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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

و نیز آبرویى و احترامى به خود  كنند، تا به این وسیله مبارك و پر اثر شودعزیزى 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

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

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

ل خدا را رعایت و آن را با نام وى آغاز نموده، نشان وى را بدان بزند، تا عملش خدایى شده، صفات اعما

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

 5صفحه:                                                                                        مقدمه مولف:

 جنگ های اسالم با یهود و اقوام دیگر  -از حنین تا تبوک  بخش پنجم:  
 

 7    جنگ ُحـنَیـن با قوم هوازن و ثقیف  فصل اول :
 جنگ ُحـنَیـن    

 غـرور مـسلمین كثرت نفرات و    

 دالیــل شــــروع جــنــــگ حنیـن و آرایــش لـشـكـــر دشـمـــن    

 تجهیزات و تركیب لشكر اسالم    

 شــــروع جنـــگ و شكســت مسلمیــن    

 صدور فرمان مقـاومت و برگشت فراریان    

 شدگان، غنـایم، و اسـراى دشـمـنكشتـه    

 چگونگى هزیمت دشمنامـدادهاى الهى و     

 تقسیـم غنـایــم و اعتـــراض انصــــار    

 عــزیــزتــریــن غنیمــــت انصـــــار!    

 بخشیـــدن اســـراء به خـانواده اسیران    

 شـهــــــــداى جـنـــــــگ حـنـیـــــن    

 قـــدم جبهــه حنیـــنپـایمــردان ثـابت    

 16    ى اســالم با یهـودهاز جنـگفصل دوم : آغــا
 هـاى پیـــامبـر بـا یـهــودهـا و جنــگپیمــــان    

 بدترین جنبنده روى زمین -شكن یهود كافر پیمان    

 بـرخـورد قـاطــع بـا یـهــود    

 هاخیانت یهود در نقض پیمان    

 شكناندستـور جنـگ با پیمان    

 مانـان بـا یهـودهـاى مـسلخـالصه تـاریـخ جـنگ    

 سـابقـه كـوچ یهـود به مدینه    

 معـــاهــده و جنـگ بـــا یـهـــود بنـى قینقـــاع    

 معــاهــــده و جنــگ با طـایفـه بنى النضیر    

 مـعـاهــــده و جنــــگ بــا بنــى قـریظـــه    

 جنگ خیبر    

 25     النضیرنگ بـا یـهـودیان بنىفصل سوم : ج
 هاشكنى آنقبیله یهـود بنـى النضیر و پیمان    

 النضیـرتوطئه مشترك منافقین و یهـود بنـى    

 النضیرجزئیاتى از مقدمات و نتایج جنگ بنى    

 النضیر و دستور تقسیم آنمسئله غنایم بنى    

 بـرخـورد انصـار بـا مسئلـه تقسیـم غنـایـم    
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 35    بنى قریظه فصل چهارم : جنگ بـا یهودیان
 پایان جنـگ خنـدق و آغـاز جنگ بنـى قریظه    

 حكمیـــت بیــــن یهــــود و مسـلمــانــان    

 سرنوشت اسرا و فرماندهان شكست خورده    

 40       فصل پنجم : جنگ خیبر
 جنگ آینده، جنگ خیبر    

 آزمــایشـى مجــــدد، در جنگــــى تــــازه    

 رفـــــع حكـــم جـهـــاد از معلـــولیــــن    

 جـزئیات جنگ خـیبـر در روایـات اسالمـى    

 آغـاز جنـگ و شهـادت عــامـر شــاعــــر    

 محـاصره خیبـر و ناتوانى عمربن خطـاب    

 شود!رایت اسالم بـه دست على سپرده مى    

 ـد!كنــعلــى در قلعــه خیبـر را از جـا مى    

 آله در حــق علــىوعلیههللادعــاى رســول ّللاه صلى    

 هافتــح قـالع یهــود خیبــر و اسـارت آن    

 شرایط صلح یهـود    

 شود!فدك تسلیم مى    

ــه صلى      آله وعلیههللامسـمـــوم شـــدن رســـول الـلـه

  50       فصـل ششم : جنـگ تـبوك
 مسلمین با رومتدارك جنگ     

 آله در مقدمه جنگ تبوكوعلیههللاخطبه رسول ّللاه صلى    

 مـتخـلفیـن از جـنگ تـبـوك    

 هـا از لـشـكـرمـانـدهعـقـب    

 ابـوذر بـى مـركـب از لشكـر عـقـب مـانـده    

 سـه رانـده شـده پشیـمـان    

 جنگ تبوك، آزمـایشـى بیـن نفـاق و صـدق    

 نقـش تـخـریبـى منـافـقـان در جنـگ تبـوك    

 حذف منـافقین از جنگ تبوك    

 تحلیلـى در مسئله نفاق در مسلمانان اولیه    

 مـؤمنیـن، و مشكـالت جنـگ    

 هاى منـافقیـن در جنـگ تبوككــارشكنــى    

 تـوطئـه قتـل رسـول ّللاه در جنـگ تبــوك    

 نافقان در جنگ تبوكتبلیغات و كارشكنى م    

 سـاعـات عسـرت و دشـوارى جنـگ تبـوك    

 كنندگـان منـابع مـالى و جـانى جنگتأمیـن    
 

 

 

 



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                        کتاب سی وششم: از حنین تا تبوک. جنگهای اسالم با یهود و اقوام دیگر 5

 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. 21کریم به عمل آورده است. آخرین مجلد منتخبی خالصه از 

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 

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

 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   

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

 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

 

 جنگ ُحنَین 
 با قوم هوازن و ثقیف

 

 

 جنگ ُحـنَیـن 

 

ُ فى َمواِطــَن َكثیَرةٍ َو یَْوَم ُحنَْیــٍن... »  / توبه( 28تا  25.« )لَقَــْد نََصَرُكـُم ّللاه

كند، و بر مؤمنین قرآن مجید در ضمن آیات فوق تاریخ جنگ حنین را یادآورى مى

ها نصرتشان داد، آن هم چه نصرت عجیبى كه سایر جنگ گذارد كه چگونه مانندمنت مى

در حین ضعف و كمى نفرات، به خاطر تأیید پیامبر خود، آیات عجیبى نشان داد و لشكریانى 

دیدند، و سكینت و آرامش خاطر در دل رسول گرامى خود فرستاد كه مؤمنین ایشان را نمى

 د!و مؤمنین افكند، و كفار را به دست مؤمنین عذاب كر

اسم بیابانى است میان مكه و طائف، كه جنگ معروف حنین در آن جا « حنین»

« ثقیف»و « هوازن»آله با قوم وعلیههللااتفاق افتاده است. در این جنگ رسول خدا صلى

مصاف داد. روزى بود كه بر مسلمین بسیار سخت گذشت، به طورى كه در اول شكست 

تعالـى به نصرت خود تأییدشــان فرمود، و آخر خداىخوردند و هزیمت كردنــد، و لكن در 

 در نتیجه غالب گشتند.

دهد تذكر مى «خدا در مواقف بسیارى شما را یارى كرد...،»قرآن مجید با عبارت 

كه نصرت الهى لشكریان اسالم را در مواطن متعدد و كثیر دستگیر شده است. مراد به این 

جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، جنگ خیبر،  چند موطن، مواطن جنگى است، از قبیل:

 ها.و امثــال آن

كند كه خداوند متعال بر اهل هایى حكایت مىداستان حنین و متعلقات آن از منت

هاى مسلمین تعالى در دلها را یارى فرموده است. در این جنگ، خداىاسالم نهاده و آن

 را عذاب فرموده است.  سكینت ایجاد كرده و با نزول مالئكه، دشمنان اسالم

شود، خطاب به عموم مسلمین است، و این سؤال آیات، به طورى كه مالحظه مى
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آید كه در میان مسلمین گروهى از منافقین، و ضعفاى در ایمان، و گروهى دیگر از پیش مى

دارندگان ایمان صادق به اختالف مراتب، وجود داشتند، ولى همه مسلمین خطاب نصرت را 

 اند.كردهدریافت 

جواب این است كه، درست است كه همه در یك درجه از ایمان نبودند، لكن همین 

ها بودند، كافى است كه خطاب به طور دسته االیمان نیز در میان آنقدر كه مؤمنین صادق

جمعى شود، چون همین مسلمین با همین درجه اختالف در مراتب ایمانشان بودند كه در 

 و خنـدق و خیبر و حنین و غیـر آن شـركت كردند.هاى بـدر و احد جنگ

 

 كثرت نفرات و غرور مسلمین

فهماند كه وضع روحى و غرور مى« اِْذ اَْعَجبَتُْكْم َكثَْرتُُكْم،»آیه شریفه با عبارت 

 مسلمین در ساعات اولیه شروع جنگ چگونه بوده است؟

در نتیجه اعتمادتان به  وقتى به مسرت آورد شما را آن كثرتى كه در خود دیدید، و -

خدا قطع شد، و به حول و قوت او تكیه نكردید، بلكه به حول و قوت خود اعتماد نمودید، و 

خاطر جمع شدید كه با این همه كثرت كه ماراست در همان ساعت اول دشمن را هزیمت 

 دهیم، و حال آن كه كثرت نفرات بیش از یك سبب ظاهرى نیست، و تازه سببیت آن هـممى

 االسباب است!به اذن خداست، كه مسبب

 خداوند متعال به زودى روشنشان كرد كه:

كثرت جمعیت سببى موهوم بیش نیست، و در وسع خود هیچ غنایى ندارد، تا با  -

 نیـاز از خدا گرداند!غنـاى خـود شما را بى

 «.!َو ضــــاقَــْت َعلَْیُكــــــُم االَْرُض بِمــــا َرُحبَـــــــْت..»ـ 

اش آن چنان بر شما تنگ دشمن چنان شما را احاطه كرد كه زمین با همه فراخى»ـ 

جا بیاسایید و از جا قرار بگیرید، و پناهى كه در آنگردید دیگــر مأمنى كه در آن

كردید، و در فرار كردنتان چنان بودید كه شر دشمن خــود را نگه داریــد، پیــدا نمى

 / توبه(  25« )كردید!ز فرار فكر نمىبه هیچ چیز دیگر غیر ا

شان كرد و خداى سبحان به سعه رحمتش و منت عظمتش بر آنان منت نهاد و یارى

دیدند به كمكشان فرستاد، و هایشان افكند و لشكریانى كه آنان نمىسكینت و آرامش در دل

بخشش داد،  كفار را عذاب داد، و مسلمانان را )به طور مجمل، نه قطعى،( وعده مغفرت و

هایشان زایل گردد، بلكه هایشان بیرون رود، و نه صفت امید از دلتا نه فضیلت خوف از دل

وعده را طورى داد كه اعتدال میان خوف و رجاء حفظ شود، و ایشان را به تربیت صحیحى 

 شان سازد، تربیت كند.كه براى سعادت واقعى آماده

 از روایــات اسـالمـى به شــرح زیــر اســت:()تــاریخچــه ایــن جنــگ بــه نقــل  
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 دالیـل شروع جنگ حنین و آرایش لشكـر دشمن

آله مكه را فتح كرد، در اواخر رمضان و یا در شوال وعلیههللاوقتى رسول ّللاه صلى

كارزار كند، چون « هوازن و ثقیف»سال هشتم هجرت با مسلمانان به سوى حنین رفت تا با 

ن به سركردگى مالك بن عوف نصرى، با تمام اموال و اوالد حركت كرده و رؤساى هواز

 به سرزمین اوطاس آمده بودند تا با آن جناب بجنگنـد.

 شود:از جزئیــات روایت زیــر وضع آرایــش و تركیــب لشكر دشمن مشخص مى

 درید بن صمه كه رئیس قبیله "جشم" و مردى سالخورده و نابینا بود، همراه»... 

هوازن بود "درید" از ایشــان پرسید: االن در كــدام وادى هستیــم؟ گفتنـد: به "اوطاس" 

 ایم. گفت:رسیده

چـه جاى خوبى است براى نبـرد، نه خیلى نرم است و لغـزنده، و نـه سفت و  -

گاه پرسید صداى رغاء شتران و نهیق خران و خوار كاروان و ثغاء گوسفندان و ناهموار. آن

شنوم؟ گفتند: آرى مالك بن عوف، همه اموال و كودكان و زنان را نیز كودكان مى گریه

حركت داده است، تا مـردم به خاطر دفـاع از زن و بچـه و اموالشان هم كه شده باشد، 

 پایدارى كنند. 

درید گفت: به خدا قسم، مالك براى گوسفندچرانى خوب است، نه براى فرماندهى 

 الك را نـزد من آرید! وقتى مالك آمد، گفت:جنگ! آن گـاه گفت: م

اى مالك! تو امروز رئیس قومى، و بعد از امروز فردایى هم هست. روز آخر دنیا  -

باره نابود كنى!؟ مردم را به نزدیكى بالدشان ببر، و خواهى نسل مردم را یكنیست كه مى

نگ چیزى به كار آن گاه مردان جنگى را سوار بر اسبان كن و به جنگ برو! چه در ج

 آید جز شمشیر و اسب!نمى

اگر با مردان جنگى پیروز شدى سایر مردان و زنان و كودكان نیز به تو ملحق 

 شوى. مالك گفت:شوند، اگر شكست خوردى در میان اهل و عیالت رسوا نمىمى

ها كه داشتى از دست اى و دیگر آن عقل و آن تجربهتو پیرى سالخورده شده -

 «اى!داده

)از مفــردات روایت فوق تركیب و وضع لشكر دشمن مالحظه شد. روایتى هم كه  

 كند(.شــود تركیب و چگونگــى آرایش لشكـر اسالم را بیان مىذیالً نقل مى

 

 تجهیزات و تركیب لشكر اسالم

آله بزرگتریــن لــواى جنگــى خـود را برافراشتــه و آن وعلیههللارسـول خــدا صلى

السالم سپرده بود. به هر كاروانى كه با پرچم خود وارد علیه« ابیطالببنعلى»را به دست 

مكه شده بودند فرمود تا با همان پرچم خود و نفرات خود حركت كنند. آن گاه بعد از پانزده 

قف در مكه، خیمه بیرون زد، و كسى را به نزد صفوان بن امیه فرستاد تا از او صد روز تو
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خواهید از من به زور بگیرید؟ عدد زره عاریه كند. صفوان پرسید: عاریه است یا مى

جناب شرط ضمانت! صفوان صد عدد زره به آنهم بهحضرت فرمود، بلكه عاریه است، آن

 .عاریه داد و خـودش هم حركت كرد

از افرادى كه در فتح مكه مسلمان شده بودند دو هزار نفر حركت كردند. رسول خدا 

شد ده هزار مسلمان همراهش بودند، و وقتى بیـرون آله وقتى وارد مكه مىوعلیههللاصلى

 رفت دوازده هـزار نفر همراهش بودند.

م، هزار نفر از از ده هزار لشكر اسالم، چهار هزار نفر از انصار، هزار نفر از اسل

غفار، هزار نفر از اشجع، و هزار نفر از مهاجرین و طوایف دیگر، و هزار نفـر از جهینه 

 و هـزار نفـر هـم از مزینه بودند.

آله یك نفر از یاران خود را نزد مالك بن عوف فرستاد، وعلیههللارسول خدا صلى

 د:گـویوقتى به او رسیـد، دیــد دارد بـه نفـرات خود مى

هر یك از شما باید زن و بچه خود را دنبال سر خود قرار دهید، و همه باید غالف  -

هاى این سرزمین كمین بگیرید. وقتى آفتاب زد مانند یك شمشیرها را بكشید، و شبانه در دره

تن واحد با هم حمله كنید و لشكر محمد را درهم بشكنید، چون او هنوز به كسى كه داناى به 

 ر نخورده است!حرب باشد ب

 

 شروع جنگ و شكست مسلمین

آله نمــاز صبــح را خــوانــد و به طــرف بیــابــان حنیــن وعلیههللارســول ّللاه صلى

هایى از لشكــر هـوازن از چهـار طــرف حــركت سرازیر شــد، كه نــاگهــان ستــون

 كردند.

ه در پیشاپیش لشكر اسالم حركت در همان برخورد اول، مسلمانان قبیله بنوسلیم، ك

كردند، شكست خوردند، و به دنبال ایشان بقیه سپاه هم، كه به كثرت عدد خـود تكیه كـرده مى

 بـودند، پا به فـرار گذاشتند.

السالم علمدار سپاه باقى ماند، با یك عده قلیل، كه تا آخر بن ابیطالب علیهتنها على

نان فرار كردند كه وقتى از جلوى رسول خدا پایدارى كردند. بقیه فراریان آن چ

 كردند، اصالً به آن جناب توجهى نداشتند.آله عبور مىوعلیههللاصلى

 

 صدور فرمان مقاومت و برگشت فراریان

عباس عموى پیامبر، زمام استر آن جناب را گرفته بود، و فضل پسر عباس، در 

طلب، در طرف چپش، و نوفل بن طرف راست آن حضرت و ابوسفیان بن حارث بن عبدالم

ها ایمن پسر ام ایمن بود، در حارث و ربیعه بن حارث با نه نفر از بنى هاشم، كه دهمین آن
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 پیرامـون آن حضـرت قرار داشتنـد... .

آله فرار كردن مردم را بدید به عمویش عباس، كه وعلیههللاوقتى رسول خدا صلى

 ه باال برو و فریاد برآور:مردى پر صدا بود، فرمود: از این تپـ

اى گروه مهاجر و انصار! اى اصحاب بقره! اى كسانى كه در زیر درخت حدیبیه  -

 گریزید؟ رسول خدا این جاست! بیعت كردید! به كجا مى

 وقتى صداى عباس به گـوش فراریـان رسیـد، برگشتنـد و گفتنـد:

با مشركین كارزارى لبیك و لبیك! مخصوصا انصار بدون درنگ بازگشتند، و  -

 آله فرمود:وعلیههللاكــردنـد كه رسول خدا صلى

 االن تنور جنگ گرم شد! من بدون دروغ پیغمبرم! من پسر عبدالمطلبم! -

چیــزى نگذشت كه نصرت خدا نازل شد، و هوازن به طور فضیحت بارى فرار 

 رخاستند.ها بكردند، و هر كدام به طرفى گریختند و مسلمانان به تعقیب آن

 

 شدگان، غنایم، و اسراى دشمنكشته

تر گریخت و خود را به درون قلعه طائف بن عوف به سرعت هر چه تماممالك

انداخت. از لشكریان دشمن نزدیك صد نفر كشته شدند، و غنیمت وافرى از اموال و زنــان 

 نصیــب مسلمـانان گـردید.

ن و فرزندان اسیر را به طرف آله دستور داد زناوعلیههللارسول خدا صلى

 ببرند و در آن جـــا نگهــدارى نمــاینــد.« جعرانه»

را مأمور نگهدارى اموال كرد. آن حضرت خود به « بدیل بن ورقاء خزاعى»

تعقیب فراریان برخاست، و قلعه طائف را براى دستگیر ساختن مالك بن عوف )ریشه 

القعده داخل شد از حاصره گذرانید. وقتى ماه ذىفساد،( محاصره كرد، و بقیه آن ماه را به م

طائف صرف نظر فرمود و به جعرانه آمد، و غنایم جنگ حنین و اوطاس را در میـــان 

 لشكـــریــان تقسیـــم كــرد.

 

 امدادهاى الهى و چگونگى هزیمت دشمن

گوید: مردى كه در صف مشركین بود براى من تعریف كرد كه سعیدبن مصیب مى

رو شدیم به قدر دوشیدن یك گوسفند در آله روبهوعلیههللاما با اصحاب رسول ّللاه صلىوقتى 

برابر ما تاب مقاومت نیاوردند، و بعد از آن كه صفوف ایشان را درهم شكستیم ایشان را به 

 آله، ( و ناگهانوعلیههللاراندیم تا رسیدیم به صاحب استر ابلق )یعنى رسول ّللاه صلىپیش مى

 مردمى سفیــدرو را دیــدیـم كه بــه مــا گفتنــد:

 «هـاى شمـا، برگــردیــد!شــب بــاد روى -شاَهــِت اْلــُوُجــوهُ اِْرِجعُــوا » -
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ها كه اسیر ما بودند برگشتند و بر ما غلبه كردند، و و ما برگشتیم و در نتیجه همان

 ها همان مالئكه بودند!(ى این است كه آنها بودند. )منظور راوآن عده مردان سفیدرو همان

 گویـد:زهرى مى

آله را داشتم وعلیههللابن عثمان گفته بود كه من دنبال رسول خدا صلىشنیدم كه شبیه 

بن طلحه، كه در جنگ احد كشته بن عثمان و عثمان و در كمین بودم تا به انتقام خون طلحه 

تعالى رسول خود را از نیت من با خبر كرده بود، پس ىشده بودند، او را به قتل برسانم. خدا

دهم، اى شیبه! ام زد و فرمود: تو را به خدا پناه مىبرگشت و نگاهى به من كرد و به سینه

داشتم من از شنیدن این كالم بندهاى بدنم به لرزه در آمد. آن گاه به او كه بسیار دشمنش مى

 ر دوستش دارم! نگریستم و دیدم كه از چشم و گوشم بیشت

دهم به این كه تو فرستاده خدایى، و خداوند تو را به آن پس عرض كردم شهادت مى

 چه كـه در دل من بـود خبـر داد! 

 

 تقسیم غنایم و اعتراض انصار

 گوید:مىابوسعید خدرى

آله غنایم را تنها میان آن عده از قریش و سایر اقوام عرب وعلیههللارسول خدا صلى

شد، و اما به انصار هایشان متمایل به اسالم مىكرد كه با به دست آوردن غنیمت دل تقسیم

 هیچ سهمى نداد، نه كم و نه زیاد!

! گروه انصار در  سعدبن عباده نزد آن حضرت رفت و عرض كرد: یا رسول ّللاه

سایر  ها را به اهل شهر خـودت و بهاین تقسیم كه كردى اشكالى به شما دارند، زیرا همه آن

 اعراب دادى و به انصار چیزى ندادى؟ حضرت فرمود:

 حرف خـودت چیست؟ عرض كـرد: من هم یكـى از انصارم. فرمود: -

پس همه قـوم خــودت )انصـار( را در این محـوطه جمع كن تا جواب همه را  -

 بگویم.

تشریف  هاآله به میان آنوعلیههللاسعد همه انصار را جمع كرد و رسول ّللاه صلى

برد و براى ایــراد خطــابـه به پا خــاسـت و نخست حمــد و ثنــاى الهـى را گفت و سپس 

 فرمود:

 اى گروه انصار!  -

 آیا غیر از این است كه من به میان شما آمدم در حالى كه همه گمراه بودید،

 و با آمدنم خدا هدایتتان فرمود؟  

 نیازتان كرد؟همه تهیدست بودید خدا بى

 هایتان الفت برقرار نمود؟ همه تشنه به خون همدیگر بودید، خداوند میان دل 

! فرمود:  گفتنـد: بلـى! یا رسـول ّللاه

ها را خدا دهید یا نه؟ عرض كردند چه جوابى دهیم؟ همه منتحاال جواب مرا مى -
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 و رسولش به گردن ما دارند. فرمود:

هم وقتى به میان ما آمدى كه اهل وطنت گفتید: تو خواستید جواب بدهید مىاگر مى -

 از وطن بیرون كرده بودند، و ما به تو منزل و مأوى دادیم،

 تو فقیر و تهیدست بودى با تو مواسات كردیم، 

 ات كردیم! یار و یاور بودى، یارىترسان از دشمن بودى ایمنت ساختیم، بى 

 خدا و رسول اوست! ها از جـانب انصار مجددا به عرض رسـاندند كه همـه منت

 

 عزیزترین غنیمت انصار!

 حـضــرت فـرمـود:

هایى را رام كردم تا اسالم شما به خاطر پشیزى از مال دنیا كه من به وسیله آن دل -

 اید! بیاورند ناراحت شده

و آن نعمت عظمائى را كه خدا به شما قسمت كرده و بـه دین اسالم هدایتتان فرموده 

 گیرید!نمىهیـچ در نظـر 

فكر شتر و آیا اى گروه انصار! راضى نیستید كه یك مشت مردم مادى كوته -

 شما رسول الهى را به سالمت سوغاتى ببرید؟!گوسفند سوغاتى ببرند و 

 به آن خدایى كه جانم در دست اوست، -

 اگر مردم همه به یك طرف بروند، و انصار به طـرف دیگـرى برونـد، 

 روند!روم كه انصـار مـىمن به آن طـرف مى 

 خواندم!اگر مسئله هجرت نبود من خود را مردى از انصار مى -

پروردگــارا! به انصار رحــم كن! و به فرزنــدان و فرزندزادگـان انصار رحم  -

 كن!

هاى انصار اثر گذاشت كه همه به گریه افتادند و محاسن این بیان آن چنان در دل

 ـان خیس كـردند و آن گاه عرض كردند:خـود را از اشك چشمـانش

 ما به خدایى ّللاه تعالى و به رسالت تو راضى هستیم!  -

و نسبت به این معنا كه قسمت و سهـم ما توحیـد و والیت تـو شد خوشحـال و 

 مسـروریم!

 

 بخشیدن اسراء به خانواده اسیران

 رداد تا جار زند كهرا دستوآله در روز اوطاس جارزنى وعلیههللاخدا صلىرسول

اش را بیاورد و به سایر زنان نیز دست نیازند تا زن حامله دراز نكند تا بچهبه دست كسى 

 بگذرد!یك حیض
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آله وعلیههللاگاه دسته دسته مردم هوازن خود را در جعرانه به رسول ّللاه صلىآن

 و گفت:برخاست شان ایخود را بخرند و آزاد سازند. سخنگوى رسانیدند تا اسیران 

! در این زنان اسیر خاله - هاى خودت هستند كه تو را در ها و دایهیا رسول ّللاه

بن اند، و ما اگر با یكى از دو پادشاه عرب، ابن ابى شمر، یا نعمانآغوش خود بزرگ كرده

آمد آمد آن چه كه در برخورد با تو بر سرمان رو شده بودیم، و بر سرمان مىمنذر، روبه

امید داشتیم بر ما عطف و ترحم كنند، و تو از هر شخص دیگر سزاوارتر به عطفـى! آن 

 آله پرسید:وعلیههللاگـاه ابیـاتى را در این باره خواند. رسـول خـدا صلى

خواهید و بیشتر دوست دارید؟ گفت: ما را میان از اموال و اسیران كدام یك را مى -

مان است، مـا با و معلوم است كه عالقه ما بیشتر به خویشان اموال و اسیران مخیر كردى،

 كنیم! حضرت فرمود:تـو درباره شتران و گوسفندان گفتگـو نمى

شود مال شما، و اما بقیه را باید با مسلمانان از اسیران آن چه سهم بنى هاشم مى -

كنید و اسالم  صحبت كنم، و از ایشان خواهش كنم. آن گاه خود شما نیز با ایشان صحبت

 خود را اظهار نمایید!

ها برخاستند آله نماز ظهر را خواند، هوازنىوعلیههللابعد از آن كه رسول خدا صلى

 و در برابر صفــوف مسلمین ایستادند و اظهار كردنــد: 

هاى ها و دایهـ ما رسول خدا را در دامن خود شیر دادیم. در میان این اسیران خاله

ما را به ما  ایم. انتظار داریم اسیراناسالم مشرف شدهشرف  هستند. و ما خود بهجناب آن

 آله برخاست و فرمود:وعلیههللاببخشید! رسـول خدا صلى

هاشم را به ایشان بخشیدم و حال هر كه دوست دارد به ـ من سهم خودم و سهم بنى

است بهاى اسیر خود را طیب خاطر سهم خود را ببخشد، و هر كه دوست ندارد ممكن 

 را بدهـــم! بستـاند، و من حـاضرم بهــاى آن

مردم سهم خود را بدون گرفتن بهاء بخشیدند، مگر عده كمى كه درخواست فدیه 

بن عوف فرستاد كه اگر آله شخصى را نزد مالكوعلیههللاكـردند. آن گاه رسول خدا صلى

گردانم به عالوه صد شتر ماده نیز به تو بر مىاسالم بیاورى تمام اسیران و اموالت را به 

دهم! مـالك از قلعـه بیرون آمد و شهادتین گفت، و آن جناب اموال و اسیرانش را به تـو مى

  (1)عـالوه صد شتر به او داد، و او را سـرپرست مسلمانان قبیله خود كرد.

 . 38، ص: 18الـمیـزان ج:  -1

 

 شهـداى جنـگ حـنین

 از سپاه اسالم در روز حنین شهید شدند به شرح زیر است: نام كسانى كه

 عبید،هاشم: ایمن بنـ از قریش و بنى

ـ از بنى اسد بن عبدالعزى: یزیدبن زمعه بن اسود بن مطلب بن اسد. )كه اسب او را 

 گـفتند.( بـرداشت و در نتیجـه كشتـه شد، آن اسـب را جنـاح مى
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بــن عدى )از خانــدان بنــى عجــــالن(، و  بــن حـارثـ از انصـار: سـراقه 

 هـا(ابــوعــامــــر اشعـــرى )از اشعــرى

 

 قدم جبهه حنینپایمردان ثابت

سه نفر یا  -آله بودند و او را تنها نگذاشتند وعلیههللاكسانى كه با رسول ّللاه صلى

مــده است، كه دهمــى ایشــان اى از روایــات نه نفــر آكــه در پــاره -چهار نفر بودنــد 

 ایمن بـن عبیـد فرزند ام ایمـن است.

اند. ها را هشتاد نفر و بعض دیگر كمتر از صد نفر نوشتهبعضى از راویان عدد آن

ها ها، روایت عباس معتبر است كه عدد پایمردان را نه نفر، و دهمى از آناز میان روایت

آید وى از باره سروده است، كه از اشعار او بر مىیندانسته، و اشعارى نیز در ا« ایمن»را 

ثابت قدمان بوده، و در طول جنگ شاهد جریان بوده است. و هم او بوده كه در میان 

آله دعوت كرده و در وعلیههللافراریان فریاد زده و ایشان را براى پیوستن به رسول ّللاه صلى

 شعرش به این امر مباهات نموده است:

كه  طورىكردیم، بهكه رسول خدا را یارى  جنگ ما نه نفر بودیمدر آن»...  -

فرار گذاشتند و متوارى شدند، و مرتب كارم این بود كه چون پسرم  دشمنان پا به

 بتازد، فریاد بزنم: آهاى پسرم!  خواست حمله دیگرى بیفكند و بر مردمفضل مى

ا با جــان خود به پیشــواز مرگ رفت! تا مــردم از ترس او برگردنــد نفر دهمى م -

 «گفت...!دید آخ نمـىو چون در راه خدا زخم مى

مأموریتى كه عباس داشت متناسب با حفظ این داستان و سایر جزئیات مربوط به آن 

اى دیرتر از بقیه مردم پا به فرار گذاشته باشند، و چند لحظه بوده است. ممكن هم هست عده

چنان كه ممكن است این عده جلوتر از بقیه متنبه گاه فرار كرده باشند. همپایدارى كرده و آن 

شده و برگشته باشند. به یكى از این دو جهت جزو پایداران و وفاداران به شمار رفته باشند، 

هــاى متعددى در چون جنگ حنین جنگ عوان بوده یعنى به طول انجامیده اســت، و حمله

هــا در چنین حالتــى مثل ها و احصائیهعلــوم اســت كه حسابآن واقــع شده اســت، و م

 (1)آید.حالت صلــح و آرامش دقیق از آب درنمــى
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 فصل دوم

 

 هاى اسالم با یهودآغاز جنگ
 

 

 هاى پیامبر با یهودها و جنگپیمان

 

ٍة... اَلَّذیــَن عاَهْدَت ِمْنُهْم ثُـمَّ »  / انفال( 66تا  55!« )یَْنقُُضوَن َعْهدَُهْم فى ُكلهِ َمرَّ

ها و معاهدات پیامبر اسالم با طوایف آیات فوق در قرآن كریم اشاره به تاریخ جنگ

زیستند، مانند: طایفه یهود اطراف مدینه دارد، طوایف یهودى كه در مدینه و اطراف آن مى

 ظه.قریالنضیر، و بنىبنى قینقاع، بنى

آله بعد از هجرتش به مدینه با این طوایف معاهده بست تا وعلیههللارسول خدا صلى

آنان در مقام اخاللگرى و مكر برنیایند، و اقوام دیگر را علیه مسلمانان یارى ننمایند، و در 

عوض در پناه مسلمانان بر دین خود باقى باشند، و جانشان از ناحیه آن حضرت در امان 

 باشد. 

پیمان را شكستند، آن هم نه یك بار و دو بار، بلكه كار به جایى رسید كه ودیان اینیه

 را صادرفرمود.خداوند تعالى دستور قتال با آنان

 

 بدترین جنبنده روى زمین -شكن یهود كافر پیمان

 اند كه كفر ورزیدند،همانا بدترین جنبندگان نزد خدا كسانى» -

 نان كه تو با ایشان پیمان بستى،آورند، آپس آنان ایمان نمى 

 پرهیزند! شكنند، و نمىو آن گاه ایشان در هر بار عهد خود را مى 

پس هرگاه در جنگ برایشان دست یافتى چنان بر ایشان بتاز كه به وسیله آن 

/  57تا  55« )تارومار شود هر كه در پشت سر ایشان است، بلكه متــذكــر شونــد!

 انفال( 
 

سیاق این كالم در مقام بیان این است كه این گروه )یهودیان( از تمامى موجــودات 

ِ »زنده بدترند، و هیچ شــك و تردیدى در آن نیست. این كه فرمود:   «نزد خــدا، -ِعْنِد ّللاه

دلیــل بر این معنــاست زیــرا هر چیزى كه خداونـد بدان حكــم كنــد، خطــا در قضاوت خدا 

 ارد. راه ند

افتتاح كرد براى این بود  «اند!یهود بدترین جنبنده»اگر این كالم را به این معنا كه 
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كه مقصود از این فصل زنهار دادن و برحذر داشتن مسلمین از شر ایشان و دفع شر ایشان 

و آنان ایمان »فرمود: « آنان كه كافر شدند،»از مسلمین بوده است و این كه به دنبال جمله 

براى این بود كه برساند یكى از اوصاف آنان كه زاییده كفرشان است، این است « رند،آونمى

شود مگر بعد از آن كه كفر در دل آورند، و ایمان نیاوردن از كفر ناشى نمىكه ایمان نمى

كه وضعش رسوخى كرده باشد كه دیگر امید برطرف شدن آن قطع شده باشد! بنابراین كسى

انتظار داشت كه ایمان در دلش راه یابد، چون كفر و ایمان ضد  است دیگر نبایدچنین

 یكدیگرند!

اى است آن چند دفعه« شكنند،در هر بار عهد خود را مى»مراد به این كه فرمود: 

شكنند، آله با ایشان معاهده بست، یعنى یهودیان عهد خود را مىوعلیههللاكه رسول خدا صلى

هد ببندى، و از خدا در شكستن عهد پروا ندارند، و یا از شما در هر دفعه كه تو با ایشان ع

ترسند، و این خود دلیل بر این است كه شكستن عهد پروا نداشته و از شكستن عهد شما نمى

 از یهودیان چند دفعه تكرار شده است.

 

 برخورد قاطع با یهود

این است « تار و مار شود هر كه پشت سر ایشان است!»مــراد به این كه فرمود: 

كه آن چنــان عرصه را بر آنان تنــگ كند كه نفرات پشت سر ایشان عبرت بگیرند، و 

هــا چیره شود، و در نتیجــه متفرق گردنـد، و آن اتحــادى كه در رعب و وحشــت بر دل

داشتند، و آن تصمیمى كه بر قتال با مسلمین و اطفاى كلمـه اراده رسیدن به هدف شوم خود 

 حـق گـرفته بـودند، از بین برود! 

امید به این است كه نسبت به آثار سوء نقض « شاید پند بگیرند،» مراد از عبارت 

عهد و فساد انگیزى در زمین و دشمنى با كلمه حق، و عاقبت شوم آن تذكر پیدا بكنند، و 

هاى كند، و او نقشهخداوند مردم تبهكار را به سوى هدفشان هدایت نمىمتوجه شوند كه 

 نماید!خائنان را رهبرى نمى

پس آیه شریفه هم به این معنا اشاره دارد كه باید با آنان قتال كرد و بعد از غلبه بر 

ایشان تشدید و سختگیرى كرده و متفرقشان ساخت. و هم به این كه دنبال سر ایشان كسانى 

ند كه در نقض عهد و انتظار دچار شدن حق و اهل حق به مصایب، حالشان هم حال هست

 ایشان است!

 

 هاخیانت یهود در نقض پیمان

اگر از قومى، كه میان تو و ایشان عهدى استوار گشته، ترسیدى كه در عهدت » -

 خیانت كنند و آن را بشكنند،
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 شود،هر مىو ترس تو از این جهت بود كه دیدى آثار آن دارد ظا 

 تو نیز عهد ایشان را نزد ایشان بینداز! و آن را لغو كن، 

 و لغویت آن را به ایشان اعالم هم بكن، 

 تا شما و ایشان در شكستن عهد برابر هم شوید، 

 و یا تا این كه تو در عدالت مستوى و استوار شوى، 

 چون این خود از عدالت است كه تو با ایشان معامله به مثل كنى،  

 چه اگر بدون اعالم قبلى با ایشان به جنگ در آیى،

 / انفال( 58« )كاران را دوست ندارد!گویند: خیانت كرده، و خدا خیانتفـردا مى 

 

 شكناندستور جنگ با پیمان

این دو آیه دو دستور الهى بود در قتال و جنگ با كسانى كه عهد ندارند، و عهد را 

بشكنند، پس اگر دارندگان عهد از كفار بر عهد خود شكنند، و یا ترس این هست كه مى

پایدار نباشند، و آن را در هر بار بشكنند، بر ولى امر است كه با ایشان مقاتله نماید، و بر 

آنان سختگیرى كند، و اگر ترس این باشد كه بشكنند و اطمینانى به عهد آنان نداشته باشد، 

گاه به قتال با آنان بپردازد. و قبل از اعالم لغویت كرده و آنباید او نیز لغویت عهدرا اعالم

را آن مبادرت به جنگ نكند، چه این خود یك نوع خیانت است، و اما اگر عهد بستند و آن

هم كه خیانت كنند در بین نباشد، البته واجب است عهدشان را محفوظ نشكستند و ترس این

 (1)داشته، و احترام كنند. 

 . 173، ص: 17الـمیــــــــزان ج:  -1

 

 هاى مسلمانان با یهودخالصه تاریخ جنگ

 

مدینه، میان آن اكرم به كه بعد از هجرت رسولبراى سیر در وقایع و حوادثى

اى به شرح زیر جمع حضرت و یهودیان جریان یافته، از روایات و تواریخ اسالمى خالصه

 گذرد:نندگان عزیز مىاست، كه از نظر خوا آورى گردیده

 ـ ســــابقـه كـــوچ یهـود بـــه مـــدینــه

 ـ معاهده و جنگ با قبیله یهـود بنى قینقاع

 النضیریهود بنىـ معاهده و جنگ با طایفه 

 ـ معاهده و جنگ با طایفه یهود بنى قریظه
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 سابقه كوچ یهود به مدینه

ود به حجاز آمده و در آن اقامت هاى خطوایفى از یهود از دیر زمانى از سرزمین

چنین ها و دژهایى ساخته بودند كه به تدریج نفوسشان، و همجا قلعهگزیده، و در آن

 امـوالشان زیاد شده و مـوقعیت مهمى به دست آورده بودند.

در مجلدات دیگر این كتاب روایاتى نقل كردیم درباره این كه در چه زمانى یهودیان 

بودند، و چه طور شد كه اطراف مدینه را اشغال كردند، و این كه به حجاز هجرت كرده 

 دادند به آمدن رسولى از طرف خدا!مردم مدینه را بشارت مى

آله به مدینه تشریف آورد، و همین یهودیان وعلیههللاو بعد از آن كه رسول خدا صلى

 ها از پـذیرفتن اسـالم سرباز زدند.را به اسـالم دعـوت فرمود، آن

كردند، این پیامبر از ها منتظر ظهور پیامبر موعود بودند، ولى خیال مىگفتیم آن

میان قوم بنى اسرائیل باید برانگیخته شود، ولى چون دیدند خداوند سبحان آن را از نسل 

اند!! و از قبول دعوت ها انتخاب خدا را نپسندیدهالسالم انتخاب كرد، آناسماعیل علیه

 آله سرباززدند. وعلیههللاّللاه صلىرسول

آله با قبایل یهود، كه سه قبیله بودند و در اطراف مدینه وعلیههللارسول خدا صلى

 سكونت داشتند معاهده بست و لكن هر سه طایفه عهد خود را شكستند.

 

 معاهده و جنگ با یهود بنى قینقاع

و  علیههللاخدا صلىطایفه بنى قینقاع در جنگ بدر عهد خود را نقض كردند. رسول 

ها آله در نیمه شوال سال دوم هجرت، بعد از بیست و چند روز از واقعه بدر، به سوى آن

بودند  روز در محاصرهچنان تا پانزده خود پناه بردند، و هم هاىقلعه ها بهلشكر كشید و آن

رباره جان و مال ولى باالخره ناچار شدند به حكم آن حضرت تن در دهند، و او هر حكمى د

 و زن و فرزند آنــان فرمود، بپذیرند.

آله هم دستور داد تا همه را كت بسته حاضر كنند. و لكن وعلیههللارسول خــدا صلى

بن ابى سلــول )منافق مشهور صــدر اسالم،( كه هم سوگنــد آنان بــود، وساطــت عبدّللاه 

آله وعلیه  هللانتیجــه رسول خــدا صلىكــرد، و در وساطتــش اصرار ورزیــد، و در 

 دستــور داد تــا مدینــه و اطراف آن را تخلیـه كننـد. 

بنى قینقاع به حكم آن حضرت بیرون شدند، و با زن و فرزندان خود به سرزمین 

آله اموالشان را به عنوان غنیمت وعلیههللااذرعـات شام كوچ كردند، و رسول خدا صلى

تریــن دالوران یهــود بودند به ششصـد نفر هــا كه همگى از شجاع. نفرات آنجنگى بگرفت

 رسید.مى
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 معاهده و جنگ با طایفه بنى النضیر

آله خدعه كردند، و آن جناب بعد وعلیههللاطایفه بنى النضیر نیز با رسول خدا صلى

آنان رفت و فرمود كه باید اى از یارانش به میان از چند ماه كه از جنگ بدر گذشت، با عده

او را در گرفتن خونبهاى یك یا دو نفر از طایفه كالب كه به دست عمروبن امیه ضمرى 

 كشته شده بودند، یارى كنند. گفتند:

 جــا بـاش تا حاجتــت را بــرآوریــم!كنیــم، اى ابــوالقــاســم! اینـ یــاریــت مى

ذاشتند كه از فرصت استفاده كنند و آن آن گاه با یكدیگر خلوت كردند و قرار گ

حضرت را به قتل برسانند، و براى این كار عمروبن حجاش را نامزد كردند، كه یك سنگ 

آسیاب را برداشته و آن را از بلندى بر سر آن حضرت بیندازد، و او را خـرد كند. سالم بن 

 مشكـم ایشان را ترساند و گفت:

وگنــد او از آن چــه تصمیم بگیریــد آگــاه است، و ـ چنین كارى نكنیــد كه به خدا س

 به عالوه كه این كــار خود یك نوع شكستــن عهدى است كه میان ما و او استوار است!

آله از آن چه وعلیههللادر این میان از آسمان وحى رسید و رسول خدا صلى

و به سرعت به مدینه  جا برخاستالنضیر تصمیم گرفته بودند، خبردار شد، و از آنبنى

رفت. اصحابش از دنبال سر به او رسیدند و از سبب برخاستن و رفتن آن حضرت پرسیدند 

النضیر را برایشان گفت، و آن گاه از مدینه برایشان گیرى بنىو آن حضرت جریان تصمیم

پیغام فرستاد كه باید تا چند روز دیگر از سرزمین مدینه كوچ كنند و در آن جا سكونت 

نكنند، و من این چند روز را به شما مهلت دادم كه اگر بعد از این چند روز كسى از شما را 

 زنم. جا ببینم گردنش را مىدر این

بن ابــى، به ایشان پیغــام فرستاد كه از خانه و زندگى منافق مشهــور مدینه، عبدّللاه 

هاى شما گى را به قلعهخود كوچ نكنیــد كه من خود دو هزار نفر شمشیرزن دارم و هم

كننــد، و به عــالوه، بنى قریظه و هم فرستم و تا پاى جــان از شما دفاع مىمى

ها را كننــد. با ایــن وعده عبــدّللاه آنسوگندهایشــان از بنى غطفــان نیز شمــا را كمك مى

 خوشدل كرد.

آله فرستاد و وعلیههللاكسى نزد رسول خدا صلى« اَْخَطبْ ْبنِ َحىِ »ها لذا رئیس آن

خدا آید بكن! رسولاز دستت برمىكنیم و تو نیز هرچه گفت: ما از دیار خود كوچ نمى

 آله تكبیر گفت، و اصحابــش همه تكبیــر گفتند.وعلیههللاصلى

السالم را مأمــور كرد تا پرچــم برافروزد و با اصحــاب خیمه آن گاه علــى علیه

النضیــر را هــاى بنىالسالم قلعهنــى النضیــر را محاصــره كند. على علیهبیرون زند و ب

بن ابــى كــه ایشــان را فریــب داده بــود كمكشـان نكــرد و محاصـره كــرد و عبدّللاه 

 سـوگنــدانشـــان از غطفــــان بــه یـــارى ایشـــان نیــامـــدنــد.قریظــه و هـمچنیــن بنىهم

آله دستور داده بود نخلستان بنى النضیر را قطع كنند و وعلیههللاسول خدا صلىر

آتش بزنند. این مطلب بنى النضیر را سخت مضطرب كرد، ناچار پیغام دادند كه نخلستان را 

دانى ضبط كن و ملك خودت قرار بده، و اگر آن را قطع مكن و اگر آن را حق خودت مى
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 بگذار!دانى براى ما ملك ما مى

یا محمد! ما حاضریم از دیار خود كوچ كنیم به  -بعد از چند روزى اعالم كردند: 

 شرطى كه تو اموال ما را به ما بدهى!

 نـه، بلكه بیرون روید و هـر یك به قدر یك بـار شتر از امـوال خود ببرید! -فـرمود: 

ضى شدند، و بنى النضیر قبول نكردند، و چند روز دیگر ماندند، تا سرانجام را

همان پیشنهاد آن حضرت را درخواست كردند، و حضرت فرمود: نه! دیگر حق ندارید 

 چیزى با خود بردارید، و اگر ما با یكى از شما چیزى ببینیم او را خواهیم كشت!

كوچ كردند، « اْلقُرىوادىِ »و « فدك»اى از ایشان به لذا به ناچار بیرون رفتند، عده

زمین شام رفتند. اموالشان ملك خدا و رسول شد و چیزى از آن نصیب اى دیگر به سرو عده

 لشكریان اسالم نگردید، و این داستان در سوره حشر آمده است.

آله كردند این بود كه وعلیههللاالنضیر علیه رسول خدا صلىاز جمله كیدهایى كه بنى

آله وعلیههللاصلى احزابى از قـریش و غطفـان و سایـر قبـایل را علیـه رسول خدا

 برانگیختنـد.

 

 معاهده و جنگ با بنى قریظه

طایفه بنى قریظه در آغاز با اسالم بر سر صلح و صفا بودند تا آن كه جنگ خندق 

رئیس طائفه بنى النضیر سوار شد و به مكه رفت و قریش را « َحىهِ ْبِن اَْخَطبْ »روى داد، و 

كرد و طوایف عرب را برانگیخت، و از آن جمله تحریكآله وعلیههللاخدا صلىعلیه رسول

قریظه بود كه او رسما سوار شد و تا میان قبیله رفت و مرتب افراد را وسوسه و تحریك بنى

در این باره صحبت كرد تا « كعب بن اسد»ها یعنى كرد و پافشارى نمود، و با رئیس آن

ر خدا بجنگند، به شرطى كه او نیز به شان كرد كه نقض عهد كنند و با پیامبسرانجام راضى

شان در آید و با ایشان كشته شود. حى بن اخطب قبول كرد و به قلعه كمكشان بیاید و به قلعه

ها در آمد. بنى قریظه عهد خود را شكستند و به كمك احزاب كه مدینه را محاصره كرده آن

آله دشنام دادن و شكـاف وعلیههللابودند به راه افتادند و شروع كردند به رسول خدا صلى

 دیگرى ایجاد كردن!

آله از جنــگ احزاب فارغ شد، جبرئیل وعلیههللاكه رســول خــدا صلىبعــد از آن

قریظــه لشكــر وحى نــازل كــرد كه در آن خــداى تعالــى دستــور داده بــود بر سـر بنى

 بكشند.

السالم رتیب داد و رایت لشكر را به على علیهآله لشكرى توعلیههللارسول خدا صلى

ها را بیست و پنج روز محاصره كرد. وقتى كار هاى بنى قریظــه براند و آنسپرد، و تا قلعه

بن اسد به یهود پیشنهاد كرد تا یكى از سه كار شان كعبها سخت شد، رئیسمحاصره بر آن

 را بكنند: 

 آله را بپذیریم،وعلیههللاـ اسالم آورده و دین محمد صلى 1
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ـ فرزندان خود را به دست خود بكشیم و شمشیرها را برداشته و از جان خود  2

ها دست هــا بیرون شویــم و با لشكــر اسالم مصــاف دهیــم تا بر آندســت شسته و از قلعه

 یابیــم یا تا آخریــن نفـر كشتـه شویم،

نگ نكردن ما خاطر جمع هستند بر آنان ـ یا این كه روز شنبه كه مسلمین از ج 3

 حمله بریم. 

قریظه حاضر نشدند هیچ یك از این سه پیشنهاد رئیس خود را بپذیرند بلكه به بنى

ها را به سوى آن« اَبالُبابَة ْبِن َعْبدُاْلُمْنذَر» آله پیغام فرستادند كه وعلیههللارسول خدا صلى

ند. این ابى لبابه همواره خیرخواه بنى قریظه بود، بفرستد تا با او در كار خود مشورت كن

 چون همسر و فرزند و اموالش در میان آنان مانده بود.

ها فرستاد. وقتى او را دیدند آله ابالبابــه را به میــان آنوعلیههللارســول خدا صلى

دانــى آیا ما به حكـم محمد شروع كردند به گریه كردن و گفتند: چه صالح مى

 آله تن در دهیم!وعلیههللالىص

گلویش كرد و فهماندكه اگر به حكم دست اشاره بهابالبابه به زبان گفت: آرى! ولى به

 او تن دهیــد تا به آخرین نفرتـان را خواهد كشت.

كه ) ابالبابه خودش بعدها گفته بود كه به خدا سوگند قدم از قدم بر نداشتم مگر آن

تعالى داستان او را به وسیله وحى به پیغمبرش خیانت كردم. خداى فهمیدم به خدا و رسولش

خبر داد. ابالبابه از این كار پشیمان شد و یك سره رفت تا به مسجد رسید و خود را به یكى 

هاى مسجد بست و سوگند یاد كرد كه خود را رها نكند تا آن كه رسول خدا از ستون

ا آن كه در همان جا بمیرد. داستان توبه او را به رسول آله او را باز كند و یوعلیههللاصلى

اش را بپذیرد. پس آله بردند و حضرت فرمود او را رها كنید تا خدا توبهوعلیههللاخدا صلى

اى در قبولى توبه او نازل فرمود، و رسول خدا اش را پذیرفت و آیهاز مدتى خداوند توبه

 یف خود از ستون مسجد باز كرد(. دست شرآله او را بهوعلیههللاصلى

آله تن در دادند، و چون با قبیله وعلیههللابنى قریظه باالخره به حكم رسول خدا صلى

آله وعلیه هللا رابطــه دوستى داشتنــد، اوسیان درباره ایشــان نزد رسول خدا صلى« اوس»

در امرشـان به هرچــه « اوسىسعدبن معاذ »جا كشید كه شفاعت كردند، و كارشــان بدین

خواست حكم كند. هم ایشان بدین معنــى راضى شدند و هم رســول ّللاه ، لذا آن حضرت 

 كه مجروح بود، حاضر كرد.معاذ را با اینسعدبن

 وقتــى سعــدبــن معــاذ دربـــاره ایشــان صحبــت كــرد حضــرت فــرمـــود:

ر راه خدا از مالمت هیچ مالمتگرى نهراسد! براى سعد موقعیتى پیش آمده كه د -

 سعد حكم كرد:

و اموالشان  -زنان و فرزندانشان اسیر شود  -مردان بنى قریظه كشته شوند  -

 مصادره گردد!

آله حكم سعد را درباره آنان اجرا كرد، و تا آخرین نفر وعلیههللارسول خدا صلى

 زد، و جز عدهها بیشتر بودند، گردن ىقول بعض مردانشان را كه ششصد یا هفتصد، و به
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جان سالم به در « عمر بن سعد»از ایشان، كه قبالً ایمان آورده بودند، نجات یافتند. تنها كمى 

برد كه او هم در قضیــه شكستن عهد داخـل نبود، و وقتى اوضاع را دگرگون یافت پا به 

 فرار گذاشت.

ر خالد بن سوید بن صامت كوفته و او از زنان نیز یك زن كه سنگ آسیاب را به س

 را كشته بود اعدام شد، و مابقى اسیر شدند.

 

 جنگ خیبر

آله بعد از آن كه از كار یهــود بنى قریظه بپــرداخت هر وعلیههللارســول خدا صلى

چه یهودى در مدینه بود بیرون كرد و سپس به جانــب خیبر لشكر كشیـد چون یهودیــان 

آورى قبایل عرب علیه اسالم ام دشمنــى بر آمده و در تحریك احزاب و جمعخیبــر در مق

هــاى خیبــر بار آله در اطــراف قلعهوعلیههللافعالیت زیاد كـرده بودند، رسـول خدا صلى

 انداخــت.

اى از یاران خود به جنگ ایشان فرستاد و پس از چند روزى ابوبكر را با عده

د و شكست خورد. روز دیگر عمر را با جمعى روانه كرد و او نیز ابوبكر كارى صورت ندا

 شكست خورد. در این هنگام بود كه فرمود:

من فردا رایت جنگ را به دست مردى خواهم سپرد كه خدا و رسول را دوست » -

 دارند،دارد، و خدا و رسول نیز او را دوست مىمى

 در پى است،هایش پى دهم كه حملهرایت اسالم را به مردى مى

 گردد،و سابقه فرار ندارد و برنمى 

 «ها را به دست او فتح كند!تا آن كه خداوند این قلعه 
 

السالم داد و او را به ســوى پیكار با و چون فردا شــد رایت جنــگ را به على علیه

 را كه یكهه« َمْرَحب»السالم برابر لشكر دشمن برفت و یهودیان روانه ساخت. على علیه

 سوار معروفى بــود به قتـل رسانید و لشكر دشمن را شكست داد.

لشكر یهود به درون قلعه گریختند و در قلعه را به روى خود استوار كردند. على 

السالم درب قلعه را از جاى كند و خداوند متعال قلعه را به دست او به روى لشكریان علیه

ر محرم سال هفتم هجرت اتفاق افتاد. آن گاه اسالم گشود! این واقعه بعد از صلح حدیبیه د

را كه باقى مانده بودند نیز از مدینه و از اطراف آن آله یهودیانى وعلیههللاخدا صلىرسول

فرمود اموالشان كرد، قبالً از در خیرخواهى مىرا كه بیرون مىاى بیرون كرد، و هر قبیله

 (1)بكبار روانه شوند.را بفروشند و بهاى آن را دریافت نمایند و س

 . 196، ص: 17المیزان ج:  -1
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 فصل سوم

 

 النضیرجنگ با یهودیان بنى
 

 

 هاشكنى آنقبیله یهود بنى النضیر و پیمان

 

 / حشر( 10تا  1!« )ُهَوالَّذى اَْخَرَج الَّذیَن َكفَرُوا ِمْن اَْهِل اْلِكتاِب ِمْن ِدیاِرِهْم... » 

النضیر یكى از قبایل یهود بودند كه در بیرون شهر مدینه منزل داشتند، و قبیله بنى

آله عهدى برقرار شده بود كه همواره با هم با مسالمت وعلیههللاها و رسول خدا صلىبین آن

زندگى كنند، و دشمنان هر یك دشمن دیگرى و دوستان هر یك دوستان دیگرى باشد، ولى 

آله دستـور داد تا جالء وطن وعلیههللان پیمان را شكستنــد و رسول خــدا صلىالنضیــر ایبنى

 كنند. 

سوره حشر در قرآن كریم اشاره به داستان این یهودیان بنى النضیر دارد كه 

خاطر نقض پیمانى كه با مسلمین بسته بودند، محكوم به جالء وطن شدند. سبب نقض به

ها ها وعــده داده بودند كه اگر نقض عهد مسلمین كنند آنن به آنعهدشــان این بود كه منافقــا

كه داده اىوعدهرا یارى خواهنــد كرد، ولــى همیـن كه ایشــان نقض عهد كردند، منافقین به 

 بودند، وفا نكردند.

هاى در این سوره، سرانجام كار یهود و منافقین را تشبیه كرده به اقوامى كه در قرن

خود شاهد خود را چشیدند، و اینهاى فریبكارىو منافقین، وبال عصر یهودیان  بهنزدیك 

عزت و اقتدار خداست، و نیز اگر دچار عذاب شدند، بدین جهت بوده كه عذابشان بر طبق 

حكمت و مصلحت بوده، و این خود شاهد حكمت خداست. در این سوره، ضمنا موضوع 

 النضیر مطرح شده است.غنیمت بنـى

 چه در زمین است، براى خدا تسبیح كردند،هاست، و آنآن چه در آسمان»  -

 االطالق است! ناپذیر و حكیم علىو او مقتدرى شكست 

 او كسى است كه براى اولین بار كافرانى از اهل كتاب را از دیارشان بیرون كرد،

 دادید!با این كه شما احتمالش را هم نمى 

شود كه خدا مى كه دارند جلوگیر هر دشمن و مانع آن مىپنداشتید دژهاى محكو مى 

 به ایشان دست یابد،

 رسید، به سراغشان رفت! ولى عذاب خدا از راهى كه به فكرشان نمى 
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 هایشان بیفكند،و خدا رعب و وحشت بر دل

 ! هاى خود را به دست خود و به دست مؤمنین خراب كردندخانهچنان كه  

 پس اى صاحبان بصیرت! عبرت بگیرید! 

بود، هرآینه در دنیا و اگر نبود كه خدا جال وطن را براى آنان مقدر كرده

عذاب آتش دارند، این بدان جهت است كه هرحال در آخرت كرد، و بهمىعذابشان

 ایشان با خدا و رسولش دشمنى كردند،

  را دارد! كند، همین سرنوشتو هركس با خدا دشمنى 

 / حشر(  4تا 1« )است!خدا شدیدالعقابچون 

 -فرماید: در اوایــل آیات، خداوند تعالــى به اهمیت این جریــان اشاره نمــوده و مى

دادید كه یهودیان دست از وطن خود كشیده و بیرون روند، چون شما تا هیچ احتمالى نمى

ها هم هرگز احتمال چنین خود آن بوده از این قبیله قوت و شدت و نیرومندى سابقه داشتید.

هایشان كه بسیار محكم بوده و كردند قلعهها پیش خود فكر مىدادند و آنامرى را نمى

ها متحصن هستند، مسلمانان بر آنان شان برساند، و مادام كه در آن قلعهگذارد خدا آسیبنمى

 دسترسى و غلبه نخواهند یافت. 

چنین از لحن هاى یهودیان را به خدا نسبت داد. همدر ایــن آیات القاى رعب در دل

النضیر فقط یك قلعه نداشتند بلكه چندین قلعه داشتند، چــون شود كه بنىآیه استفــاده مى

 «.شـــانقلعه»و نفرمــود: « هایشــانقلعه»فرمود 

لى از تعافرماید كه خداىآن گاه به فساد پندار آنان و خبط و اشتباهشان پرداخته و مى

كردند. منظور از آمدن خدا نفوذ اراده او در جایى به سراغشان آمد كه هیچ خیالش را نمى

 میان آنان است.

هاى یهود به دست خودشان كه به دست مسلمیـن اى دارد به تخریب خانهآیات اشاره

تعـالى بر آنـان داشت، براى این كه اى است كـه خـداىنـیفتد، این از قـوت سیطـره

 انمانشان را به دست خود آنان، و به دست مؤمنین ویران كرد! خ

تعالى به مؤمنین بدین جهت بود كه خداى« و به دست مؤمنین!» این كه فرمود: 

 اش موفق فرموده بود.دستــور داد و آنان را به امتثال دستور و به كرسى نشاندن اراده

ن قضاء آن است، و مراد به مراد از نوشتن جالى وطن علیه یهود، به معناى راند

 عذاب دنیوى آنان عذاب انقراض و یا كشته شدن و یا اسیر گشتن است.

و اگر خداى سبحان این سرنوشت را براى آنان ننوشته بود كه جان خود را برداشته 

كرد، همان و جالء وطن كنند، در دنیا به عذاب انقراض یا قتل یا اسیرى گرفتارشان مى

را كرد ولى در هر حال در آخرت به عذاب آتش معذبشان خواهد  طور كه بنى قریظه

 ساخت!

آله دستور داده بودند به این كه نخلستان وعلیههللاروایت شده كه رسول خدا صلى

النضیر را قطـع كننـد، و همیـن كه دسـت بـه قطع چند درخت زدند یهودیان فریاد زدند، بنى

كردى، حال ایــن درختــان خرما چه ساد نهــى مىاى محمد، تو همــواره مردم را از ف
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 شوند؟ گناهى دارنـد كه قـطع مـى

دنبال این جریان بود كه آیه زیر نازل شد و پاسخ آنان را چنین داد كه هیچ درخت 

گذارید، مگر به اذن خدا! و خدا در این كنید و یا سرپا باقى نمىخرم و پربارى را قطع نمى

ها خوار ساختن فاسقان اى در نظر دارد كه یكى از آنحكمت بالغه فرمانش نتایج حقه و

 النـضیـر است:یعنـى بنـى

 كنید،شما، مسلمانان هیچ نخلى را قطع نمى» -

 خدا!گذارید، مگر به اذنو هیچ یك را سر پا نمى 

 (1)حشر( /5« )را كیفر دهد!كه فاسقاناستها براى اینو همه این 

 . 55، ص: 38 الـمیـــزان ج: -1

 

 النضیرتوطئه مشترك منافقین و یهود بنى

 

 «اَلَْم تََر ِالَــى الَّذیَن نافَقُوا یَقُولُوَن اِلْخواِنِهُم الَّذیَن َكفَرُوا ِمْن اَْهِل اْلِكتاِب...؟» 

 / حشر(  11)

النضیر علیه حكومت اسالمى اشاره این آیات به توطئه مشترك منافقین و یهود بنى

النضیر از دیار مسلمین گردید، و فریبكارى منافقین را كه باعث اخراج قوم بنىكند مى

 فرماید:كند، و مىبازگو مى

 آیا وضع منافقین را ندیدى كه با برادران خود از كفار اهل كتاب گفتند:»  -

 اگر مسلمانان شما را از دیارتان بیرون كنند،  

 ما نیز مطمئنا با شما بیرون خواهیم آمد، 

 و درباره شما احدى را ابـدا اطـاعت نخـواهیم كرد،

 تان خواهیم كرد! اگر با شمـا جنگ كنند بـه طـور یقین ما یارى 

 دهد كه اینان دروغگویند! و خدا شهادت مى -

 النضیر از دیار خود بیرون شوند منافقین با آنان نخواهند رفت،اگر بنى

  اگر ایشان بجنگند یاریشان نخواهند كرد، 

 به فرضى هم كه یاریشــان كننــد در وسط كــارزار فرار خواهنــد كرد،

 آن وقــت خودشـان هم یــارى نخواهند شد!  

 «هــاى احمقنــد...!ترسنـد، چــون آدمها از شما مسلمانــان بیشتر از خـدا مىآن

به  خداى متعال در این آیات كه از اخبار غیبى هستند، و در عصر نزول خود نیز

 فرماید:اى دیگر دارد و مىاند درباره حاالت و روحیـات منافقیـن اشارهصحــت رسیده

هــا از هـا رعب و وحشت از شما مسلمانــان بیشتر از ترس آندر قلــب آن» -

 «خداست!
 

ها از فرماید: علت این كه آنكند و مىاین را دلیل فرار منافقین از كارزار ذكر مى
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ترسند جنگ خواهند گریخت این است كه منافقین از شما مسلمانان بیشتر مى میدان كارزار

آورند. و این تا خدا، و به همین جهت اگر به جنگ شما بیایند در مقابل شما مقاومت نمى

ها این است كه فرماید: علت بیشتر ترسیدن آنكند و مىعلت را هم با علتى دیگر تعلیل مى

 مردمى نادان و احمقند!

دانستند كه فهمیدند و مىفهمند، و اگر حقیقت امر را مىنى آن طور كه باید نمىیع

تعالى است نه به دست غیر خدا، حال این غیر خدا چه زمام امور همه به دست خداى

مسلمانان باشند و چه دیگران، غیر از خداى سبحان كسى هیچ خیر و شرى و یا نفع و 

تعالـى نــد، و هر كس در این باب هر قدرتى دارد خداىتواند مستقالً برساضــررى را نمى

 بـه او داده اسـت و پـس منـافقین نبـاید از شمـا بـیشتـر از خـدا بتـرسنـد! 

كنـد و هــم اثــر بزدلى در آیـه بعـدى اثــر تـرس منافقیــن از مسلمیـن را بیـان مى

 فرماید:یهودیان را، و مى

هر دو طایفه از جنگیدن با شما در فضاى باز خوددارى بنى النضیر و منافقین » -

هاى محكم و یا از پشت دیوارهاى قلعه با شما كارزار كنند، و جز در قلعهمى

 كننــــد!نمـى

 ها بین خودشان شدید است،شجاعت و دالورى آن -

 افكند، وهایشان مىشوند، خدا رعبى از شما به دلاما همین كه با شما روبه رو مى 

 تـرسنــد.در نتیجه از شما سخت مـى

پندارى كه با هم الفت و بینى، و مىو تو اى پیامبر ایشان را متحد و متشكل مى -

 اتحاد دارند، ولى این طور نیست، 

هایشان متفرق و متشتت است، و همین عامل قوى براى خوارى و بیچارگى دل

 اند. ردمى فاقد تعقلایشان كافى است! علت آن پراكندگى هم این است كه م

 كردنـد،گشتند و آراء خود را یكــى مىچون اگر تعقل داشتند متحد مى

 / حشر(  14« )آوردنـد!و در آخر سر از توحید اسـالم درمـى 

النضیر با بنى قینقاع فرموده كه قرآن مجید سپس اشاره به مشابهت سرنوشت بنى

ها هم بعد از جنگ بدر عهدشكنى كردند د، و آنها هم تیره دیگرى از یهودیان مدینه بودنآن

ها را از مدینه بیرون كرد، و به سرزمین اذرعات فرستاد. آله آنوعلیههللاو رسول خدا صلى

آله وعلیههللاها با رسول ّللاه صلىها هم نیرنگ زدند، وعده دادند كه درباره آنمنافقین به آن

ها را خوردند و سرانجام ن كند و بنى قینقاع فریب آنها را بیروصحبت كنند و نگذارند آن

از مدینه بیرون شدند و وبال كار خود را چشیدند و در آخرت هم عذابى الیم خواهند داشت! 

 ها تشبیه كرده و فرموده:قرآن شریف این عمل منافقین را به عمل شیطان در فریب انسان

 درست مثل شیطان كه به انسان گفت: كافر شو! » -

 العالمین است!ترسم كه ربو چون كافر شد، گفت: من از تو بیزارم! من از خدا مى

 در نتیجه عاقبت آن شیطان و آن انسان كافر این شـد كه هر دو براى ابد در آتشند، 

 حشر(/17و16« )و همین است كیفر ستمكاران! 
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سرى داشتند  در روایات اسالمى آمده است كه منافقین صدر اسالم كه با یهود رابطه

بن قیظـى، و بن بنتل، اوسبن تابوت، عبدّللاه عبارت بودند از: عبدّللاه بن ابى، رفاعه

 النضیــــر. بــرادرانشـــان از بنـــى

النضیــر بودنــد كــه بــه ان بنىاى از همــه عــدهشــود منافقیــن مدین)معلــوم مى

 (1)كردند.( از خویشاوندان یهودى خود حمایت مىظاهر مسلمان شـده بودند و در این جریان 

 . 77، ص: 38المیزان ج:  -1

 

 النضیرجزئیاتى از مقدمات و نتایج جنگ بنى

 

كردند: در روایت اسالمى نقل شده كه در مدینه سه طایفه از یهودیان زندگى مى

آله پیمان وعلیههللاالنضیر، بنى قریظه، و بنى قینقاع. این سه طایفه با رسول خدا صلىبنى

بسته بودند كه تا مدتى مــورد احترام بود ولى بعــدا یهودیان آن را شكستنــد. آن چه در زیر 

 شرح این پیمان شكنى و جنگ بین مسلمین و یهودیان در روایات اسالمى است:  آیــدمى

در تفسیر قمى دلیل عهدشكنى یهود را این دانسته كه روزى رسول ّللاه 

النضیر، كعب بن اشرف رفته بوده و فرد آله براى حاجتى نزد رئیس قبیله بنىوعلیههللاصلى

ریزى نموده بود كه جبرئیل آن خبر حضرت طرح اى براى كشتن آنمزبور بالفاصله توطئه

آله پس از خروج سریع از نزد او وعلیههللارساند، و رسول خدا صلىرا به پیامبر مى

كند كه خداى عزوجل توطئه فرستد و اعالم مىها مـىمحمدبن مسلمه انصـارى را نزد آن

اند ها عهده خود را شكستهن آنها را بر پیامبر آشكار ساخته و خبر داده است، و لذا چوآن

 باید از سرزمیـن مسلمیـن بیـرون رونـد یا آماده جنگ باشند. 

هاى خود را ترك كنند ولى بر اثر فریبكارى كنند كه خانهیهود نخست قبول مى

ها كنند و با پشت گرمى منافق مزبور قلعهبن ابى از رفتن خوددارى مىمنافق مشهور عبدّللاه 

 دهند.آله مىوعلیههللااخته و جواب رد به پیامبر صلىرا مستحكم س

كند منافقین حاضر به همكارى هاى آنان را محاصره مىپس از آن كه پیامبر قلعه

آله به هر وعلیههللاگیرند و رسول خدا صلىها تصمیم به خروج مىشوند و در نتیجه آننمى

كردنــد و به قلعـه بعدى منتقل ــه را خراب مىشد آن قلعهــاى ایشان نزدیــك مىیك از قلعه

 شدند.مى

ها را قطع كنند. هاى خرماى آنآله دستور داد درختوعلیههللارسول خدا صلى

هاى خود حاضرند یهودیان نخست تعهد كردند كه در صورت اجازه دادن به انتقال دارایى

آله فقط اجازه حمل اموال به ویهعلهللاسرزمین مسلمین را ترك كنند، ولى رسول خدا صلى

اندازه یك بار شتر را دادند و یهود قبول نكردند و چند روزى هم تعلل كردند و زمانى 

حاضر شدند كه دستـور پیامبـر صادر شده بود كه دیگـر هیچ كس حق ندارد از اموال خود 

 چیزى ببرد.

فتند و جمعى به هاى خود بیرون شدند. جمعى از ایشان به فدك ریهود از قلعه
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القرى و گروهى به شام. از ابن عباس در مجمع البیان نقل شده كه پیامبر خدا این یهود وادى

 مشك آب داد.  شتر و یكنفر ایشان یك داشت و براى هرسه را به اذرعات شام گسیل

ه یهودیــان به اذرعات شام و به اریحــا رفتند مگر دو خانواده از آنان كه یكى خانواد

اى هم خــود را بن اخطــب، كه به خیبــر رفتند، و طایفهابى الحقیق و یكى خانواده حى

 حیــره رساندنــد.به

آله سه شب به یهود مهلت وعلیههللااز محمد بن مسلمه روایت شده كه رسول ّللاه صلى

 داد تا سرزمین اسالمى را ترك كنند.

آله از وعلیههللامراجعت رسول خدا صلىمحمدبن اسحق گفته كه این اتفاق بعد از 

جنگ احد اتفاق افتاد و فتح بنى قریظه بعد از مراجعت آن حضرت از جنگ احزاب رخ 

گوید اخراج بنى النضیر شش ماه بعد از واقعه بدر و زمانى اتفاق داده است، ولى زهرى مى

 احد واقع نشده بود.افتاد كه هنوز جنگ 

« قریظهالنضیر، بنىبنى»ه اهل قرى عبارت بودند از از ابن عباس روایت شده ك

كه در مدینه بودند، و اهل فدك كه سرزمینى است در سه مایلى مدینه، و اهل خیبر و دهات 

آله سپرد تا به وعلیههللاتعالى اختیار اموال آنان را به رسول خدا صلىعرنیه و ینبع كه خداى

بر داد كه تمامى این اموال ملك شخصى اوست و هر نحوى كه خواست در آن حكم كند، و خ

 كند. اى را بر انگیخت كه چرا این اموال را تقسیم نمىلذا اعتراض عده

البیان از ابن عباس نقل شده كه گفت: پس از حادثه بنى النضیر پیامبر باز در مجمع

اجرین تقسیم به انصار فرمود: اگر میل دارید آن چه از اموال و خانه و زمین دارید با مه

توانید مال و خانه و النضیر هم با آنان شریك باشید، و اگر بخواهید مىكنید و در غنایم بنى

النضیر تنها در میان مهاجرین تقسیم گردد، انصار زمین شما مال خودتان باشد و غنایم بنى

لنضیر را به اكنیم و هم غنایم بنىهاى خود را تقسیم مىدر پاسخ گفتند كه هم اموال و زمین

 (1)خواهیم.كنیم و از آن سهمى نمىآنان واگذار مى

 . بحث روایتى69، ص: 38المیزان ج:  -1

 

 النضیر و دستور تقسیم آنمسئله غنایم بنى

 

ُ َعلى َرُسوِلِه ِمْنُهْم... »   / حشر(  6!« )َو ما اَفاَء ّللاه

از رعب و وحشتى كه  النضیر میثاق با مسلمین را شكستند وپس از آن كه یهود بنى

هاى خود را به دست خود و مؤمنین خراب كردند و ترك هایشان افكند خانهخداى قادر در دل

 وطن نمودند، اموال آنان به مسلمین رسید. 

 خدا هر غنیمتى از آنان به رسول خدا رسانید، بدون جنگ شما رسانید،» -

 شما بر اموال آنان هیچ اسب و شترى نتاختید،  

 كنــد،این خداست كه رسوالن خود را بر هر كس كه خواهد مسلـط مىلكن 
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 «كه او بر همه چیــز قــادر است!

آله برگردانید و وعلیههللاالنضیر به رسول خدا صلىتعالى از اموال بنىآن چه خداى

آله اختصاص داد، بدین جهت اختصاص داد، و وعلیههللاملك آن را به رسول خدا صلى

نان را در آن سهیم نكرد، كه در گرفتن قلعه آنان مركبى سوار نشدند، و به خاطر این مسلما

تعالى پیامبران خود را به هر كه راه مدینه تا قلعه نزدیك بود، و پیاده بدانجا رفتند. خداى

النضیر مسلط ساخت، سازد، و اینك رسول گرامى خود را بر بنىكسى كه بخواهد مسلط مى

ایم یا اموالى كه از این دشمنان به دست آمده بود خاص آن جناب قـرار داد تـا و در نتیجه غن

 هـر كـارى كـه بخـواهـد در آن امـوال بكنـد.

« ارجاع»نامیده كه به معنى « فَْیئى»ها را )قــرآن كریم، این گونه اموال و غنیمت

و بایــد كه زیــر نظر آن  اســت، یعنــى امــر آن امــوال را به رســول خــدا ارجــاع داده

 جنــاب مصــرف شـود.( آن گاه مصرف این اموال را قرآن مجیــد چنین تعیین كرد:

 آن چه خدا از اموال اهل دهات به رسول خود برگردانید،» -

 از آن خدا و رسول او، 

 و از آن خویشان رسول و یتیمان و فقیران و مسافر تهیدست است، 

 تا دست به دست میان توانگران نگردد، 

 و هرچه پیامبر به شما دهد آن را بگیرید!  

 كند، بازایستید! و از هر چه شما را نهى

 حشر( /7« )است!عقوبتو ازخدابترسید، كه خدا سخت

را بیان كند، « اموال -فَْیئى »خواهد مــوارد مصــرف آیــد كه مىاز ظاهر آیه برمى

هــاى دیگر النضیــر بود به همه فیئىه قبل این آیه را كه مخصوص بنىیا فیئى در آی

هــا همیــن حكم را النضیــر بلكــه همــه فیئىعمومیت دهــد و بفرمایــد نه تنهــا غنایــم بنــى

 دارند، به ترتیب زیر:

 ـ سهم خدا و رسول: 1

رسول مخصوص خدا، و قسمتى از آن مخصوص « فَْیئى»بعضى از اموال 

خداست. منظور از این كه گفتیم مخصوص خداست این است كه باید زیر نظر رسول خدا 

خداست در مصارف چه سهم رسولآله در راه رضاى خدا صرف شود. و آنوعلیههللاصلى

 شود.شخصى آن جناب مصرف مى

 اْلقُْربى:ـ سهم ِذى 2

آله و دودمان آن جناب وعلیههللاالقرباى رسول ّللاه صلىذى« القرباءذى»منظور از  

 است.

 ـ سهم یتیمان: 3

منظور از یتیمان، یتیمان فقیرند نه مطلق هر كودكى كه پدرش را از دست داده  

 باشد.

ذكر خاص ایتام فقیر، جدا از همه انواع مساكین، براى این است كه اهمیت رسیدگى 
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اند: منظور م هم روایت شده كه فرمودهالسالبـه این طبقـه را برساند. از ائمه اهل بیت علیهم

القربى، اهل بیت و مراد به ایتام و مساكین و ابن سبیل هم یتاماى اهل بیت و مساكین از ذى

 و ابن سبیل از خصوص اهل بیـت اسـت.

فرماید: حكمى كه ما درباره مسئله اموال كردیم، تنها براى این بود )در ادامه آیه مى

عنى دست به دست میان آنان رآمدها دولت میان اغنیاء نشود، یكه این گونه اموال و د

 (نگردد!

آله از اموال وعلیههللادهد كه مسلمانان آن چه را كه رسول خدا صلىسپس دستور مى

 -هم چنان كه به هر یك از مهاجرین و بعضى از اصحاب مقدارى داد  -دهد به آنان مى

ها هم دست بردارند و مطالبه نكنند، و ن نهى كرد، آنها را از آبگیرند، و آن چه نداد و آن

 هرگز پیشنهاد نكنند كه همه اموال را در بین مؤمنین تقسیم كند. 

شامل تمامى اوامر و نواهى رسول ّللاه این آیه صرف نظر از سیاقى كه دارد، 

بلكه شامل همه شود، و تنها به دادن یا ندادن سهمى از اموال نیست، آله مىوعلیههللاصلى

، و در پایان با عبارت زیر فرمایدكند و نواهى است كه صادر مىاوامرى است كه مى

َ! »  -دارد: مسلمانان را از مخـالفت دستورات رسول گرامــى خود بر حـذر مى َو اتَّقُـوا ّللاه

َ َشدیدُ اْلِعقاِب!  «اِنَّ ّللاه

 ـ سهم فقراى مهاجرین:  4

مداران اموال نیستند بلكه از مصادیق مصرف اموال در راه فقراى مهاجرین از سها

 خدا هستند.

را به رسول خود « اموال -فَْیئى »بعد از آن كه در آیه قبلى خداى عزوجل امر 

ارجاع فرمود، كه او به هر نحو كه بخواهد مصرف كند، آن گاه به عنوان راهنمایى آن 

است، و یكى « راه خدا»این موارد  جناب، موارد مصرف آن را ذكر فرمود، كه یكى از

و سپس « القربى، مساكین، یتامى و ابن سبیلذوى»است، و دیگرى سهم « رسول»سهم 

سبیل »فرماید: یكى از موارد و یا بعضى از آن موارد را نام برده و مى« راه خدا»موارد 

آله هر مقـدار كه مصلحت بداند به وعلیههللافقــراى مهاجریــن است كه رســول ّللاه صلى« ّللاه 

 آنان بدهد. 

نضیر را در بین الآله فیئى بنىوعلیههللاگوید رسول خدا صلىروایتى هم كه مى

مهاجرین تقسیم كرد و به انصار چیزى نداد، اال به سه نفر از فقراى آنان )ابودجانه سماك 

بن صمه(، باید به این وجه حمل نموده و بگوییم كه اگر بن حنیف، و حارثابن خرشه، سهل

، بلكه از دار از فیئى نبودنددر بین مهاجرین تقسیم كرد نه از باب این بوده كه مهاجرین سهم

 این باب بوده كه مصرف در بین آنان مورد رضاى خدا و از مصادیق سبیل ّللاه بوده است. 

هاى خود و براى فقراى مهاجرین، آنان كه به دست دشمن از اموال و خانه» -

بیــرون شدند، و به امیــد رسیدن به فضــل الهى ترك وطن كردند، و همواره خدا و 

 / حشــر(  8« )دهنــد، اینان همــان صـادقـان هستنــد!رسـولــش را یارى مى

اند، به هر حال، منظور از فقراى مهاجرین كه از دیار و اموالشان بیرون شده
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مسلمانانــى هستنــد كه قبل از فتــح مكه به مدینه مهاجــرت كردند و آنــان تنها كسانــى 

و وطن خود بیــرون شده و خـانـه و هستند كه كفــار مكــه مجبورشــان كردند از شهر 

 الـرسـول كـوچ كننـد.امـوال خـود را وابگذارنـد و بـه مدینـة

 فرماید:در پایان آیه مى

اِدقُوَن ـ ایناُولئَِك ُهمُ »   «هایند راستگویان!الصه

كند، و اند، تصدیق مىاین عبارت راستگویى مهاجرینى را كه چنین صفاتى داشته

هاى خود یارى كردند، و اموال خود را در خدا و رسولش را با اموال و جان ها بودند كهآن

ها آله به مدینه آمدند، و آنوعلیههللاراه خــدا در مكه رهــا كردند و به دنبال رسول ّللاه صلى

 بـودند كه با این كـار از خـدا رزقـى براى دنیـا و رضوانى براى آخرت خود طلب كردند!

 

 ار با مسئله تقسیم غنایمبرخورد انص

 فرماید:در مورد انصار، در آیات بعدى چنین مى

و آن كسان كه پیــش از مهاجــران، در مدینه جاى ساختند و ایمان را پذیرفتنــد، » -

 كننــد.شـان هجـرت مىدارنــد كسانــى را كــه بـه سوىدوســت مى

غنایم فقط بین مهاجران تقسیم كنند، كه چرا ها در دل خود احساس حسد نمىآن -

دارند، هر چند كه به آن اموال نیاز هم داشته شد، مهاجران را بر خود مقدم مى

 باشند،

  «است!بدارد، همو از رستگاران و هر كه خدا او را از بخل و حرص نگاه  -

 حشر(/9)
 

با این كه به شهــادت تاریخ بسیارى از انصار فقیر بودند ولى رسول ّللاه 

هــا بر اساس روایت سهــم داد ولى با این نیازمنــدى آله فقط به سه نفــر از آنوعلیههللاصلى

داشتى در دل آله را بدون حتى احساس چشموعلیههللاكه انصار داشتند تقسیم رسول ّللاه صلى

 ها چنین تعـریف كرد كه:تعالى از آنخود قبول كردنـد، و خداى

 «  هاَجَر اِلَْیِهْم!یُِحبُّوَن َمنْ » -

كه خاطر همینكنند بهمىهجرت سویشان از مكه به را كه مدینه كسانى  مردمیعنى  -

 دارند!مىكنند، دوست مى هجرتمسلمین  مجتمع و بهداراالیمان از دارالكفر به 

 حشر(/9)

 چه قدر این مدح گرانقدر است كه خداى سبحان بفرماید:

دارند، هر چند كه خود مبتال به فقر و حاجت مهاجرین را بر خود مقدم مىانصار  -

 دارند!داشت ندارند، بلكـه مهـاجرین را مقـدم بر خود مىباشند، یعنى نه تنها چشم

 فــرمـــایـــد:در پـایـان آیـات مى

 گوینـد:و آن كسان كه پس از ایشان آمدند، مى»  -

 ان ما را بیـامرز!پـروردگارا! ما را و بـرادر -
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 بـرادرانى كه در ایمـان بر مـا پیشى گرفتند. 

 اى منه نسبت به كسانى كه ایمان آوردند! هاى ما كینهو در دل 

 (1)/ حشر(  10« )و تو اى پروردگار ما، بخشاینـده مهـربـانـى!

 . 61، ص: 38المیزان ج:  -1
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 فصل چهارم

 

 بنى قریظهجنگ با یهودیان 

 

 

 پایان جنگ خندق و آغاز جنگ بنى قریظه

 

آله از جنگ خندق برگشت و ابزار جنگ را به زمین وعلیههللاوقتى رسول ّللاه صلى

گذاشت و استحمام كرد، جبرئیل برایش نمودار شد و گفت: در انجام جهاد هیچ عذرى باقى 

 ایم!حال آن كه ما نكنده كنى وبینم لباس جنگ را از تن خود مىنگذاشتى، حال مى

آله از شدت ناراحتى از جاى پرید و فورا خود را به مردم وعلیههللارسول خدا صلى

 رسانید كه نمــاز عصر را نخوانند مگر بعد از آن كه بنـى قریظـه را محاصــره كرده باشند. 

وب مردم مجددا لباس جنگ به تن كردند و تا قلعه بنى قریظه برسند، آفتاب غر

ایم چون رسول ّللاه كرد، و مردم با هم بگو مگو كردند، بعضى گفتند كه ما گناهى نكرده

آله به ما فرمود كه نماز عصر را نخوانید مگر بعد از آن كه به قلعه بنى وعلیههللاصلى

قریظه برسید و ما امر او را اطاعت كردیم. بعضى دیگر به احتمال این كه دستور آن جناب 

با نماز خواندن ندارد، نماز خود را خواندند، تا در انجام وظیفه مخالفت احتمالى هم  منافاتى

نكرده باشند، ولى بعضى دیگر نخواندند تا نمازشان قضا شد، و بعد از غروب آفتاب كه به 

آله هیچ یك از دو طایفه را وعلیههللاقلعه رسیدند نمازشان را قضا كردند، و رسول خدا صلى

 گوید:رمود. عروه مىمالمت نف

السالم را به عنوان مقدمه جلو بن ابیطالب علیهآله علىوعلیههللارسول خدا صلى

 فرستاد و لواء جنگ را به دستش داد و فرمود:

 همه جا پیش برو تا لشكر را جلو قلعه بنى قریظه پیاده كنى! -

آله به دنبالشان به راه افتاد. وعلیههللاالسالم از پیش براند، و رسول ّللاه صلىعلى علیه

اى از انصار كه از تیره بنى غنم بودند برخورد كه منتظر رسیدن آن در بین راه به عده

جناب بودند، و چون آن جناب را دیدند خیال كردند كه آن حضرت از دور به ایشان فرمود 

 جا عبور كــرد؟ در پاسـخ گفتند: ساعتى قبل لشكر از این

جا گذشت، در حالى كه پتویى از ابریشم بر سوار بر قاطرى ابلغ از ایندحیه كلبى  -

 پشـت قـاطر انـداختــه بـود! حضرت فرمود:

قریظه فرموده بود، كه خداوند او را مأمور بنىنبود بلكه جبرئیل كلبى او دحیه -

 هایشان را با ترس پر سازد!است تا ایشان را متزلزل كند و دل 
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جا از چنان برفت تا به قلعه بنى قریظه رسید، و در آنالسالم همعلیه گویند: علىمى

آله شنید، پس برگشت تا در راه وعلیههللامردم قلعــه ناسزاها نسبت به رسـول خدا صلى

! ســزاوار نیست شما وعلیههللارسول ّللاه صلى آله را بدید و عرضــه داشــت: یا رســول ّللاه

 و بـه ایـن مــردم نـاپـاك نــزدیـــك گـردیـد! نزدیك قلعه شوید

اى؟ عرضه حضرت فرمود: مثل این كه از آنان سخنان زشت نسبت به من شنیده

! حضرت فرمود: به محض این كه مرا ببینند دیگر از آن سخنـان  داشت: بلى، یا رسول ّللاه

 آله فرمود:وعلیههللا صلىنخواهنــد گفــت! پس بـه اتفــاق نزدیك قلعـه آمدنـد و رسول ّللاه 

 اى برادران مردمى كه به صورت میمون و خوك مسخ شدند،  -

 آیا خدا خوارتان كرد و بال بر شما نازل فرمود؟

 یهودیان گفتند: اى ابوالقاسم، تو مردى نادان نبودى.

آله بیست و پنج شب آنان را محاصره كرد تا به ستوه وعلیههللاپس رسول خدا صلى

هایشان مستولى فرمود. تصادفا بعد از آن كه قریش و غطفان دند، و خدا ترس را بر دلآم

ها شده بن اخطب )بزرگ خیبریــان( با مردم بنى قریظه داخل قلعه آنفرار كردنــد، حى

گردد، تا آله از پیرامون قلعــه برنمىوعلیههللابود، و چــون یقیــن كرد كه رسول خدا صلى

 بــن اسـد بــه ایشـان گفــت:ایشــان نبـرد كنــد. كعــب آن كه بـا

بینید به شما روى آورده و من یكى از سه كار اى گروه یهود! بالیى است كه مى -

 كنم، هر یك را صــالح دیدید عمــل كنیـد!را بــه شمـا پیشنهـاد مى

این كه به همه شما روشن ـ بیایید با این مرد بیعت كنیم و دین او را بپذیریم، براى  1

شده كه او پیغمبرى است مرسل، و همان شخصى است كه در كتاب آسمانى خود نامش را 

ماند و هم دین خدا را اید، كه اگر این كار را بكنیم، جان و مال و زنانمان محفوظ مىیافته

 ایم!پذیرفته

دیگر معاوضه  ما هرگز از دین تورات جدا نخواهیم شد و آن را با دینى -گفتند: 

 نخواهیم كرد! گفت:

پذیرید، بیایید فرزندان و زنان خود را به دست ـ این كه اگر آن پیشنهاد را نمى 2

خود بكشیم، و سپس با محمد نبرد كنیم، و حتى اموال خود را نیز نابود سازیم تا بعد از مـا 

شدیم بدون دلواپسى كشته  چیـزى از مـا باقى نماند، تا خدا بین ما و محمد حكم كند. اگر كشته

ایم، چون نه زنى داریم و نـه فرزندى و نه مالـى، و اگـر غلبه كردیم تهیـه زن و فـرزند شده

 آسان است! 

گویى این یك مشت بیچاره را بكشیم، آن وقت دیگر چه چیزى در آیا مى -گفتند: 

 زندگى بدون آنان هست؟ گفت:

همین امشب كه شب شنبه است، و محمد و پذیرید بیایید ـ اگر این را هم نمى 3

ها استفاده كنیم و به ایشان جنگیم از این غفلت آنكنند كه ما در شنبه نمىیارانش فكر مى

 شبیخون بزنیم!

آیا حرمت شنبه خود را از بین ببریم؟ و همان كارى را بكنیم كه گذشتگــان  -گفتند: 
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همان بال بر ما هـم نازل شــود؟ نه هرگز  دانى دچار شدند؟ وما كردند و به آن بال كه مى

 یك از پیشنهاداتش قبول نشد، گـفت:كنیم! كعب بن اسد چون دید هیچاین كار را نمى

اید حتـى یك كنم از آن روز كه به دنیا آمدهعقلى هستید، خیال مىعجب مردمى بى -

 اید!روز هـم در كـار خـود حـزم و احتیـاط نداشته

 

 هـود و مسـلمانانحـكمیت بیـن ی

ها كه پیشنهاد كردند یك آله در پاسخ قرظىوعلیههللاگوید: رسول خدا صلىزهرى مى

توانیــد حكــم خود نفر را حكم قرار دهد، فرمـود: هر یك از اصحاب مرا كه خواستید مى

 كنید!

ذیرفت آله نیز پوعلیههللارا اختیار كدرند و رسول خدا صلى« سعدبن معاذ»ها قرظى

هایشان را از و دستور داد تا هر چه اسلحه دارند در قبه آن جناب جمع كنند و سپس دست

پشت بستند و به یكدیگر پیوستند و در خانه اسامه بازداشت كردند. آن گاه رسول خدا 

 آله دستور داد سعدبن معاذ را بیاورند.وعلیههللاصلى

 ن چه كنیم؟ معاذ گفت:وقتى معاذ آمد حضرت پرسید: با این یهـودیا

عنوان هایشان كشته شوند، و ذرارى و زنانشان اسیر گردند، و اموالشان بهجنگى -

غنیمت تقسیم شود، و ملك و باغاتشان تنها بین مهاجرین تقسیم شود! آن گاه به انصار گفت: 

جا وطن شماست و شما ملك و باغ دارید و مهاجران ندارند! رسـول خدا این -

 و فرمود:  آله تكبیر گفتوعلیههللاصلى

 بین ما و آنان به حكم خداى عزوجل داورى كردى! -

 در بـعـضـى روایـات آمـده كـه حـضــرت فـرمـود:

به حكمــى داورى كردى كه خدا از باالى هفت رفیع )هفت آسمان( رانده است!  -

دود اند حآله دستور داد مقاتالن ایشان )به طورى كه گفتهوعلیههللاگاه رسول خدا صلىآن

شدگان نفر و تعداد كشته 750اند: تعداد اسیران ها گفتهنفر بودنـد( كشته شوند. بعضى 600

 نفــر بــودنــد. 450

بردند نزد رسول در روایات آمده كه موقعى كه بنى قریظه را دست بسته مى

اال كه كنند؟ گفت: حبینى با ما چه مىهیچ مى -آله به كعب بن اسد گفتند: وعلیههللاصلى

هاى من اعتنا نكردید؟ اى كاش زنید؟ چرا قبالً به راهنمایىبیچاره شدید این حرف را مى

پرسیدید! به خدا سوگند كردید و چاره كار خود از خیرخواهان مىهمه جا این پرسش را مى

كننده ما دست بردار نیست، و هر یك از شما برود دیگر بر نخواهد گشت، چون به دعوت

 روید! با پاى خود به قتلگاهش مىخدا قسـم 
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 سرنوشت اسرا و فرماندهان شكست خورده

آله آوردند، در حالى كه وعلیههللادر این هنگام حى بن اخطب را نزد رسول ّللاه صلى

اى فاختــى در برداشت و آن را از هر طرف پاره پاره كرده بود، و مانند جاى انگشت حله

هــایش با ــود تــا كســى آن را از تنش بیــرون نكند، و دستســوراخ ســوراخ كــرده ب

آله او را دیــد وعلیههللاطنـاب به گردنــش بستــه بـود. همیــن كــه رســول خــدا صلى

 فرمــود:

 آگاه باش! كه به خدا سوگند، -

 بینم، من هیچ مالمتى در دشمنى با تو ندارم، و خالصه تقصیرى در خود نمى 

 این بیچارگى تو از این جهت است كه خواستى خدا را بیچاره كنى! و 

 آن گاه فرمود:

 اى مردم! از آن چه خدا براى بنى اسرائیل مقدر كرده، ناراحت نشوید! -

این همان سرنوشت و تقدیــرى است كه خدا علیــه بنى اسرائیــل نوشتــه و مقــدر 

 كــرده است!

 بـن اخـطـب جـدا كـردنـد.حـى آن گـاه نشـست، و سـر از بـدن

را در  ایشانقریظه، زنان و كودكان و اموال بعداز اعدام جنگجویان عهدشكن بنى

اى از اسراى ایشان را به اتفاق سعدبن زید انصارى بـه نجد كرد، و عدهبین مسلمانان تقسیم

 كنند.آن اسب و سالح خریدارىفروش برساند و با پولفرستاد تا به 

 در تفسیر خود چنین آورده است:« قمى»قسمت از تاریخ را  این

هایــش را به گردنــش بسته بودنــد آوردنـد و بن اســد را در حالــى كــه دستكعــب

 آله نظــرش به وى افتـــاد فرمود: وعلیههللاهمین كه رسول ّللاه صلى

شام نزد شما آمده بود، آن خاخام آگاه كه از « الحواسابن»اى كعب! آیا وصیت  -

 سـودى بـه حـالتـان نبـخـشیـد؟

با این كه او وقتى نزد شما آمد گفت كه من از عیش و نوش زندگى فراخ شام صرف 

ام، ام و به این سرزمین اخمو كه غیر از چند دانه خرما چیزى ندارد، آمدهنظر كرده

ام، براى این كه به دیدار پیغمبرى نایل شوم كه در مكه مبعوث و به آن قناعت كرده

اى نان و خرما كند، پیغمبرى است كه به پارهمىشود، و بدین سرزمین مهاجرت مى

اش شود، و در چشمش سرخى، و بین دو شانهپاالن سوار مىقانع است، و االغ بى

گیرد، و هیچ باكى از احدى از شما اش مىمهر نبوت است، و شمشیرش را به شانه

 یابد!؟ كند، و سلطنتش تا جایى كه سواره و پیاده از پا در آیند، گسترش مىنمى

 كعـــــب گفـــــت:

ها كه گفتى درست است، ولى چه كنم كه از سرزنش یهود چرا اى محمد! همه این -

آوردم، و پروا داشتم و ترسیدم بگویند كعب از كشته شدن ترسید، و گرنه به تو ایمان مى

تر كردم، ولى من چون عمرى به دین یهود بودم و به همین دین زندگى كردم بهتصدیقت مى

 آله فرمود:وعلیههللااست به همان دین نیز بمیرم! رسول خدا صلى
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 ـ بیایید و گردنش را بزنید!

مأمورین آمدند و گردنش را زدند. باز در همان كتاب است كه آن جناب یهودیان 

فرمود: آب را به ایشان قریظه را در مدت سه روز صبح و شام اعالم كرد، و مىبنى

هــا نیكى كنیــد، تا آن كه همه را ى پاكیــزه به ایشان بدهیــد و با اسیران آنبچشانیــد و غــذا

 (1)به قتل برسانید! 

 . 162، ص: 32المیـــــزان ج:  -1
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 فصل پنجم

 

 جنــگ خیـبــر
 
 

 جنگ آینده، جنگ خیبر

 

َّبِْعُكْم...!َسیَقُوُل اْلُمَخلَّفُوَن اِذَا اْنَطلَْقتُْم اِلى َمغانَِم »  / فتح( 15«)ِلتَأُْخذُوها ذَُرونـا نَت

ها به دست خواهید آورد، آن شوید كه در آن غنیمتشما به زودى روانه جنگى مى»

 « وقت متخلفین خواهند گفت: بگذارید ما هم به شما بپیوندیم!

جنگى دهد، و آن این است كه مؤمنین به زودى اى دیگر مىاین آیه، خبر از یك آینده

شود، آن وقت هایى عایدشان مىگردد، و غنیمتكنند كه در آن جنگ فتح نصیبشان مىمى

كنند اجازه دهند به دنبالشان به صحنــه هایى كه تخلف كردند پشیمان شده درخواست مىآن

مند شوند، و این جنگ، جنگ خیبر است، كه رسول ّللاه جنگ آیند تا از غنیمت بهره

ها گرفتند، و جا گذشتند و آن را فتح كردند و غنیمتآله و مؤمنین از آنوعلیههللاصلى

تعالى آن غنایم را به كسانى اختصاص داد كه در سفر حدیبیه با رسول ّللاه خداى

ها را در آن غنایم شركت نداد. در ادامه آیه به رسول ّللاه آله بودند، و غیر آنوعلیههللاصلى

 فرماید:آله مىوعلیههللاصلى

 « گونه خداوند از قبل فرموده است!ها بگــو دنبال ما نیاییــد! اینبه آن»ـ 

 چنین فرمود:هم

متخلفیــن بعــد از این كه درخواســت اتبــاع پذیرفتــه نشد، خواهنــد گفــت: شما »ـ 

 15« )نــد!ورزیــد! ولــى بایــد بداننــد كــه جــز انــدكــى فهــم نداربه ما حســد مى

 فتــح( /

شما بر ما حسد »ها مبنى بر این كه دلیل نفهم بودن متخلفین این است كه گفتار آن

آله ندارد و آن جناب از غیب وعلیههللااصالً ربطى به كالم رسول ّللاه صلى« ورزید،مى

كنید، و خبرشان داده بود كه خدا از پیش این چنین خبر داده كه شما هرگز ما را پیروى نمى

تان كنیم، و این معنا از ناحیه گذارید ما پیروىها پاسخ داده بودند كه اوالً شما نمىآن

خواهید تان از شركت ما در غنایم براى این است كه مىتعالى نیست، و ثانیا جلوگیرىخداى

 غنایم را خودتان به تنهایى بخورید و به ما ندهید. 
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ایمــان دارد و نه عقل، كسى كه این قدر قوه  و این پاسخ كــالم كسى است كه نه

آله معصــوم است و او در هیــچ امرى داخل وعلیههللاتمییز ندارد كه بفهمد رسول خدا صلى

تعالــى، و اگر بخواهیــم حمل به صحــت كنیم، حداقــل شــود مگر به اذن خداىو خارج نمى

اسالم و ایمان، این اند، كه با ادعاى فهم بودهساده و كمها مردمانىاین است كه بگوییم آن

 اند.آله سخن گـفتـهوعلیههللاطــور با رسول صلى

 

 آزمایشى مجدد، در جنگى تازه

 فـرمــایــــد:در ادامـه آیــــه مـى

 ها از اعراب، كه تخلف كردند،به همان» -

 واهید شد،گویید به زودى به جنگى دیگر فراخوانده خبگو: اگر راست مى 

 جنگ با مردمى دالور، كه باید یا مسلمان شوند و یا با ایشان بجنگید! 

 اگر در آن روز اطاعت كردید، خداوند اجرى نیك به شما خواهد داد،

 و اگر آن روز هم مثــل جنگ قبلـى تخلـف ورزیدیـد، 

 / فتــح( 16« )كنــــد!خـداوند به عذابى دردناك معذبتان مــى 

كه رسول  است اقوامىرسد همه نظر مىها باید رفت به جنگ آن  كه به گروهاین 

یعنــى هــوازن، ثقیــف،  -ها نبــرد كــرد آله بعــــد از فتــح خیبــر با آنوعلیههللاخدا صلى

 روم، مــوتــه.

را  بگو: شما مــا»تعالـى از پیــش خبــر داد كــه بــه متخلفیــن و این كه خداى

 هــا در جنــگ خیبــر اســت. ناظــر به پیــروى كــردن از آن« پیروى نخواهیــد كــرد،

ها در این جنگ، خداوند متعال فقط دو انتخاب در مقابل مشركینى كه به جنگ آن

ها یا باید مسلمان شوند، یا تن به نبرد بدهند، و شق شوند، گذاشته است، یعنى آندعوت مى

گرفتن باشد، در آن نیست، زیرا آنان مشركند و جزیه از مشرك قبول سوم كه جزیه 

 شــود، و این مخصوص اهل كتــاب است. مشرك باید یا مسلمان شود یا جنگ كند.نمى

در پایان آیات، خداى سبحان كالم خود را با وعده و وعید براى متخلفین خاتمه 

 ت:بخشد: وعده در مقابل اطاعت، وعید در مقابل معصیمى

 دهد،اگر اطاعت كنید و براى قتال بیرون شوید، خدا اجر نیكى به شما مى» -

 و اگر روى برگردانید و نافرمانى كنید و خارج نشوید،  

 همان طور كه بار قبلى روى گردانیدید، و در سفرحدیبیه خارج نشدید،

/  16« )كنــد!آن وقت خدا در دنیا )یا هم در آخرت( شمـا را عذابى دردنــاك مى 

 فتح(
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 رفع حكم جهاد از معلولین

در ادامه این آیات خداى تبارك و تعالى جهاد را از معلولین كه جهاد بر ایشان 

ندارند  ها حكم جهادفرماید آندارد، یعنى نمىاش بر مىفرساست به لسان رفع الزمهطاقت

 فرماید: الزمه آن را كه حرج است ندارند:بلكه مى

 توانند تخلف كنند،در مسئله جهاد افراد نابینا، چالق و بیمار مى» -

 نیست،چون جهاد بر آنان واجب  

كند كه را اطاعت كند، خداوند او را در جناتى داخل مىكه خدا و رسولش  و كسى 

 از دامنه آن نهرها روان است،

 (1)/ فتح(  17« )كند.كسى كه اعراض كند، خداوند به عذابى دردناك معذبش مىو  

 . 129، ص: 36الـمیــزان ج:  -1

 

 جزئیات جنگ خیبر در روایات اسالمى

الوقوع گونه كه خداوند متعال در سوره فتح مسلمین را خبر از جنگى قریبهمان

حدیبیه و صلح با كفار قریش اتفاق افتاد در داده بود، این جنگ بالفاصله بعد از مراجعت از 

 گوید:البیان در داستان فتح خیبر مىمجمع

ـه صلى آله از حدیبیه به مدینــه آمد، بیســت روز در وعلیههللاوقتــى رســول اللـه

 مدینه ماند و آن گـاه بـراى جنـگ خـیبر خیمـه بیـرون زد.

بت دارد از پدرش از جدش روایت ابن اسحاق به سندى كه به مروان اسلمى نس

آله به سوى خیبر رفتیم. همین كه نزدیك خیبر شدیم وعلیههللاكرده كه گفت: با رسول ّللاه صلى

آله فرمود: بایستید! مردم ایستادند. وعلیههللاهـایش از دور پیـدا شـد، رسـول ّللاه صلىو قلعه

 فرمود:

 چه در زیر سایه دارد!تگانه، و آنهاى هفبار الها! اى پروردگار آسمان -

 چه بر پشت دارند!هاى هفتگانه، و آناى پروردگار  زمین 

 چه گمراهى كه دارند! ها و آناى پروردگار شیطان 

 چه در آن است مسئلت دارم!از تو خیر این قریه و خیر اهلش و خیر آن

 برم!تو پناه مى چه در آن است بهو از شر این محل و از شر اهلش و از شـر آن 

 راه بیفتید، به نام خدا!  -آن گاه فرمود: 

آله به وعلیههللاچنین از سلمه بن اكوع نقل كرده كه گفت: ما با رسول ّللاه صلىهم

سوى خیبر رفتیــم. شبى در حال حركت بودیــم كه مردى از لشكریــان به عنــوان شوخى به 

 خوانى؟ارت براى ما نمىعـامر بـن اكوع گفت: كمـى از آن اشعـ

 عامر مردى شاعر بود و شروع كرد به سرودن این اشعـار:

 كردیم،بار الها! اگر لطف و عنایت تو نبود ما حج نمى -
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 خواندیم،دادیم، و نه نماز مىو نه صدقه مى 

 پس بیامرز ما را! 

 فدایت باد آن چه كه ما آن را به دست آوردیم،  

 كنیم، ثابت فرما! كه با دشمن مالقات مىهاى ما را هنگامى و قدم

 و سكینت و آرامش را بر ما نازل فرما!

 ما به نوبه خود هر وقت به سـوى جنگ دعوت شدیم، راه افتادیم، 

 كنیم!و رسول خدا هـم به همین كه مـا را دعـوت كنـد، اكتفـا و اعتماد مى 
 

 آله پرسید:وعلیههللارسول خدا صلى

 راند كیست؟این كه شتر خود را با خواندن شعر مى - 

 خدا رحمتش كند! -عرضه داشتند: عامر است! فرمود:  

عمر كه آن روز اتفاقا بر شترى خسته سوار بود، شترى كه مرتب خود را به زمین 

 انـداخـت، عــرضــه داشـت:مى

! عامر به درد ما مىـ یا رسول كنیم، دعا كنیم ه مىخورد و از اشعارش استفادّللاه

 زنده بماند.

ـه صلى فـــرمــود: خــدا آله دربــاره هــر كسى كــه مىوعلیههللاچــون رسول اللـه

 شـد.رحمتــش كنــد، در جنـگ كشتـه مى

 

 آغاز جنگ و شهادت عامر شاعر

آرایى كردند، مردى یهودى از گویند: همین كه جنگ جدى شد، و دو لشكر صفمى

 یبر بیرون آمده و مبارز طلبید و گفت:لشكر خ

شناسند، كه من مرحبم! و غرق در اسلحه، قهرمانى هستم كه مردم خیبر مرا مى -

 اند! زند، دیدهاند، در مواقعــى كه تنور جنـگ شعله مىام را تجربــه كردههمــه قهرمانى

 از لشكر اسالم عامر بیرون شد و این رجز را خواند:

داند كه من عامرم! غرق در سالح، و قهرمانى هستم كه تا قلب ىلشكر خیبر م -

 روم!لشكر دشمن پیش مى

این دو تن به هم آویختند، و هر یك ضربتى بر دیگرى فرود آورد، و شمشیر مرحب 

به سپر عامر خورد. عامر از آن جا كه شمشیرش كوتاه بود، ناگزیر تصمیم گرفت به پاى 

ساق پاى یهودى خورد، و از بس كه ضربت شدید بــود یهودى بزند. نوك شمشیرش به 

شمشیــرش در برگشت به زانــوى خودش خــورد و كاســه زانویش را لطمـه زد، و از 

 گــویــد:همـان درد از دنیـا رفـــت. سلمــه مى

گفتند: عمل عامر بى اجر و باطل آله مىوعلیههللااى از اصحاب رسول خدا صلىعده

گریستم و آله شرفیاب شدم و مىوعلیههللاودش را كشت. من نزد رسول ّللاه صلىشد، چون خ

 عرضه داشتم 
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گویند. فرمــود: چه كسى چنین گفته؟ عرض كردم: یك عــده درباره عامر چنیــن مى

 دهند! چند تن از اصحـاب. حضرت فرمود: دروغ گفتند، بلكــه اجرى دو چنــدان به او مى

 

 و ناتوانى عمربن خطابمحاصره خیبر 

محاصره آن قدر طول كشید كه دچار كردیم، و اینگاه خیبر را محاصرهگوید: آنمى

 جا را براى ما فتح كرد، و آن چنین بود:تعالى آنمخمصـه شدیدى شدیم، و سپس خداى

اى از لشكر با او قیام رسول خــدا لواى جنگ را به دست عمربن خطاب داد و عده

ـوى لشكر خیبر رفتند، ولى چیــزى نگذشت كه عمــر و همراهانش فرار كرده و كرده و جلـ

ترسانید و آله برگشتنــد، در حالى كه او همراهـان خـود را مىوعلیههللانزد رســول خدا صلى

 ترساندنــد.همــراهانـــش او را مى

ون نیامد، و فرمود: آله دچار درد شقیقه شد، و از خیمه بیروعلیههللارسول خدا صلى

وقتى سرم خــوب شد بیرون خواهم آمد. بعد پرسید: مردم با خیبر چه كردند؟ جریان عمر را 

 برایــش گفتنـــد، فـرمـود: 

دهم كه خدا و رسولش را دوست فردا حتمــا رایت جنگ را به مــردى مى -

هرگز پا به فرار ور كه دارد، و خدا و رسول نیز او را دوست دارند. مـردى حملهمى

 گــردد تا خدا خیبـر را به دست او فتح كند!نگذاشته است، و از صــف دشمن برنمى

 

 شود!رایت اسالم به دست على سپرده مى

 آله در واقعه خیبر فرمود:وعلیههللاكه رسول خدا صلىسعدبن سهل نقل كرده

تعالى به دست او خیبر را دهم كه خداىمردى مىفردا حتما این رایت جنگ را به -

او نیز وى را  دارد، و خدا و رسولرا دوست مى كند، مردى كه خدا و رسولشمىفتح 

 دارند! دوست مى

مردم آن شب را با این فكر به صبح بردند كه حضرت فردا رایت را به دست چه 

بح شد مردم همگى نزد آن جناب حاضر شدند، در حالى كه هر كس دهد؟ وقتى صكسى مى

 آله فرمود: وعلیههللااین امیـد را داشت كه رایت را به دست او بـدهد. رسول خدا صلى

! او درد چشم پیدا كرده على - بن ابیطالب كجاست؟ عرضه داشتند: یا رسول ّللاه

 است! فرمود: بفرستید بیاید!

السالم ا آوردند. حضرت آب دهان خود را به دیدگان على علیهرفتند و آن جناب ر

كشید و در همان لحظه بهبودى یافت، به طورى كه گویى اصالً درد چشم نداشت. آن گاه 

 السالم پرسید:رایت را به وى داد. على علیه

! با آنان قتال كنم تا مانند ما مسلمان شوند -  ؟ فرمود:یا رسول ّللاه
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 شان در آیى،درنگى پیشروى كن تا به درون قلعهبدون هیچ  -

 جا دعوتشان كن،آن گاه در آن 

 و حقوقى را كه خدا به گردنشان دارد برایشان بیان كن، 

تعالى یك مرد را به دست تو هدایت كند براى براى این كه به خدا سوگند اگر خداى 

 اشتــه بـاشـى! هـاى مــادى و گرانبهـایى دتو بهتر است از این كــه نعمت

 گوید:سلمـه مى

 گفت:خواند و مىاز لشكر دشمن مرحب بیرون شد، در حالى كه رجز مى

 قَْد َعِلَمْت َخْیبَُر اَنهى َمْرَحٌب...! -

 سرود:آوردى او رفت، در حالى كه مىالسالم به هماسالم على علیهاز لشكریان

 من همانم كه مادرم نامم حیدر گذاشت! -

 یر جنگلم كه دیدنش وحشت اسـت،من چون ش 

و ضربت من مانند َكْیَل َسْندََرة )ترازوی مخصوص وزن اجناس بزرگ و زیاد،(  

 است،

 كه احتیاج به دو بار وزن كــردن نــدارد! 
 

آن گاه از همــان گرد راه با یك ضربــت فرق سر مرحب را شكافت و به خاك 

 هالكتش انداخت و خیبر به دست او فتح شــد.

را انــد. مسلم آن)این روایــت را بخارى و مسلم از قتیبـه بن سعیـد روایــت كرده

 در صحیـح خــود آورده اســت(. 

 

 كند!على در قلعه خیبر را از جا مى

 و علیههللاابوعبــدّللاه حافــظ به سند خــود از ابى رافع برده آزاد شده رسول ّللاه صلى

 ـت كــه گـفـت:آله روایـــت كـرده اسـ

آله او را به سوى قلعه خیبر روانه كرد. وعلیههللاما با على بودیم كه رسول ّللاه صلى

 همین كه آن جناب به قلعه نزدیك شد اهل قلعه بیرون آمدند و با آن جناب قتال كردند.

مردى یهودى ضربتى به سپر آن جناب زد، سپر از دست حضرت بیفتاد، ناگزیر 

چنان در دست على ه را از جاى كند و آن را سپر خود قرار داد. این درب همعلى درب قلع

بود و جنگ همى كرد تا آن كه قلعه به دست او فتح شد. آن گاه درب را از دست خود 

شدیم هر انداخت. به خوبى به یاد دارم كه من با هفت نفر دیگر كه مجموعا هشت نفر مى

 دهیم و جا به جا كنیم نتوانستیم. چـه كوشش كردیم كه آن درب را تكـان

و نیز به سند خود از لیث بن سلیم از ابى جعفر محمدبن على روایت كرده كه 

 فرمود:

جابر بن عبدّللاه برایم حدیث كرد كه على در جنگ خیبر درب قلعه را روى دست  -

ى بـود كـه بلند كرد و مسلمانان دسته دسته از روى آن عبور كردند با این كه آن درب به قدر
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 چـهـل نفـر نتـوانستند آن را بلنـد كـنند.

از طریقى دیگر از جابر روایت شده كه گفت: سپس هفتاد نفر دور آن درب جمع 

 شدند تا توانستند آن را به جاى اولش برگردانند.

 

 آله در حق علىوعلیههللادعاى رسول ّللاه صلى

 كه گفت:كردهلیل روایتابىبنعبدّللاه و نیز جابر به سند خود از 

پوشیــد، و از السالم همـواره در گرما و سرمــا قبایى باردار و گــرم مىعلــى علیه

 كرد. اصحاب من نـزد مـن آمـدند و گـفتنـد:گـرمــا پـروا نمى

رسیدم اى یا نه؟ پدانیم تو هم متوجه آن شدهایم و نمىما از امیرالمؤمنین چیزى دیده -

آید، اید؟ گفتند: ما دیدیم كه حتى در گرماى سخت با قبایى باردار و كلفت یرون مىچه دیده

بدون این كه از گرما پروایى داشته باشد، و برعكس در سرماى شدید با دو تا جامه سبك 

م: اى؟ من گفتباره چیزى شنیدهآید، بدون این كه از سرما پروایى كند! آیا تو در اینبیرون مى

ام. گفتند: پس از پدرت بپرس شاید او در این باب اطالعى داشته باشد، چون نه چیزى نشنیده

لیل پرسیدم، او هم گفت چیزى در این باب نشنیده راز بود. من از پدرم ابىاو با آن جناب هم

السالم رفت و با آن جناب به راز گفتن پرداخت و این سؤال گاه به حضور على علیهاست. آن

 السالم فرمود: را در میان نهاد و على علیه

 مگـر در جنگ خیبـر نبـودى؟ عـرض كردم: چـرا؟ فـرمود: -

بكر را صدا كرد و بیرقى به دستش آله ابىوعلیههللایادت نیست كه رسول خدا صلى

داد و روانه جنگ یهود كرد و ابوبكر همین كه به لشكر دشمن نزدیك شد، مردم را به 

اش كرد، عمر نیز گردانید، سپس عمر را فرستاد و لوایى به دست او داد و روانههزیمت بر

 همین كه نزدیك لشكر یهود شد و به قتال نپرداخته، پا به فرار گذاشت.

آله فرمود: امــروز رایت اســالم را به دست مردى وعلیههللارســول خدا صلى

دارد و خدا و رسول نیــز او را دوســت خواهم داد كه خدا و رسول را دوست مى

ار است، قلعــه را فتح مىمى ار و غیــر فره كنــد. دارنــد، و خدا به دســت او كه مــردى كره

 یــت جنــگ را به دسـت مــن داد و فرمـــود: آن گاه مرا خواست و را

 بـار الهـا! او را از گـرمـا و سـرمـا حفـظ كن! -

 از آن به بعد من دیگر گرما و سرمایى ندیدم.

 النبــوه تــألیـف)این مطــالــب از كتــاب دالیل

 امام ابـوبكــر لبهقــى نقل شده است(. 

 هافتح قالع یهود خیبر و اسارت آن

هاى آله مرتب سایر قلعهوعلیههللارسى گوید: بعد از فتح خیبر، رسول خدا صلىطب

یهود را یكى پــس از دیگرى فتــح كرد، و امــوال را حیازت نمود تا آن كه رسیدند به قلعه 
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ها را هم فتح نمود، و ده روز هاى خیبر بودند، و آن قلعهوطیح و قلعه ساللم، كه آخرین قلعه

 شـان كـرد. ابـن اسحـاق گوید:حـاصـرهو انـدى م

الحقیق بود، فتح شد، صفیه، دختر حى بن بعد از آن كه قلعه قموص كه قلعه ابى

اخطب، و زنى دیگر كه با او بود، اسیر شدند. بالل آن دو را از كنار كشتگان یهود عبور 

د، و خاك داد، و صفیه چون چشمش به آن كشتگان افتاد، صیحه زد و صورت خود بخراشی

این زن  -آله این صحنه را دید فرمود: وعلیههللابر سر خود ریخت. چون رسول ّللاه صلى

انگیز را از من دور كنید! و دستور داد صفیه را پشت سر آن جناب جاى دادند، و خود فتنه

ى خود آله او را براوعلیههللاردائى به روى او افكند و مسلمانان فهمیدند كه رسول خدا صلى

 انتخـاب فـرموده است. آن گاه وقتـى از آن زن یهـودى آن وضـع را دید به بالل فرمود:

دیده را از كنار اى بالل مگر رحمت از دل تو كنده شده است كه دو تا زن داغ -

 دهى؟كشته مردانشان عبور مى

اش كه بنا بود به خانه كنانه بن ربیع از سوى دیگر، صفیه در ایام عروسى

الحقیق برود، شبى در خواب دید ماهى به دامنش افتاد، و خواب خود را به همسرش ىاب

گفت. كنانه گفت: این خواب تو تعبیرى ندارد جز این كه آرزو دارى همسر محمد پادشاه 

حجاز شوى! آن گاه سیلى محكمى به صورتش زد به طورى كه چشمان صفیه از آن سیلــى 

آله آوردنــد اثر كبودى وعلیههللاا نــزد رســول ّللاه صلىكبود شد، و آن روزى كــه او ر

آله پرسیــد: این كبـودى چشم تو از چیست؟ وعلیههللاهنوز باقى مانده بــود. رسول خدا صلى

 را نقل كرد. صفیه جریان

 

 شرایط صلح یهود

آله فرستاد كه در یك جا وعلیههللاابن ابى الحقیق شخصى را نزد رسول ّللاه صلى

جمع شویم و با شما صحبتى دارم و حضرت پذیرفت. ابن ابى الحقیق تقاضاى صلح كرد، بر 

اند محفوظ باشد، و متعرض ذریه و اطفال ها ماندهاین اساس كه خون هر كس كه در قلعه

یت با اطفال خود از خیبر و اراضى آن بیرون شوند، و تنها با یك ایشان نیز نشوند، و جمع

آله هم این پیشنهاد را پذیرفت، وعلیههللادست لباس كه به تن دارند، بروند. رسول خدا صلى

به شرطى كه از اموال چیزى از آن جناب پنهان نكرده باشند، و گرنه ذمه خدا و رسولش از 

 الحقیــق پــذیــرفت و بر این معنا صلح كردند. د. ابن ابىایشــان بــرى خــواهــد بــو

 

 شود!فدك تسلیم مى

آله فرستادند وعلیههللامردم فدك وقتى این جریان را شنیدند پیكى نزد رسول ّللاه صلى

كه به ما اجــازه بده كه بدون جنگ از دیار خود برویم، و جان خود را سالم به در ببریم، و 

آله هم پذیرفت. آن كسى وعلیههللاریم براى مسلمین بگذاریم. رسول خدا صلىهر چه مال دا
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كــرد، محیصه بن مسعود آله و اهل فدك پیــام رد و بدل مىوعلیههللاكه بین رسول خدا صلى

 یك از بنى حارثه بود.

ر نامه تن در دادند، پیشنهاد كردند كه اموال خیببعد از آن كه یهودیان بر این صلح

را به ما واگذار كن كه ما به اداره آن واردتریم تا شما، و عوائد آن بین ما و شما به تساوى 

آله هم پذیرفت به این شرط كه هر وقت خواستیم شما را وعلیههللاتقسیم شود. رسول ّللاه صلى

وال بیرون كنیم این حق را داشته باشیم. اهل فدك به همین قسم مصالحه كردند، در نتیجه ام

خیبر بین مسلمانان تقسیم شد، چون با جنگ فتح شده بود. ولى امالك فدك خالصـه رسول 

 جا جنگــى نكــرده بودنـد.آله شد، براى این كه مسلمانــان در آنوعلیههللاخدا صلى

 

 آله وعلیههللامسموم شدن رسول ّللاه صلى

یافت، زینب دختر حارث همسر  آله آرامشىوعلیههللابعد از آن كه رسول خدا صلى

السالم كشته سالم بن مشكم، برادرزاده مرحب )فرمانده لشكر یهود كه به دست على علیه

 بودكه آن فرستاد. قبالً پرسیدهآله هدیه وعلیههللارسول خدا صلىبراى  بریانشد،( گوسفندى 

ز پاچه گوسفند، و بدین جهت آید، گفته بودند ااز كدام عضو گوسفند بیشتر خوشش مىجناب 

سمى كه همه جاى گوسفند ریخته بود، در پاچه آن بیشتر ریخت، و آن گاه آن را براى 

 آله آورد و جلوى آن حضرت گذاشت.وعلیههللارسول ّللاه صلى

آله پاچه گوسفند را گرفت و كمى از آن در دهان گذاشت و وعلیههللارسول خدا صلى

ور هم كه نزد آن جناب بود، استخوانى برداشت تا آن را بلیسد، رسول بشر بن براء ابن معر

آله فرمــود: از خــوردن این غــذا دســت بكشیــد كــه شانــه گوسفنــد بــه وعلیههللاخدا صلى

 من خبــر داد كه این طعــام مسمـــوم است.

ن كردى؟ گفت: آن گاه زینب را صدا زدند و او اعتراف كرد و پرسیدند: چرا چنی

دانــى چه بر سر قوم من آمــد؟ پیش خود فكر كــردم اگر این مرد پیغمبر براى این كه مى

 ام. كنند و اگر پادشاهــى باشد داغ دلــم را از او گرفتهباشد از ناحیــه غیب آگاهــش مى

از همــان آله از جــرم او گذشــت كرد، و بشر بن بــراء وعلیههللارســول خــدا صلى

 گویـد:یك لقمــه كه خــورده بــود درگذشــت. مى

آله به آن مــرض از دنیا رفــت مادر بشــر وعلیههللادر مرضــى كه رسول خدا صلى

آله تا از آن جنــاب عیادت كنــد. رسول وعلیههللابن براء وارد شـد بر رســول خدا صلى

 آله فرمــود:وعلیههللاخــدا صلى

من در خیبر خوردیم اثرش به كه من با پسرت اى لقمهآن بشر! الیزال اى ام -

 گردد، و اینك نزدیك است رگ قلب مرا قطع كند.برمى

تعالى او را به نبوت آله با این كه خداىوعلیههللامسلمانان معتقدند كه رسول ّللاه صلى

 (1) گـرامى داشتـه بـود، بـه شهــادت از دنیـا رفـت!

 . 150، ص: 36المیزان ج:  -1
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 فصل ششم

 

 جنــگ تبــوك
 
 

 تدارك جنگ مسلمین با روم

 

جنگ تبوك از جهات دورى راه و استثنایى بودن آن با سایر غزوات پیامبر گرامى 

خدا تفاوت داشته است. در روایات اسالمى جزئیاتى از تدارك و حركت مسلمانان به این 

اند، وجود دارد، و مخصوصا از كارشكنى و تعلل شده هایى كه متحملجنگ، و سختى

 اى از آنان نقل خواهد شد.كننــد كه در این مبحث خالصههایى مىمنــافقیــن حكــایـت

ها كه همه ساله از شام به مدینه بر نشینمقدمات جنگ تبوك چنین آغاز شد كه ییالق

ى عوام بودند، در آن ایام در مدینه آوردند، مردمگشتند، با خود پشمینه و خواربار مىمى

خواهند با لشكرى انبوه با كنند و مىآورى مىانتشار دادند كه رومیان دارند قشون جمع

پادشاه روم با همه لشكریانش حركت « ِهْرقِل»آله نبرد كنند. گفتند: وعلیههللاخدا صلىرسول

است و خودش در داستان نمودههم با خود هم راَغسهان و ُجذام و بَْهراء و عاِملَة  كرده و قبایل

 اند. ِحْمـص مانده است و لشكریانش تا بَْلقاء رسیده

آله وقتى این معنا را شنید اصحاب خود را به تبوك، كه وعلیههللارسول خدا صلى

یكى از شهرهاى بَْلقاء است، فرستاد، و از آن سو افرادى را به میان قبایلى كه در اطراف 

چنین به مكه و نزد افرادى كه از میان قبایل ُخزاَعه و َمزینَه و ُجَهْیَنه بودند، و هم مدینه

 مسلمان شده بودند، اعزام كرد، تا آنان را به جهاد تحریك كنند.

بیفراشتند، و  «اْلِوداعثَنِیَّةُ »آن گاه به لشكریان خود دستور داد تا لواى جنگ را در 

دستان كمك مالى كنند، و هر كس هر اشتند دستور داد تا به تهىبه افرادى كه توانایى مالى د

چه اندوخته دارد بیرون آورد و انفاق كند. لشكر نیز چنین كردند و با تشویق یكدیگر لشكرى 

 نیرومند شدند.

 

 در مقدمه جنگ تبوك« ص»خطبه رسول ّللاه 

و ثنـاى پروردگـار، آله به خطبه ایستـاد و بعد از حمـد وعلیههللارسـول خـدا صلى

 چنیـن فرمود:
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 اى مردم!» -

 تریــن گفتارهــا، كتــاب خــدا،راست

 و سـزاوارتریــن سفارشـات، تقـــوى،

 هــا، ملــت ابراهیـــم،و بهتریــن ملت

 هــا، سنــت محمــد،و نیكوترین سنت

 تـریــن سخنــان، ذكر خدا،و شریــف

 است،ها، همین قرآن و بهترین داستان

 ترتر و جدىو نیكوترین امور، آن امرى است كه عزیمت بر آن راسخ

 و بــدتــریـــن امــور، آن امــرى اســت كــه تــازه درآمــد بــاشـد! 

 نیكوتــریــن هدایــت، هدایـــت انبیـــــاء،

 هایى هستند كه در راه خدا شهید شده باشند،ترین كشتگان، آنشریف

 هــا، كـورى ضاللــت بعد از هدایــت اسـت،كـورى تریــنو تاریك

 تــر باشــد!و بهتــریــن كــارهــا، آن كــارى اســت كـــه نــافــــع

 هــا، آن هـدایتــى است كــه پیـــروى گــــردد،بهتـــریــن هــدایت

 هــا، كــورى دل اســـت،و بدتریــن كورى

 از دســت پایین )گیرنـــده( اســــت،دســت بـــاال )دهنــده( بهتــر 

 اى اســت اى كــه كــم و بــه قــدر كفــایــت بــاشــد، بهتــر از آن خواستــهخواستــه

 كــه زیــاد و بازدارنــده از یــاد خــدا باشـــد، 

 هــا، معــذرت در دم مرگ،بدترین معذرت

 ها، ندامت در قیامت است،و بدترین ندامت

 آیند، مگر گاه به گاه،انــد كه به نماز جمعـه نمىاى مردم كسانىهپــار

 اراده و نیت،افتند، مگر بىاند كه به یاد خدا نمىاى دیگر كسانىو پاره

 و از بزرگترین خطاهاى زبان، دروغ،

 نیازى دل اســت، )سیـرى چشــــم و دل(،هــا، بىنیازىو بهترین بى

 ــا، تقــــوى،هـنیكوتـــریــن توشــه

 و رأس حكمت، تـرس از خداســـت،

 افتـــد، یقیــــن اســــت؛و بهتــریـــن چیـــزى كــــه در دل مــــى

 و شــك و تردیـــد از كفـــر اسـت؛

 جاهلیت؛ازیكدیگرعملكردنو دورى

 و غــل و غــش از چــرك جهنـــم؛

 و مستــــــى اخگــــر آتـــــــــش؛

 سرائیــدن شعر از ابلیس است؛و 

 و شراب انبانــه همـــه گناهــان؛

 هــــاى شیطـــان؛و زنــــان دام
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 اى از جنون است؛و جوانى شعبه

 ها رباخـــوارى؛و بدترین كسب

 هــا، خــوردن مــال یتیـــم اســت!و بدتریـــن خوردن

 نیك بخت آن كسى است كه از دیگــران پنـــد بگیـرد،

 بدبخت آن كسى است كه در شكم مادر بدبخت باشد،و 

و هــر یــك از شمــا ســرانجــام در خــانـه چهـار ذراعــى قــرار خــواهیــد 

 گــرفــت،

در هـــر امـرى آخـر آن را بایـــد نگریســت، و مـــالك هــر امــرى آخــــر آن 

 اســت،

ربــا نظام زندگــى را مختــل بدترین رباها دروغگویـى اسـت )دروغ ماننــد 

 ســازد!(مى

 اى نـــزدیـــــك اســــت،هــر آینــده

ناســزا گفتن به مؤمن فسق و قتال با او كفر، و خوردن گوشت او از نافرمانى 

 خدا، و حرمت مال او مانند حرمـــت خون اوست، 

 ـد، كنـــهر كه به خــدا توكـــل كنـــد، خـــدا او را كفایـــت مى

 رسد،و هر كه صبر كنــد به پیروزى مى

 گذرد،و هر كه از جرم دیگران درگذرد، خداوند از جرائم او درمى

 دهــــد،و هـر كه خشــم خود فرو بــرد خداونــد پاداشـــش مى

 كند،و هر كه صبر بر مصیبــت كند، خدا او را عوض مرحمت مى

اش بر خواهد خداوند در پى رسوائىو هر كه در پى انتشار فضائل خود بر آید، 

 كه خود انتظار آن بیشتر از كند، خداوند به باره سكوت آمد، و هر كه در این

 دهد،مى انتشار را داشت. فضائلش

 و هركه معصیت كند، خدا عذابش دهد!

 بار الها! مرا و امت مرا بیامرز!

 بار الها! مرا و امت مرا بیامرز!

 «كنم!و براى شما طلب مغفرت مىمن از خدا براى خودم 
 

مردم وقتى این خطبه را شنیدند در امر جهاد دلگرم شدند، و همه قبایلى كه آن جناب 

اى از منافقین و براى جنگ دستور حركتشان داده بود، حركت كردند، ولى پاره

 غیرمنافقیــــن تقاعـد ورزیدند. 

 متخلفیـن از جنگ تبـوك

اى ابا وهب،  -آله به جد بن قیس برخورد و به او فرمود: وعلیههللارسول خدا صلى

توان كنى؟ گویا از دیدن زنان زرد پوست خوددارى نمىآیا براى این جنگ با ما حركت نمى



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                        کتاب سی وششم: از حنین تا تبوک. جنگهای اسالم با یهود و اقوام دیگر 51

، به خدا سوگند قوم و قبیله من مى -كرد؟ عرض كرد:  دانند كه هیچ كس در یا رسول ّللاه

ترسم اگر با شما حركت كنم و به این سفر من زن دوست نیست، و من مى میان آنان به قدر

بیایــم از دیدن زنان رومــى نتوانم خوددارى كنــم، لذا استدعــا دارم مرا مبتــال مكن، و 

 اجـازه بده در شهر بمانم! 

آله این چنین گفت، لكن از سوى دیگر به وعلیههللااو از سویى به رسول ّللاه صلى

روهى از قوم خود گفت: هوا بسیار گرم است، در این هواى گرم از خانه و زندگى خود گ

 بیرون مروید!

كنى بس آله را مخالفت مىوعلیههللاپسرش گفت: آیا خودت فرمان رسول خدا صلى

كنى كه گرمى هوا را بهانه كرده و آن جناب را مخالفت نیست و اینك مردم را سفارش مى

اى خداوند نازل خواهد فرمود كه تا قیام قیامت مردم آن را سم در همین باره آیهكنند. به خدا ق

 بخـوانند و تـو رسوا شوى!

/ توبه( را فرستاد.  49« )َو ِمْنُهْم َمــْن یَقُـوُل ائْــذَْن لى...!»تعالــى آیــه اتفاقــا خداى

جنگ با روم هم مثــل جنگ  كند كهآن گــاه جد بن قیس اضافــه كرده بود كه محمد خیال مى

دانــم كه احدى از ایــن مسلمیـن از این جنـگ با دیگران است، ولى من به خوبــى مى

 برنخواهند گشت! 

 

 ها از لشكرمانده عـقب

آله تخلف كردند كه صاحبان نیت وعلیههللااى هم بودند كه از رسول خدا صلىعده

ــچ شك و تردیدى در عقایدشان رخنه نكرده بود، صادقانه و بصیرت در دیــن بودند، و هی

ـه صلى آله حركــت كردنــد، وعلیههللالكن پیش خود گفته بودند، ما بعـد از آن كه رسـول اللـه

 شویـم.از دنبال به او ملحـق مى

از آن جمله یكى ابوخیثمه بود كه مردى قوى و داراى دو همسر و دو آالچیق بود. 

هایش را آب پاشى كرده و در آن آب آشامیدنى خنكى فراهم نموده و همسران وى آالچیق

آله مسلمانان را دستور وعلیههللاطعامى تهیه كرده بودند، در همین بین كه رسول خدا صلى

حركت داد او سرى به آالچیق خود زد، و در جواب هواى نفس خود، كه او را به استفاده از 

 كرد، گفت: آن دعوت مى

آله با این كه وعلیههللاخدا سوگند! این انصاف نیست كه رسول خدا صلىنه به  -

تعالى از گذشته و آینده او عفو فرموده، حركت كند، و در شدت حرارت و گرد و غبار خداى

و با سنگینى سالح راه بپیماید، و در راه خدا جهاد كند، آن گاه ابوخیثمه، كه مردى نیرومند 

 زیباى خود به عیش و عشرت بپردازد!!؟ و در كنار همسران است، در سایه آالچیق، 

 نـه بـه خـدا سـوگند، كـه از انصـاف دور اسـت! -

این بگفت و از جا برخاست و شتر خود را آورد و اثاث سفر را بر آن بار كرد و به 

سولخدا رسد به رآله ملحق شد. مردم وقتى دیدند سوارى از دور مىوعلیههللارسول ّللاه صلى
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آله گزارش دادند. حضرت فرمود: باید ابا خیثمه باشد! ابوخیثمه نزدیك شد و وعلیههللاصلى

جریان كار خود را به عرض رسانید. حضرت جزاى خیر برایش طلب نموده و دعاى 

 خیرش فرمود. 

 

 ابوذر بى مركب از لشكر عقب مانده

علیه هللاروز از رسول خدا صلىماندگان از لشكر، ابوذر بود، كه سه از جمله عقب

آله تخلف كرد. جریان كار او هم این بود كه شترش ضعیف و الغر بود، و در بین راه از و

پاى در آمد، و ابـوذر نـاگزیـر شد اثاث خــود را از كول شتـر پاییــن آورد، و به دوش 

 خــود بكشــد.

 هللارسد، به رسول خدا صلىبعــد از سه روز مسلمانــان دیدند مردى از دور مى

آله گزارش دادند، حضرت فرمود: بایــد اباذر باشد! گفتند: آرى اباذر است! حضرت وعلیه

 فرمود:

به استقبالش بروید كه بسیار تشنه است! و مسلمانان آب برداشتند و به استقبالش  -

 شتافتند. 

در حالى كه ظرفى آب همراه آله رسانید وعلیههللاابوذر خود را به رسول ّللاه صلى

آله فرمود: آب داشتى و تشنه بودى؟ عرض كرد: بلى! وعلیههللاداشت. رسول خدا صلى

فرمود: چرا؟ عرض كرد: در میان راه به سنگى گود برخوردم كه در گودى آن آب باران 

ن آب جمع شده بود، وقتى از آن آب چشیدم دیدم آب بسیار گوارایى است، با خود گفتم از ای

 بیاشامد. حضرت فرمود: آله از آن آبوعلیههللاخدا صلىكه رسولخورم مگر بعد از آننمى

 اى اباذر! -

 خدا رحمتت كند، 

 كنى، و تنها هم خواهى مرد،تو تنها زندگى مى 

 و تنها هم محشور خـواهى شد، و تنها هـم به بهشت خواهى رفت! 

 شونــد، به وسیلــه تو سعادتمنــد مى اى ابــاذر، مردمــى از اهــل عراق -

 كنند،خورند و تو را غسل و كفن مىآرى آنان به جنازه تو برمى

 كنند! خوانند و دفن مىات نماز مىو بر جنازه 

 

 سه رانده شـده پشیمان

اى هم اى از منافقین بودند و عدهدر میان كسانى كه از آن جناب تخلف ورزیدند عده

ابقه نفاق از ایشان دیده نشده بود. از آن جمله: كعب بن مالك شاعر، مراره از نیكان، كه س

شان را قبول كــرد، بن ربیع، و هالل بن امیه رافعى. بعد از آن كه خداوند مهربان توبه
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 كعـب گفتــه بــود:

كه مثل آن ایامى روزى بهكه از خود در عجبم، زیرا هرگز یاد ندارم من » 

كرد، سر حال و نیرومند بوده باشم، و هیچ وقت جز آله حركت مىوعلیههللاخدا صلىرسول

روم و لوازم سفر را خریدارى در آن ایام داراى دو شتر نبودم، با خود گفتم فردا به بازار مى

رفتم و لكن رسانم. به بازار مىآله مىوعلیههللاكنم و بعدا خود را به رسول ّللاه صلىمى

آوردم تا آن كه به هالل بن امیه و مراره بن ربیع برخوردم. آن دو نیز بر نمى حاجت خود را

آله تخلف كرده بودند. باز هم متنبه نشدم، و با آن دو قرار گذاشتم وعلیههللاصلى ّللاه از رسول

فردا به بازار برویم. فردا به بازار رفتیم ولى كارى صورت ندادیم. خالصه در این مدت 

كردیــم، تا یك كنیــم، و حركــت نمىگفتیم فــردا حركــت مىین بود كه مرتب مىكار ما ا

ه صلى  گــردد. آله دارد برمىوعلیههللاوقــت خبردار شدیــم كه رســول اللـه

آله راه خود را به مدینه نزدیك كرد به استقبالش وعلیههللاوقتى رسول خدا صلى

ییم كه بحمدّللاه به سالمت برگشته است، و لكن با كمال تعجب بگوشتافتیم تا او را تهنیت 

 دیدیم كه جواب سالم ما را نداد، و از ما روى گردانید!

آن گاه متوجه برادران دینى خود شدیم و به ایشان سالم كردیم، ایشان هم جواب ما 

هاى ما ن و بچههاى ما رسید، و وقتى به خانه آمدیم دیدیم زرا ندادند. این مطلب به خانواده

كند و نه هم كالم ما زنند. به مسجد آمدیم دیدیم احدى نه به ما سالم مىنیز با ما حرف نمى

آله مشرف شدند و به عرض رسانیدند وعلیههللاشود، الجرم زنان ما نزد رسول خدا صلىمى

كه از آنان  اید؟ آیا وظیفه ما هم این استایم كه شما بر شوهران ما غضب فرمودهكه شنیده

گیرى كنید، و لكـن مواظب بـاشید با گیرى كنیم؟ حضرت فرمود: نه، شما نباید كنارهكناره

 «شما زندگى نكنند!

جا كشید، گفتند دیگر مدینه جاى ما وقتى كار كعب بن مالك، و دو رفیقش، به این

زند، و نه احدى از برادران و آله با ما حرف مىوعلیههللانیست، زیرا نه رسول خدا صلى

قوم و خویشان، پس بیایید به بــاالى كوه برویم و به دعــا و زارى بپردازیــم. آخر یا این 

 رویم! گـذرد، و یـا آن كه همــان جا از دنیــا مىدا از تقصیــرات ما درمـىاســت كه خــ

جا به عبادت و این سه نفر از شهر بیرون شدند و به باالى كوه ذباب رفتند و در آن

گذاشتند و بــدون آوردند و بر زمین مىروزه پرداختند. زن و فرزندانشان برایشان طعام مى

 گشتند. و این برنامــه تا مدتى طوالنــى ادامه داشت.برمىاین كه حرفــى بزنند، 

روزى كعب به آن دو نفر دیگر گفت: رفقا، حاال كه به چنین رسوایى و گرفتارى 

هاى ما و آله خانوادهوعلیههللاایم، و خدا و رسولش و به پیروى از رسول خدا صلىمبتال شده

شود، ما خود چرا به احدى با ما هم كالم نمىاند، و مان بر ما خشم گرفتهبرادران دینى

یكدیگر خشم نگیریم، ما نیز مسلمانیم و باید دستور پیامبر را پیروى كنیم و با یكدیگر هم 

اى از این كوه باال برویم و سوگند بخوریم كه دیگر با كالم نشویم. اینك هر یك از ما به گوشه

 خدا از تقصیرمان بگذرد!رفیق خود حرفى نزنیم تا بمیریم، و یا آن كه 

مدت سه روز هم بدین منوال گذرانیدند، و یكه و تنها در كوه به سر بردند، حتى 
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 دیدنــد.طـورى از یكـدیگــر كنـاره گـرفتند كـه یكـدیگــر را هـم نمـى

آله در خانه ام سلمه وعلیههللاپس از سه روز، یعنى در شب سوم رسول خدا صلى

 مژده مغفرت آن سه نفر نازل شد، و آن آیه این بود:  بود كه آیه توبه و

ُ َعلـَى النَّبِـىهِ َو اْلُمهاِجریَن َو االَْنصاِر... »  / توبه(  117!« )لَقَْد تاَب ّللاه

ذر، ابوخیثمه، و السالم فرمود: مقصود از مهاجرین و انصار، ابىامام صادق علیه

آله تخلف ورزیده و بعد به وى ملحق ویهعلهللاعمیربن وهب بود كه از رسول خدا صلى

 شدند. آن گاه درباره آن سه نفر كه آیه:

 « َو َعلَى الثَّالثَِة الَّذیَن ُخلهِفُوا...!» 

 در حقشان نازل گردیده است.

 فرماید: آیه مى

 / توبه( 118.« )َحتهى اِذا ضاقَْت َعلَْیِهُم االَْرُض بِما َرُحبَْت... »... 

اش بر آنان تنگ شد، كه نه رسول ّللاه با همه فراخى از این رو زمین

شد، و نه برادران دینى، و نه زن و فرزندانشان؛ و به آله با ایشان هم كالم مىوعلیههللاصلى

همین جهت، مدینه بر آنان تنگ شد و ناگزیر از مدینه تار و مار شدند؛ تا خداوند مهربان 

  (1)بــه آنان را قبــول فرمود.اند، تووقتى دید به راستى نادم شده

 )روایات اسالمى(172، ص: 18الـمیـزان ج:  -1

 

 جنگ تبوك، آزمایشى بین نفاق و صدق 

 

ـْوا َو اَْعیُنُُهـْم تَفیـُض ِمنَ » /  92«)الدَّْمعِ َحَزنا...!قُْلـَت الآ اَِجدُ مــآ اَْحِملُُكْم َعلَْیـِه تََولَـّ

 توبه(

تخلف و تقاعد قاعدین جنگ تبوك و ثروتمندانى كه نه تنها به قــرآن مجید در مقابــل 

كردند، گروه دیگـرى را جبهه نرفتند بلكه دیگــران را نیز از رفتــن منع و سرزنش مى

كنـد كه نه تنهـا آماده رفتن به جبهـه بودنــد بلكه بدون داشتــن تجهیزاتى به تعـریف مى

هـا را كـردنــد كه آنشدنــد و گریــه و نالــه مىىخدمت پیامبــر گرامــى اسالم مشـرف م

 تجهیـز كند...!

كه شما را  ندارمچیزى دهى، و تو گفتى تا مركبشان  كه پیش تو آمدندكسانى»...  -

با دیدگانى پر از اشك برفتند، كه چرا چیزى براى سوار كنم، و ایشان  بر آن

 / توبه(  92« )یــابند...!كردن نمىخرج

از این گونه اشخاص قلم تكلیف و حكم وجوب جهاد برداشته شد، چون اگر برداشته 

چنین توابع این وجوب، از قبیل: مذمت در دنیا و عقاب در منشود حرجى و شاق است. ه

 كند. ها صدق نمىگیرد، چون در حقیقت توابع مخالفت بر آنهــا را نمىآخــرت، پاى آن

هــا نخــواستــه بــودنــد مانند منافقین با تخلف از امر جهاد و تقاعد ورزیدن آن

 اســد ســازنــد.كارشكنــى كننــد و روحیه اجتمــاع را فــ
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نازل شده است و ایشان « بَكهائین» در روایات اسالمــى آمده كه این آیــه درباره 

هفت نفـر بـودند كـه سه تـن از ایشـان یعنى: عبـدالرحمـن بن كعب، علبـه بن یزید، عمرو بن 

ـر، ابن عمثعلبه بن غنمه از بنى النجار؛ سالم بن عمیر، هرمى بن عبداله، و عبدّللاه بـن

 عـوف، عبدّللاه بن مغفل؛ از قبیله مزینه بودند. 

 آله آمدند و عرض كردند:وعلیههللااین هفت نفر نزد رسول ّللاه صلى

، ما را بر مركبى سوار كن، چه ما مركبى كه بر آن سوار شویم و  - یا رسول ّللاه

 ـا بدهم! من هم مركبــى ندارم كه به شمـ -بیاییم نداریم! حضـرت فرمــود: 

 )نقل از ابوحمزه ثمالى(

ضمنا در روایت آمده كه سپاهیــانى كه در تبــوك همراه رسول خدا 

شدند كه ده هزار نفر آنان مركب داشتند. در جنگ آله بودند سى هزار نفر مىوعلیههللاصلى

 آله در مدینه ماند.وعلیههللاالسالم به دستور رسول خدا صلىتبوك على علیه

الوداع السالم بیرون رفتند تا به ثنیةبن ابیطالب علیهدره منثور روایت شده كه على در

كرد و خواست بـه تبوك برود و على گریه مىآله مـىوعلیههللارسیـدند، و رسـول خدا صلى

 گفت: مى

 گذارى؟آیـا مرا با بازماندگان مى -

 د:آله فــــرمـــووعلیههللارســـول خـــدا صلى

 ـ راضــى نیستى كه نسبـــت به من مانند هارون باشى نسبت به موسى؟

 (1)و هیچ فرقى در میـــانــه نبــاشــد مگـــر نبــوت؟!  

 . 275، ص: 18الـمیــزان ج:  -1

 

 

 نقش تخریبى منافقان در جنگ تبوك

 

ـذیــَن َءاَمنُــوا مــا لَُكــْم ِ...َو ُهــْم كـاِرُهوَن؟»  / توبه(  48تا  38« )یآاَیَُّهــا الَـّ

جنگ تبوك در تاریخ اسالم، تنها جنگى است كه از اول منافقین در آن تخلف 

ها را از همراهى لشكــر ورزیدنــد و پیغمبر خــدا را یارى نكردنــد، و پیغمبر گرامى نیز آن

 سالم، بــراى جلوگیــرى از ایجــاد فتنه در داخـل جبهه مسلمیــن، معاف كرد.ا

 كند، و در قرآن مجید جریان تخلف منافقین را در جا به جاى این آیات بیان مى

 فـرمایــد: قسمـــت اول مى

اى كسانى كه ایمان آوردید، شما را چه شده كه وقتى گویندتان در راه خدا و » -

 كنید؟بیــرون شوید، به زمیــن سنگینـى مىبراى جهاد 

 اید؟مگــر از آخــرت به زندگــى دنیا راضـى شده 

 بدانید بهره گرفتن از دنیا در قبال آخرت جز اندكى نیست!  -
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 اگر بیرون نیایید، خداوند به عذابى دردناك عذابتان خواهد كرد،

 آورد!و گروهى غیر شما مى 

 زنید،ضرر نمى و شما با تخلف خود او را 

 / توبه( 39و  38« )و او بر هر چیزى تواناست! 

در این آیات و آیات بعدش به مؤمنین عتابى شدید و تهدیدى سخت شده است. )در 

دنباله این آیات خداوند متعال یارى و كمك خود را نسبت به رسول گرامى خود بیان 

كند كه چگونه كفار قریش او را فرماید و جریان اخراج و هجرت پیامبر را یادآورى مىمى

از مكه بیرون كردند و براى قتل او نقشه كشیدند، و او را تا غار ثور دنبال كردند، ولى 

ها هاى آنان نامرئى بود، یارى فرمود، و آنخداى مستعان او را با جنودى كه براى چشم

عالى كه رسول گرامى تنتوانستند به پیامبر دسترسى پیدا كنند. و این چنین است یارى خداى

 اش نشتابد!( كند، حتى اگر كسى از مؤمنین به یارىخود را با آن یارى مى

 فرمایـد:سپــس چنین دستــور مى

 بار به جهاد در آیید! سبكبار و یا سنگین» -

 هاى خود در راه خدا جهـاد كنیــد!ها و جانو با مال

 / توبه( 41) «دانستید!كه این براى شما بهتر است، اگر مى 

سنگین بارى در این آیه كنایه است از وجود موانعى كه نگذارد انسان براى جهاد 

در راه خدا بیرون رود، نظیر كثرت مشاغل مربوط به امور مالى و بازار و غیره، و یا 

زن و فرزند و خویشان و دوستان، به حدى كه دورى و جدایى از آنان را عالقه فراوان به 

چنین نداشتن زاد و راحله و اسلحه و هر مانع مكروه و ناپسند سازد، و هم در دل انسان

 دیگرى كه آدمى را از شركت در جهاد بازدارد. 

ها مانع او نشود. پس این و در مقابل، مراد از سبكبارى این است كه هیچ یك از این

روند، معنایش كه فرمود در هر دو حال، با این كه دو حال متضادند، به سوى جهاد بیرون 

اى را عذر این است كه در هر صورت و در هر دو حال به جهاد بروید، و هیچ بهانه

اى كه برایتـان ممكـن است، جهاد هاى خود، یعنى با هر وسیلهها و جاننیاورید، و با مال

 كنید!

ادامه آیه، سرزنش و مذمت منافقینى است كه از همراهى كردن با رسول ّللاه 

 آله بـراى جنــگ تبوك تخلــف ورزیـدنــد:وعلیههللاصلى

داشت، كردى كه نفع مالى مسلم و نقدى مىاگر تو ایشان را به چیزى دعوت مى»  -

كردند، و با تو و به دست آوردنش هم آسان بود، به طور مسلم تو را اجابت مى

ه داده باشى به آمدند، تا به طمع خود برسند، و غنیمتى را كه وعدبیرون مى

آورند و لكن تو ایشان را به سفرى دور و دراز و كارى دشوار دعوت كردى، چنگ

 لذا درباره آن تثاقل ورزیدند. 

به زودى، بعد از آن كه از جنگ برگشتید، و ایشان را در تخلفشان سرزنش  -

 دیم.آمداشتیم با شما مىكردید، به خدا سوگند خواهند خورد كه اگر ما استطاعت مى
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اند، كه هر وقت آسان و پر درآمد اى كه در امر جهاد اتخاذ كردهها با این طریقهاین 

باشــد شركت كننــد، و هر وقــت دور و پر مشقــت بود تخلف ورزند و عذرها و 

 سوگندهاى دروغـیـن بیـاورنـد، خـود را هـالك خـواهنـد كـرد!

 / توبــــه( 42« )شـــان دروغگــوینــد!دانــد كــه در سوگنــدـ و خــــدا مـــى

 

 حذف منافقین از جنگ تبوك

 علیههللاخداى متعال در قرآن كریم با ذكر معافیت منافقین به وسیله رسول خدا صلى

دارد، و در یك سؤال و جواب، ماهیت پست منافقین، آله پرده از چهره زشت نفاق بر مى و

 سازد:آله را روشن مىوعلیههللاصلىو حكمت و درایت رسول ّللاه 

 خدایت ببخشاد!» -

چرا پیش از آن كه راستگویان برایت مشخص شوند، و دروغگویــان را بشناسى،  

 شــان دادى؟اجازه

هـاى هــا و جانكسانــى كه به خدا و روز جزا ایمان دارنــد براى این كه با مال 

 هند،خواخویش جهاد كننــد از تو اجازه نمى

 شناسد!آرى خداوند پرهیزكاران را مى

هایشان به شك افتاده و در شك تنها كسانى كه به خدا و روز جزا ایمان ندارند و دل

 خواهند. خـود سـرگردانند، از تو اجازه مى

اگر بنا داشتند بیرون شوند براى آن جنب و جوشى از خود نشان داده و در صدد 

ولى خدا حركتشان را مكروه داشت، و به همین جهت  آمدند،تهیه لوازم سفر بر مى

 بازشان داشت،

 و گفته شد: با قاعدین بنشینید! 

 افزودنـــد!اگر با شما بیرون شده بودند در كارتان جــز فســاد نمــى 

كردند و چون در میان شما جویى مىدادند و فتنهو میان شما اراجیف انتشار مى

 گرفتند. ها قرار مىنتیجه تحت تأثیر اراجیف آن زودباوران نیز بودند، و در

 شناسد!و خدا ستمكاران را خوب مى

ساختند! تا آن كه حق بیامد جویى كرده بودند و كارها را بر تو آشفته مىقبالً هم فتنه

هاى شیطانى آنان، با وجودى كه ایشان كراهت داشتند، غلبه و امر خدا بر نقشه

  / توبه( 48تا  43« )كرد!

دروغگویى آنان روشن است، و با كوچكترین  -سیاق آیه در صدد بیان این است كه 

شد. منظور از شان كشف مىدادى دروغ و رسوایىشود. مثالً اگر اجازه نمىامتحان فاش مى

آله شده، تنها و تنها بیان روشنى مطلب و وضوح آن وعلیههللاخطابى كه به رسول ّللاه صلى

ه ظهور و وضوح دروغ منافقین است و بس! و این كه فرمود: چرا به است، و مراد افاد

شدنــد، دادى بهتر و زودتر رسوا مىایشان اجازه دادى؟ معنایش این است كه اگر اجازه نمى
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 هــا به خاطـر سوء سریـره و فســاد نیت مستحــق این معنــا بودنــد.و آن

آید كه اذن ندادن آن چه از آن آیه بر مىكند، متعاقب آیه، دلیل این امر را بیان مى

جناب فى نفسه مصلحت نداشته است، بلكه مصلحت اذن دادنش بیشتر بوده است، زیرا اگــر 

بــرد، بقیه مسلمانــان را هم دچار خبال یعنى فساد افكار داد و منافقیــن را با خود مىاذن نمى

 نمود. فرقه و اختالف مىكــرد، و هم اتحاد و اتفاق آنان را مبدل به تمى

پس متعین همین بود كه اجازه تخلف بدهد تا با مسلمانان به راه نیفتند و فساد افكار 

خود را در افكار و عقاید آنان نفوذ ندهند، و میان آنان تفتین و اختالف ایجاد نكنند، چون همه 

هایشان مریض و دلمسلمانان داراى ایمان محكم نبودند و بعضى از ایشان ایمانشان سست و 

هایشان بدهكار سخنان فـریبنده آنـان، و آمـاده پذیرش مبتال به وسواس بود. این دسته گوش

 هاى آنان بود.وسوسه

كردند و با مسلمانان ها در صورتى بود كه منافقین در رودربایستى گیر مىهمه این

فرمان رسول خدا  كردند و علناافتادند، و اگر صریحا اعالم مخالفت مىبه راه مى

نمودند، كه خود محذور بزرگ دیگرى داشت، و آن این بود آله را عصیان مىوعلیههللاصلى

 شد.كه عالوه بر ایجـاد دو دستگى، دِر نافرمانى روى دیگران باز مى

 

 تحلیلى در مسئله نفاق در مسلمانان اولیه

ایام جنگ تبوك و ها پیش خود تصور كنند اگر در آن ایام كه ممكن است بعضى

آله بود، نفاق منافقین تا وعلیههللابحبوحه شوكت و قدرت اسالم و نفوذ كلمه رسول ّللاه صلى

این اندازه مشخص و معلوم بود، و افراد آنان تا این اندازه شناخته شده بودند، مسلمانان 

 د!؟شدنگرفتار اختالف نمىخوردند، تا در نتیجهرا نمىهاى آنانفریب تفتین

 گـوییـم:لذا مى

اسالم از نظر دیگران مهابت و شوكت داشت، و ملل دیگر آن روز از شوكت آن 

افتادند، و اما مسلمانان، در میان خود، آن طور هراسیده و از شمشیر سپاهیانش به لرزه مى

ض هایشان را از مرمند نشده بودند، و به وسیله آن دلكه باید و شاید از تعالیم اسالم بهره

نفاق پاك نكرده بودند، و در نتیجه آن طور كه باید داراى وحدت كلمه و عزم راسخ نشده 

 بودند. 

 آیات مورد بحث، و آیات بعد از آن تا آخر سوره، شاهد این گفتار است.

ها و نفاق درونى خود را آرى همین مسلمین بودند كه در جنگ احد مرض دل

ر شهر ایشان قرار داشت نزدیك ثلث ایشان پشت به كه دشمن در كنااظهار نموده و با این

جنگ داده و هرچه دیگران نصیحتشان كردند و هر چه الحاح و اصرار ورزیدند به 

 خرجشــان نـرفـت، و همیـن خـود یكـى از عوامـل شكست مسلمیـن در آن روز گردید!
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 مؤمنین، و مشكالت جنگ

ها را در العمل آنخته و عكسخداوند متعال سپس به مدح مؤمنین واقعى پردا

 فـرمـایـد:هـاى جنــگ تبـوك بیـان مىمـقـابــل مشكـالت و دشـوارى

 كسانى كه به خدا و روز جزا ایمان دارند،» -

 هاى خویش جهاد كنند،ها و جانبراى این كه با مال 

 خواهند.از تو اجازه )معافیت از جنگ( نمى 

 / توبه( 44« )شناســـد!را مـىآرى، خـداونـد پـرهیــزكاران  -

شود، بیان این آیه یكى از عالیم نفاق را كه باعث تشخیص مؤمنین از منافقین مى

گیــرد، ولى مؤمــن كنــد، و آن این است كه منافق از پیغمبر اجــازه تخلف از جهــاد مىمى

 شود!نمىدر جهاد در راه خــدا پیشدستــى كرده و هرگــز به تخلــف راضــى 

جهاد در راه خدا، با جان و مال،  -خواهد بفرماید كه خداوند تعالى در این دو آیه مى

از لوازم ایمان واقعى و درونى به خدا و روز جزاست، چون چنین ایمانى، آدمى را به تقوى 

دهد، و مؤمن به خاطر داشتن چنین ایمانى نسبت به وجوب جهاد بصیرتى به دست سوق مى

گذارد كه در امر جهاد تثاقل و كاهلى كند، تـا چه رسد به این و همین بصیرت نمى آورد،مى

 كه از ولـى امـر خود اجازه تخلف و معـافیت از جهـاد بخواهد!! 

 

 هاى منافقین در جنگ تبوككارشكنى

 فرماید:ها چنین تأكید مىتعالى در شناخت منافقین و معرفى آندر پایان آیات، خداى

خورم كه منافقین، به طور مسلم، از پیش از این جنگ )جنگ تبوك( مىقسم »  -

كه در چنانخواهان فتنه و محنت و اختالف كلمه و تفرقه در اجتماع شما بودند،) هم

بن ابى سلول یك ثلث از جمعیت سپاهیان شما را از صحنه جنــگ جنگ احد، عبدّللاه 

ـه صلى به طـرف مدینه برگردانیـد، و از یـارى رسـول آله دریــغ وعلیههللااللـه

 ورزیـد! (

ساختند و نعل آرى، همین منافقین هستند كه همواره امور را براى تو دگرگونه مى -

زدند، و مردم را به مخالفت تو دعوت، و بر معصیت تخلف از امر جهاد وارونه مى

انگیختند، و مىكردند، و یهودیان و مشركان را بر قتال با مسلمانان بر تحریك مى

كه حق، آن حقى تا آن -كردند هاى دیگر مىدر میان مسلمین جاسوسى و خرابكارى

خواست پیروز گشت بیامد، و امر خدا و آن چه كه از دین مى -كه باید پیروى شود 

 توبه(/48« )شیطانى كافران غالب آمد!هاىو بر خواست

عبدّللاه بن ابى، عبدّللاه بن نبتل، و  - در روایات اسالمى آمده كه سر كرده این منافقان

بود كه از بزرگان منافقین و از كسانى بودند كه علیه اسالم و  -رفاعه بن زید بن تابوت 

  (1)از درمنثور( كردند. )نقلچینى مىمسلمین همـواره توطئه
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 توطئه قتل رسول ّللاه در جنگ تبوك

 

 / تـوبـه(  74تا  64« )یَـْحـذَُر اْلـُمـنـاِفـقُـوَن...!»

این آیات قرآن یك خصوصیت دیگرى از خصوصیات منافقین و زشتى دیگرى از 

كند، كه همواره سعى داشتند با پرده نفاق روپـوش ها و جرایم آنان را ذكر مىكارىزشت

اى از پرده بیرون بیفتد، و سوره روى آن بینـدازند و كمـال مراقبت را داشتند كه مبادا از

 قرآن دربــاره آن نــازل شــود، و نقشـه شـوم آنــان را نقــش بر آب كنـد: 

 اى نازل شود،منافقین حذر دارند از این كه برایشان سوره» -

 هایشان نهفتـه است، خبـر دهد.كه از آن چه در دل 

 دارید، بیرون خواهد افكند! بگو! مسخره كنید كه خدا آن چه را كه از آن حذر -

 كردید؟و اگر از ایشان بپرسى كه چه داشتید مى 

 كردیــم، بگــو!به طور مسلم خواهند گفت: داشتیم تفریــح و بازى مى 

 كردید؟ آیا داشتید خدا و آیات او و رسول او را مسخره مى -

 عذر نیاورید كه بعد از ایمانتان كافر شدید!

خاطر این كه گناه پیشه شما بگذریم، بارى طایفه دیگرتان را به اى ازاگر از طایفه 

 بودند، عذاب خواهیم كرد! 

دارند، مردان و زنان منافق بعضى از بعض دیگرند، و مردم را به كار زشت وا مى

دارند. خدا خود را از انفاق در راه خدا بازمىهاىكنند، و دستو از كار نیك نهى مى

 ، خدا هم ایشان را فراموش كرده است،اندرا فراموش كرده

 آرى منافقان فاسقانند!  

خدا به مردان و زنان منافق و به كفار وعده آتش جهنم داده است، كه جاودانه در 

آنند، و همان برایشان بس است، خدا لعنتشان كرده، و عذابى دارند كه جاودانه 

 / توبه(  68تا  64« )است...!

اند و طایفه به طایفه و گروه اوالً منافقین جمعیتى زیاد بوده دهد كهاین آیات نشان مى

ها همه دعوى اند. آنها با یك باند دیگرى از منافقین ارتباط داشتهبه گروه، و این گروه

مسلمانى و ایمان داشتند، حتى آن روزى كه زبان به كلمه كفر باز كردند و كفر درونى خود 

 را بیرون ریختند.

اى كه با نین داللت دارد بر این كه همه منافقین براى پیاده كردن نقشهچآیات فوق هم

كردند، و در موقع طرح آن به كفر خود تصریح كرده و تصمیم هم ریخته بودند، فعالیت مى

شان حایل شــد، و تعالى میان آنان و انجام تصمیمبر امر بزرگى گرفته بودند، كه خداى

 هایشــان همه خنثـى گردید. هایشــان و فعالیتهامیدشان را ناامیـد كرد و نقش
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اى از حركات و عملیات كه از تصمیم خطرناك آیات بیانگــر این هستند كه پاره

ایشــان حكایــت كنــد از ایشــان ســر زده بــود، كه وقتى بازخواســت شدند، كــه چه 

 بدتــر از گنــاه بوده است.انــد به عــذرى كه كردید، بهانه آوردهكــارى بود كه مى

آیات بعد از این داللت دارند بر این كه این واقعه در ایامى اتفاق افتاده بود، كه 

آله از مدینه براى رفتن به جنگ تبوك خیمه بیرون زد، و بدان سفر وعلیههللارسول خدا صلى

 رفت و هنوز برنگشته بود.

ها روشن خالصه، از آیات فوق، این قسمت از تاریخ نفاق در اسالم و توطئه آن

چینى آله بیرون آمدند، توطئهوعلیههللاگردد، كه جماعتى از كسانى كه با رسول ّللاه صلىمى

كردند كه آسیبى به آن حضرت برسانند، و در همین موقع بود كه به كلمات كفرآمیزى كه 

داشتند، كرد، به زبان آورده، و آن را مخفى مىز اسالم آوردن، ثابت مىكفر ایشان را بعد ا

اند پیاده آله چیدهوعلیههللا اى كه براى كشتن رسول خدا صلىو آن گاه تصمیم گرفتند نقشه

كنند، و یا بدون خبر بر سرش بریزند و یا به نحوى دیگر حضرتش را به قتل برسانند. 

هــا را رسوا كــرد، و پـرده از روى اسـرار خطرناكشان طل و آنخداوند كید ایشــان را با

 برداشت. 

 بعـد از آن كه مـورد بـازجویـى قـرار گـرفتند، گفتند:

 كردیم!ما داشتیم آهسته با هم صحبت و تفریح مى -

تعالى به زبان پیغمبرش مورد عتابش قرار داد كه شما خدا را مسخره و آیات خداى

كند كه اگر توبه نكنند، عذاب خواهند كنید، آن گاه تهدیدشان مىا استهزا مىاو و پیغمبرش ر

 كنــد تا به جهاد علیه ایشان و علیه كفار قیام كند. داشت، و پیغمبــرش را امر مى

 البیان( نقـل شده كه:)در مجمـع روایـات اســالمىدر 
 

كرده بودند تا وقتى رسول این آیه درباره دوازده نفر نازل شده كه در عقبه كمین » 

رسد، بر سرش بتازند و از پایش در آله در مراجعت از تبوك بدان جا مىوعلیههللاخدا صلى

آله را از جریان خبردار كرد، و دستور داد وعلیههللاآورند، و لكــن جبرئیل رسول ّللاه صلى

 نــان بزننـــد.افرادى را بفرستند تا بـا تازیانــه به سر و صــورت شتـران آ

كشید، و آله را مىوعلیههللادر آن موقع عمار یاسر زمام مركب رسول خدا صلى

 راند و حضـرت به خذیفه فرمود:حذیفه آن را از عقب مـى

 هاى ایشان! عرض كرد:بزن به سر و صورت مركب -

 شناسم.من هیچ یك از ایشان را نمى -

ها را ها فالنى و فالنى هستند، و همه آنكه اینآله فرمود وعلیههللارسول خدا صلى

 ها را بكشند! فرمود:فرستید آناسم برد. حذیفه عرض كرد: چرا نمى

 بگوید:  ندارم فردا عربـ دوست 

 (1)« خود را بكشت. آورد یاران دست كه قدرتى بههمین

 . 217، ص: 18المیزان ج:  -1
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 وكتبلیغات و كارشكنى منافقان در جنگ تب

 

ـِه... »   / توبه( 87تا  81.« )فَــِرَح اْلُمَخلَّفُــوَن بَِمْقعَِدِهــْم ِخالَف َرُســوِل اللـه

آله در جنگ تبوك اظهار وعلیههللامنافقین نه تنها از عدم همراهى رسول ّللاه صلى

آله و علیههللاكردند دیگران را از یارى رسول ّللاه صلىكردند بلكه سعى مىخوشحالى مى

هــایشــان گرمـى هــوا و مشكالت دورى راه و هـا و تـوطئهآویز مخـالفتبازدارند، و دست

 امثــال آن بــود. 

 ها را چنین بیان كرده اسـت:قرآن مجید این صحنه

هایى كه به جهاد نرفتند، پس از حركت رسول ّللاه از تخلف به جا ماندگان، و آن»  -

هاى خود در راه خدا ها و جان، و كراهت داشتند كه با مالكردن خود شادمان شدند

 جهاد كنند، و گفتند:

 در این گرما بیرون نروید! -

 / توبه( 81« )فهمیـدیـد!تــر است، اگـر مىبگــو! گرمــاى آتش جهنــم سخت -

آله را یارى وعلیههللاگفتند كه رسول ّللاه صلىكردند و مىمنافقین به دیگران تلقین مى

نكنند، و زحمات آن جناب را در حركت دادن مردم به سوى جهاد خنثى كنند. خداى تعالى 

 دهد كه چنیـن جوابشان دهد كـه: آن جنـاب را دستور مى

ـَم اََشــدُّ حَ  ا!ـ قُــْل نــاُر َجَهنَـّ  ــــره

دهد، بارى، یعنى اگر فرار از حرارت و تقاعد ورزیدن شما را از گرما نجات مى

دهد، و این فرار از حرارت از حرارتى شدیدتر از آن یعنى حرارت دوزخ نجات نمى

 سازد.گرماى آسان تابستان شما را دچار آن حرارت شدید مى

 فرماید:شــان یاد كـرده و مىخوشحالىتعالــى از نتیجــه این در آیه بعــدى خداى

 كردند، و كسب نمودند،با در نظر داشتن آن چه مى»  -

 كنندالزم است در دنیا كمتر بخندند و خوشحالى 

 توبه(/82«)بسیار بگریند و اندوهناك شوند! و در آخرت 

اقع، آن ها موجب این شد كه باید كم بخندند و بسیار بگریند. در ویعنى آثار اعمال آن

كارها كه كردند دو اثر به جاى گذاشت، یكى راحتى و خوشحالى در چند روز مختصرى كه 

آله تخلف كرده بودند، و یكى ذلت و خوارى در نزد خدا و وعلیههللااز رسول خدا صلى

رسول و همه مؤمنین در مابقى عمر و زندگى دنیا، و حرارت آتش دوزخ در قیامت و بعد 

 از مرگ! 

 فرماید:آله مىوعلیههللابعدى خطــاب به رســـول ّللاه صلىآیـه 

اى از آنان بازگردانید، و براى بیرون شدن از اگر خداوند تو را به سوى دسته»  -

تو اجازه خواستند، بگو، هرگز با من بیرون نخواهید آمد، و هرگز با من با دشمن 

د رضایت دادید، پسى با كارزار نخواهید كرد، چون شما نخستین بار به تقاع

 / توبــــه(  83« )وامـاندگــان بنشینیــد!



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                        کتاب سی وششم: از حنین تا تبوک. جنگهای اسالم با یهود و اقوام دیگر 63

 دهد كه:سپس رسول گرامى خود را دستور مى

 هیچ وقت بر احدى از آنان كه بمیرد، نماز مگذار، و بر قبرش مایست! » -

 چه ایشــان به خــدا و رسولــش كافر شدند و به حالــت فسق مردنــد... 

 شود كه: اى نازل چون سـوره

 به خدا ایمان بیاورید و با رسولش به جهاد بروید، -

 گویند:خواهند و مىها از تو اجازه مىتوانگران آن 

 بگذار با واماندگان باشیم!  -

 گیران باشند!اند كه قرین زنان و زمینراضى شده

 فهمند...هایشان مهر زده، و در نتیجه نمىو خدا بر دل 

خورند تا از سوى ایشان بازگردید برایتان به خدا سوگند مىبه زودى همین كه به  

 ایشان صرف نظر كنید،

 نظر كنید كه ایشان پلیدند،و شما از ایشان صرف 

 كردند، جهنم است! و جایشان به كیفر آن چه مى 

 خورند كه از ایشان راضى شوید،برایتان سوگند مى

 به فرضى هم كه شمــا راضى شویــد، 

 / توبه(  96تا  84« )شود!!ـردم فاســق راضى نمىخدا از مـ 

آله را از این كه نماز میت بخواند وعلیههللاكند رسول خدا صلىاین آیات نهى مى

ها كفر ورزیدند ها بایستد، زیرا آنبراى كسى كه منافق بوده باشد، و از این كه كنار قبر آن

 و فاسق شدند، و بر همین فسق خود نیز مردند!

آید كه كسى كه به خاطر احاطه و استیالى كفر در دلش همه این موارد بر مى از

چنین استغفار جهت منافقین فاقد ایمان به خدا گشت، دیگر راهى به سوى نجات ندارد، و هم

ها و طلب مغفرت كردن، هاى ایشان و ایستادن در كنار قبور آنو نماز خواندن بر جنازه

 نتیجـه اسـت!لغــو و بى

توان فهمید كه در صدر اسالم، رسول گرامى خدا بر جنازه مؤمنین از این جا مى

 كرد.ایستــاد و طلب مغفرت و دعا مىها مىخوانده اســت، و در كنار قبــور آننماز مى

در روایات اسالمى )در دره منثور( آمده است كه جنگ تبوك آخرین جنگى بود كه 

آله در آن شركــت جست، و آن را غــزوه حر و غـزوه عسره نیز وعلیههللارسـول خدا صلى

 اند. نامیده

آله در شدت حرارت به سوى وعلیههللارسول خدا صلى»در روایت دیگر آمده كه: 

ـد. مـردى از بنـى سلمـه خطـاب بـه مـردم كـرده و گفـت: در ایـن جنگ تبوك بیرون ش

اى نازل كرد و هاى خود بیرون نروید. خداوند در پاسخش آیهشـدت گـرما از شهر و خانه

 (1)« بگو آتش جهنم حرارتش شدیدتر است! »فرمود: 
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 ساعات عسرت و دشوارى جنگ تبوك

 

ُ َعلَى النَّبِىهِ َو اْلُمهاِجریَن َو االَْنصاِر الَّذیَن اتَّبَعُوهُ فـى ساَعِة اْلعُـْسَرةِ!لَقَْد تا»  « َب ّللاه

 / توبه(  117)

البیــان( آمده كه این آیــه در واقعه جنــگ تبوك و در روایات اسالمــى )در مجمع

اســت، كه حتــى بعضى از آن شدایــدى كــه مسلمانــان در آن جنگ دیدنــد، نازل شــده 

 ایشان تصمیم گرفتنـد برگردند، ولى لطـف خدا ایشـان را دستگیــرى كـــرد.

در آن جنگ هر ده نفر از مسلمانان یك شتر داشتند، و به نوبت یكى پس از دیگرى 

شان هم آرد جو با سبوس، و تعدادى خرماى كرم خورده، و شدند، و آذوقهبر آن سوار مى

ه بود، و چند نفرى از ایشان مختصر خرمایى كه داشتند در میان خود بدین روغن گندید

آورد، یك دانه خرما دادند كه وقتى گرسنگى به ایشان فشار مىطریق مورد استفاده قرار مى

آورد و به مكید تا مزه آن را احساس كند، و آن گاه در مىرا هر یك به دهان گذاشته و مى

تا به آخر آن را دهان گذاشته، و یك جرعه آب روى آن  چنینداد، و همدیگرى مى

 اش. ماند هستهخوردند، تا مىمى

كند به این كه به رحمت خود به سوى رسول خداوند متعال در این آیه قسم یاد مى

آله و مهاجریـن و انصـار و )نیز آن سه تن كه تخلــف كرده بودنــد،( وعلیههللاخــدا صلى

 بازگشــت.

بازگشت خدا بر مهاجر و انصار براى این بود كه ایشان در ساعت عسرت  اما،

آله بر نداشتند. و مقصود از ساعت عسرت همان ایامى وعلیههللادست از رسول خدا صلى

كرد، و مهاجرین و انصار آله به سوى تبوك حركت مىوعلیههللااست كه رسول خــدا صلى

زش گردید، و از حق گریزان شد، و چون دنباله آن نخست دل بعضى از ایشان دچار لغــ

لغزش را نگرفتند و به هــواى نفس گــوش ندادنــد و حركــت كردنــد، لذا خداونــد از 

 ایشــان درگذشت، كه او به ایشان رئــوف و مهربــان اسـت!

اما، بازگشت از آن سه نفر، از این قرار بود كه وقتى كارشان به سختى كشید و 

زند اش برایشان تنگ شد، و دیدند كه احدى از مردم با ایشان حرف نمىن به همه فراخىزمی

زنند، آن وقت یقین كند، و حتى زن و فرزندشان هم با ایشان حرف نمىو سالم و علیك نمى

كردند كه جز خدا و توبه به درگاه او هیچ پناهگاهى نیست، و خدا از ایشان درگذشــت، و به 

 به ایشان بازگشت فرمود تا ایشان توبه كننـد و او قبول نماید!رحمت خویــش 

)شاید غرض اصلى آیــه بیان گذشت خدا از آن سه تن متخلف بود و گذشت از 

آله صرفــا به منظور دلخوشى وعلیههللامهاجر و انصار، و حتى گذشــت از رسول خدا صلى

مردم خجالــت نكشند، و احساس كنند  همان سه نفر ذكر شده است، تا از آمیــزش و خلط با

كه فرقــى میان آنــان و سایر مردم نیســت، و ایشان و همه مــردم در یك جهت شركت 

ها در گذشته است، و در ایــن دارنــد، و آن جهت این است كه خدا به رحمت خود از همه آن

 ـان نیستنــد.( معنــا ایشــان كمتــر از سایـریـن و سایریــن باالتــر از ایشـ
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 فرماید:در دنباله آیه خداوندتعالى مى

و ایشان را حقــى نیست كه به خاطــر اشتغال به خود از آن جناب غافل باشند و »  -

 صرف نظــر كنند،

 هاى سفر تركش گوینــد،هــا و در سختىو در مواقع خطر در جنگ 

 / توبه(  120« )و خود سرگرم لذایذ زندگـــى بـاشـنـد! 

آله را از اهل مدینه و اعرابى كه در وعلیههللااین آیه، حق تخلف از رسول خدا صلى

سازد كه خداوند در مقابل این سلب كند، و سپس خاطر نشان مىاطراف آن هستند، سلب مى

، از قبیل گرسنگى و عطش و تعب، و در حق برایشان در برابر مصیبتى كه در جهاد ببینند

برابر سرزمینى كه بپیمایند، و بدان وسیله كفار را به شدت خشم دچار سازند، و یا هر بالیى 

 نویسد: كه بر سر آنان بیاورند، یك عمل صالح در نامه عملشان مى

 كنند، چه كم و چه زیاد، اى كه در این راه خرج مىهزینه»  -

 را كه بپیمایند، چنین هر وادىو هم

 شود،براى آنان نوشته مى 

 ماند، و نزد خدا محفوظ مى 

 (1)/ توبه(  121« )تا به بهتـرین پاداش جزا داده شوند!
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 كنندگان منابع مالى و جانى جنگتأمین

 

ا َجعَلَُكْم ُمْستَْخلَفیَن فیِه...!» ـِه َو َرُسوِلِه َو اَْنِفقُـوا ِممه  / حدید(  7« )اِمنُوا بِاللـه

دهد كه مسلمین در راه خدا و در این آیات، خداى سبحان دستور مؤكد مى

 مخصــوصــا در جهــاد انفــاق كننـد.

 ، و كارزار نمودنــد، و از شمــا آنــان كه قبــل از فتــح انفــاق كردند»  -

 با دیگـران بـرابـر نیستنــد،

 / حدید( 10« )تــر دارنــد...!اى عظیمو آنــان درجــه 

گویــد آیــه شریفــه در جنــگ تبــوك همیــن خــود مؤیــد آن قــولــى اســت كه مى

 نــازل شـده اسـت:

انفاق كنید كه شما را در آن هایى به خدا و رسولش ایمان بیاورید و از مال » -

 جانشین دیگران ساخت،

 و آن كسان كه ایمان آوردند و انفاق كردند در راه خدا، 

 / حدید( 7« )ها را پاداشى بزرگ باشد!آن 

 فرماید:در آیه بعدى مى

 شما خلیفــه خدا )یا خلیفــه نیاكان خود،( در امــوال هستید،»  -

 ــان به خدا ارزشــى و اجــرى ندارد، باید بدانید كه انفاق بدون ایم 
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 / حدید( 7« )آن انفـاق اجــر و ارزشى دارد كه توأم با ایمان باشد!

 فـرماید:آیـه بعـدى مـى

ها و زمین از آن و چرا باید در راه خدا انفاق نكنید؟ با این كه میراث آسمان»  -

 خداست!

ار نمودند، با دیگران برابر نیستند، و از شما، آنان كه قبل از فتح انفاق كردند و پیك 

 ترى دارند،آنان درجه عظیم

 تا كسانى كه بعد از فتح انفاق نمودند و كارزار كردند.  

 البته خدا به هر دو طایفه وعده احسان داده است،

 / حدید( 10« )كنید خبیر است!چه مىو خدا به آن 
 

این دو طایفه عبارتند از كسانى  خواهد بفرماید بین این دو طایفه تساوى نیست، ومى

كه قبل از جنگ انفاق كردند و در جنگ هم شركت كردند؛ و كسانى كه بعد از پایان جنگ 

 انفاق كردند.

اند، فتح مكه یا فتح حدیبیه فتحى كه بدان در آیات اشاره شده، به طورى كه گفته

و بلكه داللت نیست كه است. و این كه قتال را عطف بر انفاق كرده، خالى از این اشاره 

انفـاق در مــراد به انفــاق در راه خدا، كــه در آیات مــردم را به انجام آن تشویق فـرمـوده، 

 جهــاد اسـت!

در انفاق در راه خدا و گویا آیه شریفه در این مقام است كه این معنا را بیان كند كه 

 منزلت و اجرش بیشتر است. تر است وهر چــه قدر بیشتـر عجله شود نـزد خدا محبوب

خواهد توصیه نماید به عمل هاست، و مىو خالصه، آیه شریفه در مقام تربیت انسان

كند به این كه انفاق را به خاطر این كه خیر است و خیر، و از آن جمله توصیه مى

ر مــرضــى خــدا، دوست بــدارنــد و در آن عجله كنند، و چون مردرندانى نباشند كه صبــ

  (1)كننــد تا وقتــى كه پیروزى قطعــى شــد، آن وقت دســت به جیب ببرند.مى
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