
 1 

  بنام خدا
  

  تاریخ تحلیلی اسالم
  91-92سال تحصیلی  

 
  . تاریخ را توضیح دهید معناى لغوى - 1

مجمع البحرین، : ك. ر« . به معناى شناخت و تعیین زمان وقوع یک رویداد است» ورخ« و »ارخ«این کلمه از ماده 
ى است از حضرت على علیه السالم که مؤید این معنا روایت.... چون زلزله، طوفان، جنگ بزرگ و » .429، ص 2ج 
 :فرماید مى

» وهلَماع قْتِ وا تاریخَ اْلوعاشِرَ النَّاسِ اقیمو282، ص 33بحار االنوار، ج  »...م. 

 .را بنویسید و آن را اعالم نمایید) وتاریخ حادثه(تعیین وقت ! اى مردم

 :فرماید که مىهمچنین از پیامبر اسالم صلى اهللا علیه و آله نقل شده است 

 »یاهؤْمِناً فَکَأَنَّمااحخَ مرنْ و640، ص 2سفینۀ البحار، شیخ عباس قمى، ج    » م. 

  .هر کس سرگذشت مؤمنى را ثبت کند گویا او را زنده کرده است
 
  ؟را بیان نمایید قرآن تاریخ از دیدگاهاهمیت  - 2

 :توان به دست آورد از جمله را از راههاى مختلفى مىاست که آن  قرآن به تاریخ اهمیت و ارزش فراوانى داده

 ها نام سوره -1

اى است براى  اند که هر کدام کلید واژه  سوره با نامهایى مشخص شده25هاى قرآن؛ یعنى  بیش از یک پنجم سوره
  و»احقاف«، »جاثیه«، »انبیاء«، »لقمان«، »قصص«، »کهف«مقطعى از تاریخ و پیام تاریخى دارد همانند 

 1.... و»احزاب«

  فراخوانى به مطالعه تاریخ -2

دهد به  خواند و با تکرار و تأکید زیاد به پیروانش دستورمى قرآن پیروان خود را به مطالعه تاریخ گذشتگان فرامى
هاى تاریخى را مشاهده نمایند تا اندیشه آنها بارور شود و سطح فکر و  سیر و سفر بپردازند و از نزدیک نشانه

  :است شان ارتقا یابد؛ دستور مطالعه آثار تاریخى با تعبیرات مختلفى آمدهفرهنگ

                                                 
شود، بلکه برگرفته از محتوا و برخى از آیات همان  از راه وحى تعیین نشده و جزو قرآن هم محسوب نمى... هاى قرآن  م سورهنا -1

هاست ولى از آنجا که این نامگذاریها در زمان امامان معصوم علیهم السالم انجام گرفته و به تأیید آنان رسیده است مى تواند  سوره
  .147 -146قرآن در اسالم، علّامه طباطبایى، ص : ك. ر.  باشدالهام بخش چنین برداشتى
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 : به صورت امر مستقیم همانند-الف

   »...قُلْ سیروا فِى الْارضِ « 

 .... بگو در زمین بگردید) پیامبر به مردم(

 :ون که در معناى امر، همراه با نکوهش ترك سیر و مطالعه تاریخ است؛ چبه صورت استفهام -ب

 »کانَ عاقِب فنْظُرُوا کَیضِ فَیا فِى الْارسیروی افَلَملِهِم109 /یوسف »ۀُ الَّذینَ مِنْ قَب. 

  از آنها بودند چه شد؟ که پیش در زمین سیر نکردند تا ببینند عاقبت کسانى) مخالفان دعوت تو(آیا 
» تذکّر« و »عبرت« ،»موعظه« ،»تَفکّر« ،»لب«، »نظر« ،»تعقّل«: گاهى این دستورات با تعبیراتى همانند

، )بنگرید( » انْظُرُوا«: مورد تأکید قرارگرفته و در اکثر این موارد، کلمات به صورت جمع آمده است همانند
ى گروهى که  برا:»لِقَومٍ یعلَمونَ«و ) اندیشید؟ آیا نمى (: »افَال تَعقِلُونَ«، )شاید بیندیشند(: » لَعلَّهم یتَفَکَّرونَ«

، »مورخان«شمار و قشر خاصى چون  اى انگشت تا روشن شود که تاریخ در انحصار عده... دانند و  مى
نیست و نباید باشد؛ بلکه بینش تاریخى فراگیر است و همگان باید دراین امر » شناسان جامعه«و » سیاستمداران«

، انتشارات 28 -27اللَّه رادمنش، ص   تاریخ در قرآن، عزّت«. باشدخبر  شوند وهیچ ملّتى نباید از تاریخ خود بى شرکت داده
 24: البالغه، ص تاریخ از دیدگاه قرآن و نهج/» .آستان قدس؛ تلخیص

  مقاطع مهم تاریخى در قرآن -3

که به حمد ها چون سوره   تاریخ است؛ حتى برخى از سورهتبیین فلسفهبیش از نصف قرآن مربوط به تاریخ و 
 :ه تاریخى ندارد ولى به سه جریان مهم تاریخى اشاره داردظاهر جنب

 »مهتدین« هدایت یافتگان -الف

 »مغضوبین«:  گروهى که مورد خشم خداوند قرار گرفتند-ب

  »ضالّین« گمراهان و - ج
 :فرماید کند و مى قرآن گاهى به نقل حوادث تاریخى تصریح مى-4

 »نَ الْقَصساح کلَیع نُ نَقُصصِنَح «  

 .کنیم ما بهترین سرگذشتها را از طریق این قرآن بر تو بازگو مى

 :فرماید و نیز مى

قَ« بس مِنْ انْباءِ ما قَد کلَیع نَقُص کَذلِک« 

  .کنیم گونه بخشى از اخبار پیشین را براى تو بازگو مى این
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 ؟آیت بودن تاریخ را توضیح دهید-3

برد تا شنونده را به دریافت فلسفه تاریخ برانگیزد از  ، تعبیراتى بکارمىقرآن گاهى عالوه بر نقل تاریخ
شمرد و میان طبیعت و تاریخ  و در مواردى هم تاریخ را از آیات الهى مى.  است»آیت«جمله آنها کلمه 

 :کند تا مؤمنان و هوشمندان را با روح آن آشنا سازد رابطه نزدیکى برقرار مى

 75 /الحجر   2» لِلْمتَوسمینَانَّ فى ذلِک لَایاتٍ« 

 .هایى است براى هوشیاران نشانه) سرگذشت عبرت انگیز(در این 

در خصوص فرعون نیز این تعبیر را بکار برده و خود او را به عنوان کسى که منشأ پیدایش بخشى از 
 :فرماید داند و مى مى» آیت«تاریخ گشته است 

 » نِکدبِب یکنُنَج مونَفَالْیغافِلو ثیراً مِنَ النَّاسِ عنْ ایاتِنا لَ  92 /یونس  » لِتَکونَ لِمنْ خَلْفَک ایۀً و انَّ کَ

دهیم، تا عبرتى براى آیندگان باشى و بسیارى از مردم، از آیات ما  نجات مى) ازآب(ولى امروز بدنت را 
 .غافلند

اى است براى تفحص در  وه و دشت وسیلههاى طبیعى چون ماه و خورشید و ک همچنانکه هر یک از پدیده
اى است براى دریافت  هاى گذشته، روزنه وجود خداوند و شناخت وى، هر کدام از مقاطع تاریخى و حوزه

  . حقایق سیاسى اجتماعى و کسب تجربه و دانش
 ؟ تاریخ و خصوصیات هر کدام را بنویسیدبررسی  گانه اقسام سه - 4

تاریخ  که در آن نهفته است مطالعه کنیم بهحکمت و اسرارى  و علل حوادث ،نقل محضتاریخ را اگر از جهت 
  :شود بخش مى فلسفه تاریخ  وتاریخ علمى، نقلى

  ، جزیى، نقلى و محدود به گذشته و بودنهاست: تاریخ نقلى
  ، عقلى، کلّى، علم به گذشته و بودنهاست :تاریخ علمى

                                                 
  :در معنای متومسين آمده است  2

  التحقيق يف  (.فاملتوسمون هم الّذين ينظرون يف األشياء و احلوادث و يتدبرون فيها على تفكّر دقيق عميق، حتى يستنتجوا منها نتائج مفيدة
  )١١٠: ، ص١٣ كلمات القرآن الكرمي، ج

برد، و  گويند كه از كمترين اثر، پى به واقعيتهاىي مى به كسى مى" متوسم" و. به معىن اثر گذاردن است) بر وزن رسم(متوسم از ماده وسم 
  )١١٤: ، ص١١ تفسري منونه، ج (.معادل آن در فارسى، هوشيار، با فراست و با ذكاوت است

األربعون »   اتقُوا ِفراسةَ الْمؤِمِن فَِإنه ينظُر ِبنوِر اللَِّه عز و جلَّ«نگرد  او بنور خداوند، مىز فراست مؤمن، بپرهيزيد كها: از پيامرب اسالم است كه
   ٧٠: حديثا، ص

 »   سم ِبالتو ِإنَّ ِللَِّه ِعباداً يعِرفُونَ الناسَ «شناسند  خداوند را بندگاىن است كه مردم را به نشانه، مى:  و نيز فرموده
 أم عليهم السالم املتومسون و يعرفون مجيع أحوال الناس عند رؤيتهم ٤٢    باب ١٢٣    ٢٤ حبار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار    ج

 ١٢٣: ص .....  
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اى به مرحله دیگر و قوانین کلى حاکم بر آنهاست و کلى، عقلى،  علم به تحوالت جامعه از مرحله :فلسفه تاریخ 
  .و به آینده تعلق داردماند  نه بودنها و در حصار گذشته نمىشدنهاست علم به 

  
  تاریخ از دیدگاه نهج البالغه چه اهمیتى دارد؟-5

 : تاریخ محصول تجربیات گذشتگان-الف

تنها . ها کافى نیست  عمر یک شخص براى کسب همه تجربههر کسى در زندگى خود احتیاج به تجربه دارد اما
 :فرماید هاى گذشتگان بهره گرفت؛ حضرت على علیه السالم مى توان از تجربه از راه تاریخ مى

   اخْبارِهِم و سِرْت فى  اعمالِهِم و فَکَّرْت فى  فَقَد نَظَرْت فى  و انْ لَم اکُنْ عمرْت عمرَ منْ کانَ قَبلى اى بنَى انّى« 
 اخِرِهِم فَعرَفْت صفْو   الَى مِنْ امورِهِم قَد عمرْت مع اولِهِم الى  بِما انْتَهى  عدت کَاحدِهِم بلْ کَانّى اثارِهِم حتّى

 31نهج البالغه، نامه   »ذلِک مِنْ کَدرِهِ و نَفْعه مِنْ ضَرَرِهِ

ام اما در کردار آنان بدقت نگریستم و در  اند نزیسته  چه من به اندازه همه کسانى که پیش از من بودهاگر! پسرم
اخبارشان تفکّر نمودم و در آثار آنها به سیر و سیاحت پرداختم تا همچون یکى از آنان شدم؛ بلکه گویا در اثر 

ام من قسمت زالل زندگى آنان را از قسمت  دهآنچه از تاریخ آنها به من رسیده با همه آنان از اول تا آخر بو
 .تاریک و آلوده باز شناختم و سود و زیانش را دانستم

 : تاریخ احیاگر دلهاى فرد و جامعه-ب

ام به دست مرگ و و سرانج دهد را در معرض تیرهاى شیطانى قرارمى سیل حوادث بر پیکره دل هجوم برده و آن
حضرت على علیه السالم خطاب به . اى دارد رد و جامعه نقش عمده تاریخ در احیاى دل ف.سپرد هالکت مى

 :فرماید فرزندش امام حسن علیه السالم مى

و با نشان دادن فجایع و مصائب دنیا آن را بصیر گردان و از حمالت ... قلبت را با موعظه و اندرز زنده کن « 
ا بر او عرضه کن و آنچه را که به اخبار گذشتگان ر! روزگار و زشتیهاى گردش شب و روز برحذرش دار

در دیار و آثار مخروبه آنها گردش نما و درست بنگر که آنها چه . است یادآوریش کن پیشینیان رسیده
 » .اند کرده

است که در مراحل مختلف زندگى به انسان  البالغه، به مثابه شخص دلسوز و آگاه معرفى شده تاریخ در نهج
 :دهد هوشمند، رهنمود مى

حالْ«   »فِکْرُ مِرْاةٌ صافِیۀٌ و الْاعتِبار منْذِر ناصِ

  3.اى خیرخواه است دهنده بیم) از تحوالت تاریخى(گرفتن  تفکر آیینه زندگى و عبرت
                                                 

د خود در نقل حوادث و وقایع مهم و کن البالغه افزون بر اینکه ما را به مطالعه و سیر و تحقیق در تاریخ ترغیب مى نهج ، 365 /حکمت - 3
است؛ در نخستین خطبه آن، مقاطع مهمى از تاریخ عنوان  حساس تاریخى پیشگام است و بیش از هر کتاب سخن از تاریخ به میان آورده
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  ؟ موقعیت جغرافیایى شبه جزیره عربستان را بیان کنید- 6
است و اطرافش را از طرف شرق جزیرة العرب، بزرگترین شبه جزیره دنیاست که در جنوب غربى آسیا واقع    

آبهاى خلیج فارس، و از سمت جنوب دریاى عمان و اقیانوس هند و از سوى مغرب دریاى سرخ و خلیج عقبه فرا 
 .شود گرفته است و از طرف شمال، به عراق و اردن محدود مى

و حاشیه باریکى از بیشتر نواحى این شبه جزیره که بیش از سه میلیون کیلومتر مربع وسعت دارد، صحراست 
 .زمینهاى آباد و مسکونى، اطراف آن را فرا گرفته و غالباً محصور به دریاست

نواحى کوهستانى داراى آب و هوایى معتدل و سرزمینهاى حاصلخیز و قسمتهاى ساحلى آن گرم و مرطوب و 
  . باشد دشتها و ریگزارهاى آن خشک و سوزان مى

بزرگ تاریخ بود؛ زیرا فتح   کمتر مورد توجه فاتحان- جنوب و شمال آن به جز نواحى- شبه جزیره عربستان   
وانگهى . شد سپاهى را از آن عبور داد آب و سوزانى کار بسیار مشکلى بود؛ چون به سختى مى چنین سرزمین بى

  .عربستان نه از نظر اقتصادى چیزى داشت و نه عرب بیابانى قابل کنترل و انتظام بود
، »یمن« حدود یک ششم مردم عربستان شهرنشین بودند که بیشتر در نواحى جنوب مثل پیش از بعثت،   
در حجاز هم سه شهر . کردند زندگى مى» غَسان«و » حیره«غربى مثل  و شمال و شمال» عدن«و » حضرت موت«
 .وجود داشت» طائف«و » یثرب«، »مکّه«

نشینان هم خمیرمایه اخالق و روحیات خود را از البتّه شهر. دیگر ساکنان این شبه جزیره صحرانشین بودند
   . اى گرفته بودند صحرانشینى و نظام قبیله

 
اى موجب کوچ برخى از قبایل بدین ناحیه  نخستین ساکنان سرزمین مکّه چه کسانى بودند و چه حادثه- 7

  شد؟
و فرزند خردسالش » اجره«، همسر خود 4 قرن پیش از هجرت، حضرت ابراهیم به فرمان پروردگار26حدود      

نشینان  با پیدایش چاه زمزم، جمعى از بادیه. آب و علف سکونت داد اى کوهستانى و بى را در نقطه» اسماعیل«

                                                                                                                                                             
ان و بعثت ، خلقت فرشتگ)حضرت آدم علیه السالم(همانند تاریخ پیدایش جهان و مراحل طبیعى آن، آفرینش انسان نخستین . است شده

   ، تاریخ از دیدگاه قرآن و نهج البالغه  6 زمزم .البالغه است انبیا علیهم السالم که همه اینها نشانگر اهمیت تاریخ در نهج
 
یتی «- 4 مِنْ ُذر کَنْتی أَس عٍ عِنْد بیتِک الْمحرَّمِ ربنا لِیقیموا الصالةَ ربنا إِنِّ ررِ ذي زبِوادٍ غَی  و هِموي إِلَیةً مِنَ النَّاسِ تَهئِد  فَاجعلْ أَفْ

    37 / إبراهیم » ارزقْهم مِنَ الثَّمراتِ لَعلَّهم یشْکُرُونَ

اى که حرم توست، ساکن ساختم تا نماز را برپا دارند  آب و علفى، در کنار خانه من بعضى از فرزندانم را در سرزمین بى! پروردگارا
 !ى گروهى از مردم را متوجه آنها ساز و از ثمرات به آنها روزى ده شاید آنان شکر تو را بجاى آورندتو دلها
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ر« ن«و » شِحمم«و » عمالیق«از قبایل » یه رْ و باقى ماندگان قوم عاد که به خاطر خشکسالى و در پى آب و » ج
هامه«چراگاه، روى به    .ند، بدین ناحیه کوچ کردندنهاده بود» تِ

  
 ذکر   در قرآن کریم آن رابرخى مصادیق شود؟ اى گفته مى مفهوم جهل چیست و جاهلیت به چه دوره -8

   ؟نمایید

یکى؛ ضد علم به معناى نادانى و دیگرى ضد حلم به معناى سفاهت و بى خردى و : واژه جهل دو معنا دارد   
بعضى دانشمندان علوم قرآنى معتقدند که . آمده است  صورتهاى گوناگوناین واژه در قرآن کریم به. بدسیرتى

، 2قاموس قرآن کریم، سید على اکبر قرشى، ج . جهل در این کتاب شریف به مفهوم ضد حلم یعنى سفاهت آمده است
   .81 -80ص 

ذاردن این نام بر گ.جاهلیت نامى است که قرآن کریم بر دوره تاریخى پیش از اسالم نهاده است :دوره جاهلیت
 . اوضاع قبل از اسالم به منظور بیان تفاوتهاى اساسى و عمیق آن عصر با اوضاع پس از ظهور اسالم است

   جاهلیت  در قرآن کریم برخى مصادیق

پیروى از حکم وحکومت ناحق ؛رفتار خالف قانون الهى و مبتنى بر هوا وهوس و رویگردانى از دستورهاى -1
   قرار گرفته  استالهى که مورد نهى

غونَ و منْ أَحسنُ مِنَ اللَّهِ حکْماً لِقَومٍ یوقِنُونَ« بۀِ یالْجاهِلِی کْم50 /المائدة  » َأفَح 

 جویند و کدام حکم از حکم خدا براى اهل یقین نیکوترخواهدبود؟ آیا حکم جاهلیت را مى

   درباره افعال الهىبى توجهى به وعده و وعیدهاى خداوند و بد اندیشى -2 
قِّ ظَنَّ الْجاهِلِیۀ...« رَ الْحظُنُّونَ بِاللَّهِ َغی154 /عمران  آل» ...ی   

  درباره خدا داشتند- همچون گمانهاى دوران جاهلیت- آنها گمانهاى نادرستى

  تاکید بر خواسته هاى نابجا تعصب و جانبدارى بى دلیل از عقاید و اندیشه ها-3

 26 /الفتح  »لَّذینَ کَفَرُوا فى قُلُوبِهِم الْحمِیۀَ، حمِیۀَ الْجاهِلِیۀِاذْ جعلَ ا«

 .آنگاه کافران در دلهاتعصب، آن هم تعصب جاهلیت پروردند

 :پروایى زنان در جامعه و نمایاندن زیور و ارایش هاى زنانه  که در هشدار به زنان پیامبر فرموده است بى-4

 »یوقَرْنَ فى ب ۀِ الْاولىوالْجاهِلِی ج  33 /األحزاب   »تِکُنَّ و ال تَبرَّجنَ تَبرُّ

 .هایتان قرار و آرام گیرید و مانند دوران جاهلیت پیشین آرایش مکنید و در خانه

شود، جاهلیتى که در قرآن ذکر شده ناظر بر  هاى همانند، معلوم مى هایى که ذکر شد و نیز آیه از مجموع آیه
ر و نوع پندار عرب است نه بر حد دانش آنان؛ با این توضیح که در دوره جاهلیت، دشمنى، جنگ و شیوه رفتا

ارتکاب خونریزى، زنده به گور کردن دختران، شرابخوارى و رباخوارى در میان مردم رایج بود، و پیداست که 
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 از آنها حتى در جوامع ، چنان که امروز نیز برخىاین مفاسد بیشتر معلول ضعف اخالقى است نه بى دانشى
شود  به مردم چنین جوامعى نمى. خورد پیشرفته و مترقى با وجود آگاهى مردم از تمام مفاسد آن به چشم مى

  .خردند  بى،با اینکه دانش دارندبلکه دانش ندارند،: گفت
 
   داد؟ اساس ملّیت جامعه عرب جاهلى را چه چیز تشکیل مى- 9
آنان را   اساس ملیت و جامعهلذا ، ى نداشته و تابع حکومتى نبودندبدوى از نظر سیاسى نظم اعراب -1
که ریاست آن را معمولًا  مجموعه چند خانواده و خویشاوند بود» قبیله«. داد  تشکیل مى»قبیله«
 .ترین فرد قبیله به عهده داشت هنسالک

زمینه  یده و بیشتر درموقعیت خود را در پرتو تدبیر، جوانمردى و شجاعت تحکیم بخش  قبیلهشیخِ -2
و رفع دعاوى افراد قبیله هم  کرد؛ هرچند در کارهاى عمومى اى ایفاى نقش مى نظامى و درگیریهاى قبلیه

  .صاحب نظر بود

  قبیله، تمام قبائل دیگر بیگانهدر همه چیز متّکى به خود بود و از نظر افرادِ قبیله، تشکیالتى مستقلّ و -3

اموال، کشتن افراد و ربودن زنان  رو، غارت از این. ونه حقوق و احترامى نداشتندگ رفتند و هیچ به شمار مى
ضات مصون مى پیمان از این قبائل هم تنها. قبائل دیگر هیچ منع قانونى نداشت ماندند که آنهم  گونه تعرّ

 .گردید ور مى شد و آتش جنگ شعله با کوچکترین بهانه نقض مى پائید دیرى نمى

ب بوده و به آن افتخار مىافراد هر قبیله کردند  نسبت به قبیله خود سخت متعص. 

ایست که قرآن به یک نمونه آن اشاره  هاى عرب جاهلى پر از بیان مفاخر قبیله ها و سروده خطابه -4
 :فرماید کرده مى

  » زرتُم الْمقَابِرَ َألْهاکُم التَّکَاثُرُ حتَّى«    

 .گورها رفتید) و شمارش( سرگرم ساخت که به دیدار آنچنان شما را  ،افتخار به فزونى بر یکدیگر
 

  عرب جاهلى از نظر فرهنگى چه وضعیتى داشت؟-10

 .دانستند شمارى خواندن و نوشتن مى فقط عده انگشت.  بودندسواد بىمردم شبه جزیره عربستان عموماً   -1

آنان  آگاهى.بهره بودند تداول آن عصر بود، بىکه علوم م... فلسفه، کیمیا و : از علوم مختلف نظیر  -2
آشنایى با آثار قدم انسان و حیوانات، اندکى  یابى در بیابانها، شناسى، آنهم در حد راه شد به ستاره محدود مى

 .شعر و خطابه سحر و جادو، شناخت انساب عرب و

ط عرب جاهلى در فنون خطابه و شعر و شاعرى، به  -3 سرایى در  صیده وغزلخصوص در ق قدرت تسلّ
خ بود و. نظیر بود عصر خود بى سراى  شناس، هم معلّم اخالق و هم حماسه هم نسب شاعر عرب، هم مور
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ج  او با سروده. فرهنگ وادب و تبلیغات را شاعر به عهده داشت جنگ، و به طور کلّى نقش عمده هاى مهی
هجو دیگر قبائل، عصبیتها  مفاخر قبیله خویش وها و بیان  زد و با تجدید خاطره آتش فتنه را دامن مى خود

اى در ستایش از یک کاال مایه  گاهى با سرودن قطعه ساخت و ور مى توزى را شعله را تشدید و آتش کینه
 .رفت کاالى بازرگان به سرعت و با بهاى بیشتر به فروش مى شد و جلب مشترى فراوان مى

کّاظ«زارهاى معروف عرب به ویژه بازار سرایان جاهلى همه ساله در با سخن شعرا و ترین آثار  عالى »ع
   .آیختند مىبرگزیده و بر دیوار کعبه  کردند و داوران، بهترین آنها را ادبى خود را عرضه مى

 وفاداري به  قبیله در هرموقعیت و پشتیبانی از افراد قبیله خود ،  بی توجه به ستمگر یا ستمدیده بودن -4
ادي و همسنگ  ندانستن غیر عرب با عرب ها، نمودهاي دیگري از نبودن نظام صحیح آنها ، تبعیض نژ

  .فرهنگی در جزیره العرب است
 آلودگی به گناهان مختلف تا آنجا پیش رفته بود که از هنجارهاي اجتماعی شمرده می شد؛ به گونه -5

اري و انواع قمار و فحشا، اي که بسیاري از ارتکاب آن شرم نمی کردند؛ قتل و غارت و دزدي ، میگس
  .بخشی از زندگی روزمره مردم بود

 کمیت گرایی، فخرفروشی، حاکمیت خرافات بازمانده ازتحریف ادیان ، افسانه هاي باستانی اساطیري -6
  ، هریک نشان دیگري از انحطاط اندیشه و خالی بودن سازمان فکري آنان از تفکر وموهومات تخدیري 

  .بود
  را نام برده و دو مورد را شرح دهید ؟مبر اکرم  وران قبل از بعثت پیاحوادث مهم د -11

 که آن -را همراهش به سفر تجارتی  عمویش ابو طالب او: سالگی 12  در سن سفر تجاري به شام -1
سوریه (درهمین سفر در محلی به نام بصري که از نواحی شام  . به شام برد-زمان در حجاز معمول بود 

 -محمد  بحیرا هنگام مالقات. طالب به راهبی مسیحی که نام وي بحیرا بود برخورد کرد ، ابوبود) فعلی
خوانده بود، با اطمینان دریافت که   از روي نشانه هایی که در کتابهاي مقدس-کودك ده یا دوازده ساله 

 که نام دو -و عزي باز هم براي اطمینان بیشتر او را به الت  این کودك همان پیغمبر آخر الّزمان است
. نیاید  سوگند داد که در آنچه از وي میپرسد جز راست و درست بر زبانش-مکه بود  بت از بتهاي اهل

 بحیرا !مرا به خدا سوگند بده. دارم من این دو بت را که نام بردي دشمن :محمد با اضطراب و ناراحتی گفت
بحیرا . بجز خدا به کسی و چیزي عقیده نداردبزرگوار خداست که  یقین کرد که این کودك همان پیامبر

در آینده  سفارش زیاد کرد تا او را از شر دشمنان بویژه یهودیان نگاهبانی کند، زیرا او به ابو طالب
  .مأموریت بزرگی به عهده خواهد گرفت
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بایل از قدفاع از حقوق افتادگان و بیچارگان   که پایه آن برحلف الفضولشرکت در پیمانی به نام  -2
  در آنقبایل هم پیمان بود و اگر کسی غیر از بین قبیله ايبه طور کلی پیمان ها در مکه  .بودمختلف 

از این  بعدها پیامبر اکرم .شهر زندگی میکرد و ظلمی بر او وارد میشد، کسی به دادش نمیرسید
  :نداز جمله فرمود. پیمان، به نیکی یاد میکرد

پیمان دعوت   مرا به آن- پس از بعثت به پیامبري - پیمانی شدم که اگر حاال هم جدعان شاهد ر خانه عبد اهللا د
در سن بیست سالگی محمد حضرت  .یعنی حاال نیز به عهد و پیمان خود وفادارم. کنند قبول میکنم

 به اشخاص فقیر و بینوا و کودکان -بعد از آن نیز   همچنان که-به این پیمان پیوست، اما پیش از آن 
را در جنگها از دست داده بودند، محبت بسیار میکرد و هر چه میتوانست از  یم و زنانی که شوهرانشانیت

عالقه به دستگیري  پیوستن وي نیز به این پیمان چیزي جز. نسبت به محرومان خودداري نمی نمود کمک
  5.بینوایان و رفع ستم از مظلومان نبود 

 :» کریمه قریش«  سالم اهللا علیها حضرت خدیجه با   حضرت محمد ازدواج -3

بودند ، محمد حضرت صداقت  شیفته امانت واز پیش  قبلی حضرت خدیجه  هاي مکرر با توجه به شناخت
خدیجه تمام حضرت . نداین پیشنهاد را قبول کرد حضرت نیز. ند گردید ایشان لذا چندي بعد خواستار ازدواج با

بیدرنگ غالمانش پیامبر .ندرانیز بدو بخشید  و غالمانشندتگذاش پیامبر را در اختیار یشثروت خو
ش از بعثت با وجود در یمحمد امین در طول پانزده سال پ. در مبارزه با بردگی بودایشان  و این اولین گامرا آزاد
 گرفتن ثروت خدیجه به جاي گرفتار شدن به  وسوسه هاي زودگذر مادي، جز در کار خیر و کمک به اختیار

دور از غوغاي شهر و بت پرستی و آلودگیها، به خارج یان قدمی بر نمیداشت و بیشتر اوقات فراغت به بینوا
نزول وحی و  که شاهد راز و نیازهاي او  بوده بعدها در همان جا شاهد جایی(شهر رفته و در کنار چند تخته  سنگ 

جهان خلقت به تفکر  ند و شگفتیهايدر آثار صنع خداو و )تابندگی انوار الهی بر قلب پاك عزیز ش گردید

                                                 
طایفه بن  مردي از. روزي مردي از قبیله بنی اسد به مکه آمد تا اجناس خود را بفروشد: علل وانگیزه پیمان حلف الفضول  - 5

از قریش کمک خواست، بدلیل عدم هم پیمان بودن قبیله اش  آن مرد مظلوم. سهم کاالي او را خرید ولی قیمتش را به او نپرداخت
خانه کعبه است، باال رفت و اشعاري درباره مظلومیت  خود  ناچار بر کوه ابو قبیس که در کنار. با قریش کسی به دادش نرسید

ناچار در خانه عبد اهللا پسر جدعان  .ر قرار داددادخواهی او عده اي از جوانان قریش را تحت تأثی. یاري طلبید خواند و قریش را به
هم بود پیمان بستند که نگذارند به هیچکس همان خانه که حضرت محمد  در. جمع شدند تا فکري به حال آن مرد کنند

 .شود، قیمت کاالي آن مرد را گرفتند و به او برگرداندند ستمی
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جبل کوه  این تخته سنگهاي سیاه و این غار، این همان میپرداخت و با خداي جهان به راز و نیاز سرگرم میشد
  6. است که است  است که هنوز هم نور افشانی میکند جاییالنّور

ا که به واسطه سیل ویران شده قریش پنج سال پیش از بعثت تصمیم گرفت خانه کعبه ر : نصب حجر االسود  -4
هاى مختلف قریش، کارگردآورى سنگهاى مورد نیاز و باال بردن  با تقسیم کار بین طایفه.بود، تجدید بنا کند

ود«اینک وقت آن بود که . دیوارها به خوبى و با سرعت انجام گرفت رُ الْاس جبر سر . بر جاى خود نهاده شود» ح
کوشید تا افتخار نصب این سنگ بهشتى را به خود  اى مى اختالف افتاد و هر طایفههاى قریش  نصب آن میان تیره

نى«تیره . دامنه اختالف باال گرفت و کار به نزاع کشید. اختصاص دهد ار بالد دب طشتى پر از خون آوردند و »  ع
نى«با طایفه  ب این پیمان، .بستند طایفه در میان خون بودف بر مرگ پیمان در حالى که دست هر»  عدى

ود«کارگذاشتن .توانست سرچشمه خونریزیهاى فراوانى در جامعه عرب آن روز شود مى رُ الْاس جدر جاى خود » ح
 .بردند چهار یا پنج روز به تأخیر افتاد و در این مدت طوایف مختلف در حال آماده باش جنگى به سر مى

ریزى در مسجد گرد آمده و به مشورت و تبادل نظر  سران قریش براى حلّ این مشکل و جلوگیرى از خون
رَه«. پرداختند ی ۀِ بنِ مغِ ی و ام اب « کَمپیرترین چهره قریش پیشنهاد کرد نخستین فردى را که از در مسجد وارد شد ح

سجد قریش با پیشنهاد او موافقت کردند و همه چشم به درِ م. بپذیرند  قرار دهید و داوریش را در این رابطه
رام«نخستین کسى بود که وارد رسول خدا .شود دوختند تا ببینند چه کسى وارد مى الْح جِد سوقتى . شد» م

. این، امین است، ما به حکمیت او راضى هستیم«: چشم قریش به آن حضرت افتاد همگى با خرسندى فریاد زدند
اى فراهم  ر یافت دستور داد پارچهنزد قریش رفت و چون از ماجرا خبرسول خدا   ».این محمد است

اى یک گوشه آن  سپس سنگ را با دست خود برداشت و در میان پارچه نهاد، آنگاه دستور داد هر طایفه. آوردند
و بدین تدبیر، . با دست خویش آن را برداشت و در جایش نهادو در نهایت پیامبر . را بگیرد و بلند کند

  .ا خوابانداختالف آنان را رفع کرد و فتنه ر

 

                                                 

 در - از این لحاظ - کوچکترین تغییري  در موقع ازدواج هم.  تهیدستان بودخدیجه پیش از ازدواج نیزپناهگاه بینوایان و  خانه- 6
بی  در سالهاي قحطی وحلیمه دایه حضرت محمد. بینوایان بذل و بخشش میکردند خانه خدیجه بوجود نیامد و همچنان به

 به سخنان او گوش زیر پاي او پهن میکرد و عباي خود رامحمد . میآمدبارانی به سراغ فرزند رضاعی اش محمد 
  . خود کمک میکرد) دایه(به مادر رضاعی  میداد و موقع رفتن آنچه میتوانست
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   ٢  ؟ند به نبوت مبعوث گردیدبرهه اي از تاریخ در چه پیامبربا توجه به کالم امام علی -12

 مردم در گرو خطاها و لغزشها بودند و ، پیامبرانى نبودند او را در زمانى فرستاد که )خداوند( :٩٤خطبه    -١ 
  . امتها در نادانى و بیخبرى گرفتار

  :را به هنگامى مبعوث فرمود کهامبر اسالم خدا پی: 95خطبه  -2

 هوى و هوس بر آنها چیره شده، -3بردند،  ها به سر مى در فتنه- 2 مردم در حیرت و سرگردانى بودند، -1

و نادانیهاى جاهلیت پست و خوارشان -5هاى فراوانشان کشانده بود،  و خود بزرگ بینى و تکبر به لغزش-4
  .  دامنگیرشان بودبالى جهل و نادانىو - 7یران و سرگردان بودند، و در امور زندگى ح-6کرده، 

پس پیامبر صلّى اللّه علیه و آله و سلّم در نصیحت و خیرخواهى نهایت تالش را کرد، و آنان را به راه راست 
   .راهنمایى، و از راه حکمت و موعظه نیکو، مردم را به خدا دعوت فرمود

هاي متفاوت  هاي گوناگون، و روش  خواستهداراي مذاهب پراکنده،ي زمین روزگاري که مردم رو: 1خطبه  -3
دادند، و  ها نسبت می هاي ارزشمند خدا را انکار و به بت ها تشبیه کرده و گروهی نام اي خدا را به پدیده عده: بودند

ی. کردند برخی به غیر خدا اشاره می هی نجات داد و از گمراپس خداي سبحان، مردم را به وسیله محمد صلّ
   ٣ .هدایت کرد، و از جهالت رهایی بخشید

                                                 
مِ :94خطبه  – 2 ةٍ مِنَ الْأُماو ب عملِ و غَ فْوةٍ عنِ الْ ه لِ وس تَْرةٍ مِنَ الرُّ ینِ فَ ى حِ   أَرسلَه علَ

یَرةٍ : 95خطبه  الٌ فِی ح عثَه و النَّاس ضُلَّ نَۀٍ - ب تْ بونَ فِی فِ اطِ ح و- اءوه م الْأَ ه تْ وه تَ دِ اس اء - قَ ی برِ م الْکِ ه تْ تَزَلَّ اس و- اء هلَ ج یۀُ الْ اهِلِ ج م الْ ه تْ فَّ خَ تَ اس و
مرِ - ارى فِی زلْزَالٍ مِنَ الْأَ ی لِ -حه ج اءٍ مِنَ الْ الَغَ -و بلَ ب یحۀِ فِی النَّ)وآله   علیه اهللا صلى( فَ حِکْمۀِ  و  -صِ ى الْ ا إِلَ ع د یقَۀِ و ى الطَّرِ ى علَ و مضَ

ۀِ نَ س ح عِظَۀِ الْ والْم 

قَۀٌ :1خطبه فَرِّ تَ ذٍ مِلَلٌ م هلُ الْأَرضِ یومئِ تَۀٌ  - و أَ تِّ شَ تَ طَرَائِقُ م شَِرةٌ و تَ نْ م اءوه و م-و أَ قِهِ أَ خَلْ بهٍ لِلَّهِ بِ شَ نَ می مِهِ  بدٍ فِی اس حِ یرٍ إِلَی -لْ شِ م و   أَ
یرِهِ ۀِ-غَ الَ ه ج انِهِ مِنَ الْ م بِمکَ ه ذَ قَ الَۀِ و أَنْ م بِهِ مِنَ الضَّلَ اهد ه    فَ

نیز وضع مردم در ) علیها اهللا سالم( فاطمه حضرت)فصل نورد فیه خطبۀ خطبتها سیدة النسا  (  223 ص ، 29 ج ، بحاراألنواردر– 3

شما در آن روز برلب پرتگاه آتش قرار «  :نماید  چنین توصیف میرا پیش از بعثت پیامبر اسالم اهلیتجدوران 

توانستند شما را درکام خود فرو ببرند و چنان ضعیف بودید  داشتید، همچون جرعه آبی در دستان انسان تشنه که به آسانی می

ملعبه دست آنان به سان شعله آتش بودید براي کسی که شتابان به که آزمندان هرآن به قصد بلعیدن به سراغتان می آمدند و
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  را توضیح دهید ؟اکرممراحل دعوت پیامبر- 13

علی به او ایمان  ابتدا همسرش خدیجه و پسر عمویش. دعوتهاي نخست بسیار مخفیانه بود: دعوت  مخفیانه  -1-5
خود، دور   چند نفر از یارانومحمد . گرویدند و دین اسالمسپس کسان دیگر نیز به محمد . آوردند

  .از چشم مردم، در گوشه و کنار نماز میخواندند

  : دعوت علنی- 2-5

پیامبر بزرگوار خود به عبادت و دعوت میپرداختند و کار خود را از  پس از سه سال که مسلمانان در کنار
ْشرِکینَ فَاصدع بِما تُؤْمرُ و أَع:پنهان میداشتند، فرمان الهی فرود آمد دیگران نِ الْمع آنچه را که     94 /الحجر  رِض

  .مأموري آشکار کن و از مشرکان روي بگردان بدان

دعوت خویش را آشکار نماید، براي این مقصود  مأمور شد کهپیامبر  دعوت از خویشان و نزدیکان-الف
شیرَتَک الْأَقْرَبینَو: خود آغاز نماید و این نیز دستور الهی بود قرار شد از خویشان و نزدیکان ع 214 /الشعراء   أَنْذِر     

خدا و ستایش او و اقرار به یگانگی  میهمانی ترتیب داده و  سخنان خود را با نامپیامبر.را بیم ده نزدیکانت
به خدایی که جز او . جمعیتی به کسان خود دروغ نمیگوید براستی هیچ راهنماي:... اش چنین آغاز کردند

خواب میروید  اي خویشان من، شما چنانکه به. فرستاده او به سوي شما و همه جهانیان هستم ت، منخدایی نیس
براي . نتیجه کردار و اعمال خود را میبینید می میرید و چنانکه بیدار میگردید در قیامت زنده میشوید، شما

 بهتر از آنچه من براي شما هیچکس. بدکاران دوزخ ابدي خدا آماده است نیکوکاران بهشت ابدي خدا و براي
خدا مأمورم شما را به  من از جانب. من خیر دنیا و آخرت را براي شما آورده ام. ام، براي شما نیاورده آورده

 .جانب او بخوانم

                                                                                                                                                             

آشامیدید و برگهاي درختان خوراکتان  شدید، آب آلوده به بول شتران را می دنبال آتش می دود، زیردست و پاها لگدکوب می

تا آنکه . را طعمه خود سازندپیوسته از این هراس داشتید که مردم همجوار برشما جمله آورند و شما . بود، خوار وذلیل بودید

تاریکیها زائل شد، ...، شما را از آن همه خواري و ذلت نجات دادخداوند برشما منت گذاشت و با فرستادن پیامبراسالم 

هاي شیاطین فرونشست و  سپیده صبح نمایان وحق خالص هویدا گردید، آنگاه که پرچمدار دین لب به سخن گشود، عربده

در میان گروهی سفیدرو و گرسنه، بنیان مرصوص را  هاي کور کفر و شقاق از هم گسست و شما د و گرهمنافقان نابود شدن

  را به زبان جاري ساختید» الاله االاهللا« ریختید، این نبود مگر اینکه همه شما به یک صدا کلمه اخالص  پی
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  دعوت عمومی-ب

روزي بر کوه صفا باال رفت و . را براي عموم مردم آشکار کرد بعد از دعوت خویشاوندان، حضرت پیامبري خود
قبایل به سوي  عده اي از). این کلمه مانند زنگ خطر و اعالم آمادگی است! (یا صباحاه: گفت  صداي بلندبا

اگر من به شما بگویم که پشت این کوه  اي مردم: سپس پیامبر رو به مردم کرده گفتند. شتافتندپیامبر 
ما :  میکنید؟ همگی گفتندجان شما را دارند، حرف مرا قبول دشمنان شما کمین کرده اند و قصد مال و

شما را از  من. اي مردم خود را از آتش دوزخ نجات دهید: سپس فرمود. دروغی نشنیده ایم تاکنون از تو
دوري میبیند و قوم خود را از خطر آگاه  مانند دیده بانی که دشمن را از نقطه. عذاب دردناك الهی میترسانم

آگاه تر مردم از مأموریت بزرگ پیامبر . ه میسازمقیامت آگا میکند، منهم شما را از خطر عذاب
 .لهب نیز موضوع مهم رسالت را با سبک سري پاسخ گفت در هر دو مرحله از دعوت ابو.شدند

 را بیان نمایید ؟دالیل اصلی مخالفت قریش با پیامبر اکرم - 14

 ،ن قریش چون ابوسفیاننگرانی قریش از گسترش دعوت االم دلسوزي به بت و بت پرستی نبود و از بزرگا

ابوجهل و دیگران به بت هایی که از چوب و سنگ ساخته شده بود ، حرمتی گذاشته و بت خانه هایی برپا می 
 بزرگان  این .کردند ، براي فریب و سرگرمی مردم عوام ساده دل بود ، نه به خاطر تقویت ایمان واعتقاد خویش 

بنابراین ، اگر دعوت اسالمی زندگانی عادي آنان . ه نمی اندیشیدند تاجر پیشیه ي سودجو ، جز به افزودن سرمای
  .به دشمنی برخیزندرا تهدید نمی کرد، لزومی نداشت که با محمد

قریش از شنیدن آیات قرانی که آنها را از افزایش ثروت و خوردن مال یتیم و کم فروشی و راندن گدایان باز 
  . می داشت ، وحشت می کردند

ر قریش نگهداري و احترام به بت ها را موجب موفقیت و تحکیم اتحاد و همبستگی خود می از طرف دیگ
 محدود ،به اعتقاد آنها بت  پرستی ، منع ربا . به همین دلیل درحفظ و حرمت آنها اصرار می ورزیدند. دانستند

ریش حاضر نمی شدند همه اشراف ق. شدن استثمار و از بین رفتن امتیارات طبقاتی به منزله ي نابودي مکه بود
  .دنیوي را از دست بدهند و با طبقه برده  و غالم در یک صف بنشینندامتیازات 

بطوري که قرآن ، اظهارات آنان را در .  از قدرت هاي مجاور وحشت داشتند،م الهمچنین در صورت قبول اس
وم ، نقل می کند واین بیم و مالحظه  مودر بیم و نگرانی از حمله دولت ها و قدرت هاي مجاوز از جمله ایران و ر

  .را بی مورد می داند
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زیرا یکی از عوارض ساختار قبیلگی ، . رقابت و حسادت قبیلگی را نیز در این مخالفت ها نباید فراموش کرد 
از آنجا که پیامبر . رقابت و تفاخر شدید بر سرموضوعات ارزشی بود که در میان قبائل آن جامعه بیداد می کرد

سان سایر تیره ها به انگیزه ي رقابت و حسادت قبیلگی حاضر به پذیرش نبوت . م از تیره ي بنی هاشم بوداسال
ابوجهل از تیرهی بنی مخزوم و از پر نفوذترین  تیره ) که در نهایت باعث شرف و فخر بنی هاشم می شد ( او

ایمان ) حضرت محمد ( هرگز نه به او این موضوع را بی پرده بیان کرد و سوگند خورد که ما . هاي قریش بود
  .می آوریم و نه او را تصدیق می کنیم

عام الحزن چیست ، توضیح دهید؟- 15  

پیش آمد و آن وفات خدیجه در  ، دو حادثه غم انگیز براي پیامبر7از خروج مسلمانان از شعبپس      
 این دو  یاور باوفاي رسول خدا گمر.  سالگی که سه سال پیش از هجرت رخ داد 86سالگی و ابوطالب در 65

                                                 

را به قتل برسانندو او ) ص(ت هر طور شده پیامبر عوامل و جهات مختلف ؛ قریش  تصمبم گرف:  محاصره اقتصادى و اجتماعى - 7
 سوگند به خدا، تا روزى -:سرود) ص(ابوطالب از آن آگاه شد، اشعارى در حمایت از رسول خدا . را از صحنه مبارزه خارج کنند

شک   و بى به انگیزه خیرخواهى و نصیحت مرا دعوت کردى-.که مرا به خاك نسپرند، قریش هرگز بر تو دست نخواهند یافت
 .دانم  دینى را عرضه کردى که آن را از بهترین آئینهاى مردم مى-.راستگو و امین هستى

کرد، به گوش قریش رسید و دریافتند با حمایت بزرگ قریش از  چون اشعار ابوطالب که حکایت از ادامه حمایت و ایمان وى مى
اى نوشتند و پیمان  یگرى در پیش گرفتند، نامه مهر گسلِ ستمگرانهتوانند آن حضرت را به قتل برسانند، راه د نمى) ص(رسول خدا 

هاشم خرید و فروش و ازدواج نکنند مگر آنکه محمد را به آنان تسلیم کنند تا او را بکشند و بر این  بستند که با هیچیک از بنى
رَمهمنصو«نویسنده نامه . مضمون هم پیمان و هم عهد شدند و هشتاد نفر آن را امضا کردند  بود که بعدها دستش فلج شد» ر بن عِکْ

یافتند او را  آنان به این حد اکتفا نکردند، بلکه به میزان شکنجه و آزار خود نسبت به مسلمانان افزودند و به هر کس دست مى
آنان شدیداً به اضطراب و دادند؛ چندانکه کار بر مسلمانان بسیار سخت شد و  دستگیر کرده و مورد ناجوانمردانه ترین آزارها قرار مى

» بنى مطّلب«و » بنى هاشم«و بقیه خاندان خویش از ) ص(ابوطالب چون چنین دید تصمیم گرفت همراه رسول خدا . تزلزل افتادند
 که - هاى خارج مکّه  از مکّه خارج شده و در یکى از دره- به جز ابولهب-از این رو، تمامى افراد دو تیره یاد شده. مکّه را ترك کند

عب ابوطالب«بعدها به  . سه سال به طول انجامید» شعب«در » مطّلب بنى«و » هاشم بنى«محاصره . سکونت کردند- معروف شد» شِ
خداوند موریانه را مأمور کرد تا : نازل شد و گفت) ص(جبرئیل بر پیامبر . سرانجام خداوند وسیله گشایش را برایشان فراهم ساخت

. موضوع را به عمویش ابوطالب خبر داد) ص(رسول خدا .تنها جایى که در آن نام خداست باقى مانده است. عهدنامه قریش را بخورد
قریش به . براى اعالم این خبر غیبى به قریش، به سوى مسجد الحرام رفت-  که به گفته برادرزاده خود ایمان کامل داشت- ابوطالب

عب«پنداشتند که ابوطالب از رنج و دشوارى زندگى در  آنان مى. داشتنددیدن ابوطالب از هر طرف به سوى او شتافته و گرامیش  » شِ
  :به ستوه آمده و به انگیزه سازش به سوى آنان روى آوره است؛ ابوطالب گفت
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عام « ظاهر نشد و آن سال را چنان آن حضرت را اندوهگین ساخت که تا یک سال لبخند بر لبان پیامبر 
و ابوطالب پشتیبان او بود و نمی گذاشتند خدیجه مایه آرامش محمد   .نامید» سال غم«یعنی » الحزن 

  .دشمنان به وي آزار برسانند

ت آن را بیان نمایید؟واهمی»  المبیتلیله« واقعه- 16  
خوابیدن آن حضرت در بستر رسول خدا ،هاى على  انگیز شجاعت هاى بسیار شگفت  از صحنهیکى

با تمام اراده از چند و آن شبى بود که دشمنان رسول خدا . شهرت یافت» لیلۀ المبیت«بود که به 
از شنده مجهز نمودند و با یکدیگر هم پیمان شدند که در طایفه گرد هم آمدند و خود را به سالح و شمشیرهاى کُ

دست از یارى همدیگر بر ندارند و با چنین نیت شومى، به سوى خانه رسول خدا  محمد بین بردن حضرت
روانه شدند و پیشاپیش، مراقبان و نگهبانانى را در اطراف منزل آن حضرت گمارده بودند که مبادا پیامبر 

براى نجات جان خود و انجام رسول خدا . د و آنها از انجام مأموریت خود ناکام برگردنداز منزل خارج شو
رسالت پیامبر وهدایت بشریت، تدبیرى اندیشید که کسى به جاى او در بسترش بخوابدتا آن حضرت از چنگال 

جوانمردتر از على تر و  او براى این امرِ بسیار خطیر، شایسته. کفّار و مشرکین مکّه جان سالم بدر ببرد

این پیشنهاد را عرضه کرد، او با کمال اخالص و صداقت و با دنیایى از آنگاه که به على . نیافت
در بستر شجاعت و جوانمردى جان خود را در طبق اخالص گذاشت و براى نجات جان شریف نبى اکرم 

لم رسا و زبان گویا از نگارش و ناپذیرا ست که هر ق بقدرى وصفاین شجاعت و دالورى على . او خوابید
  8.نظیر مبهوت و متحیر گشتند ماند، که اهل آسمان و زمین از این شجاعت بى گفتار در باره آن درمى

                                                                                                                                                             
و . اى که در آن نام خداست  فرزند برادرم از جانب خدایش به من خبر داده است که موریانه تمام عهدنامه را خورده است جز پاره

مهرى و ستمگریتان  اگر دیدید آنچه او گفته حقّ است از خدا بترسید و از پیمان بى. حال آن را بیاورید. گوید  به من دروغ نمىاو
 ».صرف نظر کنید و چنانچه سخنش دروغ بود او را به شما تحویل خواهم داد

امه را آورده و مهرش را شکستند، دیدند قضیه سپس عهدن. را پذیرفته و آن را منصفانه خواندند» ابوطالب«سران قریش پیشنهاد 
ترین و ناجوانمردانه ترین اقدام قریش علیه مسلمانان، با شکست مواجه  ترتیب، گسترده بدین.خبر داده است) ص(همانست که پیامبر 

 .به مکّه بازگشتندو همراهان پس از سه سال مقاوت و پایدارى در نیمه رجب  سال دهم بعثت پیروزمندانه ) ص(شد و رسول خدا 

 
روزى عایشه به پدرش افتخار ورزید و گفت او «: نقل کرده است که» )ع(فضائل االمام على «محمد جواد مغنیه در کتاب خود  - 8
فرق بسیار است بین کسى که به : یکى از اصحاب به او گفت.) پدرم در غار یار و همراه رسول خدا بود. (بود» ثانى اثنین فى الغار«
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 مهمترین فراز تاریخ اسالم محسوب می شود ، توضیح )هجرت (چرا تاریخ زندگی پیامبر در مدینه-17

 دهید؟
سازترین حادثه   به طور معمول مبدأ آن را بزرگترین و سرنوشتهر ملّتى براى خود تاریخ مشخّصى دارد و- 1

 .دهد سیاسى، اجتماعى، نظامى و فرهنگى که در طول حیات آن ملّت رخ داده است قرار مى

بعثت آن حضرت، هجرت والدت رسول خدا : در اسالم، از میان همه حوادث بزرگ و مهمى همچون -2
سازى که نصیب مسلمانان شد، تنها حادثه هجرت  دینه و فتوحات سرنوشتمسلمانان به حبشه، مهاجرت آنان به م

 برگزیده شد و این نشان دهنده اهمیت این مبدأ تاریخ اسالماز مکّه به سوى مدینه به عنوان رسول اکرم 
و دگرگون شدن شرایط سیاسى، ) ص(تأسیس نظام حکومتى پیامبر حادثه در حیات اسالم و نقش مؤثّر آن در 

 .ماعى و نظامى جامعه اسالمى آن روز به نفع مسلمانان استاجت

و نیز بیانگر اصل مترقّى و سازنده هجرت در سرنوشت امتها و نهضتها و یادآور فداکارى و پایدارى پیامبر  -3
 9.باشد و مسلمانان نخستین در راه هدف و آرمان مقدس خویش مى

  .ثه به عنوان مبدأ تاریخ اسالم استاختالفى که وجود دارد در مورد گزینش این حاد
 

در آستانه هجرت پیامبر اکرم به این شهر را به اختصار بیان ) مدینه (شرایط اجتماعی سیاسی یثرب - 18
؟کنید  

دو طایفه مشرك بومى : کردند سه طایفه بزرگ در آن زندگى مى» مدینه«پیش از هجرت مسلمانان به   -1
زْرج«و » اوس« ها به  بدانجا کوچ کرده بودند و هر کدام از این طایفه» ارشَلیم«انى که از و سوم، یهودی» خَ

 .شدند هایى تقسیم مى تیره

زْرج«و » اوس«فزون از یک قرن بود که جنگهاى شدید داخلى بین دو طایفه   -2 در طى این . جریان داشت» خَ
اى از  آنان آنچنان دشمنى و کینه.ده بودهاى فراوانى ویران ش جنگها عده بیشمارى از دو طرف کشته و خانه

                                                                                                                                                             
خوابید و در و کسى که در بستر رسول خدا »اندوهگین مباش، خدا با ماست« یعنی»ال تَحزَنْ إِنَّ اللَّه معنا«: فته شداو گ

 :شود و خدا در شأن او این آیه را نازل فرمود کشته مى) ص(دانست بجاى رسول خدا  حالى که مى

تِغاء مرْض « اب هس فْ شْرىِ نَ نْ یمِنَ النَّاسِ م و بعضى از مردم از جان خود در راه رضاى خدا درگذرند و خدا با چنین «یعنی »...اةِ اللَّهِ و 
 ».بندگان رئوف و مهربان است

و با اشاره حضرت على علیه السالم صورت گرفته » عمر«اند که در سال هفدهم هجرى، در زمان خالفت   مورخان بر این عقیده- 9
در دست است که در زمان رسول اکرم و به فرمان آن حضرت نگاشته شده و به سال نهم ) ع(ى است؛  ولى مکتوبى از حضرت عل

 115، ص 1ج » دراسات و بحوثٌ فى التاریخ واالسالم« براى آگاهى از متن این نوشته به کتاب «. هجرى تاریخ گذارى شده است
 » 6زمزم /شود سید جعفر مرتضى مراجعه نوشته دانشمند محقق » تحقیقٌ حول مبدأ التاریخ الهجرى« تحت عنوان
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اى جنگ داخلى بینشان از سر گرفته  رفت که با کوچکترین بهانه یکدیگر به دل داشتند که همواره بیم آن مى
  .شود

نى«که سه تیره مهم » مدینه«یهودیان   -3 ناع ب قُ ی نى«و »  نَضیر بنى«، » قَ ه ب رَیظَ دادند با نفوذ و  را تشکیل مى»  قُ
در بیشتر موارد، درگیریهاى خونین . آمدند به شمار مى» مدینه«ثروت و امکاناتى که داشتند، عملًا تهدیدى براى 

زْرجیان«و » اوسیان«بین   .گرفت به تحریک یهودیان صورت مى» خَ

طح صنعت شهر و بازار تجارت و داد و ستد تقریباً در انحصار یهودیان بود؛ روى این جهت نفوذ بیشترى در س
 .شهر داشتند

بر پایه زراعت و  برخالف مهاجرین که تاجرپیشه بودند ، »یثرب«از نظر اقتصادى، زندگى عموم بومیان   -4
 .نخلدارى استوار بود

: دو قشر دیگر بر طوایف موجود این شهر افزوده شد» مدینه«به پس از هجرت مسلمانان و رسول خدا  -5
ى«و منافقان به رهبرى  - اعم از مهاجر و انصار-مسلمانان ه بن اب که در ظاهر مسلمان شدند ولى در دل از » عبداللَّ

با ورود . هاى ضد اسالم شرکت جویند رفت که در توطئه بودند و بیم آن مىدشمنان سرسخت رسول خدا 
) پرستان شبه جزیره قریش و عموم بت(شهر به طور جدى از ناحیه دشمنان خارجى » مدینه«به پیامبر 

 .مورد تهدید قرار گرفت

اى  از سوى دیگر، عالوه بر اختالفات انصار با هم، بین مهاجران و انصار سنخیت فرهنگى و ارتباط قبیله  -6
مهاجران، . چندانى وجودنداشت که مایه وحدت این دو گروه و حمایت همه جانبه انصار از مهاجران گردد

نانى بودند و انْصار از اعراب  دطانى به شمار مىعربهاى عرفتند و این دو با هم فاصله زیادى داشتند قَح. 

آنان هر چند در مکّه داراى خانه، شغل و مال و ثروت . مهاجران تازه وارد هم عموماً بیکار و تهى دست بودند
کنى و بودند اما به خاطر خدا دست از همه چیز شسته بودند و در این شهر غریب نه ثروت و مالى داشتند، نه مس

  .اى قرار داشتند تا از آنان دفاع کنند  تحت حمایت قبیله در یثربدر صورت بروز حادثه،زمینى و نه 
 

و  ایجاد وحدت  تامین امنیت داخلی وکاهش مشکالت اجتماعی واقتصادي وبراى رسول اکرم - 19
  ؟ نمودندچه اقدامى» مدینه«میان ساکنان اجتماعی سیاسى انسجام 

 
ن امنیت داخلى و حلّ مشکالت اجتماعى و اقتصادى و ایجاد وحدت و انسجام بیشتر و تقویت براى تأمیحضرت 

 :نددبنیه دفاعى شهر، در نخستین سال هجرت دست به دو اقدام ز

   پیمان برادرى  -1
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آخَوا فِى اللَّهِ اخَوینِ اخَوینِ«: در یک مجمع عمومى رو به مسلمانان کرد و فرمودرسول خدا   راه در» تَ
 سپس دست هر یک از مسلمانان مهاجر را در دست یکى انصارى نظیر .خدا دو تا دو تا با یکدیگر برادر شوید

 .و همتاى وى گذاشت و فرمود فالنى تو برادر فالنى هستى

 :آن حضرت عرض کرد. برادرى تعیین نشدکار مآخاة و برادرى به پایان رسید ولى براى حضرت على 

 »یان همه یارانت پیوند برادرى برقرار ساختى ولى امر مرا ترك کرد؟م! اى رسول خدا «

 :در جواب فرمودرسول خدا 

هر کس به تو چیزى گفت، بگو من بنده خدا . تو را براى خودم گذاشتم، تو برادر من هستى و من برادر تو «
 به آن خدایى که مرا به سوگند. کند پس از تو جز دروغگو کسى چنین ادعاى نمى. و برادر پیامبر او هستم

تو . حق برانگیخته است، جریان برادرى تو را به تأخیر نینداختم مگر بدین منظور که تو را برادر خود کنم
تو . نسبت به من همان منزلتى را دارى که هارون نسبت به موسى داشت جز آنکه پیامبرى پس از من نیست

 ».برادر و وارث من هستى

 .حقّ، و همکارى و همیارى با یکدیگر: یه اساسى استوار بودپیمان برادرى بر دو پا

هاى شخصى و  بیانگر این حقیقت بود که در نظام اسالمى انگیزهبا این بیان که این اقدام رسول خدا -الف
حقّ و رابطه ایمان و اعتقاد به خداست تواند مالك و معیار برادرى و رابطه با یکدیگر گردد؛ بلکه  اى نمى قبیله
 .تواند دو نفر را در کنار هم و همراز یکدیگر قرار دهد ه مىک

این بود که این اقدام به منظور صرف دوستى و ابراز عالقه به یکدیگر نبود؛ بلکه » عقد اخوت«پایه دیگر  -ب
اخوتى بود مسؤولیت آور و نتیجه بخش که نتیجه عملى آن بالفاصله در بین مسلمانان ظاهر شد و انصار نسبت 

هاى خود برده و در مواهب زندگى  ه برادران مهاجر خود احساس مسؤولیت و تکلیف کردند، آنها را به خانهب
 10 .شریک خود ساختند و ایثارگرانه مسکن، غذا، پوشاك و دیگر امکانات زندگى را در اختیارشان گذاردند

                                                 
وف مهاجرى از جمله کسانى : کنیم  به عنوان نمونه به یک مورد از این ایثارها اشاره مى- 10 بیع انصارى و عبدالرحمن بن عدِ بن ر ع س

من اموالى ! برادر« :تپس از پایان مراسم، سعد به عبدالرحمن رو کرد و گف. میان آنان عقد اخوت بست) ص( بودند که رسول خدا
 ».... کنم دارم که همه را با تو نصف مى

ات برکت دهد، من نیازى بدانان ندارم، فقط  خداوند در مال و خانواده« :از او تشکر کرد و برایش دعا نمود و گفت» عبدالرّحمن« 
 ».مرا به بازار راهنمایى کن تا نیاز خود را از راه کسب و کار تأمین کنم

د الغابۀ، ابن اثیر، . ك. ر.( چندى نگذشت که وى از ثروتمندان مدینه گردید. یبى داد و عبدالرّحمن به کار مشغول شدترت» سعد«  اس
 »عبدالرّحمن بن عوف«  شرح حال315 -314، ص 3ج 
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اى از آنان در باغها و مزارع  هعد.  برآمدند-  جهت تأمین زندگى خویش-مهاجران نیز در جستجوى بازار کار

در نخلستان یکى از انصار مشغول به کار گردید تا از اطراف مدینه به کار پرداختند، از جمله حضرت على
 .دست رنج خود امرار معاش نماید

   پیمان سیاسى با ساکنان مدینه -2

امعه نوپاى اسالمى برداشت، ج  با عقد مواخاة بین مهاجران و انصار گام مهمى به سوى وحدترسول خدا 
پرست بودند و اگر مدینه  ولى این مقدار کافى نبود؛ زیرادر مدینه گروهى پیرو آیین یهود وبرخى دیگر هنوز بت

از . یافت کرد نهال اسالم در آن محیط پرورش نمى با ترکیب خاصى که داشت وحدت سیاسى کامل پیدا نمى
خلى و مقابله با تهاجم دشمن خارجى و جلوگیرى از هر نوع هرج و براى تأمین امنیت دارو، پیامبر  این

 - اى را تدوین کرد و به امضاى همه گروههاى موجود در مدینه مرج در حکومت نوبنیاد اسالمى، منشور اساسى
 تا در سایه آن، حدود اجتماعى، حقوق افراد، گروهها و طبقات جامعه، -اعم از مسلمان و مشرك و یهودى

  11.خلى و خارجى حکومتى که استقرار یافته است مشخص گرددسیاست دا

                                                 
 چارچوب در قسمت دیگر،. شود بخش عمده این منشور به حدود و وظایف و روابط مسلمانان نسبت به یکدیگر مربوط مى -  11

 اجمالى از این منشور ، و مسائل کلّى شهر، بیان شده استروابط مسلمانان با یهودیان و مشرکان و وظایف هر یک نسبت به یکدیگر
 :مهم سیاسى

 .هستند» امت واحدة«و کسانى که به آنان بپیوندند و با آنان جهاد کنند ) مهاجر و انصار( مسلمانان قریش و یثرب -1

ین خود را پرداخت کند اگر مسلما-2 ن سنگینى داشت نباید رها شود، بلکه باید به او کمک شود تا دی ن عیالمندى د. 

ده« مسلمانان در مقابل ظلم، گناه، تجاوز و فساد در جامعه اسالمى -3 د واحِ خواهند بود، هر چند آن فرد ستمگر وفاسد پسر یکى » ی
 .از آنان باشد

 .گردد افرى کشته نخواهد شد و کافرى علیه مؤمنى یارى نمىک) کشتن( مسلمانى به جهت -4

 .ترین فرد ذمه یک نفر را پذیرفت باید مورد قبول واقع شود  ذمه خدا نسبت به همه افراد یکى است و چنانچه پست-5

 . مومنان موالى یکدیگر هستند و هیچ کافرى بر مؤمنان والیت ندارد-6

 .ن هستند و هیچ مؤمنى بدون مشورت با سایر مؤمنان در جهاد در راه خدا صلح نخواهد کرد همه مؤمنان در برابر صلح یکسا-7

 . هر فردى، مسلمانى را بدون جهت بکشد قصاص خواهد شد مگر آنکه ولى مقتول رضایت دهد-8

کارى را یارى رساند یا او را بایست جنایت  هیچ مسلمانى که به خدا و روز قیامت ایمان داشته و این قرارداد را پذیرفته است نمى-9
 .پناه دهد و اگر کسى چنین کارى کند روز قیامت دچار لعنت و خشم الهى خواهد گشت

 .بایست در پناه گرفته شوند  مشرکان قریش و یارانشان نمى-10

 .ایندبایست همراه ایشان هزینه جنگ را تأمین نم  تا هنگامى که مؤمنان در حال جنگ باشند، یهودیان نیز مى-11

 . هر یک از یهودیان و مسلمانان بر آیین خود خواهند بود و جان و مالشان محترم است مگر کسى که مرتکب ستم و گناه شود-12

 . کسى بدون اجازه محمد صلى اللَّه علیه وآله حقّ ندارد از این پیمان خارج شود-13
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  : این منشور مهم سیاسىبرخی مفاد
» امت واحدة«و کسانى که به آنان بپیوندند و با آنان جهاد کنند ) مهاجر و انصار(مسلمانان قریش و یثرب -1

 .هستند

د به او کمک شود تا دین خود را پرداخت  اگر مسلمان عیالمندى دین سنگینى داشت نباید رها شود، بلکه بای-2
 .کند

 .هر فردى، مسلمانى را بدون جهت بکشد قصاص خواهد شد مگر آنکه ولى مقتول رضایت دهد-3

  .بایست در پناه گرفته شوند مشرکان قریش و یارانشان نمى-4
ت مگر کسى که مرتکب هر یک از یهودیان و مسلمانان بر آیین خود خواهند بود و جان و مالشان محترم اس-5

  .ستم و گناه شود
رَم است » مدینه« داخل -6 و هرگونه جنگ و خونریزى در آن ممنوع است(براى همگان ح.( 

  .مورد حمله بیگانه قرار گرفت همگان باید از آن دفاع کنند» مدینه« هرگاه -7
  

   در برداشت؟اى اى، درکجا و چگونه صورت گرفت و چه نتیجه تغییر قبله روى چه انگیزه-20
 .این تغییر، روى جهاتى صورت گرفت که بعضى از آنها هم در تاریخ و هم در قرآن ذکر شده است-الف 

آنان این مسأله را دلیل بر . گردد  بر مىتراشیهاى یهود اشکال به ،نخستین جهتى که قرآن بداند اشاره دارد   -1
 :دگفتن دانستند و به مسلمانان مى حقّانیت مذهب خود مى

 ». خواندید اگر ما بر حق نبودیم شما بر قبله ما نماز نمى «

 :گفتند کردند و مى و نیز در میان مردم شایعه پراکنى مى

 » .کند نماید ولى از قبله ما پیروى مى محمد با ما مخالفت مى «

ر این رابطه کرد تا دستورى د آمد و به آسمان نگاه مى شبها از خانه بیرون مىاز این جهت، رسول خدا 
 :فرماید خداوند مى. برسد

 » . تَقَلُّب وجهِک فِی السماءِ فَلَنُولِّینَّک قِبلَۀً تَرْضَاها قَد نَرَى «

                                                                                                                                                             
لى باید یکدیگر را یارى دهند و با هر کس که با اهل این قرار داد  هر کدام از یهودیان و مسلمانان متکفّل هزینه خود هستند و-14

 .جنگ کند بجنگند

 ).و هرگونه جنگ و خونریزى در آن ممنوع است(براى همگان حرَم است » مدینه« داخل -15

 .مورد حمله بیگانه قرار گرفت همگان باید از آن دفاع کنند» مدینه« هرگاه -16

مان، حادثه و اختالفى بروز کند که بیم فتنه و فساد رود بازگشت آن و داورى در آن باره با خدا و  هرگاه میان اهل این پی-17
 .است) ص(» محمد«رسول او 

 .150 -147، ص 2السیرة النبویۀ، ابن هشام، ج . ك.  ر
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 .گردانیم اى که رضایتت را جلب کند بر مى تو را به سوى قبله) روى(بینیم، پس  ما توجه تو را به آسمان مى

چه اندازه تسلیم حکم الهى و فرمان پیامبر د که روشن شود مسلمانان تا علّت دیگر تغییر قبله این بو  -2
 :فرماید  قرآن در این مورد مى.هستند

إِن کَانَت لَکَبِ وما جعلْنَا الْقِبلَۀَ الَّتِی کُنْت علَیها ِإلَّا لِنَعلَم مِن یتَّبِع الرَّسولَ مِمنْ ینْقَلِب علَى « هِ ویقِبلَى  عیرَةً ِإلَّا ع
ى اللَّه د143 /البقرة   » الَّذِینَ ه     

کند و چه  اى را که بر آن بودى تغییر ندادیم مگر بدین منظور که بدانیم چه کسى از فرستاده ما پیروى مى ما قبله
ا را هدایت جز براى افرادى که خداوند آنه) تغییر قبله(گردد؛ هر چند این کار  کسى به دوران جاهلى باز مى

 .کرده، کار سنگینى است

  . تغییر یافت »کعبه«به » بیت الْمقْدِس« قبله از  بنابراین -ب
توجه  یافت و جامعه اسالمى از این جهت نیز استقالل بیشتر شد و فاصله مسلمانان با یهودیان  با تغییر قبله ،-ج

 از روزگاران کهن مورد توجه و احترام عرب بود »کعبه« گشت؛ زیرا ن به اسالم فزونتربستاعرب شبه جزیره عر
  .و پس از قبله قرار گرفتن آن، میزان این توجه و احترام بیشتر شد

 
  ؟)نتایج    –علل (را شرح دهید یکی از غزوات پیامبر اکرم -21

ى آنان بود که  از سوى قریش مورد ستم و غارت اموال قرار گرفته بودند و حقّ طبیع-  به ویژه مهاجران-مسلمانان
 :فرماید قرآن مى. براى احقاق حقّ خود به دفاع برخیزند

إِنَّ اللَّه علَى « وا وظُلِم مقَاتَلُونَ بِأَنَّهلَقَدِیرٌ أُذِنَ لِلَّذِینَ ی رِهِمنَص . « 

اند و  ر گرفتهاند اجازه دفاع داده شده است؛ زیرا آنان مورد تجاوز و ستم قرا به آنان که مورد هجوم واقع شده
  .خداوند بر نصرت آنان قادر است

 مهاجر 81( نفر رزمنده مسلمان 313 با  روز یکشنبه دوازدهم ماه رمضان، سال دوم هجرت رسول خدا لذا 
در حالى که هفتاد شتر و دو، یا سه اسب براى سوارى )  اوسى62 خزرجى و 170 شامل -  تن از انصار 232و 

 . کردندرا ترك » مدینه«داشتند 

پس از کسب اطّالعات الزم از موقعیت نظامى دشمن، در شب جمعه، هفدهم ماه رمضان رسول خدا 
یا«حرکت کرد و در کنار چاههاى بدر در  نْ ةَ الدودسپاهیان حوضى . شنى موضع گرفت  بر روى زمینهاى » ع

سپاه .اختند و از آب چاه آن را انباشتندسپاهیان حوضى س. شنى موضع گرفت. ساختند و از آب چاه آن را انباشتند
وى«دشمن نیز پیش از سربازان اسالم خود را به سرزمین بدر رسانده و در  قُص ناحیه جنوبى بدر موضع »  عدوةُ الْ

 .گرفته بودند
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اى بود که مسلمانان فرود آمده  زمینى که مشرکان انتخاب کرده بودند، براى عملیات نظامى مناسبتر از نقطه
ولى خداوند امدادهاى غیبى اش . بودند، چون هم مرتفع و مسلطّ بر اطراف بود و هم سفت و محکم و قابل مانور

و زمین شنزار غیر قابل مانور را زیر . را در شب حمله بر مسلمانان فرو فرستاد؛ باران رحمت الهى باریدن گرفت
 .ود گل آلود و غیر قابل تردد کردپاى رزمندگان اسالم محکم ساخت و زمینى را که دشمن بر آن ب

ه بن مسعود«و » عمار یاسر « که آن شب براى کسب اطّالعات اردوگاه دشمن را دور زدند، وضعیت » عبداللَّ
 :چنین گزارش دادندروحى مشرکان را به پیامبر

شیحه بکشد خواست  همه لشگر را هراس و وحشت و اضطراب فرا گرفته است، چندانکه وقتى اسبى از آنان مى
 » .زدند تاساکت شود به صورتش مى) با تازیانه(

  رویارویى دو سپاه

چشمش به سپاه دشمن افتاد هنگامى که رسول خدا . بامداد هفدهم رمضان دو سپاه در برابر هم قرار گرفتند
 :دست به دعا برداشت

با تو برخاسته و پیامبرت را این قریش است که با همه گردنفرازى و فخر فروشى خویش به ستیز ! خداوندا «
 ».نصرت موعودت را برسان و آنان را همین امروز نابود کن! خدایا. کند تکذیب مى

در مشاهده . دادپس از آن به آرایش جنگى سپاه و تنظیم صفها پرداخت و پرچم را به دست حضرت على
ه«صف، یکى از سربازان به نام  زِی وادِ بنِ غَ د، با چوب بر شکم او فشار آورد و فرمودرا جلوتر از صف دی» س :

 » !.راست بایست اى سواد«

پیش از آغاز نبرد براى سپاهیان سخنرانى کرد و آنان را به پایدارى در نبرد توصیه نمود و رسول خدا 
 :فرمود

) اباز عذ(زداید و صاحبش را در آخرت  شکیبایى در نبرد از امورى است که خدا در پرتو آن اندوه را مى «
 » .رهاند مى

 :آنگاه در حقّ سپاهیان دعا کرد و با قلبى آکنده از ایمان و اخالص رو به درگاه خدا نمود و عرضه داشت

دیگرکسى در روى زمین تو را پرستش  نابود شوند،) شکست بخورند و(اگر این گروه امروز ! بار پروردگارا «
 » .نخواهد کرد

 نفر بود که هفتصد شتر 950تعداد آنان .د و پرچمها را به اهتزاز در آوردسپاه شرك نیز صفهاى خود را منظّم کر
  .و یکصد اسب داشتند و همه آنان زره بر تن داشتند

  نبرد تن به تن

یِدةِ بنِ حارِثْ«رسول خدا  ب طَّلِب«، »عالْمدب نِ عَزةِ ب مبنِ ابیطالِب«و » ح لىالم را به جنگ آنان » ععلیه الس

پس از آن به کمک عمویش . را از پاى درآورد» ولید«در همان لحظه اول رقیب خود حضرت على. دفرستا
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زَه« مه«شتافت و با یک ضربت رقیب او » ح ب ی یده«سپس به یارى پسر عمویش . را دو نیم کرد» شَ ب که با -»ع 
ه«ضربت  ب  ید رفت و عتبه را نیز به هالکت رسان- یک پایش قطع شده بود» عتْ

  حمله عمومى

از این رو، حمله . مبارزه تن به تن براى مشرکان گران تمام شد؛ زیرا چهار تن از دلیر مردانشان را از دست دادند
عمومى را آغاز کرده از هر سو تیرها را به سوى سپاه اسالم فرو ریختند و بسان نیروى واحدى بر صفوف 

 .مسلمانان هجوم بردند

مان ایجاد کرده به دستور پیامبر  در محلّ استقرارشان، سد پوالدینى در برابر مهاجسپاهیان اسالم با تمرکز
 .باران تیر بر سر مشرکان ریختند

و حضور  فرماندهى مدبرانه رسول خدا  امدادهاى غیبى الهى. جنگ و گریز بین دو نیرو، زمانى طول کشید
به : فرمود  که مى- تشویق رزمندگان به پیکار و سخنان گرم و مهیج آن حضرت در او در صف مقدم جبهه

خدایى که جان محمد در دست اوست، هر کس که امروز با اینان بجنگد و به دشمن پشت نکند و چنان پایدارى 
 روح جهاد و مقاومت را در رزمندگان تقویت - . کند کند تا به شهادت برسد، خداوند او را وارد بهشت مى

 .کرد مى

 :خاك برداشت و به چهره دشمنان پاشید و فرمودمشتى رسول خدا 

 » !خداوندا، دلهاشان را مرعوب ساز و گامهایشان را بلغزان! چهره هاتان سیاه باد «

ت«: دادند مجاهدان اسالم در حالى که شعار مى ور امِ نْص در قلب صدها شمشیر زن قریش فرو رفتند و » یا م
 .حمالتشان را متوجه سران قریش کردند

نى«اى از سران کفر،  با به هالکت رسیدن عده زُوم ب حلقه زدند تا از او دفاع » ابوجهل«دور فرعون قریش »  مخْ
 .ولى او نیز به تیغ کفر ستیزان به خاك و خون غلطید. کنند

هل«کشته شدن پیشوایان کفر، به ویژه  وجهاى پیاپى مسلمانان، قریش را وادار به هزیمت کرد و حمله» اب .
بدین ترتیب اراده خداوند که همان پیروزى حق و . اى را به اسارت گرفتند مسلمانان در پى آنان تاختند و عده

ق یافت در این نبرد، هفتاد نفر از قریش به هالکت رسیدند و هفتاد نفر اسیر  .شکست مفتضحانه باطل بود تحقّ
 .گشتند

  پس از جنگ

ه«رسول خدا  واحنِ ره ب بد اللَّ ه« و »ع بنِ حارِثَ فرستاد، آنان با سرعت » مدینه«را با مژده پیروزى به » زیدِ
ه«. رساندند» مدینه«خود را به  اللَّ دب د«در قسمت باالى شهر و » عیها و خیابانها  در قسمت پایین از کوچه» ز

 :زدند گذشتند و فریاد مى مى
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! ته و اسیر شدن مشرکان بر شما بشارت بادو کشرسول خدا ) و پیروزى(سالمتى ! اى گروه انصار «
وِد«، »ابوجهل«فرزندان ربیعه و حجاج کشته شدند،  نِ اسۀِ ب عم نِ خَلَف«و » زۀ بنِ «به قتل رسیدند و » امیلِ بی ه س

نیاب«و » عمرو أَ نْشاء و رسول خدا ... به همراه گروه زیادى به اسارت سپاه اسالم در آمدند » ذُوالْ ه اءِ اللَّ
را وارد  خواهد شد» مدینه«فردا همراه اس. « 

انتشار این خبر، موجى از شادى و سرور در میان مسلمانان ایجاد کرد و آنان با خوشحالى، خود را براى استقبال 
 .ولى منافقان با ناباورى با آن برخورد کردند. کردند رزمندگان آماده مى

. به هنگام تقسیم، بین سپاهیان اختالف نظر پیدا شد.  جایى جمع کنندرا در» غنائم«دستور داد پیامبر اکرم 
نازل شد » انفال«تا آنکه سوره . مصلحت دید آنها را تقسیم نکند تا دستورى از سوى خدا برسدرسول خدا 

ر«، در منزل و تکلیف آنها را مشخص کرد و همه را از آنِ خدا و پیامبر  ی ان غنائم را میان سپاهی» 4» «س
 . تقسیم کرد

را را نیز در میان یاران خود پراکنده ساخت و فرمود با اسیران به نیکى رفتار کنید: اس. 

ر«یکى از اسیران  ی منِ عزیزِ ب و ع برادر »»اب ،»بعصگوید او مى. بود» م: 

و را محکم بگیر و رها ا: بر ما گذشت، به آن مرد انصارى گفت» مصعب«برادرم . من اسیر یکى از انصار بودم «
 .باز خرد مکن که مادرى توانگر دارد، شایداو را

 » .برادر من این انصارى است نه تو: ؟ گفت!سفارشت درباره من همین است! برادر: به او گفتم

 :همو گوید

دادند و   مىآوردند آنچه نان بود به من اى از انصار بودم و چون نهار، یا شام را مى پس از اسارت در میان طایفه «
  ».کردند خود به خرما قناعت مى

  :تحلیل 
و مسلمانان به مدینه و تأسیس نظام حکومتى از جمله فرازهاى مهم تاریخ صدر اسالم، هجرت رسول اکرم

. اسالم در پرتو این هجرت از نظر دفاعى و نظامى در مقایسه با مکه در موقعیت برترى قرار گرفت. اسالم است
 .قعیت جدید، نبرد بدر بودصحنه تجلى این مو

جنگ بدر در شرایطى رخ داد که موازنه قدرت اسالم و کفر به نفع مشرکان بود و مسلمانان از نظر عِده و عده به 
ه«تعبیر قرآن  لیکن در وراى عِده و عده، امتیازات و ویژگیهایى داشتند که جبهه کفر از آن . و نا توان بودند» اذِلَّ
 -3 فرماندهى پیامبر -2 روحیه ایمان، اخالص و توکل بر خدا -1: ن امتیازات عبارت بود ازای. محروم بود

  .الهى  امدادهاى-4در میان سپاه علیوجود فرماندهان شجاع و الیقى همچون امیر مؤمنان 
کفر به این مزایا در جبهه حق موجب شد مسلمانان به پیروزى غیر منتظره دست یابند و موازنه قدرت اسالم و 

 :تحوالت مهمى که در موازنه قدرت پدید آمد عبارت بود از. سود آنان تغییر کند
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 اسالم و رهبرى پیامبر   تثبیت حقانیت-2اسالم به عنوان یک قدرت برترمنطقه   مطرح شدن-1

ر  وارد شدن ضربه مهلک بر پیکر قریش د-4.  وحشت و نگرانى مخالفان اسالم بویژه قریش از آینده خود-3
 12.ابعاد سیاسى، نظامى و اقتصادى با بهالکت رسیدن بسیارى از سران آنان

 
علل پیروزي مسلمانان در این جنگ چه بود ؟چه کسانی بودند ؟ ) خندق (محرکین اصلی نبرد احزاب - 22  

یبر وقتى به خ. اى عمیق و فکر انتقام ترك گفتند، ساکت ننشستند یهودیان بنى نَضیر، که مدینه را با کینه
یى بنِ اخْطَب«رسیدند، رؤسایشان  قَقْ«و » ح نِ ابى الْحنانۀ ب ر فاسق«به اتفاق » کِ و عامِ و گروهى دیگر روانه » اب

   13. دعوت کردندمکه شدند و قریش و تابعان آنها را به جنگ با رسول اکرم 

                                                 
آمریکا و مباشرت صدام  نبرد بدر الهام بخش مبارزات امت اسالمى ایران در رویا رویى خود با کفر جهانى به سرکردگى - 12

حسین بود، چه آنکه ملت مسلمان ایران همچون مسلمانان صدر اسالم از کمى نفرات و تجهیزات نظامى خود در برابر فزونى نفرات 
و تجهیزات دشمن نهراسیدند و با تکیه بر نیروى ایمان و اتکال به پروردگار و اطاعت از ولى فقیه، بر دشمن تا دندان مسلح پیروز 

  .ند و یکبار دیگر حماسه نبرد بدر را تکرار کردندشد
 

اى  اگر بیدرنگ شروع به تشکیل نیروى شکننده. در انتظار آنهاستخطر بزرگى از جانب محمد :  آنان به قریش گفتند-  13
 .بر همه جا و همه کس چیره خواهد شدنکنند، محمد 

ود و حاضر نشد نشان بر سر قرار جنگى به خاطر ترس از سپاه از سویى دیگر، شکست و سرافکندگى قریش در ماجراى بدر م عِ
بدین سبب، قریش خود در . اسالم و پیروزیهاى پى در پى سپاه مسلمانان، باید در زمینه سرکوبى نهضت اسالمى فکر اساسى کرد

م کردند که ما با شما خواهیم بود زیرا یهودیان اعال .این اندیشه بود که نیروى عظیمى فراهم کند و بهترین موقعیت فراهم آمده بود
همدیگر را بى  براى این منظور، به اتفاق سران قریش به کعبه رفتند و در آنجا سوگند خوردند که.را برکنیمتا ریشه محمد 

ب شما که اهل کتا: قریش از سران یهود پرسیدند. تا آخرین نفر، یکدل و یک زبان بایستنددفاع نگذارند و در برابر پیامبر 
: ؟ سران نیرنگ باز یهود پاسخ دادندقدیم و صاحب علم دین هستید، داورى کنید که آیا دین ما بهتر است یا دین محمد 

 ».دین شما بهتر است و شما به حق نزدیکترند«

یاهشان افزودند، یهودیان، علیرغم اعتقادشان به توحید، با این سخن، بزرگترین گناه را مرتکب شدند و لکه ننگین بزرگى بر تاریخ س
هرگز ارزش نداشت یهود چنین خطائى «: نویسد مى» تاریخ یهودیان عربستان«اى که دکتر اسرائیل، نویسنده یهودى در کتاب  بگونه

. عالوه بر این، هرگز صحیح نبود ملت یهود به بت پرستان پناه ببرد. کرد را مرتکب شوند و لو این که قریش تقاضاى آنها را رد مى
 ».297حیات محمد، دکتر هیکل، ص » « .این رفتار با تعلیمات تورات موافق نیستزیرا 

گروند و به  اند، به بتها و طاغوت مى هاى از کتاب داده شده آیا ندیدى کسانى را که بهره«: فرماید قرآن با اشاره به این ائتالف مى
ابِ » «...دیکتر است گویند که راه شما از راه مؤمنان به حقیقت نز کافران و مشرکان مى تَ یباً مِنَ الْکِ وتُوا نَصِ ینَ أُ ذِ ى الَّ م تَرَ إِلَ أَلَ

ا یلً بِ نُوا س ینَ آم ذِ دى مِنَ الَّ ه اءِ أَ وا هؤُلَ فَرُ ینَ کَ ذِ قُولُونَ لِلَّ ی اغُوتِ و بتِ والطَّ جِ الْ نُونَ بِ   .»51نساء، آیه « یؤْمِ
   پیامدهاى نبرد احزاب



 26 

                                                                                                                                                             
یش و مشرکان، قدرت حمله تهاجمى به مسلمین را از . از مصیبت بارى براى قریش بودپایان نبرد احزاب، آغ زیرا از یک سو قُرَ

دست دادند و موقعیت آنان در بین اعراب بدوى پائین آمد و از سوئى، موقعیت نهضت اسالم در جزیرة العرب بیش از پیش تثبیت 
) قریش(از این پس، مائیم که با اینان «: فرمود افتاد و رسول خدا از این پس، ابتکار عمل به دست نیروهاى اسالم. گردید

 و نیز قریش پس از واقعه احزاب توان اقتصادى خود را تا حد زیادى  » .آغاز جنگ خواهیم کرد و آنان آغازگر نبرد نخواهند بود
براى قحطى زدگان مکه کمکهاى از دست داد و در عوض، حکومت اسالمى به آنچنان رشد اقتصادى دست یافت که رسول خدا 

 .نمود مالى ارسال مى

  تیره کردن رابطه بنى قُرَیظَه با مشرکان

کوشید تا روابط یهودیان  ضمن تالش براى ایجاد اختالف بین قبایل مشرك که به جنگ با وى برخاسته بودند، مىپیامبر 
یظَه را با مشرکان مکه تیره سازد و با بدبین ساختن آ نى قُرَ در این . نان نسبت به یکدیگر، در اتحاد نظامى شان تزلزل ایجاد کندب

عود«هنگام، فرصت مناسبى پیش آمد و یکى از افراد جبهه دشمن به نام  س نِ ممِ ب ی ع او از یکسو با یهودیان بنى . به اسالم گروید» نُ
ا مورد اعتماد مشرکین بود یظَه روابط حسنه داشت و از سوئى کاملً  وى که نور ایمان در دلش تابیده بود، شبانه از اردوى خویش .قُرَ

ام از مسلمان شدنم بى  ام ولى قبیله من اسالم آورده! اى رسول خدا«: رساند و گفتبیرون آمد و خود را به خیمه پیامبر 
ى اراده دشمن را در جنگ توان هر قدر مى«: به او فرمودرسول خدا » .هر فرمانى صادر فرمایید، من اجرا خواهم کرد. خبرند

 ».سست کن و آنان را پراکنده ساز؛ چونکه جنگ، نیرنگ و فریب است

یظَه، که در سابق ندیمشان بود، رفت و گفت نى قُرَ ود، به محله بع س نِ ممِ ب ی ع یظَه«: نُ نى قُرَ شما دوستى و یکرنگى مرا با خود ! اى ب
ا مى: گفتند» .دانید مى گویم بشرط آنکه رازم را پنهان  موضوعى را به شما مى«: گفت.  ما نسبت به تو بدگمان نیستیمدانیم این را کاملً

فان در کار نبرد سست شده. دارید طَ یش و غَ ود«. اند و آن اینکه کار جنگ رو به سختى نهاده است و قُرَ دِ ب نِ عوب قهرمان شان » عمرِ
فان هم در صدد سازش پنهان طَ ى با محمد است که نیمى از محصول خرماى مدینه را بگیرند و پى کار خود کشته شده است و غَ

فان فرصتى پیش آید، ممکن است پیروز شوند و اگر شکست بخورند بساطشان را بر . بروند طَ در این صورت، اگر براى قریش و غَ
زن و فرزند و خانه و کاشانه و کشتزار . دتوانید چنین کارى بکنی در صورتى که شما نمى. خواهند چید و به دیار خود خواهند رفت

فان، محمد تمام شما را محاصره خواهد کرد و امانتان نخواهد داد طَ یش و غَ . و نخلستان شما اینجاست و در صورت شکست قُرَ
طَفان نجنگید مگر اینکه عده یش و غَ و بدینوسیله . داریداى از سرانشان را به عنوان گروگان نزد خود نگه  بنابراین، شما همراه قُرَ

 ».نگذارید با محمد پیمانِ صلح ببندند و شما را بى دفاع رها کنند و پى کار خود روند

یظَه گفتند نى قُرَ ما نظریه تو را اجرا خواهیم کرد. دهى، از تو سپاسگذاریم اى به ما مى پیشنهاد دلسوزانه«: یهود ب.« 

یان و دیگر سران فْ وسم از آنجا پیش اب ی ع فان آمد و گفتنُ طَ یش و غَ ام که آن را از راه خیر خواهى به شما اطالع  مطلبى شنیده«:  قُرَ
 ».بسیار خوب، بگو«: گفتند» .دهم بشرط آنکه این راز را نهان دارید مى

م گفت ی ع یظَه از پیمان شکنى خود با محمد پشیمان شده«: نُ نى قُرَ د پیام داده. ندخواهند اشتباه خود را جبران کن اند و مى باند  به محم
فانْ هفتاد تن از سرانشان را مى یش و غَطَ دهیم تا گردن بزنى و سپس تا پایان جنگ و  گیریم و آنها را تحویل تو مى که ما از قُرَ

 .نابود ساختن بقیه با تو همراه خواهیم بود

شما گروگانهائى خواستند، یک مرد هم به آنها تسلیم اکنون مراقب باشید که اگر یهود از . او هم این پیشنهاد را پذیرفته است
 ».نکنید
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یظَه فرستادند و  نى قُرَ ب طاقتشان را سر آورده بود، نمایندگانى سوى ب از یک سو سران احزاب که شبهاى سرد و بیابان بى آذوقه یثْرِ

 :به آنان گفتند

پس در کار جنگ شتاب به خرج دهید و . شوند علوفه تلف مىما مانند شما در خانه خویش نیستیم، چهارپایان ما بعلت کمبود  «
 ».سریعاً با ما اعالم همکارى کنید تا در یک عملیات هماهنگ بر مدینه بتازیم و از این جنگ آسوده شویم

ا امروز شنبه است و ما در چنین روزى دست بکارى نمى«یهودیان پاسخ دادند که  گیم مگر اینکه جن ثانیاً ما همراه شما نمى. زنیم اولً
زیرا بیم آن داریم که اگر جنگ شما را به ستوه . از اشراف خود کسانى را به ما تسلیم کنید تا ما با خیال آسوده با محمد بجنگیم

آورد، با او از در سازش در آیید و ما را بى دفاع رها کنید که در این صورت ما به تنهائى تاب نبرد با او را نداریم و سیه روز 
 ».ویمش مى

طَفان بازگشتند و نتیجه مذاکرات را اعالم کردند، گفتند یش و غَ  :وقتى فرستادگان قُرَ

عود راست مى « س نِ ممِ ب ی ع اگر شما . کنیم ما حتى یک مرد را هم به شما تسلیم نمى«لذا مجدداً پیام فرستادند که » .گفت به خدا قسم نُ
 ».مد ما را یارى کنیدبراستى اهل نبردید، بیایید در نبرد با مح

یظَه نیز با شنیدن این پیام نسبت به آنان شک کردند و گفتند نى قُرَ م راست مى«: ب ی ع خواهند ما را با محمد گالویز  اینان مى. گفت نُ
ر آن صورت ما کنند و خود اگر فرصتى یافتند، از آن استفاده برند و گرنه ما را بى دفاع رها کنند و به دیار خویش باز گردند که د

فان پیام دادند که تا به ما گروگان ندهید، همراه شما » .قدرت مقابله با محمد را نداریم طَ یش و غَ یظَه، مجدداً به سران قُرَ نى قُرَ یهود ب
 .جنگیم با محمد نمى

ادامه جنگ شده بود و دلها پر از ترس و رعب و سوءظن نسبت به یکدیگر و تردید نسبت به . تفرقه به میان دشمن راه یافت
در آن شب سرد زمستانى امدادهاى الهى شامل سپاه توحید گردید و به . خداوند به این ترتیب آنان را از یارى یکدیگر باز داشت

دیگها را وارونه ساخت و گرد و غبار  آتشها را خاموش کرد و. هاى دشمن را از جا کند اذن خداوند، تندبادها وزیدن گرفت و خیمه
 ، فضا را تیره کردشدید

  نیروهاى اطالعاتى سپاه اسالم در قرارگاه فرماندهى دشمن

قَۀِ بنِ «پس از آگاهى از اختالف نظرى که میان سران احزاب روى داد، در آن هنگامه سرما و طوفان، رسول خدا  ی ذَ ح
مان را مأمور کرد تا به میان دشمن برود و از وضعیت آنها کسب اطالع کند» ی. 

ذَ قَۀ مىح وزد و باد، این لشکر خدا نه دیگى  دیدم گِرد باد شدیدى مى. رفتم و در تاریکى شب وارد اردوگاه دشمن شدم«: گوید ی
هر کس «: ابوسفیان برخاست و گفت. در میان سران احزاب وارد شدم و نشستم. اى و نه آتشى برایشان بر جاى گذارده، نه خیمه

قَۀ مى»شسته، کیست؟مواظب باشد کسى که در کنارش ن ی ذَ من بالفاصله دست فردى که در کنارم نشسته بود گرفتم و «: گوید ، ح
عاویۀ بن ابوسفیان«: گفت» گفتم تو کیستى؟ دست فردى که در طرف چپ من نشسته بود گرفتم و گفتم تو کیستى؟ » .من م

 :گفت

وبن عاص « مرکبها .  از این پایدارى کنیم و در این سرماى شدید اینجا بمانیمتوانیم بیش ما نمى«: آنگاه ابوسفیان چنین گفت» .عمرِ
 .اند و اسبهاى ما ناتوان و افراد ما مریض شده

. طوفانهاى شدید را بنگرید که برایمان هیچ چیز بر جاى نگذاشته است. از سوئى یهود به ما خیانت و با محمد سازش کرده است
بنابراین، . رود که جنگ و کشمکش در داخل سپاه درگیر شود بیم آن مى. ه نموده استهاى ما را پار آتشمان را خاموش و خیمه

 ».باید بارهاى خود را ببندیم و به مکّه برگردیم
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  عوامل شکست سپاه احزاب

 . حفر خندق توسط سپاه اسالم-1

بدِود«ن احزاب  کشته شدن قهرما-2 نِ عرِوب مکه تأثیر سوئى در روحیه کفّار توسط حضرت علی» ع
 .گذاشت

 ثبات و پایدارى نیروهاى اسالمى و پاسدارى و مراقبت دقیق از سنگرهاى خود و همچنین حراست کامل از -3
 .شهر مدینه

 . کمبود آذوقه براى نیروها و چارپایان محاصره کنندگان-4

دن اوضاع جوى و مقارن بودن عملیات با فصل زمستان و سرماى شدید که عموماً با وضع مکّیان  نامساعد بو-5
 .ناسازگار بود

  بر هم خوردن اتحاد نظامى دشمن با ابتکار فرماندهى سپاه اسالم، رسول خدا -6

  :فرماید قرآن در این مورد مى.  امدادهاى غیبى-7
کُرُوا نِعمۀَ اللَّهِ علَیکُم إِذْ جاءتْکُم جنُود فَأَرسلْنَا علَیهِم رِیحاً وجنُوداً لَّم تَرَوها وکَانَ اللَّه یا أَیها الَّذِینَ آمنُوا اذْ«  

  9 آیه /احزاب » بِما تَعملُونَ بصِیراً
ده بود، بادهائى بر آنان آنگاه که لشکرى براى جنگ با شما آم. نعمتهاى خدا را بر خود بیاد آورید! اى مؤمنان«

  » .دهید، آگاه است دیدید و خدا به آنچه انجام مى فرستادیم و لشکریانى که شما نمى
  

چه نتایجى به بار آورد؟پیمان صلح حعدیبیه  سال ششم هجرت چه اهمیتى داشت؟ - 23  

پیامبر  اوال   . شهرت یافت پیمانی برقرار کرد که به پیمان حدیبیه در سال ششم هجرت با مکیان مطابق  
این صلح نامه پیامبر  . انان از انجام عمره صرف نظر کردندو مسلم قرار شد سال دیگر عمل عمره را انجام  

پیمان حدیبیه ، روح مسالمت جوئی. دهند زیرا قرار شد تا ده سال حالت جنگ . مسلمانان را بر همگان ثابت کرد 
این صلح در حقیقت. رو دو طرف آزاد باشدطرف از بین برود و رفت و آمد در قلم بین دو پیروزي اسالم بود،  

زیرا پیامبر  آسوده خاطر) مکه، ناحیه جنوب ( از ناحیه دشمن داخلی خطرناکی در پرتو این   و شد 

                                                                                                                                                             
و . هنوز سپیده صبح ندمیده بود که سپاه ده هزار نفرى احزاب مفتضحانه فرار را بر قرار ترجیح داد و به سوى مکّه رهسپار گردید

 .نصرت را نصیب مسلمانان و شکست و از هم پاشیدگى را نصیب احزاب گردانیدبدینگونه خداوند 

پیامبر . همه گریخته بودند. کفر باقى نمانده بود و سپاه اسالم کسى از ارتش در برابر پیامبر - ذى القعهده23 -صبح چهارشنبه
 .اجازه داد تا مسلمانان سنگرها را رها کنند و به شهر بازگردند

 .489، ص 2 و مغازى واقدى، ج 242، ص 3 سیره ابن هشام، ج -580، ص 2ى، ج  تاریخ طبر
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این پیمان براى اسالم و مسلمانان منشأ برکتهاى زیادى  .آرامش، گروهى از سران عرب به آئین اسالم گرویدند
    14.ه آنها فتح مکه در دو سال بعد از امضاى آن بودشد که از جمل

به موجب آیات  د،مجال یافت تا فرمانروایان کشورهاي دیگر را به اسالم دعوت فرمایپیامبر اکرم : ثانیا 
این ماموریت،  بنابر. سفیر الهی به جانب مردم است ، آخرینقرآن، دین اسالم، دین جهانی و پیامبر خاتم 

 ، مقوقس)امپراطور روم(، هرقل )پادشاه ایران(خسرو پرویز : معروف جهان، مانند ه سرانبحضرت محمد 

زمینه گسترش جهانی اسالم را  همین پیامها. نامه نوشت و آنها را به دین اسالم دعوت کرد... و) فرمانروي مصر(
    15.فراهم آورد

داع رفت؟به حدر چه تاریخى رسول خدا  - 24  خداد آن چه بود ؟ توضیح دهید ؟ مهمترین رجه الْوِ

  16.براي انجام مراسم عظیم حج آماده شدندبیش از صد هزار نفر  باپیامبر . بود سال دهم هجرت

                                                 
 پیروزیهاى پیاپى رزمندگان اسالم و به انزوا کشیده شدن مشرکین مکه، رسول خدا را بر آن داشت تا بار دیگر در جهت -  14

ماده سفر حج شوند و از قبائل مجاور که هنوز تحکیم موقعیت مسلمانان در جزیرة العرب اقدام کند، رسول خدا دستور داد مسلمانان آ
لیکن بسیارى از آنها عذر آورده و از همراهى با . به حال شرك باقى بودند، خواست تا در این سفر مسلمانان را همراهى کنند

 .ین در برداشتاین سفر، عالوه بر مزایاى معنوى و عبادى، مصالح اجتماعى و سیاسى وسیعى را براى مسلم.مسلمین خوددارى کردند

مامورانی با ایمان، فداکار و با تجربه  این نامه ها را. حضرت که هم اکنون موجود است، روشن و قاطع و کوتاه بود  نامه هاي- 15
میکرد و در صورت  آنها را به اسالم و کلمه حق و برادري و برابري دعوتنامه ها پیامبر  در این. براي فرمانروایان میبردند

زیرا با . شود  این سال، از نظر سیاسى و نظامى در تاریخ اسالم سال مهمى محسوب مى. آنها را از عذاب خداوند بیم میدادنافرمانی،
یه( گروه نظامى 24اى که در این سال  بگونه. آغاز گردید...وشکست سپاه احزاب و پیروزى مسلمین بر یهود به مأموریتهاى ) سرِ

و چهار غزوه به وقوع پیوست که در . آنان با پیروزیهاى مهم و غنائم فراوان به مدینه بازگشتندمختلف اعزام شدند و بسیارى از 
بیه« و نیز پیمان مهم  .  عملیات رزمى یا مأموریت نظامى در این سال به وقوع پیوست28مجموع  ی د در این سال به امضا » صلح ح

 .رسید

صداي . ز مسجد شجره در نزدیک مدینه احرام بست و مسلمانان نیز همچنینا با پوشیدن دو پارچه سفید،پیامبر مکرم   - 16
را تکرار این نداي ملکوتی پیامبر  هزاران نفر. لبیک اللهم لبیک، ال شریک لک لبیک، در فضا طنین انداز شد: نواز گوش

بار مراسم و  براي اولین و آخرین، پیامبر مکرم . اسالمی، برابري و برادري تبلور یافت وحدت: شکوه عظیمی بود. میکردند
بود که جان بزرگ و تالشهاي چند ساله پیغمبر اکرم این سفر بزرگ نمایشگر ثمرات. مناسک حج را، به مسلمانان آموخت

. دالهی را به مردم جهان رسانی خالصانه در راه تحقق آرمانهاي اسالمی و فرمانهاي الهی بذل کرد، و پیامهاي و مال و زندگی خود را،
 : هزاران نفر از مسلمانان پاك اعتقاد را، مخاطب ساخته چنین فرمود-و عصر   پس از نماز ظهر-در سرزمین عرفات پیامبر 

 اي مردم، خونها و اموال شما بر یکدیگر تا - نکنم   شاید پس از این شما را در این نقطه مالقات-سخنان مرا بشنوید ! اي مردم«
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 رسیدند، امین وحی، جبرئیل بر پیامبر خم غدیردر بازگشت به مدینه به محلی به نام پیامبر اکرم 
  :ابالغ کردصورت به پیامبر   بدینمامتوصایت و ا مبنی بر تعیین خط وارد شد و پیام الهی را

غْت رِسالَتَه و اللَّه یعصِمک مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّه ال  « ک و إِنْ لَم تَفْعلْ فَما بلَّ بمِنْ ر کلِّغْ ما ُأنْزِلَ ِإلَیولُ با الرَّسهیا أَی
    67/المائدة   »یهدِي الْقَوم الْکافِرینَ

اگر چنین نکنى امر رسالت او را ادا . یامبر، آنچه را از پروردگارت بر تو نازل شده است به مردم برساناى پ
  .کند کند، که خدا مردم کافر را هدایت نمى خدا تو را از مردم حفظ مى. اى نکرده

یر آفتاب در ز. کامل کننده دین است و بی آن، دین حق کامل نیست؟  مردم میپرسیدند آن چه چیزي است که
را، به عنوان ) ع(، حضرت علی داغ بیابان، ضمن خطبه بلندي، پیامبر  سوزان و در روي رملها و شنهاي

اند  سنی همه نقل کرده  که محدثان شیعه و-جانشین خود، به مردم معرفی فرمود، و به ویژه این جمله را  ولی و
) ع(هجدهم ماه ذیحجه بود، با حضرت علی  مردم در آن روز که...  منْ کُنْت مولَاه فَهذَا علِی مولَاه:  گفت-

  17.بیعت کردند

 ایشان را توصیف و   بزرگوار خاندانگرامی اسالم و  نهج البالغه سیماي پیامبر94بر اساس خطبه - 25
 ابعاد الگویی آنحضرت را بیان نمایید؟ 

نهاد  :رت محمد صلّى اللّه علیه و آله و سلّم رسیدتا اینکه کرامت اعزام نبوت از طرف خداى سبحان به حض  -1
ها  ترین و عزیزترین سرزمین  را از بهترین معادن استخراج کرد، و نهال وجود او را در اصیلاصلى وجود او

کاشت و آبیارى کرد، او را از همان درختى که دیگر پیامبران و امینان خود را از آن آفرید به وجود آورد، 
ها، و خاندانش بهترین خاندانها، و درخت وجودش از بهترین درختان است، در حرم أمن  ین عترتعترت او بهتر

  خدا رویید، و در آغوش خانواده کریمى بزرگ شد،

                                                                                                                                                             
سپس مردم را به برابري . است ئید مانند امروز و این ماه، محترم است و هر نوع تجاوز به آنها، حرامنما روزي که خدا را مالقات

 سفارش کرد و از شکستن حدود الهی بیم داد و از ستمکاري و تجاوز به حقوق و برادري فراخواند و به رعایت حقوق بانوان

 ».یکدیگر بر حذر داشت و به تقوي توصیه کرد

فروبست و پیکر مطهرش  در مدینه چشم از جهان) ص(در اواخر صفر سال یازدهم هجري، پیغمبر اکرم  چند روز بعد،دو ماه و  -  17
منور، امروز زیارتگاه نزدیک به یک میلیارد مردم مسلمان جهان  این قبر. که خود ساخته بود آرمید) مسجد النبی(در جوار مسجدي

 .است
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  . رسد  دست کسى به میوه آن نمى ، سر به آسمان کشیده )علم حضرت ( آنهاى بلند  شاخه  -2

 است، پیشواى پرهیزکاران، و وسیله بینایى هدایت خواهانو سلّم ، پیامبر صلّى اللّه علیه و آله بنابراین   -3
راه و رسم او با  هاى خیره کننده و تابان است، اى با برق اى فروزان، و شعله چراغى با نور درخشان، و ستاره

 .اعتدال، و روش زندگى او صحیح و پایدار، و سخنانش روشنگر حقّ و باطل، و حکم او عادالنه است

مورد از امتیازات وافتخارات امام علی علیه السالم را بنویسید؟چهار -26  
ده سال پیش از (» عام الفیل« روز جمعه، سیزدهم رجب، سال سى ام حضرت على : مولود کعبه -الف

در کعبه را عموم محدثان و مورخّان والدت امیر مؤمنان .چشم به جهان گشود» کعبه«در خانه خدا ) بعثت
اند و تاکنون شخص دیگرى به این فضیلت دست نیافته  ان علم انساب، در کتابهاى خود نوشتهشیعه و دانشمند

  است 
 :  پرورش در دامان پیامبر -ب

گیرى شخصیت وى به وسیله حضرت محمد بن   حساسترین حوادث این دوره از زندگى آن بزرگوار، شکل

ه  بایست   مىدانست على  ت از آینده داشت و مىبا توجه به آگاهیهایى که آن حضر. باشد  مىعبداللَّ
پس از خود، زمام امور امت اسالمى را به عهده گیرد، با یک برنامه حساب شده به منظور تربیت آن حضرت، 

 .ایشان را پس از سن شش سالگى از منزل پدر به منزل خود منتقل ساخت و تحت تربیت مستقیم خویش قرار داد

  »...بعه اتّباع الفَصیلِ اثرَ امه، یرفَع لى کُلّ یوم مِن اخالقَهِ علَما یأمرُنى بِاالقتداءِ بِهِو لَقَد کُنت اتّ...«
رفتم، وى هر روز پرچم یکى از   مىرود، به دنبال پیامبر  من بسان بچه ایکه در پى مادر خود مى... « 

 192نهج البالغه، خطبه قاصعه، خ .»... از او پیروى کنم داد که افراشت و دستور مى فضائل اخالقى خود را براى من مى

 نخستین کسى که اسالم آورد- ج

تر، ابراز اسالم دیرینه  نخستین افتخار امام على  پیشگام بودن آن حضرت در پذیرفتن اسالم و یا به عبارت صحیح
 .خویش بود

 و خدیجه مسلمان بودند، من یامبر اى راه نیافته بود و تنها پ در آن روز که اسالم هنوز به هیچ خانه«
 18» .دیدم و بوى نبوت را مى بوییدم نور وحى و رسالت را مى. سومین مسلمان بودم

 فداکارى بى نظیر-د

                                                 
جمع 192 نهج البالغه، خ - 18 لَم یولِ اللّهِوسئِذ فى االسالمِ غَیرُ ر ومی واحِد یتص(  ب ( حىِ والوما ارى نُورانا ثالِثُه ۀَ وخَدیج و

سالَۀِ و اشُم ریح النبوة  الرِّ
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بیت« در بستر در شبى که به خوابیدن حضرت على  ۀُ الم یلَ معروف است و هنگام هجرت رسول خدا » لَ
حضرت است که تمام مورخان آن را ثبت  ز افتخارات آن از مکّه به مدینه، صورت گرفت، یکى دیگر ا

 که دلیران قریش تصمیم گرفته بودند وى -  را با جانبازى خویش، جان پیامبر گرامى على .اند کرده
 حفظ کرد و خطرها و پیامدهاى -را در آن شب بکشند و بدین منظور خانه آن حضرت را محاصره کرده بودند

 .آن را بر خویش هموار ساخت

اى در این   آیه-شود  طبق آنچه از روایات متعدد استفاده مى- این فداکارى چندان مهم و ارزنده بود که خداوند
 :مقام فرو فرستاد

غاء مرضاتِ اللّهِ و اللّه رئُوف بِالعِبادِ«  شترى نَفسه ابتِ ن یمِنَ النّاسِ م و « 

 .فروشند و خدا بر بندگان، مهربان است داوند مىیعنى برخى از مردم جان خود را در راه رضایت خ

  :   امین رسول خدا امام على -ر
اش که کسى را   پس از اینکه مأمور شد به مدینه هجرت کند، در بین افراد خانواده و قبیلهپیامبر اکرم 

 در دست آنحضرت  که- پیدا نکرد، از اینرو او را جانشین خود فرمود تا امانتهاى مردم راتر از على  امین
و برخى دیگر از   به صاحبانش بازگرداند و قرضهایش را ادا کند و دختر گرامیش، حضرت فاطمه -بود

 .زنان را به مدینه آورد

   برادر رسول خدا على -ز

 پس از هجرت به مدینه ایجاد پیوند برادرى بین مهاجران و یکى از اقدامات مهم و پر ثمر رسول اکرم 

در نظر  که بیانگر مقام و موقعیت على در این خصوص، جمله تاریخى خود رارسول خدا .د انصار بو
 : است، بیان فرمودپیامبر 

سوگند به خدایى که مرا به حق برانگیخته است، کار برادرى تو را به تأخیر بینداختم مگر براى اینکه تو را  «
  ». جهان دیگر هستىبرادر خود انتخاب کنم، تو برادر من در این جهان و

  :قهرمان بى نظیر جنگعلى  -س
على علیه السالم در همان لحظات اول نبرد ، رقیب خود را به خاك افکند، آنگاه : اند  ،مورخان نوشتهنبرد بدر در 

به کمک حمزه شتافت و حریف او را نیز با شمشیر دو نیم کرد و سپس هردو به یارى عبیده رفتند و رقیب او را 
 .الکت رساندندبه ه

زاب«، محاصره مدینه، توسط بیش از ده هزار سپاه نبرد خندق در حدود یک ماه طول کشید» اح. 
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اى شده از خندق عبور  اى جز این ندید که نیروهاى سرسخت و قدرتمند خود را به هر وسیله سرانجام دشمن چاره
 .دهد

بدِود«به دنبال این تصمیم،  نِ عرِو ب مامى عرب به همراه پنج تن دیگر، از نقطه کم عرض خندق عبور قهرمان ن» ع
 که او را با هزار مرد جنگى -سرانجام پس از نبردى شدید، دالورترین جنگجوى عرب. کردند و مبارزه طلبیدند

مرگ .همراهان عمرو چون چنین دیدند پا به فرار گذاردند . به خاك افتاد با شمشیر على -شمردند برابر مى
بدود عمرو ب باعث شد که شور جنگ به خاموشى گراید و احزاب مختلف هر کدام )و برخى عوامل دیگر(ن ع ،

 .هاى خود بیفتند به فکر بازگشت به خانه

ر « ،پیامبر اکرم نبرد  خیبردر  بی به در ابتداى این غزوه على . مرکز یهودیان را محاصره کرد» خَ
 پرچم را به دو تن از مسلمانان داد، ولى ز این جهت رسول گرامى ا. خاطر چشم درد، از جنگ ناتوان بود

 .آن دو هر کدام پس از دیگرى بدون کسب پیروزى، بازگشتند

او مردى است که خدا و پیامبرش را دوست دارد و ! ... را بیاوریدپرچم از آن اینان نبود، على : پیامبر فرمود
م در نبرد پس از تعقیب فراریان ، چون در را بسته دید، با قدرت الهى اما...خدا و پیامبرش نیز او را دوست دارند

بستند یک تنه از جا کند و بر روى خندق قلعه یهودیان افکند، تا سربازان اسالم، از آن  درى را که بیست تن مى
 همین گذشتند و آن النه فساد و کانون خطر را در هم کوبیدند وموجب  پیروزى چشمگیر مسلمانان شدند ،به

 .نامند مى» فاتح خیبر«دلیل آن حضرت را 

   و جانشینى پیامبر حضرت على -ف

وم الدار،حدیث منزلت ترین مسائل اسالمى، مسأله  ،حدیث غدیر ، یاد آور بزرگترین و مهم بدون تردید حدیث ی
 از اولین روز رم به لحاظ همین اهمیت، پیامبر اک. رهبرى امت و والیت و سرپرستى امور مسلمانان است

و بر اساس مجموعه خصوصیات و فضائل و . ، مسأله والیت را همراه توحید و نبوت، صریحاً بیان فرمود»دعوت«

را بر بود، از سوى خدا فرمان داشت تا سرپرستى و والیت على کماالتى که در وجود مقدس على 
 :اعالم نمایدامور دین و دنیاى مسلمانان، و جانشینى وى را پس از خود، 

  حدیث یوم الدار-

بینَ«پس از گذشت سه سال از بعثت، با نزول آیه  رَ  مأمور شد وقتی رسول خدا » و انْذِر عشیرَتَک االقْ
 :نخست، خویشاوندان خود را به اسالم دعوت کند، پس از صرف غذا و ابالغ رسالت خویش  فرمودند 

 » خواهد کرد تااو، برادر، وصى و جانشین من گردد؟کدامیک از شما در این راه مرا یارى «

 .برخاست و اعالم آمادگى کردایشان  این تقاضا را سه بار تکرار کرد و هر سه بار تنها على 
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 : فرموددر این هنگام، رسول گرامى 

 ».دسخنش را بشنوید و از او اطاعت کنی. برادر، وصى و جانشین من استاشاره به على (همانا این  «

   حدیث منزلت-

 در آن شرکت نکرد، بلکه به عنوان جانشین آن حضرت، و به دستور پیامبر تنها غزوه اى که على 
 آگاه منافقان از تصمیم رسول خدا .به منظور پیشگیرى از حوادث احتمالى، در مدینه ماند، غزوه تبوك بود

 با جمله تاریخى ر تیره شده ،رسول خدا با پیامبشدند، دست به شایعه پراکنى زدند که روابط على 
 :خود، مقام و موقعیت امام  را نسبت به خود چنین بیان کرد

شوى که نسبت به من مانند هارون، نسبت به موسى باشى؟ جز اینکه پس از من پیامبرى  آیا راضى نمى «
 » .نیست

  حدیث غدیر-

وِداع« پس از بازگشت از رسول گرامى اسالم  ۀُ الْ جدر سال دهم هجرت، روز هیجدهم ذى الحجه در » ح
سپس در حضور بیش از صد . طبق فرمان خدا  دستور داد، همه مسلمانان توقف کنند» غدیر خم«محلى به نام 

سزاوارترین فرد بر مؤمنان از خود آنها ! مردم: اى مفصل فرمود هزار نفر پس از ستایش خداوند و در ادامه خطبه
 کیست؟

خداوند برمن والیت دارد و من برمؤمنان و بر آنها از خودشان اولى : فرمود. دانند و پیامبرش بهتر مىخدا : گفتند
 .و سزاوارترم

دیدند،   مىرا باالبرده بود و جمعیت، آن حضرت را در کنار پیغمبر آنگاه در حالى که دست على 
سپس .و این جمله را سه بار تکرار کرد» هرکه من موال و سرپرست اویم على موال و سرپرست اوست«: فرمود

 :اضافه فرمود

! خداوندا. دوست بدار آنکه على را دوست بدارد و دشمن بدار کسى را که على را دشمن بدارد! پروردگارا« 
  » .یارى کن و دشمنان او را خوار نما را یاران على 

 
الم در برابر آن چه بود ؟جریان سقیفه چگونه به وجود آمد و عکس العمل امام علی علیه الس-27  
 بودند و مشغول غسل وتدفین پیکر مطهر  پیامبرگرامی اسالم   در لحظاتى که حضرت على     

مسلمانان در انتظار پایان یافتن مراسم غسل و کفن بودند و خود را براى خواندن نماز بر پیکر مطهر وى آماده 
ه ب«کردند، خبر آوردند که جمعیتى در  مى قیفَ سهکنند و نام   مى جمع شده و درباره انتخاب خلیفه بحث» نى ساعِد

عمر و ابوبکر توسط دو نفر از اوسیها به نامهاى . شود براى خالفت برده مى) رئیس خزرجیان(سعد بن عباده 
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»دىنِ عنِ بعو » م»هنِ ساعِد مِ بیو نصار در سقیفه بنى که با سعد بن عباده خزرجى کدورتى داشتند از اجتماع ا» ع
عمر خواست . ساعده خبر دار شدند، سپس باعجله، در حالى که نگران بودند به همراه ابو عبیده وارد سقیفه شدند

اگر من چیزى را فرو : سخن آغاز کند و زمینه را براى خالفت ابوبکر آماده سازد ولى ابوبکر مانع شد و گفت
 خن کرد و بعد از شهادت به وحدانیت خدا و رسالت پیامبر آنگاه خود شروع به س. گذاشتم تو جبران کن

 :گفت

ما طایفه . باشند ما مهاجرین، اولین کسانى بودیم که اسالم آوردیم و سایر مردم در این قسمت پیرو ما مى «
شما انصار نیز یاران خداو رسول او هستید، .  ، مرکز قبائل عرب، و نقطه ارتباط آنان هستیمرسول خدا 

شما سزوارترین مردم به . باشید  و سرداران ما هستید و در دین و منافع آن با ما شریک مىیبان پیامبر پشت
باشید، و  راضى بودن، درمقابل خواسته خدا و تسلیم در برابر آنچه که خداوند براى برادران مهاجر شما خواسته، مى

د را جهت پیشبرد اسالم بکار گرفتید، پس نباید به شما در سختیها نیروهاى خو. نباید درباره آنها حسادت ورزید
 » ...دانم  من شما را به سوى ابو عبیده و عمرمى خوانم، و هر دو را شایسته مى. دست خود این دین را از بین ببرید

 :در این هنگام آن دو گفتند

  »... هستى سزاوار نیست احدى از مردم بر تو تقدم جوید، تو یار غار پیامبر  «
 واکنش حضرت  

 پس از آنکه استدالل و حجت مهاجران براى شایستگى مراسم تدفین ،پس از فراغت از ،حضرت على -1
هاى درخت   و اینکه خلیفه باید از قریش و از شاخهکه آنها به خویشاوندى پیامبر (خالفت، به او گفته شد 

 :فرمود) اند نبوت باشد، احتجاج کرده

  ».کردند، ولى میوه و ثمره آن را نابود ساختنداینها به درخت استناد  «

و تعداد حضرت على .  بود اکرم ن پیامبریدفتپس از در مسجد  العمل امام  دومین عکس -2
برخى از کسانى که ابوبکر بیعت کرده بودند به دور آن . زیادى از بنى هاشم و دیگران در مسجد نشسته بودند

 :دحضرت و بنى هاشم جمع شدند و گفتن

اند، شما نیز با او بیعت کنید و گرنه درباره شما با شمشیر حکم  طایفه انصار و کسان دیگر با ابوبکر بیعت کرده «
 ».کنیم مى

 :در جواب آنان فرمودحضرت على 

 خالفت را من براى این بیعت سزوارترم، شما باید با من بیعت کنید، شما به موجب قرابت با رسول خدا  «
من در زمان . کنم فتید، آنها هم این حق را به شما تسلیم کردند، من نیز با شما چنین استدالل مىاز انصار گر

من ... حیات رسول خدا و نیز هنگام رحلت او نزدیکترین فرد به او بودم من وصى و وزیر و حامل علم او هستم 
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دانم و ثبات قدمم از  همه شما مى از همه آشناترم، و عواقب امور را بهتر از به کتاب خدا و سنت پیامبر 
   19  » !شما بیشتر است، پس بر سر چه چیز نزاع دارید؟

در قسمتى از . اى است که در برابر مهاجر و انصار ایراد فرموده است سومین عکس العمل آن حضرت، خطابه-3
 :فرماید این خطابه مى

ان پیامبر  را درباره من فراموش نکنید، و خدا را در نظر بیاورید و عهد و پیم! اى گروه مهاجر و انصار «
 20»...هاى خود مبرید   را از خانه او به خانهحکومت محمد 

                                                 
 :ابو عبیده خطاب به امام گفت - 19

ى تو آن را و همچنین علم تو مورد انکار ما ات در اسالم و یار خویشاوندى تو با رسول خدا علیه السالم و سابقه! اى پسر عمو «
اگر خدا عمرت دهد پس از . او براى برداشتن این بار بهتر است. باشد نیست، ولکن تو هنوز جوانى و ابوبکر از پیر مدان قبیلۀ تو مى

  »...او خالفت را به تو تسلیم خواهند کرد 
د با جماعتى از انصار گفتند - 20 ع نِ سشیرِ ب اگر انصار این سخنان را قبل از بیعت با ابوبکر شنیده بودند، حتى دو ! والحسناى اب«: ب

  ».کرد نفر درباره تو اختالف نمى
 یارى خواهى از انصار 

ها و  رفتند و ضمن یادآورى توصیه حضرت على علیه السالم و زهراى اطهر علیه السالم پس از رخدادسقیفه شبها به خانه انصار مى
 :گفتند آنان در پاسخ مى. طلبیدند در مورد اهل بیت علیه السالم آنان را به یارى مى سخنان پیامبر 

اى دختر رسول خدا صلى اهللا علیه و آله، کار بیعت ما با این مرد تمام شده، چنانچه پسر عمت پیش از ابوبکر ازما بیعت  «
 ».دادیم خواست، قطعاً کسى را در برابر او قرار نمى مى

 :فرمود الم مىعلى علیه الس

 را بدون کفن و دفن میان خانه بگذارم و براى بدست آوردن حکومتى که از آن انتظار داشتید جنازه رسول خدا ! شگفتا «
 »بزرگوار بجا مانده بود، به کشمکش و نزاع بپردازم؟

 :فرمود حضرت زهرا علیه السالم نیز مى

  ».آنان نیز کارى کردند که خداوند از آنها بازخواست خواهد کرد. جام دادچه را که سزاوار بود اننابوالحسن علیه السالم، آ «
 و خواست امت اسالمى بود؛ از این آنچه در سقیفه رخ داد حرکتى برخالف اسالم و سنّت و سیره رسول خدا  به طور کلی 

میر علیه السالم و فاطمه زهرا  و در رأس آنان حضرت ارو طبیعى بود که با واکنش خواص طرفدار حق و اهل بیت پیامبر 

هاى سرشناس همچون عباس بن عبدالمطلّب، زبیر بن عوام، سلمان فارسى،  خوددارى بسیارى از خواص و چهره. مواجه شود 
 و رفتن  از بیعت منتخب سقیفه و تحصن در منزل دختر پیامبر .....زب، ابوذر غفارى، مقداد بن اسودعمار یاسر، براء بن عا

 در برابر به در خانه مهاجران و انصار و استمداد از آنان براى حمایت از جانشین واقعى رسول خدا  ت زهرا حضر
 هاى آشکار واکنشهاى مردمى در مقابل این بدعت آشکار است جریان سقیفه، نمونه
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خواهید که به مفاهیم  مگر شما کسى را نمى. دانید که ما اهل بیت به این امر از شما سزاوارتریم شما مى...  «
و جامعه اسالمى را به خوبى . ته باشد احاطه کامل داشقرآن، و اصول و فروع دین و به سنتهاى پیامبر 

پیروى از هواى نفس نکنید، و از . ؟ به خدا سوگند چنین فردى در بین ماست نه در میان شما...بتواند اداره کند 
  »حق دور نشوید، و اعمال گذشته خود را با اعمال بد فاسد نکنید
 اسالم در مقابل تهدیدات داخلی و دشمنان نهایتا امام بنا به مصالحی که در راس همه آنها حفظ نهال نوپاي

  :ایشان در این خصوص می فرمایند 21. خارجی  بود، صبر و سکوت را بجاي  قیام براي احقاق حق برگزیدند

                                                 
   خوددارى از قیامامام علی  دالئل - 21

  کمبود نیروى کافى -

 :پاسخ به سؤال فوق فرمودخود آن حضرت در بیانى در 

امت :  بود که فرمودکوتاهى من در امر خالفت، به خاطر ترس از مرگ نبود، بلکه به خاطر این سخن رسول خدا  «
کنند در حالى که تو نسبت به من مانند هارونى نسبت به  ام وفا نمى درباره تو خیانت کرده، به عهدى که من با آنان نموده

 ».موسى

 فرمود؛ اگر کسى پیدا شد تو را یارى سؤال کردم تکلیف من در آن موقع چیست؟ رسول خدا «: کند ىسپس اضافه م
 » .کند، با آنان مبارزه کن و حقّت را بگیر، و گرنه صرف نظر نموده، خون خود را حفظ کن تا مظلومانه پیش من آیى

 :فرماید در یکى دیگر از سخنانش به این حقیقت تلخ تصریح کرده مى

 :فرماید و نیز مى» .کردم کردم براى میارزه با این قوم، قیام مى اگر در میان امت چهل نفر مرد مصمم پیدا مى« 

  ».هنگامى که به اطرافم نظر کردم، دیدم جز اهل بیتم یاور دیگرى ندارم و حیفم آمد که آنها را تسلیم مرگ کنم «
  حفظ اسالم و وحدت مسلما نان - 

که هنوز عادات و رسوم جاهلیت در میان آنان ریشه کن نشده، و روح ایمان و عقیده اسالمى در قلوب آنان مردم تازه مسلمان 
در » رده«گردید، خصوصاً در شرایطى که اهل  رسوخ نکرده بود، هر نوع جنگ داخلى باعث انحالل نیروها و انهدام اسالم جوان مى

برافراشته بودند، و دو قدرت امپراتورى ایران و روم منتظر فرصت بودند اطراف جزیرة العرب پرچم مخالفت با حکومت مرکزى 
برد و  اگر امام علیه السالم با وجود این مسلمانان متزلزل و دشمنان خارجى، دست به شمشیر مى. که علیه دولت جدید پیکار کنند

دید و این   مرکزیت آن در مدینه آسیب مىکرد، وحدت قدرت جوان اسالم و براى به دست آوردن حقّ خود با ابوبکر مبارزه مى
شاید با توجه به این جهت بود که آن حضرت در . بهترین فرصت براى حمله قدرتهاى خارجى و نابود کردن اساس اسالم بود

 :فرماید جریان حوادث سقیفه طى سخنانى به اهمیت اتحاد و نتایج شوم تفرقه اشاره کرده مى

سکوت ... هاى فخر فروشى را از سر بردارید  از ایجاد اختالف خوددارى کنید و نشانه. ى نجات بشکافیدموجهاى فتنه را با کشتیها «
ام و اگر شما هم مثل من آگاه بودید، بسان ریسمان چاه، مضطرب و لرزان   است که در آن فرو رفته من به خاطر علم و آگاهى

  ».شدید مى

   بازگشت به جاهلیت-
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ترسیدم .  را نابود سازنداند و درصددند آیین محمد  دیدم گروهى از مردم از آیین اسالم بازگشته... «
، باید شاهد شکاف و ویرانى در اسالم باشم که مصیبت آن براى من بزرگتر از اگر اسالم و اهلش را یارى نکنم

 »رود رها کردن حکومت چندروزه ایست که با سرعت مانند سراب یا ابر از بین مى

  .کرد لیکن امام خاطرات تلخ این روزها را هیچگاه ازیاد نبرد، و پیوسته از آن روزها شکایت مى
»  ...انَّ الص تلْقِ شَجاًفَرَایفِى الْح ى و  »برَ على هاتا احجى فَصبرْت و فِى الْعینِ قَذَ

جز صبر و شکیبایى ندارم؛ لذا  اى  چاره-اى که به عهده داشتم  به حکم عقل و وظیفه-براى من روشن بودکه
  ... تحمل کردم، ولى به حالتى که گویى خار در چشم و استخوان گلوگیرم شده است 

                                                                                                                                                             
 و بازگشت گروهى از آنان به عصر جاهلیت، خبر تلویحاً از دو دستگى امت، پس از رحلت پیغمبر اى  قرآن مجید در آیه

م ... «: گوید داده، مى قابِکُ لى اعع م تُ ب قَلَ تِلَ انْ  » ....افانْ مات او قُ

 . از آینده جامعه اسالمى سخت نگران بودبا توجه به این آیه بود که رسول خدا 

اى و افکار  سقیفه نشان دادکه چگونه در آن روز از روى این راز پرده برداشته شد و بار دیگر تعصبات قبیلهبررسى سرگذشت 
 .جاهلیت از البالى سخنان دو طرف پدیدار گشت

 درمیان قبایل تازه مسلمان، گروهى از آنان مرتد شده به آیین نیاکان خود گذشته از این، با انتشار خبر رحلت پیامبر 
 .گشتند و با حکومت مرکزى به مخالفت برخاستندباز

  بر افرازد و قیام کند؟- هر چند حقّ- در چنین اوضاع و شرایطى آیا صحیح بود امام علیه السالم پرچم دیگرى

 :فرماید اى که به مردم مصر نوشته به این نکته اشاره کرده مى آن حضرت در نامه

ترسیدم اگر اسالم و اهلش را .  را نابود سازنداند و درصددند آیین محمد  ازگشتهدیدم گروهى از مردم از آیین اسالم ب...  «
یارى نکنم، باید شاهد شکاف و ویرانى در اسالم باشم که مصیبت آن براى من بزرگتر از رها کردن حکومت چندروزه ایست که 

 رود با سرعت مانند سراب یا ابر از بین مى

  دشمنان کینه توز-

سالم در میان مسلمانان، دشمنان کینه توزى داشت که در طول جنگها، پدران، برادران و بستگان آنان را کشته بود، از آن امام علیه ال
 .روز آنان دشمنى و کینه او را سخت به دل داشتند

 ترویج دروغ و نفاق در چنین موقعیتى، هر گاه امام علیه السالم از طریق قیام مسلحانه در صدد گرفتن حق خویش برمى آمد، آنان به
نتیجه این . کردند على علیه السالم بین مسلمانان شکاف انداخته و به نام دین بر ضد آن حضرت پیکار مى: گفتند پرداختند و مى مى

 :پیکار امور ذیل بود

اینکه حقّ به جاى ممکن بود امام علیه السالم در نخستین لحظات جنگ، بسیارى از عزیزان و یاران خودرا از دست بدهد بدون * 
 .خود بازگشته باشد

 .گرایید در نتیجه، قدرت مسلمانان درمرکز رو به ضعف مى. شدند درکنار ضایعه فوق طبعاً بسیارى از مخالفان نیز کشته مى* 

ا رسوخ نکرده بود به صف مرتدان مى*  د و چه پیوستن بر اثر پیدایش ضعف مرکزى، قبایل دور دست که اسالم در دلهاى آنان کاملً
  .گرایید بسا بر اثر قدرت آنان و ضعف رهبرى درمرکز، چراغ اسالم به خاموشى مى
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  :ي دیگري می فرمایندو درجا
هاى فخر فروشى را از سر  از ایجاد اختالف خوددارى کنید و نشانه. موجهاى فتنه را با کشتیهاى نجات بشکافید «

ام و   است که در آن فرو رفته  سکوت من به خاطر علم و آگاهى...برداریدو تاج تواضع و فروتنی بر سرنهید 
    2 ».شدید اگر شما هم مثل من آگاه بودید، بسان ریسمان چاه، مضطرب و لرزان مى

  

 سه گروهی که در زمان حکومت امام علی علیه السالم در مقابل او قرار گرفتند چه بود ویژگی هاي -28
؟ و چه اقدامی نمودند بر عهده داشتند و حضرت در قبال آنان چه وظیفه اي  

  :می فرمایندحضرت علی 
َثت طَائِفَۀٌفَلَما نَهْضت بِالْأَمرِ  ى  و - نَکَ طَ آخَرُونَ و مرَقَت أُخْرَ قُولُ-قَسی انَهحبس وا اللَّهعمسی لَم مکَأَنَّه  -  

آخِرَةُ نَجعلُها لِلَّذِینَ      و الْعاقِبۀُ لِلْمتَّقِین-  ال یرِیدونَ علُوا فِی الْأَرضِ و ال فَساداً-تِلْک الدار الْ
و گروهى » ناکثین «اما آنگاه که به پاخاستم و حکومت را به دست گرفتم، جمعى  عهد و پیمان شکستند

  »قاسطین«تافتند،و برخى از اطاعات حق سر بر » مارقین «از اطاعت من سرباز زده و از دین خارج شدند،

                                                 
 ) :سالم اهللا علیها(نتیجه سقیفه درسخنان حضرت زهرا  -2

 اجتماعی فدك ایراد نموده اند؛بیانگروقوع عظیم ترین -اي که آنحضرت قبل از شهادت خود و همچنین در خطبۀ سیاسی در خطبه
  : جتماعی ،بدلیل انحراف از امروالیت در جامعه اسالمی می باشد، آن بزرگوار می فرمایند نابسامانی ا

ج ثُم احتَلبوا مِلْاَءِ  القَعبِ دما ثَما تُنْتِ یفَنَظِرَةٌ ر، تلَقَح رِي لَقدمبِیطا    َأما لَعع  عِرفی طِلُونَ وبرُ الْمخْسی نالِکبیدا هذُعافا م و  
ئِنّوا لِلْفِتنَۀِ جأشا و أَبشِروا بِسیفٍ صارمٍ و سطْوةِ  معتدٍ غَاشمٍ   اَنْفُساَ واطْم نیاکُمنْ دوا عطِیب ن َ،ثُملَوالْأَو سما أَس َ نَ غِبالتّالو

مج هیِدا ،وئَکُم ز فَی عتبِدادٍ مِنَ الظّالِمِینَ َیدرَجٍ شامِلٍ، وِ اسبِه و کُملَیع تمِیع قَد و أَنّی بِکُم و رَة لَکُمسصِیدا فَیـاحح کُم1ع  

آنگاه (به جان خودم سوگند، ناقه خالفت باردار شده و دوران حمل سپري خواهد شد،نوزاد خود را به دنیا می آورد! آگاه باشید
اسه شیر، جامهاي پر از خون تازه و زهر تلخ و کشنده و در آن هنگام باید به جاي ک) توشه او چیست کنید که ره مشاهده می

سرانجام ) چشم و گوش بسته(وسپس پیروان ) طرفداران باطل گرفتار خسران شوند(آن جاست که ) و آنها را سرکشید(بدوشید، 
 این پس به دنیا خود ، از)عاقبت آثار شوم آن، گریبان شمار اخواهد گرفت(ریزي کردند را خواهند فهمید  کاري که رهبرانشان پی

دل خوش کنید و از آن راضی وامیدوار باشید ولی براي امتحان و فتنه پراضطراب خود را آماده سازید، و همچنین خود را براي 
هاي شما را چپاول کنند و اجتماع  شمشیرهاي برنده وسلطه ستمگران خونخوار و بی نظمی عمومی مهیا نمایید، ستمگرانی که اندوخته

ابن  ؟)ازواقعیات بی خبرید( قتل عام نمایند،حسرت بر شما ،چگونه امید رهایی دارید؟درحالیکه حقیقت برشما مخفی مانده،شما را
     33،صبالغات النساءطیفور،احمدبن ابی طاهر،
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سراى آخرت از آن کسانى است که در زمین «:  فرمایدگویى، سخن خداى سبحان را نشنیده بودند که مى
  »کنند و سرانجام نیکو از آن پرهیزگاران است جویند و نه فساد مى نه برترى مى

   :مخالفین حکومت خود را به سه دسته تقسیم کرده استحضرت على با توجه به خطبه فوق 
 .نامیده است» ناکثین«اصحاب جمل که آنان را 

فّین که آنها را   .خوانده است» قاسطین«اصحاب صِ

 .یاد کرده است» مارقین«که از آنان به عنوان ) خوارج(اصحاب نهروان 

پول پرستى، آزمندى و طرفدارى از تبعیض بود و سخنان امیرمؤمنان علیه السالم » ناکثین«از ویژگیهاى روحى 
قاء«که از » قاسطین«. اره عدل و مساوات، بیشتر متوجه این جمعیت استدرب ، بعضى از فراریان، ناراضیان و » طُلَ

کوشیدند حکومت  آنها مى. کارگزاران عثمان، تشکیل شده بودند، داراى روحیه حیله گرى و نفاق بودند
ان علیه السالم را ساقط کنند و خود، زمام امیرمؤمنان علیه السالم را ساقط کنند و خود، زمام حکومت امیرمؤمن

 .حکومت را در دست گیرند

 .روحیه دسته سوم، روحیه عصبیتهاى ناروا و خشکه مقدسیها و جهالتهاى خطرناك بود

ر حضور امام، از ابوایوب به منظور یارى آن حضرت به بصره رفت و د، با تحمیل جنگ جمل بر امام على 

با سخنان وى و . گى خود را براى جنگ با بیعت شکنان اعالم نمودحمایت کرد و آمادنظر على 
با شروع جنگ صفین، وقتى ابوایوب با شتاب به طرف  . همراهانش، جلوى هر گونه تضعیف احتمالى گرفته شد

را ذوق زده دیدند، او را سرزنش کردند که چطور که صحابى پیامبر » ازد«دشمن در حرکت بود، سران 
  :وى پاسخ داد.  بجنگداال اللَّه الالهویندگان خواهد با گ مى
همچنین سفارش کرد که با . با آنان جنگیدم. به ما سفارش کرد که همراه على با ناکثین بجنگیم) ص(پیامبر «

قاسطین بجنگیم و این حرکت ماست به سوى آنان و نیز سفارش کرد که با مارقین بجنگیم، البته من هنوز آنان 
   22».ا با آنان نیز خواهم جنگیدام، ام را ندیده

دستور داد تا جنگ با خوارج را شروع نکنند و براى اتمام حجت پیش از شروع جنگ نهروان، حضرت على 
با این کار حدود هشت هزار نفر از آنان دست از مخالفت کشیدند و امان . پرچم امان را به دست ابوایوب سپرد

 . دار بود اره نظام سپاه آن حضرت را عهدهوى در این جنگ فرماندهى سو. خواستند

دو بار قصد جنگ با معاویه را کرد و ابوایوب فرمانده ده هزار نفر شد، ولى شهادت بعد از نهروان، امام على 

 23.آن را به تعویق انداختامام على 

                                                 
  .44، ص 5؛ تاریخ ابن عساکر، ج 207، ص 3البالغه، ابن ابى الحدید، ج  شرح نهج -  22
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لى سؤاآیا نسبت به فتنه، از پیامبر خدا:به فردي که از ایشان سوال می کند  امام علی- 29
 سوره عنکبوت را 2 و 1آنگاه که خداوند آیه :امام علیه السالم  پاسخ داد     اى، چه می فرمایند ؟ نفرموده

 :نازل کرد 

  » الم أَ حسِب النَّاس أَنْ یتْرَکُوا أَنْ یقُولُوا آمنَّا و هم ال یفْتَنُونَ«  
  »شوند ون آزمایش رها مىکنند چون که گفتند ایمان آوردیم، بد آیا مردم خیال مى«

  . گردیم در میان ماست آزمایش نمىدانستم که تا پیامبر 
 پرسیدم اى رسول خدا این فتنه و آزمایش کدام است که خدا شما را بدان آگاهى داده است 

گفتم اى رسول خدا مگر جز »  گردند اى على پس از من امت اسالمى به فتنه و آزمون دچار مى«: فرمود
که گروهى از مسلمانان به شهادت رسیدند و شهادت نصیب من نشد  و » احد«ت که در روز این اس

 . اى على مژده باد تو را که شهادت در پى تو خواهد آمد: سخت بر من گران آمد، تو به من فرمودى

ق مى«: به من فرمودپیامبر   » پذیرد، در آن هنگام صبر تو چگونه است همانا این بشارت تحقّ

 چنین موردى جاى صبر و شکیبایى نیست  اى رسول خدا گفتم

 . بلکه جاى مژده شنیدن و شکر گزارى است

شوند،  اى على همانا این مردم به زودى با اموالشان دچار فتنه و آزمایش مى«: فرمود و پیامبر خدا 
 قدرت و خشم خدا، خود گذارند، با این حال انتظار رحمت او را دارند، و از و در دیندارى بر خدا منّت مى

 پندارند، حرام خدا را با شبهات دروغین، را ایمن مى

 است » آب انگور«را به بهانه اینکه » شراب«کنند،  و هوسهاى غفلت زا، حالل مى

در : گفتم اى رسول خدا. »شمارند است حالل مى» نوعى معامله«است و ربا را که » هدیه«و رشوه را که 
اى از  در پایه«: اى بدانم  آیا در پایه ارتداد یا فتنه و آزمایش پاسخ فرمود  پایهآن زمان مردم را در چه

 24» فتنه و آزمایش

                                                                                                                                                             
براى مقابله با معاویه حضور داشت و پس از صلح امام با معاویه ) ع(ت، ابوایوب در لشکر امام حسن پس از شهادت آن حضر - 23

ابوایوب در سال پنجاه هجرى در جنگ با رومیان بیمار شد و وصیت کرد تا پس از مرگش،بدنش . همراه آن حضرت به مدینه آمد
مسلمانان . ان پیشروى نباشد؛ سپس آنجا بدنش را به خاك سپارندرا برداشته و آن قدر در خاك دشمن پیشروى کنند که دیگر امک

مزار وى به مکان مقدسى تبدیل شد و . نیز بنا بر وصیت او، وى را پس از حمله به سرزمین روم، در پاى دیوار قسطنطنیه دفن کردند
دادند و مسلمانان به مزار وى متوسل  بعدها شاهان عثمانى در آنجا مراسم شمشیربندى را که به منزله تاجگذارى بود، انجام مى

 .339، ص 4کامل، ترجمه خلیلى، ج «. شدند مى
  ١٥٦ فرازی از  خطبه - 24
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 ؟ را نام ببریدعوامل  اصلى صلح امام حسن - 30

   ناهمگونی سپاه امام -الف
م حسن  عالوه بر ضعف معنوى و کیفى، از نظر کمى نیز با سپاه شام موازانه نداشت و براي اماسپاه امام 

 . همانند امام علی علیه ،با توجه به شرایط امکان تصفیه سپاه ممکن نبود

  دنیا گرایی و سستی  و ضعف معنوي کوفی ها-ب

اینان  بیشتر جویاي نام و قدرت بودند، در خفا با شام سر و سرّ داشتند و  :نقش منفی اشرافیت  قبیله اي- ج
  . برد و قول هر نوع همکارى را به وى داده بودندکردند که به کوفه یورش معاویه را تشویق مى

    حفظ خون مسلمانان و اندك باقیمانده شیعیان ، به منظور جوگیري از نابودي اصل دین-د
یکى از دالیل روشن این امر سخن مغیرة بن . هدف نهایى امویان نابودى اصل اسالم و رجعت به جاهلیت بود

خواهد نسبت به بنى هاشم قدرى نرمش نشان  مى) اش  تثبیت سلطنت مطلقهبعد از(شعبه است که وقتى از معاویه 
  :شنود دهد، از او چنین مى

رد؛ یادش هم از ) ابوبکر(برادر قبیله تیم ... هیهات هیهات  به خالفت رسید و با مردم به عدالت رفتار کرد تا م
کوشید، ولى به خدا قسم پس از  ال تمامخالفت یافت و ده س) عمر(پس از او برادر قبیله عدى ... ها برفت  دل

رد نامش ... پس از او برادر ما عثمان به خالفت رسید ... مردنش نامش هم از یادها برفت  به خدا قسم او نیز تا م
: گویند زنند و مى  به نامش فریاد مى-  مسلمانان-هر روز پنج بار) پیامبر (اما محمد . هم از میان رفت

به خدا قسم تا نام او را دفن نکنم، آرام . ماند پس از این براى من چه باقى مى... » سول اهللاشهد ان محمدا ر«
 .نخواهم گرفت

فرار امثال عبیداهللا و نیز اشراف و رؤساى قبائل، روحیه و نیروى ) :  خیانت خواص(عبیداهللا بن عباس فرار -ذ
پیروان آن حضرت زائل نمود و ضربه مهلکى بود معنوى سپاه  را که رمز اصلى پیروزى است، بیش از پیش از 

فرار هشت هزار نفر از دوازدهم هزار نفر از سپاه، .  و یاران اندکش سلب کردکه آمادگى جهاد را از امام 
  25.روحیه تمرّد و نافرمانى را در باقیمانده سپاه مسکن و از آنجا به سپاه مدائن گسترش داد

                                                 
 کوتاهى خواص در حمایت از امام زمانشان از آغاز خالفت حسن بن على علیه السالم مشهود بود؛ لیکن در جریان عزیمت به - 25

سکِن«هاى   در شرایطى که نیروهاى شام تا سرزمین.جبهه نبرد با معاویه تبدیل به خیانت آشکار شد پیش آمده بودند، امام حسن » م
 .به رویارویى آنان فرستاد» عبیداللّه بن عباس«علیه السالم دوازده هزار نفر از نیروها را به فرماندهى 

اى پرکینه از  افزون بر آن، سینه. رفت ر مىشما انتخاب عبیداللّه بدین جهت بود که وى عالوه بر توانایى و کفایت، از خویشان امام به
در عین حال، . معاویه داشت؛ زیرا چندى پیش دو تن از فرزندانش توسط بسر بن ارطاة، فرمانده خونخوار معاویه کشته شده بودند

  .یکى قیس بن سعد و دیگرى سعید بن قیس. امام علیه السالم احتیاط را از دست نداد و دو معاون براى وى برگزید
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    اسالمى خطر هجوم سپاه روم به مناطق-ه 
بردارى از جنگ داخلى  خطر هجوم سپاه روم نیز تهدید دیگرى بود که اصل دین را هدف قرار داده و منتظر بهره

 : به شخصى که از اسرار صلح آگاهى نداشت، فرموداز این رو امام باقر . مسلمانان به نفع خویش بودند

 . داشتکرد، خطر بزرگى به دنبال   این کار را نمىاگر امام حسن 

 در شرایطى با معاویه قرارداد صلح را امضا کرد که راه دیگرى براى آن حضرت وجود نتیجه آن که امام 

 . آن را به کار بستنداشت و این تاکتیک، آخرین تدبیرى بود که امام 

  عناصر محورى پیدایش قیام عاشورا نام برده و علل جاودانگی آن را بیان کنید؟-  31

امر به (طلبى و احیاى دین  اصالح« براي  لت شکل گیري قیام عاشورا ، انگیزه امام حسین  محوري ترین ع
  :است »)معروف و نهى از منکر

يبق ِمنها ِفي مِسِريِه ِإلَى كَربلَاَء ِإنَّ هِذِه الدنيا قَد تغيرت و تنكَّرت و أَدبر معروفُها فَلَم :  و قَالَ الْحسين  «
 هنى عاهنتاِطلَ لَا يأَنَّ الْب لُ ِبِه ومعلَا ي قنَ أَنَّ الْحورِبيِل أَ لَا تى الْوعرٍش كَالْميع ِسيسخ اِء وِة الِْإناببةٌ كَصاببِإلَّا ص

ى الْموت ِإلَّا سعادةً و لَا الْحياةَ مع الظَّاِلِمني فَِإني لَا أَرِليرغَب الْمؤِمن ِفي ِلقَاِء اللَِّه مِحقّاً 
ِإنَّ الناس عِبيد الدنيا و الدين لَعق علَى أَلِْسنِتِهم يحوطُونه ما درت معاِيشهم فَِإذَا محصوا ِبالْبلَاِء قَلَّ  ِإلَّا برماً
   الديانونَ

به راستى، دنیا تغییر چهره داده و ناشناخته : هنگامى که رهسپار کربال بودند فرمودین امام حس 
گشته و نیکى آن در حال نابودى است و از آن جز رطوبتى که در ته ظرفى مانده و جز زندگى وبال آور، 

آیا .روید، باقى نمانده است مصرف چیزى در آن نمى زا و بى همچون چرا گاهى که جز گیاه بیمارى
به طورى که مؤمن حق دارد که به مرگ ! دارند؟ شود و از باطل دست برنمى بینید که به حقّ عمل نمى نمى

به راستى، من چنین مرگى را جز سعادت ندانم و زندگى در کنار ظالمان را جز . و دیدار خدا مشتاق باشد
 ».هالکت نخوانم

                                                                                                                                                             
. نشینى شد  وى فرستاد ولى مجبور به عقب معاویه لشکرى به جنگ. عبیداللّه پیش رفت و در مقابل نیروهاى شامى موضع گرفت

چون شب شد پیکى نزد عبیداللّه فرستاد . معاویه پس از این زورآزمایى ابتدایى درصدد تکرار تجربه صفین و اعمال نیرنگ برآمد
صلح داده و امر خالفت را به من واگذار کرده است تو نیز اگر تحت فرمان من درآیى فرمانروا که حسن بن على به من پیشنهاد 

عبیداللّه . پردازم و نیم دیگر را پس از ورود به کوفه اکنون مى خواهى بود و یک میلیون درهم به تو خواهم داد که نیمى از آن را هم
 .گروه زیادى به معاویه پیوستهاى معاویه شد و شبانه همراه  فریفته هدایا و وعده



 44 

توان فلسفه حرکت   و حادثه سقیفه ، مىت پیامبر اکرم  با دقت و تأمل در وقایع تاریخ اسالم از زمان  رحل

 و بعبارتی نهضت عاشورا را ، حرکتى سازمان یافته در جهت احیاى شریعتى دانست که جز عظیم امام 
  :پوسته و ظاهر چیزى از آن باقى نمانده بود

مامت و رهبرى  از طریق تفکیک ا که بعد از رحلت پیامبر -تدریجى بازگشت به جاهلیت سیر -الف 
 .شد صورت گرفت ،سرانجام با حاکمیت یزید به نقطه اوج خود نزدیک مى) ماجراى سقیفه(

به حدى بود که ...  و گستره فساد و بحران در ابعاد گوناگون اعتقادى، سیاسى، اجتماعى، اقتصادى - ب
شد که از   مرتکب اعمالى مى و امیرالمؤمنینترین مقام رسمى کشور اسالمى، به عنوان خلیفه پیامبر  عالى

از جمله دالیلی که  بیانگر رجعت همه جانبه حکومت در آن زمان است  نطق . رفت هیچ مسلمانى انتظارنمى

 در روز عاشورا خطاب به انبوه مسلمانانى که به عنوان مزدوران بنى امیه افشاگرانه و کوبنده امام حسین 
  :ست ، ایشان به آنان فرمودندکردند ا نسبت به جنگ با حضرت بى تابى مى

رویتان سیاه باد که شما از سرکشان امت و از ته ماندگان احزاب فاسد هستید که قرآن را پشت سر ... «
کنندگان  کنندگان کتاب و خاموش کاران و تحریف از گروه جنایت. اید اید؛ از دفاع شیطان درافتاده انداخته
 »....باشید  سنن مى

 هجرى به برخى از خواص و 60 -61هاى   جامعه اسالمى در سالعقیدتى به رجعت  نسبتهمچنین امام 
  :نویسد سران قبائل بصره مى

ایم که دیگر سنّت پیامبر  کنم؛ زیرا در شرایطى قرار گرفته شما را به کتاب خدا و سنت پیامبر دعوت مى... «
  ».... از میان رفته و جاى آن را بدعت فرا گرفته است - به کلى- 

 ، در برابر درخواست بیعت نتیجه آنکه گوهر دین آن چنان توسط حاکمان اموى مسخ گردیده بود که امام 
 . کند با یزید، آیه استرجاع به زبان آورده و فاتحه اسالم را اعالم مى

 به صورت تغییر اصل وصایت به  در شیوه تصدى حاکمیت که بعد از رحلت پیامبر سیاسىرجعت -ج
 که براساس سلطنت نظام اشرافیتق یافت در اواخر حکومت معاویه شتاب بیشترى گرفته و به تجدید شورا تحق

بیعت گرفتن معاویه براى پسرش یزید آخرین تیرى بود که امویان به سوى مکتب . استوار بود ختم گردید
 تعصبات ویج و تحریک تر.اش تهى سازند گیرى نموده تا آن را از محتواى حقیقى وحى و جامعه اسالمى نشانه

از مصادیق دیگر رجعت ...  و  عرب و غیر عرب گسترش بى عدالتى و تبعیض بین مسلمانان و نیز اى قبیله
  .سیاسى بود که در دوران حاکمیت معاویه و یزید گسترش یافت
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ل را الما پادشاهان اموى بیت.  بیش از گذشته گسترش یافتاختالف طبقاتىهمچنین در دوران حاکمیت اموى 
 .دانستند ثروت شخصى خویش کرده و خود را جانشینان خدا مى

 :شان خطاب به سپاه ابن زیاد فرمود  در نطق مهمامام 

المال و اموال عمومى را به خود اختصاص داده، حرام خدا را حالل شمرده و حالل الهى  بیت) امویان(اینان ...«
 26»اند را حرام کرده

اى استوار بود؟  عوامل  السالم بعد از واقعه کربال برچه پایه ل بیت علیهم سیاست امویان درقبال اه- 32
 .سقوط حکومت امویان را برشمارید

آنان واقعه کربال را . استوار بودالبته سیاست امویان بعد از واقعه کربال بیشتر بر پایه مماشات با اهل بیت 
نامه عبدالملک . دیدند واز تکرار آن ابا داشتند ىم لکه ننگى بر دامان خویش و آتشفشان جوشانى بر ضد خویش

  :نویسد او مى. بن مروان به حجاج بیان کننده این سیاست است
ام که آل ابوسفیان هرگاه در ریختن خون آنان  از ریختن خون فرزندان ابوطالب دورى کن زیرا من دیده «

 » .حرص و ولع نشان دادند، جز کمى بعد از آن دوام نیاوردند

                                                 
  :اند گیرى و پیدایش قیام عاشورا نقش داشته  از منظر بسیارى از اندیشمندان،عالوه بر  عنصرفوق دو مورد ذیل نیز در شکل- 26

  درخواست بیعت و امتناع امام -1
از مدینه به مکه و سرانجام به شهادت العمل منفى و قاطع امام در برابر آن که به مهاجرت سیاسى او  هرچند درخواست بیعت و عکس

شود که  او ختم گردید به عنوان یکى از عوامل قیام شمرده شده اما این ادعا کافى نیست؛ زیرا از برخى سخنان حضرت استفاده مى

موکول نموده ها قبل درصدد مبارزه با حاکمیت امویان بوده اما به دلیل جو نامساعد جامعه آن را به فرصتى دیگر  از مدتامام 

 -از آن حضرت درخواست قیام و خلع معاویه را داشتند شهادت امام حسن - که بعد از-در پاسخ نامه کوفیان) ع(امام . است
میان او و معاویه عهد و پیمانى است که شکستن آن جایز نیست تا آن زمان که معاویه بمیرد و آن گاه در این «: ابراز داشت که

 ردباره اندیشه خواهد ک

  : دعوت کوفیان  -3 
 :دعوت کوفیان رابه عنوان  علت مهاجرت امام از مکه به کوفه ، نه علت اصلی  قیام مطرح است 

  :فرماید نیز در زمینه نقش دعوت کوفیان در قیام حسینى مى) ره(شهید مطهرى 
تأثیر، عامل دعوت مردم کوفه است و اال اگر ترین آنها از نظر   اتفاقاً کوچک- در پیدایش قیام عاشورا-ها در میان این عامل... 

هاى دیگرش  بایست دست از آن حرف  آن وقتى که به امام خبر رسید که زمینه کوفه دیگر منتفى شد امام مى-عامل اساسى این بود
 ....کنیم  خیلى خوب حاال که اینجور شده پس ما بیعت مى: گفت داشت و مى برمى
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درگیر نشوند و حداکثرباتهدید توجه به این برداشت، حاکمان مروانى بنا داشتند که درحد امکان با امامان با 
غیر از معاویه و عبدالملک بن مروان ، خلفاى دیگر این دودمان .واحضار، آنان رااز مخالفت باحکومت باز دارند

دامنه این قیامها و . ا و شورشهاى مردمى بودنداز نظر سیاسى، پیوسته دچار مشکل و مواجه با مخالفتها، قیامه
، آخرین خلیفه اموى به حدى گسترش » مروان حمار«معروف به » مروان بن محمد«شورشها در دوران حکومت 

 . هجرى منجر به سقوط حکومت آنان شد132یافت که اوضاع، از کنترل خلیفه بیرون رفت و سرانجام در سال 

 :ندالیل سرنگونى حکومت امویا

 . ضدیت حکمرانان اموى با اسالم-1

 . تشدید عصبیتهاى قومى-2

 . فشارهاى سیاسى و اقتصادى بر مردم-3

 . کشمکشهاى درون دستگاه خالفت-4

 ؟ چگونگى به حکومت رسیدن عباسیان  و ویژگی کلی آنان را به اختصار ذکر کنید-33

  و تکیه یت از خاندان اهل بیت رسول خدا   بعد از واقعه عاشورا انقالب ها وقیامهاي متعددي در حما
و پذیرش زمامدارى فردى از اهل بیت رسول خدا » الرضا من آل محمد«کردن آنان در مبارزات خود بر شعار 

عباسیان  از اوضاع نابسامان دوران .  که مورد رضایت و پسند همگان باشد، علیه امویان بوقوع پیوست 
ن پیامبر در میان مردم بویژه خراسانیان، بیشترین استفاده را کردند و با فرستادن مروان حمار و محبوبیت خاندا

  .ابومسلم به خراسان و ابوسلمه به عراق و پیروزیهاى پى در پى آنان، توانستند خالفت را قبضه کنند
رسالت براى هاى دینى و اعتقادى مردم و شایسته دانستن خاندان  ارزیابى آنان از اوضاع این بود که انگیزه

ترین عامل در تحرك و شورش ایشان علیه جنایات و   و رهبرى جامعه اسالمى، اساسىجانشینى پیامبر 
 داشتند، به با استفاده از چنین جو آماده و نیز نسبتى که با عباس عموى پیامبر . مظالم بنى امیه است

 .تحریک احساسات مردم به نفع خویش پرداختند

زیرا  تعداد شیعیان و دوستان اهل بیت در حجاز . عنوان مرکزیت دعوت بر همین مبنا بودانتخاب خراسان به 
 همچون اندك بودند، مردم کوفه و بصره نیز به خاطر پیمان شکنیها و ستمهایى که بر اهل بیت پیامبر 

مصر نیز هوادار عثمان مردم شام و . روا داشته بودند، مورد اعتماد نبودندامیرمؤمنان، امام حسن و امام حسین 

 بیت  و بنى امیه بودند؛ بنابراین هیچ جایى بهتر و مناسبتر از خراسان که مردم آن یکپارچه دوستدار اهل
 .بودند، نبود

  ویژگی هاي عباسیان 
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هیجدهمین سال با در هم پیچیده شدن طومار حکومت امویان در بخش پایانى نیمه اول از قرن دوم که مقارن با 
.  بود، عباسیان که در حقیقت روى دیگر سکّه امویان بودند، بر مسند خالفت تکیه زدندامام صادق  تامام

کرد که حرف آخر را همان روزهاى نخست  آنان به لحاظ آنکه در آغاز راه بودند، شرایط سیاسى ایجاب نمى
 حکومت غاصبانه خود، در قبال هاى مبارزه و هنگام بدست گرفتن قدرت بزنند؛ لیکن پس از استوار ساختن پایه

اسالم ناب، امامان شیعه، حق طلبان و مردم، همان سیاستى را در پیش گرفتند که بنى امیه داشتند و بلکه در بعضى 
تر از آنان؛ جو ناامنى و اختناق، برخورد با مخالفان حکومت با شدیدترین وجه، بروز و  جهات، بدتر و ستمگرانه
تها و موضعگیریها علیه دستگاه خالفت، در هر دو دولت امویان وعباسیان، به چشم گسترش عصیانها، مخالف

  .خورد مى
در غیبت کبرى و سفیران آن حضرت در غیبت صغرى وجود ) عج(بین نایبان امام زمان چه تفاوتی -34

 دارد؟ 
. ن امت دارددر دوران غیبت کبرى همچون دوران غیبت صغرى سفرا و نمایندگانى در میا) عج(امام عصر 

تفاوتى که از این جهت بین دو دوران وجود دارد، در خاص و عام بودن نمایندگان و چگونگى ارتباط آنان با آن 
  :حضرت است

در دوران غیبت کبرى فرد خاصى را به عنوان نایب خود تعیین نکرد، بلکه معیارهایى ارائه داد ) عج(امام زمان -1
  . و مسائل جارى خود به افراد واجد مالکها و شرایط تعیین شده رجوع کنندو از امت خواست در مشکالت دینى

ضمن پاسخ به مسائلى که توسط چهارمین سفیر آن حضرت در آخرین روزهاى حیاتش از محضر آن امام 
 :بزرگوار استفسار کرده بود، در مورد حوادث و مسائل جارى فرمود

» جِعۀُ فَاروادِثُ الْواقِعا الْحام هِملَیۀُ اللَّهِ عجانَا ح و کُملَیتى عجح مدیثِنا فَانَّهواةِ حوا فیها الى ر...« 

دهد، به راویان حدیث ما رجوع کنید، زیرا آنان حجت من بر شما  اما در مورد حوادث و پیشامدهایى که رخ مى
 .هستند و من حجت خدا بر آنان هستم

را که مصداق آن فقها و مجتهدان علوم دینى هستند، به عنوان » اویان حدیثر«در این توقیع شریف امام 
خود بر مردم معرفى کرد و بدین سان ارکان فقاهت و مرجعیت را در دوران غیبت کبرى استوار » حجت«

 .ساخت و والیت و سرپرستى آنان را به والیت خود گره زد

براى فقهایى که عنوان به نقل از امام صادق پدر بزرگوارش امام عسکرى) عج(پیش از امام زمان 
 :بایست بدانان رجوع کنند، معیارها و شرایطى بیان کرده است را دارند و مردم مى) عج(نیابت حضرت ولى عصر 

 » واله فَلِلْعوامِ انْ یقَلِّدوه، مخالِفًا على هواه مطیعا لِامرِ م ، حافِظًا لِدینِه اما منْ کانَ مِنَ الْفُقَهاءِ صائِنًا لِنَفْسِه« 
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آن کس از فقیهان که از نفسش مراقبت و از دینش نگهبانى کند و مخالف هوا و هوس و مطیع فرمان موالیش 
 .باشد، بر مردم الزم است که از وى پیروى کنند

رفیابى به حضور نایبان خاص، افتخار ش. است) عج( تفاوت دیگر در چگونگى ارتباط آنان با امام زمان -2

هاى شیعیان را به صورت کتبى یا شفاهى به آن بزرگوار منتقل کرده،  را داشتند و مشکالت و خواستهامام
اند و آنچه آنان را با موالیشان مرتبط  بهره گرفتند؛ ولى نایبان عام از چنین افتخارى بى پاسخ الزم را از امام مى

 .یى استسازد، همان علقه و رابطه معنوى و وال مى

  حقیقت انتظار فرج چیست و چرا برترین عبادت دانسته شده است؟-35

حقیقت انتظار فرج در مفهوم اسالمى خود عبارت است از آمادگى کامل و همیشگى فرد منتظر براى تحقق 
  .بخشیدن حکومت اسالمى جهانى به رهبرى آخرین ذخیره الهى بر روى زمین

 شخص منتظر عالوه بر بعد اعتقادى در بعد نفسانى و رفتارى نیز به اصالح شود که  این آمادگى وقتى حاصل مى
از نظر درونى و نفسانى به حدى از آمادگى روحى و خودسازى و تزکیه نفس رسیده .خود همت گمارده باشد

نتواند اى  اى که هیچ وابستگى باشد که در هر لحظه آمادگى لبیک گویى به نداى آن حضرت را داشته باشد، بگونه
  .باز دارد) عج(او را از پیوستن به سپاه حضرت مهدى 

ها  از نظر رفتارى نیز در طول زندگى خود به همه وظایف فردى و اجتماعى خویش عمل کرده، در تمامى زمینه
 .الگوى یک انسان کامل باشد

دى و اجتماعى، جایگاه از این رو، در میان عبادتهاى فر. انتظار فرج با چنین محتوایى، سازنده و حرکت زاست
 :است برترین عبادت دانسته شدهاکرم  اى دارد و در بیان رسول ویژه

 » افْضَلُ الْعِبادةِ انْتِظار الْفَرَجِ «

 .برترین عبادت، انتظار فرج است

علّت آن شاید این باشد که انتظار فرج تبلور والیت است؛ والیتى که صحت همه اعمال منوط به آن است و 

 :چنین نقل شده استاز امام صادق . ن آن هیچ عملى پذیرفته نیستبدو

ح فى قَومِه « مِرَ نُومِرَ ما علًا عجانَّ ر لَو قامِ، والْم نَ الرُّکْنِ ویافْضَلُ البِقاعِ ماب  ومصا، ی سینَ عامنَۀٍ الَّا خَمس الْف 
الْم لَ فى ذلِکاللَّی قُومی و ئًاالنَّهارشَی ذلِک هنْفَعی تِنا لَمرِ وِالیغَی  » کانِ، ثُم لَقى اللَّه بِ

 در میان - سال950 یعنى -اگر کسى به اندازه عمر نوح. است) ابراهیم(برترین نقطه روى زمین بین رکن و مقام 
 به روزه و شبها را به قومش زندگى کند و همه این مدت را در مکان یاد شده به عبادت مشغول باشد، روزها را

 .شب زنده دارى سپرى نماید، ولى بدون والیت ما خدا را دیدار کند، این عبادتها سودى به وى نخواهد رساند

  چرا در روایات از دوران غیبت به دوران حیرت یاد شده است؟-36
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قدان و غیبت پیشواى فترت دوران غیبت کبرى از دشوارترین فترتهایى است که تا کنون امتى در ارتباط با ف
با توجه به  غیبت موقت انبیا و جانشینان ، هیچ یک از آنان چه از نظر دامنه و چه از نظر . خود دیده است

هاى انحرافى که در پیش روى امت قرار داشت به پایه غیبت آخرین وصى  حساسیت زمانى و مشکالت و زمینه
 .رسد نمىپیامبر 

 منظور دریافت تورات، سى روز از امت خود غایب شد، ولى هنگامى که از سوى حضرت موسى با اعالم قبلى به
خدا مأموریت یافت غیبت خود را ده روز دیگر تمدید کند، امت وى دچار انحراف و گمراهى شد و بر اساس 

 موسى و نقل تاریخ، هفتاد هزار نفر آنان در برابر گوساله سامرى سجده کردند با آنکه هارون به عنوان جانشین
نایب خاص او در میان آنان بود و ایشان را از گرایش به سامرى و گوساله او برحذر داشت؛در صورتى که از 

آغاز غیبت کبرى تا کنون دهها، بلکه صدها تن از منحرفان و سامرى مسلکان ادعاى مهدویت یا نیابت از 
 .العاده بودند  باز و داراى کارهاى خارقاند که برخى از آنان همچون سامرى، شعبده کرده) عج(حضرت مهدى 

رسول گرامى اسالم و جانشینان آن حضرت از پیش، این دشوارى و وضعیت استثنایى را در پیش روى امت خود 
چنین نقل شده در سخنى از پیامبر اکرم . کردند دیدند و با تعبیرهاى گوناگون، خطر آن را گوشزد مى مى

 :است

 »  و حیرَةٌ تَضِلُّ فیها الْاممتَکُونُ لَه غَیبۀٌ «

 .حیرتى خواهد بود که جمعیتهاى زیادى در آن گمراه خواهند شد) براى امت(براى او غیبت و 

 :فرمودامیر مؤمنان

  » حیرَةٌ یضِلُّ فیها اقْوام و یهتَدونَ آخَرُونَ یکُونُ لِغَیبتِه« 

شوند و گروههایى دیگر از پرتو هدایتش بهره   در آن گمراه مىبراى غیبت او حیرتى است که گروههایى
 .گیرند مى

 :فرماید مىامام باقر 

 الَّا الُمخْلِصونَ الْمباشِرُونَ لِرُوحِ الْیقینِ، الَّذینَ أَخَذَ اللَّه میثاقَهم  یخْرُج بعد غَیبۀٍ و حیرَةٍ الیْثبت فیها على دینِه« 
  »ا و کَتَب فى قُلُوبِهِم الْایمانَ و ایدهم بِرُوحٍ مِنْهبِوِالیتِن

در این فترت تنها افراد مخلصى که همراه و برخوردار از روح یقین هستند، . کند بعد از غیبت و حیرتى ظهور مى
 را در دلهاى آن مانند؛ کسانى که خداوند از آنها درباره والیت ما پیمان گرفته و ایمان بر دین خود استوار مى

 .نوشته و مستقر ساخته و آنان را با روحى از خود تأیید کرده است

این روایات از یکسو خطر حیرت و سردرگمى امت در دوران غیبت را که متأسفانه گریبانگیر بیشتر مردم 
ایمان و دهد که  کند و از سوى دیگر، ثابت قدمان در راه والیت آن حضرت را بشارت مى شود گوشزد مى مى

 .اخالص در عمق وجود آنان رسوخ پیدا کرده و ایشان از سوى خدا همواره مورد تأیید هستند
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 برغم آن همه راههاى -اند و نه امام زمانشان را ولى بدیهى است مقام چنین مردمى که نه پیامبرشان را دیده
خ پیدا کرده و در راه والیتشان استوار  بدانان ایمان راس-انحرافى و دامهاى شیطانى که در برابرشان گسترده شده

اند، بمراتب باالتر از مقام کسانى است که محضر آن بزرگواران را درك کرده و پس از دیدن معجزه یا  مانده
 :فرمود رسول خدا . اند  به ایشان گرویدهکرامتى

» ی کُونُونَ فى آخِرِ الزَّمانِ لَمی مقینًا قَوالنَّاسِ ی ظَموادٍ فى انَّ اعنُوا بِسآم لْحقُوا النَّبِى و حِجب عنْهم الحجۀُ فَ
اند و حجت  را درك نکرده   هستند در آخر الزمان که پیامبر واالترین مردم از نظر یقین، قومى»بیاضٍ

ب سیاه روى کاغذ سفید، ایمان آور) صرف دیدن(آنان به . خدا از آنان پوشیده داشته شده است  .اند دهمرکّ

نقل شده، براى هر یک از آنان پاداشى پنجاه برابر پاداش یک فرد در روایت دیگرى که از رسول اکرم 
 : منظور شده است در زمان رسول خدا

 » سینَ مِنْکُمرُ خَماج لَه ممِنْه لُ الْواحِدالرَّج دِکُمعمِنْ ب مأْتى قَویس... 

 :فَقالَ. نَحنُ کُنَّا معک بِبدرٍ و حنَینٍ و احدٍ و نَزَلَ فینَا الْقُرْآنُ! یا رسولَ اللَّهِ: قالُوا

مرَهببِرُوا صتَص لُوا لَمممِلُوا لِما حتَح لَو انَّکُم«  

 .پس از شما قومى خواهند آمد که پاداش هر یک از آنان برابر پاداش پنجاه نفر از شماست

ما در نبردهاى بدر، حنین و احد در محضر شما شرکت کردیم و قرآن در میان ما نازل شد ! اى رسول خدا: گفتند
توانستید چون  آورد، نمى اگر آنچه برآنان روى خواهدداد، بر شما روى مى: فرمود) چگونه آنان از ما برترند؟(

 .کنید آنان شکیبایى پیشه

 :فرماید اش در همین ارتباط مى هىامام خمینى رضوان اللّه علیه در وصیت نامه سیاسى ال

من با جرأت مدعى هستم که ملّت ایران و توده میلیونى آن در عصر حاضر بهتر از ملّت حجاز در عهد رسول «
در ... باشند  و کوفه و عراق در عهد امیرالمؤمنین و حسین بن على صلوات اللّه و سالمه علیهما مىاللّه 

 ».هستند و نه در محضر امام معصوم صلوات اهللا علیه(ل اکرم صورتى که نه در محضر مبارك رسو
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