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مقدمهمقدمه
را  شهر  اين  يثرب،  به  اسالم  دادن  نفوذ  با  توانست  را   شهر  اين  يثرب،  به  اسالم  دادن  نفوذ  با  توانست  خدا   رسول  که  خوانديد  قبل  درس  خدا در  رسول  که  خوانديد  قبل  درس  در 
به عنوان پايگاهي قو در اختيار مسلمانان قرار دهد. با ورود رسول خدا به عنوان پايگاهي قو در اختيار مسلمانان قرار دهد. با ورود رسول خدا  به اين شهر، زمينه ها  به اين شهر، زمينه ها 
از  پس  يکي  مختلفي  از حوادث  پس  يکي  مختلفي  مدينه، حوادث  اسالميِ  حکومت  تشکيل  با  شد.  فراهم  اسالمي  حکومت  مدينه،تشکيل  اسالميِ  حکومت  تشکيل  با  شد.  فراهم  اسالمي  حکومت  تشکيل 
ديگر پديد آمد که با تدابير رسول خدا ديگر پديد آمد که با تدابير رسول خدا  پشت سر نهاده شد. در اين درس با اقدامات آن حضرت  پشت سر نهاده شد. در اين درس با اقدامات آن حضرت 

در بنا نهادن حکومت مدينه و غلبه بر مشکالت پديد آمده آشنا خواهيد شد.در بنا نهادن حکومت مدينه و غلبه بر مشکالت پديد آمده آشنا خواهيد شد.

مفهوم هجرت و اهميت آن
است.  کردن  ترک  معنای  به  ريشٔه َهۡجر  از  هجرت 
به  مسلمانان  و  خدا   رسول  هجرت  با  مفهوم  اين 
پيامبران  ديگر  تاريخ  در  يافت.  فراوانی  اهميت  مدينه، 
به  پيروانشان  و  آنان  هجرت  از  زيادی  نمونه های  نيز 
سکونت  با  مؤمنان  که  هنگامی  اصوالً  می خورد.  چشم 
وظايف  درستی،  به  و  راحتی  به  نتوانند  منطقه  يک  در 

دينی شان را انجام دهند، ضرورت هجرت به مکانی ديگر 
مطرح می شود. در قرآن کريم نيز آيات متعددی در تبيين 
اهميِت هجرت به چشم می خورد١و به همين دليل رسول 
خدا  هجرت را مبدأ تاريخ اسالم قرار داد و در زمان 
رسميت  علی   اميرمؤمنان  پيشنهاد  به  نيز  دوم  خليفٔه 

يافت.

پيامبر  در مدينه (١)

می گيرند،  را  جانشان  فرشتگان  بوده اند، [وقتی]  ستمکار  خويشتن  بر  که  می خوانيم: «کسانی  چنين  نساء  سورٔه  از   ٩٧ آئه  در  مثال،  عنوان  ١ــ به 
می گويند: در چه [حال] بوديد؟ پاسخ می دهند: ما در زمين از مستضعفان بوديم [فرشتگان] می گويند: مگر زمين خدا وسيع نبود تا در آن مهاجرت کنيد؟! 

پس آنان جايگاهشان دوزخ است و دوزخ بد سرانجامی است»
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مسجد قبا در مدينه: نخستين مسجدی که رسول خدا  بنا نهادند

از يثرب تا مدينة النبی 
آن  نام  يثرب،  به  خدا   رسول  هجرت  از  پس 
يافت؛  تغيير  و «طَۡيبة»١  ـ به «طابة»  ـ ايشان  دستور  طبق  ــ 
فساد  و  عيب  از:  بود  عبارت  يثرب  کلمٔه  معنای  که  چرا 

و سرزنش.
رفته رفته به علت سکونت رسول خدا  در اين 
 « » و «مدينة الرسول شهر، نامش به «مدينة النبی 

تغيير يافت و به اختصار «مدينه» ناميده شد.
قبل از ورود اسالم به اين شهر، ساکنان آن عبارت 
که  يهوديان  جنوب.  از  مهاجران  و  يهوديان  از:   بودند 
در منطقٔه شام  از دوران قبل از ميالد حضرت مسيح  

فشارهای  اثر  در  ميالدی  نخستين  قرون  در  می زيستند، 
امپراتوری روم، ناچار از مهاجرت به مناطق ديگر شدند و 
بخشی از آنان به يثرب آمدند. گفته شده که دليل انتخاب اين 
منطقه، اخبار موجود در کتاب های يهوديان دربارٔه محل 
مهاجرت پيامبر موعود بوده است. آنان پس از سکونت در 
اين منطقه، رفته رفته با کشاورزی، صنعتگری و تجارت، 
از قدرت اقتصادی و اجتماعی خوبی برخوردار شدند. 
هنگام ورود اسالم به يثرب، يـهـوديـان در قـالب قبايلی 
بـنـی َقۡينُٰقاع،  قبيلٔه  سه  آنها  اهّم  که  می زيستند  مدينه  در 
بنی نَضير و بنی ُقَرۡيظه بودند که در بخش جنوب شرقی اين 

شهر زندگی می کردند.

  ۴۹  ١ــ به معنای پاکی و طهارت



                           مسير حرکت رسول اکرم  از محله ُقبا به محلی که مسجد خود را در آنجا بنا کرد
                           مأخذ: اطلس تاريخ اسالم ،حسين مونس

وادی عقيق

وادی قناة
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يثرب  در  نيز  ديگری  گروه های  يهوديان،  جز  به 
سکونت داشتند. مهم ترين ساکنان شهر، دو قبيلٔه اوس و 
خزرج بود. اينان عرب های مهاجر از جنوب جزيرة العرب، 
يعنی نواحی يمن بودند که در اثر مشکالت سياسی، نظامی 
و اقتصادی، ناچار به سوی مناطق شمالی مهاجرت کردند 
زراعی  و  اقتصادی  موقعيت  لحاظ  به  را  يثرب  چون  و 
در  مهاجرت  اين  گزيدند.  سکنی  آنجا  در  يافتند،  مناسب 
پيش  قرن  نيم  و  دو  حدود  ميالدی،  چهارم  قرن  اواسط 
عرب های  داد.  رخ  يثرب  به  خدا   رسول  هجرت  از 
اين  به  اسالم  ورود  از  قبل  دوران  طول  در  يثرب  ساکن 
شهر، درگيری های زيادی با يکديگر و با يهوديان داشتند 
اوس  قبيلٔه  دو  بين  که  بود  بُعاث»  «جنگ  آن  آخرين  که 
از  يکی  نبردها،  اين  از  آنان  خستگی  و  داد  رخ  خزرج  و 
عدالت  و  صلح  پيام  به  ايشان  آوردن  روی  مهم  عوامل 
رسول خدا  بود. يثرب، با توجه به وضعيت ياد شده 
و نيز برخی زمينه های ديگر، بستر مناسبی برای گسترش 

اسالم گشت. مهم ترين اين زمينه ها عبارت اند از:
گزارش های  و  شهر  اين  در  يهوديان  حضور  ١ــ 

آنان دربارٔه پيامبر موعود و ويژگی های او.
و  ممتد  جنگ های  و  يثرب  بحرانی  وضعيت  ٢ــ 

زيان بار.
تاب  که  بت پرستی  و  شرک  سست  پايه های  ٣ــ 
مقاومت در برابر پيام جّذاب و منطقی قرآن را نداشت. در 
روايتی از رسول خدا  چنين می خوانيم که: «ُفِتَحِت 

المدينُة بِاۡلُقرآِن»؛ يعنی «مدينه به  وسيلۀ قرآن فتح شد.»١

مدينه؛ پايگاه حکومت نبوی  
آن حضرت  يثرب،  به  خدا   رسول  ورود  با 
را  اسالمی  حکومت  اولين  تأسيس  زمينه های  بی درنگ، 

فراهم کرد که عبارت  بود از:
اسالم،  :    در  نبوی  مسجد  تأسيس  ١ــ 
تنها،  مقدس،  مکان  اين  دارد.  وااليی  جايگاه  مسجد 
زيرا  نيست؛  متعال  خدای  با  بندگان  نيايش  عبادت و  محل 
مستعد،  جان های  پروراندن  و  آموزش  عبادت،  بر  عالوه 
بسيج  آنان،  مشکالت  رفع  و  يکديگر  با  مؤمنان  ديدار 
همه  و  همه   … و  اسالمی  دولت  نيازهای  تأمين  و  نيروها 
می تواند در چنين مکانی صورت گيرد.بدين  لحاظ،  رسول 
گام  آغازين  در  مدينه،  به  ورود  از  پس  خدا   بالفاصله 
مرکز  و  پايگاه  عنوان  به  اسالمی،  حکومت  تشکيل  برای 
بَۡدو  در  حضرت  آن  ساخت.  مسجدی  خود  حکومت 
ورود به مدينه در پاسخ به درخواست افراد مختلف برای 
گذاريد  باز  را  شتر  «راه  فرمودند:  ايشان،  از  ميزبانی 
که او مأمور است.» شتر آن حضرت سرانجام در قطعه 
رسول  زد.  زانو  داشت  تعلق  يتيم  بچه  دو  بـه  کـه  زمينی 
آنجا  را  مسجد  و  کرد  خريداری  را  زمين  خدا   آن 
ساخت. اکثر مسلمانان ــ از جمله خود آن حضرت ــ در 
اين کار سهيم بودند و سرانجام مسجد نبوی  به شکل 
حجره هايی  نيز  مسجد  کنار  در  شد.  بنا  ساده ای  بسيار 
برای سکونت پيامبر  و مسلمانان مهاجر ساخته شد؛ 
ابوايّوب  خانٔه  در  حضرت  آن  حجره ها،  بنای  زماِن  تا  اما 
اموری  عبادات،  جز  به  پس،  آن  از  می زيست.  انصاری 
آموزشی،  جلسات  برگزاری  و   خطبه ها  ايراد  همچون 
به  اعزام  برای  نيرو  تجهيز  قبايل،  نمايندگان  با  ديدارها 
مأموريت های اطالعاتی و جنگی و ديدار با مسلمانان، در 
اين مکان مقدس صورت می گرفت و در يک کالم، مسجد 
تمام  بر  روزی  که  بود  حکومتی  مرکزی  پايگاه  نبوی  

جزيرةالعرب گسترش يافت.

  ۵۱  ١ــ ابوحاتم رازی، الجرح و التعديل، ج ٧، ص ٢٢٨



انصار: از  مهاجران و  برادری ميان  پيمان  ٢ــ 
اقدامات بسيار مهم رسول خدا  برای تأسيس حکومت 
و جامعٔه منسجم اسالمی، ايجاد پيمان برادری ميان مسلمانان 
برادرند،١  يکديگر  با  مؤمنان  همٔه  کريم،  قرآن  منظر  از  بود. 
اما به جز برادری عمومی مؤمنان، بر ايجاد عقد برادری به 
صورت دو به دو نيز تأکيد شده است. رسول خدا  در 
دورهٔ حضورشان در مکه، پيمان برادری را ميان تعدادی از 
مسلمانان ايجاد کردند. پس از هجرت به مدينه نيز با دستور 
شد.٢  برقرار  انصار  مهاجران و  برادری  پيمان  حضرت،  آن 
مهم ترين اهداف اين اقدام عبارت بود از: تأکيد بر برادرِی 

ناشی از ايمان، ايجاد روحئه تعاون و همکاری و تأکيد بر الفت 
و همبستگی همگانی، آماده سازی مسير وحدت جامعه، تغيير 
فرهنگ جاهلی مبتنی بر پيمان های قبيله ای به پيمان مبتنی بر 
روح ايمان و اسالم. شايان ذکر است که رسول خدا در هر دو 

نوبت، اميرمؤمنان علی  را برادر خود دانست.
و  مهم  اقدام  سومين  مدينه:  عمومی  پيمان  ٣ــ 
آن  اسالمی،  جامعٔه  و  حکومت  تأسيس  برای  زمينه ساز 
بود که رسول خدا  با در نظر گرفتن ترکيب قبيله ای 
مدينه، پيمانی عمومی مبتنی بر اصول مترقی اسالم، ميان 
آنان برقرار ساخت. اين پيمان را می توان به منزلٔه اّولين 

مسجدالنبی

چرا رسول خدا  پيش از هر اقدام ديگری، به ساخت مسجد اهتمام ورزيد؟

(١ ِمُنوَن إۡخَوةٌ» (سورٔه حجرات، آئه  ََّما الُۡمو ١ــ «ِان
(١٥ »(ابن هشام،السيرة النبويه،ج٣،ص ٢ــ آن حضرت به مسلمانان فرمودند: «تَآَخوا ِفي اللِّٰه َاَخَويَۡن»؛ در راه خدا دو به دو با يکديگر برادر شويد

چچچچچچچچرررررررررااااا ررررسسسسسسسسووووووووووووولللللللل خخخخخخخخخخخخخددددددددااا  پپيش ازز

فكر كنيد و پاسخ دهيدفكر كنيد و پاسخ دهيد
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قانون اساسی در اسالم قلمداد کرد که رسول خدا 
به منظور ايجاد نظمی مبتنی بر عدالت و قوانين الهی در 
پيمان  اين  محورهای  مهم ترين  کرد؛  وضع  مدينه  جامعٔه 

بدين قرار است:
١ــ امت واحده بودن مسلمانان و يهوديان مدينه

پيروی  در  مدينه  يهوديان  و  مسلمانان  آزادی  ٢ــ 
وعمل براساس دين خود

افراد  تجاوز  با  برخورد  در  عدالت،  حاکميت  ٣ــ 
نسبت به هم

٤ــ دفاع مشترک مسلمانان و يهوديان از مدينه
٥  ــ مقدس بودن شهر مدينه و ُحرمت خونريزی در 

آن
٦  ــ مرجعيت پيامبر  برای داوری و رفع  هرگونه 

اختالف در مدينه
به جز اين پيمان عمومی، رسول خدا  با هر يک 
از قبايل سه گانٔه يهودی ساکن در مدينه و نيز با عرب های 
يهودی شده هم پيمان جداگانه ای منعقد کرد که براساس 
و  کنند  همکاری  مسلمانان  دشمنان  با  نبايد  يهوديان  آن، 
گامی بر ضرر مسلمانان بردارند. در غير اين صورت، حق 

مجازات ايشان برای پيامبر  محفوظ بود.

تشکيل نيروی نظامی
رسول خدا   در دورٔه اقامت در مکه، تنها توان 
را  مشرکان  با  فرهنگی  و  فکری  مبارزٔه  و  تبليغ  و  ارشاد 
داشت، اما پس از هجرت به مدينه و تشکيل يک حکومت 
دينی، رهبری سياسی را نيز عهده دار شد. دليل اين امر 

آن بود که مردم مسلمان مدينه، با آن حضرت پيمان دفاعی 
و نظامی بستند. در سال آغازين هجرت با نزول آيات ٣٩ و 
٤٠ از سورٔه حج١، اذن جهاد و جنگ با کافران از سوی 
رسول  دستور،  اين  نزول  دنبال  به  شد.  صادر  خداوند 
گرفت؛  نظامی  نيروی  يک  تشکيل  به  تصميم  خدا  
نظامی به  مشرکان دست به حملٔه  بيم آن می رفت که  زيرا 

مدينه بزنند.
ـ که در آغاز دارای افراد  با تشکيل نيروی ياد شدهـ 
هجری  اّول  سال  اواخر  از  ــ  بود  محدود  تجهيزات  و 
حرکات کوچک نظامی و اطالعاتی آغاز شد که در هيچ 
يک از آنها ــ به جز يک مورد ــ تا قبل از جنگ بدر، 
درگيری پيش نيامد. اهداف رسول خدا  از اين گونه 

عمليات عبارت بود از:
١ــ تهديد مسير تجارت مشرکان مکه به شام که از خط 

ساحلی دريای سرخ و با فاصلٔه اندکی از مدينه می گذشت.
٢ــ نمايش قدرت نظامی مسلمانان، تا نقش بازدارنده 

نسبت به حمالت مشرکان داشته باشد.
اقدامات  فکر  به  تا  مدينه،  يهوديان  به  هشدار  ٣ــ 

موذيانه نباشند.
آنان  زيرا  مشرکان؛  پيکرٔه  بر  اقتصادی  ضربٔه  ٤ــ 

تمامی اموال مسلمانان مهاجر را تصرف کرده بودند.

غزوۀ بدر٢
اين گونه  ادامٔه  در  هجری  دوم  سال  در  بدر  جنگ 
تحرکات نظامی به وقوع پيوست. رسول خدا     هنگامی 
شام  سوی  به  مکه  بزرگ  تجاری  کاروان  حرکات  از  که 

ُّنا اللُّٰه … سورٔه حج، آيات ٣٩  َُّهۡم ظُِلموا َو إنَّ اللَّٰه َعلٰی نَۡصِرِهۡم لََقِديٌر، الَِّذيَن ُاۡخِرُجوا ِمۡن ِديٰاِرهم ِبَغير َحّقٍ ِاالّٰ أۡن يَُقولُوا َرب َن يُقاتَلوَن باَن
ٰ
١ــ «ُأِذَن ِللَّذي

٤ و 
٢ــ به نبردهايی که رسول خدا  در آن شرکت داشتند، غزوه و به نبردهايی که آن حضرت در آنها حضور نداشته اند، اصطالحاً َسِرّيه گفته اند 

  ۵۳  يادآور می شود که تنها بعضی از غزوه ها و سريه ها منجر به جنگ شد
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آگاه شد، به قصد تصرف کاروان حرکت کرد، اما کاروان 
از دسترس خارج شده بود.

هنگام بازگشت کاروان از شام نيز رسول خدا  به 
همراه ٣١٣ مسلمان به سوی آن حرکت کرد. ابوسفيان که 
رهبری کاروان را به دست داشت، با ارسال پيکی به مکه، 
مشرکان را از خطر با خبر ساخت و خود نيز با تغيير مسير 
کاروان، آن را از دسترس دور ساخت. مشرکان مکه به 

اصراِر ابوجهل، با سپاهی هزار نفری به سوی منطقٔه بدر١ 
حرکت کردند و در برابر سپاه اسالم قرار گرفتند. رسول 
خدا  تأکيد بر عدم آغاز جنگ داشت؛ اما با اصرار 
مشرکان، جنگ آغاز شد. اين جنگ، با رشادت سربازان 
اسالم ــ به ويژه اميرمؤمنان علی  ــ و امدادهای غيبی 
به نفع مسلمانان پايان يافت و مشرکان با دادن ١٤٠ کشته 

و اسير، شکست خوردند.

١ــ محلی در ١٥٥ کيلومتری جنوب مدينه، که به علت وجود چاه های آب در آن، منزلگاه کاروان ها بود

يک توضيح
امدادهای غيبی در جنگ بدر

براساس آيات و روايات، در جريان جنگ بدر و بعضی از ديگر حوادث، امدادهای غيبی به ياری مسلمانان 
آمد؛ چنان که در برخی از حوادث نيز با وجود ضعف مسلمانان، امداد غيبی شامل حال آنان نشد. بنابر برخی 
شايستگی  دادند، (همچون جنگ بدر)  مسلمانان، ايمان، تقوا، صبر و استقامت نشان  از آيات قرآن، آنجا که 
و لياقت درک امدادهای غيبی را يافتند و در صورتی که دنياطلبی بر آنان غلبه داشت (همچون جنگ ُاحد) 
مسلمانان را ياری کرد که عبارت  نشدند. در جنگ بدر، خداوند از چند طريق  شايستٔه دريافت اين امدادها 

است از:
١ــ در شب جنگ، باران باريد که موجب رفع کم آبِی جبهٔه اسالم و نيز استحکام زمين شنزاری شد که 
در جبهٔه اسالم بود. اما در جبهٔه مشرکان، بارِش باران موجب چسبندگی زمين و دشواری حرکت شد، زيرا 

شنزار نبود. 
٢ــ خداوند در دل های مشرکان رعب و ترس مستولی کرد و برعکس، سربازان مسلمان را در آن شب 

در خوابی سبک فرو برد تا موجب آرامش آنان شود.
٣ــ در روز نبرد، سه هزار فرشته به ياری مسلمانان آمدند.

٤ــ در آغاز نبرد، مشرکان، مسلمانان را اندک ديدند و اين موجب شد نبرد را جّدی نگيرند؛ مسلمانان نيز 
مشرکان را اندک ديدند و اين موجب قّوت قلب آنان شد.

٥  ــ پس از آغاز نبرد، مشرکان، مسلمانان را دو برابر ديدند و اين موجب اضطراب و دلهرٔه آنان شد.
٦  ــ سنگريزه هايی که رسول خدا  به سوی مشرکان پرتاب کرد با امداد الهی به چشمان آنان برخورد 

کرد.
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شکل  گيری جريان نفاق
مدينه، گروهی  پس از هجرت رسول خدا  به 
از بت پرستان و يهوديان، به ظاهر اظهار اسالم کردند  اما 
در باطن همچنان بر آيين پيشين باقی بودند. اينان، چون 
رويارويی  توان  و  می ديدند  را  اسالم  روزافزون  قدرت 
را  خود  اسالم،  به  تظاهر  با  نداشتند،  را  آن  با  آشکار 
يهوديان  با  منافقان  دادند.  جای  مسلمانان  صفوف  در 
توطئه  مسلمانان  ضد  بر  نهان  در  و  داشتند  ِسّری  و  سر 
می کردند. رهبر منافقان، شخصی به نام عبدالله بن ُابَّی 
اين  به  پيامبر   هجرت  آستانٔه  در  مدينه  مردم  بود. 
پادشاهی  مقام  به  را  عبدالله بن ُابَّی  داشتند  قصد  شهر، 

ساخته  فـراهم  بـرايش  نيز  تـاجی  حتی  و  رسانند 
مدينه،  سياسی  صحنٔه  به  پيامبر   ورود  با  اما  بودند؛ 
عبدالله بن ُابَّی از رسيدن به اين مقام محروم شد و کينٔه آن 
حضرت را به دل گرفت. از آن پس وی، به همراه ديگر 
مبارزٔه  و  کــرد  ايــفــا  نقش  تـخـريبی   زيــادی  منافقان، 
رسول    خـدا با آنان دشوارتر از مبارزه با يهوديان و 
مشرکان بود؛ زيرا اينان در پس نقاِب نفاق پنهان شده بودند و 
آنان   با  نمی توانست  اسالم،  ظاهر  حکم  به  پيامبر  
و  تشکيالتی  صورت  به  آنان  کارشکنی های  بجنگد. 
ِحزبی تا مرگ عبدالله بن ُابَّی در سال نهم هجری و پس 

از آن، به صورت فردی ادامه يافت.

ز نشانه ها و نمونه های جريان نفاق را بيابيد؟ آيا می توانيد امروزه ن

از ُاُحد تا خندق
و  قدرت  احساس  بدر،  نبرد  در  مسلمانان  پيروزی 
اميد را در مسلمانان مدينه و احساس تلخ شکست را در 

منافقان و يهوديان پديد آورد.
سران شرک در مکه پس از تجربٔه شکست بدر، تالش 
کردند حّس انتقام جويی را در مّکيان زنده نگه دارند و برخی 
از يهوديان مدينه نيز با سفر به مکه، به اين جّو دامن می زدند. 
با گذشت يک سال از حادثٔه بدر، رسول خدا  اطالع 
يافت که مشرکان مکه با سپاهی سه هزار نفری به سوی مدينه 
در حرکت اند. آن حضرت پس از مشورت با ياران، تصميم 
گرفت در خارج از مدينه با دشمن بجنگد. محل استقرار 
نيروهای دو طرف در حاشئه کوه ُاُحد در شمال مدينه بود. 
سوی  به  نفر  هزار  حدود  با  خدا   رسول  است  گفتنی 
ُاُحد حرکت کرد؛ اما حدود سيصد نفر از منافقان، از ميانٔه 

ُاُحد،  رسول  کـنار  کــوه  استقرار  از  پس  بـازگشتند.  راه 
گذرگاِه  از  محافظت  برای  را  تيرانداز  نفر  پنجاه  خدا 
پشت سر سپاه اسالم گماشت. نبرد ُاُحد نيز همچون بدر 
توسط مشرکان آغاز شد اما از همان ابتدا، با ايمان مسلمانان 
به  پا  دشمن  و  شد  تمام  مسلمانان  سود  به  آنان،  رشادت  و 
فرار نهاد. به گفتٔه مورخان، نقش اميرمؤمنان علی  در 
در  مسلمانان  جرئت  شرک،زمينه ساز  پرچمداران  کشتن 
غلبه بر مشرکان شد. دنياطلبی تعدادی از مسلمانان موجب 
شد قبل از پيروزی کامل، به جمع کردن غنيمت ها مشغول 
شوند وحتی اغلب سربازاِن محافِظ گذرگاه نيز به اين منظور 
از کوه سرازير شدند. اين امر موجب شد دشمن از پشت 
بر  را  پيروزی  از  پس  شکسِت  و  کند  حمله  مسلمانان  به 
مسلمانان تحميل کند.در اين نبرد، هفتاد نفر از مسلمانان 
ـ عموی بزرگوار  به شهادت رسيدند که  يکی از آنان، حمزهـ 

آآآآآآآآآآآآيييااااااا ممممممییییی تتتتتتتوووووووووووواااانننيييدددددددددد اااامممممممممرررررررروووووووزززززززهه نننييزز نشانه هاا وو

فكر كنيد و پاسخ دهيدفكر كنيد و پاسخ دهيد
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ـ بود. شکسِت پس از پيروزی در جنگ  ـ  رسول خدا 
ُاُحد، امور زير را به مسلمانان آموخت: 

١ــ نتايج نافرمانی از دستورهای رسول خدا 

٢ــ محروميت از امدادهای غيبی به علت دنياطلبی
٣ــ اهميت صبر و استقامت و اخالص

٤ــ آمادگی برای حوادث بعدی
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پس از اين حادثه، از جمله مهم ترين رخدادها، غزؤه 
احزاب١ است که در سال پنجم هجری به وقوع پيوست. 
مشرکان مکه اين بار تصميم گرفتند با سپاهی عظيم، ضربٔه 
را  سپاه  اين  تعداد  سازند.  وارد  اسالم  پيکرٔه  بر  را  نهايی 
مشورت  از  پس  خدا  رسول  گفته اند!  نفر  هزار  ده 

١ــ اين غزوه را احزاب ناميده اند؛ زيرا گروه ها و قبايل متعددی از مکه و خارج مکه به مدينه حمله کردند تا اسالم را نابود سازند
٢ــ زمين های سنگالِخ وسيِع اطراف مدينه، معروف به َحّره بوده است

را  خندق  حفر  بر  مبنی  فارسی  سلمان  پيشنهاد  ياران،  با 
پسنديد. از آنجا که سمت جنوب، شرق و غرب مدينه را 
زمين های سنگالخ ٢، نخلستان ، منازل و قلعه ها فراگرفته 
بود، اين خندق در سمت شماِل شهر حفر شد. عرض و 
عمق آن به قدری بود که يک فرد سواره به آسانی نتواند 
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از آن عبور کند، و طول آن را نيز برخی از محققان حدود 
پنج ونيم کيلومتر تخمين زده اند!١ حفر چنين خندقی در 
و  مسلمانان  اخـالص  و  همت  کـوتاه،  نشان گر  فرصتی 
با  بار  اولين  برای  گويا  که  احزاب  سپاه  است.  آنان  رهبر 
شگفتی  و  حيرت  در  می شدند،  مواجه  صحنه ای  چنين 
فرو رفتند. آنان روزهای متمادی پشت خندق در انتظار 
يافتن راه نفوذی به آن سو بودند، اما راه به جايی نبردند 

و معدود قهرمانان آنان نيز که عبور کردند، يا کشته شدند 
و  شکست  زمينه ساز  عواملی  نهايت،  در  کردند.  فرار  يا 

بازگشت احزاب شد که عبارت اند از:
نامدار  (پهلوان  َعبۡدَوّد  َعۡمروبن  شدن  کشته  ١ــ 

عرب) به دست اميرمؤمنان علی 
از  پس  يهوديان  و  مشرکان  توافق  نقض  ٢ــ 

٢ فعاليت های عامل نفوذی پيامبر 

مسجد ذوقبلتين: مسجدی که دو قبله داشت مسلمانان تا ماه شوال سال دوم هجری به سوی بيت المقدس نماز می گزاردند، اما 
با طعنه های يهوديان و دعای پيامبر اکرم آيات ١٤٢ تا ١٥٠سورۀ بقره نازل و قبلۀ مسلمانان به سمت کعبه تغيير کرد

١ــ رسول اکرم  در ميدان جنگ، محمد حميد الله، ص ١١٣ 
٢ــ براساس توافِق مشرکان و يهودياِن بنی قريظه، قرار بود يهوديان از داخِل مدينه و مشرکان نيز از سوی ديگر به مسلمانان حمله کنند، اما با تدبير 
رسول خدا  و فعاليت های عامِل نفوذی پيامبر  به نام نَُعۡيم بن مسعودــ که هم با مشرکان و هم با يهوديان ارتباط داشت ــ ميان آنان اختالف افتاد 

  ۵۹  و توافقشان نقض شد



٣ــ طوالنی شدن جنگ و دشواری تأمين آذوقه
٤ــ غلبٔه رعب و ترس بر دل های مشرکان به سبب 

سرما،باد و طوفان

مسئلۀ يهود
ظهور  از  پيش  مدت ها  از  يهوديان  که  خوانديد   
براساس  آنان  بودند.  شده  ساکن  مدينه  در  اسالم، 
دريافته  خود،  مقدِس  کتاب  در  موجود  گزارش های 
برخوردار  نََسبی  و  نام  چه  از  موعود  پيامبر  که  بودند 
يهوديان  سکونت  اصلی  سبب  که  شده  گفته  نيز  و  است 
مـوعـود  پيامبر  هجرت  بـر  مبنی  گزارش هايی  مدينه،  در 
وجود  با  بود.  يهوديان  مقدس  منطقه،  در  کتاب  اين  بـه 

رسول  نبوت  به  يقين  برای  کافی  شواهد  يهوديان  آنکه 
روحيات  علت  به  اما  داشتند،  اختيار  در  خدا  
خدا   رسول  به  نسبت  حسادت  نيز  و  نژادپرستانه 
زير  را  پيامبر   بــا  پيماِن  آنان،  اغلب  مسلمانان،  و 
اسالم  ضد  بـر  کــارشکنی  و  مخالفت  بــه  نهاده،  پا 
سه  بروز  مدينه،  يهوديان  دشمنی های  پرداختند.حاصل 
مدينه،  ساکن  يهودی  طايفٔه  سه  و  مسلمانان  بين  جنگ 
بود.  و    بنی ُقريظه  بنی نَضير  بنی َقۡينُقاع،  طوايف:  يعنی 
اين حوادث منجر به اخراج اين يهوديان از مدينه و تنبيه 
يهوديان  مهم  ويژگی  شد.  خدا   رسول  توسط  آنان 
که  به آن شهرت داشتند، عهدشکنی آنان و عدم پايبندی 

پيمان هاست.١ به 

سلمان فارسی
دين  دارای  و  ايرانی  فردی  وی  است.  فارسی  سلمان  خدا   رسول  ياران  باوفاترين  و  بهترين  از  يکی 
اشراف  از  يکی  که  پدرش  شد.  عالقه مند  مسيحيت  کيش  به  و  افتاد  مسيحيان  معبد  به  گذرش  روزی  بود.  زرتشتی 
ايرانی و متعصب نسبت به مرام زرتشتی بود، او را زندانی کرد تا دست از مسيحيت بردارد؛ اما سلمان فرار کرد و 
پس از تحمل رنج و مشقت فراوان و سفر در پی کشف حقيقت، سرانجام توسط يکی از روحانيون مسيحی، از ظهور 
قريب الوقوع پيامبر خاتم باخبر شد. وی به اشتياق ديدار پيامبر موعود، شهر به شهر و ديار به ديار گشت تا آنکه به 
دست بعضی از ساکنان جزيرة العرب اسير شد و بــه عـنوان بـرده بـه يک يهودی ساکن يثرب فـروخته شد. پس از 
هـجرت رسول  خدا  به يثرب، سلمان به ديدار آن حضرت رفت و چون سه عالمت داّل بر نبوت حضرت را که از 

يک روحانی مسيحی شنيده بود، در آن حضرت يافت، به نبوت او ايمان آورد؛ آن سه نشانه بدين قرار بود:
 ١ــ پيامبر موعود خال بزرگی بين دوِکتَفش دارد.

 ٢ــ او صدقه نمی پذيرد.
 ٣ــ او هديه را می پذيرد. 

نيد
بدا

شتر 
بي

نيد
بدا

شتر 
بي

١ــ امروزه نيز اسرائيل نماِد پيمان شکنی و عدم پايبندی به قراردادهای بين المللی است   ۶۰  



کنان اوليه يثرب، چه کسانی بودند و چرا به اين محل مهاجرت کردند؟ ١ــ س
ر اسالم در يثرب را بيان کنيد. س ٢ــ زمينه های رشد و 

٣ــ مسجد نبوی  چگونه بنا شد و چه کار کردهايی داشت؟
٤ــ پيمان برادری چند بار و با چه اهدافی ميان مسلمانان برقرار شد؟

٥   ــ اهداف رسول خدا  از عمليات اطالعاتی و نظامی چه بود؟ توضيح دهيد.
٦  ــ علت شکست مسلمانان در غزؤه ُاُحد را توضيح دهيد.
٧ــ عوامل شکست مشرکان در غزؤه احزاب را برشماريد.

١١١١١١ـــــ سسسسساااااااااککککککککککننننننناننننننن اااااوووووولللييّيهٔه يثثربب، چه ککس
ش ت گ و شد نننننهههههههههاااایییی زززززممم ٢٢٢٢٢٢٢

پرسش های منونهپرسش های منونه

١ــ با توجه به آيات مربوط، مراحل تشريع جهاد در اسالم را بررسی کنيد.
ر مکه و مدينه، ميان رسول خدا  و اميرمؤمنان علی  پيمان برادری بسته شده  ر ٢ــ در هر دو پيمان 
است.دربارٔه مقام برادری علی  با پيامبر  و نيز تالش دشمنان آن حضرت بر انکار آن، تحقيق کنيد و حاصل 

آن را به دوستانتان ارائه کنيد.

١١١١١١١ـــــ ببببااااااااااا تتتتتتتتوووووووووووووججججججججهههه ببببهههههه آآيييييياااتت ممرربوط، مر
مک ی اد ب ان پپپ ددددووو ههه دددد ٢٢٢٢٢٢٢

انديشه و جست و جوانديشه و جست و جو
نيد
بدا

شتر 
بي

نيد
بدا

شتر 
بي

سلمان ابتدا مـقـداری خـرما به عنوان صدقه بـه آن حضرت و يارانش تقديم داشت و مشاهده کرد که رسول    
خدا  آن را به ياران داد و خودش تناول نکرد. در نوبت بعد مقداری خرما به عنوان هديه تقديم کرد و حضرت از آن 
تناول کرد. با ديدن اين دو نشانه، سلمان از حضرت خواست که بين دو کتف او رامشاهده کند، و پس از ديـدن خــال 
نبوت، بــه آن حضرت ايمان آورد. وی بـــه عـنوان ياری بــاوفـا، همواره در رکاب رسول خدا  حضور داشت 
و با رحلت آن حضرت در رديف وفادارترين شيعياِن اميرمؤمنان علی    قرار گرفت. وی در دورٔه خالفت ُعَمر، به 
عنوان استاندار مدائن منصوب شد و در اواخر دورٔه خالفت عثمان، به سال ٣٣ يا ٣٤ هجری درگـذشت. قبر او اکنون 
عبارت  يـافته که اهل بيت رسول خدا  با  افتخـار را  زيارت عـالقـه مندان بـه اوست. او ايـن  مـدائن محل  در 

«َسۡلٰماُن ِمّنٰا َاۡهِل اۡلبَۡيِت»، او را از خودشان بدانند. از ديگر لقب های او، سلمان الخير و سلمان محمدی است.
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