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  سال سوم، شماره پنجم 
  95تابستان  بهار و     
  81-112 صفحات       

 
  *شناخت صحابه با توجه به آیات جهاد

  
   **محمدي کریم علی

  چکیده
هاي سیاسی مسلمانان قرار گرفته، نظریه عمومی عدالت  یکی از مباحثی که تحت تاثیر اندیشه

 صحابه است. دستگاه حکومتی اموي با ایجاد این تفکر سعی داشت تا اهل بیت پیامبر(ص) را از
جامعه مسلمین حذف کرده و دیگران را به عنوان مرجع دینی به امت اسالمی معرفی کند. در این 

باشد؛ چراکه آیات جهاد، رفتار صحابه در برابر  میان، قرآن منبعی شایسته براي شناخت صحابه می
آیات جهاد در این مقاله، با بررسی رفتار صحابه با توجه به . اند خدا و پیامبر (ص) را منعکس کرده
 ایم: ها به نتایج زیر رسیده بر اساس سیر تاریخی وقوع جنگ

مخالفت با پیامبر (ص) در جنگ بدر تا اینکه باکاروان تجاري و جنگی قریش برخورد   .1
 .نشود

در جنگ احد یک سوم نیروهاي مسلمانان از وسط راه جبهه برگشتند و سبب تضعیف  .2
آوري غنایم  طقه نفوذ دشمن را براي جمعروحیه سایر مسلمین گردیدند و چهل نفر من

نفر از مسلمانان و فرار  70رها کردند و با پیامبر (ص) مخالفت نمودند و باعث شهادت 
 .اکثریت مسلمانان و تنها ماندن پیامبر (ص) با مومنین اندك در برابر دشمن گردیدند

ه بهانه هاي در جنگ احزاب که دشمن، شهر مدینه را محاصره کرده بودند منافقین ب .3
کردند و با تبلیغات مسموم از شرکت دیگران  مختلف از شرکت در جهاد، خودداري 

 .نمودند خودداري می

                                                
 28/11/95خ پذیرش: تاری        95/ 23/6تاریخ دریافت:  *

  ali@yahoo.com_karim١١٠. ذربایجانآمدنی  دانشگاه شهیداستادیار گروه قرآن و علوم حدیث  **



 تفسیر پژوهیدو فصلنامه    82

 

بسیاري از صحابه در سفر عمره به گمان اینکه پیامبر (ص) بدست مشرکین کشته   .4
 .گردد، از همراهی پیامبر خودداري کردندشود و به مدینه بر نمی می

 .به نفع دشمن جاسوسی کردند که سوره ممتحنه نازل شددر فتح مکه افرادي   .5

در جنگ حنین بسیاري از مسلمانان فرار کردند و پیامبر (ص) را در تقسیم غنایم مورد   .6
 .اعتراض قرار دادند

در جنگ تبوك بسیاري از صحابه، از حرکت به جنگ خودداري نمودند و افرادي را که  .7
دادند و براي توجیه خالف خودشان به  خر قرار کردند، مورد تمس به جبهه کمک مالی می

  دروغ نزد پیامبر (ص) به خدا قسم خوردند .
االیمان زیادتر شویم تعداد منافقین و ضعیف (ص) نزدیک میمقدار به اواخر عمر شریف پیامبر هر
ه دهد که همه صحاب کند و این امور نشان می شوند و نزول آیات قرآنی همین مطلب را اثبات می می

  .عادل نبودند
  ، عدالت، ضعیف االیمانها. یات جهاد، صحابه، منافقینآها:  د واژهیکل

  مقدمه .1

گفتگو درباره صحابه و عدالت آنها بحث مهمـی اسـت کـه در مـوارد متعـدد اثـرات       
هـاي  فراوان دارد و الزم به یاد آوري است که خیلی از صـحابه پیـامبر(ص) انسـان   

حمات فراوان آن دوران، پیامبر عزیز را یاري کردند و اي بودند که با تحمل زشایسته
خودشان را از سقوط در جهنم نجات دادند و به مقاصد عالیـه رسـیدند و لکـن ایـن     

کردنـد و از بررسـی نقادانـه    بدان معنا نیست که همه صحابه به وظایف خود عمل می
بررسی قـرار   طوري که قرآن، اصحاب انبیاي پیشین را موردمستثنی می باشند؛ همان

دهد و شایستگان آنان را الگوي عملی مسلمانان و طالحـان آن را مـورد عبـرت    می
(ص) را مورد ارزیـابی قـرار دهـیم.    د. لذا الزم است که اصحاب پیامبرمعرفی می کن

هـاي زمـان   باشد و آن نیـز جنـگ  بهترین وسیله سنجش، دوران سخت آن عصر می
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گـردد و در جنـگ،   طن افراد، آشـکار مـی  ها، باپیامبر (ص) هست؛ چون در سختی
هـاي  شود. براي شناخت رفتار صحابه در جنـگ مومن حقیقی از دیگران شناخته می

باشند؛ ولی در این بحث، تنهـا  پیامبر (ص)، قرآن و سنت و تاریخ، گواهان خوبی می
شود تا سخنان و رفتار صـحابه در برابـر پیـامبر (ص) در    به آیات جهاد پرداخته می

ن جنگ با دشمن، روشن گـردد؛ چـرا کـه رفتـار و گفتـار اشـخاص، نمایـانگر        زما
 »تکّلموا تعرف فاّن المـرء مخبـوء تحـت لسـانهً « باشد. علی (ع) می فرماید :باطنشان می
 ) 392: کلمات قصار شماره ( نهج البالغه

از طرف دیگر، صحابه در ابالغ دستورات دینی نقـش فـراوان دارنـد؛ چـرا کـه            
مانان تا روز قیامت، به واسطه نقل صحابه، به سنت پیـامبر(ص) دسترسـی پیـدا    مسل
  کنند. بر همین اساس الزم است که اصحاب صادق و عادل شناخته شوند.می
  

  مفهوم لغوي صحابه .2
علماي لغت اتفاق دارند که صاحب و اصحاب به کسی که مالزم شخص باشـد، گفتـه   

گردد. در این رابطـه بـه نظریـات    حاصل می می شود و آن نیز در اثر کثرت ارتباط،
  شود. لغویین معتبر، اشاره می

هر چیزي که باشیء دیگري مالزم  کل شی الزم شيئًا فقداستصـحبه؛ «گوید: فیومی می
) ایـن  مـاده صـحب   :ق 1425(فیومی، »باشد، آن را همراهی و مصاحبت کرده است

مـاده  : ق1405(ابن منظـور،   .بیان کرده است» لسان العرب«مطلب را ابن منظور در 
  صحب)
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صاحب در عرف، به کسی که مالزمـتش زیـاد باشـد،    « راغب اصفهانی نیز می گوید:
ــ  اولئـک اصــحاب «) و  82بقـره/  » ( اولئـک اصـحاب الجنـه«ی گـردد؛ مثــل  اطـالق م

  .بار در قرآن آمده است 77) و این کلمه  81بقره/»(النار
  

  تعریف اصطالحی صحابه 
  : شودفی بیان شده است که اشاره می، نظریات مختلصحابهدر مورد تعریف 

  ابن حجر عسقالنی در تعریف صحابه می گوید :  - 1
ّن الصــحابی مــن لقــی النبــیواّصــح مــا وقفــت عليــه مــ« ِ يــه و مــات علــی ن ذلــک ا (ص) مومنًا

و شـــيخه ، ين، کالبخــاریاالســالم و هــذا التعريــف مبنــی علــی االصــح المختــار عنــد المحّققــ
ه؛يل و من تبعهمااحمد بن حن ترین تعریفی که به آن صحیح ، وراء ذلک اقوال اخـری شـاّذ
، پیامبر (ص) را مالقات ه صحابه کسی است که در حال ایمان، این است کواقف شدم

ـ  بکند و مسلمان نیز بمیرد و این تعریف، م ن مثـل  اتنی بر نظریه صحیح در نـزد محقق
 دو است و غیر از آن تعریـف ، اقـوال  بخاري و استادش احمد بن حنیل و پیروان آن 

  ) 9.  ق:1403 و سیدعلی خان، 7/6/1ق: 1412حجر، (ابن» نادر می باشد.
: صحابه به کسی نویسداهللا سبحانی میآیه - 2

در حال ((ص) را دیده و مدتی با او معاشرت نموده استگویند که پیامبرمی
زم به یادآوري ).  ال636: ش1385سبحانی، ز از دنیا رفته است) (ایمان نی

باشد؛ ولی تعریف ابن است که تعریف اخیر با معناي لغوي هماهنگ می
- حجرعسقالنی و بخاري و احمد بن حنیل مخالف معناي لغوي و عرفی می

، شخص را با یک مالقات در حال مسلمانی، باشد؛ چرا که عرف و لغت
مسلمانان  کند و ثانیاً تعریف مذکور شامل همهبر(ص) حساب نمیمالزم پیام
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بار زیارت کند و (ص) را یکباشد، ولی اینکه پیامبر(ص) میعصر پیامبر
باشد و از طرف ، با لغت و عرف و روایات، مخالف میمطلبی نیز نشنود

دیگر، کلمه صحابه، حقیقت شرعیه و متشرعه هم نیز نیست؛ بلکه در معناي 
، رح برهان(مازري در ششودلغوي و عرفی در بین مسلمانان استعمال می

  ) 9 :ق1412 ،ابن حجر عسقالنی(تعریف سبحانی را بیان کرده است
  

  جهاد قرآن شناخت صحابه پیامبر (ص) با توجه به آیات
ن، بهتـرین  اهاي مسلمین بـا مشـرک  ، جهاد و جنگبراي شناخت میزان ایمان صحابه

 مشکالت فـراوان  معیار سنجش می باشد؛ چرا که جنگ، یک حادثه سنگین و داراي
کـس در   گـردد و مراتـب حقیقـی هـر    ، باطن اشخاص ظاهر میاست و در آن زمان

االیمان از ن و مومنین ضعیفاگردد و منافق(ص) روشن میپذیرش اوامر خدا و پیامبر
  .شونداشخاص مقاوم و راسخین در ایمان و عقیده جدا می

  
  دستور جهاد

می از طـرف خـدا، دسـتور    بعد از هجرت پیامبر (ص) به مدینه و استقرار نظام اسـال 
(ص) به همراه مسـلمانان،  بر هجوم دشمنان صادر شد و پیامبرجهاد و مقاومت در برا

  ماُمور جهاد با ستمگران و متجاوزان گردید که آیات زیر بیانگر آن است:
ِموا و اّن اّلله علی نصـرهم لقـدير؛«  - 1 هم ظُل به آنهـا کـه جنـگ     اذن للذين يقاتلون با ّن

، چرا که مورد ستم قرار گرفته اند و خدا ه جهاد داده شده استمیل شده اجازتح
  .) 39/حج»(قادر بر نصرت آنها است
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و در  و قــاتلوا فــی ســبيل اهللا الــذين يقــاتلونکم و ال تعتــدوا اّن اهللا ال يحــب المعتــدين؛« - 2
، نبرد کنید و از حد تجاوز نکنید خداونـد  جنگندراه خدا با کسانی که با شما می

  ) 190(بقره / » داردا دوست نمین رامتجاوز
در این دو آیه دستور جهاد به مسلمین داده شده است؛ چون آنها سالیان طـوالنی در  

بردند و مقتضاي زمـانی و مکـانی اجـازه    مکه تحت اذیت و ستم مشرکین به سر می
داد در برابر ستمگران به دفاع و مقاومت دست بزنند؛ ولی در مدینه، حاکمیـت و  نمی

، وعـده نصـرت داد. ولـی    لذا خداوند به همراه اجازه جهاد نظامی پیدا کردند، قدرت
گروهی از مسلمانان از دستور جهاد استقبال نکردند و خواهان تـاخیر حکـم جهـاد    

که قـرآن بـه ایـن     ن بودندابودند با اینکه همین گروه در مکه خواستار جهاد با مشرک
 فرماید:، میجریان تذکر داده

الذين قيل لهم کفوا ايديکم و اقيموالصاله و آتو الزکاه فّلما کتـب علـيهم القتـال الم ترالی «
اذا فريق منهم يخشون الناس کخشيه اهللا اواشد خشيه و قالوا ربنا لم کتب علينا القتال لـوال 

لمن اتقــی والتظلمــون فتــيالً؛  ــا اخرتنــا الــی اجــل قريــب قــل متــاع الــدنيا قليــل واالخــره خيــرٌ آی
را که به آنها گفته شد فعالً دست از جهاد بردارید و نماز را بر پا کنیـد   ندیدي کسانی

و زکات بپردازید ولی هنگامی که فرمان جهاد به آنها داده شد جمعی از آنان از مردم 
ارا چـرا جهـاد را بـر مـا     می ترسیدند همان گونه که از خدا می ترسند گفتند پروردگ

؟ به آنها بگو بهره زنـدگی دنیـا   خیر نینداختیاین فرمان را کمی تا؟ چرا واجب کردي
 – 78، (نسـاء  ناچیز است و سراي آخرت براي کسی که پرهیزکار باشد بهتـر اسـت  

77  (  
دهـد کـه   خداي متعال در جواب اعتراض افراد مذکور، به منافع جهاد تـذکر مـی       

  شود .جهاد به سود نظام اسالمی است و باعث عزت و عظمت مسلمین می
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علــيکم القتــال و هــوکره لکــم و عســی ان تکرهــوا شــيئًا و هــو خيــر لکــم وعســی ان  کتــب( 
جهاد در راه خـدا بـر شـما الزم     ؛لکـم واهللا يعلـم و انـتم ال تعملـونتحبوا شيئًا و هو شر 

کراه دارید که خیـر شـما در   ، و چه بسا از چیزي اآن اکراه دارید، در حالی که از شد
ید که شرّ شما در آن است و خدا می داند و شـما  ، و یا چیزي را دوست دارآن است

  )  216/ (بقرهدانیدنمی
در برابر دستورات الهـی   شود که همه مسلمانانبا توجه به آیات فوق، روشن می     

(ص) یکسان عمل نکردند؛ بلکه بعضی از آنان در برابر دستورات الهی زبـان  و پیامبر
در برابر دستورات الهی، مطیع و با جـان   گشودند با اینکه مومن حقیقیبه اعتراض می

و دل می پذیرد. با بیان مطالب فوق، به بررسی آیات جهاد براساس ترتیب تـاریخی  
گیـري  می پردازیم تا چهره حقیقی اشخاص، روشن شود و در این بحث، بـه موضـع  

پردازیم؛ چرا که آیات جهـاد بحـث گسـترده را    منافقین و مومنین ضعیف االیمان می
  .می کند تا جزئیات آن آیات روشن شودطلب 

  جنگ بدر   -1
ه صـد و  ، و در جنوب غربی مدینه در فاصلنام چاهی است میان مکه و مدینه» بدر«

بن یخلـد  » بدر«قرار دارد و منسوب به » اءوادي الصفر«شصت کیلو متري در پایین 
  )2،267: ق1413 ،( ابن هشامبن تٌضربن کتانه است

را » مدینـه «) در دوازدهم رمضـان سـال دوم هجـرت،    الم(صرسول گرامی اس      
، ترك گفت گشتبراي مصادره کاالهاي کاروان قریش که از شام به سوي مکّه بر می

مطلع شد کـه   فرود آمد. در آنجا» ذفران« و پس از طّی منازل گوناگون، در سرزمین
ر ایـن موقـع،   . د، براي نجات کاروان از مکه خارج شده استقریش با دالوران خود

، سران مهاجر از قبیل ابوبکر و عمر بـا جنـگ   پیامبر(ص) شوراي نظامی تشکیل داد
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مقـداد  «انصار مثـل   ) ولی رهبران 124،  2 ش:1373(العروسی،به مخالفت پرداختند
(ص) نظر انصار را دگی خود را اعالم کردند و پیامبرآما» سعد بن معاذ«و » بن عمرو

مشـرکین را بـه مـن     و فرمود که خداونـد پیـروزي بـر   پذیرفت و فرمان حرکت داد 
شـود کـه   ) از آیـات زیـر روشـن مـی    2،259: ق1413(ابن هشام بشارت داده است

  کردند:(ص) جدال میقریش، اکراه داشتند و با پیامبر گروهی از مسلمانان، از جهاد با
  

 خداونـد  ؛وان فريقـًا مـن المـومنين لکـارهون کما اخرجک ربک من بيتک بـالحق« .1
وهـی از  گربه حق بیرون فرستاد؛ در حالی کـه  ) ات (در مدینهتو را از خانه

  )  5(اتفاق/ » مومنین آن را خوش نداشتند
،  به خداونـد  و دنبال کردن کاروان تجاري قریش در این آیه شریفه، خروج از مدینه

صـحابه بـا    باشد؛ ولـی گروهـی از  بیت الهی مینسبت داده شده است و از شئون ربو
  کردند و راضی به انجام دستور الهی نبودند.الهی مخالفت می وحی

بـا    ؛ينظـرون لونک فی الحق بعد ما تبين کانما يسـاقون الـی المـوت و هـميجاد«  .2
و خواسـتند ( دانستند که این فرمان خداست با تو به مجادله بر مـی اینکه می

شوند می) که گویی به سوي مرگ گشیده نچنان ترس آنان را فرا گرفته بودآ
) از ایـن آیـه نکـات زیـر قابـل      6/ (انفال» و آن را با چشم خود می بینند

  استفاده است:  
(ص) مجادله روشن شدن حق(قتال، امرالهی است) با پیامبر برخی صحابه بعد از  -

  .می کنند
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) بـه  جدال گروه مخالف جهاد، استمرار دارد؛ چـون فعـل مضـارع (یجادلونـک     -
امور به اطاعت از دستورات پیامبر(ص) که مسلمانان ماستمرار داللت دارد؛ با این

  باشند .می
    .برندد مثل اینکه آنان را بسوي مرگ میاسناك بودناز جهاد با دشمن چنان هر  -

باشد. و اگر ایمان آنان حقیقـی  امور مذکور نشانه ضعف ایمان گروه مخالف جهاد می
ن از کسانی هستند که او این مخالف پرداختندنمی بود، در برابر پیامبر الهی به مخالفت 

    .در جنگ بدر حضور داشتند
  
  جنگ احد   -2

، ه شوال سال سوم هجرت در چند کیلومتري مدینهقریش روز چهارشنبه، دوازدهم ما
از مدینه بیرون آمـد و روز شـنبه (نیمـه شـوال)     (ص) نیز روز جمعه . پیامبراردو زد

بود، اصـرار ورزیدنـد   » 1عبداهللا ابن ابی«رویارویی رخ داد. گروهی که در رأس آنان 
یا در داخل شهر  ها و مردان در مدخلکه همگی در مدینه بمانند و زنان از باالي بام

اصـرار  » حمـزه «؛ در حـالی کـه جوانـان و از میـان سـالخوردگان      از آن دفاع کنند
 در بیرون شـهر از خـود دفـاع کنند(سـبحانی     ورزیدند که به استقبال دشمن بروند و

-قرآن در این مـورد چنـین مـی    .) سرانجام نظریه دوم برگزیده شد37، 6ش: 1375

بـه یـاد     ؛ين مقاعـد للقتـال واهللا سـميع علـيمو ادغدوت من هلـک تبـوی المـومن«د : فرمای
آور موقعی را که بامدادان ، مدینه را به عزم نبرد در بیرون شهر ترك گفتـی ، نقـاطی   

                                                
این امر نشانگر اهمیت جایگاه رئیس نفاق در بین نزدیکان و قومش می باشـد و   - ١

  از طرف دیگر نشانگر ضعف ایمان آنان به نبوت پیامبر (ص) است.
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) نادیده گـرفتن  121(آل عمران/»ومنان آماده ساختیرا به عنوان نبرد و دفاع براي م
اي ، سبب شد که با او سیصد تن از خزرجیان از نیمـه راه از منطقـه  نظریۀ رئیس نفاق

، بازگشت این گروه اثر شومی در افراد دیگر نهـاد؛  به مدینه باز گردند» بواط«به نام 
گرفتنـد کـه از ارتـش    گروه دیگر نیز تصمیم  زیرا به گواهی قرآن در این لحظات دو

اذهّمـت طائفتـان : «می فرمایـد اسالم جدا شوند و راه مدینه را در پیش گیرند؛ چنانکه 
تصـمیم  به یـاد آور زمـانی را دو گـروه    منکم ان تفشال واهللا وليّهمـا فليتوکـل المومنـون؛ 

) خدا ولی آنها است و افـراد بـا   گرفتند که سستی نشان دهند(و از نیمه راه باز گردند
  )  12آل عمران / » ( ان باید تنها به خدا توکل کنندمای
  
  چند دستگی مردم مدینه در جنگ احد   -2-1

ان بـه  آل عمـر  122مردم مدینه در جریان جنگ دفاعی احد چند گروه بودند که آیه 
  : بعضی از آنان تصریح می کند

  گروه اول
دن جنگ در داخل مدینه، بوگی عبداهللا بن ابی به بهانه بهترمنافقان بودند که به سرکرد

از حضور در جنگ خود داري کردند و در جواب کسانی که آنان را به جهاد دعـوت  
اگر به  لونعلم قتاالً ال تبعناکم هم للکفر يومئذ اقرب منهم لاليمـان؛«گفتند: می کردند، می

به کفر نزدیکتـر از ایمـان   کردیم آنان در آن روز جنگ آشنا بودیم از شما تبعیت می
    .)167(آل عمران، » ستنده

    گروه دوم
اي سري ، بلکه با سران شرك رابطهنها در جنگ شرکت نکردندکسانی بودند که نه ت 

این گروه در ایجاد سسـتی در صـفوف مسـلمانان از هـیچ کوششـی دریـغ        داشتند.
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سـوره آل  122فَشَل برخی از مومنان را فراهم کردند که آیه  نورزیده و زمینه ضعف و
  فرماید: بدان پرداخته میعمران 

 گروهی از اوس و خزرج با دادن اطالعات سـري بـه   ؛همت طائفتان منکم ان تفشـال«
   .»کردند، مسلمانان را به شدت تضعیف میدشمنان اسالم و سستی ورزیدن خود

  گروه سوم
، سنگرها را رها کردند و در دام دشـمن گرفتـار   اند که به طمع دستیابی به غنایمآنان
  د.آمدن

  گروه چهارم
، ارزترین چهره پایداري در آن صحنهب .رزمندگانی بودند که تا آخرین لحظه ایستادند

میر مومنان، حضرت علی بن ابیطالب(ع) بـود؛ چنـان کـه جبرئیـل(ع)     وجود مبارك ا
علی  دجوانمر و تنها شمشیرذوالفقار تنها السيف اّال ذوالفقـار و ال فتـی اّال عّلـی؛: «گفت
  )474، 15  :1385؛ جوادي آملی، 110،  8 :ش1365، کلینی» (است

  
  (ص)  تخلف از فرمان پیامبر -2-2

نفر تیرانداز را روي کوهی مستقر کرد  50(ص) براي جلوگیري از نفوذ دشمن، پیامبر
و دستور اکید داد که محل ماموریت را ترك نکنید؛ چه اینکـه مـا پیـروز شـویم یـا      

کردن نفر از کوه تیراندازان براي جمع 40نان، شکست بخوریم؛ ولی با پیروزي مسلما
نفـر از   10غنایم، به پائین سرازیر شده، مشغول جمع غنایم شدند و دشمن با کشـتن  
نفـر از   70باقیمانده تیراندازان از پشت به مسـلمانان هجـوم آوردنـد و بـا شـهادت      

آل عمران به سوره  122 مسلمانان، لشکر اسالم به فرار از جنگ اقدام نمودند که آیه
  فرماید: ، میآن پرداخته
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و لقد صدقکم اهللا وعده اذتحّسونهم باذنه حتی اذا فشلتم و تنازعتم فی االمـر و عصـيتم « 
من بعد ما اريکم مـا تحبـون مـنکم مـن يريدالـدنيا و مـنکم مـن يريـد االخـره ثـم صـرفکم عـنهم 

ده خــود (نصــرت خــدا بــه وعــليبتلـيکم و لقــد عفــاعنکم واهللا ذوفضـل علــی المــومنين؛ 
کردید (ایـن نصـرت   جان می) وفا کرد آنگاه که دشمن را به مشیت خدا بیمسلمانان

از آنکه خواسـته   ) به نزاع برخاستند و پسادامه داشت) تاشدید (روي تپه تیراندازي
ایـن لحظـه بـه دو     درا فرمان پیامبر مخالفت ورزیدیـد ( ) بشما را نشان داد(پیروزي

، در ان دنیا و برخی دیگر خواهـان آخـرت  خی از شماها خواه) برگروه تقسیم شدید
، تا شـما را بیازمایـد، خـدا شـما را     ع خدا شما را از دشمن منصرف ساختاین موق
   .»باشد، خداوند به مومنان صاحب بخشش میبخشید

  
  آشفتگی در ارتش اسالم  -2-3

نی دشـمن قـرار   ، مسلمانان در محاصره هجوم ناگهـا با شهادت تیر اندازان باالي کوه
(ص) آنـان را صـدا   میدان نبرد فرار کردند و پیامبر گرفته بودند و مسلمانان زیادي از
  فرماید:ل عمران میآ 153آیه  .(ص) اعتنا نکردندمی کرد؛ ولی آنان به نداي پیامبر

اذ تصعدون وال تلوون علی احد والرسول يدعوکم واهللا يدعوکم فـی آخـريکم فاثـابکم غّمـًا « 
ــد يال تخزنــوا علــی مــا فـاتکم والمــا اصــابکم واهللا خبيــر بمــا تحملـونبغـم لکــ ــاد آوری ــه ی ؛ ب

مبر شـما را از پشـت   رفتید و به کسی توجه نکردید و پیاموقعی را که از کوه باال می
، تا به خـاطر  یکی پس از دیگري شما را فرا گرفتها ، سپس اندوهسر صدا می کرد

غمگـین مباشـید خـدا از     ،ما وارد شده استاز دست رفتن غنایم و صدماتی که بر ش
  »دهید آگاه استآنچه که انجام می
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  گروهی در سراشیبی  -2-4
(ص) گمان بـد کردنـد و آنهـا را    ن نسبت به وعده هاي خدا و پیامبرافرادي از فراریا
 154آیـه   . درتند که خداوند با امتحان جنگ احد، آنها را نمایان کردغیر واقعی دانس
ثـم انـزل علـيکم مـن بعـدالغم امنـه نعاسـا يخشـی طائفـه مـنکم «خوانیم: ان میسوره آل عمر

وطائفه قداهمتهم انفسهم يظنون باهللا غير الحق ظن الجاهليه يقولـون هـل لنـا مـن االمرشـی ، 
قــل ان االمرکلــه هللا يخفــون فــی انفســهم مــا اليبــدون لــک يقولــون لوکــان لنــا مــن االمرشــی مــا 

يوتکم لبرز الذين کتـب علـيهم القتـل الـی مضـاجهم وليبتلـی اهللا مـا قتلنا هيهنا قل لوکنتم فی ب
خداونـد پـس از غـم و    فی صدورکم وليمحص ما فی قلـوبکم واهللا علـيم بـذات الصـدور؛ 

اندوه ( در شب پس از حادثه ) خواب آرامش بخشی فرستاد که گروهی از شماها را 
هاي باطلی ، گمانه خدار، درباروهی از شما در فکرجان خود بودندفرا گرفت ولی گ

ا چیزي از پیروزي نصیب مـا  : آیگفتندهاي دوران جاهلیت داشتند، و میبسان گمان
دارنـد  ، بگو پیروزي ها به دست خدا است آنان آنچه را که در دل پنهان مـی می شود

گویند اگر ما نصیبی از پیروزي داشتیم در این جا کشـته  ، میکنندبراي تو آشکار نمی
شـدن نوشـته   هاي خود قرار بگیرد آنان که براي آنها کشتهبگو اگر در خانه شدیمنمی

آیند و این براي این است هاي خود به سوي قتلگاه خود بیرون میشده است از خانه
، بیازمایـد و آنچـه در دل از ایمـان داریـد     هاي شما هستکه خداوند آنچه در سینه

  »د آگاه استخالص گرداند و خداوند از آنچه در دل داری
  
  نتایج جنگ احد   -2-5

  :ج جنگ احد می پردازد که چنین استقرآن به نتای
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ن و جدایی پاکیزگـان از خبیثـان   ان و منافقاقرآن ثمره جنگ احد را معرفی مومن -1
  بیان می کند که آیات زیر بیانگر آن است:

ممکن نبـود   الطيـب؛ماکان اهللا ليذرالمومنين علی ما انتم عليه حتی يميزالخبيث من «الف: 
نکه تـا پـاك را   ، مگر آهمان صورت که شما هستید واگذارد که خداوند مومنان را به

  )179(آل عمران/ » از ناپاك جدا سازد
مـا اصـابکم يـوم التقـی الجمعـان فبــاذن اهللا ولـيعلم المـومنين ولـيعلم الـذين نــافقوا و  و:  « ب

الوا لــونعلم قتــاالً التبعنــاکم هــم للکفريومئــذ قيــل لهــم تعــالوا قــاتلوا فــی ســبيل اهللا اوادفعــوا قــ
و آنچه (در اقرب منهم لاليمان يقولون بافواههم ماليس فی قلوبهم واهللا اعلم بمـا يکتمـون؛ 

) باهم نبرد کردند به شما رسید بـه  روز احد) در روزي که دو دسته (مومنان و کافران
و نیـز بـراي ایـن بـود کـه       .فرمان خدا بود و براي این بود که مومنان شناخته شوند

آنها که به ایشان گفته شـد بیائیـد و    کسانی که راه نفاق پیش گرفتند شناخته شوند و
دانستیم جنگی واقع خواهـد شـد از   در راه خدا نبرد کنید یا دفاع کنید. گفتند اگر می

ها آن روز به کفـر نزدیکتـر از   ) آنشوددانیم جنگی نمی(اما میکردیم شما پیروي می
بـه آنچـه    گویند که در دل آنها نیست و خداونـد یمان بودند با دهان خود چیزي میا

  )  166 -167 /آل عمران» (کتمان می کنند دانا است
فـر از وسـط   ن به رهبري عبداهللا بن ابی از قبیله خزرجیان به تعداد سیصد نامنافق     

م نیروهـاي رزمـی   (ص) جدا شدند و این تعداد افراد، یک سـو راه از نیروهاي پیامبر
(ص) بـود  ، ضربه سنگینی به نیروهاي پیامبرناپیامبر( ص) بودند که این حرکت منافق

.  
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حرف ما گوش ه گفتند اگر بکردند و مین، شهدا و مجروحین را مسخره میامنافق -2
انهم و قعـدوا لواطاعونـا الـذين قـالوا الخـو ( شدندرفتند، کشته نمیکردند و به جبهه نمیمی

  )  168)(آل عمران/ واما قتل
ن به راحتـی  اشود که منافقاز این آیات، وضعیت فکري و روحی مسلمانان روشن می

کردنـد و در  (ص) مشکالت فراوان ایجاد میزدند و براي پیامبردست به هر کاري می
تاریخ اسالم چنین برخوردي از هیچ گروهی صادر نشده است که یک سـوم نیـروي   

رگردند و در داخل مسلمانان بـر علیـه حکومـت اسـالمی     رزمی از وسط راه جبهه ب
  .دانداقداماتی انجام بدهند؛ لذا قرآن آنان را به کفر نزدیک می

  
  جنگ احزاب  -3

در ماه شوال سال پنجم هجرت با دسیسه یهودیان مطرود مدینه و خیبر که مشـرکین  
کردند و با لشکر (ص) متحد العرب را بر علیه پیامبر اسالمهمکه و تمام مشرکین جزیر

تعداد نیروهاي مسلمانان  .وسیعی که تعدادش ده هزارنفر بود مدینه را محاصره کردند
(ص) بـه  نفوذ به داخـل شـهر مدینـه، پیـامبر     هزار رسید؛ لذا براي جلوگیري از 3به 

قرآن وضـعیت مسـلمانان را در   . (س) عمل کردکندن خندق از سوي سلمان پیشنهاد
. پیامبر(ص) در توصیف ایـن  کندترسناك و غمبار معرفی می برابر موج عظیم دشمن،
برابـر اســال   همـه شـرك در   برزالشـرک کلـه الـی االسـالم کلـه؛«: لشـکر کشـی، فرمـود   

  )  215،  20: 1385(مجلسی،  »قراگرفته
اذا جاوکم « کند: دلهره برخی مسلمانان را اینگونه توصیف می قرآن این لشکر کشی و

کم و اذا زاغـت االبصـار و بلغــت القلـوب الحنـاجر وتظنـون بــاهللا مـن فـوقکم و مـن اســفل مـن
آور هنگامی را که از بـاالي  به یاد؛ لمومنون و زلزلوا زلزاالً شديداً الظنونا . هنالک ابتلی ا
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هـا خیـره گردیـد و    ، دشمن شما را محاصره کرده بودند و چشممدینه و از پایین آن
گردید. در آنجا مومنین هاي گوناگون میگمان ها رسید و درباره خدا،قلبها به گلوگاه

  .)11 /احزاب» (آزمایش شدند و سخت لرزیدند
هاي مختلف از خود نشـان دادنـد و بـاطن    گیريمسلمانان در این جنگ، موضع     

  اشخاص آشکار گردید که به سه صورت زیر خود را نشان دادند:
  یمومنین واقع ج)ضعیف االیمان ها  ب)منافقین   الف)

  هاي مختلفی از خود نشان دادند: العملدسته اول و دوم، عکس
 .پیامبر (ص) و خدا را به فریبکاري و دروغگویی متهم کردند -

کردند و براي فرار از جنـگ  از جنگ فرار کردند و دیگران را تشویق به فرار می -
 .گفتند که خانه هایمان حافظ و نگهبان نداردبه پیامبر(ص)  به دروغ می

/ به: احـزاب  (ر.ك. .هاي جاهلیت برگردندا آماده شدند که به شرك و اعتقادآنه -
14( 

. (ر.ك. بـه: احـزاب،   آنان پیمان مقاومت را رعایت نکردند که قبالً بسته بودنـد   -
15( 

در زمان خطر و جهاد نسبت به جهاد مالی و جانی به شدت بخیـل و در گـرفتن    -
  ) 19، به: احزاب غنایم، تیز زبان می باشند(ر.ك.

االیمان، انسانهاي مومن راستین، وعـده خـدا و پیـامبر    در برابر گروه منافق و ضعیف
 و پیمان خود پایدار شمردند و ایمانشان افزایش و بر عهد(ص) را واقعی و صادق می

کردنـد  (ص) اطاعـت مـی  دستورات خدا و پیـامبر  مانند و تا آخرین لحظه عمر ازمی
  )22-23/ (ر.ك.به: احزاب
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نتیجه اینکه جنگ احزاب، امتحانی بود کـه بـاطن مسـلمانان را آشـکار کـرد و           
-االیمان موجـود مـی  روشن شد که در بین پیروان پیامبر (ص) افراد منافق و ضعیف

ها پاکیزه گان را از باشند و مومنان راستین از آنان جدا شدند و خداوند با این سختی
ـ کند که در جنگ احد نآلوده ها جدا می ن حقیقـی را از دیگـران جـدا کـرد     ایز مومن

  )179 /آل عمران به: (ر.ك.
  
  غزوه بنی المصطلق-4

(ص) از تحرکـات و  ششم هجرت قبل از جریان صـلح حدبیـه، بـه  پیـامبر    در سال 
(ص) بـراي  هایی رسید و  پیامبرالمصطق براي حمله به مدینه گزارشتوطئه قبیله بنی

بر دشمن غلبه نمـود و در بازگشـت بـه     سرکوب دشمن، حرکت کرد و در آن جنگ
خود را بـه یـاري    فهیمدینه بین دو نفر از انصار و مهاجر اختالف افتاد و هر یک، طا

(ص) در این لحظه رسید و فرمود: این یاري طلبیدن، اخالق جـاهلی  طلبیدند. پیامبر
ف (ص) با این روش از اخـتال لمین را برادر کرده است و پیامبراست و اسالم همه مس

و درگیري بین مسلمین جلوگیري کرد؛ ولی عبداله بن ابـی کـه رئـیس حـزب نفـاق      
، در جهاد اسـالم  بت به اسالم داشت و به طمع غنایماي نسالعادهمدینه بود و کینه فوق

ز کرد و به جمعی کـه دور او بودنـد، چنـین    نمود، کینه و نفاق خود را ابراشرکت می
ص) هستند، انفاق نکنید تا از دور او پراکنده شوند. (گفت: به کسانی که اطراف پیامبر

باید جمعیت نیرومند و پر افتخار(مردم مدینه)  به خدا سوگند، اگر به مدینه بازگردیم،
ـ افراد ناتوان و ضعیف (مهاجران) را بیرون کننـد  ، در برابـر  خنان عبدالـه بـن ابـی   . س

ل آنان حکمفرما بـود،  جاهلی در د هاي تعصب قومی و افکارجمعیتی که هنوز ریشه
اي به اتحاد و اتفاق آنها وارد شود و در این اثر بدي بجا گذاشت و نزدیک بود ضربه
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که در آن جمع بـود بـه سـخنان شـیطانی او پاسـخ داد و سـپس       » زیدبن ارقم«بین 
  :و در این رابطه آیات زیر نازل شد(ص) رساند بداله بن ابی را به پیامبرسخنان ع

ن ال تنفقــوا علــی مــن عنــد رســول اهللا حتــی ينفّضــوا وهللا خــزائن الســموات و هــم الــذين يقولــو «
االرض و لکـن المنـافقين الينفقهون*يقولــون لـئن رجعنــا الـی المدنيـه ليخــرجن اال عـّز منهــا اال 

) کســانی آنــان (منــافقون؛ مـومنين و لکــن المنــافقين اليعلمـونذل وهللا العـّزه ولرســوله و لل
، تـا از  رسول خدا هستند چیزي انفاق نکنیدرادي که در نزد ، بر افگویندهستند که می

، ها از آن خدا اسـت هاي زمین و آسماناطراف او پراکنده شوند ولی خزائن و گنجینه
به مدینه برگـردیم قدرتمنـد فـرد ذلیـل را      اگر گویندمی فهمند ،آنهاولی منافقین نمی

ـ  اسـت  از آن خدا و رسولش و مومنان ، بگو عزتکنداخراج می -ان نمـی ، امـا منافق

  )7-8منافقون/ »(دانند
   
  نکات آیات فوق   -4-1
دادند، لذا قـرآن از آنـان   افرادي که منافق بودند، یک گروه منسجم را تشکیل می -

  .صورت جمع تعبیر آورده استه ب

  کردند.تهدید به تحریم اقتصادي می (ص) و اطرافیان حضرت رامنافقان، پیامبر  -

کنند و خداونـد  (ص) را به ذلت معرفی میرا به عزت، و پیامبر قان، خودشانمناف -
 .کندعزت را از آن خود و پیروانش معرفی می

  )الیعلمون –قرآن، منافقین را جاهل و نادان معرفی می کند(الیفقهون  -
(ص) افکار و عقاید مختلف داشتند و شود که اصحاب پیامبراز نکات فوق روشن می

نان به جهت منافع دنیوي بر(ص)، مطیع و فرمانبردار نبودند و آهمه آنان در برابر پیام
  .کردند، پیامبر (ص) را همراهی میهادر جنگ
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  متخلفین حدیبیه (از سفر عمره ) -5
ی مشاهده کـرد کـه یـاران او    ص) در اواخر سال ششم هجري در رؤیایپیامبر اکرم(

رسول خدا ایـن خـواب را   دهند. اند و مراسمی را انجام میشده» مسجدالحرام«وارد 
سـوي مکـه حرکـت    ه به یارانش بیان کرد و سپس از طرف خدا مأموریت یافت که ب

ه حرکت کـرد  با سالح مسافر، به قصد زیارت کعب» ذي القعدة الحرام«کند؛ لذا در ماه 
(ص) را کمتر از دو هزار مسلمان همراهی نمودند و بسـیاري از  و در این سفر، پیامبر

ان با پیامبر(ص) درگیـر  دادند که مشرککردند؛ چون آنان احتمال میمسلمانان تخلف 
(ص) بـه همـراه یـارانش شـهید شـوند و بـه مدینـه برنگردنـد؛ ولـی          شوند و پیامبر

هاي بزرگ رسید کـه خداونـد از آن بـه فـتح     پیامبر(ص) در این حرکت، به پیروزي
خوار شدند. آیات زیر کند و متخلفین از همراهی پیامبر(ص) شرمنده و مبین تعبیر می

  : از حقایق باطنی آنان سخن می گوید
تِِهم «  ـا يقولـون بأَلِسـنَ ر َلنَ اسـتغفِ ـا و أهُلونـا َف الُنَ ا أموَ اِب َشـغََلتنَ َن اَألعـرَ َخَلُفوَن مِ ل لک المُ ُقوُ َسيـَ

اَد بُِکـم ضَّـرًا َأو اراد بُِکـ ـُک لکـم مـن اِهللا شـيئًا إن أرَ ِ َمل ن ي ـل  ماليس فی قلوبهم قل َفمَ َ فعـًا ب م َن
ــيِهم أبــدًا  ِ ــی أهل ــَب الرَّســوُل والمؤمنــوَن إَل ِ نَقل َ ــن ي َکــاَن اهللاُ بِمــا تعملــون خبيــرًا ، بــل ظننــتم أن لَّ

ـوراً وزيَِّن ذلک فی قـُُلوبُِکم وظننتُم َظنَّ ا ُ ًا ب متخلفـین ازاعـراب    به زودي؛ لسَّوءِ و ُکنتُم َقومَ
، ساخت، درباره ما طلب آموزش کن ول: اموال و اهل خانه ما را مشغگویندبه تو می

،  بگو چه کسی می تواند براي شما زیان آنچه در دل ایشان نیست می گویند به زبان
علـت  . (و یا بخواهد سودي برساند بلکه خدا به آنچه که انجام می دهید آگـاه اسـت  

) بلکه شما تصور کردید که در سأله کار و کسب وزن و فرزند نبودعدم شرکت شما م
هاي خود باز نمی گردند ن که همراه او بودند به سوي خانوادهاسفر پیامبر و مومناین 
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و این مطلب در دلهاي شما قوت یافت و گمان بد بردید و سرانجام از گـروه هـالك   
  )11-12(فتح/  شدگان شدید

  : کند کههاي که در بین مسلمانان بود، پرده برداري میدر این دو آیه از واقعیت 
کردند و مال و اوالد را به مسلمانان به دستورات پیامبر (ص) عمل نمیبعضی از  -

 .دروغ، بهانه تخلف قرار می دادند

 .ظاهر و باطن آنان یکسان نبود  -

 .(ص) و مومنین همراه پیامبر(ص) گمان بد داشتندنسبت به پیامبر -

ر کردنـد؛ چـون د  آنان دنبال منافع دنیوي بودند؛ لذا هر جا غنایم بود شرکت می -
 .، پیامبر (ص) را همراهی نکردندریان حدیبیه، خبري از غنایم نبودج

پیامبر (ص) متخلفین از جریان حدیبیه را از شرکت درجنگ خیبر ممنـوع کـرد؛    -
بـدین   کسب غنایم، قوي بـود و  چون در آن جنگ، احتمال پیروزي بر دشمن و

) را آنهـا را  (ص) داشتند و وقتی پیامبر(صهمراهی پیامبر جهت، آنان اصرار در
سـوره فـتح از    15از جنگ منع فرمود، آن را ناشی از حسادت دانستند که آیـه  

  سخنان متخلفین چنین خبر داده است: 
ســيقول المخلفــون اذا انطلقــتم الــی مغــانم لتاخــذوها ذرونــا نتــبعکم يريــدون ان يبــدلوا کــالم « 

ــا کــذلکم قــال اهللا مــن قبــل فســيقولون بــل تحــدون االيفقهــون اال  نا بــل کــانواهللا قــل لــن تتبعون
) متخلفـان از  به هنگام حرکت به سوي اخذ غنایم (جهاد تـوام بـا آن   ؛يقهون اال قلـيالً 
خواهند سـخن خـدا را   گویند اجازه دهید ما نیز از شما پیروي کنیم میسفر عمره می

قـع  در ایـن مو  .، بگو نباید به دنبال ما بیایید؛ خدا از قبل آن را گفته استتغییر دهند
(آنان کم فهـم مـی    می گویند بر ما حسد می ورزید؛ بلکه آنان جز اندکی نمی فهمند

   .)باشند
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  فتح مکه   -6

(ص) منعقد کرده بودند، نقض کردنـد  قریش در سال ششم هجرت با پبامبر پیمانی که
(ص) در سال هشتم هجرت تصمیم گرفـت مرکـز   ز اعتبار ساقط گردید؛ لذا پیامبرو ا

(ص) در بین بعضی از مسـلمانان  مشرکین آزاد کند و تصمیم پیامبر و توحید را از بت
ان منتشر شد و در این زمان، یکی از مسلمانان بنام حاطم بن ابی بلعه کـه از مجاهـد  

در این رابطه سوره ممتحفـه   جنگ بدر بود، علیه پیامبر(ص) اقدام به جاسوسی کرد.
ترجمـه   609: 1369اقـدي  نازل شد و جاسوسی را به پیـامبر(ص) یـادآور شـد (و   

  خوانیم:) در این آیات میمهدوي دامغانی
يا ايها الذين امنـوا ال تتخـذوا عـدوی و عـدوکم اوليـا تلقـون الـيهم بـالموده و قـد کفـروا بهـا « 

جاء کم من الحق يخرجون الرسول و اياکم ان تومنوا باهللا ربکم  ان کنتم خـرجتم جهـادا فـی 
هم بالموده و انـا اعلـم بمـا  اخفيـتم و مـا اعلنـتم و مـن يفعلـه سبيلی وابتغا مرضاتی تسرون الي

منکم فقد ضل سوإ السبيل، ان يثقفوکم يکونوا لکم اعدا و يبطـوا الـيکم ايـديهم و السـنتهم 
بالّســوء وودوا لــوتکفرون ، لــن تــنفعکم ارحــامکم  وال اوالدکــم يــوم القيامــه يفصــل بيــنکم واهللا 

، دشمن من و دشمن خـود را دوسـت خـود قـرار     اناي افراد با ایمبما تعملون بصير؛ 
لی که به آنچه که بر شـما از حـق   کنید؛ در حاندهید. نسبت به آنان اظهار دوستی می

، شما و پیامبر را به جرم اینکه به خدایی کـه  ورزنداسالم و قرآن) آمده است کفر می(
گر شما واقعاً بـراي  ، اکنند) بیرون میاید (ازمکهپروردگار همه شما است ایمان آورده

، اید (آنان را دوست ندارید) ولی برخی از شماجهاد و کسب خشنودیم مهاجرت کرده
آشکار و پنهـانی  دوستی می کند و من از آنچه که  به طور پنهانی نسبت به آنها اظهار

) را انجـام دهـد از راه راسـت گمـراه     کس این کار (جاسوسی، هر انجام دهید آگاهم
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شـوند و از روي دشـمنی دسـت و    ، دشمن شما مـی شما پیروز شوند شود. اگر برمی
. دارنـد برند و کافر شدن شما را دوست میکار میه زبانشان را به بدي بر علیه شما ب

-شـما جـدایی مـی   بستگان و فرزندان به حال شما سودي ندارند و روز قیامت بـین  

  ) 1 -3ممتحنه/ . (اندازند و خدا به عمل شما آگاه است
  
  ات آیات  نک
بـین   شود که جاسوس در) روشن میضمایر جمع (تلقون الیهم بالموده از تعابیر  -

ها در موقـع  مسلمانان، بیش از یک نفر بود؛ لذا پیامبر (ص) در بسیاري ازجنگ
 کـرد و در را روشـن نمـی   ، محل اسقرار نیروهـا ه سوي منطقه عملیاتیحرکت ب

-ي از نیروهاي مسلمان تصور مـی سیارجریان فتح مکه، تا نزدیکی شهر مکه، ب

 )  608: 1369،(واقدي سوي طائف می روده کردند پیامبر (ص) ب

/ )( توبـه و فـيکم سـماعون لهـمجنگ احد و خندق انجام گرفته بود( جاسوسی در -
47  ( 

، ضعف ایمان و نگرانی از پیروزي مسلمانان و اسـالم بـود؛ لـذا    علت جاسوسی -
-سالم در برابر شرك و کفر شکست میتند اگفن و افراد ضعیف االیمان میامنافق

فتـری الـذين فـی قلـوبهم مـرض يسـارعون فـيهم يقولـون نخشـی ان تصـيبنا دائـره «خورد 
» انفسـهم نـادمين فعسی اهللا ان ياتی بالفتح او امر من عنده فيصبحوا علی ما اسروا فی

 )  52/مائده(

  .طر تسلط دشمن را بیان فرموده استدر این آیات خ -
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  نتایج 
ضعیف االیمان  شود که در بین مسلمین افراد منافق واز بررسی آیات روشن می  -

 .گذار بودندهاي مختلف تاثیرزیاد بود؛ چون در صحنه

 کند.، باطن اشخاص را آشکار میهاسختی و جنگ -

کنند، با این (ص) حکایت میت زیادي که از نفاق اصحاب پیامبربا توجه به آیا  -
 اي اسالم مثل این حجر و امثال او بـه عـدالت معتقـد   وضع چگونه بعضی از علم

  شدند.
  
  جنگ حنین  -7

(ص) بعد از فتح مکه براي پاکسازي منطقه طائف از وجود مشـرکین عـازم آن   پیامبر
نیروهاي طائفه هوازن وثقیف در دره طـوالنی کـه بـه سـرزمین حنـین      . منطقه شدند

غافلگیر کنند. با اینکه نیروهـاي   شد، کمین کرده بودند تا نیروهاي اسالم رامنتهی می
د و از نبـرد فـرار   ن زیاد بودند، در اثر هجوم دشمن، پراکنده شـدن امسلمان از مشرک

(ص) فراریان را دعوت به مقاومت نمودند. سپس آرایش نظامی خـود  کردند و پیامبر
  )676ش: 1369سازي کردند و دشمن را شکست دادند(واقدي ،را باز

  :ه قابل توجه استآیات زیر در این رابط
لقد نصرکم اهللا فی مواطن کثيره و يـوم حنـين اذ اعجبـتکم کثـرتکم فلـم تغـن عـنکم شـيئًا و « 

را در مواردي کمک کـرد  خدا شماها  ضاقت عليکم االرض بما رحبت ثم وليتم مـديرين؛
آنگاه که فزونی افراد، شما را به شگفت آورد؛ ولی سودي نبخشید  »حنین«و در روز 

 (توبه/ ا آن وسعتش بر شما تنگ شد و پشت به دشمن کردید و فرار نمودیدو زمین ب
25(  
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در این جنگ، اکثریت مسلمانان، پیامبر(ص) را رها کردند و از صحنه نبرد فـرار       
نمودند و بزرگترین گناه را مرتکب شدند و سپس با دعوت  پیامبر(ص) برگشـتند و  

  ) 27 /پذیرفت.( ر.ك.به: توبه دشمن را شکست دادند و خدا توبه آنان را
  
  در تقسیم غنایم  (ص)اعتراض به  پیامبر -7-1

(ص) غنایم زیادي دست یافتند و پیـامبر بعد از پیروزي در جنگ حنین، مسلمانان به 
غنایم را بین مسلمانان تقسیم کردند که مورد اعتراض بعضی از مسلمانان قرار گرفتند 

  فرماید: می  توبه بدان پرداخته، 58که آیه 
مـــنهم مـــن يلمـــزک فـــی الصـــدقات فـــان اعطـــوا منهـــا رضـــوا و ان لـــم يعطـــوا منهـــا اذا هـــم  «

ـ  برخی از آنان به او درباره غنایم طعنه میيسـخطون؛  ان  سـهمی داده  زنند؛ اگر بـه آن
  »شود راضی می شوند و اگر محروم شوند خشم می ورزندمی
  شأن نزول   -7-1-1

سفیان و معاویه و بعضی از قریش به جهت تحکـیم   (ص) از خمس غنایم به ابوپیامبر
مسلمانی آنان بخشید و غنایم را بصورت مساوي در میان رزمندگان تقسیم کـرد. در  

به پیامبر(ص) اعتـراض  » ذو الخویصره«به نام » بنی تمیم«این مورد، مردي از قبیله 
سـخن  ر(ص) از پیامب .: امروز در تقسیم غنایم راه عدالت را پیش نگرفتیدکرد و گفت

، اگر عدالت و انصاف پـیش مـن نباشـد    : واي بر تومرد گستاخ ناراحت شد و فرمود
خواست تا او را (ص) اجازه الخطاب از پیامبرعمربن .پس پیش چه کسی خواهد بود

: او را رها کنید. او در آینده پیشواي گروهی خواهد بود کـه از  بکشد. حضرت فرمود
، ؛ چنانکه تیر از کمان خارج شود (سیره ابن هشامرفت این دین اسالم بیرون خواهند

  )  190 :ق 1423و السیوطی  ، 469 ،2 :ق1413
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حتی خـود  (ص) از خمس ناراحت شدند و ناراانصار نیز نسبت به بخشش پیامبر     
(ص) به سـعد  به پیامبر (ص) رسانند و پیامبر» سعدبن عباده«را بوسیله نماینده خود 

آنـان مطلـب را توضـیح دهـد.      نان را در یکجا جمع کنند تا بـه بن عباده فرمود تا آ
: اي گروه انصار، چرا از مختصر ) بعد از بیان خدمات خود و انصار، فرمود(صپیامبر

ما را به اسالم خود واگـذار  مالی که به قریش دادم تا آنها در اسالم استوار گردند و ش
ـ   ، دلگیر شدید؟ آیا راضی نیستنمودم ، و شـما  تر و گوسـفند ببرنـد  ید کـه دیگـران ش

راهی بروند و انصار  پیامبر(ص) را همراه خود ببرید. به خدا سوگند اگر همه مردم به
شـان طلـب   کنم. سپس براي انصار و فرزندان، من راه انصار را انتخاب میبه راه دیگر

(ص) آنچنان عواطف انصار را تحریک کـرد کـه همگـی    رحمت نمود. سخنان پیامبر
اي نداریم و آیـات   : اي رسول خدا، ما بر قسمت خود کوچکترین گلهگفتندکنان گریه
  )  660،  7 :ش 1385،توبه نازل شد(سبحانیسوره  60تا  58
  
  نتایج جنگ حنین   -7-2
بسیاري از مسلمانان در موقع خطر فرار کردند؛ در حالی که فرار از جنگ، گناه   -

ولقد کانوا عاهدوا اهللا من قبـل اليولّـون کبیره است و عهد کرده بودند که فرار نکنند (
 )15/ ) (احزاباالدباروکان عهداهللا مسئوالً 

دهند؛ در حـالی  (ص) را مورد اعتراض خود قرار می، پیامبردر برابر تقسیم غنایم -
سـکوت   که خداوند، اطاعت پیامبر(ص) را واجب کرده است و سکون درونـی و 

ـ ظاهري در برابر حکم پیامبر و مـا کـان لمـومن و ال باشـد. ( ان مـی (ص) نشانه ایم
مومنــه اذا قضــی اهللا و رســوله امــرًا ان يکــون لهــم الخيــره مــن امــرهم و مــن يعــص اهللا و 



 تفسیر پژوهیدو فصلنامه    106

 

ر برابـر دسـتورات پیـامبر    ) و عصیان د 36/ ) (احزابرسوله فقد ضل ضالالً مبيناً 
 باشد.(ص) گمراهی آشکار می

ن در مواقع گوناگون بـا  برخورد مسلمانان متخلف از جنگ و فراریان و معترضی -
(ص) را یک رهبري عـادي حسـاب   ) نشانگر این است که آنان پیامبرپیامبر(ص

ادبی نیز نشـان  می کردند و چون بسیار با مردم خوش اخالق بود، در برابرش بی
(ع) ناکثین  بیعت غدیر خم با علـی  می دادند و همین مسلمانان بودند که در برابر

  ه شدند.سکوت و با آن ناکثین همرا
  
  جنگ تبوك  -8

بود، به » قسطنطیه«مستعمرات روم شرقی که مرکز آن  از» سوریه«در عصر رسالت، 
نـد  کردحاکم بر آن از آیین مسیح پیروي می ينشینان و امرارفت و همه مرزشمار می

بودنـد کـه خـود    » سوریه«و شیوخ و قبایل ساکن در مرزها، تحت حکومت مرکزي 
  )72،  7: ش1385سبحانی، . (وم بوددست نشانده امپراطور ر

، ترس و چشمگیر مسلمانان(مکه ) و فتوحات درخشان سقوط مرکز بت پرستان     
عجیبی در دل امپراطور روم پدید آورد و تصمیم گرفتند بـا لشـکر کشـی گسـترده،     

(ص) بـه  رسـید و پیـامبر   (ص). خبر تهاجم روم شرقی به پیامبرمدینه را تصرف کنند
مناطق مکه و طائف و مناطق دیگر اعالم کردند که آماده جهاد با روم  همه مسلمانان

چون فاصله منطقه جنگی با مدینه زیاد بود، الزم است مردم با آمادگی  .شرقی شوند
کامل از نظر تجهیزات نظامی و مواد غذایی حرکت کنند و این جنـگ در سـال نهـم    

سایه شوم خود را بـر   هجرت که وقت برداشت محصول خرما بود و یک نوع قحطی
  ) 73،  7: ش1385سبحانی،  (مدینه و حوالی آن افکنده بود، اتفاق افتاد
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آیات قرآنی روحیات و برخورد مسلمانان را با این جنگ از جوانب مختلف بررسـی  
  :است که بصورت فشرده اشاره می شودکرده 

  تدارکات جنگ -1- 8
کردنـد و  و خوراك، کمک مالی مـی گروهی از مومنین براي تدارکات نظامی و آذوقه 

توبه بـدان اشـاره نمـوده،     79آیهکردند که گروه دیگر، آنان را سرزنش و مسخره می
  :فرمایدمی
الـــذين يلمـــزون المطـــوعين مـــن المـــومنين فـــی الصـــدقات و الـــذين ال يجـــدون اال جهـــدهم « 

ن کـه بـا   منافقانی که بـه افـراد مـتمک    ؛هم سخراهللا مفهم و لهم عذاب اليمفيسخرون من
شـقت در  کمال رغبت و وسعت زکات می پردازند و همچنین به افرادي که با کمـال م 

، خـدا مسـخره آنهـا را    کنندزنند و مسخره می، طعن میحد توانایی کمک می نمایند
  » عذاب دردناکی براي آنان می باشد تالفی خواهد نمود و

چهار هـزار دینـار   » عوفعبدالرحمان بن «شأن نزول این آیه آمده است که  در     
دو من گندم داشت که » ابو عقیل«کمک کرد و در مقابل او، یک مسلمان آبکش بنام 

االیمانهـا زبـان بـه    در این زمان، منافقان و ضعیف .یک من آنرا در جهاد احسان کرد
،  246، 2ش:  1373نازل شد. (العروسـی،   سرزنش و تمسخر گشودند که آیه مذکور

253(  
  
  گیري ها در برابر امر جهادموضع  -8-2

کردند و از آن اکراه داشـتند؛ در حـالی کـه    ، حرکت بسوي جبهه نمیبرخی ازصحابه
يا ايها الـذين نیوي و عذاب اخروي بیان کرده است(خداوند، ترك جهاد را سبب ذلت د

مـن امنوا مـالکم اذا قيـل لـک انفـروا فـی سـبيل اهللا اثـاقلتم الـی االرض ارضـيتم بالحيـاه الـدنيا 
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االخره فما متاع الحياه الدنيا فی االخـره اال قليـل ، االتنفـروا يعـذبکم عـذابًا اليمـًا و يسـتبدل 
که به اي افراد با ایمان چرا هنگامی قومًا غيرکم و التضروه شيئًا واهللا علی کل شـی قـدير؛ 

کنید مگر بـه  شود به زمین سنگینی می(جهاد) داده می شما دستور حرکت در راه خدا
ابر آخرت چیـزي نیسـت. اگـر    ، بهره دنیا در براید، از آخرت راضی شدهدگی دنیازن

-ما را به عذابی دردناك گرفتـار مـی  ) شکوچ نکنید (در جهاد با دشمن شرکت نکنید

، خدا بـه همـه   رسانیدکند و به او ضرري نمیسازد و گروه دیگر را جانشین شما می
شود که گروهی از مسلمانان بـه  تفاده میاز این آیه اس. )38-39/توبه)(چیز تواناست

کنـد  کردند؛ لذا خداوند آنان را به ذلت دنیا و عذاب جهنم تهدید میجبهه حرکت نمی
  دادند:و همین افراد براي نرفتن به جبهه، امور زیر را انجام می

سـيعلفون (خوردند که تـوان جنـگ نـداریم   (ص) به دروغ قسم میپیامبردر برابر   -
 )  42/ توبه) (عنا لخرجنا معکم يهلکون انفسهم واهللا يعلم انهم لکاذبونباهللا لواستط

باشـد و در  آورند و قلب آنان داراي ریب و شک مـی به خدا و قیامت ایمان نمی -
-باشند؛ لذا بـراي تخلـف از جبهـه اجـازه مـی     حال شک در حقانیت اسالم می

ــد( ارتابــت قلــوبهم فهــم فــی  انهــا يســتاذنک الــذين ال يومنــون بــاهللا و اليــوم االخــروگیرن
 )45/ توبه) (ريبهم يترددون

گروه متخلف در صورت شرکت در جنگ در بین نیروهاي مسلمان فتنه و فسـاد   -
؛ لـذا خداونـد تکونیـاً توفیـق     کردنـد کردند و به نفع دشمن جاسوسی مـی بپا می

و قيل اقعـدوا مـع القاعـدين لوخرجـوا فـيکم مـا ت در جبهه را از آنان سلب کرد (شرک
زادوکم االخبا ال و ال وضعوا خاللکم يبغولکم الفتنه و فيکم سـماعون لهـم و اهللا علـيم 

) گفته شد همچون از کار افتادگان به خانه بنشینید. و به آنان (متحلفینبالظـالمين؛ 



 109   شناخت صحابه با توجه به آیات جهاد

 

، در صفوف شما بـه  افزودندآمدند در کارتان جز تباهی نمیاگر با شما بیرون می
دند و در میان شما زود باورانی هستند و خداوند به شمنظور فتنه جویی وارد می

  .ستم کاران دانا می باشد)

هایی که در نزیک مدینه بـود و احتمـال   االیمان و منافقین در جنگافراد ضعیف - 1
کردند؛ لذا در جنگ بدر مخـالف بودنـد و در سـفر    تصرف غنایم بود، شرکت می

مثل جنگ احد و صـفین کـه   کردند؛ ها فرار میعمره شرکت نکردند و در سختی
لو کان عرضًا قريبًا و سفرًا قاصدًا ال تبعـوک و لکـن (تقرآن از آنان گزارش داده اس

انفسـهم و اهللا بعدت عليهم الشقه و سيحلفون باهللا لو اسـتطعنا لخرجنـا معکـم يهلکـون 
باشد از تو پیروي اگر غنایمی نزدیک و سفري سهل و آسان ؛ يعلـم انهـم لکـاذبون

) راه بـر آنهـا دور و پرمشـقت اسـت     ن که براي میدان تبوكاکنوولی ( می کنند؛
کنند که اگر توانایی داشتیم، همراه شـما  زودي سوگند یاد میه زنند و بسرباز می

-کنند و خداوند میکردیم؛ ولی آنان با دروغ گفتن، خود را هالك میحرکت می

  )42/ داند آنان دروغگو هستند)(توبه
  

  نتیجه
  .(ص) امور زیر روشن گردیدهاي پیامبرث مختصر در مورد جنگدر این بح

اولین جنگ اسالم با شرك، جنگ بدر بود که بعضی از سران مهـاجرین غیـر از    -
 .کردند(ص) مخالفت میبنی هاشم در مورد جنگ با پیامبرطائفه 
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در جنگ احد، چهره نفاق بهتر روشـن شـد و سیصـد نفـر از وسـط راه جبهـه        -
ترك کردند و باعث شکست لشکر  ها محل ماٌموریت رااالیمانبرگشتند و ضعیف

 .اسالم گردید و اکثریت مسلمانان از صحنه نبرد فرار نمودند

-االیمان بـا چهـره  ، بدتر از جنگ احد بود و افراد منافق ضعیفدر جنگ احزاب -

 .هاي مختلف خود را نشان دادند

(ص) ه تصور اینکه پیامبرهی نکردند بدر سفر عمره، بسیاري پیامبر(ص) را همرا -
گردند؛ ولـی در  شوند و به مدینه باز نمیدست مشرکین کشته میه و همراهانش ب

 .ه منعقد گردید و خداوند از آن به فتح مبین تعبیر کردیبیاین سفر، صلح حد

  .در جهاد براي فتح مکه، افرادي جاسوسی کردند -

مسلمان در برابر دشمن، در جنگ حنین، مسلمانان در اثر غرور به کثرت نیروي  -
غافلگیر شدند و بسیاري از مسلمانان در اثـر حملـه دشـمن فـرار کردنـد و در      

 تقسیم غنایم، عدالت پیامبر(ص) را زیر سئوال بردند.

جنگ تبوك محل امتحان بسیاري از مسلمانان گردید و خیلـی افـراد بـه بهانـه      -
محضر پیـامبر(ص)   هاي مختلف، پیامبر (ص) را همراهی نکردند و به دروغ در

 م یاد می کردند تا به جبهه نروند.قس

ضـعیف   با توجه به آیات جهاد، در میان اصحاب پیـامبر(ص)، مـومن حقیقـی و    -
بر همین اساس، بسـیاري از علمـاي فـریقین سـنی و     االیمانها و منافقین بودند. 

شیعه به عدالت همه صحابه پیامبر(ص) قایل نشده اند و صـحابه را مثـل سـایر    
لمانان دانسته اند که در بین آنان، مومن صالح و فاسـق مـی باشـد کـه از آن     مس

گوید که: جنگهایی که بین صحابه واقع شده اسـت،  جمله است آنچه تفتازانی می
  ) 5،310ق: 1305، نشانگر فسق بعضی ازآنان می باشد (تفتازانی
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اهـل سـنت    شـماري از ، مورد پذیرش ت قرآنیاین رأي به جهت موافقت با آیا     
، از متقدمین همانند سعد تفتـازانی، مـارزي، ابـن عمـاد حنبلـی، از      قرار گرفته است

متاخرین هم چون شیخ محمد ابوریه ، شیخ مصطفی صادق رافعی ، و محمد غزالی و 
اند که عدالت، ویژه آن عده از صحابه است که بـه روش  دیگران. به این نتیجه رسیده

: ش1382 ،(رضـوانی  دین تغییر و تبدیل ایجاد نکردنـد اسالمی استقامت داشته و در 
1 ،321(  

  

  کتابنامه
  

   .قرآن .1
 .صبحی صالح ،نهج البالغه .2

، بیـروت،  االصـابه فـی تمییـز الصـحابه    ق)،  1412ابن حجـر العسـقالنی، الحـافظ؛ (    .3
  دارالجبل.

  ، قم، ادب الحوز.لسان العرب ق)، 1405؛ (ابن منظور .4
، تحقیـق مصـطفی السـقاء ابـراهیم االبیـاري     ق)،  1413یـه؛ ( ابن هشـام، السـیره النبو   .5

 عبدالحفیظ شلبی، بیروت: داراحیا، التراث العربی.

 ، مصر: دارالغدا الجدید.اسباب النزولق)،  1423الدین؛ ( السیوطی جالل .6

 ، بیروت: دارالمعرفته.مجمع البیانق)،  1401الطبرسی، فضل بن حسن؛ ( .7

  ، دارالهجره.المصباح المنیوقمق)،   1425الفیومی، احمد بن محمد؛ ( .8
  ، قم: اسماعیلیان.نور الثقلینش)،  1373جمعه العروسی الحویزي علی؛ ( .9

  ، قم: نشر اسراء.تسنیم تفسیر قرآن کریمش)،  1385جوادي آملی، عبداهللا؛ ( .10
  .ذوي القربی :قم ،مفردات الفاظ قرآن؛ حسین بن محمد ،راغب اصفهانی .11



 تفسیر پژوهیدو فصلنامه    112

 

  )،  شیعه شناسی، تهران: مشعر.ش1382رضوانی علی اصغر؛ ( .12
   .مشعر: تهران، راهنماي حقیقت ش)، 1385؛ (جعفر، سبحانی .13
  .موسسه امام صادق :قم، منشور جاوید ش)، 1375؛ (-------- .14
، یبـروت  ،الدرجات الرفیعه فی طبقات الشـیعه  ق)، 1403؛ (سید علی خان، الشیرازي .15

  .موسسه الوفاء
   .اسماعیلیان  :قم، میزانال ق)، 1394؛ (محمد حسین، طباطبائی .16
  .تران دارالکتب االسالمیه ،الکافی ش)، 1365؛ (محمد بن یعقوب، کلینی .17
نشـر   :تهـران  ،ترجمـه مهـدوي دامغـانی    ق)، 1423؛ (مغـازي ، واقدي محمد بن عمـر  .18

 .دانشگاهی


