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 بسم هللا الرحمن الرحیم
خواهند آغاز آن كنند، عمل خود را با نام كنند و یا مىشود كه مردم، عملى را كه مىبسیار مى

اثر شود و نیز آبرویى و احترامى به خود كنند، تا به این وسیله مبارك و پر عزیزى و یا بزرگى آغاز مى

آیـد، به یاد آن عـزیز نیـز بگیرد و یا حداقل باعث شود كه هر وقت نام آن عمل و یا یـاد آن بـه میـان مى

 بیـفتنـد.

تعالى كالم خود را به نام خود كه عزیزترین تعالى نیز جریان یافته، خداىاین معنا در كالم خداى

، تا آن چه كه در كالمش هست نشان او را داشته باشد و مرتبط با نام او باشد و نیز ادبى نام است آغاز كرده

باشد تا بندگان خود را به آن ادب مؤدب كند و بیاموزد تا در اعمال و افعال و گفتارهایش این ادب را 

ات اعمال خدا را رعایت و آن را با نام وى آغاز نموده، نشان وى را بدان بزند، تا عملش خدایى شده، صف

داشته باشد و مقصود اصلى از آن اعمال، خدا و رضاى او باشد و در نتیجه باطل و هالك و ناقص و ناتمام 

 ... و (1)نماند، چون به نام خدایى آغاز شده كه هالك و بطالن در او راه ندارد

  «كنم!   من به نام خدا آغاز مى»  

  .26، ص 1الـمیزان ج  -1
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 فهرست مطالب

 8صفحه:                                                                                            مقدمه مولف:

 تشریع جهاد و آغاز جنگ های صدر اسالم:  اولبخش 

 10    فصل اول: پیش درآمد جنگ های صدر اسالم

 تــاریـخ تـشـریـــع جــهـاد  

 صدور فرمان جهادتدریـج در     

 ممانعت كفار از مراسم حـج مسلمانان    

 ایجاد آمادگی در مسلمانان برای آغاز جهاد و دفاع                  

 اولـین اذن دفـاع بـراى مـسلـمـیـن    

 دفــاع یـا جـنـگ تــهـاجـمـى    

 شـدند؟كه چـگـونه ظـلم مـىو اما این    

 مالى آنتشریع جهاد و منابع     

 جـنـــگ بـا اهـــل كـتــــاب    

 دالیل جنــگ با اهــل كتـــاب    

 گانه(هاى تهاجمى اسالم )شمشیرهاى سهجنگ    

 شـش فـرمان جنگـى: شش رمز پیروزى اسالم    

 فـــرمــان اول: ثبـــات قـــــدم در جـبهـــــه    

 ــــدافــرمــــان دوم: ذكــــــر و یــــاد خـــ    

 فرمـــان ســـوم: اطاعـــت خـــدا و رســـول    

 فـرمــــان چهــــارم: نـهـــى از اختـــــــالف    

 فرمان پنجم و ششم: نهى از اتخاذ رویه مشركین و سد راه خدا    

 هاى اسالمموقعیت تاریخى نزول سوره آل عمران و ارتباط آن با جنگ     

 ورات و انجیــل و قـرآنوجــوب جهــاد در تــ    

 شدت عمـل مسلمانـان در بـرابر كـفار    

 تـشریـع جـهــاد، و بـرخـورد دوگـانــه ترسودالن    

 هاى صــدر اسالمخیـانــت و جـاسوسـى در جنـگ    

 هاى صدر اسالممسئله غنائم در جنگ    

 هـاى اسالمامدادهــاى الهى و نقش مالئكــه در جنگ    

 هـاـگـونـگى یـارى مـالئكه در جنگچ    

 امـــداد مــالئــكـه در جـنــگ بـــدر    

 امـــداد مــالئــكـه در جـنــگ احزاب و حنین و اُحد    
 

 

 جنگ های اسالم با مشرکین قریش  -از بدر تا مکه  م:  دوبخش 
 

 41       فصل اول : جنگ بدر

 اولیــــن جهــاد و دفــاع مسلمیــن    

 قـافلــــه عیــــر و لشكــــر نفیـر    
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 چگونگى تجهیز لشكر قریش در مكه    

 تعــــداد لشكــــر مسلمــــانـــان    

 جلســه مشـــورتــى پیــامبـــــر    

 استفاده از اطالعات جاسـوسـى در جبهـه    

 وحشت و اختالف در لشكر قریش    

 ابـــوسفیـــــانپشیمــــانـــى     

 آله وعلیههللاتجهیـزات لشكـر رسول اللّـه صلى    

 بـرداشت دشمـن از وضعیت لشكر اسالم    

 العمل آنپیغـام پیـامبر بـه دشمن و عكس    

 شـروع اولیـن جنـگ و مبـارزه تن بـه تن    

 تحـریكـات شیطـان، و امدادهـاى مـالئكـه    

 نـــگ بـــــدرزمـــان وقـــوع ج    

 خطبه پیامبـر در آغاز جنـگ بـدر    

 واقــعـیــــت امــدادهـــاى غـیـبــى    

 بخش و باران امدادبخش، در میدان جنگخواب آرام    

 نقش مالئكه در مرعوب ساختـن كفـار    

 رسـول ّللّا بـر سـر نعـش ابوجـهـل    

 هاى دشمنخطاب رسول ّللّا بر كشته    

 ابوجهل چگونـه كشته شد؟    

 السالم در جنگ بدرنقش على علیه    

 عنه هللاشـهـداى مـسلـمیـن در جنگ بدر رضى    

 پــایـان جــنــــگ بــــدر    

 آیـاتـى پـیـرامـون مسـائل جنگ بـدر    

 مـجـــازات فـــراریـــان از جنگ    

 هـاى شناعجازى در پاشیدن دانه    

 بر حـق بودن مسلمـانـاننشـانه     

 باقیماندگـان مسلمان در لشكركفر    

 گیر در صدر اسـالمهاى همهفتنـه    

 بدرخیـانت و جـاسوسى در جنگ    

 دو لشكرروز فرقـان، روز تـالقـى    

 نقـش شیطــان در جنـــگ بـــدر    

 منــافقیــن در صـــف مـؤمنیـن    

 كردند؟مىمالئكه چگـونه مبـارزه     

 مسئله اسراى جنگ بدر    

 شدگـان جنـگ بـدرتعداد اسراء و كشتـه    

 افـرادى از بنـى هـاشـم در جـمـع اسـرا    

 دامـــاد پــیـامـبـر در جـمـع اسـیــران    

 68       فصل دوم : جنـگ اُُحـد

 آیات آغازین جنگ احـد    

 عـدم حضـور فـرشتگـان در جنـگ احـد    
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 تـمـهـیـدات دشـمـن بـراى آغـاز جـنـگ    

 مشاوره نظامى پیامبر قبل از آغاز جنـگ    

 منافـقین در جنگ احـد    

 تعداد نفرات طـرفـیـن در جـنـگ احـد    

 زمــان و محـــل وقــوع جنــگ احــد    

 تـاكتیك جنگـى پـیـامبر در جنگ احد    

 فـــاجعـــــه دره احـــــــد    

 فاجـعـه چنیـن اتفـاق افتـاد!    

 شــكـسـت اولـیـه قــریـش    

 از دره احد و شكست لشكراسالمحمله    

 فـاجعه شهـادت حمـزه سیـدالشهـداء    

 در لحظات سخت فاجعه احد    

 اولین زن مسلمـان در جبهـه    

 آله وعلیههللاشایعه مرگ پیـامبر صلى    

 آله وعلیههللازخمـى شدن پیامبر صلى    

 حملـه مجـدد مسلمیـن و پـایـان جنگ احد    

 تــعــداد شــهــداى لــشـكـــر اســــالم    

 اسامـى شهـداى جنـگ احد از مهـاجـریــن    

 اسـامـى شـهـداى جنـگ احـد از انـصــار    

 تحلیل قرآن از عوامـل شكست و پیـروزى    

 تحلیل اتفاقـات جنگ احد    

 ســه عــامــل پـیروزى    

 دو عامل اصلــى شكست    

 هاامتحان ایمـان افـراد در تحوالت و جنگ    

 برخورد قرآن بـا مسلمانان فرارى از جنگ    

 بــرگشـــت فـــراریــــــان    

 یادى از یاران مقاومــت در جنــگ احــــد    

 پیـــــامبـــــر!دیـــن یـــا     

 وقایــع بعـــد از جنـگ احـد    
 

 93      فصل سوم : غزوه بدر صغرى

 جنــگ روانى علیــه اســالم    

 غـــزوه جـیـــش سـویــق    

 97     فصل چهارم : جنگ خندق یا جنگ احزاب

 خندق در قرآنذكر تاریخ جنگ    

 هجوم همه جانبه لشكر احزاب    

 منافقـین در جنگ احـزابنقش     

 تعریف قرآن از مقاومت مؤمنین و روحیه مسلمانان    

 ِمـَن اْلـُمـْؤِمـنـیَن ِرجاٌل َصَدقُوا ما عاَهـدُوا ّللّاَ َعلَْیهِ     

 اســــالمــىتاریــخ جنــگ خنــــدق در روایــات    
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 مـشـخـصـــات فـــرمــــانــــدهـــان احـــــزاب    

 حفــر خنــدق و اقــدامــات دفـاعــى مسلمــانــان    

 حوادث حفر خنـدقى )و مقام سلمـان فـارسـى(    

 وضع معیشتى مسلمانان در زمان جنگ خندق    

 تعداد لشكـریـان طـرفـیـن در جـنـگ خـنـدق    

 قریظهعهدشكنى یهود بنى    

 عـبـور دشـمـن از خـنـدق    

 ود كه بود؟عـمروبـن عـبد    

 على، تنها داوطلب مبـارزه با عمروبـن عبـدود    

 فــرار دشـمــن از خـنـدق    

 اختـالف در لشكـر دشمـن    

 فـــرار قریـش از جنــگ خنـــــدق    

 هاى دفاعى اسالمپایان جنگ خندق، و پایان جنگ    

 دارى مسلمانانشرایط دشوار حفر خندق و روزه    

 117      تاریـخ صلـح حدیبیـهپنجم : فصل 
 فتـــح آشكــار ـ صلـــح حدیبیــه    

 صــلــــح: فـتــــح مــبــیـــــــن    

 ریختــن شوكـــت و كینــه قریــش    

 شكنان حدیبیهدستور جنگ با پیمان    

 هــایـى از صـلـح حـدیبیـهگـزارش    

 اقامت در حدیبیه و بیعــت مجـدد    

 ــاز مــذاكـــــرات صــلــــحآغ    

 متن قرارداد صلــح حـــدیبیـــه    

 فــــــراریـــــان از مــكـــــــه    

 ماجراى ابوبصیر و فرارش از مكه    

 تشكیل گروه فراریان و تعلیق حكم استرداد    

 مـراجعـت رسول ّللّا و مسلمانان به مدینه    

 اسـالم بـود!ایـن صلـح بـزرگتـریـن فتـح     

 بـیـعـت در زیـر درخـت سـمــره    

 آله وعلیههللاطرز بیعت گرفتن رسـول ّللّا صلى    

 آله وعلیههللااهمیـت بیعـت بـا رسـول ّللّا صلى    

 كننـدگـان حـدیبیهرضـایـت خـدا از بیعت    

 جزئیات بیعت حدیبیـه در روایات اسالمى    

 یــــت خــــــداشــرایـــط رضـا    

 وعـده غنایـم كثیـر و قطـع یـد دشمـنـان    

 هــاى ســوره فتــــحپیشگـویــى    

 پیشگویى فرار دشمنان و سنت الهى غلبه مؤمنان    

 آله وعلیههللاتعبیر رؤیاى صادقانه رسـول اللّـه صلى    

 متـمـردین و مخـلـفـون از سفـر حـدیبیـه    

 جـهـاد بــر زن و فـرزنـد و مـال اولـویـت    
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 دالیـل الهـى در صلـح حدیبیـه    

 دوستى با كفار: دشمنـى با خدا    

 جواز مودت با كفار غیر محارب    

 شـرح خبـررسانى فتح مكـه به مشـركین    

 هابشارت فتح مكه و از بیـن رفتـن عداوت    

 144     : فتـح مكـه )ام الفتـوحات( فصل ششـم
 پایان سلطه كفر و مسلمان شدن مردم مكه    

 نـزول آخـرین سوره قرآن و رحلت پیامبر    

 جــزئیــات فتـــح مكــه    

 شــروع حركـت لشكر اسالم به سوى مكه    

 لشكراسالم در حومه مكه    

 اسـالم آوردن ابـوسفیان    

 رژه لشكـر اسـالم قبـل از ورودبــه مكــه    

 شهر مكــهورود لشكریان اسـالم بهشرح     

 آله در مسجدالحراموعلیههللاسخنرانى تاریخى رسول ّللّا صلى    

 هـا شـكـسـتـه شـد!بـت    
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 مقدمه مؤلف
 

ـهُ لَقُـْرآٌن َكـــریــٌم                         «این قـــــــــرآنـى اســت كــریـــــــــــم! » اِنَـّ

 «در كتــــــــابـــــــى مكنـــــــــــــــــــــــون! » فـى ِكتــاٍب َمْكنُـــــوٍن                

ـــرُونَ ال یََمسُّــهُ ااِلَّ   «كه جز دست پــاكــان و فهـم خاصان بدان نرسد! »                اْلُمَطهَّ
 

 واقعه( /79ـ  77) 

 

 یا فرهنگ معارف قرآن است « كتاب مرجع»این كتاب به منزله یك 

 بندى شده است.انتخـاب و تلخیـص و بر حسب موضوع،  طبقه« تفسیر المیزان»كه از 
    

در تفسیر المیزان از موضوعات قرآن كریم « طبقه بندی کلی» در یک     

براى تهیه یك كتاب در نظر عنوان انتخاب شد که هر یك یا چند موضوع، عنوانی  77قریب 

گرفته شد. هر كتاب در داخل خود به چندین فصل یا عنوان فرعى تقسیم گردید. هرفصل نیز 

ها، آیات و مفاهیم قرآنى از متن تفسیـر المیــزان هایى تقسیم شد. در این سرفصلبه سرفصل

رى كه خواننده بندى و درج گردید، به طوانتخــاب و پس از تلخیص، به روال منطقى طبقه

انگیز آیات و معارف قرآن جوان و محقق ما با مطالعه این مطالب كوتاه وارد جهان شگفت

 عظیم گردد.

تعدادی از این مجلدات هم گفتارهای مربوط به همین موضوعات و همچنین    

تحقیقاتی است که عالمه طباطبائی رضوان هللا علیه درباره اهداف آیات و سوره های قرآن 

 جلد قبلی است. 21م به عمل آورده است. آخرین مجلد منتخبی خالصه از کری

در نظر گرفته شد این مجلدات بر اساس سلیقه خوانندگان در شکل ها و     

رسید. در قطع جیبی  22قطع های مختلف آماده شود. در قطع وزیری تعداد این مجلدات به 

 77نظر گرفته شد و در نتیجه  به نیز چند بخش از هر کتاب اصلی، عنوان یک کتاب در 

 جلد رسید. 

جلد جیبی است که برای احتراز از تکرار، مقدمه  77کتاب حاضر یکی از    

 ها و فهرست عناوین موجود در کتاب اصلی، در آن تکرار نشده است. 
 

 

همه توفیقاتی که از جانب حق تعالی برای تألیف این کتاب به بنده خود داده  ... و   

ثواب و توشه راهی است که روح پاک و مقدس عالمه طباطبائی بزرگوار به امت شده، 

 اسالم در سراسر جهان پخش کرده است. روحش با فاتحه ای از صمیم دل همه مان شاد باد!
 

همسر مهربانم که در آخر این سالها روحش به مهمانی خدا رفت،  و نیز...   

 سائل فاتحه و یاسین است! سال های طوالنی یار راه متحمل من بود...
 

 سید مهدی ) حبیبی( امین
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 فصل اول

 

 

 پیش درآمد جنگ های صدر اسالم

 
 

 

 جهادتاریخ تشریع 

 

 / بقره( 218تا  216« )ُكتَِب َعلَْیُكُم اْلِقتاُل...!»

ها در تاریخ اسالم در این فصل، كلیات احكام مربوط به تشریع جهاد، كه تأثیر آن

شود. جزئیات این احكام و مسائل تفسیرى و فقهى آن در جلدهاى بسیار زیاد بوده، بیان مى

آیاتى كه واجب     بعدى در موضوع ساختار جامعه و قوانین اسالمى، بیان خواهد شد. 

 شـود: مؤمنین تشریع فرموده، چنین شــروع مىبودن جنگ و جهاد را بر 

 مقرر گردید بر شما حكم جهاد،» -

 آید، كه بر شما ناگوار و مكروه مىو حال آن 

شود كه چیزى را شما ناگوار شمارید ولى به حقیقت خیر و صالح لكن چه بسیار مى

 شما در آن بوده است، 

 ر و فساد شما در آن است! و چه بسیارى چیزى را كه دوست دارید، در واقع ش

 «دانید!و خداونـد به مصـالـح امـور دانـاست، و شما نمى
 

كه جنــگ و جهاد بر همـه مؤمنــان واجــب است آیــه شریفه داللت دارد بر این

 فرماید:چه آیـه زیـر بیان مىمگر كسانــى كـه مشمـول دلیـل استثنـا بـاشند، مـانند آن

 «نیست، و نه بر لنگ، و نه بر بیمار )كه به جهاد بروند!(بر نابینا باكى » -

 / فتح( 17) 

كــه جهاد یــك مــردم به تصریــح این آیــه از تكلیــف جهــاد كراهــت داشتند، با این

 تــوان به وجــه زیــر توجیــه كــرد:تكلیــف الهــى است، دلیــل مـؤمنیــن را مى

هاى مالى ها و گرانى و زیانها و رنج بدنانسان كه موجب مرگجنگ از نظر این

كه گروه و باالخره باعث ناامنى و ناراحتى است، طبعا بر مؤمنان هم گران بوده است. با این

هاى بدر و احد و خندق زیادى از مؤمنین فداكارى و ایثار و شایستگى خود را در جنگ

یمار دل و منحرف در داخل جرگــه هاى ضعیف و بنشان داده بودند، ولى گروهى نیز آدم

 كردند... .انگارى مىها بودنــد كه در این وظیفــه بزرگ كنـدى و سهلمسلمـان
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ها را تخطئه كرده و بیان فرموده ولى خداوند متعال، در هر صورت، این رأى آن

كه دعوت و تبلیغ در این مردم شقى و نابكار تأثیرى ندارد، و از بسیارى از ایشان 

چكترین نفعى عاید دین نخواهد شد، و آنان در جامعه انسانى همانند عضو فاسدى هستند كو

كند، و جز بریدن و دور انـداختـن، درمـانـى بـرایـش كه فسادش به سایر اعضاء سرایت مى

 مـتصـور نیـست. 

در این آیه از پیكار در ماه حرام منع و نكوهش شده، و به عنوان كفر و جلوگیرى 

 فرماید:خدا معرفى شده است، ولى در عین حال مى از راه

 گنـاه بیــرون كـردن اهـل مسجدالحرام از آن بزرگتـر،» -

 / بقره( 217« )و فتنـه و آشـوب از كشتـار باالتر است! 

اى بوده است، كه موجب سؤال از از لحاظ تاریخى، این بیان، دلیل وقوع حادثه

رساند كه قتلى نیز واقع شده است، ولى این قتل ىجنگ در ماه حرام شده است، و نیز م

 عمدى نبوده است.

دهد بعضى از مؤمنین در ماه حرام، به قصد ها قرائنى از خود آیه، كه نشان مىاین

انجام وظیفه، بعضى از كافران را به قتل رسانیده بودند، و آنان مؤمنان را بر این عمل 

و همـراهـان اوست « عبداله بن جحش»تان كردند. این تصدیق داسنكوهش و سرزنش مى

 خوانید: كـه جـزئیات آن را در روایـات زیر مى

فرستاد، و به « نخله»آله عبداله بن جحش را در ماه حرام به وعلیههللارسول خدا صلى»

جا باش تا خبرى از اخبار قریش براى ما بیاورى، و او را امر به نبرد نفرمود. او فرمود در آن

 گاه فرمود: اى نوشته و به او داد و آنكه خبر حركتش را به وى بدهد نامهاز آنپیش 

با یارانت حركت كن، و بعد از دو روز راهپیمایى این نامه را باز كن و به مضمونش  -

 عمل كن! و هیچ یك از همراهان را مجبور به آمدن با خودت مكن!

 نامه را گشود و دید كه نوشته است:عبدهللا حركت كرد و بعد از دو روز طى مسافت 

رســى! هنگامــى كــه نامــه را بــراى « نخلــه»به سیــر خــود ادامــه بــده تــا به  -

 خوانـد، گفـت: یـاران مى

به چشم! هر كسى كه میل شهادت دارد با من بیاید، كه من براى انجام فرمان پیامبر  -

آله مرا از مجبور كردن وعلیههللازیرا رسول خدا صلى روم، و هر كسى میل ندارد برگردد،مى

 شمــا منــع فــرمــوده اســت.

جا سعد و عتبه شتر خود را گم كرده رسیدند. در آن« نجران»همراهان با او رفتند تا به 

و در جستجوى آن بر آمدند و از یاران عقب ماندند، بقیه حركت كردند تا به نخله رسیدند. در 

عمرو حضرمى، حكم بن كیسان، عثمان و مغیره بن  -ا چهار نفر از مكیان برخورد كردند جا بآن

 كه از سفر طائف برگشته و روغن زیتون و نان خورش با خود آورده بودند... . -عبداله 

همراهان عبداله بن جحش با یكدیگر تبادل افكار كردند كه چه باید كرد؟ و آن روز روز 

اید، و اگر به حال خـود واگـذارید ها را بكشید، در ماه حرام كشتهكه اگر آن آخر جمادى بود. گفتند

 همین امشــب به مكه خواهنــد رفـت و از شمـا جلوگیـرى خواهند كرد! 

باالخره رأى همگى بر این قرار گرفت كه آنان را به قتل برسانند. واقدبن عبداله تیرى به 

بن كیسان دستگیر شدند ولى بن عبداله و حكمرد. عثمانعمرو خضرمى زد و او را از پاى در آو
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 مغیره فرار كرد و دیگر بر او دست نیافتند.

ها را نزد پیغمبر بردند. حضرت فرمود: به خدا قسـم من شمـا گاه به مدینه راندند و آنآن

 را به نبـرد در مـاه حـرام امـر نكـردم!

ها نكرد. ایشان چون این سخن تصرفى در آنگاه اسیران را با بارهایشان نگه داشت و آن

را از پیغمبر شنیدند از كار خویش پشیمان شدند، و آن را براى خود گناه بزرگى شمردند. و از 

 طرفــى هم مورد سرزنــش و درشتـى برادران مسلمانشان قرار گرفتند.

و مال به قریــش همین كه از ماجرا مطلــع شدند گفتند كه محمــد خون حرام ریخته، 

 نــاروا گرفته، و مردانــى به اسارت بـرده، و حرمــت مـاه حــرام را شكسته است...!

در این هنگام آیه زیر نازل شد و پیغمبر بارها گرفت و اسیران را با گرفتن عوض آزاد 

 كرد:

 از تو پرسنــد كه جنگ كردن در ماه حرام چگونه است؟» -

زداشتــن از راه خدا و كفــر به او و به بگو: جنگ كردن در آن بزرگ، و با 

 بیــرون كردن مردمش از آن نزد خدا بزرگتر است، مسجدالحــرام و 

 بقره( /217« )از كشتار بزرگتر است...!و فتنه

 مـسلـمانان گـفتند:

 ! مگــر در ماه حرام جنــگ خواهیــم داشــت؟ آیــه نــازل شـــد:ّللاّ یــا رســول -
 

 كه ایمان آوردند و كسانى كه هجرت كردند و در راه خدا جهاد كردند،كسانى » -

 / بقره(  218« )اینان امید رحمت خدا را دارند، و خدا آمرزگار و مهربان است! 

  «ایشان هشت نفر بودند و نفر نهمى امیرشان عبداله بن جحش بود.

)نقل از ابن جریر و ابن اسحق و ابن ابى حاتم و بیهقى از طریق 

 (1)در تفسیر الدر المنثور(  –یزید بن رومان از عروه 

 . 236، ص: 3الـمیــــــــــــــــزان ج:  -1

 

 تدریج در صدور فرمان جهاد

 

ِ الَّذیَن یُقاتِلُونُكم َو ال تَْعتَدُوا...!»  / بقره( 195تا  190)« َو قاتِلُوا فى َسبیِل ّللاه

قرآن همواره مسلمانان را در قبال آزار مشركان به خویشتندارى و خوددارى از 

 فرمود:كرد، جایى مىجنگ سفارش مى

 كنید...چه را كه شما عبادت مىكنم آنكافران! من عبادت نمىبگو: اى» -

 كافرون()سوره« دین شما براى شما و دین من براى من! 

پرستیم، حاال كه ما و شما هیچكدام معبود دیگرى را نمى -ه این بود كه مفهوم این آی

پس خوب است كه مزاحم همدیگر هم نشویم، دین من براى خودم و آیین شما از آن 

 خـودتان! در جـایى دیگر فـرمود:

 مزمل(/10« )گویند صبر كن!چه مىبر آن» -

 نـیــــــز فــــــرمــــــــوده:
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 كه حق برایشان روشن شد،هل كتاب، بعد از آنبسیارى از ا» -

 از روى حسد، دوست داشتند كه شما را، بعد از ایمان به حالت كفر برگردانند، 

 / بقره( 109« )پس شما عفو كنید و در گذرید تا خدا امر خود را بیاورد...! 
 

ولى هنگامى كه مشركان مكه آزار و ستم را از حد گذراندند و مسلمانان را 

تعالى به مسلمین اجازه جنگ و دفاع از العاده تحت فشار قرار دادند، از طرف خداىفوق

 حقــوق مشروعه خود صــادر شد، و فـرمـود:

 گیرند،به كسانى كه مورد حمله و نبرد قرار مى» -

 اند، اذن داده شد! كه ستم كشیدهو به واسطه این

 و خدا به یارى ایشان تواناست! 

 «هایشان بیرون رانده شــدنــد...!به ناحق از خانه همان كسان كه

 / حجر( 40و  39) 
 

سوره بقــره، دستور كــارزار با مشركیــن مكــه، براى  195تا  190در آیــه 

 بار، صادر شـد و فرمود: اولین

 با كسانى كه به كارزار شما پردازند،» -

 در راه خدا كارزار كنید! 

 و تجاوز نكنید، 

 كه خدا تجاوزكاران را دوست ندارد! 

 هر جا آنان را یافتید بكشیدشان! -

 جا كه شما را بیرون كردند، بیرونشان كنید! و از آن 

 تر است!و فتنه از كشتار سخت

 جا به پیكار شما آیند!ها در آنو به نزدیك مسجدالحرام كارزار مكنید، مگر آن

 پس، اگر با شما جنگیدند، بكشیدشان!

 ین است سزاى كافران!چن

 اگر باز ایستادند، خدا آمرزگار و رحیم است!

 اى نباشد،با ایشان نبرد كنید تا فتنه

 و دین از آن خدا شود! 

 «و اگر باز ایستادند، تجاوزى بر ستمكاران نیست!
 

 كنند:آیات فوق حدود و اطراف و لوازم حكم جهاد را به شرح زیر بیان مى
 

 اصل حكم: - 1      

ِ... جنگ كنید در راه خدا!»        «قاتِلُوا فى َسبیِل ّللاه

  :نظم و محدودیت آن - 2       

 «َو ال تَْعتَدُوا... تعدى و تجاوز مكنید!»        
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 تشدید و سختگیرى: - 3      

جا كه شمـا را بیـرون َو اْقتُلُوُهـْم... بكشیدشان هر جا كه یافتید، و از آن»       

 «بیـرونشـان كنیـد! كردنـد 

 محدودیت مكانى: - 4      

 «َو ال تُقاتِلُوُهْم ِعْندَ اْلَمْسِجِد اْلَحراِم... نزد مسجدالحرام جنگ مكنید!»       

 امتداد زمانى: - 5      

 «قاتِلُوُهْم َحتهى ال تَُكوَن فِتْنَةٌ... تا فتنه از بین نرفته جنگ را ادامه دهید!َو »      

 حكــم قصاص در كــارزار و كشتــار: - 6      

 ماه حــرام برابر ماه حرام،»     

 ها را قصــاص است،و حرمت       

 پس اگــر كســى بر شمــا تعــدى كرد،       

 بر شمــا كرده بر او تعــدى كنیــد، همانند تعــدى كه      

 / بقره( 194« )و تقــوا ورزیــد، و بــدانیــد كــه خــدا بــا متقیــن اســت!       
 

 تجهیز مالى و بودجه جنگ: -  7       

 در راه خدا انفاق كنید،»  

 و خویشتن را با دست خود به هالكت میفكنید،  

  / بقره(  195« )و نیكوكارى كنید، كه خدا نیكوكاران را دوست دارد! 

زند، و هدف تمامــى آیات فوق بر مجــوز نبرد و قتال با مشركین مكه دور مى   

 كند.مىواحدى را دنبال

شود، زیرا علت كارزار را برچیده شدن البته این آیات شامل جنگ با اهل كتاب نمى

پرستــى، قرار داده است. با برقرار شدن دین توحیــد و آیین یگانه پرستــى وبســاط بت

كه ایمــان اهل كتاب كفــر است، ولى دینشــان توحیدى اســت، هر چنــد كه به دیــن حـق این

 اند: نگرویده

 اند،به خدا و روز بازپسین ایمان نیاورده» -

 دانند،حرام خدا را حرام نمى 

 توبه(/29« )اند!هو به دین حق نگروید 
 

ولى اسالم از ایشان به همین ایمان و توحید ظاهرى قناعت كرده و جنگ با آنان را 

به منظور غلبه یافتن دین اسالم بر سایر ادیان و زیردست شدن ایشان، دستور داده، و لذا 

 شود.را پذیرفتند، به جنگ خاتمه داده مى« مالیات -جزیه »موقعى كه 

 گـوید:مى كه قرآنحـاصل آن

تواند جامعه اسالم، دین توحید، بر پایه فطرت استوار است، و چنین دینى مى -

ترین انسانى را اصالح كرده و مقرون به سعادت سازد، بنابراین مهمترین و پر ارزش
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 حقوق مشروعه انسانیت، برپا داشتن و نگهدارى آن است.

جلوگیرى از تأثیر عوامل فساد، باقى پرستى جز با دفاع و دین حق و آئین یگانه -

ماند. و این جنگ و جهاد، چه به عنوان دفاع، و چه به عنوان حمله ابتدائى، و استوار نمى

زنده كننده و باعث حیات اجتماع انسانى است. مبارزه با شرك و دفاع از حق فطــرى 

  ن آن است!انسانیت، به منزله بازگشـت دادن روح به قالب اجتمـاع و زنـده كـرد

 

 اى به وقوع خواهد پیوست، به دست بندگان خالص خدا!چنین مبارزه -

چه مبلغین مسیحى گفته و آن را دین شمشیر و خون و البته باید در نظر داشت كه آن

اند، یك برداشت غلط از اسالم زور و اجبار نامیده، و برخالف روش سایر پیامبران شمرده

 و احكام آن است.

ناپذیر فطرت، كه به طور احكام اسالم را مبتنى بر حكم صریح و تخلف قرآن كریم

كند كه تنها پایه داند. فطرت قضاوت مىقطع كمال انسانیت در پیروى از آن است، مى

پرستى است. دفاع و طرفدارى از این اصل استوار قوانین فردى و اجتماعى توحید و یگانه

اى ممكن شود استیفـاء است كه باید به هر وسیلهو حفظ و ترویج آن، حق مشروع انسانیت 

 گـردد.

اسالم براى استیفاء این حق، اول به صرف دعوت قناعت كرده و پیروان خود را 

دارى امر فرموده است. بعد براى بقاء دین و در قبال اذیت و آزار مشركین به خویشتن

نهایت، براى دفاع از حق  اساس آئین و حفظ جان و مال مسلمین اجازه دفاع داده است. در

انسانیت و پیروى از قانون فطرت امر به جهاد فرموده است، تا دعوت صحیح به عمل آید، 

و تا حجت بر طرف مقابل تمام نشده جنگ را جایز نشمرده است. روش پیامبر گرامى اسالم 

 بهترین گواه این امر است.

 ـدا نیز چنیـن بـــوده اســت:تاریــخ زندگــى و روش سایــر پیامبـران گرامــى خـ

السالم نشان مطالعه تاریخ زندگى پیامبران نخستین مانند نوح و هود و صالح علیهم -

گاه مجال جنگ و دهد كه این بزرگان پیوسته از اطراف و اكناف تحت فشار بودند و هیچمى

بین مردم و  السالم مادامى كه درچنین، عیسى علیهداد هماى برایشان دست نمىمبارزه

ها نهضت ایجاد كند، مشغول به دعوت و تبلیغ بود، پیروان زیادى كه بتواند با كمك آن

كرد و به نداشت، و عمده پیشرفت آیین آن حضرت هنگامى بود كه خورشید اسالم طلوع مى

هـاى نـسـخ مـستـور داد، و احكام آن در پشت پـردهدوران مشعلدارى آن خاتمه مى

 گـشت. مـى

دیدند، به دستور ولى جمعى از پیامبران كه زمینه را براى مبارزه مساعد مى -

 پرداختند.كردند و به نبرد مىتعالى قیام مىخداى

هــاى ایشان را نقل كرده، و قرآن مجید نیز به شرح قسمتى تــورات، داستان جنگ

 هـــا پرداخته اســت:از آن

هاى بسیارى به همراهى آنان كارزار بسى پیامبر كه خدادوستان و جمعیت»  -

 .«كردند... 
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 عمران(آل/146)

مجیــد در بیان داستــان بنى اسرائیــل با عمالقــه از زبــان حضــرت موسى قــرآن

 فـرمـایـد:السالم مـىعلیه

 اى قوم من!» -

 به سرزمین مقدسى كه خدا براى شما مقرر كرده درآئید، 

 انكار شوید...!و به پشت برنگردید، كه زی 

 گفتند: 

 آمد،جا هستند ما هرگز بدان در نخواهیم كه آن گروه آن موسى! ماداماى 

« ایم!جا نشسته بروید و كارزار كنید، كه ما همینتو و پروردگارت  

 مائده(/24تا21)
 

 فــرمـــایـــد:در داستـان طـالـوت و جـالـــوت مـى 

 اسرائیل را پس از موسى،مگر ندیدى آن گروه بنى » -

 كه به پیامبرشان گفتند: 

 / بقره( 246« )پادشاهى براى ما برانگیز تا در راه خـدا نبرد كنیم! 
 

 فرماید:السالم مىدر داستان حضرت سلیمان و ملكه سبأ، از زبان سلیمان علیه

 بر من برترى مجویید و مطیعانه پیش من آئید!»  - 

 بازگرد به سوى ایشان! 

 سویشان بریم،هارا نداشته باشند بهآنا حتما سپاهیانى كه تابم 

 نمل(/37« )كنیم!جا خوار و زبون بیرونشانو از آن 

 و این تهدید به یك جنگ ابتدایى بوده است.  
 

شود كه جنگ در شرایع قبلى بوده، و به طور قطع در بعضى از جا معلوم مىاز این

 (1)بوده است.هـا، حتى حمله ابتدایى جایز آن

 . 88، ص: 3الـمیـــــــزان ج:  -1

 

 ممانعت كفار از مراسم حج مسلمانان

 

ِ َو اْلَمْسِجِد اْلَحراِم... »   / حج(  25.« )اِنَّ الَّذیَن َكفَرُوا َو یَُصدُّوَن َعْن َسبیِل ّللاه
 

گاه كه كفار شود، آناین آیات گوشه دیگرى از تاریخ صدر اسالم را یادآور مى

كردند، و عوامل مزاحمت آنان را مشرك، مؤمنین را از ورود به مسجدالحرام جلوگیرى مى

 ساختند.فـراهـم مى

 فرماید:خداوند مى

 كسانى كه كافر شدند و الیزال مردم را از راه خدا،» -

 داشتند، كه همان دین اسالم است، باز مى 
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 عبدى براى مردم قرار دادیم،و مؤمنین را از ورود به مسجدالحرام، كه ما آن را م 

 كنند، كه عاكــف و بادى در آن برابرند، جلوگیــرى مى 

 از عــذاب الیمشان بچشانیــم،

 شونــد،ها با مــردم با الحــاد و ظلــم مواجــه مىچون آن

 «چشانیمش!مىو كســى كه چنیــن باشد، ما از عذابــى دردناك

شركین مكه است، كه به نبوت رسول خدا م« كسانى كه كافر شدند،»مراد از 

آله كفر ورزیدند، و در اول بعثت، یعنى قبل از هجرت، مردم را از اسالم وعلیههللاصلى

همان اسالم است، و نیز مؤمنین را از داخل شدن « سبیل خدا»جلوگیرى كردند. مقصود از 

داشتند. ادات، باز مىبه مسجدالحرام، براى طواف كعبه و نماز خواندن در آن و سایر عب

دهد كفار به طور رساند، و نشان مىاستمرار در جلوگیرى را مى« یصدون»عبارت     

كردند، و مؤمنین را از راه خدا باز مداوم از ورود مسلمانان به مسجدالحرام جلوگیرى مى

گذاشتند ـىداشتند، و نمها را از اداء عبادات و مناسك در كعبه بـاز مـىداشتند، یعنى آنمى

 كسى هـم از خارج وارد مكه شود. 

فرماید كه: در این آیه خداونــد متعال وصفى از مسجدالحرام با این عبارت مى

اِس ـ آن را محــل عبادت مــردم قرار دادیــم!» ـذى َجعَْلنــاهُ ِللنـه  « اَلَـّ

نى هستند كه یعنى این كه ملك آن را به مردم واگذار نكردیم بلكه مردم مالك این مع

 در مسجدالحرام عبادت كنند و كسى نتواند از ایشان جلوگیرى كند! 

خواهد بفهماند كه عبادت مردم در مسجدالحرام حق ایشان است، و خداوند متعال مى

سبیُل »جلوگیرى ایشان از این كار تجاوز و تعدى در حق و الحاد به ظلم است، و عبارت 

د كه جلوگیرى از عبادت در مسجد تعدى به حق ّللاه است. در كناین معنى را افاده مى« ّللاه 

هایى یعنى اهل آن، و خارجى« َسواًء اْلعاِكُف فیِه َواْلباِد...،» دهد كه تأیید این معنى ادامه مى

 كه حق دارند در آن مسجد عبادت كننـد، برابرند!شوند، در اینكه داخل آن مى

ان از ورود به مسجدالحرام براى عبادت، و الزمه عمل حریم و بازدارى مسلمان

 فرماید:كیفرى است كه خداوند در آخر آیه مى

 جا تجاوز و ستمى بكند عذابى الیم ما به هر كس از ایشان كه بخواهد در آن» -

  (1)« خــواهیـم داد!

 . 237، ص: 28المیزان ج:  -1

 

 ایجاد آمادگی در مسلمانان برای آغاز جهاد و دفاع

 

لوةِ اِنَ یا » ْبِر َو الصَّ ابِریَن!اَیَُّها الَّذیَن اَمنُوا اْستَعینُوا بِالصَّ َ َمَع الصه  «ّللاه

 بقـره(/157تـا153) 
 

تعالــى آیاتى را به عنوان قبــل از نازل شدن دستور جهــاد و تشریع آن، خداى

ود، و در آن ایجــاد زمینه فكــرى جهت آمادگى جامعه نوپاى اسالمى آن روز نــازل فرم
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 رو شوند.هــا با آن روبـهآیات پیشگویى بالیــى شده بود كه نزدیـــك بود مسلمان

البته این بال مانند قحطى و وبا و یا هر بالى عمومى دیگر نبود، بلكه بالى عامى 

بود كه خود مسلمانان خود را بدان نزدیك كرده بودند، بالیى است كه به جرم پیروى از دین 

اجابت دعوت حق بدان مبتال شدند. جمعیت اندكى كه همه دنیا، و مخصوصا قوم و  توحید و

خواستند نور خدا و كلمه عدالت و دعوت حق را قبیله خود آنان، مخالفشان بودند، و همه مى

 خاموش و نابود كنند.

دشمنــان براى رسیدن به هــدف خود راه قتال و جنــگ را برگزیــده بودند، زیرا 

 دیگرى كه رفتــه بودند نتوانستــه بودند مقاومــت مسلمانـان را درهم بشكنند. هر راه

اى جز دفاع متقابل وجود نداشت، زیرا از روزى كه از طرف مسلمانان نیز چاره

بشر پا به دنیا نهاده این تجربه را به دست آورده كه براى توسعه حق باید باطل را از محیط 

 دور ساخت.

دهند كه چنین محنت و بالیى رو به آمدن است. اشاره خبر مى آیات فوق به طور

سخن از قتل و جهاد در راه خدا پیش كشیده شده، ولى این بال را مانند بالهاى دیگر مكروه 

و ناگوار توصیف نكرده، و این قتال مرگ را نابودى نشمرده، بلكه آن را حیاتى معرفى 

 یات، خود را براى جنگ و قتال آمـاده كنند.كرده كه مؤمنین با شناخت و معرفت به آن ح

دهد كه بالیى در پیش دارند و این بالء امتحانى است كه هرگز به مؤمنین خبر مى

كه در برابر رسند، مگر آنبه مدارج عالى و رحمت پروردگارى و به اهتداء به هدایتش نمى

 هایش را تحمل نمایند.آن صبر كنند و مشقت

دهد كه براى رسیدن به اهداف خود از جنگ و نین تعلیم مىاین حقیقت را به مؤم

 فرماید:قتال از چه كمك بگیرند، مى

 اى كسانى كــه ایمــان آوردیــد! از صبر و نمــاز استعانــت جوئید،»  -

 / بقره( 45« )كه خــدا با صابــران اســـت! 

دادن امــر تدبیــر، صبــر، عبــارت اســت از خــوددارى از ناشكیبــى و از دست ن

و نماز عبارت است از توجه به ســوى پروردگار، و انقطــاع به سوى كسى كه همه امـور 

 (1)بـــه دســـت اوسـت!

 . 239، ص: 2المیزان ج:  -1

 

 اولین اذن دفاع براى مسلمین

 

 / حج(  39« )اُِذَن ِللَّذیَن یُقاتِلُوَن بِاَنَُّهْم ُظِلُموا...!» 

اى است كه درباره دهد. این اولین آیهآیه فوق اذن جنگ با كفار را به مسلمانان مى

آله درخواست وعلیههللاها بود از رسول خدا صلىجهاد نازل شده است، چون مسلمانان مدت

فرمود كه من مأمور به قتال كردند تا با مشركین قتال كنند، و حضرت به ایشان مىاجازه مى
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 دستـورى نـرسیـده است.باره هیچر ایـنام و دنشده

كه كتك  آمدندمى از مسلمانان نزدش اىعده روز همه بود حضرت تا در مكهآن

خورده بودند و یا زخمى شده بودند، و شكنجه دیده بودند، در محضر آن جناب از وضع 

كردند، مى دیدند، شكوههاى آنان مىهایى كه از مشركین مكه، و گردن كلفتخود و ستم

كه این آیـات كرد، تا آنداد، و امر به صبر و انتظار فرج مىها را تسلیت مىحضرت هم آن

 نـازل شد و در آن اذن دفاع و جهـاد داده شـد.

اند، ولى بعضى از مفسرین آیات دیگرى را به عنوان اولین دستور جهاد تلقى كرده

« اذن»كه صریحا كلمه ها باشد، براى اینآنكند كه همین آیه اولین اعتبار عقلى اقتضا مى

ها را چینى الزم شده، و مردم را براى جهاد تهییج و دلچنین در آن زمینهدر آن آمده و هم

قدم كرده، و رفتـارى تقویت نموده، و با وعده نصرت به طور اشاره و تصریح آنان را ثابت

 یـادآور شده است!تعالى بـا اقوام ستمگر گذشته نموده، را كـه خـداى

ها از لوازم تشریع احكام مهم، و بیان و ابالغ براى اولین بار آن است، آن همه این

هم حكم جهاد كه بناى آن بر اساس فداكارى و جانبازى است، و از دشوارترین احكام 

 ها در حفظ اجتماع دینى است.اجتماعى اسالم، و مؤثرترین آن

چینى، و بسط ن بار بسیار احتیاج دارد به زمینهآرى! ابالغ چنین حكمى براى اولی

 كــه در همیـن آیات ایــن روش به كـار رفتـه است.چنانكـالم، و بیدار كــردن افكار، هم

 چـونكه اوالً كـالم را بـا ایـن نكتـه آغـاز كـرده اســت كـه:

 خـدا مـوالى مـؤمنـان و مـدافـع ایـشان اسـت، -

 اجازه قتال داده، و فرموده:سپس به طور صریح 

شما تاكنون مظلوم بودید، و قتال تنها راه حفظ اجتماع صالح از ظلم ستمگران  -

 است! 

و در این آیه ایشان را به وصف صالحیت ستوده، و آنان را شایسته و قابل براى 

ا را گاه رفتار خدشود، دانسته، و آنتشكیل یك مجتمع دینى كه در آن اعمال صالح عملى مى

نسبت به اقوام ستمگر گذشته حكایت كرده، و وعده داده است كه به زودى انتقام ایشان را از 

در اولین آیــه     ستمگران معاصرشان خواهد گرفت، همان طور كه از گذشتگان گرفت! 

 فـرماید:چینى شده است و مـىدهد زمینهبراى مطالب آیــه اصلى كه اذن بر قتــال مى

 كند،اند دفاع مىكسانى كه ایمان آوردهخدا از » -

 كند، و شر مشركین را از ایشان دفع مى 

 دارد،چونكه او ایشان را دوست مى

 دارد،و مشركین را دوست نمى 

 / حج( 38« )كه مشركین خیانت كردند.براى این 

دارد بدین جهت است كه مؤمنین امانت را پــس اگر او مؤمنیــن را دوست مى

تعالــى را شكر گذاشتنــد، پس در حقیقت خدا از دین خود )كه امانت نعمت خداى رعایت و

 (1)كند، و به همین جهت او ولى و موالى مؤمنین است!( دفاع مى،نزد مؤمنین است
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 دفاع یا جنگ تهـاجمى

 حج( / 39« )اُِذَن ِللَّذیَن یُقاتِلُوَن بِاَنَُّهْم ُظِلُموا...!»

 گیرند،به كسانى كه مورد حمله و نبرد قرار مى» 

 اند،كه ستم كشیدهو به واسطه این 

 اذن داده شد! 

 و خدا به یارى ایشان تواناست! 

 «هایشان بـیـرون رانـده شـدنـد...!همان كسان كه به ناحق از خانه 

رساند كه به آنان مىاین آیه نشانگر اجازه مقابله به مثل براى مسلمانان است و 

كنند به مقابله بپردازند پس خود عبارت ها ظلم مىاجازه داده شده تا با كسانى كه در حق آن

 دلیل بر این است كه به چه كارى اجازه داده شده است.

فلسفه این اجازه هم همین است كه مشركین آغاز به این عمل كرده بودند و اصوالً 

بِاَنَُّهْم »زدند، عبارت كشتند و كتك مىو مسلمانان را مىخواستار جنگ و نزاع بودند، 

فهماند، و بخشد، و همین خود علت اذن را مىسبب این امر را صراحت مى« ُظِلُموا...،

خوردند اجـازه قتـال دادیـم رساند كه اگر مسلمانان را كه همواره از مشركین توسرى مىمى

 د. شـدنبـه خاطـر همیـن است كـه ظلـم مى
 

 

 شدند؟كه چگونه ظلم مىو اما این

فرماید كه چگونه كفار كند، و مىدر ادامه آیه این مظلومیت مؤمنین را بیان مى

بدون هیچ حقى و مجوزى مسلمانان را از دیار وطنشان مكه بیرون كردند، آن هم نه این 

در شكنجه و آزار طور كه دست ایشان را بگیرند و از خانه و شهرشان بیرون كنند بلكه آن ق

كه ناگزیر شدند با پاى خود شهر و سازى نمودند تا آنكردند، و آن قدر براى آنان صحنه

زندگى را رها كردند و در دیار غربت منزل گزیدند، و از اموال و هستى خود چشم 

به حبشه گریختند، و جمعى بعد از اىپوشیدند، و به فقر و تنگدستى گرفتار شدند، و عده

 جا رفتند.آله به مدینه، آنوعلیههللاّللاه صلىرسولهجرت 
 

 هـــــا چــه بـــــود؟دلـیــل اخـــراج آن

 هـا!گفتند: پروردگــار ما ّللاه اســت، نه بتها تنهــا ایـن بود كــه مىدلیـل اخراج آن

ودند كه كه مشركیـن آن قـدر نفهـم و منحرف از حق بكند بـه ایناین تعبیر اشاره مى
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دانستند كه ایشـان را دانستند، و همان را مجوز این مىاین كلمه حق را از مسلمانان جرم مى

 (1)از وطـن مـألوف و دیـار خـود بیـرون كنند! 

 . 263، ص: 28الـمیـــــــــــزان ج:  -1

 

 تشریع جهاد و منابع مالى آن

«!...ِ  / بقره(  252تا  244« )َو قاتِلُوا فى َسبیِل ّللاه

كه در تجهیز یكدیگر كند به اینكند، و مردم را دعوت مىاین آیه جهاد را واجب مى

 و فراهم نمودن عده و قوه، انفاق كنند.

ِ،»در این آیه، و در سایر موارد، فریضه جهاد مقید به عبارت  شده « فى َسبیِل ّللاه

به خاطر آن است كه به خیال كسى نیاید كه این وظیفه دینى مهم صرفا براى ایــن  است. این

تشریع شده كه امتــى بر سایر مردم تسلــط پیدا كــرده، و اراضى آنان را ضمیمــه اراضى 

شنــاســان طــوركه برخــى نویسندگــان تاریخ تمــدن اســالم، چــه جامعــهخــود كند )همــان

 انـــد!(گونــه خیــال كــردهــر ایشــان اینو چه غی

ِ!»كه چنین نیست، و عبارت حال آن فهماند كه منظور از تشریع مى« فى َسبیِل ّللاه

جهاد در اسالم براى این است كه دین الهى كه مایه صالح دنیا و آخرت مردم است، در عالم 

 سلطه یابد!

مبادا در این سیر خود قدمى بر خالف دهد كه در این آیات مؤمنین را زنهار مى

اى در مخالفت بگویند، و حتى نفاقى در دل مرتكب دستور خدا و رسولش بردارند، و كلمه

شوند، آن طور كه بنى اسرائیل كردند. در میان این آیات، داستان طـالوت و جـالوت را بیان 

آنان كه در موقع جنگ از  -كند تا نفاقى كه در بنى اسرائیل پیش آمده بود، تكرار نشود مى

رهبرشان نافرمانى كردند ولى عاقبت فقط گروهى انـدك به جنـگ رفتنـد ولـى با امـداد الـهى 

 بر گـروه كثـیر پیروز شدند!

كنند قرض گرفتن خودش اى را كه مؤمنین در راه او خرج مىتعالى هزینهخداى

را بر این كار تشویق كند، و هم  خواهد مؤمنیننامیده، و این به خاطر همان است كه مى

هاى مورد نظر براى خاطر او بوده و نیز براى این است كه خداى براى این است كه انفاق

 (1)گرداند.سبحان به زودى عوض آن را چند برابر به صاحبانش بر مى

 . 127، ص: 4المیزان ج:  -1

 جنگ با اهل كتاب

 

ذیــَن ال یُـْؤِمنُـوَن بِ » ـِه َو ال بِـاْلیَـــْوِم ااْلِخــِر...!قتِلُـوا الَـّ  / تـوبه(  29« )ـاللـه

 كند كه با اهل كتاب جنگ كنند:قرآن مجید در آیه زیر مسلمین را امر مى

چه را خدا آورند، و آنبا كسانى كه از اهل كتابند و به خدا و روز جزا ایمان نمى» -
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گروند؛ كارزار كنید، تا با دست نمى دانند، و به دین حقو رسولش حرام كرده، حرام نمى

 «خـود و به ذلـت جـزیه بـپردازند!

ها را از حق، هم در مرحله اعتقاد و هم در مرحله در ادامه آیه چگونگى انحراف آن

 فرمـاید:دهد و مىعمل، شرح مى

 یهودیــان گفتنــد: ُعزیر پســر خداســت!؟» -

 و نصــارى گفتنــد: مسیح پسر خداست!؟ 

 كنند.یــن عقیده ایشــان است كه به زبــان هم جارى مىا

 ها در عقیده مانند همان كسانــى شدند كه قبــالً كفر ورزیــده بودنــد. آن

 گذارد!خدا ایشــان را بكشد! چگونــه افترائات كفار در ایشــان اثـر مى

گار خود به جاى خدا، احبار و رهبانان خود را، و مسیح پسر مریم را، پرورد

 دانستند،

كه معبودى یكتا بپرستند كه جز او معبودى كه دستور نداشتند مگر به اینو حال آن

 / توبه( 31و  30« )پندارند منزه است!چه كه شریكش مىنیست، و او از آن 

 

 دالیل جنگ با اهل كتاب

ایمان نداشتن بـه  -اولین وصفى كه خداوند اهل كتاب را با آن توصیف كرده  - 1

 خـدا و روز جزاست! 

آید كه اعتقاد به این توصیف چگونه با آیاتى درست در مى -آید كه سوالى پیش مى

دهد؟ یا در آیات دیگر اعتقاد به معاد را به ایشان نسبت الوهیت خدا را به ایشان نسبت مى

 ایشان به روز جزا ایمان ندارند!  -فرماید كه گاه در این آیه مىد، و آندهمى

تعالى در كالم مجیدش میان ایمان به او، و ایمان به روز جواب این است كه خداى

چنین داند، و همگذارد، و كفر به یكى از آن دو را كفر به هردو مىجزا، هیچ فرقى نمى

ضى از پیغمبران ایمان آورده و به بعض دیگر ایمـان درباره كسانى كه به خود خدا و بع

 سوره نساء.( 150نمـوده است. )مـانند آیه « كفر»اند، حكـم به نیاورده

حضرت محمد بن عبدّللاه »بنابراین، اهل كتاب هم كه به نبوت پیامبر گرامى اسالم 

كه اعتقاد ند، ولو اینشوحساب مى« كفار حقیقى»اند، ایمان نیاورده« صلوات ّللاه علیه و آله

 به خدا و روز جزا داشته باشند! 

كه همان آیت نبوت « كفر به آیتى از آیات خدا،»)توجه كنید كه این كفر را به لسان 

نسبت داده است، عینا « كفر به ایمان خدا و روز جزا،»باشد، نسبت نداده است بلكه به لسان 

و وحدانیتش را انكار كردند، هرچند  پرست كه به خدا كفر ورزیدندمانند مشركین بت

 دانستند.(وجودش را اعتقاد داشته و او را معبودى فوق معبودها مى

اهل كتاب، اعتقادشان به خدا و روز جزا هم اعتقادى صحیح نیست و مسئله مبدأ و 

كنند، مثالً در مسئله مبدأ كه باید خدا را از هر شركى برى و معاد را بر وفق حق تقریر نمى
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دانند، و در نداشتن توحید با مشركین فرقى نزه بدانند، مسیح و ُعَزْیر را فرزند او مىم

هستند، و مسیحیان قائل به « كرامت»چنین در مسئله معاد، كه یهود قائل به ندارند. هم

 هستند! « فدیـه»

دومین وصفى كه براى ایشان كرده، این است كه ایشان محرمات الهى را حـرام  - 2

 انند؛دنمى

كند اى از محرمــات را كه خداونــد در سوره بقره و نساء ذكر مىیهــود عده -

 اند.حالل دانسته

كه حرمت اند، حال آنمسیحیان خوردن شراب و گوشت خوك را حالل دانسته -

 ها در دیـن مـوسى و عیسى و خـاتـم االنـبیاء مسلم اسـت! این

دانند كه قرآن مجید آن را به را حالل مىچنین اهل كتاب مال مردم خورى هم -

 / توبه( 34روحانیون این دو ملت )احبار و رهبانان( نسبت داده است. )

تعالـى از اهل كتــاب كرده، مسئلــه دیــن است، كه سومیــن وصفــى كه خداى - 3

 گیرند! ها دین حق را سنت و روش زندگى خود نمىفرموده آن

كند كه انسان آن دین را داشته باشد، و انسان اقتضاء مى آن است كه حق« دین حق»

شود كه اسالم دین حق است، معنایش سازد. وقتى گفته مىرا به پیروى از آن دین وادار مى

اى است كه نظام خلقت مطابق آن است، و فطرت این است كه اسالم سنت تكوین و طریقه

طرت كه خداوند برآن فطرت انسان را كند، همان فبشر او را به پیروى از آن دعوت مى

 آفرید، و در خلقت و آفریده خدا تبدیلى نیست، و این است دین استوار!!

شود كه اوالً ایمان نداشتن اهل كتاب به خدا و اش این مىچه گذشت، خالصهاز آن

و جرم   روز جزاء به معناى این است كه ایشان ایمانى كه نزد خدا مقبول باشد، ندارند!

شود كه ایشان در تظـاهر بـه اش این مىانستن ایشان محرمات خدا و رسول را، معنىند

گنـاهـان و منهیـات اسـالم، و آن محرماتى كه تظاهر به آن اجتماع بشرى را فــاســد و 

ســازد، پـروا و اثـــر و خنثى مىزحمـــات حكــومـت حـق حـاكـم بـر آن اجتمـاع را بــى

  مباالت ندارند!

شود كه ایشــان سنــت حق را و تدیــن نداشتــن ایشان به دین حــق، معنایش ایــن مى

 كنند!كه منطبق با نظام خلقـت، و نظام خلقــت منطبق بر آن اســت، پیــروى نمى

ایــن اوصاف سه گانــه، دلیل و حكمت خدا را در امر قتال با اهل كتاب بیان 

ها،( تحریك و را بر جنــگ با همــه آنان )نه بــا بعضــى از آنكند، و با بیان آن مؤمنین مى

 فرماید:نمایــد، و مىتشویــق مى

 با اهل كتاب كارزار كنید!  -

 آورند،ها به خدا و روز جزا ایمان نمىزیرا آن

 نباشد،منحرف صواب  ایمانى كه مقبول باشد و از راه

 ،دانندرا حرام نمى الهى ها محرماتآن 

 گروند،با نظام خلقت الهى سازگار باشد، نمى كهحقى دین و به 
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 ها كارزار كنید،با آن -

 جا كه ذلیل و زبون و زیردست شما شوند،و كارزار را ادامه دهید! تا آن 

 و نسبت به حكومت شما خاضع گردند، 

 اند، پرداخت كنند،ها بریدهو خراجى را كه براى آن 

 تا ذلت خود را در طرز اداى آن مشاهده نمایند، 

و از سوى دیگر با پرداخت آن حفظ ذمه و خون خود و اداره امور خویشتن را  

 (1)نمایند!  تأمین 

 . 71، ص: 18الـمیــــــــزان ج:  -1

 

 گانه(هـاى تهاجمى اسالم )شمشیرهاى سهجنگ

دند، و مسلمین قریب پنجاه هاى دفاعى بوهاى صدر اسالم تقریبا همگى جنگجنگ

 اند، كه آنو دو جنگ با كفار و مشركین عرب یا با یهود اطراف مدینه، و قبایل دیگر، كرده

 گویند.مى ها را غزوه و سریه

آله در آن شخصا وعلیههللاهایى است كه رسول گرامى اسالم صلىغزوه، جنگ

آله در آن حضور وعلیههللادا صلىهایى است كه پیامبر خحضور داشته است، و سریه جنگ

هاى تهاجمى بوده توان گفت كه سه مورد زیر جنگها مىدر میان این جنگ    نداشته است. 

است كه در این سه مورد، خداوند متعال دستور قتال و كارزار براى مسلمین صادر فرموده 

« حدیث شمشیرها»نام السالم به است. در روایات اسالمى حدیثى است از امام صادق علیه

 كه از پدر بزرگوارش نقل كرده و فرموده است:

رود، و لزوم به كار بردنش آیــه شمشیرى كه علیه مشركین عرب به كار مى - 1

 فـرمـایـد: زیـر اسـت كـه مــى

 / توبه( 5فَـاْقتُلُـوا اْلـُمْشـِركیَن َحـْیُث َوَجْدتُُموُهْم...! ) -

رود و لزوم به كار است كه علیه اهل ذمه به كار مىشمشیر دوم، شمشیرى  - 2

 فرماید:بردن آن آیه زیر است كه مى

ُ َو َرُسولُهُ، - َم ّللاه ُموَن ما َحرَّ ِ َو ال بِـاْلیَْوِم ااْلِخِر َو ال یَُحرهِ ذیَن ال یُـْؤِمنُوَن بِـاّلله  قتِلُوا الَـّ

ِ ِمَن الَّذیَن اُوتُوا اْلِكتَب َحتهى یُْعُطوا الجزیه عن یٍَد،   َو ال یَدینُوَن دیَن اْلَحقه

 / توبه( 29َو ُهْم صِغُروَن! ) 

اِس ُحـْسـنـا!» )ایـن آیـه نـاســخ آیــه   بـاشــد.(/ بقــره" مـى 83« "َو قُــولُـوا ِلـلـنـه

 -باشد از او پذیرفته نیست مگر  پس، از اهل كتاب هر كس كه در كشور اسالمى

جزیه دادن یا كشته شدن، و در صورت جنگ و قتال، اموالشان غنیمت مسلمین، و زن و 

هایشان اسراى آنان خواهد بود و اگر چنانچه حاضر به پرداخت جزیه شدند البته در آن بچه

ا اسیر خود صــورت بر ما مسلمیــن حرام اســت كه اموالشــان را بگیریــم و ایشان ر
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 توانیـم از آنان زن بگیریــم و با آنـان ازدواج كنیم. سازیم، در این حالــت مى

شمشیر سوم، در مورد كسانى از اهل كتاب است كه در كشورهایى زندگى  - 3

توانیم اسیرشان كنیم و هم اموالشان را بگیریم، ولى كنند كه با ما سر جنگ دارند، هم مىمى

ان ایشان وصلت كنیم. ایشان بین سه چیز اختیار دارند: به كشورهاى اسالمى توانیم با زننمى

 (1))نقل از كافى( « كه كشته شوند!كوچ كنند، یا جزیه بپردازند، یا آن

 . 95، ص: 18الـمیــــــــزان ج:  -1

 

 

 شش فرمان جنگى: شش رمز پیروزى اسالم

 

َ َكثیــرا...!یآاَیَُّهــا الَّذیــَن َءاَمنُــوآا اِذا لَقی»  «تُــْم فِئَـةً فَاثْبُتُــوا َواْذُكــُروا ّللاه

 / انفال( 47تا  45)

هاى در قرآن مجید نكات مهمى به صورت فرامین نظامى وجود دارد كه در جنگ

صدر اسالم نازل شده است، كه این فرامین در فتح و پیروزى آنان مؤثر بوده است. از آن 

هــا كه در آیات فوق در جنگ بدر نازل گردیده، و رعایت آنجمله شش فرمان تاریخى است 

هــاى اسالمى در مصــاف با دشمــن بر مسلمین واجــب را خداوند متعال در جنگ

 گردانیــده اســت:

 ثبـــــــــــات، - 1

 ذكـر كثیر خدا، - 2

 اطـاعـت خـدا و رســول الـلّـه، - 3

 اجتناب از نزاع، - 4

 غرور و شادمانى و خودنمائى در حركت به سوى جنگ،اجتناب از  - 5

 اجتناب از جلوگیرى از راه خدا، - 6

مجموعه این امور شش گانه، دستور نظامى جامعى است كه هیچ دستور مهم جنگى 

هاى صدر اسالم، كه در از آن بیرون نیست. اگر انسان در جزئیات وقایع تاریخى جنگ

آله اتفاق افتاد، از قبیل جنگ بدر و احد و خندق و حنین و وعلیههللازمان رسول ّللاه صلى

شود كه سره غلبه مسلمین، در آن جا كه غیر آن، دقت كامل نماید، این معنا برایش روشن مى

غالب شدند، رعایت مواد این دستورات بوده است، و علت شكست خوردن آنان نیز، هر جا 

 ها بوده است! ى در آنانگارنكردن و سهلكه شكست خوردند، رعایت 
 

 اینــك شرح كامــل آیــات در توضیــح نكات فوق و رموز آن:

 دهد:خود آیات چنین معنى مى

 اید،اى كسانى كه ایمان آورده»  - 1 
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 وقتى برخوردید به گروهى از دشمن، پس پایدارى كنیــد، 

 « ـار شویــد!و خــدا را زیاد یاد كنیــد و به یاد او باشیــد، باشد كه رستگـ 

 / انفال( 45)

 اش را،و فرمانبردارى كنید خدا و فرستاده»  - 2

 رود،و نزاع مكنید كه سست شوید و در نتیجه نیرویتان تحلیل  

 / انفال( 46« )داران است!دارى كنید كه خدا با خویشتنو خویشتن  

و مانند مشركین و آن كسانى مباشید كه با غرور و خودنمایى از دیار خود »  - 3    

 داشتند از راه خدا،شدند، و باز مى خارج 

 / انفال( 47« )كنید محیط است!چه مىو خدا به آن  

 

 فرمان اول: ثبات قدم در جبهه

مقابل دشمن و  فرمان و دستور مطلقى است براى ایستادگى در« فَاثْبُتُوا!»عبارت 

فرق دارد، كه در آیه بعدى آمده است، « فَاْصبُِروا!»فرار نكردن. این فرمان با فرمان بعدى 

َ َمَع »  -فرماید و تكرار آن نیست. در آیه بعدى امر به صبر مى َو اْصبُِروآا اِنَّ ّللاه

ابِریَن!  / انفال( 46« )الصه

بات در مقابل مكروه، هم به صبر، نوعى ثبات خاص است، و آن عبارت است از ث

كه كسالت و به این -كه دچار ضعف نگشته، و جزع و فزع نكند؛ و هم به بدن به این -قلب 

انگارى ننموده، و از جا در نرود؛ و در مواردى كه عجله پسندیده نیست، سهل

 شتــــابــزدگــى ننمایــــد.

به این معنا  «صابران است!صبر پیشه كنید، خدا با »در مورد آیه فوق، فرمان: 

است كه همواره در برابر مصایب و نامالیمات جنگى، كه دشمن به وسیله آن تهدیدتان 

دارى بوده، و اكثرا در ذكر خدا و اطاعت او و رسولش، بوده باشید. كند، مالزم خویشتنمى

صیت و حوادث و سنگینى بار اطاعت شما را از جاى نكند و از پاى در نیاورد، و لذت مع

 عجب و تكبر شما را گمراه نسازد!

ترین یاورى تأكیدى كه در عبارت فوق وجود دارد براى این است كه صبر قوى

است در شداید و محكمترین ركنى است در برابر تلون در عزم و سرعت تحول در اراده! و 

ر دهد، و به منزله خلوتى است كه دهمین صبر است كه به انسان فرصت تفكر صحیح مى

انگیز و مصایبى كه از هر طرف روى هاى هولهنگام هجوم افكار پریشان و صحنه

دهد كه صحیح فكر كند و رأى مطمئن و صد در صد اتخاذ آورد، به انسان فرصت مىمى

 كنـد. پس خداى سبحان با مردم صابر است! 
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 فرمان دوم: ذكر و یاد خدا

ـهَ َكثیــرا!» ذكــر خــدا فرمانــى اســت كه در آیــه  / انفال(  45« )َواْذُكُروا اللـه

 صادر شده، و به معناى یاد خــدا در دل و در زبـان است، چه این هر دو قسـم ذكر است.

كند، آن معلوم است آن چیزى كه مقاصد آدمى را از یكدیگر مشخص و جدا مى

طابق باشد، مثل كلمه كه لفظ هم با آن حالت محاالت درونى و قلبى انسان است، حاال چه این

كه برد، و یا مطابق نباشد، مثل ایناز مریضى كه از مرض خود به خدا پناه مى« یا شافى!»

از مریض به « اى خدا!»چون همین « اى خدا!»همان مریض به جاى آن دو كلمه بگوید: 

است، چون مقتضاى حال و آن احتیاجى كه او را به استغاثــه « اى شفادهنده!»معناى 

جز ایــن نیســت، و ایـن خـیلى « اى خــدا!»داشته، شاهـد این اســت كه مقصــودش از وا

 روشـن است. 

ها داند كه در جنگ خونرو شده، مىكسى هم كه به جنگ رفته و با دشمن روبه

گردد. و خالصه، به منظور رسیدن به هدف باید از شود، و دست و پاها قطع مىریخته مى

پیه همه نامالیمات را به تن مالید، چنین كسى فكرش همه متوجه پیروزى خود گذشت كرد و 

كند، و كسى كه و رسیدن به هدف و غلبه بر دشمنى است كه او را به مرگ و فنا تهدید مى

حالش چنین و فكر و ذكرش این است، ذكر خدایش هم ذكرى است كه با حالت و فكـرش 

 تنـاسب دارد.

َ َكثیرا!» ت بر این كه مراد از آیه و این خود بهترین قرینه اس این « َواْذُكُروا ّللاه

است كه مؤمن متذكر آن معارفى باشد كه مربوط به این شأن و این حالت است، و آن این 

تعالى معبود او و پروردگار اوست، و آنكسى است كه مرگ و حیات به دست است كه خداى

ى كند، و او سرپرست اوست، و چه تواند انسان را در این حال یاراوست، و او مى

 سرپرست و یاور خوبى است! 

 چنین كسى كه پروردگارش وعده نصرت داده و فرموده:

هایتان را استوار كند، و قدممىاگر خدا را یارى كنید او هم شما را یارى »  

 محمد( /7)  « كند!مى

 و نیز فرموده: 

 «سازد!نمىخداوند اجر آن كس را كه عمل نیكى كند ضایع » 

داند كه سرانجام كارزارش به یقینا به نصرت پروردگارش اطمینان داشته و مى 

كند كه در این صورت یكى از دو وجه است، كه هر دو نیك است، چون یا بر دشمن غلبه مى

رایت دین را بلند كرده و محیط را براى سعادتمند شدن خود و دیگران مساعد كرده است، و 

، كه در این صورت به جوار اولیـاء مقـربین درگاه پروردگارش شتافته شودیا كشته مى

 است!

گونه معارف حقیقى است كه مربوط به حالت یك نفر مجاهد است، و سرانجامش این

 كند! واقعى و كرامت دائمى منتهى مىسعادت را به 

هاى انمقید كرد، براى این بود كه در مید« كثیر»را به « ذكر»اگر در آیه باال 
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گردد كه انسان را به دوستى زندگى فانى و شیرینى هایى تكرار مىجنگ هر لحظه صحنه

كند، لذا سازد، و شیطان هم با القاء وسوسه خود آن را تأیید مىزخارف دنیوى عالقمند مى

تر ها هـر لحظـه تجدید و زندهفرموده: خدا را زیاد یاد كنید تا بدین وسیله روح تقوى در دل

 د!شو

 

 فرمان سوم: اطاعت خدا و رسول

َ َو َرُسولَهآُ »فرماید: فرمان سوم مى  « خدا و رسولش را اطاعت كنید! -اَطیعُوا ّللاه

مراد به این اطاعت، اطاعت دستوراتى است كه از ناحیه خدا و رسول راجع به     

دستورات نبوى شود، و آیات جهاد و امر جهاد و دفاع از حریم دین و بیضه اسالم صادر مى

مشتمل بر آن است، مانند: دستوراتى درباره اتمام حجت با دشمن در مرحله اول، صادر شده 

كند، و یا است، و یا دستوراتى كه تعرض به زن و فرزند دشمن را در حین جنگ منع مى

 دهد و یا سایر احكام جهاد. شبیخون زدن به دشمن را اجازه نمى

 

 ففرمان چهارم: نهى از اختال

» فرماید كند و مىفرمان چهــارم از نــزاع و كشمكــش بین مسلمین جلوگیــرى مى

با نزاع و كشمكش در میان خود ایجاد انفال( یعنى/46« )َو التَنَزُعوا فَتَْفَشلُوا َو تَْذَهَب ریُحُكْم!

اختالف مكنید، و به واسطه آن خود را دچار ضعف اراده مسازید، و عزت و دولت و یا 

لبه بر دشمن را از دست مدهید، چه اختالف، وحدت كلمه و شوكت و نیروى شما را از غ

 برد.بین مى

ابِریَن » فرماید: در ادامه این فرمان مى َ َمَع الصه صبر كنید كه  -َو اْصِبُروآا اِنَّ ّللاه

 «خدا با صابران است!

 

 فرمان پنجم و ششم: نهى از اتخاذ رویه مشركین و سد راه خدا

 فرماید:فرمان پنجم و ششم با آیه زیر صادر شده است كه مى

 و مانند مشركین و آن كسانى مباشید كه با غرور و خودنمایى»  

 «داشتند از راه خدا...!از دیار خود خارج شدند و  بازمى 

در این فرمان، نهى از اتخاذ طریقه مشركین ریاكار و مغرور صادر شده كه هم 

خدا بودند و مقصود از آنان مشركین قریش است كه داراى این صفات آنان جلوگیران راه 

 فرماید:بودند. تقدیر آیه چنین است كه مى

شما مانند كفار با خودنمایى و خودآرائى به تجمالت دنیوى به سوى كارزار با  -
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 دشمنان دین از دیار خود بیرون نشوید،

قوى و فرو رفتن در گناهان و و مردم را با گفتار و كردار ناپسند خود به ترك ت 

 اطاعت اوامر و دستورات خدا دعوت مكنید، خروج از 

 و بدین وسیله جلوگیر راه خدا مباشید!  

هایتـان خـاموش اثر گشته و نور ایمـان در دلكه اگر چنین كنید زحماتتان بى

 بندد. گـردد، و آثار ایمـان از اجـتماعتان رخـت بر مىمى

 زحماتتان ثمربخش باشد،پس اگر بخواهید 

 و در نتیجه شما را به مقصد و هدف برساند، 

 جز صراط مستقیمى كه دین قویم آن را برایتان فراهم آورده،

 و ملت فطرى هموارش كرده، راه دیگرى ندارید،  

  (1)كند! هاى فاسدشان هدایت نمىو خداوند مردم فاسق را به سوى ایده

 . 71، ص: 18الـمیــــزان ج:  -1

 

 موقعیت تاریخى نزول سوره آل عمران

 هاى اسالمو ارتباط آن با جنگ 
 

نماید كه یك جا نازل شده باشد، زیرا هر دویست آیه سوره آل عمران چنان مى

ها با ها با یكدیگر متناسب، و هدف آنتمامى آیات آن با یك اسلوب تنظیم شده، و مطالب آن

 هم پیوند كامل دارد.

سوره دعوت نمودن مؤمنان است به این كه در حمایت دین الهى، غرض اصلى این 

توحید كلمه و اتحاد داشته باشند. آیات آن جا به جا موقعیت خطیر و حساس مسلمانان را در 

نمایند، تا آنان علیه این دشمنان سرسخت، كه برابر یهود و نصارى و مشركین گوشزد مى

ا داشتند، قیام كننـد، و صبـر و ثبات قـدم را هر یك قصد خاموش كردن چراغ روشن اسالم ر

 شعار خود سازنـد.

رسد كه زمان نزول آن در هنگامى بوده كه كار روى همین جهت، به نظر مى

اى استقرار پیدا كرده، ولى به طور كامل پابرجا نشده آله تا اندازهوعلیههللاّللاه صلىرسول

چنین درباره و هم« مباهله با نصاراى نجران» و « غزوه احد»است. چــون در آیات آن از 

و « مشركین»و وادار نمودن مسلمانان به قیام در برابر « یهود»بعضى از امور مربــوط به 

 دعوت نمودن آنــان به صبر و ثبــات و مرابطه، تذكراتـى داده شده است. 

ده كه مسلمانان ها مؤید آن است كه زمــان نزول این سوره در اوقاتــى بوهمــه این

 كردند.اشتغال داشتند، و در این راه كوشش مى« دفاع دینى»با تمــام قوا به 

كه موجب سستى ایمان قلبى مسلمانان « فتنه یهود و مسیحیان»از طرفى در برابر 

دادند، و از طرف دیگر با آنان پاسخ مى« مبارزه تبلیغاتى»شد، قیام كرده، و به مى
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به زد و خورد شده، و دور از اهل و دیار در حال جنگ و ناامنى مشغول « مشركین عرب»

 بـردند.به سر مى

شد، جهانیان علیه پیشرفت آن كم داشت صیت اسالم در دنیا منتشر مىاین روزها كم

قیام كرده بودند. گذشته از یهود و نصارى و مشركین عرب، از طرف ممالك خارجى هم، 

 رفت.امثال آن، این مبارزات شروع شده و به جلـو مـىو « روم و ایران»مانند دو كشور 

لذا، خداوند متعال در این سوره بعضى از حقایق دینش را به مؤمنین تذكر داده تا 

قلب آنان را پاكیزه كند، و زنگ شبهات و وساوس شیطانى و تسویالت اهل كتاب را از 

دبیر ملكش آنى غافل نشده و در چنین به آنان روشن ساخته كه خداوند از تدلشان بزداید. هم

را اختیار كرده و جمعى  -اسالم  -برابر اقدامات مخلوقات خود عاجز نیست، و لكن دینش 

 -كه همان سنت علل و اسباب باشد  -را هم به سوى آن از راه عادت جارى و سنت دائمى 

 رهبرى كرده است.

دارنــد، و هر یك پس مؤمــن و كافــر هر دو بر اســاس سنت اسبــاب جریان 

كنند، روزى روز كافر است، و روزى دیگر روز مؤمنان، گرى و غلبه پیـدا مىروزى جلوه

هاى خـــود در و دنیا دار امتحان و روزگـار عمل است، و هر كس بــه نتیجه اعمال و كرده

 (1)رسـد! سراى دیگـر مى

 . سوره آل عمران6، ص:5المیــزان ج: -1

 

 تورات و انجیل و قرآنوجوب جهاد در 

 

 توبه(/111« )التَّْوریِة َوااِلنجیِل َواْلقُْرآِن...!َوعداً َعلَْیِه َحقها فِى»... 

اى را كه در تورات و انجیل و قرآن به جهادگران راه خداى متعال در آیه فوق وعده

 شود:خود داده، متذكر مى

 هایشان را خرید،ها و مالخدا از مؤمنان جان»  -

 این بها كه بهشت از آنشان باد، به 

 در راه خدا كارزار كنند، بكشند و كشته شوند،  

 وعده خداست، كه در تورات و انجیل و قرآن، به عهده او محقق است، 

 و كیست كه به پیمان خویش از خدا وفادارتر باشد؟  

 ایــد شادمان باشید!به معامله پر سـود خویش كه انجـام داده

 «كامیابى بزرگ است!كه این 

كنند، خداى سبحان، در این آیه به كسانى كه در راه خدا با جان و مال خود جهاد مى

فرماید كه این وعده را در تورات و انجیل هم داده است، دهد، و مىوعده قطعى بهشت مى

 دهد.طور كه در قرآن مىهمان

ید و فروش تشبیه فرموده خداوند این وعده را در قالب تمثیل ریخته و آن را به خر
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است. یعنى خود را خریدار و مؤمنین را فروشنده، و جان و مال ایشان را كاالى مورد 

معامله، و بهشت را قیمت و بهاء، و تورات و انجیل و قرآن را سند آن خوانده است و چه 

 تمثیل لطیفى به كار برده است!

ه بشــــارت داده، و بــه رستگــارى و در آخــر، مــؤمنیــن را بـه ایـــن معـــاملــ

 (1)عظیمـــى تهنیت گفته است.

 . 335، ص: 18الـمیــــــزان ج:  -1

 

 شدت عمل مسلمانان در برابر كفار

دٌ َرُسوُل » ِ َو الَّذیَن َمعَهُ اَِشدهاُء َعلَى اْلُكفهاِر ُرَحماُء بَْینَُهْم... ُمَحمَّ  فتح(/29!« )ّللاه

 داســت،رسول خ «ص»محمــد » 

 رحمند،و كسانى كه با اویند علیه كفار شدید و بى 

 !«و در بیــن خود رحیـم و دلـسـوزنـد...  

آله را توصیف وعلیههللاكالم خدا در این صدد است كه مؤمنین به رسول ّللاه صلى

 كند و شدت و رحمت را، كه دو صفت متضادند، از صفات ایشان بشمارد.

شدت به كفار را مقید كرده به رحمت بین خودشان تا توهمى كه ممكن بود بشود دفع 

شود مسلمانان به رحمى نسبت به كفار باعث مىشود، و دیگر كسى نپندارد كه شدت و بى

ها در بین طور كلى، و حتى نسبت به خودشان هم سنگدل شوند، لذا دنبـال آن فـرمود كـه این

  خود مهربان و رحیمند.

هایى را كه با كند، و آناین آیه كه آخرین آیه سوره فتح است، پیامبر را توصیف مى

صالح ستاید كه در تورات و انجیل ستوده است و مؤمنین را كه عملاوصافى مىاویند به

 دهد:اند، وعده جمیل مىانجام داده

 این وصف آنان است در تورات، و وصف آنان است در انجیل،»  -

 زرعى است كه شاخه خود را بیرون آورد، كه چون 

 و آن را نیرومند كند، پس انبوه گردد، و بر ساق خود راست بایستد، 

 و كشاورزان را خوش آید، 

 و كافران را به خشم آورد، 

خدا به كسانى كه ایمان آورده و كارهاى شایسته كردند آمرزش و پاداش بزرگ  

 / فتح( 29« )داد! وعده 

تعالى در مؤمنین بركت قرار داده است، و كند كه خداىن نكته اشاره مىاین آیه به ای

شود. به همین جهت بود كه در ادامه كالم روز به روز به عده و نیروى آنان افزوده مى

  (1)فرمـود : تا خداوند به وسیله آنان كفار را به خشم در آورد! 

 . 159، ص: 36الـمیــــــــــزان ج:  -1

 



 
 تفسیر موضوعی المیزان                          کتاب سی وپنجم: تشریع جهاد. آغاز جنگهای اسالم با مشرکین قریش. از بدر تا مکه 32

 

 تشریع جهاد، و برخورد دوگانه ترسودالن 

 

لوةَ َو...!» ذیَن قیَل لَُهْم ُكفُّوآا اَْیِدیَُكْم َو اَقیُموا الصَّ  / نساء( 77« )اَلَـْم تََر ِالَـى الَـّ

آیه فوق در تاریخ اسالم از دو موقعیت زمانى و از دوگانگى برخورد برخى از 

 كند: ایت مىكه داراى ایمانى ضعیف بودند، حكمسلمانانى

كه دستور جنگ و دفاع صادر شود، بر اثر برخى از مؤمنین اولیه، قبل از آن

شد، تحمل نداشتند، و هایى كه از طرف كفار بر آنان وارد مىمشاهده تعدیات و ستم

تعالى در آن هنگام توانستند صبر كنند و شمشیر نكشند و به مقابله نپردازند، ولى خداىنمى

بود كه از جنگ خوددارى كنند، و به اقامه شعائر دینى از قبیل نماز و زكات دستور داده 

ریزى دین سخت و محكم گردد، تا بعدا خداوند اذن جهاد با بندى و پىبپردازند، تا استخوان

گسیخت كردند پیكره و اركان و اجـزاء دین از هم مىدشمنان صادر كند، زیرا اگر چنین نمى

 گشت.و خراب و متالشى مى

هایــى هستند كه در جنگ با كنــد كه اینان، همانآیــات فوق مردم را مالمت مى

كفار عجله داشتند، و در آن زمانى كه افراد و قواى جنگــى كافى براى برخــورد با دشمن 

توانستند آزار دشمــن را تحمل كنند، ولى وقتى كه نداشتند، قــادر به صبر نبودنــد، و نمى

تـر، ترسیدند، و بلكه سختطور كه از خدا مىایشان واجب گردیــد، یك عده همانجنــگ بر

ترسیدنــد... در حالــى كه دشمنــان نیــز مردمانى مثل خودشان هستنــد. آیات از دشمــن مى

 كند: از آنــان چنین نقــل مى

 شد:آیا كسانى را ندیدى كه به آنان گفته مى» -

 از بخوانید، و زكات بدهید،دست نگه دارید، و نم 

 ولى هنگامى كه براى آنان جنگ واجب شد، 

 ترسند،طور كه از خدا مىالحال یك عده همانفى 

 گفتند:ترسیدند، و مىو بلكه بیشتر از آن، از مردم مى 

 پروردگارا! چرا براى ما جنگ واجب كردى؟  

 چرا به ما تا مدت نزدیكى مهلت ندادى؟ 

 كم و آخرت براى كسى كه تقوى پیشه كند، بهتر است!  بهره دنیا -بگو! 

 شود!خرما هم ستم نمىو به شما به اندازه شكاف هسته 

 «هاى محكم باشید!هركجاكه باشید مرگ شما را در خواهد یافت، هر چند در برج

 نساء( /78و  77) 

اگر  كند كهآیــات زیر نیز در مالمت مسلمانان ضعیف است، و آنان را موعظه مى

 در قرآن تدبـر كنند ایشان را بینا و روشن خواهد كرد:

 گویند، را مى« طاعت»این مردم كلمه » -

 روند،ولى موقعى كه از پیش تو مى  
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 گیرند،شان شبانــه برخـالف گفته تو تصمیــم مىیك عده 

 كند،هــاى شبانه اینــان را ثبــت مىو خدا تصمیم 

 ردان بــاش! و بر خــدا توكــل كن!پس تــو از ایشــان روگ -

 كـه خــدا بــراى وكالــت و سرپرستى كافى است! 

زیادى در كننــد؟ كه اگر از طرف غیــر خــدا بود اختالفچرا در قــرآن تدبر نمى 

 یافتند...آن مى

 پیغمبر! در راه خدا جنگ كن!  صاحب این تكلیف جز نفس تو نیست،اى -

 تحریص بر جنگ كن!و مؤمنین را نیز 

 امید است كه خداوند آزار و آسیب كفار را بازدارد، 

 نساء( /85تا  81« )تر و شدیدتر است!اش سختكه خداوند انتقام و بازجویى 

) البته باید خاطرنشان ساخت كه افرادى كه مورد عتاب در این آیات هستند غیر از 

 (1)منافقینى هستند كه در بین مسلمین بودند.( 

 . 27، ص: 9الـمیـــــــــــــزان ج:  -1

 

 

 هاى صدر اسالمخیانت و جاسوسى در جنگ

 

ُســوَل...!» ــهَ َو الرَّ  / انفال(  27« )یـآ اَیَُّهــا الَّذیــَن َءاَمنُــوا ال تَُخـونُــوا اللـه

در تاریخ اسالم مواردى مشاهده شده كه برخى از مسلمین به اسرار و تصمیمات 

آله اطالع پیدا كرده، و به دالیلى آن را براى مشركین یا وعلیههللاّللاه صلىسرى رسول

ها به دلیل حفظ اموال و اوالد اند، و در این موارد بیشتر این خیانتدشمنان دیگر فاش كرده

 خود یا منافع همكیشان خویش بوده است.

 شود:نظیر این موضوع در روایات اسالمى در دو مورد پیدا مى

كى در آغاز جنگ بدر، كه لشكر مسلمین درصدد گرفتن راه مال التجاره ابوسفیان ی

اى بــه ابوسفیان نوشتــه و اطالع داده بــود. مصــداق بودنــد، و كسى از مسلمیـن نامــه

آله را براى قبیلـه وعلیههللادیگــرش، جریـان ابى لبابـه بــود كــه اســرار رســول ّللاه صلى

 قریظه فاش كرد.بنى

 داستانش این بوده كه:

آله یهود بنى قریظه را بیست و یك شب محاصره كرد، و وعلیههللارسول خدا صلى» 

شان در از آن حضرت درخواست صلح كردند، به همان قرارى كه با برادران یهودى

و با  النضیر صلح كرده بود. و آن این بود كه اجازه دهد از سرزمین خود كوچ كردهبنى

كه در سرزمین شام قرار دارد، ملحق شوند. « اذرعات و اریحات،»برادران خود در 

آله این پیشنهاد را نپذیرفت، و جز این رضا نداد كه به حكم وعلیههللارسول خدا صلى
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گردن نهند. ایشان براى حكمیت ابولبابه را كه دوست و خیرخواه بنى قریظه « سعدبن معاذ»

ند، و پیشنهاد دادند، و خیرخواهى ابولبابه براى این بود كه زن و فرزند و بود، انتخاب كرد

 اموالش در میـان آن قبیله بودند.

آله ابولبابه را نزد ایشان فرستاد، ابولبابه وقتى به میان آن وعلیههللارسول خدا صلى

دبن معاذ گردن دانى كه ما به حكم سعقبیله آمد، از او پرسیدند رأى تو چیست؟ آیا صالح مى

 نهیم؟ 

ابولبابه با دست خود اشاره به گردنش كرد و فهمانید كه سعد جز به كشتن شما حكم 

كند، زنهار كه زیر بار نروید! جبرئیل نازل شد و داستان ابولبابه را به رسـول خدا نمى

 آله گـزارش داد. وعلیههللاصلى

بر نداشته بودم كه منتقل شدم به این  گوید: به خدا قسم، هنوز قدم از قدمابولبابه مى

ام، و همین طور هم شد، یعنى چیزى نگذشت كه آیه مورد كه خدا و رسولش را خیانت كرده

هاى مسجد بست و گفت به خدا قسم بحث نازل شد. ابولبابه خود را با طناب به یكى از ستون

هفت روز در      ذرد! كه یا بمیرم یا خداوند از تقصیرم بگخورم تا اینآب و غذا نمى

اعتصاب غذا بود تا این كه به حالت بیهوشى افتاد، و خداوند تعالى از گناهش درگذشت. به 

او گفتند: یا ابولبابه! خدا توبه تو را پذیرفت! گفت: نه به خدا سوگند! خود را از این ستون 

 آله خودش مرا باز كند! وعلیههللاكنم تا رسول ّللاه صلىباز نمى

 آله تشریف آوردند و او را با دست خود باز كردند. وعلیههللاذا رسول خدا صلىل

ابولبابه سپس اضافه كرد: از تمامیت توبه من این است كه از این به بعد از قبیله و 

كنم، و از هایشان كه در آن خانه این گناه از من سر زد، قطع رابطه مىقومم و خانه

 گذرم.مىجا دارم در آنكهاموالى

آله فرمود: از تمامیت توبه تو بس است این كه یك سوم وعلیههللارسول خدا صلى

 «اموالت را تصـدق دهى!

 البیان(در مجمع -السالم )نقل از امام باقر و امام صادق علیه 
 

 (1)ایـن داستـان بعـد از مـدتى از وقـوع جنگ بدر رخ داده است.

 . 100، ص: 17الـمیــــــــزان ج:  -1

 

 هاى صدر اسالممسئله غنائم در جنگ

 / انفال(  1) «یَْسئَلُونََك َعِن االَْنفاِل...!»

كند كشف مى« بدر»ارتبــاط آیات در این سوره )انفال( و تصریح به داستان جنگ 

از آن جنگ نازل  اش مربــوط به جنگ بدر اســت، و اندكى پساز این كه این سوره تمامى

« سوره بدر»شده اســت. حتى ابن عباس هم به طورى كه از وى نقل شــده، این ســوره را 

نامیده بود. آیاتــى از این سوره، كه معتــرض مسئله غنایــم جنگى است، پنج آیه است كه در 

 جاى این سوره قرار گرفته است، و بر حسب ترتیب آن عبارتنداز:سه
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 كنند،انفــال پرسش مى از تو از» - 1

 / انفال( 1« )بگـو! انفال مال خدا و رسول است...! 

 

 اید،و بدانید كه هر آن چیزى كه به غنیمت گرفته»  - 2

 گمان پنج یك آن:بى 

از آن خداست، و از آن رسول، و از آن خویشاوندان و یتیمان و مسكینان و  

 راهگذران،

 اید و بدانچه ما بر بنده خود در روز فرقاناگر به خدا ایمان آورده 

 روزى كه دو گروه روى در روى هم آوردند، 

 انفال( /41« )نازل كردیم و خدا بر همه چیز تواناست! 
 

براى پیامبرى سزاوار نیست كه اسیرانى داشته باشد، تا در زمین قتل بسیار »  - 3

 كنند،

 خواهد، و خدا عزیز حكیم است!خواهید، و خدا آخرت را مىشما متاع دنیا را مى 

 اگر از خدا كتابى نبود كه در پیش برفت، 

 رسید!چه گرفتید شما را عذاب بزرگى مىالبته در آن 

 اید، بخورید، حالل و پاكیزه،پس، از آن چه در جنگ غنیمت گرفته 

 (69تا  67)آیه « آمرزگار مهربان است!گمـان خدا و از خدا بتـرسید، بى 
 

كنندگان از آن جناب درباره امر اسیران پرسش شود كه پرسشاز آیات استفاده مى

اند تا اجازه دهد اسیران كشته نشوند بلكه با دادن فدیه آزاد اند، و درخواست كردهنموده

 گردند. در جواب، ایشـان را مورد عتاب قرار داده است.

از آن چه در جنگ غنیمت » جویز كرد خوردن از غنیمت را، و فرمود: كه تاز این

آید كه اصحاب، به طور ابهام، چنین فهمیده بودند كه مالك بدست مى« اید، بخورید!گرفته

دانستند آیا تمامى اشخاصى كه حاضر در میدان شوند، جز این كه نمىغنیمت و انفال مى

هایى كه تقاعد اند؟ و آننها كسانى كه قتال كردهشوند؟ و یا تاند، مالك مىجنگ بوده

برند، به طور مساوى میانشان نصیبند؟ و آیا مباشرین كه از آن سهم مىاند، از آن بىورزیده

هـا و یا امثـال آن ها بیشتر از پیادهشود، و یا به طور متفاوت؟ مثالً سهم سوارهتقسیم مى

 است؟

عث شد كه مسلمین در میان خود مشاجره كنند، مبهم بود با« بخورید!»چون دستور 

الذكر آله مراجعه نموده و توضیح بپرسند. لذا آیه فوقوعلیههللاو سرانجام به رسول خدا صلى

 نازل شد كه فرمود:

 كنند، بگو!  انفال مال خدا و رسول است! از تو انفال پرسش مى» -

 پس، از خدا بترسید، و میان خود صلح برقرار كنید،

 انفال(/1« )و خدا و رسول او را اطاعت كنید، اگر با ایمان هستید!

اى كه از با این آیه كه بعد از سه آیه فوق نازل شده است، ایشان را در استفاده     
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كرده بودند و پنداشته بودند كه مالك انفال هم هستند، تخطئه نموده، و « بخورید!»عبارت 

كرده، و ایشان را از تخاصم و كشمكش تهى ساخته  ملك انفال را مختص به خدا و رسول

 است.

آله آن وعلیههللاگاه رسول خدا صلىشان خاتمه یافت، آنو وقتى بدین وسیله مشاجره

را به ایشان ارجاع داد و در میانشان به طور مساوى تقسیم كرده، و به همان اندازه سهمى 

ودند، كنار گذاشت، و میان كسانى كه براى آن عده از اصحاب كه حاضر در میدان جنگ نب

چنین میان سوارگان و پیادگان تفـاوتى هایى كه قتال نكرده بودند، و همقتال كرده و آن

 نگذاشت. 

گمان پنج یك آن از آن اید، بىچه كه غنیمت گرفتهبدانیــد هر آن» گاه آیه دوم: آن

ندكى نازل شد، و رسول خدا / انفال( به فاصلــه ا 41« )خداست و از آن رســول...!

چــه كه به نفــرات داده بـود، پنــج یك را آله به خاطر امتثـال آن، از آنوعلیههللاصلى

 دوبــاره پس گرفت.

از بررسى آیات روشن شد كه سؤال كنندگان، این سؤال را وقتى كردند كه پیش 

بود كه مالك آن كدام طایفه  خود خیال كرده بودند مالك غنیمت هستند، و اختالفشان در این

شوند؟ و به چه ترتیبى در میـانشان تقسیـم است؟ و یا در این بود كه به چه نحوى مالك مى

 اند.شود؟ و یا در هردو جهت اختالف داشتهمى

جواب پرسش ایشان بود، كه « بگو انفال از آن خدا و رسول است...!» عبارت 

بلكه ملك خدا و رسول اوست، كه به هرمصرفى  فرمود: انفال ملك كسى از ایشان نیست،

ها رخنه كرده بود، به كلى رسانند. این بیان ریشه اختالفى را كه در میان آنبخواهند مى

 برطرف كرد. 

شود كه اصل ملك در غنیمت از آن خدا پس، از مجموع سه آیه این معنا استفاده مى

اند تا با آن تیار جهادكنندگان گذاشتهو رسول است، و خدا و رسول چهار پنجم آن را در اخ

ارتزاق كنند، و آن را تملك نمایند. و یك پنجم آن را به خدا و رسول و خویشاوندان رسول و 

 غیر ایشان اختصاص داده است تا در آن تصرف نمایند.

را صادر فرموده، نه « انفال»دهد كه خداوند تعالى حكم عمومى آیه فوق نشان مى

تنها حكم غنیمت جنگى را، بنابراین این یك حكم عمومى است كه هم غنیمت را شامل 

هاى تخلیه شده، دهات شود، و هم سایر اموال زیادى در جامعه را، از قبیل: سرزمینمى

وارث، و از جات پادشاهان، تركه اشخاص بىها، خالصهمتروك، قله كوهها، بستر رودخانه

همه این انواع، تنها غنیمت جنگى متعلق به جهادكنندگان به دستور پیغمبر است، و مابقى در 

  (1)تحت ملكیت خدا و رسول باقى است! 

 . 17، ص: 17الـمیــــزان ج:  -1
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 هاى اسالمامدادهاى الهى و نقش مالئكه در جنگ

 

 / آل عمران( 125و  124« )اْلَمالئَِكِة ُمْنَزلیَن!یُِمدَُّكْم َربُُّكْم بِثاَلثَِة االٍف ِمنَ اَْن »

خداى متعال در قرآن شریف ضمن بیان تاریخ جنگهاى صدر اسالم، امدادهاى 

غیبى به وسیله سپاهیان مالئكه و وزش باد و امثال آن را در قبال جهاد و جانفشانى 

روزى گروه قلیل و بدون تجهیزات به نیروى عظیم و تا دندان مسلح مسلمانان اولیه و پی

 دشمنان اولیه اسالم، شرح داده است.

 

 هاچگونگى یارى مالئكه در جنگ

اى كه براى كمك شود كه مالئكهسوره آل عمران استفاده مى 126از آیه شریفه 

سبــاب ظاهرى بودند، كه مؤمنیــن آمدند، مستقالً در امر یــارى اثر نداشتنــد، و صرفا ا

 بـاعث آرامش قـلب مؤمنین شدند.

شود، مغلوب نمىكهاستسبحان است، زیرا او عزیزىواقعى صرفا از خداىامایارى

 است كه جهل در حریم مقدسش راه ندارد.و حكیمى

 اى براى شمــا،و خداونــد آن كمــك را انجــام نـداد مگر مــژده» -

 آرام گیـرد، تا دلهایتــان بدان 

 عمران(/ آل 126« )و یــارى جز از طـرف خداوند توانـا و حكیــم نخواهـد بــود! 

 

 امداد مالئكه در جنگ بدر

 فرماید:عمران مىسوره آل 125و  122در آیات 

 گاه كه دو دسته از شما )در آغاز جنگ احد،( ترسان شده،آن» -

 كه خـداونـد یار و ولـى آنان بود.و به فكر سستى افتـادنـد، و حـال آن 

 كه خوار و زبون بودید،یارى فرمود، و حال آن« جنگ بدر»خداوند شما را در 

 پس از خدا بتـرسید، بـاشد كـه شكر او را بـه جـاى آورده بـاشیـد! 

 آن دم كه به مؤمنین گفتى: 

 شما را به سه هزار مالئكه نازل شده از آسمان،آیا بس نیست كه پروردگارتان 

 كند؟ آرى، اگر صبر كرده و تقوى كنید،یارى مى

 «كنـد...!همین لحظه، خداوند شما را به پنج هزار مالئكه نشـانـدار یـارى مـى

سه هزار مالئكه « بدر»شود كه خداوند متعال در جنگ از این آیات استفاده مى

سوره انفال صحبت از هزار فرشته  9كه در آیه تاده است. با اینبراى یارى مؤمنین فروفرس

استفاده « ُمتْبِعین»به معنى « ُمْرِدفین»به میان آمده است، ولى از عبارت « ردیف شده»

اند، و تعداد اصلى آنـان سه شود كه این فرشتگان هزار هزار در پى هم ردیف بودهمى

 هـزار بـوده است.
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جنگ بدر، خداوند متعال وعده مشروطى هم به مسلمین داده  عالوه بر آن، در همان

نیز بر « نشاندار»بود، كه اگر صبر كنند و تقوى پیشه نمایند، خداوند پنج هزار مالئكه 

 آنــان نازل خـواهـد كــرد.

 

 امداد مالئكه در جنگ احزاب و ُحنین و اُحد

نگ با نیروهاى غیبى دهد كه خداوند متعال در این جسوره احزاب نشان مى 9آیه 

 مسلمین را مدد فرمــوده است:

 هنگامى كه سپاهیان فراوانى از دشمن به سوى شما آمد،» -

 «ما باد تند و سپاهیانى كه آن را ندیدند، به كمك شما فرستادیم! 

 فرماید:سـوره توبه مى 26چنیـن در آیه هم

 «و فروفرستاد سپاهیانى كه آنان را ندیدید!» -

دهد كه مالئكــه الهــى براى است و نشــان مى« حنین»درباره جنــگ  ایــن آیه

دهدكه نمىقرآن نشان  اُحد آیاتاند. اما در جنگ امـداد مسلمیـن در ایـن جنگ نیز نازل شـده

 (1)منظور امداد نازل شده باشد.براى  اىفرشته

 . 12، ص: 7الـمیــــزان ج:  -1
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 فصل اول
 

 

 جنگ بدر

 

 
 

 اولین جهاد و دفاع مسلمین

 

ـهُ اِْحــدَى الطهآئِفَتَْیــِن اَنَّهــا لَُكــْم َو... »  / انفال(  14تا  7!« )َو اِْذ یَِعدُُكــُم اللـه

قسمتــى از تاریخ جنــگ بدر، اولیــن جنگ در تاریخ اسالم، را شامل ایـن آیات 

 اند:دهد كه بعـد از پایان یافتــن جنگ مزبور نازل شدهاســت، و سیـاق آیات نشـان مى

 به یاد آورید، آن روزى را،» ـ 

كه خداوند به شما وعده داد كه با یارى او بر یكى از دو طایفه )عیر یا نفیر،( غالب  

 شوید، 

 و شما میل داشتید كه آن طائفه، طائفه عیر، یعنى قافله تجارتى قریش باشد،

 شان زیاد بود،چون نفیر یعنى لشكریان قریش، عده

 كردید، و شما ضعف و ناتوانى خود را با شوكــت و نیــروى آنـان مقایســه مى

 خواست.و لكن خداونــد خالف ایــن را مى

 رو شوید، لشكریان ایشان روبه خواست تا باخداوند مى

 و او شما را با كمى عددتان بر ایشان غلبه بخشد، 

 و بدین وسیله قضاى او مبنى بر ظهور حق و استیصال كفر،

 «كن شدن ایشان، به كرسى بنشیند!و ریشه

شمارد، تا هاى خود را براى ایشان بر مىها و سنتخداوند متعال در این آیه نعمت

كند، و حكمى بر ه هم برسانند كه بدانند خداى سبحان امرى به ایشان نمىچنین بصیرتى ب

 آورد، مگر به حق، و در آن مصالح و سعادت ایشان، و به نتیجه رسیدن ایشان نمى

گیرد. و وقتى داراى چنین بصیرتى شدند، دیگر در مساعى ایشان را در نظر مى

وند تعالى براى آنان مقرر داشته و چه خداكنند، و نسبت به آنمیان خود اختالف نمى

سازند و او و رسول او نمایند، بلكه امر خود را به او محول مىپسندیده، اظهار كراهت نمى

 كـننـد! را اطـاعـت مى
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 قافله عیر و لشكر نفیر

التجاره و اموال خود از مكه به شام قافله چهل نفرى قریش بود كه با مال« عیر»

« نفیر»گشت، و ابوسفیان هم در میان ایشان بود. ز شام به مكه باز مىچنین ارفت، و هممى

التجاره آنان، در بدر لشكر هزار نفرى قریش بود كه لشكر اسالم پس از دست نیافتن به مال

 رو شدند.با خود آنان روبه

 كنند:روایـات اسالمى آغــاز مقابله مسلمیــن با قافلـه قریــش را چنیــن شـرح مى

ها عطریات بود، و در آمد، با اموالى كه در آنبوسفیــان با قافله قریش از شام مىا -

آله چنین رأى داد كه وعلیههللاآن قافله چهل سوار از قریش بودند. پیغمبر اكرم صلى

اصحابش بیرون شده، و راه را بر ایشان گرفته و اموالشان را بگیرند، لذا فرمود: امید است 

 مـوال را عـاید شما گرداند!خـداوند این ا

اصحـاب نیز پسنـدیدند. بعضى به عجله حركت كردند، و برخى دیگر به كندى، 

آله از رمــوز جنگى آگاهــى داشته وعلیههللاكردنــد كه رســول ّللاه صلىچــون باور نمى

 خــود قــرار دادند.باشــد، لـذا فقــط قافلـه ابــوسفیــان و گــرفتـن غنیمــت را هــدف همــت 

ضمضم »آله حركت كرده است، وعلیههللاوقتى ابوسفیان شنید كه رسول خدا صلى

را خبــر داد تا خــود را به مكــه رسانیــده، و به قریش بگویــد كه محمد « بن عمر غفارى

ــش را آله با اصحابـش متعرض قافلــه ایشان شـده، و به هر نحــو شده، قریوعلیههللاصلى

 حركــت دهد. 

 

 چگونگى تجهیز لشكر قریش در مكه

آورى نیرو براى مقابله با پیامبر اسالم آن چه در مكه اتفاق افتاد، و چگونگى جمع

 دهند: را روایات اسالمى چنین شرح مى

وارد شــد، در حالــى كــه به صــداى « ضمضم»ـ ... وقتــى روز ســوم رسیــد، 

 زد:بلندتــر فریــاد مـــىهــر چـــه 

كنم كه بتوانید دریابید! التجاره! قافله! قافله! دریابید! گمان نمىـ اى آل غالب! مال

دینــان از اهل یثــرب حركت كردنــد، و متعرض قافلــه شما آرى، محمــد و مشتى بى

 شدنــد! آمـاده حركـت شـویـد! 

نماند مگر این كه دست به جیب بردند و  قریش وقتى این را شنیدند، احدى از ایشان

 كنیم!اش را ویران مىپولى جهت تجهیز قشون دادند و گفتند: ـ هر كس حركت نكند خانه

بن حارث بن عبدالمطلب، و عقیل بن ابیطالب نیز حركت بن عبدالمطلب، نوفلعباس

 زدند، حركت دادند.كردند. قریش كنیزان خود را نیز در حالى كه دف مى
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 عداد لشكر مسلمانانت

آله با سیصد و سیزده نفر بیرون شد، و در وعلیههللااز آن سو، رسول خدا صلى

 بانــى كـرد، تـا وى را از قـریــش خبـر دهـد.هاى بـدر یـك نفـر را مـأمــور دیدهنزدیكى

فله فرستاد تا برود و از قا« عدى»آله مردى را به نــام وعلیههللارســول خدا صلى

قریش خبرى به دســت آورد. وى برگشــت و به عــرض رسانید كه در فــالن موضع قافلــه 

 را دیدم.

آله را خبر داد كه مشركین وعلیههللاجبرئیل در این موقع نازل شد و رسول خدا صلى

 انـــد.قریـش تجهیـــز لشـكـر كـــرده و از مكـه حـركــت كـرده

آله قضیه را با اصحاب خود در میان نهاد و در این كه به وعلیههللارسول خدا صلى

 دنبال قافله عیـر و اموال آن راه بیفتند و یا با لشكر قریش مصاف دهند، مشورت كرد.

 

 جلسه مشورتى پیامبر

 در جلسه مشورتى اول ابوبكر برخاست و عرض كرد:

! این لشكر، لشكر قریش است، همان قریش متكبر كه تا بوده كافر  ـ یا رسول ّللاه

اند، به عالوه، ما از مدینه كه بیرون شدیم اند، و تا بوده با عزت و قدرت زندگى كردهبوده

 براى جنگ بیرون نشدیم، لذا از نظر قوا و اسلحه آمادگى نداریم! وى گفت:

گویـد: در فالن جا قافله قریش را دیده است. اگر مى« عدى»ـ من این راه را بلـدم، 

له راه خود را پیش بگیرد ما نیز راه خود را پیش بگیریم، درست در سر چاه بـدر بـه این قاف

رسیـم. حضرت فرمود: بنشین! ابوبكر نشست. عمر برخاست و او نیز كالم یكـدیگـر مى

ابوبكر را تكرار كرد، و همان نظر را داد. حضرت به او نیز فرمود: بنشین! عمر نشست. 

 ت و عرض كرد:دنبال او مقداد برخاسبه

، این لشكر، لشكر قریش متكبر است، و لكن ما به تو ایمان آورده و تو  ـ یا رسول ّللاه

اى حق است! به خدا چه كه تو آوردهایم بر این كه آنایم، و شهادت دادهرا تصدیق كرده

غ هاى آتش پر دوام چوب غضا فرو رویم، و یا در انبوه تیسوگند، اگر بفرمائى تا در زبانه

چه را كه بنى اسرائیل در جواب گذاریم! ما آنآئیم، و تو را تنها نمىهراس در آئیم، در مى

ایم،( در جـوابت بر زبــان جا نشستهموسى گفتند كه: )تو و پروردگارت برو و ما این

 گوئیـــم: آوریـم، بلكـه مـىنمـى

وئیــم، و در ركابت جا كه پروردگارت امر فرمــوده برو، ما نیز همــراه تـ آن

آله در مقابــل این گفتـارش جزاى خیرش داد. سپس وعلیههللاجنگیــم! رسول خــدا صلىمى

 فرمود:
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 ـ مردم! شما رأى خود را بگوئید!

بودند و چون عده انصار بیشتر بود و به « انصار اهل مدینه،»منظورش از مردم 

گفته بودند: ما درباره تو هیچ « منا، عقبه ـ محلى میان مكه و»عالوه انصار در بیعت 

تعهدى نداریم تا به شهر ما مدینه در آئى، ولى وقتى بر ما وارد شدى، البته در ذمه ما 

كنیم! كه از زنان و فرزندان خود دفاع مىچنانخواهى بود، و از تو دفاع خواهیم كرد، هم

در آن بیعت این بــوده باشــد كه ما ترسیــد منظور ایشــان آله مىوعلیههللارســول خدا صلى

كنیــم، و اما اگر در خارج مدینــه دشمنى بر تو حملــه كرد تنها در شهرمــان از تو دفاع مى

داد خواست تا ببیند آیـا در ما در مـورد آن تعهـدى نـداریم. چــون چنین احتمالــى را مى

 نـه؟  كننـد یـامثــل چنیـن روزى هـم او را یـــارى مـى

 برخاست و عرض كرد:« سعدبن معاذ»از میان انصار 

ـ پدر و مادرم فدایت باد اى رسول خدا! ما به تو ایمان آوردیم، و تو را تصدیق 

چه چه بیاورى حق و از ناحیه خداست! بنابراین به آنكردیم، و شهادت دادیم بر این كه آن

خواهى از اموال ما بگیر، چه كه مىو آنخواهى امر كن تا با دل و جان امتثال كنیم! كه مى

 خواهى براى ما بگذار!و هر قدر مى

به خدا سوگند! اگر دستور دهى تا در این دریا فرو شویم امتثال نموده و تنهایت 

گذاریم، و از خدا امیدواریم كه از ما به تو رفتارى نشان دهد كه مایه روشنى نمى

خدا همراه ماست! رسول خدا كه بركتبدهتدرنگ ما را حركباشد! پس، بىدیدگانت

 آله از گفتـار او خوشحـال گشــت و فرمـــود:وعلیههللاصلى

تعالــى مرا وعــده داده بر یكى از دو طائفه ـ حركت كنیــد به بركت خدا! كه خداى

ساعــه كند. به خدا سوگنــد! گویا همیـن الغلبــه یابیم، و خداونــد وعده خود را خالف نمى

 بینم!قتلگاه ابى جهــل بن هشــام، عتبه بن ربیعــه، شیبه بن ربیعــه و... را مى

 

 استفاده از اطالعات جاسوسى در جبهه

كه نام چاهى بود، « بدر»آله دستور حركت داد، و به سوى وعلیههللارسول خدا صلى

ا پیشاپیش فرستادند تا روانه شد. قریش نیز از آن سو به حركت درآمدند و غالمان خویش ر

ها را گرفته و دستگیر آله آنوعلیههللابه چاه برسند و آب برگیرند. اصحاب رسول خدا صلى

 كسانى هستید؟ گفتند:نمودند و پرسیدند شما چه

 ـ ما غالمان و بردگان قریشیم. پرسیدند: قافله عیر را كجا دیدید؟ گفتند:

 ـم!ـ مـا از قـافــلـه اطـالعـى نــداری

اصحاب ایشان را شكنجه دادند تا بلكه بدین وسیله اطالعاتى كسب نمایند، در این 

آله مشغول نمـاز بود، و از نمـاز خود منصــرف گشتــه و وعلیههللاموقـع رسول خدا صلى

 فرمــود:

و  چنان ایشان را خواهید زد، ها واقعا به شما راست بگویند شما همـ اگر این بیچاره
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 دارید؟ پس كتك زدن فایده ندارد.ك دروغ بگویند دست از آنـان بر مىاگر ی

 آله بردند، حضرت پرسید:وعلیههللاّللاه صلىناچار اصحاب غالمان را نزد رسول

 ـ شمــا كیانیــد؟ عــرض كردنــد: مــا بردگــان قــریشیــم. فرمــود:

 شان اطالعى نداریــم. فرمـود:ـ قریــش چند نفرنــد؟ عرض كردنـــد: ما از عدد ای

 كشند؟ گفتند: نه الى ده عدد. فرمود:روز چند شتر مىـ در شبانه

 ـ عدد ایشان نهصـد تا هزار نفر اسـت!

 آن گـاه دستـور داد غـالمان را بازداشت كنند. 

 

 وحشت و اختالف در لشكر قریش

حركت كردن گرفتارى غالمان به گوش قریش رسید، بسیار وحشت كردند، و از 

 بن ربیعه، ابوالبخترى پسر هشام را دید و گفت:خود پشیمان شدند. عتبه

فهمم كجا بینیم! )نمىبینى؟به خدا سوگند من جاى پاى خود را نمىـ این ظلم را مى

التجاره ما از خطر روم؟( ما از شهر بیرون شدیم تا از اموال خود دفاع كنیم، و اینك مالمى

كه به خدا سوگند، هیچ مردم ایم! با اینینم راه ظلم و تعدى را پیش گرفتهبجسته، و حاال مى

داشتم اموالى كه در قافله از بنى عبد مناف بود، متجاوزى رستگار نشدند، و من دوست مى

 آمدیـم! ابوالبخترى گفت:رفت، و ما این راه را نمىهمه از بین مى

اى ندارند مگر آن اموالى ردم بهانهـ تو براى خودت یكى از بزرگان قریشى، )این م

در آن واقعه به دست « ابن الحضرمى»كه در واقعه نخله از دست دادند، و آن خونى كه از 

را كه هم « ابن الحضرمى»چنین خونبهاى اصحاب محمد ریخته شد،( تو آن اموال و هم

 ه گفـت:سـوگند توست بـه گـردن بگیـر، و مـردم را از ایـن راه بـرگـردان! عتبـ

یعنى « ابن الحنظلیله»ـ به گردن گرفتم. و هیچ یك از ما مخالفت نداریم، مگر 

ترسم او زیر بار نرود. تو نزد او شو، و به او بگو كه من اموال و خون كه مى« ابوجهل»

اش با من است! ابن الحضرمى را به گردن گرفتم و چون هم سوگند من بوده، دیه

 ه خیمه ابوجهل رفتم و مطلب رابه وى رساندم. ابوجهل گفت: گوید: من بابوالبخترى مى

ورزد، چون او خودش از عبد مناف، و به عالوه ـ عتبه نسبت به محمد تعصب مى

خواهد از این كار شانه خالى كند، از مردم رو پســرش ابوحذیفه در لشكر محمد است، و مى

ىالت و عُ »در بایستى دارد، و حاشا كه من بپذیرم! به  دارم تا آنكه سوگند، دست بر نمى« زه

شان را اسیــر گرفته و به ایشــان را تا مدینــه فرارى ندهم و سر جایشان ننشانم، و یا همه

 شــان كنیم، تا داستانشــان زبانـزد عرب شود!اسیــرى وارد مكه

 پشیمانى ابوسفیان

از آن سو، وقتى ابوسفیان قافله را از خطر گذراند، شخصى را نزد قریش فرستاد 
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هایتان التجاره شما را نجات داد، لذا متعرض محمد نشوید، و به خانهكه خداوند مال

توانید از مقاتله با او اجتناب كنید، و اگر بر برگردید، و او را به عرب واگذارید، و تا مى

 ان را برگردانید!گردید بارى كنیزنمى

به لشكر قریش برخورد، و پیغام ابوسفیان را رسانید. « ُجْحفه»رسول ابوسفیان در 

عتبه خواست از همان جا برگردد، ابوجهل و بنو مخزوم مانع شدند، و كنیزان را از جـحـفـه 

 بـرگـردانیـدند.

 

 « ص»تجهیزات لشكر رسول ّللّا 

ه وقتى از كثرت قریش خبردار شدند، جزع و آلوعلیههللااصحاب رسول ّللاه صلى

ها را تقویت كرد.( وقتى صبح روز بدر شد، اى آنفزع كردند، )كه خداوند با نزول آیه

 آله اصحاب خود را فراهم آورد، و به تجهیزات آنان رسیدگى كرد.وعلیههللارسول خدا صلى

دیگرى از مقداد بن در لشكر اسالم، دو رأس اسب بود، یكى از زبیر بن عوام، و 

شدند. مثالً رسول خدا هــا را به نوبت ســوار مىاسود. و هفتــاد شتر بود، كه آن

السالم و مرثدبن ابى مرثـد غنوى، به نوبـت بر شتر بن ابیطالب علیهآله و علىوعلیههللاصلى

 شدند.مرثد سـوار مى

 ویسـت اسب بود.در حالى كه در لشكر قریش چهارصد اسب و به روایتــى د

 

 برداشت دشمن از وضعیت لشكر اسالم

 آله را دیدند، ابوجهل گفت:وعلیههللاقریش وقتى كمى اصحاب رسول خدا صلى

ـ این عدد بیش از خــوراك یك نفر نیستند. ما اگر تنها غالمان خود را بفرستیم 

اى را در در دنبال عده بن ربیعه گفت: شایدكنند! عتبهایشان را با دست گرفتــه و اسیر مى

 كمین نشـانده باشند، و یا قشون امـدادى زیر سر داشتـه باشنـد!

اى شجاع و نترس بود، فرستادند تا لذا قریش عمیــربن وهب حجمى را كه سواره

این معنا را كشف كند. عمیر اسب خود را به جوالن در آورد و اطراف لشكر اسالم را 

 ن گـفت:جـوالن داد و بـرگشت و چـنی

ـ ایشان را نه كمینى است، و نه لشكر امدادى، و لكن شتران یثرب مرگ حتمى را 

زنند، بلكه مانند افعى زبان از اند، و این مردم تو گویى اللند، و حرف نمىبه دوش گرفته

كنند، مردمى هستند كه جز شمشیرهاى خود پناهگاه دیگرى ندارند، و من دهان بیرون مى

گردند تا نیافتم كه در جنگ پا به فرار بگذارند، بلكه از این معركه بر نمى ایشان را مردمى

شونــد تا به عدد خــود از ما بكشنــد، حاال فكر خودتان را بكنیـد! كشتــه شوند، و كشته نمى

 ابوجهل در جوابـش گفت: دروغ گفتــى! ترس تو را گرفتــه است! 
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 عمل آنالپیغـام پیـامبـر بـه دشمـن و عكـس

آله شخصى را وعلیههللااى نازل شد،( و رسول خدا صلىدر این موقع بود كه )آیه

نزد ایشان فرستاد كه اى قریش من میل ندارم جنگ با شما را من آغاز كرده باشم، بنابراین 

مرا به عرب واگذارید، و راه خود را پیش گرفته و برگردید! عتبه این پیشنهاد را پسندید و 

 گفت:

شود! سپس شتر سرخى را هیچ مردى كه چنین پیشنهادى را رد كند رستگار نمى ـ

كرد میان دو لشكر آله او را تماشا مىوعلیههللاسوار شد و در حالى كه رسول خدا صلى

 آله فرمود:وعلیههللاجوالن داد، و مردم را از جنگ نهى كرد. رسول خدا صلى

صاحب شتر سرخ است، و اگر قریش او را  ـ اگر نزد كسى امید خیرى باشد نزد

 شوند!اطاعت كنند به راه صواب ارشاد مى

اى در برابر مشركین ایراد كرد و در خطبه خود عتبـه بعد از این جـوالن، خطبه

 گفت:

ام دیگر به حرفم گوش ـ اى گروه قریش، مرا یك امروز اطاعت كنید و تا زنده

 ندهید!

 نیست كه بتوانید با او بجنگید،مردم! محمد، یك مرد بیگانه  

 او پسر عموى شما و در ذمه شماست، 

 او را به عرب وابگذارید، و خود مباشر جنگ با او نشوید! 

 شوید،اگر راستگو باشد شما بیش از پیش سرفراز مى 

 هاى عرب براى او بس اسـت!و اگر دروغگو باشد همان گرگ 
 

 هاى او به خشــم در آمد و گفت: ابوجهـل از شنیـدن حرف 

 ها از ترس تـوست كه دلـت را پر كـرده است!ـ همــه این حـرف

 عتبـه در جواب گفت: 

 ـ ترسو تویى... آیا مثل من كسى ترسوست؟

تر، و كدام به زودى قریش خواهند فهمید كه كدام یك از من و تو ترسوتر و پست

 خود هستیم! فساد قوم مایه 

 

 شروع اولین جنگ و مبارزه تن به تن

هــاى فوق، زره خود را به تــن كرد و به اتفاق برادرش عتبــه بعد از گفتن حرف

 شیبــه و فرزنــدش ولیــد به میدان رفتنــد، و صــدا زدند:

ر هاى ما را از قریــش تعیین كن تا با ما پنجــه نرم كنند! سه نفـ اى محمــد! حریف

 از انصار از لشكــر اسالم بیرون شدنــد و خود را براى ایشــان معرفى كردند و گفتند:

آله وعلیههللاـ شما برگردید و سه نفر از قریش به جنگ ما بیایند! رسول خدا صلى
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چون این بدید نگاهى به عبیده بن حارث بن عبدالمطلب كه در آن روز هفتاد سال عمر 

 : ـ عبیده برخیز! سپس نگاهى به حمزه افكند و فرمود:داشت انداخت و فرمود

 ـ عمو جان برخیز! 

 السالم كه از همه كوچكتر بود انداخت و فـرمود:گاه نظر به على بن ابیطالب علیهآن

 ـ على برخیـز!  و حق خود را كه خـدا براى شما قـرار داده، از این قوم بگیرید! 
 

ه رخ كشیدن نخوت و افتخارات خود نور خدا را خواهد با بـ برخیزید! كه قریش مى

كند تا نور خود را تمام خاموش سازد، و خدا هر فعالیت و كارشكنى را خنثى مى 

 كند!

 گاه فرمود: ـ عبیده، تو به عتبه بن ربیعه بپـرداز!   و به حمزه فرمود:آن

 ـ حمــزه تو شیبه را در نظــر بگیــر!

 د:السالم فرمــوو به على علیه 

 ـ على تو ولید را دریاب! 

 این سه نفر به راه افتـادند و در برابر دشمـن قرار گرفتند و گفتند:

 ـ و اینك سه حریف شایسته!

عبیده از گرد راه به عتبه حمله كرد و با یك ضربت فرق سرش را شكافت، و عتبه 

 مین در غلطیدند.هم شمشیـر به ساق پاى عبیده فرود آورد و آن را قطع كرد، و هر دو به ز

از آن سو، شیبه بر حمزه حمله برد و آن قدر به یكدیگر شمشیر فرود آوردند تا از 

السالم چنان شمشیر به شانه ولید فرود آورد كه شمشیرش كار بفتادند. اما امیرالمؤمنین علیه

 فرماید:السالم مىولید را بینداخت. على علیهاز زیربغل او بیرون آمد و دست 

 روز ولید دست راست خود را با دست چپ گرفت،ـ آن 

 و آن را چنان به سر من كوفت كه گمان كردم آسمان به زمین افتاد.  
 

 زدند:حمزه و شیبه دست به گـریبان شدند. مسلمیـن فریـاد مى

 بینى آن سگ چطور براى عمویت كمین كرده است؟ـ یا على مگر نمى

 السالم به عموى خود كه بلند باالتر از شیبه بود، گفت: على علیه

 ـ عمو سر خود را بدزد! 

السالم با یك ضربت نصف سر حمزه سر خود را در زیر سینه شیبه برد و على علیه

شیبه را راند و به سراغ عتبه آمد و او را كه نیمه جانى داشت، بكشت. على و حمزه، عبیده 

آله آوردنــد، و عبیده وعلیههللاعتبه قطع كرده بــود، نزد رســول ّللاه صلى را كه یك پایش را

 در حضور آن حضـرت اشـك ریخـت و پرسید:

! آیا من شهید نیستم؟  ـ یا رسول ّللاه

 حضرت فرمود: ـ چرا، تو اولین شهید از خانـدان منـى! 

 ابوجهـل چـــون این بدید رو بـه قریـش كـرد و گفت: 

جنگ عجله نكنید، و مانند فرزندان ربیعه غرور به خرج ندهید، و بر شما باد ـ در 

توانید كه به اهل مدینه بپردازید، و ایشان را از دم شمشیر بگذرانید، و اما قریش را تا مى
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 را به مردم نشان دهم!شان مكه ببرم و ضاللت و گمراهىرا زنده به دستگیركنیدتا ایشان 

 

 و امدادهـاى مـالئكه تحریكات شیطـان،

در آمده و به لشكر « سراقه بن مالك بن جشعم»در این موقع ابلیس به صورت 

خواهم امروز شما را مدد كنم، قریش گفت: ـ من صاحب جوار شمایم، و به همین خاطر مى

اینك پرچم خود را به من دهید تا برگیرم! قریش رأیت خود در جناح چپ لشكر كه در دست 

آله وقتى ابلیس را دید به اصحاب وعلیههللا بود به او سپردند. رسول خدا صلىبنى عبدّللاه 

 خـود گفت: 

هایتان را روى هم بگذارید! )یعنى به اعصاب خود هایتان را ببندید، و دندانـ چشم

 هــا را به آسمان بلنـد كرد و عرض كرد:گاه دستمسلط شویــد و استوار باشیــد،( آن

 اگر این گروه كشته شوند دیگر كسى نیست كه تو را بپرستد!  ـ بار الها!

كه به خود آمد، جناب دست داد و پس از ایندر همین موقع بود كه حالت وحى به آن

 ریخت، فرمود:مى نازنینشاز روى كه عرق و در حالى

 ت!دار به كمــك شمــا آورده اســـ اینــك جبرئیــل اسـت كه هــزار فرشتـه ردیف

 

 زمان وقوع جنگ بدر

جنگ بدر در روز جمعه هفدهم ماه رمضان اتفاق افتاده است، و از لحاظ تاریخى 

آله به مدینه تشریف آورده بود، )یكسال وعلیههللادر هیجدهمین ماهى بود كه رسول خدا صلى

 و شش ماه بعد از هجرت ... .(

 

 خطبـه پیامبـر در آغاز جنگ بـدر

اى آله لشكر خود را بیاراست و سپس براى مسلمانان خطبهوعلیههللارسول خدا صلى

 خواند و بعـد از حمد و ثناى پروردگار فرمود:

كنم كه خداوند بر آن اما بعد، پس اینك من شما را به چیزى دعوت و تحریص مى»ـ 

كنــم كه خداوندتان از آن نهى تان مىتحریصتان كرده است، و از چیزهایــى نهى

 فرموده است!

كند، صــدق را دوســت ـ آرى، شــأن خداوند عظیــم است، همیشه به حق امــر مى

هایشــان بــه اختــالف مراتــب دارد، اهــل خیــر را به خاطـر همــان نیكىمى

شونـد، و بــه همــان از یكدیگــر دهــد، بـه خیــر یــاد مىشــان، جــزا مىنیكى

 كننــد!مى برتــرى پیــدا
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اید، اى از مراحل حق قرار گرفتهها و مرحلهـ و شما اى مردم در منزلى از منزل

كنــد مگر آن عملــى را كه صرفــا براى خاطــر خداوند از احـدى از شما قبول نمى

 او انجــام شده باشـد!

با ـ مردم! صبر در مواقــف دشوار و خطرناك از وسائلى است كه خداوند آدمى را 

دهد، و صبر در این مواقف شما را به آن وسایل گشایش داده و از اندوه نجات مى

 رساند!نجات اخروى مى

كند، پس در چنین دهد، و امر مىـ در میان شماست پیغمبر خدا، شما را زنهار مى

كه خداوند به گناه و یا نقطه ضعفى از شما خبردار شود، و روزى شرم كنید از این

 فرماید:شما را مورد خشم شدید خود قرار دهد! چه همو مى به كیفر آن

 ـ لََمْقُت اللّــِه اَْكبَُر ِمـْن َمْقتُِكْم اَْنفَُسُكْم!

گیرید! پس امورى را كه ـ خشم خدا بزرگتر است از خشمى كه شما به یكدیگر مى

د! ها امر فرموده، در نظر بگیرید، و همه را به كار بندیاو در كتاب خود به آن

دالیل روشنش را از یاد نبرید، مخصوصا این آیت را كه شما را بعد از ذلت به 

عزت رسانید! پس در برابرش اظهار مسكنت كنید، تا از شما راضى شود، و در 

این مواطن خداى خود را امتحان كنید، و آن شرطى را كه كرده، رعایت كنید، و 

كنــد یا نه؟ و ده داده، آیا عملى مىببینید رحمت و مغفرتى كه در برابرش به شما وع

كنــد! چه، اش وفا مىمطمئــن بدانیــد كه اگــر به شرطش وفــا كنید او نیز به وعــده

 كــه عقابــش هم شدیــد است! چنانوعــده او حــق اســت و قـول او صدق، هم

 ـ مردم! جز این نیست كه قوام من و شما به خداى حى و قیوم است! 

 كنیم،بریم و به او تكیــه مىك ما به سوى او پنــاه مىاین

 هــا حفــظ كند،خواهیــم كه ما را از آلودگىو از او مى

 كنیم،و بر او توكــل مى

 و بازگشــت ما به سوى اوســت! 

 «ـ خداوند مــرا و مسلمیـن را بیامرزد!

 

 واقعیت امدادهاى غیبى

از طرف پروردگار عالم بر مسلمین در جنگ اى را كه قرآن مجید امدادهاى غیبى

 فرماید:بدر نازل شده است، چنین بیان مى

 كردیــد،یـاد آر، آن هنگامــى را كه بــه پروردگارتــان استغاثه مى»ـ 

 و خداوند استغاثه شما را مستجاب كــرد، 

 كرد! دار كمك خواهــم هاى ردیفو فرمود: من شمــا را به هزار نفــر از مالئكه 

 و خداونــد این وعــده را نــداد مگر بشارتى بر شما بــود،

 هایتــان قــوى و مطمئن شود،و شما دل 



 
 تفسیر موضوعی المیزان                          کتاب سی وپنجم: تشریع جهاد. آغاز جنگهای اسالم با مشرکین قریش. از بدر تا مکه 50

 و هیچ یــارى جز از ناحیــه خـدا نیست! 

 «كه خـدا مقتدرى است حكیم! 

ها بود، نه براى این كه امــداد به فرستادن مالئكه، به منظــور بشارت و آرامــش دل

 دست آنـان هالك گردند. كفــار به

اند: مالئكه براى كشتن كند كه گفتهنویسان را تأیید مىاین معنا كالم بعضى از تذكره

كفار نازل نشده بودند، و احدى از ایشان را نكشتند، براى این كه نصف و یا ثلث 

لث السالم كشته بود، و مابقى، یعنى نصف و یا دو ثشدگان را على بن ابیطالب علیهكشته

دیگر را مابقى مسلمین به قتل رسانده بودند. و منظور از نزول مالئكه تنها و تنها سیاهى 

لشكر و در آمیختن با ایشان بوده است، تا بدین وسیله مسلمانان افراد خود را زیاد یافتــه و 

 هاى مشركین مرعوب گردد.هایشان محكم شود و در مقابل دلدل

بیان انحصار حقیقت و یارى و  «ز جانب خداست!یارى فقط ا»و این كه فرمود: 

تعالى است و این كه اگر پیشرفت و غلبه به كثرت نفرات و داشتن نیرو و نصرت در خداى

شان بیشتر بود و هم كردند، كه هم عدهبایستى مشركین بر مسلمانان غلبه مىشوكت بود مى

سلمانان را یارى داده و به شان مجهزتر از مسلمین بود. خداوند به عزت خود متجهیزات

 اش را به این شكل و به این صورت اعمال كرد.حكمتش یارى

  

 بخش  و باران امدادبخش، در میدان جنگخواب آرام

آور دیگرى كه در جنگ بدر نازل شد، باران مددبخش امــداد غیبى عجیب و شگفت

 ماید:نبخشى بود كه قرآن مجید آن را چنین یادآورى مىو خواب آرامش

 یاد آر آن هنگام را،»ـ 

 كه افكند بر شما خمار خوابى را، 

 تا آرامشى باشد از ناحیه او، 

 و او فرستاد بر شما از آسمان آب را تا با آن تطهیرتان دهد،  

 هاى پلید را از قلبتان خارج سازد،و از شما آلودگى شیطان را ببرد، و وسوسه  

 «هایتان را محكم گرداند!ایتان را سفت، و قدمهایتان را استوار، و جاى پاهو دل 
 

ها، همان موقعى بود این نصرت و مدد الهى به وسیله بشارت و آرامش دادن به دل

ها همه به خواب رفتند. معلوم است كه اگر ترس و رعب از بین كه در اثر آرامش یافتن دل

 شود. نرفته بود معقول نبـــود كه در میدان جنگ خواب بر شما مسلط 

خداوند مهربان باران را هم بر شما باراند تا شما را پاكیزه گرداند، و وسوسه 

هایتان را قوى و نیرومند سازد. و نیز با فرستادن باران هایتان بزداید، تا دلشیطان را از دل

هاى بیابان استوار ساخت و از لیز خوردن آن جلوگیـرى كرد، هاى شما را بر سر ریگقدم

 هـایتان را قـوى گـردانید.وسیلـه هم دلتا بدین 

 گوینـــد:ایــن آیــه شریفــه مؤیــد روایاتــى اســت كه مى
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ـ كفار قبل از مسلمین به لب چاه وارد شدند، و مسلمین وقتى پیاده شدند كه كفار آب 

را گرفته بودند و به ناچار در زمین خشك و ریگزار پیاده شدند، و چیزى نگذشت كه هم 

راى نظافت و تطهیر( احتیاج به آب پیدا كردند، و هم همگى دچار تشنگى شدند، و شیطان )ب

هایشان وسوسه انداخت كه دشمنان آب را گرفتند و اینك از موقعیت استفاده كرد و در دل

تعالى ها فرو خواهد رفت، لذا خداىخوانید و پاهایتان در ریگشما بدون تطهیر نماز مى

بباراند تا با آن همه تطهیر كردند، و خود را تمیز ساختند، و نیز اردوگاه  باران را برایشان

 آنان كه ریگزار بود سفت و محكم گردید، ولى اردوگاه كفار تبدیل به گل لغزنده شد. 

 

 نقش مالئكه در مرعوب ساختن كفار

 كنـد:قـرآن كریـم یادآورى مـى

 كه، من با شمایم!آن هنگام را كه خداوند وحى فرمود به مالئكه »ـ 

 اند! را كه ایمان آوردهپس استوار بدارید كسانى

 افكنیم،هاى آنان كه كافر شدند ترس و وحشت مىبه زودى در دل

 ها را بزنید! و از ایشان هر سر انگشت را قطع كنید!پس شما باالى گردن

 این به خاطر آن بود، كه ایشــان با خدا و رسولش مخالفت كردند،

 با خــدا و رسول او مخالفت كنـد باید بداند كه خدا شدیدالعقــاب است! و هر كه

 اینك، بچشیدش!

 « و همانــا كافــران راســت عـذاب آتش!

 

 رسول ّللّا بر سر نعش ابوجهل

هــاى كفار آله بعد از خاتمــه جنــگ بــدر بر ســر كشتهوعلیههللارســول خــدا صلى

 ان خطـــاب كــــرد:آمده و بـــه ایشــــــ

كه كردید، درحالىدهد، شما مرا تكذیبجزاى شر مى شما جمعیتـ خداوند به 

 امین بودم!كه راستگو بودم، و خیانتم كردید، درحالى

 آن گاه متوجه جنازه ابوجهل بن هشام شد و فرمود:

غرق  تر از فرعون بود! فرعون وقتى در دریاى نیلـ این مرد در برابر خدا یاغى

شد، یقین كرد به این كه غرق خواهد شد، به وحدانیت خدا اقرار كرد، اما این مرد با این مى

 شود، باز متوسل به الت و عزى شد!اكنون كشتـه مىكه یقین كرد كه هم
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 هاى دشمنخطاب رسول ّللّا بر كشته

هى حفر كردند آله در روز بدر دستور دادند تا لشكریان چاوعلیههللارسول خدا صلى

و كشتگان را در آن ریختند، مگر امیه بن خلف را كه چون مرد فربهى بود جسدش همان 

 ریخت. شد و مىروز باد كرده بود، وقتى خواستند حركتش دهند گوشت بدنش جدا مى

آله فـرمـود: همان جا كه هست خاك و سنگ رویش بریزید وعلیههللاهللا صلىرســول

 تا پنهان شود. 

 شـدگان را یـك یـك صــدا زد و فـــرمـــود:گــاه بـر سـر چـاه آمـده و كشتـهآن

 داد حق بود؟ اى را كه پروردگارتان مىـ آیا یافتید آن وعده

 ام داده بود حق یافتم،چه را كه پروردگارم وعدهمن آن

 چه بد خویشاوندان بودید براى پیغمبرتان!  

 تصدیقم كردند، مرا تكذیب كردید، و بیگانگان

 مرا از وطنم بیرون كردید، و بیگانگان منزلم دادند، 

 ام كردند!با من به قتال برخاستید، و بیگانگان یارى 

! با مردگــان سخــن مى  گوییــد؟ فرمــود:اصحــاب عرض كردند: ـ یا رســول ّللاه

چــه زندگان آن ـ مسلما بدانید كه ایشان فهمیدند كه وعده پروردگارشان حق بود! شما

توانند هـا نمىتر از این مردگــان نشنیدید! چیزى كه هست آنرا كه من گفتم بهتــر و روشن

 جواب مرا بدهند!

 

 ابوجهل چگونـه كشته شد؟

رو شد، و ضربتى از او خورد. ابوجهل با عمروبن جموح از لشكریان اسالم روبه

ضربتى بر دست عمرو زد، و دست او عمرو ضربت را بر ران ابوجهل زد، و ابوجهل هم 

را از بازو جــدا كرد، به طورى كه به پوست آویزان شد. عمرو آن دست را زیر پاى خـود 

 قــرار داد و خـود بلند شـد و دستــش را از بـدن خـود جدا كــرد و دور انداخــت.

دیدم كه در گوید: در ایــن موقع گذار من با ابوجهل افتاد و عبدّللاه بن مسعود مى

 خـون خود غلطیده است. گفتم: حمد خـداى را كه ذلیلت كرد ابوجهل سر بلند كرد و گفت: 

زاده ذلیــل كــرد، واى بــر تــو، بگــــو ببینــم كــدام  ـ خــداونــد بــرده بــرده

 طـــرف هزیمـــت شــدنـــد؟ گفتــم: 

گاه پاى خود و را خواهم كشت! آنـ خدا و رسول شما را هزیمت دادند! و من اینك ت

 را روى گردنش گذاشتم تا كارش را بسازم، گفت:

ـ جــاى ناهموار بــاال رفتــى اى گوسفند چران پســت! این قدر بــدان كه هیچ دردى 

تر از این نیست كه در چنیــن روزى كشتن من به دســت تو انجام شود! چرا یك نفر كشنده

 هاى ما مباشـر قتل من نشد؟پیمانو یا مـردى از هماز دودمــان عبدالمطلب 
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من كاله خودى را كه بر سر داشت از سرش كندم و او را كشتم، و سر نحسش را 

 آله آوردم و عرض كردم:وعلیههللاخدا صلىنزد رسول

ــه! بشــارت، كــه سـر ابــوجهــل بــن هشــام را آوردم! حضــرت  ـ یــا رســول اللـه

 جــاى آورد.شكر بهسجده 

 

 السالم در جنگ بدرنقش على علیه

اى بر عاص بن سعید بن العاص حمله بردند و كارى از پیش نرفت، بعد از آنكه عده

السالم بر او حمله برد و از گرد راه به خاك هالكتش انداخت. از پى او امیرالمؤمنین علیه

ت او را هم كشت. بعد از او طعیمه رو شد، و حضرحنظله پسر ابوسفیان با آن جناب روبه

بن خویلد را كه از شیاطین قریش بن عدى بیرون آمد و او را هم كشت. و بعد از او نوفل

چنان یكى را پس از دیگرى كشت تا كشتگانش به عدد نصف همه كشتگان بود، كشت. هم

كه سه هزار بدر، كه هفتاد نفر بودند، رسید. یعنى تمامى لشكریان حاضر در جنگ با كمكى 

السالم به تنهایـى مـالئكــه به ایشان كردنـد، همگــى به انــدازه آن مقدارى كه علــى علیه

 كشته بـود، از كفار كشته شد. 

شاعر قریش، اسید بن ابى ایاس، ابیاتى دارد كه قریش مشرك را به قتل على 

 گوید:جا مىكند، آنالسالم تحریك مىعلیه

 ى كه پرچمى افراشته شد شما را ذلیل و زبون كرد،هایـ در تمامى صحنه

 جوان نورسى كه بر اسبان پنج ساله و جنگ دیده غلبه كرد! 

 دانید؟براى خدا باد خیرتان، آیا زشت نمى 

 كند،با این كه هر آزاد مردى از این وضع ننگ دارد و شرم مى 

 بن ابیطالب( كه نابودتان كرده،این پسر فاطمه )على 

 یكى را كشته، یكى را سر بریده، یكى را نابود كرده است؟ 

كشید به او جزیه بدهید؟! و یا با كمال ذلت با او بیعت اگر خجالت نمى 

 كنید!؟

 بیعتى كه هیچ قومى را سود نبخشیده است!؟ 

هایى كجایند بزرگمردان، و آن همه بزرگان قوم، كه در مشكالت پناهگاه 

 بودند؟ 

 ایه افتخار ابطح؟ او همه را از بین برد! كجاست زینت و م

 یكى را به ضرب دست و دیگرى را به ضرب شمشیر! 

 كننده! ضربتى خیره

 و شمشیرى كه از بریدن چیزى دریغ نكرد! 
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  عنههللارضىشهداى مسلمین در جنگ بدر 

 نفر بودند: 14شهــداى مسلمین در جنــگ بــدر 

 شش نفر از مهاجرین و هشت نـفـر از انـصـار، 

 از مهاجرین:

آله وعلیههللاالمطلب بن عبدالمناف ـ عبیده بن حارث )كه رسول ّللاه صلىاز قبیله بنى

بدن او را در صفراء به خاك سپرد.( از بنى زهره ـ عمیر بن ابى وقاص، عمیر بن 

سعد( بكیر )حلیف بنىبن ابىـ عاملزهره( از بنى عدى بنىعبدود ذوالشمالین )حلیف

اند او اول كسى بود كه از مهاجرین به غالم عمربن خطاب ـ فهجع )بعضى گفته

 شهـادت رسیـد:( از بنـى حـارث بـن فـهـر ـ صفـوان بن بیضـاء

 از انصار:

 عمروبن عوف ـ مبشر بن عبد منذر، سعد بن خیثمهاز قبیله بنى

رثـه بن سراقـه )به قول بعضى او اولین شهید از انصار از قبیـلـه بنـى عـــدى ـ حا

 بود.(

 از بنــى مـالك بــن نجـار ـ عــوف و معـوذ )دو پسـران عفـــراء(

بن جموح )به قول بعض دیگر او اولین شهید از انصار از بنى سلمـه ـ عمیربن حمام

 بود.(

 بـــن مــعـلـىاز بـنـى زریـــق ـ رافــع

 خزرج ـ یزیدبن حارث بناز بنى حارث
 

آله نیز در جنگ وعلیههللاغـالم رسول ّللاه صلى« انسه»از ابن عباس روایت شده كه 

در جنگ بدر جراحت برداشت و در مدینه « معاذبن ماعص»بدر شهید شد. روایت شده كه 

 د.در جنـگ بـدر جراحــت برداشـت و بعد شهیـد ش« ابن عبیــدبــن سكـن»شهید شد. و نیـز 
 

 پــایـان جـنـگ بــدر

آله آن روز را تا به آخر وعلیههللاهزیمت قریش در هنگام ظهر بود. رسول خدا صلى

ها را تحویل بگیرد، و به مدینه حمل بماند، و عبدّللاه بن كعب را فرمود تا غنیمت« بدر»در 

 كند، و چند نفر از اصحاب خود را فرمود تا او را كمك كنند.

جا خواند و حركت كرد، و هنوز آفتاب غروب نكرده بود گاه نماز عصر را در آنآن

جا بیتوته فرمود. چون بعضى از اصحابش آسیب دیده رسید و در آن« اثیل»كه به سرزمین 

را فرمود تا نیمه شب مسلمین « بن عبد قیسذكران»بودند، البته جراحاتشان خیلى زیاد نبود، 

 (1)جا بار برگرفت. هاى آخر شب بود كه از آننزدیكىرا نگهبانى كند، و 

 . 30، ص: 17الـمیـــزان ج:  1
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 آیاتى پیرامون مسائل جنگ بدر
 

 «یآ اَیَُّها الَّذیــَن َءاَمنُوآا اِذا لَقیتُــُم الَّذیَن َكفَــُروا َزْحفا فاَل تَُولُّوُهُم االَْدباَر...!»

 / انـفـال(  39تـا  15)

ضمن نواهى و اوامرى است راجع به جهاد اسالمى، و مربوط و مناسب این آیات مت

اى از وقایعى كه در جنگ بدر رخ داده شده، ولى خود ها اشاره به پارهبا جنگ بدر. در آن

كنند، درباره آیات بعد از جنگ بدر نازل شده است. نكته مهمى كه آیات به آن اشاره مى

 :كنندكسانى است كه از جنگ فرار مى

 

 مـجـازات فــراریــان از جـنـگ

 اید! اى كسانى كه ایمان آورده»ـ 

 ها براى جنگ تالقى كردید،وقتى به كفار برخوردید و با آن

 از ایشان نگریزید!

 كه هر كس در چنین وقتى از ایشان بگریزد، و از میدان جنگ برگردد،

 با غضب خدا برگشته است، و مأواى او جهنم است، كه بد بازگشتگاهى است! 

 هاى جنگى بوده باشد،مگر این كه فرارش به منظور به كار بردن حیله

 و یا براى این باشد كه بخواهد به اتفاق رفقایش بجنگد، 

 « دو صورت اشكال ندارد!كه در این

 

 هاى شناعجازى در پاشیدن دانه

كند. ـ خیال نكنید در این سوره مباركه عادى بودن جنگ بدر را نفى مى خداى متعال

ها یك امر عادى و طبیعى بود! چگونه ممكن است چنین كه استیصال كفار و غلبه شما بر آن

شمار و فاقد تجهیزات جنگى با یك یا دو باشد؟ و حال آن كه عادتا مردمى اندك و انگشت

توانند لشكرى مجهز به اسبان و اسلحه و مشیر، نمىرأس اسب، و عدد مختصرى زره و ش

مردان جنگى و آذوقه را تار و مار سازند، چون عدد ایشان چند برابر است، و نیروى ایشان 

هاست، پس قابــل مالحظه با نیــروى این عده نیست! وسـایل غلبه و پیروزى همــه با آن

 ها باید پیــروز باشند! قهــرا آن

اى كه نازل فرمود، مؤمنین را استوار و وسیله مالئكهسبحان بودكه بهخداىپس این

پاشید، طرفشانبه آلهوعلیههللاصلىّللاه ها كه رسولریزهكفار را مرعوب كرد، و با آن سنگ

فراریشان داد و مؤمنین را بر كشتن و اسیر گرفتن آنان تمكن بخشید، و بدین وسیله كید 
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 و صدایشان را خفه كرد.ایشان را خنثــى و سر 

ها همه به ریزه پاشیدن و فرارى دادنپس جا دارد این كشتن و بستن و این سنگ

 فرماید:خـداى سبحـان نسبت داده شـود، نـه بـه مؤمنیــن! قـرآن مجیـد ایـن چنیـن مى

 هـا را كشت!ها را نكشتیــد، و لكن خدا آنشمــا آن»ـ 

 ، و لكن خدا پاشیــد! و تو آن مشــت خاك را نپاشیدى

 و براى این كه مؤمنان را بیازماید، آزمودنى نیكو از جانب خود،

 / انفال(  17« )كه خداوند سمیــع و علیــم اســـت!

آله به طرف وعلیههللااین آیه اشاره است به آن مشت ریگى كه رسول ّللاه صلى

 مشركین پرتاب كرد. در روایات اسالمى آمده است كه:

آله عرض كرد: مشتى خاك وعلیههللابرئیل در روز بدر به رسول خدا صلىـ ج

آله وقتى دو لشكر روبه رو شدند، وعلیههللابرگیر و به طرف دشمن بپاش! رسول خدا صلى

السالم ریــزه از این وادى به من بــده! علــى علیهالسالم فرمود: یك مشت سنگبه على علیه

جنــاب داد، حضـــرت آن را به طــرف آلود برداشته و به آنخاك از بیابان مشتــى ریگ

 مشركیـــن پاشیــد، و گفــت: 

 «ها!زشت باد این روى» -

اى به حلق و بینى و چشمش و هیچ مشركى نماند مگر این كه از آن مشت خاك ذره

خاك سبب فرو ریخت، و مؤمنین حمله كردند و از ایشان كشتند و اسیر كردند و همین مشت 

 عباس(شد كه لشكر كفار هزیمت شود. )نقل از ابن

 فرماید:خداوند متعال در بیان علت این امر مى

 «بـراى این كـه مـؤمنین را بیازماید، از نـاحیـه خـود، آزمایشى نیكـو!» -

ریزه به سویشان پاشید، براى مصالحى یعنى اگر خداوند ایشان را كشت، و سنگ

داشت، و براى ایـن بود كه مؤمنین را به نحوى شایسته امتحان كند، و یا به بود كـه در نظـر 

اى ارزانى بدارد، كه عبارت است از نابودى دشمنان و اعتــالى كلمه مؤمنین نعمت شایسته

 نیاز شدن آنان از راه به دست آوردن غنیمت!توحید به دست ایشـان و بى

 

 نشانه بر حق بودن مسلمانان

رو آمده است كه ابوجهل در جنگ بدر، در موقعى كه دو صف روبهدر روایاتى 

شدنــد، گفت: ـ بار الهــا، محمد از میــان ما بیشتر از ما قطــع رحم كرد، و دینى آورد كـه 

 شنـــاسیـم، پـس مـا را عـلیـه او یـارى كــــن! مـا آن را نمـى

 فرماید:مىزیر مشركین را خطاب كرده و  خداوندمتعال در آیه

اید كه شما را در میان اگر شما اى مشركین طالب فتح هستید، و از خدا خواسته» ـ 

 خود و مؤمنین فتح دهد، اینك فتح به مؤمنان آمد! 

و خداوند در روز بدر حق را اظهار و آشكار ساخت، و مؤمنین را بر شما غلبه 
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 داد!

تان تمام دست بردارید كه به نفع جا از كید خود علیه خدا و رسولو شما اگر در این 

 شود،مى

ریزى باشید، ما نیز بر و اگر دست برندارید و بازگردید و در صدد نقشه و طرح

آوریم، و باز كید شما را خنثى گردیم، و همین بال را كه دیدید بر سرتان مىمى

 دهد، هر چند هم زیاد باشد،كنیم، و جمعیت شما كارى برایتان صورت نمىمى

 چنان كه در این دفعه كارى صورت نداد! هم 

 آرى خداوند با مردمان با ایمان است،

 / انفال(  19« )شود!و كسى كه خدا با اوست هرگـز مغلوب نمى

 

 باقیماندگـان مسلمان در لشكر كفر

 اید،اى كسانى كه ایمان آورده»ـ 

 شنوید،شما مى خدا و رسولش را اطاعت كنید و از او روى مگردانید، در حالى كه 

 شنوند!ها نمىو مباشید مانند كسانى كه گفتند: شنیدیم ـ و آن 

 «اندیشند...!گمان بدترین جانوران نزد خدا، كران گنگانند، آن كسان كه نمىبى

 / انفال(  22تا  20) 

اى دارد به آن عده از اهل مكه كه به رسول خدا قرآن مجید در این آیه اشاره

هایشان از تردید بیرون نیامده بود، و با مشركین آله ایمان آوردند، ولى دلوعلیههللاصلى

حركت كردند بـراى جنــگ با آن حضـرت، و در بـدر به بالیـى كه بر سرشـان آمـد، دچار 

 گـردیدنـد.

اى از قریش در همان مكه ایمان آورده بودند، لكن در خبر آمده است كه عده

آله وعلیههللاگذاشتند كه از مكه بیرون بیایند و در مدینه به رسول ّللاه صلىنمىپدرانشان 

بپیوندند، و ناچــار با پدرانشان براى شركت در جنگ بدر حركــت كردند و به بدر آمدند، 

جا قلــت مسلمانــان را دیدنــد، از ایمــان خود منصــرف شدنــد و گفتنــد: لكن وقتــى در آن

 ها فریب دینشان را خوردند.بیچـارهاین 
 

 گیر در صدر اسـالمهاى همهفتنـه

 فرماید:قــرآن مجید در ادامه آیــات جنــگ بــدر مى

 گیرد، نه تنها ستمكــاران شما را،اى كه همه را دربرمىبپرهیزیـد از فتنه»ـ  

 / انفال( 25« )و بدانید كه خدا شدیــدالعقـاب است! 
 

اى كه مخصوص به خواهد همه مؤمنین را از فتنهر این آیه مىتعالى دخداى
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ستمكاران از ایشان است، و مربوط به كفار و مشركین نیست، زنهار دهد. و اگر در عین 

كه مختص به ستمكاران از مؤمنین است، خطاب را به همه مؤمنین كرده است، براى این

 شود.كه آثار سوء آن فتنه گریبانگیر همه مىاین

اى است كه تمامى افراد هر چند این فتنه مختص به بعضى از مؤمنین است، فتنه

امت بایستى در صدد رفع آن بر آیند، و با امر به معروف و نهى از منكر، كه خدا برایشان 

 ور شدن آتــش آن جلوگیرى به عمل آورند.واجــب كرده، از شعله

فى نكرده، و آن را به طور سربسته تعالى این فتنه را به اسم و رسم معرگرچه خداى

اثر سوء آن تنها دامنگیر كسانى كه ظلم كردند، فرماید ـ ذكر فرموده، ولى در آیه بعدى مى

رساند كه فتنه عبارت از این است كه اى توضیح داده، و مىـ آن را تا اندازه شود،نمى

مت حقیقت امر را كنند، در امرى كه تمامى ابعضى از امت با بعضى دیگر اختالف مى

فهمند كه كدام است، و لكن یك دسته از قبول آن سرپیچى كرده، و دانسته به ظلم و منكر مى

اند، آنان را نهى از منكر كنند، آن دسته دیگر هم كه حقیقت امر را قبول كردهاقدام مى

 شود. كنند، و در نتیجه آثار سوءاش دامنگیر همه امت مىنمى

شود كه مراد به آن تعالى همه امت را از آن زنهار داده معلوم مىاز این كه خداوند 

ظلمى است كه اثر سوءاش عمومى است، و چنین ظلمى ناچار باید از قبیل بر هم زدن 

حكومت حقه اسالمى و زمام آن را به ناحق به دست گرفتن و یا پایمال كردن احكام قطعى 

 ت!از كتاب و سنت است، كه راجع به حكومت حقه اس

طورى شود، بهاش دیده مىهاى واقع شده در صدر اسالم نمونههر چه باشد در فتنه

هاى نامبرده گردد، چه فتنهها منطبق مىكه آیه شریفه كامالً و به طور وضوح بر آن فتنه

وحدت دینى اسالم را منهدم كرده، و با ایجاد تفرقه قدرت و شوكت اسالم را درهم شكست، 

هـا شـد، و احق ریخت، و باعث اسارت و غارت و هتك نـاموس و حرمتهایى به نو خون

 كتـاب و سنت متـروك گردید. 

هاى این فتنه این بود كه امت، بعد از آن هم كه به اشتباهات از جمله مفاسد و شومى

و اعمال زشت خود آگاهى پیدا كردند، نتوانستند از عذاب دردناكى كه این فتنه به بار آورده 

 خود را نجات دهند!بود، 

اصحاب »هاى صدر اسالم همه منتهى به خواننده باید به خاطر داشته باشد كه فتنه

ها اى كه بعضى از آنشوند، هر چند كه در این آیه شریفه تمامى مؤمنین را از فتنهمى« بدر

دهد، و این نیست مگر براى این كه آثار سوءاش دامن همه را كنند، زنهار مىبه پا مى

 گیرد.مى

است و طلحه و زبیر « اصحاب جمل»در روایات اسالمى آمده است كه مراد به آن 

بینى در جنگ بدر بیـان شد، و در جنـگ هر دو از اصحاب جنگ بدر بودند، و این پیش

 جمـل واقعیـت یـافـت: 

 به یاد آریــد آن روزى را كه تعــداد شمــا اندك بــود،»ـ 

 ترسیــدیــد مــردم شمــا را برباینــد،بودید، و مــىو از مستضعفیــن زمین  
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 پــس شمــا را جــاى داد، و به نصــرت خود شمـا را كمــك كــرد، 

 تـان داد،هـا روزىو از پـاكیـزه 

 / انفــال( 26« )شـایـد شكـرگـزاریـد! 

و مراد به آن روزى كه مسلمین در زمین مستضعف بودند، روزگار ابتداى اسالم 

قبل از هجرت است كه مسلمین در مكه )در میان كفار( محصور بودند، و مشركین عرب و 

 ها بودند.رؤساى قریش در صدد ربودن آن

این است كه شما را در « شما را جاى داد،»مراد به این كه خداوند متعال فرمود: 

نصرتى است كه « تان كرد،با نصرت خود یارى»مدینه جاى داد. و مراد به این كه فرمود: 

 خداوندتعالى در جنگ بدر از مسلمین كرد. 

هاى جنگى است كه خداوند به ایشان روزى آن غنیمت« رزق پاكیزه،»و مراد به 

فرمــود، و آن را برایشــان حــالل كرد. احوالى كه خداونــد تعالى در این آیــه شریفه از 

ـان ذكر كرد، هر چنــد مختص به هایــى كه دربــاره ایشـمؤمنیــن برشمــرد، و منت

جــا منت نهــادن بـر مهاجرین است، و مربوط به انصار نیست، اال ایــن كه مراد در این

 هــر دو طائفــه است، چــون هر دو طائفــه امـــت واحــده و داراى دیــن واحدنــد!

تر عمومىاگر آیه را به تنهایى معنى كنیم و منحصر به جنگ بدر نكنیم، معنایش 

شود، نه تنها مهاجر و انصار، چون اسالم تمامى مسلمیـن، شده، و شامل همه امت اسالم مى

 و گذشته و آینده ایشان را، به صورت یك امت در آورده است.

اى كه در این آیات نقل شده، هر چه باشد، داستان امت اسالم در ابتداى پس، واقعه

كه در بدو ظهورش از نظر نفرات و نیرو ناچیز  ظهور آن است. و خالصه امت اسالم است

ترسیدند مشركین مكه ایشان را به یك حمله كوتاه از بین ببرند، و بودند، و تا آن حدى كه مى

خداوند متعال آنان را در مدینه جاى داد، و با مسلمان شدن سكنه مدینه عده شان را زیاد 

هـا هـا و انـواع نعمتن نمود، و غنیمتكرد، و در جنگ بدر و در سایر مبارزاتشان یاریشا

 شان كرد تا شـاید شكرگـزارى كننـد! روزى

 

 خیانت و جاسوسى در جنگ بدر

آله را نزد وعلیههللابعضــى از مسلمین تصمیمات سرى و سیاسى رسول ّللاه صلى

ــه، و از آن مشركین فــاش كــرده بودنــد، و خــدا در آیه زیــر این عمــل را خیانــت دانست

 نهـى فرموده، و آن را خیانت به خدا و رسول و مؤمنین اعالم كرده است. 

 اید،اى كسانى كه ایمان آورده»ـ 

 خیانت مكنید به خدا و رسول، 

 دانید! كه مىهاى خود را، با اینكه خیانت كنید امانتو زنهار از این 

 ،و بدانید كه اموال و اوالد شما فتنه و آزمایش است

 انفال(/28و27« )كه خداوند، نزد او اجرى عظیم است!و این 



 
 تفسیر موضوعی المیزان                          کتاب سی وپنجم: تشریع جهاد. آغاز جنگهای اسالم با مشرکین قریش. از بدر تا مکه 60

ها هستند كه خدا و رسول و خود مؤمنین در آن شریكند، و آن عبارت بعضى امانت

امر خدا  آلهو علیه هللاصلىكند، و رسول خدا ها امر مىاست از امورى كه خداوند متعال به آن

گردد، مانند: شان نیرومند مىشوند، و مجتمعنتفع مىكند، و مردم از اجراى آن مرا اجرا مى

دستورات سیاسى، و اوامر مربوط به جنگ و جهاد، و اسرار نظامى، كه اگر افشاء شــود، 

ماند، و قهرا حـق خدا و نتیجه مىهاى دینى عقیم گشته، و مساعى حكومت اسالمى بىآرمان

 شود.نین هم مىشود، و ضررش دامنگیر خود مؤمرسول هم پایمال مى

هایــى كنــد كــه كـدام عاقـل اســت كـــه بــه خیـانت خــود اقــدام كنــد، و خرابــى

 شـود؟!دانـد ضررش جــز به خودش عایــد نمىمى

موعظه مؤمنین درباره اموال و اوالد، با این كه قبالً ایشان را از خیانت به 

ایشان نهى كرده بود، براى این بود كه آن فرد هاى خود هاى خدا و رسول و امانتامانت

داد آله را به مشركین گزارش مىوعلیههللاخیانتكار اسرار و تصمیمات سرى رسول ّللاه صلى

تا بدین وسیله محبت مشركین را به خود جلب نماید و در نتیجه اموال و اوالدش كه در مكه 

 مانده بـود، از تجـاوز دشمـن مـصـون بمانـد.

چنان كه ظــور آن فرد خیانتكــار حفظ اموال و اوالد و امثــال آن بــوده است، هممن

 قریظــه فــاش كـرد.سر زد، و اســرار پیامبــر را براى بنــى« ابى لبانه»نظیـرش از 

التجاره بسیارى از مكه و این مؤید آن روایتى است كه وارد شده، ابوسفیان با مال

آله خبر داد، و سفارش كرد وعلیههللال جریــان را به رسول ّللاه صلىبیــرون آمد، و جبرئی

كه با نفرات خود بر سر راه ابوسفیان شده و تصمیم خود را نزد كسى اظهار نكند. یكى از 

اى به ابوسفیان نوشت و او را از تصمیم مسلمین منافق از جریان خبردار شد و نامه

  (1)خبردار كـرد.آله وعلیههللاّللاه صلىرسول

 . 30، ص: 17الـمیــــــــــزان ج:  1

 

 روز فرقان، روز تالقى دو لشكر
 

 / انفـــال( 42و  41.« )یَــْوَم اْلفُــْرقــــاِن یَــــْوَم اْلتَقَــى اْلَجْمعـــاِن... »... 

گیــرى و نحوه قــرار گرفتــن دو لشكر، از نكـات مهــم جنــگ بـدر، مسئله موضع

 باشد.و اثـرات آن در فتح مسلمیــن و شكسـت كفـار مى

 فرماید:قرآن مجید، در نقل تاریخ این واقعه چنین مى

 روز فرقان، آن روزى بود كه شما در قسمت پایین وادى اردو زده بودید،»... ـ 

 و كفار در قسمت باالى آن اطراق كرده بودند.  

 در باال با هم جور در آمد،  پیاده شدن شما در پایین و پیاده شدن كفار

جا را جا و آنان آنخواستید قبالً با كفار قرارداد كنید كه شما اینبه طورى كه اگر مى

شدید كه به این نحو شد، و هرگز موفــق نمىلشكرگــاه كنند، قطعا اختالفتــان مى

 سازى كنید.جبهه
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 و به فكر شما بود، ـ پس قرار گرفتن شما و ایشان بدین نحو نه از ناحیه شما

 ها،و نه از ناحیه دشمن و به فكر آن 

 بلكه امر شدنى بود كه خداوند بر آن قضا راند! 

ـ و اگر این چنین قضا رانــد براى این بود كه با ارائــه یك معجزه و دلیل روشن 

 حجت خود را تمام كند!

 كه از شما شنید، اى راـ و نیز براى این بود كه دعاى سابق شما را و آن استغاثه

 «و آن حاجتى را كه از سویداى دل شمــا خبر داشت، مستجــاب و برآورده بكنــد!
 

روز بدر است، چه آن روزى كه خداونــد حــق و باطــل  «اْلفُْرقــانیَــْومُ »مـراد به 

روى هــم قــرار داد و آن دو را از هــم جــدا كــرد، و بــه تصــرف خـــود حــق را را روبه

 احقاق و با یارى نكردنـــش از باطـل آن را ابطـــال كرد!!!

/ انفال( بیان این حقیقت  42) «میعاِد!َو لَْو تَواَعْدتُْم الَْختَلَْفتُْم فِى الْ » مراد به عبارت 

است كه برخورد دو لشكر به این صورت جز خواست خداى سبحان نبوده است، زیرا 

مشركین با این كه داراى ِعده و ُعده بودند و در قسمت بلندى بیابان، در جایى كه آب در 

مؤمنین با كمى  دسترسشان بود، و زمین زیر پایشان سفت و محكم بود، فرود آمده بودند، و

آب را اردوگاه كرده عدد و ضعف نیرویشان در قسمت پایین بیابان، زمینى ریگزار و بى

بودند، و به قافله ابوسفیان هم نتوانستند دست پیدا كنند، و او قافله را از یك نقطه ساحلى 

ظر راند، و مؤمنین در شرایطى قرار گرفته بودند كه از نپایین اردوگاه مؤمنین پیش مى

اى جز جنگیدن نداشتند، و برخورد مؤمنین در چنین شرایط و نداشتن پایگاه چاره

توان امرى عادى دانست، و جز مشیت خاص الهى و شان بر مشركین را نمىپیروزى

 فرماید: تواند باشد، و قرآن مىنمـایى بر نصـرت و تأییـد مـؤمنین چیز دیگر نمىقدرت

 ند كه شما با كفار این طور تالقى و برخورد كنید،خداوند اگر این قضا را را»ـ 

 و در چنین شرایطى مؤمنین را تأیید نمود و كفار را بیچاره كرد،  

 همه براى این بود كه خود دلیل روشنى باشــد بر حقیقت حق و بطالن باطل،

شود با داشتن دلیل و تشخیص راه از چاه، هالك شده تا هر كس گمراه و هالك مى 

 باشد، 

/ انفال(  42« )شود با دلیـل روشـن زنـده شده باشد!و هر كس هم هدایت و زنده مى
(1)  

 . 146، ص: 17الـمیــزان ج:  1

 

 نقش شیطان در جنگ بدر
 

 / انـفـال(  48!« )َو اِْذ َزیََّن لَُهُم الشَّْیطاُن اَْعملَُهْم... » 

مشركین گردیده، و قرآن از نكات مهمى كه در جنگ بدر تأثیر داشته و باعث فریب 

 كند: مى چنین بیاناست. آیه قرآن كند، نقش شیطانرا نقل مىآن 
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روز فرقان آن روزى بود كه شیطان رفتارى را كه مشركین در دشمنى با خدا و » ـ 

رسول و جنگ با مسلمین داشتند، و آن رفتار را در آمادگى براى خاموش كردن 

ظرشان جلوه داده و براى تشویق و خوشدل ساختن كردند، در ننور خدا اعمال مى

گفت: ـ امروز هیچ كسى بر شما غالب نخواهد شد! و من هم خود پناه آنان مى

 كنم!شمایم، و دشمن شما را از شما دفع مى

ـ ولى وقتى دو فریق با هم رو به رو شدند، مشركین مؤمنین را، و مؤمنین مشركین 

رده و با فرار به عقب برگشت، و به مشركین را دیدند، او ـ شیطان ـ شكست خو

 گفت: 

 بینیـد!بینـم كه شمـا نمىمن چیـزهایى مى

هایى كه شمــا را بینـم كـه دارنـد بـراى كمك مؤمنین بــا عذابمـن مالئكـه را مى

 شونــد،كنــد، نازل مىتهدید مى

 «ترسم، كه خـدا شدیدالعذاب است!من از عذاب خدا مى
 

 در صف مؤمنینمنافقین 

آید كه جمعى از منافقین و سست ایمانان در جنگ بدر سوره انفال برمى 49از آیه 

 انـد:در میــان مؤمنین بوده

 «اِْذ یَقُوُل اْلُمنافِقُوَن َوالَّذیَن فى قُلُوبِِهْم َمَرٌض َغرَّ هآُؤالآِء دینُُهْم! » 

داشتند و آن دل پنهان مى یعنى منافقین، همانان كه ایمان را اظهار و كفر را در

هایشان خالى از شك و تردید هایشان مرض بود، و سست ایمانانى كه دلكسانى كه در دل

 گفتند:به مؤمنین و از در تحقیر آنان،( مىنبود )اشاره 

شان نبود به چنین خطر واضحى دین اینان مغرورشان كرده، چه اگر غرور دینى»ـ 

ه عده كمى هستند و قوا و نفراتى ندارند، هرگز حاضر كردند، و با این كاقدام نمى

 « شدند بـا قــریـش نیـرومنـد و داراى قـوه و شـوكـت مـصـاف دهنـــد!نمى
 

 فرماید:خـداوند متعـال در پـاسخ گفتـار منـافـقـیـن مى

/  49« )هــركــس به خــدا توكــل كنــد، خداونــد عزیــز و حكیــم اســـت!» ـ 

 ال(انفــ
 

اند، براى این كه ها در گفتار خود اشتباه كردهیعنى منافقین خود دچار غرورند و آن

اند، و حقیقت هر تأثیرى را به او نسبت داده، و خود را به تعالى توكل كردهمؤمنین بر خداى

اند، و معلوم است كه كسى كه در امور خود بر خدا نیروى خدا و حول و قوه او تكیه داده

كند، چون او عزیز است و هركس كه از او یارى جوید، كند خداوند كفایتش مىتوكل 

 رود!كند، او حكیم اسـت، و در نهادن هر امرى را در جاى خود به خطا نمىاش مىیــارى

با توجه به این كه منافق كسى را گویند كه اظهار اسالم كند ولى در باطن كافر 

میان لشكر كفار باشند، پس الجرم در میان مسلمین  باشد، معنا ندارد كه چنین كسانى در
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جاست كه با نفاق درونى در آن روز كه روز سختى بود ایستادگى كردند بودند، و عمده این

؟ و به چه سبب این منافقین و آن سست و باید دید عامل این ثبات و ایستادگى چه بوده است

را به چنین موقف خطرناك در ایمانان در این صحنه حاضر شدند، و چه شد كه خود 

هایشان را گونه مواقف تنها كار مردان حقیقت است، كه خدا دلآوردند؟ چه شركت در این

آید. خالصه این كه براى ایمان آزموده است، و شركت منافقین با اسباب عادى جور در نمى

لمانان منافقین چرا در این صحنه حاضر شدند، و به چه منظورى تا آخرین لحظه با مس

 اى است كه باید درباره آن مطالعه بیشترى كرد! صابر صبر كردند؟ مسئله

 

 كردند؟مالئكـه چگونه مبارزه مى

 فرماید:سوره انفال مى 50آیه 

ى الَّذیــَن َكفَــُروا اْلَملئَِكـةُ یَْضـِربُــوَن ُوُجوَهُهْم َو »   - َو لَـْو تَرى اِْذ یَتََوفَـّ

 «اَْدبَرُهْم...!

ها دیدى هنگامى را كه فرشتگان دریابند گروه كافران را و بزنند روىر مىاگ»  -

 «هایشان را و بگویند: بچشید عذاب سوزان را...!و پشت

زدنــد و هم از آید كه مالئكــه هم از جلو كفــار را مىاز ظاهــر جمله فوق برمى

زدند. ها از همه طرف مىپشت سر، و این كنایه است از احاطه و تسلط مالئكه و این كه آن

هایى كه خداوند سبحان در وصفشان فرموده كه سیاق آیه داللت دارد بر این كه مراد به آن

كنند همان مشركینـى هستند كه در جنگ بدر گیرند و عذابشان مىهایشان را مىمالئكه جان

 (1)كشته شدند.

 . 154، ص: 17المیزان ج: 1

 مسئله اسراى جنـگ بـدر
 

 انفال(/71تا  67!« )االَْرِض... كاَن ِلنَِبىهٍ اَْن یَُكوَن لَهُ اَْسرى َحتهى یُثِْخَن فِىما »

مسئله اسرا در جنگ بدر موضوع تاریخى خاصى است كه براى نخستین بار 

به رسول خدا گاه گرفتند و آناز كفار اسیرانىشدند. آنانمىمسلمانان با آن مواجه 

راجعه كرده و درخواست نمودند تا به قتل آنان فرمان ندهد و در عوض آله موعلیههللاصلى

بها از آنان بگیرد و آزادشان سازد، تا بدین وسیله نیروى مالى آنان علیه كفار تقویت خون

 شود، و بتوانند نواقص خود را بهبود بخشند.

 فرماید:ىتعالى در آیه فــوق به شدت مسلمانــان را مورد عتاب قرار داده و مخداى

هیچ پیغمبــرى را نسزد كه برایــش اسیرانى باشد تا آن زمانــى كه دینش در »ـ 

 زمین مستقــر گــردد.

 خواهــد. شمــا ســود مــادى را در نظــر دارید، ولى خداونــد آخــرت را مى

 و خداونــد، مقتــدرى اســت حكیـــم! 
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 ست، نبود،ـ اگر آن قضایــى كه خداوند قبالً رانده ا

 «رسیـد!هر آیینه در آن چه گرفتید، عذاب بزرگى بـه شمـــا مى

پذیرد، و تصرف در غنیمت را كه با وجود این، خداى متعال پیشنهاد مسلمین را مى

 فرماید:سازد، و مىشود، برایشان مباح مىبها نیز مىشامل خون

حالل و طیب، و از خدا اید، گرفته چه غنیمتكنید( در آنپس بخورید )تصرف» ـ 

 «بپرهیزید، كه خدا آمرزنده رحیم است!

فرماید: در صورتى كه كند و مىسپــس خطاب را جهت تطمیــع كفار عوض مى

ها مسلمان شوند وعده نیــك دارند، ولى اگر بخواهند به رسول خدا خیانت كنند، خداونداز آن

 نیازاست:آنان بى

 ــى كـه در دسـت تـو اسیرنـد، بگـو:اى پیـامـبر! به آن اسیـران» ـ 

چه مسلمانان از شما داشت، بهتر از آنهاى شما خیر سراغ مىـ اگر خدا در دل

 آمرزید، و خداوند آمرزنده رحیم است! داد، و شما را مىگرفتند، به شما مى

د، و اگر بنا دارند بر تو خیانت كنند، تازگى ندارد، قبالً هم خدا را خیانت كرده بودن

 و او تو را بر ایشان مسلط كرد،

 «و خداوند داناى شایسته كار است! 

باید دانست كه سنت جارى در انبیاء گذشته همین بوده كه وقتى با دشمنان 

كشتند، و با كشتن آنان از دیگران زهر چشم یافتند، مىجنگیدند، و بر دشمن دست مىمى

ش را در سر نپروراند، و رسم آنان نبود كه گرفتند، تا كسى خیال محاربه با خدا و رسولمى

از دشمن اسیر بگیرند و سپس بر اسیران منت نهاده و یا پول گرفته و آزاد سازند، مگر بعد 

از آن كه دینشان در میان مردم مستقر و محكم شده باشد، كه در این صورت اسیران را 

چنان كه در خالل آیتى كه ند. همكردكشتند، و با منت نهادن و یا گرفتن بهاء آزادشان مىنمى

شد، بعد از آن كه كار اسالم باال گرفت و حكومتش آله وحى مىوعلیههللابر رسول خدا صلى

 در حجاز و یمن مستقر گردید، خداوند گرفتن اسیر و آزادكردنش را تجویز كرد. 

ا آله قبل از گرفتن اسراء در این خصوص مشورتى بوعلیههللارسول خدا صلى

مسلمین نكرده بود، و به این كار هم رضایت نداده بود، و در هیچ روایتى هم نیامده كه آن 

حضرت قبل از جنگ سفارشى كرده باشد كه اسیر بگیرند، بلكه گرفتن اسیر خود یكى از 

یافتند، از ایشان اسیر قواعد جنگى مهاجرین و انصار بوده است، كه وقتى به دشمن ظفر مى

گرفتند و آزادشان كردند، و یا فدیه مىاسیران خود را برده خود مىگرفتند، و مى

 ساختنـــد. مى

در تاریــخ آمده است كه مهاجر و انصار خیلى سعى داشتند در این كه اسیر بیشترى 

كردند از این كه مبادا یك گرفتند و محافظت مىبه چنــگ آورند و حتى اسیر خود را مى

بــى برساند، و در نتیجــه از قیمتــش كاسته شود جز مسلمــان دیگر به او آسی

 السالم كه در این جنـگ بسیـارى را كشت و هیـچ اسیـرى نگـرفـت.ابیطـالـب علیهبـنعلـى
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 شدگان جنگ بدرتعداد اسراء و كشته

 اند:در روایــات اسالمى شــرح اســارت لشكریــان قریــش را چنیــن نقــل كـرده

شدگان از مشركین در روز جنگ بدر هفتاد نفر بودند، از این هفتاد نفر ـ كشته 

قتل رسانید )و حتى یك نفر را هم از ایشان السالم بهوهفت نفر را امیرالمؤمنین علیهبیست

آله وعلیههللااسیر نگرفت.( اسیران این جنگ نیز هفتاد نفر بودند. از یاران رسول ّللاه صلى

آورى كرده و همه را با یك طناب ر نشد. مسلمانان این اسیران را جمعحتى یك نفر هم اسی

 البیان(از مجمعراه انداختند... . )نقلبستند و پیاده به
 

 افـرادى از بنى هاشم در جمع اسرا

آله در روز بدر نهى كرد از این كه ابوالبخترى و احدى از وعلیههللارسول خدا صلى

آله على وعلیههللاند، لذا این گروه اسیر شدند، و رسول خدا صلىبنى هاشم را به قتل برسان

السالم السالم را فرستاد تا ببیند در میان اسراء چه كسانى از بنى هاشم هستند. على علیهعلیه

دید به عقیل برخورد، و از قصد راه خود را كج كرد، عقیل صدا چنان كه اسراء را مىهم

 حال دیدى و روى برگرداندى؟ و مرا در اینعلى! تزد: آى پسر مادرم 

 آله برگشت و عرض كرد:وعلیههللاالسالم نزد رسول خدا صلىعلى علیه

ـ ابوالفضــل را در دســت فالنــى، عقیــل را در دســت فالنـــى، و نوفــل )یعنى 

 حارث( را در دست فالنى اسیر دیدم.بننوفل

 رمود:حضرت برخاست و نزد عقیل آمد و ف 

 ـ اى ابایزید، ابوجهل كشته شد! عقیل عرض كرد:

 بنابراین دیگر در استان مكه مدعى و منـازعى ندارى! حضرت فرمود: 

 !«اِْن ُكْنتُْم اَثَْخْنتُُم اْلقَـْوِم َو اِاله فَاْرِكبُوا اَْكتافِِهْم... »ـ 

 )ظاهرا كنایه از این است كه بكشید و گرنه فدیه بگیرید!( 

ات فدیــه سپس عباس را آورده و به او گفتند باید براى نجات خودت و بـرادرزاده

 بدهى! گفت: 

دهى به این كه براى تهیه كردن پول دست گدایى به ـ اى محمد، آیا رضایت مى

 سوى قریش دراز كنم؟ حضرت فرمــود:

م كرد این پول آمدى برایالفضل گذاشتى و به او گفتى اگر پیشـ از آن پولى كه نزد ام

 ات را بده! عباس عرض كرد:هایت بكن، فدیهرا خرج خودت و بچه

 برادرزاده! چه كسى شمـا را از این ماجــرا خبر داد؟ فرمود:

 جبرئیــل این خبر را برایــم آورد! عبــاس گفت: -

الفضل كسى از این ماجرا خبر نداشت، شهادت ـ به خدا سوگند، غیر از من و ام
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 ه تو رسول خدا هستى!دهم كمى

بن حارث اسیران همه فدیه دادند و با شرك برگشتند، غیر از عباس و عقیل و نوفل

 االسناد(السالم در قربكه مسلمان شدند. )نقل از امام صادق علیه

 

 دامـاد پیامبر در جمع اسیـران

در این جنگ فدیه اسیران اكثرش چهار هزار درهم و اقلش هزار درهم بود، لذا 

قریش هر كدام كه قدرت مالى بیشترى داشت، فدیه بیشترى براى آزاد كردن اسیر خود 

 فرستاد، و هر كه كم داشت كمتر.

از جمله كسانى كه براى آزاد كردن اسیر خود فدیه فرستاد، دختر رسول ّللاه 

هاى العاص بن ربیع بود كه براى آزاد شدن شوهرش قالدهآله زینب همسر ابىوعلیههللاصلى

اى بود كه مادرش حضرت خدیجه كبرى ها جزو جهیزیهخود را فرستاد. این قالده

 علیهاالسالم به او داده بـود. و از طرفـى ابوالعاص خـواهـرزاده خـدیجـه بـود.

 ها افتاد فرمود:آله چشمش به آن قالدهوعلیههللاوقتى رسول ّللاه صلى

هـا را او به عنوان جهیزیه به زینب داده هـ خــدا رحمت كنـد خدیجـه را، این قالد

 بود!

گاه دستــور داد ابوالعــاص را آزاد كردند، به شرطى كه همسرش زینب را نزد آن

آن حضرت بفرستد و با آمدنش به نزد آن جنــاب مخالفت نكنــد. ابوالعاص عهد بست كه 

بــن ابراهیـــم( ــان نقــل از علــىالبی)مجمــع          چنیـن كنـد و به عهــد خود وفـا كرد! 
(1) 

 . 154، ص: 17الـمیــــــزان ج:  1
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 فصل دوم

 

 جنگ اُُحد

 

 آیات آغازین جنگ احد
 

ُى اْلُمْؤِمنـیـَن َمقاِعـدَ ِلْلِقتاِل...!»  ِ  / آل عمران( 121« )َو اِْذ َغدَْوَت ِمْن اَْهِلَك تُبَوه

اى به غزوه احد ذكر شده و براى یادآورى اشارهدر این آیات شریفه، تاریخ 

 امـدادهـاى الهـى در جنـگ بـدر نیز شده است.

)الزم به یادآورى است كه جنگ احد جزو غزوات پیامبر اكرم است، یعنى این كه  

هایى كه پیامبر شخصا در این جنگ پیامبر گرامى خدا شخصا حضور داشته است. جنگ

 شوند.(نامیده مى «سریه»شركت نكرده به نام 

هاى مخالف اشاره كرده كه كند و به جریان حركتآیات فوق آغاز جنگ را بیان مى

 منافقیــن و برخى از مؤمنین سست ایمــان در آغاز و میـان كارزار از خود نشان دادند:

 یاد آر! »ـ 

 بامدادى را كه به عزم تهیه سنگرهاى نظامى براى مؤمنین،

 ها از میان بستگان خود خارج شدى!ر آنو انتخاب محل استقرا

 جا گفته شد،ـ و خداوند شنواست به آن چه در آن

 «ها پنهان كرده بودند!و داناست به آن چه كه قلب

شود كه میدان جنگ در استفاده مى« از میان بستگانت خارج شدى...،» از عبارت 

واقعه جنگ »گفت آیات به هاى خانه پیامبر بوده است. روى این اصل باید همان نزدیكى

دهد كه در جریان جنگ احد یك سلسله گفتگوهایى بین ناظرند. آخر آیه نشان مى« اُُحد

هایشان بود اى از مطالب هم كه در دلمسلمین واقع شده، و در عین حال از اظهار پاره

 فرماید: خـوددارى كرده بـودند. در ادامـه مى

 آن افتادند كه سستى از خود نشان دهند،آن دو دسته در اثر ترس به فكر »ـ 

 هاست!با این كه خدا یار آن 

 داند خدا یار و ولى اوست، بتـرسد،و سزاوار نیست كه شخص مؤمن با آن كه مى 

 و ضعـف و زبـونـى بـه خود راه دهـد! 

 ـ وظیفه مؤمنین است كه امر خود را به خدا واگذار كنند و به او توكل نمایند! 
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 عمران(/ آل 122« )خدا توكل كرد، خدا هم نگهدار او خواهد بود! كسى كه به
 

فرماید تا عتاب و سرزنش اى را به عنوان شاهد و نمونه ذكر مىخداى متعال آیه

ها را در عین زبونى و ضعـف یـارى خود را نسبت به مؤمنین با نشان دادن موردى كه آن

 كرده اسـت، تشـدید نمـاید: 

 كه از شما مظاهر ضعف و سستى نمودار شود،سزاوار نبود »ـ 

 كه ذلیل بودید، یارى كرد، و حال آنكه خداوند شما را در جنــگ بدر در عین این 

 آن دم كه به مؤمنین گفتى:

اى كه از آسمان نازل ـ آیا بس نیست كه پروردگارتــان شما را به سه هزار فرشته

 ان( عمر/ آل 124و  123« )شوند، كمك كند...!مى

 

 عدم حضور فرشتگان در جنگ احد

به طور مسلم در آیــات دلیلى بر این كه در جنگ احد مالئكه براى یارى مؤمنین 

نازل شده باشند وجود نــدارد. اما در جنگ احزاب و جنگ حنین اشاره به نزول مالئكه یا 

از آیه فوق استفاده شونــد، در آیات سوره احــزاب و توبه شده است. سپاهیانــى كه دیده نمى

شــود كه خداى متعــال در جنگ بدر سه هزار ملك براى یارى مـؤمنیــن فـروفـرستـاده مى

 اســـت. 

 

 تمهیـدات دشمن بـراى آغاز جنگ

در روایات اسالمى شرح جزئیات واقعه احد قید شده است. مطالعه در روایات 

وقوع جنگ احد این بوده كه قریش دهد كه علت باره نشان مىمختلف شیعه و سنى در این

بعد ازدادن هفتاد كشته و هفتاد اسیر از جنگ بدر به مكه مراجعت كردند. ابوسفیان جمعیت 

 قریش را مخاطب ساخته و گفت:

برد هاى بدر گریه كنند، زیرا اشك چشم اندوه را از بین مىمگذارید زنان بر كشته -

 كند.مىزایل هاى آنانو دشمنى نسبت به محمد را از قلب

ازجنگ احد بود كه اجازه گــریـه و بود. پساحد باقى این محدودیت تا پایان جنگ  

 نـدبـه را به زنـان خـود دادند. 

در هر صورت طائفه قریش به عزم جنگ با پیغمبر با سه هزار سوار و دو هزار 

فرماندهى قشون قـریـش  پیاده از مكــه خارج شدند و زنــان خود را نیــز به همراه آوردند.

 را ابـوسفیــــان بـــه عهـــده داشـــت.
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 مشاوره نظامى پیامبر قبل از آغاز جنگ

چون خبر حركت قریش براى جنگ به پیغمبر رسید ،اصحاب خود را جمع كرد و 

منافق مشهور تاریخ صدر آنان را تحریص و ترغیب به دفاع و جهاد فرمود. در این بین 

به پیغمبر پیشنهاد خارج نشدن از مدینه را كرد و « عبدّللاه بن ابى بن سلول»یعنى  اسالم

ها بجنگیم. در این صورت هاى تنگ مدینه با آنگفت: بهتر است در شهر مانده و در كوچه

ها بامها و از پشتناچار حتى مردان ضعیف و زنان و بردگان و كنیزان هم در دهانه كوچه

هاى و تاكنون سابقه ندارد كه ما داخل حصارها و درون خانهجنگ خواهند پرداخت، به 

هاى خود باشیم و دشمن بر ما پیروز گردد، ولى اتفاقا هر وقت كه به عزم جنگ از خانه

 ایم. ایم، دشمن بر ما پیروز شده و ما شكست خوردهخود خارج شده و از شهر بیرون رفته

ها سعدبن معاذ و ، از جمله آنگروهى دیگر كه مخالف جنگ در داخل شهر بودند

 چند نفرى از قبیله اوس برخاسته و گفتند:

، تاكنون كسى از عرب قدرت این كه در ما طمع كند نداشته، در  ـ یا رسول ّللاه

ایم، چگونه در این موقع كه تو در میان ما پرست بودهصورتى كه ما مردمى مشرك و بت

باشند، نه حتما باید از شهر خـارج شـویـم و بـا هستى، قدرت طمــع كردن در ما داشتــه 

 دشمـن بجنگیم.

ـ اگر كسى از ما كشته شد، شربت شهادت را نوشیده است، و اگر هم كسى نجات 

آله این پیشنهـاد را وعلیههللایافـت به افتخـار جهاد در راه خـدا نائل شده است! پیـامبر صلى

 پذیرفت.

 

 منـافقیـن در جنـگ احـد

ل گرامى خدا پس از تصمیم گرفتن در مورد محل مقابله با دشمن، با یك نفر از رسو

صحابه خویش براى مهیا كردن میدان جنگ از شهر خارج شد. در برخى از روایات است 

كه پس از خروج پیامبر از شهر برخى از پیشنهاددهندگان پشیمان شدند و گفتند: اگــر 

ـه صلى مایل باشد كه در شهــر جنگ كنــد ما هــم موافقیــم. ولى آله وعلیههللارسول اللـه

ـه صلى  آله فرمـود: وعلیههللارســول اللـه

ـ شایسته نیست این براى پیغمبر كه پس از پوشیدن لباس جنگ آن را از تن در 

 آورد، مگر آن كه جنگ نكند!

نمــود، و جماعتى از  عبـدّللاه بن ابـى بـن سلـول از همـراهى بـا پیغمبــر خــوددارى

طایفــه خزرج نیز از او متابعت كردند. برگشت عبدّللاه بن ابى از محلى بین احد و مدینــه به 

 بوده است.«شوط»نام 
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 تعداد نفرات طرفین در جنگ احد

نفر بوده است. یك ثلث  1000تعداد همراهان پیامبر اسالم در شروع حركت 

از طائفه « بنو سلمه» مشهور( به مدینه برگشتند. دو طایفه  جمعیت با عبدّللاه بن ابى )منافق

از طائفه اوس، در موقع برگشت عبدّللاه بن ابى فكر كردند كه از او « بنو حارثه» خزرج و 

نفر در خدمت رسـول  700پیروى و مراجعت كنند ولى خداوند آنان را نگذاشت و در نتیجه 

ه صلى  ندند.آله بـاقـى مـاوعلیههللاالـلـه

هــزار سوار  3تعــداد نفرات تحت فرماندهــى ابوسفیان در جنــگ احد به روایتى 

هــزار نفــر پیــاده بودند، و زنان را نیز به همــراه آورده بودنــد تا مــردان از جنگ  2و 

 هــزار نفــر ذكــر شــده اســت. 3هــا فرار نكنند. در یك روایت دیگـر تعــداد آن
 

 

 ن و محـل وقـوع جنگ احدزمـا

رسیدند، پیامبر « ذوعینین»قریش در حركت خود به سوى مدینه، وقتى به كوه 

آله و مسلمیــــن از آمــدن كفــار آگاهــى یــافتنــد. روز ورود لشكــر كفــار وعلیههللاصلى

 جــا مـانــدنــد.بــه احد روز چهــارشنبــه بــوده اســت كــه آن روز و دو روز بعــدش را آن

شود و شب را در آله بعد از نماز جمعه از شهر خارج مىوعلیههللاپیامبر اكرم صلى

رو كنـد، و روز شنبـه نیمـه شـوال سـال سـوم هجرت با كفار قریش روبهاحد توقف مى

 شود.مى

 

 تاكتیك جنگى پیامبر در جنگ احد

خارج شده و با لشكر خود به پیشروى ادامه آله از مدینه وعلیههللاپیامبر اكرم صلى

گذشته به دره احد داخل شدند و براى انتخاب محل مناسب براى « وادى»داده و از پیچ 

 استقرار نیرو، كـوه احـد را پشت سر قرار دادنـد.

نفر تیرانداز مأمور نگهبانى  50آله عبدّللاه بن جبیر را با وعلیههللاپیامبر اكرم صلى

جا كمین كرده باشد و از پشت سر لشكر اسالم را ترسید دشمن در آنمود كه مىاى ندره

 مورد حمله قرار دهند. حضرت به عبدّللاه بن جبیر فرمود:

كه ما دشمن را تا مكه شما در هر صورت از نگهبانى دره غفلت مكنید، ولو این -

را تا مدینه  نشینى كنیم، و اگر هم دشمن ما را مغلوب كرد و مامجبور به عقب

نشینى كرد باز هم شما از مواضع خود دور نشوید و دست از مجبور به عقب

 نگهبانى دره بر ندارید!

نظر آن حضرت درست بوده زیرا دشمن نیز از موقعیت نظامى دره مزبور استفاده 
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كرده بود. ابوسفیان هم خالدبن ولید را با دویست سوار مأمور مراقبت از آن دره كرده بــود، 

جا كمیــن كنید، و وقتى جنگ و مغلوبه شد و دو لشكر به هم ریختند شما از كه شما در آن

 دره خارج شوید و از پشـت سر لشكر اســالم را مورد حملــه قرار دهید. 

 

 فاجعه دره احد

آله اصحاب خود را كامالً مهیاى جنگ وعلیههللاز جنگ، پیامبر اكرم صلىدر آغا

السالم داد. انصار حمله خود را به دشمن آغاز فرمود و پرچم اسالم را به دست على علیه

كردند، و آنان را شكست سختى دادند، به طورى كه دشمن از برابر لشكر اسالم فرار كرد و 

 را تعقیب كردند.ها سربازان رشید اسالم آن

سوار مأمــور كمیــن در دره بود.  200خالدبن ولیــد كه از طرف ابوسفیــان با 

وقتى شكست قریش را قطعــى دید خواست از دره خارج شود، و از پشت سر لشكر اســالم 

ـه بن جبیــر آن ها را مجبـــور به را مـورد حملــه قـــرار دهـد، تیـرانــدازان عبـــداللـه

 نشینــى كردنـد.عقب

 

 فاجعه چنین اتفاق افتاد!

دیدند كه سربازان فاتح اسالم یاران عبدّللاه بن جبیر متوجه میدان جنگ شده و مى

شوند. جریان را به عبدّللاه بن جبیر تذكر مند مىاند و از غنایم بهرهدشمن را شكست داده

 بهـره خواهیم ماند.از غنـایم بىجا بمـانیم دادند و اضـافه كردند كه اگـر ما در این

آله را وعلیههللاعبدّللاه به آنان گفت: از خدا بترسید! مگر دستور رسول ّللاه صلى

نشنیدید كه فرمود در هر صورت از دره جدا نشوید و كمال مراقبت را در حفظ موضع خود 

ى مواضع خود را در دره بنمایید! تیراندازان سخن او را گوش ندادند و یكى بعد از دیگر

تن از  12جا عبدّللاه بن جبیر با رها كرده و براى گرفتن غنیمت از دره دور شدند. فقط آن

 یــارانش بـاقـى ماندند.

بن جبیر را متفرق دید، حمله خود را به دره شروع خالدبن ولید كه اصحاب عبدّللاه 

فقط عده كمى ماندند كه آنان را هم كرد. در این حمله بود كه بقیه یاران عبدّللاه فرارى شده و 

خالــدبن ولیــد در مدخل دره به شهــادت رسانید. و چــون این مانــع را از سر راه 

 برداشتنــد از دره خارج شــده و از پشت سر لشكـر اسالم را مورد حمله قرار دادند.
 

 شكست اولیه قریش

كست خورد و پا به فرار به طورى كه گفته شد، در اولین حمله مسلمانان دشمن ش
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بن جبیر و كردند. هنوز دره احد از طرف عبدّللاه ها را دنبال مىگذاشت و سربازان اسالم آن

 شد، و دشمن قادر به حمله از پشت سر لشكریان اسالم نبود.یارانش حفاظت مى

بن ابى السالم پرچمدار لشكر قریش را كه طلحه در گیر و دار جنگ، على علیه

طلحه دى از طائفه بنى عبدالدار بود، كشت. و یكى دیگر به نام ابوسعید بن ابىطلحه عب

السالم او را هم كشت. و براى سومین بار پرچم قریش پرچم را به دست گرفت، و على علیه

السالم بردارنده پرچم قریش را كه همه از را مسافح بن ابى طلحه برداشت و على علیه

به قتل رسانید، تا این كه در آخر یكى از بندگان سیاه چهره بنى طائفه بنى عبدالدار بودند 

السالم دست راست او را قطــع پرچم را بلنــد كــرد و علــى علیه« صواب»عبدالدار به نام 

كــرد، او هم بالفاصله پرچم را به دســت چــپ گـرفـت و دسـت چپـش را نیـز علــى 

 طع كرد. اى برنده قالسالم با ضــربــهعلیه

كه دو دست خود را از دست داده بود، پرچم را با بازوهاى خود به سینه « صواب»

چسبانده بود متوجه ابوسفیان شد، و به او گفت: آیا وظیفه خود را نسبت به بنى عبدالدار 

السالم به او كه گفتارش را با ابوسفیان به پایان رساند على علیهاز آنانجام رساندم؟ پسبه

 و با ضربه شمشیرى كــه بر سرش نواخــت او را بــه درك واصــل كــرد. رسیـد

 بـراى دهمیــن بـار پرچم فـرو افتــاد ولـى غمره دختر علقمه كنانیه آن را بلند كرد.
 

 حمله از دره احد و شكست لشكر اسالم

و  به طورى كه در باال گفته شد، در زمانى كه لشكر قریش پا به فرار گذاشته بودند

یاران عبدّللاه بن جبیر مواضع خود را در دره احد در پشت سر لشكر اسالم ترك كرده بودند 

ولید حمله خود را به آنان آغاز كرد و پس از و براى جمع غنایم پایین آمده بودند، خالدبن

شهید كردن كلیه تیراندازان باقى مانده در دره و شهادت عبدّللاه بن جبیر، از پـشت سـر بـه 

 لشكریــان اسالم یورش برد.

لشكر شكست خورده قریش همین كه دیدند پرچم قریش به دست غمره برافراشته 

شــد و از پشت سر نیز خالدبن ولیــد حمله خود را آغاز كرده، به میدان برگشتند و حمله 

 خود را به لشكـر اسـالم شروع كردنـد.

هزم و متالشى شد و از هر حمله به قدرى سخت بود كه لشكر اسالم به سختى من

آله چون فرار اصحاب وعلیههللاها پناه بردند. پیغمبر اكرم صلىطرف فرار كردند، و به كوه

 خود را دید، كاله از سر خود برداشته و همى فرمود: 

 به سوى من آئید!» ـ 

 من رسول خدایم! 

 كنید!به كجا فرار مى 

 «كنید؟!آیا از خدا و رسولش فرار مى 

اى را العادهدختــر عتبه در میــان لشكریان قریــش فعالیت فوق« هند»این موقع  در
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دیــد كه از میدان شـروع كــرده بــود. او در میـان سپـاه ایستـاده بـود و اگـر سربازى را مى

 گفت:برد و به او مىاش به طرف او مىدانى را با میلهكنــد، سرمهجنگ فرار مى

دان چشمان خود را سرمه كنى! و با این ترتیب است كه با این سرمه ـ اى زن! بهتر

كرد و او را دوباره به جنـگ مسلمیـن بر احساسات و غیرت سرباز فرارى را تحریك مى

 گـردانیـد.مـى

 

 فاجعه شهادت حمزه سیدالشهداء

، عموى گرامى و رشید پیامبر خدا در سپاه پیامبر بود و بن عبدالمطلبحمزة 

كرد، لشكر از مقابلش نمود. همین كه او به طرفى حمله مىحمالت سختى را به قریش مى

 آورد.كرد، و حتى یك نفر هم در مقابلش تاب نمىفرار مى

هنــد، دختر عتبه، كه مراقب این جریان بود، با دادن وعده و نویدهایى به غالم 

او را مأمور غافلگیرى و كـشتـن جبیر بن مطلــع، كه غالمى حبشــى به نام وحشــى بود، 

 یكى از سـه نفر )پـیامبر، على یا حمزه،( كرد.

 شهـادت حضـرت حمــزه سیــدالشهـداء را چنیـن تعریـف كـرده است:« وحشــى»

ـ چون دیدم كشتن پیامبر از عهده من خارج است، على را هم دیدم كه بسیار متوجه 

توانستم طمع كنم، ولى نسبت به حمزه كمین كرده و مراقب خود است، بنابراین به او هم نمى

كند، وقتى به من رسید، و همین كه از و او را دیدم كه به سختى لشكریان را متالشى مى

هاى آن را نامرتب و داراى چین و شكن كرده بود، در كنارم گذشت، به جویى كه آب كناره

ه حمزه، بدون این كه متوجه باشد، ها بود كها و فرورفتگىاثر برخورد با همین چین و شكن

به زمین خورد، و من از این موقعیت استفاده كرده بالفاصلـه اسلحـه خود را كشیـدم و او را 

 هـدف قرار دادم. 

ـ ضربه من درست به لگن خاصره او اصابت كرد و به قدرى شدید بود كه خاصره 

كه حمزه را از پاى در آورد  اش خارج شد، و همین ضربه بوداو را شكافت و از زیر سینه

و او را به زمین زد. خودم را به او رساندم و شكمش را پاره كردم، و جگر او را بیرون 

بردم، و به او گفتم كه این جگر حمزه است، هند آن را از من گرفت و « هند»آورده و براى 

مانند  به دهانش گذاشت و شروع به جویدن كرد، ولى خداوند آن را در دهانش سخت و

 استخوان نمود و هند آن را از دهـانش خـارج كـرد و بـه طـرفى پـرت نمـود. 

اى را مأمــور كرد تا آن را آله فرموده كه خداونــد فرشتهوعلیههللا)پیغمبــر صلى

 برداشتــه و بـه جـاى خـود بازگـردانـد(.

ها و ها و دستگوشكرد، یعنى « مثله»آمد و او را سوى حمزهگفته: هند بهراوى

 پاها و بعض اعضاى دیگر بدنش را قطعه قطعه كرد.
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 در لحظات سخت فاجعه احد

ابودجانه »لشكر اسالم به سختى شكست خوردند و همه فرار كردند. كسى جز 

اى كه از در ركاب پیغمبر باقى نماند. هر حمله« السالم على علیه»پسر خرشد و « سماك

كرد، تا این كه شمشیر علـى شد، على آن را دفع مىجانب دشمن به سوى پیغمبر گرامى مى

 بـود، به علــى داد. « ذوالفقـار»د را كه موسـوم بـه شكســت، و پیغـمبـر شمشیـر خــو

جا سنگر آله به سوى ناحیه احد جایگزین شد، و در آنوعلیههللاسرانجام پیغمبر صلى

بن ابراهیم در جنگید، تا این كه )بنا به نقل علىالسالم در كمال رشادت مىگرفت. على علیه

دن و شكم و پاهاى آن حضرت وارد آمد. در تفسیر خود،( هفتاد زخم بر سر و صورت و ب

 همین موقع بود كه جبرئیل نازل شد و عرضه داشت:

 اى محمد، این است معنى مواسات! پیامبر فرمـود: 

 جبرئیـل گفــت:« او از من اســت و مـن از اویــم!»  

 «من هم از شمــا دو تایــم!»  

را بین زمین و آسمان به روى  فرماید: پیغمبر جبرئیلالسالم مىامام صادق علیه

 گـویـد:كرسى اى از طـــال مشـاهــده كـرد كـه مـى

 «الفَتى ااِلّ َعلى ال َسْیَف اِالّ ذُواْلفَقار!»ـ 

 ـ هیچ جوانى مثل على نیست و هیچ شمشیرى مانند ذوالفقار!

 

 اولین زن مسلمان در جبهه

 كه:در روایت قمى است

دختــر كعب مازینه، و او زنــى بود كه در « نسیبه» ـ باقــى مانــد با پیامبر 

پرداخت، و پسرش هاى مجروحین مىكرد و به بستن زخمهاى پیامبر خدا شركت مىجنگ

نشینى شد، و خواست از میدان نیز با او بود. در یكى از حمالت، فرزندش ناچار به عقب

 جنـگ فرار كند، مـادر خود را به او رسـانید و گفت:

گردانى، از خدا و رسولش؟ كنى، و از كه روى بر مىرزند، به كجا فرار مىـ اى ف

دوباره او را به میدان جنگ برگردانید و در میدان جنگ مردى به او حمله كرد، و او را 

ور گردید و شهید كرد! این مادر رشید شمشیر فرزند را برداشته و به قاتل فرزندش حمله

 و را كشت. پیامبر فرمود: ضربتى بر ران او وارد كرد و ا

ـ خداوند تو را بركت دهد اى نسیبه! این زن سینه خود را سپر قرار داده و از 

 هـاى فـراوانـى بـرداشت.كـرد، تـا ایـن كـه زخـمپیغمبر دفـاع مى

 

  



 
 تفسیر موضوعی المیزان                          کتاب سی وپنجم: تشریع جهاد. آغاز جنگهای اسالم با مشرکین قریش. از بدر تا مکه 75

 آله وعلیههللاشایعـه مرگ پیامبر صلى

آله حمله كرد و وعلیههللاابن قمئــه كه در لشكر قریــش بود به طرف پیغمبر صلى

گفت: محمد را به من نشان دهید! نجات پیدا نكنــم اگر او نجات پیــدا كند! و ضربتــى به مى

شده با صداى بلندفریاد زد ـ به الت و كه پیغمبر كشته گمان اینشانه پیامبراكرم زد، و به

 عزى قسم كه محمـد را كشتم!

 

 آله وعلیههللازخمى شدن پیامبر صلى

هاى پیشین روز پیشانى پیامبر شكست، و نیز با تیرى كه مغیره انداخت دنداندر آن 

 حضرت شكست و ثنایایش آسیب دید!

 

 حمله مجدد مسلمین و پایان جنگ احد

از جنگ فراركرده بودند، دوباره برگشتند، و پیامبر كه  مهاجر و انصار بعد از آن

با او بودند مجــددا به دشمن حملــه كردند و دشمن را  آله با كسانـى كهوعلیههللاصلى

 پراكنــده ساختند.

در جریان جنگ احد، مشركین به غلبه و پیروزى نهایى كه باعث شكست قطعى 

 مسلمـانان گـردد، نائل نشدند.

 

 تعـداد شهـداى لشكر اسـالم

سیدالشهداى این  اند كهتعــداد شهداى سپاه اسالم را در این جنگ هفتاد نفر ذكر كرده

« مثله»آله بود. مشركین عده زیادى از مسلمین را وعلیههللاصلى جنگ حمزه عموى پیامبر

 هــا حمــزه بـود!تـرین آنكـردنـد، كه بـزرگ

 

 اسـامى شهـداى جنـگ احـد از مهـاجرین:

 بـن هـاشـم،ـ حمـزه بن عبـدالمطـلب 1

ه بـن جــحـش )اســدى( 2  ـ عــبـدالـلـه

 ـ مصعب بن عمیر )اخوبنى عبدالدار( 3

 ـ شـمـاس بـن عثـمـان )مـخـزومـى( 4
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 اسامى شهداى جنگ احد از انصار

از هفتاد شهید جنگ احد، چهار نفر از گروه كوچك مهاجرین اولیه از اهل مكه 

هاى از دالورى جنگ پسكردند، و در اینمدینه هجرتاسالم به بودند كه با پیامبر گرامى

 راوان به درجه رفیــع شهـادت نایل شدند.ف

آله وعلیههللادرباره چگونگى شهادت حضرت حمزه عموى دالور پیامبر اكرم صلى

در باال نكاتى تاریخى از روایات نقل كردیم، ولى نكات تاریخى خواندنى دیگر هم در 

ن اهل مدینه به چشم الى روایات در مورد شهادت انصار رسول ّللاه از میان تازه مسلماناالبه

 توان به سادگى از آن گذشت.خورد كه نمىمى

از این میان اشاره به خانواده بن وقش شده كه چهار نفر از این خانواده در راه دین 

 هاى:اند: به ناماز جـان خود گـذشته

بن بن ثابت بن وقش، و عمرو بن ثابتبن وقش، ـ سلمهبن وقش، رفاعــهـ ثابت

 وقش.

 خانواده دیگر نیز از هركدام دو یا سه نفر جان باختند، ازجمله: ازچند

 بن قیـظـى، بـن قـیـظـى، و حبـابـ صیفـى

 بن اوس،بن اوس بن معاذ، و ایاسـ حارث

 بـن عمروبن قیس،ـ عمروبن قیس، و قیس

 بن عمروبـن ابى زهیر،زهیر، و سعدبن ربیعبن زید بن ابىـ خـارجــه

 عــدى، مــالــك بــن ایـــاس، و عمـــروبــن ایــــاس،بــن ـ ایــاس

 ـ سلیم بن عمرو بن حدیــده كه با غالم خود عنتره با هم شهید شدند.

 هاست. از جمله:قبـر شـدن تعدادى از آن -از دیگـر نكـات تاریخـى هم

ــاس، كــه ـ نعمــان بــن مالــك بــن ثعلبــه، مجــدربــن زیــاد، و عبــاده بــن حسح

 این سه نفــر در یك قبـر دفــن شدنـــد.

 ها در یك قبر دفن شدند:از طایفه بنى حرام پنج نفر شهید شدند كه دو تن آنچنینهم

ـ عمروبن جموح، رفاعه بن عمرو، عبدهللا بن عمرو، خالدبن عمرو، و ابوایمن 

ن شدند: عمرو بن ها پدر و پسر در یك قبر دف)مولى عمرو بن جموح( كه دو تن آن

 جموح، و عبدّللاه بن عمـرو. 

هاى زیر نیز به چشم از شهداى به یادماندنــى از انصار در این جنـگ، نام

 خورد:مى

« غسیل المـالئكـه»حنظله  بن ابى عامر )همان شخصى كه بین مسلمین بهـ حنظله

 مـشـهـور اسـت.(

ه بن جبیر بن نعمــان )همان كســى كه  فرمانــده تیراندازان مأمور حفاظت ـ عبداللـه

 از دره احــد بود.(

 ـ مالك بن سنان ) از طائفه بنى خدره، كه پدر ابوسعید خدرى است.(

 بـــن ثــــابـــت منـــذر )بـــرادر حســــان بــــن ثابــــت(ـ اوس



 
 تفسیر موضوعی المیزان                          کتاب سی وپنجم: تشریع جهاد. آغاز جنگهای اسالم با مشرکین قریش. از بدر تا مکه 77

ه صلىبـن نـضـر )عـمـوى انسـ انـس  آله (وعلیههللابـن مالـك غــالم رسـول اللـه
 

) اســامى ایــن شهــدا و بقیه شهداى انصار رسول ّللاه از اهالى مدینه، كه در جنگ 

احد جــان خود را در راه بســط دین خــدا و دفــاع از اسالم نثار كردند، در كتاب 

  (1)ابن هشام مذكور است.(  «النَّبىسیرةُ »

 . 128و ص:  7، ص: 7المیزان ج:  -1

 

 عوامل شكست و پیروزىتحلیل قرآن از 
 

 «!... ِ ِ َغْیَر اْلَحـقه تُْهـْم اَْنفُُسُهْم یَُظنُّوَن بِاّلله  / آل عمران( 154« )َو طاِئفَةٌ قَْد اََهمَّ

قرآن شریف در این آیه، عقاید گروهى را كه از جنگ احد فرار كردند و شكست را 

بــودنــد كه اگـر مسلمیــن بــر  بر مسلمیــن تحمیــل نمــودنــد، و در عیــن حــال مــدعــى

 فـرمـایـد: دیــن حقنــد چرا شكســت خــوردنــد، مــورد تحلیل قــرار داده و مى

دستــه دیگــرى كه به فكر جان خود بودند، گمــان ناحق دربــاره خدا داشتنــد، »ـ 

 گفتنـــد:هـاى جـاهلیـت، و مىهمچــون گمـــان

 اى نیست؟ر پیروزى بهرهامـ آیا ما را در این

داشتنــد ـ بگو: زمام این امر همــه در دست خداست! اینــان در پیش خود پنهــان مى

 گفتند:كردند، و مىچه را كه بر تو آشكــار نمىآن

 بـایسـت ایـن چـنـیـن كشتـه شـویـم!ـ اگـر مـا را در ایـن پیـروزى نصیبـى بـود نمـى

 ها بگـو:ـ به آن

 بودیــد،هــاى خود نیــز مىگر در خانهحتى ا 

 آنــان كه كشته شدن برایشـان نوشته شـده است، 

 عمــران(/ آل 154« )آمــدنــد...!خــود به قتلگــاه خویــش مـى 
 

ها، اصوالً دین را از این جهت پذیرفته بودند كه آن را عامل نیرومند غیر قـابل آن

كردند كه خداوند در هیچ شرایطى راضى به ها فكر مىآنمغلوب شدن، پنداشته بودند. 

 بوده باشد! مساعد با دشمن كه وسایل ظاهرىنخواهد بود، ولو آنبر دینش دشمن پیروزى 

فرماید كه این گروه گمانى درباره خدا داشتند كه بر خالف حق بوده، قرآن مجید مى

اى از طائفه گمان كرده بودند كه پاره شد. اینو از سنخ افكــار دوره جاهلیت محسوب مى

امور حق مسلم آنان بــوده و امكان نرسیدن به آن نیست، و لذا همین كه مغلـوب شدنــد و 

 اى از آنـان كشتــه شدند، درباره مطلــب دچـار تردیــد شدنــد و گفتند:عـده

 اى نیست؟ـ آیا در این امر )پیروزى( ما را بهره

ند كه چون مردمى مسلمان هستند امكان شكست براى آنان نیست. كردها گمان مىآن

معتقد بودند كه دین حق هرگز مغلــوب نشــده و پیروان آن دچار شكست نخــواهنــد شــد، 

زیرا خــدا بدون هیچ قید و شرطى دین خــود را یــارى نموده و خــودش نیــز ایـن وعــده 

 هــا داده است! را به آن
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شود به همین بوده ها كه از سنخ افكار دوره جاهلیت محسوب مىآن گمان باطل

پرستى زمان جاهلیت نیز خدا را پروردگار هر چیزى دانسته و عالوه است، چه آن كه، بت

براى هر نوعى از حوادث مانند رزق و زندگى و مرگ و جنگ و غیره، خدایى قائل بودند، 

اش نافذ اش در حوزه وظیفـهو بوده است و ارادهكه تدبیر امر همان صنف یا نوع به عهده ا

 و غیر قابــل مغلوبیت بـوده است.

بنابراین، هر كس گمان كند دین مغلوب شدنى نیست، و پیغمبر نیز كه بار گران دین 

شود، و خورد، و كشته نمىنخستین بار به دوش او گذاشته شده، در دعوت خود شكست نمى

است بر خالف واقع، و از نوع افكار جاهلیت، چه آن كه با این میرد، در حقیقت، گمانى نمى

ترتیب براى خدا شریكى قائل شده است، زیرا گمان او این است كه پیغمبر رب النوعى است 

كه امر پیروزى و غنیمت به عهده او واگذار شده است، با این كه خداى سبحان یگانه است، 

 ران در هیچ امرى دخـالتـى نیسـت! و زمام تمام امور در دست اوست، براى دیگ

این تنها خداوند سبحان است كه در نظام آفرینش، ناموس اسباب و مسببات را 

تر خواهد بود ،خواه حق تر باشد، وقوعش راجحبرقرار فرموده، و هر چه كه سبب آن قوى

بین مؤمن و آله باشد و خواه ابوسفیان، هیچ فرقى وعلیههللاباشد یا باطل، خواه محمد صلى

 كافر در این امر نیست.

البته، خداى سبحان را نسبت به دین و اولیاء دین خود عنایت خاصى است، كه در 

نتیجه این عنایت، علل و اسباب نظام آفرینش را طورى ترتیب داده كه سرانجام منجر به 

م از آن ظهور دین و آماده شدن گیتى براى پذیرایى از اولیاء دین شده و سرانجام نیك ه

 متقین است! 

امر نبوت و دعوت دینى از این ناموس عمومى مستثنى نیست. هر جا كه اسباب 

ظاهرى مقتضى غلبه دین بوده، مانند بعضى از غزوات پیامبر گرامى اسالم، پیروزى 

كردند، و یا نصیب مسلمین شده است، و هر جا كه از اوامر پیامبر اكرم خالف یا سستى مى

 خوردنـد.ها شكســت مىرفــت، و آن، علل و اسباب پیــروزى از بین مىبر اثر نفــاق

شود كه طرف مقابل پیامبران اغلب اهل مادیات بودند، این در تاریخ ادیان دیده مى

خوردند، مانند: كشته شدن حضرت زكریا، ذبح و قدرت زیاد داشتند، لذا پیامبران شكست مى

 ها.سى، و سرنوشت برخى از انبیـاء مانند آنشدن حضرت یحیى، مطرود شدن حضرت عی

البته ناگفته نماند كه اگر گاهى ظهور حق متوقف بر نقض نظام عادت )نه نقض 

نظام نوامیس حقیقى،( بود، خداوند متعال با نقض آن دین خود را بر پا نگه داشته و 

 (1)گذارد حجتش باطل گردد و از بین برود.نمى

 . 81، ص: 7الـمیـــزان ج:  1
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 تحلیل اتفاقات جنگ احد

 « َو ال تَِهنُــــوا َو ال تَْحـَزنُــــوا َو اَْنتُــــُم االَْعلَــْوَن اِْن ُكْنتُــْم ُمــْؤِمنیــَن...» 

 عمران( / آل 148تا 139)

در جریان جنگ احد، گرچه مشركین به پیروزى نهایى كه باعث شكست قطعى 

یــن گردد، نائل نشدند، ولى در عیــن حال، آن چه كه در جریــان جنگ بر مسلمین مسلم

تر از آن كفار بود، چه آن كه هفتاد تن از بهترین و تر و دردناكوارد آمد، بسى سخت

تریــن یاران خود را از دســت دادند، و از طرف دیگر، وقوع چنین حادثــه جانگــداز شجاع

 یارشــان سبـب ضعف و انـدوه آنان گردیده بود.در كنار خانــه و د

در این آیات، قرآن مجید، دالیل ضعف و اندوه مسلمین را از طرفى مولود تفوق 

شمارد كه به آنان وارد شده بود و مشركین، و از طرف دیگر به علت آسیب و صدماتى مى

ها و تحوالت هاى الهى و مخصوصا از سنت امتحان الهى در جنگدر مقابل آن از سنت

فرماید، ها را بیان مىآورد و شرایط پیروزى و شكست در جنگروزگار سخن به میان مى

آورد، و از آن تعداد مسلمین و از عملكرد مسلمین در جنگ احد تحلیل انتقادى به عمل مى

فرمایـد، و سرانجـام به این كه مقاومت كرده و پیامبر را تنها نگذاشته بودند، تحسین مى

 رسد كه: ئلـه اسـاسى مىمس

 كدام یك باید مسلمانان را مورد توجه و نظر باشد؟  دین یا پیامبر؟

 رود؟ها از بین مىآیا با مرگ پیامبران دین آن

 رود!!یا این كه اسـاس دین است، و بـا مرگ پیامبرى آیین الهى از بین نمى

 

 سه عامل پیروزى

كند كه پیروزى و تفوق شما هیچ قید ایمـان، صبــر، تقــوى! آیه فوق چنیــن بیان مى

 و شـرطـى جز ایـمـان نـدارد: 

شما مسلمیــن، نه سستى كنیــد، و نه غمگین شویــد، و اگر با ایمــان باشید، برتر »ـ 

 عمران(آل/139« )خواهید بود!

نیست كه اراده شما ضعیف شود، و از اگر داراى نیروى ایمان هستید، شایسته 

پیروز نشدن بر دشمن اندوهناك گردید، چه آن كه ایمان شما سرانجام شما را به پیروزى 

است و تقوى و صبر مالك هر « صبر»و « تقوى»رساند، زیرا كه از لوازم ایمان نهایى مى

 فتح و پیروزى است!

عف شما گردد، چه آن كه شما اما آسیبى هم كه به شما رسید نباید سبب اندوه و ض

در این آسیب تنها نبودید، و دشمن نیز به حد كافى از شما آسیب دید، بنابراین دشمن 

 گونــه مزیت و برترى بر شمــا پیدا نكــرده، تا موجــب ضعف و انـدوه شما گردد.هیچ

 فرماید:نكته مهم آن كه در آیه شریفه خطاب به مؤمنین مى

برترى است، و این در حالى است كه مؤمنین ایمان داشتند،  ایمان شرط پیروزى و
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ولى در موقع عمل بر طبق مقتضیات ایمان خود عمل نكردند، و صبر و تقوى را كه از 

لوازم ایمان است، فراموش كردند، و اگر این دو صفت بزرگ را از دست نداده بودند، 

 شد.مىكرد، و پیروزى نصیبشـان ها اثر خـود را مىایمـان آن

مسلمانان به این دلیل اندوهناك شده بودند كه گمان كرده بودند مشركین بر آنان 

فرمایــد: ها را تخطئه نموده و مىاند، لذا خداى تعالى با آیه فوق این فكر آنبرترى پیدا كرده

 فرماید:مالك برترى با شماست، در صورتى كه ایمان داشته باشید، نه با مشركین! و مى

 كاَن َحقها َعلَْینا نَْصُراْلُمْؤِمنیَن! وَ »ـ 

 / روم(  47«  )ـ این حق برعهده ماست كه مؤمنین را نصـرت بخشیــم!

 

 دو عامل اصلى شكست

قرآن مجید در آیات زیر دالیل و عوامل شكست مسلمین در جنگ احد را شرح 

 فرمایـد:دهــد و مىمى

 ها را كشتید،مى كه به اذن او آناش را درباره شما راست كرد، هنگاخدا وعده»ـ 

 تا این كه سستى ورزیدید، و در كارتان منازعه كردید،

 داشتید، به شما نشان داد، نافرمانى كردید،چه را كه دوست مىو بعد از آن كه آن

 و بعضى از شما اراده دنیا و بعض دیگر اراده آخرت داشتید، 

 امتحانتان كند!ها باز داشت تا سپس شما را از غلبه بر آن

 عمران( / آل 152« )خدا از شما عفو كرد و خدا بر مؤمنان صاحب فضل است!
 

نماید و شكست آنان را هاى خود را تأیید مىدر این آیات، خداوند متعال صدق وعده

دانــد، چه آن كه آنــان در جنــگ از مرز اوامر و ها مىدر جنگ احـد مربــوط به خود آن

 فرمـود، تجـاوز نمـوده بودند.ـى كـه پیغمبـر مردم را بـدان دعـوت مىدستـورات اله

چنین تاریخ متفقند كه در جریان جنگ احد فتح و پیروزى نخست جمیع روایات و هم

نصیب مسلمین گشت، به طورى كه شمشیر در میان دشمن نهاده و اموالشان را غارت 

اى از تیراندازان محل مأموریت خود را دهكردند، و این پیروزى ادامه داشت تا موقعى كه ع

ها را مأمور نگهبانى آن اى، كه پیغمبر آنترك كردند و براى غارت كردن اموال از دره

فرموده بود، خارج گشتند، و در این موقع بود كه خالدبن ولید و كسانى كه با او بودند، از 

یراندازان اسالم را كه محل كمینگاه خارج شده و عبدّللاه بن جبیر و عده معدودى از ت

مأموریت خود را ترك نكرده بودند، و با عبدّللاه باقى مانده بودند، كشتند، و از پشت سر 

لشكر اسالم را مورد حمله قرار دادند، و مشركین نیز كه متوجه جریان شدند، برگشتند و 

ها را شهید نفر از آن آله گذاشتند، و هفتادوعلیههللاشمشیر در میان اصحاب رسول ّللاه صلى

آمد دچار شكست سختى كردند، و در نتیجه مسلمین كه در آغاز كار پیروز بودند، با این پیش

 فرماید: شدند. قرآن شریف مى

/  152!« )تـا ایـن كـه سستـى ورزیـدیـد، و در كـارتـان منازعه كردید... »... ـ 
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 عمران(آل

تیراندازان نگهبان دره به وجود آمد، چه آن  این آیه ناظر بر جریانى است كه در بین

كه یك سلسله گفتگوهایى راجع به ترك دره و ملحق شدن به لشكر و بردن غنیمت از كفار، 

در بین آنان پدید آمد تا این كه سرانجام امر پیغمبر را مخالفت كردند، و براى بردن غنیمت 

 به میدان جنگ آمدند.

س و هراس نبــود بلكه ناشى از طمعى بود كه ها از دره مولــود ترخــروج آن

 نسبت بـه بـردن غنیمـت داشتنـد. 

دهد كه تمام آن افراد مخالفت امر پیامبر را نشان مى« منازعه كردن»عبــارت 

 كردند. اى اصـرار بر ماندن مىها مورد منازعــه بود، و عدهنكردند بلكه مطلــب بین آن

از آن كه سستى و نزاع و عصیان و اختالف در میان فرماید: پس خداوند تعالى مى

شما پدید آمد، خداوند شما را از مشركین بازداشت، تا امتحانتان كند، چه آن كه پدید آمدن 

اختالف بزرگترین عامل امتحان است، و مؤمن از منافق و ثابت قدم از سست عنصـر و 

 شـود.متلون باز شناخته مى

 فرماید:قرآن مجید در آیه دیگر مى

 آیــا آن گــاه مصیبتــى به شمــا وارد آیــد،» ـ 

 اى كه دو برابر آن را بر دشمــن وارد كردیــد،صدمــه 

 خواهیـد گفـت كــه این صدمــه از كجا رسیــد؟ 

 عمـران( / آل 165« )بگو كــه آن از ناحیــه خودتــان اسـت...! 

ترى كه بر طبق ناموس طبیعى و قرآن مجید ضمن آیه فوق به بیان علت نزدیك

پردازد، در حالى كه در آیات دیگرى قبل از عادى، باعث شكست و كشته شدن آنان شده، مى

این آیه، مطلب اساسى دیگرى را ذكر فرموده بود كه اصوالً مرگ و حیات در دست 

گیـرى خداست، و دور و نزدیك بودن از وطن، شتاب به سوى جنگ و جهاد، یا كناره

 گونــه اثــرى در سرنوشــت مـرگ و حیـات نــدارد!ـردن و فــرار، هیچكـ

فرماید: علت آن شكست همان معصیتى است كه خود ایشان در روز در این آیه مى

اى از احد مرتكب شدند، كه اوالً مواضع خود را در نگهبانى دره ترك كردند، و سپس عده

ها بود كه به حسب سنت قطعى و اصى و سستىها از میدان جنگ فرار نمودند. همین معآن

 ها شده است!طبیعى باعث شكست و كشته شدن آن

 

 هاامتحان ایمان افراد در تحوالت و جنگ

 فرماید:قرآن شریف مى

 و این است روزگار،» ـ 

 گردانیم،كه آن را براى امتحان در بین مردم مى 

 تا این كه خدا مردم با ایمان را معلوم دارد، 
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 گواهانى از خودتان بگیرد... و  

 اند تصفیه كند،تا آنان كه ایمان آورده

 و كفــار را نابود گرداند!  

شویــد، بدون این كه میزان جهاد و صبـر كنید كه داخــل بهشت مىآیا گمــان مى

 عمران( / آل 143تا  141« )شما معلوم گردد...؟!
 

شود، یعنى مظاهر ایمان مفهوم آیه این است كه ایمان بعد از نهان بودن آشكار مى

نماید، و چون این ظهور ایمان باید طبق قانون علل و اسباب انجام گیرد، ناچار باید بروز مى

 ها شود، به وقوع پیوندد! سلسله امورى كه منجر به ظهور ایمان آنیك

هاى گردش ایام است. ر شده، از مصالح و حكمتكه در آیه ذك« تصفیه ایمان»این 

فرماید تا هاى كفر و امثال آن را ذره ذره از دل مؤمنین بر طرف مىخداوند متعال آلودگى

 این كه جز ایمان در دل آنان چیزى باقى نماند و خالص براى خدا گردند!

تا آن كه نماید. چنین، اجزاء كفر و شرك و كید را كم كم از دل كافر محو مىهم

اى نیز باشد امتحانات سرانجام هیچ باقى نماند. اگر كافر و منافقى داراى صفات حسنه

 گردد.اش مىمتوالى سبب بروز خبث باطن و زوال تدریجى فضایل ظاهرى

هــاى گردش ایام در بین مردم و عدم اى از مصــالــح و حكمتاین است پـاره

ام امــور در دست خداست، و هر چه بخواهد استمرار آن در یك جمعیت خاص، و تمــ

 دهد!دهــد، و جــز بر طبـق مصـالح عــالیــه عملــى انجام نمىانجــام مى

قرآن شریف گمان داخل شدن در بهشت را بدون امتحان، الزمه همان فكر فاسدى 

دین حق كردنــد كه چــون بر كردنــد، و فكر مىدانــد كه مسلمانــان در جنگ احد مىمى

هاست، و دچـار هستنــد، و حق غیر قابل شكســت است، پس همیشــه پیروزى همــراه آن

 شوند؟!شكست نمى

كردند، هر كس به پیغمبر ایمان آورد ها خیال مىالزمه این فكر غلط این بود كه آن

د و داخل حلقه اسالمى شود، همیشه در دنیا با غلبه بر دشمن و بردن غنیمت خوشبخت خواه

بود، و در آخرت نیز با آمرزش و داخل شدن در بهشت سعادتمند خواهد بود! خداوند با آیه 

اند، ثابت شریفه زیر نادرستى و فساد فكر آنان را كه گمان داخل شدن در بهشت را داشته

 فرموده است:

شویــد، بدون آن كه میزان جهاد و صبرتان كنیــد كه داخل بهشت مىآیا گمان مى»ـ 

 ــوم گردد؟معل

 كردیــد،شمــا بودید كه قبل از صــدور حكم جهــاد آرزوى مرگ مى 

 « ایــد...!ایــد، به تماشاگـرى پرداختهرو شدهولى اكنون كه با آن روبــه 

 عمران( / آل 143و  142)

ها، آرزوى مرگ و شهادت داشتند و همین كه چه آن كه آنان قبل از وقوع جنگ

دیدند، اقدام به جنگ ننموده، و به هاى آن را با چشم خود مىآمد، و صحنهجنگى پیش مى

دادند، و با شتافتند، بلكه كمال سستى و ضعف را از خود نشان مىسوى آرزوى خود نمى



 
 تفسیر موضوعی المیزان                          کتاب سی وپنجم: تشریع جهاد. آغاز جنگهای اسالم با مشرکین قریش. از بدر تا مکه 83

كردند. بنابراین، آیا ممكن آرزوى خود را فراموش مى هاى جنگروگردان شدن از میدان

ها در بهشت شود، بدون این كه از عهده است صــرف این آرزو موجب داخل شدن آن

هــا پاك شده باشند؟ و آیا الزم نیست كه چنین مردانى در امتحان برآمــده و از آلودگى

 صحنـه زنـدگى امتحان شـده و مـورد آزمایش قرار گیـرند؟

 

 برخورد قرآن با مسلمانان فرارى از جنگ

كند، صحنه لحظات با لحنى كه قرآن شریف از فرار مسلمین در جنگ احد یاد مى

اند، مجسم آله و مدافعین اطراف آن حضرت داشتهوعلیههللادشـوارى كه پیامبر خــدا صلى

 شود:مى

 شدیــد،هنگامــى كه دور مى»... ـ 

 كردیــد،و به كسى توجــه نمى 

 عمران(آل/153« )خواند...!پیامبــر شمــا را از پشت سر مى 

كند بر این كه لشكر اسالم به طورى از ماندن پیامبر در آخر جمعیت داللت مى

اطراف پیامبر پراكنده شده بودند، كه به صورت ستونى طویل در آمده باشند، و نفرات اول 

رت نزدیك بودند، و پیغمبر آنان را به جنگ آن از پیغمبر دور و نفرات آخر به آن حض

كرد، ولى هیچ یك از آنان، نه نفرات جلو، و نه نفرات آخر، به آن حضرت توجه دعوت مى

كه كشته نشوند، از كردند، و او را در میان مشركین تنها گذاشته بودند، و براى ایننمى

 شدند. میــدان جنگ دور مى

اى در اراده خود پایدار بودند، و نه در بود و عده البته تمام جمعیت منهــزم نشده

 آغــاز كار، و نه بعـد از شیوع خبر قتــل پیامبر سستى ننمــوده و رو به فــرار ننهادند.

استفاده « خواند،و پیامبر از دنبال شما، شما را مى» فرماید: از عبارت این كه مى

 جمعیت منتشر شده بود، نه قبل از آن.شود كه خبر قتل پیغمبر بعد از فرار و شكست مى

ها در جنگ از انصار بودند، و گویا از مهاجرین بیش با توجه به این كه بیشتر كشته

رساند كه مقاومت و ثبات بیشتر از ناحیه انصار بــوده، از چهار نفر كشته نشده بود، این مى

 فرماید:مى و فرار از جنگ نخســت از مهاجرین شــروع شده است. قـرآن مجید

 آنان كه در روز برخورد دو لشكر از شما رو گردان شدند، »ـ 

 چــه كه كسب كــرده بودنــد،هــا را به سبــب آنبدین جهت بود كه شیطان آن

 عمران( / آل 155« )به لغــزش انداخت!

ان اى از گناهان را كه آنان قبالً مرتكب شده بودند این امكظاهر آیه این است كه پاره

 را به شیطـان داد كه آنها را اغـوا كند، و بــه فـرار و پشــت كـردن به جنـگ وادار سازد.
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 برگشت فراریان

 شود كه:قرآن مجید متذكر مى

 آنان كه خدا و رسولــش را، بعد از رسیدن زخم پاسخ گفتند،»ـ 

ـى بـزرگ براى آنان كه نیكى كردند از آنـان و پرهیـزكـارى كـردنـد، پــاداشـ 

 اســت. 

 آنـان كـه مـردم گـفتنــدشـان كـه:

 انــد،ـ جمــع بر شمـا گرد آمده

 پس بترسیدشــان!  

 پس ایمانشــان افــزون شد،

 و گفتنــد: 

 ـ خـدا مـا را بـس اسـت!

 عمران(/ آل 173و  172« )و او بـهتـریــن وكـیـــل اســـت...! 

خدا را كردند كه با فرار از جبهه و جهاد، مسلمین در واقعه احد هم نافرمانى 

عصیان خدا را نمودند، و هم نافرمانى پیامبر را نمودند، وقتى كه نگهبانى دره را ترك 

كردند، و نیز دعوت او را اجابت نكردند، اما در واقعه بعدى، یعنى در آن موقع كه پیغمبر 

هم پذیرفتند، و او را اجابت پس از جنگ آنان را براى تعقیب مشركین دعوت كرد، و آنان 

 كردند، این اجابت در آیه فوق به صورت اجابت خدا و رسول، هر دو تلقى شده است.

 دهد:قرآن مجیـد پشیمـانى و بـرگشت فـراریـان را با آیـه زیـر شـرح مى

 پس از این غم، آرامشى به شما بخشید،»... ـ 

 اى از شما را فرا گرفت،و این آرامش دسته 

 و دسته دیگرى كه به فكر جان خود بودند، 

 عمران(/ آل 154« )هاى جاهلیت...!گمان ناحق درباره خدا داشتند، گمان 
 

آنان از این جهت غمناك بودند كه در جنگ سستى نموده و در نتیجه نصرت و 

شان پیروزى را از دست داده بودند، خداوند غم پشیمانى را براى آنان فرستاد تا حزن

ها به جهت آن رف گردد. این غم كه نعمتى بود الهى، عوض غم و اندوهى بود كه بر آنبرط

 ها اصابت كرده بود، داشتند.چه كه از دست رفته بـود، یا به جهـت امـورى كه بـه آن

ها به این حالت آرامش )خواب سبك( نائل كند كه تنها یك طائفه از آنآیه داللت مى

ها بودند كه بعد از منهزم شدن و فرار از میدان جنگ طائفه همان ها. اینشدند، نه همه آن

آله برگشتند، و دور آن حضرت وعلیههللاپشیمان شده و دوبــاره به سوى رســول خــدا صلى

 حلقـه زدنـد، و مـورد عفــو و رحمــت خـداى متعال قرار گرفتند.

كین جدا شده، و به سوى دره ها هم در موقعى بود كه پیغمبر از مشرگویا برگشت آن

اى از فراریان متوجه شدند كه خبر قتل مراجعت كرده بود، و در این موقع بود كه عده

 پیامبر دروغ بوده است، لذا كم كم به سوى او مراجعت كردند. 
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هایى هستند كه از مؤمنین بودند )نه از منافقین، كه قبل از جنگ اما دسته دیگــر آن

ها را مورد مكرمت قرار ـده بودند،( كه خداونــد برخالف طائفه اول آناز مسلمین جدا شـ

نداد، و غم آنان را مبدل به غم پشیمانــى نكرد، و از ایمنــى و آرامشى كه طائفه اول 

ها فقط از دین جز استفاده دنیوى در نظر برخوردار شدنــد، برخوردارشان نكرد، زیرا آن

این جهت پذیرفتــه بودند كه عامل نیرومندى پنداشتــه بودند، و  نداشتند، و اصوالً دیـن را از

افكــار دوران جاهلیــت هنوز در مغزشــان بود. این دستــه تا زمانى خیر دین را 

خواستنــد كه براى آنان خیــرى داشته باشــد، وااله از دین برگشته و بـه روش نیاكان خود مى

 گشتند.برمى

دهد، بخشد. این گروه دومى را هم مورد عفو قرار مىوه را مىاما خداوند هر دو گر

اما آن اكرام و عنایتى كه شامل گروه اول شد، گروه دوم را مشمول آن قرار نداده است. در 

 روایات اسالمى، از زبیر نقل شده كه گفت: 

اى همه ما را العادهدیدم و ترس فوقدر آن هنگام كه خود را با رسول خدا مى» ـ 

دیدم مگر این كه فراگرفته بود، خداوند هم خواب را بر ما فرو فرستاد، و هیچ كس را نمى

بن قشیر را، و گویا  اش رسیده بود. در این موقع بود كه شنیدم گفتار معتبذقن او به سینه

این جمله را به « ٌء ما قُتِْلنا هیُهنا!لَْو كاَن لَنا ِمَن االَْمِر َشىْ » گوید:شنیدم، كه مىدر خواب مى

ثُمَّ اَْنَزَل َعلَْیُكْم ِمْن بَْعِداْلغَمهِ » خاطر سپردم، و درباره همین جریان است كه خداوند تعالى آیه:

!« ما قُتِْلنا هُهنا » فرماید: جا كه براى گفته معتب، مىفرمود تا آنرا نازل !« اََمنَةً نُعاسا 

 عمران(/ آل 154)

 ــت شـــده كه:از ابــن عبــاس نیز روای

عمران( / آل 155.« )اِنَّ الَّذیَن تَُولُّوا ِمْنُكْم یَْوَم اْلتَقَى اْلَجْمعاِن... » ـ آیه شریفه 

 بن زیـد، نـازل شـده است. )نقـل از در منثور(بن معلى، و حـارثـهدرباره عثمان، رافع

بن ابوحذیفهها اسم از دیگر راویان نیز چنین مطلبى بیان شده ولى در بعض آن

 بن عثمان نیز اضافه شده است.عقبه، ولیدبن عقبه، سعد بـن عثمان، و عقبه

ولى باید دانست كه اصوالً ذكر نام عثمان و دیگران در این روایات از باب ذكر 

 وعلیه هللامصداق است، زیرا كه آیه اصوالً درباره تمام كسانى است كه از رسول خدا صلى

عصیان حضرتش را نمودند. و این كه در روایات نام عثمان به  آله روگردان شده و

نشینى خصوص ذكر شده، از این جهت است كه عثمان و كسانى كه با او بودند آن قدر عقب

كه نام كوهى در نواحى مدینه است، رسیدند و سه روز در آن جا « جلعب»كردند تا به 

آله وعلیههللاو رسول خدا صلىتوقف كرده و سپس به خدمت پیغمبر مراجعت نمودند، 

 جا رفته بودید و خیلى طول دادید! اى به آنـان فرمود كه مفـادش این است: به آنجملـه

 

 یادى از یاران مقاومت در جنگ احد

روایات اسالمى عموما متذكرند كه از اصحاب پیامبر به استثناى دو نفر از 
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بر روى گردان شده و از جنگ فرار مهاجریــن و هفت نفر از انصار، همگى از پیغم

كردند، و در نتیجه مشركیــن به پیامبر اكرم حمله نمودند. در همین حمله و هجوم بود كه آن 

كه حتى طورىهفــت نفر انصار در دفاع از پیامبر یكى پس از دیگرى به شهادت رسیدند به

 نماند. یك تن از آنان باقى

ن با پیغمبر یازده نفر یا هیجده نفر و یا در بعضى روایات است كه باقیماندگا

حداكثــر سى نفر بودنــد. )شاید اختالف روایات نتیجه اختالف سطح اطالع راویان و یـا 

 احیانـا به جهـات دیگـرى بـوده است.( 

)تنها « نسیبه مازنیه» كند، روایاتى است كه جریان دفاع آن چه مطلب را تأیید مى

 كند.از پیغمبر نقل مى زن مسلمان در جبهه،( را

در این روایات است كه در این ساعت احدى با پیغمبر نبود. اصحابى هم كه فرار 

 جنگ بودند.مشغول  نكرده بودند در میدان

اتفاق ندارند، گو « السالم على علیه» كنندگان جز به نام راویان در مورد جنگ

كه نیز این چنین باشند، اال این« شهابادجانه انصارى، و سماك بن خر» كه ممكن است این

آله جنگ و علیههللاالسالم نخست با شمشیر رسول خدا صلىاند كه على علیههمه متذكر شده

السالم شخصا كرد، و در آن موقع كه اصحاب آن حضرت رو به فرار گذاشتند، على علیهمى

كرد، و بدن خود رت دفع مىدار حفظ پیامبر گردید، و با سپر خود تیرها را از آن حضعهده

 را نیز سپر قرار داد تا از كثرت جراحت سنگین شد. 

اما بقیه اصحاب، بالفاصله، یا اندكى بعد از آن كه دانستند خبر كشته شدن پیغمبر 

هایى هستند كه ها هماندروغ بوده است، برگشتند، و به آن حضرت ملحق شوند، این

ها مستولى كرد و سرانجام هم خداونــد همه را بر آن« خواب سبــك ـ نُعاس»خداونــد تعالى 

 عفو قرار داد. ها را مورد بخشش و آن

 كند كه:السالم نقل مىروایتى از امام باقر علیه« كافى»

و « ام سلیم»السالم شصت جراحت برداشت، و پیغمبر به ـ در روز احد على علیه

امر فرمــود كه به مداواى آن حضــرت بپردازند. آن دو چنیــن گفتنــد كه « ام عطیه»

شد، و ما برجان او ر خونریـزى شروع مىبستیم از جاى دیگهرجراحتى را كه ما مى

 ترسیدیم... .مى

گاه فـرار ننموده و پشت به جنگ كنم خــداى را كه هیچعلى فرمــود: حمد مى

نكردم! و به همین جهت خداوند در دو جا از قرآن از او شكرگــزارى فرمــوده است. )باید 

 نگ بوده نه براى حمد گفتن او.(دانســت كه تشكـر خدا براى ثبـات و استقامت على در ج

تعالى در قرآن مجید از كسانى كه در جنگ احد ثبات و استقامت ورزیدند، خداى

 چنین یاد كرده است؛

 خدا،نیست محمد مگر فرستاده»...ـ 

 كه قبل از او هم فرستادگان دیگرى آمده بودند، 

 گردید؟د برمىخوراه و روش نیاكانآیا اگر او بمیرد، یا كشته شود، شما به 
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 رسد،كنید هیچ ضررى بــه خدا نمىو اگر چنین 

 عمران(/ آل 144« )كند!و زود باشــد كه خدا پاداش شكرگزاران را عطا مى 

اى از مسلمین سستى نكردند و از كه در روز احد، عدهآیه شریف داللت دارد براین

ها را به رى نكردند و خدا آنجنگ باز نایستادند، و در پیشگاه الهى از هیچ چیز فروگذا

ها نبـوده یاد فرموده است و نیز تصدیق فرموده كه شیطان را راهى بـه آن« شاكرین»عنوان 

 گیرند. ها مـورد طمـع شیطـان قـرار نمـىاست، و آن

هاست بلكه وصفى است ثابت و پایدار، كه و این صفت، نه تنها در جنگ براى آن

بركسى اطالق نشده، « شاكرین»شود، و در هیچ جاى قرآن كلمه گاه از آنان جدا نمىهیچ

مگر در همین دو مورد كه اولى در آیه باال بوده و دومى در آیه بعدى كه با عبارت 

 عمران(/ آل 145كند. )ها یاد مىاز آن «سنجزى الشاكرین!»

 

 دین یا پیامبر!

مسلمیــن در روز احــد بعــد از آنكــه جنــگ سختى درگرفت، گمان كردند كه 

پیغمبر در جریان آن جنگ سخت، كشتــه شده است، پس از این فكر بود كه از میدان خارج 

ابــن »كند، چنانكه شده و به جنگ پشت نمودند. روایت و تاریخ نیز این مطلب را تأیید مى

 چنین روایت كرده كه: « ـرهسیـ»در كتـاب « هــاشــم

انــس بن نضر، عموى انس بــن مالك، آمد نزد عمــربن خطاب و طلحــه بن »

ها جماعتى عبیداله، در موقعى كه بین جماعتــى از مهاجــر و انصار قرار داشتند، و این

ا ها گفت؛ چه چیز شمبودند كه دست از كار جنگ كشیده و به كنارى رفته بودنــد، و به آن

 را از جنگ بازداشته؟ گفتنــد: كشته شــدن پیغمبر! 

كنید، و آن را براى چه گفت: بنابراین بعد از مرگ پیغمبر با زندگى چه مى

 خواهید؟ بمیرید از آن چه رسول خدا بر آن مرد!مى

پس از اداى ایــن كلمــات به طــرف دشمــن حملـه بـرد و جنـگ كرد تــا شهیــد 

 «شــد!

گیرى از جنگ و دست روى دست گذاشتن آنان به ما ورت، این كنارهدر هر ص

ها وابسته به شخص پیغمبر بوده است، بدین معنى كه مؤمن بودند تا فهماند كه ایمان آنمى

گشت! و این ها نیز زایل مىرفت ایمان آنزمان حیات پیامبر، و اگر پیغمبر از دنیا مى

خواستند، و توجهى به شئون یمان اجر و مزد دنیوى مىها از انیست مگر در اثر این كه آن

ها را مورد عتاب و سرزنش آخرت نداشتند، و براى همین جهت است كه خداوند تعالى آن

 قرار داده و فرموده است:

آیــا اگــر پیامبــر بمیــرد یــا كشتــه شــود، شمــا به راه و روش »ـ 

 عمــران(/ آل 144)      «گردیــد؟نیاكــان خود برمى

شود كه محمد عتاب و توبیخى كه در آن است معنایش این مى شریفه با لحنآیه 
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آله نیست مگر رسولى مانند سایر رسل، و شأنى جز تبلیغ رسالت ندارد، و وعلیههللاصلى

تعالى است، و دین هم دین خداست، و مالك هیچ امرى نبوده و زمام امور در دست خداى

ست به بقاى او ! با این وصف معنى ندارد كه ایمان شما متكى به حیات و زندگى او باقى ا

باشد، در صورتــى كه از شما چنیــن نمودار گشت كه اگر او بمیرد یا كشته شود اقامه دین 

كنید، یعنى بعد از هـدایـت مجـددا كنید و به رویه گذشتگــان خود برگشــت مىرا تــرك مى

 كنید! خاب مىگمراهى را انت

شریف از این رجوع، برگشت از دین است، نه فرار از جبهه، زیرا منظور قرآن

پیغمبر و بین فرار از جنگ ارتباطى نیست، ارتباطى كه هست، بین موت یا بین قتل یا موت

 قتل نبى با برگشت به سوى كفر بعد از ایمان است.

و « غزوه حنین»رى مانند هاى دیگبینیم كه مسلمین در جنگبه عالوه، ما مى

اند، و خداوند و غیر این دو نیز از لشكر فرار كرده و از جنگ روى گردان شده« خیبر»

ها خطاب نكرده است، چه كه در جنگ احد خطاب نموده، در آن جنگها را به مثل آنآن

 ها از جنگ نیست، چه اگر مراد رو گردانىشود كه مراد برگشت و فرار آنپس معلوم مى

هایى هم كه مسلمین روگردان از جنگ شده بودند، از جنگ بود الزم بود در سایر جنگ

ها را طـور شدند، در صورتى كه در جنگ حنین خداوند آنمخاطب به همین جمله مى

 دیگـرى مـورد خطـاب قـرار داده و فـرموده است: 

 و روز حنیــن، هنگامى كه زیادیتــان شما را متعجب ساخــت،» ـ 

 نیازتــان نساخت،ولى به كار شما نیامد، و از خــدا بى 

 «و زمیــن با وسعتى كه داشت بر شما تنگ شد و سپس پشت كرده و برگشتید! 

 / توبه(  25) 

 السالم فرمود:در روایات اسالمى، در تفسیر قمى آمده كه امام علیه

ن جنگ به آن بیرون آمد رسول خدا در روز احد، و هر كس كه او را در میدا» 

گفت كه رسول خدا كشته شد، خود را نجات رسید، مىدید به رفقاى خود كه مىحالت مى

 دهیـد! و آن گاه كه بـه مدینه بازگشت نمـودند، خـداوند تعـالى آیه زیر را نازل فرمود: 

 خدا...  محمد مگر فرستادهنیست » 

 شود،اگر او بمیرد یا كشته 

 عمران(آل/144« )گردید؟نیاكان خود برمىراه و روش آیا شما به 

 در درالـمـنـثــور از ربـیــع روایـت شـده كـه گـفـتـه اسـت:

این در روز احد بوده است، در آن هنگام كه قتل و جراحات بسیارى بر لشكر » 

شد كه پیغمبر خدا زدند و چنین گفته مىاسالم وارد آمد، و مسلمین پیغمبر خدا را صدا مى

گفتنــد كه اگر او پیغمبــر بود كشته اى از مــردم مىـه شــده اســت! در این موقــع عــدهكشتـ

 شـد!؟نمى

جمعى از بزرگان صحابه چنین گفتند: بجنگید براى چیزى كه پیغمبر شما براى آن 

 جنگید، تا خدا شما را فاتح گرداند، و یا این كه به پیغمبر خود ملحق شوید! چنین یاد شده كه
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زنـد، در آن موقع یكى از مهاجرین مردى از انصار را دید كه در خون خود دست و پا مى

 به او گفــت: 

 اى كه محمد كشته شد؟ آن مرد انصارى جواب داد:ـ آیا فهمیده

خواسـت رسید، و شمــا براى دفاع چــه كه مىـ اگر محمــد كشته شد، پس او به آن

 از دینتــان بجنگیـد! 

 روایـت كـــرده كـــه گفتـه است:« ســدى»ان كتاب از در همــ

روز احد در میان مردم چنین انتشار یافت كه پیغمبر كشته شد. بعضى از » 

فرستادیم تا از ابى )منافق مشهور( مىبنسنگدالن گفتند: ـ اى كاش قاصدى نزد عبدّللاه 

 ابوسفیان براى ما امان بگیرد؟!

كشته شد! برگردید به سوى قوم خود، قبل از آنكه دشمنان ـ و گفتند: اى مردم محمد 

 بن نضر چنین اظهار داشت:شما را بكشند! انس

ـ اى قــوم اگر هم پیغمبــر كشته شده باشــد، خداى او كشتــه نشـده اســت! بجنگید 

 (1)« جنگید!چــه كه محمــد مىبراى آن
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 احد وقایع بعد از جنگ

هَ َو ال تُِطعِ اْلكافِریَن َو اْلُمنافِقیَن...!»  / احزاب( 4تا  2« )یا اَیَُّهــا النَِّبىُّ اتَِّق اللـه

 آمدند، و از رسولاحد به مدینه  بعد از جنگقریش از صنادید و رؤساى اى عده

ها پرستى آنان و بتامان خواستند و درخواست كردند كه آن جناب با ایش آلهوعلیههللاصلىخدا

كارى نداشته باشد، و ایشان هم با او و یكتاپرستى او كارى نداشته باشند. آیه فوق نازل شد 

ها آله هم از اجابت درخواست آنوعلیههللاكـه نباید ایشان را اجابت كنى و رسول خدا صلى

 خوددارى فرمود.

رده به تقوى و پرهیز از خدا، و آله را مأمور كوعلیههللادر این آیه رسول خدا صلى

چینى شده براى نهى بعدى یعنى نهى از اطاعت كافرین و منافقین. در این نهى در آن زمینه

كفار را با منافقین جمع كرده، و از اطاعت هر دو نهى فرموده است. از این معنا كشف 

مورد رضاى خداى خواستند كه آله چیزى مىوعلیههللاشود كه كفار از رسول خدا صلىمى

 سبحان نبـــوده اســـت.

كردند و از آن جناب به منافقین هم كه در صف مسلمانان بودند كفار را تأیید مى

خواستند كه پیشنهاد كفار را بپذیرد، و آن پیشنهاد امرى بود كه خداى سبحان به اصرار مى

الف آن نـازل شده علـم و حكمت خود بر خالف آن فرمان رانده بود و وحى الهى هم بر خ

 بــود.

رفته كه اسباب كند كه آن امر، امر مهمى بوده است، كه بیم آن مىو نیز كشف مى

ظاهرى بر وفق آن مساعدت نكند، و بر عكس، برخالف آن كمك كند، مگر آن كه خدا 
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ب آله مأمور شده است از جانوعلیههللابخواهد جلوى آن اسباب را بگیرد، لذا رسول ّللاه صلى

چه به او وحــى شده متابعــت نماید، و از شان خوددارى كنــد، و آنكفار نسبــت به خواهش

 كسـى نهـراسد و بـر خـداى بـزرگ تـوكـل نمـایــد!

 البیان، چنین آمده كه:در روایات اسالمى، در مجمع

ـ این آیات درباره ابى سفیان بن حرب، اكرمه بن ابى جهل، و ابى االعور سلمى 

آله امان گرفتند و وعلیههللاازل شده است، كه وقتى جنگ احد تمام شد، از رسول خدا صلىن

سپس به مدینه آمدند و بر عبدّللاه بن ابى )منافق مشهور مدینه( وارد شدند، و آن گاه به وسیله 

بعد  آله رخصت خواستند تا با آن جناب گفتگو كنند.وعلیههللامیزبان خود از رسول ّللاه صلى

از كسب اجازه به اتفاق میزبان و عبدّللاه بن سعید بن ابى سرح، و طعمه بن ابیرق، به 

ى و »خدمت آن جناب رفتند و گفتند: یا محمد! تو دست از خدایان ما بردار و  الت و ُعزه

ها كنند كسى را كه آنرا ناسزا مگو، و چون ما معتقد باش كه این خدایان شفاعت مى« َمنات

 داریم!تد، ما نیز دست از پروردگار تو برمىرا بپرس

آله گران آمد. عمربن خطاب گفت: یا رسول وعلیههللااین سخن بر رسول ّللاه صلى

ام، ناگزیر دستور اكنون گردنشان را بزنیم. فرمود: من به ایشان امان دادهّللاه اجازه بده تا هم

 داد تا از مدینـه بیرونشان كنند. 

ره در آیه عبارت بودند از: ابوسفیان و ابو اعور سلمى و عكرمه از كفار مورد اشا

مكـه، و منافقین مــورد اشاره عبارت بودنــد از: ابن ابى، ابن سعید، و طعمه، از مسلمانان 

 منافق مدینه.

ُ ِلَرُجٍل » فرماید: خداوند تعالى در قرآن شریف در اشاره به مورد باال مى ما َجعََل ّللاه

/ احزاب( كسى بین دو اعتقاد مخالف و دو رأى متناقض را  4« )بَْیِن فى َجْوفِه...!ِمْن قَلْ 

 (1)شود!! قلب جمع نمىهردو معتقد باشد توحید و شرك در یك كند، و به  نیست جمعممكن 
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 فصل سوم

 

 غزوه بدر صغرى
 

 )جیش سویق و غزوه حمراء االسد(

 هاى روانى علیه اسالمجنگو 
 

 

 

 جنگ روانى علیه اسالم
 

 / نساء( 83.« )َو اِذا جآَءُهْم اَْمٌر ِمَن االَْمِن اَِو اْلَخْوِف اَذاُعوا بِه... » 

هاى جنگ احد، مردم را ها و محنتآله بعد از ناراحتىوعلیههللارسول ّللاه صلى

شكستند، و عده بودند كه مردم را درهم مىكرد كه علیه كفار خروج كنند، ولى یك دعوت مى

هـا را از اجتماع مشركیـن كردنــد كه پیغمبر خدا را یــارى نكنند، و آنوادار مى

 ترساندند.مى

 فرمایـد:تعالــى در آیه فــوق مىخداى

 كنند،وقتى كه مطلبى راجع به ایمنى یا ترس به آنان برسد، آن را فاش مى» ـ 

 كردند،در حالى كه اگر به رسول و زمامداران خود رد مى 

 دانستند،كنند، مطلب را خوب مىبه طور مسلم كسانى كه از میان آنان استنباط مى 

 و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود، 

 نساء(/83« )كردید!غیر از افراد كمى همه از شیطان پیروى مى 

رسید یك سلسله كه به اطالع مسلمین مىآید كه موضوع امن و خوفى چنین برمى

اراجیفى بود كه به دست كفار و فرستادگانشان به منظور ایجاد نفاق و اختالف بین مؤمنین 

كردند، و در االیمان بدون تدبر و بینایى، این خبر را پخش مىشد، و مؤمنین ضعیفجعل مى

ان را از پیـروى افرادى كه شد، ولى خداوند متعال مسلماننتیجه اراده مؤمنین تضعیف مى

 آوردند، حفظ فرمود. این اخبـار را به منظور رسوا كردن مؤمنین مى

است كه در ســوره آل عمــران نیــز بعد « بـــدر صغــرى»آیــه منطبق بــر قضیــه 

 از شـرح تاریـخ جنــگ احـد از آن سخـن رفتــه اســت.

وعده جنگ و مقابله مجدد در بدر داده  ) بعد از جنگ احد، ابوسفیان مسلمانان را

بود، ولى بعد از آن كه شنید پیامبر با نیروى خود بدان منطقه عازم شده، از وعده خود 
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 اند.(نام داده« بدر صغرى»خالف كرد، و به جنگ نیامد. این جنگ را 

جــا صحبت از ارجاع اخبــار ترس یا امنى است كه بین مردم منتشر شده است، این

فرماید این اخبــار را به پیغمبـر و زمامداران خــود ارجاع كنند، تــا تعالى دستور مىو خداى

 هـا استنبــاط كنند، و صحت و سقــم اخبار را براى مــردم بازگــو كننــد. آن

خش اخبار در خطر گمراهى بودند و این خطر چیزى جز خطر مؤمنین به واسطه پ

گوید، و مخالفت با پیغمبر نبود، چون این آیات درباره وجوب پیروى از پیغمبر سخن مى

فرماید تعالى پیامبر گرامى خود را امر به قتال مىمؤید مطلب آن كه در ادامه آیات خداى

 یــارى بماند!ولو آنكـه تنها شــود، و بدون هیچ یـــاور و 

موضوع از این قرار بود كه ابوسفیان شخصى به نام نعیم بن مسعود االشجعى را به 

مدینه فرستاد تا خوف و وحشت را بین مردم بسط دهد و آنان را از رفتن به بدر منصرف و 

ها گردآورده و لشكرها تجهیز داد كه ابوسفیان جمعیتدلسرد سازد. نعیم به مؤمنین خبر مى

باید از ایشان بترسید، و خود را در میدان جنگ عمومى و كشتار نیندازید! این حرف  كرده،

كردند، و گاه خود در بدر بروند تعلل مىكرد، و از این كه به وعدههاى مردم تأثیر مىدر دل

ها سالم اى از نزدیكان خصوصى حضرت كسى از تأثیر این حرفغیر از پیغمبر و پاره

جز یك عده قلیل همگى متزلزل شده بودند، ولى بعدا به همین عده كم نمانده بود. مردم 

 پیوستند، و به میدان جنگ رفتند. 

 كند:آیات قــرآن شریف دستــور الهى را بر پیامبــر گــرامى خـود چنیــن نقـل مى

 اگر مردم در امر جهاد تعلل و سنگینى كنند، تو خودت به مقابله بپرداز!» ـ 

 اند،ت نباشد كه آنان تثـاقل كرده و با امر خدا مخالفت كردهو براى تو سخ 

 چون تكلیف دیگران متوجه تو نیست! 

 تكلیف خود تو متوجه توست نه تكلیف دیگران!  

اى كه در قبال دیگران دارى این است كه آنان را وادار كنى و ترغیب و فقط وظیفه

 تحریض نما!نمایى. پس خودت شروع به جنگ كن، و مؤمنین را نیز 

 / نساء( 84« )امید است كه خداوند شدت و یأس كافران را بازدارد!

این آیه داللت دارد بر این كه خداوند متعال مردم سنگین و تعلل كننده را خیلى 

كند تا سرزنش كرده است، زیرا سنگینى مردم به جایى رسیده كه خدا پیغمبرش را امر مى

ید، و از این مردم سنگین و كند رو بگرداند، و اصرار خودش به تنهایى اقدام به جنگ نما

ها دعوتش را اجابت كنند، بلكه آنان را به حال خود واگذارد، و دل بر ایشان تنگ نكند كه آن

ندارد، زیرا تكلیفى جز این ندارد كه وظیفه خودش را انجام دهد، و مؤمنین را تحریـض و 

 (1)ه نخواست نبرد! تشویق كند، هر كه خواست فرمان برد و هر ك
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 غزوه جیش سویق
 

ُســوِل ِمْن بَْعــِد ما اَصابَُهــُم اْلقَــْرُح... »  ـِه َو الرَّ ـذیـَن اْستَجــابُــوا ِللـه تا  172).«اَلَـّ

  / آل عمران( 175
 

واقعه بعدى، مسلمین كه در واقعه احد نافرمانى خدا و رسولش را كرده بودند، در 

یعنــى در آن موقع كه پیغمبــر پس از جنگ، آنـان را براى تعقیــب مشركین دعوت كرد، 

 كند:هـا این چنین یاد مىآنان دعـوت پیغمبــر را اجابت كردنــد. قرآن مجیـد از آن

 ها اجابت كردند،آنان كه خدا و رسولش را از بعد رسیدن زخم به آن»ـ 

 ردند و پرهیزكارى كردند،براى آنان كه نیكى ك

 پاداشى بزرگ است! 

 آنان كه مردم گفتندشان كه جمعیت بر شما گرد آمده، باید بترسید،

 تر شد و گفتند: ایمانشان فزون

 «ـ خـدا ما را بس است! و او بهتـرین وكیـل است!

، البته، در این آیه وعده اجر عظیم به بعض آنان، كه استجابت نموده بودند، داده شده

شان، و این از آن جهت است كه بعض از آن كسانى كه استجابت خدا و رسول را نه به همه

ها داراى این اخالص نمودند داراى خلوص عقیده و ایمان كامل بودند، ولى بعضى از آن

 نبودند.

در آن قسمــت از آیه كه اشاره شده به شایعه گرد آمدن جمعیت )كفار( و كسانى كه 

هــاى مشركین در دهد كه عوامــل و جاسوسكردنــد، نشان مىپخش مى این شایعــه را

ها بیش از یك نفر آیــد كه تعــداد آناند. از ظاهــر آیه چنین برمىداخل لشكر اسـالم بوده

كنــد كه این آیــات مربــوط به تعقیبــى است كــه پیغمبــر بوده است. همین معنــى تأیید مى

 آله با اصحـاب خــود بعـد از جنــگ احــد از مشركیــن نمـوده اســت.وعلیههللاصلى

در روایات اسالمى، در تفسیر قمى، آمده كه پیغمبر مسلمین را به سوى میعادگاهى 

كه ابوسفیان، پس از جنگ احد، معین كرده بود، كوچ داد، و شیطان پیروانى را كه در میان 

ها ت مسموم خود روحیه مسلمین را تضعیف نمایند و آنمردم داشت وسوسه نمود تا با تبلیغا

اى از مردم را بترسانند. تبلیغات شروع شد و چنین گفتند كه به ما خبر رسیده كه عده

خواهند بر شما بتازند و شما را غارت كنند، بترسید! بترسید! ولى خداوند تعالى مسلمین مى

لذا مسلمین دعوت خدا و رسول را اجابت آور حفظ فرمود و را از تأثیر این تبلیغات ترس

نمودند، و براى رسیدن به میعادگاه همراهى پیغمبر را كرده و با كاالهایى از شهر خارج 

ایم و اگر شدند، و اظهار داشتند كه اگر ابوسفیان را در میعادگاه دیدیم كه به مقصود نایل شده

زمان در واقع یك مركز تجارى بود  فروشیم! )بدر در آنهم او را ندیدیم كاالى خود را مى

 رفتند.( جا مىكه همه ساله مردم براى خرید و فروش به آن

مسلمین به بدر رسیدند، ولى نه ابوسفیان و نه یاران او هیچكدام به میعادگاه نیامده 

ها كیانند؟ بر پیغمبر و اصحابش گذر كرد و پرسید: كه این« ابن حمام»بودند. در این هنگام 

باشند. ابن جا به انتظار ابوسفیان و یاران قرشى او مى: پیغمبر خدا و یارانش كه در اینگفتند
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جا بگذشت و به قریش برخورد نمود، و آنان را از جریان مستحضر ساخت. حمام از آن

ابوسفیان مرعوب شده و به سوى مكه برگشت، و پیغمبر نیز با تفضالت الهى به مدینه 

 مراجعت فرمود.

گویند، و در مــاه شعبان از سال سوم « غزوه جیــش سویــق»ــزوه را ایــن غ

هجـرت اتفــاق افتاده است. مسلمین لشكر ابوسفیان را كه مقــدارى سویق )آرد( با خود 

 (1)نام نهادند.« جیش سویق یا لشكر آرد»داشتنــد، از روى تمسخــر و استهـزاء 

 . 110، ص: 7المیزان ج:  1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 تفسیر موضوعی المیزان                          کتاب سی وپنجم: تشریع جهاد. آغاز جنگهای اسالم با مشرکین قریش. از بدر تا مکه 95

 فصل چهارم

 

 جنگ خندق یا جنگ احزاب
 

 

 ذكر تاریخ جنگ خندق در قرآن
 

ِ َعلَْیُكــْم اِْذ جاَءتُْكــْم ُجنُــودٌ... »  !«یا اَیَُّهــا الَّذیــَن اَمنُوا اْذُكــُروا نِْعَمــةَ ّللاه

 / احــزاب(  27تـا  9)

در قرآن مجید، در آیاتى از سوره احزاب واقعه جنگ احزاب یا جنگ خندق ذكر 

 فرماید: شده و بــه دنبالش ماجراى یهــود بنى قریضه آمده است. مى

 اید!اى كسانى كه ایمان آورده»ـ 

 به یاد آورید: نعمتى را كه خدا به شما ارزانى داشت،  

 روزى كه لشكرها به سوى شما آمد،

 دیدید، بر شما فرستادیم،و ما بادى و لشكرى، كه شما نمى 

 كنید بیناست!چه مىو خدا به آن 

 تر شما بیامدند، روزى كه از نقطه باال و از پایین 

 گلوگاه رسید، ها بهماند و دلها از ترس خیرهآن روزى كه چشم

 و درباره خدا به پندارها افتادید،

 «آزمایش شدند، و سخت متزلزل گشتند...!در آن هنگام بود كه مؤمنین 

ها به ایشان كند كه در ایام جنگ خندق چه نعمتدر این آیات مؤمنین را یادآورى مى

ارزانى داشت، ایشان را یارى، و شر لشكر مشركین را از ایشان برگردانید، با این كه 

ش، از احابیش و لشكریانى مجهز، و از شعوب و قبایل گوناگون بودند، از قطفان، از قری

كنانه، از یهودیان بنى قریظه و بنى النضیر، جمع كثیرى آن لشكر را تشكیل داده و مسلمانان 

تعالى باد را بر آنان مسلط كرد، و را از باال و پایین احاطه كرده بودند، با این حال خداى

 شان كردند. فرشتگانى فرستاد تا بیچاره

 

 هجوم همه جانبه لشكر احزاب

لشكــرى كه از باالى سر مسلمانان، یعنى از طرف مشرق مدینه آمدند، قبیله عطفان 

النضیــر بودند. لشكــرى كه از پایین مسلمانان آمدند یعنــى از و یهودیــان بنى قریظه و بنى

پیمانان آنان از احابیــش و كنانه بودنــد. وضعیت مسلمانــان طرف غرب مدینه، قریش و هم
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 كند:ن لحظــه خداوند سبحـان چنین توصیف مىرا در ای

 / احزاب( 101« )هـا بـه گلـوها رسید!هـا از ترس خیـره شـدند، و دلچشم»ـ 

ها به گلو، كنایه است از كمال چیرگى این دو وصف، یعنى كجى چشم و رسیدن جان

تـادند، كه در ترس بر آدمى، و مسلمانان در آن روز آن قدر ترسیدند كه به حال جان دادن اف

 رسد.دهد و جان به گلوگاه مىآن حالت چشم تعادل خود را از دست مى

ها كردند: بعضى از منافقین، و كسانى كه بیمار دل بودند، آن روز درباره خدا گمان

شوند، و بعضى دیگر گفتند كنند، و بر مدینه مسلط مىها گفتند كه كفـار به زودى غلبه مىآن

ماند، برخى دیگر گفتند كه رود و اثرى از دین باقى نمىاز بین مى كه به زودى اسالم

گیرد، حتى برخى گفتند كه خدا و رسولش مسلمانان را گول زدند و جاهلیت دوباره جان مى

فریب دادند... از این قبیل پندارهاى باطل در آن روز بر منافقین و بـیمـاردالن مستولـى 

 بـود.

 

 بنقش منافقین در جنگ احزا

 دهد:قرآن مجید حركات منافقین را در آن روز چنین شرح مى

 هــمـان روزى كـه مــنـافـقـان و بـیـمـاردالن گــفــتـنـد:» ـ 

 اند!! ـ خدا و رسولش جز فریبى به ما وعده نداده

 روزى كه گروهى از ایشان گفتند:

 ـ اى اهل مدینه! دیگر جاى درنگ برایتان نیست، برگردید! 

 ى از ایشان از پیامبر اجازه برگشت خواستند بدین بهانه كه گفتند: او عده

 هاى ما در و پیكر محكمى ندارد! در حالى كه چنین نبود، خانه

 و منظورى جز فرار نداشتند،

هایشان در آید و بخواهد به شهادت این كه اگر دشمن از هر سو بر آنان در خانه 

 گردند!بدون درنگ از دین بر مى اینان دست از دین بردارند، جز اندكى،

 در حالى كه قبالً با خدا عهد بستند، كه پشت به خدا و دین نكنند!  

 و خدا از عهد خود بازخواست خواهد كرد!!

 بگو، به فرضى هم كه از مرگ یا كشته شدن فرار كنید،

 تازه جز اندكى زندگى نخواهیــد كرد، 

 ر بدى شما را بخواهد، نگه دارد؟بگو، آن كیســت كه شما را از خــدا، اگ 

 و یا جلو رحمــت او را، اگر رحمت شما را بخواهد، بگیــرد؟  

 نه! به غیر خــدا، ولىه و یاورى براى خود نخواهند جست!

و بدانند كه خدا شناخت چه كسانى از شما امروز و فـردا كردند، و چـه كسانى  

 بودند كه بـه برادران خود گفتند: 

 بیایید و به جنگ نروید!ـ نزد ما 
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 شوند! ها جز اندكى به جنگ حاضر نمىاین 

 ورزند، آنان نسبت به جان خود بر شما بخل مى

بینى كه وقتى به تو آید، ایشان را مىبه شهادت این كه وقتى پاى ترس به میان مى

 ،چرخــدهایشــان مىكنند، مانند كسى كه به غشوه مرگ افتــاده، و حدقهنگاه مى

زنند، و در خیر هایــى تیز به شما طعنه مىولى چــون ترس تمــام شــود، با زبان 

 رساندن بخیالنند!

 ها را حبط و باطل كرده است! اند و خدا هم اعمال نیك آنایشان ایمان نیاورده

 و این براى خدا آسان است!

دارند اى كاش به اند، و اگر هم برگردند، دوست مىپنداشتند احزاب هنوز نرفته 

 شدند.جا جویاى اخبار مىبادیه رفته بودند، و از آن

 كنند.و به فرضى هم كه در میان شما باشند، جز اندكى قتال نمى 

 سى كنید،آله به خوبى تأوعلیههللاتوانستید به رسول ّللاه صلىدر حالى كه شما مى 

 و این وظیفه هر كسى است كه امید به خدا و روز جزا دارد، 

 احزاب( /21تا  12« )كند!و بسیار یاد خدا مى 

 

 تعریف قرآن از مقاومت مؤمنین و روحیه مسلمانان

خداوند متعال پس از تحلیل وضع منافقین و نشان دادن حركات منافقانه و ترس 

 فرماید:كند و مىها در قبال حمله احزاب مىالعمل آنها، اشاره به وضع مؤمنین و عكسآن

 و چون مؤمنان احزاب را دیدند گفتند: » ـ 

 اى است كه خدا و رسولش به ما دادند،این همان وعده

 راست گفتند! و خدا و رسولش  

 تر گشت!شان فزونها از دیدن احزاب ایمان و تسلیمو آن

 چه با خدا عهد بستند،از مؤمنان مردانى هستند كه بر هر 

 وفا كردند! 

 شان عهد خود به پایان بردند،بعضى 

 و شهید شدند!  

 و برخى از ایشان چشم به راهند،

 که )شهید شوند!( 

 و عهد خویش را هیــچ تغییــرى ندادنــد! 

 تا خــدا به صادقــان پاداش صدقشــان را بدهــد! 

 ا بر آنان توبــه كنـد!و منافقــان را اگر خواست عذاب كند، و ی 

 / احزاب( 24تا  22« )خدا آمرزگــار رحیم است! 

در آیات فوق نخست تركیب گروه منافقان و مسلمانان بیمار دل را شرح داد. منظور 
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االیمان از خود مؤمنینند نه منافقین این هایشان مرض هست افراد ضعیفاز كسانى كه در دل

هرا اظهار اسالم نموده ولى كفر باطنى خود را نگه دسته غیر از منافقین هستند كه ظا

ها وعده خدا و رسول را فریب خواندند. این گوید كه آناند. خداوند از زبان منافقان مىداشته

رسد همان وعده فتح و غلبه اسالم بر همه ادیان است كه در كالم وعده به نظر مى

 تعالى فراوان آمده است. خداى

آله به ما وعده وعلیههللاكه منافقین گفته بودند: محمد صلى در روایات نیز آمده

كند با این كه جرأت نداریم در خانه دهد كه شهرهاى كسرى و قیصر را براى ما فتح مىمى

خود تا كنار آب برویم!؟ همین منافقین بودند كه به نقل قرآن شریف، وقتى احزاب را دیدند 

جا مقام ندارید و ناگزیر باید برگردید. یعنى ب شما در اینبه اهل مدینه گفتند كه یا اهل یثر

جا بمانید و اقامت كنید چون در مقابل لشكریان مشركین تاب معنى ندارد كه در این

 آوریـد و ناگزیر باید برگردید!نمى

تعالــى از گـروه دیگــر حكـایت كــرده كــه در دل بیمــارى دارند و سپــس، خـداى

آله اجازه مراجعت خواستند و بهانه وعلیههللاــت است. از رســول خــدا صلىایمانشان سس

هاى ما در و دیوار درستى ندارد و ایمن از آمدن دزد و حمله دشمن نیستیم. كردند كه خانه

 فرماید: ها مىدر جواب این

از  هایشان بدون در و پیكر نیست، بلكه منظورشانگویند، خانهها دروغ مىاین» ـ 

 / احزاب( 13« )ها جز فرار از جهاد نیست!این بهانه

جا پایدارى در دین دارند كه آسایش و منافعشان از بین نرود، و اما این عده تا آن

اگر با هجوم دشمن منافعشان در خطر بیفتد، و یا پاى جنگ به میان بیاید، دیگر پایدارى 

ها از جنگ فایده بودن گریز آند متعال بىگردند. خداونكنند و بدون درنگ از دین برمىنمى

 فرماید:كند و مىرا به عنوان خالصى و زنده ماندن تخطئه مى

بگــو، اگر از مرگ یا قتال فرار كنید این فرار سودى به حالتان ندارد، و جز »ـ 

مانید، براى این كه هر كسى باید روزى بمیرد، و هر مدت كوتاهى زنده نمى

افتد، پس ن و حتمــى دارد، كه حتى یك ساعــت عقب یا جلو نمىكشى اجلى معینفس

فرار از جنگ در تأخیر اجل هیــچ اثرى نــدارد! ـ به فرضــى هــم كه فــرار از 

كنیــد؟ در چنیــن جنــگ در تأخیــر اجل مؤثــر شد، تــازه چه قــدر زندگــى مى

كوتاه و انــدك است، چون باالخــره  تــان از زندگى بسیــارمندىفرضــى تــازه بهره

 / احزاب(  16« )شــود.تمــام مى

بردارى از عمر تعالـى بعد از یـادآورى موضوع اجل و میزان بهرهخـداى

 فرماید:مى

ـ خیر و شر همه تابع اراده خداست و بس! هیچ سببى از اسباب از نفوذ اراده خدا 

ز اراده خــدا، اگر به شر تعلــق گرفتــه باشــد، شود، و هیچ كس آدمــى را اجلوگیــر نمى

كند كه انســان توكل به خدا كرده و دارد، پس حــزم و احتیاط این را اقتضــا مىنگه نمى

 امور خـود را بـه او محول كند!
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دهد كه چگونه خداى متعال مسلمانان و پیامبر اسالم را از احوال منافقین خبر مى

كردند مىرا تشویق كردند و مسلمانان مسلمانان در جهاد مىشركت  ازدر جلوگیرى سعى 

 ها بروند. كه به جاى رفتن به جبهه پیش آن

كنند كه احزاب، فرماید كه منافقان از شدت ترس هنوز گمان مىخداوند تعالى مى

ین اند، و اگر بار دیگر بعد از فرارشان برگردند منافقیعنى لشكریان دشمن، فرار نكرده

جا اخبار مربوط به دوست دارند از مدینه بیرون شوند و در بادیه منزل گزینند و از آن

فرماید: به فرضى هم كه به بادیه نروند و در بین شكست مسلمانان را به دست آورند. مى

كنند مگر اندكى، و براى خالى نبـودن عریضه، وااله ها قتال نمىشما مسلمانان بمانند، آن

 قان بـا شما فائده زیادى براى شما ندارد!بودن مناف

 فـرمــایــد:خداونــد متعال روى سخــن را به طرف مسلمانــان برگردانیــده و مى

 / احزاب( 21« )لَقَْد كاَن لَُكْم فى َرُسوِل ّللّاِ اُْسَوةٌ َحَسنَةٌ...!»ـ 
 

آوردن شما، این آله و ایمان وعلیههللایعنى یكى از احكام رسالت رسول خدا صلى

بینید كه او در راه خدا است كه به او تأسى كنید، هم در گفتارش و هم در رفتارش! و شما مى

كند، شود و جهاد مىها حاضر مىكند، و چگونه در جنگهایى را تحمل مىچه مشقت

 طــور كه باید جهــاد كنـد و شمــا نیز باید از او پیروى كنید!آن

 

 

 َن ِرجاٌل َصَدقُوا ما عاَهدُوا ّللّاَ َعلَْیِه !ِمَن اْلُمْؤِمنی

ها گونــه كه در آیه شریفه به وضــع مؤمنین اشاره شده، بیان شده كه وقتى آنهمان

 اند، گفتند:لشكرهـا را دیدنـد كـه پیـرامون مدینه اطراق كرده

 اى است كه خدا و رسولش به ما داده است!این همان وعده»ـ 

 / احزاب( 22«                            )گویند!راست مىو خدا و رسولش 

مراد از مؤمنین كسانى هستند كه با خلوص به خدا و رسول ایمان آورده و در ایمان 

 خود بینا و رشد یافته بودند، و خدا و رسولش را تصدیق داشتند:

 اْلُمْؤِمنیَن ِرجاٌل َصَدقُوا ما عاَهدُوّللّاَ َعلَْیِه،ِمنَ » ـ 

 فَِمْنُهْم َمْن قَضى نَْحبَهُ، 

 َو ِمْنُهْم َمْن یَْنتَِظُر ،

لُوا تَْبدیالً!  « َو ما بَدَّ

از مؤمنیــن كسانى بودند كه صــدق خود را در آن چه با رســول خدا عهد » ـ 

بستــه بودند، بـه ثبـوت رسـانـدنـد! ) و آن عهـد این بــود كه هر وقت به دشمــن 

 نكننــد!( برخوردنــد فرار

ـ بعضى از مؤمنین در جنگ اجلشان به سر رسید، یا مردند، یا در راه خدا كشته 

 شدند، و بعضى منتظر رسیدن اجل خود هستند.
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ـ اینان از قول خود و عهدى كه بسته بودند هیچ چیز را تبدیل نكردند، و خدا نیز 

« دهد!ىسبب وفایشان پاداش معهد خود وفا كردند، بهمؤمنینى را كه به

 احزاب(/23)
 

تعالى كفار را با اندوه و خشمشان برگردانید، در حالى كه به هیچ سرانجام خداى

آرزویــى نرسیدند، و كارى كرد كه مؤمنین هیچ احتیاجى به جنگ و قتال پیدا نكردند، خدا 

 شود!قوى بر اراده خـویش، و عزیــزى است كه هرگز مغلوب نمى

هایى را هم كه مشركین را علیه مسلمانان یارى متعال آناما در این جنگ، خداوند 

هایشان پایین كردند، یعنى بنى قریظه را كه از اهل كتاب و یهودى بودند از باالى قلعهمى

اى را كه همان مردان جنگى دشمن باشد هایشان افكند، چنان كه عدهآورد، و ترس را در دل

ى را كه عبارت بودند از زنان و كودكان دشمن به دست مسلمانان به هالكت رسانید، و جمع

اسیر مسلمانان كرد، و بعد از كشته شدن و اسارت آنان، اراضى و امــالك و خــانــه و 

امــوالشان، و سرزمینى را كه مسلمانان تا آن روز قدم در آن ننهاده بودند، به ملك آنان 

 (1)درآورد! 

 . 137، ص: 32الـمیـــــزان ج:  1

 

 

 جنگ خندق در روایات اسالمى تاریخ
 

و یكى دیگر « بن ابــى الحقیــقسالم»هــا اى از یهودیــان كه یكى از آنعــده

هایى كه رسول خدا النضیر )یعنى آنبود، با جماعتى از بنى« بن اخطبحى»

ل آله تبعیدشــان كرده بود،( به مكه رفتند، و قریش را دعوت به جنگ با رسووعلیههللاصلى

كنیم تا مسلمانان را آله كردند و گفتنــد كه ما در مدینه به شما كمــك مىوعلیههللاخدا صلى

 مستأصل سازیم.

، شما بگویید «تورات»قریش به یهودیان گفتند كه شما اهل كتابید، آن هم كتاب اول 

بهتر است و آیا دین ما )جاهلیت( بهتر است یا دین محمد؟ یهودیان گفتند كه البته دین شما 

 شمـا به حـق نـزدیكتر از اوئید! 

 باره آیـه زیر نازل شد:در این

 اى از علم كتاب داشتند،بینى كسانى را كه مختصر بهرهآیا نمى»ـ 

 به جبت و طاغوت ایمان آوردند، 

هایى است كه ایمان تر از مذهب آنو به كفار گفتند مذهب شما به هدایت نزدیك 

 اند... آورده

 / نساء( 55تا  51« )َكفى ِبَجَهنََّم َسعیرا! وَ  -

ها را و به هر حال قریــش از این سخن یهودیــان سخت خوشحال شدند و دعوت آن

آورى نفــرات و بــا آغــوش بـاز استقبــال كردنــد و براى جنــگ بــا مسلمیـن به جمع
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 تجهیــزات پرداختنــد.

از مكه بیرون شده و مستقیما به غطفان  از آن سو شنیدند كه یهودیان نامبرده

اند آله دعوت كرده و گفتهوعلیههللاجا را نیز به جنگ با رسول خدا صلىاند، و مردم آنرفته

 بارهمكه نیز با ما در این  اهلكه چنانبود، همكه اگر شما بپذیرید ما نیز با شما خواهیم 

 بیعت كردند.

  

 مشخصات فرماندهان احزاب

یزى نگذشت كه قریش به فرماندهــى ابوسفیان پسر حرب، از مكه: قبیله غطفان چ

بن عوف در قبیله بنى مره، و به سركردگــى عینیه بن حصین، در تیــره فزاره، و حـــارث

 مسعربن جبلـه اشجعى ســر كـرده در جمعــى از قبیلـه اشجع به حركــت درآمدنـد.

خود، هم سوگندان خود را نیز آماده كرده بود، و غطفان عالوه بر این چند قبیله 

سوگندانى كه در قبیله بنى اسد داشتند، نوشته بود، و از بین آن قبیله جمعى اى هم به همنامه

 سوگند بودند. به سركردگى طلیحه به راه افتادند، چون دو قبیله اسد و غطفان هم

ــه بنى سلیــم نامه نوشته بــودنــد از ســوى دیگــر، قــریــش هــم به جمعــى از قبیل

 هــا نیز به ســركــردگى ابــواالعــور سلمــى به مدد قریش شتافتند.و آن

 

 حفر خندق و اقدامات دفاعى مسلمانان

آله از جریان باخبر شد، خندقى در اطراف مدینه وعلیههللاهمین كه رسول خدا صلى

ه آن حضرت كرده بود، سلمان فارسى بود، كه حفر كرد. آن كسى كه چنین پیشنهادى را ب

هاى اسالمى بود كه سلمان در آن شركت تازه به اسالم گرویده بود. این اولین جنگ از جنگ

 كرد و این وقتى بود كه سلمان از بردگى آزاد شده بود.مى

ـه! ما وقتى در وعلیههللاسلمــان به رســول ّللاه صلى آله عرضه داشــت: یا رسول اللـه

كنیم. شویم، پیرامــون شهر خود خندقــى حفر مىبالد خویش یعنى فارس محاصــره مى

آله پیشنهــاد سلمان را پذیرفت و سرگرم حفر خندق شدند و خندقى وعلیههللارسول خدا صلى

 تند. محكم بساخ

 بود.« مذاذ»محلـى كه در مدینه خندق حفر شد نامش 

 حوادث حفر خندق )و مقام سلمان فارسى(

از جمله حوادثى كه در هنگام حفر خندق پیش آمد، و داللت بر نبوت آن جناب 

كند، جریانى است كه آن را ابوعبدّللاه حافظ به سند خود از كثیربن عبدّللاه بن عمــروبن مى

 گوید، پدرم از پدرش نقل كرده است كه:ى، نقـل كرده، كه او مىعــوف مــزن
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آله در سالى كه جنگ احزاب پیش آمد، نقشه حفر وعلیههللارسول خدا صلى» ـ 

خندق را طرح كرد، و آن این طور بود كه هر چهل ذراع )تقریبا بیست متر( را به ده نفر 

گفت كه باید با ما ختالف كردند. آن مىواگذار كرد. مهاجر و انصار بر سر سلمان فارسى ا

گفت كه باید با ما باشد، چون سلمان مردى قوى و نیرومند بود. انصار گفتند: باشد، و این مى

آله وعلیههللاّللاه صلىگفتنــد: ـ سلمــان از مــاســت! و رسولـ سلمان از ماست! مهاجرین مى

 «بیت است!فرمود: ـ سلمان از ما اهل

بن بن یمان و نعمانگوید: من و سلمان و حدیقهحدیث، یعنى عمروبن عوف، مىناقل 

جا كه مقـرن، و شش نفـر دیگـر از انصـار چهـل ذراع را معیـن كردیـم و حفـر كردیـم تا آن

اى تعالى از شكم خندق صخرهجا خداىاز ریگ گذشتیم و به رگه خاك رسیدیم و در آن

ها از كـار افتـادند ولى مودار كرد، كه هر چه كلنگ زدیم كلنگبسیار بزرگ و سفید و گرد ن

 آن صخـره تكـان نخورد!

آله جریان را بگو كه آیا چه وعلیههللابه سلمان گفتم برو باال و به رسول ّللاه صلى

فرماید، آیا آن را رها كنیم یا نه؟ چون چیزى به كف خندق نمانده است، چون ما دستور مى

آله به ما داده تخطى كنیم. سلمان از وعلیههللااى كه رسول ّللاه صلىاز نقشه دوست نداریم

اى قرار آله كه در آن ساعت در قبهوعلیههللاخندق باال آمد و جریان را به رسول ّللاه صلى

! سنگى گرد و سفید در خندق نمایان شده كه  داشت باز گفت، و عرضه داشت: یا رسول ّللاه

هنى ما را شكست و خود كمترین تكانى نخورد و حتى خراشى هم بر نداشت، همه وسایل آ

 فرمایید عمل كنیم؟نه كم و نه زیاد، حال چه دستور مى

آله به اتفاق سلمان به داخل خندق پایین آمد و كلنگ وعلیههللارسول خدا صلى

طرف مدینه  اى برخاست كه دواى به سنگ فرود آورد، و از سنگ جرقهبرگرفت و ضربــه

 از نور آن روشــن شد، گویــى كه چراغــى در دل شــب بسیــار تاریـك، روشن كرده باشند.

آله تكبیرى گفت و به دنبال تكبیر آن جناب همه مسلمانان وعلیههللارســول ّللاه صلى

ا به ها در هنگام فتــح و پیروزى چنیــن تكبیرى رتكبیر گفتنــد. )آن جناب در تمــام جنگ

ساخت! ( بار دوم ضربتــى زد و برقى دیگــر از سنگ برخاســت، و بار زبان جــارى مى

 ســوم نیز ضربتى زد و برقى دیگر خاست!

 بینم؟ فرمود: ها چیست كه مىسلمان عرضه داشت: پدر و مادرم فدایت، این برق

راى من فتح ـ اما اولى نویدى بود مبنى بر این كه خداى عزوجل به زودى یمن را ب

 خواهد كــرد.

 كند.داد كه خداونــد متعال شــام و مغرب را برایم فتح مىو امـا دومى نویــد مى -

تعالــى به زودى شــرق را برایـم فتــح و امــا سومــى نویــدى بود كه خــداى -

 كند!مى

سپس مسلمانان بسیار خوشحال شدند، و حمد خدا بر این وعده راست گفتند! راوى 

ها كه مؤمن واقعى گوید كه وقتى احزاب یكى بعد از دیگرى رسیدند. از مسلمانان، آنمى

 بودند، وقتى لشكرها بدیدند گفتند: 
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 اى است كه خدا و رسول او به ما دادند، ـ این همان وعده

 و خدا و رسول راست گفتند!

 ها كه ایمان واقعى نداشتند و منافق بودند، گفتند:ولى آن

دهد و به هاى پوچى مىكنید از این كه این مرد به شما چه وعدهیچ تعجب نمىـ ه 

گوید كه من از مدینه قصرهــاى حیره و مدایــن را دیدم. و به زودى این بــالد براى شما مى

دارد كه از ترس دشمن دور خود خندق بكنید، و شمــا فتح خواهد شد، آن گاه شما را وا مى

 أت ندارید دست بـه آب بروید!شما هم از ترس جـر

 

 وضع معیشتى مسلمانان در زمان جنگ خندق

یكـى دیگــر از دالیــل نبــوت كه در این جنــگ رخ داد جریانــى اســت كه راویان 

ـه انصــارى )در صحیــح بخارى( نقــل كرده  گفــت:انــد كه مىاز جــابــربـن عبـداللـه

رگه بزرگ سنگى برخوردیم و به رسول خدا  در ایام جنگ خندق، روزى به یك

آله عرضه داشتیم كه در مسیر خندق كوهى سنگى است. فرمود: آب به آن وعلیههللاصلى

بپاشید تا من بیایم. آن گاه برخاست و بدانجا آمد، در حالى كه از شدت گرسنگى شالى به 

گفت و ضربتى بر آن فرود  «بِسِم ّللاه »شكم خود بسته بود. پس كلنگى را گرفته و سه بار 

 آورد و آن كــوه سنگــى مبــدل به تلى از ریگ شد.

! اجازه بده تا سرى به خانه بزنم. بعد از جابر مى گوید: عرضه داشتم: یا رسول ّللاه

كســب اجــازه به خانه آمدم و از همسرم پرسیدم كه آیا هیچ طعامى در خانه داریم؟ گفت: 

 اده بز داریم! تنهـا صـاعى جـو و یك مـ

دستور دادم جو را دستاس و خمیر كند و من خود ماده بز را سر بریدم و پوستش را 

آله شدم و ساعتى در وعلیههللاكندم و به همسرم دادم و خود شرفیاب حضور رسول ّللاه صلى

خدمتش نشستم و دوباره اجازه گرفتم و به خانه آمدم و دیدم كه خمیر و گوشت درست شده 

! ما طعامى تهیه كردهاست ایم. شما . باز نزد آن جناب برگشتم و عرض كردم: یا رسول ّللاه

 با دو نفر از اصحاب تشریف بیاورید!

اى؟ عرض كردم: ـ یك آله فرمود: ـ چه قدر غذا تهیه كردهوعلیههللارسول خدا صلى

رخیـزید برویم من جو و یك ماده بز! پس آن جناب به تمـامى مسلمانان خطـاب كرد: ـ ب

 منزل جابر!

داند. و با خود گفتم: خدایا این من از خجالت به حالى افتادم كه جز خدا كسى نمى

 همـه جمعیت كجـا و یك مـن نان جو و یك ماده بز؟ 

شویم! رسول خدا پس به خانه رفتم و جریان را گفتم كه االن رسوا مى

. زن گفت: آیا از تو پرسیدند كه طعامت چه قدر آوردآله تمامى مسلمانان را مىوعلیههللاصلى

است؟ گفتم: بله، پرسیدند و من هم جواب دادم. زن گفت: پس هیچ غم مخور كه خدا و 

اى كه تو چه قدر تدارك دارى! از گفته زن اندوه رسولش به وضع داناترند! چون تو گفته
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آله وارد خانه شد و وعلیههللاشدیدى كه داشتم برطرف شد. در همین بین رسول ّللاه صلى

 همسرم فرمود كه تو تنها چونه به تنور بزن و گوشت را به من واگذار!

شد به رسول ّللاه زد و چون پخته مىگرفت و به تنور مىزن مرتب چونه مى

كرد و آب گوشت روى آن ها را در ظرفى ترید مىداد و آن جناب آنآله مىوعلیههللاصلى

چنــان ادامــه داد تا تمامـــى مردم سیــر داد. این وضــع را همریخت و به ایــن و آن مىمى

 ـنـور و دیـگ پـرتـر از اولـش بـــود! شدند. در آخـر ت

آله به همســر جابر فرمــود: خودت بخــور و بــه وعلیههللاگــاه رسول خــدا صلىآن

 همسایگــان هدیــه بـده!

 ما خوردیــم و به تمامــى اقوام و همسایگــان هدیــه دادیــم!

 

 تعداد لشكریان طرفین در جنگ خندق

آله از حفر خندق فارغ شد، وعلیههللاّللاه صلىكه رسولاند: همینگفتهراویان احادیث

 لشكر قریش رسیده و بین كوه جرف و جنگل لشكرگاه كرده بودند.

سوگندان و تابعانى كه از بنى كنانه و اهل تهـامـه عده لشكریان دشمن به عالوه هم

 بـا خـود آورده بـودنــد، روى هـم ده هـزار نفر بودند. 

 سوى دیگــر قبیله غطفان با تابعیــن خود از اهــل نجد در كنـار احد منزل كردند. از

آله با مسلمــانــان از شهــر خــارج شــدنــد تا وضــع را وعلیههللارســول خــدا صلى

رسیدگى كنند، و صالح در این دیدند كه در دامنه كوه سلع لشكرگاه بسازند. مجموع نفرات 

آله پشت به آن كوه لشكرگاه كردند، وعلیههللاهزار نفر بودند. رسول خدا صلى مسلمانان سه

در حــالى كه خنــدق بین او و لشكــر كفر فاصله بــود، و دستور داد تا زنان و كودكان در 

 هاى مـدینه مـتحصـن شوند.قلعـه

 

 عهدشكنى یهود بنى قریظه

رفت تا او را با « ن اسد قرظىبكعب»به نزد « بن اخطب نضیرىحى»دشمن خدا 

آله معاهده صلح و ترك وعلیههللاخود همراه سازد، غافل از این كه كعب با رسول ّللاه صلى

بن اخطب را شنید درب قلعه را به روى او خصومت دارد. به همین جهت وقتى صداى حى

حى  بست. ابن اخطب اجازه دخول خواست، ولى كعب حاضر نشد در به رویش بگشاید.

فریاد زد: اى كعب در به رویم باز كن! گفت: واى بر تو اى حى چرا باز كنم، با این كه 

دانم تو مردى شوم هستى، و من با محمد پیمان دارم، و هرگز حاضر نیستم براى خاطر مى

ام! كعب گفت: واى تو پیمان خود را بشكنم، چون من از او جز وفاى به عهد و راستى ندیده

رویم بگشا تا برایت تعریف كنم. گفت: من این كار را نخواهم كرد. حى گفت:  بر تو در به
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 از ترس این كه قاشقى از آشت را بخورم در به رویم باز نكردى؟ 

با این سخن كعب را به خشم در آورد، و ناگزیر كرد در را باز كند. پس حى گفت: 

كران آبرو برایت تهیه یایى بىام. من درواى بر تو اى كعب! من عزت دنیا را برایت آورده

ام. با من ام. من قریش را با همه رهبرانش و غطفان را با همه سرانش برایت آوردهدیده

اند كه تا محمد را مستأصل و نابود نكنند دست بر ندارند. كعب گفت: ولى به خدا پیمان بسته

اى، یبگر برایم آوردهباران و فراى، و یك آسمان ابر بىسوگند یك عمر ذلت برایم آورده

ابرى كه آبش را جاى دیگر ریخته و براى من فقط رعد و برق توخالى دارد. برو، و مرا با 

 ام. بندم، چون از او جز صدق و وفا چیزى ندیدهمحمد بگذار! من هرگز علیه او عهدى نمى

چنان ادامه یافت و حى مثل كسى كه بخواهد طناب در بینى شتر این مشاجره هم

ندازد و شتر امتناع ورزد، و سر خود را باال گیرد، تالش همى كرد تا آن كه باالخره بی

موفق شد كعب را بفریبد، اما با این عهد و میثاق كه اگر قریش و غطفان نتوانستند به محمد 

آید بر سر او دست یابند، حى وى را با خود به قلعه خود ببرد تا هر چه بر سر خودش مى

آله شكست، و از آن عهد وعلیههللااین شرط كعب عهد خود را با رسول ّللاه صلىنیز بیاید، با 

 آله داشت، بیزارى جست. وعلیههللاو آن سوابق كه با رسول ّللاه صلى

آله رسید، سعدبن معاذ بن نعما وعلیههللاچون خبر عهدشكنى كعب به رسول ّللاه صلى

هل، و در آن روز رئیس قبیله اوس بود، به اتفاق بن امرء القیس كه یكى از بنى عبداالش

بن خزرج، رئیس خزرج در آن ایام، و نیز عبدّللاه سعدبن عباده، یكى از بنى ساعدة بن كعب

بن رواحه و خوات بن جبیر را نزد وى فرستاد تا ببیند این خبر كه به ما رسیده، صحیح 

را شكسته بود، در مراجعت به است یا نه؟ و در صورتى كه خبر صحیح باشد و كعب عهد 

شوند، بلكه تنها به خــود آن مسلمانان نگویند زیرا اگر به مسلمانان بگویند دچار سستى مى

چنــان بر حضرت بگویند، آن هم با كنایــه تا مردم بویى نبرنــد، و اگر دروغ بود و كعب هم

 هند.سر پیمان خـود وفادار بود خبرش را علنى در بین مردم انتشار د

این سه تن به قبیله بنى قریظه رفتند و با كعب رئیس قبیله تماس گرفتند و دیدند كه 

آله بیش از آن مقدارى است كه به اطالع آن وعلیههللاانحراف بنى قریظه از رسول ّللاه صلى

اند، و مردم قبیله صریحا به فرستادگان آن جناب گفتند كه هیچ عهد و پیمانى جناب رسانده

ها هم به وى گفتند. راه گفت و آنما و محمد نیست! سعدبن عباده به ایشان بد و بى بین

ها را ول كنــد زیرا بین ما و ایشـان رابطــه سعدبن معــاذ به ابن عباده گفــت كه این حرف

 راه گفتــن اسـت، یعنى باید جوابشـان را با شمشیــر داد. تــر از بـد و بىسخت

)این « عضل و القاره!»آله برگشتند و گفتند: وعلیههللارسول ّللاه صلىآن گاه به پیش 

با چند نفر از اصحاب رسول ّللاه « برجیع»دو اسم نام دو نفرند كه در جنگ 

علیه هللاآله به سركردگى جنیب بن عدى نیرنگ كردند،( و رسول خدا صلىوعلیههللاصلى

 آله فرمود:و

ه اكبـر! اى   گـروه مسلمـانـان بـر شمـا مـژده بـاد!ـ اللـه

شان در این هنگام بال و ترس بر مسلمین چیره گشت و دشمنان از باال و پایین احاطه



 
 تفسیر موضوعی المیزان                          کتاب سی وپنجم: تشریع جهاد. آغاز جنگهای اسالم با مشرکین قریش. از بدر تا مکه 106

ها كردند، و منافقین نفاق خود را بر زبان اظهار كردند به طورى كه مؤمنین در دل خیال

 كردند! 

 

 عبور دشمن از خندق

ركین بیست و چند شب در برابر یكدیگر قرار آله و مشوعلیههللارسول خدا صلى

انداختند. بعد از این گرفتند ،بدون این كه جنگى كنند، مگر گاهگاهى به صف یكدیگر تیر مى

چند روز چند نفر از سواره نظام لشكر دشمن به میدان آمدند، و آن عده عبارت بودند از: 

جهل، ضراربن خطاب هبیره بن بن ابى عمرو بن عبدود، برادر بنى عامر بن لوى، عكرمه

؛ كه بر اسب سوار شدند و به صف بنى كنانه عبور داده و گفتند: ابى وهب و نوفل بن عبدّللاه

 آماده جنگ باشید كه به زودى خواهید دید كه چه كسانى دالورند!

آن گاه به سرعت و با غرور رو به صف مسلمانان نهادند و همین كه نزدیك خندق 

اى است كه تاكنون در عرب سابقه نداشته است. به خدا این نقشه، نقشه رسیدند گفتند كه

ترین نقطه را پیدا كنند و با اسب از آن عبور الجرم از اول تا به آخر خندق رفتند تا تنگ

اى بین خندق و سلع را نمایند، و همین كار را كردند و چند نفر از خندق گذشتند و در فاصله

السالم با چند نفر از مسلمانان رفتند و از عبور ى بن ابیطالب علیهجوالنگاه خود كردند. عل

ها جا سوارگان دشمن، كه یكى از آنبقیه لشكر دشمن از آن نقطه جلوگیرى كردند. در آن

 رو شدند.السالم و همراهانش روبهعمروبن عبدود بود با على علیه

 

 عمروبن عبدود كه بود؟

ع قریش بود. او قبالً هم در جنگ بدر شركت عمروبن عبدود یگانه جنگجوى شجا

هاى سنگین برداشته بود، نتوانسته بود در جنگ احد شركت كند، كــرده بود، و چون زخم

 ولـى در این جنگ شركــت كرد و با پاى خود به قتلگاهـش آمد!

« فارس و دالور بلبل»كرد. او را این مرد با هزار مرد جنگى برابرى مى

هاى بدر در محلى به نام بلبل با راهزنان قبیله را روزى از روزها در نزدیكىنامیدند، زیمى

ها بنى بكر مصادف شد و به رفقایش گفت كه شما همگى بروید و من به تنهایى حریف این

هستم. پس در برابر صف بنى بكر قرار گرفت و نگذاشت كه به بدر برسند. از آن روز او 

 لین كسى كه از خنـدق پرید همین عمرو و همراهانش بودند.خواندنــد. او« فارس بلبل»را 

 علـى، تنها داوطلب مبارزه با عمروبن عبدودابــن اسحــاق نوشته كه عمروبن

السالم در حـالى كـه عبــدود آن روز با بانگ بلنــد مبارز طلب همى كــرد. علــى علیه

 روپوشـى از آهن داشـت برخـاست و گفت:

آله وعلیههللا! مرا نامزد مبارزه در برابر او كن! رسول خدا صلىـ یا رسول ّللاه 
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 فرمود:

 ـ ایــن مــرد عـمــرو اسـت، بـنـشـیـــن! 

 بــار دیگر عمــرو بانگ برداشــت كه كیســت با من همــاوردى كنــد؟

كه ـ آیا در بین شما هیچ مردى نیست كه با من دست و پنجه نرم كند؟ و براى این

 گفت:مانان را سرزنش و مسخره كند، مىمسل

رسد؟ گفتید هركس در راه دین كشته شود به آن بهشت مىكه مىبهشتىشد آنـ چه

 برسانم!آن بهشتبیایید تا من شما را بهپس

السالم برخاست و عرض كرد: یا رسول ّللاه مرا نامزد در این نوبت باز على علیه

نداد. بار سوم عمروبن عبدود شروع به رجزخوانى كرد كه اش كن! باز پیامبر اجازه مبارزه

زدم صداى خود را كر ساختم « َهْل ِمْن ُمباِرز؟»ـ من از بس رو در روى جمــع شما فریاد 

چنان در موقفــى كه شجاعان هم در آن موقف دچار وحشت و كسى پاسخم نگفت، و من هم

راستى سخاوت و شجـاعت در جوانمرد  شوند با كمال جرأت ایستاده و آماده جنگ هستم!مى

 هاست!بهترین غریزه

السالم از بین صفوف مسلمین برخاست و اجازه خواست تا به این بار نیز على علیه

 نبرد او برود. حضرت فرمود:

اش داد و آن آخر او عمرو است! عرضه داشت: هرچند كه عمرو باشد! پس اجازه 

 جناب به سویش شتافت.

رفت این رجز را السالم وقتى به طرف عمـرو مىگوید: علـى علیهابن اسحـاق مى

 خواند:مى

 عجله مكن!»ـ 

 شود!كه پاسخگوى فریادت، مردى آمد كه هرگز زبون نمى 

 مردى كه نیتى پاك و صادق دارد، و داراى بصیرت است! 

 بخشد! صدق است كه هر رستگارى را نجات مى 

سرایى در خوانند، به نوحهها نوحه مىدنبال جنازهسرایان را كه من امیدوارم نوحه

 مرگت برانگیزم،

 «ها باقى بماند!اش در همه جنگهم با ضربتى كوبنده، كه اثر و خاطرهآن
 

جا غرور به خود راه نداد و چون دالوران دیگر خدا را فراموش نكرد، و )در این

 ارم چنین كنم!(كنم، بلكه فرمـود ـ امیدونفرمـود: من چنین و چنان مى

عمرو وقتى از زیر آن روپوش آهنى این رجز را شنید، پرسید: تو كیستى؟ فرمود: 

 مـن علـى هستـم! پـرسیـد: پسـر عبـد منـافـى؟ فـرمـود:

 بن عبد منافم!ـ پسر ابوطالب بن عبدالمطلب بن هاشم

بود، از آمد كه ساالرتر از تو مىعمرو گفت: ـ اى برادرزاده، غیر از تو كسى مى

 السالم فرمود: دارم! على علیهعموهایت، چون من از ریختن خون تو كراهت

 ـ و لكن به خدا سوگند من هیچ كراهتى از ریختن خون تو ندارم!
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عمرو از شنیدن این پاسخ سخت خشمناك شد، و از اسب فرود آمد و شمشیر خود را 

ور شــد. به طرف على حملهاز غالف كشید، شمشیرى كه چون شعله آتش بود، و با خشم 

السالم با سپــر خود به استقبالــش رفت و عمرو شمشیر خود را بر سپر او فــرود على علیه

 آورد و دو نیمـش كـرد، و از شكـــاف آن فـرق ســر آن جنــاب را هم شكافــت.

السالم شمشیر خـود را بر رگ گـردن او فـرود آورد و بـه زمینــش علــى علیه

 ــداخــت!ان

السالم پاهاى عمرو را با شمشیر قطع كرد در روایت حذیفه آمده است كه على علیه

و او به پشت به زمین افتاد، و چون در این گیر و دار غبار غلیظى برخاسته بود، هیچ یك از 

» دانستند كه پیروز كدام یك از آن دو نفرند، تا آن كه بانگ على به تكبیر دو لشكر نمى

 آله فرمود: وعلیههللابلند شد، و رسول خدا صلى «كبراهللا

 كه جانم در دست اوست، على اورا كشت!آن خدایىـ به

اولین كسى كه به سوى گرد و غبار دوید عمربن خطاب بود، كه رفت و برگشت و 

! عمرو را كشت!  گفت: یا رسول ّللاه

آله وعلیههللاّللاه صلى السالم سر از بدن عمرو جدا كرد و نزد رسولپس على علیه

درخشیـد. رســول ّللاه به آورد، در حالى كه رویــش از شكرانــه ایـن موفقیـت چون ماه مى

 وى فرمــود:

 اى على!»ـ 

 بشارت باد تو را كه اگر عمل امروز تو در یك كفه میزان، 

 و عمل تمامى امت در كفه دیگر گذاشته شود، 

 عمل تو سنگین است، 

هاى شرك نماند مگر آن كه مرگ عمــرو خوارى را در اى از خانهیچ خانهزیرا ه 

 آن وارد كرد،

هاى اسالم نمـاند مگر آن كه با كشتن عمرو عزت اى از خانهچنان كه هیچ خانههم 

 «را در آن داخل كرد!

 

 فرار دشمن از خندق

از  همراهان عمرو، پس از مرگ وى فرار كردند و از خندق پریدند. مسلمین

بن عبدالعزى را دیدند كه در داخل خندق افتاده است، او را دنبالشان شتافتند و نوفل

باران كردند. نوفل به ایشان گفت: كشتن از این بهتر است، یكى از شما پایین بیایید تا با سنگ

 او بجنگم! زبیربن عوام پایین رفت و او را كشت.

بتى كه به ترقوه او وارد آورد به السالم با ضرگوید: على علیهابن اسحاق مى

آله پیغــام دادند كه مــردار عمرو وعلیههللاهالكتش رسانیــد. مشركیــن به رســول ّللاه صلى

 آله فرمـــود: وعلیههللارا به ده هـزار به ما بفـروش. رســول خــدا صلى
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 یـم!خـورفـروشـى رزق نمـىـ مـردار او مـال شمـا، و مـا از مـرده

 خوانید:را مىالسالم اشعارى سرودكه چند بیت آندر این هنگام علـى علیه

 هاى سنگى برخاست،او راه سفاهت پیمود، و به یارى بت» ـ 

 من راه صواب رفتم، و پروردگار محمد را یارى كردم، 

 اش را چون تنه درخت خرما،و در نتیجه با یك ضربت هالكش كردم، و جیفه 

 هاى روى زمین رها كردم و رفتم، ى و بلندىدر میان پست 

 اش طمع نكردم، و از آن چشم پوشیدم، هاى جنگىو به جامه

 كشت،یافت و مرا مىدانستم اگر او بر من دست مىبا این كه مى

 «برد!هاى مرا مىجامه 

بن قیس عرفه تیرى به سوى سعدبن معاذ انداخت و بانگ زد: این را بگیر كه حنان

ام! تیر شاهرگ دست سعد را پاره كرد و سعد او را نفرین منش فرستادم، و من ابن عرفه

كرد و گفت: خدا رویت را با آتش آشنا سازد! بار الها! اگر از جنگ با قریش چیزى باقى 

ترین جهادها در نظر تو باشد، ار تا به جهادى قیام كنم كه محبوباى مرا هم باقى گذگذاشته

و با مردمى كه پیامبر تو را اذیت كردند و تكذیب نمودند و از وطنش بیرون كردند، آن طور 

اى همین بریده شدن ها باقى نگذاشتهخواهد بجنگم، و اگر دیگر جنگى بین ما و آنكه دلم مى

 قریظه روشن كنى! مرا نمیران تا آن كه چشمم را از بنى رگ مرا شهادت من قرار بده، و

 

 اختـالف در لشكـر دشمن

آله آمد و عرض كرد: یا وعلیههللابن مسعود اشجعى به خدمت رسول ّللاه صلى نعیم

! من در حالى كه مسلمان شده ام كه هیچ یك از اقوام و آشنایانم از مسلمان شدنم رسول ّللاه

فرمایى انجام دهم، و با لشكر دشمن به عنوان این كه من ر دستورى مىخبر ندارند، حال ه

نیز مشرك هستم نیرنگ بزنم. حضرت فرمود: از هر طریقى كه بتوانى جلو پیشرفت كفار 

توانى، چون جنگ خدعه و نیرنگ است، و ممكن است یك نفر با نیرنگ كــار را بگیرى مى

 یـك لـشـكـر را بكنـد! 

عد از این كسب اجازه نزد بنى قریظه رفت و به ایشان گفت كه من بن مسعود بنعیم

دوست شمایم، و به خدا سوگند شما با قریش و غطفان فرق دارید، چون مدینه شهر شماست، 

و اموال و فرزندان و زنان شما در دسترس محمد قرار دارند ولى قریش و غطفان خانه و 

اند. اگر فرصتى به دست آورند به شما وارد شده اند وها آمدهشان جاى دیگر است. آنزندگى

شمارند و اگر فرصتى نیافتند و شكست خوردند به شهر و دیار خود بر آن را غنیمت مى

دانید كه گذارند، و شما هم خوب مىگردند و شما را در زیر چنگال دشمنتان تنها مىمى

رید، آن هم از بزرگان ایشان، حریف او نیستید، پس بیایید و از قریش و غطفان گروگان بگی

اى به دست آورده باشید كه شما را تنها نگذارند. بنى قریظه این رأى را تا بدین وسیله وثیقه

 پسندیدند. 
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از سوى دیگر به طرف لشكـر قریش روانه شد و نزد ابوسفیان و اشراف قریش 

حمد و دین او رفت و گفت: اى گروه قریش! شما واقفید كه من دوستدار شمایم، و از م

ام شما را با نصیحتى خیرخواهى كنم، به شرط این كه به احدى ام. اینك آمدهفاصله گرفته

 گوییم، و تو در نزد ما متهم نیستى.اظهــار مكنید! گفتنـد: مطمئن باش كه بـه احدى نمى

دانید كه بنى قریظــه از این كه پیمان خود را با محمد شكستند و به گفت: هیچ مى

انـد كه براى ایــن كه تو از ما انــد، و نزد محمــد پیغام فرستادهــا پیوستند پشیمــان شدهشم

خواهیم بزرگان لشكر دشمن را از این سرزمیــن بیرون رانیم، و او قبــول راضى باشى مى

 كــرده اســت. پس هوشیار باشیــد كه اگر بنى قریظه نزد شمــا آمدند و چنــد نفــر از شما

گروگان خواستند قبول نكنیـد، حتى یك نفر هــم به ایشــان گروگـان ندهیـد، و زنهـار از 

 هــا برحـذر بـاشید! آن

از آن جا برخاست و نزد بنى غطفان رفت و گفت: اى مردم من یكى از شمایم، و 

 ها نیز گفت.هایى را كه به قریش زده بود به آنهمان حرف

ماه شوال و سال پنجم هجرت بود، ابوسفیان عكرمه بن فردا صبح كه روز شنبه و 

گوید: اى گروه ابى جهل را با چند نفر از قریش نزد بنى قریظه فرستاد كه ابوسفیان مى

جــا از خانه و زندگــى خود دور هستیــم و یهــود! آذوقه گوشتــى ما تمام شده و ما در این

 بیرون شویــد تا با محمــد بجنگیم! هــاتوانیم تجدیــد قوا كنیم، از قلعهنمى

دانیم، و یهودیــان گفتند: امروز شنبــه است كه ما یهودیــان هیچ كارى را جایز نمى

ها اصالً ما حاضر نیستیم در جنگ با محمــد با شما شركت كنیم مگر آن كه گذشتــه از این

از این شهر نروند و ما را از مردان سرشنــاس خود چند نفــر را به ما گروگــان دهید تا 

 تنها نگذارند، تا كار محمد را یكسره كنید!

گفت. الجرم كسى نزد ابوسفیان وقتى این پیام را شنید گفت به خدا نعیم درست مى

خواهید در جنگ شركت دهیم، شما مىبنى قریظه فرستاد كه احدى را به شما گروگان نمى

 خواهید در قلعه خود بنشینید!كنید یا مى

یهودیــان گفتند: به خدا قسم نعیــم درست گفت! در پاســخ قریش پیغام دادند كه به 

 كنیــم مگـر وقتى كه گروگــان بدهید! خــدا سوگنــد با شما در جنــگ شركــت نمى

و خداوند قادر متعال بدین وسیله اتحاد بین این دو لشكر را به هم زد! آن وقت، در 

بادى بسیار سرد بر لشكر كفر مسلط فرمود كه همه را از صحنه هاى زمستانى آن روز شب

 جنگ مجبور به فرار ساخت!

  

 فرار قریش از جنگ خندق

بن الیمان گفت كه به خدا سوگند در ایام خندق آن قدر گوید: حذیفهمحمدبن كعب مى

گــاه تواند از مقدار خستگى و گرسنگى و ترس ما آدر فشــار بودیم كه جز خدا كســى نمى

آله برخاســت و مقدارى نمــاز خواند و وعلیههللاهــا رســول خــدا صلىشــود. شبــى از شب



 
 تفسیر موضوعی المیزان                          کتاب سی وپنجم: تشریع جهاد. آغاز جنگهای اسالم با مشرکین قریش. از بدر تا مکه 111

سپس فرمــود: آیا كسى هست برود و خبــرى از این قــوم براى ما بیاورد، و در عوض 

 رفیـق مـن در بهشت بـاشد؟

ى اجازه پاسخ حذیفــه اضافه كرد: چون شــدت ترس و خستگــى و گرسنگى به احد

اى جز پذیرفتن نداشتم، عــرض داد، الجرم حضرت مرا صدا كرد و من كه چــارهنمى

ـه! فرمود: بــرو، و خبــرى از این قــوم براى ما بیاور، و  كردم: بلــه، یــا رسول اللـه

 كارى مكن تا برگردى!هیچ

یم سرد و جا نسمن به طرف لشكرگاه دشمن رفتم و با كمال تعجب دیدم در آن

شان كرده است كه نه لشكرى از طرف خداى قادر به لشكر دشمن مسلط شده، و چنان بیچاره

اى برایشان به جا گذاشته و نه بنایى، و نه آتشى و نه دیگى كه روى اجاقى قرار گیرد! خیمه

اش بیرون آمد و دیدم ناگهان ابوسفیان از خیمههمان طور كه ایستاده بودم و وضع را مى

 یاد زد: فر

 ـ اى گروه قریش! هر كس رفیق بغل دستى خود را بشناسد!

پرسیدند كه تو كیستى؟ من پیشدستى كردم و مــردم در تاریكى شب از یكدیگــر مى

 ام.از كسى كه در طــرف راستم ایستاده بــود پرسیدم تو كیستــى؟ گفت كه من فالنى

 و دوبـــاره بـرگشـــت و صــدا زد: آن گـاه ابـوسفیـان بـه منــزلگـاه خـود رفــت

جا جاى ماندن نیست! براى این كه همه چارپایان ـ اى گروه قریش! به خدا دیگر این

وفایى كردند، و این باد سرد هم هاى ما هالك شدند، و بنى قریظه هم با ما بىو مركب

 گیــرد!ار نمىچیـزى براى مـا باقــى نگذاشت، و با آن هیـچ چیزى در جــاى خـود قــر

آن گاه با عجله سوار بر مركب خود شد و آن قدر دست و پاچه بود كه بند از پاى 

 گوید:مركب باز نكرد و بعد از سوار شدن باز كرد. مى

من با خود گفتم چه خوب است كه همین االن او را با تیرى از پاى در آورم و این 

ام. پس زه كمان خود بستم و بزرگى كرده دشمن خدا را بكشم، كه اگر این كار را بكنم كار

تیر در كمان گذاشتم، ولى همین كه خواستم رها كنم و او را بشكنم، به یاد دستور رسول ّللاه 

آله افتادم كه فرمود: هیچ كارى صورت مده تا برگردى! الجرم كمان را به وعلیههللاصلى

چنان مشغول نماز آله برگشتم و دیدم هموعلیههللاحال اول برگردانده و نزد رسول خدا صلى

است. همین كه صداى پاى مرا شنید میان دو پاى خود را باز كرد و من بین دو پایش پنهان 

شدم، و مقدارى از پتویى كه به خود پیچیده بود رویم انداخت و با همین حال، ركوع و 

 ا به عرضـش رساندم. سجــده را به جا آورد، و آن گـاه پرسید: چـه خبر! من جریــان ر
 

 

 هاى دفاعى اسالمپایان جنگ خندق، و پایان جنگ

 

 بـــن صــــرد نقــل شــده كــه گفـــــت:از سلیمــان

 آله بعد از پایان یافتن جنگ احزاب فرمود:وعلیههللارسول خدا صلى
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 جنگیم!ایشــان مىـ دیگـر از این بـه بعـد كفـار بـه ما حمله نخواهنـد كرد، بلكه ما با 

و همیــن طــور هــم شد، و بعــد از جنــگ احــزاب، دیگــر قـریـش هوس جنگیدن 

آله با ایشـان جنگیــد تــا آن كـه مكــه را فتـح وعلیههللانكــرد و رســول خـــدا صلى

 (1)فــرمــود.

 . بحث روایتى148، ص: 22المیزان ج:  -1

 

 

 دارى مسلمانانروزهشرایط دشوار حفر خندق و 

 فرماید:سوره بقره مى 187آیه 

بخوریـد و بیاشامیــد تا خط سفیــد فجر از خط سیاهــى براى شمــا پدیــدار »ـ 

 «گــردد!

هاى ماه رمضان بعد از خواب قبل از زمان جنگ خندق، خوردن و آشامیدن در شب

خواند و افطار نكرده بر مسلمانان اولیه حرام بود. یعنى هر كس نماز عشاء را مى

چنین آمیزش با زنان در شب شد، حرام بود افطار كند، و همخوابید، موقعى كه بیدار مىمى

 و روز ماه رمضان ممنوع بود. 

 السالم در تفسیر قمى نقل شده كه فرمود:از امام جعفر صادق علیه

ى پیرمرد« خوات بن جبیر انصارى»نام مردى از یاران پیامبر گرامى به»

 دار بود. آله روزهوعلیههللاسالخورده و ناتوان بود و در جنگ خندق ماننــد پیامبر صلى

مشهور است كـه در جنگ احد پیغمبر « عبـدّللاه بن جبیـر»برادر « خـوات»)این 

آله او را با پنجاه نفر از تیراندازان بر سنگرى گماشته بود و فرمان داده وعلیههللااكرم صلى

نفر با او ماندند كه  12ه سنگر را خالى نكنند ولى همراهانش از او جدا شدند و فقط بود ك

 جا به دست مشـركین شهید شد.(بـاالخره در آن

شامگاهان نزد عیالش آمد و غذا خواست، گفتند: مخواب تا غذایى تهیه « خوات»

وقتى بیدار شد به كنیم. ولى چون خسته بود و آوردن غذا طول كشید خواب او را در ربود و 

 عیالش گفت: امشب افطار بر من حرام شد!

كندن خندق حاضرشد، ولى در این بین از شدت حال گرسنگى براىبامدادان با همان

 گـرسنگى بیهوش گردید و حضرت او را دیده و بر حالش رقت آورد.

تعالــى آیه فوق را نازل فرمود كه ضمن آن خوردن و آشامیدن بعد از و خداى

 (1)ـواب و آمیزش در شب ماه رمضان تـا طلـوع فجـر، جـایز گردید.خ

 . بحث روایتى 67، ص: 3المیزان ج:  1
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 فصل پنجم

 

 تاریخ صلح حدیبیه
 

 

 فتح آشكار ـ صلح حدیبیه
 

ا فَتَْحنـا لَـَك فَتْحـا ُمبینـا...!»  / فتـح(  7تا  1« )اِنـه

مضامین آیات سوره فتح با فصول مختلفى كه دارد انطباقش با جریان صلح حدیبیه، 

چنین با سایر وقایعى كه پیرامون كه در سال ششم از هجرت، اتفاق افتاد، روشن است، و هم

از شركت در این جنگ، « اعراب بدوى»این قضیه اتفاق افتاده است، مانند: داستان تخلف 

ز ورود مسلمانان به مكه، و نیز بیعتى كه بعضى از مسلمانــان و نیز جلوگیرى مشركین ا

 ها در تواریــخ آمـده است. در زیر درختــى انجام دادنــد كه تفصیــل آن

تعالى در كند، فتحى است كه خداى این فتح مبینى كه خداوند متعال بدان اشاره مى

 .آله فرمودوعلیههللاصلح حدیبیه نصیب رسول ّللاه صلى

اى دارد، از روزى شروع شد كه هایى كه این سوره بدان اشارهتمامى پیشرفت

جناب از مدینه به سوى مكه بیرون شد، و سرانجام مسافرتش به صلح حدیبیه منتهى آن

آله و مؤمنین، مدح مؤمنین، خشنودى وعلیههللاگردید، مانند منت نهادن بر رسول ّللاه صلى

هاى دنیـایـى، و وعده جمیلى كه به ایشان داده، كه در دنیا به غنیمتخدا از بیعت مؤمنین، با 

 رساند.در آخـرت بـه بهشت مى

 را به آنانآله خواست وعلیههللاخدا صلىكه رسولدرضمن مذمت اعراب متخلف

چنین مذمت مشركین از این كه مانع داخل شدن جنگ حركت دهد حاضر نشدند، و هم سوى

آله و همــراهــان آن حضرت به مكه شدند، منافقین نیز در این وعلیههللاخدا صلىرسول

 اند.ســوره مــذمـت شده

فرماید، و این كه در این سوره خداى سبحان رؤیاى رسول گرامى خود را بیان مى

در پس این حوادث، خداوند متعال فتحى نزدیك قرار داده است، و اوست كه چیزهایى را » 

 / فتح(  27« )دانند!مردم نمى داند كهمى
 

 صـلـح : فـتـح مـبـیـن

كه چرا این صلح یك فتح آشكار است، كه خداوند تعالى آن را به پیغمبرش عطا این

 سازد. كرده است، دقت در لحن آیات اسرار آن را روشن مى
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آله و مؤمنین به منظور حج خانه خدا عملى وعلیههللابیرون شدن رسول خدا صلى

خیال كردند كه »بسیار خطرناك بود، آن قدر كه امید برگشتن به مدینه عادتا محتمل نبود: 

 / فتح( 12« )گردند!!رسول و مـؤمنین هرگز به سوى اهل خود برنمى

نفر بودند و با پاى خود به طرف قریش  1400اى قلیل یعنى چون مسلمانان عده

ــزاب را از آنان در دل داشتند، قریشى كه رفتنــد، قریشى كه داغ جنگ بدر و احد و احمى

توانستند حریف پیروانــى بسیار داشتند و داراى شوكــت و قوت بودنــد. مسلمانان كجا مى

 لشكـر نیرومنـد مشـركین باشند، آن هـم در داخــل شهــر آنــان؟

آله و مؤمنین و علیه وعلیههللاو لكن خداى سبحان مسئله را به نفع رسول ّللاه صلى

مشركین درست زیر و رو كرد، به طورى كه مشركین به این مقدار راضى شدند كه براى 

مدت ده سال صلح كنند، با این كه مؤمنین چنین امیدى از آنان نداشتند، ولى سرانجام چنین 

این كه مدت ده سال جنگ نداشته باشند، و هر یك از قریش به طرف شد و صلح كردند به 

مسلمین رفت، و یا از مسلمین به طرف قریش رفت آزارش ندهند و در امانش بدارند. و نیز 

آله آن سال را به مدینه برگردد، و سال بعد به مكه وارد شود، و وعلیههللارسول خدا صلى

 ایشان خالى كنند.  مردم مكه شهر را براى سه روز براى

ترین فتح و پیروزى است، كه خداوند متعال نصیب پیامبرش و این سرنوشت روشن

فرمود، و مؤثرترین عامل براى فتح مكه در سال هشتم هجرى شد، چون جمع كثیرى از 

مشركین در این دو سال بین صلح و فتح مكه، اسالم آوردند، و به عالوه، در سال بعد از 

هفتم هجرى، مسلمانان قلعه خیبر و قراء اطرافش را هم فتح كردند، و  صلح، یعنى سال

شوكتى بیشتر یافتند، و دامنه اسالم وسعتى روشن یافت، و نفرات مسلمین بیشتر شد، و 

ها منتشر گردید، و بالد زیادى را اشغال كردند، آن وقت در سال هشتم هجرى، آوازه آن

نفر در صلح  1400تح مكه حركت، در حالى كه به جاى آله براى فوعلیههللارسول خدا صلى

  (1)هزار نفر لشكر داشت!  12یا  10حدیبیه، تعداد 

 . 87، ص: 36المیزان ج:  1

 

 ریختن شوكت و كینه قریش

 

َر َو... » ُ ما تَقَدََّم ِمْن ذَْنبَِك َو ما تَأَخَّ  / فتح(  2!« )ِلیَْغِفَر لََك ّللاه

آله به دعوت مردم و نهضتش علیه كفر و وثنیت، از وعلیههللاقیام رسول ّللاه صلى

هایى كه بعد از هجرت با كفار مشرك به قبل هجرت، و ادامه آن تا بعد از هجرت، و جنگ

ها را راه انداخت، عملـى بـود كـه داراى آثـار شـدیدى روى كفار داشت، و كینـه آن

 برانگیختـه بود.

از نظر كفار، و عملى بود « گناه نابخشودنى،»این عمل مصداقى بود براى كلمه 

حادثه آفرین و دردسر ساز، و معلوم است كه كفار قریش مادام كه شوكت و نیروى خود را 

بخشیدند، یعنى از ایجاد دردسر براى آن جناب كوتاهى محفوظ داشتند، هرگز او را نمى
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هایى كه از نیز خون كردند، و هرگز زوال ملت و انهدام سنت و طریقه خود را، ونمى

بردنــد، و تا از راه انتقام و محو اسم و رســم ها ریخته شده بــود، از یاد نمىبزرگــان آن

 بــردار نبودنــد. دادنــد، دستهـاى درونــى خــود را تسكین نمىپیامبــر كینه

 فرماید: اما خداى سبحان به تصدیق آیه فوق كه مى

 كردیم،ما برایت فتحى نمایان »

 هاى آنان بزداید،تا خداوند آثار گناهانى كه بدهكار مشركین بودى از دل 

 چه از گذشته و چه از آینده، 

 و نعمت خود را بر تو تمام نماید و به سوى صراط مستقیم رهنمونت شود!  

 «ات كند!ناپذیر یارىو به نصرتى شكست

عمالً با فتح مكه یا فتح حدیبیه، كه آن نیز منجر به فتح مكه گردید، شوكت و نیروى  

آله در نظــر وعلیههللاقریش را از آنان گرفت، و در نتیجه گناهانى كه رسول خدا صلى

 مشركیــن داشــت پوشـانید و آن جنــاب را از شـر قـریـش ایمنـى بخشیــد!

،»مراد از  چینى و فراهم شدن زمینه براى تمامیت مقدمه« اتمام نعمت به رسول ّللاه

كلمه توحید است. منظور این است كه خداوند تعالى جو و افق را براى یك نصرت بزرگ 

كند و موانع آن را به وسیله مغفرت گناهان گذشته و آینده او برطرف براى او تصفیه مى

 سازد. مى

بعد از تصفیه جوه براى پیشرفت او، هدایت به سوى راه مستقیم  هدایت آن جناب

است، چون این تصفیه سبب شد تا آن جناب بعد از مراجعت از حدیبیه بتواند خیبر را فتــح 

كند و سلطه دین را در اقطار جزیره گسترش دهد، و در آخر پیشرفتش به فتح مكه و طایف 

 منتهى گردد.

نظیر و یا كننده، كه كمرا نصــرت داد، نصرتى خیرهخــداى تعــالى آن جنــاب 

نظیر بود، چون مكه و طــایــف را بــرایش فتح كرد، و اسالم را در سرزمین جزیره بى

كن و یهود را ذلیل و نصارى را برایش خاضع و مجوس گستــرش داد، و شــرك را ریشــه

لى دین مردم را تكمیــل و نعمتــش العرب را بــرایش تسلیم ساخت، و خداى تعاساكن جزیرة

  (1)را تمــام نمــود، و اســالم را بــرایشان دینــى پسندیده كرد! 

 . 89، ص: 36المیزان ج:  1

 

 شكنان حدیبیهدستور جنگ با پیمان

 

ِ الَّذیَن یُقاتِلُونَُكْم...!»  بقره(/190« )َو قاتِلُوا فى َسبیِل ّللاه

 « با كسانــى كه با شمــا بجنگنـــد! جنــگ كنیـــد در راه خــدا»

آله با هزار و چهار صد تن از وعلیههللاگوید: سالى رسول خدا صلىابن عباس مى

یاران به قصد عمره از مدینه بیرون آمد، همین كه به حدیبیه رسید مشركان ایشان را از 

 ورود به خانه خدا ممانعت كردند.
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ـوده و قرارداد صلحــى با مشركان منعقد كردند، مسلمانــان در همان جا قربانى نمـ

مبنى بر این كه آن ســال را به مدینه برگردند، ولى سال بعد ایشان سه روز خانه خدا را 

 خالــى كنند، تا مسلمانــان طواف كرده و هر كارى كه بخواهند انجام دهند.

سال بعد براى عمره آله فورا به مدینه مراجعت فرمود، و وعلیههللارسول خدا صلى

شكنى قریش بیمناك بود، و از طرفى هم خوش نداشت كه در ماه مجهز شد، ولى از پیمان

حرام آن هم در حرم خدا با ایشان بجنگد، در این هنگام آیه فوق نازل شد كه فرمود: ـ در راه 

 (1)خدا بجنگید، با كسانى كه با شما بجنگند! 

 . 99، ص: 3الـمیـــزان ج:  -1

 

 هایـى از صـلـح حدیبیـهزارشگـ
 

این فتح چنان بود كه خداى عزوجل رسول گرامى خود را در رؤیا »... 

دستور داده بود كه داخل مسجدالحرام شود، و در آن جا طواف كند، و با سر تراشان 

آله این مطلب را به اصحاب خود خبر داد و وعلیههللاسر بتراشد، و رسول خدا صلى

 با او خارج شوند!دستور داد تا 

همین كه مسلمانان به ذوالحلیفه )مسجد شجره( رسیدند، احرام بستند و قربانى با 

آله هم شصت و شش قربانى با خود حركت داد، وعلیههللاخود حركت دادند. رسول خدا صلى

گفتند، و قربانیان خود را بى جل و با جل حركت در حالى كه به احرام عمره تلبیه مى

ند. از سوى دیگر، وقتى قریش شنید كه آن جناب به سوى مكه روان شده است، دادمى

خالدبن ولید را با دویست سواره فرستادند تا بر سر راه آن جناب كمین كند، و منتظر 

رسیــدن آن جناب باشد. خالدبن ولیــد از راه كوهستــان پا به پــاى لشكــر آن حضــرت 

آله و اصحابش به نماز ایستادند. بالل اذان وعلیههللاصلىآمد. در بین راه رسول خدا مى

آله به نمــاز ایستاد. خالـدبــن ولیـد به همراهــان خــود وعلیههللاگفــت و رســول خــدا صلى

 گفت: 

ـ اگر همین االن به ایشان كه سرگرم نمازند بتازیم همه را از پاى در خواهیم آورد، 

رسد كه در این نماز كنند، ولى به نظرم مىیشان نماز را قطع نمىدانم كه او چون من مى

حمله نكنیم و صبر كنیم تا نماز دیگرشان برسد، كه از نور چشمشان بیشتـر دوست دارنـد، 

 كنیم!همین كه به نمـاز داخل شدند حمله مى

از آله نازل شد و دستور نموعلیههللادر این بین جبرئیل امین به رسول خدا صلى

 خوف را بیاورد.

آله به حدیبیه رسید، و آن جناب در بین راه وعلیههللافرداى آن روز، رسول خدا صلى

پیوست، كرد تا به آن جناب بپیوندند، ولى احدى به وى نمىدید دعوت مىاعرابى را كه مى

گفتند كه آیا محمد و اصحابش انتظار دارند داخل مسجدالحرام شوند با این و از در تعجب مى

ایشان در داخل شهرشان نبرد كرده و به قتلشان رسانده است، ما یقین داریم كه  كه قریش با
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 «گردند... تا آخر حدیثمحمد و اصحابش هرگز به مدینه بر نمى

 آله (وعلیههللا)نقل از تفسیر قمى از امام صادق صلى                                            

 

 اقامت در حدیبیه و بیعت مجدد

 

آله به عزم مكه بیرون آمد، همین كه به حدیبیه رسید وعلیههللارسول خدا صلى»

شترش ایستاد، و هرچه وادار به حركت كردند، قدم از قدم بر نداشت، و در عوض زانو به 

زمین زد. اصحاب پیشنهاد كردند ناقه را بگذارند و بروند، ولى آن حضرت فرمود: این 

و قطعا همان خدا كه فیل ابرهه را از حركت بازداشت، این حیوان چنین عادتى نداشت، 

 شتـر را نیز باز داشته است. 

آن گاه عمربن خطاب را احضار كرد تا به سوى مكه بفرستد و از اهل مكه اجازه 

اش را ورود به مكه را بگیرد، و خودش نیز در آن جا مراسم عمره را انجام دهد و قربانى

كه من در مكه یك دوست دلسوز ندارم و از قریش بیمناكم، ذبح كند. عمر عرضه داشت 

كنم كه در مكه خواهان دارد و چون خودم با آنان دشمنم ولى شما را به مردى راهنمایى مى

بن عفان است. رسول خدا در نظر اهل مكه عزیزتر از من است، و او عثمان

 آله تصــدیـــق كـــرد.وعلیههللاصلى

احضار نمود و نزد ابوسفیان و اشراف مكه فرستاد تا به آنان الجــرم عثمان را 

آله به منظــور جنگ نیامـده است، بلكه تنهــا وعلیههللااعــالم دارد كه پیامبــر صلى

منظورش زیارت خانه خداست، چون خانــه خدا در نظر آن جنــاب بسیار معظم است. 

تند و نگذاشتنــد نزد رســول ّللاه قریش وقتــى عثمان را دیدند نزد خود نگه داش

 آله برگردد.وعلیههللاصلى

آله و به مسلمانان رساندند كه عثمان كشته وعلیههللااز سوى دیگر به رسول ّللاه صلى

جا تكان آله فرمود: حال كه چنین است ما از اینوعلیههللاشده است. رسول خدا صلى

آن گاه مردم را خواند تا بار دیگر با او بیعت كنند. خودش خوریم تا با این مردم بجنگیم. نمى

جا بود رفت، و به آن تكیه كرد و مردم با او بر این از جاى برخاست و نزد درختى كه آن

 «پیمـان بیعت كردند كـه با مشـركین برزمند و فرار نكنند.

 

 آغاز مذاكرات صلح

 انـــد:روایتــى گفتــهبــن زبیـر و مســوربـن مخرمه در زهرى و عروه

آله از مدینه بیرون آمد، و حدود هزار و چند نفر از وعلیههللارسول خدا صلى» 

آله وعلیههللاجا رسول خدا صلىرسیدند، و در آن« ذوالحلیفه»اصحابش با او بودند تا به 

و كوهان  هاى خود انداختاى به گردن قربانىحسب معمول در حج قرآن و افراد، كفش پاره



 
 تفسیر موضوعی المیزان                          کتاب سی وپنجم: تشریع جهاد. آغاز جنگهای اسالم با مشرکین قریش. از بدر تا مکه 118

آلود ساخت، و به نیت عمــره احــرام بست، و شخصــى از قبیله ها را خــونبعضى از آن

ها پیش قراول او بود از جلو فرستـاد تا از قریش خبر گرفته و وى خزاعــه را كه در جنگ

 را آگاه سازد.

ر رفت تا به غدیر اشطاط، كه در نزدیكى غسفان است، رسید، و دچنان پیش مىهم

 جا پیش قراول خزاعى او خدمتش رسید و عرضه داشت: من فامیل كعب بن لویى و آن

كردند، مثل این كه بنا عامربن لویى را دیدم كه داشتند در اطراف لشكر جمع مى

كنند. حضرت خیزند و از رفتن به مكه جلوگیرى مىدارند با تو به جنگ برخیزند، و بر مى

برانند و لشكر به راه خود ادامه داد تا آن كه در بین راه چنان پیش دستور داد لشكر هم

آله فرمود: طلیعه لشكر دشمن به سركردگى خالدبن ولید در غمیم وعلیههللارسول خدا صلى

 است و شما به طرف دست راست خود حركت كنید! 

آله وعلیههللاجا شتر رسول خدا صلىچنان پیش رفت تا به ثنیه رسید و در آنلشكر هم

آله فرمود ناقه قصوا خسته نشده وعلیههللازانو به زمین زد و برنخاست، و رسول خدا صلى

است بلكه جلوگیرى او را از حركت جلوگیر شده است، همان كسى كه فیل ابرهه را جلوگیر 

هاى خدا شده باشد گاه فرمود: به خدا سوگند هیچ پیشنهادى كه در آن رعایت حرمتشد. آن

دهم. آن گاه شتر را هى كرد و شتر از پذیرم و آن امتیاز را مىدهند مگر آن كه مىبه من ن

 جاى خود برخاست. 

آله مسیر را عوض كرد و پیش راند تا رسید به وعلیههللاگویند رسول خدا صلىمى

شد كردند، ولى نمىزدند و ترشح مىبلندى حدیبیه كنار گودالى آب كه مردم در آن دست مى

آله یك چوبه تیر وعلیههللان استفاده كرد. مردم از عطش شكایت كردند و رسول خدا صلىاز آ

از تیردان خــود كشید و فرمود: این را در آب آن چــاه بیندازید، و به خــدا سوگند چیــزى 

 نگذشت كه آب چاه جوشیـدن گرفت و آبى گوارا باال آمد تا همه لشكریان سیراب شدند.

در همین حال بودند كه بدیل بن ورقاء خزاعى با جماعتى از قبیله خزاعه كه همگى 

آله بودند، كه در سرزمین تهامه مردم را با وعلیههللامبلغ اسالم و مأمورین رسول خدا صلى

بن كردند، از راه رسید، و عرضه داشت كه من فامیل كعبنصیحت به اسالم دعوت مى

كتل معروف به عوذالمطافیل با خود داشتند و بنا داشتند كه بـا تو  لوئى را دیدم كه علم و

 كارزار كننـد و نگذارنـد داخل خـانه خدا شوى! 

ایم عمل عمره انجام دهیم، و ایم، بلكه آمدهحضرت فرمود: ما به جنگ با آنان نیامده

د و قریش هم خوب است دست از ستیز بردارند، براى این كه جنگ از پایشان در آور

خسارت زیادى بر ایشان به بار آورد. من حاضرم اگر بخواهند مدتى مقرر كنند كه ما بعد 

از آن مدت عمره بیاییم و با مردم خود برگردیم، و اگر خواستند مانند سایر مردم به دین 

اسالم در آیند، و اگر این را هم نپذیرند پیداست كه هنوز سر ستیز دارند، و به آن خدایى كه 

هاى گردنم قطع شود، و یا كنم تا رگبه دست اوست، بر سر دعوتم آن قدر قتال مى جانم

 خداى سبحان مقدر دیگرى اگر دارد انفاذ كند!

 كنم!بدیل گفت: مـن گفتار شمـا را به ایشـان ابالغ مى
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آیم و او بدیل این بگفت و به سوى قریش روانه شد، و گفت: من از نزد این مرد مى

بن مسعود ثقفى گفت: او راه رشدى به شما قریش پیشنهاد گوید. عروهمىچنین و چنان 

 كنــد، پیشنهادش را بپذیریـد و اجازه دهید من به دیدنش بروم. قریش گفتند كه برو! مى

آله آمد و با او گفتگو كرد. رسول خدا وعلیههللاعروه نزد رسول خدا صلى

 ه بدیل فـرمود، بیــان كرد. عروه در این هنگام گفت:آله همان مطالبى را كه بوعلیههللاصلى

اى محمد! اگر در این جنگ پیروز شوى تازه اهل شهر و فامیل خودت را نابود 

اى، و آیا هیچ كس را سراغ دارى كه قبل از تو در عرب چنین كارى را با فامیل خود كرده

غلبه كردند، من در لشكر تو كرده باشد؟ و اگر طورى دیگر پیش آمد، یعنى فامیل تو بر تو 

گذارند. بارد كه در هنگام خطر پا به فرار مىبینم كه از سر و رویشان مىهایى مىقیافه

 گذاریم؟كنیم و او را تنها مىابوبكر گفت: ـ ساكت باش آیا ما از جنگ فرار مى

 عروه پرسید: این مرد كیست؟ فرمود: ابوبكر است!

دست اوســت اگر نبود یك عمــل نیكى كه با من  گفــت به آن خدایى كه جانم در

 دادم!ام، هر آینــه پاسخــت را مىكــرده بــودى، و هنوز مــن تالفــى آن را در نیاورده

آله وعلیههللابن مسعود شروع كرد با رسول ّللاه صلىگوید: سپس عروهراوى مى

كشید. آله مىوعلیههللاصلى گفت دستى هم به ریش رسول ّللاه گفتگو كردن، و هرچه مى

آله ایستاده بود و شمشیرى هم به وعلیههللاجا در باالى سر رسول ّللاه صلىمغیره بن شعبه آن

دید عروه مرتب دست به ریش رسول ّللاه دست و كاله خودى بر سر داشت. وقتى مى

ّللاه از ریش رسولدست  زد و گفت عروهدست كشد با دسته شمشیر به آله مىوعلیههللاصلى

كنم. را قطع مىگردد، و آن طرف تو برنمى آله بكش وگرنه دیگر دستت بهوعلیههللاصلى

 بن شعبه است.عروه پرسید: این كیست؟ فرمود: مغیره

هایت كمك عروه گفت: اى حیله باز! تو همان نیستى كه خود من در اجراى حیله

ریخت و در آخر ر جاهلیت با یك عده طرح دوستى مىگوید: مغیره دكردم؟ راوى مىمى

گاه نزد كــرد، آنكشـت، و اموالشــان را تصاحــب مىهــا را بـه نامــردى مىهمـه آن

خواهــم مسلمــان آله آمد و اموال را هم آورد، و عــرض كرد من مىوعلیههللاّللاه صلىرسول

 شـوم. 

پذیریم! چون كنیــم، ولى اموالــت را نمىول مىحضرت فرمود: اما اسالمــت را قب

 اى!بــا نیـرنــگ و نـامردى بـه دسـت آورده

گاه عروه شروع كرد با گوشه چشم اصحاب آن جناب را ورانداز كردن و دید كه آن

دهد اصحاب در امتثالش از آله به محض این كه دستورى مىوعلیههللارسول ّللاه صلى

گیرد بر سر ربودن قطرات آب وضوى او با یرند، و چون وضو مىگیكدیگر سبقت مى

كنند و خواهند با یكدیگر حرف بزنند آهسته صحبت مىكننــد، و وقتى مىیكدیگر نزاع مى

شوند و تند نگاه كنند، و به رویش خیره نمىاز در تعظیم زیر چشمــى به او نگاه مى

 كنند.نمى

 گفت:گوید، عروه نزد قریش برگشت و مى
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ام، به دربار ـ اى مردم به خدا سوگند من به محضر و دربار سالطین بار یافته

ام كه ام، به همان خدا سوگند كه هیچ پادشاهى تاكنون ندیدهقیصر و كسرى و نجاشى رفته

دهد بر سر امتثالش از مردمش او را مانند اصحاب محمد تعظیم كنند. وقتى او دستورى مى

گیرد براى ربودن آب وضویش یكدیگر را ند، و چون وضو مىگیریكدیگر سبقت مى

آورند، و هرگز به خواهند صبحت كنند صداى خود را آهسته در مىكشند، و چون مىمى

كنند. او پیشنهاد درستى با شمـا دارد شوند، و این قدر او را تعظیم مىرویش خیره نمى

 پیشنهـادش را بپـذیرید!

بگذارید من نزد او بروم، گفتنــد: برو! وقتى آن مرد  مردى از بنى كنانه گفــت:

آید فالنى است، و از آله به اصحابــش فرمود: این كه مىوعلیههللانزدیك شد، رسول ّللاه صلى

هاى خود را به سویش ببرید. كنند و شما قربانىاى است كه قربانى كعبه را احترام مىقبیله

! سزاوار نیست ایــن مردم را وقتى بردند و صدا به لبیك بلنــ د كردند، مرد گفت: سبحــان ّللاه

 از خانــه كعبه جلوگیــرى كننــد! 

مردى دیگر در بین قریش برخاست و گفت: اجازه دهید من نزد محمد شوم! نام این 

مرد مكرزبن حفص بود. گفتند: برو! همین كه مكرز آمد و نزدیك رسول خدا 

آیـد مكــرز است، مـردى تـاجــر و ـرت فـرمود: این كه مىآله شد حضوعلیههللاصلى

 حـیـا!بى

آله صحبت كردن، و در ضمن صحبت وعلیههللامردك شروع كرد با رسول ّللاه صلى

آله از نام او تفأل زد وعلیههللابن عمرو هم از طرف دشمن جلو آمد و رسول خدا صلىسهیل

 بنویس!اىما و خودت عهدنامهو فرمود: امر شما سهل شد! بیا بین 

 

 متن قرارداد صلح حدیبیه

السالم را صدا زد و به او بن ابیطالب علیهآله علىوعلیههللاآن گاه رسول خدا صلى

 فرمود:

حـیـم! ْحـمــِن الــرَّ ِه الـرَّ  ـ بـنـویـس! بـِْسـِم الـلـه

بنویسید: ـ باسمك اللهم! دانم رحمان چیست؟ و لذا سهیل گفت: به خدا سوگند من نمى

الرحیم را. رسـول خـدا الرحمنّللاه بسمنویسیم مگر همان خدا سوگند نمىگفتند: نه به  مسلمانان

 آله فـرمـود:وعلیههللاصلى

 ـ یا على بنویس، باسمك اللهم. این نامه حكمـى است كه محمـد رسول ّللاه رانده است!

دانستیم كه از ورود در خانه جلوگیرى ا مىسهیل گفت: اگر ما تو را رسول خد

كردیم، باید كلمه رسول ّللاه را پاك كنید و بنویسید این نامه شدیم و با تو جنگ نمىنمى

 كه محمدبن عبدهللا رانده است. حضرت فرمود:استحكمى

 ـ مـن رسـول خـدا هستـم، هـر چنـد شمـا تكـذیـبم كنید!

ود: یا على كلمه رسول ّللاه را پاك كن. على عرضه السالم فرمآن گاه به على علیه
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آله وعلیه هللاداشت: یا رسول ّللاه دستم براى پاك كردن آن به فرمانم نیست! رسول ّللاه صلى

 گاه فرمود: بنویس!نامه را گرفت و خودش كلمه رسول ّللاه را پاك كرد. آن

بندد و هللا سهیل بن عمرو مىاى است كه محمدبن عبدهللا با عبدـ این نوشته معاهده

بر این معنا صلح كردند كه تا ده سال دیگر در بین طرفین جنگى نباشد، و مردم در بین هر 

دو طرف ایمن باشند، و از آزار یكدیگر دست بردارند، و نیز بر این معنا صلح كردند كه 

كه شد بر هر كس از اصحاب محمد براى حج یا عمره به مكه آمد و یا جهت كسب وارد م

جان و مالش ایمن باشد، و هر كس از قریش به مدینه آمد تا از آن جا به مصر و شام برود 

هاى ما از كینه و نیرنگ پاك باشد، نه بر جان و مال خود ایمن باشد، و از این به بعد سینه

دیگر به روى هم شمشیر بكشیم، و نه یكدیگر را اسیر كنیم، این كه هر كس از دو طرف 

داشت كه داخل در عقد و بیعت محمد شود آزاد باشد، و هر كس از دو طرف  دوست

 خواست داخل در عقد و بیعت قریش شود آزاد باشد. 

خزاعــه از خوشحالــى جست و خیز كردنــد و گفتند ما در عقــد و عهد محمدیم! 

 ـد ایشانیــم.بنــو بكــر بــه جســت و خیــز درآمــدنــد كه مــا در عقــد قریـش و عهـ

آله فرمود: به شرطى كه مانع ما از زیارت و طواف خانه وعلیههللارسول خدا صلى

گوید كه قریش را نشیند و به یكدیگر نمىنشوید! سهیل گفت: به خدا سوگند آیا عرب نمى

 گیـر كـردند؟خفـه

آله ویهعلهللاپس موافقت كنید سال دیگر این عمره را انجام دهید. رسول خدا صلى

موافقت كرد و این را هم نوشتند و سهیل گفت: من هم شرطى دارم و آن این است كه هر 

كس از ما بین شما آمد ولو به دین شما باشد به ما برگردانید، و هر كس از شما به میان ما 

ها سر و صدا كردند كه سبحان ّللاه چگونه ممكن است كسى كه از آمد ما برگردانیم. مسلمان

 مشركین آمـده و مسلمان شـده دوباره به مشركین پس داده شود؟  بین

آله فرمود: كسى از بین ما به طرف مشركین برود بگذار وعلیههللارسول خدا صلى

برود، خدا او را دور كند، و كسى كه از مشركین بین ما آید به آنان برگردانیم، زیرا اگر خدا 

 كند.خودش راه نجاتى براى او فراهم مى اسالمى واقعى در او سراغ داشته باشد،

سهیل گفت: شرطى دیگر دارم، و آن این است كه امسال به مدینه برگردى و از 

كنیم داخل شدن در مكه صرف نظر كنى، و همین كه سال دیگر آمد ما شهر مكه را خالى مى

د نیاورید، و شما داخل شوید و سه روز در آن توقف كنید، آن هم به شرطى كه اسلحه با خو

مگر شمشیر در غالف، و آن چه یك سواره بدان محتاج است، و باز به شرطى كه قربانى 

ایم، بماننــد. حضـرت خود را از این جلوتر نیاورید، و در همین جا كه از آن جلوگیرى كرده

 آوریـم و شمــا آن را رد كنید!! فرمــود: ـ باشـد ما در راه خدا قربانــى مى

 

 از مكهفراریان 

در این بین ناگهان ابوجندل بن سهیل بن عمرو در حالى كه پاهایش در زنجیر بود 
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از راه رسید و معلوم شد از پایین مكه بیرون آمده و خود را در بین مسلمانان انداخته است. 

سهیل گفت: اى محمد این اولین وفایى است كه باید به عهد خود كنى و این شخص را به ما 

ایم و تعهدى نداریم. ضرت فرمود: ما كه هنوز عهدنامه را امضا نكردهبرگردانى! ح

 كه چنین شد دیگر ابدا با تو مصالحه نخواهم كرد!خدا سوگند حالگفت: بهسهیل

آله فـرمـود: پس او را در پنـاه من قـرار بـده! گفت: هرگز وعلیههللارسـول خدا صلى

كنم! مكرز واسطه شد و ت: هرگز چنیــن كارى نمىدهــم! فرمود: قرار بــده! گفقرار نمى

 دهـیـم، در پـناه تـو بـاشد!گفــت: باشـد، قـرارش مـى

اند و با ها كه به من دادهابوجندل بن سهیل گفت: اى مسلمانان، آیا بعد از این شكنجه

 گردانید؟ام مرا به مشركین بر مىاین كه مسلمان آمده

گوید: به خدا من از روزى كه مسلمان شدم هیچ روزى مثل آن عمربن خطاب مى

آله شدم و عرضه داشتم: مگر تو وعلیههللاروز به شك نیفتادم، الجرم نزد رسول ّللاه صلى

پیغمبر هستى؟ فرمود: چرا هستم! گفتم: مگر ما بر حق نیستیم و مگر دشمن ما بر باطل 

ر اســت! گفتم: پس چرا در امر دینمان تن به ذلت بدهیم؟ طونیست؟ فرمود: چرا، همین

كنــم. كه خــدا یاور من است، من او را نافرمانــى نمىفرمود: من رسول خدایم، و با این

شویم و طواف صحیح الحرام مىزودى داخل بیتگفتــى بهگفتم: مگر تو نبودى كه به ما مى

شویم؟ گفتــم: نه! الحرام مىه همین امســال داخل بیتكنیم؟ فرمود: چرا، ولى آیا گفتــم كمى

 كنى! شـوى و طواف هم مىگویــم كه داخـل مكـه مىفرمــود: حــاال هــم مى

آله یك شتر را قربانى كرد، و سر تراش خواست تا سر وعلیههللاپس رسول خدا صلى

تعالـى این آیــه را نــازل داىخود را بتراشــد، و آن گاه زنان مسلمــان از مكه آمدند و خ

ایـد، وقتــى كــه مؤمنـات مهاجــرات نــزد شما اى كسـانى كــه ایمـان آورده» فـرمــود كــه: 

 / ممتحنه(  10.« )آمدند... 

گوید: بریده بن سفیان از محمد بن كعب برایم نقل كــرد محمدبن اسحاق بن یسار مى

السالم به آله در این عهـدنامـه على بن ابیطالب علیهوعلیههللاكه گفت كاتب رسـول خدا صلى

 او فرمود:

جا كه محمدبن عبدهللا با سهیل بن عمرو كرده است. در ایناستصلحىـ بنویس! این

خواست بنویسد مگر این كه كلمه رسول ّللاه رفت و نمىالسالم دستش به نوشتن نمىعلى علیه

 آله فرمود:وعلیههللاصلىرا هم قید كند و رسول خدا 

اى را امضــا ـ یا علــى، تو خــودت هم یك چنیــن روزى دارى، و چنیــن نامه

چه مشركین السالم مطابــق آنكنى، در حالى كه مظلوم و ناچار باشى! ناگزیـر على علیهمى

 گفتند نوشت.

 ماجراى ابوبصیر و فرارش از مكه

عد از عقد پیمان صلح حدیبیه به مدینه برگشت. چیزى آله بوعلیههللارسول خدا صلى

كه مسلمان شده بود از مكه گریخت و در « ابوبصیر»نگذشت كه یك نفر از قریش به نام 
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آله رسید. قریش دو نفر فرستادند مدینه تا ابوبصیر وعلیههللاصلى ّللاه مدینه به محضر رسول

ما بستى وفا كن و ابوبصیر را به ما را پس بگیرند. عرضه داشتند: به عهدى كه با 

چنان ها همبرگردان. حضرت ابوبصیر را به دست آن دو نفر داد و از مدینه بیرون شدند. آن

رفتند تا به ذوالحلیفه رسیدند، و در آن جا پیاده شدند تا غذا بخورند و از خرمایى كه مى

یر خوبى دارى؟ راستى داشتند سدجوعى بكنند. ابوبصیر به یكى از آنان گفت: چه شمش

بسیار عالى است. آن مرد شمشیرش را از غالف برآورد و گفت: بله، خیلى خوب است، و 

ام. ابوبصیر گفت: ببینم چطور است؟ آن مرد من نه یك بار و نه دو بار آن را آزموده

درنگ شمشیر را بر او فرود آورد و او را شمشیرش را به دست ابوبصیر داد و ابوبصیر بى

ت. مرد دیگر از ترسش فرار كرد و خود را به مدینه رسانید و شروع كرد دور مسجد كش

زده یافت، پرسید: این آله وقتى او را وحشتوعلیههللاچرخیدن و دویدن. رسول خدا صلى

كند؟ مرد وقتى نزدیك آن جناب شد فریاد زد به خدا رفیقم را كشت و مرا هم چرا چنین مى

! خدا به عهد خواهد كشت! در این ب ین ابوبصیر از راه رسید و عرضه داشت: یا رسول ّللاه

تو وفا كرد! تو عهد كرده بودى مرا به آنان برگردانى كه برگرداندى، و خدا مرا هم از آنان 

 نجات داد. 

آله فرمود: واى بر مادرش اگر او كس و كارى داشته وعلیههللارسول خدا صلى

ود. ابوبصیر وقتى این را شنید فهمید كه رسول ّللاه شور مىباشد، آتش جنگ شعله

گردانـد، ناگزیر از مدینه بیرون شد، و به آله دوباره او را به اهـل مكـه بر مىوعلیههللاصلى

 البحر رفت.محلى به نام سیف

 تشكیل گروه فـراریان و تعلیق حكم استرداد

یل بود. او نیز خود را به نفر دوم كه از بین اهل مكه فرار كرد ابوجندل بن سه

آمد، به كرد و به سوى اسالم مىبصیر رسانید. از آن به بعد هر كس از مكه فرار مىابى

پیـوست تا بـه تـدریــج داراى جمعیتــى شــدنــد و ابوبصیر گفت: به خدا ابـوبصیـر مى

است سر راهش  اى از قریش از مكــه به طــرف شــام حــركت كردهسوگند اگر بشنوم قافله

ها گرفت و افراد كاروان را بكشت گیرم. او همین كار را كرد و راه بر تمامى كاروانرا مى

 و اموالشان را تصاحب كرد.

آله فرستاد و آن جناب را به خدا و به حق وعلیههللاقریش سفیرى نزد رسول ّللاه صلى

و آنــان را از این كار باز بــدارد. رحم سوگنــد داد كه نــزد ابوبصیــر و نفراتــش بفرستد 

كنیم. هر كس از ما در این صورت ما هم از برگرداندن فراریان خود صرف نظر مى

آله وعلیههللاقریــش مسلمان شــد و نزد شما مسلمیــن آمد ایمن اســت. رسول خــدا صلى

 «فرستاد تـا ابـوبصیـر را آوردند.
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 ان به مدینهمراجعت رسول ّللّا و مسلمان

در تفسیر قمى در حدیثى طوالنى كه اوایل آن را در اول همین مبحث نقل كردیم 

 السالم فرمود:گوید: امام علیهمى

آله بعد از نوشتــن عهدنامه حدیبیــه فرمود كه قربانیــان وعلیههللارسول خدا صلى» 

كردند و گفتند: چگونــه قبل از  خود را ذبــح كنید و سرهایتان را بتراشیــد، اصحاب امتنــاع

طــواف خانــه و سعــى بین صفــا و مروه قربانى كنیــم؟ حضرت سخت اندوهنـاك شد و 

! شما خودت قربانى كن و اندوه خود را با ام سلمه درد دل كرد. ام سلمــه گفت: یا رســول ّللاه

دم هم در بین شــك و یقیــن و آله چنین كــرد، و مروعلیههللاسر بتراش! رســول خـدا صلى

 « دودلــى قربانـى كردند!

)این معنــا در روایاتى دیگر از طریق شیعه و اهل سنــت نقل شده است. و آن 

اى است از روایتــى كه بخارى و ابوداود و نسائى از روایتى كه طبرسى آورده خالصــه

 اند(.مـروان و مسـور نقل كرده

 

 اسالم بود!این صلح بزرگترین فتح 

 در دره منثور است كه بیهقى از عروه نقل كرده كه گفت:

گشت و به طرف مدینــه آله وقتى از حدیبیــه برمىوعلیههللارســول خدا صلى»

آمــد، مردى از اصحابــش گفت: به خدا ما فتحــى نكردیم! براى ایــن كه ما را از مى

آله در وعلیههللاكار ما این شــد كه رسول خــدا صلى زیــارت خانــه مانـع شدند، و تنها نتیجه

 حدیبیــه معطل شود و دو نفـر از مسلمـانـان اهـل مكـه را بـه آنـان پـس بـدهد!

آله رسید كه بعضى از مردم چنین وعلیههللااین سخن به گوش رسول خدا صلى

ترین فتح براى ما بود كه گویند. فرمود: ـ بسیار بد حرفى زدند، زیرا این صلح بزرگمى

اند، و خداوند چند نوبت شما را بر آنان ظفر داد، مشركین با آن همه ناراحتى كه از شما دیده

و شما كه در كنار شهر ایشان بودید سالم با غنیمت و مأجور برگردانید، و بدون خونریزى 

نزد شما از خود  از بالدشان دور شدید، و خود آنان تقاضاى صلح كردند، و براى آمدن به

 رغبت نشـان دادنـد. پس این بـزرگترین فتح بود!

ها اید كه به منظور فرار از دشمن به باالى بلندىـ مگر روز احد را فراموش كرده

رسید؟ آیا از یادتان رفته در جنگ گریختید و صداى من تنها به آخرین نفر شما مىمى

هایتان از شدت ترس از كاسه تان تاختند و چشماحزاب، كه از باالى مدینه و پایین آن به سر

تعـالى پنـدارها داشتیـد؟! ها رسیده بود، و درباره خداىزد، و دلها تا گلوگاهبیرون مى

 مسلمانان گفتند: 

گویند، راستى ماجراى حدیبیه فتحى عظیم و از ـ خدا و رسولش درست مى

چه شما فكر كردید فكر ما در آن ترین فتوح بود. به خدا سوگند اى پیامبر الهى،عظیم
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 «كردیم، و تو از ما به خــدا و به امور داناترى!نمى

ها و روایات درباره صلح حدیبیه بسیار زیاد است، و سوره مباركه فتح در )گزارش

قــرآن مجیــد یادآور این فتح و نكات اصلى وقایعى است كه آن روزگاران بین 

  (1)افتاد(. مسلمانان اتفـاق مى

 . 259، ص: 35الـمیــــــزان ج:  -1

 

 بیعت در زیـر درخت سمـره
 

 

ِ فَْوَق اَْیدیِهْم...!» َ یَدُ ّللاه ـذیـَن یُبایِعُونَـَك اِنَّما یُبایِعُوَن ّللاه  / فتح( 10« )اِنَّ الَـّ

كنند جز این نیسـت كه با خـدا بیعت هایــى كه با تو بیعــت مىبه درستى آن»

 «كنند...!مى

شونده كننده خود را مطیع بیعتكلمه بیعت به معناى نوعى پیمان است كه بیعت

سازد. این كلمه از بیع گرفته شده است، بیع به همان معناى معروف خود. چون رسم مى

خواستند معامله را قطعى كنند به یكدیگر چنین در ایران،( این بود كه وقتى مىعرب )هم

دادند، چون نتیجه با این عمل مسئله نقل و انتقال را نشان مى دادند، و مثل این كهدست مى

نقل و انتقال كه همان تصرف است، بیشتر به دست ارتباط دارد، لذا دست به دست یكدیگر 

یا « مبایقه»زدند، و به همین جهت دست زدن به دست دیگرى در هنگام بذل اطاعت را مى

شونده كننده دست خود را به بیعتبـود كـه بیعتخواندنـد، و حقیقت معنایـش این مى« بیعت»

 بخشید. مى

 

 آله وعلیههللاطرز بیعت گرفتن رسول ّللّا صلى

آله را در ضمن روایتى از حضرت امام وعلیههللاطرز بیعت گرفتن رسول ّللاه صلى

ایگاه السالم را در جمأمون، حضرت رضا علیه»... كنند كه السالم چنین نقل مىرضا علیه

اى به سر و شمشیرى حمایل داشت، و آن گاه به پسرش عباس نشانید، در حالى كه عمامه

السالم دست دستور داد كه اولین كسى باشد كه با آن جناب بیعت كند. حضرت رضا علیه

طور بیعت آله اینوعلیههللاخدا صلىمبارك خود را دراز كرد تا بیعت كنند. فرمود: رسول

السالم در حالــى كه دستــش بــاالى مردم آمدند و با حضرت رضا علیه گرفت. پسمى

 )نقــل از ارشــاد مفیــد(« دســت مــردم بـود بیعــت كردنــد.

آله در وعلیههللاالذكر خالى از اشــاره به این نكته نیست كه رسول ّللاه صلىآیــه فوق

گذاشــت، نه این كه مــردم دســت م مىهنگام بیعــت دســت خــود را روى دســت مــرد

 روى دست آن جناب بگذارند.
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 آله وعلیههللااهمیت بیعت با رسول ّللّا صلى

 در آیــه فــوق فــرمـوده:

كنند جز این نیست كه با خدا بیعت هایى كه با تو بیعت مىبه درستى آن»ـ 

 «كنند...!مى

آله را به منزله بیعت با وعلیههللاصلىخواهد بیعت با رسول خدا در حقیقت مى

تعالى بكند، به این ادعــا كه این همان است. هر اطاعتــى كه از رسول خدا خداى

 اند، چون طاعت او طاعت خـداست.آله بكنند، در حقیقت از خدا كردهوعلیههللاصلى

ِ فَْوَق اَْیدیِهْم!»آن گاه این موضوع را با جمله  كند و شتر بیان و تأكید مىبی« یَدُ ّللاه

فرماید كه دست او دست خداست، و در این كه كارها و خصایص رسول ّللاه مى

آله كار خدا و شأن خداست، آیات بسیارى در قرآن عزیز آمده است، مانند: وعلیههللاصلى

هَ!» ُسـوَل فَـقَــْد اَطــاَع اللـه  / نساء(  80« )َمـْن یُـِطـِع الـرَّ

 فــرمــایــد:وع را به شكستـن چنین پیمانــى منعطــف ساختــه و مىسپـس موض

ـ كسى كه بیعت تو را بشكند ،شكننده بیعت خداست! و به همین جهت جز خودش 

كه اگر وفا كند كسى جز خودش از آن بیعت سود چنانشود، همكسى متضرر نمى

 (1)بـرد، چون خدا غنى از همه عالم است! نمى

 . 119، ص: 36ج: المیزان  -1

 

 

 كنندگان حدیبیهرضایت خدا از بیعت
 

هُ َعِن اْلُمْؤِمنیــَن اِْذ یُبایِعُونَــَك تَْحَت الشََّجَرةِ...!»  / فتح( 18« )لَقَْد َرِضَى اللـه

این آیات فصل چهارم از آیات سوره فتح است كه در آن شرحى از مؤمنین، كه با 

حدیبیه رفتند، ذكر نموده است، و رضایت خود را از آنان كه  آله بهوعلیههللارسول ّللاه صلى

گذارد كه دارد، و آن گاه بر آنان منت مىبا آن جناب در زیر درخت بیعت كردند، اعالم مى

هایى بسیار نویدشان سكینت را بر قلبشان نازل كرده است و به فتحى قریب و غنیمت

 دهد.مى

دهد كه مشركین اگر با شما جنگ است، مى و نیز خبرى، كه در حقیقت نویدى دیگر

فرماید آن رؤیایى كنند فرار خواهند كرد، به طورى كه پشت سر خود را نگاه نكنند، و مى

اش نشان داد، رؤیاى صادقانه بود، و بر حسب آن به زودى كه در خواب به پیامبر گرامى

خود را بتراشند، بدون داخل مسجدالحرام خواهند شد، در حالى كه ایمن باشند، و سرهاى 

تعالى رسول خدا را به هدایت و دین حق فرستاده است تا اى كنند، چون خداىاین كه واهمه

 فرماید: دین حق را بر همه ادیان غلبه دهد، هر چند كه مشركین كراهت داشتـه باشند. مى

ُ َعنِ لَقَْد َرِضىَ »ـ   «شََّجَرِة...!الاْلُمْؤِمنیَن اِْذ یُبایِعُونََك تَْحتَ ّللاه
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« رضایت»كنیم كه تحلیــل مختصرى درباره این آیه را با این مطلب شروع مى

 شـود؟مـورد اشاره در آیه چیست و چه كسـانى را شـامـل مى

شود، و هیئتى است كه در برخورد با هر چیز مالیم عارض بر نفس مى« رضایت»

قتى به خداى سبحان )كه نه نفس دارد و كند. این كلمه وپذیرد، و از خود دور نمىآن را مى

شود، مراد به آن ثواب او خواهد بود. پس رضاى خدا به معناى ثواب نه دل،( نسبت داده مى

دادن و پاداش نیك دادن است، نه آن هیئتى كه حادث و عارض بر نفس است، چون 

ل تعالى محال است كه در معرض حوادث قرار گیرد. رضایت خدا از صفات فعخداى

 خداست نه صفات ذات او. 

تعالى در مقابل بیعت مؤمنین دهد كه خداىپس آیه فوق از ثوابى و پاداشى خبر مى

« سمره»در زیر درخت به ایشان ارزانى داشته است. بیعت حدیبیه در زیر درختى به نام 

 واقع شد و همه مؤمنینى كه با آن جناب بودند بیعت كردند.

 

 وایات اسالمىجزئیات بیعت حدیبیه در ر

 در دره منثور از سلمه بن اكـوع روایـت آورده كـه گـفت:

اى بكنیم، منادى رسول ّللاه روزى در حالى كه دراز كشیده بودیم تا خواب قیلوله »

اس، بیعت! بیعت! كـه جبـرئیل امیـن نازل شده!وعلیههللاصلى  آله ندا داد: ـ اَیَُّهـا النـه

آله كه زیر درخت سمره نشسته وعلیههللازد رسول خدا صلىو ما به عجله پریدیم و ن

در همان كتاب از مفضل بن یسار روایت ....« بود، رفتیم و با آن حضرت بیعت كردیم 

 كرده كه گفت:

كرد و آله با مردم بیعت مىوعلیههللابه یاد دارم كه در روز شجره رسول ّللاه صلى» 

بود، باال گرفته بودم، و ما چهارصد نفر بودیم، و ما آن من شاخه درخت سمره را كه فراهم 

 «روز بر سر جان بیعت نكردیم، بلكه بر این معنا بیعت كردیم كه فرار نكنیم!

این كه مسلمانان در آن روز چهارصد نفر بودند در روایاتى دیگر نیز آمده است، و 

ر و هشتصد نفر گفته در بعضى روایات آمده كه هزار و سیصد نفر، و در بعض دیگر هزا

چنین در بعضى آمده كه بیعت بر سر فرار نكردن بوده است. در بعض دیگر شده است. و هم

 آمـده كه بیعت بر سـر جان دادن بـوده است. 

 

 شــرایـط رضــایـت خــدا

 فرماید:به دنبال آیه فوق مى

نازل كرد، و  همین جهت آرامشى بر آنانشان آگاه بود، و بهاز نیات درونىچون»ـ 

 فتح(/18« )شان فرمـود!به عنوان پاداش فتحـى نزدیك روزى
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باشد، كه مراد مى« فَعَِلـَم مـا فى قُلُوبِِهْم،» عبـارتـى كـه در قـرآن مجیـد به كار رفته 

تعالى واقع از آن حسن نیت و صدق آنان در بیعتشان است، چون عملى مرضى خداى

لص باشد، نه این كه صورتش زیبا و جالب باشد. پس شود كه نیت در آن صدق و خامى

كردنتان تعالى از صدق نیت و خلوص شما در بیعتمعناى آیه مورد بحث این است كه خداى

 آگاه است. 

خداوند از مؤمنین راضى »آیه فوق متفرع است بر جمله قبلى آیه كه فرمود: 

بر مجموع امورى كه با تحقق تا كشف كند حقیقت آن رضایت چیست، و داللت كند « شد...،

شود. و آن فتــح نزدیك كه خداوند تعالى با غنایم كثیره مژده داد، ها رضایت متحقق مىآن

كند، مسلط و غالب چه اراده مىفتــح خیبــر است و غنایم جنگ خیبــر، )و خداونــد در آن

 اتفاقى!(دهد، نه جزافى و اســت، و نیز آن چه را اراده كند متقن انجام مى

آله وعلیههللاانـد كه رسـول خـدا صلىنقـل كـرده« بشر»در روایات اسالمى از 

 فـرمود:

 «شوند!احدى از آنان كه در زیر درخت بیعت كردند داخل آتش دوزخ نمى»ـ 

 این روایت را دره منثور نقل كرده و در روایت دیگرى از ابن عباس آورده كه گفته: 

 « ه كسانى نــازل شد كه خـدا در آنان وفایى سراغ داشت.این سكینــت تنها ب»

فرماید: چنان نیست كه همه زند و مىاین روایت، روایت قبلى را تخصیص مى

هایى كه بیعت كردند داخل آتش نشوند، بلكه تنها مشمولین سكینت چنین اند. دلیلش هم آیه آن

 فرماید:قبل است كه مى

شكسته، و هر كس وفا كند به عهدى كه با خدا بر خود هركس بیعت شكست، علیه»ـ 

 / فتح( 10« )دهد.تعالى خیلى زود پاداش عظیمى به او مىسر آن پیمان بسته، خداى

كنندگان در آن روز همه بر بیعت خود وفا نكردند و آید كه بیعتو از آن بر مى

كه وفا به عهــد بعضى بیعت خود را شكستند، چون شرط كرده بود كسانى اجر عظیم دارند 

 كرده و آن را نشكستنــد، و در نتیجـه خـدا هم از آنـان راضى است!

 

 وعده غنایم كثیر و قطع ید دشمنان

 دهد:در ادامــه آیــات خــداى تعالــى مؤمنیــن را چنین وعــده مى

َل لَُكْم هِذِه...!»ـ  ُ َمغانَِم َكثیَرةً تَأُْخذُونَها فَعَجَّ  / فتح(  20« )َوَعدَُكُم ّللاه

آورند، اعم از ها را به دست مىمراد از این غنایم كثیره، كه مؤمنین به زودى آن

هاى خیبر و غیر خیبر است، كه بعد از مراجعت از حدیبیه به دست آنان افتاد. غنیمت

َل لَُكْم هِذِه...!»هاى خیبــر كه با عبــارت غنیمت شــدت بــدان اشــاره شــده است، از « فَعَجَّ

 شـود.هاى به دست آمـده حساب مىنزدیكـى بـه منـزلـه غنیمت

 فرماید:كند به یك حمایت الهى كه مىقــرآن شریف سپس اشاره مى

 «َو َكفَّ اَْیِدَى النهاِس َعْنُكْم...،»ـ 
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یعنى دست شرارت مردم را از شما كوتاه كرد، براى مصالح ناگفتنى، و براى این 

مؤمنان، و شما را به سوى صراط مستقیم هدایت كند، و غنیمت دیگرى كه آیتى باشد براى 

 اید، و خداوند به آن احاطه دارد، و خدا بر هر چیزى قادر است.كه هنوز بدان دست نیافته

دو قبیله اسد و غطفان است، كه تصمیم گرفتند « مردم»اند مراد به كلمه بعضى گفته

آله از خیبر به مدینه حمله كنند و اموال و زن و وعلیههللابعد از مراجعت رسول خدا صلى

تعالــى وحشتــى در دل آنــان هاى مسلمیــن را به غــارت ببرنــد، و لكن خداىبچه

 انداخــت، و از این كار بازشـان داشت.

 ـ َو ِلتَُكـوَن ایَةً ِلْلُمْؤِمنیَن!

هاى بسیار این فتح و غنیمتتعالى مسلمانان را به تقدیر كالم آیه چنین است كه خداى

هاى اخروى وعده داد، براى این كه چنین و چنان شود، و براى این كه تو آیتى و ثواب

اى باشى تا آنان را داللت بر حق كنى و بفهمانى كه باشى، یعنى عالمت و نشانه

هایش دهد صادق است، و در پیشگویىاى كه به پیغمبر خود مىپروردگـارشان در وعده

 تگوست.راس

  

 هاى سوره فتحپیشگویى

ها هدایت است سوره فتح مشتمل بر یك عده پیشگویى و اخبار غیبى است، كه همین

براى مردم با تقوى، مثل این كه جلوتر از آن كه مسئله حركت به سوى مكـه پیـش بـیـایـد، 

 فـرمـوده بـود:

هایى كه از حركت با تو تخلف كردند، به زودى از در عذرخواهى اعراب، آن» ـ 

سرپرستى امـوال و خانواده مــا را از شركــت در جهــاد خواهند گفـت بى

 / فتح(  11.« )بازداشــت... 

 كه غنیمتى به دست آید فرموده بـود:و پیش از آن

روید تا كردند، وقتى كه مى هایى كه از شركت در جهاد تخلفبه زودى آن» ـ 

« هاى جنگــى را بگیریـد، خواهنــد گفــت: بگذاریــد ما هم با شما باشیـم...،غنیمت

 و نیــز فرموده بود:

گویید به زودى به جنگى دیگر به اعرابى كه تخلف كردند، بگو: اگر راست مى»ـ 

 فتح(/16و  15.« )دعوت خواهید شد، جنگ با مردمى دالور... 

چنیــن در آیــات مورد بحث از به دسـت آمــدن فتــح و غنیمت خبر داده بـود، همو 

 و در آیــات بعـد فــرمــــود:

 .«اید و خداوند بدان احاطه دارد... نیافتهكه هنوز بدان دست  دیگرىو غنیمت » ـ 

 فتح(/21) 

 فرماید:و باز بعد از آن مى

ت نمود به رسول خدا، انشاء ّللاه به زودى خداوند آن رؤیا را كه به حق راس»ـ 
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داخل مسجــدالحرام خواهید شد، در حالى كه از شر كفــار ایمن باشیــد، و سر 

 / فتح( 27« )بتراشیــد، و بدون هیــچ ترسى تقصیـر كنیـد!

 در پایان مطالــب راجع به غنایــم چنین فرمــود: 

داده كه خــود شما قــادر به دســت هــاى دیگر وعده خداونــد به شما غنیمت»ـ 

آوردن آن نبـودید، و خـدا به آن تسلط داشــت، و خداونـد بر هر چیـزى قــادر 

 / فتح( 21« )اســت!

 

 پیشگویى فرار دشمنان و سنت الهى غلبه مؤمنان

پیشگویـى دیگــرى كه خداوند از آن خبــر داد، ناتوانــى كفار در قتــال با مؤمنان 

 فرمایــد:مىبــود. 

فرار خواهند گذاشت، و دیگر سرپرست و كنند پا به اگر كفار با شما جنگ »ـ 

 / فتح( 22« )یاورى نخواهند یافت!

فرماید كه این پیشگویى درباره آغاز جنگ از طرف كفار را منتفى دانسته و مى

ـى كه متولى امورشان باشد، و هیچ یــاورى كه نصرتشان دهد، ندارند، و  كفار هیچ ولیـه

كه نه خودشان یاراى قتال خواهند داشت، و نه كمكى از اعراب، كه یاریشان خالصــه این

كنند. و این پیشگویــى فى نفسه بشارتى است براى مؤمنان، در صورتى كه در ایمان خود 

دهد، و تو هـرگز بـراى سنت شان غلبـه مىصادق و در نیاتشــان خالص باشند، بر دشمنــان

 فرماید:چنان كه در جاى دیگر مىتبدیلــى نخواهى یافـت. هم خدا

/  31« )خــدا مقــدر كــرده كـه همــواره مـن و پیامبرانــم پیــروز هستیــم!»ـ 

 مجادلــه(

اى هاى خود دیدند، به خاطر پارهو آن چه صدمه و شكست كه مسلمانان در جنگ

 دند. ها بوده كه با خدا و رسولش مرتكب شمخالفت

 

 آله وعلیههللاتعبیر رؤیاى صادقانه رسـول ّللّا صلى

خورم كه: خدا آن رؤیایى را كه قبالً نشانت داده بود، تصدیق كرد، و سوگند مى»ـ 

آن رؤیا این بود كه: به زودى شما اى مؤمنین داخل مسجدالحرام خواهید شد، انشاء 

، در حالى كه از شــر مشركین ایمن باشیــد ، و سرها بتراشیــد، و تقصیر بكنیــد، ّللاه

 «بدون این كه ترسى از مشركین بر شما باشد.

 فرماید:سپس دنبــال آیه مى 

 مكهاز فتح جهت قبل  همین دانستید، و بهكه شما نمى دانستاو چیزها مىآرى »ـ 

 / فتح( 27« )فتحى نزدیك )كه همان صلح حدیبیه است،( قرار داد!
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دانست كـه ها چیزها مىـى از فواید و مصالــح داخل مسجد شدن مسلمانخداى تعالـ

هـا به ایــن وضــع، فتحــى دانستنـد، و بـه همیــن جهـت قبــل از داخــل شـدن آنهـا نمىآن

 هـا به این وضــع میســر گــردد.قریــب قــرار داد تا داخــل شـدن آن

تح حدیبیه است، چون این فتح بود كه راه را مراد به این فتح قریب در این آیه ف

براى داخل شدن مؤمنین به مسجدالحرام، با كمال ایمنى و آسانى، هموار كرد، و اگر این 

فتح نبود ممكن نبود بدون خونریزى و كشت و كشتار داخل مسجدالحرام شوند، و ممكن نبود 

گنجانیده شد، این موفقیت  موفق به عمره شوند، و لكن صلح حدیبیه و آن شروطى كه در آن

 را براى مسلمانان ممكن ساخت كه سال بعد توانستند مـراسم عمره را به راحتى انجام دهند.

رساند كه مراد به آن این است كه شك و تردید را از بعضى سیاق آیه این معنا را مى

منین خیال آله بودند، برطرف سازد، زیرا مؤوعلیههللامؤمنین، كه با رسول ّللاه صلى

آله در خواب دیده بود كه به زودى داخل وعلیههللاكردند این كه رسول ّللاه صلىمى

اند، پیشگویى مربوط به شوند، در حالى كه سرها تراشیده و تقصیر هم كردهمسجدالحرام مى

همان سال است، و وقتى به این قصــد از مدینه به سوى مكــه حركت كردند و مشركیــن 

هــا را در حدیبیه گرفتند، و از ورودشان به مسجدالحرام جلوگیرى كردند، دچار شك جلو آن

 تعالــى در ایــن آیــه خواستــه ایــن شـك و تردیـد را زایــل ســـازد. و تردید شدنــد، خــداى

حاصل آیه این است كه آن رؤیاى حقى كه خدا به رسولش نشان داد، درست نشان 

نه بود، لكن این كه داخل شدن شما در مسجدالحرام و سر تراشیدن و داد، رؤیاى صادقا

تقصیر كردنتان را در آن سال عقب انداخت، براى این بود كه قبالً فتح حدیبیه را نصیب شما 

دانست در همان سالى كه بكند، تا داخل شدنتان به مسجدالحرام میسر گردد، چون خدا مى

توانستید بـدون تـرس داخـل مسـجـد د، شما نمىرؤیا را نشان پیامبر گرامى خود دا

  (1)شـــویـد.
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 متمردین و ُمخلّفون از سفر حدیبیه
 

 

 فتح(/14تا  11.« )ااْلَْعراِب... َسیَقُوُل لََك اْلُمَخلَّفُوَن ِمنَ »

دهد كه متخلفین از سفر حدیبیه به رسول خدا آیه فوق از آینده نزدیكى خبر مى

آید كه این آیات در مراجعت از آله چه خواهند گفت. از عبارت آیه بر مىوعلیههللاصلى

حدیبیه به مدینه و قبل از ورود به شهر نازل شده است. در این آیات اشاره است به 

آله تقاعد ورزیدند، و در سفر حدیبیه وعلیههللاخدا صلى هایى كه از یارى رسـولعرب

 شركت نكردند. 

ها اعــراب و قبایل اطراف مدینه بودند، یعنى قبایل جهینه به طــورى كه گویند، این

و مزینه و غفار و اشجع و اسلم و دثــل، كه از آن جنــاب تخلف كردنــد و گفتند: ـ محمد و 

روند كه دیــروز در كنــج خانه خــود به دست ایشان كشته مى مىطرفدارانش به جنــگ مرد
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گردنــد، و دیگر دیار و زن و فـرزنــد خـود را دادنــد، و به طور قطع از این سفر برنمى

 نخواهنــد دیــد!

خداى سبحان در این آیات به رسول گرامى خود خبر داد كه اینان به زودى تو را 

جویند كه سرگرم كارهاى شخصى و رسیدگى به اهل و اعتذار مى بینند و از نیامدنشانمى

خواهند كه برایشان طلب مغفرت كنى، ولى خدا آنان را در آن چه مال بودیم، و از تو مى

گویند نبود، بلكه ها كه مىدهد كه سبب نیامدنشان اینكند، و تذكر مىگویند تكذیب مىمى

كنند تا دوباره هد كه به زودى درخواست لحوق مىدچنین خبر مىسوءظن بود، و خداوند هم

به تو ملحق شوند، ولى تو نباید بپذیرى! چیزى كه هست به زودى دعوتشان خواهى كرد به 

جنگ قومى دیگر كه اگر اطاعت كردند كه اجر جزیل دارند وگرنه عذابى دردناك در 

 انتظارشان است. 

دانستند و از جهاد را گناه مىاز این كه طلب استغفار كردند پیداست كه تخلف 

خواستند مسئله زن و فرزند و مال و منال را عذر موجهى دانسته و بگویند به خاطر این نمى

اند بگویند علت این كه این گناه را مرتكب شدند، عالقـه به ایم بلكه خواستهعذر، گناه نكرده

 زن و فرزنــد و مـال بـوده است.

« هایشان.است نه در قلب گویند همه در زبانشانكه مىها  این»فرماید: مىقرآن

فرماید: نه كند و مىها را تكذیــب مىها و اعتــذار آنفتح( و با این جملــه گفته/11)

هــا را گرفتارى مال و اوالد آنان را بازداشــت، و نه اعتنایى به استغفــار تو دارند بلكه این

به وسیلــه آن از شر عتــاب و توبیــخ مــردم در امــان  گویند تا روپوشــى باشــد كهمى

 باشند! 

فرماید: تخلف كند و مىها را بیان مىآن گاه خداوند سبحان علت واقعى تخلف آن

شما از شركت در جهاد براى اشتغال به امور نامبرده نبود بلكه این بود كه شما پنداشتید 

گردند، و هر كس در این سفر شركت كرده به رسول و مؤمنین هرگز از این جنگ باز نمى

دست قریش، كه آن همه لشكر فراهم آورده و آن همه نیرو و شوكت دارد، كشته خواهد شد. 

این بود علت تخلف شما! همین بهانه در دل شماست كه به دست شیطان جلوه داده شده است، 

جهـاد تخلف كنیـد تا  و شما هم طبق آن عمل كردید، و آن این بود كه از حركت به سوى

 مبادا كشته شوید و از بین بروید!
 

 اولویت جهاد بر زن و فرزند و مال
 

ها از جنگ و جهاد به دلیل قرآن مجید در جواب اعتذار اعراب و استناد تمرد آن

 فرماید:صاحــب بودن مال و اوالدشـان، مىبى

تى كه بخواهد ضررى تواند جلوگیرى كند از خدا چیزى را وقبگو! چه كسى مى»ـ 

 فتح(/11« )كه نفعى را اراده نماید؟به شما برساند، یا این

خداى سبحان خالق و آمر و مالك و مدبر هر چیز است، و غیر او كه ربى نیست، 

پس هیچ نفع و ضررى نیست جز با اراده و مشیت او. احدى از طرف خدا مالك هیچ چیز 
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اگر بخواهد ضرر برساند، جلوگیرى كند، و یا  نیست تا قاهر بر آن باشد، و از ضرر آن،

نفع آن را جلب نماید، اگر خدا ضررش را خواسته باشد، و یا از خیرش جلوگیرى كند، اگر 

این قاهر خیر آن را بخواهد! و چون چنین است، پس انصراف شما از شركت در لشكر 

وجه شما را از خدا به هیچ هایى كه آوردید،پیغمبر براى یارى دین، و اشتغالتان به آن بهانه

كند، اگر او سازد، نه ضررى از شما دفع مىكند، یعنى عذرتان را پذیرفته نمىنیاز نمىبى

كند، و یا در جلب آن تعجیل ضررتان را خواسته باشد، و نه نفعى به سوى شما جلب مى

 كند، اگر او خیر شما را خواسته باشد. مى

ها اداره ــب خیر به اسباب ظاهرى، كه یكى از آندلبستگــى شما در دفع ضرر و جل

و تدبیر امور زن و فرزند است، و تـرك یك وظیفه دینــى به این منظــور، شما را در دفع 

 دهـد، بلكه امر تابع اراده خداى سبحان است و بس!ضرر و جلب منفعت هیچ سودى نمى

بگو به ما مصیبتــى نخواهد »فرماید:(ـ )آیه شریفـه در معنـاى آیه زیر است كـه مى

 / توبه( 51« )رسید، جز آن چه را كه خداوند براى ما نوشته و مقـرر فرموده است!

ها هر چند كارى است مشروع، و حتى خدا به آن تمسك به اسباب و عدم لغویت آن

امر فرموده است، كه باید تمسك به اسباب ظاهرى جست، ولى این در صورتى است كه 

امرى مهم نباشد، و چنانچه امرى مهمتر از تدبیر امور زندگى پیش آید، مثالً معــارض با 

دفــاع از دین و كشور، باید از آن اسباب چشم پوشید، و به دفاع پرداخت، هر چند كه در این 

كــار نامالیماتى هم محتمل باشد، مگر این كه در این میان خطرى قطعى و یقینــى در كار 

د آن خطــر دیگــر دفاع و كوشــش مؤثــر نباشد، در آن صـورت باشــد كه با وجــو

 فرمایــد:شـود دفـاع را تعطیــل كـرد! در ادامــه آیــات فــوق، مىمــى

هر كه به خــدا و رسولش ایمان نیــاورده، بداند كه ما براى كافران آتشى آماده »ـ 

 / فتح( 13« )ایم!كـرده

ان به خدا و ایمان به رسول جمع شده است، و این براى در این آیه شریفــه بین ایم

  (1)آن اســت كه بدانــد كفــر به رســول و اطاعـت نكــردن از او كفــر به خدا هم هست! 
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 دالیل الهى در صلح حدیبیه
 

 

 / فتح( 25و  24!« )َعْنُهْم بِبَْطِن َمكَّةَ... َو ُهَو الَّذى َكفَّ اَْیِدیَُهْم َعْنُكْم َو اَْیِدیَُكْم »

دهــد كه به چــه دلیل جنگ حدیبیه را به صلح تبدیل كرد و خداوند متعال تذكر مى

 رمز ایـن كــار در چـه بـود؟

 او همان خدایى است كه در بطن مكه،» ـ 

 دست كفار را از شما، و دست شما را از ایشان كوتاه كرد، 

 هاى قبلى شما را بر آنان پیروزى بخشید،در جنگ بعد از آن كه 
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 كنید بیناست! و خدا بــدانچــه مى 

هایى هستند كه ها كوتاه كرد با این كه اینان همانو اما این كه دست شما را از آن

كفر ورزیدند و از ورود شما به مسجدالحرام جلوگیرى كردند، و نگذاشتند 

براى این بود كه خون مردان و زنان مؤمن را  هاى شما به جاى خود برسد،قربانى

شناختید، حفظ كند، و دست شما به خون آن ها را نمىكه در بین كفار بودند و شما آن

 بى گناهان آلوده نگردد، و در نتیجه بدون آگاهى به آثار سوء آن گرفتار نشوید،

 تا خدا هر كه را بخواهد داخل در رحمت خود كند،

 ین ناشناخته از بین كفار جدا شده بودند،وگرنه اگر آن مؤمن

 «كردیم!ما كفار را به عذابى دردناك گرفتار مى

منظــور از این كه فرمــود: دست هر یك از دو طایفــه را از آزار به یكدیگر كوتاه 

معرفى « بطن مكه»كرد، همــان صلحى است كه در حدیبیه واقع شد، چون محل این كار را 

م در نزدیكى مكه و در بطن آن قــرار دارد، و حتى آن قدر اتصــال به كرده، و حدیبیه ه

 انــد یكى از اراضــى مكه، و از حدود حرم آن است. مكه دارد كه بعضى گفته

ترین دشمن نسبت به یكدیگر بودند، قریش و چون هر یك از این دو طایفه دشمن

هاى اطراف به كار و از دهاتى آورى لشگر از داخل شهر خودتمامى قدرت خود را در جمع

آله بیعت كرده بودند كه تا وعلیههللابرده بود، و از طرف دیگر مؤمنین هم با رسول خدا صلى

آله هم وعلیههللاآخرین قطره خون خود در برابر دشمن مقاومت كنند، و رسول خدا صلى

ود و مؤمنین را بر كفار تعالى رسول گرامى ختصمیم گرفته بود با آنان نبرد كند، و خداى

ها قدم نهاده پیروز كرد، براى این كه مسلمانان داخل سرزمین كفار شده و به داخل خانه آن

رفت، اما خــداى بودنــد، و در چنین وضعى جز جنگ و خونریزى هیچ احتمال دیگرى نمى

در عین حال  سبحــان دست كفــار را از مؤمنیــن، و دست مؤمنین را از كفــار بازداشت، و

 كننــد داناست! چــه مىمؤمنین را بر آنــان پیروزى بخشیــد، و خدا به آن

هایى بودند كه به خدا كفر ورزیدند و نگذاشتند مسلمین داخل مشركین مكه همان

هایى كه با خود آورده بودند، به محل قربانى برسد، مسجدالحرام شوند و نیز نگذاشتند قربانى

محبوس كردند، چون محل ذبح قربانى و نحر شتران در مكه است، كه قربانیان ها را بلكه آن

جا قربانى شود، و قربانیان حج در منى ذبح شود، و رسول خدا عمره باید بدانجا برسد و آن

آله و مؤمنین كه با او بودند به احرام عمـره محـرم شده بـودند، و بدان منظـور وعلیههللاصلى

 آورده بودند.قـربانى همراه 

ةٌ »ـ  َو لَْوال ِرجاٌل ُمْؤِمنُوَن َو نِساٌء ُمْؤِمناٌت لَْم تَْعلَُموُهْم اَْن تََطُؤُهْم فَتُصیبَُكْم ِمْنُهـْم َمعَـرَّ

 / فتح( 25!« )بِغَْیـِر ِعْلـٍم... 

ـ اگر مردان و زنان مؤمن ناشناسى در بین مردم مكه نبودند، تا جنگ شما باعث 

شدند، گناهان دچار گرفتارى مىگناهان شود، و در نتیجه به خاطر كشتن آن بىهالكت آن بى

داشتیم، و اگر بازداشتیم بــراى همین بود هر آینه ما دست شما را از قتال اهل مكه باز نمى

ــون آن مؤمنین ناشناس آلــوده نشود و به جرم آن گرفتــار نامالیمــات كه دست شما به خ
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نشویــد! براى این كــه خداونــد هر كه از مؤمنیــن و مؤمنات را بخواهد داخــل در رحمت 

خود كنــد، مؤمنیــن و مؤمناتى كه در بین كفارند و مشخص نیستنـد، و نیز شمـا را هم از 

 كند!تــارى شویــد، حفظ مىاین كه مبتــال به گرف

هایى را كه كافر بودند عذاب دردناك ـ اگر مؤمنین مكه از كفار جدا بودند، ما آن

 جایى كه این دو طایفه در هـم آمیخته بودنـد، عـذابشان نكردیم!كردیـم، ولكن از آنمى

»  السالم نقل شده كه فرمود: ـدر روایات اسالمى از حضرت امام جعفر صادق علیه

اگر خدا كفارى را كه در پشت پدران مؤمنند، و مؤمنین را كه در پشت پدران 

  (1)«فرمود!وقت كفار حاضر راعذاب مىكشید، آنكافرند، بیرون مى

 . 142، ص: 36المیزان ج:  1

 

 دوستـى بـا كفار : دشمنـى با خـدا

 

ى َو َعدُوَّ »  / ممتحنه( 9تا  1« )ُكْم اَْوِلیاَء...!یا اَیَُّها الَّذیَن اَمنُوا ال تَتَِّخذُوا َعدُوه

شود كه بعضى از مؤمنین مهاجر در خفا با مشركین از زمینه آیات فوق استفاده مى

شان در این دوستى جلب حمایت آنان از ارحام و اند، و انگیزهمكه رابطه دوستى داشته

شد و ایشـان را از ایــن  فرزندان خود بوده است كه هنوز در مكه مانده بودند. این آیات نازل

 عمـل نهـى كـرد. 

 هان اى كسانى كه ایمان آوردید،» ـ 

 دشمن من و دشمن خودتان را دوست مگیرید!  

كنید با این كه به شریعتى كه براى شما تان را به ایشان تقدیم مىآیا مراتب دوستى

 ورزید؟آمده كفر مى

 و با این كه شریعتى است حق؟ 

اید، ما را به جرم این كه به خدا و پروردگارتان ایمان آوردهو نیز رسول و ش 

 كنند؟بیرون مى

اید، نباید آنان را دوست به ـ اگر براى رضاى من، و جهاد در راه من مهاجرت كرده

 خود بگیرید، و پنهانى با ایشان مراوده داشته باشید! 

داریــد و چه دانم چـه چیزهایـى را پنهان مىچون من بهتر از هر دانایى مى

 كنیــد، چیزهایــى را اظهار مى

 و هر كس از شمــا چنیــن كنـــد راه مستقیـم را گـم كـرده است! 

 خورد، ـ این دوستى پنهانى به درد شما نمى

دست و زبان خود را به اگر كفار به شما دست یابند دشمنان شما خواهند بود، و 

 آزار شما دراز خواهند كرد، و آرزومند این هستند كه شما هم كافر شوید!

 خورند،خویشاوند و اوالد شما در روز قیامت به درد شما نمى

 شود،روز قیامت همه این روابط عاطفى بریده مى 
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 تان، مانید و عملو شما مى 

 «كنید بیناست!و خدا بدانچه مى

كند، چون م هست كه در شأن نزول آیات وارد شده این مطلب را تأیید مىروایاتى ه

اى سرى به مشركین مكه فرستاد و در آن نامه« حاطب بن ابى بلتعه»در آن روایات آمده كه 

آله تصمیم دارد مكه را فتح كند به ایشان گزارش داد، و وعلیههللااز این كه رسول خدا صلى

بر سر آنان گذاشته باشد، تا ارحام و اوالدى كه در مكه داشــت  منظورش این بود كه منتى

اش خبر داد و تعالى این جریان را به پیغمبر گرامىاز خطر مشركین حفظ كرده باشد. خداى

 این آیات را فرستاد. 

كند كه كسى خیال نكند دوستى با مشركین آخر این آیات این توهم را هم برطرف مى

دهد كه ام و اوالد شرعــا اشكالى نــدارد، ولى آیــه شریفه پاسخ مىبه خاطــر حفــظ ارح

 شود!حفظ ارحام به قیمت عذاب دوزخ تمام مى

السالم از قوم خود و پدرش تعالى موضوع برائت حضرت ابراهیم علیهسپس خداى

است اى فرماید: شما از ابراهیــم درس و الگو بگیرید كه اسوه حسنهكشــد و مىرا پیش مى

 براى شما مسلمانان! 

 شما الگوى خوبى در ابراهیم و همراهان پیرو او دارید،»ـ 

 به یـاد آرید آن زمــان را كه به قــوم خــود گفتنــد: 

 پرستید، بیزاریم! به شما كافریم،ـ ما از شما و از آن چه به جاى خدا مى

اعالم دشمنى و كینه و از همین امروز براى ابد اعالم قطع رابطه خویشاوندى، و  

 ماند! كنیم تا روزى كه به خداى یگانه ایمان آورید، این باقى مىمى

 سخنى كه ابراهیم به پدرش گفت و آن این بود كه:

توانم برایت از خدا طلب مغفرت كنم و از ناحیه خدا هیچ كار دیگرى ـ من تنها مى 

 توانم صورت دهم! و همگى گفتند: نمى

ر تو توكــل، و به سوى تو انابه نمودیم، كه بازگشت به سوى ـ پروردگـارا!  ب

 توست!

 ـ پروردگارا!  تو ما را مایه امتحان و فتنه كسانى كه كافر شدند، قرار مده!

 و ما را بیامرز، كه تو عزیز و حكیمى! 

هایى كه امیدوار به خدا و روز جزایند، همواره در ـ شما، البته از میان شما، آن

 اید،یارانش الگو داشته ابراهیم و

تعالى دارد، بدانند كه خداىهایى كه از شما هنوز هم كفار را دوست مىو اما آن

 / ممتحنه( 4و  3« )غنى و حمید است!

وقتى ابراهیم به پدر خود وعده استغفار داده كه برایش روشن نشده بود كه وى 

دشمن خداست، و دشمنى با خدا در دلش رسوخ یافته و در شرك ثابت قدم است، بدین جهت 

امیدوار بوده كه از شرك برگردد و به سوى خدا برگشته و ایمان بیاورد، و وقتى برایش 

لش رســوخ یافته و در نتیجه از ایمانش مأیوس شـــد، از او معلوم شد كه عداوت با خدا در د
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 بیــزارى جسـت.

 

 جواز مودت با كفار غیر محارب

 

به دنبال امید به فتح مكه و ایجاد مودت بین مردم آن سرزمین و مسلمانان مهاجر، 

 دهد كه:تعالى توضیح مىخداى

ا دوست مگیرید، خدا با این فرمانــش كه فرمود دشمن من و دشمن خود ر»ـ 

هــا كه با شما در دین قتــال نخواسته است شما را از احسان و معاملــه به عدل با آن

نكردند، و از دیارتــان اخراج نكردند، نهى كــرده باشد، براى این كه احســان به 

مــداران را دوسـت چنیــن كفار خــود عدالتى است از شما، و خداونــد عدالت

 «دارد!مى

 فرماید كه:سپس مشخص مى 

تنها از دوستى كسانى نهى كرده كه با شما سر جنگ دارند، و تنها بر سر مسئله »ـ 

دین با شما جنگیدند، و شما را از دیارتان بیرون كردند، و در بیرون كردنتان پشت 

 به پشت هم دادند،

 ه اســت،خــدا شمــا را از این كه آنــان را دوســت بداریــد، نهــى فرمــود

 «هـا هستند!و هر كه دوستشــان بـدارد، ستمكار است، و ستمكــار حقیقى هم همین 

 / ممتحنه( 9و  8) 

السالم نقـل شـده كــه در روایـات اسالمــى از حضرت امــام جعفر صــادق علیه

 فـرمود:

 آویزهاى ایمان یكى این است كه به خاطر خدا و در راه اوترین دستـ از محكم

دوستــى كنــى، و در راه او دشمنــى كنى، و در راه او عطــا كنى، و در راه او از عطا 

 دریغ نمایى! 

 

 شرح خبررسانى فتح مكه به مشركین

نازل شده « بن ابــى بلتعهحاطب»در تفسیــر قمــى گفته: آیه مــورد بحــث در شأن 

 آن خاص به این شخص است.است. هـر چند كه لفــظ آیه عام اســت و لكن معنــى 

داستان از این قرار است كه حاطب در مكه مسلمان شد و به مدینه هجرت كرد در 

اش در مكه مانده بودند. از سوى دیگر كفار قریش ترس آن را حالى كه زنش و خانواده

و  آله بر سر آنان بتازد الجرم نزد زن حاطب رفتهوعلیههللاداشتند كه لشكر رسول ّللاه صلى

آله را وعلیههللااى به حاطب بنویسند و از وى خبر محمد صلىاز این خانواده خواستند تا نامه

 بپرسند كه آیا تصمیم دارد با مردم مكه جنگ كند یا نه؟ 
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اى به او نوشتنــد و جویاى وضع شدند. او در پاسخ نوشت كه خانواده حاطــب نامه

چنین بنایى دارد و نامـه را به دســت زنى به نام صفیــه آله وعلیههللاآرى رســول خدا صلى

داد و او نامه را در الى گیسوان خود پنهان كرد و به راه افتاد. در همین بین جبرئیل نازل 

 آله را از ماجــرا با خبر كرد.وعلیههللاشد و رسول خــدا صلى

السالم و زبیر بن عوام را به آله امیرالمؤمنین على علیهوعلیههللارسول خدا صلى

طلب آن زن فرستاد. این دو تن خود را به او رساندند. امیرالمؤمنین پرسید: نامه كجاست؟ 

صفیه گفت: نزد من چیزى نیست. حضرت و زبیر زن را تفتیش كردند و چیزى همراه او 

ل كه چیزى نیافتیم برگردیم. امیرالمؤمنین فرمود: به خدا سوگند رسول نیافتند. زبیر گفت: حا

خدا به ما دروغ نگفته است، و جبرئیل هم به آن جناب دروغ نگفته، و او هم به جبرئیل 

بندند، و به خدا سوگند اى زن! یا این است بندند، و جبرئیل هم به خدا دروغ نمىدروغ نمى

برم! ات را نزد رسول خدا مىدهى، و یا سر بریدهل مىآورى و تحویكه نامه را در مى

صفیه گفت: پس از من دور شوید تا در آورم. آن گاه نامه را از الى گیسوانش در آورد و 

 آله آورد. وعلیههللاامیرالمؤمنین نامه را گرفت و نزد رسول خدا صلى

ست؟ حاطب عرضه آله از حاطب پرسید: این چه كارى اوعلیههللارسول خدا صلى

، به خدا سوگند، این كار را از سر نفاق نكردم، و چیزى تغییر و تبدیل  داشت: یا رسول ّللاه

دهم به این كه جز خدا معبودى نیست و این كه تو رسول بر حق ندادم، و من شهادت مى

ن كنند و ماویى، و لكن اهل و عیالم از مكه به من نوشتند كه قریش با من خوش رفتارى مى

خواستم در حقیقت حسن معاشرت آنان را با خدمتى تالفى كرده باشم. بعد از این سخنـان 

 تعالى ایـن آیـه را فـرستـاد كـه: حاطب، خـداى

 ایـد!اى كسانى كــه ایمان آورده»ـ 

 دشمن من و دشمــن خودتــان را به دوستــى مگیرید! 

هُ بِما تَْعَملُـوَن بَصیٌر ـ    ... َواللـه

 / ممتحنه( 3تا  1« )كنید ناظر و بیناست!اوند به آن چه مىخد

 

 هابشارت فتح مكه و از بین رفتن عداوت

تعالى بعد از آن كه مؤمنین را از دوستى كفار منع فرمود، و استوارى این خداى

السالم و یارانش از قوم كافر خود قطع رابطه را به استوارى برائت ابراهیم خلیل ّللاه علیه

اى را مطرح فرموده و مؤمنین را به آثار فتح مكه بشارت داد و ل زد، آن گاه مسئله تازهمثا

 فرمود:

داشتید مودت  دشمنشانكه هایى و آنشما مؤمنین خداوند بین  امید است» ـ 

 ممتحنه(/7« )برقرار كند! 

كه در فتح مكه چنان به اسالم كند همتعالى كفار را موفق كه خداىاستمفهوم آیه این

كرد. معلوم است وقتى مسلمان شدند آن دشمنى تبدیل به مودت خواهد شد، و موفقشان
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خویش و رحیم به ایشان بندگان كار است و نیز آمرزگار گناهان این قادر براى  تعالىخداى

تعالى از است، در صورتى كه از گناهان خود توبه كنند و به اسالم در آیند، خداى

باشند و بخواهند كه امید را داشته كه از خدا این  استگذرد. پس بر مؤمنین مىهایشان گذشته

  (1)به قــدرت و مغفـرت و رحمـت خود این دشمنى را مبدل به دوستى و برادرى كند! 

 . 106، ص: 38المیزان ج:  1
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 فصل ششم

 

 فتـــح مـكـه
 

 ) اُّم الفتوحات ( 
 

 

 

 سلطه كفر و مسلمان شدن مردم مكهپـایـان 
 

 

 «اِذا جــاَء نَْصُر اللّـِه َو اْلفَتُْح...!» 

 وقتـى نصرت و فتـح از ناحیه خدا برسد، » 

 / نصر( 3تا  1« )آیند!و ببینى كه مردم گروه گروه به دین اسالم درمى
 

نازل این سوره بعد از صلح حدیبیه، و بعد از نزول سوره فتح، و قبل از فتح مكه 

دهد، و خبر اش را وعده فتح و یارى مىشده است. در این سوره، خداى متعال رسول گرامى

شوند. كند كه مردم گروه گروه داخل اسالم مىدهد كه به زودى آن جناب مشاهده مىمى

دهد كه به شكرانه این یارى و فتح خدایى، خدا را تسبیح كند و حمد گوید و دستورش مى

تعالى به پیامبر خود داده است، و نیز هایى است كه خداىسوره نصر از مژده استغفار نماید!

 از مالحم و خبرهاى غیبى قرآن كریم است.

آله و در بین همه فتوحات، ام الفتوحات، وعلیههللافتح مكه در حیات رسول خدا صلى

 كن ساخت.العرب ریشهو نصرت روشنى بود كه بنیان شرك را در جزیرة

 شود:نین آغاز مىآیات چ

 وقتى نصرت و فتح از ناحیه خدا برسد،»ـ 

 آیند،و ببینى كه مردم گروه گروه به دین اسالم در مى 

 به شكرانه آن پروردگارت را حمد و تسبیح گوى، 

 و درخواست بخشش و استغفار كن، 

 خویش است، یاد بنده به یاد آر كه او بسیار به 

 « پذیرد!ها را مىو توبه 

ـ اِنّا فَتَْحنا لََك تعالى قبالً در سوره فتح، پیامبر گرامى خود را وعده داده بود كه خداى

ـ و گفته بود كه ما براى تو فتحى روشن مقرر كردیم، تا زمینه براى نصرتى فَتْحا ُمبینا 

گرانقدر و كوبنده، فراهم گردد، منظور همین فتح و نصر عزیز مكه بود، چون تنها فتحى 

تبط با سـوره فتـح و صلح و فتح حدیبیه باشد، همان فتح مكه است، كه دو سال بعد از كه مر
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 صلح حدیبیه اتفاق افتاد.

منظور از داخل شدن اشخاص به دین خدا، به صورت افواج، این است كه جماعتى 

 تعالىبعد از جماعتى دیگر به اسالم در آیند. مراد به دین ّللاه همان اسالم است، چون خداى

 سوره آل عمران نیز فرموده كه: 19در آیه 

 «اِنَّ الّدیَن ِعْنَد ّللّاِ ااِلْسالُم!» ـ 

 داند!ـ و خدا غیر اسالم را دین نمى 

تعالى نسبت به شرك و اعزاز توحید جایى كه این نصرت و فتح اذالل خداىاز آن

د، مناسب بود كه اســت، و به عبارتى دیگر این نصرت و فتح ابطال باطل و احقاق حق بو

تعالى برود، و از جهت دوم كه ـ نعمت بزرگى از جهت اول سخــن از تسبیح و تنزیه خداى

است ـ سخن از حمد و ثناى او برود، و به همین جهت به آن جناب دستور داد تا خــدا را با 

 حمــد تسبیح گویـد!

 

 نزول آخرین سوره قرآن و رحلت پیامبر

 مجمـع البیان، از مقـاتل روایت كرده كه گفت:در روایات اسالمى، در 

آله آن را براى اصحابش وعلیههللاوقتى سوره نصر نازل شد و رسول خدا صلى

قرائت كرد، اصحاب همه خوشحال گشتند، و به یكدیگر مژده دادند، ولى وقتى عباس آن را 

 كنى؟ عرضه داشت: مى آله پرسید: عمو چرا گریهوعلیههللاخدا صلىشنید گریه كرد. رسول

! حضرت كنم این سوره خبر مرگ تو را به تو مىـ من خیال مى دهد، یا رسول ّللاه

 گوید كه تو فهمیدى!فرمود: ـ بله این سوره همان را مى

آله بیش از دو سال بعــد از نزول ایــن سوره زندگــى وعلیههللارســول خدا صلى

 ـى او را خنـدان و خوشحـال ندیـد.نكرد، و از آن به بعد هم دیگر كس

اى از روایات با عباراتى مختلف آمده است، و بعضى در وجه این معنا در عده

اند كه این سوره داللت دارد بر این كه رسول داللت سوره بر خبر مرگ آن جناب چنین گفته

جام دهد، انجام داده آله از انجام رساالت خود فارغ شده و آن چه بنا بود انوعلیههللاخدا صلى

است، و دوران تـالش و مجاهـداتش به سر رسیـده است ـ هر چیزى كه به كمال رسد باید 

 منتظـر زوالـش بـود! از ام سلمـه روایت شـده كه گفت: 

نشست و ایستــاد و نمىآله در اواخــر عمــرش نمىوعلیههللاـ رســول خــدا صلى

 گفت:ین كه مىرفت مگــر اآمــد و نمىنمى

 «ّللّاِ َو بَِحْمِده َواْستَْغِفُرّللّاَ َو اَتُوُب اِلَْیِه!ُسْبحانَ »ـ 

ام! و ما علــت این معنــا را پرسیدیــم، فرمــود: ـ من بدین عمــل مأمور شــده

 خـواند گــاه این سـوره را مىآن

 (1)ـ اِذا جاَء نَْصُرّللّاِ َواْلفَتُْح ...! 

 . 422، ص: 40ــــزان ج: الـمیـــــ 1
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 جزئیات فتح مكه

 

تعالى نیز همین مژده را به تاریخ فتح مكه ریشه در صلح حدیبیه دارد و خداى

 البیان چنین نقل شده كه:مسلمین داده بود. در مجمع

آله با مشركین قریش صلح وعلیههللاكه در سال حدیبیه رسول خدا صلىبعد از آن

توانــد داخــل صلح این بود كه هــر كس و هر قبیلــه عرب بخواهد مىكرد، یكى از شرایــط 

تواند داخل در آله شود، و هر كس و هر قبیله بخواهد مىوعلیههللاهللا صلىدر عهد رسول

بكر آله پیوست ولى قبیله بنىوعلیههللاعهد قریش گردد. قبیله خزاعه به عهد رسول ّللاه صلى

 االیــام شكـرآب بود.یش در آمـد. بین ایـن دو قبیلـه از قدیمدر عقد و پیمان قر

بكر را با دادن بكر و خزاعه اتفاق افتاد و قریش بنىدر این بین جنگــى میان بنى

عكرمه بن »سالح كمك كرد ولى آشكــارا كمك انسانى نـداد، بجــز بعضى افراد از آن جمله 

 بكر رفتند. و مخفیانــه به كمك بنى كه شبانه« بن عمــروجهـل، و سهیـلابى

سالم خزاعى سوار بر مركب خود شد و به مدینه نزد رسول ّللاه الجرم عمرو بن 

بود، و  ها افتادهمسئله فتح مكه بر سر زبان بود كهدر هنگامى  آله شتافت و اینوعلیههللاصلى

كه عمرو بن سالــم در گزارش واقعــه آله در مسجد بین مــردم بود وعلیههللاهللا صلىرسول

 این اشعــار را سرود:

آله اطالع دادم، او را به كمــك وعلیههللاـ بار الهـا! شاهد باش من به محمــد صلى

 شمردند سوگند دادم كه:طلبیدم، و به سوگندهاى غلیظى كه نیاكان ما، و نیاكان او مقدس مى

كردنــد، و عهــد مؤكــد تو را نقــض نمودند، و ات خلــف وعــده قریــش دربــاره

 ما را در حال ركـوع و سجود كشتند!

 آله فرمـود: ـ اى عمـرو، بـس اسـت!وعلیههللارسـول خـدا صلى

سپس برخاست و به خانه همسرش سیمونه رفت و فرمود: آبى برایم آماده ساز! آن 

 فرمود: گاه شروع كرد به غسل و شستشوى خود و مى

ـ یــارى نشــوم اگــر بنــى كعــب ـ خـویشـاوندان عمـرو بــن سالـم ـ را یــارى 

 نكنــم!

بن ورقاء با جماعتى حركت كرد و نزد رسول خدا آن گاه از خزاعه، بدیل

بكر و قریش كشیده بودند و مخصوصا یارى ها هم آن چه از بنىآله آمدند و آنوعلیههللاصلى

 ا بـه اطـالع آن حضـرت رسـاندند و به طـرف مكـه بـرگشتند.بكر رقریش از بنى

بینم ابوسفیان از طرف آله از پیش خبر داده بود كه گویا مىوعلیههللارسول خدا صلى

بن ورقاء را آید تا پیمان صلح حدیبیه را تمدید كند و به زودى بدیلقریش به سوى شما مى

رموده بود پیش آمد، و بدیل و همراهانش ابوسفیان را بیند. اتفاقا همین طور كه فدر راه مى

 رود تا پیمـان را تمدیــد و محكـم كند.در عسفــان دیدند كه از طــرف قریش به مدینــه مى

 آیى؟همین كه ابوسفیان بدیل را دید پرسید: از كجا مى
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 هاى اطراف! گفت: ـ رفته بودم كنار دریا و این بیابان 

 محمد نرفتى؟ پـاسـخ داد: نه! گفت: ـ مدینه نزد 

ها از هم جدا شدند. بدیل به طرف مكه رهسپار شد و ابوسفیان به همراهان خود آن

گفــت: اگر بدیل به مدینه رفته باشــد حتما آذوقه شتــرش را از هسته خرمــا داده است. 

بدیل را پیدا كردند  جا را یافتند و پشكل شتربرویم ببینیم شتـرش كجا خوابیده بود؟ رفتند و آن

و شكافتنــد و دیدند هسته خرما در آن هست. ابوسفیان گفت: به خدا سوگند بدیل نزد محمد 

 آله رفته بود!وعلیههللاصلى

آله رفـت و وعلیههللاجا به مدینــه آمد و نزد رســول خدا صلىابوسفیان از آن

 عرضــه داشــت:

 را حفظ كن و قریش را پناه مده،  ـ اى محمد! خون قوم و خویشاوندانت

 آله فرمود:وعلیههللاو مدت پیمان را تمدیــد كن! رسول خدا صلى

 ـ آیا علیــه مسلمانــان توطئه كردید و نیرنــگ به كار بردیــد و پیمــان را شكستید؟!

 ابوسفیان گفــت: نه! 

 ایـد ما بر سر پیمان خود هستیم!فرمــود: ـ اگر نشكسته 

كند كه ابوسفیان پس از بیرون آمدن از نزد رسول ّللاه ادامه این داستان نقل مى )در

آله به نزد ابوبكر و عمر بن خطاب و ام حبیبه همسر رسول خدا وعلیههللاصلى

آله )دختر ابوسفیان( و حضرت فاطمه زهرا علیها سالم رفت و همین تقاضا وعلیههللاصلى

السالم رفت و پیامبر حرفى نزدند و باالخره نزد على علیه را كرد و هیچ كدام روى حرف

السالم او را راهنمایى كرد كه برود در مسجد و اعالم كند جویى كرد و على علیهاز او چاره

 كه من همه قریش را در پناه خود قرار دادم.(

 السالم از او خواست كه به مكه برگردد. ابوسفیان پرسید: این كار دردىعلى علیه

 السالم فرمود:از من دوا خـواهد كرد؟ علـى علیه

 ـ به خدا سوگند گمان ندارم و لكن چاره دیگرى برایت سراغ ندارم! 

 الجرم ابوسفیان برخاست و در مسجد فریاد زد: 

 ـ ایها الناس! من قریش را در جــوار خود قرار دادم! 

ارد بر قریــش شد آن گــاه شترش را ســوار شد و به طرف مكــه رفت. وقتى و

 اى؟ ابوسفیان قصه را گفــت، گفتند:پرسیدنــد چه خبر آورده

ات بن ابیطالب كارى برایت انجام نداده است جز این كه به بازىـ به خدا سوگند على

اى ندارد. ابوسفیــان گرفتــه و اعالمــى كه در بین مسلمیــن كردى هیچ فایــده

ى منظورش بــازى دادن من نبــود ولى چــاره گفــت: نه به خـدا سوگند، علـ

 دیگــرى نداشتـم!
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 شروع حركت لشكر اسالم به سوى مكه

آله دستــور داد تا مسلمانــان براى جنگ با مردم مكه وعلیههللارســول خدا صلى

 گاه عرضـه داشـت:مجهز و آمـاده شـونـد. آن

بپوشان! و از رسیدن اخبار ما به ایشان ـ بار الها! چشم و گوش قریش را از كار ما 

جلـوگیرى فرما، تا ناگهانى بر سرشان بتـازیم و قریش را در شهرشـان مكه 

 غافلگیر سازیم!

اى به قریش نوشت و به دست آن زنى داد بن بلتعه نامه)در این هنگام بود كه حاطب

آله رسید و على وعلیههللاتا به مكه برساند، ولى خبر این خیانت از آسمان به رسول خدا صلى

السالم را فـرستـاد تـا نامـه را از آن زن بگیـرد. داستان ایـن خیانت در فصل قبل ذكر علیه

 شده است(. 

آله در این جنگ اباذر غفارى را جانشین خود در مدینه وعلیههللارسول خدا صلى

آله با ده وعلیههللاول خدا صلىقرار داد. در این زمان ده روز از ماه رمضان گذشته بود. رس

هزار نفر لشكر از مدینه بیرون آمد و این در سال هشتم هجرت بود. از مهاجر و انصار 

 حتى یك نفر تخلف نكرد. 

بن عبدالمطلب )پسر عموى رسول ّللاه از سوى دیگر ابوسفیان بن حارث

ـه بن امیه بن مغیره، در بیوعلیههللاصلى « نبیق»ــن راه در محلى به نــام آله، ( و عبداللـه

 آله را دیدنــد و اجازه مالقات خواستند لكن آن جناب اجازه نداد.وعلیههللارسول ّللاه صلى

آله در وساطــت و شفاعــت آن دو وعلیههللاام سلمــه همسر رسول خــدا صلى

ه! یكى از این دو پسر عمـوى تو، و دعرضــه داشت: ـ یا رسول یگرى پسر عمه و داماد اللـه

 توست! فرمود:

ـ مرا با ایشان كارى نیست! اما پسر عمویم هتك حرمتم كرده است. اما پسر عمه و 

 دامادم همان كسى است كه درباره من در مكه آن سخنان را گفته بود!

اى همراهش بود، وقتى خبر این گفتگو به ایشان رسید ابوسفیان كه پسر خوانده

 گفت:

گذارم گیرم و سر به بیابان مىگراجازه مالقاتم ندهد دست این كودك را مىـ به خدا ا

 روم تا از گرسنگـى و تشنگـى بمیرم!و آن قدر مى

آله رسید حضرت دلش سوخت و اجازه وعلیههللااین سخن به رسول ّللاه صلى

 مالقاتشان داد. هر دو به دیدار آن جناب شتافتند و اسالم آوردند.

 

 م در حومه مكهلشكر اسال

الظَّهران»آله در وعلیههللاچون رسول ّللاه صلى بار انداخت، با این كه این محل « َمرُّ

خبر بودند. در آن شب نزدیك مكه است، مردم مكه از حركت آن جناب به كلى بى
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 بن ورقاء از مكه بیرون آمدند تا خبرى كسـب كنند.بن حزام و بدیلبن حرب و حكیمابوسفیان

گفت: سوى دیگر، عباس عموى پیامبر )كه هنوز هوادار قریش بود،( با خود مى از

هاى مكه رسیده است و پناه بر خدا، خداوند به داد قریش برسد، كه دشمنش تا پشت كوه

آله به ناگهان بر وعلیههللاها خبرى بدهــد! به خدا اگر رســول ّللاه صلىكســى نیست به آن

 شود! شمشیر واردمكه شود، قریش تا آخر دهر نابودمى سر قریش بتازد و با

آله وعلیههللاخدا صلىشب، شبانه بر استر رسولقرارى وادارش كردكه همانبىاین

 گفت:سوار شده و به راه افتد. با خود مى

كشى برخورم و یا دامدارى را هاى اراك اقالً به هیزمالى درختـ بروم در البه

رود برخورد نمایم، و به او بگویم رسد و به طرف مكه مىكسى كه از سفر مىببینم، و یا به 

آله تا كجا آمده است، بلكه بیایند وعلیههللاكه به قریش خبر دهد كه لشكر رسول خدا صلى

 نظر كند.التماس كنند و امان بخواهند تا آن حضرت از ریختن خونشان صرف

 خـــوانیــم:عبــاس مــىجــــا مطلــب را از قــول از ایــن

زدم باشد به كسى برخورم ناگهان ـ به خدا سوگند! در البالى درختان اراك دور مى

كردند. خوب گوش دادم صاحبان صدا را صدایى شنیدم كه چند نفر با هم صبحت مى

ام! گفت: به خدا سوگند، هیچ شبى در همه عمرم چنین آتشى را ندیدهشناختم. ابوسفیان مى

گفت: ـ ها از قبیله خزاعه باشد! ابوسفیــان مىگفت: به نظر من این آتشل در پاسخش مىبدی

 تــر از اینند كه چنیـن لشكـرى انبــوه فراهــم آورند! خزاعه پست

سفیــان ـ او تا صدایــم من صــداى او را شناختم و صدا زدم: اى ابا حنظلــه! ـ ابى

ابوالفضل تویى؟ گفتــم آرى! گفت: لبیــك پدر و مــادرم فداى تو را شنید، شناخت و گفــت: ـ 

اى؟ گفتــم: اینك رسول خداســت با لشكــرى آمده كه شما را تاب باد! چه خبــر آورده

 مقاومــت آن نیست، ده هــزار نفر از مسلمیـن است!

رویم و از گویى چه كنم؟ گفتــم: ترك من سوار شو تا نزد آن جناب بپرسیــد: پس مى

حضرتش برایت امان بخواهم! به خدا قســم اگر آن جناب بر تو دســت یابــد گردنت را 

خدا زند! ابوسفیان بر ترك من و پشت سرم سوار شد و با شتاب استر را به طرف رسولمى

 گفتند: مىشدیمآله راندم. از هراجاقى و آتشى رد مىوعلیههللاصلى

 است و سوار بر استر آن جناب است.ـ این عموى رسول ّللاه 

 همین طور تا به آتش عمربن خطاب رسیدیم و عمـر صدا زد:

ـ اى ابوسفیان! حمد خداى را كه وقتى به تو دست یافتیم كه هیچ عهد و پیمانى در 

 بین نداریم!

آله دوید. من نیز استر را به وعلیههللاعمر آن گاه به عجله به طرف رسول خدا صلى

اندم به طورى كه عمر و استر من جلو درب قبه راه را بر یكدیگر بستند، و باالخره شتاب ر

عمر زودتر داخــل شد آن طور كه یك پیاده كندرو از سواره كندروتر جلو بزند. عمر 

 عرضه داشت: 

! این ابوسفیان دشمن خداست كه خداى تعالى ما را بر او مسلط كرده ـ یا رسول ّللاه
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هدى و پیمانى هم بین ما نیست، اجازه بده تا گردنش را بزنم! من است، و اتفاقا ع

 عرضه داشتم: 

! من او را پناه دادهـ یا رسول  ام!ّللاه

آله را به رسم التماس گرفتم و وعلیههللاآن گاه بالفاصله نشستم و سر رسول ّللاه صلى

ره او سخــن نگوید! ولـى عرضه داشتم: ـ به خــدا سوگنــد، كسى غیــر از من امــروز دربا

 ورزیـد. بـه او گفتـم:عمـر اصـرار مـى

ـ اى عمر آرام بگیــر! درست است كه این مرد چنین و چنان كرده است، ولى هر 

بن كعـب )دودمان تــو،( و اگــر از چه باشد از آل عبد مناف اسـت، نه از عدى

 كــردم. عمر گفت:دودمان تو بود من وساطتش را نمى

تر بود اى عباس، كوتاه بیا، اسالم آوردن تو آن روز كه اسالم آوردى محبوبـ 

خواست بگوید: تعصب دودمانى براى من از این كه پدرم خطاب اسالم بیاورد! )مى

در كار نیست، به شهادت این كه از اسالم تو خوشحال شدم بیش از آن كه پدرم 

 شد.(شد، اگر مىمسلمان مى

 آله به عمویش عباس فرمود:وعلیههللا صلىجا رسول ّللاه در این 

 ـ فعالً برو، او را امان دادیم، و فردا صبح نزد من بیاور!  

 

 اسالم آوردن ابوسفیان

آله بردم، همین وعلیههللاصبح زود قبل از هر كس دیگر او را نزد رسول ّللاه صلى

 كه او را دید فـرمـود: ـ واى بـر تـو اى ابـاسفـیـان!

 آیا هنوز وقت آن نشده كه بفهمى جز ّللاه معبودى نیست؟!

 ابوسفیان عرضه داشت: 

ـ پدر و مادرم فداى تو باد! كه چه قدر پایبند رحمى، و چه قدر كریم و رحیم و 

تعالى خداى دیگرى باشد، باید آن خدا دادم كه با خداىحلیمى! به خدا سوگند، اگر احتمال مى

 آله فرمـود:وعلیههللاّللاه صلىكرد! رســولام مىیــارىدر جنــگ بدر و روز احد 

 تعالى هستم!ـ واى بر تو اى اباسفیان! آیا وقت آن نشده كه بفهمى من فرستاده خداى

عرضه داشت: پدر و مادرم فدایت شود، در این مسئله هنوز شكى در دلم هست!  

 گوید كـه بــه او گفتــم: عبــاس مى

 شهادت بده به حق، قبل از این كه گردنت را بزنند!ـ واى بر تو! 

 ابوسفیان به ناچار شهادت داد!
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 رژه لشكر اسالم قبل از ورود به مكه

آله فرمود: اى عباس برگرد، و او را در وعلیههللادر این هنگام رسول خدا صلى

 لى را ببیند!تعاتنگه دره نگهدار تا لشكر خدا از پیش روى او بگـذرد، و او قدرت خداى

ترین نقطه دره نگه داشتم، و لشكریان اسالم قبیله من او را نزدیك دماغه كوه و تنگ

گفتم مثالً این قبیله دادم و مىها كیانند؟ و من پاسخ مىپرسید: اینشد، و او مىقبیله رد مى

آله در وعلیههللااسلم است و این جهینه است و این فالن است، تا در آخر رسول خدا صلى

اى خضراء از مهاجرین و انصار عبور فرمود، در حالى كه نفرات كتبیه آن چنان كتیبه

 غرق آهـن شده بـودند كـه جز حدقـه چشم از ایشان پیدا نبود!

 ها كیـانند اى ابـاالـفـضـل؟ گفـتـم:ابـوسفیـان پرسیـد: این

انصار در حركت است! آله است كه با مهاجرین و وعلیههللاـ این رسول خدا صلى

 ابوسفیان گفت:

 ات عظیم شده است! گفتم:ـ اى اباالفضـل، سلطنت برادرزاده

 ـ واى بر تــو! این سلطنت و پادشاهــى نیست، بلكــه این نبوت اســت!

 گفت: بله، حاال كه چنیــن اســت! 

نبــوت است، وگرنه  گویم)معناى عبــارت ابوسفیان این بــود كه حاال كه زور اســت من هم مى 

 خــودم بـه آن ایمـــان ندارم!(

 

 شرح ورود لشكریان اسالم به شهر مكه

آله آمدند و اسالم را وعلیههللابن ورقاء نزد رسول ّللاه صلىبن حزام و بدیلحكیم

آله وعلیههللاپذیرفتند، و با آن جناب بیعت كردند. وقتى مراسم بیعت تمام شد، رسول خدا صلى

آن دو را پیشاپیش خــود روانه به سوى قریش كرد تا ایشان را به سوى اسالم دعوت كنند، 

 م بدارند: و اعال

ـ هر كس داخل بر ابوسفیان، كه باالى مكه است، بشود ایمن است، هر كس داخل 

خانه حكیم، كه در پایین مكه است، بشود او نیز ایمن خواهد بود، و هر كس هم 

 درب خانه خود را بر روى خود ببندد و دست به شمشیر نزند ایمن است!

آله بیرون وعلیههللانزد رسول ّللاه صلىبن حزام از بعد از آن كه ابوسفیان و حكیم

آله زبیر بن عوام را به وعلیههللاآمدند، و به طرف مكه روانه شدند، و رسول خدا صلى

سركردگى جمعى از سواره نظام مهاجرین مأمور فرمود تا بیرق خود را در بلندترین نقطه 

جا حركت نكنید تا من آننصب كند، و فرمود كه از « حجون»مكه، كه محلى است به نام 

برسم، و وقتى خود آن جناب به مكه رسید، در همین حجون خیمه زد، و سعدبن عباده را به 

اش، و خالدبن ولید را با جماعتى از مسلمانان قضاعه و سركردگى كتیبه انصار در مقدمه

ا و نرسیده به جــسلیــم، دستــور داد تا به پاییــن مكه بروند و پرچــم خود را در آنبنى
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 هــا نصب كنند. خانه

وجه متعرض كسى نشوند، آله به آنان دستور داد كه به هیچوعلیههللارسول ّللاه صلى

ها ابتدا به جنگ كرده باشند، و دستور داد چهار نفر را و با كسى جنگ نكنند مگر آن كه آن

 هر جا كه دیدند به قتل رسانند: 

بن ـ مقبس 4ـ ابن خطل،  3بن نفیل، ـ حویرث 2سرح، ـ عبدّللاه بن سعدبن ابى  1

 ضبابه

ها كسانى خوان را هر جا دیدند بكشند. اینو نیز دستور داد كه دو نفر مطرب آوازه

كردند. و فرمود: آله را هجو مىوعلیههللاهاى خود رسول خدا صلىخوانىبودند كه با آوازه

 ند در همان حال بكشند.حتى اگر دیدند كه دست به پرده كعبه دار

بن نفیل و یكى از دو آوازه خوان را السالم ، حویرثطبق این فرمان، على علیه

بن ضبابه را در بازار به قتل رسانید، و ابن كشت، و آن دیگرى متوارى شد. و نیز مقبس

خطل را درحالى كه دست به پرده كعبه داشت، پیدا كردند، دو نفر به وى حمله كردند، یكى 

 گرفت و او را به قتل رسانید.یاسر، سعیداز عمار سبقتحریث و دیگرى عماربنسعیدبن

آله رسانید و ركاب مركب آن وعلیههللاابوسفیان با شتاب خود را به رسول ّللاه صلى

 جناب را گرفت و بدان بوسه زد و گفت:

اندازیم راه مىـ پدر و مادرم به قربانت، آیا نشنیدى كه سعد گفته امروز حمام خون 

 كـنـیـم؟ و زنـان را اسـیـر مـى

السالم دستــور داد تا به عجله خود را به آله به على علیهوعلیههللارســول خدا صلى

شد، از او بگیرد، و سعد برساند و پرچم را كه همواره به دست فرمانداران سپرده مى

 خودش آن را داخل شهر كند، با رفق و مدارا! 

طور كه السالم پرچم انصار را از سعدبن عباده گرفت، و انصار را همانهعلى علی

 شهر كرد. حضرت فرموده بود با رفق و مدارا داخل

 

 آله در مسجدالحراموعلیههللاسخنرانى تاریخى رسول ّللّا صلى

آله وارد مكه شد، صنادید قریش داخل وعلیههللابعد از آن كه خود رســول ّللاه صلى

كردنـد با آن همه جنایات كه به شدند، و به اصطالح بست نشستند، چـون گمان نمىكع

 مرتكب شـده بودنــد، جـان سالم به در برند. 

آله وارد مسجدالحــرام شد، و تا جلــو وعلیههللادر این هنگــام، رســول ّللاه صلى

 كرد:جا ایستــاد، و چنین سخن آغاز درب كعبه پیــش آمد، و در آن

ُ، َوْحدَهُ َوْحدَهُ!  ـ ال اِلهَ اِالَّ ّللاه

 ـ اَْنَجَز َوْعدَهُ، َو نََصُر َعْبِدهُ!

 ـ َو َهـَزُم االَْحــزاَب َوْحـدَهُ!

! تنها او، تنها او، نیست بهمعبودى  جز ّللاه
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 كه وعده خود به كرسى نشاند،

 و بنده خود را یارى داد!  

 از میدان به در برد!هاى مخالفش را و یك تنه همه حزب

 ـ هان اى مردم! هر مال و هر امتیاز موروثى و طبقاتى،

 و هر خونى كه در جاهلیت محترم بود، 

 ریزد!زیر این دو پاى من مى 

دارى كعبــه، و سقایــت كنم، مگر پردهها را لغو اعالم مىو من امروز همه آن 

، اگر اهلیــت داشتــه باشند، حاجیــان را، كه این دو امتیــاز را به صاحبانــش

 گردانم! برمى

 ـ هان اى مردم!

 چنان بلدالحرام است!مكه هم 

 تعالى آن را از ازل حرمت بخشیده است!چون خداى 

 براى احدى قبل از من، و براى خود من، كشتار در آن حالل نبوده است، 

 تنها براى من، پاسى از روز حلیت داده شده است، 

 و از آن گذشته تا روزى كه قیامت به پا شود، این بلد شهر حرام خواهد بود!  

 شود،هایش مادام كه سبز باشند، كنده نمىو گیاه و روئیدنى

 گیرد،شود! و شكارش مورد تعرض احدى قرار نمىو درختانش قطع نمى 

اى تواند گمشدهشود.( و كسى نمى)حتى با اشاره دست و یا سر و صدا فرارى نمى 

اش را بدو را بر دارد، مگر به منظور این كه صاحبش را پیدا كند، و گمشده

 برساند!

 گاه فرمود:آن

 ـ هان اى مردم مكه! 

 همسایگان بسیار بدى بودید براى پیامبر خدا! 

 و او را از خود راندید،  نبوت و دعوتش را تكذیب كردید،

 و از وطن مألوفش بیرون كردید، و آزارش دادید،

 و به این اكتفا نكردید، و حتى به محل هجرتم لشكر كشیدید، 

 و با من به قتال پرداختید، با این همه جنایات... 

 بروید! كه شما آزاد شدگانید! 

ها در پستوى خانهوقتى این صدا و این خبر به گوش كفار مكه، كه تا آن ساعت 

پنهان شده بودند، رسید، مثل این كه سر از قبر بردارند، آفتابى شدند، و همه به اسالم 

گرویدند! چون مكه با لشكركشى فتح شده بود، قانونا تمامى مردمش جزو غنایم و بردگان 

آنان تعبیر آله همه را آزاد كرد، از این جهت از وعلیههللااسالم بودند، ولى رسول ّللاه صلى

 كرد به آزاد شدگان )ُطلَقاء(.

آله شد و وعلیههللاشرفیاب حضور رسول ّللاه صلى« الزبعرىابن»شاعرى به نام 
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 اسالم آورد و آن گاه این اشعار را خواند: 

 ـ اى فرستاده معبود یكتا! 

 كند!ام را جبران مىزبان من امروز خطاهاى گذشته

 كنم!ام، امروز تالفى مىام مرتكب شدهمراهىو آن چه در دوران هالكت و گ 

 كردم،آن روز در بحبوهه گمراهى بودم، و به پیروى از شیطان مباهات مى 

ولى امروز فهمیدم هر كس از راه مستقیم منحرف شــود، انحرافـش به هالكت او  

ـان هایــم به پروردگــار ایمـشود، امروز گوشــت تنم، و تك تك استخوانمنجــر مى

 انــد،آورده

 دهــد به این كه تو پیامبــرى نذیر هستى!و جانـم گواهى مى 

 ها شكسته شد!بت

 گرداند!كند، و برنمىـ حق آمد، باطل را دیگر آغاز نمى

 ـ حق آمد و باطل رفت!

 ـ بـاطـل رفتـنـى اسـت!

كه پیرامون آله در روز فتح مكه داخل حرم شد، در حالى وعلیههللارسول ّللاه صلى

ـه صلى آله با چوبى وعلیههللاخانه كعبه سیصــد و شصت بت كار گذاشتــه بودند. رسول اللـه

 خواند:زد و مىهـا مىكه در دست شریف خـود داشت بـه یك یك آن بت

 ـ جـاَء اْلَحــقُّ َو مــا یُْبــِدُء اْلبـــاِطـــُل َو مـــا یُعیـــُد!

 ــقُّ َو َزَهـــــــَق اْلـبــــــاِطــــــــُل،ـ جــــاَء اْلَحـــــ

 ـ اِنَّ اْلباِطَل كاَن َزُهوقـــا!

 )نقل از ابن مسعود(

آله وارد مكه شد، وعلیههللااز ابن عباس نیز روایت شده كه وقتى رسول خدا صلى

جا باشد و دستور داد هاى مشركین در آنكه بتحاضر نشد داخل خانه خدا شود، در حالى

اى از ابراهیم و اسماعیل ها را بیرون سازند. و نیز مجسمهقبل از ورود آن جناب بت

اى براى نوعى قمار بود ـ وجود داشت ستشــان چوبه ازالم ـ وسیلــهالسالم بود كه در دعلیه

 آله فرمود: وعلیههللاو رسول خدا صلى

دانستند كه ابراهیم و ـ خدا بكشد مشركین را! به خدا سوگند، كه خودشان هم مى

 اسماعیل هرگز مرتكب قمار ازالم نشدند!

اید به كتب تاریخ و جوامع اخبار )روایات پیرامون فتح مكه بسیار زیاد است، كه ب

 (1)اى بود(. مراجعه شود، آن چه در باال ذكر شد به منزله خالصه

 . 426، ص: 40الـمیــــــزان ج:  1

 
 


