
صلح حديبيه و بيعت رضوان (َشَجره)

حدوديک سال پس از جنگ احزاب، درماه شوال 
سال ششم هجری، رسول خدا  تصميم گرفت برای 
به جای آوردن اعمال عمره و زيارت خانٔه خدا عازم مکه 
شود. منشأ اين تصميم آن بود که حضرت در رؤيا ديدند 
وارد حرم شده، موی سرشان را تراشيده و کليد خانٔه کعبه 
رؤيا ــ و بـا تــوجه  دنبال اين  را در دست گرفته اند. به 
پيامبران ــ رسول خدا   رؤيــای  بــه صادق بــودن 
به مردم اعالم کرد که برای سفر عمره آماده شوند. دستور 

پيامبر  در مدينه (٢) شم
س ش

در

۶

مقدمه
مهم ترين  از  بعضي  و  مدينه  به  ورود  از  پس  خدا   رسول  اساسي  اقدامات  با  قبل  درس  در 
رخدادها تا سال پنجم هجر آشنا شديد. در درس حاضر مجموعههٴ ٴ رويدادها در فاصلههٴ ٴ  غزوههٴ ٴ  خندق تا 

رحلت رسول خدا  بررسي مي شود.

ِکيَنَة َعلَۡيِهۡم َوَاثٰابَُهۡم فَۡتَحاً َقِريباً (سورٔه فتح، آيات ١٨ و ١٩). َجَرِة فََعِلَم ٰما ِفي ُقلُوِبِهۡم فَأنَۡزَل السَّ ِمِنيَن ِاۡذ يُٰباِيُعوَنَک تَۡحَت الشَّ ١ــ لََقۡد َرِضَي اللُّٰه َعِن اۡلُمو

چه  دلشان  در  که  دانست  و  شد  خشنود  کردند،  بيعت  تو  با  درخت  زير  که  مؤمنانی  از  خداوند  «همانا 
می گذرد؛ پس آرامش بر آنها نازل کرد و به فتحی نزديک پاداششان داد.»١

حضرت بر آن بود که مسلمانان تنها با يک شمشير غالف 
ديگر  سالح  نوع  هر  برداشتن  از  و  کنند  حرکت  شده 
دارند.  را  عمره  انجام  قصد  تنها  دهند  نشان  تا  بپرهيزند، 
اين سفر، عالوه بر جنبه های معنوی، نوعی حرکت تبليغی 
و سياسی نيز به شمار می آمد، چرا که موجب توجه ديگر 
قريش  مشرکان  می شد.  مسلمانان  به  خدا  خانٔه  زائراِن 
هنگامی که از حرکت مسلمانان به سوی مکه با خبر شدند، 
و  کردند  جلوگيری  آنان  حرکت  از  حديبيه  سرزمين  در 
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اعالم  مکرر  صورت  به  خدا  رسول  آنکه  وجود  با 
دارند،  را  عمره  اعمال  آوردن  جای  به  قصد  تنها  که  کرد 
با  بودند.  مکه  بـه  آنان  ورود  مـانع  همچنان  مشرکان  اما 
پيچيده تر شدن اوضاع و به منظوِر آزمودِن ميزان پايداری 
و استقامِت ياران، به فرماِن رسول خدا  مسلمانان در 
زير درختی، با آن حضرت  «پيمان پايداری» بستند که به 

«بيعت شجره» يا «بيعت رضوان» معروف شد.
مسلمانان  با اصرار مشرکان بر جلوگيری از ورود 
نمايندٔه  با  مذاکره  به  شد  ناچار  خدا   رسول  مکه،  به 
مشرکان بپردازد که در نهايت، به انعقاد پيمان صلح حديبيه 

منجر شد. اين پيمان مشتمل بر اين مواد بود:
١ــ متارکٔه جنگ بين طرفين به مدت ده سال؛

٢ــ تأمين امنيت جان و مال تجار مسلمان و مشرک؛
٣ــ آزادی قبايل در هم پيمانی با مسلمانان يا مشرکان؛

قريش  مسلماناِن  بازگرداندن  به  مسلمانان  الزام  ٤ــ 
که به مدينه بيايند و عدم الزام قريش به چنين تعهدی در 

برابر مسلمانان؛
٥  ــ آزادی پيروی از اسالم در مکه؛

به  آينده  سال  از  مسلمانان  توسط  عمره  انجام  ٦  ــ 
مدت سه روز.

از  داشت؛  دنبال  به  ارزشمندی  آثار  پيمان،  اين 
جمله: به رسميت شناخته شدن اسالم توسط قريش، توقف 
جنگ، امکان دعوت جهانی برای رسول خدا  و نهايتًا 

فراهم آمدن زمينه های فتح مکه.١

بند چهارم پيمان حديبيه به ظاهر نشانٔه سازش و کوتاه آمدن اسالم در برابر شرک بود، اما رسول خدا 
همين بند را نيز سبب پيروزی اسالم می ديد. علت اين خوشبينی رسول خدا  را به کمک معلم خود مورد بحث 

قرار دهيد.

در سال بعد (هفتم هجری) براساس يکی از بندهای 
از  نفر  هزار  دو  همراه  به  خدا   رسول  صلح نامه، 
مسلمانان به مکه رفت و اعمال عمره را به جای آورد. اين 
قدرت  ارائٔه  نيز  و  مسلمانان  پيروزی  استمرار  که  رخداد 
معنوی و سياسی آنـان بـود، بـه «عمرة القضاء» معروف 
صادقانٔه  رؤيای  همان  تأويل  حقيقت  در  و  است  شده 

رسول خدا  بود.

دعوت جهانی
گرچه آيين اسالم، در جزيرة العرب و در ميان قوم 
عرب ظهور کرد و حضرت محمد  خود از نژاد عرب 
عرب  قوم  مخصوص  و  محلی  کيش  يک  اسالم  اما  بود، 
نبود. گواه اين سخن آنکه در آيات قرآن، قريش يا عرب، 
مردم  همٔه  قرآن،  مخاطب  بلکه  نشده اند؛  واقع  مخاطب 
(ناس)اند.٢ در بعضی از آيات نيز با صراحت اعالم شده 

١ــ شايان ذکر است که پس از تصميم رسول خدا برای انعقاد پيمان صلح، بعضی از يارانش به آن حضرت اعتراض کردند؛ زيرا تصور می کردند 
معنای رؤيای صادقٔه آن حضرت، ورود به مکه در همان سفر است! و رسول خدا  در پاسخ آنان فرمود: آيا من وعدٔه همين سال را دادم؟ به خواست خدا 

شما در آينده داخل مکه خواهيد شد. (شيخ طوسی،التبيان فی تفسير قرآن، ج ٩ ص ٣٣٥)
٢ــ البته در مواردی که پيام، مخصوص پيروان اسالم است و وظايفی از آنها خواسته شده، مخاطب، ايمان آورندگان به اسالم اند.

ببببننننننندددد چچچچچههههههههههههااارررررررررمممممممممم پپپپيييييييممممممممممماااااااانننننن ححححددييببييه به ظظااهه
هههههممممييييننننن بننننننندددد  رررررررراااااااا نننيييييزززززز سسسسسسببببببببببب پپپپپپييييييروزی اسالم می

فكر كنيد و پاسخ دهيدفكر كنيد و پاسخ دهيد
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شده  مبعوث  بشريت  تمام  سوی  به  خدا   رسول  که 
است؛ به اين دو آيه توجه کنيد: «بگو: ای مردم، من 
پيامبر خدا به سوی همۀ شما هستم».١ «و ما تو را جز 
[به ِسَمت] بشارتگر و هشداردهنده برای تمام مردم 

نفرستاديم».٢
بـا تـوجه بـه نکتٔه ياد شده و  همچنين زمينٔه مناسب 
در  خدا  رسول  حديبيه،  صلح  از  پس  آمده  پديد 
سران  خويش به  دعوت  ابالغ  هجری،  ششم  سال  اواخر 
آن  که  شده  نقل  کرد.  آغاز  را  زمان  آن  مهم  کشورهای 
تن  شش  به وسيلٔه  را  نامه  شش  روز،  يک  در  حضرت، 
اطراف  کشورهای  سران  از  تن  شش  برای  يارانش  از 

ِّي َرُسوُل اللِّٰه إلَۡيکُۡم َجِميعاً (سورٔه اعراف، آئه ١٥٨). َُّها النّٰاُس إن ١ــ ُقۡل يٰا أي
ًة ِللنّٰاِس بَِشيرًا َو نَِذيرًا. (سورٔه سبأ، آئه ٢٨). ٢ــ َو ٰما أۡرَسۡلٰناَک إالّٰ ٰکافَّ

٣ــ تعداد نامه های رسول خدا  به سران مناطق مختلف را تا ٣٢ عدد برشمرده اند.

جزيرة العرب ارسال کرد. اين کشورها عبارت بودند از: 
ايران، روم، مصر، حبشه، َيمامه و منطقه ای از شام.

بود  حضرت  آن  جهانی  دعوت  طليعٔه  اين،  البته 
نقاط  به  ايشان  عمر  پايان  تا  حضرت  دعوت  نامه های  و 
مختلف ارسال می شد.٣ مضمون اين نامه ها،مشابه يکديگر 
و دارای عباراتی ساده و بی تکلف و در عين حال صريح و 
قاطع بود. واکنش زمامداران نيز يکسان نبود؛ مثالً خسرو 
نشانده اش  دست  حاکم  از  نامه،  کردن  پاره  ضمن  پرويز، 
ولی  برساند!  قتل  به  را  پيامبر   که  خواست  يمن  در 
پيک  و  نامه  به  احترام  ضمن  ــ  مصر  حاکم  ــ  ُمَقوِقس 

حضرت، هدايايی نيز ارسال کرد.

مسير ارسال نامه های رسول اکرم  به سران جهان، مأخذ: اطلس تاريخ اسالم، صادق آئينه وند

تيسفون
(مدائن)
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فتح خيبر آخرين دژ يهود
شد  ناچار  خدا   رسول  هجری  هفتم  سال  در 
به همراه ١٤٠٠ مسلمان به سوی قلعه های خيبر١ حرکت 
کند؛ زيرا فتنه گران يهودی، پس از خيانت ورزی و اخراج 
از مدينه، در خيبر سکونت کرده، آنجا را به کانون جديد 
توطئه بر ضد مدينه تبديل کرده بودند. با ورود سپاه اسالم 

به منطقٔه خيبر، يهوديان به جای پذيرش دعوت اسالم يا 
فتح  با  سرانجام  و  نهادند  را  جنگ  بنای  پيمان،  تجديد 
مهم ترين قلعٔه آنان (قلعٔه َقموص) و قتل پهلوان معروفشان 
نصيب  پيروزی  علی   اميرمؤمنان  دست  به  (َمْرَحب) 

مسلمانان گشت.

١ ــ منطقه ای آباد و حاصلخيز در ١٦٥ کيلومتری شمال مدينه، و دارای قلعه هايی مستحکم و محل استقرار يهوديان.

بقايای قلعۀ  خيَبر

يک توضيحيک توضيح
در روزهای نبرد خيبر، هنگامی که فتح قلعٔه قموص به علت بی تدبيری و ضعف برخی فرماندهان در روزهای نبرد خيبر، هنگامی که فتح قلعٔه قموص به علت بی تدبيری و ضعف برخی فرماندهان 
جاری  زبان  بر  مضمون  بدين  تاريخی  جمله ای  جاری   زبان  بر  مضمون  بدين  تاريخی  جمله ای  خدا   رسول  بود،  شده  مواجه  دشواری  با  خدا مسلمان  رسول  بود،  شده  مواجه  دشواری  با  مسلمان 
کرد که: «کرد که: «فردا اين پرچم را به دست کسی خواهم داد که خدا و رسول را دوست دارد و خدا فردا اين پرچم را به دست کسی خواهم داد که خدا و رسول را دوست دارد و خدا 
و رسول نيز او را دوست دارند. او اهل حملۀ مکرّر است و فرار نمی کند و جز با فتح و ظفر و رسول نيز او را دوست دارند. او اهل حملۀ مکرّر است و فرار نمی کند و جز با فتح و ظفر 

باز نخواهد گشتباز نخواهد گشت» و فردای آن روز، پرچم را به اميرمؤمنان علی » و فردای آن روز، پرچم را به اميرمؤمنان علی  سپرد. سپرد.
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نبرد موته
گسترش  برای  تالش  ادامٔه  در  خدا   رسول 
سال  در  روز،  آن  جهان  مختلف  نقاط  به  اسالمی  دعوت 
شام  در  «ُبصرا»١  حاکم  برای  را  نامه ای  هجری،  هشتم 
در  را  پيامبر   سفير  ناجوانمردانه،  او  اما  کرد  ارسال 
دهکدٔه موته به قتل رساند. از آنجا که اين رفتار، نوعی 

تهديد نظامی و پيام قدرت به حکومت نبوی  در مدينه 
بود، رسول خدا  سپاهی سه هزار نفری را به فرماندهی 
ميان  درگيری  در  فرستاد.  سو  بدان  ابی طالب»  «جعفربن 
و  جعفربن ابی طالب  داد  رخ  موته  منطقٔه  در  که  سپاه  دو 
زيدبن حارثه و عبدالله بن رواحه که فرماندهی را به ترتيب 

عهده دار شدند، به شهادت رسيدند.٢

١ــ ُشَرحبيل بن عمرو غّسانی.
٢ــ مزار شهدای اين نبرد، امروزه در کشور اردن قرار دارد و بنا و بقعه ای باشکوه برفراز مزاِر جعفر و يارانش بنا شده است.

غزوۀ موته (جيش االمراء)، مأخذ: اطلس تاريخ اسالم، صادق آئينه وند
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فتح مکه
براساس يکی از بندهای پيمان حديبيه، هيچ يک از 
طرفين حق نداشتند در صورت درگيری هم پيمانانشان به 
آنها ياری برسانند؛ اما در سال هشتم هجری، قبيلٔه بنوبکر 
ديرين  (هم پيمان  ُخزاعه  قبيلٔه  با  مکه)  مشرکان  (هم پيمان 
) در گير شدند. در اين  بنی هاشم و سپس رسول خدا 
درگيری، مشرکان قريش ــ بی توجه به پيمان خود با پيامبر 
ابوسفيان از  شتافتند. از آنجا که  بنوبکر  ـ به ياری   ـ
با  تا  رفت  مدينه  به  بود،  هراسناک  پيمان  نقض  اين  پيامد 
پيامبر  تجديد عهد نمايد، اما موفق به اين کار نشد. 
در پاسخ به اين پيمان شکنی، رسول خدا  در رمضان 
برای  تن،  هزار  ده  از  متشکل  سپاهی  همراهی  با  سال  آن 

فرمان  براساس  اسالم  سپاه  شد.  مکه  راهی  قريش،  تنبيه 
، بدون قصد خونريزی و در دسته های مختلف  پيامبر 
گروه  و  وليد  خالد بن  که  بخشی  در  تنها  و  شد  مکه  وارد 
تحت فرمان او داخل می شدند، درگيری رخ داد. پيامبر 
اکرم  خانٔه ابوسفيان، مسجدالحرام و خانه های خود 
افراد مشرک را مکان امن اعالم کرد. پس از فتح مکه، 
بت های درون و بيرون کعبه شکسته شد؛ از جمله، بت ُهبَل 
مشرکان  شد.  شکسته  علی   اميرمؤمنان  دست  به  که 
مکه به شرط مسلمان شدن، مشمول عفِو پيامبر  قرار 
رسول  شدند.  معروف  شدگان)  (آزاد  به «طُلَٰقا»  و  گرفتند 
خدا  همچنين گروه هايی را به نواحی اطراف فرستاد 

تا بت خانه ها را درهم شکنند.

١ــ تبوک، ناحيه ای است در شمال جزيرة العرب و در مرز شام، و تا مدينه ٧٧٨ کيلومتر فاصله دارد.

منطقۀ تبوک

درس های تبوک
هجری،  نهم  سال  رجب  در  خدا   رسول 
منطقٔه  سمت  به  حرکت  برای  مسلمانان  آمادگی  فرمان 
تا  زيادی  فاصلٔه  تبوک،  منطقٔه  کرد.  صادر  را  تبوک١ 
مکه دارد و مسير حرکت نيز از سرزمين های خشک و 
تابستان  گرم  فصل  ديگر،  سوی  از  می گذشت.  سوزان 

در  حضور  برای  چندانی  رغبت  مردم  جهت  بدين  بود، 
منافقان  بازار  ميان،  اين  در  نمی دادند.  نشان  غزوه  اين 
حرکت  اين  دشواری های  تشريح  و  کارشکنی  برای  نيز 
تشريح  و  خدا   رسول  دعوت  با  اما  بود  داغ  بسيار 
مسلمانان  از  زيادی  تعداد  خدا،  راه  در  جهاد  عظمت 
سبب  که  شده  شدند.گفته  حرکت  ـ  آمادٔه  اندکی ـ ـ  به  جز  ـ
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غزوۀ تبوک، مأخذ: اطلس تاريخ اسالم، صادق آئينه وند

َُّه الٰ نَِبيَّ بَۡعِدی؛ (طبری ،  تاريخ االمم و  الملوک، ج ٢ ص ٣٦٨). ١ــ «َافَالٰ تَۡرضٰی يٰا َعِليُّ َاۡن تَکُوَن ِمنِّي ِبَمۡنِزلَِة ٰهارُوَن ِمۡن ُموسٰی إالّٰ أن

اصلی فرمان رسول خدا  برای بسيج قوا و حرکت 
به سوی تبوک، گزارش هايی داّل بر آمادگی امپراتوری 
است.  بوده  مدينه  نوپای  حکومت  به  حمله  برای  روم 
رسول خدا  در غياب خود، علی  را به عنوان 
جانشين، در مدينه منصوب کرد و فرمود: «کار مدينه جز 
با من يا با تو، سامان نمی يابد.» دليل اين کار نيز تحرکات 
در  همچنين  حضرت،  آن  بود.  مدينه  در  منافقان  مرموز 
پاسخ شايعات منافقان، مبنی بر عدم صالحيت علی  

«منزلت»  معروف  حديث  غزوه،  اين  در  حضور  برای 
اهل  و  شيعه  محدثان  از  بسياری  توسط  که  کرد  بيان  را 
به  مربوط  اّدلٔه  و  شواهد  گوياترين  از  و  شده  نقل  سنت 

جانشينی امام علی  پس از رحلت رسول خدا 
مگر  علی،  «ای  است:  چنين  حديث  ترجمٔه  است. 
خشنود نيستی که نسبت به من همان مقام و منزلت 
را داشته باشی که هارون نسبت به موسی داشت؛ 

جز آنکه پس از من پيامبری نيست».١
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سپاه اسالم با سختی بسيار تا تبوک رفت١ و مدت بيست 
روز در آنجا توقف کرد، ولی بدون هرگونه درگيری و پس از 
انعقاد پيمان با چند قبيله، به سوی مدينه بازگشت. در اين غزوه 

هر چند جنگی رخ نداد، اما آثار ارزشمندی به دنبال داشت:
مسلمانان  اخالص  و  اطاعت  ميزان  آزمودن  ١ــ 

نسبت به فرمان های الهی؛
و   منافقان  چـهـرۀ  بيشتر  و  بـهـتـر  شناخت  ٢ــ 

جداسازی آنان از مؤمنان؛
٣ــ کسب تجربه و آمادگی و فراگرفتن مسير برای 

فتوحات بعدی در منطقۀ شام؛
دشوار  موقعيت های  در  نظامی  عمليات  تمرين  ٤ــ 

مکانی، زمانی وتدارکاتی؛
قدرت های  برابر  در  واستقامت  قدرت  نمايش  ٥  ــ 

کوچک و بزرگ جزيرة العرب.

١ــ بدين لحاظ، نام اين سپاه، در تاريخ به «جيش العسرة» و نام غزوه نيز به «غزوة العسرة» معروف شده است.
٢ــ بررسی داليل بروز اين جنگ ها نشان می دهد که مسلمانان هرگز آغازکنندٔه جنگ نبوده اند و پيامبر از جنگ به عنوان ابزاری برای تحميل اسالم 

استفاده نکرده است.

مهم ترين جنگ های مسلمانان در طول سال های استقرار پيامبر   در مدينه٢

نتيجه جنگدليل بروز جنگطرف مخاصمهزمان وقوعنام جنگرديف

مشرکان مکهسال ٢ هـ.قبدر١
تالش برای باز پس گيری اموال مسلمانان 
مکه که پس از هجرت آنان توسط قريش 

مصادره شده بود.
کشته  و  مسلمانان  قاطع  پيروزی 

شدن قريب ٧٠ تن از مشرکان

مشرکان مکهسال ٣ هـ.قُاُحد٢
شهر  به  مکه  سپاه  حملٔه  مقابل  در  دفاع 
در  خود  شکست  جبران  قصد  که  مدينه 

جنگ بدر را داشت.

شکست مسلمانان به دليل  سرپيچی 
تعدادی از جنگجويان مسلمان از 

دستور پيامبر 

سال ٥ هـ.قخندق (احزاب)٣
قبائل  ساير  و  مکه  مشرکان 
هم پيمان آنـــان و بـــرخـی 

گروه های يهودی

گروه ها  که  سپاهی  حملٔه  مقابل  در  دفاع 
و احزاب هم پيمان برای نابودی اسالم به 

راه انداخته بودند.
            شکست احزاب

متعدد ٤ جنگ های 
سال های٥،٤،٢ و ٧ هـ.قبا يهوديان

قـبـايل و گـروه های مختلف 
يهـوديان مـدينه (بنی قينقاع، 
بنی نضير،بنی قريظه)   و اهالی 

قلعٔه خيبر

اهـانت هـا  و  پيمان شکنـی هـا،  بـه  پاسخ 
که  يهوديان  پنهان  و  آشکار  خيانت های 
برضد  مشرکان  همدستی  با  يا  مستقالً 

مسلمانان مرتکب شده بودند.
            شکست يهوديان

مشرکان مکهسال ٨ هـ.قفتح مکه٥
به  نسبت  مشرکان  پيمان شکنی  به  پاسخ 
پيمانان  هم  به  حمله  و  حديبيه  صلح  مفاد 

مسلمانان.
            پيروزی مسلمانان

مشرکان هوازنسال ٨ هـ.قُحَنۡين٦
دفاع در مقابل حملٔه قبايل بت پرستی که 
اسالم  با  مبارزه  برای  مکه،  فتح  از  پس 

هم پيمان شده بودند.
            شکست مشرکان

سپاهيان بُۡصراسال ٨ هـ.قموته٧
پيامبر  سفير  ناجوانمردانٔه  قتل  به  پاسخ 
توسط حاکم بصرا که نوعی اعالن جنگ 

محسوب می شد.
سپاه  فرماندهان  از  تن  سه  شهادت 

اسالم و شکست مسلمانان

در سپاهيان رومسال ٩ هـ.قتَبوک٨ روميان  نظامی  تحرکات  به  واکنش 
کار به برخورد نظامی نکشيد.مرزها.
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مسجد ِضرار
در آستانٔه حرکت رسول خدا  به سوی تبوک، 
گروهی از منافقان از آن حضرت درخواست کردند که در 

مسجد تازه احداث شدهٔ آنان اقامٔه نماز کند.
بازگشت  کار را به  اين  انجام  نيز  خدا   رسول 
از سفر موکول کرد.پس از بازگشت، با نزول آياتی،نيت 
واقعی منافقان بر مال و اين مسجد نيز از سوی خداوند با 

عنوان «مسجد ضرار» خوانده شد:
«آنها که مسجدی می سازند تا به مؤمنان زيان 
رسانند و ميانشان کفر وتفرقه  اندازند، و برای کسانی 

که می خواهند با خدا و پيامبرش بجنگند، کمينگاهی 
جز  قصدی  را  ما  که  می خورند  سوگند  آنگاه  باشد، 
دروغ  که  است  گواه  خدا  است،  نبوده  نيکوکاری 

می گويند، هرگز در آن مسجد نماز مگزار …»١
با نزول اين آيات، رسول خدا  دستور داد اين 
آن  محل  سپس  و  شود  کشيده  آتش  به  و  تخريب  مسجد 
به زباله دانی تبديل شود. واکنش سخت آن حضرت در 
برابر اين حرکت به ظاهر فرهنگی منافقان، می تواند درس 
با  برخورد  چگونگی  در  اسالمی  حکومت  برای  خوبی 

منافقان در هر دوره و زمانی باشد.

١ــ سورٔه توبه، آيات ١٠٧ و ١٠٨.
٢ــ بنا بر بعضی روايات تاريخی،سيصد نفر از مردان نيرومند مدينه نيز او را همراهی می کردند. 

٣ــ مشرکان در دورٔه جاهلی پس از ورود به مکه، با اين توجيه که ما نبايد در لباس هايی که در آنها گناه انجام داده ايم، طواف کنيم، به صورت ُعريان 
طواف می کردند!

آيا می توانيد در تحرکات امروزِی دشمنان اسالم، نمونه های مشابه مسجد ضرار را بيابيد؟

فرمان برائت
در آستانٔه ماه ذی حجٔه سال نهم هجری، آيات اولئه 
دستور  حضرت  آن  و  شد  نازل  پيامبر   بر  توبه  سورٔه 
يافت اين آيات را در موسم حج به مردم ابالغ کند. رسول 
خدا  برای اين منظور، ابوبکر را به سوی مکه اعزام 
کرد،  طی  را  مسير  از  بخشی  او  که  هنگامی  اما  کرد٢؛ 
جبرئيل بر رسول خدا  نازل شد و چنين ابالغ کرد: 
«اين آيات را تو يا کسی که از توست، بايد ابالغ کند.» از 
بر  علی   اميرمؤمنان  حضرت،  آن  دستور  به  اين رو، 
شتر مخصوص پيامبر  سوار شد و خود را به ابوبکر 
رساند، آيات را از او ستاند و در «ِمنا» تا سه روز به حاجيان 

اعالم کرد. محتوای پيام برائت چنين بود:

١ــ خدا و پيامبِر او  از مشرکان بيزارند؛
حج گزاردن  حق  مشرکی  هيچ  آينده،  سال  از  ٢ــ 

ندارد؛
٣ــ هيچ کس نبايد با بدِن برهنه و عريان طواِف کعبه 

کند٣؛
٤  ــ مشرکان تا چهار ماه فرصت دارند تا به سرزمين 
اعتبار  دارای  آنان  با  پيمانی  هيچ  سپس  بازگردند،  خود 
پيامبر  پيمانی دارند که اعتبار  نيست،مگر آنانی که با 

آن بسته به مدت پيمان است.
٥  ــ هيچ کافری وارد بهشت نمی شود.

ابالغ اين آيات توسط اميرالمؤمنين علی  ضمن 

آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآييييييياااا ممممممممممییییییی تتتتتوووووااااننننيييييييييددددددددد ددرررررر تحححرررکککات امروززیی

فكر كنيد و پاسخ دهيدفكر كنيد و پاسخ دهيد
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ابراز فضيلت او بر ديگر صحابه، در گسترش هر چه بيشتر 
و سريع تر اسالم، تأثير بسزايی داشت.

َحَجة الَوداع و ماجرای غدير ُخّم
آخرين  هجری،  دهم  سال  رويدادهای  مهم ترين  از 
سفر حّج پيامبر اکرم  است. با نزول آئه وجوب  حج١، 
رسول خدا  چهار روز قبل از ماه ذی الحجه، با انبوه 
مسلمانان مدينه و ديگر نواحی، عازم انجام حج شد و تأکيد 
داشت مسلمانان با دقت، اعمال حج را از او فراگيرند و 
زيرا  باشيد؛  حج  مشاعر٢  و  مواقف  «مواظب  می فرمود: 
آنها از ميراث هـای ابــراهيمی است». هنـگـام عـزيمت 
رسول خدا  به حج، علی  برای دعوت مردِم يمن 

پيامبر  به  مکه  در  و  می بُرد  سر  به  آنجا  در  اسالم،  به 
ملحق شد. در اين سفر، رسول خدا  اعماِل صحيِح 
عرفات  در  نيز  و  داد  آموزش  مسلمانان  به  عمالً  را  حج 

و ِمنا، به ايراد خطبه پرداخت. از مهم ترين سفارش های 
و  اهل بيت   جايگاه  خطبه ها،تبيين  اين  در  حضرت 
توصيه به همراهی و پيروی از آنان بود که در قالِب حديِث 
معروف ثقلين٣ بيان شد. هنگام بازگشت از اين سفر، در 
منطقٔه غديرخم، رسول خدا  در حضور انبوه جمعيت 
مسلمانان،ضمن ايراد خطبه ای مشتمل بر فرازهايی بسيار 
خود  جانشين  عنوان  به  را  علی   اميرالمؤمنين  مهم، 
صحابٔه  از  بسياری  را  مهم  رويداد  اين  فرمود.  معرفی 
حاضر در غدير نقل کرده اند و در بسياری از منابع شيعه و 
اهل سنت روايت شده است.٤ گفتنی است مهم ترين فراز 
خطبٔه غدير اين جملٔه رسول خدا  است که فرمود: 
«هرکس که من سرپرست او هستم، اين علی نيز سرپرست 
اوست. خدايا، دوستان علی را دوست بدار و دشمنانش را 
دشمن بدار. ياران اورا ياری کن و کسانی را که ياری اش 

نکنند، واگذار.»

١ــ «َو َاذِّۡن ِفي النّٰاِس ِبالَۡحجِّ يَۡأتُوَک ِرٰجاالً َو َعلٰی کُلِّ ضامٍر يَأِتيَن ِمۡن کُلِّ فَّجٍ َعِميٍق؛ (سورٔه حج، آئه ٢٧).
٢ــ مراد از مواقف و مشاعر، اعمالی است که در سرزمين های عرفات، مشعر و ِمنا در مراسم حج توسط حاجيان انجام می شود.

٣ــ «من دو چيز گرانبها را در بين شما به جا می گذارم تا زمانی که به آن دو چنگ زنيد هرگز گمراه نخواهيد شد؛ کتاب خدا و اهل بيتم؛ و خدای دانا 
و مهربان مرا خبر داد که اين دو از هم جدايی ندارند تا آن گاه که [در روز قيامت] بر سر حوض [کوثر] با من مالقات کنند».

٤ــ بنا بر گزارش عالمٔه امينی در کتاب ارزشمند الغدير، حديث غدير را ١١٠ صحابی و ٨٤ تابعی نقل کرده اند و ٣٦٠ تن از محدثان اهل سنت نيز 
در کتاب های خود، آن را روايت کرده اند.

حديث ثقلينحديث ثقلين

 
ٰ
ِه و ِعْتَرتی  تاِرٌک ِفيکُم الَثَقَلْين، کتاَب الّلٰ

ٰ
 : إّنی

ٰ
ِه و ِعْتَرتی  تاِرٌک ِفيکُم الَثَقَلْين، کتاَب الّلٰ

ٰ
: إّنی قاَل رسوُل الله قاَل رسوُل الله 

َعَلیَّ  َيِردا  حتٰی  َيْفَتِرٰقا         وَلْن 
ٰ
  َأٰال   و   ُهٰما     الَخليَفٰتانِ     ِمْن      َبْعدی

ٰ
َبْيتی َعَلیَّ أْهَل  َيِردا  حتٰی  َيْفَتِرٰقا         وَلْن 

ٰ
  َأٰال   و   ُهٰما     الَخليَفٰتانِ     ِمْن      َبْعدی

ٰ
َبْيتی أْهَل 

الحوَض.»الحوَض.»
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سفر  از  بـازگشت  از  پس  الهی  پيام رسان  آخرين 
طی  از  پس  و  بود  حيات  قيد  در  انـدک  مدتی  تنها  حج، 
آن  شتافت.  معبودش  ديدار  بيماری،   بـه  کـوتاهـی  مـدت 
حضرت در آخـرين روزهای حيات، تالش هايی را بـرای 
صورت  علی   جانشينی  زمينه هـای  فـراهم سازی 
داد. بــه عنوان  مثال   ،     بــا تـأکيد بــر عــزيمت سريع  سپاه 

اسامة بن زيد به شام، قصد آن داشت کـه معارضان احتمالِی 
جانشينِی علی  از مدينه دور شوند. همچنين تـالش 
کرد وصيت نــامـه ای مکتوب دربـارٔه جانشينی علی  
آن  اصحاب  از  برخی  مخالفت  با  کار  اين  اما  بنويسد؛ 

حضرت مواجه گشت!

حديث غدير

: «من ُکْنُت َمْوالُه َفهذا علٌیّ مواله» قال رسول الله 

هجری  يازدهم  سال  صفر١  ماه   ٢٨ در  سرانجام 
فضايل  برترين  تجّسم  اکرم    که  پيامبر  بزرگ  روح 
بشريت  کرد.  پرواز  بقا  عالم  به  بود،  انسانی  کماالت  و 
مسير  توانسته  او  رفتار  و  سخنان  از  کرد  ياد  با  همواره 
هدايت از گمراهی، درستی از نادرستی و نور از ظلمت 

بازشناسد. را 

سيره و دستاوردهای رسول خدا
ـ     بــه   ويـژه   حـکـومِت   ــ  رسالت    ـ دورٔه  چند  هــر 

رسول   خدا  بسيار کوتاه بود، اما توانست دستاوردهای 
درخشان و ماندگاری را به جای گذارد. در اينجا تنها به 

نمونه هايی از مهم ترين موارد اشاره می کنيم:

١ــ ُبعد اعتقادی
دادِن  سوق  و  يکتاپرستی  و  توحيد  اصِل  تبييِن  ــ 

انسان ها به آن
تالش  و  آن  جلوه های  و  شرک  حقيقِت  تبييِن  ــ 

برای دورکردن انسان ها از آن

به نظر شما چرا رسول خدا  تالش می کرد وصيت نامٔه مکتوب از خود به جای گذارد؟

١ــ براساس برخی روايات، سه يا چهار روز بعد در دوم ربيع االول، و براساس ديدگاه اهل سنت در دوازدهم ربيع االول.

بههههههه ننننظظظظظظظرررر شششششششششششششممممممماااااااااااا چچچچررررررراااا ررررررسسولل  خخدا 

فكر كنيد و پاسخ دهيدفكر كنيد و پاسخ دهيد
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بـا  مـبـارزه  و  الـهـی  صفات  از  درست  ترسيم  ــ 
آموزه های ناصحيح در اين باره

از  شده  ترسيم  چهرٔه  از  تحريف  غباِر  زدودن  ــ 
انبيای الهی در ادياِن تحريف شده

تـوجه    دادِن  و  معاد  دربـارٔه  غيبی  حقايق  ارائٔه  ــ 
انسان ها، به آن

ــ تأکيد بر مسئلٔه خالفت و جانشينِی اهل  بيت 
به عنوان ادامٔه مسير رسالت

٢ــ ُبعد حکومتی
همچون  دينی  حکومِت  متعالی  اهداف  بر  تأکيد  ــ 

ترويج توحيد، خداپرستی و عدالت
حکومت  يک  از  عملی  نمونٔه  ارائٔه  برای  تالش  ــ 

دينی
ديگر  با  مسالمت آميز  همزيستِی  اصل  بر  تأکيد  ــ 

اديان و ملت ها
از  جنگ ها  در  انسانی  اصول  رعايت  بر  تأکيد  ــ 

قبيل عدم تعرض بر کودکان، زنان و پيران
ــ تأکيد بر اصِل عدم تعّدی و ظلم و ظلم  پذيری

برابر  در  شهروندان  حقوِق  رعايِت  بر  تأکيد  ــ 
حاکمان

و  قوانين  برابر  در  انسان ها  تساوی  بر  تأکيد  ــ 
مقررات و نفی تبعيض

تالش  و  کار  بر  مبتنی  اقتصادِی  نظام  بر  تأکيد  ــ 
و  حريصانه  اندوزِی  ثروت  منِع  و  بيشتر  و  بهتر  توليد  و 

دنياطلبانه
ــ تأکيد بر التزام به تکاليِف مالی همچون خمس و 

زکات و انفاق در راه خدا

٣ــ ُبعد فردی و خانوادگی
همچون  فردی  امور  در  اعتدال  اصل  رعايت  ــ 

خواب و استراحت و خوردن و آشاميدن 
ــ تأکيد بر رعايت اصل بهداشت و آراستگی

در  ميانه روی  و  تعادل  و  انضباط  و  نظم  رعايت  ــ 
امور فردی و غيرفردی 

از  پرهيز  و  قناعت  و  زيستی  ساده  بر  تأکيد  ــ 
تجّمل گرايی و دنيا طلبی

ــ رعايت حقوق همسر و فرزندان و تأکيد بر پرهيز 
از ظلم و بی عدالتی نسبت به آنان

ــ تأکيد بر تربيت دينی خانواده و اهتمام به دوری 
آنان از گناهان و مفاسد.

٤ــ ُبعد اجتماعی
ــ اهتمام بر هدايِت  عمومِی جامعه  و زدودن   جلوه های 

مفاسد اجتماعی
ــ روحئه عفو و رأفت و مدارا

ــ تواضع و فروتنی و هم نشينی با فرودستان
ـ احترام و توجه به کودکان ـ

ــ پيشی گرفتن در سالم
در  حريم  حفظ  و  عفت  و  حيا  رعايت  به  اهتمام  ــ 

ارتباط با زنان نامحرم
ــ اصالح اختالفات ميان مردم

ــ حق گويی در هر دو حالِت خشم و آرامش
نــقـاط  در  بيمـاران،   حتی  از  کـــردن  عـيـادت  ــ 

دوردست
ــ شرکت در تشييع جنازٔه مسلمانان
ــ رفع نياِز نيازمندان در حد توان
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١ــ اهداف رسول خدا  از انجام عمره در سال ششم هجری چه بود؟
٢ــ مفاد صلح نامٔه حديبيه را بيان کنيد.

٣ــ چرا رسول خدا  سران ديگر کشورها را به اسالم دعوت کرد؟
٤ــ فتح نهايی خيبر به دست چه کسی انجام گرفت؟ سخن رسول خدا  دربارٔه فاتِح خيبر را نيز بيان کنيد.

٥  ــ با وجود صلح نامٔه حديبيه چرا مسلمانان به مکه حمله کردند؟
٦  ــ آثار و پيامدهای غزؤه تبوک را برشماريد.

٧ــ براساس آئه ٧ از سورٔه توبه، اهداف منافقان از تأسيس مسجد ِضرار چه بود؟
٨  ــ مفاد پيام برائت چه بود؟ و چرا به وسيلٔه امام علی  ابالغ شد؟

فدک
داشت.  قرار  خيبر  جنوب  در  اندک  فاصله ای  با  کـه  بود  يهوديان  سکونت  مـراکـز  از  يکی  فـدک،  سرزمين 
آنان  کند.  دعوت  اسالم  فدک را به  يهوديان  فرستاد تا  خيبر،کسانی را  منطقٔه  جنگ در  همزمان با  رسول خدا  
به  حاضر  درگيری،  هيچ گونه  بدون  اينان  خيبريان،  شکست  از  پس  و  بدانند  را  خيبر  سرنوشت  تا  کردند  صبر  قدری 
مصالحه با رسول خدا  شدند. از آنجا که سرزمين فدک، بدون جنگ در اختيار رسول خدا  قرار گرفت، 
همانند ديگر غنائم جنگی، ميان مسلمانان تقسيم نشد و براساس قوانين اسالم، تعلق به رسول خدا  داشت. آن 
حضرت نيز به دستور خداوند و به پاسداشت ايثارهای مالی حضرت خديجه   در راه گسترش اسالم، فدک را به 
، خليفٔه اّول (ابوبکر) با اين عنوان که فدک ِملک حکومت  حضرت فاطمه    واگذار کرد. پس از رحلت پيامبر 
اسالمی است، آن را از فاطمه    بازستاند! سرزمين فدک، پس از آن ماجرا ــ به جز برهه هايی محدود ــ همواره 

در دست ديگران بوده و اکنون سرزمينی است آباد که به «حائط» معروف است.

نيد
بدا

شتر 
بي

نيد
بدا

شتر 
بي

١١١١١١ـــــــ اهههههدددداااااااافففففففف ررسول خدا

پرسش های منونهپرسش های منونه

انديشه و جست و جوانديشه و جست و جو

١ــ معنا و مفهوم حديث منزلت را با تحقيق و بررسی بيشتر، برای ديگر دانش آموزان توضيح دهيد.
٢ــ دربارٔه يکی از ويژگی های رفتاری رسول خدا  با استفاده از آيات و روايات، تحقيقی ارائه کنيد.
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