡن �ِيَهاۚ َوَ�ٰلَِك َجَ�ٰٓ ٰلِِم�َ ٱَ�ِٰ�َ  .]۱۷-۱۱[الحشر:  ﴾١٧ل�َّ
: ھر گاه ندیگو یتاب خود مکافر اھل کوسته به برادران یه پک یا دهیرا ند یا منافقانیآ«

 یسکان شما از سخن یو ھرگز به ز م آمدیخواھرون یما ھم با شما ب ،نندکرون یشما را ب
 خواھیم شما کمکار شود، به یکرد و اگر با شما جنگ و پکم ینخواھ یفرمانبردار
 ند.یگو یه آنان دروغ مکدھد  یم یرد. خداوند گواھکم یتان خواھیاریشتافت و 

ار شود، به یکشان جنگ و پیروند و اگر با ا یرون نمیبا آنھا ب ،ھرگاه اخراج شوند
پشت  ،شان روندیاریو  کمکدھند و اگر ھم به  یشان نمیاریشتابند و  یشان نمکمک
 نخواھند شد. یاری و کمکگر یزند و دیگر ینند و مک یم

ه کن بدان خاطر است یش از ھراس آنان از خداست. ایشان بیھا نهیھراس شما در س
 ھستند. یشان مردمان نفھم و نادانیا
ا از پشت یم و کمح یجز در پس دژھا یجمع هشما به صورت دستان ھرگز با یھودی

شان را متحد یخودشان شدت دارد. تو ا درمیان یجنگند. عداوت و دشمن یوارھا نمید
ه کن بدان خاطر است یباشند. ا ینده دل بوده و ھماھنگ نمکپرا یول ؛ینیب یم

گاھ یمردمان ب  ھستند. یشعور و ناآ
ار بد کنان طعم تلخ یش از ایب یه چندکماند  یم یسانکنان به سرگذشت یسرگذشت ا
 دارند. کیدند و عذاب دردنایخود را چش

 افرکه ک یافر شو! اما ھنگامکد: یگو یه به انسان مکطان است یو ھمچون داستان ش
پروردگار  یعنیه من از خدا کچرا  ؛زانمیزار و گریمن از تو ب :دیگو می طانیش ؛گردد می

 .»ترسم یان میجھان
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ه به ک وی ھمدستانو  یچون عبدالله بن اب یناات از منافقین آیخداوند متعال در ا

ه با ک یسانک یعنی ﴾ِ�ِۡخَ�ٰنِِهمُ ﴿ دھد. یداده بودند، خبر م یارکر وعده ھمینض یھود بنی
ر یھود تعبین را برادران امنافق ،خداوند بنابراین .اند بسته یبرادرو پیمان ھود عھد ی

 فرشان متفاوت است.که نوع کھر چند  ،ھستند یکیفر با ھم کدر  آنان؛ چراکه نمود

ۡخرِۡجُتمۡ ﴿
ُ
ز ید، ما نیرده شوکرون یارتان بیه اگر شما از دکخدا سوگند ه ب یعنی  ﴾لَ�ِۡن أ

َحًدا﴿ م شد.یرون خواھیھمراه شما ب
َ
چ یه شما سخن ھیو در قض ﴾َوَ� نُِطيُع �ِيُ�ۡم أ

ُ َوٱ﴿ م.یریپذ یرا نم یسک ُهۡم  �َّ اگر مسلمانان با شما  یعنی ﴾لََ�ِٰذبُونَ �َۡشَهُد إِ�َّ
ب یذکسپس خداوند آنھا را ت ؛مینک یم یاریه مسلمانان یز شما را علیما ن ،دندیجنگ

  :دیفرما ید و مینما یم

ُ َوٱ﴿  .١ندیگو ین دروغ ماه منافقکداند  یخدا م یعنی ﴾لََ�ِٰذبُونَ �َۡشَهُد إِ�َُّهۡم  �َّ
 :دیفرما یخداوند مسپس 

وُهۡم َ�َُولُّنَّ  ﴿ ۡدَ�ٰرَ ٱَولَ�ِن نََّ�ُ
َ
ونَ  ۡ�  .﴾ُ�مَّ َ� يُنَ�ُ

 ؛شوند ینم یانیچ ضرر و زیمسلمانان متحمل ھ ، از یھود حمایت نمایند،نااگر منافق
ه را ترک خواھند کمیدان معرھود ین و اھر دو گروه منافق بعد از مدت زمانی اندک،را یز

 نمود.
 :دیگو یپردازد و م ین ماھود و منافقیات یمھم از خصوص واقعیتیان یخداوند به بسپس 

َشدُّ رَۡهَبٗة ِ� ُصُدورِهِم ّمَِن ﴿
َ
نُتۡم أ

َ
ِۚ ٱَ� ُهۡم قَۡومٞ �َّ َ�ۡفَقُهونَ  �َّ َّ�

َ
 .﴾١٣َ�ٰلَِك بِ�

مراتب از ه ھود از شما دارند، بین و اه منافقک یمسلمانان! ترس و ھراس یا یعنی
شعور ھستند؛ چراکه نسبت به خدا  بی یو آنان ملت شتر استیب ،ه از خدا دارندک یترس

گاھی ندارند تا خشم   .٢و ترس او در دلھایشان ایجاد گرددو عظمت او آ
 یان برداشته و ترسو بودن و بزدلیھودی یات روانیپرده از خصوص ،گاه خداوند آن

 :م نموده و فرموده استینان را ترسآ

َنةٍ َ� ﴿ َصَّ  .﴾يَُ�ٰتِلُونَُ�ۡم َ�ِيًعا إِ�َّ ِ� قُٗرى �ُّ
ه از پشت دژھا و کبل ؛دان باز بجنگندیتوانند با شما رو در رو و در م یآنھا نم یعنی

                                                 
 .۲۸۲، ص ۲المستفاد من قصص القرآن، ج  -١
 .۲۸۳، ص ۲المستفاد من قصص القرآن، ج  -٢
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 د.یاند، با شما خواھند جنگ ه خود را استتار نمودهک یم و در حالکمح یوارھاید
 : آنھا پرداخته و گفته است یو سست از عوامل ضعف یان برخیقرآن به ب ،در ادامه

ُهۡم قَۡومٞ �َّ ﴿ َّ�
َ
� َ�ٰلَِك بِ� ٰ ُسُهم بَۡيَنُهۡم َشِديٞدۚ َ�َۡسُبُهۡم َ�ِيٗعا َوقُلُوُ�ُهۡم َش�َّ

ۡ
بَأ

 .﴾َ�ۡعقِلُونَ 
ن یاما در واقع آنھا چن ،دینیب یان را در ظاھر متحد و ھماھنگ میھودیشما  یعنی

د است. شما آنھا را متحد تصور یشد یلیگر خیدیکه عداوتشان نسبت به کبل ؛ستندین
ه از حق کخرد ھستند  یب یرا آنھا ملتیز؛ گر فاصله داردیدیکشان با یاما قلبھا ،دینک یم

 .١دوستدار باطل ھستندزان و یگر
به مسلمانان  ،ن استاھود و منافقی یانگر ترس و اضطراب و دودستگیه بکات ین آیا

ھود یه به کن امنافق یگر براید یمثال ،سپس خداوند؛ دیبخش یشجاعت و شھامت م
خود عمل  به وعده یول ،ق نمودندیدادند و آنھا را به مقاومت تشو یارکوعده ھم

 :ان نموده استیردند، بکن

ۡيَ�ٰنِ ٱَكَمَثِل ﴿ �َ�ِٰن  لشَّ ا َ�َفَر قَاَل إِّ�ِ بَرِٓيءٞ  ۡ�ُفرۡ ٱإِۡذ قَاَل لِۡ�ِ ٓ  ّمِنَك  فَلَمَّ  إِّ�ِ
َخاُف 

َ
َ ٱ أ �َُّهَما ِ�  ١٦ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱَربَّ  �َّ

َ
� ٓ ۚ َوَ�ٰلَِك  �َّارِ ٱفََ�َن َ�ٰقَِبَتُهَما يِۡن �ِيَها َ�ِٰ�َ

ُؤاْ  ٰلِِم�َ ٱَجَ�ٰٓ  .]۱۷-۱۶[الحشر:  ﴾١٧ل�َّ
ه او کنیبعد از ا ن.کفر ک: (با خدا) ه به انسان گفتکطان است یمانند شمثال آنھا «
ترسم و  یان است میه پروردگار جھانکمن از خدا  ؛زارمیاز تو ب: من د، گفتیفر ورزک

ن است پاداش یخواھند برد و ا شه در آتش بسریھم یآنھا برا یسرانجام ھر دو
ھود در یه ک یاما وقت ،دادند یارکھود وعده ھمیبه  منافقان با وجود اینکه» ارانکستم

ام مرگ کردند و به کرھا را  آنانمحاصره قرار گرفتند و عرصه بر آنھا تنگ شد، 
ه انسان را وادار به کطان است یمانند ش ،هین قضین در اامثال منافق بنابراین سپردند

ھر  جایگاهترسم. و  ی: من از خدا مدیگو یرد و میگ یفاصله م یند، سپس از وک یفر مک

 .٢»دو آتش دوزخ است
 
 

                                                 
 .۲۹۴-۲۹۳، ص ۱حدیث القرآن الکریم عن غزوات الرسول، ج  -١
 .۲۸۴، ص ۲المستفاد من قصص القرآن، ج  -٢



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٢٥٤

 

ق یتفاوت عم انیارشاد مؤمنان و برحذر داشتن آنان از عذاب آخرت و ب - د
 اھل بھشت و دوزخ 
 :دیفرما یات سوره حشر میخداوند در ادامه آ

ْ كَ ﴿ ِينَ ٱَوَ� تَُ�ونُوا َّ�  ْ َ ٱ�َُسوا ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  �َّ
ُ
نُفَسُهۡمۚ أ

َ
�َسٮُٰهۡم أ

َ
َ�  ١٩ۡلَ�ِٰسُقونَ ٱفَأ

ۡصَ�ُٰب 
َ
ۡصَ�ُٰب  �َّارِ ٱ�َۡسَتوِٓي أ

َ
ۡصَ�ُٰب  ۡ�َنَّةِ� ٱَوأ

َ
[الحشر:  ﴾٢٠ۡلَفآ�ُِزونَ ٱُهُم  ۡ�َنَّةِ ٱأ

۱۹-۲۰[. 
اد خودشان یاد بردند و خدا ھم خودشان را از یه خدا را از کد ینباش یسانکمانند «

بھشتیان و دوزخیان یکسان و برابر نیستند؛ بھشتیان رستگار  آنھا فاسق ھستند. ؛برد

 .»و پیروز ھستند
ه انسان ھمواره کباشد  یدر مورد محاسبه نفس م یانگر اصل مھمیب ،ات فوقیآ
 گشتندروز یدشمنانشان پ چون مسلمانان بربایست به تزکیه نفس خویش بپردازد و  می

د، خداوند یگرد آنانه باعث رشد اقتصاد جامعه کب آنان شد ینص یو مال ھنگفت
 ۀو افراد جامع آن جلب نمود یبرا یتوجه مسلمانان را به آخرت و آمادگ بالفاصله

و توجه داشتن به آخرت  یالھ یت اوامر و نواھیمان و لزوم تقوا و رعایرا به ا یاسالم
آورند  یآخرت رو یواداشته است و از مسلمانان خواسته است تا با قلب و قالب به سو

قرار  یت الھیر جلب رضایه در مسک یند و موانعی، تالش نمایکانجام اعمال ن و در
ر نموده ی(فردا) تعب» غد«لمه کامت را با یق ،قرآن علت اینکه و ١ن بردارندیدارد را از ب

 .٢باشد می بودن آن یکانگر نزدیب ،است
گاه است و  یآدم یردار و شؤون زندگکھمه  ه او برکخداوند، خاطرنشان ساخته  آ

 مؤمنان ھمواره مراقب اعمال و رفتار خود باشند.ن ھشدار بدان جھت است تا یا
ان داشته است ینموده و ب یو دوزخ را نفن اھل بھشت یب یتساو ،خداوند ،انیدر پا

از عذاب  اند و خداوند بوده یشگیھم یھا مند از نعمت هه اھل بھشت رستگار و بھرک
ن یه اکاست  یھیھستند. بد یدگان واقعید خسارت ،اما اھل دوزخ ،اند هافتینجات  یالھ

را به ادامه گذارد و آنھا  یجا مه ن بامؤمن یدلھا در یسزائه ر بیوعظ و ارشاد تأث
 ند.ک یم یاریبھشت  یسوه راھشان ب

                                                 
 .۳۴۰، ص ۷تفسیر السعدی، ج  -١
 .۳۹۰، ص ۱۴المحرر و الوجیز، ج  -٢



 ٢٥٥    بخش دهم: مهم ترین رویدادهای فاصلۀ احد و خندق

 

 از صفات خدا  یان برخیعظمت قرآن و ب - ذ
 د:یفرما یات سوره حشر میخداوند در ادامه آ

نَزۡ�َا َ�َٰذا ﴿
َ
ٰ َجَبلٖ  ۡلُقۡرَءانَ ٱلَۡو أ ۡ�َتُهۥ َ�َ

َ
ٗ�  اَ�ِٰشعٗ  لََّر� َتَصّدِ ِۚ ٱ َخۡشَيةِ  ّمِنۡ  مُّ َّ� 

ۡمَ�ُٰل ٱَوتِۡلَك 
َ
ُرونَ  ۡ�  .]۲۱[الحشر:  ﴾٢١نَۡ�ُِ�َها لِلنَّاِس لََعلَُّهۡم َ�َتَفكَّ

افته شده کوه را از ترس خدا خاضع و شکم، ینمود ینازل م یوھکن قرآن را بر یاگر ا«

 .»شندیندیشان بیه اکد یشا ؛میدار یان میمردمان ب یھا را برا ن مثالیما ا .یافتی یم
بود و  یعقل و خرد م یدارا ھا انسانوه مانند شما کاگر  مضمون آیه این است که

است  ین مثالیشد. ا یقطعه م قطعه یت الھیم، از ترس و خشینمود یقرآن را براو نازل م
 یخیز سرزنش و توبین یقرآن و از طرف یان عظمت و عمق مواعظ و ھشدارھایب یبرا

سپس خداوند . ١ات قرآنیآ مضموندر  یانسان و قلت خشوع و تدبر و یاست به سنگدل
ن یتا از ا داند این میحرام و حالل را حکمت بیان نمودن این مثالھا و مشخص نمودن 

دن در یشیرا تدبر و اندیز ؛دیر در قرآن وادار نماکدن و تفیشیق مسلمانان را به اندیطر
 شود. یر میعلم و شناخت راه خ یھا نهیدست آمدن گنجه قرآن باعث گشودن و ب

پرداخته  یمه ویرکدا و اوصاف خ یناسان اسماء حیحشر، به ب  ۀان سوریدر پا -۲
 :است

ُ ٱُهَو ﴿ ِيٱ �َّ ۖ َ�ٰلُِم  �َّ َ�َٰدةِ� ٱوَ  ۡلَغۡيبِ ٱَ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو ُهَو  ٢٢لرَِّحيمُ ٱ لرَّۡحَ�ٰنُ ٱُهَو  لشَّ
ُ ٱ ِيٱ �َّ وُس ٱ لَۡملُِك ٱَ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو  �َّ َ�ٰمُ ٱ ۡلُقدُّ  ۡ�َبَّارُ ٱ ۡلَعزِ�زُ ٱ لُۡمَهۡيِمنُ ٱ لُۡمۡؤِمنُ ٱ لسَّ
ۚ ٱ ُ ِ ٱُسۡبَ�َٰن  لُۡمَتَكّ�ِ ا �ُۡ�ُِ�ونَ  �َّ ُ ٱُهَو  ٢٣َ�مَّ ۖ ٱ ۡ�َارِئُ ٱ ۡلَ�ٰلِقُ ٱ �َّ َ�ُ  لُۡمَصّوُِر
ۡسَمآءُ ٱ

َ
� ٱ ۡ� َ�َٰ�ٰتِ ٱَما ِ�  ۥ�َُسّبُِح َ�ُ  ۡ�ُۡسَ�ٰ �ِض� ٱوَ  لسَّ

َ
 ﴾٢٤ۡ�َِكيمُ ٱ َعزِ�زُ لۡ ٱَوُهَو  ۡ�

 .]۲۴-۲۲[الحشر: 
ب و نقص، یع یست. او فرمانروا، منزه، بین یه جز او معبودکاست  یذات ،خداوند«

وھمند، کبزرگوار و ش  ره،یبخشنده، محافظ و مراقب، قدرتمند، چ تیدھنده و امن امان
 یاو ذات د.یگردان یم یکشر یو است از آنچه با کواال مقام و فرازمند است. خداوند پا

 یھا نام یو صورتگر جھان است. دارا یستیدگار آن از نیو آفر یه طراح ھستکاست 
س او یح و تقدیتسب ،ن ھستندیھا و زم ه در آسمانک ییزھایبا است. چیو ز یکن

 .»مت استکند و او غالب و با حیگو یم
                                                 

 .۵۷، ص ۲۸تفسیر المراغی، ج  -١



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٢٥٦

 

ان یاست به پا یسته ذات الھیه شاک یان اسماء و صفاتیحشر با ب ۀصورت سور نیبد
أسماء  بر اساست و شناخت خدا یتحقق عبود و یجامعه اسالم تربیت رسد تا یم

 صورت گیرد. یو یو صفات واال یحسن
ه ک یعلم ؛دینما می فیر توصیامل و فراگکدر ادامه خداوند خود را به داشتن علم 

ار است و کباشد و چه آنچه آش یچه آنچه از خلق پنھان م ؛اء استیمشتمل بر تمام أش
ه یز سایه برھمه چک ید. رحمتینما یران خود اشاره مک یطور به رحمت ب نیھم
امل خود را خاطرنشان کت یسپس الوھ ؛را در برگرفته است یا نده و ھر جنبندهکاف

 ،یعنی ؛ت پرداختهکیمال موضوعاوست و به  خاص برایه ک یتیالوھ ؛ساخته است
 شان ھستند.یازمند این دا او است و ھمهیدا و ناپیجھان پ کمال

وُس ٱ﴿ َ�ٰمُ ٱ ۡلُقدُّ  باشد. می ب و نقصیاز ھر ع یاو مقدس و مبر یعنی ﴾لسَّ

قاطع و   ار،کل آشیدال ۀلیوسه باند  امبران در آنچه آوردهیپ ۀنندکدییتأ یعنی ﴾لُۡمۡؤِمنُ ٱ﴿

ز یھر چ ه برکبل ؛شود و نه عاجز و ناتوان یه نه مغلوب مک یسک ﴾ۡلَعزِ�زُ ٱ﴿ ل واضحیدال

ه ھمه بندگان را مغلوب خود ک ییخدا ﴾ۡ�َبَّارُ ٱ﴿ ز تابع اوست.یچ غالب است و ھمه
 د.ینما یرا جبران م ھای آنان کاستینواقص و  است و ساخته

ُ ٱ﴿ و  ه از ھمه عیبھاک ییخدا ؛از آن اوست ییایبرکه عظمت و ک ییخدا ﴾لُۡمَتَكّ�ِ

ِ ٱُسۡبَ�َٰن ﴿ است. کظلم و ستم پا ا �ُۡ�ُِ�ونَ  �َّ عام  اعالمی ۀمثابه ن جمله بیا ﴾َ�مَّ
 و قداست خدا است.  کیپا بیانگره کاست 

ُ ٱُهَو ﴿  یخالق ھمه موجودات مرئ عالوه بر اینکه یعنی ﴾لُۡمَصّوِرُ ٱ ۡ�َارِئُ ٱ ۡلَ�ٰلِقُ ٱ �َّ

ۡسَمآءُ ٱَ�ُ ﴿آنان نیز ھم ھست. ر بخش یتصو است، ینامرئ و
َ
خداوند  یعنی ﴾ۡ�ُۡسَ�ٰ ٱ ۡ�

ھم  یسکو جز او  توان آنھا را شمارش نمود نمیه کاست  یکین اد ویز ینامھا یدارا
ده یخود برگز یده و برایچون خدا آنھا را پسند ؛با ھستندیآن نامھا ز .داند یآنھا را نم

 س او را با آن نامھا بخواند، مورد پسند و محبت خداوند قرار خواھد گرفت.کاست و ھر 

 .١مت استکز و غالب و با حیاو عز ﴾ۡ�َِكيمُ ٱ ۡلَعزِ�زُ ٱوَُهَو ﴿
 

                                                 
 .۳۴۷-۳۴۶، ص ۷تفسیر السعدی، ج  -١



 ٢٥٧    بخش دهم: مهم ترین رویدادهای فاصلۀ احد و خندق

 

اند  ه عبارتکد است یگانه توح متضمن اقسام سه یو صفات الھ یشناخت اسماء حسن
 :از

 ت.ید ربوبیتوح -۱
 ت.ید الوھیتوح -۲
 د اسماء و صفات.یتوح -۳

م یبا مفاھ ،یدر پرتو شناخت اسماء و صفات الھ ج اکرم امبریپو یاران اصحاب 
ت آن یمان، اصل و غایاش روح ا گانه ال سهکد با اشیتوح ،نیدند بنابرایآشنا گردد یتوح

 یه شناخت بنده نسبت به اسماء و صفات الھک یزانیاست به ھر م یعیباشد و طب یم
ن ید ایابد و بدون تردی یم یز فزونینش نیقیمان و یزان ایبه ھمان م ،ابدیش یافزا

و  یت الھیده بود و موجب فراھم شدن خشیشه دوانیاصحاب ر یھا معرفت در دل
 .١ده بودیشناخت خداوند گرد

 م شرابیتحر - س
ر تحت محاصره مسلمانان ینض یه بنک یھنگام یاالول سال چھارم ھجر عیدر رب
 .٢دیم شراب نازل گردیم تحرکبودند، ح
انجام گرفت و با  یجیگر براساس سنت تدریام دکاز اح یاریم شراب مانند بسیتحر
ن یه در اک یا هین آید و آخریگرد یح در سوره مائده حرمت آن قطعیصر یاتینزول آ

نَتُهونَ ﴿: نازل شد، خطاب به مسلمانان فرمودمورد  نُتم مُّ
َ
ا شما یآ .]۹۱[المائدة:  ﴾َ�َهۡل أ

 .٣میپروردگارا! ما باز آمد ی: بلد؟ مسلمانان در جواب گفتندیآئ ین عمل باز میاز ا
 :باشند یر میشرح زه بمراحل تحریم شراب 

 مرحله اول:

ٓ إِثۡمٞ  لَۡمۡيِ�ِ� ٱوَ  ۡ�َۡمرِ ٱلُونََك َعِن  َٔ �َۡ� ﴿ ٓ  لِلنَّاِس  َوَمَ�ٰفِعُ  َكبِ�ٞ  قُۡل �ِيِهَما  �ۡ�ُمُهَما
 ُ�َ�ۡ

َ
ۗ  ِمن أ ۡفعِِهَما ُ  ۡلَعۡفَوۗ ٱ قُلِ  يُنفُِقوَنۖ  َماَذا لُونََك  َٔ َو�َۡ�  �َّ ُ ٱَكَ�ٰلَِك يُبَّ�ِ لَُ�ُم  �َّ
ُرونَ لََعلَُّ�ۡم َ�َتفَ  �َ�ٰتِ ٱ  .]۲۱۹[البقرة:  ﴾٢١٩كَّ
ھم  یاست و منافع یپرسند. بگو در آنھا گناه بزرگ یز تو در مورد شراب و قمار ما«

                                                 
 .۲۹۶الوسطیه فی القرآن الکریم، صالبی، ص  -١
 .۲۵۳، ص ۱حدیث القرآن الکریم عن غزوات الرسول، ج  -٢
 .۱۸۱لإلسالم، قرضاوی؛ ص الخصائص العامة  -٣



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٢٥٨

 

  ه چهکپرسند  ی. و از تو متتر از منفعت آنھا اس اما گناھشان بزرگ ،مردم دارند یبرا
 یات را برایآ ،ن خدایچن  نیا .از خود) رایبگو مازاد (ن ،نندکصدقه و انفاق بز را یچ

 .»دیشیندید بیند تا شاک یم  انیصورت شفاف به شما ب
م شراب بود ین گام در تحرین نخستید: ایگو یه مین آیر ایدر تفس )/(د قطبیس

با  ریبسا اوقات خستند. یا شر محض نیر یاء و اعمال، خیاز اش یاریه بسکد دانست یو با
ا شر است. یر و یخ یرگیچ حالل و حرام،اما مدار  شود، یر ملتبس میشر و شر با خ

دو ممنوع و حرام   غالب است، پس آن یه در شراب و قمار گناه و بدک یوقت ،نیبنابرا
 است.  نشده  حیه حرمتشان تصرین آیالبته در ا ھستند.

ه ک نماید نمود پیدا می یقرآن ۀمانکیت حیو ترب یت اسالمیترب یھا وهیاز ش یکی بنابراین،
نمود و   مشاھده یام، فرائض و ارشادات قرآنکاز اح یمتعدد یوه را در جاھاین شیتوان ا یم
 م:ینمائ یم  اشاره ین اصل اسالمیان موضوع شراب و قمار به ایبه ب  توجه با

اسالم  ،باشد یمانیو مفھوم ا یاعتقاد ای مسئلهبه   قرآن مربوط یھرگاه اوامر و نواھ
اما اگر د، یانم یم  خود را اعالم یو قطع یینھا ۀنظری اول ۀدر آن موضوع از ھمان لحظ

باشد، معموًال اسالم  یاجتماع ۀدیچیبه عبادات، عادات و اوضاع پ  مربوط یاوامر و نواھ
ش یپ را در امدارو  یجیر تدرییوه تغیو شنماید  می اط برخوردیبا احت ین مواردیدر چن

م مزبور کح یعمل یاجرا یبرا یھا و مقدمات هنینمودن زم رد و نخست به فراھمیگ یم
 ،نیبود بنابرا  ه جامعه دچار آن شدهکبود  یادیاما موضوع شراب و قمار، اعتد، پرداز یم
 بست. یاد از جامعه رخت مین اعتیو زمان داشت تا ا ینیچ از به مقدمهین

 مرحله خداوند فرمود:ن یدر ا مرحله دوم:

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ�  ْ ْ َ� َ�ۡقَرُ�وا لَٰوةَ ٱَءاَمُنوا ْ َما َ�ُقولُوَن  لصَّ ٰ َ�ۡعلَُموا نُتۡم ُسَ�َٰرٰى َح�َّ

َ
َوأ

ۡو َجآَء 
َ
ٰ َسَفٍر أ ۡو َ�َ

َ
ۡرَ�ٰٓ أ ْۚ �ن ُكنُتم مَّ ٰ َ�ۡغتَِسلُوا َوَ� ُجُنًبا إِ�َّ َ�بِرِي َسبِيٍل َح�َّ

 
َ
ۡو َ�َٰمۡسُتُم ٱ ّمِنَ  ّمِنُ�م َحدٞ أ

َ
ْ  فَلَۡم َ�ُِدواْ َمآءٗ  لّنَِسآءَ ٱۡلَغآ�ِِط أ ُموا  َطّيِٗبا َصعِيٗدا َ�َتَيمَّ

ْ فَٱ يِۡديُ�ۡمۗ إِنَّ  ۡمَسُحوا
َ
َ ٱبِوُُجوهُِ�ۡم َو� ا َ�ُفوًرا �َّ  .]۴۳[النساء:  ﴾٤٣َ�َن َ�ُفوًّ

د چه یه بدانکگاه  د. تا آنیستیبه نماز نا ،دیه مست ھستک ین درحالامؤمن یا«
مگر  ؛دینکه غسل کگاه  د تا آنیه جنب ھستک یحال د دریستید و به نماز نایگوئ یم
ا ید ویحاجت برگشت یه قضاکنیا ای د ویا مسافر بودیض ید و اگر مریه مسافر باشکنیا
تان یھا د. چھره و دستینک  ممیت کد، با خایافتین ید و آبینمود  ه با زنان مقاربتکنیا

 .»ننده و آمرزنده استکنًا خداوند عفویقید. ینک  را مسح
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ه ک یا گونهه وتاه است بکگر یدیکپنجگانه با  ینمازھا یه فاصله زمانکاز آنجا 
ت، ین ممنوعیھوش آمد، ا  د و مست شد و بعد بهیتوان در فاصله دو نماز، باده نوش ینم

 شد. اد کاسته مییاز حدت اعتب یترت نینمود و بد یم  را تنگ ینوش عرصه شراب
ه کمرحله سوم  ینه برایزم ؛ چراکهساختن دو مرحله سابق یعملمرحله سوم: 
 شد:  ه نازلین آید و ایگرد فراھم ،بود یھمان حرمت قطع

ۡيَ�ٰنُ ٱإِ�ََّما يُرِ�ُد ﴿ ن يُوقَِع بَۡيَنُ�ُم  لشَّ
َ
 لَۡمۡيِ�ِ ٱوَ  ۡ�َۡمرِ ٱِ�  ۡ�َۡغَضآءَ ٱوَ  ۡلَعَ�َٰوةَ ٱأ

ُ�ۡم َعن ذِۡكرِ  ِ ٱَوَ�ُصدَّ لَٰوةِ� ٱوََعِن  �َّ نَتُهونَ  لصَّ نُتم مُّ
َ
 .]۹۱[المائدة:  ﴾٩١َ�َهۡل أ

 یتوز نهکیو  یشما دشمن درمیان یو قمارباز یخوارگیق میطر خواھد از یطان میش«
ن عمل یا از ایپس آ ؛اد خدا و خواندن نماز بازداردیند و شما را از ک جادیا

 ؟»دیآئ یباز م د ویشک یم  دست



 
 
 
 
 
 

 فصل چهارم
 الرقاع غزوة ذات

 الرقاع ذات یعلت نامگذار زه ویخ، انگیتار
نظر دارند. امام  ن غزوه اختالفیق ایخ دقین در مورد تاراسان و مورخینو رهیس
تاریخ ابن اسحاق  .١به وقوع پیوستبر یخ ۀبعد از غزواین غزوه ه کمعتقد است  یبخار

 ٢خندق در سال چھارم ھجری ۀو یا بعد از غزو رینض یبن ۀبعد از غزووقوع این غزوه را 
امام  یاما ابن حجر رأ .٣دانند می یمحرم سال پنجم ھجر، در و ابن سعد یو واقد

بر از یه بعد از فتح خک یاشعر یابوموسبه این دلیل که  ؛٤ح داده استیرا ترج یبخار
ت کبر مسلمان شده بود، در آن شریه مصادف با فتح خکره یابوھرحبشه بازگشته بود و 

ه در عسفان کالرقاع نماز خوف برگزار نمود  ذات ۀدر غزو ج ز رسول خدایداشتند و ن
 .٥ده بود نه در غزوه خندقیه مشروع گردیبیام حدیسال ششم و در ا یعنی

 .٦است افتاق افتادهقبل از واقعه خندق  ،ن غزوهیه اک بر این عقیده است یتر بوطکد
خندق از رسول خدا  ۀه جابر در غزوکاست وارد شده  یحیث صحیه در حدکنیل ایدله ب

سخن  ج د رسول خدایشد یاش رفت و با ھمسرش از گرسنگ اجازه گرفت و به خانه
ر یبا سا ج حضرت اما آن ،دندید کتدار ج رسول خدا یبرا یمختصر یگفت و آنھا غذا
 ج سپس رسول خدا ؛ر خوردندیت نمود و ھمه سکبر یآورد و دعاف یتشر اصحاب و یاران

ه ک یگریت دیو در روا .»ه بدهیگران ھدین غذا بخور و به دیاز ا«به ھمسر جابر گفت: 

                                                 
 .۴۱۲۸اره ، شم۶۲، ص ۵الرقاع، ج  بخاری، کتاب المغازی، باب غزوة ذات -١
 .۲۲۵، ص ۳، ابن ھشام، ج سیرة النبویة -٢
 .۶۱، ص ۲طبقات، ابن سعد، ج  – ۳۹۵، ص ۱مغازی، ج  -٣
 .۴۲۴الله، ص  فی ضوء المصادر االصلیه، د. مھدی رزق السیرة النبویة -٤
 ھمان. -٥
 .۲۱۰فقه السیرة، بوطی، ص  -٦
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الرقاع از  ذات ۀدر غزو ج ه رسول خداکآمده است  ،اند ردهکت یرا روا ن آنیحیصح
ت ین روایام. ا ردهکازدواج  یبلرده است؟ او پاسخ داد: کا ازدواج یه آکد یجابر پرس

رده است. که جابر ازدواج کدانست  یتا آن لحظه نم ج ه رسول خداکانگر آن است یب
 یبوط ،نیبنابرال ابن حجر پرداخته است یدال به رّد  این بحث، ۀدر ادام یتر بوطکد
 ۀم ماه پس از غزویو ن یکو  جرتن غزوه در سال چھارم ھـیق ایخ دقید: تاریگو یم
ن غزوه، یسد: علت وقوع اینو یفوق م ۀغزو ۀزیو در مورد انگر بوده است ینض یبن
ن، یشتند. بنابراکان مسلمان را یه ھفتاد نفر از داعکل نجد بود یاز قبا یانت بعضیخ

اقدام از غطفان بودند،  یا رهیه تکمحارب و ثعلبه  ۀلیقصد انتقام از قبه ب ج رسول خدا
 .١به لشکرکشی نمود

محارب  یه بنکنه آمد و به مسلمانان اطالع داد یبه مد یکید: پیگو یابوفارس متر کد
 ن، آنینه را دارند. بنابرایورش به مدیاند و قصد  دهید کتدار یر بزرگکثعلبه، لش یو بن

با ھفتصد مرد جنگجو، فرصت را از آنان  یا به روایتی دیگربا چھارصد و  ج حضرت
ر شده بود، زنان یه غافلگکارشان بر آنان حمله نمود. دشمن یگرفت و در دل شھر و د

د، یرسفرا ه وقت نماز ک یھنگام ھا پناه بردند. وهکبه  ند وو اموال خود را رھا نمود
نه یدشمن، نماز خوف برگزار نمود. سپس به مد یناگھان ۀاز ترس حمل ج رسول خدا

 .٢بازگشت
د و در دل دشمنان یارساز واقع گردک بود، ینظام یمانور بسانشتر یه بکن غزوه، یا

ده بود، ید که غطفان تدارک یر بزرگکلش یندگکجاد نمود و باعث پرایترس و وحشت ا
نه یه مسلمانان نه تنھا قادر به دفع حمالت دشمن از مدکد و آنھا دانستند یگرد

 .٣ن دشمن ھستندینبرد در سرزم ۀخود آماد یه آنھا با دشمنان احتمالکبل ؛باشند یمن
به  ،الرقاع ذات بهن غزوه یا علت نامگذاری پارچه و کوچک یھا قطعه یعنی» الرقاع«

 یبستند. بعض یشان میبه پاھا ییھا آنھا از شدت گرما، قطعه پارچه این دلیل بود که
 یعنوان پرچم در دست داشتند و برخه را ب ییھا ه قطعه پارچهکنیخاطر اه ند: بیگو یم

ن است یراجح ھم یاما رأن نام وجود داشته است، یبه ھم یاندر آنجا درخت :اند گفته

                                                 
 .۱۹۵-۱۹۴ھمان، ص  -١
 .۱۴غزوة االحزاب، ابوفارس، ص  -٢
 .۷۸-۷۷غزوة االحزاب، محمد احمد باشمیل، ص  -٣
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ن یحیه صحکچنان ؛بستند یشان میر پاھایرا ز ییھا قطعه پارچه ،ه آنھا از شدت گرماک
م. یشد یا د: ما رھسپار غزوهیگو یه مکاند  ت نمودهیرا روا یاشعر یت ابوموسین روایا

 یما مجروح شد و ناخنھا یپاھام. یشد یشتر را به نوبت سوار م یکشش نفر از ما 
 ۀن، آن غزوه را غزویم بنابرایخود را بست یپاھا ھایی لذا با قطعه پارچه ؛مان افتادیپاھا
 .١دندیالرقاع نام ذات

 مشروعیت نماز خوف و نگهبانی

 نماز خوف -۱
د وخداوند روش خواندن نماز در حال ینماز خوف مشروع گرد ،ن غزوهیدر ھم

 گونه شرح داد:  نیبا دشمن را ا ییارویرو

َ�ۡمَت  �َذا ُكنَت �ِيِهمۡ ﴿
َ
لَٰوةَ ٱ لَُهمُ  فَأ َعَك  ّمِۡنُهم فَۡلَتُقۡم َطآ�َِفةٞ  لصَّ ْ  مَّ ُخُذٓوا

ۡ
 َوۡ�َأ

ۡسلَِحَتُهۡمۖ 
َ
ْ  فَإَِذا أ ْ  َسَجُدوا تِ  َوَرآ�ُِ�مۡ  ِمن فَۡلَيُكونُوا

ۡ
ۡخَرىٰ  َطآ�َِفةٌ  َوۡ�َأ

ُ
ْ  لَمۡ  أ  يَُصلُّوا

ْ فَلۡ  ُخذُ  َمَعَك  ُيَصلُّوا
ۡ
ْ َوۡ�َأ ۡسلَِحَتُهۡمۗ َودَّ  وا

َ
ِينَ ٱِحۡذرَُهۡم َوأ ْ لَۡو َ�ۡغُفلُوَن َ�ۡن  �َّ َ�َفُروا

ۡيلَةٗ  ۡمتَِعتُِ�ۡم َ�َيِميلُوَن َعلَۡيُ�م مَّ
َ
ۡسلَِحتُِ�ۡم َوأ

َ
ۚ  أ  إِن َعلَۡيُ�مۡ  ُجَناحَ  َوَ�  َ�ِٰحَدٗة

ٗذى بُِ�مۡ  َ�نَ 
َ
َطرٍ  ّمِن أ وۡ  مَّ

َ
ۡرَ�ٰٓ  ُكنُتم أ ن مَّ

َ
ْ  أ ۡسلَِحَتُ�ۡمۖ  تََضُعٓوا

َ
ْ  أ  ِحۡذَرُ�ۡمۗ  وَُخُذوا

َ ٱ إِنَّ  َعدَّ لِۡلَ�ٰفِرِ�َن َعَذابٗ  �َّ
َ
ِهيٗنا اأ  .]۱۰۲[النساء:  ﴾١٠٢مُّ

از  یا دسته  ،ینمود یآنان اقامه م یو نماز(خوف) برا یشان بوددرمیانه تو ک یزمان«
ه ک یه اسلحه خود را با خود داشته باشند و وقتکد یستند و بایآنھا با تو به نماز با

ند یایب ،ه ھنوز نماز نخوانده استک یگرید ۀپشت سر شما بروند و دست  ردند،کسجده 
افران ک خود را داشته باشند. یرده، سالحھاکاط خود را یستند و احتیو با تو به نماز با

باره بر یکد تا آنان یشد یخود غافل م یاالھاکح و اش شما از سالکه کدوست دارند 
بر شما نخواھد بود  یگناھ ،دیمار بودیا بیآوردند . اگر از باران ناراحت  یشما تاخت م

 یخداوند برا  گمان، ید. بیاط خود را بدارید و احتین بگذاریح خود را زمه سالک

 .»فراھم ساخته است یا نندهک افران عذاب خوارک
 یشان صف بستند و گروھیپشت سر ا یگروھه کصورت خواندند  نینماز خوف را بد

خود  یجا عت برکر یکبعد از خواندن  ج در مقابل دشمن قرار گرفتند. رسول خدا
                                                 

 .۱۴۵، ص ۵صحیح البخاری، کتاب المغازی، باب غزوة ذات الرقاع، ج  -١
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و نماز خود  ندخوانبگر را تنھا یعت دکر یکشان بودند، یه پشت سر اک یسانکستاد تا یا
آمد و پشت  ج ستادند و گروه دوم نزد رسول خدایردند و در مقابل دشمن اکرا تمام 

 یتشھد نشستند و آنھا برا یبرا ج حضرت سپس آن ؛عت خواندهکر یکشان یسر ا
و نماز را به اتمام  دادندسالم  ج ان، رسول خدایدر پا .اتمام نماز خود برخاستند

 .١رساندند
ز دو یعت و با گروه دوم نکبا گروه اول دو ر ج ه رسول خداکآمده است  یتیو در روا

دو  اصحاب و یاران ایشانعت و کچھار ر ج پیامبر اکرمصورت  نیبدعت خواندند و کر
 .٢خواندندعت کر

ن بار نماز خوف یچند ج د: رسول خدایگو یم ھا با توجه به این روایت یتر بوطکد
به صورت دوم  یصورت نخست و گاھه ب یگاھ ، ممکن استنیبرگزار نموده است بنابرا

 .٣نه دو روز فاصله دارد، خوانده شدیه با مدکن نماز در منطقه نخله یا خوانده باشد و
از آن نماز است که  یا ت فوق العادهیانگر اھمیصورت ب نیبرگزار نمودن نماز بد

 توان آن را نمین حاالت یدتریه و شدکدر جھاد و معر یه حتکباشد؛ چرا برخوردار می
ت یر عبادات براساس تربیسا جھاد و و صورت نماز نید خوانده شود و بدیبا ونمود  کتر

به این  ،دینما یت رشد مین تربیه براساس اک یشود تا امت یخته میدرھم آم ینبو
 .٤از عبادت است یاز جھاد و جھاد بخش یه عبادت بخشک موضوع پی ببرد

 ینگھبان -۲
را به اسارت گرفت. شوھر  کاز زنان مشر یر اسالم ھنگام بازگشت از غزوه، زنکلش

 یه شبکچنان ؛زدیبر را اسالم خون یکی از سپاھیاند یه باکن زن سوگند خورده بود یا
اسر یاو را با عمار بن  ج ه رسول خداکر اسالم آمد. عباد بن بشر را کلش یبه محل اردو
ده و عباد در حال یر قرار داد. عمار خوابیر گمارده بود، ھدف تکلش یجھت نگھبان

دار یبه عباد اصابت نمود، آنگاه او عمار را ب یگریبعد از د ییکر یخواندن نماز بود. سه ت
؟ عباد گفت: من در حال خواندن یدار نساختیمرا ب: چرا قبل از این رد. عمار گفتک

                                                 
 .۴۲۵السیرة فی ضوء المصادر االصلیه، ص  -١
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 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٢٦٤

 

 ج ان بخوانم. و اگر رسول خدایرا تا پا در نماز بودم و دوست داشتم آن یا سوره
دست بدھم، نمازم را گمارد، قبل از اینکه جانم را از  را به من نمیسنگر  حفاظت این

 .١کردم قطع نمی
 :گردد از این ماجرا، نکات ذیل استنباط می

ن منظور یا یه براکچنان سپاه اسالم؛ت یبه امن ج ت رسول خدایتوجه و عنا - الف
 ن نمود.ییتع ینگھبان یدو نفر از آنھا را برا

 یه نگھبانان، به نوبت نگھبانکچنان نوبت؛دو  در ینگھبان انجام وظیفه × ب
 دادند. یم

ه تالوت قرآن ک ییمسلمان به تالوت قرآن. تا جا یکزان عالقه و محبت یم - ج
 به آن گرفتار شده بود.رھا یر اثر اصابت تبه ک گردید میاحساس درد  مانع
فه قطع یخاطر احساس وظه نمازش را فقط ب ،ه عبادکچنان مسئولیت؛احساس  - د

 عمل بیانگر امری مھم در مفھوم عبادت و جھاد است.ن ینمود و ا
 ج ه رسول خداکچنان ؛ینگھبان یبرا یان مناسب از نظر استراتژکانتخاب م -  ھ

 ن منظور انتخاب نمود.یا یدره را برا باالترین قسمت
صورت  نیر ایدر غ ؛ چراکهیمجاورت محل استراحت نگھبان با محل نگھبان - و

 یامدھایاحتمال بروز پ ،جهیه در نتکداشته باشد  یتوانست به عمار دسترس یعباد نم
 رفت. یر اسالم مکلش یبرا کیخطرنا

 شان با جابر بن عبداللهیو برخورد ا ج پیامبر اکرمشجاعت 

 ج پیامبر اکرمشجاعت  -۱
استراحت در لوله و یارانش قصد قی و ج پیامبر اکرمالرقاع،  ذات ۀدر بازگشت از غزو

به استراحت پرداخت.  یر درختیز یسک درختان خاردار نمودند. ھر یدارا یا دره
د: ما ھنوز یگو ید. جابر بن عبدالله میخواب یر درختیز یا ز در گوشهین ج رسول خدا

نزد  یخواند. وقت یما را فرا م ج رسول خدا ،میه متوجه شدکم یده بودیاد نخوابیز
ن یفرمود: ا ج . رسول خدارا در حضور ایشان دیدیم ینینش هیباد ،میشان گرد آمدیا

تو را از  یسکر مرا برداشته بود و گفت: چه یشمش ،ده بودمیه من خوابک یمرد در حال

                                                 
 .۴۲۷السیرة فی ضوء المصادر االصلیة؛ ص  -١



 ٢٦٥    بخش دهم: مهم ترین رویدادهای فاصلۀ احد و خندق

 

نجا نشسته است... جابر ینون او اکبخشد؟ من گفتم: خدا و ا یدست من نجات م
ن غورث بن ینش هیباد د ننمود. اسم آن مردیاو را سرزنش و تھد ج اد: رسول خدیگو یم

 .١»حارث بود
شان وارد جنگ شود یه نه با اکتعھد داد  ج ان به رسول خداین جریغورث پس از ا

 ج د. رسول خداینما یارکھم ،زدیخ یبرم ج جنگ با رسول خدا یه براک یو نه با قوم
ن یزم ین انسان رویاز نزد بھتر«ه نزد قومش برگشت، گفت: ک یرد. ھنگامکاو را آزاد 

 .٢»میآ یم
و  یزان بردباریبر خدا و م ج پیامبراکرم نیقیانگر نبوت و شجاعت و یب ،انین جریا

ر کشدن لش ندهک، بر جواز پرایام نظامکه از نظر احکھمانطور ؛ باشد می شانیگذشت ا
 ند.ک می داللت ،رود یه احتمال بروز حادثه نمک یانکدر م
پروردگار از  ۀژیاھتمام و حفاظت و ت ازیاکه حکاست  یواقع ین داستان، داستانیا

جاد رعب و وحشت در یو ا کاز آن فرد مشر ییسلب توانا یقیناً دارد و  ج رسول خدا
 ج م به قتل رسول خدایه قاطعانه تصمک یر از دستش در حالیقلب او و افتادن شمش

بود از جانب خداوند جھت  یا افته بود، معجزهیتسلط  ج حضرت گرفته و ظاھرًا بر آن
 شان وعده داده بود:یه خداوند به اکچنان ؛٣ج مساعدت رسول خدا

ُ ٱوَ ﴿ َ ٱإِنَّ  �َّاِس� ٱَ�ۡعِصُمَك ِمَن  �َّ  .]۶۷[المائدة:  ﴾ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱ ۡلَقۡومَ ٱَ� َ�ۡهِدي  �َّ
 .»ندک یت نمیافر را ھداکھمانا خدا ملت  ؛ردکخدا تو را از مردم حفاظت خواھد «

 ه آنکست ین نیا ،ده استیان گردیه بیه در آک یو محافظت یھدف از نگھدار
ه سنت خداوند در مورد کچرا ؛نجه و آزار قرار نخواھد گرفتکدر معرض ش ج حضرت

لذا ھدف از  ،رندیت قرار گیه مورد آزار و اذکن است یان ایژه داعیوه بندگان صالح و ب
ار جھت قتل و ترور کتیجنا یدستھاپیدا نکردن  یو محافظت، دسترس ین نگھداریا

ه ھنوز ناتمام بود، ک جحضرت رسالت و دعوت آن ،ارکن یچون با ا ؛باشد یحضرت م آن
 .٤دیگرد ینابود م

                                                 
 .۴۲۶السیرة النبویة فی ضوء المصادر االصلیه، ص  -١
 .۴۲۷ھمان، ص  -٢
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 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٢٦٦

 

 با جابر بن عبدالله ج پیامبر اکرمبرخورد  -۲
ت کف و ناتوان شریضع یبر شترالرقاع سوار  ذات ۀد: در غزویگو یجابر بن عبدالله م

از قافله عقب گرفتند و من  یردم. در بازگشت از غزوه، ھمراھانم از من سبقت مک
د و گفت: یرد، به من رسک یت مکحر بعد از سپاه اسالمه ک ج رسول خدا ماندم. می

فرمود: او  ج ن روز انداخته است. رسول خدای؟ گفتم: شترم مرا به ایا چرا عقب مانده
ز شترش را خواباند. سپس به من ین ج حضرت آن و وابان. من شترم را خواباندمرا بخ

 ج رسول اللهگاه  ن. آنکقطع  ین درختان چوبی: از ا ا فرمودیگفت: چوبت را بده 
شترم ھمگام با   : سوار شو.به خدا قسم پس از آن،چند ضربه به او زد و به من گفت

ا شترت را یبه من گفت: آ ج اللهرسول رفت. سپس  یراه م ج رسول اللهشتر 
را به من بفروش.  ه آنکبل ؛رینم. فرمود: خک یه می؟ گفتم: آن را به شما ھدیفروش یم

برد تا  یباال مقیمت آن را د. فرمود: دو درھم و ھمچنان ینک یگذار متیگفتم: آن را ق
از آن . گفتم: پس او ید. فرمود: بلیھست ید. گفتم شما راضیه رسیاوق یکه به کنیا

ا ی باکره ی. فرمود: با دختری؟ گفتم: بلیا ردهکازدواج  :دیسپس از من پرس ؛شماست
 یگفتم: ا ؟یردکازدواج ن باکره ی. فرمود: چرا با دختریزن وهی؟ گفتم: با بیزن وهیب

گذاشته  یجاه شته شد و بعد از خود ھفت دختر بکپدرم در روز احد  !رسول خدا
ند. فرمود: ک یدگیه بتواند به امور آنھا رسکنم کازدواج  ینخواستم با ز ،نیاست. بنابرا

نه) یمد یلی(سه ما» صر«به محل  یه وقتکو افزود  یا دهیپس ان شا الله به ھدفت رس
م تا او مطلع بشود و ینمائ یم یم و روز را در آنجا سپرینک یذبح م یم، شترانیدیرس

دم و یمن به خانه رس یم. وقتیردکار را کن یه ھمکچنان؛ خود را سر و سامان بدھد
داشته  یشنو حرف ج رسول اللهگفت: پس از   گذاشتم، درمیانھمسرم  باان را یجر

 ج رسول اللهمنزل  جلوه من افسار شتر را گرفتم و کچنان ؛شان بدهیباش و شتر را به ا
ست؟ حاضران ین چیبه شتر افتاد، فرمود: ا ج رسول اللهچشم  یدم. وقتیخوابان

جا کفرمود: جابر  جرسول الله ه جابر آن را آورده است. کاست  ین شتریگفتند: ا
ن شتر را بردار از آن تو باشد و به یبرادرزاده! ا یگاه مرا فراخواند و گفت: ا است؟ آن

اضافه بر  یزیه و چیاوق یکگاه او به من  ه بده. آنیاوق یکگفت: به جابر  سرهیابوھر
.١دیدر منزل ما گرد یادیر زیه باعث خیاوق یکه آن کنگذشت  یریآن داد. د

                                                 
 .۸۸، ص ۴، ج البدایة والنھایة -١



 
 
 
 
 
 

 فصل پنجم
 بدر موعد و دومه الجندل ةغزو

 بدر موعد ۀغزو
ان بدر با کنده و در میسال آ را در یگریان پس از جنگ احد قرار جنگ دیابوسف

ل کمتش یرکبا لش چھارم ھجریقعده سال یدر ذ نیز ج مسلمانان گذاشت. رسول خدا
دان بدر یبود، به م س طالبیبن اب یر علکه پرچمدار لشکاز ھزار و پانصد مرد جنگجو 

مانان یز با ھمپیان نین ماند. ابوسفاکر مشرکرفت و در آنجا ھشت روز در انتظار لش
 ،ه پنجاه نفر از آنھا اسب سوار بودندکل از دو ھزار مرد جنگجو کمتش یرکخود لش

دند، یمجنه رس یبه مرالظھران و آبھا وقتی آنانبدر شد.  یفراھم ساخت و راھ
جنگ در  من ان! به نظریشیقر یر خود گفت: اکخطاب به لش یسخنان یان طیابوسف

زمان وقوع آن را برای سالی آباد و ست و بھتر است ی، به صالح شما نکن سال خشیا
ر و یز با خوردن شیتا شتران شما خوب فربه شوند و خود شما ن سرسبز موکول نمایید

 .١دیز برگردیشما ن و گردم ین، من برمید. بنابرایاشماست، سرحال و بانشاط ب
اش  لهیاز طرف قب ج ه قبًال با رسول خداک یبن عمرو ضمر یمخشاین ھنگام، در 

ش به یبا قر ییارویرو یا براید: آیپرس آمد و ج ، نزد پیامبر اکرممان بسته بودیضمره) پ ی(بن
مانت یعھد و پ یخواھ یز میو اگر تو ن یضمر یا یفرمود: بل ج د؟ رسول خدایا نجا آمدهیا

ما  درمیانتا خدا  به جنگ خواھیم پرداختگاه ما با ھم  ندارد و آن یالک، اشیریرا پس بگ
 .٢ردکن نخواھم یه چنک، خدا سوگنده ب ج ای محمد گفت: ید. ضمریصله نمایف

توان مان خود را به قدرت و ین برخورد و گفتگو، توجه ھمپیدر ا ج پیامبر اکرم
خاطر ه ه مسلمانان بک ضمری متوجه این موضوع گرددمسلمانان جلب نمود. تا  یرزم

                                                 
 .۸۸غزوة االحزاب، محمد احمد باشمیل، ص  -١
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 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٢٦٨

 

 ییباال یه از قدرت نظامک یه با وجودکبل ؛اند مان نشدهیبا او ھم پ یضعف و ناتوان
 یطرف مقابل، قرارداد صلح و آشت یل باطنیبرخوردار ھستند، بنابر درخواست و م

 .١دیشمن را دچار رعب و وحشت نماصورت د نیاند تا بد امضا نموده
بود و توجه دشمنان  یبا و موفقیبدر، مانور ز یسوه نه بیر اسالم از مدکات لشکتحر

این مسمانان در منطقه جلب نمود و  ینظام یتاز هیکرا به قدرت و  یو خارج یداخل
را از گوی سبقت ره عربستان یدر شبه جز یه اسالم از نظر نظامک امر را به اثبات رساند
ر که لشکره یجز شبه ین قدرت نظامیتر ه بزرگک یژه زمانیوه ب دیگران ربوده است؛

ند و با کدا یدان حضور پیخود در م ۀوعدبرای عملی نمودن  حاضر نشد ،ش بودیقر
 د.یر اسالم، مقابله نماکلش

ت آنان در جنگ یخاطر موفقه ب ،اسالم  هیش علیقر یغاتیحمالت تبل عالوه بر آن
بت یاز جنگ، ھ ینینش ش با عقبید و قریگرد یالشعاع قرار گرفت و خنث تحتاحد 

بت و عظمت یو ھ اعراب قرار گرفتخود را از دست داد و مورد تمسخر و استھزاء 
 یست نسبکه شک به اثبات رسیدھمگان  یر اسالم بر دلھا نشست و ثابت شد و براکلش

 نیاسالم نبوده است و بد یسقوط قدرت نظام یمعناه ب ،مسلمانان در جنگ احد
 یروزیت و پیبه موفق یاز نظر نظام ،ه بشوندکه وارد معرکنیصورت مسلمانان بدون ا

ه ھماھنگ با کبدر  یموسم یز در بازارھاین یافتند و از نظر اقتصادیدست  یبزرگ
 .٢بدست آوردند یخ موعد جنگ بود، به داد وستد پرداختند و منافع ھنگفتیتار

 الجندل هدوم ۀغزو
انجام  یدولت اسالم یھا هیت پایتثب یه براکاست  یز از جمله غزواتین غزوه نیا

ن یسرزم یر اسالم را به سوکبدر موعد، لش ۀبعد از غزو کیاند ج گرفت. رسول خدا
» زانسیب«ر نظر دولت روم یه زکف اسد و غطفان یطوا ۀقضاعه واقع در شمال منطق

 ۀه فاصلکالجندل وجود داشت  هبه نام دوم ینمود. در آنجا بازار معروف یفرماندھ ،بودند
در  ج ه رسول خداکن شمال بود کسا ۀلین قبین اولیلومتر بود. اکی ۴۵۰نه یآن از مد

 شد. یوارد جنگ با آنان م پنجم ھجریاالول سال  عیالجندل در رب ه معروف دوم ۀغزو

                                                 
 .۲۶۵-۲۶۴، شامی، ص معین السیرة -١
 .۶۷، ص ۶تاریخ اسالمی، حمیدی، ج  -٢



 ٢٦٩    بخش دهم: مهم ترین رویدادهای فاصلۀ احد و خندق

 

الجندل به  هن در دومکل سایاز قبا یبرخ هکاز آن بود  کینه حایده به مدیاخبار رس
د یز خبر رسیپردازند و ن یان میاروانکت و آزار ینند و به اذک یحمله م یتجار یاروانھاک
 .١در آن را دارند یجاد ناامنینه و ایشدن به مد یکه آنھا قصد نزدک

 واقع در مرزھای شام بود، الجندل دومه از آنجا که م،یح دادیه قبًال توضکطور  ھمان
روز  شانزده شبانه بایست میدن به آنجا یرس یداشت و برا یادیز ۀنه منوره فاصلیبا مد

 یدخطر ج آمدند، درصدد حمله به آنان برنمیاگر مسلمانان  ،نی. بنابرانمودند طی می
، مسلمانان ینظام یشیاند الن و چارهکاست یاما س متوجه مسلمانان نبود، یو زودرس

 یو فروپاش یا لهیقب ییآ ن گردھمیا یت به سوکدر حربه دالیل ذیل را برآن داشت تا 
 :خرج دھنده قدرت آن شتاب ب

العمل در  سکو نشان ندادن ع یت و تجمعکن حریماندن در قبال چن تکسا -۱
ضعف و  ش قدرت آنان ویمنجر به افزا ،شدند می بکه مرتک یبرابر جرائم

 گردید. یمسلمانان مبت یسقوط ھ
جاد یو ا یتجار یاروانھاکشام و بر سر راه  مرزھاین گروه در ین افتقرار گر -۲

ل یاروانھا و قباکر یمسلمانان و سا یاروانھا به ضعف اقتصادک یمزاحمت برا
 یو ناامن افتاد عربستان از رونق میره یجز جه، اقتصاد شبهیه در نتکد یانجام یم

 آمد. یم به وجودو ھرج و مرج 
ومت کنفوذ و تسلط مسلمانان و حتر از آن،  عالوه بر موارد ذکر شده، مھم -۳

اروانھا احساس کن ین منطقه و ھمچنینکار مدنظر بود تا سایدر آن د یاسالم
را فراھم  یتجار یت راھھایه امنک نماید دولتی از آنان حمایت میه ک ندینما

 خواھد ساخت و با سارقان و اشرار مبارزه خواھد نمود.
ن یدر ا یمان تجاریش از انعقاد ھرگونه پیوس نمودن قریا مأیمحروم ساختن و  -۴

ومت کن دشمن حیتر ه بزرگکش یقر ؛ چراکهیو بازرگان یمھم تجار ۀمنطق
 یدر مرزھا یومت اسالمکح یبا گسترش قلمرو نظام ،شد یمحسوب م یاسالم

گردیدند و بر  می، مرعوب قدرت مسلمانان یز بازرگانکن مریشام و تسلط بر ا
 .٢دیدند ارت خود را در معرض خطر میتج این اساس

                                                 
 .۱۶۹تامالت فی سیرة الرسول، محّمد وکیل، ص  -١
 .۱۴۵-۱۴۴دراسات فی عھد النبوه، شجاع. ص  -٢



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٢٧٠

 

ز یار و نیآن د یعربھا ۀشیھا از دل و اندیبردن رعب و وحشت روم نیاز ب -۵
است و  یه رسالت آنھا عالمکبه مسلمانان  موضوع نیخاطرنشان ساختن ا

 .١ستیقوم ن یکا ین و یسرزم یکمختص 
 یکین، امؤرخ یل و برخی، محمد احمد باشمی، واقدیذھب ۀبراساس نظرین یھمچن

شھر دمشق اردو زده  یلومترکیه در ده کھا بود یدادن به روم میب ،ن غزوهیا یھا از ھدف
 ھمراه با ج ن، رسول خدایشام قرار داشت. بنابرا یشھرھا ۀشان در آستانیروھایبودند و ن

و  پیمودند شبھا این مسیر را میت نمود و کار حرین دیارانش به قصد ایھزار نفر از 
د جاسوسان پنھان بماند و یاز د ر آنانیت و مسکپرداختند تا حر یروزھا به استراحت م

عذره به نام  یاز بن یو فرد قبل از رسیدن دشمن، از آن اطالع نداشته باشددشمن 
ار یه به دکنیھمراه داشت و به راه خود ادامه داد تا ا بهعنوان راھنما ه ور را بکمذ

و پا  نمودند کخود را تر ۀاشانکر اسالم، خانه و کشدن لش یکد. آنھا با نزدیدشمن رس
 مت مسلمانان درآمد.یآنان به غنان و گوسفندان یبه فرار گذاشته بودند و چارپا

 ج ا نزد رسول خدااو ر درآمد کهمسلمانان  به اسارتاز آنان  یردفن یھمچن
از قدوم شما مطلع  ید. گفت: وقتیپرسسایر سپاه از او در مورد  ج حضرت آوردند. آن

ز یرد، او نکن شخص عرضه یاسالم را بر ا ج شدند، پا به فرار گذاشتند. رسول خدا
را به  سپاه اسالمدر آنجا ماند و  یچند روز ج حضرت رفت و مسلمان شد. آنیپذ

نشد و  یسک یریموفق به دستگ یان اعزام نمود، ولیب فراریاطراف آن منطقه در تعق
ه بن نییبا ع ج حضرت ر بازگشت، آنینه بازگشت. در مسیر اسالم به مدکسرانجام، لش

اجازه خواست تا بتواند  ج ه از رسول خدانییقرارداد صلح امضا نمود و ع یرازحصن ف
 نه بچراند.یمد یلومترکی شصت و پنج ۀشتران و گوسفندان خود را در فاصل

مان صلح یو انعقاد پ ه مسافت طوالنیبتوجه الجندل با  هر اسالم به دومکدن لشیرس
نه، یمد یلومترکی ۶۵خود در  یدن مواشیچران یه برانییه و اجازه خواستن عنییبا ع

مسلمانان خود را  است، اّما با این وجود،در منطقه  العاده مسلمانان فوققدرت  بیانگر
آنان نیز به این نتیجه رسیدند که اسالم، و  ندت در منطقه دانستیجاد امنیموظف به ا

 یسک مقابله با آن را ندارد و اگر یارای یسک وقدرتمندترین حکومت مرکزی است 

                                                 
 .۱۴۴ھمان، ص  -١



 ٢٧١    بخش دهم: مهم ترین رویدادهای فاصلۀ احد و خندق

 

گفتند: با خشم او، ده ھزار جوان جنگجو  یه مک عیینه بود ،داشت یم ین قدرتیچن
 .١وارد شده بود یاو با مسلمانان از در صلح و آشت کنیرد و ایگ یخشم م
 ینان نواحکنان شمال و ساینش هیالجندل اعالن دعوت اسالم به باد دومه ۀغزو

 قبل از آن متوجه هک طور قدرت اسالم و حضور آن ھمان متوجهشام بود و آنھا  یجنوب
ن مسافت ینمودن ا یط یو از طرفگردیده بودند انش یرکصر روم و لشیقدرت قحضور و 

ای نزدیک قصد  در آیندهه ک بود ر اسالمکلش یبرا یعمل ینیتمر ۀمثابه ب ،یطوالن
 یفتوحات بعد ۀن غزوه را مقدمین، ایبنابرا لشکرکشی به سایر سرزمینھا را داشت

 .٢اند قا شمردهیا و آفریآس یھا نیاسالم در سرزم
ن یانمود، از جمله اینکه  ، اھداف مھمی را دنبال مین غزوهیدر ا ج پیامبر اکرم

ره عربستان را یجز ه شبهکبود  یا یو مانور نظام یغاتیتبل یطرف جنگ یکغزوه از 
دیگر  ینمود و از طرف یم ییز قدرت را در آن شناساکداد و مر یالشعاع قرار م تحت
بودند و احتمال  یریگ لکه در حال شکبود  یروھایین ه قبائل ویار علیتمام ع یجنگ

این غزوه  ند وید نمایرا تھد یومت اسالمکبشوند و ح یکنه نزدینده به مدیرفت در آ یم
را  یومت اسالمکقلمرو ح گسترش ۀنیه زمک گردید محسوب می یاسیس یجنگ نیز

 اخت.س یفراھم م
ه کبود  ییفرسا ن حال طاقتیع با و دریز یتیترب یالجندل در واقع اردو هدوم ۀغزو

ھزار شاگرد ممتاز وجود  یکشان یاب اکرد و در رک یم یرا رھبر آن ج رسول خدا
، یبودند؛ درس طاعت و حرف شنو یدرس یریه ھر لحظه مشغول فراگکداشت 

ن یھمچن .)(حالل و حرام یام فقھک، تحمل مشقتھا و احین نظامیانضباط، تمر
در قالب امت واحد و چارچوب مشخص و  یاسالم یروھایخته شدن نیات آمیعمل

و  یخدا دوست یه فقط براک یلیو فام یا رهیعش یردن آنھا از چارچوبھاکرون یب
 ن غزوه بدان پرداخته شد.یه در اکبود  یگریند، ھدف دکب یدشمن

مان افراد و یادھا و قدرت ابروز استعدعالوه بر موارد ذکر شده، این غزوه موجب 
با ھر  ج رسول خدا برخورد مان قرار گرفت ویاال فیضع یھا انسانمنافقان و  شناسایی

 اساس به تربیت آنان یک از آنان بر اساس خصوصیات درونی آنان بود و بر این

                                                 
 .۱۷۰تأمالت فی سیرة الرسول، ص  -١
 .۲۵۲-۲۵۱، ابی شھبه، ص السیرة النبویة -٢



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٢٧٢

 

 ۀندیآ یه رھبرکند کت یند و تربیافریرا ب یتا در پرتو دستورات اسالم، نسلپرداخت  می
 رد.یھده بگه عرا ب ھان بشریج

رد. او نه کن یینه تعیر مدیرا ام یغفار ۀسباع بن عرفط در این غزوه، ج کرمپیامبر ا
ه عربھا آنھا را کغفار بود  ۀلیه از قبکبل ؛شیاوس بود و نه از خزرج و نه از قر ۀلیاز قب

با انتخاب سباع خواستار این  ج صورت رسول خدا نیدانستند. بد یحجاج م راھزنان
 یفرقبود که به مسلمانان تبعیت از امیر و فرمانده را بیاموزاند و در این جریان، 

ار کن یا یستگیه او شاکن است یمھم ا و باشد یا لهیو از چه قب یسکر چه یند امک ینم
وی را مدنظر قرار  ۀشایسته نیست که اعمال گذشتاز مسلمانان است و  یرا دارد و فرد

ی را اتخاذ ھمان راه و روش ایشان،اب ید در غیبا ج و اصحاب و یاران پیامبر اکرم داد
 ج تاب خدا و سنت رسول خداکاز  یرویه پک آن را پیمود ج نمایند که پیامبر اکرم

 باشد. یم
 
 



 
 
 
 
 
 

 فصل ششم
 مصطلق یبنۀ غزو

 ن غزوهیا ۀزیخ و انگیمصطلق، تار یبن یمعرف
 مصطلق یبن -۱

، جذیمه بن سعد بن ه به پدر بزرگشانکخزاعه است   فهیاز طا یا مصطلق شاخه یبن
دیدگاھھای در مورد خزاعه  ، اّما١منسوب ھستند عمروبن ربیعھبن حارثه بن عمرو بن

ه ک استاین ثر علما کنظر ا یول ،دانند یھا میرا از عدنان آن یبرخ :وجود داردمتفاوتی 
 .٢من ھستندیل قحطان یآنان از قبا

 خ غزوهیتار -۲
، ابن یت از ویوجود دارد: ابن اسحاق و به تبع مورد تاریخ این غزوه سه نظریهدر 

این ند: یگو یمو ابن خلدون ر یابن اث ابن عبدالبر، ابن عربی، ، ابن حزمیاط، طبریخ
 .٣اتفاق افتاده است یسال ششم ھجر غزوه در شعبان

در شعبان سال این غزوه ه کگر معتقدند ید یو گروھ ، ابن عربی مالکییمسعود
ابن قیم، ابن  یو ذھب ، ابن قتیبه، بالذریابن سعد موسی بن عقبه، و یچھارم ھجر

ری،غزالی، بوطی، از جمله حض نااز معاصر یارین بسیو ھمچن حجر و ابن کثیر
محمد علی صابرنی، محمد بکر  حسن مشاط، ،محمد ابوزھره، سید قطبابوشھبه، شیخ 

در شعبان سال پنجم ھـ اتفاق  : این غزوهندیگو یم الله احمد آل عابد و مھدی رزق
 :سوم را ترجیح داد ۀتوان نظری می ، اّما به دالیل ذیلافتاده است

 ند.ینما ید مییرا تأ معاصر، آنمورخان نگاران و  رهیجمھور س - الف
 مصطلق. یبدر موعد اتفاق افتاد نه بن ۀغزو، یدر شعبان سال چھارم ھجر - ب

                                                 
 .۳۱۱، ص ۱ن عن غزوات الرسول، ج حدیث القرآ -١
 .۵۱-۴۵المصطلق، ص  مرویات غزوة بنی -٢
 .۳۱۳-۳۱۲، ص ۱حدیث القرآن الکریم، ج  – ۳۲۹، ص السیرة النبویةصحیح  -٣



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٢٧٤

 

 ۀواقع جریانه در کچنان است؛ ت داشتهکن غزوه شریدر ا یج ـ سعد بن معاذ انصار
ه ک یسکاگر «گفت:  ج ن غزوه اتفاق افتاد، به رسول خدایه در بازگشت از ھمک کاف
گردنش را  نم خود ،دیشما اجازه بدھ ،ھا باشدین تھمت را دامن زده است از ما اوسیا

شان در یو ا .١»سپارم اگر از برادران خزرجی ما بود، اختیار امر را به تو میو  بزنم
 ۀغزو ،نیظه وفات نمود. بنابرایقر یبن ۀجری بعد از غزوسال پنجم ھ ۀقعدیذ
 ظه بوده است.یقر یمصطلق قبل از بن یبن

 غزوه یھا زهیاسباب و انگ -۳
 ر برشمرد:یموارد ز توان را میاین غزوه وقوع  یھا زهین انگیتر مھم
 ۀغزوان در یاز حبش یآنھا و جمع یارکش و ھمیمصطلق از قر یبن یبانیپشت - الف

 ن.اکاحد با مشر
بزرگ بر  یمانع این امر، هک یا له بر شاھراه عبور و مرور به گونهین قبیتسلط ا - ب

 .٢شد یه محسوب مکدن به میرس یسر راه مسلمانان برا
در  ،ضراء یحارث بن اب ،مصطلق بنیه فرمانده کد یخبر رس ج خدابه رسول  - ج

 ج مقابله با مسلمانان است بنابراین، پیامبر اکرم یبرا یرگر بزکحال فراھم ساختن لش
» عیسیمر«شان به نام یاز آبھا یکیگرفت و آنھا را بر  یشیبر آنان پبا اطالع از این امر 

 .٣مواجه ساخت یست بزرگکر و با شیغافلگ ،ساحل بود یکد و نزدیقد یۀه در ناحک

 مصطلق یبن ۀغزو وقایع -۴
ب یده بن حصیمصطلق، بر یبن کوکمش یھا تکحر با اطالع از ج پیامبر اکرم

 نیمصطلق رفت و ا یار بنیده به دیت امر فرستاد. بریاز واقع یریرا جھت خبر گ یاسلم
 یآنان پ یت واقعیه به نکنیبه آنھا آمده است. پس از ا کمک یه براکرد کطور وانمود 

 ار قرار داد.کان یرا در جر ج نه بازگشت و رسول خدایبرد، به مد
 ھجری، ھمراه باروز دوشنبه، دوم شعبان سال پنجم  ج بر این اساس، پیامبر اکرم

 کمصطلق تر یقصد بنه نه را بی، مد١نفر آنھا اسب سوار بودند یه سک ٤ھفتصد مرد جنگجو
                                                 

 .۴۷۵، شماره ۹، ص ۶البخاری، کتاب التفسیر، سوره نور، ج  -١
 .۳۳۲، علی، ص السیرة النبویةصحیح  -٢
 .۳۱۵، ص ۱وات الرسول، ج حدیث القرآن الکریم عن غز -٣
 .۲۵۹مغازی، ذھبی، ص  -٤



 ٢٧٥    بخش دهم: مهم ترین رویدادهای فاصلۀ احد و خندق

 

 نیزو در جنگ احد  از اقوامی بودند که از ظھور اسالم مطلع بودندمصطلق  ینمود. بن
ه یار علیتمام ع یجنگ کنون در تدارکبودند و ا یاری نمودهه مسلمانان یعلرا ن اکمشر

از  یکیآنھا را بر  ج ه رسول خداکاند  ردهکنقل  ٣و مسلم ٢یاسالم مشغول بودند. بخار
مت یشت و زنان و فرزندان و اموالشان را به غنکانشان را یر نمود. جنگجویلگشان غافیآبھا

 .٤ز وجود داشتین ،له (حارث) بودیه دختر فرمانده قبکه یریجو ،رانیاس درمیانه کگرفت 
 .ه دختر حارثیریبا جو ج پیامبر اکرمازدواج 

ه وجود یریبه نام جو یآنھا زن درمیان مصطلق، بنیران غزوه یاسبعد از تقسیم 
افراد  یبرا یت بزرگکر و بریشان باعث خیبود. ا ،حارث ،لهیه دختر سردار قبکداشت 

 ۀران غزویاس ج ه رسول خداک ید: ھنگامیگو یشه میه عاکچنان ؛خود شد ۀفیطا
اس شد. او با ثابت مس بن شیه سھم ثابت بن قیریرد، جوک یم میمصطلق را تقس یبن

 کبانم یه زنکه یریده بود تا خود را آزاد سازد. جویبه توافق رس یس بر سر مبلغیبن ق
 خواست. کمکخود  یآزاد یشان برایآمد و از ا ج نزد رسول خدا ،افه بودیو خوش ق

ه رسول کنگران شدم و دانستم  ،خود ۀحجربا دیدن وی جلوی د: یگو یشه میعا
من  ج رسول خدا یپس او وارد حجره شد و گفت: ا ؛دیبا خواھد دیاو را ز ج خدا
س یبت شده و سھم ثابت بن قین مصینون دچار اکه دختر حارث ھستم و ایریجو

 از دارم.یشما ن کمکبه  کنیم، ایا دهیبه توافق رس یام و ما با ھم بر مبلغ شده
 .به تو بدھم؟ یشنھاد بھتریا پیفرمود: آ ج رسول خدا

ثابت بدھم و با اد شده را به یه مبلغ ک یا حاضریفرمود: آ ج . رسول خدایگفت: بل
این  ج رسول خدا یو گفت: ا این پیشنھاد را پذیرفته یریم؟ جویتو ازدواج نما

 رفتم.یپذپیشنھاد را 
بالفاصله در بین مردم شایع گردید. بنابراین اصحاب و ن خبر ید: ایگو یشه میعا

 به این دلیل که آنان خویشاوندان ایشان گردیده بودند، اسیران ج یاران پیامبر اکرم
 آنان را آزاد نمودند.

                                                                                                                        
 .۴۰۵، ص ۱واقدی، ج  -١
 .۴۳۳فی ضوء المصادر االصلیه، ص  السیرة النبویة -٢
 .۱۷۳۰، شماره ۱۳۵۶، ص ۳مسلم، کتاب الجھاد و السیر، باب جواز االغارة علی الکفار، ج  -٣
 .۴۳۳، ص صلیةفی ضوء المصادر اال السیرة النبویة -٤
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صد خانواده از یکحدود  یباعث آزاد با جویریه ج پیامبرد: ازدواج یگو یشه میعا
 یت براکر و بریگونه باعث خ نیه اکرا سراغ ندارم  یچ زنید و من ھیمصطلق گرد یبن

آزاد ساختن دخترش به  یبرا ر،ضرا یحارث بن اب ،پدرش آن گاه .١قوم خود باشد
به و  .٢رفت و مسلمان شدیز پذیاو را به اسالم فرا خواند. او ن ج حضرت نه آمد. آنیمد

 به اسالم گرویدند.مصطلق  ۀاین ترتیب تمام قبیل
اتمام آن، تمام قبیله اسالم را پذیرفتند، اّما ه بعد از آن کبود  یا تنھا غزوهغزوه ن یا
اصحاب و یاران  یثار و خودگذشتگیا ترین عامل در جریان پذیرش اسالم آنان، مھم

ه کدوست نداشتند ایشان، ش از اندازه با یخاطر محبت به ه بک بود ج پیامبر اکرم
ر نزد خود نگه یعنوان برده و اسه را ب ج از ھمسران رسول خدا یکیشاوندان یخو

 نمودند. ابراز می ج و این ناشی از محبتی بود که آنان به پیامبر اکرمدارند 
این بود که شاید بدین وسیله قوم او ه یریبا جو ج پیامبر اکرماز اھداف ازدواج  یکی

داشت  یدیار مطلوب و مفیبس یامدھاین ازدواج پیه اکچنان به اسالم ایمان بیاورند؛
، را حارث ،سردارشان و ھمچنینله یامل قبکتوان مسلمان شدن  یه از جمله مک

ت و کر و بریمصطلق باعث خ یبن یبراعالوه بر اینکه  کن ازدواج مباریو ا برشمرد
پذیرفتن را یز ؛دیت گردکر و بریمسلمانان باعث خ یبرا دیگر نیز یاز طرف ،شد یآزاد

یکی از ھمپیمانان اصلی ش یقرموجب گردید تا مصطلق،  یبن ۀاسالم از جانب قبیل
 .٣دیر اسالم گردکت لشیباعث تقو امرن یو ا خویش را از دست دھد

عالم  ج اکرم امبریپ ۀو مادر مؤمنان شد. او در خان ج ز ھمسر رسول خدایه نیریجو
 یکی از عامالن اصلی انتشار ج حضرت د و بعد از وفات آنیزگار گردیه و پرھیو فق
ھمچون ابن  اسالمی بزرگ امت یه علماکچنان ؛به امت شد یعلوم نبو یھا نهیگنج

آنان نیز به ث فرا گرفتند و یب از او حدیرکو  کبن مال ییحیوب یاابوعباس، مجاھد، 
 روایت این احادیث پرداختند.

ح و یتسب ور کذ به ثرتکه به کن بود یا ،هیریجو ،ناگر مادر مؤمنید یھایژگیاز و
در مکانی نماز صبح  بعد از ادای ید: روزیگو یه مکچنان خداوند مشغول بود؛س یتقد

                                                 
 .۱۶۱-۱۶۰، ص ۴، ج بدایة والنھایةال -١
 .۳۱۷، ص ۱حدیث القرآن الکریم عن غزوات الرسول، ج  -٢
 .۲۰۰-۱۹۹صور و عبر من الجھاد النبوی فی المدینه، ص  -٣
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خورشید و ھنگام که نماز گذارده بودم، نشستم. مدت زمانی طوالنی از طلوع 
ف آورد. یرون شد و بعد از نماز چاشت به خانه تشریاز خانه ب ج فرارسیدن پیامبر اکرم

 ج پیامبر اکرم. ی؟ گفتم: بلیا من ھنوز ھمانجا نشسته بودم. فرمود: تو ھنوز نشسته
ه اگر ھر آنچه تو از صبح تا حاال کام  لمه را سه بار گفتهکفرمود: من بعد از تو چھار 

 رد، سپس فرمود: کنخواھد  یرده شوند، برابرکبا آنھا وزن  یا گفته

 .١»تهمـامداد لكسبحان اهللا وحبمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه و«
پنجاه و شش  افرادی دیگر در سال ۀبنابه نظریو  یه در سال پنجاه ھجریریجو

 .٢وفات نموده است یھجر
 ان و انصارمھاجر درمیانفتنه  ایجاد ین برااو تالش منافق یسع

 ۀنمودند، اّما در غزو عادت منافقان بر این بود که از شرکت در جنگھا خودداری می
مت، یغن و ھمچنین کسب اموالمسلمانان  یدرپ یپ یھایروزیپ مصطلق به دلیل بنی
 .٣ت نمودندکشر

خود نسبت به اسالم و  یدرون ۀنکیپرده از » عیسیمر«به نام  ینار آبکدر  آنان
ھرگاه اسالم به فتح و  و یکی از خصوصیات آنان این بود کهبرداشتند. مسلمانان 

ه کبودند  یشدند و منتظر روز ین مینگران و خشمگ آنان، رسید می یدیجد یروزیپ
ن، ید. بنابرایش نماکآنھا فرو یدرون یھا تا عقده باشندست و ضعف مسلمانان کششاھد 

ن و اان مھاجریتا م تصمیم گرفتندروز شدند، منافقان یپ» عیسیمر«مسلمانان در  یوقت
 ج پیامبر اکرمفتنه توسط  ۀن شراریه اکنیرا دامن زنند و بعد از ا یا انصار فتنه

 وی نمودندو خانواده  جپیامبر اکرمه یعل یگرید یجنگ رواناقدام به د، یخاموش گرد
یکی از اصحاب و یاران بزرگوار  هک س د بن ارقمیدند. زیرا تراش» کِاف«معروف  ۀو واقع

 یا د: من در غزوهیگو یحادثه م این ه بوده است در موردیقض این شاھد باشد و می
 ج ه با رسول خداک یسانکد: بر یگو یم یه عبدالله بن ابکدم یت داشتم. شنکمشار

م، ینه بازگشتیه اگر به مدکد تا از نزد او متنفرق شوند. و افزود ییانفاق ننما ،ھستند
ن، خودش و یزتریرون خواھد نمود (ھدف از عزیرا از آنجا ب ما نین ما، خوارتریزتریعز

                                                 
 .۲۷۲۶، شماره ۲۰۹، ص ۴مسلم، کتاب الذکر و الدعا، باب التسبیح و النھار، ج  -١
 .۱۲۱، ص ۸طبقات، ابن سعد، ج  -٢
 .۳۱۸، ص ۱الکریم، ج  حدیث القرآن -٣
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ده ید: من آنچه را شنیگو ید مین بود) زاو مھاجر ج امبرین، پینه و از خوارتریاھل مد
 گفت. آن ج م آن را به رسول خدایم (سعد بن عباده) گفتم و عمویبودم به عمو

ح یشان توضیا ید. من ھم برایان را از من پرسیرا دنبال من فرستاد و جر یسک ج حضرت
آنھا اما انش فرستاد، یو اطراف یرا نزد عبدالله بن اب یسک ج پیامبر اکرمگاه  دادم. آن

ب و سخنان آنھا یذکسخن مرا ت ج پیامبر اکرماند.  نگفته ین سخنیه چنکسوگند خوردند 
قدر نگران نشده  ه در عمرم آنک ای بود نگرانی من به اندازهد: یگو ید میق نمود. زیرا تصد
 د:ینازل گرد ج ه بر رسول خداین آیه اکنین، در خانه نشستم. تا ایخاطر اه بودم. ب

ِۗ ٱقَالُواْ �َۡشَهُد إِنََّك لََرُسوُل  لُۡمَ�ٰفُِقونَ ٱإَِذا َجآَءَك ﴿ ُ ٱوَ  �َّ ُ ٱوَ  ۥَ�ۡعلَُم إِنََّك لَرَُسوُ�ُ  �َّ َّ� 
 .]۱[المنافقون:  ﴾١لََ�ِٰذبُونَ  لُۡمَ�ٰفِقِ�َ ٱ�َۡشَهُد إِنَّ 

. یه تو رسول خدا ھستکم یدھ یم یند: ما گواھیگو یم ،ندیآ یمنافقان نزد تو م یوقت«
ن (در اه منافقکدھد  یم یو خدا گواھ یداند تو فرستاده او ھست یه خدا مک یدر حال

 .»ندیگو یدادن خود) دروغ م یگواھ
ه را بر من خواند و ین آیرا نزد من فرستاد و ا یسک ج دنبال آن رسول خدابه 

 .١د نمودییرا تأ تود! خدا سخنان یز یفرمود: ا
 ۀدر غزو«د: یگو یم ،ماجرا بوده استاین ه شاھد کنیز  سیجابر بن عبدالله انصار

 یگفت: ا ی. انصاروارد نمود یا از انصار ضربه یمردبه پای ن ااز مھاجر یمرد مریسیع
اد یه فرک ج برآورد. رسول خدا یادین فریز چنی. مھاجر نمرا یاری نماییدگروه انصار! 

شان یا یدھند؟ ماجرا را برا یرا چرا سر م یجاھل یادھاین فرید، فرمود: ایآنھا را شن
 این سخنان زشت را رھا نمایید.ح دادند. فرمود: یتوض

خدا ه نند. بک ین میگفت: با ما چن ،انیرج با اطالع از این(منافق)  یعبدالله بن اب
با  راند. درون خواھین را از آنجا بین ما، خوارتریزتریم، عزینه برگردیبه مد یسوگند! وقت

د من ی! اجازه دھج رسول خدا یگفت: ا سعمراز این موضوع  ج اطالع پیامبر اکرم
مردم خواھند صورت  ر، چون در آنیفرمود: خ ج ن منافق را بزنم. رسول خدایگردن ا

 .٢رساند یان خود را به قتل میاطراف ج گفت: محمد

                                                 
 .۴۰۸، ص ۲السیرة النبویة الصحیحة، ج  -١
 .۴۰۹ھمان، ص  -٢
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ت قتل او را به یگفت: مأمور ج پیامبر اکرمبه  سه عمرکآمده است  دیگر یتیدر روا
 یعمر! در جواب مردم وقت یرفت و گفت: اینپذ ج پیامبر اکرمعباد بن بشر بسپار. 

ن کن ممیر، ایخ گویی؟ می، چه رساند یاران خود را به قتل می ج ند: محمدیبگو
ه معموًال کبود  ین ساعتید: و ایگو یم یند. راوکت کر حرکن تا لشکاعالم  یست. ولین

 .١ردک یت نمکدر آن حر ج رسول خدا
 ج د، سخنان او را به رسول خدایه زکمتوجه شد  یبن سلول وقت یعبدالله بن اب

 .ن نگفته استیه چنکآمد و سوگند خورد  ج حضرت است، فورًا نزد آن بازگو نموده
د ی! شاج رسول خدا یشان نشسته بودند، گفتند: ایه در اطراف اک ج اران رسول خدای
ر نزد ید بن حضیر به راه افتاد، اسکه لشکنیده است. بعد از این پسر بچه، اشتباه شنیا

؛ ستیت نکنون وقت حرک! اج رسول خدا یرد و گفت: اکآمد و سالم  ج رسول خدا
ه ک یدان یفرمود: نم ج ؟ رسول خدانمایدت کحر ای که سپاه اسالم چرا دستور داده

فرمود: عبدالله  ج ل؟ رسول خدایدام فامکد گفت: یل شما چه گفته است؟ اسیفام
 : چه گفته است؟ د گفتی. اسیاب

ز است، یه از ما عزکنه برگردد، ھر یبه مد یفرمود: گفته است وقت ج رسول خدا
 رون خواھد راند.یاز آنجا ب ل رایذل

را تو یز ؛نکرون ینه بیاو را از مد یخواھ ی! اگر مج رسول خدا ید گفت: ایاس
 ل است.یو او خوار و ذل یزیعز

 یر. بخدا سوگند شما در حالی! بر او سخت نگج رسول خدا ی: ا د گفتیسپس اس
ند و او گمان ینما به فرماندھی انتخابخواستند او را  یه قوم او مکد ینه آمدیبه مد

 د. یگاه شدین جایدن او به ایه شما مانع رسکند ک یم
وقفه به جلو  یآن روز تا شب و شب را تا صبح بلشکر را در  ج پیامبر اکرمسپس 

از  ،اردو زدن بعدازاردو زد، و  یانکد، در میخورش یگرما با شدت یافتنداد و  یسوق م
ن بود تا مردم یا ج پیامبر اکرمھدف  آنان را خواب فرا گرفت. ، ھمهیفرط خستگ

منافقون در  ۀند. آنگاه سوریرا فراموش نما ه را نداشته باشند و آنیقض یریگیفرصت پ
ن سوره گوش یپس از نزول ا ج و ھمراھانش نازل شد، رسول خدا یمورد عبدالله بن اب

                                                 
 .۳۱۹، ص ۳السیرة النبویة، ابن ھشام، ج  -١
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 .١ردکد ییتأ ،ده بودین شنیآنچه را ا د بن ارقم را گرفت و گفت: خدا،یز
ترین آنھا  است که مھمدر برگیرنده نکات مھمی  ج پیامبر اکرم ۀرین حادثه، در سیا

 :عبارتند از
 .یو وحدت داخل یاسیس ۀحفظ آواز

ارانش را به قتل ی ج ند: محمدیبگو یه به عمر گفت: در جواب مردم وقتکچنان
رامون یه پکرا  یا یاسیس ۀآواز ج پیامبر اکرمصورت  نیبد ؟!گویی ، چه میرساند یم

محبت  برای ھمگانرا یز ؛ردک یحفظ م ،ن انداخته بودیطن یوحدت صفوف اسالم
 ای که، به اثبات رسیده بود به گونهشان ینسبت به ا ج پیامبر اکرماصحاب  ۀالعاد فوق
را به  یسک که ام دهیندکسی را نون کگفت: من تا یم ،انیرھبر بزرگ آنھا ابوسف یحت

دارند  ، ایشان را دوست میج اصحاب و یاران پیامبر اکرمدوست بدارد که  یا اندازه
شته است. در کاران خود را یاز  یکی ج ند: محمدیه مردم بگوکمعقول نبود  بنابراین،

اھل  منسجم ھای صفه از نفوذ به داخل ک یدشمنان یبرا ین خبریصورت چن آن
 رد.ک یدوار میند بود و آنھا را امیوس شده بودند، خوشاینه مأیمد

 یھا سهیھا و دس در مقابل نقشه یمنف یریموضعگ یجاه ب ج حضرت ن آنیھمچن
، یجاھل یشعارھا یایمسلمانان و اح یپارچگیکف وحدت و یتضع یبرا یعبدالله بن اب

 ن موارد اشاره نمود:یتوان به ا یه مکآورد  یمثبت رو یھایریبه موضعگ
وسته آن روز را تا شب و شب یت واداشت و پکر را به حرکاز ھمان لحظه لش - الف

ه اردو زدند، از ک یظھر روز بعد به راھشان ادامه دادند و ھنگام یکیرا تا صبح و تا نزد
ه عبدالله بن کرا  یآتش ۀصورت شرار نیو بد مردم را خواب فراگرفت ،یفرط خستگ

 ور شدن آن را گرفت. رد و فرصت شعلهکافروخته بود، خاموش  یاب
ابن سلول  یھا حفظ وحدت مسلمانان، در مقابله با نقشه برای ج پیامبر اکرم × ب

داشت  یادیبستگان ز ،مسلمانان درمیانرا ابن سلول یز ؛به زور و اسلحه متوسل نشد
انتقام  آنان درصددو شود خته یشتن او، احساساتشان برانگکن بود با که ممک

 یانحطاط بزرگمسلمانان دچار تفرقه و منسجم  ھای صفجه یدر نت آمدند و برمی
د اسالم و یعا یچ مصلحتی) ھیار (قتل عبدالله بن ابکن یه در اکنید. ضمن ایگرد یم

ه به نحو یه قضکنمود  یاقتضا م یاسیو س یمت شرعکح ،نیشد بنابرا یمسلمانان نم

                                                 
 .۳۲۰-۳۱۹ھمان، ص  -١



 ٢٨١    بخش دهم: مهم ترین رویدادهای فاصلۀ احد و خندق

 

فوق  یۀدر حل قض ین فرزانگی. و ا١صدر حل گردد ۀز و سعیآم مطلوب و مسالمت
بزرگ  یایشان در قضایبعد از ا وی تا امت ٢بود جحضرت  برگرفته از رسالت و نبوت آن

 د.یشان اقتدا نمایبه ا
را اسالم و مسلمانان  آخراالمر منفعت  ن،امنافق ۀردکن مدارا و تسامح در مقابل سریا

او را  ،عبداللهان ی، اطرافآمد به وجود می یا ه بعد از آن ھرگاه حادثهکچنان دربرداشت؛
ه او را ک خواستند یاجازه م ج پیامبر اکرمردند و از ک یو سرزنش م نددانست میمقصر 

 یه روزکچنان نمود؛ او را معاف میداد و  یاجازه نم ج ، اما پیامبر اکرمبه قتل برسانند
ر حق (عمر) خاطرنشان یشمش یاش را برا مانهکیاست حی، آثار سج پیامبر اکرم

قدر  نیامروز ا  شتم،ک یتو او را م ۀروز به مشور ن عمر! اگر من آنیبب«ساخت و گفت: 
رد من کرد رسول خدا از عملکه عملکدانستم  یعمر گفت من م »ر نبود؟یخوار و حق
 .٣تر است تکبھتر و با بر

 .نماییم ما بر او ترحم و با او به نیکی رفتار می
 یبه نام عبدالله بن عبدالله داشت. او ھنگام ی، فرزند مؤمن و مخلصیعبدالله بن اب

آمد و  ج افت، نزد رسول خداین اطالع یمنافق ۀا شد و از نزول سوریه متوجه قضاک
د، اگر واقعًا یشتن پدرم را دارکه شما قصد کام  دهیمن شن !ج رسول خدا یگفت: ا

 نمایم و مید، من سرش را از تنش جدا یت را به من واگذارین مأمورین است، ایچن
 ۀس به اندازکچ یه ھکدانند  یان میخدا سوگند! خزرجه ب ؛ چراکهآورم یخدمت شما م

گاه  آن ،دیگر واگذارید یسکت را به ین مأموریاگر شما ا .ورزد یمن با پدرش محبت نم
شتن کنتوانم برخود مسلط شوم و حس انتقام، مرا به  ،دن قاتل پدرمیه با دکترسم  یم

مستحق عذاب خدا  یافرکدر مقابل  یشتن انسان مسلمانکجه با ینت دارد و در او وا
رفتار  یکیه با ما است به نک یر. ما با پدرت تا وقتیفرمود: خ ج پیامبر اکرمبشوم. 

، عبدالله در مقابل قرار گرفتندنه یمد در نزدیکیه مسلمانان ک ی. و ھنگام٤میینما یم
اجازه ندھد،  ج خدا سوگند تا رسول خداه رد و گفت: بکف یستاد و او را توقیپدرش ا

                                                 
 .۲۰۲صور و عبر من الجھاد النبوی فی المدینه، ص  -١
 .۴۰۹، بوطی، ص السیرة النبویةفقه  -٢
 .۲۵۷ص ، ۲شھبه، ج  ، ابیالسیرة النبویة -٣
 .۳۲۱، ص ۳السیرة النبویة، ابن ھشام، ج  -٤



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٢٨٢

 

 یآمد و عبدالله بن اب ج ه رسول خداکنی. تا اینه شویه وارد مدکنخواھم گذاشت 
نیز به به او اجازه داد، پس از آن عبدالله  ج حضرت آن .نه خواستیورود به مد ۀاجاز

 .١رش اجازه داد تا وارد مدینه گرددپد
 مانیامل اک ۀنمون
ند. او محبت ک یدا میدر برخورد عبدالله با پدر منافقش نماد پ مانیامل اک ۀنمون

دادن  . عبدالله در نشان٢دارد یپدرش مقدم م یرا بر محبت و خشنودوی  خدا و رسول
ر ندارد. یه نظکاست  یا نمونه ،یو فرزند یپدر ۀردن عاطفکمان و فدایاحساسات ا

عبدالله را پاسخ  ک، احساسات پایرینظ یز با عفو و رحمت بین ج پیامبر اکرم ،نیبنابرا
م. چه جالل و عظمت و ینک یرفتار م یکیبه ن ،با ما است یداد و فرمود: با پدرت تا وقت

دالله و آتش خشم مانه احساسات عبکین برخورد حی! او با ا٣یا امبرانهیعفو و بخشش پ
 .٤او را فرو نشاند

 .از بین بردن تعصبات جاھلی
ات کن است اشتراکمم یو گاھ جستجو نمودله یقب در توان را نمی یتعصبات جاھل

و » مھاجر«لمات که ک ین، در حالیبشود. بنابرا یز باعث بروز تعصبات جاھلین یگرید
لمه، کن دو یا یاما وقت ،اند ش قرار گرفتهیو مورد ستااست ان شده یدر قرآن ب» انصار«

، یو آن فرد انصار» اجرا للمھی«اد ین، فرااز مھاجر یکیمنشأ تعصب قرار گرفتند و 
را چرا سر  یجاھل ین شعارھایفرمود: ا ج سر داد، رسول خدا» ا لالنصاری«اد یفر
ند، ا ادھا را سر دادهین فریر شده و ایه دو نفر با ھم درگکمتوجه شد  یو وقت ؟دھند یم

سته بود یپس شااست؛  یزشت یادھایفر ھا ایناین شعارھا را ترک نمایید؛ چراکه فرمود: 
تا مسلمانان به دادند  سر می »دیمسلمانان! به دادم برس» «ن!یا للمسلمی« فریاده آنھا ک
 یا انصاریه مھاجر بودن کنیشتافتند، بدون ا می ع شده بودیه حقش ضایکسک یاری

 بودن او مدنظر باشد.
تعصبات  درصدد از بین بردنتا  است انیداع یبرا یام بزرگیپ امر در برگیرنده نیا
ت، یگر مانند: جنسید عواملیا یله یرا چه بر اساس قببرآیند، خواه این تعصبات  یجاھل

                                                 
 .۲۰۹الوالد و البراء فی االسالم، قحطانی، ص  -١
 .۱۶۳، ص ۳محمد رسول الله، صادق عرجون، ج  -٢
 .۲۵۷، ص ۲شھبه، ج  ، ابیالسیرة النبویة -٣
 .۱۶۲، ص ۳محمد رسول الله، محمد عرجون، ج  -٤



 ٢٨٣    بخش دهم: مهم ترین رویدادهای فاصلۀ احد و خندق

 

ن مسلمانان یب یارکو ھم یتا فقط دوست ایجاد گرددره یمذھب، حزب، رنگ، زبان و غ
و معتبر قرار داده  به آن توجیه نمودهه خداوند کبماند  یباق یبر اساس اخوت اسالم

 است: 

ٞ  لُۡمۡؤِمُنونَ ٱإِ�ََّما ﴿  .]۱۰[الحجرات:  ﴾إِۡخَوة
 .»ھمانا مؤمنان، با ھم برادر ھستند«
نه باطل و  خواستار حق باشند، هکباشد  یا ن مسلمانان، بگونهیب یارکشه ھمیو ھم

 .١ھمکاری ننمایندبا متجاوز 

 یاریبرادرت را « »مظلوماما او ـانرص اخاك ظال« ی، شعار جاھلج ه رسول خداکچنان

او از مانع  ،ه اگر ظالم استکل نمود یگونه تعد نیرا ا »ا مظلومیخواه ظالم باشد  ،نک
ت یجاھل یتعصبات را از شعارھا ج صورت رسول خدا نیو بد نمودن باش.ظلم 

 برشمرد. 
 یاسالم ۀاز جامع یتعصبات جاھل از بین بردنان در یعلما و داع ۀفیوظ ،نیبنابرا

ست و با توجه به ین نکرممیغ یولاست، دشوار  امری ج پیامبر اکرمبراساس دستور 
آن از  یھا شهیتا ر مبذول داشت یا ژهیبه آن توجه و بایست مسئله مین یت ایاھم

 .٢نده شودکبر یجوامع اسالم

 مصطلقبنی  ۀبعد از غزو یاسالم ۀم به جامعیرکقرآن  یرهنمودها
د. در یر بازگشت از آن نازل گردیبنومصطلق و در مس ۀمنافقون بعد از غزو ۀسور

 یھنگام« ٣»منافق�ـسورة ال ج فلما اَصبحنا قرأ رسول اهللا«آمده است:  یسنن ترمذ

 .»فقون را بر ما تالوت نمودمنا ۀسور ج رسول خدا ،میردکه صبح ک
حوادث و سخنان  ین سخن گفته و به بعضان سوره به طور مفصل در مورد منافقیا

ان، مسلمانان را از یآنان را برمال ساخته است و در پا یآنھا اشاره نموده و دروغھا
ق یرا به انفاق در راه خدا تشو ا برحذر داشته و آنانیدن ینت زندگیبا ز سرگرم شدن

 :باشد در مجموع حاوی نکات ذیل می این سورهرده است. ک

                                                 
 .۳۰۲-۳۰۱، ص ۲الدعاة، ج المستفاد من قصص القرآن للدعوة و  -١
 ھمان. -٢
 .۴۱۵، ص ۵السنن الترمذی، کتاب تفسیر القرآن، باب و من سورة المنافقون، ج  -٣



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٢٨٤

 

و  منافقان بیان گردیده است یاخالق یخصلتھا این سوره، اتین آیدر نخست -۱
شده است و به بیان اوصاف و حاالت آنان  آنان برداشته پردازیھای پرده از دروغ

و  آنان مانیبر ا ین آنان مبنیدروغ یه در آغاز سوره ادعاکچنان پردازد؛ می
و  ج پیامبر اکرمه یشان علیھا سهیو دس ین و ضعف و بزدلیدروغ یسوگندھا

ه کچنان ؛١بحث قرار گرفته استمسلمانان و بازداشتن مردم از راه خدا، مورد 
 د:یفرما یخداوند م

ِۗ ٱقَالُواْ �َۡشَهُد إِنََّك لََرُسوُل  لُۡمَ�ٰفُِقونَ ٱإَِذا َجآَءَك ﴿ ُ ٱوَ  �َّ ُ ٱوَ  ۥَ�ۡعلَُم إِنََّك لَرَُسوُ�ُ  �َّ َّ� 
ْ ٱ ١لََ�ِٰذبُونَ  لُۡمَ�ٰفِقِ�َ ٱ�َۡشَهُد إِنَّ  َُذٓوا يَۡ�َٰنُهۡم ُجنَّٗة فََص  �َّ

َ
واْ َعن َسبِيِل � ِۚ ٱدُّ إِ�َُّهۡم  �َّ

ٰ قُلُو�ِِهۡم َ�ُهۡم َ�  ٢َسآَء َما َ�نُواْ َ�ۡعَملُونَ  �َُّهۡم َءاَمُنواْ ُ�مَّ َ�َفُرواْ َ�ُطبَِع َ�َ
َ
َ�ٰلَِك بِ�

ْ �َۡسَمۡع لَِقۡولِِهۡمۖ  ٣َ�ۡفَقُهونَ  ۡجَساُمُهۡمۖ �ن َ�ُقولُوا
َ
ۡ�َتُهۡم ُ�ۡعِجُبَك أ

َ
�َُّهۡم  ۞�َذا َر�

َ
َك�

َسنََّدةۖٞ َ�َۡسُبوَن ُ�َّ َصۡيَحٍة َعلَۡيِهۡمۚ ُهُم  ۖ ٱَ�َٰتلَُهُم  ۡحَذرُۡهمۚۡ ٱفَ  ۡلَعُدوُّ ٱُخُشٞب مُّ ُ َّ�  ٰ َّ�
َ
�

ِ ٱ�َذا �ِيَل لَُهۡم َ�َعالَۡواْ �َۡسَتۡغفِۡر َلُ�ۡم رَُسوُل  ٤يُۡؤفَُكونَ  ۡ�َتُهۡم  �َّ
َ
ۡواْ رُُءوَسُهۡم َوَر� لَوَّ

ونَ  ۡسَتۡكِ�ُ وَن وَُهم مُّ  .]۵-۱[المنافقون:  ﴾٥يَُصدُّ
م یدھ یم یند: ما گواھیگو یخورند و م یسوگند م ،ندیآ یه منافقان نزد تو مک یھنگام«
 یول ؛یباش یه تو فرستاده خدا مکداند  یخداوند م .یفرستاده خدا ھست ه تو حتماً ک

 ه منافقان در گفته خود دروغگو ھستند.کدھد  یم یخدا گواھ
ار کشان چه یدارند، ا یاند و از راه خدا باز م قرار داده یخود را سپر یآنان سوگندھا

 .نند!ک یم یبد
شان مھر یپس بر دلھا ؛اند افر شدهکاند و سپس  مان آوردهیه اکخاطر آن است ه ن بیا

 فھمند. یگر نمیشان دینھاده شد و ا
آورد و  یرد و به شگفت میگ یاش تو را م افهیر و قیکپ ،ینیب یشان را میه اک یھنگام
 ییھا آنان انگار تخته ، یدھ یند به سخنانشان گوش فرا میآ یه به سخن در مک یھنگام

ان یرا به ز یرا بر ضد خود و ھر آواز یادیه داده شده باشند. ھر فرکیه تکھستند 
 پندارند.  یش میخو

ند، چگونه از حق کباش. خدا آنھا را نابود ب حذرپس از آنھا بر  ؛اند آنان دشمنان
 گردانند. میبر

                                                 
 .۲۱۳، ص ۲۸التفسیر المنیر، وھبة الزحیلی، ج  -١



 ٢٨٥    بخش دهم: مهم ترین رویدادهای فاصلۀ احد و خندق

 

خود را  یتان آمرزش بخواھد سرھایغمبر خدا براید تا پییایب  چون به آنان گفته شود:

 .»روند یگردانند و م یم یبرانه روکدھند و مست یان مکت
ه آنھا ک یسکاز فرمان  یچیاز تمرد و اصرار آنان بر باطل و سرپھای بعدی  آیه -۲

ه بر کرا  یان آورده و سخنان زشتیمه دھد، سخن ب یحق دعوت م یرا به سو
بنومصطلق  ۀژه آنچه در غزویوه ان داشته است بیل بیبه تفص ،آورند یزبان م
نه طرد خواھند نمود و یو مسلمانان را از مد ج امبریپ مبنی بر اینکهگفتند 

ه ک. چنان١اقوال نادرستی که ابراز داشتندسایر شان است و یعزت از آن ا
 د:یفرما یم

ْ �َۡسَتۡغفِۡر لَُ�ۡم رَُسوُل ﴿ ِ ٱ�َذا �ِيَل لَُهۡم َ�َعالَۡوا وَن  �َّ ۡ�َتُهۡم يَُصدُّ
َ
ْ ُرُءوَسُهۡم َوَر� ۡوا لَوَّ

ونَ  ۡسَتۡكِ�ُ ۡم لَۡم �َۡسَتۡغفِرۡ  ٥وَُهم مُّ
َ
ۡسَتۡغَفۡرَت لَُهۡم أ

َ
ُ ٱلَُهۡم َلن َ�ۡغِفَر  َسَوآٌء َعلَۡيِهۡم أ َّ� 

َ ٱلَُهۡمۚ إِنَّ  ِينَ ٱُهُم  ٦ۡلَ�ِٰسقِ�َ ٱ ۡلَقۡومَ ٱَ� َ�ۡهِدي  �َّ ٰ َمۡن  �َّ َ�َ ْ َ�ُقولُوَن َ� تُنفُِقوا
ِ ٱِعنَد رَُسوِل  ِ َخَزآ�ُِن  �َّ ْۗ َوِ�َّ وا ٰ يَنَفضُّ َ�َٰ�ٰتِ ٱَح�َّ �ِض ٱوَ  لسَّ

َ
 لُۡمَ�ٰفِقِ�َ ٱَوَ�ِٰ�نَّ  ۡ�

ٓ إَِ�  ٧َ� َ�ۡفَقُهونَ  َعزُّ ٱَ�ُۡخرَِجنَّ  لَۡمِديَنةِ ٱَ�ُقولُوَن لَ�ِن رََّجۡعَنا
َ
ۚ ٱِمۡنَها  ۡ� َذلَّ

َ
�ۡ  ِ َوِ�َّ

ةُ ٱ  .]۸-۵[المنافقون:  ﴾٨َ� َ�ۡعلَُمونَ  لُۡمَ�ٰفِقِ�َ ٱَولِۡلُمۡؤِمنَِ� َوَ�ِٰ�نَّ  ۦَولَِرُسوِ�ِ  ۡلعِزَّ
 ید، سرھایتان آمرزش نماید تا رسول خدا براییایشود ب یآنھا گفته مه به ک یھنگام«

سان یکآنان  یبرا روند. یگردانند و م یبرم یبرانه روکدھند و مست یان مکخود را ت
د. خدا قطعًا یشان را نخواھد بخشی. ھرگز خدا ایچه نخواھ یاست چه آمرزش بخواھ

ه نزد ک یند: به آنانیگو یه مکھستند  یسانکدھد. آنان  یت نمیمردمان فاسق را ھدا
نده شوند و بروند. کد تا پرایندھ یزید و چینکبذل و انفاق ن ،ھستند ج رسول الله
ن منافقان یکن از آن خدا است ولیآسمانھا و زم یھا نهیه گنجکنیغافل از ا

رون ین را از آنجا بیتر لین ما ذلیزتریم عزینه برگردیاگر به مد ند:یگو یفھمند. م ینم
ن یمنافق یول ؛ه عزت از آن خدا و رسولش و مومنان استک یخواھد راند. در حال

 .»دانند ینم
ا و یدن ینتھایشدن به ز ز از سرگرمیسپس سوره با فراخوان مسلمانان به پرھ -۳

مان یا ۀه نشانکآنان را به صدقه و انفاق رسد و  یان مین به پاامشابھت با منافق
ه قبل ک خواند آنان را به این امر فرا مید و ینما یمق یتشو ،ن استیبه روز واپس

                                                 
 .۳۲۷، ص ۱حدیث القرآن الکریم، ج  -١
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. انجام دھندرا  عملن یه مرگ فرا رسد و فرصت از دست برود، اکنیاز ا
خدا و تالوت قرآن،  یمسلمانان را به طاعت و بندگاین سوره، ات ین آیھمچن

ه به سبب کنیخواند و آنھا را از ا یض فرا میر فرایر، نماز و انجام دادن ساکذ
حقوق خدا بازمانند و مانند  یاز ادا ،و فرزندان یاد به امور زندگیت زیشغولم

 ج ه نزد رسول خداک یسانک، گفتند: بر یه به سبب بخل ورزکن امنافق
س که ھر کپردازد  به این موضوع میدارد و  ید... برحذر مینکانفاق ن ،ھستند

افل فرزندان از دستورات خدا غ رسیدگی به امورت با مال و یبه خاطر مشغول
 : فرماید ؛ چنانکه می١اران استکانیشد، از جمله ز

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ۡوَ�ُٰدُ�ۡم َعن ذِۡكِر  �َّ

َ
ۡمَ�ٰلُُ�ۡم َوَ�ٓ أ

َ
ْ َ� تُۡلِهُ�ۡم أ ِۚ ٱَءاَمُنوا َوَمن  �َّ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم 
ُ
ونَ ٱَ�ۡفَعۡل َ�ٰلَِك فَأ ن  ٩ۡلَ�ِٰ�ُ

َ
ا َرزَۡقَ�ُٰ�م ّمِن َ�ۡبِل أ ْ ِمن مَّ نفُِقوا

َ
َوأ

َحَدُ�ُم 
َ
ِ�َ أ

ۡ
ُ�ن  لَۡمۡوُت ٱيَأ

َ
َق َوأ دَّ صَّ

َ
َجٖل قَرِ�ٖب فَأ

َ
ۡرتَِ�ٓ إَِ�ٰٓ أ خَّ

َ
َ�َيُقوَل َرّبِ لَۡوَ�ٓ أ

ٰلِِح�َ ٱّمَِن  َر  ١٠ل�َّ ُ ٱَوَلن يَُؤّخِ ۚ وَ  �َّ َجلَُها
َ
ُ ٱَ�ۡفًسا إَِذا َجآَء أ ۢ بَِما خَ  �َّ بُِ�

 .]۱۱-۹[المنافقون:  ﴾١١َ�ۡعَملُونَ 

 ،نندکن یه چنک یسانکند. کاد خدا غافل نیمومنان! اموالتان و اوالدتان شما را از  یا«
د ینکبذل و بخشش و صدقه و احسان  ،میه به شما دادک ییزھایاز چ ارند.کانیزشان یا
شود اگر مدت مرا  یپروردگارا! چه مد: یاز شما در رسد و بگو یکیه مرگ کش از آنیپ
 ۀجه از زمریتا احسان و صدقه بدھم و در نت یام بگذار و زنده یر اندازیبه تاخ یمک

ه ک یھنگام  اندازد، یر نمیرا به تاخ یسکصالحان و خوبان شوم. و خداوند ھرگز مرگ 

گاه است از کده باشد. خداوند یاجلش فرا رس  .»دیدھ یه انجام مک ییارھاکامًال آ
با بر شمردن یکی از خصوصیات منافقان؛ یعنی، مشغول ن سوره یصورت ا نیبد

 .٢زینندخواھد تا از این خصلت دوری گ از مؤمنان میشدن به زینتھای زندگی دنیوی 
م به یرکو قرآن  شکل گرفتدادھا و حوادث یرو بر پایه یمدن ۀجامعبر این اساس 

 بر آن اشراف داشت.نیز  ج مپیامبر اکررھنمود آن پرداخت و و آموزش 

                                                 
 .۲۳۱-۲۳۰، ص ۲۸التفسیر المنیر، ج  -١
 .۲۴۳، ص ۱حدیث القرآن الکریم، ج  -٢
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پیامبر  یت خانوادگیثیدار ساختن ح خدشه ین براامنافق ۀهودیو تالش ب کاف ۀحادث
  ج اکرم

منسجم  صفوفن یجاد تفرقه بیو ا یجاھل یختن شعارھایدر برانگ منافقان  توطئه
 ۀحادث ریزی گردید بنابراین درصدد طرحست مواجه ک، با ش ج اکرم امبریاران پی

شان را مورد یا ۀو خانواد ج پیامبر اکرم یت و آبرویثین بار حیو ا برآمدند یدیجد
 ھدف قرار دادند.

ر بازگشت از یدر مس کاف ۀه حادثکنظر دارند  ن اتفاقاسان و محدثینو رهین، سامؤرخ
و اند  ردهکر کل ذیو مسلم به تفص یان را امام بخارین جریمصطلق رخ داد. ا یبن ۀغزو

 :نماید نه بیان میالمؤمنین، این ماجرا را این گو امعایشه، 
زنان خود قرعه  درمیاننمود  یم یقصد سفر ج پیامبر اکرمد: ھرگاه یگو یمعایشه 

 ۀن بار در غزویبرد. ا ی، او را با خود مافتاد قرعه به نام ھر کس میانداخت و  یم
حجاب نازل شده بود م کن وقت حیرون آمد و در ایمصطلق) قرعه به نام من ب ی(بن

 نشستم. یب خود مکجاوه بر مرکن، من داخل یبنابرا
م. ھنوز شب بود ینه اردو زدیمد یکنزد ،میم و برگشتیه از غزوه فارغ شدکنیبعد از ا

خواستم به  یم یرفتم. وقت یا اجابت مزاج به گوشه یت نمودند. من براکه اعالم حرک
خته یش ریھا ند من پاره شده و مھرهب ه گردنکم، متوجه شدم یایب خود بکطرف مر

من  ۀجاوکه مسئول حمل ک یسانکآنھا شدم. در آن اثنا،  یآور من مشغول جمع ؛است
شترم  یجاوه را بر روک ،ه من داخل آن ھستمکنیبودند، حسب معمول به گمان ا

 یافک یخاطر نداشتن غذاه وقت ب . و چون من ھنوز جوان بودم و زنان در آنگذاشتند
و شتر را  نگردیدندجاوه کبودن  یآنھا متوجه خال ،نیبودند بنابرا کالغر اندام و سب

، به مدا نمودیبند خود را پ گردن نیز بعد از اینکه من .درآوردندت کاروان به حرکھمراه 
ست و چون یاز آن ن یاروان رفته است و اثرکه کمتوجه شدم  و اروان آمدمکمحل 

گردند، در ھمانجا نشستم و سپس به  یه بشوند، برمیمتوجه قضه اگر آنھا کدانستم  یم
ه ک ،ر مانده بود، ھنگام صبحکه پشت سر لشک یخواب رفتم. صفوان بن معطل سلم

ه ک گردیده بوداز دور متوجه  ده بود ویاروان رسک، به محل ھنوز ھوا روشن نشده بود
ده بود، یم حجاب دکه قبل از حکد، مرا یآ یم یکنزد یجا مانده است. وقت یزیچ

دار شدم و خود را یب شان،یاز زبان ا» انّاهللا و انّااليه راجعون«دن یو من با شن ختشنا یم
رر کلمه با من حرف نزد فقط مک یک یخدا سوگند! او حته د: بیگو یشه مپوشاندم. عای
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سوار اده جلو شد و من یمن برآن سوار شدم. او پ و گفت و شترش را خواباند یم» اناهللا«
م. یدیاردو زده بود، رس در جایی ظھر یگرما در هکر کشان تا به لشیپشت سر ا ،بر شتر

رد، عبدالله بن ک یم یان را رھبرین جریه اک یسکپس از آنجا ماجرا شروع شد و 
 سلول بود. یاب

 نهیپخش بھتان در مد -۱
 یدر حالمار شدم و یماه بیکمدت ه من ب ،میدینه رسیبه مد ید: وقتیگو یشه میعا

 یز (در خانه بستریاز ھمه چ بودند، من بدون اطالع کمشغول داستان افه مردم ک
 یچون آن محبت و مھربان ؛انداخت یم کمرا به ش ج بودم) البته رفتار رسول خدا

سپس  و گفت: حالت چطور است یآمد و م یدم، فقط به خانه مید یشان نمیسابق را از ا
رون یب قضای حاجت یبا مادر مسطح برا یشب .بھتر شده حال من کنیگشت. تا ا یبرم

م، و ھنوز به ساختن یرفت یرون مین منظور بیا یھا برا شدم. در آن وقت ما فقط شب
ب یھا ع ار را عربکن یم و ایرده بودکخود عادت ن یھا نار خانهک ییدستشو

رد و افتاد و کر یاش گ مادر مسطح به دامن جامه یدانستند. در بازگشت به خانه، پا یم
؛ بدر حضور داشته است کۀه در معرک ی: تو به مردرد مسطح. من گفتمی! بمیگفت: وا

چه گفته است؟ گفتم: چه  یا دهی! مگر نشنیا ؟ گفت: چقدر تو سادهییگو ین میچن
ام  یماری. از آن لحظه بم تعریف نمودیرا مفصل برا کاف یگفته است؟ آنگاه او ماجرا

رد) و گفت: حالت چطور کآمد (و سالم  ج برگشتم. رسول خدا ام شدت گرفت. به خانه
ن یه در مورد اکن بود ینزد پدر و مادرم بروم؟ و ھدفم ا یدھ یاست؟ گفتم: اجازه م

پس نزد پدر و  ؛به من اجازه داد ج رسول خدا .ت را از زبان آنھا بشنومیماجرا واقع
ند؟ گفت: یگو یسخن م یزیچه چ ۀ: مادر! مردم دربارمادرم رفتم. به مادرم گفتم

ھوو داشته باشد و شوھرش او را دوست  یخدا سوگند! ھر زنه دخترم، آرام باش. ب
 .ت دارد؟ین سخن واقعیشود. گفتم: سبحان الله! ا یگفته م یبدارد، در مورد او سخنان

 دم.ینخواب یا ختم و لحظهیر کسره اشیکستم و یپس آن شب را تا صبح گر

 از اصحاب و یاران یمشاوره با برخ -۲
طالب و یابن اب یبا عل ج ر افتاد، رسول خداین مورد به تأخیدر ا یه وحکنیبعد از ا
رسول  ی، اسامه گفته بود: ابه مشورت پرداختاز من  یید در مورد جدایاسامه بن ز

 به آن یم. اما علیسراغ ندار یزیچ یکیر و نیشما جز خ ۀ! ما در مورد خانوادج خدا
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 یکن یر از ایغ یگریش داده است و زنان دیبود: خداوند به شما گنجا گفته ج حضرت
ت را ی، واقعینکاو سؤال  ۀز دربارینکن یه اگر از اکزن وجود دارند. سپس گفته بود 

شه با مورد یا از عایه آکرده بود کره سؤال یاز بر ج گاه رسول خدا خواھد گفت. آن
 کوکچ مورد مشیخدا سوگند! من ھه ب ره گفته بود: نهیمواجه شده است؟ بر کیوکمش

ه کم سن و سال است ک یدانم او دختر یه مکنیاز او سراغ ندارم، جز ا یزیآم و شبھه
او  ید و آرد را از جلویآ یم یرود و گوسفند یخواب م ،ردن آردکر یدر حال خم

 خورد. یم
ناراحت شدت بن سلول به  یه از عبدالله بن ابک یدر حال ج گاه رسول خدا آن

ال مرا از طرف یخ یسکمنبر خطاب به مسلمانان فرمود: چه  یبود، از رو گردیده
رده است و در کت یام سرا یخانوادگ یبه زندگ یه آزارش حتکند ک یراحت م یمرد

گاه بدون حضور  چیسراغ ندارم و ھ یکیه من از او جز نکند یگو یسخن م یمورد مرد
 امده است.یام ن خودم به خانه

ال شما را یمن خ ،! اگر از اوس باشدج پیامبر اکرم ید: ایگو یبن معاذ مسعد 
ھم شما ھر  باشد باز یزنم و اگر از برادران خزرج ینم و گردنش را مک یراحت م

 رد.کم ید، اجرا خواھیبدھ یدستور

 کاف ۀفتن یامدھایـ پ۳
سعد بن عباده به  یعنین سخن سعد بن معاذ، سردار خزرج ید: با ایگو یشه میعا

 ییگو یره گشت و گفت: دروغ میبر او چ یاما تعصب نژاد صالح بود، یاو مرد .خشم آمد
 شد.  یشته خواھک، یشکشت و اگر او را بک یتو او را نخواھ ،و اگر از خزرج باشد

عباده گفت:  بن برخاست و در جواب سعد ،سعد بود یه پسرعموکر ید بن حضیاس
خودت ھم منافق  شاید، یینما ین دفاع ماه از منافقکشت و تو کم یما او را خواھ

 یکان افراد اوس و خزرج رد و بدل شد و نزدیم یصورت سخنان تند نیو بد یھست
وت و کآنھا را به س  منبر بود، یه بر روک ج پیامبر اکرم یول  ؛فتندیگر بیدیکبود به جان 

 رد.کان را تمام یآرامش فراخواند و جر
 یه دو شب متوالکاز روزھا  یکیه شده بود. صبح یار من فقط گرکد: یگو یشه میعا

ن من یده بودم، پدر و مادرم بر بالینخواب یا رده بودم و لحظهکه یامل گرکروز  یکو 
ن یه آنھا بر بالک یرد. در حالکه جگرم را پاره خواھد یه گرکردند ک یآمدند. آنھا گمان م
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ز یورود خواست. به او اجازه داده شد. آن زن ن ۀازاز انصار اج یمن نشسته بودند، زن
رد و کوارد شد، سالم  ج پیامبر اکرم  ست. در آن اثناء،یگر ینارم نشست و با من مکدر 

 نشست. ین خبر، نزد من میع شدن ایه بعد از شاکبود  ین بارین اولینشست و ا

 کاف ۀمسئل ۀدربارشه یبا عا جرسول خدا  یگفتگو -۴
! ج پیامبر اکرمنازل نشده بود.  ج حضرت بر آن یه وحکماه بود  یکد: یگو یشه میعا

گناه  یده است. اگر تو واقعًا بیرس ییشه! در مورد تو به من خبرھایعا یبه من گفت: ا
 یب گناھکاما اگر مرت ،ردکتو را اثبات خواھد  یگناھ یخداوند ب یزوده پس ب ،یھست
ب شود و بعد از آن به کمرت یگناھوقتی  بندهرا یز ؛نک، پس استغفار و توبه یا شده

به  ج ه سخنان رسول خداک یآمرزد. ھنگام یز گناھش را میآورد، خدا ن یخدا رو
 د. کیچ ینم یا قطره یم تمام شد، حتیھاکد، اشیان رسیپا

ه خدا سوگند! ما د. گفتند: بیرا بدھ ج به پدر و مادرم گفتم: جواب رسول خدا
ش نبودم و یب یه زن جوانک یگاه خودم در حال م. آنیاو را بدھم چطور جواب یدان ینم

ان را ین جریه شما اکنون کخدا سوگند! اه اد بر قرآن مسلط نبودم، گفتم: بیھنوز ز
ه خدا ک یدر حال ،بدانم ید، اگر من خود را از آن بریا ردهکرا باور  د و آنیا دهیشن

 ینم در حالکرفت و اگر بدان اعتراف ید پذیشما از من نخواھ ،ھستم یداند از آن بر یم
رفت. جواب من ھمان سخن ید پذیشما خواھ ،ن نبوده استیداند چن یه خدا مک
 ه گفت:کعقوب است ی

ٰ قَِميِصهِ ﴿ لَۡت  بَۡل  قَاَل  َكِذٖب�  بَِد�ٖ  ۦوََجآُءو َ�َ نُفُسُ�مۡ  لَُ�مۡ  َسوَّ
َ
ۡمٗر�ۖ  أ

َ
 فََصۡ�ٞ  أ

 ۖ ُ َوٱ َ�ِيٞل ٰ َما تَِصُفونَ  لُۡمۡسَتَعانُ ٱ �َّ  .]۱۸وسف: ی[ ﴾١٨َ�َ
 یار زشتکشما  یه نفسھاکعقوب) گفت: بلین آوردند (یراھنش را با خون دروغیو پ«

ه از او در مقابل کل است و خداست یارمن) صبر جمکرا در نظرتان آراسته است. پس(

 .»شود یخواسته م یاری ،دییگو یآنچه م
 دم.یشکرا گفتم و بر بسترم دراز  نیا

ه کدانستم  یھستم، م ین گناه بریه از اکن داشتم یقید: چون من یگو یشه میعا
صورت ه ت من در قرآن بئه براکدانستم  ینم یول ؛ردکخداوند مرا از آن تبرئه خواھد 

ه خداوند کدادم  یشود. احتمال م یشه تالوت خواھد شد، نازل میھم یه براک یاتیآ
 دارد. یاعالم مبه او  ج امبرشیمرا در خواب پ ۀتبرئ
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 شهیعا ۀو تبرئ ینزول وح -۵
ان نخورده بود و کش تیاز جا ج خدا سوگند! ھنوز رسول خداه د: بیگو یشه میعا

 ج حضرت بر آن یه وحکه داخل خانه بودند، خارج نشده بودند ک یسانکاز  یکیچ یھ
د یمروار ۀداناش مانند  دار شد و عرقھا از چھرهیشان پدیبرا ید و آثار نزول وحینازل گرد

ن ید و اولیخند ج د، رسول خدایبرطرف گرد یه آثار وحکنیپس از ا؛ دیر گردیسراز
 رد.کز تو را تبرئه یشه! خدا نیعا یه فرمود: اکن بود یا ،ه بر زبان آوردک یسخن

را ببوس. گفتم:  ج پیامبر اکرم ید: مادرم گفت: بلند شو، دستھایگو یشه میعا
 آورم. یم یجاه را ب ر خداکه من فقط شکبل ؛ریخ

 د:یات نازل گردین آیا

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ َّ�  ِ ۡفكِ ٱَجآُءو ب � َ�َۡسُبوهُ  َ�  ّمِنُ�مۚۡ  ُعۡصَبةٞ  ۡ�ِ  َخۡ�ٞ  ُهوَ  بَۡل  لَُّ�م�  َ�ّٗ
ِ لَّ 

ا  ۡمرِيٖٕ ٱُ�ۡمۚ لُِ�ّ ثِۡم� ٱِمَن  ۡ�تََسَب ٱّمِۡنُهم مَّ ِيٱوَ  ۡ�ِ ٰ كِۡ�َهُ  �َّ  ۥِمۡنُهۡم َ�ُ  ۥتََو�َّ
�  لُۡمۡؤِمَ�ُٰت ٱوَ  لُۡمۡؤِمُنونَ ٱلَّۡوَ�ٓ إِۡذ َسِمۡعُتُموهُ َظنَّ  ١١َعَذاٌب َعِظيمٞ  نُفِسِهۡم َخۡ�ٗ

َ
بِأ

بِ�ٞ  ٓ إِۡفٞك مُّ ْ َ�َٰذا ِ  ١٢َوقَالُوا ْ ب تُوا
ۡ
ۚ فَإِۡذ لَۡم يَ� ۡرَ�َعةِ ُشَهَدآَء

َ
َهَدآءِ ٱلَّۡوَ� َجآُءو َعلَۡيهِ بِأ  لشُّ

ْوَ�ٰٓ�َِك ِعنَد 
ُ
ِ ٱفَأ ِ ٱَولَۡوَ� َفۡضُل  ١٣ۡلَ�ِٰذبُونَ ٱُهُم  �َّ ۡ�َياٱِ�  ۥَعلَۡيُ�ۡم َورَۡ�َُتهُ  �َّ ُّ� 
فَۡضُتۡم �ِيهِ َعَذاٌب َعِظيمٌ  �ِخَرةِ ٱوَ 

َ
ٓ أ ُ�ۡم ِ� َما ۡونَهُ  ١٤لََمسَّ لِۡسنَتُِ�ۡم  ۥإِۡذ تَلَقَّ

َ
بِ�

ا لَۡيَس لَُ�م بِهِ  ۡفَواهُِ�م مَّ
َ
ِ ٱَهّيِٗنا وَُهَو ِعنَد  ۥٞم َوَ�َۡسُبونَهُ ِعلۡ  ۦَوَ�ُقولُوَن بِأ َّ� 

َتَ�ََّم بَِ�َٰذا ُسۡبَ�َٰنَك َ�َٰذا  ١٥َعِظيمٞ  ن �َّ
َ
ٓ أ ا يَُ�وُن َ�َا َولَۡوَ�ٓ إِۡذ َسِمۡعُتُموهُ ُقۡلُتم مَّ

ُ ٱيَعُِظُ�ُم  ١٦ُ�ۡهَ�ٌٰن َعِظيمٞ  ن َ�ُعوُدواْ لِِمۡثلِهِ  �َّ
َ
ۡؤمِ  ۦٓ أ بًَدا إِن ُكنُتم مُّ

َ
ُ  ١٧نِ�َ � َوُ�بَّ�ِ

ُ ٱ ُ ٱوَ  �َ�ِٰت� ٱلَُ�ُم  �َّ ِينَ ٱإِنَّ  ١٨َعلِيٌم َحِكيمٌ  �َّ ن �َِشيَع  �َّ
َ
ِ�  ۡلَ�ِٰحَشةُ ٱُ�ِبُّوَن أ

ِينَ ٱ ِ�ٞم ِ�  �َّ
َ
ْ لَُهۡم َعَذاٌب أ ۡ�َياٱَءاَمُنوا ِ� ٱوَ  �ُّ ُ ٱوَ  �ِخَرة نُتۡم َ� َ�ۡعلَُمونَ  �َّ

َ
 ١٩َ�ۡعلَُم َوأ

 َ ِ ٱۡوَ� فَۡضُل َول نَّ  ۥَعلَۡيُ�ۡم َورَۡ�َُتهُ  �َّ
َ
َ ٱَوأ  .]۲۰-۱۱[النور:  ﴾٢٠رَُءوٞف رَِّحيمٞ  �َّ

 ،از خود شما ھستند یگروھ ،اند ردهکن تھمت بزرگ را پرداخته و سرھم یه اک یسانک«
تان خوب است. ھر یئله براسن میه اکبل ؛تان بد استین حادثه برایه اکد یاما گمان مبر

 یمیه بخش عظک یسکد و ھر یآ یگرفتار م ،رده استکه ک یارکدام از آنھا به گناه ک
ه ک یرا دارد. چرا ھنگام ینیعذاب بزرگ و مجازات سنگ ،از آن را به عھده داشته است

ست مردان و زنان مومن نسبت به خود گمان یبا ینم ،دیشنو ین تھمت را میا
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است. چرا آنان  یار و روشنکآش ت بزرگ،ن تھمیند: ایشند و نگویندیبودن را ن یکن
ن یدھند؟ اگر چن یشان گواھیاورند تا بر سخنان ایست چھار شاھد را حاضر بیبا ینم

 م خدا دروغگو بودند.کآنان برابر ح ،آوردند یرا حاضر نم یگواھان
نه به سبب یھر آ ،شد یا و در آخرت شامل حال شما نمیفضل و مرحمت خدا در دناگر 

 د.یگرد یرتان میبانگیگر یار تھمت، عذاب سخت و بزرگکخوض و فرورفتنتان در 
د و با دھان یقاپ یگران مید و آن را از زبان دیعه رفتین شایه به استقبال اکدر آن زمان 

ن ید ایبرد ید و گمان میدر مورد آن نداشت یه علم و اطالعکد یردک یپخش م یزیچ
 ش خدا بزرگ بوده است. یه در پک یدر حال ،است یا و ساده کوچکمسئله 
ن تھمت یه زبان بدک: ما را نسزد دیگفت ید میشنو یرا م ه آنک یوقت یستیبا یچرا نم

 است. ین بھتان بزرگیسبحان الله! ا .مییبگشا
د. ینکرار نکرا ت یارکن یھرگز چن ،دیه اگر مسلمان ھستکند ک یحتتان میخداوند نص

گاه و ح یان میشما ب یبرا ات رایآ اینخداوند   م است.کیدارد و خدا بس آ
شان ینند، اکخش پمؤمنان  درمیان یدارند گناھان بزرگ یه دوست مک یسانکگمان یب

 .»دیدان یداند و شما نم یدارند. خداوند م کینجه و عذاب دردناکا و آخرت شیدر دن

  کاف ۀحادث آفرینندگاندر  س رکابوب یریموضعگ -۶
ن به یه بعد از اکخدا سوگند! ه شه گفت: بیعا ۀپس از نزول تبرئ س قیر صدکابوب

نوا و از یب یه مردکنیخاطر اه نخواھم داد. او ھمواره به مسطح ب یزیمسطح چ
 د:یه نازل گردین آیگاه ا آن نمود. ، کمک میشاوندانش بودیخو

﴿ ْ ْولُوا
ُ
تَِل أ

ۡ
َعةِ ٱِمنُ�ۡم وَ  ۡلَفۡضلِ ٱَوَ� يَ� ْوِ�  لسَّ

ُ
ْ أ ن يُۡؤتُٓوا

َ
 لَۡمَ�ِٰك�َ ٱوَ  ۡلُقۡرَ�ٰ ٱأ

ِۖ ٱِ� َسبِيِل  لُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ٱوَ  ن َ�ۡغفَِر  �َّ
َ
َ� ُ�ِبُّوَن أ

َ
� ْۗ ْ َوۡ�َۡصَفُحٓوا ُ ٱَوۡ�َۡعُفوا لَُ�ۡمۚ  �َّ

ُ ٱوَ   .]۲۲[النور:  ﴾٢٢رَِّحيمٌ  َ�ُفورٞ  �َّ
ه بذل کد سوگند بخورند ینبا ،نعمت ھستند یلت و فراخیه از شما اھل فضک یسانک«

د یرند. بایگ ین در راه خدا باز میان و و مستمندان و مھاجریکو بخشش خود را از نزد
امرزد؟ و خدا یه خدا شما را بکد یدار یمگر دوست نم ند، ینند و گذشت نماکعفو 

 .»آمرزگار مھربان است
رم. یه مورد آمرزش قرار گکخواھم  ی، من میه گفت: بلین آیا بعد از نزولر کابوب

گاه قطع  چیرا ھ د و گفت: آنیغ نورزیبه مسطح در یمال کمکن، از دادن یبنابرا
 رد.کنخواھم 
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در مورد من سؤال  ،نب بنت جحشیز ،از ھمسرش ج د: رسول خدایگو یشه میعا
م را از عذاب خدا یھا ھا و چشم من گوش !ج رسول خدا یرده بود. او گفته بود: اک

ان ینب از مید: زیگو یشه میدانم. عا ینم یگریز دیر چیدارم و در مورد او جز خ یبازم
ه داشت ک ییخاطر تقواه رد و خداوند بک یبا من رقابت م ج ر ھمسران رسول خدایسا

ر بود، از ینب با من درگیخاطر زه ه ھمواره بک ،اما خواھرش، حمنه ،ردکاو را حفاظت 
 .١ت داشتکشر عهین شایه در اکبود  یسانک

از طرف  ج پیامبر اکرمه کبود  ییھا و آزارھا نجهکش ۀریاز زنج یا حلقه ،کاف ۀحادث
و بر مؤمنان لطف و مرحمت  ج امبرشیخداوند بر پ اما، ن با آن مواجه بودیدشمنان د

 امبریاران پی یریز موضعگیخ نیار ساخت. و تارکن بھتان بزرگ را آشینمود و بطالن ا
 یبرااین ماجرا ثبت و ضبط نموده است تا  یان به خوبین جریرا در مقابل ا ج اکرم

الگوی شان رخ دھد، یان براین جریه اگر مشابه اکمسلمانان باشد  یبرا یشه درسیھم
 یول ،منقطع شده است ید. گرچه نزول وحباش ج اکرمامبر یاران پی یریموضعگآنان، 

 خواھد ماند. یباق ندهیآ ینسلھا یشه و برایھم ین درس برایا

 کات افیام برگرفته از آکن آداب و احیتر ممه
 یادیام و آداب زکد، احینازل گرد کاف ۀحادث در مورده ک یاتیاسالم از آ یعلما

 ر برشمرد:ین آنھا را در چند مورد زیتر توان مھم یه مکاند  استنباط نموده
امت تالوت خواھند یه تا قکح قرآن یات صریقه توسط آیصد ۀشیعا ۀاثبات تبرئ -۱

 د.یگرد

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ َّ�  ِ ۡفكِ ٱَجآُءو ب  .﴾ّمِنُ�مۡ  ُعۡصَبةٞ  ۡ�ِ
ه ظاھرًا شر محض بود، کان را ین جریه اکن امر بود یا یمت خداوند مقتضکح -۲

ر محض و یش گرفتند، به خیه در پک یخاطر صبره ب ،رکابوب ۀدر حق خانواد
 د.یل نمایتبد یپاداش بزرگ

 ﴾لَُّ�مۡ  َخۡ�ٞ  ُهوَ  بَۡل  لَُّ�م�  �َ�ّٗ  َ� َ�َۡسُبوهُ ﴿
 داشته باشند. یکگر گمان نیدیکد نسبت به یمؤمنان با -۳

نُفِسهِۡم َخۡ�ٗ  لُۡمۡؤمَِ�ُٰت ٱوَ  لُۡمۡؤمِنُونَ ٱلَّۡوَ�ٓ إِذۡ َسمِۡعتُُموهُ َظنَّ ﴿
َ
ْ  �بِأ ٓ  وَقَالُوا  .﴾١٢بِ�ٞ مُّ  إِفۡكٞ  َ�َٰذا

                                                 

 .۴۷۵۰، شماره ۶، ص ۶ج  ﴾Ñلَّۡوَ�ٓ إِۡذ َسِمۡعُتُموهُ ﴿بخاری، کتاب التفسیر، باب ، -١



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٢٩٤

 

رفتند و پخش یرا پذ ه آنک یسانکدند و یرا آفر کاف ۀه حادثک یسانکب یذکت -۴
 ردند. ک

﴿ ِ ْ ب تُوا
ۡ
ۚ فَإِۡذ لَۡم يَ� ۡرَ�َعِة ُشَهَدآَء

َ
َهَدآءِ ٱلَّۡوَ� َجآُءو َعلَۡيهِ بِأ ْوَ�ٰٓ�َِك ِعنَد  لشُّ

ُ
ِ ٱفَأ ُهُم  �َّ

 .﴾١٣ۡلَ�ِٰذبُونَ ٱ
 ان فضل و لطف خداوند در حق مؤمنان:یب -۵

ِ ٱَولَۡوَ� فَۡضُل ﴿ ۡ�َياٱِ�  ۥَعلَۡيُ�ۡم َورَۡ�َُتهُ  �َّ  .﴾�ِخَرةِ ٱوَ  �ُّ
 ھر سخن قبل از نشر آن.  یق و بررسیوجوب تحق -۶

َتَ�ََّم بَِ�َٰذا ُسۡبَ�َٰنَك َ�َٰذا ُ�ۡهَ�ٌٰن ﴿ ن �َّ
َ
ٓ أ ا يَُ�وُن َ�َا َولَۡوَ�ٓ إِۡذ َسِمۡعُتُموُه قُۡلُتم مَّ

 .﴾١٦َعِظيمٞ 
 رار مجدد آن.کو از ت یبزرگن گناه یاب چنکد از ارتیشد ینھ -۷

ُ ٱيَعُِظُ�ُم ﴿ ْ لِِمۡثلِهِ  �َّ ن َ�ُعوُدوا
َ
ۡؤِمنِ�َ  ۦٓ أ بًَدا إِن ُكنُتم مُّ

َ
�١٧  ُ ُ ٱ َوُ�بَّ�ِ لَُ�ُم  �َّ

ُ ٱوَ  �َ�ِٰت� ٱ  .﴾١٨َعلِيٌم َحِكيمٌ  �َّ
 مؤمنان. درمیانست یفحش و ناشا یارھاکاز پخش  ینھ -۸

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ ن �َِشيَع  �َّ
َ
ِينَ ٱِ�  ۡلَ�ِٰحَشةُ ٱُ�ِبُّوَن أ ِ�مٞ  �َّ

َ
ْ لَُهۡم َعَذاٌب أ ۡ�َياٱ ِ�  َءاَمُنوا ُّ� 

ِ� ٱوَ  ُ ٱوَ  �ِخَرة نُتۡم َ� َ�ۡعلَُمونَ  �َّ
َ
 .﴾١٩َ�ۡعلَُم َوأ

 انجامد. میانسان  یبه این دلیل که به نابودطان یش یھا نقشه یرویاز پ ینھ -۹

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ ُخُطَ�ِٰت  �َّ ْ َ� تَتَّبُِعوا ۡيَ�ِٰن� ٱَءاَمُنوا ۡيَ�ٰنِ ٱَوَمن يَتَّبِۡع ُخُطَ�ِٰت  لشَّ  لشَّ
ِ  ۥفَإِنَّهُ  ُمُر ب

ۡ
ِ ٱَولَۡوَ� َفۡضُل  لُۡمنَكرِ� ٱوَ  ۡلَفۡحَشآءِ ٱيَأ َما َزَ�ٰ ِمنُ�م  ۥَعلَۡيُ�ۡم َورَۡ�َُتهُ  �َّ

بَدٗ 
َ
َحٍد �

َ
َ ٱ َ�ِٰ�نَّ وَ  اّمِۡن أ ُ ٱيَُزّ�ِ َمن �ََشآُءۗ وَ  �َّ  .]۲۱[النور:  ﴾٢١َسِميٌع َعلِيمٞ  �َّ

 یرویطان پیش یھا س از گامکد و ھر ینکم یرویطان پیش یمومنان! از گامھا یا«
دھد و اگر فضل و رحمت خدا  یزشت و ناپسند دستور م یارھاکند ، ھمانا او به کب

س را کخدا ھر  یول  شد، یه نمکیاز شما ابدًا تز یکچ یبود، ھ یشامل حال شما نم

 .»ند و خدا شنوا و دانا استک یه مکیبخواھد تز
 رده باشند.ک یان گرچه در حق انسان بدیکق به انفاق بر نزدیتشو -۱۰

﴿ ْ ْولُوا
ُ
تَِل أ

ۡ
َعةِ ٱِمنُ�ۡم وَ  ۡلَفۡضلِ ٱَوَ� يَ� ْوِ�  لسَّ

ُ
ْ أ ن يُۡؤتُٓوا

َ
 لَۡمَ�ِٰك�َ ٱوَ  ۡلُقۡرَ�ٰ ٱأ
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ِۖ ٱِ� َسبِيِل  لُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ٱوَ  ن َ�ۡغفَِر  �َّ
َ
َ� ُ�ِبُّوَن أ

َ
� ْۗ ْ َوۡ�َۡصَفُحٓوا ُ ٱَوۡ�َۡعُفوا لَُ�ۡمۚ  �َّ

ُ ٱوَ   .﴾٢٢رَِّحيمٌ  َ�ُفورٞ  �َّ
ن ید و نفریخاطر مؤمنان صادق و دفاع از آنھا و تھده رت خداوند بیزان غیم -۱۱

 زنند.  یه آنھا را بھتان مک یسانک

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ ۡ�َياٱُلعُِنواْ ِ�  لُۡمۡؤِمَ�ٰتِ ٱ ۡلَ�ٰفَِ�ٰتِ ٱ لُۡمۡحَصَ�ٰتِ ٱيَۡرُموَن  �َّ َولَُهۡم  �ِخَرةِ ٱوَ  �ُّ
رُۡجلُُهم بَِما َ�نُواْ  ٢٣َعَذاٌب َعِظيمٞ 

َ
يِۡديِهۡم َوأ

َ
لِۡسنَُتُهۡم َو�

َ
يَۡوَم �َۡشَهُد َعلَۡيِهۡم �

ُ ٱيَۡوَم�ِٖذ يَُوّفِيِهُم  ٢٤َ�ۡعَملُونَ  نَّ  ۡ�َقَّ ٱدِيَنُهُم  �َّ
َ
َ ٱَوَ�ۡعلَُموَن أ  ﴾٢٥لُۡمبِ�ُ ٱ ۡ�َقُّ ٱُهَو  �َّ

 .]۲۵-۲۳[النور: 
ا و آخرت از یسازند، در دن یماندار را به زنا متھم میخبر ا یدامن بکه زنان پاک یسانک«

 دارند. یمیرحمت خدا دور و عذاب عظ
 یگواھ ،ردندک یه مک ییارھاکشان بر یا یه آنان زبان و دست و پایه علک یدر آن روز

دھد و  یشان میاست بدکم و ک یآنان را ب یواقع یدھند. در آن روز خداوند جزا یم

گاه م  .»ار استکه خداوند حق آشکگردند  یآ
 د:یگو یات مین آیر ایدر تفس زمخشری
ه از جانب خداوند متوجه بندگان ک ییدھایتھدھمچنین بررسی قرآن و  با بررسی

به غلظت و گردد به این موضوع پی ببریم که ھیچ یک از این تھدیدھا  او میار کت یمعص
و در مورد ، وجود ندارد است گردیدهان یشه بیه در مورد بھتان عاک ییدھایشدت تھد

ن یامت، با ایر قیخط یدادھاید و رویشد یھا در مورد عذاب یو حت یچ حادثه و گناھیھ
را  یمختلف یدھایدھا و وعیمختلف، تھد یھا روش نجا بهیلحن سخن نگفته است. در ا

است  یو مستقل یافکخود عذاب  یازآنھا در جا یکه ھرک یا گونهه ان داشته است. بیب
 د:یگو یه مکبود  یافکه یآ یکن یرد، ھمک یگر در مورد آنان نازل نمید یا هیو اگر آ

ِينَ ٱإِنَّ ﴿  .﴾ۡلَ�ٰفَِ�ٰتِ ٱ لُۡمۡحَصَ�ٰتِ ٱيَۡرُموَن  �َّ
 نیدند و ساز و برگ دادند، ایرا آفر کاف ۀه حادثک یسانکه در آن پاداش ک

 ده است:یان گردیگونه ب
 ا و آخرت ھستند.یمورد لعنت خدا در دن -
 شوند. یم یدر آخرت دچار عذاب بزرگ -
 خواھد داد. یه آنھا گواھیجسمشان عل یدر آنجا اعضا -



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٢٩٦

 

 .١ھا خواھد دادامل جرمشان را به آنکخداوند در آنجا پاداش  -
و  کب زنان پایرا نص که خداوند مردان پاک یالھ یھا از سنت یکیان یب -۱۲

 د:یفرما یه مکچنان ؛گرداند یم کب مردان پایرا نص کزنان پا

ّيَِ�ُٰت ٱلِۡلَخبِيَ�ِٰت� وَ  ۡ�َبِيُثونَ ٱلِۡلَخبِيثَِ� وَ  ۡ�َبِيَ�ُٰت ٱ﴿ ّيِبَِ� وَ  لطَّ ّيُِبونَ ٱلِلطَّ ّيَِ�ِٰت�  لطَّ لِلطَّ
 ٞ ۡغفَِرة ا َ�ُقولُوَنۖ لَُهم مَّ ْوَ�ٰٓ�َِك ُمَ�َُّءوَن ِممَّ

ُ
 .]۲۶[النور:  ﴾٢٦َكرِ�مٞ  َورِۡزقٞ  أ

 متفاوت چھار گروه بودند. یھا یری، مردم با توجه به موضعگکاف ۀدر مورد حادث -۱۳
 یکب نمودند و جز سخن نیذکق و نه تیان را تصدین جریه نه اک یگروھ -۱

 داد. یل مکین گروه تشیرا ھم افراده کاوردند یبر زبان ن یزیچ
وب یب نمود. مانند ابوایذکرا ت ان بود و آنین جریدًا مخالف با ایه شدک یگروھ -۲

 ست.یش نیب ین دروغ و بھتانیه صراحتًا گفتند: اکو ھمسرش  یانصار
د یب. البته آنرا بعیذکردند و نه تکق یه نه تصدکبودند  یسانکگروه سوم  -۳

ان گرم بود و آنھا ین جریا در مورددانستند و مجالسشان با سخن  یمن
توان، حمنه بنت  یه مکردند، ک ینم یان را گناه تلقین جریادر مورد زدن  حرف

 ن گروه قلمداد نمود.یجحش، مسطح بن أثاثه و حسان بن ثابت را از ھم
غ یتبلرا  ده بودند و آنین حادثه را آفریه اکبودند  یسانکگروه چھارم  -۴

ه قرآن کبن سلول ملعون قرار داشت  یردند و در رأس آنھا عبدالله بن ابک یم

 .»تويلّ كربه«د: یگو یدر وصف او م
ان نموده است یاشاره نموده و گروه دوم را ستوده و ب یبند ن گروهیز به ایقرآن ن

 گرفتند: یش مین موضع را در پیمسلمانان ھم ۀد ھمیه باک

نُفِسِهۡم َخۡ�ٗ  لُۡمۡؤِمَ�ُٰت ٱوَ  لُۡمۡؤِمُنونَ ٱلَّۡوَ�ٓ إِۡذ َسِمۡعُتُموهُ َظنَّ ﴿
َ
ٓ إِۡفكٞ  �بِأ ْ َ�َٰذا  َوقَالُوا

بِ�ٞ   .]۱۲[النور:  ﴾١٢مُّ
اتخاذ  ین موضعید آنھا چنید: نبایفرما یگروه سوم، قرآن م یریدر مورد موضعگ

 نمودند: یم

ۡونَهُ ﴿ ا لَۡيَس لَُ�م بِهِ  ۥإِۡذ تَلَقَّ ۡفَواهُِ�م مَّ
َ
لِۡسنَتُِ�ۡم َوَ�ُقولُوَن بِأ

َ
 ِعۡلمٞ  ۦبِ�

ِ ٱ ِعندَ  وَُهوَ  اَهّيِنٗ  َوَ�َۡسُبونَُهۥ ا يَُ�وُن َ�َآ  ١٥َعِظيمٞ  �َّ َولَۡوَ�ٓ إِۡذ َسِمۡعُتُموهُ قُۡلُتم مَّ

                                                 
 .۲۲۳، ص ۳به نقل از تفسیر کشاف، ج  ۳۸۶، ص ۱حدیث القرآن الکریم عن غزوات الرسول، ج  -١
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َتَ�ََّم بَِ�َٰذا ُسۡبَ�َٰنَك َ�َٰذا ُ�ۡهَ�ٌٰن َعِظيمٞ  ن �َّ
َ
 .]۱۶-۱۵[النور:  ﴾١٦أ

ر کابوب یه وقتکچنان ؛ر شده استکن گروه را متذیا یکقرآن سوابق ن عالوه بر آن
ند، قرآن ھجرت و ک یانش بود انفاق نمیکه از نزدکگر بر مسطح یه دکسوگند خورد 

 ادآور شد و فرمود:یمان او را یا

﴿ ْ ْولُوا
ُ
تَِل أ

ۡ
َعةِ ٱِمنُ�ۡم وَ  ۡلَفۡضلِ ٱَوَ� يَ� ْوِ�  لسَّ

ُ
ْ أ ن يُۡؤتُٓوا

َ
 لَۡمَ�ِٰك�َ ٱوَ  ۡلُقۡرَ�ٰ ٱأ

ِۖ ٱِ� َسبِيِل  لُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ٱوَ  ن َ�ۡغفَِر  �َّ
َ
َ� ُ�ِبُّوَن أ

َ
� ْۗ ْ َوۡ�َۡصَفُحٓوا ُ ٱَوۡ�َۡعُفوا لَُ�ۡمۚ  �َّ

ُ ٱوَ   .]۲۲[النور:  ﴾٢٢رَِّحيمٌ  َ�ُفورٞ  �َّ
ن ی، در قرآن، اشاره به اطرفداران ویبن ابی و عبدالله  یعنیدر مورد گروه چھارم 

ا و یرفت و در دنیشان را نخواھد پذیا ۀفر خواھند مرد و خداوند توبکه بر کشده است 
 د:یفرما یه مکچنان ؛ن قرار خواھند گرفتیآخرت مورد لعن و نفر

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ ۡ�َياٱُلعُِنواْ ِ�  لُۡمۡؤِمَ�ٰتِ ٱ ۡلَ�ٰفَِ�ٰتِ ٱ لُۡمۡحَصَ�ٰتِ ٱيَۡرُموَن  �َّ َولَُهۡم  �ِخَرةِ ٱوَ  �ُّ
رُۡجلُُهم بَِما َ�نُواْ  ٢٣َعَذاٌب َعِظيمٞ 

َ
يِۡديِهۡم َوأ

َ
لِۡسنَُتُهۡم َو�

َ
يَۡوَم �َۡشَهُد َعلَۡيِهۡم �

ُ ٱيَۡوَم�ِٖذ يَُوّفِيِهُم  ٢٤َ�ۡعَملُونَ  نَّ  ۡ�َقَّ ٱدِيَنُهُم  �َّ
َ
َ ٱَوَ�ۡعلَُموَن أ  ﴾٢٥لُۡمبِ�ُ ٱ ۡ�َقُّ ٱُهَو  �َّ

  .]۲۵-۲۳[النور: 

 مصطلق یبن ۀو غزو کاف ۀبرگرفته از حادث یام و درسهاکفوائد، اح

  ج پیامبر اکرمبشر بودن  -۱
از  ج پیامبر اکرمت یشخص یسازکباعث بروز و پا یمت الھکبه لطف ح کاف ۀحادث

شایسته نبود بود،  یو ذات یشخص ای مسئله یاگر وح ؛ چراکهدیگرد ای ھرگونه شائبه
ھمگان  یبرا ،نیبت بسر برد. بنابرایامل در آن رنج و مصکماه  یک ج پیامبر اکرمکه 

، یالھ یه وحک یخدا است و ھنگام یه نبکاست  یبشر ج ه رسول خداکواضح شد 
 ۀمانیصم ۀد، رابطیوجود آمده بود، برطرف گردانه شه بیعا در مورده کرا  ییھا شائبه

بت یو ھمه بعد از آن رنج و مص ادامه یافتھمانند گذشته شه، یو عا ج پیامبر اکرم
نازل شه یعا در مورد برائت یاگر وح  ناً یقیاه، خوشحال و شادمان شدند و کجان

خود متردد و آزرده خاطر  یھمچنان در مورد ھمسر گرام ج گشت، پیامبر اکرم نمی
و  یوح قتین حادثه، حقیاز خالل ا خداوند بر این بود تا ۀاّما خواست و اراد ،ماند یم
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 .١دیم نمایشان را به مردم تفھینبوت ا

 مسلمانان یت آن در محافظت وجھه و آبرویحد قذف (بھتان) و اھم -۲
مراحل رشد و تکامل خویش را  ،دادھایع و رویدر خالل وقا یاسالم ۀجامع

د تا به حفظ یرا مشروع گردان یامکخداوند اح افک، ۀبا وقوع حادثه کچنان پیمود؛ می
ه در کد ینور نازل گرد ۀن منظور سوریا ید. براینما کمک ھا انسانت یآبرو و شخص

گر را به زنا یدیکه ک یم زن و شوھرکاران و حکمورد زشت بودن عمل زنا و حد زنا
ند و چھارگواه ارائه کرا متھم به زنا  یدامنکپا یھا انسانه ک یسکند و حد یمتھم نما

 .٢ل سخن گفتید، به تفصیننما
نیز مجازاتی سنگین وضع نموده ار کزنا یرا حرام قرار داده و برا اسالم عمل زنا

ز حرام قرار داده است. از ین ،انجامد یه معموًال به زنا مکرا  یردار و گفتارکو ھر است 
 ییھا و بحثھا رده است. تا جامعه را از واژهکزدن را ممنوع  فحشا و بھتان ۀجمله: اشاع

ن سخنان و مباحث، یرار اکرا تیز ؛ندک یسازکپا ،دینما یم کمکفحشا  ۀه به اشاعک
 دھد. یشود و به آنھا جرأت گناه م یالنفس م فیضع یھا انسان یکباعث تحر
 مجازاتی ھمانندند، ک یرا متھم به زنا م یدامنکه انسان پاک یسک یبرا ،نیبنابرا

ز ین ین شخصیچن یشالق، در نظر گرفته است و عالوه برآن، گواھ ۀھشتاد ضرب
ن یپس از نزول ا ج ه رسول خداکچنان؛ دیه صادقانه توبه نماکنیمگر ا شود، یرفته نمیپذ

بودند، حد قذف اجرا  یکشر کان افیجر ۀه در اشاعکات، بر مسطح، حسان و حمنه یآ
و روایاتی که در  ٤ت نشده استیروا یزی، چیو در مورد حد زدن عبدالله بن اب ٣ردک

توان به  د که نمیاند، روایاتی ضعیف ھستن مورد حذف قذف عبدالله بن ابی ذکر شده
 .٥آن استناد نمود

 :ان نموده استین بیرا چن یحد بر عبدالله بن اب اجرا ننمودن ۀم فلسفیابن ق
ه گناھانش کست یسته نیشا یثین انسان خبیگناھان است و چن ۀفارکحد،  - الف

 د شده است.یه او در آخرت به عذاب بزرگ تھدکابند. ھمان بس یف یتخف
                                                 

 .۴۴۱فی ضوء المصادر االصلیه، ص  السیرة النبویة -١
 .۳۵۷، ص ۱حدیث القرآن الکریم، ج  -٢
 اند. محمد بن اسحاق، ترمذی و قرطبی بر این عقیده -٣
 .۲۰۱، ص ۱۲تفسیر قرطبی، ج  -٤
 .۲۴۲المصطلق، ص  مرویات غزوة بنی -٥



 ٢٩٩    بخش دهم: مهم ترین رویدادهای فاصلۀ احد و خندق

 

از او به عنوان ه کرده بود ک یزیر برنامه یا گونهه ب ،یاریند او با ھوشیگو یم × ب
 گردید. کننده این شایعه یاد نمی یکی از افراد پخش

ف شود، او نه اعترا یا اعتراف خود شخص، اجرا نمیه حد بدون گواه و کاز آنجا  - ج
 داد. یه او گواھیانش علیاز اطراف یسکرد و نه ک

ه در مورد قتلش در نظر کطور  مدنظر بود ھمان یتر د مصلحت بزرگیشا -د 
 عبدالله بودند. انشیم و خواقواه کبود  یب مسلمانانوف قلیگرفته شد و آن تأل

 .١ن موارد مدنظر بودیا ۀن است ھمکد: ممیگو یان میدر پا

 حسان بن ثابت از عایشه یعذر خواھـ ۳
 یکشر کان افیجر ۀه در اشاعک یسانک ۀه ھمکان شده یح بیات به تصریدر روا

 یشه عذرخواھیه از عاکاز جمله حسان  .توبه نمودند به جز عبدالله بن ابی، بودند،
 :ر مدح ایشان سرود و گفتنمود و د

 اهللا حرة ليغفرلفكرايتك و
 

 حصنات غري ذات غوائللـممن ا 
 

 حصان رزانُ ماتزن بريبه
 

 افلثی من حلوم الغوو تصبح غر 
 

 إنّ الذی قدقيل ليس بالئقو
 

 بل قيل امری متناحل الدهر بك 
 

وكم مـافان كنت اهجوكم ك  بلَّغُ
 

 فال رفعت سوطی إلیَّ اناملی 
 

 ودّی ما حييت ونرصتیفكيف و
 

 حافللـمآلل رسول اهللا زين ا 
 

 دونهان هلم عزاً يری الناس و
 

ا، وطال العز كل التطاول   ٢قصادً
 

 یافتم.دامن کآزاده و پاتو را ه کامرزد یخدا تو را ب«
ست و آنچه در مورد یدر مورد تو درست ن یا ن شبھهیتر کوچکه ک یو باوقار ھست کپا

 دروغگو بود. یه سخن مردکبل ؛ ستیسته تو نیچ وجه شایبه ھ ،تو گفته شده است
باشد. ردن شالقم را نداشته کانگشتانم توان بلند  ،ام گفتهمن اگر به شما ناسزا 

آنھا به عزت  ؛نت بخش محافل بوده استیشه زیامبر ھمیت من از آل پیو حما یدوست
 تواند به مقام عزت آنان برسد. نمیس کچ یه ھکاند  دهیرس یو مقام

                                                 
 .۲۶۴-۲۶۳، ص ۳زادالمعاد، ج  -١
 .۲۸۱تاریخ االسالم، ذھبی، ص  -٢



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٣٠٠

 

 مصطلق به استنباط رسید یبن ۀغزو ی که درامکاح -۴
و جواز قرار  دعوت داده شده بودنده قبًال به اسالم ک یبر ملت رانهیورش غافلگیجواز 

ت یاو قرار داد و مشروع یۀه را مھریریجو یه آزادکچنان ؛هیعنوان مھره ب یدادن آزاد
ه کاست  یامکھا از جمله اح از عرب یریگ ن ھمسران در سفر و جواز بردهیب یشک قرعه
 د.یمصطلق مشروع گرد یبن ۀرودار غزویدر گ

باری توسط نص قرآن،  تبرئهشه را بعد از یعا یسکاگر  اند که بر این عقیده علما
 ؛افر استکمتھم شده بود،  امری بنماید که قبل از آن به یزیمتھم به چ دیگر او را

 .١است برخاستهبه مخالفت با نص قرآن چراکه 
 یری(جلوگ زنان عزل ۀمسأل ،ن غزوه مباح قرار داده شدیه در اک یامکاز جمله اح

دند، فرمود: یپرس ج ن مورد از رسول خدایصحابه در ا یه وقتکچنان ؛) بودیعیطب
وجود ه امت قرار است بیدن قیه تا فرارسک یا را ھر موجود زندهیز ؛ندارد یالکاش«
معتقد به  با توافق زن آزاده ن اساس، جمھور علمایبرا .٢»وجود خواھد آمده د، بیایب

 .٣جواز عزل ھستند
م یگاه عظیانگر جایم بکن حیه اکد ین غزوه نازل گردیمم در ھمیت یۀن آیھمچن

 د بریبا ،اگر آب ھم نباشد یحت نمود؛ کتر توان آن را نمیچ وجه یه به ھکباشد  ینماز م
د اقامه یز بایت نیامن نبوده در حالت ترس و کطور  رد و نماز خواند. ھمانکمم یت کخا

 .٤گردد

                                                 
 .۶۴۳، ص ۵شرح صحیح مسلم، نووی، ج  -١
 .۴۱۵، ص ۲السیرة النبویة الصحیحة، عمدی، ج  -٢
 .۲۲۴-۲۲۲، ص ۶نیل االوطار، شوکانی، ج  -٣
 .۲۱۱-۲۱۰صور و عبر من الجھاد النبوی فی المدینه، ص  -٤



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 یازدهم:بخش 

  غزوۀ احزاب



 
 
 
 
 
 

 فصل اول 
 و رویدادهای آن تاریخ غزوه، انگیزۀ

 تاریخ غزوه -۱
احزاب در ماه شوال سال  ۀنویسان معتقدند که غزو نگاران و غزوه جمھور سیره

سال  ۀ: در ماه ذیقعدگویند جز واقدی و ابن سعد که می اتفاق افتاده است، به  پنجم ھ
بن عقبه نقل شده است اتفاق افتاده است. از زھری، مالک بن انس و موسی   پنجم ھ

 .١،٢اتفاق افتاده است  ر سال چھارم ھاحزاب د ۀ: غزواند که گفته
دلیل دانسته است به   ابن حزم نیز به طور قطعی تاریخ وقوع آن را سال چھارم ھ
احد که به اتفاق در  ۀشرکت ابن عمر در این غزوه که پانزده ساله بود؛ چراکه در غزو

ایشان را که چھارده سال سن داشت،  ج اتفاق افتاد، پیامبر اکرم  سال سوم ھ
 برگردانید.

اند که در  بیھقی و ابن حجر، این اختالف سنی ابن عمر را این گونه توجیه نموده
روزھای آخر پانزده خندق  ۀچھارده سالگی رسیده بود و در غزو نگ احد تازه به سنج

 .٣که این رأی، مؤید نظر جمھور است گذاشت سالگی را پشت سر می
ترین اقوال در  : این غزوه براساس صحیحگوید یید رأی جمھور میابن قیم نیز در تأ
ه در سال اتفاق افتاد؛ زیرا کسی در این مطلب اختالفی ندارد ک  شوال سال پنجم ھ

احد، مسلمانان و مشرکان با ھم قرار جنگ برای سال آینده  ۀیعنی در غزو  سوم ھ
گذاشتند که مشرکان خشکسالی را بھانه قرار دادند و سال آینده درموعد مقرر حضور 

 .٤شی ھمگانی به جنگ مسلمانان آمدنددر یور  پیدا نکردند و سال بعد یعنی پنجم ھ

                                                 
 .۴۴۴السیرة النبویة فی ضوء المصادر االصلیة، ص  -١
 .۱۰۵، ص ۴، ج البدایة والنھایة -٢
 ھمان. -٣
 .۲۸۸، ص ۲زادالمعاد، ج  -٤



 ٣٠٣    بخش یازدهم: غزوۀ احزاب

 

 احزاب ۀهای غزو انگیزه -۲
نضیر بعد از اخراج از مدینه و استقرار در مدینه، در حالی که قلبھایشان  یھود بنی

مملو از کینه و نفرت مسلمانان بود، به فکر انتقام از مسلمانان افتادند و برای این 
ھایی طراحی نمودند و در نھایت به این نتیجه رسیدند که باید قبایل  منظور نقشه

شوم،  ۀمسلمانان برانگیخت و برای اجرای این نقشمختلف عرب را برای جنگ با 
ذه بن قیس الحقیق، حی بن أخطب، کنانه بن الربیع، ھو جماعتی مرکب از سالم بن ابی

 .١وابوعماره تشکیل دادند
گردیده بود، خویش تا حد زیادی موفق  گروه در مأموریتی که به آنان محولاین 

برد و  اقتصادی تحمیلی دولت اسالمی رنج می ۀگردید و توانست قریش را که از محاصر
غطفان را که چشم به مال و نعمت مدینه دوخته بود و بسیاری از قبایل دیگر را  ۀقبیل

 برای حمله به مدینه آماده کند.
از دین محمد بھتر است و شما : دین شما گروه یھودی به مشرکان مکه گفتند این
 : در قرآن بیان نموده و فرموده استتر به حق ھستید؛ چنانکه خداوند این مطلب را  نزدیک

لَمۡ ﴿
َ
ِينَ ٱ إَِ�  تَرَ  � نُفَسُهم� بَِل  �َّ

َ
وَن أ ُ ٱيَُز�ُّ  ٤٩يَُزّ�ِ َمن �ََشآُء َوَ� ُ�ۡظلَُموَن فَتِيً�  �َّ

وَن َ�َ  نُظرۡ ٱ ِ ٱ َكۡيَف َ�ۡفَ�ُ بِيًنا ۦٓ َوَ�َ�ٰ بِهِ  ۡلَكِذَبۖ ٱ �َّ لَۡم تََر إَِ�  ٥٠إِثٗۡما مُّ
َ
ِينَ ٱ� َّ� 

ْ نَِصيٗبا ّمَِن  وتُوا
ُ
ِ  ۡلِكَ�ٰبِ ٱأ ۡبِت ٱيُۡؤِمُنوَن ب ُٰغوتِ ٱوَ  ۡ�ِ ِيَن َ�َفُرواْ  ل�َّ َوَ�ُقولُوَن لِ�َّ

ۡهَدٰى ِمَن 
َ
ُؤَ�ٓءِ أ ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ َسبِيً�  �َّ ْوَ�ٰٓ  ٥١َءاَمُنوا

ُ
ِينَ ٱ�َِك أ ۖ ٱَلَعَنُهُم  �َّ ُ َوَمن يَۡلَعِن  �َّ

ُ ٱ  .]۵۲-۴۹[النساء:  ﴾٥٢نَِصً�ا ۥفَلَن َ�َِد َ�ُ  �َّ
گاه نیستی از کسانی که خویشتن را پاک می« شمارند؛ بلکه خدا است که  مگر آ

دارد و بدیشان به اندازه نخ ھسته خرما ھم ظلم  کسانی را که بخواھد، پاک می
بندند و ھمین دروغ کافی است که گناه  شود.بنگر که چگونه به خدا دروغ می نمی

ای از دانش کتاب بدیشان  رهآشکاری باشد، آیا در شگفت نیستی از کسانی که بھ
: اینان گوید آورد و درباره کافران می میرسیده است. چگونه به بتان و شیطان ایمان 

آنان کسانی ھستند که خداوند ایشان را نفرین  تراند. یافته تر و راه از مسلمانان بر حق
ننده او ک نموده است و ھر که را که خداوند نفرین کند، کسی را نخواھد یافت که یاری

 .»باشد

                                                 
 .۲۳۷، ص ۳السیرة النیویة، ابن ھشام، ج  -١



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٣٠٤

 

 نماید و میان اشاره یھودی یخین اشتباه بزرگ تاریبه ا یھودی» ولفنسون«استاد 
آزارد،  یرا م ،و چه مسلمان یھودیچه  ،گانهی یآنچه ھر انسان مؤمن به خدا«د: یگو یم

 ۀنتیجه در کش اتفاق افتاد یپرستان قر ان با بتیھودیاز  ین برخیه بکاست  ییگفتگو
 .١»برتر دانستند ج امبر اسالمین پیش را از دیقر یپرست ن بتید ،انیھودی این مذاکره،

 یجنگ آمادگ یو برا این دیدگاه یھودیان، اسباب خوشحالی قریش را فراھم آورد
مقرر  ینه موعدیورش به مدی یبرا یھودیاتفاق گروه ه اعالم نمود و ب یشتریب
 .٢ردندک

علیه  یمتحد یبا سران اعراب غطفان، قرارداد نظام نضیر ان بنییھودین یھمچن
 آن عبارت بود از: ین بندھایتر ه مھمکامضا نمودند  مسلمانان

 د شش ھزار جنگجو داشته باشد.یغطفان با - الف
فان بر را به غطیسال خ یک یان محصول خرمایھودید یبا یروزیبعد از پ -ب 
 .٣بدھند

ھزار آنھا از  ه چھارکان با ده ھزار مرد جنگجو یھودی نامه، بعد از امضای این پیمان
مانانشان بودند، به قصد یپ گر از غطفان و ھمیمانانشان و شش ھزار دیپ ش و ھمیقر

 ردند.کنه اتراق یمد یکنه به راه افتادند و نزدیحمله بر مد

 اخبار احزاب یریگیمسلمانان و پ
ات کباش بود و تحر حال آمادهز ھمواره در یدولت اسالم ن یتیستم امنیه سکاز آنجا 

را یھودیان ات کو تحر یریگیرنظر داشت، اخبار مربوط به احزاب را پیدشمنان خود را ز
رات آنھا کات مذایاز جزئ یحت و نمود ینترل مکرده بود، کت کبر حریه از خک یاز روز
گاھیبا قر ر کف ن توطئه، بهیاطالع از ابا  ج پیامبر اکرمه کچنان ؛افتی یش و غطفان آ
از سران  یاضطرار یا ل جلسهکیو با تش برآمد تخت اسالمیجھت دفاع از پا ییھا نقشه

ه کرفت یرا پذ یشنھاد سلمان فارسیان پینمود و در پا ین مورد نظرخواھیاصحاب در ا
ه اگر اسب سواران کن است ین ما عادت بر ای! در سرزمج رسول خدا یا  گفت:

حفر  یانالکش، در اطراف شھر خود یشاپیپ بشوند، ما یا بخواھند وارد منطقه

                                                 
 .۱۴۲تاریخ الیھود فی بالد العرب، ولفنسون، ص  -١
 .۳۱۰ھمان، ص  -٢
 .۱۴۱غزوة احزاب، محمد احمد باشمیل، ص  -٣



 ٣٠٥    بخش یازدهم: غزوۀ احزاب

 

اران خود یاز  یگاه با جمع ؟ آن١انجام دھیدار را کن ید ایا شما دوست داریم، آیینما یم
 رند.یانال در نظر بگکحفر  یبرا یاز نظر دفاع یان مناسبکرون شد تا میب

ن و انصار، در ااز مھاجر یبا جمع یسوار بر اسب ج حضرت د: آنیگو یم یواقد
شتر در معرض ھجوم دشمن یه بکرا  یا هیتا ناح به تفحص پرداختند نهیاطراف مد

وه که کن گرفته شد یم بر ایند. سرانجام تصمین نماییحفر خندق تع یبرا  است،
 ۀتا تپ» دمذا«در قسمت پشت قرار داده شود و از  یدفاع ۀعنوان پشتوانه ب» سلع«

 انال حفر گردد. ک ٢»اتجر« ۀذباب و تا قلع
 یشتر از نواحیه بین ناحیه اکخاطر آن بود ه شمال شھر ب یۀحفر خندق در ناح

 ومحفوظ بودند  یقیگر به طرید یرا نواحیز ؛گر در معرض ھجوم دشمن قرار داشتید
 یونکمس یھا وجود خانه ؛مثالً  ؛شود مدینه توانست از آنجا وارد ینم یدشمن به راحت

ن یھمچن ؛شد یدشمن محسوب م مقابل در یمکنار ھم سد محکجنوب در  یۀدر ناح
ه ب یعیعنوان دو حصار طبه ه بکسنگالخ قرار داشت  ۀنه دو منطقیدر شرق و غرب مد

 یدفاع ۀنه، پشتوانیمد یظه در جنوب شرقیقر یبن یھا ز قلعهیرفتند و ن یشمار م
که  یظه در قراردادیقر گردید و عالوه بر آن بنی محسوب میر اسالم کلش یبرا یمکمح

 یسکآنان  قلمرو جغرافیاییه از کمتعھد شده بودند  منعقد کرده بودند، با دولت اسالم
 .٣نندکن کمک ج اکرم امبریه پیرا عل یچ دشمنید و ھینه حمله ننمایبر مد

ان کت میان خندق انجام گرفت، اھمکن مییتع یه براک یتیو حساس یزنیاز را
 شود. یار مکآش یروزیدن به پیر آن در رسیروھا و تأثیاستقرار ن یمناسب برا

ن یبا چن اعرابه قبل از آن ک شرفته و تازه بودیمھم، پ یحفر خندق گام ۀنقش
خ عرب و اسالم، یه در تارکرد کتوان ادعا  یم ،نینداشتند. بنابرا ییآشنا یا یدفاع ۀویش

ن یو با ا از حفر خندق استفاده نمود ،ه در جنگکبود  یسکن ینخست ج پیامبر اکرم
 ۀپنھان ساختن نقش ، اّماام سازدکدشمنان متحد را نا ۀرانه توانست نقشیت غافلگکحر

ن پروژه توسط مسلمانان به یردن اک یدر عملانجام کار آنان حفر خندق و سرعت 
 ،ید دفاعیجد ۀوین شیرد و در حفر خندق و اک یادیز کمکز بودن آن یآم تیموفق

 د.یآنان گرد یروھاین یندگکپراان دشمن و باعث یجنگجو یۀف روحیباعث تضع
                                                 

 .۶۶، ص ۲الطبقات الکبری، ج  – ۴۴۴، ص ۲مغازی، واقدی، ج  -١
 ھای یھود بود. یکی از قلعه -٢
 .۴۴۲فی غزوات الرسول، ص  العبقریة العسکریة -٣
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 یداخل ۀبه جبه ج اهتمام پیامبر اکرم
و تصمیم مبنی بر رھسپار نه یمد یکیدن دشمن به نزدیاز رسبا اطالع  ج پیامبر اکرم -۱

اورند تا از یحارثه گرد ب یبن ۀان را در قلعکودکه زنان و کخندق، دستور داد  یسو شدن به

بر  عمیق یریتأث ج پیامبر اکرمرد کن عملیا دشمن مصون باشند. یھرگونه خطر احتمال
و  ندبود خاطر زنان و فرزندانشان آسوده یۀاز ناح آنانرا یز ؛سربازان اسالم گذاشت یۀروح

بود  یعیصورت طب نیر اینماند. در غ یجز نبرد با دشمن باق یرکف یا آنان دغدغه یبرا
آنان را  یۀساخت و روح یخود مشغول م ان را بهیه زنان و فرزندان، ذھن جنگجوک

 بود. یر اسالم قطعکست لشکجه شیه در نتکنمود  یف میتضع
شد، مشارکت  داخلی می ۀیکی از رویدادھای زیبای این غزوه که باعث تقویت جبھ -۲

گوید: از براء شنیدم که  چنانکه ابن اسحاق می ق بود؛در کار حفر خند ج پیامبر اکرم
ھا را از داخل خندق بیرون  را دیدم که خاک ج خندق، پیامبر اکرم: روز حفر گفت می
 .١ارای موھای زیادی بود، نشسته بودآورد و خاک زیادی بر جسم ایشان که د می

با ھمتی عالی که تنبلی و سستی در آن راه نداشت، ھمگام با یارانش  ج آن حضرت
حسنه، نھایت تالش خود  ۀسودر حفر خندق مشارکت نمود و آنھا با الگوبرداری از این ا

 را جھت تحقق این پروژه انجام دادند.
داد  ھای یاران خود مشارکت داشت و ترجیح می ھا و غم در خوشی ج آن حضرت -۳

؛ چنانکه در ھمین غزوه کار به جائی رسید که مشکالت بزرگ را به تنھایی تحمل نماید
روز وقتی برای صرف که از شدت گرسنگی سنگ بر شکم خود بست و بعد از سه 

غذای اندکی توسط جابر بن عبدالله دعوت گردید، ترجیح داد که این غذای اندک را 
جابر بن عبدالله، به این  ۀنیز با مشارکت یاران خود صرف کند. که در بحث ولیم

 موضوع خواھیم پرداخت.
 سربازان و خوشحال ساختن آنان ۀتقویت روحی -۴

وزید؛  جام گرفت. ھوا خنک بود؛ باد شدیدی میحفر خندق در شرایط دشواری ان
اضافه مشکل مردم از نظر معیشتی در مضیقه بودند و ترس و یورش ناگھانی دشمن به 

ھا را  کندند و خاک ھایشان می برداری خندق که صحابه با دست جانکاه کندن و خاک
این غزوه  کردند، از جمله مشکالت مھم نمودند و به بیرون منتقل می بر پشت حمل می

در چنین شرایطی فراموش  ج کرد؛ اما پیامبر اکرم بود که تالش و جدیت را الزامی می

                                                 
 .۴۱۰۶، شماره ۵۷، ص ۵غزوة االحزاب، ج  بخاری، کتاب مغازی، باب -١
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، به تبع انسان بودن نیاز به استراحت دارند، ھا انسانھمچون سایر  ھا ایننکرد که 
ھمان طور که نیاز به کسی دارند تا آنھا را با سخنان خود، دلگرم و شاد بگرداند. 

 : فرمود کرد و می ه را تکرار میکلمات رجزآمیز ابن رواح ج اکرم بنابراین، پیامبر

 اللهم لوال اهللا ما اهتدينا
 

 الصليناوالتصدقنا و 
 

 فانزلن سكينة علينا
 

 وثبت االقدام ان القينا 
 

 ان اال عادی قد بغوا علينا 
 

 إن ارادوا فتنة ابيناو 
 

 خواندیم. دادیم و نماز نمی نمیشدیم و صدقه  بود، ما ھدایت نمی نمیاگر خدا «
 قدم و استوار بدار. پس بر ما آرامش نازل کرد و ھنگام رویارویی با دشمن، ما را ثابت

 .»گری ابا ورزیدیم دشمنان با ما بغاوت کردند و ما از فتنه
 .١برد ن بیت آخری صدایش را باال میو با ای

 نحن الذين بايعوا حممداً 
 

 اً علی االسالم مابقينا ابد 
 

 .»م تا برای ھمیشه بر اسالم بمانیمای ما با محمد بیعت کرده«
 : تا ھمیشه در جھاد بسر بریم. گفتند و یا به جای مصرع آخر می

 : فرمود می جا و رسول خد

 اللهم ان اخلري خري اآلخرة
 

 ٢هاجرةلـمافاغفر لالنصار و 
 

 .»انصار را بیامرزبارالھا! خیر واقعی ھمان خیر آخرت است؛ پس مھاجران و «
آفرینیھا در آن شرایط دشوار عالوه بر اینکه مشکالت اصحاب و  این مزاحھا و نشاط

بخشید تا ھر چه بھتر  داد، به آنھا نیز روحیه و نشاط می یاران پیامبر اکرم را تقلیل می
 .٣از رسیدن دشمن، به اتمام برسانندتر حفر خندق را قبل  و سریع

در نظر گرفتن شرایط لشکر و در صورت نیاز اجازه دادن به کسانی که اجازه  -۵
 خواستند  رجوع می

با ایشان بسیار مؤدبانه بود بنابراین، ھنگام  ج برخورد اصحاب و یاران پیامبر اکرم
ھایشان برگردند، با اجازه و ھماھنگی پیامبر  بروز مشکالت که قصد داشتند به خانه

                                                 
 .۴۱۰۶، شماره ۵۷، ص ۵بخاری، کتاب مغازی، باب غزوة الخندق، ج  -١
 .۱۲۹، شماره ۱۴۳۲، ص ۳السیر، باب غزوة االحزاب، ج مسلم، کتاب الجھاد و -٢
 .۴۸۲القیادة العسکریة فی عھد الرسول، ص  -٣
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دادند و بعد از برطرف شدن آن مشکل و به دلیل رغبت  را انجام می این کار ج اکرم
گشتند و ایفای وظیفه  برمی ج زیاد به خیر و پاداش الھی، بالفاصله نزد پیامبر اکرم

 : این آیه در وصف آنان نازل گردید نمودند؛ چنانکه می

ِينَ ٱ لُۡمۡؤِمُنونَ ٱإِ�ََّما ﴿ َّ�  ِ  ب
ْ ِ ٱَءاَمُنوا ْ َمَعهُ  ۦَورَُسوِ�ِ  �َّ ۡمرٖ  ۥ�َذا َ�نُوا

َ
ٰٓ أ  لَّمۡ  َجاِمعٖ  َ�َ

 ْ ٰ  يَۡذَهُبوا ۚ  ٔۡ �َۡسَ�  َح�َّ ِينَ ٱ إِنَّ  ِذنُوهُ ْوَ�ٰٓ�َِك  ٔۡ �َۡسَ�  �َّ
ُ
ِينَ ٱِذنُونََك أ َّ�  ِ ِ ٱيُۡؤِمُنوَن ب َّ� 

َذن لِّمَ  َذنُوكَ  ٔۡ ۡسَ� ٱ إَِذافَ  ۦۚ َورَُسوِ�ِ 
ۡ
نِِهۡم فَأ

ۡ
ۚ ٱلَُهُم  ۡسَتۡغِفرۡ ٱن ِشۡئَت ِمۡنُهۡم وَ ِ�َۡعِض َشأ َ َّ� 

َ ٱإِنَّ   .]۶۲[النور:  ﴾٦٢رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  �َّ
اند، ھرگاه با او در امری اجتماعی  ھمانا مؤمنانی که به خدا و پیامبرش ایمان آورده«

 روند؛ مگر اینکه از او اجازه بگیرند. ھمانا آنھایی که از تو اجازه برند، نمی بسر می
و اجازه خواستند برای گیرند، به خدا و رسولش ایمان دارند. پس وقتی که از ت می

خواھی از آنان اجازه بده و برای آنھا طلب  بعضی از مشاغل خود؛ پس به ھر کس می

 .»آمرزش بکن؛ ھمانا خدا بخشنده و مھربان است
توانست به کسانی که به خاطر برخی ضرورتھا  می ج براساس این آیه، پیامبر اکرم

جه به توانست با تو خواستند، اجازه بدھد و ھم می ھای خود می رجوع به خانه ۀاجاز
 .١مصلحت و شرایط، اجازه ندھد

 تعیین صحابه برای نگھبانی -۶

زنی از نواحی مختلف خندق تعیین  چند نفر از صحابه را برای گشت ج آن حضرت
ع پیشرفت کسانی گردند که قصد نفوذ به داخل خندق را دارند. آنھا نیز به نمود تا مان

ایفای وظایف خود پرداختند و در مقابل ھرگونه ھجوم دشمن جھت نفوذ به داخل 
از شب آینده پیوسته به خندق ایستادند. تا جایی که روزی از سحرگاه تا بخشی 

ز از مسلمانان فوت گردید که مقاومت ادامه دادند. طوری که در این وسط چھار نما
ای از صحابه توانست از  طالب با مجموعه قضای آنھا را به جای آوردند و علی ابن ابی

نفوذ عکرمه بن ابی جھل به داخل خندق جلوگیری به عمل آورد؛ ھمچنین او در 
 .٢د، ایستاد و او را از پای درآوردمقابل قھرمان قریش، عمرو بن عبدو

                                                 
 .۱۴۱۰، ص ۳عربی، ج  احکام القرآن، ابن -١
 .۵۰۴فقه السیرة غضبان، ص  -٢
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نمودند فرماندھی  محافظت می سز به سرپرستی عباد بن بشرگروھی از انصار نی
به جنگ زیرنظر ایشان انجام  بود و تمامی امور مربوط ج پیامبر اکرم ۀجنگ نیز برعھد

توان این  جنگ بدست ایشان بود و بر اجرای آن نظارت داشت که می ۀگرفت. نقش می
 : شه و اجرا را این گونه خالصه کردنق

بعد از مشورت و رایزنی، دستور به حفر خندق در قسمت  ج آن حضرت ×الف 
ای بود که بیشتر در معرض ھجوم دشمن  شمال مدینه داد؛ زیرا این ناحیه، تنھا ناحیه

 قرار داشت.
بندی نمود، بدین صورت  صحابه تقسیم درمیانحفر خندق را  ج آن حضرت ×ب 

 که ھر چھل ذراع را به ده نفر سپرد.
توانست  ار حفر خندق اشراف داشت بنابراین، کسی نمیبر ک ج آن حضرت ×ج 

رفتند و  می ج رسول خدا ۀآمد و با اجاز شانه خالی بکند، مگر اینکه ضرورتی پیش می
 گشتند. برمی
ھا را مشخص نموده بود و به  محل نگھبانی ھر یک از مجموعه ج آن حضرت ×د 
روز خالی از  در شبانهریزی کرده بود که حتی یک وجب از خندق  ای برنامه گونه

در جایگاه فرمانده کل، ھر لحظه بر لشکر  ج نگھبان نبود. عالوه بر این پیامبر اکرم
 گردید. آنان می ۀنمود و این امر موجب تقویت روحی اشراف داشت و آنھا را تشویق می

با فرزانگی و سیاستی که داشت، توانست اوضاع  ج آخراالمر اینکه پیامبر اکرم -  ھ
ورود به  ۀآشفته را سامان بخشد و مسلمانان را بعد از اینکه لشکر متحدین در آستان

جدی روبرو شده بود، از تنگنایی که در مدینه قرار گرفتند و مدینه واطراف آن با خطری 
 ج مت، توسط پیامبر اکرمبردند، نجات بدھد و یقینًا کنترل نیروھای مقاو می آن به سر

 گردد. یکی از اسباب پیروزی در این معرکه محسوب می
 



 
 
 
 
 
 

 فصل دوم
 در شدت و تنگا قرارگرفتن مسلمانان

جوانب احتیاط را رعایت نمودند و آمادگی الزم را برای دفاع  ۀبا آنکه مسلمانان، ھم
از مدینه و اسالم در مقابل لشکر قریش و ھمپیمانان آنان داشتند، ولی سنت الھی 

نماید که پیروزی بدون فداکاری و تحمل مصایب میسر نگردد بنابراین،  چنین اقتضا می
فرسایی مواجه گردیدند که  خندق با مصیبتھای بزرگ و طاقت ۀمسلمانان در غزو

 :ذیل اشاره نمود توان به موارد می

 قریظه و قصد حمله بر مسلمانان از داخل نامه بنی نقض پیمان -۱
قریظه که در جنوب مدینه سکونت داشتند، در ھراس  مسلمانان از خیانت یھود بنی

شدند؛ لشکر قریش  بایست با دو دشمن روبرو می میبردند؛ زیرا در آن صورت  به سر می
یھودیان  ۀقریظه از پشت سر و سرانجام سرکرد و ھمپیمانان آنھا از جلو و یھود بنی

قریظه، برای شرکت در  یھودیان بنی ۀنضیر در متقاعدساختن کعب بن اسد، سرکرد بنی
 جنگ علیه مسلمانان موفق گردید.

صحابه شایع گردید بنابراین، پیامبر  درمیانعرب قریظه با قبایل  خبر ھمکاری بنی
قریظه بر عھد  داد بنی که از قبل از عھدشکنی یھودیان اطالع داشت و احتمال می ج اکرم

و پیمان خود ثابت نخواھند بود، زبیر بن عوام، مرد کارھای بزرگ، را برای بررسی این 
ھای خود و  : آنھا قلعهگفت ج رمموضوع فرستاد. زبیر بعد از تحقیق و بررسی به پیامبر اک

 .١اند آوری نموده وانات خود را جمعنیز راھھای ورودی به مدینه را پاکسازی و حی
پس از اثبات خیانت آنان، سعد بن معاذ، سعد بن عباده، عبدالله بن  ج پیامبر اکرم

: بروید و بررسی کنید که آیا اخباری جبیر را فرستاد و به آنھا فرمود رواحه و خوات بن
رسد، واقعیت دارد یا خیر و در صورت واقعیت داشتن این امر، خبر  که از آنھا به ما می

                                                 
 .۴۵۷، ص ۲مغازی، واقدی، ج  -١



 ٣١١    بخش یازدهم: غزوۀ احزاب

 

خود پایبند بودند،  بقیه متوجه نشوند، اما اگر برعھدای به من برسانید که  آن را به گونه
 .١طور علنی برای ھمه اعالن نمایید این خبر را به
قریظه واقعیت دارد. آن  سی اوضاع، آنان متوجه شدند که خبر خیانت بنیبعد از برر

ھذیلی بودند  ۀدر قبیل ھا این. (برگشتند و گفتند: عضل و قاره ج گاه نزد پیامبر اکرم
 ج شکنی کرده بودند) آن حضرت خیانت و پیمان ج که با اصحاب و یاران پیامبر اکرم

 .٢کامًال متوجه قضیه شد
با حفظ ثبات و جوانمردی و با استفاده از وسایل موجود، تقویت  ج پیامبر اکرم

گردید؛ چنانکه در مانوری نظامی، سلمه بن اسلم را با دویست نفر و زید بن  ۀروحی
حارثه را با سیصد نفر مرد جنگجو جھت حراست و نگھبانی از مدینه اعزام نمود، تا 

 قریظه را دچار رعب و وحشت بگرداند. بدین صورت بنی
شدند و پیشاپیش  قریظه برای پیوستن به قبایل عرب آماده می ھمین اثناء بنی در

توشه کرد، به عنوان  این لشکر، خرما، جو و انجیر زیادی که بیست شتر آنھا را حمل می
برای قبایل عرب فرستادند که خوشبختانه این محموله به دست مسلمانان افتاد و نزد 

 .٣آورده شد ج پیامبر اکرم

 مسلمانان و حضور پیدا نکردن منافقان ۀتشدید محاصر -۲
تر کردند و  مسلمانان را تنگ ۀمحاصر ۀقریظه، حلق قبایل عرب پس از پیوستن بنی
مانان ؛ چنانکه قرآن، حالت اضطراب و وحشت مسلآنھا را در وضعیتی دشوار قرار دادند

 : نماید را این گونه بیان می

ۡسَفَل ِمنُ�ۡم �ۡذ َزاَغِت إِۡذ َجآُءوُ�م ّمِن فَۡوقِ�ُ ﴿
َ
بَۡ�ٰرُ ٱۡم َوِمۡن أ

َ
َوَ�لََغِت  ۡ�

ِ  ۡ�ََناِجرَ ٱ ۡلُقلُوُب ٱ ِ ٱَوَ�ُظنُّوَن ب ۠ ٱ �َّ ُنونَا َوُزلۡزِلُواْ زِلَۡزاٗ�  لُۡمۡؤِمُنونَ ٱ ۡ�ُتِ�َ ٱُهَنالَِك  ١٠لظُّ
 .]۱۱-۱۰[األحزاب:  ﴾١١َشِديٗدا

طرف باال و پایین به سوی شما آمدند و زمانی به خاطر بیاور زمانی را که دشمنان از «
ھای گوناگونی  ھا به لب رسیده بود و گمان ھا (از ترس) خیره شده و جان را که چشم

 .»درباره خدا داشتید. در آن وقت مؤمنان آزمایش شدند و سخت به اضطراب افتادند
                                                 

 .۱۹۹، ص ۳السیرة النبویة، ابن کثیر، ج  -١
 .۹۵، ص ۴، ج البدایة والنھایة -٢
 .۳۲۳، ص ۲السیرة الحلبیة، ج  -٣
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دازد و پر ردگارشان میھمچنین قرآن به توصیف یقین کامل مسلمانان به کمک پرو
 : فرموده است

ا رََءا ﴿ ۡحَزاَب ٱ لُۡمۡؤِمُنونَ ٱَولَمَّ
َ
ْ َ�َٰذا َما وََعَدنَا  ۡ� ُ ٱقَالُوا ُ ٱَوَصَدَق  ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ َّ� 

ٓ إِيَ�ٰنٗ  ۥۚ َورَُسوُ�ُ   .]۲۲[األحزاب:  ﴾٢٢َو�َۡسلِيٗما اَوَما َزاَدُهۡم إِ�َّ
این ھمان چیزی است که خدا و : که مؤمنان احزاب را دیدند، گفتندو ھنگامی «

پیامبرش به ما وعده داده بودند و حقا که خدا و رسولش راست گفتند. و این سختیھا 

 .»افزاید جز ایمان و تسلیم شدن آنان نمی
منافقانی نیز که در لشکر اسالم حضور داشتند، به خاطر ترس شدیدی که دامنگیر 

ردند تا ک نشینی می ھای مختلف، عقب آنان شده بود، یکی بعد از دیگری و به بھانه
و کسرا را ھای قیصر  گنجینه ۀبه ما وعد ج : محمدجایی که معتب بن قشیر گفت

 ۀبه بھانترسیم برای دستشویی بیرون شویم و برخی دیگر از آنان  داد و حاال ما می می
 بازگشت خواستند و رفتند؛ چنانکه قرآن ۀسرپرست است، اجاز ھایشان بی اینکه خانه

 : و فرموده است ١کریم تصویر دقیقی از موضعگیری آنان ارائه داده

آ�َِفةٞ ﴿ ۡهَل  ّمِۡنُهمۡ  �ۡذ قَالَت طَّ
َ
أ ْۚ ٱَ� ُمَقاَم لَُ�ۡم فَ  َ�ۡ�َِب  َ�ٰٓ  ِذُن فَرِ�قٞ  ۡٔ َو�َۡسَ�  رِۡجُعوا

ٞ  �َِّ�َّ ٱ ّمِۡنُهمُ  َولَۡو  ١٣فَِراٗر� إِ�َّ  يُرِ�ُدونَ  إِن بَِعۡوَر�ٍ�  ِ�َ  َوَما َ�ُقولُوَن إِنَّ ُ�ُيوَ�َنا َعۡوَرة
 ْ ۡ�َطارَِها ُ�مَّ ُس�ِلُوا

َ
ٓ إِ�َّ �َِسٗ�� ۡلفِۡتَنةَ ٱُدِخلَۡت َعلَۡيِهم ّمِۡن أ ْ بَِها  ١٤�تَوَۡها َوَما تَلَبَُّثوا
َ ٱَولََقۡد َ�نُواْ َ�َٰهُدواْ  ۚ ٱِمن َ�ۡبُل َ� يَُولُّوَن  �َّ ۡدَ�َٰر

َ
ِ ٱَوَ�َن َ�ۡهُد  ۡ� قُل  ١٥وٗ�  ُٔ َمۡ�  �َّ

وِ  لَۡمۡوتِ ٱإِن فََرۡرتُم ّمَِن  ۡلفَِرارُ ٱلَّن يَنَفَعُ�ُم 
َ
 ١٦�ٗذا �َّ ُ�َمتَُّعوَن إِ�َّ قَلِيٗ�  ۡلَقۡتلِ ٱأ

ِيٱقُۡل َمن َذا  ِ ٱَ�ۡعِصُمُ�م ّمَِن  �َّ َراَد بُِ�ۡم رَۡ�َٗةۚ َوَ�  �َّ
َ
ۡو أ

َ
َراَد بُِ�ۡم ُسوًٓءا أ

َ
إِۡن أ

ِ ٱُدوَن لَُهم ّمِن ُدوِن َ�ِ  ا َوَ� نَِصٗ�� �َّ ُ ٱ۞قَۡد َ�ۡعلَُم  ١٧َوِ�ّٗ ِمنُ�ۡم  لُۡمَعّوِ�ِ�َ ٱ �َّ
تُوَن  ۡلَقآ�ِلِ�َ ٱوَ 

ۡ
َس ٱِ�ِۡخَ�ٰنِِهۡم َهلُمَّ إَِ�َۡناۖ َوَ� يَ�

ۡ
ًة َعلَۡيُ�ۡمۖ فَإَِذا  ١٨إِ�َّ قَلِيً�  ۡ�َأ ِشحَّ

َ
أ

ۡ�ُيُنُهۡم كَ  ۡ�َۡوُف ٱَجآَء 
َ
ۡ�َتُهۡم يَنُظُروَن إَِ�َۡك تَُدوُر أ

َ
ِيٱَر�  لَۡمۡوِت� ٱُ�ۡغَ�ٰ َعلَۡيهِ ِمَن  �َّ

ًة َ�َ  ۡ�َۡوُف ٱفَإَِذا َذَهَب  ِشحَّ
َ
لِۡسَنٍة ِحَداٍد أ

َ
� ٱَسلَُقوُ�م بِ� ْوَ�ٰٓ�َِك لَۡم يُۡؤِمنُ  ۡ�َۡ�ِ

ُ
ْ أ  وا

ۡحَبَط 
َ
ُ ٱفَأ َّ�  ٰ ۡعَ�ٰلَُهۡمۚ َوَ�َن َ�

َ
ِ ٱلَِك َ�َ أ ۡحَزاَب ٱَ�َۡسُبوَن  ١٩�َِسٗ�� �َّ

َ
�ۡ  ْۖ لَۡم يَۡذَهُبوا

                                                 
 .۴۲۴، ص ۲السیرة النبویة الصحیحه، ج  -١
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ِت 
ۡ
ۡحَزاُب ٱ�ن يَأ

َ
�َُّهم بَاُدوَن ِ�  ۡ�

َ
واْ لَۡو � ۡعَرابِ ٱيََودُّ

َ
�َبآ�ُِ�ۡمۖ َولَۡو  َٔ �َۡ�  ۡ�

َ
ُلوَن َ�ۡن أ

ا َ�َٰتلُٓواْ إِ�َّ قَلِيٗ�   .]۲۰-۱۳[األحزاب:  ﴾٢٠َ�نُواْ �ِيُ�م مَّ
: ای اھل یثرب! اینجا ه گروھی از آنان (منافقان) گفتندو به یاد آورید زمانی را ک«

اجازه خواستند و  ج جای ماندن نیست، برگردید. گروه دیگری از آنان از رسول الله
ھای ما بدون حفاظ و نااستوار است؛ در حالی که چنین نبود و فقط  : خانهگفتند

 خواستند فرار کنند. می
واگر احزاب از جوانب مدینه وارد شوند و آنھا پیشنھاد نمایند که از دین برگردید، به 

پذیرند و جز مدت کمی برای انتخاب این پیشنھاد درنگ نخواھند کرد. در  سرعت می
 حالی که قبال با خدا عھد بسته بودند که پشت به دشمن نکنند و نگریزند.

 است قرار خواھند گرفت.و در مورد عھد و پیمان خدا مورد بازخو
خدا حفظ کند، اگر او مصیبت یا رحمتی  ۀتواند شما را در برابر اراد : چه کسی میبگو

 .را برای شما بخواھد؟ آنان غیراز خدا ھیچ سرپرست و یاوری برای خود نخواھند یافت
ی را که داشتند و کسان شناسد که مردم را از جنگ باز می خداوند کسانی را به خوبی می

 یازیدند. و جز مقداری کمی دست به جنگ نمیما بیایید  سوی : بهگفتند به برادران خود می
رسد،  آنان نسبت به شما بخیل ھستند و ھنگامی که لحظات بیم و ھراس فرا می

اختیار در حدقه به گردش  کنند؛ در حالی که چشمانشان بی بینی به تو نگاه می می
خواھد قالب تھی کند،  درآمده است، ھمسان کسی که دچار سکرات موت بوده و می

بر شما   ادبانه را بیو تیز خود  اما ھنگامی که خوف و ھراس نماند، زبانھای تند
گشایند و برای گرفتن غنایم، سخت حریص و آزمندند. آنان ھرگز ایمان نیاوردند و  می

 کند و این کار برای خدا آسان است. مزد می لذا خدا اعمال ایشان را باطل و بی
شان اند و اگر احزاب بار دیگر برگردند، ای کنند لشکریان احزاب نرفته آنان گمان می

نشین، صحرانشین شوند و اخبار شما را جویا  اعراب بادیه درمیاندارند  دوست می

 .»جنگیدند ماندند، جز مقدار کم و ناچیزی نمی شما می درمیانشوند. اگر آنان 
این آیات در برگیرنده نفاق و ترس و اضطرابی است که منافقان را فرا گرفته و آنان 

ود که در چنین شرایط دشواری اعتمادشان نسبت را نسبت به خدا، بدگمان ساخته ب
تر گردیدند و به این ھم  به او سلب گردید و به جای تواضع و پناه بردن به خدا، گستاخ

سرپرست است، میدان را خالی  ھایشان بی اینکه خانه ۀبسنده نکردند؛ بلکه به بھان
 .١یز به این کار تشویق کردندنمودند و دیگران را ن

                                                 
 .۴۲۵، ص ۲السیرة النبویة الصحیحة، ج  -١
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به حمالت خود جھت نفوذ به داخل خندق و عبور از آن افزایش دادند مشرکان نیز 
وقفه و  ھای بی زدند و تالش و ھر شب تعدادی زیادی از آنان در اطراف خندق دور می

دادند تا بتوانند راھی به داخل خندق باز نمایند؛ چنانکه خالد  ای را انجام می مذبوحانه
تر خندق یورش  تنگ ۀش زیادی نمود تا از ناحیای از سوارکاران، تال با دسته بن ولید

ای بر مسلمانان انجام دھد، ولی اسید بن حضیر با دویست نفر از صحابه،  غافلگیرانه
بن نعمان توسط  تحرکات او را زیرنظر داشتند ودفع نمودند. در این درگیریھا، طفیل

ای نشانه  زهل را با نیشھید گردید. او از آن طرف خندق، طفیوحشی (قاتل حمزه) 
 .١گرفته بود

ھمچنین سعد بن معاذ، توسط تیری که حبان بن عرقه شلیک کرده بود، زخمی 
از اینکه زخمی شده بود، چنین دعا کرد : بارالھا! اگر جنگ با قریش شد. سعد پس 

را  ج پیامبرتادامه دارد، مرا زنده نگھدار؛ زیرا من دوست دارم با ملتی بجنگم که 
اند و اگر جنگ با قریش پایان یافته است،  تکذیب نمودند و از شھر خود بیرون کرده

پس این زخم را باعث شھادت من بگردان، ولی قبل از آنکه مرا بمیرانی، چشمانم را با 
صالح را پذیرفت و  ۀ. خداوند نیز دعای این بند٢قریظه خنک بگردان نابودی بنی

 ین کرد. قریظه را او تعی سرنوشت بنی
شدند و حمالت خود را آنجا  ج بزرگی از مشرکان نیز متوجه مقر پیامبر اکرم ۀدست

نظیری نشان دادند و پیوسته تا  بی ۀمتمرکز ساختند. مسلمانان آن روز از خود حماس
و ھم صحابه فرصت خواندن نماز عصر را  ج شب جنگیدند، طوری که ھم پیامبر اکرم

ھایشان برگشتند،  ھمه جا را فرا گرفت و مشرکان به خیمهنیافتند. بعد از اینکه شب 
ھا و قبرھایشان را پر از آتش نماید، ما را چنان به خود  خدا خانه: «فرمود ج پیامبر اکرم

 .٣»ل ساختند که نماز وسطی قضا گردیدمشغو
 
 
 

                                                 
 .۴۲۴، ص ۲م عن غزوات الرسول، ج حدیث القرآن الکری -١
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محاصره و قرارداد صلح با عطفان و  ۀجهت کاهش دامن ج تالش پیامبر اکرم -۳
 پراکنی در صفوف دشمن شایعه
، احزابان یشان از میه اکشود  یان مین نمایدر ا ج است رسول خدایحسن س  -۱

 ،شود یه به آنھا داده مک یشنھاد صلح داد تا در مقابل مالیغطفان پ ۀلیبه قب
 ج بر اکرمپیامرا یز ؛ن خود برگردندیند و به سرزمینما کدان جنگ را تریم
در جنگ با  یدتیو عق یاسیس ۀزیگونه انگ چیه غطفان ھکدانست  یم یکن

نه است (به یمد اموال و داراییدن به یه ھدف آنھا رسکبل ؛مسلمانان ندارد
 یعنی قبایل عربگر یاما د .)ان به آنھا وعده داده بودندیھودیاضافه آنچه 

ن یخواستند با ا یو م داشتند یدتیو عق یاسیس یاھداف ،شیان و قریھودی
 ان بدھند.یت اسالم و مسلمانان پایجنگ، به موجود

. از جمله ١رفتندیرا پذ ج پیامبر اکرمشنھاد یپ درنگ بیھا یاز غطفان یبرخ ،نیبنابرا
انه از یه دو تن از فرماندھان غطفان بودند، مخفکه بن حصن و حارث بن عوف نییع

شد  تصمیم گرفتهوارد گفتگو شدند و  ج پیامبر اکرمخندق عبور نمودند و با 
 آن عبارت بودند از: ین بندھایتر ه مھمکنوشته شود  یقرارداد
 ر احزاب.یعلق به غطفان است نه سان قرارداد فقط متیا - الف
 ضد مسلمانان، بردارد. یاتیغطفان دست از ھر عمل - ب
وادار  ینینش خود را به عقب یروھایان بدھد و نینه پایمد ۀفان به محاصرغط - ج
 سازد.
نه را به ین سال مدیسوم محصوالت ا یک، ینینش ن عقبیمسلمانان در قبال ا - د

 غطفان بدھند.
و خواستار نصف محصوالت  این قرارداد را نپذیرفتندبند آخر  ،سرداران غطفان

از  یشدند و با گروھ یسرانجام آنھا راض ، اّمارفتینپذ ج پیامبر اکرم یول ،نه شدندیمد
 .٢آمدند ج پیامبر اکرمخود نزد  ۀلیدان قبیش سفیر

نه، یسوم محصول مد یکدر قبال  یشنھادیصلح پ یتن دادن رھبران غطفان برا
با  ج نماید و پیامبر اکرم مشخص میت در جنگ کمشار یبرا آنان را یدرون ۀزیانگ

                                                 
 .۲۰۱غزوة االحزاب، محمد احمد باشمیل، ص  -١
 .۴۷۷، ص ۲مغازی، واقدی، ج  -٢



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٣١٦

 

 فیباعث تضع انگیزه درونی احزاب از شرکت در جنگ علیه مسلمانان،ار ساختن کآش
 .١آنان گردید یۀروح

 از شیوه و منھجی استفادهدر مقابله با بحرانھا  ورات کن مذایدر ا ج پیامبر اکرم
ه بتوانند در کقرار گیرد  یتیترب الگوییامت اسالم  آینده نسل یبرااین شیوه نمود تا 

از  ج قرارداد فوق پیامبر اکرم یاما قبل از امضاند، یاز آن استفاده نما ین بحرانھاییچن
 یشاورزکاز محصوالت  یه بخشکنینمود. آنھا به ا ین مورد نظرخواھیصحابه در ا

ه سعد بن معاذ و سعد بن عباده کچنان ؛نه به غطفان داده شود، اعتراض نمودندیمد
د یشما دوست داربراساس دیدگاه ه کاست  یارکن یا ای! آج پیامبر اکرم یگفتند: ا
جز تن دادن به آن وجود ندارد.  یا دستور خداوند است چاره اگر هکنیا ای ورد یانجام گ

 ج پیامبر اکرمد؟ یانجام دھ ،دیا خاطر ما مجبور شدهه ه شما بکاست  یارکه کنیا ای
ه یعرب عل ؛ چراکه تمامی قبایلدھم می ار را انجامکن یخاطر شما اه بفقط فرمود: من 

خواستم اتحاد آنان را از ھم بپاشم. سعد بن معاذ گفت:  ،نیبنابرا  اند پارچه شدهیکشما 
، به خدا ھا اینمانند  ما نیزقبل از اینکه به اسالم مشرف گردیم، ! ج پیامبر اکرم یا

، با میدیپرست یم و او را نمیشناخت یم و خدا را نمیپرست یم و بتھا را میدیورز یم کشر
 یه در مھمانکنیمگر ا ؛دوختند ینمنه چشم یمد ۀویدانه م یکبه  ھا این این وجود

داشته و با  یاسالم گرام باه خدا ما را کنون کدند. ایخر یا میشد  یبشان مینص
خود را به آنھا  یچگونه مالھا ،ده استیشما به ما قدرت و عزت بخش یآور فیتشر

ر یخدا سوگند! جز شمشه م. بیدان یرا الزم نم ین قراردادیما چنبنابراین،  م داد؟یخواھ
فرمود:  ج رسول خدا د.یصله نمایان ما و آنھا فیم داد تا خدا میبه آنھا نخواھ یگریز دیچ
 ن ھم آنھا.ین شما و ایا

 .٢خواھید، انجام دھید کاری که میو گفت: ھر  پاره نمودنامه را  مانیپ  گاه معاذ، آن
 ،ه شرح آن گذشتکطور  انصار، ھمان یشواین دو پیقرارداد توسط ا نپذیرفتن

ه اذعان کنیرا آنھا بعد از ایز ؛انجام گرفت ج او م خدا و رسولیت حریامًال براساس رعاک
خاطر آنھا ه ب تنھا ج پیامبر اکرمه کبل ؛ستین ج امبرشین دستور خدا و پیه اکنمودند 

دن یز با شنین ج و پیامبر اکرمرفتند یرا لغو نمودند و نپذ دھد، آن میانجام  را ارکاین 

                                                 
 .۴۱۳ة فی عھد الرسول، ص القیادة العسکری -١
 .۱۰۶، ص ۴، ج البدایة والنھایة -٢



 ٣١٧    بخش یازدهم: غزوۀ احزاب

 

د، خوشحال شد و یرس یبه مشام م یمانیمان و قدرت ایا یاز آن بو هکسخنان سعد 
 .١نامه را لغو نمود مانیپ

» اند شده متحده شما یعرب عل تمامی قبایل«فرمود: از اینکه  ج منظور پیامبر اکرم
 :گردد نکات ذیل استنباط میرد، کن عملیه از اکدن صف واحد دشمنان بود یپاش از ھم
 ابند.یبرا دشمن  ھای صفتا راه نفوذ به داخل  نمایندد تالش یمسلمانان با -
المقدور، منصرف ساختن  حتی یاسالم یروھایفرمانده ن یھدف استراتژ -

و  ت، مشوریزنید رایل نباک یفرماندھ ودشمن از جنگ باشد  یرویاز ن ییبخشھا
 .٢اد ببردیرا از  یکمصلحت دور و نزد

 آن یفرماندھ ۀویانگر شی، بیت حساسیموقعن یگرفتن از صحابه در چن تمشور -
تمامی مربوط به  است که این امور یژه در امور نظامیبو رتت مشویو اھم ج حضرت

نفر در  یکد فقط یو نبا بایست در شورا مطرح گردد این مسئله میپس  گروھھا است؛
و نظر او  یه رأکنیمگر ا ؛باشد ج پیامبر اکرمنفر  یکاگر آن  یحت ؛دیآن اظھار نظر نما

 .٣باشد یو دستور الھ یبرگرفته از وح
قوی  ۀبیانگر توانایی و اراد ،صحابه در لغو قرارداد صلح با غطفان یرفتن رأیپذ -

اعتماد دارد و  لشکر اسالم است؛ چراکه این فرمانده به افراد تحت نظر خویش ۀفرماند
ھر یک از این دو گروه قدرشناس زحمات گروه متقابل دھد و  یت میبه آنھا شخص

 یاما صلحمانده احترام قائل ھستند، فر یو آنان به رأ آنان یفرمانده به رأھستند. و 
ه در آن ک یشرع یاستی، از سامضاء نمایدبا غطفان خواست  ج پیامبر اکرمه ک

 ،ردیگ یمم یل تصمکشوند و براساس آنھا فرمانده  یم یمصلحتھا و مفاسد بررس
 .٤گرفت یسرچشمه م
  ن صلحیصحابه در قبال ا یریموضعگپیامھای 

ھرگاه  ج ای که اصحاب و یاران پیامبر اکرم هبانیاست به شجاعت اد یدکیتأ - الف
 دارند. ابراز میدر مورد مسائل مربوط به جماعت مسلمانان،  ایجاب نماید،

                                                 
 .۱۲۵، ص ۶تاریخ االسالمی، حمیدی، ج  -١
 .۶۸۷، ص ۲األساس فی السنة، ج  -٢
 .۴۱۴العبقریه العسکریه فی غزوات الرسول، ص  -٣
 .۴۱۴القیادة العسکریة فی عھد الرسول، ص  -٤



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٣١٨

 

و اسالم  ج اکرم امبریخدا، پ قت ارتباط آنان بایمسلمانان و حق ۀانگر جوھریب -ب 
 است.
با ھر  ییارویرو یه آمادگکمسلمانان است  قوی مانیو ا یۀانگر روحین بیھمچن - ج

انش یو تعداد جنگجو یه قوکدارند و دشمن را ھرچند  ینوع بحران را با صبر و بردبار
 پندارند. یم مکف و یاد باشد، ضعیز

 در صفوف دشمن ینکعه پرایشا -۲

غات یاز سالح تبل احزاب یروھایدن نیپاش ف و از ھمیتضع یبرا ج اکرمپیامبر 
 درمیانه ک از اختالفاتی ج حضرت را آنیز ؛استفاده نمود ینکعه پرایو شا یروان

گاھی داشتصفوف  و ابراز  یینمود آنھا را شناسا یسع ،نیبنابرا احزاب وجود داشت، آ
 ق بشوند. یدار و عم شهید تا رینما

ره نمود و با آزمند که با سران غطفان مذاک این موضوع اشاره نمودیمبه قبًال 
از  یکی وندخدا و در این مرحله نیزرد کف یرا تضع آنان یۀساختن آنان به مال، روح

نمود و او اسالم را  ھدایتنام داشت،  یم بن مسعود غطفانیه نعکھا را  یغطفان
 یشاوندانم از مسلمان شدن من اطالعیخو !ج پیامبر اکرم یم گفت: اینع پذیرفت.

نفر  یکفرمود: تو  ج پیامبر اکرمام.  د، من آمادهیبدھ ین، شما ھر دستوریندارند بنابرا
 .١یارکبیفر یعنیرا جنگ یست بده. زکآنھا را ش یتوان ی، تا میاز ما ھست

صفوف  درمیان ینکپرا هعیو شا یجاد بدگمانیبه ا پیامبر اکرمدستور  براساسم ینع
رد تا از ک یکان را تحریھودیطرف یک از او این گونه بود که ۀپرداخت و شیودشمن 

ش گفت: یبه قر یان ندھند و از طرفیمسلمانان پا ۀتا به محاصر گروگان بخواھندش یقر
طلبند تا به محمد بدھند و در مقابل آن، دوباره با او  یم گروگانظه از شما یقر یھود بنی

 .٢ندیصلح بنما
 درمیانتوانست بود؛ چراکه ز یآم تیم بن مسعود موفقیغات نعیتبل آخراالمر اینکه

 د.یگر سلب نمایدیکاعتماد آنھا را نسبت به  نماید و جادیا یبدگمان احزابصفوف 
 م بن مسعود عبارت بودند از:یت نعیاسباب موفق

 د.صورت اعتماد آنھا را جلب نمو نیار نساخت و بدکاسالم خود را آش - الف

                                                 
 .۱۱۳، ص ۴، ج البدایة والنھایة -١
 .۴۳۰، ص ۲النبویة الصحیحة، ج  السیرة -٢



 ٣١٩    بخش یازدهم: غزوۀ احزاب

 

ادآور شد و یظه یقر یھود بنی یر را براینض ینقاع و بنیق یان بنیھودیسرنوشت  - ب
 کخطرنا یا ندهیو مسلمانان به آ ج پیامبر اکرمآنھا را در صورت استمرار مخالفت با 

ر ییو تغ یارساز واقع شد و باعث دودلکھود ین ھشدار در دل یه اکچنان  ؛ھشدار داد
 د.یار آنان گردکاف

رات و روابط کتمان مذاکرا به قریظه)  دو طرف (قریش و یھود بنی از یک او ھر - ج
، پرده از دو طرفار شدن روابط او با کرا در صورت آشیز ؛خود با آنھا متقاعد ساخت

 رسید. به اتمام نمیتش یشد و مأمور یاو برداشته م یواقع ۀچھر
 .١فا نمودیا احزابست کدر ش یاساس ینقش  م بن مسعود،یصورت نع نیبد

                                                 
 .۴۷۷القیادة العسکریة فی عھد الرسول، ص  -١



 
 
 
 
 
 

 فصل سوم
 ان احزابیف قرآن از جریو توص مدد و نصرت پروردگار

 مدد و نصرت پروردگاربه خدا و  ج حضرت متوسل شدن آن
 یشد و دعا و زار یمتوسل مبسیار به خدا  این بود که، ج عادت پیامبر اکرم

 کرد. ھا این امر بیشتر نمود پیدا می غزوه و درخواست  یم کمکنمود و از او  یم
تاب و تحمل احزاب سخت تحت فشار قرار گرفتند و  ۀه مسلمانان در غزوک یھنگام

 ی: ادآمدند و گفتن ج پیامبر اکرمو وحشت بر آنان مسلط شد، نزد  آنان پایان پذیرفت
. یفرمود: بل ج م؟ رسول خدایه ما بگوئکھست  یزین مورد چیا در ایآ !ج رسول خدا

ن و ھراس کما را حفاظت  عورات  بارالھا!« ١»آِمن رواعتناا� اسرت عوراتنا و«د: ییبگو

 .»ما را برطرف ساز یدلھا
پیامبر ه کاست شده نقل  س هاز جابر بن عبدالل یتین روایحین در صحیھمچن

تاب را که ک ییخدا یرد و گفت: اکاحزاب دعا  ۀدر غزو کنندگان شرکتبر  ج اکرم
ست بده. بارالھا! آنھا را کرا ش احزاب یروھای، نیرس ی! و زود به حساب میا ردهکنازل 

 .٢ترس را بر دلھای آنان حاکم گردانخوف و ست بده و کش
د. یار گردکآش یروزیفجر پ یھا عهیرا مستجاب نمود و طل ج امبرشیپ یخداوند دعا

ترس و وحشت انداخت و پس از آن  ،افرانکدر دل  یجاد اختالف و بدگمانیخداوند با ا
 د:یفرما یه مکچنان ؛از جانب خود فرو فرستاد یانیرکد و خداوند لشیوز یباد تند و سرد

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ�  ْ ْ ٱَءاَمُنوا ِ ٱنِۡعَمَة  ۡذُكُروا رَۡسۡلَنا َعلَۡيُ�ۡم إِۡذ َجآَءتُۡ�ۡم ُجُنودٞ  �َّ

َ
 فَأ

ۚ  مۡ لَّ  وَُجُنوٗدا رِ�ٗحا َعلَۡيِهمۡ  ُ ٱ َوَ�نَ  تََرۡوَها  .]۹[األحزاب:  ﴾٩بَِما َ�ۡعَملُوَن بَِصً�ا �َّ
ان (دشمن) نزد یرکه لشکگاه  د آنیاوریاد بیشتن به یمومنان! نعمت خدا را برخو یا«

                                                 
 .۱۸ف ص ۴مسند االمام احمد، ج  -١
 .۴۱۱۴، شماره ۵۹، ص ۵بخاری، کتاب المغازی، باب غزوة االحزاب، ج  -٢



 ٣٢١    بخش یازدهم: غزوۀ احزاب

 

د و خدا یدید یه شما آنھا را نمکم یفرستاد یانیرکشما آمدند و ما بر آنان باد تند و لش

 .»ناستیب ،دینک می به آنچه عمل
 حد فاصل میان رایز ؛بود ج پیامبر اکرم ۀد، معجزین باد شدید: ایگو یم یقرطب

در  ،دیه وزک یحال مسلمانان از باد تند نیبا ا یول ،افران فقط خندق بودکمسلمانان و 
 یسمانھایخھا و ریدنبال آن خداوند، فرشتگان را فرستاد. آنھا مه امان ماندند و ب

ردند و کشان را وارونه یگھایشان را خاموش نمودند و دیآتشھاندند و کھا را بر مهیخ
ر یبکر، تکمختلف لش یو فرشتگان در نواح گردیدندزمام رھا  یشان بیبھاکاسبھا و مر

از  یکه ھر ک ای به گونه د،یبر آنان مسلط گرد یبیگفتند و ترس و وحشت عج یم
ن را به کمک نمودن آناو  ندخواند یردست خود را فرا میھا، افراد ز سران دسته

 .١خواندند فرامی
روشن  ینان بعدن مسلمایصحابه و ھمچن یه براکدوست داشت  ج پیامبر اکرم

مسلمانان بود، توسط از ده ھزار مرد جنگجو متشکل ه ک ر احزابکست لشکه شکشود 
 د:یفرما یه قرآن مکچنان ؛ست دادکه خداوند آنھا را شکبل ؛فتادیاتفاق ن

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ�  ْ ْ ٱَءاَمُنوا ِ ٱنِۡعَمَة  ۡذُكُروا رَۡسۡلَنا َعلَۡيُ�ۡم إِۡذ َجآَءتُۡ�ۡم ُجُنودٞ  �َّ

َ
 فَأ

ۚ  لَّمۡ  وَُجُنوٗدا رِ�ٗحا َعلَۡيِهمۡ  ُ ٱ َوَ�نَ  تََرۡوَها   ﴾٩بَِما َ�ۡعَملُوَن بَِصً�ا �َّ
اهللا وحده،  ال اهل اال«گفت:  یم ج پیامبر اکرمه کت است یروانیز  س رهیاز ابوھر

 .٢»بعده ءاَعّز جنده، و نرص عبده، و غلب االحزاب وحده فال شي
د و بنده خود را یروز گردانیر خود را پکست، او لشیگانه نی یجز خدا یچ معبود به حقیھ«

  .»نابود ساخت ییرا به تنھا احزابان یرکرد و لشک یاری
استفاده از اسباب فتح و پروردگار، از التماس  ھمزمان با دعا و ج پیامبر اکرم

ف دشمنان و یو تالش خود را جھت تضع یاد نبرد و تمام سعیز از یرا ن یروزیپ
شان یاد به درگاه ایاز خدا و التماس ز یارین، طلب یبنابرا مبذول داشتآنان  یفروپاش

 .٣منافاتی ندارد یروزیبا استفاده از اسباب پ

                                                 
 .۱۴۴، ص ۱۴تفسیر قرطبی، ج  -١
 .۴۱۱۴، شماره ۵۹، ص ۵بخاری، کتاب المغازی، باب غزوة الخندق، ج  -٢
 .۵۰۳السیرة النبویة، غضبان، ص   فقه -٣



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٣٢٢

 

و تضرع و  یزار آموزد که به ما می استفاده از اسباب، با ج بر این اساس پیامبر اکرم
ھنگامی را اسباب یز ؛مینکفراموش ن نباید خواستن از خدا و اخالص عمل را کمک

این اسباب  ۀپشتواننصرت و مدد خدا گردد که  میانسان  یروزیت و پیموفق موجب
و متوسل شدن به خدا  یاز دعا، زار یگاه در زندگ چیھ ج قرار گیرند و پیامبر اکرم

 .١غافل نبود

 ج پیامبر اکرمتوسط  احزابر کاوضاع لش یریگیپ
ن اخبار یدتریبود و دوست داشت از جد احزابر کر اوضاع لشیگی، پج پیامبر اکرم

 ین قوم برایاز ا یه برود و خبرکھست  یسکا ین، فرمود: آیدشمن مطلع بشود. بنابرا
این مطلب را سه مرتبه  ج ؟ پیامبر اکرم٢باشد منھمراه در بھشت  تا اینکه اوردیما ب

مانه کبا روش حا بنابراین،حاضر نشد  یسکز یآم بین روش ترغیو چون با ا تکرار نمود
اور و آنان را یما ب ین قوم برایاز ا یز و خبریفه! برخیاز سربازانش فرمود: ابوحذ یکیبه 
 .٣ه ما نشورانیعل

فرمانده موفق  یک کهاست  یتیترب ۀجنباین  ۀدر برگیرند ج پیامبر اکرمرد کعمل
مگر  ؛دیق استفاده نمایب و تشویاز ترغبایست  می، ییش به جایروھایھنگام اعزام ن

 مانه متوسل بشود.کد تا به روش حایجاب نمایه ضرورت اکنیا
مطبوع  یقدره راه افتادم (ھوا به ) بکسرد و خن یمن (در آن ھوا  د:یگو یفه میحذ

را مشغول گرم کردن خودش ان یزدم. در آنجا ابوسف یداخل حمام قدم ما یه) گوکشد 
 ج اد سخن رسول خدایاما به   رفتم،گاو را نشانه  ۀنیمان گذاشتم و سکدر  یریتدیدم. 
 یر از پایت یکتوانستم او را با  یه ما نشوران. و اگر نه میه فرمود: آنھا را علکافتادم 

زنم تا  یقدم م یردم داخل حمامک یھم احساس م درآورم. سپس از آنجا برگشتم و باز
 ،ده بودمیگاه آنچه د آمدم، احساس نمودم ھوا سرد است. آن ج پیامبر اکرمه نزد کنیا

من انداخت. من تا  یخود را بر رو یگوشه عبا ج پیامبر اکرمردم. کبازگو ایشان  یبرا
 .٤زیفرمود: پرخواب! برخ ج صبح شد، رسول خدا یدم. وقتیصبح ھمانجا خواب

                                                 
 .۲۲۲فقه السیرة، بوطی، ص  -١
 .۱۷۸۸، شماره ۱۴۱۴، ص ۳مسلم، کتاب الجھاد و السیر، باب غزوة االحزاب، ج  -٢
 ھمان. -٣
 ھمان. -٤



 ٣٢٣    بخش یازدهم: غزوۀ احزاب

 

 فه یداستان حذ نکات نھفته در

شان یه اکبرجسته: چنان یھا تیدر مورد شخص ج پیامبر اکرمزان شناخت یم -۱
از اوضاع دشمن  یریار تجسس و خبرگک یگران برایان دیفه را از میحذ

ز بود ین کیریو زر بود، انسان ماھر یه شجاع و دلکنیچون او عالوه بر ا ؛فرستاد
 بر مشکالت پیروز گردد.توانست  یه مک

ه فرصت کنیه بعد از اکفه بدان متصف بود: چنانیه حذک یا یانضباط نظام -۲
خاطر دستور ه ، باحزاب یافت یروھایل نکشتن فرمانده ک یبرامناسبی 

او  یسوه ه بکرا  یریه ما نشوران، تیه فرموده بود: آنھا را علک ج پیامبر اکرم
 .١رون آورد و منصرف شدیمان بکاز  ،رفته بودگھدف 

با حرکت برای تجس از وضعیت نیروھای احزاب، فه یه حذکاء: چنانیرامات اولک -۳
زد و تا  یقدم م یا داخل حمامیرد و گوک یھوا را احساس نم یو سرد کیخن
کرامتی است که این حالت بر او حاکم بود و به تحقیق این تش یان مأموریپا

فه یرامت حذکن جز ینًا ایقی .٢نماید بندگان مؤمن خود ارزانی میخداوند بر 
 تواند باشد. ینم یگریز دیچ

ه کفه: چنانیبا حذ ج ھمراه با مھربانی پیامبر اکرمز و یآم برخورد مالطفت -۴
 آن و رساندن اخبار به پیامبر،ت مھم خود یاز انجام مأموربا بازگشت فه یحذ

ه احساس کفه یحذ یخواند، بر رو یم ه برآن نمازکخود را  ایعب ج حضرت
با آن گاه د، یه وقت نماز فرض رسکنیرد، انداخت تا اک یم یدیشد یسرد

دار ساخت و یاو را ب ،دیتراو یم ینیریه از آن لطف، محبت و شک یا جمله
 .٣زیپرخواب! برخ یفرمود: ا

 د:یفرما یه مکآنجا  ج پیامبر اکرمم در وصف یرکچه راست فرموده است قرآن 

 .]۱۲۸[التوبة:  ﴾رَِّحيمٞ  َرُءوٞف  لُۡمۡؤِمنِ�َ بِٱ﴿
 .»او نسبت به مؤمنان رئوف و مھربان است«

ه کگاه  م، آنیبر یم یپ ش ردار صحابهکو بداھه در گفتار و  یبه فرزانگ -۵

                                                 
 .۳۶۷فارس، ص  السیرة لنبویه، ابی -۵۰۵فقه السیرة النبویة، غضبان، ص  -١
 .۳۶۷فارس، ص  ابیالسیرة النبویة،  -٢
 .۲۴۶صور و عبر من الجھاد النبوی فی المدینه، ص  -٣



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٣٢٤

 

ن یاز شما دست ھمنش یکه ھر کرد کان اعالم ی، ابوسفیت زرقانیروا براساس
فه یوارد صفوف ما نشود. حذ یا گانهید تا بینما یرد و او را شناسائیخود را بگ

ن سمت راست خود گذاشتم و گفتم: یھمنش یدستم را رو بالفاصلهد: یگو یم
ه در ک یسک یدست بر روان. سپس یسف یه بن ابی؟ گفت: معاویھست کیتو 

؟ گفت: عمرو عاص یھست کیسمت چپم نشسته بود گذاشتم و گفتم: تو 
 .١ھستم...

رد، احتمال بروز خطر ک ین نمینمود و اگر چن یش دستیبر آنان پصورت او  نیبد
 .٢داد یاز دست مبر اثر آن جان خود را ه کبود  یشان حتمیا یبرا

 ج آن در قرآنیاحزاب و نتا ۀغزو
ن دو غزوه (احزاب و یو اگفته است ل سخن یاحزاب به تفص ۀغزو در موردقرآن، 

ان، که گذر زمان و مکرا  یا قرآن مسائل جاودانهده است و یظه) را به ثبت رسانیقر بنی
را مسلمانان یز ؛ن ھم از ھمان نوع استیدارد و ا یان مید بینما یآنھا را فرسوده نم

رون بر آنان یاز ب یقرار خواھند گرفت؛ گاھ یدائمًا از طرف دشمنان مورد تھاجم نظام
و ارشان مورد حمله قرار خواھند گرفت یاز داخل شھر و د یورش خواھند برد و گاھی

رار خواھند شد، کظه تیقر یاحزاب و بن ۀچون حادثاز آنجا که در گذر تاریخ حوادثی 
 یدادھایان، از روین جریرار اکقرآن آنھا را ثبت نموده است تا مسلمانان در صورت ت

 ند. یبا آن استفاده نما ییارویگذشته در رو
گردد،  زاب استنباط میاح ۀغزوترین مسائلی که از مھم رآن کریم،و تدبر در قبا دقت 
 :عبارتند از

 :الھی یمؤمنان به نعمتھا یادآوری -۱

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ�  ْ ْ ٱَءاَمُنوا ِ ٱنِۡعَمَة  ۡذُكُروا رَۡسۡلَنا َعلَۡيُ�ۡم إِۡذ َجآَءتُۡ�ۡم ُجُنودٞ  �َّ

َ
 فَأ

ۚ  لَّمۡ  وَُجُنوٗدا رِ�ٗحا َعلَۡيِهمۡ  ُ ٱ َوَ�نَ  تََرۡوَها  .]۹﴾[احزاب:٩بَِما َ�ۡعَملُوَن بَِصً�ا �َّ
 احزاب یروھایه با آمدن نک یبت و بحرانیز از مصیانگ شگفت یریتصو ۀارائ -۲

 ر مسلمانان شده بود:یدامنگ

                                                 
 .۱۲۰، ص ۲شرح الرزقانی، ج  -١
 .۲۹۳معین السیرة، ص  -٢



 ٣٢٥    بخش یازدهم: غزوۀ احزاب

 

ۡسَفَل ِمنُ�ۡم �ۡذ َزاَغِت ﴿
َ
بَۡ�ٰرُ ٱإِۡذ َجآُءوُ�م ّمِن فَۡوقُِ�ۡم َوِمۡن أ

َ
َوَ�لََغِت  ۡ�

ِ  ۡ�ََناِجرَ ٱ ۡلُقلُوُب ٱ ِ ٱَوَ�ُظنُّوَن ب ۠ ٱ �َّ ُنونَا  .]۱۰[األحزاب:  ﴾١٠لظُّ
و  یو عذر تراش ین و اخالق زشت و بزدلاشوم منافق یتھایاز ن یبردار پرده -۳

 آنھا: ینکعھدش

ِينَ ٱوَ  لُۡمَ�ٰفُِقونَ ٱ�ۡذ َ�ُقوُل ﴿ َرٞض  �َّ ا ِ� قُلُو�ِِهم مَّ ُ ٱ وََعَدنَا مَّ إِ�َّ  ۥٓ َورَُسوُ�ُ  �َّ
 .]۱۲[األحزاب:  ﴾١٢�ُغُرورٗ 

اوصاف ردار، جھاد و کاز گفتار،  یبه تأس یانکق مؤمنان در ھر زمان و میتشو -۴
 د:یفرما یه مکعمل بپوشانند  ۀجام یالھ ۀن گفتیتا به ا ج پیامبر اکرم

ِ ٱلََّقۡد َ�َن َلُ�ۡم ِ� رَُسوِل ﴿ ۡسَوةٌ َحَسَنةٞ  �َّ
ُ
ْ  َ�نَ  لَِّمن أ َ ٱ يَرُۡجوا  �ِخرَ ٱ ۡ�َۡومَ ٱوَ  �َّ

َ ٱَوَذَكَر   .]۲۱[األحزاب:  ﴾٢١�َكثِ�ٗ  �َّ
ن و یمان راستیه با اکارآمد آنان ک یھا یریخاطر موضعگه ش از مؤمنان بیستا -۵

 دند.یروبرو شدند و جنگ احزاب یروھایمان خدا با نیبه پ یوفا

ْ  رَِجالٞ  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱّمَِن ﴿ ْ  َما َصَدقُوا َ ٱ َ�َٰهُدوا ن َقَ�ٰ َ�َۡبهُ  �َّ َوِمۡنُهم  ۥَعلَۡيهِ� فَِمۡنُهم مَّ
لُواْ َ�ۡبِديٗ�  ن يَنَتِظُرۖ َوَما بَدَّ  .]۲۳[األحزاب:  ﴾٢٣مَّ

از  یپس برخ ؛ه در وعده خود با خدا راست بودندکھستند  یمومنان مردان درمیان«
گونه  چیراند و ھز در انتظاین ید شدند) و برخی(و شھبه پیمان خود وفا نمودند آنان 

 .»مان خود ندادندیدر پ یرییتغ
ه عبارت است از: اختصاص فرجام ک یر الھیرناپذییتغ یاز سنتھا یکیان یب -۶

 د: یفرما یه مکگونه  ھمان ؛دشمنانشان یست براکمؤمنان و ش یبرا یکن

ُ ٱَوَردَّ ﴿ ِينَ ٱ �َّ ْ َخۡ�ٗ  �َّ ْ بَِغۡيِظِهۡم لَۡم َ�َنالُوا ُ ٱ َوَ�َ�  �ۚ َ�َفُروا ۚ ٱ لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱ �َّ  ۡلقَِتاَل
ُ ٱَوَ�َن   .]۲۵[األحزاب:  ﴾٢٥�قَوِ�ًّا َعزِ�زٗ  �َّ

از  یک چیه به ھک یز از خشم و غم بازگرداند و در حالیلبر یافران را با دلک ،خداوند«
از ساخت و ین یخداوند مومنان را از جنگ ب ده بودند.ینرس ،ه در نظر داشتندک یجینتا

 .»ره استیرومند و چیخداوند ن
 یظه در دژھایقر یه آنھا را بر بنکمانش، آنجا یا احسان خداوند بر بندگان با -۷

شان رعب و ید و در دلھایروز گردانیپ ،درگیری جنگیرشان، بدون یرناپذیتسخ



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٣٢٦

 

 ؛١گردن نھادند ج خدا و رسولش ۀصلیه به فک یا وحشت انداخت به گونه
 د:یفرما یه خداوند مکچنان

نَزَل ﴿
َ
ِينَ ٱَوأ ۡهِل  �َّ

َ
ِمن َصَياِصيِهۡم َوقََذَف ِ� قُلُو�ِِهُم  ۡلِكَ�ٰبِ ٱَ�َٰهُروُهم ّمِۡن أ

ونَ  َ�ۡقُتلُونَ  اَفرِ�قٗ  لرُّۡعَب ٱ ُ�ِ
ۡ
ۡمَ�ٰلَُهۡم  ٢٦فَرِ�ٗقا َوتَأ

َ
�َضُهۡم َودَِ�َٰرُهۡم َوأ

َ
ۡوَرثَُ�ۡم أ

َ
َوأ

�ٗضا لَّۡم تََ� 
َ
ُ ٱوَهاۚ َوَ�َن  ُٔ َوأ ءٖ َقِديٗر� �َّ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ  .]۲۷-۲۶[األحزاب:  ﴾٢٧َ�َ
شان یاز اژدھا ،رده بودندک یبانیه احزاب را پشتکتاب را کاز اھل  یسانکخداوند «
ر یرا اس ید و گروھیشتکرا  یگروھ  شان ترس و ھراس انداخت،یو به دلھا دیشکن ییپا
ه ھرگز بدان گام کرا  ینین زمیآنان و ھمچن یشان و داراییھا نھا و خانهید و زمیردک

 .»توانا است یزیگمان خداوند بر ھر چ یبه چنگ شما انداخت. ب ،دیننھاده بود
ه دشمنانشان به نبرد یه مسلمانان، علکبود  یمھم یھا احزاب از غزوه ۀغزو

 را رقم زدند. از جمله: یج مھمیپرداختند و در آن نتا
ه ک یدر حال آنان انباریبازگشت زنده شدن و کست و پراکمسلمانان و ش یروزیپ -

 تمام آرزوھای آنان به یأس و ناامیدی تبدیل گردید.
ن حالت یگزیجا یه حالت تھاجمکگاه  به نفع مسلمانان، آن یت جنگیر موقعییتغ -
 رد و فرمود:کن مطلب اشاره یبه ا ج پیامبر اکرمه کچنان ؛دیگرد یدفاع
 .٢»نان به جنگ ما نخواھند آمدم رفت و آین پس ما به جنگ آنان خواھیاز ا«
ه منتظر کآنھا نسبت به مسلمانان  یدرون ۀنکیظه و یقر یبن یواقع ۀشف چھرک -

 ر پا گذاشتند.یط زین شرایدر دشوارتر ج پیامبر اکرممانشان را با یفرصت بودند و پ
ان یھودی احزاب ۀ؛ چراکه در غزواحزاب بود ۀج غزویاز نتا یکیظه یقر یبن ۀغزو -

شکستند  ج در این شرایط دشوار عھد و پیمان خود را با پیامبر اکرمظه یقر یبن
را به سوی این عمل قریظه را ترتیب داد تا آنان  بنی ۀغزو ج بنابراین پیامبر اکرم

 .٣زشتشان برساند
 

                                                 
 .۴۹۱-۴۹۰، ص ۲حدیث القرآن الکریم عن غزوات الرسول، ج  -١
 .۴۱۰۹، شماره ۵۸، ص ۵بخاری، کتاب المغازی، باب غزوة الخندق، ج  -٢
 .۴۴۲، ص ۲یم عن غزوات الرسول، ج حدیث القرآن الکر -٣



 ٣٢٧    بخش یازدهم: غزوۀ احزاب

 

 قریظه شکست بنی
اّما ن گذاشتند، یو صحابه سالحھا را به زم ج پیامبر اکرم ،خندق ۀبعد از اتمام غزو

 بالفاصله ج ظه بپردازند. پیامبر اکرمیقر یبن به کارزار باشان دستور داد تا یخداوند به ا
ه خداوند کظه، رھسپار شوند و به آنان اطالع داد یقر یبن یسوه ارانش را امر نمود تا بی

شان رعب و وحشت یآنان را بلرزاند و در دلھا یل را فرستاده است تا دژھایجبرئ
ه در محل کبل ؛ر راه نخوانندیه نماز عصر را در مسکدستور داد  ندازد و به آنھایب

 .١ظه بخوانندیقر یبن
، اّما با طوالنی ٢ظه را در محاصره قرار دادندیقر یست و پنج روز، بنیب ،مسلمانان

شدن مدت محاطره و در تنگنا قرار گرفتن آنان از نظر معیشت، تصمیم گرفتند تا خود 
آنان حکم قرار در مورد  را سعد بن معاذ خواستند تا ج پیامبر اکرماز و  نمایندم یتسل را

ت یاوس در زمان جاھل ۀلین آنھا و قبیه بک یخاطر عھده ه بکو انتظار داشتند  دھد.
 ۀه در غزوک یریخاطر ته ه بک یگاه سعد را در حال د. آنیبود، سعد بر آنان ترحم نما

داوری نمود که گونه  نیبود، آوردند. سعد ا یزخم و رده بودکاحزاب به او اصابت 
م گردد. یشان تقسیو مالھا گردندر یشته شوند و زنان و فرزندانشان اسکانشان یجنگجو

 .٣یم خدا قضاوت نمودکرفت و فرمود: به حیسعد را پذ حکمیت ج پیامبر اکرم
و تنھا حفر نمودند و حدود چھارصد نفر از آنان را گردن زدند  گودالھایی راگاه  آن
 افتند و اموال و زنانشانیا مسلمان شدند، نجات یننموده و  ینکه عھدشک کسانی
 د.یم گردیمسلمانان تقس درمیان
انت ینمودند و با مسلمانان خ ینکه عھدشکبود  یسانک ۀن پاداش منصفانیو ا

 یارکخود و ھم ینکچون آنھا با عھدش ؛آنان از جنس عملشان داده شد یردند. جزاک
و اسارت  ی، جان، مال و زنان و فرزندان مسلمانان را در معرض نابوداحزاب یروھایبا ن

 .٤ردندکبا آنان برخورد به مثل  ،نیقرار دادند بنابرا
د: یگو یم ه عائشهکچنان ؛زن وجود داشت یکظه فقط یقر یشدگان بن شتهک درمیان

از زنانشان نزد من  یشدند، زن یشته مکنه یظه در بازار مدیقر یه مردان بنک یدر حال

                                                 
 .۴۱۱۹، شماره ۶۰، ص ۵بخاری، کتاب المغازی، باب مرجع النبی لالحزاب، ج  -١
 .۳۷۳صحیح السیرة النبویة، ص  -٢
 .۴۱۲۲، شماره ۶۱، ص ۵بخاری، کتاب المغازی، باب مرجع رسول الله من االحزاب، ج  -٣
 .۳۱۷-۳۱۵، ص ۱السیرة النبیویة الصحیحة، ج  -٤
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ه کم یدیشن یید. ناگھان صدایخند یگفت و م یسخن م ینشسته بود و از ھر باب
ن نام مرا گرفت. گفتم: یخدا، اه گرفت. گفت: ب یجا است؟ نام او را مک یگفت: فالن یم
سنگ او ( ام. فردی را به قتل رسانده؟ گفت: من یا هردکار کبر تو، مگر تو چه  یوا
گاه او را بردند و گردنش  آن .)شته بودکد انداخته و او را یخالد بن سو یبر رو یابیآس

 .١خاطر دارمه ش را بیھا ھا و خندهید: من ھنوز شوخیگو یشه میرا زدند. عا
د و یگرد یسازکامًال پاکھا یھودیث ینه از وجود خبی، مدقریظه بعد از نابودی بنی

 یسازکپا  امالً کن یاسالم از عناصر خطرآفر یو جبھه داخل تنھا مسلمانان باقی ماندند
بنابراین، این آرزوی دوار بودند ینه، امیان در مدیھودیبه وجود از آنجا که قریش شد و 

 ؛ چراکهگاه خود را از دست دادند هکیز تین نامنافق آنان به یأس و ناامیدی بدل گشت.
 .٢شدند یم یرکف یۀان تغذیھودیشه از طرف یھم

از  یکی ی ناپاک،ھا انساناز وجود  یومت اسالمکح یداخل ۀجبھ یسازکه و پایتخل
 یعنوان درسه امت ب یرفت و برایه تحقق پذکبود  ج مھم رسول خدا یھا برنامه

 ماند. یباق یشگیھم

                                                 
 .۳۷۷ھمان، ص  -١
 .۱۵۳به نقل از دراسات فی عھد النبوه، شجاع، ص  ۷۶، ص ۲سیرة الرسول، دروزه، ج  -٢



 
 
 
 
 
 

 فصل چهارم
 ها ها و عبرت فوائد دروس

 های حسی پیامبر اکرم معجزه
اتفاق افتاد.  ج پیامبر اکرم یبرا یفراوان یحس یھا حفر خندق، معجزه ۀدر خالل حادث

: ما روز خندق دیگو یده بود. جابر مید کله تداره جابربن عبدالک یاد شدن غذایی: زاز جمله
ان را به یم. جریروبرو شد یمکم، ناگھان با تخته سنگ محیانال بودکنندگان کجزو حفر

بسته بود،  یمش سنگکه بر شک یانال شد و در حالکد شان واریم. ایگفت ج پیامبر اکرم
 به تخته سنگ زد و آن را خرد نمود. یمکلنگ را برداشت و ضربات محک

خود بروم. آنگاه  ۀد من به خانیاجازه بدھ !ج پیامبر اکرم ی: اد: گفتمیگو یجابر م
 یزیچ ایدم؛ آید یطاقت فرسا از گرسنگ یرا در حالت ج : پیامبر اکرمبه ھمسرم گفتم

: بزغاله را ذبح دیگو یبزغاله داریم. جابر م یکو جو  کی؟ گفت: اندیخوردن دار یبرا
م، یآتش گذاشت یگ بر رویه گوشتھا را داخل دکنیردم و جو را آرد نمودم و بعد از اک

ا ینفر  یکام، شما و  دهید کتدار کیاند ک: من خورابرگشتم و گفتم ج نزد پیامبر اکرم
تان چقدر یه غذاکد یاز من پرس ج د. آن حضرتیاوریف بیصرف غذا تشر یدو نفر برا

: نان را از است و به من فرمود یادیخوب و ز ی: غذام را گفتم. فرمودیاست؟ مقدار غذا
: فرمود ش ام، برندار. آن گاه خطاب به صحابه امدهیآتش تا من ن یگ را از رویتنور و د

اش برگشت و به  انهار به راه افتادند. جابر به خمھاجران و انص یه تمامکد. چنانیزیبرخ
ھمسرش   ند،یآ یران و انصار مبا تمام مھاج ج بر تو! پیامبر اکرم ی: واھمسرش گفت

 ج . آن گاه پیامبر اکرمی: بلد؟ جابر گفتیتو در مورد غذا پرس از ج یا پیامبر اکرمآ  :گفت
 د.یجاد نماییمزاحمت ا گریدیک یه براکنید بدون ای: وارد شوارانش فرمودیبه 

 یر شدند و ھنوز مقداریآن گاه به تقسیم نان و غذاھا پرداخت، ھمه خوردند و س
ه یز ھدیگران نی: خودت بخور و به دبه ھمسر جابر گفت ج ماند. پیامبر اکرم یغذا باق



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٣٣٠

 

 .١اند شده یرا مردم دچار گرسنگیبده؛ ز
خرما به  یدختر رواحه، مشت: مادرم، عمره دیگو یربن سعد مین دختر بشیھمچن

بن رواحه) بده. من آنھا را برداشتم  ات (عبدالله ییرا به پدرت و دا ھا این: اد و گفتمن د
! با خود چه کگذر نمودم، فرمود: دختر ج نار پیامبر اکرمکو به راه افتادم، وقتی از 

: . گفتام فرستاده است یپدر و دای یه مادرم براکخرما است  ی: مقدار؟ گفتمیدار
ختم؛ یر ج : من آنھا را داخل دو دست پیامبر اکرمدیگو یم کخترآنھا را به من بده. د

خواست و آن را  یا شان قطعه پارچهیشان ُپر نشد. آن گاه ایھای ا ای که دست به گونه
صرف غذا  ی: اھل خندق را براگفت یسکخت و به یآن ر یاھا را روپھن نمود و خرم

ت داشتند، آمدند و از آنھا کانال شرکه در حفر ک یسانک ۀه ھمکن؛ چنانکدعوت 
 یھا ه از لبهک یا شدند، به گونه یشتر میمتر بشوند، بکه کنیا یخوردند و خرماھا به جا

 .٢ختندیر ین میپارچه به زم
ت او در جھاد کاینکه بیانگر نقش زن مسلمان و مشار عالوه بر  ینیع ۀن دو واقعیا

 روند. یبه شمار م ج پیامبر اکرم یحست دارند، از معجزات یاکح
 یۀسب و تھکار و کانال، از کبه دلیل حفر  یارانش بر اثر گرفتاریو  ج پیامبر اکرم

ه سنگ به ک یشدند تا جای یدیشد ین، دچار گرسنگیباز مانده بودند. بنابرا کخورا
 یۀدر تھن بود، کشان ممیه بر اک یبستند، لذا زنان مسلمان، مردان را تا جای یم مکش

 .٣نمودند یغذا، مساعدت م
ه کاست  یار شد، خبرکه ھنگام حفر خندق آشکنبوت  یھا گر از نشانهیاز د یکی

اد؛ ار بود، دکانال مشغول که داخل ک یاسر، در حالیخطاب به عماربن  ج آن حضرت
ن مسئله اتفاق افتاد و یه اکشت؛ ھمانگونه کاغی خواھند : تو را گروھی یه فرمودکچنان

 .٤شته شدکبود که توسط لشکر معاویه  یان علیرکلش درمیانو ن یشان در جنگ صفیا
ار کشرفت یه مانع پک یمکبه تخته سنگ مح ج ه پیامبر اکرمک ین ھنگامیھمچن

»! برکالله ا: «فرمود  نخست، ۀم زد، بعد از ضربکمح ۀحفر خندق شده بود، سه ضرب

                                                 
 . ۴۱۰۱، شماره ۵۵، ص ۵بخاری، کتاب المغازی، باب غزوة الخندق، ج  -١
 . ۲۴۱، ص ۳السیرة النبویة، ابن ھشام، ج  -٢
 . ۱۷۵المرأة فی العھد النبوی، ص  -٣
 . ۴۴۸لة، ص صیضوء المصادر اال فی السیرة النبویة -٤
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 سرخ آنان را یھا اخکشام را به من دادند. به خدا سوگند! من  یھا نهید گنجیلک
فارس را به من  یھا نهید گنجیلک» برکالله ا: «دوم فرمود ۀنم؛ سپس با ضربیب یم

» برکالله ا: «سوم، فرمود ۀنم. و با ضربیب یا مد مدائن ریدادند. به خدا سوگند! قصر سف
شھر  یھا نون دروازهکسوگند! ھم ا من را به من دادند. به خدای یھا نهید گنجیلک

 .١نمییب یصنعاء را م
گفت  یسخن م یاز آن در حال ج ه پیامبر اکرمک یھا و فتوحات مژده و بشارت  تمامی

بر آنان  یدشمن قرار داشتند و ترس و گرسنگ ۀنه تحت محاصریه مسلمانان در مدک
 .٢م بود، بعدھا تحقق یافتکحا

 تیو واقع ین تئوریب
را  ج ا شما پیامبر اکرمیآ  ابا عبدالله! ی: امان گفتیبن  فهیوفه به حذکنان کااز س یمرد

ش فراوان : تالد؟ گفتیردک یار مکد: چه ی. پرسید؟ گفت: بلید و ھمراه او بودیدید
م، یبود یم ج : به خدا سوگند! اگر ما ھمراه پیامبر اکرمم. آن مرد گفتینمود یم

م. یگذاشت یخود م یھا ه او را بر شانهکبرود؛ بلن راه یزم یشان رویم، ایگذاشت ینم
و ما را  یداشت یحضور م  اش ھنگام حفر خندق،کبرادرزاده!  ی: اگفتفه یحذ

ادآور یر احزاب را کاز اوضاع لش یریخبرگ یت خود برایان مأموری. سپس جر٣یدید یم
 ینموده و مدعفه مالقات یحذ یعنی ج اران پیامبر اکرمیاز  یکیبا  ین تابعید ... ایگرد

ه کانجام دھد  یارھائکتوانست  یرد، مک یم کرا در ج ه اگر زمان پیامبر اکرمکاست 
ت با ھم یبا واقع یه تئورکن است یت ایواقع ینتوانستند، انجام دھند؛ ول شصحابه

 متفاوتند. 
 یمافوق قدرت بشر یبه تبع بشر بودن، قدرت ج اصحاب و یاران پیامبر اکرم

در راه اسالم  ین از بذل جان، مال و ھر نوع تالشکاین وجود تا حد مم نداشتند، اما با
توان در وجود آنان  را می ج پیامبر اکرم ۀاین گفت دند؛ پس مصداق اصلییغ نورزیدر

ن خاطر یو ھمچن» دوران من ھستند یھا انسان، ھا انسانن یبھتر: «ه فرمودکیافت 
 رد.کنخواھد  یعمل آنان برابر س باکچ یه عمل ھکنشان ساخت 

                                                 
 . ۴۴۹ھمان، ص  -١
 . ۳۲۵، ص ۱یم، ج نعنظرة ال -٢
 . ۲۵۵، ص ۳السیرة النبویة، ابن ھشام، ج  -٣
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ده به جھان گشودند، اسالم ھمه جا را فراگرفته ید یمسلمانان وقت یبعد ینسلھا
آسوده  یدچار شوند، با خاطر یشیبت و آزمایه به مصکنیبدون ا یۀن، در سایبود، بنابرا

اسالم دارند تا با جھالت،  ۀخ گذشتیتار یاز مبرم به بررسیھا ن ن نسلیستند. ایز
ھا و اصحاب و یاران پیامبر  ھا و مجاھدت فر آن روزگار و ھمچنین تالشکو  یگمراھ

 .١آشنا شوند ج اکرم
  ٢است  ت)یسلمان از ما (اهل ب

نمودند که سلمان از  در جنگ خندق ھر یک از دو گروه مھاجران و انصار ادعا می
 .٣ت استیسلمان از ما اھل ب: فرمود ج ما است آن گاه پیامبر اکرم

ه سلمان کانگر آن است یکسب نمود، ب ج افتخاری که سلمان از جانب پیامبر اکرم
 .٤جزو مھاجران ھستند ج ت پیامبر اکرمیرا اھل بیباشد؛ ز یجزو مھاجران م

 ینماز ُوسط
 ند؛ چرا که آنھا ماکشان را مملو از آتش یھا و قبرھا : خدا خانهفرمود ج پیامبر اکرم

 .٥ردکد، غروب یه خورشکنیمشغول ساختند تا ا یرا ھنگام نماز وسط
: مراد از نماز وسطی، نماز عصر اند ، گفتهاین حدیث برخی از علما با استدالل به 

جنگ معتقد  است. ھمانطور که برخی مانند اوزاعی و مکحول به جواز تأخیر نماز در
 .٦ھستند

شان ید و ایفوت گرد ج صر از پیامبر اکرماین غزوه نماز ع : دردیگو یم یتر بوطکد
 یسکه اگر از کز آمده است ین یگریات دید خواندند و در روایآن را بعد از غروب خورش

ث، ین احادیب بخواند و از اینماز فوت شد، آنھا را بعد از اتمام وقت، به ترت یکش از یب
اند  این عقیده گردد و دیدگاه کسانی که بر فوت شده اثبات می یت ادای نمازھایمشروع

م نماز کنگونه عذرھا، با نازل شدن حیر انداختن نماز به خاطر ایت به تأخیکه مشروع

                                                 
 . ۲۹۱معین السیرة، شامی، ص  -١
 . ۲۴۷، ص ۳، ابن ھشام، ج السیرة النبویة -٢
 داند.  این حدیث را در جامع الصغیر، از احادیث ضعیف می  ھمان و آلبانی -٣
 . ۱۰۸، ص ۶تاریخ االسالمی، حمیدی، ج  -٤
 . ۴۱۱۱بخاری، کتاب المغازی، باب غزوة الخندق، شماره  -٥
 . ۶۸۲، ص ۲االساس فی السنة، ج  -٦



 ٣٣٣    بخش یازدهم: غزوۀ احزاب

 

فوت  یتواند ناسخ ادای نمازھا یم نمکن حیخوف، منسوخ شده است، درست است اما ا
ن، ھمچنان بر ییده است بنابرانازل نگرد ن مسئله حکمی یرا در مورد ایشده باشد، ز

 .١است یم خود باقکح

 حالل و حرام
شته شده بود)، کاحزاب  ۀه در غزوکافت جسد عمروبن عبدود (یش در مقابل دریقر

د یل دھید او را به آنھا تحویجسد پل: «ارانش فرمودیبه  ج ه فرستادند، پیامبر اکرمیفد
 رفت.یاز آنان نپذ یزین، چیبنابرا» د است.یز پلیاو ن یۀو فد

صادر گردید که مسلمانان از نظر اقتصادی در  ھنگامی ج این دستور پیامبر اکرم
ه مرز حالل و حرام در اسالم، کن امر است یا یایبودند و گو یسخت ۀقیتنگدستی مض

ه ک یھای و تالش ج رد پیامبر اکرمکن عملیتوان بین ا است. بنابراین، نمی یمرز حساس
دھند ارتباط  یانجام م یه معامالت ربویردن و توجکحالل  یی برامسلمانان امروز

 .٢برقرار نمود

  ج پیامبر اکرم ۀشجاعت حفیه، عم
ان دادند تا از گزند کاز سکنه اس یخال یا ان را در قلعهکودکزنان و  ج پیامبر اکرم

دشمن  یاروییآسوده، به رو یجه، مسلمانان با خاطریدشمن در امان باشند و در نت
ه زنان در آن ک یا قلعه یرا جھت بررس یفرد ینکبپردازند، اما پس از آنان عھدش

توان در آن نفوذ  یآیا م ه کاین موضوع را بررسی نماید   شدند، فرستادند، تا یم ینگھدار
 ر. یا خیرد ک

در دست گرفت  یچوب بزرگ یھودیآن فرد  ۀه، با مشاھدی؛ صفج پیامبر اکرم ۀعم
 بر سرش فرود آورد و او را از پا در آورد. یمکمح ۀن آمد و ضربیایو از قلعه پ

این قلعه خود که   ۀان از محاصریھودیه کباعث شد   ج پیامبر اکرم ۀرد عمکن عملیا
این گمان  بردند خودداری نمایند؛ چرا که آنان بر  تنھا زنان و کودکان در آن بسر می

، ٣است یار دشوارکآن  ۀشود و محاصر یم یر اسالم پاسدارکبودند که قلعه توسط لش

                                                 
 . ۲۲۳، ص السیرة النبویةفقه  -١
 . ۲۹۴، ص معین السیرة -٢
 . ۲۸۴-۲۸۳الرحیق المختوم، ص  -٣



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٣٣٤

 

ه زن در مواقعی که کسی به دفاع از او کن است یانگر ایرد بکن عملیھمچنین ا
 .١دیتواند از خود دفاع نما ینپردازد، م

 ب ترسو بودن حسانیذکت
در  یھودیه آن مرد ک ی: ھنگامآمده است یفیت ضعیان در رواین جریھم ۀدر ادام

 هکبن حسان  هیبود صف  اطراف قلعه به جستجو و اطالع از وضعیت مسلمانان پرداخته
ببرد  یبه اسرار ما پ یھودین مرد یترسم، ا ی: من مدیگو یدر آنجا حضور داشته است م

ه ھستند؛ پس کارانش نیز مشغول معریو  ج ان بگذارد، پیامبر اکرمیان را در جریھودیو 
ه من از ک یدان یدختر عبدالمطلب! تو م ی: ادیگو یحسان مو را به قتل برسان. ا

را به دست گرفت و آن مرد  یا مهیه، ستون خیآیم. آن گاه صف این کار بر نمی  ۀعھد
: و ساز و برگ او را بردار؛ چون او مرد ؛ سپس به حسان گفتدر آورد یرا از پا یھودی

دختر  ی: اجواب گفت را انجام بدھم. حسان درار کن یتوانم ا یاست و من نم
 .٢به ساز و برگ او ندارم یازیعبدالمطلب! من ن

 : این ماجرا دالیل نادرست بودن 
، به ساحت یفیت ضعین رواید براساس چنیاز نظر سند، فاقد اعتبار است و نبا -۱

شان یو دعوت ا ج ه عمرش در راه دفاع از پیامبر اکرمک یبزرگوار یصحاب
 رد.کصرف شده است، خدشه وارد 

ه او ھمواره کبایست دشمنانش  بود، می ین حد ترسو و بزدل میاگر حسان تا ا -۲
ه او آنھا را در اشعارش، بد کفر کژه سران ینمود به و یآنھا را با اشعارش ھجو م

 ینمود، در مذّمت او اشعار ید مییز او را تأین ج گفت و پیامبر اکرم یو ناسزا م
 .٣شدند یادآور میسرودند و ترسو بودنش را  یم

 مسلمانان یمارستان نظامین بینخست
ه آن کس نمودند. چنانیاحزاب تأس ۀرا در غزو یمارستان نظامین بیاول  مسلمانان،

نصب نمودند و  یمجروحان در صحن مسجد النب یجھت مداوا یا مهیخ ج حضرت
س آن یرا رئ یانصار یاسلم ۀدیبه نام رف ید، زنیه آغاز گردکه معرکنیبعد از ا

                                                 
 . ۲۴۶، ص ۲المستفاد من قصص القرآن للدعوة الدعاة، ج  -١
 . ۳۶۵صحیح السیرة النبویة، ص  -٢
 غزوة االحزاب، ابوفارس.  -٣



 ٣٣٥    بخش یازدهم: غزوۀ احزاب

 

در اسالم محسوب  ینظام کن پزشیشان اولین، ایردند. بنابراکن ییمارستان تعیب
 .١شوند یم

 ۀدیبه نام رف یزن ۀمیه سعد بن معاذ را در خکابن ھشام آمده است  ۀریدر س
ن زن، به مداوای مجروحان یردند. اک یبستر ج ، در مسجد پیامبر اکرمیاسلم

 ۀمیاو را در خ: «به بستگان سعد، فرمود ج پرداخت و پیامبر اکرم سرپرست می بی
 .٢»ا شومیاحوال او را جو یکد تا من از نزدینک ینگھدار ۀدیرف

گاهانه، مرت  دینما می شود، اما بالفاصله توبه می ب گناهکمسلمان به طور ناآ
ه یا به کنیدند و از او در مورد ایمان آنھا بود، طلبیپ ه ھمکلبابه را ابوظه، یبنی قر
ه کلبابه (ابوردند. ک یم بشوند، نظرخواھیگردن نھند و تسل ج و رسولشحکم خدا 

دست به گردنش، آنھا  ۀآنھا را به قتل خواھد رساند) با اشار ج دانست پیامبر اکرم یم
مان شد و به مسجد پیامبر یشته خواھند شد. اما بالفاصله پشکه کرا متوجه ساخت 

 ش بست.یاز ستونھا یکیتوبه، به رش ید پذیپناه آورد و خود را به ام ج اکرم
نمود و فقط ھنگام نماز، ھمسرش  یت در مسجد سپریاو شش روز در ھمان وضع

و  .٣بست یرفت و خود را م یرد، سپس دوباره نزد ھمان ستون مک یآمد و او را باز م یم
 ند.کرفته نگردد، خود را باز نیاش پذ رده بود تا توبهکتعھد 
ردم، کسؤال  شدم. ج پیامبر اکرم ۀسحرگاه متوجه خند: در دیگو یم ل سلمه ام
: شان مژده بدھم؟ فرمودیا به ایرفته شد. گفتم: آیلبابه پذابو ۀ: توبد؟ فرمودیخند یچرا م
م حجاب نازل نشده بود. من ک: ھنوز حدیگو یم سلمه امبه او مژده بده.   ،یخواھ یاگر م

رفت. یات را پذ ات باد، خداوند توبه مژده لبابه!ابو: خود صدا زدم و گفتم ۀحجر ۀدرواز از
: رفت و گفتینند، اما او نپذکبازش او ھجوم بردند تا  ی: مردم به سودیگو یم سلمه ام
نماز صبح  یبرا ج ند. آن گاه که پیامبر اکرمکمرا با دستان خود باز ب ج د پیامبر اکرمیبا

رد و خدا که ابولبابه کبود  ینصوح ۀتوبن بعد از اعتراف به گناه و ی. و ا٤ردکآمد، او را باز 
بایست به آن توجه گردد  گردد و می ن داستان استنباط مییرفت. آنچه از ایتوبه او را پذ

                                                 
 . ۴۳المسشتفیات االسالمیة، دکتر عبدالله سعید، ص  -١
 . ۲۶۳، ص ۳السیرة النبویة، ابن ھشام، ج  -٢
 . ۲۸۶، ص ۲المستفاد من قصص القرآن، ج  -٣
 . ۲۶۳، ص ۳السیرة النبویة، ابن ھشام، ج  -٤



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٣٣٦

 

ه کنیرا فاش ساخت، با ا کیلغزش، راز جنگ خطرنا یکه بر اثر که ابولبابه بعد از آنکنیا
ان ھم کسی را یھودیند و نداشت یو مسلمانان از آنچه او گفته بود اطالع ج پیامبر اکرم

ار را کن یا ید، ولیتمان نماکتوانست آن را  یلبابه نیز مابواین راز مطلع نساختند و  از
را یادآور گردید که  یه خداوند ناظر عمل او بوده است و حقکدانست  می رایرد؛ زکن

اعتراف نمود د و به گناه خود یدًا ترسین، شدیاو داشت افتاد بنابرا ۀبر عھد ج پیامبر اکرم
لبابه، مصداق ابورد کن عملیه منتظر بماند، بالفاصله خود را مجازات نمود. اکنیو بدون ا

 : دیفرما یه مکخداوند است  ۀفرمود نیا

ِ ٱَ�َ  �َّۡوَ�ةُ ٱإِ�ََّما ﴿ ِيَن َ�ۡعَملُوَن  �َّ وٓءَ ٱلِ�َّ  قَرِ�بٖ  ِمن َ�ُتوُ�ونَ  ُ�مَّ  ِ�ََ�ٰلَةٖ  لسُّ
ْوَ�ٰٓ�َِك 

ُ
ُ ٱ َ�ُتوُب  فَأ ُ ٱَعلَۡيِهۡمۗ َوَ�َن  �َّ  .]۱۷[النساء:  ﴾١٧اَعلِيًما َحِكيمٗ  �َّ
ار زشت دست کبه  ینادان یه از روکرد یپذ یرا م یسانکگمان خدا تنھا توبه  یب«
رد و یپذ یگردند. خداوند توبه و برگشت آنھا را م یازد و سپس ھر چه زودتر بر می یم

گاه و ح  .»م استکیخداوند آ
این امر است که شایسته است ھر فردی به گناھان خویش   لبابه حاویابورد کعمل

قًا در وجودش یمان، عمیه اک یرسیدگی نماید و انجام چنین امری فقط از انسان مؤمن
 گردد.  ایمان مانع گناه و فساد می  ن است؛ چرا کهکده باشد، ممیشه دوانیر

دند به یار خوشحال گردیلبابه، بسابو ۀوبرفته شدن تیارانش از پذیو  ج پیامبر اکرم
بااجازه رسول  ژده را به او برساند ودرنھایتاین م  خواست ای که ھر یک از آنھا می گونه

 با خبرساختاین مژده  از سلمه ام را الله او
 : رد و فرمودکنازل  یا هیلبابه، آابوخداوند در مورد 

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ�  ْ ْ َ� َ�ُونُوا َ ٱَءاَمُنوا نُتۡم  لرَُّسوَل ٱوَ  �َّ

َ
َ�َٰ�ٰتُِ�ۡم َوأ

َ
ْ أ َوَ�ُونُٓوا

 .]۲۷[األنفال:  ﴾٢٧َ�ۡعلَُمونَ 
د؛ در ینکانت میخود خ یھا ن به امانتیغمبرش و ھمچنیمؤمنان! به خدا و پ یا«

 .»دیدان یه شما مک یحال
 : دیه نازل گردین آیابولبابه، ا ۀبدر مورد تو

ْ ٱَوَءاَخُروَن ﴿ ْ َ�َمٗ�  ۡ�َ�َفُوا ُ ٱ َعَ�  َسّيًِئا َوَءاَخرَ  َ�ٰلِٗحا بُِذنُو�ِِهۡم َخلَُطوا ن  �َّ
َ
أ

َ ٱَ�ُتوَب َعلَۡيِهۡمۚ إِنَّ   .]۱۰۲[التوبة:  ﴾١٠٢رَِّحيمٌ  َ�ُفورٞ  �َّ



 ٣٣٧    بخش یازدهم: غزوۀ احزاب

 

را با عمل بد در  یکگر به گناھان خود اعتراف نمودند. آنھا عمل نید یو گروھ«

 .١»رد، ھمانا خدا بخشنده مھربان استیه خدا توبه آنان را بپذکد است یامختند. یآم

 ضائل سعد بن معاذف
این  ه کد یار گردکن غزوه، آشیمواضع مختلف ا س سعد بن معاذ یفضایل و بزرگوار

ن موارد یاز ا ینماید. برخ داللت می ج شان نزد خدا و رسولشیلت ایامر بر فض
 : اند از ارتعب

ه ک یدان یبارالھا! تو م: «ن خواستیه از خدا چنک یسعد ھنگام یدعارفتن یـ پذ
رده و کب یذکرا ت ج امبرتیه پکبجنگم  یه با ملتکن عمل نزد من آنست یتر دهیپسند

م، پس مرا زنده نگھدار و یردند. اگر باز ھم قرار است با آنان بجنگکرون یاز شھرش ب
م کظه حیبنی قر ۀه غزوکنیتا ا ٢افتیرفته شد و زخمش بھبود یش پذیه دعاکچنان... » 

د، در یتوجه بنما یا نندهکه در راه خدا به مالمت مالمت کنیز بدون ایقرار داد. او ن
 .٣گرفت ایمان عمیق وی سرچشمه می ز ن ایه اکمورد آنان، حکمیت نمود 

به انصار  ج پیامبر اکرمظه آورده شد، ین سرنوشت بنی قرییتع یه سعد براک یـ ھنگام
 یھا ھا و شجاعتینین صورت از حماسه آفری. و بد٤دیزیسردار خود برخ یسو به فرمود:

 .٥: به احترام او برخیزندد و دستور دادید نامید و او را سر به عمل آوریسعد تقد
م خدا به اجرا در آمد، سعد دست به دعا کظه حیه در مورد بنی قرکبعد از آن
این  ده است، اگر یان رسیش) به پای: بارالھا! گویا جنگ ما با آنان (قرفتبرداشت و گ

رفته شد و یش پذیه دعاک؛ چنان٦ن زخم را باعث مرگم قرار دهیگونه است؛ پس ھم

                                                 
 . ۲۶۲، ص ۳السیرة النبویة، ابن ھشام، ج  -١
 . ۲۲۸، بوطی، ص فقه السیرة -٢
 . ۱۷۰، ص ۶تاریخ االسالمی، حمیدی، ج  -٣
 . ۲۶۳، ص ۳السیرة النبویة، ابن ھشام، ج  -٤
 از برخاستن ج بر اکرماز آنجا که پیام ۲۶۵صور و عبرمن الجھاد النبوی فی المدینه، ص  -٥



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٣٣٨

 

. رحمت حق نثار سعد ١افتیرد و در ھمان شب، وفات ک یزیزخمش باز شد و خونر
 بن معاذ باد.

 یدارا یاین بزرگ مرد تاریخ در زندگ  این امر است که محتوای دعای سعد حامل 
ه کن، نه تنھا خواھان شھادت است؛ بلید بنابراینما یفه میرسالت است و احساس وظ
ر جھاد و مبارزه باشد و خود را مسئول یگیزندگی خویش پ ۀدوست دارد تا آخرین لحظ

 .٢داند یرساندن به اسالم و دعوت اسالمی م یاری
سازد. او ھم در آسمان و ھم  یسوگندھای وی را بر آورده مبه ھمین خداوند تمامی 

ظه را یخواست سرنوشت بنی قر ین از منزلت خاصی برخوردار است و خدا میدر زم
 بن معاذ رقم زند. س بدست سعد

ا چشم ندوخته بود و اگر او زنده است به خاطر جھاد و یدن یبه زندگ س سعد
ه جھاد با دشمنان اصلی پیامبر ک کنیو ازنده است  ج پیامبر اکرم یاریمبارزه و 

 یبه زنده ماندن و آرزوی یا افته است، عالقهیان یظه پایقر ش و بنییقر یعنی جاکرم
 س سعد ین آرزویتر ه پس از متحقق شدن مھمکبھتر از شھادت در راه خدا ندارد؛ چنان

ه شھادت در راه خدا کشان یا ین آرزوین و محبوبتریظه بود، آخریقر ھود بنییه قتل ک
اش  . بعد از شھادت، بستگانش او را به خانه٣رفتیز تحقق پذیبود، با باز شدن زخمش، ن

 ج دند و آن حضرتیارانش با عجله خود را به آنجا رسانیو  ج ردند. پیامبر اکرمکمنتقل 
 رند و او را مانند حنظله غسل بدھند.ی: شاید فرشتگان بر ما سبقت گفرمود

 د، مردم را مشغول غسل دادن جنازه وی دید ویوقتی به آنجا رس ج اکرمپیامبر 
 : گفت کرد و می مادرش نیز گریه می

 داً سعد سع  ام ويل
 

 جداً حزامه و 
 

ت و یه از جدکن است یفرزندش ا یبرا س: تأسف مادر سعد دیگو یند و مک یم
ند به جز یگو یدروغ م: نوحه خوانان فرمود ج د. پیامبر اکرمیاو محروم گرد یاریھوش

 . س مادر سعد

                                                 
 .۲۲۸، بوطی، ص ةفقه السیر -١
 . ۷۰، ص ۳التربیة القیادیة، ج  -٢
 . ۷۴ھمان، ص  -٣



 ٣٣٩    بخش یازدهم: غزوۀ احزاب

 

: ما گفتند ج ع نمودند. اصحاب و یاران پیامبر اکرمییع تشیآن گاه جنازه او را در بق
: فرشتگان خدا او را فرمود ج م. پیامبر اکرمیا دهیند س سعد ۀتر از جناز کسب یا جنازه

 .١نندک یحمل م
 ۀن بندی: افرمود ج پیامبر اکرمه کآمده است  سبه نقل از ابن عمر یسنن نسائدر 

آسمان گشوده  یھا ه عرش خدا به خاطر او بلرزه در آمد و دروازهک) سصالح (سعد
ت کاند، شر امدهین نیه قبل از آن بر زمکاش ھفتاد ھزار فرشته  شدند و در جنازه

  .٢دینمودند، در قبر فشار داده شد، سپس رھا گرد
م ین تسلیجانش را به جان آفر س ه سعدک ین لحظاتینیز در آخر ج پیامبر اکرم

و یکن سردار قومت پاداش نی: خدا به تو بھترن او حاضر شد و فرمودیود، بر بالنم یم
ز به آنچه وعده داده ینون خدا نک، ایردکعمل  یبدھد. تو به آنچه وعده داده بود

 .٣دید عمل نمایاست، با
ارانش یرد و او را در حضور ک یاد می یکیبه ن س ھمواره از سعد ج پیامبر اکرم

؛ ٤خود قرار دھند یآشنا شوند و او را الگو س سعد یھایگران با جوانمردیستود تا د یم
 .٥به لرزه در آمد س با مرگ سعد ی: عرش الھفرمود ج ه پیامبر اکرمکچنان

ه داده ین ھدیشمیابر یردای ج : به پیامبر اکرمدیگو یم س بن عازب ، براء یتیدر روا
ردند و از لطافتش شگفت زده شدند. پیامبر ک یآن را با دست لمس م ش صحابهشد. 
به  س سعد یبھشت یلھاد؟ شایا ن شگفت زده شدهیلطافت ا: شما از فرمود ج اکرم

 .٦تر است تر و نرم فین، لطیمراتب از ا
ن خدا، باز ھم از فشار قبر یدر راه د یارکن تمام اوصاف و محاسن و فدایبا ا سسعد

: یرستان بردند، چھار نفر به نامھااو را به قب ۀه جنازک یه ھنگامکامان نماند؛ چناندر 
داخل قبر رفتند و پیامبر  ش بن سالمه نائله و سلمه ابور، یبن حض د یاوس، اس حارث بن 

                                                 
 . ۲۸۷، ص ۱سیر اعالم النبالء، ج  -١
 . ۱۰۰، ص ۴نسائی، ج  – ۲۹۵ھمان، ص  -٢
 . ۲۸۸ھمان، ص  -٣
 . ۱۷۱، ص ۶التاریخ االسالمی، حمیدی، ج  -٤
 . ۲۴۶۶، شماره ۱۹۱۵مسلم، فضائل الصحابة، ص  -٥
 . ۲۴۶۸، شماره ۱۹۱۶مسلم، فضائل الصحابة، ص  -٦



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٣٤٠

 

پیامبر  ۀه جنازه را در قبر گذاشتند، چھرکنیستاده بود. بعد از اینار قبر اکدر  ج اکرم
ح یشان تسبیز با این ش ح گفت و صحابهیدگرگون شد، آن گاه سه بار تسب ج اکرم

ر گفتند. و یبکد. سپس سه بار تیچیع پیآنان در بق یه صداک یا به گونه  گفتند،
: قبر بر او فشار آورد و اگر ده شد، فرمودیشان پرسین عمل از ایا ۀه فلسفک یھنگام

ه بعدًا خداوند کافت و افزود ی ینجات م دیبا س  افت، سعدی یاز فشار قبر نجات م یسک
 .١شان بر طرف ساختیآن فشار را از ا

ه قومش را به اسالم فراخواند و کبود  یدیسردار جوان و رش س ، سعد بن معاذیآر
 آنان نیز اسالم را پذیرفتند. 

مانند بود؛  ر و بیینظ یب ید. او مردیجام شھادت را نوش یو ھفت سالگ یو در س
ه او از خود نشان داد، معموًال بعد از ک یا بزرگ مردانه یھا یریگ ھا و موضعرا رشادتیز

ن موضوع اشاره نموده و فرموده یز به ایه قرآن نکند، چنانینما یبروز م یچھل سالگ

هُ ﴿است:. ُشدَّ
َ
ٰٓ إَِذا بَلََغ أ ۡرَ�عَِ� َسَنةٗ  ۥَح�َّ

َ
 .]۱۵[األحقاف:  ﴾َوَ�لََغ أ

 ج امبرشین گونه مورد توجه خدا و پیسردار جوان ان یه اکست یجھت ن یپس ب
 .٢دیآ یان مکبا مرگش به ت یه عرش الھکقرار گرفته است 

چشمان و محاسن  ید پوست، خوش چھره و دارایبلند قامت سف یمرد س سعد
 .٤باد س . رحمت خدا نثار سعد بن معاذ٣بود یباییز

 بن اخطب و کعب بن اسد قتل حی

 بن أخطب یقتل ح -۱
 ۀان غزویاز جر یب برخید بن مسیعبدالرزاق در مصنف خود با سند متصل از سع

ه کنی: بعد از ادیگو یاز آن م یه در بخشکده است ر نموکظه را ذیقر احزاب و بنی
ز پا به فرار گذاشت تا یبن أخطب ن یساخت، ح یر احزاب را متالشکخداوند، انسجام لش

مانش با یاد عھد و پیدر این منطقه به   د.یرس» روحاء«به نام  یا ه به منطقهکنیا

                                                 
 . ۱۴۱ص  ۶به نقل از مسند امام احمد، ج  ۷۷، ص ۴التربیة القیادیة، ج  -١
 . ۷۸، ص ۴القیادة الربانیة، ج  -٢
 . ۲۹۰، ص ۱سیر أعالم النبالء، ج  -٣
 . ۹۷۳۷ ۀ، شمار۳۷۱، ص ۵مصنف عبدالرزاق، ج  -٤



 ٣٤١    بخش یازدهم: غزوۀ احزاب

 

ه دستانش ک یظه در حالیقر وست و ھمراه با بنییظه افتاد و برگشت و به آنھا پیقر بنی
: به خدا سوگند! من خودم را به گفت ج به پیامبر اکرم  ید. حیبسته بود، احضار گرد

وسایل خواری او ه خدا کرا  یسکدانم  یم ینم ولک یبا شما سرزنش نم یخاطر دشمن
 .١دستور داد گردنش را بزنند ج شود. آن گاه پیامبر اکرم یرا فراھم آورد. خوار م

 ی: ارد و گفتکم اعدام، رو به مردم کح یه او قبل از اجراکاند  ن گفتهیھمچن
ن ینوشته شده است و خواست خدا ھم ینیل، حوادث خونیاسرائ یر بنیمردم! در تقد

 .٢ن نشست و گردنش زده شدیگاه به زم ندارد. آن یالکاست و اش
 ھا و فوائد بن أخطب، درس یقتل ح

 نافرجام ۀتوطئ -الف 
 یجنگ یرا برا یھودیو  یر قبایل عربیش و سایه قرکبود  یسکبن أخطب  یح

با  ینکز به عھدشیظه را نیقر یان بنیھودیخت و یبرانگ ج ار با پیامبر اکرمیتمام ع
وس در کمع یا جهیاو نت یھا، برا ھا و نقشه ن توطئهیمتقاعد ساخت، اما ا ج پیامبر اکرم

 د.یبه مرگ او انجام یبرداشت و با ذلت و خوار
ست بنابراین مؤاخذه آنان یدھد، اما از آنان غافل ن یاران را مھلت مکخداوند، ستم

 : دیفرما یه خداوند مکھد بود؛ چنانار سخت و دردآور خوایبس

َخَذ ﴿
َ
ۡخُذ َر�َِّك إِذَآ أ

َ
ۡخَذهُ  لُۡقَرىٰ ٱَوَ�َ�ٰلَِك أ

َ
ِ�مٞ  ۥٓ َوِ�َ َ�ٰلَِمٌةۚ إِنَّ أ

َ
 .]۱۰۲[ھود:  ﴾١٠٢َشِديدٌ  أ

ه کد یرا مؤاخذه نما یھائ یه شھرھا و آبادکن است. ھرگاه ین چنیعقاب پروردگار تو ا«

 .»و سخت است کار باشند، به راستی عقاب خدا دردناکستم
 جھالت و تعصب در مواقع سختی  -ب 

د یه به گناه و باطل خود فخر نماکخطا و باطل است، اما غرورش او را وادار ساخت 
قرار دھد. و به قتلگاه بیاید تا او را به ھالکت برسانند و این  کو خود را در معرض ھال

ی خویش امر نشأت گرفته از این موضوع بود که او تابع خواھشات نفسانی و امیال غریز
 : دیفرما یتابع پروردگار. خداوند مبود نه 

فَرََءيَۡت َمِن ﴿
َ
َذَ ٱأ َضلَُّه  ۥإَِ�َٰههُ  �َّ

َ
ُ ٱَهَوٮُٰه َوأ ٰ ِعلۡ�ٖ  �َّ ٰ  وََختَمَ  َ�َ  ۦَوقَلۡبِهِ  َسۡمعِهِۦ َ�َ

 ِ ٰ بََ�ِه ِۚ ٱ َ�ۡعدِ  مِنۢ  َ�ۡهِديهِ  َ�َمن ِغَ�ٰوَةٗ  ۦوََجَعَل َ�َ ُرونَ  �َّ فََ� تََذكَّ
َ
 .]۲۳ة: ی[الجاث ﴾٢٣أ

                                                 
 . ۹۷۳۷ ۀ، شمار۳۷۱، ص ۵مصنف عبدالرزاق، ج  -١
 . ۲۶۵، ص ۳، ابن ھشام، ج ةالسیرة النبوی -٢



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٣٤٢

 

خود گرفته است و با وجود  یه ھوی و ھوس خود را به خدایکرا  یسک یا دهیچ دیھ«
گاھ ، خدا او را گمراه ساخته است و بر گوش و دل او مھر گذاشته است و بر یآ

ند؟ ک یتواند او را راھنمائ یجز خدا م یسکانداخته است؟ پس چه  یا چشمش پرده

 .»دیشو یدار نمید و بیریگ یا پند نمیآ
 شود یند، خوار مکه خدا خوار کرا  یسک - ج

ند و ک یادیه او را کشود  یافت نمیس کچ ید، ھیه خوار نماکرا  یسکخداوند، 
 : دیفرما یسبحان م یه خداکزد؛ چنانعذاب خدا را از او بر طرف سا

ُ ٱإِن يَنُ�ُۡ�ُم ﴿ ِيٱفََ� َ�لَِب لَُ�ۡمۖ �ن َ�ُۡذۡلُ�ۡم َ�َمن َذا  �َّ يَنُ�ُُ�م ّمِۢن  �َّ
 ِ ِ ٱَوَ�َ  ۦۗ َ�ۡعِده َّ�  ِ

 .]۱۶۰[آل عمران:  ﴾١٦٠لُۡمۡؤِمُنونَ ٱفَۡلَيَتَو�َّ
ره نخواھد شد و اگر خوارتان یس بر شما چکچ یند، ھک یاریاگر خداوند شما را «

نند کل کد تنھا بر خدا تویدھد؟ و مومنان با یاریه پس از او شما را کست کید، یگردان

 .»و بس
او نشأت  یدرون ۀنکیاز  ج با پیامبر اکرم یح یسرچشمه اصلی عداوت و دشمن

ه خداوند کخود به صراحت گفت  ین لحظات زندگیدر آخر ین، حیگرفت بنابرا می
ه ھمواره از امیال کپروردگار خویش نبود؛ بلرا او تابع ینداده است؛ ز یاریچ گاه او را یھ

نمود و به درگیری و مبارزه با مومنان برخاسته بود  ھای شیطانی تبعیت می و ھوس
چ یند، ھکه خدا خوار و ذلیل بکرا  یسکد و ین، خداوند او را خوار و ذلیل گردانیبنابرا
 ۀفقط خواست و ارادد؛ چون یه از او دفاع نماکشود  یدا نمین و آسمان پیدر زم یقدرت

 : ١فرماید گران؛ چنانکه خداوند میید ۀشود نه خواست و اراد یخدا نافذ م

ُ ٱ�ن َ�ۡمَسۡسَك ﴿ ۥٓ  َ�ِشَف  َفَ�  بُِ�ّٖ  �َّ ٰ  َ�ُهوَ  إِ�َّ ُهَوۖ �ن َ�ۡمَسۡسَك ِ�َۡ�ٖ  َ�ُ َ�َ  ِ ّ�ُ 
ءٖ   .]۱۷[األنعام:  ﴾١٧قَِديرٞ  َ�ۡ

تواند آن را بر طرف سازد و اگر  برساند، ھیچ کس جز او نمی اگر خداوند زیانی به تو«
تواند از آن جلوگیری کند؛ چرا که او بر ھر چیزی  خیری به تو برساند، ھیچ کس نمی

 .»توانا است
 
 

                                                 
 . ۱۱۴-۱۱۳، ص ۲الصراع مع الیھود، ج  -١



 ٣٤٣    بخش یازدهم: غزوۀ احزاب

 

  یعب بن اسد قرظکـ قتل ۲
بن اسد، به  عبکظه، یبنی قر ۀردکبن اخطب، سر  بعد از به ھالکت رساندن حی

ان او و پیامبر یر، میه او را به ھالکت برسانند، سخنان زکنیو قبل از اقتلگاه آورده شد. 
 د. یرد و بدل گرد ج اکرم

  .؟یبن اسد ھست  عبک: تو فرمود ج پیامبر اکرم
 .ابوالقاسم! ی، ای: بلگفت

کرده  د میییه مرا تأکد یا اد بردهی: آیا سخنان ابن خراش را از فرمود ج پیامبر اکرم
د، سالم مرا یدیه اگر او را دکرده است و گفته بود ک یاز من دعوت م یرویو شما را به پ

 د؟ یبه او برسان
ھود نبود ی ۀه او گفته بود و اگر طعنکن است یه چنک: سوگند به تورات عب گفتک

ار را کن یا یآوردم، ول یمان مید، من به تو ایر ترسیعب از شمشک: ندیگو یمه ک
 مانم. یھود مین ینم و ھمچنان بر دک ینم

 .١دستور داد تا گردنش را بزنند ج آن گاه پیامبر اکرم
ظه، دسته دسته به قتلگاه آورده یان بنی قریھودیه کاند  بر این عقیده سیره نویسان

دند چه یپرس یبن اسد، م عب کخود،  ۀردکماندند از سر یم یه باقک یشدند. آنھای یم
چ گاه شما از عقل و خرد خود ی: ھعب در پاسخ گفتکما خواھند کرد؟  برخوردی با

ه ک یسانکطلبند و  یرون میه ھمچنان شما را به بکد ینیب ید، مگر نمیردکاستفاده ن
 .٢به خدا سوگند! شما را خواھند کشتگردند؟  یروند، بر نم یرون میب

 ۀبرده بود، اّما به خاطر ترس از طعن ن اسالم پییت دیعب با وجود این که به حقانک
نسبت  یزان تعصب ویتوان به م م را نپذیرفت بنابراین، از این موضوع میان اسالیھودی

عب به کبرد و آخر االمر اینکه  یت) و به جھالت و حماقت او پیھودین باطلش (یبه د
خ را بر و آتش دوز یمان، مرگ را بر زندگیافر را بر کد، یف و تمجیا و حب تعریخاطر ر

 .٣ح دادیبھشت ترج

                                                 
 . ۳۶۸، ص ۱الیھود فی السنة المطھرة، ج  -١
 ھمان  -٢
 . ۱۱۵، ص ۲لصراع مع الیھود، ج ا -٣



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٣٤٤

 

 ۀس درباریت قبن یزبیربن باطا و خواهرش، سلم ۀدربار سس یشفاعت ثابت بن ق
  رفاعه ابن سموال

 شفاعت ثابت بن قیس در حق زبیر بن باطا -۱
 یھودی یر بن باطایآمد و گفت: زب ج نزد پیامبر اکرم سس بن شماسیثابت بن ق

م، یخواھم احسان او را جبران نما یداشته است، م یارکدر جنگ بعاث با من ھم
 دم. ی: او را به تو بخشفرمود ج د. پیامبر اکرمین، او را به من ببخشیبنابرا

؟ یشناس یبا عبدالرحمن! مرا ما ی: ار رفتم و گفتمید: من نزد زبیگو یم س ثابت
ه در ک کیمکخواھم به خاطر  ی: مند؟ گفتمک یموش م: مگر مرد، برادرش را فراگفت

را ین؛ زکار را بکن ی: پس اگفتنم. ک، احسان تو را جبران یودجنگ بعاث به من نم
ده یتو را به من بخش ج : پیامبر اکرمد. گفتمینما ی، احسان را جبران مانسان بزرگوار

 رد. کاو را از اسارت آزاد  س است. آن گاه ثابت
 یه از من نگھدارکست ین یسکد و یا ردهکر یم را اسیھا : شما زن و بچهر گفتیزب

رفت و زن و  ج نزد پیامبر اکرم س د، ثابتیا ن باغ مرا تصرف نمودهیند، ھمچنک
ر ی. زبیلمان شو تا سالم بماننون مسک: اا آزاد نمود و نزد او آورد و گفتر ریزب یھا بچه

د یشته شدند و شاک: آنھا گفت س ثابت ؟١دیردکار کگر بستگان من چه ی: با دگفت
تو را به  س ثابت ی: ار گفتیگذاشته است. زب یباق یریخ ارکخداوند تو را به خاطر 
د؛ یردم، مرا به آنھا ملحق سازکه در جنگ بعاث، به تو ک کیمکخدا و به خاطر ھمان 

رفتم و  ج : نزد پیامبر اکرمدیگو یم س ندارد. ثابت یرا زنده ماندن بعد از آنان لطفیز
 .٢قتل او را صادر نموددستور  ج ان را گفتم. پیامبر اکرمیجر

 رفاعه سموال ۀدربار سیبنت ق یشفاعت سلم-۲
شان از جمله یبود. ا ج پیامبر اکرم ۀس و خالیط بن قیخواھر سل ی، سلممنذر ام

 اند. ه رو به ھر دو قبله نماز خواندهکھستند  یسانک
 به او پناھنده شد. یظه به نام رفاعه بن سمؤال قرظیان بنی قریھودیاز  یفرد
رفاعه را به من ت باد، یمادرم فدا: پدر و آمد و گفت ج نزد پیامبر اکرم یسلم

                                                 
 . ۳۷۲، ص ۱ج  ةالیھودی فی السنة المطھر -١
 . ۳۷۳ھمان، ص  -٢



 ٣٤٥    بخش یازدهم: غزوۀ احزاب

 

 ج خورم. پیامبر اکرم یخوانم و گوشت شتر م ین پس نماز می: از ادیگو یببخش. او م
 .١رفت و رفاعه را آزاد نمودیاو را پذ یپناھندگ

گاھی مھم برخوردار است یه زن در اسالم از جاکن مطلب است یان بیانگر این جریا
معتبر است؛ پس زن در  یو دیدگاه او احترام قائل است و پناه دادن و یو اسالم به رأ

 .٢شود یم یارکر ھمیخ یارھاکارزش است و با او در  ین اسالم داراید

 فرهنگ اختالف 
دن به ینماز عصر را قبل از رس: «رموده فک ج در مورد سخن پیامبر اکرم ش صحابه

ه کدند ین فھمین سخن، چنیاز ا یدچار اختالف شدند. بعض .٣ »دیظه نخوانیقر بنی ۀمحل
شتاب و عجله برای رسیدن به مقصد قتل از غروب آفتاب است. از  ج ھدف آن حضرت

از آنان به  یر راه و در وقتش خواندند. و گروھین دسته نماز عصر را در مسیرو، ا نیا
 یظه خودداریقر یبندن به یث، از خواندن نماز، قبل از رسیت ظاھر حدیخاطر رعا

دام از آنھا را سرزنش ننمود. کچ ید، ھیاز ماجرا مطلع گرد ج پیامبر اکرم ینمودند. وقت
عت بزرگ دارد و آن عبارت یاز اصول شر یداللت بر اصل ج رد پیامبر اکرمکن عملیا

دام از کو معذور و مأجور دانستن ھر  ی: جواز اختالف در برداشت و مسائل فرعاز است
ت اجتھاد در استنباط یانگر مشروعیه بین قضیه اکدو طرف متخاصم؛ ھمان طور 

ه از آن راه ک، امری است یباشد؛ پس اختالف در مسائل فرع یز مین یام شرعکاح
م و مسائل یباش یه به اختالف راضکست ین ین بدان معنی. (البته ا٤وجود ندارد یزیگر

 .٥م)یو موازنه ننمائ یبررس ج امبریتاب خدا و سنت پکزان یرا در م
قت نمودند و یرا حمل بر حق ج پیامبر اکرم ینھ ش از صحابه یه بعضکنیخالصه ا

ر یت تأخیعام ممنوع یخاص را بر نھ ین نھیردند و اکن یبه فوت شدن نماز عصر توجھ
 .٦نماز مقدم شمردند

                                                 
 ھمان.  -١
 . ۱۱۶، ص ۲الصراع مع الیھود، ج  -٢
 . ۴۱۱۹، شماره ۶۰، ص ۵البخاری، کتاب المغازی، ج  -٣
 . ۲۲۶، بوطی، ص فقه السیرة -٤
 مترجم.  -٥
 . ۲۸۶، ص ۲المستفاد من قصص القرآن ج  -٦



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٣٤٦

 

ھرگاه : «فرماید که می ج فرموده پیامبر اکرم نیان ایز بحافظ ابن حجر بعد ا
شود و  در نظر گرفته می اجر و اجتھادش درست بود، برای او دومجتھدی اجتھاد نمود 

 : سدینو یم» شود ر در نظر گرفته میاگر اجتھاد او خطا بود برای او یک اج
نجا سرزنش ننمودن یھر مجتھد مطلقًا صواب است؛ چرا که فقط در ا یل رأیدال

ر شده است و از کرده است، ذک یتالش خود را نموده و اجتھاد یا ه در مسئلهک یسک
ن یا ۀرا خالصیشود؛ ز یار شمرده نمکگنھ ین فردیه چنکشود  ین استدالل میآن چن

ردند و به کقت یرا حمل بر حق ینص شرع ش از صحابه یه برخکن قرار بود یماجرا از ا
قت یر حقیصوص را حمل بر غمن یاز آنان نھ یفوت شدن نماز توجه ننمودند، اما گروھ

ظه است. یدن به بنی قریرس یردن براکه از شتاب یناکه کردند کنمودند و گمان 
 ج اند؛ چرا که پیامبر اکرم ردهکث استدالل به مجتھد ین حدیجمھور امت از ا  ن،یبنابرا

گردیدند، پیامبر  ھیچ یک از این دو گروه را سرزنش ننمود و اگر مرتکب گناھی می
 .١داشت ز میآنان را از این گناه با ج اکرم

 حانه بنت عمرویم غنایم و مسلمان شدن ریتقس
پرداختند ظه یآوری اموال به دست آمده از بنی قر  به جمع ج اران پیامبر اکرمی -۱

صد زره، یزه، سیر، دو ھزار نی: حدود ھزار و پانصد شمشن اموال عبارت بود ازیا
وف گوسفند و شتر و اسباب خانه و ظر یادیمان و تعداد زکھزار و پانصد 

مجاھدان  درمیانره یل و غی: سالح و وسا. اموال منقوله مانندیشمار یب
آنان  درمیانه یبود و بق ج پنجم غنایم حق خدا و رسولش یکد. یم گردیتقس

 سھم داده شد.  یکه یه به اسب سوار سه سھم و به بقکع شد ین صورت توزیبد
ه مسلمانان آنھا را بیرون ریختند و کظه بدست آمد یاز بنی قرز یشراب ن یادیمقدار ز

د شده بودند به وارثان ین غزوه شھیه در اک یسانکاز آنھا استفاده ننمود و سھم  یسک
 ت داشتند ھمانند حفیهکشر یه در غزوه به نوعکاز زنانی  یآنھا تعلق گرفت و برخ

 .٢نددای از غنایم برخوردار گردی ، به گونهو ... نیز امریس   عالء  ام ط،سلی  ام عماره،  ام
ه کط به مھاجران اختصاص داده شد ظه فقیبه جا مانده از بنی قر یھا نیزم

ه تا کنون در دست آنھا بوده است و از محصوالت آن استفاده کانصار را  یھا نیزم
                                                 

ا -١



 ٣٤٧    بخش یازدهم: غزوۀ احزاب

 

 .١نمودند، به صاحبشان برگردانند می
 : دیفرما ین مورد میخداوند در ا

�ٗض ﴿
َ
ۡمَ�ٰلَُهۡم َوأ

َ
�َضُهۡم َودَِ�َٰرُهۡم َوأ

َ
ۡوَرثَُ�ۡم أ

َ
ۚ  ُٔ تََ�  لَّمۡ  اَوأ ُ ٱ َوَ�نَ  وَها ءٖ  �َّ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ َ�َ 
 .]۲۷[األحزاب:  ﴾٢٧قَِديٗر�

د و یا ه ھنوز پا در آن نگذاشتهکن را یار و اموال آنھا را به شما داد و زمیھا و د نیو زم«

 .»قادر است یزیخدا بر ھر چ

�ٗض ﴿ استاد دروزه در مورد
َ
ه به فتح ین آی: ااند د: مفسران گفتهیگو یم ﴾وَها ُٔ تََ�  لَّمۡ  اأ

که در تصرف آنان خواھد آمد،  یگرید یھا نیداد و مسلمانان را به زم یبر مژده میخ
ظه یبنی قر یھا نیه مراد، آن بخش از زمکن است یه ایداد اما معنای اصلی آ نوید می

دند و بدون یآنان فاصله داشت و مسلمانان تا آنجا نرس یھا از خانه یه مقدارکاست 
 .٢گ و محاصره، آنھا را بدست آوردندجن

ه جزو ُخمس متعلق کان را یھودیان کودکاز زنان و  یبرخ ج ن پیامبر اکرمیھمچن
دادند تا آنھا را به شام ببرد و بفروشد و با پول  س شان بودند، به سعد بن عبادهیبه ا

ه دشمنانشان از آنھا یر بخرد تا در جنگ علیمت آنان، سالح و شمشیبدست آمده از ق
ر به نجد فرستاد تا با فروختن یاس ید را با تعدادین سعد بن زیند؛ ھمچنیاستفاده نما

 .٣ندکآنھا، اسلحه فراھم 
 .حانهیمسلمان شدن ر

به اسارت در  قریظه بنیحانه دختر عمروبن خنافه یکی اززنانی بود که در غزوه یر
د، اما در یشان ازدواج نمایه او مسلمان شود با اکنیخواست بعد از ا ج آمد. پیامبر اکرم

ه خداوند شرایط را مھیا نمود و کنین خود ماند تا ایبر د یحانه متردد شد و مدتیابتدا ر
خود  یام قاعدگیمنذر فرستاد تا ا ام ۀاو را به خان ج پیامبر اکرم د. آن گاهیمسلمان گرد

: اگر نزد او رفت و گفت ج ن مدت، پیامبر اکرمید. بعد از اتمام اینما یرا در آنجا سپر
ه باید ھمچنان به عنوان کنیا ایم ینما ینم و با تو ازدواج مک یتو را آزاد م یدوست دار

ز تحت ینکه دوست دارد به عنوان کحانه اظھار داشت ی. ریز نزد من باقی بمانینک

                                                 
 . ۹۸، ص ۲الصراع الیھود، ج  -١
 . ۲۰۲، ص ۲دروزه ج  سیرة الرسول، عزه -٢
 . ۹۸، ص ۲الصراع مع الیھود، ج  -٣



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٣٤٨

 

 .١بماند ج پیامبر اکرم یسرپرست

 احزاب ۀدر غزو یغات اسالمیتبل
ه در کسرودند  یبائیز یجھاد یخود، سرودھا ۀبه نوب ش از شاعران صحابه یکھر 

ان نمودند. که به اختصار آن را ذکر یاین اشعار موقف مسلمانان را در غزوه، ب
 نماییم. می

 : ن سرودیچن س کعب بن مالکاز جمله 

 سائله تسائل ما لقيناو
 

 تنا صابرينلو شهدت رأو 
 

 زير صدقكان لنا النبی وو
 

 به نعلو الربيه امجعينا 
 

 عقوا نقاتل معرشاً ظلموا و
 

 كانوا بالعداوه مرصديناو 
 

گردید، ما را جزو  میم، دچار یای به آنچه ما با آن روبرو شد ال کنندهاگر سؤ
 افت.ی ینندگان مکصبر

 یا برتریاو ما بر ھمه مردم دن ۀلین ما بود و به وسیسرپرست راست ج پیامبر اکرم
 م.یدار

ن ما یمکاند و با دشمنان در  ردهک یه ستم و نا فرمانکم یجنگ یم یما با جماعت
 اند.  بوده

 : ن گفتیاز اشعارش چن یکیو در 

 رهباجاءت سخينه كی تغالب 
 

 فليغلبن مغالب الغالب 
 

خواھد خدا را  یه مک یسکروز شود یبر پروردگار خود را داشت. پ یفیگروه ضع«
 .»ست دھدکش

عب کبه  ج  ه پیامبر اکرمکت است یروا س ری: از عبدالله بن زبدیگو یابن ھشام م
سخنت ن یعب! خدا از تو به خاطر اک ی: افرمود  بعد از سرودن مصراع آخر س کبن مال

 .٢ر نمودکتش

                                                 
 . ۹۹ھمان، ص  -١
 . ۲۸۶، ص ۳السیرة النبویة، ابن ھشام ج  -٢



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 بخش دوازدهم: 
 رویدادهای مهم در فاصلۀ غزوۀ

 احزاب و حدیبیه



 
 
 
 
 
 

 فصل اول
 ل نب دختر جحشیبا ز ج ازدواج پیامبر اکرم

آن در شبه  ۀطریومت و گسترش سکحت یو تثب یجنگ یھا با استمرار اعزام دسته
امل بود؛ کدر حال ت یامت اسالم یو اجتماع یعیت ساختار تشرکعربستان، حر ۀریجز

د، و وجوب یفرض گرد یده شد؛ حجاب اسالمیاز ھم پاش یه نظام فرزند خواندگکچنان
عت یمخالف شر یشد و با عرفھا ید مکیھمواره تأ ج امبرشیخدا و پ یرویالتزام به پ

نب دختر جحش یبا ز ج گردید. از جمله در ازدواج پیامبر اکرم مبارزه می ،یالھ
ن قرار یشان از ایان ازدواج اه داستکوجود دارد  یفراوان یھا متکدرسھا، عبرتھا و ح

 : است

 ل نب دختر جحشینام و نسب ز
 نب دختر جحش، خواھر عبدالله بن جحش است.یاو ز

 .١بود س و خواھر حمزه ج پیامبر اکرم؛ ۀمه بن عبدالمطلب، عمیمادرش، ام
 .٢را برای او انتخاب نمود نبینام ز ج نب بره بوده است و پیامبر اکرمی: نام زندیگو یم
ار اھل یدار و بس شب زنده  دار، زگار، روزهیپرھ ین زنان مھاجر و انسانینب از اولیز

ه کفرمود: از ھمسرانم او  ج : پیامبر اکرمدیگو یم ه عایشهکصدقه و بخشش بود؛ چنان
 ج ھمسران پیامبر اکرم .)ردیم یوست (میاست قبل از ھمه به من خواھد پ تردرازدستش 

از آنھا درازتر است. آن  یکدام کنند دست یردند تا ببک یسه میگر را مقایدیک یھا دست
ه داشت از ھمه درازتر ک ینب به خاطر بذل و بخششیه دست زکم یگاه متوجه شد

 .٣بود

                                                 
 . ۳۷۲، ص ۱االصحاب، ابن عبدالبر، ج  ةمعرفاالستیعاب فی  -١
 . ۱۸۴۹، ص ۴ھمان، ج  -٢
 . ۲۴۵۲، شماره ۱۹۰۷، ص ۴، ج ةصحیح مسلم باب فضائل الصحاب -٣



 ٣٥١    بخش دوازدهم: رویدادهای مهم در فاصلۀ غزوۀ احزاب و حدیبیه

 

دم و یتر از زینب ند را با ایمان یچ زنیگفت: ھ یستود و م ینب را میز قهیصد ۀعایش
 .١ردیبگ یشیا اینکه در تقوا، صداقت، صله رحم و صدقه دادن بر او پی

  س د بن حارثهیبا ز ل نبیازدواج ز
ن ببرد و نظام یرا از ب یو موروث یپوشال یارھایبر آن بود تا مع ج پیامبر اکرم

بوده  یشانه، مساو یھا را از ھم بپاشد تا مردم دراسالم ھمچون دندانه یجاھل یطبقات
 فقط تقوا باشد. یار برتریو مع

ن محسوب یپائ ۀطبق یھا انسان، جزو یجاھل ۀبردگان آزاد شده در جامع
ن، پیامبر ین طبقه بود. بنابرایجزو ھم ج پیامبر اکرم ۀپسر خواند س دیگردیدند. ز می

شد، به عقد  یف جامعه محسوب میشر ۀه از طبقکخود را  ۀخواست، دختر عم ج اکرم
 ۀار را از خانوادکن یرا نابود سازد بنابراین، ا یازات طبقاتیاورد و عمًال امتیدر ب س دیز

ق و ریشه دوانده یعم یجاھلی بقدر ۀن گونه مسائل در جامعیخود آغاز نمود؛ چرا که ا
 تا در به پایان بخشیدن به آن نبود. ج ه کسی غیر از پیامبر اکرمک

ه کع این قانون بود یتشر یبرا یساز نهین ازدواج، زمیا یھا از فلسفه یکید یو شا
ت وضع تشریع یمتر از نقش و اھمکتوان نقش این ازدواج را در حفظ توازن جامعه  نمی

 .٢این قانون دانست
 س دیمورد ازدواج با زنب بنت جحش رفت و با او در یشخصًا نزد ز ج پیامبر اکرم
ر، شما ی: خفرمود ج ستم. پیامبر اکرمی: من حاضر به ازدواج با او نگفت نبیسخن گفت. ز

 : هکد ینازل گرد یا هیکرد. آنگاه آ: در این مورد فکر خواھم گفت نبید. زینکبا او ازدواج 

ُ ٱ قََ�  إَِذا ُمۡؤِمَنةٍ  َوَ�  َوَما َ�َن لُِمۡؤِمنٖ ﴿ ن يَُ�وَن لَُهُم  ۥٓ َورَُسوُ�ُ  �َّ
َ
ۡمًرا أ

َ
 ۡ�َِ�َةُ ٱأ

ۡمرِهِمۡ 
َ
 .]۳۶[األحزاب:  ﴾ِمۡن أ

از  یاریه خدا و رسولش داوری کرده باشند، اختکدر کاری  چ مرد و یا زن مومنییھ«

 .»خود ندارند
 ج، او ھمسر من باشد؟ پیامبر اکرمیتو دوست دار ج پیامبر اکرم ی: اگفت نبیز

ن، ینم بنابراک ینافرمان ج خواھم از پیامبر اکرم ی: پس من نمگفت نبیز .ی: بلفرمود

                                                 
 . ۲۴۴۲، شماره ۱۸۹۲ھمان، ص  -١
 . ۲۰۵حفصه بنت عثمان الخلیفی، ص  ،المومناتقضایا نساء النبی و -٢
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 .١رمیپذ یاو را به عنوان ھمسر خود م
نب یشد با ز یاد می ج فرزند محمد س دیه از او به عنوان زک س دین صورت زیبد

و  یو ملحفه و زرھ ینار و شصت درھم و چادریازدواج نمود و به ھمسرش ده د
 .٢ه دادیگندم و خرما به عنوان مھر یمقدار

 ل نبیطالق ز
دند یخود به تفاھم نرس کمشتر ینب در زندگیو ز س دی، زیمت الھکح یبه اقتضا

ن مورد با یدر ا س دینب گرفت. زیم به طالق زیتصم س دی، زیو بعد از گذشت مدت
را به  شانیه اکطالق نداد بل ۀبه او اجاز ج گفتگو نمود. آن حضرت ج پیامبر اکرم
 ۀاجاز س دیه خداوند به زکنینمود. تا ا یق میز تشویآم مسالمت یزندگ ۀمدارا و ادام

 .٣نب را طالق دادی، زکمشتر یسال زندگ یکطالق داد. آن گاه او بعد از 
ن یمتوجه ا ینب وقتیخود با ز کمشتر یسال از زندگ یکبعد از  س دیبنابراین، ز

بزرگوار  یه انسانکز یبا او ندارد، او ن یزندگ ۀبه ادام یا ه ھمسرش عالقهکه شد یقض
با  یزندگ ۀال خود بگرداند، از ادامیام یگران را قربانید یھا خواست خواسته نمی بود و

 ج ن منظور به پیامبر اکرمیا ینب خسته شد و اراده نمود تا او را طالق دھد. برایز
 .٤»ھمسرت را نگھدار و از خدا بترس« :فرمود ینمود، اما ایشان م یجعه ممرا

از  ین مورد، ابن ابی حاتم و ابن جریر روایاتی را از برخی: در ادیگو یر میثکابن 
 یر آنھا خودارکاند، از ذ دهیه چون به صحت نرسکاند  بزرگان سلف نقل نموده

 .٥مینک یم

 نب دختر جحشیبا ز جازدواج پیامبر اکرم  ۀفلسف
ه کده بود یشه دوانیر یاعراب به قدر درمیانه کبود  یاز جمله مسائل یپسر خواندگ

 ن بردن آن پیامدھای ناگواری را در بر داشت.یاز ب

                                                 
 . ۱۱، ص ۲۲جامع البیان طبری، ج  -١
 . ۴۸۹، ص ۳ر ابن کثیر، ج تفسی -٢
 . ۴۹۱، ص ۳ج  ،تفسیر ابن کثیر -٣
 . ۲۰۹ص  ،المومناتقضایا نساء النبی و -٤
 . ۴۹۱، ص ۳ج  ،تفسیر القرآن العظیم -٥
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نه رواج داشت و مردم پسر خوانده را فرزند یه و ھم در مدکن مسئله ھم در میا
 مردم ین مسأله برایخواست ا ین، خداوند میآوردند. بنابرا یخود به شمار م یقیحق

ت یقعادعا است و وا یکن فقط یستند و ایآنھا ن یقیفرزندان حق ھا اینه کواضح گردد 
 : ه خداوند فرمودکندارد؛ چنان

ا َجَعَل ﴿ ُ ٱمَّ ۡزَ�َٰجُ�ُم  ۦۚ َجۡوفِهِ  ِ�  قَۡلَبۡ�ِ  ّمِن لِرَُجلٖ  �َّ
َ
ٰٓـِٔيٱَوَما َجَعَل أ تَُ�ِٰهُروَن  �َّ

ۡفَ�ٰهُِ�ۡمۖ 
َ
ۡ�َنآَءُ�ۡمۚ َ�ٰلُِ�ۡم قَۡولُُ�م بِأ

َ
ۡدِ�َيآَءُ�ۡم �

َ
َ�ٰتُِ�ۡمۚ َوَما َجَعَل أ مَّ

ُ
ِمۡنُهنَّ أ

ُ ٱوَ  بِيَل ٱ ۡهِديوَُهَو �َ  ۡ�َقَّ ٱَ�ُقوُل  �َّ  .]۴[األحزاب:  ﴾٤لسَّ
قرار نداده است و ھرگز ھمسرانتان را با اظھار  یسکخداوند دو دل را در دورن «
نماید  شما نمی یقیسازد و فرزند خواندگانتان را فرزندان حق یمادران شما نم» ِظھار«
د و به راه راست یگو ید. خداوند حق میگوی یه شما به زبان مکاست  ین سختیا

  .»کند یم یراھنمای
ه کند ک یم مکح یارکویکنه عدل و انصاف و کسپس خداوند خاطر نشان ساخت 

 : دیآنان نسبت دھ یقیا به پدران حقن نوع فرزندان ریا

ۡقَسُط ِعنَد  ۡدُعوُهمۡ ٱ﴿
َ
ِۚ ٱ�بَآ�ِِهۡم ُهَو أ ْ َءابَآَءُهۡم فَإِۡخَ�ٰنُُ�ۡم ِ�  �َّ فَإِن لَّۡم َ�ۡعلَُمٓوا

ٓ  َوَمَ�ِٰ�ُ�ۡمۚ َولَۡيَس َعلَۡيُ�ۡم ُجَناحٞ  ّ�ِينِ ٱ تُم �ِيَما
ۡ
ۡخَط�

َ
َدۡت  بِهِۦ أ ا َ�َعمَّ َوَ�ِٰ�ن مَّ

ُ ٱقُلُوُ�ُ�ۡمۚ َوَ�َن   .]۵[األحزاب:  ﴾٥رَِّحيًما �َ�ُفورٗ  �َّ
تر است. اگر پدرانشان  ن کار نزد خدا منصفانهیشان بخوانید که ایآنھا را به نام پدرھا«

چار اشتباه ن مورد دیاران شما ھستند و اگر در ایو  ینید، پس برادران دیرا نشناخت
خواھد (گناه است) به ھر حال  ه دلتان میکآنچه را  یست ولیبر شما ن ید، گناھیشد

  .»خدا آمرزنده و مھربان بوده و ھست
را به  س د بن حارثهیتا قبل از نزول این آیه ما ز: «دیگو یم س عبدالله بن عمر

 .١»ردک یار نھکن یه قرآن ما را از اکنیم تا ایردک یصدا م ج  د بن محمدیعنوان ز
 ھا ایند، پس یدان یآنان را نم ی: اگر شما اسم پدران واقععالوه بر آن قرآن فرمود

 ن بخوانید.ین عناویردستان شما ھستند و آنھا را با ایو ز ینیبرادران د
 ١»یما ھست ۀتو برادر و غالم آزاد شد: «گفت یم س دیبه ز ج ن، پیامبر اکرمیبنابرا

                                                 
 . ۴۷۸۲، شماره ۲۷۶، ص ۳بخاری کتاب التفسیر باب (ادعوھم آلبائھم) ج  -١
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 : فرماید رادرند؛ چنانکه خداوند مییعنی تنھا مومنان با یکدیگر ب

ٞ  لُۡمۡؤِمُنونَ ٱإِ�ََّما ﴿ ْ  إِۡخَوة ۡصلُِحوا
َ
َخَوۡ�ُ�مۚۡ  َ�ۡ�َ  فَأ

َ
ْ َوٱ أ َ ٱ �َُّقوا  ﴾١٠لََعلَُّ�ۡم تُۡرَ�ُونَ  �َّ

 .]۱۰[الحجرات: 
برقرار کنید و از فقط مومنان برادران ھمدیگرند؛ پس میان برادران خود صلح و صفا «

 .»خدا ترس و پروا داشته باشید، تا به شما رحم شود
ر پدران یه پسر خواندگان را از انتساب خود به غکنیز نازل گردید  یگرینصوص د

: فرمود ج ه پیامبر اکرمک؛ چنان٢نمود یرد و آن را حرام اعالم مک یخود منع م یقیحق
خود  یر از پدر واقعیغ یفرد یسو را بهه خود ک یسکن خدا و فرشتگان و مردم بر ینفر

 .٣شود یرفته نمیپذ یچ نوع عبادتیھ ین انسانیه از چنکند. و افزود کمنتسب ب
ه در عقد ک یبا زن یاثبات نسبت فرزند، ھم خواب یعت اسالم براین، شریبنابرا

ت را یزمان جاھل یباشد، شرط قرار داده است و روابط جنس یز او مینکا یانسان و 
ه بر فراش او متولد کاست  یسک: فرزند متعلق به استمردود شمرده و فرموده 

شود  یجاد نسب میح باعث ای، عقد صحیعنی؛ ٤سار است ار، سنگکشود و پاداش زنا یم
  .٥بایست، سنگسار گردد می زناکارنه زنا و اگر طریق زنا فرزندی متولد شود،

به  ج ه پیامبر اکرمکای دیرینه بود  اعراب، مسئله درمیان یپسر خواندگ ۀمسئل
 ۀن، فلسفی. بنابرا٦ردکنب، عمًال آن را نابود یز یعنی س دیز ۀازدواج با مطلق ۀلیوس

 د: یفرما یه قرآن مکار و شفاف است چنانکآش یلیخ ل نبیبا ز ج ازدواج پیامبر اکرم

ۡزَ�ٰجِ  ِ�ٓ  َحَرجٞ  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱلَِ�ۡ َ� يَُ�وَن َ�َ ﴿
َ
ۡدِ�َيآ�ِِهمۡ  أ

َ
ْ  إَِذا أ  ﴾َوَطٗر� ِمۡنُهنَّ  قََضۡوا

 .]۳۷[األحزاب: 
نباشد بعد از  یلکمؤمنان در ازدواج با ھمسران فرزند خواندگان خود مش یتا برا«
د انجام یان بردند (و طالقشان دادند) فرمان خدا بایاز خود را به پایه آنھا با آنان نکنیا

  .»شود
                                                                                                                        

 . ۲۶۹۹شماره  ۲۶۷، ص ۲بخاری باب الصلح، ج  -١
 . ۱۸۹المومنات، ص نساء النبی وقضایا  -٢
 . ۳۱۷۲، شماره ۴۱۱، ص ۲، ج ةبخاری باب فضائل المدین -٣
 . ۶۸۱۸، شماره ۲۵۴، ص ۴بخاری باب الحدود ج  -٤
 . ۵۳-۵۲، معاد الصانع، ص ةاء باالبناء فی الشریعة االسالمیعالقة االب -٥
 . ۳۱۱، ص معین السیرة -٦
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نب یبه ز ج روان آنھا مبنی بر اینکه پیامبر اکرمیو پ فار و منافقانک ۀاما شایع
د او را طالق داد، ین موضوع گردیمتوجه ا س دیه زک یعالقمند شده بود و ھنگام

تعرض به ساحت  ینوع ج ه نسبت آنھا به پیامبر اکرمکاست  ینیدروغ یتھایروا
ده و گفته دا جواب اتین نوع روایبه ا ،یه امام ابن العربکنمقدس نبوت است؛ چنا

مردود  ید ... سخنینب او را پسندیبا دیدن ز ج : آن حضرتندیگو یه مکنیاست: ا
حجاب نازل نشده  یۀبود و چون فرض ج نار پیامبر اکرمکشه در یھم نبیرا زیاست؛ ز

ان یکه از نزدک ین است زنکد؛ پس چگونه ممید یھمواره او را م ج بود، آن حضرت
باره و آن ھم بعد از ازدواج، قلب یکنند، ک یم یزندگ نار ھمکشه در یشان است و ھمیا

 یشھاین گونه آالیآن حضرت از ا کد؟ عالوه بر آن قلب پایر نمایرا تسخ ج پیامبر اکرم
ه یکن است در حالکن امری چگونه ممیبدور بود. بنابراین، امکان چن یلیفاسد خ

 : ن دستور داده بودیشان چنیند به اخداو

نَّ ﴿ ۡزَ�ٰجٗ  ۦٓ َ�ۡينَۡيَك إَِ�ٰ َما َمتَّۡعَنا بِهِ َ� َ�ُمدَّ
َ
 .]۸۸[الحجر:  ﴾ّمِۡنُهمۡ  اأ

 .»ایم، مدوز ھای دنیا به برخی از آنان داده و چشمانت را به آنچه از زینت«
ن ید چشم به آنھا دوخت. بنابراین چنیه نباکا ھستند یدن ینت زندگین زیزنان، برتر

د است؛ پس چگونه ممکن یدر مورد زنان مطلقه بع یحت ج پیامبر اکرم یامری برا
  .است به زنی که شوھر دارد، با چنین دیدی نگاه کند؟

ُ ٱُ�ِۡ� ِ� َ�ۡفِسَك َما ﴿ و ھدف از اند، محبت  پنداشته یه برخکآن طور  ﴾ُمۡبِديهِ  �َّ
ه ھدف کرد؛ بلک یار مکبود، خدا آن را آش یم یزین چیست و اگر چنینب نینسبت به ز

ن بردن رسم پسر یاز ب یبرا ج ه پیامبر اکرمکنب است یه، ھمان امر ازدواج با زیآ
 .١به این امر اقدام نمود یخواندگ

 نب یبا ز ج ازدواج پیامبر اکرم
 س دیبه ز ج د، پیامبر اکرمیرا طالق داد و عده او تمام گردنب ی، زس دیه زکنیبعد از ا

: من نزد دیگو یم س دین. زک یمن خواستگار یبرو و از او برا نبینزد ز س :گفت
از  ج ! پیامبر اکرمنبیز  ات باد، : مژدهبزرگ پنداشتم و گفتم یو را انسانرفتم و ا نبیز

                                                 
 . ۱۵۳۲-۱۵۳۱، ص ۳احکام القرآن ابن عربی، ج  -١
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ار را کن ینم، اک: من تا از پروردگارم استخاره نگفت نبینموده است. ز یتو خواستگار
ات قرآن نازل شد و یه آکد یشکن یستاد. طولیرد. پس برخاست و به نماز اکنخواھم 

  نبیز ۀبه خان ج افت. آن گاه پیامبر اکرمیت ینب مأموریبه ازدواج با ز ج پیامبر اکرم
ات ین ازدواج طبق روایه داد و با او ازدواج نمود. و ای. و به او چھارصد درھم مھر١آمد

 ۀغزو: این ازدواج بعد از گوید اتفاق افتاد، اما بیھقی می . مشھور، در سال پنجم ھ
 .٢به وقوع پیوست قریظه بنی

صرف  یارانش را برایرد و کذبح  ین ازدواج، گوسفندیا ۀمیدر ول ج پیامبر اکرم
 .٣ت نمودغذا دعو

زدواج نب دختر جحش ایستور پروردگارش، با زبه د ج ن صورت پیامبر اکرمیبد
 : ه عبارتند ازکن یبود. از جمله ا یادیدرسھا و فوائد ز ۀرندین ازدواج در برگیه اکنمود. 
  س دینمود، ھمسر سابقشان، ز یخواستگار ج پیامبر اکرم یبرا نبیه زک یسک -۱

ان اتفاق ین جریه در اکبود  یا تهکن نیتر ن شفافی: ادیگو یبود. ابن حجر م
نمود.  یخواستگار ج پیامبر اکرم یرا ھمسر سابقش شخصًا از او برایافتاد. ز

باشد، مجبور به طالق شده است  یه راضکنیبدون ا یه وکگمان نبرد  یسکتا 
نسبت به ھمسر سابقش  س دیز یرغبت بی زین ج پیامبر اکرم یبرا یو از طرف

  .٤دیگرد یار مکش آشیش از پیب
د نفرت و عداوت و یه نباکند ک یدا مین نماد پیه در این قضیگر اید ۀن فلسفیھمچن

 یمانید اخوت ایه باکبلگر باشد؛ یدیکنسبت به  یرخواھین مانع از خیطالق زوج
آن  ب باعثنیه خود زک یو طالق ییبعد از جدا س دیه زکھمچنان حفظ گردد؛ چنان
 !نبی: زنمود و گفت یخواستگار ج پیامبر اکرم یاو را براشده بود، نزد او رفت و 

 ات باد. مژده
را به  س دیرا به این دلیل که ز ج د، پیامبر اکرمین مورد نازل گردیه در اک یاتیآ -۲

شان از طریق یرا ایرد؛ زکنمود، سرزنش  ید مکیه و تأیتوص نبیبا ز یزندگ ۀادام

                                                 
 . ۱۴۲۸شماره  ۱۰۴۸، ص ۲ج  ،مسلم باب النکاح -١
 . ۱۴۷، ص ۴ج  ،البدایة والنھایة -٢
 .۵۲۴ص ، ۸فتح الباری ابن حجر ج  -٣
٤-  
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شان با یرا طالق خواھد داد و ا نبیز س دیه زکافته بود یاطالع  یالھ یوح
ه خواھند کاز ترس سخن مردم  ج رد. اما پیامبر اکرمکازدواج خواھند  نبیز

ن مسئله یاست، از ابراز ا ردهکپسر خود ازدواج  ۀبا مطلق ج : محمدگفت
 نمود. یه میو تفاھم با ھمسرش توص یزندگ ۀرا به ادام س دینمود و ز یخوددار
توانست  یم ج : اگر پیامبر اکرمندیگو یم س ن عایشهیو ھمچن سکانس بن مال

 : دیفرما یه مکنمود  یتمان مکه را ین آید، ایتمان نماکاز قرآن را  یبخش

ۡ�َعَم ﴿
َ
ِٓي � ُ ٱ�ۡذ �َُقوُل لِ�َّ ۡمِسۡك َعلَيَۡك َزوَۡجَك وَ  �َّ

َ
ۡ�َعۡمَت َعلَيۡهِ أ

َ
َ ٱ تَّقِ ٱَعلَيۡهِ َو� َّ� 

ُ ٱَوُ�ِۡ� ِ� �َۡفِسَك َما  ُ ٱوَ  �َّاَس ٱُمبِۡديهِ َوَ�َۡ�  �َّ ن َ�َۡشٮٰهُ  �َّ
َ
َحقُّ أ

َ
 .١]۳۷[األحزاب:  ﴾أ

نیز بدو لطف  کسی که خداوند بدو نعمت داده بود و تو یادآور شو زمانی را که به«
ترس تو چیزی را در دل پنھان گفتی: ھمسرت را نگاھدار و از خدا ب کرده بودی، می

ترسیدی؛ در حالی که  سازد و از مردم می داشتی که خداوند آن را آشکار می می

  .»یخداوند سزاوارتر است که از او بترس

ۡ�َعَم ﴿ :هین آیر ایدر تفس یعبدالرحمن سعدخ یش
َ
ِٓي � ُ ٱ�ۡذ َ�ُقوُل لِ�َّ  ﴾َعلَۡيهِ  �َّ

ز با آزاد یداشته است و تو ن یه خدا، نعمت اسالم را به او ارزانک یسک یعنی: گوید یم
ه نزد تو آمد و در مورد طالق ک ی، ھنگامیا ردهکت، بر او انعام یم و تربیردن و تعلک

ه کنی، با ایودرخواه و دلسوز او بیه خک یتو در حالھمسرش با تو مشورت نمود و 
ح دادی، و به یرا بر خود ترج س دی، اما زیازدواج نمای س بنیبا ز یدوست داشت
 .٢یه نمودیت تقوا در مورد ھمسرش توصیو رعا یزندگ ۀتفاھم و ادام

دانست  یه مک یرده بود، در حالکار نکآش ج : آنچه پیامبر اکرمدیگو ید قطب میس
گاھی او به ازدواج با زک یار مکخدا آن را آش ح و یسئله، امری صرن میبود. و ا نبیند، آ

 یا هیه قضکنمود. بل یدرنگ نم کیان آن اندیدر ب ج گر نه پیامبر اکرمنبود و  یتعبد
ن، پیامبر یشان خبر داده بود. بنابرایبه ا یکنزد ۀندیه خداوند از وقوع آن در آکبود 
دن وقت موعود، مردم را مطلع سازد. تا یه قبل از فرا رسکد ید ینم یلزوم ج اکرم

 یزیظه نه او چرد و تا آن لحکفراھم  س دیآن را با طالق دادن ز ۀنیه خداوند، زمکنیا

                                                 
 .۱۷۷، شماره ۱۶۰، ص ۱مسلم کتاب االیمان، ج  - ۷۴۲۰شماره  ۳۸۸، ص ۴بخاری باب التوحید ج  -١
 . ۱۵۴، ص ۳ج  ،تفسیر السعدی -٢
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م بر کرا عرف حایاد. زاتفاق خواھد افت یزینده چه چیه در آکنب یدانست و نه ز یم
 .١آورد یبه شمار م ج پسر محمد ۀرا مطّلق نبیجامعه، ز

ا َقَ�ٰ َزۡ�دٞ ﴿ ۀآی -۳  یانگر شأن و منزلت واالیه بین آیا ﴾َزوَّۡجَ�َٰكَها َوَطٗر� ّمِۡنَها فَلَمَّ
الم خدا ذکر که نام او در کباشد  یم یا را او تنھا صحابهیاست؛ ز س دیز

 گردیده است.
ردند، اما ک ید بن محمد صدا میرا ز د: تا قبل از نزول این آیه، زیدیگو یم س لیسھ

 : ن آیهیابعد از نزول 

 .]۵[األحزاب:  ﴾�بَآ�ِِهمۡ  ۡدُعوُهمۡ ٱ﴿
 .»دینکآنھا را به نام پدرانشان صدا «

د بن محمد یه به نام زکرد کد بن حارثه ھستم و بر خود حرام ی: من زگفت س دیز
 رده شود. کصدا 

ف شد، یتضعاش  هید و روحیاز او سلب گرد ین افتخار بزرگیه چنکنیبعد از ا
مشمول این افتخار  ج اران پیامبر اکرمیاز  یکچ یه ھک یخداوند، نصیب او کرد افتخار

الم خدا کامت در ینگردیدند و آن اینکه خداوند نام او در قرآن ذکر نمود. و نام او تا ق
برآمد و در مقابل  س دین صورت خداوند، در صدد دلجویی از زیتالوت خواھد شد. بد

 مند ساخت. بھره یگریاو را از افتخار د ج ب به محمدافتخار انتسا
: خدا به من دستور داده است فرمود س عبکبن  یھنگامی که به اب ج پیامبر اکرم

ا خدا نام مرا ذکر کرده ی: آریخت و گفت یشاد ک، اش»تو بخوانمتا فالن سوره را بر 
شه در یھم یبراه نام او در آیات قرآنی ک یسکپس چه احساسی خواھد داشت   است؟

شود؟ و خداوند نیز نام او را  یان تالوت میا توسط مؤمنان و در بھشت توسط بھشتیدن
 خواھد ماند. یه تا ابد باقکخدا است  یالم ازلکرا قرآن، ینماید؛ ز ھمیشه ذکر می

رم وجود دارد و توسط فرشتگان مقرب کم یھا فهیدر صح س دیبنابراین، نام ز
 س دیاء، مخصوص زیاز انب یبرخ یھا ر نامکبعد از ذ یژگین ویگردد و ا یتالوت م

 .٢است

                                                 
 . ۲۸۶۹، ص ۵ج  ،القرآنفی ضالل  -١
 . ۱۹۴، ص ۱۴تفسیر القرطبی، ج  -٢
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در  ج به دستور خدا بود و خداوند او را به عقد پیامبر اکرم نبیازدواج با ز -۴
 : دیفرما یه مکح شده است آنجا یتصرالم خدا کن مطلب در یه اکآورد؛ چنان

شرافت و  نبیز ین، امر برایو ا» . م ...یما او را به عقد تو در آورد« ﴾َكَهاَ�ٰ َزوَّجۡ ﴿
 ۀستیه شاکرد و حقًا ک یه ھمواره به آن افتخار مکگردید  افتخاری عظیم محسوب می

فخر  ج ر ھمسران پیامبر اکرمیبر سا نبی: زدیگو یم س ه انسکاین افتخار بود. چنان
مرا  یاند ول در آورده ج تان به عقد پیامبر اکرمیھا : شما را خانوادهگفت یرد و مک یم

. و در روایت دیگری آمده است که ١خدا از فراز ھفت آسمان به عقد او در آورده است
خداوند نکاح من را در : «گفت می ج زینب عالوه بر افتخار بر سایر زنان پیامبر اکرم

 .٢»آسمان بسته است
ای و  ه بدون ھیچ عالقهکد یگرد نبیب زین افتخار بزرگ به خاطر آن نصید ایو شا
 .٣ازدواج نمود س دیبا ز ج خاطر اطاعت از دستور پیامبر اکرم فقط به

را  ش د و صحابهید کتدارنب یدر ازدواج با ز ج ه پیامبر اکرمک یا مهیدر ول -۵
، کاد خورایه عبارت بود از ازدکگر ید یا صرف غذا دعوت نمود، معجزه یبرا
حجاب نازل شد و آداب  یۀمه، آین ولیھم ین در اثناید. ھمچنیار گردکآش
 د. یان گردیافت بیض

اش  بعد از اینکه ازدواج نمود، به خانه ج : پیامبر اکرمدیگو یم س کانس بن مال
 یدر ظرفرد و که یتھ کشکخته از خرما، روغن و یآم یم، غذاییسل  ام رفت. مادرم،

به او برسان و بر و سالم مرا ب ج را نزد پیامبر اکرم ھا این: گذاشت و به من داد و گفت
که نزد  یشما فرستاده است. ھنگام یه مادرم آن را براکاست  کیاند ین غذای: ابگو

س را کو ھر  یو فالن ین بگذار و برو فالنی: آنھا را بر زمدم، فرمودیرس ج پیامبر اکرم
آنان را نام  ج ه آن حضرتکرا  یسانک: من دیگو یم س ن. انسکدعوت  یدیه دک

دند: یپرس س ردم. از انسک یدم، دعوت مید یه مکس را کن ھر یبرده بود و ھمچن
 م.یصد نفر بودی: حدود ستعداد شما چند نفر بود؟ گفت

                                                 
 . ۷۴۲۰شماره  ۳۸۸، ص ۴بخاری باب و کان عرشه علی الماء ج  -١
 . ۲۱۸المومنات، ص قضایا نساء النبی و -٢
 ھمان.  -٣
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اور. آن گاه طبق دستور ی: انس! ظرف را بفرمود ج : پیامبر اکرمدیگو یم س انس
آمدند و در اطراف ظرف  یم یگریبعد از د یکی یده نفر یھا دسته ج پیامبر اکرم

ب ھمه غذا خوردند. آن ین ترتیشدند و با ا یر میخوردند تا س یزدند و غذا م یحلقه م
نون کدانستم ا ی: نمدیگو یم س : ظرف را بردار. انسبه من گفت ج گاه پیامبر اکرم

از  یه آن را گذاشته بودم؛ سپس برخکا قبًال یداشت  یشتریب یام، غذا ه آنرا برداشتهک
نشستند و مشغول گفتگو  ج پیامبر اکرم ۀخان ه غذا خوردند، ھمچنان درک یسانک

وار نشسته بود. آنھا با یز رو به دیف داشت و عروسش نیز تشرین ج بودند. آن حضرت
رون یبرخاست و ب ج ردند آن حضرتکجاد مزاحمت یا ج پیامبر اکرم یار، براکن یا

. آن ھای دیگرش سرکشی نمود و برگشت و آنھا ھمچنان نشسته بودند رفت و از خانه
ن فورًا یاند، بنابرا جاد نمودهیمزاحمت ا ج پیامبر اکرم یه براکردند کگاه آنھا احساس 

 : این موضوع، آیه حجاب نازل گردید از آنجا برخاستند و رفتند. بعد از

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ن يُۡؤَذَن لَُ�ۡم إَِ�ٰ َطَعاٍ� َ�ۡ�َ  �َِّ�ِّ ٱَءاَمُنواْ َ� تَۡدُخلُواْ ُ�ُيوَت  �َّ

َ
ٓ أ إِ�َّ

ْ ٱَ�ِٰظرِ�َن إِنَٮُٰه َوَ�ِٰ�ۡن إَِذا ُدِ�يُتۡم فَ  ْ ٱفَإَِذا َطعِۡمُتۡم فَ  ۡدُخلُوا وا نِِسَ�  ٔۡ َوَ� ُمۡسَ�  نتَِ�ُ
 ِ ُ ٱِمنُ�ۡمۖ وَ  ۦفَيَۡسَتۡ�ِ  �َِّ�َّ ٱَ�َن يُۡؤذِي  ُ�مۡ ِ�َِديٍث� إِنَّ َ�ٰل َّ�  َ ِمَن  ۦۡسَتۡ�ِ َ� �

� ٱ ۡ�ُُموُهنَّ َمَ�ٰعٗ  ۡ�َّقِ
َ
ۡطَهرُ  َ�ٰلُِ�مۡ  ِحَجاٖب�  َوَرآءِ  ِمن لُوُهنَّ  َٔ فَۡ�  ا�َذا َس�

َ
 لُِقلُو�ُِ�مۡ  أ

 ۚ ن لَُ�مۡ  َ�نَ  َوَما َوقُلُو�ِِهنَّ
َ
ْ  أ ِ ٱ رَُسوَل  تُۡؤُذوا ۡزَ�َٰجهُ  �َّ

َ
ن تَنِكُحٓواْ أ

َ
 ۦٓ ِمۢن َ�ۡعِدهِ  ۥَوَ�ٓ أ

بًَد�ۚ 
َ
ِ ٱإِنَّ َ�ٰلُِ�ۡم َ�َن ِعنَد  �  .]۵۳[األحزاب:  ﴾٥٣َعِظيًما �َّ
د. یه به شما اجازه داده شود، داخل نشوکنیامبر، بدون ایپ یھا مؤمنان! به خانه یا«

ه کنیصرف غذا به شما اجازه داده شود. آن ھم مشروط به ا یه براکد یوارد شو یوقت
 ید. ولینید و در انتظار پخت غذا بنشیائیقبل ب یه از مدتکنید. نه ایبه موقع وارد شو

د. و به ینده گردکد پرایخور یه غذا مک ید و زمانید، وارد شویه دعوت شدک یھنگام
خدا از  یرد، ولک یاما او شرم م داد  یغمبر را آزار میار شما پکن ید. اینیگفتگو ننش

از وسایل منزل به امانت  یزیامبر چیه از زنان پک یند. ھنگامک یان حق شرم نمیب
شما و آنان بھتر  یدلھا کیپا یار براکن ید، ایشان بخواھید از پس پرده از ایخواست
ه بعد از مرگ او کد ید و ھرگز حق نداریدھ غمبر خدا را آزارید پیشما حق نداراست. 

  .») بزرگ استیار نزد خدا(گناھکن ید. ایش در آوریخو یھمسرانش را به ھمسر
 ت حجاب دستور داد.یھمسرانش را به التزام و رعا ج حجاب، پیامبر اکرم یۀآبا نزول 
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ه انس بن کبود، چنان س عمر بن خطاب یم حجاب اعالن موافقت با رأکنزول ح
به  ج پیامبر اکرم ی: اگفت ج به پیامبر اکرم س : عمر بن خطابدیگو یم س کمال
ن، اگر شما ھمسران خود را امر به ید. بنابرایآ یار مکار و بد کویکتو ھر انسان ن ۀخان

 .١دیحجاب نازل گرد یۀد، بھتر بود. آن گاه آینمود یحجاب م
د و ھدف از یمشروع گرد ج ه، حجاب بر ھمسران پیامبر اکرمین آیبا نازل شدن ا

 یسکگانگان و گفتگو ننمودن با آنان است و اگر یدن جسم در مقابل بیحجاب، پوشان
 ار را از پشت پرده انجام دھد.کن ید، ایبا آنھا سخن بگو خواھد یم یبه خاطر ضرورت

ن یآیا ا ج پیامبر اکرم ی: اران، فرزندان و محارم زنان گفتنده، پدین آیپس از نزول ا
 : ردکه را نازل ین آیپاسخ آنھا، ا گردد؟ خداوند در یم شامل ما ھم مکح

ۡ�َنآءِ إِۡخَ�ٰنِِهنَّ َوَ�ٓ �َّ ُجَناَح َعلَۡيِهنَّ ِ�ٓ َءابَآ�ِِهنَّ َوَ�ٓ ﴿
َ
ۡ�َنآ�ِِهنَّ َوَ�ٓ إِۡخَ�ٰنِِهنَّ َوَ�ٓ �

َ
�

ۗ وَ  يَۡ�ُٰنُهنَّ
َ
َخَ�ٰتِِهنَّ َوَ� �َِسآ�ِِهنَّ َوَ� َما َملََكۡت �

َ
ۡ�َنآءِ أ

َ
ۚ ٱ تَِّق�َ ٱ� َ َ ٱإِنَّ  �َّ َّ�  ٰ  َ�َن َ�َ

ءٖ  ۡ�َ ِ
 .]۵۵[األحزاب:  ﴾٥٥َشِهيًدا ُ�ّ
برادران، فرزندان برادران، فرزندان   ه با پدران، فرزندان،کست ین یگناھبر آنان «

ه قطعًا خدا کد یخواھران و با زنان مسلمان و بردگان خود روبرو باشند. و از خدا بترس

  .»حاضر و ناظر است یزیبر ھر چ
 د: یات نازل گردین آی، اج امبریزنان پ یو فرھنگ گفتگو ینینش ن در مورد خانهیھمچن

َحدٖ  �َِّ�ِّ ٱَ�ٰنَِسآَء ﴿
َ
ۚ ٱإِِن  لّنَِسآءِ ٱ ّمِنَ  لَۡسُ�َّ َكأ ِ  �ََّقۡيُ�َّ َ�َيۡطَمَع  ۡلَقۡولِ ٱفََ� َ�َۡضۡعَن ب

ِيٱ ۡعُروٗفا قَۡوٗ�  َوقُۡلنَ  َمَرٞض  ۦِ� قَۡلبِهِ  �َّ َج  ٣٢مَّ َوقَۡرَن ِ� ُ�ُيوتُِ�نَّ َوَ� َ�َ�َّۡجَن َ�َ�ُّ
� ٱ ۡلَ�ِٰهلِيَّةِ ٱ وَ�ٰ

ُ
قِۡمَن  ۡ�

َ
لَٰوةَ ٱَوأ َكٰوةَ ٱَوَءا�َِ�  لصَّ ِطۡعَن  لزَّ

َ
َ ٱَوأ ُ ٱإِ�ََّما يُرِ�ُد  ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  �َّ َّ� 

ۡهَل  لرِّۡجَس ٱِ�ُۡذهَِب َعنُ�ُم 
َ
 .]۳۳-۳۲[األحزاب:  ﴾٣٣ٗ��َو�َُطّهَِرُ�ۡم َ�ۡطهِ  ۡ�َۡيِت ٱأ

د یخواھ ید. اگر میستی) نیاز زنان (عاد یکچ یغمبر! شما مثل ھیھمسران پ یا«
مار دالن چشم طمع به شما یه بکد ینکن کد صدا را نرم و نازیزگار باشیپرھ

د و یخود بمان یھا د. و در خانهیسخن بگوی یسته و عادیه به صورت شاکبل بدوزند؛ 
د و نماز را برپا ینکن ید و خودنماییمردم ظاھر نشو درمیانن یشیت پیھمچون جاھل

د یخواھ ید. خدا قطعًا میغمبرش اطاعت نمایید و از خدا و پیا بپردازات رکد و زیدار

                                                 
 . ۴۷۹۰شماره  ۲۹، ص ۶ج  ،بخاری باب التفسیر -١
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 .»سازد کامًال پاکند و شما را کت دور یرا از شما اھل ب یدیپل
نازل  ج ه خطاب به ھمسران پیامبر اکرمین آی: گر چه اندیگو یجمھور مفسران م

گردند و اگر زنان  زنان مسلمان مشمول این آیه می ۀم آن عام و ھمکح یشده است، ول
را به طور خاص ذکر نموده است، به دلیل منزلت و مقام واالی آنان نزد  ج پیامبر اکرم
 .١باشد می ج پیامبر اکرم

ند و ک یم ینینش ه زنان را ملزم به خانهین آی: اسدینو یر خود میدر تفس یمام قرطبا
را یباشد. ز یزنان م ۀم شامل ھمکاست، اما از نظر ح ج امبریاگر چه خطاب به زنان پ

و خارج  ینینش ه زنان را به خانهکعت وجود دارد یدر شر یادیل زیعالوه بر آن، دال
 .٢دینما می هیضرورت توص ینشدن از منزل جز برا

ان نموده است و یل بیخداوند در قرآن، مسائل مربوط به زنان مسلمان را به تفص
: گردن، نتیار نساختن مواضع زکفرجھا و آشھا، حفاظت  ن انداختن نگاهیآنھا را به پای

ان ینور ب ۀن موارد در سوری. ا٣ره به غیر از محارم امر نموده استیساق، ساعد، مو و غ
از  یو دور یدامنکت حجاب و پایز زنان به رعاین یده است و در سنت نبویگرد

 امر شده اند. یبدحجاب
با  ج ی بود که از ازدواج پیامبر اکرمیمتھاکاز درسھا و ح یموارد ذکر شده برخ

 گردد. استنباط می نبیز
چشم از جھان فرو بست  یو در سن پنجاه و سه سالگ یست ھجریدر سال بنب یز
از . ٤وستیشان پیبه ا ج ه بعد از وفات آن حضرتکبود  ج ن ھمسر پیامبر اکرمیو اول

ت شده یتب سته رواکه پنج حدیث در ک. ٥نقل شده است یث نبویازده حدیشان یا
 .٧اند و مسلم اتفاق نموده یث از آنھا بخاریو در دو حد ٦است

                                                 
 . ۳۱۲، ص ۲، ابی شھبه، ج ةالسنة النبوی -١
 . ۱۷۹، ص ۱۴قرطبی ج تفسیر  -٢
 ھمان.  -٣
 . ۱۱۵ص  ۸طبقات الکبری ج  -٤
 . ۳۷۰تلقیح المفھوم، ابن جوزی، ص  -٥
 . ۳۲۳-۳۲۱، ص ۱۱مزی، ج  ،تحفة االشراف -٦
 . ۱۲۱، ص ۲ج  ،سیر اعالم النبالء -٧



 
 
 
 
 
 

 فصل دوم
 1آمدم و آنان به جنگ ما نخواهند یرو می نون ما به جنگ آنهاکا

ھیچ گاه از نیروھایی که با قریش علیه مسلمانان وارد جنگ  ج پیامبر اکرم
، جنگ با یه گام بعدکرد کارا اعالم کخندق آش ۀگردیدند، غافل نبود. و بعد از غزو می
نبرد  ۀش آمادیش از پیافته بود و آنھا بیر ییرا اوضاع به نفع مسلمانان تغیش است؛ زیقر

در صدد گسترش قلمرو اسالم، به قبایل اطراف  ج ن، پیامبر اکرمیو جھاد بودند. بنابرا
 کمکش داشت، یش در پیه با قرک ین مسئله او را در جنگیرا اینه بر آمد. زیمد

ه به یجری) دو غزوه و چھارده سر ای که در طول سال (ششم ھ رد؛ به گونهک یم
ش بود؛ یقر یان رزمف تویھا و مانورھا، تضع تکن حریه ھدف اکمناطق مختلف فرستاد 

شد و در این صورت ھم  یتر م ش تنگیقر ۀمحاصر ۀریچرا که با گسترش نفوذ اسالم، دا
 .٢داد مانان خود را از دست مییپ

ظه کسب نموده، یاحزاب و بنی قر ۀو یارانش در غزو ج ه پیامبر اکرمک یتیموفق
دشمنانشان بنمایند؛ ه یعل یزیر را در برنامه استفاده مطلوب موجب گردید که آنان

را جھت  یادیز یھا تر نمودند و دسته ش را تنگیقر یم اقتصادیتحر ۀریه داکچنان
 یا دشمنیردند و کانت یان خیا به داعیت داشتند که در احزاب شرک یب قبایلیتعق

 ردند.کخود را با اسالم اعالم نموده بودند، اعزام 
 : ن دوره این گونه بودیاسالم در ا یات نظامکتحر

 له قرطاءیقب یبه سو س محمد بن مسلمه ۀسری
ه میزان دشمنی آنان با اسالم کبودند  کیمشر یھا ینجد از بدو یریعشا یھا لهیقب

برخوردار بودند؛  یباالی یرا از تعداد و توان رزمی؛ زبود و مسلمانان بیشتر از سایر قبایل

                                                 
 . ۴۱۱شماره  ۵۸، ص ۵صحیح البخاری، باب المغازی، ج  -١
 . ۱۳۹، شجاع، ص ةدراسات فی عھد النبو -٢
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 داد. یل مکیر احزاب را تشکه قبایل نجد ستون فقرات لشکچنان
احزاب، متوجه  ۀبعد از غزو ج پیامبر اکرم یر نظامکن لشیبر این اساس نخست

، ١ظهیبنی قر ۀ. و بعد از فراغت از غزو د. و اوایل ماه محرم سال پنجم ھیقبایل نجد گرد
 ۀلیورش بر قبی یبرا س محمد بن مسلمه ینفر به سرپرست یل از سکمتش یا دسته

 .٢دیاعزام گردنه یمد یلیقرطاء در ھفت ما یبن
ه نیز مجبور به فرار یشتند و بقکردند و ده نفر را کآنان سحرگاه بر آنھا حمله 

 .٣نه برگشتندیبود، به مد یادیگردیدند. و مسلمانان، با شتران و گوسفندان ز
ردند و به کر یفه، را دستگیحن یر بازگشت نیز ثمامه بن أثال، سردار بنیدر مس

ه ک یشناختند به ستون مسجد بستند. ھنگام یه نمک یالنه آوردند و او را در حیمد
رد؟ کگونه رفتار خواھم با تو چ ینک یر مکثمامه! ف یاو را دید، فرمود: ا ج پیامبر اکرم
 یا شتهکرا  یسک، یاگر مرا به قتل برسان  دارم، ی! سخن خوبج محمد ی: اثمامه گفت

ه سپاسگزار ک یا منت گذاشته یسک، بر یشتن است و اگر بر من منت نھکه مستحق ک
او را به حال  ج ن. پیامبر اکرمکطلب  ی، ھر چه دوست داریخواھ یاست و اگر مال م
ا تو چگونه ب ینک یر مکثمامه! ف ی: اه روز بعد به او گفتکنیرفت، تا اخود گذاشت و 

ز یروز بیان نمودم، ندارم. روز سوم نیجز آنچه د ی: من سخنرد؟ گفتکرفتار خواھم 
جواب خود ھمان سخن سابقش  ز دریرد. ثمامه نکرار کسخن خود را ت ج یامبر اکرمپ

ه ک ینخلھائ ید. ثمامه به سوینک: ثمامه را آزاد فرمود ج : آن گاه پیامبر اکرمرا گفت
ن را یو شھادتمسجد بودند، رفت و در آنجا غسل نمود، سپس به مسجد برگشت  یکنزد

تر از  نزد من مبغوض یا چ چھرهیبخدا سوگند! ھ! ج محمد ی: ابر زبان آورد و گفت
 ینیچ دیشما است. و ھ ۀن چھره نزد من چھرینون محبوبترکا یشما نبود، ول ۀچھر

ن و شھر ینون دکا یتر از شھر شما نبود ول مبغوض یچ شھرین شما و ھیتر از د مبغوض
ر یمرا دستگ یدر حاله افراد تو کھا و شھرھا نزد من ھستند. و افزود  نین دیتر شما محبوب

به او  ج نم؟ پیامبر اکرمکار کنون چه کرفتم، ا یه مکعمره به م یه من براکنمودند 
 عمره برود. یه براکگفت و دستور داد  یکتبر

                                                 
 . ۲۴صلح الحریبیه، بالثمیل، ص  -١
 . ۳۵۱تاریخ اسالم، ذھبی ص  -٢
 . ۱۷۶۴شماره  ۱۳۸۶، ص ۳مسلم، ج  -٣
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ام.  ن نشدهید ی: ب! گفتیا ن شدهید یه آمد، گفتند: تو بکه ثمامه به مک یگامھن
ام و به خدا سوگند! تا پیامبر  امبر خدا است، مسلمان شدهیه پک ج ه توسط محمدکبل

 .١شما فرستاده نخواھد شد یمامه به سویگندم از  یا ن پس دانهیاجازه ندھد، از ا ج اکرم
نامه  ج ش به پیامبر اکرمیه سران قرکنیساخت تا ا یثمامه سوگندش را عمل

ه به کشان خواستند یاز ا را واسطه قرار دادند و ج با آن حضرت یشاوندینوشتند و خو
به او  ج . بنابراین پیامبر اکرم٢ه را باز نمایدکثمامه دستور دھد تا راه حمل توشه به م

امبر یدرنگ به دستور سرور و پ ند. ثمامه بیکه راه را باز کنامه نوشت و دستور داد 
ی ه از تنگکن صورت اھل میرد و بدکه باز کم یرا به سو یش راه محصوالت غذائیخو
 : است از جمله یادید زیھا و فوا درس ین داستان حاوی. ا٣افتندیشت نجات یمع

 افر در مسجد.کردن انسان ک یجواز زندان -۱
ه قلب ثمامه کار؛ چنانکر عفو بر گناھیافر و تأثکجواز منت گذاشتن بر انسان  -۲

رد، متحول شد، به کگان آزاد یاو را بصورت را ج ه پیامبر اکرمکنیبعد از ا
ن فرد نزد او بود، یتر ش، مبغوضیپ یا ه تا لحظهک ج ه پیامبر اکرمکای  گونه

 د.یل گردین چھره نزد او تبدیتر به محبوب
 ردن ھنگام مسلمان شدن.کغسل  -۳
 ند.یآفر یآن محبت م یبرد و به جا می نیاحسان، بغض را از ب -۴
داشته است، بعد از  یریار خکه قبل از مسلمان شدن قصد انجام ک یافرک -۵

 د.یتواند به انجام آن اقدام نما یمسلمان شدن م
ه ک یژه با فردیرود به و ید به مسلمان بودن او میه امک یسکبا  یرفتار خوش -۶

 .٤گرددانش ین است مسلمان بودن او باعث اسالم آوردن اطرافکمم
خود اسالم، تاثیری بسزا در رفتار مسلمانان خواھد گذاشت و او در تصرفات  -۷

صادرات  یه ثمامه جلوکدھد؛ چنان یصالح اسالم و مسلمانان را مدنظر قرار م
 اجازه صدور آن را گرفتند. ج ه از پیامبر اکرمکنیه گرفت تا اکگندم را به م

                                                 
 . ۳۳۰، ص ۱یم، ج نعنظرة ال -١
 ھمان.  -٢
 .۲۹۸، ص ۲السیرة الحلبی، ج  -٣
 . ۳۸۷-۳۸۶، ص ةصحیح السیرة النبوی -٤
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ان یفر پاک یایه انسان بعد از پذیرش اسالم به روابط خود با دنکسته است یشا -۸
 .١مان باشدیات ایبند مقتضیبخشد و فقط پا

 ف البحریس یبه سو سده بن جراحیعبابو ینظام ۀسری
ف یجھت تضع ج پیامبر اکرم یاست نظامیس ۀادام س دهیعبابو ینظام ۀاعزام دست

صد یل از سکمتش یرکلش ج رود. آن حضرت یش به شمار میقر یاقتصاد ۀو محاصر
ش، یقر یتجار یھا اروانکاز  یکیجھت تعرض به  س دهیعبابو یار را به فرماندھکسوار

اش تمام شد.  رفت، توشه یش میا پیساحل در یه به سوک یر در حالکن لشیفرستاد. ا
 یخرما که باق یمکتوشه را نزد او بیاورند و مقدار  ۀماندیدستور داد تا باق س دهیعبابو

 یکه نوبت به کنیداد تا ا یروزانه چند خرما به آنھا م یبند رهیمانده بود، او به صورت ج
 د. یدانه خرما در روز رس

دی گردیده بود، اما به این دلیل که از یشد یر، دچار گرسنگکبا وجود اینکه لش
ردند با ک یم یبرخوردار بودند و به راھشان ادامه دادند. و سع یا یواال و قو یۀروح

 س  ه جابر بن عبداللهک. چنان٢نندک یرا سپر یشتریعدد خرما وقت ب یکھمان 
م و یدینوش یم و بر آن آب میدکیم می ھا عدد خرما را مانند بچه یکما آن : «دیگو یم

 .٣»میردک یم یروز را با آن سپر یکن صورت یبد
عدد خرما برای شما چه ارزشی  یکن یه اکد یپرس ساز جابر س سانکیوھب بن 
گر وجود یه دکم یردکاحساس  یدانه خرما را وقت یک: ما قدر آن گفت سداشت؟ جابر

 .٤نداشت
س یه قکنیم. تا ایخورد یدرختان را با آب م ی: بعد از آن ما برگھادیگو یم س جابر

ر داد کبه لش کسخاوتمند بود، سه وعده خورا ۀه از خانوادک ش فرزند سعد بن عباده
ار کن یا ۀاو را از ادام س  دهیسرانجام ابا عب یرد. ولکسه شتر ذبح  یا ه در ھر وعدهک

 .٥ردکمنع 

                                                 
 . ۳۸۷ھمان، ص  -١
 . ۱۱۸، ص ةالنبوی البعوثالسرایا و -٢
 . ۸۴، ص ۳صحیح مسلم، شرح نووی ج  -٣
 . ۷۷ص  ۸ج  ،فتح الباری -٤
 . ۷۸، ص ۸ج  ،فتح الباری -٥



 ٣٦٧    بخش دوازدهم: رویدادهای مهم در فاصلۀ غزوۀ احزاب و حدیبیه

 

شان از یبرا یبزرگ یدًا گرسنه و درمانده بودند، ماھیه آنھا شدک یدر حال خداوند
م، ینار ساحل به راه خود ادامه دادک: ما در دیگو یم ج ه جابرکند؛ چنانکرون افیا بیدر
 یه ماھکم یم متوجه شدیرفت یکم. نزدیدینار ساحل دکه تپه در یشب یزیه از دور چک

 به نام عنبر است. یار بزرگیبس
ه ما فرستادگان کر؛ بلی: خاست؛ سپس گفت یا ن خود مردهیگفت: ا س دهیعبابو

 س د. جابریم؛ پس بخوریا قه قرار گرفتهیم و در مضیو در راه خدا ھست ج پیامبر اکرم
زه کیخورد. و از روغن چشمانش مش یماه از آن م یکما تا  یصد نفریر سک: لشدیگو یم

زده یم. و سینمود یاز گوشت آن جدا م یھای گاو، قطعه ۀالش ۀم. و به اندازیردک یپر م
آن را نصب  یپھلو یھا از استخوان یکیچشم آن نشستند. و  ۀنفر از ما داخل حلق

رد و از ک یر آن عبور میاز ز ین ما سوار بر شتریه بلندترکبلند بود  یردند به قدرک
: م. فرمودیگفت ج ان را به پیامبر اکرمیم و جرینه آوردیگوشت آن با خود به مد

ه کد یاز آن با خود ھمراه دار یزیا چیرده است. آکب شما یه خدا نصکبوده است ای  یروز
 .١شان از آن خوردندیم و ایداد ج از گوشت آن را به پیامبر اکرم یز مقداریم. ما نیما بخور

ه اتفاق افتاده است، بنابراین، تاریخ وقوع آن را یبین سریه قبل از صلح حدیا
 .٢سعد در رجب سال ھشتم ھجری دانست توان براساس دیدگاه ابن نمی

نه یجھ ۀطایف یاین سریه را به سو ج : پیامبر اکرمندیگو یم یابن سعد و واقد
 .٣سازماندھی کرد

ش یاروان قرک یسو ه آنھا بهکآمده است  ین نظر با آنچه در بخاری: ادیگو ین حجر ماب
ھر دو منظور اعزام شده باشند و  یه براکرا احتمال دارد یرفته بودند، تعارض ندارد؛ ز

اند و  ش را نداشتهیاروان قرکنه بوده است و قصد تعرض به یآنھا جھ ید ھدف اصلیشا
ه در ک. چنان٤ان نجات بدھندینیتنھا قصد آنھا این بوده است که آن را از تعرض جھ

 .٥ام شده بودنه اعزیجھ ین دسته به سویه اکح شده است یح مسلم تصریصح
 

                                                 
 . ۸۷، ص ۱۳ج  ،شرح مسلم نووی -١
 . ۱۲۵المجتمع المدنی، عمری، ص  -٢
 . ۴۸۰، ص ةعلی ضوء مصادر االحلی ةالسیرة النبوی – ۷۷۴، ص ۲ازی، ج المغ -٣
 ھمان.  -٤
 . ۱۵۳۷، ص ۳صحیح مسلم، ج  -٥



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٣٦٨

 

 : در این ماجرا عبارت نھفته است ازھا و فوایدی که  درس

م یمانده و تقسیباق یھا توشه یآور در جمع س دهیعبابو ۀمانکیرفتار ح -۱
 ج اسالم یه از رسول گرامکبود  ین درسین و ایمجاھد درمیانآنھا  یمساو

 فرا گرفته بود.
ف یجھت تخف یط دشوارین شرایدر چن س س بن سعدیق یسخاوتمند -۲

آمده است  یت واقدیه در رواکر به آن گرفتار شده بود. چنانکه لشک یبتیمص
گرفت. آن گاه  یقرض م ینیمرد جھ یکرد، از ک یه ذبح مکرا  یه او شترانک

، در یر بار قرض برویز یخواھ ی: مرد و گفتکاو را سرزنش  س دهیعبابو
 .١یپرداخت آن ندار یبرا یچ مالیه ھک یحال

مردم را پرداخت  یه قرضھاکا به نظرت پدرم یآ س دهیعبابو ی: اگفت س سیق
ه من کرا  یدھد، خرماھای یستگان است و به گرسنگان غذا مکورش ید و حامینما یم

با اطالع از  س ه سعدکام نخواھد داد؟ چنان ردهکه یمجاھدان غذا تھ یدر مقابل آن برا
 یکاز آنھا نزد یکیه فقط که نمود یھد ش را به فرزندشیاین موضوع، چھار تا از باغھا

 .٢ھفت ُتن محصول داشت
 .حالل و حرام ۀمسئل -۳

ه روزانه به ک یبردند تا جای به سر می یدیشد یمسلمانان با وجود اینکه در گرسنگ
سر نبود، به یدانه خرما م یکه ھمان کنمودند و بعد از آن یتفا مکدانه خرما ا یک

ه مال و شتران کنه گذشتند یاز جھ ینار مردکز آوردند، ا یم یدرختان رو یبرگھا
چ وجه یرد، اما به ھکد و ذبح یخر یاز او شتران س ه فرزند سعدکداشت؛ چنان یادیز
ند و یرا به زور تصاحب نما ینیه شتران آن مرد جھکفتاد یر نکن فیر بزرگ در اکن لشیا

ن ینون حامالن دکآنھا ارا یه قبل از اسالم مرسوم بود؛ زکنند و بخورند، آن گونه کذبح 
 یسانکشان بود و آنھا یه یکی از اھداف آن حفاظت از مردم و مالھاک ینیخدا بودند، د

 یجھان ۀن را از برنامیگذاشتند و ا یمال حالل و حرام فرق م درمیانه کبودند 
 .٣ن فرا گرفته بودندیالعالم رب

                                                 
 . ۱۱۹السرایا و البعوث النبوی، ص  – ۳۲۳معین السیرة، ص  -١
 . ۲۸۲، ص ۲به نقل از شرح زرقانی ج  ۳۲۳معین السیرة، ص  -٢
 . ۳۲۴ھمان، ص  -٣



 ٣٦٩    بخش دوازدهم: رویدادهای مهم در فاصلۀ غزوۀ احزاب و حدیبیه

 

 .ایوان مردار دریجواز خوردن ح -۴
شود  یه نمین آیول اا حالل است و مشمیدر ۀه خود مردکن دارد یان داللت بر این جریا

مُ ٱوَ  لَۡمۡيتَةُ ٱُحّرَِمۡت َعلَۡيُ�ُم ﴿ :دیفرما یه مک خود مرده و خون بر شما حرام « .]۳[المائدة:  ﴾�َّ

ِحلَّ لَُ�ۡم َصۡيُد ﴿ :دیفرما یه مکشود  یم یم خداوندکحن یه مشمول اکبل .»رده شدک
ُ
أ

 شما حالل است. یا برایدر کار و خوراکش یعنی .]۹۶[المائدة:  ﴾َوَطَعاُمهُ  ۡ�َۡحرِ ٱ
مراد از «ه ک: اند بر این عقیده ش از صحابه یق، عبدالله بن عباس و جمعیر صدکابوب

 سه در سنن از ابن عمرکچنان» ا است.یدر ۀا و از طعام، خود مردیار درکد، شیص
خون  نوع خود مرده و دو دو چیز ما یبراه کنقل شده است  یت مرفوع و موقوفیروا

بدند و خوردن پیامبر کو ملخ و دو خون، طحال و  یحالل است. دو خود مرده، ماھ
ف البحر یس ۀاز ساحل در بازگشت از غزو ش ه صحابهک یا یاز گوشت ماھ ج اکرم

 .١ا استیدر ۀل حالل بودن خود مردیآورده بودند، دل
اء یاش یدر بعض یریگ داللت بر استحباب سختان ین جرینووی معتقد است ا

 .٢مشتبه دارد
 ر نموده است.کان ذین جریدر مورد ا یه امام نووک یامکاح -۵

مت یانگر جواز بستن راه دشمنان اسالم و ترور و به غنیث بین حدی: ادیگو یم ینوو
 : ھرهکنیشود. و آن ا یز آن استنباط مز ایگر نید یامکگرفتن اموال آنھا است و اح

د از یز باید؛ افراد سپاه نیت نماینترل و ھداکداشته باشد تا آن را  یرید امیبا یرکلش
چند  یرو مستحب است وقت نین آنھا باشد. از اید بھتریر بایر خود تبعیت نمایند و امیام

نند. کر مقرر یان خود امیرا از م یکیبایست،  نمایند، می نفر اراده مسافرتی را می
 .٣نندکجا جمع  یکت کجاد بریخود را به خاطر ا یھا ه توشهک ن مستحب استیھمچن

 الجندل  دومه یبه سو س عبدالرحمن بن عوف ۀسری
نمود  یرا ط یریعربستان اعزام شد و مس ۀریشبه جز ۀن نقطین سریه به دروتریا

 ننموده بودند. یرا ط  یری طوالنین مسیچن یاسالم ینظام یھا ه تا آن زمان دستهک

                                                 
 . ۴۸۰، ص ةلیصالسیرة فی ضوء مصادرھا اال -١
 . ۸۶، ص ۱۳شرح النووی علی مسلم، ج  -٢
 . ۸۶، ص ۱۳لم، ج شرح النووی علی مس -٣



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٣٧٠

 

عربستان واقع شده بود و  یشام و در قلب صحرا یمرزھا یکیالجندل در نزد ۀدوم
از اھداف  یکیشده بودند و  یحیان روم، مسیحیبا مس یگینانش به خاطر ھمساکسا

 روم بود. یدادن به امپراطور یرو به آنجا، گوش مالیاعزام ن
 ج پیامبر اکرم، یار بھشتیاز ده  یکی، س فرماندھی این سریه را عبدالرحمن بن عوف

رفت  یبه شمار م یدعوت اسالم یھا شگامان و ستونیبر عھده داشت. عبدالرحمان از پ
ه سریه دو ھدف مھم یعنی، جھاد در راه خدا و دعوت به دین اسالم را کو از آن جا 

 .١مسلمانان صدر اسالم انتخاب گردد ر آن ازیه امکنمود بنابراین، مناسب بود  تعقیب می
 س عبدالرحمن بن عوف ج : پیامبر اکرمدیگو یدر مورد این سریه م سعمرعبدالله بن 

اعزام خواھم  یبه جای یا ا فردا با دستهیه تو را امروز ک: آماده شو د و گفتیرا طلب
بخوانم تا  ج ه نماز فجر را با پیامبر اکرمک: من مواظب بودم دیگو یم سنمود. ابن عمر

ن صبح زود ھنگام در ید. بنابراینما یه میتوص یزیچه چ سه به عبدالرحمنکبشنوم 
در  شاز مھاجران و عبدالرحمن بن عوف یر، عمر و افرادکردم. ابوبکدا یآنجا حضور پ

 یه شب ھنگام به سوکدستور داده بود  س به عبدالرحمن ج آنجا دیدم. پیامبر اکرم
دن یبا د ج مد و آنھا را به اسالم فرا خواند. پیامبر اکریت نماکالجندل حر دومه
 س ؟ ابن عمریا : چرا تو از ھمراھانت باز ماندهالرحمان بن عوف در نماز فجر، گفتعبد

نه یصد نفر بودند، شب ھنگام و بوقت سحر، مده ھفتک س : ھمراھان ابن عوفدیگو یم
! ج پیامبر اکرم ی: اگفت س رده بودند. عبدالرحمنک کالجندل تردومه  یرا به سو

 ن نماز را پشت سر شما بخوانم.یام، آخر دهیه لباس سفر پوشک یدوست داشتم در حال
او  ج ده بود. پیامبر اکرمیچیبر سرش پ یا عمامه س : عبدالرحمندیگو یم س ابن عمر

دستان خود اه رنگ با یس یا رد و عمامهکاش را باز  د و عمامهیخود نشان یش رویرا پ
 !س ابن عوف ی: ارد و گفتکزان یش آویھا شانه درمیانآن را  بر سر او بست و دو سر

زان بود، یبه گردنش آو س ر عبدالرحمنیه شمشک ین گونه عمامه ببند. و در حالیا
افران به مبارزه بپرداز. و کن و با کت ک: به نام خدا، در راه خدا حرفرمود ج پیامبر اکرم

 س ان خودداری کن. ابن عمرکودکن و از کشتن کن ینکن؛ عھد شکانت میمت خیدر غن
ز قبل یمردم! از پنج چ ی: ارد و گفتکدستش را دراز  ج : سپس پیامبر اکرمدیگو یم

                                                 
 . ۱۶۸-۱۶۷، ص ۴، ج ةالتربیة، القیادی -١



 ٣٧١    بخش دوازدهم: رویدادهای مهم در فاصلۀ غزوۀ احزاب و حدیبیه

 

اھش داده کمانه یه در پک ی: ھر قومدیزیرد، بپرھیب خدا شما را فرا گه عذاکنیاز ا
نند و ھر کھا مؤاخذه نموده است تا توبه  وهیمبود مکو  یسالکاست، خدا آنھا را با خش

ره ساخته است و یاست، خدا دشمنان آن قوم را بر آنھا چرده ک ینکه عھدشک یقوم
آنھا بسته  یآسمان را بر رو یات سر باز زده است، خدا درھاکه از پرداخت زک یھر ملت

را  ھا انسانر یت حال غیده است. و اگر رعاکیآب از آن نچ یا ه قطرهک یا است به گونه
زنا و فحشا رواج یافته است، خدا ه ک ید و در ھر ملتکیچ یاز آن نم یا رد، قطرهک ینم

ه قرآن را معیار اصلی زندگی ک یرده است. و ھر ملتکناعالج  یھایماریآنھا را دچار ب
گر عذاب داده ید یتوسط برخ یاند، دچار تفرقه شده است. و برخ خود قرار نداده

 .١اند شده
وست یخود پان یرکبه راه افتاد و به لش س : آن گاه عبدالرحمندیگو یم سابن عمر

د، مردم آن دیار را به اسالم یه به آنجا رسک ید. و ھنگامیالجندل گرد دومهو رھسپار 
ه سردار کبه نام اصبغ  یفراخواند. و تا سه روز منتظر پاسخ آنھا ماند. روز سوم مرد

خبر مسلمان شدن او را به پیامبر  س بود، مسلمان شد. عبدالرحمن یحیھا و مس یلبک
د. پیامبر یه در آنجا ازدواج نماکنیز اجازه خواست  ج از آن حضرتنوشت و  ج اکرم
با  س ند. عبدالرحمنکه با تماضر، دختر اصبغ، ازدواج کدر جوابش نوشت  ج اکرم

ه در ین سری: ادیگو یم ینه آورد. واقدیدختر اصبغ ازدواج نمود و او را با خود به مد
 اتفاق افتاد.  شعبان سال ششم ھ

 این سریه درسها و فواید 
 ۀه عمامکارانش، چنانیبا  ج ز پیامبر اکرمیآم رفتار متواضعانه و شفقت -۱

ت ین برخورد، باعث تقویه اکرا با دستان خود بر سرش بست  س عبدالرحمن
را یرد؛ زک یتر م ین را در وجود آنان قویخدمت به د ۀزیشد و انگ یآنھا م یروح

ت و یاز عوامل مھم موفق ر دستانش،یمحبت و احترام متقابل فرمانده و ز
 .٢دن به ھدف استیرس

اروان کآن را بر عھده داشت،  یآن را فرماندھ س ه عبدالرحمنک یرکلش -۲
عت یه حامل شرکگسترده نھاد  یپا به صحرا یده بود و در حالیمان و عقیا

                                                 
 . ۴۰۱۹سنن ابن ماجه، کتاب الفتن، شماره  -١
 . ۵۶۱-۵۶۰، ص ۲مغازی، واقدی، ج  -٢
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را یرد. زک یبندگان خدا بود. و اھداف اصیل جھاد را دنبال م یخدا به سو
له، وطن و یقب به خاطر بر افراشتن پرچم یا و ج محمدجھاد آنھا به خاطر 

ه آنھا پرچم خدا را به دوش گرفته بودند و در جھت کسب کبود؛ بلنرھبر خود 
آور خدا بود،  از دیدگاه آنان فقط بنده و پیام ج دند. و محمدیجنگ یرضای او م

راب یتشنه را س ین صحرای، ایدیتوح ۀدیه با باران عقکپس حزب خدا است 
 : ن استیه شعارشان اکروند  یش میپ یو در حال .١دینما یم

ِ َرّبِ ﴿  ۥۖ َ� َ�ِ�َك َ�ُ  ١٦٢ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱقُۡل إِنَّ َصَ�ِ� َو�ُُسِ� َوَ�َۡياَي َوَمَماِ� ِ�َّ
ُل  وَّ

َ
نَا۠ أ

َ
ِمۡرُت َو�

ُ
 .]۱۶۳-۱۶۲[األنعام:  ﴾١٦٣لُۡمۡسلِِم�َ ٱَو�َِ�ٰلَِك أ

  .»ان استیه پروردگار جھانکستن و مردن من از آن خداست، یبگو نماز، عبادت و ز«
 اند. دهیفر ورزکه به خدا کجنگند  یم یسانکن، آنھا فقط با یبنابرا

 ر اخينااحياناً علی بكو
 

 ال اخاناا نجد لـماذا  
 

ه کبجنگد؛ بل یجاھل یارھایه براساس معکر این نیست کن لشیپس ھدف اصلی ا
 اند، بجنگد. دهیفر ورزکشان یه به خداک یسانکھدف آن است، این است تا با 

شتن کستن عھد و کمت و شیانت در غنیاز خ س بر حذر داشتن عبدالرحمن -۳
را جھاد، به خاطر احقاق حق و از یجھاد است؛ ز یانگر فرھنگ واالیان بکودک

د یاز آن، سوء استفاده نما یسکد یبین بردن باطل مشروع شده است؛ پس نبا
بایست مجاھدان  می  ن،یند. بنابراکو مطابق دلخواه خود در آن دخل و تصرف 

گر از عاطفه و ید یدارای دو ویژگی مھم یعنی قدرت و خشونت و از طرف
 .٢برخوردار باشد یشفقت واالی

ن یتر از سرداران امت اسالمی و از بزرگ یکی س عبدالرحمن بن عوف -۴
ن، تمام تالش و یو با سابقه بود. بنابرا م، با تجربهکید. او بردبار، حودعوتگران ب

، ندآنھا اعزام شده بود یکوشش او بر این بود تا مردم سرزمینی که به سو
رفتن اسالم یپذ یه موفق گردید سردار آن سامان را براکمسلمان بشوند؛ چنان

 متقاعد سازد. و با این امر به موفقیت بزرگی نائل گردید. 

                                                 
 . ۱۸۴، ص ۶التاریخ االسالمی، حمیدی، ج  -١
 . ۱۸۴، ص ۶التاریخ االسالمی، حمیدی، ج  -٢
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 یدر راستای مسلمان گرداندن سردار بن س موفقیت عبدالرحمن بن عوف -۵
جھت مسلمان گرداندن پادشاه  س جعفر ۀالجندل یاد و خاطر دومهلب در ک

سرداران اوس و  جھت مسلمان گرداندن س و مصعب بن عمیر یحبشه، نجاش
 یھا تین سه نفر از شخصینه ایگرداند. در مد می ج را در اذھان زنده خزر

 ۀن مدرسیس نخستیه در تأسکھستند  یشگامان دعوت اسالمیبزرگ و پ
 داشتند.  یه نقش بسزایکدر م یاسالم

ست زخم بر بدن داشت به یسابق حدود ب یھا با وجود اینکه از جنگ س عبدالرحمن
شد تا  یعربستان م ۀریشبه جز ۀن نقطیدورتر ینون راھکد، ایلنگ یه بر اثر آنھا مکای  گونه

 یزکن مرینده، وجود چنیرا در آید؛ زیبنا نما یدیتوح ۀدیاسالم و عق ید برایجد یزکمر
 .١را خنثی سازند ÷ ھا و اعراب یروم ۀگردید تا از آنجا توطئ برای مسلمانان احساس می

بر قرار گردید و  یدور دست ۀدر نقطن بار حاکمیت اسالم یاول ین صورت برایبد
 امکردند. مسلمانان بر اساس احک یم ینار ھم و با ھم زندگکمسلمانان و نصارا در 

ن ین اولیخود ادامه دادند و ا یه به زندگیغیر مسلمانان با پرداخت جز اسالمی و
م، عراق، شا ینده قرار بود به سویه در آک ج اران پیامبر اکرمی یبود برا یا تجربه

بر این  تا مردم این نواحی ندیھا را فتح نما فارس و روم مھاجرت نمایند این سرزمین
رود نه با  یش میگفتگو پ یۀده بر پاین عقیا ۀه اساس و شالودکامر واقف گردند 

فوق  یقدرت ذات یاسالم دارا یه مبادکن خاطر نشان سازد یر. و ھمچنیشمش
 .٢نوردد یرا در م یجاھل یکآن، جوامع تار یه نور و روشنکاست  یا العاده
م روابط رھبر کیالجندل باعث تحدومه با دختر سردار  س ازدواج عبدالرحمن -۶

ن امر یشد. و ا ینه میمد یومت اسالمکالجندل با ح هدومد و مسلمانان یجد
ه با دختران سرداران کو فرماندھانش بود  ج پیامبر اکرم یھا استییکی از س

سالم پیوندی ، میان آنان و ایجاد روابط خانوادگینمودند و با ا یمقبائل ازدواج 
گرفتند  ای که آنان از حامیان اسالم قرار می نمودند؛ به گونه ناگستنی ایجاد می

  .٣گردید به دوستی با اسالم مبدل میو دشمنی آنان 

                                                 
 . ۱۷۴، ص ۴التربیه القیادیة، ج  -١
 . ۱۷۵ص  ھمان، -٢
 . ۱۸۶، ص ۶التاریخ االسالمی، حمیدی، ج  -٣
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 ان و غابهیلح یبن ۀاران و غزوکانت یب خیتأد
ت یمسلمانان به وضع یت دفاعیاحزاب، وضع رکلش یندگکبعد از بازگشت و پرا

 یاران بنکانتیه در صدد دفع خکده بود ین، وقت آن رسیتبدیل گشت. بنابرا یھجوم
د نمودند، یردند و آنھا را شھکانت یخ ش ب و ھمراھانشیع به خبیه در رجکان یلح

، ش بهست نفر از صحایبا دو یع االول سال ششم ھجریدر رب ج برآیند؛ لذا پیامبر اکرم
 .١دیگرد یرھسپار آن نواح

 با دشمن  یارکبیفر -الف 
ه آن کنه واقع شده بود. و از آنجا یمد یلیست مایدو ۀان در فاصلیلح ین بنیسرزم
ن قوم شده بودند، یانت ایخ یه قربانکبود  یدانیشھ کانتقام خون پا ۀفتیش ج حضرت

 و مشقت بار را متحمل شدند. یر طوالنین مسیا سارانش یاو و 
شمال  یه به سوکرد کن طور وانمود یز طبق معمول، این غزوه نیدر ا ج رسول الله

ن، یجنوب واقع شده بود. بنابرا یۀان در ناحیلح یبن ۀه منطقک یرھسپار است؛ در حال
شان بودند، بعد از یاب اکه در رک یسانک یرود، حت یه به جنگ اھل شام مکاعالم نمود 

رش یشمال مس یبه سو یشرویل پیست مایراه و بعد از ب یدر اثنا ج ه پیامبر اکرمکنآ
 شدند. یر داد، متوجه ھدف اصلییان تغیلح یبن یرا بسو

ر داد و ییغرب تغ یبه سو» بتراء«به نام  یا ر را از منطقهکر لشیمس ج آن حضرت
جنوب  یعنی یمقصد اصل یغرب، جھت آن را به سو یسو هب یشرویپ کیپس از اند

 .٢ر دادییتغ

 ر اسالمکدن لشیان قبل از رسیلح یبن ۀفرار افراد طائف -ب 
ان یلح یاز تاکتیک و روشی خاص، از طرفی دیگر بن ج پیامبراکرم ۀبا وجود استفاد

ات مسلمانان بودند و ھمه کامًال مواظب حرکه انجام داده بودند، ک یانتیز به خاطر خین
ن، خبر یند. بنابراینترل نماکر اسالم را کات لشکرا گمارده بودند تا تحر یجا، جاسوسان

 یھا وهکبه فرارگذاشتند و به  ید، لذا پایر رسکر اسالم به آنھا قبل از خود لشکقدوم لش
 اطراف پناه بردند.

                                                 
 . ۴۶۸، ص ةضوء مصادرھا االصلی يف ةالسیرة النبوی -١
 . ۳۵-۳۴صلح الحدیبیه، باشمیل، ص  -٢
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د، دو روز در آنجا اردو زد و یونت دشمن رسکه به محل سکنیبعد از ا ج پیامبر اکرم
ده یاز آنھا د یان به نواحی مختلف فرستاد، اما اثریب فراریرا جھت تعق یھای دسته

جاد یدشمنان خود ترس و اضطراب ا یه در دلھاک یدر حال ج نشد. سپس پیامبر اکرم
 .١نه برگشتینموده بود، به مد

 ه کان مکمشر یجاد رعب و وحشت برایا -ج 
فرصت را  ج پیامبر اکرمه واقع شده بود، کم یکین منطقه در نزدیه اکاز آنجا 

ه را به رعب و وحشت کان مک، مشریشیتی نماکم گرفت با حریمت شمرد و تصمیغن
» عسفان« یه به وادکنیش گرفت و بعد از ایه را در پکن منظور راه میا یندازد. برایب

ه فرستاد. کرا با ده نفر سوار به اطراف م س قیر صدکد، در آنجا اردو زد و ابوبیرس
راع ک«ه به که در نزدیکی مکنیش گرفتند تا ایه را در پکراه م ش ھمراھانشر و کابوب
قصد  ج ه محمدکردند کمطلع شدند و گمان  س رکش از آمدن ابوبیدند. قریرس» میغم

 ج ر آنھا شد و پیامبر اکرمیدامنگ یدین، ترس و وحشت شدیحمله به آنان را دارد بنابرا
 .٢نه برگشتینمود، و از آنجا به مد نیز که چنین ھدفی را دنبال می

 ترحم بر شھدا - د
توسط  ش از صحابه یه تعدادک یمحل یعنی» غران« یر اسالم به وادکبا رسیدن لش

 دعا و به حال آنان ترحم نمود. آنان در حق ج خائنان به شھادت رسیده بودند، پیامبر اکرم

 غابه ۀغزو
ه کان نگذشته بود یلح یبن ۀاز غزو ج از بازگشت پیامبر اکرم یھنوز چند روز

نه یمد یھا یکیدر نزد یاز سواران غطفان به جنگل یبا گروھ یعینیه بن حصن فزار
ست شتر را نیز یر نمود و حدود بیشت. و ھمسر او را اسکذر را  یرد و ذر بن ابکحمله 

 به غارت برد.
صد یو س سه سعد بن عباده ک یارانش در حالی، فورًا با پانصد نفر از ج پیامبر اکرم

 یوھک ۀو در دامن ٣ب آنان پرداختینه گمارد، به تعقیمد ینفر از بستگانش را به نگھبان
                                                 

 . ۳۶ھمان، ص  -١
 . ۳۷ھمان، ص  -٢
 . ۷۳-۷۲، ص ۲عیرن االثر، ابن سید الناس، ج  -٣
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شت و شتران را کاز آنان را  یقرد، بر دشمن مسلط گردید و برخ یآب ذ یکیدر نزد
 .١پس گرفت

است   س وعکبزرگوار، سلمه بن ا یر صحابینظ بی یرمانرویداد مھم این غزوه، اثبات قھ
ماھر بود،  یراندازیه تک س نمود. سلمه یم یت المال نگھداریز در آنجا از شتران بیه او نک

خود قرار داده و مشغول  یرھایدشمن را ھدف ت ج دن سواران پیامبر اکرمیقبل از رس
 .٢ردیاز شتران را از آنھا پس گ یتعداد یه توانسته بود به تنھایک یا ساخته بود، به گونه

از شتران  یکینیز که به اسارت در آمده بود، توانست سوار بر  ابن ابی ذر ھمسر
ه اگر کرده بود کنه برساند و نذر یزد و خود را به مدیاز دست دشمن بگر ج پیامبر اکرم
نذر خود را به  یند. وقتک یه بر آن سوار است، قربانکرا  ینه برسد، شتریسالم به مد
. بر یدھ یبه آن م ی: بد پاداشزد و فرمود یلبخند ج گفت، آن حضرت ج پیامبر اکرم

شتن است؟ سپس کا پاداش آن ی، آیا افتهیآن سوار شده و از دست دشمن نجات 
بعد از  ج . آن گاه پیامبر اکرم٣باشد یست الزم نمیه از آِن تو نک ی: وفا به نذر مالفرمود

 .٤نه برگشتیپنج روز به مد
احزاب و  ۀبعد از غزو ج ه پیامبر اکرمکرود  یھایی به شمار م ن غزوهیتر ن غزوه از مھمیا

ب اعراب نجد پرداخت. یبر شخصًا در آن حضور داشت و به تأدیخ غزوهظه و قبل ازیبنی قر
ان انجام کب مشریوب ساختن و تأدکسر یبرا یمتعدد یھا ز حملهین غزوه نیو پس از ا

ن آنھا، یتر ست مواجه شدند. و مھمکھم با ش یا ز بودند و عدهیآم تیموفق یبرخ هکگرفت 
 بود.  ٥»ه غمریسر«معروف به  س یاشه بن محصن اسدکع ینظام ۀدست

اسد فرستاد. آنھا  یبن یبه سو یع االول سال ششم ھجریاو را در رب ج پیامبر اکرم
اطراف پناه بردند.  یھا وهکرده و به کو ھمراھانش فرار  س اشهکدن عیقبل از رس

 .٦نه بازگشتندیمت گرفتند و به مدیست شتر به غنیمسلمانان دو

                                                 
 . ۳۲۷ی العسکری، ص یاسالتاریخ الس -١
 . ۴۳، ص ةالحدیبصلح  -٢
 .۴۵ھمان ص  -٣
 .۳۲۷التاریخ السیاسی و العسکری، ص  -٤
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 ٣٧٧    بخش دوازدهم: رویدادهای مهم در فاصلۀ غزوۀ احزاب و حدیبیه

 

محمد بن مسلمه  یۀن فرصت اتفاق افتاد سریه در اک یمھم یھا هیگر از سرید یکی
ثعلبه از  یدادن بن یه با ھدف فرارکبود » قصه یذ«به نام  یا به محله سیانصار

سال ششم  یع الثانیدر رب س افتاد. محمد بن مسلمهنه اتفاق یاھل مد یغارت مواش
ھا صد نفر بود. آنان یاز مسلمانان بر آنھا حمله نمود. تعداد بدو کیبا گروه اند یھجر

گر را مورد ھدف قرار دادند و با یکدیگر به مبارزه پرداختند. سرانجام ھمراھان یدیک
انست خود را به شد و نتو یدند و خودش زخمیبه شھادت رس س محمد بن مسلمه

 .١نه آورده شدیاز مسلمانان به مد یکیه توسط کنینه برساند تا ایمد
را جھت انتقام  س دهیعبابو ج انصاری، پیامبر اکرم ۀمحمد بن سلمھ ۀبعد از سری

ثعلبه فرستاد. آنھا در آنجا  یبن یونکمس ۀبه منطق یچھل نفر یا خون شھدا، با دسته
مت گرفتند و به یآنھا را به غن یاز مواش یفقط تعدادردند، کدا نیپ یدسترس یسکبه 
 .٢نه آوردندیمد

بار دوم به  یبا صد و ھفتاد سوار برا سد بن حارثه یاالول سال ششم، ز یدر جماد
د. آنھا به این یآمد، اعزام گرد می ه از شامکش یاروان قرکجھت تعرض به » صیع«

از افراد قافله از جمله داماد  یبعض مت گرفتند ویآن را به غن ۀقافله رسیدند و محمول
 .٣ر نمودندیبود، اس ل جهیه خواھر خدکالعاص و مادرش را ابو یعنی ج پیامبر اکرم

 س یعل یل از صد نفر به فرماندھکمتش یا ن سال، دستهین در شعبان ھمیھمچن
بر جمع یان خیھودیرساندن به  یاریه جھت کر کسعد بن ب یوب ساختن بنکسر یبرا

وانات و یاز ح یبر آنان حمله برد و مقدار س یه علکد؛ چنانیبودند، اعزام گردشده 
 .٤مت گرفت و به مدینه بازگشتیآنان را به غن یمواش

ان را یھودیرساندن به  یاریه قصد کبود  یدیب تمامی دشمنانن سریه، تأیھدف ا
ن دولت مردان یزبیر نظر چشمان تیآنھا ز که ھرگونه تحرکافتند یررا ھمه دیداشتند؛ ز

 .٥ندینما ینترل مکامًال کز را ینه قرار دارد و آنھا ھمه چیمد
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 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٣٧٨

 

 یدشمنان، عالوه بر اینکه برا یآی ساختن گردھم یھا و متالش ن دستهیاعزام ا
نترل اخبار و کت یانگر اھمیادوار درسی بزرگ بوده است؛ ب یمسلمانان در تمام

توسط عناصر مختلف مانند  ج رمه پیامبر اککباشد، چنان ت دشمنان نیز مییوضع
خبر بودند و  یه ھنوز قومشان از مسلمان شدن آنھا بک ی، مسلمانانیاطالعات یھا دسته

ات و اوضاع دشمنان کش از تحریشاپیحسنه با مسلمانان داشتند، پ ۀه رابطک یسانک
ر یرا غافلگ ج چ گاه دشمنان نتوانستند، آن حضرتین، ھیشد. بنابرا یخود باخبر م

ھمواره مواظب  ج از پیامبر اکرم یز با تأسین ید مسلمانان امروزیسازند؛ پس با
 .١نندیتفاوت ننش بی شوم دشمنان خود باشند و یھا ات و نقشهکتحر

 نییعرن یبه سو س یرز بن جابر فهرک ۀسری
آمدند و  ج نه نزد پیامبر اکرمیل و عرکعُ  ۀاز طائف ی. گروھ در شوال سال ششم ھ

و  یشاورزکم و با یا : ما دامدار بودهگفتند ج مسلمان شدند. سپس به پیامبر اکرم
 افتند.ینه را ناسازگار یمد یم آب و ھوایا ار نداشتهکن سر و یزم

: از ار آنھا گذاشت و به آنھا فرمودیتچوپان در اخ یکچند شتر و  ج پیامبر اکرم
دند، یخود بمالند. آنان بعد از اینکه به حره رسر آنھا بنوشند و از ادرارشان بر بدن یش

 ش گرفتند و فرار نمودند. یشتند و شتران را در پکچوپان را 
را دنبال آنھا فرستاد و  یسانکبا اطالع از این ماجرا،  ج پیامبر اکرم یوقت
آنھا را  یاورند و دست و پایرون بیرد و دستور داد تا چشمانشان را بکرشان یدستگ

: بعد از دیگو یم س رند. قتادهین سنگالخ رھا شوند تا بمید و در ھمان سرزمنیقطع نما
 .٢ردن منع فرمودکاز مثله  ج آن پیامبر اکرم

ب قتل شده و بعد کرده بودند و ھم مرتک ین قوم ھم دزدیا: «دیگو یم س قالبهابو
 .٣»به جنگ برخاستند ج افر شده بودند و با خدا و رسولشکاز مسلمان شدن 

 : دین قوم نازل گردیر در مورد ھمیز یۀ: آندیگو یجمھور مسفران م

﴿ ْ ُؤا ِينَ ٱإِ�ََّما َجَ�ٰٓ َ ٱُ�َارُِ�وَن  �َّ �ِض ٱَو�َۡسَعۡوَن ِ�  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ
َ
ن ُ�َقتَّلُٓواْ  ۡ�

َ
فََساًدا أ
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ْ ِمَن  ۡو يُنَفۡوا
َ
رُۡجلُُهم ّمِۡن ِخَ�ٍٰف أ

َ
يِۡديِهۡم َوأ

َ
َع � ۡو ُ�َقطَّ

َ
ْ أ ۡو يَُصلَُّبٓوا

َ
�ِض� ٱأ

َ
َ�ٰلَِك لَُهۡم  ۡ�

�ۡ ٱ ِ�  ِخۡزيٞ  ِ ٱَياۖ َولَُهۡم ِ� �ُّ  .]۳۳[المائدة:  ﴾٣٣َعَذاٌب َعِظيمٌ  �ِخَرة
جنگند و در روی زمین دست به فساد  غمبرش میکیفر کسانی که با خدا و پی«

زنند، این است کشته شوند، یا به دار زده شوند، یا دست و پای آنان در جھت  می
جایی تبعید گردند و یا زندانی شوند. این  یکدیگر بریده شود، و یا اینکه به عکس

 .»آخرت مجازات بزرگی است آنان در دنیا است و برای ایشان در رسوایی
راھزن، چه مسلمان باشند  یاست و سزا یشه باقیھم یه براین آیم اکن، حیبنابرا

 باشد. یپا م یکدست و  یکردن کافر، قطع کچه 
ان ندارد؛ ین جریردن و یا نھی از آن، ارتباطی با اکم مثله کمنسوخ شدن ح ۀاما مسئل

ه از آنھا کنداشت؛ بلردن کرون آوردن چشمان آنھا قصد مثله یبا ب ج را پیامبر اکرمیز
 .١شته بودندکرون آورده و آن را یز چشمان چوپان را بیرا آنان نیگرفت؛ ز یبه مثل مقصاص 
د و خداوند یگرد ج مشخص م راھزنی و جنگ با خدا و رسولکن سریه حیدر ا

: قتل، ه عبارتند ازکرد کز خالصه یھار چن حرف در چیتر یرا با قو یسانکن یچن یسزا
گناه شده  ب چھارکد؛ چرا که آنھا ھمزمان مرتیس و تبعکبرع یدست و پااعدام، قطع 

ن یجاد فساد در زمیا یوشش براکو  ج : جنگ با خدا و رسوله عبارت بود ازکبودند 
 جاد ترس و وحشت و غصب اموال آنھا به زور.یقتل و ا ۀلیبوس

زنش و ا و آخرت مورد سرین افراد در دنیه اکن خداوند خاطرنشان ساخت یھمچن
ان این سوره، ینخواھند داشت. و در پا یچ قدر و منزلتیوھش قرار خواھند گرفت و ھکن

خداوند کسانی را که توبه نمایند و به کارھای زشت و ناپسند اقدام ننمایند، به رحمت 
 : فرماید دھد و می ان خویش وعده میپای بی

ِينَ ٱإِ�َّ ﴿ ْ َعلَۡيِهۡمۖ فَ  �َّ ن َ�ۡقِدُروا
َ
ْ ِمن َ�ۡبِل أ ْ ٱتَابُوا نَّ  ۡعلَُمٓوا

َ
َ ٱأ  ﴾٣٤رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  �َّ

 .]۳۴: ۀ[المائد
ه خداوند کد ینند؛ پس بدانکفتند، توبه بیه بدست شما بکنیه قبل از اک یسانکمگر «

 .»مھربان است ۀبخشند
و  ی، اجتماعی، نظامیاسیس یای، ھمزمان به قضایاسالم ین صورت دولت نوپایبد
 را بپیماید.  یامل ساختارکپرداخت تا از خالل آن، جامعه ت یم یاخالق

                                                 
 . ۲۹۸-۲۹۷عالج القرآن الکریم للجریمه، عبدالله شنقیطی، ص  -١



 
 
 
 
 
 

  فصل سوم
  کننده پاکسازی منطقه از وجود دشمنان تحریک

 الحقیق  برای قتل سالم بن ابی س عبدالله بن عتیک ۀسری
ر و از دشمنان سرسخت اسالم بود ینض یبن انیھودیق از یالحق یرافع سالم بن أبابو

ه در کبود  یسانکخت. او از یانگ یبر م یه ھمواره اعراب را بر ضد دولت اسالمک
 ین شخص براین، وجود ایجنگ احزاب نقش مھمی داشت. بنابرا ۀنیزم یساز آماده

 .١گرفت یصورت م ید با او برخورد قاطعیاسالم خطرساز بود و با

 بر و ورود به آن یخ یبه سو س عبدالله ۀرھسپار شدن سری -۱
 یبه سو س یکعبدالله بن عت یاز انصار را به فرماندھ یمردان ج پیامبر اکرم

ن یچند درمیان یه به احتمال قوکداشت ( یا بر، قلعهیرافع در خابورافع فرستاد. ابو
و ھمراھانش ھنگام غروب آفتاب به  س قرار داشتند) عبدالله یواریچھار د یکقلعه در 
 یروم و سع می د، من نزد دربانینی: شما بنشدند. او به ھمراھانش گفتیآنجا رس

قضای  یه براکرد کوانمود  یکیدر ھمان نزد س نم وارد قلعه بشوم. عبداللهک یم
بنده خدا، اگر قصد ورود  ی: او افتاد، گفتچشم دربان به ا ینشسته است. وقت حاجت

ه چادرش ک یدر حال س خواھم دروازه را ببندم. عبدالله یری، زود باش؛ چرا که مرا دا
ه دربان، درب را کنین نشست تا ایمکبه  یا ده بود، وارد شد و در گوشهیچیرا برخود پ

دھا را یلکدر فرصتی مناسب،  س رد. عبداللهکزان یآو یخیدھا را به میلکبست و 
 .٢برداشت و در را گشود

 
 

                                                 
 . ۲۱۲، محمد قلعجی، صةقراءة سیاسیة للسیرة، النبوی -١
 . ۴۶۵، ص ةفی ضوء المصادر االصلی ةالسیرة النبوی -٢



 ٣٨١    بخش دوازدهم: رویدادهای مهم در فاصلۀ غزوۀ احزاب و حدیبیه

 

 قتل ابورافع  -۲
قتل  یبرا یو ھمراھانش وارد قلعه شدند و در انتظار فرصت مناسب س یکعتابو

 سه عبدالله بن عتیککآمده است  یح بخاریه در صحکث بودند؛ چنانیخب یھودین یا
گفتند. او در  یسخن م یرافع بودند و از ھر درابواز شب نزد  یتا پاس ی: مرداندیگو یم

ه ھمراھانش او را تنھا گذاشته و رفتند، من باال رفتم و کنیمنزلش بود. بعد از ا ۀباال خان
 یکتار یا دم. او در خانهیاو رس یکه نزدکنیبستم تا ا یم یگریبعد از د یکیھا را  دروازه

ش یاست، صدا دهیجا خوابکه که بدانم کنیده بود. به خاطر اینار ھمسرش خوابکدر 
رم بر او ی: من با شمشدیگو یم س ؟ عبداللهیھست کی: تو گفترافع! ابو: ردم و گفتمک

اد برآورد و من یرد. او فرکرم به او اصابت نیده بودم، شمشیردم، اما چون ترسکحمله 
رافع ابو: ر صدا گفتمییباره برگشتم و با تغدرنگ دو کیرون آمدم. و بعد از اندیاز اتاق ب

با  یسکنون کند، ایت بنشیادرت به عزا: م؟ گفتیآور یاد بر میفر چه خبر است؛ چرا
ر خود به او یبا شمش یا : من فورًا ضربهدیگو یم س رد. عبداللهکر بر من حمله یشمش

 یر را رویشمش ۀن، زبانیامًال نمرده بود. بنابراکھنوز  یدر آوردم، ول یزدم و او را از پا
ھا را  ه مرده است؛ سپس دروازهکه دانستم کنیمش گذاشتم و آن را فشار دادم، تا اکش

م یآن ساختمان نگردیدم، افتادم و ساق پا ۀگشودم و چون متوجه پل یگریبعد از د یکی
ه کن یم بستم و به راه افتادم تا اکخود را مح یردم و با آن پاکام را باز  ست. عمامهکش
ه کطمئن گردم شوم تا اینکه م یرون نمینجا بی: از ادم. با خود گفتمیقلعه رس ۀدرواز به

وار قلعه خبر مرگ تاجر بزرگ ید یه از باالکدم یشن یام. بامدادان صدای شتهکاو را 
 دارد. یحجاز را اعالم م

: وستم و گفتمیو به ھمراھان خود پ : از آنجا به راه افتادمدیگو یم س یکعتابو
خود را نزد پیامبر م و ینجا را ترک کنیم. به راه افتادیتر ا  عیشته شد، ھر چه سرکرافع ابو

ش را بر کن. آن گاه دست مبارکت را پھن ی: پافرمود ج م. پیامبر اکرمیرساند ج اکرم
از  یگریت دی. و در روا١ردمکه ھرگز احساس درد نکم چنان خوب شد ید و پایشکآن 

اد یز موفق به قتل او نگردیدم و فری: بار دوم ندیگو یم س ه عبداللهکآمده است  یبخار
ش کمکه به کا یو گو ر صداییدار شد؛ سپس بار سوم با تغیز بیناش  خانوادهد و یشک

ده بود، یه به پشت خوابک ینجا چه خبر است؟ و در حالیرافع! اابو: ام گفتم آمده

                                                 
 . ۴۰۳۹، شماره ۵بخاری مغازی، باب قتل ابی رافع، ج  -١



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٣٨٢

 

 .١مش فرو بردمکرم را در شیشمش
اد بر آورد. یه ھمسر ابورافع برخاست و فرکر شده است کره ذیس یتابھاکدر 

شتن زنان و کاز  ج در آورد، اما از آنجا که پیامبر اکرم یز از پایرا نعبدالله خواست او 
 یھا تابکاز  یبرخ یتھاین روای. ھمچن٢ار منصرف شدکن یرده بود، از اک یان نھکودک
اند و  ت داشتهکرافع شر یه تمامی ھمراھان عبدالله در قتل ابکاز آن است  کیره حایس

 را زده است. ینھای ۀه او ضربکبوده است  یمدع یکھر 

 هین سریدرسها و فواید ا
خواستند با  یار مکن یخزرج بودند. و با ا ۀ، از طائفۀن سرییتمامی افراد ا -۱

را یشته بودند، به رقابت بپردازند؛ زکعب بن اشرف را که کخود  یبرادران اوس
نام  یالتر و اعین دو طائفه این بود که در راه خیدام از اکسعی و تالش ھر 

ا نبود؛ یکسب مال دن ین رقابت و مسابقه برایرد و ایسبقت بگ یگریخدا از د
و  یدن به سعادت ابدیو رس ج امبرشیت خدا و پیه ھدف آنان کسب رضاکبل

 .٣بود یاخرو
را ازآن  ج امبر اکرمیه خداوند پک یھای از نعمت یکی: دیگو یم س کعب بن مالک
پرداختند. آنھا دائمًا  یاوس و خزرج به آن م ۀه دو طائفکبود  یمند ساخت، رقابت بھره

ای که  پرداختند؛ به گونه یگر به رقابت میو اسالم با ھمد ج امبر اکرمیدر خدمت به پ
 ۀداد، قبیل و اسالم انجام می ج خزرج برای خدمت به پیامبر اکرم ۀھر اقدامی که قبیل

 .٤آمدند آن امر بر می اوس نیز در صدد اجرای
مخصوص  ۀزبان و لھج س ه عبداللهک: از آنجا زبان دشمن یریادگیاھمیت  -۲

رافع گردید ابو ۀدانست، توانست وارد قلعه بشود؛ سپس وارد خان یان را میھودی
گانه تصور نکردند. پس شایسته یز او را بیو او و ھمسرش را صدا زد و آنھا ن

ده را بر عھ یرسان مسئولیت اطالع هک یسانکژه یه مسلمانان و به وکاست 
اموزند تا براساس یگانگان و به خصوص زبان دشمنان خود را بیدارند، زبان ب

                                                 
 . ۴۰۴۰، شماره ۳۴ھمان، ص  -١
 . ۱۶۸، ص ۲شرح المواھب اللدنیه، ج  -٢
 .۱۷۷، ص ۶التاریخ االسالمی، ج  -٣
 . ۱۷۷، ص ۶، ابن حشام، ج ةالسیرة النبوی -٤
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 .١نمایند اساسی، لشکر اسالم را ساماندھی  نقشه و طرحی
توان از  ر را میی: موارد زرافعابودر قتل  س یکت عبدالله بن عتیرمز موفق -۳

قلعه شد، ه تنھا وارد کنیا یکی: برشمرد س ت عبداللهیترین عوامل موفق مھم
ه به کرو شود؛ بله با او روبکنیت دربان را بدون ایه توانست حساسکنیا یگرید

ه در کنین این ببرد و ھمچنیرده بود، از بکاو  یسو پشت به قضای حاجت ۀبھان
رد و کدروازه را مشخص  یدھایلکردن کزان یآو یرد و جاکن یمک یا گوشه

 .٢مناسب به آنھا دسترسی پیدا نمود بعدًا در فرصتی
بزرگوار بعد از انجام  ین صحابیه اک: چناناء خودیخدا نسبت به اول ۀژیت ویاعن -۴

 ج ست. آن گاه پیامبر اکرمکش شید و پایز، دچار سانحه گردیآم تیت موفقیمأمور
ش به حالت سابق خود یه بر اثر آن پاکد یشکاو  یش را بر پاکدست مبار

 .٣اصًال دچار سانحه نشده بودا یبرگشت و گو
ه ک کیمشرتوان، جواز ترور  یث مین حدیا: از جمله فوائد دیگو یابن حجر م -۵

ن یورزد و ھمچن یخود اصرار م کبر شر یده است، ولیدعوت اسالم به او رس
غات یبه تبل ج امبر اسالمیه پیه با دست و زبان و مال خود علک یسکشتن ک
ز و یآم از اھل حرب و گفتن سخن مصلحتز جواز تجسس یپردازد و ن یم

 .٤اد استنباط نمودیه دشمن زیم علکتعرض افراد 
شگامان انصار و از نخستین مجاھدانی بود یه از پکنیبا ا س سیعبدالله بن ان -۶

نندگان در بدر بود و در جھت ھر دو قبله ک تککه اسالم را پذیرفت و از شر
ه فرمانده این سریه باشد، ھمانند یکی از سربازان کنیا ینماز خوانده بود. به جا

 یبرا یه به تنھایکاست  یسکپرداخت و او  این سریه، به ادای مسئولیت می
 افت.یت یان بن خالد ھذل مأموریشتن سفک

نه یحمله به مد یرو براین کونت داشت، سرگرم تدراکه سکم یکیه در نزدکان یسف
به قتل رساند و بعد از اش  مهیار و داخل خیو د او را در شھر سسیبود. عبدالله بن ان

                                                 
 . ۱۹۱، ص ۱الصراع مع الیھود، ج  -١
 . ۱۹۳-۱۹۲ھمان، ص  -٢
 . ۴۰۲۹البخاری، المغازی، شماره  -٣
 . ۳۴۵، ص ۷فتح الباری، ج  -٤



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٣٨٤

 

برگشت؛ پس با وجود اینکه خصوصیات یک قھرمان  ج آن فرار نمود و نزد پیامبر اکرم
رافع ابواو را فرمانده این سریه جھت قتل  ج در وجود او نھفته بود، اما پیامبر اکرم

 رد.کن نییتع
توان  نمود که نمی از این عمل، ھدف تربیتی مھمی را دنبال می ج بنابراین، پیامبر اکرم

 یا، پستھایدن یم در امور نظامکن حایبرای آن ھمانندی پیدا نمود؛ چرا که طبق قوان
 یتیشتری برخوردار باشند، اما روش تربیب ۀگردد که از سابق به افرادی واگذار می ینظام

او با قرار دادن فرماندھان و قھرمانان بزرگ، گران متفاوت است. یبا روش د ج پیامبر اکرم
ه آنان با کبسازد  یگریتحت سرپرستی افرادی دیگر، در این صدد بود تا فرماندھان د

ه که بارھا اتفاق افتاده است کنند؛ چنانکن بیرا تمر ی، عمًال فرماندھھا این ۀاستفاده از تجرب
 .١اند ردهکفه یبزرگ، انجام وظ یرھاکدر لش یھمانند دو سرباز عاد ش ر و عمرکابوب

 یهودیر بن ِرزام یسی یبه سو س عبدالله بن رواحه ۀسری
بر، یان خیھودیر یه امکاطالع یافت  ج در شوال سال ششم ھجری پیامبر اکرم

ان و طوایف غطفان را کن مشریان شمال و ھمچنیھودیر بن رزام، در تالش است تا یسی
را به  س عبدالله بن رواحه ج لذا پیامبر اکرم نه حمله نماید.یمتحد سازد و به مد

بر یآنان بود به خ درمیانز ین س سیه عبدالله بن انکسواره نظام  یس یردگکسر
دنبال تو فرستاده است و  ج : ما را پیامبر اکرمر رفتند و گفتندیسیاد. آنھا نزد فرست

 س نفر از قومش به اتفاق عبدالله یرفت و با سید. او پذیبر بنمایر خیخواھد تو را ام یم
 یکب سوار شدند. کمر یکه دو نفر بر کن صورت ینه شد؛ بدیمد یو ھمراھانش راھ

ر راه یسوار بود. در مس سسیر پشت سر عبدالله بن انیسیمسلمان و  یکو  یھودی
ر عبدالله بن ین، دست به شمشید. بنابرایمان گردیپش ج ر از رفتن نزد پیامبر اکرمیسی
ر را به دست یمتوجه این موضوع گردید و فورًا شمش س برد، اما عبدالله س سیان

ه داشت، ک یجکسر یر با عصایسیست. کاو زد و آن را ش یبه پا یا گرفت و ضربه
از  یکب ھر ین ترتیرد. بدک یزد و سرش را زخم س بر سر عبدالله یمکمح ۀضرب

شتند. و از بین کردند و آنھا را ک ه با او سوار بود، حملهک یا یھودیمسلمانان به فرد 
 آنھا، یک نفر که فرار نمود، جان سالم بدر برد.

                                                 
 . ۱۴۸، ص ۴، ج ةالتربیة القیادی -١



 ٣٨٥    بخش دوازدهم: رویدادهای مهم در فاصلۀ غزوۀ احزاب و حدیبیه

 

بر زخم عبدالله  ج بازگشتند، آن حضرت ج ه مسلمانان نزد پیامبر اکرمک یھنگام
 .١افتیه بر اثر آن بھبود کآب دھان انداخت  س سیبن ان

 هین سریدرسها و فوائد ا
با یھودیان  یزیره، به قتل و خونرکدر این صدد بود که با مذا ج پیامبر اکرم -۱

و  ÷ یتوز نهکیھود، ھمواره مملو از ی یه دلھاکخاتمه دھد، اما از آنجا 
رات را به قتل و کر مذایخود، مس ۀمسلمانان است، آنھا با اقدامات نابخردان

 آن شدند.  یه سرانجام خود قربانکدند یشک یا ل نمودند و نقشهیتبد یزیخونر
ھای این  ه در تمامی ماهک یا ات بود؛ به گونهیپر عمل یسال یسال ششم ھجر -۲

 یآی نمودن گردھم یا متالشیدشمن و  یوبکسر یا چند سریه برای یکسال، 
: ما به جنگ ن بودید و شعار مسلمانان ایگرد یفر، اعزام مکا ترور سران یآنھا و 
 واھند آمد.م و آنان ھرگز به جنگ ما نخیرو یآنھا م

ن خدا را در یه نام خدا و پرچم دک یروزمندانه در حالین صورت حزب خدا پیبد
ه ک یرفت و با ھر طاغوت یش میبود، پ یجاودانه و بلند یدست داشت و حامل ارزشھا

پرداخت. بنابراین، تمامی اعمال آنان برای  گردید، به مبارزه می او می یشرویمانع پ
و  ی، اخالقیاسی، سی، نظامیرکگرفت و آنان از نظر ف کسب رضایت پروردگار انجام می

 .٢واالیی رسیده بودند ۀبه مرحل ینید
 

                                                 
 . ۴۷۷فی ضوء المصادر االصلیه، ص  السیرة النبویة -١
 . ۱۹۲-۱۸۹، ص ۴، ج التربیة القیادیة -٢





 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 بخش سیزدهم: 
 فتح مبین (صلح حدیبیه) 



 
 
 
 
 
 

 فصل اول 
 به مکه ج ت پیامبر اکرمکن غزوه و حریزة ایخ و انگیتار

 یجھت ادا ١سال ششم ھجری ۀقعدیذ ۀو یارانش در اولین دوشنب ج پیامبر اکرم
 ج ه پیامبر اکرمکبود  یآن، خواب ۀزی. و انگ٢ردندک که ترکنه را به قصد میعمره، مد

ن خواب یا ۀمژد ج آورند. آن حضرت یم یه عمره به جاکارانش در میه او و کده بود ید
شان به یه دلھاکژه مھاجران یارانش داد. این مژده، موجب خوشحالی آنان به ویرا به 

 .٣د را فراھم ساختیشک یوطن و زادگاھشان پر م یسو
ن یخود را اعالم نمودند. ھمچن یآمادگ یارت بزرگین زیچن یآنھا برا ۀن ھمیبنابرا

ن سفر دعوت به عمل آورد. یت در اکشر ینان و قبایل براینش هیاز باد ج پیامبر اکرم
نه واقع شده بود و اھل یه در قسمت جنوب مدکه کنیز از روابط اھل م یدولت اسالم

ن یه اکده بود ین، وقت آن رسیخبر نبود. بنابرا یشمال آن واقع بود، ب یۀه در ناحکبر یخ
عبه در انحصار که کدانستند  یدیگر اعراب م یسته شود و از طرفکش یاسیروابط س

و  ج ش مانع حضور محمدید قریه به ھمگان تعلق دارد؛ پس نباکست؛ بلیش نیقر
 .٤عبه گردندکارت یارانش از زی

ه کد ینپای یرین سفر را اعالم نمود و دیبر خالف معمول، خبر ا ج پیامبر اکرم
 ج د. و پیامبر اکرمیچیارانش پیو  ج آن حضرت ۀسفر عمر ۀتمامی قبایل آواز درمیان

شان یه اکنمود که تمامی قبایل و اعراب بدانند  با اعالن این خبر این ھدف را دنبال می
 روند و قصد جنگ ندارند. یعمره م یبه قصد ادا

                                                 
 . ۷۸، ص ۷المجموع، نووی، ج  -١
 . ۳۳۴، ص ۱نظرة النعیم، ج  -٢
 . ۲۷۳، نووی، ص السیرة النبویة – ۴۹۵، ص ۲حدیث القرآن الکریم عن غزوات الرسول، ج  -٣
 . ۲۱۴-۲۱۳، ص ةقرائة سیاسة للسیرة النبوی -٤



 ٣٨٩    بخش سیزدهم: فتح مبین (صلح حدیبیه)

 

رون یخود را از تن ب یعاد یھا ارانش برای تحقق این امر، لباسیو  ج و پیامبر اکرم
ت احرام بستند و به گردن یفه نیدند و از ذوالحلیآوردند و لباس مخصوص احرام پوش

به  ج . آن حضرت١ن نمودندیوھان آنھا را رنگکردند و کزان یقالده آو یوانات قربانیح
ار و تجسس فرستاد. اخب یرا جھت جمع آور س یان خزاعیاط، بشر بن سفیخاطر احت

ست یل از بکمتش یعباد بن بشر را به ھمراه جماعت ج آن حضرت: «دیگو یم یواقد
ن یر و ھمچنیت مسیش لشکر، جھت مطمئن شدن از امنیشاپینفر انصار و مھاجر را پ

 .٢»اخبار دشمن، اعزام نمود یریگیپ یبرا
شنھاد عمر بن یه براساس پکرده بود کت نکفه حریھنوز از ذوالحل ج پیامبر اکرم

از  ج . و ھدف پیامبر٣ه و حمل سالح فرستادینه جھت تھیرا به مد یافراد س خطاب
چ گونه یامًال مسلح بود و ھکرا دشمن یاین امر، در نظر گرفتن جانب احتیاط بود؛ ز

ن ین ایآنھا در امان باشند. و ھمچن ۀه مسلمانان از حملکوجود نداشت  ینیتضم
ت یآن را رعا ج پیامبر اکرم ه ھموارهکانگر سنت استفاده از اسباب است یرد، بکعمل

 .٤ندین مورد از او تبعیت نماینمود تا امتش در ا یم

 »عسفان«به  ج دن پیامبر اکرمیرس
نزد  س یان خزاعید، بشر بن سفیرس» عسفان«به  ج ه پیامبر اکرمک یھنگام

 یاند و آنھا در حال ش از ورود شما مطلع شدهیقر ج پیامبر اکرم ی: اشان آمد و گفتیا
ان خود را ھمراه دارند، ھمه سوگند کودکاند و زنان و  ردهکه پوست پلنگ به تن ک

 د. یه بشوکه نگذارند شما به زور وارد مکاند  خورده
شد اگر  یرده است. چه مکش! جنگ، آنان را نابود یبر قر ی: وافرمود ج پیامبر اکرم

ن آن یردند، اکشدند. در آن صورت اگر مردم، مرا نابود  یان من و مردم مانع نمیم
ز وارد اسالم بشوند، یروز بگرداند، آنھا نیخواھند و اگر خدا مرا پ یه آنھا مکاست  یزیچ

توانند بجنگند. آنھا چه  ینند تا مک ین نمیاز دست بدھند و اگر چن یزیه چکنیبدون ا

                                                 
 . ۵۵مرویات الحدیبیه، ص  -١
 . ۹۷۴، ص ۲مغازی واقدی، ج  -٢
 . ۶۲۲، ص ۲تاریخ طبری، ج  -٣
 . ۴۸۹فی عھد الرسول، ص  ةالقیادة العسکری -٤



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٣٩٠

 

ام خواھم  ه بدان فرستاده شدهک یزیاند؟ به خدا سوگند! من به خاطر چ ردهکگمان 
 اگر تنھا بمانم. ید، حتیجنگ

ه به مشورت کم یبه سو یشرویدر مورد پ ش از صحابه ج سپس آن حضرت
 یریم و چنانچه آنھا درصدد جلوگین ادامه بدھ پرداخت. آنھا گفتند: ھمچنان به راھما

ما بدون  ج پیامبر اکرم ی: اگفت س رکم. ابوبیعبه برآمدند، با آنھا بجنگکارت یما از ز
ردند، آن گاه کم، اگر آنھا جنگ را آغاز یم به راه خود ادامه بدھینکه جنگ را آغاز کنیا

ارانش یرفت و به یبود، پذ یقو یه حجتکرا  س رکابوب یرأ ج م. پیامبر اکرمیبجنگ
نزدیک شدن سواران  ۀبا مشاھد ج . پیامبر اکرم١ه دادکم یبه سو یشرویدستور پ

 نماز خوف برگزار نمود.» عسفان«در ش، یقر

 هیبیر و اردو زدن در حدیر مسییتغ
با سوارکاران قریش را نداشت، لذا ھنگامی  ھدف رویارویی ج از آنجا که پیامبر اکرم

ش، قصد حمله به مسلمانان یچند از سواران قر ید با تنیه خالد بن ولککه اطالع یافت 
صعب العبور و  ینمود و راھ کرا تر یاز اسلم، راه اصل یمرد یرا دارند به راھنمای

ه فرود آمدند. در یبیه در حدکن میپای یۀه به ناحکنیش گرفتند تا ایدر پ را یوھستانک
ن یز چنید و آنھا نھمراھانش را به توبه و استغفار وادار نمو ج این مکان، پیامبر اکرم

ت یل ھنگام ورود به بیاسرائ یه به بنکاست  ین ھمان دستوری: اردند و فرمودک
 .٢ردندکف یه آنھا آن را تحرکالمقدس داده شد 

اروان مسلمانان به که کد و ھمراھانش با اطالع از این موضوع یخالد بن ول
ه بازگشتند و اھل مکه را از این ماجرا کن فورًا به میده است. بنابرایه رسکم یھا دروازه

؛ چرا که ختندیآماده شدن جھت برخورد با مسلمانان برانگ یمطلع نمودند و آنھا را برا
ه را فرا گرفت و آنھا خود کم یبیه، ترس و وحشت عجیبیر اسالم در حدکاردو زدن لش
 .٣دندید یم یخطر جد یکرا در معرض 
د، از یان گردیه بکای  مسلمانان به گونه ۀانیت مخفک: حردیگو یت میمحمود ش

ز کشدن به مر یکنزد یترس و واھمه داشته باشد، به جا هک یسکرا یترس نبود؛ ز یرو

                                                 
 . ۱۶۰، عدنان نحوی، ص ةمالمح الشوری فی الدعوة االسالمی -١
 . ۳۳۸، ص ۳السیرة النبویة، ابن ھشام، ج  -٢
 . ۳۷۴، ابی فارس، ص السیرة النبویة -٣



 ٣٩١    بخش سیزدهم: فتح مبین (صلح حدیبیه)

 

شدن به خطوط مقدم دشمن، باعث بروز  یکه نزدکرد؛ چرا یگ یدشمن، با آن فاصله م
 .١دھد یاھش مکروز شدن را یگردد و احتمال پ می یخطر جد

 یکتکن تای: اآمده است ج عھد الرسول یف یرکتاب اقتباس النظام العسکدر 
ه ک یر خود را از جاھایکد لشیتوانا و دانا با ۀه فرماندکانگر آن است یب ج پیامبر اکرم

 .٢رود، دور نگه دارد یاحتمال خطر م

ل را از حرکت بازداشته بود، آن را یه فک یسکه کقصواء خسته نشده است؛ بل
 بازداشته است

 ش ن نشست. صحابهید، به زمیه رسیبی، قصواء در نزدیکی حدج شتر پیامبر اکرم
: قصواء خسته نشده است و فرمود ج : قصواء خسته شده است. پیامبر اکرمگفتند

ه باز داشته بود، او کبه م یشرویل (ابرھه) را از پیه فک یسکه کندارد. بل ین عادتیچن
 یبه سو یشرویت داد و از پکآن را حر ج ز باز داشته است. آن گاه پیامبر اکرمیرا ن

 م آب اردو زدند. ک یه نزد چاھیبیحد یانیپا یۀه باز آمدند و در ناحکم
ت بردند. آن یاکش ج ه آب چاه تمام شد و مردم به پیامبر اکرمکنگذشت  یرید

ندازند و یرد و به آنان داد تا آن را داخل چاه بکرون یب یریت یتیطبق روا ج حضرت
خت و دستور داد تا یر یپس آن را در دلوسآب در دھان کرد و  یمقدار یتیطبق روا

دن گرفت و آب چاه یداخل چاه جوش یھا زند. پس از این امر، چشمهیآن را در چاه بر
ه ھر دو مورد اتفاق ک. ابن حجر معتقد است ٣دیبرطرف گرد یآب بی لکاد شد، و مشیز

 .٤ردک یکدر آن شل یریخت و ھم تی، ھمزمان ھم آب دھان در آن ریعنیافتاد؛ 

ننمودن آن  یشرویو پ ج شتر پیامبر اکرمدن یها نهفته شده در خواب درسها و عبرت
 ه کم یبه سو
ه شتر پیامبر کخداست؛ چنان ۀوقوع ھر امری در این دنیا، وابسته به به اراد -۱

 ش بخواھد، به زانو نشست و تالش صحابه ج ه آن حضرتکنیبدون ا ج اکرم

                                                 
 . ۱۸۷-۱۸۶الرسول القائد، شیت خطاب، ص  -١
 . ۲۵۸، ص ةیبه نقل از النظم العسکر ۳۷۴، ص ارسفابی  السیرة النبویة -٢
 . ۳۵۷۷شماره  ۷۵۸، ص ۱۴الفتح، ج  -٣
 . ۲۷۳۲-۲۷۳۱، شماره ۱۶۴، ص ۱۱ھمان، ج  -٤



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٣٩٢

 

نبرد؛  یایعبه به جک ۀخان یمسیر به سو ۀوادار نمودن او به حرکت برای ادام
 .١وده بوداراده نم گری یز دیچرا که خدا چ

ل از یف ۀآن را، بازدارند: «که فرمود جاین گفته پیامبر اکرم  زا ابن حجر -۲
 یھا ه از نظر جنبهکرده است کن استدالل یچن .٢»باز داشته است یشرویپ

خاص با ھم تفاوت زیاد  ۀه دو چیز بالمانع است، گر چه از نظر جنبیعام، تشب
ه کن بود یل فقط در ایه کردن توقف قصواء با توقف فیداشته باشند، پس تشب

 یشرویل ابرھه را از پیه فکآورد چنان یخداوند، از حرم خود حفاظت به عمل م
ه شتر کنیه آنھا اھل باطل بودند، بازداشت و اما اکنیه به خاطر اکم یبه سو

شان بر حق بود، به خاطر یباز داشت، گر چه ا یشرویرا از پ ج پیامبر اکرم
 .٣ن را اراده نموده بوده خدا، آکبود  یمتکح

ه کو اھل م ج ن پیامبر اکرمیه بکنمود  ین اقتضا میمت خداوند متعال، چنکح -۳
ه ن مسئله، این امر بیا یھا متکن سفر و حیژه در ایفتد. به ویاتفاق ن یجنگ

 : عبارتند از یه برخکاثبات رسید 
شد، امری  یو قتل و غارت م یزیه باعث خونرک یا ورود مسلمانان با زور، به گونه -الف

 خواست. ین را نمیاز این دو گروه را در پی نداشت و خدا ھم ا یکچ یبود منفعت ھ
از  یه، نادانسته به برخکه در صورت حمله به مکرفت  ین میاحتمال ا -ب

 : دیفرما یه قرآن مکبرسد؛ چنان یبیآس ن بودند،که در آنجا ساکمسلمانان مستضعف 

ِينَ ٱُهُم ﴿ وُ�ۡم َعِن  �َّ ْ َوَصدُّ ن َ�ۡبلَُغ  لَۡهۡديَ ٱوَ  ۡ�ََرامِ ٱ لَۡمۡسِجدِ ٱَ�َفُروا
َ
َمۡعُكوفًا أ

ۡؤِمُنونَ  َولَۡوَ� رَِجالٞ  ۥۚ َ�ِلَّهُ  ۡؤِمَ�ٰتٞ  َو�َِسآءٞ  مُّ ن َ�ۡعلَُموُهمۡ  لَّمۡ  مُّ
َ
 َ�ُتِصيَبُ�م وُهمۡ  ُٔ تََ�  أ

ۢ  ّمِۡنُهم ةُ َعرَّ ُۡدِخَل  ِعۡل�ٖ�  بَِغۡ�ِ  مَّ ُ ٱ ّ�ِ ۡ�َنا  ۦِ� رَۡ�َتِهِ  �َّ ْ َلَعذَّ ۚ لَۡو تََز�َّلُوا ِينَ ٱَمن �ََشآُء َّ� 
ِ�ًما

َ
 .]۲۵[الفتح:  ﴾٢٥َ�َفُرواْ ِمۡنُهۡم َعَذابًا أ

 یریگو از ورود شما به مسجد الحرام جلواند  دهیفر ورزکه کھستند  یھای نان ھمانیا«
به قربانگاه برسد. اگر  د ،یا ه با خود نگاه داشتهک ییھا یاند قربان و نگذاشتهاند  ردهک

گاھانه یشناس یه شما آنھا را نمکد یردک یرا لگدمال نم یمردان و زنان مؤمن د و ناآ

                                                 
 . ۴۳، ابی فارس، ص ةصلح الحدیبی -١
 . ۲۶۰، ص ۶فتح الباری، ابن حجر، ج  -٢
 . ۶۱ھمان، ص  -٣



 ٣٩٣    بخش سیزدهم: فتح مبین (صلح حدیبیه)

 

ه را خواھد کشد) تا خدا ھر  ین جنگ نمید (خداوند مانع ایرس یبه شما نم یضرر
بودند،  یگر جدا میدیکف) از یافران و مؤمنان ضعکاگر ( غرق رحمت خود سازد.

  .»میردک یگرفتار م کیافران را به عذاب دردناک
گیری  موضع ج ه امروز در مقابل پیامبر اکرمکدانست کسانی  یخداوند م -ج

اسالم را خواھند پذیرفت و  یه ھستند، به زودکشان به مینمودند و مانع از ورود ا
 .١ان خواھند بودیجھان یبه سو یحامالن رسالت الھ

 هکان مکو مشر ج ن پیامبر اکرمیرات بکمذا
شان به ھدف یه اکنیش و متقاعد ساختن آنھا به ایجھت تفھیم قر ج پیامبر اکرم

و تالش خود را ایفا  یت سعیاند و قصد جنگ و دعوا ندارند، نھا خدا آمدهی  ۀارت خانیز
 ج ره با پیامبر اکرمکمذا یرا برا یرانیاین امر، سفش بعد از اطمینان ین، قرینمود. بنابرا

 ن موضوع فرستادند.یا ۀدربار

 ل بن ورقاء یبد یبه سرپرست یھیئت خزاع -۱
 ج ه رازداران پیامبر اکرمکھا یاز خزاع یل بن ورقاء با گروھیه بدکد یان گردیقبًال ب

گاه نمودند اما کقریش مبنی بر ممانعت از ورود آنان به م یبودند، آنان را از عزم جد ه آ
مده است و قصد جنگ عمره آ یه به قصد اداکآنان را متقاعد ساخت  ج پیامبر اکرم

برده است، دست از  بین نون جنگ، توان آنھا را ازکه اکش یاش قرک: ندارد و فرمود
را با ما ببینند و اگر آنان  العمل سایر مردم و واکنش و عکس لجاجت و عناد بر دارند

 د، گر چه تنھا بمانم.یم جنگیر خواھیلجاجت و عناد خود را ترک ننمایند، ناگز
عجوالنه  ج ش! شما در مورد محمدیجماعت قر ی: اش رفتند و گفتندیآنھا نزد قر

 خدا را دارد. ۀارت خانیامده است؛ بلکه تنھا قصد زیجنگ ن ید. او براینک یقضاوت م
م گذاشت؛ چرا یارت ھم آمده باشد، ما او را نخواھیز یاگر برا ی: حتگفتندش یقر

 .٢ه شده استکبا توسل به زور وارد م ج ه محمدکند یکه اعراب نگو
ه با آنان پیمان صلح ببندد کاقتضا نمود  ج پیامبر اکرم یاسیس یسرانجام فرزانگ

 : داشت از جمله یادیز ار فوایدکن یه اک

                                                 
 . ۴۵، ص ةصلح الحدیبی -١
 . ۳۴۰، ص ۳، ابن ھشام، ج السیرة النبویة -٢



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٣٩٤

 

 ۀنیشد. و زم یم یدشمن اصل یۀش خاطر مسلمانان از ناحیآسا شیصلح با قر -الف
 ساخت. یان را فراھم میھودیگر و یتاختن بر قبایل د

سفرا،  ۀلیش متحقق شود، تا به وسیره با قرکه مذاکعالقمند بود  ج پیامبر اکرم -ب
دلجویی آنھا و  یسخنان آنھا را بشنود و سخنان خود را به گوش آنھا برساند و صرفًا برا

 آنان به چنین امری اقدام نمود.  یجنگ یۀف روحیو تضع یزان دشمنیاھش دادن مک
شم بودند، ھا یت بنیمانان جاھلیه ھم پکه خزاعه کعالقمند بود  ج پیامبر اکرم -ج

ن امر، آنھا را بر یبرخوردار است و ا یا فوق العاده یرویه آنھا از قدرت و نکند ینما کدر
 ساخت. یمانشان وادار میبودن پبند یپا

ش یعبه آمده است و قرک ۀارت خانیز یبرا ج ه پیامبر اکرمکان ین جریبازتاب ا -د
شد و باعث  یش تمام میان قریبه نفع مسلمانان و ز یغاتیاند، از نظر تبل شان شدهیمانع ا

 ج اکرمه به نفع پیامبر ین قضیرا در ا ج ه خردمندان قبایل، پیامبر اکرمکد یگرد یم
 قضاوت نمایند.

ه کدانستند  یرا آنھا میردند؛ زکاعتماد ن یل خزاعیه به سخنان بدکان مکمشر -  ھ
  .١مسلمانان جانبداری خواھد نمود شتر ازیاست و ب ج مان با پیامبر اکرمیپ خزاعه ھم

دن به یدر رس یو نرم یاز مھربان کیحا  ل،یبه بد ج ن پاسخ پیامبر اکرمیاول -و
ه نسبت به آنھا داشت، سخن به ک ین از بغض و دشمنیخدا بود. بنابرا یبندگطاعت و 

رده کت یه نک یبه عبادت یچ گونه مانعیخواست بدون برخورد با ھ یرا میاورد. زیان نیم
 .٢بود، برسد

 شیر قریسف یبن مسعود ثقف عروه -۲
دانستند، لذا  یم ج مان پیامبر اکرمیپ را ھم یل خزاعیان بدیشیه قرکاز آنجا 

سخنان او، قریشیان را متقاعد ننمود و به اطمینان خاطر نرسیدند بنابراین، عروه بن 
ه کره بپردازد؛ چنانکبه مذا ج رد تا از جانب آنھا با پیامبر اکرمکشنھاد یپ  ،یمسعود ثقف

ا یقوم! آ ی: ان نقل نموده است: عروه برخاست و گفتیستان عروه را چندا یامام بخار
. یستم؟ گفتند: بلی. گفت: مگر من فرزند شما نید؟ گفتند: بلیستیمن نپدران  شما

ه من کد یدان ی: شما مر. گفتید؟ گفتند: خینک یانت میه خز متھم بیا مرا نی: آگفت
                                                 

 . ۶۷صلح الحدیبی، ابی فارس، ص  -١
 . ۶۸ھمان، ص  -٢



 ٣٩٥    بخش سیزدهم: فتح مبین (صلح حدیبیه)

 

ام و با زن و فرزندانم و  ردند، رھا ساختهکن یارکه با من ھمکنیاظ را به خاطر اکاھل ع
حامل  ج نون پیامبر اکرمکام و ا ند، نزد شما آمدهنمود ه از من تبعیت میک یسانک

نم. آنھا کره کد من با او مذاید و بگذاریریپیغامی شایسته است بنابراین، آن را بپذ
رفت و با او  ج فرستادند عروه نزد پیامبر اکرم ج پذیرفتند عروه را خدمت پیامبر اکرم

 یبود، به عروه ثقفل داده یبده به کرا  یھمان پاسخ ج ره شد. پیامبر اکرمکوارد مذا
از  یکچ ینون ھکاگر تو درصدد نابودی قومت بر آیی، تا  ج محمد ی: اداد. عروه گفت

اند، از قبایل مختلف  رامون تو را گرفتهیه پکھم  یرده است و مردانکار را نکن یاعراب ا
 نارت بمانند و استقامت بورزند.که تا آخر در کنم ک یر نمکھستند و ف

: برو و فرج الت (اسم بت آنھا بود) را د گفتیشن یه سخنان او را مک س رکابوب
 .؟١م گذاشتیرد و او را تنھا خواھکم یا ما فرار خواھی. آکبم

: به خدا سوگند! اگر است. عروه گفت س رک: ابوبست؟ گفتندکیعروه گفت: او 
 دادم.  یاحسان تو نبود، پاسخت را م

 ۀنماید و روحی یروان یلمانان را مغلوب جنگخواست، مس ین سخنانش میعروه با ا
، ٢ن ببردیارانش را، از بیو  ج ن پیامبر اکرمیف نماید و اعتماد موجود بیآنان را تضع

وسته و یدار و صفوف به ھم پ شهیمان قوی رین ترفندھا در مقابل ایه اکنیغافل از ا
ش یقر یم جدیتصمام خواھد ماند. عروه از قدرت و کق مسلمانان، نایدق یھا نقشه

رده بود و در کرا تجربه  یغاتی روانین تبلیگفت. او بارھا چن یبر جنگ سخن م یمبن
 ، برگشت.یتین بار بدون ھیچ گونه موفقیا یآن موفق شده بود. ول
اتفاق افتاد،  ج عروه با پیامبر اکرم ۀرکه در مذاک یزیانگ شگفت یاز جمله رخدادھا

ه از انسانی کمان در دلھا است یانگر نقش ایه بکبا عروه بود  س ره بن شعبهیبرخورد مغ
ت، به یه در زمان جاھلک س رهیند. مغیآفر یف و بزرگوار میشر یطان صفت، انسانیش

مؤمن و متعھد  یه مسلمان شد، به انسانکنیپرداخت، بعد از ا خوردن شراب و راھزنی می
ستاده یا ج نار پیامبر اکرمکده بود، در یاش را پوشان ه چھرهک یدر حال کنید و ایل گردیتبد

ه کاعراب مرسوم بود  درمیانه کعروه بود. از آنجا  ۀداد. او برادرزاد یم یشان نگھبانیو از ا
ز یگرفتند، عروه ن یبردند و آن را م ی، دست به محاسن آن شخص میسکره با کھنگام مذا

                                                 
 . ۲۷۳۲، شماره ۲۳۷، ص ۳بخاری، کتاب الشروط، باب الشروط فی الجھاد، ج  -١
 . ۱۳۲-۱۳۱منھج االعالم االسالمی فی صلح الحدیبیه، سلیم حجازی، ص  -٢
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ه ک س رهیبرد. مغ ج اکرمره، چند بار دست خود را به محاسن پیامبر کمذا یدر اثنا
: ش زد و گفتیر به دست عمویپشت شمشستاده بود، با یر به دست داشت و ایشمش

رد. کر قطع خواھم ین شمشینزن و اگر نه دستت را با ا ج دست به محاسن پیامبر اکرم
ه او را کتبسم نمود. عروه  کمشر یمؤمن و عمو ۀن برادرزادیاز برخورد ا ج پیامبر اکرم

ن چه یست و اکیاو  ج محمد ی: اشناخت، گفت یاش نم ده بودن چھرهیپوشبه خاطر 
 س رهیات، مغ : او برادرزادهرمودف ج  نم؟ پیامبر اکرمیب یاران تو میه از کاست  یعمل

شه با ما دشمن یھم یف را برایثق ۀخائن! طائف یا  ینک ین می: تو چناست. عروه گفت
 .١ام انت سابق تو فارغ شدهی. به خدا! من تازه از حساب ھمان خیردک

ان کست خورده نزد مشرکش ج خود با پیامبر اکرم ۀرکن صورت عروه در مذایبد
قوم!  ی: ابر حذر داشت و گفت ج بازگشت و آنان را از برخورد مسلحانه با پیامبر اکرم

ام، به خدا!  مالقات داشته یسرا، ھرقل و نجاشکمانند  یمن با پادشاھان مختلف
ع او دیدم، تا یفته و مطیرا ش ج ان محمدیه اطرافکاز آنھا آن قدر  یکچ یان ھیاطراف

خود را  ینند. و صداکتوانستند در چشمان او نگاه ب یکنون مطیع آنان ندیدم. آنھا نم
دند. آنھا آب دھان و یورز یاش به انجام امور مبادرت م ردند و با اشارهک ینزد او بلند نم

به جسم خود  کفتد و آن را برای تبرین بیاشتند به زمگذ یاو را نم ین آب وضویھمچن
آنھا  یر فرا رویجز شمش یافتم. اگر شما راھیت یدند. من در آن قوم قاطعیمال یم

چ یه رھبرشان را خطری تھدید نماید، ھک یخواھند آورد و ھنگام ید، به آن روینگذار
چ ینخواھد داشت. به خدا آنھا در ھ یارزش ج وجود آنان در برابر محمد یحت یزیچ

را ید؛ زیحت مرا به خاطر داشته باشیستند او را تنھا بگذارند؛ پس نصیحاضر ن یطیشرا
 ۀم خانیه به خاطر تعظکاست  ید؛ چرا که او مردیه شما مغلوب او بشوکترسم  یمن م

 گردد.  یند و بر مک یذبح م ینجا قربانیخدا آمده است و در ا
را نداشتیم و اگر  ین سخنانیعفور! از تو انتظار شنیدن چنیابو ی: اگفتندش یسران قر

نمودم، اما به پیامبر اجازه نخواھم  گفت، او را مالمت می کسی غیر از تو چنین سخنانی می
 .٢ل آینده برای طواف به مکه بیایدداد که احتمال به طواف خانه خدا بپردازد و سا

                                                 
ھایشان  در زمان جاھلیت با گروھی ھمراه شده بود و در اثنای راه، آنھا را کشت و مال س مغیره -١

 . ۲۷۳۲شماره  ۲۳۸، ص ۳را تصاحب نمود. بخاری، کتاب الشروط، ج 
 . ۵۹۸، ص ۲مغازی، واقدی، ج  -٢
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ر آن در یوس داد و تأثکمع ۀجید نموده بود، نته عروه آن را ایجاک یجنگی روان
 ج امبریاران پیصادق  یمایه عروه سکنیرا بعد از اید؛ زیار گردکش آشیقر یداخل ۀجبھ

ش یآنان را مشاھده نمود و نزد قر یو توان رزم یقو یۀ، روحیو محبت، اطاعت، آمادگ
با مسلمانان بر حذر رد و آنھا را از جنگ کآنھا بازگو  یبرگشت، مشاھدات خود را برا

 د.یان گردیشیقر یۀف روحین امر باعث تضعیداشت و ا
 یو نظام یغاتی، تبلیاسیاز نظر س یت بزرگیبه موفق ج ه پیامبر اکرمکنیآخر االمر ا

 یندگکش، ضعف و پرایملت قر ۀپارچیک یم قاطع و آرایافت و توانست در تصمیدست 
 .١به وجود آورد

 شیر قریس بن علقمه سفیُحل -۳
را  ینانکس بن علقمه یش، ُحلیقر ج پس از شکست مذاکرات عروه با پیامبر اکرم

گذار  عبادت ی: او از قومبا اطالع از این امر فرمود ج نزد ایشان فرستادند. آن حضرت
و دستور داد تا ھمه با  ٢را در معرض دید او قرار دھید یوانات قربانیاست بنابراین، ح

 . ندیبگو» یکلب«بلند،  یصدا
ه قالده به گردن آنھا آویزان بود از ھمان جا نزد ک یس با مشاھده شتران قربانیُحل

را به قربانگاه  یگذارند شتران قربان یه چرا نمکرد کش برگشت و بر آنان اعتراض یقر
 یکبرند و لب یه در لباس احرام به سر مک الحرام ت اللهیبیاورند و ذبح نمایند و زائران ب

 مسجد الحرام بشوند. ند، واردیگو یم
رد و این امر را یادآور کف یش را ظالمانه توصیقر یریگ ن موضعیاو به صراحت، ا

 ۀن صورت جبھی. و بد٣ردکبه آنھا نخواھد  کیمکچ گونه ینه ھین زمیه در اکگردید 
خود را از  یروھایاز ن یش، با شکستی جدید مواجه گردید و بخش بزرگیقر یداخل

 ش بودند.یمان قریپ ه ھمکش بود یس، سردار احابیرا ُحلیدست داد؛ ز
، یا ردهکارانش مشاھده یو  ج : آنچه تو از محمدس گفتندیش به ُحلیسران قر

گر است. پس بھتر است ما را به حال خود ید یزیت چیبوده و واقع یظاھر یا صحنه

                                                 
 . ۲۷۳۲-۲۷۳۱بخاری، کتاب الشروط، شماره  -١
 . ۱۴۵منھج االعالم االسالمی فی صلح الحدیببه، ص  -٢
 . ۱۰۸منھج االعالم االمالمی فی صلح الحدیبیه، ص  -٣
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 .١میشیندیب یا ن مورد چارهیتا در ا یواگذار
گاھرت و یزان بصیاین امر بیانگر م ه به کاست  ج و شناخت پیامبر اکرم یآ

گاھی داشت و با ھر کمھم م یتھایات شخصیخصوص دام از آنان براساس که آ
 یسک: او س، فرمودیدن ُحلیه با دکچناننمود؛  یآنان، برخورد م یات اخالقیخصوص
س، یاز این ویژگی ُحل ج ن، پیامبر اکرمید. بنابراینما یم میه مقدسات را تعظکاست 
 ه بیان نمود. کاصلی خود را از آمدن به مھدف 
ن یبا ا ج ممتاز بود و پیامبر اکرم یتیس، از سرداراِن معروف اعراب و شخصیُحل

ه او در ک یا ر دھد؛ به گونهیین سردار بزرگ را به نفع خود تغیرد توانست نظریه اکعمل
 د. ستاد و آنھا را به خاطر برخوردشان با ایشان سرزنش نمویش ایمقابل قر

 ش یر قریرز بن حفص سفکم -۴
ه امام کرز بود؛ چنانکم ج ش برای مذاکره با پیامبر اکرمیقر یران اعزامیاز سف یکی

فاجر  یرز و مردک: او مرز، فرمودکم ۀا مشاھدب ج ه پیامبر اکرمکند ک ینقل م یبخار
مجلس ل بن عمرو وارد آن یبود که سھ ج ره با پیامبر اکرمکرز در حال مذاکاست. م

ل، یار شما با آمدن سھک« »قد سهل ل�م من أمر�م«: فرمود ج گردید. آن حضرت
 رد.کم یان خواھیل بیل را در صفحات بعدی به تفصی. داستان سھ٢»آسان شد

 انکاز مشر یش و به اسارت در آمدن برخیقر یبه سو ج پیامبر اکرم یران اعزامیسف
ش بفرستد تا این امر را به اثبات ینزد قر یریم گرفت سفیز تصمین ج پیامبر اکرم

عبه را دارد و ک ۀم و طواف خانیاند و فقط قصد تعظ امدهیجنگ ن یبرساند که آنان برا
ن منظور، یا یگردند و برا ھای خودشان، به مدینه بر می بعد از ذبح نمودن قربانی

 ه خراش واردک یش فرستاد. ھنگامینزد قر یرا سوار بر شتر یه خزاعیخراش بن ام
ردند و خواستند او را به قتل ک یردند و شترش را پکه شد، آنھا به او حمله کشھر م

ش مانع شدند و او را نجات دادند. آن گاه خراش نزد پیامبر یاحاب ۀطایف یبرسانند ول
 ان نمود.یشان بیا یبرگشت و ماجرا را برا ج اکرم

                                                 
 . ۶۰۰ص ۲مغازی واقدی،  -١
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ش و متقاعد یره با قرکجھت مذا یگریر دیم به اعزام سفیتصم ج گاه پیامبر اکرم آن
 س را انتخاب نمود. عمر س ن منظور، عمر بن خطابیا یساختن آنان گرفت و برا

، اما به نظر من بھتر است، ١نمایم دستور شما را اطاعت می !ج پیامبر اکرم یگفت: ا
ه وجود دارد و او نزد آنان کدر م یادیاو افراد ز ۀرا از طایفید؛ زیرا بفرست س عثمان

در  یسکمن  ۀبرساند، اما از طایف یبیتواند به او آس ینم یسکمحترم و محبوب است و 
 ه مرا به قتل برسانند. کترسم  یست و میآنجا ن

نزد   :را فرستاد و گفت س رفت و عثمانیرا پذ س شنھاد عمریپ ج پیامبر اکرم
ت یم و رعایه به قصد تعظکم؛ بلیا امدهیجنگ ن یه ما براکش برو و به آنھا بگو یقر

م و بعد از انجام یا آورده یم و با خود قربانیا طواف آن آمده یخدا و برا ۀحرمت خان
 مناسک قربانی به مدینه بر خواھیم گشت. 

براساس ماموریتی که به او محول گردیده بود، به سمت مکه حرکت  س عثمان
د. گفتند: یش را در آنجا دیاز قر ید، گروھیرس» بلدح«به نام  یانکبه م ینمود. وقت

 یشما فرستاده است. او شما را به سو یبه سو ج : مرا پیامبر اکرم؟ گفتیرو یجا مک
روز ینش را پیخدا د یرا به زودیخواند، تا ھمه تابع اسالم گردید؛ ز یخدا و اسالم فرا م

ه کد ید و بگذاریبا او بر دار یه دست از دشمنکنیا ایگرداند و  یرا غالب م ج امبرشیو پ
د و یرس یتان میروز شدند، شما ھم به آرزوینند؛ پس اگر بر او پک یگران با او چه مید

ا اینکه اسالم را ید یرو دار شیروز شد، آنگاه شما دو راه پیبر آنھا پ ج اگر پیامبر اکرم
ید؛ البته جنگ شما خیز پارچه با او به جنگ و مبارزه بر مییکا اینکه ھمه یپذیرید و  می

خود  یبه گفتگو س شما را از نابود ساخته است ... عثمان یھا نیرده و بھترکرا نابود 
نبود. سرانجام پاسخ آنھا ند یآنھا خوشا یه براکبر زبان آورد  یبا آنھا ادامه داد و سخنان

ه تو کست ین نیم. به خدا چنیدی، شنیآن چه را گفت س عثمان ی: ان بودیا
ه بشود. برگرد کم گذاشت او با توسل به زور وارد میچ وجه نخواھی، ما به ھیا پنداشته

 اتفاق نخواھد افتاد. یزین چیه ھرگز چنکو به او بگو 
خوش آمد  س د بن عاص برخاست و به عثمانیان آنان، ابان بن سعیآن گاه از م

ه شد و نزد تمامی کمبا حمایت او وارد شھر  س ه عثمانکگفت و او را پناه داد؛ چنان

                                                 
 . ۶۰۰، ص ۲مغازی، واقدی، ج  -١
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ه به خدا! ھرگز به او کن بود یرد اما پاسخ تمام آنھا اکره کش رفت و با آنھا مذایسران قر
 .١ه بشودکم وارد میدھ یاجازه نم
 س د، اما عثمانیعبه را طواف نماکردند تا کشنھاد یپ س ان به عثمانکمشر

 یروزیفتح و پ ۀآنھا مژده رفت و به کن او نزد مسلمانان مستضعف می. ھمچن٢رفتینپذ
 ز سالم و پیغام فرستادند.ی. آنھا ن٣داد

صفوف  درمیانشده بود، آنھا  یان عادکرات، روابط مسلمانان و مشرکدر جریان مذا
توسط دو نفر  یمختصر یریه درگکنیردند. تا اک یرفتند و باھم مالقات م یگر میدیک

ه کد و باعث شد یگر منجر گردیھمد یر به سویت یکو شل یانداز آغاز شد و به سنگ
ن یز به ایه قرآن نکرند چنانیرا از گروه مقابل به اسارت بگ یدام از دو گروه، افرادکھر 
 : رده و فرموده استکان اشاره یجر
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وتاه نمود. بعد که کم یه دست آنان را از شما و دست شما را از آنان در وادکاو بود «

گاه استینک یره ساخته بود و خدا به آنچه عمل میه شما را بر آنان چکنیاز ا  .»د آ
ه حدود ھشتاد نفر کرده است کنقل  یتیه روایآن یامام مسلم در مورد سبب نزول ا

 ۀفرود آمدند و قصد حمل ش و اصحابش ج م بر پیامبر اکرمیوه تنعکه از کان مکاز مشر
ه موفق به حمله بشوند، توسط مسلمانان کنیرانه به آنھا را داشتند، اما قبل از ایغافلگ
د و آزاد یآنھا را بخش ج امبر خدایآورده شدند. پ ج ر شدند و نزد پیامبر اکرمیدستگ

 .٤دیه نازل گردین آیرد. آن گاه اک
م یرفت یگر میشد و نزد ھمد یان عادک: روابط ما با مشردیگو یم س وعکسلمه بن ا

ه چھار کده بودم یشکدراز  یر درختیاستراحت ز یه من براکم؛ چنانینشست یو با ھم م
 یه براکگفتند  س در مورد پیامبر اکرم یه به آنجا آمدند. و سخنانکان مکنفر از مشر
دراز  یر درختیتر ز ن با اعتراض، از آنجا برخاستم و آن طرفیند نبود. بنابرایمن خوشا

                                                 
 . ۳۴۴، ص ۳، ج السیرة النبویة – ۲۹۰، ص ۳زاد المعاد، ج  -١
 ھمان.  -٢
 . ۲۹۰، ص ۳زاد المعاد، ج  -٣
 . ۱۴۴۲، ص ۳مسلم، کتاب الجھاد و السیر، ج  -٤



 ٤٠١    بخش سیزدهم: فتح مبین (صلح حدیبیه)

 

 یریدند. دیر آن خوابیردند و زکزان یخود را به درخت آو یرھایدم. آنھا شمشیشک
شته ک س میمھاجران! ابن زن ی: افتاز مسلمانان بانگ برآورد و گ یکیه کنگذشت 

ر خود را برداشتم و نزد آن چھار نفر رفتم و در ی: من فورًا شمشدیگو یم س شد. سلمه
: به خدا اگر سر بلند ز برداشتم و گفتمیشان را نیرھایشه خواب بودند، شمک یحال

رون خواھم آورد؛ سپس آنھا را نزد پیامبر یرم بیشمش کتان را با نوید، چشمھایردک
 ج ر نموده بود نزد پیامبر اکرمیرا دستگ یرز عبالتکنیز م س عامرم، یآوردم. عمو ج اکرم

ھمه  ج ر شده بود. پیامبر اکرمیان دستگکآورده بود. و جمعًا حدود ھفتاد نفر از مشر
 : دیه نازل گردین آیگاه ا . آن١ردکد و آزاد یرا بخش

ِيٱوَُهَو ﴿ ۡن  �َّ
َ
َة ِمۢن َ�ۡعِد أ يِۡديَُ�ۡم َ�ۡنُهم بَِبۡطِن َمكَّ

َ
يِۡدَ�ُهۡم َعنُ�ۡم َو�

َ
َكفَّ �

ۡظَفَرُ�ۡم َعلَۡيِهۡمۚ َوَ�َن 
َ
ُ ٱأ  .﴾٢٤بَِما َ�ۡعَملُوَن بَِصً�ا �َّ
ه خدا بر کبود  ی: تسلط پیدا نکردن مشرکان بر مسلمانان، منتدیگو یمر یثکابن 

ز یان نجات داد و باز داشتن مؤمنان از نکا را از گزند مشرمسلمانان ارزانی داشت و آنھ
 .٢ا و آخرت را در برداشتیر دنیت و خیه برای مؤمنان، عافکرا موجب گردید  یصلح
 .یسکردن و گرفتن دست ک یریبازداشتن، جلوگ یعنی» فک«
ه، که مراد از بطن مک: برآنندر مفسران در مورد این قول خداوندجمھو» هکببطن م«

 .٣»ه استکان به مکن میتر یکه نزدکباشد  یه میبیھمان حد

 عت الرضوانیب
شته که کتوسط مشرکان م س د که عثمانیخبر رس ج ه به پیامبر اکرمک یھنگام

عت یاران خود را فرا خواند و از آنان بر جنگ و مبارزه و مرگ بیشان یشده است، ا
از منافقان  یارزار شدند، به جز فردک ۀردند و آمادکعت یدرنگ با او ب ی. آنھا ب٤گرفت

آمده  یاز بخار یگریت دی. در روا٥عت خودداری نمودیه از بکس یبه نام جد بن ق

                                                 
 . ۱۷۶، ص ۱۲شرح مسلم، نووی، ج  -١
 . ۱۹۲، ص ۴تفسیر ابن کثیر، ج  -٢
 . ۱۸۴، ص ۲۶التنویر و التحریر، ج  -٣
 . ۴۱۶۹بخاری، شماره  -٤
 . ۴۸۶، ص السیرة النبویة فی ضوء المصادر االصلیة -٥



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٤٠٢

 

عت یه بکت مسلم آمده است یو در روا ١عت بر صبر و استقامت گرفتیه از آنھا بکاست 
را یندارند؛ ز یه این سه مورد با ھمدیگر تعارضک ٢ننمودن از جنگ فرار گرفت فراربر
 .٣ر مرگ، مستلزم صبر و استقامت استعت گرفتن بیب

بود؛  س یسنان عبدالله بن وھب اسدابورد، کعت یشان بیه با اک یسکن ینخست
 .٤ردکعت یسه بار ب س وعکردند و سلمه بن اکعت یسپس تمامی مسلمانان حاضر ب

 س ن دست عثمانی: ارد و گفتکدست راست خود را بلند  ج ان پیامبر اکرمیدر پا
 .٥گر خود گذاشتیاست و آن را بر دست د

ردند، ھزار و چھارصد نفر کعت یب ج ر درخت با پیامبر اکرمیه زک یتعداد اصحاب
 . ٦بود

ت که در آن شرکرا  یسانکان آورده و فضل یعت سخن به مین بیز از ایقرآن ن
 نماییم.  ات را ذکر مییاز این آ یه برخکان نموده است یداشتند، ب

 : دیفرما یخداوند م -۱

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ َ ٱُ�َبايُِعونََك إِ�ََّما ُ�َبايُِعوَن  �َّ ِ ٱيَُد  �َّ يِۡديِهۡمۚ َ�َمن نََّ�َث فَإِ�ََّما  �َّ
َ
فَۡوَق �

ٰ َ�ۡفِسهِ  ۡوَ�ٰ بَِما َ�َٰهَد َعلَۡيُه  ۦۖ يَنُكُث َ�َ
َ
َ ٱَوَمۡن أ ۡجًرا َعِظيمٗ  �َّ

َ
 ﴾١٠افََسُيۡؤ�ِيهِ أ

 .]۱۰[الفتح: 
بندند، در حقیقت با خدا پیمان  گمان کسانی که در بیعه الرضوان باتو پیمان می بی«

شکنی کند، به  بندند و در اصل دست خدا باالی دست آنان است. ھر کس پیمان می
کند و آن کس که در برابر پیمانی که با خدا بسته است،  شکنی می زیان خود پیمان

 .»کند دا پاداش بسیار بزرگی به او عطا میوفادار بماند و آن را رعایت بدارد، خ
ل قرار ین و تجلیاند، مورد تحس ه، کسانی که در بیعت رضوان شرکت داشتهین آیدر ا
انگر ین بیه اکعت با خدا دانسته است یرا ب ج عت با پیامبر اکرمیاند و خداوند ب گرفته

 عت است.ین بینندگان در اکت کشر یشأن و منزلت واال
                                                 

 . ۴۱۹۶، شماره صحیح بخاری -١
 . ۱۸۵۶صحیح مسلم، شماره  -٢
 . ۴۸۶فی ضوء المصادر االصلیه، ص  السیرة النبویة -٣
 . ۲۹۱، ص ۳زاد المعاد، ج  -٤
 . ۴۰۴صحیح السیرة النبویة، ص  -٥
 . ۴۸۲، ص االصلیة فی ضوء المصادر السیرة النبویة -٦



 ٤٠٣    بخش سیزدهم: فتح مبین (صلح حدیبیه)

 

 : دیفرما یه مکد یشیندیسخن خدا، ب نی: در ادیگو یم میابن ق

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ َ ٱُ�َبايُِعونََك إِ�ََّما ُ�َبايُِعوَن  �َّ ِ ٱيَُد  �َّ يِۡديِهمۡ  �َّ
َ
 .﴾فَۡوَق �

م خدا یمستق ۀندیر و نمایه سفک ج آنھا دست خود را بر دست پیامبر اکرم یوقت
 یخدا ھم از فراز آسمانھا و عرش، باال ردند و دستکعت یا با خدا بیاست، گذاشتند، گو

 .١آنان قرار گرفته بود یدستھا
 : است یه از آنان راضکاعالم داشته ن خداوند، به صراحت یھمچن -۲

ُ ٱلََّقۡد رَِ�َ ﴿ َجَرةِ ٱإِۡذ ُ�َبايُِعونََك َ�َۡت  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱَعِن  �َّ َ�َعلَِم َما ِ� قُلُو�ِِهۡم  لشَّ
نَزَل 

َ
ِكيَنةَ ٱفَأ َ�َٰبُهۡم َ�ۡتحٗ  لسَّ

َ
ُخُذوَ�َهاۗ َوَ�َن  ١٨قَرِ�ٗبا اَعلَۡيِهۡم َوأ

ۡ
ُ ٱَوَمَغانَِم َكثَِ�ٗة يَأ َّ� 

 .]۱۹-۱۸[الفتح:  ﴾١٩َعزِ�ًزا َحِكيٗما
شد و آنچه را  یردند، راضکعت یر درخت بیه با تو زک یق، خداوند از مومنانیبه تحق«

 یکینزد یروزیآنان آرامش نازل نمود و پ یآنان بود، دانست؛ پس برا یدر دلھا
ه بدست خواھند گرفت و خدا غالب و ک یفراوان یھا متین غنیپاداششان داد. ھمچن

 .»مت استکبا ح
! خداوند از ج محمد یه اکاعالم داشت  ج امبرشیات، خداوند به پین آیدر ا

را یشد؛ ز یراضردند، کعت یر درخت با تو بر مبارزه، استقامت و مرگ بیه زک یمؤمنان
گاه است و دانست  نهیخدا از آنچه درون س م قلب و با یاز صم ھا اینه کھا نھفته است، آ

 ردند.کعت یت صادق با تو بین

نَزَل ﴿
َ
ِكيَنةَ ٱفَأ  یروزید و پیپس خدا به آنان آرامش و استقامت بخش ﴾َعلَۡيِهمۡ  لسَّ

 نمود. بر است، به عنوان پاداش به آنھا عطایه فتح خکرا  یکینزد

ُخُذوَ�َها﴿ ۀطبری در مورد آی
ۡ
: خدا به عنوان پاداش دگوی می ﴾َوَمَغانَِم َكثَِ�ٗة يَأ

د و به آنھا یردند، از آنان خشنود گردکعت یب ج ر درخت با پیامبر اکرمیه زک یسانک
 یریه دکداد؛ چنان ۀمژد یکینزد یروزید و آنان را به پیآرامش و استقامت بخش

ت و نعمت یو موفق یروزید و پس از آن ھمواره شاھد پیگرد بر فتحیه خکنگذشت 
د و مسلمانان یفتح گرد یگریه فتح شد و پس از آن شھرھا و مناطق دکه مکنیبودند تا ا

خداوند تحقق یافت آنجا  ۀمسلمانان روز به روز افزایش یافت بنابراین وعد یھا شرفتیپ

                                                 
 . ۱۷۲، ص ۲مختصر الصواعق المرسلة، ج  -١



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٤٠٤

 

ُخُذوَ�َهاَوَمَغانَِم َكثَِ�ٗة ﴿ :که فرمود
ۡ
 .١﴾يَأ

 ۀلمکه ھمان کتقوا  ۀلمکعت الرضوان را ملزم به ینندگان بکت کخداوند، شر -۳
لمه بوده و کن یه آنھا اھل اکرده است کد است ساخته و خاطرنشان یتوح
 : دیفرما یه مکاند. چنان را داشته آن یستگیشا

ِينَ ٱإِۡذ َجَعَل ﴿ نَزَل  ۡلَ�ِٰهلِيَّةِ ٱَ�ِيََّة  ۡ�َِميَّةَ ٱَ�َفُرواْ ِ� قُلُو�ِِهُم  �َّ
َ
ُ ٱفَأ  ۥَسِكينََتهُ  �َّ

ٰ رَُسوِ�ِ  لَۡزَمُهۡم َ�َِمَة  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱَوَ�َ  ۦَ�َ
َ
ۚ َوَ�َن  �َّۡقَوىٰ ٱَو� ۡهَلَها

َ
َحقَّ بَِها َوأ

َ
ْ أ َوَ�نُٓوا

ُ ٱ ٍء َعلِيمٗ  بُِ�ّلِ  �َّ  .]۲۶[الفتح:  ﴾٢٦اَ�ۡ
ھایشان جای دادند، خدا  نخوت جاھلیت را در دلگاه که کافران، تعصب و  آن«

مومنان کرد. ھمچنین خدا، ایشان را بر روح  ۀپیغمبرش و بھر ۀاطمینان خاطری بھر
آن  ۀبرازند پروا از خدا و از ھر کسی دیگر سزاوارتر برایایمان ماندگار کرد و آنان 

گاه و بر ھر کاری تواناست  .»بودند و خدا از ھر چیزی آ
ان نمودیم، اما یعت الرضوان را از دیدگاه قرآن بینندگان بک تکفضائل شربرخی از 

 : پردازیم از آنھا می یبه ذکر برخ هکن باره وجود دارد یز در این یادیث زیاحاد
ه خطاب به مسلمانان یبیروز حددر  ج : پیامبر اکرمدیگو یم س الف ـ جابر بن عبدالله

: تعداد ما در آن روز ھزار دیگو یم س جابر .»دین ھستیزم ین افراد رویشما بھتر: «گفت
 .٢دادم یدرخت را به شما نشان م ید، جاید یو چھارصد نفر بود و اگر چشمانم م

عت الرضوان است و در آن زمان ینندگان بک تکشر یانگر فضل و برتریث، بین حدیا
 ه نگردید. کنه و میاز مسلمانان در مد یادیاین فضیلت شامل تعداد ز

: ندیگو ینمایند م استدالل می س بر عثمان س یعل یت به برترین روایاز ا یبرخ
در این بیعت حضور نداشت  س عثمان شرکت داشت اما عت الرضوانیدر ب س یعل

را یدارد، اما استناد چنین استداللی باطل است؛ ز یبرتر س بر عثمان سین، علیبنابرا
دست  ج ًا پیامبر اکرمیگرفته شد؛ ثان س عت به خاطر انتقام خون عثمانین بیاوًال ا

رد بنابراین، کعت یگرش گذاشت و بیبر دست د س از عثمان یندگیخود را به نما
 .٣مند گردیدند ه دیگران از آن بھرهعت فضایلی را کسب نمود کیز در این بین سعثمان 

                                                 
 . ۱۷۸، ص ۱۶تفسیر قرطبی، ج  ۸۶-۸۵، ص ۱تفسیر طبری، ج  -١
 . ۱۴۸۵، ص ۳مسلم، ج  -٢
 . ۴۴۳، ص ۷فتح الباری، ج  -٣



 ٤٠٥    بخش سیزدهم: فتح مبین (صلح حدیبیه)

 

نزد  ج ه پیامبر اکرمکبه من خبر داد  مبشر  ام :دیگو یم س جابر بن عبدالله -ب 
عت الرضوان وارد دوزخ ینندگان بک تکدام از شرکچ یانشاء الله ھ: «فرمود حفصه

 َوارُِدَها﴿: دیفرما یگفت: خداوند م شوند. حفصه ینم
َّ
شما  ۀھم یعنی ﴾َو�ِْن ِمنُْ�ْم إِال

 : فرموده را تالوت ین آیا ج د. پیامبر اکرمیشو یوارد آن م

﴿ َ� ۚ ٰ َرّ�َِك َحۡتمٗ �ن ّمِنُ�ۡم إِ�َّ َوارُِدَها ا اَن َ�َ ۡقِضّيٗ ِينَ ٱُ�مَّ ُ�َنّ�ِ  ٧١مَّ ْ ٱ �َّ  �ََّقوا
نََذُر  ٰلِِم�َ ٱوَّ ا ل�َّ  .]۷۲-۷۱م: ی[مر ﴾٧٢�ِيَها ِجثِّيٗ

باشد. سپس  ینزد پروردگارت م یحتم یا هین قضید شد و ایھمه شما وارد آن خواھ«

  .»میساز یالنه رھا میاران را در آن ذلکزگاران را نجات داده، ستمیما پرھ
چ ی: انشاء الله ھه فرمودک ج ن سخن پیامبر اکرمی: علما در مورد ادیگو یم ینوو

از  یکیچ یه قطعًا ھکن بدان معنا است ی: ااند شود، گفته ینھا وارد دوزخ نمدام از آک
گفته شده است نه به  کانشاء الله، به خاطر تبر ۀلمکآنھا وارد دوزخ نخواھد شد و 

  است: : خداوند فرمودهه گفتک ل د. و در جواب استدالل حفصهیو ترد کخاطر ش
ه فرموده یاین آ ۀوند در ادام: خدافرمود ج پیامبر اکرم ﴾�ن ّمِنُ�ۡم إِ�َّ َوارُِدَها﴿

ِينَ ٱُ�مَّ ُ�َنّ�ِ ﴿ :است ْ ٱ �َّ بر  یمناظره و سؤال و جواب علم ینجا ما به نوعی. در ا﴾�ََّقوا
ه ھدف وی فھم این کنبود بل ج د سخن پیامبر اکرمیترد را ھدف حفصهیم؛ زیخور یم

 یه روکھدف این آیه را عبور بر پل صراط دانست  ج ه پیامبر اکرمکآیه بود؛ چنان
ان با عبور از یافتند و بھشت یان به داخل آتش میدوزخ نصب شده است. آن گاه دوزخ

 .١شوند می وارد بھشتآن، 
 ج : پیامبر اکرمه فرمودکند ک می نقل یتیروا س ج ـ امام مسلم از جابر بن عبدالله

ه) عبور که مشرف به میبین گردنه (حدیه از شما از اک یسک: ھر ه به ما گفتیبیدر حد
 ل بخشوده خواھد شد.یاسرائ یند، گناھانش مانند گناھان بنکب

اران ما (خزرج) که از آن عبور نمود، سوارک یا دستهن ی: نخستدیگو یم س جابر
: گناھان فرمود ج ردند. آن گاه پیامبر اکرمکبودند، بعد از آن تمامی مردم از آنجا عبور 

ه کبود  ی: او مرددیگو یم س ده شد به جز صاحب شتر سرخ. جابریشما بخش ۀھم

                                                 
 . ۸۵، ص ۱۶شرح النووی، علی صحیح مسلم، ج  -١



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٤٠٦

 

تو طلب  یبرا ج پیامبر اکرما تا ی: بمیم و گفتیگشت. ما نزد او رفت یمدنبال شترش 
 .١سرور شما است یافتن شترم بھتر از دعایمن  ی: به خدا براد. گفتیآمرزش نما

ه به آن نائل یبیعت حدینندگان بک تکاست شر یلت بزرگیانگر فضیث بین حدیا
ه آنان به خاطر اخالص و اطاعت کاست  یآمدند و آن عبارت از مغفرت و آمرزش الھ

 .٢دندیق آن گردمستح ج خدا و رسول
ھستند. چرا که آنھا  یمھم یھایژگیو یه دارایبیگان صلح در حد نندهک تکشر

دام از آنھا به کچ یشده بود و ھ یه خدا از آنان راضکبودند  ج ن افراد امت محمدیبھتر
افت. و آنان از اھل بدر و کسانی بودند که در جھت ھر دو قبله نماز یدوزخ راه نخواھد 

 خواندند. 
ن غزوه به این نتیجه خواھیم یننده در اک تکمل در تعداد افراد مھاجران شرتأبا 

 ن غزوه تعداد آنان بهیبدر، ھشتاد و سه نفر بود، اّما در ا ۀرسید که تعداد آنھا در غزو
نه یدن جوانان قبایل اطراف مدیو علت آن مسلمان شدن و گرو ھشتصد نفر رسیده بود

در  ج ر پرچم پیامبر اکرمیه آنان با پذیرش اسالم، زدانست؛ چرا ک یاسالم ۀبه جامع
 ینظام یشان علم و عمل و اخالص و آموزشھایاب اکآمدند و در سفر و حضر، در ر می
را ابوذر یاسلم و غفار اشاره نمود؛ ز ۀلیتوان به قب می لین قبایا ۀآموختند. از جمل یرا م

ه مسلمان شد و به عنوان کنیاست، بعد از ا یشگامان دعوت اسالمیه از پک ج یغفار
احد با ھفتاد خانواده از آنھا به  ۀدعوتگر دین اسالم نزد قوم خود برگشت، بعد از غزو

ر ی(در مس ج ه با پیامبر اکرمک س یب اسلمیده بن حصین برینه آمد. ھمچنیمد
تاد نفر از افراد قومش نه مالقات نمود، با ھفیشان به مدیدن ایھجرت و) قبل از رس

 .٣ن شدمسلما
 

                                                 
 . ۲۱۴۵-۲۱۴۴، ص ۴صحیح مسلم، ج  -١
 . ۲۱۲، ص ۱عقیدة اھل السنة و الجماعة، ج  -٢
 . ۲۱۴، ص ۴، ج التربیة القیادیة -٣



 
 
 
 
 
 

 دومفصل 
 ه و بازتاب آنیبیصلح حد

  ج  ل بن عمرو با پیامبر اکرمیره سهکمذا
ارانش مبنی بر رویارویی یو  ج عت الرضوان و تصمیم پیامبر اکرمیش با اطالع از بیقر

. پیامبر ١فرستادند ج ره نزد آن حضرتکجھت مذا یعمرو را با گروھل بن یبا آنان، سھ
 .٢اند صلح فرستاده ی: آنھا او را برال فرمودیبا مشاھده به سھ ج اکرم

ش و سیاستمدار و فردی تیزبین و سخنور یبارز قر یھا تیل از شخصیسھ
 بود. یشمند توانائیاند و 

ره کگر گفتگو و مذایدیکصلح با  یھر دو گروه در مورد بندھا س بعد از بازگشت عثمان
ه فقط چند بند ک ید، اما سرانجام بر قراردادیمطرح گرد یادیز ینمودند. مسایل و بندھا

از بندھای این  ین بعد از نوشتن قرارداد برخیگرفت، صلح نمودند. ھمچن یرا در بر م
 دند. یاصالح گرد ج یامبر اکرمل قرار گرفت و توسط پیقرارداد مورد اعتراض سھ

بسم اهللا الرمحن : «سدی، دستور داد تا بنوسیاتب خود، علکبه  ج آن حضرت

» باسمك اللهم: «سیشناسم، بنو یل بن عمرو گفت: من رحمان را نمیسھ »الرحيم

د نام رحمان نوشته شود، اما ی: بال اعتراض نمودند و گفتندیبه سخنان سھ ش صحابه
شت و خشونت را ل به صلح دایتما ج ه پیامبر اکرمکاز آنجا  ج پیامبر اکرم

 .»باسمك اللهم: «سیندارد، بنو یالکپسندید، فرمود: اش نمی

 »ج هذا ما اصطلح عليه رسول اهللا«: سندیدستور داد تا بنو ج سپس پیامبر اکرم
ل ی. سھ»، نوشته شده استج ه توسط پیامبر اکرمکاست  ین قرارداد صلحیا« :یعنی

                                                 
 . ۳۴۰-۳۳۹التاریخ السیاسی و العسکری، ص  -١
 . ۶۰۵-۶۰۲مغازی، واقدی، ص  -٢



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٤٠٨

 

 یه اکم و افزود یردک یم، با تو مخالفت نمیدانست ی: اگر ما تو را پیامبر اکرم مگفت
ح یرا ترج یگرینمایی و نام د ! چرا از نوشتن نام خود و پدرت خودداری میج محمد

اتب کبه  ج ن مرحله نیز اعتراض مسلمانان را برانگیخت، اما پیامبر اکرمیا ١؟یدھ یم
 آن را نوشته است.  ج ه محمد بن عبداللهکاست  یقرارداد صلحن یس ای: بنوخود گفت
ان به صف کاز مشر یسکه اگر کبا آنان توافق نمود  ج ن پیامبر اکرمیھمچن

وست، یان پکوست، او را برگردانند، اما اگر فردی از مسلمانان به صف مشریمسلمانان پ
 او برگردانده نشود.

ه کرفت؛ چرا یان بودند، پذکًا به نفع مشره ظاھرکن بندھا را یتمامی ا ج آن حضرت
ور، کط مذیرفتن شرایه در پذکنیرا مدنظر داشت. ضمن ا یتر مھم یھا شان مصلحتیا

 یدر واقع با ھم تفاوت» باسمك اللهم«و » بسم اهللا«را ینشده بودند؛ ز یب گناھکمرت

ن یسلب ا یبه رسول بودن به معن ج ف ننمودن آن حضرتین توصیندارد؛ ھمچن
 ز خالف واقع نبود. ین ج ست و نوشتن محمد بن عبداللهیشان نیصفت از ا

ه مسلمانان را کن بنِد عھدنامه یرفتن ایمت پذکدر مورد ح ج ھمچنین پیامبر اکرم
اند، بازگردانند و مشرکان در برابر  نمود تا مشرکانی که به آنان پیوسته موظف می

وست، یس از ما به آنھا پک: ھر ندارند، فرمود ای اند، وظیفه ستهمسلمانانی که به آنان پیو
 یده شد، به زودیس از آنھا نزد ما آمد و برگردانکد و ھر یخدا او را از ما دورتر نما

 .٢ن خود آزاد باشندیز در انتخاب دیه آنھا نکد یخواھد بخش یخداوند فرج
 : دھگانه ین بندھایعبارت بود از ا مفاد این عھدنامه

 .»باسمك اللهم« -۱

ل بن عمرو یآن را با سھ ج ه محمد بن عبداللهکاست  ین قرارداد صلحیا -۲
 منعقد نموده است. 

ش در حالت صلح به سر ین قرارداد تا ده سال مسلمانان و قریبراساس ا -۳
 خواھند برد.

ا تجارت یا عمره و یحج  یه براکبه م ج اران محمدیس از کن پس ھر یاز ا -۴
ش به یاز قر ین اگر فردیبود و ھمچنبیاید، مال و جانش در امان خواھد 

                                                 
 . ۶۱۰ھمان، ص  -١
 . ۳۴۲، ص ۲الدعاة، ج المستفاد من قصص القرآن للدعوة و -٢



 ٤٠٩    بخش سیزدهم: فتح مبین (صلح حدیبیه)

 

 ا از آنجا گذر نماید، در امان خواھد بود. ینه بیاید و یمد
د یوست، بایپ ج خود به محمد یایبا اول یس از قریشیان بدون ھماھنگکھر  -۵

آیین قریشیان را پذیرفت،  ج اران محمدیاز  یسکده شود، اما اگر یبرگردان
 قریشیان ملزم نیستند که آنان را بر گردانند. 

رازداران یکدیگر گردیدند  ج ن قرارداد، قریش و پیامبر اکرمیبراساس ا -۶
گر را به سرقت ببریم و نه بر یدیک، نه مال میگریرازدار ھمد که بنابراین، نباید ما

 . انت کنیمیگر خیھمد
 ۀه طایفکش آزاد ھستند. (چنانیا به قریو  ج محمدوستن به یگر در پیقبایل د -۷

 ) .ش پیوستندیر به قرکب بنی ۀو طایف ج خزاعه به پیامبر اکرم
ه کسه روز وارد م ینده برایگردند و سال آ یارانش بر میو  ج امسال محمد -۸

از مسلمانان  یکنند و ھر ک یم که شھر را ترکشوند و در این مدت، اھل م یم
ار را ھمراه داشته باشد و بعد از آن کسوار یکه با خود سالح کمجاز خواھد بود 

 ه را ندارند. کحق ورود به م
گاه برده نشود و در آنجا یاند به جا ه مسلمانان ھمراه خود آوردهک یھاییقربان -۹

 ذبح نگردد. 
ن ییان تعکاز مشر ین گواھانیاز مسلمانان و ھمچن ین قرارداد گواھانیبر ا -۱۰

ر، عمر، عبدالرحمن بن عوف، ک: ابوبعبارت بودند از ه مسلمانانکدند یگرد
بن  یوقاص، محمد بن مسلمه و عل یل بن عمرو، سعد بن أبیعبدالله بن سھ

 ن. یاجمع ش طالبیاب
 .١ل بن عمرویرز بن حفص و سھک: مان عبارت بودند ازکو مشر

گردید این عھدنامه با توجه به مذاکراتی که صورت گرفت و شرایطی که در آن اتخاذ 
و  یاسالم یقراردادھا یبرا یا هینیز مفاد آن را پذیرفت، اساس و پا ج و پیامبر اکرم

 شود. یمحسوب م یدولت یاز قراردادھا یرینظ یب ۀنمون
تر بود و  ه توان نظامی مسلمانان از قریش قویکمنعقد گردید  ین عھدنامه در حالیا

ثر که اکرزه را با آن داشتند؛ چنانقادر به پذیرفتن شرایط دشمن بودند و توانایی مبا
 ج ه پیامبر اکرمکبودند، اما در مقابل عملی  ین صلح ناراضیاز ا ج اران پیامبر اکرمی

                                                 
 . ۲۷۱-۲۷۰القانون الدولی، د. محمد الدیک، ص الشریعة االسالمیة و يالمعاھدات ف -١



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٤١٠

 

ه تصرفات کدانستند  یرا میرش نداشتند. زیم و پذیجز تسل یا انجام داده بود، چاره
و  یدر مقابل پرخاشگر ج آن حضرت یرد. حتیگ یسرچشمه م یالھ یشان از وحیا

داد تا  ینشان م یو بزرگوار ی، مھربانیر طرف مقابل از خود نرمیسف یھا یریگ سخت
: صلح و ه عبارت بود ازکقق آن است، برسد تح یز در پیه اسالم نکخود  یبه ھدف نھای

رند و یھای موجود، حق را بپذ ن قوم براساس واقعیتید ایصفا و حفاظت خونھا تا شا
گردد که پیشروی آن براساس  یدیجد ۀوارد مرحل الم خدا را بشنوند. و دعوتک

 ره و مالقات با مردم صورت گیرد. کمذا
 : گردد ر حاصل مییعھدنامه نتایج ز مل در مفاد اینبا دقت و تأ

: دیگو یز مین ین المللیه مقررات بکد؛ چنانیعھدنامه با نام خدا آغاز گرد -۱
 ه مورد اتفاق ھر دو طرف باشد. کآغاز گردد  یلماتکبایست با  عھدنامه می

را او نگھبان و حسابگر و ناظر یگردد؛ ز یھا با نام خدا آغاز م در اسالم نیز عھدنامه
گاه است. و نام خدا، یتمامی اعمال است و از ن ه کمقدس است  یا لمهکتھا و راِز دلھا آ

عتقدات ن و میه التزامی به دک یسانکدر قلب  یمؤمنان و حت ۀمحبت آن در قلب ھم
 یا خردان تالش مذبوحانه یاز ب یرًا بعضیندارند، این محبت وجود دارد. گرچه اخ

ه ک یسکسند، اما ینام خدا، نام ملت و وطن را در سرآغاز بنو یاند تا به جا انجام داده
 ح نخواھد داد. یس را بر نام خدا ترجکچ یمان دارد، نام ھیبه خدا ا

ز ین یالملل نین بیه قوانکعھدنامه نوشته شد؛ چنانبعد از نام خدا، نام دو طرف  -۲
ه در قراردادھا پس از نوشتن سرآغاز، نام دو طرف کبر این امر اتفاق نظر دارند 

 قرارداد نوشته شود. 
ه کد یه ھمان صلح و آتش بس بود، درج گردکعھدنامه  ۀزیسپس اسباب و انگ -۳

 د. ینما ید مییز تأین یالملل نین بیاین بند را قوان
ت ین امر رعایا ج پیامبر اکرم ۀه در عھدنامکر اصل قرارداد و شروط آن؛ چنانکذ
 است.  یالملل نین بید، از قوانیگرد

شنھاد صلح از طرف رھبر مسلمانان است؛ گرچه یاین عھدنامه بیانگر جواز پ -۴
 ند. کشنھاد نیدشمن در ابتدا آن را پ

مسلمانان باشد، اما در واقع  ه ظاھرًا به ضررک یا ان به گونهکردن با مشرکصلح  -۵
 .١مدنظر باشد، بالمانع است یتر بزرگ یھا مصلحت

                                                 
  .۳۰۶، ص ۳زاد المعاد، ابن قیم، ج  -١



 ٤١١    بخش سیزدهم: فتح مبین (صلح حدیبیه)

 

ش ین صلح، ھم فتح و ھم گشاید و ای) نامیروزیه را فتح (پیبیخداوند صلح حد -۶
 ھای آنان نسبت به یکدیگر تغییر پیدا کرد.  بود؛ چرا که دیدگاه

ند یمسلمانان ناخوشا یه براکطراحی شده بود  یا ن صلح به گونهیا یصورت ظاھر
دانست  یم ج را پیامبر اکرمیشد؛ ز یآنان محسوب م یبرا یبود، اما در واقع عزت و نصرت

 .١فراھم خواھد شد یط مساعد و خوبیط ناگوار، شراین شرایرفتن ایه پس از پذک
ه قبایل در پیوستن به دو طرف این عھدنامه آزاد کردند کن امر اتفاق یآنھا بر ا -۷

دام کن فرصت استفاده نمودند و ھر ینانه از اکه قبایل خزاعه و کھستند؛ چنان
ن سال یه چندکت نامطلوبی یوست. و به وضعیاز دو طرف قرارداد پ یکیبه 

 درمیانه امروز ھم کن امری است یو ا ٢ان دادندیم بود، پاکآنھا حا درمیان
 در روابط دولتھا وجود دارد.  یالملل نین بیقوان

از افراد دو طرف به عنوان شاھدان این ماجرا،  یردن نام برخکد یان، با قیدر پا -۸
ان یز در پاین یالملل نین بیه براساس قوانکت داده شد؛ چنانینامه رسم به صلح

 شود.  یقراردادھا مھر و امضاء دو طرف ثبت م
س بن علقمه، به جواز واسطه قراردادن شخص یش، ُحلیاز وساطت سردار احاب -۹

د یین را تأیز این یالملل نیم و امروز قانون بیبر یم یاردادھا پثالث در انعقاد قر
طرف،  یه بک یگریشور از دولت دکان دو یه در انعقاد صلح مکد؛ چنانینما یم

 شود.  یاست استفاده م
بایست در دو نسخه نوشته شود و ھر  می یگریا ھر قرارداد دینامه و  صلح  -۱۰

ه کشود؛ چنان یای از آنھا باید در اختیار یکی از این دو طرف نگھدار نسخه
 .٣ش نیز به این امر مبادرت ورزیدندقری ۀو نمایند ج پیامبر اکرم

  ج و وفا به عهد پیامبر اکرم س جندلداستان ابو
 ج ه پیامبر اکرمکه در بر داشت وفای به عھد بود یبین نتایجی که صلح حدیتر از مھم

را عمًال  یارکب یز از فریت و صداقت عمل و پرھینظیر بود و جد الگویی بی ۀن باریدر ا
 ش گذاشت. یبه نما

                                                 
 . ۲۷۲الشریعة االسالمیة، ص  يالمعاھدات ف -١
 . ۲۸۰صلح الحدیبیة، با شمیل، ص  -٢
 . ۲۷۳، ص المعاھدات فی الشریعة االسالمیة -٣
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گردد؛ چرا که بعد  مشخص می ج با بررسی داستان ابوجندل، وفای به عھد پیامبر اکرم
ل بن عمرو بود، در یه فرزند سھک س جندلابوآن، از انعقاد قرارداد صلح و قبل از نوشتن 

 وست. یآمد و به مسلمانان پ ج ر بسته بود، نزد پیامبر اکرمیش با زنجیه پاھاک یحال
 ی: اش بدست گرفت و گفتیرھایرا با زنجدن فرزندش برخاست و او یل با دیسھ
 ج پیامبر اکرمافته و منعقد شده است. یان ی! قرارداد ما قبل از آمدن او پاج محمد
 یمسلمانان! من به سو ی: ااد برآورد و گفتیفر س جندلابوگویی.  ی: راست مفرمود

به  ج ت و آزار نمایند. آن حضرتینم اذیشوم تا مرا به خاطر د یده میان برگردانکمشر
ایم، نقض  خواھیم عھد و پیمانی که با آنھا بسته : نمیداد و فرمود یدلدار س جندلابو
ن و پاداش خود را از خدا به خواه، کشه ی! صبر را پس ابا جندل یه اکود م. و افزینک

 .١ودخواھد گش یشما مستضعفان راھ یانشاء الله خدا برا
مسلمانان و پیامبر  یدرسی بزرگ و با اھمیت برا س جندلابوان یه جرکبه درستی 

 یتوانستند در حالروز و سر بلند بیرون آمدند و یپ ه آنھا از این آزمایشکبود  ج اکرم
 ید و به سوکیچ یش میشد و خون از پاھا یده میشکر یآنان در زنج ینیه برادر دک
 ند. یشد، بر عواطف و احساسات خود غالب آ یگاه و زندان برده م نجهکش

شه ساخت و پاداش خود را از یصبر را پ ج براساس دستور پیامبر اکرم س جندلابو
 : دیفرما یه مکپروردگار قرار گرفت ن سخن ید و مصداق ایخدا طلب

َ ٱَوَمن َ�تَِّق ﴿ َّ�  ُ ۡ  ٢اَ�ۡرَجٗ  ۥَ�َۡعل �َّ َوَ�ۡرزُۡقُه ِمۡن َحۡيُث َ� َ�ۡتَِسُبۚ َوَمن َ�َتَو�َّ
ِ ٱَ�َ  َ ٱإِنَّ  ۥٓۚ َ�ُهَو َحۡسُبهُ  �َّ َّ�  ِ ۡمرِه

َ
ُ ٱقَۡد َجَعَل  ۦۚ َ�ٰلُِغ أ ٖء قَۡدٗر� �َّ ۡ�َ ِ

 ﴾٣لُِ�ّ
 .]۳-۲[الطالق: 

ه انتظار ک یرد و از جایکدا خواھد یپ یحل ش راهیه از خدا بترسد، او براکس کھر «
خدا او را بسنده است. ھمانا  د، یل نماکه بر خدا توکدھد و ھر  یاش م ینداشته، روز

ند. ک یدا میپ یرساند و ھر چه را بخواھد، بدان دسترس یخدا فرمان خود را به انجام م

 .»قرار داده است یا اندازه  زمان و یزیھر چ یخدا برا
از  یو برخ س ه ابوجندلکه نگذشته بود یبیسال از صلح حد یکن، ھنوز یبنابرا

ر ملحق شوند و یبصابونند و به کان فرار کمسلمانان مستضعف توانستند از دست مشر

                                                 
 . ۳۴۷، ص ۳، ابن ھشام، ج السیرة النبویة -١



 ٤١٣    بخش سیزدهم: فتح مبین (صلح حدیبیه)

 

 یفتند و برادر مسیر شام قرار گر یتجار یھا اروانکتوانا بر سر راه  یروییبه عنوان ن
 م گفت. یل سخن خواھین مورد به تفصیه در اکند. یجاد مزاحمت نمایآنھا ا

 کنندگان صلح حدیبیه  به اعتراض ج احترام پیامبر اکرم
از مسلمانان نسبت به مفاد آن  یبعد از انعقاد عھدنامه و قبل از نوشتن آن، گروھ

کسانی را که از قریش، اسالم را بپذیرند، به قریش  آیا مسلمانان اعتراض نمودند،
د. نآورند، برگردان ند، اما قریش ملزم نیست که مسلمانانی که به قریش روی مینبرگردا

ن نسبت به یو ھمچن ساخت یرا ملزم م ج ه پیامبر اکرمک یژه نسبت به بندھاییبه و
ه به کنیگشتند، بدون ا یبر منه ید از ھمان جا به مدیه براساس آن مسلمانان باک یتوافق

رمنصفانه بر مسلمانان یغ ین بندھایرفتن ایه پذکبود  یعیطواف کعبه بپردازند. طب
مخالفت  ش ر و سعد بن عبادهید بن حضیش از ھمه، عمر بن خطاب، اسیدشوار بود و ب

: مگر آمد و گفت ج نزد پیامبر اکرم س ه عمر بن خطابکخود را ابراز داشتند؛ چنان
م؟ یستی. گفت: مگر ما مسلمان نیفرمود: بل ج د؟ آن حضرتیستین ج یامبر اکرمشما پ

: گفت س . عمری: بلفرمود ج ستند؟ پیامبر اکرمین ک: مگر آنھا مشر. گفتیفرمود: بل
فرمود: من  ج م؟ پیامبر اکرمیرین خود بپذیدر د را ین ھمه ذلت و زبونیپس چرا ما ا

 ۀ: من بنده و فرستادفرمود یتی. و طبق روا١نمک ینم یھستم و او را نافرمان پیامبر خدا
 .٢ندک یع نمینم و او ھم مرا ضاک ینم یچیخدا ھستم. از دستور او سرپ

م نمود؟ پیامبر یعبه را طواف خواھکه کد ی: مگر شما به ما وعده ندادگفت س عمر
 ه حتمًا امسال آن را طواف خواھیم کرد. کمن نگفتم  یول ی: آرودفرم ج اکرم

در مقام  س رکرد. ابوبکرار کرفت و سخنان خود را ت س رکنزد ابوب س آن گاه عمر
ز یاست و قضاوتش ن ه او پیامبر خداکدھم  یم ین گواھ: مگفت س حت به عمرینص

 .٣ردکع نخواھد یحق است و خدا او را ضا
و  س جندلابوان یه تازه آرام گرفته بودند با جرک ج اصحاب و یاران پیامبر اکرم

ان باری دیگر در حالتی بر آشفته و معترض و نزد پیامبر کمشر یبه سو یدن ویبرگردان

                                                 
 . ۳۳۳، ص معین السیرة -١
 . ۶۳۴، ص ۲تاریخ طبری، ج  -٢
 . ۳۴۶، ص ۳، ابن ھشام، ج السیرة النبویة -٣
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د و آنان را یز با حوصله سخنان آنھا را شنین بار نیا ج ردند. آن حضرتکمراجعه  ج اکرم
اسالم و مسلمانان است و موجب پیروزی آنان  ۀندین صلح به صالح آیه اکمتقاعد ساخت 

به  یو امثال او راھ س جندلابو یخدا برا یانشاء الله به زود ١را فراھم خواھد ساخت
 فرموده بود به تحقق پیوست.  ج ه آن چه پیامبر اکرمکد؛ چنان یگشا یم یآزاد یسو

ه آن کبا اعتراضات اصحاب و یارانش، بیانگر آن است  ج رویارویی پیامبر اکرم ۀنحو
داد. تا  یان خود احترام قائل بود و به آنھا حق اعتراض میبه آراء اطراف ج حضرت

ن گونه برخورد یخود ا یایان و رعایخ با اطرافیرھبران کشورھای اسالمی در طول تار
، اسباب رشد ین امریه چنو اعتراض خود بپردازند؛ چرا ک یند تا آنھا به ابراز رأینما

 آورد.  امل آن را فراھم میکجامعه و ت
م. یبر یم یپ ج شه در منطق پیامبر اکرمیاند ان و یب یزان آزادین به میھمچن

گردد و افراد  امری آزاد تلقی می ۀشیاند  و یبیان نمودن رأ یاسالم ۀبنابراین در جامع
ار کن یند و اکپردازند و از او انتقاد توانند به استیضاح حاکم دولت اسالمی ب جامعه می

 یاه چالھایفر آن سکیه کشود  ینظام محسوب م یبرانداز یبرا یوششکفر و نه کنه 
 .٢زندان باشند

 ل سلمه امشنهاد یرون شدن از لباس احرام و پیب
: طاب به اصحاب و یاران خویش فرمودبعد از نوشتن عھدنامه، خ ج پیامبر اکرم

از  یسکرد، اما کرار کن را سه بار تید. اید و سر بتراشینکھا را ذبح  ید و قربانیزیبرخ
 سلمه امخود را به  یاش شد و نگران مهیوارد خ ج رد بنابراینکار نکن یآنھا اقدام به ا

د. آن گاه ینکن یه نخست خود شما چنکرد کشنھاد یپ ج به آن حضرت سلمه امگفت. 
رد و سرش را تراشید و بعد از آن ک یدر مألعام، شترش را قربان جپیامبر اکرم 

 .٣گر سبقت گرفتندیدیکدن سر بر یردن و تراشک یدر قربان  شصحابه
 ج وتاه نمودند، پیامبر اکرمکخود را  یموھا یدند و برخیاز آنان سر تراش یبعض
: گفتند ش اند. صحابه ه سرھای خویش را تراشیدهکباد  یسانک: رحمت خدا بر فرمود

                                                 
 . ۲۷۰صلح الحدیبیه، باشمیل، ص  -١
 . ۱۳۵-۱۳۴غزوة الحدیبیه، ابی فارس، ص  -٢
 . ۲۷۳۲، شماره ۳بخاری، کتاب الشروط، ج  -٣
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: دوباره فرمود ج ؟ پیامبر اکرمیاند چ وتاه نمودهکھای خود را ه موک یپس آنھای
ن سؤال و جواب تا سه یاند. ا ه سرھای خویش تراشیدهکباد  یسانکرحمت خدا بر 

 .١ز رحمت خدا بادینندگان نکوتاه ک: بر فرمود ج ان پیامبر اکرمیرار شد، در پاکمرتبه ت
 ینیدر ب یا نقره یا نمود که حلقه جھلابواقدام به قربانی شتری از  ج پیامبر اکرم

 .٢نماید یار در این صدد بود تا مشرکان را عصبانکن یداشت و با ا

 ن حادثهیا یدرسها و عبرتها
ن دستور یه آنھا اکمتوجه این موضوع گردید  ش صحابه یۀاز روح سلمه امر -۱

واجب  یاند و آن را امر را به حساب رخصت و استحباب گرفته ج پیامبر اکرم
گران سبقت یر بر دیخ یارھاکشه در یه ھمک ج دانند چرا که پیامبر اکرم ینم
ن، به یرده بود. بنابراکذبح ن یبرد و قربان یگرفت، ھنوز در احرام به سر م یم

گران به این امر اقدام نماید؛ یشنھاد داد تا عمًال قبل از دیپ ج پیامبر اکرم
 ش د، صحابهیذبح نمود و سر تراش یقربان ج پیامبر اکرم یه وقتکچنان

رون شدند و یگرفتند، از احرام ب یگر سبقت میدیکه از ک یدرنگ در حال یب
 ذبح نمودند.  یقربان

از زن عاقل  ین داستان عالوه بر اینکه استحباب نظرخواھین از ایھمچن
بر  گردد و این ع زن در اسالم نیز مشخص مییگاه رفیگردد جا شمند استنباط مییاند و 

ت نشده ی: در اسالم حقوق زن رعاندیگو یه مکای است  رمنصفانهیت غغایخالف تبل
اسالمی مشورت ھمسرش را  ۀبه عنوان حاکم جامع ج است. چرا که پیامبر اکرم

 .٣رفت و به آن ارج نھادیپذ
 ج ه آن حضرتکنیقبل از ا ج اران پیامبر اکرمیه ک: چنانیعمل یت الگویاھم -۲

 ۀ ه به اشارکنینساختند، اما پس از ا یشان را عملیدستور ادان عمل یوارد م
عمل پوشاند، تمامی آنھا فرامین ایشان  ۀبه آنچه دستور داده بود، جام سلمه ام

  .٤در امور را انکار نمود یعمل یالگو ۀتوان ارائ ن، نمییرا عملی ساختند. بنابرا
                                                 

 . ۳۴۸، ص ۳، ابن ھشام، ج السیرة النبویة -١
 . ۳۴۹ھمان، ص  -٢
 . ۲۷۳المعاھدات فی الشریعة االسالمیه، ص  -٣
 . ۲۱۱، محمد السید الوکیل، ص سیرة النبویةالتامالت فی  -٤
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رد پیامبر ک: عملحج و عمره، از آن باز داشته شود ۀه بعد از ارادک یسکم کح -۳
ا عمره یه از حج و کاست  یسکم کانگر حیبعد از اتمام قرارداد صلح، ب ج اکرم

گردند  یمواجه م یا مانعیل و که با مشکشود پس افرادی  یباز داشته م
 ند. و از نظریایرون بیم بخود را ذبح نمایند و از حالت احرا یبایست، قربان می

مواجه  یلکرده است و با مشکاراده  یا نافله ۀه حج و عمرک یسکجمھور علما، 
آورد، اما حنفیھا معتقد  یحج و عمره را به جا یه قضاکست یشود، الزم ن یم

ه در کاست به این دلیل که تمامی افرادی  یآن الزم و ضرور یه قضاکھستند 
ت داشتند به کالقضا شر ۀنده در عمریبودند، سال آ ج ن سفر با پیامبر اکرمیا

 .١د شده بودندیا شھیه وفات کرده و ک یسانکجز 

 فتح  ۀشدن سور نه و نازلیبازگشت به مد
ت نماید، در این اثنا، کنه حریمد یه به سویبیتصمیم گرفت از حد ج پیامبر اکرم

 : د و خداوند فرمودیبر او نازل گردفتح  ۀسور

ۡعَراِب ٱِمَن  لُۡمَخلَُّفونَ ٱَسَيُقوُل لََك ﴿
َ
ۡهلُونَا فَ  ۡ�

َ
ۡمَ�ُٰ�َا َوأ

َ
َ�َاۚ َ�ُقولُوَن  ۡسَتۡغفِرۡ ٱَشَغلَۡتَنآ أ

ا لَۡيَس ِ� قُلُو�ِِهۡمۚ قُۡل َ�َمن َ�ۡملُِك لَُ�م ّمَِن  لِۡسنَتِِهم مَّ
َ
ِ ٱبِ� َراَد بُِ�ۡم  ًٔ َشۡ�  �َّ

َ
ا إِۡن أ

 ِ َراَد ب
َ
ۡو أ

َ
ا أ ُ ٱَ�ۡفَعۢ�ۚ بَۡل َ�َن  ُ�مۡ َ�ًّ َّ�  ِ  .]۱۱[الفتح:  ﴾١١َما َ�ۡعَملُوَن َخبَِ�ۢ�ب

ھا و  ت با مالی: به خاطر مشغولواھند گفتن (از جھاد) به تو خیمتخلف یبه زود«
 ید. با زبانھایما طلب آمرزش نمای یم. پس برایاییم با شما بیفرزندان خود نتوانست

ا یخواھد به شما ضرر ب ست. بگو : اگر خدایشان نیر دلھاه دکند یگو یم یزھاییخود چ
د ینک یه خدا به آنچه عمل مکبل آن را خواھد گرفت،  یجلو یسکبرساند، چه  یا دهیفا

گاه است   .»آ
شب ی: دد و فرمودیار خوشحال گردیات، بسین آیبعد از نازل شدن ا ج پیامبر اکرم

تر  محبوبم یند، براک ید برآن طلوع میه از آنچه خورشکد ینازل گرد یا بر من سوره
چه نازل شده  ۀدند درباریگفتند و پرس یکتبر ج به آن حضرت ش . صحابه٢است

 : دیه نازل گردین آیااست؟ آن گاه 

                                                 
 . ۲۴۳فقه السیرة، بوطی، ص  -١
 . ۴۱۷۷، شماره ۸۰، ص ۵، ج کتاب المغازی، باب غزوة الحدیبیة البخاری، -٢



 ٤١٧    بخش سیزدهم: فتح مبین (صلح حدیبیه)

 

ُۡدِخَل ﴿ ٰتٖ  لُۡمۡؤِمَ�ٰتِ ٱوَ  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱّ�ِ نَۡ�ٰرُ ٱ َ�ۡتَِها ِمن َ�ۡرِي َج�َّ
َ
َ�ِٰ�ِيَن �ِيَها  ۡ�

ِ ٱاتِِهۡمۚ َوَ�َن َ�ٰلَِك ِعنَد  َٔ َوُ�َ�ّفَِر َ�ۡنُهۡم َسّ�ِ   .]۵[الفتح:  ﴾٥افَۡوًزا َعِظيمٗ  �َّ
است. در  یر آنھا نھرھا جاریه زکد یھایی بنما تا خدا مردان و زنان مومن را وارد باغ«

 ین نزد خدا رستگاریو ا آن جاودانه خواھند ماند و تا خدا گناھانشان را نابود گرداند
  .»است یبزرگ

شان سوار بر ینزد ایشان رفتند. ا ج بعد از نزول این آیه، اصحاب و یاران پیامبر اکرم
 آنان تالوت یفتح را برا ۀستاده بود و سوریا» میراع غمک«به نام  یب خود در محلکمر

بِيٗنا اإِنَّا َ�َتۡحَنا لََك َ�ۡتحٗ ﴿ :نمود و فرمود می پیامبر  ی: اگفت یمرد .]۱[الفتح:  ﴾١مُّ
 ین فتحی، به خدا سوگند ای: آرفرمود ج است؟ پیامبر اکرم ین فتحیا ای! آج اکرم
ل شد و یتبد یبه ھلھله و شاد ج اران پیامبر اکرمی ی. بر این اساس غم و ناراحت١است

د؛ یگرد ج امبرشیم امر خدا و پید تسلیه در ھر صورت باکآنھا به این نتیجه رسیدند 
 .٢خواھد بود یچرا که این امر، به نفع آنان و دعوت اسالم

ای خاص به بیان  فتح از حادثه بزرگ حدیبیه سخن گفت و به شیوه ۀقرآن در سور
رویدادھای این غزوه پرداخت؛ چنانکه صلحی را که در حدیبیه اتفاق افتاد، با آنکه 

 چنگی در آن رخ نداد، فتح بزرگ نامید. 
ن سوره بعد از صلح حدیبیه و یه اکم یابی یاسباب نزول سوره فتح، در مبا توجه به 

و  ج امبر اکرمیه پک، بعد از آنیعنیده است؛ ینه نازل گردیر بازگشت به مدیدر مس
مانند، آمدن برای انجام عمره، بر خورد با  یبزرگ یھا مسلمانان وقایع تلخ و تجربه

 ، کسب کرده بودند. نا خوشایندبود برای ھمگانه ک یعت رضوان و صلحیان، بکمشر
، ج ار نامید و پذیرفتن این صلح را از جانب پیامبر اکرمکن صلح، را فتحی آشیقرآن ا

شامل حال  یق الھیه توفکدارد  یان مین قرآن بیامری درست دانست. ھمچن
ه آخر االمر صلح را پذیرفتند و از که به آنھا صبر و حوصله و تحمل داد کمسلمانان شد 

 : دیفرما یه مکچنان نمودند؛ یرویپ ج امبر اکرمیپ

ِيٓ ٱُهَو ﴿ نَزَل  �َّ
َ
ِكيَنةَ ٱأ ْ إِيَ�ٰنٗ  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱِ� قُلُوِب  لسَّ َداُدٓوا عَ  الَِ�ۡ ِ  إِيَ�ٰنِِهۡمۗ  مَّ  َوِ�َّ

َ�َٰ�ٰتِ ٱ ُجُنودُ  �ِض� ٱوَ  لسَّ
َ
ُ ٱَوَ�َن  ۡ�  .]۴[الفتح:  ﴾٤اَعلِيًما َحِكيمٗ  �َّ

                                                 
 . ۲۷۳۶سنن ابی داود، معالم السنن، کتاب الجھاد، شماره  -١
 . ۴۴۹، ص ۲، ج یحةالسیرة النبویة الصح -٢



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٤١٨

 

 یابد و خدا دارایش یمانشان افزایانداخت تا ا ن آرامش یمومن یھا ه در دلکاو بود «
ن صورت قرآن یمت است بدکن است و خدا دانا و با حیھا و زم در آسمان یانیرکلش

اد نبرند و یرد تا آنھا فضل خدا را از کنه و آرامش نازل کیه خدا، سکداد  یان میب

 .»رگزار او باشندکھمواره ش
بر مرگ، اشاره نمود و آن را  ج عت صحابه با پیامبر اکرمین قرآن به بیھمچن

 : فرماید چنانکه می با خدا داشت یعتیرد و بکن یتحس
ه کبریم؛ چرا ھا پی می قرآن در بیان نمودن رویدادھای غزوه یژگین صورت به ویبد

د و نفوس ینما یمح ید را تصحیپردازد و عقا ق نیز مییقرآن در خالل بیان آن، به بیان حقا
ب یقر یدارد و مسلمانان را به فتح ین برمیمنافق یھا ند و پرده از چھرهک یت میرا ترب

ان داشته و عذر یت نمایند، بکاند در غزوه شر ه نتوانستهکرا  یسانکدھد و عذر  یمژده م
عمره  یه مسلمانان موفق به اداک یاز آنان را موجه دانسته است؛ سپس در حال  یبعض
نه بودند، خداوند به بیان این موضوع پرداخت که خواب یر بازگشت به مدیند و در مسنشد

 : دیفرما یه مکچنان حقق خواھد شد؛م یزودپیامبرش به واقعیت پیوسته است. و به 

ُ ٱلََّقۡد َصَدَق ﴿ ِ  لرُّۡءيَاٱرَُسوَ�ُ  �َّ � ٱب ُ ٱإِن َشآَء  ۡ�ََرامَ ٱ لَۡمۡسِجدَ ٱَ�َۡدُخلُنَّ  ۡ�َّقِ َّ� 
ْ َفَجَعَل ِمن  ِ�َن َ� َ�َافُوَنۖ َ�َعلَِم َما لَۡم َ�ۡعلَُموا َءاِمنَِ� ُ�َّلِِقَ� رُُءوَسُ�ۡم َوُمَقّ�ِ

 .]۲۷[الفتح:  ﴾٢٧قَرِ�ًبا اُدوِن َ�ٰلَِك َ�ۡتحٗ 
نًا شما به خواست خدا با یقیامبرش نشان داده است، یخداوند خواب را درست به پ«

د ید وارد مسجد الحرام خواھیا وتاه نمودهکا یده یتان را تراشیرھاه سک یت در حالیامن
ن خاطر فتح ید و به ھمیدانست یه شما نمکدانست  یم ییزھایخداوند چ یشد. ول

  .»ش آوردیه) پیبی(صلح حد یکینزد
 : ان داد و فرمودیده پایپسند یھا لتامبر و اصحابش به خصیف پیو سوره را با توص

ِيٓ ٱُهَو ﴿ ۡرَسَل رَُسوَ�ُ  �َّ
َ
ِ  ۥأ ِ  ۦۚ ُ�ِّهِ  ّ�ِينِ ٱَ�َ  ۥِ�ُۡظِهَرهُ  ۡ�َقِّ ٱَودِيِن  لُۡهَدىٰ ٱب ِ ٱَوَ�َ�ٰ ب َّ� 

ٞد رَُّسوُل  ٢٨اَشِهيدٗ  َمَّ ِۚ ٱ�ُّ ِينَ ٱوَ  �َّ آُء َ�َ  ۥٓ َمَعهُ  �َّ ِشدَّ
َ
ارِ ٱأ رَُ�َآُء بَۡيَنُهۡمۖ تََرٮُٰهۡم  ۡلُكفَّ

ٗدا يَبۡتَ  ٗعا ُسجَّ ِ ٱُغوَن َفۡضٗ� ّمَِن ُركَّ ثَِر  �َّ
َ
ُجوِد� ٱَورِۡضَ�ٰٗناۖ ِسيَماُهۡم ِ� وُُجوهِِهم ّمِۡن �  لسُّ

ِ�يلِ ٱ�َّۡوَرٮِٰة� َوَمَثلُُهۡم ِ� ٱَ�ٰلَِك َمَثلُُهۡم ِ�  ۡخَرَج َشۡ�  ۡ�ِ
َ
 ۥاَزَرهُ  َٔ َ�  ۥهُ  َٔ َكَزۡرٍع أ

ٰ ُسوقِهِ  ۡسَتَوىٰ ٱفَ  ۡسَتۡغلََظ ٱفَ  اعَ ٱُ�ۡعِجُب  ۦَ�َ رَّ ۗ ٱِ�َغِيَظ بِِهُم  لزُّ اَر ُ ٱوََعَد  ۡلُكفَّ ِينَ ٱ �َّ َّ� 
ٰلَِ�ِٰت ٱَءاَمُنواْ وََعِملُواْ  ۡغفِ  ل�َّ ۡجًرا َعِظيَمۢ� َرةٗ ِمۡنُهم مَّ

َ
 .]۲۹-۲۸[الفتح:  ﴾٢٩َوأ



 ٤١٩    بخش سیزدهم: فتح مبین (صلح حدیبیه)

 

خداست که پیامبر خود را ھمراه با رھنمون و آیین راستین فرستاده است تا آن را بر «
ھا پیروز گرداند. کافی است که خدا گواه باشد. محمد فرستاده خداست و  آیین ۀھم

کسانی که با او ھستند در برابر کافران تند و سر سخت و نسبت به یکدیگر مھربان و 
بینی. آنان ھمواره فضل خدای را  دلسوزند. ایشان را در حال رکوع و سجود می

یشان بر اثر سجده در پیشانیھایشان نمایان ا ۀطلبند. نشان جویند و رضای او را می می
است، این، توصیف آنان در تورات است و اما توصیف ایشان در انجیل چنین است که 

اده و سخت ھای خود را بیرون زده و آنھا را نیرو د ھمانند کشتزاری ھستند که جوانه
ا به شگفت که برزگران رای  ھای خویش راست ایستاده باشد به گونه نموده و بر ساقه

به کسانی از ایشان که ایمان  آورد تا کافران را به سبب آن خشمگین کند خداوند

  .»دھد بیاورند و کارھای شایسته بکنند، آموزش و پاداش بزرگی را وعده می
ده یشکر یرا به تصو ج واقعی اصحاب و یاران پیامبر اکرم یمایمه فوق، سیرکات یآ

ن جماعت یمختلف ا یھا و خاص، تصاویری از حالت زیانگ است. قرآن با اسلوبی شگفت
 اند از:  ه عبارتکش گذاشته است یده را به نمایبرگز

آُء َ�َ ﴿ ر نخستیآنھا در تصو -۱ ِشدَّ
َ
ارِ ٱأ ، یعنیاند؛  شده یمعرف ﴾رَُ�َآُء بَۡيَنُهمۡ  ۡلُكفَّ

خو ھستند؛  گر مھربان و نرمیو سرسخت و در مقابل ھمد یفار، قوکدر مقابل 
آنان در  یستند؛ ولیان آنھا نیکجز پدران، برادران و نزد یسکفار که ک یر حالد

گر به خاطر یدیکاند اما در مقابل، نسبت به  دهیجھت رضای الھی از آنان بر
 اند.  ، مھربانیده و اخوت اسالمین و عقیوحدت د

ٗدا﴿ر دوم بهیدر تصو -۲ ٗعا ُسجَّ آنھا  یشگین حالت ھمیا ایاند، گو ف شدهیتوص ﴾ُركَّ
م یانگر عبادت است و آنھا در ھمه حال تسلیوع و سجده بکه رکاست؛ چرا 

 وع و سجده ھستند. کا ھمه وقت در ریبرند و گو یند؛ پس در عبادت به سر میخدا

يَۡبَتُغوَن ﴿ است: ش گذاشته شده یآنھا به نما یر سوم، حالت درونیدر تصو -۳
ِ ٱفَۡضٗ� ّمَِن  ، یعنیآنھا است؛  یانگر احساسات درونیر بین تصویا ﴾َورِۡضَ�ٰٗنا �َّ

 است.  یت الھیترین آرزو و ھدف آنان، کسب رضا بزرگ
 :گذارد یش میعبادت آنان را به نماو آثار  یظاھر یمایر چھارم، سیتصو -۴

ثَرِ ﴿
َ
� ٱِسيَماُهۡم ِ� وُُجوهِِهم ّمِۡن � ُجودِ بر اثر سجده و عبادت،  یعنی ﴾لسُّ

و صفا و محبت واداشته  یاست و آنان را به فروتن شان نورانی گردیدهیھا چھره
 شود.  یافت نمیبر و غرور کآنان اثر  یھا است و در چھره



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٤٢٠

 

در قرآن بیان گردیده  ج ھا و خصوصیاتی که از اصحاب و یاران پیامبر اکرم ویژگی
 : چنانکه در تورات آمده است:رات و انجیل نیز بیان گردیده استاست، در تو

ان داشته یز بیل نیر آنھا را در انجیر خکن خداوند، ذیھمچن ﴾�َّۡوَرٮٰةِ ٱَ�ٰلَِك َمثَلُُهۡم ِ� ﴿

�ِيلِ ٱَوَمثَلُُهۡم ِ� ﴿ است  اند: ه شدهیتشب یشتزارکانش به یو اطراف ج و در آنجا محمد ﴾ۡ�ِ

ۡخَرَج َشۡ� ﴿
َ
  باشد. یقورون زده و تنومند و یه خوشه بک یشتزارکمانند  ﴾هُ  َٔ َكَزۡرٍع أ

ارشناسان زراعت (مؤمنان) که در نظر کو است یکای زیبا و ن این زراعت به اندازه

اعَ ٱُ�ۡعِجُب ﴿ نماید زیبا و جذاب جلوه می رَّ نماید، اما در دل  زده می و آنھا را شگفت ﴾لزُّ

ارَ ٱِ�َغِيَظ بِِهُم ﴿ ند.یآفر ینه و نفرت مکیافران، خشم، ک امبر و یدن پیو آنھا با د ﴾ۡلُكفَّ
 شوند.  یشان میاصحابش ناراحت و پر

تاب خود کشه در یھم یده را براین جماعت برگزیا یھایژگین صورت خداوند ویبد
ه خواستار تحقق بخشیدن کباشد  یھای نسل یبرا یرده است تا نمونه و الگویکثبت 

 باشند.  خود می یمان در زندگیا
آن   ه خداوند به آنھا وعده داده وکتر از تمامی موارد ذکر شده پاداشی است  و مھم

ُ ٱوََعَد ﴿ عبارت است از وعده مغفرت و اجر بزرگ: ِينَ ٱ �َّ ٰلَِ�ِٰت ٱَءاَمُنواْ وََعِملُواْ  �َّ  ل�َّ
ۡغفِ  ۡجًرا َعِظيَمۢ� َرةٗ ِمۡنُهم مَّ

َ
 . ﴾َوأ

چھارده قرن دوست دارم آن نسل گر پس از گذشت ی: بار ددیگو ید قطب میس
ه رضایت و خشنودی کنم یبنش یبختیکمردان ن ینم و به تماشاکده را مشاھده یبرگز

دند و ید یزان خدا میپروردگار نصیب آنان گردید و با چشمان خود، اعتبار خود را در م
 داشته است.  ین گرامیه خدا از آنان خشنود شده و آنھا را چنکدند یشن یم

 یاند و در اثنا نه رھسپار شدهیمد یه به سویبیه از حدکدوست دارم به آنان بنگرم 
دارند! چه  یگردد؛ چه حال و ھوائ یآنان تالوت م شود و بر ین سوره نازل میراه ا

 یمایھا را در س ن نعمتینگرند و آثار ا یگر میدیکبه آنھا دست داده است! به  یاحساس
 .١نندخوا یگر میھمد

د یجد ۀوارد مرحل یه دعوت اسالمکافتند یامبر در یلح حدیبیه، اصحاب پپس از ص
ت، ین در چارچوب صلح و امنین دیبایست ا است بنابراین، می شده  یتر و افق گسترده

                                                 
 . ۲۰۲۶، ص ۶فی ضالل القرآن، ج  -١



 ٤٢١    بخش سیزدهم: فتح مبین (صلح حدیبیه)

 

نمود تا آنھا در جنگ و مبارزه و با گذشت روزھا، شاھد  و ترقی می یش رویشتر پیب
 ن آنھا عبارت بود از: یتر مھمه کشدند  یه میبیمثبت صلح حد یامدھایپ

 یان دولت اسالمکیش با امضاء نمودن قرارداد صلح با مسلمانان، عمًال به یقر -۱
ز، به دولت یگر اعراب نیای که بعد از آن، قبایل اطراف و د اعتراف نمود به گونه

 ستند. ینگر یمھم م یبه عنوان قدرت یاسالم
د به یان و منافقان گردکشرم یھا جاد رعب و وحشت در دلین صلح باعث ایا -۲

دا ین پیقی، یکای نزد ندهیحتمی اسالم در آ یروزیثر آنھا به پکه اک یا گونه
د و عمرو یش مانند خالد بن ولیمطرح قر یھا از چھره ین، برخیردند. بنابراک

رسول نه، نزد یرامون مدینان پینش هین بادیبن عاص اسالم را پذیرفتند. ھمچن
 ردند. ک ین غزوه عذر خواھیت ننمودن در اکخاطر شرآمدند و به  ج الله

غ اسالم فراھم نمود و یو تبل یمعرف یبرا ین صلح و آرامش، فرصت خوبیا -۳
: اسالم دیگو یم یه امام زھرکچنان وستن قبایل متعددی به اسالم شد،یباعث پ

را قبًال آنھا یافته بود؛ زیدست ن یبزرگ یروزین پیه به چنیبیقبل از صلح حد
نون آنھا در حالت صلح با کا یشدند، ول یدان جنگ با مردم روبرو میدر م فقط

رفتن یردند آنھا را در مورد پذک یم ینمودند و سع یمردم مالقات و گفتگو م
اسالم   ن دو سال بهیه تعداد افرادی که در اکاسالم، متقاعد سازند؛ چنان

ه با ھزار و چھارصد یبیدر غزوه حد ج گرویدند، به اندازه؛ چنانکه پیامبر اکرم
  .١دیه رھسپار گردکرد، اما دو سال بعد با ده ھزار نفر جھت فتح مکت کنفر شر

ت یش) احساس امنیخود (قر یه دشمن اصلیمسلمانان بعد از اینکه از ناح -۴
 ۀه، غزویبیگر شدند؛ چنانکه بعد از صلح حدیان و قبایل دیھودینمودند، متوجه 

 خیبر اتفاق افتاد. 
ش، با مواضع مسلمانان آشنا گردند یمانان قریپ ه ھمکرات صلح باعث شد کمذا -۵

 یدن شتران قربانیس بن علقمه بعد از دیه حلکنند؛ چنانکدا یل پیو به آنھا تما
ن گونه یش برگشت و نظرش را ایگفتن آنھا، نزد قر یکلب یمسلمانان و صدا

 ه شوند. د مسلمانان از طواف خانه خدا باز داشتیه نباکرد کمطرح 
 ید برایجد یه گامکدیغزوه موته گرد یبرا ینه ساز آمادگیه، زمیبیصلح حد -۶

 ره عربستان بود. یبه خارج از شبه جز ینشر و تبلیغ دعوت اسالم
                                                 

 . ۳۵۲-۳۵۱، ص ۳سیرت ابن ھشام، ج  السیرة النبویة -١



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٤٢٢

 

ن فرصت را فراھم ساخت تا به پادشاھان یا ج پیامبر اکرم یه برایبیصلح حد -۷
 د. یدعوت نماسد و آنھا را به اسالم یھا نامه بنو یفارس، روم و قبط

ن صلح ی: ادیگو یم میه ابن قکچنان رد؛که باز کفتح م یه راه را برایبیصلح حد -۸
ارانش را سر بلند نمود یامبر و یه خدا در آن، پکبود  یفتح بزرگ یبرا یا روزنه

ش یشاپیه پکاست  ین سنت الھیو مردم دسته دسته وارد اسالم شدند و ا
 .١سازند یرا فراھم م یوقایع بزرگ، مقدمات

 تاکتیکی  یها جنگ یر و فرماندهیابوبص
د، توانست از چنگال یر عتبه بن اسیبصابوه، یبیبعد از گذشت چند روز از صلح حد

ش بالفاصله دو نفر را یوندد. قریبپ ج نه به پیامبر اکرمیه فرار نماید و در مدکان مکمشر
: ما بر ر گفتیبصابوبه  ج فرستادند. آن حضرت ج رسول اللهدن او نزد یبازگردان یبرا

م. یمان خود را نقص نمائیه پکست یسته نیایم و شا این امر با آنان تعھد امضاء نموده
 شما خواھد گشود.  یبرا یخداوند راھ ین، تو نزد آنھا برگرد انشاءالله به زودیبنابرا

تا مرا به  یفرست یش میان قرکتو مرا نزد مشر !ج پیامبر اکرم ی: ار گفتیابوبص
 نند؟ کنجه کنم شیخاطر د

امثال تو راه تو و  یبرو، انشاءالله خداوند برا ھا اینر! با یبصابو: فرمود ج پیامبر اکرم
 .٢نجات را خواھد گشود

ر با آن دو نفر به راه افتاد و مشاھده این صحنه، مسلمانان را نیز نگران یابوبص
ار یمان بسیدر وفا به عھد و پ ج پیامبر اکرم راینداشتند؛ ز یا ساخته بود، اما آنان چاره

 : ورزد ید مکیورد وفا به عھد تاات در میاز آ یاریز در بسیه قرآن نکبند بود؛ چنانیپا

ْ بَِعۡهِد ﴿ ۡوفُوا
َ
ِ ٱَوأ َّ�  ْ يَۡ�ٰنَ ٱإَِذا َ�َٰهد�ُّۡم َوَ� تَنُقُضوا

َ
َ�ۡعَد تَۡوكِيِدَها َوقَۡد َجَعۡلُتُم  ۡ�

َ ٱ َ ٱَعلَۡيُ�ۡم َكفِيً�ۚ إِنَّ  �َّ  .]۹۱[النحل:  ﴾٩١َ�ۡعلَُم َما َ�ۡفَعلُونَ  �َّ
ته شدن آنھا و سوگندھا را بعد از بسد ینکد، وفا یمان بستیه پک یو به عھد خدا وقت«

ه کداند  ید. ھمانا خداوند میا گر قرار دادهیدیکل یفکه خدا را ک یدر حال د، ینقض ننمای

 .»دینک یچه م

                                                 
 . ۳۰۹، ص ۳زاد المعاد، ج  -١
 . ۳۵۲، ص۳، ابن ھشام، ج السیرة النبویة -٢



 ٤٢٣    بخش سیزدهم: فتح مبین (صلح حدیبیه)

 

 د: یفرما ین میھمچن

﴿ ِ ۡوفُواْ ب
َ
 .]۳۴[اإلسراء:  ﴾وٗ�  ُٔ َ�َن َمۡ�  ۡلَعۡهدَ ٱإِنَّ  ۡلَعۡهدِ� ٱَوأ

د یمان مورد بازخواست قرار خواھیرا در مورد عھد و پیز د؛ یبه عھدھا وفا نمای«

  .»گرفت
گردد  ن اسالم محسوب مییاز قوان یلکن، وفا به عھد نزد مسلمانان، قانونی یبنابرا
 .١باشد یم  به آن واجبکه عمل 

ه ک ید، اما ھنگامیر را برگردانیبصابوه بسته بود، ک یمانیبر اساس پ ج پیامبر اکرم
رت واقعًا ُبرنده ی: برادرم! شمشاز آن دو نفر گفت یکید، به یه رسفیر به ذوالحلیصبابو

ر را یر شمشین. ابوبصک: نگاه فتر داد و گیرش را به ابوبصیو شمش ی: بلفتاست؟ او گ
شت. کرد و او را کبر آن شخص وارد  یا رد و در فرصت مناسب، ضربهکرون یام بین زا

: دوست و گفت رفت ج د، فرار نمود و نزد پیامبر اکرمیت را دین وضعینفر دوم ا یوقت
ر بر دوش یه شمشک یر در حالیبعد، ابوبص یا د. لحظهیق مرا به قتل رسانیشما، رف

 داشت وارد شد و گفت: 
د، اما خدا مرا ید و مرا به آنھا سپردیردکپیامبر اکرم! شما به وعده خود عمل  یا

: فرمود ج . پیامبر اکرم٢نمودم ین خود از رفتن با آنھا خوددارینجات داد و از ترس د
ن را یا یوقت ٣»است یند، اگر تنھا نبود عجب جنگ افروزیش بنشیمادرش به عزا«

نه ین، از مدیل آنھا خواھد داد. بنابرایباز ھم او را تحو ج ه پیامبر اکرمکد، دانست یشن
ن در ک، مسلمانان مستضعف سای. بعد از مدت٤دیالبحر رسان فیخارج شد و خود را به س

 یعجب جنگ افروز: «گفته بود که ج امبر اکرمیبصیر و سخن پابوه با اطالع از کم
البحر فرار  فیه به قصد سکاز م یگریبعد از د یکی» شد یبا او ھمراه م یسکاست اگر 

وست و به یز به او پیل نیجندل بن سھابوه کوستند؛ چنانیپ یر میردند و به ابوبصک یم
ش به شام، یقر یبازرگان یاروانھاک یل دادند و براکیمبارزه طلب تش یج گروھیتدر

 ربودند.  یردند و اموال آنھا را مک یجاد میمزاحمت ا

                                                 
 . ۳۲۹منھج االعالم االسالمی فی صلح الحدیبیه، ص  -١
 . ۳۵۳ص  ۳، ابن ھشام، ج السیرة النبویة -٢
 . ۴۷۳۲، شماره ۲۴۱، ص ۳البخاری، کتاب الشروط فی الجھاد، ج  -٣
 ھمان.  -٤



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٤٢٤

 

: تو را به خدا و به ندیبگو ج به پیامبر اکرم یامیش مجبور شدند در پیسرانجام، قر
ند، ما یاینه بیر و ھمراھانش را نزد خود فراخوان و اگر به مدی! ابوبصیشاوندیحق خو

ه در کش از شرایط سخت و حساسی ین صورت قریم داشت. بدیار آنھا نخواھکبه  یارک
وتاه آمدند و از آنجا که آنان در صدد دستیابی به قدرت و کرده بودند، که مقرر یبیحد

 .١دیون گردانزبعزت بودند بنابراین، خداوند آنھا را خوار و 
ه حدود ک. آنھا ٢نه فرا خواندیرا نزد آنھا فرستاد و آنان را به مد یسکز ین ج پیامبر اکرم

مسلمانان  یقدرت و توان رزمنه آمدند و با آمدن آنھا یبه مد ٣ھشتاد نفر بودند یھفتاد ال
 ج را نامه پیامبر اکرمید زیایر، نتوانست با آنھا بیبصابون گروه، یس ایافت. البته رئیشدت 
 رد. ک یم یخود را سپر یزندگ ین روزھایه آخرکد یبه دست او رس یھنگام

ن و آرمان خود یه آنان در راه دک یھای ھا و مشقت ر و رنجیداستان ابوجندل و ابوبص
ه را به کان مکه توانستند مشرک یمتحمل شدند و اخالص، جھاد و استقامت آنان تا جای

باشد.  یده میاورند، الگویی عملی و مناسب جھت استقامت و تالش در امر عقیزانو در ب
سر است یم یفرد امر یک یبرا یه گاھکم یریگ یجه مین داستان نتیه از اکھمان طور 

 یا ر و ھمراھانش توانستند ضربهیبصابوه کست؛ چنانینسر یگروه و جماعت م یه براک
ه بسته بود، ک یمانیبه خاطر پ یدولت اسالم یه براکه وارد نمایند کان مکبه مشر

 سر نبود. یم یا ن ضربهیامکان تحقق بخشیدن چن
وت) پیامبر کر (سیر و ھمراھانش، امری نامشروع نبود؛ چرا که تقریاقدام ابوبص

ن یجز اتخاذ ھم یر و ھمراھانش راھیبصابو ید و برایبخش یت میبدان مشروع ج اکرم
 نمانده بود.  یوه مبارزه باقیش

وستن یھجرت و پ ۀان بودند و اجازکنجه و آزار مشرکه تحت شکاز آنجا که آنھا در م
ه کبودند  یا ین، مجبور به فرار و سپس اتخاذ استراتژیز نداشتند. بنابراینه را نیبه مد

ق به مطالبات خود ین طریقرار بدھند و از ا یه را تحت فشار و ناامنکان مکبتوانند مشر
، استنباط ج الم پیامبر اکرمک یوه مبارزه خود را از فحواین شید آنھا ایبرسند و شا

  .١»شد یھمراه او م یسکاست اگر  یعجب جنگ افروز: «ه فرمودک ٤نمودند
                                                 

 . ۲۸۱، ص ۴محمد رسول الله، صادق عرجون، ج  -١
 . ۴۷۳۲، شماره ۲۴۱، ص ۳البخاری، کتاب الشروط، ج  -٢
 . ۴۵۱، ص ۲، ج السیرة النبویة الصحیحة -٣
 . ۴۵۲، ص ۲، ج السیرة النبویة الصحیحة -٤



 ٤٢٥    بخش سیزدهم: فتح مبین (صلح حدیبیه)

 

ژه پروردگار نسبت به یت ویعناع، به توجه و ین وقاین، با بررسی ایانسان ژرف ب
خود را  یبه سو یه آنھا نخست اسباب توجه الھکبرد  یم ی، پج امبر اکرمیاصحاب پ

ه کش در آورد؛ چنانیت خویسته توجه و عنایز آنھا را شایگاه خداوند ن فراھم نمودند، آن
ان یت خدا، ھستند بیسته توجه و عنایه شاک یسانکدر قرآن صفات  یات متعددیدر آ

 ات اشاره نمود: ین آیتوان به ا یشده است. از جمله م

َ ٱإِنَّ ﴿ ِينَ ٱَمَع  �َّ ْ ٱ �َّ ِينَ ٱوَّ  �ََّقوا ِۡسُنونَ  �َّ  .]۱۲۸[النحل:  ﴾١٢٨ُهم �ُّ
  .»ار باشندکویکزگار بوده و نیه پرھکاست  یسانکخدا با «

﴿ �ِ ْ �ِض ٱَوَ� ُ�ۡفِسُدوا
َ
ۚ  اَخۡوفٗ  ۡدُعوهُ ٱَ�ۡعَد إِۡصَ�ِٰحَها وَ  ۡ� ِ ٱ رَۡ�ََت  إِنَّ  َوَطَمًعا َّ� 

 .]۵۶[األعراف:  ﴾٥٦لُۡمۡحِسنِ�َ ٱ ّمِنَ  قَرِ�بٞ 
د. ھمانا رحمت یخوانب دید و خدا را با ترس و امینکد من بعد از اصالح آن فسامیدر ز«

  .»است یکاران نزدکویکخدا به ن

َ ٱَوَمن َ�تَِّق ﴿ َّ�  ُ  .]۲[الطالق:  ﴾اَ�ۡرَجٗ  ۥَ�َۡعل �َّ
  .»خواھد گشود یاو راه حل یه از خدا بترسد، خدا براک یسکو «

ِينَ ٱوَ ﴿ َ ٱَ�َٰهُدواْ �ِينَا َ�َۡهِدَ�نَُّهۡم ُسبُلَنَاۚ �نَّ  �َّ  .]۶۹بوت: ک[العن ﴾٦٩لُۡمۡحِسنِ�َ ٱلََمَع  �َّ
م و ینک یم یخود راھنمای ینند، ما آنھا را به راھھاک یه در راه ما تالش مک یسانکو «

  .»اران استکویکخدا با ن
ن، یات فوق بودند بنابرایاد شده در آی یھا صفات و خصلت یاز آنجا که صحابه دارا

گردد  قرار گرفتند و بر این اساس این نتیجه استنباط می یت و توجه الھیمشمول عنا
ن صفات و خصلتھا باشد، یا ی، دارایا ملتیه شخص ک یگریان دککه در ھر زمان و م

ه ھرگز کخدا است  ۀن وعدیت پروردگار قرار خواھد گرفت و اینًا مشمول توجه و عنایقی
 .٢ستین نکخالف آن مم

 از بازگرداندن زنان مهاجر  ج امتناع پیامبر اکرم
م به یکردند، تصم ه) زندگی میکفر (مکن یه در سرزمکاز زنان مسلمان  یبرخ

 یب  لثوم، دختر عقبه بن اک ش زنان مھاجر، امیشاپینه آمدند. در پیھجرت گرفتند و به مد
                                                                                                                        

 . ۴۷۳، شماره ۲۴۱، ص ۳الشروط، ج  بخاری، کتاب -١
 . ۳۲۰غزة الحدیبیه، حکمی، ص  -٢



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٤٢٦

 

ه کان مکن، مشریه ھجرت نمودند. بنابرایبیبعد از صلح حد ھا اینط، قرار داشت. یمع
 : آنان نازل فرمود ات را در موردین آیه شدند. آن گاه خداوند، اکخواستار بازگشت آنھا به م

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ إَِذا َجآَءُ�ُم  �َّ ۖ فَٱ ُمَ�ِٰجَ�ٰتٖ  لُۡمۡؤِمَ�ُٰت ٱَءاَمُنٓوا ُ ٱ ۡمَتِحُنوُهنَّ ۡعلَُم  �َّ

َ
أ

ۖ فَإِۡن َعلِۡمُتُموُهنَّ ُمۡؤِمَ�ٰٖت  ارِ� ٱ إَِ�  تَرِۡجُعوُهنَّ  فََ�  �ِإِيَ�ٰنِِهنَّ َُّهمۡ  َ� ُهنَّ ِحّلٞ  ۡلُكفَّ  َوَ�  ل
ۖ ُهۡم َ�ِلُّوَن  ن تَنِكُحوُهنَّ إَِذآ َوَءاتُوُهم مَّ  لَُهنَّ

َ
ْۚ َوَ� ُجَناَح َعلَۡيُ�ۡم أ نَفُقوا

َ
ٓ أ ا

ْ بِعَِصِم  ۚ َوَ� ُ�ۡمِسُكوا ُجورَُهنَّ
ُ
نَفۡقُتۡم َوۡليَۡ�  َٔ َوۡ�  ۡلَكَوافِرِ ٱَءاتَۡيُتُموُهنَّ أ

َ
ٓ أ ْ َما ْ َمآ  َٔ لُوا لُوا

ْۚ َ�ٰلُِ�ۡم ُحۡ�ُم  نَفُقوا
َ
ِ ٱأ ُ ٱبَۡيَنُ�ۡمۖ وَ  مُ َ�ۡ�ُ  �َّ  .]۱۰[الممتحنة:  ﴾١٠َعلِيٌم َحِكيمٞ  �َّ
د. خدا بھتر یازماییزنان مؤمن ھجرت نموده نزد شما آمدند، آنھا را ب یمؤمنان! وقت یا«

گاھیاز ا فار کد، پس آنان را نزد یص دادیدارد. اگر شما آنھا را مؤمن تشخ یمان آنھا آ
ستند و به شوھران یآنان حالل ن یافران براکافران و ک یه آنان براکد. چرا یبرنگردان

ه با آنان ازدواج کست ین ید و بر شما گناھیاند، بدھ ردهکنه یه ھزکافرشان آن چه را ک
افران کاح) کد و آنھا را در بند (نینکه آنان را پرداخت یه مھرکنید. به شرط اینمائ

نه زنان یشما ھزد و آنھا از یا شویزنان مرتد خود را جو ۀنیافران ھزکد. و شما از ینگذار

  .»مت استکن دستور خداست و خدا دانا و با حیا شوند. ایمسلمان خود را جو
امبر یخدا و رسالت پ یگانگی: امتحان آنھا عبارت بود از اقرار به دیگو یابن عباس م

َُّهمۡ  َ� ُهنَّ ِحّلٞ ﴿ :یۀو آ ج خدا مسلمان بر بودن زنان  انگر حرامیب ﴾لَُهنَّ ُهۡم َ�ِلُّوَن  َوَ�  ل
: پس آن چه آنھا را بر شوھرانشان دیگو یم یه قرطبکچنان باشد؛ یشان مکشوھران مشر

 .١مسلمان شدن آنھا بود، نه ھجرتشانساخت،  یحرام م

ُجورَُهنَّ ﴿ ۀابن کسر در مورد آی
ُ
ن تَنِكُحوُهنَّ إَِذآ َءاتَۡيُتُموُهنَّ أ

َ
 ﴾َوَ� ُجَناَح َعلَۡيُ�ۡم أ

ن زنان مھاجر، بالمانع است به ی: ازدواج با ان فرمودبه مسلمانا: قرآن خطاب گوید می
 .٢آنان به اتمام رسیده باشد ۀد. وعدیآنان را بپرداز یۀه مھرک یشرط

 .﴾ۡلَكَوافِرِ ٱَوَ� ُ�ۡمِسُكواْ بِعَِصِم ﴿
 درمیانه با مسلمان شدن، کد؛ بلیافران نگه ندارکاح با کآنھا را ھمچنان به حساب ن«

 .»افتاده است یآنھا تفرقه و جدای

                                                 
 . ۶۳، ص ۱۸تفسیر قرطبی، ج  -١
 . ۳۵۱، ص ۴تفسیر ابن کثیر، ج  -٢



 ٤٢٧    بخش سیزدهم: فتح مبین (صلح حدیبیه)

 

 :ۀمفسران در مورد آی

نَفۡقُتۡم َوۡليَۡ�  َٔ َوۡ� ﴿
َ
ْۚ  َٔ لُواْ َمآ أ نَفُقوا

َ
 .﴾لُواْ َمآ أ

 یافران برگشته بودند و تعدادکاز زنان مسلمان، مرتد شده و نزد  ی: برخندیگو یم
 تیخداوند به خاطر رعانه آمده بودند. آن گاه یان، مسلمان شده و به مدکاز زنان مشر

ن ید و ایاند، به شوھرانشان برگردان ه نزد شما آمدهکرا  یه زنانی: شما مھرانصاف فرمود
م به اجماع امت، مخصوص ھمان حادثه مشخص بود و بعد از آن جنبه عملی پیدا کح

 .١و ابن عربی نیز بر این عقیده استنماید  نمی
ه زنانشان مرتد شده و به ک یمسلمانسپس قرآن در مورد آن دسته از مردان 

ن مال ی: از اولنداشتند، فرمود وسته بودند و شوھرانشان توانایی حق خود رایافران پک
 .٢دید، حق از دست رفته آنھا را بپردازیآور یه بدست مک یمتیغن

ان کاز مشر یه اگر فردکدر مورد این قسمت از عھدنامه که در آن مقرر گردیده بود 
ده شود، بین مشرکان و پیامبر اکرم اختالف یه برگردانکد به میوست، باین پبه مسلمانا

دانستند، اما  ین بند میز مشمول ایان، زنان مھاجر را نکنظر به وجود آمد؛ چرا که مشر
ور که در بند مذک یا غهیه صکنیل ایشامل گردیدن زنان مھاجر را به دل ج پیامبر اکرم

د ییرا تأ ج ز موقف پیامبر اکرمینداشت و خداوند نر است، قبول کد شده بود، مذیق
ه بعد از کاز زنان مھاجر  یکیچ یه مضمون آن این بود که ھکرد کات فوق را نازل یآ و 

 .٣ده نشودیه بازگردانکاند، به م ردهکه ھجرت یبیصلح حد
از زنان مسلمان  یه برخکرسد  ین به نظر می: چندیگو یاستاد محمد عزه دروزه م

بت شمردند و بعد یه موفق به ھجرت نشده بودند، فرصت را غنیبیاز صلح حد ه قبلک
نه ھجرت نمودند. بستگان آنھا بر اساس مفاد قرار داد یانه به مدیه، مخفیبیاز صلح حد

ات فوق نازل یب آنان پرداختند و خواھان بازگشت آنھا شدند. آن گاه آیصلح، به تعق
 رد. کدن زنان مھاجر را ممنوع اعالم ید و بازگردانیگرد

ر، یا خیاز زنان مھاجر شده بود  یادینامه  ا در صلحیدر مورد این مسئله که آ
د شده یر قکغه مذیه در آنجا صکن است یھای متعددی وجود دارد و قول راجح ا نظریه

                                                 
 . ۵۴۵، ص ۲حدیث القرآن الکریم، ج  – ۶۸، ص ۱۸تفسیر قرطبی، ج  -١
 . ۳۵۲، ص ۴تفسیر ابن کثیر، ج  -٢
 . ۱۷۸، ص غزوة الحدیبیة -٣



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٤٢٨

 

زنان  آن را شامل ج دانستند، اما پیامبر اکرم یز میان آن را شامل زنان نکه مشرکبود 
دن آنان یم بازگردانکد و خداوند به طور قطع حیات نازل گردیه این آکنیدانست تا ا ینم

 .١را بالمانع دانست
دند یه امتناع ورزکمسلمانان از بازگرداندن زنان مھاجر به م: «دیگو یم یاستاد غزال

مخصوص نامه را  ور در صلحکا بند مذی: ن دو امر باشدیاز ا یکیتواند  یمل آن یه دلک
ت و ینجه و اذکتحمل ش ھا اینه آنان بر این باور بودند که کنیا ایدانستند و  یمردان م
نند و به مبارزه کتوانند فرار  یز نمیر نیان را ندارند و مانند ابوجندل و ابوبصکآزار مشر

ت بازگرداندن یخود به صورت تاکتیکی ادامه خواھند داد، اما مھم آن است که ممنوع
 .٢»ر را خداوند اعالم نمودزنان مھاج

                                                 
 . ۳۵۴، ص ۲سیرة الرسول، دروزه، ج  -١
 . ۳۶۷، غزالی، ص فقه السیرة -٢



 
 
 
 
 
 

 فصل سوم 
 ها د و عبرتیها، فوا درس

ه به کاست  یاسیو س یتی، تربی، فقھیدتیعق یھا ه سرشار از درسیبیغزوه حد
 : خواھیم پرداخت از آنھا یبررسی برخ

 دهیام مربوط به عقکاح

 رھبران اسالمی ھنگام مذاکره بالمانع است  برای گماردن محافظ -۱
ان کر مشریھنگام گفتگو با سف ج ره بن شعبه از پیامبر اکرمیمحافظت مسلحانه مغ

نار رھبر مسلمانان ھنگام مالقات با کدر  یا افرادیبیانگر مجاز بودن محافظت نمودن فرد 
باشد،  یرام واحت یحفاظت جان و چه برا ین محافظت چه برایافر است و اکران یسف
س دوست داشته باشد، کھر «ه کث آمده است یه در حدک یتیندارد و با ممنوع یالکاش

 کامًال متفاوت است.  ١ستند، جایگاه او دوزخ استیبا یھای او ھمچون مجسمه یمردم برا
ت یست، در وضعیجایز ن یدر شرایط عاد یه تفاخر و اظھار بزرگکھمان گونه 

زد،  یبرانه قدم مکمت یا دجانه در احد به گونهابو یه وقتک؛ چنان٢بالمانع است یجنگ
  .٣ن مکانییپسندد مگر در چن ین راه رفتن را خدا نمیفرمود: ا ج پیامبر اکرم

 گرفتن  یکاستحباب فال ن -۲
ره نزد کانجام مذا یل بن عمر و برایه که سھیبیدر جریان صلح حد ج پیامبر اکرم

ار ک» (مکسھل امر: «گرفت و فرمود یکرا به فال نن او ، آمدج ایشان آمد، آن حضرت
  .٤گرفتن بالمانع است یکه فال نکن حدیث بیانگر این است یرد) و اکشما را آسان 

                                                 
 . ۵۲۲۹ابوداود، باب، شماره  -١
 . ۳۰۴، ص ۳زاد المعاد، ج  -٢
 . ۲۴۱فقه السیرة، بوطی، ص  -٣
 . ۳۰۵، ص ۳زاد المعاد، ج  -٤



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٤٣٠

 

قت ندارد و ی) حقیره (بد فالی: طدیفرما ینیکویی م یثیدر حد ج پیامبر اکرم
از شما  یکیه کاست ای  لمهکست؟ فرمود: یدند فال چیال است. پرسن نوع آن فیبھتر

بر اساس  یکه فال نکن است ین نوع فال با فال بد ایان ایو فرق م .١شنود یآن را م
شه یدھد، اما فال بد، ھم یح میرود، خوب بودن امری را ترج یه بر خدا مک یکیگمان ن

 .٢ندک یم مکاء حیبه بد بودن و مضر بودن اش
ن نوع آن فال ی: بھترره) سخن گفتند، فرمودیاز (ط ج ھنگامی که نزد پیامبر اکرم

ه درصدد انجام آن بوده است، باز دارد ک یارکد مسلمانان را از یاست و آن ھم نبا یکن
از  یر و خوبی: بارالھا! خدید، بگویناگوار گرد یا دچار امراز شم یکی: ھر گاه افزودو 

یی تو در برابر توانا نمایی و ھیچ قدرت و نیرویی ھا را رفع می جانب توست و تو نیز بدی
 .٣وجود ندارد

 ھستند  یر ستارگان در بارندگیبه تأث معتقدنده ک یسانکز یفرآمکاعتقاد  -۳
ه را در حالی یبیحد یاز روزھا یکینماز بامداد  ج : پیامبر اکرمدیگو یم یخالد جھن

: آیا ز اتمام نماز خطاب به مردم فرمودده بود و بعد ایبرگزار نمود که آن شب باران، بار
صبح  ی: بندگان من در حالدیگو یگوید؟ خدا م ورد شما چه میدانید خدا در م می

: خدا به ما باران داد، او به من گفت یکیشدند.  افرک یمؤمن و گروھ یه گروھکردند ک
ای که خالف این سخن را گفتند، به من کفر  د و عدهیفر ورزکمان و به ستارگان یا

 .٤آوردندمان یورزیدند و به ستارگان ا
نده دارد؛ اگر او یبه اعتقاد گو یاند، این امر بستگ فر گفتهکن نوع یعلما در مورد ا

افر کنًا یقیاست؛ پس او  یرین تاثیچن یه ستاره در ذات خود داراکمعتقد است 
خدا است، اما بر اثر آنچه بر زبانھا رواج دارد،  یقیه فاعل حقکداند  یشود، اما اگر م یم

 . یقیفر حقکفران نعمت است نه کن یپس ا د؛یگو ین میچن
 
 

                                                 
 . ۵۷۵۶صحیح بخاری، شماره  -١
 . ۲۱۵، ص ۱سنن فتح الباری ج  -٢
 . ۳۹۱۹ابوداود کتاب الطب، شماره  -٣
 . ۸۴۶بخاری، کتاب االذان، ص  -٤



 ٤٣١    بخش سیزدهم: فتح مبین (صلح حدیبیه)

 

 احکام فقهی و اصول بر گرفته از صلح حدیبیه 

 ه یه فدیعب بن عجره و نزول آکداستان  -۱
م، در یه ما در احرام بودکه یبیام حدیدر ا ج : پیامبر اکرمدیگو یعب بن عجره مک

نند؟ ک یت میتو را اذ ھا این :سرم شد و گفت یھا تاد و متوجه شپشسینار من اک
 : دیه نازل گردین آیتراش. آن گاه ا: سرت را ب. فرمودیگفتم: بل

ۡو بِهِ ﴿
َ
رِ�ًضا أ ذٗ  ۦٓ َ�َمن َ�َن ِمنُ�م مَّ

َ
ِسهِۦ ّمِن ىأ

ۡ
أ وۡ  ِصَيا�ٍ  ّمِن فَفِۡديَةٞ  رَّ

َ
ۡو  أ

َ
َصَدقٍَة أ

 .]۱۹۶: ۀ[البقر ﴾�ُُسكٖ 
د) یتراش می خود را یدر سر داشت(و موھا یا ناراحتیمار بود یه از شما بکپس ھر «

  .»یا گوسفندیا صدقه و یه بدھد از روزه یپس فد
ا به شش نفر یر ی: سه روز، روزه بگبه من گفت ج ه، پیامبر اکرمین آیبعد از نزول ا

 .١نک یقربان یوانیا حیغذا بده و 
 یھر ُمحرمم آن عام و شامل کعب نازل شده است، اما حکه اگر چه در مورد ین آیا
 مواجه شود.  یلکن مشیه با چنکگردد  می

 ت خواندن نماز در منزل یمشروع -۲
ه ک یاز شبھا در حال یکی: در کند مه چنین نقل میح ابن اسایابن ماجه از ابومل

د: ید، به مسجد رفتم. بعد از اتمام نماز، درب خانه را زدم، پدرم پرسیبار یباران م
ه یبیدر حد ج : ما با پیامبر اکرمآن گاه پدرم گفتح ھستم. یست؟ گفتم: ابوملکی

ن حال منادی یس نشد، با ایما خ یفشھاکه ک ید، طوریبار یه باران مختصرکم یبود
 .٢ھای خود به ادای نماز بپردازید هه در استراحتگاکایشان اعالم نمود 

 هیبیقضا شدن نماز صبح در بازگشت از حد -۳
 ٣یبه طول انجامید، اما واقد یحدود ده روز وانده یبیمدت اقامت مسلمانان در حد

 ست روز بوده است. ی: مدت اقامت آنھا بندیگو یم ١و ابن سعد

                                                 
 . ۱۸۱۵ھمان، کتاب المحصر، ص  -١
باشد و ابن حجر  سنن ابن ماجه کتاب اقامة الصالة حدیث صحیحی است که سندش متصل می -٢

 نیز آن را صحیح دانسته است. 
 . ۶۱۶، ص ۲مغازی، واقدی، ج  -٣



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٤٣٢

 

  .٢ده استیشکم طول یماه و ن یکن غزوه یه اکت شده یاز ابن عائذ روا
توان  ھای متفاوت در مورد مدت اقامت مسلمانان در حدیبیه، می براساس دیدگاه
ان یه بیبیو ابن سعد مدت اقامت آن حضرت را در حد یواقد هکاینگونه بیان نمود 

ن غزوه، یبه قصد ا ج ه پیامبر اکرمکه ابن عائذ مدت زمانی را ک یاند؛ در صورت داشته
 نه را ترک، نمود و بعد از اتمام آن به مدینه برگشت را مد نظر داشته است.یمد

نه حرکت یمد یبه سورون نمودند و یه لباس احرام را بکنیمسلمانان بعد از ا
دار یب ینگھبان یبه استراحت پرداختند و بالل را برا ینمودند، شب ھنگام در محل

د یخورش یه گرماکنیدار نشد تا ایب یسکز خواب فراگرفت و یگذاشتند، اما بالل را ن
 ج اب پیامبر اکرمک: در ردیگو یم س ه عبدالله بن مسعودک؛ چنان٣دار ساختیآنھا را ب

ماند و  یدار میب یسک: چه فرمود ج راه، پیامبر اکرم یم. در اثنایگشت یبر مه یبیاز حد
رفت. آن گاه ھمه خوابیدند و پیامبر یت را پذین مسئولیند؟ بالل، اک یم یاز ما پاسدار

م ینکرا ب یارکردید؟ سپس دستور داد تا ھمان گبر اثر گرمای خورشید، بیدار  ج اکرم
: ھر و فرمود .)میوضو گرفتیم و نماز خواند یعنیم (یردک یم، میه اگر خواب نرفته بودک

  .٤دینکن طور عمل ید، ایردکا فراموش یگاه قبل از ادای نماز، شما را خواب، فراگرفت 
بازگشت از  یان شده است و آنجا به جایز بین یگریث دین داستان در احادیا
ن، آنان در این صدد بودند تا بین این یآمده است. بنابرا یگرید یانھاکه نام میبیحد

ر تعدد حادثه یثکو ابن  ی، زرقان٦، ابن حجر٥یه نووکھا ھماھنگی ایجاد نمایند  روایت
ان کم، امینکم نکرار حادثه حکه اگر به تکمعتقد است  یوطیس یاند؛ حت ح دادهیرا ترج
 .٧ات محال استین روایجمع ب

 
 

                                                                                                                        
 . ۹۸ص  ،۲الطبقات الکبری، ج  -١
 . ۲۱۰، ص ۲شرح الزرقانی علی المواھب، ج  -٢
 . ۲۵۱غزوة الحدیبیه، ص  -٣
 . ۴۴۷سنن ابی داود، کتاب الصالة، ص  -٤
 . ۲۵۸غزوة الحدیبیه، ص  ۱۸۲-۱۸۱، ص ۵شرح النووی علی صحیح مسلم، ج  -٥
 . ۴۷، ص ۱شرح الزرقانی علی الموحا، ج  – ۴۴۹، ص ۱فتح الباری، ج  -٦
 . ۳۳، ص ۱تنویر الحوالک، ج  -٧



 ٤٣٣    بخش سیزدهم: فتح مبین (صلح حدیبیه)

 

 و دشمنانشان ان مسلمانان یصلح م یجواز بر قرار -۴
ه به جواز صلح با دشمنان اسالم، استدالل نموده و بر یبیان صلح حدیعلما از جر

ن صلح دریافت و یا دریافت نمودن ھزینه، تفاوتی یه در جریان اکاند  ردهکم کاین امر ح
از جانب مسلمانان به دشمنان، به اتفاق  یردن بر اساس پرداخت مالکندارد، اما صلح 

تاب خدا و کن صلح موجب تحقیر مسلمانان خواھد گردید و در یرا اید؛ زباش یز میناجا
ه مسلمانان در معرض کده است. مگر آنیبه ثبوت نرس ین صلحیامبرش، چنیسنت پ

نداشته باشند؛ در  ین صلحیجز تن دادن به چن یرند و راه نجاتیقرار بگ یجد یخطر
 یه دادن در مقابل آزادیده فکندارد، ھمان طور  یالکاین صورت پرداخت ھزینه اش

 ز است. یش جاینفس خو
 ید برایافران باک: صلح با اند از ائمه گفته یاریاحمد و بس ،ین امام شافعیھمچن

با  ج ه پیامبر اکرمکش از ده سال نباشد. ھمان طور یمدت مشخص باشد و مدتی ھم ب
 .١ردکده سال قرارداد صلح امضاء  یش برایقر

وابسته  یاند که مدت صلح به مصلحت دیگر از علما بر این عقیدهفه و برخی یامام ابوحن
 .٢باشد یز میز جایست سال نیش از بین، بیرد بنابرایگ یه رھبر مسلمانان در نظر مکاست 
ی امام که معتقد است چنانچه ضرورت عھدنامه میان مسلمانان و مشرکان رأ

امضاء نمود، را  یدیده سال نخست، قرار داد جد یتوان بعد از انقضا احساس گردد، می
ر زی ۀ. برخی از علمای متاخر با استناد به آی٣ھا ترجیح داد توان بر سایر دیدگاه می

 .٤با کفار بالمانع است یشگیه منعقد نمودن قرارداد صلح ھمکند  معتقد
 : فرماید خداوند می

ِينَ ٱإِ�َّ ﴿ ۡو َجآُءوُ�ۡم َحِ�َۡت  �َّ
َ
يَِصلُوَن إَِ�ٰ قَۡو� بَۡيَنُ�ۡم َوَ�ۡيَنُهم ّمِيَ�ٌٰق أ

ْ قَۡوَمُهۡمۚ َولَۡو َشآَء  ۡو يَُ�ٰتِلُوا
َ
ن يَُ�ٰتِلُوُ�ۡم أ

َ
ُ ٱُصُدورُُهۡم أ لََسلََّطُهۡم َعلَۡيُ�ۡم  �َّ

لُوُ�مۡ ٱفَلََ�َٰتلُوُ�ۡمۚ فَإِِن  ْ إَِ�ُۡ�ُم فَلَۡم يَُ�ٰتِلُوُ�ۡم وَ  ۡ�َ�َ ۡلَقۡوا
َ
لَمَ ٱ� ُ ٱَ�َما َجَعَل  لسَّ َّ� 

 .]۹۰[النساء:  ﴾٩٠لَُ�ۡم َعلَۡيِهۡم َسبِيٗ� 

                                                 
 . ۲۴۲فقه السیرة، بوطی، ص  -١
 . ۲۹۴غزوة الحدیبیه، ص  – ۵۴۶، ص ۵فتح القدیر، ج  -٢
 . ۲۹۵غزوة الحدیبیه، ص  -٣
 . ۶۷۵آثار الحرب فی الفقه االسالمی، زحیلی، ص  -٤



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٤٣٤

 

کنند که میان شما  (چنین منافقانی را بکشید) مگر کسانی که با گروھی پیوند پیدا می«
 آیند و نه سر جنگ با شما دارند و نه و آنان پیمان است و یا کسانی که به پیش شما می

کرد  خواست، ایشان را بر شما چیره می خواھند با قوم خود بجنگند و اگر خداوند می می
گیری کردند و با شما نجنگیدند و  جنگیدند. بنابراین، اگر از شما کناره و آنان با شما می

  .»دھد که متعرض آنان شوید پیشنھاد صلح کردند، خداوند به شما اجازه نمی
افران، حالت صلح است نه جنگ. و کروابط مسلمانان با  ه اصلکن گروه معتقدند یا

 .١اع از مسلمانان مشروع گردیده استدف یجھاد فقط برا
 : توان درست دانست دالیل ذیل، نمی این عقیده را براساس

ه کنقض نموده است؛ چنان رده،که خود نقل کرا  ین سخن، اجماعیا ۀگویند -الف 
ز یجا یباشد و صلح ابد ینیمدت مع ید برایه صلح باک: فقھا اتفاق نظر دارند سدینو یم
 .٢ستین

 : ه استه سوره توبه منسوخ گردیدین آیاند، با ا ه آنان به آن استدالل نمودهک یا هیآ -ب 

ۡشُهرُ ٱ �َسلَخَ ٱفَإَِذا ﴿
َ
ْ ٱفَ  ۡ�ُُرمُ ٱ ۡ� َحۡيُث وََجد�ُُّموُهۡم وَُخُذوُهۡم  لُۡمۡ�ِ�ِ�َ ٱ ۡ�ُتلُوا

وُهمۡ ٱوَ  ْ ٱوَ  ۡحُ�ُ ْ  فَإِن لَُهۡم ُ�َّ َمۡرَصٖد�  ۡ�ُعُدوا ْ  تَابُوا قَاُموا
َ
لَٰوةَ ٱ َوأ َكٰوةَ ٱَوَءاتَُواْ  لصَّ فََخلُّواْ  لزَّ

َ ٱَسبِيلَُهۡمۚ إِنَّ   .]۵[التوبة:  ﴾٥رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  �َّ
ھای حرام پایان گرفت، مشرکان را ھر کجا بیابید، بکشید و بگیرید و  ھنگامی که ماه«

ھا برای به دام انداختن آنان بنشینید. اگر توبه  گاه کمین ۀکنید و در ھممحاصره 
گمان خداوند دارای  کردند و نماز خواندند و زکات دادند، راه را بر آنان باز گذارید. بی

  .»مغفرت فراوان و رحمت گسترده است
ز ین یقرطبرده است و کد نقل یحسن، قتاده و ابن ز رمه،کاز ع ٣رین دیدگاه را ابن جریا

 ه است.ین آیا ین سخن در مورد معناین بھتریآن را از مجاھد نقل نموده و گفته است: ا
نساء  ۀسور ۹۰ه یشان براساس آیه اکرا  ی: اصلگوید می /سید قطب  -  ج

ن در بر خورد با یراشد یامبر و خلفایپ ۀریه سوره توبه و سیاند با آ ردهکاستنباط 
 دشمنانشان، متناقض است.

                                                 
 . ۶۷۵ھمان، ص  -١
 ھمان.  -٢
 . ۲۶-۲۴، ص ۹تفسیر قرطبی، ج  -٣



 ٤٣٥    بخش سیزدهم: فتح مبین (صلح حدیبیه)

 

ه کاست  یرکداشته، تف یدفاع ۀت جھاد فقط جنبیاین عقیده که مشروع ×د 
ن مخالف است و این تفکری است که از سایر ادیان، وارد اسالم گردیده ااسالم، با آن

ر، کن تفی، چرا که علت به وجود آمدن و انتشار ا١است بنابراین به رد آن پرداخته است
احل دعوت، ننمودن مر کدر مقابل مستشرقان به خاطر در یه برخکاست  یستکش

 .٢اند متحمل آن شده
که ابن  فقھی با روایتی ۀن اصل و قاعدیماند ا یت خود باقی میلکبر  یلکسخن  -۵

ه ک یسانکاز  ی: بعضدیگو یشود. او م ید مییست، تأھشام از ابی عبید، نقل کرده ا
نه برگشت، یبه مد ج ه آن حضرتکنیبودند، بعد از ا ج ه با پیامبر اکرمیبیدر حد

در پاسخ  ج د؟ پیامبر اکرمیشو یه مکت وارد میه با امنکد یگفتند مگر شما نگفت
ر. پیامبر ی: خد؟ گفتندیشو یه امسال وارد آن مکا من به شما قول دادم ی: آفرمود
  ل آن را به من آموخته! است.یه جبرکاست  ین سخنی: افرمود ج اکرم

مسلمانان در  یروزیه و پکعالوه بر اینکه به فتح م ج ن فرموده پیامبر اکرمیا
به  یه ھر گاه من سخنکنمود، حاوی این موضوع نیز بود.  ای نزدیک، اشاره می آینده

د و آن را براساس دیدگاه و یریو مطلق بپذ یلکشما گفتم، سخن مرا به ھمان صورت 
 .٣دید و مخصوص نگردانینظر خود، مق

اس یگرچه از نظر ظاھر بر خالف ق ج وجوب اطاعت از دستور پیامبر اکرم -۶
 باشد و نفس آن را ناگوار بداند.

گر از صحابه، صلح ید یه عمر بن خطاب و برخکه آمده است یبیان صلح حدیدر جر
ر منصفانه آنھا را ناگوار پنداشتند اعتراض نمودند، اما بعد یرفتن شرایط غیش و پذیبا قر

نگران شدند تا در مقابل دستور و  و مانیمانی اندک از این عمل خود پشاز مدت ز
ه کند؛ چنانینند و آن را ارائه ننماکه نکیشه خود تیاند  و یبر رأ ج م پیامبر اکرمیتصم
ن، کوچک بشمارید؛ یو نظر خود را در مقابل د یمردم! رأ ی: اگفت یھمواره م سعمر

را با اجتھاد  ج م پیامبر اکرمیابوجندل، تصمه یه و قضیبیان صلح حدیرا من در جریز

                                                 
 . ۱۴۳۳، ص ۳ن، ج فی ضالل القرآ -١
 . ۲۹۶غزوة الحدیبیه، حکمی، ص  -٢
 . ۲۹۷صدرة عبر من الجھاد النبوی فی المدینه، ص  -٣



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٤٣٦

 

ن، یو نظر خود را درمقابل د ی: رأگفت یز میف نی. سھل بن حن١نمودم خود، رد 
را از تقسیم او  ج ه ابوجندل، پیامبر اکرمیتوانستم در قض یرا اگر مید؛ زیکوچک بدان
عذاب خدا به ه، در حالت ترس از ین قضیتا مدتھا پس از ا س. و عمر٢نمودم منصرف می

رد تا یخذه قرار گمورد مؤا ج ه مبادا به خاطر مخالفت با تصمیم پیامبر اکرمکبرد  یسر م
دادم و برده آزاد  یگرفتم و صدقه م یشه روزه می: من پس از آن، ھمگفت یه مک یجائ

 .٣شد یه وجدانم راضکن اعمال انجام دادم یاز ا یامرزد و به قدریردم تا خدا مرا بک یم
امبرش ین، بر تمامی مسلمانان واجب است که در برابر دستورات خدا و پیابنابر

ن یار چنکد؛ گر چه، از نظر ظاھر امر و اجتھاد خود شخص، صالح نع محض باشیمط
ه خدا و کاست  یزیر در چیه خکد معتقد باشد یلف، باکرا انسان میند؛ زکاقتضا ن

 .٤دینما می مکآن را ح اند نه آنچه عقل قاصر انسان ردهکرسولش بدان امر 

 یت نبویاز ترب یا نمونه
ن گردنه یس از اکارانش فرمود: ھریخطاب به  ج ه پیامبر اکرمکان گردید یقبًال ب
 .٥شوند  یده مید، گناھانش بخشیعبور نما

ه کگردد  یار مکآش ج پیامبر اکرم یتیترب یھا از برنامه یث، جنبه مھمین حدیاز ا
ارانش را به باال رفتن از گردنه ی ج دن پرداخت پیامبریشیاند  بایست در آن به تدبر و می
ن عمل، گناھانشان بخشوده خواھد شد. یه با اکق نمود و به آنھا مژده داد یور، تشوکمذ

 : ٦گردد با دقت و تدبر در این حدیث، مفاد ذیل استنباط می
خرت اران خود را به آیدر این صدد بود تا ھر لحظه، توجه  ج پیامبر اکرم -۱

 معطوف بدارد.
زه یت و عمل صحابه با انگکن داشت تا ھر حریبر ا یسع ج آن حضرت -۲

 یو آنچه برا یعاد یارھاکدر  یرد. حتیآخرت انجام گ یبرا یاندوز توشه

                                                 
 . ۳۱۳، حکمی، ص غزوة الحدیبیة -١
 . ۱۷۹ھمان، ص  -٢
 . ۳۱۳ھمان، ص  -٣
 . ۶۲۲، ص ۲حدائق االنوار و مطالع االسوار، ج  -٤
 . ۳۱۵، ص مرویات غزوة الحدیبیة -٥
 . ۵۳صحیح مسلم، کتاب الزکاة، ص  -٦



 ٤٣٧    بخش سیزدهم: فتح مبین (صلح حدیبیه)

 

 یاتان برانبا ھمسر ی: ھمخوابه فرمودک یدادند تا جای یزه انجام میاشباع غر
خود  یزه جنسیپیامبر اکرم! ما به غر ی: اشود. گفتند یشما صدقه محسوب م

د، ینمود یا اگر آن را با حرام اشباع می: آن صدقه است؟ فرمودیم، ایدھ یسخ مپا
د، مستحق ییآن را در حالل مصرف نما ین طور وقتید؟ ھمیشد یار نمک گناه

د، صدقه است ینک: ھر آنچه شما انفاق دیفرما یم ی. و در جای١دیشو یپاداش م
 .٢دیگذار یه در دھان ھمسر خود مک یا لقمه یحت

رد یگ یت میاو رنگ عبود  یرد، زندگیگ یم اگر در دل انسان مسلمان جاین مفاھیا
ار کھمه جا آش یرین فراگیند و اک یات او جلوه میو عبادت خدا در ھمه جوانب ح

 رد: کن دو مورد خالصه ین آثار آن را در ایتر توان مھم یه مکگردد  یم
رد. و یبگ یو عباد یاش رنگ خدای مسلمان و اعمال روزمره یزندگ: اینکه الف

زه، ین انگیای عبادتگزار و فروتن انجام دھد. با ا تمامی اعمال خویش را در مقام بنده
ن یمند شود. و ا آن بھره یانسان در این دنیا به زندگی مطلوب خواھد رسید و از نعمتھا

 گرداند.  یتر م یکخدا نزد د و او را بهیافزا یاو م یھایکیز در نیچ
ه کسازد؛ چرا  یوادار م یویدن یارھاکو انجام دادن یکن عمل، او را به نیھمچنین ا
 دھد. یانجام م یافت پاداش اخرویزه خشنود ساختن خدا و دریرا با انگاو این اعمال 

ھدف دارد و تمامی اقدامات  یکه فقط کسازد  یم یتین عمل از انسان شخصی: اب
 یت خدا است و برایسب رضاکرد. ھدف او یگ یوی انجام م  تحقق ھمان ھدف یاو برا

 ینماید تا به تمامی اعمال خویش، رنگ عباد و تالش می ین ھدف سعیدن به ایرس
ھا و تصرفات او ارکنماید، در  ن، از آنجا که او رضایت الھی را جستجو مییبدھد. بنابرا

 .٣تضادی وجود ندارد
خود به  یم را در زندگین مفاھیستند و این گونه زیا ج امبر اکرمیاصحاب و یاران پ

الگو و نمونه  یبعد ینسلھا یآنھا را برا ۀریز سیردند بنابراین، خدا نکل یحقایقی تبد
.٤قرار داد

                                                 
 . ۵۳مسلم، کتاب الزکاة، ص  -١
 . ۲۷۴۲البخاری کتاب الوصایا، ص  -٢
 . ۶۶العبادة فی االسالم، قرضاوی، ص  -٣
 . ۳۱۶مرویات غزوة الحدیبیه، حکمی، ص  -٤





 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 : بخش چهاردهم
ترین رویدادهایی که در فاصله  مهم

حدیبیه و فتح مکه اتفاق غزوه 
 افتاد



 
 
 
 
 
 

 فصل اول 
 غزوه خیبر

 تاریخ و انگیزه آن 
معتقد  یو واقد ١اتفاق افتاد  بر در محرم سال ھفتم ھی: غزوه خدیگو یابن اسحاق م

. ٢ه بوده استیبیحداالول سال ھفتم و پس از بازگشت از  عیا ربیه در ماه صفر و کاست 
تاریخ این  کو مال یو زھر ٣االول سال ھفتم یابن سعد تاریخ این غزوه را در جماد

 .٤دانند ا در محرم سال ششم ھجری میغزوه ر
خود را با اسالم  یر، دشمنینض یھود بنیبر تا قبل از اسکان سران یان خیھودی

مسلمانان را در دل  ۀنکینه، یر به خاطر اخراج از مدیار ننموده بودند. بنی نضکآش
را آنھا در ینبود؛ ز یافکدن قدرتشان یاز ھم پاش یداشتند. البته اخراج آنان از آنجا برا

ه زنان، فرزندان و اموال خود را به ھمراه داشتند و کنمودند  کنه را تریمد یحال
 .٥دنواختن یم یقیزدند و آھنگ موس یت بودند. دف مکزانشان پشت سر آنھا در حرینک

 یتوان سالم ابن اب ین شدند، مکبر سایه در خکر یسرشناس بنی نض یھا از چھره
 .٦بن اخطب را نام برد یق وحیالحق ینانه بن ابکق، یالحق

مقابله با مسلمانان  یبر با آنان برایان خیھودی یارکه ھمکپنداشتند  ین میآنھا چن
نه را در سر یر بازگشت به مدکخواھد بود. آنھا ھمواره ف یافکو گرفتن انتقام از آنان 

 مسلمانان را در دل داشتند.  ۀنکیپروراندند و  یم

                                                 
 . ۴۵۵، ص ۳، ابن ھشام، ج السیرة النبویة -١
 . ۶۳۴، ص ۲المغازی، ج  -٢
 . ۱۰۶، ص ۲عد، ج الطبقات، ابن س -٣
 . ۳۲، ص ۱تاریخ دمشق، ابن عساکر، ج  -٤
 . ۳۱۹، ص ۱، ج السیرة النبویة االصلیة -٥
 . ۳۱۹، ص ۱، ج السیرة النبویة الصحیحة -٦



 ٤٤١    ترین رویدادهایی که در فاصله غزوه حدیبیه و... بخش چهاردهم: مهم

 

بر و در یھود خیه در آن کن اقدام آنان، تدارک غزوه احزاب بود ین منظور اولیا یبرا
گر یش و دیو متقاعد ساختن قر یآور ر نقش اساسی در جمعیرأسشان سران بنی نض

ان یھودیت یه موفق به جلب حماکنه ایفا نمودند؛ چنانیحمله به مد یعرب براقبایل 
. و ١انت و نقض عھد با مسلمانان وادار ساختندیخ یز شدند و آنھا را برایظه نیبنی قر

 د.یل گردینه تبدیمد یمسلمانان و دولت نو پا یبرا یجد یبر به خطرین صورت خیبد
ن خطر بزرگ بر آمدند؛ یه در صدد دفع ایبین، مسلمانان بعد از صلح حدیبنابرا

 یوعده الھ ۀد، در بر گیرندیه نازل گردیبیه بعد از صلح حدکز یه سوره فتح نکچنان
 بر بود. یبر فتح خ یمبن

 : دیفرما یخداوند م

ُ ٱلََّقۡد رَِ�َ ﴿ َجَرةِ ٱإِۡذ ُ�َبايُِعونََك َ�َۡت  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱَعِن  �َّ َ�َعلَِم َما ِ� قُلُو�ِِهۡم  لشَّ
نَزَل 

َ
ِكيَنةَ ٱفَأ َ�َٰبُهۡم َ�ۡتحٗ  لسَّ

َ
ُخُذوَ�َهاۗ َوَ�َن  ١٨قَرِ�ٗبا اَعلَۡيِهۡم َوأ

ۡ
ُ ٱَوَمَغانَِم َكثَِ�ٗة يَأ َّ� 

ُ ٱوََعَدُ�ُم  ١٩َعزِ�ًزا َحِكيٗما َل لَُ�ۡم َ�ِٰذهِ  �َّ ُخُذوَ�َها َ�َعجَّ
ۡ
 ۦَمَغانَِم َكثَِ�ٗة تَأ

يِۡدَي  َوَ�فَّ 
َ
َعنُ�ۡم َوِ�َُكوَن َءايَٗة ّلِۡلُمۡؤِمنَِ� َوَ�ۡهِديَُ�ۡم ِصَ�ٰٗطا  �َّاِس ٱ�
ۡسَتقِيٗما َحاَط  ٢٠مُّ

َ
ۡخَرٰى لَۡم َ�ۡقِدُرواْ َعلَۡيَها قَۡد أ

ُ
ُ ٱَوأ ُ ٱبَِهاۚ َوَ�َن  �َّ ٖء  �َّ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ َ�َ
 .]۲۱-۱۸[الفتح:  ﴾٢١قَِديٗر�

شد. و آنچه را در دل  یردند راضکعت یر درخت با تو بیه در زک یخداوند از مومنان«
 یمیداد و غناپاداششان  یکنزد یفتح داشتند دانست. پس بر آنھا آرامش نازل نمود و

 یھا متیغن ۀمت است. خداوند به شما وعدکه بدست خواھند آورد و خدا غالب و با حک
تان فراھم یبر) زودتر برای(فتح خ را یکین یا ید آورد. ولیه بدست خواھکرا داده  یادیز

مومنان باشد و شما را  یبرا یا مردمان را از شما بازداشت تا نشانه یساخت و دست تعد
د، یه شما بر آن، قدرت نداشته و ندارک یگرید یھا متیند و غنکبه راه راست رھنمون 

  .»تواناست یزیخداوند قدرتش بر آن احاطه دارد و او بر ھر چ یول

 بر یخ یبه سو یر اسالمکرهسپارشدن لش
م و مردان جنگجو کمح یدژھا یبر دارایه خکر اسالم با اطالع از این موضوع کلش

بلند  یه با صداک یحال  در یقو یمانیه و ایاست، با روح یا شرفتهیپ یانات جنگکو ام

                                                 
 . ۳۴۹، ص ۱نظرة النعیم، ج  -١



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٤٤٢

 

 یا« :به آنان گفت ج ت نمود. پیامبر اکرمکبر حریخ یگفت، به سو یل میر و تھلیبکت
 یبوده و با شما است (پس صدا یکه شنوا و نزدکد ینک یرا صدا م یسکمردم! شما 

 .١»دیاورین بیخود را پائ
ه سلمه بن کچنان نمود؛ معموًال برای لشکرکشی، شب را انتخاب می ج پیامبر اکرم

 .٢میرفت یش میبر پیخ یو در شب به سو ج اب پیامبر اکرمک: ما در ردیگو یوع مکا
 گفت: ینمود و م یت میر را تقوکخواند و لش یوع رجز مکاعامر بن 

 اللهم لوال اَنت ما اهتدينا
 

 ال تصدقنا وال صليناو 
 

 م.یخواند یم و نماز نمیداد یم و صدقه نمیشد یت نمی، ما ھدایا اگر تو نبودیخدا

 فاغفر فداء لك ما اتقينا
 

 وثبت اال قدام اِن ال قينا 
 

 مان را استوار گردان.یبا دشمن قدمھا ییارویروپس ما را ببخش و ھنگام 

 ألقني سكينه عليناو
 

 إنا اذا صيح بنا أتينا 
 

 ما را فرا بخوانند، آماده باشیم. ین تا وقتکو بر ما آرامش نازل 
: وع است. فرمودکخواند؟ گفتند: عامر بن ا یرجز م یسکد چه یرسپیامبر اکرم پ

 ند. کخدا بر او رحم 
د یشما قبول شد (او شھ یدعا پیامبر اکرم!  ی: ا(عمر بن خطاب) گفت یمرد

 .٣مینکشتر از او استفاده یما ب یگذاشت یاش مکگردید) اما 
د، نماز عصر را یبر رسیخ یکیدر نزد» صھباء«به نام  یر به محلکه لشک یھنگام

گاه دستور داد  ر آوردند. آنید. آنھا آرد گندم و شیطلب کخورا ج خواندند و پیامبر اکرم
نماز مغرب  یارانش از آن خوردند آن گاه براینند، سپس خود و کد یتا در آن، نان تر

 .٤ماز با صحابه پرداخت و وضو نگرفتبرخاست و فقط آب را مضمضه نمود و به ادای ن
 یآور جھت جمع یا دسته یردگکسر ش بهیشاپیعباد بن بشر را پ ج پیامبر اکرم

ت، فرستاده بود. او در راه، با ینان از امنیحصول اطم یاخبار مربوط به دشمن و برا

                                                 
 . ۶۳۸۴بخاری، کتاب الدعوات، شماره  -١
 . ۴۱۹۶ھمان، کتاب المغازی، شماره  -٢
 . ۴۱۹۶ھمان، شماره  -٣
 . ۳۰ص  ۲الصراع مع الیھود، ج  -٤



 ٤٤٣    ترین رویدادهایی که در فاصله غزوه حدیبیه و... بخش چهاردهم: مهم

 

 کید: تو یرد. عباد پرسکبرخورد  ان بود،یھودیه جاسوس ک» اشجع« ۀلیاز قب یمرد
 یبر خبریا از خیگردم. عباد گفت: آ یام م گمشده یرھا: دنبال شت؟ گفتیھست
؟ عباد یپرس یم یسانکخبار چه ام. در مورد ا بر آمدهیمن تازه از خ ی: بل؟ گفتیدار

س یق و ھوذه بن قیحق ینانه بن ابک: مرد گفت پرسم. یان از تو میھودی: در مورد گفت
 یکت آنان را در مقابل محصول یخود رفته و حما یمانان غطفانیپ ه نزد ھمکدم یرا د
 یداخل دژھاشان به یھا ه بن بدر با سالحبتع یرده و به سر پرستکبر جلب یل خسا

 ینبرد آماده ساخته بودند. آنھا در دژھای یاند و حدود ده ھزار جنگجو برا خود آمده
ز ین یافکاند و آب  دهید کن سال را تداریچند ۀش ر قرار دارند و در آنجا تویر ناپذیتسخ

 داشته باشد.  یبتواند به آنھا دسترس یسکنم ک یر نمکار دارند، فیدر اخت
 یمکمحی  ه در دست داشت، ضربهک یان آن شخص، با شالقدن سخنیعباد با شن

 یزنم. بدو یراست بگو وگرنه گردنت را م : تو جاسوس آنان ھستیبه او زد و گفت
: در قلوب آنان نسبت به شما ترس و اضطراب شدیدی ایجاد گردیده است. و از گفت
ھستند. آنھا مرا مأمور  کمناید، سخت بیردکنه یان مدیھودیه شما با ک یرفتار

   .١میت را به شما بگوین سخنان دور از واقعیرم و ایاند تا بر سر راه شما قرار بگ نموده
بر، دستور به توقف آنان یخ یھا ر اسالم به دروازهکبا رسیدن لش ج پیامبر اکرم

 یند و اا ندهکه افیپروردگار آسمانھا و آنچه آنھا بر آن سا ی: بارالھا! اسپس فرمود داد؛
ن و آنچه آنھا گمراه یاطیپروردگار ش یاند و ا حمل نموده را نھا و آنچه آنھایپروردگار زم

ه، ین قریا یھایاند! ما از تو خوب نده ساختهکپروردگار بادھا و آنچه آنھا پرا یاند و ا ردهک
آن نانش و آنچه در کم و از شر آن و سایطلب ینان آن و آنچه در آن وجود دارد را مکسا

ن را معموًال ید و ایش بروی: به نام خدا پسپس فرمود بریم؛ یوجود دارد، به تو پناه م
 .٢گفت یم یا هیھنگام داخل شدن در ھر شھر و قر

به مسلمانان دستور  ج د، پیامبر اکرمیبر، شب فرا رسیخ یھا دن به دروازهیبا رس
ه راه کع یرج یرا در وادخود  یھا مهیداد تا شب را در آنجا سپری نمایند. صبح زود خ

 .٣ردندکبر بود، نصب یغطفان با خ یارتباط

                                                 
 . ۶۴۱-۶۱۰، ص ۲مغازی، واقدی، ج  -١
 حاکم آن را صحیح دانسته و ذھیی نیز تایید نموده است.  ۱۰۰، ص ۲المستدرک، ج  -٢
 . ۴۵، ص ۲الصراع مع الیھود، ج  -٣



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٤٤٤

 

 ینھایزم یار بر دوش داشتند و به سوکه ابزار ک یان، صبح ھنگام، در حالیھودی
: به خدا سوگند! محمد و شدند و گفتندر اسالم کرفتند، متوجه لش یخود م یشاورزک

خراب شد. و ما ھر گاه به بر یبر. خک: الله اگفت ج رش است. پیامبر اکرمکلش
 .١اند ر داده شدهکه قبًال تذک یسانکبر حال  یم، وایوارد شو ین قومیسرزم

 ها فتح و سقوط قلعه
خود پناه بردند. مسلمانان، آنان  یھا مسلمانان، به دژھا و قلعه ۀان با مشاھدیھودی

ه فتح ک یھای قلعهن یردند. اولکبعد از دیگری فتح  یکیھا را  را محاصره نمودند و قلعه
ه در محله کابونزار  ۀنطاه و قلع ۀه در محلکشد، عبارت بودند از: قلعه ناعم و صعب 

رفتند،  یبر به شمار میخ یشمال شرق یھا ن دو محله از محلهیشق قرار داشتند. ا
ق بود یالحق یه متعلق به ابن أبکبه یتک ۀم و معروف قموص را در محلکسپس قلعه مح

 .٢ح و ساللم را فتح نمودندیو ط یھا لعهو بعد از آن ق
ژه در یروبرو شدند. به و یدیشد یھا ھا با مقاومت ن قلعهیاز ا یمسلمانان در فتح برخ

ه ک یابیله سنگ آسیبه وس یه در کنار دیوار آن، محمود بن مسلم انصارکفتح قلعه ناعم 
ن قلعه ده روز به ی. فتح ا٣دید گردیانداخته شد، شھ  به نام مرصب بر او یتوسط فرد

 ج پیامبر اکرم یه سرانجام شبکنی. و مسلمانان از فتح آن خسته شدند تا ا٤طول انجامید
 ه خدا و رسولش او را دوستکخواھد سپرد  یسکه فردا پرچم را به دست کاعالم نمود 

 دارد و توسط او، قلعه فتح خواھد شد.  یز آنھا را دوست میدارند و او ن می
دند. آن حضرت صبح فردا یت خوشحال گردینھا ین خبر، بیدن ایمسلمانان با شن

ن صورت قلعه توسط یرا فراخواند و پرچم را به دست او سپرد و بد سیبعد از نماز، عل
 .٥دیفتح گرد یعل

چشمان او با آب دھان  ج در آن لحظه دچار چشم درد شده بود. پیامبر اکرم یعل
 .١افتیرد، فورًا بھبود کش دعا یخیس نمود و برا

                                                 
 . ۴۲۱۰البخار، کتاب المغازی، شماره  -١
 . ۵۰۱فی ضوء المصادر االصلیه، ص  السیرة النبویة -٢
 . ۶۵۷ف ص ۲واقدی، ج  -٣
 ھمان.  -٤
 . ۳۷، ص ۳المستدرک، ج  -٥



 ٤٤٥    ترین رویدادهایی که در فاصله غزوه حدیبیه و... بخش چهاردهم: مهم

 

: گفترا برای فتح این قلعه بفرستند، به او  سقبل از اینکه علی ج پیامبر اکرم
نفر را  یکبه خدا سوگند! اگر خدا توسط تو : «د و فرمودنخست آنھا را به اسالم فرا خوان

د و یپرس یه علک یو ھنگام. ٢»ت از شتران سرخ مو بھتر خواھد بودیت نماید، برایھدا
با آنان بجنگ تا به : «بجنگم؟ فرمود یا آنھا بر چه اساسب !ج پیامبر اکرم ی: افتگ
شان را یرفتند، پس مالھا و جانھایاورند. اگر پذیمان بیامبرش ایخدا و رسالت پ یگانگی
 .٣»ارشان با خدا استکاند. مگر در مقابل حقوق خدا و حساب  من ساختهیا

ه مرحب نام داشت کھود یه مسلمانان، قلعه را محاصره نمودند، قھرمان ک یھنگام
به مصاف  سیوع شده بود، مبارز طلبید. از سپاه مسلمانان، علکو باعث قتل عامر بن ا

گذاشت و منجر  یان اثر ناگواریھودی یۀن امر بر روحیاو رفت و او را به قتل رساند. و ا
در فتح قلعه ناعم بعد  سیه علکات آمده است یروا ی. در برخ٤دیست آنھا گردکبه ش

ند و از کخ بر یقلعه را از ب ۀاو افتاد، درواز  از دست یھودی یاو توسط فرد ره ه زکنیاز ا
توان به آن  اند و نمی فیات ضعین روای: اد گفتیعنوان زره استفاده نمود. باآن به 

شد و آنچه در مورد  را منکر سیتوان شجاعت عل استدالل نمود، با این وجود نمی
 یات مستغنین گونه روایح آمده است ما را از ایات صحیشان در روایشجاعت ا

ناعم، مسلمانان متوجه فتح قلعه صعب بن معاذ شدند و آن  ۀ. بعد از فتح قلع٥سازد یم
ن قلعه، حامل پرچم اسالم، حباب بن یرا بعد از سه روز مبارزه فتح نمودند. در فتح ا

ن قلعه، ید. در ایه توانست آن را فتح نماکنینشان داد تا ا یرشادت خوبمنذر، از خود 
ای که به خاطر  بدست مسلمانان افتاد و آنھا را از تنگدستی یفراوان یۀمواد غذایی و اثاث

 کمبود مواد غذایی به آن گرفتار شده بودند، نجات داد. 
سابق به آنجا پناه  ۀفتح شد یھا ان قلعهیه فرارک یر، جاییسپس آنان به سوی قلعه زب

ردند. کبرده بودند، حرکت کردند. مسلمانان، قلعه را محاصره نمودند و آب آن را قطع 
ست خوردند و کدند و بعد از سه روز شیارزار آمدند و جنگکدان ینان قلعه ناچار به مکسا

 د. یمنطقه نطاه فتح گرد ۀن قلعین صورت آخریقلعه به تصرف مسلمانان در آمد و بد

                                                                                                                        
 . ۲۴۰۶، شماره ۱۸۷۲، ص ۴مسلم، ج  -١
 . ۲۴۰۵-۲۴۰۴، شماره ۱۸۷۱، ص ۲ھمان، ج  -٢
 . ۱۴۰۵، شماره ۱۸۷۲، ص ۲ھمان، ج  -٣
 . ۵۰۲فی ضوء المصادر االصلیه، ص  السیرة النبویة -٤
 . ۳۲۴، ص ۱الصحیحه، ج  السیرة النبویة -٥



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٤٤٦

 

و سپس قلعه نزار را فتح  یاب  شدند و قلعه» شق« ۀمسلمانان آن گاه متوجه منطق
ز یسابق ن ۀان دو قلعیه فرارکح و ساللم را یقموص، و ط یھا ردند. و بعد از آن قلعهک

د. تا ین محاصره چھارده روز به طول انجامیردند و اکوسته بودند، محاصره یبه آنھا پ
 .١شنھاد صلح دادندیه سرانجام آنھا پکآن

نان کن اثنا سایدر ا ٢دیبر با تجھیزات نظامی مسلمانان فتح گردین صورت خیبد
بر، قبل از اینکه میان آنان نبردی صورت گیرد، به پیامبر ی، واقع در شمال خ»کفد«

 ج را به عنوان عوض صلح به پیامبر اکرم کشنھاد صلح دادند و باغ معروف فدیپ ج اکرم
چ گونه یرا در فتح آن ھیافت؛ زیاختصاص  ج به پیامبر اکرم کن، فدیبنابرا. ٣دندیبخش

 یاز جانب مسلمانان مورد استفاده قرار نگرفت. سپس مسمانان، واد یا  اسب و اسلحه
ه بود، به محاصره در آوردند و محاصره آن چند شب یاز چند قر یا ه مجموعهکرا  یقر

م شدند. مسلمانان به یرا کنار گذاشتند و تسلھای خود  ه آنان سالحکنید تا ایشکطول 
خرما را مانند  یو نخلھا یشاورزک ینھایافتند و زمیدست  یھنگفت یھا متیغن
سپس با  ساختند؛ یکان سپردند و آنھا را در محصول شریھودیبر به یخ ینھایزم
 .٤صلح نمودند زیماء نینان تکسا

شته کد و در مجموع نود و سه نفر یھود فتح گردی یھا ن صورت تمامی قلعهیبد
ز یبن اخطب، ن یه، دختر حیر شدند. از جمله صفیاس یادیان زکودکو زنان و  .٥شد
 .٦ردکاو را آزاد نمود و با او ازدواج  ج ه پیامبر اکرمکر شد یاس

 یواقد اما ٧دندی: از مسلمانان بیست نفر به شھادت رسگوید ابن اسحاق می
 .٨دندیشھادت رس: پانزده نفر به دیگو یم

 

                                                 
 . ۶۵۸، ص ۲واقدی، ج  -١
 . ۵۰۴، ص السیرة النبویة فی ضوء المصادر االصلیة -٢
 . ۶۹۹، ص ۲مغازی، واقدی، ج  -٣
 . ۳۵۵-۳۵۴، ص ۳زاد المعاد، ج  -٤
 . ۵۰۴، ص السیرة النبویة فی ضوء المصادر االصلیة -٥
 . ۱۰۴۵، ص ۲صحیح مسلم، کتاب النکاح، ج  -٦
 . ۳۲۷، ص ۱، ج السیرة النبویة الصحیحة -٧
 . ۷۰۰، ص ۲المغازی، ج  -٨



 ٤٤٧    ترین رویدادهایی که در فاصله غزوه حدیبیه و... بخش چهاردهم: مهم

 

 یاه و قهرمان دوزخین، چوپان سینش هید بادیشه

 ن ینش هید بادیشھ -۱
شان ھمراه شد. یمان آورد و با ایآمد و ا ج نان، نزد پیامبر اکرمینش هیاز باد یمرد

ن در ینش هین بادیرد تا مراقب وی باشند. اکه یاز صحابه توص یبه برخ ج پیامبر اکرم
ست؟ ین چیبه او داد. گفت: ا یسھم از غنایم، ج پیامبر اکرمرد. کت کبر شریغزوه خ
 ی: اآمد و گفت ج آنھا را برداشت و نزد پیامبر اکرم م است. او: سھم تو از غنایگفتند

مت است. یز مال غن: سھم تو افرمود ج ست؟ پیامبر اکرمیچ ھا اینپیامبر اکرم 
ام تا  ردهک یرویه از تو پکام؛ بل ردهکن یرویاز تو پ ھا این: من به خاطر ن گفتینش هیباد

 ج رم و وارد بھشت گردم. پیامبر اکرمیند و بمکدر مبارزه با کفار، به من تیری اصابت 
رد. او برخاست و کن طور با تو معامله خواھد یز ھمی، خدا نیگوی ی: اگر راست مفرمود

ھمان  ن،ی: آیا افرمود ج اش را آوردند. پیامبر اکرم ، جنازهیه شد و بعد از مدتکوارد معر
ز با او ھمان ی: او در گفتار خویش صادق بود، خدا ن. فرمودیشخص است؟ گفتند: بل

 رد.کطور معامله 
ن یش چنینماز خواند و برافن نمود و بر او کخود  یاو را در ردا ج آن گاه پیامبر اکرم

 .١بر او گواھم د شد و منیات در راه تو ھجرت نمود و شھ ن بندهی: بارالھا! اردکدعا 

 اهیچوپان س -۲
 یآمد و تعداد ج بر بود، نزد پیامبر اکرمین خکه ساک یاه پوست حبشیس یا برده

بر علت حمل ینان خکه متعلق به ارباب او بودند، ھمراه داشت. او از ساکگوسفند 
ه کا شده بود. آنھا گفته بودند که قصد جنگیدن با کسی را دارند یسالح آنھا را جو

! یخوان یفرا م یزی: به چه چآمد و گفت ج نبوت است. او نزد پیامبر اکرم یمدع
 یه جز خدا معبودک یبدھ یه گواھکنیخوانم و ا : به اسالم فرا میفرمود ج پیامبر اکرم

. ینساز یکگر را در پرستش شرید یزیاو ھستم و با خدا چ ۀوجود ندارد و من فرستاد
: فرمود ج ست؟ پیامبر اکرمیاورم، پاداشم چیب مانی: اگر من به خدا اگفت یحبش ۀبرد

 . یشو ی، وارد بھشت میمان چشم از جھان فروبستین ایآن گاه اگر با ھم

                                                 
بیھقی،  – ۵۹۵، ص ۳حاکم، ج  – ۲۹۱، ص ۱شرح معانی اآلثار، طحاوی، ج  – ۶۰، ص ۴نسائی، ج  -١

 . ۳۲۴، ص ۳زاد المعاد، ج  – ۱۶-۱۵ص  ۴ج 



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٤٤٨

 

ن گوسفندان، نزد من امانت یا ج پیامبر اکرم ی: اگاه او مسلمان شد و گفتآن 
زه پشت سر ین و چند عدد سنگ رک: آنھا را از خود دور فرمود ج ھستند. آن حضرت

رد و گوسفندان نزد کگرداند. او چنان  یم تو را به صاحبشان بر   نداز، خدا امانتیبآنھا 
 او مسلمان شده است.  ه غالم کدانست  یھودیصاحبشان برگشتند؛ پس آن مرد 

ق نمود و یجھاد و مبارزه در راه خدا تشو یمردم را برا ج سپس پیامبر اکرم
شته شدگان، جسد آن ک درمیاندند. یجنگان قرار گرفتند و یھودیمسلمانان رویاروی 

ن یبا مشاھده جسد او فرمود: خدا بر ا ج پیامبر اکرم وجود داشت .ز ین یحبش ۀبرد
نم در یب می سر او یرا باال یبر آورد. من دو حور بھشتیبنده احسان نمود و او را به خ

 .١ردکخدا سجده ن یبار برا یکه او ک یحال

 یقھرمان دوزخ -۳
از مشرکان تاب  یکچ یه ھکجنگجو قرار داشت  یاسالم، مرد رکلش درمیان

 ج رساند. پیامبر اکرم مقاومت و مبارزه با او را نداشتند؛ مگر اینکه آنان را به قتل می
ب یاو شد و او را تحت تعقکنجک یاست. مرد یه دوزخکآن شخص گفته بود  ۀدربار

بود و سرانجام بر اثر تحمل شده  یه زخمکافت ی یه او را در حالکنیقرار داد. تا ا
رد. ک یشکد و خودیخود گذاشت و بر آن غلط ۀنیرش را بر سیشمش کننمودن درد، نو

ه تو کدھم  یم ی: گواھآمد و گفت ج آن مرد با مشاھده این صحنه، نزد پیامبر اکرم
 ج ه را به آن حضرتیاو آن قض  : چه خبر است؟حضرت فرمود. آن یرسول بر حق خدای

ان را انجام یانسان، در ظاھر، اعمال بھشت ی: گاھفرمود ج نمود. پیامبر اکرمبازگو 
ان یب اعمال دوزخکدر ظاھرًا مرت یفرد یاست و گاھ یدھد، اما در واقع دوزخ یم
 .٢است یقت بھشتیشود، اما در حق یم

 آمدن جعفر و همراهانش از حبشه 
بر یبودند، روز فتح خ  ردهکه به حبشه ھجرت کطالب و ھمراھان وی  یجعفر بن اب

او بوسه  یشانیفت و بر پدند. آن حضرت جعفر را در آغوش گریرس ج نزد پیامبر اکرم
شتر شادمان گردم، با فتح یدانم نسبت به کدامیک از این دو حادثه ب ی: نمزد و گفت

                                                 
 . ۳۹، ص ۳السیرة الحلبیه، ج  – ۳۲۴-۳۲۳، ص ۳زاد المعاد، ج  -١
 . ۴۲۰۷-۴۲۰۲خیبر، شماره  ۀصحیح البخاری، کتاب مغازی، باب غزو -٢



 ٤٤٩    ترین رویدادهایی که در فاصله غزوه حدیبیه و... بخش چهاردهم: مهم

 

 ا با آمدن جعفر. یخیبر و 
جھت بازگرداندن مھاجران به  یرا نزد نجاش یه ضمریعمر و بن ام ج پیامبر اکرم

ا فرستاد. بازگشت آنان مقارن با یاز راه در یشتکنه فرستاده بود. او آنھا را سوار بر دو یمد
ز با جعفر یاز افراد قوم خود ن یبا تعداد یاشعر یموسابون سفر، یبر بود. در ایفتح خ

نه اطالع یبه مد ج اکرممن از ھجرت پیامبر ی: در دیگو یم یموسابوه ک؛ چنان١ھمراه بودند
م و سوار ین آنھا بودم، به راه افتادیتر کوچکه من کنفر،  یاند  ن، با پنجاه ویم بنابرایافتی
؛ اقامت گزیدیمم و ھمانجا یم و به حبشه رسیدیم. در آنجا با جعفر آشنا شدیشد یشتک

 .٢میوستیشان پیبر به ایم و روز فتح خیبرگشت ج سپس ھمه با ھم نزد پیامبر اکرم
 ین مدت، بخشھایدر حبشه ماندند. در ا یاند جعغر و ھمراھان وی حدود ده سال و

را پشت  یھای هکنداشتند و مسلمانان، معر یه آنھا از آن اطالعکد یاز قرآن نازل گرد یادیز
ه کردند ک ین گمان میچن ین، برخی. بنابرانداشتند تکه آنھا در آن شرکسرگذاشته بودند 

 .٣گران از آن برخورداندیه دکھستند  یقد قدر و منزلتمھاجران حبشه فا
نه بر شما یه به مدک: ما با ھجرت از مگفتند یم ی: برخدیگو یم یاشعر یابوموس

ه کس یعمه به اسماء بنت کبود  سم. از آن جمله عمریافتی یم و برتریسبقت گرفت
 ج پیامبر اکرمم و به ی: ما با ھجرت بر شما سبقت گرفتنزد حفصه نشسته بود، گفت

اب پیامبر کست. شما در رین نی: به خدا چنم. او ناراحت شد و گفتیتر ھست یکدنز
ه ما ک یداده است؛ در حال یشما را غذا و نادان شما را پند م ۀد. گرسنیا بوده ج اکرم

ن دور دست و در رنج و سختی زندگانی خویش یامبرش در آن سرزمیبه خاطر خدا و پ
بخورم، مسائلی را  یا غذاییبنوشم و  یه آبکنیایم. به خدا من قبل از ا نمودهرا سپری 

خواھم پرسید. را در مورد آنچه  ج که تو بیان داشتی، بدون کم و زیاد، از پیامبر اکرم
: رفت و گفت ج پرسم. آن گاه نزد پیامبر اکرم ینم مکاد بیم و زکه کنیبدون ا یتو گفت

ست. یتر نیک: او از شما به من نزدفرمود ج پیامبر اکرم د.یگو ین و چنان میچن سعمر
 .٤دیا دوبار ھجرت نموده یشتکه شما اھل ک یاند در حال ردهکبار ھجرت  یکآنھا 

                                                 
 . ۳۵۳، ص معین السیرة -١
 . ۴۲۳۱-۴۲۳۰خیبر، شماره  ۀبخاری، کتاب المغازی، باب غزو -٢
 . ۳۵۰فقه السیرة، غزالی، ص  -٣
 . ۴۲۳۱خیبر، شماره  ۀکتاب المغازی، باب غزو -٤
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بعد  یکی: آنھا دیگو یه مک. چنان١ن افتخار را به تمامی مھاجران بازگو نمودیاسماء ا
 یزیچ چیا ھیآنھا در دن یبرادند و یپرس یث مین حدیآمدند و از ا ینزد من م یگریاز د

 .٢مورد آنان گفته بود، وجود نداشت در ج تر از آنچه پیامبر اکرم محبوب
نیز آنان را با موافقت مجاھدانی که در فتح خیبر شرکت داشتند،  ج پیامبر اکرم

 .٣ت دادکبر مشاریآنان را در غنایم بدست آمده از خ

 م غنایمیتقس
 درمیانھا بود  ر غزوهیش از سایمسلمانان گردید، بن غزوه عاید یغنایمی که از ا -۱

وجود  یادیخرما، پارچه و مواد غذایی ز یھا ، نخلیشاورزک ینھایآنھا زم
 ح داد: ین گونه توضین آنھا را ایتر توان مھم یداشت که م

ل روغن، یاز قب یبر، انواع مواد غذاییخ یھا مواد غذایی: مسلمانان از قلعه ×الف 
خوردن آنھا را مباح دانست و از آنھا  ج ه پیامبر اکرمکره بدست آوردند یعسل و غ
 .٤ردکافت نیخمس در

 ج ن اموال را پیامبر اکرمیپنجم ا یک: ه منزل و گاو و گوسفند و شتریثان: الباس -ب 
 م نمود. یمجاھدان تقس درمیانه را یبه عنوان خمس برداشت و بق

مت به اسارت در یبه عنوان غن یادیان زکودکن جنگ زنان و ی: در ارانیاس -ج 
 د. یم گردیان تقسیجنگجو درمیانآورده شد و 

ه کم گردیدند. یبر نیز به دو قسمت تقسیخ یھا و نخلستان کھا و امال نیزم –د 
ت یو مجاھدان اختصاص یافت و قسمت دیگر آن به ب ج بخش آن به پیامبر اکرم یک

 .٥نه شودیھز یاجتماع افت تا در امور و مصارفیالمال اختصاص 
ه به درخواست کز وجود داشت یمت، چند مصحف تورات نیاموال غن درمیان -  ھ

ه ھنگام فتح کردند کھا رفتار نیده شدند و مسلمانان مانند رومیان به آنھا برگردانیھودی
اندلس،  ه درکا مانند نصارا یردند کوب کخود لگد یر پاھایمقدس را ز یتابھاکم، یاورشل

                                                 
 . ۵۳۵، غضبان، ص ه السیرةفق -١
 . ۲۵۰۳-۲۵۰۲صحیح مسلم، فضل الصحابه، شماره  -٢
 . ۹۶، ص ۳الصراع مع الیھود، ابی فارس، ج  -٣
 . ۱۴۰، ص ۳الصراع مع الیھود، ابی فارس، ج  -٤
 . ۱۴۲-۱۴۱ھمان، ص  -٥
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ان، یھودیبر نیز براساس درخواست یخ یشاورزک یھا نی. زم١دندیشکتورات را به آتش 
به آنھا سپرده شد و آنھا در مقابل نصف محصول، خدمات  یشاورزکو  یاریجھت آب

ه ھر گاه کن گذاشت یآنھا را مشروط بر ا ج را بر عھده گرفتند. پیامبر اکرم یشاورزک
ن شرط به خاطر آن بود تا آنھا یبر اخراج خواھد نمود. ایاز خ، آنھا را صالح دانست

در زمان  یه وقتکمسلمانان باشد، چنان یبرا یا جانیو  یه باعث ضرر مالکنند کن یارک
ه ھر دو دستش از مچ در کردند ک یارکفه دوم، عمر بن خطاب، با عبدالله بن عمر یخل

 یشته بودند و براکالله بن سھل را عبد ج ز در زمان پیامبر اکرمیرفت و قبل از آن ن
 .٢بر دادید، دستور به اخراج آنان از خیانت آنھا محرض گردیخ س عمر
ارانش پنھان یو  ج داشتند تا جواھرات خود را از دید پیامبر اکرم یان، سعیھودی
بن اخطب بود و خودش  یه متعلق به حکپر از جواھرات  یا زهکیه مشکند؛ چنانینما

در مورد  یح یمواز ع ج د گشت. پیامبر اکرمیشته شده بود، ناپدکظه یقر یبن درمیان
او را به دست  ج نه شده است. پیامبر اکرمیھا ھز رودار جنگی: در گد. او گفتیآن پرس

را  ی: من حگفت یح یگاه عموعت را به وی بگوید. آن یر بن عوام سپرد تا واقیزب
به آن خرابه رفتند و در آن جستجو  ین خرابه آمد وشد داشت. وقتیه به اکدم ید یم

 .٣افتندیجواھرات را  ۀزکیمش  نمودند،
ان واگذار نمود، عبدالله بن یھودیبر را به یخ یھا نیه زمکنیبعد از ا ج پیامبر اکرم

بر را ی، نصف محصول خیارشناسکفرستاد تا براساس بر آورد  یرواحه را ھر سال م
ت بردند تا یاکابن رواحه به پیامبر اکرم ش یریگ ان از سختیھودید. ینما یآور جمع

متر گذارش دھد. کشنھاد رشوه دادند تا محصول را از آنچه ھست، یه به او پک یجای
د به من یخواھ یدشمنان خدا! شما م ی: اان گفتیھودیله بن رواحه خطاب به عبدال

ما ن، نزد شیزم ین انسان رویتر د؟ به خدا سوگند! من از طرف محبوبیرشوه بدھ
ن یزم یرو یھا انسانن یتر ر نزد من، مبغوضیمون و خنزیام و شما فرزندان م آمده

به ه در مورد شما کشود  یام با شما باعث نم ین محبت من با او و دشمنیھستند، اما ا

                                                 
 . ۴۱۹، ص ۲، ابی شھبه، ج السیرة النبویة -١
 . ۲۲۹-۲۲۸تامالت فی سیرة الرسول، محمد سید وکیل، ص  -٢
 . ۴۲۴تاریخ االسالم، ذھبی، ص  -٣
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. ١ن ثابت و پا بر جا ھستندیھا و زم ز آسمانین چی: با ھمنم. آنھا گفتندکعدالت رفتار ن
آنھا شد؛  یبرا یار خوبیبس یمسلمانان تعلق گرفت و منبع مالبر به ین صورت خیبد

. ٢میدیر ندیم سکچ گاه شیبر ھی: قبل از فتح خدیگو یم س ه عبدالله بن عمرکچنان
مسلمانان  یت اقتصادیانصار را پس دادند و وضع ین، مھاجران درختان خرمایبنابرا

 .٣افتیبھبود 

 بن اخطب  یه دختر حیبا صف ج ازدواج پیامبر اکرم
بن اخطب، به اسارت مسلمانان در آمد.  یه، دختر حیبعد از فتح قلعه قموص، صف

از مسلمانان نزد  یداد. مرد یلبکه یارانش، به نام دحیاز  یکیاو را به  ج پیامبر اکرم
جز  یسک یه دختر سردار طایفه برایصف ج پیامبر اکرم ی: اآمد و گفت ج پیامبر اکرم

ان زنان ی: از مگفت یلبکه یرفت و به دحیاو را پذشنھاد یایشان پست. یسته نیشما شا
او را آزاد  ج ه را به من بازگردان. آن گاه پیامبر اکرمیر و صفیگر بر گید یر شده، زنیاس
. و بعد از اینکه دوران حیض او به اتمام ٤او قرار گرفت یه، ھمان آزادیصف یۀرد و مھرک

 .٥دواج نمودبا او ازرسید و مسلمانان گردید، 
بر یخ یلیت نمود، در شش ماکنه حریبر به قصد مدیاز خ ج آن حضرت یسپس وقت

دورتر به نام  یا به منطقه یرفت، اما وقتیه نپذیه را داشت، صفیبا صف یقصد عروس
سه روز در آنجا  ج رد و پیامبر اکرمکشب زفاف آماده  یم او را برایسل  ام دند،یصھباء رس

 یعروسه چرا قبل از آن حاضر نشد، کد یه پرسیمه داد. و از صفیارانش ولیاردو زد و به 
شما احساس خطر نمودم.  یم بنابراین، برایبود یکان نزدیھودی: با ه گفتیند؟ صفک

 .٦برد یپ یه خوشحال شد و به فراست وین سخن صفیدن ایبا شن ج پیامبر اکرم
با سند  یھقیه بکبود؛ چنانده ید یخواب ج ه قبل از ازدواج با پیامبر اکرمیصف

ر چشم یدر ز یا یبودکمتوجه  ج ه پیامبر اکرمکند ک ینقل م سح از ابن عمریصح

                                                 
 ھمان.  -١
 . ۴۲۴۳بخاری، کتاب المغازی، غزوة خیبر، شماره  -٢
 . ۳۵۲معین السیرة، ص  -٣
 . ۳۸۳، ص ۲، ابی شبھه، ج السیرة النبویة -٤
 . ۱۰۱، ص ۳الصراع مع الیھود، ج  -٥
 . ۳۸۴، ص ۲، ابی شبھه، ج النبویةالسیرة  -٦
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ه سرم را در ک ی: چند روز قبل در حاله گفتیا شد. صفیرا جوه شد. از او علت آن یصف
ه قرص ماه کدم یق گذاشته بودم، خواب رفتم. در خواب دیآغوش (شوھرم) فرزند حق

به صورتم زد  یمکمح یلیگذاشتم، س درمیانخوابم را با شوھرم  یافتاد. وقتدر دامنم 
 .١یثرب را داریم کحا ی: آرزوو گفت
 ج وست و خدا او را با ازدواج با پیامبر اکرمیقت پیه به حقین صورت، خواب صفیبد
ن ملقب ساخت و در یالمؤمن  ام داشت و از عذاب خود نجات داد و او را به یگرام

و  یار گرامیز او را بسین ج آن حضرت ٢گرداند ج نیز او را ھمنشین پیامبر اکرمبھشت 
نشست و به  ینار آن مکخواست سوار بر شتر بشود، در  یم یداشت. وقت یدوست م

 .٣من بگذار و سوار شو یت را بر زانویگفت پا یه میصف
از پیامبر  یاخالق بھتر یه داراکس را سراغ ندارم کچ ی: ھدیگو یه مین، صفیبنابرا

بش نشستم، شب ھنگام کشان بر مریبر پشت سر ایاز خ ی: وقتدیگو یاو مباشد.  ج اکرم
 .٤گفت: مواظب باش یگرفت و م یان با دستش سرم را م، ایشبرد یبود و خوابم م

ت برد. آنھا گفته یاکش ج از عائشه و حفصه به پیامبر اکرم یه روزین صفیھمچن
شان یه ما عموزادگان اکم؛ چرا یتر ھست یه گرامیاز صف ج پیامبر اکرم: ما نزد بودند

رون و ھا امبر خدا،یه من دختر پک ی: چرا تو نگفتفرمود ج م. پیامبر اکرمیباش یم
 .٥ھستم ج و ھمسر محمد یموس ۀبرادرزاد
قرار گرفته بود و او را از  ج ر اخالق و محبت پیامبر اکرمیه سخت تحت تاثیصف

 یه در مریضکداشت؛ چنان یشتر دوست میشاوندان نزدیک خود بیپدر، برادر و خو
شان نشسته بودند، یرامون ایه ھمه ازواج آن حضرت پک یو در حال ج وفات پیامبر اکرم

 ماریتو ب یبه جا خدا! من دوست داشتمبه  ج پیامبر اکرم ی: اگفت ج به پیامبر اکرم
: چرا حضرت فرمودستند. آن یگر نگریدیکه به یدن سخن صفیامبر، با شنیزنان پ بودم.

                                                 
 . ۱۰۳، ص ۳به نقل از الصراع مع الیھود، ج  ۱۳۸، ص ۹السنن الکبری، ج  -١
 . ۱۲۲، ص ۳الصراع مع الیھود، ج  -٢
 . ۳۸۴، ص ۲، ابی شبھه ج السیرة النبویة -٣
 . ۴۵، ص ۳السیرة الحلبیه، ج  -٤
 . ۲۳۳، ص ۲، ج شرح المواھب اللدنیة -٥
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 .١دیگو ید؟ به خدا! او راست مینک یگر نگاه میدیکبه 
پیامبر  ۀمیخ ید انصاریوب خالد بن زیاابوه، یبا صف ج در شب زفاف پیامبر اکرم

 ۀبا مشاھد ج داد. صبح ھنگام پیامبر اکرم یر نظر داشت و تا صبح نگبھانیرا ز ج اکرم
ه کن زن یمن از ا !ج پیامبر اکرم ی: اوب گفتیاابو! ینک یار مکنجا چه ی: ااو فرمود

ه مبادا به شما کدم یاند، ترس شته شدهکشاوندانش به دستور شما یپدر و برادر و خو
 .٢را او تازه مسلمان شده استیبرساند؛ ز یبیس آ

ن دعا یت شادمان شد و در حق او چنینھا یوب بیاابون عمل یاز ا ج آن حضرت
 یه او از من پاسدارکطور  ش در آور؛ ھمانیوب را در حفاظت خویاابورد: بارالھا! ک

 .٣نموده است
ه از جمله کبود  یبزرگ یھا ه، به خاطر مصلحتیبا صف ج ازدواج پیامبر اکرم

ه به خاطر از دست یه صفک یدردھایھود با اسالم و جبران یاھش دشمنی کتوان به  یم
گر جز پیامبر ید یسکنًا یقیرد و کاش متحمل آن شده بود، اشاره  دادن افراد خانواده

و شرافت و  یبزرگ زندگ ین بانویسته است با ایه شاکتوانست آن طور  ینم ج اکرم
 د. یت نمایاو را رعا یمنزلت خانوادگ

نزد عمر بن  یزینک: ندیگو یراستگو بود. م، بردبار و عاقل یه، زنین، صفیالمؤمن ام
ان رابطه برقرار یھودیدارد و با  یم یه روز شنبه را گرامی: صفرفت و گفت س خطاب

ه یرد. صفکن مورد سوال یدر ا ه فرستاد و از اویرا نزد صف یسک س ند. عمرک یم
ام. و اما  نداشته یه خدا، جمعه را به من داده است، شنبه را گرامک ی: از روزگفت

 س ، عمرمینما می شاوندان من وجود دارند که با آنان، صله رحمیان، خویھودی درمیان
ت یاکه شکتو را واداشت  یزی: چه چز خود گفتینکه به یصفرفت. یه را پذیسخن صف

: برو ه گفتیرد. صفکوادار  ن امریطان مرا به ای: شز گفتینک؟ یببر سمرا نزد عمر 
 . یتو آزاد
ه چشم از جھان فرو بست. یو در زمان معاو  در رمضان سال پنجاه ھ ل هیصف

 .١درحمت خدا بر او با

                                                 
 ھمان.  -١
 . ۳۲۸، ص ۳زاد المعاد، ج  -٢
 . ۳۸۵، ص ۲، ابی شھبه، ج السیرة النبویة -٣



 ٤٥٥    ترین رویدادهایی که در فاصله غزوه حدیبیه و... بخش چهاردهم: مهم

 

 ج ردن پیامبر اکرمکمسموم  یهود برایوشش نافرجام ک
، گوشت زھر آلود ج ان به پیامبر اکرمیھودی: بعد از فتح خیبر، دیگو یره میھرابو

: من از شما و در جمع آنان گفتا را فراخواند آنھ ج ه دادند. آن حضرتیھد یگوسفند
: فرمود ج ابا القاسم! پیامبر اکرم ی، ای: بلد؟ گفتندیدھ یا پاسخ مرا میآ دارم، یالؤس

 ج م. پیامبر اکرمیھست ی: ما فرزندان فالند؟ گفتندیھست یسکشما فرزندان چه 
 .ی: راست گفتاست. گفتند ید، پدر شما فالنیگفت: دروغ فرمود

: د داد؟ گفتندیصادقانه پاسخ خواھ نم، به منکب یالسؤشما : اگر از سپس فرمود
 برد.  یخواھ یم، مانند سوال اول ما به آن پی؛ چرا که اگر دروغ بگوییبل

در آن  کیاند : ما زمان ھستند؟ گفتند یسانکزخ چه : اھل دوفرمود ج پیامبر اکرم
 د شد. ین ما خواھیگزیم؛ سپس شما جایمان یم

م ین شما نخواھیگزی: در آن بمانید، چرا که به خدا ما ھرگز جافرمود ج پیامبر اکرم
 شد.

ا صادقانه پاسخ یاز شما دارم، آ یگریال دنون سؤکگاه پیامبر اکرم فرمود: ا آن
 .ی: بلگفتندد داد؟ یخواھ

  .د؟یا ن گوسفند را زھر آلود ساختهیا شما گوشت ای: آفرمود ج آن حضرت
 . ی: بلگفتند

  .د؟یردکن ی: چرا چنفرمود ج پیامبر اکرم
م اگر از جانب خداوند به پیامبری مبعوث شده باشی؛ پس آن ی: با خود گفتگفتند
 .٢میشو ی، پس از شر تو خالص میدروغگو ھست یکرساند و اگر  ینم یبه تو ضرر
نب بنت حارث یبه نام ز ین گوسفند از طرف زنی: ادیگو یم یبلوغ االمانتاب کمولف 

دام ک ج ه پیامبر اکرمکد یپرس یسکه شده بود. او از یم ھدکمشھمسر سالم بن 
ه آن حضرت، شانه گوسفند که دانست کنیپسندد و بعد از ا یقسمت گوسفند را بھتر م

ز ھمان ین ج رد. پیامبر اکرمکشتر زھرآلود یپسندد، ھمان قسمت را ب یرا بھتر م
و نبرد؛ پس آن را از باب شده را برداشت و در دھان گذاشت، اما فرکقسمت گوشت 

 کشان ھم خورایه با اکارانش به نام بشر بن براء یاز  یکیانداخت، اما  دھان بیرون 

                                                                                                                        
 ھمان.  -١
 . ۳۱۶۹، شماره ۷۹، ص ۴البخاری، کتاب الجھاد و السیر، ج  -٢



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٤٥٦

 

 .١ا رفتیفرو برد و بر اثر آن از دن یا بود، از آن لقمه
ارانش آماده خوردن یه ک یدر حال ج ه پیامبر اکرمکآمده است  یگریت دیدر روا

: شته و در دھان گذاشته بود، فرمودبردا یا لقمهه کنیباب شده بودند، بعد از اکگوشت 
گاه ھمه دست نگه داشتند،  د: زھر آلود است. آنیگو یگوسفند م ۀد. شانیدست نگه دار

 .٢را فرو برده بود یا ه لقمهکبه جز بشر 
خواستم  یآوردند. او گفت م ج را نزد پیامبر اکرم یھودی: آن زن دیگو یم میابن ق

 ج سازد. سپس پیامبر اکرم یزه نمی: خدا تو را بر من چفرمود ایشان تو را به قتل برسانم.
ز دستور داد تا یه از آن گوشت خورده بودند، نک یسانکحجامت نمود و به ھمه 

 .٣از آنان وفات نمودند ینند و تعدادکحجامت 
ح آن یر، اختالف نظر وجود دارد، اما صحیا خیشته شد که آن زن کنیدر مورد ا

 .٤دبرساننبعد از مرگ بشر، دستور داد تا وی را به قتل  ج حضرته آن کاست 
ن، بالفاصله یبود. بنابرا یار قویشده بود، بس یگوسفند جاسازگوشت ه در ک یزھر

برد.  یتا آخر عمر ھمچنان از آن رنج م ج در آورد و پیامبر اکرم یبشر بن براء را از پا
 ی: ای وفات خود فرمودضیدر مر ج ه پیامبر اکرمکت است یشه روایه از عاکچنان

خود را  ینم اثر نھایک یر مکنم و فک یعایشه! من ھنوز ھم آثار آن سم را احساس م
 .٥گذاشت یبرجا نونکا

 هکدن اموال وی از میو بازگردان یحجاج بن عالط سلم
ه بود) به پیامبر که از مھاجران مکبر، حجاج (ی: بعد از فتح خدیگو یم کانس ابن مال

ا یبرگردانم، آ یقیخواھم آنھا را به طر یدارم، م یه خانواده و اموالک: من در مگفت ج اکرم
به او اجازه داد.  ج م؟ پیامبر اکرمیبگو یان سخنانکدر مورد تو نزد مشر یدھ یاجازه م
ن و به من ک: دارایی و ثروت خود را جمع اش برگشت و به ھمسرش گفت به خانهحجاج 

 نم.کداری بیه تاراج شده است، خرکارانش یل محمد و خواھم از اموا یه مکبده 

                                                 
 . ۱۲۳، ص ۲۱بلوغ االمانی به حاشیه فتح الربانی، ج  -١
 . ۱۹۸مغازی رسول الله، عروة بن زبیر، ص  -٢
 . ۳۳۶، ص ۳زادالمعاد، ج  -٣
 ھمان.  -٤
 . ۱۹۶-۱۵۹، ص ۹صحیح البخاری شرح فتح الباری، ج  -٥



 ٤٥٧    ترین رویدادهایی که در فاصله غزوه حدیبیه و... بخش چهاردهم: مهم

 

ان خوشحال و که نگران شدند و مشرکع شد و مسلمانان میه شاکن سخن در میا
ن شد و ینش د و خانهید، ناراحت گردین خبر به عباس رسیشادمان گشته بودند. چون ا

است  یسخنانن چه ی: تو را چه شده است! و ام خود را نزد حجاج فرستاد و گفتغال
 یزیرسد. به خدا آنچه خدا تو را بدان وعده داده است، بھتر از چ یه از تو به من مک

 . یا نجا آمدهیه تو به خاطر آن اکاست 
از  یکی: به ابوالفضل سالم مرا برسان و بگو در حجاج به غالم عباس گفت

ه خوشحال ک برسانم یخلوت گزینم و به او خبر بدھد تا من با او یبیش ترتیھا خانه
 یات باد عباس! عباس از جا : مژدهگفت غالم، نزد عباس برگشت، یننده است. وقتک

رد. عباس کاو را بوسه زد. غالم آنچه را حجاج به او گفته بود، بازگو  یشانید و پیخود پر
بر فتح یه خکرد؛ سپس حجاج آمد و به عباس خبر داد ک، غالم را آزاد یاز خوشحال

. و من به خاطر اموال خود و با ١ه؛ ازدواج نموده استیبا صف ج اکرمشده و پیامبر 
 یسک: از راز آمدن من تا سه روز به گاه به عباس گفتام. آن  آمده ج اجازه پیامبر اکرم

  .٢بگو یمگو، بعد از آن اگر خواست یزیچ
رد و به او داد حجاج آنھا را کاو را جمع  یھایھمسر حجاج، جواھرات و دارائ

 نه برگشت. یشت و به مدبردا
جا است؟ او گفت ک: شوھرت سه روز نزد ھمسر حجاج آمد و گفت عباس بعد از
: ابوالفضل! خدا رفته است. سپس به عباس گفت ه به مدینهکاست  یشوھرم چند روز

، خدا ی: بلم. عباس گفتید، ناراحت شدیا شده ه شما نگرانکز از آنیند. ما نکخوارت ن
فتاده است. یه جز آنچه من دوست داشتم، اتفاق نکر کگرداند و خدا را ش یمرا خوار نم

ه ازدواج نموده است و من صالح تو را در یبا صف ج ده و پیامبر اکرمیبر فتح گردیخ
؛ یگوی ی: به خدا راست م. ھمسر حجاج گفتیوندیپه به شوھرت بکنم یب ین میا

 ی: اگفتند یگذشت آنھا م یه مکر مجلس نار ھکش آمد، از یسپس عباس به مجالس قر
ام. حجاج به من  دهیر بد ندک: خدا را شگفت ی. عباس در جواب آنھا مینینبعباس! بد
، ازدواج نموده یه، دختر حیبا صف ج ده و پیامبر اکرمیبر فتح گردیه خکخبر داد 

تا سه ه کنجا آمده بود تا اموال خود را به مدینه ببرد و به من گفته است یاست و او به ا

                                                 
 . ۴۵۹، ص السیرة النبویةصحیح  -١
 . ۴۳۹تاریخ الذھبی، مغازی، ص  -٢



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٤٥٨

 

ان کمسلمانان به مشر یشانیو پر ین صورت نگرانیم. بدینگو یسکن خبر را به یروز، ا
 .١نان خوشحال و شادمان گردیدندمنتقل شد و مسلما

ز است انسان یه جاکن ی: از جمله امطالب گوناگونی است ۀندن داستان در بر گیریا
 یگر ضررید یسکه به ک یھنگام ضرورت به خاطر احقاق حق خود، البته به شرط

 .دینرساند دروغ بگو

 ن غزوه نازل گردیدیام فقهی که در اکاز اح یبرخ

  یم خوردن گوشت االغ اھلیم تحرکح -۱
 یاز خوردن گوشت االغ اھل ج بر پیامبر اکرمیه روز خکت است یروا ساز ابن عمر

 .٢منع فرمودند

 ر حاملهیبا زنان اس یم ھمبستریتحر -۲
مان دارد، زراعت ین ایه به خدا و روز واپسک یسک: ھر فرمود ج پیامبر اکرم

 .٣ندکن یاریگران را آبید

 ر حامله قبل از استبراءیر غیبا زنان اس یم ھمبستریتحر -۳
مان دارد، ین ایه به خدا و روز واپسک یسکھر : «ن باره فرمودیدر ا جپیامبر اکرم 

 .٤»مطمئن گردد ینبودن وند تا از حامله کن یکیر شده است، نزدیه اسک یبازن
به گذراندن مدت  یازیرسد و ن یبه اثبات م ینوبت قاعدگ یکو استبراء با گذراندن 

 ست. یامل نک

 تحریم ربای تفضیلی  -۴
را جھت  یمرد ج ه پیامبر اکرمکت است یروا س رهیھرابوو  ید خدریسعابواز 
 یخرما ج اکرم بر، انتخاب کرد بود. آن مرد نزد پیامبریمحصوالت خ یآور جمع

                                                 
السنن، بیھقی، ج  – ۹۷۷۱المصنف عبدالرزاق، شماره  ۱۳۹-۱۳۸، ص ۳المسند، امام احمد، ج  -١

، ابن البدایة ۱۵۵-۱۵۴، ص ۶ج ع، ھیثمی، المجم ۲۶۷-۲۶۶، ص ۴. الدالئل، ج ۱۵۱، ص ۹
 . ۲۳، ص ۴کثیر، ج 

 . ۴۲۱۵بخاری، کتاب المغازی، شماره  ۱۲۳-۱۲۲، ص ۴زاد المعاد، ج  -٢
 . ۱۱۳، ص ۲الطبقات، ج  -٣
 . ۴۱، ص ۴الروض االنف، ج  -٤



 ٤٥٩    ترین رویدادهایی که در فاصله غزوه حدیبیه و... بخش چهاردهم: مهم

 

ن نوع یاز ھم بر؛یخ یا ھمه خرماھای: آفرمود ج رد. آن حضرتکم یتقد یممتاز
سه صاع از  ین نوع خرما را در مقابل دو الیصاع ا یکه ما کر. بلی: خھستند؟ گفت

گر خرما را یه انواع دکن؛ بلکن می: چنفرمود ج م. پیامبر اکرمیخر یگر مینوع د یخرما
 .١ن نوع خرما را خریداری کنیآنھا ابفروش. سپس با پول 

گردد و حرام است.  ت، ربا محسوب مییفکیپس اتحاد در جنس و اختالف در 
: آنھا را بفروشد؛ سپس مودشنھاد نمود و فریپ یراه حل مناسب ج ن، پیامبر اکرمیبنابرا

 .٢پسندد، خریداری نماید یه دوست دارد و مکبا پول خود آنچه را 

 خالص  ۀطال و نقر ناخالص با ۀو نقر م فروش طالیتحر -۵
ناخالص  یما را از فروختن طال ج بر پیامبر اکرمی: روز خدیگو یعباده ابن صامت م

: رد و فرمودکنقره منع  کۀناخالص در مقابل س ۀطال و از فروختن نقر کۀدر مقابل س
  .٣دیوشطال بفر کۀناخالص را در مقابل س ۀنقره و نقر کۀناخالص را در مقابل س یطال

ناخالص  یاز این حدیث این است که اگر قصد داشتید که طال ج مراد پیامبر اکرم
دام از کچ ید و ھیت نمایید مساوات را رعاید، باینکمعامله  یطال کۀه نزده را با سکو س

 ا اضافه باشد. یم و کد یاین دو طرف معامله نبا
طال با  ۀدر معامل یعنیای که دو طرف معامله شبیه به ھم نیستند؛  اما در در معامله

 .٤دینکد معامله یخواھ یه مکست و ھر طور ینقره، مساوات ھم شرط ن

 یشاورزکو  یاریآب ین برایت سپردن زمیمشروع -۶
ان سپرد تا یھودیبر را به یخ یھا نیزم ج : پیامبر اکرمدیگو یم سعبدالله بن عمر

 .٥بپردازند یشاورزکدر مقابل نصف محصول، به 
اند که حکمت نازل گردیدن احکام  ن سوال که بعضی بر این عقیدهیدر پاسخ به ا

بر در مدینه ی: با فتح خدیگو یخ ابوزھره میش مربوط به معامالت در خیبر چیست؟
 ۀکه تا قبل از آن سابقه نداشت از جمله مسئل درونق گرفتن یدیمعامالت مالی جد

                                                 
 . ۴۲۴۴البخاری، کتاب المغازی، شماره  -١
 . ۱۳۴، ص ۳الصراع مع الیھود، ج  -٢
 . ۴۱، ص ۴، ابن ھشام، الروض االنف، ج السیرة النبویة -٣
 . ۴۱، ص ۴، ابن ھشام، الروض االنف، ج السیرة النبویة -٤
 . ۳۲۱، ص المدینة صورو عبر من الجھاد النبوی فی -٥



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٤٦٠

 

ن معامالت نازل یام متعلق به اکن احی. بنابرا١یشاورزکت در امر کو مشار یاریآب
 .٢دیگرد

 حالل بودن گوشت اسب  -۷
بر از خوردن گوشت یروز خ ج ه پیامبر اکرمکت است یروا س از جابر بن عبدالله

 .٣قرار داد زیرد و خوردن گوشت اسب را جاکاالغ منع 

 بر یخ ۀت زنان در غزوکمشار -۹
: من و تعدادی دیگر از ه گفتکند ک یت میروا یغفار یز زنصلت ا یه بنت ابیام

م در یخواھ یپیامبر اکرم! ما م ی: امیم و گفتیآمد ج غفار نزد پیامبر اکرم ۀزنان طایف
م؟ پیامبر یائیبه مسلمانان ھمراه شما ب کمکان و یزخم یمداوا یبر) براین غزوه (خیا

ز از مال یبه ما ن ج بر پیامبر اکرمیو با فتح خ )دینکت کد خدا (حری: به امفرمود ج اکرم
با  جن را پیامبر اکرم ی: ارد و گفتکاشاره به گردنبند خود  د ویبخش یزھاییمت چیغن

. ٤رون نخواھم آوردیام از گردنم ب انداخت و من آن را تا زنده  دستان خود به گردنم
ه آن را با او دفن کت نمود ی: آن گردنبند تا ھنگام مرگ بر گردن او بود و وصندیگو یم

 .٥نمایند
مجاھدان راه  صددند تا از پاداش دره ک یزنان مسلمان یاست برا یا ن امر نمونهیا

 .٦خدا بر خوردار شوند
چه در حالت صلح و چه در حالت جنگ در  ج پیامبر اکرم یبر این اساس زندگ

 شد. یم یسپر یو عباد یدتیعق یت امت براساس مبانیم و تربیتعل
ار یبس یامدھایماء عامل پیو ت یالقر ی، وادکبر، فدیه فتح خکر است کالزم به ذ

دًا نگران یش شدیژه قریگذاشت. به و یھم در قبایل مختلف به جا یریبود و تاث یدیمف
بر با وجود یان خیھودی یرا برا یستکن شیرا آنھا انتظار چنیو آشفته خاطر شدند؛ ز

                                                 
 . ۴۲۴۸بخاری، کتاب المغازی، شماره  -١
 . ۱۳۶، ص ۳الصراع مع الیھود، ج  – ۱۱۰۴، ص ۲خاتم النبیین، ج  -٢
 . ۴۲۱۹مغازی، شماره بخاری، کتاب ال -٣
 . ۲۰۵، ص ۴، ج البدایة والنھایة -٤
 . ۳۷۳-۳۷۲، ص ۳، ابن ھشام، ج السیرة النبویة -٥
 . ۵۳۴، غضبان، ص فقه السیرة -٦



 ٤٦١    ترین رویدادهایی که در فاصله غزوه حدیبیه و... بخش چهاردهم: مهم

 

ر برخوردار بودند، نداشتند؛ یر ناپذیتسخ یو دژھا یاز ساز و برگ نظام اناینکه آن
 یبه سو یلح و دوستسخت مرعوب گشته و دست ص یگر قبایل عربین دیھمچن

د و یره عربستان گردین امر باعث گسترش اسالم در شبه جزیردند. و اکمسلمانان دراز 
  .١مسلمانان گردید ین سبب بھبود اوضاع اقتصادیھمچن

به سر  یگریبعد از د یکی ج پیامبر اکرم ینظام یھا بر، دستهیبعد از فتح خ
توأم با جنگ و  یه برخکاصحاب بزرگ، به مناطق مختلف اعزام شدند  یردگک

 .٢ز بودندیآم مسالمت یو برخ یزیخونر
 

                                                 
 . ۳۵۳، ص ۱نظرة النعیم، ج  -١
 . ۲۲۱، ندوی، ص السیرة النبویة -٢



 
 
 
 
 
 

 فصل دوم
 دعوت پادشاهان و امرا

 گسترش اسالمصلح حدیبیه، سرآغاز 
بر   ای که عالوه گونه گسترش سالم را فراھم ساخت به ۀصلح حدیبیه، زمین

پس  ج ھای منتھی به آن را نیز در برگرفت و پیامبر اکرم جزیره عربستان، سرزمین شبه
از صلح با قریش و تسلیم ساختن یھودیان شمال حجاز در خیبر، وادی قری، تیما و 

اسالم به آن سوی مرزھای حجاز دریغ نورزید که  فدک از ھیچ کوششی برای صدور
توان روابط دیپلماسی و ارسال پیام، به پادشاھان و امرای مناطق دیگر را دلیل این  می

گردید؛ زیرا  عطفی در تاریخ عرب و اسالم محسوب می ۀامر دانست و این تحول، نقط
خواست  اورد؛ بلکه میخواست فقط عربھا را زیر پرچم اسالم گرد بی نمی ج پیامبر اکرم

آنان را بعد از اینکه به دین الھی گرویدند و صاحب رسالت آسمانی شدند، به عنوان 
 .١می به سوی تمامی جھانیان بفرستدپرچمداران دعوت اسال

در دعوت سران و پادشاھان به اسلوب و وسایل دعوت  ج عمل پیامبر اکرم ۀاز شیو
نگاری آنان را به سوی اسالم فراخواند  با نامهبریم؛ چنانکه آن حضرت  این قشر، پی می

و این شیوه پیامدھای مطلوب و مؤثری داشت؛ چراکه برخی از سران دولتھا و 
ای اظھار عالقه و دوستی  شدند و عده پذیرفتند و مسلمان می پادشاھان، اسالم را می

ه، نمودند و موضعگیری برخی دیگر نیز در قبال اسالم و دولت اسالمی مدین می
ھای مختلف سران پادشاھان در  العمل شد و دولت اسالمی از خالل عکس مشخص می

صورت شفاف و ممتازی  ھا، توانست عملکرد سیاسی و نظامی خود را به مقابل نامه
 .٢اتخاذ نماید

                                                 
 .۱۵السفارات النبویة، د. محمد عقیلی، ص  -١
 .۱۱۲، د. سعید الھجر، ص الدولة االسالمیةحالقات الخارجیة ال -٢
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  ج های پیامبر اکرم متن نامه
رسول خدا که پس از صلح حدیبیه توسط دحیه  ۀنام نص ١در صحیح مسلم -۱

 :، چنین آمده است٢کلبی به ھرقل، امپراطور روم، فرستاد
بسم الله الرحمن الرحیم. از محمد بن عبدالله و رسول خدا به ھرقل، بزرگ روم. «

خوانم. مسلمان  سالم بر کسی که دنبال ھدایت است، اما بعد. من تو را به اسالم فرا می
بمانی تا خداوند، دو اجر نصیب تو بگرداند و اگر رویگردان شوی؛ پس گناه  شو تا سالم

 :باشد؛ سپس این آیه را نوشت تو میپیروان تو نیز بر گردن 

ۡهَل ﴿
َ
أ ِۢ  َ�َعالَۡواْ إَِ�ٰ َ�َِمةٖ  ۡلِكَ�ٰبِ ٱقُۡل َ�ٰٓ �َّ  َوَ�ۡيَنُ�مۡ  بَۡيَنَنا َسَوآء

َ
َ ٱ إِ�َّ  َ�ۡعُبدَ  � َوَ�  �َّ

ۡرَ�اٗ�ا َ�ۡعًضا َ�ۡعُضَنا َ�تَِّخذَ  َوَ�  ا ٔٗ َشۡ�  ۦَك بِهِ �ُۡ�ِ 
َ
ِۚ ٱ ُدونِ  ّمِن أ ْ َ�ُقولُواْ  �َّ فَإِن تََولَّۡوا

ْ ٱ ِ  ۡشَهُدوا نَّاب
َ
 .٣]۶۴[آل عمران:  ﴾٦٤ُمۡسلُِمونَ  �

ای که میان ما و شما مشترک  سوی سخن دادگرانه بگو : ای اھل کتاب! بیائید به«
یگانه را نپرستیم و چیزی را شریک او قرار ندھیم و برخی از ما است که جز خدای 

: د، بگوییدند؛ پس ھر گاه سر بر تاببرخی دیگر را به جای خدای یگانه به خدایی نپذیر

 .»ھستیم (اوامر ونواھی خدا)گواه باشید که ما منقاد
آمده ی پیامبر را با دقت خواند و بررسی کرد و آن طور که در صحیحین  ھرقل نامه

را جویا شد و بعد از  ج است از ابوسفیان که در آنجا حضور داشت، احوال پیامبر اکرم
گویی، به  اگر واقعًا آن طور است که تو می: «که ابوسفیان به او پاسخ داد، گفتاین

دانستم که او ظھور  زودی این سرزمین را نیز به تصرف خود درخواھد آورد. من می
دانستم که سالم نزد  کند. اگر می ستم که از میان شما ظھور میدان خواھد کرد، اّما نمی

 .٤»شستم م و پاھایش را میرساند می سم، حتمًا خود را به اور او می
راطور فارس، را توسط عبدالله بن کسرا، امپ ۀنام ج ھمچنین پیامبر اکرم -۲

ا . وقتی کسرا نامه ر٥ذافه سھمی فرستاد تا حاکم بحرین آن را به کسرا بدھدح

                                                 
 .۱۷۷۳، شماره ۱۳۹۷-۱۳۹۳، ص ۳صحیح مسلم، ج  -١
 .۳۴۴، ص ۱نظرة النعیم، ج  -٢
 .۱۰۷، ص ۱۲النبی، ج  مسلم شرح النووی، کتاب الجھاد، کتب  -٣
 .۱۷۷۳، شماره ۱۳۹۳، ص ۳مسلم، ج  -٤
 .۳۴۱، ص ۳شرح المواھب اللدنیة، ج  -٥



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٤٦٤

 

 با اطالع از این جریان، علیه او دعا کرد تا ج خواند آن را پاره کرد. پیامبر اکرم
 .١پاره کند خداوند کشور اورا پاره

بسم الله الرحمن الرحیم. : «براساس روایت طبری چنین آمده استمتن این نامه 
به کسرا، بزرگ فارس. سالم بر کسی که پیروھدایت بوده به  ج از محمد رسول خدا

خدا و پیامبرش ایمان بیاورد و گواھی دھد به اینکه ھیچ معبودی جز الله وجود ندارد 
  باشم تا کسانی را که زنده ھستند، بیم می ھا انسانو من پیامبر خدا به سوی تمامی 
 .٢»باشد گناه مجوسیان به گردن تو میگرنه دھم. مسلمان شو تا سالم بمانی وا

ادشاه حبشه، فرستاد و در آن ی به نجاشی، پای توسط عمرو بن امیه ضمر نامه -۳
بسم الله الرحمن الرحیم. از رسول خدا، محمد، به پادشاه حبشه، : «نوشت

کنم. خدایی را که معبودی  نجاشی. مسلمان شو. من نزد تو، خدا را ستایش می
جز او وجود ندارد و او پادشاه بسیار مقدس و پاکیزه و مؤمن و نگھبان  یبه حق

دھم که عیسی، فرزند مریم، روح خدا و سخن او است که آن  ھی میاست و گوا
دامن، القا فرمود و او بدان حامله گردید؛ پس او را  کردار و پاک را به مریم نیک

از روح خود و به وسیله دمیدن آفرید. ھمان طور که آدم را خلق کرد و من تو 
ه آنچه به من نازل شده خوانم تا ب را به سوی خدا یگانه که شریکی ندارد، فرامی

است، ایمان بیاوری و از من اطاعت نمایی؛ چون من رسول خدا ھستم. من باز 
خوانم و بدین صورت، پیام خدا را  ھم تو را و سربازانت را به سوی الله فرا می

رساندم و نصیحت کردم؛ پس نصیحت مرا بپذیرید و سالم خدا بر کسی که از 
 .٣»پیروی نمایدھدایت 

ای به مقوقس، حاکم مصر، نوشت که او نیز جواب  نامه ج پیامبر اکرم ھمچنین -۴
ھا موجود  ، اما براساس روایت صحیح ھیچ کدام از این نامه٤آن را فرستاد

نیست؛ البته این به معنی رد کردن نصوص تاریخی در این زمینه نیست؛ بلکه 
ستی یاھدف این است که به قدری مستند نیستند که بتوان براساس آنھا س

                                                 
 .۴۴۲۴، شماره ۲۶، ص ۸ح الباری، ج البخاری مع فت -١
 .۶۵۵-۶۵۴، ص ۲تاریخ طبری، ج  -٢
 .۳۴۶، ص ۱به نقل از نظرة النعیم، ج  – ۴۲۱، ص ۴نصب الرایه، زیلعی حنفی، ج  -٣
 .۳۴۶، ص ۱نظرة النعیم، ج  -٤
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 .١ریزی نمود شرعی اتخاذ و پایه
ای به مقوقس، بزرگ  نامه ج : پیامبر اکرمگوید بقات میمحمد بن سعد در ط

قبطیھا، جریح بن مینا فرزند پادشاه اسکندریه، توسط حاطب بن ابی بلتعه فرستاد. او 
یایی ای کرد و نزدیک بود که مسلمان شود، اّما این کار را نکرد و ھدا برخورد مؤدبانه
ی جواب آنھا کنیزی به نام ماریه قبطیه بود. وقت درمیانفرستاد که  ج نزد پیامبر اکرم

ت، : به خاطر حکومتش از مسلمان شدن خودداری نموده اساو به پیامبر رسید، فرمود
 .٢»اّما حکومتش دوام نخواھد یافت

ای را توسط شجاع بن وھب به  ھمچنین در مسیر بازگشت از حدیبیه، نامه -۵
: سالم بر این قرار بود نذر بن حارث، حاکم دمشق، فرستاد که محتوای نامه ازم

کسی که از ھدایت پیروی نماید و ایمان بیاورد. من تو را به ایمان به خدای 
 .٣تا حکومت تو برایت مستدام بماند خوانم یگانه که شریکی ندارد، فرا می

ھوذه بن علی  توسطای  نامه ز بازگشت از حدیبیه،ھمچنین آن حضرت پس ا -۶
او را در  ج حنفی، حاکم یمامه، فرستاد. ھوذه به این شرط که پیامبر اکرم

، اظھار تمایل به اسالم حق امر و نھی داشته باشدحکومت شریک گرداند و
 .٤اّما رسول خدا شرط او را نپذیرفتنمود، 

ای نیز توسط ابوعالء حضرمی به منذر بن ساوی عبدی،  نامه ج پیامبر اکرم -۷
اند، منذر مسلمان  امیر بحرین، فرستاد. و براساس آنچه منابع تاریخی ذکر کرده

شد و تمامی عربھای بحرین نیز مسلمان گردیدند، اما یھود و مجوس آن دیار با 
 .٥ر براساس پرداخت جزیه صلح نمودندابوعالء و منذ

را به منذر بن ساوی از روایت  ج پیامبر اکرم ۀم بن سالم، متن نامابوعبید قاس
جز او  یبه حق خدایی را که معبود سپاس: «بن زبیر این گونه نقل نموده است عروه

ما را  ۀما رو کند و ذبیح ۀنیست. ھمانا ھر کس چون ما نماز بخواند و به سوی قبل
اگر مجوسیان، مسلمان گردند،  باشد. خدا و پیامبرش می ۀبخورد، مسلمان و در ذم

                                                 
 .۴۵۹، ص ۲السیرة النبویة الصحیحة، ج  -١
 .۳۴۰، ص ۵، ج البدایة والنھایة -٢
 .۶۵۲، ص ۲ج تاریخ الطبری،  -٣
 .۱۰۷ – ۱۰۵اعالم السائلین، ابن طولون، ص  – ۴۲۵ف ص ۴نصب الرایة، ج  -٤
 .۴۲۰ – ۴۱۹، ص ۴نصب الرایة، ج  -٥



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٤٦٦

 

این صورت، باید جزیه پرداخت طبق مسلمانان با آنان رفتار خواھد شد و در غیر 
 .١»کنند

و عبد، پسران  در سال ھشتم ھجری نیز عمرو بن عاص را به عمان نزد جیفر
 .٢جلندی ازدی فرستاد

پادشاھان  از طرف پیامبر خدا، محمد، به بندگان خدا؛: «محتوای نامه چنین بود
عمان و کسانی که از مردم بحرین با آنھا ھستند. اگر نماز را اقامه کردند و زکات دادند 
و خدا و پیامبرش را اطاعت نمودند و حق پیامبر را رعایت کردند و راه مؤمنان را در 

ھند گردید. مند خوا پیش گرفتند، پس آنان درامان خواھند بود و از حقوق اسالم بھره
گیرد و یک دھم خرماھایشان و  آنان به خدا و پیامبرش تعلق می المال ال بیتالبته امو

نصف یک دھم حبوباتشان صدقه است و باید مسلمانان را یاری دھند و خیرخواھشان 
باشند و مسلمانان نیز متقابًال چنین بکنند. سنگھای آسیاب آنھا متعلق به خودشان 

 .٣»مایندخواھند، در آن تصرف ن ور میباشد، ھرط می

 ویژگیهای دیپلمات مسلمان
را گردآوری  ج ھای پیامبر اکرم محمد شیت خطاب در کتاب سفراء النبی نامه

ویژگیھای سفیران آن حضرت سخن به میان آورده و از خالل این  ۀنموده است و دربار
ترین  ت که مھمھای یک دیپلمات مسلمان را استنباط نموده اس بحث، شرایط و ویژگی

 : اند از عبارتآنھا 

 اسالم و دعوت به آن -۱
 : فرماید خداوند می

﴿ ِ ْ إَِ�  ۦقُۡل َ�ِٰذه ۡدُعٓوا
َ
ِۚ ٱَسبِيِ�ٓ أ ۠ َوَمِن  �َّ نَا

َ
ٰ بَِصَ�ٍ� � َبَعِ�� ٱَ�َ ِ ٱَوُسۡبَ�َٰن  �َّ َوَمآ  �َّ

نَا۠ ِمَن 
َ
 .]۱۰۸وسف: ی[ ﴾١٠٨لُۡمۡ�ِ�ِ�َ ٱ�
که از من  خوانم، (راه) من و کسی بینش فرا می سوی خدا با بگو این است راه من. به«

 .»و من از مشرکان نیستم وندپاک ومنزهخدا کند و پیروی می

                                                 
 .۲۸عبید، ص  االموال، ابی -١
 .۳۷۶، ص ۶صبح االعشی، ج  -٢
 .۲۹ – ۲۸عبیده، ص  االموال، ابی -٣



 ٤٦٧    ترین رویدادهایی که در فاصله غزوه حدیبیه و... بخش چهاردهم: مهم

 

 ت بیان و شفافیتفصاح -۲
فصاحت گفتار و دقت در رسانیدن مطلب به مخاطبان یکی از شرایط اساسی برای 

رون اھ از خداوند خواست که برادرش ÷یک دیپلمات و سفیر است. بنابراین، موسی
 : که داشت در رسالتش شریک بگرداند را به خاطر فصاحتی

ۡهِ�  ّمِنۡ  �ّ�ِ َوزِ�رٗ  ۡجَعلٱوَ ﴿
َ
ِ�  ٢٩أ

َ
ۡزرِي ۦٓ بِهِ  ۡشُددۡ ٱ ٣٠َ�ُٰروَن أ

َ
 .]۳۱-۲۹[طه:  ﴾٣١أ

، سفیران و قاصدان خود را از میان اعراب اصیلی که ج بر این اساس، پیامبر اکرم
بزرگ شده بودند و از فصاحت گفتار برخوردار بودند،  ھا جزیره عربستان و بادیه در شبه

 نمود. انتخاب می

 حسن اخالق -۳
سفیران پیامبر، از اخالق واال و نیکی برخوردار بودند. ھمان اخالقی که در قرآن 

ترین بخش آن در یک  بیان گردیده است و مھم ج کریم و در سنت پیامبر اکرم
 .١باشد تواضع میر مسلمان، صداقت و دیپلمات و سفی

 علم -۴
گا انتقال یک تفکر و ایدئولوژی است. بنابراین، با بررسی  ۀھی تنھا وسیلعلم و آ

کھیعص را برای او  ۀطالب با نجاشی که پس از گفتگو با او، سور عفر بن ابیجبرخورد 
دھد، به انتخاب  نماید و با زبانی فصیح، عقیده و آئین خود را شرح می تالوت می

 .٢بریم بیشتر پی می ج شایسته و دقت پیامبر اکرم

 صبر و استقامت -۵
 :فرماید خداوند می

ْولُواْ  ۡصِ�ۡ ٱفَ ﴿ 
ُ
�َُّهۡم يَۡوَم يََرۡوَن َما  لرُُّسلِ ٱِمَن  ۡلَعۡزمِ ٱَكَما َصَ�َ أ

َ
َُّهۡمۚ َك� َوَ� �َۡسَتۡعِجل ل

ْ إِ�َّ َساَعةٗ  ِۢۚ� ّمِن يُوَعُدوَن لَۡم يَۡلَبُثٓوا  ﴾٣٥ۡلَ�ِٰسُقونَ ٱ ۡلَقۡومُ ٱ إِ�َّ  ُ�ۡهلَُك  َ�َهۡل  بََ�ٰٞغۚ  �ََّهار
 .]۳۵[األحقاف: 

و برای (عذاب) اند  پس شکیبائی کن آن گونه که پیغمبران اولوالعزم شکیبایی کرده«
کنند که به آنھا وعده داده  آنان شتاب مکن. روزی که ایشان چیزی را مشاھده می

                                                 
 .۲۷۸، ص ۲سفراء الرسول، ج  -١
 .۱۱۴النبویه، خالد ھفداوی، ص الفقه السیاسی للوثائق  -٢



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٤٦٨

 

اند. (این قرآن) ابالغ و بسنده  شد، انگار که آنان جز ساعتی از روز در دنیا نمانده می

 ؟.»شود ی گمراه و فاسق کسی دیگر ھالک میھا انساناست. مگر جز 
پیامبر  ۀیشگی یک داعی است. با بررسی سیرھم ۀدر حقیقت صبر، سالح و توش

آنان مملو از صبر درراه  ۀو اصحاب بزرگش به این نتیجه خواھیم رسید که سیر ج اکرم
 توان به سفر طائف اشاره نمود. باشد که می دعوت می

 شجاعت -۶
و از اینکه آنھا از سرزنش ھیچ  ج تاریخ اسالم از شجاعت سفیران پیامبر اکرم

 ای واھمه نداشتند، سخن به میان آورده است. کننده سرزنش

 حکمت -۷
نمود، از حکمت و بصیرت واالیی برخودار  انتخاب می ج سفیرانی که پیامبر اکرم

بودند؛ چنانکه عمرو بن عاص یکی از آنان بود. وقتی از او پرسیدند که عاقل کیست؟ 
که گمانش راست درآید و قضایای آینده را از روی قضایای  : عاقل کسی استگفت

گذشته تشخیص دھد. عاقل کسی نیست که خوبی را از بدی تشخیص دھد؛ بلکه 
 .١و شر، بھترین آن را انتخاب نمایدعاقل کسی است که ھنگام قرار گرفتن از میان د

 سازی زرنگی و چاره -۸
 نماید و زرنگ و چاره ساز باشد که این یاسی قضایا را درکسبایست ابعاد  یک سفیر می

از تیزھوشی و ذکاوت  ج امر به ذکاوت و تیزھوشی سفیر بستگی دارد. سفیران پیامبر اکرم
 نمودند. بینی و ارزیابی می خاصی برخوردار بودند و قضایا و حوادث را به خوبی پیش

 ظاھر زیبا -۹
بر آن بود که سفیرانش را از کسانی انتخاب نماید که  ج سعی و تالش پیامبر اکرم

 .٢ظاھری مناسبی نیز باشند ۀضمن برخوردار بودن از صفات فوق، دارای شکل و قیاف
ھای سفیران اسالم بودند که محمود شیت  ترین صفات و ویژگی موارد ذکر شده مھم

مان، متصف به خطاب آنان را برشمرده است بنابراین، شایسته است که یک سفیر مسل
 آنھا باشد و دولت اسالمی نیز آنھا را مالک انتخاب سفیران خود قرار دھد.

                                                 
 .۳۰۱، ص ۲ھمان به نقل از سفراء الرسول، ج  -١
 .۶۰مقومات السفراء فی االسالم حسن فتح الباب، ص  -٢



 ٤٦٩    ترین رویدادهایی که در فاصله غزوه حدیبیه و... بخش چهاردهم: مهم

 

 ها و فواید درسها، عبرت

 اریسیھا -۱
آمده  »اریسیین یا یریسیین«خدا به ھرقل نوشت، سخن از  ای که رسول در نامه

اند که براساس مشھورترین  است. علما در مورد مدلول این واژه، آراء مختلفی ارائه داده
 .١اند ن و خدمه و گارد پادشاه بودهعبارت از اطرافیا» اریسیین«آنھا 

س یکی سمصری، مؤ »اریوس«: کلمه اریسیون به پیروان گوید ابوالحسن ندوی می
نقشی مھم در تاریخ عقاید واصالح  هن فرقشود. ای ھای مسیحی، اطالق می از فرقه

دینی مسیحیت داشته است و در دورانی نیز موفق به تصرف دولت بیزانس و کلیسای 
مسیحیان ندای توحیدسر  درمیانتنھا کسی بود که  »اریوس«مسیحیت گردیده است. 

 .٢دبیر مسیحیان بین پدر و فرزند بوو به تع به تمییز بین خالق و مخلوق داد و معتقد
اریوس مدتی درمیان مسیحیان رواج داشت و پیروانش باکسانی که معتقد  ۀعقید

به الوھیت مسیح بودند، درگیری و نبرد داشتند و مسیحیان زیادی در والیات شرقی 
دولت بیزانس به این عقیده روی آوردند تا اینکه تیوسورس بزرگ، به تشکیل مجمع 

و الوھیت و فرزند بودن مسیح را اعالم  جھانی مسیحیان در قسطنطنیه اقدام نمود
اریوس روبه انحطاط و نابودی گذاشت. اّما با این وجود،  ۀآن، عقید ۀنمود که در نتیج

اریسیه مشھور گردید و شاید ھدف پیامبر  ۀگروه اندکی ھمچنان باقی ماند و به فرق
ورزی، گناه از اینکه به ھرقل نوشت که اگر تو از پذیرش این دین، اجتناب ب ج اکرم

ست ای ا باشد، ھمین گروه باشد که از میان مسیحیان تنھا فرقه اریسیھا به گردن تو می
 .٣که نسبتًا به توحید معتقد است

: کسانی که نسبت به این ضمن سخن از این گروه، گفته است ابوجعفر طحاوی
گاھی دارند، نوشته کرد،  کسانی که ھرقل بر آنان حکومت می درمیاناند که  مسائل آ

خدا  ۀبودند که معتقد به یگانگی خدا بودند و مسیح را بند» اروسیه«گروھی معروف به 
دانستند و ھمانند دیگر نصارا به ربوبیت و فرزندی مسیح، معتقد نبودند و دین  می

 .٤نه که در انجیل بود، قبول داشتندمسیحی را آن گو
                                                 

 .۳۰۴، ندوی، صالسیرة البنبویة -١
 .۳۰۵ھمان، ص  -٢
 .۳۰۷ھمان، ص  -٣
 .۳۹۹، ص ۳مشکل اآلثار، ج  -٤



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٤٧٠

 

 ھای پادشاھان درنامهرعایت تناسب  -۲
به پادشاھان براساس عقاید دینی و خصوصیات درونی ھر  ج ھای آن حضرت نامه

یک از آنان، متفاوت بود. به عنوان مثال چون ھرقل و مقوقس، مسیحی و معتقد بودند 
عبدالله را که بیانگر بنده بودن وی  ۀھای آنان، کلم که مسیح فرزند خدا است، در نامه

ِمن محمد عبدالله و رسول «ن پسوند نام خود آورد و این گونه نوشت : بود، به عنوا
ِمن محمد «ای که به کسرا فرستاد، این طور ننوشت؛ بلکه نوشت :  اما در نامه» الله

: ۀین آسمانی و اھل کتاب بودند. آیآنھا که معتقد به د ۀھمچنین در نام .»رسول الله

ۡهَل ﴿
َ
أ ْ إَِ�ٰ َ�َِمةٖ َ�َعالَوۡ  ۡلِكَ�ٰبِ ٱقُۡل َ�ٰٓ کسرا که به  ۀرا نوشت و در نام ].۶۴[آل عمرن:﴾ا

پرستیدند و معتقد به  خداوند اعتقاد نداشتند؛ بلکه او و قومش خورشید و آتش را می
یر و دیگری برای شر، بودند، ھای یزدان و اھریمن، یکی برای خ وجود دومعبود به نام

انی ھستم تا ھر انسان زنده و با وجد ھا انسانسوی تمامی  خدا به ۀمن فرستاد: «نوشت
 .١»را از عذاب خدا بترسانم

متفاوت بود؛ چنانکه ھرقل و  ج ھا و سفیران پیامبر اکرم واکنش پادشاھان با نامه
ای داشتند. به ویژه نجاشی و مقوقس از سفیران  نجاشی و مقوقس برخورد مؤدبانه

یایی نزد رسول خدا فرستاد از جمله دو پیامبر به خوبی استقبال کردند و مقوقس ھدا
باشد. اما خسرو پرویز،  کنیز که یکی از آنان ماریه، مادر ابراھیم فرزند رسول الله، می

نویسد در حالی که او  ای می : به من چنین نامهرا پاره کرد و گفت ج پیامبر اکرم ۀنام
: خداوند ی فرموداطالع از چگونگی برخورد ونیز با  ج من است. پیامبر اکرم ۀبرد

 .٢حکومتش را پاره کند
کسرا به حاکم یمن که باذان نام داشت نوشت که آن حضرت را دستگیر و احضار 

فرستاد. بابویه به مدینه آمد و به  ج نماید. باذان، مردی به نام بابویه را نزد پیامبر اکرم
که تو را احضار ای دستور داده است  : ملک الملوک به باذان طی نامهپیامبر اکرم گفت

ام تا او را نزد کسرا ببرم. پیامبر اکرم به بابویه خبر داد که  کنند. بدین جھت من آمده
 .٣رزندش، شیرویه، به قتل رسیده استخسروتوسط ف

                                                 
 .۲۹۰، ندوی، ص السیرة النبویة -١
 .۹۰، ص ۳طبری، ج تاریخ  -٢
 .۹۱-۹۰ھمان، ص  -٣



 ٤٧١    ترین رویدادهایی که در فاصله غزوه حدیبیه و... بخش چهاردهم: مهم

 

تحقق یافته بود و شیرویه بر تخت پدر مسلط شده و او رابه  ج گفتار پیامبر اکرم
ه وقوع پیوست و حکومت خسروپرویز م ب ۶۲۸قتل رسانده بود. این جریان در سال 

دست فرزندانش گردید؛ چنانکه شیرویه نیز بعد از  ۀپس از به قتل رسیدن او، بازیچ
ت خشش ماه حکومت، از میان رفت و در مدت کمتر از چھار سال حدود ده پادشاه بر ت

 سلطنت نشستند تا اینکه ھمه بر یزدگرد، آخرین پادشاه ساسانیان، اتفاق کردند و او
بعدًا با لشکر اسالم روبرو شد و آخراالمر دولت ساسانی بیش از چھار قرن حکومت در 

م توسط فاتحان مسلمان برای ھمیشه منقرض گردید و تمامی این تحوالت،  ۶۳۷سال 
 .١درمورد آنان، اتفاق افتاد ج ھشت سال بعد از دعای پیامبر اکرم

 ج ھای پیامبر اکرم محتوای مشترک نامه -۳
به پادشاھان، حکام و سران قبایل، متوجه  ج ھای پیامبر اکرم سی نامهبا برر

 ھای تقریبًا یکی بوده است. خواھیم شد که محتوای تمامی نامه
ای از قرآن است  اند و بسم الله آیه آغاز شده» بسم الله«ھا با  تمامی نامه ×الف 

گیریم که در نوشتن کتاب و نامه، مستحب است که جھت اقتدا به  بنابراین، نتیجه می
ھای  رسول خدا، ابتدا بسم الله نوشته شود. ھمچنین به جواز نوشتن آیه قرآن در نامه

نسان جنب، چون کفار معموًال جنب ھستند، پی ارسالی به کفار و خواندن توسط ا
 بریم. می

نگاری پیامبر اکرم با کفار و پادشاھان به نتایج زیر خواھیم  از نامه نھمچنی ×ب 
 رسید:
 ج ھای پیامبر اکرم جواز فرستادن سفیر مسلمان نزد رھبران کفر؛ چراکه نامه -

 شدند. توسط سفیران مسلمان فرستاده می
 ی با کفار در امور دینی و دنیوی.نگار جواز نامه -
ھا، اسم فرستنده و گیرنده قید شود و ھمچنین به صورت خالصه به  باید در نامه -

 اسالم دعوت داده شوند.

السالم من اتبع «: نوشت ھایش می نکه پیامبر در نامهنباید به کافر سالم کرد؛ چنا -
 .»سالم بر کسی که پیروحق و ھدایت است« :یعنی »اهلدی

                                                 
 السیرة النبویة، ندوی. -١



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٤٧٢

 

ه آن حضرت مھری داشت که بر آن به ترتیب الله رسول کجواز ساختن مھر؛ چرا -
. (و در مجموع محمد رسول الله ١زد می ھا را با آن مھر محمد حک شده بود و نامه

چون دوست نداشت نام وی قبل از نام الله نوشته  ج شد، اما پیامبر اکرم خوانده می
 .شود، لذا چنین روشی اتخاذ نمود)

 ای بنویسد، به خواست به رومیھا نامه انس روایت است که وقتی آن حضرت میاز 
خوانند؛ پس آن حضرت انگشتری  ھای فاقد مھر را نمی ھا نامه : رومیایشان گفتند

 .٢حک شده بود، انتخاب نمود» ل اللهمحمد رسو«ای که بر آن  نقره

 ی بزرگھا انسانتجلیل از  -۴
اورا از مقامش که حاکم یمن بود،  ج دید، پیامبر اکرمذان مسلمان گربعد از اینکه با

بر کنار نکرد، بلکه به خاطر توانایی او در مدیریت وی، او را ھمچنان امیر آنجا قرارداد و 
شایستگیھای افراد را مدنظر داشت و مناصب  ج این بیانگر آن است که پیامبر اکرم

نمود؛ ھمچنین بعد از مرگ باذان،  یحکومتی را براساس توانایی افراد به آنان واگذار م
 .٣شھر، را به جای او گماردفرزندش، 

 جواز گرفتن جزیه از یھود -۵
بل ای که پیامبر اکرم به منذر بن ساوی فرستاد، به بیان موضع خود در مقا در نامه

ند، : یھودیان و مجوسیانی که دین اسالم را نپذیریھود و مجوسیھا پرداخت و نوشت
 .٤ه پرداخت نمایندبایست جزی می

ابن قیم وگروھی از علما معتقدند که جزیه گرفتن از ھر کس خواه اھل کتاب باشد 
پرست و غیره، جایز است؛ زیرا جزیه گرفتن از اھل کتاب، یھود و نصارا، در قرآن و  یا بت

 جزیه گرفتن از مجوسیان در سنت، تصریح شده است.
و حکم سایر گروھھای مشرک مانند حکم بنابراین، حکم کفار دیگر نیز ھمین است. 

پرستان عرب جزیه نگرفت، این است  از بت ج مجوسیان است، علت اینکه پیامبر اکرم

                                                 
 .۲۴۰ – ۲۳۹غزوة الحدیبیه، ابوفارس، ص  -١
 .۱۰۸، ص ۶فتح الباری، ج  -بخاری؛ باب دعوة الیھود و النصاری،  -٢
 .۲۴۲فارس، ص  غزوة الحدیبیه، ابی -٣
 ھمان. -٤



 ٤٧٣    ترین رویدادهایی که در فاصله غزوه حدیبیه و... بخش چهاردهم: مهم

 

به جزیه بعد از تبوک  مربوط ۀکه آنھا قبل از نزول این حکم، مسلمان شده بودند و آی
 .١نازل گردید

 کفار ۀجواز پذیرفتن ھدی -۶
بلتعه، ھدایایی  ، حاطب بن ابی ج پیامبر اکرم چنانکه حاکم مصر، مقوقس، با سفیر

اد و آن حضرت نیز آنھا را از جمله دو کنیز و لباس و قاطری برای ایشان فرست
 .٢پذیرفت

 به پادشاھان و حکام ج نگاری پیامبر اکرم نتایج نامه -۷
ای در سیاست خارجی از  العاده نگاریھا، موضعگیری فوق در این نامه ج پیامبر اکرم

ن و شجاعت ایشان حکایت دارد. نامه ابه جای گذاشت که از اعتماد به نفس، ایم خود
ای نبود و در  به پادشاھانی چون ھرقل، کسرا و مقوقس در آن شرایط، کار ساده نوشتن

به خاطر پیامدھای ناگوار این نوع  ج چنین شرایطی، فردی دیگر غیر از پیامبر اکرم
خدا و حرص و  داد، اّما ایمان او به تأیید ھا، به خود جرأت چنین کاری را نمی نامه

اشتیاق وی به ابالغ دعوتش او را بر آن داشت که به چنین عملی ھّمت گمارد. نتایجی 
 : گردد، عبارتند از یاسی، اتخاذ میکه از این موضعگیری س

آن حضرت با این موضعگیری سیاسی، روش جدیدی جھت روابط و تعامل  ×الف 
 بین دولتھا که تا قبل از آن رایج نبود؛ ایجاد نمود.

دولت نوپای اسالمی، دولتی با اقتدار گردید و از حکومتھای مشھورآن زمان  ×ب 
 گردید.
ال خود گیری پادشاھان و امیران و سیاست آنان در قب به موضع ج پیامبر اکرم ×ج 

 و دعوتش، پی برد.
العرب، بیانگر جھانی بودن دعوت اسالم بود که در  نگاری به خارج از جزیره نامه ×د 

 آیات مکی از آن سخن به میان آمده است.

رَۡسۡلَ�َٰك إِ�َّ رَۡ�َةٗ ﴿
َ
 .]۱۰۷اء: ی[األنب ﴾١٠٧ّلِۡلَ�َٰلِم�َ  َوَمآ أ

 .»جھانیانایم مگر رحمتی برای  ما تو را نفرستاده«

                                                 
 .۹۱، ص ۵زادالمعاد، ج  -١
 .۲۴۳رس، ص فا غزوة الحدیبیه، ابی -٢



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٤٧٤

 

 ۀبه سران عرب و پادشاھان مجاور، نقط ج نگاری آن حضرت آخراالمر اینکه نامه
آید که از آن پس دارای جایگاه  عطفی در سیاست خارجی دولت اسالمی به شمار می

رب، برای ای گردید و زمینه برای فتح مکه و ورود وفدھای ع دینی و سیاسی ویژه
 .١مسلمان شدن فراھم گردید

                                                 
 .۳۵۱، ص التاریخ السیاسی والعسکری لدولة المدینة -١



 
 
 
 
 
 

 فصل سوم
 القضاءعمرة 

براساس قرارداد صلح حدیبیه، به  ج قعده سال ھفتم ھجری، پیامبر اکرم در ذی
قصد انجام عمره، رھسپار مکه شد. در این سفر، غیر از زنان و کودکان حدود دوھزار 

 ضورداشتند، بهکردند وتمامی کسانی که در صلح حدیبیه ح نفر ایشان را ھمراھی می
 .١یبر شھید شده بودند، حضور داشتندخ ۀجز آنھایی که مرده و یا در غزو

 ۀھا، به ادام آن حضرت و یارانش به صورت کاروانی سنگین و مھیب، از کنار آبادی
ا عبور از کنار روستاھا، بپرداخت. در طول مسیر و  مسیر جھت رسیدن به مکه می
آمدند و از آنجا که ھمه در لباس  ھایشان بیرون می مردم برای تماشای آنان از خانه

گفتند و قربانیھایشان نیز با قالده و رنگھای مخصوص نشانی  احرام بودند و تلبیه می
 .٢نظیر ایجاد شده بود با وقار و بیای  شده بود، منظره

 قریشاحتیاط و مواظبت در مقابل 
در این سفر با خود سالح نیز ھمراه داشت؛ چراکه احتمال وقع ھر  ج پیامبر اکرم

 .٣چندان پایبند عھد و پیمان نبودندداد و مشرکان نیز  ای را می حادثه
با این تعداد زیاد ھمراھان و با سالحھای  ج قریشیان با اطالع از ورود پیامبر اکرم
اسب سوار در حرکت بود،  ۲۰۰ن مسلمه با گوناگون، که در پیشاپیش آنان محمد ب

مکرز بن حفص را با چند نفر فرستادند تا از واقعیت امر، مطلع بشوند. مکرز، پیامبر 
: ای محمد! به را در بطن وادی یأجج،به گذرگاه ظھران مالقات کرد و گفت ج اکرم

حرم خدا بر ایم. تو با این ھمه سالح در  خدا سوگند! ما تو را تاکنون عھدشکن نیافته

                                                 
 .۴۶۴السیرة النبویة الصحیحة، ص  -١
 .۳۱۰، ص االعالم االسالمی فی صلح الحدیبیةمنھج  -٢
 .۲۶۷فارس، ص  ، ابیالحدیبیة صلح  -٣



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٤٧٦

 

که وارد حرم نشوی مگر شمشیرھا ای  شوی. در حالی که قبًال عھد کرده قومت وارد می
شویم.  : ما نیز براساس ھمان شرایط وارد میفرمود ج در نیام باشند؟ پیامبر اکرم

و پیمان  شود و بر عھد : محمد با سالح وارد نمیز، بالفاصله به مکه بازگشت و گفتمکر
 .١بند استخویش با شما پای

ھایش را بیرون حرم گذاشت و محمد بن مسلمه را با ھمان  سالح ج پیامبر اکرم
 .٢ھا گماشت فر، جھت پاسداری از سالحدویست ن

بنابراین، آن حضرت ضمن اینکه پایبند به عھدھا و قراردادھای خود با قریش بود، از 
صورت به امت اسالمی، احتمالی آنان غفلت نورزید و بدین ی  خیانت و مکر و توطئه

 باش و ھوشیاری در مقابل دشمنان را داد. درس آماده
ھا گماشت، تا مواظب اوضاع باشند و در  عالوه بر آن گروھی را جھت نگھبانی سالح

 .٣جوانب عبادی این دین واقف گردند ای دیگر از ضمن به جنبه

 ورود به مکه، طواف و سعی
مشرف ی  مسیر داد و از گردنه ۀاممکه اد سوی از بطن وادی یأجج به ج پیامبر اکرم

به حجون وارد شھر شد. مسلمانان نیز در حالی که صدای لبیک آنان در فضا پیچیده 
یشان از گزند مشرکان رفتند و به محافظت ا بود، در رکاب ایشان پیش می

 .٤پرداختند می
ر اثنای و صدای لبیک مسلمانان که از مدینه تا مکه و د این تلبیه دست جمعی

پیچید، در واقع اعالن توحید و رسمیت دادن به شعار وحدانیت الله  طواف، ھمه جا می
و بیانگر پایان یافتن دولت کفر و سقوط پرچم شرک بود و در ضمن ابراز شکر و سپاس 

. این است معنی از خداوند است که به آنھا توفیق ادای چنین عبادتی را داده است

حمد وانلعمة لك ـ. ان ال. بليك ال رش�ك لك بليككيك ا� بليبل«: گوید تلبیه که می
 .»كل ملك الرش�كـالو

 

                                                 
 .۱۲۱، ص ۲ابن سعد، ج  – ۷۳۴، ص ۳مغازی، واقدی، طبقات، ج  -١
 .۲۶۸فارس، ص  ابی، صلح الحدیبیة -٢
 .۲۷۵ھمان، ص  -٣
 .۳۵۳التاریخ السیاسی والعسکری، ص  -٤



 ٤٧٧    ترین رویدادهایی که در فاصله غزوه حدیبیه و... بخش چهاردهم: مهم

 

 : خواند را گرفته بود، چنین رجز میعبدالله بن رواحه در حالی که افسار شترش 

 خلو بنی الكفار عن سبيله
 

 رسوله خلو فكل اخلري يف 
 

جامع  ج چراکه پیامبر اکرمای کافران از سر راه او دور شوید، راه را باز کنید؛ «
 .»ھاست تمام خوبی

 يا رب انی مؤمن بقيله
 

 قبولهيف  اهللا اعرف حق 
 

پروردگارا! من به سخنان او ایمان دارم و حق خدا را در پذیرفتن رسالت او «
 .»دانم می

 رضباً يزيل اهلم عن مقيله
 

 ١يذهل اخلليل عن خليلهو 
 

شد که عقل و خرد را از شما زایل گرداند و ای به شما وارد خواھد  واگر نه ضربه«
 .»دوست را از دوست بیگانه سازد

و ھمراھانش با ظاھری زیبا و مھیب وارد شھر مکه  ج کاروان عظیم پیامبر اکرم
ھای مکه درحالی که صدای لبیک آنان بلند بود، به سوی کعبه  شد و از میان خانه

نگاران و مؤرخان  که برخی از سیرهای از اھالی شھر، آن طور  رفتند. عده پیش می
کردند،  ھای اطراف مکه رفتند و از آنجا کاروان مسلمانان را تماشا می اند، بر کوه نوشته

گر پیامبر  اما بیشتر آنان در کنار دارالندوه که در مجاورت کعبه بود، گرد آمده و نظاره
 .٢ھنگام ورود به مسجدالحرام بودند و ھمراھانش ج اکرم

را گرمای مدینه  ھا اینقبل از رسیدن مسلمانان، شایع کرده بودند که مشرکان 
به خاطر تکذیب این شایعه و  ج ضعیف و رنجور ساخته است. بنابراین، پیامبر اکرم

ست طواف، خن ۀاثبات نادرستی این عقیده به مسلمانان دستور داد تا در سه مرحل
گاه ا مشرکھا را تکان بدھند،ت ھا را جلو بزنند و شانه سینه ان به توان جسمی آنان آ

 .٣گردند
ردای احرام بر دوش انداخته بود، وارد مسجدالحرام  در حالی که ج پیامبر اکرم

گردید و به طواف کعبه پرداخت. صحابه نیز پشت سر ایشان به طواف پرداختند. 

                                                 
 .۴۸۱، ص السیرة النبویةصحیح  -١
 .۳۱۴منھج االعالم االسالمی، فی صلح الحدیبیه، ص  -٢
 .۴۲۵۶، شماره ۶، ص ۵بخاری، کتاب المغازی، ج  -٣



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٤٧٨

 

ف را گرمای مدینه ضعی ھا این: گفتید این وضعیت، گفتند: شما می ۀرکان با مشاھدمش
 .١نمایید ومند مشاھده میساخته است در حالی که آنان را قوی و نیر

خاص ورود خویش و ردای احرام و ھروله و بلند کردن  ۀبا این شیو ج پیامبر اکرم
صدا با تلبیه، درصدد به وحشت انداختن قریش و نمایاندن قدرت و ھمت مسلمانان 

. بدین صورت پیامبر ٢بود؛ چنانکه مشرکان تحت تأثیر قرار گرفته و زبون شده بودند
احد به  ۀغزو عوامل خشمگینی مشرکان را فراھم ساخت و قبل از این ھم در ج اکرم

ای سرخ رنگ در انظار مشرکان خرامان راه برود تا عزت  ابودجانه اجازه داد که با عمامه
 و عظمت مسلمانان را به نمایش بگذارد.

حدیبیه، سوار بر شتر ابوجھل که در جنگ بدر به  ۀدر غزو ج ھمچنین پیامبر اکرم
ی مشرکان در جنگ بدر شد تا یادآور شکست و زبون غنیمت گرفته شده بود، سوار می

ھا را جلو بزنند و  دھد که سینه باشد و اکنون در عمره القضا به مسلمانان دستور می
لت و ھا را بجنبانند و خرامان راه بروند تا موجبات خشم و عصبانیت و ھمچنین ذ شانه

 .٣زبونی مشرکان را فراھم سازد
مسلمانان در مدت یب داد و آن حضرت جنگی روانی علیه قریش ترتبدین صورت 

گفتند  سه روزی که در آنجا اقامت گزیدند، پرچم توحیدرا برافراشتند و اذان و اقامه می
با جماعت برگزار مینمودند و بالل با  ج و نمازھای پنجگانه را پشت سر پیامبر اکرم

نی بر ای آسما داد که ھمچون ساعقه صدای رسایش ندای ملکوتی الله اکبر را سر می
 .٤آمد شرکان فرود میفرق سر م

الله را درک  ھمچنین نگھبانان را فراموش نکرد و میزان اشتیاق آنان به طواف بیت
نمود. بنابراین، افرادی رابه جای آنان فرستاد تا نگھبان سالحھا باشند و آنھا جھت  می

سعی وطواف به بیت الله الحرام آمدند و بدین صورت به رعایت حقوق تمامی سپاھیان 
 .٥گرفت تربیتی آن حضرت نشأت می ۀپرداخت و این امر از شیوخویش 

                                                 
 .۴۸۱صحیح السیرة النبویة، ص  -١
 .۳۱۵منھج االعالم االسالمی، ص  -٢
 .۲۸۲فارس، ص  ، ابیصلح الحدیبیة -٣
 .۲۷۰ھمان، ص  -٤
 .۲۷۷ھمان، ص  -٥



 ٤٧٩    ترین رویدادهایی که در فاصله غزوه حدیبیه و... بخش چهاردهم: مهم

 

 المؤمنین میمونه، دختر حارث ازدواج با ام
میمونه، خواھر زن عباس بن عبدالمطلب بود و سی و شش سال سن داشت. 
شوھرش، ابورھم بن عبدالعزی،وفات یافته بود. میمونه، اختیار امر ازدواج خویش را به 

الفضل این وکالت را به شوھرش، عباس، سپرده بود.  رده بود. امالفضل، سپ خواھرش، ام
درآورد. بعد از  ج عباس، میمونه را در مقابل چھارصد درھم مھریه به عقد پیامبر اکرم

اتمام سه روز از صلح حدیبیه، کفار قریش، سھیل بن عمرو و حویطب بن عبدالعزی را 
 ۀایند. آن حضرت که قصد داشت به بھانفرستاندند تا مکه را ترک نم ج نزد پیامبر اکرم

اھم بیشتری به وجود بیاید، عروسی با میمونه بیشتر در مکه بماند تا میان او و قریش تف
ا ا را برای صرف غذمگذاشتید من اینجا عروسی بکنم و ش : چه خوب بود اگر میفرمود

 .١راترک کنای تو نداریم؛ پس اینجا : ما نیازی به غذدعوت نمایم؟ آنھا گفتند
ی به نام بسرف نزدیک تنعیم اردو لحپذیرفت و مکه را ترک نمود ودر م آن حضرت

ازدواج و زفاف کرد. او آخرین ھمسر ایشان بود. ھمچنین  زد و در ھمانجا با میمونه
 .٢فت و در ھمانجا دفن گردیدبسرف وفات یا ر ھمانمیمونه بعد از سایر ازواج ایشان، د

ای فقھی گردیده است و آن  با میمونه موجب ایجاد مسئله ج ازدواج پیامبر اکرم
به عقد خویش درآورده است یا در حال احرام میمونه را  ج اینکه که آیا پیامبر اکرم

 .٣اند د سخن گفتهربه تفصیل در این مو خیر؟ فقھا

 ملحق شدن دختر حمزه بن عبدالمطلب به کاروان مسلمانان
را فراھم آورد و از افرادی که در جاھلیت،  ھا انساناسالم، موجب تغییر تفکر وخرد 

شمردند، افرادی را تربیت نمود که به خاطر حضانت و  وجود دختران را ننگ و عار می
 ج ؛ چنانکه وقتی پیامبر اکرم٤پردازندبای یتیم با یکدیگر به رقابت  پرورش دختر بچه

زد : عمو! عمو! علی برگشت و مکه را ترک نمود، دختر حمزه به دنبال آنان دوید و صدا 
: این دختر عمویت است او را پیش ت و او را تحویل فاطمه داد و گفتدستش را گرف

مدعی حق حضانت او شدند. علی  و جعفر نیز خود نگه دار و از او مواظبت نما. زید
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: او عالوه بر اینکه باشد. جعفر گفت دختر عموی من می ام و : من او را آوردهگفت
من است.  ۀ: او برادرزادباشد. زید گفت اش می من نیز خالهی من است، خانم دخترعمو

تا از او سرپرستی نماید و  اش تحویل داد را به خاله  دختر بچه ج سرانجام پیامبر اکرم
منی و من از تو. و به جعفر : تو از ود: خاله، مثل مادر است. و خطاب به علی فرمفرمود
: تو برادر و موالی ما اخالق شبیه ھستی. و به زید فرمود: توبا من در خلقت و فرمود

 ھستی.
پیشنھاد ازدواج با دختر حمزه را داد، اما پیامبر  ج ھمچنین علی به پیامبر اکرم

 .١رضاعی من است ۀ: او برادرزادفرمود ج اکرم

 ها، فواید و احکام این قضیه درس
 خاله مثل مادر است. -۱
 حضانت با خاله است.در صورت فقدان پدر و مادر، حق  -۲
طالب با این توصیف که تو در خلقت و اخالق شبیه  تزکیه نمودن جعفر بن ابی -۳

 من ھستی.
: تو از من و من از تو ھستم. که اشاره علی که رسول خدا به ایشان فرمود مقام -۴

 به پیوند نسبی و سببی و محبت و سبقت در اسالم وی دارد.
: تو برادر و موالی ما ھستی؛ به او فرمود ج مقام زید بن حارثه که پیامبر اکرم -۵

چراکه بین حمزه و زید، اخوت اسالمی برقرار بود. بنابراین، زید براساس این 
 برادری قصد داشت تا حق حضانت دختر حمزه را از آن خود گرداند.

خاله بر عمه در حق حضانت مقدم است؛ چنانکه با وجود صفیه بنت عبدالمطلب،  -۶
 دختر بود، تعلق گرفت. ۀانت به ھمسر جعفر که خالخواھر حمزه، حق حض

 شود. ازدواج زن باعث سقوط حق حضانت وی نمی -۷
خواھد سرپرستی فرزندی را به عھده بگیرد  موافقت شوھر با ھمسرش که می -۸

باشد  الزامی است؛ زیرا ھمسر موظف به رعایت مصالح و منافع شوھر خود می
برخی از این مصالح و منافع  که با حضانت و سرپرستی فرزند کسی دیگر،

 ۀگیرد. بنابراین، باید موافقت شوھر جلب شود که در قضی الشعاع قرار می تحت
 فوق این موافقت صورت گرفت؛ چراکه جعفر مدعی حضانت بود.
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وقتی طفلی با عموی خود از پستان یک مادر شیر بخورد، برادر رضاعی او  -۹
روند که نکاح با آنھا  یمار ماو به ش ۀشود و دخترانش برادرزاد محسوب می

 .١حرام است

جزیره عربستان و اسالم آوردن خالد، عمرو عاص و عثمان  القضاء در شبه تأثیر عمره
 بن طلحه

این عمره، در قریش و سایر عربھای جزیره تأثیر ژرفی به جا نھاد و دعوتی مھم بود. 
 گرفتند.آمیز قرار  مسالمتی  ویژه اھل مکه تحت تأثیر این عمره به

قریش ی  لقضاء در این مدت کوتاه، در روحیها عمرة: «گوید محمود شیت خطاب می
ای از  تأثیر مھمی بر جای گذاشت؛ چنانکه جمع کثیری از آنھا در کنار دارالندوه و عده

 ج کردند. پیامبر اکرم و ھمراھانش را نظاره می ج مکانھای مرتفع، ورود پیامبر اکرم
رون راست خود را از آن بی دید که ردایی بر دوش انداخته ودستدر حالی وارد حرم گر

: خداوند رحم بکند بر آن کسی که از خود نیرو و آورده بود و به ھمراھانش گفت
سپس حجراالسود را لمس نمود و با ھروله (خرامان) طواف را » توانایی نشان بدھد.

 آغاز نمود و یارانش نیزبه انجام این مناسک پرداختند.
 درمیانموجب گردید که قبل از ترک مکه، خالد بن ولید  ج پیامبر اکرم ۀن شیوای

ای عقل و اندیشه داشته  : اکنون برای کسی که ذرهجمعی از قریش بایستد و بگوید
گفته است، کالم  باشد، روشن گردید که محمد، ساحر و شاعر نبوده؛ بلکه آنچه می

 عقل و خرد از او پیروی نمایند. پروردگار جھانیان بوده است و باید صاحبان
: این چه سخنی خالد، او را به حضور طلبید و گفتابوسفیان با اطالع از سخنان 

ام؟ خالد آنچه را که گفته بود، تکرار کرد. ابوسفیان برآشفت و  است که از تو شنیده
: من نیز سخنان خالد ا حضور داشت فورًا جلو آمد و گفتخشمگین شد. عکرمه که آنج

ترسم که یک سال دیگر ھمه اھل مکه از او پیروی کنند؛ چنانکه  کنم ومی ا تأیید میر
پس از مدت کمی، خالد بن ولید و عمرو بن عاص و نگھبان کعبه، عثمان بن طلحه، 

ھای قریش به صورت مستقیم و غیرمستقیم  مسلمان شدند و اسالم در تمامی خانه
القضا، قبل از اینکه مسلمانان، مکه را فتح  مرهتوان گفت که ع وارد گردید. بنابراین، می
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: اینکه گوید ھمچنین استاد محمود عقاد می، ١لھای اھل مکه را فتح نموددکنند، 
قناعت فکری برای دو مرد خردمند و معروف و الگو؛ یعنی، خالد بن  ۀالقضا زمین عمره

 .٢مرو عاص را فراھم نمود، کافی بودولید و ع

 عاصمسلمان شدن عمرو بن 
: بعد از نماید گونه بیان می ن خود را اینعمرو بن عاص، ماجرای مسلمان شد

ارج احزاب، جمعی از مردان قریش را که به رأی و سخن من  ۀبازگشت از غزو
باشد  : به نظر من دین محمد، در حال پیشروی سریع مینھادند، گرد آوردم و گفتم می
تودر این مورد چیست؟ گفتم : به نجاشی : نظر ای بیندیشیم. گفتند بایست چاره یو م

پناه ببرید. اگر محمد پیروز شد و بر اوضاع تسلط یافت، از اینکه ما تحت تسلط او 
درآئیم، بھتر آن است که تحت تسلط نجاشی باشیم و اگر ملت ما بر محمد پیروز 

و به پیشنھاد من راضی شدند گردید، باز ھم ضرری متوجه ما نخواھد بود. آنھا ھمه 
ترین چیزی که نجاشی از سرزمین  : ھدایایی با خود برای نجاشی ببریم و پسندهگفتند

ای برای او جمع نمودیم. وقتی  ھای عمده پوست بود. بنابراین، پوست ما دوست داشت
در پی  ج نزد نجاشی رسیدیم، عمرو بن امیه ضمری را نزد او دیدیم. او را پیامبر اکرم

ا بیرون شد، من به ھمراھانم د. پس از اینکه عمرو از آنججعفر و یارانش فرستاده بو
ھد گردن عمرو را بزنم و اگر این خبر به مکه دخواھم که اجازه  : از نجاشی میگفتم

ام، آنان از انجام این عمل من، خوشحال خواھند شد. آن  برسد که پیک محمد را کشته
رنش کردم. پادشاه به من گاه نزد نجاشی رفتم و آن گونه که مرسوم بود، سجده و ک

خوشامد گفت. من ھدایایی را که با خود برده بودم، تقدیم کردم؛ او بسیار شادمان شد 
 و آنھا را پسندید.

: ای پادشاه! اکنون مردی از اینجا بیرون شد این موقعیت را مناسب دیدم و گفتم
. اگر اجازه که از طرف دشمن ما آمده بود. این مرد، بزرگان اشراف ما را کشته است

زنم. پادشاه با شنیدن این سخن، عصبانی شد و از شدت  دھید، من گردن او را می
کردم ای کاش، زمین  وزبینی خود زد که من آر  کم رویخشم و تعجب دستش را مح

: اگر تم. آن گاه عذرخواھی کردم و گفتمرف شکافت و من به داخل آن فرو می می
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: آوردم. گفت د، آن را بر زبان نمیکن را آزرده میدانستم که این سخن، خاطر شما  می
آورد، ھمان  خدا، نزد او خبر آسمان می ۀخواھی که پی مردی را که فرشت تو از من می

به قتل برسانی؟! گفتم: واقعًا چنین است.  تو بسپارم تا او را طور که نزد موسی آورد، به
پیروی کن؛ زیرا به خدا سوگند که او : وای بر تو ای عمرو، سخن مرا بپذیر و از او گفت

بر حق است و به زودی بر مخالفینش پیروز خواھد شد؛ ھمان طور که موسی بر 
: ری؟ گفتگی فرعون و سربازانش پیروز گردید. گفتم پس تو از من بر اسالم بیعت می

بلی. آن گاه با او بر اسالم بیعت کردم؛ سپس نزد ھمراھانم برگشتم، اما نه با آن 
ای که رفته بودم. ولی این راز را از آنان کتمان نمودم؛ سپس بعد از مدتی به  یشهاند

: خالد بن ولید برخورد نمودم. گفتمرخت سفر بستم. در مسیر با  ج سوی پیامبر اکرم
: به خدا سوگند که به راه راست و مستقیم دسترسی روی؟ گفت میاباسلیمان! کجا 

: من نیز روم تا مسلمان بشوم. گفتم او می است. نزد پیدا نمودم؛ چراکه این مرد پیامبر
رسیدیم، خالد جلو  ج ام. وقتی به مدینه و نزد پیامبر اکرم به خاطر ھمین امر آمده

: ای رسول خدا! من به رفتم و گفتم رفت و مسلمان شد و بیعت کرد؛ سپس من جلوتر
: ، فرمود ج براکرممرا بیامرزد. پیام ۀکنم که خداوند گناھان گذشت شرطی بیعت می

 گردند. ای عمرو، بیعت کن؛ زیرا اسالم و ھجرت موجب آمرزش گناھان گذشته می
: گوید . و براساس روایتی دیگر می١: پس من بیعت کردم و برگشتمگوید عمرو می

دستش را برای بیعت دراز نمود، من دست خود را جمع کردم.  ج وقتی پیامبر اکرم
خواھم شرط بگذارم.  مرو! تو را چه شده است؟ گفتم: میای ع: فرمود ج پیامبر اکرم

دانی که اسالم  : مگر نمیاینکه گناھانم بخشیده شود. فرمود: فرمود: چه شرطی؟ گفتم
 .؟٢نمایند و ھجرت و حج، تمامی گناھان گذشته را محو می

 اسالم آوردن خالد بن ولید
: وقتی نظر دھد توضیح مین خویش را این گونه خالد بن ولید، داستان مسلمان شد

و وجدانم بیدار شد. با  لطف خدا شامل حالم گردید، در دلم محبت اسالم را القا نمود
ای  ام. و ھیچ گاه از معرکه ای علیه محمد شرکت داشته : من که در ھر معرکهخود گفتم

دانستم و در دل  صفانه میام؛ مگراینکه موضعگیری خود را غیرمن علیه او برنگشته

                                                 
 .۴۹۴صحیح السیرة النبویة، ص  -١
 .۱۲۱االسالم یھدم ما قبله، شماره  مسلم، کتاب االیمان، باب کون -٢



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٤٨٤

 

حدیبیه رفت، من  ج : روزی محمد پیروزخواھد شد. ھنگامی که پیامبر اکرمگفتم می
عسفان با آنان روبرو شدم. آن حضرت نماز ظھر را با  ۀبا چند اسب سوار در منطق

آرامش کامل و با جماعت برگزار نمود. ما در این صدد بودیم تا ھنگامی که آنان در حال 
ریم، اّما این کار را نکردیم، و خوب شد که چنین نماز خواندن ھستند، بر آنان یورش ب

ای در جماعت شرکت کردند  نکردیم، سپس نماز عصر را بصورت نماز خوف (یعنی عده
شود کاری  : با این مرد نمیخود گفتم . من بانددادند) برگزار کرد ای نگھبانی می و عده

در اینکه با قریش کرد! سپس ما متفرق شدیم وایشان نیز تغییر مسیر داد. بعد از 
: چیزی باقی نگذاشته است. به کجا برویم؟ نزد حدیبیه صلح نمود، با خود گفتم

نجاشی برویم؟ او از محمد پیروی کرده است و اصحابش نیز در آنجا در امن و آسایش 
 برند. به سر می

 آیا نزد ھرقل (روم) برویم؟ پس باید نصرانی یا یھودی بشویم؟ چه کار کنم آیا ھمین
 .ا در مکه بمانم؟ج

برای عمره القضاء تشریف  ج این افکار ذھنم را مشوش داشت تا اینکه پیامبر اکرم
آورد. من نخواستم آنھا را ببینم. بنابراین، جای دیگر رفتم. برادرم ولید بن ولید که 

ای به این  نامه ھمراه ایشان برای عمره آمده بود، وقتی مرا در مکه نیافته بود، برایم
ای که  : من باتوجه به عقل و اندیشهبسم الله الرحمن الرحیم. اما بعد: ن نوشته بودعنوا

کنی؟ آیا فردی مثل تو باید از اسالم  تو داری، در شگفتم که چرا اسالم را درک نمی
خداوند او را خواھد آورد.  :خدا از من درباره تو پرسید. گفتمبیگانه بماند؟ رسول 

ھا بود و علیه مشرکان،  ماند! ای کاش با مسلمان بیگانه می : نباید او از اسالمفرمود
شد. این برایش بھتر بود و ما او را بر دیگران مقدم  چنین زحماتی را متحمل می

ای دریاب؛ چراکه تو چیزھای زیادی از  شمردیم. برادرم، آنچه را که از دست داده می
 ای. دست داده

 ۀداد و عالق دست م رسید، نشاطی به منبرادرم به دست ۀ: وقتی نامگوید خالد می
من برای خروج از مکه و پیوستن به مسلمانان دو چندان؛ شد. به ویژه از آنچه پیامبر 

در مورد من فرموده بود، بسیار شادمان گشتم. در ھمان روزھا در خواب دیدم  ج اکرم
: این خواب ام. با خود گفتم ع و آباد رفتهکه از سرزمین خشک و تنگی به سرزمین وسی

را برای ابوبکر تعریف کردم.  ساز است. بعد از اینکه به مدینه آمدم، خوابم سرنوشت
 : به معنی این است که خداوند تو را از تنگنای شرک به وسعت اسالم آورد.گفت
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: چه کسی را به عنوان که از مکه بیرون شوم با خود گفتموقتی تصمیم گرفتم 
ن امیه برخورد نمودم. به او ھمین گیرودار با صفوان برفیق سفر با خود ببرم؟ در 

شمار است و محمد بر عرب و عجم  بینی که تعداد ما انگشت : ای اباوھب! میگفتم
پیروز شده است. اگر ما نزد محمد برویم و از او پیروی کنیم، چه اشکالی دارد؟ مگر نه 

 .ھا است؟ اینکه برتری محمد، امتیازی برای عرب
: اگر تمامی قریش از او پیروی کنند و من تنھا بمانم، رد دادو گفت صفوان جواب

کنم، البته پدر و برادرش در جنگ بدر کشته شده بودند. از او  بازھم از او پیروی نمی
جدا شدم؛ سپس با عکرمه پسر ابوجھل مالقات کردم و به او ھمان مطالبی را که به 

اسخی مشابه پاسخ صفوان به من داد؛ سپس نیز پ صفوان گفته بودم، به اونیز گفتم. او
در  نیاکانشانصمیمی من بود، اّما چون با عثمان بن طلحه مالقات نمودم. او دوست 

اّما چون در  نگذارم، درمیانجنگ بدر کشته شده بودند، خواستم تا این موضوع را با او 
ارم. بنابراین، بگذ درمیان: چه اشکالی دارد این موضوع را با او حال حرکت بودم،گفتم

آنچه را به صفوان و عکرمه گفته بودم به او نیز گفتم و افزودم که ما به روباھی 
مانیم که در سوراخی پناه برده است. اگر یک سطل آب در آن سوراخ بریزند،  می

: من نیز تصمیم داشتم، امروز ن شدن ندارد. عثمان پذیرفت و گفتای جز بیرو چاره
 ماده است.حرکت کنم و حیوان من آ

ز آنجا حرکت کنیم. صبح : ما با ھم در یأجج قرار مالقات گذاشتیم تا اگوید خالد می
ھوا تاریک بود، حرکت کردیم و در مکان مقرر با یکدیگر برخورد  کهھنوزروز بعد 

نمودیم. به راھمان ادامه دادیم تا اینکه به َھّده رسیدیم. در آنجا با عمرو عاص روبرو 
خاطر چه  روید؟ از او پرسیدیم که به : کجا میخوشامد گفت و پرسید یم. او به ماشد

: ما اید. گفتم چیزی که شما خارج شده : به خاطر ھمانکاری خارج شده است؟ گفت
: من نیز به خاطر ھمین امر ایم. گفت محمد بیرون شدهبه خاطر اسالم و پیروی از 

ت نمودیم تا اینکه به مدینه سوی مدینه حرک با ھم به ام. از آنجا ھمه شدهبیرون 
رسید. ایشان خوشحال  ج رسیدیم و در حره فرود آمدیم. خبر قدوم ما به پیامبر اکرم

شده بودند. من لباسھای بھتری را که ھمراه داشتم، پوشیدم و برای مالقات با پیامبر 
از آمدن شما  ج : پیامبر اکرماین اثنا برادرم را دیدم. او گفتردیدم. در آماده ک ج اکرم

خوشحال شده و منتظر شما است. من نیز شتابان رفتم. ایشان را در حالت تبسم 
ای گشاده جواب سالم مرا داد. شھادت را بر  یافتم؛ به ایشان سالم نبوت کردم. با چھره
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: سپاس خدایی را که تو را ھدایت فرمود ج زبان آوردم و مسلمان شدم. پیامبر اکرم
 کرد.

: با توجه به عقل و خردی که در تو سراغ داشتم، امیدوار بودم فرمود ج پیامبر اکرم
ھای  : ای رسول خدا! من در معرکهبه مسیر خیر موفق بگرداند. گفتم که خداوند تورا

: واه که مرا بیامرزد. ایشان فرمودام، از خدا بخ زیادی علیه شما و با حق مبارزه نموده
م برایم دعای مغفرت : باز ھکند. گفتم نابود می شته را محو واسالم، تمامی گناھان گذ

ھایی که علیه اسالم کرده است،  : بارالھا! خالد را به خاطر تمام کارشنکنیبکنید. فرمود
عفو کن و از او بگذر؛ سپس عمرو و عثمان جلو آمدند و با ایشان بیعت کردند و اسالم 

ا سوگند از روزی که آوردن ما مصادف با ماه صفر سال ھشتم ھجری بود و به خد
کس را بر من آمد، ھیچ  مسلمان شدم، رسول خدا در مصائب و مشکالتی که پیش می

 .١داد ترجیح نمی

 درسها و فواید اسالم آوردن خالد و عمرو
خشم گرفتن نجاشی در مقابل پیشنھاد عمرو، بیانگر ایمان ومحبت وی با  ×الف 

تأثیری مھم در اسالم آوردن عمرو رسول خدا و مؤمنان است واین موضعگیری ایشان 
داشت و بدین صورت یکی از بزرگان قریش توسط او مسلمان شد و به دلیل این امر، 

 اجر برگی نصیب او خواھد گردید. 
ناپذیر برای  مسلمان شدن عمرو، پیروزی بزرگی برای اسالم و شکستی جبران ×ب 

کفار بود؛ زیرا او عقل و سیاست و تدبیر خود را در راه پیشرفت دعوت اسالم به کار گرفت 
 .٢کردند بزرگ و پیچیده استفاده می او در کارھای ۀو قبل از این کفار از عقل و اندیش

رف تعوده بود؛ چنانکه خود مقانیت اسالم را درک نمخالد بن ولید به خوبی ح ×ج 
است که بعد از ھر موضعگیری علیه اسالم، بر نادرست بودن این عمل خویش و بر این 

گاه بوده است و این درس  ٣امر که به زودی محمد بر دشمنانش پیروز خواھد شد، آ
 .٤با اسالم در ستیز و مبارزه ھستندبزرگی برای کسانی است که 

                                                 
 .۹۵، ص ۷التاریخ االسالمی، ج  – ۲۴۰ – ۲۳۹، ص ۴، ج البدایة والنھایة -١
 .۹۰، ص ۷التاریخ االسالمی، ج  -٢
 .۲۶۳فارس، ص  صلح الحدیبیه، ابی -٣
 .۹۵، ص ۷التاریخ االسالمی، حمیدی، ج  -٤
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آنھا و  ھای مؤثر در نفوذ کردن به درون یکی از راه ھا انساناھمیت دادن به  ×د 
: به برادر خالد فرمود ج تشویق آنان جھت پذیرش اسالم است؛ چنانکه پیامبر اکرم

شد برایش  ماند و اگر مسلمان می نباید فردی چون خالد تاکنون از اسالم بیگانه می
 دادیم. می بھتر بود و ما او را بر دیگران ترجیح

تأثیر بسزایی در وجود خالد گذاشت و قلب او را به سوی  ج این کلمات پیامبر اکرم
ھای ذاتی افراد را مدنظر داشت و  اسالم متحول نمود و از آنجا که آن حضرت ویژگی

ای که در  ھای عقلی و رزمی دانست، با توجه به شایستگی استعدادھا را به خوبی می
گردید، ما ازتوانائیھای وی جھت  ر نمود که اگر او مسلمانان میخالد سراغ داشت، اظھا

کردیم. خالد که پیش از این به خاطر ماندنش در جھالت و  گسترش اسالم استفاده می
: اگر مسلمان بشوم نه تنھا چیزی از ر اضطراب گردیده بود، با خود گفتشرک، دچا
اده خواھند کرد. تمامی عوامل دھم؛ بلکه در آنجا نیز از استعدادھایم استف دست نمی

ذکر شده موجب گردید که از اضطراب و وسواس نجات یابد و عزمش را برای پذیرفتن 
 اسالم جزم نماید.

آخراالمر اینکه مسلمان خالد و عمرو پیروزی بزرگی برای اسالم و شکستی برای 
اد و ای از جھ آنان صفحات درخشنده ۀرفت و خداوند به وسیل مشرکان به شمار می

 .١ھا خواھد ماند شه در یاد و خاطرهمبارزه در تاریخ اسالم به ثبت رسانید که برای ھمی
 

                                                 
 .۹۶ھمان، ص  -١



 
 
 
 
 
 

 فصل چهارم 
 جنگ موته (هشتم هجری)

 اسباب و تاریخ وقوع آن
ھای ساکن شام فراھم  عامل اصلی ایجاد درگیری بین مسلمانان و بیزانیسھا را عرب

الجندل بود، ھمواره  ای از قضاعه و در دومه کلب که شاخه ۀکه طایفساختند؛ چنان
کرد راه تجاری مسلمانان را به شام مسدود نماید و نوعی تحریم اقتصادی بر  سعی می

آنان تحمیل نماید و برای این منظور، مزاحمتھایی برای کاروانھای مسلمانان ایجاد 
کلب به ی  جم ھجری به قصد تأیب طایفهسال پن در ج نمود. بنابراین، پیامبر اکرم می

 الجندل حرکت کرد، اما آنان قبل از رسیدن ایشان متفرق شده بودند. قصد دومه
دحیه بن  ج پیامبر اکرم ۀھمچنین مردانی از طوایف لخم و جذام، راه فرستاد

بردند. آن  کلبی را در مکانی به نام حسمی بستند و ھر آنچه با خود داشت، ۀخلیف
زید بن حارثه را با گروھی جھت تأدیب آنھا فرستاد.  حضرت در سال ششم ھجری

ھمچنین در ھمین سال طوایف مذحج و قضاعه برای زید بن حارثه و ھمراھانش که 
 .١رفتند، مزاحمت ایجاد کردند ای میالقر جھت تبلیغ اسالم به وادی

نه علیه اسالم شدت گرفت؛ بعد از صلح حدیبیه این موضعگیریھای جنگ افروزا
، حارث بن عمیر ازدی، توسط شرحبیل بن عمرو غسانی، ج چنانکه سفیر پیامبر اکرم

حاکم بصری، که تابع حکومت روم بود، کشته شد درحالی که قبل از آن ، کشتن پیک 
 و سفیر مرسوم نبود.

 ج پیامبر اکرم ۀھمچنین حاکم دمشق، حارث بن ابی شمرغسانی، با فرستاد
ای نکرد و با اعالن جنگ علیه مدینه او را تھدید نمود. ھنوز مدت  خورد شایستهبر

گروھی از مبلغان را به  ج زمانی طوالنی از این وقایع نگذشته بود که پیامبر اکرم

                                                 
 .۸۷المسلمون و الروم فی عصر النبوة، عبدالرحمن احمد سالم، ص  -١
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طالح جھت تبلیغ اسالم ای به نام ذات أ ب غفاری به منطقهسرکردگی عمرو بن کع
اسالم را نپذیرفتند؛ بلکه آنان را محاصره نمودند  فرستاد، اما آنان نه تنھا دعوت مبلغان

و ھمه را، به جز امیرشان که مجروح شده بود و خود را به مدینه رسانید و رسول خدا 
 .١ساخت، دیگران را به قتل رسانیدندرا از ماجرا مطلع 

شام به سرپرستی امپراطور رم به اذیت و آزار کسانی که  ھمچنین نصرانیان
دادند، پرداختند؛ چنانکه والی شھر معان  د یا به اسالم تمایل نشان میشدن مسلمان می

مسلمان شده بودند، به را که مسلمان شده بود، کشتند و والی شام نیز عربھایی را که 
 .٢قتل رسانید

، حارث بن عمیر ازدی، ج این وقایع دردناک و به ویژه قتل سفیر پیامبر اکرم
ای برای سرکوبی مسیحیان تجاوز کار بیندیشند و  چارهمسلمانان را بر آن داشت تا 

انتقام خون برادرانشان را که فقط به جرم اینکه بر این عقیده بودند که الله پروردگار ما 
و محمد پیامبر خدا است، ریخته شده بود، بگیرند. ھمچنین تأدیب عربھای شام که 

ھولناکی مرتکب شده بودند، نیز ھا جرایم  تابع دولت رم بودند و علیه اسالم و مسلمان
رسید تا آنان به ھیبت و قدرت دولت اسالم پی ببرند و دست از  الزم به نظر می

مزاحمتھایی که برای داعیان و مبلغان اسالم و کاروانھای تجاری حامل لوازم ضروری 
 .٣کردند، بردارند ه مدینه ایجاد میاز شام ب

جری، مسلمانان را دستور داد که برای در سال ھشتم ھ ج بنابراین، پیامبر اکرم
جنگی تمام عیار آماده شوند. مسلمانان به دعوت پیامبر، لبیک گفتند و لشکر بزرگ و 

ین ای که متشکل از سه ھزار جنگجو بود، تشکیل دادند. فرماندھان نظامی ا سابقه بی
؛ چنانکه ٤: زید بن حارثه، جعفر و عبدالله بن رواحهسریه به ترتیب عبارت بودند از

یر مقرر کرد در جنگ موته، زید بن حارثه را ام ج : پیامبر اکرمگوید عبدالله بن عمر می
شد پس عبدالله بن رواحه : اگر زید کشته شد، پس جعفر و اگر جعفر کشته و فرمود

 .٥امیر است

                                                 
 .۱۰۳، ص ۳تاریخ الطبری، ج  -١
 .۲۰فارس، ص  ، به نقل از الصراع مع الصلیبیین، ابی۱۱۳۹، ص ۲خاتم النبیین، ج  -٢
 .۸۹المسلمون و الروم فی عصر النبوه، ص  -٣
 .۲۰الصراع مع الصلیبیین، ص  -٤
 .۴۲۶۱، شماره ۱۰۲، ص ۵بخاری، کتاب المغازی، ج  -٥
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به لشکر اسالم دستور داد که نخست به مکانی بروند که  ج ھمچنین پیامبر اکرم
ث کشته شده است و آنھا را به اسالم فراخوانند؛ اگر اسالم را پذیرفتند، در آنجا حار
اینصورت با آنان به جنگ اسالمی شامل آنان خواھد گردید؛ در غیر  ۀقوانین جامع

 .١بپردازید
ھای مربوط به آداب جنگ در اسالم را با  آن حضرت نیز ھنگام اعزام لشکر، توصیه

ا را به تقوای الھی و به خوبی رفتار نمودن با من شم: «و فرمود ٢آنان بیان نمود
نمایم. به نام خدا و در راه خدا با کسانی  مسلمانانی که ھمراه شما ھستند، توصیه می

اند، مبارزه کنید. عھدشکنی ننمائید. کودکان، زنان و کھنساالن  که به خدا کفر ورزیده
لھا و درختان را قطع و کسانی را که در عبادتگاه خود، منزوی ھستند، نکشید. نخ

شوید، آنھا  ھا را تخریب نکنید و ھرگاه با دشمنان مشرک خود روبرو می ننمائید و خانه
: نخست اسالم، سپس جزیه و اگر این دو مورد را از این سه امر فراخوانیدرا به یکی 

 .٣»پذیرفتند، با آنان مبارزه نماییدن

 اعزام لشکر اسالم
 ۀو مسلمان برای بدرق ج اعزام شد، پیامبر اکرم ۀھنگامی که لشکر اسالم آماد

لشکر اسالم بیرون شدند و ھمه از خدا پیروزی و سالمتی این مجاھدان جان برکف را 
ماید و سالم و خداوند شما را حفاظت ن: «آنھا را با این جمله اعزام کردندخواستند و  می

 .٤»با غنیمت برگرداند
ه خداحافظی کردند، به گریه افتاد و اشکھا بر ھنگامی که مردم با عبدالله بن رواح

: به خدا سوگند به خاطر دوستی کنی؟ گفت پرسیدند: چرا گریه می ھایش جاری شد. گونه
 : نمود یدم که این آیه را تالوت میشن ج کنم : بلکه از پیامبر اکرم دنیا گریه نمی

ٰ َرّ�َِك ﴿ ا اَحۡتمٗ �ن ّمِنُ�ۡم إِ�َّ َوارُِدَهاۚ َ�َن َ�َ ۡقِضّيٗ  .]۷۱م: ی[مر ﴾٧١مَّ
شوید (مؤمنان برای عبور و دیدن و کافران برای دخول و  ھمه شما وارد دوزخ می«

 .»ماندن)، این امر حتمی و فرمانی است قطعی از پروردگارتان

                                                 
 .۷۸۷، ص ۲السیرة الحلبیه، ج  -١
 .۲۱الصراع مع الصلیبین، ص  -٢
 .۷۵۸ – ۷۵۷، ص ۲المغازی، ج  -٣
 .۲۱، ص ۴، ابن ھشام، ج السیرة النبویة -٤



 ٤٩١    ترین رویدادهایی که در فاصله غزوه حدیبیه و... بخش چهاردهم: مهم

 

دانم که حال من بعد از ورود در آن چگونه خواھد بود.  به خدا سوگند نمی
: خداوند شما را حفاظت نماید و به سالمتی و گفتند ندمسلمانان او را تسلی داد

 : . عبدالله درجواب آنان چنین سرودبرگردید

 لكنی أسأل الرمحن مغفره
 

 رضبة ذات فراغ تقذف الزبداو 
 

 »ای کارساز که مغزھا را متالشی سازد. خواھم و ضربه من از خدا مغفرت می«

 اوطعنة بيدی حران جمهزة
 

 والكبدابحربة تنفذ االحشاء  
 

 حتی يقولوا اذا امروا علی جدثی
 

 ١قد رشداارشده اهللا من غاز و 
 

 .»ھا و جگر را پاره بکند ای که روده یا زخمی به دستان محکم و کشنده با نیزه«
 .»تا اگر بر جسدم گذر کردند، بگویند: آفرین بر این جنگجوی موفق«

 خداحافظی کرد، چنین سرود:  جو ھنگامی که عبدالله با پیامبر اکرم 

 من حسنك يثبت اهللا ما آتا
 

 نرصا كالذی نرصواتثبيت موسی و 
 

طور که خوبیھای   ھای تو را تثبیت نماید و به تو یاری رساند ھمان خداوند، خوبی«
 .»موسی را تثبیت نمود و او را یاری رساند

 اخلري نافلة كانی تفرست في
 

 الذی نظروايف  فراسة خالفتهم 
 

از این دیده من در وجودتان آثار خیر فراوانی دیدم که با تمامی کسانی که قبل «
 .»کند اند، فرق می شده

 انت الرسول فمن حيرم نوافله 
 

 ٢والوجه منه فقد ازری به القدر 
 

تو محروم ماند، واقعًا ی  تو پیامبر خدا ھستی؛ پس ھر کس که ازخوبیھای و چھره«
 .»ارزش است بی

 گانه معان و به شهادت رسیدن فرماندهان سه ۀلشکر به منطقرسیدن 
معان در سرزمین شام، که اکنون استانی از  ۀلشکر اسالم با رسیدن به منطق

ھای اردن است، به آنان خبر رسید که عرب و عجم و مسیحیان صلیبی، صدھزار  استان
اعزامی از جانب از طوایف مختلف به سرکردگی مالک بن رافله و صد ھزار صلیبی 

                                                 
 ھمان. -١
 .۲۰۵ – ۲۰۴مغازی رسول الله، عروه بن زبیر، ص  -٢



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٤٩٢

 

 .١اند نبرد با آنان شده ۀھای پیشرفته وملبس با ابریشم آماد ھرقل روم و مجھز با سالح
مسلمانان که با این لشکر عظیم غافلگیر شده بودند، درمعان دو روز به رایزنی و 

بفرستیم و کسب تکلیف  جمشورت پرداختند. برخی گفتند: کسی را نزد پیامبر اکرم 
ما ھمه جا پیچید  ۀبه فرمانده لشکر، زید بن حارثه گفتند: اکنون که آوازای  کنیم. عده

ا و دشمنان را دچار رعب و وحشت نمودیم، بھتر است برگردیم؛ زیرا ھیچ چیزی ر
 .٢توان با عافیت مقایسه نمود نمی

جنگ و  ۀآفرین ایراد نمود و روحی عبدالله بن رواحه برخاست و سخنانی حماسه
ای قوم! سوگند به خدا آن چیزی که شما از «دمید. او چنین گفت:  جھاد را در آنان

آن در جستجوی  ۀورزید، ھمان چیزی است که شما به وسیل روبرو شدن با آن ابا می
شویم؛  شھادت ھستید. ما ھیچ گاه براساس تعداد و قوت و کثرت افراد وارد نبرد نمی

شویم؛  راز نموده است، وارد معرکه میخداوند ما را با آن سرافبلکه ما به قدرت دینی که 
 پس حرکت کنید که یکی از دو خیر، در انتظار ما است: یا پیروزی و یا شھادت.

موته  ۀسخنان ابن رواحه احساسات مجاھدان را برانگیخت. زید، لشکر را به منطق
در جنوب کرک ھدایت نمود و ترجیح داد که در آنجا با نیروھای دشمن وارد معرکه 

لشکر اسالم، رشادتھای  ۀگان بین دو لشکر کارزار سختی درگرفت. فرماندھان سهشود. 
 .٣دادند که منجر به شھادتشان گردیدبزرگی از خود نشان 

ناپذیری وارد صفوف دشمن شد و پرچم اسالم را  زید بن حارثه با شجاعت وصف
و وارد  ھای دشمن به اھتزاز درآورد؛ سپس جعفر پرچم را بدست گرفت نیزه درمیان

صفوف دشمن شد. دشمن از ھر طرف او را محاصره نمود، ولی جعفر از پای نایستاد و 
 سرود: جنگید و سرانجام از اسبش پیاده شد و پاھای آن را زد و چنین می ھمچنان می

ايا حبذا اجلنة و  اقرتا هبُ
 

 بارداً رشاهباطيبة و 
 

 »خنکی دارد.چه خوب است بھشت و چه نزدیک است و چه آب پاکی و «

 والروم روم قد دنا عذاهبا
 

 كافرة بعيدة انساهبا 
 

 .»اند اند و عذابشان نزدیک است؛ آنھا ملتی کافر و بیگانه و رومیھا درمانده«

                                                 
 .۲۷۱، ص ۲شرح المواھب اللدنیه، ج  -١
 .۳۹۶، ص ۱تاریخ دمشق، ابن عساکر، ج  -٢
 .۴۶۸، ص ۲السیرة النبویة الصحیحة، ج  -٣



 ٤٩٣    ترین رویدادهایی که در فاصله غزوه حدیبیه و... بخش چهاردهم: مهم

 

 .١»علیَّ اِذ القيتها رضاهبا«
 .»بر من الزم است که در جنگ آنان را متالشی سازم«

راستش را قطع کردند؛ بالفاصله گرفت آنھا دست راست بعد از آن، پرچم را بدست 
پرچم را بدست چپ گرفت و ھنگامی که دست چپش را نیز قطع نمودند، پرچم را با 

سال  ۳۳اش چسبانید تا اینکه به شھادت رسید. او ھنگام شھادت،  بازوھایش به سینه
 .٢شد زخم وتیر دیده می ۹۰سدش آثار سن داشت و بر ج

گوید: من در آن غزوه  کند که می نقل می امام بخاری با سند صحیح از ابن عمر
کشته شدگان یافتیم و آثار  درمیانحضور داشتم. وقتی سراغ جعفر را گرفتیم، او را 

 .٣شد و اندی ضربه بر وجودش دیده مینود 
خداوند به پاداش دستھای از کار افتاده و به پاداش شجاعت و رشادت جعفر، دو 

آنھا پرواز نماید؛ چنانکه بخاری از ابن عامر  ۀوسیل بال به او عنایت کرد تا در بھشت به
سالم  گفت شد، می کند که ھرگاه عبدالله بن عمر، با فرزند جعفر روبرو می روایت می

 .٤ا بر فرزند کسیکه صاحب دوبال استخد
ی انصاری پرچم را  طالب، عبدالله بن رواحه بعد از به شھادت رسیدن جعفر بن ابی

 سرود:  بدست گرفت و چنین می
 ای نفس! به خدا سوگند چه بخواھی و چه نخواھی، باید وارد معرکه بشوی.«

 .چرا تو رفتن به بھشت را دوست نداری؟
 .عمر زیادی را در آرامش سپری نمودی، مگر تو بیش از یک نطفه ھستی؟

کردی  ای نفس! اگر کشته نشوی، خواھی مرد و این ھمان چیزی است که آرزو می
 .٥»ای عفر) رفتار نمایی، راھیاب شدهن دو (زید و جو اگر مانند آ

گویند یکی از پسرعموھایش که در جنگ شرکت داشت، قطعه گوشتی آورد و  می
ای. عبدالله آن قطعه گوشت  گفت: این را بخور که در این روزھا زیاد به زحمت افتاده

متوجه سر و  را برداشت و با عجله یک لقمه از آن را در دھان گذاشت. در ھمین اثنا

                                                 
 .۲۶، ص ۴، ابن ھشام، ج السیرة النبویة -١
 .۵۸الصراع مع الصلیبیین، ص  -٢
 .۴۲۶۱۵، شماره ۱۰۲، ص ۵بخاری، کتاب المغازی، ج  -٣
 .۴۲۶۴، شماره ۱۰۳ھمان، ص  -٤
 .۲۷ – ۲۶، ص ۴ابن ھشام، ج  السیرة النبویة، -٥



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٤٩٤

 

نمایی. آن  جنگ شد، خطاب به خود گفت: تو ھنوز در دنیا زندگی می ۀصدایی در جبھ
گاه قطعه گوشت را انداخت و پیش رفت و جنگید و به شھادت رسید و این ماجرا در 

 .١ز اتفاق افتادآخر رو

 انتخاب خالد بن ولید توسط مسلمانان به سمت فرماندهی جنگ
اقرم  افتادن پرچ لشکر اسالم، ثابت بن بن رواحه و به زمینبعد از شھادت عبدالله 

را به امیر : ای جماعت مسلمانان! از میان خود یکی انصاری آن را برداشت و گفت
فرماندھی پذیرم. سرانجام ھمه به  : من نمیانتخاب نمایید. گفتند: تو امیر باش. گفت

 .٢خالد بن ولید راضی شدند
لیمان پرچم را بدست : اباسخالد گفت که ثابت بهطبق روایتی چنین آمده است 

تری؛ چون ھم از نظر  کنم؛ چراکه تو بدان شایسته نمی : من چنین کاریبگیرد او گفت
: ای مرد! آن را بردار. ای. ثابت گفت در بدر شرکت داشته تری و ھم سنی از من بزرگ

 .٣بدست گرفت. آن گاه خالد پرچم را ام به خدا سوگند من آنرا برای تو آورده
نمود و مسلمانان را از کشتار  ریزی می بایست خالد طرح اکنون طرح اساسی را می

داد؛ چراکه آنان گرفتار جنگی نابرابر شده بودند و تعداد جنگجویان  جمعی نجات می
را در نظر  برابر مسلمانان بود. بنابراین، بعداز اینکه خالد موقعیت جنگ ۶۶دشمن 

نشینی به صورت منظم و  ارزیابی نمود، به این نتیجه رسید که عقبگرفت و نتایج آن را 
 :زیر را اجرا نمود ۀھمین طرح نقش حل قضیه است؛ چنانکه براساس شده، تنھا راه حساب

خالد درصدد تغییر تاکتیک برآمد و قصد داشت تا دشمن را بفریباند تا آنھا فکر 
ین صورت از فشار حمالتشان کنند که به مسلمانان نیروی کمکی رسیده است و بد

نشینی برای آنان میسر گردد. برای این منظور در تاریکی شب  کاسته شود تا عقب
نیروھایش را جابجا کرد و کسانی را که در میمنه (سمت راست) لشکر بودند با کسانی 
که در مسیره (سمت چپ) بودند، جابجا کرد و خط مقدم را با کسانی که در پشت 

ابجا نمود و ھنگام جابجایی، سر و صداھایی به راه انداختند که وانمود جبھه بودند، ج
قدوم لشکری جدید بود و صبح زود، حمالت متعددی از ھر طرف به نیروھای  ۀکنند

                                                 
 .۶۱الصراع مع الصلیبیین، ص  -١
 .۲۷، ص ۴السیرة النبویة، ابن ھشام، ج  -٢
 .۳۴۹-۳۴۸، ص ۱سماع، ج امتاع اال -٣



 ٤٩٥    ترین رویدادهایی که در فاصله غزوه حدیبیه و... بخش چهاردهم: مهم

 

دشمن کرد تا آنھا را دچار ترس و وحشت نمایدو آنان مطمئن گردند که برای 
 .١سلمانان، نیروی امدادی رسیده استم

. صبح روز بعد که ھوا روشن شد، موفقیت انجامید خالد به ۀبدین صورت نقش
ھای جدیدی روبرو شدند و از نوع  ھای جدید و پرچم جنگجویان دشمن با چھره

برخورد و ھجوم مسلمانان پی بردند که نیروی جدیدی وارد میدان نبرد شده است. 
سربازان دشمن گردید و آنھا دریافتند که نابودی لشکر  ۀاین نقشه، باعث تضعیف روحی

ای نیست. بنابراین، از ھجوم بر مسلمانان و تعقیب لشکر خودداری  اسالم، کار ساده
کردند. خالد نیز فرصت را غنیمت شمرد و قبل از اینکه دشمن متوجه اصل قضیه 

 نشینی کرد. بشود، به دور از چشمان دشمن شروع به عقب
توان برای آن در  نشینی نیز به قدری با مھارت انجام گرفت که نمی بعملیات عق

 ای سراغ گرفت و بیشتر شبیه تاکتیھای زمان حاضر بود. تاریخ جنگھای قدیم، نمونه
خالد نخست دو طرف لشکر را به حمایت خط مقدم به عقب کشید؛ سپس آنھا را 

 .٢نشینی کامل دست یافت ینکه به عقبتثبیت نمود و خط مقدم را به عقب کشید تا ا
نفر نبود.  ۱۲یش از ھای مسلمانان در این جنگ ب : تعداد کشتهگویند مورخان می

: در روز جنگ موته، نه شمشیر یکی پس از دیگری بدست گرفتم و ھمه گوید خالد می
 .٣شتمشکستند و تا آخر شمشیری یمنی در دست دا

آمیز خود، مسلمانان را از  قیتموف ۀتوان گفت که خالد با این نقش به ھر حال می
نشینی با توجه به موقعیت  کشتاری جمعی و شکستی حتمی نجات داد و این عقب

 .٤زرگی بود که نصیب مسلمانان گردیدخطرناک آنھا، در واقع پیروزی ب

 و مطلع شدن اهل مدینه از جریان لشکر ج پیامبر اکرم ۀمعجز
ید. آن حضرت که در مدینه بود، قبل پیامبر در مورد جریان لشکر آشکار گرد ۀمعجز

رواحه را به مردم داد  از اینکه کسی خبری از آنھا بیاورد، خبر شھادت زید و جعفر و ابی
ھایش سرازیر گردید؛ سپس آنھا را از فرماندھی خالد خبر داد و  و اندوھگین شد و اشک

                                                 
 .۷۶۴، ص ۲واقدی، ج  – ۲۴۷، ص ۴، ج البدایة والنھایة -١
 .۱۷۳معارک خالد بن ولید، یاین سوید، ص  -٢
 .۴۲۶۶، شماره ۱۰۳، ص ۵بخاری، کتاب المغازی، ج  -٣
 .۱۷۵معارک خالد بن ولید، ص  -٤



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٤٩٦

 

آن گاه کسی آمد و اخبار جنگ را به آنان رسانید و چیزی بر آنچه  ١او را شیر خدا نامید
 .٢فرموده بود، نیفزود ج پیامبر اکرم

و مسلمانان به استقبال آنان  ج ھنگامی که لشکر نزدیک مدینه رسید، پیامبر اکرم
رفتند. آن حضرت  ران خود میرفتند. فرزندان رزمندگان نیز پیشاپیش ھمه به سوی پد

ھا را در آغوش بگیرید و فرزند جعفر را به من بدھید؛ چنانکه عبدالله بن  : بچهفرمود
لشکر خاک  جعفر را آوردند و آن حضرت او را بر مرکب خود نشاند. مردم به سوی

فرار  ھا این: فرمود ج اید. پیامبر اکرم : شما از راه خدا فرار کردهگفتند پاشیدند و می می
 .٣اند هاند؛ بلکه خود برگشت نکرده

ماند که کودکان و نوجوانان و  انسان از این گونه تربیت واالی نبوی در شگفت می
مردان به استقبال جنگجویان خود بروند و آنھا را به خاطر اینکه در راه خدا شھید 

اند، فراریان از راه خدا بخوانند و سرزنش نمایند! چه خوب بود که جوانان جوامع  نشده
چرخند، از این مردانگی و  ھدف می زنانه بی ۀھا با قیاف انما نیز که در کوچه و خیاب

رسد  ایمانی عبرت بگیرند و یقینًا امت به این درجه از عزت نفس و مردانگی نمی تغیر
 ج ھای آن براساس راه و منھج پیامبر اکرم ای که پایه مگر با تربیت صحیح اسالمی

 .٤استوار شده باشد

 ها ها، فواید و عبرت درس

 اھمیت جنگ موته -۱
گردید؛  ترین درگیری بین مسلمانان و صلیبیان مسیحی محسوب می این معرکه مھم

مھم بین دو گروه بود و تأثیر منفی زیادی بر  ۀچراکه این نخستین درگیری مسلحان
دولت روم گذاشت و از طرفی زمینه را برای فتح شھرھای شام توسط مسلمانان  ۀآیند

ھای عرب سایه افکنده بود،  روم بر دل ۀتی که از ناحیفراھم ساخت و رعب و وحش
واالی سربازان اسالم برای ھمه آشکار گشت،  ۀبرطرف گردید و عالوه بر اینکه روحی

ضعیف و ناتوان سربازان رومی و  ۀبرای مسلمانان نیز فرصتی فراھم آورد تا روحی

                                                 
 .۳۶۰، ص ۱نظرة النعیم، ج  -١
 .۲۵۵، ص ۴، ج البدایة والنھایة -٢
 .۴۹۱تاریخ الذھبی، ص  – ۳۲۸السیرة النبویة، ندوی، ص  -٣
 .۳۵۸دروس و عبر من الجھاد النبوی، ص  -٤
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 .١ھای جنگی آنان را شناسایی نمایندتاکتیک

 گردد ث جانفدایی میمحبت شھادت، باع -۲
جنگ از شوق فراوان آنھا به شھید  ۀگان صبر و استقامت و جانفدایی فرماندھان سه

گرفت. تا در بھشت با انبیاء و صدیقین و شھدا و  شدن در راه خدا، سرچشمه می
ھایی وجود  نھایت گسترده است و در آن نعمت صالحین ھمنشین باشند. بھشتی که بی

 ندیده و نشنیده و در خاطر کسی نیز نیامده است.دارد که تاکنون کسی 

 موته ۀویژگیھای معرک -۳
رسید؛  می ج ای است که اخبار آن توسط وحی آسمانی به پیامبر اکرم تنھا معرکه

چنانکه آن حضرت خبر شھادت سه فرمانده جنگ را به اطالع مردم رسانید. ھمچنین 
در آن، سه فرمانده را به ترتیب مقرر کرد تا یکی  ج ای است که پیامبر اکرم تنھا واقعه

 .٢فرماندھی لشکر را به عھده بگیرندبعد از دیگری 

 ج گرامیداشت آل جعفر توسط پیامبر اکرم -۴
بنت عمیس (ھمسر جعفر)  نزد اسماء، ج با به شھادت رسیدن جعفر، پیامبر اکرم

نھا را آورد، آن حضرت آنان را : فرزندان جعفر را نزد من بیاور. وقتی اسماء آآمد و گفت
: انش سرازیر گردید. مادر آنان گفتدر آغوش گرفت و بوئید و بوسید و اشک از چشم

: بلی. امروز آنان به فرمود ج مگر از جعفر و ھمراھانش خبری شده است؟ پیامبر اکرم
 ج اکرماند. اسماء با شنیدن این سخن، داد و فریاد به راه انداخت. پیامبر  شھادت رسیده

جعفر فراموش نکنید. برای آنان غذا تھیه نمائید؛ چون  ۀاز خانواد هبه مردم گفت ک
 .٣نھا را مرگ جعفر مشغول داشته استآ

 : این جریان حاوی نکات زیر است
 جواز گریستن زن به خاطر وفات شوھرش ×الف 

گریه چنانکه اسماء بنت عمیس پس از اینکه خبر شھادت ھمسرش، جعفر را شنید، به 
نیز او را از این کار منع نکرد. پس باید  ج افتاد و سر و صدا به راه انداخت. پیامبر اکرم

                                                 
 .۶۴الصراع مع الصلیبیین، ص  -١
 .۶۶ھمان، ص  -٢
 .۲۸، ص ۴السیرة النبویة، ابن ھشام، ج  -٣
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سرایی زمان جاھلیت است که در  ای که از آن منع شده است ھمان نوحه دانست که گریه
 گرفتند. کردند و به کار خدا اشکال می زدند و سینه چاک می آن به سر و صورت می

 متوفی ۀنمودن غذا برای خانواد استحباب تھیه ×ب 
جعفر دستور داد تا برای آنھا غذا تھیه نمایند؛  ۀبه ھمسایگان خانواد ج پیامبر اکرم

شد؛ اما متأسفانه  بایست از اندوه و ناراحتی آنان کاسته می چراکه آنان عزادار بودند و می
ای تبدیل شده است و به جای درست کردن غذا  امروزه، این سنت حسنه به بدعت سیئه

آیند، منتظر درست کردن  برای اھل میت، ھمسایگان و کسانی که برای عرض تسلیت می
 .١تی است که باید از آن پرھیز نمودمانند! این امر زش میت می ۀغذا توسط خانواد

ھرچند از گریه نمودن برای میت نھی ننموده است، اّما از گریستن  ج پیامبر اکرم
اسماء بنت عمیس وارد شد و  بیش از سه روز برای میت، نھی نموده است؛ چنانکه بر

 .»ھایم را بیاور : برادرزادهای برادرم گریه نکنید؛ سپس فرمودبعد از امروز بر«: فرمود
کسی را خواست و  ج آنھا را که بسیار کودک بودند، نزد ایشان آوردند پیامبر اکرم

ما ابوطالب   : این محمد، شبیه عمویموھای سر آنھا را بتراشد و فرموددستور داد که 
ت و اخالق شبیه من است. آن گاه دست عبدالله را است، اما عبدالله، از نظر خلق

خدایا جای خالی جعفر را پر کن و کسب دستان : «و برایش چنین دعا کرد گرفت
ھا از یتیم شدن و  گاه مادر بچه ده. این را سه بار تکرار کرد. آنعبدالله را برکت ب

تی و فقر آنان دس تو از تنگ: «فرمود ج سرپرست بودن آنھا سخن گفت. پیامبر اکرم بی
 .٢»من ولی آنھا در دنیا و آخرت ھستمگویی؛ در حالی که  سخن می

برخورد با یتیمان و فرزندان شھدایی  ۀ، بیانگر شیوج برخورد پیامبر اکرم ۀاین شیو
 .٣اند است که جان خود را در راه سربلندی امت اسالم از دست داده

 ازدواج ابوبکر با اسماء بنت عمیس ×ج 
مام عدت اسماء، ابوبکر از او خواستگاری کرد و با او ازدواج نمود؛ چنانکه بعد از ات

ھمین ازدواج است و بعد از وفات ابوبکر، علی با اسماء ازدواج  ۀمحمد بن ابوبکر نتیج

                                                 
 .۶۸الصراع مع الصلیبیین، ص  -١
 .۲۵۲، ص ۴، ج البدایة والنھایة -٢
 .۴۳۰، ص ۲شھبه، ج  النبویة، ابیالسیرة  -٣
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 .١ود و از او دارای فرزندانی گردیدنم
در رثای شوھرش،  کثیر این قصیده را از اسماء بنت عمیس نقل کرده است که ابن

 : جعفر خوانده است

 نفسی حزينة  كفآليت التنف
 

 جلدی اغربا يك والينفكُّ عل 
 

آلوده  ام که ھیچ گاه از غم تو رھا نشوم و پوست بدنم ھمواره غبار سوگند خورده«
 .»بماند

 له عينا من رای مثله فتی فل
 

 ٢اصرباامحر قی اهلياج واكر و 
 

تر و صبورتر از او در  آورتر و سخت چشمی، جوانی حملهبه خدا سوگند تاکنون «
 .»نبرد ندیده است

 فقاھت در رھبری -۵
بن أقرم عجالنی، که پرچم را بعد از شھادت عبدالله بن  وار، ثابترفتار صحابی بزگ

رواحه بدست گرفت تا به زمین نیفتد؛ چون افتادن پرچم به معنی شکست لشکر بود و 
ن را خطاب کرد که برای خود، امیری انتخاب نمایید، انسپس در آن شرایط مسلما

با  ۀای نیز، چنین مسئل درس بزرگی است برای مسلمانان که در چنین اوضاع آشفته
 اھمیتی را فراموش نکنیم.

در روایتی نیز آمده است که پرچم را بدست گرفت و نزد خالد رفت، او نپذیرفت 
 ام. آورده ین را برای توگفت تو بدان سزاوارتری. ثابت گفت: من او

ھر دو روایت بیانگر تفکر وسیع ثابت در آن شرایط حساس نسبت به سرنوشت 
: تو امیر ما ھستی، نپذیرفت؛ ایشان پیشنھاد برخی از که گفتند باشد. لشکر اسالم می

چراکه او بر این عقیده بود که در لشکر، افرادی مانند خالد بن ولید وجود دارند که از 
ر به لکشدانست که اگر امور  احراز این مقام، شایستگی بھتری دارند و نیز می او برای

و بھبود وضعیت،  کسانی که شایستگی آن را ندارند، سپرده شوند، به جای اصالح
بایست فساد و خرابکاری اوضاع را انتظار داشت و ھرگاه امور برای رضایت خداوند  می

 ری نخواھند گذاشت.پذیرد، نفس و حب شھرت در آن اث  انجام

                                                 
 .۳۵۳، ص ۴، ج البدایة والنھایة -١
 ھمان. -٢
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کفایت نبود، اّما او خالد را بر خویشتن ترجیح داد؛  بی ثابت برای فرماندھی لشکر
زیرا اگرچه ھنوز از مسلمان شدن خالد سه ماه نگذشته بود، اّما او در وجود خالد 

دید که در خود سراغ نداشت و ھدف نھایی او تنفیذ اوامر خدا به  شایستگیھایی می
تری جھت عملی ساختن این ھدف مکن بود که خالد توانایی بیشبھترین صورت م

 .١داشت
 ھای اسالمی امروز، از رفتار این ھا و دعوت ای کاش، زمامداران و رھبران حرکت

گرفتند و برای کسانی که تازه به دعوت ویا حرکت اسالمی  صحابی بزگوار درس می
امتیازات شخصی خود، موانع ایجاد اند، به خاطر ترس از دست دادن جایگاه و  پیوسته

نمودند، اّما به طور حتم کسی که قلب بیدار و گوش شنوایی داشته باشد، از این  نمی
 ماجرا درس خواھد گرفت.

 تربیت نبوی در مورد رعایت احترام فرمانده -۶
موته شرکت کردم و  ۀبا زید بن حارثه در غزو : منگوید عوف بن مالک اشجعی می

رومیان بر  درمیانبا من بود. ھنگام رویارویی با دشمنان رومی، مردی  مرد یمنی نیز
اسبی که زینی طالئی داشت، با شمشیری آراسته به طال سخت با مسلمانان پیکار 

ای کمین کرد و ھنگامی آن مرد رومی نزدیک شد، با  کرد. آن برادر یمنی پشت صخره می
ذاشت، اّما مرد یمنی به او فرصت نداد شمشیر به مچ پای حیوان زد. رومی پا به فرار گ

باالفور بر او حمله کرد و او را از پای درآورد و اسب وشمشیرش را برگرفت. پس از پیروزی 
 مسلمانان، خالد بن ولید کسی را دنبال آن مرد یمنی فرستاد و از آنچه بدست آورده بود،

دانی که پیامبر  مگر نمی: گوید: من نزدخالد آمدم و گفتم مقداری را پس گرفت. عوف می
 .گیرد؟ ماند، به قاتل تعلق می : آنچه در جھاد از مقتول میفرموده است ج اکرم

دانستم، ولی آنھا برای او زیاد بود. گفتم یا آنھا را برگردان و اگرنه  : این را میگفت
 نزد رسول خدا از تو شکایت خواھم کرد.

رفتیم و من این جریان را برای آن  ج ما نزد پیامبر اکرم ۀ: ھمگوید عوف می
: ای؟ خالد گفت : چرا چنین کردهبه خالد گفت ج حضرت توضیح دادم. پیامبر اکرم

: گوید ا را به او برگردان. عوف می: آنھآنھا برای او زیاد دانستم. فرمودای رسول خدا 
خنان مرا س ج : مگر من قبًال ھمین را به تونگفته بودم؟ پیامبر اکرملد گفتمخا من به

                                                 
 .۳۷۶معین السیرة، شامی، ص  -١
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انی شد و به : چه گفتی؟ من سخنم را تکرار کردم. آن گاه ایشان عصبشنید و فرمود
گذارید؟ سود  نمی : آیا شما فرماندھان مرا راحتبرنگردان و فرمود: آنھا را خالد گفت

 .١گردد ما و ضرر آن به خودشان برمیفرماندھی آنان به ش
در حمایت فرماندھان و رھبران تا بر  ج این موضعگیری بزرگی است از پیامبر اکرم

اثر اشتباھاتی که معموًال بشر از آنھا درامان نیست، مورد اھانت قرار نگیرند؛ چنانکه 
در این صدد نبودتا با این کار، ستمی بر آن مرد یمنی روا دارد؛ بلکه  یدخالد بن ول

زیاد است براساس اجتھاد چنین تصور نمود که واگذاری این اموال برای یک نفر 
اموال را به سایر  ۀبنابراین، مصلحت عمومی را بر مصلحت فردی ترجیح داد و باقیماند

مند گردند و عوف بن مالک نیز اگر  غنایم ملحق ساخت تا تمامی مجاھدان از آن بھره
نمود حق آن مرد  خود عمل کرد؛ چراکه احساس می ۀبه خالد اعتراض نمود، به وظیف

حق او را پس گرفت، مسئولیت عوف  ج س از اینکه پیامبر اکرمشود و پ یمنی ضایع می
شرعی قدم نھاد و خالد را تحقیر نمود. بنابراین،  ۀتمام شده بود، اما او فراتر از انجام وظیف

 بر او خشم گرفت و حق فرماندھان را بر زیردستان خاطرنشان ساخت. ج پیامبر اکرم
: آنھا را برنگردان، نباید چنین خالد فرمودبه  ج البته از این موضوع که پیامبر اکرم

تصور نمود که پیامبر حق آن مرد یمنی را به خاطر جرمی که عوف مرتکب شده بود، 
آن مرد یمنی را  ج ضایع کرد، ھرگز چنین چیزی ممکن نیست و یقینًا پیامبر اکرم

 .٢ماجرا در حدیث ذکر نشده است ۀراضی نموده است، اما ادام
که به صاحبان فکر و اندیشه و فرماندھان خود احترام قائل نباشد،  بنابراین، ملتی

موجب تشکیل امتی سالم و منظم  ج پیامبر اکرم ۀپذیر نخواھد و این شیو ھرگز نظم
گردید. چه زیبا بود اگر مسلمانان امروزی نیز قدر و احترام یکدیگر را به تناسب تقدم 

در این آیه ول ویژگیھای بیان شده کردند و سپس ھمه مشم در خدمت دین رعایت می
 : فرماید شدند که می می
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ِينَ ٱَ�ٰٓ� ْ َمن يَۡرتَدَّ مِنُ�ۡم َعن دِينِهِ  �َّ ِ�  ۦَءاَمنُوا

ۡ
ُ ٱفََسوَۡف يَأ  ُ�ِبُُّهمۡ  بَِقۡو�ٖ  �َّ

ۥٓ  ذِلٍَّة َ�َ  َو�ُِحبُّونَُه
َ
ٍ� َ�َ  لُۡمۡؤمِنِ�َ ٱأ ِعزَّ

َ
ِ ٱيَُ�ٰهُِدوَن ِ� َسبِيِل  لَۡ�ٰفِرِ�نَ ٱأ َوَ�  �َّ

ِ ٱ فَۡضُل  َ�ٰلَِك  َ�َافُوَن لَوَۡمَة َ�ٓ�ِٖ��  ُ ٱيُۡؤ�ِيهِ َمن �ََشآءُۚ وَ  �َّ  .]۵۴: ۀ[المائد ﴾٥٤َ�ِٰسٌع َعلِيمٌ  �َّ
                                                 

 .۱۷۵۳، شاره ۱۳۷۳مسلم، کتاب الجھاد، ص  -١
 .۱۳۰، ص ۷التاریخ االسالمی، حمیدی، ج  -٢



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٥٠٢

 

ای مؤمنان! ھرکس از شما از آئین خود بازگردد، خداوند جمعیتی را خواھد آورد که «
دارند. نسبت به مؤمنان نرم و  ارد و آنان ھم خدا را دوست مید خداوند دوستشان می

کنند و به  فروتن بوده و در برابر کافران سخت و نیرومند ھستند. در راه خدا جھاد می
دھند.  ھراسی به خود راه نمیای  کننده ایستند و از سرزنش ھیچ سرزنش تالش می

کند و خداوند دارای  ا میخداست. خداوند آن را به ھرکس بخواھد عط ھم فضلاین 

گاه است  .»فضل فراوان و آ
بیانگر » گذارید؟ آیا فرماندھان مرا راحت نمی: «فرمود ج و اینکه پیامبر اکرم

یران و فرماندھان اورا از ام ج افتخاری دیگری بر افتخارات خالد است که پیامبر اکرم
 .١خود دانسته است

 ھای مبارزه ایمان و اثر آن در صحنه -۷
اسھای مادی که تعداد ینمود و با در نظر داشتن مق لشکر مسلمانان در معان توقف

جنجگویان لشکر مقابل خیلی زیاد بود، جرات پیشروی نداشتند، اما ھنگامی که 
لبد آنان دمیده شد. با ای در کا تازه ۀمقیاسھای ایمانی مطرح گردید، شھامت و روحی

 ایم؛ پس چرا باید از این بھراسیم؟ ردیده: ما در جستجوی شھادت خارج گخود گفتند
: من یتیمی بود که تحت تکفل عبدالله بن رواحه قرار داشتم گوید ابن ارقم میزید 

پیمود،  سوی دشمن میو در سفر موته ھمراه او بودم. شبی در حالی که مسیر را به 
 : شنیدم که گفت

 سلمون و غادرونی لـموجاء ا
 

 بأرض الشام مشتهی الثَّواء 
 

ھای خود ھستند، آمدند و مرا در سرزمین شام تنھا  مسلمانان که مشتاق خانه«
 .»گذاشتند

: م. او با شالق بر کجاوه زد و گفت: با شنیدن این شعر به گریه افتادگوید زید می
دو طرف گردی که ھر  کنی؛ چراکه اگر من شھید شوم تو در حالی بر می چرا گریه می

 .٢بودکجاوه از آن تو خواھد 
شکست روحی  ۀتوان به معالج موته، می ۀبا دقت و بررسی در قضایای مربوط به غزو

موته  ۀت، پی برد و عالوه بر این غزوساگرفتار شده  ای که امت اسالم به آن و روانی

                                                 
 .۳۷۸معین السیرة، ص  -١
 .۲۵ – ۲۴، ص ۴السیرة النبویة، ابن ھشام، ج  -٢



 ٥٠٣    ترین رویدادهایی که در فاصله غزوه حدیبیه و... بخش چهاردهم: مهم

 

ای است به کسانی که شکست امت اسالم را ناشی از برتری مادی و  کننده پاسخ قانع
این امر : «گوید موته می ۀکثیر در مورد سری دانند. ابن پیشرفت تکنولوژی دشمنان می

اند.  متفاوت، رویاروی یکدیگر قرار گرفته ۀشگفت آور است که دو لشکر با دو اندیش
باشد  تعداد یکی از آنان که به خاطر رضایت خداوند وارد معرکه شده است، سه ھزار می

ست ھزار نفر است. این دو در حالی که لشکر مقابل که کافر ھستند، تعدادشان دوی
 لشکر نابرابر،با یکدیگر به مبارزه پرداختند که در نتیجه، جمع کثیری از کافران کشته

دوازده نفر ھستند. خالدی شدگان لشکر مسلمان فقط  شوند؛ در حالی که کشته می
: من به تنھایی نه شمشیر را بر اثر درگیری با کفار عوض نمودم و یقینًا توسط گوید می

اند و آن گاه شکسته اند؛ پس مسلم است که  ین شمشیرھا چندین نفر را به قتل رسیدها
 .١»اند لعملی با صلیبیان کافر داشتها سایر قھرمانان و حامالن قرآن چه عکس

 اشعار کعب بن مالک در رثای شھدای موته -۸
ی بر غلطیدم. اندوھ نالیدم و گاھی می در شبی، غمھا بر من ھجوم آورد. گاھی می«

ای  شمردم. گویا در پھلوھایم، آتش پاره ھا را می م و ستارهدمن مسلط شد، بیدار مان
نفوذ کرده است. اندوھم به خاطر کسانی بود که یکی پس از دیگری در میدان موته 
افتادندو برنخاستند. رحمت خدا بر جوانانشان باد و بزرگانشان را نیز مشمول 

ه خاطر رضایت خدا، صبر و استقامت کردند تا دریغ خویش گرداند ب رحمتھای بی
 جانھای خود را باختند؛ از ترس اینکه به عقب رانده نشوند و مجبور به فرار نگردند.

آھنی باشند،   ذره مانان ھمچون شترھای نر که ملبس بهآنھا پیشاپیش دیگر مسل
 درحرکت بودند.

شکافت تا اینکه پس  دشمن را می ھای صفخود پیشاپیش ھمه بود و  جعفر با پرچم
 العبور، نقش زمین شد. صعب ھای صفاز گذشت 

 .٢»و خورشید نزدیک بود، کسوف نماید با شھادت او، رنگ نورانی ماه تغییر یافت
این ابیات، از ابیاتی است که مالک بن کعب در رثای شھدای موته سرود و حسان 

و به ویژه فرماندھان دلیری چون،  بن ثابت نیز ساکت ننشست و در مدح شھدای موته
 ھایی سرود. جعفر و زید و عبدالله بن رواحه مرثیه

                                                 
 .۲۵۹، ص ۴، ج بدایة والنھایةال -١
 .۳۴ – ۳۳، ص ۴، ابن ھشام، ج السیرة النبویة -٢



 
 
 
 
 
 

 فصل پنجم
 السالسل ذات ۀسری

ھنوز چند روزی از بازگشت لشکر اسالم ازموته به مدینه نگذشته بود که پیامبر 
السالسل جھت سرکوبی  ذات ۀلشکری به فرماندھی عمرو بن عاص به منطق ج اکرم
قضاعه فرستاد. این طایفه در جنگ موته ھمراه سربازان روم علیه لشکر اسالم  ۀطایف
خاتمه دادن به اسالم تصمیم حمله به مدینه  جنگید. آنھا پس از جنگ موته، برای می

عمرو بن عاص را با  ج شدند که پیامبر اکرم را داشتند و برای این منظور آماده می
سیصد نفر مجاھد از مھاجران و انصار فرستاد تا آنھا را در دیار خودشان سرکوب 
نمایند. ھنگامی که عمرو به مکان تجمع دشمن رسید، تعداد جنجگویان دشمن را 

فرستاد و نیروی کمکی طلبید.  ج خیلی زیاد یافت بنابراین، کسی را نزد پیامبر اکرم
 ١به فرماندھی ابوعبیده بن جراح برای آنان نیروی کمکی فرستادآن حضرت بالفاصله 

و مسلمانان با کفار وارد نبرد سختی شدند و عمرو بن عاص بسان شیری درنده، وارد 
کرد و متفرق  خورد و فرار می شد و دشمن شکست می مناطق مختلف قضاعه می

ن، ھیبت و عظمت شد. سرانجام لشکر اسالم پیروز شد و در ملک شام و اطراف آ می
اسالم بار دیگر احیاء گردید و قبایل زیادی با مسلمانان پیمان بستند و عده زیادی از 

 فزاره مسلمان شدند. ی ذبیان و بن مره، بنی عبس، بنی قبایل بنی
سیاسی در شمال دیار  ترین قدرت نظامی و اجتماعی و بدین صورت مسلمانان بزرگ

 .٢عرب گردیدند
 
 

                                                 
 .۴۷۱، ص ۲السیرة النبویة الصحیحه، ج  -١
 .۴۳۲، ص ۲شھبه، ج  السیرة النبویة، ابی -٢



 ٥٠٥    ترین رویدادهایی که در فاصله غزوه حدیبیه و... بخش چهاردهم: مهم

 

 و اسرار این جنگها، فواید  درس

 اخالص عمرو بن عاص -۱
ھا و  : لباسکسی را نزد من فرستاد و فرمود ج : پیامبر اکرمگوید عمرو بن عاص می

فتن سالحھای خود را آماده ساز و نزد من بیا. وقتی حاضر شدم، ایشان در حال وضو گر
بگمارم تا با سالمت خواھم تو را به فرماندھی لشکری  : میبود. ھنگامی که مرا دید، گفت

اموال  ب: من به خاطر کسی. گفتمو غنیمت برگردی و امیدوارم مال خوبی بدست بیاور
مسلمان  ج ام به اسالم و ھمراھی پیامبر اکرم ام؛ بلکه به خاطر عالقه مسلمان نشده

این  .١»ای عمرو! چه نیک است مال نیک برای مرد نیک: «ت فرمودام. آن حضر شده
، بیانگر ایمان، صداقت و اخالص واالی وی در اسالم و مالزمت موضعگیری عمرو

باشد. آن حضرت به ایشان خاطرنشان ساخت که مال نیک و حالل  پیامبر اکرم می
شود؛ زیرا او با این مال، رضایت  نعمت خوبی در دست انسان صالح و نیک محسوب می

فظ و بدین وسیله باعث حنماید  نماید و آن را در امور خیر انفاق می خدا را کسب می
 .٢گردد اش می عفت خود و خانواده

 گردد وحدت باعث اقتدار و اختالف باعث ضعف می -۲
السالسل رسید، ابوعبیده  ھنگامی که نیروی کمکی به فرماندھی ابوعبیده به ذات

: تو به عنوان نیروی بگیرد، اّما عمرو جلو آمد و گفت خواست تا امامت نماز را برعھده
ای و فرمانده منتخب لشکر من ھستم و نباید تو امامت جماعت را  فرستاده شدهکمکی 

: تو امام کسانی باش که ھمراه عضی از مردم دخالت کردند و گفتندبرعھده بگیری. ب
اند. ابوعبیده که انسانی  اند و ابوعبیده نیز امام کسانی بشود که ھمراه او آمده تو آمده
سالم اختالف و دودستگی به خواست در لشکر ا خوی بود و نمی خلق و نرم خوش
: ای عمرو، مطمئن باش و این را بدان که آخرین سخنی که پیامبر آید، گفت وجود 

به من فرمود، این بود که با یکدیگرمتحد باشید و سخن یکدیگر را بشنوید و با  ج اکرم
کنی، من از تواطاعت خواھم کرد؛  ھم اختالف نکنید، اگر تو اکنون از من اطاعت نمی

 .٣پس تو امامت نماز را برعھده بگیر

                                                 
 ) فی صحیح االدب المفرد./( صححه االلبانی – ۵۰۸، ص صحیح السیرة -١
 .۱۳۳، ص ۷التاریخ االسالمی، حمیدی، ج  -٢
 با سند ضعیف. ۲۰۷مغازی رسول الله، عروه، ص  -٣



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٥٠٦

 

دانست که ھرگونه اختالف و دو دستگی در جنگ، موجبات  ابوعبیده به خوبی می
حتمی آنان و پیروزی کفار را فراھم خواھد آورد، از این رو بالفاصله از این بروز  شکست

به ایشان  ج اختالف و دو دستگی جلوگیری نمود و پیرو عمرو گردید؛ زیرا پیامبر اکرم
 .١رده بود که با یکدیگر متحد باشندتوصیه ک

 احتیاط کردن عمرو به خاطر سالمت لشکر اسالم -۳
السالسل به اثبات رساند که او فرمانده نظامی  ذات ۀسریعمرو بن عاص در 

 دستی است. او سعی داشت تا لشکرش یکپارچه و متحد و سالم بماند. برای این چیره
 : منظور اقدامات زیر را انجام داد

 پیشروی در شب –الف 
عمرو از ترس اینکه مبادا دشمن قبل از رسیدن لشکر اسالم، از قدوم آنان مطلع بشود 

ھا به راه خود به سوی  برای رویارویی با لشکراسالم آماده گردند، ترجیح داد که شب و
دشمن ادامه بدھند و روزھا، مخفی بشوند. او عالوه بر اینکه با این کار توانست تحرکات 
لشکر خود را از دشمن مخفی نگه دارد و عالوه بر آن نیز توانست نشاط و توانمندی 

رویارویی با دشمن تثبیت نماید؛ زیرا آنھا در شدت گرمای روز، به سربازان خود را برای 
 کردند. نمودند ودر ھوای سرد و خنک شب، پیشروی می جای تحرک، استراحت می

 افروختن ممنوعیت آتش –ب 
داد که شبھا آتش بیفروزند. حتی وقتی  عمرو بن عاص به لشکر خود اجازه نمی

: ھیچ کس حق ندارد آتشی بیفروزد و اگر فرمود او در این زمینه سخن گفت، ابوبکر با
کسی چنین بکند، من آن آتش را خاموش خواھم کرد. ھنگامی که آنان به مدینه 

فرمود: چرا چنین  ج رسیدند، از دست او نزد رسول خدا شکایت بردند، پیامبر اکرم
شود ترسیدم که مبادا دشمن در تاریکی شب متوجه تعداد اندک ما ب: «ای؟ گفت کرده

 .٢این عمل را مورد تأیید قرار داد ج پیامبر اکرم .»و بر ما شبیخون زند
 ممنوعیت تعقیب دشمن –ج 

ھنگامی که لشکر اسالم توانست دشمنان خود را شکست بدھد و آنھا پا به فرار 
گذاشتند، جنگجویان مسلمان خواستند فراریان را تعقیب نمایند، اما فرمانده جنگ به 

                                                 
 .۲۰۹فارس، ص  غزوه الحدیبیه، ابی -١
 .۵۰۹، ص السیرة النبویةصحیح  -٢
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جویا از ایشان علت این کار را  ج ن امری را نداد و وقتی که پیامبر اکرمچنی ۀآنان اجاز
: ترسیدم که مبادا برای دشمن نیروی کمکی بیاید و مسلمانان در دام آنان شد، گفت

 .٢ل وی را نیز مورد تأیید قرار داد. آن حضرت این عم١گرفتار آیند

 فقاھت عمرو بن عاص -۴
السالسل احتالم شدم.  ذات ۀسرد در سری: در یک شب گوید عمرو بن عاص می

وقتی صبح شد، ترسیدم اگر غسل بکنم از شدت سرما تلف بشوم. بنابراین، تیمم کردم 
 ج و با مرم نماز خواندم، ھنگامی که به مدینه رسیدیم، این مسئله را به پیامبر اکرم

 خبر داده بودند.
با مردم نماز گزاردی؟ ایشان از من پرسید که ای عمرو! در حالی که جنب بودی 

 : فرماید ادم و گفتم: خداوند میمن علت غسل نکردنم را برای آن حضرت توضیح د

ْ  َوَ� ﴿ نُفَسُ�مۚۡ  َ�ۡقُتلُٓوا
َ
َ ٱ إِنَّ  أ  .]۲۹[النساء:  ﴾اَ�َن بُِ�ۡم رَِحيمٗ  �َّ

 .»خود را نکشید، ھمانا خداوند نسبت به شما مھربان است«
 .٣آن حضرت خندید و چیزی نگفت

 : گردد جریان مسائل زیر استنباط میاز این 
گردد که اگر آب  چنین استنباط می ج : از این عمل عمرو و تقریر پیامبر اکرمالف

 برای جنب باعث ایجاد ضرر گردد، به جای غسل، تیمم کافی خواھد بود.
نیز جایز بوده است؛ چنانکه عمرو بن عاص در  ج : اجتھاد در زمان پیامبر اکرمب

ْ  َوَ� ﴿ ۀشب سرد، براساس آیآن  نُفَسُ�مۡ  َ�ۡقُتلُٓوا
َ
اقدام به چنین اجتھادی نمود و  ﴾...أ

 صحت اجتھاد او را مورد تایید قرار داد. جواز اجتھاد و ھم ھم ج پیامبر اکرم
: یکی از اسباب مباح بودن تیمم، مشکل استفاده نمودن از آب در صورتی است ج

 آفرین باشد.  که برای سالمتی انسان مشکل
اند و تأیید این مسئله  گیرنده برای کسانی که وضو گرفته : جواز امامت فرد تیممد

 .ج توسط پیامبر اکرم

                                                 
 ھمان. -١
 .۵۴۰القیادة العسکری فی عھد رسول، ص  -٢
 .۵۰۹، ص السیرة النبویةصحیح  -٣



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٥٠٨

 

قت استنباط حکم براساس : اجتھاد عمرو، بیانگر فقاھت و قدرت عقل و تدبر و د  ھ
به مسائل زیادی  و فقھای اسالم با دقت و تأمل در این حادثه، ١باشد دالیل آن می

 .٢دست خواھند یافت
آنچه بایسته است به آن تأمل گردد، سرعت ادراک فقھی و مطالب قرآنی توسط 

ن رسد، اّما با ای عمرو بن عاص است؛ چراکه سابقه اسالم آورن وی به چھار ماه می
شدید ایشان به دین و قرآن نشأت  ۀوجود فھم و فقاھت وسیع و عمیق وی از عالق

گیرد و شاید قبل از مسلمان شدن نیز به آیاتی از قرآن که دسترسی وی به آن  می
رضیه، بیشتر به ممکن بوده است، دقت و تدبر داشته است که در صورت صحت این ف

بسیاری از کفار قریش مخفیانه به صدای  بریم؛ چنانکه می  م پیالعظمت و حقانیت اس
شود، مطرح نمودن این  دادند و آنچه باعث تأیید مطلب فوق می تالوت قرآن گوش می

باشد که از او خواست تا نظر  سؤال توسط عمرو بن عاص در محضر نجاشی می
 .٣جویا گردد ÷مسلمانان را در مورد عیسی

 عربستان ۀجزیر به شمال شبه ج نتایج اعزام لشکر توسط پیامبر اکرم -۵
جزیره عربستان گردید  ھای نظامی مسلمانان بعد از صلح حدیبیه متوجه شبه حمله

جزیره که مکه در آن واقع شده بود، در آرامش ناشی  و غرب و به ویژه جنوب غربی شبه
 .٤برد سر می از صلح به

انکه به مرزھای نیروھای اعزامی به نواحی شمال به اھداف خود نائل گردیدند؛ چن
روم رسیدند و مرزھای دولت نوپای اسالم را تحکیم بخشیدند و رعب و وحشت 

ھای دشمنان ایجاد نمودند و کوششھای دشمنان را برای  حکومت مرکزی را در دل
روھا، یورش به مدینه، ناکام ساختند، اّما در مجموع سیاست آن حضرت در اعزام این نی

 :دو ھدف بزرگ را تحقق بخشید
 تأمین حمایت داخلی اسالم. -۱
 .٥تأمین حمایت خارجی اسالم -۲

                                                 
 .۲۱۰فارس، ص  غزوة الحدیبیه، ابی -١
 .۳۸۱السیرة، ص  معین -٢
 .۳۸۱، ص السیرة معین -٣
 .۱۷۰المجتمع المدنی، عمری، ص  -٤
 .۱۷۳االعالم فی صدور االسالم، عبدالطیف حمزه، ص  -٥



 ٥٠٩    ترین رویدادهایی که در فاصله غزوه حدیبیه و... بخش چهاردهم: مهم

 

آن  ۀو کسانی که با دقت، وقایع سیر ج پیامبر اکرم ۀبدون تردید پژوھشگران سیر
نماید، به وضوح درخواھند یافت که صلح حدیبیه یکی از  حضرت را پیگیری می

معرکه بین ترین  مھمترین دستاوردھای سیاسی و نظامی و بلکه فراتر از آن، بزرگ
ھای  شود؛ زیرا این صلح، از طرفی باعث تحکیم پایه محسوب می پرستی اسالم و بت

پرستی گردید و  ھای شرک و بت ای دیگر باعث خشکاندن ریشه اسالم و از ناحیه
السالسل نصیب مسلمانان  پیروزیھای نھایی که بعد از این صلح در خیبر، موته و ذات

آیند که تمامی این نتایج از نگرش  صلح حدیبیه به شمار میشد، نیز از پیامدھای مثبت 
 .١گیرد نشأت می ج عمیق و سیاست و بینش واالی پیامبر اکرم

                                                 
 .۳۳۷منھج االعالم االسالمی، ص  -١





 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 بخش پانزدهم:
 )  ه ۸فتح مکه (



 
 
 
 
 
 

 فصل اول
 آمادگی برای خروج جهت فتح مکهدالیل فتح و چگونگی 

 دالیل فتح مکه
پیمانان  بکر علیه ھم بنی ۀقریش با یاری رساندن به ھمپیمانان خود از قبیل -۱

خزاعه بودند، اشتباه بزرگی مرتکب شدند. جریان از این  ۀمسلمانان که از طایف
بکر در مکانی به نام وتیر بر گروھی از خزاعه یورش  قرار بود که گروھی از بنی

بکر که  . بنی١بردند و حدود بیست نفر از مردان آنھا را به قتل رسانیدند
حرم آمادگی برای جنگ را نداشت و غافلگیر شده بود، وارد مکه شدند و به 

پناه بردند، اما قریش نه تنھا از آنان حمایت ننمودند؛ بلکه به ھمپیمانان خود، 
ا به ند و آنھا در حرم خدروی انسانی دادبنوبکر، اسلحه و اسب و نی ۀیعنی طایف

 .٢کشتار افراد خزاعه پرداختند
 ج بنابراین، عمرو بن سالم خزاعی با چھل نفر از مردان این طایفه نزد پیامبر اکرم

 : اشعار حماسی به کمک خود فراخواندرا با این  ج به مدینه رفتند و عمرو، پیامبر اکرم

 يا رب انی ناشد حممداً 
 

 ابيه االتلداو حلف ابينا 
 

 كنا والداً قدكنتم ولدا، و
 

 زع يدامتت اسلمنا فلم نن 
 

 اهللا نرصاً اعتدا كفانرص هدا
 

 توا مدداً وادع عباداهللا يأ 
 

 اهللا قدجتردافيهم رسول 
 

 فا وجهه تريداسان سيم خ 
 

 فی فيلق كالبحر جيری مزبدا
 

 وعدالـما كخلفوان قريشاً وأ 
 

 وكدالـما كميثاقونقضوا 
 

دايف  وجعلوا لی  صَّ  (كداء) رُ
 

                                                 
 .۷۸۴-۷۸۱، ص ۲واقدی، ج  -١
 .۳۹، ص ۴، ابن ھشام، ج السیرة النبویة -٢



 ٥١٣    هـ) ۸بخش پانزدهم: فتح مکه (

 

 وزعموا ان لست ادعوا احدا
 

 قل عدداأوهم أذل و 
 

دا  هم بيتونا بالوتري هجّ
 

 سجداوقتلونا ركعاً و 
 

دھم؛ شما فرزند بودید و  پروردگارا! من محمد را به پیمانھای نیاکانمان سوگند می«
ھای عبدمناف از خزاعه بودند) پس به توفیق  ما پدر (اشاره به اینکه دو تن ازمادر بزرگ
 خدا با شمشیر برھنه به یاری آنھا بشتاب.

تو بسته بودند، و بدان که قریش با تو خلف وعده کردند و پیمان محکمی را که با 
نقض نمودند و در منطقه کداء علیه ما کمین زدند. آنھا بر ما در وتیر شبیخون زدند و 

 .»ما را در حال رکوع و سجده کشتند
: ای عمرو، تو یاری داده شدی. خدا مرا یاری نکند اگر به فرمود ج پیامبر اکرم

: آمد نگاه کرد و فرمودآسمان پدید یاری شما برنخیزم. در ھمان لحظه به ابری که در 
 .١دھد کعب مژده می ر به پیروزی بنیاین اب

بعد از اینکه وقوع این جنایت برایش آشکار  ج در روایتی آمده است که پیامبر اکرم
اید،  ه بکر نقض نمود و مسلم گردید، به قریش پیغام فرستاد که چون پیمانتان را با بنی

شدگان خزاعه را پرداخت نمایید وگرنه برای جنگ آماده  بھای کشته بایست خون می
ی غیر از آنان بر : از آنجا که کسبد عمرو بن نوفل به عبد مناف گفتشوید. قرظه بن ع

کنیم و خونبھا نیز پرداخت  بکر نقض نمی دین ما باقی نمانده است، پیمان خود را با بنی
نخست  ج و این امر بیانگر آن است که پیامبر اکرم ٢ایم نخواھیم کرد و برای جنگ آماده

د، اّما آنان جنگ را ترجیح آمیز فراخوان قریش را به پذیرفتن یکی از موارد مسالمت
 .٣ادندد

ابوسفیان درصدد جبران حماقت قریش برآمد و قریش، ابوسفیان را به مکه  -۲
ھای صلح را تحکیم بخشد و مدت آن را تمدید نماید، اما ھنگامی  فرستاد تا پایه

نھاد، آن  درمیان ج که ابوسفیان به مدینه آمد و این مسئله را با پیامبر اکرم
 حضرت به او جوابی نداد.

                                                 
 .۲۷۸، ص ۴، ج البدایة والنھایة – ۴۴ھمان، ص  -١
 .۴۳۶۱، شماره ۲۴۳، ص ۴عالیه، ج المطالب ال -٢
 .۱۶۴، ص ۷التاریخ االسالمی، ج  -٣



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٥١٤

 

رگان صحابه چون ابوبکر، عمر، عثمان و علی رفت تا آنھا در این ابوسفیان نزد بز
مسئله وساطت نمایند، اّما ھیچ یک از آنان، این امر را نپذیرفتند. در نتیجه ابوسفیان، 

مھری روبرو گردید که  ناموفق به مکه برگشت. ابوسفیان در این سفر به قدری با بی
خواست بر حصیری که  حبیبه رفت و می المؤمنین، ام دخترش، ام ۀحتی وقتی به خان

حبیبه حصیر را جمع کرد و گفت : این  نشست، بنشیند، ام بر آن می ج پیامبر اکرم
دا سوگند : به خسفیان گفتاست و تو مشرک و نجس ھستی! ابو ج جایگاه پیامبر اکرم

 .١ای تو بعد از من بد شده
از کسانی است که دو بار  حبیبه بعید نیست؛ چراکه او  ام این موضعگیری از جانب

ھا قبل ارتباط خود را  ھجرت نموده است؛ یک بار به حبشه و از آنجا به مدینه. او مدت
دید و باز ھم او را  با جاھلیت قطع نموده بود و پدرش را بعد از گذشت شانزده سال می

سالھا  رکرده کفر بود کهسحبیبه، او  دانست؛ بلکه به نظر ام تکریم و تجلیل نمی ۀشایست
 .٢و با اسالم جنگیده است ج با پیامبر اکرم

کردند و  صحابه این گونه دوستی و دشمنی را براساس عقیده و اسالم رعایت می
حبیبه با پدرش که از اشراف و سران قوم بود، بیانگر قدرت ایمان او  این برخورد ام

صحابه در اھمیت دادن به شخصیت  ۀالعاد باشد و نیز بیانگر سعی و تالش فوق می
 .٣خصیت و ھویت استاسالمی و عقیدتی و پرورش و رشد و نمو این ش

 ج ھای خود را نقض نموده بودند، پیامبر اکرم آخراالمر اینکه چون قریشیان، پیمان
تصمیم به فتح مکه گرفت تا به تأدیب و تنبیه کفار قریش بپردازد و زمینه چنین عملی 

 : خدا به خاطر امور زیر فراھم بود رینیز بعد از یا
ت اسالمی از مسلمانان از داخل؛ زیرا دول ۀقدرت یافتن و یکپارچه شدن جبھ ×الف 

 صی یافته بود.شر یھودیان کامًال خال
ضعف و فروپاشی جبھه دشمنان در داخل، به ویژه منافقان که شکست  ×ب 

 یھودیان، موجب ضعف آنان را فراھم آورده بود.
به تقویت قوای نظامی در زمان صلح با اعزام نیروھا و  ج ھتمام پیامبر اکرما ×ج 

                                                 
 .۴۷۹، ص ۴، ج البدایة والنھایة -١
 .۴۷۹، ص ۴، ج البدایة والنھایة -٢
 .۳۹۵، ص معین السیرة -٣



 ٥١٥    هـ) ۸بخش پانزدهم: فتح مکه (

 

سرکوبی دشمنان اطراف باعث شده بود که مسلمانان از نظر تعداد و آمادگی رزمی بر 
 قریش تفوق داشته باشند.

مسلمانان از نظر اقتصادی نیز بر قریشیان پیشی گرفته بودند؛ چون تازه خیبر  ×د 
 و غنایم فراوانی کسب بودند.را فتح نموده 

فرمانده در  ایف اطراف مدینه که این امر آرامشطو درمیانگسترش اسالم  -  ھ
 ھای نظامی و چگونگی مقابله با دشمنان را فراھم آورد. گیری تصمیم
ترین زمینه برای فتح مکه به شمار  ترین و اساسی شکنی قریش بزرگ پیمان ×و 

با این قضیه، بیانگر آن است که آن حضرت ھمواره  ج و برخورد پیامبر اکرم ١رود می
داد؛  ھای طالیی بود و به ھیچ وجه این فرصتھا را از دست نمی در انتظار فرصت

فور یبر را فراھم ساخت و آن حضرت بالچنانکه صلح حدیبیه برای ایشان فرصت فتح خ
فتح مکه را به وجود آورده بود و  ۀزمینآن را فتح نمود و اکنون که این پیمان شکنی 

معادالت نظامی نیز به نفع مسلمانان تغییر یافته بود، باید از این فرصت طالیی استفاده 
از، کرد. بنابراین، لشکری از دھھا ھزار مرد جنگجو فراھم ساخت که تا آن روز حج می

 .٢لشکری به بزرگی آن ندیده بود

 آمادگی برای فتح مکه
در بنای دولت و تربیت جامعه و اعزام نیروھا و آمادگی برای  ج اکرم روش پیامبر

ھا بیانگر آن است که ایشان برای پیشبرد اھداف خویش، از اسباب مادی و  غزوه
نمود؛ چنانکه وقتی عازم فتح مکه شد، سعی نمود  معنوی، به صورت توأم استفاده می

ی مقابله با اراسالم با خبر نشود و بقدوم لشکر این مسئله را کتمان نماید تا قریش از 
 : اسباب زیر استفاده نمود آن مھیا نگردد و برای تحقق این منظور از

 ترین افراد خود پنھان کاری حتی از نزدیک -۱
ی کامل گذاشت؛ حتی ابوبکر صدیق و عایشه رآن حضرت بنای کار را بر پنھان کا

دانستند که به کدام جھت  بودند، نمی ج ترین افراد نسبت به پیامبر اکرم که نزدیک
حرکت خواھد کرد و قصد جنگ با کدام دشمن را دارد؛ چون وقتی ابوبکر از عایشه در 

                                                 
 .۴۰۱فارس، ص  ، ابیالسیرة النبویة -١
 .۳۶۶التاریخ السیاسی و العسکری، ص  – ۲۴۴، ص ۲التاریخ، ج  يالکامل ف -٢



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٥١٦

 

این مورد سؤال کرد، ایشان طبق روایتی ساکت شد و چیزی نگفت و طبق روایت 
 .١چیزی نشنیده است ج دیگری، اظھار داشت که در این باره از پیامبر اکرم

گردد که نباید فرماندھان  چنین استنباط می ج از رفتار پیامبر اکرمبنابراین، 
بگذارند؛ چون ممکن است  درمیانھای نظامی خود را با ھمسرانشان  نظامی نقشه

اید و این موضوع براساس حسن نیت ھمسران آنان، این اسرا به دیگران سرایت نم
 .٢آفرین گردد مشکل

 اده به بطن اضمای به فرماندھی ابوقت اعزام سریه -۲
برای اینکه ھدف حقیقی خود را برای اذھان عمومی مشتبه سازد،  ج پیامبر اکرم

ای متشکل از ھشت نفر را به سوی بطن اضم (یکی  قبل از حرکت به سوی مکه، سریه
شی ان ببرند که لشکر اسالم قصد لشکرکھای اطراف مدینه) فرستاد تا مردم گم از دره

این ھشت نفر بعد از اعزام به این منطقه، کسی را نیافتند و در به این منطقه را دارد. 
کیلومتری مدینه) اطالع  ۳۵در فاصله ای  بازگشت با رسیدن به ذی خشب (منطقه

به مکه حرکت کرده است. آنھا نیز مسیر خود را به آن سو  ج یافتند که پیامبر اکرم
 .٣ملحق شدند ج پیامبر اکرمتغییر دادند تا اینکه در محلی به نام سقیا به کاروان 

بایست با  الگویی است برای فرماندھان که می ج پیامبر اکرم ۀاین روش حکیمان
ای وانمود ننمایند که دشمنان  احتیاط کامل پیشروی نمایند و در انظار عموم به گونه

ا و سرکوبی دشمنان دین موفق ھای آنان اطالع یابند تا لشکر اسالم در راه خد از نقشه
 .٤گردد

 اعزام افراد برای منع رسیدن خبر به دشمن -۳
مردانی در داخل و خارج مدینه از طرف دولت اسالمی به کنترل اخبار موظف 
شدند تا از رسیدن خبر آمادگی لشکر اسالم به مکه جلوگیری به عمل آورند. آن 

وال اححضرت افراد ناشناسی را برای این منظور گماشته بود. عمر بن خطاب مرتب از 
: ھیچ فرد ناشناسی را نگذارید که به سوی مکه برود؛ گفت گردید و می آنان جویا می

                                                 
 .۳۳۴ – ۳۳۳الرسول القائد، شیت خطاب، ص  – ۲۸۲، ص ۴، ج البدایة والنھایة -١
 .۳۹۶-۳۹۵القیاده العسکریة فی عھد الرسول، ص  -٢
 .۱۳۲، ص ۲الطبقات الکبری؛ ابن سعد، ج  -٣
 .۴۹۸، ص القیادة العسکریة -٤
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پرداخت و از طرفی دیگر به کنترل  از طرفی به کتمان اخبار می ج پس پیامبر اکرم
العمل  پرداخت تا دشمن کامًال غافلگیر شود و نتواند عکس راھھا و مردم می

 .١م انجام دھدی در مقابل لشکر اسالا بازدارنده

 علیه قریش ج دعا نمودن پیامبر اکرم -۴
با دعا و  آن حضرت پس از اینکه از سایر اسباب شرعی استفاده نمود، به سوی خدا

ای قرار ده تا  ھای آنان پرده ھا و چشم بار الھا! بر گوش: «زاری متوجه گردید وگفت
 .٢»ن بر آنان فرود آییمتا ما ناگھا آنان، ما را نبینند و خبر قدوم ما را نشنوند

نمود، اّما با این  ت از اسباب استفاده میش پیامبر خدا این گونه بود که نخسرو
 نمود. وجود نیز از پروردگار با درخواست دعا و تضرع فراموش نمی

 از بین بردن کوشش حاطب در تجسس برای قریش -۵
کامًال برای حرکت به سوی مکه مھیا شده بود، حاطب  ج ھنگامی که پیامبر اکرم

 ج ای به مردم مکه نوشت و آنان را در جریان تصمیم پیامبر اکرم بلتعه نامه بن ابی
حاطب به قریشیان نرسیده بود که خداوند،  ۀبرای فتح مکه قرار داد، اما ھنوز نام

را فرستاد تا نامه را  پیامبرش را از موضوع نامه مطلع ساخت. آن حضرت، علی و مقداد
از زنی که حامل آن بود، پس بگیرند. آنھا در دوازده مایلی مدینه در مکانی به نام 

اطالعی نمود. آن گاه علی ومقداد او را  روضه خاخ به آن زن رسیدند، اّما او اظھار بی
خواھند کرد و در ھر شرایطی، نامه را از او  تھدید کردند که لباسھایش را بیرون

 ھند گرفت، آن گاه او نامه را به آنان تحویل داد.خوا
 او را در این مورد جویا شد. ۀحاطب را به حضور طلبید و نظری ج پیامبر اکرم

: ای رسول خدا! در مورد من شتاب مکن. من مانند بقیه مھاجران، فتحاطب گ
اموالم گونه نسبت قرابتی با قریش ندارم که آنھا به خاطر آن، از خانواده و  ھیچ

نگھداری نمایند؛ بلکه من از ھمپیمانان قریش ھستم. بنابراین، من به خاطر ارتداد از 
ام که آنان نیز  ام؛ به این دلیل به این عمل اقدام نموده دین این عمل را انجام نداده

 : گوید فرمود: حاطب راست می ج رعایت حال خانواده من را بنمایند. پیامبر اکرم

                                                 
 .۳۶۵ھمان، ص  -١
 .۲۸۲، ص ۴النھایة، ج البدایة و -٢
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سول خدا! اجازه بده سر این منافق را ازتنش جدا بنمایم؟ پیامبر : ای رگفت س عمر
 :ست: او از اھل بدر است و خداوند در مورد اھل بدر فرموده افرمود ج اکرم

خواھید انجام دھید، من گناھان شما  ھر عملی می« ١»اعلموا ما شئتم فقد غفرت ل�م«
 .»را آمرزیدم

 : اه خداوند این آیه را نازل فرمودگ آن

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ�  ِ ۡوِ�َآَء تُۡلُقوَن إَِ�ِۡهم ب

َ
ةِ ٱَءاَمُنواْ َ� َ�تَِّخُذواْ َعُدّوِي وََعُدوَُّ�ۡم أ  لَۡمَودَّ

ْ بَِما َجآَءُ�م ّمَِن  ِ  لرَُّسوَل ٱُ�ۡرُِجوَن  ۡ�َقِّ ٱَوقَۡد َ�َفُروا  ب
ْ ن تُۡؤِمُنوا

َ
ِ ٱ�يَّاُ�ۡم أ َّ� 

ِ  بۡتَِغآءَ َوٱ َسبِيِ�  ِ�  اِجَ�ٰدٗ  رَۡجُتمۡ َرّ�ُِ�ۡم إِن ُكنُتۡم خَ  وَن إَِ�ِۡهم ب ُّ�ُِ� � ةِ ٱَمۡرَضاِ�  لَۡمَودَّ
ۡعلَنُتۡمۚ َوَمن َ�ۡفَعۡلُه ِمنُ�ۡم َ�َقۡد َضلَّ َسَوآَء 

َ
ٓ أ ۡخَفۡيُتۡم َوَما

َ
ٓ أ ۡعلَُم بَِما

َ
۠ أ نَا

َ
َو�
بِيلِ ٱ  .]۱[الممتحنة:  ﴾١لسَّ
دشمنان خود را به دوستی نگیرید. در حالی که آنھا به ای مؤمنان! دشمنان من و «

اند. آنھا شما و پیامبر را به خاطر اینکه به  حقی که نزد شما آمده است، کفر ورزیده

 .»اید، اخراج نمودند خدا که پروردگارتان است، ایمان آورده
: ۀآی: منظور از گوید ا مشخص نموده است. قرطبی میاین آیه، حدود تعامل با کفار ر

ۡوِ�َآءَ ﴿
َ
ْ َعُدّوِي وََعُدوَُّ�ۡم أ و دوستی با کفار قانون کلی است که مواالت  ﴾َ� َ�تَِّخُذوا

 .٢نماید را منع می
و مؤمنان به  ھدف از کفار نیز مشرکان و کافرانی ھستند که با خدا و پیامبرش

 .٣ا را دوست و کارساز خود قرار دادپس نباید آنھ اند مبارزه برخاسته

﴿ ِ ةِ ٱتُۡلُقوَن إَِ�ِۡهم ب یعنی شما، آنان را از  ﴾ۡ�َقِّ ٱَوقَۡد َ�َفُرواْ بَِما َجآَءُ�م ّمَِن  لَۡمَودَّ
نمایید؛ در حالی که آنھا به  گردانید و برای آنھا دلسوزی می رازھای مسلمانان مطلع می

 نبی و قرآن شما کافر ھستند.

ِ  لرَُّسوَل ٱُ�ۡرُِجوَن ﴿: ۀابن کثیر در مورد آی  ب
ْ ن تُۡؤِمُنوا

َ
ِ ٱ�يَّاُ�ۡم أ  ﴾َرّ�ُِ�مۡ  �َّ

احیاء بنماید تا   ای تلخ و زننده : ھدف این آیه آن است که از این ماجرا، خاطرهگوید می

                                                 
 .۴۲۷۴، شماره ۱۰۵، ص ۵البخاری، کتاب المغازی، باب غزوة الفتح، ج  -١
 .۵۲، ص ۱۸تفسیر قرطبی، ج  -٢
 .۳۴۶، ص ۴تفسیر ابن کثیر، ج  -٣
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و اصحابش  ج به ھیچ وجه کسی اظھار دوستی با آنان ننماید؛ چراکه آنان پیامبر اکرم
بیرون کردند؛ چنانکه  دیارشان ت خدا، ازرا فقط به خاطر توحید و اخالص در عباد

ِ ﴿این آیه بیانگر این مطلب است :  ۀادام ن تُۡؤِمُنواْ ب
َ
ِ ٱأ یعنی شما گناھی جز  ﴾َرّ�ُِ�مۡ  �َّ

 .١آورده بودید، نداشتیداینکه به پروردگارتان 

نیز این است  ﴾َمۡرَضاِ�  بۡتَِغآءَ َوٱ َسبِيِ�  ِ�  اِجَ�ٰدٗ  رَۡجُتمۡ إِن ُكنُتۡم خَ ﴿: ۀو منظور از آی
اید؛ پس  ر جھاد در راه من و برای کسب رضایت من بیرون شدهطکه اگر شما به خا

 اند، به دوستی نگیرید. دشمنان من و دشمنان خود را که شما را از شھرتان بیرون رانده

ِ ﴿: ۀابن کثیر در مورد آی وَن إَِ�ِۡهم ب ةِ ٱ�ُِ�ُّ ۡخَفۡيُتمۡ  لَۡمَودَّ
َ
ٓ أ ۡعلَُم بَِما

َ
۠ أ نَا

َ
پشت پرده « ﴾َو�

دھید؛ در  : یعنی شما این اقدامات را انجام میگوید می .»نمایید آنان دلسوزی میبرای 
گاھم و از افعال شما حالی که من به اسرار و تمامی امور ظاھری و باطنی شما آ

گاھی   .٢دارم آ

َوَمن َ�ۡفَعۡلُه ِمنُ�ۡم َ�َقۡد ﴿: رساند میق را این گونه به پایان فو ۀسپس خداوند آی
بِيلِ ٱَضلَّ َسَوآَء  و این آیه بدین معناست که ھر کس از شما مخفیانه با آن ارتباط  ﴾لسَّ

 .٣یقی دورمانده استبرقرار نماید، یا نامه بفرستد، پس از راه واقعی و حق
ود؛ نم مکه را آماده میھای فتح  : این آیه، زمینهگوید کتر محمد بن بکر آل عابد مید

را به ھمکاری نکردن و دوستی ننمودن با کفار موظف  مومنانزیرا در این آیه، خداوند 
گرداند تا براین اساس مھاجران در مقابل قریش، تحت تأثیر روابط نسبی خود با  می

 .٤رار نگیرند و از آن متأثر نگردندآنان ق
ھا و مشکالتی که مھاجران از : با وجود رنجگوید ھمچنین استاد سید قطب می

ھای بعضی از آنان ھنوز ھم آثاری از  جانب قریش متحمل گردیدند، اّما باز ھم در دل
محبت و خیرخواھی نسبت به خویشاوندان قریشی آنان وجود داشت و ھمچنین آروز 

نمودند که ای کاش این خصومت که باعث درگیری و قطع ارتباط با آنان گردیده  می
ھای آنان  خواست این تمایل اندک را نیز از دل رسید، اما خداوند می ایان میاست، به پ

                                                 
 .۳۴۷ھمان، ص  -١
 ھمان. -٢
 .۵۴، ص ۱۸تفسیر قرطبی، ج  -٣
 .۵۶۹-۵۶۸، ص ۲حدیث القرآن الکریم، ج  -٤
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بزداید تا محبت ودلسوزی فقط براساس دین و عقیده استوار گردد بنابراین، حوادث 
 .١ن فاصله اعتقادی را بیشتر گرداندای، ای مختلف را پدید آورد و پس از وقوع ھر حادثه

ه بزرگی بود که قرآن بالفاصله به تصحیح آن آنچه حاطب مرتکب شده بود، اشتبا
 پرداخت و موضعگیری مسلمانان را در مقابل دشمنانشان روشن ساخت.

با حاطب به مھربانی برخورد نمود که این برخورد، بیانگر  ج با این وجود، پیامبر اکرم
میزان وفاداری و محبت ایشان نسبت به اصحابی است که دارای سوابق نیک ھستند. 

خوب و حضور حاطب در میدان بدر را به خاطر آورد و او را عفو نمود.  ۀحضرت، سابقآن 
نگرش در برخورد با خطاکاران را مشخص  ۀبا حاطب، نحو ج برخورد پیامبر اکرم

آموزد که نخست باید سوابق و خدمات فرد خطاکار در نظر  سازد و به مسلمانان می می
نظر بگیرند و از آنجا که ھر انسان، خطاکار است؛  گرفته شود و بعد از آن خطاھایش را در

پس نباید خدمات، جھاد، دعوت و خدمات علمی افراد را نادیده گرفت و این امر نه تنھا در 
نماید که اشتباه آنان براساس نظر علمی و اجتھادی بوده است؛  مورد کسانی صدق می

 اند، صدق خواھد نمود. دهبلکه در مورد کسانی نیز که اشتباه عظیمی را مرتکب گردی
متأسفانه امروز برخی از دانشجویان، به نقد علما و داعیان بزرگ به خاطر خطاھای 

نمایند و خطاھای  ورزند و گاھی نیز آنان را تمسخر و استھزاء می اجتھادی مبادرت می
دھند که سایر خدماتی که آنان برای اسالم و مسلمانان  آنان را به قدری بزرگ جلوه می

دھند و این در حالی است که باید نخست خدمات  الشعاع قرار می اند را تحت انجام داده
و خوبیھای علما و داعیان در میدان علم و دعوت بیان گردد؛ سپس انتقادات خود را با 

بلتعه نیز  رعایت آداب نقد علمی مطرح نماید و برخورد پیامبر اسالم با حاطب بن ابی
زنش قرار گرفت و نه تنبیه شد و کسی او بیش از این نه مورد سراین گونه بود؛ چنانکه 

 .٢گفتن به او سخن بدی ھم
اتفاق افتاد،  ج از گفتگویی که در این مورد بین عمر بن خطاب و پیامبر اکرم

 : گردد زیر حاصل می درسھا و نکات
جاسوس باید کشته شود؛ زیرا وقتی عمر بن خطاب اجازه قتل او را خواست،  -۱

: او از اھل بدر است؛ یعنی، بدین ، چیزی نگفت و فقط فرمودج ر اکرمپیامب

                                                 
 .۳۵۸، ص ۶فی ظالل القرآن، ج  -١
 .۱۷۶، ص ۷التاریخ االسالمی، حمیدی، ج  -٢
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 شود. خاطر که از اھل بدر است، مشمول این کیفر نمی
گیری عمر در مسائل مربوط به دین؛ چنانکه بالفاصله از پیامبر  شدت و سخت -۲

 خواست تا گردن حاطب را بزند. ج اکرم
زیرا تجسس حاطب گناه  شود؛ گناه کبیره، موجب سلب ایمان از فرد نمی -۳

 رفت. ای بود، ولی با این حال او مؤمن به شمار می کبیره
تأثیرپذیری عمر از سخنان پیامبر؛ چنانکه پس از اینکه بر حاطب عصبانی بود،  -۴

ا ای که قصد داشت ھر چه زودتر گردنش را بزند، بالفور خشم خود ر به گونه
دانند. این بدان  لش بھتر می: خداوند و رسوفرو برد و به گریه افتاد و گفت

بود و چون دانست که  ج خاطر بود که خشم وی به خاطر خدا و پیامبر اکرم
رضایت خدا و رسولش در صرف نظر از تنبیه حاطب و برخورد شایسته با او در 

 .١باشد، موضعگیری خود را تغییر داد مقابل سوابق جھادی او می
آمیز با  طب، دستاویزی برای برخورد مسالمتبا حا ج اّما نباید برخورد پیامبر اکرم

: نباید براساس عفوی گوید که دکتر عبدالکریم زیدان میجاسوس قرار داده شود؛ چنان
که شامل حال حاطب، شد، جاسوس را عفو نمود؛ زیرا عفو او به دلیل برخورداری از 

ن عبارت امتیازی بود که کسب این امتیاز، در زمانھای بعدی ممکن نخواھد بود و آ
 است از حضور وی در بدر؛ پس نباید این مسئله را از یاد برد.

پس مسلمان بودن » جاسوس مسلمان باید کشته شود: «گوید امام مالک می
این مورد به تفصیل سخن  گردد؛ چنانکه عالمه ابن قیم در جاسوس، مانع قتل او نمی

ی درست این است که است: رأا ذکر نموده و در پایان گفته ی ائمه اربعه رگفته و رأ
اقدام به قتل و یا عفو او اندیشی نماید و براساس آن  حاکم و امام مسلمانان مصلحت

 .٢بنماید
 
 
 
 

                                                 
 .۱۷۷-۱۷۶ھمان، ص  -١
 .۴۴۳، ص ۳زادالمعاد، ج  -٢
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 حرکت به سوی مکه و رخدادهای مسیر
در دھم رمضان سال ھشتم ھجری، مدینه را به قصد مکه  ج پیامبر اکرم -۱

 . ١نشین خود در مدینه گماردترک نمود و ابورھم، کلثوم بن حصین غفاری را جا
حضور  ج در این سفر حدود ده ھزار از مھاجران و انصار در رکاب پیامبر اکرم

و در جحفه با عمویش،  ٢داشتند. وقتی آنان به آبی به نام کدید رسیدند، افطار نمودند
با  ج اش ھجرت کرده بود، دید و پیامبر اکرم عباس بن عبدالمطلب را که با خانواده

عباس به عنوان  ۀیفرسید که وظ و این طور به نظر می ٣دیدن او بسیار شادمان گردید
رسانی آن حضرت در مکه به پایان رسیده بود، به ویژه که او با  دیپلمات نظامی و اطالع

 .٤ه باقی مانده بوددر مک ج دستور پیامبر اکرم

 اسالم آوردن ابوسفیان بن حارث و عبدالله بن امیه -۲
وسفیان بن حارث و عبدالله بن امیه بن مغیره از مکه خارج شده بودند. آنھا در اب
برخورد نمودند. نخست اجازه خواستند تا با  ج عقاب با کاروان پیامبر اکرم ۀگردن

: سلمه شفاعت کرد و گفت ت. امنپذیرف ج رسول خدا مالقات نمایند، اّما پیامبر اکرم
 و پدر زنت قصد دارند با تو مالقات نمایند.ای رسول خدا! پسر عمو و پسر عمه 

باعث ھتک  م: من نیازی به مالقات آنھا ندارم. پسر عمویفرمود ج پیامبر اکرم
 ای گفته است. ام در مکه علیه من سخنان زشت و زننده حرمت من شده و پسر عمه

اه زندانش نیز با او ھمرھنگامی که این خبر به آنان رسید، ابوسفیان که یکی از فر
گیرم تا از  گیرم وراه بیابان را پیش می ند خود را میز: من دست این فربود، گفت

با اطالع از این موضوع، بر او ترحم نمود و  ج گرسنگی و تشنگی بمیرم. پیامبر اکرم
اجازه داد تا حاضر شوند. ابوسفیان اسالمش را در قالب شعر در حضور رسول خدا این 

 :عذرخواھی نمود م کرد و از گذشتهگونه اعال

 إنی يوم أمحل راية كلعمر
 

 لب خيل الالت خيل حممدلتغ 
 

                                                 
 .۵۶۱-۵۶۰، ص السیرة النبویة فی ضوء المصادر االصلیة -١
 .۴۲۷۶، شماره ۱۰۶، ص ۵بخاری، کتاب المغازی، ج  -٢
 .۴۲۷۶ ، شماره۱۰۶، ص ۵بخاری، کتاب المغازی، ج  -٣
 .۴۰۶فارس، ص  ، ابیالسیرة النبویة – ۲۸۶، ص ۴، ج البدایة والنھایة -٤
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 ن أظلم ليلهادلج احلريلـملكا
 

 أهتدیفهذا أوان احلق أهدی و 
 

 ريد قتالكمفقل لثقيف ال ا
 

 عندی فأوعدی كوقل لثقيف تل 
 

 دلنید غري نفسی وها هدانی
 

 دت كل مطردإلی اهللا من طر 
 

 عن حممدأفر رسيعاً جاهداً 
 

 حمدلـمن أنتسب لـمإن وأدعی و 
 

 يقل هبواهم لـمهم عصبة من 
 

 يفندرأی يلم و ان ذاك إنو 
 

 أريد ألرضيهم ولست بالقط
 

 كل مقعديف  دأه لـممع القوم ما 
 

 اجليش الذی نال عامراً يف  كنت مـاف
 

 اليدیوال كلَّ عن غري لسانی و 
 

 قبائل جاءت من بالد بعيدة
 

 رسددجاءت من سهام وتوابع  
 

 شتمتموإن الذی أخرجتم و
 

 ١مقدد غري ءسيسعی لكم امری 
 

به خدا سوگند، آن روزی که من پرچم را به دست گرفته بودم تا گروه الت (اسم «
بتی است) بر گروه محمد پیروز شود، مانند کسی بودم که در تاریکی شب، حیران و 

 ھای ھدایت و حق فرارسیده است.  سرگشته باشد و اکنون لحظه
ای  دھنده ھدایت خواھم در جنگ شما شرکت کنم و مرا ثقیف بگو نمی ۀپس به طایف

 .»به سوی خدا ھدایت کرد. ھرچند او را طرد نموده بودید و ... 
: تو مرا اش زد و فرمود دست بر سینه ج با به اتمام رسیدن اشعار وی، پیامبر اکرم

 .٢طرد نموده بودی
الله ابن امیه نمود، اما عبد در اشعارش ھجو می ج ابوسفیان قبل از این، پیامبر اکرم

آورم مگر اینکه نردبانی بزنی و  : به خدا سوگند من به تو ایمان نمیگفته بودبه ایشان 
در جلوی چشم من به آسمان بروی؛ سپس با دستاویزی ھمراه چھار فرشته برگردی و 

 .٣فکر نکنم، من تو را تصدیق نمایم بعد از آن ھم
نمود و اسالم پوشی  ھای آنان چشم از جنایت ج اما با تمامی این شرایط، پیامبر اکرم

 نماید. پوشی ایشان داللت می آوردن آنان را پذیرفت و این امر بر عفو و رحمت و چشم

                                                 
 .۵۱۷، ص السیرة النبویةصحیح  -١
 .۱۶۷ – ۱۶۴، ص ۶مجمع الزوائد، ج  – ۴۳، ص ۳المستدرک، ج  -٢
 .۳۰۰ – ۲۹۵، ص ۱ابن ھشام، ج  -٣
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سرود،  ج ای که در مدح پیامبر اکرم ابوسفیان اشعار گذشته خود را با قصیده
جبران کرد و بعد از آن بر مسلمان بودن خویش استوار ماند و در میادین جھاد به ویژه 

 .١ای خاصی از خود به جای گذاشتھ ادتدر حنین، رش
 فرود آمدن لشکر اسالم در مرالظھران و اسالم آوردن رئیس قریش، ابوسفیان بن حرب

» مرالظھران«کیلومتری مکه در  ۲۲به مسیرش ادامه داد تا در  ج پیامبر اکرم
برای سپری نمودن شب فرود آمد. در آنجا به افراد لشکر دستور افروختن آتش داد. 

نگھبانان  ۀدین ھزار آتش افروختند و عمربن خطاب را به عنوان سرکردحدود چن
 .٢گماشت

به زور وارد مکه  ج : وای بر قریش. اگر پیامبر اکرمگوید: با خود گفتم عباس می
بشود، قبل از آنکه آنھا تسلیم سپاه اسالم گردند، برای ھمیشه نابود خواھند شد. 

سوار شد و به راه افتاد تا کسی را نزد قریش  ج بنابراین، عباس بر شتر پیامبر اکرم
 به مکه، برای خود امان بگیرند. ج بفرستد تا قبل از ورود پیامبر

ابوسفیان و حکیم بن حزام و بدیل بن ورقا نیز از مکه برای کسب اخبار مربوط به 
: من آتشھای برافروخته شده گفت ۀمشاھدجنگ بیرون شده بودند. ابوسفیان با 

: این لشکر خزاعه ام. بدیل گفت به این بزرگی ندیدهین صحنه و لشکری تاکنون چن
: خزاعه کمتر از آن است که دارای فتاند. ابوسفیان گ است که چنین برافروخته شده

آنھا را از صدایشان شناخت و گفت: ای اباحنظله!  چنین لشکر انبوھی باشد. عباس
: فت: چه خبر است؟ عباس گفتابوسفیان گفت: تو عباسی؟ گفت: بلی. ابوسفیان گ

وای بر تو ای ابوسفیان، این لشکر رسول خدا است. به خدا سوگند! قریش فردای بدی 
 .در پیش دارد. ابوسفیان گفت پدر و مادرم فدایت باد چاره چیست؟

: به خدا سوگند! اگر به تو دست یابد، گردنت را خواھد زد. پس پشت عباس گفت
ببرم و برایت امان بگیرم. ابوسفیان  ج د پیامبر اکرمسر من سوار شو تا تو را نز

: او را با گوید شتند. عباس میپیشنھاد عباس را پذیرفت و سوار شد و آن دو رفیقش برگ
: این کیست. آن گاه شتر پیامبر گفتند گذشتیم، می ز کنار آتشی میخود آوردم. ھرگاه ا

وار بر شتر آن حضرت است تا : عموی رسول خدا سگفتند شناختند و می را می ج اکرم

                                                 
 .۱۸۲، ص ۷التاریخ االسالمی، ج  -١
 .۱۳۵، ص ۲ابن سعد، ج  طبقات، – ۳۸۷، ص معین السیرة -٢
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که  اینکه از کنار عمر بن خطاب گذشتیم. او مرا شناخت بنابراین، برخاست و ھنگامی
: این ابوسفیان دشمن خدا است؟ خدا را شکر که تو را بدون ابوسفیان را دید، گفت

رفت  ج اینکه عھد و پیمانی مانع باشد، به دست ما سپرد و با شتاب نزد پیامبر اکرم
: من ازه بده گردنش را بزنم. عباس گفت: ای رسول خدا! این ابوسفیان است، اجتوگف

عبدمناف  : چون او از بنیعباس دید که عمر اصرار دارد گفت ام. وقتی او را پناه داده
چنین اصرار  بود، عدی می است این ھمه اصرار بر قتل او داری و اگر از بنی

گو. به خدا سوگند که از مسلمان شدن تو : ای عباس! چنین مورزیدی. عمر گفت نمی
شدم؛  شد، آن قدر خوشحال نمی به قدری خوشحال شدم که اگر پدرم مسلمان می

از مسلمان شدن پدرم  ج دانم که مسلمان شدن تو برای پیامبر اکرم چون می
 تر بود. خوشحال کننده

فردا نزد من : او را امشب نزد خود نگه دار و به عباس گفت ج آن گاه پیامبر اکرم
: آوردم. آن حضرت فرمود ج : صبح زود بعد او را نزد پیامبر اکرمگوید بیاور. عباس می

ز الله وای بر تو ای ابوسفیان! ھنوز وقت آن نرسیده است که بدانی معبودی بحق ج
: پدر و مادرم فدایت باد چه قدر بردبار، گرامی و وجود ندارد؟ ابوسفیان گفت

داشت، از من  رحم ھستی. اگر جز خدا معبود بحقی وجود می ۀصل ۀکنند رعایت
 کرد. حمایت می

ن پیامبر خدا ھستم. : آیا وقت آن نرسیده است که بدانی مفرمود ج پیامبر اکرم
: وای ی در ذھن من وجود دارد. عباس گفت: ھنوز در این مورد شبھاتابوسفیان گفت

. آن گاه ابوسفیان مسلمان شد و بر تو، مسلمان شو قبل از اینکه گردنت را بزنیم
 شھادت را بر زبان خویش ابراز نمود.

: ای رسول خدا! ابوسفیان گفتم ج : سپس من به پیامبر اکرمگوید ابن عباس می
امتیازی قائل شو. آن حضرت  پسندد؛ پس برای او مردی است که غرور و تفاخر را می

و ھر کس وارد مسجدالحرام  ن بشود، درامان استا: ھر کس وارد منزل ابوسفیفرمود
 بشود و یا خانه خود باقی بماند، درامان است.

: او را در تنگه وادی کوه خطم نگھدار تا گفت به عباس ج آن گاه پیامبر اکرم
: من طبق دستور، او را در ھمان جا نگه داشتم. گوید ازان خدا را ببیند. عباس میسرب

 ھا این: گفت کردند، ابوسفیان می عبور می نھایشا ای از مسلمانان با پرچم ھرگاه دسته
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مردان  ھا اینسلیم ھستند و  ۀمردان طایف ھا این: گفتم چه کسانی ھستند؟ من می
با گروه مھاجران و انصار، که چنان با  ج مزینه ھستند و ... تا اینکه پیامبر اکرم ۀطایف

: گفت شد، رسیدند. ابوسفیان یده میزره پوشیده بودند که فقط چشمشان د
و ھمراھانش از  ج : این پیامبر اکرمچه کسانی ھستند؟ من گفتم ھا این! الله سبحان

بایستد؛ سپس  ھا ایندر مقابل  تواند : ھیچ کس نمیھستند. گفت مھاجران و انصار
ات، خیلی بزرگ شده است من  ه: ای ابالفضل! به خدا سوگند که حکومت برادرزادگفت
 .١: پس خوب استای ابوسفیان! این نبوت است. گفت :گفتم

 در این ماجرا ج های برگرفته شده از برخورد پیامبر اکرم ها و حکمت درس
 ۀھنگامی که ابوسفیان به دست مسلمانان گروگان گرفته شده بود و ادام -۱

و عمر قصد داشت تا وابسته بود،  ج زندگی وی براساس دستور پیامبر اکرم
ند و عباس او را پناه داد؛ سپس روز بعد به جای سرزنش و گردن وی را بز

تھدید و خوار شمردن، به اسالم فراخوانده شد، در چنین موقعیتی چنین 
ای، او را تحت تأثیر قرار داد تا  آمیز و محترمانه برخورد و موضعگیری مسالمت

ر : پدر و مادرم فدایت باد؛ تو چه قدگفت ج جایی که خطاب به پیامبر اکرم
براساس  ج و ... و مسلمان شد. آن گاه پیامبر اکرم ٢مھربان و بردبارھستی

پیشنھاد عمویش، اعالن نمود که ھر کس وارد منزل ابوسفیان بشود، در امان 
و این برخورد  ٣خواھد بود. این امتیاز به خاطر تثبیت و تقویت ایمان او بود

توزی از قلب ابوسفیان گردید و  ھای کینه موجب زدودن ریشه ج پیامبر اکرم
ابوسفیان به این نتیجه رسید که اگر مؤمن واقعی باشد و دراین راستا تالش 

 .٤دادنماید، جایگاه و منزلت گذشته خویش را نیز در اسالم از دست نخواھد 
وادی نگه : او را در کنار تنگه به عباس گفت ج این امر که پیامبر اکرم ۀفلسف -۲

، به خاطر این بود تا روحیه پیشوای مکه را ٥دار تا سربازان خدا را ببیند

                                                 
 .۵۲۰ – ۵۱۸، ص السیرة النبویةصحیح  -١
 .۵۶۴، غضبان، ص السیرة النبویةفقه  -٢
 .۴۰۳، ص ۲المستفاد من قصص القرآن، ج  -٣
 .۲۴۵قراءة سیاسیة للسیرة النبویه، محمد رواس، ص  -٤
 .۵۲، ص ۴، ابن ھشام، ج السیرة النبویة -٥
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تضعیف نمایدتا اگر افرادی قصد مقاومت را داشته باشند، با دیدن قدرت و نظم 
اند، در  پرستی آمده لشکر اسالم که برای پاکسازی مکه از لوث شرک و بت

محقق شد  ج رمکپیامبر ا ۀنقش؛ چنانکه ١نظر نمایندد گیری خود تجدی تصمیم
و ابوسفیان به میزان و عمق توانایی لشکر اسالم پی برد و اعتراف کرد که 

: حکومت عباس گفت کسی یارای مقابله با چنین لشکر عظیمی را ندارد و به
: این نبوت زرگ شده است که عباس در جواب گفتات خیلی ب برادرزاده

 .٢است
را بر زبان » این نبوت است» «انما النبوه« ۀکلماراده و حکمت خدا این بود که 

عباس جاری گرداند تا پاسخی باشد دائمی برای تمامی کسانی که در مورد دعوت 
کنند که برای احراز ملک و مال و براساس احیاء تعصبات  گمان می ج پیامبر اکرم

 ج کرمپیامبر ا ۀنژادی و زبانی بوده است. این کلمه در واقع بیانگر ھویت و سیر
شد و  باشد؛ زیرا تمامی اوقات ایشان در جھت تبلیغ رسالت خدا به مردم سپری می می

به طور عمدی،  ج . پیامبر اکرم٣درصد تشکیل حکومت و یا دولتی برای خویش نبود
اقدام به جنگ روانی و تبلیغاتی علیه قریش نمود؛ چنانکه به سربازان خود دستور داد 

 ۀزند تا جایی که روشنایی آنھا، فضا را منور ساخت و منظرکه چندین ھزار آتش برافرو
و ھدف  ٤ھراس را بر قلوب قریشیان مسلط ساخت و عجیبی به وجود آورد و ترس

قریش بود تا بدون درگیری تسلیم  ۀجنگجویان ۀاز این امر، تضعیف روحی ج پیامبر اکرم
بشوند و بدین صورت از ریختن خون جلوگیری بشود؛ چنانکه این شیوه کارآمد و ھدف 

 ۀبه تضعیف روحی ج محقق گردید. اھمیت دادن پیامبر اکرم ج پیامبر اکرم
شود؛ چنانکه بعدھا در  جنگجویان دشمن، نوعی پیشرفت نظامی محسوب می

 .٥ی شداین نکته عنایت خاصھای نظامی به  آموزشگاه

                                                 
 .۴۴۷ول، ص القیادة العسکریه فی عھد الرس -١
 .۵۲، ص ۴السیرة النبویة، ابن ھشام، ج  -٢
 .۲۷۵، بوطی، ص السیرة النبویةفقه  -٣
 .۱۳۵، ص ۲طبقات، ابن سعد، ج  -٤
 .۵۶۵العبقریه العسکریه و غزوات الرسول، لواء محمد فرج، ص  -٥



 
 
 
 
 
 

 فصل دوم
 برای ورود و فتح مکه ج نقشة پیامبر اکرم

، به مشخص نمودن وظایف ١به ذی طوی رسید ج ھنگامی که پیامبر اکرم
لشکر و زبیر را به فرماندھی  راستۀناپرداخت؛ چنانکه خالد بن ولید را فرمانده می

رو گماشت و به ابوھریره فرمود  پیاده ۀسپاه و اباعبیده را به فرماندھی دستسمت چپ 
د اوباش قریش را : ای گروه انصار! آیا افراگردآور. آن گاه خطاب به آنان گفتتا انصار را 

 احمت نمودند،: اگر فردا در مسیر مکه برای شما ایجاد مزبینید؟ گفتند: بلی. فرمود می
 .٢ی ما کوه صفا است : وعدهآنان را به قتل برسانید و فرمود

ھمچنین زبیر را سردسته مھاجران قرار داد و فرمود از ناحیه کدا و از قسمتھای 
ون نصب نمایید و ھمانجا منتظر جحوید و پرچم خود را مکانی به نام باالی مکه وارد ش

 ۀلیم و غیره فرستاد و دستور داد که از ناحیما باشید و خالد را با طوایف قضاعه، س
 آنجا نصب نماید. ۀپایین شھر وارد شود و پرچم خود را در کنار اولین خان

کرد و  حرکت می ج ای از انصار پیشاپیش پیامبر اکرم سعد بن عباده نیز با دسته
 جنگ نباشند، مگر با کسانی که قصد ۀپیامبر به ھمه دستور داد که آنان آغازکنند

جنگ با آنان را داشته باشند و بدین صورت با مشخص گردیدن مسئولیتھا ھر گروھی 
 .٣خویش ادامه داد به مسیر تعیین شده

نیروھای مسلمانان از جھات مختلف، بدون اینکه با ھیچ گونه مقاومتی روبرو شوند، 
ی، فرصت ا العاده با اجرای تاکتیک نظامی فوق ج وارد مکه شدند. این گونه پیامبر اکرم

ھای نظامی مذکور  ھرگونه مقاومت احتمالی را از دشمن گرفت و ھر یک از دسته
خود را تصرف کردند و فقط  ۀشد براساس وظایف خود وارد مکه شدند و مسیر تعیین

                                                 
 .۳۸۹، ص معین السیرة -١
 مسلم، باب فتح مکه. -٢
 .۳۹۰، ص معین السیرة -٣



 ٥٢٩    هـ) ۸بخش پانزدهم: فتح مکه (

 

ین مقاومت از طرف برخی . ا١خالد بن ولید و سپاه وی با شبه مقاومتی روبرو گردیدند
کرمه پسر ابوجھل و سھیل بن عمرو و صفوان بن قریش به سرکردگی ع از تندروھای

امیه در مکانی به نام خندمه صورت گرفت، اما در مقابل سپاه خالد، لحظاتی بیش دوام 
 .٢رت مکه در تصرف سپاه اسالم درآمدنیاوردند و متفرق گردیدند و بدین صو

ان و بکر با مسلمان بنی ۀنگاران و مورخان، دشمنی حماس ابن خالد از قبیل سیره
 : نمایند ی جنگ را این گونه ذکر میآمادگی وی برا

کرد که برای  او ھمیشه برای جنگ با دشمنان، مسلح بود. ھمسرش از او سؤال می
و یارانش. روزی ھمسرش به  گفت برای جنگ با محمد شوی؟ می چه چیزی آماده می

محمد و یارانش بایستد.  کنم کسی بتواند در مقابل : به خدا سوگند، فکر نمیاو گفت
تو شوند و این گونه : به خدا سوگند، من امیدوارم چند نفری از آنان غالم حماس گفت

 : خواند رجز می

لةمـابلوا اليوم فقيان   لی عِ
 

 ألَّةهذا سالح كامل و 
 

 ذو غرارين رسيع السلةو
نیزه و اگر آنان امروز بیایند، من ھیچ مشکلی ندارم. این است سالح کامل و «

 .»کند شمشیر دو لبه که خیلی زود، پوست را می
حماس با عکرمه و یارانش در مقابل خالد ایستادند، اما وقتی او میدان معرکه را 

اش رفت و به  ه به خانهخالی دید فرصت را غنیمت شمرد و پا به فرار گذاشت و بالفاصل
 : در را بر روی من ببند.ھمسرش گفت

نمودی چه شد؟ حماس در پاسخ،  آن تھدیدھایی که می ۀ: نتیجھمسرش گفت
 : خود را این گونه بیان کرد اشعاری سرود و عذر

 لو شهدت يوم اخلندمه انك
 

 فرَّ عكرمهإذفَرًّ صفوان و 
 

 ومتهلـمابويزيد قائم كاو
 

 سلمةلـماستقبلتهم بالسيوف او 
 

 مججمةيقطعن كل ساعد و
 

 رضباً فالتسمع اال غمغمة 
 

                                                 
 .۳۹۷، ص عبر من الجھاد النبوی فی المدینة صور و -١
 .۱۲۳ – ۱۲۲، ص السیاسیة والعسکریة جقیادة الرسول  -٢



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٥٣٠

 

 مههمههنيت خلفنا وهلم 
 

 ١نی كلمهتنطقی باللوم أد لـم 
 

داشتی؛ آن گاه که صفوان و عکرمه پا به فرار  اگر تو روز خندمه حضور می«
گذاشتند و فقط ابویزید ھمچون ستونی استوار بود و با شمشیرھای مسلمانان ربرو 

ھا و چکاچک  شکافتند و صدای غرش سینه شدی که ساعد و جمجمه را می می
 .»شنیدی، اکنون سخنی برای سرزنش نمودن نداشتی شمشیرھا را می

قبل از ورود لشکر اسالم به مکه، در آن شھر حکومت نظامی اعالم شد و رفت و 
آمدھا ممنوع گردید تا نیاز به درگیری و تعقیب و گریز و خونریزی احساس نشود و نیز 

وارد مسجدالحرام گردد و یا در  ابوسفیان پناه ببرد یا ۀشد که ھر کس به خان اعالم می
 .٢یش باقی بماند، درامان خواھد بودخو ۀخان

ابوسفیان نیز وارد مکه شد و با صدای بلند اعالم کرد که ای مردم، محمد با 
سپاھیان خویش وارد مکه گردیده است و شما توانایی رویارویی با آنان را ندارید. ھر 

آمد و با  اھد بود. ھمسرش، ھند، بیرونابوسفیان بشود، در امن خو ۀکس وارد خان
: بدترین کسی ھستی که اول صبح نزد قومش آمده است؛ شوھرش گالویز شد و گفت

 پس او را بکشید.
: وای بر شما فریب سخنان او را نخورید. به خدا ابوسفیان خطاب به مردم گفت

ھر کس که وارد محمد با گروه عظیم آمده است که شما مقاومت در برابر او را ندارید و 
تو  ۀخان: خدا تو را نابود گرداند، دابوسفیان بشود، درامان خواھد بود. آنھا گفتن ۀخان

خود باقی بماند و ھر کس وارد  ۀ: ھرکس در خانکافی نیست. ابوسفیان گفت
 .٣ھا و به مسجد رفتند نیز به خانه مسجدالحرام شود، نیز درامان خواھد بود. مردم

کدا که در قسمت باالی مکه واقع  ۀدوست داشت که از ناحینیز  ج پیامبر اکرم
تا آرزوی یکی از یاران خویش را به نام حسان برآورده سازد که  ٤گردیده بود، وارد شود

خواھد شد و این از  ای گفته بود، به زودی کاروان مردان خدا از کدا وارد در قصیده
 : گوید میرود؛ چنانکه  به شمار می ھای حسان زیباترین قصیده

                                                 
 .۲۹۵، ص ۴، ج البدایة والنھایة -١
 .۲۵۴دراسة فی السیره، عمادالدین خلیل، ص  -٢
 .۲۹۵، ص ۴، ج البدایة والنھایة -٣
 .۵۲۴، ص السیرة النبویةصحیح  -٤



 ٥٣١    هـ) ۸بخش پانزدهم: فتح مکه (

 

 تروها لـمعدمنا خيلنا ان 
 

 تثري النقع موعدها كداء 
 

 ينازعن االعنه مصغيات
 

 ءمـاالظلعلی اكتفاها االسل و 
 

 تظل جيادنا متمطرات
 

 خمر النساءـيلطمهن بال 
 

 فاما تعرضوا عنا اعتمرنا
 

 ١انكشف الغطاءوكان الفتح و 
 

 .»نینگیزند... بر کداء ۀاز ناحیرا  ما نابود شوند، اگر گرد و غبار ھای باس«
حیه کداء این را برای ورود از نا ج در روایتی ابن عمر عالقه و محبت پیامبراکرم

در سال فتح، وارد مکه شد، زنان با  ج : ھنگامی که پیامبر اکرمنماید گونه بیان می
 صحنه، تبسم کرد و به این ۀزدند، ایشان با مشاھد اسبان می ۀچادرھایشان بر چھر

 : ن را خواند: ای ابوبکر! حسان چه گفته بود؟ ابوبکر در پاسخ، این شعر حساابوبکر گفت

 تظل جيادنا متمطرات
 

 ٢تلطمهن باخلمر النساء 
 

ان با چادرھای خود به چھره آنان شوند و زن ای ما پشت سرھم وارد میاسبھ«
 .»زنند می

 ورود متواضعانه، نه فاتحانه
رنگ  ای سیاه و عمامه ٣در حالی وارد مکه شد که احرام نبسته بود ج پیامبر اکرم

بر سر داشت و سرش را به خاطر اظھار تواضع در برابر فرامین الھی پایین نگه داشته 
جزیره  این گونه وارد مرکز شبه ج . پیامبر اکرم٤نمود فتح را تالوت می ۀبود. و سور

این رفتارش، شعار عدل و مساوات و عربستان و مرکز معنوی و سیاسی آن شد و با 
 ۀتواضع و فروتنی را عملی ساخت؛ چنانکه اسامه بن زید را که فرزند غالم آزاد شد

ایشان بود، پشت سر خود بر مرکب خویش سوار کرده بود؛ در حالی که فرزندان 
در روز جمعه، بیستم  ج ھاشم و قریش آنجا زیاد بودند بنابراین، پیامبر اکرم بنی
 .٥سال ھشتم ھجری وارد مکه گردید انرمض

                                                 
 .۳۰۹، ص ۴، ج البدایة والنھایة -١
 .۸۳۱، ص ۲مغازی، واقدی، ج  -٢
 .۱۳۵۸مسلم، شماره  -٣
 .۴۲۱۸، شماره ۱۰۸، ص ۵البخاری، کتاب المغازی، ج  -٤
 .۳۳۷، ندوی، ص السیرة النبویة -٥



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٥٣٢

 

: با وجود اینکه گوید ه میبه مک ج محمد غزالی در مورد چگونگی ورود پیامبر اکرم
نیز بر شترش در حالی که عمامه  ج لشکر اسالم فاتحانه وارد مکه گردید و پیامبر اکرم

ر سیاھی بر سر داشت، پیشاپیش آنان در حرکت بود، اما سرش را به خاطر تواضع د
ای متواضعانه  پیشگاه پروردگار پایین انداخته و بر زین شتر خم شده بود و کامًال قیافه

رکاب او در  این کاروان عظیم و مھیب که در ۀھدبه خود گرفته بود،؛ زیرا او با مشا
ای را  ای از جانب او بودند تا در مکه ھیچ جنبنده ترین اشاره حرکت بود و منتظر کوچک

انداخت که از مکه  ای نزدیک می ین پیروزی بزرگ او را به یاد گذشتهباقی نگذارند، ا
گشت. چه  فراری داده شده بود و اکنون با این ھیبت و نصرت الھی به مکه بازمی

بایست ھر  کرامت و لطف بزرگی از جانب پروردگار شامل حال او شده بود. بنابراین، می
 .١نمود نش و سر، خم میمقابل او کر چه بیشتر از خدا تشکر نماید و در

عالوه بر برخورداری از چنین دیدگاھی در برابر مردم مکه، حرکات  ج پیامبر اکرم
اصحاب و یاران خویش را نیز مدنظر داشت بنابراین، وقتی این سخن پرچمدار انصار، 

: امروز روز جنگ و خون ید که خطاب به ابوسفیان گفته بودسعد بن عباده، را شن
: خیر امروز، روزی است که کعبه مورد شود، فرمود حرمت حالل می؛ امروز است

 .٢فت و حرمتش به جا آورده خواھد شدتعظیم قرار خواھد گر
آن گاه پرچم را از سعد بن عباده گرفت و به فرزند او قیس بن سعد سپرد و با این 

 العمل حکیمانه جلوی ھرگونه درگیری احتمالی را گرفت و از طرفی احساسات عکس
دار نشد؛ زیرا پرچم رابه کسی دیگر نداد؛ بلکه آن را از پدر باز گرفت و  انصار نیز جریحه

غیر از فرزندش بر او برتری  خواھد کسی به پسر داد؛ چراکه انسان از نظر فطری نمی
 .٣یابد

ای وارد مکه گردید و بعد از  بدون ھیچ گونه درگیری و خونریزی ج پیامبر اکرم
تی مکه برقرار شد، به سوی کعبه رفت و آن را طواف نمود و دور اینکه اوضاع امنی

با  ج کعبه وباالی سقف و درونش حدود سیصد و شصت بت قرار داشت. پیامبر اکرم
 :نمود زد و این آیه را تالوت می یکمانی که در دست داشت، به آنھا م

                                                 
 .۳۸۰ – ۳۷۹، غزالی، ص فقه السیرة -١
 .۴۲۸۰ه ، شمار۱۰۸، ص ۵الرایة یوم الفتح؛ ج  ج البخاری، کتاب المغازی، باب این ذکرالنبی -٢
 .۱۹۶قیادة الرسول السیاسیه و العسکریه، ص  -٣



 ٥٣٣    هـ) ۸بخش پانزدهم: فتح مکه (

 

ۚ ٱَوزََهَق  ۡ�َقُّ ٱَوقُۡل َجآَء ﴿  .]۸۱[اإلسراء:  ﴾٨١اَ�َن زَُهوقٗ  ۡلَ�ِٰطَل ٱإِنَّ  ۡلَ�ِٰطُل
 .»حق آمده و باطل نابود گردیده است و بار دیگر باطل برنخواھد گشت«

ای بسیار  و صحنه ١افتاد زد به چھره و یا به پشت می ھر بتی را که با کمان می
طل پیرامون جالب و دیدنی از نصرت و عزت و یاری خدا مجسم شده بود. معبودان با

 .٢نمودند یکعبه، سقوط م
ھا و تصاویری وجود  به این دلیل که در داخل کعبه، مجسمه ج اّما پیامبر اکرم

داشت وارد آن نشد و دستور داد تا آنھا را نابود کنند و بیرون بیاورند. در آنجا دو 
تصویر وجود داشت که به گمان آنھا متعلق به ابراھیم و اسماعیل بودند و در 

را بمیراند،  ھا این: خدا گیری قرار داشت، آن حضرت فرمود  دستھایشان تیرھای فال
کعبه  ۀوارد خان ج آن گاه پیامبر اکرم .٣»اند دانند که آنھا ھرگز چنین کاری نکرده می

: گوید ز خواند؛ چنانکه ابن عمر میگردید و در قسمتھای مختلف آن تکبیر گفت و نما
کعبه شدند و آن را بستند و  ۀه وارد خانو اسامه و بالل و عثمان بن طلح ج پیامبر اکرم

 ج در آن مکث نمودند. بعد از اینکه از آنجا بیرون شد، از بالل پرسیدم که پیامبر اکرم
طوری ایستاد که یک  ج : پیامبر اکرمه چه اعمالی را انجام دادند، گفتداخل کعب

یگر ستون کعبه در طرف راست ایشان و دو ستون دیگر در طرف چپ و سه ستون د
به در آن زمان دارای شش پشت سر ایشان قرار داشت، آن گاه نماز خواند و خانه کع

 .٤ستون بود
کلیددار کعبه در آن زمان، عثمان بن طلحه بود. او ھنوز مسلمان نشده بود. 

سول خدا خواست کلید کعبه و امتیاز آب دادن حاجیان را به او بدھند، اما ر می سعلی
: امروز روز نیکوکاری و وفا به عھد است و چون کلید را از فرموداین کار را نکرد و 

الی بود که پیامبر . و این امر در ح٥عثمان بن طلحه گرفته بود، آن را به او برگردانید
روزی کلید کعبه را از عثمان بن  ج قبل از مھاجرت به مدینه، پیامبر اکرم ج اکرم

                                                 
 .۲۸۲، بوطی، ص فقه السیرة -١
 .۲۳۹، ندوی، ص السیرة النبویة -٢
 .۴۲۸۸، شماره ۱۱۰، ص ۵البخاری، کتاب المغازی، ج  -٣
 .۶۲ – ۶۱، ص ۴، ابن ھشام، ج السیرة النبویة -٤
 ھمان. -٥



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٥٣٤

 

 احترامی رد کرد. رسول را با بی ج کرمطلحه خواست، اّما او این درخواست پیامبر ا
: ای عثمان! روزی خواھی دید که این کلید در دست من خواھد خدا با مھربانی گفت

و : آن روز برای قریش روز ذلت دھم. عثمان گفت کس که بخواھم، میآن را به ھر  دبو
ھنگام : خیر؛ بلکه روز عزت و آبادانی خواھد بود و ھالکت خواھد بود. پیامبر فرمود

کرد آن حضرت  تحقق پیدا کرده بود، عثمان فکر می ج فتح مکه که سخن پیامبر اکرم
ین نکرد؛ بلکه خطاب به عثمان خدا چن . اما رسول١کلید را به کسی دیگر خواھد داد

آنھا  ٢: عثمان! کلیدھایت را بردار؛ چراکه امروز روز نیکوکاری و وفای به عھد استگفت
ندر نسل بردار و افزود که آنھا را از شما پس نخواھد گرفت، را برای ھمیشه و نسل ا

کلیدھای کعبه را در حالی که دستھای  ج . بدین صورت پیامبر اکرم٣مگر انسانی ظالم
زیادی برای دستیابی به این افتخار بزرگ دراز شده بود، به عثمان برگردانید و این 

که براساس آن با کسانی  ج ماست مفھوم فتح و پیروزی بزرگ در شریعت پیامبر اکر
احترامی برخورد کرده و عھدشکنی نموده و او را اذیت و آزار داده بودند،  که با او به بی

 .٤نماید رخورد میبه نیکی و احترام ب
به بالل دستور داد که بر بام کعبه بایستد و اذان بگوید  ج عالوه بر این، پیامبر اکرم

بالل باال رفت و با صدای بلند، اذان گفت. اھل مکه ساکت و آرام به صدایی که برای آنھا 
 گردید. دادند و شاید این امر برای آنان بسان خوابی تلقی می تازگی داشت، گوش فرا می

شد و  ات که بیانگر عظمت خدا بود، تکرار میالله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، این کلم
کرد یا باید  پیچید و در دل شیاطین رعب و وحشت ایجاد می صدای مؤذن در فضا می

 .٥دیگری بر ایشان باقی نمانده بود شدند؛ چراکه راه کردند و یا تسلیم می فرار می
قبل در  انداز گردیده است، صدای بالل است که چندی صدایی که در فضای مکه طنین

است)  (خدا یکی» احد، احد«گران با صدایی ضعیف  ھای شکنجه این شھر، زیر تازیانه

ال اله اال اهللا، «گفت، اما امروز بر سقف کعبه ایستاده است و با صدایی قوی و رسا بانگ  می

                                                 
 .۸۳۸، ص ۲المغازی، واقدی، ج  -١
 .۴۲، ص ۴، ابن ھشام، ج النبویة السیرة -٢
 .۸۳۸، ص ۲المغازی، ج  -٣
 .۴۰۱، ص عبر من الجھاد النبوی فی المدینة صور و -٤
 .۳۸۳، غزالی، ص فقه السیرة -٥



 ٥٣٥    هـ) ۸بخش پانزدهم: فتح مکه (

 

 .١دھند روتنانه، به این ندا گوش میدھد و ھمه ساکت آرام و ف سر می» حممد رسول اهللا

 و عمومیاعالن عف
از طرف اھل مکه مورد اذیت و آزار زیاد قرار گرفته بود  ج با آنکه پیامبر اکرم -۱

گیری  و از طرفی با توجه به لشکر عظیمی که ھمراه داشت، از قدرت انتقام
 ۀباالیی برخوردار بود، اما عفو عمومی اعالم کرد؛ چنانکه تمامی آنھا نزد خان

سرنوشت خود در مورد  ج خدا گرد آمده بودند و منتظر دستور پیامبر اکرم
: با شما چه کاری خواھم کرد؟ گفتندکنید  : فکر میبودند. آن حضرت فرمود

برخورد خوبی خواھی نمود؛ چون برادر خوب و فرزند برادر خوب ما ھستی. 
 : فرمود ج پیامبر اکرم

ای برای شما نیست و  امروز ھیچ مؤاخذه« »الترث�ب علي�م ايلوم يغفر اهللا ل�م«

 .٢»خداوند شما را خواھد آمرزید
این عفو عمومی تمامی زوایای زندگی آنان را از جمله حفاظت جان، مال و زمینھای 

ر قداستش طاھل مکه را شامل گردید و بر آنان جزیه نیز فرض ننمود و با مکه به خا
زیرا این شھر، محل عبادت بندگان خدا و  ود؛ممانند سایر شھرھای فتح شده برخورد نن

: فروش و اجازه دادن زمینھای مکه اند . بنابراین، جمھور ائمه گفتهمحل حرم الھی بود
جایز نخواھد بود؛ بله اھل مکه به قدر نیازھایشان از زمینھای آنجا استفاده نمایند و 

قد به جواز فروش و باشد، اما گروھی از علما، معت بقیه متعلق به حجاج و زائران می
 .٣اند نیز در این زمینه ارائه دادهای  استیجار زمینھای مکه ھستند و دالیل قوی

 ج هدر اعالم کردن بعضی خونها توسط پیامبر اکرم
ای از افراد شرور که به دشمنی با خدا و پیامبر، شھرت داشتند و احتمال  عده

نمایند، از این عفو و گذشت عمومی، ھایی ایجاد  رفت در صورت زنده ماندن، فتنه می
یک رھبر  ۀدر مورد آنان از خشم و جدیتی که الزم ج محروم شدند و پیامبر اکرم

فرزانه است، استفاده نمود و دستور قتل آنان را صادر کرد و فرمود حتی اگر آنان را 

                                                 
 .۲۶۹فقه السیرة، بوطی، ص  -١
 .۱۷۹المجتمع المدنی، عمری، ص  -٢
 .۱۸۰ھمان، ص  -٣



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٥٣٦

 

 .١به ریسمانھای کعبه یافتید، بکشیدچنگ زده 
آوری  جمعی این افراد را از میان روایات مختلف ھا گوید: من نام حافظ ابن حجر می

: عبدالعزی بن خطل، عبدالله بن سعد بن أبی سرح، عکرمه بن ام که عبارتند از نموده
جھل، حویرث بن نقید، مقیس ابن حبابه، ھبارابن األسود، دو کنیز ابن خطل به  ابی

ث ابن طالل خزاعی، ارعبدالمطلب، ح بنی ۀ: فرتنی و قریبه، ساره، کنیز آزاد شدنامھای
 .٢حشی بن حرب و ھند دختر عتبهکعب بن زھیر و

مدند و مسلمان آ ج ای ھم نزد پیامبر اکرم برخی از این افراد، کشته شدند و عده
 .٣شدند و توبه کردند

 صبح روز فتح و مسلمان شدن اهل مکه ج سخنرانی پیامبر اکرم
خبر رسید که ھمپیمانانش از خزاعه، مردی مشرک  ج در صبح روز بعد، به پیامبر اکرم

شده بودند، به   خزاعه کشته ۀھذیل را در قصاص مردی که آنان در گذشته از قبیل ۀاز قبیل
 : ای با این مضمون پرداخت راد خطبهخشمگین شد و به ای ج اند. پیامبر اکرم قتل رسانده

ین را آفریده است، دارای ھا و زم ای مردم! شھر مکه از روزی که خداوند، آسمان
 حرمت بوده است و تا قیامت این حرمت محفوظ خواھد بود.

بنابراین، برای کسی که به خدا و روز واپسین ایمان دارد، روا نیست که در آن 
خونریزی نماید، یا درخت آن را قطع کند. این شھر نه قبل از من برای کسی حالل 

ود، فقط به مدت چند لحظه برای من حالل بوده است و نه بعد از من حالل خواھد ب
گردید به خاطر اینکه خدا بر اھل آن خشم گرفته بود و اکنون دوباره به ھمان حرمت 

به غائبین برسانید و اگر کسی حاضرین  مطلب را شما سابق خود برگشته است و این
آن روز : خدا پرداخته است شما در پاسخ بگویید : رسول خدا در این شھر به نبردگفت

 برای پیامبرش حالل گردانده بود، اّما برای شما حالل نگردانیده است.
ای گروه خزاعه! دست از کشتار و خونریزی بردارید؛ زیرا اگر این جنگھا منفعتی 

اید که  دربردارند، در گذشته خونریزھای زیادی صورت گرفته است. شما مردی را کشته
اما پس از این اگر کسی مرتکب قتلی بشود، من خونبھای آن را پرداخت خواھم کرد، 

                                                 
 .۲۶۲ت فی السیرة، ص تأمال – ۴۵۱، ص ۲، ابی شھبه، ج السیرة النبویة -١
 .۹، ص ۷فتح الباری، ج  -٢
 .۴۵۱، ص ۲شھبه، ج  السیرة النبویة، ابی -٣



 ٥٣٧    هـ) ۸بخش پانزدهم: فتح مکه (

 

بکنند؛ چه : چه بخواھند قاتل را قصاص رو خواھند داشت ای دم دو راه پیشاولی
 .١بخواھند خونبھا بگیرند

از اھل مکه به ویژه از برخی کسانی که آنھا را  ج عفو و گذشت پیامبر اکرم
که ای  جای گذاشت؛ به گونهآنان تأثیری مھم بر ۀمھدورالدم اعالن کرده بود، در روحی
: مردان، زنان و آزادگان و بردگان به اختیار خود قشرھای مختلف اھل مکه از جمله

وارد دین اسالم شدند و با نفوذ و گسترش اسالم در مکه، مردم از ھر طرف، 
دسته برای پذیرش اسالم، وارد مکه گردیدند و نعمت خدا کامل و شکر حق  دسته

نیز باالی کوه صفا قرار گرفت و با ھمه بر اسالم،  ج اکرم واجب گردید. پیامبر
بیعت نمود. در آن اثنا، توانایی  ۀدا و پیامبرش به اندازفرمانبرداری و اطاعت از خ

: از برادرم بر ھجرت بیعت بگیر. پیامبر مسعود با برادرش مجالد آمد و گفتع بن مجاش
 ھجرت، وجود نخواھد داشت. : بعد از این، ھجرت و پاداشی برای فرمود ج اکرم

: بر اسالم فرمود ج : پس بر چه چیزی بیعت خواھی کرد؟ پیامبر اکرممجاشع گفت
 .٢و ایمان و جھاد

ل�ن جهاد الهجرة بعد الفتح و«: ر روایت بخاری آمده است که فرمودھمچنین د
ھجرتی که بر شما واجب بود تا از مکه ھجرت  :یعنی »�ذا استنفرتم فانفرواو ٣ونية

ھایش تثبیت  نمائید، دیگر با فتح مکه واجب نیست؛ چراکه اسالم قوی شده و پایه
شوند. بنابراین، اکنون وقت جھاد و  دسته وارد اسالم می گردیده است و مردم دسته

 .:نیت است و ھرگاه به راه خدا فراخوانده شدید، برخیزید
ظایف دینی در آنجا شعایر و و ۀرالکفر به داراالسالم و از جایی که اقاماما ھجرت از دا

دارد، تا قیامت ادامه خواھد داشت و گاھی واجب خواھد بود، اما با ھجرت ممانعتی وجود 
کند ھمان طور که انفاق و جھاد در راه خدا تا قیامت وجود خواھد داشت، اما با  برابری نمی

 : فرماید داوند میکه ھرگز برابر نخواھد بود؛ چنانکه خانفاق و جھاد قبل از فتح م

ْ ِ� َسبِيِل ﴿ �َّ تُنفُِقوا
َ
ِ ٱَوَما لَُ�ۡم � ِ ِميَ�ُٰث  �َّ َ�َٰ�ٰتِ ٱَوِ�َّ �ِض� ٱوَ  لسَّ

َ
َ� �َۡسَتوِي  ۡ�

نَفَق ِمن َ�ۡبِل 
َ
ۡن أ ۡ�َظُم َدرََجةٗ  ۡلَفۡتحِ ٱِمنُ�م مَّ

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك أ

ُ
ِينَ ٱ ّمِنَ  َوَ�َٰتَلۚ أ نَفُقواْ ِمۢن  �َّ

َ
أ

                                                 
 ھمان. -١
 .۴۳۰۵، شماره ۱۱۴، ص ۵بخاری، کتاب المغازی، ج  -٢
 .۴۳۰۹، شماره ۱۱۵، ص ۵ھمان، ج  -٣



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٥٣٨

 

ْۚ َوُ�ّٗ  ُ ٱوََعَد  َ�ۡعُد َوَ�َٰتلُوا � ٱ �َّ ُ ٱوَ  ۡ�ُۡسَ�ٰ  .]۱۰د: ی[الحد ﴾١٠بَِما َ�ۡعَملُوَن َخبِ�ٞ  �َّ
ھای آسمانی و زمین از آن  کنید، در حالی که سرمایه فاق نمیچرا در راه خدا ان«

ه انفاق کرده و جنگیده است. آنھا خدایند. برابر نیست کسی از شما که قبل از فتح مک
اند و  دارای مرتبه بزرگ تر از کسانی ھستند که بعد از فتح مکه انفاق نموده و جنگیده

گاه است به ھمه خدا وعده نیک داده است و خدا به آنچه عمل می  .»کند آ
نیز از زنان بیعت گرفت که  ج بعد از اینکه بیعت با مردان تمام شد، پیامبر اکرم

: بیعت عبارت بودند ازای ناشناس حضور داشت. مفاد این  آنان ھند با قیافه درمیان
کسی را شریک خداوند قرار ندھید؛ دزدی نکنید؛ زنا نکنید؛ فرزندانتان را به قتل 

 نرسانید و تھمت و نافرمانی نکنید. 
: ای رسول خدا! فرمود: دزدی نکنید، ھند گفت ج ھنگامی که پیامبر اکرم

که از مالش  کند آیا جایز است ان مردی بخیل است، به قدر کفایت خرج نمیابوسفی
: به قدر کفایت جایز است که برای خرج خودت و فرزندانت بردارم؟ ایشان فرمود

کند؟  : مگر زن آزاده زنا میبرداری و ھنگامی که پیامبر فرمود: زنا نکنید، ھند گفت
: بلی. پیامبر دختر عتبه ھستی؟ گفتاو را شناخت و گفت: تو ھند  ج پیامبر اکرم

ھا را فراموش کن تا خدا نیز گناھانت را ببخشاید. بیعت با زنان،  : گذشتهفرمود ج اکرم
گرفت؛ زیرا آن حضرت ھیچ زنی را به جز زنان محرم خود  بدون مصافحه انجام می

 ل: دست رسوگوید ه در صحیحین آمده است که میدست نزد؛ چنانکه روایتی از عایش
 ماس نداشته است.زنی (بیگانه) ت خدا ھرگز با دست

شود و  با آنان اکتفا میو در روایت دیگری آمده است که فقط به سخن گفتن 
 .١مانند سخن من با صد نفر شما است : سخن من با شمافرمود می

 جزیمه اعزام خالد بن ولید به سوی بنی
از حنین با سیصد و پنجاه خالد را در شوال سال ھشتم ھجری قبل  ج پیامبر اکرم

. آنھا وقتی خالد ٢نفر از بنوسلیم و مدلج و انصار ومھاجران به سوی بنوجذیمه فرستاد
: و برای جنگ آماده شدند. خالد گفترا با لشکرش دیدند، سالحھای خود را برداشتند 

اند. مردی از  وای بر شما، سالحھای خود را به زمین بگذارید، مردم ھمه مسلمان شده
                                                 

 .۳۱۹، ص ۴، ج البدایة والنھایة -١
 .۲۴۸السرایا و البعوث النبویه، ص  -٢



 ٥٣٩    هـ) ۸بخش پانزدهم: فتح مکه (

 

: وای بر شما ای بنوجذیمه! این خالد است و اگر سالحھا را به آنان برخاست و گفت
زمین بگذارید، جز اسارت چیزی دیگر در انتظارتان نیست و بعد از اسارت نیز گردنھای 
شما را خواھد زد. به خدا سوگند من سالح خود را به زمین نخواھم گذاشت؛ سپس به 

زمین گذاشت، آن گاه خالد، اسالم را به آنان عرضه اصرار دیگران شمشیر خود را به 
: گفتند می ؛ بلکه»مسلمان شدیم» «ااسلمن«کرد، اما آنان راضی نگردیدند تا بگویند 

یعنی از دین خود دست برداشتیم. خالد برخی از آنان را اسیر کرد و » صبأنا، صبانا«
به این کار او اعتراض  که در رکاب خالد بودند، ج برخی را کشت. اصحاب پیامبر اکرم

کردند؛ سپس خالد اسیران را به دست اصحاب سپرد، اما در بامداد یکی از روزھا 
، پذیرفتنددستور داد تا ھرکس اسیر خود را به قتل برساند. برخی نیز این دستور وی را

ای دیگر از کشتن اسیران خود خودداری نمودند و ھنگامی  اما عبدالله بن عمر وعده
خدا برگشتند و آن حضرت را از ماجرا مطلع ساختند، این امر موجب  سولکه نزد ر

: بارالھا! را به سوی آسمان باال برد و گفت ھایش ناراحتی و نگرانی ایشان گردید و دست
 .١ز کاری که خالد کرده است، بیزارما

بر اثر چنین موضوعی بین خالد و عبدالرحمن بن عوف، سخنان تندی رد وبدل 
عبدالرحمن بر این عقیده بود که این رفتار خالد با جذیمه به خاطر انتقام شد؛ زیرا 

خون عمویش، فاکه بن مغیره، بود که در جاھلیت توسط جذیمه کشته شده بود؛ 
و گفته است بر اثر این  ٢چنانکه امام مسلم در روایتی به این موضوع اشاره نموده است

: اصحاب مرا فرمود ج گاه پیامبر اکرمدرگیری، خالد به عبدالرحمن ناسزا گفت، آن 
ک مد ی ۀکوه احد در راه خدا انفاق کنید، به انداز ۀناسزا نگویید؛ زیرا اگر شما به انداز

 .٣رسد ا نصف آن نمیاند، ی آنچه آنھا انفاق کرده
علی ابن ابیطالب را فرستاد تا خونبھای کشتگان جذیمه را  ج سپس پیامبر اکرم

؛ چنانکه بر ٤جبران نمودن ستمی که بر آنان رفته است؛ برآید پرداخت نماید و درصدد
جذیمه از  ان از جانب بنی، اندوه و ناراحتی آنج پیامبر اکرم ۀاثر این عملکرد حکیمان

                                                 
 .۴۶۴، ص ۲شھبه، ج  لنبویة، ابیالسیرة ا -١
 .۲۵۴۱، شماره ۱۹۶۸ – ۱۹۶۷، ص ۴صحیح مسلم، ج  -٢
 .۵۷۹السیرة النبویة فی ضوء المصادر االصلیة، ص  -٣
 .۵۷۹، ص السیرة النبویة فی ضوء المصادر االصلیة -٤



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٥٤٠

 

 .١بین رفت
به تنبیه و سرزنش خالد نپرداخت، بیانگر آن است که  ج اما دلیل اینکه پیامبر اکرم

 .٢جھت کسب رضایت پروردگار بوده استاین عمل، خالد براساس اجتھاد و 

 ها تخریب بتخانه
ھایی را که از  تصمیم گرفت بتخانه ج بعد از پاکسازی کعبه از لوث بتھا، پیامبر اکرم

زمانھای بسیار طوالنی مورد عبادت و تقدیس قرار گرفته بود، تخریب نماید و آثار آنان 
، اعزام گردید جزیره راف مختلف شبهھایی به اط . برای این منظور دسته٣را از بین ببرد

 : که عبارت بودند از

 سوی عزی خالد بن ولید به ۀسری -۱
خالد بن ولید با سیصد اسب سوار به سوی طاغوت بزرگ قریش و سایر عرب که 

نخله رسیدند، بتخانه را تخریب  ۀعزی نام داشت، رھسپار گردید. آنھا وقتی به منطق
نیز قطع نمودند. خالد در حالی که مشغول تخریب آن نمودند و درختان اطراف آن را 

ورزیم و تو  به توکفر می« ٤»كإ� رأيت اهللا قد أهان �فرانك السبحانك«گفت :  بود، می

 .»نماییم؛ چراکه خدا تو را نکوھش کرده است را تسبیح نمی
چیزی در آنجا از وی سؤال نمود که آیا  ج که خالد برگشت، پیامبر اکرم  ھنگامی

: پس برگرد؛ چون فرمود ج . پیامبر اکرم٥: خیر، چیزی ندیدمدیده است؟ خالد گفت
اش را به نحو احسن انجام  ای. او باین احساس که وظیفه تو ھنوز کاری انجام نداده

بتخانه او را دیدند، شناختند و  ۀبرگشت. ھنگامی که خدم یتنداده است، با عصبان
ار را یکسره نماید، بنابراین، پا به فرار گذاشتند. دانستند که آمده است تا این دفعه ک

ھنگامی که خالد نزدیک آمد، زنی برھنه و ژولیده مو را آنجا نشسته دید که خاک بر 
برگشت  ج ریخت. خالد، شمشیرش را کشید و او را کشت و نزد پیامبر اکرم سرش می

                                                 
 .۴۶۵، ص ۲، ابی شھبه، ج السیرة النبویة -١
 .۵۷۹ص  السیرة النبویة فی ضوء المصادر األصلیة، -٢
 .۳۹۴معین السیرة، ص  -٣
 .۲۸۲، ص السرایا و البعوث النبویة -٤
 .۸۷۴، ص ۲المغازی، ج  -٥



 ٥٤١    هـ) ۸بخش پانزدهم: فتح مکه (

 

گاه ساخت. ایشان فرمودو ایشان را   .١: او عزی بوده استاز ماجرا آ

 سوی مناه سعد بن زید اشھلی به ۀسری -۲
مناه بت معروفی بود که در ساحل دریای سرخ، بین مکه و مدینه در نواحی قدید، 

نمودند و برای  ھا آن را تعظیم می ای به نام مشلل قرار داشت که عرب واقع در منطقه
و مروه را ترک  بستند تا جایی که به خاطر تعظیم آن، سعی بین صفا حج از آنجا احرام می

ای  نمودند و این رسم به آنان از پدرانشان به ارث رسیده بود که اگر کسی از منطقه می
 .٢نباید بین صفا و مروه سعی نماید که بت مناه در آن واقع بود، احرام حج ببندد،

به حج  ج بعد از اینکه اوس و خزرج، اسالم را پذیرفتند و در رکاب پیامبر اکرم
 خود قرار دادند، آن گاه این آیه نازل گردید:  ۀرا در جریان عمل گذشت آمدند، ایشان

َفاٱإِنَّ ﴿ ِۖ ٱِمن َشَعآ�ِرِ  لَۡمۡرَوةَ ٱوَ  لصَّ وِ  ۡ�َۡيَت ٱَ�َمۡن َحجَّ  �َّ
َ
فََ� ُجَناَح َعلَۡيهِ  ۡ�َتَمرَ ٱأ

َع َخۡ�ٗ  وََّف بِِهَماۚ َوَمن َ�َطوَّ ن َ�طَّ
َ
َ ٱ فَإِنَّ  �أ  .]۱۵۸[البقرة:  ﴾١٥٨َشاكٌِر َعلِيمٌ  �َّ
و یا عمره را به جای  ه حج کندھمانا صفا و مروه از شعایر الھی ھستند؛ پس ھر ک«

آورد، بر او گناھی نخواھد بود که آن دو(کوه) را نیز طواف نماید و ھر کس خیری 

گاه است  .»انجام دھد،خدا شاکر و آ
جزیره عربستان رواج داد و به  در شبهپرستی را  اولین کسی که پرستش مناه و بت

 .٣بن لحی خزاعی بود تحریف دین ابراھیم پرداخت، عمرو
آن حضرت بعد از فتح مکه، سعد بن زید اشھلی را، که تا قبل از پذیرش اسالم، مناه 

 .٤سوار جھت نابود ساختن آن فرستاد نمود، با بیست اسب را تعظیم می
ز نابودی بت مناه برآمدند، یکی اھنگامی که سعد و ھمراھانش درصدد 

ای نابودی بت مناه : برخواھید؟ گفت خدمتگزاران بتخانه به آنان گفت: چه می
دانید و او؛ آنگاه سعد جلو رفت و در آنجا زنی برھنه و ژولیده مو ایم. گفت: شما ب آمده

. ٥زد خود می ۀھایش بر سین نمود و با دست را در حالت نشسته دید که داد و فریاد می

                                                 
 .۲۸۲السرایا و البعوث النبویة، ص  -١
 .۲۸۳ھمان، ص  -٢
 .۲۸۷، ص بویةالسرایا و البعوث الن -٣
 ھمان. -٤
 .۱۴۶، ص ۲الطبقات، ج  -٥
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نافرمانان تو ھستند. اما سعد فرصت  ھا این: مناه، مواظب باش، د گفتآن مرد با فریا
شمشیرش از پای درآورد؛ سپس بر بتی که آنجا بود، حمله بردند و آن را  بانداد و او را

 .١برگشتند ج شکستند و نزد پیامبر اکرم

 عمرو بن عاص به سواع ۀسری -۳
 :فرماید می متعال در مورد قوم نوحخداوند 

ْ َ� تََذُرنَّ َءالَِهَتُ�ۡم َوَ� تََذُرنَّ َودّٗ ﴿  َوَ�ُعوَق  َ�ُغوَث  َوَ�  ُسَواٗ�  َوَ�  اَوقَالُوا
�  .]۲۳[نوح:  ﴾٢٣َو�َۡ�ٗ

 .»ا رھا نسازیدید، وود، سواع، یغوث، یعوق و نسر: معبودان خود را ترک ننمائو گفتند«
گردیده است، بتی بود متعلق به قوم نوح که به مرور که در این آیه، نام آن ذکر » سراع«

. آنان این بت را در مکانی نصب کرده بودند و ٢ھذیل مضر افتاده بود ۀزمان به دست طایف
 .٣رفتند حتی به قصد حج به آنجا می مذکور به عبادت و تعظیم آن مشغول بودند و ۀطایف

ص ، عمرو بن عا ج پیامبر اکرم بعد از فتح مکه و پذیرش اسالم از جانب طایفه ھذیل،
کلیددار  : وقتی آنجا رسیدیم، باگوید ای برای نابودی سواع فرستاد. عمرو می را با دسته

ست : پیامبر اکرم ما را فرستاده ااید؟ گفتم بتخانه مواجه شدیم. گفت: برای چه اینجا آمده
جلوی شما را خواھد  اوتوانید چنین بکنید؛ چراکه  : نمیتا بت شما را نابود سازیم.گفت

شنود و  دانی که او نمی بری؟ مگر نمی : وای بر تو ھنوز در باطل بسر میگرفت. گفتم
ران نمایید؛ : بتخانه را ویبت را شکستم و به ھمراھانم گفتم بیند؟ سپس جلو رفتم و نمی

 .٤شوم : من نیز تسلیم خدا میسپس به کلیددار گفتم: دیدی چه کردیم؟ گفت
جھت نابودسازی بتھا، بیانگر این موضوع است که باقی  ج اکرم اقدام پیامبر

گذاشتن آثار شرک و طاغوت پس از به قدرت رسیدن مسلمانان حتی برای یک روز ھم 
ترین منکرات ھستند؛ پس  مظاھر آشکار کفر و شرک و از بزرگ ھا اینجایز نیست؛ زیرا 

 شایسته نیست از آنان اثری باقی بماند.
                                                 

دکتر اکرم عمری، این روایت را از نظر حدیثی ضعیف . البته ۲۸۸السرایا و البعوث النبویة، ص  -١
دانسته و گفته است از نظر تاریخی اشکار ندارد؛ زیرا رسول خدا به نابود ساختن سایر بتھا و 

 ھا دستور دادند. بتخانه
 .۲۹۲ھمان، ص  -٢
 .۳۰۳، ص ۶الرشاد، شامی، ج  سبل -٣
 .۸۷۰، ص ۲مغازی، واقدی، ج  -٤



 
 
 
 
 
 

 فصل سوم
 ها درسها، فوائد و عبرت

  ج تفسیر سوره نصر و خبر از وفات پیامبر اکرم
گفت و توبه  می »حبمدهسبحان اهللا و«خیلی زیاد  ج : پیامبر اکرمگوید می س عایشه

 نمود. و استغفار می
ای در امتم خبر داده  نشانه: خداوند مرا به ان علت این امر را پرسیدم. فرموداز ایش

است که ھرگاه آن را دیدم، کلمات باال را زیاد بخوانم و زیاد توبه و استغفار کنم و من 
 : و این سوره را تالوت نمود اکنون آن نشانه را دیدم

ِ ٱإَِذا َجآَء نَۡ�ُ ﴿ يَۡت  ١ۡلَفۡتحُ ٱوَ  �َّ
َ
ِ ٱيَۡدُخلُوَن ِ� دِيِن  �َّاَس ٱَوَر� ۡفوَ  �َّ

َ
 ٢اٗجاأ

ابَۢ� ۥإِنَّهُ  ۡسَتۡغفِۡرُهۚ ٱفََسّبِۡح ِ�َۡمِد َرّ�َِك وَ   .١ ]۳-۱[النصر:  ﴾٣َ�َن تَوَّ
دسته وارد دین خدا  آن گاه که یاری خدا و پیروزی رسید و مردم را دیدی که دسته«

شوند؛ پس خدا را به پاکی یاد کن و شکر او را به جای آور و طلب آمرزش کن که  می

 .»پذیر است توبهخدا، بسیار 
 : فرماید قرطبی می

: اکنون که محمد بر اھل حرم غالب گردیده است، بر ھا گفتند بعد از فتح مکه، عرب
کسانی که خدا آنھا را از لشکر فیلھا نجات داد، پس کسی توان مقابله با او را ندارد. 

 .٢شدند آمدند و مسلمان می دسته می بنابراین، آنھا دسته
؛ چنانکه ابن ٣داد خبر می ج ای از نزدیک بودن وفات پیامبر اکرم نهاین سوره به گو

ی آمد. آن گاه بعض رگانی از اھل بدر نزد من میزھمواره با ب س : عمرگوید می س عباس

                                                 
 .۳۵۱، ص ۱باب ما یقال فی الرکوع و السجود، ج مسلم، کتاب الصاله،  -١
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سن فرزندان ما است؟ بنابراین،  بری که ھم : تو چرا ما را نزد کسی میبه او گفته بودند

إَِذا َجآَء ﴿ نان پرسید که شما در مورد مفھوماز آ روزی در جمع آنھا فراخواند واو مرا 
ِ ٱنَۡ�ُ  : این آیه ما را به این دلیل که به فتح گوئید؟ برخی گفتند چه می ﴾١ۡلَفۡتحُ ٱوَ  �َّ

خواند، و بعضی از آنھا  و پیروزی دست یافتیم، ما را به استغفار و ستایش الھی فرامی
س! تو نیز عبا : ابنرو به من کرد و گفت س ساکت ماندند و چیزی نگفتند. آن گاه عمر

را  ج : خیر؛ بلکه خدا با این سوره، نزدیکی وفات پیامبر اکرمگویی؟ گفتم ھمین را می
رأی من نیز در این مورد ھمین : گفت س به ایشان ابالغ نموده است؛ آن گاه عمر

 .١است
و آن به : در آغاز این سوره تصوری ویژه ایجاد شده است گوید سید قطب می

آیند و نقش پیامبر  حقیقتی اشاره دارد که تمامی حوادثی که در این جھان به وجود می

إَِذا َجآَء ﴿: ه در جملهویژبو یارانش و ھر نقل و حرکت بدان وابسته است. این تصور 
ِ ٱنَۡ�ُ  نھفته است. بنابراین، پیروزی و نصرت از جانب خداوند است و  ﴾١ۡلَفۡتحُ ٱوَ  �َّ

این نصرت و پیروزی در ھر زمانی و مکانی که او بخواھد و برای ھر گروھی که او اراده 
و صحابه در پدیدآوردن نصر و پیروزی  ج نماید، محقق خواھد شد و پیامبر اکرم
مفھوم ایمانی  و این امر، ٢دارد خدا بستگی ۀاختیاری ندارند و این امر، تنھا به اراد

د که عبارت تثبیت نمای نماید تا آن را در دلھای مؤمنان می تالش عمیقی است که قرآن
پذیرد و اختیار  او انجام می ۀفقط توسط خدا و اراد به قدرت یابی تاست از اینکه دس

 زمان و مکان و افراد مناسب برای این امر نیز در دست خداست.

 داعیانه و محترمانه در برخورد با مردمموضعگیریهای 

 اسالم آوردن سھیل بن عمرو -۱
وارد مکه شد و بر آن چیره  ج : وقتی که پیامبر اکرمگوید سھیل بن عمرو می

: گفتمخود شدم و در آن را بستم؛ سپس به فرزندم، عبدالله،  ۀگشت، من داخل خان
ترسم که کشته شوم؛ زیرا من  ام، می من به خاطر دشمنی که با محمد و یارانش داشته
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ام و در صلح حدیبیه  ھای قریش علیه محمد و مسلمانان شرکت داشته در تمامی توطئه
ام؛ پس ھر چه زودتر برای من امان بگیر. عبدالله   ای با ایشان نداشته برخورد شایسته
: دھی؟ ایشان فرمود ه پدرم امان می: ای رسول خدا! بفت و گفتر ج نزد پیامبر اکرم

: با سھیل کار رون شود و به اطرافیان خود فرمودبلی. او درامان خداست و از خانه بی
باشید و افزود که او انسان شریف و خردمندی است نباید از اسالم فاصله نداشته 

 گرفت. آن گاه عبدالله نزد پدرش برگشت و ماجرا را به او گفت. می
بوده و ھست؛  ی انسان مھربانی: به خدا سوگند! او در کوچکی و بزرگسھیل گفت

به سوی حنین رھسپار  ج ماند، اّما با این وجود با پیامبر اکرم ددپس از آن سھیل، متر
 .١به مکان جعرانه رسید و مسلمان شدگردید تا اینکه 

در مورد سھیل، تأثیری شگرف در او گذاشت؛ چنانکه به  ج سخنان پیامبر اکرم
داخت و بعد از چند روز مسلمان شد و در مسلمانی پر ج تعریف و تمجید پیامبر اکرم

؛ چنانه زبیر بن بکار ٢برجای گذاشت ای د و از خود اعمال صالحهقدم مان خویش ثابت
داد و ھنگام شنیدن  گرفت و صدقه می خواند و روزه می : سھیل زیاد نماز میگوید می

عظیمی را به رستی سپاه گریست و در جنگ یرموک سرپ تالوت قرآن به شدت می
 .٣عھده داشت

 اسالم آوردن صفوان بن امیه -۲
به : ... اما صفوان بن امیه پا به فرار گذاشت و به بندر شعیگوید عبدالله بن زبیر می

کند؟ یسار  قیب می: وای بر تو، ببین چه کسی ما را تعرفت و به غالم خود، یسار، گفت
به خدا او را محمد برای قتل من  :آید. صفوان گفت وھب به سوی ما می: عمیر بن گفت

ای  : آیا آنچه با من کردهمیر به آنھا نزدیک شد، صفوان گفتفرستاده است. وقتی که ع
 ای تا مرا ام و اکنون آمده ھایت را نفقه داده بس نیست. وامھایت را پرداخت نموده و بچه

 ام. د تو آمدهنز ھا انسان: فدایت شوم، من از نزد بھترین به قتل برسانی؟ عمیر گفت
قوم ما از ترس شما راه  گفته بود: ای رسول خدا! سردار ج راکرمعمیر نیز به پیامب

فرمود:  ج خواھد خود را به دریا بیندازد. پیامبر اکرم دریا را در پیش گرفته است و می
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و خود را به صفوان رسانید  دھم. آن گاه عمیر راه دریا را در پیش گرفت من به او پناه می
: به خدا سوگند من به تو امان داده است. صفوان گفت ج : پیامبر اکرمگفتو 

گردم مگر اینکه تو عالمتی در دست داشته باشی تا من مطمئن شوم. آن گاه  برنمی
شانی با خود آورد و به صفوان عمیر نزد پیامبر برگشت و عمامه آن حضرت را به عنوان ن

خویش وفا  ۀآورد و به وعد رحم را به جا می ۀ: من از نزد بھترین انسانی که صلگفت
 ست و قدرت او قدرت تو است، او فرزند پدر و مادر توام. شرف او شرف تو ا نماید، آمده می

تو را به  ج : پیامبر اکرمترسم که کشته شوم. عمیر گفت ن می: ماست. صفوان گفت
عمامه اوست که در روز اسالم فراخوانده و برای این دوماه به تو فرصت داده است و این 

: بلی آن را شناخت و گفت ج عمامه پیامبر اکرم ۀفتح بر سر بسته بود. صفوان با مشاھد
: آنگاه او با من به مکه برگشت تا اینکه نزد ه او را بر سربسته بود. عمیر گفتبه یاد دارم ک

که پیامبر پیامبر آمدیم. آن حضرت با یارانش مشغول خواندن نماز عصر بود. بعد از این
: ای محمد! عمیر با عمامه تو نزد مام کرد، صفوان با صدای بلند گفتنماز را ت ج اکرم

ای و یا تا دو ماه در این مورد  من آمده و اظھار داشته است که تو مرا به اسالم فراخوانده
: صفوان! از مرکبت پیاده شو. گفت: به خدا سوگند تا این فرمود ج بیندیشم؟ پیامبر اکرم

: من به فرمود ج وضوع را برایم بازگو نکنی، از مرکبم پایین نخواھم آمد. پیامبر اکرمم
 دھم، آن گاه صفوان از مرکبش پیاده شد. جای دو ماه، چھار ماه به تو فرصت می

به جنگ ھوازن رفت، صفوان نیز در حالی که  ج سپس ھنگامی که پیامبر اکرم
حضرت از او یکصد زره خواست. صفوان پرسید کافر بود با پیامبر اکرم بیرون شد. آن 

بایست اطاعت نمایم و یا اینکه اجباری در این امر نیست؟ پیامبر  که آیا از این امر می
باشد و بعد از جنگ آنھا را  : خیر؛ بلکه آنھا به عنوان امانت در نزد ما میفرمود ج اکرم

طائف و با رسیدن به جعرانه،  با بازگشت از حنین و ج گردانیم. پیامبر اکرم به تو برمی
ای که مملو از گاو،  در حالی که صفوان در کنار ایشان بود به غنایم نگریست و کنار دره

گوسفند و شتر بود، ایستاد. صفوان به آن دره نگریست و غنایم را تحت نظر گرفت. 
لی. : باند؟ صفوان گفت زده کرده را شگفت: ای صفوان! آنھا تو فرمود ج پیامبر اکرم
: به خدا سوگند کسی توانایی ھمه را به تو بخشیدم. صفوان گفت :فرمود ج پیامبر اکرم

 .١باشد بنابراین، اسالم را پذیرفت عظیم را ندارد مگر اینکه پیامبر خدا شاین بخش
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با بخشیدن اموال ھنگفتی به سران قریش که فقط  ج بدین صورت پیامبر اکرم
ھای آنان را تسخیر  شش عظیمی داشته باشند، دلتوانند چنین بذل و بخ انبیاء می

: به خدا! تا آن لحظه او منفورترین شخص نزد من بود، گوید صفوان مینمود؛ چنانکه 
 .١نزد من قرار گرفت ھا انسانترین  باما بعد از آن محبو

 اسالم آوردن عکرمه، پسر ابوجھل -۳
: ھمسرم از گفت ج مبر اکرمحکیم به پیا : ھمسر عکرمه، امگوید عبدالله بن زبیر می

: او را فرمود جم دھی؟ پیامبر اکر ترس شما به یمن فرار کرده است. آیا به او امان می
حکیم با غالمی که داشت، به تعقیب شوھرش پرداخت. در اثنای   ام امان دادم. آن گاه

ساخت تا اینکه حکیم او را امیدوار   ام راه، غالم وی او را به انجام کار فحشاء فراخواند.
 عک رسیدند. ۀای از طایف به محله

حکیم راه  حکیم از آنان کمک خواست و آنھا دست و پای غالم او را بستند. آن گاه ام ام
خود را به سوی ساحل ادامه داد تا اینکه به عکرمه در حالی رسید که سوار بر کشتی شده 

 .»ال اله اال الله: «: بگوکشتی شد، ناخدا به او گفت  بود. ھنگامی که عکرمه سوار
: من از نزد حکیم به شوھرش گفت ام. آن گاه ام : من از ھمین فرار کردهعکرمه گفت

ام. او به تو پناه داده است و آن قدر اصرار  رحم را به جای آورد، آمده ۀبھترین انسانی که صل
ی او را خبر داد. کرد تا او را متقاعد ساخت و ھر دو برگشتند. آن گاه از برخورد غالم روم

 عک رسید، غالم را از آنان تحویل گرفت و او را کشت. ۀعکرمه وقتی به محل
: عکرمه درحالی که مسلمان و به صحابه گفته بود ج از طرفی دیگر پیامبر اکرم

آید. با او کاری نداشته باشید و به پدرش ناسزا نگویید؛ زیرا  مھاجر است، نزد شما می
 آورد. رسد؛ بلکه باعث آزار زندگان را فراھم می نمی ناسزا گویی به مردگان

شرت نماید، اما او عکرمه در اثنای راه چندین جا اراده نمود با ھمسرش مبا
: که تو ھنوز مشرک ھستی. عکرمه گفتام در حالی  : من مسلمان شدهنپذیرفت و گفت

 دارد. پس امر بزرگی تو را از من بازمی
حکیم نیز در  مه، بلند شد و خوشحال گردید. امعکر ۀبا مشاھد ج پیامبر اکرم

: ای محمد! این به داشت، ایستاده بود. عکرمه گفت  هکنارش در حالی که نقاب به چھر
: پس تگوید. عکرمه گف : راست میای؟ ایشان فرمود و مرا پناه دادهمن گفته است که ت
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خدا و رسالت من : به یگانگی خوانی؟ آن حضرت فرمود یزی فرا میمرا به سوی چه چ
 اقرار کن و نماز را برپادار و زکات بده و ... ارکان اسالم را برشمرد.

خوانی و قبل از اینکه  : به خدا سوگند! تو به سوی حق و امری نیکو فرا میعکرمه گفت
و بھتر بودی؛ سپس شھادتین را بر زبان آورد و  ترما را به این امر بخوانی، از ھمه راستگو

: خدا را که دیگر چه بگویم؟ آن حضرت فرمود: بگوپرسید  ج از پیامبر اکرممسلمان شد و 
گیرم و کسانی را که اینجا حضور دارند به اینکه من مسلمان و مھاجر و  گواھی می

ھرچه  همجاھدی ھستم. عکرمه آنچه را که پیامبر به او تلقین نمود، گفت؛ سپس فرمود ک
خواھم به خاطر تمام  : از تو میعکرمه گفتواھی دریغ نخواھم کرد. امروز از من بخ

ام،  ھای خصمانه ام و به خاطر تمام ناسزاگوییھا و موضعگیری ھایی که با شما کرده دشمنی
 برای او طلب آمرزش نمود. ج برای من طلب آمرزش نمایی. آن گاه پیامبر اکرم

بازداشتن تاریخ به بعد ھر چه برای  : ای رسول خدا! از اینعد از آن عکرمه گفتب
کرد و دو برابر  ام، دوبرابر آن را در راه خدا ھزینه خواھم مردم از راه خدا ھزینه کرده

ام، در راه خدا خواھم نمود و بعد از آن ھمیشه  جنگی را که در مقابله با دین خدا نموده
 نمود تا اینکه سرانجام در جنگ یرموک به شھادت رسید. در جنگھا شرکت می

ن عقد سابق به نکاح ھمسرش را با ھما ج ردن عکرمه، پیامبر اکرمبعد از اسالم آو
 .١او برگردانید

آمیز بود که برای جذب او به اسالم  با عکرمه به قدری عاطفه ج رفتار پیامبر اکرم
کرمه گویی ع بالفاصله از جابر خواست تا به خوشامد ج نمود؛ چنانکه ایشان کفایت می

. بنابراین، احساسات و ٢خوش آمدی ای سوار مھاجر: بپردازد و طبق روایتی فرمود
 عواطف عکرمه تحریک شد و دیری نگذشت که اسالم را پذیرفت.

حکیم دختر حارث بن ھشام،را در مسلمان شدن  تالشھای ھمسر عکرمه، ام
 ج توان نادیده گرفت. او بعد از اینکه برای شوھرش از پیامبر اکرم شوھرش، نمی

به خطر انداخت و در پی شوھر خود به راه افتاد تا اینکه به او  پناھندگی گرفت، خود را
رسید و او را با اصرار به مکه بازگردانید و در بین راه از ھمبستری با ھمسر خود دریغ 

 ورزید تا به او بفھماند دین اسالم، دینی عظیم و باارزش است.
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 ٥٤٩    هـ) ۸بخش پانزدهم: فتح مکه (

 

و به تدریج بعد از این عمل ھمسر عکرمه، او را وادار نمود تا به اسالم بیندیشد 
مالقات با پیامبر و اندیشیدن در اسالم، مسلمان شد و در مسلمانی خود چنان صادق 

: برای من از پیشنھاد مال کرد، نپذیرفت و گفت به ایشان، ج بود که وقتی پیامبر اکرم
خدا طلب آمرزش کن و سوگند خورد دوبرابر مالی را که در جاھلیت انفاق نموده است، 

دا انفاق نماید و ھمچنین دو برابر نبردی را که علیه اسالم جنگیده است، در در راه خ
عمل پوشاند  ۀای که داده بود، جام راه خدا و علیه دشمنان اسالم بجنگد و به وعده

ویکی از شجاع ترین فرماندھان جھادی علیه دشمنان اسالم بود و سرانجام بعد از 
 .١ک به شھادت رسیدالی در نبرد یرموتالش فراوان جانی و م

 با پدر ابوبکر و اسالم آوردن وی ج پیامبر اکرم ۀبرخورد متواضعان -۴
داخل  ج : بعد از فتح مکه در حالی که پیامبر اکرمگوید اسماء دختر ابوبکر می

آنان،  ۀبا مشاھد ج مسجد نشسته بود، ابوبکر، پدرش را نزد ایشان آورد. پیامبر اکرم
: او باید و من نزد او بروم؟ ابوبکر گفت اش باشد پیرمرد در خانه: چرا نگذاشتی فرمود

اش  و دست بر سینه نزد شما بیاید نه شما نزد او. پیامبر او را در مقابل خود نشاند
: موھای پدربزرگم گوید فورًا مسلمان شد. اسماء می : مسلمان شو. اوگذاشت و فرمود

 .٢را تغییر دھید : رنگ موھایشفرمود ج سفید بود، پیامبر اکرم
 .٣ن پدر ابوبکر را به او تبریک گفتمسلمان شد ج براساس روایتی پیامبر اکرم

باشد؛  ی سالخورده میھا انساناین برخورد بیانگر سنت ھمیشگی ایشان در برابر 
ساالن : ھرکس احترام بزرگان ما را رعایت نکند و به خردفرماید چنانکه در حدیثی می

 .٤ا نیستما شفقت نورزد، از م
: از مظاھر تجلیل خدا، گرامیداشت مسلمانی است که موی فرماید ھمچنین می

گرامیداشت نزدیکان و بستگان کسی را که  ج ؛ ھمچنین آن حضرت٥سفید دارد
 .١د، مسنون قرار داده استنخوبی در اسالم و خدمت به آن دار ۀسابق

                                                 
 .۲۲۵ – ۲۲۳، ص ۷التاریخ االسالمی، ج  -١
 .۵۴، ص ۴السیرة النبویة، ابن ھشام، ج  -٢
 .۵۷۷، ص ة النبویة فی ضوء المصادر االصلیةالسیر -٣
 .۱۵سنن الترمذی، کتاب البر، باب  -٤
 .۲۰داود، کتاب االدب، باب  سنن ابی -٥



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٥٥٠

 

  ج پیامبر اکرماسالم آوردن فضاله بن عمیر بر اثر عفو و بخشش  -۵
را  ج فضاله بن عمیر بن ملوح لیثی، بعد از فتح مکه، در این صدد بود تا پیامبر اکرم

مشغول طواف بود، به  ج ترور نماید، لذا برای این منظور در حالی که پیامبر اکرم
اله ھستی؟ گفت: بلی فضاله ھستم. فرمود : تو فض ج ایشان نزدیک شد. پیامبر اکرم

 ج : چیزی نیست. مشغول ذکر خدا بودم. پیامبر اکرمگذرد؟ گفت چه می فرمود: در دلت
: به خدا گوید او گذاشت. فضاله می ۀبر سین: استغفار کن و دستش را خندید و فرمود

رایم بود که از تمامی خلق خدا ب  ام برنداشته سوگند، ھنوز پیامبر دست از سینه
ام، از کنار زنی گذشتم که  ه خانه: در راه بازگشت بگوید تر شد. فضاله می محبوب

: بیا با ھم بنشینیم و سخن بگوئیم. کردم. گفت نشستم و گفتگو می میھمواره با او 
 : ه نپذیرفت و چنین پاسخ گفتفضال

 قالت هلم الی احلديث فقلت ال
 

 اهللا واالسالم بی عليكيأ 
 

: خدا و اسالم گفتماند، اّما نپذیرفتم و به او و مرا به سخن گفتن و مجالست فراخو«
 .»دھد اجازه نمی

 لو ما رايت حممداً و قبيله
 

 بالفتح يوم تكرس االصنام 
 

 .»دیدی میشکست،  اگر محمد و قومش را روز فتح که بتھا را می«

 لرايت دين اهللا اضحی بينا
 

 ٢يغشی وجهه االظالم كوالرش 
 

اش را  که چھرهدیدی  دیدی و شرک را می دین خدا را بسیار روشن و واضح می«
 .»تاریکی فراگرفته است

 گویی؟ آیا در مورد حدی از حدود الھی با من سخن می
: زنی در فتح مکه مرتکب سرقتی شد. بستگانش نزد اسامه گوید عروه بن زبیر می

را از اجرای حد شرعی منصرف گرداند. ھنگامی که  ج بن زید رفتند تا پیامبر اکرم
آن حضرت تغییر یافت و  ۀدر این مورد مذاکره نمود، رنگ چھر ج اسامه با پیامبر اکرم
: امتھای گذشته عد از حمد و ثنای پروردگار فرمودای ایراد کرد و ب بعد از عشاء خطبه

به خاطر اینکه ھرگاه فردی که از موقعیت اجتماعی باالیی برخوردار بود و دزدی 

                                                                                                                        
 .۱۹۵، ص ۷التاریخ االسالمی، حمیدی، ج  -١
 .۲۱۳ھمان، ص  -٢



 ٥٥١    هـ) ۸بخش پانزدهم: فتح مکه (

 

شد، بر او حد اجرا  ی میکردند و اگر ضعیفی مرتکب دزد کرد، او را رھا می می
نمودند، ھالک گردیدند. به خدا سوگند! اگر فاطمه دختر محمد، مرتکب سرقت  می
زنی را که دزدی کرده  نمودم؛ سپس دستور داد تا دست شد، دستش را قطع می می

ند و ازدواج نمود. خویش، استوار ما ۀبود، قطع نمایند. بعد از آن، او توبه نمود ودر توب
او را به رسول خدا آمد و من نیازھای  : آن زن ھمیشه نزد من میگوید عایشه می

 .١کردم منعکس می
یافت و حدود الھی و شرعی، بدون  بدین صورت ساختار تربیتی امت اسالمی ادامه می

گردید و قریش نیز به خوبی دریافتند که در مقابل  ھیچ گونه رعایت طبقاتی اجرا می
که برای ھمه یکسان است؛ چون در این شریعت، تمامی  اند شریعتی ربانی قرار گرفته

مردم مورد خطاب پروردگار جھانیان ھستند و مالک شرف و ارزش التزام به اوامر خدا 
و خشم گرفتن ایشان بیانگر اھمیت واالی  ج باشد. این موضعگیری پیامبر اکرم می

را کوچک نشمارند حدود الھی است و درسی برای مسلمانان است تا احکام و حدود خدا 
 .٢ا ننمودن حدی از حدود خدا نباشندو ھیچ گاه درصدد شفاعت و وساطت برای اجر

 ھانی آنان را پناه داده بود به کسانی که ام ج پناه دادن پیامبر اکرم
 ۀبا یارانش در ناحی ج : ھنگامی که پیامبر اکرمگوید ھانی، دختر ابوطالب، می ام

باالی مکه فرود آمد، دو نفر از خویشان ھمسرم (که مشرک بودند) نزد من پناھنده 
: به خدا سوگند! آنھا را خواھم کشت. من ی برادرم، علی، آنھا را دید، گفتشدند. وقت

آن حضرت را در حالی  رفتم. ج ام را بر روی آنھا قفل کردم و نزد پیامبر اکرم در خانه
ای اورا پوشانده بود و مشغول شستشوی جسم  با پارچه یافتم که، دخترش، فاطمه،

مبارک خود بود. بعد از اینکه غسل نمود، پارچه را از دست فاطمه گرفت و دور خود 
آمد  پیچاند. سپس ھشت رکعت نماز چاشت خواند و بعد از آن رو به من کرد و خوش

مرد و  ای؟ من ایشان را در جریان پناھندگی آن دو گفت و پرسید چرا آمده
ای ما نیز  : کسی را که تو پناه دادهفرمود ج العمل علی قرار دادم. پیامبر اکرم عکس
 .٣دھیم و نباید علی آنھا را بکشد یپناه م

                                                 
 .۴۳۰۴البخاری، المغازی، شماره  -١
 .۲۳۳، ص ۷، التاریخ االسالمی، ج ۴۰۲، ص معین السیرة -٢
 .۵۲۷صحیح السیرة، ص  – ۶۰ – ۵۹، ص ۴ھشام، ج  ، ابنالسیرة النبویة -٣



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٥٥٢

 

 دھند چشم دستور نمی ۀپیامبران با اشار
سرح، بعد از اینکه اسالم را پذیرفت، کاتب وحی  فردی به نام عبدالله بن سعد ابی

بعد از ورود به مکه، او را از  ج از مدتی، مرتد شد. پیامبر اکرمقرار گرفت، اما پس 
شدند، اّما عبدالله نزد عثمان که برادر رضاعی  بایست کشته می می کسانی برشمرد که

بود، پناھنده شد. عثمان اورا نزد پیامبر آورد تا برایش پناھندگی بگیرد.  ج پیامبر
در ابتدا در پذیرفتن پناھندگی وی تأمل نمود؛ سپس پناھندگی او را  ج پیامبر اکرم

: شد، پیامبر خطاب به یارانش فرموداش بیرون  پذیرفت. بعد از اینکه عثمان با پناھنده
شما اشاره نکردید؟  : چرانمودم، او را نکشتید؟ آنھا گفتندچرا ھنگامی که من تأمل 

: شایسته نیست یا فرمود ١رسانند ه به قتل نمی: پیامبران کسی را با اشارپیامبر فرمود
 .٢چشم به قتل برساند ۀکه پیامبر کسی را با اشار

قدم  : بعد از آن عبدالله مسلمان گردید و در مسلمانی خویش ثابتگوید ھشام می ابن
 .٣او گذاشته شد ۀو استوار ماند و در زمان عمر و عثمان مسئولیتھایی نیز بر عھد

ی نماز صبح در : عبدالله در حال سجده در نماز صبح یا بعد از اداگوید ابن کثیر می
 .٤اش وفات نمود خانه

 شما خواھم مرد درمیانبا شما زندگی خواھم کرد و 
در ایام فتح، بر کوه صفا باال رفت و روبروی کعبه  ج : پیامبر اکرمگوید ابوھریره می

تر  رد. انصار مدینه کمی پائینایستاد و دستھایش را باال برد و شروع به ذکر و دعا ک
شھر خود گشته و به  ۀ: این مرد شیفترخی از آنان به یکدیگر گفتندنشسته بودند؛ ب

: گوید ابوھریره می .رک خواھد گفت)خود رغبت پیدا کرده است. (و مدینه را ت ۀقبیل
ایشان توانستند در وجود  وحی بر پیامبر پدیدار گردید و این امر را ھمه می آثار نزول

خطاب به انصار گفت: آیا شما چنین و  ج ای بعد پیامبر اکرم احساس نمایند. لحظه
 : اگر من چنین عملی را انجام دھم، آن گاهگفتند: بلی. پیامبر فرمود ؟چنان گفتید

: خیر؛ بلکه من بنده و رسول خدا ھستم و به اسم من چه خواھد بود؟ سپس فرمود

                                                 
 .۲۹۶، ص ۴النھایة، ج البدایة و -١
 .۵۲۸صحیح السیرة النبویة، ص  -٢
 .۵۸، ص ۴، ابن ھشام، ج السیرة النبویة -٣
 .۲۹۶ ، ص۴النھایة، ج البدایة و -٤



 ٥٥٣    هـ) ۸بخش پانزدهم: فتح مکه (

 

واھم شما خ درمیانپس با شما زندگی خواھم کرد و ام؛  سوی خدا و شما ھجرت نموده
: به خدا سوی پیامبر اکرم شتافتند و گفتندکنان به  : آنان گریهگوید مرد. ابوھریره می

ذھن ما خطور نمود؛ آن  سوگند! این فقط گمانی بود که در مورد خدا و پیامبرش در
 .١پذیرد ن را مینماید و عذرتا می : خدا و رسولش نیز شما را تصدیقگاه فرمود

 اسالم آوردن عبدالله بن زبعری، شاعر قریش
بعد از فتح مکه، عبدالله بن زبعری سھمی که از دشمنان سرسخت اسالم بود، فرار 

حسان که علیه او سروده بود، به گوشش رسید. د، اما دیری نگذشت که اشعار کر
 حسان در این اشعار، او را ترسو و فراری توصیف کرده بود و در بخشی از آن گفته بود: 

هُ  كرحالً احل التعد من  بُغضُ
 

 ٢نجران من عيش احذَّ ليم 
 

خواھیم که این مرد بزرگ (محمد) را برای ما زنده نگه دارد؛ کسی که  می از خدا
خوشی  ۀغضبش تو را به نجران فراری داده است. به امید اینکه از زندگی بھرخشم و 

 نبینی و مشمول خشم و عذاب الھی گردی.
احساسات زبعری با اطالع از این اشعار، برانگیخته شد بنابراین، این اشعار او را به 
تفکر وادار نمود و سرانجام مشمول لطف خدا قرار گرفت و به قصد مسلمان شدن 

مالقات نمود و اسالم خود را اعالم کرد و از  ج ھی مکه گردید. در مکه با پیامبر اکرمرا
موجب آمرزش : اسالم، ودپیامبر خواست تا برایش طلب آمرزش نماید. آن حضرت فرم

 .٣گردد گناھان گذشته می
ای  انست نمود و به او جامهؤم وی او را نزدیک خود آورد و با ج سپس پیامبر اکرم

 .٤بخشید
شد، در اشعاری  نکه ابن زبعری بعد از آنکه مسلما اند تمامی راویان بر این عقیده

 .٥خواھی نمود خود معذرت ۀاز کردار گذشت که سرود
سرود، ناسخ  ج : اشعاری که ابن زبعری در مدح پیامبر اکرمگوید البر میابن عبد

                                                 
 .۵۳۰ – ۵۲۹، ص صحیح السیرة النبویة -١
 .۳۰۷، ص ۴، ج البدایة والنھایة -٢
 .۸۴۸، ص ۲المغازی، ج  -٣
 .۳۰۸، ص ۲االصابه، ابن حجر، ج  – ۸۷، ص ۴االعالم، زرکلی، ج  -٤
 .۹۷الصحابی الشاعر عبدالله بن زبعری، ص  -٥



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٥٥٤

 

 .١ی است که او در زمان جاھلیت سرودمضمون اشعار
ترین دشمنان اسالم و از شاعرانی بود که با  : ابن زبعری از بزرگیدگو ابن کثیر می

پرداخت؛ سپس خداوند بر او منت گذاشت و توبه کرد  تمام نیرو به ھجو مسلمانان می
و شعر زیر از اشعار معروفی است که در  ٢و مسلمان شد و به دفاع از اسالم پرداخت

 : وده استخواھی از ایشان سر معذرت و ج مدح پیامبر اکرم

 من الذی عتذر إليكلـمإنی 
 

 الضالل أهيميف  أسديت إذا أنا 
 

 فاليوم آمن بالبنی حممد
 

 طیء هذه حمرومخمقلبی و 
 

 انقضت أسباهبامضت العداوة و
 

 لومارص بيننا ودعت أوو 
 

 الدی كالمهافاغفر فدیً لك و
 

 راحم مرحوم زللی فإنك 
 

 و...
خواھی  ام، معذرت سرگردانی مرتکب آن شدهمن از آنچه در زمان گمراھی و «

آورد که قبًال در خطا و حرمان  نمایم و امروز قلبم به پیامبر خدا(محمد) ایمان می می
 بوده است.

دشمنی و اسباب آن تمام شد و پیوندھا و بردباری بین ما حاکم گشت؛ پس پدر و 
 .»شونده ھستی مکننده و رح مادرم فدایت باد، لغزشھایم را ببخش؛ زیرا تو رحم

 احکام شرعی برگرفته از فتح مکه و مکان فرود آمدن پیامبر و لشکرش
 :گردد که عبارتند از باط میاحکام شرعی زیادی از خالل حوادث فتح مکه استن -۱

جواز روزه گرفتن و یا روزه نگرفتن ماه رمضان برای مسافری که در سفر  ×الف 
در این سفر تا مکانی به نام کدید  ج برد؛ چنانکه پیامبر اکرم غیر معصیتی بسر می

 .٣روزه داشتند و آنجا افطار نمودند
ھشت رکعت نماز خفیف به عنوان نماز چاشت خواند بنابراین،  ج پیامبر اکرم ×ب 

 .٤اند که این سنت مؤکده است ل کردهتدالگروھی اس

                                                 
 .۳۱۰، ص ۲االستیجاب، ابن عبدالبر، ج  -١
 .۳۰۸، ص ۴نھایة، ج الو البدایة -٢
 .۵۷۴السیرة النبویة فی ضوء المصادر االصلیة، ص  -٣
 ھمان. -٤
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وز در مکه نوزده ر ج قصر نماز چھار رکعتی برای مسافر؛ چنانکه پیامبر اکرم ×ج 
 .١نمود نمازھا را قصر می

او متولد شده  ۀمقرر نمود که فرزند از آن پدری است که در خان ج پیامبر اکرم -  ھ
که مرتکب زنا گردد، باید سنگسار شود. این سخن را پیامبر اکرم زمانی   است و کسی

عبدالله بن  ۀوقاص و عبدالله بن زمعه در مورد نوزادی که در خان فرمود که سعد بن ابی
 .٢ه متولد گردید، با ھم درگیر شدندزمع

وقاص در ایام  عد بن ابیجایز نبودن وصیت بیش از یک سوم اموال؛ چنانکه س ×و 
را وصیت نماید، به  در مورد اینکه بیش از یک سوم جبیماری خود در مکه از پیامبر

 .٣مشورت پرداخت
 ای بود که از حوادث استنباط گردید. مسائل ذکر شده برخی از احکام فقھی

 و لشکر اسالم در مکه ج مکان فرود آمدن پیامبر اکرم
م را ھاش ن، جایی که کفار قریش، مسلمانان و بنیآن حضرت در مکانی به نام حجو

 تحریم کرده بودند، فرود آمد.

 پیامدهای فتح مکه
 : اند از ز پیامدھای فتح مکه عبارتبرخی ا
مکه به تصرف مسلمانان درآمد و حکومت کفر منقرض گردید و زمینه برای  -۱

 چیدن نظام کفر در حنین و طائف و تمامی عالم فراھم گردید.
شدند و  جزیره عربستان محسوب می ترین نیروی نظامی شبه مسلمانان بزرگ -۲

ترین آرزوی پیامبر که مسلمان شدن قریشیان بود، برآورده  با فتح مکه بزرگ
جزیره شکل گرفت که ھیچ یک از قبایل  ترین قوای نظامی در شبه شد و بزرگ

سالم، شایستگی ات و ای توانایی رویارویی با آن را نداش یا نیروھای متحد قبیله
این را داشت که رھبری عربھا را برعھده بگیرد و نیز این لیاقت را دارا بود که 
به حکومتھای ظالم روزگار خاتمه دھد و برای بندگان خدا آزادی را به ارمغان 

                                                 
 .۱۸۵المجتمع المدنی، ص  -١
 .۴۳۰۳بخاری، کتاب المغازی، شماره  -٢
 .۲۹۱، ص ۳سنن الترمذی، ج  – ۱۸۶المجتمع المدنی، عمری، ص  -٣
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 .١احمتی، خدای خود را پرستش نمایندبیاورد تا بتوانند بدون ھیچ مز
سی و اجتماعی، برای مکه در برداشت که با این فتح، آثار بزرگ دینی و سیا -۳

 توان آثار فوق را مشاھده نمود. توجه و تدبر در فتح مبارک، می
با مردم و  ج آثار اجتماعی این فتح در برخورد توأم با مھر و محبت پیامبر اکرم

یابد تا به وضع جدید که بر مکه حاکم گشته  سعی ایشان به جلب اعتماد آنان تبلور می
رسند شوند؛ چنانکه معاذ بن جبل را بعد از اینکه قصدداشت تا مکه را ترک است، خ

 نماز و آموزش مسائل دینی مقرر کرد. ۀنماید، برای اقام
آثار سیاسی آن نیز برای مکه با مقرر کردن عتاب بن اسید به عنوان امیر مکه که 

یرد و مظلوم آنان قضاوت نماید و حق ضعیف را از قوی بگ درمیانبراساس کتاب خدا 
 .٢گردد بل ظالم یاری دھد، آشکار میرا در مقا

اسالم که بعد از آن تمامی  ۀآثار دینی فتح نیز عبارت بود از تصرف مکه زیر سلط
عربھا اذعان نمودند که اسالم تنھا دین حقیقی و الھی است که خدا برای بندگانش 

 .٣ته به اسالم گرویدنددس انتخاب نموده و فرستاده است. بنابراین تمامی عربھا دسته
یابی مسلمانان، تحقق پیدا کرد.  خدا مبنی بر تمکین و قدرت ۀبا فتح مکه، وعد -۴

انی که در راه اسالم از ھیچ چیزی دریغ نداشتند و از قبل، شرایط مسلمان
چنین پیروزی بزرگی را محقق نموده بودند و با سنن الھی از قبیل تحمل 
مصیبتھا، تدافع، پیشروی تدریجی و استفاده از اسباب خوی و عادت نموده 

حبشی به یادماندنی را فراموش کرد که بالل  ۀتوان آن لحظ بودند. ھرگز نمی
بعد از اینکه در سرزمین سنگالخ مکه و در حالی که در غل و زنجیر شکنجه 

شد، در روز فتح مکه بر بام کعبه ایستاد و با صدای رسا و زیبای خود  داده می
 گفت. کرد و الله می و در حالت ایمانی خاصی، کلمات اذان را تکرار می

 

                                                 
 .۱۲۹قیادة الرسول السیاسیه و العسکریة، احمد عرموش، ص  -١
 .۲۶۶تأمالت فی سیرة الرسول، ص  -٢
 .۲۶۷ھمان، ص  -٣
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 فصل اول
 اسباب و حوادث معرکه

و  از فتح مکه و تسلط پیامبر و مسلمانان بر آن و تسلیم قریش، طوایف ھوازن دبع
جنگ با ما  : اکنون برای محمد فرصت مناسبی برایثقیف به وحشت افتادند و گفتند

فراھم گردیده است؛ پس بھتر است قبل از اینکه به ما حمله کند، ما به او حمله ببریم. 
برای این منظور مالک بن عوف نصری را فرمانده نیروھای خود مقرر کردند و ھوازن و 

ھالل زیر پرچم او گرد آمدند. فقط از افراد سرشناس ھوازن کعب و مالک  ثقیف و بنی
نداشتند، اما درید بن صمه که جنگجوی مشھوری بود، حضور داشت، در لشکر حضور 

توانست بجنگد و فقط از رأی و مشورت او استفاده  اّما به خاطر کھولت سن نمی
 کردند. می

ھا و اموال را نیز با خود پشت سر  مالک بن عوف بر این عقیده بود که زنان و بچه
: در صورت را نپذیرفت و گفتاین نظریه لشکر ببرند تا افراد لشکر فرار نکنند. درید 

ی ھایتان به اسارات دشمن درخواھد آمد و رسوا خواھید شد، ول شکست، زنان و بچه
 .١مالک به سخنان درید توجھی نکرد

 حنین ۀترین حوادث غزو مهم
مسلمانان در پنجم شوال سال ھشتم ھجری به سوی حنین حرکت نمودند و 

عتاب ابن اسید را به عنوان  ج . پیامبر اکرم٢رسیدندشامگاه دھم شوال به آنجا 
ن دوازده ھزار نفر بود، اما تعداد اجانشین خود در مکه مقرر کرد. تعداد لشکر مسلمان

جنجگویان ھوازن و و ثقیف دو برابر و یا بیشتر از تعداد مسلمانان بود. بعضی از 
به خاطر قلت لشکر شکست : امروز ما توجه به تعداد لشکر اسالم گفتند مسلمانان با

                                                 
 .۸۸، ص ۴السیرة النبویة، ابن ھشام، ج  – ۴۶۷، ص ۲شھبه، ج  السیرة النبویة، ابی -١
 .۱۵۰، ص ۲طبقات، ابن سعد، ج  -٢



 ٥٥٩    هـ) ۸بخش شانزدهم: غزوۀ حنین و طائف (

 

 .١این عده به کثرت افراد معطوف گشتد و بدین صورت توجه رنخواھیم خو

 تاکتیکی که فرمانده ھوازن و ثقیف در پیش گرفت –الف 
 :ارای چند مرحله بود، در پیش گرفتمالک بن عوف تاکتیکی عالی و منظم که د

 .معنوی جنگجویان ۀارتقای روحی
آمیز ایراد کرد و آنھا را به جنگی  لشکر خود سخنان حماسه درمیانمالک بن عوف 

تجربه و کسانی  ھای بی : محمد تاکنون با ملتم عیار تشویق و تحریک نمود و گفتتما
ست، اما این بار قضیه فرق اند، جنگیده و پیروز شده ا شنایی نداشتهکه با فنون جنگی آ

 .٢کند می
 .جنگجویان پشت سر لشکر ھای به ھمراه بردن مالھا و زنان و بچه

پشت سر لشکر با خود  ویان راجگھا و اموال جن داد که زنان و بچهفرمانده دستور 
ویان این گونه احساس نمایند که در صورتی که فرار نمایند، اموال و زن جگببرند تا جن

و فرزندان آنان به اسارت دشمن درخواھد آمد و بدین صورت به جنگ و پیشروی 
سواران و در صف دوم،  : در صف مقدم، اسبگوید مالک می نانکه انس بنبپردازند؛ چ

در صف آخر چھارپایان قرار نظامھا و در صف سوم، زنان و بعد از آنھا گوسفندان و  پیاده
 .٣داشتند

 .شکستن نیام شمشیرھا
شکستند و  عادت عرب براین بود که در شروع جنگ، نیام شمشیرھای خود را می

ود که این شمشیرھا به نیام بازنخواھد گشت تا اینکه به پیروزی یا این بدان معنی ب
مرگ برسند. بنابراین، مالک به لشکریان خود گفت که ھنگام روبرو شدن با لشکر 

 .٤د و ھمه با ھم و منسجم حمله کنیداسالم، نیامھای شمشیرھایتان را بشکنی
 .کمین زدن برای غافلگیر ساختن لشکر اسالم

به خوبی از موقعیت استراتژی سرزمینی که قرار بود، معرکه در آنجا مالک بن عوف، 
گاھی داشت بنابراین، لشکر را به سوی بھترین و مناسب سوق  ترین مکانھا واقع گردد، آ

وی ماھر، درید بن صمه، برای لشکر اسالم در چند جا جگداد و براساس پیشنھاد جن می

                                                 
 .۴۹۷، ص ۲السیرة النبویة الصحیحة، ج  -١
 .۸۹۳، ص ۳مغازی، واقدی، ج  -٢
 .۱۳۶، شماره ۷۳۶، ص ۲المؤلفة قلوبھم، ج مسلم، کتاب الزکاه، باب اعطاء  -٣
 .۴۹ – ۴۸، ص ۳المستدرک، حاکم، ج  – ۱۸۰ – ۱۷۹، ص ۶مجمع الزوائد، ج  -٤
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گردید، نزدیک بود با این  لمانان نمیکمین زد و اگر فضل و نصرت خدا شامل حال مس
 خود کار قوای مسلمانان را یکسره نماید. ۀنقش

 .ھای ھجومی و پیاپی بر مسلمانان حمله
ھای  ھایی که فرمانده ھوازن درصدد عملی نمودن آن برآمد، حمله یکی از نقشه

لشکر مھاجم است تا لشکر  موقیت باھجومی و مکرر بر مسلمانان بود؛ زیرا معموالً 
ثمر واقع گردید تا اینکه مسلمانان به توفیق خدا  مدافع و این نقشه نیز در بدو امر مثمر

ود تغییر دھند و به پیروزی توانستند، این نقشه را به نفع خ ج و استقامت پیامبر اکرم
 .١برسند

 .سازماندھی جنگی روانی علیه مسلمانان
الک بن عوف استفاده از سالح معنوی و تبلیغاتی جنگی م ۀیکی از بندھای نقش

علیه مسلمانان بود. او برای این منظور دھھا ھزار شتر در پشت سر لشکر به راه 
د از شتران، زنان سوار بودند تا بدین صورت بر سیاھی لشکر خو انداخت که بر بسیاری

 .٢بیفزاید و رعب و وحشت بیافریند

 برای سرکوبی دشمن ج ھای پیامبر اکرم نقشه –ب 
بعد از فتح مکه و با اطالع از تصمیم جدی ھوازن برای جنگ با  ج پیامبر اکرم

 : ، موضعگیریھای زیر را اتخاذ نمودمسلمانان
 .فرستادن عبدالله بن ابی حدرد اسلمی جھت کسب اطالع از نیروی دشمن

شت و آنچه را آنان ماند؛ سپس برگ درمیانعبدالله نزد ھوازن رفت و یک یا دو روز 
 .٣بازگو نمود ج دیده و شنیده بود، به پیامبر اکرم

خود عمل نمود و اخبار مھمی از  ۀبه وظیف ج عبدالله براساس دستور پیامبر اکرم
سپاھیان دشمن کسب نمود، اما شتاب و سرعت عمل وی مانع از این گردید که کامًال 

ه موقف استراتژیک ھا و به ویژ گیرد و باید از نقشه ھای ھوازن قرار در جریان نقشه
گردید، اّما کوتاھی در این امر باعث شد که دشمن در وادی کمین  دشمن، مطلع می

بزند و یکباره مسلمانان را ھدف تیرھای خود قرار دھد که منجر به شکست مسلمانان 

                                                 
 .۲۵۲القیادة العسکریة علی عھد رسول الله، ص  -١
 .۱۳۱ – ۱۲۸غزوة حنین، محمد احمد باثمیل، ص  -٢
 .۷۳، ص ۳تاریخ طبری، ج  -٣
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نخست جنگ گردید. البته نباید این خطای نظامی را دستاویزی برای  ۀدر مرحل
 له از مسائلی نیست که توسطقرار داد؛ زیرا این مسئ ج اعتراض به عصمت پیامبر اکرم

گردد و  وحی الھی مشخص شود؛ بلکه این امر، مربوط به اجتھاد در امور نظامی می
ترین اطالعات مربوط  ر بست تا دقیقتمامی توان و نیروی خود را به کا ج پیامبر اکرم

دشمن  نظامی مناسبی برای رویارویی با ۀآوری نمایدتا بتواند نقش به جنگ را جمع
 .١ترسیم نماید

 .تجھیز و آماده ساختن لشکر

با ده ھزار مسلمان که از مدینه با او آمده بودند و دو ھزار نیروی  ج پیامبر اکرم
قاله با ھوازن آماده کرد؛ چنانکه انس بن مالک تازه مسلمان اھل مکه لشکری برای م

گوید: روز حنین طوایف ھوازن و غطفان با تمامی افراد خود و حتی زنان و کودکان  می
و ھزار از اھل نیز ده ھزار مسلمان از مدینه و د ج و اموال آمده بودند و پیامبر اکرم

 .٢مکه به ھمراه داشت
اش،  ادی نمود؛ چنانکه از پسر عمهآن حضرت لشکرش را مجھز به سالحھای زی

نوفل بن حارث بن عبدالمطلب، سه ھزار نیزه عاریه گرفت و از صفوان بن امیه نیز چند 
: این عاریه وز مشرک بودند؛ چنانکه صفوان گفتزره طلبید. در حالی که این دو نفر ھن
تی آمده و در روای ٣فرمود : ھمین طور است ج است که باید برگردانید. پیامبر اکرم

فرمود : خیر بلکه  ج : ای محمد آیا در این مورد مجبوریم؟ پیامبر اکرماست که گفت
خواھم تا دوباره برگردانم؛ سپس مقداری از آنھا نابود شد. پیامبر  به طور امانت می
شتر عالقه : من امروز به اسالم بیعوض بدھد، اما او نپذیرفت و گفت خواست به صفوان
 .٤مان شود، آنھا را عاریه داده بود: او قبل از اینکه مسلگوید دارم. ابوداود می

 .آن ۀو نتیج ج پایمردی پیامبر اکرم
لشکر ھوازن قبل از مسلمانان به وادی حنین رسیده بود و عالوه بر آنکه مناطق 

ھا و  ھا و گردنه اصلی آن را به تصرف خود درآورده بودند، افراد سپاه خود را نیز در دره
د به این وادی، از ھر سو ھدف وراکنده ساخته بود و مسلمانان با ودرختان پر درمیان

                                                 
 .۳۶۹الرسول، ص القیادة العسکریة علی عھد  -١
 .۱۳۵، شماره ۷۳۵، ص ۲مسلم، کتاب الزکاة، باب إعطاء المولفة قلوبھم، ج  -٢
 .۸۵۶۶، شماره ۸۲۶، ص ۳، ج ، کتاب البیوع، باب تضمین العاریةابوداود -٣
 .۸۵۶۲، شماره ۸۲۳، ص ۳ج  بیوع واالجارت، باب تضمین العاریةھمان، کتاب ال -٤
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منظم آنھا از ھم پاشید و اکثرشان  ھای صفدشمن گردیدند و  ۀآماج تیرھای غافلگیران
با گروه اندکی از یاران خود در میدان ماند و  ج پا به فرار گذاشتند و فقط پیامبر اکرم

 : گوید ن عبدالمطلب در این مورد میب کردند. عباس ھمچنان دفاع می
بودم و به اتفاق ابوسفیان بن حارث،  ج من در روز حنین، ھمراه پیامبر اکرم

ای از ایشان جدا نشدیم. آن حضرت سوار بر قاطر سفیدرنگی بود. در نخستین  لحظه
قاطرش را به  ج رویارویی مسلمانان با کفار، مسلمانان پا به فرار گذاشتند. پیامبر اکرم

اشتم جلو برود. پیامبر به گذ راند و من لگام آن را گرفته بودم و نمی سوی دشمن می
. ١: عباس! کسانی را که با من زیر درخت (در حدیبیه) بیعت کردند، صدا کنمن گفت

کنندگان زیر  : بیعتگوید: با صدای بلند گفتم اس، که صدای بلندی داشت، میعب
دود  اش می او به سوی بچهای برگشتند که گ صدایم، به گونه درخت کجائید؟ با شنیدن

 : کافران را به قتل برسانید.فرمود ج : لبیک، لبیک. پیامبر اکرمو گفتند
ای از خزرج  حارث را که شاخه : سپس انصار را صدا زدم؛ سپس بنیگوید عباس می

: اکنون و فرمودنگریست  به قتال آنھا می ھستند صدا زدم، رسول خدا از باالی مرکبش
 .٢جنگ شدت گرفت

 برخی از تأییدات غیبی در حنین
 فرشتگان از آسمان نازل شدند. -۱
 .٣شت در قلوب کفارالقای رعب و وح -۲
به چشمھای دشمنان  ج رمکرسانیدن دو مشت خاک که توسط پیامبر ا -۳

 .ریخته شد
دو مشت خاک برداشت و به سوی دشمن پرتاب نمود، اما خداوند  ج پیامبر

تک افراد دشمن رسانید و موجب آسیب  ھای آن دومشت خاک را به چشمان تک دانه
 .٤ی از اسباب شکست آنھا محسوب نمودتوان آن را یک چشمھایشان گردید که می

                                                 
 .۱۷۷۵، شماره ۱۳۹۸، ص ۳باب فی غزوة حنین، ج  مسلم، کتاب الجھاد و السیر، -١
 .۱۷۷۲، شماره ۱۳۹۹، ص ۳ھمان، ج  -٢
 .۵۵۹، ص صحیح السیرة النبویة -٣
 .۲۵۹القیادة العسکریة فی عھد رسول الله، ص  -٤
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ن پرتاب و به سوی دشم ریزه برداشت مشتی سنگ ج : پیامبر اکرمگوید عباس می
: گوید خورند. عباس می که شکست می : به پروردگار محمد سوگندنمود و گفت

داشت و  ریزه برمی مسلمانان و کفار با یکدیگر در کشاکش جنگ بودند، اما پیامبر سنگ
وجه شدم که رو به شکست : شکست خواھند خورد تا اینکه متگفت یکرد و م پرتاب می

 .١اند نھاده

 تا اوطاس و طائفتعقیب فراریان جنگ 
از حنین فارغ گردید،  ج : ھنگامی که پیامبر اکرمگوید ابوموسی اشعری می ×الف 

ابوعامر را با لشکری به سوی اوطاس فرستاد.من نیز با ابوعامر بودم. با درید بن صمه و 
یارانش برخورد نمودیم. درید کشته شد و یارانش شکست خوردند، اما ابوعامر مورد 

برخورد نموده بود. من شتابان نزد او رفتم و  رار گرفت که به پای ویاصابت تیری ق
او قاتل من : او مرا زد. زد؟ به سوی کسی اشاره کرد و گفت گفتم: چه کسی تو را

ھایی با شمشیر  : من او را تعقیب کردم و به او رسیدم و ضربهگوید است. ابوموسی می
ن گاه نزد ابوعامر برگشتم و گفتم: درآوردم. آمیان ما رد و بدل شد تا اینکه او را از پای 

: بیا تیر را دربیاور. من آن را درآوردم، متوجه شدم که از محل خدا او را کشت. گفت
سالم مرا به پیامبر برسان و  ام! : برادرزادهآید. ابوعامر گفت ر، آب بیرون میاصابت تی

مانی کرد و پس از اندک ز: برایم طلب آمرزش نماید. آن گاه او مرا جانشین خود بگو
اش آمدم، او را  در خانه ج : ھنگامی که نزد پیامبر اکرمگوید وفات یافت. ابوموسی می

ھا ساخته شده بود، یافتم. من خبر وفات ابوعامر و ھمچنین  ریزه تشکی که از سنگ
اخبار لشکر خود را به اطالع ایشان رساندم و گفتم که ابوعامر طلب آمرزش نموده 

پس دستھایش را باال گرفت مقداری آب خواست و وضو گرفت؛ س ج یامبر اکرماست. پ
دیدم؛  ربغلش را میزی ی: سفیدگوید بوعامر را ببخش. ابوموسی می: بارالھا! او فرمود

در قیامت بر بسیاری از بندگانت فضیلت ده. من گفتم: : بارالھا! او را سپس ادامه داد
: بارالھا! گناھان عبدالله بن قیس را مغفرت کن و او را برای من نیز استغفار کن. فرمود

 .٢در قیامت به جایگاه نیکی وارد کن

                                                 
 .۱۷۷۵، شماره ۱۳۹۹، ص ۳مسلم، کتاب الجھاد و السیر، باب غزوة حنین، ج  -١
 .۴۳۲۳شماره  ،۱۲۰، ص ۵البخاری، المغازی، ج  -٢
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اھل طائف را تحت محاصره درآورد  ج : پیامبر اکرمفراریان در طائف ۀمحاصر ×ب 
ھای گوناگونی از قبیل جنگ، محاصره و شورا استفاده نمود و با  ھا و راه و از شیوه

ی از این ی و تبلیغاتی، صفوف دشمن را متزلزل ساخت. برخاندازی جنگی روان راه
 : ھا عبارت بودند از شیوه

 .استفاده از روش جنگی جدید

ھای جدیدی استفاده نمود که قبًال از آنھا  ف از سالحئطا ۀدر محاصر ج پیامبر اکرم
 :ھا عبارت بودند از بود. این سالح استفاده نکرده

ه ثقیف در طائف از منجنیق استفاد ۀمحاصر: آن حضرت در ایام منجنیق -
 .١بر اھل طائف، منجنیق نصب کرد ج : پیامبر اکرمگوید نمود؛ چنانکه مکحول می می

گذاشتند و آن را  رگی میزمنجنیق نوعی سالح سنگین بود که در آن سنگھای ب
خت و سا نمود، آن را منھدم می کردند و اگر به دیوار یا دژ و برجی اصابت می پرتاب می
کند آن را بسوزاند.  گردید تا به ھر چیزی که اصابت می آن آتشی پرتاب می ۀیا به وسیل

 .٢ت که آن را کنترل و ھدایت نماینداین سالح سنگین، نیاز به گروھی داش
: سالح سنگین دیگری که پیامبر در این جنگ، برای اولین بار از آن دبابه -

حصار دشمن، وارد  شکستن جنگی است که برای به آلتیاستفاده نمود، دبابه بود. دبا
شود که چند نفر ھنگام حمله به درون  شوند و به شکل اطاقک ایمنی ساخته می آن می

 .٣شوند یدژ، به خاطر حفاظت خویش در مقابل تیرھای دشمن وارد آن م
طائف از آن  ۀدر محاصر ج : یکی دیگر از وسایلی که پیامبر اکرمسیم خاردار -

نمود، چیزی بود شبیه سیم خاردار امروزی. بدین صورت که با ترکیب دو استفاده 
ساختند و آن را بر سر راه اسبھا و  چوب به صورت چھار پھلو، آلتی دفاعی می

 .٤یا حداقل باعث کندروی آنھا گردد گذاشتند تا مانع پیشروی و جنجگویان دشمن می
در اطراف  ج که پیامبر اکرم اند نویسان بر این عقیده مؤلفان کتب مغازی و سیره

 .٥آلت به عنوان حصار استفاده نمود دژھای اھل طائف، از این

                                                 
 .۱۸۳داود، ص  ابوداود، کتاب الجھاد، باب فضل الجھاد، مراسیل ابی -١
 .۴۰۷، لوائ محمد فرج، ص المدرسة العسکریة االسالمیة -٢
 .۴۰۵القیادة فی عھد الرسول، ص  -٣
 .۱۹۵عون، ص  الفن الحربی فی صدور االسالم، لواء عبدالرؤف، -٤
 .۲۱۴، ص ۲الطبقات الکبری، ج  -٥
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برای تمامی مسلمانان و به ویژه برای رھبران امت  ج این عملکرد پیامبر اکرم
خود را در راستای استفاده از ھر  ۀاسالمی حاوی این موضوع است که عقل و اندیش

نماید، به کار  چیز جدید و مفید که خوشبختی دنیا و آخرت مسلمانان را تضمین می
 بندند.

 .برای جنگ ج انتخاب مکان مناسب توسط پیامبر اکرم
لشکر اسالم نزدیک دژھا و در مکانی باز و مورد دید دشمن اردو زد. آنان ھنوز 

اشته بودند که ھدف آماج تیرھا قرار گرفتند و افراد زیادی وسایل خود را به زمین نگذ
پیشنھاد تغییر مکان داد. پیامبر  ج زخمی شدند. آن گاه حباب بن نذر به پیامبر اکرم

نیز این امر را پذیرفت و او را مأمور ساخت تا مکان مناسبی برای انتقال لشکر تالش 
ب نمود، پیامبر نیز دستور جابجایی نماید. حباب، بعد از آنکه مکان مناسبی را انتخا

عروف به مسجد ابن لشکر را به آن مکان داد. که امروز در آن مکان، مسجدالطائف م
 .١عباس قرار دارد

 .استفاده از جنگ تبلیغاتی و روانی
ھنگامی که آن حضرت با مقاومت شدید اھل طائف روبرو گردید و تعدادی از 

تا نخلھا و باغھای انگور اھل طائف را به آتش  مسلمانان نیز کشته شدند، دستور داد
از این عمل، وارد نمودن فشار روانی بر اھل طائف بود و  ج بکشند. ھدف پیامبر اکرم

مقاومت آنھا را تضعیف ساخته است، از  ۀھنگامی که متوجه شد که این عمل، روحی
سوگند داد و او  این عمل خودداری نمود و عالوه بر آن، دشمن نیز در پیامی پیامبر را

رحم فراخواند تا این عمل را رھا نماید. بعد از آن پیامبر اعالم داشت  ۀرا به رعایت صل
که ھر کدام از بردگان طائف از دژ بیرون بیاید و تسلیم شود، آزاد است؛ چنانکه در پی 

آنان بود، از دژ بیرون  درمیاناین اعالم، حدود بیست و سه غالم که ابوبکره ثقفی نیز 
شدند و به مسلمانان پیوستند و مسلمان شدند. پیامبر نیز آنھا را آزاد ساخت و حتی 

 .٢ثقیف، آنھا را برنگردانید ۀبعد از مسلمان شدن طایف
 .حکمت اتمام محاصره

آنھا برداشت؛ زیرا آنھا قدرتی نبودند که کسی از  ۀدست از محاصر ج پیامبر اکرم
ف از آنھا پیروی بکند؛ بلکه قدرت مرکزی در اختیار حکومت اسالمی قرار اطرافیان طائ

                                                 
 .۴۱۶، ص ۱مغازی، واقدی، ج  -١
 .۵۱۰، ص ۲السیرة النبویة الصحیحة، ج  -٢
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 ج آن فرقی نداشت. بر این اساس، پیامبر اکرم ۀداشت. بنابراین ادامه و یا اتمام محاصر
: . نوفل بن معاویه دیلمی گفت١با اطرافیان خود در این مورد به مشورت پرداخت

دتی آنجا بمانید، سرانجام بدست شما روباھی وارد سوراخی شده است؛ اگر شما م
افتد و اگر او را به حال خودش رھا سازی، باز ھم ضرری برای شما ندارد. بعد از  می

سردھد. مردم  به ابن خطاب دستور داد تا بانگ کوچ کردن ج این ماجرا، پیامبر اکرم
پیامبر تح نشده است؟ : چه طور برویم در حالی که ھنوز طائف فنگران شدند و گفتند

ن ای از مسلمانا : پس جنگ بکنید. آنھا جنگ را آغاز کردند و در نتیجه عدهفرمود
: ما فردا اینجا را ترک خواھیم کرد. مسلمانان از زخمی شدند. آن گاه ایشان فرمود

آوری وسائل و آمادگی برای کوچ کردن  شنیدن این خبر خوشحال شدند و به جمع
من فاصله و ھنگامی که کوچ کردند و از دش ٢خندید ینیز م ج پرداختند و پیامبر اکرم

: . آنھا گفتند٣آيبون، تائبون اعبدون لر�نا حامدون: گرفتند، رسول خدا فرمود: بگویید
ثقیف را ھدایت کن و ھمه را ای رسول خدا! علیه اھل طائف دعا کن. فرمود : بارالھا! 

 .٤بیاور
 

                                                 
 .۲۰۶دراسات فی عھد النبوة و الخالفة الراشده، شجاع، ص  -١
 .۱۷۷۸، شماره ۱۴۰۳، ص ۳مسلم، کتاب الجھاد و السیر، باب غزوة حنین، ج  -٢
 .۴۹۷، ص ۳زادالمعاد، ج  -٣
 .۱۷۷۸، شماره ۱۴۰۳، ص ۳حنین، ج  مسلم، کتاب الجھاد و السیر، باب غزوة -٤



 
 
 
 
 
 

 فصل دوم
 در برخورد با مردم ج فرزانگی پیامبر اکرم

 گردد آشکار می ج های زیر، فقاهت پیامبر اکرم از موضعگیری

 پرستی بر نخواھد گشت  بت –الف 
ھنگام رھسپار شدن به سوی حنین، از کنار درختی که در واقع بتی  ج پیامبر اکرم

نامیدند و سالی یک بار در آنجا  متعلق به برخی از قبائل بود که آن را ذات انواط می
که تازه مسلمان شده کردند، گذشت. برخی از کسانی  شدند و حیوان ذبح می جمع می

: انند این، قرار ده. پیامبر فرمودنواطی م: ای رسول خدا! برای ما نیز ذات ابودند، گفتند
الله اکبر! به خدا سوگند شما ھمان چیزی را گفتید که قوم موسی به او گفتند. آنھا به 

آنان  برای ما نیز معبودی قرار ده ھمان طور که» «اجعل لنا اهلاً... .: «فتندموسی گ
اند، در  ز شما بودها: شما سنت و روش کسانی را که قبل معبودانی دارند؛ سپس افزود

 .٢و١گیرید پیش می
این درخواست برخی از آنان، بیانگر آن است که با وجود اینکه آنان مسلمان بودند، 
اّما ھنوز تصویر کاملی از توحیدخالص در اذھان آنان، نقش نبسته بود بنابراین، پیامبر 

که ان را بدون اینآمیز است و آن به آنان بازگو نمود که این درخواست شما شرک ج اکرم
مال برحذر داشت؛ چراکه آنان تازه اسالم را پذیرفته سرزنششان نماید، از این گونه آ

شرکت در جھاد را داد؛ زیرا شرکت در جھاد مشروط به این  ۀ. و به آنان اجاز٣بودند
انسان تصحیح شده باشد؛ زیرا جھاد عمل نیکی است که به  ۀنیست که باید کامًال عقید

رسد؛ گرچه در برخی دیگر از امور دینی کوتاھی  ده در آن اجر و پاداش میکنن شرکت

                                                 
 .۵۶۶، ص ھمان، صحیح السیرة النبویة -١
 .۲۱۸۰، شماره ۴۷۵، ص ۴سنن ترمذی، الفتن، ج  – ۳۴۹السیرة النبویة، ندوی، ص  -٢
 .۴۹۷، ص ۲السیرة النبویة الصحیحة، ج  -٣
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داشته باشد و به عبارتی دیگر جھاد، آموزشگاھی است که مجاھدان، آنجا عقاید و 
گیرند؛ چراکه در جھاد سفرھای مختلفی صورت  احکام و اخالق اسالمی را فرا می

بحث و تبادل افکار فراھم  ۀزمینشود و  ی زیادی برخورد میھا انسانگیرد و با  می
 .١گردد می

 شود مغرور شدن به تجھیزات مانع نصرت خدا می –ب 
مغرور شدن برخی از مسلمانان به کثرت تعداد لکشر خویش، موجب گردید تا در 

ه قرآن کریم در این نخست معرکه، نصرت الھی شامل حال آنان نگردد؛ چنانک ۀمرحل
 :گوید مورد می

ُ�ُم ﴿ ُ ٱلََقۡد نََ�َ ۡعَجَبۡتُ�مۡ  إِذۡ  ُحَنۡ�ٍ  َوَ�ۡومَ  ِ� َمَواِطَن َكثَِ��ٖ  �َّ
َ
تُُ�مۡ  أ  فَلَمۡ  َكۡ�َ

�ُض ٱ َعلَۡيُ�مُ  َوَضاقَۡت  ا ٔٗ َشۡ�  َعنُ�مۡ  ُ�ۡغنِ 
َ
ۡدبِرِ�نَ  ۡ� ُۡتم مُّ  ﴾٢٥بَِما رَُحَبۡت ُ�مَّ َو�َّ

 .]۲۵[التوبة: 
ز یاماکن زیادی یاری کرده است و در روز حنین نبه تحقیق که خداوند شما را در «

ت انداخت. ولی (این کثرت) برای شما کاری فشگ بهوقتی که کثرت افرادتان شما را

 .»نکرد و زمین بر شما تنگ گردید؛ سپس پا به فرار گذاشتید
داد که نباید آنان نسبت به تجھیزات و  نیز به یارانش ھشدار می ج پیامبر اکرم

ھیچ نیرو و » «ال قوه اال باهللاالحول و«ش مغرور گردند و به آنان معانی نیروھای خوی

 »٢أقاتل ا� بك أحول و�ك أصول و�ك«و » قدرتی جز قدرت خدا وجود ندارد.
 .»جنگم کنم و می گیرم و حمله می تو نیرو می ۀبارالھا! به وسیل«

ھرگونه انحراف رفتاری و فکری،  ۀدرصورت مشاھد ج بدین صورت پیامبر اکرم
 .٣پرداخت به توجیه و تربیت آنان میترین شرایط،  حتی در حساس

 تقسیم غنایم و تألیف قلوب –ج 
 درمیانمصلحت را در این دید که غنایم بدست آمده از این جنگ را  ج پیامبر اکرم

تازه مسلمانان عرب تقسیم نماید. بنابراین، به سران قریش و غطفان و تمیم، اموال 

                                                 
 .۶۲، ص ۸التاریخ االسالمی، حمیدی، ج  -١
 .۳۳۳، ص ۴امام احمد، ج مسند،  – ۱۳۵، ص ۵سنن دارمی، ج  -٢
 .۱۹۹المجتمع المدنی فی عھد النبوة، عمری، ص  -٣
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که برخی از آنان عبارت  ھنگفتی بخشید. حتی به بعضی از آنان یکصد شتر عطا کرد
: ابوسفیان بن حرب، سھیل بن عمرو، حکیم بن حزام، صفوان بن أمیه، عیینه بودند از

 .١دو فرزند ابوسفیان و قیس بن عدی اویه و یزیدبن حصن قراری، اقرع بن حابس، مع
ھای آنان و ایجاد و پایداری محبت اسالم در  ھدف از این بخشش عظیم، تألیف قلب

: برخی به خاطر بدست آوردن مال دنیا گوید بود؛ چنانکه انس بن مالک میدلھایشان 
ر دلھایشان شدند، به قدری اسالم د شدند، اما پس از اینکه مسلمان می مسلمان می
 .٢دادند آنچه در آن ھست، ترجیح می گردید که آن را بر تمام دنیا و محبوب می

بخشید، اما در دل نسبت به  به من مال می ج : پیامبر اکرمگوید صفوان بن امیه می
 .٣تر شد اد که از ھمه نزد من محبوباو بغض داشتم تا اینکه قدری به من د
بیعت بشری به این تقسیم معترض شدند و در برخی از جوانان انصار، براساس ط

نیز به این اعتراض آنان ارج نھاد و با  ج این مسئله سخنانی گفتند. پیامبر اکرم
برخوردی حکیمانه، کدورت را برطرف ساخت و حکمت این تقسیم را برای آنان شرح 

اب قرار ای مورد خط داد و انصار را با خطابی ایمانی، عقلی، عاطفی و وجدانی به گونه
مسلمانی این جریان را بخواند یا  ۀداد که ھرگاه در طول تاریخ، خواننده و یا شنوند

 شود. بشنود، ناچار اشک از چشمانش سرازیر می
: ای رسول خدا! گروه آمد و گفت ج جریان از این قرار بود که سعد نزد پیامبر اکرم

د عطایای بزرگی بخشیدید انصار، از تقسیمی که شما کردید و به سران عرب و قوم خو
ده تو در این : ای سعد! عقینگران ھستند. پیامبر اکرم فرمود و به آنھا چیزی ندادید،

: برو و ی از قوم خودم ھستم. ایشان فرمود: من نیز فردمورد چیست؟ سعد گفت
رفت و پس از نزد آنان  ج قومت را در این چھار دیواری جمع کن. آن گاه پیامبر اکرم

یده س: ای گروه انصار! این چه سخنی است که از شما به من رای خدا، گفتحمد و ثن
ی گمراھی نبودید که خداوند به ھا انساناید. مگر شما  است؟ شنیدم که نگران شده

من ھدایتتان نمود؟ مگر فقیر نبودید که خداوند شما را غنی ساخت؟ مگر با ھم  ۀوسیل
: ان دوستی ایجاد نمود؟ آنھا گفتندتدرمیانمن،  ۀدشمن نبودید که خداوند به وسیل

                                                 
 .۴۲۱معین السیرة، ص  -١
 .۴۳۱۲، شماره ۱۸۰۶، ص ۴مسلم، کتاب الفضائل، باب ماسئل رسول الله شی قط، ج  -٢
 .۲۳۱۳ھمان، شماره  -٣
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خطاب به آنھا فرمود:  ج گاه پیامبر اکرم یامبرش اھل فضل واحسان ھستند. آنخدا و پ
فضل : چگونه پاسخ شما را بدھیم؛ خدا و پیامبرش اھل دھید؟ گفتند چرا پاسخ مرا نمی

گویید که تو نزد  توانید بگویید و راست ھم می : شما میو احسان ھستند؟ پیامبر فرمود
ما در حالی آمدی که تکذیب شده بودی، ما تصدیقت کردیم؛ طرد شده بودی، ما تو را 

یار و مددگار بودی، ما تو را یاری کردیم؛ فقیر و نادار بودی، ما به تو  جای دادیم؛ بی
ارزشی از مال  : ای گروه انصار، شما به خاطر چیزھای بیسپس افزودکمک کردیم. 

اید. من به اسالم شما اعتماد  ام تا مسلمان بشوند، نگران شده به برخی داده دنیا که من
ھایشان برگردند و  کنید که مردم با گوسفند و شتر به خانه  دارم. آیا به این بسنده نمی

گردید، از آنچه آنھا با  شما با رسول خدا برگردید؟ به خدا سوگند آنچه شما با آن برمی
ست و اگر شرف ھجرت نبود، من خود را یکی از انصار اعالم گردند، بھتر ا آن برمی

ای را  مردم، راھی را در پیش گیرند و انصار نیز راه و دره ۀکردم و اگر چنانچه ھم می
اند و افزود که  ای خواھم رفت که انصار رفته در پیش گیرند، من به ھمان راه و دره

ھستند. بارالھا! بر انصار و  مردم باالپوش آن ۀانصار لباس اصلی، اسالم، و بقی
ستند : آنھا به قدری گریگوید ان آنھا رحم بفرما. راوی میفرزندانشان و فرزندان فرزند

کند که رسول خدا از ما باشد. آن  : ما را بسنده میکه محاسنشان خیس شد و گفتند
 .١است و رفت و آنھا نیز متفرق شدندگاه رسول خدا برخ

مھری برخورد خواھد  : با شما بعد از من با بیکه فرموددر روایتی نیز آمده است 
 .٢در کنار حوض (کوثر) مالقات کنید شد؛ پس صبر را پیشه سازید تا با من

براساس روایات صحیحین آنچه بیان گردید، اعتراض برخی از جوانان انصار بود و 
: تنی گوید ند؛ چنانکه انس بن مالک میآنھا در این اعتراض و نگرانی شریک نبود ۀھم

: خدا، پیامبرش را ببخشد که به ھر یکی از قریش چند از انصار معترض شدند و گفتند
کند؛ در حالی که خون آنھا از شمشیرھای ما  بخشد و ما را فراموش می صد شتر می

: این تچکد و ھنگامی که این خبر به گوش پیامبر اکرم رسید، نزد آنان آمد و گف می
: ای رسول ن رسیده است؟ بزرگان انصار گفتندف شما به مچه سخنی است که از طر

اند؛ بلکه برخی از جوانان ما آن را  خدا! صاحبان رأی و اندیشه، این سخن را نگفته

                                                 
 .۴۷۴، ص ۳زاالمعاد، ج  -١
 .۱۰۶۱، شماره ۷۳۸، ص ۲بھم، ج مسلم، کتاب الزکاة، باب اعطاء المؤلفة قلو -٢
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 .١قسیمی که انجام داده بود، پرداختبه بیان حکمت ت ج اند. آن گاه پیامبر اکرم گفته
رھبر مسلمانان از جانب آنھا : گوید می ج ابن قیم براساس این عملکرد پیامبر اکرم

نمایندگی دارد که براساس مصالح مسلمانان و یاری دین خدا در صورت اقتضای 
مصلحت، برای تألیف قلوب دشمن به آنھا عطایائی بدھد تا مسلمانان از شر آنھا درامان 
باشند؛ زیرا اگرچه محروم گردانیدن مسلمانان از غنیمت، مصیبتی است، اما مصیبتی 

تر و خطرش بیشتر است  گردد، بزرگ دشمن متوجه اسالم و مسلمانان می ۀناحیکه از 
تر را با پذیرفتن خطر  و ھمیشه اساس کار شریعت بر این است که مصیبت و خطر بزرگ

تر دفع نماید و از دو مصلحت، آن را که نفعش بیشتر است، ترجیح دھد و سایر  کوچ
 .٢اند دهمین اصل بنا شمصلحتھای دینی و دنیوی، برھ

ھدف از تألیف قلوب این گونه افراد، تشویق کردن و آشنایی آنھا به اسالم است تا از 
 نزدیک با آن خو بگیرند و طعم ایمان را بچشند.

: در دنیا اقوام دھد ذکر مثالی این گونه توضیح میمحمد غزالی، این نکته را با 
شوند؛ ھمان طور  ق داده میدر اختیار گرفتن مال و ثروت، به سوی حق سو بازیادی را

کشانند؛ پس  که چارپایان و حیوانات را با نشان داد مشتی علف و جو به داخل آغل می
ھا، با ی به آنزی نشان دادن چی نیز نیازمند آن ھستند که به وسیله ھا انسانبرخی از 

 .٣ایمان و اسالم مأنوس شوند
: در یک نی مجسم ساختصار تصویر بسیار روشنیز در مقابل ان ج پیامبر اکرم

شود و در طرف مقابل قومی قرار دارد که  رف ملتی است که با داشتن ایمان شاد میط
را  ج گردد.در یک طرف قومی پیامبر اکرم با داشتن مال و شتران شادمان می

 پیشاپیش خود دارد و در طرف دیگر، قومی شتر و گوسفندانی در پیش دارند.
ی انصار گردید و آنھا درک کردند که در اشتباه بزرگی این تصویر روشن، باعث بیدار

ھایشان با  ھایشان با اشک و زبان ھایشان با گریه و چشم اند، بنابراین، حنجره بسر برده
 ج اعالم رضایت، از موضعگیری آنان ابراز ندامت کرد و بدین صورت پیامبر اکرم

 .٤خشنود و قانع سازد اش، انصار را توانست با فراست و خطاب حکیمانه
                                                 

 .۱۰۵۹، شماره ۷۳۴ھمان، ص  -١
 .۴۸۶، ص ۳زادالمعاد، ج  -٢
 .۴۲۷فقه السیرة، ص  -٣
 .۲۱۹المجتمع المدنی فی عھد النبوة، ص  -٤
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 نشینان تحمل کردن خوی تند بادیه –د 
نشینان و اعراب و در مقابل  ھمواره در مقابل جفا و تندخویی بادیه ج پیامبر اکرم
یک مربی کامل  ۀنمود و در این زمینه نمون ھای آنان، صبرو بردباری می طمع و خواسته

نمود. بنابراین، سعی بر  رک میخویی آنھا را د بود که طبیعت و قساوت قلب و درشت
آن داشت تا با آنان به نرمی رفتار نماید و مصالح آنھا را در نظر بگیرد و با ھر یکی از 

 او برخورد کند. ۀآنان براساس میزان عقل و اندیش
پیامبر ھیچ گاه نخواست با آنان ھمچون پادشاھان عصر خود، حاکمانه برخورد 

فرود آورند و کرنش کنند و بین او و آنھا موانع و  نماید تا در مقابل او سر تسلیم
حجابھایی باشد و ھنگام مالقات و گفتگو با او از کلمات و عباراتی استفاده کنند که 

 درمیاندانست و  بیانگر تعظیم و تجلیل او باشند؛ بلکه این نوع تجلیل را ویژه خدا می
کردند و  ت عادی خطاب مییارانش مانند فردی چون خود آنان بود که او را به صور

نمودند و ھیچ گاه پیامبر درباری نداشت و مالقاتش ممنوع نبود.  گاھی مؤاخذه می
دادند  صحابه نیز به خاطر رعایت احترام، ایشان را با صدای آھسته مورد خطاب قرار می

ن نشینان جفاپیشه، این گونه نبودند؛ چنانکه قرآ و در دل محبت او را داشتند، اما بادیه
آنھا را به خاطر سوءادب و خوی تند وصدای خشن و جری بودن در خطاب با پیامبر 

 .١نکوھش نموده است ج اکرم
ا بادیه ب ج پیامبر اکرم ۀای از این گونه موارد و برخوردشایست در اینجا به نمونه

 : نشینان اشاره خواھیم کرد
 .پذیرد را نمی ج پیامبر اکرم ۀنشین مژد بادیه

ھمراه بودم که ایشان در مکانی به  ج : من با پیامبر اکرمگوید اشعری میابوموسی 
نام جعرانه که واقع بین مسیر مکه و مدینه است، فرودآمد و بالل نیز در آنجا حضور 

ای که به من دادی، وفا  : آیا به وعدهنشینان نزد ایشان آمد و گفت ادیهداشت. یکی از ب

: نشین ناراحت شد و گفت بادیه .»ھمد تو را مژده می«» ابرش«کنی؟ پیامبر فرمود:  نمی

ای  کرد و با قیافه رو به ابوموسی و بالل ج ای. پیامبر اکرم تو خیلی به من مژده داده
گاه ما را به حضور طلبید. پیامبر خدا ظرف  آن مرا رد کرد. ۀ: او مژدخشمگین فرمود

                                                 
١-  
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: از کرد؛ پس به آنھا گفت ت و مضمضهاش را شس ھا و چھره آبی خواست و در آن دست
 ھایتان بپاشید و مژده باد شما را. بنوشید و مقداری بر صورت و سینه ھا این

سلمه از پشت  آنھا ظرف را گرفتند و آنچه را که پیامبر فرموده بود، عملی کردند. ام
 .١ید، آنھا مقداری برای او گذاشتندپرده صدا زد که برای مادرتان نیز بگذار

 .: رضایت خدا در این تقسیم، موردنظر نبوده استی که گفتندسخنان اعراب

در روز حنین به برخی از مردم،  ج : پیامبر اکرمگوید عبدالله بن مسعود می
ھای ھنگفتی بخشید. به اقرع بن حابس و تعدادی دیگر از اشراف عرب، به ھر یکی  مال

ه است. انصاف رعایت نشد: در این تقسیم، شتر داد. مردی اعتراض نمود و گفتیکصد 
: به خدا سوگند! پیامبر را در جریان سخن تو قرار گوید: من گفتم عبدالله بن مسعود می

خواھم داد. آن گاه نزد ایشان رفتم و به ایشان آنچه را شنیده بودم، گفتم. پیامبر 
: اگر خدا و رسولش انصاف را اش تغییر کرد و گفت د و رنگ چھرهسخت ناراحت ش

 ÷ : خدا رحمت کند موسیکسی رعایت خواھد کرد؟ سپس فرمود کنند، چهرعایت ن
گوید: با خود  ّما صبر نمود. ابن مسعود میرا که بیش از این مورد آزار قرار گرفت، ا

 .٢ی را به رسول خدا نقل نخواھم کرد: بعد از این ھرگز سخنگفتم
 .ھوازن بعد از پذیرش اسالم ۀرفتار آن حضرت با طایف

ھایشان اسیر شده بود)  زن (که در جنگ شکست خورده بودند و زن و بچهگروه ھوا
: ای رسول سالم خود را اعالم کردند و گفتنددر جعرانه آمدند و ا ج نزد پیامبر اکرم

ایم، بر ما منت  خدا! ما خویشاوند و فامیل ھستیم و اکنون که ما دچار این مصیبت شده
: ای رسول خدا! در رد، برخاست و گفتآنان، زھیر بن صبگذار. آن گاه سخنگوی 

ھای شما ھستند. کسانی  ھا و دایه شوند،خاله ای که اسیران نگھداری می چھاردیواری
شد،  اند و چنانچه با کسی غیر از شما، اختالف ایجاد می که از شما نگھداری کرده

ه پیامبر خدا رفت که بر ما ترحم نماید و آنھا را برگرداند تا چه رسد به شما ک انتظار می
 : بھترین کفیل ھستی؛ سپس چنین سرودو 

 كرم منن علينا رسول اهللا يفأ
 

 ٣ننتظررء نرجوه ولـما كنفا 
 

                                                 
 .۴۳۲۸بخاری، کتاب المغازی، شماره  -١
 .۱۰۶۲مسلم، کتاب الزکاة، باب اعطاء المؤلفة قلوبھم، شماره  -٢
 .۳۵۲، ص ۴، ج والنھایةالبدایة  -٣
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ای رسول خدا، به بزرگواری منت بگذار؛ زیرا تو مردی ھستی که به او امیدواریم و «
 .»از او انتظار داریم

 عهاامنن علی نسوه قد كنت ترض
 

ر يملؤه كاذ فو  رَ  من حمضها دَ
 

ای؛ چون دھانت از شیر خالص آنھا پر از  بر زنانی منت بگذار که از آنھا شیر خورده«
 .»مروارید است

: آیا زنان و فرزندانتان را شنیدن این سخن گروه ھوازن، فرمودبا  ج پیامبر اکرم
خود را. : مسلم است که زنان و فرزندان ھایتان را؟ گفتند ست دارید یا مالبیشتر دو

پیامبر فرمود: آنچه در دست من و فرزندان عبدالمطلب است، به شما برخواھیم گرداند 
به رسول خدا  و افزود که بعد از اینکه نماز تمام شد، شما برخیزید و بگویید با ما توسل

خواھیم که زنان و فرزندان ما را  ل به مسلمانان از رسول خدا میسواز مسلمانان و با ت
یل بدھند. بعد از اینکه نماز ظھر تمام شد، آنھا برخاستند و آنچه را که پیامبر به ما تحو

: آنچه به من و فرزندان عبدالمطلب تعلق گفته بود، گفتند. پیامبر فرمود ج اکرم
گیرد،  : آنچه نیز به ما تعلق مید. مھاجران نیز برخاستند و گفتندگیرد، از آن شما با می

ه مسلمانان، ابا ار نیز برخاستند و چنین گفتند. اما تازاز آن رسول خدا باشد. انص
ه پیامبر خدا دھیم. آن گا گیرد، تحویل نمی : آنچه به ما تعلق میورزیدند و گفتند

ای آنھا به شما : زنان و فرزندان آنان را به آنھا برگردانید و من در ازخطاب به آنھا فرمود
 .١شش سھم خواھم داد

: ای ایراد کرد و فرمود خطبه ج ه است که پیامبر اکرمدر روایتی دیگر نیز آمد
اند. من دوست دارم اسیرانشان را به آنھا برگردانم. ھر  برادرانتان توبه نموده و آمده

خود را حفظ کند، تا در  ۀخواھد سھمی خواھد آنھا را آزاد کند، اگر می کس از شما می
مردم ھم بدھیم نیز چنین کند. اولین فرصت از غنائم بدست آمده، عوض آن را به او 

: من ندانستم که کدام ریم که آزاد گردند. پیامبر فرمود: ما نیز دوست دایکصدا گفتند
یک از شما راضی است و چه کسی ناراضی است. بروید با بزرگان خود سخن بگویید تا 

با آنھا نزد آنھا دیدگاه شما را به من بازگو نمایند. خالصه اینکه بزرگان قوم بعد از گفتگو 
 .٢ر کس اسیر خود را آزاد نموده استاند و ھ : ھمه راضی شدهآمدند و گفتند پیامبر

                                                 
 .۳۵۳ – ۳۵۲ھمان، ص  -١
 .۴۳۱۹بخاری، کتاب المغازی، شماره  -٢
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را فراھم آورد  ج ھوازن، موجب سرور و خوشحالی پیامبر اکرم ۀاسالم آوردن طایف
: او با ثقیف در بن عوف نضری، پرسید. آنھا گفتند و از آنھا در مورد سردارشان، مالک

ھایش را  پیامبر وعده داد که اگر مسلمان شود و بیاید، خانواده و مالبرد  طائف بسر می
به او بازخواھد گردانید و عالوه بر آن، صد شتر به او خواھد بخشید؛ چنانکه مالک نیز 
بعدًا مسلمان شد و نزد پیامبر آمد. آن حضرت او را گرامی داشت و بر قوم خودش و 

 : ونه سروده استمدح رسول خدا این گبرخی قبایل مجاور امیر ساخت. مالک در 

 السمعت بمثلهما إن رايت و
 

 الناس كلهم بمثل حممد يف 
 

 أعطی للجزيل اذا اجتذیأوفی وپ
 

 غديف  مـامتی تشاء خيرب عو 
 

ام که این ھمه با  مردم، کسی را ندیده و نشنیده درمیانمن تا کنون مانند محمد «
وحی، تو را از فردا  ۀوفا و اھل بذل و بخشش بزرگ باشد و ھرگاه بخواھی، به وسیل

 .»سازد باخبر می
در قبال دشمنانش اتخاذ کرده بود، سیاستی  ج سیاستی که پیامبر اکرم

پذیر بود و با این سیاست توانست طوایف ھوازن و ھمپیمانانشان را به اسالم  انعطاف
پرستی در منطقه استفاده نماید؛  قوی برای نابودی بت ۀجذب نماید و از این قبیل

تنگ  چنانکه به سرکردگی سردار خود، مالک بن عوف، عرصه را بر ثقیف در طایف
نمودند و آنھا را چنان تحت محاصره قرار دادند که ناچار برخی از رھبران ثقیف مانند 

 عروه بن مسعود ثقفی اسالم را پذیرفتند.
که قصد داشت مکه را به سمت مدینه ترک نماید،  ج او در جعرانه به پیامبر اکرم

او که از پیشوایان  ملحق گردید و اسالم خود را آشکار نمود و از آنجا به طائف برگشت.
اش  ت داد و در بام خانهمحبوب طائف بود، ھنگام بازگشت، اھل طائف را به اسالم دعو

اش توصیه نمود که اگر  : برخی او را با تیر زدند و زخمی کردند. به خانوادهاذان گفت
 .١اند، دفن کنند شده  طائف کشته ۀمرد او را با شھدای مسلمانان که در محاصر

در برخورد با اقشار مختلف مردم و  ج بصیرت و بینش واالی پیامبر اکرمانسان از 
ماند؛ چراکه  از سعی و تالش مستمر ایشان برای تمکین دین خدا، درشگفت می

ورزی را از مکه و اطراف  توانست در مدت زمانی اندک، آثار بت پرستی و اماکن شرک
دولت اسالمی درآورد؛  ۀر سلطآن بزداید و اراضی تازه فتح شده را با نظم خاصی زی

                                                 
 .۱۹۲، ص ۴السیرة النبویة، ابن ھشام، ج  -١
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چنانکه عتاب بن اسید را امیر مکه تعیین کرد و معاذ بن جبل را به عنوان معلم و 
و مالک بن عوف را فرمانده جھادی ھوازن و قبایل اطراف مقرر  ١مفتی آنجا گماشت

 کرد و خود عمره به جای آورد و به مدینه بازگشت.

                                                 
 .۱۵۳ھمان، ص  -١



 
 
 
 
 
 

 مفصل سو
 ها و فوائد ها، عبرت درس

 :حنین نازل شده است ۀدر مورد غزو تفسیر آیاتی که
 : فرماید خداوند می

ُ�ُم ﴿ ُ ٱلََقۡد نََ�َ ۡعَجَبۡتُ�مۡ  إِذۡ  ُحَنۡ�ٍ  َوَ�ۡومَ  ِ� َمَواِطَن َكثَِ��ٖ  �َّ
َ
تُُ�مۡ  أ  فَلَمۡ  َكۡ�َ

�ُض ٱ َعلَۡيُ�مُ  َوَضاقَۡت  ا ٔٗ َشۡ�  َعنُ�مۡ  ُ�ۡغنِ 
َ
ۡدبِرِ�نَ  ۡ� ُۡتم مُّ ُ�مَّ  ٢٥بَِما رَُحَبۡت ُ�مَّ َو�َّ

نَزَل 
َ
ُ ٱأ ٰ رَُسوِ�ِ  ۥَسِكينََتهُ  �َّ َب  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱَوَ�َ  ۦَ�َ نَزَل ُجُنوٗدا لَّۡم تََرۡوَها وََعذَّ

َ
َوأ

ِينَ ٱ ْۚ َوَ�ٰلَِك َجَزآُء  �َّ ُ ٱُ�مَّ َ�ُتوُب  ٢٦ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱَ�َفُروا ٰ َمن ِمۢن َ�عۡ  �َّ ِد َ�ٰلَِك َ�َ
ُ ٱ�ََشآُءۗ وَ   .]۲۷-۲۵[التوبة:  ﴾٢٧َ�ُفورٞ رَِّحيمٞ  �َّ

ھمانا خداوند شما را در اماکن زیادی یاری رساند و در روز حنین نیز آن گاه که «
تعدادتان شما را به شگفت انداخت و به شما سودی نبخشید و زمین با وجود 

به فرار گذاشتید. بعد از آن، خدا بر پیامبر اش بر شما تنگ گردید؛ سپس پا  فراخی
دیدید و کافران را  خود آرامش نازل کرد و لشکریانی فرو فرستاد که شما آنھا را نمی
ھر کسی را که  ۀعذاب داد و این است پاداش کافران؛ سپس خدا بعد از این توب

 .»پذیرد و خدا بخشنده و مھربان است بخواھد، می
حنین ارائه شده  ۀن و شفافی از وضعیت مسلمانان در معرکدر این آیات تصویر روش

شود؛ مثًال، در  ای که شنونده از تصویری به تصویری دیگر منتقل می است به گونه
دھد که مسلمانان به دلیل داشتن نیروی زیاد، مغرور و شادمان  تصویری نشان می

ائه شده است؛ سپس ھستند و بعد از آن تصویری از شکست آنان و ناکارایی افراد، ار
قراری آنھا است که پا به فرار گذاشتند  حالت ترس و اضطراب و بی ۀتصویری دیگر نشان

و تعداد اندکی از یارانش در  ج کنند تا جایی که فقط پیامبر اکرم نشینی می و عقب
لمانان مانند؛ آنگاه بعد از شکست و ترس و فرار، نصرت خدا به یاری مس میدان ثابت می
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 : فرماید ؛ چنانکه میآید می

نَزَل ﴿
َ
ُ ٱُ�مَّ أ ٰ رَُسوِ�ِ  ۥَسِكينََتهُ  �َّ نَزَل ُجُنوٗدا لَّۡم تََرۡوَها  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱَوَ�َ  ۦَ�َ

َ
َوأ

َب  ِينَ ٱوََعذَّ ْۚ َوَ�ٰلَِك َجَزآُء  �َّ  ﴾٢٦ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱَ�َفُروا
رکت و ح: یعنی آرامش، رحمت و احساس امنیت و سکونی که بعد از سکینه

 .١آید اضطراب می

نَزَل ُجُنوٗدا لَّۡم تََرۡوَها﴿ ۀطبری در مورد آی
َ
: این لشکری که در اینجا از گوید می ﴾َوأ

 .٢میان آمده است، لشکر فرشتگان استآن سخن به 

َب ﴿ ِينَ ٱوََعذَّ ْۚ َوَ�ٰلَِك َجَزآُء  �َّ قتل  ۀیعنی خدا کافران را به وسیل ﴾ۡلَ�ِٰفرِ�نَ ٱَ�َفُروا
و اسارت و از دست دادن مال، عذاب داد و این کافران مستحق چنین عذابی بودند؛ 

 .٣و با اھل ایمان به جنگ پرداختند زیرا کفر را بر ایمان ترجیح دادند

ُ ٱُ�مَّ َ�ُتوُب ﴿: خداوند ۀاین فرمود ۗ وَ  �َّ ٰ َمن �ََشآُء ُ ٱِمۢن َ�ۡعِد َ�ٰلَِك َ�َ َ�ُفورٞ  �َّ
به این معناست که خداوند بعد از این تعذیب کافران، به ھر کس از آنان که  ﴾٢٧رَِّحيمٞ 

بخواھد رجوع خواھد کرد و به آنھا توفیق خواھد بخشید تا توبه نمایند و خدا نسبت به 
 .٤ت؛ چراکه رحمتش وسیع وگسترده استکسی که توبه نماید، بخشنده و مھربان اس

مغفرت ھمیشه بر روی گناھکارانی که  بخشش و ۀ: ... پس دروازگوید می سیدقطب
حنین را به این دلیل ذکر  ۀنمایند، باز است. خداوند عّلت اشاره به معرک توبه می

موش نمودند و به تعداد و نیروھای اکند که مسلمانان از نصرت و یاری خداوند فر می
گردد و آن حقیقتی  خود مغرور گشتند و عالوه بر آن، حقیقت دیگری را نیز یادآور می

کثرت شیفته گیرد، پس شایسته نیست  ای براساس آن شکل می است که ھر عقیده
تعداد افراد گردید؛ بلکه تعداد اندکی که به قضایا شناخت داشته باشند که مجذوب و 

: گوید اھد کرد... سپس در ادامه میفدایی نمایند، کفایت خو خویش جان ۀای عقیدبر
ای، براساس فداکاری و ایثار افراد زبده و مخلص پابرجا خواھد ماند.  ھمیشه ھر عقیده

                                                 
 .۵۹۸، ص ۲حدیث القرآن الکریم، ج  -١
 .۱۰۴ – ۱۰۳، ص ۱۰تفسیر طبری، ج  -٢
 .۸۷، ص ۴تفسیر المراغی، ج  -٣
 .۵۹۹، ص ۲، ج حدیث القرآن الکریم -٤



 ٥٧٩    هـ) ۸بخش شانزدهم: غزوۀ حنین و طائف (

 

علفھای  ۀروند و نه به وسیل کف و چرکھائی که با خشکیدن، از بین می ۀنه به وسیل
 .١روند میای که با سرما از بین  نیبیابا

حنین برای ھمیشه در کتاب خدا ثبت گردید تا به عنوان درسی ھمیشگی  ۀغزو
برای امت باقی بماند و قرآن کریم این معرکه را با بیانی ربانی بیان نموده است که 

 :٢اند از ھای آن عبارت ترین ویژگی ممھ
ر کثرت حنین مغرو ۀقرآن برای ما بیان نموده است که مسلمانان در معرک ×الف 

ۡعَجَبۡتُ�مۡ  إِذۡ  ُحَنۡ�ٍ  َوَ�ۡومَ ﴿: فرماید فراد خود شدند؛ چنانکه میا
َ
تُُ�مۡ  أ آن گاه « ﴾َكۡ�َ

سپس قرآن بیان  .»بینی واداشت که در روز حنین، تعدادتان شما را به خود بزرگ

 . ﴾ا ٔٗ َشۡ�  َعنُ�مۡ  ُ�ۡغنِ  َفلَمۡ ﴿: این کثرت سودی به حال آنان نداشتنموده است که 
ھمچنین قرآن برای ما بیان نموده است که مسلمانان شکست خوردند و پا به  ×ب 

 : قدم ماندند دکی از صحابه که ثابتان ۀو عد ج فرار گذاشتند جز پیامبر اکرم

�ُض ٱ َعلَۡيُ�مُ  َوَضاقَۡت ﴿
َ
ۡدبِرِ�نَ  ۡ� ُۡتم مُّ  .﴾بَِما رَُحَبۡت ُ�مَّ َو�َّ

ه است که خداوند، پیامبرش را در حنین به قرآن این مطلب را نیز یادآور شد ×د 
 : فرشتگان یاری رساند ۀوسیل

َب ﴿ نَزَل ُجُنوٗدا لَّۡم تََرۡوَها وََعذَّ
َ
ِينَ ٱَوأ ْۚ َوَ�ٰلَِك َجَزآُء  �َّ  .﴾ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱَ�َفُروا

کس که و به ھر  دپذیر بندگانش را می ۀو در پایان تأکید نموده است که خداوند توب
 : دھد توفیق توبه میبخواھد، 

ُ ٱُ�مَّ َ�ُتوُب ﴿ ٰ َمن �ََشآُءۗ وَ  �َّ ُ ٱِمۢن َ�ۡعِد َ�ٰلَِك َ�َ  .﴾٢٧َ�ُفورٞ رَِّحيمٞ  �َّ

 اسباب شکست و عوامل پیروزی در حنین

 : نخست، عبارت بودند از ۀن در مرحلاسباب شکست مسلمانا –الف 
امروز از قلت افراد : بینی بعضی از مسلمانان که گفتند اعجاب و خود بزرگ -۱

دشوار آمد و شکست را  ج شکست نخواھیم خورد. این سخن بر پیامبر اکرم
 درپی داشت.

                                                 
 .۱۶۱۸، ص ۳فی ظالل القرآن، ج  -١
 .۶۰۳ – ۶۰۲، ص ۲حدیث القرآن، ج  -٢
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 زیاد جوانان بدون سالح و فقط براساس شوق و رغبت جھاد. ۀشرکت عد -۲
 تعداد زیاد افراد لشکر مقابل که چند برابر مسلمانان بودند. -۳
به وادی حنین رسانید و مالک بن عوف قبل از رسیدن مسلمانان، لشکرش را  -۴

ھای اطراف، تیراندازانی را به کمین گماشت تا مسلمانان را از  در تنگناھا و دره
 ھر سو، غافلگیر کنند.

دشمن از قبل در محل استقرار یافته و به صورت منظم و آماده باش، صف  -۵
 شدند. نبرد بود؛ در حالی که مسلمانان تازه وارد وادی می ۀبسته و آماد

ویان مسلمان، افردی وجود داشت که تازه مسلمان شده بودند جگندر صف ج -۶
و ایمان آنان ضعیف بود. بنابراین آنھا قبل از دیگران، از استقامت دست 

، دیگر برداشتند و فرار را بر استقامت و پایداری ترجیح دادند که در پی آنھا
 .١مسلمانان نیز فرار نمودند

 عوامل پیروزی
 :را برشمردتوان اسباب زیر  از عوامل پیروزی مسلمانان در حنین می

در میدان نبرد، باعث تثبیت نیروھای  ج پایمردی و استقامت پیامبر اکرم -۱
 باقیمانده و برگشت نیروھای فراری شد.

شجاعت فرمانده جنگ که نه تنھا استقامت نمود؛ بلکه سوار بر مرکب خویش  -۲
تا جایی که عباس بن عبدالمطلب از ترس  نمود به سوی دشمن پیشروی می

اینکه مبادا به رسول خدا آسیبی برسانند، لگام مرکب را گرفته بود و سرعتش 
 نمود. را کنترل می

، تا بازگشت نیروھای  ج ای از مسلمانان در کنار پیامبر اکرم استقامت عده -۳
 فراری.

 .ج سرعت بازگشت نیروھای فراری و الحاق آنھا به پیامبر اکرم -۴
تغییرندادن تاکتیک به موقع دشمن که اشتباه بزرگی به نفع مسلمانان مرتکب  -۵

شدند و آن اینکه نیروھای فراری مسلمانان را تعقیب ننمودند که به آنھا 
 فرصت تنفس جدید و بازگشت را داد.

                                                 
 .۴۰۹، ص ۲المستفاد من قصص القرآن، ج  -١



 ٥٨١    هـ) ۸بخش شانزدهم: غزوۀ حنین و طائف (

 

ھای کفار که با پرتاب آنھا فرمود:  ھا توسط پیامبر به چھره ریزه پرتاب سنگ -۶
 .١ار محمد که شکست خوردندپروردگ سوگند به

دعا و زاری؛ چنانکه پیامبر با  ۀاستقامت و کمک خواستن از خداوند به وسیل -۷
 خواست. اصرار از خداوند علیه دشمن کمک می

نزول فرشتگان و مشارکت آنان در غزوه؛ چنانکه خداوند، این مشارکت را در  -۸
 : ه و فرموده استتوب ۀست او در سورآیات قرآن برای ھمیشه به ثبت رسانیده ا

َب ﴿ نَزَل ُجُنوٗدا لَّۡم تََرۡوَها وََعذَّ
َ
ِينَ ٱَوأ ْۚ َوَ�ٰلَِك َجَزآُء  �َّ  .﴾ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱَ�َفُروا

 های حنین و طائف احکام فقهی برگرفته از حوادث غزوه

 : زنان اسیری که ازدواج کرده بودندنزول این آیه و بیان حکم  -۱

يَۡ�ُٰنُ�مۡ  لّنَِسآءِ ٱِمَن  لُۡمۡحَصَ�ُٰت ٱوَ ﴿
َ
 .]۲۴[النساء:  ﴾إِ�َّ َما َملََكۡت �

 .»اند) مگر زنانی که اسیر کرده باشید زنان شوھردار (بر شما حرام«
قرآن بیان داشت که اسارت این زنان، باعث جدایی و فراغت بین آنھا و شوھران 

توان با آنھا  ض)، میسابقشان شده است. بنابراین، بعد از اتمام عده (با وضع حمل یا حی
 .٢ھمبستری کرد

 ھا از اختالط با زنان بیگانه؛ ممنوعیت مخنث -۲
: نزد گوید سمله می اطر ممنوع شد که امچون قبًال، این کار مباح بود و این بدان خ 

: ای عبدالله، اگر فردا شنیدم که به عبدالله بن امیه گفتمن مخنثی نشسته بود، 
ا برای خود بردار؛ چون او از جلو دارای چھار و از عقب طائف فتح شد، دختر غیالن ر

آمد و از  جم وقتی پیامبر اکر .)اندام است دارای ھشت برجستگی است (یعنی خوش
و بدین صورت  ٣دوباره حق ندارند با شما بنشینند ھا این: جریان مطلع شد، فرمود

 داد. به تثبیت سالمت اخالق جامعه اھمیت می ج پیامبر اکرم
 
 

                                                 
 .۱۱۷ – ۱۱۶، ص ۱۲مسلم بشرح النووی، ج  -١
 .۴۲۳فارس، ص  ، ابیالسیرة النبویة -٢
 .۵۲۰، ص ۲بخاری، کتاب المغازی، ج  -٣



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٥٨٢

 

ن و کسانی که در جنگ شرکت ساال نھی از کشتن زنان، اطفال و کھن -۳
 اند؛  تهنداش

زنی گذشت که خالد  ۀ: رسول خدا روز حنین از کنار جنازگوید چنانکه ابن کثیر می
زن توانایی  : اینمع شده بودند. پیامبر اکرم فرموداو را کشته بود و مردم، اطراف او ج
ھا  ا دنبال خالد فرستاد و توصیه کرد که زنان و بچهجنگیدن را نداشت؛ سپس کسی ر

 .١و خادمان را نکشد

 احرام عمره از جعرانه -۴
در بازگشت از معرکه حنین، از مکان جعرانه، احرام عمره بست و  ج پیامبر اکرم

برای کسی که از طریق طائف وارد مکه بشود، سنت است که از این مکان احرام ببندد، 
روند تا از آنجا احرام ببندند، امری  ز مردم از داخل مکه به جعرانه میاما اینکه برخی ا

آورد نه  است که رسول خدا انجام نداده است؛ زیرا آن حضرت از بیرون تشریف می
 .٢رفت و از آنجا احرام بست و برگشتاینکه از داخل به جعرانه 

در حج انجام  توجیه اعرابی به اینکه در عمره ھمان کاری را انجام بدھد که -۵
 دھد می

ای خوشبو پوشیده بود، در جعرانه نزد پیامبر  : مردی که جبهگوید ییعلی بن منبه م
: درعمره چه کارھایی انجام بدھم؟ آن گاه وحی بر پیامبر نازل آمد و پرسید ج اکرم

: من دوست گوید بر روی خود انداخت. یعلی میای  شد. بنابراین، آن حضرت پارچه
پارچه را بلند کرد. من  ۀحضرت را در حال وحی ببینم؛ پس عمر، گوشداشتم که آن 

وحی برطرف شد، او شدم. بعد از اینکه حالت  ۀبه پیامبر نگاه کردم و متوجه زمزم
: نمود، کجا است؟ آن گاه به او گفت: سائلی که در مورد عمره سؤال پیامبر اکرم فرمود

 رون کن و در عمره ھمان اعمالی راات را بی رنگ و اثر خوشبویی را پاک کن و جبه
 .٣دھی انجام ده که در حج انجام می

 
 

                                                 
 .۳۳۶ص  ،۴النھایة، ج البدایة و -١
 .۵۰۴، ص ۳زادالمعاد، ج  -٢
 .۵۷۸صحیح السیرة النبویة، ص  -٣



 ٥٨٣    هـ) ۸بخش شانزدهم: غزوۀ حنین و طائف (

 

ویی از دشمن را به قتل برساند، ساز و برگ نظامی مقتول از جگھرکس که جن -۶
 آن او است

: در جنگ حنین متوجه مردی از مشرکان شدم که قصد حمله بر گوید ابوقتاده می
ن درگیر بود، داشت. من با عجله به او حمله فردی از مسلمانان را که با فردی از مشرکا

ای بر دستش وارد کردم و آن را  کردم. او با شمشیرش به من حمله نمود، اّما من ضربه
قطع نمودم. او مرا گرفت و سخت فشار داد، طوری که فکر کردم کارم تمام شده است؛ 

و حال شد، من او را به قتل رساندم؛ سپس مسلمانان دچار شکست  سپس بی
را دیدم. گفتم: چه نشینی شدند. من نیز فرار نمودم. در آن اثنا عمر بن خطاب  عقب

: خدا خواست که این طور بشود. آن گاه ھمه به سوی پیامبر برگشتند؛ شده است؟ گفت
: ھرکس شاھدی بیاورد که فردی را کشته است، ساز و برگ نظامی ایشان فرمودسپس 

د، اما سعی کردم کسی را پیدا کنم که گواه من باش مقتول را به اوخواھم داد. من نیز
تم. مردی از گذاش درمیانگاه نزد پیامبر رفتم وجریان را با او  نتوانستم گواھی بیابم. آن

گوید، نزد من است، اّما او را  : وسایل و سالح مقتولی را که او میھمنشینان پیامبر گفت
: ھرگز ممکن نیست که آنھا را به فردی از آنھا از آن من باشد. ابوبکر گفت راضی کنید تا

ت، محروم سازد. قریش بدھد و شیر خدا را که در دفاع از خدا و پیامبر جنگیده اس
: پیامبر آنھا را به من بازگردانید. و بعد از آن، من با قیمت آنھا، باغی گوید ابوقتاده می

 .١ن مالی بود که در اسالم نصیبم شدخریداری نمودم و این اولی
انصاری نسبت به سالمتی برادر مسلمانش  ۀابوقتاد ۀاین ماجرا بیانگر حرص و عالق

رساند و نیز  باشد که به خاطر آن، مردی از کفار را با مجاھدت زیاد به قتل می می
نگر موضعگیری ابوبکر صدیق برای احقاق حق ابوقتاده است که این موضعگیری ابی

به اخوت و مچنین بیانگر میزان اھمیت وی بیانگر عمق ایمان و یقین ابوبکر و ھ
 .٢باشد برادری اسالمی می

 نھی از دستبرد به اموال غنیمت -۷
کوھان شتری در دست گرفت و  روز حنین از غنایم، قطعه پشمی از ج پیامبر اکرم

: ای مردم! از مال غنیمت اضافه بر خمس، حتی ھمین مقدار برایم حالل نیست و فرمود

                                                 
 .۴۳۲۲، شماره ۱۱۹، ص ۵بخاری، کتاب المغازی، ج  -١
 .۲۶، ص ۸التاریخ االسالمی، حمیدی، ج  -٢
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اید، آن را بازگردانید  گردانم؛ پس اگر نخی و یا سوزنی برداشته شما برمیخمس را نیز به 
و از دستبرد به مال غنیمت خودداری کنید؛ زیرا دستبرد به مال غنیمت عیب است و 

 .١بزرگی در دنیا و آخرت خواھد بود آتش دوزخ را در پی خواھد داشت و باعث رسوایی
وحشت افتادند؛ چنانکه یک انصاری  مردم پس از شنیدن سخنان پیامبراکرم، به

مقداری نخ را آورد و گفت: ای رسول خدا! من این را برداشته بودم که جھاز شترم را 
: من حق خودم و فرزندان می است، اصالح کنم. پیامبر فرمودکه پشتش زخ

: خیر وقتی چنین است، من به آن نیازی ندارم. بخشم. انصاری گفت بدالمطلب را میع
 .٢قدار نخ را به زمین انداخت و رفتفت. و آن ماین را گ

: دست داشت و نزد ھمسرش آمد و گفت طالب، سوزنی در ھمچنین عقیل بن ابی
دوزی، اما وقتی شنید که منادی پیامبر،  این سوزن را بردار، با آن لباسھایت را می

ید، آنرا ا اید، حتی اگر نخ یا سوزنی برداشته ھر چیزی از غنایم برداشته«گوید:  می
 .٣ا از زنش گرفت و در غنایم انداختبالفور آن سوزن ر» برگردانید.

شدت عمل آن حضرت در این مورد و نھی از خیانت در غنیمت با زشت جلوه دادن 
ترین آثار تربیتی  ارزش بیانگر یکی از مھم آن، حتی در مورد اشیاء بسیار کوچک و بی

مسلمان در زندگی عملی خود از ایمان  در منھج نبوی است. که شایسته است یک فرد
اسالمی از خصلت زشت  ۀو امانت برخوردار باشد و با این رھنمودھا است که جامع

انگاری در خیانتھای کوچک و ناچیز، به  شود، زیرا سھل کاری پاکسازی می خیانت
 ۀترین خصلتھای اخالقی است که شایست انجامد و خیانت از پست خیانتھای بزرگ می

 .٤باشد اسالمی نمی ۀجامع

 وفا به نذرھای دوران جاھلیت -۸
در مورد  ج : در بازگشت از حنین، عمر از پیامبر اکرمگوید بدالله بن عمر میع

مبر او را دستور به نذری که در جاھلیت نیت کرده بود که اعتکاف بنشیند، پرسید؟ پیا
 .٥وفای نذر داد

                                                 
 .۳۵۳، ص ۴النھایة، ج البدایة و -١
 ھمان. -٢
 .۱۴۵، ص ۴السیرة النبویة، ابن ھشام، ج  -٣
 .۳۸۸ – ۳۸۷، ص ۴دق عرجون، ج محمد رسول الله، صا -٤
 .۴۳۳۰، شماره ۱۱۸، ص ۵البخاری، کتاب المغازی، ج  -٥



 ٥٨٥    هـ) ۸بخش شانزدهم: غزوۀ حنین و طائف (

 

 موضعگیریهای برخی از مردان و زنان صحابه

 مرثد و نگھبانی برای مسلمانان انس بن ابی -۱
دھد؟  نی می: امشب چه کسی نگھبام معرکه حنین، پیامبر اکرم فرمودبعد از اتما
 دھم. : ای رسول خدا! من نگھبانی میمرثد گفت انست بن ابی

و نزد : پس سوار بر مرکب خویش شو. او سوار بر اسب خود شد آن حضرت فرمود
: وارد این دره شو تا بر فراز آن قرار گیری و مواظب باش رمودپیامبر آمد. آن حضرت ف

 دشمن قرار نگیریم. ۀغفلت تو مورد حمل رکه به خاط
سوار خود  : از اسبدا صبح، بعد از ادای نماز، فرمود: فرگوید سھیل بن حنظله می

ه ر: خیر. خبری نداریم و آن گاه نماز را اقامه کرد و متوجه دخبر دارید؟ آنھا گفتند
خبر باشید. سوار شما آمد. آن حضرت از خالل  : خوشبود. بعد از اتمام نماز فرمود

: من آمد و نزد رسول خدا ایستاد و گفتکرد تا اینکه  درختان دره به سوی او نگاه می
دره مشرف شدم و کسی  ۀطبق دستور، بر فراز دره رفتم. و صبح ھنگام بر ھر دو ناحی

: خیر مگر ت: دیشب اصًال از مرکبت پائین نیامدی؟ گفپرسید ج را نیافتم. پیامبر اکرم
: بھشت را بر خود واجب ساختی و از نماز و قضای حاجت. پیامبر فرمود برای خواندن

 .١ب نگھبانی) برایت کافی خواھد بوداین پس اگر عملی انجام ندھی، ھمین (یک ش
بریم تا جایی که  ی پی میبه اھمیت افراد در منھج نبو ج در این عملکرد پیامبر اکرم

 افراد حتی در اثنای نماز نیز متوجه قدوم نگھبان خود بود و این بدان خاطر تا اھمیت
خبر باشید،  : خوشچنانکه ھنگام قدوم نگھبان، فرمودد را در مجتمع مشخص سازد؛ خو

ی سوار شما آمد و این امر، بیانگر اھمیت فرد در مجتمع اسالمی است؛ چراکه او فقط فرد
شود و ابزاری ھم نیست که ھنگام ضرورت مورد  برای افزایش تعداد لشکر محسوب نمی

  :فرماید آیه کالم الھی است که می گیرد. این عملکرد در واقع تفسیر این استفاده قرار می

ۡمَنا بَِ�ٓ َءاَدَم وََ�َۡلَ�ُٰهۡم ِ� ﴿ ِ ٱَولََقۡد َكرَّ ّيَِ�ٰتِ ٱَوَرزَۡقَ�ُٰهم ّمَِن  ۡ�َۡحرِ ٱوَ  ۡلَ�ّ  لطَّ
ٰ َكثِ�ٖ  ۡلَ�ُٰهۡم َ�َ نۡ  َوفَضَّ  .]۷۰[اإلسراء:  ﴾٧٠َ�ۡفِضيٗ�  َخَلۡقَنا ّمِمَّ

ایم و از  ایم و آنان را در خشکی و دریا حمل کرده زاد را گرامی داشته  ما آدمی«
خود کامًال  ایم و بر بسیاری از آفریدگان چیزھای پاکیزه و خوشمزه روزیشان نموده

 .»ایم برتریشان داده
                                                 

 .۵۵۰، ص السیرة النبویةصحیح  – ۲۵۰۱ابوداوود، کتاب الجھاد، شماره  -١



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٥٨٦

 

ما را با شاخصی دیگر از شاخصھای منھج  ج ھمچنین این عملکرد پیامبر اکرم
نبوی؛ یعنی، حفظ ھوشیاری کامل و کنترل احوال و حرکات دشمن و شناسایی میزان 

سازد و این امر سیاست نظامی مھمی است که باید رھبران  افراد و توان آنھا آشنا می
مایند، آن را در نظر ن الی پرچم حاکمیت خداوند، تالش میتکه برای اع مسلمانی

 .١داشته باشند
از این پس اگر ھیچ عملی انجام ندھی، ھمین : «فرمود ج اما اینکه پیامبر اکرم
باشد؛ چراکه این گونه  بیانگر اھمیت عمل آن صحابی می» برایت کافی خواھد بود

شود و ھرگز ھدف این نیست که اگر بعد از  اعمال بزرگ باعث نابودی و محو گناھان می
 .٢شرعی را ترک نماید، اشکالی ندارداین عمل، فرایض و واجبات 

 حنین ۀسلیم در غزو عت امشجا -۲
سلیم خنجری در دست داشت. ابوطلحه به پیامبر  حنین، ام ۀ: در غزوگوید انس می

است. سلیم است که خنجری به دست گرفته  : ای رسول خدا! این امگفت ج اکرم
ام که  : چرا خنجر در دست داری؟ گفت آن را برداشتهسلیم گفت پیامبر خطاب به ام

این سخن  ن نزدیک شود، شکمش را پاره کنم. پیامبر از شنیدناگر فرد مشرکی با م
: ای رسول خدا! این آزادشدگان قریش را به قتل برسان که سلیم گفت خندید. سپس ام

کفایت نمود و  سلیم! خداوند ما را ا امیعث شکست شما شدند. آن حضرت فرمود: با
 .٣بسیار نیک عمل کرد

 ارثخواھر رضاعی پیامبر، شیما بنت ح -۳
سعدیه نیز وجود  ۀکسانی که مسلمانان اسیر کرده بودند، شیماء دختر حلی درمیان

داشت. او به مسلمانان گفته بود که من خواھر رضاعی رھبر شما ھستم، اّما آنان قبول 
: آیا عالمت و آوردند. شیما به پیامبر گفتنکرده بودند. او را به محضر رسول خدا 

: بلی، جای دندانھای تو ھنوز بر ی تو را ثابت نماید؟ گفتاین ادعاای داری که  نشانه
من باقی است که وقتی تو را بر دوش خود حمل نموده بودم، مرا گاز گرفتی.  پشت

سخنان وی را تصدیق نمود؛ آن گاه ردایش را پھن کرد و او را بر آن  ج پیامبر اکرم

                                                 
 .۳۶۶، ص ۴محمد رسول الله، صادق عرجون، ج  -١
 .۱۴، ص ۸التاریخ االسالمی، حمیدی، ج  -٢
 .۵۶۳، ص السیرة النبویة صحیح – ۱۸۰۹مسلم، شماره  -٣



 ٥٨٧    هـ) ۸بخش شانزدهم: غزوۀ حنین و طائف (

 

نزد من بمان؛ چراکه  : اگر دوست داریی داشت؛ سپس به او گفتنشاند و او را گرام
دھم و تو را  داریم و اگر دوست داری ھدایائی به تو می من، تو را گرامی و دوست می

 ج . پیامبر اکرم١و مسلمان شد تگردانم. شیما، پیشنھاد دوم را پذیرف نزد قومت برمی
 .٢و چارپایان و گوسفندانی ھدیه دادبه او سه غالم و یک کنیز 

 جزیره عربستان، کعب بن زهیر ان شبهشاعر ۀاسالم آوردن سردست
از طائف برگشت، شاعر معروف، کعب بن زھیر، که شعر  ج ھنگامی که پیامبر اکرم

را از پدرش به ارث برده بود، نزد ایشان آمد. او کسی بود که قبًال در شعرھایش، پیامبر 
و شدیدًا  را ھجو نموده بود، اّما بعد از فتح مکه این وضعیت را نتوانست تحمل نماید

د نگران شد. برادرش، بجیر، او را تشویق نموده بود تا توبه نماید و مسلمان شود و خو
ناگواری در پیش خواھی  ۀ: در غیر این صورت، آیندرا تسلیم پیامبر گرداند. و گفت

داشت بنابراین، کعب رھسپار مدینه شد و صبح روز بعد، پس از اتمام نماز، جلوی 
او را نشناخت تا اینکه  ست در دست آن حضرت گذاشت. پیامبرپیامبر خدا نشست و د

خواھد، آیا  : کعب بن زھیر توبه نموده و مسلمان شده است و از تو پناه میخودش گفت
: ای رسول خدا! بگذار تا گردن ری؟ مردی از انصار جلو آمد و گفتپذی او را می ۀتوب

ا کن؛ چراکه او مسلمان شده و توبه فرمود : او را رھ ج دشمن خدا را بزنم. پیامبر اکرم
 نموده است.

 : خود را در مدح پیامبر سرود و گفتمعروف  ۀآن گاه کعب، قصید

 ان الرسول لنور يستضاء به
 

 مهند من سيوف اهللا مسلول 
 

 فی عصبة من قريش قال قائلهم
 

 ٣أسلموا زولوا لـمـاببطن مكة  
 

شود و شمشیری است  نوری است که از آن روشنایی گرفته می ج پیامبر اکرم«
لمان شدند، گروھی از قریش مکه که وقتی مس بینشمشیرھای خدا در درمیانبرھنه 

 .»از آنجا بردیدند و ..

                                                 
 .۵۰۶، ص ۲السیرة النبویة الصحیحه، ج  – ۳۶۳، ص ۴، ج ةالنھایالبدایة و -١
 .۳۵۸، ص ةالسیرة النبوی -٢
 .۳۷۱ – ۳۶۹، ص ۴، ج البدایة والنھایة -٣



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٥٨٨

 

: بعد از اینکه قصیده فوق را سرود، پیامبر ردای خود را به ایشان داد که گویند می
: این قصه مشھور است، اّما من گوید کثیر می . ابن١شد خلفاء رد و بدل می درمیانبعدًا 

 .٢ام ی معتبر با سندی مستند نیافتهآن را در کتابھا
: به او گفت ج فوق، پیامبر اکرم ۀشود که بعد از سرودن قصید ھمچنین گفته می

 .٣این نیکی ھستند ۀچرا از انصار به نیکی یاد ننمودی؛ چراکه آنھا شایست
 : چنین سرود او و

 من رسه كرم احلياة فاليزل
 

 منقب من صاحلی االنصار يف 
 

 كارم كابرا عن كابرلـمورثوا ا
 

 ٤ان اخليار هم بنو االخيار 
 

گروه  درمیانپس باید  است زندگی با شرافتی ابی بهکسی که درصدد دستی«
ھمیشه اند؛ زیرا خوبان  سواران انصار باشد. آنھا شرافت را نسل به نسل به ارث برده

 .»فرزندان خوبان ھستند و ...
اسالم آوردن کعب بن زھیر موجب گردید که تمامی شاعرانی که مخالفان دعوت 

ن اسالمی بودند، تسلیم گردند؛ چنانکه ضرار بن خطاب، عبدالله بن زبعری، ابوسفیان ب
حارث، حارث بن ھشام و عباس بن مرداس براساس رضایت و میل قلبی و اطمینان 
کامل به اسالم گرویدند و پس از آن نه تنھا با اشعار خود از اسالم دفاع نمود؛ بلکه با 

موارد از نتایج فتح ان حق علیه باطل جنگیدند و تمامی این دشمشیرھایشان نیز در می
 .٥بزرگ مکه بود

 حنین و طائف ۀپیامدهای غزوبعضی از 
 ھوازن و ثقیف. ۀپیروزی مسلمانان بر دو قبیل -۱
 با مشرکان عرب بود. ج غزوه حنین و طائف آخرین درگیری پیامبر اکرم -۲
ھای ھنگفتی به  ھای اطراف با مال بازگشت بسیاری از اھل مکه و عرب -۳

دستیابی انصار ھایشان که پیامبر جھت تألیف قلوب به آنھا بخشیده بود و  خانه

                                                 
 .۴۸۷، ص ۲شھبه، ج  السیرة النبویة، ابی -١
 .۳۷۳، ص ۴، ج البدایة والنھایة -٢
 ھمان. -٣
 .۱۶۸ – ۱۶۷، ص ۴یة، ابن ھشام، ج السیرة النبو -٤
 .۴۳۳ – ۴۳۱، ص ةمعین السیر -٥



 ٥٨٩    هـ) ۸بخش شانزدهم: غزوۀ حنین و طائف (

 

ترین نشان افتخار که ھمانا گواھی پیامبر به ایمان آنھا و دعای  مدینه به بزرگ
آن حضرت در حق آنان و فرزندان و نوادگانشان بود و بازگشت آنھا با پیامبر به 

 سوی مدینه.
اسالم آوردن جمع بزرگی از رھبران مکه و ھوازان که به دشمنان بنیان  -۴

جزیره تبدیل  ھای عصر جاھلیت شبه تی و پرستشگاهپرس براندازی برای بت
ھوازن نقش مھمی در مبارزه و سرکوبی اھل طائف و  ۀشدند؛ چنانکه قبیل

 سرانجام مسلمان شدن آنھا ایفا نمود.
 ج نفوذ دولت اسالمی که پس از آن پیامبر اکرم ۀدایر ۀگسترش و توسع -۵

دولت  ۀت سیطرنمایندگانی در مکه و بر ھوازن گماشت و این مناطق تح
پس از آن بدون  ج اسالمی که مدینه پایتخت آن بود، درآمدند و پیامبر اکرم

نمود و  نمود، اعزام می ای، داعیان را به ھر جا اراده می ھیچ ترس و واھمه
ھایی بود که از نواحی مختلف برای پذیرفتن اسالم،  مدینه پذیرای تمامی دسته

 ۀجزیر پرستی از شبه ین بردن آثار شرک و بتشدند بنابراین، از ب به آن وارد می
ھای کوچک  عربستان بسیار سھل و آسان گردید و برای این منظور دسته

آوری  منظمی برای جمع ۀادار ج شد. ھمچنین پیامبر اکرم نظامی اعزام می
آوری این منظور به  اموال متعلق به زکات تشکیل داد و افرادی را برای جمع

 .١لت اسالمی فرستاددو ۀقبایل تحت سیطر

                                                 
 .۹۶۱، ص ۲، ج االساس فی السنة وفقھا فی السیرة النبویة -١



 
 
 
 
 
 

 فصل چهارم
 تبوک ترین وقایع از غزوۀ حنین تا غزوۀ مهم

 ریزی برای صدقات برنامه
ھای  ریزی قعده که به مدینه برگشت، در نخستین برنامه در اواخر ذی ج پیامبر اکرم

 ھا تشکیل داد. آوری صدقات و جزیه ای منظم برای جمع خویش، اداره
در مکه، عتاب بن اسید را جانشین خود مقرر نمود و معاذ بن جبل را برای آموزش 

ی که اسالم را قبایل درمیان ج احکام و قرآن گماشت؛ زیرا معموًال پیامبر اکرم
فرستاد و در اوایل  پذیرفتند، افرادی را برای تعلیم و تربیت و تصحیح عقاید آنان می می

آوری  محرم سال نھم ھجری، مأموران خود را به مناطق مختلف جھت کنترل و جمع
 مالھای صدقات و زکات اعزام نمود.

ا به سوی سلیم و چنانکه بریده بن حصیب را به سوی اسالم، غفار و عباد بن بشر ر
مزینه، رافع بن مکیث را به جھینه، عمرو بن عاص را به فزاره، ضحاک بن شعبان 

کعب، ابن لتیبه ازدی را به  کالب، بسر بن سفیان کعبی را به بنی کالبی را به سوی بنی
امیه را به  سعد بن ھذیم را به سوی ھذیم، مھاجر بن ابی ذبیان، مردی از بنی سوی بنی
س بن عاصم را به سوی یاد بن لبید را به حضرموت، زبرقان بن بدر و قصنعاء، زی

طالب را به بحرین فرستاد تا  سعد، عالء بن حضرمی را به بحرین و علی ابن ابی بنی
 .١ھای آن سامان را گردآوری نمایند جصدقات و خرا

پرداخت و به بررسی درآمد و  ھمچنین آن حضرت به حسابری مأموران خویش می
مال  ھا این: لتیبه پرداخت، او گفت سابرسی ابنپرداخت؛ چنانکه وقتی به ح ف میمصار

فت بر باالی منبر ر ج شما است و این مقدار به من ھدیه داده شده است. پیامبر اکرم
مال شما و  ھا این: گویند و پس از حمد و ثنای خدا فرمود: چرا بعضی از مأموران می

                                                 
 .۳۸۴، ص ۱نظرة النعیم، ج  -١



 ٥٩١    هـ) ۸بخش شانزدهم: غزوۀ حنین و طائف (

 

پدر و مادرش نشست تا به او ھدیه  ۀت؟ چرا در خانبه من ھدیه داده شده اس ھا این
بدھند؟ به خدائی که جان محمد در دست اوست سوگند که ھیچ یکی از شما از این 

شود که آن چیز سوار بر  دارد مگر اینکه روزقیامت در حالی حاضر می اموال برنمی
دھد یا گاو و گوسفندی است که بانگ  گردنش خواھد بود یا شتری است که صدا می

: بارالھا! آیا سوی آسمان بلند کرد و دوبار گفت د؛ سپس ھر دو دستش را بهدار برمی
 .١رسانیدم

: ھر مأموری که ما برای او حقوقی تعیین کردیم، اگر اضافه بر فرمود ھمچنین می
 .٢شود ید، خیانت به غنیمت محسوب میآن چیزی دریافت نما

 این مرحله ۀشد های نظامی اعزام ترین سریه مهم

 الکفین یه طفیل بن عمرو به سوی ذیسر –الف 
طفیل بن عمرو را از حنین، قبل از حرکت به سوی طائف برای  ج پیامبر اکرم

الکفین فرستاد. و نیز از  معروف عمرو بن حممه دوسی، به نام ذی  تخریب و انھدام بت
او خواست که ھمراه قومش به کمک لشکر اسالم به طائف بیاید. طفیل طبق دستور 

الکفین را منھدم ساخت و به آتش کشید و در  ذی ۀاقدام نمود و بتخان ج اکرم پیامبر
نجنیق به کمک خود و با سالحھای سنگین و م ۀبازگشت با چھارصد نفر از افراد طائف

 .٣پیامبر به طائف آمد

 سھمی (سریه االنصار) ۀعبدالله بن حذاف ۀسری –ب 
ای به سرپرستی مردی از انصار  سریه ج : پیامبر اکرمگوید طالب می ابی  علی بن

فراد تحت نظر خود فرستاد و دستور داد تا از او اطاعت نمایند اّما در مسیر راه، امیر بر ا
: از من اطاعت نمائید؟ امیر شما نیستم و پیامبر نفرمود : مگر منخشم گرفت و گفت

: روخت و گفتکنند و آتش بزرگی برافگفتند: بلی. آن گاه دستور داد که ھیزم جمع 
: ما به خاطر ای گفتند فتند که داخل شوند، عدهداخل آتش شوید. بعضی تصمیم گر

 ایم. پناه برده ج نجات از آتش به پیامبر اکرم

                                                 
 .۵۷۹صحیح السیرة، ص  – ۱۸۳۲االمام عماله، شماره  مسلم، باب محاسبة -١
 .۲۶۵، ص ۱، ج التراتیب االداریة -٢
 .۳۸۵، ص ۱النعیم، ج نظرة  -٣



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٥٩٢

 

آخراالمر اینکه ھیچ کسی وارد آتش نشد تا اینکه آتش خاموش گردید. بعد از آنکه 
شدند تا قیامت از آن  د آتش می: اگر آنان واراز ماجرا اطالع یافت، فرمود ج پیامبر اکرم

و فرمانبرداری در کارھای اطاعت » المعروف يالطاعة ف«افزود که  شدند و یرون نمیب
 .١نیک است

 طی ۀفلس در منطق ۀطالب برای نابودی بتکد علی بن ابی ۀسری –ج 
نفر از انصار برای انھدام بت اھل طی  ۱۵۰طالب را با  ، علی ابن ابیج پیامبر اکرم

 فرستاد. آنھا با یکصد شتر و پنجاه اسب رھسپار آن دیار شدند.
 رنگ و ھمچنین پرچمی سفید رنگ داشت.  این لشکر پرچمی سیاه

معروف عرب) حمله بردند. بت آنھا را  ۀآل حاتم (بخشند ۀصبحگاھان بر محل
اسیران، خواھر عدی  درمیانمنھدم ساختند واموال و اسیران زیادی بدست آوردند. 

 .٢حاتم به شام گریختحاتم نیز وجود داشت. وبن 

 الخلصه سوی ذی جریر بن عبدالله بجلی به ۀسری –د 
یه : آیا خیال مرا از ناحبه من گفت ج : پیامبر اکرمگوید جریر بن عبدالله می

احمس به  ۀ: بلی. آن گاه با پنجاه اسب سوار از قبیلکنی؟ گفتم الخلصه راحت نمی ذی
: ایشان بمانم. جریان را به پیامبر گفتم توانستم بر اسب ثابت ود نمیراه افتادم. البته خ

: بارالھا! او را ثابت و ام گذاشت و برایم چنین دعا نمود دست مبارکش را بر روی سینه
ھرگز از روی اسب  ج دعای پیامبر اکرم نھدایت یافته و رھنمود بگردان. و بعد از ای

 نیفتادم.
ای در یمن بود که در آن سنگی به نام کعبه نصب شده بود و  ذوالخلصه، خانه

و به آتش کشید. ھنگامی متعلق به قبیله خشم و بجیله بود. جریر آن را منھدم ساخت 
ھای تیر فال  سرزمین یمن رسید، در آنجا با مردی برخورد نمود که با چوبه که جریر به

جا است. اگر از این امر اطالع  ھمین ج پیامبر اکرم ۀ: فرستادزد. مردم به او گفتند می
به کارش ادامه داد تا اینکه جریر نزد او آمد و  یابد، تو را خواھد کشت. او ھمچنان

زنم.  : یا تیرھایت را بشکن و به وحدانیت خدا ایمان بیاور و یا اینکه گردنت را میگفت

                                                 
 .۴۳۴۰، شماره ۱۲۶، ص ۵بخاری، کتاب المغازی، ج  -١
 .۶۲۴تاریخ االسالمی، ذھبی، ص  -٢



 ٥٩٣    هـ) ۸بخش شانزدهم: غزوۀ حنین و طائف (

 

نام ابوارطاه را پیشاپیش نزد  ان شد؛ سپس جریر، مردی از احمس بهماو پذیرفت و مسل
ه خودش به پیامبر فرستاد وایشان را در جریان عملکرد خود گذاشت و ھنگامی ک

: ای رسول خدا! سوگند به ذاتی که تو را به حق فرستاده محضر پیامبر رسید، گفت
 .١رک کردم که ماند شتر گر، شده بوداست که آن بت را در حالی ت

 اسالم آوردن عدی بن حاتم
ر مباحث گذشته به توضیح این مسئله پرداختیم که خواھر عدی بن حاتم طائی، د

او را گرامی داشت و به او لباسھایی  ج توسط مسلمانان اسیر گردید و پیامبر اکرم
بخشید و مخارج سفرش را برای بازگشت به شھرش نیز پرداخت نمود. او ھنگامی که 

رفتن نزد پیامبر به مدینه تشویق نمود. برادر در شام، با برادرش مالقات نمود، او را به 
 .٢خواھر، راه مدینه را در پیش گرفتبا تأثر از نصیحت 

 : دھد ماجرا را این گونه توضیح می ابوعبیده بن حذیفه این
: عدی در بن حاتم حدیثی رسید، با خود گفتم: به من از عدی گوید ابوعبیده می

م. نروم و حدیث مورد نظر را از خودش نشنوکند. چرا نزد او  نواحی کوفه زندگی می
 : دوست دارم، این حدیث را مستقیمًا از خود شما بشنوم.بنابراین، نزد او رفتم و گفتم

سوی ما فرستاد، من فرار کردم تا  ھنگامی که خداوند، پیامبرش را به: عدی گفت
ا نیز نجسرزمین اسالمی در مجاورت روم رسیدم؛ سپس از آ ۀاینکه به آخرین نقط

گوید که پیامبر  روم؛ اگر واقعًا راست می : نزداین مرد میمتنفر شدم و با خود گفتم
 گوید، باز ھم برای من ضرری ندارد. پذیرم و اگر دروغ می است، سخنانش را می

: عدی بن حاتم است. عدی مردم مرا دیدند، گفتندبنابراین، نزد ایشان رفتم. وقتی 
، مسلمان شو تا سالم بمانی. : ای عدیبه من گفت ج بن حاتم است. پیامبر اکرم

دانم.  و را از خودت بھتر می: من دین تگفتم: من خودم دارای دینی ھستم. گفت
: بلی. وافزود مگر تو سرپرستی قومت را به عھده دانی؟ گفت گفتم: از خودم بھتر می

: در دین تو و گفت ٣نداری؟ آنگاه از رکوسیه (مذھبی از انصارا) سخن به میان آورد
 گرفتن یک چھارم غنیمت برای تو حالل نیست.

                                                 
 .۴۳۵۷، شماره ۱۳۲، ص ۵بخاری، مغازی، ج  -١
 .۸۱، ص ۸التاریخ االسالمی، ج  -٢
 .۲۵۹، ص ۲، ج البدایة والنھایة -٣



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٥٩٤

 

: شاید تو به خاطر گاه فرمود سخنان، تسلیم شدم. آن : با شنیدن اینگوید عدی می
بینی تمامی مردم یکپارچه برای  تنگدستی کسانی که پیرامون من ھستند و اینکه می

دانی؟  حیره را می ۀکه منطق و افزود شوی؟ سلمان نمیاند، م دشمنی با ما بسیج شده
کند و  : به زودی زنی تنھا از حیره تا مکه مسافرت میام. فرمود گفتم: نامش را شنیده

اینکه کسی مزاحم اوبشود و به زودی  گردد، بدون خدا به آنجا برمی ۀپس از طواف خان
سرا بن : گنجھای کفتح خواھد شد. من با تعجب پرسیدمگنجھای کسرا (خسروپرویز) 

فتح خواھد شد. من با تعجب پرسیدم: گنجھای : آری،کسرا (خسروپرویز) رمز؟ فرمودھ
: آری، کسرا ابن ھرمز و این جمله را سه بار تکرار کرد و افزود که به کسرا بن ھرمز؟ فرمود

دارد و به جستجوی کسی  اش را برمی زودی روزی فرا خواھد رسید که مردی، مال صدقه
 یابد که این صدقه را به او بدھد. ا به او بدھد، اما کسی را نمیپردازد که این صدقه ر می

: ام ودهرامشاھده نم ج : من تا کنون دو مورد از آن نویدھای پیامبر اکرمعدی گفت
کسانی بودم که بر  درمیانآید و ھمچنین خودم  یکی زنی را که از حیره تا مکه تنھا می

ھای  گفته ھا اینافتد؛ زیرا  ز اتفاق میمدائن حمله کردیم وبه خدا سوگند که سومی نی
 .١است ج پیامبر اکرم

 ج : من به قصد مالقات با پیامبر اکرمگوید یتی نیز آمده است که عدی میدر روا
رھسپار مدینه شدم و ھنگامی که به مدینه رسیدم، ایشان داخل مسجد نشسته بود. 

فرزند حاتم؛ پس : عدی کردم. پرسید که توکی ھستی؟ گفتم جلو رفتم و سالم
اش برد. در مسیر راه با پیرزنی برخورد نمود و لحظاتی  برخاست و مرا با خود به خانه

: این مرد، پادشاھی نیست؛ سپس به خود گفتم با او در مورد نیازھایش سخن گفت. با
راھش ادامه داد تا اینکه داخل خانه شدیم. فرشی پوستین که از لیف درخت خرما 

: بر آن بنشین و گفتم شما بر آن بنشین، ، به من داد و گفترست گردیده بودد
 .٢: این مرد پادشاھی نیستو بر روی خاک نشست. با خود گفتم نپذیرفت

 :ھای ذیل است ھا و عبرت فوائد، درس این داستان حاوی

بودن و   نبی درمیانآمد که ھنوز  ج عدی بن حاتم در حالی نزد پیامبر اکرم -۱
که تواضع پیامبر در برخورد   حضرت مشکوک بود، اما ھنگامیبودن آن    پادشاه

 با آن پیرزن را مشاھده نمود، یقین کرد که او پیامبر است.
                                                 

 .۵۸۰، ص صحیح السیرة النبویة -١
 .۲۳۶، ص ۴ابن ھشام، ج ، یةالسیرة النبو -٢



 ٥٩٥    هـ) ۸بخش شانزدهم: غزوۀ حنین و طائف (

 

در انتقاد از آئینی که عدی بدان معتقد بود، موفق بود بنابراین،  ج پیامبر اکرم -۲
عدی به رسالت آن حضرت پی برد که دین او را حتی از خود او بھتر 

 دانست. می
پی برد که عدی در مورد نبوت ایشان مطمئن شده  ج د از اینکه پیامبر اکرمبع -۳

شدن او وجود  است و احتمال داد که ھنوز برخی موانع بر سر راه مسلمان
داشته باشد و ممکن است ضعف مسلمانان از نظر اقتصادی و نظامی یکی از 

چنان  این موانع باشد، به این موضوع پرداخت که به زودی مسلمانان در
آرامش و امنیتی به سر خواھند برد که یک زن با خاطری آسوده از عراق تا 
مکه سفر خواھد کرد و نیز به زودی امپراتوری فارس بدست مسلمانان فتح 

شود که ھیچ کس بدان اعتنا نخواھد کرد.  خواھد شد و مال به قدری زیاد می
ًال مطمئن گردید و کام ج بنابراین، عدی با شنیدن این سخنان پیامبر اکرم

 لمان شد.سم
دعوتگری موفق بود که به خوبی مشکالت و راھکارھا و موانع  ج پیامبر اکرم -۴

شناخت و با ھر انسانی به مناسبت میزان علم و  ضعف مخاطبان خود را می
حکیمانه  ۀنمود؛ چنانکه با این شیو تفکر و احساسات و عواطف او برخورد می

ملتھا نفوذ نماید که در نتیجه آن مردم  توانست در دل سران طوایف و
 .١شدند ته وارد دین خدا میدس دسته

عدی، عالمات نبوت صادقانه را در سیمای آن حضرت و در رفتار و گفتار و  -۵
نیز به  ج برخورد ایشان مشاھده نمود و مسلمان شد و از ھمراھی پیامبر اکرم

گرداند و در اسالم خود  نبوت پیامبر چند برابر بهنتایجی رسید که یقین او را
ای او فراھم نموده بود، ای که قومش بر بیشتر تثبیت شد و از زندگی اشرافی

 .٢دست کشید

 سال هشتم هجری ۀحوادث پراکند
مرو بن ع ج : ... و در ھمین سال، پیامبر اکرمگوید بن کثیر به نقل از واقدی میا

ھمچنین از مجوسیان و ن جلندی ازدی فرستاد. باعاص را به سوی جیفر و عمرو 
                                                 

 .۸۶- ۵۸، ص ۸التاریخ االسالمی، ج  -١
 .۳۲۱، بوطی، ص فقه السیرة -٢



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٥٩٦

 

 ۀاعراب جزیه گرفت و نیز با فاطمه بنت ضحاک ازدواج کرد و از او جدا شد و در ذیحج
متولد گردید و این امر،  ج ھمین سال، ابراھیم از ماریه قبطیه ھمسر پیامبر اکرم

 .١المؤمنین گردید حسادت دیگر امھاتموجب 
ب ھمسر ابوالعاص بن زبیع، ، زینج در ھمین سال نیز دختر گرامی پیامبر اکرم
کلثوم و فاطمه به ترتیب بعد از زینب  وفات یافت. او دختر بزرگ پیامبر بود و رقیه، ام

 به دنیا آمده بودند.
پیامبر، زینب را زیاد دوست داشت. او مسلمان شده بود و شش سال قبل از 
مسلمان شدن شوھرش ھجرت نمود و در راه ھجرت، سقط جنین کرد و دچار 

نمود و سرانجام  شد و بعد از آن نیز ھر چند وقت، بیماریش عود می نریزی شدیدیخو
 باعث مرگ ایشان گردید.

ایشان حضور پیدا کرد و به زنانی که  ۀھنگامی که وفات یافت، پیامبر خدا بر جناز
بار غسل بدھند و با آب مسئول تجھیز ایشان بودند، دستور داد که او را سه بار یا پنج 

.٢ین غسل، قدری کافور مخلوط نمایندآخر

                                                 
 .۳۷۴، ص ۴، ج البدایة والنھایة -١
 .۴۹۰، ص ۲شھبه، ج  ، ابیالسیرة النبویة -٢



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 بخش هفدهم: 
 ۹تبوک (عسره) در سال  غزوۀ

 هجری



 
 
 
 
 
 

 فصل اول
 های این جنگ تاریخ، نامها و انگیزه

طائف،  ۀیعنی شش ماه بعد از محاصر ١در رجب سال نھم ھجری ج پیامبر اکرم
 .٢تبوک ترک نمود ۀمدینه را به قصد غزو

ای به نام تبوک  عّلت نامگذاری این غزوه تبوک این بود که لشکر مسلمانان تا چشمه
 پیش رفت؛ چنانکه در صحیح مسلم روایتی از معاذ بن جبل آمده است که پیامبر اکرم

از آن  ای به نام تبوک خواھی رسید؛ پس ه: شما فردا در وقت ظھر به چشمرمودف ج
 .٣ننوشید تا به شما بپیوندم

 : فرماید این غزوه می ۀقرآن دربار نامند؛ چنانکه می این غزوه را نیز غزوه عسره

ُ ٱلََّقد تَّاَب ﴿ نَصارِ ٱوَ  لُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ٱوَ  �َِّ�ِّ ٱَ�َ  �َّ
َ
ِينَ ٱ ۡ� ةِ ٱِ� َساَعةِ  �ََّبُعوهُ ٱ �َّ  ۡلُعۡ�َ

 بِِهۡم رَُءوٞف  إِنَُّهۥ َعلَۡيِهمۚۡ  تَاَب  ُ�مَّ  ّمِۡنُهمۡ  ِمۢن َ�ۡعِد َما َ�َد يَزِ�ُغ قُلُوُب فَرِ�قٖ 
 .]۱۱۷[التوبة:  ﴾١١٧رَِّحيمٞ 

خداوند توبه پیامبر و مھاجران و انصار را پذیرفت. آنھایی که در روزگار سختی و «
ای از آنان، اندکی  عد از آنکه دلھای دستهشرایط دشواری از پیامبر پیروی کردند. ب

آنان را پذیرفت؛ چرا که خداوند بسیار  ۀمانده بود که منحرف بشود، بازھم خداوند توب

 .»ف و مھربان استؤر
: مرا گوید اشعری روایت شده است که می چنانکه در صحیح بخاری نیز از ابوموسی

یعنی ھمان غزوه تبوک ھمراه بودند، سره ع ۀطرافیانم که با پیامبر در غزوگروھی از ا
 نزد آن حضرت فرستاد تا برای آنان از ایشان، مرکب درخواست نمایم.

                                                 
 .۶۱۴فی ضوء المصادراالصلیه، ص  السیرة النبویة – ۵۴۲ – ۵۴۰، ص ۱۴تفسیر طبری، ج  -١
 .۲۳۷، ص ۱۶ فتح الباری، ج -٢
 .۷۰۶، شماره ۱۷۸۴، ص ۴صحیح مسلم، ج  -٣



 ٥٩٩    هجری  ۹بخش هفدهم: غزوۀ تبوک (عسره) در سال 

 

: (باب غزوه تبوک و ھی غزوه غزوه را با این نام ذکر کرده استبخاری نیز این 
 .١)العسره

ستی و این غزوه را به خاطر آن عسره نامیدند که عسره یعنی سختی و تنگد
اطر گرمای شدید و مسافت طوالنی ونداشتن امکانات کافی، مشقتھای مسلمانان به خ

ن غزوه ؛ چنانکه عبدالرزاق به نقل از عمر بن عقیل، حوادث ای٢زیادی را متحمل شدند
 : دھد را این گونه توضیح می

پیمودند و به خاطر کمبود آب، شتران را  رسا، راه میآنھا در گرمای شدید طافت ف
 .٣خود را مرطوب نمایند ۀآبھای داخل شکم آنھا کام خشکید کردند تا از ذبح می

در  ج : ما با پیامبر اکرمگوید مورد میزان تشنگی آن روز میچنانکه عمر فاروق در 
گرمای سختی به قصد تبوک حرکت نمودیم و در اثنای راه در مکانی فرود آمدیم و 

 رفت، ی قضای حاجت میای که اگر یکی از ما برا دچار تشنگی شدیدی شدیم؛ به گونه
توانست برگردد. توان نگھداری گردنھای خود را از دست دادیم؛ چنانکه برخی  نمی

فشردند و آنرا بر سینه و شکم  ھای آنان را می کردند و شکمبه شترھای خود را ذبح می
 .٤گذاشتند می خود

رسوایی گویند یعنی رسواکننده؛ چراکه به  ھمچنین این غزوه را نیز فاضحه می
 .٥ت نکردن در این غزوه آشکار گردیدمنافقان انجامید و نفاق آنھا به خاطر شرک

مایلی مدینه واقع شده است و در آن زمان  ۷۷۸و به فاصله  تبوک در شمال حجاز
 .٦وم بودمتعلق به قضاعه و تابع دولت ر

 اسباب غزوه تبوک
اند. آنان بر این  شده ھای متعددی برای این جنگ یادآور مورخان اسباب و انگیزه

 ج آوردند، به پیامبر اکرم ھایی که از شام به مدینه روغن می اند که توسط نبطی عقیده
خبر رسید که رومیھا لشکر بزرگی با ھمکاری طوایف لحم، جذام و دیگر عربھا فراھم 

                                                 
 .۴۴۱۵، شماره ۱۵۰، ص ۵البخاری، ج  -١
 .۸۳فارس، ص  الصراع مع الصلیبین، ابی -٢
 .۱۷۴، ص ۹فتح الباری، ج  -٣
 .۱۹۴، ص ۶مجمع الزوائد، ج  -٤
 .۸۴الصراع مع الصلیبین، ص  -٥
 .۲۲۹المجتمع االسالمی، عمری، ص  -٦



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٦٠٠

 

ھای نخست آن تا بلقا رسیده است  اند و قصد یورش به مدینه را دارند و دسته نموده
  .١اند رای این منظور به راه افتادهبر آن شد تا بر دشمن پیشگام باشد و ب ج مبر اکرمپیا

جھاد و  ۀای جز ادای فریض تبوک انگیزه ۀاما ابن کثیر بر این عقیده است که غزو
با کفار نداشت. بنابراین، پیامبر قصد نبرد با رومیھا را نمود که از سایر کفار آن  نبرد

 : گوید عمل بپوشاند که می ۀآیه جامتر بودند تا به این  یکزمان به پیامبر نزد

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ِينَ ٱَءاَمُنواْ َ�ٰتِلُواْ  �َّ ارِ ٱيَلُونَُ�م ّمَِن  �َّ ۚ  ۡلُكفَّ  َوۡ�َِجُدواْ �ِيُ�ۡم ِغۡلَظٗة

ْ َوٱ نَّ  ۡعلَُمٓوا
َ
َ ٱأ  .]۱۲۳[التوبة:  ﴾١٢٣لُۡمتَِّق�َ ٱَمَع  �َّ

کافرانی که نزدیک شما ھستند، بجنگید تا از شما غلظت و درشتی ای مؤمنان، با «

 .»ببینند و بدانید که خدا با پرھیزکاران است
رسد؛ چراکه مسلمانان در این آیه موظف به  اّما عقیده ابن کثیر درست به نظر می

اند، به ویژه کافران اھل کتاب که بیشتر از سائرین برای  نبرد با تمام کافران شده
 .٢نمودند انان ایجاد مزاحمت میمسلم

اند که رومیھا قصد یورش به مدینه را  این انگیزه با آنچه دیگر مورخان نوشته
داشتند، تضادی ندارد؛ زیرا اگر رومیھا چنین عزمی بکنند، به خاطر آن است که از 

 شدند. می جانب مسلمانان تھدید
مسلمانان به شدت از گردد که  از روایت عمر بن خطاب نیز چنین استنباط می

: روزی که نوبت گوید بردند؛ چنانکه عمر می سر میغسان تحت تھدید وترس به  ۀناحی
ام  در خانه ھمکار من رسید. ھنگامی که از محضر پیامبر برگشت و من در خواب بودم،

اند؟  را محکم کوبید و گفت: اتفاق بزرگی رخ داده است. گفتم: غسان حمله کرده
 .٣پیامبر، زنانش را طالق داده است تر است و افزود که بزرگ : از این ھمگفت

 تبوک و شوق صحابه برای جهاد ۀانفاق در غزو
ای دوردست اتفاق بیفتد و لشکر اسالم از  از آنجا که قرار بود این غزوه در منطقه

مسلمانان را به انفاق در راه خدا  ج مند بود، بنابراین پیامبر اکرم امکانات کمی بھره
 شویق نمود و پاداش چنین انفاقی را نیز بیان داشت.ت

                                                 
 .۱۶۵، ص ۲الکبری، ابن سعد، ج الطبقات  -١
 .۳، ص ۵، ج البدایة والنھایة -٢
 .۵۱۹۱، شماره ۱۸۰، ص ۶البخاری، کتاب النکاح، باب موعظة الرجل البنته، ج  -٣



 ٦٠١    هجری  ۹بخش هفدهم: غزوۀ تبوک (عسره) در سال 

 

بر این اساس ھر یک از صحابه به اندازه توان خود انفاق کردند و در این غزوه 
: در گوید انکه عبدالرحمان بن حباب می؛ چن١ربود را عثمان از دیگران، گوی سبقت

نمود،  یق میمسلمانان را برای انفاق بر لشکر عسره، تشو ج حالی که پیامبر اکرم
: ای رسول خدا! من صد شتر با تمام تجھیزات در راه ن برخاست و گفتعثمان ابن عفا
نمایم. پیامبر با تشویق و ترغیب ادامه داد و از مردم برای تجھیز این  خدا انفاق می

: من دویست شتر با . باز دوباره عثمان برخاست و گفتنمود لشکر کمک درخواست می
نمایم و برای بار سوم وقتی رسول خدا تشویق  راه خدا انفاق میتمامی تجھیزات در 

: من سیصد شتر با رخواست نمود، عثمان برخاست و گفتنمود و از مردم کمک د
: پیامبر در حالی از منبر گوید نمایم. راوی می دا انفاق میتمامی تجھیزات در راه خ

 کند، برایش ضرری ندارد و: عثمان بعد از امروز ھر کاری بگفت که میآمد  پائین می
 .٢این جمله را دو بار تکرار فرمود

برای  ج : ھنگامی که پیامبر اکرمگوید دیگری عبدالرحمان بن مره میدر روایت 
تحویل  ج نمود، عثمان ھزار دینار به پیامبر اکرم آوری می لشکر عسره، کمک جمع

: ابن عفان بعد از این ھر گفت می  کرد و با دستش زیرورو میداد. آن حضرت آنھا را 
 .٣این سخن را چندین بار تکرار نمودکاری بکند، ضرر نخواھد کرد و 

پیشی گرفته  کرد بر ابوبکر نیز نصف دارایی خود را آورده بود و گمان می س عمر
آن روزھا مال داشتم. از ما کمک طلبید. من در  ج : پیامبر اکرمگوید است؛ چنانکه می

از ابوبکر سبقت خواھم گرفت. بنابراین، نصف دارایی خود را  : امروزبا خود گفتم
: ھمین مقدار ای؟ گفتم ھایت چه گذاشته ن و بچه: برای زپرسید ج آوردم. پیامبر اکرم

، از او ج اش آمد. پیامبر اکرم ام. بعد از آن ابوبکر با تمام دارایی را برای آنھا گذاشته
رای : (اطاعت) خدا و پیامبرش را بی؟ گفتا زن و فرزندانت چه گذاشته: برای پرسید

 .٤ھیچ گاه از تو پیشی نخواھم گرفت :ام. با خود گفتم آنھا گذاشته

                                                 
 .۶۱۵، ص السیرة النبویة فی ضوء المصادر االصلیة -١
 .۳۷۰۰، شماره ۶۲۶ – ۶۲۵، ص ۵سنن ترمذی، مناقب، ج  -٢
 .۶۳، ص ۵سند احمد، ج م – ۳۷۰۲ھمان، شماره  -٣
 .۱۶۷۸، شماره ۳۱۳ – ۳۱۲، ص ۲سنن ابوداود، الزکاه، ج  -٤



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٦٠٢

 

او   وف، دوھزار درھم که نیمی از دارایینین روایت است که عبدالرحمان بن عھمچ
: عباس، طلحه، محمد بن و برخی دیگراز صحابه مانند ١داد، کمک کرد را تشکیل می

 .٢دی نیز اموال ھنگفتی، کمک نمودندصم بن عمسلمه و عا
بدین صورت مسلمانان به این امر واقف گردیدند که از اموالی که در اختیار آنان قرار 
دارد، باید از آن استفاده نمود؛ چنانکه ثروتمندان صحابه توانستند ثابت نمایند که ھر 

ھند نمود؛ انفاقی که آنچه در توان داشته باشند، در راه خدمت به دین، انفاق خوا
برخاسته از میل و رغبت درونی خودشان است. مسلمانان ثروتمند، دارای تاریخ 
درخشانی ھستند. آنان مال و اموال را در اختیار داشتند، نه اینکه آنان در اختیار اموال 

 قرار گرفته بودند.
ر بود و برای آنان ھمان طور که جھاد با نفس مطلوب بود، جھاد با مال نیز مدنظ

آنانی که تربیت شده بودند تا جانھای خود را فدا سازند، خیلی راحت حاضر بودند، 
 .٣ال خود را در راه خدا فدا نمایندامو

از رقابت ثروتمندان صحابه در انفاق و بذل و بخشش، به تأثیر ایمان در وجود 
قه و رقابت در بریم؛ چراکه ایمان موجب گردید تا آنان به مساب ی مؤمن پی میھا انسان

ھای نفسانی وادار گردند و این یکی از عواملی  کارھای خیر و مقاومت در مقابل غریزه
است که ھر ملتی برای رسیدن به پیروزی بر دشمنان خود به آن نیازمند است؛ پس 

مصلحان و رھبران نھضتھای اسالمی قرار گیرد،  ۀبرنام ۀبھترین کاری که باید سرلوح
 .٤باشد می ھا انسانی واقعی در وجود غرس دین به معنا

فقرا و مستضعفان صحابه نیز از انفاق مال اندکی که در اختیار داشتند، دریغ 
نورزیدند و با احساس شرم آنچه در بساط داشتند، تقدیم نمودند؛ چنانکه ابوعقیل، نصف 

 ند.صاع خرما آورد و برخی بیشتر و کمتر آوردند و مورد تمسخر منافقان قرار گرفت
دی این فرد نیازی ندارد و ھنگامی که ثروتمن ۀ: خداوند به صدقگفتند منافقان می

کند؛ چنانکه خداوند  : این به خاطر تظاھر، انفاق میگفتند آورد، می مال ھنگفتی می
 : نماید افقان را این گونه بیان میعملکرد من

                                                 
 .۶۱۶، ص السیرة فی ضوء المصادر االصلیة -١
 .۳۹۱، ص ۳مغازی، واقدی، ج  -٢
 .۴۴۹، ص معین السیرة -٣
 .۱۶۱السیرة النبویة دروس و عبر، سباعی، ص  -٤



 ٦٠٣    هجری  ۹بخش هفدهم: غزوۀ تبوک (عسره) در سال 

 

ِينَ ٱ﴿ وِِّ��َ ٱيَۡلِمُزوَن  �َّ َدَ�ِٰت ٱِ�  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱِمَن  لُۡمطَّ ِينَ ٱوَ  لصَّ َ� َ�ُِدوَن إِ�َّ  �َّ
 .١ ]۷۹[التوبة:  ﴾ُجۡهَدُهمۡ 

پردازند و  کسانی که مؤمنان را که مشتاقانه بیش از اندازه به خیرات و صدقات می«
یازند، مورد تمسخر قرار  ھای مختصری دست می مؤمنان (فقیر) را که به کمک

 .»دھد تمسخر قرار میدھند، خداوند ایشان را مورد  می
ای برای شرکت در  بسیاری از مسلمانان فقیر که مالی برای انفاق و ھمچنین توشه

گریه جھاد نداشتند، بسیار اندوھگین گردیدند؛ چنانکه ُعَلَ◌به بن زید، شبی را در نماز و 
 ای و من و بدان تشویق کرده گفت: بارالھا! امر به جھاد نمودی به صبح رساند و چنین می

ندارم که در کنار پیامبرت درجھاد شرکت کنم. بنابراین، من حقوقم را بر ھر  چیزی
بخشم.  کنم و ھمه را می مسلمانی که در حق من ظلمی مرتکب شده است، صدقه می

 .٢به او اطالع داد که خداوند تمامی گناھنش را آمرزیده است ج آنگاه پیامبر اکرم
ھایی از اخالص و محبت و  عالوه بر اینکه نشانهبراساس این داستان و محتوای آن 

شود، از لطف  شوق جھاد برای نصرت دین خدا و انتشار دعوت آن در زمین مشاھده می
 .٣تضعف گردد، نیز سخن گفته شده استخدا نیز که شامل مؤمنان مس
ایت خود را این گونه بیان ان به نام واثله بن اسقع، حکفیکی دیگر از این مستضع

تبوک فراخواند، من نزد  ۀ، مسلمانان را به سوی غزوج : ھنگامی که پیامبر اکرمدکن می
ھایی از صحابه بیرون شده  ام بودم. وقتی به مدینه آمدم، متوجه شدم که دسته خانواده
مردم به جستجو پرداختم و اعالن نمودم که چه کسی مرا بر مرکب  درمیانبودند. 

دھم؟ پیرمردی از م خود را از مال غنیمت به او بنماید تا در عوض، سھ خود سوار می
: اگر تو را بر مرکب خود سوار نمایم و خوراک بدھم، سھمت از آن من انصار گفت

پس به نام خدا حرکت کن. بدین صورت من با او رھسپار  ه: بلی. گفت کگفتماست؟ 
غنایم تبوک شدم و ھمسفر بسیار خوبی برایم بود. وھنگامی که خداوند، ما را از 

، سھم من چند شتر بود؛ آنھا را از نزد او آوردم تا به او بدھم. او مرتب ٤برخوردار نمود

                                                 
 .۶۱۶، ص ةفی ضوء المصادر االصلی السیرة النبویة -١
 .۲۳۵المجتمع المدنی، عمری، ص  -٢
 .۴۴۳، ص ۴محمد رسول الله، صادق عرجون، ج  -٣
 الجندل با خالد بود. واثله در سریه دومة -٤



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٦٠٤

 

که ھمان غنیمت بدست آمده است  ھا این: از جلو و عقب نگاه کرد؛ سپس گفت آنھا را
گاه  است! آن : عجب شتران فربه و خوبیبودی؟ گفتم: بلی. گفت  با من شرط گذاشته

ام! شترانت را بگیر و برو، من سھم دیگری در نظر  : برادرزادهرو به من کرد و گفت
 .١)داشتم (ھدفش اجر اخروی بود

نظر  ھم خود در دنیا صرفسبدین صورت واثله برای برخورداری از اجر اخروی، از 
نمود، اما آن مرد انصاری نیز به این دلیل که واثله از ثواب و پاداش اخروی برخوردار 

 ک و توشه داد.راکب خویش سوار نمود و به وی خوگردد، او را بر مر
تربیت شده  ج ای که براساس تعالیم الھی و سنت پیامبر اکرم بنابراین، جامعه

است، دارای چنین مفاھیم ارزشمندی است و تمامی افراد این جامعه، براساس 
 .٢اند و اعضای آن مکمل یکدیگرند دهمعیارھای اصیل اسالمی تربیت ش

آنھا را جھت  ج به سرپرستی ابوموسی اشعری آمدند تا پیامبر اکرم اشعریھا نیز
فقط شرکت در غزوه، تجھیز نماید، اما پیامبر نتوانست آنان را تجھیز نماید و سرانجام 

 .٣سه شتر در اختیار آنھا گذاشت
ای از فقرا و مستمندان و حتی  آنان به قدری مشتاق شرکت در جھاد بودند که عده

شتاق جھاد در راه خدا بودند و نتوانستند شرکت نمایند، به گریه افتادند، بیماران که م
 : ن آیات را در حق آنان نازل فرمودتا اینکه خداوند ای

َعَفآءِ ٱلَّۡيَس َ�َ ﴿ ِينَ ٱَوَ� َ�َ  لَۡمۡرَ�ٰ ٱَوَ� َ�َ  لضُّ َ� َ�ُِدوَن َما يُنفُِقوَن َحَرٌج  �َّ
ِ َورَُسوِ�ِ  َّ�ِ ْ ُ َوٱ ِمن َسبِيٖل�  لُۡمۡحِسنِ�َ ٱَما َ�َ  ۦۚ إَِذا نََصُحوا َوَ�  ٩١رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  �َّ

ِينَ ٱَ�َ  ۡ�ِلُُ�ۡم َعلَۡيهِ تََولَّواْ  �َّ
َ
ِجُد َمآ أ

َ
تَۡوَك ِ�َۡحِمَلُهۡم قُۡلَت َ�ٓ أ

َ
ۡ�ُيُنُهۡم إَِذا َمآ �

َ
أ وَّ

ۡمعِ ٱتَفِيُض ِمَن  �َّ َ�ُِدواْ َما يُنفُِقونَ  �َّ
َ
 .]۹۲-۹۱[التوبة:  ﴾٩٢َحَزنًا �

ھمچنین گناھی نیست بر کسانی که وقتی نزد تو آمدند تا آنان را بر مرکبی سوار «
کنی، تو گفتی مرکبی ندارم که شما را بر آن سوار کنم. ایشان برگشتند در حالی که 

 .»ن از غم، پر از اشک بود، چون چیزی نداشتند که آن را صرف جھاد کنندچشمانشا

                                                 
 .۴۵۳معین السیرة، ص  – ۶۱۸۸جامع االصول، شماره  -١
 .۴۵۳معین السیرة، ص  -٢
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برای جھاد در راه خدا  ج تصویر واقعی شوق و رغبت اصحاب و یاران پیامبر اکرم
بیانگر میزان نگرانی مؤمنان صادقی است که شرایط شرکت در جھاد برای آنھا فراھم 

گرچه به خاطر تنگدستی یا بیماری و کھولت سن، نتوانستند در جنگ  ھا ایننبود. 
 خطاب ج ؛ چنانکه پیامبر اکرم١حضور یابند، اّما قلب آنان، ھمراه کاروان مجاھدان بود

: اینک مردانی در مدینه ھستند، که شما ھر مسیر و به مجاھدان حاضر در غزوه، فرمود
ز با شما حضور دارند. صحابه با تعجب گذارید، آنان نی ای را که پشت سر می دره
که آنھا در مدینه  : در حالیا در مدینه ھستند؟! پیامبر فرمود: در حالی که آنھیدندپرس

 .٢اند شرکت کنند خاطر عذر نتوانسته: چون به ھستند و افزود

 تبوک ۀموضعگیری منافقان در غزو
 ۀاه خدا و به سوی غزومردم را برای انفاق و خروج در ر ج ھنگامی که پیامبر اکرم

مردم بپردازند و  ۀخواند، منافقان بر این بودند تا به تضعیف روحی تبوک فرا می
خداوند، این آیات را نازل  گفتند: در این گرمای سخت، بیرون نروید و ... آن گاه می

 : فرمود

ِ ٱبَِمۡقَعِدهِۡم ِخَ�َٰف رَُسوِل  لُۡمَخلَُّفونَ ٱفَرَِح ﴿ ۡمَ�ٰلِِهۡم  �َّ
َ
ْ بِأ ن يَُ�ِٰهُدوا

َ
ْ أ َوَ�رُِهٓوا

نُفِسِهۡم ِ� َسبِيِل 
َ
ِ ٱَوأ ۗ ٱَوقَالُواْ َ� تَنفُِرواْ ِ�  �َّ َشدُّ َحرّٗ  ۡ�َّرِ

َ
ْ  لَّوۡ  �ۚ قُۡل نَاُر َجَهنََّم أ  َ�نُوا

ۢ بَِما َ�نُ  ٨١ونَ َ�ۡفَقهُ  ْ َكثِٗ�� َجَزآَء ْ قَلِيٗ� َوۡ�َۡبُكوا ْ يَۡ�ِسُبونَ فَۡلَيۡضَحُكوا  ﴾٨٢وا
 .]۸۲-۸۱[التوبة: 

اند، شادمانند و نخواستند  نشینان (منافق) از اینکه از رسول خدا واپس کشیده خانه«
: گویند در گرما بیرون نشوید. بگو با مال و جان در راه یزدان جھاد و پیکار کنند و می

خندند و زیاد فھمند؛ پس باید خیلی کم ب گرمای آتش دوزخ خیلی بیشتر است اگر می

 .»اند گریه کنند. این پاداش آن چیزی است که آنھا کسب نموده
تبوک بود، خطاب به در حالی که مشغول تجھیز لشکر برای اعزام به  ج پیامبر اکرم

ای؟  گ با پادشاھان روم آماده: ای جد! آیا در این سال برای جنجد بن قیس گفت
قوم خود  درمیان: ای رسول خدا! به من اجازه بده و مرا دچار فتنه نساز؛ زیرا من گفت

                                                 
 .۶۱۸صلیه، ص فی ضوء المصادر اال السیرة النبویة -١
 .۴۴۳۳بخاری، کتاب المغازی، شماره  -٢
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ترسم که با دیدن زنان  زیادی به زنان دارد و می ۀمعروف به کسی ھستم که عالق
نکه در : به تو اجازه دادم؛ چنایامبر از او روبرگردانید و فرمودرومی، دچار فتنه شوم. پ
  :مورد او، این آیه نازل شد

ن َ�ُقوُل ﴿ َ� ِ�  ئَۡذنٱَوِمۡنُهم مَّ
َ
� � ٓ ْۗ �نَّ َجَهنََّم لَُمِحيَط�  ۡلفِۡتَنةِ ٱّ�ِ َوَ� َ�ۡفتِّ�ِ َسَقُطوا

 ِ  .]۴۹[التوبة:  ﴾٤٩ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱب
ن! آنھا (با این کار ھا : به من اجازه بده و مرا دچار فتنه نساز.گویند از آنان میبعضی «

 .»گیرد افتادند و آتش دوزخ کافران را فرا میخود) در فتنه 
عالوه بر ایشان افراد دیگری نیز نزد رسول خدا رفتند و به دروغ، عذرھایی آوردند و 

، پیامبرش را اینگونه اجازه خواستند. آن حضرت به آنھا اجازه داد؛ آن گاه خداوند
 : سرزنش نمود

ُ ٱَ�َفا ﴿ َّ�  ٰ ذِنَت لَُهۡم َح�َّ
َ
َ لََك َعنَك لَِم أ ِينَ ٱ يَتََب�َّ ْ َوَ�ۡعلََم  �َّ َصَدقُوا

 .]۴۳[التوبة:  ﴾٤٣ۡلَ�ِٰذ�ِ�َ ٱ
خداوند تو را ببخشاید؛ چرا به آنان اجازه دادی. تا برایت آنانی که راست گفتند، «

 .»مشخص شوند ودروغگویان را نیز بشناسی
م سویل ۀخان ه گروھی از منافقان درخبر رسید ک ج عالوه بر آن به پیامبر اکرم

اند تا مردم را از شرکت در جنگ بازدارند. پیامبر افرادی را مأموریت  یھودی گرد آمده
 .١سویلم را به آتش بکشند ۀداد تا خان

این امر بیانگر مراقبت و اشراف کامل مسلمانان بر اوضاع و شناخت آنان از 
مامی حرکتھای ھای یھودیان و منافقان بود؛ چراکه مسلمانان ت ھا و نقشه دسیسه

یھودیان و منافقان را زیرنظر داشتند و از اجتماعات و محافل خصوصی آنھا و آنچه در 
ھای دروغینی که برای بازداشتن مردم از شرکت در جنگ  گذشت و از نقشه آن می

 شدند. کشیدند، با خبر می می
بودی انگیزان تصمیم قاطع و تندی گرفت و برای نا نیز برای فتنه ج پیامبر اکرم

مقر فتنه دستور به سوختن آن داد و این مأموریت توسط صحابه به اجرا گذاشته شد و 
این عملکرد پیامبر درس بزرگ ریاست برای مسئوالن جامعه مسلمان که ھرگاه با 

                                                 
 .۶۱۸، ص ة النبویة فی ضوء المصادر االصلیةالسیر -١
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فور با برخوردی قاطع، مانع فعالیتھای آنان ز فساد روبرو شدند، بالانگیزان و مراک فتنه
ند این گونه مراکز و افراد مصون نگه دارند و ھرگونه تردید در گردند تا جامعه را ازگز

اه و امنیت ملی وارد خواھند ناپذیری به رف برخورد با این نوع افراد خسارتھای جبران
 .١ساخت

قرآن کریم به موضعگیری منافقان قبل از غزوه بدر و در اثنا و بعد از آن پرداخته 
و تخلف برخی را که عبدالله بن سلول نیز از  است؛ چنانکه اجازه خواستن و عذرتراشی

 : نھا است بیان داشته و فرموده استجمله آ

َبُعوكَ �َّ  قَاِصٗدا َوَسَفٗر� قَرِ�ٗبا الَۡو َ�َن َعَرٗض ﴿ ۚ ٱَوَ�ِٰ�ۢن َ�ُعَدۡت َعلَۡيِهُم  �َّ ُة قَّ  لشُّ
 ِ ِ ٱوََسَيۡحلُِفوَن ب نُفَسُهۡم وَ  ۡسَتَطۡعَناٱلَوِ  �َّ

َ
ُ ٱَ�َرَۡجَنا َمَعُ�ۡم ُ�ۡهلُِكوَن أ َ�ۡعلَُم إِ�َُّهۡم  �َّ

 .]۴۲[التوبة:  ﴾٤٢لََ�ِٰذبُونَ 
آیند، ولی راه  کنند و با تو می اگر غنایمی نزدیک و سفری سھل باشد، از تو پیروی می«

توانستیم  میخورند که اگر  دور و پرمشقت برای آنھا ناشدنی است و به خدا سوگند می
داند که آنھا  کنند و خدا می کردیم (با این کار) خویشتن را تباه می با شما حرکت می

 .»دروغگویند
ھای سفر  قرآن از موضعگیری منافقان و تخلف آنان به خاطر بعد مسافت و سختی

سخن گفته و بیان داشته است که ای محمد! اگر آنان را برای شرکت در کاری که 
خواندی، به  تر فرا می فری آسانداشت و یا برای س ت دنیوی و مادی میبرایشان منفع

 پذیرفتند. کردند و می از تو اطاعت می طوریقین
ھای این  پس در این آیه، موضعگیری منافقان قبل از خروج به غزوه و انگیزه

ای را که آنان پس از  گیری بیان گردیده است؛ سپس خداوند موضعگیری موضع
 : ند کرد، بیان داشته و فرموده استنان از غزوه اتخاذ خواھبازگشت مسلما

﴿ ِ ِ ٱوََسَيۡحلُِفوَن ب نُفَسُهۡم وَ  ۡسَتَطۡعَناٱلَوِ  �َّ
َ
ُ ٱَ�َرَۡجَنا َمَعُ�ۡم ُ�ۡهلُِكوَن أ َ�ۡعلَُم  �َّ

  ﴾إِ�َُّهۡم لََ�ِٰذبُونَ 
به  این آیه قبل از بازگشت مسلمانان از تبوک نازل گردید و خداوند پیشاپیش

خورند که  مسلمانان خبر داد که منافقان نزد شما خواھند آمد و به دروغ سوگند می

                                                 
 .۱۲۱الصلیبیین، ص  -١
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داشتیم،  : اگر عذر نمیگویند آمدند و می جھاد بیرون می توانستند با شما برای اگر می
 .١ورزیدیم از آمدن با شما تخلف نمیھرگز 

نُفَسُهمۡ ﴿
َ
اندازد و  ه ھالکت مییعنی با سوگندھای دروغین خود را ب ﴾ُ�ۡهلُِكوَن أ

 .٢شود گند دروغین منجر به ھالکت میکنند؛ زیرا سو دنیا و آخرت خود را نابود می
 : فرماید کند و می برش را سرزنش میسپس خداوند، پیام

ُ ٱَ�َفا ﴿ َ لََك  �َّ ٰ يَتََب�َّ ذِنَت لَُهۡم َح�َّ
َ
ِينَ ٱَعنَك لَِم أ ْ َوَ�ۡعَلَم  �َّ َصَدقُوا

 ﴾٤٣ۡلَ�ِٰذ�ِ�َ ٱ
ت راستگویان از دروغگویان خدا از تو بگذرد؛ چرا به آنان اجازه دادی تا برای«

 .»گردیدند مشخص 
: نزد پیامبر بروید و مورد افرادی نازل گردید که گفتند: این آیه در٣گوید مجاھد می

برای شرکت ننمودن در جنگ اجازه بگیرید. اگر به شما اجازه داد، شرکت نکنید و اگر 
گروھی از منافقان بودند که عبدالله بن ابی بن  ھا ایننداد شرکت ننمائید.  ھم اجازه

آنھا بود و تعدادشان سی و نه نفر بود  درمیانسلول، جدبن قیس ورفاعه بن تابوت نیز 
 .٤نان، عذرھای دروغینی مطرح نمودندو تمامی آ
به خاطر ترک اولی است  ج ای به پیامبر اکرم کریمه شامل توبیخ مھربانانه ۀاین آی

 .٥گردید نان بیشتر و بھتر آشکار مینمود تا حالت آ ادن اجازه خودداری میدکه از 
 : فرماید سپس خداوند می

ِينَ ٱِذنَُك  ٔۡ إِ�ََّما �َۡسَ� ﴿ َّ�  ِ ِ ٱَ� يُۡؤِمُنوَن ب قُلُوُ�ُهۡم َ�ُهۡم ِ�  ۡرتَابَۡت ٱوَ  �ِخرِ ٱ ۡ�َۡومِ ٱوَ  �َّ
ُدونَ   .]۴۵[التوبة:  ﴾٤٥َرۡ�بِِهۡم َ�َ�َدَّ

آوردند  خواھند که به خدا و روز واپسین ایمان نمی تردید کسانی از تو اجازه می بی«

 .»برند ودلھایشان دچار شک و تردید شده و در حیرت و سرگردانی خود بسر می

                                                 
 .۶۴۷، ص ۲حدیث القرآن الکریم، ج  -١
 .۲۰۹، ص ۱۰تفسیر التنویر و التحریر، ج  -٢
 .۳۶۰، ص ۲تفسیر ابن کثیر، ج  -٣
 .۲۱۰، ص ۱۰التنویر و التحریر، ج  -٤
 حدیث القرآن الکریم. -٥



 ٦٠٩    هجری  ۹بخش هفدهم: غزوۀ تبوک (عسره) در سال 

 

مؤمنان و منافقان در جنگ  این آیات، نخستین آیاتی است که به بیان حالت
دارد که مؤمنانی که  پردازد و بیان می و خداوند به بیان صفات مؤمنان می ١پردازد می

خواھد و  به خدا و روز واپسین ایمان دارند، برای ترک جھاد در راه خدا، اجازه نمی
تراشند؛ بلکه این خصلت زشت از خصوصیات منافقان است که بدون عذر  بھانه نمی

یعنی در  ﴾قُلُوُ�ُهمۡ  ۡرتَابَۡت ٱوَ ﴿: فرماید وند در مورد آنان میخواھند. خدا ، اجازه میموجه

ُدونَ ﴿دلھای اینان در مورد رسالت تو شک و شبھه وجود دارد   ﴾َ�ُهۡم ِ� َرۡ�بِِهۡم َ�َ�َدَّ
خود متردد ھستند؛ گاھی قدمی به جلو و گاھی قدمی به  ۀیعنی آنان در شک و شبھ

 گذارند و ھیچ گاه بر صراطی، ثابت و مستقیم نیستند. عقب می
ای برای شناسایی منافقان و مؤمنان،  تبوک از شروع آن، زمینه ۀبدین صورت غزو

 فراھم ساخت. و دیگر راه پنھان کاری برای منافقان باقی نماند و نیز مسلمانان نیازی
و  ج ھای مختلف با پیامبر اکرم با آنھا نداشتند؛ زیرا منافقان با اسلوب و شیوه ابه مدار

دعوتش مقابله کردند و سعی و تالش آنان بر این بود تا مسلمانان را متقاعد سازند تا از 
شرکت در جنگ خودداری نمایند؛ جنگی که خدا و پیامبرش مردم را بدان فرا خوانده 

تا مسلمانان درصدد  انندنمایب را واقعی منافقان ۀبود که چھربودند؛ پس الزم 
 .٢ھای آنان برآیند نمودن نقشه خنثی

 اعالم خروج و بسیج لشکر
در یک اعالم عمومی، حرکت لشکر اسالم به سوی تبوک آغاز گردید؛ چنانکه 

جنگ شد و قرآن  ۀرھسپار جبھ ج لشکری بالغ بر سی ھزار نفر در رکاب پیامبر اکرم
 :٣نمودند، سرزنش نمود و فرمود کسانی را که درنگ

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ َما َلُ�ۡم إَِذا �ِيَل لَُ�ُم  �َّ ْ ٱَءاَمُنوا ِ ٱِ� َسبِيِل  نفُِروا إَِ�  ثَّاقَۡلُتمۡ ٱ �َّ

�ِض� ٱ
َ
�ۡ  ِ رَِضيُتم ب

َ
ۡ�َياٱ ۡ�ََيٰوةِ ٱأ ِ� ٱِمَن  �ُّ ۡ�َياٱ ۡ�ََيٰوةِ ٱَ�َما َمَ�ُٰع  �ِخَرة إِ�َّ  �ِخَرةِ ٱِ�  �ُّ

 .]۳۸[التوبة:  ﴾٣٨قَلِيٌل 
: در راه خدا بیرون گویند وقتی به شما میای مؤمنان! شما را چه شده است که «

                                                 
 .۱۲۷، ص ۴تفسیر المراغی، ج  -١
 .۳۶۱، ص ۲تفسیر ابن کثیر، ج  -٢
 .۳۸۹، ص ۱نظرة النعیم، ج  -٣



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٦١٠

 

اید؛ پس  خوش کرده  نمایید. آیا به زندگی دنیا در مقابل آخرت دل شوید، سستی می

 .»یار اندک است(بدانید که) زندگی دنیا در مقابل آخرت بس
قرآن از قشرھای مختلف امت اسالم خواست که در این جنگ شرکت نمایند و در 

 : ا غنی و فقیر نیست؛ چنانکه فرموداین جنگ تفاوتی میان جوان و پیرو ی

ْ ٱ﴿ ْ  َوثَِقاٗ�  اِخَفا�ٗ  نفُِروا ۡمَ�ٰلُِ�مۡ  َوَ�ِٰهُدوا
َ
نُفِسُ�مۡ  بِأ

َ
ِۚ ٱ َسبِيلِ  ِ�  َوأ َ�ٰلُِ�ۡم  �َّ

 .]۴۱[التوبة:  ﴾٤١َ�ۡعلَُمونَ  ُكنُتمۡ  إِن لَُّ�مۡ  َخۡ�ٞ 
مال و  ۀچه سبک دوش ھستید، چه سنگین بار، بیرون شوید و در راه خدا به وسیل«

 »جانتان بجنگید، این کار برایتان بھتر است، اگر بدانید
شکری متشکل از مھاجران و انصار و سایر قبایل عرب و از اھل مکه ل ج پیامبر اکرم

کاری  از سی ھزار نفر تشکیل داد و برخالف معمول ھمیشگی که بنای کار بر پنھان
 .١ن جنگ از ابتدا ھدف را مشخص نمودبود، در ای

اند که مسیر لشکر براساس اقتضای مصلحت، مخفی و  بنابراین، بعضی از علما گفته
 گردد. یا آشکار می

ناگزیر گردید که جھت لشکر را  ج از جمله اسباب و وسایلی که پیامبر اکرم
 : توان به امور ذیل اشاره کرد مشخص و برمال سازد، می

این بود که به سوی بالد روم  ج : از آنجا که ھدف پیامبر اکرمدوری مسافت -۱
بایست از آن  ای که می لشکرکشی نماید و مسافت بسیار طوالنی بود و منطقه

ود، از این رو الزم بود تا افراد سپاه با آب و علف ب کردند، بیابانھای بی عبور می
الزم و مرکبھای مناسب تھیه نمایند تا کمبود در این  ۀتوجه به این مسائل توش

 به ھدف مورد نظر نشود.ل منجر به عدم دستیابی مسائ
: دشمنانی بودن ساز و برگ نظامی آنھا شرفتهتعداد زیاد سربازان دشمن و پی -۲

ه جنگ آنان برود، با دشمنانی که قبل از آن قصد داشت ب ج که پیامبر اکرم
به رویارویی با آنان پرداخته بود، متفاوت بودند، چراکه آنان با لشکری قوی و با 

 .٢میق، قصد رویارویی و نبرد داشتندای ع امکانات جنگی فراوان و تجربه

                                                 
 .۹۷الصراع مع الصلیبیین، ص  -١
 .۳۹۸الرسول القائد، ص  -٢



 ٦١١    هجری  ۹بخش هفدهم: غزوۀ تبوک (عسره) در سال 

 

: این امر موجب گردید ای که دامنگیر مسلمانان شده بود تنگدستی و قطحی -۳
راه خود و  ۀمشخص شود تا ھر کس براساس شرایط موجود، توش که مسیر

 .١ھایش را تدارک بیند زن و بچه ۀنفق
جزیره عربستان قدرتی  شد؛ چراکه در شبه نمی کاری محسوس نیازی به پنھان -۴

وجود نداشت که برای لشکر اسالم ایجاد مزاحمت و یا با آن برابری نماید و 
تبوک،  ۀحت حمایت آنھا در منطقتنھا رومیھا و مسیحیان عربی که ت

اسالم در نیامده  ۀکردند، ھنوز تحت سیطر الجندل وعقبه زندگی می دومه
 .٢بودند

در بعضی مواقع کتمان و یا آشار ساختن  ھای مختلف از جمله ه کارگیری شیوهب
براساس اقتضای  ج بایست از جانب پیامبر اکرم ھای نظامی و جنگی که می نقشه

. مسلمانان نیز بعد از اطالع از مسیر لشکر، با سرعت ٣حاالت یکی از آنان اتخاذ شود
ر لشکر برای شرکت در آن اعالم آمادگی نمودند و رسول خدا نیز آنان را به انفاق ب

نماید، جایگاه او بھشت : ھر کس بر لشکر عسره انفاق فرمود نمود و می تشویق می
 .٤خواھد بود

محمد بن مسلمه را در مدینه به عنوان جانشین خویش مقرر  ج گاه پیامبر اکرمآن
خویش قرار داد و منافقان این گونه  ۀطالب را متولی امور خانواد نمودو علی ابن ابی

به خاطر اینکه حضرت علی در زحمت نیفتد، او را از  ج شایع کردند که پیامبر اکرم
 شرکت در جنگ تبوک معاف نموده است.

(جرف)  ۀبنابراین، علی سالح خود را برگرفت و به رسول خدا در حالی که در منطق
گویند، چون شما راضی به  : ای رسول خدا! منافقان میو گفت ٥بود، ملحق گردید
گویند. من تو را جانشین  : دروغ میاید. پیامبر فرمود د، مرا گذاشتهای زحمت من نبوده

ام. آیا دوست نداری که جایگاه تو نسبت به  گذاشتهات  خود و خانواده ۀخود در خانواد

                                                 
 .۴، ص ۵، ج البدایة والنھایة -١
 .۵۷غزوة تبوک، احمد باثمیل، ص  -٢
 .۵۱۰الرسول، ص القیادة فی عھد  -٣
 .۲۴۳، ص ۴بخاری، کتاب الفضائل، باب مناقب عثمان، ج  -٤
 .۵۲۹، ص ۳زادالمعاد، ج  -٥



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٦١٢

 

رون نسبت به موسی باشد؟ با این تفاوت که بعد از من پیامبری ھا من ھمان جایگاه
 .٢، آن گاه علی به مدینه برگشت١مبعوث نخواھد شد

الوداع گرد آمدند، پیامبر  در ثنیه ج ھنگامی که مسلمانان به فرماندھی پیامبر اکرم
ای پرچمی داد و  و فرماندھان لشکر را انتخاب نمود و به ھر دسته اکرم امیران

 ترین پرچم جنگ را بدست ابوبکر صدیق و پرچم دوم را به دست زبیر سپرد. بزرگ
ای را به اسید بن حضیر و پرچم خزرج را به ابودجانه داد و به  ھمچنین پرچم قبیله

ی لشکر را در تبوک از روز نخست و نگھبان ٣ای داد ھا پرچم جداگانه ھر یکی از عشیره
ر سپرد. او با گروه خود بر اطراف لشکر دور باد بن بشتا روزی که از آنجا برگشتند، به ع

در این غزوه، علقمه بن فغواء خزاعی  ج . راھنمای پیامبر اکرم٤زد و مواظف بود می
 .٥راھھای تبوک به خوبی آشنایی داشتبود که بر 

واقدی با  ۀھای این غزوه، نظری به چگونگی توزیع پرچمدر ارائه اطالعات مربوط 
نگاری  است، اما با این حال در بخش سیره متروک الحدیث است و اودیگران متفاوت 

 .٦نماید ت بسیار ارزشمندی ارائه میاطالعا
سواران مشاھده  گیری در تعداد جنگجویان به ویژه اسب این غزوه، پیشرفت چشم

در تاریخ آغاز دعوت اسالم و تأسیس دولت اسالمی و تشکیل  گردد. با دقت و توجه می
العاده به ویژه در  قوای نظامی به این نتیجه خواھیم رسید که آنان به پیشرفت فوق

ویان مسلمان بعد از آنکه در میدان بدر فقط جگنظامی نایل آمدند؛ زیرا تعداد جن ۀعرص
به ھفتصد و در احزاب به سه ھزار  سیصد و سیزده نفر بودند و در غزوه احد تعداد آنھا

تبوک  ۀحنین به دوازده ھزار نفر رسید، در غزو ۀو در فتح مکه به ده ھزار و در غزو
 تعداد آنھا به بیش از سی ھزار نفر رسید.

بدرفقط دو نفر بود و در غزوه احد نیز تعداد  ۀسواران در غزو ھمچنین تعداد اسب
گذشت چند سال تعداد آنھا از ده ھزار اسب ھم ای نبودند، اما بعد از  قابل مالحظه

                                                 
 .۴۴۱۶البخاری، کتاب المغازی، شماره  – ۵۸۹، ص النبویة صحیح السیرة -١
 .۵۳۰، ص ۳زادالمعاد، ج  -٢
 .۱۶۶، ص ۲الطبقات الکبری، ابن سعد، ج  – ۹۹۶، ص ۳المغازی، ج  -٣
 .۹۹الصراع مع الصلیبیین، ص  – ۶۵۲، ص ۵الھدی و الرشاد، ج سبل  -٤
 .۷۲، ص ۳، ج شرح المواھب المدینة – ۴۵۱، ص ۱ج امتاع األسماء،  -٥
 .۵۳۲، ص ۲، ج السیرة النبویة الصحیحة -٦



 ٦١٣    هجری  ۹بخش هفدهم: غزوۀ تبوک (عسره) در سال 

 

جزیره عربستان و به ویژه  گذشت. این پیشرفت سریع حاکی از انتشار اسالم در شبه
اری و پرورش سو باشد؛ چون آنھا بیشتر از دیگران به اسب صحرانشینان می درمیان

 .١اسبھا عالقمند بودند

                                                 
 .۱۰۰الصراع مع الصلیبیین، ص  -١



 
 
 
 
 
 

 فصل دوم
 حوادثی که قبل از رسیدن به تبوک اتفاق افتاد

ھا و توزیع پرچمھا، لشکر بزرگ اسالم به  پس از بسیج لشکر و تقسیم مسئولیت
عازم تبوک گردید و منتظر کسانی که به تأخیر افتاده بودند،  ج فرماندھی پیامبر اکرم

: اگر فرمود شد، می نزد پیامبر برده مینماند. واگر نام یکی از کسانی که مانده بودند، 
شما خیری در او باشد، به زودی به شما خواھد پیوست و اگر غیراز این باشد، خداوند 

 .١را از دست او راحت نموده است

 ذر غفاریماجرای ابو
به راھش ادامه داد. برخی از افراد در مسیر راه  ج : پیامبراکرمگوید بن اسحاق میا

: اگر در او فرمود شد، می ر نام آنھا برده میماندند. وقتی نزد پیامب از لشکر عقب می
خیری باشد، خداوند او را به شما ملحق خواھد ساخت و اگر غیر از این باشد، شما از 

تأخیر افتاد و به اید تا اینکه ابوذر به خاطر کند روی شترش به  دهدست او راحت ش
: اگر خیری ده است. آن حضرت طبق معمول فرمودمان : ابوذر عقبرسول خدا گفتند

در او باشد، خداوند او را به شما ملحق خواھد ساخت واگر غیر این باشد، شما از دست 
ود، اما زیاد منتظر نماند و وسایل خود اید. ابوذر مدتی با شترش مدارا نم او راحت شده

و بر دوش خود گذاشت و پیاده دنبال لشکر به راه افتاد.  آورد را از روی شتر پائین
 پیامبر نیز در مکانی فرود آمده بود.

و  : ای رسول خدا! فردی تنھاور چشمشان به ابوذر افتاد، گفتندھنگامی که از د
باشد تا اینکه نزدیک آمد، گفتند: او ابوذر  ابوذر: شاید آید. رسول خدا فرمود پیاده می

میرد و تنھا  تنھا میرود و  : خدا به ابوذر رحم کند، او تنھا راه میاست. پیامبر فرمود
 .٢گردد حشر می

                                                 
 .۲۷۶، ص ۲ج  الثالثه الخلفاء، کالعی،و ج االکتفاء بما تضمنه من مغازی رسول الله -١
 .۱۷۸، ص ۴، ابن ھشام، ج السیرة النبویة -٢



 ٦١٥    هجری  ۹بخش هفدهم: غزوۀ تبوک (عسره) در سال 

 

زمان سپری شد و عصر خالفت عثمان فرا رسید. ابوذر به خاطر مشکالتی که پیش 
ری وفات خود به غالم و ھمسرش یماآمد، به ربذه (نام جائی است) منتقل شد و در ب

ام را  : ھنگامی که وفات نمودم، شما دو نفر مرا غسل دھید و کفن کنید و جنازهگفت
: این ابوذر است. آنھا گذرد، بگویید روھی که از آنجا میدر کنار راه بگذارید وبه اولین گ

او  ۀجه جنازای از کوفه سر رسید و متو نیز طبق توصیه، چنین کردند تا اینکه قافله
خود زیر بیاورند. ابن مسعود گفت: این  نشدند؛ حتی نزدیک بود اورا با مرکبھای

: رسول الله گفت و به گریه افتاد و گفت اال اله   ابوذر است. او ال ۀ: جنازچیست؟ گفتند
گردد؛ سپس  میرد وتنھا حشر می رود و تنھا می خدا راست فرمود که ابوذر تنھا راه می

 .١زه ابوذر نماز خواند و دفنش نمودپایین آمد و بر جنااز مرکبش 
 : ی زیادی وجود دارد از جمله اینکهدر این داستان درسھا و عبرتھا

خود بر پشت،  ۀھای سفر توسط ابوذر تا جایی که با حمل اساسی تحمل مشقت -۱
بوذر به رسانید. این امر بیانگر شوق ا ج پیاده خود را به کاروان پیامبر اکرم

 .٢باشد د در راه خدا میجھا
میرد و  رود و تنھا می : خدا بر ابوذر رحم کند، او تنھا راه میاینکه پیامبر فرمود -۲

گردد، دلیل واضح و روشنی است بر صدق نبوت آن حضرت؛ زیرا  تنھا حشر می
افتادن آن امور،  خبر دادن از اموری که ھنوز اتفاق نیفتاده است، سپس اتفاق

اوند به پیامبرش بخشیده است و در سیرت پیامبر اکرم، ای است که خد معجزه
 .٣نماییم دی از این قبیل برخورد میبا موارد زیا

بریم که  ایشان پی می ۀھمچنین از این ماجرا به علم ابن مسعود و قوت حافظ -۳
ر ابوذر، بالفور حدیث پیامبررا د ۀپس از گذشت چندین سال، با دیدن جناز

 .٤آورد مورد مرگ ابوذر به یاد می
 

                                                 
 ھمان. -١
 .۱۱۴، ص ۸التاریخ االسالمی، حمیدی، ج  – ۱۲۹الصراع مع الصلیبیین، ص  -٢
علم غیب اطالعی نداشت، مگر اموری که توسط  ج ھمان. براساس نص صریح قرآن، پیامبر اکرم -٣

 خداوند به ایشان اطالع داده است. (مترجم)
 .۱۱۴، ص ۸تاریخ االسالمی، حمیدی، ص  -٤



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٦١٦

 

 داستان ابوخیثمه
به تبوک رسید، در یکی از روزھای  ج : بعد از اینکه پیامبر اکرمگوید اسحاق می ابن

بانھای خود  اش آمد، دید که ھر یک از دو ھمسرش، سایه گرم وقتی ابوخیثمه به خانه
اند.  اند، اطراف آنھا آب پاشیده و برای او آب خنک و غذا تدارک دیده را خیس کرده

برد  : پیامبر زیر آفتاب گرم و بادھای سوزان بسر میبوخیثمه نگاھی به آنھا کرد و گفتا
خورد. این منصفانه  غذا می خنک با ھمسران خود، آب خنک و ۀو ابوخیثمه در سای

ام، وارد  خدا سوگند تا به پیامبر نپیوسته : بهفتبه ھمسرانش گ است؟ سپس خطاب
: توشه راه مرا آماده کنید. آن گاه، به قصد ا گفتھای شما نخواھم شد و به آنھ خانه

پیوستن به کاروان پیامبر به راه افتاد و بعد از اینکه آنان در تبوک اردو زده بودند، خود 
را به آنان رساند. در مسیر راه نیز با عمیر بن وھب برخورد نمود که او نیز به قصد 

راه را با ھم رفتند. وقتی نزدیک تبوک  پیوستن به لشکر اسالم به راه افتاده بود و ادامه
: با ھم نزد پیامبر برویم؛ چون من به خاطر گناھی که ابوخیثمه به عمیر گفترسیدند، 

آید،  به سمت آنان میام. وقتی به پیامبر اطالع دادند که فردی  ام، شرمنده انجام داده
ابوخیثمه است و  :د و وقتی نزدیک آمد، صحابه گفتند: امیدوارم ابوخیثمه باشفرمود

: وای بر تو ین آمد و سالم کرد. پیامبر فرمودھنگامی که نزدیک پیامبر رسید، از شتر پای
ای ابوخیثمه. آنگاه او ماجرا را برای رسول خدا تعریف کرد. پیامبر در مورد او سخنان 

 : نام ابوخیثمه، مالکگوید ھشام می . ابن١نیکی بر زبان آورد و برایش دعای خیر نمود
 بن قیس است.

 :نماییم چند بیت از آنھا اشاره میاو در این مورد اشعاری نیز سروده است که به 

 الدين نافقوايف  رايت الناس لـمـا
 

 اكرماأتيت التی كانت أعفَّ و 
 

 رصمةالعرش و تركت خضيبا يف
 

 مـاصفايا كراما يرسها قد حتم 
 

 نافق اسمحتلـمكنت اذا شک او
 

 ٢مـاشطره حيث يمالی الذين نفسی  
 

تر را  پسندیده و وقتی دیدم که مردم در دین، دچار نفاق شدند، من راه بھتر«
 برگزیدم و با دست راست خود با محمد بیعت نمودم و گناه و حرامی مرتکب نشدم.

                                                 
 .۸، ص ۵، ج البدایة والنھایة -١
 ھمان. -٢



 ٦١٧    هجری  ۹بخش هفدهم: غزوۀ تبوک (عسره) در سال 

 

من زنان حنا بدست و خرماھای با صفائی را که سیاه شده و رسیده بودند، در 
 بانھا گذاشتم. سایه

ود، نفس من خود را به دین ش که انسان منافق دچار شک و تردید میھنگامی 
 .»خواھد ببرد تا به ھر سو که می سپارم می

 :های زیادی است از جمله ها و عبرت سداستان ابوخیثمه حامل در

 مسلمان از ضمیر و وجدانی بیدار برخوردار است -۱
غذا تھیه کرده بودند، چنانکه ابوخیثمه با دیدن ھمسرانش که برای او آب خنک و 

به آن گرفتار شده بود و  ج ھایی را به خاطر آورد که پیامبر بالفاصله گرما و مشقت
 بالفاصله وجدانش اورا سرزنش نمود و عازم سفر و پیوستن به پیامبر گردید.

ھا و صحراھا را پشت سر گذاشت تا اینکه به عمیر  بنابراین، تنھا به راه افتاد و دره
 آمد. حی برخورد نمود که احتماال از مکه میابن وھب جم

گذارد که پس از  این ماجرا تصویری از رفتار مسلمان باتقوایی را به نمایش می
؛ چنانکه ١شود تر می نماید و ایمانش از گذشته قوی ھای ضعف، توبه می گذراندن لحظه

 : فرماید خداوند می

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ ْ ٱ �َّ َقۡوا ُهۡم َ�ٰٓ�ِٞف  �َّ ۡيَ�ٰنِ ٱ ّمِنَ  إَِذا َمسَّ ونَ  لشَّ ۡبِ�ُ ْ فَإَِذا ُهم مُّ ُروا  ﴾٢٠١تََذكَّ
 .]۲۰۱[األعراف: 

افتند  شوند (فورًا) به یاد می ای از شیطان می پرھیزگاران ھنگامی که گرفتار وسوسه«

 .»شوند و بینا می

 از اصحاب ویارانش ج میزان شناخت پیامبر اکرم -۲
: امیدوارم د که از دور کسی پیدا است، فرموده پیامبر اطالع دادنھنگامی که ب

نسبت به یاران  ج امر بیانگر شناخت عمیقی است که پیامبر اکرم ابوخیثمه باشد. این
ھای  خود داشت. ایشان با توجه به سوابق و حضور ھر یک از یاران خود در عرصه

پرداخت و  ست میلشناخت؛ زیرا آن حضرت با آنان به مجا گوناگون، به خوبی آنھا را می
پرداخت و در کنار او راه  شنید و با آنھا به گفتگو می از نزدیک سخنان ایشان را می

                                                 
 .۱۱۲ – ۱۱۱، ص ۸التاریخ االسالمی، ج  -١



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٦١٨

 

 .١پرداختند پرچم او به جھاد می زیررفتند و  می

 عزم راسخ و بردباری ابوخیثمه -۳
با تصمیمی که ابوخیثمه گرفت و سپس آن را عملی ساخت، به قدرت اراده و 

بریم؛ چنانکه بعد از اینکه تصمیم گرفت به پیامبر ملحق شود،  بردباری ایشان پی می
فت و خود را را در پیش گرتبوک  آب وعلف ت و دشوار و صحراھای بیبالفاصله راه سخ

 .٢به لشکر اسالم رساند

 سرزنش سرباز توسط فرمانده -۴
کننده به گناه در مقابل فرمانده خود قرار  ابوخیثمه مانند سربازی فراری و اعتراف

: وای بر تو ای ابوخیثمه! ھمین رت در یک جمله خطاب به ایشان گفتگرفت. آن حض
ن اینکه سرزنشی مالیم بود با خود تھدید و یک جمله برای او کافی بود؛ زیرا ضم

 سرزنشھای فراوانی ھمراه داشت؛ یعنی نزدیک بود به ھالکت برسی.
این عملکرد پیامبر درس مھمی است برای فرماندھان تا در مقابل نافرمانی و 

انگاری زیردستان و سربازان خود ساکت ننشیند؛ زیرا این مسئله به ضرر سرباز و  سھل
گروه خواھد بود؛ بلکه به عنوان معلم، مرشد و مربی سعی در کنترل حتی لشکر و 

ست، سربازان خود را سرزنش خطاھا نموده و به تناسب خالفیکه صورت گرفته ا
 .٣نمایند

 رسیدن لشکر اسالم به تبوک
و لشکر اسالم به تبوک رسیدند، اثری از رومیان و قبایل  ج ھنگامی که پیامبر اکرم

آنکه لشکر اسالم حدود بیست روز در آنجا اقامت گزیدند، رومیان و عرب نیافتند و با 
آمادگی برای نبرد با  ۀقبایل عربی نیز که از یاری رومیان برخوردار بودند، به خود اجاز

شام، صلح با پیامبر و پرداخت جزیه ی  مسلمانان را ندادند، اما حاکمان شھرھای حومه
ه ایله، قاطری سفید رنگ با عبایی به عنوان را بر جنگ ترجیح دادند؛ چنانکه پادشا

 ھدیه نزد پیامبر فرستاد و با پرداخت جزیه، مصالحه نمود.

                                                 
 . ۱۳۳الصراع مع الصلیبیین، ص  -١
 .۱۳۴ – ۱۳۳ھمان، ص  -٢
 .۱۳۴ھمان، ص  -٣



 ٦١٩    هجری  ۹بخش هفدهم: غزوۀ تبوک (عسره) در سال 

 

ھمچنین پیامبر، خالد ابن ولید را با چھار صد و بیست اسب سوار به سوی 
الجندل فرستاد. خالد توانست در این سفر اکیدر بن عبدالمالک کندی را که  دومه

به قصد شکار بیرون شده بود، دستگیر کند و نزد پیامبر پادشاه آن سامان بود و 
 . آن حضرت با او به پرداخت جزیه به توافق رسید.١بیاورد

قیمتی که اکیدر پوشیده بود،   ھنگامی که برخی از مسلمانان از عبای گران
اید؟ به خدا سوگند  زده شده : شما از این شگفتفرمود ج زده شدند، پیامبر اکرم شگفت

. در مورد ٢پوشد، خیلی زیباتر از این ھستند لباسھایی که سعد ابن معاذ در بھشت می
: ھشتصد اسیر، ھزار شتر، گویند الجندل به دست آورد، می مهغنایمی که خالد از دو

 .٣ارصد زره و چھارصد نیزه بوده استچھ
پیمان صلح با اھل جربا، اذرح ومقنا امضاء نمود که  ج ھمچنین پیامبر اکرم

شوند وبدین  جزیه پرداخت نمایند و تابع اسالمبایست عربھای مسیحی  براساس آن می
کرد و از آن پس، از این  حکومت می ۀصورت تنھا اسالم بر امارتھای شمال شبه جزیر

 نمود. ناحیه احساس امنیت می
دولت روم را فراھم ساخت؛ چراکه قبال ھمه  این معاھدات، موجبات ضرر و زیان

ھای سنگینی  حکومت روم بودند و این ممالک، مالیات ۀاین امارتھا و قبایل تحت سیطر
نمودند، اما این ممالک از زیر بار ظلم رومیھا بیرون آمدند و با  به دولت روم پرداخت می

این امر شکست  پرداخت مالیات بسیار اندکی تحت حمایت دولت اسالم درآمدند و
با این سیاست  ج گردید و پیامبر اکرم بزرگی برای حکومت روم محسوب می

ھای دولت اسالمی را مستحکم نماید و از طرفی  اش توانست، از طرفی پایه حکیمانه
زمینه را برای دعوت مردم به دین اسالم فراھم سازد؛ چنانکه میان مسلمانان و دولت 

حت پیمان، ایجاد نمود که در زمان خلفای راشدین از روم سد محکمی از امارتھای ت
 .٤شد به سوی اھداف دیگر استفاده میاین مناطق به عنوان مراکز اعزام نیرو 

                                                 
 .۴۱۵ – ۴۱۲، ص ۱االصابه، ج  -١
 .۱۸۰، ص ۴، ابن ھشام، ج السیرة النبویة -٢
لھیمه وجود دارد که ضعیف  . در سند این روایت فردی به نام ابن۱۷، ص ۵، ج البدایة والنھایة -٣

 شناخته شده است.
 .۲۲۱الصراع مع الصلیبیین، ص  -٤



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٦٢٠

 

 کن قوم ثموداور آن از کنار مسبه لشکر اسالم هنگام عب ج های پیامبر اکرم توصیه
تبوک، ھنگامی که به محل سکونت قوم  ۀ: در مسیر غزوگوید می انصاری ۀابوکبش

با  ج شدند. پیامبر اکرم آل ثمود وارد می ۀھای ویران شد ثمود رسیدیم، مردم به خانه
را در  ج : پیامبراکرمگوید یاطالع از این موضوع، آنان را برای نماز فراخواند. راوی م

ھای ملتی  : چرا وارد خانهفرمود ار شترش را گرفته بود و میحالتی دیدم که مھ
ه خاطر عبرت : باند. مردی از آنان گفت رار گرفتهشوید که مورد خشم خدا ق می

تر از این، شما را انذار ننمایم؟ مردی از  : آیا به امری عجیبگرفتن. پیامبر فرمود
آید، با خبر  خودتان، شما را به آنچه قبل از شما گذشته است و آنچه بعد از شما می

 .١ستید و جاھای خالی را پرکنیدبای سازد؟ پس راست می
وارد سرزمین قوم ثمود  ج : مردم در رکاب پیامبر اکرمگوید عمر می در روایتی، ابن

 ج شدند و از چاه آبی که آنجا بود، آب برداشتند و با آن آرد، خمیر نمودند. پیامبر اکرم
ن خمیر کرده بودند، با اطالع از این امر، دستور داد، آبھا را بریزند و آردھایی را که با آ

نوشید، آب  میاز آن  ×صالح  ×به شتران بدھند و دستور داد تا از آن آبی که ناقه 
اند، نشوید مگر  ھای کسانی که بر خویشتن ستم نموده : وارد خانهبردارند، سپس فرمود

ر داد تا از آنجا با شتاب اند، نگردید و دستو کنان تا مبتالی عذابی که آنھا شده گریه
 .٢بگذرند

یارانش را به پندگرفتن از دیار ثمود و اینکه متذکر  ج بدین صورت پیامبر اکرم
بشوند که در این مکان خشم خدا بر کسانی که خدا و پیامبرش را تکذیب نمودند، نازل 

 ۀآب چاھھای آنجا و تماشای آثار به جا ماند ۀشده است، فراخواند بنابراین، از استفاد
تصنعی ھرچه زودتر  ۀکنان و یا در حالت گری یز دستور داد تا گریهآنان، نھی کرد و ن

آنجا را ترک نمایند و اگر آنان از کنار آثار گذشتگانی که با دیدن معجزه و با دعوت 
تر شد و مورد خشم و عذاب الھی قرار  پیامبران، ایمان نیاوردند و دلھایشان سخت

گذریم، یقینا خود  د، آن طور که ما میگذشتن گرفتند، بدون تفکر و ترس و استغفار می
 گرفتند. در معرض خشم خدا قرار می

                                                 
 .۱۹۵، ص ۲۱الفتح الربانی، ج  -١
 .۳۳۷۹بخاری، کتاب االنبیاء، شماره  -٢



 ٦٢١    هجری  ۹بخش هفدهم: غزوۀ تبوک (عسره) در سال 

 

خواھد تا این حوادث موجب عبرت  خداوند، با بیان سرگذشت این ملتھا در قرآن، می
باعث ترس  ھا انسانبایست برای  را فراھم آورد، پس دیدن آثار و دیار آنھا، می ھا انسان

ھنگام  ج و عبرت بیشتر گردد. بنابراین، پیامبر اکرمبیشتر از عذاب خدا و با باعث پند 
افزود و  پیچید و به سرعت مرکبش می عبور از چنین اماکنی، لباسش را بر خود می

 فرمود، مگر یارانش را نیز از وارد شدن در خانه و کاشانه گذشتگان ستمگر، منع می
ھا گرفتار و عذابی که آننجا بگذرند تا آنان را غفلت اینکه در حال گریه واستغفار از آ

 .١شده بودند، نجات یابند

 درگذشت صحابی بزرگوار، عبدالله ذوالبجادین
 ج ھای یکی از شبھایی که با پیامبر اکرم : من در نیمهگوید عبدالله بن مسعود می

در تبوک بودم، بیدار شدم. چشمم به شعله آتشی در یکی از نواحی لشکر افتاد. 
عمر را مشغول دفن عبدالله  و ابوبکر و ج . در آنجا پیامبر اکرمبرخاستم و به آنجا رفتم

ازه داخل حفره بود و ابوبکر و عمر بیرون نزد جن ج ادین یافتم. پیامبر اکرمذوالبج
: برادرتان را به من بدھید. آنھا، او را به پیامبر دادند. ایستاده بودند. پیامبر فرمود

: پروردگارا من در حالی دیروز را شب فرمود او را در قبر گذاشت،پیامبر ھنگامی که 
گوید: با خود  او راضی باش. ابن مسعود می کردم که از او راضی بودم؛ پس تو نیز از

 .٢: کاش من به جای او بودمگفتم
دادن این صحابی، به ذوالبجادین این است که او  : علت لقبگوید ابن ھشام می

و آزار قرار گرفت تا اینکه با یک شال وقتی مسلمان شد، از طرف قومش مورد اذیت 
توانست از نزد آنان فرار کند و به رسول خدا بپیوندد. در مسیر راه، شالش را به دو نیم 
کرد نیمی از آن را بصورت ازار و نیمی را بصورت قمیص پوشید. بنابراین او را 

 .٣حادین یعنی دارای دو شال نامیدندذوالب
 
 

                                                 
 .۳۳۸۱البخاری، کتاب االنبیاء، شماره  -١
 .۵۹۸، ص السیرة النبویةحیح ص -٢
 السیرة النبویة ابن ھشام. -٣



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٦٢٢

 

 ستاناد درسها، حکمتها و فواید این

 با سربازانش ج پیامبر اکرم ۀبرخورد مھربانانه و محترمان -۱
ادین، بیانگر احترام خاصی است که پیامبر به یاران ذوالبج ۀتجھیز و تدفین جناز

خود قائل بود؛ چنانکه ایشان تدفین یکی از سربازانش را که در راه خدا قدم گذاشته و 
ھمانند سایر فرماندھان نبود که جسد جان داده است را بر عھده گرفت. ایشان 

تا خوراک الشخورھا گردد. این عملکرد  دھای لشکرش را در میدان بگذار کشته
 امری  جپیامبر

ای یافت و حتی  توان برای آن نمونه سابقه بود که درتمدنھای معروف گذشته نمیبی 
ه متواضعانه توان کسی از حکام و فرماندھان را یافت که این گون در عصر کنونی نمی

 .١اد رعیت خود را داخل قبر بگذارندیکی از افر ۀجناز

 جواز تدفین میت در شب -۲
این صحابی بزرگوار را در شب دفن نمود و شتاب در امر  ۀجناز ج پیامبر اکرم

 تدفین اموات مسنون است.
از آرزوی قلبی ابن مسعود نیز مبنی بر اینکه کاش او به جای آن میت بود، نتیجه 

گیریم که غبطه خوردن برای دستیابی به امور خیر، اشکالی ندارد غبطه با حسد که  می
امری نامشروع است، متفاوت است؛ زیرا در حسد ورزیدن، شخص زوال نعمت را از 

نماید که ھمان نعمت نصیب او نیز  نماید، اما در غبطه، آرزو می کسی دیگر آرزو می
در حالی داخل لحد میت را  ج پیامبر اکرم . بنابراین، ابن مسعود ھنگامی که٢گردد

: بارالھا! من از او راضی ھستم تو نیز از او راضی باش، آروز کرد ای گذاشت که فرمود
به خدا  و این آرزوی تمامی افرادی خواھد بود که ٣شد کاش، او در این لحد گذاشته می

 .٤و روز قیامت ایمان دارند
 
 

                                                 
 .۲۹۹المدخل الی العقیدة و االستراتیجیه العسکریة االسالمیة، ص  -١
 .۱۶۴ – ۱۶۳الصراع مع الصلیبیین، ص  -٢
 .۵۹۸، ص صحیح االسیرة النبویة -٣
 .۴۵۲، ص السیرة معین -٤



 ٦٢٣    هجری  ۹بخش هفدهم: غزوۀ تبوک (عسره) در سال 

 

 تبوک رخ داد ۀمعجزاتی که در غزو

 نزول باران -۱
آب شدند به آب نیاز مبرمی  ای بی ھنگامی که از دیار ثمود گذشتند، وارد منطقه
شکایت بردند. آن حضرت شروع  ج پیدا نمودند؛ چنانکه از این وضعیت به پیامبر اکرم

ی فرستاد و باران را نازل نمود مردم کرد و طولی نکشید که خداوند، ابربه دعانمودن 
 در نیاز با خود برداشتند.آب نوشیدند و بق

ردم، م ا: آیگوید: از محمد بن لبید، پرسیدند این داستان می ۀحاق در ادامابن اس
به نفاق برادرش، پدرش و افراد  شناختند؟ گفت: به خدا سوگند، برادر منافقان را می

گاھی داشت؛ چنانکه بعد از اینکه دعا پیامبر اکرم ان مستجاب گردید و بار ج اقوامش آ
ھم، شک و تردیدت برطرف  : وای بر تو آیا بعد از ایننازل شد به یکی از آنان گفتند

 .١گذشت و به صورت اتفاقی بارید می ی از اینجانشد، گفت: ابر

 ج پیامبر اکرم ۀگمشد ۀخبردادن از ناق -۲
گم شد. صحابه در جستجوی آن برآمدند  ج پیامبر اکرم ۀدر اثنای مسیر تبوک، ناق

و در منزلگاه عماره بن حزم که از اصحاب بدر بود، فردی به نام زید بن لصیت که در 
: محمد چگونه پیامبری جمعی گفت درمیانگرفته بود. زید واقع منافق بود، نیز منزل 

وحی  داند شترش کجاست؟ این خبر توسط گوید، اما نمی است که از آسمانھا سخن می
ره نیز در جمعی که با ایشان نشسته بود و عما درمیانبه رسول خدا رسید، آن حضرت 

گوید  : مردی اکنون گفته است که محمد از آسمانھا سخن میآنجا حضور داشت، فرمود
داند شترش کجاست؟ به خدا  کند که پیامبر خدا است؛ پس چرا نمی و گمان می

دانم و اکنون به من  دھد، چیزی نمی خبر میسوگند من بیش از آنچه خداوند به من 
درختی گیر کرده است، بروید آن را  ۀخبر داد که شترم در فالن وادی مھارش به شاخ

 درنگ آنجا رفتند و آن را آوردند. بیاورید، صحابه بی
از سخن مردی  ج : پیامبر اکرممنزلگاه خود برگشت، به آنھا گفت وقتی عماره به

: به خدا سوگند، ته است و ... مردی از حاضران گفتین گفبه ما خبر داد که چن
رفت و با : عماره بالفاصله برخاست و نزد زید ای قبل، زید این سخن را گفت لحظه

                                                 
 .۴۷۳بر من الجھاد النبوی، ص صور و ع – ۱۷۶، ص ۴، ابن ھشام، ج السیرة النبویة -١



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٦٢٤

 

: ای بندگان خدا! در منزلگاه من، مرد مکاری وجود داشته ای به گردن او گفت ضربه
. ١از اینجا بیرون شو: ای دشمن خدا! ام و خطاب به زید گفت خبر نداشتهاست و من 
: تا آخر عمر، اند و مسلمان گردید و بعضی گفته : زید بعد از آن توبه نموداند برخی گفته

 .٢شد ه اوبا شک و تردید نگریسته میھمچنان ب

 خبردادن از وزش باد -۳
به یارانش خبر از وزش باد تندی را داد و دستور داد تا از خود و  ج پیامبر اکرم

باد تندی  ج مرکبھای خود مواظبت نمایند. طولی نکشید که طبق فرمایش پیامبر اکرم
؛ ٣وزیدن گرفت و کسانی را که ایستاده بودند، از جا برکند و به جاھھای دور انداخت

در تبوک  : پیامبر اکرمگوید ت که میسند ابوحمید آمده اسبه  صحیح مسلمچنانکه در 
: امشب بر شما باد تندی خواھد وزید؛ چنانکه مردی ھنگام وزش باد به ما گفت

 .٤ند کرده و به کوه طی انداخته بودایستاده بود، باد او را از جا بل
است  ج پیامبر اکرم ۀ: این حدیث بیانگر معجزگوید نووی در شرح این حدیث می

دن چنین بادی خبر داده بود. ھمچنین از آن به خطر ایستادن که پیشاپیش از وزی
 .٥بریم ھنگام وزش بادھای تند پی می

 تبوک ۀافزایش آب چشم -۴
 ۀ: شما فردا به امید خدا به چشمفرمود ج : پیامبر اکرمگوید معاذ بن جبل می

بنوشد تا من بیایم. معاذ رسید. ھرکس قبل از ما آنجا رسید، از آب آن  تبوک می
: قبل از اینکه ما به آنجا برسیم، دونفر از ما آنجا رسیده بودند. آب اندکی از گوید می

: بلی. آن اند؟ گفتند ر پرسید که آب نوشیدهاز آن دو نف ج آنجا جاری بود. پیامبر اکرم
 حضرت آنان را سرزنش کرد.

سپس مقداری از آب چشمه را برداشت و دست و صورت خود را در آن شست و آنھا 
 .١آب زیادی از آن جاری گردیدرا در چشمه ریخت، چشمه جوشد و 

                                                 
 .۱۷۷، ص ۴، ابن ھشام، ج السیرة النبویة – ۱۰۰ه، ماروی، ص النبو اعالم -١
 ھمان. -٢
 .۱۴۱المصراع مع الصلیبیین، ص  -٣
 .۱۵۴۳مختصر مسلم، شماره  – ۴۲، ص ۱۵صحیح مسلم بشرح النووی، ج  -٤
 .۴۲، ص ۱۵شرح النووی علی صحیح مسلم، ج  -٥



 ٦٢٥    هجری  ۹بخش هفدهم: غزوۀ تبوک (عسره) در سال 

 

: ای معاذ! شاید زنده ماندی و اینجا را پر از به معاذ فرمود ج ھمچنین پیامبر اکرم
در آن قرار داشت،  ای که چشمه تبوک و دره ۀ؛ زیرا منطق٢درخت و باغات دیدی

آب  ج آب و گیاه بود اما بعد از اینکه به برکت وجود پیامبر اکرم ای خشک و بی منطقه
: در آینده ا برطرف ساخت؛ بلکه پیامبر فرمودآن افزایش یافت، نه تنھا نیازھای لشکر ر

در این مکان درختان و باغھای زیادی پدید خواھد آمد؛ چنانکه ھمان گونه که پیامبر 
ترین باغھا و نخلھا را دارد  مروز تبوک، عمدهاموده بود، این امر به تحقق پیوست و تا فر

 .٣باشد می ج که گواه بر صدق نبوت و رسالت پیامبر اکرم

 افزایش خوراک -۵
تبوک، مردم دچار گرسنگی شدیدی شدند. بنابراین، نزد  ۀ: در غزوگوید ابوسعید می

اجازه دھید، ما شتران خود را ذبح نماییم؟ پیامبر : اگر آمدند و گفتند ج پیامبر اکرم
: ای رسول ب نزد پیامبر آمد و گفت: اشکالی ندارد. آن گاه عمر بن خطافرمود ج اکرم

شود. به  رود و لشکر پیاده می می خدا! اگر آنھا این عمل را انجام دھند، مرکبھا از بین
آنان باقیمانده است، جمع  ۀتوشنظر من بھتر است شما از آنھا بخواھید، آنچه را از 

د است خداوند در آنھا برکت دھد؛ یمه شما بر آن دعای برکت نمایید، اکنند آن گا
چنانکه پیامبر این کار را کرد و زیراندازی از پوست پھن نمود و از آنان خواست که 

 خود را درآن بریزند. اصحاب و یاران ھر یک چیزی خدمت پیامبر اکرم ۀتوش ۀباقیماند
آوردند و خوراکھای گوناگون جمع شد؛ آن گاه پیامبر بر آنھا دعای برکت نمود؛  ج

ھای  سپس به صحابه دستور داد تا ظرفھایشان را بیاورند؛ چنانکه ھمه لشکر ظرف
اقی ماند. آن گاه خود را آوردند و پر کردند وخوردند و سیر شدند و ھنوز ھم مقداری ب

م که معبودی بحق جز خدای یکتا نیست و من دھ : من گواھی میرسول خدا فرمود
فرستاده او ھستم و افزود ھر کسی که به این دو چیز معتقد باشد و شک تردیدی 

 .٤نداشته باشد، وارد بھشت خواھد شدنسبت به آنھا در دل 
 

                                                                                                                        
 .۱۵۳۰مختصر مسلم، شماره  – ۴۱، ص ۱۵بشرح النووی، ج صحیح مسلم  -١
 .۱۹۶، ص ۲۱الفتح الربانی، ج  –ھمان  -٢
 .۱۴۲الصراع مع الصلیبیین، ص  -٣
 .۱۹۸ – ۱۹۶، ص ۲۱الفتح الربانی، ج  -٤



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٦٢٦

 

 تبوک از دیدگاه قرآن ۀگیری منافقان در غزو موضع
: من از جمعی گفت درمیانوک، تب ۀدر غزو : مردیگوید عبدالله ابن عمر می ×الف 

ام. مردی از  تر، دروغگوتر و ترسوتر در جنگ نیافته این قاریان قرآن کسی را پرطمع
را از  ج گویی و تو منافق ھستی و من پیامبر اکرم : دروغ میمیان جمع به او گفت

رسید و آیاتی از  ج سازم؛ چنانکه این خبر به پیامبر اکرم آنچه تو گفتی، با خبر می
 قرآن در مورد آن نازل گردید.

: من آن شخص را دیدم که به کجاوه شتر پیامبر چسبیده بود و در گوید ابن عمر می
م و زدی : ای رسول خدا! ما حرف میگفت خورد، می پاھایش به سنگھا میحالی که 
 ردی؟ک : آیا با خدا و آیات و پیامبرش شوخی میکردیم. پیامبر فرمود شوخی می

: در حالی که کاروان پیامبر به سوی تبوک پیش گوید در روایت دیگری قتاده می
گفتند. این  کردند، با ھم می رفت، افرادی از منافقان که پیشاپیش پیامبر حرکت می می

کند قصرھا و دژھای شام را فتح خواھد کرد! ولی این گمانی  مرد، محمد، گمان می
مبرش را در جریان سخنی که آنھا بر زبان آورده بودند، بیش نیست. آن گاه خداوند، پیا

: گاه نزد آنان آمد و گفتگذاشت. آن حضرت دستور داد که آنھا را توقیف نمایند. آن 
 شما اکنون چنین و چنان گفتید.

 : ات در مورد آنھا نازل گردیدچنانکه این آی

ٞ  لُۡمَ�ٰفُِقونَ ٱَ�َۡذُر ﴿ َل َعلَۡيِهۡم ُسوَرة ن ُ�َ�َّ
َ
ْ ٱ قُلِ  قُُلو�ِِهمۚۡ  ِ�  بَِما تُنَّبُِئُهم أ إِنَّ  ۡسَتۡهزُِءٓوا

َ ٱ ا ُ�ۡرِجٞ  �َّ ۡ�َُهۡم َ�َُقولُنَّ إِ�ََّما ُكنَّا َ�ُوُض َونَۡلَعُبۚ قُۡل  ٦٤َ�َۡذُرونَ  مَّ
َ
َولَ�ِن َس�

 ِ ب
َ
ِ ٱأ  .]۶۵-۶۴[التوبة:  ﴾٦٥ُكنُتۡم �َۡسَتۡهزُِءونَ  ۦَورَُسوِ�ِ  ۦَوَءاَ�ٰتِهِ  �َّ
را در دل دارند  ایشان نازل شود و آنچه ۀای دربار ترسند که سوره و منافقان می«

گمان خدا آنچه را که بیم آن  خواھید مسخره کنید. بی : ھراندازه میآشکار سازد. بگو
گویند: بازی و شوخی  از آنان بازخواست کنی، می سازد و اگر دارید، آشکار و ھویدا می

 ؟»کنید : آیا با خدا و آیات و پیامبرش بازی و شوخی مییم. بگوکرد می
 : فرماید در این آیه که خداوند می استفھام

﴿ ِ ب
َ
ِ ٱقُۡل أ  .﴾ُكنُتۡم �َۡسَتۡهزُِءونَ  ۦَورَُسوِ�ِ  ۦَوَءاَ�ٰتِهِ  �َّ

: آیا جز بگو ھا اینمعنی آیه چنین است: ای محمد! به  پرسش انکاری است و
سوی نور  ھا به آیات خدا و پیامبرش که رھنمود شما از تاریکیش و احکام و مایفر
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 .باشد، چیز دیگری نیافتید که با آن شوخی نمایید و اوقات خود را بگذرانید؟! می
سازد که این شوخی آنھا، منجر به  سپس در ادامه آیات، خداوند خاطرنشان می

 : فرماید ان گردیده است؛ چنانکه میکفرش

﴿ ْ ۡب مِّ  قَۡد َ�َفۡرتُم َ�ۡعَد إِيَ�ٰنُِ�ۡمۚ إِن �َّۡعُف َعن َطآ�َِفةٖ  َ� َ�ۡعَتِذُروا نُ�ۡم ُ�َعّذِ
ُهۡم َ�نُواْ ُ�ۡرِِم�َ  َّ�

َ
 .]۶۶[التوبة:  ﴾٦٦َطآ�َِف� بِ�

گرفتن این موارد، کفر است؛ پس عذر بدتر از  تراشی نکنید؛ زیرا به شوخی عذر و بھانه«

 .»گناه نیاورید
 و مسلمانان و کوشش نافرجام ترور پیامبر  ج آزاررساندن به پیامبر اکرم –ب 

 : منافقان، آیات ذیل را نازل نمود خداوند در مورد این

﴿ ِ ِ ٱَ�ۡلُِفوَن ب واْ بَِما  ۡلُ�ۡفرِ ٱَما قَالُواْ َولََقۡد قَالُواْ َ�َِمَة  �َّ َوَ�َفُرواْ َ�ۡعَد إِۡسَ�ِٰمِهۡم َوَهمُّ
ۡ�َنٮُٰهُم لَۡم َ�َنالُو

َ
ۡن أ

َ
ٓ أ ْۚ َوَما َ�َقُمٓواْ إِ�َّ ُ ٱا  �فَإِن َ�ُتوُ�واْ يَُك َخۡ�ٗ  ۦۚ ِمن فَۡضلِهِ  ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ

َُّهۡمۖ  ْ  �ن ل ۡ�ُهمُ  َ�َتَولَّۡوا ُ ٱ ُ�َعّذِ ِ�مٗ  �َّ
َ
ۡ�َياٱ ِ�  اَعَذابًا أ ِ� ٱوَ  �ُّ �ِض ٱَوَما لَُهۡم ِ�  �ِخَرة

َ
ِمن  ۡ�

 .]۷۴[التوبة:  ﴾٧٤نَِص�ٖ  َوَ�  َوِ�ّٖ 
اند؛ در حالی که سخن کفرآمیز  خورند که چیزی نگفته آنان به خدا سوگند می«

اند که بدان دست  اند و بعد از مسلمانی کفر ورزیده و قصد انجام کاری کرده گفته
گیرند مگر اینکه خدا و رسولش، آنھا را به فضل و  اند و آنھا انتقام چیزی را نمی  نیافته

اند؛ پس اگر توبه بکنند، برای آنھا بھتر خواھد بود و اگر  نیاز گردانیده رم خود بیک
روگردانی کنند، خدا آنان را عذاب دردناکی در دنیا و آخرت خواھد داد و از زمین 

 .»ھیچ یار و مددکاری نخواھد داشت
ر : این آیه در مورد گروھی از منافقان که دگوید ابن کثیر به نقل از ضحاک می

 .١را داشتند، نازل گردید ج زدن به پیامبر اکرم اثنای سفر به تبوک، قصد شبیخون
: برخی از منافقان در تبوک، پیامبر را کند حدی از ضحاک این گونه نقل میاما وا

و اصحاب و  ج نمودند. آنھا با یکدیگر به خلوت نشستند و علیه پیامبر اکرم ھمراھی می
مطلع  یارانش و اسالم، سخنان زشتی بر زبان آوردند. حذیفه، از این موضوع پیامبر را

: ای اھل نفاق! این چه سخنانی است که شما بر زبان نمود. آن حضرت به آنھا گفت

                                                 
 .۳۷۲، ص ۲تفسیر ابن کثیر، ج  -١
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ایم. آن گاه خداوند  : ما ھرگز چنین سخنانی نگفتهفتنداید؟ آنھا انکار کردند و گ رانده
 .١رمود و انکار آنان را تکذیب نمودنازل فاین آیات را 

قرآن، از بیان نمودن سخنان آنان خودداری نموده است؛ زیرا سخن آنان به قدری 
زشت و ناپسند بود که این امر مانع ذکر آن گردیده و فقط به این اکتفا نموده که 

د؛ چون گوین اند و دروغ می خورند که آن سخن را نگفته : آنھا سوگند میه استفرمود
 .٢اند آن سخن کفر را بر زبان آورده

راندند. پرو در سر می ج ترور پیامبر اکرم ۀھمچنین آنھا در بازگشت از تبوک، نقش
 : در آیه فوق فرمودخداوندچنانکه 

ۡ�َنٮُٰهُم ﴿
َ
ۡن أ

َ
ٓ أ ُ ٱَوَما َ�َقُمٓواْ إِ�َّ  .﴾ِمن فَۡضلِهِ  ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ

اند که آنھا بخواھند انتقام بگیرند؛ جز  کوتاھی نکردهخدا و پیامبرش در حق آنان «

 .»اند اینکه با اعطای غنائم آنھا را غنی و ثروتمند ساخته
با این حال اگر توبه نمایند و دست از نفاق بردارند، این به نفع آنان در دنیا و آخرت 

.٣ھد بودخوا

                                                 
 .۲۵۱اسباب الترول، واحدی، ص  -١
 .۶۶۵، ص ۲حدیث القرآن الکریم، ج  -٢
 .۶۶۶ھمان، ص  -٣



 
 
 
 
 
 

 فصل سوم
کنندگان و  نه و سخن قرآن در مورد تخلفبازگشت از تبوک به مدی

 مسجد ضرار

و قبل از رسیدن  ١پس از بیست روز اقامت در تبوک، عازم مدینه شد ج پیامبر اکرم
به مدینه، دستور به تخریب مسجد ضرار داد که منافقان آن را بنا کرده بودند. با اطالع 

به طرف مدینه، کودکان در خارج از مدینه به استقبال ایشان  ج از خروج پیامبر اکرم
رفتند. آن حضرت نخست به مسجد تشریف برد و در آنجا دو رکعت نماز خواند؛ سپس 

: عذر برخی از ن آمدند. آنھا از چھار قشر بودندبه مجالست با مردم پرداخت و متخلفا
ی رای ھیچ گونه عذ د؛ عدهآنان، عذر شرعی بود و خداوند آنھا را معذور ساخته بو

آنان نزد خدا پذیرفته شد و گروھی دیگر از منافقان  ۀنداشتند، اما توبه نمودند و توب
ب در مورد ھر ای از منافقان داخل شھر مدینه بودند که به ترتی اطراف مدینه و عده

 : یکی سخن خواھیم گفت

 کنندگانی که عذر آنان عذر شرعی بود تخلف
 : فرماید خداوند می

َعَفآءِ ٱلَّۡيَس َ�َ ﴿ ِينَ ٱَوَ� َ�َ  لَۡمۡرَ�ٰ ٱَوَ� َ�َ  لضُّ َ� َ�ُِدوَن َما يُنفُِقوَن َحَرٌج  �َّ
ِ َورَُسوِ�ِ  َّ�ِ ْ ُ َوٱ ِمن َسبِيٖل�  لُۡمۡحِسنِ�َ ٱَما َ�َ  ۦۚ إَِذا نََصُحوا  ﴾٩١رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  �َّ

 .]۹۱[التوبة: 
و کسانی که چیزی ندارند که آن را صرف جھاد کنند، گناھی  بر ناتوانان و بیماران«

نیست، به شرطی که با خدا و پیغمبرش خالص باشند، بر نیکوکاران ھیچ راه 

 .»(سرزنشی) وجود ندارد وخدا بخشنده و مھربان است

                                                 
 .۶۰۳، ص صحیح السیرة النبویة -١
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 ۀ: کسانی که به دلیل داشتن عذر از شرکت در غزوفرماید در این آیات، خداوند می
شوند و مراد از ضعفا، کسانی ھستند که به خاطر  مودند، مواخذه نمیتبوک خودداری ن

: دیوانگان و یا ن یا به خاطر ناتوانی عقلی مانندناتوانی جسمی مانند کودکان و کھنساال
 .١اند در جنگ شرکت نمایند نتوانستهبه خاطر بیماری و نابینایی 

ِينَ ٱَوَ� َ�َ ﴿  .﴾َ� َ�ُِدوَن َما يُنفُِقوَن َحَرجٌ  �َّ
اند در غزوه شرکت نمایند،  راه نتوانسته ۀیعنی برای آنانی که به خاطر نداشتند توش

ِ َورَُسوِ�ِ ﴿نیز حرجی نیست؛ البته بعد از اینکه  َّ�ِ ْ حق را بشناسند و بدان  ﴾نََصُحوا
 .٢نش، بغض بورزندبدارند و با دشمنااعتراف نمایند و دوستان خدا را دوست 

: یعنی بر چنین گوید می ﴾ِمن َسبِيلٖ  لُۡمۡحِسنِ�َ ٱَما َ�َ ﴿ :ۀطبری در مورد آی
اند، اما  کسانی که به خاطر نداشتن امکانات ویا نداشتن توانایی جسمی تخلف ورزیده

شناسند وبدان اعتراف دارند و خدا و پیامبرش را دوست دارند، جای  حق را می
 ماند. نمیاعتراضی 

ُ َوٱ﴿ یعنی خداوند، گناھان این چنین متخلفانی را با مواخذه  ﴾رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  �َّ
 .٣نماید نماید و بر آنان ترحم می یم تمغفر د آنان راننمودن

کسانی رجی بر صلی بیان گردیده است و آن اینکه ح: در این آیه اگوید قرطبی می
 .٤که توان مالی ندارند، نیست

ِينَ ٱَوَ� َ�َ ﴿ ۡ�ِلُُ�ۡم َعَلۡيهِ تََولَّواْ  �َّ
َ
ٓ أ ِجُد َما

َ
تَۡوَك ِ�َۡحِملَُهۡم قُۡلَت َ�ٓ أ

َ
� ٓ إَِذا َما

ۡ�ُيُنُهۡم تَفِيُض ِمَن 
َ
أ ۡمعِ ٱوَّ �َّ َ�ُِدواْ َما يُنفُِقونَ  �َّ

َ
 .]۹۲[التوبة:  ﴾٩٢َحَزنًا �

باشد،  از نوع خاص بر عام می سابق و ۀاین جمله عالوه بر اینکه عطف است بر جمل
باشد؛ یعنی، کسانی ھستند که با وجود نداشتن  این گروه نیز می ۀبیانگر امتیاز ویژ

امکانات مالی نزد تو آمدند و از تو درخواست کمک و به ویژه مرکب نمودند، تا در این 
اناتی : من نیز امکدر راه خدا جھاد نمایند و تو گفتیسفر طوالنی ھمراه تو باشند و 

ۡ�ُيُنُهۡم تَِفيُض ِمَن ﴿ندارم که در اختیار شما قرار دھم 
َ
أ ْ وَّ ۡمعِ ٱتََولَّوا این  با شنیدن ﴾�َّ

                                                 
 .۴۸۵، ص ۴زادالمسیر، ج  -١
 .۲۲۶، ص ۸تفسیر قرطبی، ج  -٢
 .۲۱۱، ص ۱۰تفسیر طبری، ج  -٣
 .۲۲۶، ص ۸تفسیر قرطبی، ج  -٤
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بارید. به خاطر اینکه نه مالی و  سخن، آنھا در حالی برگشتند که از دیدگانشان اشک می
 .١تا بتوانند در جھاد شرکت نمایند نه مرکبی به دست آوردند

 عذر شرعی نداشتند، اّما مورد مغفرت قرار گرفتند متخلفانی که  -۲
 : فان سه آیه در قرآن نازل شده استدر مورد سرگذشت این متخل

ْ ٱَوَءاَخُروَن ﴿ ْ َ�َمٗ�  ۡ�َ�َفُوا ُ ٱ َعَ�  َسّيًِئا َوَءاَخرَ  َ�ٰلِٗحا بُِذنُو�ِِهۡم َخلَُطوا ن  �َّ
َ
أ

َ ٱَ�ُتوَب َعلَۡيِهۡمۚ إِنَّ   .]۱۰۲[التوبة:  ﴾١٠٢يمٌ رَّحِ  َ�ُفورٞ  �َّ
و گروھی دیگر به گناه خود اعتراف ورزیدند. آنھا عمل نیک را با عمل بد «

 .»آنان را بپذیرد؛ ھمانا خدا بخشنده و مھربان است ۀدرآمیختند. امید است خدا توب
مفھوم این آیه آن است که این جماعت بدون ھیچ گونه عذری شرعی، از شرکت در 

اند؛  شدند و مانند منافقان عذرھای دروغین نتراشیده اما پشیمان غزوه تخلف ورزیدند،
ینکه بلکه توبه نمودند و به واقعیت اعتراف کردند و امیدوار عفو و بخشش الھی شدند و ا

قبل از این غزوه، دارای سوابق  ھا این: عمل نیک را با عمل بد نیامیزید؛ یعنی، فرمود
م اسالم و جھاد در راه خدا بودند که با تخلف از نیکی مانند مسلمان شدن، عمل به احکا

غزوه تبوک عمل بدی بر آن افزودند و سپس با توبه و پشیمان شدن عمل نیک دیگری 
انجام دادند، اما اعتراف محض بدون توبه، برای جبران گناه کافی نخواھد بود؛ مگر اینکه 

در آینده مرتکب آن خود توبه نماید و تصمیم راسخ بگیرد که  ۀشخص، از عمل گذشت

ُ ٱ َعَ� ﴿ ۀنشود و آی ن َ�ُتوَب َعلَۡيِهمۡ  �َّ
َ
دلیل این امر است که اعتراف آنھا با ھدف و  ﴾أ

آنھا را بپذیرد؛ زیرا او  ۀ: امید است که خداوند توبرمودقصد توبه بوده است بنابراین، ف
 .٢نماید میمرزد و بر بندگانش ترحم آ غفور و رحیم است؛ یعنی، گناھان را می

 : فرماید خداوند می -۲

ۡمرِ ﴿
َ
ِ ٱَوَءاَخُروَن ُمرَۡجۡوَن ِ� ا َ�ُتوُب َعلَۡيِهۡمۗ وَ  �َّ ُ�ُهۡم �مَّ ا ُ�َعّذِ ُ ٱإِمَّ َعلِيٌم  �َّ

 .]۱۰۶[التوبة:  ﴾١٠٦َحِكيمٞ 
اند، یا خدا آنھا را عذاب  و گروه دیگری (از متخلفان) که به فرمان خدا واگذار شده«

 .»پذیرد و خدا دانا و با حکمت است و یا توبه آنان را میدھد  می

                                                 
 .۶۷۳، ص ۲حدیث القرآن الکریم، ج  -١
 .۳۹۹، ص ۲تفسیر شوکانی، ج  -٢



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٦٣٢

 

مراد از این افراد، براساس روایت صحیحین، ھالل ابن امیه، کعب ابن مالک و مراره 
 باشد. بن ربیع می

ملحق شوند، اّما به دلیل  ج این افراد با وجود اینکه قصد داشتند تا به پیامبر اکرم
بپیوندند. بنابراین، این افراد از منافقان  سپاهانجام موفق نگردیدند به سستی سر

نزد  ھا ایننبودند؛ بلکه از مسلمانان مخلص بودند و ھنگامی که پیامبر به مدینه آمد، 
ای مطرح کردند و نه ھمچون ابولبابه  آن حضرت رفتند و نه ھمانند دیگران عذر و بھانه

 و غیره خود را به ستونھای مسجد بستند.
به مسلمانان دستور داد تا با آنھا قطع رابطه نمایند؛  ج پیامبر اکرمبراین اساس، 

 .١دانستند که نتیجه چه خواھد شد میچنانکه تا پنجاه روز درھمین حال بسر بردند و ن
 فرماید :  خداوند می -۳

ِينَ ٱ �ََّ�َٰثةِ ٱَوَ�َ ﴿ ٰٓ إَِذا َضاقَۡت َعلَۡيِهُم  �َّ �ُض ٱُخّلُِفواْ َح�َّ
َ
بَِما رَُحَبۡت َوَضاقَۡت  ۡ�

 ِمَن 
َ
ن �َّ َمۡلَجأ

َ
ْ أ نُفُسُهۡم َوَظنُّٓوا

َ
ِ ٱَعلَۡيِهۡم أ ْۚ إِنَّ  �َّ ٓ إَِ�ۡهِ ُ�مَّ تَاَب َعلَۡيِهۡم ِ�َُتوُ�ٓوا إِ�َّ

َ ٱ اُب ٱُهَو  �َّ  .]۱۱۸[التوبة:  ﴾١١٨لرَِّحيمُ ٱ �َّوَّ
پذیرد که (حکم آنان) به تأخیر انداخته شد تا اینکه  آن سه نفری را ھم می ۀو توب«

اش بر آنان تنگ آمد و جانشان به لب رسید و دانستند که  زمین با وجود گستردگی
ھیچ پناھگاھی از خدا جز برگشت به خدا وجود ندارد. سپس خدا بدیشان پیغام توبه 

 .»توبه و مھربان است ۀا پذیرندداد تا آنھا به سوی او برگردند. ھمانا خد
که به  .٢: ھالل ابن امیه، کعب ابن مالک و مرار ابن ربیعاین سه نفر عبارت بودند از

 شرح سرگذشت آنان خواھیم پرداخت.

 اطراف مدینه متخلفان منافق -۳
 : فرماید خداوند می ھا ایندر مورد 

ُرونَ ٱوََجآَء ﴿ ۡعَرابِ ٱِمَن  لُۡمَعّذِ
َ
ِينَ ٱِ�ُۡؤَذَن لَُهۡم َوَ�َعَد  ۡ� َّ�  ْ َ ٱَكَذبُوا  ۥۚ َورَُسوَ�ُ  �َّ

ِينَ ٱَسُيِصيُب  ِ�مٞ  �َّ
َ
 .]۹۰[التوبة:  ﴾٩٠َ�َفُرواْ ِمۡنُهۡم َعَذاٌب أ

اند و به خدا و  اند تا بدیشان اجازه داده شود و در خانه نشسته عذرخواھان اعراب آمده«

 .»آنان عذاب بسیار دردناکی خواھد رسید ۀکفر پیشاند. به افراد  پیغمبرش دروغ گفته
                                                 

 .۱۷، ص ۱۱تفسیر آلوسی، ج  -١
 .۶۷۷، ص ۲قرآن الکریم، ج حدیث ال -٢



 ٦٣٣    هجری  ۹بخش هفدهم: غزوۀ تبوک (عسره) در سال 

 

این آیه بیانگر آن است که برخی از اعراب، عذر و بھانه آوردند؛ چه حق و چه ناحق 
و از رسول خدا، برای شرکت ننمودن در غزوه، اجازه خواستند، اما گروه دیگری از آنان، 

و آنان منافقانی بودند ھیچ عذری مطرح نکردند و از شرکت در غزوه خودداری نمودند 
که خدا و پیامبرش را تکذیب نمودند؛ سپس خداوند به آنان وعده عذاب داده و فرموده 

ِينَ ٱَسُيِصيُب ﴿است :  َّ�  ْ یعنی برای کسانی از اعراب که با مطرح ساختن  ﴾َ�َفُروا
اند، عذاب  عذرھای دروغین و یا بدون مطرح کردن عذر، در جنگ شرکت نکرده

و ھم عذاب اخرویرا شامل  دردناکی وجود خواھد داشت. این عذاب ھم عذاب دنیوی
 .١گردد می

 : ، این آیه نازل گردیدھا اینھمچنین در مورد 

ۡن َحۡوَلُ�م ﴿ ۡعَرابِ ٱّمَِن َوِممَّ
َ
 .]۱۰۱[التوبة:  ﴾ُمَ�ٰفُِقونَ  ۡ�

 .٢»اعراب اطراف شما، منافقان وجود دارد درمیانای مسلمانان! ھوشیار باشید که «

 متخلفان منافق مدینه -۴
 : فرماید اوند در مورد این گروه میخد

ِ ٱبَِمۡقَعِدهِۡم ِخَ�َٰف رَُسوِل  لُۡمَخلَُّفونَ ٱفَرَِح ﴿ ۡمَ�ٰلِِهۡم  �َّ
َ
ْ بِأ ن يَُ�ِٰهُدوا

َ
ْ أ َوَ�رُِهٓوا

نُفِسِهۡم ِ� َسبِيِل 
َ
ِ ٱَوأ ۗ ٱَوقَالُواْ َ� تَنفُِرواْ ِ�  �َّ َشدُّ َحرّٗ  ۡ�َّرِ

َ
ْ  لَّوۡ  �ۚ قُۡل نَاُر َجَهنََّم أ  َ�نُوا

ْ يَۡ�ِسُبونَ  ٨١َ�ۡفَقُهونَ  ۢ بَِما َ�نُوا ْ َكثِٗ�� َجَزآَء ْ قَلِيٗ� َوۡ�َۡبُكوا فَإِن  ٨٢فَۡلَيۡضَحُكوا
ُ ٱرََّجَعَك  بَٗدا َولَن  َذنُوكَ  ٔۡ ۡسَ� ٱإَِ�ٰ َطآ�َِفةٖ ّمِۡنُهۡم فَ  �َّ

َ
لِۡلُخُروِج َ�ُقل لَّن َ�ۡرُُجواْ َمِ�َ �

�ۖ إِنَُّ�ۡم  ْ َمِ�َ َعُدوًّ ِ تَُ�ٰتِلُوا �ٖ فَ  ۡلُقُعودِ ٱرَِضيُتم ب َل َمرَّ وَّ
َ
ْ ٱأ  ﴾٨٣ۡلَ�ٰلِفِ�َ ٱَمَع  ۡ�ُعُدوا

 .]۸۳-۸۱[التوبة: 
شادمان ھستند و دوست  جاند، بعد از رسول اللھ آنھایی که در جای خود مانده«

نداشتند که با مال و جان خود در راه خدا جھاد نمایند و گفتند : در گرما بیرون 
دانستید؛ پس باید کم  تر است اگر می دوزخ به مراتب سخت نشوید. بگو گرمای آتش

دھند. ھرگاه خداوند  بخندند و زیاد گریه کنند. این جزای کارھایی است که انجام می
تو را (از تبوک) به سوی گروھی از آنان بازگردانید و ایشان از تو اجازه شرکت در جھاد 

                                                 
 .۳۹۱، ص ۲تفسیر شوکانی، ج  -١
 .۶۸۱، ص ۲حدیث القرآن الکریم، ج  -٢



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٦٣٤

 

ه با من با ھیچ دشمنی نخواھید خواستند، بگو با من به جھاد نخواھید آمد و ھمرا
نشینان  نشینی خشنود شدید؛ پس با خانه جنگید؛ چراکه شما نخستین بار به خانه

 .»بنشینید

 ﴾بَِمۡقَعِدهِمۡ ﴿از خلف به معنی پشت سر کسی است که رفته است. » مخلفون« ۀواژ
 :ۀجوزی در مورد آی نشستن خود ابن : یعنی بااین آیه به دو معناست: گوید می

ِ ٱِخَ�َٰف رَُسوِل ﴿ به معنی مخالفت با رسول خدا  یا به معنی بعد از رسول خدا و یا ﴾�َّ
 .١است

: در این آیات خداوند، به نکوھش منافقانی پرداخته است که در گوید ابن کثیر می
 ج غزوه تبوک ھمراه مسلمانان شرکت نکردند و ماندن در مدینه را بعد از پیامبر اکرم

اپسند دانستند و به چراکه که آنان، جھاد با مال و جان را در راه خدا نترجیح دادند؛ 

ْ ِ� ﴿: یکدیگر گفتند شوید. خداوند به پیامبرش در این گرما بیرون ن ﴾ۡ�َّرِ ٱَ� تَنفُِروا

َشدُّ َحرّٗ ﴿: گوید: در پاسخ آنھا بگو می
َ
. یعنی آتش دوزخ که به خاطر  ﴾�قُۡل نَاُر َجَهنََّم أ

 .٢ما است، گرمای بیشتر از این دارداعمالتان، منتظر ش

ْ يَۡ�ِسُبونَ ﴿و این آیه  ۢ بَِما َ�نُوا ْ َكثِٗ�� َجَزآَء ْ قَلِيٗ� َوۡ�َۡبُكوا این  ﴾٨٢فَۡلَيۡضَحُكوا
خندند، این شادمانی و خنده در مقابل  است که اگر آنھا در دنیا شادمان ھستند و می

ای که در آخرت دچار آن خواھند شد، بسیار اندک خواھد بود؛ زیرا دنیا  رنج و گریه
پذیرد، در مقابل چیزی  پذیر و آخرت جاودانه است و ارزش و مقام آنچه زوال می زوال

 گردد. ت، خیلی اندک و ناچیز محسوب میپذیر نیس که ھرگز زوال
اند، برگشتی و در این صدد بودند تا  که در تبوک شرکت نکرده ھا اینیعنی اگر نزد 

در سفری دیگر تو را ھمراھی نمایند، از ھمراھی آنان خودداری کن و به آنان بگو : از 
مسلمانان  آنجا که مسلمانان در غزوه تبوک شرکت نجستید و نشستن را بر ھمراھی با

 ترجیح دادید؛ اکنون نیز بنشینید و با من بیرون نیایید.

 : است که عبارتند از  ردهسه قول نقل ک ﴾ۡلَ�ٰلِفِ�َ ٱَمَع ﴿امام رازی در مورد 
 نشین ھستند. کسانی که خانه -۱

                                                 
 .۴۷۸، ص ۳زادالمسیر، ج  -١
 .۳۷۶، ص ۲تفسیر ابن کثیر، ج  -٢



 ٦٣٥    هجری  ۹بخش هفدهم: غزوۀ تبوک (عسره) در سال 

 

 مخالفان. -۲
فاسدان؛ یعنی کسانی که ایمان آنان ضعیف گردیده است و قادر به انجام کاری  -۳

 نیستند.
توان ھر یک از این معناھا را در نظر گرفت؛ زیرا منافقان  ر حال در این آیه میبه ھ

 .١ھا بودند مصداق ھر یک از این خصلت
در برخورد  ج توان به دوگانگی سیاست پیامبر اکرم با توجه به مطالب ذکر شده، می

ھای واھی منافقان را  با منافقان و مؤمنان متخلف پی برد؛ بدین معنی که عذرھا و بھانه
پذیرفت و از آنان در گذشت و مؤمنین را نیز سرزنش نمود و برای آنان تنبیه سختی 

این برخورد تند با مؤمنان، به این نتیجه  ۀدر نظر گرفت و با دقت و تأمل در نتیج
این امر باعث پذیرش توبه و نزول آیات الھی در حق آنان گردید که  خواھیم رسیدکه

این مقام نبودند؛ زیرا آنان ھنوز در حال کفر به سر  ۀمنافقان به ھیچ وجه شایست
بردند و تظاھر نمودن آنان به مسلمانی باعث دوری عذاب الھی از آنان در قیامت  می

حسب ظاھر حکم نماییم؛ ھمان طور که  گردد، اما در احکام دنیا ما موظفیم که به نمی
 آنان نیز از نظر ظاھر با ما ھستند.

 ۀنماید؛ چنانکه بند : خداوند این طور با بندگان مجرم برخورد میگوید ابن قیم می
ترین لغزشی که از او  مؤمنش را که دوست دارد و با ارزش است، به خاطر کوچک

یدار و مواظب باشد و اما کسی که با نماید تا ھمواره ب سرزند، مؤاخذه و سرزنش می
رود، فرصت و معصیت و گناه، ارزش خود را نزد خدا از دست داده است، ھرچند بیراه ب

 .٢یابد نعمت بیشتری می

 مسجد ضرار  -۵
 : یات نازل گردیداز تبوک به مدینه این آ ج در اثنای بازگشت پیامبر اکرم

ِينَ ٱوَ ﴿ ْ ٱ �َّ َُذوا اٗر� اَمۡسِجدٗ  �َّ  لَِّمنۡ  ا�ۡرَصادٗ  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱ َ�ۡ�َ  َوَ�ۡفرِ�َقۢ� َوُ�ۡفٗر� ِ�َ
َ ٱ َحاَرَب  ٓ إِ�َّ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ َرۡدنَا

َ
ۚ َوَ�َۡحلُِفنَّ إِۡن أ � ٱِمن َ�ۡبُل ُ ٱوَ  ۡ�ُۡسَ�ٰ ُهۡم  �َّ �َۡشَهُد إِ�َّ

سِّ  ١٠٧لََ�ِٰذبُونَ 
ُ
ََّمۡسِجٌد أ بَٗد�ۚ ل

َ
ن  �َّۡقَوىٰ ٱَس َ�َ َ� َ�ُقۡم �ِيهِ �

َ
َحقُّ أ

َ
ِل يَۡوٍ� أ وَّ

َ
ِمۡن أ

                                                 
 .۱۵۱، ص ۱۵تفسیر رازی، ج  -١
 .۵۷۸، ص ۳زادالمعاد، ج  -٢



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٦٣٦

 

ْۚ وَ  ُروا ن َ�َتَطهَّ
َ
ُ ٱَ�ُقوَم �ِيهِ� �ِيهِ رَِجاٞل ُ�ِبُّوَن أ ّهِرِ�نَ ٱُ�ِبُّ  �َّ َس  ١٠٨لُۡمطَّ سَّ

َ
َ�َمۡن أ

َ
أ

ٰ َ�ۡقَوٰى ِمَن  ۥُ�ۡنَ�َٰنهُ  ِ ٱَ�َ َس ُ�ۡنَ�ٰنَ  �َّ سَّ
َ
ۡن أ م مَّ

َ
ٰ َشَفا  ۥهُ َورِۡضَ�ٍٰن َخۡ�ٌ أ َ�َ

ُ ٱِ� نَارِ َجَهنََّمۗ وَ  ۦبِهِ  ۡ�َهارَ ٱرٖ فَ ها ُجُرٍف  ٰلِِم�َ ٱ ۡلَقۡومَ ٱَ� َ�ۡهِدي  �َّ [التوبة:  ﴾١٠٩ل�َّ
۱۰۷-۱۰۹[. 

و (از میان منافقان) کسانی ھستند که مسجدی را بنا کردند و منظورشان از آن، «
کمینگاه ساختن برای کسی بود که اندازی میان مؤمنان و  زیان و کفرورزی و تفرقه

خورند که نظری جز نیکی  قبًال با خدا و پیغمبرش جنگیده بود و سوگند ھم می
گویند. (ای پیغمبر) ھرگز در  دھد که آنان دروغ می اند، اما خداوند گواھی می نداشته

تقوا بنا  ۀآن (مسجد ضرار) نایست و نماز مگذار. مسجدی که از روز نخست بر پای
ده است، سزوارا آن است که در آن بر پای ایستی و نماز بگزاری. در آنجا کسانی گردی

خواھند خود را پاکیزه دارند و خداوند ھم پاکیزگان را دوست دارد. آیا   ھستند که می
ھای آن مسجد را براساس تقوا و رضامندی خدا تأسیس نموده بھتر است  کسی که پایه

پرتگاه مشرف به سقوط بنا نھاده است و او را به  ۀھای آن را بر لب یا کسی که پایه

 .»گرداند اندازد. خدا ملتی را که ستم پیشه است،ھدایت نمی داخل آتش دوزخ می
به  ج سبب نزول این آیات چنین بیان شده است که قبل از ھجرت پیامبر اکرم
 اندرمیمدینه، مردی از خزرج به نان ابوعامر راھب که مسیحی و اھل کتاب بود، 

به مدینه و  ج خزرج از مقام واالیی برخوردار بود، اما پس از ورود پیامبر اکرم ۀطایف
گسترش اسالم و افزایش قدرت حکومت اسالمی و به ویژه پس از پیروزی مسلمانان در 
بدر، ابوعامر دشمنی خود را با اسالم آشکار ساخت و به مشرکان قریش پیوست و برخی 

گ با اسالم برانگخیت؛ چنانکه بعد از جنگ احد که مسلمانان از قبائل عرب را برای جن
در آن دچار خسارتھای متعددی گردیدند، ابوعامر فاسق نیز بر سر راه لشکر اسالم، 

در یکی از آنھا افتاد و سرش زخمی شد و  ج ھایی کنده بود که پیامبر اکرم حفره
 دندانھایش شکست.

فتگو پرداخت وآنان را به یاری خود ابوعامر قبل از شروع جنگ با انصار به گ
: ای دشمن خدا فی دادند و نفرینش کردند و گفتندفراخواند. آنھا به او پاسخ من

: قوم من بعد از من چقدر گفت ابوعامر در حالی برگشت که میچشمانت خنک مباد. 
 اند. تربیت شده بی
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اده و برای او قرآن نیز او را قبل از فرار از مدینه به اسالم دعوت د ج پیامبر اکرم
تالوت کرده بود، اما او نپذیرفته بود و راه تمرد و سرکشی را در پیش گرفت. پیامبر 

 نیز دعا نمود که دور از وطن و تنھا بمیرد و سرانجام چنین شد. ج اکرم
پس از اتمام جنگ احد و بعد از اینکه متوجه گسترش اسالم و نفوذ قدرت 

، بزرگ روم، رفت و از او علیه پیامبر کمک خواست. مسلمانان گردید، به سوی ھر قل
خود  ۀھایی داد که براساس آن ابوعامر به برخی از منافقان طایف ھر قل نیز به او وعده

داد که به زودی مدینه را  لشکری را می ۀھایی فرستاد که به آنھا مژد در مدینه نامه
تور داد تا برای او پایگاھی نوشت، به آنان دس ھایی که می درخواھد نوردید. در نامه

ھای جدید را از آنجا دریافت نماید  بسازند که پیک او به طورمستقیم به آنجا برود و پیام
 ھایش را در آن پایگاه تمرکز دھد. آید، فعالیت و برگردد، تا بعد از اینکه اوبه مدینه می

قبل از بنابراین، منافقان در نزدیکی مسجد قبا، مسجدی ساختند و چند روزی 
 ج به قصد تبوک، آن را به اتمام رساندند و از پیامبر اکرم ج بیرون شدن پیامبر اکرم

نماز افتتاح نماید و این طور وانمود کردند که این  ۀخواستند که مسجد آنھا رابا اقام
 اند. مسجد را برای افرادی که توانایی رفتن به مسجد قبا را ندارند، ساخته

 ج خواست، پیامبرش در این مسجد نماز بخواند، پیامبر اکرم یاز آنجا که خداوند نم
سفر ھستم، بعد از اینکه از سفر برگشتم، آنجا نماز خواھم  ۀ: اکنون که من آمادفرمود
 خواند.

در مسیر بازگشت از تبوک به مدینه و ھنگامی که تا مدینه فقط مسافت یک روز یا 
آمد و به ایشان اطالع داد که این  ج رمکمتر باقی مانده بود، جبرئیل نزد پیامبر اک

مسجد توسط کافران به خاطر ضرر رسانیدن به اسالم مسلمانان ساخته شده است و 
ستاد تا آن افرادی را پیشاپیش فر ج نباید در آن نماز بخوانی. آن گاه پیامبر اکرم

 .١مسجد را تخریب نمایند
ھای بنای مسجد ضرار  انگیزه خداوند در آیاتی که در این مورد نازل گردانده است،

 دھد. را این گونه شرح می
 ضرر رسانیدن به مسلمانان. -۱
 تقویت منافقان و کفار و شکست مسلمانان. -۲

                                                 
 .۳۸۸، ص ۲تفسیر ابن کثیر، ج  -١
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 ایجاد تفرقه بین مسلمانان و کاھش تعداد نمازگزاران مسجد قبا. -۳
یه خدا و پیامبرش را جنگ عل ۀمرکزی برای جمع نمودن افرادی که نقش -۴

 .١کشیده بودند
ه نیز نقشه منافقان را برمال نمود و پیامبرش را به تخریب آن واداشت و اینکخداوند 

 : فرمود

ٓ إِ�َّ ﴿ َرۡدنَا
َ
� ٱَوَ�َۡحلُِفنَّ إِۡن أ ُ ٱوَ  ۡ�ُۡسَ�ٰ منافقان را نکوھش  ﴾�َۡشَهُد إِ�َُّهۡم لََ�ِٰذبُونَ  �َّ

چنانکه در  ایم؛ ای جز نیکی نداشته خورند که ما اراده نمود که آنھا به دروغ سوگند می

ُ ٱوَ ﴿: فرماید آیه می ۀدنبال دھد که  یعنی خداوند گواھی می ﴾�َۡشَهُد إِ�َُّهۡم َلَ�ِٰذبُونَ  �َّ
از در این مسجد، گویند و خداوند، پیامبرش و مسلمانان را از خواندن نم آنھا دروغ می

 : منع کرد و فرمود

بَٗدا﴿
َ
نماز نکن؛ زیرا نماز خواندن پیامبر در  ۀھرگز در این مسجد اقام ﴾َ� َ�ُقۡم �ِيهِ �

آن، به معنای رسمیت دادن به آن بود و مسلمانان به جای خواندن نماز در مسجد قبا، 
 دادند.  خواندن نماز در مسجد جدید را ترجیح می

براساس دستور خداوند، به عمار ابن یاسر و مالک بن  ج مبر اکرمبنابراین، پیا
آتش بکشند و ای دیگر مأموریت داد تا آن مسجد را تخریب نمایند و به  دخشم و عده

 .٢آنھا نیز چنین کردند
 : خداوند نیز افزود

َس َ�َ ﴿ ّسِ
ُ
ََّمۡسِجٌد أ بَٗد�ۚ ل

َ
ن َ�ُقوَم �ِيهِ  �َّۡقَوىٰ ٱَ� َ�ُقۡم �ِيهِ �

َ
َحقُّ أ

َ
ِل يَۡوٍ� أ وَّ

َ
 ﴾ِمۡن أ

نماز  ۀبه جای خواندن نماز در مسجد ضرار، در مسجدی نماز بخوان که شایست«

 .»گذاری شده است خواندن است و از روز نخست براساس تقوا پایه

ْ  �ن﴿ ۡ�ُهمُ  َ�َتَولَّۡوا ُ ٱ ُ�َعّذِ ِ�مٗ  �َّ
َ
ۡ�َياٱ ِ�  اَعَذابًا أ ِ� ٱوَ  �ُّ �ِض ٱَوَما لَُهۡم ِ�  �ِخَرة

َ
ِمن  ۡ�

 .]۷۴[التوبة:  ﴾نَِص�ٖ  َوَ�  َوِ�ّٖ 
اگر از توبه رویگردان شدند و بر نفاق خود اسرار ورزیدند، آن گاه خداوند آنھا را در دنیا با «

 .١»ترس و اضطراب و سلب آرامش و در آخرت با عذاب دردناک، عذاب خواھد داد

                                                 
 .۴۰۳، ص ۲تفسیر شوکانی، ج  -١
 .۱۸۴، ص ۴، ابن ھشام، ج السیرة النبویة -٢
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ْ ﴿: الھی ۀاین فرمودبن ماجه در مورد ا ُروا ن َ�َتَطهَّ
َ
یعنی در آن  ﴾�ِيهِ رَِجاٞل ُ�ِبُّوَن أ

رند دا گذاری شده است، مردانی ھستند که دوست می مسجدی که براساس تقوا پایه
: خداوند در این خطاب به انصار فرمود ج : پیامبر اکرمگوید خوب و پاکیزه بشوند، می
گیریم و  : ما وضو میطھارت شما چیست؟ گفتندگفته است، آیه از پاکیزگی شما سخن 

: پس به خاطر فرمود ج گیریم. پیامبر اکرم نماییم و با آب استنجا می غسل جنابت می
 .٢مواظبت نمایید ھا اینافزود که بر ھمین است و 

 : دارای درسها و عبرتهایی زیر است داستان مسجد ضرار

 کفر، ملتی واحد است -۱
شکست مشرکان  از گیری ابوعامر راھب آشکار گردید. او که موضعچنانکه این امر از 

 ج در بدر، علیه مسلمانان خشمگین شده بود، دشمنی خود را با اسالم و پیامبراکرم
اعالم نمود و مدینه را به قصد پایتخت شرک، مکه، ترک نمود و در آنجا مشرکان را برای 

در جنگ احد علیه مسلمانان شرکت تشویق نمود؛ چنانکه خود  ج جنگ با پیامبر اکرم
. خداوند ٣نمود و سعی کرد تا در صفوف لشکر اسالم تفرقه و تزلزل به وجود آورد

 : فرماید راست گفته است آنجا که می

ِينَ ٱوَ ﴿ ۡوِ�َآُء َ�ۡعٍض  �َّ
َ
 .]۷۳[األنفال:  ﴾َ�َفُرواْ َ�ۡعُضُهۡم أ

 .»بعضی از کافران، دوستان و اولیای بعضی دیگراند«

 تالش برای فریباندن مسلمانان -۲
منافقان در این صدد بودند تا به مسجدشان رسمیت بخشند تا مسلمانان را 

خواستند که در  ج بفریبانند و امیال خویش را برآورده سازند بنابراین، از پیامبر اکرم
گردید و پیامبر در آنجا به اقامه نماز  مسجد آنھا نماز اقامه نماید واگر این امر، عملی می

 .٤گردیدند ت،به اھداف خویش نائل میپرداخ می

                                                                                                                        
 .۶۶۱، ص ۲حدیث القرآن الکریم، ج  -١
 .۱۲۷، ص ۱سنن ابن ماجه، کتاب الطھارة، باب االستنجاء بالماء، ج  -٢
 .۱۷۹الصراع مع الصلیبیین، ص  -٣
 .۱۸۱ھمان، ص  -٤
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 ج حفاظت خداوند از پیامبر اکرم -۳
باشد؛ چنانکه  خداوند نسبت به پیامبرش می ۀحوادث ذکر شده بیانگر عنایت ویژ

ھای منافقان از تأسیس این مسجد مطلع گرداند و اگر  شان را از اھداف ونقشهخداوند ای
برد و با خواندن  نمود، آن حضرت به اھداف آنھا پی نمی خداوند، پیامبرش را مطلع نمی

داد و بدین صورت منافقان دارای مرکز وجایگاھی  نماز در آنا به مسجدشان رسمیت می
ثیر افکار که از ایمان ضعیفی برخوردار بودند، تحت تأتوانستد مسلمانانی  شدند و می می

 .١و سخنان خود قرار دھند

 برخورد قاطعانه پیامبر با جریان مسجد ضرار -۴
نظیر دستور به انھدام مسجدی داد که براساس  العملی قاطع و بی پیامبر با عکس

الگویی  اسالم و مسلمانان ساخته شده بود و این عملکرد آن حضرتبه ضرر رسانیدن 
است برای فرماندھان در تمامی ادوار تا ھرگاه با امری روبرو شدند که ھدف آن، ایجاد 
تفرقه بین مسلمانان و آسیب رساندن به اسالم است، درصدد از بین بردن آن برآیند؛ 

توان معالجه نمود و تنھا را معالجه آن، قطع آن عضو از  زیرا عضو فاسدشده را نمی
شیوع آثار آن به اعضای دیگر جسم، جلوگیری گردد و پیامدھای  باشد تا از جسم می

العمل که در ادوار بعد از پیامبر به وقوع پیوست، بیانگر آن است که  این عکس
فساد در پیش گرفت، بھترین حرکت برای از بین  ۀبرخوردی که پیامبر با این جرثوم

ھای از بین رفتن  زمینه اسالمی بود؛ چنانکه بعد از این حرکت ۀبردن نفاق از جامع
منافقان، فراھم گردید و بعد از وفات پیامبر تعداد آنان رو به کاستی گرایید و پس از آن 

دانستند که ھرگونه نقل و  نتوانستند حرکتی منظم را سازماندھی نمایند؛ زیرا می
 .٢رسوایی آنان را در برخواھد داشت حرکت و تصمیم آنھا، کنترل خواھد شد و

 اموری که احکام آن ھمانند مسجد ضرار است -۵
 : احکام آن ھمانند مسجد ضرار استاند که  مفسران به بیان برخی وجوه پرداخته

: گفته شده است ھر مسجدی که به خاطر ریا و تظاھر ویا گوید زمخشری می ×الف 
ود، حکم آن ھمانند به خاطر اھدافی جز رضایت خداوند ویا با مال حرام ساخته ش

                                                 
 ھمان. -١
 .۱۳۰، ص ۸التاریخ االسالمی، ج  -٢
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 .١جد ضرار استمس
: آیا چنین نویسد علیق بر این سخن زمخشری میدکتر عبدالکریم زیدان در ت

مسجدی مانند مسجد ضرار منھدم شود؟ خیر؛ چراکه به نظر بنده، تشابه این گونه 
مساجد به مسجد ضرار فقط به این دلیل است که مانند آن براساس تقوا و اخالص 

 .٢گردند وم به انھدام نمی، اما محکگذاری نگردیده است بنیان
اند که تأسیس ھر مسجدی به قصد  ای ما بر این عقیدهم: علگوید قرطبی می ×ب 

ضرررسانیدن به مسلمانان و به خاطر ریا و تظاھر انجام گیرد، در حکم مسجد ضرار 
 .٣ای نماز در آن باید خودداری نموداست و از اد

ی از مسجد ضرار بود، مسجدی ری: این تصونویسد سید قطب در تفسیر خود می ×ج 
علیه اسالم و مسلمانان ساخته شد. این مسجد امروز نیز  ج که در عھد پیامبر اکرم

نماید تا بیننده و به ویژه داعیان  شود و با ظاھری زیبا و پررونق، جلوه می ساخته می
 دین را متقاعد سازد که اسالم زنده است و مساجد آباد است. در حالی که این نوع

 .٤لمانان با غیرت و با شھامت ھستندمساجد، سنگرھایی جھت نابودی اسالم و مس

توان حکم آنان را ھمانند حکم مسجد  ای برای شناخت اموری که می قاعده -۶
 ضرار دانست

باشد، اما متولیانش  : اموری که به ظاھر مشروع میگوید دکتر عبدالکریم زیدان می
دنبال نمایند یا به عبارتی ھر امری که از نظر ظاھری  با ایجاد آن، اھداف نامشروعی را

باشند، در حکم مشروع باشد، اّما بانیان آن، قصد ضرر رسانیدن به مسلمانان را داشته 
 .٥باشد مسجد ضرار می

توان اماکن شرک و فساد را ھمانند مسجد ضرار دانست؛ زیرا این  بنابراین قاعده، نمی
مشروعیت ھستند؛ گرچه به خاطر اینکه از نظر ظاھری و اماکن از نظر ظاھری نیز فاقد 

 .٦نند نابودی مسجد ضرار الزامی استباطنی جزو منکرات ھستند، اّما از بین بردن آنھا ما

                                                 
 .۳۱۰ص ، ۲تفسیر زمخشری، ج  -١
 .۳۱۰، ص ۲تفسیر زمخشری، ج  -٢
 .۲۵۴، ص ۸تفسیر قرطبی، ج  -٣
 .۱۷۱۱ – ۱۷۱۰، ص ۳فی ظالل القرآن، ج  -٤
 .۵۰۶، ص ۲المستفاد من قصص القرآن، ج  -٥
 .۵۰۷ھمان، ص  -٦



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٦٤٢

 

 مساجد ضرار در شھرھای مسلمانان -۷
ای مشخص در تاریخ اسالم نبود؛ بلکه شروع دسیسه و  مسجد ضرار، تنھا حادثه

می را در پیش داشت و این نقشه استمرار خواھد داشت و مھ ای بود که اھداف نقشه
اسالم را معیوب جلوه دھند و در دلھای  ۀد تا چھرقان سعی خواھند نموفھمیشه منا

 .١از دین و عقیده آنان منحرف سازندمسلمانان، شک وتردید ایجاد نمایند و آنان را 
ان و دعوتگران بنابراین، دشمنان اسالم، چه منافقان و ملحدان و چه مستشرق

مسیحی، به تأسیس اماکنی برای مسلمانان خواھند پرداخت، اما در واقع ھدفشان، 
ایجاد شک و تردید در مورد عقاید و آداب و احکام اسالمی است. ھمچنین مدارس و 

کنند تا در آنھا فرزندان مسلمانان را  دانشگاھھایی برای آموزش و پرورش تأسیس می
 ۀدھند تا دربار انه سازند و نیز کنفرانسھایی فرھنگی تشکیل میبا دین و عقایدشان بیگ

عقاید واحکام اسالمی، شک وتردید ایجاد نمایند؛ ھمچنین بیمارستان و اماکن درمانی 
نمایند تا مسلمانان و بیماران درمانده  با تظاھر به دلسوزی وخدمت به مردم تأسیس می

در مجامع فقیر آفریقایی با توسل به  را از دین و آیین آنان منحرف سازند؛ چنانکه
 .٢پردازند غ و انتشار افکار خود میھای بسیار نامعقول و نامشروع، به تبلی شیوه
 

                                                 
 .۱۸۲الصراع مع الصلیبیین، ص  -١
 .۵۰۸، ص ۲السیرة النبویة، ابی شھبه، ج  -٢



 
 
 
 
 
 

 فصل چهارم 
 تبوک باز مانده بودند سرگذشت سه نفری که از غزوۀ

 : ھای زیادی است از جمله ھا و پیام این داستان حاوی درس

 انگیز و فصاحت واال  اسلوب زیبا و بیان شگفت -۱
زدن به عایشه،  حدیثی که بیان گردید، ھمانند احادیثی ھمچون داستان تھمت

آیند. کاش مدیران و  ھای ادبیات عرب به شمار می ھای بارزی از داستان نمونه
مسئوالن نھادھای آموزشی با گلچین نمودن این گونه احادیث و گنجاندن آنھا در 

ادب عربی و اسالمی دانش آموختگان  ۀتوانستند بر ذوق و ملک وس عربی، میدر

 قد اظل قادما زاح ع� ابلاطل فلما قيل ان رسول اهللا«کعب  ۀبیفزایند؛ مثًال، این گفت
از  از نظر ادبی »عرفت ا� لن اخرج منه ابدا �ىشء فيه كذب فامجعت صدقه ...و

 .١ای برخوردار است جایگاه ویژه

 قت، کشتی نجات است صدا -۲
ھر یک از سه صحابه بزرگوار، کعب، ھالل و مراره، میزان گناه و خطر دروغ گفتن را 

گویی، سخنی دیگر بر زبان  گرفتند که جز راست  نمودند بنابراین، تصمیم درک می
ھا و نامالیماتی خواھد شد و امید به  گویی دچار مصیبت نیاورند؛ ھر چند که با راست

آنان را خواھد پذیرفت و دوباره به صف مسلمانان خواھند  ۀن داشتند که توبپروردگارشا
 : عب و ھمراھانش زد، آنجا که فرمودک ۀیید به توبتأ. خداوند چه زیبا مھر ٢پیوست

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ ٱَءاَمُنواْ  �َّ َ ٱ �َُّقوا ِٰد�ِ�َ ٱَوُ�ونُواْ َمَع  �َّ  .]۱۱۹[التوبة:  ﴾١١٩ل�َّ

 .»مومنان، از خدا بترسید و ھمراه راستگویان باشیدای «

                                                 
 . ۱۳۷، ص ۸ج تاریخ االسالمی، حمیدی،  -١
 ھمان.  -٢



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٦٤٤

 

 قهر نمودن تربیتی و اثر آن در جامعه  -۳
اسالمی و استقامت  ۀاین نوع قھر کردن پیامدھای تربیتی مفیدی برای جامع

شود که افراد، براساس اسلوب و  مسلمانان در برابر مصایب و مشکالت دارد و باعث می
معیاری خاص عمل نمایند و با ترک واجبی و یا ارتکاب حرامی، در صدد مخالفت با 
شریعت برنیاید؛ زیرا وقتی مسلمانی بداند که با ارتکاب عملی ناشایست در جامعه 

 آید.  ، ھیچ گاه در صدد اقدام برای انجام آن عمل بر نمیمطرود خواھد شد
توان در شرایط مشابھی با  اما به این نکته باید توجه داشت که این حکم را فقط می

بردند، تطبیق داد یعنی جایی که دولتی قوی  آنچه صحابه و مسلمانان در آن به سر می
به حدی باشد که احتمال  و اسالمی وجود داشته و فرد مقھور نیز از نظر ایمانی

لتبع این قھر کردن به خاطر امور دینی و ش در فتنه، منتفی و کم باشد و باوقوع
مردم به خاطر امور دنیوی معمول است، متفاوت  درمیانمصلحت دین، با آنچه 

باشد؛ زیرا قھر کردن وقتی به خاطر مصلحت شرعی و دینی باشد، مشروع و مورد  می
ا قھر کردن به خاطر امور دنیوی بیش از سه روز ناجایز و حرام اجر و پاداش است، ام

: برای ھیچ مسلمانی جایز نیست که با برادر مسلمانش فرماید ؛ چنانکه پیامبر می١است
کنند، ھر یکی رو  بیش از سه روز قھر نماید، به طوری که ھر گاه ھمدیگر را مالقات می

باشد. و افزود که بھترین آنھا کسی است  اعتنا به جانبی بنماید و نسبت به ھمدیگر بی
ک سال قھر کردن با برادر مسلمان تا ی: «ھمچنین فرمود ؛٢سالم باشد ۀکه آغاز کنند

 .٣»برابر با ریختن خون او است

 اسالمی  ۀتنفیذ دستور رهبری در جامع -۴
را مبنی بر قطع رابطه با سه نفری  ج پارچه دستور پیامبر اکرم اسالمی یک ۀجامع

گوید : مردم از ما  ه سرگذشتشان بیان گردید، به اجرا در آورد؛ چنانکه کعب میک
 ۀگیری کردند و برخورد آنان با ما تغییر نمود تا جایی که تمامی افراد جامع کناره

افزاید آن دو نفر رفیق من  گردید و می اسالمی برای من ھمانند بیگانه تلقی می
آمدم و ھمراه مسلمانان  دند، اما من به مسجد مینمو نشین شدند و مدام گریه می خانه

                                                 
 . ۱۳۹ھمان، ص  -١
 . ۱۹۸۴، ص ۲۵۶۰صحیح مسلم، کتاب البر، شماره  -٢
 . ۲۲۰، ص ۴مسند احمد، ج  -٣



 ٦٤٥    هجری  ۹بخش هفدهم: غزوۀ تبوک (عسره) در سال 

 

پرداختم، اما با این وجود، ھیچ کس با  خواندم و در بازار به گشت و گذار می نماز می
 . گفت... من سخن نمی

قتاده، ابوای ادامه یافت که حتی وقتی کعب به پسر عمویش،  این وضعیت به گونه
: تو را به خدا سوگند خودداری نمود. کعب گفتن سالم وی سالم کرد، او از پاسخ داد

که او را  قتاده با اینابودانی که من خدا و پیامبرش را دوست دارم؟ باز ھم  مگر نمی
قتاده در این مورد میان ابوداشت، پاسخی نداد؛ چرا که  بیش از ھمه کس دوست می

آنچه ایمان  پاسخ دادن به پسر عموی عزیزش و دستور پیامبر قرار گرفته بود، اما
 .١امبر بود و این امر را عملی ساختنمود، برتری دستور پی قتاده بدان حکم میابو

و اطاعت از فرامین ایشان به جایی رسید که آن  ج التزام به دستور پیامبر اکرم
این سه نفر دستور داد که از شوھرانشان فاصله بگیرند و آنان نیز به  حضرت به زنان

که به علت کھنسال بودن شوھرش از پیامبر اجازه خواست که  جز زن ھالل ابن امیه
به او خدمت نماید، این امر را عملی ساختند و آن حضرت نیز به شرط مقاربت ننمودن 

 .٢آنھا نیز شرط مذکور را پذیرفتند به او اجازه داد و

 دوستی فقط برای رضایت خدا و پیامبرش  -۵
رصتی بود تا به جبھه داخلی مسلمانان صلیبی مراقب اوضاع و در انتظار ف دشمن

رخنه نماید و آتش فتنه را دامن زند و بنای محکم اخوت اسالمی را تضعیف نماید 
ای نزد  بنابراین، پادشاه غسان فرصت را غنیمت شمرده و سفیر خود را با دعوت نامه

: به من خبر رسیده است که صاحب تو بر تو جفا نموده کعب فرستاد و در آن نوشت
 .٣ما بیا، با تو ھمدردی خواھیم کردمکان نیستی. نزد  است. تو تنھا و بی

: این امر، آزمایشی دیگر است و افزود که کار فوق گفت ۀکعب بعد از خواندن نام
اند! آن گاه  من به جایی رسیده است که مردانی از مشرکان به من چشم طمع دوخته

 .٤را در آتش انداخت و آن را سوزاندنامه 

                                                 
 . ۱۴۰، ص ۸التاریخ االسالمی، حمیدی، ج  -١
 . ۱۹۶الصراع مع الصلیبین، ص  -٢
 . ۴۴۱۸بخاری، کتاب المغازی، شماره  -٣
 . ۱۰۵۲-۱۰۵۱، ص ۳المغازی، ج  -٤



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٦٤٦

 

گیری کعب بیانگر دوستی و ارتباط محکم ایشان با خدا و رسولش و  موضع این
باشد؛ چنانکه بالفاصله دریافت که با  قوی او می ۀھمچنین بیانگر قدرت ایمان و اراد

تر از آزمایشی بود که در آن به  آزمایش جدیدی روبرو گردیده است که به مراتب سخت
امد تا پاسخ منفی پادشاه غسان را با کلمات و یا برد. بنابراین، در این صدد بر نی سر می

با پاره کردن نامه بدھد؛ بلکه ترجیح داد که نامه را بسوزاند تا خاکستر شود و 
 ھایش به دودی تبدیل گردد و در ھوا منتشر شود.  نوشته

تر و روحش  بدین صورت کعب از آزمایش بزرگی جان سالم بدر برد و ایمانش قوی
 .١تر از گذشته گردید قش گرامیتر و اخال پاکیزه

نماید و کعب نیز بعد  زده می من، ھر انسانی را شگفتی مؤھا انسانعزت واالی این 
 .٢ورزید اقی ماند و بدان افتخار میایمان و اسالم ب ۀاز این آزمایش ھمچنان در قل

ی صادق بدان ها انسانای ارزشمند از جانب خدا است که  پذیرش توبه، هدیه -۶
 امیدوارند 

گر پذیرش توبه آن سه نفر بود، نازل گردید، روز بسیار روزی که آیات فوق که بیان
ھویدا بود؛ به  ج پیامبر اکرم ۀبزرگی برای مسلمانان بود و آثار شادمانی در چھر

ایشان مانند قرص ماه شب چھارده گردیده بود و صحابه نیز  ۀای که قرص چھر گونه
رفتند و به  چنانکه دسته دسته نزد کعب و ھمراھانش می شادمان و خوشحال بودند؛

خندان و بشاش نزد پیامبر آمد. آن  ۀگفتند و کعب نیز با چھر آنھا تبریک و تھنیت می
حضرت به ایشان گفت امروز بھترین روز زندگی تو از زمانی است که مادرت تو را به 

توبه از جانب خداوند است؛ دنیا آورده است. و این موضوع بیانگر مقام واالی پذیرش 
ترین ھدف انسان  باشد که بزرگ به معنی بازگشت بنده به رضامندی خدا می زیرا توبه

داشت معنی حفاظت بنده در دنیا و گرامیگردد. پذیرش توبه به  مسلمان محسوب می
 او در آخرت است. 

 ھایش را در آورد و به عنوان بنابراین، کعب به قدری خوشحال شد که لباس
 .٣وبه را برای او آورده بود، بخشیدمژدگانی به کسی که خبر پذیرش ت

                                                 
 . ۵۱۷، ص ۲، ابی شبھه، ج السیرة النبویة -١
 . ۳۰۷، بوطی، ص فقه السیرة -٢
 . ۱۴۱، ص ۸التاریخ االسالمی، ج  -٣



 ٦٤٧    هجری  ۹بخش هفدهم: غزوۀ تبوک (عسره) در سال 

 

آن دو نفر دیگر نیز بسیار خوشحال و شادمان شدند، اما کعب در این روایت فقط از 
. اما در روایتی که واقدی از قول سعید ابن زید ١میزان شادمانی خود سخن گفته است

اش  امیه رفتم و او را در جریان پذیرش توبه: من نزد ھالل ابن گوید ماید، مین نقل می
 .٢ر کردم از خوشحالی جان خواھد دادقرار دادم. ھالل بالفاصله به سجده افتاد، من فک

 ها در شکر نعمت  مشروعیت برخی از عبادت -۷
توان تصور نمود،  میزان شادمانی کعب ھنگام بشارت ایشان به پذیرش توبه را نمی

 : ایشان را حدس زد ۀالعاد مانی فوقتوان شاد میاما از چند برخورد کعب 

 شکر  ۀ: سجدالف
 ۀکعب پس از شنیدن خبر پذیرش توبه خود، باالفور به سجده افتاد و معموًال صحاب

پیامبر، ھنگام روبرو شدن با نعمت و یا نجات یافتن از مصیبتی، سجده شکر به جا 
 .٣ن عمل را از پیامبر آموخته بودندآورند و ای می

 آورد  دادن به کسی که خبر خوشی می مژدگانی – ب
کعب لباسھایش را به کسی که مژده پذیرش توبه را به او داده بود، بخشید؛ چرا که 
در آن وقت چیز دیگری نداشت که به او بدھد؛ سپس از کسی دیگر برای خود لباسی 

این  عاریه گرفت و پوشید و بدون تردید این نوع بخشش، مشروع و مجاز است با
دھنده شخص فقیری است، مژدگانی برایش صدقه و اگر غنی  تفصیل که اگر مژده

شود و بخشنده در ھر دو صورت، با این کار شکر خدا را  است، برایش ھدیه محسوب می
 .٤به جای آوده است به خاطر نعمتی که به او ارزانی نموده،

 صدقه دادن تمامی اموال خود  –ج 
به خود از پیامبر خواست که تمامی اموال او را به عنوان کعب به عنوان شکرانه تو

داری،  : اگر بخشی از اموالت را پیش خود نگهیرد، اما پیامبر نپذیرفت و فرمودصدقه بپذ
برایت بھتر است. فقھا در این مورد که اگر شخصی نذر کرد که تمامی اموال خود را 

                                                 
 . ۱۴۲ھمان، ص  -١
 . ۱۰۵۴، ص ۳مغازی، واقدی، ج  -٢
 . ۴۹۳صور و عبر من الجھاد النبوی، ص  -٣
 . ۲۰۲الصراع مع الصلیبیین، ص  –ھمان  -٤



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٦٤٨

 

الف نظر دارند؛ چون صدقه مستحب و صدقه نماید، آیا باید بدان عمل نماید یا خیر، اخت
 نذر واجب است. 

ر مشورت نمود؛ ببه ھر حال کعب چنین نذری کرده بود و در این باره با پیام
 چنانکه پیامبر به ایشان اجازه داد که بخشی از مالش را پیش خود نگه دارد. 



 
 
 
 
 
 

 فصل پنجم 
 ها و فواید ها، عبرت درس

 تبوک  ۀبحث قرآن در مورد غزو ۀیی از شیوفرازها
ترین آیاتی  عسره (تبوک) نازل شده، طوالنی ۀآیاتی که در قرآن کریم درباره غزو

 ھای مسلمانان با کفار نازل گردیده است.  است که در مورد جنگ
در نخستین آیات این ماجرا، مسلمانان به رویارویی و جھاد با دشمن تشویق و 

نشینی و نداشتن  ترین عقب اند و به این مسئله پرداخته است که کوچک شدهفراخوانده 
توان تحمل نمود و ممکن است  را نمی ج آمادگی برای حمایت از دین و پیامبر اکرم

 : فرماید ؛ چنانکه می١این عمل، به ارتداد و نفاق بینجامد

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ َما َلُ�ۡم إَِذا �ِيَل لَ  �َّ ْ ٱُ�ُم َءاَمُنوا ِ ٱِ� َسبِيِل  نفُِروا إَِ�  ثَّاقَۡلُتمۡ ٱ �َّ

�ِض� ٱ
َ
�ۡ  ِ رَِضيُتم ب

َ
ۡ�َياٱ ۡ�ََيٰوةِ ٱأ ِ� ٱِمَن  �ُّ ۡ�َياٱ ۡ�ََيٰوةِ ٱَ�َما َمَ�ُٰع  �ِخَرة إِ�َّ  �ِخَرةِ ٱِ�  �ُّ

ِ�ٗما َو�َۡستَۡبِدۡل قَ  ٣٨قَلِيٌل 
َ
بُۡ�ۡم َعَذابًا أ ْ ُ�َعّذِ وهُ إِ�َّ تَنفُِروا ُ�ۡم َوَ� تَُ�ُّ ۡوًما َ�ۡ�َ

ُ ٱاۗ وَ  ٔٗ َشۡ�  ءٖ قَِديرٌ  �َّ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ  .]۳۹-۳۸[التوبة:  ﴾٣٩َ�َ

گویند در راه خدا بیرون شوید، به  ای مومنان! چه شده است که وقتی به شما می«
اید؛ پس زندگی  چسبید. آیا به بزرگی دنیا در مقابل آخرت دل خوشی کرده زمین می

یز است اگر برای جھاد بیرون نروید، خداوند شما را در مقابل آخرت متاعی ناچ دنیا
سازد که جدای از شمایند و ھیچ  دھد و قومی را جایگزینتان می عذاب دردناکی می

 .»رسانید و خدا بر ھر چیزی تواناست زیانی به خدا نمی
 : جملهشویم از  تبوک روبرو می ۀتوبه با فرازھایی در مورد غزو ۀدر سور

نموده است و این  قرار اند، مورد سرزنش قرآن، کسانی را که از این غزوه تخلف نموده
غزوه بر سایر غزوات، این امتیاز را دارد که خداوند، به طور مستقیم مردم را به شرکت در 
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 : فرماید چنانکه میزنش نموده است؛ آن فراخوانده و متخلفان را سر

ْ ٱ﴿ ْ  َوثَِقاٗ�  اِخَفا�ٗ  نفُِروا ۡمَ�ٰلُِ�مۡ  َوَ�ِٰهُدوا
َ
نُفِسُ�مۡ  بِأ

َ
ِۚ ٱ َسبِيلِ  ِ�  َوأ َ�ٰلُِ�ۡم  �َّ

 .]۴۱[التوبة:  ﴾٤١َ�ۡعلَُمونَ  ُكنُتمۡ  إِن لَُّ�مۡ  َخۡ�ٞ 
 .»بال ھستید؛ چه سنگین دوش، در راه خدا با مال و جان، جھاد نمایید چه سبک«

کریمه  ۀاین آی در واقع تطبیق عملیھای رسول خدا و  بخش غزوه این غزوه نیز پایان
 : فرماید بود که می

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ِينَ ٱَءاَمُنواْ َ�ٰتِلُواْ  �َّ ارِ ٱيَلُونَُ�م ّمَِن  �َّ  .]۱۲۳[التوبة:  ﴾ۡلُكفَّ

  .١»تر به شما ھستند، مبارزه نمایید با کافرانی که نزدیک«
ره نامیده داده و آن را ساعه العسھا قرار  قرآن این غزوه را متمایز با سایر غزو -۲

 : فرماید چنانکه میاست؛ 

ِينَ ٱ﴿ َبُعوهُ ٱ �َّ ةِ ٱِ� َساَعةِ  �َّ  .]۱۱۷[التوبة:  ﴾ۡلُعۡ�َ
 .»آنانی که رسول خدا را در زمان سختی، پیروی کردند«

و از آنجا که این غزوه، مشقت بار بود بنابراین، نامیدن آن به ساعه العسره نامی با 
 مسما بود. 

ھمچنین قرآن را در راستای اھمیت دادن به این غزوه، به تکذیب کسانی پرداخته  -۳
 ھای اندک آنان به باد استھزا گرفتد؛ است که مسلمانان فقیر را به خاطر انفاق و کمک

: خداوند به نصف صاع این، گفتند آورد، می نصف صاع خرما می کی از آنانچنانکه اگر ی
: فالنی به خاطر ریا و گفتند آورد، می ینیازی ندارد و یا اگر ثروتمندی، مال ھنگفتی م

 : فرمود ھا اینقرآن در تکذیب گفتار تظاھر، این مال را آورده است. 

ِينَ ٱ﴿ وِِّ��َ ٱيَۡلِمُزوَن  �َّ َدَ�ِٰت ٱِ�  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱِمَن  لُۡمطَّ ِينَ ٱوَ  لصَّ َ� َ�ُِدوَن إِ�َّ  �َّ
ُ ٱُجۡهَدُهۡم فَيَۡسَخُروَن ِمۡنُهۡم َسِخَر  ِ�مٌ  �َّ

َ
 .]۷۹[التوبة:  ﴾٧٩ِمۡنُهۡم َولَُهۡم َعَذاٌب أ

کسانی که مومنان (ثروتمند) را که مشتاقانه بیش از اندازه به خیرات و صدقات «
یازند، مورد  ھای مختصری دست می ن (فقیری) را که به کمکپردازند و مومنا می

دھد و عذاب بسیار دردناکی  دھند. خدا ایشان را مورد تمسخر قرار می تمسخر قرار می

 .»خواھند داشت
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قرآن کریم در مورد مومنانی که با پیامبر در این غزوه شرکت داشتند و تعدادشان  -۴
اخته که خدا برای آنھا بھشت را که رسیدن به آن ھزار نفر بود، خاطر نشان س بیش از سی

 : فرماید چنانکه میاھم ساخته است؛ پاداش و سعادتی عظیم فر

َعدَّ ﴿
َ
ُ ٱأ ٰتٖ  �َّ نَۡ�ٰرُ ٱ َ�ۡتَِها ِمن َ�ِۡري لَُهۡم َج�َّ

َ
ۚ َ�ٰلَِك  ۡ�  ۡلَفۡوزُ ٱَ�ِٰ�ِيَن �ِيَها

 .]۸۹[التوبة:  ﴾٨٩ۡلَعِظيمُ ٱ
ھایی را که زیر آنھا نھر جاری است، تدارک دیده است که برای  باغخداوند برای آنھا «

 .»ھمیشه در آنجا خواھند ماند، این سعادتی بزرگ است

 تمرین عملی شورا در این غزوه 
در این غزوه از اصل شورا استفاده نمود؛ چنانکه در برخی حوادث،  ج پیامبر اکرم

 : توان به موارد زیر اشاره نمود میاز مشورت ابوبکر و عمر استفاده کرد که 

پذیرش پیشنھاد ابوبکر در مورد دعا، آن گاه که لشکر دچار تشنگی  –الف 
 شدید شده بود 

به سوی تبوک  ج : در گرمای سختی با پیامبر اکرمگوید خطاب می چنانکه عمر ابن
ر رھسپار شدیم. در اثنای راه دچار تشنگی شدیدی شدیم تا جایی که یکی از ما ب

خود را تر  ۀآن، کام خشکید ۀنمود تا با فشردن شکمب خاست و شترش را ذبح می می
: اه ابوبکر به پیامبر گفتشود؛ آن گ گذاشت تا خنک اش می آن را بر سینهنماید؛ سپس 

دعا آب بخواه. آن حضرت  ۀشود. از خدا به وسیل ای رسول خدا! دعای تو باعث خیر می
: بلی. آن گاه پیامبر دست به دعا برداشت و م؟ گفتفرمود: تو دوست داری چنین کن

ھنوز دعای وی تمام نشده بود که در آسمان ابری ظاھر شد و باران بارید و تمامی 
مردم ظروف خود را پر از آب کردند؛ سپس متوجه شدیم که بارندگی فقط مکانی را که 

 .١نجا اردو زده بود، فرا گرفته استلشکر اسالم در آ

ممانعت از کشتن شترھای لشکر بر  ۀیشنھاد عمر بن خطاب دربارپذیرش پ –ب 
 اثر گرسنگی شدید 

مردم در اثنای مسیر تبوک، دچار گرسنگی شدیدی شدند. از پیامبر اجازه خواستند 
که شتران خود را ذبح نمایند و از گوشت آنھا استفاده نمایند و آن حضرت به آنھا اجازه 
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ھای خود را  با این کار، سواری ھا این: پیامبر آمد و گفتمر بن خطاب نزد گاه ع داد. آن
که به آنھا نیاز دارند، از دست خواھند داد؛ سپس از پیامبر خواست که به افراد لشکر 

آوری نمایند و شما بر آن دعا نمایید.  خود را جمع ۀآذوق ۀدستور دھد که باقیماند
کافی برخوردار  ۀتوش لشکر از ا پذیرفت و در نتیجه تمامیپیامبر پیشنھاد ایشان ر

 .١گردید

روی ننمودن به داخل مرزھای شام و  پذیرش مشورت عمر، در مورد پیش –ج 
 بازگشت به مدینه 

ھا از ترس  به تبوک رسید و در آنجا متوجه شد که رومی ج ھنگامی که پیامبر اکرم
ن در داخل اند، با لشکریانش در مورد تعقیب دشم لشکر اسالم، پا به فرار گذاشته

ی عمر ابن خطاب این بود که به مدینه برگردند و علت رأمرزھای شام، مشورت نمود. و 
ھا بسیار زیاد است و آنھا در دژھا  آن را این گونه بیان نمود که تعداد جنگجویان رومی

اند و در آن جا ھیچ مسلمانی که مسلمانان را یاری نماید،  و شھرھای خود پناه گرفته
 . وجود ندارد

با اصحاب و یارانش، مشورتی به موقع و  ج باید گفت که مشورت، پیامبر اکرم
ن متفاوت است، عالوه بامناسب بود؛ زیرا جنگیدن در شھرھا با جنگیدن در صحرا و بیا

بر اینکه تعداد جنگجویان دشمن از تعداد سربازان اسالم بیشتر بود که براساس روایتی 
اند و این تعداد، برای لشکر اسالم  اه ھزار نفر ذکر نمودهھا را دویست و پنج تعداد رومی

 .٢ین بودخطر آفر
امور زندگی، سیاسی، نظامی و  ۀبنابراین، استفاده از شور و مشورت در اسالم دربار

گردد که در حیات خود بدان  محسوب می ج ھای بارز پیامبر اکرم اجتماعی از ویژگی
 توجه شایانی داشت. 

 جانکاه تمرین نظامی 
شماری  د بیئو اصحاب و یارانش به سوی تبوک، دارای فوا ج حرکت پیامبر اکرم

توان، تمرین سخت نظامی را یکی از آنھا به حساب آورد؛ زیرا آنھا در شرایط  بود که می
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ای را پشت سر گذاشتند و گرمای خورشید نیز  فرسایی، سفر بسیار طوالنی بسیار طاقت
توشه باعث گرسنگی شدید و کمبود مرکب، باعث خستگی  آزار دھنده بود و کمبود

آیند؛  تحمل این گونه مشقتھا بر می ۀشدید گردید که افرادی ھمانند آنان از عھد
: امروز نیز برخی از فرماندھان نظامی، سربازان گوید د محمود شیت میچنانکه استا

نمایند، تا  تربیت میروی، کم خوراکی و غیره  ھای سختی مانند پیاده خود را با تمرین
این سربازان در آینده راحت بتوانند بر مشکالت و مسائل موجود، غلبه نمایند، اما 

باری  ھای مشقت مشقتی که سربازان اسالم در غزوه تبوک دچار آن گردیدند، از تمرین
 تر بود.  دھند، به مراتب سخت که سربازان کنونی انجام می

نیز مدینه را در حالی ترک کرده بودند که فصل عالوه بر موارد ذکر شده، صحابه 
ھای درختانشان فصل برداشت و چیدن رسیده بود، اما مسیری را که در پیش  میوه

کردند و گرسنگی و  ھای عربستان را پیاده طی می داشتند، طوالنی بود و باید بیابان
، تمرین تبوک ۀتوان گفت سفر به غزو شد بنابراین، می تشنگی شدیدی را متحمل می

سازی نیروھای لشکر اسالم نشر و گسترش  نظامی جانکاھی بود و ھدف پیامبر آماده
اسالم به خارج مرزھای شبه جزیره عربستان بود؛ زیرا این آخرین غزوھای بود که آن 

نمود، از  کرد؛ پس باید قبل از آنکه دار فانی را ترک می حضرت در آن شرکت می
 .١گردید ای مطمئن می بل چنین وظیفهشایستگی سربازان خود برای تق

و به حق که این تمرین نظامی بعد از وفات رسول خدا نتایج بسیار خوبی ازخود به 
جای گذاشت چنانکه در زمان خلفای راشدین صحابه توانستند، دیار شام و فارس را به 

، فتح بودند دیده ھایی که قدرت ایمان و توکلشان بر خدا و با کمک از تجربه و تمرین
 نمایند. 

 تبوک  ۀترین پیامدهای غزو مهم
پژوھشگران از اھمیت خاصی برخوردار است، به ی  به گفته مھمترین نتایج این غزوه که

 : دباش شرح ذیل می
در ن و غیر مسلمان؛ اھای مسلم از بین رفتن رعب و وحشت دولت روم نزد عرب -۱

 و بنابراین، از جنگ با رومیان شد. ھا روم قدرتی شکست ناپذیر تصور می اذھان عرب
 ۀموته، نتیج ۀروبرو شدن با آنان بیمناک بودند و شاید شکست مسلمانان در غزو
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ھا در جاھلیت به خاطر قدرتی که از روم تصور  ای بود که عرب شکست روحی و روانی
رسید که با یورشی عمومی، ھیبت  کردند، دچار آن بودند. بنابراین، الزم به نظر می می

ھا از این شکست روحی در  ھا بر کنده شود تا عرب عظمت این قدرت پوشالی از دل و
 مقابل روم نجات یابند. 

: نیروی نظامی مقتدر در منطقه مانور نظامی حکومت اسالمی به عنوان تنھا -۲
ھای بزرگ جھان را تھدید نماید و این  حکومت اسالمی پس از غزوه توانست قدرت

گرفت؛ بلکه براساس  ھای نژادی و وطنی صورت نمی س انگیزهتھدید نه تنھا براسا
را از بندگی ھمنوعان خودشان نجات بخشند و به بندگی پروردگار در  ھا انساناینکه 

 آورند، صورت گرفت. 
ھا روبرو  عالوه بر این مسلمانان نیز به اھداف خویش رسیدند و آنان گر چه با رومی

 ۀان فرار را بر استقامت و پایداری ترجیح دادند، زمیننگردیدند، اما بر این اساس که آن
پیروزی مسلمانان را فراھم ساخته بودند؛ چرا که پیروزی لشکر اسالم، باعث گردید که 

می در حکومت اسال ۀھای مسیحی اطراف که تابع دولت روم بودند، تحت سلط عرب
ر پرچم و حمایت اسالم ایله با پرداخت جزیه، زی و لالجندبیایند؛ چنانکه امارت دومه 

کردند، با وجود اینکه تحت  قرار گرفتند. و قبایل دیگر عرب که در شام زندگی می
حکومت اسالمی در نیامدند اما متردد شدند که ھمچنان تابع دولت بیزانس  ۀسیطر

 .١نند یا به حکومت اسالمی بپیوندندبما
آغازین فتوحات اسالمی در دیار شام دانست  ۀتبوک را نقط ۀتوان غزو بنابراین، می

که این عملیات فاتحانه توسط خلفای راشدین استمرار یافت و آنچه این موضوع را به 
رساند، تجھیز لشکر اسامه بود که پیامبر در حیات خود آن را بر رویارویی با  اثبات می

ما از آنجا که رسول رومیان اعزام نمود و در این لشکر، بزرگان صحابه حضور داشتند، ا
برد، لشکر اسامه نتوانست قبل از وفات آن حضرت این  خدا در بستر مرگ به سر می

 ۀ. چنانکه این جریان در سیر٢مسافت را طی نماید، اما این لشکر به اھداف خود رسید
 ابوبکر صدیق به تفصیل بیان خواھد شد. 

اسامه، خطوط اصلی و نخستین تبوک و اعزام لشکر  ۀبا غزو ج بنابراین، پیامبر اکرم
 فتوحات دیار شام را ترسیم نمود. 

                                                 
 . ۱۲۰المسلمون و الروم فی عصر النبوة، عبدالرحمن احمد، ص  -١
 . ۲۰۹، شجاع، ص دراسات فی عھد النبوة -٢
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  ج یکپارچه شدن شبه جزیره عربستان تحت فرمان پیامبر اکرم -۳

 ج فتح مکه و خیبر و غزوه تبوک موجب گردید که طوایف مختلف عرب به پیامبر اکرم
و دعوت ایشان تمایل پیدا نمایند بنابراین، پس از اینکه اسالم تا مرزھای روم رسید و با 
نجران براساس پرداخت جزیه مصالحه نمود، برای قبایل عرب راھی جز پیوستن به 

رو طوایف عرب پس از بازگشت پیامبر از غزوه تبوک، یکی پس  اسالم باقی نماند. از این
ھای زیادی از این  شدند و از آنجا که دسته مدند و مسلمان میآ از دیگری به مدینه می

قبیل به مدینه وارد گردیدند، سال نھم را عام الوفود؛ یعنی سال پذیرفتن اسالم از 
 .١ختلف قبایل، نامیدندھای م جانب دسته

بدین صورت با پایان پذیرفتن غزوه تبوک، سفرھای نظامی پیامبر نیز به پایان رسید 
ھا و  ھای دیگر، سرشار از درسھا، عبرت از زندگی پیامبر نیز ھمانند بخش و این بخش

 .٢دولت، به آن نیازمند ھستند ۀفوایدی است که مسلمانان در تربیت امت و اقام
 

                                                 
 . ۳۹۶-۳۹۵، ص ۱نظرة النعیم، ج  -١
 . ۴۶۰، ص ۴محمد رسول الله، صادق عرجون، ج  -٢



 
 
 
 
 
 

 فصل ششم 
 تبوک تا حجه الوداع اتفاق افتاد مهمترین رویدادهایی که از غزوۀ

 مسلمان شدن آنان ورود وفد ثقیف و 
از تبوک به مدینه، عروه بن مسعود ثقفی به حضور  ج در مسیر بازگشت پیامبر اکرم

پیامبر رسید و مسلمان شد و به سوی قومش برگشت و آنان را به اسالم فراخواند، اما 
قومش او را به قتل رساندند، اما آنان متوجه اشتباه خود گردیدند و بعد از رایزنی و 

اق کردند که گروھی را به نمایندگی از خود، نزد پیامبر بفرستند؛ چنانکه مشورت اتف
  .١ضان سال نھم ھجری به مدینه آمدندشش نفر از آنان در رم

داد و  آنان تشکیل می  این وفد را سه نفر از بنی مالک و سه نفر دیگر از ھمپیمانان
صحاب و یاران پیامبر . و از آنجا که ا٢ریاست این وفد را عبدیالیل بر عھده داشت

دانستند که آن حضرت از قدوم وفد ثقیف خوشحال خواھد شد، ھر یکی از آنان  می
دوست داشت، جز قدوم آنان را به پیامبر بدھد؛ چنانکه وقتی وفد به نزدیکی مدینه 
رسید، ابوبکر و مغیره در این صدد بودند تا این مژده را به پیامبر بدھند که سرانجام 

 .٣بکر را برخود ترجیح دادغیره، ابوم
ھایی جھت اقامت،  آن حضرت از این وفد به خوبی استقبال نمود و برای آنھا خیمه

نزدیک مسجد، بنا نمود تا صدای تالوت قرآن را بشنوند و مردم را در حال نماز خواندن 
ببینند و میزبانی آنھا را پیامبر بر عھده داشت و ھر روز در مجلس آن حضرت حضور 

 آنھا بود.  ۀکردند و عثمان بن ابی العاص، نگھبان اسباب و اثاثی می پیدا
کردند، عثمان بن  می گشتند و ھنگام ظھر استراحت ھا بر می آنھا وقتی به خیمه

رفت و در مورد دین از ایشان  شمرد و نزد پیامبر می ابی العاص فرصت را غنیمت می

                                                 
 . ۱۹۹رسالة االنبیاء، عمر احمد عمر، ص  -١
 . ۱۹۳، ص ۴، ابن ھشام، ج السیرة النبویة -٢
 ھمان.  -٣
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چند روز مسائل و آیات زیادی فرا  گرفت و در ھمان سواالتی نمود و قرآن را فرا می
رفت و از او سوال  دید، نزد ابوبکر می گرفت و اگر رسول خدا را در حال استراحت می

نیز  ج نمود و سعی او بر این بود تا ھمراھانش از ماجرا مطلع نشوند و پیامبر اکرم می
 .١داشت را پسندید و او را دوست می این کنجکاوی او

یافت  زی در مدینه اقامت گزید و در مجلس پیامبر حضور میوفد ثقیف نیز چند رو
آیا تو ضمانت : «یالیل به پیامبر گفتو آن حضرت نیز آنان را به اسالم فرا خواند. عبد

: آری، اگر مسلمان اقوام خود برگردیم؟ پیامبر فرمودو   کنی که ما نزد خانواده می
 نمایم.  کنم وبا شما نیز صلح نمی بشوید و اگر اسالم را نپذیرید، این را تضمین نمی

کنیم و  دیار دور دست سفر می گویی؟ ما به : در مورد زنا چه میعبدیالیل گفت
: این موضوع از مواردی است که خدا آن را بر ؟ پیامبر فرمود کنیم زنا ناچاریم

 : مسلمانان حرام کرده و فرموده است

ۖ ٱَوَ� َ�ۡقَرُ�واْ ﴿  .]۳۲[اإلسراء:  ﴾٣٢َسبِيٗ�  وََسآءَ  َ�َن َ�ِٰحَشةٗ  ۥإِنَّهُ  لّزَِ�ٰٓ
 .»کار زشت و راه بدی است یبه زنا نزدیک نشوید؛ زیرا زناکار«

ربا چیست؟ پیامبر فرمود: ربا حرام است.  ۀو دربارت ۀ: عقیدسپس به عبدیالیل گفت
اصلی  ۀیسرما: پیامبر فرمود : تکلیف ما چیست که تمامی اموال ما از ربا است؟او گفت

 : فرماید ردانید؛ چنانکه خداوند میرا بر گ خود را بر دارید و بقیه

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ�  ْ ْ ٱَءاَمُنوا َ ٱ �َُّقوا ْ َما بَِ�َ ِمَن  �َّ ْ ٱَوَذُروا ا ۡؤِمنِ�َ  لّرَِ�وٰٓ  ﴾٢٧٨إِن ُكنُتم مُّ

 .]۲۷۸[البقرة: 
 .»ربا را بگذارید، اگر مومن ھستید ۀای مومنان، از خدا بترسید و باقیماند«

انگورھای ما  ۀ: شراب عصارپیامبر در مورد شراب پرسید و گفتآن گاه عبدیالیل از 
ب را حرام گردانیده و فرموده : خداوند شراای از آن نداریم؟ پیامبر فرمود هاست و چار

 : است

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ إِ�ََّما  �َّ نَصاُب ٱوَ  لَۡمۡيِ�ُ ٱوَ  ۡ�َۡمرُ ٱَءاَمُنٓوا

َ
ۡزَ�ٰمُ ٱوَ  ۡ�

َ
 َ�َملِ  ّمِنۡ  رِۡجٞس  ۡ�

ۡيَ�ٰنِ ٱ  .]۹۰[المائدة:  ﴾٩٠لََعلَُّ�ۡم ُ�ۡفلُِحونَ  ۡجَتنُِبوهُ ٱفَ  لشَّ
اند و  آزمایی) پلیدی خواری، قمار بازی، بتان و تیرھای (بخت ای مومنان! ھمانا شراب«

 .»گار شویدعمل شیطانی ھستند؛ پس از پلیدی دوری کنید تا رست
                                                 

 . ۶۷۰تاریخ االسالم، ذھبی، المغازی، ص  -١



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٦٥٨

 

: وای بر شما، گر به خلوت نشستند. عبدیالیل گفتسپس آنھا بر خاستند و با ھمدی
چگونه نزد قوم خود با پذیرش این سه خصلت برگردیم. به خدا سوگند که ثقیف 

 تواند در مقابل شراب و زنا تحمل نماید.  نمی
خیر بنماید، تحمل  ۀآنان اراد ۀ: ای مرد! اگر خداوند دربارسفیان ابن عبدالله گفت

اند؛  ھا بوده که با محمد ھستند، قبل از این دارای این خصلت ھا اینخواھند نمود. 
اند و عالوه بر این از جانب محمد  اند و صبر و تحمل نموده سپس از آن روی برگردانده

نیز در امان نیستم؛ زیرا اسالم در اطراف ما گسترش یافته است و اگر ما یک ماه در 
ھای خود پناه بگیریم، از گرسنگی خواھیم مرد و از روزی در ھراس ھستیم که  قلعه

 سرنوشت مکه برای ما تکرار شود. 
میانجیگری وفد ثقیف و پیامبر را خالد بن سعید بن عاص بر عھده داشت و نوشتن 

 صلح بن پیامبر و این وفد را خالد بر عھده داشت.  ۀتوافقنام
  .بود، پرسید؟» ربه«خود که معروف به سپس از پیامبر در مورد بت 

: وای بر ما! اگر ربه بداند که بر نابودی آن، ر فرمود : باید نابود شود! گفتندپیامب
: وای بر تو ای را خواھد کشت. عمر ابن خطاب گفت ھای ما بندیم، خانواده پیمان می

چه کسی پرستد و  داند چه کسی او را می عبدیالیل! ربه سنگی بیش نیست که نمی
ایم ای عمر! سرانجام مسلمان شدند و  : ما که نزد تو نیامدهپرستد. عبدیالیل گفت مین

سه سال فرصت » ربه«نامه امضاء کردند. بعد ازآن از پیامبر برای نابودی  دو طرف صلح
خواستند اما آن حضرت نپذیرفت؛ سپس دو سال و بعد از آن یک سال فرصت 

؛ سپس یک ماه فرصت خواستند اما با این وجود خواستند، اما آن حضرت نپذیرفت
نخواه که آن را نابود سازیم؛ زیرا ما از دست  : از مایامبر نیز نپذیرفت. آن گاه گفتندپ

  .١و زنان خود در امان نخواھیم بود نادانان و کودکان
پیامبر این درخواست آنان را پذیرفت؛ سپس از پیامبر خواستند که آنھا را از نماز 

از نباشد، خیری در آن وجود : دینی که در آن نمدارد. آن حضرت فرمود دن معافخوان
  .٢ندارد

نمودند که در برخی از این موارد از  ج وفد ثقیف مطالبات زیادی از پیامبر اکرم
پیامبر تقاضا نمودند که برخی از امور حرامی را برای آنان حالل و در ترک نمودن 

                                                 
 . ۹۶۸، ص ۳المغازی، واقدی، ج  -١
 . ۹۶۸، ص ۳مغازی، واقدی، ج  – ۵۰، ص ۸التاریخ االسالمی، حمیدی، ج  -٢
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ساخت و در  باشد، اما پیامبر نپذیرفت و آنھا را متقاعد میفرایض نیز برای آنان گناھی ن
چند روزی که نزد پیامبر بودند، با آنان با مھربانی و بزرگواری برخورد نمود و ھنگامی 
که رھسپار دیار خود شدند، آن حضرت عثمان ابن ابی العاص را که از دیگران از نظر 

مسائل دینی بود، به عنوان امیر  تربود، اما عالقمند به آموختن قرآن و سنی کوچک
 طائف مقرر نمود. 

مسلمانان بودند، تحت تاثیر  درمیاندر مدت زمانی که افراد وفد ثقیف در مدینه و 
ماه رمضان را  ۀبرخوردھای پیامبر و مسلمانان قرار گرفتند و حتی روزھای باقیماند

در پی آنان نیز  .١رگشتنداقامت در مدینه، به طائف بروزه گرفتند و بعد از پانزده روز 
ای را به سرپرستی خالد ابن ولید و ھمراھی مغیره ابن شعبه و ابوسفیان  پیامبر دسته

 ابن حزب فرستاد. 
ان را متقاعد به پذیرش اسالم بنمایند و نیز یوفد ثقیف موفق گردیده بودند که ثقیف
نابود شده است. در ھمین اثنا مغیره » الت«به آنھا گفته بود که بت بزرگ عرب یعنی

ترسیدند او به سرنوشت  ابن شعبه با بیست نفر و تحت حفاظت شدید قوم خود که می
راه رسید.  از» ربه«عروه ابن مسعود ثقفی دچار گردد، به قصد انھدام و نابودی بت 

زنان، مردان و کودکان ثقیف که ھنوز تازه مسلمان گردیده بودند، برای تماشا جمع 
 از خود حفاظت به عمل خواھد آورد. » ربه«کردند که  شدند و گمان می

: امروز با ثقیف کاری شوخ طبع بود، به ھمراھان خود گفتمغیره که مردی 
زد و خود را به » ربه«ای به  با تبر ضربهکنم که شما را به خنده در آورم. آن گاه  می

: خدا، ھمه یک صدا، ھورا کشیدند و گفتندزمین انداخت و دست و پا زد. اھل طائف 
: اکنون نوبت شما ه او را کشت و به ھمراھانش گفتندمغیره را چنین و چنان بکند، رب

. مغیره ستاست بروید و او را منھدم سازید. به خدا سوگند که چنین چیزی ممکن نی
ای  شما را زشت بگرداند ثقیف! این تفکر احمقانه ۀ: خدا چھربالفاصله برخاست و گفت

خدا بطلبید و او را پرستش است. او سنگ و خاشاکی بیش نیست، عافیت را از 
  .٢نمایید

دار بتکده نیز  سپس مغیره و ھمراھانش، آن را منھدم و با خاک یکسان نمودند. پره
 گر بود.  نابودی بت را نظاره

                                                 
 . ۵۲۰-۵۱۹، ص ۲السیرة النبویة الصحیحة، ج  -١
 . ۳۰۳، ص ۵، ج دالئل النبوة -٢
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و منتظر خشم و غضب معبود خویش بر جسارت کنندگان به ساحت آن بود. 
ر با صدای بلند و دا ھای آن را از زمین بیرون بیاورند، پرده خواستند پایه ھنگامی که می

: اکنون خواھید دید که شما را در زمین فرو خواھد برد. مغیره با پرخاشگرانه گفت
ھای آن بیشتر  ود خواست که اجازه دھد تا در پایهشنیدن صدای او از فرمانده خ

ھا و  حفاری نماید؛ چنانکه پس از این حفاری به زیور آالتی دست یافتند. لباس
گر عملیات بودند و سرانجام  ھای آن را برداشتند ثقیفیان با حیرت نظاره پارچه

ا موفقیت نزد اند؟ این دسته ب دریافتند که تا کنون در چه اشتباه بزرگی به سر برده
بت را با خود آورده بود. پیامبر آنھا را میان  ھای فاخر پیامبر برگشت و زیورآالت و لباس

دستیابی به این پیروزی  افراد شرکت کننده در این غزوه تقسیم نمود و خدا را به دلیل
  .١سپاس گفت

ورزیدن با خدا بود و از جایگاھی  صورت دومین طاغوت عرب که محل شرکبدین 
  مبر به امیر طائف، عثمان ابن ابیمشابه جایگاه کعبه برخوردار بود، از بین رفت و پیا

عاص دستور داد که مسجدی در آن جا بنا نماید تا مردم در محلی که قبل از آن ال
  .٢اینک خدای یگانه را بندگی نماینداند،  شرک ورزیده

 مرگ پیشوای منافقان، عبدالله ابن سلول 
  .٣ری در گذشتسال نھم ھج ۀبی ابن سلول، رھبر منافقان در ذیقعدعبدالله ابن ا

سلول رفتم. پیامبر به  : من با پیامبر برای عیادت عبدالله ابن ابیگوید اسامه می
ضراره که با : سعد ابن ستی یھود باز داشته بودم. او گفت: من تو را از دوایشان گفت

  .٤آنان بغض ورزید، مرد
ابن ابی فرزندش، عبدالله ابن عبدالله، نزد پیامبر آمد و از  بعد از وفات عبدالله

ایشان خواست که پیراھن خود را بدھد تا پدرش را با آن کفن کند. ھمچنین از ایشان 
خواست تا نماز جنازه پدرش را بخواند؛ چنانکه آن حضرت به قصد خواندن نماز جنازه 

او  ۀای رسول خدا! تو بر جناز :لباس پیامبر را گرفت و گفت ۀگوش او برخاست. عمر

                                                 
 . ۳۰۱نقل از السرایا و البھوث، ص به  ۵۰۷، ص ۲تاریخ ابن شیبه، ج  -١
 . ۹۷۲-۹۷۰، ص ۳المغازی، ج  ۳۰۳-۲۹۹، ص ۵دالئل النبوة، ج  -٢
 . ۶۵۹تاریخ االسالم، ذھبی، المغازی، ص  -٣
 . ۳۰۹۴ابوداود، کتاب الجنائز، باب فی العیادة، شماره  -٤
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وند تو را از این کار منع کرده است. پیامبر فرمود خدا خدا خوانی؛ در حالی که نماز می
 : فرموده است

ۡو َ� �َۡستَۡغفِۡر لَُهۡم إِن �َۡستَۡغفِۡر لَُهۡم َسۡبعَِ� َمرَّةٗ  ۡستَۡغفِرۡ ٱ﴿
َ
ُ ٱ َ�ۡغفِرَ  فَلَن لَُهۡم أ لَُهۡمۚ َ�ٰلَِك  �َّ

 
َ
ِ بِ� ِ ٱ�َُّهۡم َ�َفُرواْ ب ُ ٱوَ  ۦۗ َورَُسوِ�ِ  �َّ  .]۸۰[التوبة:  ﴾٨٠لَۡ�ِٰسقِ�َ ٱ لَۡقوۡمَ ٱَ� َ�ۡهِدي  �َّ
چه برای آنھا طلب آمرزش بنمایی، چه ننمایی و یا اگر ھفتاد بار برای آنان طلب «

کفر آمرزش بنمایی، خدا ھرگز آنھا را نخواھد بخشید؛ چراکه آنان به خدا و رسول وی 

 .»کند اند و خدا ملت فاسقی را ھدایت نمی ورزیده
: او کنم. عمر گفت ای او طلب آمرزش میبر این اساس من بیش از ھفتاد بار بر

 : اه خداوند این آیه را نازل فرمودوی نماز خواند؛ آن گ ۀمنافق است، اما پیامبر بر جناز

َحدٖ ﴿
َ
ٰٓ أ اَت  ّمِۡنُهم َوَ� تَُصّلِ َ�َ بَٗدا مَّ

َ
ٰ  َ�ُقمۡ  َوَ�  � ۦٓۖ  َ�َ ِ ِ  َ�ۡ�ِه  ب

ْ ِ ٱإِ�َُّهۡم َ�َفُروا َّ� 
 .١]۸۴[التوبة:  ﴾٨٤َوَماتُواْ وَُهۡم َ�ِٰسُقونَ  ۦَورَُسوِ�ِ 

بر ھیچ یک از آنان ھیچ گاه نماز مخوان و بر قبرش نایست؛ زیرا آنھا به خدا و «

 .»اند مرده اند، ده و در حالی که فاسق بودهپیامبرش کفر ورزی
بر عبدالله ابن ابی بنا بر تظاھر  ج باید توجه داشت که نماز خواندن پیامبر اکرم

نامبرده به مسلمانی بود و از طرفی دیگر در این صدد بود تا دلگرمی فرزندش را که 
بنی مطلق از پیامبر اجازه  ۀدر غزو شمسلمانی مخلص بود، بدست بیاورد. و فرزند

لیف قلب پیروان و بزند. ھمچنین ھدف آن حضرت تأش را خواست که گردن پدر
خویشاوندان عبدالله بود؛ زیرا او سرپرستی گروه بزرگی از منافقان مدینه را بر عھده 

نمود تا توبه نمایند و دست از نفاق  داشت و این عمل پیامبر شاید آنان را وادار می
عبدالله، مذلتی بزرگ  ۀجنازبردارند به طور حتم ابا ورزیدن پیامبر از خواندن نماز بر 

آمد. بنابراین، پیامبر آن چه را صالح  برای خویشاوندان و فرزندان او به حساب می
واندن دانست، در حق ایشان اعمال نمود تا اینکه از جانب خداوند به صراحت از خ می

 .٢نماز بر منافقان منع گردید
فی را در آن کفن نمایند، و از طر خود را به عبدالله بخشید تا او ۀپیامبر از اینکه جام

شد به خاطر مناعت طبعی که  گاه از ایشان چیزی خواسته میکه ھر دیگر بیانگر این
                                                 

 . ۴۶۷۰بخاری، کتاب تفسیر القرآن، شماره  -١
 . ۵۳۴-۵۳۳، ص ۲، ج ، ابی شھبهالسیرة النبویة -٢
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درصدد جبران احسانی بود که عبدالله در حق عباس، عموی  ١ورزید داشت، از آن ابا نمی
 ای داد.  جامهپیامبر، انجام داده بود؛ چرا که روز بدر وقتی عباس اسیر شد، عبدالله به او 

مرگ سر کرده منافقان موجب گردید تا حرکت نفاق در مدینه رو به زوال نھاد؛ 
در  گیری از منافقان توان ھیچ گونه حضور چشم چنانکه در سال دھم ھجری نمی

مدینه، مشاھده نمود و به جز تعداد اندک و ناشناسی که فقط رازدار پیامبر، حذیفه ابن 
حتی عمر ابن خطاب بر جنازه افراد  ٢کسی دیگر باقی نماند شناخت، یمان، آنھا را می

داشت؛  خواند مگر اینکه حذیفه در آن جنازه شرکت می الحال نماز جنازه نمی مجھول
  .٣ایشان اسامی منافقان را گفته بودزیرا پیامبر به 

توان سال براندازی حرکت نفاق از جامعه اسالمی دانست؛  می سال نھم ھجری را
بایست برای رویارویی با سایر  نظام اسالمی به چنان قدرتی دست یافته بود که میزیرا 

؛ چنانکه امام ابن قیم ٤نمود نیروھای مخالف براساس چارچوب مشخصی حرکت می
: دولت اسالم موظف بود دھد ابله با منافقان چنین شرح میخط مشی اسالم را در مق

طن آنھا رابه خدا بسپارد و با آنان با علم و که اعمال ظاھری آن را مالک قرار دھد و با
ارائه حجت به جھاد بپردازد؛ ھمچنین پیامبر به اعراض از آنان و رسانیدن سخن حق 

و ایستادن و حضور بر قبرھایشان به گوششان موظف گردید واز نماز خواندن بر آنان 
ان طلب ع شد و نیز خداوند به پیامبرش خاطر نشان ساخت که اگر برای منافقمن
 .٥رزش نمایی، آنھا را نخواھم بخشیدآم

توبه در مبارزه با منافقان و  ۀاین نقشه براساس معیارھایی طراحی گردید که سور
تبوک و قبل از آن و در  ۀگیری منافقان در غزو ھا از موضع اند، در اکثر آیه افشاکننده نامیده

درباره تخلف از شرکت در غزوه  سخن گفته و به بیان عذرھای آنان انآن ۀاثنا و در خاست
ای برای تضعیف و  سخن پرداخته است و نیز بیان داشته است که آنھا تالش مذبوحانه

 .٦رسانند صفوف اسالمی نمودند و پیامبر و مومنان را با گفتار و کردار خود آزار می ۀتفرق

                                                 
 . ۶۲۲-۶۲۱، ص صحیح السیرة النبویة -١
 . ۲۲۱دراسات فی عھد النبوه، شجاع، ص  -٢
 . ۴۶۴، ض السیرة النبویةمعین الرسول  -٣
 . ۲۱۹، ص دراسات فی عھد النبوة -٤
 . ۹۱، ص ۲زاد المعاد، ج  -٥
 . ۹۳-۹۲المنافقون، محمد جمیل قاضی ص  -٦
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 ترین احکامی که علیه منافقان نازل گردید  مهم

جنازه بر آنان و کافر دانستن آنان خداوند در این ممنوعیت خواندن نماز  -۱
 فرماید:  مورد می

َحدٖ ﴿
َ
ٰٓ أ اَت  ّمِۡنُهم َوَ� تَُصّلِ َ�َ بَٗدا مَّ

َ
ٰ  َ�ُقمۡ  َوَ�  � ۦٓۖ  َ�َ ِ ِ  َ�ۡ�ِه  ب

ْ ِ ٱإِ�َُّهۡم َ�َفُروا َّ� 
ۡمَ�ٰلُُهۡم وَ  ٨٤َوَماتُواْ َوُهۡم َ�ِٰسُقونَ  ۦَورَُسوِ�ِ 

َ
ۡوَ�ُٰدُهۡمۚ إِ�ََّما يُرِ�ُد َوَ� ُ�ۡعِجۡبَك أ

َ
ُ ٱأ ن  �َّ

َ
أ

َ�ُهم بَِها ِ�  ۡ�َياٱُ�َعّذِ نُفُسُهۡم وَُهۡم َ�ٰفُِرونَ  �ُّ
َ
 .]۸۵-۸۴[التوبة:  ﴾٨٥َوتَزَۡهَق أ

ھر گاه یکی از آنان مرد، اصًال بر او نماز نخوان و بر قبرش مایست؛ چرا که آنان به «
ھا و  اند و مال اند که فاسق بوده مردهخدا و پیامبرش کفر ورزیده و در حالی 

خواھد آنھا را توسط این چیزھا در  فرزندانشان تو را به شگفت نیندازد؛ زیرا خدا می

 .»دنیا عذاب بدھد و در حالت کفر وفات نمایند

 تخریب مسجدی که توسط منافقان بنا شده بود  -۲
 صل بیان گردید. این مسجد معروف به مسجد ضرار بود که سرگذشت آن به طور مف

ھمان طور که مسلمانان به جنگ با کفار فرا خوانده شدند، قرآن جنگ با  -۳
 : را نیز مطرح ساخت و فرمودمنافقان 

َها ﴿ ُّ�
َ
� ارَ ٱَ�ِٰهِد  �َِّ�ُّ ٱَ�ٰٓ َوٮُٰهۡم َجَهنَُّمۖ َو�ِۡئَس  ۡغلُۡظ ٱوَ  لُۡمَ�ٰفِقِ�َ ٱوَ  ۡلُكفَّ

ۡ
َعلَۡيِهۡمۚ َوَمأ

 .]۹م: یحر[الت ﴾٩لَۡمِص�ُ ٱ
ای پیامبر! با کفر و منافقان جھاد کن و بر آنان سخت بگیر و جایگاه آنان دوزخ است «

 .»و بد جایگاھی است
در نوع جھاد با منافقان از این جھت که نظامی یا معنوی باشد، تفاوتی است و ھدف 

 ۀنزول سوراین است تا راز نھفته آنھا آشکار گردد برخورد مسلمانان با منافقان بعد از 
 کامًال متفاوت بود.  ۀبرائت با برخورد آنان قبل از نزول این سور

 آشکار ساختن صفات و اعمال منافقان  -۴
منافقان عالوه بر اینکه خودشان در غزوه شرکت نکردند، مسلمانان را نیز به شرکت 

 : گوید اندند. قرآن در این باره میخو ننمودن فرا می

ِ ٱبَِمۡقَعِدهِۡم ِخَ�َٰف رَُسوِل  لُۡمَخلَُّفونَ ٱفَرَِح ﴿ ۡمَ�ٰلِِهۡم  �َّ
َ
ْ بِأ ن يَُ�ِٰهُدوا

َ
ْ أ َوَ�رُِهٓوا
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نُفِسِهۡم ِ� َسبِيِل 
َ
ِ ٱَوأ ۗ ٱَوقَالُواْ َ� تَنفُِرواْ ِ�  �َّ َشدُّ َحرّٗ  ۡ�َّرِ

َ
ْ  لَّوۡ  �ۚ قُۡل نَاُر َجَهنََّم أ  َ�نُوا

 .]۸۱[التوبة:  ﴾٨١َ�ۡفَقُهونَ 
واستند مانند و نخاند، شاد (منافق) از اینکه از رسول خدا واپس کشیدهنشینان  خانه«

: گویند: در گرما حرکت نکنید. بگو نمایند و می جھاد و پیکار با مال و جان در راه خدا

 .»تر است تر و سوزان فھمیدند که آتش دوزخ بسیار گرم اگر دانا بودند، می
مانان را به خاطر کمک مالی به عالوه بر دارابودن چنین خصوصیاتی، آنان مسل

گفتار و کردار خود آزار تبوک مورد استھزاء و تمسخر قرار دادند و پیامبر را با  ۀغزو
 .١دادند می

 مختار گذاشتن ازواج پیامبر 
 : فرماید خداوند می

َها ﴿ ُّ�
َ
� ۡزَ�ِٰجَك إِن ُكنُ�َّ تُرِۡدَن  �َِّ�ُّ ٱَ�ٰٓ

َ
ۡ�َياٱ ۡ�ََيٰوةَ ٱقُل ّ�ِ َوزِ�نََتَها َ�َتَعاَلۡ�َ  �ُّ

احٗ  َ�ِّۡحُ�نَّ َ�َ
ُ
َمّتِۡعُ�نَّ َوأ

ُ
َ ٱ�ن ُكنُ�َّ تُرِۡدَن  ٢٨َ�ِيٗ�  اأ ارَ ٱوَ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ َّ� 
َ ٱفَإِنَّ  �ِخَرةَ ٱ ۡجًرا َعِظيٗما �َّ

َ
َعدَّ لِۡلُمۡحِسَ�ِٰت ِمنُ�نَّ أ

َ
 .]۲۹-۲۸[األحزاب:  ﴾٢٩أ

خواھید زندگی دنیا و زرق وبرق آن را می خود بگو:اگر شماای پیغمبر به ھمسران «
و اگر خدا و  نیکویی رھا کنم دتا به شما ھدیه ای مناسب بدھم وشما را به طرزییای،ب

خواھید؛ پس ھمانا خدا برای نیکوکاران شما پاداش  پیامبرش و سرای آخرت را می

 .»بزرگی تدارک دیده است
مبنی بر  ج پس از سوگند خوردن پیامبر اکرم براساس احادیث صحیح، این دو آیه

ای که رخ داده بود، تا یک ماه دوری خواھد کرد، نازل  اینکه از زنانش به خاطر مسئله
. سبب نزول این آیات در خواستی بود که ٢شدند. این جریان در سال نھم اتفاق افتاد

مسلم از جابر نقل  خود مطرح نموده بودند؛ چنانکه ۀزنان پیامبر در مورد ازدیاد نفق
منزل ایشان نشسته دید  ۀکند که ابوبکر به خانه پیامبر آمد و مردم را در کنار درواز می

: به ابوبکر اجازه داده شد. گوید شد. راوی می نمی ورود داده ۀو به ھیچ کس اجاز
ایشان وارد حجره گردید؛ سپس عمر آمد و اجازه خواست به ایشان نیز اجازه داده شد. 

                                                 
 . ۲۲۰دراسات فی عھد النبوه، شجاع، ص  -١
 . ۶۸قضایا نساء النبی و المومنات، ص  -٢
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: با خود گفت وارد شد، پیامبر را در حالت سکوت و ناراحتی دید و عمر سعمر وقتی
: ای رسول خدا! اگر ھمسرم از من آورم. آن گاه گفت به خنده در می امروز پیامبر را

ای به گردنش وارد خواھم ساخت پیامبر خندید و گفت  بیشتری بخواھد، ضربه ۀنفق
طلب نمایند. آن گاه ابوبکر دستش را بر دخترش بیشتری  ۀاند تا از من نفق آمده ھا این

طلبید  : چرا از پیامبر چیزی را میستش را بر حفصه بلند کرد و گفتندعایشه و عمر د
که در اختیار ندارد؟ آنھا گفتند به خدا سوگند! دوباره از پیامبر چیزی را که ندارد، 

کرد. آن گاه ی رطلب نخواھیم کرد؛ سپس پیامبر به مدت یک ماه از ھمسرانش دو
 .١آیات فوق نازل گردید

علی رغم فتوحاتی که نصیب اسالم  ج ھای پیامبر اکرم زندگی معیشتی در خانه
سرشت  ھا انسانشد، یکنواخت بود و از آنجا که ھمسران آن حضرت مانند سایر  می

ه بھ. دکتر ابوش٢بشری داشتند، دوست داشتند تا از معیشت بھتری برخوردار گردند
ھای مسکونی خود را با سنگ در اطراف مسجدش ساخت.  : پیامبر خانهیدگو می

بلکه بسان ھای پادشاھان ایران و روم نبود؛  ھا و ایوان ھای آن حضرت شبیه کاخ خانه
رغبت و به آخرت چشم دوخته  دنیا و مظاھر فریبنده آن بی ھای کسی بود که به خانه

 است. 
ز خشت و گل و مقداری سنگ ساخته ھای آن حضرت مانند مسجد ایشان ا خانه

درخت خرما پوشانیده شده بود و به قدری پایین بودند که  ۀشده و سقف آنھا با تن
: من وقتی نوجوانی کم سن و سال گوید سلمه خیره می ام حسن بصری فرزند کنیز

: یکی به رسید. ھر حجره دو در داشت خدا میرسول  ۀبودم، دستم به سقف حجر
 .٣گردید تا ورود پیامبر آسان گردد گری به بیرون از مسجد باز میداخل مسجد و دی

ز عایشه شد؛ چنانکه بخاری روایتی ا ھای پیامبر افروخته نمی چراغی نیز در خانه
خواند، جلوی ایشان دراز  : من در حالی که پیامبر نماز میگوید نقل کرده است که می

خورد، پاھایم را جمع  پاھایم می رفت و دستھایش به کشیده بودم، وقتی به سجده می
زھا، چراغ در نمودم و در آن رو خاست، آنھا را پھن می کردم؛ سپس وقتی بر می می

                                                 
 . ۱۱۰۴، ص ۲مسلم فی طالق، ج  -١
 . ۴۶۵معین السیرة، ص  -٢
 . ۳۶-۳۵، ص ۲فی ضوء القرآن و السنة، ج  السیرة النبویة -٣



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٦٦٦

 

 .١ھا وجود نداشت خانه
نمود، حصیری فرسوده بود و  ی که پیامبر بر آن استراحت میزعالوه بر آن زیراندا

و بدین  ٢ما پر شده بودھایی از درخت خر گذاشت که با برگه بالشتی پوستین زیر سر می
کنم  : فکر نمیگوید ود؛ چنانکه انس ابن مالک میصورت پیامبر با معیشت سختی مواجه ب

 .٣گوسفند چاقی را خورده باشد ۀھیچ گاه پیامبر نان گرم و تازه و یا گوشت کباب شد
شد.  ھای ما اجاقی روشن نمی گوید گاھی تا سه ماه در خانه ھمچنین عایشه می

: آب و خرما خوردید؟ عایشه پاسخ داد پس چه می: زبیر به ایشان گفتروه ابن ع
. با اینکه مکه، خیبر و تبوک فتح شده بود و غنایم زیادی نصیب مسلمانان ٤خوردیم می

نمود این  کل قوا با چنین سختی و مصیبتی زندگی می ۀگردیده بود، اما باز ھم فرماند
ھای قرآن  که ازواج مطھرات از مضامین آیهعوامل از یک طرف و از طرف دیگر از آنجا 

ھای دنیا به شرط افراط و اسراف  گیری از نعمت اطالع داشتند که مسلمانان را به بھره
 : فرماید یاد نفقه نمودند. قرآن میتقاضای ازد نمود بنابراین، آنان ترقیب می ننمودن،

ِ َمۡسجِ ﴿
ْ  دٖ َ�َٰبِ�ٓ َءاَدَم ُخُذواْ زِ�نََتُ�ۡم ِعنَد ُ�ّ ْ َوٱ َوُ�ُوا ُ�وا ْۚ إِنَّهُ  ۡ�َ َ�  ۥَوَ� �ُۡ�ِفُٓوا

 .]۳۱[األعراف:  ﴾٣١لُۡمۡ�ِ�ِ�َ ٱُ�ِبُّ 
خود را (با لباس ظاھری و باطنی) بیارائید و بخورید و  ای بنی آدم! در ھر مسجدی«

  .»روی مکنید که خداوند مسرفان را دوست ندارد بنوشید، اما اسراف و زیاده
 : فرماید خواند و می پاکیزه فرا میھای  ھمچنین مسلمانان را به استفاده روزی

َم زِ�َنَة ﴿ ِ ٱقُۡل َمۡن َحرَّ ِ  لَِّ�ٓ ٱ �َّ ۡخَرَج لِِعَبادِه
َ
ّيَِ�ٰتِ ٱوَ  ۦأ ِيَن  لّرِۡزِق� ٱِمَن  لطَّ قُۡل ِ�َ لِ�َّ

 �ِ ْ ۡ�َياٱ ۡ�ََيٰوةِ ٱَءاَمُنوا ُل  ۡلقَِ�َٰمةِ� ٱ يَۡومَ  َخالَِصةٗ  �ُّ  لَِقۡو�ٖ  �َ�ٰتِ ٱَكَ�ٰلَِك ُ�َفّصِ
 .]۳۲[األعراف:  ﴾٣٢َ�ۡعلَُمونَ 

ھای  را برای بندگانش آفریده است. ھمچنین روزی ھای الھی چه کسی زینت بگو«
پاکیزه را تحریم کرده است؟ بگو این چیزھای پاکیزه برای افراد با ایمان در این جھان 

 .»آفریده شده است

                                                 
 . ۵۱۳بخاری، کتاب الصالة، شماره  -١
 . ۲۴۶۸ره بخاری، کتاب المظالم و الغصب، شما -٢
 . ۶۴۵۷ھمان، الدقائق، شماره  -٣
 . ۶۴۵۹ھمان، شماره  -٤



 ٦٦٧    هجری  ۹بخش هفدهم: غزوۀ تبوک (عسره) در سال 

 

 : گوید خواند و می در نفقه فرا می ی دیگر نیز به میانه روی و اعتدالدر جای

 اَ�َتۡقُعَد َملُومٗ  ۡلبَۡسِط ٱَوَ� َ�َۡعۡل يََدَك َمۡغلُولًَة إَِ�ٰ ُ�ُنقَِك َوَ� تَۡبُسۡطَها ُ�َّ ﴿
ُۡسوًرا  .]۲۹[اإلسراء:  ﴾٢٩�َّ

دارد که خداوند بدان عالوه بر موارد ذکر شده، نوعی دیگر از روش زندگی وجود 
راھنمایی فرموده و پیامبر نیز ھمان نوع زندگی را برای خود برگزیده است و ترجیح 

 : فرماید ل نبستند؛ چنانکه قرآن میدادند و به مظاھر دنیا د

نَّ َ�ۡينَۡيَك إَِ�ٰ َما َمتَّۡعَنا بِهِ ﴿ ۡزَ�ٰجٗ  ۦٓ َوَ� َ�ُمدَّ
َ
ِ�َۡفتَِنُهۡم  ۡ�َيا�ُّ ٱ ۡ�ََيٰوةِ ٱ زَۡهَرةَ  ّمِۡنُهمۡ  اأ

ۡ�َ�ٰ  �ِيهِ� َورِۡزُق َرّ�َِك َخۡ�ٞ 
َ
 .]۱۳۱[طه:  ﴾١٣١َو�

ایم. این زینت  ی ای که به برخی از آنان دادهھای ماد به نعمت چشم خود را مدوز«

 .»زندگی دنیا است تا آنان را با آن بیازماییم و روزی پروردگارت بھتر و پایدارتر است
 ۀپیامبر خواھان نفقه بھتر و بیشتری گردید، خداوند مسئل بنابراین، وقتی ازواج

آزادی انتخاب را مطرح ساخت. یعنی یا زرق و برق زندگی را بر گزینید و یا رسول خدا 
 را. 

گیری ازواج مطھرات در مقابل این آزادی انتخاب، روشن بود. آنھا به ھیچ  موضع
دھند. بنابراین، ھمه با یا از دست بوجه حاضر نبودند پیامبر را در مقابل زرق و برق دن

 .١گزینیم : خدا و رسولش را بر میھم گفتند
: گذاشت و گفت درمیانله را با من : پیامبر قبل از دیگران، این مسئگوید عایشه می

گذارم. در آن عجله مکن با پدر و مادر مشورت کن، آن گاه  می درمیانمن با تو سخنی 
شوند من  دانست که پدر و مادرم به ھیچ وجه راضی نمی جواب مرا بده ضمنًا پیامبر می

 : آن گاه این آیات را تالوت فرمود از ایشان جدا بشوم.

َها ﴿ ُّ�
َ
� ۡزَ�ِٰجَك إِن ُكنُ�َّ تُرِۡدَن  �َِّ�ُّ ٱَ�ٰٓ

َ
ۡ�َياٱ ۡ�ََيٰوةَ ٱقُل ّ�ِ َوزِ�نََتَها َ�َتَعاَلۡ�َ  �ُّ

احٗ  َ�ِّۡحُ�نَّ َ�َ
ُ
َمّتِۡعُ�نَّ َوأ

ُ
َ ٱ�ن ُكنُ�َّ تُرِۡدَن  ٢٨َ�ِيٗ�  اأ ارَ ٱوَ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ َّ� 
َ ٱفَإِنَّ  �ِخَرةَ ٱ ۡجًرا َعِظيٗما �َّ

َ
َعدَّ لِۡلُمۡحِسَ�ِٰت ِمنُ�نَّ أ

َ
 .]۲۹-۲۸[األحزاب:  ﴾٢٩أ

: که اگر شما زندگی دنیا و زرق و برق آن را ای پیامبر به ھمسران خود بگو«
ای مناسب بدھم و شما را به طرز نیکویی رھا سازم  تا به شما ھدیه خواھید، بیائید می

                                                 
 . ۷۷و المومنات فی سورة االحزاب، ص  ج قضایا نساء النبی -١



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٦٦٨

 

خداوند برای نیکوکاران شما خواھید، پس  و اما اگر خدا و پیامبر و سرای آخرت را می

 .»بزرگی تدارک دیده است پاداش
: من با پدر و مادرم چه مشورتی بنمایم؛ چرا که خدا و پیامبرش را گوید عایشه می

 .١امی ھمسران پیامبر ھمین را گفتندگزینیم. سپس تم میبر 
باشد؛ چرا که خداوند به  گر ایمان و اخالص ھمسران پیامبر می این داستان بیان

آنھا اختیار داد یا زرق و برق دنیا را انتخاب نمایند و یا خدا و پیامبرش و از ظاھر آیه 
زرق  ۀنمودند، خداوند، درواز خاب میآید که اگر آنھا زرق و برق دنیا را انت چنین بر می

گشود، اما آنان نپذیرفتند و خدا و پیامبر و آسایش آخرت  و برق دنیا را بر روی آنھا می
را ترجیح دادند. بنابراین، وقتی آنان خدا و پیامبرش را پذیرفتند، براساس نص قرآن 

وند به آنھا ھستند و روز قیامت از پاداش عظیمی که خدا» نیکوکاران«جزو محسنات 
مند خواھند گردید؛ چنانکه قرآن از آن به عنوان اجر عظیم یاد کرده  داده است، بھره

بیانگر این است که پاداش مورد نظر به قدری بزرگ و » اجر«و نکره بودن  ٢است
توان آن را با دنیا و زرق و  داند و نمی گسترده است که جز خدا کسی مقدار آن را نمی

 .٣اید به مال و متاع دنیا چشم دوختود؛ پس نببرق آن مقایسه نم
قضیه آزادی انتخاب به ھمسران پیامبر از قضایای مھم حیات آن حضرت محسوب 

گردد که خلفای راشدین آن را سرمشق زندگی خود قرار دادند و شایسته است که  می
ن جنبه ھای خود عملی سازند و حقا که ای رھبران امت اسالم در ھر زمان آن را در خانه

توانندبه خوبی  از زندگی پیامبر معیار بسیار دقیقی است که رھبران امت اسالمی می
خود را با آن بسنجند؛ چنانکه برخی از خلفای اسالم و به ویژه خلفای  ۀمیزان فاصل

 ۀھای زیادی از شیو نمودند و در تاریخ درخشان اسالم نمونه راشدین، آن را رعایت می
؛ پس باید دانست که رھبری امت، مسئولیتی است که ٤رسیده است زندگی آنان به اثبات

بایست آن را به خوبی انجام داد، نه غنیمتی است که باید مورد سوء استفاده قرار  می
 .٥طر زرق و برق دنیا، از یاد نبرندگیرد؛ پس اھمیت و شوق دیدار خدا و آخرت را به خا

                                                 
 . ۴۷۸۶بخاری، کتاب التفسیر، شماره  -١
 . ۷۹قضایا نساء النبی و المومنات فی سورة االحزاب، ص  -٢
 . ۱۴۸، ص ۴تفسیر السعدی، ج  -٣
 . ۱۳۶، ص ۷، ج نھایةالبدایة وال -٤
٥-  



 ٦٦٩    هجری  ۹بخش هفدهم: غزوۀ تبوک (عسره) در سال 

 

 حج ابوبکر با مردم 
ھای مختلف  در زمینه ج براساس تعالیم پیامبر اکرمجامعه و دولت اسالمی 

 ۀیافت و فقط فریض ی رشد میعقیدتی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، نظامی و عباد
کنون براساس احکام اسالمی انجام نگرفته بود. البته در حج سال ھشتم ھجری حج تا

نشین خود قرار که بعد از فتح مکه صورت گرفت، پیامبر، عتاب بن اسید را در مدینه جا
دادند، تفاوت چندانی  داد، اما احکام حج مسلمانان با حجی که مشرکان انجام می

نداشت، اما در موسم حج سال نھم، پیامبر اراده نمود تا مناسک حج را انجام دھد، اما 
از آنجا که مشرکان نیز درصدد انجام حج بودند و از آنجا که آنان براساس اعتقاداتشان 

توانم  : من براساس وضعیت حاکم، نمینمودند، پیامبر فرمود واف میھنه طکعبه را بر
ابوبکر را به عنوان امیرحجاج سال نھم مقرر  ،١به مناسک حج را انجام دھم بنابراین

نیز ھمراه  را نمود و تعداد زیادی از صحابه در رکاب ایشان بودند و شتران قربانی
 .٢داشتند
 ج ازل گردید. بنابراین، پیامبر اکرمبرائت ن ۀمدینه، سور از خروج ابوبکر و حجاج از بعد
فرستاد تا پیام سوره برائت را به ابوبکر برساند. علی سوار بر ناقه پیامبر به  علی را

لحلیفه پیوست. ابوبکر به علی گفت: امیر ھستی یا مامور؟ علی کاروان ابوبکر در ذوا
تا به مکه رسیدند. ابوبکر مکان ھر : مامور ھستم؛ سپس راھشان را ادامه دادند گفت

یک از مناسک حج را بر اساس آنچه در زمان جاھلیت بودند، باقی گذاشت براساس 
روایات صحیح، این حج درماه ذیحجه انجام گرفت نه ذیقعده. ابوبکر احکام و مسایل 

نمود. علی  داد و در ھمه ایام حج برای آنان سخنرانی می حج را برای مردم توضیح می
رای مردم قرائت نیز در کنار ابوبکر بود و بعد از سخنرانی ایشان، پیام سوره برائت را ب

: وارد بھشت نخواھد شد مگر انسان مومن و از این پس کسی حق گفت نمود و می می
با پیامبر دارد، پیمانش تا  یعھد و پیمان ا را برھنه طواف نماید و ھر کسندارد خانه خد

 .٣ن مشرکان اجازه حج گزاردن ندارندماند و بعد از ای موعد مقرر باقی خواھد

                                                 
 . ۴۷۵معین السیرة، ص  -١
 . ۱۶۸، ص ۲الطبقات الکبری، ج  – ۳۱۸، ص ۱نظرة النعیم، ج  -٢
 . ۶۲۵، ص صحیح السیرة النبویة -٣



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٦٧٠

 

مور ساخت تا با ای ازصحابه مأ ھریره را با دستهابوھمچنین روایت است که ابوبکر، 
 .١برائت ھمکاری نمایند ۀھای سور علی در رسانیدن پیام

پرستان بود تا جایی که  بخش ھر گونه رابطه با مشرکان و بت برائت پایان ۀنزول سور
نان را از حج کردن ممنوع کرده و علیه آنھا اعالم جنگ نموده است؛ چنانکه آ

 فرماید:  می

﴿ ٞ ِ ٱ ّمِنَ  بََرآَءة ِينَ ٱإَِ�  ۦٓ َورَُسوِ�ِ  �َّ �ِض ٱفَِسيُحواْ ِ�  ١لُۡمۡ�ِ�ِ�َ ٱَ�َٰهدتُّم ّمَِن  �َّ
َ
�ۡ 

ۡشُهرٖ وَ 
َ
ۡرَ�َعَة أ

َ
ْ ٱأ نَُّ�ۡم َ�ۡ�ُ ُمۡعِجِزي  ۡعلَُمٓوا

َ
ِ ٱ� نَّ  �َّ

َ
َ ٱَوأ  ٢ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱُ�ۡزِي  �َّ

َ�ٰٞن ّمَِن 
َ
ِ ٱَوأ ۡ�َ�ِ ٱ ۡ�َجِّ ٱيَۡوَم  �َّاِس ٱإَِ�  ۦٓ َورَُسوِ�ِ  �َّ

َ
نَّ  ۡ�

َ
َ ٱأ بَرِٓيءٞ ّمَِن  �َّ

ُۡتۡم فَ  ۥۚ َورَُسوُ�ُ  لُۡمۡ�ِ�ِ�َ ٱ ْ ٱفَإِن تُۡبُتۡم َ�ُهَو َخۡ�ٞ لَُّ�ۡمۖ �ن تََو�َّ نَُّ�ۡم َ�ۡ�ُ  ۡعلَُمٓوا
َ
�

ِۗ ٱُمۡعِجزِي  َّ�  ِ ِينَ ٱ َو�َّ�ِ َّ�  ٍ��ِ
َ
 .]۳-۱[التوبة:  ﴾٣َ�َفُرواْ بَِعَذاٍب أ

اید؛  خدا و پیغمبرش از مشرکانی است که شما با آنان پیمان بسته بیزاری (این اعالم)«
توانید  پس (ای مومنان) آزادانه چھار ماه در زمین بگردید و بدانید که شما ھرگز نمی

سازد.این اعالمی است  گمان خدا کافران را خوار و رسوا می خدا را درمانده کنید و بی
ترین حج که خدا و پیغمبرش از  وز بزرگاز سوی خدا و پیغمبرش به ھمه مردم در ر

مشرکان بیزار ھستند و اگر توبه کردید (و از شرک دست کشیدید) این برای شما بھتر 
توانید خدا را درمانده دارید و کافران  است و اگر سرپیچی کردید، بدانید که شما نمی

 .»را به عذاب دردناکی مژده بده
اند، تا اتمام  ن را که با مسلمانان پیمان بستهآیات، آن دسته از مشرکا ۀسپس در ادام

 : فرماید موعد مقرر فرصت داده و می

ِينَ ٱإِ�َّ ﴿ ْ  َولَمۡ  ا ٗٔ ُ�مَّ لَۡم يَنُقُصوُ�ۡم َشۡ�  لُۡمۡ�ِ�ِ�َ ٱَ�َٰهدتُّم ّمَِن  �َّ  َعلَۡيُ�مۡ  يَُ�ِٰهُروا
َحٗدا

َ
ْ  أ ٓوا تِمُّ

َ
تِِهمۚۡ  إَِ�ٰ  َ�ۡهَدُهمۡ  إَِ�ِۡهمۡ  فَأ َ ٱ إِنَّ  ُمدَّ  .]۴[التوبة:  ﴾٤لُۡمتَِّق�َ ٱُ�ِبُّ  �َّ

اید وایشان چیزی از آن فروگذار  اما کسانی از مشرکان را که با آنان پیمان بسته«
اند، پیمان آنھا را تا پایان مدت مشروطه  نکرده و از کسی بر ضد شما پشتیبانی نکرده

 .»دارد پرھیزکاران را دوست میگمان خدا  محترم شمارید و بدان وفا کنید؛ بی

                                                 
 . ۵۳۷، ص ۲السیرة النبویة، ابی شبھه، ج  -١



 ٦٧١    هجری  ۹بخش هفدهم: غزوۀ تبوک (عسره) در سال 

 

بعدی  ۀھای حرام فرصت داده و مرحل ھمچنین به سایر مشرکان تا سپری شدن ماه
 : فرماید انکه میجنگ و درگیری اعالم داشته است؛ چن ۀرا مرحل

ۡشُهرُ ٱ �َسلَخَ ٱفَإَِذا ﴿
َ
ْ ٱفَ  ۡ�ُُرمُ ٱ ۡ� َحۡيُث وََجد�ُُّموُهۡم وَُخُذوُهۡم  لُۡمۡ�ِ�ِ�َ ٱ ۡ�ُتلُوا

وُهمۡ ٱوَ  ْ ٱوَ  ۡحُ�ُ ْ  فَإِن لَُهۡم ُ�َّ َمۡرَصٖد�  ۡ�ُعُدوا ْ  تَابُوا قَاُموا
َ
لَٰوةَ ٱ َوأ َكٰوةَ ٱَوَءاتَُواْ  لصَّ فََخلُّواْ  لزَّ

َ ٱَسبِيلَُهۡمۚ إِنَّ   .]۵[التوبة:  ﴾٥رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  �َّ
 .»مشرکین را ھر کجا یافتید؛ بکشید ... ھای حرام پایان گرفت، ھنگامی که ماه«

بنابراین، پیامبر علی را فرستاد تا در حضور مشرکان در مراسم حج نقض پیمانھایی 
عرب مرسوم بود و عیبی شمرده  درمیانرا که با مشرکان بسته بود، اعالم نماید و این 

شد. اسالم نیز این امر را تثبیت و پیامبر نیز این فرصت را غنیمت شمرده و پس از  نمی
  .ھای سوره برائت را بیان نماید نزول سوره برائت علی را فرستاد تا پیام

حجه الوداع قرار گرفت که قرار بود سال آینده در معیت  ۀاین حج به مثابه مقدم
 انجام شود.  ج اکرم پیامبر

پرستی  در حجی که ابوبکر ریاست آن را بر عھده داشت، اعالم گردید که زمان بت
به پایان رسیده و اکنون مرحله جدیدی آغاز گردیده است و مردم راھی جز پذیرفتن 
توحید و شریعت خدا ندارند. این اعالن دیری نگذشت که به گوش تمامی قبایل عرب 

پرستی به پایان رسیده است. بنابراین، از  این امر پی بردند که زمان بترسید و آنان به 
ھایی برای مسلمان شدن و پذیرفتن توحید،  عربستان دسته ۀنواحی مختلف شبه جزیر

 .١منوره گردیدند ۀرھسپار مدین

 سال ورود قبایل مختلف به مدینه 
طوایف ثقیف و اینکه تبوک و مسلمان شدن  ۀبعد از فتح مکه و فراغت پیامبر از غزو

پیامبر برای مشرکان چھار ماه فرصت تعیین کرد تا موضع خود را در قبال دولت 
اسالمی مشخص نمایند، قبایل گوناگون عرب از نواحی مختلف رھسپار مدینه منوره 

 .٢نمودند و اسالم خود را اعالم می گشتند
مورد تعداد ھمه آنھا ھایی از این قبیل و در  مورخان در مورد تاریخ نخستین دسته

 اند.  اختالف نظر دارند. بعضی تعداد آنان را شصت و گروھی بیش از صد دسته دانسته

                                                 
 . ۲۸۳قراءة سیاسیة للسیرة النبویة، ص  -١
 . ۲۸۴ھمان، ص  -٢



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٦٧٢

 

ھا روایات زیادی  این دسته یعالوه بر آن باید یادآور شد که در سرگذشت تفصیل
آمده است که بیشتر آنھا از نظر صحت سند به اثبات نرسیده است؛ البته اخبار زیادی 

تمیم،  ۀن به صحت نیز رسیده است؛ چنانچه در صحیح بخاری از وفد قبیلآنا ۀدربار
ھا، اھل یمن و دوس سخن به میان آمده  عبدالقیس، بنی حنیفه، نجران، اشعری

ھا  . ھمچنین امام مسلم و دیگر صاحبان کتب سته اخبار صحیحی از این دسته١است
 .٢حامل مطالب ارزنده و مفیدی ھستنداند که  نقل کرده

برخورد پیامبر با آنان، از  ۀرگذشت ورود قبایل عرب به مدینه و اخبار آنان و شیوس
. اما نقد و بررسی متون تاریخی در این مورد ضروری به ٣اھمیت واالیی برخوردار است

تربیتی، فقھی، حرکتی و  عظیم  ۀتوان به سرمای ، اما از خالل این ماجرا می٤رسد نظر می
ای که از پیامبر به جا مانده است، دست یافت. به درستی که دیدگاه وسیع و  فرھنگی

و به دست آوردن دلھا و متحد ساختن آنھا جھت  ج برخورد بسیار متوازن پیامبر اکرم
گیری که در شرایط و ظروف  ھدفی خاص و گرد آوردن افراد در یک مرکز تصمیم

ھای عظیم و بارزی است که متخصصان  مچنان ثابت و استوار بمانند، نمونهمختلف ھ
 .٥مبرم به الگو گرفتن از آن دارند اسالمی نیاز ۀھای مختلف جامع بخش

ھا به  ای زیادی از عربھ ھای سال نھم ھجری این بود که دسته یکی از ویژگی
از آنان تشکیل  مدند و دولت اسالمی نیز ستاد مخصوصی جھت استقبالآ مدینه می

پذیرایی از مھمانان تازه  ۀداده بود برای آنان اردوگاه تربیتی خاصی تدارک دید و آماد
ھای ورودی بود و پیامبر یک  ؛ چنانکه مسجد پیامبر، سالن استقبال دسته٦ورود گردید

آموزش  ۀو به مسئل ٧رسانی به آنھا گمارده بود یا چند نفر از یاران خود را جھت خدمت
ھای ورودی، اھمیت خاصی قائل بود و از طرفی دیگر کسانی که  بیت دستهو تر
آمدند، شوق و کنجکاوی زیادی به فرا گرفتن اسالم و دستورات و احکام و آداب آن،  می

                                                 
 . ۴۳۶۵البخاری، کتاب المغازی، شماره  -١
 . ۳۹۸، ص ۱نظرة النعیم، ج  -٢
 . ۱۰۱۴، ص ۲االساس فی السنة، ج  السیرة النبویة -٣
 . ۵۴۴، ص ۲، ج السیرة النبویةالصحیحة -٤
 . ۱۰۱۴، ص ۲االساس فی السنة، ج  -٥
 . ۴۰۰، ص ۲المدینه النبویه و فجر االسالم و العصر الراشدی، محمد شراب، ج  -٦
 . ۲۲۱دراسات فی عھد النبوه، شجاع، ص  -٧



 ٦٧٣    هجری  ۹بخش هفدهم: غزوۀ تبوک (عسره) در سال 

 

سپس عمل نمودن بر آنھا را داشتند و بسیاری ازآنان از پیامبر در مورد امور حالل و 
پرسیدند بنابراین، پیامبر عالقمند بود تا  ، میآنان شایع و معمول بود درمیانحرام که 

احکام و مسائل فقھی و عقیدتی را به آنان بیاموزد و به ویژه بیشتر به تعلیم کسانی 
گیری داشته و به صحابه نیز داد که شوق و کنجکاوی خاصی برای یاد اھمیت می

  .١»برادرانتان را بفھمانید و آموزش بدھید» «فقھوا اخوانکم: «فرمود
نمود  نشست و از آنھا در مورد احوال بزرگان قومشان سوال می پیامبر نیز با آنان می

کردند، آنھا را به استقامت بر حق و به  و ھنگامی که قصد بازگشت به وطن خود می
نمود و آنان در حالی  نمود و به ھمه به صورت یکسان ھدایایی اھدا می صبر توصیه می

بودند که دلھایشان با نور ایمان روشن شده بود و آنچه را گشتند که ھدایتگرانی  بر می
ساختند و از  دادند و آنان را از پیامبر مطلع می فرا گرفته بودند، به قومشان انعکاس می

گفتند و نیز  درخشان و مھربان پیامبر برای آنان سخن می ۀھا و چھر صفات، خوبی
 .٢کردند به پیامبر تعریف میه نسبت برای قوم خود از میزان محبت و اطاعت صحاب

 ماندند.  ھا با قرار داد صلح ھمچنان بر دین خود باقی می اما برخی از این دسته

 درسها، عبرتها و فواید ورود وفدها 

 وفد عبد قیس –الف 
س نزد پیامبر آمد. آن : وفد عبد قیگوید باس در مورد وفد عبد قیس میابن ع

ربیعه ھستیم. پیامبر به آنھا خوش  ۀ: از طائفحضرت پرسید: چه کسانی ھستند؟ گفتند
: ای رسول خدا! ما از مسافت بسیار سخنانشان گفتند درمیانسپس آنھا آمد گفت؛ 
کنند که روابط  مضر زندگی می ۀایم و در مسیر راه ما گروھی از کفار طایف دوری، آمده

 نامناسبی با یکدیگر داریم. 
توانیم نزد تو  جنگ در آن حرام است، نمی ھای حرام که بنابراین، در غیر از ماه

حضور پیدا نماییم؛ پس به ما دستوری قاطع و واضح بده تا بدان عمل نماییم و کسانی 
ھشت وارد شویم. ابن را که از این قوامین مطلع نیستند، با خبر سازیم و در نتیجه به ب

: به آنھا دستور ھی نمودچیز امر و از چھار چیز ن : پیامبر آنان را به چھارگوید عباس می
دانید ایمان چیست؟  داد تا به خدای یگانه ایمان بیاورند و از آنھا پرسید که آیا می

                                                 
 . ۵۲۰، ص ۴محمد رسول الله، صادق عرجون، ج  -١
 . ۵۲۱ھمان، ص  -٢
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: ایمان یعنی به وحدانیت خدا داند. پیامبر فرمود مبرش بھتر میگفتند: خدا و پیا
گواھی دادن؛ برپا داشتن نماز؛ دادن زکات؛ روزه گرفتن ماه رمضان و پرداختن خمس 

چھار نوع ظرف و پیاله که معموًال مخصوص  ۀغنیمت؛ سپس آنان را از استفادمال 
: این امور را به خاطر داشته باشید نوشی بودند، منع نمود و فرمود سازی و شراب شراب
 .١ان را نیز از این امر مطلع سازیدو دیگر

آمد و در روایتی نیز چنین آمده است که مردی از عبد قیس به نام اشج نزد پیامبر 
: تو دارای دو خصلت ھستی به او گفت ھای آن حضرت را بوسید. پیامبر خطاب دست

اند؟  من نھاده شده : آیا آنھا در سرشتپسندد. اشج گفت رسولش آنھا را میکه خدا و 
یعت دودایی را که در من چنین سرشتی به : بلی. اشج گفت سپاس خپیامبر فرمود

 .٢دوست دارندکه خدا و رسولش آن را گذاشته است 
ھای بعد از نماز آن روز را به خاطر مالقات با  در روایتی آمده است که پیامبر سنت

 .٣ز نماز عصر خوانداین وفد به تاخیر انداخت و آنھا را بعد ا

 سعد بن بکر به سرپرستی ضمامه ابن ثعلبه  ۀوفد طایف –ب 
ناگھان مردی با شتری : ما با پیامبر در مسجد نشسته بودیم، گوید انس بن مالک می

: کدام یک از شما محمد شتر پایین آمد و آن را بست، گفت وارد شد و پس از اینکه از
 است؟ 

: ای پسر عبدالمطلب، من از سفید چھره که تکیه زده است. گفت : این مردگفتیم
بینی، پس عصبانی نشو. پیامبر  کنم و در سخنان من تندی و خشونت می تو سوال می

 طور دوست داری سوال کن.  فرمود: ھر
دھم، آیا تو را خدا به  : تو را به پروردگارت و پروردگار پیشینیان، سوگند میگفت
: تورا به خدا سوگند! آیا مردم فرستاده است؟ پیامبر فرمود: بلی؛ سپس گفت ۀسوی ھم

ر به تو دستور داده است تا در شبانه روز، پنج وعده نماز بگزاری؟ آیا خدا به تو دستو
داده که از اموال ثروتمندان چیزی به عنوان زکات بگیری و به فقرا بدھی؟ پیامبر 

 فرمود بلی. 

                                                 
 . ۵۳بخاری، کتاب االیمان، شماره  -١
 . ۶۳۱، ص صحیح السیرة النبویة -٢
 . ۶۳۵ھمان، ص  -٣
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خود ھستم.  قوم ۀای، ایمان آوردم و من فرستاد : به آنچه تو آوردهآن گاه مرد گفت
 .١مباش و از بنی سعد می من، ضمام بن ثعلبه

: من بر زبان آورد و گفتیتی از ابن عباس آمده است که ضمام شھادتین را در روا
به فرائض عمل خواھم کرد و از آنچه منع کردی، دوری خواھم گزید و افزود که نه از 

 افزایم.  کنم و نه بر آنھا چیزی می آنھا چیزی کم می
ود. ش : اگر راست بگوید، وارد بھشت میسوی شترش رفت. پیامبر فرمود س بهسپ
د. اولین سخنی که از آمدن برگشت قومش نزد او گردد قوم خود سوار بر شتر شد و نز ضمام

بت مشھور  : چه زشت ھستند الت و عزا (دوزبان ضمام شنیده شد، این بود که گفت
بیماری پیسی ترسی که دیوانه و یا به  : ضمام! ساکت باش. نمیعرب) افراد قومش گفتند
رسانند.   رری نمی: وای بر شما. الت و عزا به کسی نفع و یا ضمبتال شوی؟ ضمام گفت

خداوند پیامبری مبعوث کرده و کتابی فرستاده است و شما را از حالتی که گرفتار آن 
ام. اکنون از  ھستید، نجات داده است و من به یگانگی خدا و رسالت محمد ایمان آورده

سخنانش را ادامه داد تا اینکه توانست آنھا را  ام. ضمام رسول خدا نزد شما آمده جانب
: گوید و مسلمان شدند. ابن عباس میعد سازد و تا شامگاه آن روز تمامی مردم شھر امتقا

 .٢ننموده استھیچ فردی بعد از بازگشت نزد قومش ھمانند ضمام موفقیت کسب 
باشد تا جایی که  ل میقبای درمیاناین داستان بیانگر میزان گسترش تعالیم اسالم 

پیامبر سوال نماید  احکام اسالم شنیده بود، از آنچه از ۀاین بود تا دربار ھدف آن ضمام
 .٣و مطمئن گردد

شمرد و در مورد آنان سوال  بنابراین، احکام اسالم را یکی پس از دیگری بر می
 نمود.  می

 نجران نصرانیان وفد  –ج 
ای با این عنوان نوشت من شما را از عبادت و  به سران نجران نامه ج پیامبر اکرم

پروردگار خوانم و اگر از اطاعت  والیت بندگان به عبادت و والیت پروردگار فرا می
 .١شما خواھم جنگید سرپیچی نمایید، من با

                                                 
 . ۶۳بخاری، کتاب العلم، شماره  -١
 . ۲۶۴، ص ۱مسند احمد، ج  – ۶۳۰النبویه، ص  -٢
 . ۶۵۰، ص ة النبویة فی ضوء المصادر االصلیةالسیر -٣
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پیامبر به دست اسقف نجران افتاد، مردم را گرد آورد و نامه را برای آنان  ۀوقتی نام
قرائت نمود و پس از رایزنی و مشورت به این نتیجه رسیدند که وفدی متشکل از سران 
و اعیان قوم نزد پیامبر خدا بروند؛ چنانکه طبق روایتی وفدی متشکل از چھارده نفر و 

الحارث نزد ابوطبق روایتی از شصت نفر به سرپرستی شورایی متشکل از عاقب، سید و 
الی که بر رسول خدا در مسجد ایشان وارد شدند که لباس پیامبر آمدند. روز اول در ح

ای ابریشمی پوشیده بود. آن  ھایشان با قطعه پارچه احبار را پوشیده بودند و شانه
حضرت ازآنان دوری نمود و با آنان سخنی نگفت؛ سپس عثمان به آنھا فھمانید که 

اس راھبان آمدند و سالم پسندد. بنابراین، روز بعد با لب پیامبر این نوع پوشش را نمی
آنھا کردند. آن حضرت جواب سالمشان را داد و آنان را به اسالم فرا خواند، اما 

چیز از مسلمان شدن : شما را سه نپذیرفتند و گفتند: ما مسلمان ھستیم. پیامبر فرمود
: عبادت صلیب؛ خوردن گوشت خوک و اعتقاد شما به اینکه خدا باز داشته است

 فرزندی دارد. 
آنان به درازا کشید و پیامبر برای آنان آیاتی از کالم خدا، تالوت  ۀمباحث و بحث

نمایید و  : چرا شما در مورد پیامبر خدا، جسارت میپیامبر گفتندنمود. آنان به 
ایست که  خدا و پیامبر او و کلمه ۀ: عیسی بندخدا است؟ پیامبر فرمود ۀویید بندگ می

: آیا انسانی ن آنان را بر آشفته نمود و گفتندخداوند به مریم القا نموده است. این سخ
 : خداوند، این آیات را نازل فرمود سراغ داری که پدر نداشته باشد؟ آن گاه

ِ ٱإِنَّ َمَثَل ِعيَ�ٰ ِعنَد ﴿ ۖ َخلََقهُ  �َّ ُ�ن  َ�ُۥ قَاَل  ُ�مَّ  بٖ ِمن تَُرا ۥَكَمَثِل َءاَدَم
 .]۵۹[آل عمران:  ﴾٥٩َ�َيُكونُ 

آفرید، سپس به او  ھمانا عیسی در خلقت، مانند آدم است. خداوند آدم را از خاک«

 .»؛ پس پدید آمد: خلق شوگفت
ای  این استدالل، تمامی احتجاجات آنان را نابود ساخت؛ زیرا آنان خواھان نمونه

تری که  عجیب ۀمتولد شده باشد، اما پیامبر برای آنھا نمونبودند که پسری بدون پدر 
 خود آنان او را قبول داشتند و آن متولد شدن فرزند بدون پدر مادر بود، ارائه داد. 

سرانجام وقتی پیامبر به این نتیجه رسید که حکمت و جدال احسن در مورد آنھا 
 : فرمودله دعوت نمود و خداوند نیز کارساز نیست، آنان به مباھ

                                                                                                                        
 . ۵۴۷، ص ۲النھایة، ابی شھبة ج البدایة و -١
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َك �ِيهِ ِمۢن َ�ۡعِد َما َجآَءَك ِمَن ﴿ ۡ�َنآَءنَا  ۡلعِۡلمِ ٱَ�َمۡن َحآجَّ
َ
ْ نَۡدُع � َ�ُقۡل َ�َعالَۡوا

نُفَسُ�ۡم ُ�مَّ نَۡبَتِهۡل َ�َنۡجَعل لَّۡعَنَت 
َ
نُفَسَنا َوأ

َ
ۡ�َنآَءُ�ۡم َو�َِسآَءنَا َو�َِسآَءُ�ۡم َوأ

َ
َو�
ِ ٱ  .]۶۱عمران:  [آل ﴾٦١ۡلَ�ِٰذ�ِ�َ ٱَ�َ  �َّ
: ست، در این مورد مجادله کرد، بگوپس ھر کس، پس از این دانشی که نزد تو آمده ا«

وما  کنیم و شما ھم فرزندان خود را فراخوانید بیایید ما فرزندان خود را دعوت می
سازیم  و ما خود را آماده میخوانیم وشما ھم زنانتان را فراخوانید  می زنان خود را فرا

داریم و نفرین  سازید؛ سپس دست دعا به سوی خدا بر می خود را آماده میو شما ھم 

 .»نماییم خدا را برای دروغگویان تمنا می
ه خارج گردید و براساس این آیه، پیامبر اکرم ھمراه علی، حسن، حسین و فاطم

 .١قتی من دعا کردم شما آمین بگویید: وخطاب به آنھا گفت
پرداختند و سرانجام از شرکت در دعای مباھله  ھا با یکدیگر به مشورت نجرانی

دانستند که آن حضرت پیامبر خداست و  ترسیدند و امتناع ورزیدند؛ چرا که آنان می
گاھی داشتند ملتی که در مقابل پیامبران خدا در دعای مباھه  عالوه بر آن بر این امر آ

داری، در مورد  دوست : ھر طوره است. بنابراین به پیامبر گفتندشرکت کرده، نابود شد
با آنان بر اساس دادن سالیانه دو ھزار قواره لباس، صلح  ج ما رفتار کن. پیامبر اکرم

: من با شما مرد امینی فرمود ج و ھنگامی که عزم بازگشت نمودند، پیامبر اکرم .٢نمود
ن فرستم. ھر یکی از صحابه، دوست داشت و منتظر بود که پیامبر او را بفرستد؛ آ را می

عبیده، ابوعبیده! بر خیز و افزود که ابو: عبیده بن جراح فرمودابوگاه ایشان خطاب به 
 .٣امین امت من است

 اعزام معلمان و مدیران به مناطق مختلف 
پذیرفتند و زیر  آمدند واسالم را می ھای مردم از ھر سو، به مدینه می و فدھا و دسته

مدت اقامت خود در مدینه؛ بعضی از گرفتند و در  پرچم حکومت اسالمی قرار می
ھای خود، پیامبر نیز معلمی  گرفتند و ھنگام بازگشت به سرزمین احکام اسالم را فرا می

قبایل یمنی،  درمیانعربستان و  ۀفرستاد و به ویژه به جنوب شبه جزیر ھمراه آنھا می
                                                 

 . ۵۴۷؛ ص ۲السیرة النبویة، ابی شبھه، ج  -١
 ھمان.  -٢
 . ۳۷۴۵ره ، شماالبخاری، کتاب فضائل الصحابة -٣
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چرا که اسالم در اسالم را به آنان آموزش دھند؛  ۀافراد زیادی را فرستاد تا احکام اولی
عربستان و اطراف آن گسترش یافته بود؛ پس نیاز مبرم به داعیان و  ۀشبه جزیر

 .١ین اسالم را تبلیغ و تبیین نمایدشد که احکام د معلمانی احساس می
ھای جاھلی، پاک گردد و سعادت و خوشبختی  تا قلوب مردم از بقایای بیماری

 نصیب آنان گردد. 
بنی حارث بن کعب امتناع ورزید. از پذیرش اسالم پیامبر  ۀبیلاز میان این قبایل، ق

گروھی از صحابه را به سر کردگی خالد بن ولید جھت دعوت آنان و یا در  ج اکرم
 صورت ضرورت، جھاد با آنان فرستاد. 

 اعزام خالد بن ولید به سوی بنی حارث بن کعب در سال دھم ھجری  –الف 
نمودند و ھیچ یک از افراد این  ان زندگی میبنی حارث بن کعب در نجر ۀطایف

الد را به سوی آنھا فرستاد االول سال دھم ھجری خ طایفه، اسالم را نپذیرفتند. در ربیع
: قبل از اینکه با آنان وارد نبرد شوی، آنھا را سه مرتبه به پذیرش اسالم دعوت و گفت

ت با آنان به مبارزه بپرداز. بده. اگر پذیرفتند، در امان خواھند بود و در غیر این صور
آنان گردید و سواران خود را به صورت پراکنده به ھر سو فرستاد تا  ۀخالد وارد منطق

آنھا را به اسالم فراخوانند. در نتیجه تمامی آنان مسلمان شدند. خالد چند روزی به 
ت و ای به پیامبر نوش قصد آموزش احکام و مبادی اسالم در آنجا اقامت گزید و نامه

ای از خالد  ایشان را در جریان مسلمان شدن بنی حارث گذاشت. پیامبر طی نامه
 خواست تا با گروھی از آنان به مدینه باز گردد. 

 ج ان برگردند، پیامبر اکرمامی که خواستند از مدینه به شھرشخالد چنین کرد و ھنگ
قیس بن حصین را به عنوان امیر آنان مقرر کرد؛ سپس عمرو بن حزم را برای آموزش 

 .٢ئل و احکام دینی نزد آنان فرستادمسا
در روایت دیگری به جای نام خالد، نام علی آمده است و ھنگامی که علی به قبایل 

اسالم را پیامبر را برای آنان قرائت نمود، در نتیجه تمامی آنان،  ۀھمدان رسید، نام
ای به پیامبر نوشت. آن حضرت به  پذیرفتند. علی خبر مسلمان شدن آنھا را طی نامه

                                                 
 . ۳۲۲، بوطی، ص فقه السیرة -١
 . ۲۵۰، ص ۴سیره ابن ھشام، ج  -٢
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: سالم بر ھمدان، سالم بر ھنگامی که سر از سجده برداشت گفتسجده افتاد و 
 .١ھمدان

جنوبی دولت اسالمی بود، بنابراین عالقمند مسلمان  ۀنگران جبھ ج پیامبر اکرم
ھا به سوی قبایل  ن عالقمندی از کثرت اعزام افراد و دستهشدن قبایل یمنی بود و ای

ھای زیادی از نواحی مختلف یمن به سوی مدینه و نیز از  یمنی و رھسپار شدن دسته
 .٢گردد یل یمنی بسته است، آشکار میھایی که آن حضرت با قبا عھد و پیمان

ا دکتر حمید الله با قبایل یمنی و حضرموت ر ج ھا و قراردادھای پیامبر اکرم پیمان
 .٣وده استآوری نم در کتابی به نام مجموعه الوثائق السیاسیه جمع
ھای  ھا، از برنامه جوامع و دولت درمیانآخر االمر اینکه تاسیس مراکز تاثیر گذار 

 بود که در زندگی خویش، آن را اجرا نمود.  ج پیامبر اکرم

 اعزام معاذ بن جبل و ابوموسی اشعری به یمن  –ب 
معاذ بن جبل انصاری را که در حالل و حرام مسایل از دیگر  ج پیامبر اکرم -۱

گاھی بیشتری داشت، به عنوان قاضی و امیر فرستاد و او را بر یکی از  صحابه آ
مناطق زیر دست خود مقرر نمود. ھنگامی که معاذ، اراده نمود تا مدینه را به 

شد و در حالی که معاذ سوار او بیرون  ۀقصد یمن ترک نماید، پیامبر برای بدرق
رد، به معاذ این گونه توصیه ک بر مرکب خود بود و آن حضرت پیاده روی می

روی. نخست آنھا را به شھادت ال اله  : معاذ! تو نزد قومی از اھل کتاب مینمود
اال الله و محمد رسول الله، فرا خوان. اگر پذیرفتند، به آنھا بگو که خداوند، 

عده نماز را فرض گردانیده است؛ اگر این را پذیرفتند، به پنج و یشبانه روز
ھایشان فرض گردانیده است تا از ثروتمندان  آنھا بگو که خدا، زکات را در مال

ھای  گرفته و به فقیرانشان باز گردانیده شود. اگر پذیرفتند، از گرفتن مال
دعای ا و آنھا پرھیز کن و از دعای مظلوم نیز بپرھیز؛ چرا که بین خد ۀعمد

  .٤مظلوم ھیچ مانعی وجود ندارد

                                                 
 . ۴۳۴۹بخاری، کتاب المغازی، شماره  -١
 . ۲۳۱الفقه السیاسی للوثائق النبویه، ص  -٢
 . ۱۱۱، شماره ۲۳۰الوثائق السیاسیه، حمید الله، ص  -٣
 . ۴۳۴۷البخاری، کتاب المغازی، شماره  -٤



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٦٨٠

 

در این حدیث، پیامبر خط مشی داعیان را مشخص نمود تا به تدریج و با رعایت 
 نمودن مسائل مھم به حرکت خویش ادامه دھند. 

ھا جای داد و استحکام بخشید  بنابراین، نخست باید ایمان به خدا و پیامبر را در دل
بایست دیگر ارکان اسالم که  دمی تسلط یابد، آن گاه میتا ایمان بر اندیشه و سلوک آ

گردد، را فراھم آورد. بعد از آن  نماید و موجبات رشد و ترقی آن می ایمان را تثبیت می
رسد بدین صورت مردم به راحتی به تکالیف  نوبت دعوت به واجبات و ترک منکرات می

پذیرفت؛ زیرا دلھایشان از  ھستند خواھند ینی که مخالف ھواھای نفسانیو دستورات د
 .١ردیده استایمان و یقین مملو گشته و زمینه فراھم گ

برای معاذ و سایر کسانی که در این  ج اصلی دعوت را پیامبر اکرم ۀبرنامه و شیو
صددند تا به راه و روش صحابه تمسک جویند، ترسیم نمود و امروز نیز داعیانی که 

 ۀاند، نیازمند آنند که در این نقشه و شیو عمر خود را وقف دعوت الی الله کرده
چگونگی دعوت پیامبر به سوی خدا بیندیشند و آن را در عمل اجرا نمایند. تا 

 .٢تر بردارند دعوت استوارتر و صحیحھایشان را در مسیر  گام
: ای معاذ! شاید بعد از امسال دیگر مرا نبینی و از کنار در پایان پیامبر به معاذ گفت

. معاذ با شنیدن این سخن به گریه افتاد و این سخن ٣مسجد و قبر من گذر نمایی
که به مدینه برگشت، پیامبر پیامبر به تحقق پیوست؛ زیرا معاذ در یمن ماند و روزی 

 .٤وده بودمدنیا را ترک ن
ای دیگر از یمن به عنوان  ھمچنین آن حضرت ابوموسی اشعری را به منطقه -۲

ھایی نمود و به آنھا  ذ توصیهامیر و قاضی و فقیه فرستاد و به او نیز در کنار معا
 و با گیری ننمائید، مژده دھید و متنفر نسازید گیری کنید و سخت : آسانگفت

 .٥ھم توافق نمایید و اختالف مکنید

                                                 
 . ۱۸۷، ص ۸التاریخ االسالمی، حمیدی، ج  -١
 . ۴۸۶، ص معین السیرة -٢
 . ۶۵۴صحیح السیره، ص  -٣
 . ۵۵۹، ص ۲السیرة النبوی، ابوشعبه، ج  -٤
 . ۴۳۴۲بخاری، کتاب المغازی، شماره  -٥



 ٦٨١    هجری  ۹بخش هفدهم: غزوۀ تبوک (عسره) در سال 

 

گیری بر  تربیت نبوی است که آنان را به آسان ۀپیامبر نیز بیانگر نحو ۀاین توصی
 .١گیری ننمودن با آنان توصیه نمود مردم و سخت

 ساماندھی امور مالی و اداری  –ج 
ردن ن بگردد؛ زیرا نظم، باعث از بی ریزی، جزئی از دین محسوب می نظم و برنامه

آورد و نظم  و شرایط را برای رسیدن به اھداف فراھم می شود می ھا پراکندگی
اسالم است که از ھمان آغاز کار، در تمامی جوانب فکری و  ھای  ریزی از ویژگی برنامه

 تعبدی رعایت گردیده است. 
اگر قصد ترک مدینه را برای چند روزی داشت، بالفاصله کسی را  ج پیامبر اکرم

نمود، امیری بر آنان مقرر  ای را فتح می نمود و ھر گاه منطقه جانشین خود تعیین می
آمدند و اسالم را   داشت. ھمچنین ھنگامی که وفدھای مختلف عرب به مدینه می می
کرد و عالوه بر او، معلمی  پذیرفتند، پیامبر یکی از آنان را به عنوان امیر تعیین می می

و  ٢فرستاد آوری زکات ھمراه آنان می ماموری جھت جمع جھت آموزش دین و قرآن و
شیوه ایشان این گونه بود که ماموران خود را از میان علما و کارشناسان و صالحان بر 

گزید؛ چنانکه جانشین ایشان در مکه، عتاب ابن اسید، در طائف عثمان بن عاص و  می
سالم اطقه را پس از اینکه در یمن، علی و ابوموسی بودند و گاھی حاکمان سابق ھر من

ت قبلی تثبیت نمودند، آنان را به سم پذیرفتند و یا اینکه جزیه پرداخت می را می
ان فرزند سامان بن بھرام را پس از اینکه اسالم را پذیرفت، بر نمود؛ چنانکه باذ می

حکومت یمن ابقاء نمود و بعد از اینکه او وفات یافت، حکومتش را بدست گروھی از 
ه سپرد و شمر بن باذان را بر شھر صنعاء ابوموسی را بر مآرب؛ عامر بن شھر صحاب

زمع و زبید؛ عمرو بن  ۀھمدانی را بر ھمدان؛ خالد بن سعید را بر مناطق نجران و منطق
 .٣زیاد بن لبید را بر حضرموت گماردحزام را بر نجران و 

پرداخت و مصارف  آن حضرت نیز به حسابرسی کامل از عمال و ماموران خویش می
داد؛ چنانکه به عتاب ابن  نمود و به برخی از مامورانش حقوق می و درآمد را کنترل می

                                                 
 . ۱۸۶، ص ۸التاریخ االسالمی، حمیدی، ج  -١
 . ۲۲۱، شجاع، ص دراسات فی عھد النبویة -٢
 . ۵۹، ص ۲العبرو دیوان المبتدا و الخبر، ابن خلدون، ج  -٣



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٦٨٢

 

و به قیس ابن مالک ھمدانی خراج یک قطعه  .١ید روزی یک درھم تعیین نموده بوداس
ھر کس را که ما بر کاری : «و از آن حضرت منقول است که فرمودداد  زمین را می

ای بسازد و اگر ھمسری ندارد، برای خود  ای ندارد، برای خود خانه هگماردیم، اگر خان
 .٢»ھمسری برگزیند و اگر مرکبی ندارد، برای خود مرکبی تھیه نماید

آید تا مجبور نشود رشوه  و موارد ذکر شده نیازھای مھم یک والی به حساب می
دن به اوست، بگیرد و این قاعده کلی را که ھدیه دادن به حاکم به معنی رشوه دا

مدنی در جھان تدوین  زمانی توسط اسالم مطرح گردید که ھنوز قوانین وضعی و
 .٣نگردیده بود

                                                 
 . ۱۵۳، ص ۴ابن ھشام، ج  السیرة النبویة -١
 . ۲۲۷، ص ۱کتانی، ج  التراتیب الداریة – ۴۴الدوله العربیة االسالمیة، ص  -٢
 . ۴۴الدولة العربیة االسالمیة، ص  -٣



 
 
 
 
 
 

 فصل هفتم 
 حجه الوداع در سال دهم هجری

دھد،  ترجیح می  م است که براساس آنچه ابن قیماسال ۀحج، یکی از ارکان پنج گان
توان یکی از وجوه ترجیح این قول را، حج  . و می١در سال دھم ھجرت، فرض گردید

ذیل فرضی را به تاخیر  ۀپیامبر در این سال بیان نمود؛ چرا که پیامبر براساس آی
 انداخت.  نمی

﴿ ِ  .]۹۷عمران: [آل  ﴾إَِ�ۡهِ َسبِيٗ�  ۡسَتَطاعَ ٱَمِن  ۡ�َۡيِت ٱِحجُّ  �َّاِس ٱ َ�َ  َوِ�َّ
 .»کعبه را حج نماید ۀو حق خداوند بر مردم است که ھر کس توانایی دارد، خان«
 .٢ه در اواخر سال نھم ھجری نازل شداین آی

انجام داد این حج به حج بالغ،  درسال دھم از مدینه تنھا این حج را ج پیامبر اکرم
در این حج با مردم الوداع گفت  ج پیامبر اکرم الوداع نام گرفت زیرا سالم و حجهحج ا

و این آخرین حج ایشان بود. ھمچنین آخرین دستورات خدا را به صورت گفتار و عمل 
 : رفه ھمان سال این آیه نازل گردیدابالغ نمود؛ چنانکه در روز ع

ۡ�َمۡمُت َعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ� َورَِضيُت لَُ�ُم  ۡ�َۡومَ ٱ﴿
َ
ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِيَنُ�ۡم َو�

َ
أ

 .٣ ]۳[المائدة:  ﴾دِيٗنا ۡ�ِۡسَ�ٰمَ ٱ
امروز، دینتان را برای شما کامل و نعمت خود را بر شما مکمل ساختم و اسالم را به «

 .»عنوان دین شما پسندیدم
ای از  با شنیدن این آیه، بعضی از صحابه به گریه افتادند؛ چرا که این آیه به گونه

پرسیدند که چرا گریه گریه افتاد؛ وقتی از او داد. عمر نیز به  پایان عمر پیامبر خبر می

                                                 
 . ۵۹۵، ص ۳زاد المعاد، ج  -١
 . ۵۹۵، ص ۳زاد المعاد، ج  – ۶۸۰المصادر االصیله، ص فی ضوء  السیرة النبویة -٢
 . ۴۴۰۷البخاری، کتاب المغازی، شماره  -٣



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٦٨٤

 

. و تعداد کسانی که در ١: ھمیشه بعد از این کمال، نقصان خواھد بودکنی؟ گفت می
 .٢داشتند، بیش از صد ھزار نفر بود این حج شرکت

  ج کیفیت حج پیامبر اکرم
تمامی پیامبر قصد ادای حج نمود و مردم را نیز از این امر مطلع ساخت بنابراین، 

سال دھم ھجری در رکاب رسول خدا عازم حج شدند. مردم  ۀمردم در دھم ذیقعد
اطراف مدینه نیز وقتی از این امر مطلع شدند، به ایشان پیوستند و در مسیر راه مکه 
نیز تعداد زیادی از مردم به ایشان ملحق شدند و از طرف راست و چپ و پشت سر 

ذیقعده پس از  ۲۵در روز شنبه  ج مبر اکرمزد. پیا ایشان تا چشم جمعیت موج می
 .٣ر، مدینه را به قصد مکه ترک نمودای نماز ظھاد

پیامبر قبل از خروج از مدینه به تشریح مسائل احرام و واجبات و سنن آن برای 

بليك ا� «: گفت به راه افتاد گونه تلبیه می مردم پرداخت؛ سپس در حالی که این
کاروان  .٤»كل ملك ال رش�كـالن احلمد وانلعمتة لك وبليك. بليك ال رش�ك لك ا

اردو زد؛ سپس به ترتیب » عرج«رفت تا در مکانی به نام  گویان پیش می پیامبر لبیک
در ابواء، وادی عسفان و ذی طوی اردو زد. پیامبر شب را در ذی طوی سپری نمود و 

چاشتگاه از قسمت باالی صبح بعد از نماز فجر، غسل نمود و راھی مکه شد و ھنگام 
مکه وارد شھر شد تا اینکه وارد مسجد الحرام گردید و حجر االسود را دست زد و 

. و ھفت دور کعبه را طواف نمود که در سه دور نخست دوید و در چھار دور ٥بوسید
  نمود: رفت؛ سپس به مقام ابراھیم آمد و در آنجا این آیه را تالوت آخر، فقط راه می

ۡمٗنا ّلِلنَّاِس  َمَثابَةٗ  ۡ�َۡيَت ٱَعۡلَنا �ۡذ جَ ﴿
َ
ْ َوٱ َوأ ُِذوا َقاِم إِبَۡ�ِٰ�  �َّ �  ِۧمن مَّ

ٓ  َم ُمَصّ�ٗ  وََعِهۡدنَا
ن �ۡسَ�ٰعِيَل  مَ  ۧإِبَۡ�ِٰ�  إَِ�ٰٓ 

َ
آ�ِفِ�َ  بَۡيِ�َ  َطّهَِرا أ عِ ٱوَ  ۡلَ�ِٰكفِ�َ َوٱ لِلطَّ كَّ ُجودِ ٱ لرُّ  ﴾١٢٥لسُّ

 .]۱۲۵[البقرة: 
گاه مردم قرار دادیم  یاد آور آن گاه را که خانه کعبه را جایگاه اجر و ثواب و پناهو به «

                                                 
 . ۵۷۵، ص ۲السیره النبویة، ابوشھبه، ج  -١
 . ۳۸۶، ندوی ص السیرة النبویة -٢
 . ۳۸۶، ندوی، ص السیرة النبویة – ۶۶۴، ص السیرة النبویةصحیح  -٣
 . ۱۵۵۰بخاری، کتاب الحج، باب التلبیه، شماره  -٤
 . ۱۲۱۸مسلم، کتاب الحج، باب حجه النبی، شماره  -٥



 ٦٨٥    هجری  ۹بخش هفدهم: غزوۀ تبوک (عسره) در سال 

 

برای خود بر گیرید و به ابراھیم و  گاه نمازییم که) از مقام ابراھیم جای(و دستور داد
اسماعیل سفارش کردیم که خانه ما را برای طواف کنندگان و اعتکاف کنندگان و 

  .»پاکیزه کنید رکوع و سجده کنندگان پاک و
را بین خود و کعبه قرار داده بود، دو رکعت نماز » مقام«آن حضرت در حالی که 

گزارد که در رکعت اول سوره اخالص و در رکعت دوم سوره کافرون را قرائت نمود؛ 
پس نزد حجراالسود رفت و دست بر آن گذاشت و آن را بوسید و بعد از آن به سوی 

 : زدیک شد، این آیه را تالوت کردن رفت و چون به آن» صفا«

َفاٱإِنَّ ﴿ ِۖ ٱِمن َشَعآ�ِرِ  لَۡمۡرَوةَ ٱوَ  لصَّ وِ  ۡ�َۡيَت ٱَ�َمۡن َحجَّ  �َّ
َ
فََ� ُجَناَح َعلَۡيهِ  ۡ�َتَمرَ ٱأ

َع َخۡ�ٗ  وََّف بِِهَماۚ َوَمن َ�َطوَّ ن َ�طَّ
َ
َ ٱ فَإِنَّ  �أ  .]۱۵۸[البقرة:  ﴾١٥٨َشاكٌِر َعلِيمٌ  �َّ
ھای خدا ھستند؛ پس ھر  (دو کوه) صفا و مروه (و سعی میان آنھا) از نشانهگمان  بی«

کس حج بیت الله و یا عمره را انجام دھد، بر او گناھی نیست که آن دو را طواف نماید 
گاه  و ھر کس به دلخواه خود کار نیکی را انجام دھد، بی گمان خدا سپاسگذار و آ

 .»است
ا در آن ذکر گردیده است، سعی را از صفا آغاز براساس این آیه، که نخست نام صف

هل  هل، ال اهل اال اهللا وحده ال رش�ك«: ی آن رفت و رو به کعبه کرد و گفتنمود و باال
هزم اهل اال اهللا وحده، ا�ز وعده ونرص عبده و هو ىلع لك شئ قدير الملك وهل احلمد وـال

این را گفت و سپس دعا نمود و تا سه مرتبه چنین کرد. آن گاه از صفا  »االحزاب وحده
م دوید؛ ز اینکه به آخر دره رسید، چند قدپایین آمد و به سوی مروه به راه افتاد بعد ا

سپس بر مروه باال رفت و در آنجا نیز ھمان کاری را که بر صفا کرده بود، تکرار نمود تا 
آوردم  : کاش با خود قربانی نمین رسانید و در پایان فرموده پایااینکه سعی را بر مروه ب
دادم و از شما ھر کسی که با خود قربانی نیاورده است، از این  تا این را عمره قرار می

 .١م بیرون شود و آن را عمره بشمارداحرا
: ای رسول خدا! انگشتان دستانش را در ھم فرو برد و سراقه بن مالک پرسید

 .٢ای ھمیشه با حج چنین در آمیختبر فرمود: عمره

                                                 
 ھمان.  -١
 . ۶۵۹، ص السیرة النبویةصحیح  –ھمان  -٢



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٦٨٦

 

آن گاه چھار روز در مکه اقامت گزید (شنبه تا چھارشنبه) و چاشت گاه روز پنجم 
سوی (منی) به راه افتاد و  نانی که در رکاب ایشان بودند، بهشنبه) با تمامی مسلما (پنج

برگزار  در آنجا اردو زد و نماز ظھر، عصر، مغرب، عشاء و فجر روز بعد را در ھمانجا
بزنند و به راه » نمره«ای در  نمود. و بعد از طلوع خورشید، دستور داد برای او خیمه

توقف خواھد کرد، اما  ١»معشر الحرام«کرد که آن حضرت کنار  افتاد. قریش فکر می
ای که برای ایشان در نمره تدارک  پیامبر از آن گذشت تا اینکه به عرفه رسید و به خیمه

ود آمد. سپس وقتی که خورشید رو به زوال گذاشت، دستور داد تا دیده بودند، فر
مردم پرداخت  ۀو به موعظ عرفه آمد ۀشترش (قصوا) را آماده سازند. آن گاه به آخر در

ھا و مالھایتان بر یکدیگر مانند حرمت این روز در این ماه و در این شھر،  : خونو فرمود
ه در زمان جاھلیت ریخته شده است، ھایی ک : خونرم ھستند و فرمودحرام و محت
ھا، خون ابن ربیعه بن حارث است که شیرخواری  شوند و اولین این خون بخشیده می

بخشم؛ ھمچنین  ھذیل کشته شد. من آن را می ۀبنی سعد بود و بدست طایف درمیان
شود، ربای مالھای  شود و اولین ربایی که بخشیده می ربای زمان جاھلیت پرداخت نمی

عباس بن عبدالمطلب است و از خدا در مورد زنان بترسید؛ چون شما آنان را به امان 
و شما نیز بر آنان  اید الل نمودهو با نام خدا آنھا را برای خود ح خدا در اختیار گرفته

حقوقی دارید. نباید به خانه شما کسی را اجازه بدھند که شما دوست ندارید. اگر 
چنین کردند، آنھا را تنبیه نمایید ولی تنبیھی مالیم و خوراک و پوشاک آنھا براساس 

 شماست.  ۀعرف بر عھد
ید شد و ھاید، گمراه نخوا گذارم که تا بدان چنگ زده شما چیزی را می درمیانمن 

شود، شما چگونه پاسخ  : از شما در مورد من پرسیده میآن کتاب خداست؛ پس فرمود
دھیم که شما تبلیغ نمودید و نصیحت کردید و رسالت  : ما گواھی مید؟ گفتنددھی می

: را به سوی آسمان بلند کرد و گفت خود ۀخود را ادا نمودید. آن گاه انگشت سباب
 .٢ه را سه مرتبه تکرار نموداین جملخدایا! گواه باش و 

سپس اذان و اقامه گفت و نماز ظھر را اقامه کرد و بعد از اتمام نماز ظھر، اقامه 
خود، به  ۀگفت و بدون فاصله بین دو نماز، نماز عصر را برگزار نمود؛ سپس سوار بر ناق

ی که موقف آمد و رو به قبله ایستاد و تا اینکه خورشید غروب کرد دعا نمود و در حال

                                                 
 نمود.  کوھی است در مزدلفه که قریش در موسم حج به جای عرفه آنجا توقف می -١
 . ۱۲۱۸الحج، شماره  مسلم، کتاب – ۶۶۱، ص السیرة النبویةصحیح  -٢
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: بار الھا! تو سخنان مرا گفت اش بلند کرده بود، می ر سینهھایش را تا براب دست
بینی و از ظاھر و باطن من خبر داری، ھیچ چیزی از امر  شنوی و جایگاه مرا می می

من بر تو پوشیده نیست. من بیچاره و فقیر ھستم. کمکم کن و پناھم ده به گناھانم 
نمایم و مانند یک مجرم زبون، فریاد  د یک مسکین سوال میکنم و از تو مانن اعتراف می

خوانم. تسلیم تو ھستم و چشمانم  ترسنده، تو را می ۀآورم و مانند یک ورشکست بر می
کند و بینی من در مقابل  ریزند و جسم من در مقابل تو کرنش می از ترس تو اشک می

و با من مھربان و بخشنده باش  نشیند. بارالھا! مرا از دعایت محروم مکن تو به خاک می
 !.١شود و ای بھترین عطا کننده ای بھترین کسی که از او خواسته می

 : نازل گردید ج الزم به یادآوری است که در ھمین مکان این آیه بر پیامبر اکرم

ۡ�َمۡمُت َعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ� َورَِضيُت لَُ�ُم  ۡ�َۡومَ ٱ﴿
َ
ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِيَنُ�ۡم َو�

َ
أ

 .]۳[المائدة:  ﴾ادِينٗ  ۡ�ِۡسَ�ٰمَ ٱ
پس از غروب خورشید، در حالی که اسامه بن زید را پشت سر خود  ج پیامبر اکرم

کشید و سرعت آن را کنترل  سوار کرده بود، به آرامی به راه افتاد. افسار شترش را می
خود را : آرامش گفت خورد و به مردم نیز می وه مینمود تا جایی که سر شتر به کجا می

گفت تا اینکه به مزدلفه رسید. دستور داد تا اذان  و در مسیر راه تلبیه می ٢حفظ نمایید
بگویند؛ سپس اقامه گفته شد و نماز مغرب را قبل از اینکه مردم بارھایشان را پایین 
آوردند و دوباره اقامه گفته شد و نماز عشاء برگزار گردید؛ سپس خوابیدند و صبح روز 

» مشعر الحرام«فجر را در اول وقت اقامه نمودند و حرکت نمودند تا اینکه به بعد، نماز 
تکبیر، تھلیل و ذکر کردن نمود تا ،رو به قبله ایستاد و شروع به دعارسیدند. در آنجا 

اینکه ھوا کامًال روشن شد و نزدیک بود که خورشید طلوع نماید. آن گاه در حالی که 
اد. در مسیر ار نموده بود، لبیک گویان به راه افتفضل بن عباس را پشت سر خود سو

: ھفت عدد سنگ ریزه برای من بردار. در اثنای مسیر ھنگامی راه به ابن عباس گفت
؛ چون ٣اش را با سرعت بیشتری به حرکت در آورد رسید، ناقه» محسر«که به وادی 

ه داد تا اینکه به ھا ھالک شده بود. به راھش ادام این مکانی بود که در آنجا لشکر فیل

                                                 
 . ۳۸۹، ندوی، ص السیرة النبویة -١
 . ۶۶۲، ص السیرة النبویةصحیح  -٢
 . ۳۸۹، ص السیرة النبویة –ھمان  -٣
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عقبه آمد و آن را بعد از طلوع خورشید در حالی که  ۀرسید. نخست به جمر» منی«
؛ سپس به میدان منی برگشت و ١سوار بود، زد و در این موقع گفتن تلبیه را قطع نمود

بسیار رسایی ایراد نمود که در آن به بیان فضیلت و حرمت  ۀدر آنجا برای مردم خطب
ت و ھمچنین در مورد فضیلت و حرمت مکه نسبت به سایر شھرھای روز دھم پرداخ

 دیگر سخن گفت و نیز مردم را به پیروی و اطاعت امیری که براساس کتاب خدا
شما گردن برخی  : بعد از من کافر نشوید که برخی ازرھبری نماید، دستور داد و فرمود

اند، آن را  و شنیدهھر چه از ارا بزند و نیز آنھا را موظف ساخت که از شما گردن برخی 
 .٢تبلیغ نمایند

دانید که امروز چه  می: آیا ز آنھا پرسیددر بخشی از این خطبه آمده است که پیامبر ا
دانند؟ فرمود: مگر ذیحجه نیست؟ گفتند:  دا و رسولش بھتر می: خروزی است. گفتند
کردند شاید دانید این کدام سرزمین است؟ آنھا فکر  : آیا میبلی، سپس پرسید

: مگر حرم فرمود ج خواھد نام آن را عوض نماید بنابراین، چیزی نگفتند. پیامبر می
گاه باشید که خونخدا این است؟ گفتند: بلی فرمود ھا و آبروی شما بر  ھا، مال : آ

یکدیگر مانند حرمت این روز در این ماه و در این سرزمین، تا روزی که به مالقات 
پیام خدا را رسانیدم؟ : آیا من ، حرام و محترم است؛ سپس فرمودیدآی پروردگارتان می

بلی. فرمود بار الھا! تو گواه باش و افزود که حاضران به غائبان برسانند؛  :مردم گفتند
  .٣فھمد شنود و بھتر از او آن را می مبلغی سخنی را می ۀزیرا چه بسا کسی که به واسط

صت و سه شتر را با دست خود نحر (ذبح سپس به کشتارگاه منی رفت و در آنجا ش
ھای عمر ایشان بود؛ سپس به علی  مخصوص شتر) کرد. این تعداد به اندازه سال

دستور داد تا باقیمانده صد شتر را ذبح نماید بعد از آن حالقی طلبید تا موھای سرش 
مکه وار بر شتر به را بتراشد و موھا را به کسانی که در اطرافش بودند، داد؛ سپس س

. و بعد از خواندن نماز ظھر در مکه، نزد فرزندان ٤ه به جا آوردافضرفت و طواف ا
: ای بنی عبدالمطلب! آب بکشید آمد و گفت کردند، زمزم تقسیم می عبدالمطلب که آب

گیرند،  آورند و آب دادن را از شما می ترسیدم که مردم بر شما ھجوم می و اگر نمی

                                                 
 ھمان.  -١
 . ۳۹۰ھمان، ص  -٢
 . ۵۷۸، ص ۲، ابی شبھه، ج السیرة النبویة – ۵۵۰، ص ۲السیرة النبویة الصحیحه، ج  -٣
 . ۳۹۰، ندوی، ص السیرة النبویة -٤
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یشان دادند، آن حضرت اه آنھا دلوی از آب زمزم را به اکشیدم. آن گ خودم نیز آب می
  .١از آن نوشید

اول آغاز نمود؛  ۀھا را از جمر سپس در ھمان روز به منی برگشت و زدن سنگ
: . در منی نیز دو خطبه ایراد نمودسوم آمد ۀدوم و بعد از آن به جمر ۀسپس به جمر

(یازدھم) که این خطبه نیز تاکیدی بر یکی در روز نحر (دھم) و دیگری در روز بعد 
ھای سابق ایشان در عرفه و منی بود؛ چون تکرار مطالب در چند خطبه  مفاد خطبه

رسید؛ زیرا این اولین و آخرین حج پیامبر بود و این حج نمادی از  الزامی به نظر می
ابراین، عربستان بود. بن ۀقدرت و ھیبت اسالم و بیانگر نفوذ قدرت اسالم در شبه جزیر

دانست، تذکر و  بایست این جمع عظیم مسلمانان را به آنچه مھم می می ج پیامبر اکرم
نمود و موضوع یادگیری بھتر و حفظ مطالب و ھمچنین شنواندن آنھا به  توصیه می
مسلمانان به ویژه فھماندن این مطالب که آنھا موظف به تبلیغ مسائلی  ۀگوش کلی

 .٢ساخت ، تکرار مطالب را الزامی میندا ھستند که از پیامبر شنیده
را تکمیل ساخت؛ سپس به مکه آمد  با تأنی، رمی ھر سه روز تشریق ج پیامبر اکرم

و شب ھنگام به وقت سحر، طواف وداع نمود و اعالم بازگشت کرد و مکه را به قصد 
نام  و در راه بازگشت از حجه الوداع، روز ھجدھم ذیحجه در مکانی به ٣مدینه ترک نمود

: ای نمود و در بخشی از سخنانش فرمود ای ایراد (غدیر خم) نزدیک (جحفه) خطبه
شمان  درمیانمردم! من بشری بیش نیستم به زودی من دنیا را ترک خواھم نمود و 

: یکی کتاب خدا و دیگری اھل بیتم. شما را به خدا سوگند، گذارم یدو چیز را باقی م
 .٤و این را تا دو بار تکرار فرمود رعایت اھل بیت مرا داشته باشید

: ھر کس مرا دوست است که دست علی را گرفت و فرمود در روایتی دیگر آمده
و  دارد، تو نیز او را دوست بدار میدارد، علی را دوست بدارد، خدایا ھر که او را دوست 

 .٥ورزد، تو نیز با او دشمنی کن می ھر کس با او دشمنی

                                                 
 . ۶۶۳صحیح السیرة النبویة ص  – ۱۲۱۸مسلم، کتاب الحج، شماره  -١
 . ۵۱۵، ص ۲المستفاد من قصص القرآن، ج  – ۵۷۹، ص ۲، ابی شھبه، ج السیرة النبویة -٢
 . ۳۹۰، ندوی، ص السیرة النبویة -٣
 . ۲۰۴۸، باب فضل علی بن ابی طالب، شماره مسلم، کتاب فضائل الصحابة -٤
 . ۵۵۰، ص ۲، ج السیرة النبویة الصحیحة -٥
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د تا اینکه به ذوالحلیفه رسید. شب را ھمانجا سپری نمود و پیامبر به راھش ادامه دا

ال اهل اال اهللا «: ، سه بار تکبیر گفت و چنین خواندھنگامی که چشمش به مدینه افتاد
هو ىلع لك شئ قدير آيبون، تائبون، اعبدون، ملك وهل احلمد وـهل، هل ال وحده، الرش�ك

 .»عبده و هزم االحزاب وحدهساجدون، لر�نا حامدون، صدق اهللا وعده، و نرص 
 .١طلوع خورشید، وارد شھر مدینه شد و بعد از

 ها و فوائد  ها و عبرت درس

 تکامل دینی اسالمی است  -۱
ای رسید و  امت اسالمی در سال دھم ھجری به بلوغ دینی و اجتماعی پیشرفته

ن با سفر ھای مردم از ھر سو و اکنو این تکامل در سال نھم با آمد و شد دسته ۀزمین
حج فراھم گردیده بود و امت بزرگی فراھم آمد که تعالیم اسالم را مستقیم از پیامبر فرا 

شد تا دعوت  گرفت و دعوت و تبلیغ اسالم را بر عھده داشت و این امر باعث می می
و عالوه بر آن حجه الوداع نیز زمینه بسیار  ٢اسالمی برای تمامی ادوار ادامه یابد

گیری جامعه اسالمی براساس کتاب خدا و سنت  بیت افراد و شکلمناسبی برای تر
 بود.  ج پیامبر اکرم

 تربیت افراد براساس قطع رابطه با جاھلیت و دوری از گناه  -۲
انسان  ۀدر سخنان خود در حجه الوداع به اھمیت قطع رابط ج پیامبر اکرم -الف 

نمود و این را فقط به عنوان  ھا، ربا و .... اشاره می ھا، انتقام مسلمان با جاھلیت، با بت
ھای بعدی به صورت تأکید بیان داشت چنانکه  ن و برای نسلقانونی کلی برای مخاطبا

ھای زمان جاھلی، ربا و  ھای من است، خون : بدانید که تمام امور جاھلی زیر قدمفرمود
؛ چرا که زندگی جدید ھیچ ارتباطی با زندگی ٣شوند ه و ھدر اعالم می... بخشید

 .٤از چرک و آلودگی بوده است، ندارداش که مملو  گذشته

                                                 
  .۲۴۹، ص ۱به نقل از زاد المعاد، ج  ۳۹۱، ندوی، ص السیرة النبویة -١
 . ۱۰۵۴، ص ۲االساس فی السنة، ج  -٢
 . ۳۳۱، بوطی، ص فقه السیرة -٣
  .۳۰۳، محمد قلعجی، ص قراءة سیاسیة للسیرة النبویة -٤



 ٦٩١    هجری  ۹بخش هفدهم: غزوۀ تبوک (عسره) در سال 

 

خود را از ارتکاب گناھان و معاصی بر حذر داشته است چه  ج پیامبر اکرم –ب 
گناھان ظاھری و چه گناھان باطنی؛ زیرا اثر گناه و معصیت، از دشمنی دشمنان 

نسان بیشتر خواھد بود و گناه باعث مصائب زیادی برای انسان حتی در این دنیا ا
 : فرماید شود؛ چنانکه خداوند می می

ِصيَبةٖ ﴿ َ�َٰبُ�م ّمِن مُّ
َ
ٓ أ يِۡديُ�مۡ  َكَسَبۡت  فَبَِما َوَما

َ
�  ْ  ﴾٣٠َكثِ�ٖ  َعن َوَ�ۡعُفوا

 .]۳۰[الشوری: 
اید و این در  است که خود کرده رسد، به خاطر کارھایی آنچه از مصائب به شما می«

 .»بخشد حالی است که خدا بسیاری از گناھان شما را می
ھمچنین باعث ورود انسان به آتش دوزخ خواھد بود و آثار تخریبی گناه و معصیت 

 .١می بر آنھا، ویرانگرتر خواھد بودبر یک جامعه و ملت، از آثار یورش نظا

 تربیت جامعه براساس مبادی اصلی  -۳
ای است  اخوت و برادری فقط برای رضای خدا، ریسمان محکم و ناگسستنی –لف ا

ۡ ٱإِ�ََّما ﴿ :فرماید نماید؛ چنانکه خداوند می که مسلمانان را با ھمدیگر مرتبط می  ُمۡؤِمُنونَ ل
ٞ إِخۡ  : ای مردم! سخن مرا بشنوید و آن را خوب بفھمید. و پیامبر نیز فرموده است﴾َوة

برادر مسلمان است و تمامی مسلمانان، برادرند؛ پس برای ھیچ بدانید که مسلمان، 
خاطر باشد؛  روا نیست؛ مگر درصورتی که با رضایت برادری خوردن مال برادر مسلمان

ھا و آبروی شما، بر  ھا، مال پس بر خویشتن ظلم روا مدارید و افزود که ریختن خون
ین روز در این شھر حرام ھمدیگر حرام است. ھمان طور که زیر پا گذاشتن حرمت ا

است، تا اینکه به مالقات پروردگارتان بیایید. آن گاه او شما را از اعمالتان خواھد 
گاه باشید، بعد از من گمرا  .٢ه نشوید که گردن یکدیگر را بزنیدپرسید. آ

رعایت حال ضعیفان جامعه تا آنان تضعیف بنای محکم جامعه را فراھم  –ب 
ای از قشر ضعیف  بنابراین، پیامبر در سخنانش به رعایت حال زنان که نمونه ٣نسازند

جامعه ھستند، سفارش و تاکید نمود. به ویژه در حق زنان که در زمان جاھلیت بر آنان 

                                                 
 ھمان.  -١
 . ۱۲۱۸مسلم، کتاب الحج، شماره  -٢
 . ۵۷۵دولة الرسول من التکوین الی التمکین، ص  -٣



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٦٩٢

 

 .١شد، سفارش کرد یادی روا داشته میستم ز
ر تعاون و ھمکاری با دولت اسالمی در راستای تطبیق احکام اسالم، حتی اگ –ج 

ھای حجه الوداع  ای حبشی باشد، مورد دیگری از سفارشات پیامبر در خطبه حاکم برده
 . عیت در دنیا و آخرت را در بر داردبود. و این امر خیر و صالح راعی و ر

ای، میزانی پیروی از حاکم و فرماندھی جامعه  ھمچنین آن حضرت با بیان قاعده
که حاکم بر اساس کتاب خدا و سنت پیامبر  : تا مادامیتعیین کرد و فرموداسالمی را 
گوید، حرف شنوی از او واجب است و در غیر این صورت فرمانبرداری از او  سخن می

  .٢تنفیذ اوامر الھی است ۀجائز نیست؛ پس حاکم، از جانب مسلمانان نمایند
 در این راستا فرمود ھیچ عربی بر عجمی و یا ج پیامبر اکرم: مساوات و برابری –د 

ای ندارد  فضل وبرتری ،عجمی بر عربی و ھیچ سفیدی بر سیاھی و بالعکس
اند و آدم از خاک آفریده شده  تقوا و افزود که تمام مردم از آدم متولد شده باداشتنمگر

. بدین صورت پیامبر مشخص ساخت که نژاد و ملیت و رنگ معیار برتری نیست؛ ٣است
د و ترقی قی واالیی است که موجبات رشھای اخال بلکه اساس فضیلت و برتری، ارزش

 .٤سازد انسان را فراھم می
پیامبر دو منبع را به عنوان منابع اصلی جھت حل : مشخص کردن منابع شریعت -  ھ

 گچنمشکالتی که دامنگیر مسلمانان خواھند گردید، بیان نمود که اگر امت به آنھا 
 ھا وبه نسل ج و سنت پیامبر اکرم: کتاب خدا د ازان مراه نخواھند شد که عبارتزند گ

تضمین نمود که اگر به این دو منبع تمسک جستند تحت ھیچ شرایطی گمراه 
نخواھند شد. بنابراین، نباید صالحیت استفاده از این منبع را فقط به زمان و مکان و 

 .٥ف خاص و افراد خاصی منحصر بدانیمعر
 آنھا جوامع و ھم به ذکر دوای تمعضالعالوه بر موارد ذکر شده، پیامبر ھم به ذکر

: خدا و سنت پیامبر دانست و فرمود آنرا التزام کامل به دستورات کتاب پرداخت و دوای

شما  درمیان« »سنىتلن تضلوا بعدی ابدا كتاب اهللا و تر�ت في�م ما ان تمسكتم به«

                                                 
 . ۳۳۲، بوطی، ص فقه السیرة -١
 . ۳۳۳ھمان، ص  -٢
 . ۴۱۱، ص ۳مسند احمد،  -٣
 . ۸۷۶، ص ۲الموسوعة فی سماحة االسالم، عرجون، ج  -٤
 . ۳۳۳، بوطی، ص فقه السیرة -٥



 ٦٩٣    هجری  ۹بخش هفدهم: غزوۀ تبوک (عسره) در سال 

 

رت ن عباگذارم که تا مادامی که بدان تمسک جویید، گمراه نخواھید شد و آ چیزی می
ھای بشر است و این ندای  این عالج دائمی تمام بیماری» : کتاب خدا و سنتماست از

بشری در مشکالتی که با آنھا  ۀشود و جامع ھا تکرار می ھا و مکان پیامبر در تمام زمان
ای جز رجوع به کتاب خدا و سنت پیامبر نخواھد داشت و تنھا  روبرو خواھد شد، چاره

اعتصام و چنگ زدن به این دو منبع زالل شریعت است که مردم را از گمراھی نجات 
 گردد.  تر است، رھنمود می بخشد و آنھا را به راھی که بھتر و با دوام می

بخش پیامبر از حدود شبه جزیره عربستان، فراتر رفت  ان، تعالیم حیاتبه مرور زم
ای  عام است که منحصر به زمان و مکان ویژه یو خطاب گذشت مرزھای زمان از و

 .١اند تی برای جھانیان فرستاده شدهنیست؛ چون ایشان به عنوان رحم

 الوداع  ھای حجة آموزشی در خطبه ۀشیو -۴
به تشریح احکام و مناسک حج به صورت عملی  ج مبر اکرمپیا :آموزش عملی –الف 

یعنی مناسک حجتان را از من فرا  ٢»خذوا ع� مناسك�م«پرداخت و به آنھا فرمود : 
گیرید بنابراین باید داعیان اسالم، دستورات احکام اسالم را به طور عملی به مردم آموزش 

 .٣دھند. حتی احکامی مثل وضو، نماز و قرائت قرآن را نیز به صورت عملی باید آموزش داد
یراد فرمود، ھای متعددی ا در ایام حج خطبه ج پیامبر اکرم :ھا تکرار خطبه –ب 
ھا  ای در روز عرفه و دو خطبه در منی و برخی موضوعات مورد بحث در خطبه خطبه

تا نیز تکراری بود. بنابراین، باید داعیان از روش ایراد سخن آن حضرت الگو بگیرند.
شنوند به  ھای متعددی ایراد نمایند تا مخاطبان آنچه را می ضرورت، خطبه درصورت

مخاطبان است و اگر افاده بدون سخن ی  دف از سخنرانی، افادهخاطر بسپارند؛ زیرا ھ
ای جز این وجود ندارد که باید مطالب چند بار  شد، چاره و تکرار مطالب حاصل نمی

د تا ھر بار مسائل جدیدی ایتکرار شود؛ پس در چنین مواقعی نباید، سخنران سعی نم
ه مخاطبان است نه نشان دادن را مطرح نماید؛ زیرا ھدف فھمانیدن مطالب مورد نیاز ب

 .٤استعداد و توانایی سخنران

                                                 
 ۱۳۱سول، احمد محمد بالشمیل، ص الجانب السیاسی فی حیاة الر -١
 . ۱۲۹۷شماره  ۹۴۲، ص ۲مسلم، ج  – ۵۴۹، ص ۲السیرة النبویة الصحیحه، ج  -٢
 . ۵۱۸، ص ۲المستفاد من قصص القرآن، ج  -٣
 ھمان.  -٤



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٦٩٤

 

به خاطر آن بود تا مطالب  ج این ارشاد پیامبر اکرم :حاضران به غایبان برسانند –ج 
مورد بحث، توسط حاضران ھر چه بھتر ثبت و ضبط گردد و به گوش غایبان و 

وری بیشتر باشد و نیز خاطر نشان ساخت که  ھای بعدی برسد تا باعث بھره نسل
ممکن است گاھی غایبان، مطالب را از حاضران بھتر درک نمایند و به خاطر بسپارند 

و خطابه، به مخاطبان خود  که علما و داعیان پس از ایراد سخن بنابراین، شایسته است
 .١: شما حاضران به غایبان برسانیدبگویند
روز، ماه و  ۀھایی دربار ح پرسشپیامبر با ایراد طر :جلب توجه بیشتر مخاطبان –د 

بردند، توجه بیشتر ھمگان را به سوی مطلب مھمی که  ری که در آن به سر میشھ
گوش به سخنان ایشان  جلب نمود؛ چنانکه ھمه با دقت نماید، خواست مطرح می

گوید: آن حضرت برای آنان سه سؤال  لب مھم را بشنوند. قرطبی میسپردند تا آن مط
: نخست نام روز، سپس نام ماه و بعد نام شھر را پرسید و پس از ھر سوالی، مطرح نمود

شنیدن مطلب گردند؛  ۀو آماد نمود تا آنھا به اھمیت موضوع پی ببرند اندکی مکث می
پس شایسته است که داعیان و علما نیز به پیروی از این سنت آن حضرت، قبل از بیان 
مطالب مھم، سواالتی مربوط به مطالب مورد بحث، مطرح نمایند و توجه مخاطبان 

 .٢خود را بیشتر جلب نمایند

 الوداع  خی احکام فقهی برگرفته شده از حجةبر -۵

 ر نمودن حجاج در عرفه افطا –الف 
 ج : مردم در روز عرفه، به پیامبر اکرمگوید تر حارث (ھمسر رسول خدا) میمیمونه دخ

رف شیری طلبید و از سختی روزه شکایت کردند، آن حضرت برای افطاری آنان، ظ
 .٣نوشید

 کیفیت تدفین میتی که در حالت احرام مرده است  –ب 
(عرفه) سوار بر شترش » موقف«در  ج اکرم : مردی با پیامبرگوید ابن عباس می

امبر در جریان تدفین ایشان ایستاده بود که ناگھان از روی شتر افتاد و در گذشت. پی

                                                 
 . ۱۰۵البخاری، کتاب العلم باب قول النبی رب مبلغ شماره،  -١
 . ۵۱۸، ص ۲المستفاد من قصص القرآن للدعوة و الدعاة، ج  -٢
 . ۱۹۸۹بخاری، کتاب الصوم، باب صوم یوم عرفه، شماره  -٣



 ٦٩٥    هجری  ۹بخش هفدهم: غزوۀ تبوک (عسره) در سال 

 

: او را با آب و سدر غسل دھید و در دو پارچه کفن نمائید و در تدفین او از مواد فرمود
بیک گویان بر روز قیامت لخوشبو، استفاده نکرده و سرش را نپوشانید؛ زیرا او 

 .١خیزد می

 حج گزاردن به جای دیگران  –ج 
: در حالی که فضل بن عباس، پشت سر پیامبر سوار بر مرکب گوید ابن عباس می

خثعم نزد پیامبر آمد. فضل به او و او به فضل نگاه  ۀایشان بود، زنی (جوان) از طایف
: آیا از از پیامبر پرسیدرگردانید. آن زن فضل را به طرف دیگر ب ۀکرد پیامبر چھر می

تواند حج نماید؟ پیامبر  میتواند مناسک حج را انجام دھد،  طرف پدر پیرش که نمی
 . ٢: بلی و این موضوع در حجه الوداع رخ دادفرمود

 گیری در مناسک حج  آسان –د 
در حالی که بر مرکبش سوار بود،  ج : پیامبر اکرمگوید ن عمر بن عاص میعبدالله ب

: من قبل پرسیدند. یکی از آنان گفت را می ایشان مراجعه نمودند و مسائل حجمردم به 
: گوید رمود اشکالی ندارد. راوی میام؟ ایشان ف از رمی (زدن شیطان) قربانی ذبح کرده

: اشکالی حکام یا فراموش نمودن آنان فرمودجابجایی ا ۀھای ھمه دربار به پرسش
 . ٣ندارد

تصر و برگرفته شده از حجه الوداع است. برای این موارد بخشی از احکام مخ
تفصیل بیشتر به آنچه شیخ آلبانی در مورد حجه الوداع نوشته است مراجعه شود. 

. ھمچنین دکتر ٤نموده است شرح مسئله و دو ایشان مسائل حجه الوداع را در ھفتاد
حدیثی و  ھای ادبی، ه از کتابیسالما فاروق حماده در کتابی به نام الوصیه النبویه

سیره، حدود ھشتاد و سه مطلب و وصیت از حجه الوداع گردآوری نموده است و به 
بررسی صحت و سقم و تجزیه و تحلیل آنھا پرداخته است و در این راستا خدمات 

 . ٥ارزشمندی ارائه نموده است

                                                 
 . ۱۲۶۵بخاری، کتاب الجنائر، باب الکفن فی ثوبین، شماره  -١
 . ۱۵۱۳بخاری، کتاب الحج، باب وجوب الحج و فضله، شماره  -٢
 . ۸۳بخاری، کتاب العلم، باب الفتیا علی الدابة، شماره  -٣
 . ۶۸۳، ص ة النبویة فی ضوء المصادر االصلیةالسیر -٤
 . ۶۸۱ھمان، ص  -٥



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٦٩٦

 

 فواید نامگذاری ایام حج 
ز به زینت و آرایش شتران نامیدند؛ زیرا در این رو» یوم الزینه«روز ھفتم ذیحجه را 

یعنی آب دادن یا سیراب نمودن نامیدند؛ » ترویه«قربانی پرداختند و روز ھشتم را روز 
نمودند؛  کردند و برای خودشان نیز آب حمل می چرا که آنان شتران خود را سیراب می

چون در آن روزگار در عرفه و دیگر اماکن، آبی وجود نداشت و روز نھم را به دلیل 
یعنی قرار و ثبات » قر«گفتند و روز یازدھم را روز  ور در میدان عرفه، روز عرفه میحض
ایستادند. ھمچنین آن روز را به  نامیدند؛ زیرا در آن روز از نقل و حرکت باز می می

نامیدند  خوردند روز رءوس می پختند و می ھای ذبح شده را می خاطر اینکه سر حیوان
یعنی روز حرکت به مکه و روز سوم ایام تشریق » وم النفراالولی«روز دوم ایام تشریق را 

 . ١نامیدند» یوم النفرالثانی«را 

                                                 
 . ۵۷۹، ص ۲، ابی شھبه، ج السیرة النبویة -١



 
 
 
 
 
 

 فصل هشتم 
  ج بیماری و وفات پیامبر اکرم

بینند، بدین معنا است که از بعضی  ی مومن با نور خدا میھا انسان: گویند اینکه می
نیز که در  ج فھمند. پیامبر اکرم زنند و می ھا چیزی حدس می حالتھا و  اشاره و کنایه

اوج ایمان و عقل و اندیشه قرار داشت، از ھمه در این میدان، گوی سبقت را ربوده 
 بعضی از آیات درک نمود که اجلش نزدیک شده است؛ ۀ. بنابراین، پیامبر از اشار١بود

ی از صحابه مانند ابوبکر، عباس چنانکه مطالب در چند حدیث صحیح پرداخت که برخ
و اینکه  ج و معاذ ھدف پیامبر را دریافتند. بعضی از آیات نیز به بشر بودن پیامبر اکرم

 . ٢مانند سایر افراد مرگ را خواھد چشید، اشاره دارند

 : نمایند اشاره می ج آیات و احادیثی که به وفات پیامبر اکرم -۱
 : فرماید خداوند می –الف 

ٌد إِ�َّ رَُسولٞ َوَما ﴿ ۚ ٱ َ�ۡبلِهِ  ِمن َخلَۡت  قَدۡ  ُ�َمَّ ۡو قُتَِل  لرُُّسُل
َ
اَت أ فَإِيْن مَّ

َ
ٰٓ  نَقلَۡبُتمۡ ٱأ َ�َ

ٰ َعقَِبۡيهِ َفلَن يَُ�َّ  ۡعَ�ٰبُِ�ۡمۚ َوَمن يَنَقلِۡب َ�َ
َ
َ ٱأ ۗ  ٔٗ َشۡ�  �َّ ُ ٱ َوَسَيۡجزِي ا َّ� 
ِٰكرِ�نَ ٱ  .]۱۴۴[آل عمران:  ﴾١٤٤ل�َّ
اند. آیا اگر او بمیرد یا  پیامبری بیش نیست که قبل از آن پیامبرانی گذاشتهمحمد، «

شوید) و ھر که به عقب بر گردد، به  گردید. (کافر می کشته شود، شما به عقب بر می
 .»دھد رساند و خدا به زودی پاداش سپاسگزاران را می خدا ضرری نمی

موضوع پرداخت که ھیچ پیامبری : خداوند در این آیه، به بیان این گوید قرطبی می
اند، تمسک جست اگر چه خود  عمر جاودانه ندارد، بنابراین، باید به آنچه پیامبران آورده

                                                 
 . ۵۸۷، ص ۲، ابی شھبه، ج السیرة النبویة -١
 . ۳۳مرض النبی و وفاته، خالد ابوصالح، ص  -٢



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٦٩٨

 

 . ١آنھا مرده و یا کشته شده باشند
 : ھمچنین خداوند فرموده است –ب 

ّيُِتونَ  ��َُّهم إِنََّك َمّيِتٞ ﴿  .]۳۰[الزمر:  ﴾٣٠مَّ
میری و آنھا نیز خواھند مرد این یکی از آیاتی است  می: یعنی تو ویدگ ابن کثیر می

که ابوبکر پس از وفات پیامبر از آن به عنوان دلیلی بر وفات آن حضرت به آن استناد 
 . ٢نمود

 : فرماید خداوند می –ج 

ۖ ٱن َ�ۡبلَِك مِّ  َوَما َجَعۡلَنا لِبََ�ٖ ﴿ فَإِيْن ّمِتَّ َ�ُهُم  ۡ�ُۡ�َ
َ
ونَ ٱأ  .]۳۴اء: ی[األنب ﴾٣٤ۡلَ�ِٰ�ُ

ایم. آیا اگر تو بمیری مگر  ای قرار نداده ما قبل از تو برای ھیچ بشری زندگی جاودانه«
 .»آنان جاودانه باقی خواھند ماند

 : فرماید بعدی می ۀدر آی

ِ  لَۡمۡوِت� ٱ َذآ�َِقةُ  ُ�ُّ َ�ۡفٖس ﴿ ِّ ٱَوَ�ۡبلُوُ�م ب ۖ  ۡ�َۡ�ِ ٱوَ  ل�َّ اء: ی[األنب ﴾٣٥تُرَۡجُعونَ  �َ�َۡنا فِۡتَنٗة
۳۵[. 
ھا  ھا و خوبی چشد و ما شما را با سود و زیان و بدی ھر کسی طعم مرگ را می«

 .»شوید آزماییم و سرانجام به سوی ما بر گردانده می می
و مقدر است. این آیات ای حتمی  بدین صورت خاطر نشان ساخت که مرگ، مسئله

توان  ند، اما آیات دیگری نیز وجود دارد که میا موضوع مرگ را بیان نموده به صراحت
 براساس مضامین آن به این موضوع پی برد. 

وَ�ٰ ٱ مِنَ  لََّك  َولَ�ِخَرةُ َخۡ�ٞ ﴿
ُ
 .]۵-۴[الضحی:  ﴾٥َولََسوَۡف ُ�ۡعِطيَك َر�َُّك َ�َ�َۡ�ٰٓ  ٤ۡ�

خواھد و آخرت برایت از دنیا بھتر است و پروردگارت به تو (پیروزی و نعمت) عطا «
 .»کرد و تو خشنود خواھی شد

ۡكَرامِ ٱوَ  ۡ�ََ�ٰلِ ٱَو�َۡبَ�ٰ وَۡجُه َرّ�َِك ذُو  ٢٦ُ�ُّ َمۡن َعلَيَۡها فَانٖ ﴿  .]۲۷-۲۶[الرحمن:  ﴾٢٧ۡ�ِ
اند و تنھا ذات پروردگار با عظمت و ارجمند  ھمه آنچه بر روی زمین است، فنا شدنی«

 .»ماند تو باقی می
 

                                                 
 . ۲۲۲، ص ۲قرطبی، ج تفسیر  -١
 . ۵۳، ص ۴تفسیر ابن کثیر، ج  -٢



 ٦٩٩    هجری  ۹بخش هفدهم: غزوۀ تبوک (عسره) در سال 

 

 –د 

ءٍ ﴿  .]۸۸[القصص:  ﴾�َ�ۡهِ تُرَۡجُعونَ  ۡ�ُۡ�مُ ٱَ�ُ  ۥۚ لٌِك إِ�َّ وَۡجَههُ ها ُ�ُّ َ�ۡ
ھمه چیز نابود شدنی است. مگر خود او. دستور از آن او و بازگشت نیز به سوی او «

 .»است
این آیات بیانگر آن است که ھر آنچه غیر از خدا وجود دارد، تابع سنت الھی یعنی 

 مگر خود او.  تز این قاعده مستثنی نیسمرگ خواھند بود و ھیچ کس ا
 –ذ 

ۡ�َمۡمُت َعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ� َورَِضيُت لَُ�ُم  ۡ�َۡومَ ٱ﴿
َ
ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِيَنُ�ۡم َو�

َ
أ

 .]۳[المائدة:  ﴾ادِينٗ  ۡ�ِۡسَ�ٰمَ ٱ
: کنی؟ گفت بن خطاب به گریه افتاد. پرسیدند: چرا گریه می با شنیدن این آیه، عمر«

 .١»تکمیلی، نقصی پدید خواھد آمد و ھدفش وفات پیامبر بودبعد از ھر 
  -  ھ

ِ ٱإَِذا َجآَء نَۡ�ُ ﴿ يَۡت  ١ۡلَفۡتحُ ٱوَ  �َّ
َ
ِ ٱيَۡدُخلُوَن ِ� دِيِن  �َّاَس ٱَوَر� ۡفَواٗجا �َّ

َ
 ٢أ

ابَۢ� ۥإِنَّهُ  ۡسَتۡغفِۡرُهۚ ٱفََسّبِۡح ِ�َۡمِد َرّ�َِك وَ   .]۳-۱[النصر:  ﴾٣َ�َن تَوَّ
دین خدا،  که فتح و پیروزی از جانب خدا رسید و مردم را دیدی که دروقتی «

شوند، پروردگارت را به پاکی یاد کن و طلب آمرزش کن. ھمانا او  دسته وارد می دسته
 .»پذیرنده توبه است

ا رسیدن : اعالم فررد این سوره پرسید؟ ابن عباس گفتاز ابن عباس در مو سعمر
نی آمده است . و در روایت طبرا٢دانم من نیز ھمین را می: اجل پیامبر بود. عمر گفت

: این سوره خبر فرا رسیدن مرگ پیامبر خدا را به ایشان داد. گوید که ابن عباس می
 . ٣بنابراین، آن حضرت پس از آن، خود را برای سفر آخرت آماده نمود

 
 
 

                                                 
 . ۱۸۹، ص ۵، ج البدایة والنھایة -١
 . ۴۴۳۰بخاری، کتاب المغازی، شماره  -٢
 . ۲۶، ص ۹محمع الزوائد، ج  -٣



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٧٠٠

 

 دارند  ج احادیثی که اشاره به وفات پیامبر اکرم -۲
در حالی که تمامی زنان پیامبر نزد ایشان جمع بودند، : ویدگ عایشه می –الف 

به او خوش آمد گفت  ج رفتن پدرش بود، پیامبر اکرم فاطمه آمد، راه رفتنش شبیه راه
و او را کنار خود نشاند و در گوشش نجوا کرد. فاطمه به گریه افتاد؛ سپس دوباره در 

: پیامبر از میان این ھمه با تو نجوا گفتم کرد او خندید. من به فاطمه گوشش نجوا
کنی؟ وقتی از آنجا برخاست من به او گفتم پیامبر با تو در  کرد، آن گاه تو گریه می

کنم. عایشه  ا را فاش نمیمورد چه چیزی نجوا کرد؟ فاطمه گفت من راز رسول خد
ی از نجوا : به حقی که بر تو دارم مراپس از وفات پیامبر به فاطمه گفتم: گوید می

پیامبر با خبر ساز گفت: اکنون اشکالی ندارد آن گاه گفت: پیامبر در نجوای اول به من 
ھای گذشته یکبار قرآن را با من تکرار نمود و امسال دوبار آن را  : جبرئیل در سالگفت

کنم اجلم نزدیک شده است؛ پس از خدا بترس و صبر را پیشه ساز.  تکرار کرد، فکر می
: آیا دوست نداری که سردار زنان یه کردم؛ سپس در نجوای دوم فرمودمن گربنابراین، 

 . ١این امت شوی؟ بنابراین من خندیدم
داد. البته آن حضرت این راز  این حدیث از نزدیک شدن زمان مرگ پیامبر خبر می

گذاشت و از این راز ھیچ کسی از مسلمانان قبل از وفات  درمیانرا فقط با دختر خود 
 . ٢ر اطالعی نداشتپیامب

ه سوار بر شترش دیدم که را در روز دھم ذیحج ج پیامبر اکرم: گوید جابر می –ب 
 . ٣ان را از من فرا گیرید، شاید دوباره به حج نیامدمت: احکام حجفرمود می

: این حدیث اشاره به خداحافظی و نزدیک شدن وفات ایشان گوید امام نووی می
غنیمت بشمارند و امور دینی خود را با مالزمت بیشتری از داشت تا صحابه فرصت را 

 . ٤اند الوداع نامیده ایشان فرا بگیرند و به خاطر ھمین است که این حج را حجه
: آن حضرت در اواخر عمرش، ھمواره اشاراتی مبنی بر گوید ابن رجب نیز می
مناسک : الوداع فرمود ھای حجة خود داشت؛ چنانکه در خطبهنزدیک شدن وفات 

                                                 
 .۶۲۸۶-۶۲۸۵بخاری، کتاب االستیذان، شماره  -١
 . ۳۵مرض النبی و وفاته، ص  -٢
 . ۱۲۹۷مسلم، کتاب الحج، شماره  -٣
 . ۴۵، ص ۹شرح النووی علی صحیح مسلم، ج  -٤



 ٧٠١    هجری  ۹بخش هفدهم: غزوۀ تبوک (عسره) در سال 

 

کرد.  حجتان را از من بیاموزید، شاید بعد از امسال مرا نبینید و با مردم خداحافظی می
 . ١رو حج آن سال را حجه الوداع نامیدند از این
ای را بین  : خداوند، بندهای فرمود پیامبر در خطبه: گوید ابوسعید خدری می –ج 

ده آنچه را نزد خدا است، انتخاب دنیا و آنچه نزد خدا است، مختار گذاشت. آن بن
: ما از گریه گوید سعید میابوترجیح داد و ابوبکر با شنیدن این سخن به گریه افتاد. 

ایشان تعجب نمودیم بعدًا متوجه شدیم که ایشان از ما بھتر متوجه منظور پیامبر شده 
 . ٢است

اری : ابوبکر ھدف پیامبر را از این سخن با توجه به بیمگوید حافظ ابن حجر می
وفاتش متوجه گردید و دانست که زمان مرگ او فرا رسیده است بنابراین، به گریه 

 . ٣افتاد
 ۀ: در خواب دیدم که زمین به وسیلگوید عباس ابن عبدالمطلب می –د 

برای پیامبر بازگو  شود. خوابم را ھای محکمی به سوی آسمان کشیده می ریسمان
 . ٤نزدیک شده استات  : زمان مرگز برادرزادهنمودم. فرمود

: ای کرد، فرمود عزام به یمن بدرقه میھمچنین ھنگامی که معاذ را برای ا -  ھ
معاذ! شاید بعد از امسال مرا نبینی و گذرت از کنار قبر و مسجدم بیفتد. معاذ با 

: گریه نکن؛ زیرا گریه از طرف شیطان سخن به گریه افتاد. پیامبر فرمودشنیدن این 
 .٥است

  ج پیامبر اکرمبیماری 
ماه ذیحجه و ماه محرم و صفر  ۀبعد از اینکه از حج برگشت، باقیماند ج پیامبر اکرم

را در مدینه گذراند و در این فرصت، به تجھیز لشکر اسامه جھت اعزام به بلقاء و 
فلسطین پرداخت و فرماندھی این لشکر را که متشکل از مھاجران و انصار بود و حتی 

ر آن حضور داشتند، به اسامه که جوانی ھجده ساله بود، سپرد. برخی ابوبکر و عمر د

                                                 
 . ۱۰۵الطائف المعارف، ص  -١
 . ۳۶۵۴، شماره بخاری، فضائل الصحابة -٢
 . ۱۶ص  ۷فتح الباری، ج  -٣
 . ۲۴ص  ۹مجمع الزوائد، ج  -٤
 . ۲۲ھمان، ص  -٥



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٧٠٢

 

ی  به خاطر کم سن و سال بودن او از پیامبر خواستند تا کسی دیگر را به عنوان فرمانده
و فرمود کسانی که به امارت او اعتراض  ١لشکر تعیین کند، اما پیامبر نپذیرفت

اند. به خدا سوگند که او  اض نمودهکنند، قبل از این به امارت پدرش نیز اعتر می
 . ٢ترین فرد نزد من است این امارت و ھمچون پدرش محبوب ۀشایست

نمودند که بیماری پیامبر  مردم آمادگی الزم را برای پیوستن به لشکر اسامه پیدا می
 بیماری تاوفاتشان حوادثی رخ داد کهی  فاصلهدره وفات ایشان انجامید، اما ب ج اکرم

 : پردازیم ره میذکر حوادث این دو به اکنون
 و زیارت قبور شھیدان احد در بقیع ج پیامبر اکرم –الف 

: ای گوید: پیامبر در نیمه شبی به من گفت پیامبر می ۀه، غالم آزاد شدابومویھب
ابومویھبه! به من دستور داده شده است تا نزد اھل بقیع بروم و برای آنان طلب آمرزش 

در وسط قبرستان ھی کن و من ھمراه ایشان رفتم. ھنگامی که نمایم؛ پس مرا ھمرا
برید، بھتر از  : سالم خدا بر شما قبرنشینان. آنچه شما در آن بسر میقرار گرفت، فرمود

ھا چون پاره شب سیاه، یکی بعد از  برند. فتنه چیزی است که مردم در آن بسر می
: گوید مویھبه میابواند.  ر از گذشتهآیند، بدت ھایی که می اند و فتنه دیگری ھجوم آورده

ھای دنیا و بھشت،  کلیدھای خزانه درمیان: به من ن گاه پیامبر رو به من کرد و گفتآ
حق انتخاب داده شد؛ پس من از میان دنیا، بھشت و مالقات پروردگارم را انتخاب 
نمودم. سپس برای اھل بقیع استغفار نمود و برگشت. بعد از آن بیماری پیامبر که به 

 . ٣وفاتش انجامید، شروع شد
ھشت سال از شھادت کشته : پیامبر بعد ار گوید مچنین عقبه بن عامر جھنی میھ

شدگان احد، بر آنان نماز خواند و حالتی داشت که گویا با مردگان و زندگان، 
: من پیشاپیش و گواه بر شما خواھم کرد؛ سپس بر منبر رفت و گفت ی میخداحافظ

ورزی  دانم که شما مبتال به شرک ما بر حوض است و افزود که من می ۀبود و وعد
دیگر رقابت نمایید. عقبه طلبی با یک این است که در دنیا شوید، اما ترس من نمی
 . ٤نگریستم ای بود که من به آن حضرت می : این آخرین مرتبهگوید می

                                                 
 . ۵۵۲، ص ۲، ج السیرة النبویة الصحیحة -١
 . ۲۱۳ص  ،۴البخاری، کتاب فضائل اصحاب النبی، ج  -٢
 . ۵۶-۵۵، ص ۳المستدرک، حاکم، ج  -٣
 . ۱۳۴۴البخاری، کتاب الجنائز، باب الصالة علی الشھید، شماره  -٤



 ٧٠٣    هجری  ۹بخش هفدهم: غزوۀ تبوک (عسره) در سال 

 

 : رانسایر ھمس ۀعایشه به اجاز ۀسپری نمودن ایام بیماری در خان -ب 
ھمسرانش در  ۀ: ھنگامی که بیماری پیامبر شدت گرفت با اجازگوید عایشه می

رفتن را  ھایش را گرفته بودند و توانایی راه عباس و مردی دیگر زیر شانه حالی که
اش شدت  یماریمن ب ۀمن آورده شد و در آنجا بستری گردید و در خان ۀنداشت به خان

اند، بر من آب بریزید تا  : از آب ھفت مشکیزه که ھنوز باز نشدهگرفت. آن گاه فرمود
: ما او را داخل تشت بزرگی که متعلق به گوید می ردم مالقات نمایم. عایشهبتوانم با م

: بس است. آن گاه نزد ایشان آب ریختیم تا اینکه فرمود حفصه بود نشاندیم و بر جسم
 . ١دم نماز خواندرای ایراد نمود و برای م مردم رفت و خطبه

: من تا کنون کسی را ندیده بودم که بیماری این قدر بر او فشار گوید عایشه می
 . ٢بیاورد

رفتم و دستی بر جسمش کشیدم و متوجه  ج : نزد پیامبر اکرمگوید ابن مسعود می
ما دچار تب شدیدی شدم که دچار تب شدیدی شده است. گفتم ای رسول خدا! ش

شوم.  شوید، می ا دچار آن می: بلی. من دچار دو برابر تبی که شماید. فرمود شده
: ھر رسد؟ فرمود: بلی. سپس گفت ابر پاداش میما دو بربه خاطر اینکه به ش آیا:گفتم

مسلمانی که دچار بیماری یا مصیبتی دیگر بشود، در مقابل آن گناھانش او از بین 
 . ٣ریزند ھای درختان می روند، ھمانطور که برگ می

 برخی از وصایای آن حضرت در ایام پایانی عمر 

 وصیت پیامبر در مورد انصار  -۱
پیامبر  از انصار گذشت که پس از شدت گرفتن بیماری از کنار گروھی س عباس
: به خاطر از دست دادن کنید؟ گفتند کردند. عباس گفت: چرا گریه می گریه می

آن گاه عباس نزد پیامبر رفت و ایشان را از آنچه دیده بود،  ج مجالس پیامبر اکرم
یرون شد و سیاھی بر سرش پیچیده بود، ب ۀمطلع ساخت. آن حضرت در حالی که پارچ

: من شما را به رعایت و پس از حمد و ثنای خداوند فرمودبرای آخرین بار بر منبر رفت 
آنان بود، ادا  ۀکنم. آنھا رازداران من ھستند و حقی که بر عھد حال انصار توصیه می

                                                 
 . ۱۹۸ھمان، کتاب الوضوء شماره  -١
 . ۶۹۵، ص السیرة النبویةصحیح  -٢
 . ۵۶۴۷بخاری، کتاب المرض، باب شدة المرض، شماره  -٣



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٧٠٤

 

نمودند و فقط حق خودشان مانده است؛ پس نیکی نیکوکارانشان را بپذیرید و از 
 . ١خطای خطاکارانشان بگذرید

 . ٢باشد با پیامبر و بالعکس مین حدیث بیانگر میزان محبت انصار ای

 عربستان  ۀدستور به اخراج مشرکان از شبه جزیر -۱
ت تا جایی که در یک روز، چند بار دچار گرف بیماری پیامبر به تدریج شدت می

مند بود که از جانب امتش، اطمینان خاطر ه گردید، اما با این وجود عالق بیھوشی می
برای آنان نامه  داشته باشد تا پس از مرگ ایشان دچار گمراھی نشوند بنابراین، خواست
ف نظر نمود و مفصلی بنویسد تا دچار اختالف نشوند، اما به دالیلی از نوشتن آن صر

توصیه نمود، از جمله اینکه خواست بنویسد، به طور شفاھی به آنان  آنچه را که می
: مشرکان را از شبه جزیره عربستان اخراج نمایید و به تجھیز و فرستادن لشکر فرمود

 . ٣اسامه بپردازید

 نھی از اینکه قبرش به مسجدی تبدیل بشود  -۳
: خداوند یھود و نصارارا نابود ود که فرمودھای آن حضرت این ب یتاز آخرین وص

: دو دین با ھم در به مساجد تبدیل کردند؛ سپس فرمودسازد که قبور انبیای خود را 
 . ٤سرزمین عرب باقی نخواھند ماند

 گمان نیک داشتن در مورد خدا  -۴
: از ایشان شنیدم که فرمود ج : سه روز قبل از وفات پیامبر اکرمگوید جابر می

  .٥»نھایتان را نسبت به خدا نیک بگردانیدگما«

 وصیت در مورد نماز و بردگان  -۵
تا » نماز و بردگانتان«: وصیت پیامبر ھنگام وفاتش این بود که فرمود گوید انس می

 . ٦توانست با زبان بگوید شد و نمی جایی که صدایش در سینه حبس می
                                                 

 . ۳۷۹۹بخاری، مناقب االنصار، شماره  -١
 . ۶۵مرض النبی و وفاته، ص  -٢
 . ۳۰۳۵بخاری، کتاب الجھاد و السیر، شماره  -٣
 . ۷۱۲، ص السیرة النبویةصحیح  – ۴۳۵بخاری، کتاب الصالة، شماره  -٤
 . ۲۶۹۷، شماره ۲۲۰۸، ص ۴مسلم، کتاب الجنه، ج  -٥
 . ۲۶۹۷، شماره ۹۰۱-۹۰۰، ص ۲سنن ابن ماجه، کتاب الوصایا، ج  -٦



 ٧٠٥    هجری  ۹بخش هفدهم: غزوۀ تبوک (عسره) در سال 

 

 ھای نیک، بقایای نبوت ھستند  خواب -۶
: پیامبر در بیماری وفات، سرش را در حالی که بسته گوید عباس میعبدالله بن 

: ! من پیامت را رساندم. سپس فرمود: بارالھازیر لحاف در آورد و سه بار فرمودبود، از 
ه بندگان صالح ھای نیک ک مانده است مگر خوابنھای نبوت باقی  چیزی از بشارت

گاه باشید که من از قرائتبینند؛ سپس گفت می ام  ع شده، مندر حال رکوع و سجده : آ
در دعا کردن  روید، عظمت خدا را یاد کنید وھنگام سجده تی به رکوع میپس وق
 . ١بکوشید

 توصیه به ابوبکر برای امامت نماز  -۷
ھنگامی که بیماری رسول خدا شدت گرفت و وقت نماز فرا رسید و بالل اذان 

: ویید با مردم نماز بگزارد. گفتندبکر بگبه اطرافیان گفت به ابو ج گفت، پیامبر اکرم
ایستادن در جایگاه شما و نماز گزاردن با مردم را ندارد، او دارای قلبی  ۀابوبکر روحی

اش را تکرار نمود، آنھا نیز پیشنھاد خود  رئوف و مھربان است. پیامبر تا سه بار خواسته
که با یوسف سر و کار داشتند، : شما مانند زنانی رار نمودند. آن گاه پیامبر فرمودرا تک

الخره گویید که با مردم نماز بگذارد با: به ابوبکر بد و فرمودگویی خالف واقع را می
ابوبکر امامت نماز را بر عھده گرفت. و نماز اقامه گردید. در آن اثنا پیامبر به کمک دو 

 نفر در حالی که قادربه راه رفتن نبود، به مسجد آورده شد. 
اشاره نمود که در  به عقب بیاید،پیامبر متوجه قدوم پیامبر شد، خواستابوبکر که 

 : ار ابوبکر نشست. از اعمش پرسیدندجایت بایست و خود آن حضرت در کن
نموده بود و مردم به ابوبکر  اقتدا خواند وابوبکر به نماز ایشان آیا پیامبر نماز می

 . ٢: بلیسر گفت ۀرده بودند؟ اعمش با اشاراقتدا ک

  ج های پایانی زندگی پیامبر اکرم لحظه
روز دوشنبه در حالی که مردم صف بسته بودند و نماز فجر را پشت سر ابوبکر  -۱
اتاقش را کنار زد و به مسلمانان نگریست چھره  ۀپرد ج خواندند، پیامبر اکرم می

نورانی آن حضرت با دیدن یارانش که در مقابل پروردگار خویش ایستاده بودند، 
گر بود و امتی را که تربیت کرده  دعوت و جھادش را نظاره ۀتر شد، زیرا نتیج خشندهدر

                                                 
 . ۲۰۷، شماره ۳۴۸، ص ۱، ج تاب الصالةمسلم، ک -١
 . ۷۱۲بخاری، کتاب االذان، شماره  -٢



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٧٠٦

 

کرد که چه در حضور پیامبر خود و چه در غیبت او به عبادت خدا  بود، مشاھده می
مشغول ھستند. این منظر بسیار جالب آسودگی خاطر پیامبر را به ھمراه داشت؛ زیرا 

که کمتر پیامبران و داعیان قبل از ایشان به آن ایشان موقعیتی را کسب نموده بود 
رسیده بودند و مطمئن گردید که ارتباط این امت با دین و عبادت خدا ارتباطی محکم 
و ناگسستنی است؛ پس جا داشت که قلب مھربان آن حضرت مملو از شادی گردد و 

 ۀپیامبر پرد: گویند چنانکه برخی از حاضران می ؛١تر گردد اش، نورانی نورانی ۀچھر
ماند و  مصحف می ۀاش به صفح عایشه را کنار زد و ایستاد و به ما نگاه کرد. چھره ۀخان

تبسمی بر لبانش نشسته بود و نزدیک بود از خوشحالی دچار فتنه شویم و گمان 
خواھد به نماز ما بپیوندد، اما آن حضرت با دست اشاره نمود که  کردیم که پیامبر می

 . ٢کنید؛ سپس به داخل حجره برگشت و پرده را انداخت نمازتان را تکمیل
: گویا حال پیامبر خوب شده وبکر نیز نزد عایشه آمد و گفتصحابه متفرق شدند، اب

و او در خارج از شھر در مکانی  -ھمسر ابوبکر -است و امروز نوبت دختر خارجه است
 . ٣سکونت داشت» سنح«به نام 

 به سوی رفیق اعلی  -۲
توانست  بر پیامبر فشار آورد، طوری که وقتی اسامه بر او وارد شد، نمیسختی مرگ 

کرد و بعد بر اسامه  سخن بگوید و فقط دستھایش را به سوی آسمان بلند می
کند. عایشه، پیامبر را در آغوش  گردید که برایش دعا می گذاشت و اسامه متوجه می می

ر حالی وارد شد که مسواکی در دست گرفته بود. در این اثنا عبدالرحمن ابن ابوبکر د
برای شما : آن را ه بود. عایشه گفتبه مسواک او چشم دوخت ج داشت. پیامبر اکرم

: بلی. عایشه چوب مسواک را از برادرش گرفت و آن را جوید سر گفت ۀبگیرم؟ با اشار
ه و نرم کرد و به پیامبر داد. ایشان مسواک را در دھان گرفت و مسواک زد و این جمل

یعنی دوست دارم به رفیق اعلی بپیوندم و دستش  ٤»فی الرفيق االعلی«را تکرار نمود 

ال : گفت مالید و می اش می و به چھره برد را مرتب در ظرف آبی که کنارش بود، فرو می

                                                 
 . ۴۰۱، ندوی، ص السیرة النبویة -١
 . ۴۴۸بخاری، کتاب المغازی، شماره  -٢
 . ۵۹۳، ص ۲، ابی شبھه، ج السیرة النبویة -٣
 . ۴۴۳۷ی، کتاب المغازی، شماره بخار -٤



 ٧٠٧    هجری  ۹بخش هفدهم: غزوۀ تبوک (عسره) در سال 

 

ھایی دارد تا اینکه چشم از دنیا فروبست و دستانش  .... مرگ سختی اله اال اهللا
ھای مرگ  : بار الھا! مرا در سختیایتی آمده است که فرمود. و در رو١اختیار شدند بی

 . ٢یاری نما
: وای به درد و مصیبتی مده است که فاطمه در آن اثنا گفتدر روایت دیگری نیز آ

: پدرت بعد از امروز ھیچ درد و مصیبتی نگیر پدرم شده است. پیامبر فرمودکه دام
: پدرم! دعوت حق را ھنگامی که وفات نمود، فاطمه گفت نخواھد داشت. بنابراین،

یم دھ لبیک گفتی. بھشت فردوس جایگاه تو است. پدرم! خبر مرگ تو را به جبرئیل می
 . ٣: چگونه توانستید بر پیکر رسول خدا خاک بریزید... و پس از تدفین به انس گفت

 چگونه دار فانی را وداع گفت؟  ج پیامبر اکرم -۳
عربستان و کسی که پادشاھان دنیا از او ھراس داشتند و  ۀجزیرشبه  حاکم

ھا و فرزندان خود را فدای  ھا، مال اطرافیان و رعیتش با کمال میل حاضر بودند تا جان
بست که ھنگام مرگ، حتی یک در ھم و یک  او سازند، در حالی چشم از دنیا فرو می

و شمشیر و یک قطعه زمین  اش در یک قاطر سفید رنگ برده نیز نداشت و سرمایه
. و در حالی وفات نمود که ھنوز زره ٤خالصه شد که آنھا را نیز درراه خدا صدقه نمود

 . ٥گرو بود سی صاع جو، به دست مردی از یھود دروی در مقابل 
االول سال یازدھم ھجری بعد از  بدین صورت آن حضرت در دوشنبه دوازدھم ربیع

و این روز، روز بسیار  ٦ی دار فانی را وداع گفتسالگ ۶۳زوال خورشید و در سن 
؛ چنانکه انس بن مالک ٧گردید وحشتناک و مصیبت باری برای مسلمانان محسوب می

وارد مدینه شد، روزی بسیار شاد و خوشحال کننده  ج : روزی که پیامبر اکرمگوید می
ن که زنی از أیم ام بود؛ اما روزی که وفات نمود، روزی بسیار ناخوشایند و تیره بود.

: کنی؟ گفت : چرای برای پیامبر گریه میکرد. گفتند سول خدا است، گریه میاصحاب ر

                                                 
 . ۴۴۴۹ھمان، شماره  -١
 . ۹۷۸الترمذی، کتاب الجنائز، شماره  -٢
 . ۴۴۶۲بخاری، کتاب المغازی، شماره  -٣
 . ۴۴۶۱بخاری، کتاب المغازی، شماره  -٤
 . ۴۰۳، ندوی، ص السیرة النبویة -٥
 . ۱۸۲۵، ص ۴مسلم، کتاب الفضائل، ج  -٦
 . ۴۰۴، ندوی ص السیرة النبویة -٧



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٧٠٨

 

دانستم که روزی پیامبر خواھد مرد، اما من به خاطر اینکه دیگر از آسمان برای  من می
  .١کنم ما وحی نخواھد آمد، گریه می

 گیری ابوبکر  عمق فاجعه و موضع -۴

مسلمانان سخت پریشان و وحشت زده  ج وفات پیامبر اکرم : باگوید ابن رجب می
ای الل شد و گروھی مرگ ایشان را  شدند. برخی بیھوش بر زمین افتادند و زبان عده

 . ٢کردند انکار می
: ھر گاه صیبت در دین است... پیامبر فرمودترین مصیبت، م : بزرگگوید قرطبی می

تر از آن  طر بیاورید؛ چون مصیبتی بزرگشوید، روز مردن مرا به خا دچار مصیبتی می
  .٣وجود ندارد

اند؛ زیرا برای مسلمانان ھیچ مصیبتی تا قیامت  راست گفته ج حقا که پیامبر اکرم
تر از وفات پیامبر نخواھد بود و با وفات ایشان، وحی آسانی منقطع گردید؛ نبوت  بزرگ

  .٤خاتمه یافت و مرتدان عرب سر بر آوردند
: گفت دند، عمر بن خطاب بود. او مینی که مرگ پیامبر را انکار نمواز جمله کسا

طور که موسی  رسول خدا نمرده است؛ بلکه مانند موسی نزد خدا رفته است و ھمان
بعد از چھل روز برگشت پیامبر نیز باز خواھد گشت و کسانی را که معتقد به مرگ 

 . ٥ایشان ھستند، گردن خواھد زد
(بیرون شھر مدینه) با اسبش » سنح«ت پیامبر را شنید، از ابوبکر وقتی خبر وفا

عایشه رفت و  ۀشتابان آمد و بدون اینکه با کسی سخن بگوید، بالفاصله به ھجر
ای بر صورتش زد و  روپوشی که چھره پیامبر با آن پوشیده بود را برداشت و بوسه

رگی که خدا در : پدر و مادرم فدایت باد؛ دو بار نخواھی مرد. مگریست؛ سپس گفت
 . ٦سرنوشت شما نوشته بود، ھمین است

                                                 
 . ۱۹۰۷، ص ۴مسلم، ج  -١
 . ۱۱۴لطائف المعارف، ص  -٢
 . ۱۱۰۶السلسلة الصحیحه، آلبانی، شماره  -٣
 . ۱۷۶، ص ۲تفسیر قرطبی، ج  -٤
 . ۵۹۴، ص ۲، ابوشھبه، ج السیرة النبویة -٥
 . ۴۴۵۲بخاری، کتاب المغازی، شماره  -٦



 ٧٠٩    هجری  ۹بخش هفدهم: غزوۀ تبوک (عسره) در سال 

 

آن گاه ابوبکر از حجره بیرون شد و عمر را با عصبانیت، مشغول گفتگو با مردم 
نمود. ابوبکر گفت عمر! بنشین؛ سپس خود  مشاھده کرد که مرگ پیامبر را انکار می

: بدانید اگر کسی محمد را پرستش ایستاد و خطبه ایراد نمود و گفت مردم درمیان
اید، او  نموده کرده است، اکنون محمد مرد و از دنیا رفت و اگر خدا را پرستش می می

 زنده است و نخواھد مرد. آن گاه این آیه را تالوت نمود. 

ٌد إِ�َّ رَُسولٞ ﴿ ۚ ٱ َ�ۡبلِهِ  ِمن َخلَۡت  قَدۡ  َوَما ُ�َمَّ ِ  لرُُّسُل ۡو قُت
َ
اَت أ فَإِيْن مَّ

َ
ٰٓ  نَقلَۡبُتمۡ ٱَل أ َ�َ

ٰ َعقَِبۡيهِ َفلَن يَُ�َّ  ۡعَ�ٰبُِ�ۡمۚ َوَمن يَنَقلِۡب َ�َ
َ
َ ٱأ ۗ  ٔٗ َشۡ�  �َّ ُ ٱ َوَسَيۡجزِي ا َّ� 
ِٰكرِ�نَ ٱ  .]۱۴۴[آل عمران:  ﴾١٤٤ل�َّ
اختیار گردید و  گوید : وقتی ابوبکر این آیه را تالوت نمود، پاھایم بی می سعمر

 .١وفات نموده است ج نقش زمین شدم و تازه یقین نمودم که پیامبر اکرم
ھای زیادی را  پس خداوند، صدیق اکبر را مشمول رحمت خویش قرار دھد که مصیبت

ش کرد به حل نمودن مشکالت ھای زیادی را خامو از این امت، دفع نمود و آتش فتنه
فراوانی با ارائه دلیل براساس قرآن و سنت پرداخت بنابراین، صحابه نیز قدر زحمات صدیق 

 . ٢را دانستند و حبیب پیامبر را محبوب داشتند؛ زیرا حب او ایمان و بغض با او نفاق است
 بیعت با ابوبکر -۵

نی پیامبر نبود بنابراین، به تر از ابوبکر برای جانشی صحابه، کسی شایسته درمیان
تعیین  ج بنی ساعده به جانشینی پیامبراکرم ۀاتفاق آرای صحابه، ابوبکر در سقیف

اصحاب پیامبر و ایجاد  ۀگردید تا شیطان راھی برای نفوذ درمیان صفوف به ھم پیوست
یاران  تفرقه میان آنان نیابد. بنابراین، ھنوز کفن و دفن پیامبر را انجام نداده بودند که

. درمورد خالفت ٣پیامبر ھمبستگی و وحدت کلمه را با انتخاب ابوبکر تحکیم بخشیدند
 ابوبکر، به تفصیل سخن خواھیم گفت.  ۀایشان در سیر

  ج غسل پیامبر اکرم -۶
: آیا بر را غسل دھند، با یکدیگر گفتندخواستند پیام : ھنگامی که میگوید عایشه می

طور او را غسل دھیم؟ در آن اثنا خوابی بر   یا اینکه ھمینلباسھایش را بیرون بیاوریم 

                                                 
 . ۴۴۵۴ھمان، شماره  -١
 . ۲۴مرض النبی و وفاته، ص  -٢
 . ۴۰۶، ندوی، ص السیرة النبویة -٣



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٧١٠

 

ھایش  : پیامبر را با لباسحجره صدایی شنیدند که گفت ۀناحی آنان مسلط شد و از
افتاد، ما  : اگر این اتفاق االن میگوید ھمین کار را کردند عایشه میغسل دھید؛ چنانکه 
 . ١دھدگذاشتیم کسی دیگر او را غسل  زنان رسول خدا، نمی

آنھا قمیص و  درمیانآن گاه پیامبر را در سه قطعه پارچه یمنی، کفن نمودند که 
اش نماز خواندند؛ چنانکه ابن عباس  و مسلمانان بر جنازه ٢عمامه وجود نداشت

گوید: نخست مردان به تنھایی آمدند و بدون جماعت بر پیامبر نماز خواندند؛ سپس  می
 . ٣عد از آنھا بردگان آمدند و نماز خواندندھا و ب زنان و بعد از آن، بچه

نماز جنازه با  ج : این خبر متفق علیه است که بر پیامبر اکرمگوید ابن کثیر می
 . ٤جماعت خوانده نشد

  ج محل دفن و کیفیت قبر پیامبر اکرم -۷
: در جایی که دچار اختالف گردیدند. برخی گفتندمسلمانان درمورد محل دفن پیامبر 

: در مصال دفن گفتند ای می رار دارد، دفن گردد و برخی گفتند: در بقیع و عدهمنبرش ق
: ھنگامی که پیامبر وفات یافت، مردم بعد از گویند نانکه عایشه و ابن عباس میچ ؛٥گردد

: من ختالف نمودند. آن گاه ابوبکر گفتغسل و تکفین ایشان، در مورد محل دفنش ا
: پیامبران در محلی که باید دفن شوند، رم که فرمودیامبر اکرم به یاد داحدیثی از پ

. گرچه صحت ٦میرند. بنابراین، پیامبر را در ھمین جا که وفات یافته است، دفن نمایید می
 . ٧است ه وفات یافته بود، قطعیاین حدیث، مورد اختالف است، اما دفن پیامبر در محلی ک

 ۀغربی حجر ۀکه پیامبر در زاوی : به تواتر به اثبات رسیده استگوید ابن کثیر می
عایشه دفن گردیده است؛ سپس ابوبکر و آن گاه عمر نیز در کنار آن حضرت دفن 

 . ٨گردیدند

                                                 
 . ۶۰-۵۹، ص ۳المستدرک الحاکم، ج  -١
 . ۳۷مختصر سیرة الرسول، ص  -٢
 . ۱۶۲۸سنن ابن ماجه، شماره  – ۲۵۰، ص ۷، ج دالئل النبوة -٣
 . ۲۳۲، ص ۵، ج البدایة والنھایة -٤
 . ۵۴۵الموطا، شماره  -٥
 . ۷۲۷، ص ویةالسیرة النبصحیح  -٦
 . ۱۶۰و وفاته، ص  جمرض النبی -٧
 . ۲۳۸، ص ۵، ج البدایة والنھایة -٨



 ٧١١    هجری  ۹بخش هفدهم: غزوۀ تبوک (عسره) در سال 

 

برای قبر آن حضرت لحد گذاشتند و علما در مورد لحد گذاشتن و نگذاشتن اتفاق 
باشد. با این تفضیل که در زمین سخت نگذاشتن  نظر دارند که ھر دو مورد جایز می

 . ١لحد و در زمین نرم گذاشتن آن بھتر است
: در قبر ھم لحد گذاشتن و نگذاشتن جایز است، اما لحد گوید میعالمه آلبانی 

گذاشتن به خاطر اینکه برای قبر پیامبر لحد گذاشتند، بھتر است؛ چرا که خداوند 
به  ج اکرم. و قبر پیامبر ٢نماید ھمیشه از دو چیز، بھترین را برای پیامبرش انتخاب می

 . ٣صورت کوھان بود
: قبر کوھان مانند، بھتر از قبر مسطح است؛ چنانکه ابن قیم گویند جمھور علماء می

پیامبر نه زیاد بر جسته بود و  ۀ: قبور صحابنویسد بحث مفصلی در این مورد می پس از
نه ھم سطح با زمین؛ چنانکه قبر خود آن حضرت و دو رفیقش (ابوبکر و عمر) نیز 

ھای قرمز  کوھان مانند است و سنگ ریزه ج . قبر پیامبر اکرم٤ین حالتی داردچن
 . ٥رنگی بر آن قرار دارد بدون اینکه ساخته شده و یا با گل آمیخته شده باشد

: علی، گوید حضرت را بر عھده داشتند، میابن اسحاق در مورد کسانی که دفن آن 
رسول خد، شقران، وارد قبر ایشان  ۀفضل، قثم (فرزندان ابن عباس) و غالم آزاد شد

اند و نووی از اسامه بن زید و  نام عباس را نیز ذکر کرده ٧و مقدسی ٦شدند. و نووی
 . ٨اوس بن خولی نیز سخن گفته است

لحد خشت خام چیدند؛ سپس در  ۀدر لحد گذاشته شد و در دھان ج پیامبر اکرم
قبر، خاک ریختند و براساس رای اکثر مورخان، آن حضرت در شب چھارشنبه  ۀحفر

گوید : مشھور است که آن حضرت در روز دوشنبه  ؛ چنانکه ابن کثیر می٩دفن گردید

                                                 
 . ۲۸۷، ص ۵المجموع، نووی، ج  -١
 . ۱۶۰مرض النبی و وفاته، ص  -٢
 . ۵۲۴، ص ۱زاد المعاد، ج  -٣
 . ۳۳۸، ص ۴تھذیب السنن، ابن قیم، ج  -٤
 . ۳۲۱، ص ۴، ابن ھشام، ج السیرة النبویة -٥
 . ۲۳تھذیب االسماء، ص  -٦
 . ۳۵، ص مختصر السیرة -٧
 . ۱۷۳و وفاته، ص  ج مرض النبی -٨
 . ۲۳تھذیب االسماء، نووی، ص  -٩



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٧١٢

 

 . ١وفات نمود و در شب چھارشنبه دفن گردید

 سروده شده است  ج اشعاری که در رثای پیامبر اکرم

 مرثیه سرایی حسان  -۱
ھمواره با شعرھایش از پیامبر، اسالم و  ج ابت که در حیات پیامبر اکرمحسان بن ث

 شبه جزیره عربستان را به تحرک نمود و با اشعار انقالبی خود، مسلمانان دفاع می
انگیز در رثای آن حضرت سرود  داشت، اکنون با تاثر از مرگ پیامبر، اشعاری غم میوا

کر بخشی دی ثبت و ضبط نموده است که به ذھای بع که تاریخ، آنھا را برای ما و نسل
 : پردازیم از این اشعار می

 .خوابد، گویا به آنھا آسیبی رسیده است ...  چه شده است که چشمان تو نمی
گری که اکنون در قبر قرار گرفته است ... ای بھترین کسی که در  به خاطر ھدایت

 نخواھد شد.  ای و دیگر کسی ھمانند تو در زمین پیدا زمین راه رفته
کرد. ای کاش، من پیش از تو در  من اصابت می ۀھا به جای تو به چھر خاک

 شدم.  گورستان بقیع دفن می
 فدای کسی باد که روز دوشنبه دفن گردید، او نبی ھدایتگر خدا بود.  مپدر و مادر

 خرد و حیران ماندم، ای کاش از مادر متولد نشده بودم...  من بعد از او بی
ساکنان آن بمانم! ای کاش سیاه ماری مرا نیش  درمیانآیا من بعد از تو در مدینه و 

 فرستاد و قیامت را بر پا ما میزد و یا اینکه خدا، به ھمین زودی مرگ را به سراغ  می
 کرد.  می

ای اولین فرزند مبارک آمنه که او را با پاکدامنی به دنیا آورد ... و نوری بود که دنیا 
 شود.  ساخت ... یقینًا ھر کس ازاین نور مبارک استفاده نماید، راھیاب می را منور

آور و جنت  پروردگارا! به کوری چشم حسودان، ما را با پیامبرمان در بھشت گردھم
 الفردوس را نصیب ما بگردان .... 

 ام بر نبی خود (محمد) خواھم گریست ...  به خدا! تا زنده
که بعد از گذاشتن آن حضرت در لحد، زمین  ج پیامبر اکرموای بر انصار و یاران 

ای سوخته و سیاه شده است که گویی بر  ھایشان به گونه برای آنھا تنگ شده و چھره

                                                 
 . ۷۲۸، ص السیرة النبویةصحیح  – ۳۷، ص ۵، ج البدایة والنھایة -١



 ٧١٣    هجری  ۹بخش هفدهم: غزوۀ تبوک (عسره) در سال 

 

 اند.  آن سرمه سیاه پاشیده
 درمیاناو از طایفه ما است (به خاطر آن که آمنه از بنی نجار بود) و قبرش نیز 

 توان انکار نمود.  و به ما رسیده است را نمیھای دیگری که از ا ماست و نعمت
 خدا ما را با او گرامی داشت و ھدایت کرد و در ھمه جا، یاران او قرار داد ... 

 و ھمه نیکان بر احمد، مبارک باد.  درود خدا و فرشتگان پیرامون
 به خدا! ھیچ مادری مانند رسول ھدایتگر خدا، فرزندی به دنیا نیاورده است ... 

 یکی از بندگان خدا، از او وفادارتر به وعده و مھربانتر به ھمسایه نبوده است. ھیچ 
 بردم، اما اکنون ھمانند انسان گم ! من در نھری به سر میھا انسانای بھترین 

  .١»ام ای گردیده تشنه ۀگشت

  ج در رثای پیامبر اکرم س اشعار ابوبکر -۲
ھا با وجود وسعت  را افتاده در روی زمین دیدم، خانه ج ھنگامی که پیامبر اکرم«

 برایم تنگ و کوچک شد. 
 ام، شکستند.  ھایم تا زنده قلبم به خاطر مرگش ترسید و استخوان

 ای ابوبکر! وای بر تو، دوست تو مرده و صبر تو کم گردیده است. 
ھایی مردم و در لحد بودم و بر من تخته سنگ ای کاش قبل از وفات دوستم، می

  .٢»شد گذاشته می

  ج اشعار ابوسفیان بن حارث در رثای پیامبر اکرم -۳
شد؛ زیرا شب برای کسی که به مصیبتی گرفتار شده  بیدار ماندم و شب سپری نمی

 شود.  است، طوالنی می
در برابر مصیبتی که به مسلمانان رسیده بود،  ھا اینگریه به من کمک کرد و 

 ج : پیامبر اکرمبزرگ بود در آن شامگاھی که گفتندچیزی نیستند. مصیبت ما بسیار 
 وفات نموده است. 

دو طرف آن کوبیده  درمیانای برای ما تنگ شد که نزدیک بود ما  زمین نیز به گونه
 شویم. 

آمد، از دست دادیم. این مصیبت  ن میما وحی الھی را که جبرئیل صبح و شام با آ
                                                 

 . ۳۲۹، ص ۴، ابن ھشام، ج السیرة النبویة -١
 . ۳۶۶المستطرف، ابتیھی، ص  -٢



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٧١٤

 

 بمیرند، شایسته است.  ھا انسانبه قدری بزرگ است که اگر به خاطر آن، تمامی 
شک و شبھه را از بین ما  وحی و سخنان خود، ۀما بود که به وسیل درمیانپیامبری 

 زدود. می
 کرد و چون درمیان ما بود، ھیچ سرزنشی متوجه ما نبود.  و ما را راھنمایی می

ای فاطمه! چه گریه کنی چه گریه نکنی، قبر پدرت سرور تمام قبرھاست و در آن 
 . ١انسانی و پیامبر خدا قرار گرفته است ۀسردار جامع

  ج اشعار صفیه بنت عبدالمطلب در رثای پیامبر اکرم -۴
 تو امید ما بودی و تو نسبت به ما مھربان بودی نه جفا پیشه.  ای رسول خدا!

 ای باید امروز بر تو گریه کند.  تو مھربان، ھدایتگر و معلم بودی و ھر گریه کننده
ایی که بعد از  کنم، اما به خاطر فتنه گریه نمی ج به خدا! من به خاطر فقدان پیامبر

 کنم.  آیند، گریه می او می
افتم، گویی بر قلبم  وقتی به یاد پیامبر و اموری که بعد از او اتفاق خواھد افتاد، می

 اند.  آھن داغی گذاشته
ای فاطمه! رحمت خدا بر جسم مبارکی باد که اکنون در یثرب و زیر خاک قرار 

 دارد. 
 خودم، پدر، مادر، خویشاوندانم و اموالم فدای رسول خدا باد. 

و رسالت خود را صادقانه ابالغ نمودی و در حالی مردی که تو به حق راست گفتی 
 کسی کمرت را خم نکرد و شادمان بودی. 

گذاشت، ما سعادتمند بودیم، اما ھر چه  چنانچه خدا پیامبر را در این دنیا باقی می
  .٢»او بخواھد، بھتر است. سالم خدا بر تو باد و شادمان در بھشت جاودان جای گیری

پیامبر با توفیق خداوند به اتمام رسید، اما آنچه در این کتاب از حق و حقیقت  ۀسیر
وجود دارد، به خاطر منت خدای بزرگ و فضل او است و اشتباھات موجود را پذیرا 

بوده است تا بته تا حد امکان، تالش من این نمایم، ال ھستم. و از خدا طلب آمرزش می
، امیدوارم که از پاداش این تالش محروم نگردم و از دچار خطا و اشتباه نشوم. بنابراین

خواھم که این اثر را برای مسلمانان سودمند واقع بگرداند. ھمچنین از مطالعه  خدا می

                                                 
 . ۴۵۶، ص ۲االکتفاء، کالمی، ج  -١
 . ۲۲۰-۲۱۹، ص ۴تفسیر قرطبی، ج  -٢



 ٧١٥    هجری  ۹بخش هفدهم: غزوۀ تبوک (عسره) در سال 

 

کنندگان خواھشمندم که مرا در دعاھایشان فراموش نکنند؛ زیرا دعای مسلمان در 
 حق برادر غایب وی پذیرفته خواھد شد. 

 : فرماید رسانم که می به پایان می ن آیهو اینک کتاب را با ای

ِينَ ٱَ�َا َوِ�ِۡخَ�ٰنَِنا  ۡغفِرۡ ٱَر�ََّنا ﴿ َّ�  ِ يَ�ٰنِ ٱَسَبُقونَا ب ِينَ  َوَ� َ�َۡعۡل ِ� قُلُو�َِنا ِغّ�ٗ  ۡ�ِ  ّلِ�َّ
 ْ ٓ  َءاَمُنوا  .]۱۰[الحشر:  ﴾رَِّحيمٌ  ٞف رَُءو إِنََّك  َر�ََّنا

  :سراید شاعر نیز چنین می
بارالھا! تو اھل احسان و کرم ھستی و سخاوت و بخشش فراوان از تو سرچشمه 

 گیرد.  می
ای است که باعث خوشحالی  بارالھا! قلب من اندوھگین است و حالتم به گونه

 دوست نیست. 
ای که به خاطر گناھانش، اشکھایش جاری است،  ام را بپذیر و به بنده بارالھا! توبه

 رحم بفرما. 
ای که تحمل آن  پوست بدن مرا، چرک گناھان فرا گرفته است، به گونهبارالھا! 

 مشکل گردیده است. 
 ام.  ھا خوار و ذلیل شده بارالھا! خطاھایم را ببخش؛ زیرا من بر دروازه

 بارالھا! مرا با داروی عفو خود مداوا کن تا قلب و تشنگی مرا تسکین دھد. 
 اند.  و کارھای زشت من نیز مرا نابود ساخته اند بارالھا! قلبم را گناھان نابود کرده

: از من بخواھید تا به شما بدھم و اینک بنده تو فریاد بر ای بارالھا! تو خود گفته
 آورد که ای کارساز!  می

 عمر ما را به سوی نابودی مبر. 

  :سراید شاعری دیگر چنین می
 ۀز کسی که بندعلم را بیاموز و تنبلی به خود راه مده؛ زیرا خیر و خوبی ا -۱

 تنبلی است، فاصله بسیار دارد. 
امروز و  و رف کن و به خاطر دستیابی به مالبرای فھم دین، وقت بیشتری ص -۲

 فردا کردن از آن مشغول مباش. 
خواب را رھا کن؛ زیرا کسی که ھدف را بشناسد، در راه آن از بذل ھر چیزی  -۳

 ورزد.  دریغ نمی
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است؛ چون ھر کس طی کردن مسیری را مگو زمان علمای بزرگ سپری شده  -۴
  .»آغاز نماید، به آخر آن خواھد رسید

 كواتوب الي كاشهد ان ال اله اال انت استغفر كحمدباللهم و كسبحان
 عبدالله ریگی احمدی 

 ۸۴تابستان 
 



 
 
 
 
 
 

 خذ آمنابع و م

مقارنه دار الفکر، الفقه االسالمی، د. وھبه الزحیلی، دراسه في  آثار الحرب -۱
 م.  ۱۹۸۱ -  ھ ۱۴۰۱، الطبعة الثالثة

 ۱۴۱۲االولی،  بدالله الزاحم، دارالمنار، الطبعة، د. محمد عآثار تطبیق الشریعة -۲
 م.  ۱۹۹۱ -  ھ

، : الخامسة، مصر، طآفات علی الطریق، محمد سید نوح، دار الوفاء، المنصوره -۳
 م.  ۱۹۹۰ -  ھ ۱۴۰۰

 : علی بن ابی الکرم ابن االثیر. معرفة الصحابةفي  اسد الغابة -۴
م، طبعه دار الکفر،  ۱۹۹۰ -  ھ ۱۴۱۰االم، محمد ادریس الشافعی سنه  -۵

 لبنان  ×بیروت 
 ×، بیروت قرآن، عبدالرحمن السیوطی، المکتبة الثقافیةعلوم الفي  االتقان -۶

 لبنان، بدون تاریخ. 
الوی، دار مجد عصر عمر بن الخطاب، د. فاروق مجدفي  ةالسالمیا االدارة -۷

 م.  ۱۹۹۸  ھ ۱۴۱۸ الوی، عمان، الطبعة الثانیة
قیق علی البن حجر، احمد بن حجر العسقالنی، تح تمییز الصحابةفي  االصابة -۸

 مصر.  محمد البجاوی، دار النھضة
 بالریاض.  لحدیثةالشاطبی، دارالفکر، الناشر مکتبة الریاض ا االعتصام لالمام -۹

 صدر االسالم، د. عبداللطیف حمزه، دار الفکر. في  االعالم -۱۰
خ احمد المتاع، للشیاالسماع بما للرسول من االبناء واالموال والحفدة وامتاع  -۱۱

 رحه محمود محمد شاکر، مطبعه الجنةشابن علی المقریزی، صححه و
 .  ھ ۱۹۴۱الترجمه بالقاھره و التالیف

لح الرفاعی، دار الخضیری، المدینة، ، صافضائل المدینةفي  االحادیث الواردة -۱۲
 .  ھ ۱۴۱۸ الطبعة الثالثة
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 بیروت.  ×المکتب االسالمی  ×بدعھا لاللبانی احکام الجنائز و -۱۳
االولی،  الدریویش، دار عالم الکتب، الطبعةاالسالم، احمد في  احکام السوق -۱۴

 م.  ۱۹۸۹ -  ھ ۱۴۰۹
عبدالله المعروف بابن العربی المعافری  احکام القرآن البی بکر محمد بن -۱۵

، . دار الکتب العلمیة ھ ۱/۱۴۰۸، ط االندلسی، تحقیق. محمد عبدالقادر عطاء
 بیروت. 

 اسسھا، عبدالرحمن جنکه المیدانی، دارالقلم، دمشق. االخالق االسالمیة و -۱۶
 القرآنیه، محمود محمد الجوھری.  االخوات المسلمات وبناء االسرة -۱۷
سعید حوی، دارالسالم بمصر، ، لسنة وفقھھا، السیرة النبویةا ياالساس ف -۱۸

 م.  ۱۹۸۹ -  ھ ۱۴۰۹االولی الطبعة
 ، سعید حوی، دارالسالم، مصر. السنةفي  االساس -۱۹
د. الحسین جرنو محمود جلو،  القرآن الکریم،في  التعزیزاسالیب التشویق و -۲۰

 م.  ۱۹۹۴ -  ھ ۱۴۱۴االولی  موسسة الرسالة، دارالعلوم االنسانیة، الطبعة
دی النیسابوری، دار الحسن علی بن احمد الواحابوللواحدی،  اسباب النزول -۲۱

 م.  ۱۹۸۲ -  ھ ۱۴۰۲االولی الطبعة ، بیروت لبنان، الکتب العلمیة
 ة،البریطانیة الحکمة سعید محمدبابا سیال، سلسل ة،اسباب ھالک االمم السالف -۲۲

 م.  ۲۰۰۰ -  ھ ۱۴۲۰االولی، الطبعة 
ة مناصره موسسة االسالم، عبدالله علی السالمفي  ةالعسکری االستخبارات -۲۳

 م.  ۱۹۹۱ -  ھ ۱۴۱۲ ة،الثانیالطبعة لبنان،  ×بیروت  ة،الرسال
  ھ ۱۴۱۴مصر،  ة،خندق، مصطفی محمود، دار اخبار الیوم القاھرفي  االسالم -۲۴

 م.  ۱۹۹۴
االولی الطبعة القرآن الکی، التجانی عبدالقادر حامد، في  اصول الفکر السیاسی -۲۵

 االردن، دار البشیر.  ×م، عمان  ۱۹۹۵ -  ھ ۱۴۱۶
لشئون المطابع ة العامة الھیئة توفیق محمد سبع، مطبع ة،اضواء علی الھجر -۲۶

 م.  ۱۹۷۳ -  ھ ۱۳۹۳ة االمیری
 للماوردی، الکلیات االزھریه. ة اعالم النبو -۲۷
ة العلمی دارالکتب ة،اللھفان عن مصائد الشیطان، البن قیم الجوزیة اغاث -۲۸

 م.  ۱۹۹۸ -  ھ ۱۴۰۸اولی ة بیروت، طبع
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الخلفاء، تالیف ابی الربیع ة الثالثو من مغازی الرسولة االکتفاء بما تضمن -۲۹
 -  ھ ۱۴۱۷االولی، الطبعة سلیمان ابن موسی الکالعی االندلسی، عالم الکتب، 

 م.  ۱۹۹۷
 بیروت.  ة،ناصر الثقافیة عبید القاسم بن سالم، موسسابواالموال البی عبید،  -۳۰
الطبعة  ة،علی بن نجیب الزھرانی، دار طیب ة،العلمیو ةاالنحرافات العقدی -۳۱

 م.  ۱۹۹۸ -  ھ ۱۴۱۸ ة،الثانی
 انساب االشراف للبالذری، تحقیق محمد حمید الله، دار المعارف.  -۳۲
حیدر اباد، الھند  ة،المعارف العثمانیة االنساب للسمعانی، طبعه مجلس دائر -۳۳

 م.  ۱۹۶۲ -  ھ ۱۳۸۲
سعید عبدالکریم بن محمد السمعانی، تحقیق عبدالرحمن ابو: ساباالن -۳۴

 الھند.  ×المعارف ة المعلمی الیمانی، نشر مجلس دائر
االولی، الطبعة  ة،د. علی العلیانی، دار طیب ة،نشر الدعوفي  الجھادة الھمی -۳۵

 م.  ۱۹۸۵ -  ھ ۱۴۰۵
 ة،العاشرلطبعة ابیروت،  ة،الرسالة یوسف القرضاوی، موسس ة،الحیاو االیمان -۳۶

 م.  ۱۹۸۴ -  ھ ۱۴۰۵
 ة،الرقائق، احمد فرید، دارالبخاری، القصیم بالسعودیو الزھدفي  البحر الرائق -۳۷

 م.  ۱۹۹۱  ھ ۱۴۱۱االولی الطبعة 
تعلیق علی و عبدالله بن االزرق تحقیقابوطبائع الملک، في  بدائع السالک -۳۸

 العراقیه. ة االعالم، الجمھوریة سامی النشار، منشورات وزار
 ۱۹۸۸ -  ھ ۱۴۰۸االولی الطبعة الفداء ابن کثیر الدمشقی، ابو ة،النھایو ةالبدای -۳۹

 م، دار الریان للتراث. 
احوال العرب، محمود شکری االلوسی، تحقیق محمد ة معرففي  بلوغ االرب -۴۰

 الثانیه. الطبعة بیروت،  ة،االثری، دارالکتب العلمیة بھج
محمد توفیق رمضان، دار ابن کثیر،  ة،النبو عصرفي  بناء المجتمع االسالمی -۴۱

 . ۱۹۸۹ -  ھ ۱۴۰۹االولی  ة،دمشق، الطبع
الشمائل، شرح و السیرو تلخیص المعجزاتفي  االماثلة بغیو المحافلة بھج -۴۲

 بیروت.  ×جمال الدین محمد االشخر الیمنی، دار صادر 
 الکھف للشیخ ابی الحسن الندوی، دار القلم. ة سورفي  تامالت -۴۳
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الطبعة د. محمد السید الوکیل، دار المجتمع،  ج الرسولة سیرفي  تتامال -۴۴
 م.  ۱۹۸۷ه   ھ ۱۴۰۸االولی، 

تاریخ االسالم للذھبی المغازی، تحقیق عمر عبدالسالم تدمری، دارالکتاب  -۴۵
 م.  ۱۹۹۰ -  ھ ۱۴۱۰ ة،الثانیالطبعة العربی، 

 ة،االسکندری ة،دارالدعوعبر، د. عبدالعزیز الحمیدی، و التاریخ االسالمی مواقف -۴۶
 م.  ۱۹۹۷ -  ھ ۱۴۱۸االولی الطبعة 

 الحضاری، د. السید عبدالعزیز سالم. و التاریخ السیاسی -۴۷
ة استراتیجی ج عھد الرسولفي  ةالمدینة العسکری لدولو التاریخ السیاسی -۴۸

الطبعة المعارف بیروت، ة د. علی معطی، موسس ة،العسکریو ةالرسول السیاسی
 م.  ۱۹۹۸ -  ھ ۱۴۱۹االولی 

: البی جعفر محمد بن جریر، تحقیق محمد ابوالفضل ابراھیم، تاریخ الطبری -۴۹
 بیروت.  ×دار سویدان 

 م.  ۱۹۲۷ة القاھرة بالد العرب، ولفنسون، طبعفي  تاریخ الیھود -۵۰
 ×اآلداب، النجف ة تاریخ خلیفه بن خیاط، تحقیق اکرم ضیاء العمری، مطبع -۵۱

 م.  ۱۹۶۷
عزب، دار قطری ابن ابو االولی، فاید حماد عاشور، سلیماناالسالم ة تاریخ دول -۵۲

 م.  ۱۹۸۹ -  ھ ۱۴۰۹االولی، الطبعة  ة،الدوح ة،الفجا
تاریخ صدر االسالم عبدالرحمن عبد الولی شجاع، دار الفکر المعاصر، صنعاء،  -۵۳

 م.  ۱۹۹۹ -  ھ ۱۴۱۹االولی، الطبعة 
ة الثانیالطبعة رالسالم، االسالم، منیر محمد الغضبان، دافي  التحالف السیاسی -۵۴

 م.  ۱۹۸۸ -  ھ ۱۴۰۸
 تونس. ة دار الکتب الشرقی ×التنویر، للشیخ محمد الطاھر بن عاشور و التحریر -۵۵
االحوذی بشرح جامع الترمذی، لمحمد بن عبدالرحمن المبارکفوری، ة تحف -۵۶

االعتماد، نشر محمد عبدالمحسن الکتبی، تصحیح عبدالرحمن محمد ة مطبع
 عثمان. 

الحجاج یوسف بن الزکی عبدالرحمن المزی، ابواالشراف، جمال الدین ة تحف -۵۷
 .  ھ ۳۸۴۰ة الدار القیم
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 -  ھ ۱۴۱۸االولی الطبعة  ة،منیر الغضبان، دار الوفاء المنصور ة،القیادیة التربی -۵۸
 م.  ۱۹۹۸

تفسیر ابی السعود، السمی ارشاد العقل السلیم الی مزایا الکتاب الکریم،  -۵۹
لسعود محمد العمادی الحنفی، تحقیق عبدالقادر احمد ابی اة لقاضی القضا

 القاھره.  ×ة السعادة مطبع ×الریاض  ة،الریاض الحدیثة مکتب ×الناشر  -عطا 
لبنان،  ×: ابن کثیر القرشی، دار الفکر ودار القلم، بیروت تفسیر ابن کثیر -۶۰

 . الثانیةالطبعة 
السبع و العظیمتفسیر القرآن في  تفسیر االلوسی، السمی روح المعانی -۶۱

ة المصطفائیة الطباعة المثانی، لاللوسی (محمود االلوسی البغدادی)، ادار
 الطبع. ة بالھند، بدون ذکر سن

محمد الحسین الفراء البغوی ابوتفسیر البغوی السمی معالم التنزیل، االمام  -۶۲
 لبنان.  ×بیروت  ة،الشافعی، دار المعرف

سرار التاویل تالیف االمام ناصرالدین او تفسیر البیضاوی السمی انوار التنزیل -۶۳
دار  ×م  ۱۹۸۲ -  ھ ۱۴۰۲الطبع ة الخیر عبدالله الشیرازی البیضاوی سنابو

 التوزیع. و النشرو ةالفکر للطباع
 الثالثه. الطبعة تفسیر الرازی، دار احیاء التراث العربی، بیروت،  -۶۴
 م، دار المعرفه.  ۱۹۶۷الطبع ة تفسیر الزمخشری السمی بالکشاف، سن -۶۵
تفسیر کالم النان لعبد في  تفسیر السعدی السمی تیسیر الکریم الرحمن -۶۶

 م.  ۱۹۷۷بالریاض، ة السعدیة الرحمن ناصرالسعدی، الموسس
تفسیر القرطبی، البی عبدالله محمد بن احمد االنصاری، القرطبی، دار احیاء  -۶۷

 م.  ۱۹۶۵لبنان،  ×التراث العربی، بیروت 
الطبعة  ×بیروت  ×تفسیر المراغی، الحمد مصطفی المراغی، طبع دارالفکر  -۶۸

 .  ھ ۱۹۴ ة،الثالث
 لبنان.  ×بیروت  ة،تفسیر النار، محمد رشید رضا، دار المعرف -۶۹
التفسیر النیر، د. وھب الزحیلی، دارالفکر المعاصر، بیروت، دارالفکر، دمشق،  -۷۰

 االولی. الطبعة م.  ۱۹۹۱ -  ھ ۱۴۱۱
تالیف االمام عبدالله  ×حقائق التاویل ل وفی السمی بمدارک التنزیتفسیرالنس -۷۱

 بیروت.  ×. الناشر، دارالکتاب العربی  ھ۷۱احمد ابن محمد النسفی المتوفی سنه. 
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تفسیر الکتاب العزیز البی محمد في  تفسیر بن عطیه السمی الحرر الوجیز -۷۲
الشئون و ةشرعیالحاکم الة االندلسی، من مطبوعات رئاسة عبد الحق بن عطی

 م.  ۱۹۹۱ -  ھ ۱۴۱۲االولی، الطبعة قطر، ة بدولة الدینی
االولی الطبعة تفسیر سوره فصلت، د. محمد صالح علی مصطفی، دارالنفائس،  -۷۳

 م.  ۱۹۸۹ -  ھ ۱۴۰۹
 دون ذکر الطبعه.  ة،اآلداب، القاھرة تلقیح فھوم اھل االثر، البن الجوزی، مکتب -۷۴
ضوء القرآن الکریم، محمد السید حمد یوسف، في  ةاالسالمیة التمکین لالم -۷۵

 م.  ۱۹۹۷ -  ھ ۱۴۱۸االولی الطبعة دارالسالم، مصر، 
المجمع ة صالح احمد العلی، مجل ة،المدینفي  ةتنظیمات الرسول االداری -۷۶

 م.  ۱۹۶۹ ×العلمی العراقی، المجلد السابع عشر، بغداد 
بن ابی بکر تنویر الحوالک شرح موطا مالک، جالل الدین عبدالرحمن  -۷۷

 السیوطی، دار احیاء الکتب. 
عبدالنعم صالح العلی العزی، ة تھذیب مدارج السالکین، البن القیم، ھذب -۷۸

 م.  ۱۹۸۹ -  ھ ۱۴۰۹ ة،الثالثالطبعة  ة،الرسالة موسس
السعادات المبارک بن محمد الجزری) المتوفی ابوجامع االصول، البن االثیر ( -۷۹

عام  ×الحلوانی سوریا ة رناووط، طبع مکتبتحقیق عبدالقادر اال -  ھ ۶۰۶سنه 
 .  ھ ۱۳۹۲

 الحکم، لالمام ابن رجب الحنبلی، دارالفکر، بیروت. و جامع العلوم -۸۰
المعارف ة آداب السامع للخطیب البغدادی، مکتبو الجامع الخالق الراوی، -۸۱

 م.  ۱۹۸۳ -  ھ ۱۴۰۳بالریاض، 
االولی، الطبعة محمد خیر ھیکل،  ة،الشرعیة السیاسفي  القتالو الجھاد -۸۲

 بیروت.  ×م، دارالبیارق، عمان  ۱۹۹۳  ھ ۱۴۱۴
العباس احمد بن عبدالحلیم، مطابع ابوالجواب الصحیح لمن بدل دین السیح،  -۸۳

 المجد. 
، تحقیق  ھ ۴۵۶جوامع السیر البن حزم، علی بن احمد بن سعید، المتوفی  -۸۴

ة ا السنالدکتور ناصر الدین االسد، طبع دار احیو الدکتور احسان عباس
 .  ھ ۱۳۶۸باکستان 
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الطبعة مصر،  ×ة وھبه، القاھرة جیل النصر النشود، د. یوسف القرضاوی، مکتب -۸۵
 م.  ۱۹۸۵ -  ھ ۱۴۰۵ة السادس

 اوالده. و حاشیه ابن عابدین، مطابع مصطفی البایی -۸۶
مطالع االسرار، عبدالرحمن بن علی بن محمد الشیبانی بن و حدائق االنوار -۸۷

 له ابراھیم االنصاری. الربیع، تحقیق عبدال
مطالع االسرار، البن الدیبع الشیبانی، تحقیق عبدالله ابراھیم و حدائق االنوار -۸۸

 االنصاری. 
، د. محمد بکر آل عابد، دارالغرب ج حدیث القرآن عن غزوات الرسول -۸۹

 االولی. الطبعة االسالمی، 
د. عبدالوھاب  ة،مکفي  ج عھد الرسولفي  ضد االسالمة الحرب النفسی -۹۰

 م. ۱۹۸۶ -  ھ ۱۴۰۶االولی الطبعة کحیل، عالم الکتب بیروت، 
ة لیبیا، علی محمد الصالبی، دار البیارق، عمان، طبعفي  ةالسنوسیة الحرک -۹۱

 م.  ۱۹۹۹اولی، 
التمیمی، دار اضواء السلف، ة علی امته، د. محمد بن خلیف ج حقوق النبی -۹۲

 م.  ۱۹۹۷  ھ ۱۴۱۸االولی، الطبعة 
 ة،خطاب الوحی، عبدالعزیز مصطفی کامل، دار طیبفي  التحاکمو الحکم -۹۳

 م.  ۱۹۹۵ -  ھ ۱۴۱۵االولی الطبعة 
المختار  ×ترجمه احمد ادریس  ×ودودی ماالعلی الابو ة،االسالمیة الحکوم -۹۴

 م.  ۱۹۷۷ -  ھ ۱۳۹۷االولی، الطبعة  ×ة القاھر ×النشر و ةاالسالمی للطباع
مصر،  ة،السعادة بن عبدالله االصبھانی، مطبع: احمد نعیمابواالولیاء، ة حلی -۹۵

 م.  ۱۳۵۱-۱۳۷۵
 ۱۹۹۲ -  ھ ۱۴۱۲ ة،الثانیالطبعة حوار الرسول مع الیھود، د. محسن الناظر،  -۹۶

 م، دار الوفاء 
م، دار الفکر  ۱۹۷۲االولی، الطبعة  ة،: للشیخ محمد ابی زھرج خاتم النبیین -۹۷

 بیروت. 
مصر ط :  ة،القاھرة وھبة اوی، مکتبلالسالم، د. یوسف القرضة الخصائص العام -۹۸

 م.  ۱۹۸۹ -  ھ ۱۴۰۹ ة،الرابع
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ة الخصائص الکبری، عبدالرحمن بن ابی بکر السیوطی، دارالکتب العلمی -۹۹
 بیروت. 

 مقال التثلیث.  ة،المعارف الکاثولیکیة دائر -۱۰۰
بالماثور: االمام السیوطی، الناشر محمد امین دمج،  التفسیرفي  الدر المنثور -۱۰۱

 لبنان.  ×بیروت 
 ×د. عبدالرحمن الشجاع، دارالفکر المعاصر  ة،النبویة السیرفي  دراسات -۱۰۲

 م.  ۱۹۹۹ -  ھ ۱۴۱۹االولی، الطبعة صنعاء، 
صنعاء،  ×د. عبدالرحمن الشجاع، دار الفکر المعاصر  ة،عھد النبوفي  دراسات -۱۰۳

 م.  ۱۹۹۹ -  ھ ۱۴۱۹االولی، الطبعة 
 -  ھ ۱۴۰۸ ة،الخامسالطبعة  : محمد قطب، دار الشروق،دراسات قرآنیه -۱۰۴

 م.  ۱۹۸۸
ة االولی، سنالطبعة الرسول، د. محمد قلعجی، ة لشخصیة تحلیلیة دراس -۱۰۵

 م، دار النفائس.  ۱۹۸۸ -  ھ ۱۴۰۸
االوقاف بمصر، ة السیر، یوسف بن عبدالبر، وزارو اختصار المغازیفي  الدرر -۱۰۶

 م، القاھره.  ۱۹۹۴ -  ھ ۱۴۱۲احیاء التراث، ة لجن
الطبعة بغداد،  ة،النھضة لکتمان، محمود شیت خطاب، مکتبافي  دروس -۱۰۷

 م.  ۱۹۸۸ ة،العاشر
علوم القرآن، ة د. عبدالناصر العطار، موسس ة،السنو من القرآنة دستور لالم -۱۰۸

 -  ھ ۱۴۱۴االولی الطبعة عجمان، دار ابن کثیر، دمشق، بیروت،  ×ة الشارق
 م.  ۱۹۹۳

 عبدالغفار عزیز.  ة،االسالمیة الدعو -۱۰۹
الطبعة مصر،  ة،مکتبه وھب ة،التمکین، د. علی جریشو الله بین التکوینة دعو -۱۱۰

 م.  ۱۹۸۶ -  ھ ۱۴۰۶االولی، 
للحافظ ابی بکر احمد البیھقی  ة،احوال صاحب الشریعة معرفو ةدالئل النبو -۱۱۱

 ة،، دارالکتب العلمی ھ ۱۴۰۵االولی، الطبعة تحقیق عبدالمعطی قلعجی، 
 بیروت. 

االولی، الطبعة  ة،الحدیث، امال قرداش، کتاب االمة خدمفي  ةدور المرا -۱۱۲
 قطر. ة ، الدوح ھ ۱۴۲۰
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الدقس، دار عمار، ة من التکوین الی التمکین، کامل سالم ج الرسولة دول -۱۱۳
 م.  ۱۹۹۴ -  ھ ۱۴۱۵االولی، الطبعة عمان، 

م، منشورات  ۱۹۸۳ ة،الثانیالطبعة منصور الحرابی،  ة،االسالمیة العربیة الدول -۱۱۴
 بلیبیا. ة االسالمیة الدعوة جمعی

شرحه راجی االسمر، دار صادر بیروت، و دیوان ابی بکر الصدیق، حققه -۱۱۵
 م.  ۱۹۹۷االولی، الطبعة 

 م.  ۱۹۸۶بیروت، طبعه  ة،دار العود ة،الکاملة دیوان شوقی، االعمال الشعری -۱۱۶
 لبنان.  ×فاروق الطباع، دارالقلم، بیروت  ة،دیوان عنتر -۱۱۷
 اسامه عبدالقادر.  ة،صوص الشرعیالنفي  االحالمو الروی -۱۱۸
تفسیرھا، ھشام الحمصی، دار الکلم الطیب، دمشق بیروت، و ھاالرویا ضوابط -۱۱۹

 م.  ۱۹۹۶ - -  ھ ۱۴۱۷ة الثانیالطبعة 
د. حسین محمد سلیمان، دار االصالح،  ة،االسالمیة الدولفي  ةرجال االدار -۱۲۰

 الدمام السعودیه. 
  ھ ۱۴۱۷االولی الطبعة الرحیق المختوم، لصفی الدین الرحمن المبارکفوری،  -۱۲۱

 لبنان.  ×ة الرسالة م، موسس ۱۹۹۶ -
  ھ ۱۴۱۸االولی، الطبعة دمشق، ة االنبیاء، عمر احمد عمر، دار الحکمة رسال -۱۲۲

 م.  ۱۹۹۷ -
م،  ۱۹۶۰الطبع ة الثانی، سنالطبعة  ×الرسول القائد، محمد شیت خطاب  -۱۲۳

 بغداد. ة النھضة مکتبو ةالحیاة دار مکتب
الطبعة الرسول المبلغ، د. صالح عبدالفتاح الخالدی، دار القلم، دمشق،  -۱۲۴

 م.  ۱۹۹۷ -  ھ ۱۴۱۸االولی 
التعلیم للشیخ عبدالفتاح ابی غده، دار مکتب في  ةاسالیبالرسول المعلم و -۱۲۵

 م.  ۱۹۹۶ -  ھ ۱۴۱۷االولی،  ×حلب  ة،المطبوعات االسالمی
ة (تفسیر االلوسی)، محمود االلوسی البغدادی، دار الفکر، طبع روح المعانی -۱۲۶

 .  ھ ۱۴۰۲
ھشام البی القاسم السھیلی، النبن ة النبویة شرح السیرفي  الروض االنف -۱۲۷

 .  ھ ۱۳۸۷ة طبع ة،: عبدالرحمن الوکیل، دار الکتب الحدیثتحقیق
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الفرج جمال الدین عبدالرحمن بن علی ابو: علم التفسیرفي  زاد المسیر -۱۲۸
 -  ھ ۱۳۸۴االولی، الطبعة الجوزی القرشی البغدادی، المکتب االسالمی، 

 م.  ۱۹۶۵
حققه  ة،عبدالله محمد بن ابی بکر الجوزیابوھدی خیر العباد، في  زاد المعاد -۱۲۹

 ، دار الرساله.  ھ ۱۳۹۹االولی، الطبعة عبدالقادر، و : شعیب االرناووط
الطبعة مصر،  ×شنب، دار البشیر، طنطا ابون البی شنب، الشین زاد الیقی -۱۳۰

 م.  ۱۹۹۳ -  ھ ۱۴۱۳االولی، 
 ة،الثانیالطبعة مصر،  ة،الزھد، احمد بن حنبل، دار الریان للتراث، القاھر -۱۳۱

 م.  ۱۹۹۲ -  ھ ۱۴۱۲
جامع القرآن، صفوان داوودی، دار القلم، و زید بن ثابت، کاتب الوحی، -۱۳۲

 م.  ۱۹۹۰ - ھ ۱۴۱۱، االولیالطبعة دمشق، 
: محمد بن یوسف الصالحی، خیر العبادة سیرفي  الرشادو ھدیسبل ال -۱۳۳

 -  ھ ۱۳۹۴احیاء التراث االسالمی ة تحقیق : مصطفی عبدالواحد، لجن
 م.  ۱۹۷۴

د. بریکک محمد بریکک، دار  ة،مکوة حول المدینة النبوی ثالبعوالسرایا و -۱۳۴
 م.  ۱۹۹۶ -  ھ ۱۴۱۷االولی، الطبعة ابن الجوزی، 

الطبعة بیروت،  ×د. محمد العقیلی، دار احیاء العلوم  ة،السفارات النبوی -۱۳۵
 م.  ۱۹۸۶ -  ھ ۱۴۰۶االولی، 

الریان، دار االندلس الخضراء، ة سفراء الرسول، محمود شیت خطاب، موسس -۱۳۶
 م.  ۱۹۹۶ -  ھ ۱۴۱۷االولی، الطبعة 

الریان، دار االندلس ة س، لمحمود شیت خطاب، موسج سفراء النبی -۱۳۷
 م.  ۱۹۹۶ -  ھ ۱۴۱۷االولی، الطبعة الخضراء، 

تعلیق عزت و داود سلیمان السجستانی، تحقیقابو: االمام سنن ابی داود -۱۳۸
 ، سوریا.  ھ ۱۳۹۱الدعاس، 

 عبدالله محمد بن زید القزوینی، دار الفکر. ابوسنن ابن ماجه الحافظ  -۱۳۹
 ۱۳۹۸عیسی محمد بن عیسی الترمذی، دار الفکر، ابو: االمام سنن الترمذی -۱۴۰

 .  ھ
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عبدالرحمن احمد بن شعیب النسائی، مطبعه مصطفی ابو: سنن النسائی -۱۴۱
 م.  ۱۹۶۴ ة،الحلبی، القاھر

ة : شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان الذھبی، موسسسیر اعالم النبالء -۱۴۲
 .  ھ ۱۴۰۳االولی، الطبعة  ×ة الرسال

اولی ة اسحاق، تحقیق سھیل زکار، دار الفکر، طبعالمغازی البن و السیر -۱۴۳
 م.  ۱۹۷۸

االمین المامون، علی بن برھان الدین الحلبی، دار ة سیرفي  ةالحلبیة السیر -۱۴۴
 المعرفه. 

تالیف االستاذ محمد  ×من القرآن الکریم ة ، صور مقتبس جالرسولة سیر -۱۴۵
لی نفقته عنی بھا االستاذ عبدالله ابراھیم االنصاری، طبعه ع عزه دروزه

 خلیفه 
 القاھره.  ة،النشراالسالمیو الحسن الندوی، دار التوزیعابو ة،النبویة السیر -۱۴۶
االولی الطبعة فارس، دار الفرقان ابوتحلیل، محمد و دراسه ة،النبویة السیر -۱۴۷

 م، عمان.  ۱۹۹۷ -  ھ ۱۴۱۸
 للذھبی، تحقیق حسام الدین القدسی، مکتبه ھالل بیروت.  ة،النبویة السیر -۱۴۸
 ۱۹۹۲/   ھ ۱۴۱۲االولی الطبعة د. اکرم العمری،  ة،الصحیحة النبویة السیر -۱۴۹

 المنوره. ة الحکم بالمدینو المعارفة م مکتب
صالح احمد الشامی، الکتب االسالمی،  ة،بناء دولو تربیه امهة النبویة السیر -۱۵۰

 م.  ۱۹۹۲ -  ھ ۱۴۱۲االولی، الطبعة 
لمکتب االسالمی بیروت، عبر، د. مصطفی السباعی، او دروسة النبویة السیر -۱۵۱

 م.  ۱۹۸۶ -  ھ ۱۴۰۶ة التاسعالطبعة لبنان، 
دار القلم، دمشق،  ة،شھبابومحمد  ة،السنو ضوء القرآنفي  ةالنبویة السیر -۱۵۲

 م.  ۱۹۹۶ -  ھ ۱۴۱۷ ة،الثالالطبعة 
الطبعة د. مھدی رزق الله احمد،  ة،ضوء المصادر االصلیفي  ةالنبویة السیر -۱۵۳

الدراسات و م، مرکز الملک فیصل للبحوث ۱۹۹۲ -  ھ ۱۴۱۲االولی 
 الریاض.  ة،االسالمی

الطبعة بیروت  ة،الکتب الثقافیة البی حاتم البستی، موسسة النبویة السیر -۱۵۴
 م.  ۱۹۸۷ -  ھ ۱۴۰۷االولی 



 جالگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم  ٧٢٨

 

البن ھشام، البی محمد بن عبدالملک بن ھشام، دار الفکر، ة النبویة السیر -۱۵۵
 بدون تاریخ. 

، لالمام ابی الفداء اسماعیل، تحقیق مصطفی البن کثیر ة،النبویة السیر -۱۵۶
 لبنان.  ×، دار الفکر بیروت  ھ ۱۳۹۸ ة،الثانیالطبعة عبدالواحد، 

 - ھ ۱۴۲۰االولی، الطبعة الریان، ة لمحمد الصویانی موسس ة،النبویة السیر -۱۵۷
 م.  ۱۹۹۹

شذرات الذھب البن العماد الحنبلی، عبدالحلی بن العماد الحنبلی، دار احیاء  -۱۵۸
 التراث العربی، بیروت. 

: البی محمد الحسین بن مسعود البغوی، تحقیق : علی للبغویة شرح السن -۱۵۹
االولی، الطبعة  ة،عادل احمد عبدالموجود، دار الکتب العلمیو محمد معوض

 م، القاھره.  ۱۹۶۵
تخریج و تعلیقو البن ابی العز الحنفی، تحقیقة لطحاویاة شرح العقید -۱۶۰

، ۴شعیب االرناووط، ط و تقدیم د / عبدالله بن عبدالحسن الترکیو احادیث
 بیروت.  ة،الرسالة م، موسس ۱۹۹۲ -  ھ ۱۴۱۲

شرح المعلقات للحسین الزوزنی، تحقیق یوسف علی بدوی، دار ابن کثیر،  -۱۶۱
 م.  ۱۹۸۹ -  ھ ۱۴۱۰االولی، الطبعة دشمق، 

شرح المواھب اللدنیه للقسطالنی، لمحمد بن عبدالباقی الزرقانی، دار  -۱۶۲
 بیروت.  ة،المعرف

زکریا محیی الدین یحیی ابوشرح النووی علی صحیح مسلم لالمام النووی ( -۱۶۳
 ×ة القاھر ×مکتبتھا و ةالمصریة طبع المطبع -  ھ ۶۷۶ابن شرف، المتوفی 

 .  ھ ۱۳۴۹عالم 
 د عبدالله الخطیب، دار الوفاء. التعالیم، محة شرح رسال -۱۶۴
التعریف بحقوق المصطفی :االمام القاضی عیاض، استانبول، في  الشفا -۱۶۵

 عثمانیه. 
االنشاد، احمد بن علی القلقشندی، تحقیق محمد ة صناعفي  صحب االعشی -۱۶۶

 -  ھ ۱۴۰۷االولی، الطبعة بیروت،  ة،حسین شمس الدین، دار الکتب العلمی
 م.  ۱۹۸۷
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الصحابی الشاعر عبدالله بن الزبعری، تالیف محمد علی کابتی، دارالقلم،  -۱۶۷
 م.  ۱۹۹۹ -  ھ ۱۴۱۹االولی، الطبعة دمشق، 

 ۱۴۱۱االولی، الطبعة صحیح البخاری، محمد اسماعیل البخاری، دار الفکر،  -۱۶۸
 م.  ۱۹۹۱  ھ

 ة،الثالثالطبعة محمد ناصر الدین االلبانی،  ة،زیادتو صحیح الجامع الصغیر -۱۶۹
 لبنان.  ×م، الکتب االسالمی، بیروت  ۱۹۸۸ -  ھ ۱۴۰۸

 ة،القاھر ة،ابن تیمیة للطرھوی، محمد رزق، مکتبة النبویة صحیح السیر -۱۷۰
 .  ھ ۱۴۱۴االولی، الطبعة 

 -  ھ ۱۴۰۸ ة،الثالثالطبعة ابراھیم العلی، دار النفائس،  ة،النبوة صحیح السیر -۱۷۱
 م.  ۱۹۹۸

العربی لدول ة لبانی، مکتب التربی: ناصر الدین االصحیح سننن ابن ماجه -۱۷۲
 م.  ۱۹۸۸ -  ھ ۱۴۰۸ ة،الثالثالطبعة الخلیج الریاض، 

 ۱۳۴۷االولی، الطبعة باالزھر، ة المصریة صحیح مسلم بشرح النووی، المطبع -۱۷۳
 م.  ۱۹۲۹ -  ھ

صحیح مسلم، تحقیق محمد فواد عبدالباقی، دار احیاء التراث العربی،  -۱۷۴
 م.  ۱۹۷۲ ة،الثانیالطبعة لبنان،  ×بیروت 

فارس، دار البشیر، ابوالصراع مع الصلیبیین البی فارس، محمد عبدالقادر  -۱۷۵
 م.  ۱۹۹۹ -  ھ ۱۴۱۹عام ة طنطا، طبع

 -  ھ ۱۴۱۱االولی، الطبعة فارس، دار الفرقان، ابوالصراع مع الیھود، محمد  -۱۷۶
 م.  ۱۹۹۰

محمد رواسی قلعجی، و : محمود خوری،البن الجوزی، تحقیقة الصفوة صف -۱۷۷
 .  ھ ۱۳۹۹ ة،الثانیالطبعة بیروت،  ة،ر المعرفدا

 -  ھ ۱۴۱۲ ة،الثانیالطبعة دار ابن الجوزی،  ة،الغرباء، سلمان العودة صف -۱۷۸
 م.  ۱۹۹۱

التفاسیر للصابونی، محمد علی محمد جمیل، دار القران الکریم، ة صفو -۱۷۹
 .  ھ ۱۴۰۱عام  ×االولی الطبعة بیروت، 

  صالح الدین االیوبی، عبدالله علوان. -۱۸۰
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 ×م  ۱۹۷۳ ة،الثالثالطبعة محمد احد باشمیل، دار الفکر،  ة،صلح الحدیبی -۱۸۱
 .  ھ ۱۳۹۳

 ة،دار المعارف، القاھر ة،الرابعالطبعة الرسول، امین دویدار، ة صور من حیا -۱۸۲
 بدون تاریخ. 

تالیف : د. محمد فوزی فیض الله،  ة،المدینفي  عبر من الجھاد النبویو صور -۱۸۳
 م.  ۱۹۹۶ -  ھ ۱۴۱۶االولی، الطبعة بیروت،  ة،دار القلم، دمشق، الدار الشامی

ة ، موسس ھ ۱۴۰۲، سنه ۴محمد رمضان سعید البوطی، ط  ة،ضوابط المصلح -۱۸۴
 الرساله. 

 احد. ة المجتمع، محمد بن العثیمین، غزوفي  اثرھماو ةالمعصیو ةالطاع -۱۸۵
عبدالله ابواالسالمیین، بدون معلومات نشر، و الجاھلیین طبقات الشعراء -۱۸۶

 محمد بن سالم بن عبدالله الجمحی. 
طبقات ابن سعد الکبری، محمد بن سعد الزھری، دار صادر، ودار بیروت  -۱۸۷

 م.  ۱۹۵۷ -  ھ ۱۳۷۶النشر و ةللطباع
  ھ ۱۴۱۸ ة،الثانیالطبعة د. حسین مونس، دار الرشاد،  ة،الرسالو ةطریق النبو -۱۸۸

 م.  ۱۹۹۷ -
 -  ھ ۱۴۰۷ ة،الخامسالطبعة الطریق الی المدائن، عادل کمال، دار النفائس،  -۱۸۹

 م، بیروت لبنان.  ۱۹۸۷
ة طبع ة،الثانیالطبعة عمان،  ة،دار الجوھر ة،محمد العبد ة،الطریق الی المدین -۱۹۰

 م.  ۱۹۹۹
الطبعة المسلمین، حسین بن محسن بن علی جابر، ة الطریق الی جماع -۱۹۱

 مصر.  ة،م، دار الوفاء بالمنصور ۱۹۹۲ -  ھ ۱۴۱۳ة الخامس
ة ، القاھر ھ ۱۴۱۷االولی، الطبعة الطیب، ة االرجاء، سفر الحوالی، مکتبة ظاھر -۱۹۲

 مصر.  ×
الطبعة بیروت،  ة،الرسالة االسالم، یوسف القرضاوی، موسسفي  ةالعباد -۱۹۳

 م.  ۱۹۸۵ -  ھ ۱۴۰۵عشره ة الثانی
 ة،الثانیالطبعة عبدالله بن مسعود، عبدالستار الشیخ، دار القلم، دمشق،  -۱۹۴

 م.  ۱۹۹۰ -  ھ ۱۴۱۰



 ٧٣١    منابع و مآخذ 

 

ة سن ة،الثالثالطبعة غزوات الرسول، محمد فرج، في  ةالعسکریة العبقری -۱۹۵
 م، دار الفکر العربی، القاھره.  ۱۹۷۷

الطبعة الرشد ة د. ناصر حسن الشیخف مکتبة الصحابفي  ةاھل السنة عقید -۱۹۶
 م.  ۱۹۹۳ -  ھ ۱۴۱۳االولی، 

 ة،ابن تیمیة عالج القرآن الکریم للجریمه د. عبدالله الشنقیطی، مکتب -۱۹۷
 .  ھ ۱۴۱۳االولی، الطبعة  ة،القاھر

د. سعید عبدالله حارب المھیری،  ة،االسالمیة للدولة العالقات الخارجی -۱۹۸
 م.  ۱۹۹۵ -  ھ ۱۴۱۶االولی، الطبعة  ة،الرسالة موسس

ة د. سعاد الصالح، الناشر تھامة االسالمیة الشریعفي  البناءاآلباء باة عالق -۱۹۹
 .  ھ ۱۴۰۱االولی، الطبعة  ة،جد

 القاری، شرح صحیح البخاری، بدر الدین العینی. ة عمد -۲۰۰
الطبعة  ة،القرآن الکریم د. ناصر العمری، دار العاصمفي  المیثاقو العھد -۲۰۱

 .  ھ ۱۴۱۳االولی 
یق عبد الرحمن محمد عثمان، دار عون المعبود، شرح سنن ابی داود، تحق -۲۰۲

 بیروت.  ×الفکر 
السیر، ابن سید الناس، دار و الشمائلو فنون المغازیفي  عیون االثر -۲۰۳

 بیروت.  ة،المعرف
م، دار  ۱۹۹۱ -  ھ ۱۴۱۲عام  ة،الثالثالطبعة  ة،الغرباء االولون، سلمان العود -۲۰۴

 ابن الجوزی، الدمام السعودیه. 
 احد احمد عز الدین. ة غزو -۲۰۵
بن سعید من مذجح، دار اشبیلیا، ة محمد عیظ ة،دعویة احد دراسة غزو -۲۰۶

 م.  ۱۹۹۹ -  ھ ۱۴۲۰االولی، الطبعة 
 ۱۹۸۲ -  ھ ۱۴۰۲، ۱فارس، ط ابواحد البی فارس، محمد عبدالقادر ة غزو -۲۰۷

 االردن.  ×م، دار الفرقان، عمان 
ان، فارس، دار الفرقان، عمابواالحزاب، البی فارس، محمد عبدالقادر ة غزو -۲۰۸

 م.  ۱۹۸۳ -  ھ ۱۴۰۳االولی، الطبعة 
 -  ھ ۱۳۹۷ ة،الخامسالطبعة االحزاب، محمد احمد باشمیل، دار الفکر، ة غزو -۲۰۹

 م.  ۱۹۷۷
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 محمود خطاب.  ة،بدر الکبری الحاسمة غزو -۲۱۰
 -  ھ ۱۴۰۲االولی الطبعة فارس، دار الفرقان، ابوبدر الکبری، محمد ة غزو -۲۱۱

 م.  ۱۹۸۲
 ة،السادسالطبعة د باشمیل، طبع دار الفکر، بدر الکبری، محمد احمة غزو -۲۱۲

 .  ھ ۱۳۹۴ة سن
 تبوک، محمد احمد باشمیل، دار الفکر، بیروت. ة غزو -۲۱۳
 لبنان.  ×بیروت  ة،فتح الباری : ابن حجر العسقالنی، دار المعرف -۲۱۴
 ة،الفتح الربانی لترتیب مسند االمام احمد بن حنبل، دار الشھاب، القاھر -۲۱۵

 بدون تاریخ. 
ترتیب مسند االمام في  الربانی، للساعاتی، احمد عبدالرحمن الساعاتی،الفتح  -۲۱۶

الطبعة  ة،الفتح الربانی بالقاھرة احمد : احمد عبدالرحمن الساعاتی، مطبع
 االولی. 

من علم التفسیر : محمد بن علی ة الدرایو ةفتح القدیر الجامع بین فنی الروای -۲۱۷
 الشوکانی، دار الفکر. 

 السالم العالمیه. ة حل، البن حزم، مکتبالنو المللفي  الفصل -۲۱۸
 عبدالنعم السید.  ة،النبویة السیرفي  فصول -۲۱۹
الحمد، مطابع ة الشیخ عبدالقادر شیبة فقه االسالم، شرح بلوغ المرام، لفضیل -۲۲۰

 .  ھ ۱۴۰۳االولی، عام الطبعة  ة،المنورة الرشید، المدین
االولی الطبعة بیروت،  ×صعیلیک، دار البیارق، عمان ابوفقه االبتاء، محمد  -۲۲۱

 م.  ۱۹۹۹ -  ھ ۱۴۲۰
القرآن الکریم، علی محمد الصالبی، دار البیارق، عمان، في  فقه التمکین -۲۲۲

 م.  ۱۹۹۹االولی الطبعة 
 -  ھ ۱۴۱۰االولی الطبعة الی الله، عبدالحلیم محمود، دار الوفاء  فقه الدعوة -۲۲۳

 م.  ۱۹۹۰
 رأ، صنعاء. د. سید محمد نوح، دار اق ة،الفردیة فقه الدعو -۲۲۴
 -  ھ ۱۴۱۴العشرون، و ةالحادیالطبعة وھبه، ة للقرضاوی، مکتبة فقه الزکا -۲۲۵

 م.  ۱۹۹۴
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االولی الطبعة خالد الفھداوی، دار عمار،  ة،الفقه السیاسی للوثائق النبوی -۲۲۶
 م.  ۱۹۹۸ -  ھ ۱۴۱۹

ة احیاء التراث مکو ةمنیر الغضبان، معھد البحوث العلمی ة،النبویة فقه السیر -۲۲۷
 ه. المکرم

 ة،عشرة الحادیالطبعة للبوطی، محمد سعید رمضان البوطی، ة فقه السیر -۲۲۸
 سوریا.  ×م، دار الفکر، دمشق  ۱۹۹۱

 ×م، دارالقلم، دمشق  ۱۹۸۹ -  ھ ۱۴۰۹ ة،الرابعالطبعة للغزالی، ة فقه السیر -۲۲۹
 سوریا. 

ة طبع ة،المکرمة دی، مکھا ماجد عرسان الکیالنی، مکتبه ة،االسالمیة التربی -۲۳۰
 .  ھ ۱۴۰۹عام 

دارالریان للتراث ،  ة،الفوائد البن القیم، محمد بن ابی بکر ابن قیم الجوزی -۲۳۱
 م.  ۱۹۸۷ -  ھ ۱۴۰۷االولی الطبعة مصر، ة القاھر

الدکتور ابراھیم علی محمد احمد،  ة،الحمایو جوانب الحذرة النبویة فی السیر -۲۳۲
 قطر. ة االوقاف بدولة ، وزار ھ ۱۴۱۷االولی رجب الطبعة 

فارس، ابوالدکتور محمد عبدالقادر  ة،النبویة الھجر ة،النبویة فی ظالل السیر -۲۳۳
 م.  ۱۹۸۸ -  ھ ۱۴۰۸ ة،الثانیالطبعة االردن،  ×دار الفرقان، عمان 

 -  ھ ۱۴۰۰ ة،التاسعالطبعة فی ظالل القرآن، سید قطب، دار الشروق،  -۲۳۴
 م.  ۱۹۸۰

 مطبعه مصطفی البابیالقاموس المحیط، مجد الدین محمد الفیروز آبادی،  -۲۳۵
 م.  ۱۹۵۲ -  ھ ۱۳۷۱ة الثانیالطبعة اوالده، بمصر و

االولی الطبعة محمد قلعجی، دار النفائس،  ة،النبویة للسیرة قراءه سیاسی -۲۳۶
 م، بیروت، لبنان.  ۱۹۹۶ -  ھ ۱۴۱۶

التراث العربی، تالیف د. السید في  اثرھاو قصیده بانت سعاد لکعب بن زھیر -۲۳۷
 م.  ۱۹۸۶.  ھ ۱۴۰۶االولی، الطبعة ب االسالمی، ابراھیم محمد، المکت

  ھ ۱۴۲۰ ة،الثالثالطبعة القدس، ة دار مکتب ة،المنھج، سلمان العودفي  قضایا -۲۳۸
 م.  ۱۹۹۹ -

المومنات حفصه بنت عثمان الخلیفی، دار المسلم و جقضایا نساء النبی -۲۳۹
 م.  ۱۹۹۷  ھ ۱۴۱۸االولی، الطبعة 
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بی محمد عز الدین عبدالعزیز بن مصالح االنام : الفي  قواعد االحکام -۲۴۰
بجوار االزھر،  ة،المصریة الحسنیة )، المکتب۶۶عبدالسالم السلمی (ت. 

 م.  ۱۹۳۴ -  ھ ۱۳۵۳االولی الطبعة 
: د. محمد الطیب النجار، دار اللواء، سید المرسلینة سیرفي  قول المبینال -۲۴۱

 م.  ۱۹۸۱ -  ھ ۱۴۰۱الریاض، 
احمد راتب عرموش، دار النفائس،  ة،العسکریو ةالرسول السیاسیة قیاد -۲۴۲

 م.  ۱۹۸۹ -  ھ ۱۴۱۹االولی الطبعة 
 -  ھ ۱۴۱۰االولی، الطبعة ، دار القلم، جعھد الرسولفي  ةالعسکریة القیاد -۲۴۳

 م.  ۱۹۹۰
 ×التاریخ، البن االثیر، ابوالحسن علی بن محمد، دار صادر في  الکامل -۲۴۴

 بیروت. 
 صادر، بیروت.  لسان العرب : محمد بن مکرم بن منظور، دار -۲۴۵
 ة،السعودی ×الریاض  ة،لقاء المومنین، عدنان النحوی، مطابع الفرزدق التجاری -۲۴۶

 م.  ۱۹۸۵ -  ھ ۱۴۰۵ ة،الثالثالطبعة 
ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، البی الحسن علی الحسنی الندوی،  -۲۴۷

 م، دار المعارف.  ۱۹۸۸  ھ ۱۴۰۸ ة،السابعالطبعة 
الطبعة  ة،سلیمان الحصین، دار المعراج الدولیالقرآن الکریم، في  المال -۲۴۸

 م.  ۱۹۹۵ -  ھ ۱۴۱۵االولی، 
 ة،الثانیالطبعة اعجاز القرآن، مصطفی مسلم، دار السلم، الریاض، في  مباحث -۲۴۹

 م.  ۱۹۹۶ -  ھ ۱۴۱۶
 سوریا.  ×التفسیر الموضوعی، مصطفی مسلم، دارالقلم، دمشق في  مباحث -۲۵۰
الطبعة المعارف، الریاض، ة القطان، مکتبعلوم القرآن، مناع في  مباحث -۲۵۱

 م.  ۱۹۹۶ -  ھ ۱۴۱۶ ة،الثانی
 ة،الخدمات الحدیثة محمد نور الدین عبدالرزاق، مکتب ة،مبادی علم االدار -۲۵۲

 االولی بدون تاریخ. الطبعة  ة،السعودی ×جده 
االولی، دار الطبعة االسالم، عبد الحمید متولی، في  مبادی نظام الحکم -۲۵۳

 المعارف. 
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الطبعة مصر،  ة،السعادة الدین السرخسی، مطبع بسوط للسرخسی، شمسالم -۲۵۴
 االولی. 

 -  ھ ۱۴۰۴االولی الطبعة د. اکرام العمری،  ة،عھد النبوفي  المجتمع المدنی -۲۵۵
 م.  ۱۹۸۴

 .  ھ ۱۳۹۹صفر  ۱۷، ۲۴۸عدد رقم  ة،المجتمع الکویتیة مجل -۲۵۶
الطبعة لھیثمی، منبع الفوائد، نور الدین علی بن ابی بکر او مجمع الزوائد -۲۵۷

 م، دار الکتاب العربی، بیروت.  ۱۹۸۲ -  ھ ۱۴۰۲سنه  ة،الثالث
: شیخ االسالم ابن تیمیه جمع عبدالرحمن بن محمد قاسم مجموع فتاوی -۲۵۸

 العاصمی النجدی، المکتب التعلیمی السعودی بالمغرب. 
 ة،الخامسالطبعة لمحمد حمید الله، دار النفائس،  ة،الوثائق السیاسة مجموع -۲۵۹

 م.  ۱۹۸۵  ھ ۱۴۰۵
 محاسن التاویل للقاسمی، محمد جمال الدین القاسمی، دار الفکر، بیروت.  -۲۶۰
ابی محمد عبدالحق بن  ة،تفسیر الکتاب العزیز البن عطیفي  المحرر الوجیز -۲۶۱

ة ، وزار ھ ۱۳۹۵غالب االندلسی، تحقیق المجلس العلمی بفاس، طبعه 
 بالمغرب. ة الشئون االسالمیو االوقاف

  ھ ۱۴۱۵ ة،الثانیالطبعة الله، محمد الصادق عرجون، دار القلم،  سولمحمد ر -۲۶۲
 م.  ۱۹۹۵ -

 م.  ۱۹۷۵بیروت،  ة،محمد رسول الله، محمد رشید رضا، دارالکتب العلمی -۲۶۳
ة التوبة العھد الملکی، د. سلیمان السویکت، مکتبفي  المسلمینة محن -۲۶۴

 م.  ۱۹۹۲ -  ھ ۱۴۱۲االولی، الطبعة الریاض، 
الطبعة  ة،محمد عبدالله دراز، دار االنصار القاھر ة،کنوز السنالمختار من  -۲۶۵

 م.  ۱۹۷۸ة الثانی
ة اختصر ة،البن قیم الجوزی ة،المعطلة علی الجھمیة مختصر الصواعق المرسل -۲۶۶

 الریاض الحدیثه. ة محمد الموصلی، مکتب
االمام محمد ابن ة ، لمحمد بن عبدالوھاب، جامعجالرسولة مختصر سیر -۲۶۷

 سعود. 
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مختصر صحیح مسلم للحافظ زکی عبدالعظیم عبدالقوی بن سالمه  -۲۶۸
 -  ھ ۱۳۹۷سنه ة الثالثالطبعة  ×المنذری، تحقیق محمد ناصر االلبانی 

 دمشق.  ×م. المکتب االسالمی  ۱۹۷۷
محمد جمال الدین علی  ة،العسکریة االستراتیجیو ةالمدخل الی العقید -۲۶۹

 ھره. للکتاب بالقاة المصریة محفوظ، مطابع الھیئ
د. یحیی الیحیی، اخذھا المولف من صاحب الکتاب  ة،مدخل لفھم السیر -۲۷۰

 قبل ان یطبعھا. 
 البی فارس، دار الفرقان، عمان. ة العسکریة النبویة المدرس -۲۷۱
العصر الراشدی، محمد حسین شراب، دارالقلم و فجراالسالمة المنورة المدین -۲۷۲

 م.  ۱۹۹۴ -  ھ ۱۴۱۵االولی الطبعة دمشق، 
العصر الراشدی، محمد حسن شراب، دار. و فجر االسالمة لنبویاة المدین -۲۷۳

 م.  ۱۹۹۴/   ھ ۱۴۱۵االولی الطبعة بیروت، ة القلم، دمشق، الدار الشامی
الطبعة الدین کرکر، دار الغرب االسالمی، ة العھد النبوی، د. عصمفي  ةالمرا -۲۷۴

 م بیروت.  ۱۹۹۳االولی 
الطبعة صالح، دار الوطن، ابوخالد ة اثره علی االمو وفاتهو جمرض النبی -۲۷۵

 .  ھ ۱۴۱۴االولی، 
في  احد، حسین احمد الباکری، رساله ماجستیر نوقشتة مرویات غزو -۲۷۶

 .  ھ ۱۴۰۰ ×م.  ۱۳۹۹عام  ×اشراف د. اکرم العمری  ة،االسالمیة الجامع
االولی، الطبعة د. حافظ الحکمی، دار ابن القیم،  ة،الحدیبیة مرویات غزو -۲۷۷

 م.  ۱۹۹۱ -  ھ ۱۴۱۱
 -  ھ ۱۴۰۰االولی الطبعة  ة،طیبة بدر، احمد باوزیر، مکتبة مرویات غزو -۲۷۸

 م.  ۱۹۸۰
بنی المصطلق، ابراھیم القریبی، طبع المجلس العلمی ة مرویات غزو -۲۷۹

 .  ھ ۱۴۰۲االولی عام الطبعة  ة،المنورة المدین ة،االسالمیة بالجامع
 م.  ۱۹۶۱ ة،االسکندریة ھا، احمد فکری، طبع مدارسو ةمساجد القاھر -۲۸۰
التخلیص ة ابی عبدالله النیسابوری بذیل لالمام المستدرک علی الصحیحین -۲۸۱

م، دار النشر مکتب المطبوعات  ۱۹۷۰ -  ھ ۱۳۹۰للذھبی طبعه سنه 
 االسالمیه. 
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 د. عبدالله عبدالرزاق مسعود العید دار الضیاء للنشر ة،المستشفیات االسالمی -۲۸۲
 االردن.  ×م. عمان  ۱۹۸۷ -  ھ ۱۴۰۸االولی، الطبعة التوزیع، و

 ×ة الحیاة کل فن مستطرف شھاب الدین االبشیھی، مکتبفي  المستطرف -۲۸۳
 بیروت. 

ة عبدالکریم زیدان، موسس ة،الدعاو ةالمستفاد من قصص القرآن للدعو -۲۸۴
 م.  ۱۹۹۷ -  ھ ۱۴۱۸االولی الطبعة  ة،الرسال

العربی،  عبدالرحمن احمد سالم، دار الفکر ة،عصر النبوفي  الرومو المسلمون -۲۸۵
 م.  ۱۹۹۷ -  ھ ۱۴۱۸ة طبع

 المسند، احمد بن حنبل، المکتب االسالمی، بیروت.  -۲۸۶
من ة فکر حسن البنا، لمجموعفي  ةقراءة االمة المشروع االسالمی لنھض -۲۸۷

 ھذا البحث. ة الباحثین لم تطبع حتی کتاب
 -  ھ ۱۳۸۱االولی، الطبعة المصابیح، المکتب االسالمی، دمشق، ة مشکا -۲۸۸

 م.  ۱۹۶۱
دمشق،  ×المجاھد، محمد حسن بریغش، دار القلم ة مصعب بن عمیر، الداعی -۲۸۹

 م.  ۱۹۸۷ -  ھ ۱۴۰۷ ة،الرابعالطبعة 
مصنف عبدالرزاق، البی بکر عبدالرزاق بن ھمام الصنعانی، تحقیق : حبیب  -۲۹۰

 االولی. الطبعة الرحمن االعظمی، 
جر العسقالنی، بن علی بن ح : احمدبزوائد المسانید الثمانیهة العالیالمطالب  -۲۹۱

 : حبیب الرحمن العظمی. تحقیق
ة م، الموسس ۱۹۸۹ة الرابعالطبعة معارک خالد بن الولید؛ د. یاسین سوید،  -۲۹۲

 النشر. و ةللدراسة العربی
الصراع مع الیھود، د. مصطفی مسلم محمد، دارالسلم، في  ةمعالم قرآنی -۲۹۳

 م.  ۱۹۹۴ -  ھ ۱۴۱۵االولی، الطبعة الریاض، 
الطبعة القانون الدولی، د. محمد الدیک، و ةاالسالمیة الشریعفي  المعاھدات -۲۹۴

 التوزیع. و م، دار الفرقان للنشر ۱۹۹۷ -  ھ ۱۴۱۸ ة،الثانی
 ۱۹۸۴ -  ھ ۱۴۰۴معجم البلدان : یاقوت الحموی، دار صادر، ودار بیروت،  -۲۹۵

 م. 
 .  ھ ۱۳۹۸بغداد،  ة،معجم الطبرانی، سلیمان بن احمد الطبرانی، دار العربی -۲۹۶
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،  ھ ۳۶۰ -  ھ ۲۶۰عجم الکبیر البی القاسم سلیمان بن احمد الطبرانی، الم -۲۹۷
 م.  ۱۹۸۵ -  ھ ۱۴۰۶، ۲ة الحکم، طبعو العلومة دار مکتب

 النار. ة التلمود، عبدالستار فتح الله السعید، مکتبو الوجود بین القرآنة معرک -۲۹۸
راه، موقف االسالم منھا؛ دکتوو ةعھد النبوفي  ةاالسالمیة المعوقون للدعو -۲۹۹

 ۱۹۸۷ -  ھ ۱۴۰۷االولی الطبعة  ة،محمد جمجوم، دار المجتمع جدة سمیر
 م. 

 × ۱۴۰۱تحقیق سھیل زکار، للزھری، دارالفکر، دمشق  ة،المغازی النبوی -۳۰۰
 م.  ۱۹۸۱

بن الزبیر، تحقیق : د. محمد االعظمی، نشر : ة ، عروجمغازی رسول الله -۳۰۱
 ۱۹۸۱ -  ھ ۱۴۰۱االولی الطبعة العربی لدول الخلیج، الریاض، ة مکتب التربی

 م. 
تحقیق د. مارسدن   ھ ۲۰۷المغازی للواقدی، محمد عمر بن واقد المتوفی  -۳۰۲

 م.  ۱۹۸۴ -  ھ ۱۴۰۴ة الثالثالطبعة جونس، عالم الکتب، بیروت، 
 ة،الثامنالطبعة  ة،مفاھیم ینبغی ان تصحح، محمد قطب، دار الشروق القاھر -۳۰۳

 م.  ۱۹۹۳ -  ھ ۱۴۱۳
االولی، الطبعة  ة،الرسالة کام النساء، عبدالکریم زیدان، موسساحفي  المفصل -۳۰۴

 م.  ۱۹۹۳ -  ھ ۱۴۱۳
الطبعة الریاض،  ة،د. محمد سعد الیوبی، دارالھجر ة،االسالمیة مقاصد الشریع -۳۰۵

 م.  ۱۹۹۸ -  ھ ۱۴۱۸االولی 
للکتاب ة یوسف حامد العالم، الدار العلمی ة،االسالمیة للشریعة المقاصد العام -۳۰۶

 م، الریاض.  ۱۹۹۳ -  ھ ۱۴۱۵، سنه ۲ط  االسالمی
ھا للحافظ العراقی، البی عمرو عثمان بن  شرحو ابن الصالحة مقدم -۳۰۷

 لبنان.  ×بیروت ة عبدالرحمن المعروف بابن الصالح، طبع دار الکتب العلمی
عبدالرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون، ط ة مقدمه ابن خلدون، للعالم -۳۰۸

 بدون تاریخ. ة القاھرالکبری، ة التجاریة : المکتب
الطبعة  ة،الناجح، د. علی بادحدح، دار االندلس الخضراء، جدة مقومات الداعی -۳۰۹

 م.  ۱۹۹۶ -  ھ ۱۴۱۷االولی 
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االسالم، حسن فتح الباب، المجلس االعلی للشئون في  مقومات السفراء -۳۱۰
 م.  ۱۹۷۰ ة،القاھرة االسالمی

 -  ھ ۱۴۲۰لبنان،  ة،العصریة الشباب، المکتبابومقومات النصر، د. احمد  -۳۱۱
 م. ۱۹۹۹

 عصر الرسول، لالستاذ احمد الشریف. و ةالجاھلیفي  ةالمدینو ةمک -۳۱۲
 الثانیه. الطبعة عدنان النحوی،  ة،االسالمیة الدعوفي  مالمح الشوری -۳۱۳
 ة،الثانیالطبعة صالح احمد الشامی، المکتب االسالمی،  ة،من معین السیر -۳۱۴

 م.  ۱۹۹۲ -  ھ ۱۴۱۳
 ×دار االرقم ة طبع مکتب ×ال، محمد امین المصری االنفة من ھدی سور -۳۱۵

 الکویت. 
 ×م، جده  ۱۹۷۲مطبعتھا، و المدنیة المنافقون، محمد جمیل غازی، مکتب -۳۱۶

 السعودیه. 
الطبعة ، عبدالقادر الشیخ ابراھیم، دار القلم العربی بحلب، ج منامات الرسول -۳۱۷

 م.  ۱۹۹۹ -  ھ ۱۴۱۹االولی، 
التعلیم، د. عبدالرحمن البر، دار الیقین و التعلمفي  ةاداب الصحابو مناھج -۳۱۸

 م.  ۱۹۹۹ -  ھ ۱۴۲۰االولی الطبعة  ة،المنصور
االمم البی الفرج عبدالرحمن بن علی بن محمد و تاریخ الملوکفي  المنتظم -۳۱۹

تحقیق محمد عبدالقادر عطا، مصطفی عبدالقادر عطا، و ةابن الجوزی، دراس
 لبنان.  ×بیروت ة دارالکتب العلمی

البی العباس احمد بن عبدالحلیم بن تیمیه موسسه  ة،النبویة منھاج السن -۳۲۰
 م.  ۱۹۸۶ -  ھ ۱۴۱۶االولی الطبعة التوزیع، و النشرو ةللطباعة قرطب

ة التشریع، عبدالستار فتح الله سعید، مطابع دار الطباعفي  المنھاج القرآنی -۳۲۱
 م.  ۱۹۹۲ -  ھ ۱۴۱۳االولی، الطبعة  ة،االسالمی

 ة،سلیم حجازی، دار المنار ة،صلح الحدیبیفي  االعالم االسالمیمنھج  -۳۲۲
 م.  ۱۹۸۶  ھ ۱۴۰۶االولی، الطبعة 

النفس، د. انس احمد کرزون، دار نور المکتبات، دار ة تزکیفي  منھج االسالم -۳۲۳
 م.  ۱۹۹۷ -  ھ ۱۴۱۸ ة،الثانیالطبعة ابن حزم، 
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ة ر محمد الغضبان، مکتبمنی ة،الجھادیة التربیة النبویة المنھج التربوی للسیر -۳۲۴
 م.  ۱۹۹۱ -  ھ ۱۴۱۱االولی، الطبعة المنار، 

  ھ ۱۴۰۳ ة،الخامسالطبعة محمد قطب، دارالشروق،  ة،االسالمیة منھج التربی -۳۲۵
 م.  ۱۹۸۳ -

النار االردن ة منیر محمد الغضبان، مکتب ة،النبویة المنھج الحرکی للسیر -۳۲۶
 م.  ۱۹۹۰ -  ھ ۱۴۱۱ة الثالثالطبعة 

نفوس اصحابه، السید محمد في  ةغرس الروح الجھادیفي  لمنھج الرسو -۳۲۷
ة االمارات العربیة م، نشرته جامع ۱۹۹۰ -  ھ ۱۴۱۱االولی، الطبعة نوح، 

 المتحده. 
، لالمام ابن قیم الجوزیه، القرآنو ةذوق الصالو بین ذوق السماعة الموازن -۳۲۸

 : مجدی فتحی السید. تحقیق
: البی اسحاق ابراھیم موسی اللخمی الشھیر الموافقات في اصول االحکام -۳۲۹

 .  ھ ۱۳۴۱بالشاطبی، دار الفکر، 
 -ة  ۱۴۰۴ة االسالم، محمد صادق عرجون، ط الثانیة سماحفي  ةالموسوع -۳۳۰

 التوزیع جده. و للنشرة م، الدار السعودی ۱۹۸۴
د. عون الشریف قاسم، دار الکتب اللبنانی، بیروت، ط  ة،االسالمیة الدولة نشا -۳۳۱

 م.  ۱۹۸۰ -  ھ ۱۴۰۰، ۲
تخریج الزیلعی، في  االلعیة بغیة بحاشی ×ة احادیث الھدایفي  ةنصب الرای -۳۳۲

 .  ھ ۱۳۹۳دمشق،  ×عبدالله بن یوسف بن محمد الزیلعی المکتب االسالمی 
التاریخ االسالمی، ظافر القاسمی، دارالنفائس، و ةالشریعفي  نظام الحکم، -۳۳۳

 م.  ۱۹۹۰ -  ھ ۱۴۱۱ة السادسالطبعة 
محمد عبدالحی الکتانی  ة،السمی التراتیب االداریة النبویة الحکوم نظام -۳۳۴

 الثانیه. الطبعة لبنان،  ×داراالرقم، بیروت 
فارس، دار ابواالسالم البی فارس، محمد عبدالقادر في  النظام السیاسی -۳۳۵

 م.  ۱۹۸۶ -  ھ ۱۴۰۷ة الثانیالطبعة الفرقان، 
الطبعة  ة،عتصام، القاھراالة لالمام حسن البنا، مکتبة السیرفي  نظرات -۳۳۶

 اعدھا للنشر احمد عیسی عاشور. و ھا م، سجل ۱۹۷۹ -  ھ ۱۳۹۹االولی، 
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من المختصین ة مکارم اخالق الرسول الکریم، اعداد مجموعفي  النعیمة نظر -۳۳۷
 .  ھ ۱۴۱۸االولی الطبعة  ة،باشراف صالح بن حمید، دار الوسیل

حمد سبع، مجمع البحوث اطار التصویر القرآنی، توفیق مفي  دروسو نفوس -۳۳۸
 االولی، بدون تاریخ. الطبعة مصر،  ×ة القاھرة االسالمی

البی الحسن علی بن حبیب الماورید،  ×العیون تفسیر الماوردی و النکت -۳۳۹
التراث و ةالشئون االسالمیو االوقافة نشر وزار ×تحقیق خضر محمد خضر 

 االسالمی بالکویت. 
محمود و االثیر، تحقیق طاھر احمد الزاویغریب الحدیث، البن في  ةالنھای -۳۴۰
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