
                                                                                                                                                             

                                            امت وحكومت نبوي درمدينه        درس چهارم                  

                

                                     وضعيت يثرب را پيش ازهجرت پيامبراسالم به آن شهربنويسيد .        - 1

كشتزارها ونخلستان هايي درميان آنها فاصله يثرب متشكل ازتعدادي ازمحالت مسكوني بود كه شهر

انداخته بود وآن محالت بيشتربه دهكده هايي شباهت داشت كه درهريك ازآنها يك يا چند طايفه وقبيله 

                                                                                                     زندگي مي كردند .  

     اكنان يثرب دردوران جاهليت شامل كدام گروه ها بودند ؟                                           س -2

                                             بودند .عرب ويهود ساكنان يثرب دردوران جاهليت شامل دوگروه 

                                                                                                                               

               گروه يهود : متشكل ازچندين قبيله بودند كه درسده هاي نخست ميالدي به سبب  - 1          

آزار واذيت امپراتوري روم ازفلسطين به يثرب كوچ كرده بودند .                                                        

گروه عرب  :  ازجمله دوقبيله بزرگ ) اوس ( و ) خزرج ( بودند كه ازيمن به يثرب              - 2           

  رده بودند .   رت كجمها                 

اوضاع سياسي يثرب را پيش ازمهاجرت پيامبراسالم بنويسيد .                                                         - 3

. منابع زيكديگربودند ا مستقلو پراكندهقبيله ها وطايفه هاي يهود وعرب ساكن يثرب ازنظرسياسي ، 

دريثرب نكرده اند . اشراف وسران قبايل ويا سلطه  حكومتتاريخي ومتون ديني اشاره اي به وجود 

تا به اختالفات رسيدگي كند ومانع نزاع ودشمني شود ، مرجع سياسي قدرتمندي دريثرب نبود چون 

هرگاه جنگي ميان دويا چند قبيله پيش مي آمد ، مدتي طوالني ادامه مي يافت . مورخان وسيره 

اوس وخزرج اشاره كرده اند .   نويسان به رقابت ودرگيري هاي پياپي  

نتيجه چه بود ؟      ومردم يثرب پيش ازهجرت پيامبرچه كسي را وچرا به رياست خود برگزيدند   - 4

را به رياست خود برگزيدند عبداهلل بن اُبيّ ( ، ازتفرقه وجنگ به ستوه آمده بودند مردم يثرب كه ) 

.                                                        م عملي نشد به اين تفرقه ها پايان دهد ، اما اين تصميتا 

          اوضاع اقتصادي يثرب را پيش ازهجرت پيامبراسالم بنويسيد .                                         - 5

ودند .   اشتغال داشتند وازدرآمد ورفاه اقتصادي بااليي برخوردارنب كشاورزياغلب مردم يثرب به 

گسترده اي با قبايل وساكنان شهرها ومناطق ديگر روابط تجاري وسياسي آنها برخالف مردم مكه 

                                                                         .     نداشتندعربستان وكشورهاي همسايه 



     پيش ازهجرت پيامبراسالم چگونه بود ؟    يثرب ازلحاظ اعتقادي وديني دردورهوضع مردم   - 6

درآن شهر، سبب شده بود كه  يهوديانبودند . حضوربت پرست اكثراعضاي قبايل عرب ساكن يثرب 

كسب كنند وآنان مطالبي ازپيروان تاريخ پيامبران الهي ، اخبارواطالعاتي درباره بت پرستان يثرب 

( شنيده بودند .                                    يامبري جديدظهورپ ( و )بهشت وجهنم دين يهود درباره ) 

نخستين ارتباط مردم يثرب با حضرت محمد ) ص ( چگونه برقرارشد ؟                         - 0

را كه براي نخستين باربراي انجام بعثت ، شش نفرازمردم يثرب  11حضرت محمد ) ص ( درسال 

     حج به مكه رفته بودند به اسالم دعوت كرد . آنان مسلمان شدند وپس ازبازگشت به يثرب  مراسم

    به تبليغ اسالم پرداختند .  

                                                                        منظورازپيمان عقبه اول چه بود ؟    - 3

 ( با مِنا( در)  عَقبه ، هنگام مراسم حج درمحلي موسوم به ) نفرازمردم يثرب 12بعثت ،  12سال 

( معروف است .   پيمان عقبه اولپيامبربيعت كردند كه به )   

پيمان عقبه دوم چگونه بسته شد ؟                                                                                  - 9

زن ازاهالي يثرب در) عقبه ( با رسول خدا پيمان بستند كه  2مرد و  23بعثت ،  13درمراسم حج سال 

    به ) پيمان عقبه دوم ( معروف است .

          پيمان عقبه دوم بيانگرچه حقيقتي بود ؟                                                            - 10

؛ زيرا تعداد قابل توجهي ازاعضاي دريثرب بود پيمان عفبه دوم بيانگرنفوذ وگسترش چشمگيراسالم  

       درآن حضورداشتند .  خزرجو  اوسقبايل مختلف ، به ويژه 

نتيجه اصلي ونهايي پيمان عقبه دوم چه بود ؟                                                              - 11

به دنبال  به وجود آمد .) پايگاه امن ومطمئني براي مسلمانان دريثرب ( درنتيجه پيمان عقبه دوم ،   

اين پيمان ، رسول خدا به مسلمانان فرمان داد كه به يثرب هجرت كنند ومسلمانان به تدريج راهي آن 

شهرشدند . برخي به همراه خانواده وبستگان خود وبرخي ديگربا ترك خانواده وبستگان ، اقدام به 

     ند . مهاجرت كرد

يكي ازشروط بيعت با پيامبر وپذيرش دعوت اسالم ، ازآغازمهاجرت مسلمانان به يثرب چه بود ؟    -12

ق ( ، ) هجرت به مدينه وترك نكردن آن شهر ( يكي از  8تا هنگام فتح مكه ) درسال ازآغازمهاجرت 

شروط بيعت با پيامبر وپذيرش دعوت اسالم به شمارمي رفت .                                                               

ومهاجرت به يثرب گرفت ؟   پياميراسالم درپي آگاه شدن ازچه توطئه اي تصميم به خروج ازمكه - 13



تصميم گرفت دسيسه مشركان در  ) دارالندوه  ( براي كشتن خود آگاه شد ، ازپيامبرپس ازآنكه 

      به وگمراه كردن مشركان  براي علي ) ع ( وحركت كند يثرب  مخفيانه ازمكه خارج شده به سوي

شب را درمنزل پيامبرماند و ، با شجاعت وفداكاري تمام ، سالمت خارج شدن رسول خدا ازمكه 

                               درجاي ايشان خوابيد . 

                       بال كردند ؟     بودند وازمهاجران مكه چگونه استق انصارچه كساني  - 14

ازرسول خدا وديگرمهاجران به گرمي استقبال كردند وپذيراي آنان در انصار) مسلمانان اهل مدينه ( 

   منازل خود شدند .  

ورود به مدينه چه بود ؟                                         نخستين اقدام پيامبراسالم پس از  - 15

دويتيم بود براي بناي مسجد خريداري  قطعه زميني را كه ازآنِپيامبراندكي پس ازورود به مدينه ، 

رسول خدا ، . مسلمانان همگي به همراه پيامبربا اشتياق فراوان درساخت مسجد مشاركت كردند .  كرد

.   اتاق هاي كوچكي را دركنارآن براي سكونت خود درنظرگرفت  

                        اقدام پيامبراسالم درمدينه براي سكونت مهاجران چه بود ؟               - 16

 آن حضرت ، زمين هايي را كه صاحب نداشت ، به مهاجران داد تا براي خود خانه بسازند وآن غير از

.                                                            زمين هايي بود كه انصاربه مهاجران بخشيده بودند

                                                                      اهل صُفّه  به چه كساني گفته مي شد ؟  -10

. آنها به فه مشهورشدند برخي ازمهاجران بي بضاعت كه درجوارمسجد مدينه اقامت كردند ، به اهل صُ

 دليل همجواري با محل سكونت پيامبر، ارتباط نزديكتري با آن حضرت برقراركردند .   

چه اجتماعي ازمردم وگروهها درآن شهربه وجود آمد ؟  پيامبرومهاجران درمدينهسكونت درپي  - 13

اجتماعي ازمسلمانان درمدينه به وجود آمد كه اعضاي آن شامل قبيله ها وطايفه هاي گوناگون بودند 

عالوه برمسلمانان ، پيروان آيين هاي ديگري كه برخي ازآنها كينه ودشمني ديرينه اي با هم داشتند . 

      رآن شهرزندگي مي كردند .نيزدبت پرستان ويهوديان نند ما

             چه اقدامات مهمي انجام داد ؟پيامبراسالم براي ايجاد همبستگي ميان مهاجران وانصار -19

) ايجاد همبستگي ميان مهاجران وانصار( ، ) همزيستي مسالمت آميزساكنان رسول خدا به منظور

اقدامات مهمي انجام داد  :                                            وامنيت درمدينه (مدينه ( ، ) تامين نظم 

                                                                                                                               



ي ميان مهاجران وانصاردرمدينه :           همبستگايجاد قدامات مهم پيامبراسالم به منظورا

                                                                                                                                         

                                  .                        تحكيم وحدت ديني و پيمان برادري ،  - 1                

.پيمان نامه عمومي مدينه  - 2                  

مدينه چه بود ؟                 اقدام پيامبراسالم براي ايجاد همدلي و وحدت ديني درميان مسلمانان -20

به پيامبردرنخستين ماههاي پس ازهجرت به مدينه براي ايجاد همدلي و وحدت ديني ميان مسلمانان ، 

.  آنان توصيه كرد بدون ) درنظرگرفتن وابستگي هاي قبيله اي ( با يكديگرپيوند برادري برقرارنمايند

امبر، پي وقرارشد نصارويكي ازمهاجران برگاه ميان دونفرازمهاجران واغلب بين يكي ازا ، اين پيوند

  . علي ) ع ( را به عنوان برادرخويش برگزيد

   پيامبراسالم به چه دليل به مسلمانان مدينه توصيه كرد با يكديگرپيوند برادري برقرارنمايند ؟  - 21

 (بدون درنظرگرفتن وابستگي قبيله اي  )درميان مسلمانان مدينه  (ايجاد همدلي و وحدت ديني  )براي 

 پيوند برادري با يكديگربرقرارنمايند .  

               مدينه پس ازمهاجرت مسلمانان به آن شهرازچند جهت تهديد مي شد ؟      - 22

                                                                                                                               

يفه هاي پراكنده با عقايد ديني گوناگون وپيشينه اي آكنده از         وجود قبيله ها وطا - 1               

اختالف ودرگيري ، تهديد جدي براي آرامش وامنيت مدينه به شمارمي رفت  .                                     

  بود . ر، مدينه به عنوان پايگاه اسالم با خطرحمله مشركان مكه روبروازسوي ديگ - 2                  

پيامبراسالم به چه داليلي درصدد تنظيم پيمان نامه عمومي درمدينه برآمد ؟             - 23

) نظم وامنيت پايداري و) ازنظرسياسي ونظامي متحد سازد ( رسول خدا درصدد برآمد ، مدينه را 

 وبه تاييد مسلمانان وبسياري ازپيمان نامه اي تنظيم كرد به اين منظور برقرارنمايد ، درآن شهر( 

 گروه هاي غيرمسلمان درمدينه رساند . 

                  موضوع پيمان نامه عمومي مدينه چه بود وآن درچه زمينه تنظيم شد ؟   - 24

ه ( ، كه مهمترين اقدام پيامبربراي تاسيس مه عمومي ) يا به تعبيرعصرما قانون اساسي مدينپيمان نا 

) حقوق ومسئوليت هاي به شمارمي رود ؛ ) نظام اجتماعي وسياسي منسجم درچارچوب دين اسالم ( 

را مشخص مي كرد .   ) چگونگي ارتباط آنها با يكديكر(و (هريك ازگروه هاي مسلمان وغيرمسلمان 

                                                                                                                              



مهمترين اقدام پيامبراسالم درمدينه براي تاسيس نظام اجتماعي وسياسي چه بود ؟   - 25

        درمدينه . ) تنظيم پيمان نامه عمومي (  

كدام اقدام پيامبراسالم ، سرآغازتاسيس امت وحكومت اسالمي درمدينه بود ؟           - 26

، آغازتاسيس امت وحكومت اسالمي بود .  پيمان نامه عمومي مدينه (  )تنظيم   

       نظام سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي اسالم والگوي حكومتي پيامبرچه زماني كامل شد ؟        - 20

الگوي حكومتي پيامبركامل شد . ي آيات مربوط به ) جهاد ، خمس ، زكات ، جزيه ( نزول تدريجبا    

               پس ازتاسيس حكومت اسالمي درمدينه ، كدام گروه ها به دشمني وتوطئه پرداختند ؟   - 23

                                                                                 يهوديان  (  -منافقان    -)  مشركان       

ي بودند ؟                                                                                      مشركان چه كسان  - 29

دعوت ت ترين دشمنان مشركان قريش بزرگترين وسرسخپس ازهجرت پيامبرويارانش به مدينه ، 

اسالمي باقي ماندند . قريش با بسياري ازقبايل شبه جزيره عربستان وبه خصوص حجازروابط 

   سياسي وتجاري داشت ومي توانست آنها را عليه مسلمانان تحريك كند .    

     بزرگترين وسرسخت ترين دشمنان دعوت اسالمي پس ازهجرت پيامبربه مدينه كه بودند ؟        - 30

مشركان قريش .          

پيامبرچه زماني تصميم به تشكيل نيروي نظامي گرفت ؟                                                                - 31

. درسال نخست هجرت به دنبال نزول آيات جهاد           

زدند وهدف چه بود ؟    مسلمانان درسال نخست هجرت دست به چه عملياتي درخارج ازمدينه  -32

دراواخرسال نخست هجرت ، مسلمانان چندين عمليات نظامي واطالعاتي محدود درخارج ازمدينه  

زيرا  بود .) كسب غنيمت ( و ) تهديد مسيرتجارت مشركان مكه به شام ( انجام دادند . يكي ازهدفها ،

                                                   .  آنان اموال مهاجران مسلمان را تصرف وغارت كرده بودند

غزوه بدرچگونه روي داد ؟                                                                                     - 33

درنتيجه تداوم سياست تعقيب كاروان هاي تجاري قريش توسط مسلمانان ، درسال دوم هجرت جنگ 

بزرگي ميان سپاه اسالم ولشكريان مشرك درجايي موسوم به بدر صورت گرفت . دراين جنگ حدود 

                                           جنگجوي قريش پيروزشدند .                953رزمنده مسلمان بر 333

  يري برقريش وارد ساخت ؟      غزوه بدرذكدام جنگ ضربه سنگين وجبران ناپ  - 34



                                               شكست درجنگ بدر چه نتيجه براي قريش داشت ؟  - 35

حجاز آنان را درمنطقه قدرت وموقعيت غزوه بدرضربه جبران ناپذيري برقريش وارد ساخت و

.   ساكنان حجازگرايش بيشتري به رسول خدا واسالم نشان دادند وپس ازآن تضعيف كرد  

ه بود ؟                               چچه عاملي موجب جنگ خندق يا احزاب شد ونتيجه آن  - 36

آن به قصد جبران هجرت ، سپاه بزرگي ازجنگجويان قريش وقبايل هم پيمان درسالهاي سوم وپنجم 

بود . مشركان درغزوه  ابوسفيان، ونابودي اسالم راهي مدينه شدند . فرمانده سپاه قريش بدرشكست 

تمام نيرو وامكانات  درجنگ خندق يا احزاب با وجود بسيجبه موفقيتي نسبي دست يافتند ، اما  حداُ

  .   موفق بودندمادي خود نا

                                ؟   داشت درفتنه ها  ي نقشچه  بود و هكسردسته منافقان درمدينه   - 30

اظهارمسلماني  دربَ بود . اوپس ازپيروزي مسلمانان درجنگعبداهلل بن اُبيّ  مدينه سردسته منافقان

                                                     :كرد اما نقش وي دربسياري ازفتنه ها وآشوبها آشكاراست 

ان را تشويق     ، آنگرفت ريبني نضزماني كه رسول خدا تصميم به محاصره يهوديان   - 1             

به مقاومت كرد وبه آنها وعده ياري داد .                                                                            

.                                          تحريك كند راعليه مهاجران  انصارهمچنين كوشيد تا  -2             

. ازسپاه اسالم جدا شد ودر جنگ شركت نكرد  همراه يارانش تبوكواُحُد  درغزوه هاي -3             

    

          اسالمي كارشكني مي كردند ؟         يهوديان چگونه درمدينه عليه حكومت - 33

به ويژه سران يهودي ، اما برخي ازرسول خدا با يهوديان مدينه پيمان صلح واتحاد بسته بود گرچه 

عليه حكومت اسالمي كارشكني مي كردند روساي سه قبيله بزرگ آنان هرگاه فرصتي پيش مي آمد ، 

ازهيچ كوششي براي احياي كينه ودشمني ميان مسلمانان دريغ وبه همكاري با دشمنان مي پرداختند و

.   نمي كردند  

                 ايان داد ؟ درمدينه پ پيامبرچگونه به حضوريهوديان پيمان شكن وتوطئه گر - 39

 ركشي وبا تداوم توطئه گري يهوديان عليه مسلمانان پيامبرناگزيربه برخورد با آنان شد وطي سه لشك

                                                                           خاتمه داد .  به حضورآنان درمدينه، محاصره 

                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 



اقدام مهم پيامبراسالم درمورد تغييرقبله مسلمانان چه بود ؟                                       - 40

ازاقداماتي بود كه به فرمان الهي ودرپي بهانه  ) مكه ( به سوي) بيت المقدس ( تغييرقبله مسلمانان از

     جويي يهوديان انجام گرفت . 

                                         ناكامي قريش درجنگ خندق درگسترش اسالم چه بود ؟ تاثير - 41

 زمينه مساعدي براي انتشار، ناكامي قريش درجنگ خندق وكاهش فعاليت هاي نظامي آنها عليه اسالم 

  وگسترش محدوده حكومت پيامبر فراهم ساخت .   اسالم درميان قبايل منطقه حجاز

پيمان صلح حُدَيبيه چگونه بسته شد ؟                                                                          - 42

راهي مراسم حج پيامبربا جمعي ازمسلمانان لباس ِاحرام پوشيده وبراي انجام هجرت  6درذي القعده 

شركان قريش مانع ورود آن حضرت وپيروانش به مكه شدند . پس ازمذاكراتي بين دو شدند . م مكه

  .     مسلمانان ومشركان پيمان صلح بسته شد ميان  دَيبيهحطرف ، در

                                       قرآن پيمان صلح حُدَيبيه را چگونه معرفي كرده است ؟  - 43

معرفي كرده است . ) فتح وپيروزي آشكاربراي اسالم ( اين صلح را  قرآن  

ارسال شد ؟             كشورها پس ازپيمان صلح حُدَيبيه نامه هاي پيامبراسالم به كدام  - 44

سفيران رسول خدا نامه هاي آن حضرت را به پادشاهان ايران ، روم ، غسّان ، مصر، حبشه 

    و روساي برخي قبايل بزرگ عرب رساندند .

هجري كدام حاكمان محلي درشبه جزيره عربستان تابع حكومت مدينه شدند ؟  8و 2طي سالهاي  -45

: شبه جزيره عربستان مانند  طي سالهاي هفتم وهشتم هجري تعدادي ازحاكمان محلي درگوشه وكنار

خت پردا عمان ، بحرين ، نجران ، يمن ، يا به حكومت اسالم گرويدند ويا با بستن پيمان ، و

  جزيه ، تابع حكومت مدينه شدند .

                               جريان فتح مكه به دست پيامبراسالم را بنويسيد .                        - 46

هزار  پيامبربه سرعت سپاهي مركب ازده.  قريش آن را نقض كرد،  حدود دو سال پس ازپيمان حديبيه

 هجري به صورت مسالمت آميزي مكه را فتح وكعبه را از 8دررمضان سال نفربسيج كرد و

      . پس ازآن قبايل اطراف شهربه تدريج اسالم را پذيرفتند .  نمود بت ها پاكسازي



منظورازسال وفود چيست ؟                                                                                     - 40

    ناميده اند . دراين سالسال اسالم آوردن قبيله ها يا ) سال وفود ( هجري را  9مورخان سال 

ضمن پذيرفتن اسالم ازهرسو به مدينه آمدند و هيئت هاي نمايندگي قبيله هاي مختلف عرب

                                        فرمانبرداري خود را ازرسول خدا اعالم كردند .                      

     با نزول ) سوره برائت ( پيامبراسالم به چه كسي ماموريت داد براي ابالغ آن عازم مكه شود ؟ -43

 ماموريت علي ) ع ( رسول خدا به ، هجري  9با نزول سوره برائت ) توبه ( درآخرين ماههاي سال 

) حرم به عنوان ) خانه خدا ( و ) مكه ( . پس ازآن داد كه براي ابالغ سوره برائت عازم مكه شود 

   . ) مشركان حق نداشتند به آنجا وارد شوند ( اعالم گرديد و  اسالمي (

آخرين حج پيامبراسالم چه ناميده شده است ؟                                                           - 49

 مراه جمعيت زيادي ازمسلمانان برگزارحضرت محمد ) ص ( درسال دهم هجري مراسم حج را به ه

خوانده اند .  ) حجه الوداع ( كرد كه آن را   

   هنگام بازگشت ازحجه الوداع به مدينه مهمترين وصيت خود را دركجا ايراد كرد ؟پيامبراسالم  - 50

                                                                                                          .درمكاني به نام )  غديرخم (   

پيامبراسالم مهمترين وصيت خود را درغديرخم درچه مواردي ايراد نمود ؟                - 51

را ) اتمام رسالت خود ( و) ختم نزول آيات قرآن ( ، به جانشيني خويش (  (ع  )) معرفي علي  ضمن

 اعالم كرد .     

           براي مقابله با تهديدات روميان چه كرد ؟   رسول خدا درواپسين روزهاي زندگي خود  - 52

 و، دستورداد سپاه اسالم براي مقابله با تهديدات روميان ، به سوي سرحدات شام حركت كند پيامبر

را كه درآغازجواني بود به فرماندهي آن سپاه منصوب كرد اما به دليل مخالفت برخي  اُسامه بن زيد

                                .              اين دستورپيامبر درزمان حيات آن حضرت اجرا نشد ازصحابه ، 

   ؟                                                 نهاد پايه اي بنيان خويش را برچهظام حكومتي پيامبراسالم ن - 53

بسيارساده ، وفاقد تشكيالت  كه امت اسالمي بنيان نهادنظام حكومتي را كه پيامبردرمدينه برپايه 

وسلسله مراتب گسترده بود . رسول خدا كاخ ونگهبان شخصي نداشت ودردوره زمامداري اواز 

  هان وسايرفرمانروايان خبري نبود . تشريفات وتجمالت مرسوم دردربارپادشا



ا دركجا قرارداد ؟                                             پايگاه حكومتي خويش رپيامبراسالم  - 54

  آن حضرت ) مسجدالنبي ( را درمدينه ، پايگاه حكومتي خود قرارداد .  

                                         مسجد درجامعه اسالمي مدينه داراي چه جايگاهي بود ؟  - 55

  نظامي به شمارمي رفت .  ومسجد ، محل عبادت ، آموزش ، انجام امورسياسي ، اداري  

                را بنويسيد .نمونه اي ازمشورت پيامبربااصحاب خود درمورد جنگ وصلح   - 56

 پيامبرنظر.  به مشورت پرداختچگونگي مقابله با مشركان با يارانش درباره د جنگ اُحُپيامبرپيش از

 درشد كه مي خواستند اما تسليم نظراكثريت جوانان درمدينه با دشمن روبه رو شوند برآن بود كه 

                     . بيرون شهربا سپاه دشمن بجنگند 

؟                           را بنويسيد مديريت سپاه چگونگي هميت جهاد درحكومت پيامبروا - 50

آنان به .  تمام مسلماناني بود كه توانايي انجام آن را داشتند وظيفهدرحكومت پيامبر، جهاد ودفاع 

اما سهم خود را ازغنيمت هاي جنگي  حقوق نمي گرفتند ،حضوردرسپاه وشركت درجنگ  خاطر

الح ، اسب وسايرتجهيزات به عهده مانند : سهزينه تامين جنگ افزارهاي نظامي دريافت مي كردند . 

برآموزش هاي . رسول خدا همواره به نظم وآمادگي رزمي مسلمانان اهميت مي داد و جنگاوران بود

   .  داشت يققنظامي سپاه نظارت د

اهميت تعليم وتربيت را دراسالم بنويسيد .                                                                   - 53

 توجه خاصي به تعليم وتربيت داشت ونيز اسالم تاكيد فراواني بركسب علم ودانش دارد . رسول خدا 

را   هريك ازاسيران با سواد در، شرط آزاديآن حضرت درجنگ بَ آن را دراولويت امورقرارمي داد .

          تعيين نمود .                                             ( آموزش خواندن ونوشتن به ده تن ازمسلمانان ) 

. معلماني را براي تعليم قرآن واحكام اسالم به شهرها وقبايل مختلف مي فرستاد ، به طورمرتب ، پيامبر

  چنانكه احاديثي ازرسول خدا درباره لزوم كسب علم ودانش نقل شده است . 

پيامبراسالم با كدام منابع مالي و اقتصادي درمدينه به اداره امورمي پرداخت ؟        - 59

يارداشت زندگي اقتصادي مسلمانان درزمان رسول خدا ساده بود وپيامبربااموال محدودي كه دراخت 

.                             جزيه (،  (صدقات  )) غنايم جنگي ، زكات ازجمله  ي پرداخت ،به اداره امورم

           



غنايم جنگي درحكومت اسالمي مدينه چگونه توزيع مي شد ؟                                     - 60

خدا ، رسول ) چهارپنجم غنايم ، ميان جنگاوران تقسيم مي شد ، يك پنجم ) خمس ( آن به 

              تعلق داشت .                     (  در راه ماندگان  ، يتيمان ، فقيران ، و اوخويشان  و

جزيه درحكومت اسالمي مدينه چه بود ؟                                                                     -61

كه به لحاظ ) يهوديان ، مسيحيان ، زرتشتيان ( لغ اهل كتاب جزيه ماليات سرانه اي بود كه به مردان با

   مالي توانايي پرداخت آن را داشتند تعلق مي گرفت .

                            زكات درحكومت اسالمي مدينه به چه كساني تعلق مي گرفت ؟      - 62

                                               مي بايستي پرداخت نمايند . ( مسلمانان ) زكات را 

                 پيامبراسالم به چه شرطي به يهوديان ساكن مدينه اجازه كشاورزي داد ؟ - 63

 ) نيمي از  آن منطقه كشاورزي كنند و زمين هاي ازه داد كه بررويجبه يهوديان ساكن مدينه ا

   بپردازند .محصول ساالنه ( را به حكومت اسالمي 

                تنها چيزي كه پيامبررا ازمردم ديگر متمايزمي ساخت چه بود ؟                  - 64

پيامبردرميان مردم وبا مردم زندگي مي كرد . تنها چيزي كه اورا ازديگرمردم متمايزمي ساخت ، آن 

كرده بود .              وحي خويش را برقلب آن حضرت نازل ، و او را برگزيده ، پروردگاربود كه   

، خنده رسول خدا چهره اي گشاده خصوصيات اخالقي ورفتاري پيامبراسالم را بنويسيد .  - 65

رو، وقلبي مهربان داشت ، آن حضرت زياد سخن نمي گفت وزبان به دشنام وبدگويي نمي گشود وبا 

دشمنان خود پس  آن حضرت با.  ت خود را گرامي مي داشتهمسران خويش مدارا مي كرد واهل بي

ازتسليم با ماليمت رفتارمي كرد ودرصدد انتقام جويي برنمي آمد . براي نمونه پس ازفتح مكه 

  ن وستمي كه به او ومسلمانان كرده بودند چشم پوشي كرد . آنا هنگامي كه قريش تسليم شد ، ازگناه

 پيامبراسالم وجود دارد ؟        زياده روي درزندگيچه رواياتي درخصوص نكوهش  - 66

روايات متعددي درنكوهش زياده روي درخوراك وپوشاك آن حضرت نقل شده است . خوراك و 

رغبت فراواني به پاكيزگي ونظافت  پوشاك ومسكن آن حضرت بسيارساده بود . رسول خدا عالقه و

ياد كرده خالق عظيم ، اُسوه و الگوي مردمان ديگر( ) اداشت . قرآن ازسجاياي اخالقي پيامبربه عنوان 

                                                است .                                                                       

                           ن درس چهارم () پايا                                                                              


