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سرود ملی

دا عزت د هـــر افـــغان دى دا وطن افغانستـــان دى  

هر بچی ي３ قهرمـــــان دى کور د سول３ کور د تورې  

د بـــــــلوڅــــو د ازبکـــــو دا وطن د ټولو کـور دى  

د تــــــرکمنــــو د تاجکــــو د پ＋تــــون  او هزاره وو  

پـــاميــريان، نورستانيــــان ورسره عرب، －وجــر دي  

هـــم ايمـــاق، هم پشـه ４ان براهوي دي، قزلباش دي  

لـــکــه لمــر پر شنه آسمـان دا هيـــواد به تل ځلي８ي  

لـــکـــه زړه وي جــاويدان په سينــه ک３ د آسيـــا به  

وايو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر نوم د حق مو دى رهبـــر  



@  <ه

بسم اهللا الرحمن الرحيم
پيام وزير معارف

الحمدهللا رب العالمين والصالة والسالم على نبيه و رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

نصاب تعليمي معارف اساس نظام تعليم و تربيه را تشكيل داده و در رشد و توسعة علمى، فكرى و سلوكى نسلهاى 

امروز و فرداى كشور نقش بنيادى و سرنوشت ساز دارد.

نصاب تعليمى با گذشت زمان و تحول و پيشرفت در عرصه هاى مختلف زندگى، مطابق با نيازهاى جامعه بايد هم 

از نظر مضمون و محتوا و هم از نظر شيوه و روش تقديم معلومات تطور و انكشاف نمايد.

يكى از عرصه هاى نصاب تعليمى كه بايد مورد توجه جدى براى تجديد نظر و بهبود باشد نصاب تعليمات اسالمى 

است، زيرا تعليمات اسالمى شامل عقايد، احكام و هدايات دين مبين اسالم است كه بحيث نظام و قانون مكمل تمام 

ابعاد زندگى انسان ها را دربر گرفته و بحيث آخرين پيام خالق و پروردگار جهان تا روز قيامت، رسالت رهنمايى و 

هدايت بشريت را انجام مى دهد.

علماى امت اسالمى در طول تاريخ نقش مهمى را در ايجاد، توسعه و غنامندى سيستم تعليمات و معارف اسالمى 

مخصوصا انكشاف تدريجى نصاب تعليمى مراكز و مؤسسات علمى جهان اسالم ايفاء كرده اند.

مطالعة دقيق در سير تطور تاريخى علوم و معارف اسالمى در جهان نشان مى دهد كه نصاب تعليمى مدارس و مراكز 

علمى ما همواره بنا بر ضرورت هاى جامعه و در تطابق با ثوابت و طبيعت دين اسالم كه براى همه انسانها در همه 

زمانها و مكانها مى باشد توسعه يافته است.

كشور عزيز ما افغانستان با تاريخ علمى درخشان، روزگارى مهد علم و دانش و جايگاه بزرگترين مراكز علمى عصر 

بوده و در شكل گيرى تمدن بزرگ اسالمى نقش عظيمى داشته است، وجود هزاران دانشمند و عالم در عرصه هاى 

مختلف علم و فرهنگ مخصوصاً در علوم شرعى مانند عقايد، تفسير، حديث، فقه، اصول فقه و غيره، گواه واضح 

آنچه گفته شد مى باشد.

همزمان با رشد موج بيدارى اسالمى در عصر حاضر ، تعليمات اسالمى در كشور ما شاهد تحول كمى و كيفى بوده 

و اطفال و جوانان كشور ما با شوق و رغبت فراوان به طرف مدارس و مراكز تعليمات اسالمى رخ مينمايند.

وزارت معارف جمهورى اسالمى افغانستان بر اساس مسؤوليت ورسالت خويش در مطابقت با احكام قانون اساسى 

كشور، به منظور رشد و توسعة كيفى و كمى تعليمات اسالمى و از جمله نصاب تعليمات اسالمى اقدامات قابل 

توجه نموده است.

تعليمى  نصاب  سازي  بِه  به  اعتماد كشور  قابل  و  فرهيخته  متخصصين  و  استادان  علماء،  از  دعوت  با  وزارت  اين 

پرداخته و بدون كم و كاست در مضامين و كتابهاى مقرر در نصاب تعليمى رائج مدارس تعليمات اسالمى، به منظور 

استفادة خوبتر و بيشتر، كتابهاى مقرر را شكل درسى داده و با شرح و توضيح الزم متون و اضافة فعاليتها و ارزيابى 

و تمارين مناسب، به غنامندى متون درسى  موجود پرداخت.

اميدوارم اين خدمت ناچيز وزارت معارف و تالشهاى قابل تمجيد علماء و دانشمندان و متخصصان كشور عزيز ما 

مورد قبول خداوند متعال قرار گرفته و در بهبود و انكشاف هر چه بيشتر تعليمات اسالمى در افغانستان عزيز مفيد 

واقع شود.

    وباهللا التوفيق 

 دكتور محمد ميرويس بلخى    

    وزير معارف
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مقدمه

استادان محترم و شاگردان عزيز!

قرآن  فهم  در  مى كند  اكرم حضرت محمد�بحث  پيامبر  زندگانى  از  كه  علم سيرت 

كريم و سنت نقش عمده دارد، زيرا شأن نزول از آيات و شأن ورود بسيارى از احاديث 

از علم سيرت آموخته مى شود، ازينرو آگاهى از سيرت براى فهم درست هدايات اسالم 

امريست مبرم و اساسى. 

همچنان ما بحيث مسلمان، براى تطبيق عملى دين به تأسى و اقتداء به رسول اهللا� نياز 

داريم، زيرا زنده گى ايشان تجسم عينى و تطبيق عملى دين اسالم مى باشد. 

معارف  وزارت  تعليمى  نصاب  انكشاف  رياست  النبي  سيرت  اهميت  داشت  نظر  در  با 

جمهورى اسالمى افغانستان تدريس اين علم را بحيث يك مضمون مستقل در دو صنف 

مفردات مضمون  تهية  در  و  نموده  مقرر  اسالمى  تعلميات  مدارس  متوسطة  دورة   )8-7(

مذكور اولويتهاى مطالب، تسلسل موضوعات و مرحلة عمرى شاگردان را رعايت نموده 

است.

اين كتب درسى با استفاده از شيوه هاي جديد تأليف كتابهاى نصاب تعليمى نوشته شده و 

در تهية مطالب آن به روايات موثوق اكتفاء صورت گرفته است.

اميد واريم تا مورد قبول علماء و مدرسين قرار گيرد و شاگردان از مطالب آن در عرصة 

علم و عمل استفاده اعظمى نمايند. 

و اهللا الموفق
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درس اول 
هجـرت پیامبر� به مــدینه منوره )1(

1 ـ ناکامی قریش و نجات پیامبر�
چنانكه در صنف هفتم دانستيم، كفار قريش بعد از اينكه نتوانستند با بكارگيرى تهديد 
شكنجه و تعذيب و مقاطعة مسلمانان، جلو پيشرفت وانتشار دين مقدس اسالم را بگيرند 
يك اقدام ناجوانمردانة را طرح ريزى كردند كه با اجراى آن مى خواستند پيامبر اسالم را 
از بين ببرند؛ اما خداوند> اراده بر آن كرده بود كه پيامبر خود را حفظ كند و حق را بر 

باطل غالب گرداند.
ناکامی پالن ترور آنحضرت� 

ناكام شدند، متوجه  به مدينه   همين كه كفار قريش در جلوگيرى از هجرت مسلمانان 
ميان  در  را  اجتماعى خويش  جايگاه  و  اقتصادى  منافع  كار گرديده،  اين  وخيم  عواقب 
الندوه گرد آمدند  بنابرآن رهبران و بزرگان قريش در دار  قبائل عرب در خطر ديدند؛ 
نمايند. آنها  باهم مشورت  بردن رهبر دعوت اسالم،  بين  از  مناسب  يافتن طريقة  براى  تا 
بعد از تبادل نظر روى چند طريقه، در نهايت باالتفاق تصميم گرفتند كه آنحضرت� 
را به قتل برسانند. پالن طورى طرح ريزى شده بود كه گروهى از جوانان وابسته به همه 
قريش  قبائل  ميان  در  تا خون وى  نمايند،  به كشتن محمد�  اقدام  يكجا  قريش،  قبائل 
پراگنده گردد و دراين صورت بنى هاشم نمى توانند با همه بجنگند و به اخذ ديت رضايت 

مى دهند، و به اين ترتيب موضوع خاتمه مى يابد.
ساخت  آگاه  كفار  شيطانى  مكر  از  را  پيامبر�  و  آمده  جبرئيل'  هنگام  اين  در 
جبرئيل'  به وى خبر داد كه خداوند> اذن خروج از مكه را برايش داده است، زمان 
هجرت و نحوة دفع توطئة قريش را معين كرد و فرمود: " امشب در بسترى كه هر شب 
مى خوابيدى، مخواب" . پيامبر� علي بن ابي طالب / را امر كرد تا در بستر ايشان 

بخوابد و به وي اطمينان داد كه از طرف دشمن ضرري به وي نخواهد رسيد.
ترتیبات زیرکانۀ پیامبر� برای هجرت

ابوبكر/       خانة  به  شام  يا  صبح  معموالً  پيامبر�  مى كند:  روايت   -  2  - عائشه 
مى آمد؛ اما روزى كه اجازة هجرت يافت، در نيمة روز ـ ساعتى كه معمول نبود ـ به خانة 
ابوبكر صديق/ آمد. عائشه  - 2 - مى گويد: وقتى رسول اهللا � آمد، در مجلس 
فقط من و خواهرم اسماء بوديم. رسول اهللا� به ابوبكر/ گفت: كسانى را كه نزد تو 
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حاضر اند، بيرون بفرست! ابوبكر گفت: يا رسول اهللا، اينها دخترانم هستند؛ پدر و مادرم 
فدايت باد، چه شده است؟ پيامبر� گفت: به من اجازة خروج از مكه و هجرت به مدينه 
داده شده است. ابوبكر/ گفت: يا رسول اهللا آيا اجازة همراهى دارم ؟ فرمود: بلى! 
عائشه - 2 - مى افزايد: سوگند به خداوند، من قبل از اين هيچ كسى را نديده بودم كه 

از شادى گريه كند، اما ابوبكر را ديدم كه از خوشى مى گريست.
ابوبكر گفت: يا رسول اهللا، من اين دو شتر را براى همين روز آماده ساخته ام. عبد اهللا       
بن اريقط را به خاطر رهنمايى كرايه كرد و آن دو شتر را به وى تسليم داد كه تا فرارسيدن 

وقت تعيين شده نزد او باشند.
همچنان ابوبكر / و خانواده وي زاد سفر هجرت پيامبر� را تهيه نموده و اسماء بنت 
ابي بكر / نطاق) پارچه كه زنان در كمر خويش مي بندند.(خويش را قطع نموده و با 
آن دهن جوالي را كه در آن غذا و زاد سفر قرار داشت بست. از همين رو اسماء رضي اهللا 

تعالي عنها به ذات النطاقين مشهور شد.

فعاليت )1(

شاگردان عزيز! قريش چرا باآلخره تصميم گرفتند كه پيامبر� را ترور نمايند؟  
چرا براى اجراى ترور پيامبر� تعدادى از جوانان وابسته به قبائل مختلف را برگزيدند؟ 

محاصرۀ خانۀ پیامبر�
و  گرفتند  آمادگى  خود،  شوم  نقشة  اجراى  براى  مخفيانه  روز  طول  در  قريش  بزرگان 
به  در آن شب على/،  برگزيدند.  مختلف  قبائل  ميان  از  را  نيرومند  تن جوان  يازده 
امر پيامبر� در بستر آنحضرت� خوابيد. چون شب تاريك شد، كفار مخفيانه خانة 
انتظار فرارسيدن زمان اجراى توطئه نشستند.  پيامبر� را در محاصرة خويش گرفته در 
در همين زمان پيامبر � از خانة خود بيرون آمده و يك مشت خاك را گرفت و بر سر 
� á¼åÃÈåbáÈß?�å á�ßE� áÀåº�>ß¿á·ß£ ßQßÆ� :محاصره كنندگان بيفشاند و اين آيت قرآنى را تالوت نمود
�  ]يس:9[ كه در اثر آن همة آنها به  ßÁÆàf åráFàÈ� ß×� á¼ àÃßª� á¼ àÂ>ß¿áÉ ßná¦ß@ßª�= éb ßi� á¼åÃå«á· ß]� áÀåºßÆ�= éb ßi
خواب رفتند و خود از ميان آنها عبور كرد و به خانة ابوبكر/ رفت؛ سپس شب هنگام 

در مسير يمن براه افتادند. 
پيامبر�  بارة  در  او  از  است؛  خوابيده  بستر  در  على  كه  ديدند  كفار  شد،  صبح  وقتى 
پرسيدند، فرمود: اطالعى ندارم. كفار رد پاى آنحضرت� را تعقيب كردند، تا به كوه 
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نزديك  باال رفتند و  از كوه  باآلخره  پاى آنها را گم كردند؛  ثور رسيدند، در آنجا، رد 
غارى رسيدند، ديدند كه در محل ورود غار جوال )عنكبوت( تار تنيده است، با همديگر 

گفتند: اگر اينجا داخل مى شد، عنكبوت در اينجا تاردوانى نمى كرد. 
پيامبر� به على/ امر كرده بود تا در مكه بماند و امانت هايى را كه مردم نزد پيامبر� 

گذاشته بودند، به صاحبان آنها برگرداند.
به   � پيامبر  شخص  و  اسالم  دين  برابر  در  شان  شديد  عداوت  وجود  با  قريش  كفار 
را كه ترس ضايع  امانتهاي  و عمًال  داشته  اعتراف  اكرم�  امانتداري رسول  و  صداقت 

شدن آنها مي رفت در نزد ايشان مي گذاشتند.
اگر اين را از يك طرف دال بر صدق نبوت و عصمت پيامبر� است از جانب ديگر 

بيانگر تناقض شديد در موقف كفار قريش مي باشد.
راستي و صداقت و امانتداري و برتري اخالقي چيزيست كه حتي دشمن نيز چارة جز 

اعتراف و اذعان به آن ندارد.
هر مسلمان خصوصاً علماء و دعوتگران بايد از برتري اخالقي بر خوردار باشند در اين امر 

مهم به سيرت و شخصيت پيامبر اكرم � اقتداء نمايند.
اظهار تأسف پیامبر� در فراق مکه

پيامبر� هنگامى كه مكه را ترك مى كرد، بر فراز تپة ايستاد و گفت: " اى مكه! سوگند 
به خدا، تو بهترين و محبوب ترين سرزمين ها به نزد خدا هستى، اگر مرا اهل تو اخراج 

نمى كردند، هرگز از تو بيرون نمى شدم ".

فعاليت )2(

شاگردان عزيز! پيامبر� با چه تدبيرى از چنگ كفار نجات يافت؟
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آموختنی های درس  �  
 ـ اقدام كفار قريش به ترور حضرت پيامبر� ناشى از عجز شان در برابر قوت منطق 

دين اسالم بود.
نيز  به عالم اسباب و وسائل مادى  تأييد خداوند را داشت،  پيامبر�  با وجودى كه  ـ   

متوسل گرديد.
 ـ تدبير خداوند> باالتر از همه تدبيرهاست، و وقتى خداوند> امرى را اراده كند، 

مخالفت و ممانعت مخلوق مانع تحقق آن نمى گردد.
 - اعتراف قريش به صداقت و امانتداري پيامبر� دليل به عصمت و صدق نبوت ايشان است.

 - پاك نفسي و صداقت و امانتداري و برتري اخالقي سبب مي شود تا كردار انسان 
دعوتگر حتي دشمنان دعوت را نيزتحت تأثير قرار بدهد.

 ـ وطن دوستى يك غريزة فطرى است، و حتى بهترين انسانها و در دشوارترين شرائط 
آنرا فراموش نمى كنند.

 - نقش مهم حضرت ابوبكر/ و خانوادة ايشان در هجرت پيامبر � و اعتماد پيامبر 
بر ايشان در اين لحظات بسيار سخت و دشوار.

 - سهمگيري زنان و دختران جوان در تهية لوازم هجرت پيامبر� و مشاركت عايشه 
و اسماء رضي اهللا تعالي عنهما در اين كار كه بيانگر نقش مهم زن در دعوت و مبارزه 

اسالمي مي باشد.

ارزيابى

1 ـ مشركين براى ترور حضرت محمد� چه پالنى طرح كرده بودند؟
2ـ  وقتى كفار به غار ثور رسيدند، در دهن غار چه چيزى را مشاهده كردند كه مانع داخل 

شدن آنها به داخل غار گرديد؟
3 ـ پيامبر�چرا على/ را به هنگام هجرت با خود نبرد؟

4 ـ چه كسى در سفر هجرت همراه پيامبر� بود؟
5- شخصيت يك دعوتگر و برتريهاي اخالقي او چه تأثيري در جامعه دارد؟

  كارخانه گى

شاگردان چگونگى نجات پيامبر � از چنگ كفار را در كتابچه هاى خود بنويسند.
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درس دوم

هجرت پیامـبر� به مدینه)2(

2 ـ پیامبر در غار ثور و عزیمت به سوی مدینه
در درس گذشته اطالع حاصل كرديم كه با وجود محاصرة شديد خانة پيامبر از سوى 

مشركين آنحضرت � با خواندن آيت قرآنى )يس:9( و افشاندن خاك بر سر مشركين و 

به خواب رفتن آنها در اثر آن از خانه شبانگاه بيرون آمد و با حضرت ابوبكر صديق / در 

خارج از مكه وعده گذاشته و سپس با هم به كوه ثور، در جنوب شرقى مكه رسيدند و در 

غارى كه بر فراز آن كوه قرار دارد، بسر بردند. 

در غار ثور
رسول اهللا � و ابوبكر / شب 27 صفر سال 14 بعثت مطابق 12 و يا 13 سپتامبر 622 م به 

غار ثور رسيدند، و سه شب، يعنى شب هاى جمعه، شنبه و يكشنبه در آنجا ماندند.

عبد اهللا بن ابوبكر ـ كه نوجوان تيزهوشى بود ـ و هر مكر و تدبيرى را كه قريش عليه 

به  را  آن  خبر  شب  آغاز  در  و  مى سپرد  خاطر  به  و  مى شنيد  مى كردند،  طرح  پيامبر� 

به  / گزارش مى داد و سحرگاه  ابوبكر صديق  يعني حضرت  پيامبر� و همراهش 

شهر مكه مى آمد و چنان مى نمود كه گويى تمام شب را در مكه و در ميان قوم خود بوده 

است و عامر بن فهيره، غالم و چوپان ابوبكر/، در اين سه شب گوسفندان را بدانسو 

مى برد، پيامبر� و ابوبكر/ به آرامى نزد او آمده و از شير گوسفندانش مى نوشيدند. 

وى همچنان بدنبال حركت عبد اهللا بن ابوبكر به مكه، گوسفندان را مى راند تا جاى پاى 

او را محو كنند.

در راه مدینه
به قتل آنحضرت� نشدند، در كوهها، دره ها و هر مكان پست  همين كه كفار موفق 

پناه  پيامبر� در  ثور رسيدند، ولى چون  تا مدخل غار  پرداختند و  به جستجو  بلندى  و 

عنايت پروردگار قرار داشت، كفار در حالى كه بيش از چند قدم با آنحضرت � فاصله 

نداشتند، دست خالى بر گشتند.وقتي كه كفار قريش به مدخل رسيدند حضرت ابوبكر 

صديق/ از ترس اينكه مبادا به پيامبر� از طرف كفار آسيبي برسد به گريه افتاد مگر 

پيامبر� وي را دلداري داده و چنانچه قرآن حكايت كرده و فرمودند: التحزن ان اهللا 
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معنا( سورة توبه آيت 40، يعني غمگين مباش خداوند> با ماست.

از  پس  قريش  هيجان  و  شد  متوقف  آنحضرت�  دستگيرى  براى  جستجو  كار  چون 

سه روز تعقيب جدى رو به آرامى نهاد، رسول خدا � و همسفرش ابوبكر/ براى 

عزيمت به مدينه آماده شدند. 

عبد اهللا بن اريقط ليثى را كه بر آيين مشركان بود اما راهنماى ماهر و كامًال راه بلد بود، 

ابتداء  غار،  از  از خروج  پس  بود وى  كرده  اجير  پيش  از  ابوبكر صديق/  حضرت 

ايشان را به سمت جنوب به سوى يمن راهنمايى كرد، و سپس به سمت غرب و به سوى 

ساحل درياى سرخ روى آورد تا به راهى رسيد كه براى مردم شناخته شده نبود و آنگاه از 

نزديكى كرانة درياى سرخ)بحر احمر( به سوى شمال دور زد و راهى را در پيش گرفت 

كه به ندرت كسى از آن راه به مدينه مى رفت.

فعاليت )1(

پيامبر� در كار هجرت براى غافلگير كردن مشركين  از ترتيباتى كه  شاگردان عزيز! 

اتخاذ كرد، چه برداشت مى كنيد؟

ظهور معجزۀ نبّوت در اثنای سفر مدینه
پيامبر� و همراهانش روز دوم يا سوم به خيمة ام َمعبَد خزاعى رسيدند كه در ناحية " 

قَُديد " )130 كيلومترى مكه( واقع بود. ام معبد زنى پاكدامن و سخى بود، هر كسى كه 

از كنار خيمه اش مى گذشت، برايش خوراك و آب مى داد. پيامبر� و همراهانش از 

او پرسيدند: چيزى براى خوردن دارى؟ گفت: به خدا اگر چيزى مى داشتم از شما دريغ 

نمى كردم، امسال خشكسالى است. رسول خدا � به گوسفندى  كه در كنار خيمه وى 

بود، نگريست و پرسيد: اين گوسفند را چرا اينجا نگهداشته اى؟ پاسخ داد: اين گوسفند به 

خاطر ضعف  و ناتوانى از رمه باز مانده است. رسول خدا � فرمود: آيا شير دارد؟ گفت: 

اگر در آن شيرى  فدايت!  پدر ومادرم  بدوشم؟ گفت:  را  اجازه مى دهى آن  فرمود:  نه؛ 

مى بينى بدوش! پيامبر� ـ با نام خدا ـ پستان گوسفند را لمس كرده دعا نمود. در حال 

پستان گوسفند پر از شير گرديد. پيامبر� از وى ظرفى طلب كرد و در آن شير گوسفند 

را دوشيد، ظرف پر از شير شد؛ از ام معبد خواست از آن شير بنوشد، زن نوشيد و سير 

شد، همراهان پيامبر� نيز نوشيدند و سير شدند و آنگاه خود پيامبر � نوشيد. بار ديگر 
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پيامبر� گوسفند را دوشيد چنانكه ظرف پر از شير شد، و آن را نزد زن گذاشته و خود 

آنجا را ترك كردند.

كرده  تعجب  ديد  را  شير  چون  بازگشت،  خيمه  به  زن،  شوهر  كه  بود  نگذشته  چيزى 

پرسيد: اين را از كجا آورده اى؟ ام معبد گفت: مرد مباركى كه چنين و چنان سخن و 

حالت داشت، از كنار خيمة ما گذشت و شير را از آن گوسفند دوشيد ابو معبد گفت: به 

خدا، گمان مى كنم او همان يار قريش است كه در جستجوى او هستند؛ اين همان مرد 

قريش است كه در بارة او سخنها گفته اند، تصميم داشتم همراه او باشم، و اگر بتوانم او 

را همراهى خواهم كرد.

سراقه بن مالک و جائزۀ دستگیری پیامبر�
قريش اعالن كرد: هر كسى محمد � را مرده و يا زنده بياورد، صد شتر جائزه دارد. 

سراقه بن مالك براى حصول اين جائزه سخت در تكاپو بود. 

همين كه سراقه اطالع يافت چند نفر در ساحل ديده شده اند، نيزة خود را برداشته و سوار 

بر اسپ، شتابان به سوى آنها حركت كرد. وقتى نزديك رسول اهللا� شد، اسپش به روى 

افتاد سراقه از پشت اسپ به زمين خورد. سراقه دو بار با تيرهاى خود فال گرفت و نتيجه 

دلخواه به دست نياورد. بار ديگر اسپ خود را راند تا اينكه به رسول اهللا� نزديك شد، 

ناگاه پاهاى اسپش تا به زانو در زمين فرو رفت و سراقه از پشت اسپ به زمين افتاد؛ اين بار 

فرياد زد و از رسول اهللا �امان خواست؛ رسول خدا � ايستاد. سراقه به رسول اهللا� 

گفت: قومت براى دستگيرى تو جائزه تعيين كرده اند. وى را از قصدى كه مردم نسبت به 

او دارند، آگاه ساخت؛ پيامبر� به سراقه توصيه كرد كه از ايشان به قريش چيزى نگويد 

و در مخفى نگهداشتن آن برايش جايزة بزرگى وعده داد: دستبندهاى خسرو ايران، كه 

البته بعد از فتح ايران در زمان عمر بن خطاب/  آن را بدست آورد. 

سراقه بازگشت و ديد كه مردم در جستجوى آنحضرت� برآمده اند؛ سراقه مردم را 

از جستجوى پيامبر� منصرف ساخت؛ به اين ترتيب سراقه كه در ابتدا براى دستگيرى 

پيامبر � تالش مى كرد، در پايان روز به محافظ وى تبديل شد.

فعاليت )2(

پر شير شدن پستان گوسفند ام معبد، و فرو رفتن پاهاى اسپ سراقه به چه چيز داللت مى كند؟
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آموختنی های درس  �  
قرار  تعالى  اهللا  حفاظت  و  پناه  در  مدينه،  به  رسيدن  تا  هجرت  شروع  از  پيامبر�  ـ   

داشت.

 ـ پيامبر� انسان با بركتى بود، معجزاتش در سفر هجرت فراوان و آشكار بود.

 ـ خداوند مقلب القلوب است، چگونه در مدت كوتاه دشمن لدود را به دوست صميمى 

تبديل مى نمايد؟

 - تدابيرى كه حضرت پيامبر� در اثناى هجرت گرفت دال بر آن است كه يك رهبر 

بايد در كنار توكل به خداوند> در امور دنيوى تدبير سنجى نمايد. 

 - ثابت قدمي حضرت ابوبكرصديق / و جانفشاني براي حمايت پيامبر� و همراهي 

با ايشان در سفر هجرت به مقام واالي اين صحابي جليل القدر داللت مي نمايد.

 - تحقق وعده پيامبر� مبني بر سپردن دست بند خسرو ايران پس از فتح ايران به دست 

مسلمانان در زمان خالفت حضرت عمر فارق معجزة ديگري از معجزات پيامبر � و دليل 

ديگري بر صدق نبوت آنحضرت� مي باشد.

ارزيابى

1 ـ پيامبر� چند شب در غار ثور مخفى بود؟

2 ـ در منطقة قديد، چه حادثه يى روى داد؟

3 ـ وقتى سراقه در تعقيب آنحضرت� بود، چه اتفاقى بر سر وى آمد ؟

4 ـ در سفر هجرت، پيامبر� را چند نفر همراهى مى كردند؟

  كارخانه گى

شاگردان معجزات نبوت آنحضرت� در جريان سفر هجرت را در كتابچه هاى خود 

ياد داشت نمايند.
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درس سوم

انصار در استقبال پیامبر� 
در درس گذشته خوانديم كه پيامبر� بعد از  سپرى نمودن سه شب درغار ثور، شب 

سيم ماه صفر به صوب مدينه حركت كرد و بعد از پيمودن تقريبا پنج صد كيلومتر راه 

صعب العبور، در هشتم ربيع االول به منطقة قباء، يكى از حومه هاى شهر مدينه، رسيدند.

مردم در انتظار ناجی بشریت

در مدينه همين كه مسلمانان خبر خروج رسول اهللا � از مكه را شنيدند، هر بامداد به 

منطقة حّره رفته و در انتظار قدوم پيامبر� مى نشستند تا اينكه گرماى چاشت آنان را از 

ادامة انتظار منصرف مى ساخت. روزى، بعد از انتظار طوالنى، كه به خانه هاى خود برگشته 

كه  را  يارانش  و  اهللا�  رسول  خود،  قلعة  برج  باالى  از  يهودى  مرد  يك  ناگاه  بودند، 

لباسهاى سفيد به تن داشتند، ديد كه مانند سراب گاهى پيدا و گاهى پنهان مى شدند؛ مرد 

يهودى فرياد كشيد: اى عربها اين است صاحب تان كه شما انتظارش را داريد. مسلمانان 

از خانه ها بيرون شدند و رسول اهللا � را در آن سوى حّره ديدند. مردم مدينه كه براي 

استقبال پيامبر بزرگوار اسالم با بي صبري انتظار مي كشيدند با ديدن حضرت پيامبر اكرم 

� از شادي در لباس نه گنجيدند و شادماني مي كردند اطفال مدينه ترانة مشهور »َطلَـَع 

البَـدُر َعـلَينا *  مِن ثَنِيّاِت الوداع« را به پيشواز ورود ناجي بزرگ بشريت به مدينه سروده 

و اظهار مسرت و خوشحالي مي كردند.

به منطقة بنى عمرو بن عوف فرود  با استقبال كنندگان يكجا  � بعد از مالقات  پيامبر 

آمد. اين روز دوشنبه، هشتم ماه ربيع االول، سال چهاردهم بعثت، موافق با 23 سپتامبر سال 

622 ميالدى بود.

على/ سه روز در مكه باقى ماند تا امانت هاى مردم را كه نزد پيامبر� نهاده بودند، 

باز گرداند، سپس پاى پياده راهى مدينه شد و در قباء به پيامبر� پيوست.

رسول خدا � چهار روز ) دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه( در قباء مكث كرد 
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بنيان  پيامبر�  بعثت  از  بود كه پس  نخستين مسجدى  اين  نهاد.  را  قباء  اساس مسجد  و 

گذارى شد. 

در قباء همة انصار كه تعداد شان به پنجصد نفر مى رسيد، به ديدن آنحضرت آمده بودند.

فعاليت )1(

شاگردان عزيز! مشركين چرا امانت هاى خود را به نزد پيامبر� مى گذاشتند، در حالى 

كه با وى دشمنى داشتند و حتى قصد قتل ايشان را نيز كردند؟

نخستین نماز جمعه 

چون روز پنجم، يعنى روز جمعه فرا رسيد، پيامبر� به امر خداوند> بر شتر خويش 

كه قصواء نام داشت نشست و ابوبكر/ را در عقب خويش نشاند. و با معيت مردم بنى 

نجار به قصد )يثرب( حركت كردند. هنگامى كه به منطقة بنى سالم بن عوف رسيد، وقت 

نماز جمعه فرا رسيد، پيامبر� با صد نفر نماز جمعه را ادا كرد و پس ازآن وارد يثرب شد 

كه اين شهر بعد از اين تاريخ، نام مدينة الرسول، يعنى شهر پيامبر� را به خود گرفت.

تصوير مسجد قباء
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پیامبر� در مدینه منوره: 
تسبيح  و  بود، صداى شكر  و درخشانى  ماندگار  مدينه، روزى  به  پيامبر�  روز ورود 

حق تعالى از خانه ها و كوچه ها بلند بود، شادى و شغف بى سابقه يى سراسر شهر مدينه 

را فراگرفته بود؛ مردم لباس نو در بر كرده بودند، ورود پيامبر به مدينه بى ترديد روز عيد 

بود. در اين روز دختران انصار با نهايت شادى اين ابيات را مى خواندند:

َطلَـَع البَـدُر َعـلَينا *  مِن ثَنِيّاِت الوداع

َوَجَب الُشكُر علينا * مــا َدعـــا ِهللاِ داع
أيُّها الَمبعوُث فينا * ِجئَت بِاألمِر الُمطاع) 1(

هر يك از انصار آرزو داشت كه رسول اهللا� در خانة او فرود آيد؛ آنحضرت� از 

مقابل هر خانه يى كه مى گذشت، مهار شترش را مى گرفتند و مى گفتند: بر ما منّت بگذار، 

1 - ترجمه: ماه تمام از گردنة وداع بر ما طلوع كرد * شكر و سپاس خداى تعالى بر ما واجب گرديد، 

تا وقتى كه دعوت كنندة مردم را بسوى خداوند > دعوت كند. يعنى اينكه تا ابد برما شكر خداوند> 

الزم شد  * اى آنكه در ميان ما بر انگيخته شده اى، تو با خود امر واجب االطاعه آورده اى.
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ما آمادة خدمت هستيم؛ ليكن رسول اهللا � مى فرمود: " راه شتر را باز بگذاريد كه او از 

سوى خدا ماموريت دارد " . شتر همچنان رفت تا آنكه به محل كنونى مسجد نبوى رسيد، 

و زانو خم كرد، اما رسول اهللا � فرود نيامد تا اينكه دو باره برخاست و به اين سو و آن 

سو نگريست و سپس به جاى نخستين بازگشت و زانو زد. در اين هنگام پيامبر � از شتر 

فرود آمد. پيامبر � در خانة ابوايوب اقامت گزين شد و شتر ايشان را اسعد بن زراره به 

خانة خود برد. 

پس از چند روز، سوده بنت زمعه، همسر آنحضرت � با دو دخترش، يعنى فاطمه و 

ام كلثوم و نيز اسامه بن زيد و ام ايمن به مدينه رسيدند؛ اما زينب، دختر ديگر پيامبر� 

امكان هجرت نيافت و با شوهرش، ابوالعاص در مكه باقى ماند تا آنكه بعد از جنگ بدر 

هجرت كرد.

عبد اهللا بن ابوبكر نيز خانوادة ابوبكر/، از جمله حضرت عائشه را با خود به مدينه 

آورد؛ و به اين ترتيب هجرت پيامبر� و يارانش تكميل شد.

هجرت پيامبر� يكي از حوادث مهم و سرنوشت ساز در تاريخ بشر است. با اين كار 

عصر جديدي در زنده گي انسانيت آغاز يافت و تحول بنيادي و عظيمي در جهان رخ 

داد. هجرت پيامبر�  به مدينه و تأسيس دولت  و نظام اسالمي در مدينه روند انقالب و 

تغير همه جانبة را تسريع بخشيد كه با بعثت پيامبر � و نزول قرآن كريم آغاز شده بود. 

با هجرت پيامبر� و ياران او اساس و بنياد تمدن بزرگى گذاشته شد كه تاريخ بشريت 

را دگرگون ساخت.

 
فعاليت )2(

اولين مسجد در  نماز جمعه در كدام سال و در كجا فرض گرديد؟ و  شاگردان عزيز! 

اسالم كدام است؟
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آموختنی های درس �  

 ـ هجرت پيامبر � يك سفر دشوار و طاقت فرسا بود، ولى آن را به خاطر رسيدن به 

هدف مقدس و اجراى تكليف الهى تحمل كرد.

 ـ انصار مردمان نهايت مخلص و صميمى بودند، كه خدمت پيامبر� و ياران مهاجرش 

را براى خود افتخار مى دانستند.

 - پيامبر� در هر حال خود را مكلف مى ديد تا امانت دارى را مراعات نمايد؛ لذا به 

على/  دستور داد كه در مكه بماند تا امانت هاى مردم را به صاحبان شان باز گرداند. 

 - بخاطر حفظ و پاسدارى از رهبر الزم است كه فداكارى صورت گيرد بويژه كه او 

پيغمبر باشد؛ فداكارى على/ بخاطر پيامبر� خود نمادى از اين خود گذرى در راه 

اهداف واال مى باشد.  

 - با هجرت پيامبر�، آنحضرت� سنتي از سنت هاي انبياء عليهم السالم را تكميل 

انبياء عليهم السالم در راه خدا و بخاطر نشر دعوت و دين خداوندي  نمودند، زيرا همة 

هجرت كرده اند.

 - هجرت پيامبر� و ياران ايشان نقطة عطفي در تاريخ بشريت بشمار مي رود زيرا 

اساس امت و تمدن و نظام جديدي گذاشته شد كه زنده گي بشر را دگرگون و متغير 

ساخت.

 - وقايع هجرت ثابت مي سازد كه در كنار توكل به خداوند تنظيم امور و بكار گيري 

اسباب مادي و معنوي نيز در تحقق اهداف بسيار مهم است و مسلمان بايد تمام توان و 

سعي را در جهت بكار گيري اسباب مادي بخرج داده و سپس نتايج را به خداوند متعال 

سپرده و به ذات بزرگ و كبريايي توكل نمايد.

 - در سفر هجرت معجزاتي از پيامبر اكرم� سرزد )قصة تار دواني عنكبوت در مدخل 

غار ثور، قصة سراقه بن مالك، قصه ام معبد خزاعي وغيره( ايمان به اين معجزات كه همه 

حسي اند دال بر صدق نبوت پيامبر� بوده و ايمان به آن بر مسلمان الزم است.
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 - توجه به نقش زن در دعوت اسالمي و جهاد و مبارزه به خاطر اسالم، چنانچه در واقعة 

هجرت نقش بارز صحابياتي چون ام المؤمنين عائشه و اسماء بنت ابي بكر رضي اهللا تعالي 

عنهم بسيار واضح و روشن مي باشد.

زنان از ابتداي بعثت در مراحل مختلف نشر دعوت اسالمي در كنار پيامبر� ايستاده و 

ايشان را در نشر اسالم و حمايت از آن ياري كرده اند.

 - هجرت نقطة عطف و چرخش بزرگي در تاريخ بشريت است با هجرت پيامبر�  به 

مدينه منوره صفحه زرين و جديدي در زنده گي بشريت باز شد و اساس امت و تمدن و 

نظام نوين براي سعادت بشر گذاشته شد

 - هجرت بخاطر حفاظت عقيده و ايمان و نشر دين سنت انبياء عليهم السالم بوده و يكي 

از وجايب ديني مسلمانان است.   

ارزيابى

1 ـ چه كسى مسلمانان را از آمدن پيامبر� به مدينه آگاه ساخت؟

2 ـ با ورود پيامبر� به مدينه، چه حالتى در آنجا رخ داد؟

3 ـ پيامبر� چند روز در قباء مكث كرد، و در آنجا چه كار عمده يى انجام داد؟

4 ـ هجرت پيامبر� از مكه تا مدينه چند روز را در بر گرفت؟

  كارخانه گى

شاگردان راجع به استقبال گرم انصار ازقدوم پيامبر� در كتابچه هاى خود يك مقاله بنويسند.
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 درس چهارم

پیامبر� و بنای جامعۀ نو

با استقرار پيامبر� در مدينه، دوران جديدى در تاريخ زندگى پربار رسول اكرم� و 

مسلمانان آغاز شد. اين دوره را مى توان به سه مرحله تقسيم بندى كرد:

پايان  با عقد صلح حديبيه در سال ششم هجرى  ـ مرحلة تأسيس جامعة اسالمى، كه   1

مى يابد.

2 ـ مرحلة مصالحه با دشمن اصلى )قريش( ، كه اين مرحله با فتح مكه پايان مى پذيرد.

با  مرحله  اين  اسالم، كه  مردم در دين  نمايندگان و دخول گروهى  پذيرش  مرحلة  ـ   3

رحلت پيامبر� در سال يازدهم هجرى خاتمه مى يابد.
بنیان گذاری جامعۀ اسالمی

در جامعة مدينه با وجودى كه سررشتة امور در دست رسول اهللا� قرار داشت، اما اين 

جامعه يكدست نبود، بلكه در آن سه دسته مردم زندگى داشتند؛ اين گروه ها عبارت بودند 

از: صحابه رضى اهللا عنهم، مشركانى كه از اصل قبائل مدينه بودند و يهود.

الف ـ اصحاب: از جملة دشوارى هايى كه پيامبر� و اصحاب ايشان در مدينه بدان 
مواجه شدند، تفاوت كامل شرائط زندگى و موقعيت آنان در مدينه با  وضعيتى بود كه در 

مكه داشتند. در مكه اگرچه مسلمانان از وحدت كلمه و يگانگى هدف برخوردار بودند، 

نتيجة آن مسلمانان نمى توانستند جامعة  بودند، در  ولى پراگنده مى زيستند، و مستضعف 

دلخواه  و مبتنى بر مبانى و اصول دينى و اعتقادى خويش را ايجاد نمايند. اما در مدينه از 

همان ابتداء، مسلمين صاحب اختيار بودند، دشمن بر آنان تسلط نداشت، يعنى زمان آن 

فرا رسيده بود كه مسلمانان جامعة اسالمى تشكيل دهند كه در تمامى ابعاد زنده گى نه تنها 

با جامعة جاهلى تفاوت داشت، بلكه بر هر جامعه يى كه در طول تاريخ بشريت به ميان 

آمده بود،ممتاز و برتر بود. 

فعاليت )1(

شاگردان عزيز! جامعة مدينه با جامعة مكه چه تفاوت هايى داشت؟ ابراز نظر نمائيد.
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در جامعة نو بنياد مدينه، دشوارى ها و چالش هاى فراوانى وجود داشت كه راه حل هاى سريع 

و حكيمانه مى طلبيد؛ مهمترين اين مسائل، تشكل مسلمين از دو گروه اصلى زير بود:

1 ـ گروهى كه در سرزمين و خانه و باالى امالك خود بسر مى بردند، اينان همان گروه 

انصار بودند كه از گذشته هاى دور قبل از اسالم ميان شان خصومتى پايدار و كينة ديرينه 

و جود داشت.

2ـ  گروه ديگر، كسانى بودند كه همه چيز را از دست داده و فقط خود را به مدينه رسانده 

اين  تعداد  بودند.  مال  و  فاقد سرپناه، شغل  بودند كه  مهاجرين  همان گروه  اينان  بودند. 

پناهندگان روز به روز افزايش مى يافت. 

تسلط  مسلمين  بر  كه  بودند  مدينه  قبائل  مشركان  دوم،  دستة  مدینه:  مشرکین  ـ  ب 
نداشتند و برخى از آنان در ترك دين نياكان خود مترّدد بودند، اما عداوتى با مسلمين 

نداشتند. اين دسته مدت زيادى نگذشت كه اسالم آوردند. 

در ميان اين گروه، كسانى بودند كه در دل خود نسبت به رسول اهللا� و مسلمين كينه و 

عداوتى شديد داشتند، اما نمى توانستند عمًال دشمنى خود را اعالن و اعمال كنند، بلكه با 

توجه به شرائط ، ناگزير بودند به محبت و يكرنگى با مسلمانان تظاهر نمايند. 

اين  داشت.  قرار  منافقين  سردستة   " سلول  بن  اُبى  بن  اهللا  عبد   " دسته  اين  پيشاپيش  در 

شخص از دسيسه و توطئه عليه پيامبر� و مسلمانان دريغ نمى كرد.

ج ـ یهود: دستة سوم يهودان بودند. يهودها توسط آشوريان عراق و رومى ها از مناطق 
خود رانده شده و به جانب حجاز روى آوردند و در چند منطقه استقرار يافتند؛ از جمله 

در يثرب )مدينه( كه در آن سه قبيلة مشهور يهودى زندگى مى كردند: 

1 ـ بنى قينقاع، كه همپيمان قبيلة عربى خزرج بودند و در حومة مدينه مى زيستند.

2ـ  بنى نضير، كه آنها نيز همپيمان قبيلة " خزرج " بودند و در حومة مدينه زندگى مى كردند.

3 ـ بنى قريظه، كه همپيمان قبيلة عربى " اوس " بودند ودر حومة مدينه بسر مى بردند.

البته همين قبائل يهودى بودند كه از گذشته هاى دور، آتش جنگ را در ميان دو قبيلة 

عربى اَوس و َخزَرج مى افروختند.

يهودان از زمانى كه دريافتند پيامبر� در تالش است تا در يثرب استقرار و استحكام 

يابد، نگران آشتى و اتحاد دو قبيلة اوس و خزرج بودند، و همچنان از ممنوع قرار گرفتن 
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ربا )سود( كه ستون فقرات معامالت اقتصادى يهودان را تشكيل مى داد، تشويش داشتند؛ 

از اين رو از هنگامى كه پيامبر� وارد مدينه شد، دشمنى و كينة شديدى را عليه اسالم 

و رسول خدا� به دل گرفتند، هرچند تا مدتى، جسارت اظهار آن را نيافتند. بايد گفت: 

درميان يهودان، مردمانى هم بودند مانند عبد اهللا بن سالم / كه به مجرد ثبوت حقانيت 

نبوت محمد �، بى درنگ ايمان آوردند و در مقابل افتراءات و دروغ پردازى هاى قوم 

خود از اسالم و پيامبر � دفاع كردند.

فعاليت )2(

اكنون  و  داشتند؟  دشمنى  و  بدبينى  پيامبر�  با  يهود  چرا  شما  نظر  به  عزيز!  شاگردان 

موقف يهود در برابر اسالم را چگونه ارزيابى مى كنيد؟

از سوى ديگر، مدينه در محاصرة كسانى قرار داشت كه بر آيين قريش بودند. قريش هم 

به عنوان ساكنان حرم و مجاوران بيت اهللا، امتياز رهبرى دنيوى و زعامت دينى عرب را در 

دست داشتند، اين موقعيت بلند از آنها دشمنان سرسخت و اصلى اسالم ساخته بود. 

رسول اهللا � به توفيق و تأييد خداوند >، بر اين همه مشكالت غالب شد، و ضمن 

اقدام به تزكية نفس، تربيت مردم و تعليم كتاب و حكمت، با هريك از اين اقوام با مهربانى 

و حكمت، يا شّدت كه شايستة آنها بود، رفتار نمود، تا اينكه طى چند سال مسلمين قدرت 

يافتند و كارها برو فق مراد پيش آمد.

آموختنی های درس  �  
 ـ رهبر بايد واقعيت هاى جامعة خود را در نظر گرفته و براى حل مشكالت آن راه حل 

مناسب و حكيمانه بيابد.

 ـ يهود از آوان ظهور دين مقدس اسالم، نسبت به دين اسالم، پيامبر� و مسلمين كينة 

ديرينه داشته اند، و هميشه در صدد توطئه عليه اسالم بوده اند.

ذات  مشكالت  نخست  گام  در  اسالمى،  پايه هاى حكومت  تحكيم  براى  پيامبر�  ـ   

البينى مسلمانان را حل و فصل نمود.
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ارزيابى

بيان  را  دوره  هر  و ختم  ابتدا  است؟  تقسيم شده  مرحله  به چند  اسالم،  مدنى  دورة  ـ   1

داريد.

2 ـ جامعة مدينه از چند گروه قومى و دينى تشكيل يافته بود؟ هركدام را بيان كنيد.

3 ـ يهود از چه زمانى در يثرب )مدينه( استقرار يافته بودند؟

4 ـ آيا همه يهودان از ايمان آوردن به پيامبر� خود دارى كردند؟ 

  كارخانه گى

ايشان را در كتابچه هاى خود  پيمانان عرب  شاگردان اسماى طوايف يهود مدينه و هم 

بنويسند.
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اول هجرى  سال  االول  ربيع   12 روز جمعه  اكرم�  گفته شد كه رسول  اين  از  پيش 

مطابق 27 سپتامبر 622 م وارد مدينة منوره شد و در محلة " بنى نجار" در زمينى مقابل خانة          

ابو ايوب انصارى/ فرود آمد و فرمود: " اگر خدا بخواهد اينجا منزل و جايگاه من 

است " ؛ سپس موقتاً در خانة ابو ايوب رحل اقامت افگند.

نخستین اقدامات پیامبر� در مدینه

هجرت رسول اهللا � به مدينه، به معناى ايجاد نخستين دار اسالم و اعالم ظهور اولين 

دولت اسالمى به رهبرى مؤسس آن، حضرت محمد � در روى زمين بود.

نخستين اقداماتى كه پيامبر� در مدينه براى تحكيم پايه هاى اين دولت نو بنياد برداشت، 

سه كار عمده بود:

درس پنجم

بنای مسجد نبوی �
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1 ـ بناى مسجد

2 ـ عقد پيمان برادرى بين عموم مسلمانان، خصوصا بين مهاجرين و انصار.

3 ـ نوشتن دستورى كه نظام زندگى داخلى مسلمانان را تعيين نموده و روابط آنان با غير 

مسلمين، به ويژه يهود را واضح مى ساخت.

فعاليت )1(

شاگردان عزيز! پيامبر� بعد از ورود و استقرار در مدينة منوره، براى تحكيم پايه هاى 

دولت اسالمى، كدام اولويت ها را مد نظر گرفت؟ 

بنای مسجد نبوی

به ده دينار  يتيم كه مالك آن زمين بودند،  از دو پسر  رسول اكرم� زمين مسجد را 

خريدارى كرد و خود نيز در ساختن مسجد سهيم شد و خشت و سنگ حمل مى كرد، و 

اين كار پيامبر� در نشاط و فعاليت صحابه در كار بناى مسجد مى افزود.

وصف ساختمان مسجد نبوی

و  خرما،  برگ  بى  شاخه هاى  از  آن  سقف  و  گل،  و  خشت  از  نبوى  مسجد  ديوارهاى 

ستون هاى آن از تنة درخت خرما ساخته شد؛ كف مسجد از ريگ نرم و درشت پوشيده 

بود. 

براى مسجد سه دروازه گذاشته شده و قبلة آن به سوى بيت المقدس بود. طول مسجد از 

قبله تا انتها صد ذراع )حدود پنجاه متر( و عرض آن نيز به همين اندازه و يا اندكى كوتاهتر 

بود، و بنياد آن تقريباً سه ذراع ارتفاع داشت.

در كنار مسجد، خانه هاى )حجره ها( براى همسران پيامبر� از سنگ و خشت ساخته 

شد كه سقف آنها با شاخه و تنة درخت خرما پوشيده شده بود. 

نقل مكان  آنجا  به  ايوب/  ابو  از خانة  تكميل كار حجره ها،  از  بعد  آنحضرت� 

فرمودند.
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مسجد رسول اهللا� به همين شكل، تا زمان خالفت ابوبكر صديق/ بدون تغيير باقى 

ماند، سپس در زمان خالفت عمر بن خطاب/ در آن زيادت به عمل آمد، و عثمان 

بن عفان/ مساحت آن را خيلى افزايش داد، و ديوارهايش را از سنگهاى منقوش و 

گچ بنا كرد.

نقش و جایگاه مسجد در زمان پیامبر �

بود كه مسلمانان در آن  پوهنتونى  بلكه  نبود،  نماز  اداى  براى  محلى  نبوى صرفاً  مسجد 

تعاليم دين مقدس اسالم را فرا مى گرفتند، مسجد پايگاهى بود براى ادارة كارها و گسترش 

فعاليت ها، و مجلسى بود براى جلسات مشورتى و اجرايى، و عالوه بر اينها سرپناهى بود 

و  مال  اين سرزمين خانه،  در  پناه گزينانى كه  و  مهاجرين  فقراى  از  بسيارى  براى شمار 

خانواده نداشتند.

مشروعیت آذان 

در اوائل هجرت، آذان مشروعيت يافت؛ همان نغمة روح پرور و گلبانگ دل انگيزى كه 

در آفاق طنين مى اندازد و هر روز پنج بار اعالم مى دارد كه: " ال اله اّال اهللا »محّمد ّرسول اهللا« 

)هيچ معبود بر حق جز اهللا نيست و محمد فرستادة خداست(". 

بانگى كه در عالم وجود، بزرگى و كبريايى را به استثناى خداوند>، از هر موجودى ديگر 

نفى مى كند و هر آيينى را، جز دينى كه بنده و پيامبر خدا محّمد � آورده است، كنار مى نهد.

چگونگى آذان را يكى از صحابة كرام به نام " عبد اهللا بن زيد بن عبد ربه " / در 

خواب ديد و روياى او با خوابى كه عمر بن خطاب / ديده بود، موافق آمد و عمل 

پيامبر� نيز خواب آن دو صحابى بزرگوار را تأييد كرد.

 
فعاليت )2(

كار  در  شان  سهمگيرى خود  و  مسجد،  بناى  به  پيامبر�  اقدام  اولين  عزيز!  شاگردان 

اعمار آن به چه چيز داللت دارد؟
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آموختنی های درس  �  
 ـ بناى مسجد، نخستين و مهمترين كار در ايجاد جامعة اسالمى مى باشد، كه پيامبر� 

در اولين اقدام به آن مبادرت كرد.

 ـ جواز خريدارى محل بناى مسجد.

 ـ يك زمامدار، به خاطر اينكه بتواند به پيروان خود بيشتر نشاط و فعاليت بخشد، بايد در 

كارهاى همگانى سهم برابر با ديگران داشته باشد.

- مسجد جاي عبادت نشر علوم و دانش، تربيتگاه و مركز اجتماعي است كه از همان 

مهم  بسيار  نقش  اسالمي  دعوت  گسترش  در  منوره  مدينه  به  پيامبر�  هجرت  ابتداي 

دارد.

بايد مسلمانان جايگاه مسجد را دوباره احياء نمايند.

ارزيابى

1 ـ پيامبر� بعد از استقرار در مدينه، در گام نخست به كدام كارها اقدام كرد؟

2 ـ محل بناى مسجد نبوى چگونه انتخاب شد؟ و اين زمين ملكيت چه كسى بود؟

3 ـ در زمان حضرت رسول � در چه كارهايى از مسجد استفاده مى شد؟

4 ـ الفاظ و كلمات اذان چگونه انتخاب شد؟

5- مسجد در زنده گي فردي و اجتماعي مسلمانان چه اهميت دارد؟

  كارخانه گى

شاگردان راجع به اهميت و كاربرد مسجد در عصر مبارك پيامبر اسالم�، و همچنان 

وصف ساختمان مسجد نبوى را در كتابچه هاى خود بنويسند.
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درس ششم
پیمان مؤاخات )برادری(

چنانكه گفته شد، پيامبر� بعد از استقرار در مدينه منوره، سه كار اساسى را براى محكم 

ساختن پايه هاى دولت اسالمى انجام داد: بناى مسجد، عقد پيمان برادرى ميان مهاجرين و 

انصار و نوشتن دستور و قرارداد شهروندى ميان ساكنان مدينه. 

برادران دینی از یکدیگر میراث می برند
پيمان برادرى ميان عموم مسلمانان، از عالى ترين امورى است كه تاريخ بشريت آن را 

امت اسالمى سهم مهم داشت كه  افراد  ميان  پيوند  ايجاد  نظام در  اين  ثبت كرده است. 

اساس آنرا برادرى كامل تشكيل مى داد و در موجوديت آن تمام تعصبات جاهلى ذوب 

گرديده بود. 

آنها  نيم  كه  مسلمانان،  از  تن  نود  ميان  مالك/  بن  انس  خانة  در   � خدا  رسول 

مهاجرين و نيم ديگر انصار بودند، پيمان برادرى بست تا يكديگر را يارى دهند و پس از 

مرگ از يكديگر ميراث برند. اين حكم تا غزوة  بدر )سال دوم هجرت( ادامه يافت، تا 

اينكه آية شريفة: � َوأُولُو األْرَحاِم بَْعُضُهْم أَْولَى بِبَْعٍض�سورة انفال، آية 75 " خويشاوندان 

به يكديگر سزاوارتر اند " نازل شد و حق ميراث خويشاوندان تثبيت گرديد و ميراث بردن 

به سبب عقد اخّوت منسوخ شد.

از  ناشى  امتيازات  نابود شود و  به معناى آن بود كه تعصبات جاهلى  پيمان اخّوت  عقد 

نسب، رنگ و وطن فرو ريزد و پيوند و همسبتگى جز بر اساس دين اسالم نباشد.

در نتيجة اين پيمان اخّوت، احساسات و عواطف فداكارانه، الفت و نيكوكارى مسلمانان 

با هم آميخت و جامعة نوين اسالمى با واالترين و شگفت انگيز ترين نمونه ها استحكام 

بيشتر يافت.

برادران دینی
از جمله كسانى كه پيامبر� ميان آنها پيمان برادرى بست صحابة ذيل را مى توان نام برد 

ابوبكر صديق و خارجه بن زهير، عمر بن خطاب و ِعتبان بن مالك، ابوعبيده بن جراح و 
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سعد بن معاذ، عبد الرحمن بن عوف و سعد بن ربيع، زبير بن عوام و سالمه بن وقش، طلحه 

بن عبيد اهللا و كعب بن مالك، سعيد بن زيد و أبّى بن كعب، مصعب بن عمير و ابوايوب 

)خالد بن زيد(، ابوحذيفه )عتبه بن ربيعه( و عبّاد بن بشر بن وقش، عّمار بن ياسر و حذيفه 

بن يمان، ابوذر غفارى و منذر بن عمرو، حاطب بن ابى بلتعه و عويم بن ساعده، سلمان 

ـ رضوان اهللا عليهم  الرحمن  ابورويعه عبد اهللا بن عبد  ابودرداء، بالل حبشى و  فارسى و 

اجمعين. خود پيامبر� با حضرت على/  دست برادرى داد. 

فعاليت )1(

شاگردان عزيز! پيامبر� چه ضرورتى احساس كرد كه پيمان برادرى را ميان مهاجرين 

و انصار بست؟ و اين پيمان براى دولت اسالمى مدينه چه نتائجى به بار آورد؟  درين مورد 

باهم مباحثه كنيد.

نمونۀ عالی اخّوت اسالمی
پيمان برادرى، نمونه هاى عالى ايثار و فداكارى را در ميان مسلمانان به نمايش گذاشت، 

طور مثال: سعد بن ربيع به عبد الرحمن بن عوف گفت: من غنى ترين شخص در ميان 

انصار هستم، دارايى ام را دو تقسيم مى كنم. دو همسر دارم، بنگر هر كدام آنها در نظرت 

پسنديده تر مى آيد، نام او را بگير تا من طالقش دهم، و تو او را به نكاح خويش در آور!

عبد الرحمن پاسخ داد: خداوند در خانواده و مالت بركت اندازد، بازارتان كجاست؟ او را 

به بازار بنى قينقاع رهنمايى كردند؛ وقتى عبد الرحمن از بازار برگشت، مقدارى قروت و 

روغن با خود داشت و فردا همچنان كرد تا زمانى رسيد كه چون به حضور رسول اهللا� 

آمد اثر زعفران ـ كه نشانة ثروتمندى و رفاهيت بود ـ در روى وى ديده شد. پيامبر � از 

وى پرسيد: چه حال دارى؟ عبد الرحمن گفت: ازدواج كرده ام. رسول خدا � فرمود: 

چقدر مهر دادى؟ گفت: يك هسته طال.

نمونة ديگر اين ايثار و فداكارى را به روايت ابوهريره/ چنين مى خوانيم: انصار به 

پيامبر� پيشنهاد كردند كه نخلستان )باغ خرما( را ميان ما و برادران مهاجر ما تقسيم كن! 

حضرت رسول� فرمود: اين كار را نمى كنم؛ به مهاجرين گفتند: پس در نگهدارى آن 



25>  @

با ما همكارى كنيد تا شما را در ميوة آن شريك سازيم. مهاجرين گفتند: درست است 

اين كار را مى كنيم.

اين واقعه نمونة گوياى محبت و صميميّت فراوانى بود كه انصار نسبت به برادران مهاجر 

خويش نشان مى دادند، و مثالى بود از احساس فداكارى، ايثار، محبت، صفا و يك رنگى 

كه در دلهايشان موج مى زد؛ و از سوى ديگر قدر شناسى مهاجرين نسبت به اين ايثارگرى 

انصار را نشان مى دهد، كه از آن سوء استفاده نكرده و بجز به قدر ضرورت از مال انصار 

بهره نگرفتند.

پيمانى            ـ  شد  گفته  نيز  اين  از  پيش  چنانكه  ـ  مؤمنان  ميان  در  برادرى  پيمان  ترديد،  بى 

بى نظير، سياستى درست و حكيمانه و راه حلى سنجيده براى حل مشكالت مسلمانان در 

مدينه بود.

فعاليت )2(

شاگردان عزيز! عبد الرحمن بن عوف چرا پيشنهاد سعد بن ربيع را نپذيرفت؟ و از اين 

واقعه چه چيز فهميده مى شود ؟

آموختنی های درس  �  

 ـ هيچ دولتى نمى تواند به پاى خود بايستد، مگر بر اساس وحدت و همبستگى مردم آن؛ 

متقابل صورت  و دوستى  برادرى  عامل  بدون  نمى تواند  ملت  و همبستگى يك  وحدت 

گيرد. 

 ـ پيوند برادرى از مهمترين كارهايى است كه وحدت جامعه اسالمى را تقويه و تحكيم 

مى بخشد.

 ـ عقد برادرى بين مسلمانان يك شعار ميان تهى نبود كه در الفاظ خالصه شود، بلكه 

حقيقت عملى بود كه با واقعيت زندگى و روابط ميان انصار و مهاجرين پيوند داشت، كه 

نمونة آن پيشنهاد سعد بن ربيع به عبد الرحمن بن عوف رضى اهللا عنهما مى باشد.

 - از نظر اسالم عقيده و ايمان اساس وحدت مسلمانان بوده و اخوت و برادري ديني 

مبناي ارتباط بين افراد جامعه اسالمي را مي سازد.
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اختالف زبان، رنگ،قوم، نژاد،موقف اجتماعي، ثروت و غيره در ميزان اسالم هيچ ارزش 

نداشته و هر نوع تعصب بر اساس آنها حرام مي باشد.

ارزيابى

1 ـ حكم ميراث ميان برادران دينى، با نزول كدام آيت منسوخ گرديد؟

2 ـ شش نفر از اصحاب كرام را نام ببريد كه پيامبر� ميان آنها پيمان برادرى بست

3 ـ حكمت پيامبر� از عقد پيمان مؤاخات )برادرى( چه بود؟

4- وحدت و يكپارچگي جامعة اسالمي بر كدام اساس استوار است و موقف مسلمانان 

در برابر تعصبات قومي، نژادي، زباني و سمتي چگونه بايد باشد؟

  كارخانه گى

نتايج  شاگردان، راجع به حكمت و فلسفة عقد پيمان برادرى ميان مهاجرين و انصار و 

عملى آن در كتابچه هاى خود يك صفحه بنويسند.
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درس هفتم

پیمان مدینه

پيامبر� بعد از بناى مسجد وبستن پيمان برادرى ميان مسلمانان، براى تحكيم دولت و 

تأمين جامعة نو بنياد مدينه، سومين گام را برداشت، و آن عقد دو پيمان جداگانه با ساكنان 

مدينه به هدف توضيح التزامات اطراف مختلف در داخل مدينه و تعيين حقوق و واجبات 

هريك بود، كه در اصطالح امروز " قانون اساسى " ناميده مى شود.

پیمان مدینه
پيامبر� عالوه بر بستن پيمان اخّوت ميان عموم مسلمانان، معاهدة ديگرى را نيز منعقد 

و  برداشت  ميان  از  را  جاهليّت  دوران  موروثى  توزيهاى  كينه  آن  وسيلة  به  كه  ساخت 

توانست وحدت اسالمى فراگير را ايجاد نمايد.

مهمترين مواد اين معاهده چنين بود:

1 ـ مسلمانان امت واحد، و مستقل از غير مسلمين به شمار مى روند.

2 ـ هيچ مؤمن، مؤمنى را به عوض كافرى نمى كشد، وهيچ كافرى را دربرابر مؤمنى يارى 

نمى رساند.

3 ـ يهودانى كه با ما )مسلمانان( هستند، يارى و كمك شان بر ما الزم است، نه بر آنان 

ستمى مى شود و نه بر ضد ايشان با كسى همكارى صورت مى گيرد.

4 ـ صلح مسلمين يكى است، هيچ مسلمانى در جهاد فى سبيل اهللا، نمى تواند بدون نظر 

مسلمان ديگر صلح نمايد، مگر برا ساس برابرى و عدالت.

5 ـ براى مؤمن جائز نيست كه شخص بدعت گذار و گناهكارى را يارى رساند و پناه 

دهد.

6 ـ در هرچه اختالف كنيد، مرجع حل و فصل آن به خدا و به محّمد رسول اهللا� بر 

مى گردد.
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فعاليت )1(

شاگردان درمورد هدف پيامبر � از بستن پيمان مدينه باهم مباحثه نمايند.

پيامبر� با اتخاذ اين شيوة حكيمانه و دورانديشى، پايه هاى جامعة نوين را استوار ساخت، 

هم صحبتى با پيامبر� مدرسه اى بود  كه صحابة كرام دائم در آن مى آموختند، تربيه 

و تزكيه مى شدند. تعاليم و احاديث آنحضرت� مملو از سفارش هايى است كه مؤمنان 

را به همبستگى، دوستى، از خود گذرى و تعاون توصيه مى نمايد؛ از جمله به اين حديث 

مبارك توجه كنيد، كه مى فرمايد: " اى بندگان خدا! با يكديگر كينه توزى نكنيد، حسد 

نورزيد، به همديگر پشت نكنيد و باهم برادر باشيد، روا نيست كه مسلمان بيش از سه روز 

برادر مسلمانش را ترك كند " .

رسول اكرم� با چنين روش حكيمانه، و با گفتار و كردار عاقبت انديشانة خود توانست 

شمرده          انسانى  تاريخ  در  جامعه  واالترين  كه  آورد  وجود  به  مدينه  در  را  نوينى  جامعة 

مى شود. 
پیمان با یهود

پس از آنكه رسول خدا� با ايجاد وحدت همه جانبه ميان مسلمين، بنيانهاى جامعة نوين 

و امت نوپاى اسالمى را تحكيم بخشيد، در صدد آن شد تا روابط خويش را با غير مسلمين 

تنظيم كند؛ بنابرآن به هدف تأمين امنيت و استقرار صلح در جامعه و تحقق سعادت همة 

بشريت، سعى كرد تا مردم را بر محورى واحد و قابل قبول همگان گرد آورد.

بودند،  يهودان  مدينه،  مسلمان  غير  همسايگان  ترين  نزديك  شد،  گفته  قبًال  چنانكه 

آنان  اگرچه در خفا با مسلمانان دشمنى داشتند، ولى تا آن وقت هيچگونه مقاومت و يا 

خصومتى در مقابل مسلمانان نشان نمى دادند؛ براى تحقق اهداف فوق، پيامبر� وثيقه 

يى را با يهودان مدينه امضاء كرد كه مهمترين مواد آن قرار زير بود:

آيين  بر  يهوديان  مى دهند؛  تشكيل  را  واحدى  امت  مسلمين  با  بنى عوف،  يهوديان  ـ   1

قابل  نيز  بنى عوف  اين حكم در مورد يهوديان غير  اند؛  بر دين خويش  خود و مؤمنين 

اجراست.
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2 ـ ميان اين دو گروه خير انديشى، خيرخواهى ونيكوكارى حكم فرماست، نه گناه و 

نافرمانى.

3 ـ هر دو گروه بايد به مظلوم يارى رسانند.

4 ـ براى پذيرندگان اين عهد نامه، داخل يثرب )مدينه(، منطقة حرام به شمار مى رود، و 

نزاع در آن ممنوع است.

5 ـ هرگاه ميان پذيرندگان اين پيمان، حادثه يى رخ دهد و يا نزاعى صورت گيرد كه 

احتمال بروز فساد و فتنه يى از آن رود، مرجع حل اختالف خداوند > و محمد رسول 

خداست.

6 ـ هردو گروه نبايد فردى از قريش و متحدين آن را پناه دهند.

7 ـ هنگام يورش دشمن به يثرب، هردو گروه بايد با هم همكارى نمايند و هر يك وظيفه 

دارد به دفاع از بخش خود بپردازد و آن را حفظ نمايد.

8 ـ اين پيمان مانع مجازات فرد ستمكار و گنهكار نخواهد بود.

فعاليت )2(

شاگردان عزيز! پيمان با يهوديان روى كدام محورهاى اساسى مى چرخيد؟ نام بگيريد.   

آموختنی های درس  �  
 ـ تعيين مفهوم امت )ملت(: مطابق وثيقه، مسلمانان اعم از مهاجرين و انصار و پيروان 

آنها، امت واحد شمرده مى شوند اين در تاريخ سياسى جزيرة العرب يك پديدة جديد 

بود.

آن                 عناصر  از  يكى  و  اسالمى،  دولت  شهروندان  از  بخشى  را  يهود  مدينه،  وثيقة  ـ   

مى شمارد. به اين ترتيب اسالم اهل كتاب )يهود و نصارى( را كه در قلمرو دولت اسالمى 

تشكيل       را  ملت  يك  مسلمانان  با  كه  مى شمارد  دولت  آن  شهروندان  مى كنند،  زندگى 

مى دهند.

ـ در موارد اختالفى، مرجع حل وفصل آن وسلطة حاكم، قرآن كريم و سنت رسول �  است.  
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 ـ تعيين حدود قلمرو دولت اسالمى، يعنى يثرب )مدينه منوره(.

 ـ تأمين آزادى عقيده و عبادت، حق امنيت شهروندان و حقوق بشر، از محورها و مفاد 

اين وثيقه است، كه براى يهود آزادى عقيده و عبادت را تضمين مى كند؛ همچنانكه تحقق 

عدالت ومساوات از محور هاى اساسى آن مى باشد.

ارزيابى

1 ـ پيامبر� با كدام قبيلة يهود پيمان بست؟

2 ـ شهروندان مدينه را كدام گروه ها تشكيل مى دادند؟

انجام  ـ آيا در دولت اسالمى، غير مسلمانان مى توانند آزادانه مراسم عبادت خود را   3

دهند؟

4 ـ كدام مواد اين قرارداد به آزادى عقيده و عبادت داللت مى نمايد؟

  كارخانه گى

خود  كتابچه هاى  ودر  آورده  بيرون  عهدنامه  از  را  يهوديان  با  پيمان  اساسى  محور هاى 

بنويسيد.
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درس هشتم

ویژگی های دولت مدینه

با استقرار پيامبر� در مدينه، سه ركن دولت )سرزمين، ملت و حاكميت( تكميل شد 

ميان  آميز  مسالمت  زندگى  ايجاد  و  امنيت  و  تأمين صلح  و  پايه هاى آن  براى تحكيم  و 

ساكنان مدينه، گامهاى عمده يى برداشته شد، از جمله امضاى وثيقة شهروندى كه شامل 

محور هاى زير بود:

1 ـ تعیین مفهوم ملت
وثيقه مدينه، متضمن يك سلسله مبادى و قواعد عمومى بود كه فعال در قوانين اساسى 

دولت هاى عصر حاضر گنجانيده مى شود. در صدر اين مبادى تعيين مفهوم امت )ملت( 

قرار داشت كه بر آن مسلمانان اعم از مهاجرين و انصار و پيروان آنها، امت واحد شمرده 

مى شوند، كه اين كار در تاريخ سياسى جزيرة العرب يك پديدة جديد بود؛ زيرا پيامبر� 

با اين ابتكار مهم، قوم خود را ازدايرة تنگ وابستگى و تعصب به قبيله رهانيده به سوى 

ملت سازى رهنمائى كرد و آنان را در زير لواى توحيد و دولت اسالمى گرد آورد. 

پروسۀ ملت سازی مدینه
در جريان ملت سازيى كه رسول اهللا� در مدينه آغاز كرد، نخست دو قبيلة اوس و 

خزرج شامل گروه انصار شدند، سپس مهاجرين و انصار شامل جماعت مسلمانان گرديدند 

اين دو گروه امت واحدى را تشكيل دادند كه توسط عقيده باهم پيوند داشتند، نه بر اساس 

خون و تبار.

از  بخشى  نيز  را  يهوديان  انصار(  و  )مهاجرين  مسلمين  جماعت  كنار  در  مدينه،  وثيقة 

شهروندان دولت اسالمى و يكى از عناصر آن مى داند.

 به اين ترتيب مى بينيم كه دين اسالم آنعده اهل كتاب را كه در قلمرو دولت اسالمى 

زندگى مى نمايند، با مسلمانان ملت واحد مى خواند، مشروط بر اينكه آنان به تعهدات و 

مسئوليتهاى خود پابند باشند.
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2 ـ قرآن کریم و سنت رسول اکرم، دو مرجع حل و فصل منازعات
اين مادة وثيقة مدينه كه مى گويد: " اگر در چيزى اختالف كرديد، مرجع حل و فصل آن 

خدا و پيامبر است" ، تأكيد بر حكومت دين اسالم است كه در مدينه وجود داشت. 

اينكه وثيقه در موارد اختالفى، حل و فصل آن را به خدا و رسول وا مى گذارد، به خاطر 

آن است تا از بروز بى نظمى و اضطرابات در جامعه كه به سبب آن تعدد حاكميت به 

مدينه  بر دولت  رياست آنحضرت�  به   ماده  اين  در  مى آيد، جلوگيرى شود.  وجود 

مورد تأكيد قرار گرفته، زيرا ايشان در رأس دولت قرار داشتند و سعى مى كردند تا احكام 

خداوند>  را به وسيلة دولت تطبيق نمايند.

در وثيقة مدينه، به موجوديت و مرجعيت قضاى اسالمى اعتراف شده، كه همه ساكنان 

مدينه به شمول يهود بايد به آن مراجعه نمايند، مگر يهودان ملزم نشده اند تا در همه قضايا، 

به محكمة اسالمى رجوع نمايند، بلكه فقط در مواردى ملزم شده اند كه يك طرف دعوا 

مسلمان باشد.

قوة  حال  عين  در  كه  گرفت،  قرار  مدينه  دولت  رأس  در  اهللا�  رسول  ترتيب  اين  به 

قضائيه، قوة قانونگذارى و قوة اجرائيه نيز در دست آنحضرت� ـ به حيث پيامبر مكلّف 

به تبليغ دين و مفسر كالم اهللا ـ قرار داشت.

فعاليت )1(

تشكيل يك دولت اسالمى به چه چيزهايى ضرورت دارد؟ شاگردان درين مورد باهم 

مباحثه نمايند.

3- قلمرو دولت اسالمی
نخستين اقليم و قلمرو دولت اسالمى و نقطه آغاز آن، مدينه )يثرب( بود. پيامبر � به 

كنند. حدود  نصب  مرزى  مدينه عالمت هاى  مرزهاى  تمام  در  تا  داد  وظيفه  ياران خود 

دولت مدينه با پيشرفت و گسترش فتوحات اسالمى و دخول مردمان ممالك مفتوحه در 

دين مقدس اسالم، توسعه و گسترش بيشتر يافت رفته رفته قلمرو اسالم درغرب تا اقيانوس 

اطلس و مناطق وسيعى در غرب و جنوب اروپا، و در شرق و جنوب آسيا تا چين گسترش 

پيدا كرد.
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4 ـ مصونیت آزادی ها و حقوق بشر
در وثيقة مدينه، اصول و مباديى گنجانيده شد كه عدالت مطلق و مساوات كلى را در ميان 

انسانها به اجرا در مى آورد، و انسانها با وجود اختالف در رنگ، زبان و دين از حقوق و 

آزادى ها برخوردار مى باشند.

وثيقه مدينه همچنان به صراحت اعالم مى دارد كه حق آزادى محفوظ است، مانند حق 

آزادى عقيده و آزادى عبادت و حق امنيت ... پس همانگونه كه وثيقة مدينه آزادى را 

براى مسلمانان تضمين نموده، براى يهوديان ساكن در قلمرو دولت اسالمى نيز تعهد كرده 

است.

زبان، وطن و  به  توجه  بدون  ـ  را  ميان مردم  اقامة عدل در  اسالم،  همچنان دين مقدس 

حالت اجتماعى آنها ـ  بر زمامداران مسلمان واجب گردانيده است.

اصول  از  يكى  مساوات  پس  است؛  ذكر گرديده  به صراحت  مساوات  اصل  وثيقه،  در 

عمومى به حساب مى آيد كه دين مبين اسالم آن را مورد تأييد قرار داده است، و مبدأ 

مساوات از اصولى شمرده مى شود كه در بناى جامعة اسالمى سهم قابل توجه دارد. 

فعاليت )2(

شاگردان عزيز، در بارة حقوق بشر و حق آزادى در اسالم چه مى دانند؟ نظر خواهى شود.

آموختنی های درس  �  
 ـ دعوت اصالحى وتطبيق شريعت، به داشتن سرزمين و قلمرو مستقل ضرورت دارد.

 ـ وضع و تطبيق قوانين براى حل و فصل منازعات و تأمين عدالت و مساوات در يك 

جامعه، امر ضرورى مى باشد.

ـ  اختالف دين، زبان، نژاد ... مانع شهروندى يك شخص در يك دولت اسالمى نمى شود. 

 ـ دين اسالم قبل از همه اديان و مكاتب ديگر به حقوق بشر و تأمين آزادى هاى فردى 

توجه كرده است.

 - وجود نظام و حكومت جزء برنامه هاي اسالم براي يك زنده گي سعادتمند براي بشر 

مي باشد.



34>  @

ارزيابى

1 ـ يك دولت چند ركن دارد؟ آيا همه اركان آن در دولت مدينه وجود داشت؟ نام 

بگيريد.

2 ـ پيامبر� در دولت مدينه چه مقامى داشت ؟  

3 ـ پيامبر� در مدينه پروسة ملت سازى را چگونه آغاز كرد؟

4 ـ آيا غير مسلمانان مى توانند شهروند يك دولت اسالمى باشند؟

5- وجود نظام وحكومت جزء برنامه هاي اسالم براي يك زنده گي سعادت مند براي 

بشر مي باشد.

  كارخانه گى

شاگردان راجع به حقوق بشر در اسالم در كتابچه هاى خود مقالة بنويسند كه از ده سطر 

كم نباشد.
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درس نهم

موضع گیری یهود در برابر دولت نوپای مدینه

و  حقوق  تعيين  آميز،  مسالمت  زندگى  ايجاد  منظور  به   � پيامبر  شد،  گفته  چنانكه 

پيمان بست، و  مدينه  يهود  با  و عبادت،  تأمين آزادى عقيده  و  مسئوليت هاى شهروندى 

يهوديان در ابتدا در برابر اسالم كدام مقاومت و يا خصومتى آشكار نداشتند، ولى با مرور 

زمان وضع تغيير كرد.
موقف یهود در مدینه

نزد يهوديان دالئل قاطع و براهين واضحى دال بر نبوت حضرت محمد � وجود داشت، 

با آنهم عناد، دشمنى، خود بزرگ بينى، كينه و حسد ايشان نسبت به پيامبر� و مسلمانان 

روز به روز بيشتر مى شد. از ابتداى ورود پيامبر� به مدينهـ  كه يهود با هجرت پيامبر� 

تبليغاتى  يهوديان حمالت  داشت،  و دشمنى وجود  كينه  در خفاء  ـ  بودند  غافلگير شده 

وسيعى را عليه پيامبر � و مسلمين و دين مقدس اسالم براه انداختند؛ زيرا يهود به خوبى 

از خطر اين دين توحيدى بر منافع و عقايد انحرافى خود ـ كه ديگر اقوام و مردم را تحقير 

مى كردند ـ آگاه بودند؛ از اين رو قرارداد و وثيقة مدينه را زير پا كردند و به تشكيك در 

نبّوت محمد � آغاز نمودند و براى در حرج قرار دادن آنحضرت �، سواالت زيادى 

طرح مى كردند و به فريب مسلمانان مى پرداختند.

اقدامات خصمانۀ یهود علیه پیامبر� و مسلمین 
1 ـ سعی برای فروپاشی جبهۀ داخلی اسالم

از شيوه هايى كه يهود در جنگ عليه دين اسالم و براى پارچه كردن صف اسالمى براه 

فتنه هاى داخلى، و سر دادن شعارهاى جاهلى و تعصبات قومى و  انگيختن  بر  انداختند، 

قبيلوى در ميان انصار بود كه از بركت اسالم با هم محبت و برادرى داشته و گليم تعصبات 

ناجائز را جمع كرده بودند. 

به عنوان مثال روزى يكى از بزرگان يهود، مردمانى از دو قبيلة اوس و خزرج را ديد كه 

با هم نشسته و صحبت مى نمايند. يهودان كه ساليان متمادى از اختالف اين دو قبيله به نفع 
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خود بهره مى بردند، با ديدن چنين صحنه ها به خشم آمدند؛ زيرا قبيله هاى اوس و خزرج 

در گذشته باهم دشمنى شديد داشتند،مگر اسالم آنها را الفت بخشيده بود از اين رو آن 

مرد، يك جوان يهودى را دستور داد تا در ميان آنها برود و از جنگ " بعاث " كه قبل از 

اسالم ميان قبيله اوس و خزرج روى داده و چهل سال دوام كرده بود، ياد آورى كند. 

جوان يهودى به دستور عمل كرد، و در نتيجه ميان افراد اوس و خزرج بگو مگو شروع 

شد و هر كدام از افتخارات خود در جنگهاى مذكور ياد آورى كردند، تا اينكه افراد آن 

دو قبيله با هم درگير شدند، و قرار شد به سالح دست ببرند. رسول اهللا � از موضوع 

آگاهى يافت؛ بال فاصله با يك تعداد مهاجرين نزد آنان تشريف فرما شد و فرمود: " اى 

مسلمانان! از خدا بترسيد، از خدا بترسيد! آيا تعصبات جاهلى را براه مى اندازيد ـ در حالى 

كه من در ميان شما قرار دارم ـ بعد از اينكه خداوند > شما را به دين اسالم هدايت كرد 

و به شما كرامت بخشيد، و به واسطة اسالم شما را از جاهليت دور ساخت، و از كفر رهايى 

بخشيد و دلهايتان را با هم الفت داد " !

قبيله متوجه وسوسة شيطان و فريب دشمن گرديده، به گريه  افراد هر دو  اينجا بود كه 

افتادند و يكديگر را در آغوش كشيدند، سپس به حضور رسول خدا رفتند، و خداوند > 

توطئه گر  يهودان  پيروى  از  مسلمانان  به  و  نازل كرد  مذمّت دسيسه سازان  در  را  آياتى 

هشدار داد.

فعاليت )1(

پيش  آشكار  دشمنى  بعدا  ولى  نداشتند،  خصومت  پيامبر�  با  ابتدا  در  چرا  يهوديان 

گرفتند؟

2 ـ گستاخی در برابر پیامبر � 
يهوديان با رسول اهللا� در حضورشان و در جريان سخنرانى آنحضرت� گستاخى 

مى كردند، و با اشارة چشم و ابرو به ايشان اذيت رسانيده و با به كار بردن كلمات مرموز، 

كينه و دشمنى خود را آشكار مى ساختند. 
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3 ـ اسالم آوردن بعضی از یهودان
عبد اهللا بن سالم يكى از بزرگان و دانشمندان يهود بود، وى هنگامى كه از آمدن رسول 

اهللا� به مدينه اطالع يافت، به حضور ايشان آمد و گفت: من از تو سه سوال دارم كه 

پاسخ آنها را بجز پيامبر نمى داند؛ پيامبر� بعد از اينكه به همه سواالت عبد اهللا بن سالم  

" . سپس  پيامبر خدا هستى  " گواهى مى دهم كه تو  پاسخ داد، عبد اهللا بن سالم گفت: 

گفت: اى پيامبر خدا، يهود قومى تهمتگر هستند، اگر از ايشان بپرسى و از اسالم من خبر 

شوند، بهتان مى بندند. يهوديان نزد پيامبر� آمدند و عبد اهللا بن سالم داخل خانه همجوار 

شد؛ رسول اهللا� از يهوديان پرسيد: عبد اهللا بن سالم در ميان شما چطور شخصى است؟ 

گفتند: داناترين ماست و پسر داناترين ما، بهترين ماست و پسر بهترين ما؛ رسول اهللا � 

فرمود: اگر عبد اهللا اسالم بياورد، چه مى گوييد؟ گفتند: خداوند او را از اين كار نگاه دارد؛ 

عبد اهللا بن سالم /بيرون آمد و گفت: " أشهد أن ال إله إال اهللا و أشهد أن محمدا رسول 

اهللا "  يهودان گفتند: بدترين ما و پسر بدترين ماست، پس از آن بر وى حمله كردند.
4 ـ موضع گیری یهود در مورد تحویل قبله

حادثة تحويل قبله از بيت المقدس به مسجد الحرام )كعبة مشرفه(، پايان جنگ كالمى 

يهود با مسلمانان وآغاز درگيرى از جانب يهوديان به هدف بى ثبات سازى دولت اسالمى 

شمرده مى شود. وقتى پيامبر� به مدينه تشريف آورد شانزده يا هفده ماه به طرف بيت 

كعبه  به سوى  كه  داشت  اشتياق  بسيار   � اهللا  رسول  آنهم  با  مى گزارد،  نماز  المقدس 

مشرفه، قبلة ابراهيم ' نماز بگزارد. يهوديان از اينكه پيامبر� به سوى بيت المقدس 

نماز مى گزارد، خيلى خوش بودند. اما بعد از اينكه رسول اهللا � در نماز عصر مأمور شد 

كه به سوى كعبه نماز بگزارد، يهودان ناخشنود شده، وعليه مسلمانان تبليغات سوء براه 

انداختند كه در رد باور آنها و تأييد موقف پيامبر� آياتى در سورة بقره نازل شد.

فعاليت )2(

شاگردان به رهنمايى استاد محترم مضمون در مورد اهميت جايگاه بيت المقدس با هم 

مباحثه نمايند ؟
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آموختنی های درس  �  
 ـ دشمنى يهود با اسالم و مسلمين در تاريخ ريشه دارد.

خداوند>  امر  تابع  قبله  مورد  در  مسلمانان  و  است،  عبادت  خداوند  امر  اطاعت  ـ   

مى باشند.

 ـ در ميان يهود كسانى بودند كه با آشكار شدن حق، رغبت قوم خود را ناديده گرفته 

ايمان آوردند.

كامياب  آن  در  مسلمانان  و  اكرم�  رسول  كه  بود  الهى  امتحان  قبله يك  تحويل  ـ   

شدند.

 - بيت المقدس بحيث اولين قبلة در نزد امت اسالمي از اهميت و جايگاه شامخي بر 

خوردار بوده و وظيفه هر مسلمان است تا براي حراست و دفاع از آن آماده باشد.

ارزيابى

1 ـ عبد اهللا بن سالم / چه كسى بود؟

2 ـ پيامبر� چند ماه به طرف بيت المقدس نماز مى گزارد؟

3 ـ در برابر تحويل قبله از بيت المقدس به كعبه مسلمانان و يهود چه موقفى داشتند؟

4 ـ كدام موضوع باعث جنجال ميان دو قبيلة اوس و خزرج شد، و قضيه چگونه مهار 

گرديد؟

  كارخانه گى

 راجع به موقف يهود در برابر اسالم مقالة بنويسيد كه از ده سطر كم نباشد.
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 درس دهم

مشروعیت جهاد 

بعد از هجرت پيامبر� به مدينه ـ كه اكثريت ساكنان آن مسلمان بودند ـ دولت اسالمى 

با  با غير مسلمين،  با وجود عقد پيمان هاى همزيستى و همكارى  تشكيل شد. اين دولت 

تهديدات و چالش هايى از جانب مشركين قريش، مشركين و يهود ساكن مدينه مواجه 

داشته  الزم  آمادگى هاى  آن  دفع  براى  تا  مى ساخت  ناگزير  را  اسالمى  دولت  كه  بود، 

باشد.

جهاد چه وقت مشروعیت یافت؟
�=Ç à»å· à�� á¼ àÃç¾ß@åE� ßÁÇà·ßI>ß̄ àÈ� ßÀÈådç·å¶� ßÁåcà? � جهاد در اوائل سال دوم هجرى، با نزول آية شريفة

�¶�ãfÈåbß̄ß� سورة حج 39 " به كسانى كه با ايشان جنگ مى شود، به  á¼ åÂåf árß¾�Îß· ß¢�ßç�=� çÁåCßÆ
خاطرى كه ستم ديده اند، اجازة جهاد داده شد، و خداوند بر يارى دادن آنان تواناست " 

مشروعيت يافت و با نزول اين آيه، تحركات نظامى مسلمانان عمًال آغاز شد.

مسلمانان در سال اول مصروف تنظيم اوضاع خود، چون بناى مسجد و عقد پيمان برادرى 

در ميان خويش و تنظيم روابط با غير مسلمانان ساكن مدينه بودند.

قريش، با وجود آنكه پيامبر� مكه را ترك گفته و به مدينه آمده بود، انصار رسول 

بلند كردند، و عليه دولت مدينه  آنها علم جنگ  با  و  نموده  تهديد  را  اهللا� در مدينه 

حالت جنگى اعالن نمودند؛ بنابرآن پيامبر� به غرض ابراز آمادگى و ترساندن قريش 

وسائر دشمنان، يك تعداد سريّه ها را به خارج مدينه فرستاد.

سرّیه و غزوه
به  پيامبر�  معيّت  در  كه  مى شود  اطالق  مسلمانان  از  گروهى  تحرك  بر  غالباً  غزوه: 

غرض مقابله با دشمن حركت كرده باشند؛ چه در جريان آن جنگ واقع شده باشد و چه 

نه.

اما سريّه: به گروهى از مسلمانان اطالق مى شود كه پيامبر� آنان را براى حمله بر دشمن 
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فرستاده باشد؛ به صرف نظر ازينكه در جريان آن جنگ واقع شده باشد يانه. احياناً سريّه 

براى اطالع يابى از اخبار دشمن نيز فرستاده مى شد. 

پيامبر� در خالل ده سال زندگى پر فيض خويش در مدينه، شخصا )27( بيست و هفت 

غزوه را فرماندهى نمود، و حدود )38( سى و هشت سريه را فرستاد.

نفوس شماری مدینه
در سال اول هجرت، بعد از عقد پيمان برادرى، بال فاصله پيامبر� فرمان داد تا سكان 

مدينه نفوس شمارى شوند، بعد از اين احصائيه و نفوس شمارى بود كه حركت سريّه ها 

و غزوات آغاز شد.

فعاليت )1(

چرا در مكه به جهاد اجازه داده نشد، و در مدينه جايز گرديد؟ شاگردان به رهنمايى استاد 

محترم مضمون درين مورد باهم مباحثه نمايند.

به بعضى  پيمان عدم تعرض و يارى رسانى  از بستن  پيامبر� در پهلوى ارسال سرايا، 

قبائل عرب ساكن اطراف مدينه، مانند بنى ضمره و قبيلة جهينه غافل نبود. هدف از عقد 

اين گونه پيمان ها كسب بى طرفى آنها به هنگام بروز جنگ با اهل مكه بود، وهكذا هم 

بنا بر  البته اين هم پيمانى ها  پيمانى در عرصه هاى سياسى، نظامى، اقتصادى و بازرگانى. 

قاعدة دفع ضرر و جلب مصلحت مشترك دو طرف پيمان صورت مى گرفت.

آن  در  كه  بود  يى  سريّه  نخستين  حارث/،  بن  عبيده  سريّة  سرايا،  اعزام  تاريخ  در 

مسلمانان با مشركين در يك رويارويى نظامى مقابل همديگر قرار گرفتند، و درين سريّه 

سعد بن ابى وقاص/ اولين كسى بود كه در راه خدا تير اندازى كرد.

اهداف ارسال سرّیه ها
تمامى  مى بينيم  نماييم،  بررسى  دقت  به  را  غزوات  و  سريّه ها  حركت  اهداف  ما  اگر 

سريّه هايى كه قبل از غزوة بدر فرستاده شده اند، افراد آن همه مهاجرين بوده، و در ميان 
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پيامبر�                و  بود،  كامًال سنجيده شده  امر  اين يك  ندارد؛  انصارى وجود  نفر  آنها يك 

مى خواست از يك طرف قضية مهاجرين را اوالً در ميان خود شان و سپس در سطح خارج 

زنده نگهدارد، از سوى ديگر اقتصاد قريش را زير ضربه قرار دهد، تا توان نظامى آنان 

ضعيف گردد، و همچنان مسلمانان به فنون و مهارت هاى جنگى آموزش و تمرين ببينند، 

حركات قريش تحت مراقبت مسلمانان قرار گيرد و باآلخره دشمنان اسالم در داخل و 

اطراف مدينه به ترس انداخته شوند. 

فعاليت )2(

شاگردان در مورد اهداف صلح و جنگ در مرحلة مدنى دعوت اسالمى فكر نموده و 

نتيجه را بشكل گروپى با هم در ميان بگزارند.

آموختنی های درس  �  
ـ  جهاد يك عمل تعرضى نه، بلكه يك واكنش دفاعى مسلمانان در برابر ستم كفار است.

 ـ جهاد در صورتى بر مسلمانان فرض مى گردد كه مورد تجاوز و ستم قرار گيرند، و در 

عين حال توانايى جنگ و دفاع را داشته باشند.

 - جهاد يكي از فرايض مهم دين اسالم بوده و در ميان شعائر اسالمي از اهميت بزرگي 

بر خوردار است و تا روز قيامت ادامه دارد.

 - جهاد مانند سائر شعائر اسالمي از خود احكام و اصول و قواعدي دارد كه بنام )فقه 

الجهاد( ياد مي شود.

 ـ عقد پيمان عدم تعرض با كفار جائز است، در صورتى كه در آن دفع ضرر و جلب 

منفعت اسالم باشد. همچنان صلح با دشمنان اسالم جواز دارد، در صورتى كه مصلحت 

ايجاب كند.

 ـ  فرستادن سرايا، مسلمانان را در مقابله با دشمن آماده ساخته و توان نظامى آنان را در 

غزوات بعدى باال مى برد.
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 - هدف از جهاد في سبيل اهللا تجاوز و كشور گشائي نيست. بلكه حمايت از مستضعفين 

و ستمديده گان و برچيدن ظلم و تجاوز و تحقق عدل آرمان و هدف جهاد مي باشد.

ارزيابى

1 ـ اجازة جهاد چه وقت به مسلمانان داده شد، و علت آن چه بود؟

2 ـ سريّه و غزوه از هم چه فرق دارند؟ و پيامبر� در چند غزوه اشتراك فرمود؟

3 ـ پيامبر � با كدام قبائل عرب پيمان صلح و عدم تعرض بست؟ نام بگيريد.
 

  كارخانه گى

شاگردان در مورد اهداف پيمان پيامبر� با قبائل عرب و آثار آن مقالة  بنويسند كه از 

ده نظر كم نباشد.
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 درس یازدهم

تشریع بعضی احکام

خداوند> در دو سال اول هجرت، يك سلسله احكام تشريعي و شعائر تعبدي را فرض 

گردانيد، مانند فرضيت زكات، روزه و غيره. 

1- فرضیت روزه
در ماه شعبان سال دوم هجرت، خداوند> روزه ماه مبارك رمضان را فرض گردانيد 

و آن را ركني از اركان پنجگانه اسالم قرار داد. روزه قبل از اسالم نيز بر امتهاي گذشته 

فرض بود.

 

فعاليت )1(

باهم  شاگردان به كمك استاد مضمون در مورد تشريع برخى از احكام در مدينة منوره 

مباحثه و گفتگو نمايند.

2- مشروعیت صدقه فطر
در رمضان همان سال، صدقه فطر واجب شد كه اداى آن از طرف هر انسان آزاد و بنده، 

مرد و زن، خورد و بزرگ واجب مي باشد.

و  پرداخت آن، ظاهر  به  مسلمانان  نمودن  وادار  و  فطر  الهى در وجوب صدقة  حكمت 

آشكار است. چنانكه در حديث شريف آمده است: " خداوند> زكات )صدقه( فطر را 

براي پاكيزه ساختن شخص روزه دار از سخنان لغو و فحش و همچنان براي اطعام مساكين 

واجب گردانيده است، پس كسي كه صدقه فطر را قبل از اداي نماز عيد ادا كند، صدقه 

مورد نظر خداوند> است و اگر آن را بعد از نماز عيد ادا كند، صدقه يي از صدقات مي 

باشد.



44>  @

3-  نماز عید فطر
در همين سال، پيامبر� نماز عيد فطر را ادا كردند؛ اين نخستين باري بود كه پيامبر� 

با عموم مردم تهليل و تكبير گويان به سوي عيدگاه رفتند و نماز عيد فطر را به عنوان شكر 

گزاري نعمت هاي هميشگي خداوند، ادا كردند.

4- مشروعیت زکات
همچنان در سال دوم هجري، خداوند> پرداختن زكات دارايى را فرض گردانيد و آن 

را ركني از اركان پنجگانة اسالم قرار داد. فرضيّت زكات بعد از فرضيت روزة ماه رمضان 

صورت گرفت.
5- ازدواج با ام المؤمنین عائشه رضي اهللا تعالي عنها

از رويدادهاى عمده سال اول هجرت، ازدواج رسول اهللا � با عائشه بنت ابوبكر صديق 

رضى اهللا عنهما بود. اين عقد قبل از هجرت در مكه صورت گرفت و سپس در ماه شوال 

سال اول هجري در مدينه عائشه به خانه پيامبر� رفت.

هــر صاحبنظر مي تواند به آساني به حكمت نهفتة الهي در ازدواج رسول اهللا� با عائشه 

پى ببرد؛ اين ازدواج پر ميمنت در ابتداي زندگي مدينه و با آغاز مرحله تشريعي حيات 

آنحضرت�، انجام يافت. بدون شك هر انسان بخش بزرگي از حيات خود را در خانه 

و با خانوادة خود سپري مي كند، از اين لحاظ الزم بود رفتار آنحضرت� در زندگي 

خانواده گي ايشان به اطالع مردم و امت اسالمى مى رسيد، تا مسلمانان بتوانند به آن اقتدا 

نمايند، اين وظيفه را امهات المؤمنين رضي اهللا عنهن )همسران پيامبر�( خصوصاً بي بي 

عائشة صديقه رضى اهللا عنها به وجه احسن انجام داده اند. 

حضرت عائشة صديقه توانست به بركت تيزهوشي و فهم عميقى كه خداوند> برايش 

ارزاني فرموده بود، نقش صديقه خود را به بهترين وجه اداء نمايد. عائشه 2 را در انجام 

اين نقش مهم، چيز ديگري نيز كمك كرد، و آن اينكه خداوند> برايش عمر طوالني 

نصيب فرموده بود كه تقريبا پنجاه سال بعد از رحلت آنحضرت� حيات داشت و اين 

مدت به وي كمك كرد تا آنچه را كه از جناب رسول اهللا� شنيده بود و به خاطر داشت، 

به ديگران برساند. خداوند> از وي و همه امهات المؤمنين راضي و خشنود باشد.
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فعاليت )2(

شاگردان به كمك استاد محترم مضمون در مورد نقش بارز ام المؤمنين عائشه رضى اهللا 

عنها در نقل احاديث پيامبر� با هم مباحثه نمايند.

آموختنی های درس �  

 - روزه قبل از اسالم نيز بر امتهاي گذشته فرض بود.

 - در سال دوم هجري صدقه فطر بر هر مسلمان آزاد و بنده،مرد و زن، خورد و بزرگ 

واجب گرديده و پيامبر� در همان سال به عنوان شكر نعمت هاي هميشگي خداوند نماز 

عيد فطر را ادا كرد.

 - پرداختن زكات يكي از اركان پنجگانة اسالم مي باشد.

 - پيامبر � شانزده يا هفده ماه بعد از هجرت به مدينه منوره در نماز عصر مأمور شد 

كه به سوي كعبه مشرفه نماز بگزارند.

 - بخش بزرگي از احكام شرعي بوسيله امهات المؤمنين، خصوصاً به وسيله عائشه رضي 

اهللا عنها به ما رسيده است. اين به مقام و جايگاه بزرگ عائشه رضي اهللا عنها داللت  مي 

كند.

و  رشد  و  اسالمي  جامعة  از  فقر  زدودن  در  اسالم  در  مالي  واجبات  سائر  و  زكات   -  

انكشاف اقتصادي جامعه نقش مهم و بزرگ دارد. 

هدف اساسي احكام و ارزشهاي اقتصادي در دين اسالم از جمله زكات، مبارزه با فقر در 

جامعة اسالمي مي باشد.
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ارزيابى

1- روزه در كدام سال بر مسلمانان فرض شد؟

2- صدقة فطر در كدام سال بر مسلمانان واجب شده؟

3- نبى اكرم� نماز عيد فطر را در كدام سال ادا نمود؟

4- آيا اداء كردن زكات از اركان اسالم به شمار مي رود؟

  كارخانه گى

راجع به اهميت صدقة فطر و زكات يك مقاله در كتابچة خود بنويسيد.
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درس دوازدهم

غـــزوۀ بدر
هيچ  از  كه  قريش  كفار  است.  اسالم  تاريخ  در  ساز  سرنوشت  نبرد  نخستين  بدر،  غزوة 

گونه ستم و آزار پيامبر� و مسلمانان دريغ نكرده بودند، بعد از هجرت آنحضرت� 

و يارانش به مدينه، بيشتر خشمگين گرديده، به شكنجة مسلمانان و مصادرة اموال ايشان 

همچنان ادامه دادند. 

1 ـ پیش زمینه های بدر

چنانكه قبال گفته شد، پيامبر � بعد از نزول حكم اجازة جهاد، تحركات نظامى را آغاز 

نمود.اين تحركات بيشتر به فرستادن گزمة نظامى براى كسب اطالعات شباهت داشت، كه 

به غرض تحقق اهداف ذيل صورت مى گرفت: 

1 ـ آشنايى با راه هاى اطراف مدينه و شناخت مسيرهاى منتهى به مكه.

2 ـ عقد قرارداد با قبائلى كه در نزديكى اين مسيرها زندگى داشتند.

3ـ  تفهيم يهوديان مدينه، مشركان و باديه نشينان بر اين واقعيت كه دوران ضعف مسلمانان 

سپرى شده و اكنون آنها در وضعيت نيرومندى قرار دارند.

4 ـ هشدار به قريش تا از دشمنى با مسلمانان دست بردار شوند و به صلح متمايل گردند؛ 

زيرا ادامة اين سياست، اقتصاد، تجارت و وسائل امرار معاش آنها را با خطر مواجه خواهد 

ساخت. 

در تمامى سرايايى كه پيامبر� براى دستيابى به اهداف فوق فرستاد، در هيچ كدام آنها  

قتل و مصادرة اموال صورت نگرفت، تا اينكه  مشركين به فرماندهى " كرز بن جابر فهرى 

به غارت مواشى  اقدام  بدر  ناحية  ربيع االول سال دوم هجرى در" سفوان" در  ماه  " در 
مسلمانان مدينه نمودند، بنابرآن آغازگر غارت اموال مسلمين نيز مشركين بودند.

سبب اساسی جنگ

بن حرب، كه هزار شتر، در حدود  ابوسفيان  به سرپرستى  قريش  يك كاروان تجارتى 
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پنجاه هزار دينار طال، و مقدار هنگفتي از ثروت بزرگان و زعماى مكه را حمل مى كرد، 

با چهل نفر پاسداران در حال بازگشت از شام به مكه بود. دستيابى به اين كاروان براى 

مسلمانان يك فرصت طاليى بود تا ضربة اقتصادى محكمى بر اهل مكه وارد سازند؛ از 

شايد  بشتابند،  كاروان  آن  به سوى  كه  داد  دستور  مسلمانان  به  اكرم�  رسول  رو  اين 

خداوند> آن را برايشان ارزانى فرمايد. 

پيامبر� فكر نمى كرد در اين سفر به جاى كاروان تجارتى مكه، با لشكر مكه درگير 

نبرد خواهد شد، بنابرآن كسى را براى خروج امر نكرد، وبسيارى صحابه درمدينه باقى 

ماندند.

فعاليت )1(

شاگردان در مورد اين پرسش باهم مباحثه نمايند كه آيا لشكركشى پيامبر� در جنگ 

بدر، يك عمل دفاعى بود و يا جنگ تعرضى؟

تعداد ارتش اسالم و تقسیم فرماندهی 

پيامبر�  روز 17 رمضان سال دوم هجرى با حدود سه صد و سيزده نفر، يك يا دو 

اسپ و هفتاد شتر از مدينه بيرون آمد. پيامبر� پرچم سفيد فرماندهى عمومى سپاه را به " 

مُصعب بن ُعمير "/ سپرد ، و سپاه را به دو بخش تقسيم كرد: مهاجرين و انصار. پرچم 

مهاجرين در دست على / و بيرق انصار در دست سعد بن معاذ / قرار داشت هر 

دو پرچم رنگ سياه داشتند. پيامبر� قبل از حركت از مدينه، دو نفر را به بدر فرستاد تا 

از كاروان قريش اطالع بياورد.

درخواست کمک از  مکه

ابوسفيان فرمانده كاروان، بسيار محتاطانه حركت مى كرد، چون مى دانست راه مكه از دو 

طرف در خطر است؛ گماشتگانش خبر آوردند كه محمد � اصحاب خود را آورده تا 

بركاروان يورش برد. ابوسفيان بى درنگ شخصى را به نام "ضمضم بن عمرو غفارى" به 

مكه فرستاد تا هرچه زودتر مردم را براى نجات كاروان به حركت در بياورد.
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ابوسفيان كه در راه اصلى شام به مكه راه مى پيمود، بعد از اينكه اطالع يافت دو سوار 

در مسير راه ايشان آمده اند، و گمان كرد كه اينها اهل مدينه هستند، به عجله به كاروان 

برگشت و مسير بدر را رها كرده، و در امتداد ساحل درياى سرخ به راه خود ادامه داد؛ 

به اين ترتيب كاروان را از چنگ سپاه مسلمانان نجات داد. ضمضم شتابان خود را به مكه 

رساند و در ميانة وادى مكه، در حالى كه بر پشت شترش ايستاده و بينى آن را بريده و 

پيراهن خود را چاك كرده بود، فرياد برآورد: اى قريشيان! شتران و اموال قيمتى خود را 

كه با ابوسفيان است، دريابيد. محمد و يارانش بدان يورش برده اند .. كمك .. !! كمك ... !!

آماده شدن اهل مکه برای جنگ

با عجله آمادة جنگ شدند.  ـ گرد آمدند و  ابولهب  ـ بجز  بزرگان مكه  همه اشراف و 

سپاه مكه در آغاز حركت، عبارت از هزار و سه صد جنگجو، با صد اسپ، ششصد زره و 

شتران بى شمار بود. فرماندة عمومى سپاه ابوجهل و بقيه بزرگان قريش وظيفة تأمين غذاى 

لشكررا به دوش داشتند. در ناحية جحفه نامة ابوسفيان برايشان رسيد كه نوشته بود كاروان 

نجات يافت، برگرديد.

دو دستگی در سپاه مکه 

چون نامة ابوسفيان به سپاه مكه رسيد، تصميم به بازگشت گرفتند؛ اما ابوجهل با غرور و 

گستاخى جاهالنه گفت: " به خدا سوگند! باز نمى گرديم مگر آنكه وارد بدر شويم و سه 

روز در آنجا بمانيم و شترها بكشيم، باده بنوشيم و مطربان براى ما بنوازند و عرب از جمع 

شدن ما با خبر شوند و تا ابد از ما بترسند ". بنى زهره كه تعداد شان به سه صد نفر مى رسيد، 

برگشتند و هزار جنگجوى باقيمانده عازم بدر گرديدند.

فعاليت )2(

شاگردان عزيز! سپاه مكه در حالى كه كاروان نجات يافته بود، چرا براى جنگ آماده 

شد؟ 
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آموختنی های درس�  

 - فرستادن سرايا از طرف پيامبر� يك اقدام اطالعاتي و دفاعي بود.

 - هدف پيامبر� از رفتن به بدر تهديد اقتصادي مشركان بود تا دست از آزار مسلمين 

بر دارند.

 - قريش با تمام توان مالي و نظامي خود براي جنگ با مسلمانان بر آمده بود.

 - وقوع جنگ بدر از جانب خداوند> مقدر بود.

ارزيابى

1- سريه ها براي چه منظوري فرستاده مي شدند؟

2- سبب آغاز جنگ بدر چه بود؟ در اين جنگ سپاه اسالم به چند بخش تقسيم شده 

بود؟

3- وقتي كه ابو سفيان از دو سوار مدينه اطالع يافت، به چه اقداماتي دست زد؟

بيان  را  لشكر  دو  هر  فرماندهان  نامهاي  همچنان  و  كفار،  و  مسلمانان  لشكر  تعداد   -4

داريد.

  كارخانه گى

راجع به اهداف سرايا و اهميت جنگ بدر يك مقاله در كتابچه هاى خود بنويسيد.
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درس سیزدهم
غــزوۀ بدر

2 ـ جریان جنگ و نتائج آن

چنانكه گفته شد، پيامبر� صرفا به هدف تهديد كاروان قريش ـ كه از شام راهى مكه 

بود ـ با 313 نفر از مدينه بيرون آمد، اما در نزديكى ناحية بدر اطالع يافت كه سپاه مكه 

ساز  سرنوشت  رويارويى  يك  براى  تا  شد  ناگزير  برآن  بنا  مى شود،  آماده  جنگ  براى 

آمادگى بگيرد. 
وضعیت لشکر اسالم

نيروهاى تجسسى سپاه مدينه در حالى خبر نجات كاروان و عزيمت سپاه مكه را به پيامبر � 

اين  به  فراوان،  تأمل  از  بعد  پيامبر�  بود.  بدر  نزديكى  در   � آوردند كه آنحضرت 

نتيجه رسيد كه براى اجتناب از درگيرى راهى وجود ندارد، بنابرآن بايد با كمال دليرى و 

شهامت براي آن آماده بود .

با توجه به اين تغيير خطرناك و ناگهانى، رسول خدا � مجلس اعالى نظامى خويش 

را براى مشوره تشكيل داد و با ياران خود به تبادل نظر پرداخت. برخى از حضار مجلس از 

رويارويى با دشمن قوى ابراز خوف نمودند، اما بزرگان و فرماندهان لشكر اسالم، همچون 

ابوبكر و عمر رضى اهللا عنهما صحبت هاى خوب كردند، سپس مقداد بن عمرو گفت: " 

اى رسول خدا! براى پياده كردن فرمان خداوند> حركت كن، ما نيز همراه تو هستيم. 

�GÂc=� به موسى' گفتند كه  اسرائيل  بنى  نمى گوييم كه  تو سخنى  به  قسم  به خدا 

=¾�Kو ربك فقاتال انا ههنا قاعدون�: } سورة مائده، آية 24 {؛ تو و پروردگارت برويد 
و بجنگيد، ما همين جا مى نشينيم " بلكه مى گوييم: تو و پروردگارت برويد بجنگيد ما نيز 

همراهت خواهيم بود تا بدانجا برسى" . 

دعاى   / مقداد  در حق  و  شد  شادمان  بسيار  حرفها  اين  شنيدن  با   � خدا  رسول 

خير كرد. رسول اهللا � انتظار داشت كه حرفهاى اطمينان بخشى از انصار بشنود؛ زيرا 

اكثريت انصار بودند و بار سنگين جنگ هم به دوش آنها بود. سعد بن معاذ ـ پرچمدار 

انصار اين نكته را دريافت ـ  خطاب به پيامبر� گفت: " شايد بيم دارى كه انصار جز در 
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مدينه تو را يارى نكنند، من به نمايندگى از انصار پاسخ مى دهم: هرجا مى خواهى برو، با 

هركسى مى خواهى پيوند گير، از هر كسى خواهى پيوند بگسل، هرچه خواهى از اموال 

ما برگير و هرچه مى خواهى به ما عطا كن، كه آنچه از ما برگيرى براى ما خوشتر است از 

آنچه برجاى بگذارى، هر امرى كه فرمايى، كار ما پيروى از فرمان توست. به خدا اگر با 

ما اين دريا را بپيمائى و در آن فرو روى، همگى با تو در آن فرو رويم ".

رسول� از سخنان سعد بن معاذ بسيار شادمان شد و فرمود: " برويد و اميدوار باشيد؛ 

زيرا خداوند متعال يكى از اين دو چيز )كاروان و يا پيروزى در جنگ( را به من وعده 

داده است.

فعاليت )1(

شاگردان عزيز! از حرفهاى مقداد/ و سعد بن معاذ / چه چيز را مى توان استنباط 

كرد؟

آغاز کارزار
درشبى كه فرداى آن جنگ صورت مى گرفت، خداوند> باران نازل كرد، كه در جانب 

مشركين شديد بود و مانع پيشروى آنها شد، اما در منطقة مسلمانان همچون شبنمى بود كه 

فقط زمين را هموار و ريگها را به هم فشرده كرد و گامهاى مسلمانان را استوار داشت. اين 

شب، شب جمعه هفدهم رمضان سال دوم هجرى بود.

رسول خدا� سپاه خود را حركت داد تا قبل از رسيدن مشركين، به آبهاى بدر برسد. 

سعد بن معاذ / پيشنهاد كرد كه براى آنحضرت � سايبانى به حيث مقر فرماندهى 

ايجاد گردد.

همينكه مشركان از پشت تپه هاى ريگى سر برآوردند، دو سپاه در مقابل يكديگر قرار 

گرفتند. پيامبر� صفوف مسلمانان را منظم ساخت و دستور داد: تا من نگفته ام جنگ را 

آغاز نكنيد. بعد از آن رهنمايى هايى الزم به سپاه خود داد. رسول خدا � بعد از اينكه 

از تنظيم صفوف مجاهدين فارغ شد، دست دعا بلند كرد و از خداوند> يارى و پيروزى 

طلبيد.
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آغاز جنگ تن به تن
نخستين جرقة جنگ رااز جانب مشركين قريش اسود بن عبد األسد مخزومى برافروخت 

كه مردى تندخو و بدخلق بود. چون به حوض آب رسيد، حضرت حمزه / بروى 

حمله كرد و او را به هالكت رسانيد.

بعد از آن سه تن از سواران قريش، كه همه از يك خاندان بودند، يعنى عتبه و شيبه پسران 

ربيعه و وليد پسر عتبه به ميدان آمدند و از مسلمانان مبارز طلبيدند. پيامبر� به سه تن از 

اقارب خود، يعنى عم خود حمزه، عبيده بن حارث و على بن ابى طالب پسران كاكايش 

فرمان داد تا در مقابل آن سه نفر به ميدان برآيند. عبيده با عتبه، حمزه با شيبه و على با وليد 

در آويختند و هر سه نفر را در ميدان جنگ به قتل رساندند. تنها عبيده مجروح گرديد كه 

بعدا در اثناى بازگشت به مدينه شهيد شد. بعد از كشته شدن اين سه تن، مشركان سخت 

به خشم آمدند و همگى بر مسلمين يورش بردند و دو لشكر درهم آويختند. خداوند> به 

فرشتگان امر فرمود كه به كمك مسلمانان بشتابند، پيامبر � سر برآورد و جبرئيل' 

را سوار بر اسپ ديد كه با هزار فرشته براى كمك مسلمانان فرود آمده است. 

از  دسته هايى  آن  اثر  در  و  دادند  نشان  يى  العاده  فوق  رشادت  اين جنگ  در  مسلمانان 

مشركين رو به فرار نهادند و با پريشانى عقب نشستند، و باآلخره جنگ با شكست قطعى 

مشركين و پيروزى آشكار مسلمانان پايان يافت. 

در اين نبرد چهارده تن از مسلمين )شش تن از مهاجرين وهشت تن از انصار( به شهادت 

رسيدند. اما از مشركين هفتاد تن، به شمول ابوجهل، فرماندة جنگ كشته و هفتاد تن ديگر 

تا اجساد كشتگان در چاهى  پيامبر� دستور داد  اسارت در آمدند. در ختم جنگ  به 

انداخته شود.

پيامبر� بعد از پيروزى در جنگ، سه شب در بدر مكث كرد، سپس به سوى مدينه 

برگشت.

فعاليت )2(

 با وجود كثرت تعداد سپاه مشركين، چه چيز باعث پيروزى مسلمانان گرديد؟
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آموختنی های درس�  
 ـ پيروزى از جانب خداست، زيادى افراد و سالح نمى تواند پيروزى را تضمين نمايد.

تعالى ضرورى  او  به  التجا  و  و دعا  به خداوند  توكل  تدابير جنگى،  اتخاذ  ـ در كنار   

است.

 ـ نزول مالئكه در جنگ بدر براى كمك به مسلمانان.

 ـ فداكارى پيامبر� در راه اسالم، كه سه نفر از اقارب نزديك خود را قبل از همه به 

ميدان جنگ كشيد.

ارزيابى

1 ـ جنگ بدر در كدام تاريخ واقع شد؟

2 ـ تعداد شهداي مسلمانان و كشته شده گان كفار درين جنگ چند بود؟

3 ـ اولين كسانى كه در جنگ بدر با هم آويختند كى ها بودند؟ نام بگيريد.

  كارخانه گى

روى  را  اقداماتى  چه  دارند،  تصميم جنگ  مكه  سپاه  يافت  اطالع  پيامبر�  كه  وقتى 

دست گرفت؟ جواب اين سوال را در كتابچه هاى خود بنويسيد.
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درس چهاردهم

پی آمدهای غزوۀ بدر و توطئۀ ترور پیامبر�

غزوة بدر با پيروزى قاطع مسلمانان به پايان رسيد. در اين جنگ هفتاد تن از مشركين مكه 

به شمول فرمانده مشركين، ابوجهل و سائر رهبران قريش كشته شدند و هفتاد تن ديگر به 

اسارت در آمدند.  تعداد شهداى مسلمين فقط چهارده تن بود. 

چگونگی معامله با اسیران جنگی
هنگامى كه پيامبر� به مدينه رسيد، با صحابه در مورد نحوة معامله با اسيران به مشورت 

پرداخت؛ ابوبكر/ گفت: " يا رسول اهللا، اينان از عشيرة ما و عموزادگان ما و برادران 

ما هستند، رأى من اين است كه از آنان فديه گرفته شود؛ زيرا اموالى كه از ايشان مى گيريم 

ما را در برابر كفار نيرو مى بخشد و اميد است خداوند> ايشان را هدايت فرمايد و در 

آينده مددگارما شوند ".

چيست؟  تو  رأى  خطاب،  پسر  اى   " فرمود:  كرده  عمر/  سوى  به  رو  پيامبر� 

گفت: به خدا من با ابوبكر هم نظر نيستم؛ نظرم آنست كه فالن، فالن و فالن را در اختيار 

در  بداند   < خداوند  تا  بزنند،  را  آنها  گردنهاى  كه  بسپارى  شان  مسلمان  خويشاوندان 

دلهاى ما هيچگونه جانبدارى از مشركين جا ندارد. 

اما رسول اهللا � پيشنهاد ابوبكر/ را پسنديد و از اسيران فديه گرفت. اينجا بود كه 

عتاب شديد اهللا > به پيامبر� نازل شد كه چرا اسيران را در برابر فديه رها كرده است.

رهائی از قید اسارت در بدل تعلیم اطفال
برخى از مردم مكه نوشتن را مى دانستند، ولى مردم مدينه از نعمت سواد محروم بودند. بنا 

بر اين از جملة اسيران كسى كه نمى توانست فدية مالى بپردازد، ده تن از پسران مدينه را به 

او مى سپردند تا به آنها خط و كتابت بياموزد، و چون در خواندن و نوشتن ماهر مى شدند، 

اسيران را  � برخى  تعليم فديه او محسوب مى گرديد. عالوه برآن، رسول خدا  همان 

بدون اخذ فديه رها كرد، مشروط  بر اين كه ديگر به جنگ مسلمانان نيايند.
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فعاليت )1(

شاگردان عزيز! پيامبر� به عوض كارهاى ديگر، چرا تعليم اطفال را فدية رهايى اسيران 

گذاشت؟ به نظر شما فراگيرى خواندن و نوشتن در اسالم چه اهميتى دارد؟ 

از  نتائج بخصوص خود را داشت،  براى جوانب مختلف،  بدر  نتائج غزوۀ بدرجنگ 
جمله:

1 ـ مسلمانان: شوكت مسلمانان بعد از جنگ بدر، تقويت يافت و آنعده غير مسلمانان 
كه در مدينه و مناطق پيرامون آن زندگى مى كردند، از قدرت مسلمانان به خوف افتادند، 

باعث  يافتن مسلمانان،  نبود. قدرت  براى آنان كار آسانى  بر مدينه،  و ديگر قصد حمله 

ظهور پديدة نفاق در مدينه گرديد كه يك تعداد مشركين در ظاهر با مسلمانان، اما در 

باطن با كفار بودند.

از نتائج جنگ بدر افزايش اعتماد مسلمين به اهللا تعالى و پيامبر او� و باال رفتن روحية 

ايشان بود. برعالوة آن مهارتهاى جنگى و تاكتيك هاى جديد نظامى مسلمانان باال رفت.

2 ـ قریش: نتائج جنگ بدر براى قريشيان فاجعه بار بود؛ زيرا برعالوة هالك تعداد 
زيادى از رهبران ايشان كه خسارة نظامى بزرگى بود، متحمل خسارة معنوى نيز شدند كه 

در اثر آن تجارت، آقايى و نفوذ ايشان در سراسر حجاز شديدا صدمه ديد.

آنها  زيرا  افتادند؛  وحشت  به  بدر  در  مسلمانان  پيروزى  از  يهوديان  یهودان:  ـ   3
نمى خواستند اسالم قوت گيرد و غلبه يابد؛ چون در اين صورت دين آنها مغلوب قرار 

مى گرفت و در مدينه پيامبر اسالم � جايگاه و مقام بااليى مى يافت، از اين رو تصميم 

گرفتند پيمانى را كه با پيامبر�بعد از ورود به مدينه بسته بودند، نقض نمايند، و كينه هاى 

نهفته در سينه هاى خود را آشكار سازند بناء علناً به دشمنى و مخالفت با اسالم و توطئه 

عليه پيامبر� پرداختند. 

توطئۀ قتل پیامبر � 
مشركين به دنبال شكست در غزوة بدر، در آتش خشم مى سوختند و مكه در مجموع بر 

ضد پيامبر� در جوش و خروش بود، و آشكارا به بسيج عمومى اقدام كرده و تهديد 

مى كرد كه ضربتى كوبنده بر مسلمين وارد ساخته و انتقام خون كشتگان خويش را خواهد 
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گرفت؛ تا آنكه دو نفر از مشركان مكه توطئه اى را طراحى كردند تا پيامبر� را نابود سازند.

عمير بن وهب َجمحى كه از شياطين قريش بود، با صفوان بن اميّه در ِحجر )ساحة نيم 

به خدا  ياد كردند. صفوان گفت:  بدر  از كشتگان  نشسته و  با هم  پهلوى كعبه(  دائروى 

اگر  به خدا راست مى گويى،  ندارد. عمير گفت:  ارزشى  ايشان،  از  بعد  سوگند زندگى 

قرضدار نمى بودم، وخانواده نمى داشتم كه از تباهى آنان بيمناكم، نزد محمد مى رفتم تا او 

را بكشم. من بهانه اى هم دارم، پسرم نزد آنها اسير است و براى رهايى او مى روم. 

صفوان فرصت را غنيمت شمرده گفت: پرداخت قرضت به دوش من، من آن را مى پردازم 

شان  امور  به  باشند  زنده  كه  وقتى  تا  مى كنم،  همراه  خود  خانوادة  با  را  ات  خانواده  و 

رسيدگى مى نمايم. عمير گفت: اين توافق را پنهان دار. 

عمير شمشيرش را تيز و زهرآلود ساخته به سوى مدينه به راه افتاد. وقتى به مدينه رسيد، 

شترش را در مقابل دروازه مسجد نبوى خواباند، عمر/ او را ديد و گفت: اين دشمن 

خدا عمير است كه جز به قصد سوء نيامده است! عمر / نزد پيامبر� رفته و از آمدن 

عمير به ايشان اطالع داد؛ پيامبر� فرمود: او را نزد من بياور؛ عمير به حضور پيامبر � 

بيايى؟ گفت: به  پيامبر� از وى سوال كرد: چه چيز باعث شد كه نزد ما  آورده شد، 

خاطر اسيرى كه نزد شماست آمده ام. پيامبر� فرمود: به من راست بگو، براى چه آمده 

اى؟ گفت: براى آنچه كه گفتم. پيامبر� گفت: دروغ مى گويى، بلكه تو و صفوان در 

حجر نشستيد و كشتگان چاه بدر را ياد كرديد ... الى آخر داستان؛ اينجا بود كه عمير كلمة 

شهادت به زبان آورد و مسلمان شد، سپس گفت: اين خبر را خداوند> به تو رسانده 

قتل  توطئة  ترتيب، پالن  بدين  نبود.  بجز من و صفوان كسى ديگر  زيرا در حجر  است؛ 

پيامبر� به كمك خداوند> ناكام ماند.

فعاليت )2(

يهوديان در حالى كه اهل كتاب بودند، چرا با پيامبر� مخالفت مى كردند؟شاگردان به 

رهنمايى استاد محترم مضمون باهم مباحثه كنند. 
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آموختنی های درس  �  

 ـ جنگ بدر براى مسلمانان و كفار مكه، يك جنگ سرنوشت ساز بود. در نتيجة اين 

جنگ كه به پيروزي واضح مسلمانان انجاميد براي نخستين بار طلسم ظلم و ستم مشركين 

از قوت و  از طواغيت قريش دين اسالم و مسلمانان  با كشته شدن عدة  مكه شكست و 

شوكت چشمگيري بر خوردار شدند.

 ـ ثبوت ِحقد و كينة تاريخى يهود بر عليه اسالم و پيامبر� .

 ـ خداوند> پيامبر� را از توطئه و شّر دشمنان نگه مى داشت و به او اطالع مى داد.

- پيروزى مسلمانان در غزوة بدر يكبار ديگر غلبة حق بر باطل و عدالت بر ستم را ثابت 

ساخت.

ارزيابى

1ـ  در بارة معامله با اسيران بدر، ابوبكر و عمر رضى اهللا عنهما چه نظر داشتند، و پيامبر� 

نظر كدام آنها را تأييد كرد؟

2-  در مورد اسيران بدر آيات قرآن نظر كدام صحابى را تائيد كرد؟

3 ـ جنگ بدر براى مسلمانان، كفار مكه و يهوديان چه نتائجى داشت؟

4 ـ چه كسى پيامبر� را از توطئه قتل آن حضرت � آگاه ساخت؟

  كارخانه گى

نتائج غزوة بدر را به طور خالصه در كتابچه هاى خود بنويسيد.
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درس پانزدهم

مهمترین رویدادها در فاصلۀ غزوۀ بدر و احد

چنانكه گفته شد، بعد ازغزوة بدر هيبت وشوكت مسلمانان درمجموع جزيزة العرب باال 

گرفت، كفار ضعيف النفس، احساس خطر نمودند و تعداد عالقه مندان به اسالم بيشتر شد.
غزوات دیگر

پيامبر� از فرصتى كه اين پيروزى به بار آورده بود در مقابله با دشمنان اسالم استفادة 

اعظمى نمود و به اقدامات ذيل دست زد: 

1 ـ غزوۀ ماء الکدر: هفت روز بعد از بازگشت به مدينه، پيامبر� به ماء الكدر، از 
مربوطات بنى سليم لشكر كشيد، اما دشمنان فرار كردند و جنگ واقع نشد. 

با حملة  بود، كه  مدينه  بر  تجاوز  به قصد  بنى سليم  لشكر كشى مسلمانان، تجمع  سبب 

پيشگيرانة مسلمانان روبه رو شدند.

2 ـ غزوۀ سویق: ابوسفيان با دوصد سوار از مكه به مدينه آمد و به كمك يهوديان بر 
يك ناحية مدينة منوره هجوم آورد ولى بعداً فرار كرد. رسول اهللا� او را دنبال كرد، 

آنها از شدت خوف مسلمانان توشه هاى خود " سويق " را به جا گذاشته گريختند.

3 ـ غزوۀ ذی امر: به پيامبر � اطالع رسيد كه دو قبيلة ثعلبه و محارب در ناحية " 
ذى امر" اجتماع كرده و قصد حمله بر مدينه را دارند. براى دفع اين حمله، پيامبر� با 

چهارصد و پنجاه نفر به مقابل آنها بر آمد، ولى آنان جنگ ناكرده فرار كردند. 

4 ـ غزوۀ بحران: بحران ناحيه ايست در ميان مكه و مدينه كه پيامبر� براى مقابله 
و جنگ با بنى سليم به آن ناحيه حركت كرد، و لى جنگ واقع نشد.

عالوه بر غزوات فوق الذكر، پيامبر� زيد بن حارثه را در رأس يك سريّه به منطقة " 

قَرده " مربوط " نَجد " بر سر راه كاروان تجارتى ابوسفيان فرستاد.

فعاليت )1(

پيروزى آنحضرت� در بدر چه فرصت هايى را براى مسلمانان فراهم كرد؟ شاگردان 

درين مورد به صورت گروپى باهم مباحثه نمايند.
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5 ـ غزوۀ بنی قینقاع 
مهمترين رويداد بعد از جنگ بدر، غزوة بنى قينقاع، بود. يهود به معاهده ايكه با رسول اهللا 

� بسته بودند، پايدار نماندند و بر ضد اسالم و پيامبر� موقف خصمانه اتخاذ نمودند. 
پيامبر� آنها را جمع كرد و نصيحت نمود و به اسالم دعوت كرد، و در عين حال از 

حالتى كه به قريش در بدر پيش آمده بود، برحذر داشت. مگر يهودان با پيامبر� از راه 

تهديد و مقابله پيش آمدند و گفتند: اى محمد! اينكه بر چند نفر قريشـ  كه به مهارت هاى 

جنگى آشنايى نداشتند ـ پيروز شده اى، ترا مغرور نسازد، اگر با ما بجنگى مى بينى كه ما 

كيستيم! 

بحران در روابط مسلمانان و يهود از همينجا آغاز شد؛ اما سبب مستقيم اين غزوه چنين 

بود: روزى يك زن مسلمان متاعى را جهت فروش به بازار بنى قينقاع برد و آن را بفروخت، 

سپس به نزد زرگرى رفت. از وى تقاضا شد كه چهرة خود را برهنه سازد، زن ابا ورزيد؛ 

برخاست،  از جا  را در پشت سرش بست؛ وقتى كه زن  يهودى گوشة چادر وى  زرگر 

عورتش نمايان شد، و همه خنده كردند و زن فرياد زد. در اين وقت يك نفر مسلمان بر 

زرگر يهودى حمله برد  و او را به قتل رسانيد. در مقابل يهوديان باالى آن شخص ريختند 

و او را به شهادت رسانيدند. اقارب آن مسلمان بر مسلمانان صدا زدند؛ مسلمانان به خشم 

ماجرا  از  وقتى رسول اهللا�  داد؛  منازعة شديدى روى  قينقاع  بنى  و  آنها  ميان  و  آمده 

اطالع يافت، لشكرى متشكل از مهاجرين و انصار را آماده ساخته و بر آنها هجوم برد. آن 

روز نيمة ماه شوال سال دوم هجرى بود.

محاصرۀ بنی قینقاع
وقتى يهوديان از لشكر كشى پيامبر� اطالع يافتند، به قلعه هاى خود پناه بردند، پانزده 

روز رسول اهللا� آنان را در محاصره گرفت. با ادامه يافتن محاصره، يهوديان از مقاومت 

مأيوس شده و مجبور گرديدند كه به امر پيامبر� از قلعه هاى خود فرود آيند. رسول 

اهللا� در ابتدا دستور داد آنها را ببندند، سپس آنان را رها ساخته و به تبعيد شان از مدينه 

امر نمود. عبد اهللا بن اُبى، رهبر منافقان تالش كرد با رسول اهللا� در مورد بنى قينقاع كه 

همپيمان وى بودند، سخن بگويد تا از اخراج آنها منصرف شود، ولى پذيرفته نشد. زمانى 
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بن صامت/   Ìعباد به  اهللا�  رسول  قينقاع حتمى شد،  بنى  دادن  موضوع كوچ  كه 

فرمود كه آنها را اخراج نمايد.

به  و  بودند،  مدينه  يهوديان  ترين  ومسلح  بيشترين، دالورترين، جنگاورترين  قينقاع  بنى 

دنبال اخراج آنها بقيه يهوديان از بيم مسلمانان خاموشى و آرامش اختيار كردند.
قتل کعب بن اشرف

از رويدادهاى مهم اين سال، قتل كعب بن اشرف يهودى، از دشمنان سرسخت اسالم بود. 

وى به مكه رفت و قريش را به انتقام گيرى از كشتگان جنگ بدر، تحريك نمود. عالوه 

برآن با سرودن اشعار هجو آميز به آنحضرت � نهايت گستاخى مى كرد، كه هر كدام 

اين جنايات نقض عهد و خيانت بزرگ شمرده مى شود جزاى آن قتل است. 

از اين لحاظ پيامبر� به ياران خود صدا زد: كيست كه براى قتل كعب بن اشرف برود؛ 

چون خدا و رسولش را اذيت مى كند؟ محمد بن مسلمه و ابونائله رضى اهللا عنهما ـ كه 

برادران رضاعى كعب بود حاضر شدند اين كار را انجام دهند. اين دو نفر مهارت زيادى 

به خرچ دادند تا اينكه كعب بيرون آمد و در دهن دروازة خانه اش او را كشتند.

خبر كشته شدن كعب بن اشرف به سرعت انتشار يافت و همه بزرگان يهود در خوف 

افتادند.

فعاليت )2(

شاگردان در مورد اخراج بنى قينقاع از مدينه بصورت گروپى مباحثه نمايند.

نگاهي به ازدواج  پیامبر� با حفصه و ازدواج علی/ با فاطمه رضى اهللا عنهما 
1 ـ در همين سال رسول اهللا � با حفصه بنت عمر رضى اهللا عنهما ازدواج كرد؛ حفصه 

قبًال در نكاح خنيس بن حذافه/ بود ، كه در مدينه وفات كرد.

2 ـ همچنان در همين سال فاطمه با على رضى اهللا عنهما ازدواج نمود على/ روايت 

مى كند: من به قصد خواستگارى فاطمه به خانة رسول خدا� رفتم، وقتى در پيش روى 

ايشان نشستم، سخت زير تأثير قرار گرفتم، سوگند به خدا >  نتوانستم از هيبت رسول 

اهللا � حرفى به زبان آورم؛ پرسيد: براى چه آمدى؟ آيا حاجتى دارى؟ سكوت كردم. 

فرمود: شايد به خواستگارى فاطمه آمده باشى؟ گفتم: بلى. پيامبر� فرمود: چيزى براى 
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مهر دارى؟ گفتم: نه يا رسول اهللا. فرمود: زره خود را چه كردى؟ ـ على/ مى گويد: 

قسم به خدا اين زره شكسته بود كه بيش از چهار درهم قيمت نداشت ـ گفتم: نزدم هست. 

فرمود: فاطمه را به تو به نكاح دادم، كسى را بفرست تا آن زره را بياورد، كه مهر فاطمه باشد!

آماده  چرمى  بالشت  يك  و  مشك  يك  قطيفه،  يك  فاطمه  جهيز  براى  اهللا�  رسول 

ساخته بود.

آموختنی های درس�  

ـ شكست بدر براى قريش بسيار آزار دهنده بود، از اين رو همواره در فكر انتقام جويى بودند.  

 ـ زندگى بى تكلف حضرت رسول �  در امور عروسى و مهريه و غيره.

 - سيرت پيامبر� نمونة از آساني در امور ديني مي باشد و آسان گيري پيامبر� 

در امر ازدواج فاطمه با علي رضى اهللا عنهما  يكي از مثالهاي آساني و يسر در زنده گي 

پيامبر� است.

ارزيابى

1 ـ بين غزوة بدر و احد، چند غزوة ديگر واقع شد، و مهمترين آنها كدام غزوه بود؟

2 ـ رسول اهللا� چرا به اخراج يهود بنى قينقاع امر كرد؟ 

3 ـ محاصرة بنى قينقاع چه مدت دوام كرد؟

4 ـ ازدواج فاطمه و على رضى اهللا عنهما چگونه صورت گرفت؟

  كارخانه گى

قصة خواستگارى و عروسى على/ با فاطمه رضي اهللا تعالي عنها را در كتابچه خود 

نوشته و از نتيجه آن عمًال در زنده گي استفاده نماييد.
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درس شانزدهم
غــزوۀ ُاحــد)1(

1ـ انگیزه های غزوه
انتقام جويانة قريش درمقابل شكست فاحش آنها در  غزوة احد، در واقع عكس العمل 

برابر سپاه اسالم درغزوة بدر بود، و در كنار آن اسباب متعدد دينى، اجتماعى، اقتصادى و 

سياسى نيز قرار داشت كه ذيال ياد آورى مى گردد:

1 ـ سبب دینی: مشركين قريش اموال خود را براى ايجاد مشكالت در راه نشر دعوت 
اسالم و ممانعت از اسالم آوردن مردم و از بين بردن مسلمين و دولت نوپاى مدينه صرف 

مى كردند؛ زيرا با انتشار اسالم در مكه، كيش بت پرستى قريش رونق خود را از دست مى داد.

2 ـ سبب اجتماعی: شكست هولناك قريش در جنگ بدر، و كشته شدن بزرگان و 
رهبران آنان، داغ ننگينى بر جبين قريش بود، و آنان از اين بابت احساس ذلت و سرافگندگى 

مى كردند، بنابرآن به مجرد بازگشت به مكه، براى جنگ مجدد با رسول اهللا�، به جمع 

آورى اموال آغاز كردند، تا حيثيّت برباد رفته خود را اعاده نمايند. ابوسفيان كاروانى را 

به مكه آورده بود ـ طبق معمول ـ در پيشروى دارالندوه توقف داد، و  با خود سالم  كه 

با رسول  براى جنگ  سپاهى  آماده ساختن  براى  آنرا  اموال  تصميم گرفتند كه  قريشيان 

اهللا� به مصرف برسانند.

3 ـ سبب اقتصادی: تحركات سريّه هاى مسلمانان در اطراف مدينه، بر اقتصاد قريش 
تأثير منفى گذاشته، و قريش را در محاصرة اقتصادى جدى قرار داد؛ زيرا اقتصاد قريش 

بر حركت كاروان هايشان در مواسم زمستان و تابستان در ميان يمن و بالد شام، استوار بود 

كه بعد از پيروزى مسلمانان در جنگ بدر همه در معرض خطر قرار گرفته بودند.

4 ـ سبب سیاسی: جايگاه و نقش رهبرى كنندة قريش در ميان قبائل عرب، بعد از 
جنگ بدر زير سوال رفته و رو به نابودى نهاده بود، بنابرآن قريش بايد زعامت و جايگاه 

پيشتازانة خود را دو باره به دست مى آورد.

اينها مهمترين عواملى بودند كه قريش وادار شد تا از تمام نيرو و توان خود براى يك 

رويارويى نظامى با دولت جديد مدينه كار گيرد.
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حرکت قریش از مکه به سوی مدینه

قريش تحت فرماندهى ابوسفيان بن حرب، با زنان و بردگان خود و همراه با قبائل عربى 

همجوار مكه و قبيلة كنانه و اهل تهامه از مكه حركت كردند. عباس كاكاى پيامبر� كه 

ـ به دستور ايشان ـ در مكه همه حركات قريش را تحت نظر داشت، به آنحضرت�نامه 

نفر جنگجو، دو صد اسپ،  از سه هزار  فرستاد و در آن نوشت كه سپاه قريش متشكل 

هفت صد زره و سه هزار شتر و اسلحة بى شمار به قصد جنگ با شما حركت كرده است.

پيامبر� از حركت قريش به كسى چيزى نگفت، و به كسانى كه اطالع داشتند، توصيه 

فرمود كه اين مطلب را مخفى نگهدارند. و بعد از اينكه معلومات خود را در بارة سپاه 

قريش تكميل كرد، ياران خود را جمع نموده و با آنها در اين مورد مشورت كرد كه آيا 

در مدينه تحصن گزيند و يا با آنها در خارج مدينه رو به رو شود؟

پيامبر� شخصا باقى ماندن در مدينه را با دالئل قناعت بخش ترجيح مى داد، كه اين 

به ويژه آنهايى كه در جنگ بدر  رأى اكثريت بود، ولى يك تعداد از جوانان صحابه، 

اشتراك نداشتند، اصرار كردند كه با كفار بايد در خارج مدينه مقابله شود. در نهايت به 

نظر دوم عمل شد و رسول اهللا � داخل خانه گرديده و لباس جنگ به تن كرد. اينجا بود 

كه مردم يكديگر خود را مالمت كردند كه چرا خالف نظر آنحضرت � نظر دادند؛ حضرت 

اطاعت  مى فرمايد،  آنچه  هر  كه  دهد  اطمينان  پيامبر�  به  تا  فرستادند  را   / حمزه 

مى شود، ولى رسول اهللا � در جواب فرمود: " هيچ پيامبرى را سزاوار نيست كه چون 

زره بر تن كند، آن را فرو نهد تا آنكه خداوند ميان او و دشمنش فيصله كند " .

رسول اهللا � بعد از آنكه تصميم خروج از مدينه را اتخاذ كرد، در مدينه حالت فوق 

تمام  در  كرام  صحابه  شدند  آماده  جنگ  براى  همه  كه  نمود،  اعالن  را  عمومى  العاده 

حاالت، حتى در نماز و وقت خواب مسلح بودند، وبراى پنجاه نفر از دليران فرمان داد تا 

شبانه در مدينه گزمه نمايند.
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پالن پیامبر � برای رویارویی

براى رويارويى با مشركين قريش، رسول اهللا � پالن محكم و دقيقى را طرح كرد. وى 

بعد از انتخاب موقعيّت مناسب جنگى، پنجاه تير انداز را تعيين كرد و به آنها سفارشهاى 

شخصى صادر نمود؛ سپس سپاه خود را سه تقسيم كرد:

1 ـ قطعة مهاجرين كه پرچم آن را به دست مصعب بن عمير/  داد.

2 ـ قطعة اوس، )انصار( كه پرچم آن را به دست اُسيد بن ُحضير/ سپرد.

3 ـ قطعة خزرج )انصار( كه پرچم آن را به دست ُحباب بن منذر/ سپرد.

اين سپاه متشكل از هزار نفر بود كه فقط صد تن از ايشان زره به تن داشتند و هيچ سوارى 

در ميان شان نبود.

چون پيامبر� به منطقة شيخان رسيد، سپاه خود را معاينه كرد و چهارده نفر نوجوانانى 

را كه صالحيت جنگيدن را نداشتند، باز گردانيد. 

رویارویی دو سپاه

پيامبر� نماز بامداد را در منطقة " شوط " كه به دشمن بسيار نزديك بود و دو لشكر 

دستور  از  نافرمانى  ابّى  بن  اهللا  عبد  جا  همين  در  نمود.  اداء  مى ديدند،  را  خود  يكديگر 

پيامبر� را آغاز كرد و با سه صد نفر پيروان خود به بهانه اينكه پيامبر به نظر من ـ كه بقا 

در مدينه بود ـ عمل نكرد، به مدينه بازگشت. اين يك بهانه بود و هدف اصلى اين منافق 

تضعيف روحية سپاه اسالم و تقوية مورال سپاه قريش بود. پيامبر� با هفتصد تن از مسير 

" َحّره " راه خود را به طرف احد گشود و از جانب شرقى اردوگاه مشركين در درة احد 
بركنارة بيابان فرود آمد.

فعاليت

پيامبر � چرا بقا در مدينه را بر رويارويى در خارج مدينه ترجيح مى داد ؟ نظر بدهيد.
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آموختنی های درس  �  

 ـ شكست قريش در جنگ بدر، اثر ناگوارى بر زندگى سياسى، اقتصادى، اجتماعى 

قريش بجا گذاشت آنان همواره در صدد اعادة حيثيّـت و هيبت از دست رفتةخود بودند.

 ـ پيامبر� بر اهميت اطالعات دقيق از دشمن واقف بود، و در اين مورد كسانى را 

گماشته بودند.

 ـ اهميت شورا در اسالم، و اصل احترام به فيصلة اهل مجلس. 

 ـ عالقه مندى اطفال مسلمان براى جهاد، و شفقت آنحضرت� بر خرد ساالن.

سيرت  و  است  اسالم  سياسي  و  اجتماعي  گي،  خانواده  نظام  اصول  از  يكي  شورا   -  

پيامبر� نمونه عملي تطبيق شورا در زنده گي مسلمانان است. عمل كردن به شورا راه را 

براي استبداد و خود كامه گي مي بندد.

ارزيابى

1 ـ انگيزه هاى جنگ احد را به طور مختصر بيان داريد؟

2 ـ تعداد سپاه مسلمانان و مشركان از نظر افراد و سالح چگونه بود؟

3 ـ در شورايى كه پيامبر� با صحابه در بارة نحوة مقابله با دشمن داشتند، چه فيصله 

شد؟

4 ـ پيامبر� سپاه اسالم را چند تقسيم كرد؟ نام ببريد.

  كارخانه گى

آيا سپاه اسالم و قريش از نظر افراد و اسلحه باهم برابر بودند؟  توضيح اين سوال را در 

كتابچه خود بنويسيد.
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درس هفدهم
غــزوۀ ُاُحــد)2(

 2 ـ پیامبر� در میدان معرکه
كه  را  نوجوانانى  كرد،  معاينه  شيخان  منطقة  در  را  خود  سپاه  اينكه  از  بعد  پيامبر� 

صالحيت جنگيدن را نداشتند، بازگردانيد، وسپس سپاه خود را به سه دسته تقسيم نمود، 

شب را سپرى نموده و اندكى قبل از طلوع سپيده دم به سوى احد حركت كرد.

نقشۀ دفاع و وضع الجیش سپاه اسالم
را  تيراندازان  ترين  زبده  از  تن  پنجاه  و  ساخت  آماده  را  سپاه   � اهللا  رسول  احد  در 

برگزيده و تحت فــرماندهى عبداهللا بن ُجبير/ قرار داد و دستور صادر كرد كه باالى 

كوهى كه بعــدهــا به نام " جبل الُرمّاة " شهرت يافت، مستقر شوند.

هدف از استقرار اين گروه، دفاع عقبى از سپاه اسالم در مقابل نيروى سوارة دشمن بود 

تا از عقب بر مسلمانان هجوم نبرند. رسول اكرم� به آنها تأكيد فرموده بود كه: " اگر 

ديديد ما كشته مى شويم، ما را يارى نكنيد، و اگر ديديد غنيمت مى گيريم، به همكارى ما 

نياييد، و اگر ديديد پرندگان ما را مى ربايند، جايگاه تان را ترك نكنيد، اگر ديديد سپاه 

آنان را شكست داديم و پايمال كرديم، جايگاه تان را رها نكنيد تا آنكه كسى را به نزد 

شما بفرستم ".

فرماندهى  به  را  عوام  بن  زبير  راست،  جناح  فرماندهى  به  را  َعمرو  بن  مُنذر  پيامبر� 

كوه اُُحد
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ـ كه در آن  وليد  بن  برابر سواران خالد  زبير وظيفه داشت در  فرمود.  تعيين  جناح چپ 

دليرمردان  از  نيز گروهى  پيشاپيش صفوف سپاه  پايدارى كند و در  ـ  بود  زمان مشرك 

بود.  نموده  توظيف  بودند،  زمان خود  در دالورى و جنگ آورى شهرة  را كه  مسلمان 

به كارزار تشويق  را  ياران خود  بود،  به تن كرده  پيامبر� در حالى كه دو زره  سپس 

فرمود و به پايدارى ترغيب نمود.
سازماندهی لشکر مکه

مشركين لشكر خويش را مطابق نظام معمول، آراستند، فرمانده عمومى سپاه ابوسفيان، 

صخر بن حرب بود كه در قلب سپاه قرار داشت، فرماندهى جناح راست را خالد بن وليد 

و فرماندهى جناح چپ را ِعكرمه بن ابى جهل و فرماندهى سربازان پياده را صفوان بن 

امّيه به دوش داشتند. ابوسفيان از مصيبتى كه در جنگ بدر بر اهل مكه واقع شده بود، ياد 

آورى نمود و آنان را به پايدارى تشويق كرد. شمارى از زنان قريش به رهبرى " ِهند بنت 

ُعتبه " همسر ابوسفيان دف زنان در ميان صفوف سپاه قريش مى گشتند و غيرت مردان را 

بر مى انگيختند.

فعاليت )1(

شاگردان عزيز! هدف پيامبر� از تأكيدات مكرر به گروپ جبل الرماة چه بود؟ اين 

موضوع را باهم مناقشه كنيد.
نخستین شرارۀ جنگ

دو لشكر به يكديگر نزديك شدند و اولين برافروزندة آتش جنگ، پرچمدار مشركين 

طلحه بن ابى طلحه بود كه دليرترين سواران قريش به شمار مى رفت. وى سوار بر شتر به 

ميدان آمد و مبارز طلبيد. زبير بن عوام / ـ پسرعمة پيامبر� ـ به سويش شتافت و 

مانند شير بر شترش جهيد و او را سرنگون بر زمين افگند  و با شمشير سرش را از تن جدا 

كرد.

آتش جنگ شعله ور گرديد و نبرد در سراسر ميدان جنگ ميان دو سپاه به شدت آغاز 

شد. ده تن از دالوران قريش كه پرچم سپاه مكه را يكى پى ديگرى به دوش مى كشيدند، 

همه كشته شدند. شش تن آنان از يك خانواده )خانوادة ابو طلحه بن عبداهللا بن عثمان( 

بودند. بعد از هالكت اين ده تن، ديگر كسى از اين خانواده باقى نماند تا پرچم را به دوش 
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بكشد، از اين رو صواب، غالم حبشى آنها پرچم را برداشت و بيشتر از آقايانش شجاعانه 

جنگيد تا اينكه دستانش قطع گرديد، اما نگذاشت پرچم به زمين بيفتد، پرچم را به سينه و 

گردن گرفت تا كه كشته شد.

دليرمردان مسلمان در هرجاى معركه، سپاه شرك را درهم شكستند؛ و حضرت حمزه 

/ مانند شير خشمگين با شجاعت و بى باكى بى نظير بر قلب مشركين مى تاخت.
شهادت شیر خدا، حمزه /

ُطَعيمه بن عدى، كاكاى ُجبير بن مطعم يكى از كشتگان جنگ بدر بود، جبير به وحشى 

اندازى مهارت كامل داشت ـ گفت: اگر در  نيزه  بن حرب، غالم حبشى خود ـ كه در 

مقابل كاكايم حمزه را بكشى آزاد هستى. وحشى به دنبال حمزه رفت و خود را در پشت 

درخت يا سنگى پنهان كرد تا اينكه حمزه/ نزديك شد. وحشى به شدت تمام، نيزه 

را به جانب وى پرتاب كرد، نيزه به زير ناف حمزه / اصابت نمود و از ميان پاهايش 

بيرون آمد و لحظاتى بعد جان به حق سپرد. با وجود شهادت حمزه / كه يك ضائعة 

بزرگ براى مسلمانان بود، سپاه اسالم در همه عرصه ها غلبه داشتند و دالوران اسالم مردانه 

جنگيدند و ارادة مشركين را درهم شكستند و نيروى شان را از هم گسيختند. 

به جناح چپ سپاه  بار كوشيدند كه  وليد، سه  بن  فرماندهى خالد  به  سواران سپاه مكه 

اسالم هجوم ببرند، ولى دستة تيراندازان جبل الرماة جلو آنها را گرفته و آنان مجبور به عقب نشينى 

نمودند.

سپاه مشركين كه از نظر تعداد و تجهيزات به مراتب بيشتر از سپاه اسالم بود، در برابر ايمان 

راستين و روحية فداكارى مسلمانان شكست خورد و از ميدان جنگ عقب نشينى و فرار 

نمود. در اين وقت مسلمانان شمشيرها را غالف كرده و به جمع آورى غنيمت پرداختند.
اشتباه فاجعه بار تیر اندازان

در لحظاتى كه سپاه كوچك اسالم پيروزى قاطع به دست آورده بود، اكثريت دستة تير 

اندازان خطاى هولناكى را مرتكب شدند، كه وضعيت جنگ را كامال دگرگون ساخت، 

و زيانهاي سنگينى بر مسلمانان وارد گرديد. 

تيراندازان ـ على رغم توصيه هاى مؤكد و مكرر پيامبر� ـ همين كه ديدند دشمن فرار 

كرد و مسلمين به جمع آورى غنائم پرداختند، به گمان اينكه مسلمانان پيروز شده و جنگ 
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اوامر  اندازان،  تير  يافته است محل خود را ترك كردند؛ عبد اهللا بن ُجبير فرمانده  پايان 

پيامبر� را به ياد شان آورد و گفت فرمودة رسول خدا را از ياد نبريد؛ ولى اكثريت قاطع 

آنان اعتنايى نكردند و عبد اهللا بن جبير فقط با نه نفر در محل باقى ماندند و تصميم گرفتند 

بدون اجازة پيامبر� و تا سرحد شهادت جايگاه خود را رها نكنند.

فعاليت )2(

شاگردان عزيز! با وجود تأكيد پيامبر� مبنى بر پايدارى در جبل الرماة، تيراندازان چرا 

محل خود را رها كردند؟

آموختنی های درس �  

 ـ پيامبر� از بزرگترين طراحان نقشة جنگ بود كه سپاه خود را در جنگ احد طورى 

از آن را  بهتر  آرايش داده بود كه مجّرب ترين فرماندة نظامى نمى تواند در آن شرائط 

انجام دهد.

بار          فاجعه  فرمانده  و  رهبر  اوامر  از  اند،نافرمانى  امير  از  اطاعت  به  مكلف  مسلمانان  ـ   

مى آورد، و عواقب ناگوار آن را نه تنها دامنگير افراد، بلكه همه امت مى شود.

ارزيابى

1 ـ هدف پيامبر� از جابجايى مجاهدين در جبل الرماة چه بود؟

2 ـ فرماندة سپاه قريش و فرماندة قواى سوارة آن چه نام داشتند؟ 

3 ـ اشتباه فاجعه بار مسلمانان در جنگ احد چه بود؟

4 ـ حضرت حمزه / را چه كسى شهيد كرد؟

  كارخانه گى

ده سطر كم  از  بنويسيد كه  مقاله  رهبر، يك  فرمان  و  اوامر  از  اطاعت  اهميت  به  راجع 

نباشد.
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درس هجدهم

غـزوۀ ُاُحـد)3(

3 ـ تحّول یک پیروزی به شکست

بعد از اينكه مسلمانان شمشيرها را غالف كرده و به جمع آورى غنائم آغاز نمودند، و از 

سوى ديگر اكثريت تيراندازان فرمان رسول اهللا� را ناديده گرفته و جايگاه خود را رها 

كردند، وضعيّت جنگ كامًال دگرگون شد.

حملۀ خالد بن ولید
خالد بن وليد اين فرصت طاليى را غنيمت شمرده و برق آسا به جبل الرماة يورش برد، و 

بعد از به شهادت رساندن عبد اهللا بن جبير و همراهانش، به عقب سپاه اسالم دور زد. سپاه 

شكست خوردة مكه، با ديدن اين تحّول، جان تازه اى يافت و به سوى مسلمانان برگشت 

و مسلمانان از دوطرف در محاصرة مشركين قرار گرفتند. پيامبر� كه در قلب سپاه خود 

قرار داشت، با آواز بلند مسلمانان را به سوى خويش خواند. 

باخته بودند و  از آنها كامال روحية خود را  افتادند، گروهى  چون مسلمين در محاصره 

براى حفظ جان خود، پاى به فرار نهادند و تا مدينه رسيدند و يا به باالى كوه پناه بردند، 

فراگير شدند، حيران و  بى نظمى  با مشركين در آويختند. مسلمين دچار  گروهى ديگر 

سرگردان مانده نمى دانستند به كدام طرف بروند. در اين هنگام ابليس لعين فرياد كشيد: 

" محمد كشته شد! ".
با شنيدن اين صدا، بعضى از مسلمانان روحية خود را باختند، ولى دليرمردانى بودند كه 

نور ايمان شان دل تاريكى ها را شگافت و زندگى بعد از پيامبر� را هيچ و بى ارزش 

پنداشتند و تا پاى جان رزميدند و روحيه از دست رفتة مسلمانان را اعاده كردند. 

همين كه ثابت شد شائعة مرگ پيامبر� دروغ بوده است، روح تازه اى در مسلمانان به 

وجود آمد و توانستند خود را از حلقة محاصرة دشمن برهانند.

اين  نمى انديشيدند.  پيامبر�  به سالمت  بودند كه جز  اسالم، كسانى  سپاه  گروه سوم 

ابى  بن  على  آنها  پيشاپيش  در  بازگشتند كه  اهللا�  نزد رسول  محاصره  آغاز  در  گروه 
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طالب، ابوبكر، عمر بن خطاب، طلحه بن عبيد اهللا و سعد بن ابى وقاص ـ رضى اهللا عنهم 

ـ قرار داشتند.

تمرکز جنگ پیرامون پیامبر�
زمانى كه سپاه اسالم در محاصره قرار داشت، جنگ در نزديكى آنحضرت� شدت 

گرفت در اين هنگام با پيامبر� به جز نه نفر نبود، و چون آنحضرت� مسلمانان را 

فراخواند، مشركان صداى ايشان را شناختند و پيش از اينكه از سپاه اسالم كسى خود را به 

پيامبر� برساند، مشركين با تمام قوا به سوى ايشان حمله ور شدند و ميان اين گروه نه 

نفرى و مشركين جنگ سختى درگرفت و صحابه پيامبر نمونه هاى كم نظيرى از محبت با 

پيامبر خدا  و فداكارى و قهرمانى به نمايش گذاشتند.

فعاليت

باهم  شد  مبدل  به شكست  چرا  اينكه  و  احد،  در  مسلمانان  پيروزى  مورد  در  شاگردان 

مباحثه نمايند.

لحظات دشوار در زنده گی پیامبر�
هفت تن از همراهان انصارى آنحضرت� در جلو روى ايشان به شهادت رسيدند، و 

باقى ماندند. اين  با ايشان  ابى وقاص(  فقط دو يار قريشى )طلحه بن عبيد اهللا و سعد بن 

از  كه  بود  فرصت طاليى  مشركين يك  براى  و  آنحضرت  زندگى  ساعات  دشوارترين 

آن استفادة اعظمى نمودند؛ عتبه بن ابى وقاص سنگى به سوى پيامبر� پرتاب كرد كه 

دندان ُرباعى راست تحتانى آن مبارك شكست و لب زيرين ايشان را مجروح ساخت. عبد 

اهللا بن شهاب زهرى روى مبارك آنحضرت را مجروح كرد و عبداهللا بن قَِمئه با شمشير 

ضربتى بر شانة آنحضرت وارد كرد، اما چون دو زره بر تن داشت، شمشير نتوانست آن 

دو زره را بشگافد، سپس بر رخسار ايشان ضربت شديد زد، چنانكه دو حلقه از حلقه هاى 

كاله زرهى )ُخود( به رخسارة مبارك ايشان فرو رفت.

در اين شكى نيست كه هدف قريش از بين بردن پيامبر� بود، ولى آن دو دلير مرد 

قريشىـ  سعد و طلحه رضى اهللا عنهماـ  قهرمانى كم نظيرى از خود نشان دادند و با دالورى 
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بى نظيرى جنگيدند و با اينكه دو تن بيش نبودند، اما نگذاشتند مشركين به هدف شوم 

خود برسند.

مقرب  فرشتة  دو  آنحضرت�  براى حفاظت   < لحظات خطرناك، خداوند  اين  در 

خود )جبرئيل و ميكائيل( را فرستاد كه از پيامبر� دفاع كردند.

رحمت عالميان � در اين لحظات رنج آور، به جاى طلب آفت و مصيبت، به دشمنان 

سنگدل خويش دعاى خير كرده فرمود: " خداوندا! قومم را بيامرز، زيرا آنها نمى دانند؛ 

خدايا! قومم را هدايت فرما، زيرا آنها نمى دانند ".

جمع شدن صحابه پیرامون رسول اکرم� 
با  داشتند،  قرار  مسلمانان  پيشاپيش صفوف  در  در جنگ  آنحضرت كه  برگزيدة  ياران 

شنيدن فراخوان آنحضرت �، شتابان خود را به وى رسانيده و ديدند كه پيامبر� زخم 

برداشته است و هفت تن از انصار شهيد شده اند. نخستين كسى كه به پيامبر� رسيد، 

ابوبكر صديق و ابوعبيده بن جراح ـ رضى اهللا عنهما ـ بودند. 

دسته يى از قهرمانان مسلمان، از جمله: على بن ابى طالب، ابو ُدجانه، مُصعب بن ُعمير، 

بن  عمر  نعمان،  بن  قتاده  بنت كعب(  )نُسيبه  عّماره  اُم  ِسنان،  بن  مالك  ُحنيف،  بن  سهل 

پيرامون آنحضرت� گرد  ـ  ابوطلحه ـ رضى اهللا عنهم  بلتعه و  ابى  خطاب، حاطب بن 

آمدند. ابو دجانه و ابوطلحه همچون ديوار جلو روى آنحضرت � ايستاده و سينة خود 

محافظت  تيرها  اصابت  از  را  پيامبر�  تا  بودند  كرده  سپر  دشمن  حمالت  برابر  در  را 

نمايند. 

آموختنی های درس�  

 ـ جنگ احد يك آزمون بزرگ پروردگار براى مسلمانان بود.

 ـ وجوب اطاعت امير در چيزيكه معصيت نباشد 

 ـ ثبوت فضيلت آن عده ياران پيامبر � كه در ميدان جنگ مقاومت كردند.

 ـ پيامبر� در شجاعت خود بى نظير بود، در لحظاتى كه همه دچار خوف شده بودند، 

او چون كوه استوار و مقاوم باقى ماند.
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ارزيابى

1 ـ چرا پيروزى لشكر اسالم در اُحد به شكست مبدل شد؟

2 ـ اشراريكه بر آنحضرت� حمله ور شدند، چه نام داشتند، و چه اعمال ناروايى انجام 

دادند؟

3 ـ نخستين كسى كه از جملة صحابه به آنحضرت� در ميدان جنگ رسيد، كى بود؟

4 ـ آن دو صحابي قريشى كه با هفت تن انصارى از آنحضرت دفاع مى كردند، چه نام 

داشتند ؟

  كارخانه گى

در مورد درس ها و اندرز هاى غزوة احد مقالة بنويسيد كه از ده سطر كم نباشد.
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درس نزدهم

غــزوۀ ُاُحــد)4(

4 ـ شکستاندن محاصره 

مُصعب بن عمير/ بيرقدار سپاه اسالم، بعد از مقاومت بى نظير به شهادت رسيد، رسول 

خدا� بيرق را به على بن ابى طالب/ داد كه او هم با مردانگى زياد جنگيد و بقية 

اصحاب كه در آنجا حضور داشتند، نيز با دالورى كم نظيرى به جنگ و دفاع پرداختند؛ 

بدين ترتيب پيامبر� توانست با سپاه خويش از حلقة محاصره خود را نجات دهند. 

ُمثله کردن شهیدان
به اين يقين بودند كه وى به قتل  مشركين از وضع پيامبر� اطالعى نداشتند و تقريباً 

رسيده است، لذا به قرارگاه خويش برگشتند و آمادة بازگشت به مكه شدند. عده يى از 

مردان و زنان مشركين به اجساد شهداى مسلمين رو آورده و آنان را با قطع كردن گوش 

و بينى و ديگر اعضاى بدن مثله كردند. هند بنت عتبه، جگر حضرت حمزه/ را بيرون 

كشيد و با دندان جويد، و زنان ديگر از گوش و بينى شهداء، براى خويش پاى زيب و 

گردن بند ساختند!

چون مشركان كامال آمادة بازگشت شدند، ابوسفيان در تعقيب مومنان بر كوه برآمد و 

فرياد كشيد: آيا محمد در ميان شما است؟ مسلمانان پاسخ ندادند؛ گفت: آيا پسر ابوقحافه 

)ابوبكر صديق/( در ميان شما است؟ بازهم سكوت كردند. باز گفت: آيا عمر بن 

خطاب در ميان شما است؟ بازهم پاسخى نيافت؛ زيرا پيامبر� آنان را از پاسخگويى منع 

كرده بود. اما عمر كه نتوانست خويشتن دارى كند، گفت: اى دشمن خدا، آنانى را كه 

نام بردى، همه زنده اند، خداوند> آنچه را كه دوست نمى دارى، پايدار داشت. ابوسفيان 

بعد ازتبادل چند سوال و پاسخ با مسلمانان، با سپاه خود راه بازگشت در پيش گرفتند، و 

وعده رويارويى در سال آينده را در بدر گذاشتند.
مراسم به خاکسپاری شهداء 

رسول خدا� خود بر جنازة شهداء حضور يافت، و به آن دسته از صحابه كه شهداى 

خود را براى دفن كردن به مدينه برده بودند، دستور داد تا آنان را به احد بازگردانند و 
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به خاك  بودند،  به شهادت رسيده  بدون غسل، در محلى كه  لباسهاى شان  با  را  شهداء 

سپرد. 

جامه          يك  در  را  مرد  دو  گاهى  و  مى نهاد  قبر  يك  در  را  تن  سه  يا  دو  آنحضرت� 

مى پيچانيد.

پيامبر� با ديدن پيكر سيد الشهداء حمزه / ـ كه كاكا و برادر رضاعى ايشان بود 

ـ بسيار اندوهگين شد و گريست و امر فرمود كه وى را با عبد اهللا بن جحش ـ كه خواهر 

زاده و برادر رضاعى حمزه ـ رضى اهللا عنهما بود ـ يكجا دفن كنند.

بازگشت به مدینه
چون رسول خدا� از دفن شهداء فارغ شد، به سوى مدينه بازگشت. شامگاه همان روز 

كه هفتم شّوال سال سوم هجرى بود وارد مدينه گرديد. 

كه  رسيدند  شهادت  به  تن  هفتاد  بود،  سنگين  بسيار  مسلمانان  براى  اُحد  جنگ  تلفات 

اما كشتگان مشركين سى و هفت تن ذكر  انصار بودند؛  از  نفر(  اكثريت قاطع آنها )65 

شده است.

مسلمانان پس از بازگشت از غزوة احد، شب را با وجود خستگى به حالت آماده باش 

سپرى كردند، و از راه هاى ورودى مدينه، و از فرمانده اعالى لشكر اسالم )پيامبر�( 

شديداً مراقبت و پاسدارى كردند.

غزوۀ حمراء االسد
رسول خدا � شب را در انديشة جنگ به سر برد و متوجه بود كه مبادا مشركين ملتفت 

شوند كه از پيروزى به دست آمده در ميدان جنگ استفادة درست نكرده اند و ناگزير 

براى جنگ، بار ديگر برگردند، از اين رو پيامبر� تصميم گرفت لشكر مكه را تعقيب 

كند. فرداى آن پيامبر� مردم را براى برخورد مجدد با دشمن فراخواند و فرمود: جز 

آنانى كه در جنگ احد حضور داشته اند، با ما بيرون نيايند. پيامبر � با مسلمانانى كه 

با ايشان بودند، از مدينه حركت كرد و به منطقة حمراء االسد رسيد كه در هشت ميلى 

)تقريبا 15 كيلومترى( مدينه واقع است و در آنجا توقف كرد. پيامبر� در يك جنگ 

روانى، معبد بن ابى معبد خزاعى را ـ كه تازه مسلمان شده بود ـ فرستاد تا ابوسفيان را از 
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ادامة جنگ منصرف سازد.

نگرانى پيامبر � از بازگشت سپاه قريش كامًال بجا بود؛ زيرا آنان هنگاميكه در منطقة 

روحاء فرود آمدند، يكديگر را سرزنش كردند و تصميم گرفتند تا بر مدينه هجوم ببرند 

اما پيش از آنكه ابوسفيان سپاهش را از قرارگاه حركت بدهد، معبدـ  كه ابوسفيان از اسالم 

آوردنش بى خبر بود ـ به ايشان رسيد؛ ابوسفيان پرسيد از جايى كه آمدى چه خبر دارى؟ 

تعقيب شماست،  در  عظيمى  سپاه  و  آمده  بيرون  مدينه  از  يارانش  با  محمد  معبد گفت: 

رسيد.  تو خواهند  به  او  لشكر  قراوالن  پيش  كنى،  ترك  را  قرارگاهت  آنكه  از  پيش  و 

ابوسفيان گفت: به خدا تصميم داريم كه بازگرديم و آنان را ريشه كن سازيم. معبد گفت: 

چنين مكن كه من خيرخواه تو هستم. عزم سپاه مكه سست شد، تشويش وهراس بر ايشان 

مستولى گرديد و بازگشت به مكه را ترجيح دادند.

رسول خدا � سه روز در آنجا اقامت گزيد و سپس به مدينه بازگشت.

فعاليت )2(

شاگردان عزيز! برداشت شما از عوامل مثله كردن شهدا از طرف مشركين ولشكر كشى 

پيامبر�به حمراءاالسد چيست؟

آموختنی های درس  �  
در واقعة احد و آزمايشهاى كه دامنگير مسلمانان شد، حكمتهايى موجود است كه در زير 

به آنها اشاره مى شود: 

 ـ آشنا ساختن مسلمانان به بد فرجامى نافرمانى از اوامر رسول�، زيرا تيراندازان محل 

خود را كه پيامبر� فرمان داده بود، ترك كردند.

 ـ پيامبران ـ عليهم السالم ـ و پيروان ايشان هميشه مورد آزمون خداوند> قرار گرفته 

اند. حكمت الهى چنين است كه اگر آنان همواره پيروز شوند، كافران نيز به جمع مؤمنين 

مى پيوندند و كسانى كه در ايمان خويش صادق اند، از سايرين شناخته نمى شوند. همچنان 

اگر انبياء عليهم السالم پيوسته شكست بخورند، هدف بعثت آنان برآورده نمى گردد؛ از 

اين رو حكمت الهى اقتضاء دارد كه در كار پيامبران شكست و پيروزى هردو وجود داشته 
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باشد. 

 ـ چهرة منافقان قبل از جنگ اُُحد، پنهان بود، اما هنگامى كه اين ماجرا رخ داد، منافقان 

گفتار و كردار خويش را به صراحت آشكار ساختند، و مسلمانان دريافتند كه در خانة 

خود دشمنان كينه توزى دارند، و بايد از ايشان اجتناب كنند و براى مقابله با آنان آماده 

باشند.

 ـ در برخى موارد تأخير در نصرت و مدد الهى، سبب نوعى مبارزه با خواهش هاى نفس 

و شكستن كبر و غرور است. از اين رو هنگامى كه مسلمين مورد ابتالى خداوند> قرار 

گرفتند، صبر و پايدارى اختيار كردند؛ اما منافقان ناشكيبايى پيش گرفتند.

ـ  ارادة خداوند> بر آن رفته بود كه دشمنان خود را هالك سازد، از اين رو شرايطى را 

فراهم آورد كه سركشى دشمنان خدا>  در برابر اوليايش منجر به نابودى آنان گردد.

دليل  پيامبر�  از  از اسالم و حمايت  پايمردي اصحاب كرام در دفاع  و   - رشادت 

ديگري بر عظمت و بزرگي صحابة كرام و نقش آنان در نشر اسالم و دعوت توحيد مي 

باشد.

ارزيابى

1 ـ پيامبر� چگونه توانست از حلقة محاصرة كفار رهايى يابد و به ياران خود برسد؟

2 ـ شهداى اُُحد چگونه دفن شدند؟

3 ـ تلفات انسانى دو طرف جنگ اُُحد چند نفر بود؟

4 ـ حمراء االسد در كجا واقع است و پيامبر � چرا به آنجا رفت؟

5 ـ دو حكمت از حكمتهاى الهى در غزوة احد را بيان كنيد.

  كارخانه گى

آموختنى هاى غزوة احد را خالصه كرده در كتابچه هاى خود بنويسيد.
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درس بیستم 

نقش زنان مسلمان در غزوۀ ُاُحد

در جنگ اُحد زنان مسلمان در كنار مردان مجاهد، فعاالنه سهم گرفتند، كه در اين درس 

مختصراً بدان اشاره مى شود: 
حضور فعال زنان مسلمان در غزوۀ ُاُحد

به  آبرسانى  وظيفة  گرفتن  بعهده  با  مسلمان  زنان  كه  بود  جنگى  نخستين  احد،  غزوة 

برعالوه كار آبرسانى  اشتراك ورزيدند.  جنگجويان مجاهد و پرستارى زخميها در آن 

و پرستارى، در اين جنگ از جملة صحابيات زنان قهرمانى بودند كه وارد ميدان كارزار 

شدند و با شمشير و كمان دليرانه در مقابل مشركين جنگيدند. از جمله زنان اشتراك كننده 

در غزوة احد، مى توان از ام المؤمنين عائشه، ام عّماره، َحَمنه بنت َجحش، ام ُسليط، ام 

ُسليم و يك زن انصارى رضى اهللا عنهّن ياد كرد؛ كه پيامبر � و خلفاى راشدين آنها را 

به ديدة قدر مى نگريستند.

ـ روزى امير المؤمنين عمر/ به زنان مدينه جامه تقسيم مى كرد، يك جامه باقى ماند، 

بعضى از حاضرين گفتند: اى امير المؤمنين! اين را براى همسرت، مقصد شان ام كلثوم 

بنت على/  بود ـ عطا كن؛ عمر / گفت: ام سليط مستحق تر است؛ زيرا وى از 

جملة زنان انصار، و از زمرة كسانى بود كه با رسول اهللا � بيعت نموده بودند، و در روز 

احد براى ما مشك هاى پر از آب مى آورد.

ـ انس بن مالك / روايت مى كند: وقتى مردم در روز اُُحد شكست خورد، رسول 

ُسليم )مادر خود( را ديدم كه دامن  ام  ابوبكر و  بنت  را  رها كردند، من عائشه  اهللا� 

برزده بودند مشك ها را به پشت خود انتقال مى دادند و آب را در دهن مردمان مى ريختند 

و بر مى گشتند دو باره آنها را پر از آب مى نمودند و مى آمدند و آب در دهن مردمان        

مى ريختند.

مى كرد؛  مداوا  را  مجروحان  و  سيراب  را  تشنگان  عنها  اهللا  رضى  جحش  بنت  حمنه  ـ 

همچنان ام ايمن رضى اهللا عنها به مجروحين آب مى داد.

ـ صفيه بنت عبد المطلب عمة رسول اهللا � ـ هنگامى كه مسلمانان از مشركان شكست 
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خوردند، و بسيارى آنها از معركه فرار كردند ـ نيزه در دست گرفته به ميدان آمد و براى 

تقوية روحيه مسلمانان تالش ورزيدند.

ام ايمن با يك گروه از فراريان جنگ رو به رو شد و به روي آنها خاك پاشيده چنين    

سر زنش مي كرد: اين دوك را بگير وبا آن چرخه بريس! 

ـ ام عّماره )نُسيبه بنت كعب( روايت مي كند: اوِل روز از مدينه خارج شدم تا ببينم مردم 

ياران  ميان  در  � رسيدم كه  پيامبر  به  داشتم.  از آب  پر  با خود مشكى  چه مي كنند، 

خود  بود و مسلمانان در وضعيت جنگى خوبي قرار داشتند وغلبه با مسلمانان بود. وقتي 

كه مسلمانان شكست خوردند، به خاطر دفاع از پيامبر � برگشتم وبه جنگ پرداختم 

و از پيامبر � با شمشير دفاع مي نمودم وبا كمان تير مي انداختم تا اينكه خودم زخم 

برداشتم.

در اين جنگ ام عماره رضي اهللا عنها بدون سپر مي جنگيد، پيامبر� به مردي كه فرار 

مي كرد و با خود سپر داشت، امر كرد سپرش را براي ام عماره بيندازد؛ ام عّماره سپر را 

گرفت، وآن را در جهت حمايت و دفاع از رسول اهللا � به كار برد. 

عمر بن خطاب / روايت مي كند: " از پيامبر � شنيدم كه مي فرمود: هيچ گاهي 

)در احد( به راست و چپ خود متوجه نشدم، مگر اينكه مي ديدم ام عّماره در نزديكي ام ، 

به دفاع از من مي جنگد ". 

در اين جنگ ام عماره دوازده زخم برداشت، ولي زخمي كه از ابن قمئه در گردن خورد، 

بزرگترين آنها بود كه تا يكسال آن را تداوي مى كرد.
درس هایی از صبر و شکیبایي زنان در غزوۀ احد

ـ پس از پايان جنگ احد، صفيّه رضى اهللا عنها به ميدان معركه آمد تا از نزديك برادرش، 

تا  وبازگردان  ببين،  را  او  فرمود:  )پسر صفيّه(  بن عوام  ُزبير  به  پيامبر�  ببيند؛  را  حمزه 

كه  كرده  امر  را  تو  پيامبر�  مادر!  گفت:  زبير/  نبيند.  حالت  اين  به  را  برادرش 

برگردي؛ صفيّه گفت: چرا ؟ به من اطالع رسيده كه برادرم مثله شده است؛ اين در راه 

مي  تعالي  از خداوند  را  آن  ثواب  قطعاً  ماست،  ومايه رضامندي  بهتر  اين چه  خداست، 

خواهم و صبر مي كنم ان شاء اهللا. 

وقتي زبير برگشت و به رسول اهللا � اطالع داد، فرمود: بگذارش! صفيه آمد وبه حمزه 
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نگريست و نماز جنازه ادا كرد و آية استرجاع )انا هللا وانا اليه راجعون( را خواند و برايش 

طلب آمرزش نمود.

ـ هنگامي كه رسول اهللا � به مدينه برگشت، حمنه بنت جحش رضى اهللا عنها با ايشان 

را دادند. حمنه آيه  اهللا بن جحش  برادرش، عبد  به وى خبر مرگ  به رو شد، مردم  رو 

استرجاع خواند وبرايش طلب آمرزش كرد، بعداز آن خبر مرگ مامايش، حمزه بن عبد 

المطلب را دادند كه بازهم آية استرجاع خواند و برايش طلب مغفرت كرد؛ سپس خبر 

مرگ شوهرش، مصعب بن عمير/ داده شد كه اين بار چيغ زد، فغان و شيون سركشيد؛ 

پيامبر� فرمود: " شوهر نزد همسرش از جايگاه خاصي برخوردار است ".

ـ از سعد بن ابي وقاص/ روايت است: رسول اهللا � بر زنى از قبيلة بني دينار گذر 

كرد كه شوهر، برادر و پدرش در جنگ احد كشته شده بودند، هنگامي كه به اين زن خبر 

مرگ آنها داده شد، گفت: به پيامبر خدا � چه رسيده است؟ گفتند: خيريّت است مادر 

فالن! پيامبر� به فضل خداوند همان طوري كه دوست داري،در عافيت است؛ گفت: به 

من او را نشان دهيد تا به او بنگرم؛ به پيامبر� اشاره كردند تا اينكه آن زن او را بديد و 

گفت: هر مصيبتى بعد از تو )رسول اهللا �( كوچك ونا چيز است.

ـ همسرعمرو بن جموح رضى اهللا عنهما با يك شتر باردار از ميدان جنگ برگشت، عائشه 

رضى اهللا عنها وهمراهانش پيش روي او رفتند؛ عائشه گويد: ما به اين زن نزديك شديم 

وگفتيم: چه خبر است؟ گفت: خداوند از پيامبر� دفاع كرد واز مؤمنان شهيد گرفت 

وكافران را خشمناك برگرداند كه دستآوردي نداشتند، خداوند متعال قتال را ازمؤمنان 

باز داشت، بيگمان خداوند متعال قوي وغالب است. 

)بار( چيست؟  اين  او گفتيم:  به  فرود آمد؛  داد، كه  فرود آمدن  امر  به شتر خود  سپس 

گفت: برادرم وشوهرم هستند! 

آموختنی های درس �  

و  منزل  امور  ترتيب  در  زنان  و  مى كشيد،  بدوش  مردان  عادتا  را  بار جنگ  اگرچه  ـ   

تربية فرزندان و پيشبرد امور زندگى سهم مى گرفتند، ولى صحابيات فراتر از وظيفة عادى 

خويش با مردان به ميدان جنگ آمده و همچون مردان نقش ادا كردند.
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 ـ زنان صدر اسالم با فهم درست از نقش زن در اسالم، دوشادوش مردان براى پيشبرد 

امور دعوت اسالمى و دفاع از آن فعاالنه سهم گرفتند؛ زن امروز هم مى تواند چنان عمل 

كند.

زنان و دختران  براي  اند  نمونه هاي  و  الگو  پيامبر�  المؤمنين و صحابيات  امهات   - 

مسلمان كه بايد با اقتدا به ايشان در نشر اسالم و كار دعوت سهم فعال داشته باشند.

 - زن مسلمان بايد به زيور علم و اخالق آراسته شده و مانند صحابيات پيامبر� همگام 

و همراه با مردان در خدمت اسالم و امت اسالمي باشد. 

 - كاميابي و شكست بدست اهللا متعال است اما مسلمانان مكلف به آماده گي و بكار 

گرفتن اسباب و وسايل مادي و معنوي در مقابله با دشمن مي باشند.

 - وحدت صف مسلمانان و اجتناب از اختالف و افتراق يكي از عناصر اساسي براي 

پيروزي در مقابله با دشمن مي باشد.

 - معصيت و نا فرماني از قيادت زمينة شكست در برابر دشمن را فراهم مي سازد.

 - روي آوردن به طرف مال و متاع دنيا سبب شكست مسلمانان مي شود. 

 - مسلمانان بايد در ميدان نبرد از خود ثابت قدمي و صبر نشان دهند.

ارزيابى

1 ـ زنان مسلمان در جنگ اُُحد چه نقشى ايفاء مى كردند؟

بيان  را  زنان  از صبر  نمونه  و يك  اُُحد  در جنگ  زنان  مسلحانه  نبرد  از  نمونه  ـ يك   2

داريد.

3 ـ برخي از صحابيات را كه در جنگ اُُحد اشتراك داشتند، نام ببريد؟

  كارخانه گى

آيا زن مسلمان امروز مى تواند نقشى مانند نقش زنان صدر اسالم بازى كند؟ راجع به اين 

موضوع يك مقاله بنويسيد.
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درس بیست و یکم

مهمترین رویدادها در فاصلۀ غزوۀ ُاُحد و خندق)1(

ازدواج پیامبر� با زینب بنت خزیمه

عبداهللا بن جحش، پسر عمة آنحضرت � در جنگ احد به شهادت رسيد و از خود بيوه 

يى بجا گذاشت، به نام زينب بنت خزيمه، كه پيامبر� او را به نكاح خود درآورد. 

زينب در زمان جاهليّت به نام " أُمُّ المساكين " شهرت داشت؛ زيرا فقراء و مساكين را طعام 

مى داد. وى بعد از هشت ماه، در زمان حيات آنحضرت� وفات كرد ـ رضى اهللا عنها.

ازدواج پیامبر� با ام سلمه 

هند بنت ابى اُميّه )اُمُّ سلمه( قبال همسر پسر كاكايش، ابوعبد اهللا )ابوسلمه( بن عبد االسد 

بود. اين زن و شوهر از جملة مسلمانانى بودند كه دو بار هجرت كردند، بار اول به حبشه و 

سپس به مدينه منوره. هنگامى كه ابوسلمه به اثر جراحات وارده در جنگ احد به شهادت 

رسيد، ام سلمه نزد پيامبر � آمد و گفت: ابوسلمه وفات كرد؛ رسول اهللا � فرمود: " 

بگو خداوندا او را بيامرز و به عوض وى شخص صالح تر نصيب بفرما "!

ام سلمه گويد: همان بود خداوند برايم كسى بهتر از ابوسلمه عوض داد و آن محمد � 

بود.

را  او  ابوبكر/  شد،  سپرى  سلمه  اُمُّ  شرعى،  عّدت  "وقتى  گويد:  ابوسلمه  بن  عمر 

خواستگارى نمود كه اُّم سلمه نپذيرفت، بعداً عمر /خواستگار شد كه او را نيز قبول 
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نكرد، سپس رسول اهللا�كسى را نزد ام سلمه فرستاد و از او خواستگارى فرمود اُمُّ سلمه 

به طيب خاطر پذيرفت.

حکمت در ازدواج پیامبر� با ام سلمه

منظور پيامبر� از ازدواج با اُمُّ سلمه صفات ستوده و نيك  اُمُّ سلمه رضى اهللا تعالى عنها 

بود. اگر به عمق نظر اين بانوى اسالم در صلح حديبيه دقت شود، واضح مى گردد كه وى 

از خردمندترين زنان قريش بود، مشورة حكيمانة او در صلح حديببه، از بروز يك مشكل 

در تاريخ اسالم جلوگيرى كرد؛ عالوه برآن  اُمُّ سلمه از شريف ترين خاندانهاى قريش 

بود كه پيامبر� خواست با پيوند خويشاوندى، حمايت آنها را جلب نموده و آنان را به 

اسالم ترغيب نمايد.

اُمُّ سلمه از ميان امهات المؤمنين )همسران پيامبر�( آخرين زنى بود كه در سال 61   

نبوت خاموش  از چراغهاى خاندان  ايشان آخرين چراغ  با وفات  و  هجرى وفات كرد، 

شد.

والدت حسن بن علی رضی اهللا عنهما  

در ماه شعبان سال چهارم هجرى، حسن بن على - رضى اهللا عنهما - به دنيا آمد، و هنوز 

يك سال كامل از والدت حسن/ نگذشته بود كه حسين/ تولد شد. پيامبر� 

آذان  وى  گوش  در  سپس  و  گذاشت  خويش  نواده هاى  بر  را  حسين  و  حسن  اسماى 

گفت.
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مکلف ساختن زید بن ثابت/ به فرا گیری زبان عبري

در همين سال رسول اهللا � به زيد بن ثابت/ امر كرد كه خط عبرى )يهودان( را 

بياموزد، تا اگر آنها نامه يى مى نويسند، به رسول اهللا � قراءت كند. زيد بن ثابت / 

در پانزده روز خواندن و نوشتن خط عبرى را فراگرفت.

آموختنی های درس  �  

ـ  ازدواج با بيوه هاى شهداى احد، بيانگر قدر و منزلت آنان در نزد رسول اهللا � مى باشد.

 ـ در هيچ يك از ازدواج هاى پيامبر � انگيزة شهوانى وجود نداشت، بلكه در عقب 

تمام ازدواج هاى آنحضرت � اهدافى انسانى، اخالقى، اسالمى، اجتماعى و سياسى قرار 

داشت كه پيامبر � با ايجاد پيوند خويشاوندى در صدد بدست آوردن حمايت قبائل، 

ترغيب آنان به اسالم و مراعات خاطر دل شكستگان بود.

نامهايى شود كه به خوبى و نيكويى داللت مى كنند از  به  بايد  ـ نام گذارى فرزندان   

انتخاب نامهاى كه معناى منفى دارند بايد اجتناب شود.

 ـ فراگيرى زبان بيگانه، اگرچه زبان دشمن باشد امرى ضرورى است؛ زيرا پيامبر�    

مى فرمايد: كسى كه زبان مردمى را فرا مى گيرد، از شر آنها در امان مى ماند.

 - نقش خانواده پيامبر� خصوصاً امهات المؤمنين رضي اهللا تعالي عنهن در حمايت 

نمايانگر مقام واالي  از احاديث  پيامبر� نشر دعوت اسالم و روايت برخي بزرگي  از 

اهل بيت پيامبر� و جايگاه مهم آنان در نزد مسلمانان است. دوستي و احترام آل بيت 

پيامبر� از عالمات ايمان بشمار مي رود.
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ارزيابى

1 ـ زينب بنت خزيمه و اُمُّ سلمه رضي اهللا عنهما چه كسانى بودند، و هدف پيامبر � از 

ازدواج با آنها چه بود؟

2 ـ حسن و حسين - رضى اهللا عنهما - در كدام سالها به دنيا آمدند؟

3 ـ رسول اهللا � كدام صحابى را به آموختن زبان عبرى امر فرمود ؟

ـ آخرين كسى كه از جملة امهات المؤمنين وفات كرد، كى بود؟ و در كدام سال وفات كرد؟  4

  كارخانه گى

راجع به اهميت دلدارى از بازماندگان شهداء يك مقاله در كتابچه هاى خود بنويسيد.



87>  @

درس بیست و دوم 

مهمترین رویدادها در فاصلۀ غزوۀ ُاُحد و خندق)2(

 الف- سرّیۀ رجیع
در ماه صفر سال چهارم هجرى، گروهى از قبيلة َعَضل و قاره به حضور پيامبر� رسيدند 

و از ايشان تقاضا كردند كه يك تعداد ياران خود را با ايشان بفرستد، تا براى آنان قرآن 

ايشان  با  را  صحابه  از  تن  ده  يا  و  شش  پيامبر�  بياموزانند.  را  دين  احكام  و  بخوانند 

فرستاد، وقتى كه آنان به منطقة رجيع )چشمه اى ميان رابغ و جده( رسيدند. در اينجا اين 

خيانتكاران از قبيلة ُهذيل بر ضد مسلمانان يارى خواستند، و مسلمانان را در محاصره در 

آوردند و بعد از اينكه مسلمانان از تسليم شدن ابا ورزيدند، هفت تن آنها را شهيد نمودند 

و سه نفر باقى مانده )ُخبيب و زيد بن دثنه رضي اهللا عنهما و يك تن ديگر( را اسير گرفتند. 

خبيب و زيد را به مكه بردند و در آنجا فروختند؛ زيرا اين دو، در جنگ بدر شمارى از 

بزرگان قريش را كشته بودند. خبيب/  مدتى زندانى بود و هنگامى كه كفار ارادة 

قتل او را كردند، با مردانگى كم نظيرى به استقبال مرگ شتافت و يك سرموى از عقيده 

خويش و دوستى پيامبر� كوتاه نيامد.

اما زيد بن دثنه / را صفوان بن اميّه خريد و او را به انتقام پدرش به قتل رسانيد. در 

كتب سير، كرامات و امور خارق العاده اى از اين مردان پاكباز آمده است ـ رضى اهللا تعالى 

عنهم.

فعاليت )1(

شاگردان در مورد آثار غزوة اُُحد و پيامد هاى آن باهم مباحثه نمايند.

 ب- سرّیۀ بئر معونه
در همين ماهى كه فاجعة رجيع روى داد، فاجعة ديگرى نيز به وقوع پيوست كه به مراتب 
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از حادثة رجيع دلخراش تر بود، و در تاريخ اسالم به نام بئر معونه ياد مى شود؛ وفشردة 

پيامبر� رسيد.  به حضور  " در مدينه  " ابوبراء عامر بن مالك  داستان آن چنين است: 

آنحضرت او را به اسالم دعوت كرد، ولى او نه اسالم آورد و نه از آن دورى گزيد. وى 

به رسول اهللا � گفت: يا رسول اهللا! اگر يارانت را به سوى مردم نجد بفرستى كه آنان را 

به دينت فراخوانند، اميد دارم ايمان بياورند. پيامبر� نسبت به امنيت و حيات ايشان ابراز 

پيامبر� چهل و يا هفتاد تن از نيكان مسلمانان  ابوبراء اطمينان داد.  نگرانى كرد، ولى 

بنى عامر و  ميان  بئر معونه )منطقه اى  به  اينكه  تا  با وى همراه ساخت  قاريان قرآن را  و 

حرة بنى ُسليم( فرود آمدند. سه قبيلة بنى ُسليم به نامهاى ِرعل و َذكوان و ُعَصيّه اصحاب 

پيامبر�را در محاصره كشيدند، و مسلمانان تا آخرين رمق حيات مردانه جنگيدند و بقيه 

بجز يك نفر به شهادت رسيدند.

و  فاجعه  اين  از شنيدن   � اهللا  بود؛ رسول  بزرگ  تن مصيبتى  هفتاد  اين  خبر شهادت 

مصيبت رجيع، سخت اندوهگين شد، و سى روز در نماز صبح در قنوت بر قبائل رعل و 

َذكوان و لِحيان و عصيّه نفرين مى فرستاد.

ج- غزوۀ نجد
در سال چهارم هجرى، غزوة نجد به وقوع پيوست. اين غزوه بعد از غزوة بنى نضير ـ كه 

در آينده در مورد آن خواهيد خواند ـ روى داد و پيروزى مسلمانان بر يهود بنى نضير، و 

منافقين مدينه را ناگزير ساخت تا از نيرنگبازى آشكار دست بردارند. پيامبر� با استفاده 

از اين فرصت تصميم گرفت براى سركوبى اعراب باديه نشينى كه بعد از جنگ احد با 

داعيان مسلمان خيانت كرده و آنها را به قتل رسانيده بودند، اقدام نمايد؛ اما قبل از آن، 

قبيلة  ثعلب مربوط  بنى  بنى مُحارب و  نشين  باديه  به آنحضرت اطالع رسيد كه عربهاى 

بنابرآن پيامبر� بى درنگ سپاهى را آماده  " تصميم حمله بر مدينه را دارند؛  "َغَطفان 
با مسلمانان شانه  از مقابله  افتادند، و  بيابانهاى نجد فرستاد. اعراب به خوف  به  ساخت و 

خالى كرده به قلّه هاى كوهها پناه بردند.
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د- غزوۀ بدر دوم
در شعبان سال چهارم هجرى، رسول اهللا � با هزار و پنجصد تن از اصحاب خود و ده 

اسپ از مدينه به قصد بدر براى مقابله با مشركين مكه حركت كرد. ابوسفيان نيز با دو 

هزار تن از مشركين قريش و پنجاه اسپ از مكه خارج شد و در يك منزلى آن در منطقة 

" مّر الظهران " فرود آمد. 
و  پيامبر� خوف  با  از جنگ  بود،  آمده  بيرون  مكه  از  نا خواسته  دل  با  ابوسفيان كه 

نگرانى داشت؛ او خشكسالى را بهانه قرار داده بدون هيچ مخالفت از جانب سپاه، به مكه 

بازگشت. مسلمانان در بدر هشت روز در انتظار دشمن بسر بردند و پس از آن پيروزمندانه 

به مدينه برگشتند.

هـ - غزوۀ دومة الَجندل
رسول خدا � بدنبال بازگشت از غزوة بدر دوم، شش ماه در مدينه اقامت گزيد. در اين 

ايام گزارش رسيد كه قبائل اطراف دومة الجندل )منطقه اى در نزديكى شام( راه كاروانها 

را مى گيرند و اموال عابرين را چپاول مى نمايند، و عالوه برآن آمادگى حمله بر مدينه را 

دارند. پيامبر� با هزار تن از ياران خود در 25 ربيع الثانى سال پنجم هجرى، از مدينه 

بيرون آمدند، شبها مخفيانه راه مى پيمودند و روزها پنهان مى شدند، تا دشمن را غافلگير 

نمودند. قبائل دومة الجندل به هر سو فرار كردند و مواشى آنها به غنيمت مسلمانان در 

آمد؛ پيامبر � بعد از چند روز اقامت در دومة الجندل، به مدينه برگشت.

پيامبر� با اين اقدامات سريع و قاطع، و با اين برنامة حكيمانه خود در گسترش امنيت 

و صلح در منطقه و تسلط بر اوضاع و تغيير شرائط به نفع مسلمانان توفيق يافت. همچنان 

در نتيجة مساعى ايشان منافقين خاموش و سست شدند، يك قبيلة يهود )بنى نضير( ناگزير 

به ترك مدينه گرديد، و ساير يهودان به حقوق همسايگى و رعايت عهد و پيمان پايبند 

ماندند، عربهاى بدوى و قريش از مسلمانان مرعوب گرديده و دست از شرارت بر عليه 

آنها برداشتند و مسلمانان فرصت يافتند براى نشر و تبليغ اسالم تالش نمايند.
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آموختنی های درس  �  

ـ  غزوات و لشكر كشى هاى پيامبر� به مناطق و قبائل مختلف جنبة دفاعى داشت.

 ـ پيامبر�تالش مى كرد هميشه ابتكار عمل در جنگها را داشته باشد، و قبل از حملة 

دشمن، آنها را غافلگير نمايد.

 - فرستادن صحابه به مناطق دور دست خارج از مدينه براي تبليغ اسالم و نشر دعوت 

دليل اهميت و جايگاه مهم دعوت و تبليغ در دين اسالم مي باشد.

 - دعوت در راه خدا مستلزم دادن قرباني ها و قبول تكاليف و زحمات است.

ارزيابى

1 ـ سبب اصلى فرستادن سرية رجيع چه بود، و ماجرا چگونه خاتمه يافت؟

قنوت           ماه  نماز صبح يك  در  قبائل  بر كدام  پيامبر�  واقع شد،  معونه چه  بئر  در  ـ   2

مى خواند و آنان را نفرين مى كرد؟

3 ـ سبب غزوة بدر ثانى چه بود؟ مختصراً بيان داريد.

  كارخانه گى

راجع به نقض و خيانت كفار در حق داعيان اسالم يك مقاله بنويسيد.
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درس بیست و سوم 

تالش یهود بنی نضیر برای قتل پیامبر�

شكست مسلمانان در جنگ احد، يهودان مدينه را ـ كه بعد از قتل كعب بن اشرف دچار 

ترس شديد شده بودندـ  اميدوار ساخت؛ و بار ديگر به شيوه هاى دسيسه سازى و فريبكارى 

خود بازگشت نموده و به جمع آورى اسلحه و تجهيزات حربى در قلعه هاى خود آغاز 

كردند و سپس تصميم ترور آنحضرت � را از طريق غدر و خيانت اتخاذ نمودند.

اسباب و انگیزه های جنگ
غزوة بنى نضير بعد از غزوة احد واقع شد، اسباب و عوامل زياد داشت، كه عمده ترين 

آنها امور ذيل مى باشد:

1 ـ پیمان شکنی 

بنى نضير تعهد كرده بودند كه در منطقة خود، دشمنان مسلمانان را پناه ندهند، آنها نه 

تنها اين عهد را نقض كردند، بلكه ابوسفيان را براى حمله بر مدينه تشويق نموده و وى را 

از نقاط ضعيف مدينه آگاه ساختند و به رهنمايى آنان ابوسفيان با دو صد سوار بر مدينه 

حمله كرد.

2 ـ سعی برای ترور پیامبر� 

ِديَت  اداى  براى  از آنها  تا  بنى نضير شد  از صحابه وارد منطقة  با يك تعداد  پيامبر� 

دو نفر از قبيلة بنى عامر كه به اثر اشتباه عمرو بن اميّه َضمرى كشته شده بودند، كمك 

بخواهد. قبًال ميان پيامبر� و آنها پيمانى پيرامون تأدية ديات عقد شده بود. بنى نضير 

از پيامبر� با بسيار خوشرويى و پيشانى باز استقبال كردند، سپس در ميان خود خلوت 

از  باآلخره توافق كردند  به مشوره پرداختند.  پيامبر�  قتل  كرده و در مورد چگونگى 

باالى ديوارى كه رسول اهللا� در نزديكى آن نشسته بود، باالى ايشان سنگ آسياب را 

پرتاب نمايند. از جانب پروردگار> وحى آمد و رسول خود را از تصميم شوم يهود بنى 
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نضير آگاه ساخت؛ پيامبر� از جا برخاست و به سرعت به مدينه برگشت. اينجا بود كه 

تصميم جنگ با بنى نضير را اتخاذ كرده و براى آنها هشدار داد كه در خالل ده روز از 

مدينه خارج شوند. پيامبر� براى اطالع اين تصميم به بنى نضير، محمد بن مسلمه / 

را فرستاد و فرمود: " برو براى يهود بنى نضير بگو كه رسول اهللا� مرا نزد شما فرستاده 

است و مى گويد: از سرزمين من خارج شويد؛ زيرا بعد از اين كه تصميم خيانت با من را 

گرفتيد، عهد و پيمان را نقض كرديد. براى  شما ده روز مهلت مى دهم، اگر بعد از ده روز 

كسى از شما ديده شود، گردن او را مى زنم ".

فعاليت )1(

شاگردان عزيز! پيامبر� با وجود پيمان با يهود، چرا تصميم حمله بر عليه آنان را اتخاذ 

كرد؟درين مورد با هم مباحثه نماييد.

در اين جريان عبد اهللا بن ابى بن سلول منافق، كسى را نزد بنى نضير فرستاد و پيام داد كه: 

ثابت قدم باشيد و مقاومت كنيد، اگر با شما جنگ شود، ما در كنار شما جنگ خواهيم 

كرد و اگر شما اخراج شويد، ما هم خارج مى شويم؛ از مدينه خارج نشويد كه من دو هزار 

قوم و ديگر اعراب را با خود دارم؛ پس در مدينه باقى بمانيد، اين دو هزار نفر با شما داخل 

قلعه هايتان خواهند شد و قبل از رسيدن مسلمانان، در كنار شما خواهند مرد.

دلهاى بنى نضير از اين پيام قوت گرفت و " ُحيَى بن اخطب " رئيس آنها به پيامبر� 

پيام داد كه ما منطقة خود را رها نمى كنيم و هرچه دلت مى خواهد، انجام بده. پيامبر� 

و صحابه تكبير گفتند و سپس فرمودند: با يهود مى جنگم.

ده روز مهلت داده شده سپرى شد و بنى نضير از مدينه خارج نشدند. سپاه اسالم به جانب 

آنها حركت كرد و منطقة آنان را مدت پانزده روز تحت محاصره قرار داد. 

پيامبر� امر فرمود كه نخلستانهاى آنها آتش زده شود؛ زيرا آنها به مالها و مزارع خود 

بسيار دلبستگى داشتند و بعد از سوختاندن نخلستانها، حماس و انگيزة آنها براى جنگيدن 

به  اميدى غلبه كرد و  نا  بر دلهاى آنان ترس و  ضعيف گرديد و چيغ وفرياد سر دادند. 

نماينده  پيامبر�  به  نضير  بنى  ندارند؛  اى  مدينه چاره  بجز ترك  يقين رسيدند كه  اين 
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فرستاده و تقاضاى اعطاى مهلت اضافى كردند تا بتوانند از مدينه خارج شوند؛ پيامبر� 

بار شتر از اسباب  به پيشنهاد آنها موافقت كرده فرمود: هركدام شما فقط مى تواند يك 

خانه با خود ببرد، به استثناى زره و سالح؛ بنى نضير به اين حكم رضايت دادند.

بنى نضير ـ در نتيجة نا اميدى و حسد ـ بامها و ديوارهاى منازل خود را ويران كردند تا 

مسلمانان از آن استفاده ننمايند و همچنان مقادير هنگفتى از طال و نقره را با خود برداشته 

و با ششصد شتر به سوى خيبر حركت كردند كه بعدا يك تعداد راهى شام گرديدند و 

برخى ديگر در خيبر باقى ماندند.

تمام اجراءات اخراج بنى نضير به امر رسول خدا � و تحت نظر محمد بن مسلمه/ 

صورت گرفت. قرآن كريم تفاصيل اين رويداد را، چون احكام فيئ )مالى كه از  كفار 

قبال       در  منافقين  موقف  فيئ،  موارد مصرف  مى افتد(،  اسالم  سپاه  به دست  بدون جنگ 

اميدى آنها، تخريب خانه هايشان بدست خود  نا  و  يهود، ترس  معنويات  بيان  بنى نضير، 

داشته  بيان  سورة حشر  در  و...  انصار  و  مهاجرين  فضيلت  بيان  ممتلكات،  بودى  نا  آنها، 

است.

بنى نضير بجا ماند و همانند آن، در شريعت اسالم فيئ گفته مى شود كه  از  اموالى كه 

اموال  اهللا�  رسول  مى باشد  مسلمين  زمامدار  ويا  پيامبر�  حق  صرفا  آن  در  تصرف 

گرفته شده از يهودان بني نضير را براى رفع حاجت مالى مسلمانان به خصوص مهاجرين 

مصرف نمود تا بار انصار از اين ناحيه سبك شود.

فعاليت )2(

شاگردان عزيز! مال غنيمت و فيئ از هم چه فرق دارند؟ بيان داريد.

آموختنی های درس  �  
 ـ غدر و نقض عهد از خصلت هاي قديمى يهود است.

 ـ در غزوة بنى نضير آغازگر جنگ يهودان بودند، و حملة پيامبر� يك واكنش در 

برابر خيانت بود.

 ـ اگر ثابت شود كه از بين بردن اموال و مزارع دشمن در جريان جنگ از قتل بيشتر و 
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طوالنى شدن جنگ جلوگيرى مى نمايد، جايز است تا به چنان كارى متوسل شد.ولى بايد 

در نظر داشت كه در غير اين حالت پيامبر� مجاهدين را از تلف كردن مزارع و درختان 

دشمن در جريان جنگ منع نموده است.

ـ  فيئ و غنيمت از هم فرق دارند، در غنيمت مجاهدين سهم معين دارند، اما مصرف فيئ 

از صالحيت پيشواى مسلمانان است.

ارزيابى

1 ـ اسباب و انگيزة غزوة بنى نضير چه بود؟ 

2 ـ پيامبر � چرا به ديار بنى نضير رفته بود؟

3 ـ بعد از اينكه غدر و خيانت بنى نضير ثابت گرديد، پيامبر� چه تصميم اتخاذ كرد؟

4 ـ بنى نضير بعد از خروج از مدينه به كدام سو رفتند و با خود چه بردند؟

  كارخانه گى

در قرآن كريم راجع به غزوة بنى نضير چه مسائلى بيان شده است؟ موضوع را با مراجعه 

به تفسير سورة مباركة حشر مختصراً بنويسيد.
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درس بیست و چهارم

غـزوۀ ذات رقاع

اكثريت علماى سيرت به اين نظر اند كه غــــزوة ذات الرقـــاع در سال چهارم هجرى، 

يك و نيم ماه بعد از اخراج بنى نضير صورت گرفته است. 

سبب غزوه

پيامبر� هفتاد نفر از ياران خود را براى دعوت اسالم به قبائل باديه نشين فرستاد، اما 

به شهادت  را  بردند و همه  بر آن داعيان حمله  قبيله هاى نجد عهد خود را شكستانده و 

رسانيدند. از سوى ديگر به پيامبر� اطالع داده شد كه قبائل بنى محارب و بنى ثعلبه 

با  پيامبر�  بنابرآن  دارند،  را  اهللا�  رسول  با  جنگ  گى  آماده  غطفان  قبيلة  مربوط 

چهارصد و يا هفتصد جنگجو به جانب آنها شتافت. با رسيدن رسول اهللا � به سرزمين 

قبائل مذكور، همه ترسيده پا به فرار نهادند، زنان، كودكان، اموال و مواشى خود را رها 

كرده و خود به قله هاى كوهها پناه بردند.

مشروعیت نماز خوف

در اثناى جنگ با قبائل مذكور، وقت نماز فرارسيد، مسلمانان خوف داشتند اگر مشغول 

نماز شوند، مبادا دشمن ناگهانى بر آنها حمله نمايد، بنابرآن رسول خدا � با صحابه نماز 

خوف اداء كردند، به گونه ايكه يك دسته از مسلمانان با پيامبر� در نماز صف بستند و 

دستة ديگر در مقابل دشمن در سنگر قرار گرفتند. پيامبر� با دستة اول يك ركعت نماز 

خواند، آنها رفتند و دستة دوم آمد و پيامبر � يك ركعت ديگر را با آنها خوانده و نماز 

خود را تمام كرد و سالم داد، سپس هركدام آن دو دسته يك يك ركعت نماز باقى ماندة 
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خود را خوانده سالم دادند؛ به اين ترتيب پيامبر� وهر دسته فقط دو دو ركعت نماز 

خواندند. يا اينكه رسول اهللا � با هركدام آنها دو دو ركعت نماز خواند؛ كه نماز پيامبر 

چهار ركعت و از ديگران دو دو ركعت شد و دو دو ركعت را به تنهايى اداء نمودند.

در  حتى  كه  دارد  اسالم  در  نماز  العادة  فوق  اهميّت  به  داللت  خوف،  نماز  مشروعيت 

جريان رويارويى با دشمن و در قلب ميدان معركه نبايد مورد سهل انگارى قرار گيرد.

 
فعاليت )1(

شاگردان عزيز! حملة پيامبر� بر قبائل غطفان تهاجمى بود ويا دفاعى؟ نظر خود را با 

استدالل بيان داريد.

اين جنگ به خاطرى غزوة ذات رقاع ناميده شد؛ كه سپاه اسالم براى اجتناب از گرمى، 

در پاهاى خود پارچه و تكه بسته بودند، و يا اينكه در آن منطقه به همين نام درختى وجود 

داشت.

شجاعت فوق العادۀ پیامبر�

با سپاه خود  � از غزوة ذات رقاع به جانب مدينه بر مى گشت،  زمانى كه رسول اهللا 

در يك وادى پر از بُته هاى خار فرود آمد. صحابه براى استراحت در سايه هاى درختان 

پراگنده شدند و پيامبر� هم زير ساية درختى نشست و شمشير خود را در شاخة آن 

آويزان نمود.

ناگاه رسول خدا� ما را  / روايت مى كند: مدتى خوابيديم كه  جابر بن عبد اهللا 

خواست؛  نزد وى آمديم و در حضور ايشان يك مرد اعرابى )صحرا نشين( نشسته بود. 
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رسول اهللا� فرمود: من خواب بودم كه اين مرد شمشيرم را گرفته بود، بيدار شدم، متوجه 

شدم كه شمشير برهنه در دست وى قرار دارد؛ گفت: كيست كه ترا از دست من نجات 

دهد؟ گفتم: اهللا!! در روايتى آمده كه وقتى پيامبر� فرمود كه خدا مرا حفاظت مى كند 

شمشير از دست آن مشرك به زمين افتاد و پيامبر� شمشير را گرفت و به او گفت: چه 

كسى ترا حفاظت مى كند؟ گفت هيچ كس. پيامبر�او را بخشيد و مجازات نكرد. 

در اين واقعه دالئل نبوت آنحضرت �، دالورى فوق العاده، نيروى يقين و شكيبايى 

ايشان در مقابل رنجها و بردبارى آنجناب� در برابر جاهالن آشكار است. 

همچنان اين واقعه نشان آن است كه پروردگار جهانيان> از ذات مبارك آنحضرت� 

حمايت مى كند؛ زيرا كه خداوند حفاظت آن حضرت را تضمين كرده است و آيه ذيل 

مصداق آن است: 

�àç�=ßÆ �àÄßJß¶> ßiåe � ßKá§ç·ßE �> ß»ßª � á̧ ß£á«ßI �áß� � áÁåCßÆ � ß́ ëEße � áÀåº � ß́ áÉß¶åC � ß¹h¾à? �>ßº � á̈ ë·ßE � à¹Ç àiçf¶= �> ßÃèÈß? �>ßÈ  �

� }المائده : 67{ يعنى: اى فرستادة  ßÀÈåfåª> ß³á¶=�ß½áÇß̄á¶=�ËåbáÃßÈ�×�ßç�=� çÁåC� ål>ç¿¶=� ßÀåº� ß́ à» årá£ßÈ
خدا! هر آنچه از سوى پروردگارت بر تو نازل شده است، آنرا به تمام و كمال و بدون 

هيچگونه خوف و هراسى، به مردم برسان، اگر چنين نكنى، رسالت خدا را نرسانده اى، 

و خداوند تو را از )خطرات احتمالى( كافران و اذيت و آزار مردمان محفوظ مى دارد، و 

خداوند گروه كافران را هدايت نمى نمايد 

فعاليت )2(

شاگردان عزيز! از واقعه اعرابى و پيامبر� چه فهميديد؟ برداشت خود را بيان كنيد.
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آموختنی های درس  �  

 ـ غزوة ذات رقاع، يك حملة دفاعى بود و براى سركوبي قبائلى براه انداخته شد كه با 

مسلمانان غدر و خيانت كرده بودند.

اسالم است كه در حاالت دشوار جنگى،  مهم در شريعت  بسيار  فريضة  نماز يك  ـ   

مريضى و سفر پر مشقت هم از عهدة انسان ساقط نمى گردد.

 ـ پيامبر� شجاع ترين مردمان بود، و همچنان مهربان ترين و باگذشت ترين آنها كه 

حتى با دشمنى كه به قصد قتل وى شمشير به دست گرفته، مهربانى كرد و انتقام نگرفت. 

 ـ محمد مصطفى � هميشه در ساية عنايت خداوند> قرار داشت، و او تعالى حيات 

ايشان را تضمين نموده بود.

ارزيابى

1 ـ علما در باره تاريخ غزوة ذات رقاع چه گفته اند؟

2 ـ سبب غزوة ذات رقاع چه بود، و چرا آن را ذات رقاع ناميده اند؟

3 ـ نماز خوف چرا مشروع گرديد، و چگونه ادا مى شود؟

4 ـ آيا اهداف غزوة ذات رقاع بدست آمد؟

  كارخانه گى

برداشت خود را از داستان اعرابى و پيامبر� طى يك مقالة بنويسيد كه از شش سطر 

كم نباشد.
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درس بیست و پنجم

غزوۀ بنی مصطلق 
قبيله بنى مصطلق، همراه  به آنحضرت� اطالع رسيد كه حارث بن ابى ضرار رئيس 

با قومش و تعداد بيشمارى از اعرابى كه به او پيوسته بودند براى جنگ با رسول اهللا � 

نزد  بريده بن حصيب اسلمى را  اين خبر  براى تحقيق صحت  پيامبر�  اند،  آماده شده 

رئيس قبيله بنى مصطلق فرستادند تا از تصميم آنان آگاه شوند، بريده بر گشته خبر را تأييد 

نموده و آنحضرت� را در جريان امور قرار داد.

خروج پیامبر� همراه اصحاب از مدینه
سرعت  به  را  شان  اصحاب  يافتند  اطالع  مصطلق  بنى  قبيلة  تصميم  از   � پيامبر  چون 

فراخوانده غرض مقابله با دشمن از مدينه خارج شدند.

بياورد، ولى  به وى  را  تا خبر لشكر مسلمانان  را فرستاد  ابى ضرار جاسوسى  بن  حارث 

مسلمانان جاسوس دشمن را دستگير نموده به قتل رسانيدند.

وقتى خبر كشتن جاسوس مشركان به حارث و همراهانش رسيد، عرب هايى كه همراه 

قديد(  وادى  در  است  اى  چشمه  )اسم  مريسع  در  مسلمانان  شدند،  پراگنده  بودند،  وى 

رسيده و آمادة جنگ و حمله شدند، مسلمانان صف بسته بودند و ساعتى ميان مسلمانان و 

مشركان تير اندازى شد، سپس رسول اهللا � دستور دادند تا مسلمانان همچون يك تن، 

به يك بارگى بر مشركان حمله برند، همان بود كه مسلمانان در اين حمله به پيروزى دست 

يافتند و دشمن شكست خورد. 

فعاليت )1(

شاگردان در بارة اسباب غزوة بنى مصطلق باهم مباحثه نمايند.

فتنه آفریني منافقین در غزوه بنی مصطلق
به  بنى مصطلق كينة شديدى نسبت  از غزوه  ابى پيش  بن  به سركردگى عبداهللا  منافقين 

اسالم و مسلمانان در سينه مى پرورانيدند.
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وقتى پيامبر � با اصحاب شان عزم غزوه بنى مصطلق كردند منافقان نيز همراه مسلمين 

حركت نمودند، و به مصداق آيه )47( سوره توبه، منافقان جز ايجاد شر و فساد هدف 

ديگرى نداشتند، درين غزوه نيز تبليغات زشتى را بر ضد آنحضرت� به راه انداختند و 

در دو زمينه اين شر و فساد را بر افروختند:
1- بر افروختن آتش اختالف در میان مسلمانان

پيامبر � وقتى از غزوة بنى مصطلق فارغ شدند در نزديكى چشمه مريسع اقامت نمودند 

و دو تن يكى از جمله مهاجرين و ديگرى از مردم انصار بر سر آب از همديگر سبقت 

گرفتند و با هم درگير شدند و هر دو، قوم خود را صدا كردند، هرچند پيامبر� پس از 

شنيدن اين سخن فرمودند: )آيا همديگر را به جاهليت فرا مى خوانيد در حالى كه من در 

ميان شما هستم؟ تركش كنيد؛ زيرا اين دعوت، دعوتى نفرت انگيز است(.

عبد اهللا بن ابى بن سلول در ميان قومش بود و موضوع را دامن زده و گفت: ) به خدا 

سوگند هرگاهى به مدينه بازگشتيم، عزيزترين افراد، خوارترين آن را از آن بيرون خواهند 

كرد( زيد بن ارقم كه در آن مجلس بود، سخنان گستاخانة ابن ابي را به اطالع پيامبر� 

رسانيد.

پيامبر� براي جلوگيري از وقوع فتنه دستور دادند تا لشكر فوراً از آنجا به صوب مدينه 

حركت نمايد.پيامبر � براي اينكه در صف مسلمانان اختالف و حرج و مرج ايجاد نشود 

با سياست حكيمانه از مجازات ابن ابي خودداري فرمود ولي پسر ابن ابي يعني عبداهللا بن 

عبداهللا بن ابي بن سلول پدرش را بخاطر حرف نادرستي كه گفته بود از داخل شدن به 

مدينه ممانعت كرد پيامبر � به وي اجازة داخل شدن به مدينه را دادند.

� ßÁÇà¶Ç à̄ßÈ شد:�  تاييد  نزول وحى  توسط  بود  داده  خبر  پيامبر�  به  ارقم  بن  زيد  آنچه   

� çÀ å³ß¶ßÆ�ß�å¿åºáÖ à»á·å¶ßÆ�åÄå¶Ç àißfå¶ßÆ�àÌçhå£á¶=�åçå�ßÆ� ç¹ßcßÙ=�>ßÃá¿åº�èh ß¢ßÙ=� çÀ ßQåf á̂ àÉß¶�åÍß¿È åbßá�=� ß�åC�>ß¿á£ ßQçe�ÀåÒß¶
�� )المنافقون- 8( ßÁÇ à»ß·á£ßÈ�ß×�ß�å̄åª>ß¿àá�=

2 ـ حادثۀ افک
پيامبر� در اين غزوه عائشه2 را با خود همراه داشتند، چون از غزوه برگشتند در 

حاجت  قضاى  براى  عائشه2  افگندند،  اقامت  رحل  خستگى  رفع  غرض  صحرايى 

عاريت  به  خواهرش  از  كه  بندى  گردن  شد  متوجه  برگشت  هنگام   در  و  رفت  بيرون 
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گرفته بود، گم شده است. از اين رو دو باره به موضعى كه آنرا گم كرده بود، برگشت. 

كاروان مسلمانان حركت كرد، و آنانى كه هودج )كجاوه( را حمل مى كردند به تصور 

اينكه عائشه2 در آن است، آنرا بر شتر نشاندند. عائشه2 پس از يافتن گردن بند 

نمود كه  نيافت و در جاى خويش نشست و تصور  را  منزلگاه لشكر آمد ولى كسى  به 

پيامبر� حتماً بر مى گردند، او به خواب رفت، در اين حال صفوان بن معطل/ كه 

از عقب لشكر مى آمد عائشه 2 را ديد و شناخت، با گفتن )انا هللا و انا اليه راجعون( 

صفوان، عائشه 2 بيدار شد، صفوان شترش را نزديك عائشه  2 خوابانيد و او بر 

شتر سوار شد و ديگر سخنى نگفت، به همين خاطر منافقين به اُُم المؤمنين عائشه رضى اهللا 

تعالى عنها تهمت نا روا بستند.

اين خبر ميان مردم شايع شد، در مدينه عبداهللا بن ابى بن سلول و دوستانش در گسترش 

و شايع ساختن اين خبر تالش كردند، پيامبر � خاموش بود و نزول وحى مدتى قطع 

شوند  جدا  عائشه  از  آيا  كه  كردند  مشوره  خويش  اصحاب  با   � آنحضرت  گرديد، 

عائشه  اما  داشت،  ابراز  رابطه  در  نظرى  پيامبر�  نزديك  ياران   از  كدام  هر  خير؟  يا 

از موضوع  او  بود، وقتى  بى اطالع  افك  از موضوع  بيمارى اى كه داشت  نسبت   2
واقف گرديد، براى پيامبر� از موضوع ياد آور شد، آنحضرت� برايش فرمودند: اى 

عائشه2 در مورد تو به من اخبارى چنين و چنان رسيده است، پس اگر بى گناه باشى 

خداوند تعالي به زودى برائتت را نازل خواهد فرمود، و اگر مرتكب گناهى شده باشى در 

پيشگاه خدا توبه كن و از او آمرزش بخواه، زيرا هرگاه بنده به گناهش اقرار كند و سپس 

در پيشگاه خدا توبه كند خداوند توبه اش را مى پذيرد. پس از لحظاتى وحى بر پيامبر� 

نازل شد، پيامبر� خنديدند و گفتند: اى عائشه! خداوند ترا )از آنچه ديگران تو را به آن 

متهم مى كردند( برائت داد.

به اين ترتيب پس از يكماه برائت عائشه 2 نازل گشت و منافقين رسوا شدند.

فعاليت )2(

شاگردان به كمك استاد محترم مضمون در مورد خطر هاى نفاق در جامعه باهم مباحثه 

نمايند.
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آموختنی های درس  �  

 - توجه به خطر منافقين در ايجاد فتنه و اختالف در ميان مسلمانان.

از  بكار گيري شيوه هاي حكيمانه  و  مسلمانان  داخلي  يكپارچگي  و   - حفظ وحدت 

طرف زعامت مسلمانان در مقابله با چالش ها و مشكالت.

 - كاميابي سياست تسامح و گذشت در وقت مناسب براي فرونشاندن فتنه هاي داخلي.

 - توجه به خطر فتنة عصبيت هاي جاهلي بر اساس قوم و نژادو زبان و غيره و مبارزه 

با آن چنانچه پيامبر� فرمودند: »دعو ها انها Í¿J¿º« يعني دعوت جاهليت را بگذاريد كه 

چيز بد بو و ناپسند است.

 - از نظر اسالم مسلمانان همه با هم برادر و برابر اند و در جامعة اسالمي جايي براي 

تعصبات قومي، نژادي، سمتي، زباني و غيره وجود ندارد.

ايماني  از وجايب  المؤمنين  امهات  احترام  و  توقير  و  پيامبر�  بيت  آل  با  دوستي   -  

مسلمانان بشمار مي رود.

 - واقعة افك و ثبوت طهارت ام المؤمنين حضرت عائشه صديقه2 به جايگاه  و مقام 

ارجمند اين مادر مسلمانان داللت مي كند.

ارزيابى

تذكر  اتخاذ كرد  المصطلق  بنى  به غزوه  � غرض آمادگى  پيامبر  را كه  تدابيرى   -1

دهيد.

2- واقعه افك چگونه به وقوع پيوست؟ و عائشه 2 چگونه برائت يافت؟

3- موقف پيامبر� در برابر عصبيت قومي چگونه بود؟
 

  كارخانه گى

مقالة  تفسير  و  سيرت  كتابهاى  از  استفاده  با  درمدينه  منافقين  خطرناك  نقش  مورد  در 
بنويسيد كه از ده سطر كم نباشد.
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درس بیست و ششم 

غزوۀ احزاب )1(
اسباب و مقدمات غزوه

اسالم  به  شان  خيانت  و  غدر  نتيجه  در  يهوديان  العرب،  جزيرة  در  اسالم  نفوذ  از  پس 

نهاد آنان شعله ور بود  انتقام و كينه كه در  و مسلمانان، خوار و ذليل شدند و در آتش 

مى سوختند، همان بود كه در انديشه توطئه و دسيسه بر ضد مسلمين شدند.

تحرکات یهود بر ضد مسلمانان:

بيست تن از رهبران يهود به مكه نزد قريش آمده و آنان را به جنگ بر ضد پيامبر�تشويق 

كردند و وعده دادند كه يهود از هر گونه كمك و همكارى درين باره دريغ نخواهند 

مى توانند  اقدام  اين  با  كه  مى نمودند  تصور  و  پذيرفته  را  شده  ياد  پيشنهاد  قريش  كرد، 

آبروى از دست رفته خويش را به علت تخلف از ميعادگاه بدر حسب وعده ابوسفيان در 

بدر كه دامنگير شان شده بود، اعاده نمايند.

اين هيأت همچنين نزد قبيله غطفان رفته پيشنهادى را كه براى قريش كرده بودند به آنان 

نيز عرضه داشتند، آنان نيز پيشنهاد ياد شده را پذيرفتند، بدين ترتيب يهودان توانستند كفار 

را بر ضد پيامبر� متحد نمايند.

فعاليت )1(

شاگردان در مورد غدر و خيانت يهود  با مسلمانان با هم مباحثه نمايند.

حرکت مشرکین به سوی مدینه

قبايل قريش، كنانه و هم پيمانان شان از طرف جنوب تحت قيادت ابوسفيان با چهار هزار 

نفر، بني سليم، غطفان و بني فزاره از سمت مشرق تحت قيادت عيينه بن حصن، بني اشجع 

به فرماندهى مسعر بن رخيله و همچنين بني اسد و ديگران طبق قرار قبلى عازم مدينه شدند، 

و پس از چند روز لشكر بزرگى كه تعداد آن  به ده هزار تن مى رسيد پيرامون مدينه تجمع نمود.
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مشوره پیامبر� با بزرگان مدینه برای جلوگیری حمله مشرکان

در شوال سال پنجم هجرى، وقتى پيامبر� از جريان حركت مشركين به طرف مدينه 

اطالع يافت، مجلس مشورتى اى را ترتيب داد، پس از بحث و گفتگو طرحى را سلمان 

فارسى/ پيشنهاد كرد كه همه به آن اتفاق نمودند. سلمان/ گفت: ما در سرزمين 

فارس هرگاه با خطر محاصره از سوى دشمن قرار مى گرفتيم، در اطراف مان خندقى حفر 

مى نموديم، همان بود كه پيامبر� اين پيشنهاد را عملى ساخت، مسلمانان با تالش به حفر 

خندق  پرداختند، در حالى كه رسول اهللا � ايشان را تشويق نموده و با آنان همكارى 

مى نمودند.

در اثناي غزوة احزاب بود كه پيامبر� حديث مشهور:

» سلمان منا اهل البيت« يعني سلمان اهل بيت من است را گفتند. اين قول پيامبر� كه 

تمام   بر  كند  مي  ايشان  مبارك  قلب  در  سلمان/  حيثيت  و  منزلت  و  قدر  بر  داللت 

مرزهاي قومي و نژادي خط بطالن كشيده و عقيده و ايمان را قويترين رشتة بين مسلمانان 

مي شمارد.

در صحيح البخارى از سهل بن سعد/ روايت شده كه گفت: ما با رسول اهللا� در 

خندق بوديم و ايشان خندق حفر مى نمودند و ما خاك را به شانه هاى مان نقل مى داديم 

رسول اهللا � مى فرمودند:

أللهم ال عيش إال عيش اآلخرة           فاغفر األنصار و المهاجرة

خدايا زندگى واقعى جز زندگى آخرت نيست، خدايا انصار و مهاجرين را بيامرز.

فعاليت )2(

شاگردان در مورد اهميت شوري با هم مباحثه نمايند.

ظهور معجزات پیامبر� در غزوۀ احزاب

درين غزوه معجزاتى در جريان حفر خندق از آنحضرت� به مشاهده رسيده است، از جمله:



105>  @

جابر بن عبداهللا - رضى اهللا عنهما- پيامبر� را بسيار گرسنه يافت، ازين رو گوسفندى 

به آهستگى از آنحضرت�  پيمانة جوى را آرد نمود و جابر  را ذبح كرد و همسرش 

خواست كه همراه تنى چند از اصحابش به خانه او تشريف آورند، آنحضرت� با تمام 

اصحابى كه در خندق كار مى كردند و تعداد شان به هزار تن مى رسيد به خانةجابر تشريف 

بردند و همه از آن طعام خوردند و سير شدند و ديگ همچنان باقيماند كه مى جوشيد و از 

خمير همچنان نان پخته مى شد.

در روايتى براء / گفت: چون روز خندق فرا رسيد، در برخى از بخش هاى خندق با 

سنگى رو به رو شديم كه كلنگ ها در آن كار نمى كرد و از اين مسأله خدمت آنحضرت � 

شكوه نموديم، آنحضرت � آمده كلنگ را گرفته فرمود: بسم اهللا و سپس ضربتى به 

آن وارد نمود و فرمود: اهللا اكبر! كليد هاى )فتح( شام به من داده شد و سوگند به خدا كه 

من همين اكنون به قصر هاى سرخ آن مى نگرم.

باز ضربتى ديگر بر آن وارد آورد و پاره ديگرى از آن را قطع نمود و فرمود: اهللا اكبر! 

فارس به من داده شد و به خدا سوگند كه اينك قصر سفيد مدائن را مشاهده مى كنم.

باز ضربه سوم را فرود آورد و فرمود: اهللا اكبر! كليد هاى يمن به من داده شد و به خدا 

سوگند كه من از جايم دروازه هاى صنعاء را مى بينم.

باآلخره كار حفر خندق طبق برنامه مطلوب به پايان رسيد.

آموختنی های درس �  
 - شوري در كارها يكي از احكام شرعي بوده و مشوره در امور مهم راهگشاى مشكالت 

است.

 - اخبار از فتوحات اسالمى در سرزمين هاى شام، فارس و يمن از معجزات آنحضرت � 

شمرده مى شود.

-  صبر و استقامت در جهاد و دعوت كليد فتح و پيروزي است. 
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ارزيابى

1- يهود بخاطرانتقام گرفتن از مسلمانان به چه اقدامى مبادرت ورزيدند؟

تجمع  مدينه  اطراف  در  مسلمانان  با  جنگ  براى  مشركان  تعداد  چه  و  قبايل  كدام   -2

نمودند؟

3- كدام معجزات در اين غزوه از پيامبر � به ظهور رسيده است؟

4- خندق به مشوره كى و براى چه حفر گرديد؟

  كارخانه گى

معجزاتى را كه از پيامبر� در غزوة احزاب به ظهور رسيده است در كتابچه هاى خود 

بنگاريد.
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درس بیست و هفتم

غزوه احزاب )2(

جریان معرکه و پی آمد های آن
چون كار حفر خندق مطابق برنامه به پايان رسيد، پيامبر� فرمان دادند كه كودكان را 

در قلعه ها نگهدارى كنند و خود با سه هزار تن از مدينه برآمده پشت شان را به سوى جبل 

سلع گردانيدند و خود را در آنجا متحصن كردند، خندقى را كه حفر كرده بودند ميان 

ايشان و كفار حائل بود.

اطراف مدينه  با شش هزار تن در  پيمانان شان  با چهار هزار تن و غطفان و هم  قريش 

قرارگاه برپا نمودند.

از ديدن لشكر عظيم مشركان، عزم مسلمانان راسخ تر و ايمان شان قوى تر شد، اما افراد 

ضعيف االيمان و منافقان با ديدن لشكر مشركان سخت نگران شدند.

عبور چند تن از مشرکان از خندق

مشركين چون خواستند بر مسلمين يورش برند و به زور وارد مدينه شوند در برابر شان 

خندق فراخ و عميقى را ديدند كه مانع رسيدن شان به مسلمين مى شد، مشركين با خشم 

بيابند كه از آن وارد  فراوان در اطراف خندق مى گشتند تا جاى تنگ و كم عرضى را 

مدينه شوند، گروهى از مشركان از جمله عمرو بن عبدود و عكرمه بن ابى جهل محل 

باريك و كم عرضى را در خندق پيدا نموده و از آنجا عبور كردند، على/ با عده اى 

از مسلمين جلو آن رخنه را گرفتند.

عمرو كسى را به مبارزه خواست، على/ به مقابلش برآمد، على/ او را به قتل 

رساند و بقيه فرار نموده از راهى كه آمده بودند برگشتند و از كشتن عمرو چنان ترسيده 
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بودند كه عكرمه هنگام فرار نيزه اش را به جاى گذاشت.

محاصره مسلمين تقريبا يك ماه به طول انجاميد و در اين ميان هر دو جانب يكديگر را 

تير باران مى كردند. بخاطر شدت جنگ بعضى از نماز هاى مسلمانان فوت شد و آن را 

قضائى آوردند، در اين تير اندازى ها شش تن از مسلمانان شهيد شده و ده تن مشركان از 

بين رفتند.

اولین شفاخانه جنگي در تاریخ اسالم

در جريان غزوة احزاب مسلمانان به امر پيامبر� اولين شفاخانه جنگي را بنياد گذاشتند. 

وقتي كه جنگ آغاز شد پيامبر� امر نمودند تا خيمة در مسجد نبوي در مدينة منوره 

نصب شود و چنانچه ابن هشام نقل مي نمايد يكي از صحابيات بنام رفيدة =×ÍÉ»·i در 

خيمة مذكور به تداوي زخمي هاي جنگ مي پرداخت.

فعاليت )1(

شاگردان عزيز! نمونه هاى از شجاعت و دالورى مسلمانان در غزوة خندق را بيان داريد.

توطئه یهود و مدد الهی به مسلمانان

يهود بنى قريظه بر عليه مسلمين با مشركين همدست شدند، با رسيدن گزارش خيانت بنى 

قريظه آنحضرت� خود را در جامه اى پيچيده و به پهلوى خويش استراحت نموده و 

مدتى درنگ كردند، سپس برخاستند و فرمودند: اهللا اكبر! اهللا اكبر! اى مسلمانان! با فتح و 

مدد خداوند شاد باشيد. 

و  آمد  پيامبر�  نزد  اشجعى  مسعود  بن  نعيم  مسلمانان،  پريشان  و  آشفته  اين وضع  در 

گفت: يا رسول اهللا من مسلمان شده ام و قومم از مسلمانى من اطالعى ندارند، پس هرگونه 

را  آنان  بر هم زن و  را  فرمودند: وحدت شان   � فرمان ده! آنحضرت  كه مى خواهى 
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از جنگيدن با ما بر حذر دار، نعيم با زيركى اى كه داشت در ميان بنى قريظه، قريش و 

غطفان فضاى بى اعتمادى را ايجاد كرد وحدت ميان مشركان به هم خورد و اراده هاى 

شان متزلزل شد.

رسول اهللا � بر مشركان دعا نموده فرمود: خدايا! اى فرو فرستندة كتاب، زود حساب 

گيرنده، اين احزاب را شكست داده و تزلزل را در بنيان شان فرود آر.

ايجاد  اختالف  و كفار  اجابت كرد، در صفوف مشركين  را   � پيامبر  خداوند دعاى 

شد و آنان نسبت به همديگر بى اعتماد گرديدند،  باد شديدى را بر ايشان چيره شد كه 

خيمه هاى شان را بر كند و ديگ هاى شان را وارونه كرده و آرامش شان را سلب نمود.

آنحضرت � حذيفه/ را فرستادند تا خبر مشركين را براى شان بياورد، حذيفه آنان 

به خدمت آنحضرت�  بودند،حذيفه  را در حالى مشاهده كرد كه در حال كوچيدن 

آمده و ايشان را در جريان قرار داد، خداوند دشمنان را خوار و ذليل ساخت و به هيچ 

و  نمود،  راست  را  اش  وعده  و  يكسره  را  جنگ  كار  خداوند>  نيافتند،  دست  هدفى 

لشكريان احزاب را با شكست و روسياهى روبرو ساخت.

فعاليت )2(

شاگردان نمونه هائى از مدد و كمك الهى با مسلمانان درغزوة احزاب را تذكر دهند.

آموختنی های درس  �  

 -  در مقابله با كفار كثرت تعداد عامل مؤفقيت و كاميابى نيست، بلكه اخالص در عمل 

و ايمان قوى عامل كاميابى است.

 - نفاق و پراگندگى باعث ناكامى و اتحاد و وحدت سبب پيروزى مى گردد.

 - مسلمانان مكلف اند تا در مقابله با دشمن تمام وسايل مادي ممكن را بكار گرفته و 
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سپس به خداوند > توكل نمايند زيرا اتخاذ اسباب مادي با توكل منافات ندارد.

نبوت  صدق  بر  قاطعي  داليل  احزاب  غزوة  در  پيامبر�  حسي  معجزات  ظهور   -  

آنحضرت� مي باشد.

ارزيابى

1- چه تعداد مشركان در جنگ احزاب اشتراك كرده بودند؟

2- پيامبر� در حق احزاب چگونه دعاي بد كردند؟

3- چه كسى باعث تفرقه ميان احزاب شد و چگونه عمل كرد.

4- آيا بكار بردن اسباب مادي در جنگ با توكل منافات دارد؟

  كارخانه گى

اسباب و عوامل ناكامى مشركان را مختصرا در كتابچه هاى خود بنويسيد.
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درس بیست و هشتم

یهود بنی قریظه و نقض عهد

در همان روزى كه پيامبر� به مدينه بر گشتند، جبرئيل' هنگام ظهر نزد پيامبر � 

آمده و ايشان را در رفتن به سوى بنى قريظه تشويق كرده و مژدة مدد الهى را به آنحضرت � 

داد.

پیامبر � در بنی قریظه
پيامبر� به منادى دستور داد تا در ميان مردم اعالن نمايد و هر كسى كه مى شنود فرمان 

برد كه: نماز عصر را جز در بنى قريظه نگزارد، ايشان ابن ام مكتوم را جانشين خود ساختند 

و لواء را به على/ دادند، او پيش از ديگران به سوى بنى قريظه رفت، آنحضرت� 

نيز با گروهى از مهاجرين و انصار مدينه را به قصد بنى قريظه ترك گفتند، تعداد مسلمانان 

به سه هزار تن مى رسيد و با خود سى رأس اسپ داشتند، آنان در اطراف قلعه هاى بنى 

قريظه فرود آمده و يهوديان را محاصره نمودند. 

پیشنهاد کعب بن اسد به بنی قریظه
چون محاصره ادامه يافت، رئيس بنى قريظه كعب بن اسد سه پيشنهاد را به قومش عرضه 

داشت:

- اينكه مسلمان شوند و دين محمد � را بپذيرند و جان و مال شان در امان ماند.

- يا اينكه زنان و فرزندان خود را بكشند سپس با شمشير هاى برهنه برآمده و با پيامبر و 

اصحابش بجنگند.

- و يا اينكه در روز شنبه كه مسلمانان خود را از جنگ و حمله آنان ايمن مى دانند بر 

پيامبر و مسلمانان حمله برند.

مشوره و اشتباه ابو لبابه/
حكم  بر  آنكه  جز  نداشتند  اى  چاره  و  نداد،  مثبت  پاسخ  اسد  بن  كعب  به  قريظه  بنى 

ابو  تا  كردند  تقاضا  پيامبر�  از  ميان خود  مشوره  از  پس  آنان  نهند،  گردن  پيامبر� 

لبابه را كه هم پيمان بنى قريظه بود و با خانواده اش در آن منطقه زندگى مى كرد غرض 

مشوره با آنان بفرستد، چون او را ديدند مردان به احترامش ايستادند و زنان و كودكان 
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شان گريه سر دادند كه دلش به حال آنان سوخت، و گفتند: آيا پيشنهاد مى كنى كه بر 

حكم پيامبر� گردن نهيم ؟ ابولبابة گفت: بلى، و به حلقومش اشاره كرد ـ يعنى هرگاه 

به حكم او گردن نهيد كشته مى شويد ـ او به زودى دانست كه به خدا و رسولش خيانت 

كرده است، ازين رو خدمت پيامبر� بر نگشت بلكه به سوى مسجد نبوى رفته خود را 

در يكى از ستون هاى آن بسته و سوگند ياد كرد كه جز پيامبر كسى او را رها نكند، چون 

برايش آمرزش  نزد من مى آمد حتما  � رسيد، فرمود: ) هرگاه  به رسول اهللا  اين خبر 

مى طلبيدم ولى اكنون كه خود آن كار را نموده من او را از موضعش رها نمى كنم تا آنكه 

خداوند توبه اش را بپذيرد.

با وجود مشورة ابولبابة، در اثر فشار مسلمين بر آنان كه يك جنگ روانى بود، يهودى ها 

بر حكم رسول اهللا � گردن نهادند، پيامبر � فرمان داد تا مردان شان زندانى شده و 

زنان و فرزندان شان در گوشه اى دور از مردان نگهدارى شوند.

حکمیت سعد بن معاذ /
مردمان قبيلة اوس چون هم پيمان با يهودى ها بودند نزد پيامبر � آمده و تقاضاى نيكى 

با آنان را نمودند، پيامبر � فرمود: آيا راضى مى شويد كه يك نفر از خود تان درين 

پيامبر فرمود: اين حكميت كار سعد بن معاذ است، آنان  مورد حكم كند؟ گفتند: بلى، 

گفتند: راضى شديم، آنحضرت� كسى را نزد سعد بن معاذ ـ  كه به دليل جراحتى در 

بر مركبى خدمت  او را سوار  ـ فرستادند،  بود  به وى رسيده بود در مدينه  غزوه احزاب 

فرمودند:  خويش  اصحاب  به  پيامبر�  رسيد،  پيامبر�  نزد  وقتى  آوردند،  پيامبر� 

براى استقبال از سرور تان به پا خيزيد، و به وى فرمود: اى سعد! اين قوم بر حكم تو راضى 

شده اند، سعد گفت: آيا حكم من در مورد شان الزم االجراء است ؟ فرمودند: بلى، گفت: 

هرگاه چنين است، من در مورد شان حكم مى كنم كه مردان شان كشته شوند و زنان و 

كودكان شان به اسارت درآيند و اموال شان تقسيم شود.

پيامبر� فرمود: همانا در مورد ايشان حكمى نمودى كه خداوند از فراز هفت آسمان 

نموده است.

حكم سعد كامال منصفانه بود، زيرا بنى قريظه عالوه بر غدر و خيانتى كه مرتكب شده 

با  براى جنگ  را  نيزه، )300( زره جنگى و )500( سپر  بودند )1500( شمشير، )2000( 

مسلمين آماده ساخته بودند كه پس از فتح به غنيمت مسلمانان درآمد.
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فعاليت

شاگردان در مورد خيانت يهود و پيمان شكنى خطرناك آنان در مخالفت با پيامبر� 

ومسلمانان باهم مباحثه نمايند.

تطبیق حکم سعد بن معاذ/ 
پيامبر�دستور دادند كه گودال هائى در بازار مدينه حفر شود و آنان را دسته دسته ببرند 

و گردن زنند، بدين ترتيب شش صد يا هفت صد نفر آنان كشته شد، از زنان يهود فقط 

يك زن كشته شد، زيرا سنگ بزرگى را بر سر خالد بن سويد/ انداخته و او را به 

شهادت رسانيده بود.

شان  خانواده هاى  و  اموال،  خون ها،  و  بودند  شده  مسلمان  قريظه  بنى  مردم  از  اى  عده 

محفوظ ماند.

چون كار بنى قريظه يكسره شد، سعد بن معاذ/ به اثر زخمى كه در غزوه احزاب 

برداشته بود خون زيادى از زخمش فواره كرد و به اثر آن وفات نمود، و در رابطه به وفات 

وى پيامبر� فرمودند: )عرش پروردگار با مرگ سعد لرزيد(. ]صحيح بخارى و صحيح 

مسلم[

حضرت سعد بن معاذ يكي از صحابه جليل القدر پيامبر� بود.

به اساس روايت امام نسائي از ابن عمر/ هفتاد هزار مالئكه در تشيع جنازه سعد بن 

معاذ اشتراك نمودند. 

نمي  فراموش  هرگز  تاريخ  در  اسالم  به  خدمت  در  بزرگ  صحابي  اين  جانفشاني هاي 

شود.

پيامبر � اموال غنيمت گرفته شده از بنى قريظه را پس از بيرون نمودن خمس )يك 

پنجم(  ميان اشتراك كنندگان درين غزوه تقسيم كردند.

سرنوشت ابولبابه /
ابو لبابه شش شب به ستون بسته باقيماند كه در اوقات نماز همسرش او را باز مى كرد و 

پس از نماز به ستون بر گشته خود را مى بست، پس از سپري شدن شش شب در هنگام سحر 

قبول توبه اش به پيامبر � فرود آمد، مردم برخاستند تا او را رها كنند ولى او نپذيرفت كه 
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كس ديگرى جز رسول اهللا� او را رها سازد، و چون آنحضرت� براى اداى نماز از 

كنارش گذشتند او را رها نمودند.

در موقف ايماني ابولبابه / اين درس مهم براي مسلمانان وجود دارد كه از مسلمان 

گناه سر مي زند مگر مسلمان راستين پس از وقوع در گناه نادم گرديده و فورا توبه مي 

كند.

قابل ياد آورى است كه خداوند>در غزوه احزاب و بنى قريظه آياتى از سوره احزاب 

را نازل فرمود كه در آن جزئيات واقعه، حالت مؤمنان و منافقان و سپس ذلت و خوارى 

احزاب و نتايج خيانت اهل كتاب بيان شده است.

آموختنی های درس  �  
 - بيان غدر و خيانت يهود بنى قريظه و پيمان شكنى آنان در وقت حساسيكه كفار از 

جهات مختلف بر مدينه هجوم آورده بودند.

بنى  يهود  بزرگ  خيانت  با  معاذ  بن  از طرف سعد  تعيين شده  بودن جزاى  متناسب   -

قريظه، زيرا اگر برنامه آنان در همكارى با مشركين و قبايل عرب كامياب مى شد دولت 

نو پاى مدينه سقوط مى كرد.

 - موقف ايمانى ابولبابه / پس از پى بردن به اشتباه كه بايد مشعل راه هر مسلمان 

باشد.

ارزيابى
1- كعب بن اسد رئيس قبيله بنى قريظه در برابر محاصره آنان، براى قومش چه پيشنهاداتى 

را ارايه داشت؟

2- ابولبابه/ براى بنى قريظه چه مشوره داد و سرنوشت وى چگونه بود؟

3- بنى قريظه در برابر مسلمين چه تعداد اسلحه را براى جنگ آماده كرده بودند؟

  كارخانه گى

شاگردان عزيز! جريان حكميت سعد بن معاذ را در كتابچه هاى خود بنويسيد.
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درس بیست و نهم

مهمترین رویداد ها در فاصلۀ غزوه خندق و صلح حدیبیه

اعزام سرایا

پيامبر � به منظور گسترش و تحكيم پايه هاى دولت اسالمى در اطراف مدينه منوره، و 

همچنان غرض تأديب قبايلى كه در برابر مسلمانان غدر و خيانت كرده بودند سريه هائى را 

فرستادند كه بصورت مختصر در اينجا ذكر مى شود:

1- سریه محمد بن مسلمه /

نجد(  سرزمين  در  موضعى  )اسم  قرطاء  به  خندق  غزوة  از  پس  پيامبر�  را  سريه  اين 

فرستادند.

سرية مذكور در دهم محرم سال ششم به سوى شاخه از قبيله بنى بكر بن كالب فرستاده 

شد كه در نتيجه مسلمانان با غنايم زيادى به مدينه بازگشتند، در ميان اسيران ثمامه بن اثال 

به ستونى از ستون هاى مسجد بستند،  نيز بود، او را  پيامبر� را داشت  كه قصد كشتن 

پيامبر� به سوى او آمده گفت: اى ثمامه چه همراه دارى؟ گفت: اى محمد� در نزدم 

خير است، اگر بكشى جاندارى را مى كشى و اگر احسان كنى بر كسى احسان مى كنى كه 

سپاسگزار است، آنحضرت� از كنارش گذشته پاسخى به او ندادند.

پيامبر�او  از كنارش مى گذشتند سخن خود را تكرار كرد،  پيامبر�  بار دوم وقتى 

را رها كردند، ثمامه به نخلستانى كه نزديك مسجد بود رفته و غسل نمودو سپس آمده 

اسالم آورد.
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فعاليت )1(

شاگردان در مورد برخورد پيامبر� با ثمامه بن اثال فكر نموده و در مورد اثر عفو و 

گذشت در كار دعوت اسالمى باهم مباحثه كنند.

2- سریه محمد بن مسلمه / به ذی القصه

پيامبر � در ربيع االول سال ششم هجرى محمد بن مسلمه را با ده تن به سوى ذى القصه 

سرزمين بنى ثعلبه فرستادند، يكصد تن از مردم آن قوم كمين گرفتند، و چون محمدبن 

مسلمه و يارانش خوابيدند مشركان همگى را به شهادت رسانيدند جز محمد بن مسلمه كه 

با وجود مجروح بودن از نزد شان گريخت.

3- سریه ابو عبیده بن جراح / 

در ربيع اآلخر سال ششم هجرى پيامبر � اين سريه را به دنبال شهادت همراهان محمد 

بن مسلمه به ذى القصه فرستادند، سرية مذكور هنگام صبح به بنى ثعلبه رسيده و آنان را 

مجبور به فرار به سوى كوه ها كردند.

4- سریه زید بن حارثه/ 

اموال  سوار  تن  هفتاد  و  يكصد  با  حارثه  بن  زيد  هجرى  ششم  سال  االول  جمادى  در 

تجارتى قافله قريش را به غنيمت گرفتند، ابوالعاص داماد پيامبر � كه مسئول اين قافله 

مكه  به  ابوالعاص  برد.   پناه  و  رسانيد   2 زينب  همسرش  به  را  خود  نموده  فرار  بود 

برگشت، و مسلمان شده هجرت كرد، رسول اهللا � زينب را پس از سه سال به شوهرش  

برگردانيد.
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5- سریۀ خبط

رسول اهللا� سه صد سوار كار را تحت فرماندهى ابو عبيده / فرستادند و در انتظار 

آمدن كاروان قريش بودند، مسلمين در اين سفر به گرسنگى سختى دچار شدند، طى چند 

روز شش شتر را كشته و از آن تغذيه كردند، پس از آن خداوند حيوان بحرى اى را از 

بحر بيرون آورد كه عنبر ناميده مى شد، مسلمانان مدت زيادى از آن تغذيه كردند.

6- غزوۀ بنی لحیان

� را شهيد  پيامبر  بنو لحيان همان كسانى هستند خيانت ورزيده و ده تن از اصحاب 

ساختند، پيامبر� براى تأديب آنها در جمادى االول سال ششم هجرى همراه دو صد تن 

از ياران شان به آن صوب حركت كردند.

چون بنى لحيان از اين حركت اطالع يافتند به كوه ها گريختند و رسول اهللا� به هيچ 

يك از آنان دست نيافته، سپس به مدينه بازگشتند.

فعاليت )2(

اين سرايا را در تحكيم  تأثير  بين سريه و غزوه گفتگو كنند و  شاگردان در مورد فرق 

دولت اسالمى مدينه  ارزيابى نمايند.

آموختنی های درس  �  
 - ارسال سريه ها به منظور گسترش و توسعه نفوذ اسالم و جلو گيرى از خيانت ها بود.

برخورد  بيانگر  و  فرماندهى  به   � پيامبر  اصحاب  تمرين  و  تدريب  سرايا  ارسال   -  

اسالمى با قبايل است.

 - پيامبر� با اسيران همواره رفتار نيكو داشتند كه همان اخالق نيكو سبب تأثير پذيرى 

ايشان و اسالم آوردن شان مى شد.



118>  @

 

ارزيابى

1- واقعه سريه محمد بن مسلمه به ذى القصه را توضيح دهيد.

2- مسلمانان با غنايم اموال تجارتى قريش چگونه برخوردى كردند، و چرا؟

3- در سريه خبط چه حادثه مهمى به وقوع پيوست؟

  كارخانه گى

شاگردان عزيز! نتيجه كلى ارسال سرايا را در كتابچه هاى خود بنويسيد.
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درس سي ام

صلح حدیبیه )1( 
انگیزه ها و اسباب حرکت پیامبر �

تحوالت جارى جزيرة العرب به مصلحت مسلمين ادامه داشت و عاليم فتح و پيروزى 

مسلمين نمودار بود و مقدمات تثبيت حق اداى عبادت براى مسلمين در مسجد الحرام مهيا 

مى گرديد.

پيامبر� در خواب ديد كه همراه اصحاب شان به مسجد الحرام وارد شده كليد كعبه را 

گرفته و طواف و عمره نمودند، گروهى از صحابه مو هاى شان را تراشيده و عده اى هم 

مو هاى شان را كوتاه كردند.

پيامبر� با گفتن اين رويا به اصحاب شان اطالع دادند كه به نيت عمره بيرون مى شوند، 

و همه آماده سفر شدند.

حرکت مسلمانان به سوی مکه
سلمه  ام  حاليكه  در  هجرى  ششم  سال  القعده  ذى  ماه  اول  دوشنبه  روز  آنحضرت� 

2 همسر آنحضرت � نيز همراه شان بود با يكهزار و چهار صد و به روايتى يكهزار 
و پنجصد تن از اصحاب كرام عازم مكه شدند.

پيامبر � از ذو الحليفه به نيت عمره احرام بستند و قربانى خود را نشانى كرده، قالده در 

گردن آن نهادند.

آنحضرت� وقتى اطالع يافت كه كعب بن لوئى حبشى ها و هم پيمانان شان را بر ضد 

پيامبر و اصحابش تحريك نموده است، با اصحاب شان مشوره كردند، ابوبكر/گفت: 

ما به نيت عمره آمده ايم نه براى جنگ، ولى كسى كه در ميان ما و خانة كعبه سد و مانع 

شود، با او مى جنگيم. سپس آنحضرت � به ادامه مسير دستور دادند.

تالش قریش برای باز داشتن مسلمین از خانۀ کعبه
چون قريش از حركت مسلمين اطالع يافت، مجلس مشورتى ترتيب داده تصميم گرفتند 

تا به هر صورت ممكن از ورود مسلمين به خانة كعبه مانع شوند.
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)اسم  الغميم  كراع  در  وليد  بن  خالد  فرماندهى  تحت  قريش  كار جنگى  سوار  دو صد 

موضعى است( در راه ورود به مكه سنگر گرفتند، هر دو جانب طورى به هم نزديك شدند 

كه يك ديگر را مى ديدند.

خالد مسلمانان را در نماز ظهر مشاهده كرد، ديد ركوع و سجده مى كنند، گفت: اگر 

حمله  قصد  عصر  نماز  هنگام  آنان  مى كشتيم،  را  تعدادى  مى كرديم  حمله  حالت  درين 

نازل فرمود و خالد  را داشتند كه خداوند حكم صالة  خوف )نماز در حالت ترس( را 

نتوانست كارى از پيش ببرد.

خود داری از درگیری خونین
پيامبر� براى اينكه با مشركين رو به رو نشود مسير خود را تغيير داده در حديبيه كه در 

پائين مكه قرار دارد فرود آمدند، خالد با مشاهده اين وضع به سرعت خود را به قريش 

رساند تا آنان را از وضع موجود بر حذر دارد.

بن ورقاء خزاعى  بديل  فرود آمدند  اى  نزديك چشمه  چون رسول اهللا� در حديبيه 

نزد  بودند  تهامه  درسرزمين   � پيامبر  داران  راز  كه  خزاعه  مردم  از  ديگر  تن  چند  با 

و  با خانواده  نمودم كه  ترك  در حالى  را  لوئى  بن  من كعب  و گفت:  آمده  پيامبر� 

از  و  بجنگند  تو  با  مى خواهند  و  اند  آمده  فرود  حديبيه  آب هاى  نزديك  شان  مال هاى 

خانةكعبه بازت دارند.

بجاى  عمره  تا  ايم  آمده  ايم،  نيامده  كسى  با  جنگ  براى  )ما  فرمودند:  اهللا�  رسول 

آوريم...(

بديل گفت: به زودى سخن شما را به ايشان مى رسانم، و نزد قريش رفته به آنان گفت: 

من از نزد اين مرد پيش شما آمده ام و شنيدم سخنى مى گويد كه اگر بخواهيد آنرا به شما 

مى گويم.

قريش پس از شنيدن سخنان بديل مكرز بن حفص را نزد پيامبر� فرستادند، پيامبر � 

حرف هائى را كه به بديل و همراهانش گفته بودند به او نيز گفتند، و او نزد قريش بر گشته 

آنان را در جريان گفتار شان قرار داد.

سپس قريش حليس بن علقمه و عروه بن مسعود ثقفى را يكى پس از ديگرى نزد پيامبر 

� فرستادند، هريك همان جوابى را مى شنيد كه پيامبر� براى بديل گفته بود، و نتيجه 
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نمايندگى شان همانا تصديق طرح و پيشنهاد پيامبر � بود.

اما جوانان بيخرد قريش وقتى تمايل بزرگان شان را به صلح ديدند در صدد آن برآمدند 

ايشان  يا هشتاد تن  افروخته شود. هفتاد  بر  تا كارى كنند كه صلح نشده و آتش جنگ 

كوشيدند به قرارگاه مسلمين نفوذ كنند، ولى محمد بن مسلمه/ فرمانده نگهبانان آنان 

را زندانى نمود و آنحضرت� به دليل عالقمندى به صلح همه را آزاد نموده و مورد 

عفو قرار داد.

سفیر مسلمانان نزد قریش
درين حالت آنحضرت� تصميم گرفت سفيرى نزد قريش بفرستد تا هدف شان از اين 

سفر براى قريش روشن شود، از عمر/ خواستند تا اين امر مهم را انجام دهد، ولى او 

بنا به داليلى معذرت خواست، سپس عثمان / را مأمور اين وظيفه كردند، و به وى 

فرمودند: )به اطالع شان برسان كه ما براى جنگ نيامده ايم بلكه براى عمره آمده ايم و 

آنان را به اسالم فرا خوان(.

عثمان/ عازم مكه شد تا پيام رسول اهللا� را به سران قريش برساند، ابان بن سعيد به 

عثمان/ خوش آمديد گفت و سپس او را پناه داد و بر اسپ خود سوار كرد تا آنكه به 

مكه رسيد، عثمان/ وظيفه اش را انجام داد، قريش برايش گفتند: بر خانه كعبه طواف 

كند ولى او اين پيشنهاد را نپذيرفت و از اينكه قبل از پيامبر� طواف كند، ازين كار 

خود دارى نمود.

قريش عثمان/ را با خود نگهداشتند، شايد مى خواستند مشوره نموده تصميم بگيرند، 

مسلمين  ميان  در   / عثمان  قتل  آوازه  و  درازا كشيد  به   / عثمان  برگشت  چون 

يكسره  قريش  با  را  مان  كار  آنكه  تا  نمى رويم  اينجا  از   ( فرمود:  پيامبر�  شد،  پخش 

با  بيعت كنند، همه مسلمانانى كه  ايشان  با  تا  از اصحاب خويش خواستند  كنيم ( سپس 

پيامبر� بودند به جز يكتن از منافقين متباقى همه بيعت كردند، و اين بيعت همان بيعت 

� ß́ ß¾Ç à£åÈ>ßFàÈ�ácåC�ß�å¿åºáÖàá�=� åÀ ß¢�àç�=� ßÊ åuße�ábß̄ß¶� :الرضوانى است كه خداوند در مورد آن فرمود

<�®âFÈåfß<� ]فتح /18[   âVáJßª� á¼ àÃßE>ßMß? ßÆ� á¼åÃáÉß· ß¢�ßÍß¿É å³ çj¶=� ß¹ßhá¾ß@ßª� á¼åÃåEÇà·à®� å��>ßº� ß¼å·ß£ßª�åÌßf ßR çn¶=� ßKáß�
) همانا خداوند از مؤمنان راضى گرديد، آندم كه در زير درخت با تو بيعت كردند پس 

دانست آنچه را كه در دلهاى شان بود، پس نازل كرد آرامش را برايشان و پاداش داد آنان 
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را فتحى نزديك را (.

اصحاب            از  پيامبر�  احاديث  از  بعضي  در  همچنان  و  فتح  سورة  از  ديگري  آيات  در 

رسول اهللا � كه در بيعت رضوان حاضر بودند به نيكي ياد شده است و در حديثي كه 

امام مسلم از جابر بن عبداهللا/ روايت نموده اهل بيعت رضوان » انتم اليوم خير اهل 

االرض« يعني شما امروز بهترين مردم روي زمين هستيد، ياد شده است.

فعاليت )2(

شاگردان در مورد اثر رغبت شديد پيامبر� به صلح و نه جنگيدن با مشركين مكه فكر 

نموده، نتيجه را باهم صنفان خويش درميان ميگذارند.

آموختنی های درس  �  
 - در قضاياى مهم و سرنوشت ساز بايد با بردبارى و تحمل برخورد كرد.

 - تفاهم براى حل منازعات نتايج مثبت به بار مى آورد.

 - ثبات بر حق يكى از صفات اساسى مسلمان است.

 - در راه حق بايد به قربانى حاضر بود.

 - بيان فضيلت صحابة كرام كه در بيعت رضوان شامل بودند.

ارزيابى
1- چه باعث شد تا پيامبر� عزم حركت به سوى مكه را نمايند؟

2- جوانان قريش در كراع الغميم چه تصميم گرفتندو نتيجه آن چگونه بود؟

3- سفير مسلمانان نزد قريش كى بود و نتيجه آن سفارت چه شد؟

  كارخانه گى

شاگردان در مورد اسباب »بيعة الرضوان« مقالة بنوسيند كه از شش سطر كم نباشد.
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درس سي و یکم

صلح حدیبیه )2(

انعقاد پیمان صلح

قريش با درك اينكه موقف دشوارى را در پيش رو دارد تصميم گرفت تا پيمان صلحى 

را با مسلمين منعقد نمايد و در آن تذكر يابد كه پيامبر � و اصحابش امسال خواهى 

� به زور وارد شده است. همان بود كه  پيامبر  نخواهى بر گردند تا عرب نگويد كه 

سهيل بن عمرو خدمت آنحضرت � آمد و تقاضاى عقد مصالحه را كرد، و دوطرف 

پس از گفتگو هاى زياد به عقد پيمان زير موافقه نمودند:

بند های پیمان صلح

نمى شوند و در سال آينده  به مكه داخل  بر گشته  به مدينه  اين سال   � اهللا  1. رسول 

مسلمين با سالح سواره وارد مكه شده سه شبانه روز در آن اقامت مى نمايند، بدون اينكه 

با هيچ تعرضى رو به رو شوند.

2. تا ده سال در ميان دو طرف، جنگى صورت نمى گيرد، و در اين مدت مردم به امنيت 

زندگى مى كنند.

3. هركسى بخواهد در عهد و پيمان محمد � داخل شود مى تواند داخل شود و اگر 

كسى بخواهد با قريش هم پيمان گردد مى تواند اين كار را بكند، هر قبيله اى كه به يكى 
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از دو طرف بپيوندد جزء آن طرف به شمار مى رود و هر يك ازين قبايل كه با تعرض رو 

به رو گردد اين امر تجاوز بر طرف هم پيمان آن قبيله شمرده مى شود.

4. اگر كسى از قريش كه بدون اجازة ولى خويش فرار كند و به محمد بپيوندد،  محمد � 

بايد او را به آنان مسترد نمايد، و هرگاه كسى از آنانى كه با محمد اند به نزد قريش بيايد 

به محمد باز گردانده نمى شود.

آنحضرت � على/ را خواستند تا پيمان صلح را بنويسد و پيامبر�  متن قرار داد را بر او امال 

كردند.

نتیجۀ پیمان صلح حدیبیه

با وجود تشويش برخى از صحابه پيمان صلح حديبيه همانطوريكه در قرآن كريم از آن به 

»فتح مبين«ياد شده است راه فتح مكه را باز كرد و مشركين قريش را در ضعف و تنگناى 

بيشتر قرار داد. برده بارى دور انديشى و ثبات و استقامت پيامبر� و صحابة كرام منجر 

به گسترش اسالم در مكه و ماحول آن شد و زمينه را براى پيروزى بزرگ مسلمانان و 

شكست ابدى قريش مساعد ساخت.

فعاليت

يا  مى گرديد  محسوب  شكست  مسلمانان  براى  پيمان  اين  كه  كنند  ارزيابى  شاگردان 

پيروزى؟
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رخداد های مهم پس از عقد صلح

1- قبيلة خزاعه كه از دوران عبدالمطلب هم پيمان بنى هاشم بود، با رسول اهللا� براى 

تأكيد همان پيمان قديم تجديد عهد كردند.

زنجير هاى  حاليكه  در  سهيل  بن  ابوجندل  مى شد  نوشته  صلح  پيمان  كه  لحظاتى  2-در 

اولين كسى  اين  انداخت، سهيل گفت:  پايش را كش مى كرد خود را در ميان مسلمين 

ولى  نگرداند  باز  را  او  تا  پيامبر كوشيد  هرچند  نمايى،  مسترد  را  او  مى خواهم  است كه 

سهيل بر تنفيذ پيمان صلح اصرار ورزيد، پيامبر�موافقه نموده و براى ابوجندل گفت: 

صبر كن و ثوابت را از خدا بطلب، زيرا خداوند براى تو و مستضعفين ديگر گشايشى و 

راه نجاتى پديد مى آورد.

آموختنی های درس  �  

1- با وجودى كه مسلمانان نيروى نظامى كافى در اختيار داشتند در برابر قريش از خود 

تحمل و بردبارى نشان دادند.

2- عقد پيمان اعترافى بود به موجوديت مسلمانان و نشانة شكست مشركان.

3- در قبول اسالم اكراه و جبرى در كار نيست و داخل شدن در اسالم يك امر اختيارى 

مى باشد.
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ارزيابى

1- بند هاى پيمان صلح حدبيه را مختصراً بنويسيد.

2- رخداد هاى مهمى را كه پس از عقد صلح به وقوع پيوست بنگاريد.

3- چرا مسلمانان پيمان صلح حديبيه را پذيرفتند؟

  كارخانه گى

شاگردان در مورد پيمان صلح حديبيه و نتايج سرنوشت ساز آن مقالة بنويسند كه از ده 

سطر كم نباشد.
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درس سي و دوم

صلح حدیبیه )3(

آماده گی برگشت از حدیبیه به مدینه منوره

بر  انجام دهند كه  تا اعمالى را  پيمان صلح منعقد گرديد رسول اهللا� خواستند  چون 

اساس آن از حالت احرام خارج شده و براى عودت به مدينه منوره آماده گى بگيرند.

وقتي كه رسول اهللا � از نوشتن پيمان صلح فارغ شدند، براى بيرون شدن از احرام به 

اصحاب شان گفتند: ) برخيزيد وقربانى هاى تان را ذبح كنيد( ايشان سه بار اين سخن را 

تكرار نمودند ولى كسى از جايش بر نخاست، و چون كسى براى تعميل امر بر نخاست 

مورد  درين  مردم  از  كه  را  آنچه  و  آمده   2 سلمه   ام  نزد  بر خاسته   � آنحضرت 

مشاهده كرده بودند برايش ياد آورى كردند.

ام سلمه گفت: اى رسول خدا! اگر اين كار را دوست داريد بيرون شويد و بدون اينكه 

با كسى سخن بگوييد، قربانى هاى خود را ذبح كنيد و سپس سلمانى خود را خواسته سر 

خويش را بتراشيد.

آنحضرت � بر خاسته برآمدند و با كسى صحبت نكردند تا آنكه قربانى خويش را 

ذبح و سر خود را تراشيدند، چون مردم اين كار را ديدند برخاسته قربانى هاى خويش را 

ذبح نموده سر هاى همديگر را تراشيدند و از احرام بيرون شدند.
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فعاليت

شاگردان در مورد آثار تأثير عقد پيمان صلح بر روحيه مسلمانان باهم مباحثه نمايند.

خودداری از باز پس دادن زنان مهاجر

نيامده بود و از جانب ديگر آية دهم سورة  نامه  چون برگردانيدن زنان مهاجر در عهد 

�àç�=� çÀ àÂÇà¿ åVßJáº>ßª� æL=ßf åQ>ßÃàº� àL>ß¿åºáÖàá�=� à¼ à²ßÐ> ßQ�=ßcåC�=Çà¿ßºßA� ßÀÈådç¶=�> ßÃèÈß?>ßÈ� :ممتحنه  نازل گرديد

� á¼ àÂ� ß×ßÆ� á¼àß�� ȩ̂ åU� çÀ àÂ� ß×�åe>ç« à³á¶=� ß�åC� çÀ àÂÇ à£ åQáfßI� ßØßª� æL>ß¿åºáÖàº� çÀ àÂÇ à»àJ á»å· ß¢� áÁåDßª� çÀåÃå¾>ß�åDåE� à¼ß· á¢ß?
�***�� اين آيه دستور مى دهد كه آنان را پس از امتحان و گرفتن بيعت به شوهران  çÀàß�� ßÁÇè·åß�

شان كه كافر اند بر نگردانيد، و اين زنان براى كافران حالل نيستند.

مي  مسلمانان  به  كه  مسلمان  زنان  گردانيدن  بر  از  مسلمانان  كريم  آيت  اين  بنابر حكم 

پيوستند اجتناب نمودند. 

واقعۀ ابوالبصیر

بعد از اينكه رسول اهللا � به مدينه باز گشت، مردى به نام ابوبصير از قبيله ثقيف كه هم 

پيمان قريش بود در مكه شكنجه مى شد از مكه فرار كرد و خود را به مدينه رساند، قريش 

دو تن را براى باز گردانيدن او به نزد رسول اهللا فرستاد، پيامبر � او را به آن دو تن تسليم 

كرد، آنان با او حركت كردند تا آنكه به ذوالحليفه رسيدند، ابوبصير به يكى از آنان گفت: 

شمشيرت بسيار عالى است، آن دگر شمشير خود را از غالف كشيده گفت: بلى، بسيار 
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عالى است، ابو بصير گفت: آن را به من ده تا ببينم، وقتى آن مرد شمشيرش را به ابوبصير 

داد، ابوبصير او را كشت و مرد دومى فرار كرد. ابو بصير به مدينه باز گشت و داخل مسجد 

شده و جريان واقعه را به رسول اهللا� گفت. وقتى ابوبصير دانست ممكن است بر اساس 

پيمان صلح حديبيه او به قريش باز گردانيده شود، حركت كرده و در ساحل دريا اقامت 

گزيد، پس از آن ابو جندل بن سهيل گريخته به او پيوست، پس از آن هر كه مسلمان 

به ايشان مى پيوست تا آنكه گروه بزرگى شدند، و  مى شد و از نزد قريش فرار مى كرد 

هرگاه از حركت كاروان قريش اطالع مى يافتند بر آن يورش برده افراد آنرا مى كشتند 

و اموال شان را به غنيمت مى گرفتند، ناگزير قريش نامه اى به پيامبر� نوشته و تقاضا 

نمودند هر كسى كه از ايشان به مسلمين بپيوندد در امن و امان است. همان بود كه رسول 

اهللا � كسانى را به سراغ آن گروه فرستاده و آنانرا به مدينه فراخواند.

مسلمان  طلحه  بن  عثمان  و  وليد  بن  خالد  عاص،  بن  عمرو  هفتم هجرى  سال  اوائل  در 

شده نزد آنحضرت � آمدند، رسول اهللا� در مورد شان فرمود: )همانا مكه پاره هاى 

جگرش را به سوى ما انداخته است(.

آموختنی های درس  �  

 - صلح حديبيه مقدمه فتح مكه بود.

 - اسالم بر ايستادگى بر پيمان وتعهد تأكيد مى كند و هيچگاه پيامبر اسالم نقض عهد 

نكرده است.

 - مشروعيت صلح و متاركه با دشمن.
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-  نكاح زن مسلمان با مرد كافر جواز ندارد.

- مشروعيت اشتراك زنان در رأى و مشوره.

 - جواز عقد پيمان صلح و آتش بس با كفار در صورتيكه مصلحت راجحي براي اسالم 

و مسلمين در آن نهفته باشد.

 - وجوب اطاعت و فرمانبرداري بي چون و چرا از رسول اهللا� در هرحال.

ارزيابى

1- ابو بصير كى بود و چرا به مشركين مسترد شد؟

2- پيامبر� غرض بيرون شدن از احرام از كى مشوره گرفت؟

3- پيمان صلح حديبيه چگونه زمينه را براى فتح مكه مساعد ساخت؟

  كارخانه گى

شاگردان عزيز! خالصة حكايت ابوبصير را در كتابچه هاى خود بنويسيد.
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درس سي و سوم

پیامبر � سران دول را به اسالم فرا می خواند

در اواخر سال ششم، پس از مراجعت از حديبيه رسول اهللا� براى سران دول آن عصر 

را  مهر  بدون  نامة  دول  سران  چون  كردند،  دعوت  اسالم  به  را  آنان  و  نوشته  نامه هائى 

نقش آن  براى خود ساختند كه  نقره  از  انگشترى  پيامبر�  بود كه  نمى پذيرفتند همان 

)محمد رسول اهللا( بود.

درين درس متن بعضى ازين نامه ها و پاره اى از نتايج آن بيان مى شود:

1- نامه برای نجاشی پادشاه حبشه

پيامبر � براى اصحمه بن ابجر نجاشى نامة به شرح زير فرستاد:

بر كسى  بزرگ حبشه. سالم  اصحمه  نجاشى  به  پيامبر  از سوى محمد  است  نامة  " اين 
كه  مى دهم  گواهى  و  آورد،  ايمان  رسولش  و  خدا  به  و  كند  پيروى  هدايت  راه  از  كه 

معبود برحقى جز اهللا نيست كه يگانه است و شريك و انبازى ندارد، نه همسرى گرفته 

و نه فرزندى دارد و اينكه محمد بنده و فرستادة خداست، من تو را به دعوت اسالم فرا 

مى خوانم، همانا من فرستاده اويم، پس مسلمان شو تا سالمت بمانى قال اهللا تبارك وتعالى:  

�ß×ßÆ�>âÒáÉ ßm�åÄåE� ßµåf ánà¾�ß×ßÆ�ßä�=�ç×åC�ßbàFá£ß¾�ç×ß?�á¼ à³ß¿áÉßEßÆ�>ß¿ß¿áÉßE�Ð=ßÇ ßi�æÍ ß»ß·ß²� ß�åC�á=áÇß¶> ß£ßI� åH>ßJ å³á¶=� ß̧ áÂß?�>ßÈ� á̧ à®�
ßÁÇ �آل عمران: 64. à»å· ájàº�>ç¾ß@åE�á=ÆàbßÃ ám=�á=Çà¶Ç à̄ßª�á=áÇç¶ßÇßI�ÁåDßª�åä�=�åÁÆàa�Àëº�>âE>ßEáeß?�â>vá£ßE�>ß¿ àvá£ßE�ßd å̂ çJßÈ

اى اهل كتاب! بيائيد به سوى كلمه اى كه ميان ما و شما برابر است، اينكه نپرستيم جز اهللا 

را و به وى چيزى را شريك قرار ندهيم و برخى از ما برخى ديگر را به جاى خداى يگانه 

به  خدايى نگيرد؛ پس هرگاه روى گرداندند پس بگوئيد گواه باشيد كه ما مسلمانيم".

بر  گرفته  را  آن  نجاشى  داد،  نجاشى  به  را  پيامبر�  نامة  ضمرى،  اميه  بن  عمرو  چون 

چشمش نهاد و از تختش بر زمين فرود آمد و در حضور جعفر بن ابى طالب/ مسلمان 

شد.
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نجاشى در پاسخ نامه اى به پيامبر�  نوشت و در آن از برخورد نيك خود با مهاجرين 

و بيعت خود ياد آور شد.

فعاليت )1(

مسلمان  مهاجرين  با  نجاشى  نيك  خورد  بر  بارة  در  مضمون  استاد  كمك  به  شاگردان 

معلومات ارائه كنند.

2- نامه پیامبر � به مقوقس پادشاه مصر

پيامبر� براى جريج بن متى ملقب به مقوقس پادشاه مصر و اسكندريه نامه اى به شرح 

زير نوشت:

"بسم اهللا الرحمن الرحيم، از محمد بنده و فرستاده خدا به مقوقس بزرگ قبطيان! سالم 
بر كسى باد كه راه هدايت را پيروى كند.

من تو را به پذيرش دعوت اسالمى فرا مى خوانم، مسلمان شو سالمت مى مانى، مسلمان 

بر دوش  قبط  مردم  گناه  گرداندى  روى  اگر  و  مى دهد  چندان  دو  ترا  مزد  شو خداوند 

توست".

نامه پيامبر � را حاطب بن ابى بلتعه به مقوقس رسانيد، مقوقس پس از خواندن نامه براى 

رسول اهللا � نامه اى نوشت، او در نامه اش از احترام به فرستادة پيامبر� و فرستادن دو 

كنيز و قاطرى به خدمت پيامبر � ياد كرد ولى خودش مسلمان نشد.

نگهداشتند و ديگرى  براى خويش  را  پيامبر� وي  ماريه است كه  آن دو كنيز يكى 

سيرين نام داشت كه پيامبر� او را به حسان بن ثابت انصارى دادند.

3- نامۀ پیامبر� به خسرو پادشاه ایران

پيامبر�با همان مضمون باال نامه اى براى خسرو ايران نوشت و آنرا به دست عبداهللا بن 

حذافه سهمى فرستادند، چون نامه نزد كسرى خوانده شد آنرا پاره كرد و متكبرانه گفت: 
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بنده كوچكى از رعاياى من نامش را پيش از نامم مى نويسد، چون اين خبر به پيامبر � 

رسيد، فرمود: خداوند پادشاهيش را پاره پاره كند خداوند دعاى پيامبر� را قبول كرد 

و تخت پادشاهى كسرى بدست مسلمانان سرنگون شد.

4- ارسال نامه برای قیصر پادشاه روم

پيامبر� با همان مضمون نامه هاى متذكره نامه اى براى هرقل پادشاه روم نوشته و براى 

ابوسفيان بن حرب و تنى چند  انتخاب كردند. هرقل  نامه دحيه بن خليفه كلبى را  بردن 

را كه غرض تجارت به شام رفته بودند نزد خود فرا خواند و در مورد پيامبر� از وى 

پرسشهائى كرد، پس از آن گفت: اگر آنچه تو مى گويى حق است به زودى جاى اين دو 

پاى )قدمگاه( مرا مالك خواهد شد.

هرقل براى سفير پيامبر� هداياى فراوانى بخشيده و او به مدينه برگشت.

5- نامۀ پیامبر� به حاکم بحرین

پيامبر� نامة براى منذر بن ساوى حاكم بحرين نگاشته و او را به اسالم دعوت كرد، اين 

نامه را عالء بن حضرمى حاكم بحرين براى مردم بحرين خواند. برخى از مردم عالقمند 

به اسالم شده و مسلمان شدند.

همچنان پيامبر� نامة براى هريك هوذه بن على فرمانرواى يمامه، حارث بن ابى شمر 

غسانى فرمانرواى دمشق و جيفر پادشاه عمان فرستادند كه برخى از اين اشخاص ايمان 

دين  و  نام  با  دول  سران  و  شاهان  همه  ترتيب  بدين  ماندند،  كافر  ديگر  برخى  و  آورده 

آنحضرت� آشنا شدند.

آموختنی های درس �  
 . حقانيت اسالم و بر خورد نيك مسلمانان سبب گرويدن مردم به دين اسالم شد.

 . ارسال نامه ها به سران دول و معرفى دين اسالم به آنها در نشر دين اسالم نقش مهمى 
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ايفا كرد.

 . متكبرانى كه نامة پيامبر� را نپذيرفتند به عواقب ناگوارى مواجه شدند.

 - نامه هاي پيامبر� به پادشاهان به جهاني بودن دين اسالم داللت مي كند.

ارزيابى

1- پس از قرائت نامة پيامبر� نجاشى چگونه برخورد كرد؟

2- مقوقس پادشاه مصر در برابر نامة پيامبر � چه عكس العمل نشان داد؟

3- فرق ميان برخورد كسرى و قيصر در برابر نامة پيامبر � را توضيح بدهيد.

  كارخانه گى

شاگردان عزيز متن نامة پيامبر � به نجاشى را در كتابچه هاى خود بنويسيد.
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درس سي و چهارم

غزوۀ خیبر

خيبر روستائى بود با قلعه هاى مستحكم و اراضى زراعتى. اين منطقه در حدود يك صد 

ميل از مدينه فاصله دارد.

چون رسول اهللا� پس از عقد پيمان صلح از ناحية قريش مطمئن شد، خواستند از جانب 

تبليغ دين اسالم  الهى و  براى رسانيدن دعوت  تا  قبايل نجد آسوده خاطر شوند  يهود و 

فراغت حاصل كنند. 

خيبر پايگاه توطئه و دسيسه يهود و مركز آشوب و فتنه به حساب مى رفت اينك زمينه 

تصفية حساب با اين مجرمين فرا رسيده بود بناًء پيامبر� عزم تأديب توطئه گران يعنى 

يهود خيبر را كرد.
حرکت به سوی خیبر

چون منافقين در غزوة حديبيه از امر رسول اهللا� تخلف ورزيده بودند پيامبر� وقتى 

تنها  � اعالن نمودند كه همراه شان  به سوى خيبر حركت كنند، رسول اهللا  خواستند 

كسى بيرون آيد كه تمايل به جهاد دارد بدين ترتيب از ورود منافقين به لشكر مسلمانان 

جلوگيرى شد. 

هر چند عبداهللا بن ابى بن سلول رئيس منافقين از حركت پيامبر� به يهود خيبر اطالع 

داد تا از خيبر دفاع كنند، يهود پس از مشوره و اطالع يافتن از حركت پيامبر� به سوى 

خيبر از قبيلة غطفان كه هم پيمان شان بود نيز كمك خواستند، آنحضرت� در مسير 

راه در جبل عصر )اسم موضعى است( فرود آمدند، قبيلة غطفان كه خود را براى كمك 

را شنيدند تصور كردند كه  مسلمانان  از عقب صداى  وقتى  بودند  نموده  آماده  يهود  به 

مسلمانان بر خانواده ها و مواشى شان يورش برده اند، از اين رو راه رسول اهللا� را به 

سوى خيبر باز گذاشته به خانه هاى خويش برگشتند.
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فعاليت )1(

شاگردان به كمك استاد مضمون در مورد اسباب منع منافقين از رفتن به غزوة خيبر باهم 

مباحثه نمايند.

لشکر مسلمین در کنار دیوار های خیبر
مسلمانان شب را نزديك خيبر گذرانيدند، در حالى كه يهودى ها از آن اطالع نداشتند، 

رفتند،  خيبر  قلعه هاى  سوى  به  نموده  اداء  تاريكى  در  را  نماز  مسلمانان  شد  صبح  چون 

صبحگاهى وقتى مردم خيبر به سوى كشت و زراعت شان رفتند لشكر را ديده و گفتند 

محمد آمده، سپس به سوى خانه هاى شان گريختند.

رسول اهللا � فرمودند:) اهللا اكبر خربت خيبر، اهللا اكبر خربت خيبر، انا اذا نزلنا بساحة 

قوم فساء صباح المنذرين( ] اهللا اكبر! ويران شد خيبر، اهللا اكبر! ويران شد خيبر، همانا زمانى 

كه ما به ميدان قومى فرود آييم، بد است صبحگاهان بيم داده شدگان [.

انتخاب كردند، ولى حباب بن منذر آمده گفت:  به عنوان جا  آنحضرت� محلى را 

يا رسول اهللا آيا خداوند شما را به اينجا آورده و يا رأى و نظر جنگى است؟ پيامبر � 

فرمود: نه، اين رأى و نظر جنگى است. سپس حباب گفت: اين محل مناسبى نيست؛ زيرا 

نزديك قلعه است، تير هاى دشمن به ما مى رسد و تير ما به آنان نمى رسد، و ما از شبيخون 

آنان نيز ايمن نيستيم، همچنان اين محل در ميان درختان خرما قرار دارد، اگر دستور دهيد 

محل ديگرى براى قرار گاه انتخاب شود.

ديگر  محلى  در  را  خود  گاه  قرار  سپس  گفتى،  درستى  نظر  گفت:   � آنحضرت 

ساختند.

آمادگی برای جنگ

را  و رسولش  به كسى مى دهم كه خدا  را  لواء  فردا  � گفت:  پيامبر  فرا رسيد،  شب 

دوست ميدارد و خدا و رسولش نيز او را دوست ميدارند.

چون صبح شد هر يك اميدوار بود كه لواء به وى داده شود، ولى آنحضرت� گفت: 
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على  فرستادند،  را  كسى  مى كند،  درد  چشمانش  گفتند:  كجاست؟  طالب  ابى  بن  على 

/آمد، رسول اهللا� لعاب دهان شان را بر چشمان على/ ماليدند و برايش دعا 

كردند، او صحت يافت و پيامبر� لواء را به او دادند و گفتند: يهودان خيبر را به اسالم 

دعوت كن و آنان را از حقوق الهى كه بر دوش شان است آگاه ساز و به خدا سوگند 

هرگاه خداوند يك مرد را به وسيلة تو هدايت كند برايت بهتر از آن است كه شتر هاى 

سرخ )شتر سرخ در نزد عربها كنايه است از بهترين چيز( داشته باشى.

خيبر به دو بخش تقسيم مى شد، در بخش اول پنج قلعه مستحكم به نام هاى قلعه ناعم، قلعة 

زبير، قلعة صعب بن معاذ، قلعة ابى و قلعة نزار بود.

بخش دومى قلعه هاى نطاة، شق و ابى الحقيق بود، اين همه قلعه ها طى چند روز محاصره 

شده و به دست مسلمين فتح شد، هرگاه قلعه اى فتح مى شد دشمنان به قلعه ديگرى فرار 

مى كردند، در اخير يهودان چارة نديدند جز آنكه به پيامبر� پيشنهاد صلح نمايند.

پيامبر صلى اهللا عليه وسلم با آنان مصالحه كردند كه مال، زمين، طال و نقره، گاو گوسفند 

و آالت جنگى خود را به مسلمانان تسليم نموده با حفظ جان جنگجويان و خانواده هاى 

شان خيبر را ترك مى گويند، بدين ترتيب تمام قلعه هاى خيبر به مسلمين تسليم شد.

از وقايع مهم غزوه خيبر آمدن جعفر بن ابى طالب و ابو موسى اشعري رضي اهللا تعالي 

عنهما از حبشه نزد پيامبر�، ازدواج پيامبر� با صفيه بنت حيي بن أخطب و تحريم 
نكاح متعه مي باشد.     

آموختنی های درس  �  
 - اخالص در عمل، موفقيت به بار مى آورد.

 -  اهميت اصل مشوره در اسالم .

 - دعوت دشمن به اسالم قبل از جنگ شيوة هميشگى پيامبر� بود.

- در غزوة خيبر برخى از معجزات پيامبر� ظاهر گرديد.

 - براى كارهاى مهم افراد اليق و توانا بايد انتخاب شوند. 

 - به دشمن بايد در هيچ حالى فرصت داده نشود تا قوت گرفته و براى دولت اسالمى 

مزاحمت ايجاد كند. 
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 - فرمانده مسلمان بايد از مشوره هاى خوب درهر حال استفاده نموده از استبداد رأى 

خود دارى ورزد.

ارزيابى

1- چرا پيامبر � قرارگاه جنگى را از محلى به محل ديگر تغيير دادند؟

2- نتيجة غزوة خيبر چه بود؟

  كارخانه گى

شاگردان عزيز! فشردة وقايع غزوة خيبر را در كتابچه هاى خود بنويسيد.
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درس سي و پنجم
عمرۀ قضاء

در ذى القعده سال هفتم هجرى پيامبر� از اصحاب خويش خواستند تا عمره نموده و 
عمره گذشته خود را قضاء آورند، و هيچكدام از آنانى كه در حديبيه حضور داشتند از 

آن تخلف نورزند.
احتیاط از ترس خیانت قریش

پيامبر� از بيم آنكه مبادا از سوى قريش خيانت و فريبى صورت گيرد، مجهز با اسلحه 
حركت كردند،  و در پيشاپيش قافله دو صد مرد جنگى سوار كار تحت قيادت محمد بن 
مسلمه را فرستادند،  در يأجج )اسم جايي است( قريش مكرز بن حفص را با تعداد ديگرى 
فرستادند تا از تصميم لشكر مسلح مسلمين آگاهى يابند، پيامبر� به آنان اطالع داد كه 

طبق شرط قبلى همينگونه بدون سالح داخل مكه خواهند شد.
پيامبر � وسايل جنگى از قبيل شمشير،  تير و كمان و نيزه ها در همان منطقه را گذاشتند 
و محمد بن مسلمه را با دو صد تن ديگر غرض حفاظت اسلحه همانجا موظف فرمود و 

خود با ساير اصحاب، شمشير ها در نيام وارد مكه شدند.
دخول به مکه و طواف و سعی

آنحضرت� هنگام ورود به مكه بر شتر خود كه قصوا نام داشت سوار بودند و مسلمانان 
نيز در حالى كه سالح شان را در نيام داشتند، ايشان  را احاطه نموده و تلبيه مى گفتند.

پيامبر� از گردنه اى كه به حجون مى برآيد وارد مكه شدند،  حجر اسود  را با عصاى 
خويش لمس نموده سپس طواف كردند و مسلمانان نيز طواف را انجام دادند.

آنحضرت� و مسلمين در سه طواف اول به سرعت قدم بر مى داشتند، چون مشركين 
آنان را ديدند، گفتند: اينان همان هائى هستند كه شما گمان مى كرديد تب مدينه آنان را 

درمانده كرده، در حالى كه چست و نيرومند ترند.
چون آنحضرت � از طواف فراغت يافتند در ميان صفا و مروه سعى نموده و فرمودند: 
اين قربانگاه است و تمام راه ها و كوچه هاى مكه قربانگاه است، همان بود كه در كنار مروه 

قربانى خود را ذبح نموده، سپس سر خود را تراشيدند، و مسلمانان نيز چنين كردند.
پيامبر� با صحابه  نماز هاى پنجگانه را با جماعت اداء مى كردند، و بالل بن رباح/ 

با آواز بلند خود از باالى كعبه نداى اذان مى داد كه چون صاعقة بر مشركين بود.
پس از آن عده اى را به يأجج )اسم جايى است( فرستادند تا از اسلحه ايشان در آنجا 
حفاظت كنند و آنانى كه قبال به محافظت سالح مشغول بودند براى اداى مناسك عمره 

حضور يابند، آنان آمده و مناسك عمرة قضاء را انجام دادند.
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بر گشت به سوی مدینه 
رسول اهللا� سه روز در مكه اقامت نمودند و صبح روز چهارم مشركين نزد على/ 
آمده گفتند: به دوستت بگو كه مدت معين سپرى شده و بايد از مكه خارج شود. پيامبر�  

با  پيامبر�  قضاء  عمرة  از  پس  گزيدند.  اقامت  منطقه سرف  در  و  شده  بيرون  مكه  از 
ميمونه بنت حارث رضى اهللا تعالى عنها ازدواج نمودند. ام المؤمنين ميمونه آخرين ازواج 

مطهرات است.
نتایج عمرۀ قضاء

اين عمره بر عرب بخصوص بر قريش تأثير زيادى گذاشت، شمارى از قريش در دارالندوه 
و عدة ديگرى بر بلندى هاى مشرف به مكه ايستاده داخل شدن پيامبر و اصحابش را تماشا 
مى كردند. خالد بن وليد در جمعى از قريش ايستاد و گفت: هر عاقلى مى داند كه محمد 
ساحر، جادوگر و شاعر نيست، سخن او از جانب پروردگار است، پس هر عاقلى بايد از 

وى پيروى نمايد.
پس از خالد بن وليد، عمرو بن عاص و عثمان بن طلحه متولى كعبه نيز ايمان آوردند، كم 
كم تأثير اسالم در هر خانه قريش به صورت مخفى و علنى نمودار مى شد و زمينه براى 

نشر اسالم در مكه پيش از پيش مساعد مى گرديد.

آموختنی های درس  �  
1- طبق پيمان صلح حديبيه پيامبر� و مسلمانان به عهد خويش وفا نموده و مكه را در 

وقت معين ترك كردند. اين درسي است براي مسلمانان تا به عهد خويش پابند باشند.
2- مسلمانانى كه با ناتوانى از مكه هجرت كرده بودند با نيرومندى وارد مكه شدند اين 

كار روحية سران شرك را بيشتر تضعيف كرد.
3- رعايت جانب احتياط در تعامل با دشمن در هر حال مهم است.

ارزيابى

1- مسلمانان غرض احتياط از خيانت قريش چه تدبيرى اتخاذ كردند؟
2- عمرة قضاء چه اثرى در تقويت روحيه مسلمانان و تضعيف روحيه مشركان مكه داشت؟

3- اين عمره را چرا عمره قضا ناميده اند؟

  كارخانه گى

شاگردان در مورد پيامد هاى عمرة قضاء مقالة بنويسند كه از شش سطر كم نباشد.
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درس سی و ششم

سریۀ موته و ذات السالسل

سریۀ موته  -1
اين نبرد بزرگترين جنگي بود كه بين مسلمانان و كفار در حيات پيامبر� واقع شد و 

جنگ مذكور سر آغاز فتح سرزمين هاى مسيحيان بود.

بلقاى شام كه  انتهاى  در  اى  درمنطقة)موته( دهكده  موته در سال هشتم هجرى  جنگ 

فاصله آن با بيت المقدس از سه منزل بيش نبود، صورت گرفت.

انگیزه این جنگ
پيامبر� حارث بن عمير ازدى را همراه نامه اى نزد حاكم بصره فرستادند، ولى شرحبيل 

بن عمرو غسانى كه از سوى امپراطور روم حاكم بلقاء شام بود، راهش را گرفته و او را 

به قتل رسانيد.

با شنيدن اين خبر رسول اهللا� خيلى متأثر گرديده و براى جنگ با آنان لشكرى به تعداد 

سه هزار تن را مجهز ساخت.

امیران لشکر و سفارش پیامبر� 
رسول اهللا� زيد بن حارثه/ را بحيث فرمانده اين لشكر تعيين كرد و فرمود: اگر زيد 

به شهادت رسيد جعفر فرمانده لشكر است،  و اگر او نيز شهيد شد عبداهللا بن رواحه /فرماندهى 

لشكر را به دوش گيرد.

پيامبر� به مجاهدين دستور داد كه به محل شهادت حارث بن عمير رفته قبل از اقدام 

به نبرد مردم را به اسالم دعوت كنند،  همچنان پيامبر� به آنان فرمود: با نام خدا و در 

راه خدا بجنگيد، خيانت نكنيد و چور و چپاول ننمائيد، كودك و زن پيران سالخورده را 

نكشيد  و متعرض كسى كه در عبادتگاهى دور از مردم قرار گرفته نشويد،  و درخت و نخل 

را قطع نكنيد و ساختمانى را ويران ننمائيد.
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فعاليت )1(

شاگردان در مورد توصيه هاى پيامبر� به لشكر اسالم باهم مباحثه نمايند.

حرکت لشکر مسلمین و مقابل شدن با حالت ناگهانی
مسلمانان  رسيد  شام  سرحد  و  شمال حجاز  در  معان  به  و  كرده  مسلمين حركت  لشكر 

درينجا اطالع يافتند كه هرقل امپراطور روم با يك صد هزار نفر رومى در بلقاء فرود آمده 

و نزديك به يك صد هزار تن از عرب هاى قبايل لخم، جذام، بلقين و بهراء نيز با آنان 

يكجا شده اند.

به  با هم  بزرگى  اين  به  با دشمنى  مقابله  منطقه معان در مورد روياروئى و  مسلمانان در 

مشوره پرداختند، برخى گفتند: به پيامبر � نامه اى بنويسيم و ايشان را اطالع دهيم سپس 

هرچه فرمودند همان كنيم، عبداهللا بن رواحه با اين نظر مخالفت كرد و گفت: آيا شما از 

شهادت مى ترسيد كه در طلب آن برآمده ايد؟!  ما با نيرو نمى رزميم بلكه به وسيله دينى 

كه خدا ما را با آن عزت داده جنگ مى كنيم،  برويد يكى از اين دو نيكى با شماست،  يا 

فتح يا شهادت،  در نهايت همة مسلمانان با او هم نظر شدند.
مقابل شدن با دشمن و آغاز جنگ

لشكر مسلمين در دهكده بلقاء شام در منطقه مشرف با دشمن رو به رو شد.

پرچم جنگ را زيد بن حارثه/ برداشت و با قهرمانى و شجاعت بى نظيرى جنگيد تا 

آنكه نيزه هاى كفار او را از پا در آورد و شهيد شد، پس از او جعفر/ پرچم را گرفت 

و جنگيد تا آنكه دست راستش قطع شد،  پرچم را با دست چپ خود گرفت آن هم قطع 

شد، سپس پرچم را در ميان دو بازوى خود در آغوش گرفت و آن را بر افراشته داشت تا 

آنكه به شهادت رسيد.

خود  از  نيز  او  گرفت  دست  به  رواحه  بن  عبداهللا  را  اسالم  پرچم  جعفر/  از  پس 

قهرمانى هائى نشان داد تا آنكه شهيد شد. 

پس از شهادت عبداهللا بن رواحه مردى از بنى عجالن به نام ثابت بن ارقم پيش رفته و 

پرچم را برداشت و گفت: اى مسلمانان براى خود اميرى را برگزينيد،  مردم خالد/ را 
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به صفت فرمانده لشكر پذيرفتند،  بخارى به سند خود از خالد / روايت مى كند كه در 

روز موته نه شمشير در دستم شكست.

خالد / با ابتكارى كه داشت در جاهاي لشكر تغييراتى آورد كه كفار گمان كردند 

لشكر كمكى به مسلمانان رسيده است،  مسلمانان آهسته آهسته خود را عقب كشيدند و 

كفار نيز از ترس اينكه مبادا فريبى در كار باشد از تعقيب دست كشيده و مسلمانان سالم 

به مدينه باز گشتند.
تأثیر این نبرد

مسلمانان هرچند نتوانستند به پيروزى كامل دست يابند ولى اين نبرد اثر بزرگى در اعتبار 

جنگى مسلمانان به جا گذاشت،  كه قبايل سرسختى كه بر ضد مسلمين قيام مى كردند پس 

از اين جنگ به دين اسالم گرائيدند،  و قبايل بنو سليم،  اشجع،  غطفان و ذبيان مسلمان شدند، 

 اين جنگ مقدمة روياروئى مسلمانان با روميان و فتح شهر هاى روم و فتح سرزمين هاى 

دور توسط مسلمانان بود.

2- سریۀ ذات السالسل
براى جلوگيرى از ائتالف عرب هاى ساكن شام با رومى ها،  پيامبر� در جمادى اآلخر 

سال هشتم هجرى عمرو بن عاص/ را كه مادر كالنش زنى از آن قبايل بود به آن 

سمت فرستادند تا حمايت آنان را جلب كند.

عمرو بن عاص/ شبانه حركت مى كرد و روز ها كمين مى گرفت،  او اطالع يافت كه 

مردم قبيله قضاعه اجتماع بزرگى دارند،  مكيث جهني/ را نزد پيامبر� فرستاد و از 

ابوبكر  از بزرگان مهاجرين و انصار را كه  پيامبر�دو صد تن  ايشان كمك خواست،  

صديق،  ابوعبيده بن جراح و عمر رضى اهللا عنهم نيز در ميان آنان بود به كمك عمرو بن 

در آورد،  و  فرمان خود  را تحت  قضاعه  مسلمين سرزمين  فرستادند،  لشكر  عاص/ 

پيروزمندانه برگشت.

اين سريه را از آن جهت ذات السالسل مى نامند كه مسلمانان به چشمه اى در سرزمين 

جذام فرود آمدند كه به نام سلسل ياد مى شد ازين رو اين سريه ذات السالسل ناميده شد.
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آموختنی های درس  �  

براى خونخواهى سفير  ارزش است كه  با  آنقدر  اهميت حيات و خون يك مسلمان   

اسالم پيامبر� لشكرى را اعزام مى نمايند.

  دين اسالم با فداكارى هاى اصحاب پيامبر� به ما رسيده است، از اينرو احترام به مقام 

واالى صحابه يك ارزش و وجيبه شرعى بر مسلمانان مى باشد.

 سبب اصلى پيروزى مسلمانان بر دشمن كثرت لشكر و اسلحه و افراد نيست بلكه قوت 

ايمانى و اسالمى مهمترين عامل موفقيت در جهاد و مبارزه مى باشد. 

  بايد از تكتيك هاى جنگى جهت سركوبى دشمن و نجات خويش استفاده كرد.

 رعايت احتياط و حذر در جنگ و نبرد يكى از مسؤوليتهاى قيادت مى باشد.

ارزيابى

1- انگيزة ارسال سرية موته چه بود؟

2- توصيه هاى پيامبر� به سران لشكر چه بود؟

3- در سرية ذات السالسل به فرماندهى چه كسى كدام مناطق فتح شد؟ و هم بنويسيد كه 

اين سريه را چرا ذات السالسل ناميده اند؟

  كارخانه گى

شاگردان تفصيالت جنگ موته را در كتابچه هاى خود بنويسند.
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درس سی و هفتم
فتح مکه )1(

اسباب و آمادگی برای حرکت به سوی مکه
پيامبر� و مسلمين را عزت  فتح مكه بزرگترين فتحى است كه خداوند به وسيله آن 

بخشيد،  و پس از آن مردم دسته دسته به دين اسالم گرويدند.

سبب این غزوه 
در يكى از بند هاى پيمان صلح حديبيه تذكر داده شده بود كه هر كه بخواهد ميتواند هم 

پيمان محمد� شود، و هر كه بخواهد مى تواند هم پيمان قريش گردد، و هر قبيله اى كه 

به يكى از اين دو طرف پيمان بپيوندد، جزئى از همان طرف و گروه به حساب مي آيد، و 

تجاوز بر هر قبيله اى كه به طرفى گرائيده تجاوز بر همة گروه خواهد بود.

با استفاده از اين بند پيمان صلح حديبيه قبيله خزاعه با مسلمانان و قبيله بنو بكر در پيمان 

قريش داخل شدند.

در سال هشتم هجرى بنو بكر بر خزاعه شبيخون زدند و شمارى را زخمى كردند و عده اي 

قريشي ها هم به بنى بكر اسلحه داده بودند، كه اين واقعه رهبران قريش را نگران ساخت.

آمادگی برای فتح مکه
پس از اينكه پيمان صلح حديبيه از طرف قريش نقض شد پيامبر� به صحابه دستور 

دادند تا آماده شوند و اطالع دادند كه خود هم عازم مكه اند،  آنحضرت� مى خواست 

شان  سفر  عزم  از  مردم  نمى خواست  جهت  شوند،  ازين  مكه  داخل  ناگهانى  صورت  به 

آگاهى يابند.

حاطب بن ابي بلتعه از جمله مسلمانانى كه در غزوه بدر نيز اشتراك كرده بود مى خواست 

پنهانى قريش را از عزم رسول اهللا � آگاه سازد ولى پيامبر � از قصد او اطالع يافته از 

آن جلوگيرى كرد، بدين ترتيب اطالعى در مورد آمادگى مسلمين به قريش نرسيد.

فعاليت

شاگردان در بارة ضرورت اخذ احتياطات و پنهان نگهداشتن اسرار مهم با هم گفتگو كنند.



146>  @

حرکت لشکر اسالمی به سوی مکه
رسول اهللا� در دهم ماه رمضان سال هشتم هجرى با ده هزار تن از اصحاب شان مدينه 

را به قصد مكه ترك گفتند.

قصد  كه  وى  خانواده  و  عباس/  شان  كاكاى  با  مكه،  راه  مسير  در  آنحضرت� 

هجرت به مدينه را داشتند مقابل شدند.

لشكر مسلمانان در مر الظهران )اسم جايي است( فرود آمد و رسول اهللا� دستور دادند 

از لشكر گاه  بر اشتر سفيد رسول اهللا�  افروزند،  درين شب عباس� سوار  تا آتش 

امان  او  از  برآمده  به مكه  پيامبر  از ورود  پيش  تا  بفرستد  احوالى  قريش  به  تا  بيرون شد 

با ابوسفيان مقابل مى شود و او را با خود نزد رسول اهللا�  بخواهند،  عباس� در راه 

آورد و او شهادت حق را بر زبان آورد و مسلمان شد.

عباس/ براى پيامبر� گفت:  ابوسفيان مردى است خواهان فخر و شرف،  پس براى 

او مزيتى قايل شويد! رسول اهللا � فرمود: آنكه به خانه ابوسفيان داخل شود در امان قرار 

دارد، و آنكه دروازه خانه اش را به رويش ببندد در امان قرار دارد و آنكه به مسجدالحرام 

داخل شود در امان قرار دارد.

آموختنی های درس  �  
 فتح مكه براى مسلمانان واقعه سرنوشت سازى بود.

 حفظ و نگهدارى اسرار راز موفقيت شمرده مى شود.

 اگر كسى از داخل صف مسلمانان به دشمن خبر لشكر اسالم را مى رساند، به خدا و 

رسولش خيانت كرده است. 

 پيامبر � زمانى به فتح مكه اقدام كرد كه دشمن خود پيمان را شكسته بود. 

ارزيابى
1- عامل شكست پيمان صلح حديبيه چه بود؟

2- فتح مكه چه اهميت و پيامد هاى براى اسالم داشت؟

  كارخانه گى

شاگردان در مورد فتح مكه و نتايج آن مقالة بنويسند كه از ده سطر كم نباشد.
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درس سی و هشتم

فتح مکه )2(

دخول فاتحانۀ پیامبر به مکه

صبح روز سه شنبه هفدهم ماه رمضان سال هشتم هجرى پيامبر� از مر الظهران به سوى 

مكه حركت كردند، و به عباس/ دستور دادند تا ابوسفيان را در محلى نگهدارد تا 

لشكر مسلمين از پيش رويش بگذرد و او اين را مشاهده كند.

هر گروهى كه از مقابل ابوسفيان مى گذشت او مى پرسيد: كيست؟ تا آنكه رسول اهللا � 

در ميان گروهى از انصار و مهاجرين كه سراپا غرق آهن بودند گذشت، ابوسفيان پرسيد 

اين گروه چه كسانى اند؟ عباس/ گفت: اين رسول اهللا � در ميان مهاجرين و انصار 

است، ابوسفيان گفت: هيچ كسى در برابر اينان تاب مقاومت ندارد.

عباس/ به ابوسفيان گفت: به سوى قومت بشتاب، ابوسفيان به سرعت وارد مكه شده 

فرياد كشيد، اى قريش اين محمد است، با لشكرى نزد شما آمده كه ياراى مقابله با آن 

نيست، پس آنكه به خانه ابوسفيان داخل شود در امن و امان قرار دارد.

همان بود كه مردم پراكنده شده به خانه هاى شان و به مسجد الحرام رفتند، و شمارى از 

افراد گمنام با عكرمه بن ابى جهل و صفوان بن اميه و سهيل بن عمرو در خندمه جمع شدند 

تا با مسلمين بجنگند.

لشكر مسلمانان در ذى طوى در سه راه مسير خود را تعيين نمودند، خالد بن وليد/ 

همراه با تعدادى در جانب چپ بود و پيامبر� به آنان دستور دادند تا از قسمت پايان 

مكه وارد شوند. زبير بن عوام/ در جانب راست لشكر بود و پيامبر� به او دستور 

دادند تا از قسمت باالئى مكه وارد شوند، و ابوعبيده/ همراه افراد پياده و بى سالح 
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بود، پيامبر � از او خواستند وسط وادى را طى كند تا آنكه در مكه هر سه بخش لشكر 

به رسول اهللا � بپيوندند.

ورود مسلمانان به مکه

هر سه بخش لشكر مسلمانان از راه هائى كه قبال تعيين شده بودحركت كردند و وارد مكه 

شدند، جنگى رخ نداد، تنها آن عده بى خردانى كه در خندمه جمع شده بودند دوازده تن 

آنان در درگيرى با افراد خالد/ كشته شدند و متباقى فرار كردند.

خالد/ در نزديك صفا نزد پيامبر� رسيد، زبير/ نيز در حجون )اسم موضعى 

است( خيمه زد و همانجا بود تا آنكه رسول اهللا � به آنجا رسيدند.

پیامبر�مسجد الحرام را از بت ها پاک می کند

پيامبر� همراه مهاجرين و انصار وارد مسجد الحرام شدند، در آنجا )360( بت گذاشته 

شده بود، آنحضرت � كه در دست شان كمانى داشتند، بت ها را به آن زده مى گفتند:  

â®Ç<�� ]اسراء /81[ . ترجمه : )و به ايشان  àÂßg� ßÁ>ß²� ß̧ å{>ßFá¶=� çÁåC� à̧ å{>ßFá¶=� ß° ßÂßgßÆ� è°ßá�=�ßÐ> ßQ� á̧ à®ßÆ��
بگو حق فرا رسيده است و باطل از ميان رفته و نابود گشته است، همانا باطل هميشه نابود 

شدنى است(. 

بت ها روى هم افتادند، رسول � طواف شان را تكميل كرده و كليد كعبه را از عثمان 

بن طلحه متولى كعبه گرفته و داخل خانه كعبه شدند، پس از آن در كعبه نماز خوانده و 

در برابر قريش خطبه ايراد كرده فرمود: اى گروه قريش! خداوند نخوت و غرور جاهليت 

را نابود ساخت، مردم از آدم اند و آدم از خاك، سپس اين آيه مباركه را تالوت كردند: 
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� á¼ à³ßºßfá²ß?� çÁåC�=Çàªße>ß£ßJå¶� ß̧ åÑ>ßFß®ßÆ�>âEÇ à£ àm� á¼ à²>ß¿á·ß£ ßQßÆ�ÎßNá¾à? ßÆ�æfß²ßc� áÀåº� á¼ à²>ß¿á̄ ß· ß]�>ç¾åC� àl>ç¿¶=�> ßÃèÈß?�>ßÈ �
��åF� ]حجرات/13[. ترجمه : ) اى مردم! همانا ما شما را از  ß]� ã¼Éå· ß¢�ßç�=� çÁåC� á¼ à²>ß̄áIß?�åç�=�ßbá¿ å¢
مرد و زنى )به نام آدم وحواء( آفريديم و شما را قبيله قبيله نموديم تا همديگر را بشناسيد، 

بى گمان گرامى ترين شما در نزد خدا پرهيزگار ترين شماست(.

اداء  بر فراز كعبه اذان گفت، رسول اهللا� نماز شكرانه فتح مكه را  سپس بالل/ 

كردند، و خون مردانى از مشركين را هدر اعالن نمودند، در روز دوم فتح پيامبر� خطبة 

ديگرى ايراد كردند.

فعاليت )2(

شاگردان در مورد جلوه هاى عدالت و مساوات بشرى در خطبة فتح مكه باهم مباحثه نمايند.

پيامبر� پس از گرفتن بيعت مردم مكه، مدت نه روز در مكه اقامت كردندو احكام 

اسالم را به مردم آموختند.

ساير قبايل عرب در انتظار اين غزوÌ سرنوشت ساز بودند تا ببينند نتيجه اين جنگ و مبارزه 

ميان مسلمين و بت پرستان چه خواهد شد؟ آنان پس از فتح دريافتند كه با اين فتح موقف 

سياسى و دينى مسلمين در سراسر جزيرة العرب چيره گرديده است، و براى همه مردم 

عرب راهى نماند جز آنكه به حضور پيامبر � بيايند و اسالم را بپذيرند و خود دعوتگر 

اسالم شدند.
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آموختنی های درس  �  

 از ميان بردن و نفى هرگونه تبعيض در ميان مسلمانان .

تأثير نيروى نظامى مسلمانان در تضعيف روحية مشركان.

 تقويت موقف سياسى و دينى مسلمين در جزيرة العرب.

 شكستن بتان و از بين بردن مظاهر شركى در مكه براي ابد. 

 اعالن عفو عمومى پس از پيروزى. 

 
ارزيابى

1- فتح مكه در كدام سال صورت گرفت، و پيامبر� چرا دستور دادند ابوسفيان حركت 

لشكر مسلمين را مشاهده كند؟

2- وقتى پيامبر� بت هاى داخل مسجد الحرام را از ميان مى بردند چه مى گفتند؟

3- لشكر اسالم به فرماندهى چه كسانى و از كدام راه ها داخل مكه شدند؟

  كارخانه گى

شاگردان مهم ترين واقعات فتح مكه را با مراعات ترتيب تاريخى در كتابچه هاى خويش 

بنويسند.
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درس سی و نهم

غزوۀ حنین و طائف
1- غزوۀ حنین

اسالم ساخت  پذيرفتن  به  وادار  را  آنان  نموده و  را سراسيمه  فتح مكه عرب ها  هر چند 

مگر برخى از قبايل مغرور و نيرومند عرب چون قبايل ثقيف و هوازن و قبايل كوچك 

ديگرى از سلسله قيس بن عيالن متحد شده و تصميم گرفتند تا به ميدان مصاف با مسلمين 

برآيند.

مشركين به فرماندهى مالك بن عوف با خانواده هاى خود در منطقه اوطاس فرود آمده و 

براى جنگ با مسلمانان آماده گى گرفتند.

پيامبر � روز شنبه ششم ماه شوال سال هشتم هجرى با دوازده هزار تن از مسلمانان )ده 

به راه  هزار تن از مدينه آمده بودندو دو هزار تن از تازه مسلمانان مكه( به سوى حنين 

افتادند.

افراد اطالعاتى مسلمين نزد پيامبر � آمده گفتند: به كوه فالن و فالن برآمديم و ديديم 

با زنان، شتر ها و گوسفندان آمده اند، آنحضرت � تبسم نموده  همگى هوازن همراه 

فرمودند: اين ها هم ان شاء اهللا فردا به غنيمت مسلمين در مى آيند.

حمله ناگهانی دشمن بر مسلمانان

كردة  سر  ولى  رسيدند،  حنين  به  شوال  ماه  دهم  چهارشنبه  شب  او  لشكر  و  پيامبر� 

مشركين مالك بن عوف پيشتر از مسلمانان به آنجا رسيده و لشكر خود را داخل وادى 

نموده و در راه هاى ورودى وادى كمين گرفته بودند. صبحگاه وقتى نيرو هاى مسلمان به 

با لواء ها و دسته هاى منظم داخل وادى شدند، ناگهان نخست تير  دسته ها تقسيم شده و 

بر آنان حمله كردند، مسلمانان عقب نشينى نمودند،  افراد ديگر دشمن  اندازان و سپس 

حالت سختى بود، كسى متوجه كسى ديگر نمى شد.
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رسول اهللا � درين حالت مى فرمود: اى مردم به سوى من بشتابيد، من رسول اهللا هستم، 

من محمد بن عبداهللا هستم.

درين حالت به جز اندكى از مهاجرين و خانواده پيامبر � كسى همراه ايشان نمانده بود 

پيامبر مركب خويش را به سوى دشمن رانده و مى فرمود: 

أنا النبى ال كذب ـ أنا ابن عبدالمطلب

من پيامبرم اين سخن دروغ نيست، من فرزند عبدالمطلب مى باشم.

ابوسفيان بن حارث و عباس رضى اهللا عنهما از لگام و ركاب قاطر ايشان گرفته آن را از 

سرعت باز مى داشتند.

رسول اهللا � از مركب فرود آمده از خداوند> نصرت طلبيده فرمودند: ) خداوندا! 

نصرتت را فرود آر!(.

پيامبر � به عباس / دستور دادند تا در ميان لشكر با صداى بلند ندا كند و لشكر را 

فرا خواند، مهاجرين و انصار به دعوت پيامبر � لبيك گفتند، در ميدان كارزار جنگ 

سخت و شديدى در گرفت، پيامبر � مشتى خاك را از زمين گرفته به روى مشركين 

پاشيده فرمودند: )شاهت الوجوه( يعنى زشت باد اين روى ها! چشمان دشمن از خاك پر 

شدو پس از آن رو به هزيمت و شكست نهادند.

شکست دشمن و تعقیب آن

ساعتى پس از انداختن اين مشت خاك دشمن شكست سختى را متحمل شد، تنها از قبيله 

ثقيف هفتاد تن كشته شدند، مال و سالح دشمن به دست مسلمين افتاد.

� á¼ à³àIßfáN ß²� á¼ à³áJßF ßRá¢ß?�ácåC�æ á�ß¿ àU�ß½áÇßÈßÆ� :اين همان واقعة است كه خداوند درمورد آن مى فرمايد

�àç�=� ß¹ßhá¾ß?� ç¼àM� ßÀÈåfåEábàº� á¼àJáÉç¶ßÆ� ç¼àM� áKßF àUße�>ßå�� àzáeßáÙ=� à¼ à³áÉß· ß¢� áKß®> ßußÆ�>âÒáÉ ßm� á¼ à³á¿ ß¢� åÀá§àI� á¼ß·ßª
� ß́ å¶ßcßÆ�=Æàfß«ß²� ßÀÈådç¶=� ßHçd ß¢ßÆ�> ßÂáÆßfßI�áß��=âaÇà¿ àQ� ß¹ßhá¾ß? ßÆ�ß�å¿åºáÖàá�=�Îß· ß¢ßÆ�åÄå¶Ç àiße�Îß· ß¢�àÄßJß¿É å³ ßi
� ]توبه/25-26[ ترجمه: )از جمله در جنگ حنين ]كه ميان شما و هوازن  ßÀÈåfåª> ß³á¶=�àÐ=ßh ßQ
رخ داد[ بدانگاه كه فزونى خود تان شما را به شگفت انداخت ولى آن لشكريان فراوان 



153>  @

اصًال به كار شما نيامدند و زمين با همه وسعتش بر شما تنگ شد و از آن پس پشت كرديد 

و پاى به فرار نهاديد سپس خداوند آرامش خود را نصيب پيغمبرش و مؤمنان گرداند و 

لشكر هائى از ]فرشتگان[ را فرو فرستاد كه شما آنان را نمى ديديد و كافران را مجازات 

كرد و اين است كيفر كافران(.

و  نخله  به سوى  برخى  و  طائف  به سوى  آنان  از  گروهى  دشمن شكست خورد  چون 

اوطاس گريختند، رسول اهللا � غرض تعقيب دشمن گروهى از صحابه را به سركردگى 

ابو عامر اشعرى به اوطاس، و سوارانى را به سوى نخله فرستادند،و آنحضرت � پس از 

جمع آورى غنايم جهت تعقيب مشركين به طرف طائف رفتند.

فعاليت

شاگردان در مورد اثر پيروزى ايمان و اخالص و طهارت نفس در جهاد و مقابله با دشمن 

باهم مباحثه نمايند.

2- غزوۀ طائف

اين غزوه ادامه غزوة حنين است، زيرا فرمانده دشمن با شمارى از افراد خود بدان صوب 

فرار نموده بودند. پيامبر �، دشمن شكست خورده را تعقيب نمودند.

خالد بن وليد با هزار تن قبل از پيامبر � به طائف وارد شد و سپس آنحضرت � به 

طائف رسيده و دشمن را در قلعه اى محاصره كردند.

اين محاصره چند روزى به طول انجاميد، درين مدت هر دو جانب به سوى همديگر تير 

اندازى مى كردند كه به اثر آن عده اى از مسلمين زخمى و دوازده تن ايشان شهيد شدند. 

به اثر پرتاب منجنيق بر دشمن سوراخى در ديوار قلعه پديد آمد، مسلمانان خواستند تا از 

آن سوراخ قلعه را آتش زنند ولى مورد تير اندازى دشمن قرار گرفتند.

منادى رسول اهللا � اعالن نمود: هر برده اى كه از قلعه پائين شده و جانب ما بيايد آزاد 

است، با اين ندا بيست و سه مرد به سوى مسلمين آمد، چون محاصره طوالنى شد و فتح 
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را شكسته  محاصره  تا  تصميم گرفت  مشوره  از  پس   � پيامبر  دشوار گشت،  نيز  قلعه 

طائف را ترك نموده و براى هدايت مردم ثقيف دعا نمودند.

پس از آن رسول اهللا � به قصد اداى عمره وارد مكه شده و پس از انجام آن به مدينه 

باز گشتند و در مكه عتاب بن اسيد را به صفت والى تعيين نمودند.

پس از ورود به مدينه رسول � بعضى سريه ها را جهت سركوبى برخى از قبائل متمرد 

فرستاده و همچنان دعوتگران براى دعوت مردم و مامورين جمع آورى زكات را براى 

تنظيم زكات به اطراف فرستادند.

آموختنی های درس  �  

 ايمان بزرگ ترين نيروى براى مسلمانان در مقابله با دشمن مى باشد.

 صبر و پايدارى در برابر سختى ها شرط پيروزى در جهاد ومبارزه است.

براى هدايت دشمنان دعا      و  از گذشت كار گرفته  انتقام هميشه  به عوض  پيامبر�   

مي كردند.

ارزيابى

1- چه تعداد مسلمانان براى غزوه حنين از مكه خارج شدند؟

2- عوامل شكست دشمن چه بود؟

3- نخستين والى مسلمين در مكه كى بود؟

  كارخانه گى

شاگردان جريان غزوه حنين را به گونة مختصر در كتابچه هاى خود بنويسند.
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درس چهلم

غزوۀ تبوک

آمادگی رومیان برای حمله بر مسلمانان

قتل  از  پس  غسانى ها  و  روميان  اينكه  بر  مبنى  مى رسيد  مدينه  به  پياپى  گزارش هاى 

حارث بن عمرو  لشكر بزرگى را تهيه نموده اند تا به جنگ سرنوشت ساز و خونين با 

مسلمين بپردازند، منافقين نيز در اين ميان با ساختن مسجد ضرار فرصت خوبى يافتند و با 

گزارش هائى از آمادگى روميان اميدوار گشتند كه شايد به آرزوى شوم خود كه همانا 

نابودى مسلمين بود برسند.

گزارش ها حاكى ازين بودكه قيصر چهل هزار تن جنگجو از روميان و مسيحى هاى عرب 

آماده ساخته و پيشقراوالن شان به بلقاء رسيده اند.

آنچه به شدت خطر مى افزود گرمى هوا و فصل چيدن ميوه بود كه مردم مى خواستند در 

ساية باغ و كنار ميوه درختان شان بمانند، عالوه از آن دورى مسافه راه نيز دلگير كننده بود.

 

اقدام قاطع پیامبر �

برابر رومى ها  در  و مى دانستند هرگاه  اوضاع مى نگريستند  به  ديد عميقتر  با   � پيامبر 

ضعف نشان داده شود تأثير ناگوارى بر شهرت نيك رزمى مسلمين و دعوت اسالمى به 

جا خواهد گذارد، و از جانب ديگر در گرماگرم جنگ و درگيرى، منافقين كه قبال با 

رومى ها در ارتباط بودند مسلمانان را از عقب خنجر خواهند زد و دست آوردهايى كه 

مسلمين با زحمات زيادى به دست آورده بودند، از دست خواهد رفت.

سازى  سرنوشت  به جنگ  دشوارى ها  و  مشكالت  وجود  با  گرفتند  تصميم   � پيامبر 

دست زده و روميان را مهلت ندهند تا به سوى سرزمين حكومت اسالمى پيشروى كنند. 

آنحضرت � تصميم خود را به اصحاب شان ابالغ نموده و افرادى را نيز به سوى مردم 
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مكه و قبايل عرب فرستادند تا براى جنگ آماده شوند، همچنان رسول اهللا � مسلمانان 

را در انفاق مال هاى شان در راه خدا ترغيب نمودند.

تجهیز لشکر به منظور جهاد

مسلمانان در بذل و صرف اموال و صدقات در راه خدا با هم به مسابقه پرداختند، از جمله 

عثمان بن عفان/ كاروانى را كه غرض سفر به شام آماده ساخته بود با دو صد شتر 

مجهز و بيش از بيست كيلو نقره صدقه داد و بارديگر يك صد شتر با تمام لوازم آن را با 

بيش از پنج كيلو طال صدقه كرد، رسول اهللا � فرمود: هر عملى كه عثمان پس از اين 

غزوه  درين  عثمان/  نمى رساند.مجموع صدقات حضرت  زيانى  برايش  دهد،  انجام 

عالوه از پول نقد به نهصد شتر و يكصد اسپ مى رسيد.

ابوبكر/ تمام مالش را صدقه داد، عمر / نيم مالش را صدقه كرد، عبدالرحمن 

بن عوف، عباس، طلحه، سعد بن عباده، محمد بن مسلمه و عاصم بن عدى اموال بسيارى 

را صدقه دادند.

بدين ترتيب لشكر مسلمانان با وجود كمبودى هائى كه داشت آماده غزا شد، اين لشكر را 

نسبت تنگدستى كه مسلمانان با آن مواجه بودند به نام جيش العسرÌ ناميدند.

پيامبر � روز پنجشنبه با لشكر سى هزار نفرى مدينه را به مقصد تبوك ترك گفتند، در 

ميان راه لشكر نياز شديدى به آب پيدا كردند، به گونه اى كه شكايت شان نزد رسول اهللا � 

رسيد، پيامبر � دعا فرمود، ابرى پديدار و باران باريد تا آنكه مردم سيراب شده و آب 

مورد نياز شان را با خود گرفتند.

پيامبر � در راه سفر تبوك و يا در تبوك ـ بنا بر اختالف روايات ـ فرمود: )امشب باد 

سختى بر شما مى وزد، از اين رو هيچكدام شما ايستاده نشود و آنكه شترى دارد بايد زانو 

بند آنرا ببندد. همان بود كه درآن شب باد سختى وزيد.

لشکر اسالمی به سوی تبوک

لشكر اسالمى در تبوك فرود آمده براى رويارويى با دشمن آماده بود. رسول اهللا � 



157>  @

در ميان لشكر خطبه اى ايراد كردند و مسلمانان را به خير دنيا و آخرت تشويق كرده و 

معنويات جنگى آنان را بلند بردند.

از  را  روياروئى  مسلمانان جرئت  لشكر كشى  شنيدن خبر  از  پيمانان شان  هم  و  روميان 

اهداف  و  رسيد  آفاق  به  مسلمين  نظامى  ترتيب شهرت  پراگنده شدند،بدين  داده  دست 

سياسى بزرگى را به دست آوردند.

حكام ايله، جرباء و اذرح نزد پيامبر � آمده به دادن جزيه موافقت كردند، پيامبر� 

براى شان نامه هائى نوشتند.

اكيدر  به سوى  سوار  بيست  و  با چهار صد  را  وليد/  بن  خالد   � پيامبر  همچنان 

فرمانرواى دومة الجندل فرستادند، آنان فرمانروا را اسير نموده نزد پيامبر � آوردند و 

بعد از دادن 2000 دو هزار رأس اشتر،8000 رأس بز،4000زره،4000 نيزه و دادن جزيه 

موافقت كردند.

بازگشت به سوی مدینه

لشكر پيروزمند مسلمان، بدون كدام درگيرى و در حالى كه خداوند كار جنگ را يك 

طرفه نموده بود به مدينه برگشت.

برآمدن آنحضرت � به سوى تبوك در ماه رجب و بازگشت شان در رمضان بود، و 

اين غزوه پنجاه روز به طول انجاميد كه سى روز آن در تبوك و باقى روز ها در رفت و 

آمد گذشت. اين غزوه، آخرين غزوه هاى پيامبر � به شمار مى رود.

آموختنی های درس�  

. از ميان رفتن هيبت روم و تحكيم پايه هاى دولت اسالمى.

. پديدار شدن نيروى دولت اسالمى به مثابه يگانه نيروى قدرتمند در منطقه كه توانائى 

چلينج با بزرگترين نيرو هاى جهانى آن زمان را داشت.

. يكپارچگى جزيرة العرب تحت فرمان پيامبر �. 
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ارزيابى

1. انگيزة غزوه تبوك چه بود؟

2. روميان در برابر مسلمين چگونه آمادگى گرفته بودند و پيامبر� چگونه قاطعانه عمل 

كرد؟

3. بيشترين قسمت تجهيز لشكر اسالمى را چه كسى و چگونه به عهده گرفت؟

4. واقعاتى را كه پيامبر� قبل از وقوع آن خبر داده بودند تذكر دهيد.

  كارخانه گى

شاگردان در مورد آثار و نتايج غزوة تبوك مقالة بنويسند كه از ده سطر كم نباشد.
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درس چهل و یکم

نگرشی بر غزوه های پیامبر�

هرگاه به غزوه ها، سريه ها و هيأت هاى نظامى آنحضرت� بنگريم و به نتايج و آثار 

آن دقيق شويم به خوبى روشن مى گردد كه پيامبر� بزرگترين و دلير ترين فرمانده 

دنيا به شمار رفته و امور سياسى و نظامى دولت نو پاى اسالمى را با حكمت و درايت 

كامل اداره نمودند.

شایستگی پیامبر � در غزوات

اتخاذ  را  تدابير الزم  دليرى  و  با حزم  زمان  آن  تقاضاى شرايط  به  نظر  آنحضرت� 

لشكر در  استراتيژيكى، آمادگى  مراكز  تعيين  نبردى در  اين رو در هيچ  از  مى كردند، 

رونما  كار  در  نقصى  كوچكترين  جنگى  مالحظات  رعايت  و  منظم  برنامة  روياروئى، 

نشد.

تربیتگاه جهاد

اين غزوات تربيتگاه فرماندهانى بود كه پس از وفات آنحضرت� در ميدان هاى نبرد 

عليه فارس، روم و عراق رزميدند، و توانستند كه دو دولت مقتدر آن روزگار را كه ظلم 

و بيداد آنها از حد گذشته بود از پاى براندازند. 
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اهداف جنگ در اسالم

آنحضرت� اهدافى را كه در جاهليت، جنگ ها بيشتر به سبب آن به وقوع مى پيوست 

انتقام  از چور و چپاول و ستم و تجاوز و  تغيير دادند؛ زيرا جنگ در جاهليت عبارت 

گيرى و پامال كردن حقوق بينوايان و كشتن افراد و تجاوز به عفت زنان بود.

اين جنگ در اسالم به جهادى تغيير نام و ماهيت داد كه براى بدست آوردن اهداف 

واال و ارجمندى صورت مى گيرد كه جامعه انسانى در هر وقت و زمان به آن مى بالد، 

زيرا جنگ، به جهادى بدل شد كه هدف آن رهائى انسان از چنگال نظام جور و ستم 

به سوى نظام عدل و انصاف، و از نظامى كه در آن نيرومند، حق ناتوان را مى خورد، به 

نظامى مبدل شد كه در آن ناتوان نيرومند مى گردد تا حق خود را از توانمند باز ستاند.

سلطة  از  و كودكان  زنان  و  مردان  رهائى  آن  يافت كه هدف  تغيير  به جهادى  جنگ 

ستمگران بود، به جهادى بدل شد كه هدف آن پاكسازى زمين خدا از خيانت و فريب 

و گناه و تجاوز و گسترش امنيت و صلح و محبت و مهربانى و رعايت حقوق همديگر 

است.

اسالم از هالك كردن نسل و تباه نمودن كشاورزى و قطع درختان جز در صورت نياز 

بسيار و ضرورت حتمى اكيداً نهى نموده و پيامبر � در هنگام فتح مكه فرمودند: اسير 

و زخمى را هرگز نكشيد و در تعقيب آنكه فرار مى كند بر نياييد.

از كشتن  و  نمى شود  نمودند كه سفير كشته  نافذ  را  و سنت  قانون  اين  آنحضرت� 

با مسلمين عهد و پيمان بسته اند( به شدت منع كرده فرمودند: آنكه  ذمى ها )آنانى كه 

ذمى را بكشد، بوى بهشت را در نمى يابد، در حاليكه بوى آن از مسير چهل سال دور 
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تر دريافته مى شود.

از مهمترين وقايع سيرت در فاصلة غزوة تبوك و ÍRU الوداع مى توان از اسالم آوردن 

قبيلة ثقيف، هالك شدن سر كردة منافقان عبداهللا بن ابى بن سلول و برگذارى مراسم 

حج در سال نهم هجرى به امارت ابوبكر صديق/ و نزول سورة برائت و اعالن پايان 

العرب  يافتن بت پرستى در جزيرة  پايان  اداى حج و  از  با مشركين و منع آنان  معاهده 

نام برد.

فعاليت

هم  با  جهاد  انساني  عالى  اهداف  به  جنگ  جاهلى  ارزشهاى  تغيير  مورد  در  شاگردان 

نمايند. گفتگو 

آموختنی های درس  �  

 شايستگى و رهبرى پيامبر � در غزوات.

 جهاد تربيتگاه عقيدتى و اخالقى براي مسلمانان است.

 هدف از جهاد در راه خدا آزادي نجات انسانها از چنگال ظلم و بي عدالتي و ستم 

زورمندان است
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ارزيابى

1. نقش رهبرى پيامبر� را در غزوات بيان كنيد؟

2- اهداف انسانى جهاد در راه خدا را بنويسيد؟

3- فرق ميان جنگهاى جاهلي و جهاد اسالمى را توضيح بدهيد؟

  كارخانه گى

شاگردان در مورد جهاد و اهداف واالى آن مقالة بنويسند كه از ده سطر كم نباشد.
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درس چهل و دوم

حجة الوداع

عزم سفر به مکه غرض ادای حج 
خداوند خواست كه پيامبرش�ثمرات و نتايج دعوتش را مشاهده نمايد، آنحضرت� 

اعالن نمودند كه مى خواهند مناسك حج را ادا نمايند، ازين رو تعداد زيادى از مردم به 

مدينه آمدند و آرزو داشتند به رسول اهللا� اقتداء نموده و با ايشان به حج بروند، همان 

بود كه روز شنبه )25( يا )26( ذى القعده آنحضرت � خود را براى سفر آماده نموده 

مو هاى شان را شانه كردند و ازار و رداى خويش را پوشيده قربانى هاى شان را گردنبند 

به  عصر  نماز  از  پيش  و  كردند  حركت  مدينه  از  ظهر  از  پس  حضرت�  آن  زدند.  

ذوالحليفه رسيدند، و در آنجا دو ركعت نماز اداء كرده شب را در آنجا سپرى نمودند.

اعالم نیت حج 
چون صبح شد آنحضرت� به اصحاب شان فرمودند: )امشب از سوى پروردگار ملكى 

نزدم آمده به من گفت: درين وادى مبارك نماز بگزار و پس از آن بگو : عمره اى در 

حجى، يعنى عمره اى را همراه حجى بگزارم، سپس دو ركعت نماز ظهر را گزاردند و 

پس از آن در موضع نماز خويش تلبية حج و عمره را آغاز نموده هر دو را با هم ذكر 

نمودند. ايشان بر شتر شان قصوى سوار شده به گفتن تلبيه)1( ادامه دادند و چون به بيابان 

رسيدند باز هم تلبيه گفته به سفر خويش ادامه دادند تا آنكه به مكه نزديك شده و شب را 

در ذى طوى )اسم محلى است( سپرى نمودند.

پیامبر� در مکۀ مکرمه
الحجه سال دهم هجرى  نماز صبح در روز يكشنبه چهارم ذى  اداى  از  پيامبر� پس 

1- تلبيه عبارت از دعاى است که حجاج ومعتمرين مى خوانند و آغاز آن چنين است»لبيک الّلُهّم لبيک لبيک 
الشريک لک لبيک...(
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غسل كردند و بعد از آنكه هشت شب را در راه گذرانده بودند وارد مكه شدند و چون 

داخل مسجد الحرام شدند بدور خانه كعبه طواف كرده در ميان صفا و مروه سعى را به 

جا آورده ولى از حالت احرام بيرون نشدند، زيرا ايشان نيت حج قران را داشتند حج قران 

آنست كه حاجي عمره و حج را به يك نيت و در يك احرام اداء نموده و پس از مناسك 

حج خود را حالل مى نمايد)يعني از حالت احرام خارج مي شود(ـ  پيامبر� قربانى خويش 

را همراه خود آورده بودند.

به سوی منی و عرفات
آنحضرت� در منطقه حجون اقامت گزيدند،و روز ترويه هشتم ذى الحجه روانه منى 

شده و در آنجا نماز هاى ظهر، عصر، شام، خفتن و صبح را اداء كرده پس از آنكه آفتاب 

طلوع كرد به سوى عرفات رفتند، وقتى به عرفات رسيدند ديدند كه قبة شان در منطقه 

نمره بر پا شده است، آنحضرت � در آنجا فرود آمدند و تا زوال آفتاب همانجا ماندند. 

آنگاه فرمان دادند تا شتر شان آماده شود و به وسط ميدان آمده در حالى كه در اطراف 

شان بيش از يكصد هزار تن از مردم گرد آمده بودند در ميان آنها خطبه و موعظه پر ارج و 

طويلى ايراد فرمود ـ ربيعه بن اميه بن خلف در عرفات سخنرانى پيامبر � را باز مى گفت 

برخى از خطبة حجة الوداع را باهم مى خوانيم:

سفارش های پیامبر� در خطبۀ ÍRU الوداع
اين سال و در همچو  از  را پس  نميدانم شايد شما  بشنويد، زيرا من  را  اى مردم سخنم 

موقفى هرگز مالقات نكنم ... همانا من در ميان شما چيزى را باقى گذاشتم كه هرگاه بدان 

چنگ زنيد هرگز گمراه نمى شويد، كتاب خدا  و سنت من. اى مردم! همانا پس از من 

پيامبرى نيست و امتى نيز پس از شما وجود ندارد، پس پروردگار تان را بپرستيد و ماه تان 

را روزه گيريد و زكات مال هاى خود را با خوشى خاطر بدهيد، و به سوى خانة خداى تان 

حج كنيد و از زمامداران تان فرمان بريد، به بهشت پروردگار تان داخل شويد.

پس از آنكه پيامبر � خطبه و موعظة شان را تمام كردند خداوند اين آيت را نازل كرد: 
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/3[. ترجمه: ]امروز)احكام( دين شما را برايتان كامل كردم و )با عزت بخشيدن به شما و 

استوار داشتن گام هاى تان( نعمت خود را بر شما تكميل نمودم و اسالم را به عنوان آئين 

خدا پسند براى شما برگزيدم[.

پس از خطبه، بالل/ اذان و اقامه گفت و رسول اهللا � و مردم نماز هاى ظهر و عصر 

را به امامت پيامبر � اداء كردند، سپس بر مركب خويش سوار شده به موقف آمدند و 

به دعا ايستاده بودند تا آنكه آفتاب غروب كرد. 

پیامبر � در مزدلفه
تشريف  مزدلفه  به  نموده  سوار  مركب  بر  شان  عقب  را  زيد/  بن  اسامه  پيامبر� 

تا صبح  از آن  اداء كردند. پس  اقامه  دو  و  اذان  با يك  را  و خفتن  نماز شام  و  آوردند 

استراحت نمودند و سپس نماز صبح را اداء كرده بر شتر خويش سوار شده ذكر گويان به 

مشعر الحرام تشريف آوردند.

از مزدلفه به سوی منی
بن  منى حركت كردند. فضل  به سوى  مزدلفه  از   � پيامبر  روز روشن شد  وقتي كه 

عباس رضي اهللا تعالي عنهما در عقب ايشان بر مركب سوار بود وقتي كه به جمره بزرگ 

)جمره عقبه( رسيدند. و آن را با هفت سنگريزه زدند و در هر بار تكبير مى گفتند، سپس 

به كشتار گاه آمده شصت و سه شتر را بحيث قرباني با دست خويش نحر)ذبح( نموده و به 

على/ دستور دادند تا سى و هفت شتر ديگر را نحر نمايد تا يكصد شتر شود.

پيامبر � از شورباى گوشت قربانى هاى شان آشاميدند، سپس بر مركب سوار شده و 

غرض طواف افاضه عازم كعبه مشرفه شدند. پس از اداي طواف نماز ظهر را در مكه اداء 

و آب زمزم نوشيدند.

سخنان پیامبر در روز عید قربان
جان و مال و آبروي شما بر يكديگر حرام است آن چنانكه در اين روز و در اين شهر و 

در اين ماه حرام است. به زودي به مالقات پروردگار تان نائل مي شويد و خداوند از شما 
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در بارة اعمالتان مي پرسد، آگاه باشيد كه پس از من گمراه مشويد كه برخي از شما گردن 

برخي ديگر را بزنند. آيا پيام حق را رساندم؟ گفتند: بلي آنگاه گفت:)پروردگارا گواه 

باش! بايد كسي كه در اينجا حاضر است اين پيام را به كساني كه حاضر نيستند برساند كه 

چه بسا پيام گيرندگانى هستند كه از شنوندة نخستين، با فهم تر و پذيرنده تر اند(.

مردم  و  اداء  را  خويش  حج  مناسك  گزيد،  اقامت  منى  در  تشريق  ايام  در  پيغمبر� 

مناسك حج را از او ياد گرفتند.

انجام مناسک حج و عزم سفر به سوی مدینه
در روز چهارم عيد ـ سيزدهم ذى احلجة  پيامبر � از منى خارج شده و رهسپار كعبه 

مشرفه شده و طواف وداع را بجا آوردند، آنحضرت � پس از انجام مناسك حج عازم 

مدينه منوره شدند.

آموختنی های درس  �  

 پيامبر � مناسك حج را به مسلمانان عمًال آموختند.

 از محتواى اين درس قرب رحلت آنحضرت � را مى دانيم.

 خطبه حجة الوداع در حقيقت اعالن آزادى و عدالت و رفع تبعيض از ميان انسانها و 

رهنمودي است جاويدان براي زيست با همي بين بشر. 

ارزيابى

1- نقاط مهم خطبة حجة الوداع يپامبر � را بنگاريد.

2- خطبة حجة الوداع چه پيامي براي بشريت دارد؟

3- نقاط مهم خطبة پيامبر�مسلمانان در روز عيد را بنويسيد؟

  كارخانه گى

شاگردان در مورد اهميت خطبة حجة الوداع مقالة بنويسيد كه از ده سطر كم نباشد.
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درس چهل و سوم

بیماری و رحلت پیامبر �
چون دعوت اسالمى كامل شد و اسالم بر همه اديان چيره گشت عاليم وداع با حيات و 

زندگانى در مشاعر و احساسات پيامبر � آشكار شد و اين مطلب از گفتار و كردار شان 

به وضوح پديدار بود.

عالیم وداع پیامبر با زندگانی
- ايشان در رمضان سال دهم هجرى، بيست روز اعتكاف نشستند.

- جبرئيل 'دو بار قرآن را بر ايشان بر خواند.

- پيامبر در حجة الوداع فرمود: شايد پس از اين سال، و در اين موقف هرگز با شما ديدار 

نكنم.

- همچنان در كنار جمره عقبه فرمودند: مناسك حج خود را از من فرا گيريد شايد پس 

از اين سال حج نكنم.

آغاز بیماری پیامبر � 
روز دوشنبه بيست و نهم ماه صفر سال يازدهم هجرى پيامبر � در مراسم جنازه اى در 

بقيع حضور يافتند و پس از بازگشت در راه دچار سر دردى شده و شديداً تب كردند.

آنحضرت � يازده روز در حال بيمارى در نماز امامت كردند و تمام روز هاى بيمارى 

شان سيزده يا چهارده روز بود.

همسران پيامبر اجازه دادند تا آنحضرت� در خانه عائشه 2باشد، رسول اهللا � 

حاليكه در ميان فضل بن عباس و على بن ابى طالب رضى هللا عنهما مى رفتند و سر مبارك 

خود را بسته بودند و گام هاى شان بر زمين كشيده مى شد، به خانة اُمُّ المؤمنين عائشه رضي 

اهللا تعالي عنها داخل شده و آخرين هفتة زندگى مبارك خود را در آن گذرانيدند.

پنج روز پیش از وفات
سر  بر  يافت،  شدت  شان  بيمارى  وفات،  از  پيش  روز  پنج  درست  چهارشنبه،  روز  در 
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به  بودند  بسته  را  نموده در حاليكه سر شان  مبارك آب ريختند، قدرى احساس سبكى 

مسجد داخل شده و بر منبر نشستند، مردم به اطراف شان جمع شده بودندخطبه ايراد كرده 

فرمودند: لعنت خدا بر يهود و نصارى كه قبر هاى پيامبران شان را مسجد گرفتند.

فرمودند: قبر مرا چون بت مورد پرستش قرار ندهيد.

يا  باشد و  بروى داشته  بمردم اعالن كردند كه اگر كسى حقي  همچنان رسول اهللا� 

خواهان قصاص از وى باشد مى تواند حق خود را مطالبه كند.

رسول اهللا�روز هاى قبل از وفات شان پيوسته به اصحاب نصيحت و رهنمائى مى كردند. 

اما وقتى  پيامبر� نماز مى خواندند،  امامت  به  از وفات شان اصحاب  تا چهار روز قبل 

رسول اهللا �  توان امامت كردن در نماز را در خود نديدندكسى را نزد ابوبكر/ 

فرستاده فرمودند تا براى مردم در نماز امامت كند، ابوبكر/ در حيات پيامبر � در 

هفده نماز براى اصحاب كرام رضوان اهللا تعالى عليهم اجمعين امامت كردند.

یک روز پیش از وفات
پيامبر � يك روز پيش از وفات شان تمام غالمان خويش را آزاد نموده، هفت دينارى 

را كه داشتند صدقه دادند و اسلحة شان را نيز به مسلمين بخشيدند.

آخرین روز زندگی پیامبر�
به  ديدند  يكايك  را  خود  خانوادة  اعضاي  شان  حيات  روز  آخرين  در   � پيامبر 

همسران خود توصيه نمودند، به فاطمه 2 مژده دادند كه او سردار زنان بهشت است، 

و به سرگوشى به وى گفتند او نخستين كسى از خانوادة پيامبر خواهد بود كه به پيامبر 

مى پيوندند، حسن و حسين رضى اهللا عنهما را بوسيده و در مورد شان به نيكى سفارش 

كردند، و براى مردم سفارش نموده فرمودند: ، نماز را استوار داريد...

فعاليت )2(

شاگردان در مورد محبت پيامبر � با حسن و حسين - رضى اهللا عنهما- باهم مباحثه 

نمايند.
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لحظۀ احتضار
لحظات احتضار و به لقاء اهللا>، پيوستن پيامبر � فرا رسيد. عائشه رضى اهللا عنها ايشان 

در  شد  داخل  عنهما  تعالى  اهللا  بكر رضي  ابى  بن  عبدالرحمن  بود  داده  تكيه  بر خود  را 

حاليكه در دستش مسواكى بود، بنا به تقاضاى پيامبر � آنرا براي ايشان داد و پيامبر� 

دندان هاى شان را به بسيار خوبى مسواك كردند، چون آنحضرت � از مسواك فراغت 

يافتند، دست يا انگشتان خود را بلند كرده و چشم به سقف دوختند و آهسته مى فرمودند: 

النبيين و الصديقين و الشهداء و الصالحين و حسن اولئك  )مع الذين انعم اهللا عليهم من 

رفيقا(.همراه كسانى كه بر آنان انعام نمودى از پيامبران، صديقان، شهداء و صالحان و آنان 

بهترين رفقايند. 

خداوندا! من را بيامرز و بر من رحم كن و مرا به رفيق برتر پيوست گردان!

بار خدايا! پيوستن به رفيق برتر را از تو مى طلبم.

اعلى  رفيق  به  و  غلطيد  پهلو  به  شان  دست  كردند،  تكرار  بار  سه  را  اخير  جمله  اين  و 

پيوستند.

وفات پيامبر � در چاشت روز دوشنبه دوازدهم ربيع األول سال يازدهم هجرى به وقوع 

پيوست، در حاليكه از عمر آنحضرت � شصت و سه سال و چهار روز مى گذشت.

آموختنی های درس  �  
 شخص مسلمان بايد قبل از وفات، قرض و يا حقي را كه مردم بر او داشته باشد اداء 

نموده و از آنان پوزش بطلبد.

 پيامبر � با كامل امانتدارى وظيفة نبوت را انجام داده و پس از تكميل دين به لقاء اهللا 

متعال پيوستند.

 قرآن كريم و سنت نبوى دو مصدر و سرچشمة هدايت جاويدانى براى بشريت است.
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ارزيابى

1- پيامبر � چند ساله بودند كه وفات كردند؟

2- عاليم وداع پيامبر � با زندگانى را بنويسيد.

3- در روز هاى بيمارى پيامبر � چه كسى در نماز امامت مسلمين را به عهده داشت؟

4- لحظات احتضار پيامبر � را بنگاريد.

  كارخانه گى

شان  خانوادة  و  كرام  اصحاب  به  شان  بيمارى  ايام  در   � پيامبر  كه  را  سفارش هائى 

فرمودند در كتابچه هاى خود بنگاريد.
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درس چهل و چهارم
موقف صحابه در برابر رحلت پیامبر و انتخاب ابوبکر/

وفات پيامبر� يكى از ناگوارترين واقعات در زنده گى صحابه كرام رضوان اهللا تعالى 
عليه اجمعين بشمار مى رود. آل بيت و اصحاب رسول اكرم � از رحلت ايشان شديداً 
خداوندى  قضاى  به  رضا  و  صبر  و  ايمان  با  ناگوار  وضع  اين  برابر  در  ولى  شدند  متأثر 

برخورد نمودند.
موقف ابوبکر/ 

ابوبكر/ به سوارى اسپ از منزلش آمد، در نزديك مسجد فرود آمده داخل مسجد 
شد، با اصحاب پيامبر سخنى نگفت و داخل منزل عائشه2 شد، باالى جسد مطهر و 
مبارك پيامبر � چادر خط دار يمنى انداخته بودند، وقتى ابوبكر چادر را دور كرد روى 

پيامبر را بوسيد و گريست و گفت: مرگى را كه بر تو نوشته شده دريافتى!
ابوبكر/ از منزل خارج شد و مردم دور عمر/ گرد آمده بودند، ابوبكر گفت: 
اى عمر بنشين، عمر نشست، مردم او را رها كرده و به اطراف ابوبكر جمع شدند، ابوبكر 
را  اهللا  آنكه  و  مرده  محمد  كه  بداند  بايد  مى پرستيد  را   � محمد  شما  از  آنكه  گفت: 

مى فرمايد:   < خداوند  نمى ميرد،  و  است  زنده  محمد  خداى  كه  بداند  بايد  مى پرستيد 
� á¼ à³åE>ß̄ á¢ß?�Îß· ß¢� á¼àJáFß·ß̄á¾=� ß̧ åJà®�áÆß?� ßL>ßº� áÁåDßªß?� à̧ àièf¶=�åÄå·áFß®� áÀåº� áKß· ß]�ábß®� ã¹Ç àiße� ç×åC�ãb ç»ßà��>ßºßÆ�
��[آل عمران/144].  ßÀÈåfå²> çn¶=�àç�=�Ëåh áRÉ ßißÆ�>âÒÉ ßm�ßç�=�çf àvÈ� áÀß·ßª�åÄÉßFå̄ ß¢�Îß· ß¢� áGå·ß̄á¿È� áÀßºßÆ
آيا  اگر  او  اند،  رفته  و  بوده  پيغمبرانى  او  از  پيش  و  نيست  پيغمبرى  جز  ترجمه:]محمد 
بميرد يا كشته شود شما به عقب بر مى گردي)و با مرگ او اسالم را رها مى سازيد و به 
كفر بازگشت مى كنيد!( و هر كس به عقب بر مى گردد هرگز كوچكترين زيانى به خدا 

نمى رساند و خدا به سپاسگزاران پاداش خواهد داد[ .
پس از آنكه ابوبكر/ آيت ياد شده را تالوت كرد همه باور كردند كه پيامبر � 

وفات كرده است.
حضرت عمر فاروق/كه تحت تأثير خبر وفات پيامبر� شديداً ناراحت شده بود با 

شنيدن سخنان حضرت ابوبكر صديق / آرامش خود را باز يافت.
انتخاب ابوبکر/ بحیث خلیفۀ مسلمانان

پيش از آمادگى براى تجهيز و تكفين پيامبر در مورد خالفت و امارت مسلمانان، ميان 
صحابه يعنى همه مهاجرين و انصار در سقيفة بنى ساعده گفتگو ها و بحث هائى صورت 

گرفت و در نهايت به خالفت ابوبكر/ اتفاق نموده ايشان را بحيث خليفة مسلمانان بر گزيدند.
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تجهیز و تکفین پیامبر�
به  بود، صحابه روز سه شنبه  ابوبكر/ در روز دوشنبه  انتخاب  � و  پيامبر  رحلت 
غسل و تكفين پيامبر � پرداختند، در مورد دفن رسول اهللا � ابوبكر/ گفت: من 
از رسول اهللا � شنيدم كه فرمود: هيچ پيامبرى وفات نيافت مگر آنكه در جاى وفاتش 

دفن گرديد.
سپس بسترى را كه روى آن وفات كرده بودند بلند كرده و زير آن  قبر حفر شد.

مردم دسته دسته ده ده تن داخل شده بر رسول اهللا � نماز جنازه مى گزاردند، نخست 
خانواده پيامبر � نماز جنازه خواندند، پس از آن مهاجرين و سپس انصار نماز جنازه 

پيامبر � را خواندند.
اين وضع تا اخير روز سه شنبه ادامه داشت، شب چهارشنبه داخل شد، عائشه 2 گفت: 
ما از دفن رسول اهللا � اطالع نيافتيم تا آنكه در نيمه هاى شب چهارشنبه صداى بيل ها را 
شنيديم.رسول هللا� در حجرة ام المؤمنين عائيشه صديقه رضى اهللا تعالي عنها در همان 

جايي كه روح شان را به خالق تسليم كرده بودند دفن شدند.

آموختنی های درس  �  
  انتخاب جانشين پيامبر � به اتفاق مسلمانان قبل از تجهيز و تكفين آنحضرت�انجام يافت.

 صحابة پيامبر� با صبر و حوصله مندى ناشى از ايمان و تسليم شدن به قضاى الهى با 
خبر وفات پيامبر اسالم بر خورد نمودند.

ارزيابى
1- موقف حضرت ابوبكر / پس از وفات پيامبر � چگونه بود؟

2- بر پيامبر � چگونه نماز جنازه اداء شد؟
3- پيامبر � را در كجا به خاك سپردند؟

4- پس از وفات پيامبر � چه كسى بحيث خليفة مسلمانان انتخاب گرديد؟

  كارخانه گى

شاگردان در مورد آخرين روز هاى زنده گى و وفات رسول اهللا � مقاله بنويسند كه از 
ده سطر كم نباشد.
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درس چهل و پنجم
خانواده پیامبر �

قايل  احترام بخصوصى  براى خويشاوندى  تقاليد و رسم و رواج هاى خود،  عرب ها در 

بودند، و خويشاوندى در نظر شان از وسايل نزديكى، و دشمنى و جنگ با خويشاوندان 

از  عده  با  ازدواج  طريق  از  � خواستند  پيامبر  رو  ازين  مى شد،  تلقى  ننگ  و  نامى  بد 

با اسالم را بشكنند و آتش دشمنى ها را  قبايل  المؤمنين ديوار عداوت و دشمنى  امهات 

فرو نشانند، پيامبر با چنين اهداف وااليى مى خواستند روابط خويشاوندى را در ميان قبايل 

عرب محكمتر سازند.

پيامبر � روى عوامل و اغراض متذكره با يازده زن ازدواج كرده اند كه از جمله دو 

زن در حيات پيامبر � وفات نموده و نه زن شان هنگام وفات آنحضرت � حيات 

داشتند.

زنان پیامبر � 

1- پيامبر � به عمر بيست و پنج سالگى با ازدواج با خديجه بنت خويلد 2 كه چهل 

سال داشت خانوادة نبوى را تشكيل دادند.

خديجه             از  پيامبر  پسران  بودند.  دختران  و  پسران  از  اعم  فرزندانى  ازدواج  اين  ثمره 

رضى اهللا تعالى عنها در خرد سالى وفات يافتند، اما دختران شان عبارت بودند از: زينب، 

رقيه، ام كلثوم و فاطمه رضى اهللا عنهن.

رقيه و ام كلثوم يكى پس از وفات ديگرى در عقد نكاح عثمان بن عفان / در آمدند، 
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و فاطمه رضى اهللا عنها با على/ ازدواج نموده بود، ثمرة ازدواج شان حسن، حسين و 

ام كلثوم بود.

� با سوده بنت زمعه كه زن بيوه اى بود در سال دهم بعثت پس از وفات  2- پيامبر 

خديجه 2 ازدواج كردند.

3- عائشه بنت ابى بكر 2 كه از دانشمند ترين زنان امت اسالم به شمار مى رود. پيامبر 

� در سال يازدهم بعثت با وى ازدواج كردند، و اين يگانه دوشيزه اى است كه پيامبر 

� با وى ازدواج نموده است.

4- حفصه بنت عمر � كه شوهرش وفات كرده بود، پيامبر � در سال سوم هجرت 

با وى ازدواج كردند.

5- زينب بنت خزيمه مشهور به ام المساكين، شوهرش در غزوه احد به شهادت رسيده 

بود، پيامبر � در سال چهارم هجرت با وى ازدواج كرد كه دو يا سه ماه پس از ازدواج 

با رسول اهللا � وفات يافت.

6- ام سلمه هند بنت ابى اميه، شوهرش در جمادى اآلخر سال چهارم هجرى وفات كرد 

و رسول اهللا � در ماه شوال همين سال با وى ازدواج كردند.

7- زينب بنت جحش دختر عمه رسول اهللا � و همسر زيد بن حارثه پسر خوانده پيامبر � 

بود، زيد او را طالق داد و بنا به امر پروردگار بخاطر از بين بردن رسم  تبني يعني فرزند 

خوانده گي، رسول اهللا � با وي ازدواج كرد.

8- جويريه بنت حارث از جمله زنان اسير بنى المصطلق و سهم ثابت بن قيس بن شماس 

بود، او در بدل قيمت جويريه را آزاد كرد و آنحضرت � آن مبلغ را پرداخته و در سال 



175>  @

ششم هجرى با وى ازدواج كردند.

9- ام حبيبه رمله بنت ابى سفيان، او با شوهرش كه نخست مسلمان شده بودند به حبشه 

هجرت كردند، شوهرش در آنجا مرتد و مسيحى شده و در آنجا وفات يافت، و ام حبيبه 

بر دين اسالم پايدار مانده بود، رسول اهللا � در سال هفتم هجرى طى نامه اى او را از 

نجاشى خواستگارى كردو نجاشى او را به عقد نكاح پيامبر درآورده همراه شرحبيل بن 

حسنه نزد پيامبر � فرستاد.

را  او  بود،  خيبر  غزوه  شده  اسير  زنان  جمله  از  او  اخطب،  بن  حيى  بنت  صفيه   -10

پيامبر�آزاد كرده و در سال هفتم هجرى با وى ازدواج كرد.

11- ميمونه بنت حارث، پيامبر � در ذى القعده سال هفتم هجرى پس از عمره قضاء 

با وى ازدواج كردند.

از جملة امهات المؤمنين تنها خديجه و زينب )ام المساكين( در حيات پيامبر � وفات 

يافته اند و بقيه امهات المؤمنين رضي اهللا تعالي عنهن پس از رحلت پيامبر  � در قيد 

حيات بودند.

آموختنی های درس�  

 زنده گي خانواده گي پيامبر � بهترين نمونه در ابعاد مختلف براي بشريت است.

 زنده گي پيامبر� بزگوار اسالم بحيث يك شوهر نمونه و پدر الگو بزرگترين سر 

مشق براي انسانها مي باشد.
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ارزيابى

1- اولين همسر پيامبر � كى بود، و چند سال با وى زندگى نموده چند فرزند از وى 

به دنيا آمد؟

  كارخانه گى

كم  سطر  ده  از  كه  بنويسند  مقالة  پيامبر�  گى  خانواده  زنده گى  مورد  در  شاگردان 

نباشد.
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درس چهل و ششم

اوصاف و شمائل حضرت محمد �
اوصاف آنحضرت �

است:           ستوده  چنين  تأكيد  با  را   � محمد  اخالق حميده  قرآن كريم،  در  خداوند> 

) و إنَّك لَََعلَي ُخلٍُق َعظيٍم( بي شك كه تو داراي اخالق عظيم هستي.

ـ حضرت محمد � عالوه بر اخالق پسنديدة معنوى، داراي ظاهر آراسته، چهرة نوراني، 

خوشرو ترين و خوشخو ترين مردم بود. 

ـ چشماني بسيار سياه، مژگاني طويل و ابرويي كماني و به هم پيوسته داشت، چون به وي 

مي نگريستي با خود مي گفتي چشمانش را سرمه كشيده است، در حالي كه چنان نبود. 

رخسارش              به  هرگاه  بود،  رخسار  نمكين  و  روي  سپيد  داشت،  گرد  اندك  صورتي  ـ 

نه سفيد بي  مي ديدي، گويي خورشيد را هنگام طلوع مي نگري. رنگي روشن داشت 

رنگ بود، نه گندمگون. 

بود  زيباتر  ديگر  دندانهاى هر كس  از  دندانهايشان  بود  تبسم   � ـ خندة آن حضرت 

دندانهاي  ميان  از  و هنگام سخن گفتن گويي  بود  فاصله  ايشان  پيشين  دندان  ميان دو  و 

پيشرويش نوري مي درخشيد.

ـ ريش آنجناب � انبوه، پيشاني مبارك شان فراخ، سرايشان بزرگ، بيني  شان بلند و 

باريك و عقابي بود و گونه هايشان پرگوشت نبود. 

ـ گردن پيامبر� استوار بود، قامتي متوسط و اندامي معتدل و متوازن داشت، چهارشانه 

و ميان دو شانه اش پهن بود. ميان دو كتف آنحضرت � مهر نبّوت به سان تخم كبوتر 

كه همرنگ بدن ايشان بود، وجود داشت و اين برجستگي مانند مشتي بر كتف چپ و 

نزديك گردن ايشان قرار داشت كه خالهاي گوشتي بر آن بود. 

ـ شانه ها و مفاصل ايشان درشت و برجسته بود اما ساق پاي مبارك شان پرگوشت نبود.
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ـ موهايش نه بسيار پيچيده و مُجّعد بود و نه بسيار نرم. موهاي تن مبارك شان باريك و 

ظريف بود. 

ـ موي سر ايشان به نرمه گوش مي رسيد و آن را از وسط سر باز مي كرد. جسم مبارك 

شان در شكم و سينه موي نداشت، اما ساعد و شانه هاي شان پرمو بودند. آنحضرت � 

در حالي وفات يافت كه در سر و ريش مباركشان بيست تار سفيد نبود. موي دو شقيقه 

شان اندكي به سفيدي مي زد. 

ـ دستان و پاهايشان قوى بود. شكم برآمده تر از سينه نداشت، سينه اش گشاد و ساعدش 

كشيده و كف دستي فراخ و نهايت نرم داشت. انگشتاني بلند و كف پا فرو رفته تر از حد 

معمول و ساق پاي بلند داشت. 

ـ ايشان رفتار سريع داشته و هنگام راه رفتن گويي در سراشيبي راه مي پيمايد، و به جلو 

مايل مي شد و با تواضع راه مي رفتند.

ـ پيامبر � چون سكوت مي كرد، وقارش جلوه گر مي شد، و چون لب به سخن مي 

گشود، خصلت هاي بزرگمنشانة شان آشكار مي گرديد. پيامبر� شيرين گفتار و كالم 

شان عاري از تناقض گويي و خالي از پرگويي بود. 

ـ چون به كسي مي ديد، با تمام بدن خود به سوي او بر مي گشت. هنگامي خشمگين مي 

شد، چهره اش چنان گلگون مي شد كه گويي بر گونه هايش دانه انار فشرده اند.

شمائل پیامبر �

پيامبر � داراي عاليترين اخالق و خصلت هاي انساني بودند كه ذيًال به برخي آنها اشاره 

مي شود:

با وفاتر، خوش  تر، راستگوتر،   از همه بخشنده تر، حوصله مند   � ـ حضرت محمد 

شكوه                      با  و  هيبت  با  را  ايشان  ديدار،  نخستين  در  هركسي  بود.  تر  مهربان  و  تر  محضر 



179>  @

مي يافت،  و هركسي با او معاشرت مي نمود، از صميم قلب دوستش مي داشت. 

ـ تحمل، بردباري، عفو به هنگام قدرت، صبر وپايداري در برابر ناگواريها، صفاتي بود كه 

خداوند حضرت محمد � را بدانها تربيت و آماده كرده بود. 

ـ در كارها آسانگير بود. هرگز براي خويش انتقام نگرفت مگر آنكه حريم شريعت حق 

پايمال مي گرديد كه در اين حالت براي خدا انتقام مي گرفت. 

ـ پيامبر� از فصاحت و بالغت فوق العاده اى برخوردار بود.

ـ خداوند براي حضرت محمد� جوامع الكلم نصيب كرده بود و كالم وي از وحي 

سرچشمه مي گرفت. بد گفتار نبود، كسى را لعنت نمى كرد و در بازار و اماكن عمومي 

به صداى بلند سخن نمى گفت. آنحضرت � سكوت طوالنى داشت و جز در صورت 

ضرورت، لب به سخن نمى گشود، و جز در بارة چيزى كه به وى مربوط مى شد، حرف 

نمى زد. اگر به سخن آغاز مى كرد، از آغاز تا انجام با تمام دهان سخن مى گفت نه با گوشة 

دهان. 

مردم  دليرترين  وى  داشت؛  ممتاز  جايگاه  نيرومندى  و  دالورى  در   � آنحضرت  ـ  

بود كه در مواقع دشوار همواره حضور مى يافت، چنانكه يكه تازان و قهرمانان بارها از 

پيامبر�  مگر  باشد،  ننشسته  عقب  بار  يك  كه  نيست  دالورى  هيچ  گريختند.  برابرش 

از اين دالوريها از زبان ياران نزديك  نمونه هايى  البته  نكرده است.  نشينى  هيچگاه عقب 

آنحضرت� در كتب سيرت نقل شده است.

ـ در جود و كرم در چنان مرتبتي بود كه از توان سايرين بيرون است. 

ـ پيامبر� در حيا و آزرم از دختر پرده نشين با حياتر بود و چون چيزى را نمى پسنديد، 

از چهره اش آشكار دانسته مى شد. 

سان  به  اينكه  از  بود.  تكبر  از  آنها  دورترين  و  مردم  ترين  تواضع  با   � آنحضرت  ـ 

بردگان را مى پذيرفت و  برابرش برخيزند، منع فرموده است. دعوت  پادشاهان مردم در 
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در ميان اصحاب خويش همچون يكى آنها مى نشست. در خوراك و پوشاك بين خود و 

خادمان شان  فرقى قائل نبود، تا بدان حد كه خادمان خويش را خدمت مى نمود و هرگز 

به خادم خويش به قهر سخن نگفت و او را به سبب انجام يا ترك كارى سرزنش و عتاب 

نكرد. 

ـ عائشه رضى اهللا عنها روايت مي كند: آنحضرت � كفش خود را خود پينه مى زد، 

جامة خود را مى دوخت و با دست خود همچون سائر مردم در خانة خويش كار مى كرد و 

بشرى همچون انسانهاى ديگر بود كه جامه اش را وصله مى زد و گوسفندانش را مى دوشيد 

و كارهاى شخصى را خود شان انجام مى داد.

بر مردم شفقت و  از سائرين  بيش  و  از همه صلة رحم داشت  بيش   � اكرم  ـ رسول 

مهربانى مى كرد.

آنان       عيادت  به  مى كرد،  همنشينى  آنها  با  و  مى داشت  دوست  را  مساكين  آنحضرت  ـ 

مى رفت، در تشييع جنازة شان حضور مى يافت. هرگز فقيرى را به خاطر تهى دستى خوار 

نمى شمرد. 

ـ  آنحضرت � جز با ياد خدا نمى نشست و بر نمي خاست در مجالس جايى را براى 

نشستن خود، اختصاص نمى داد و چون به گروهى مى رسيد، در جايى كه خالى مى بود، 

مى نشست. به تمام همنشينان خود بصورت برابر توجه مى فرمود.

به كار مى برد.   نه در طلب آن تكلف  و  نمى كرد  را رد  پيش مى آمد، آن  ـ غذايى كه 

از شدت گرسنگى در شكم خويش سنگ مى بست؛ ماهها سپرى مى شد كه در  گاهى 

منزل او آتشى براى پختن غذا روشن نمى شد. زمين سفرة او بود كه روى آن غذاى خود 

را مى گذاشت، با سه انگشت نان مى خورد. تكيه زده چيزى نمى خورد و هميشه طعام و 

آب را به دست راست مى گرفت و به نام خدا آغاز و به حمد خدا ختم مى كرد. 

ـ آنحضرت � گاهى در بستر و گاهى باالى بوريا و احياناً بر روى زمين و بعضى اوقات 
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بر تخت مى خوابيد. هميشه به پهلوى راست مى خوابيد و دست راست خود را زير روى 

خود مى گذاشت. ابتداى شب به خواب مى رفت و در آخر شب بر مى خاست و به عبادت 

مشغول مي شد و گاهى همة شب را در كار مسلمانان به بيدارى سپرى مى كرد.

ـ پيامبر � بر اسپ، خر، شتر و قاطر  سوار مى شد. وگاهي كسى را در عقب خود سوار 

مى كرد و اكثراً بر اسپ و شتر سوار مى شد و يك رأس قاطر داشت.

ـ پيامبر� چنان به صفات كمال كم نظيرى آراسته بود و خداوند> چنان او را ادب 

آموخته بود كه مستحق اين وصف پروردگار قرار گرفت: )و انك لعلى خلق عظيم.(

صفاتى كه ياد كرديم، بخش ناچيزى از مظاهر كمال و صفات سترگ آنحضرت � 

مى باشد كه دست يافتن به ُكنه و ژرفاى آن ميسر نيست.

فعاليت )2(

شاگردان به صورت گروپى راجع به اخالق و خصلت هاى آنحضرت� باهم مباحثه 

نمايند.

آموختنی های درس  �  

1 ـ اخالق و صفات حضرت محمد � در حد كمال و دلپذير بود.

2 ـ حضرت محمد برعالوة فضائل بلند اخالقى داراى چهرة زيبا و ظاهر آراسته بود.

3 ـ پيامبر� در زندگى خانوادگى خويش بى تكلف و بسيار صميمى بود.

4 ـ آنحضرت به طبقات مستضعف جامعه توجه و عالقه مندى خاص داشت.

5- حضرت پيامبر� تجسم عيني تمام فضايل وهمه خوبيهاي ظاهري و باطني بودند.
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ارزيابى

1 ـ چهرة آنحضرت را وصف كنيد؟

2 ـ چند مثال از تواضع و فروتنى پيامبر� ذكر كنيد.

3 ـ راجع به اخالق خانواده گى حضرت محمد � از زبان عائشه 2 بگوييد.

4 ـ پيامبر� چه نوع غذا را خوش داشت؟

  كارخانه گى

شاگردان در مورد سيما و شمائل پيامبر اكرم� مقالة بنويسند كه از ده سطر كم نباشد.
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