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  باب سوم
   

  )جل جالله(در راه خداوند  اه تحمل سختى
   

ها را به خاطر اظهـار و غلبـه ديـن متـين      ها، گرسنگى و تشنگى   ها، اذيت   سختى � و اصحابش    �چگونه پيامبر   
  !!نمود هاى شان براى شان در راه خدا، به خاطر اعالى كلمه وى ناچيز مى و چگونه جان. شدند متحمل مى

   

  )ل جاللهج(ها در راه خداوند  باب  تحمل سختى
  در آن مبعوث گرديد �در توصيف حالتى كه پيامبر خدا �گفتار مقداد 
 �روزى نزد مقـداد بـن اسـود   :  از جبيربن نُفَير، و او از پدرش روايت نموده، كه گفت     )175/1( ه  ابونعيم در الحلي  

ـ  �خوشى باد براى اين دو چشم كه رسول خـدا           : نشستيم، مردى از كنارش گذشت و گفت       بـه خـدا   . د را ديدن

ديديم، و آنچه را تو حاضر بودى و مشاهده كردى ما هم حاضـر             سوگند دوست داريم، ما هم آنچه را تو ديدى مى         

ر يخجز   مرا خوشحال كرد، چون      )سخنانش( گوش فرا دادم، و      )به سخنان وى  (من  !! كرديم بوديم و مشاهده مى    مى

دارد، كه آرزوى    چه چيز يكى از شما را وامى      : يده گفت  رويش را به طرف وى گردان      )�مقداد  ( بعد از آن     1.نگفت

بـود   داند كه اگـر در آن حاضـر مـى          محضرى را نمايد كه خداوند عزوجل او را از آن غايب گردانيده است، و نمى              

 كـه خداونـد عزوجـل آنهـا را بـر            - اقـوامى حاضـر شـدند        �به خدا سوگند، نزد پيامبر خـدا        ! بود؟ چگونه مى 

آيا سپاس و ثناى خداونـد را  !! ه به او جواب مثبت دادند و نه وى را تصديق كردند ن زخ انداخت شان به دو   پوزهاى

شناسـيد، و   آوريد كه او عزوجل شما را در حالى خلق كرد و بيرون آورد كه جز پروردگارتـان را نمـى     به جاى نمى  

و آزمونها و آزمايشها توسـط غيـر شـما    نماييد،  آنچه را نبى تان عليه السالم با خود آورده است تأييد و تصديق مى       

ترين حالتى   در شديدترين و سخت  �به خدا سوگند، پيامبر خدا      ! ؟)و آنها بار آن را به دوش كشيدند       (انجام شد   

 و جاهليـت، كـه هـيچ دينـى را بهتـر از              2گردد، مبعوث شده بود، در زمان فتـرت        كه نبيى از انبيا در آن مبعوث مى       

، فرقانى را آورد كـه بـا آن ميـان حـق و باطـل فـرق             )در همچون زمانى  ( � رسول خدا  .ديدند ها نمى  عبادت بت 

ديـد كـه پـدرش يـا         گذاشت و آن دو را از هم جدا نمود، و در ميان پدر و فرزندش جدايى افكند، حتّى مردى مى                   

د، تا بدانـد واقعـاً    فرزندش و يا برادرش كافر است، در حالى كه خداوند قفل قلب او را براى ايمان باز گردانيده بو                  

دانست، نزديكش در آتـش اسـت، چـشمش          شود، هالك گرديده، و او به خاطر اين كه مى          كسى كه وارد دوزخ مى    

  : است كه خداوند عزوجل درباره آن گفته است)اى قضيه(شد و خوشحال نبود و اين همان  روشن نمى

  .)74 :الفرقان(. ) أعينه ربنا هب لنا من أزواجنا و ذرياتنا قر(
                                                 

  .گوينده نفير است، و ظاهر اين است كه آن مرد سخنى گفت كه خوشش آمد 1
شد، هدف در اينجا    زمانى كه بين دو پيغمبر باشد، و يا زمانى كه حكومتى از ميان رفته و هنوز حكومت ديگرى جاى آن را نگرفته با                       2

  .م. باشد كه بسا فسادهايى كه در اين مدت به ظهور رسيد مى) عليهماالسالم(فاصله زمانى ميان حضرت محمد و حضرت عيسى 
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  1.»به زنان ما و فرزندان ما روشنى چشم ببخش! اى پروردگار ما«: ترجمه

گويد، روايت نموده، و در       مى )17/6(طبرانى نيز به همين مضمون با سندهاى مختلف، چنان كه هيثمى در المجمع              

لى بقيه رجال آن رجـال      اند، و  اش سخنانى گفته   يكى از آنها يحيى بن صالح آمده، ذهبى وى را ثقه دانسته، و درباره             

  .صحيح اند

  

  گفتار حضرت حذيفه در اين باب
اى :  گفـت  �مردى از اهل كوفه به حذيفه بن يمان         : ابن اسحاق از محمد بن كعب قرظى روايت نموده، كه گفت          

ه شـما چـ   : پرسـيد . ام بلـى، اى بـرادرزاده    :  را ديديد و همراهى اش نموديد؟ پاسـخ داد         �ابوعبداللَّه، پيامبر خدا    

بـه خـدا   : آن مرد گفت. )شديم و رنج و مشقّت را متقبل مى(نموديم   به خدا سوگند تالش مى    : كرديد؟ پاسخ داد   مى

هـاى خـويش    گذاشتيم تا بر زمين راه برود، بلكـه او را بـر گـردن    نموديم، او را نمى سوگند، اگر ما وى را درك مى   

 در  �ام به خدا سوگند، ما خود را بـا پيـامبر خـدا               رزادهاى براد : حذيفه فرمود : گويد  مى )راوى(. كرديم حمل مى 

و نـزد   . و حديث را در تحمل شدت خوف و شدت گرسنگى و سردى شان ذكر نموده              ... خندق در حالى دريافتيم   

 در شـب احـزاب، در       �ما خود را با پيامبر خـدا        ! نمودى؟ تو اين كار را مى    : حذيفه به وى گفت   : مسلم آمده كه  

حذيفـه  : و نزد حاكم و بيهقـى آمـده كـه   . و آن را متذكّر شده... 2 سردى شديد بود، در حالى دريافتيمشبى كه باد و  

  .و آن را چنان كه در تحمل خوف خواهد آمد، متذكّر گرديده... اين را آرزو نكنيد: گفت

  

    )جل جالله(ها در راه دعوت به سوى خداوند  و تحمل سختى ها و اذيت � خدا پيامبر
  )در اين باب � يامبرقول پ(

در راه خدا اذيت شدم در حالى كه كسى اذيـت      «:  فرمود �پيامبر خدا   :  روايت نموده، كه گفت    �احمد از انس    

شد، و بر من سى روز و شـبى گذشـت، كـه     شد، و در راه خدا ترسانيده شدم، در حالى كه كسى ترسانيده نمى    نمى

 اين چنـين در     3.»كرد د، جز آن چه كه زير بغل بالل پنهانش مى         خورد نبو  براى من و بالل آنچه را صاحب جگر مى        

: اند، و ترمـذى گفتـه اسـت    و آن را همچنين ترمذى و ابن حبان در صحيح خود روايت كرده     .  آمده )47/3( ه  البداي

و آن را همچنـان ابـن ماجـه و ابـونعيم            .  آمـده  )159/5(اين چنين در الترغيـب      . اين حديث حسن و صحيح است     

  .اند كردهروايت 

  

  براى عمويش هنگامى كه  ضعف وى را در نصرت و يارى خود ديد � گفتار پيامبر خدا

                                                 
 و ),�(» +*�( ا)دب ا��#�د«'�� �� 'ن را در ). ٨٧(» ا%دب ا��#�د«و ب! ر� در ) ٧��(، ) �٠٨(» ا�����«و ���ا�� در ) ٣، ٢/�(ا��� . ���� 1
١ ، ٢�١/١(;�:�� » 789 ا6 ا�.��«: �4 . +*�( دا�123 ا0/) ٢٨٢(» ا�.*�*-«�٣(  
  .'م�E ا0/) ٧�١/ ٣(» ��0ت اب@ هB م«اب@ ا0* ق <= ��1 در . ���� 2
�٢٨ ، ١٢٠/ ٣(ا��� . ���� 3 ) �G١(و اب@ م ;1 ) ٢,٧٢(و ت�م�» ا�L مK+*�( «و '�� �� 'ن را در )  < پ ا�3 ن– �٠��(و اب@ �� ن ) ١
)١٢� .+*�) دا�123 ا(/0 
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اى : قريش نزد ابوطالب آمـده گفتنـد      :  روايت نموده، كه گفت    �طبرانى در االوسط والكبير از عقيل بن ابى طالب          

كند كه ما را بدان اذيت       اى ما بيان مى   هاى ما و مجالس مان آمده، چيزى را بر         ات در حياط خانه    ابوطالب، برادر زاده  

اى عقيل، پـسر  : آن گاه ابوطالب به من گفت. بينى كه او را از ما باز دارى اين را بكن كند، اگر مناسب مى و آزار مى  

هاى كوچك ابوطالب خارج نمودم، و او با من به راه افتاد، و در               من او را از يكى از خانه      . عمويت را برايم پيدا كن    

يافت، تا ايـن كـه نـزد     ن راه درصدد پيدا نمودن سايه بود كه حركت خود را به آن ادامه بدهد، ولى آن را نمى               جريا

دانـم تـو بـرايم فرمـانبردار       ام، به خدا سوگند تا جايى كه من مى         اى برادر زاده  : ابوطالب به او گفت   . ابوطالب رسيد 

آيـى و    د كه تو نزد آنها در كعبه شان و در مجلس شان مى            كردن  قومت آمده بودند، و ادعا مى      )و همين حاال  (بودى،  

 �بينيى خود را از آنها باز دار؟ پيامبر خـدا   اگر مناسب مى!! كند گويى كه آنها را اذيت مى      براى شان چيزى را مى    

به خدا سوگند، من، چنان كه يكى از شـما قـادر نيـست تـا از ايـن              «: چشم خود را به طرف آسمان گردانيده گفت       

به خدا  : ابوطالب گفت . »ام، كنار بگذارم   چه را به آن مبعوث شده      اى از آتش برافروزد، قادر نيستم تا آن        تاب شعله آف

ايـن را طبرانـى و      : گويـد   مـى  )14/6( هيثمـى    1.شما راهياب وراشد برگرديد   !! ام دروغ نگفته است    قسم، برادر زاده  

بخـارى آن را در  . اند، و رجال ابويعلى رجال صـحيح انـد    ابويعلى با اندك اختصارى از طرف اولش، روايت نموده        

  . آمده، روايت كرده است)42/3( ه التاريخ همانند اين، چنان كه در البداي

: ام، قومت نزدم آمدند، و چنين و چنان گفتند         اى برادر زاده  :  گفت �و نزد بيهقى آمده كه ابوطالب به پيامبر خدا          

 و مرا به كارى وادار نكن كه نه من طاقت آن را داشـته باشـم و نـه تـو، و از        بنابراين بر من و بر خودت رحم كن،       

 گمان نمود، كـه بـراى عمـويش در          �رسول خدا   . قومت آنچه را از سخنانت كه برايشان سخت است، نگه دار          

با وى كوتاه   كند، و از قيام      ارتباط با وى نظر جديدى پيدا شده، و او ديگر وى را يارى ننموده به كفّار تسليمش مى                 

اى عمويم؟ اگر آفتاب در دست راستم گذاشـته شـود، و مـاه در               «:  فرمود �در اين موقع پيامبر خدا      . آمده است 

. »گذارم، تا اين كه خداوند آن را غالب گرداند، و يا اين كه من در طلبش هالك شـوم                   دست چپم، من اين كار نمى     

 بعد -هنگامى كه پشت كرد و روان شد، ابوطالب . گريست حلقه زد و �بعد از آن اشك در چشمان پيامبر خدا        

 بـه سـوى وى برگـشت،        �پيـامبر   ! ام اى برادر زاده  :  به وى گفت   - را مشاهده نمود     �از آن كه حالت پيامبر      

چه را دوست دوست دارى انجام بده، چون به خـدا سـوگند، مـن     به همان كار خود ادامه بده، و آن: ابوطالب گفت 

  . آمده)42/3( ه  اين چنين در البداي2.كنم ه چيزى تسليم نمىابداً تو را ب

  

  پس از درگذشت عمويش متحمل شد � اذيت هايى كه پيامبر
هنگامى كه ابوطالب وفـات نمـود، بـى عقـل و     :  روايت نموده، كه گفت    )عنهما اللَّه رضى(بيهقى از عبداللَّه بن جعفر    

 به خانـه خـود    �ديد، و بر وى خاك انداخت، و پيامبر          متعرّض گر  �سفيهى از سفهاى قريش به رسول خدا        

                                                 
 ).�/,١(» مK�L ا�Qوا�P«: و �4 ) ١٨٧، ١٨�/٢(» ا��)7P«و ب��NO در ) ١١�(، ) ١٩٢، ١٩١/١٧(���ا�� . ح�� 1
2 �	�
��١، ,�)١/١» ��0ت اب@ هB م«و اب@ ا0* ق <= ��1 در ( )٢/١٨٧» ا��7P(«ب��NO در . ح�� � ( 1R 1�S4� 78 ا0/ ام  ه�Tم1 و 0=� 'ن م:U

١�(، )١/,(» ت ریZ«ب! ر� ��Q 'ن را در . '�� �� ذS�� �RدE ا0/ شSاه�� دارد GW :�X 1Rش/.(  
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كـرد، پيـامبر     نمود، گريـه مـى      وى پاك مى   )مبارك(برگشت، يكى از دخترانش آمد و در حالى كه خاك را از روى              

، و در ميـان     »اى دختركم، گريه نكن، چون خداوند نگهدار پدرت است        «:  شروع به سخن گفتن نمود و گفت       �

كردم تا مرگ ابوطالب انجام دهنـد نتوانـستند انجـام دهنـد، بعـد از آن                  زى را كه گمان مى    قريش چي «: گفت آن مى 

 روايـت نمـوده،     � از ابوهريره    )308/8( ه  و ابونعيم در الحلي   .  آمده )134/3( ه   اين چنين در البداي    1.»شروع كردند 

اى «:  فرمـود � خدا    شروع گرديد، رسول   �چون ابوطالب درگذشت برخورد زشت قريش با پيامبر         : كه گفت 

  2.»!!چقدر به زودى نبودنت را احساس نمودم! عمو

  

  از قريش ديد، و پاسخ وى به ايشان �آزارهايى كه پيامبر
اينها همان قـومى    : اين گروه كيستند؟ پاسخ داد    : به پدرم گفتم  : طبرانى از حارث بن حارث روايت نموده، كه گفت        

 �ما پايين آمديم و دريافتيم كـه رسـول خـدا    : گويد مى. اند  شدههستند كه بر يك فرد بى دين از خودشان جمع    

 وى را رد نموده به او آزار )دعوت(كند، ولى آنها  است كه مردم را به توحيد خداوند عزوجل و به ايمان دعوت مى  

جامى را اش آشكار شده بود، و     رسانند، تا اين كه روز نصف شد و مردم از وى دور شدند، آن گاه زنى كه سينه                  مى

 از وى گرفت، نوشيد و وضو گرفـت، بعـد از آن سـر       �نمود، آمد، و آن را رسول خدا         با يك دستمال حمل مى    

پرسيديم اين كيست؟ . »اى دختركم، سينه ات را با چادرت بپوشان، و بر پدرت نترس«: خود را بلند نموده و فرمود     

و نزد وى همچنان از منبت ازدى روايت        . اند ل آن ثقه  رجا: گويد  مى )21/6( هيثمى   3.اين زينب دختر اوست   : گفتند

اى مردم، بگوييد كه معبود بر حقى «: گفت  را در ايام جاهليت در حالى ديدم كه مى    �پيامبر خدا   : است كه گفت  

از آنها بر رويش آب دهان انداخت، و كسى از آنها خـاك           كسى. »شويد قابل عبادت نيست جز يك خدا رستگار مى       

 انداخت، و كسى از آنها دشنامش داد، تا اين كه روز به نيمه رسيد، آن گاه دخترى با جـام بزرگـى از آب         را بر وى  

اى دختركم، بـر پـدرت از كـشته شـدن و ذلّـت              «: ها خود را شست و گفت       روى و دست   �آمد، و رسول خدا     

: گويـد   مى )21/6( هيثمى   4. و او دختر زيبايى بود     �زينب دختر رسول خدا     : اين كيست؟ گفتند  : پرسيدم. »نترس

  .اند در اين روايت منبت بن مدرك آمده، كه او را نشناختم، بقيه رجال وى ثقه

ترين چيزى كه مشركين، آن را بر        سخت:  پرسيدم �من از ابن العاص     :  روايت نموده، كه گفت    �بخارى از عروه    

خواند، عقبه بن ابى  نماز مى 5ر حجر كعبه د�در حالى كه پيامبر : اند، چه بوده؟ گفت  انجام داده�رسول خدا 
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يم در سوى شمال، قسمتى از زمين كعبه كه حضرت ابراهيم آن را جزء خانـه كـرد، و                   ديوار كعبه از جانب شمال، اندرون حط      : حجر 5
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معيط به طرف وى روى آورد، و لباس خود را بر گردن وى گذاشت، و او را بسيار شديد به حالت خفگى انداخت         

  : دور نمود و گفت�اش را گرفت و او را از پيامبر خدا   فرارسيد تا اين كه شانه� ابوبكر )در اين حالت(

  .)28:المؤمن(. ه االي. )!اللَّه و قد جاءكم بالبينات من ربكم؟ بىأتقتلون رجالً أن يقول ر(

از  در حالى كه بـراى شـما      ! رسانيد؟ گويد پروردگارم خداست به قتل مى      آيا مردى را به خاطر اين  كه مى        «: ترجمه

  1.»هاى روشن آورده است پروردگارتان نشانى

  . آمده است)46/3( ه اين چنين در البداي

 را نمـوده    �قريش را كـه اراده كـشتن پيـامبر          :  روايت است كه گفت    � شيبه از عمروبن العاص      و نزد ابن ابى   

 در حالى كه در سايه كعبه نشسته بودند با هم مشورت نمودند، و              �باشد، جز در يك روز، نديدم؛ درباره پيامبر         

 برخاسـت، و  � رسول خدا خواند، آن گه عقبه بن ابى معيط به سوى  نماز مى)ابراهيم( در مقام  �رسول خدا   

 بـر زانوهـاى خـود       �چادرش را در گردن وى افكند، و سپس او را به طرف خود كشيد، تا اين كه پيامبر خـدا                     

 بـه شـتاب آمـد و بـازوان          �آن گاه ابـوبكر     .  كشته شد  �افتاد، و مردم فرياد كشيدند، و گمان كردند كه پيامبر           

  :  را از پشت گرفت، و گفت�رسول خدا 

  )!اللَّه؟ ون رجالً أن يقول ربىأتقتل(

  »!رسانيد؟ گويد پروردگارم خداست، به قتل مى آيا مردى را به خاطر اين كه مى«: ترجمه

هنگامى كه نماز خـود را  .  برخاست و نمازش را خواند     � منصرف شدند، و پيامبر خدا       �بعد از آن، از پيامبر      

اى گروه قـريش، سـوگند      «:  عبور نمود، و گفت    - نشسته بودند     در حالى كه در سايه كعبه      -تمام نمود، از نزد آنها      

، و به دست خـود بـه سـوى          »ام به ذاتى كه نفس محمد در دست اوست، كه من به سوى شما به ذبح فرستاده شده                

 ايـن   2.»هـا هـستى    تو از آن  «:  به او فرمود   �رسول خدا   . تو نادان نبودى  : ابوجهل به او گفت   . حلقش اشاره نمود  

 )16/6(انـد، هيثمـى    و اين را همچنـين ابـويعلى و طبرانـى عينـاً روايـت كـرده           .  آمده )327/2( كنزالعمال   چنين در 

اين . در اين محمد بن عمرو بن علقمه آمده، و حديثش حسن است، بقيه رجال طبرانى رجال صحيح اند                  : گويد مى

  . روايت كرده است)67ص( ه را همچنين ابونعيم در دالئل النبو

از قـريش   : به عمرو گفتم  :  روايت نموده، كه گفت    )عنهما اللَّه رضى(عروه بن زبير و او از عبداللَّه بن عمرو          احمد از   

 -: اى كه انجام داده باشند؟ گفـت   كدام عمل شديد را ديده�در اظهار عداوت و دشمنيش در مقابل رسول خدا  

مانند صبرمان بر اين مرد     : شان آمدم، آنها گفتند    من نزد  - جمع شده بودند     )كعبه(در حالى كه اشراف آنها در حجر        

هاى ما را به نادانى نسبت داد، پدران مان را ناسزا گفت، دين مان را عيب جـويى كـرد،                     عقل!! ايم ديگر هرگز نديده  

واقعاً كه بـر يـك كـار بـسيار بـزرگ در مقابـل او صـبر                  . جماعت مان را پراكنده نمود و به خدايان مان دشنام داد          

 �در حالى كه آنان را در اين وضع قرار داشتند، پيامبر خـدا       : گويد عمرو مى . - و يا چنان كه گفتند       -!! ايم نموده
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ناگهان بر آنها ظاهر گرديد، و همين طور آمد تا اين كه به مقابل ركن رسيد، بعد از آن بـا طـواف نمـودن خانـه از                      

گفـت، اشـاره     نها به سوى او با بعضى چيزهايى كه مـى         شان گذشت، آ   هنگامى كه از پهلوى   . پهلوى آنها عبور نمود   

هنگامى كه بـار دوم از برابـر آنهـا    .  آن را در روى وى دانستم، بعد از آن رفت)تأثير منفى (: گويد عمرو مى . نمودند

هنگامى كه بـار سـوم از   . عبور نمود، مانند قبل به طرف وى اشاره كردند، و من آن را در رويش دانستم، و او رفت       

اى گـروه قـريش آيـا       «:  فرمـود  �رابر آنها گذشت مانند آن به طرف وى اشـاره كردنـد، آن گـاه رسـول خـدا                    ب

ايـن سـخن   . »ام شنويد؟ سوگند به ذاتى كه جان محمد در دست اوست، براى تان ذبح و كشتن را با خود آورده                   مى

ى قرار دارد، حتّى شـديدترين فـرد در         وى بر قوم آن چنان تأثيرى گذاشت، كه گويى بر سر هر يكى از آنها پرنده                 

ترين كلمـات    با خوب�نمود به دلدارى و نيكويى پيامبر   توصيه مى�ميان آنها كه به اذيت و آزار پيامبر خدا      

به اين صورت . اى ابوالقاسم، به رشد و هدايت برگرد، به خدا قسم كه تو نادان نبودى: گفت پرداخت، تا اين كه مى

 و بـه  - و من همـراه شـان بـودم    - جمع شدند )كعبه( فرداى آن روز بار ديگر در حجر    . برگشت �رسول خدا   

آنچه را از وى به شما رسيد، و آنچه رااز شما به وى رسيد به ياد آورديد، حتى وى چيزى را بـراى        : يكديگر گفتند 

آنهـا در ايـن وضـع قـرار     در حـالى كـه   ! دانستيد، ولى با اين همه وى را رها نموديـد؟      شما اظهار داشت كه بد مى     

 بر آنها آشكار گرديد، و آنها به طـرفش حملـه نمودنـد، و بـا گـرفتن اطـراف وى       �داشتند، ناگهان رسول خدا    

رسـانيد   گيرى خدايان و دين شان به آنها مى         و آن چه را از عيب      -! گويى؟ تو هستى كه چنين و چنان مى      : گفتند مى

مردى : عمرو گويد . »گويم بلى، من هستم كه اين را مى      «: گفت  مى � رسول خدا : گويد  عمرو مى  -كردند   ذكر مى 

 براى دفاع از وى برخاست، در حالى كـه گريـه            � را گرفت، و ابوبكر      �از آنها را ديدم كه گريبان رسول خدا         

آن از  بعـد از    ! رسـانيد؟  پروردگارم خداوند است به قتل مى     : گويد آيا مردى را به خاطر اين كه مى       : گفت مى: ميكرد

 )16/6( هيثمـى    1. منصرف شدند، آن شديدترين حالتى بـود، كـه قـريش در مقابـل وى انجـام داد                  �پيامبر خدا   

  .ابن اسحاق به سماع تصريح نموده است، بقيه رجال آن رجال صحيح اند: گويد مى

:  گفـتم  )عنهمـا  اللَّه رضى(به عبداللَّه بن عمرو بن العاص       :  روايت نموده، كه گفت    �اين را همچنان بيهقى از عروه       

و حـديث را بـه      ... تـر و شـديدتر ديـدى؟        سخت )�در مقابل رسول خدا     (كدام عداوت و دشمنى از قريش را        

  . ذكر شده، روايت نموده است)46/3( ه طولش به مانند آن، چنان كه در البداي

شديدترين كارى را كه ديـدى  :  گفتند روايت نموده كه آنها به وى    )عنهما اللَّه رضى(و ابويعلى از اسماء بنت ابى بكر      

مشركين در مسجد نشسته بودنـد، و پيـامبر   :  انجام دادند كدام بود؟ اسماء گفت    �مشركين در مقابل رسول خدا      

كردند، در حالى كـه آنهـا در ايـن حالـت قـرار               گفت با هم ياد مى      و آنچه را وى درباره خدايان شان مى        �خدا  

 رسـيد،   �اى به ابـوبكر      ا شد، آن گاه همه آنها به سوى وى برخاستند، و نعره            پيد �داشتند، ناگهان رسول خدا     

: واى بـر شـما  : گفـت  او از نزد ما بيرون رفت، وى چهار گيسو داشـت و مـى  . به دوستت برس او را درياب  : گفتند

ذاشـتند  و بـه سـوى     را گ�آنها پيامبر خـدا  . )!اللَّه و قد جاء كم بالبينات من ربكم؟ أتقتلون رجالً أن يقول ربى (
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 در حالى دوباره نزد ما برگشت، كـه بـه چيـزى از گيـسوهايش     �ابوبكر : گويد اسماء مى.  روى آوردند  �ابوبكر  

: ، ترجمـه )تباركت يا ذا الجالل و االكرام(: گفت آمد، و مى  مى)كنده شده(برد، مگر اين كه همراه دستش      دست نمى 

در اين روايت تـدروس پـدربزرگ ابـوزبير    : گويد  مى )17/6(هيثمى   1.»با بركت هستى اى صاحب بزرگى و عزّت       «

 از ابن عيينـه، از وليـد بـن    )247/2(اين را ابن عبدالبر در االستيعاب  . اند آمده، وى را نشناختم، و بقيه رجال آن ثقه        

ه، و به همـين اسـناد       و مانند حديث قبل را متذكر گرديد      ...  ذكر نموده  )عنها اللَّه رضى(كثير، از ابن عبدوس از اسماء     

ابن تدروس از اسماء، و ابـويعلى از        :  به اختصار روايت كرده، و در آن آمده است         )31/1( ه  اين را ابونعيم در الحلي    

 � را زدند، و بيهوش گرديـد، آن گـاه ابـوبكر     �بارى رسول خدا    : اند كه گفت    روايت نموده  �انس بن مالك    

ايـن كيـست؟   : مشركين پرسيدند. )!اللَّه؟ بىرأتقتلون رجالً أن يقول (: ماواى بر ش  : كشيد برخاست و چنين فرياد مى    

 را گذاشـتند، و بـه سـوى    �رسول خدا : اين را همچنين بزار روايت نموده، و افزوده است  . ابوبكر ديوانه : گفتند

ـ    . انـد  گويد، رجال صحيح    مى )17/6(و رجال آن، چنان كه هيثمى       .  روى آوردند  �ابوبكر   ين حـاكم   ايـن را همچن

باشد، ولى بخارى و مـسلم آن را روايـت      اين حديث به شرط مسلم صحيح مى      :  روايت كرده، و گفته است     )67/3(

  . اند نكرده

  

  در يكى از خطبه هايش �درباره شجاعت حضرت ابوبكر � قول حضرت على
: ى ايراد فرمود و گفـت     ا  براى شان بيانيه   � روايت نموده كه على      �بزار در مسند خود از محمدبن عقيل از على          

اما من بر هر كسى كه همراهم مبارزه        : وى پاسخ داد  . تو اى اميرالمؤمنين  : ترين مردم كيست؟ گفتند    شجاع: اى مردم 

 سايه بانى ساختيم، و     �، ما براى رسول خدا      !! است �ام، ولكن او ابوبكر      ام و حقم از او گرفته      كرده غلبه نموده  

 است تا هيچ كس از مشركين به طرفش روى نيارود و دست درازى نكند؟ بـه                 �چه كسى با رسول خدا      : گفتيم

 بلنـد كـرده بـود، نزديـك         �خدا سوگند، هيچ يك از ما به جز ابوبكر كه شمشير خود را باالى سر پيغمبر خدا                  

ن تـري  نمود، به اين صورت او شـجاع     كرد، ابوبكر بر وى حمله مى      نشد، كه اگر كسى به طرف رسول خدا حمله مى         

  !!مردم است

كرد، ديگرى    را ديدم كه قريش وى را گرفته بود، يكى بر او خشمگين شده مخالفتش را مى                �رسول خدا   : گفت

 �به خدا سوگند، هيچ كـسى از مـا بـه جـز ابـوبكر             ! تو خدايان را يك خدا كردى؟     : ند گفت داد، و مى   تكانش مى 

واى بـر شـما، آيـا       : گفـت  داد و مـى    ، ديگرى را تكان مى    جنگيد زد، باديگرى مى   نزديك نشد، او بود كه يكى را مى       

 عبـايى   �بعد از آن حضرت على      ! رسانيد؟ گويد پروردگارم خداوند است به قتل مى       مردى را به خاطر اين كه مى      

دهم،  شما را به خداوند سوگند مى     : تر شد، سپس فرمود    را كه بر تن داشت، برداشت، و آن قدر گريست كه ريشش           
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بـه خـدا قـسم، قطعـاً        :  گفت �آن گاه حضرت على     .  بهتر است يا او؟ مردم خاموش ماندند       1 فرعون آيا مؤمن آل  

داشت، و ايـن   ساعتى از ابوبكر به همه دنيا از مؤمن آل فرعون بهتر است، آن مردى بود كه ايمان خود را مخفى مى    

دانـم كـه    ا جز از همين طريـق نمـى   اين ر :  بعد از آن بزار گفته است      2!!مردى است كه ايمان خود را آشكار ساخت       

در اين روايت كـسى اسـت كـه        : گويد  مى )47/9(و هيثمى   .  آمده است  )271/3( ه  اين چنين در البداي   . روايت شود 

  .من او را نشناختم

   

  و پشتيبانى ابوالبخترى از وى � سران قريش و انداختن سرگين بر محمد
 در مـسجد قـرار      �در حالى كه رسـول خـدا        : اند كه گفت    نموده  روايت �بزار و طبرانى از عبداللَّه بن مسعود        

داشت، ابوجهل بن هشام، شيبه و عتبه پسران ربيعه، عقبه بن ابى معيط، اميه بن خلف و دو مرد ديگر كه تعدادشان                   

خوانـد، هنگـامى كـه سـجده نمـود،            نماز مى  � قرار داشتند، و پيامبر خدا       )كعبه(رسيد در حجر     به هفت تن مى   

 آن را بـراى مـا       3رود، و سـرگين    كدام يك از شما نزد شتران بنـى فـالن مـى           : ابوجهل گفت . ه را طوالنى كرد   سجد

هـاى رسـول     ترين آنها عقبه بن ابى معيط رفت، و آن را آورد،و بر شانه             اورد، تا آن را بر محمد اندازيم؟ بدبخت        مى

توانستم حرفـى بـزنم،       من ايستاده بودم، و نمى     :گويد ابن مسعود مى  .  در حالى كه در سجده بود، انداخت       �خدا  

 شنيد، آمد و �رفتم، فاطمه دختر رسول خدا  چون كسى كه از من حمايت كند، نزدم و نبود، در حالى كه من مى 

داد، ولى   به دور افكند، بعد روى خود را به طرف قريش گردانيد و آنها را دشنام مى�آن را از گردن رسول خدا 

نمـود، بلنـد      سر خود را چنان كه در وقت تمام نمودن سجده بلند مـى             �و پيامبر خدا    .  او ندادند  آنها پاسخى به  

 سـه   -بار خدايا خودت به حساب قريش بـرس         «:  نماز خود را تمام نمود فرمود      �هنگامى كه رسول خدا     . كرد

ايـن هنگـام     رون رفـت، د    بعد از آن از مسجد بيـر       .» و خودت به حساب عتبه، عقبه، ابوجهل و شيبه برس          -مرتبه  

                                                 
عون بنا به اكثر روايات به حـضرت موسـى ايمـان آورده بـود، ولـى                 هدف از مؤمن آل فرعون همان شخصى است كه در خاندان فر            1

از طرف فرعون روى صحنه آمد و بـا كلمـات و بيـان              ) عليه السالم (داشت، باالخره در موقع توطئه قتل موسى         ايمان خود را پنهان مى    

در اين باره در سوره مؤمن    ) جل جالله (صريح خود آن دسيسه را، در ضمن اين كه ايمانش را آشكار نكرده بود، بر هم زد، و خداوند                    

و قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه اتقتلون رجالً أن يقول ربى اللَّه و قد جاءكم بالبينات من ربكم و ان يك       : (گويد  مى 28آيه  

مرد مؤمنى از آل فرعـون      «: هترجم). اللَّه ال يهدى من هو مسرف كذاب       كاذباً فعليه كذبه و ان يك صادقاً يصبكم بعض الذى يعدكم، ان           

ه اسـت، در      خواهيد كسى را به قتل برسانيد به خاطر اين كه مى   آيا مى : داشت گفت  كه ايمان خود را پنهان مى      گويد پروردگـار مـن اللـَّ

اشـد  حالى كه داليل روشنى از سوى پروردگارتان آورده، اگر دروغگو باشد دروغش دامن خود او را خواهد گرفت، و اگـر راسـتگو ب                      

دهد به شما خواهد رسيد، خداونـد كـسى را كـه اسـراف كـار و بـسيار دروغگوسـت هـدايت                  ها كه شما را وعده مى      بعضى از عذاب  

داشت، و بـا پنهـان نمـودن ايمـان           اينجاست كه حضرت على با مقايسه نمودن ميان مؤمن آل فرعون كه ايمانش را پنهان مى               . »كند نمى

 كه با آشكار نمودن ايمانش بدون هيچ هراسـى  �نمود، و ميان ابوبكر صديق  دفاع مى) يه السالم عل(ها از موسى     روى بعضى مصلحت  

 . م. داند  را از وى بهتر مى� دفاع نمود، ابوبكر �از پيامبر 
2   .'م�E ا0/) ٧,/)٩» ا��K�L«در 0=� 'ن ;O �/ ا0/ <= ��1 در ( ٢,٨١(بQار . ���
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اش را    را ديـد، چهـره     �اى كه دركمر داشت همراهش روبرو گرديـد، و وقتـى پيـامبر خـدا                 ابوالبخترى با تازيه  

دانـد تـا     خداوند مـى  : گفت. »از من دور شو   «:  فرمود �تو را چه شده است؟ رسول خدا        : دگرگون يافت، پرسيد  

هنگـامى كـه رسـول    . شوم، چون تو را چيزى رسيده است ر نمى اين كه به من نگويى تو را چه شده است از تو دو            

، »ابوجهل امر نمود و بر من سرگين انداخته شد       «:  دانست از وى دست بردار نيست، به او خبر داده گفت           �خدا  

 و ابـوالبخترى آمـده داخـل مـسجد شـدند، بعـد از آن                �به مسجد بيا، آن گـاه رسـول خـدا           : ابوالبخترى گفت 

اى ابوالحكم، تو اين امر را بر محمد دادى كه بر او سرگين             : خود را سوى ابوجهل گردانيده گفت     ابوالبخترى روى   

.  تازيانه را بلنـد نمـود و بـه آن بـر فـرق ابوجهـل زد              )ابوالبخترى(در اين موقع    : گويد مى. بلى: انداخته شد؟ گفت  

واى بـر  : در اين ميان ابوجهل فريـاد بـرآورد  : افزايد مردان يكى به جان ديگرى حمله نمودند، مى  : افزايد  مى )راوى(

 در ميان ما عداوت )با اين عمل(، محمد خواست  تا   )معافش كردم (شما، اين ضربه براى ابوالبخترى بخشش است        

در اين اجلح بن عبداللَّـه كنـدى        : گويد  مى )18/6( هيثمى   1.و دشمنى بيفكند، و خود و اصحابش نجات پيدا نمايند         

اين را همچنـان ابـونعيم در   . اند ن معين و غير وى ثقه است، ولى نسائى و غير وى ضعيفش دانسته     آمده، وى نزد اب   

بخـارى و  (و ايـن را همچنـان شـيخين         .  به مانند روايت بزار و طبرانى روايت نمـوده اسـت           )90ص( ه  دالئل النبو 

آنها هنگامى كـه    :  الفاظ صحيح آمده   و در . اند  ترمذى و غير ايشان با اختصار قصه ابوالبخترى روايت نموده          2)مسلم

:  آمـده  3و نـزد احمـد    . شـدند  اين كار را نمودند، آن قدر خنديدند، كه از شدت خنده يكى سوى ديگرى خـم مـى                 

ـ   . من همه آنها را ديدم كه در روز بدر مجموعاً به قتل رسـيدند         : عبداللَّه گفت   آمـده  )44/3( ه ايـن چنـين در البداي

  .است

   

  و خشم گرفتن حمزه بر ابوجهل � جهل به رسول خدااذيت رسانيدن ابو
: طبرانى از يعقوب بن عتبه بن مغيره بن اخنس بن شريق هم پيمان بنى زهره، به شـكل مرسـل روايـت نمـوده كـه        

و حضرت حمـزه كـه شـكارچى بـود، در     .  متعرّض گرديد، و او را اذيت نمود�ابوجهل در صفا به رسول خدا    

 را ديده بـود   �هنگامى كه برگشت همسرش كه عملكرد ابوجهل با رسول خدا           . ودهمان روز در شكار و صيد ب      

! ديـدى؟   مـى - هدفش ابوجهـل اسـت    -اى ابوعماره اگر عملى را كه در حق برادر زاده ات انجام داد              : به او گفت  

 گردنش  خشمگين شد، و به همان حالت، قبل از اين كه داخل خانه خود شود، در حالى كه كمانش را در�حمزه 

آويزان كرده بود، رفت تا اين كه وارد مسجد گرديد، و ابوجهل در يكى از مجالس قريش بود و با وى حرفى نـزد،                

آن گـاه مردانـى از   .  و كمان خود را باال برد و بر فـرق سـر وى زد، و سـرش را شكـست    )تا اين كه نزديك رفت (

دين مـن ديـن محمـد اسـت، گـواهى           :  فرمود �مزه  داشتند، ح   برخاستند و او را باز مى      �قريش به سوى حمزه     

گردم، اگر شـما راسـتگو و صـادق هـستيد مـرا بـاز         دهم كه وى رسول خداست، به خدا سوگند، از اين بر نمى            مى

                                                 
  . 'م�E ا0/، +�وق ا0/)٩,/ ١ (»ا��N2یf«ا;b( R=�� <= ��1 در ). ٢٣٨٩(بQار . ح�� 1
 .از مR�B ن و م= N9 ن از اذی/ و 'زار م�W 7�*2دی�) +�b ا1�bU 6 وab0('�\�m 1 م�� خ�ا : در 2R ب ا���3، ب ب) ,١٧٩(و مab3 ) ٢,٠(ب! ر�  2
�٣١٨(ا���، ب! ر�  3( ،)٣٨�, (ab3و م) ١٧٩,.(  
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 و مسلمانان توسط وى نيرومند و قوى گرديده، و بعضى � اسالم آورد، رسول خدا �هنگامى كه حمزه  !! داريد

 از محمـد حمايـت     � ترسيدند، و درك نمودنـد كـه حمـزه           )از اين تحول  (، و قريش    تر گرديد  كارهاى شان ثابت  

  .اند رجال وى ثقه: گويد  مى)267/9( هيثمى 1.خواهد نمود

وى روزى از   : و اين را طبرانى نيز از محمد بن كعب قرظى به شكل مرسل روايت نموده، و در حـديث وى آمـده                     

او وى !! هشام چـه ديـد   بن ات از ابوجهل اى ابوعماره، برادرزاده  :  گفت تيراندازى خود برگشت، زنى به وى رسيد و       

آرى، بـه خـدا قـسم،    : آيا او را هيچ كس ديد؟ گفـت : حمزه پرسيد!! را دشنام داد، ناسزا گفت و چنين و چنان كرد   

و ديد كه آن گاه حمزه حركت نمود تا اين كه درهمان مجلس به صفا و مروه رسيد،        . گروهى از مردم وى را ديدند     

ايـن چنـين و آن چنـان تيـر          : اند و ابوجهل در ميانشان قرار دارد، وى بر كمان خود تكيه نمـوده گفـت                آنها نشسته 

بعد از آن با هر دو دست خود كمـان را برداشـت و بـا آن در ميـان هـر دو      . انداختم، و اين چنين و آن چنان كردم   

 با كمان بگيرش و ديگر بار با شمشير،         )اين بار (: ن گفت گوش ابوجهل زد، كه هر دو نوك كمان شكست، بعد از آ           

اى ابوعماره، او خدايان ما : گفتند. دهم كه وى رسول خداست، و او به حق از طرف خداوند آمده است    شهادت مى 

كرديم، كـارت     اين را از تو هم قبول نمى       - كه تو از وى افضل هستى        -بودى   را دشنام داده است، و اگر تو هم مى        

و اين را . رجال آن رجال صحيح اند: گويد  مى)267/9( هيثمى 2. ناسزاگو نبودى- اى ابوعماره -ن است، و تو     همي

و آن را بـه شـكل طـوالنى     ... مردى و او از اسلم روايت نمـوده         از ابن اسحاق از    )192/3(حاكم نيز در المستدرك     

  .متذكر شده

جـل  (اييش از سـوى خداونـد       و چگـونگى رسـو     � تصميم ابوجهل براى اذيت رسول خدا     
  )جالله

به خدا سوگند بـر مـن   : روزى در مسجد بودم، كه ابوجهل آمده، گفت     :  روايت نموده، كه گفت    �بيهقى از عباس    

 بيرون گرديدم �نذر باشد كه اگر محمد را در حال سجده ببينم بر گردنش بلند شوم، من براى اطّالع پيامبر خدا 

او غضبناك بيرون رفت، تا اين كه به مسجد آمد و با . او را از قول ابوجهل آگاهانيدمتا اين كه نزدش داخل شدم و 

امـروز، روز   :  گفتم )با خود (.  گرديد )مسجد(عجله به عوض اين كه از دروازه داخل شود از ديوار بلند شده داخل               

ـ    �بدى است، بنابراين شلوار خود را محكم بستم و دنبالش رفتم، رسـول خـدا                 د و ايـن آيـات را        داخـل گردي

  : تالوت فرمود

  )1- 2: العلق(. )خلق االنسان من علق. اقرأ باسم ربك الذى خلق(

  .»اى خلق كرد بخوان به نام پروردگارت كه افريد، آن كه انسان را از خون بسته«: ترجمه

  : و هنگامى كه درباره ابوجهل رسيد

  )6 - 7: العلق(. )كال، ان االنسان ليطغى، أن رآه استغنى(

                                                 
  . م�70 ا0/���0=� 'ن  1
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  .»بيند به خاطر اين كه خود را بى نياز مى. كند چنين نيست، انسان مسلّماً طغيان مى«: ترجمه

بينيد؟  بينم، نمى  آيا چيزى را كه من مى     : ابوجهل پاسخ داد  . اى ابوالحكم، اين محمد است    : شخصى به ابوجهل گفت   

 1. به آخر سوره رسيد سجده نمود� هنگامى كه رسول خدا. به خدا سوگند، افق آسمان بر من مسدود شده است

 )227/8( آمده، و اين را همچنان طبرانى در الكبير و االوسط روايـت نمـوده، هيثمـى                  )43/3( ه  اين چنين در البداي   

 نيز مانند آن روايت كرده، و )325/3(اين را حاكم . باشد در اين، اسحاق بن ابى فروه آمده و او متروك مى: گويد مى

در : گويد اند، ذهبى آن را تعقيب كرده مى  االسناد است، ولى بخارى و مسلم آن را روايت ننموده  صحيح: گفته است 

  .باشد، و اسحاق بن عبداللَّه بن ابى فروه آمده و او متروك است اين روايت عبداللَّه بن صالح آمده، و او عمده نمى

  
   وىو يارى طليب بن عمير براى � اذيت رسانيدن ابوجهل به رسول خدا

ابوجهل و عده اى بـا وى بـه         : ، روايت نموده، كه گفت    ه  ابن سعد ازواقدى با سندى از وى تا به برّه بنت ابى تجرا            

 متعرّض شده او رااذيت نمودند، طليـب بـن عميـر بـه طـرف ابوجهـل رو آورد و او را زده سـرش را                           �پيامبر  

بهتـرين روزهـاى   :  رسيد، وى گفت2 خبر به اروىاين. شكست، آنها او را گرفتند، و ابولهب به يارى وى برخاست 

اروى بى دين شده اسـت، آن گـاه         : وى روزى است كه پسر مادربزرگش را يارى نموده است، به ابولهب گفته شد             

 برخيـز،   )�محمد  (ات   در حمايت از برادر زاده    : ابولهب نزد اروى به خاطر عتاب وى داخل گرديد، اروى گفت          

ابولهـب  . اى ات معذور بوده ود در آن صورت اختيار دارى، در غير آن در قبال برادر زاده           اگر وى كامياب و غالب ش     

 آمـده  )227/4( ه  اين چنين در االصاب3!!وى دين جديدى را آورده است! ها را داريم؟ آيا ما طاقت همه عرب  : گفت

  .است

   

  ان هالكت وىبر عتيبه بن ابى لهب هنگامى وى را اذيت نمود، و داست � دعاى رسول خدا
 ازدواج �عتيبه بن ابى لهب با ام كلثوم دختر رسول خدا : طبرانى از قتاده به شكل مرسل روايت نموده، كه گفت

 در همسرى برادرش عتبه بـن ابـى لهـب قـرار داشـت، و هنـوز بـا وى                     �نمود، و رقيه دختر ديگر رسول خدا        

  :اين قول خداوند نازل گرديدهنگامى كه .  مبعوث گرديد�همبستر نشده بود كه رسول خدا 

  )1:مسد (. )تبت يدا أبى لهب(

  .»هالك شد هر دو دست ابولهب«: ترجمه

سرم بر سر شما دو حرام است، اگر دختران محمد را طالق ندهيد، و              : ابولهب به دو فرزند خود عتبه و عتيبه گفت        

اى پـسرانم، آن دو را  :  گفـت  -باشد    مى »بردارنده هيزم « يعنى   ) الحطب ه  حمال( كه   -مادرشان دختر حرب بن اميه      

                                                 
1 ��Uا6 ب@ + �( : ای@ ��ی_ دو م7�B دارد. »ا)وn0«و » ا�����«و ���ا�� در ) �٣٢/ )٣و � ( aR ٩١/ )٢» ا��7P(«ب��NO در . ����ر ���

� aR 'ن را +*�( دا�123 و ذه�� 'ن را ب1 . ه� �Siر 1R ذه�� م� SWی� مSرد ا�2U د ��3/ و ا0* ق ب@ ��Uا6 ب@ أب� �9وة ��Q م�2وe ا�*�ی_ ا0/
  ).٢٢٧/ ٨(» �مK�L ا�QواbU . 4� :»P/ ای@ دو ش!r ضh�T دا�123 ا0/

  .م. سلم ّست و  عليه  اهللا  عبدالمطلب عمه رسول خدا صلىوى اروى بنت 2
3   .'م�E ا0/، در 0=� 'ن وا�X� ا1R /0 م�2وe ا0/) ٢٢٧/ ,(» ا+ ب-«اب@ ا0* ق <= ��1 در . ����ر ���
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و هنگامى كه عتيبه، ام كلثوم را طـالق داد،          . بنابراين هر دو را طالق دادند     . اند طالق بدهيد، چون آنها بى دين شده      

به دينت كافر شدم، و دخترت را رها نمودم، نه پيش مـن   :  در وقت مفارقت از وى آمده گفت       �نزد رسول خدا    

 حمله نمود، و پيراهن وى را پاره كـرد، و ايـن در حـالى    �آيم، بعد از آن بر رسول خدا  تو مىبيا و نه من پيش    

خواهم تا سگش را  اما من از خداوند مى«:  فرمود �پيامبر  . بود كه وى براى تجارت به طرف شام در حركت بود          

شد رسيد، از   گفته مى»زرقاء«به آن وى در ميان تاجرانى از قريش بيرون رفت، تا به مكانى كه         . »بر تومسلّط گرداند  

 بـه خـدا   -واى بـر مـادرم، ايـن    : گفت طرف شب پايين آمدند، در آن شب شير به اطراف آنها گشت زد، عتيبه مى             

 و او در مكّـه و مـن در شـام            1كند، قاتل من ابن ابى كبشه اسـت،         چنان كه محمد گفته بود مرا هالك مى        -سوگند  

 بـه قـتلش     )و فـشار دادن   (صبحگاهان به جان وى حمله آورد، و با يك گـاز گـرفتن              آن شير در ميان مردم      . هستم

چـون آن شـب شـير بـر ايـشان      : هشام بن عروه از پدرش براى مان بيان نمود كـه       : گويد زهير بن عالء مى   . رسانيد

مده بـا عبـور    آن گاه آن درنده آ    . گذشت و دوباره برگشت، بعد آنها خوابيدند، و عتيبه در وسط شان جاى داده شد              

 عثمــان بــن عفّــان پــس از رقيــه بــا )حــضرت(نمــودن از ميــان آنهــا ســر عتيبــه را گرفــت و آن را شــكافت، و 

  .باشد در اين زهيربن عالء آمده و او ضعيف مى: گويد  مى)18/6( هيثمى 2. ازدواج نمود)عنهما اللَّه رضى(كلثوم ام

   

   و عقبه بن ابى معيطابولهب: اش از طرف دو همسايه � اذيت شدن رسول خدا
گوييد قريش رسول خدا     شنوم مى  از شما چه مى   : طبرانى در االوسط از ربيعه بن عبيد ديلى روايت نموده، كه گفت           

ام، خانه وى را در بين منزل ابولهب و عقبه بن ابى معيط بود،                بارها ديده  )اين رويداد را  (من  !! داد  را دشنام مى   �

ديد كه بر سردرش نصب      ها و چيزهاى كثيف و پليد را مى         خون 3 سالى حيوانات،  گشت، اش بر مى   و چون به خانه   

 هيثمـى   4.»!!اين بدترين همسايگى است، اى گروه قـريش       «: گفت شده، او آنها را با نوك كمان خود دور نموده، مى          

  .باشد در اين روايت ابراهيم بن على بن حسين رافقى آمده، و او ضعيف مى: گويد  مى)21/6(

  
  و اذيت هايى كه در طائف متحمل گرديد � ول خدارس

 نقـل كـرد، كـه وى بـه     � همسر رسول خدا )اللَّه عنها رضى( از عروه روايت نموده، كه عائشه  )458/1( بخارى  

آنچه را از قومت ديدم،     «: آيا روزى بر تو گذشته است كه از روز احد شديدتر باشد؟ فرمود            :  گفت �پيامبر خدا   

ين چيزى را كه از آنها ديدم در روز عقبه بود، هنگامى كه دعوت خود را بر ابن عبدياليل بن كالل                  ديدم، و شديدتر  

ام اشكار   عرضه نمودم، و او به آنچه خواسته بودم، جواب مثبت نداد، و من غمگين در حالى كه آثار اندوه بر چهره                    

                                                 
هر بى بـى حليمـه مـادر رضـاعيى      به شو� است، چون مشركين به خاطر استهزاء و با ارتباط دادن پيامبر       �هدفش رسول خدا     1

  .م. ند، او را چنين نام دادند گفت اش، كه به او ابوكبشه مى
2  .SWی� ضh�T ا0/ ه�\=�@ در 0=� 'ن زه�� ب@ ا�T: ا1R /0 ه� �1R 1�S4 ه���s م�. ���ا�� بSiر م�70 از 2X دE روای/ �RدE ا0/. ���

  .م. به نقل از فرهنگ الروس. داشته باشد ن در ميان آن قرار مىپوستى كه بچه انسان و جانور به هنگام زاييد: سال 3
4   .ه� �1R 1�S4 خSد م.=h اش ر�R EدE ا0/. ���
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 به هوش نبودم، آن گاه سر خود را بلند          )بتاز دست مصي  ( نرسيدم،   1بود، حركت نمودم، و تا اين كه به قرن ثعالب         

كردم، ديدم كه ابرى بر من سايه افكنده است، و به سوى آن نگريستم كه جبرئيل عليه السالم در آن قرار داشت، او          

هـا را   خداوند گفتار قومت را نسبت به تو، و پاسخ شان را عليه تو شنيد، و خداوند ملك كوه  : مرا صدا نموده گفت   

ها مرا صدا نمود، و به       آن گاه ملك كوه   .  فرستاده است، تا وى را به آنچه بخواهى درباره ايشان امر كنى            به سوى تو  

 را بر آنان 2اى محمد هر چه كه خواسته باشى؟ حتى اگر خواسته باشى كه اخشبين          : من سالمداد و پس از آن گفت      

هاى ايشان كسى را جانشين سازد، كه         نسل بلكه آرزومندم خداوند عزوجل از    «:  فرمود �فرو بريزم؟ رسول خدا     

 مـسلم ونـسائى نيـز ايـن را روايـت            3.»خداوند عزوجل را به تنهاييش عبادت نمايد و كسى را شريك به او نياورد             

  .اند كرده

 بـه طـرف   �وقتى ابوطالب در گذشت، رسول خـدا  : موسى بن عقبه در المغازى از ابن شهاب روايت نموده كه       

ه وى را در ميان خود جاى دهند حركت كرد، و به سوى سه تن از اهل ثقيـف روى آورد، كـه         طائف به اميد اين ك    

عبدياليل، حبيب و مسعود فرزندان عمرو، و دعوت خـود را  :  با هم برادر بودند)در عين حال  (آنها رؤساى ثقيف و     

آنها به شـكل ناشايـسته و       ر ايشان عرضه داشت، و از بى احترامى قومش نسبت به  خود به آنها شكايت برد، ولى                   

اين چنين در   . اين چنين اين را ابن اسحاق بدون اسناد، به شكل طوالنى نقل كرده است             . قبيحى به وى پاسخ دادند    

  . نيز آمده است)198/6(فتح البارى 

ذشـت، و   ابوطالب درگ :  روايت نموده، كه گفت    )عنهما اللَّه رضى( از عروه بن زبير    )103ص( ه  ابونعيم در دالئل النبو   

ها به وى پناه دهند و او را   افزون گرديد و شدت يافت و او به هدف اين كه ثقيفى     �آزار و اذيت بر رسول خدا       

عبـدياليل بـن    : يارى رسانند به سوى آنها رفت، و سه تن از آنها را، كه رؤساى ثقيف و با هم برادر بودند، دريافت                    

 خود را بر آنها عرضه نمود، و از آزار واذيت و بى احترامـى               و دعوت .  بن عمرو و مسعود بن عمرو      4عمرو، خبيب 

اگر خداوند تـو را بـه چيـزى مبعـوث نمـوده         : آن گاه يكى از آنها گفت     . قومش نسبت به خود به آنها شكايت برد       

به خدا قسم، بعد از اين مجلست ابداً با تـو يـك كلمـه هـم حـرف                  : ديگرى گفت . دزدم باشد، من مرغ كعبه را مى     

آيـا  : و ديگـرى گفـت    . م، اگر تو رسول باشى حتماً، در شرف و حق بزرگتر از آنى كه من با تو حرف بـزنم                   زن نمى

ها  و آنها آنچه را شنيده بودند در ميان ثقيف پخش نمودند، ثقفى! فرستاد عاجز آمد؟ خداوند از اين كه غير تو را مى   

هـا را   اه وى دو صف كشيده نشستند، و سنگ   كردند، و در ر     استهزاء و تمسخر مى    �جمع شدندو به رسول خدا      

گذاشـت آن را بـه سـنگ     داشـت و مـى    هرگاه پاى خـود را بـر مـى   �هاى خود گرفتند، و رسول خدا  در دست 

 در 5هنگامى كه وى از هر دو صف ايشان نجات يافت،. نمودند زدند، و در انجام اين عمل استهزاء و تمسخر مى    مى

                                                 
  .نام جايى است در نزديك مكه 1
  .ابوقبيس و احمر. اخشبين، دو كوه محيط بر مكّه است 2
�١٧٩(و مab3 ) ٣٢٣١(ب! ر�  3.(  
  .ى حبيب آمده، و هم چنان در الفتح چنان كه قبالً گذشتاين چنين در الدالئل آمده، و در تاريخ طبر 4
  )از بى خردان شان(در دالئل النبوه ، ابونعيم آمده  5
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خت، به يكى از انگورهاى باغ آنهـا روى آورد، و در زيـر سـايه تـاك انگـورى،      ري حالى كه از قدم هايش خون مى     

ريخت، نشست، و متوجه شد كه اتّفاقاً در آن تاكـستان عتبـه           اندوهگين و دردناك در حالى كه قدم هايش خون مى         

 عـداوت و     آن دو را ديد، بـه خـاطر آنچـه از           �بن ربيعه و شيبه بن ربيعه قرار دارند، و هنگامى كه رسول خدا              

دانست و به خاطر حالتى كه داشت مصلحت نديد كه نزد آنهـا بيايـد، آن                 دشمنى آنها در مقابل خدا و پيامبرش مى       

 با مقدارى انگور نزد وى فرستادند، هنگامى كـه          - بود   1اهل نينوا   كه نصرانى و از    -گاه آن دو غالم خود عداس را        

بـه نـام    «،  )اللَّـه  بـسم (:  گفـت  �يش گذاشت، رسول خدا      آمد، انگور را در پيش رو      �عداس نزد رسول خدا     

مـن  :  گفت»اى عداس تو از كدام سرزمين هستى؟«:  به او فرمود  �، عداس متعجب گرديد، رسول خدا       »خداوند

تو را چـه آگـاه      :  عداس به او گفت    »از اهل شهر مرد صالح يونس بن متى؟       «:  فرمود �پيامبر  . از اهل نينوا هستم   

دانـست، بـه او آگـاهى داد، و      تا جايى كه در ارتباط با يـونس مـى         �رسول خدا !  متى كيست؟  كرد كه يونس بن   

اى : او گفـت . كـرد  هاى خداوند تعالى را به وى ابـالغ مـى      شمرد، و رسالت    هيچ كس را حقير نمى     �پيامبر خدا   

متى آنچه را برايش     درباره يونس بن     �هنگامى كه رسول خدا     . رسول خدا درباره يونس بن متى به من خبر بده         

هـاى    به سجده افتاد، و بعد از آن شروع به بوسـيدن قـدم        �وحى شده بود، به وى خبر داد، او براى رسول خدا            

وقتى عتبـه و بـرادرش شـيبه عملكـرد غـالم شـان را ديدنـد،        . ريخت  نمود كه از هر دو خون مى   �رسول خدا   

تو را چه شده بود كه براى محمـد سـجده   : آمد به او گفتند نزد آنها )غالم شان(هنگامى كه . سكوت اختيار نمودند 

ايـن يـك مـرد    : نمودى و قدم هايش را بوسيدى، و ما نديديم كه تو اين كار را براى يكى از ما نموده باشى؟ گفت  

صالح است، برايم از چيزهايى درباره رسولى كه خداوند وى را براى ما فرستاده بود، و به وى يونس بن متى گفتـه      

تـو را از    : شد، صحبت نمود و من آن را دانستم، و به من خبر داد كه وى رسول خداست، آن دو خنديده گفتند                     ىم

 بـه مكّـه مراجعـت    �نصرانى بودنت بيرون نسازد چون وى مردى است فريب دهنده، بعـد از آن رسـول خـدا             

  2.نمود

ر دو صـف در راه وى بـه كمـين نشـستند،             اهـل طـائف د    :  از موسى بن عقبه ذكر نموده كه       )136/3( ه  و در البداي  

زدند، تا اين  گذاشت وى را سنگ مى كردو به زمين مى هاى خود را بلند مى هنگامى كه عبور نمود، هر گاهى كه قدم

و در آنچه ابـن  . ريخت  آنها رهايى يافت كه از قدم هايش خون مى)چنگ(كه خون آلودش ساختند، و در حالى از         

 و در - از نزد آنها در حالى كه از خير ثقيف نااميد شـده بـود برخاسـت،      � رسول خدا    :اسحاق ذكر نموده آمده   

، رسول خدا   »آنچه را انجام داديد، داديد، ولى باز هم آن را پوشيده داريد           «:  به آنها فرمود   -آنچه براى من ذكر شده      

ولى آنها  . ك نوع جرأت ببخشد    مناسب نديد كه اين واقعه پيش آمده به قومش برسد، و آنها را در قبال وى ي                 �

                                                 
  .اى است از شهر وصل در عراق به كسراول قريه: نينوا 1
2 / )٢» ا�2 ریZ« و ���ا�� در 'م�(E ٧,، �,/ E��0 «)٢ اب@ هB م«و اب@ ا0* ق <= ��1 در ( )١٠٣+ـ » ا��7P(«ابa�T�S در . م�70 ا0/. ���

0=� ان ا0* ق ��Q م�70 م*�� ب@ . ام  ای@ 0=� ابa�T�S از �UوE م�70 ا0/) ١١١(و مab3 ) ٣٢٣١(ا+7 ای@ ��ی_ در +*�*�@ ب! ر� ) ٣,٧: ,,٣
ب@ ;T#� ب.Sرت ب�3 ر م!2.� و اب@ ا0* ق ه�\=�@ ای@ ��ی_ را از هB م از �Uوة از �mرش از ��Uا�u�X fTR . 6 ا1R /0 از ا1�P � ت ب�T@ ا0/

��Q روای/ �RدE ا0/ و ای@ 0=� �3@ ا0/ ا�W ت�س ) ١١١/ �(و اب@ �U� ) �١٢٢(» ا��U ء«���ا�� ��Q 'ن را در . ب  ا2R#  ب1 دU  روای/ �RدE ا0/
 1=T=U از)@U � 1x�+  دن ب�R /د) روایS�� ا0/. اب@ ا0* ق yزی�ا اب@ ا0* ق م�� ! 
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بـه  (اين كار را نكردند، بلكه بى عقالن و بردگان خود را عليـه وى برانگيختنـد، و آنـان وى را دشـنام ميدادنـد و                           

كشيدند، تا اين كه مردم بر وى جمع شدند،و او را به پناه آوردن در بستانى كه از عتبه بـن    بر وى فرياد مى )دنبالش

 وارد  �و وقتى كه رسـول خـدا        (ه بود، و هر دوى شان در آن حضور داشتند، وادار كردند             ربيعه و شيبه بن ربيع    

 بـه سـايه تـاك     �رسول خدا   . نمود، برگشت   كسى كه از  بى خردان و سفهاى قيف وى را دنبال مى             )باغ گرديد 

كردند و آنچه را او  انگورى روى آورد، و در آنجا نشست، و اين در حالى بود كه پسران ربيعه به سوى وى نگاه مى

 زنـى از بنـى      - در آنچه براى من ذكـر شـده          - �نمودند، و رسول خدا      ديد، مشاهده مى   از بى عقالن طائف مى    

  .»! ديديم)ها اذيت(از خويشاوندان شوهرت چه «: جمح را مالقات كرد، و به او گفت

   

  هنگام بازگشتش از طائف � دعاى رسول خدا
ـ        (:  گفت - در آنچه براى من ذكر گرديده        -هنگامى كه مطمئن و راحت شد         ه اللهم اليك اشكو ضـعف قـوتى، وقل

يا ارحم الراحمين، انت رب المستضعفين، و انت ربـى، الـى مـن تكلنـى؟ الـى بعيـد          . حيلتى، و هو انى على الناس     

عوذ بنور و   ا. يتجهمنى، ام الى عدو ملكته امرى؟ ان لم يكن بك غضب على فال ابالى، و لكن عافيتك هى اوسع لى                   

.  على سخطك  2 بى غضبك، أو يحل    1، من ان ينزل   ه  جهك الذى اشرقت له الظلمات، و صلح عليه امرالدنيا و االخر          

  .) اال بكه لك العتبى حتى ترضى، و ال حول و ال قو

 اى. كـنم  ام نـزد مـردم بـه تـو شـكايت مـى       ام و از سـبكى     بار خدايا، از ضعف توانايى ام، و از كمى چاره         «: ترجمه

سپارى؟ به دورى كه  ترين مهربانان، تو پروردگار مستضعفين هستى، و تو پروردگار من هستى، مرا به كى مى  مهربان

اى؟ اگـر   كند، و يا به دشمنى كه تو او را بر من قوت داده و چيره ساخته با خشونت و ترش رويى بامن برخورد مى       

به نور وجهـت  . تر است  عافيت و حمايت تو برايم وسيع)كهيقين دارم (خشمى ازتو بر من نباشد، باك ندارم، ولى       

بـرم، از   ها توسط آن به روشنى مبدل گرديد، و با آن، امور دنيا و آخرت صالح يافت، پناه مـى   كه ظلمات و تاريكى   

خشوع و نيايش براى توست تا اين كه راضى شوى، و جـز             . اين كه بر من غضبت نازل شود، و يا قهرت فرود آيد           

  ».گر كسى از نيرو و توانايى برخوردار نيستتو دي

  نبى بر حق است �  و شهادتش بر اين كه رسول خدا- كه نصرانى بود -اسالم آوردن عداس 
عتبه و شيبه وى را و آنچه را او ديد مشاهده نمودند، صله رحمى آنها نسبت بـه  : هنگامى كه پسران ربيعه  : گويد مى

اى از  خوشـه : شد فرا خواندند، و به او گفتنـد      خود را كه به او عداس گفته مى       وى به حركت افتاد، و غالم نصرانى        

عـداس ايـن   . اين انگور را بگير، و آن را در اين طبق بگذار، و بعد براى آن مرد ببر، و به وى بگو كه از آن بخـورد  

:  بعد به او گفـت  گذاشت،�عمل را انجام داد، سپس آن را با خود برداشت تا اين كه در پيش روى رسول خدا                

 و بعد خورد، بعد از آن       »به نام خدا  «،  »بسم اللَّه «:  دست خود را پيش آورد گفت      �بخور، هنگامى كه پيامبر خدا      

                                                 
  .آمده است» تنزل«:   و در البدايه )230/1(به نقل از طبرى  1
  .آمده است» تحل«:به نقل از طبرى، و در البدايه  2



  حيات صحابه

17  دوم جلد 

رسـول  !! گوينـد  به خدا قسم، اين سخن را اهل اين ديار نمـى :  نگاه نموده و گفت�عداس به چهره رسول خدا  

نـصرانى، و مـردى از      :  پاسخ داد  » ديار هستى؟ و دينت چيست؟     اى عداس تو از اهل كدام     «:  به او فرمود   �خدا  

تـو را چـه آگـاه       :  عداس بـه او گفـت      »از قريه مرد صالح يونس بن متى؟      «:  گفت �پيامبر خدا   . اهل نينوا هستم  

آن . »او برادرام است، وى نبى بود و من نيز نبـى هـستم  «:  فرمود�ساخت كه يونس بن متى كيست؟ پيامبر خدا   

پسران : گويد مى.  انداخت و شروع به بوسيدن سر، دستان و قدم هايش نمود           �ود را بر رسول خدا      گه عداس خ  

واى بـر تـو اى      : هنگامى كه عداس آمد آنها به او گفتـد        !! غالمت را بر تو فاسد گردانيد     : گفتند ربيعه به يكديگر مى   

اى آقايم، در زمـين هـيچ       : اس پاسخ داد  عد! بوسى؟ هاى اين مرد را مى     عداس، تو را چه شده كه سر، دستان و قدم         

واى : آن دو به وى گفتند. داند چيزى بهتر از اين نيست، وى چيزى را به من خبر داد كه جز نبى، ديگرى آن را نمى  

ـ       1.او تو را از دينت منحرف نكند، چون دين تـو از ديـن وى بهتـر اسـت                  !! بر تو اى عداس     ه  ايـن چنـين در البداي

دهم كه تو    گواهى مى :  گفت �وى به رسول خدا     : مان تيمى در سيرت خود متذكر شده كه        آمده، و سلي   )135/3(

  . آمده، و او را ازجمله اصحاب ذكر نموده است)466/2( ه اين چنين در االصاب. بنده و رسول خدا هستى

گامى كه كـه بـه    را هن�اگر من و پيامبر خدا  : ابوبكر فرمود :  روايت نموده، كه گفت    � و ابن مردويه از عائشه      

. ريخت و قدمهاى من چـون سـنگ گرديـده بودنـد      خون مى�ديدى، از قدمهاى رسول خدا      رفتيم مى  )غار ثور 

ايـن چنـين دركنـز العمـال        .  پابرهنه گـشتن را عـادت نداشـت        �رسول خدا   : فرمايد  مى )اللَّه عنها  رضى(عائشه  

  . آمده)329/8(

   

  در روز احد ديد � اذيت هايى كه رسول خدا
 در روز احـد شكـست و        �دندان چهارم رسـول خـدا       : اند كه   روايت نموده  �بخارى، مسلم و ترمذى از انس       

قـومى كـه سـر نبـى شـان را      «: گفت نمود، مى سرش زخم برداشت، وى در حالى كه خون را از روى خود پاك مى     

ـ                   خوانـد، چگونـه     د فـرا مـى    مجروح ساختند، و دندان چهارم اش را بشكند در حالى كه او آنها را به سـوى خداون

  )128: آل عمران(. »ء ليس لك من االمر شى(:  آن  گاه اين نازل شد»!شوند؟ كامياب مى

  2.»هيچ امرى در اختيار تو نيست«:  ترجمه

 در روز احد مجـروح گرديـد،      �روى رسول خدا    :  روايت است كه گفت    �و نزد طبرانى در الكبير از ابوسعيد        

كـسى دوسـت    «:  فرمود �ت، و جراحت وى را مكيد،  و بعد بلعيدش، رسول خدا             مالك بن سنان به سويش رف     

  ايـن چنـين در  3.»دارد به كسى نگاه نمايد كه خونم با خون وى عجين شده باشد، بايد به مالك بن سنان نگاه كنـد        

  . آمده است)47/2(جمع الفوائد 

                                                 
: ,,٣/ ٢(ام  ای@ م��b0 اSX /0� و اب@ ;�ی� 'ن را در ت ریZ خSد ) �١, : ,١,/٢(» ا��)7P«م�70 ا0/، ب��NO 'ن را در . س�� �ن ��� اس� 1

٣,٧ (Eد�R /4 . روای� :»�PواQا� K�Lم «)�/ ٣�.( 
ا�OL د «در 2R ب ) ١٧٩١(روای/ �RدE و مab3 'ن را بSiر مS+Sل ) �١,/ ٧(��y �} م@ ا)م� ش�ء : ب ب» ا��x ز�«ب! ر� 'ن را بSiر مbT[ در  2

 ).٠٢٧,(، و اب@ م ;1 ) ٣٠٠٣، ٣٠٠٢(ه�\=�@ ت�مG� Qd .وة أ�� روای/ �RدE ا0/: ب ب» وا���3
3 �  .'وردE ا0/) ٢٩، )٣/٢٨خSد » ��0ت«@ هB م 'ن را بSiر مbT[ در اب( ,٣/�(» ا�����«���ا�� در . ��
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آن : گفـت  شـد مـى    چون روز احد يـاد مـى  �بكر ابو:  روايت نموده، كه گفت )اللَّه عنها  رضى(و طيالسى از عائشه     

من اولين كسى بـودم كـه در روز   : گفت اش براى طلحه است، بعد از آن به صحبت درآمده مى         روزى است كه همه   

: برم كـه گفـت   جنگد، گمان مى  مى)رسول خدا(احد برگشتم، و مردى را ديدم كه در راه خدا و در پيش روى وى            

اين كه مردى از    :  طلحه باش، چون آنچه از دست من رفته بود، رفته بود، بنابراين گفتم             :به غيرت و مردانگى، گفتم    

شناختم، و من به پيامبر خـدا        و در ميان من و مشركين مردى بود كه وى را نمى           .  باشد برايم خوشايند است     1قومم

توانستم، ديدم كه وى    ه نمى  از وى نزديكتر بودم، و او چنان سريع گام برمى داشت كه من آن طور گام برداشت                 �

 در حالى رسيديم كه دندان چهارم اش شكسته، و صـورتش زخـم   �ابوعبيده بن جراح است، و نزد رسول خدا  

بـه حـساب    «:  فرمـود  �رسـول خـدا     .  داخل گرديده بود   2هاى زره  اش دو حلقه از حلقه     برداشته بود، و در گونه    

 )ابـوبكر ( ولى مـا بـه قـولش متوجـه نـشديم،             - كرده بود     هدفش طلحه بود كه خون ضايع      -. »دوست تان برسيد  

دهم كه مـرا بگـذار، بنـابراين     تو را به حق خود سوگند مى: رفتم تا آن را از رويش بكشم، ابوعبيده گفت       : افزايد مى

شد مناسب نديد، و آن را        مى �من وى را گذاشتم، و او كشيدن آن را به دست خود كه باعث اذّيت رسول خدا                  

من رفتم تا همان كارى   . اش همراه آن حلقه افتاد     ها را بيرون كشيد، و دندان ثنيه        خود گرفت و يكى از حلقه      با دهن 

وى آن چنان نمـود  : گويد  مى)ابوبكر(. دهم كه مرا بگذار تو را به حق خود سوگند مى: بكنم كه او نموده بود، گفت   

 حلقه افتاد، و ابوعبيده از نيكوترين مردمى بود كه دندان ثنيه كه در مرتبه اول نموده بود، و دندان ثنيه ديگرش نيز با

 رسيدگى نموديم، و بعد از آن نـزد طلحـه در بعـضى آن سـنگرها آمـديم،       �آن گاه به كار رسول خدا       . نداشتند

 خورده است، و انگشتش قطع گرديـده، و بـه كـارش             )شمشير(متوجه شديم كه وى هفتاد و چند نيزه،تير و ضربه           

، ابن سنى، شاشى، بـزار،     )298/3(و اين را همچنان ابن سعد       .  آمده )29/4( ه   اين چنين در البداي    3. نموديم رسيدگى

 )274/5( و ابن عساكر، چنان كـه در الكنـز   ه طبرانى در االوسط، ابن حبان، دار قطنى  در االفراد، ابونعيم در المعرف       

  .اند آمده، روايت كرده

  

   )جل جالله(ذيت ها در راه دعوت به سوى خداوند ها و ا و تحمل سختى �اصحاب
  

  و تحمل سختى ها   �ابوبكر صديق
براى آشكار شدن و خطبه وى در آن موقـع و اذيتـى كـه در آن                  � اصرار ابوبكر بر پيامبر   

  هنگام متحمل گرديد

                                                 
  . بود�طلحه پسرعموى ابوبكر  1
پوشد و يا به صورت  هاى زره است كه جنگجو آن را زير كاله مى در نص لفظ مغفر استعمال شده است كه مراد از آن زره و يا حلقه          2

  .م. استفاده از فرهنگ المنجد، الروس و پاورقى كتاببا . كند، و جمع آن مغافر است نقاب از آن استفاده مى
3 در : 'ن را ب1 بQرا ار; ع دادE و W#12) ١٢/ �)ه�( ��s. ٢٩٨/ )٣و اب@ ( �T0 ٢�٣/ )٢» ا��7P(«و ب��NO در ) ٣(خSد » م3=�«�� ��3 در . ���

'ن را روای/ �RدE و ار� ووط 'ن را در ت*�N[ ا� دی_ اب@ ) ن ا�3 - �٩٨٠(اب@ �� ن . 0=� 'ن ا0* ق ب@ ی*�� ب@ �b*1 ا1R /0 م�2وe ا�*�ی_ ا0/
 .�� ن ضh�T دا�123 ا0/
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 �اصحاب رسول خدا    هنگامى كه   :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنها  رضى(حافظ ابوالحسن اطرابلسى از عائشه      

 � براى آشكار شدن اصـرار نمـود، پيـامبر    � جمع شدند، ابوبكر بر پيامبر خدا       -وهشت مرد بودند      كه سى  -

 آشـكار گرديـد، و      �روزيـد تـا ايـن كـه رسـول خـدا              ابوبكر پياپى اصرار مى   . »اى ابوبكر ما كم هستيم    «: گفت

 �و ابوبكر در حالى كه رسـول خـدا          . راكنده شدند مسلمانان در نواحى مسجد، هر مردى در ميان عشيره خود پ          

نشسته بود در ميان مردم به عنوان خطيب ايستاد، به اين صورت او نخستين خطيبى بود كه به سوى خـدا و پيـامبر             

از طـرف   (مشركين بر ابوبكر و مسلمانان حمله نمودند، و آنها در نواحى مسجد به شـدت                .  دعوت نمود  �خدا  

شدند، و ابوبكر زير پا انداخته شد و به شدت مجروح شد، و عتبه بـن ربيعـه فاسـق بـه وى           كتك كارى    )مشركين

گردانيد، و بر شكم ابوبكر باال رفته، طورى  ها را متوجه روى وى مى زد، و كفش نزديك شد،و او را با دو دستش مى

د، و مشركين را از وى دور كردنـد،   در اين حالت به شتاب آمدن   1بنوتيم. شد اش شناخته نمى   كه روى ابوبكر با بينى    

بعـد  . اى حمل نمودند و وى را داخل منزلش كردند، و در مرگ وى ترديدى نداشتند بعد بنو تيم ابوبكر را در جامه  

به خدا سوگند، اگر ابوبكر بميرد عتبـه بـن ربيعـه را خـواهيم     : از آن بنوتيم برگشتند، و داخل مسجد گرديده گفتند    

زدند تا اين كـه جـواب داد، وى          بوبكر برگشتند، و ابوقحافه و بنو تيم با ابوبكر حرف مى          كشت، و سپس به سوى ا     

هـاى خـويش قـرار داده،      چـه كـرد؟ آنهـا وى را هـدف زبـان      �رسول خـدا    : در آخر روز به حرف آمده گفت      

وى چيزى بنوشـان،    ببين، به او غذايى بده و يا به         : سرزنشش نمودند، بعد از آن برخاسته به مادرش ام الخير گفتند          

 ولـى او  )تا چيزى بخـورد و يـا بنوشـد   (ها اصرار نمود   با وى تنها شد، مادرش بر وى خيلى�هنگامى كه ابوبكر    

 �ابوبكر . دانم به خدا سوگند، من درباره رفيقت چيزى نمى:  چه شد؟ مادرش پاسخ داد   �رسول خدا   : گفت مى

ابـوبكر  : مادرش بيرون آمد تا اين كه نزد ام جميل آمده گفت   نزد ام جميل بنت خطاب برو، و از وى بپرس،           : گفت

شناسم و نه محمدبن عبداللَّه را،  من نه ابوبكر را مى: پرسد، ام جميل گفت تو را از محمد حال محمد بن عبداللَّه مى

فت و ابوبكر را    بلى، ام جميل با وى ر     : مادر ابوبكر گفت  . )روم مى(و اگر خواسته باشى كه با تو نزد فرزندت بروم           

به خدا سوگند، قومى كه اين كار را در حق تو روا : افتاده و رنجور يافت، ام جميل نزديك شد و فرياد كشيده گفت

 چه �رسول خدا : ابوبكر گفت. اند اهل فسق و كفراند، و من متمنى ام كه خداوند انتقامت را از آنها بگيرد  داشته

او سـالم و    : گفـت . از وى خود هراس نداشته بـاش      : ابوبكر گفت . شنود اين مادرت است مى   : كرد؟ ام جميل گفت   

به خدا سـوگند، تـا ايـن كـه نـزد            :  ابوبكر فرمود  2.وى در كجاست؟ ام جميل در دارابن ارقم       : پرسيد. صحيح است 

 آن دو صبر كردند تا اين كه رفـت و         . نوشم اى را مى   چشم و نه هم نوشيدنى      نيايم نه طعامى را مى     �رسول خدا   

 با وى در حالى خارج گرديدند، كه بر آنها تكيه داده بود و او را نـزد رسـول                  )بعد(آمد كم شد و مردم آرام شدند،        

 وى را در آغوش گرفت و بوسيدش، و مـسلمانان نيـز             �رسول خدا   : گويد  مى )راوى(.  داخل نمودند  �خدا  

پـدر و   : ابـوبكر گفـت   . يدار گرديد  به خاطر وى رقت شديدى پد      �به طرف وى روى آوردند، و بر رسول خدا          

                                                 
  �قوم ابوبكر  1
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هاى همان فاسق كه در رويم زد، نيـست، و ايـن مـادرم               مادرم فدايت اى رسول خدا، بر من هيچ آزارى، جز ضربه          

است كه بر پسر خود خيلى نيك و مهربان است، و تو مبارك هستى پس او را بـه سـوى خـدا دعـوت كـن، و بـه              

رسـول خـدا   : گويـد  راوى مى . ند وى را توسط تو از آتش نجات دهد        خداوند درباره وى دعا كن، اميد است خداو       

 يك ماه در �و آنها با رسول خدا .  براى وى دعا نمود، و او را به سوى خداوند فراخواند، و او اسالم آورد            �

 در همان روزى اسـالم آورد  �آن منزل اقامت نمودند، و تعدادشان سى و نه تن مرد بود، و حمزه بن عبدالمطلب        

  . مضروب شده بود�كه ابوبكر 

   

  براى عمربن الخطاب و اسالم آوردن وى � دعاى رسول خدا
 1 پذيرفته شـد � دعا نمود، و آن درباره عمر      - ) يا ابوجهل بن هشام    - � براى عمر بن الخطاب      �رسول خدا   

 تكبيرى گفتند كـه   و اهل خانه� در روز پنجشنبه اسالم آورد، رسول خدا �دعا در روز چهارشنبه بود، و عمر  

بار خدايا، پسرم عبيداالرقم را ببخش   :  بيرون آمد، و گفت    - كه كور و كافر بود       -بر فراز مكّه شنيده شد، ابوااالرقم       

اى رسول خدا در حالى كه ما بر حق هستيم چرا ديـن خـود را                : كه كافر شده است، آن گاه عمر برخاست و گفت         

اى عمـر، مـا كـه    «:  فرمـود )�پيـامبر  (شود؟  طل هستند دين شان آشكار مى  پنهان كنيم؟ و آنها در حالى كه بر با        

سوگند به ذاتى كه تو را به حق مبعوث نموده، هيچ مجلسى كـه در آن      :  عمر گفت  »!!هستيم، و ديدى كه چه ديديم     

ـ        ماند، مگر اين كه ايمان را در آن آشكار مى          به كفر نشسته بودم، باقى نمى      د و خانـه را     كنم، بعد از آن خـارج گردي

فـالن ادعـا    : كشيدند، ابوجهل بن هشام گفـت      طواف نمود، و بر قريش در حالى عبور نمود كه آنها انتظارش را مى             

اشهد ان ال اله االاللَّه وحده ال شريك له و ان محمدا عبده و (:  فرمود)در پاسخ (اى؟ عمر    كند كه تو بى دين شده      مى

. »خداى واحد و ال شريك وجود ندارد، و محمـد بنـده و رسـول اوسـت       دهم كه معبودى جز      گواهى مى «،  )رسوله

مشركين بر وى حمله نمودند، و او بر عتبه حمله كرد، و او را زير پاى انداخته و شروع به زدن او كـرد و انگـشت                  

ـ            ن خود را در چشم هايش فرود برد و عتبه شروع به فرياد كشيدن كرد، و مردم دور شدند و عمر برخاسـت، بـه اي

گرفت، تا اين كه مـردم از   شدند، مى شد، شريف آنهايى را كه به وى نزديك مى       صورت هر كسى به وى نزديك مى      

گيـرى نمـود و    نشـست پـى   وى يكى از پى ديگرى همان مجالسى را كه در آن مى  .  وى عاجز آمدند   )اذيت و آزار  (

: و گفت.  برگشت كه بر آنها غالب بود�ايمان خود را در آن آشكار ساخت، پس از آن در حالى نزد رسول خدا 

نشستم باقى نمانـد،   پدر و مادرم فدايت، اكنون بر تو باكى نيست، به خدا سوگند، هيچ مجلسى كه در آن به كفر مى     

 خـارج گرديـد، و عمـر و        �مگر اين كه ايمان را در آن بدون خوف و هراسى آشكار نمودم، آن گاه پيامبر خدا                  

شدند، و خانه را طواف نمود، و نماز ظهر را در امن و امان برپا داشـت، و سـپس در                     حمزه در پيش رويش خارج      

                                                 
. باشد كه در ترجمه معناى همين كلمه را نظر گرفته شده اسـت            » فاصاب عمر «آمده، و ممكن آن تصحيف از       » فاصبح عمر «در اصل    1

  .م
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 قـول   1. بازگشت �حالى به سوى دار ارقم برگشت كه عمر همراهش بود، بعد از آن عمر تنها برگشت، و پيامبر                   

ششم بعثت  پس از رفتن مهاجرين به سوى سرزمين حبشه اسالم آورد، و اين در سال �عمر : صحيح آن است كه   

 از ابـن ابـى عاصـم ذكـر     )447/4( ه و حافظ اين را در االصـاب .  آمده)30/3( ه  اين چنين در البداي   . اتّفاق افتاده بود  

  .نموده است

   

ابتال و آزمايش مسلمانان و خارج شدن ابوبكر به سوى حبشه به عنوان مهاجر و حكايت وى با  
  ابن دغنّه
از وقتى كه پـدر و مـادرم را شـناختم و درك             :  روايت نموده، كه گفت    )عنهااللَّه   رضى( از عائشه    )552ص(بخارى  

 در آن در دو طـرفش نـزد مـا           �گذشت رسول خـدا      نمودم هر دو صاحب دين بودند، و هر روزى كه بر ما مى            

وقتى كه مسلمانان مورد ابتال و آزمايش قـرار گرفتنـد، ابـوبكر بـه عنـوان مهـاجر بـه سـوى         . صبح و بيگاه  : آمد مى

.  بود به وى رسيد    3 ابن دغنه كه رئيس قاره     )در آنجا ( رسيد،   2سرزمين حبشه خارج گرديد، تا اين كه به برك الغماد         

خـواهم در زمـين سـير نمـايم، و           قـومم مـرا بيـرون نمـوده، مـى         : روى؟ ابوبكر پاسخ داد    اى ابوبكر كجا مى   : گفت

تونـادار را   !! شود شود و نه هم اخراج مى       نه خارج مى   اى ابوبكر مانند تو   : ابن دغنه گفت  . پروردگارم را عبادت كنم   

و بر آنهـا  (گيرى   را به دوش مى    )چون ايتام و مساكين   ( عيال   )تكليف(آورى،   كنى، صله رحم را به جا مى       كمك مى 

نمـايى، مـن بـه تـو پنـاه       كنى و در پيشامدهاى ناگوار كمك و مساعدت مى   ، از مهمان، پذيرايى مى    )نمايى خرج مى 

بنابراين برگشت، و ابن دغنه نيز همراهش سفر نمـود، ابـن   . ، برگرد و در ديارت پروردگارت را عبادت كن        دهم مى

گـردد،   شود و نه هم اخراج مـى  مانند ابوبكر نه خارج مى: دغنه بيگاه در ميان اشراف قريش گشت زد، به آنها گفت     

 )چون ايتام و مساكين   (نمايد، تكليف عيال     حم مى كند، صله ر   كنيد كه به مردم نادار كمك مى       آيا مردى را بيرون مى    

قريش نيز ذمه   . رساند كند و در پيشامدهاى ناگوار، كمك و مساعدت مى         گيرد، از مهمان پذيرايى مى     را به دوش مى   

به ابوبكر دستور بـده تـا پروردگـارش را در منـزلش     : و پناه دادن اين دغنه را تكذيب نكردند، و به ابن دغنه گفتند        

خواهد قرائت نمايد،و توسط آن ما را اذيت نكند و نه هم آن را علنى                 كند، در آن نماز بخواند و آنچه را مى         عبادت

. هـا را بـه ابـوبكر انتقـال داد     ترسيم كه زنان و فرزندان ما را در فتنه اندازد، و ابن دغنه آن حرف             نمايد، چون ما مى   

كرد، نمـاز خـود را علنـى بـه جـاى             را در منزلش عبادت مى     ابوبكر مدتى را به اين حال سپرى نمود، پروردگارش        

نمود، بعد از آن براى ابوبكر نظرى پيدا شـد، و مـسجدى را در صـحن      آورد، و در غير اين منزلش تالوت نمى        نمى

نمود، و زنان مشركين و پسران شان بر وى ازدحـام   خواند و قرآن تالوت مى منزلش برپا ساخت، كه در آن نماز مى  

شدند، و ابوبكر مردى بود بسيار گريه كننده، كـه چـشم          نمودند، و از وى تعجب كرده و به او خيره مى            مى شديدى

                                                 
1 ای@ 0=� م*�� ب@  رد. 'ن را ب1 � 9~ أب� ا�*�3@ خ��s- ب@ ��b0 ن ��اب�3b ب  0=�ش ار; ع دادE ا0/) ٣٠/ ٣(» ا���ای- وا�=O ی-«@ ��sR در اب. ���
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اين پديده اشراف مشركين قريش را ترسانيد، . توانست از گريه نگه دارد كرد نمى هايش را وقتى كه قرآن تالوت مى

ما ابوبكر را به خاطر پناه تـو، پنـاه داديـم تـا              :  گفتند )به او (بنابراين به سوى ابن دغنه فرستادند، و او نزدشان آمد،           

پروردگارش را در منزلش عبادت كند، ولى از اين تجاوز نموده، و مسجدى را در صحن منزلش بنا كرده، و نماز و                      

واهد كه خ قرائت را در آن علنى نموده، و ماترسيديم كه زنان و پسران ما را در فتنه اندازد، لذا وى را بازدار، اگر مى    

پروردگارش را فقط در منزلش عبادت كند اين كار را انجام دهد، و اگر از اين ابـا ورزيـد و بـر علنـى نمـودن آن                            

اصرار نمود، از وى بخواه تا ذمه ات را برايت مسترد كند، چون ما مـصلحت نديـديم عهـد و پيمـان تـو را نقـض             

ابن دغنه :گويد   مى)اللَّه عنها رضى(عائشه . توانيم قبول كنيم  آشكار كارى ابوبكر را نيز نمى     )در عين حال  (نماييم، و   

ام را   كنى، يا ايـن كـه ذمـه        دانى يا بر همان اكتفا مى      آنچه را من برايت بر آن پيمان بستم، مى        : نزد ابوبكر آمده گفت   

.  نقض شده است   نمايى، چون من دوست ندارم عربها بشنوند پيمان و عهدم كه با مردى بسته بودم               برايم مسترد مى  

و حـديث را بـه      ... كـنم  كنم و به پناه خداوند عزوجل اكتفا مى        بنابراين من پناهت را برايت مسترد مى      : ابوبكر گفت 

  .طول آن در هجرت ذكر نموده

ابوبكر به عنوان مهاجر خارج گرديـد، و از مكّـه        : ابن اسحاق نيز به مانند اين را روايت نموده و در سياق وى آمده             

 و - بـود  1 او در آن روز رئـيس احـابيش  -روز يا دو روز را پيمود، در اين موقع ابن دغنـه بـه او رسـيد              سفر يك   

ابـن  (. قومم مرا بيرون نمودند، اذيتم كردند و بر مـن تنگـى وضـيقى آوردنـد            : به كجا اى ابوبكر؟ پاسخ داد     : پرسيد

كنـى، كـار     پيشامدهاى ناگوار مساعدت مىدهى، در چرا؟ به خدا سوگند، تو خويشاوندان را زينت مى   :  گفت )دغنه

بنابراين با وى برگـشت  . نمايى، برگرد كه تو در پناه و جوار من هستى دهى و براى نادار كمك مى     نيك را انجام مى   

اى گروه قريش، من ابن ابى قحافه را پناه دادم، پس كسى            : و وارد مكّه گرديد،  ابن دغنه در كنارش ايستاد و گفت           

اى : بنابراين از وى دست باز داشتند، و در آخر آن آمده، گفـت           : گويد  مى )راوى(.  خير متعرّض نشود   به وى جز به   

ابوبكر، من تو را پناه ندادم تا قومت را اذيت نمايى، و حاال آنها موقعيتت را كه در آن قـرار دارى بـد ديـده از تـو                             

آيا پناهت را بـه تـو مـسترد    :  گفت)ابوبكر(. ام بدهات برو و آنچه را دوست دارى در آن انج     اند، به خانه   اذيت شده 

آن را به تو    :  پاسخ داد  )ابوبكر(. آرى، پناهم را به من مسترد كن      :  گفت )ابن دغنه (نكنم و به پناه خداوند اكتفا كنم؟        

اى گـروه قـريش، ابـن ابـى قحافـه پنـاهم را بـرايم                : بعد ابن دغنـه ايـستاد و گفـت        : گويد  مى )راوى(. برگردانيدم

  . آمده است)94/3( ه  اين چنين در البداي2.دانيد و صاحب تان رگردانيده، حاال شما مىب

 در هنگامى كه از پنـاه ابـن         � يعنى ابوبكر صديق   -با وى   : و ابن اسحاق همچنان از قاسم روايت نموده، كه گفت         

رو شد، و بـر سـرش خـاك          با سفيه و بى خردى از قريش، در حالى كه وى راهى كعبه بود، روب               -دغنه بيرون آمد    

آيـا  :  بـه او گفـت  � از نزد ابـوبكر گذشـت، ابـوبكر          - يا عاص بن وائل      -ريخت، در اين فرصت وليد بن مغيره        

                                                 
كنـد، و گفتـه    تجمـع را افـاده مـى    : ند، و تحبيش  اند، كه به بنى ليث در جنگ شان با قريش پيوست           محله هايى از قبيله و قاره     : احابيش 1

  .شد، و به همين خاطر احابيش ناميده شدند با قريش در زير كوهى پيمان و معاهده بستند كه حبشى ناميده مى: شده
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: گفـت  و ابـوبكر در ايـن حالـت مـى    . اى تو آن را بر خودت كرده   : كند؟ پاسخ داد   بينى كه اين سفيه چه كار مى       نمى

ـ      !  پروردگارا چقـدر بردبـارى     1!در بردبار هستى  پروردگارا چق ! پروردگارا چقدر بردبار هستى     ه ايـن چنـين در البداي

  . آمده)95/3(

و صداى شديدى بـه ابـوبكر   :  گفت)اسماء( نزد ابويعلى و غير وى گذشت كه    )اللَّه عنها  رضى(و در حديث اسماء     

واى : گفت داشت و مى  او از نزد ما بيرون گرديد، و چهار گيسو          . به دوستت برس و او را در ياب       :  رسيد، گفتند  �

  :بر شما

  .)28: المؤمن(. )!اللَّه و قد جاءكم بالبينات من ربكم؟ أتقتلون رجالً أن يقول ربى(

در حالى كه بـراى شـما از        ! رسانيد؟ گويد، پروردگارم خداست به قتل مى      آيا مردى را به خاطر اين كه مى       «: ترجمه

  .»هاى روشن آورده است پروردگارتان نشان

 در حالى دوباره نزد ما      �ابوبكر  : اسماء گويد .  روى آوردند  � را گذاشتند و به سوى ابوبكر        �بر خدا   آنها پيام 

  :گفت  آمد، و او مى  مى)كنده شده(برد، مگر اين كه همراه دستش  برگشت، كه به چيزى از گيسوهايش دست نمى

  .)تباركت يا ذالجالل و االكرام(

  2.» و عزّتبا بركت هستى اى صاحب بزرگى«: ترجمه

  

  ها  و تحمل سختى � عمربن الخطاب
كدام يكـى   :  اسالم آورد، گفت   �هنگامى كه عمر    :  روايت نموده، كه گفت    )عنهما اللَّه رضى(ابن اسحاق از ابن عمر    

 -از قريش بسيار نقل كننده خبر است؟ به وى گفته شد، جميل بن معمر جمحى، عمر صبحگاهان نزدى وى رفت                     

دانستم تا ببيـنم كـه چـه         ديدم مى  اى بودم و هر چه را مى       من نيز به دنبالش رفتم در حالى كه بچه        : گويد عبداللَّه مى 

 وارد شـدم؟  �اى جميل آيا دانستى كه من اسالم آوردم و به دين محمد        :  و نزدش رسيد و به او گفت       -كند   مى

كـشيد    حـالى كـه عبـاى خـود را مـى     به خدا سوگند، وى بدون اين كه به او پاسخى بدهد در          : گويد  مى )ابن عمر (

برخاست، عمر دنبالش نمود و من او را دنبال كردم، تا اين كه بر دروازه مسجد ايستاد، و به صداى بلند خود فرياد                       

 آگاه باشيد كه ابن خطاب بى ديـن         - و آنها در مجالس خود در اطراف كعبه قرار داشتند            -! اى گروه قريش  : كشيد

ام، و گواهى دادم كـه معبـودى         دروغ گفت، من اسالم آورده    : گفت ر از پشت سر وى مى     و عم : گويد مى. شده است 

جنگيد و آنها بـا وى   آنها بر وى هجوم آوردند، و تا آن وقت او با آنها مى       . جز خدا نيست و محمد رسول خداست      

سـرش ايـستادند، و او   عمر خسته شد، و نشست، و آنهـا بـر   : گويد مى. جنگيدند كه آفتاب بر سرهايشان ايستاد  مى

بوديم يا اين سرزمين را بـراى شـما    كنم، اگر سيصد مرد مى   خواهيد بكنيد، به خدا سوگند ياد مى       آنچه مى : گفت مى

در حالى كه آنها در اين حالت قرار داشـتند،          : گويد مى. نموديد كرديم يا اين كه شما آن را براى ما ترك مى           ترك مى 

كارتان چيست؟ : پيراهن خط دار پوشيده بود نزدشان آمد، و نزد آنها ايستاده گفتشيخى از قريش كه قباى يمنى و 
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خواهيد، آيا  مردى براى خود چيزى را انتخاب نموده، شما چه مى      ! باز ايستيد : گفت. عمر بى دين شده است    : گفتند

: گويد مى. د را واگذاريد  را كه اين دوست شان را براى شما همين طور تسليم نمايند؟ اين مر              1پنداريد بنى عدى   مى

 پس از اين كـه بـه        -به پدرم   : گويد  مى )ابن عمر (. اى بودند كه از وى برداشته شد       به خدا سوگند، گويى آنها جامه     

اى پدر، آن مرد كه در مكه، قوم را از تو، روزى كـه اسـالم آوردى، و آنهـا همراهـت                      :  گفتم -مدينه هجرت نمود    

 ايـن اسـناد جيـد و قـوى          2. او عاص بن وائل سهمى بود      - اى پسرم    -: پاسخ داد جنگيدند، بازداشت، كى بود؟      مى

:  روايت است كه گفت)عنهما اللَّه رضى( از ابن عمر   )545/1(و نزد بخارى    .  آمده )82/3( ه  اين چنين در البداي   . است

 كه قباى يمنى    -در حالى كه وى در خوف و هراس در منزل قرار داشت، ناگهان ابن عمر و عاص بن وائل سهمى                     

 وى از بنـى سـهم اسـت و در    - نـزدش آمـد،   -و پيراهنى كه اطرافش با ابريشم دوخته شده بود، بـر تـن داشـت             

پندارند، كه آنها مرا بـه       قومت مى : تو را چه شده است؟ عمر گفت      :  و به عمر گفت    -جاهليت هم پيمانان ما بودند      

بعد از اين   .  نيست )براى انجام اين كار   ( راهى به سوى تو      :عاص گفت . ام خواهند كشت   خاطر اين كه اسالم آورده    

آن گاه عاص بيرون آمد، و با مردم روبرو گرديد كه در يك جمع كثيرى . كه او اين مطلب را گفت من مطمئن شدم

راهى بـه   : وى گفت . خواهيم اين ابن خطاب را كه بى دين شده است مى         : رويد؟ گفتند  كجا مى : در حركتند، پرسيد  

  3.يست، و مردم برگشتندوى ن

   

   ها و تحمل سختى � عثمان بن عفّان
 اسـالم آورد،  �وقتـى كـه عثمـان بـن عفـان      :  از محمد بن ابراهيم تيمى روايت نموده، كه گفت     )37/3(ابن سعد   

 پدرانت )دين(آيا از ملت : عمويش حكم بن ابى العاص بن اميه وى را گرفت و در ريسمانى بسته نمودش و گفت          

كنم كه اين دينى را كه بر آن هستى ترك  آورى؟ به خدا سوگند، تو را ابداً تا وقتى رها نمى ن دين جديد رو مىبه اي

هنگامى كه حكم عـزم و     . گيرم كنم ،و نه هم از آن فاصله مى        به خدا سوگند من آن را ترك نمى       : عثمان گفت . نكنى

  4.پايدارى او را در دينش مالحظه نمود، رهايش ساخت

   

  ها  و تحمل سختى � ه بن عبيداللَّهطلح
در حالى كه مـا در بـين صـفا و مـروه طـواف               :  روايت نموده، كه گفت    �بخارى در التاريخ از مسعود بن خراش        

اين : پرسيدم. كنند كه دستش در گردنش بسته شده است        نموديم، ديديم كه مردم زيادى پسر جوانى را دنبال مى          مى

ن طلحه بن عبيداللَّه است كه بى دين شده، و از زنى از پشت سرش قرار داشت كه             اي: چه كارى كرده است؟ گفتند    
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ايـن چنـين در   . صبعه بنت حـضرمى مـادر وى  : اين كيست؟ گفتند: پرسيدم. گفت آمد و او را ناسزا مى به خشم مى 

  . آمده است)410/3( ه االصاب

 بـه   �طلحه بن عبيداللَّـه     : يت نموده، كه گفت    از ابراهيم بن محمد بن طلحه روا       )369/3( و حاكم در المستدرك     

از اهل اين موسم بپرسيد، كـه آيـا در      :  حاضر شدم، ناگهان راهبى از صومعه خود گفت        1در بازار بصرى  : من فرمود 

آيا احمد ظهور نموده اسـت،      : پرسيد. بلى، من هستم  : گفتم: گويد  مى �ميان آنها كسى از اهل حرم هست؟ طلحه         

كند، و  اين ماهش است كه در آن ظهور مى. پسر عبداللَّه بن عبدالمطلب:  احمد كيست؟ پاسخ داد   :پرسيدم: گويد مى

او آخرين انبيا است، جاى ظهورش از حرم و هجرتش به ديارى است داراى خرما، سنگهاى سياه و زمينـى شـوره                      

فت در قلبم جاى گرفـت، و       آنچه او گ  : گويد طلحه مى . زار، بر حذر باش كه كسى به سوى وى از تو سبقت نمايد            

بلى، محمـد بـن عبداللَّـه       : آيا چيز جديدى اتّفاق افتاده است؟ گفتند      : به سرعت بيرون رفتم و به مكّه آمده پرسيدم        

 آمـده  �بيرون رفتم و نـزد ابـوبكر   : گويد مى. امين، ادعاى نبوت كرده است، و ابن ابى قحافه از وى پيروى نموده           

بلى، نزد وى برو، و بر وى داخل شو، و از او پيروى نما، چـون او بـه      : اى؟ گفت  ى نموده آيا اين مرد را پيرو    : گفتم

بعد ابوبكر با طلحه بيرون  . خواند، آن گاه طلحه آنچه را راهب گفته بود براى ابوبكر حكايت كرد             طرف حق فرا مى   

نچه را راهب گفته بـود،       آ � وارد شد، و طلحه اسالم آورد و براى رسول خدا            �رفت و با او نزد رسول خدا        

و وقتى كه ابوبكر و طلحه اسـالم آوردنـد، نوفـل بـن خويلـد بـن       .  مسرور گرديد �حكايت كرد، و پيامبر خدا      

عدويه آن دو را گرفت، و هر دوى شان را در يك ريسمان بست، و بنى تيم هم از آنها حمايت ننمود، و نوفل بـن                          

، »نزديك بـا هـم    «،  )قرينين(ه همين سبب است كه ابوبكر و طلحه         شد، و ب    گفته مى  »شير قريش «خويلد بن عدويه    

و رسـول خـدا     : اين را بيهقى نيز روايت نموده و در حديث وى آمـده           . و حديث را متذكر گرديده    ... اند ناميده شده 

  . آمده)29/3( ه  اين چنين در البداي2».بار خدايا، ما را از شر ابن عدويه محفوظ دار«:  فرمود�

   

  ها  و تحمل سختى � ن عوامزبير ب
اى   وقتـى كـه اسـالم آورد، پـسربچه         �زبير بن عوام    :  از ابواسود رايت نموده، كه گفت      )89/1( ه  ابونعيم در الحلي  

هشت ساله بود، و وقتى هجرت نمود هجده سال داشت، عموى زبير وى را در بوريايى آويزن ميكرد، و با آتش بر                     

 ايـن را طبرانـى نيـز        3.شـوم  ابداً كـافر نمـى    : گفت  مى )در جواب (زبير  . برگردبه سوى كفر    : گفت وى دود كرده مى   

 )151/9(اند، مگر اين كه اين حديث مرسل است، اين را هيثمـى در مجمـع الزوائـد           روايت نموده و رجال وى ثقه     

  . روايت نموده� نيز اين را از ابواسود از عروه )360/3(حاكم . گفته
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شيخى كه از موصل نزد ما آمده بـود بـراى مـن بيـان نمـوده              : روايت نموده، كه گفت   و ابونعيم از حفص بن خالد       

بـر مـن    :  را در يكى از سفرهايش همراهى نمودم، در يك صحراى جزيره جنب شد، گفت              �زبير بن عوام    : گفت

بـه  : گفتم.  ديدم  او را با شمشيرها بريده شده      )بدن(پرده بگير، من براى او پرده گرفتم، نظرى از من به وى افتاد، و               

بـه  : بلـى، گفـت  : آن را ديدى؟ پاسخ دادم: گفت. ام خدا سوگند، در تو آثارى را ديدم كه در هيچ كسى هرگز نديده 

 به  )360/3( و اين را طبرانى، حاكم       1. و در راه خدا بوده است      �خدا سوگند، هر جراحتى از آنها، با رسول خدا          

شـيخ  : گويـد   مـى  )150/9(هيثمى  . اند  آمده، روايت نموده   )70/5(المنتخب  مانند اين و ابن عساكر نيز، چنان كه در          

كـسى كـه   : و نزد ابونعيم همچنان از على بن زيد روايت است كه گفت   . اند موصلى را نشناختم، بقيه رجال وى ثقه      

ايـن چنـين در     . هاى نيزه و تيـر بـود       ها، جاى ضربه   اش مانند چشم   در سينه : زبير را ديده بود برايم حكايت كرد كه       

  . آمده است)90/1( ه الحلي

  
  ها   و تحمل سختى�بالل بن رباح مؤذن 

  آشكار نمودند � نخستين كسانى كه اسالم خود را با رسول خدا
نخستين كـسانى كـه اسـالم را آشـكار نمودنـد      : اند كه گفت   روايت نموده  �امام احمد و ابن ماجه از ابن مسعود         

 را �امـا رسـول خـدا    . �كر، عمار و مادرش سميه، صهيب، بـالل و مقـدا     ، ابوب �رسول خدا   : هفت تن اند  

ولى ساير آنهـا را مـشركين       . و خداوند ابوبكر را توسط قومش حمايت كرد       . خداوند توسط عمويش حمايت نمود    

آنهـا  هاى آهنى پوشانيدند، و در آفتاب داغ كردند، همه آنها همان چيـزى را كـه مـشركين از            گرفتند، و بر آنان زره    

به جز بالل كه نفسش در راه خدا برايش ناچيز شده بود، و براى قومش نيز ناچيز و بى قدر                    . خواستند همان كردند  

گردانيدنـد، و او     هاى مكّـه مـى      شروع نموده او را در دره      )ها بچه(ها دادند،    بنابراين وى را گرفتند و به بچه      . گرديد

و اين را همچنـين  .  آمده است)28/3( ه  اين چنين در البداي2.»ستخدا يكى است، خدا يكى ا   «احد، احد   : گفت مى

 آن را روايـت     - )بخـارى و مـسلم    ( -صـحيح االسـناد اسـت ولـى آن دو           : گويد  روايت نموده مى   )284/3(حاكم  

 )14/7( و ابن ابى شيبه، چنان كه در الكنـز        )149/1( ه  صحيح است، و ابونعيم در الحلي     : گويد و ذهبى مى  . اند نكرده

 به نقل از ابن مسعود به مانند آن را روايت كـرده             )141/1(اند، و ابن عبدالبرّ در الستيعاب        آمده، آن را روايت نموده    

  .است

   

  در راه خدا ديد � اذيت هايى كه بالل
ى اما ديگران را زره هـاي :  از مجاهد روايت نموده، و در حديث وى آمده)140/1(اين را ابونعيم همچنين در الحليه  

از آهن پوشانيدند و سپس در آفتاب سوزاندند، و مشقّت و رنج آنها از حرارت آهن و آفتاب به حـدى رسـيد كـه                      

                                                 
1 ��� . aR �)٣�٠/ ٣ ( Eر �Bب)���مSOLل ا0/ ام  روای1R �2 » م�b+S«در 0=� ای@ روای/ . و او و ذه�� درب رE � 'ن S�0ت �RدE ا��) ٠

 .از ��ی[ �bU ب@ زی� 'وردE ـ 1R ا��12 ضh�T ا0/ ـ ش ه� 'ن ا0/) ٩٠/ ١(» ��b-«ابa�T�S در 
) ٠�١(و اب@ م ;1 ) ,٠,/١(��� ب1 روای/ ا. ح�� 2 aR � ب  ) ,٣/٢٨(و Q�� ن +*�( دا�123 و ذه��' aR و�EدS�� /N9اSم �ن را در . ' �� ��'
 .+*�( دا�123 ا0/) ١٢٢(» @ م ;1اب+*�( «
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اش را با خود داشت، نزد آنها آمد، و شـروع بـه            هنگامى كه بيگاه شد، ابوجهل، در حالى كه نيزه        . خواست خدا بود  

 آنها وى را در ميان      - و در قصه بالل افزوده       -هد گفته   و ابن عبدالبرّ در حديث مجا     . ناسزاگويى و توبيخ آنها نمود    

 از مجاهد مانند ايـن  )166/2(و ابن سعد . گرداندند  مكّه در حالى كه ريسمانى در گردنش قرار داشت، مى 1اخشبين

  .را روايت كرده است

ى از بنى جمح بود، وى را در    بالل از كنيز  :  روايت نموده، كه گفت    )عنهما اللَّه رضى(و زبير بن بكار از عروه بن زبير       

احد، احـد  : گفت چسبانيدند تا شرك بياورد، وى مى كردند، پشتش را بر ريگستان مى  ريگستان گرم مكّه شكنجه مى    

بـه  . احد، احد اى بالل   : گفت نمود، و مى   ، ورقه بر وى در همان حالتش عبور مى        »خدا يكى است، خدا يكى است     «

مشهور اين است، چنان كه : گويم  مى2.من محل او را جاى تبرك قرار خواهم دادخدا سوگند، اگر به قتلش برسانيد 

اين . ها را درك ننموده بود در صحيح بخارى هم آمده، كه ورقه در روزهاى نخست رسالت در گذشته بود، و اذيت            

  . آمده)634/3( ه اين چنين در االصاب. حديث مرسل جيد است

ورقه بن نوفل از نزد بـالل       : هشام بن عروه و او از پدرش روايت نموده، كه گفت           از   )148/1( ه  و ابونعيم در الحلي   

، وى »خدا يكى است، خدا يكـى اسـت    «احد، احد   : گفت گذشت، و بالل مى    گرديد مى  در حالى كه وى تعذيب مى     

 بـالل انجـام   بعد از آن ورقه بن نوفل به سوى اميه بن خلف كه او اين كـار را بـر     . احد، احد اى بالل   : گفت نيز مى 

كنم، اگر وى را بر اين حالت به قتل رسانيديد محل            به خداوند عزوجل سوگند ياد مى     : گفت داد، روى آورده مى    مى

او را حتماً جاى بركت قرار خواهم داد، روزى ابوبكر صديق در حالى از نزد وى گذشت كه آنها اين كار را انجـام                        

اى،  تو او را فاسـد نمـوده      : ترسى؟ تا چه وقت؟ پاسخ داد       اين مسكين نمى   آيا از خدا درباره   : دادند، به اميه گفت    مى

تـر و   كنم، نزدم يك غـالم سياهيـست كـه از وى قـوى     اين كار را مى: ابوبكر گفت. بينى نجاتش بده لذا از آنچه مى   

او براى  : بوبكر گفت ا. قبول نمودم : اميه پاسخ داد  . دهم باشد، او را بدل وى به تو مى        استوارتر است و بر دين تو مى      

 قبـل از    -آن گاه ابوبكر همان غالمش را به وى داد، و بالل را گرفته آزاد ساخت، بعد از آن همراه با وى                      . تو باشد 

  3. شش غالم را به خاطر اسالم آوردن شان آزاد نمود كه بالل هفتم ايشان بود-اين كه از مكّه هجرت نمايد 

شد وى را بيـرون      اميه هنگامى كه چاشت روز گرم مى      : بن اسحاق متذكر شده كه     از ا  )148/1( ه  و ابونعيم در الحلي   

اش  نمـود و سـنگ بزرگـى بـر سـنيه      بعد از آن امر مـى . انداخت نمود، و بر پشت در زمين سنگريزه دار مكّه مى         مى

فر شـوى، و الت     باشى تا اين كه بميرى يا به محمد كا         هميشه همين طور مى   : گفت شد، آن گاه به او مى      گذاشته مى 

خدا يكى است، خـدا يكـى   «احد، احد، : گفت  مى- در حالى كه در همان عذاب بود    -او  . و عزى را عبادت نمايى    

                                                 
  .هدف كوه ابوقبيس و احمر است كه مكّه را در احاطه خود دارند 1
كند، هدف وى اين اسـت كـه قبـر وى را موضـع      ، رزق و بركت را افاده مىدر متن حنان استعمال شده است، كه رحمت و عطوفت          2

  .به نقل از النهايه . بركت خواهم گردانيد
  ).١/٢,٣(از ��ی[ خSد و اب@ �T0 ) ١/١,٨(» ��b-«و اوب=a�T در ) ١٩٩، ١/١٩٨(اب@ ا0* ق، <= ��1 در E��0 اب@ هB م 'م�E ا0/  3
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 با به ياد آورى بالل و يارانش، و آزمايش هايى كـه در آن قـرار داشـتند، و آزاد شـدن وى       - عماربن ياسر    1.»است

  :ن گفته است چني- بود 2 عتيق�توسط ابوبكر، كه اسم ابوبكر 

  اللَّه خيراً عن بالل و صحبه جزى

  عتيقاً و أخزى فاكهاً و أبا جهل

  ه  هما فى بالل بسواه عشي

  و لم يحذرا ما يحذر المرء ذوالعقل

  بتوحيده رب االنام و قوله

  اللَّه ربى على مهل شهدت بان

  فان يقتلونى يقتلونى فلم اكن

  القتله ال شرك بالرحمن من خيف

  يم والعبد يونسفيارب ابراه

  و موسى و عيسى نجنى ثم ال تبل

  لمن ظل يهوى الغى من آل غالب

  كان منه و ال عدل على غير بر

 و ابوجهـل را رسـوا      3خداوند از سوى بالل و همراهانش به عتيق جزاى خير و پاداش نيكو دهـد و فاكـه                 «: ترجمه

آرى . هراسد، نترسيدند ه مرد عاقل و هوشمند مىبيگاهى كه آن دو بالل را تعذيب و شكنجه كردند، و از آنچ. سازد

اگر . فقط به خاطر توحيد پروردگار مردم و اين قولش، كه شهادت دادم خداوند پروردگارم است و بر آن يقين دارم

اى پروردگار ابراهيم   . كشند، بكشند، من بر آن نيستم كه از خوف و هراس قتل به رحمان شريك بياورم                آنها مرا مى  

آن هم به دست كـسى از آل غالـب كـه در طلـب               . ات يونس و موسى و عيسى مرا نجات بده، و باز ميازما           و بنده   

  .»گمراهى سرگرم است، و نيكى و عدلى از وى سراغ نيست

 به عمار و اهل بيت وى  هنگامى كه �ها   بشارت رسول خدا   و تحمل سختى�عماربن ياسر و اهل بيت وى   

  شوند نجه مىآنها را ديد در راه خدا شك

 از نزد عمار و خانواده وى در        �رسول خدا   : اند كه   روايت نموده  �طبرانى، حاكم، بيهقى و ابن عساكر از جابر         

آل ياسر، بشارت بـاد بـراى شـما، موعـدتان جنـت       «: شدند عبور نمود، و گفت     حالى كه آنها تعذيب و شكنجه مى      

                                                 
'م�E، » م  ذ�U E�Rوان ا���bU @�R�B ا��T823#�@ م�@ أab0 ب %ذ� وا�#2=-«: ب ب)  ١/١٩٨(ر E��0 اب@ هB م اب@ ا0* ق 'ن را ب�ون 0=� <= ��1 د 1

  ذS�� �RدE ا0/
  .است» عتيق«و لقبش » عبداللَّه«بخارى و غير وى از محدثين معتقدند كه اسم ابوبكر  2
  .وى فاكه بن مغيره عموى ابوجهل است 3
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 ابراهيم بن عبدالعزيز مقوم كـه ثقـه اسـت، رجـال صـحيح               رجال طبرانى غير از   : گويد  مى )293/9( هيثمى   1.»است

  .باشند مى

 در  �در حالى كه مـن بـا رسـول خـدا            :  روايت است كه گفت    �و نزد حاكم در الكنى و ابن عساكر از عثمان           

پـدر  . شدند تا از اسالم برگردند     رفتم، متوجه شديم كه عمار، پدر و مادرش در آفتاب شكنجه مى             مى )مكه(ريگزار  

بار خـدايا  . اى آل ياسر صبر كنيد  «:  فرمود �رسول خدا   ! اى رسول خدا، آيا هميشه همينطور است؟      : مار گفت ع

 اين را همچنان احمد، بيهقى، بغوى، عقيلى، ابن منـده، ابـونعيم و غيـر                2.»اى ل ياسر ببخشا، و اين كار را نموده       آبر  

 بـه ماننـد   )177/3(و ابن سعد . اند  آمده، روايت كرده)72/7(، چنان كه در الكنز      �ايشان به اين مضمون از عثمان       

  . روايت نموده است�اين را از عثمان 

   

  سميه مادر عمار نخستين شهيد در اسالم
 از نزد ياسر، عمار  و    �رسول خدا   :  روايت نموده، كه گفت    )عنهما اللَّه رضى( از عبداللَّه بن جعفر    3ابواحمد حاكم 

اى آل ياسر صـبر كنيـد،   «: شدند، به آنان گفت آنها در راه خداوند تعالى شكنجه مىمادر عمار در حالى گذشت كه       

 ماننـد ايـن را روايـت        )عنهمـا  اللَّـه  رضى( و ابن كلبى از ابن عباس      4.»اى آل ياسر صبر كنيد، موعد شما جنّت است        

م سـميه زد و او درگذشـت، و   ابوجهل با نيزه در شـك : و عبداللَّه بن ياسر، و همچنين افزوده: نموده، و افزوده ست 

 )647/3( ه  ايـن چنـين در االصـاب   5. زده شـد و افتـاد  )به تير(ياسر نيز در زير شكنجه و عذاب جان داد، و عبداللَّه         

نخستين شهيدى كه در اول اسالم به شهادت رسيد، سميه مادر           : و نزد احمد از مجاهد روايت است كه گفت        . آمده

  . آمده)59/3( ه اين چنين در البداي. اى در شكمش زده بود عمار بود، كه ابوجهل با نيزه

   

  شدت آزار بر عمار، تا اين كه به قول كفر مجبور گردانيده شد، و قلبش مطمئن به ايمان بود
 را گرفتند تـا  �مشركين، عمار :  از ابوعبيده بن محمد بن عمار روايت نموده، كه گفت)140/1( ه ابونعيم در الحلي 

هنگامى كـه وى نـزد رسـول    .  را دشنام نداد، و خدايان آنها را به خوبى ياد ننمود رهايش ننمودند          �رسول خدا   

شر، اى رسول خدا، تا وقتى رها نشدم كه تو          :  پاسخ داد  »چه خبرى دارى؟  «:  به او گفت   � آمد، پيامبر    �خدا  

:  پاسخ داد  »يابى؟ لبت را چگونه مى   ق«:  فرمود �رسول خدا   . را ناسزا نگفتم و خدايان آنها را به خوبى ياد نكردم          

اگر دوباره تو را در چنين حالتى قرار دادند، تو نيز همـان   «:  فرمود �يابم، رسول خدا     قلبم را مطمئن به ايمان مى     

و همچنين از محمد روايـت   .  از ابوعبيده به مانند اين روايت نموده است        )178/3( و اين را ابن سعد       6.»كار را بكن  
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هاى وى را   چشم �كرد، رسول خدا      در حالى با عمار روبرو گرديد كه وى گريه مى          �سول خدا   ر: نموده  كه  

كفّار تو را گرفتند و در آب فرو بردند، و تو چنين و چنان گفتى، اگر آنها دوباره به اين عمل                     «: گفت پاك نموده مى  

مـشركين  : مون روايت نموده، كه گفـت      از عمروبن مي   )177/3( وى همچنين    1.»خود برگشتند، تو آن را به آنها بگو       

گذشت و دست خود را بر سرش         از نزد وى مى    �رسول خدا   : گويد وى مى . عمار بن ياسر را در آتش سوختند      

اى آتش، براى عمار سرد و سالم باش، چنان كه براى ابراهيم عليه السالم بـودى، تـو را يـك                     «: گفت مى كشيد مى  

  2.»رساند گروه باغى به قتل مى

   

  )عنهما اللَّه رضى(ها   حكايت خباب با عمر و تحمل سختى � اب بن ارتخب
 وارد  )عنهمـا  اللَّـه  رضـى (خباب بن ارت نزد عمـربن الخطـاب       :  از شعبى روايت نموده، كه گفت      )117/3(ابن سعد   

ن، تر از اين براى اين مجلس جز يك ت   در روى زمين مستحق   :  وى را بر مسند خود نشانيد و گفت        �گرديد، عمر   

تر  او از من مستحق   : خباب گفت . بالل: اى اميرالمؤمنين او كيست؟ پاسخ داد     : خباب به او گفت   . ديگر كسى نيست  

كرد، ولى من هيچ كسى را نداشتم كه  نيست، بالل در مشركين كسى داشت كه خداوند وى را توسط او حمايت مى        

 گرفتند، و برايم آتش افروختند، بعـد از آن مـرا در       نمود، خود را چنان دريافتم كه روزى آنها مرا         از من حمايت مى   

 بـه پـشتم     -سردى زمين را    :  يا اين كه گفت    -ام گذاشت، من زمين را       آن انداختند، و مردى پايش را بر روى سينه        

 ايـن چنـين در      3.هـاى سـفيد برداشـته بـود        بعد از آن پشت خود را برهنه نمود داغ        : گويد احساس كردم، راوى مى   

  . آمده)31/7(كنزالعمال 

   

  ذكر آزارهايى كه حضرت خباب در راه خدا ديد
 از بالل در مورد آنچـه از مـشركين ديـده            �عمر  :  از شعبى روايت است كه گفت      )144/1( ه  نزد ابونعيم در الحلي   

: خباب گفـت . چون امروز نديده بودم: اى اميرالمؤمنين، به پشتم نگاه كن، عمر گفت :  گفت �بود، پرسيد؟ خباب    

 و نزد وى همچنين، و ابن سـعد و ابـن ابـى    4!!ها برايم آتش افروختند، و آن را فقط چربى پشتم خاموش ساخت        آن

خبـاب بـن ارت نـزد    :  آمـده، از ابـوليلى كنـدى روايـت اسـت كـه گفـت       )71/7(شيبه، چنـان كـه در كنزالعمـال       

مجلس غير از عماربن ياسر ديگر كسى تر به اين  نزديك شو، ازتو مستحق:  گفت� آمد، عمر )عنهما اللَّه رضى(عمر

  .نيست، خباب شروع به نشان دادن آن آثارى در پشتش نمود كه مشركين او را شكنجه كرده بودند

 بودم، و بر عاص بن وائل قرض داشتم، و براى تقاضـاى             5من آهنگر :  روايت نموده، كه گفت    �و احمد از خباب     

نـه، بـه    : گفتم. دهم  تا اين كه به محمد كافر نشوى قرضت را نمى          نه، به خدا سوگند،   : گفت. دين خود نزدش آمدم   

                                                 
1   ).١١١(ت!�ی� 1N9 ا���3ة : �4 ) ٧�)٢/٣و � ( aR )١/١,٠و اب( a�T�S ٣/١٧٨(اب@ �T0 در ��N ت . ���
2  �T0 @٣/١٧٧(اب.(  
3  �T0 @ت ) ٣/١١٧(ابS.ب ��Tس�از ش	�.  
  .�	س�ب.Sرت ) ,,١/١(بa�T�S در ��b- ا 4
  .ساخت خباب شمشير مى 5
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وقتـى كـه مـن مـردم، و بـاز      : گفـت . شـوم  خدا سوگند، تا اين كه بميرى و باز برانگيخته شوى به محمد كافر نمى           

  : رموددهم آن گاه خداوند اين را نازل ف برانگيخته شدم، نزدم بيا آن وقت مال و اوالد داشته باشم، و به تو مى

  )77-80: مريم(.)و يأتينا فرداً( تا اين قول خداوند )أفرأيت الذى كفر بĤياتنا و قال الوتين ماالً و ولداً(

و تك و ... اموال و فرزندان فراوانى نصيبم خواهد شد: آيا نديدى كسى را كه آيات ما را انكار كرد و گفت«: ترجمه

  1.»تنها نزد ما خواهد آمد

  . از خباب مانند آن روايت نموده است)116/3(و اين را ابن سعد .  آمده)59/3( ه ياين چنين در البدا

اى در سايه كعبه      در حالى آمدم كه بر پارچه      �نزد رسول خدا    : گويد  روايت نموده كه مى    �و بخارى از خباب     

كنى؟ وى  ند را دعا نمىآيا خداو: تكيه كرده بود، اين در حالى بود كه از مشركين شدت و سختى ديده بوديم، گفتم            

هـاى آهنـى گوشـت و        كسى كه قبل از شما بود، با شـانه        «:  نشست و گفت   - در حالى كه رويش سرخ شده بود         -

خداونـد  !! كرد شد، ولى اين عمل او را از دينش منصرف نمى          اش كه در مافوق استخوان قرار داشت، شانه مى         رشته

پيمايد،و به جز از خداوند عزوجل از كـسى          صنعاء تا حضرموت راه مى    كند، حتى سوار از      اين امر را حتماً تمام مى     

 و ايـن را ابـوداود و نـسائى نيـز،     2.»كنيد  ، ولى شما عجله مى-و ازگرگ بر گوسفندش   :  بيان افزوده  -هراسد،   نمى

  . به معناى اين را روايت نموده)383/3(اند، و حاكم   آمده، روايت كرده)558/7(چنان كه در العينى 

 بـه او    �ابوذر و فرستادن برادرش هنگامى كه خبـر بعثـت رسـول خـدا               (ها        و تحمل سختى   � ابوذر غفارى   

  )رسيد

 بـه  �هنگامى كه خبر بعثت رسول خـدا   :  روايت نموده، كه گفت    )عنهما اللَّه رضى( از ابن عباس   )554/1(بخارى  

كند وى نبـى    شو، و خبر اين مرد را كه ادعا مى     سوار - )مكّه( -به سوى اين وادى     : ابوذر رسيد، به  برادرش گفت     

برادرش حركت نمـود، و     . آيد، برايم بياور، از قول وى بشنو و پس از آن نزدم بيا             است، و از آسمان برايش خبر مى      

وى را ديدم، به مكارم اخـالق امـر   :  آمد و از قولش شنيد، و بعد از آن نزد ابوذر برگشته به او گفت�نزد پيامبر  

  .خواستم برايم برآورده نساختى آنچه را مى: ابوذر گفت.  كه شعر نيست)گويد مى(ند، و سخنى ك مى

   

  حكايت آمدن ابوذر به مكه، اسالم آوردن وى و ديدن آزارها در راه خدا
بعد وى توشه خود را آماده ساخت، و مشكى را كه در آن آب بود با خود برداشت، و به مكّه رسيد، وى به مسجد                         

شناخت، جستجو كرد، و خوب نديد كه از وى بپرسد، تا اين كه شب آمد، و   را در حالى كه نمى�و پيامبر آمد،  

 را ديـد    )عنهما اللَّه رضى(هنگامى كه ابوذر على   .  او را ديد، و دانست كه مسافر است        � اتراق كرد، على     )در جايى (

 باز مشك و توشه خود  )صبحگاهان(كه صبح شد،    به دنبالش حركت نمود، و از يكديگر از چيزى نپرسيدند تا اين             

 وى را ببيند بيگاه كرد، و بار ديگر بـه           � بدون اين كه رسول خدا       )نيز(را برداشت و به مسجد رفت، آن روز را          

آيا براى مرد وقت آن فرا نرسيده كه منـزل          : همان جاى خواب خود برگشت، على باز از نزد وى عبور نموده گفت            

                                                 
�(ا��� ) �٢٧٩( مab3 )٣١٧/,(ب! ر�  1/) ١١٠ �G٣١�٢(ت�م.(  
 ).٣/٣٨٣(� aR ) ٢�,٩(ابSداوود ) ٢�١٢(ب! ر�  2
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پرسيد، تا اين  وى را از جايش بلند نمود و با خود برد، و هيچ يك از آنها از ديگرى چيزى را نمى         خود را بداند؟ و     

آيا به  :  گفت �آن گاه على    .  اقامت نمود  � عين عمل قبل را انجام داد و با على           �كه روز سوم فرا رسيد، ابوذر       

اگر به من عهد و پيمانى بـدهى كـه مـرا            : ددهى كه چه چيز تو را به اينجا آورده است؟ ابوذر پاسخ دا             من خبر نمى  

اين حق و درست است     :  فرود �على  .  چنان نمود، و او به وى خبر داد        �رهنمايى كنى اين كار را مى كنم، على         

چون صبح نمودى به دنبال من بيا، اگر من چيزى را ديدم كـه از آن بـر تـو بترسـم، ايـستاده              . و او رسول خداست   

وى . شـوم داخـل شـوى     اگر رفتم مرا دنبال كن، تا در همان جايى كـه داخـل مـى               1يزم،ر شوم گويى كه آب مى     مى

 وارد شـد، و او نيـز        � نـزد رسـول خـدا        � حركت كرد، تا اين كه علـى         �همانطور نمود،و او به دنبال على       

به «:  به او گفت   �رسول خدا   .  شنيد و در همانجا اسالم آورد      �همراهش داخل گرديد، و از قول رسول خدا         

سـوگند بـه ذاتـى كـه جـانم در           : ابوذر گفت . »سوى قوم خود برگرد و به آنها خبر بده، تا اين كه امرم برايت بيايد              

دست اوست، من با اين در ميان آنها فرياد برخواهم آورد، بعد بيرون رفت و به مسجد آمد و با صداى بلنـد خـود                         

دهم كه معبودى جز خـدا نيـست، و محمـد            شهادت مى «. )اللَّه لأشهدأن الاله االاللَّه و أن محمداً رسو      (: فرياد كشيد 

، بعد از آن، قوم برخاستند و او را زدند تا جايى كه بر زمين افتاد، در اين اثنا عباس آمد و خـود را            »رسول خداست 

طريـق  از ( اسـت، و راه تـاجران تـان بـه شـام        2دانيـد كـه او از غفـار        واى بر شما، آيـا نمـى      : بر وى انداخته گفت   

بعد از آن، به فرداى آن روز عين عمل را انجام داد، آنها باز وى را زدنـد        . و او را از ايشان نجات داد      ! ؟)همانهاست

  3.و بر او حمله نمودند، و عباس خود را بر وى انداخت

انـى اشـهد   (! اى گروه قريش :  روايت است، كه گفت    )عنهما اللَّه رضى( همچنين از ابن عباس    )500/1(و نزد بخارى    

دهم كـه معبـودى جـز خـدا نيـست، و شـهادت               من شهادت مى  «،  )ان الاله االاللَّه و اشهد ان محمداً عبده و رسوله         

به جان اين بى دين برخيزيد، آن گاه برخاستند و آن طـور زده              : آنها گفتند . »دهم كه محمد بنده و رسول اوست       مى

: و خود را بر من انداخت، بعد از آن به ايشان روى كـرده گفـت         ين حالت عباس به دادم رسيد        ا شدم كه بميرم، در   

و آنهـا از مـن   ! كشيد، در حالى كه تجارت و راه عبورتان از طريق غفار است؟ واى بر شما، آيا مردى از غفار را مى     

يـن بـى   بـه جـاى ا  : فرداى آن روز برگشتم، و همان چيزى را كه ديروز گفته بودم، باز گفتم، آنها گفتند . دور شدند 

دين برخيزيد، و عليه من همان عملى صورت گرفت كه ديروز انجام شده بود، باز عباس به دادم رسـيد و خـود را            

  4.بر من انداخت، و مانند سخنان ديروزش را گفت

   

  به طريقه اسالم سالم داد �ابوذر نخستين مردى كه براى رسول خدا

                                                 
ايستم، گـويى كـه    هدف از آب ريختن در اينجا، شايد بول كردن باشد، به اين صورت كه چون من از چيزى بر تو ترسيدم، چنان مى               1

  .م. واللَّه اعلم.  اشتباه نكنند�دا بول كنم، تا مردم در مورد تو و من در رفتن به نزد پيامبر خ
  .م.  است�هدفش قبيله بنى غفار قوم ابوذر  2
�/١(ب! ر�  3,,.(  
٣) (٠٠�/١(ب! ر�  4�٢٢.(  
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 روايت نمـوده، و قـصه       )عنهما اللَّه رضى(اللَّه بن صامت از ابوذر     از طريق عبد   1 مسلم - )حديث قبلى را  ( -و اين را    

برادرم حركت نمود و به مكّه آمد، بعـد         : و در حديث وى آمده     اسالم وى را به شكل ديگرى متذكر گرديده است،        

ابوذر . توستترين مردم به     ناميدند، و او مشابه    به مكّه رفتم و مردى را ديدم كه مردم او را بى دين مى             : به من گفت  

بى دين كجاست؟ وى صداى خود را بر       : برد، پرسيدم  بعد به مكّه آمدم و مردى را ديدم كه از وى نام مى            : افزايد مى

 گرديدم، و در ميـان      2آن گاه مردم مرا آن قدر زدند كه چون سنگهاى سرخ          !! بى دين، بى دين   : من بلند نموده گفت   

دت پانزده شب و روز درنگ كردم، كه طعام و نوشيدنى جز آب زمـزم       كعبه و پرده هايش پنهان شدم،و در آن به م         

 و ابوبكر در حالى مالقات نموديم كه داخل مسجد شده بودنـد، بـه خـدا    �با رسول خدا  : گويد وى مى . نداشتم

الـسالم عليـك يـا      (:  مردم هستم كه وى را به روش اسالم سالم داده اسـت، گفـتم              )كسى از (سوگند، من نخستين    

اى رسـول  : به او گفت. مردى از بنى غفار:  پاسخ دادم»اللَّه، تو كيستى؟ه و عليك السالم و رحم  «: گفت. )للَّها رسول

اى در پايين مكّه برد، و برايم چند مشت  خدا، در مهمانى و ضيافت امشب به من اجازه بده، وى مرا با خود به خانه     

من نيز بـر ديـن تـو        : گفت. ام  به او خبر دادم كه اسالم آورده       بعد از آن نزد برادرم آمدم، و      : گويد مى. كشمش آورد 

نـزد قـومم آمـدم و آنهـا را          : افزايد مى. من هم بر دين شما هستم     : هستم، و هر دوى ما نزد مادرمان رفتيم، او گفت         

  .دعوت كردم، و بعضى از آنها از من پيروى نمودند

  

  ز مشركين ديدشجاعت ابوذر در قصه اعالم اسالمش، و آزارهايى كه ا
ـ               - )حديث قبلـى را   ( -طبرانى اين را      از طريـق ابـن      )158/1( ه   ماننـد آن بـه شـكل طـوالنى و ابـونعيم در الحلي

 در مكّه اقامت نمودم و او اسـالم         �با رسول خدا    : اند كه گفت    روايت نموده  � از ابوذر    )عنهما اللَّه رضى(عباس

خـواهم ديـن خـود را     اى رسول خدا، من مـى : بعد عرض كردم. دمرا به من آموخت، و چيزى از قرآن را نيز خوان        

اين كار حتمى است، حتى اگر هـم        : گفتم. »ترسم كه كشته شوى    من بر تو مى   «:  فرمود �رسول خدا   . آشكار كنم 

 كه قريش حلقه حلقه در مسجد نشسته بودند -آن گه آمدم . وى در برابرم خاموش ماند: گويد ابوذر مى. كشته شوم

دهم كه معبودى جـز    شهادت مى «. )اللَّه اشهد ان الاله االاللَّه و ان محمداً رسول       (:  گفتم -نمودند   هم صحبت مى  و با   

ها از هم شكسته شد، و برخاستند، و مرا آنقدر زدند كـه چـون سـنگ                  حلقه. »خدا نيست و محمد رسول خداست     

 آمـدم، او آن     � بعد به هوش آمده نزد رسول خـدا          اند، سرخ رهايم كردند، و آنها بر اين باور بودند كه مرا كشته           

اى رسول خدا، آرزويى در دلم بود كه آن را برآورده           : ، عرض كردم  »آيا تو را منع نكرده بودم     «: حالتم را ديده گفت   

به قوم خود بپيوند، و چـون آشـكار شـدنم بـه تـو               «:  اقامت گزيدم، وى فرمود    �بعد همراه رسول خدا     . ساختم

                                                 
1  ab37، ب ب) �٢,٢(مP 89 2 بR 7 اب� ذر: درP 89. 

هـا   هاى خود را كه براى بت  قربانى، استعمال نموده، كه هدف از آن همان سنگ هايى است كه مشركين    »نُصب اَُحمرُ «وى در روايت     2

آنهـا مـرا آنقـدر    : خواهد بگويـد  گرديد، و ابوذر مى ها بر اثر خون قربانيهاى سرخ مى      كردند، و آن سنگ    نمودند، بر آنها ذبح مى     اهدا مى 

. و يـا تـصرف    النهايهبه نقل از. گرديد سرخ گرديدم زدند كه بر اثر خونهاى بدنم، چون همان سنگ هايى كه از خون قربانيها سرخ مى              

  .م
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بـه مكّـه   :  روايت نموده، كه گفـت )عنهما اللَّه رضى(و ابونعيم همچنان از عبداللَّه بن صامت از ابوذر        . »رسيد نزدم بيا  

آمدم و اهل وادى با همه كلوخ و استخوان بر سرم ريختند، و بيهـوش ازخـود افتـادم، و وقتـى بـه حـال آمـدم و                             

 بـه طـرق   )338/3(ين را همچنـان حـاكم   و ا.  آمده)159/1( ه اين چنين در الحلي . برخاستم گويى كه سنگ سرخم    

  .مختلف روايت نموده است

  

  ها    و تحمل سختى) عنهما اللَّه رضى(سعيدبن زيد و همسرش فاطمه خواهر عمر
  

حكايت اذيت شدن سعيد و همسرش فاطمه توسط عمر، و قصه اسالم آوردن عمـر بـه فـضل                   
  برايش �دعاى رسول خدا

 در مسجد كوفه شنيدم كـه       �از سعيدبن زيد بن عمرو بن نفيل        : ، كه گفت   از قيس روايت نموده    )545/1(بخارى  

و . و حديث را متذكر گرديـده     ... به خدا سوگند، خود را چنان ديدم كه، عمر به خاطر اسالم مرا بسته بود              : گفت مى

د، مـن و  ديـدى، عمـر كـه خـود اسـالم نيـاورده بـو        اگر مرا مى:  از او آمده كه)546/1(در روايت ديگرى نزد وى    

  .خواهرش را به خاطر اسالم بسته بود

 در حالى كه شمشيرش را بر گردن آويختـه بـود،   �عمر  :  روايت نموده، كه گفت    � از انس    )191/3(و ابن سعد    

خـواهم   مـى : روى؟ پاسـخ داد  اى عمر كجـا مـى  : بيرون رفت، در اين اثنا مردى از بنى زهره با وى برخورده پرسيد      

: گويـد  مـانى؟ مـى   اگر محمد را بكشى از بنى هاشم و بنى زهره چگونه در امان مـى           : د گفت آن مر . محمد را بكشم  

:  گفت )آن مرد (! اى؟ اى، و دينت را كه بر آن قرار داشتى، گذاشته          گمان ميكنم تو هم بى دين شده      : عمر به او گفت   

واهر و شوهر خواهرت هـر دو       خ: آن چيست؟ گفت  : آيا تو را به چيزى شگفت انگيزتر از اين داللت نكنم؟ پرسيد           

آن گاه عمر خشمناك و تهديد كنـان حركـت          : گويد مى. اند اند، و دينت را كه بر آن هستى ترك نموده          بى دين شده  

: گويد  مى)راوى(شد نردشان تشريف داشت،      كه به او خباب گفته مى      1نمود و نزد آن دو آمد، و مردى از مهاجرين         

ايـن  :  عمر را شنيد در خانه پنهان گرديد، عمر نزد آن دو داخل شده گفـت هنگامى كه خباب حركت كرد و صداى      

: خواندند، پاسـخ دادنـد    را مى »طه« )سوره(آنها  :  گويد )راوى(صداى آهسته و پنهانى را كه نزدتان شنيدم چيست؟          

ين شـده  شايد شما بى د: كرديم، ديگر هيچ چيزى نبود، گفت  فقط سخنى بود كه در ميان خود روى آن صحبت مى          

كنى اگر حق در غير ديـن تـو باشـد؟            اى عمر، چه فكر مى    : شوهر خواهرش به وى گفت    : گويد  مى )راوى(باشيد،  

عمر به جان دامادشان افتاد و او را به شدت بر زمين انداخته، لگدمال نمود، خواهرش آمـد و عمـر را از شـوهرش     

 در -خـواهرش  . خت كه رويـش را خـون نمـود       دور نمود، ولى عمر با دست خود سيلى محكمى بر روى وى نوا            

اشهد ان الالـه االاللَّـه و اشـهد ان          (!! اى عمر، بدون ترديد حق در غير دين توست        :  گفت -حالى كه خشمگين بود     

. »دهـم كـه محمـد رسـول خداسـت      دهم كه معبودى جز خدا نيست، و گواهى مـى    گواهى مى «،  )اللَّه محمداً رسول 

                                                 
  .م. يعنى از كسانى كه بعداً هجرت نمودند و در زمره مهاجرين قرار گرفتند 1
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 -: گويد  مى )راوى(. اين كتابى را كه نزدتان است به من بدهيد تا آن را بخوانم            : يد گفت هنگامى كه عمر نااميد گرد    

كنند، برخيز غسل كن و يـا   تو پليد هستى و آن را فقط پاكان لمس مى:  ، خواهرش گفت  -توانست بخواند    عمر مى 

 تا اين كه به اين »طه«: خواندآن گاه عمر برخاسته، وضو گرفت بعد از آن كتاب را برداشت و   : گويد مى. وضو بگير 

  :قول خداوند رسيد

  .)14: طه(. ) لذكرىه إننى أنا اللَّه ال إله إال أنا فاعبدنى و أقم الصال(

  .»اللَّه هستم، معبودى جز من نيست، مرا پرستش كن و نماز را براى ياد من به پادار من«: ترجمه

هنگامى كه خباب قول عمر را شنيد از خانه بيرون رفت           . يدمرا نزد محمد رهنمايى كن    : عمر گفت : گويد  مى )راوى(

 در شب پنجشنبه برايت مورد قبول واقع �اى عمر بشارت باد به تو، من اميدوارم كه دعاى رسول خدا             : و گفت 

 )راوى(. »بار خدايا، اسالم را با عمـربن الخطـاب و يـا بـا عمـروبن هـشام عـزّت بخـش                     «: )كه فرمود (شده باشد   

 در همان منزلى بود، كه در دامن صفا موقعيت داشت، عمر حركت نمود تا ايـن كـه بـه                   � رسول خدا    :افزايد مى

.  قـرار داشـتند    �اى از اصحاب رسول خدا     و در دروازه حمزه، طلحه و عده      : گويد  مى )راوى(. همان منزل رسيد  

خداوند به عمـر اراده خيـرى   آرى، اين عمر است، اگر : هنگامى كه حمزه ترس قوم را از عمر مالحظه نمود، گفت     

نمايد، و اگر غير آن را اراده داشته باشد، قتـل وى بـراى مـا                  پيروى مى  �آورد و از پيامبر      نموده باشد، اسالم مى   

. گرديـد   تـشريف داشـت و بـرايش وحـى نـازل مـى             �در اين اثنا رسول خدا      : گويد  مى )راوى(. باشد آسان مى 

اى عمر، تا اين كه خداوند «: و گريبان و بندهاى شمشيرش را گرفته گفت نزد عمر آمد، �رسول خدا : افزايد مى

ايـستى؟ بـار خـدايا، ايـن عمـربن           برايت ذلت و عذاب، چنانكه بر وليد بن مغيره نازل فرمود، نازل نكند، باز نمـى               

هم كـه  د شهادت مى: عمر گفت: گويد  مى)راوى(. »الخطاب است، خداوندا، دين را به عمربن الخطاب عزّت بخش   

و ايـن را    . آمده )68/8( اين چنين در العينى      2 1.اى رسول خدا خارج شو    : رسول خدا هستى، وى اسالم آورده گفت      

  . آمده، روايت كرده است)81/3( ه ابن اسحاق به اين سياق به شكل درازتر، چنان كه در البداي

خدايا، اسالم را به عمـربن الخطـاب       بار  «:  فرمود �رسول خدا   :  روايت است كه گفت    �و نزد طبرانى از ثوبان      

.  زده بـود   )إقرأ باسم ربك الذى خلـق     (: خواند  را مى  )سوره(، و وى خواهرش را در اول شب كه اين           »عزّت بخش 

اقـرأ  (: خوانـد  حتى گمان كرد وى را كشته است، بعد از آن در وقت سحر برخاست و صداى وى را شنيد كـه مـى             

 آن گاه بـه     3.سوگند، نه اين شعر است و نه هم كالم خفى غيرمفهوم خودش           به خدا   : ، گفت )باسم ربك الذى خلق   

:  آمد، و بالل را بـر دروازه يافـت، و دروازه را بـه شـدت تكـان داد، بـالل پرسـيد              �راه افتاد و نزد رسول خدا       

                                                 
خارج شـو و يـا ايـن كـه          : گويد  مى �رسد، كه آيا عمر براى رسول خدا       در متن تا حدى معناى دقيق اين كلمه مجهول به نظر مى            1

  .م. اعلم واللَّه. روم هدف از آن اين است كه من بيرون مى
2 در . 'م�E ا0/) ,)١/٢١اب@ ا0* ق <= ��1 در E��0 اب@ هB م ( ١٩٢، )٣/١٩١و اب@ �T0 در ��N ت ( ٢٢٠، )٢/٢١٩» ا��7P(«ب��NO در . ���

ق دی�4� ��Q ای@ دا20 ن از ��...  � دی�s دارد 1R م2 ب1T ��� شSد: ا0= د اب@ �T0و ب�a0 X �NO ب@ �sU ن ب.�� ا1R /0 ب! ر� درب رE � او م� SWی�
�=23�� hTخ �� از ض  O�' � 11 ه�R /0ا Eروای/ ش� .��U س از �U @و ا0 م1 ب@ زی� و اب ��U �(Sم ab0و ا y4 . ای@ دا20 ن از ��ی[ ا�� : )29
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  .صداى گاو را گويند: د، و همهمه در اصلكن استعمال شده، كه سخن خفى و نامفهوم را افاده مى» همهمه«در متن  3
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 عـرض  بـالل .  برايت اجازه بگيـرم � تا از پيامبر خدا )صبر كن(: بالل گفت. عمربن الخطاب: كيست؟ پاسخ داد  

اگر خداوند به عمر اراده خيـر نمايـد او را بـه            «:  فرمود �رسول خدا   . اى رسول خدا، عمر بر دروازه است      : كرد

چـه  «:  از بـازوان وى گرفتـه تكـان داده گفـت           �باز كن، و پيـامبر خـدا        : ، و به بالل گفت    »نمايد دين داخل مى  

 �پيامبر . كنى، برايم عرضه كن سوى آن دعوت مىآنچه را به :  عمر به او گفت»اى؟ خواهى؟ و براى چه آمده مى

 در �عمـر  . »گواهى بده كه معبودى جز خداى واحد و ال شريك نيست، و محمد بنـده و پيـامبر اوسـت                 «: فرمود

در اين روايت يزيدبن ربيعه آمـده و او         : گويد  مى )62/9(هيثمى  . خارج شو : همانجا به اسالم مشرّف گرديده گفت     

  .اند كنم بر وى باكى نيست، و بقيه رجال وى ثقه گمان مى: گويد  ابن عدى مىباشد، و متروك مى

آيا دوسـت داريـد كـه       : عمربن الخطاب فرمود  :  روايت نموده، كه گفت    )عنهما اللَّه رضى(و بزار از اسلم موالى عمر     

در .  بـودم  �سول خـدا    من از شديدترين مردم بر ر     : فرمود. بلى: آغاز اسالم آوردنم را براى تان بيان كنم؟ گفتيم        

اى ابـن   : هاى مكّه بودم، مردى از قـريش مـرا ديـد و گفـت              حالى كه در يك روز بسيار گرم و سوزان در يكى راه           

اى ابن الخطاب، اين امر در منزلت داخل شده اسـت، و            : گفت. خواهم اين مرد را مى   : روى؟ گفتم  الخطاب كجا مى  

خشمناك برگشتم، و   : گويد عمر مى .  خواهرت نزد وى رفته است     :چگونه؟ گفت : گفتم! گويى؟ تو اين حرف را مى    

داشـت،   آورد و چيزى نمى   را عادت بر آن بود كه چون كسى اسالم مى          � رسول خدا    -دروازه را بر وى كوبيدم      

او دو تـن از     : افزايـد   ، مى  -ساخت كه مخارج آنها را به عهده گيرد          دو تن و يا يك تن آنان را به كسى ضميمه مى           

: پاسـخ دادم ! كيـست :  بـه مـن گفتـه شـد    1.دق الباب كردم: گويد مى. حاب خود را به شوهر خواهرم سپرده بود     اص

 ، هنگامى كه صداى مرا      -خواندند   هاى خود داشتند مى     و آنها در آن وقت كتابى را كه در دست          -عمربن الخطاب   

اى :  كه خواهرم دروازه را برايم باز كرد گفتم        وقتى. شنيدند، برخاستند، و در جايى پنهان شدند و كتاب را گذاشتند          

اى ابن : و چيزى را برداشتم تا بر سرش بزنم، آن زن گريست و گفت: گويد مى! اى؟ دشمن جان خود، بى دين شده 

اى را  آن گاه رفت و بر تخت نشست، و صحيفه. ام خواهى انجام بدهى، انجام بده من اسالم آورده الخطاب آنچه مى  

اى ابـن الخطـاب مـا را    : وسط دروازه قرار داشت، پرسيدم اين صحيفه در اينجا چيست؟ به من گفـت     ديدم كه در    

كنند، من تا آن وقت بر ايـن         سازى، و اين را فقط پاكان لمس مى        كنى و خود را پاك نمى      بگذار، چون تو غسل نمى    

 و آنچـه در مـا بعـد آن    � آوردن عمر و حديث را به طول آن در اسالم     ... ام اصرار نمودم كه آن را به من داد         گفته

  .باشد در اين اسامه بن زيد بن اسلم آمده و ضعيف مى: گويد  مى)64/9( هيثمى 2.برايش اتّفاق افتاد متذكر شده

   

  ها  و تحمل سختى � عثمان بن مظعون

                                                 
1 اب�S تa . ا� دی�s م=�� ا0/: در 0=� 'ن یQی� ب@ رب�1T ا����� ا1R /0 ب! ر� درب رE � او م� SWی�) ٩/١,٢(» ا�����«���ا�� در . ����ر ���

 ).٢٢,/,(م�Qان : �4 .  ب ش�م� ت�a0 ا� دی�s م=��: ;Sز; �� م� SWی�. ��P 3 م� SWی�ـ م�2وe اQ�� ./0 او را ضh�T دا�123
2 اب@ ��L در 29( ا�� ر� 'ن را ) �)١٣٧و ��Uا6 ب@ ام م ا��� در 7P 89 +* ب1 ( ١٣,٧(';�� ) )٢,٩٣بQار ( �)٢/٢١» د7P(«ب��NO در . ���
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لـت اصـحاب را    حا�هنگامى كه عثمان بن مظعون :  از عثمان روايت نموده، كه گفت      )103/1( ه  ابونعيم در الحلي  

 و خودش در پناه وليد بـن مغيـره در امـان صـبح و بيگـاه خـود را سـپرى                       -در سختى و مشكالت مشاهده نمود       

به خدا سوگند، صبح و بيگاه نمودن من در امان، در پناه مردى از اهل شرك، در حالى كه ياران و                    :  گفت -نمود   مى

رسد، بدون ترديد نقص بزرگـى در   ند كه مرا از آن چيزى نمى    بين ها و آزمون هايى را از مشركين مى        اهل دينم اذيت  

اى ابو عبد شمس، ذمه و پناهت تمام شـد، و مـن   : بنابراين نزد وليد بن مغيره رفته به او گفت!! نفس و روانم است   

باشـد؟  ام، شـايد كـسى از قـومم تـو را آزار داده              چرا، اى برادر زاده   : وى گفت . پناه و امانت را به تو مسترد نمودم       

به مسجد برو، : گفت.خواهم به غير وى پناه ببرم  باشم، و نمى   خير، ولى من به پناه خداوند عزوجل راضى مى        : گفت

آنها حركت نموده بيرون رفتند     : گويد  مى )راوى(. و پناهم را آشكارا چنان كه آشكارا پناهت دادم، به من مسترد كن            

 )�عثمان بن مظعـون     (. ن است آمده كه پناهم را به من مسترد كند         اين عثما : و به مسجد آمدند، وليد به آنها گفت       

راست گفت، من وى را وفادار و پناه دهنده خوبى يافتم، ولى خواستم كه به غير خدا پناه نبرم، و بـه                      : به آنها گفت  

  .اين لحاظ پناهش را به وى مسترد نمودم

ك بن كالب قيسى در مجلسى از قريش قرار داشت و بعد از آن عثمان برگشت، در اين  حالت لبيدبن ربيعه بن مال            

  :  گفت-سرود   در حالى كه براى آنها شعر مى-لبيد .  نيز با آنها نشست�خواند، عثمان  براى شان شعر مى

  ء ما خال اللَّه باطل اال كل شى

بعـد از آن  ( راسـت گفتـى،   : عثمان گفت . »آگاه باشيد كه همه چيز جز خداوند باطل و هالك شدنى است           «: ترجمه

  :  گفت)او

   زائله و كل نعيم ال محال

لبيـد  . شود دروغ گفتى، نعمت اهل جنّت زايل نمى      : ، عثمان فرمود  »و هر نعمت خواهى نخواهى زايل شدنى است       «

شد، اين از چه وقـت در ميـان شـما پيـدا      اى گروه قريش، به خدا سوگند، همنشين شما اذيت نمى : بن ربيعه گفت  

اند،  اين سفيه و بى خرد با بى خردان ديگرى همراه است كه دين ما را ترك نموده                : از قوم گفت  مردى  ! شده است؟ 

هاى وى را رد نمود، و مسئله در ميان آن دو        بنابر اين در نفس خود از گفته وى ناراحتى احساس نكن، عثمان گفته            

را سياه گردانيـد، وليـدبن مغيـره    همان مرد به سوى عثمان برخاست و سيلى بر چشمش نواخت كه آن    . باال گرفت 

ام، چـشمت   به خدا سوگند، اى برادر زاده: ديد گفت نيز در اين موقع نزديك بود و آنچه را به عثمان رسيده بود مى             

نـه،  : عثمان پاسخ داد . از آنچه كه به آن رسيده در امان و بى نياز بود، چون تو در پناه قوى و نيرومندى قرار داشتى                    

اينطور نيست، همين چشم درست و سالمم نيازمند آنچه است كه به ديگـرش در راه خـدا رسـيده            به خدا سوگند،    

آن گاه عثمان بن مظعون     !! تر و نيرومندتر است    است، اين ابوعبد شمس من در پناه كسى هستم كه او از تو با عزّت              

  : درباره آنچه به چشمش رسيده بود چنين گفت �

  افان تك عينى فى رضى الرب ناله

  يدا ملحد فى الدين ليس بمهد
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  فقد عوض الرحمن منها ثوابه

  و من يرضه الرحمن يا قوم يسعد

   و إن قلتم غوى مضلل-فانى 

   على دين الرسول محمد-سفيه 

  اللَّه و الحق ديننا اريد بذاك

  على رغم من بيغى علينا و يعتدى

. )باكى نـدارد (ضاى پروردگار زده شده است، اگر چشمم به دستان يك ملحد در دين و گمراه، به خاطر ر       «: ترجمه

چون رحمان در عوض آن ثواب به من عطا كرده است، و اى قوم، كسى را كه رحمان راضى نگه دارد، نيكبخت و                       

 بـر ديـن محمـد رسـول     -هاى شما كه گمراه، نادان و بر بيراهه هستم   على رغم اين گفته -من  . شود سعادتمند مى 

 از آن فقط خداست و حق دين ماست، على رغم اين كه كسى بـر مـا تجـاوزو تعـدى                      و هدفم . باشم  مى �خدا  

  .»كند مى

  : درباره همين زخمى شدن چشم عثمان بن مظعون چنين گفته است�و على بن ابى طالب 

  امن تذكر دهر غير مامون

  اصبحت مكتئباً تبكى كمحزون

  امن تذكر اقوام ذوى سفه

  يغشون بالظلم من يدعو الى الدين

  ال ينتهون عن الفحشاء ما سلموا

  والغدر فيهم سبيل غير مامون

   -اللَّه خيرهم   اقل-اال ترون 

  انا غضبنا لعثمان بن مظعون

   مقلته- و ال يخشون -اذ يلطمون 

  طعنا دراكا و ضرباً غير مافون

  فسوف يجزيهم ان لم يمت عجالً 

  1كيالً بكيل جزاء غير مغبون

اى و چون اندوهناك گريـه   د روزگار و زمانى كه در آن امنيت وجود نداشت، غمگين شده          آيا از تذكر و يا    «: ترجمه

اينهـا تـا    . دارند كند، ظلم روا مى    و يا از ياد اقوام بى عقل و نادانى كه، بر كسى كه به سوى دين دعوت مى                 . كنى مى

راهى است معمـول و عـادى، و   دارند، و غدر و خيانت درميان شان  وقتى كه سالمت باشند، از فحشا دست بر نمى       

بينيد،  كه خداوند خير ايشان را كم نموده است، و مـا بـر آنچـه بـراى عثمـان بـن                        از آن امنى وجود ندارد آيا نمى      

                                                 
1   .در ا0= د 'ن ی� مSOLل و;Sد دارد). ١/١٠٣(» ا�*�b-«ابa�T�S در . ���
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، زدن متوالى -ترسيدند   نمى-زدند، و از چشمش  وقتى كه سيلى مى. مظعون پيش آمد، خشمگين و غضبناك شديم

ه ايشان را، اگر به زودى نميرد، جزا بدهد، جزاى برابر و پيمانه به پيمانه و                زود است ك  . و ضربه بدون كم و كاست     

  ».بدون زيان و فريب

: وليد بـرايش گفـت    :  قصه ابن مظعون را از ابن اسحاق بدون اسناد ذكر نموده و افزوده است              )93/3( ه   و در البداي  

 و اين را طبرانى از عـروه بـه شـكل مرسـل              1.يرخ: گفت.  و دوباره در پناهت برگرد     -ام    اى برادر زاده   -عجله كن   

  .در اين ابن لهيعه آمده: گويد  مى)34/6(هيثمى . روايت نموه است

   

  ها  و تحمل سختى � مصعب بن عمير
مصعب بن عميـر در جـوانى، زيبـايى و          :  از محمد عبدرى و او از پدرش روايت نموده، كه گفت           )82/3(ابن سعد   

داشتند، و مادرش ثروتمند و مالدار      ها دوست مى   ه بود، و پدر و مادرش  وى را خيلى         موى پيشانى جوان يكتاى مكّ    

نمـود،   پوشانيد، و در ميان اهل مكّه از همه عطر بهتر استعمال مى        بود، براى وى بهترين لباس و نازكترين آنها را مى         

هـيچ كـسى را در مكّـه    «: تگف  او را به ياد آورده مى    �رسول خدا   . پوشيد هاى ساخت حضرموت را مى     و كفش 

به مصعب خبر رسـيد  . »تر و خوب در نعمت قرار داشته باشد      بهتر، لباس نازك   2نديدم كه از مصعب بن عمير موى      

كند نزدش داخل گرديد و اسـالم آورد، و           در دار ارقم بن ابى االرقم به سوى اسالم دعوت مى           �كه رسول خدا    

و به شـكل    .  اسالم خود را از ترس مادر و قومش پنهان و مخفى داشت            او را تصديق نمود،از آنجا خارج گرديد، و       

خواند، و براى مادر و قـومش        نمود، عثمان بن طلحه او راديدكه نماز مى         رفت و آمد مى    �سرى نزد رسول خدا     

آنها وى را گرفتند، و محبوسش نمودند، و تا وقتى محبوس ماند كه به سوى سرزمين حبـشه در هجـرت                     . خبر داد 

ل خارج گرديد، و بعد از آن با مسلمانان هنگامى كه برگشتند عودت نمود، ولى با حالت دگرگون برگشته بود، و             او

  3.ه مادرش از سرزنش وى دست برداشت گرديده بود، آن گا- خشن - درشت و )اش بدن نازك و آسوده(

  

   ها و تحمل سختى � عبداللَّه بن حذافه سهمى
 هنگامى كه نزدش �پادشاه روم ديد، و بوسيدن سر وى توسط عمر اذيت هايى كه عبداللَّه از 

  آمد
 لشكرى را به سـوى روم فرسـتاد، در ميـان آنهـا              �عمر  : اند كه گفت   بيهقى و ابن عساكر از ابورافع روايت نموده       

ـ   شد، نيز حضور داشت، رومـى   كه به او عبداللَّه بن حذافه گفته مى       �مردى از اصحاب رسول خدا       ه هـا وى را ب

: آن طاغى سرگش به وى گفـت      . اين از اصحاب محمد است    : اسارت گرفته، نزد پادشاه خود برده، به پادشاه گفتند        

اگر پادشاهيت را و همه آنچـه را        : شود  كه در پادشاهى و قدرتم شريكت سازم؟ عبداللَّه به او گفت             آيا نصرانى مى  

                                                 
1 از ) ٨٢/�(» ا�����«و ���ا�� در ) �٢/١٩(» ا��)7P«ه�\=�@ ب��NO در . 'م�E ا0/) �١ – ,٢/١(<= ��1 در E��0 ای@ هB م . اب@ ا0* ق. ���

U 70ا0/م� h�Tض -T�O� @د از او، و ابS0(از ب� ا -T�O� @وة ب@ زی��� از ��ی[ اب�. 

  .گويند مى» جمه «هاى گوش قرار دارد، و اضافه بر آن را  استعمال شده و مراد مويى است كه تا نرمه» لمه «در حديث  2
3  ).,U «)٣/٩٢:٩:م ا�=�:ء��0 ا«: �4 . در 0=� 'ن وا�X� ا1R /0 م�2وe ا0/( ٣/٨٢(اب@ �T0 . ����ر ���
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. كـنم  شم زدن از دين محمد برگردم، ايـن كـار را نمـى            ها مالك هستند به من بدهى، كه فقط به اندازه يك چ            عرب

آنگاه دستور داد و او را به دار بياويزند، و بـه            . خود دانى : عبداللَّه پاسخ داد  . كشم پس تو را مى   :  گفت )پادشاه روم (

ه ها و پاهـايش بزنيـد و در همـان حالـت بياورنـد، نـصرانيت را بـه او عرضـ                   به او دست  : تيراندازان دستور داد كه   

بعد از آن دستور داد او را پايين بياورنـد، سـپس ديگـى را خواسـت، و در آن آب                     . پذيرفت نمود، ولى وى نمى    مى

و در  (ريختند تا اين كه جوش آمد، بعد از آن دو تن از اسيران مسلمين را خواست، و يكى از آن دو را امر نمـود،                          

كرد،  نمود، ولى او انكار مى     نيت را به عبداللَّه عرضه مى      انداخته شد، در اين اثنا نيز نصرا       )همان آب جوش در ديگ    

وى : وقتى كه او را بردند گريه نمود، بـه پادشـاه گفتـه شـد    . بعد از آن امر كرد كه خود عبداللَّه در آن انداخته شود      

رانيت را بـه وى  او را برگردانيد، بار ديگر نص:  بنابراين گفت  1گريه كرد، پادشاه گمان نمودكه عبداللَّه ترسيده است،       

اين مرا به گريه آورد كه بـا خـود          : چه چيز تو را به گريه انداخت؟ پاسخ داد        : پرسيد. عرضه داشت اما او ابا ورزيد     

روى، ولى من آرزو داشتم تا به اندازه هر موى بـدنم           شوى و مى   گفتم، حاال در اين ساعت در اين ديگ انداخته مى         

بوسى كه تو را رها كنم؟ عبداللَّه به او  آيا سرم را مى: آن طاغى به او گفت. شد داشتم كه در راه خدا فدا مى    روح مى 

عبداللَّـه  . )سـازم  نيـز رهـا مـى     (همه اسيران مسلمان را     : ؟ گفت )سازى هم رها مى  (و همه اسيران مسلمان را      : گفت

اسـيران مـسلمان را رهـا       بوسم، و او مرا و همه        سر دشمنى از دشمنان خداوند را مى      : در پيش خود گفتم   : گويد مى

عبداللَّه با آنها نـزد  . بنابراين به وى نزديك شد و سرش را بوسيد، و او اسيران را واگذار نمود. سازد، باكى ندارم  مى

بر هر مسلمان الزم اسـت تـا سـر عبداللَّـه بـن حذافـه را                 :  آمد، و عمر از قضيه وى مطّلع شد، عمر گفت          �عمر  

 )62/7( اين چنين در كنزالعمال      2.كنم، آن گاه عمر برخاست و سر وى را بوسيد          از مى  آغ )به اين كار  (ببوسد، و من    

 بـه شـكل     )عنهمـا  اللَّه رضى(و ابن عساكر براى اين قصه شاهدى از ابن عباس         : گويد  مى )297/2( ه  در االصاب . آمده

  .يت كرده استموصول روايت نموده، و شاهد ديگرى هم از فوائد هشام بن عثمان از مرسل زهرى روا

   

   ها و تحمل سختى � عامه اصحاب رسول خدا
آيـا  :  گفـتم  )عنهمـا  اللَّـه  رضـى (به عبداللَّه بن عباس   : ابن اسحاق از حكيم از سعيد بن جبير روايت نموده، كه گفت           

رسيدند كه آنها در ترك دين شان معذور شناخته           به حدى مى   �مشركين در شكنجه و آزار اصحاب رسول خدا         

داشتند، كه  زدند، گرسنه نگاه و تشنه نگاه مى بلى، به خدا سوگند، آنها يكى از اصحاب را به حدى مى: ؟ گفتشوند

اى را كـه از وى       داشـت، بـه حـدى كـه همـان فتنـه            توانايى نشستن را از شدت ضررى كه به او رسيده بود، نمـى            

                                                 
  .م. بر اثر اين ترس برايش نظر جديدى پيدا شده باشداست و ممكن  1
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بلـى،  : گفـت  و معبود به جز از خـدا هـستند؟ مـى          الت و عزى د   : گفتند حتى به وى مى   !! داد خواستند به آنها مى    مى

  گذشت، حتى قونغوزك هم كه از نزد آنها مى(

 به خاطر رهايى از )البته اين را( ( 1بلى: گفت آيا اين قونغوزك پروردگارت به غير از خداست؟ مى: گفتند به وى مى

ـ     . )فتگ مى(داشتند   چنگال آنها، و بر اثر شدت شكنجه و خشونتى كه بر وى روا مى               )59/3( ه  اين چنـين در البداي

  .آمده

  

  و اصحابش در مدينه پس از هجرت � حاالت رسول خدا
اند كـه    روايت نموده�ابن منذر، طبرانى، حاكم، ابن مردويه، بيهقى در الدالئل و سعيد بن منصور از ابى بن كعب                  

ا جاى دادند، عربها آنان را از يـك       و اصحابش به مدينه آمدند، و انصار ايشان ر         �هنگامى كه رسول خدا     : گفت

آيا : با در نظر داشت اين حالت، گفتند. نمودند كمان هدف قرار دادند، و آنها شب و روز خود را با سالح سپرى مى

بر اين باور هستيد كه ما تا وقتى زندگى كنيم كه در آن در امن و اطمينان بخوابيم، و به جز از خـدا از هـيچ كـسى              

  : نازل گرديد)اين آيه(نترسيم، آن گاه 

  )55: النور(. )وعداللَّه الذين آمنوا منكم و عملوالصالحات لَيستَخْلفَنَّهم فى االرض(

دهـد كـه آنهـا را قطعـاً      اند وعده مى اند و اعمال صالح انجام داده خداوند به كسانى كه از شما ايمان آورده     «: ترجمه

  .»خليفه روى زمين خواهد كرد

هنگـامى كـه    : از ابى بن كعب روايت است كه گفـت        : و لفظ طبرانى چنين است    .  آمده )259/1( الكنز   اين چنين در  

 و اصحابش به مدينه آمدند، و انصار به آنان جاى دادند، عربها ايشان را از يك كمان هـدف قـرار                  �رسول خدا   

  .اند رجال وى ثقه: گويد  مى)83/7(ثمى هي. )لَيستَخْلفَنَّهم فى االرض(:  نازل گرديد)اين آيه(دادند، آن گاه 

   

  و اصحابش ديدند � غزوه ذات الرقاع و آزار و اذيت هايى كه رسول خدا
 در يك غزوه خـارج شـديم، و   �با رسول خدا  : اند كه گفت    روايت نموده  �ابن عساكر و ابويعلى از ابوموسى       

هاى مـا    شديم، و قدم   ا نوبت به نوبت سوار مى     در حالى كه شش تن بوديم، و در ميان خود يك شتر داشتيم و آن ر               

 و ناخن هايم افتاد، و ما در پاهاى مان پاره هـايى از              ) 2هاى من نيز سوده و نازك گرديد       و قدم (سوده و نازك شد،     

 بستيم، هاى لباس را مى ، به خاطر همين كه ما در پاهاى مان پاره»ذات الرقاع«پيچيديم، بنابراين آن غزوه به  لباس مى

 بـه   )260/1( ه  و اين را همچنان ابونعيم در الحلي      .  آمده )310/5( اين چنين در الكنز      3. شهرت يافت  »ذات الرقاع «به  

اين حديث را ابوموسى بيان داشت، و بعد از آن، آن را متذكر             : ابوبرده گفت : مانند آن روايت نموده، و افزوده است      

                                                 
  .دبه نقل از ابن هشام، و از اصل و البدايه  ساقط بو 1
  .)260/1( از الحليه 2
 ).,٧٣٠(و ابSی�bT در م3=�ش ) �٨١(مab3 ) ١٨٢,(ب! ر�  3
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گويى وى مصلحت نديد كه چيزى از عمل خود را افشا نمـوده  !! چه فايده كه اين سخن را متذكر شدم      : شده گفت 

  .دهد خداوند به اين پاداش مى: و افزود. باشد

  
و  � رسـول خـدا   ( � و پيـامبرش  ) جل جالله (تحمل گرسنگى در راه دعوت به  سوى خدا          

  )تحمل گرسنگى
خواهيـد    نوشـيدنى كـه مـى      آيا در همـان طعـام و      : اند كه گفت    روايت نموده  �مسلم و ترمذى از نعمان بن بشير        

و در روايتى در نـزد      !! يافت  را ديدم خرماى ناخالصى را هم كه شكمش را سير كند، نمى            �نيستيد؟ من نبى تان     

رسـول  : اند، متذكر گرديـده، گفـت       آنچه را مردم از دنيا به دست آورده        �عمر  :  آمده، كه گفت   �مسلم از نعمان    

پيچيـد، و خرمـاى ناخالـصى را هـم      نمود كه از گرسنگى به خود مـى   را ديدم روز را در حالى سپرى مى �خدا  

و ايـن را همچنـين امـام احمـد،          .  آمده اسـت   )154/5( اين چنين در الترغيب      1.يافت كه شكمش را سير نمايد      نمى

  .اند  آمده، روايت نموده)40/4(طيالسى، ابن سعد، ابن ماجه، ابوعوانه و غير ايشان، چنان كه در الكنز 

   

رسد به گرسنه نمى) روز قيامت(ت و سختى حساب شد  
 در حـالى    �نزد پيامبر خدا    : اند كه گفت    روايت نموده  �، ابن عساكر و ابن نجار از ابوهريره         ه  ابونعيم در الحلي  

خـوانى، چـه     بينم كه نشسته نمـاز مـى       اى رسول خدا، تو را مى     : عرض كردم . خواند داخل شدم كه نشسته نماز مى     

اى ابوهريره گريه نكن، «:  گفت�رسول خدا . ، گريستم»!گرسنگى، اى ابوهريره«: مده است؟ فرمودبرايت پيش آ

 ايـن   2.»رسـد  چون شدت حساب روز قيامت براى گرسنه، اگر در دار دنيا به اميد ثواب صبر پيشه كرده باشد، نمى                  

  . آمده است)41/4(چنين در الكنز 

   

  شد گرديد، و نه آتش افروخته مى ىنه چراغى روشن م � هاى پيامبر در خانه
 ران  �اهـل بيـت ابـوبكر       :  روايت نموده، كـه گفـت      )اللَّه عنها  رضى( از عائشه    - كه راويانش صحيح اند      -احمد  

 يا اين كـه  - قطع نمود � محكم گرفتم و رسول خدا  )آن را (گوسفندى را از طرف شب، براى ما فرستادند، من          

 به كسى كـه بـا   )اللَّه عنها رضى(عائشه : گويد  مى)راوى(. - قطع نمودم  محكم گرفت و من  �رسول خدا   : گفت

اى ام  : گفـتم : فـزوده اسـت   و اين را طبرانى نيـز روايـت نمـوده و ا           . اين در نبودن چراغ بود    : زد گفت  او حرف مى  

 ايـن  4.ورديمخـ  بـود حتمـاً آن را مـى      چراغ مى  3اگر نزد ما روغن غير    : ؟ گفت )كرديد چرا نمى (نزد چراغ    ،المؤمنين

و نـزد   .  آمده، روايت كرده   )38/4(و اين را همچنين ابن جرير، چنان كه در الكنز           .  آمده )155/5(چنين در الترغيب    

                                                 
1  ab3٧٣١(م� ( �Gو ت�م)٢٣٧٢.(  
2 �)٣/١» ت ریZ ب�xاد«و خf�i ب�xاد� در ( ٧/١٠٩(» ��b-«ابa�T�S در . ���� ( Kب1 وض aO2و م h�T1 ضR ب B!�3 ا��U @و در 0=� 'ن ا��� ب

 ).١٨�٢٨(، ) �١٨�٢(» Q=Rا��T ل«: و �4 ) ١/٢٣(ا��N2یf ) �١/١٢(» م�Qان«: �4 . ا0/

  .زائد باشد» غير«الترغيب آمده، و ممكن است  در اين چنين در اصل و 3
4  �bTیS٧٨,�(اب (ی�SW م� �رG=ء خ�ا0 ��: م iU @ن ب �sU Q; 11 ه23=� بNc 4 . راوی ن 'ن� :»�PواQا� K�Lم «)١٠/٣٢�ضh�T «'�� �� 'ن را در ) 
  . دا�123 ا0/���) �١٩٠(» f�d�2ا�
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گذشت، ولى در خانه يكـى از آنهـا    ها مى  ماه �بر آل رسول خدا     :  روايت است كه گفت    �ابويعلى از ابوهريره    

 خود  )سر(آوردند، آن را بر      شد، اگر روغنى به دست مى      ته نمى گرديد، و آتشى هم در آن افروخ       چراغى روشن نمى  

هيثمـى  .  آمـده  )154/5( ايـن چنـين در الترغيـب         1.خوردند آوردند، آن را مى    مى ماليدند، و اگر چربى به دست مى       

را باشد، وى  اين را ابويعلى روايت نموده، و در آن عثمان بن عطا خراسانى آمده كه ضعيف مى: گويد  مى)325/10(

  .اند دحيم ثقه دانسته، و بقيه رجال وى ثقه

گذشت، باز مهتاب ديگـر      نصف ماه مى   �بر اهل رسول خدا     :  روايت است كه گفت    �و نزد احمد از ابوهريره      

اى ابوهريره پس آنها    : پرسيدند. شد، نه براى نان، و نه هم براى غذا         ها آتشى افروخته نمى    گذشت، ولى در خانه    مى

 خداونـد   -و آنها همسايگانى از انـصار داشـتند         . خرما و آب  : با دو سياه  : كردند؟ پاسخ داد   گى مى با چه چيزى زند   

و بـراى آنهـا مقـدارى شـير ارسـال            2اى داشـتند   ، آنان گوسفندان و شتران شير خـواره       -ايشان را پاداش خير دهد      

  .ا روايت كرده استو بزار نيز اين ر. اسناد آن حسن است: گويد  مى)215/10( هيثمى 3.نمودند مى

ام، بـه خـدا    اى خـواهرزاده : گفـت  اند كه وى مـى   روايت نموده )اللَّه عنها  رضى(و بخارى و مسلم از عروه از عائشه       

ديـديم سـه     ديديم، باز ديگر بار هـالل نـو را مـى           ديديم، باز بار ديگر هالل ماه نو را مى         سوگند، ما هالل ماه را مى     

 �هاى رسـول خـدا     در خانه  )گرديد كه  اين دو ماه و اندى طورى سپرى مى       (، و   )ديديم مى(مهتاب را در دو ماه      

. خرما و آب  : دو سياه : شد؟ گفت  اى خاله، پس چه چيز باعث قوام زندگى تان مى         : پرسيدم. شد آتشى افروخته نمى  

د و از شـير     اى داشتن   همسايگانى از انصار داشت، و آنها گوسفندان و شتران شيرخواره          �جز اين كه رسول خدا      

و ايـن  .  آمـده )155/5( اين چنين در الترغيب 4.نوشانيد فرستادند، و او آن را به ما مى      مى �آنها براى رسول خدا     

 بـه  �را همچنين ابن جرير مانند آن روايت نموده، و احمد آن را به اسناد حسن روايت كرده، و بزار از ابـوهريره                 

اللَّه  رضى( و ابن جرير همچنين از عائشه     .  آمده، روايت نموده است    )315/10(اين مضمون را، چنان كه در المجمع        

 آتـش و غيـر آن را        �نموديم، و در خانـه رسـول خـدا            درنگ مى  )روز(ما چهل   :  روايت نموده، كه گفت    )عنها

 بـا خرمـا و آب، آن را هـم اگـر    : بـا دو سـياه  : كرديد؟ گفت  پس شما با چه چيز زندگى مى      : پرسيدم. افروختيم نمى

 رفتم، از من �نزد عائشه   : و ترمذى از مسروق روايت نموده، كه گفت       .  آمده )38/4(اين چنين در الكنز     . يافتيم مى

: چرا؟ گفـت : پرسيدم. كنم هر گاهى سير شوم، بعد از آن اگر بخواهم گريه كنم، گريه مى  : طعامى طلب نموده گفت   

ا ترك گفت، به خدا سوگند، وى از نـان و گوشـت دو             در آن دنيا ر    �آورم كه رسول خدا      حالتى را به خاطر مى    

 )اللَّـه عنهـا    رضـى ( و نزد ابـن جريـر از وى       .  آمده )148/5( اين چنين در الترغيب      5!!بار در يك روز سير نشده بود      

 سه روز پياپى از نان گندم از ابتدايى كه به مدينه آمد، و تا اين كه به راهش �رسول خدا : روايت است كه گفت

آل محمد از نان جو دو روز پى در پى تـا  :  روايت است كه گفت    �و نزد وى همچنين از وى       . ير نگرديد رفت، س 

                                                 
  .'وردE ا0/) �٣٢٧(» +*�( ت�f�d و ت�ه�f«'�� �� 'ن را در ) ١٢�,٢(ب1 ش� رE ) ,٩/�(ا��� . ���� 1
  .گوسفندان و شترانى كه ديگر براى استفاده شير به آنها داده بودند 2
  . دا�123 ا0/ح��ه���s 'ن را ) ٢,,,٢(، )٢,٣٠١(، )٩٢٢١(ا���  3
) ٩�,�(ب! ر�  4 ab3٢٩٧٢(و م.( 
�	 اس� 5�� . �G٢٣(ت�م�  .'ن را م=�� دا�123 ا0/) )١٨٩٨» ضh�T ا�f�d�2«'�� �� در ( ٧
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، چنـان كـه در الكنـز    )اللَّه عنها رضى(و نزد وى همچنين از عائشه .  درگذشت، سير نشدند�اين كه رسول خدا     

و در .  سـير نـشد    -رما و آب     خ - درگذشت ولى از دو سياه       �رسول خدا   :  آمده، روايت است كه گفت     )38/4(

خواسـتيم    سه روز متوالى سير نشد،و اگـر مـى  �رسول خدا :  گفته است  )اللَّه عنها  رضى(روايتى از بيهقى عائشه     

  . آمده)149/5( اين چنين در الترغيب 2 1داد شديم، ولى وى ديگران را بر نفس خود ترجيح مى سير مى

  

  مدآ � آنچه از شدت زندگى به سراغ رسول خدا
 بـا نفـس خـود همـراه مـردم           �رسـول خـدا   :  و شكل مرسل روايت نموده، كه گفت       �ابن ابى الدنيا از حسن      

داد، و نان چاشت و شب را سه روز متوالى تا            نمود، حتى شلوار خود را با پوست پيوند مى         مواسات و همدردى مى   

پيـامبر خـدا    :  روايت است كه گفت    � و نزد بخارى از انس       4 3.اين كه به خداوند عزوجل پيوست يك جا نخورد        

و نه هرگز به    : و در روايتى آمده   . اى نان نخورد، ونه هم نان نازك را صرف نمود           تا اين كه درگذشت بر سفره      �

  . آمده)153/5( اين چنين در الترغيب 5.چشم خود گوسفند كباب شده را ديد

 �رسـول خـدا     :  روايت نمـوده، كـه گفـت       )هماعن اللَّه رضى( از ابن عباس   - كه آن را صحيح دانسته       -و ترمذى   

يافتنـد، و   اش گرسنه بودند، و طعام شب را نمى نمود كه خانواده هاى متوالى و پى در پى را در حالى سپرى مى    شب

وى از نزد قومى گذشت، كـه  :  روايت است كه� و همچنين نزد وى و بخارى از ابوهريره         6.اكثر نان شان جو بود    

اى قرار داشت، آنها از ابوهريره دعوت نمودنـد، ولـى او از خـوردن آن ابـا                   فند كباب شده  در پيش روى شان گوس    

 آمـده  )148/5 151( اين چنـين در الترغيـب      7. از دنيا رفت، و از نان جو سير نشد         �رسول خدا   : ورزيد و گفت  

  .است

 داد، پيامبر � را به رسول خدا اى نان جو  تكّه)اللَّه عنها رضى(فاطمه :  روايت نموده، كه گفت�و احمد از انس 

 اين را طبرانى روايت نموده،      8.»اين اولين طعامى است كه پدرت در ظرف سه روز خورده است           «:  به او گفت   �

قرص نانى است كه پختم و دلم تا اين كـه      :  فاطمه پاسخ داد   »اين چيست؟ «:  گفت �رسول خدا   : و افزوده است  

 - )312/10(هيثمـى  . و آن را متـذكر گرديـده  :...  فرمود�رسول خدا . فتاين تكّه را برايت نياوردم، راحت نگر  

و نزد ابن ماجـه ايـن حـديث بـه           . اند رجال آنها ثقه  : گويد  مى -بعد از اين كه اين را از احمد و طبرانى ذكر نموده             

 طعـام  �بـراى رسـول خـدا    :  روايت نموده، كه گفت�و بيهقى به اسناد صحيح از ابوهريره     . اسناد حسن آمده  

                                                 
  .م. نمود داد و ايثارگرى مى يعنى در ضمن نياز به آن، آن را به ديگر محتاجان مى 1
  .'م�E ا0/) ١٨٩٨(» ضh�T ا�f�d�2« ا0/ <= ��1 در ���	ای@ روای/  2
خورد، در آن صورت شايد نـان     خورد، و  اگر نان چاشت را نمى        خورد، نان شب را نمى      اگر نان چاشت را مى     �دا  يعنى رسول خ   3

  .م. واللَّه اعلم. نمايد نمود، و اين عمل در ذات خود، نوعى از صبر، قناعت و همدردى با مردم را تداعى مى شب را صرف مى
 �	س� 4���. 
 ).١٧٨٨(و ت�مG� ) ٢٣٩٢(اب@ م ;1 و ) ١٠/١٢٨(ا��� ) �٣٢�(ب! ر�  5
6 ���� . �G٢٣�٠(ت�م ( و '�� �� 'ن را در»�Gت�م )�*+ «)١٩٢٣ ( @�=\و ه�»f�d�2ا� )�*+ «)( دا�123 ا0/) ,�٣٢�*+.  
 ).٣٣٣٩(و اب@ م ;1 ) ٣/١٢٨:١٣٠(و ا��� ) ,١,�(ب! ر�  7
 ).١٠/٣١٢(» مK�L ا�Qوا�P«: و �4 ) ٣/٢١٣(ا��� . ���� 8
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الحمدللَّه، در شكمم طعام گرم از فالن و فالن وقـت      «: هنگامى كه فارغ گرديد فرمود    . گرمى آورده شد، و او خورد     

  . آمده است)149/5( اين چنين در الترغيب 1.»تا حال داخل نشده بود

ز وقتـى   نان سفيد خالص بدون سبوس را ا�رسول خدا :  روايت نموده، كه گفت   �و بخارى از سهل بن سعد       

آيـا در زمـان رسـول       : كه خداوند وى را مبعوث نمود، تا وقتى كه دوباره روحش را قبض كرد، نديـده گفتـه شـد                   

 الك را از وقتى كه خدا مبعوثش نمود، تا وقتى كه دوباره قبضش �رسول خدا :  الك داشتيد؟ پاسخ داد�خدا

ما آن را آرد مى كرديم، و بعـد از آن فـوت   : فتخورديد؟ گ شده چگونه مىالك ناشما جو را : گفته شد. كرد، نديد 

 )153/5( 2ايـن چنـين در الترغيـب      . نموديم ماند، آن را تر مى     پريد، و آنچه را باقى مى      پريد، مى  نموديم، آنچه مى   مى

 كـم و    �بر سفره رسـول خـدا       :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنها  رضى(و طبرانى به اسناد حسن از عائشه      . آمده

 را از نزدش برنداشتيم كـه    �هرگز سفره رسول خدا     : و در روايتى نزد وى آمده     . ماند ز نان جو باقى نمى    زيادى ا 

بزار بعضى اين   : گويد  مى )313/10(هيثمى  .  آمده )151/5( اين چنين در الترغيب      3.در آن زيادتى از طعام باقى باشد      

  .را روايت نموده است

   

  شان در اثر گرسنگى هاى ر شكمو اصحاب، و گذاشتن  سنگ ب � رسول خدا
 شكايت برديم، و لباسهاى مان را از �از گرسنگى به رسول خدا :  روايت نموده، كه گفت �ترمذى از ابوطلحه    

 دوسـنگ   )لباسـش را از   ( �هاى مان گذارده بـوديم برداشـتيم، آن گـاه رسـول خـدا                يك يك سنگ كه بر شكم     

 كـه از  - �و ابن ابى الـدنيا از ابـن بجيـر       .  آمده )156/5(الترغيب   اين چنين در     4.)كه بر شكم بسته بود    (برداشت  

 گرسنگى پيش آمد، به طرف �روزى براى رسول خدا     :  روايت نموده، كه گفت    - بود   �اصحاب رسول خدا    

آگاه باشيد، بسا نفـس سـير و آسـوده در دنيـا روز              «: سنگى روى آورد و آن را بر شكم خود نهاده بعد از آن گفت             

آگاه باشيد، بسا ذليـل كننـده       . آگاه باشيد، بسا عزّت كننده نفسش ذليل كننده آن است         . سنه و برهنه است   قيامت گر 

و اين همچنان خطيب و ابن منده چنانكـه، در  .  آمده)422/3( اين چنين در الترغيب 5.»نفسش عزّت كننده آن است  

  .اند  آمده، روايت نموده)486/2( ه االصاب

   

  درباره سيرى) ه عنهااللَّ رضى(قول عائشه 
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اند   روايت نموده)اللَّه عنها  رضى( از عائشه  - »گرسنگى« -بخارى در كتاب الضعفاء و ابن ابى الدنيا در كتاب الجوع            

هاى قوم سير شد،  اولين آفتى كه در اين امت پس از نبى اش پيش آمده سيرى است، چون وقتى كه شكم              : كه گفت 

 ايـن چنـين در الترغيـب        1.هاى شان طغيان نمـود     ان ضعيف گرديد، و شهوت    هاى ش  بدنهاى شان چاق شد، و قلب     

  . آمده است)420/3(

   
    � اهل بيتش ابوبكر و عمر،  �گرسنگى رسول خدا 

  � ايوبابوابوبكر  و عمر و حكايت آنان با ،  �گرسنگى رسول خدا 

 در شـدت  �ابـوبكر  : اند كه گفـت  موده روايت ن)عنهما اللَّه رضى(طبرانى و ابن حبان در صحيح خود از ابن عباس  

اى ابوبكر، تو را در اين ساعت چـه چيـز بيـرون نمـوده     :  شنيد و پرسيد�گرماى ظهر به مسجد آمد، اين را عمر    

 به خدا سـوگند     -و مرا   : عمر گفت . كنم، بيرون ساخته است    مرا فقط شدت گرسنگى كه احساس مى      : است؟ گفت 

 نـزد آنهـا خـارج    �حالى كه آن دو در اين حالت قرار داشـتند، رسـول خـدا         در  .  غير آن بيرون نساخته است     -

به خـدا سـوگند، مـا را فقـط همـان      :  گفتند»شما دو را در اين ساعت چه چيز بيرون نموده است؟«: گرديده فرمود 

 -و مـرا    «:  فرمـود  �رسـول خـدا     . كنيم، بيرون سـاخته اسـت      هاى مان احساس مى    شدت گرسنگى كه در شكم    

، آن گاه حركـت نمودنـد، و   »پس برخيزيد!  غير آن بيرون نساخته است   - به ذاتى كه جانم در دست اوست         سوگند

 نگـاه   � آمدند، و ابوايوب طعام يا شيرى را كه داشت، بـراى رسـول خـدا                 �به دروازه منزل ابوايوب انصارى      

ابراين ابوايوب آن را به اهل خود      در همان روز ناوقت نمود، و به وقت خود نيامد، بن           �داشت، و رسول خدا      مى

  .داد، و خود براى كار به نخلستانش رفت

رسـول خـدا    . مرحبا به نبى خدا و همراهانش     : هنگامى كه آنها به دروازه رسيدند، همسر ابوايوب بيرون آمده گفت          

داى رسـول   ص- در حالى كه در نخلستان خود مشغول كار بود     - ابوايوب   »ابوايوب كجاست؟ «:  به وى گفت   �

اى نبى خدا، حاال وقتى كـه در     . مرحبا به نبى خدا و همراهانش     :  را شنيد، و به عجله و شتاب آمده گفت         �خدا  

اى از خرما را  ابوايوب رفت، و شاخه: گويد  مى)راوى(. »راست گفتى«:  فرمود�آمدى نيست؟ رسول خدا  آن مى

مـن ايـن را     «:  فرمـود  �ورسول خدا   .  وجود داشت  قطع نمود، كه در آن خرماى خشك، خرماى تازه و نارسيده          

اى رسول خدا، خواستم از خرماى خـشك        :  گفت »خواستم، چرا خرماهاى خشك شده آن را براى ما نچيدى؟          نمى

اگر ذبح «:  فرمود�پيامبر . كنم شده آن، خرماى نورسيده و نارسيده آن بخورى، و همراه اين حتماً برايت ذبح مى             

بنابراين وى بزغاله ماده و يا بزغاله نرى راگرفته ذبح نمـود، و بـه همـسرش                 . »را ذبح نكن  نمودى، گوسفند شيرى    

آن گاه ابوايوب نصف بزغاله را گرفته، پخـت، و  . براى ما نان و خمير كن، و تو خودت به نان كردن داناترى     : گفت

حابش گذاشـته شـد،      و اصـ   �وقتى كه طعام آماده شد، و پيش روى رسول خـدا            . نصف ديگرش را كباب نمود    

ايـن را بـه    : اى ابوايـوب  «: اى نان گذاشـته گفـت       از همان بزغاله مقدارى گرفته و آن را روى تكّه          �رسول خدا   
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هنگـامى  . و ابوايوب نزد فاطمه رفـت     . »فاطمه برسان، چون اين چندين روز است كه وى مثل اين را نخورده است             

 - گوشت، خرماى خشك شده، خرماى نارسيده و نو رسيد نان،«:  فرمود�كه خوردند و سير شدند، رسول خدا 

 ، سوگند به ذاتى كه جانم در دست اوست، اين همـان نعيمـى اسـت كـه از آن در روز                       -و چشم هايش اشك زد      

  .»شويد قيامت پرسيده مى

 را هـاى خـود   هنگامى مثل اين را يافتيد، وقتى كـه دسـت  «: اين عمل بر اصحاب وى گران تمام شد،در حال فرمود    

الحمدللَّه الذى هو اشبعنا و انعم علينـا        (: ، وقتى كه سير شديد بگوييد     "به نام خدا  "اللَّه   بسم: آوريد، بگوييد  پيش مى 

، چـون ايـن   "ستايش خدايى راست كه او ما را سير نمود، و بر ما نعمت فرمود، و آن را بهتـر گردانيـد                 " ؛   )فافضل

، و هـر كـسى كـه    »فردا نزد ما بيا  «: امى كه برخاست به ابوايوب گفت     هنگ. » كافى است  )نوع طعام ( براى اين    )دعا(

ابوايـوب آن را  : گويـد   مـى )راوى(داشت كه وى را پاداش دهد،        داد، دوست مى   اى را برايش انجام مى     كار پسنديده 

موصوف فـردا نـزد رسـول خـدا         . دهد تا فردا نزدش بيايى      تو را دستور مى    �رسول خدا   :  گفت �نشنيد، عمر   

اى ايوب با وى رفتار خوب نما چون ما تا وقتى كه نزد ما بـود جـز                  «: آمد، و او كنيز خود را به او داده گفت          �

 وجـه   �بـراى سـفارش رسـول خـدا         :  آورد، گفت  � وقتى كه ابو ايوب او را نزد رسول خدا           »ايم خير نديده 

  . آمده است)431/3(در الترغيب  اين چنين 1.يابم، و آزادش نمود بهترى جز اين كه او را آزاد كنم نمى

 )عنهمـا  اللَّـه  رضـى (و اين را بزار، ابويعلى، عقيلى، ابن مردويه، بيهقى در الدالئل و سعيد بن منصور از ابـن عبـاس                   

 در چاشـتگاه بيـرون آمـد، و         �رسـول خـدا     : گفت  شنيد كه مى   �اند، كه وى از عمربن الخطاب        روايت نموده 

اى رسـول  :  پاسـخ داد »چه چيز تو را در اين ساعت بيرون نمـوده اسـت؟          «: مود را در مسجد يافت و فر      �ابوبكر  

 عمـربن الخطـاب آمـد، رسـول     )در اين وقت(. مرا همان چيزى بيرون نموده است كه تو را بيرون كرده است ! خدا

ده، همان چيزى كه شما دو تن را بيرون نمو        :  گفت »اى ابن خطاب تو را چه بيرون نموده است؟        «:  پرسيد �خدا  

 خـود را بـه طـرف آن دو گردانيـده بـراى شـان             �آن گاه عمر نشست، و رسول خدا        . مرا نيز بيرون كرده است    

آيا شما دو تن توانايى آن را داريد كه به نخلستان رفته، در آنجا از طعام و نوشيدنى و سايه                    «: صحبت كرد و فرمود   

و حديث را به طول آن، چنان كه        ... 2»بن تيهان انصارى برويد   همراه ما به منزل ابوالهيثم      «:  و افزود  »استفاده نماييد؟ 

و اين را مسلم به اختصار روايت نموده، و از آن مرد انصارى نـام               .  آمده، متذكر گرديده است    )40/4(در كنزالعمال   
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 حـافظ منـذرى   .  بـه اختـصار روايـت نمـوده        »برايم رسيد « 1)غنىلب(نبرده است، و اين چنين اين را مالك به شكل           

  .ظاهر اين است كه اين قصه يكبار با ابوالهيثم، و بار ديگر با ابوايوب اتفاق افتاده است: گويد  مى)167/5(

   

  )عنهما اللَّه رضى(گرسنگى على و فاطمه 
:  روزى نزدش آمـده پرسـيد      � روايت نموده كه رسول خدا       )اللَّه عنها  رضى( از فاطمه  - به اسناد حسن     -طبرانى  

اى آن را  درحالى صبح نموديم كه هيچ چيزى كـه چـشنده        :  فاطمه پاسخ داد   - حسن و حسين     - »پسرانم كجايند؟ «

ترسم كه آنها نزد تـو گريـه كننـد، و نـزدت            برم، چون مى   من آنها را با خود مى     : بچشد در خانه ما نبود، على گفت      

 2دو تـن را در حوضـى       به سـوى وى بـه راه افتـاد، و آن             �رسول خدا   . چيزى نيست، و نزد فالن يهودى رفت      

! اى على«:  گفت�رسول خدا . اى از خرما قرار داشت كردند، و در پيش روى شان باقيمانده دريافت كه بازى مى 

ما در حالى صبح نمـوديم كـه در    :  پاسخ داد  � على   »گردانى؟ آيا پسرانم را قبل از اين كه گرمى شديد شود برنمى          

آن گـاه   . شـود  ى تا براى فاطمه از باقى مانده خرما جمع كنم، بهتـر مـى             اگر بنشين ! خانه چيزى نبود، اى رسول خدا     

اى قـرار داد و    نشست، و او براى فاطمه از باقى مانده خرما جمـع نمـود، سـپس آن را در پارچـه                   �رسول خدا   

  اين چنـين در    3. يكى از آنها را حمل نمود، و على ديگرشان را و آن دو را برگرداندند               �برگشت، و رسول خدا     

  .اسناد آن حسن است: گويد  مى)316/10(و هيثمى .  آمده)171/5(الترغيب 

روزهـاى چنـدى چنـان درنـگ       :  گفـت  �به من خبر داده شد كه على        :  روايت نموده، كه گفت    �و هناد از عطا     

بـود،  ، بيرون گرديدم و به دينارى برخـوردم كـه در راه افتـاده               �نموديم كه نه نزد ما چيزى بود و نه نزد پيامبر            

كردم، بعد آن را به خاطر مشكل و سختى كه داشتيم،  اندكى مكث كردم و با خود در گرفتن يا ترك آن مشورت مى        

وى . خمير كن و نـان بپـز  : و آن را براى تجار بردم و با آن آرد خريدم، و آن آرد را براى فاطمه آورده گفتم         . گرفتم

 و بعد   -زد   ت سختى كه به وى رسيده بود به لب كاسه مى           و موى پيشانى اش از شد      -به خمير كردن شروع نمود      

آن را بخوريـد، چـون آن   «:  فرمـود �آن حضرت .  آمده او را خبر دادم �من نزد رسول خدا     . از آن نان پخت   

 اين را عدنى از محمد بن كعب قرظى به شكل طوالنى روايت       4.»رزقى است كه خداوند عزوجل به شما داده است        

 به شكل طوالنى    � هم از سهل بن سعد       )240/1(و اين را ابوداود     .  آمده )328/7( چنين در الكنز     اين. نموده است 

  5.روايت كرده

                                                 
  .برايم رسيد، و سند را ذكر ننمايد: اينكه محدث بگويد 1
كه در بيخ و اطراف درخت خرما، بـه خـاطر رسـيدن آب بـه آن                 آمده است، و آن عبارت از حوض كوچكى است          » شربه  «در نص    2

  .م. شود حفر مى
3 ام  U:م1 . 'ن را �3@ دا�123 ا0/ و ه�\=�@ م=Gر� در ا�f�d�2 و ا��2ه�f) �)١٠/٣١» ا��K�L«ه���s در (. ٣,٠(» ا�����«���ا�� در . ���

م درش ;T#� روای ت �RدE ا1R /0 مSOLل ا0/ و �3R و� را 1Nc ��ا120 ا0/ و خSد در ا0= د 'ن SUن ب@ م*�� از : '�� �� ای@ را رد �RدE و م� SWی�
  ).١٩٢٢(» ضh�T ا�SU . 4� :»f�d�2ن ��Q مSOLل ا0/ و ��d از اب@ �� ن �3R و� را 1Nc ��ا�123 ا0/

4  .م=KiN ا0/. ���
 ).,٣٣/�(» ا�����«ه�\=�@ ب��NO در . 1 ا3�/0@ دا�23» +*�( ابSداوود«از 7O0 و '�� �� 'ن را در ) �١٧١(ابSداوود . ح�� 5
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 در حالى دريافتم �من خود را با رسول خدا   :  فرمود �و احمد از محمد بن كعب قرظى روايت نموده كه على            

و زكـاتم   :  و در روايتى آمـده     -رسيد   نار مى بستم، و زكات مالم به چهل هزار دي        كه از گرسنگى بر شكمم سنگ مى      

 ، رجال هر دو روايت صحيح اند، غير از شريك بن عبداللَّه نخعى، كـه حـسن الحـديث      - 1امروز چهل هزار است   

ـ     . ده است  اختالف ش  �باشد، وليكن درباره شنيدن محمد بن كعب از على           مى د هيثمـى   اين چنين در مجمع الزوائ

  . آمده است)123/9(

  

  و دستور دادن به ام سليم تا بر گرسنگى صبر نمايد �  خدارسول
 در - به خدا سـوگند  -صبر كن «:  به او گفت� روايت نموده كه رسول خدا     )اللَّه عنها  رضى(طبرانى از ام سليم     

 آتـش افروختـه نـشده    )روز( چيزى نيست، و در زير ديگى از آنها از ابتـداى سـه            )روز(آل محمد از ابتداى هفت      

 ايـن  2.»كند هاى تهامه را طال بگرداند اين كار را حتماً مى         به خدا سوگند، اگر از خداوند بخواهم كه همه كوه         . است

  . آمده)42/4(چنين در الكنز 

  

    � گرسنگى سعدبن ابى وقاص
حكايت سعد در اين باب، و ذكر اين كه او نخستين كسى از عرب بوده كه در راه خـدا تيـر                      (

  )انداخته است
ما قومى بوديم، كه در مكه به ما همراه با رسول خدا :  روايت نموده، كه گفت� از سعد   )93/1( ه  يم در الحلي  ابونع

رسيد، وقتى كه آزمايش و سختى به سراغمان آمد، خود را با آن آشنا ساختيم و بـا    شدت و سختى زندگى مى    �

 در مكه در حالى يافتم كه در �با رسول خدا و من خود را . مداومت بر آن، به آن عادت نموده صبر پيشه كرديم

وقت شب براى بول نمودن بيرون گرديدم، و صداى ترك ترك چيزى را در زير ادرار خود شنيدم، متوجه شدم كه                     

و (اى از پوست شتر است، آن را برداشتم و شستم، بعد از آن، آن را سوزانيدم، و در ميان دو سنگ قـرار دادم                 قطعه

 آن را همانطور خشك به دهان انداخته فرو بردم، و بر آن آب نوشـيدم، و سـه روز را بـا همـان      ، سپس )آرد نمودم 

  . خوردن سپرى كردم

من نخستين كسى از عرب هستم كه       : اند كه گفت    روايت نموده  � از سعدبن ابى وقاص      )بخارى و مسلم  (شيخين  

 طعـام   3، و جز برگ درخت حبلـه و ايـن سـمر           نموديم  غزا مى  �و ما با رسول خدا      . ام در راه خدا تيرى انداخته    

نشست، كه اجـزاى آن بـه هـم خلـط             به طرف بيرون مى    )پشكل(ديگرى نداشتيم، حتى فردى از ما چون گوسفند         

                                                 
1 �W<1 ابSداوود �0 ع م*�� ب@ fTR از �bU را ت�;�( دادE ا0/ <= �\1 در . 0=� 'ن ب�@ م*�� ب@ fTR و �bU م=KiN ا0/)  ٩�١/١(ا��� . ���
 .وا6 اabU. 'م�E ا0/) ٢�٨(» ; مK ا�2*.�7«
2  . �L ج ب@ �9وخ ا1R /0 ضh�T ا0/و در 0=� 'ن) �٢٩(» ا�����«���ا�� در . ���

  .م. رويد دو نوع درختى است كه در باديه مى 3
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 ماننـد آن را،  )99/3(، و ابن سعد )18/1( ه و ابونعيم آن را در الحلي    .  آمده )179/5( اين چنين در الترغيب      1.شد نمى

  .اند روايت نموده

   

  � گرسنگى مقداد بن اسود و دو تن از همراهانش
من و دو تن از همراهـانم، كـه نزديـك          :  روايت نموده، كه گفت    � از مقداد بن اسود      )173/1( ه  ابو نعيم در الحلي   

بود، شنوايى و بينايى مان از شدت سختى و رنجى كه براى مان رسـيده بـود از بـين بـرود، آمـديم و خـود را بـر                              

 مـا را بـه   �كرد، تا اين كه رسول خدا  كرديم، ولى هيچ يكى ما را قبول نمى  عرضه مى� اصحاب رسول خدا  

 �و رسـول خـدا   .  -دوشيدند   در آن وقت سه رأس بز داشتند كه آنها را مى      � آل محمد    -اقامتگاه خود برد    

داد كه بيـدار      سالمى مى  آمد و  وى مى . برداشتيم  را مى  �نمود، و ما سهم رسول خدا        شير را در ميان ما تقسيم مى      

 ) اسـت �كـه حـق پيـامبر    (اگر اين جرعه را : شيطان به من گفت. كرد شنوانيد، و خواب رفته را بيدار نمى  را مى 

دهند، شيطان تا وقتى بـرمن   رود و آنها به او هديه مى       نزد انصار مى   � چون پيامبر خدا     )بهتر خواهد شد  (بنوشى  

آيد    مى �چه كردى؟ محمد    : گامى كه آن را نوشيدم پيشمانم گردانيده گفت       و هن . وسوسه نمود كه آن را نوشيدم     

آن دو همراهم سهم خود را نوشيدند و به         . شوى كند و هالك مى    يابد، و بر تو دعا مى      و سهم نوشيدنى خود را نمى     

هـايم از آن   قـدم گذاشـتم   خواب رفتند، و مرا خواب نبرد، و بر من عبايى از خودم بود كه وقتى آن را بر سـرم مـى           

 تشريف آورد، و آنقـدر كـه        �رسول خدا   . شد گذاشتم سرم برهنه مى    شد، و وقتى كه بر قدم هايم مى        آشكار مى 

خدا خواسته بودنماز بخواند، نماز خواند، بعد از آن به طرف نوشيدنى خود نگاه كرد، و در آن چيزى را نديـد، آن                       

بار «:  فرمود�رسول خدا . شوم كند و هالك مى كنون بر من دعا مىا:  گفتم)با خود(. گاه دست خود را بلند نمود

آن گاه من كارد و عبا را       . »خدايا، آن كس را كه به من طعام داده طعام بده، و آن كس را كه به من نوشانيده بنوشان                   

. ذبـح كـنم   �ديدم كه كدام شان چاق است، تا همان را براى رسـول خـدا    گرفته، به طرف بزها رفتم، آنها را مى  

خواسـتند در آن      گرفتم، كه مـى    �اى را از آل محمد       هاى همه شان پر از شير است، كاسه         كه پستان  )ديدم(ناگاه  

 آمدم، و او نوشيد، بعد براى مـن داد          �بعد از آن نزد رسول خدا       . بدوشند، و در آن دوشيدم تا اين كه لبريز شد         

به من داد و نوشيدم، بعد از آن خنديدم طورى كـه بـه زمـين افتـادم        و نوشيدم، باز آن را به وى دادم و نوشيد، باز            

، من شروع به بيان آنچه نمودم كه        »ات است اى مقداد    اين يكى از كارهاى ناپسنديده    «:  به من گفت   �رسول خدا 

اين به جز رحمتى از خداوند عزوجل چيـزى ديگـرى نبـوده، اگـر دو                «: رسول خدا فرمود  . برايش انجام داده بودم   

سوگند به ذاتى كه تو را به حق مبعوث نموده، :  گفتم».شد نوشيدند بهتر مى كردى، و از اين مى مراهت را بيدار مى ه

 وى همچنـان  2.ام اين كه تو آن را نوشيدى، و من باقى مانده را نوشيدم، ديگر باكى ندارم كه كى را از مردم گذاشته             

 ده ده تـن  �وقتى كه به مدينه وارد شديم، ما را رسول خدا :  روايت نموده، كه گفت�از طريق طارق از مقداد   

                                                 
�(ب! ر�  1,) ١٢ ab3٢٩(و م��.(  
�١٣/٢٢(» ا)ش�ب-«و مab3 در ) ,١/١٧٣/١٧(» ا�*�b-«اوب=a�T در . ���� 2 ) �G٣(و ت�م�» 7�U ا��Sم و ا�b�b-«و ��P 3 در ) ١٨٨/,(و ا��� ) �٧
)٢٩١( 
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.  در ميان آنها قرار داشت�من در همان ده تنى بودم كه رسول خدا     : گويد  تقسيم نمود مى   - يعنى در هر خانه      -

ـ   . كرديم ديگر چيـزى نداشـتيم   ما جز گوسفندى كه شير آن را تقسيم مى  : افزايد مى  )174/1( ه ايـن چنـين در الحلي

  .مدهآ

   

     � گرسنگى ابوهريره
  )ابوهريره و بستن سنگ بر شكمش از گرسنگى(

 از شـدت  - )شـكمم ( -به خدا سـوگند، مـن بـر جگـرم     : گفت  مى�كه ابوهريره   : احمد از مجاهد روايت نموده    

ـ     . بـستم  كردم، و سنگ را از گرسنگى بر شكمم مى         گرسنگى بر زمين تكيه مى     رون و روزى در راه آنهـا كـه از آن بي

اى از كتاب خداونـد عزوجـل پرسـيدم، او را فقـط بـه خـاطر ايـن                رفتند، نشستم، ابوبكر گذشت و او را از آيه         مى

اى ازكتـاب خداونـد عزوجـل     پرسيدم كه مرا با خود ببرد ولى اين طور نكـرد، بعـد عمـر گذشـت، و او را از آيـه         

 عبـور  �لى اين كـار را نكـرد، آن گـاه ابوالقاسـم     پرسيدم، او را فقط به خاطر اين پرسيدم كه مرا با خود ببرد، و     

بـه  ( «: لبيك، اى رسول خدا، فرمـود     : ، به او گفتم   »ابوهريره«: نمود، و آنچه را در روى و نفسم بود دانست و گفت           

:  فرمـود �رسول خدا . ، من اجازه خواستم، و به من اجازه داد، و شيرى را در يك كاسه يافتم         » به من بپيوند   )من

لبيـك،  : ، گفتم »اباهر«: گفت.  آن را به ما اهدا نموده است       - يا آل فالن     -فالن  :  گفتند » را از كجا آورديد؟    اين شير «

 و اهـل صـفحه مهمانـان اسـالم          -: گويد ، مى »نزد اهل صفحه برو، و آنها را نزدم فراخوان        «: اى رسول خدا، فرمود   

رسـيد، خـود از آن اسـتفاده     اى براى رسول خـدا مـى    هديهبودند، نه به اهلى پناه برده بودند و نه به مالى، وقتى كه     

آمد، بدون اين كـه خـود از آن اسـتفاده كنـد،      فرستاد، و وقتى كه برايش صدقه مى كرد، و براى آنها نيز از آن مى   مى

خواستم از آن شـير چيـزى بنوشـم تـا            اين حرف مرا خفه ساخت، و مى      : گويد ابوهريره مى . -فرستاد   براى آنها مى  

 هـستم، وقتـى كـه       )رسول خدا (من فرستاده   :  گفتم )باخود(و  . سط آن بقيه روز و شبم را با توانايى سپرى نمايم          تو

ولـى از طاعـت خـدا و    ! مانـد  از اين شـير چيـزى بـرايم نمـى    : دهم، و گفتم قوم بيايد، اين من هستم كه به آنها مى 

 خواستند، و به آنها اجازه داد، و جاهـاى خـويش را   رفتم و آنها را فراخواندم، آمدند و اجازه. رسولش گزيرى نبود 

، من كاسه را گرفتم، و شروع به دادن  »، بگير و به آنها بده     »اباهر«:  گفت �بعد از آن رسول خدا      . در خانه گرفتند  

شد و باز كاسـه را مـسترد    نوشيد، تا اين كه سير مى گرفت و مى آن براى آنها نمودم، آن گاه هر شخص كاسه را مى          

 دادم، وى كاسه را گرفت و آن را در  � به رسول خدا     )كاسه را (نمود، تا اين كه به آخرين فرد آنها رسيدم، و            مى

دست خود گذاشت و در آن چيزى زيادتى باقى مانده بود، بعد سر خود را بلند نمود، و به مـن نگريـسته تبـسمى                         

راست گفتى اى رسول خدا،     : گفتم. »تو باقى مانديم  من و   «: لبيك، اى رسول خدا، فرمود    :  گفتم »اباهر«: نموده گفت 

: گفـت  ، و نوشيدم و پياپى به من مى       »بنوش«: نشستم و نوشيدم، بعد به من گفت      : گويد ، مى »بنشين و بنوش  «: گفت

نه، سوگند به ذاتى كه تو را به حق مبعوث نموده، جاى رفتن براى آن در خـود                : گفتم نوشيدم، تا اين   ، و مى  »بنوش«
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 اين را همچنين بخـارى  1.، من كاسه را به او دادم، و او از باقى مانده نوشيد      »كاسه را براى من بده    «: گفت!! بميا نمى

و حاكم آن را روايت     .  آمده )101/6( ه  اين چنين در البداي   . صحيح است : اند، و ترمذى گفته    و ترمذى روايت نموده   

  .به شرط بخارى و مسلم صحيح است: گويد نموده مى

   

ت گرسنگى كه دامنگير ابوهريره شدشد  
سه روز بر من گذشت كه در آن چيزى نخوردم،          :  روايت نموده، كه گفت    �ابن حبان در صحيح خود از ابوهريره        

شروع : گويد مى. ابوهريره ديوانه شده است: گفتند  مى)با ديدن اين حالت(ها  بچه. افتادم به قصد صفه آمدم، ولى مى

 �تصادفاً با رسول خدا     . بلكه شما ديوانگان هستيد، تا اين كه به صفه رسيديم         : گفتم ه مى به صدا كردن آنها نمود    

خوردند،  او اهل صفه را بر آن فراخواند، و آنها از آن مى.  برايش آورده شده بود2تر شده سر خوردم كه دو كاسه نان

در كاسه جز چيز اندكى در نواحى آن باقى كردم تا مرا صدا كند، تا اين كه قوم برخاست، و   من سر خود را بلند مى     

بخور، به نام «:  آن را جمع نمود، و يك لقمه جور شد، آن را بر انگشتان خود گذاشته فرمود     �رسول خدا   . نماند

 اين چنين در الترغيب     3.، سوگند به ذاتى كه جانم در دست اوست، من تا آن وقت از آن خوردم كه سير شدم                  »خدا

  . آمده)176/5(

 بوديم، و بر تن وى دو لبـاس كتـانى           �ما نزد ابوهريره    : اند كه گفت   ى و ترمذى از ابن سيرين روايت نموده       بخار

ابوهريره بينى خود را با كتان پاك       !! به، به : وى بينى خود را با يكى از آنها پاك نموده گفت          . سرخ رنگ قرار داشت   

 بيهـوش  )اللَّـه عنهـا   رضـى ( و حجـره عائـشه   �خـدا  كند، من خود را در حالى يافتم كه در ميان منبر رسول       مى

كرد كه برايم ديوانگى پيش آمده است ولى   و گمان مى4گذاشت، آمد، و پاى خود را بر گردنم مى       افتادم كسى مى   مى

ـ    .  آمـده )397/3( اين چنين در الترغيـب      5.آن حالت فقط بر اثر گرسنگى بود        ه و ايـن را همچنـان ابـونعيم در الحلي

من :  مانند اين را روايت نموده، و افزوده است      )53/4(اند، و ابن سعد       عبدالرزاق مانند آن، روايت نموده      و )378/1(

خود را در حالى يافتم كه براى اين عفان و دختر غزوان به طعام شكمم و پاپوش پايم اجير بودم، وقتـى كـه سـوار     

روزى دختر غـزوان بـه مـن        . كردم  شان را مى   آمدند خدمت  نمودم، و وقتى كه پايين مى      شدند جلوكش شان مى    مى

بعد از آن خداوند او را به : گويد ابوهريره مى. شوى برى، و ايستاده سوار مى  حتماً آن را پا برهنه آب دادن مى       : گفت

و در روايـت    . شـوى  برى، و ايـستاده سـوار مـى        حتماً آن را پا برهنه آب دادن مى       : نكاح من در آورد، و به او گفتم       

 شنيدم كه �از ابوهريره : گفت از پدرم شنيدم كه مى   : از ابن سعد قبل از ايناز سليم بن حيان آمده كه گفت           ديگرى  

                                                 
١�/٢(و ا��� ) ٢�,�(ب! ر�  1�.(  
در نص ثريد آمده است، ثريد يا ثريده ، تريد، تريت، طعامى از نان خرد كرده در آبگوشت، نانى كه در آبگوشت يـا شـير يـا اشـكنه            2

  .م. به نقل از فرهنگ عميد. دهد، ثرائد و ثرود جمع خرد وتر كنند را معنا مى
3 / 1R مSOLل ا0/ و ;Q اب@ �� ن �3R او را 1Nc ��ا�123 ا0/ و ;Q اب@ �3R a�b0 از او در 0=� 'ن �� ن ب@ بi3 م ا0) ٣٣��(اب@ �� ن . ���
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  .م. واللَّه اعلم. گذاشتند، تا به هوش آيد در ميان عربها چنين مرسوم بوده كه پاى خويش را بر گردن ديوانه و بيهوش مى 4
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يتيم بزرگ شدم، مسكين هجرت نمودم و براى بسره بنت غزوان به طعام شكمم و كفش پايم اجير بودم،                   : گويد مى

نمودم، بعد خداوند او را به نكاح        ، جلوكش مى  شدند كردم، و وقتى كه سوار مى      آمدند خدمت مى   وقتى كه پايين مى   

  1.من درآورد، بنابراين ستايش خدايى راست كه دين را شالوده و اساس گردانيد، و ابوهريره را امام

 در �يكسال بـا ابـوهريره   :  از عبداللَّه بن شقيق روايت نموده،  كه گفت        - كه راويانش راويان صحيح اند       -احمد  

ما خود را در :  به من گفت- قرار داشتيم )اللَّه عنها رضى( در حالى كه در حجره عائشه-وزى ر. مدينه اقامت نمودم

آمـد كـه در آن طعـامى         حالى يافتيم كه جز چادرهاى خشن ديگر لباسى نداشتيم، و روزهايى بـر يكـى از مـا مـى                   

فـت، و آن را بـر شـكم خـود     گر يافت تا پشت خود را به آن استوار نگه دارد، حتى كه يكى از ما سنگ را مـى         نمى

و .  آمـده )177/5( اين چنين در الترغيب 2.بست تا پشتش را استوار نگه دارد بست، و بعد آن را با لباس خود مى     مى

طعام ما : اند، و نزد احمد همچنين از وى روايت است كه گفت    رجال وى رجال صحيح   : گويد مى) 321/10(هيثمى  

دانستيم كه ايـن   ديديم، و نه هم مى به خدا سوگند، ما اين گندم شما را نمى        .  خرما و آب بود و بس      �با نبى خدا  

رجـال وى رجـال     : گويد  مى )321/10(هيثمى  .  فقط چادرهاى اعراب بود    �چيست؟ و لباس مان با رسول خدا        

  .و بزار اين را به اختصار روايت نموده است. صحيح اند

   

  )عنهما اللَّه رضى(گرسنگى اسماء دختر ابوبكر صديق 
 �يك بار در زمينى بودم كه رسول خـدا          :  روايت نموده، كه گفت    )عنهما اللَّه رضى(طبرانى از اسماء بنت ابى بكر     

اى  و مـا همـسايه  .  خارج شـده بـود  �آن را در زمين بنى نضير به ابوسلمه و زبير داده بود، و زبير با رسول خدا     

، و من بوى آن را استشمام نمودم، آن گاه در من چيزى داخل يهودى داشتيم، او گوسفندى را ذبح نمود و پخته شد

. توانستم صبر كنم گرديد كه آنچنان چيزى هرگز بر من داخل نشده بود، و من به دخترم خديجه حامله بودم، و نمى

. روان شدم و نزد زن يهودى رفتم، و از وى آتش خواستم تا باشد به من طعام بدهد، و به آتش ضـرورتى نداشـتم                        

نگامى كه بوى را استشمام نمودم، و آن را ديدم حرصم افزون گرديد، و آتش را خاموش نمودم، باز براى بار دوم           ه

آن گاه شـوهر    . به طلب آتش آمدم، و باز براى سومين بار، بعد از آن نشستم و گريه كردم، و به خداوند دعا نمودم                    

داخـل  (گيـرى    آن عربى براى آتـش    :  زنش پاسخ داد   آيا كسى نزد شما داخل شده بود؟      : آن زن يهودى آمد و گفت     

بعد يك كاسـه او بـرايم ارسـال    . فرستى خورم يا اين كه از اين براى وى مى     يا من از اين ابداً نمى     : گفت.  بود )شده

و .  آمـده )284/4( ه   اين چنين در االصاب    3.نمود، و هيچ چيزى خوشايندتر از آن خوردنى، برايم در روى زمين نبود            

باشد، و بقيـه رجـال وى رجـال          در اين روايت ابن لهيعه آمده، كه حديث وى حسن مى          : گويد  مى )166/8( هيثمى

  .اند صحيح
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   �اگرسنگى عامه اصحاب رسول خد

  )صحابه كرام و گرسنگى و سرماى شب خندق(
اى : ت روايت نموده، كه پسرش بـه وى گفـ  - بود   � وى از جمله اصحاب رسول خدا        - �ابونعيم از ابوجهاد    

ديـدم ايـن طـور و آن         به خدا سوگند، اگر من وى را مى       !!  را ديديد، و او را همراهى كرديد       �پدرم، رسول خدا    

از خدا بترس، و مستقيم باش، سوگند به ذاتى كه جانم در دست اوسـت، مـا                 : پدرش به وى گفت   . نمودم طور نمى 

آورد، خداوند او را  يرود و خبر آنها را براى ما مىكى م«: گفت   خود را در شب خندق با وى در حالى يافتيم كه مى           

 ولى هيچ يك از مردم از شدت گرسـنگى و سـرمايى كـه دچارشـان شـده بـود           »در روز قيامت رفيق من بگرداند؟     

اين چنين در .  اين را دوالبى از اين طريق روايت نموده است1.اى حذيفه: برنخاست، تا اين كه در بار سوم صدا زد

  . در تحمل سرما، به طول آن به معناى اين خواهد آمد�و حديث حذيفه .  آمده)35/4( ه االصاب

 آثـار گرسـنگى را در روهـاى    �رسول خـدا :  روايت نموده، كه گفت   � از ابن مسعود     - به اسناد جيد     -و بزار   

 چاشت هـم    بر شما زمانى خواهد آمد، كه براى يكى شما        . به شما ! بشارت باد «: اصحاب خود مشاهده نمودو گفت    

 ما در آن روز خـوب و  �اى رسول خدا : گفتند. »تر شده بيايد، و شب نيز به مانند آن برايش بيايد        يك كاسه نان  

  . آمده)422/3( اين چنين در الترغيب 2.»بلكه شما امروز از آن روز بهتر هستيد«: فرمود. باشيم بهتر مى

بر مردى از اصحاب رسول خدا      :  روايت نموده، كه گفت    �ن   از محمد بن سيري    - به اسناد جيد     -و ابن ابى الدنيا     

خـورد، و   گرفت، و آن را كباب كرده مـى      يافت كه بخورد، و پوست را مى       گذشت ولى چيزى نمى     سه روز مى   �

  . آمده )179/5( اين چنين در الترغيب 3.بست يافت، سنگى را گرفته و كمرش را با آن مى اگر چيزى نمى

   

  ابه در قيام نماز از فرط گرسنگى و ناتوانىافتادن برخى از صح
هنگامى كه  : اند  روايت نموده  � و ابن حبان در صحيح خود از فضاله بن عبيد            - كه آن را صحيح دانسته       -ترمذى  

خواند، بعضى مردانى كه در نماز ايستاده بودنـد از فـرط گرسـنگى و نـاتوانى                   براى مردم نماز مى    �رسول خدا   

 �وقتى كه رسول خـدا      . اينان ديوانگانند : گفتند  مى 4 به حدى كه اعراب    - اصحاب صفّه بودند      اينها -افتادند   مى

اگر بدانيد كه نزد خداوند براى تان چيست، حتماً دوست خواهيد «: گفت خواند، به سوى آنها برگشته مى نماز را مى

ـ   .  آمده)176/5( اين چنين در الترغيب    5.»داشت، كه فقر و حاجتمندى تان افزون گردد         ه و ايـن را ابـونعيم در الحلي

  . به اختصار روايت نموده است)339/1(
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  هاى شان در تحمل گرسنگى و بعضى حكايت) جل جالله(اصحاب و خوردن برگ در راه خدا 
 يك خرما را مكيدند، و برگهـاى        �هفت تن از اصحاب رسول خدا       :  روايت نموده، كه گفت    �طبرانى از انس    

در ايـن خليـد بـن       : گويـد   مى )322/10( هيثمى   1.هاى دهان شان زخمى شد     وردند تا جايى كه گوشه    خ افتاده را مى  

  .باشد دعلج آمده و او ضعيف مى

. آنها كه هفـت تـن بودنـد دچـار گرسـنگى شـدند             :  روايت نموده  � از ابوهريره    - به اسناد صحيح     -و ابن ماجه    

 )178/1( اين چنين در الترغيب 2.راى هر انسان يك خرما هفت خرما به من داد، ب �آن گاه رسول خدا     : گويد مى

  .آمده

ام بـه طـرف مـسجد رفـتم، و فقـط             روزى از خانه  :  روايت است كه گفت    � از ابوهريره    )329/4(و نزد ابن سعد     

اى ابـوهريره در ايـن   :  را يافتم، آنها گفتنـد �گرسنگى مرا بيرون ساخته بود، و تنى چند از اصحاب رسول خدا           

آن گـاه   . به خدا سوگند، مـا را نيـز همـين طـور           : گفتند. گرسنگى: ه چيز تو را بيرون ساخته است؟ گفتم       ساعت چ 

اى رسـول خـدا   :  گفتـيم »در اين ساعت چه شـما را آورده اسـت؟  «: گفت.  رفتيم�برخاستيم و نزد رسول خدا  

، خواسـت، و بـراى هـر     طبقى را كه در آن خرما بـود �رسول خدا  : گويد مى!! ، ما را گرسنگى آورده است     �

اين دو خرما را بخوريد و بر آنها آب بنوشـيد، ايـن دو خرمـا امـروز بـراى تـان          «: يكى از ما دو خرما داد و فرمود       

رسـول  . من يك خرما را خوردم و ديگر آن را در جاى بستن شـلوارم گذاشـتم               : گويد ابوهريره مى . »كند كفايت مى 

آن را بخـور،  «: گفت. آن را براى مادرم برداشتم:  پاسخ دادم» برداشتى؟ابوهريره، چرا اين خرما را   «گفت  : �خدا  

  3. دو خرما داد- )مادرم( -، و به او »ما به او دو خرما خواهيم داد

 به سوى خندق خـارج گرديـد، و متوجـه شـد كـه               �رسول خدا   :  روايت نموده، كه گفت    �و بخارى از انس     

 اند، و برده هايى هم براى خود نداشتند كه اين كـار             )خندق(حفر  مهاجرين و انصار در يك صبحگاه سرد مشغول         

 خستگى و گرسنگى مستولى بر آنها را مـشاهده نمـود چنـين              �را براى آنها انجام دهند، هنگامى كه پيامبر خدا          

  : فرمود

  اللهم ان العيش عيش االخره

  فاغفر االنصار والمهاجره

  4.»انصار و مهاجرين را مغفرت نمابار خدايا، زندگى، زندگى آخرت است، پس تو «

  : آنها در پاسخ به وى گفتند

  نحن الذين بايعوا محمداً

  على الجهاد ما بقينا ابداً

  ».ايم  بر جهاد بيعت نموده�ما كسانى هستيم، كه تا زنده و باقى هستيم، با محمد «
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نودنـد،    اطراف مدينه حفر مى    مهاجرين و انصار خندق را در     :  روايت است كه گفت    �و نزد وى همچنين از انس       

  : ند گفت هاى خود انتقال داده مى و خاك را بر پشت

  نحن الذين بايعوا محمداً

  على االسالم ما بقينا أبداً

  .»ايم  بر اسالم بيعت نموده�ما كسانى هستيم كه تا زنده و باقى هستيم، با محمد «

  : گفت  در پاسخ به آنها مى�رسول خدا : گويد  مى)راوى(

  اللّهم انّه ال خير اال خير االخره

  فبارك فى االنصار والمهاجر

  .»بار خدايا، خيرى جز خير آخرت نيست، پس انصار و مهاجرين را بركت بده«

بـا  ( بـدبوى    )يـا چربـى   (شد، و براى آنها بـا روغـن          هاى دست براى شان جو آورده مى       به پرى كف  : گويد وى مى 

شد، و قوم گرسنه ،و اين طعام هـم در دهـان             شد، و در پيش قوم گذارده مى       مى مهيا   )استفاده از جو نوعى از طعام     

  . آمده است)95/4( ه  اين چنين در البداي1.بدمزه بود، و هم داراى بوى بد

نموديم، كه زمين سختى ظـاهر شـد،         ما روزى خندق حفر مى    :  روايت نموده، كه گفت    �بخارى همچنين از جابر     

، بعد در   »ايم من مى «: فرمود. اين زمين سختى است كه در خندق ظاهر شده است         : د آمده گفتن  �نزد رسول خدا    

 و  2.حالى برخاست كه شكمش با سنگ بسته شده بود، و سه روز درنگ نموده و در آن چشيدنى را نچشيده بوديم                    

 )عنهمـا  اللَّـه  رضـى (و نزد طبرانى از ابن عباس.  آمده)97/4( ه اين چنين در البداي. حديث را به طول آن متذكر شده     

هاى خود از گرسنگى سنگ بسته        خندق را حفر نمود، و اصحابش در شكم        �رسول خدا   : روايت ست كه گفت   

بـاب تأييـدات و مـددهاى       « آمده، و هر دو را در        )100/4( ه  اين چنين در البداي   . بودند، و حديث را متذكر گرديده     

و بـه   :  را ابن ابى شيبه روايت نموده، و در آخر آن گفته           �و حديث جابر    .  ذكر خواهيم نمود   »غيبى براى اصحاب  

  . آمده است)98/4( ه اين چنين در البداي. من خبر داد، كه آنها هشت صد نفر بودند

رسـول خـدا   :  روايت نموده، كه گفت� از عبداللَّه بن عامر بن ربيعه و او از پدرش        )179/1( ه  و ابونعيم در الحلي   

، و توشه ديگرى جز يك كيسه خرما نداشتيم، كه مسئوولش آن را در ميان ما قبضه قبضه  ما را به سريه فرستاد�

اى پـسرم  : كرد؟ گفت يك خرما چه فايده مى   : گويد  مى )راوى(رسيد،   تقسيم نمود، طورى كه به يك، يك خرما مى        

ن را همچنين احمـد، بـزار و    اي3.اين طور نگو، بعد از اين كه ما آن را از دست داديم، آن گاه بدان محتاج گرديديم           

  .در اين مسعودى آمد، كه مختلط شده، ولى قبل از آن ثقه بود: گويد  مى)319/10(اند، هيثمى  طبرانى روايت نموده

   

  ابوعبيده و همراهانش و تحمل گرسنگى در سفر

                                                 
 ).١٠٠,(ب! ر�  1
  ).١٠١,(ب! ر�  2
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يـر مقـرر نمـود، و        ما را فرستاد، و ابوعبيده را بر مـا ام          �رسول خدا   :  روايت نموده، كه گفت    �بيهقى از جابر    

 از قريش بود، و براى مان يك كيسه خرما توشه داد كه غير آن براى چيزى نيافت،       1اى هدف ما روبرو شدن با قافله     

آن را، چنـان كـه   : كرديـد؟ گفـت   با آن چه كارى مى: گفتم: گويد  مى)راوى(. داد و ابوعبيده به ما يك يك خرما مى  

هـاى   و با چـوب   . نمود نوشيديم، و همان روز مان را تا شب كفايت مى           مى مكيديم، بعد از آن آب     مكد، مى  طفل مى 

اين چنين . و حديث را متذكر گرديده... خورديم نموديم و مى زديم، سپس آن را با آب خيس مى   خويش برگ را مى   

 -ك، شيخين و اين را مال.  خواهدآمد»تأييدات و مددهاى غيبى براى اصحاب«و در باب .  آمده)276/4( ه در البداي

و ايـن را طبرانـى   . آنها سيصد تن بودند: اند، و در روايت آنان آمده   و غير ايشان روايت نموده     - 2)بخارى و مسلم  (

در اين زمعه بـن  : گويد  مى)322/10( هيثمى 3.آنها شش صد و ده تن و اندى بودند: نيز روايت كرده، و در آن آمده  

فقـدان آن را در     : كرد؟ گفـت   يك خرما چه مى   : گفتم: لك آمده، كه گفت   باشد، و نزد ما    صالح آمده و او ضعيف مى     

  .وقت تمام شدنش درك نموديم

   

  و اصحاب، و تحمل گرسنگى در غزوه تهامه � رسول خدا
وى در غزوه تهامه، با رسول خدا    : اند كه   روايت نموده  � از ابوحبيش غفارى     -اند    كه رجالش ثقه   -بزار و طبرانى    

اى رسـول خـدا،     :  آمـده گفتنـد    �اى قرار داشتيم كه صحابه نزد رسول خدا           در خيمه  )افزايد وى مى ( بود،   �

ايـن قـضيه بـه عمـربن     . »بلـى «: فرمـود . دهد، به ما اجازه بده تا شترهاى سوارى را بخوريم        گرسنگى ما را رنج مى    

مردم را دستور دادى    اى نبى خدا، چه كردى؟      :  آمده گفت  � خبر داده شد، موصوف نزد پيامبر خدا         �الخطاب  

اى ابن خطاب تو چه نظرى      «:  فرمود �شوند؟ پيامبر    تا شترهاى سوار را ذبح نمايند، با اين حال بر چه سوار مى            

اى  هاى خود را بياورند، و آن را در كاسه      من بر اين نظر هستم كه ايشان را امر كنى تا باقيمانده توشه            :  گفت »دارى؟

 ايـشان را امـر نمـود، و آنهـا باقيمانـده      �رسـول خـدا   . راى ايشان دعـا كنـى   جمع نمايى، و سپس خداوند را ب      

 و  ».هاى خـود را بياوريـد      خرجين«: اى قرار دادند، بعد از آن براى آنها دعا نموده، گفت           هاى خود را در كاسه     توشه

  . آمده است)303/10(و حديث را ذكر نموده، اين چنين در هيثمى ... هر انسانى از آنها خرجين خود را پرنمود

اى رسول : اى بوديم، گفتيم    در غزوه  �اللَّه   با رسول :  روايت است كه گفت    �و نزد ابويعلى از عمر بن الخطاب        

آيا شترهاى آبكش مـان را نكـشيم، و   : اند، انصار گفتند  گرسنه)ما(خدا دشمن فرا رسيده است، آنها سيراند و مردم  

. »هر كسى كه نزدش باقيمانده طعام باشد، بايد آن را بياورد«:  فرمود�آن را براى مردم طعام ندهيم؟ رسول خدا         

آن گه شروع كردند، مردى يك مشت و يك صاع و زياد و كم آوردند، و همه آنچه كه در لشكر بود بيست و چند                         

                                                 
  .م. هدف قافله تجارتى است، نه لشكرى 1
�١٩٣(و مab3 ) ٢,٨٣(ب! ر�  2.( 
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بگيريـد و   «:  فرمـود  �و پيـامبر    .  در پهلوى آن نشـست و بـه بركـت دعـا نمـود              �رسول خدا   .  گرديد 1صاع

هـاى خـود را پـر       گرفت، به اين صورت خرجين      خود، و در جوال خود مى      2آن گاه هر مرد در توشه دان      . »نخوريد

 فـارغ گرديدنـد، و طعـام    )از گـرفتن (نمـود، و   بست و آن را پر مى كردند حتى كه مردى آستين پيراهن خود را مى    

 معبوى جز خدا نيست، و من رسول  دهم كه شهادت مى«:  فرمود�بعد از آن رسول خدا      . چنان كه بود باقى ماند    

: گويـد   مـى )304/8( هيثمى 3.»دارد خدا هستم، هر بنده حقجو كه اين را بياورد، خداوند او را ازگرمى آتش نگه مى             

و بقيـه رجـال وى      . انـد  در اين عاصم بن عبيداللَّه عمرى آمده، او را عجلى ثقه دانسته، و گروهى ضعيفش دانـسته                

  .اند ثقه

  

  داد ه برخى اصحاب را در روز جمعه طعام مىحكايت زنى ك
چون روز . كاشت زنى در ما بود، كه در مزرعه خود چغندر مى:  روايت نموده، كه گفت�بخارى از سهل بن سعد 

انداخت، بعد از آن مشتى از جو را گرفتـه آرد         چيد و آن را در ديگى مى       هاى چغندر را مى    رسيد ريشه  جمعه فرا مى  

از نماز جمعه به طرف وى برمى        ما: گويد سهل مى . گرديد ى چغندر مانند استخوان گوشت دار مى      ها كرد، و بيخ   مى

نمود، و ما به خاطر همان طعام وى روز جمعه را تمنـا              داديم، و آن غذا را براى ما پيش مى         گشتيم و به او سالم مى     

بـه فرارسـيدن روز جمعـه خوشـحال     در آن نه چـرب بـود و نـه روغـن دار و مـا         :  و در روايتى آمده    4.نموديم مى

  . آمده)173/5(اين چنين در الترغيب . شديم مى

   

  صحابه و خوردن ملخ، و اين كه آنها در جاهليت نان گندم را نخورده بودند
 هفت غزا نموديم، كه در آنها ملخ   �با رسول خدا    :  روايت نموده، كه گفت    � از ابن ابى اوفى      )36/4(ابن سعد   

  . به مانند اين روايت نموده است� از ابن ابى اوفى )242/7( ه اين را ابونعيم در الحليو . خورديم را مى

اى بوديم، و با گروهى از       غزوه:  روايت نموده، كه گفت    � از ابوبرزه    - كه راويانش راويان صحيح اند       -و طبرانى   

به آنجا رسيديم   .  عقب رانديم  )ودندنم كه در آن نان پخته مى     (مشركين روبرو شديم، و آنها را از خاكستر گرم شان           

هنگامى كه آن . شود شنيديم كه هر كسى نان را بخورد چاق مى و شروع به خوردن از آن نموديم، ما در جاهليت مى

 )177/5( ايـن چنـين در الترغيـب         5!كرد كه آيا چاق شـده؟      نان را خورديم هر يكى از ما به پهلوهاى خود نگاه مى           

 بـوديم، و آنهـا را از نـان    �ما در روز خيبر با رسـول خـدا   : و در روايتى آمده  : گويد ى م )324/10(هيثمى  . آمده
                                                 

به نقـل از فرهنـگ      . صاع پيمانه ييست كه احكام اسالم از كفّاره و فطريه بر آن جارى است، و معادل چهار مد، يا سه كيلوگرم است                      1

  .م. عميد
شـود، و   كنند، و بدان، توشه دان يا خريطه نيز گفته مى        پوست درست مى   و آن ظرفى است كه از     . در نص جراب استعمال شده است      2

  .م. گويند در كشورما در زبان عاميه به آن جوال هم مى
3 ��� . �bTیSه23=�) ٢٣٠(اب h�T1 ه� دو ضR �=23ه a+ U @ا6 ب��U @ب a+ U �!ی� ب@ اب� زی د و ش�Qذر �20 'ن ی.  
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و . همه اين را طبرانى روايت نموده، و رجال وى رجال صحيح انـد       .  شان عقب رانديم   )و بى سبوس  (سفيد و پاك    

 فـتح نمـوديم، از نـزد        هنگامى كـه خيبـر را     :  روايت است كه گفت    � از ابوهريره    )307/6( ه  نزد ابونعيم در الحلي   

بعد از . پختند، ما آنها را از آنجا رانديم گروهى از يهود عبور نموديم كه در جايى براى خود در خاكستر گرم نان مى

: گويد مى. اى از آن رسيد كه قسمتى از آن سوخته بود  در ميان خود تقسيم نموديم، و براى من تكّه)ها را آن نان(آن 

شود، بعد من آن را خوردم  به پهلوهاى خود نگاه كردم كه آيا چاق     كه نان را بخورد چاق مى     و شنيده بودم، كه هر      

  !ام؟ شده

  
  )  جل جالله(تحمل شدت تشنگى در راه دعوت به سوى خدا 

  و مواجه شدن با شدت تشنگى در غزوه تبوك � اصحاب
از كيفيت ساعت   :  گفته شد  �ه عمربن الخطاب     روايت نموده كه ب    )عنهما اللَّه رضى(ابن وهب با اسناد به ابن عباس      

در گرماى شديدى به سوى تبوك بيرون شديم، و در جايى پيـاده شـديم،           :  براى ما صحبت كن، عمر گفت      1سختى

در آنجا تشنگى به ما دست داد، تا جايى كه گمان نموديم گردن هايمان قطع خواهد شد، به حدى كه يكى از ما به                        

نمود گردنش قطع خواهد شد، حتى مردى از         رفت، و قبل از اين كه برگردد، گمان مى          مى جستجو در اقامتگاه خود   

نوشيد، و بعد بقيه آن را بـر         فشرد و آب به دست آمده از آن را مى          نمود، و پا روى آن را مى       ما شتر خود را ذبح مى     

ادت خيـر داده اسـت،   اى رسول خدا، خداونـد در دعـا بـه تـو عـ          :  گفت �ابوبكر صديق   . گذاشت جگر خود مى  

آن : گويـد  مـى . بلـى :  گفت »آيا آن را دوست دارى؟    «:  فرمود �رسول خدا   . بنابراين نزد خداوند براى ما دعا كن      

هاى خود را به سوى آسمان بلند نمود، و هنوز آن را برنگردانيده بود، كه آسمان با باران اندكى پاسخ داد،    گاه دست 

 ببينـيم، ديـديم كـه از    )تـا بـاران را  (ا خود داشتند، پر نمودند، بعـد از آن رفتـيم    آنها آنچه را ب 2.و بعد خوب باريد   

و اين را   .  آمده )9/5( ه  اين چنين در البداي   . اند اسناد اين جيد است، ولى اخراجش نكرده      . قرارگاه تجاوز نكرده بود   

 آمده، روايـت نمـوده   )396/2(كثير ابن جرير از يونس از ابن وهب به اسناد خود، مانند آن، چنان كه در تفسير ابن      

  .اند رجال بزار ثقه: گويد  مى)194/6(هيثمى . اند اين را بزار، و طبرانى در االوسط نيز روايت كرده. است

   

  حارث، عكرمه، عياش و تحمل تشنگى در روز يرموك
رمه بن ابى جهل و عياش حارث بن هشام، عك: اند كه  روايت نموده� ابونعيم و ابن عساكر از حبيب بن ابى ثابت 

آن گـاه حـارث بـن    . توانستند برخيزند جاى خود نمى  در روز يرموك مجروح گرديدند، طورى كه�بن ابى ربيعه   

آن را به كرمه بده هنگامى كـه        : هشام خواست تا آب بنوشد، در اينموقع عكرمه به سوى او نگاه كرد، حارث گفت              

                                                 
سال نهم هجرت اتفاق افتاده بود، از آن چنـين          اشاره به همان آيه قرآن است، كه با تصوير از چگونگى جنگ تبوك كه در ماه رجب                   1

  )117: التوبه...) (اللَّه على النبى و المهاجرين واالنصار الذين اتبعوه فى ساعه  العسره  لقد تاب: (ياد نموده است

  .م. »...مودخداوند رحمت خود را شامل حال پيامبر، و مهاجرين و انصار كه در زمان عسرت و تنگى از وى پيروى كردند ن«: ترجمه
�/١١(و ���� ) ١٣٨٣(اب@ �� ن . ���� 2�٩�)١/١و � ( aR )١٨,١و بQار ( .( 
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تا هنوز به عياش نرسيده بود كه . آن را به عياش بده: عكرمه گفت. كردعياش به سوى آن نظر . عكرمه آن را گرفت

و .  آمـده  )310/5(اين چنـين در كنزالعمـال       . درگذشت، و قبل از اين كه آب به يكى از آنها برسد، همه جان دادند              

بزرگش عبداللَّـه   و زبير آن را از عمويش و او از پدر         .  به مانند آن روايت كرده     )242/3(حاكم اين را در المستدرك      

 روايت نموده، و به معناى اين را متذكر شده، مگر اين كه وى در بدل عياش، سـهيل بـن عمـرو را                        �بن مصعب   

 )150/3(ايـن چنـين در االسـتيعاب    . و ابن سعد اين را از حبيب، مانند روايت ابونعيم روايت كرده . قرار داده است  

  .آمده است

  
  راه خداابوعمرو انصارى و تحمل تشنگى در 

 و روزه دار    1 كه بدرى، عقبى، احـدى     -ابوعمرو انصارى را    :  روايت نموده، كه گفت    �طبرانى از محمد بن حنفيه      

واى بر تو،، سپر را بر من بگير، غالم او را در          : گويد پيچد، و به غالم خود مى       ديدم، كه از تشنگى به خود مى       -بود  

 �از رسـول خـدا      : يرون آورد، و سه تير انـداخت، سـپس گفـت          پوشش سپر قرار داد، و او تيرى را به ضعف ب          

كسى كه در راه خدا تيرى اندازد، به هدف برسد يا نرسد، روز قيامت آن تير بـراى وى نـورى      «: گفت شنيدم كه مى  

 آن را   )395/3(و حـاكم    .  آمـده  )404/2(ايـن چنـين در الترغيـب        . و قبل از غروب آفتاب به قتل رسـيد        . »باشد مى

  2.واى بر تو، بر من آب بپاش، و غالم بر او آب پاشيد: رده، و در روايتى آمدهروايت ك

  

  )  جل جالله(تحمل شدت سردى در راه دعوت به سوى خدا 
  اى از شدت سرما صحابه و حفر نمودن حفره در غزوه

مـا  : گويـد  مى. بود �اى با رسول خدا      وى در غزوه  : اند كه   روايت نموده  �احمد، نسائى و طبرانى از ابوريحانه       

اى  شبى در جاى بلندى جاى گرفتيم و سرماى شديدى به ما رسيد، حتى مردانى را ديدم كه هر يكى از آنها حفـره                      

كـى  «:  اين را ديد فرمـود �هنگامى كه رسول خدا . انداخت كند، و در آن داخل شده سپرش را بر خود مى      را مى 

آن گـاه مـردى از      . »يش دعايى كنم كه فضل آن را به دست آورد؟         كند تا من برا    از ما امشب حراست و نگهبانى مى      

، وى نزديـك  »نزديـك شـو  «: فرمـود . فالن:  گفت»تو كيستى؟«: فرمود. من اى رسول خدا : انصار برخاست و گفت   

 )اين كار (من هم مرد    : هنگامى كه شنيدم، گفتم   .  لباس وى را گرفت و دعا را آغاز نمود         �گرديد، و رسول خدا     

: تر از دوستم نمود، و بعد از آن گفـت          و برايم دعايى پايين   : افزايد مى. ابوريحانه: 3 گفت »تو كيستى؟ «: رسيدپ. هستم

 ه ايـن چنـين در االصـاب   .  الحديث4.»بر چشمى كه در راه خدا حراست نموده باشد آتش حرام گردانيده شده است         «

                                                 
  .هاى بدر، احد و بيعت عقبه اشتراك نموده بود يعنى در غزوه 1
2 �(»  ا��K�L«: �4 . در 0=� 'ن ��Uا����@ ب@ ا�QTرم� ا1R /0 ضh�T ا0/. ب1 روای/ ���ا��. ���/). ٢٧٠ aR � @�=\٣/٣٩(ه��.( 

  .م. واللَّه اعلم. باشد» گفتم«، »قلت«شود وممكن درست  مى» گفت«آمده است، كه ترجمه آن » قال«اينجا در نص  3
�(» ا��K�L«: �4 . ذه�� ��Q ب  او مSا�R /N9دE و 'ن را +*�( دا�123 ا0/) ٢/٨٣(و � aR ) ,١٣، ١٣٣/,(ا��� . ���� 4/٢٨٧.(  
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و در  .  نيز مانند آن را روايـت كـرده        )149/9( بيهقى   و. اند رجال احمد ثقه  : گويد  مى )287/5(هيثمى  .  آمده )256/2(

  . نيز هست، كه خواهد آمد�اين باب حديث حذيفه 

   

  )  جل جالله(تحمل قلّت لباس در راه دعوت به سوى خدا 
  �تكفين حمزه 

گـر  من حمزه را ديدم، كه براى تكفينش غير از عبايى دي          : )گويد مى( روايت نموده كه     �طبرانى از خباب بن ارت      

پوشانديم پاهايش برهنه    شد، وقتى سرش را مى     پوشانيديم سرش بيرون مى    لباسى نيافتيم، هنگامى با آن پايش را مى       

  . آمده)170/5( اين چنين در المنتخب 2. گذاشتيم1گرديد، بنابراين سرش را پوشانيديم،  بر پاهايش اذخر مى

   

  در اين باب � حكايت شرحبيل بن حسنه با رسول خدا
 نـزد   )صـدقه (بـراى طلـب نمـودن       : اند كه گفت    روايت نموده  رضي اهللا عنها  نى و بيهقى از شفّاء بنت عبداللَّه        طبرا

وقت نماز فرا رسيد، بيرون رفـتم  . كردم  آمدم، او شروع به معذرت خواهى نمود و من مالمتش مى   �رسول خدا   

نماز فرا رسيده و تـو در  :  خانه يافته گفتمو نزد دخترم، كه همسر شرحبيل بن حسنه بود، رفتم و شرحبيل را داخل          

اى خاله، مرا مالمت مكن، چون يـك لبـاس داشـتم، آن را              : گفت. و شروع به مالمت نمودنش كردم     ! خانه هستى؟ 

كـردم،   پدر و مادرم فدايش، من او را از ابتداى امروز مالمت مى        : بعد گفتم .  به عاريت گرفته است    �رسول خدا   

 اين چنين 3.ايم اش زده آن هم لباسى است كه ما وصله: شرحبيل گفت!! دانم است و من نمىدر حالى كه اين حالش   

 آمده، روايت نموده، و ابـن ابـى         )41/4(و آن را همچنان ابن عساكر، چنان كه در الكنز           .  آمده )396/3(در الترغيب   

 گفتـه   )ه  در االصـاب  (انـد، و     ت نموده  آمده، آن را رواي    )342/4( ه  عاصم و از طريق وى ابونعيم، چنان كه در االصاب         

 ه اين را همچنان ابن منـده، چنـان كـه در االصـاب    . باشد در سند آن عبدالوهاب بن ضحاك آمده، كه واهى مى         : است

  . روايت كرده است)58/4( آمده، روايت نموده، و حاكم آن را در المستدرك )271/2(

   

  يل عليه السالم براى او به اين خاطرو تحمل نمودن قلّت لباس، و بشارت جبرئ � ابوبكر
 �در حـالى كـه رسـول خـدا          :  روايت نموده، كه گفـت     )عنهما اللَّه رضى( از ابن عمر   )105/7( ه  ابونعيم در الحلي  

 نـزدش قـرار     4-اش بـسته بـود        عبايى بر دوش داشت و آن را با خارى در سينه           - �نشسته بود، و ابوبكر صديق      

: اى رسـول خـدا    :  بر وى نازل گرديده، سالم خداوندى را به وى تقديم داشت و گفت             داشت، جبرئيل عليه السالم   

رسول خدا . اش بسته است   بينم كه عبايى را بر دوش دارد، و آن را با خارى در سينه              چرا ابوبكر را به اين حالت مى      
                                                 

هـاى سـفيد دارد، و    باشـد، شـكوفه   ريك، برگهايش ريز و سرخ رنگ يا زرد و تنـد بـو مـى   هاى با اذخر گياهى است خوشبو با شاخه  1

  .م. به نقل از فرهنگ عميد و پاورقى كتاب. شود اش ستبر است، و در پوشش خانه از باالى چوب نيز استفاده مى ريشه
  ).٣�٨١(» ا�����«���ا�� در . ���� 2
3 �٧٨٩،٧٩(» ا�����«���ا�� در . ����ر ��� ) ��sا0/ <= ��1 ه� e1 م�2وR /0ا e *8ه ب ب@ ا�Sا���U ی� م�) ,١٠/٣٢(در 0=� 'نSW. 

  .يعنى دو طرف عبا را سوراخ نموده، و آن را با خارى و يا خاللى به هم وصل نموده بسته بود 4
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از طرف خداونـد بـه      : فتجبرئيل گ . »اى جبرئيل، او مال خود را قبل از فتح بر من انفاق نموده است             «:  فرمود �

آيا تو در اين فقرت از من راضى هـستى يـا خـشمگين؟           : پروردگارت به تومى گويد   : وى سالم برسان و به او بگو      

اين جبرئيل اسـت، از طـرف خداونـد بـه تـو سـالم         : اى ابوبكر «:  ملتفت شده گفت   � به ابوبكر    �رسول خدا   

آيـا بـر    :  گريه نموده گفت   � ابوبكر   »ضى هستى يا خشمگين؟   آيا تو از من در اين فقرت را       : رساند، ومى گويد   مى

 و اين را همچنان ابونعيم      1.من از پروردگارم راضى هستم، من از پروردگارم راضى هستم         ! پروردگارم غضب شوم؟  

در ايـن حـديث غرابـت شـديد         : گويد در فضايل صحابه از ابوهريره به معناى آن روايت نموده است، ابن كثير مى             

شناسم، و كـسى را هـم     يخ طبرانى عبدالرحمن بن معاويه عتبى، و شيخ او محمد بن نصر فارسى را نمى              است، و ش  

  . آمده)353/4(اين چنين در منتخب كنز العمال . نديدم كه آن دو را ذكر نموده باشد

   

  و تحمل قلت لباس) عنهما اللَّه رضى(على و فاطمه
 ازدواج نمودم، من و �با فاطمه دختر محمد   :  فرمود �على  :  گفت اند كه  هنّاد و دينورى از شعبى روايت نموده      

خوابيـديم، و از طـرف روز شـتر آبكـش مـان را بـر آن علـف         او جز يك پوست قوچ كه از طرف شب بر آن مـى     

 آمـده  )133/7( اين چنين در الكنـز  2. ديگر خادمى هم نداشتم- فاطمه -داديم، ديگر فرشى نداشتيم، و جز وى    مى

  .است

   

  صحابه و تحمل لباس پشمى و مداومت برخوردن خرما و آب
پدرم به مـن  : اند كه گفت  روايت نموده� و ابنماجه از ابن ماجه برده - كه آن را صحيح دانسته      -ابوداود، ترمذى   

وى مـان  كردى ب ديدى، گمان مى اگر ما را وقتى كه با پيامبرمان بوديم در حالى كه، باران بر ما باريده بود، مى               : گفت

 اين را از سعيد ابن ابى بـرده و او از            )80/4(و ابن سعد    .  آمده )394/3( اين چنين در الترغيب      3.بوى گوسفند است  

 به من گفت اى پسرم، اگر ما را كه با نبى مـان بـوديم   - � يعنى ابوموسى   -پدرم  : پدرش روايت نموده، كه گفت    

و . نمـودى  بوى گوسفند را به سبب لباس پشمى مـان استـشمام مـى   ديدى، از ما     وقتى كه باران بر ما باريده بود مى       

خرما و  : ، و طعام مان دو سياه بود      4لباس مان پشم  : همچنين اين را طبرانى از ابوموسى روايت كرده، و افزوده است          

  .رجال وى رجال صحيح اند، و آن را ابوداود به اختصار روايت نموده است: گويد  مى)325/10(هيثمى . 5آب

   

  اصحاب صفّه و تحمل قلت لباس

                                                 
1 ��� . 1�b� در a�T�S٧/١٠(اب� .ه�\=�@ م��ا;1T شSد بS� @!0 1یE�=3 درب رE � او) 
�١٠/٣٢(» مK�L ا�Qوا�P«: �4 .  دا�����123'�� �� 'ن را ). �٢�٣ (اب@ م ;1 2.(  
  ).٢,٧٩(و ت�مG� ) ٠٣٣,(ابSداوود . ���� 3
  ).٨٠/,(اب@ �T0 در ��N ت . ���� 4
  .اند آب و خرما به خاطر غلبه رنگ سياه خرما بر آب، به دو سياه مسمى شده 5
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هفتاد تن از اهل صفّه را ديدم، كه هيچ يكى از آنها بر خـود ردايـى   :  روايت نموده، كه گفت�بخارى از ابوهريره  

هاى خود بسته بودند، كه بعضى آنهـا بـه          بر تن داشتند و آن را بر گردن        )شال مانندى (اى   نداشت، يا شلوار يا جمه    

عضى ديگرشان به كعبين، و او آن را از كراهيت اين كه عورتش ديده شود با دست خـود  رسيد، و ب نصف ساقها مى  

 روايت نمـوده    )341/1( ه  و هم چنين اين را ابونعيم در الحلي       .  آمده )397/3( اين چنين در الترغيب      1.نمود جمع مى 

حاب صفّه بـودم، و هـيچ     من از جمله اص   :  روايت است كه گفت    �و نزد ابونعيم همچنان از واثله بن اسقع         . است

و بخـارى از    . هاى مان از چرك و غبار براى خود خـط سـاخته بـود              يك ما لباس كامل نداشت، و عرق در پوست        

 نزدش بود، و لباسـى      )عنها اللَّه رضى(مردى نزد وى آمد، و كنيزى از عائشه       :  روايت نموده كه   )اللَّه عنها  رضى(عائشه

چشمت را به كنيزم بلنـد كـن، و بـه طـرفش     :  گفترضي اهللا عنهاعائشه كه پنج درهم قيمت داشت بر تن داشت،      

 مـن لباسـى     �ها در زمان رسول خدا       و از همين  . ورزد  در خانه امتناع مى    )لباس(ببين، چون وى از پوشيدن اين       

لترغيـب   اين چنين در ا    2.گرفت فرستاد و آن را عاريت مى      نمود، نزد من مى    داشتم، و هر زنى كه در مدينه زينت مى        

  . آمده است)164/5(

   

  )  جل جالله(تحمل شدت خوف در راه دعوت به سوى خدا 
  3اصحاب و تحمل شدت خوف، گرسنگى و سرما در شب احزاب

  

حذيفـه غزاهـاى شـان را بـا         : اند كه گفت    روايت نموده  � از عبدالعزيز برادر زاده حذيفه       )148/9(حاكم و بيهقى    

بوديم، اين طـور و آن طـور         به خدا سوگند، اگر در آن حاضر مى       : ان وى گفتند   ياد نمود، هم نشين    �رسول خدا   

اين را تمنا نكنيد، ما خود را در شب احزاب در حالى دريافتيم كه صف كشيده، و نشـسته                   : حذيفه گفت . كرديم مى

ز آنها بـر اهـل و عيـال    بوديم، و ابوسفيان و همراهانش بر باالى سر ما قرار داشتند، و يهود قريظه در پايين ما، كه ا   

و در صداهاى باد آن چـون  . ترسيديم، وهيچ شبى آن چنان تاريك و پرباد قبل از آن هرگز بر ما نيامده بود               خود مى 

ديد، و منافقان شروع به اجازه گرفتن از پيامبر  ها بود، و آن چنان تاريكى بود كه يكى ما انگشت خود را نمى   صاعقه

 و هـر يـك از آنهـا كـه از وى     4اى ما محفوظ نيست، در حالى كه غيرمحفوظ نبـود،       ه خانه: ند گفت  نموده مى  �

رفتند، و ما سيـصد      داد، آنان به تدريج و در خفيه مى        داد، و او كه به آنها اجازه مى        خواست به او اجازه مى     اجازه مى 

كه به من رسيد، و مـن جـز          از فرد فرد ما ديدن نمود، تا اين          �در اين وقت رسول خدا    . تن و يا مانند آن بوديم     

                                                 
  ).٢,,(ب! ر�  1
٨��٢(ب! ر�  2.( 

  .زوه احزاب نيز نامند چون در آن غزوه چندين گروه از كفّار در مقابل مسلمانان متّحد شده بودندغزوه خندق را غ 3
و يستاذن فريق منهم النبى يقولـون ان بيوتنـا عـوره ، و مـا هـى         : (... فرمايد در اين مورد خداوند تبارك و تعالى در سوره احزاب مى           4

  )13: االحزاب). (ن يريدون اال فراراإبعوره ، 

هـاى شـان غيـر       هاى ما غير محفوظ است، در حالى كـه خانـه           خانه: گويند و گروهى از ايشان از پيغمبر اجازه ميخواهند، مى        « : ترجمه

  .م» .باشد محفوظ نيست، هدف شان فقط فرار مى
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. نمود، نه سپرى از گزند دشمن بر خود داشتم و نه از سـردى  اى از همسرم كه آن هم از زانوهايم تجاوز نمى      پارچه

: حذيفـه، فرمـود   :  گفـتم  »ايـن كيـست؟   «: گفـت .  نزدم آمد، من بر زانويم نشـسته بـودم         �رسول خدا   : گويد مى

 اين بـه خـاطر كراهيـت ايـن كـه از      - �آرى، آرى رسول خدا : فتم، من خود را به زمين چسباندم و گ  »حذيفه«

در ميان قوم خبرى اتفاق افتاده است، خبـر قـوم را بـرايم              «: وى فرمود .  با اين همه ايستادم ايستادم     -جايم برخيزم   

ـ           در آن وقت من از همه مردم هراسان       : گويد حذيفه مى . »بياور . ودمتر بـودم و از همـه آنهـا بيـشتر سـرما خـورده ب

بار خدايا، او را از پيش رويش و از پشت سرش، و از طرف «:  فرمود�رسول خدا . آن گاه بيرون رفتم: افزايد مى

به خدا سوگند، آن ترس و هراس و سرمايى : گويد مى. »راستش و از طرف چپش، و از بااليش و از پايينش نگه دار

هنگامى كـه  : افزايد مى. يافتم يرون رفت، و چيزى را در آن نمىرا كه خداوند در نهاد من آفريده بود، همه از نهادم ب          

بيرون رفـتم،   : گويد مى. »اى چيزى انجام ندهى    اى حذيفه، درميان قوم تا اين كه نزدم نيامده        «: روى گردانيدم فرمود  

گون و سـوخت، آن گـاه مـرد گنـدم     تا اين كه به قرارگاه قوم نزديك شدم، به روشنى آتش آنها نگاه نمودم كه مـى                

گويد، كـوچ كنيـد، كـوچ        هاى خود را بر آتش گرم نموده و آن را به كمر خود ماليده مى               ستبرى را ديدم، كه دست    

آن گاه تيرى را از تير دانم كه پرسفيد داشت بيرون آوردم، و آن را               . -شناختم    و قبل از اين ابوسفيان را نمى       -كنيد  

در ميان آنهـا  «:  را به ياد آوردم�آن گاه قول رسول خدا . آتش بزنمدر كمانم گذاشتم تا او را به آن در روشنايى      

، آنگه دست بازداشتم، و تيرم را به تيردان خود برگردانيدم، بعـد از آن               »اى چيزى انجام ندهى    تا اين كه نزدم نيامده    

اى آل : گفتنـد  مـى خود را غيرت دادم و به اردوگاه داخل شدم، و بنى عامر از همه مردم به مـن نزديكتـر بودنـد و             

و باد در اردوگاه شـان در وزش بـود كـه از آن       . عامر، كوچ كنيد، كوچ كنيد، ديگر اين جا، جاى اقامت شما نيست           

شنيدم، كه  هاى ايشان مى ها و فرش يك وجب هم تجاوز نكرده بود، به خدا سوگند، من صداى سنگ را در اقامتگاه        

 - و يا مانند آن شـد  -هنگامى كه راه برايم نصف  .  بيرون شدم  �ازد، پس از آن به سوى رسول خد        باد آن را مى   

به دوست خـود خبـر بـده كـه         :  برخوردم، كه همه عمامه بر سر داشتند و گفتند         - يا مانند آن     -با بيست سوار كار     

 برگشتم، و او در حـالى كـه خـود را در    �و من به سوى رسول خدا    . خداوند از جانب وى كفايت آنها را نمود       

. لرزيـدم  خواند، به خدا سوگند، هنگامى برگشتم همان سرما به جـانم برگـشت و مـى                ايى پيچانيده بود، نماز مى    عب

خواند به دست خود به من اشاره نمود، من به وى نزديك شدم، و عباى خود   در حالى كه نماز مى�رسول خدا 

 و مـن    -گـزارد    آمد نماز مـى    وار مى  بود كه چون كارى بر وى دش       � اين عادت رسول خدا      -را بر من انداخت     

و : گويـد  مـى . كردند خبر قوم را به وى رسانيدم، و به او اطّالع دادم كه من آنها را در حالى ترك نمودم كه كوچ مى    

  :خداوند اين آيات را نازل فرمود

 تا به اين قـول  )داً لم تروهااللَّه عليكم، اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحاً و جنو      ه  يا ايها الذين آمنوا اذكروه نعم     (

  )9-25: االحزاب(. )اللَّه قوياً عزيزاً و كفى اللَّه المؤمنين القتال، و كان(خداوند 
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 )عظيمى(نعمت خدا را بر خودتان به ياد آوريد، در آن هنگام كه لشكرهاى              ! ايد اى كسانى كه ايمان آورده    «: ترجمه

و خداونـد در   ... ديديد  بر آنها فرستاديم و لشكريانى كه آنها را نمى         به سراغ شما آمدند، ولى ما باد و طوفان سختى         

  .»ناپذير است اين ميدان مؤمنان را از جنگ بى نياز ساخت، و خدا قوى و شكست

 آمده، و ابوداود و ابن عساكر به سياق ديگرى، آن را به شكل طوالنى چنـان كـه در         )114/4(  1هاين چنين در البداي   

  .اند  آمده، روايت نموده(279/5)كنزالعمال 

اگـر رسـول خـدا      :  بوديم، مردى به او گفت     �ما نزد حذيفه    : و مسلم آن را از يزيد تيمى روايت نموده، كه گفت          

تـو آن را  : حذيفه بـه او گفـت  . دادم جنگيدم و از خود شجاعت نشان مى       نمودم، در ركاب وى مى      را درك مى   �

 در حالى دريافتيم كه شبى بود با بـاد شـديد و سـرمايى           �ول خدا   ما خود را در شب احزاب با رس       ! نمودى؟ مى

... »آيا مردى نيست كه خبر آنها را برايم بياورد و در روز قيامت با من باشـد؟            «:  گفت �رسول خدا   . طاقت فرسا 

 آمدم، �و نزد رسول خدا : و حديث را چون حديث عبدالعزيز به اختصار متذكر گرديده، و در حديث وى آمده          

 خبر دادم، او مرا با اضافه عبايى كه بـر  �لرزيدم، و به رسول خدا  تى كه برگشتم، سرماى شديد خوردم، و مى  وق

 �وقتى كه صبح نمـودم، رسـول خـدا    . خواند، پوشانيد، و تا صبح همانجا خواب رفتم  وى بود، و با آن نماز مى      

 به شكل منقطع �كعب قرظى  ن اسحاق از محمدبن اين را اب2.»برخيز اى بسيار خواب كننده«، )قم يانومان(: فرمود

خيزد، و براى ما ببيند كه قوم چه كرد، و بعد            كيست مردى كه برمى   «: روايت نموده و در حديث وى آمده كه گفت        

خـواهم كـه وى در جنـت رفـيقم      از خداوند مى « براى وى بازگشت را شرط گذاشت،        � رسول خدا    »بر گردد؟ 

  .دت گرسنگى و سرما هيچ مردى برنخاستولى از شدت خوف، ش. »باشد

  

  ها و امراض در راه دعوت به سوى خدا   تحمل نمودن زخم
  حكايت دو مرد از بنى عبداالشهل در روز أحد

من و برادرم در احـد حاضـر        : مردى از بنى عبداالشهل گفت    :  روايت نموده كه   �ابن اسحاق به اسناد از ابوسائب       

 اعالم بيرون شـدن در طلـب دشـمن را          �گشتيم، هنگامى كه مؤذن رسول خدا       بوديم، و هر دوى ما مجروح، بر      

شود؟ به خدا سوگند،   از مافوت مى�اى با رسول خدا  آيا غزوه: - يا اين كه به من گفت -نمود، به برادرم گفتم  

 � خـدا  و هر دوى ما بـا رسـول  . ما مركبى هم نداشتيم كه سوار بشويم، و هر يك از ما به شدت مجروح بوديم  

افتاد يك نوبت او را بر پشت خود مى گـرفتم، و نـوبتى را        خارج شديم و زخم من از وى كمتر بود، چون از پا مى            

ـ      . رفت، تا اين كه به همان جايى رسيديم كه مسلمانان به آنجا رسيده بودنـد               هم پياده راه مى     ه ايـن چنـين در البداي

ــده)49/4( ــن ســعد .  آم ــذكّ)21/3(و اب ــدى مت ــه از واق ــده ك ــن  : ر گردي ــع ب ــرادرش راف ــن ســهل و ب ــه ب عبداللَّ
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 همان كسانى اند كه به سوى حمراء االسد، در حالى بيرون آمدند كه زخمـى بودنـد، و يكـى            )عنهما اللَّه رضى(سهل

  .گرفت، و مركبى هم براى خود نداشتند همراه خود را به پشت مى

   

  حكايت عمروبن جموح و شهادتش در روز احد
 مردى بـود لنـگ، و   �عمروبن جموح : با اسناد به بعضى شيوخ بنى سلمه روايت نموده كه آنها گفتند  ابن اسحاق   

 �ها با رسول خدا       بودند، و در معركه    )شجاع(لنگى اش هم خيلى زياد بود، وى چهار پسر داشت كه چون شير              

خداوند تو را معـذور     : د، و گفتند  هنگامى كه روز احد فرا رسيد خواستند او را در خانه نگه دارن            . كردند شركت مى 

خواهند مرا از اين وجه، و بيرون شـدن   پسرانم مى:  آمده گفت�عمروبن جموح نزد رسول خدا    . گردانيده است 

 �رسـول خـدا     . با تو در آن بازدارند، به خدا سوگند، من آرزو مندم با اين پاى لنگ خود در جنـت قـدم بـزنم                      

اگر وى را منـع نكنيـد بـر         «: و به پسرانش گفت   . »ده، و جهاد بر تو الزم نيست      تو را خداوند معذور گرداني    «: فرمود

 بيـرون آمـد، و در روز        �آن گاه او با رسول خدا       . »شما باكى نيست، شايد خداوند شهادت را نصيب او گرداند         

ـ    . احد به شهادت رسيد     او در آن    : روايـت نمـوده كـه      �و احمـد از ابوقتـاده       .  آمـده  )37/4( ه  اين چنين در البداي

بينى كـه   اى رسول خدا، آيا مى  :  آمده گفت  �عمروبن جموح نزد رسول خدا      : گويد  حاضر بود، وى مى    )صحنه(

 رسـول   -من در راه خدا بجنگم و كشته شوم، و با اين پايم صحيح و سالم در جنت قدم بزنم؟ پاى وى لنگ بـود                         

 از �رسول خـدا  . نها را در روز احد به قتل رسانيدنداى از آ   اش و برده   بعد او، برادرزاده  . »بلى«:  فرمود �خدا  

و . »رود كنم كه به اين پايش صحيح و سالم در جنت راه مـى            گويى من به وى نگاه مى     «: كنار وى عبور نموده گفت    

رجـال وى  : گويد  مى)315/9( هيثمى 1. امر نمود، و آن دو با موالى شان در يك قبر گذاشته شدند    �رسول خدا   

 اين را از طريق ابن اسحاق به مانند   )24/9(و بيهقى   . باشد، رجال صحيح اند    ن نصر انصارى، كه ثقه مى     غير يحيى ب  

  .آن روايت نموده است

   

  حكايت رافع بن خديج
 2 عمـربن مـرزوق    - �در سينه رافع بن خديج      : بيهقى از يحيى بن عبدالحميد و او از بى بى اش روايت نموده كه             

 �وى نزد رسـول خـدا       .  با تير زده شد    -روز احد يا روز حنين      : يك از اين دو را گفت     دانم كدام    نمى: گويد مى

  :پيامبر به او گفت.  تير را برايم بيرون آور�اى رسول خدا : آمده گفت
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گـذارم،   كشم و پيكان را مى     كشم، و اگر خواسته باشى تير را مى        اى رافع اگر خواسته باشى تير و پيكان همه را مى          «

اى رسول خدا، تير را بكش و پيكـان را بگـذار، و          : گفت. »دهم كه تو شهيد هستى     مت برايت شهادت مى   و روز قيا  

 � تـا زمـان خالفـت معاويـه     )پيكان(او با آن : گويد  مى)راوى(. روز قيامت برايم شهادت بده كه من شهيد هستم    

ولـى صـحيح    .  اين روايـت آمـده      اين چنين در   1.زندگى نمود، آنگاه زخمش پاره گرديد، و بعد از عصر درگذشت          

: گويد  مى )496/1( ه  در االصاب .  آمده ه  اين چنين در البداي   . وى پس از خالفت معاويه وفات نموده است       : آنست كه 

و اين را همچنين با وردى، ابـن منـده و طبرانـى،    . احتمال دارد كه در ميان تركيدن زخم و مرگ مدتى فاصله باشد           

 آمـده،   )496/1( ه  و ابن شـاهين آن را، چنـان كـه در االصـاب            . اند  آمده، روايت كرده   )474/4( ه  چنان كه در االصاب   

  . در باب صبر خواهد آمد)در اين موضوع(و احاديث . روايت نموده
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  باب چهارم
  باب هجرت

ها سخت و شديد است، تـرك نمودنـد، بـه     چگونه اصحاب وطن عزيز خويش را، در حالى كه فراق وطن بر نفس    
و چگونـه ايـن عمـل بـراى آنهـا از دنيـا و متـاع آن                  ! هاى خود برنگشتند؟   كه تا پاى مرگ دوباره به وطن      صورتى  
و ! و چگونه دين را بر دنيا مقدم داشتند، و بر نابودى آن پروا ننمودند، و به فنايش التفاتى نكردند؟       ! تر بود؟  مجبوب

كردند، گويى كه آنها براى آخرت آفريـده شـده     مىچگونه از شهرى به شهرى به خاطر حفظ دين شان از فتنه فرار 
  !!بودند، و دنيا آن چنان گرديده بود، كه گويى براى آنها آفريده شده است) آخرت(بودند، و از فرزندان آن 

   

    � و ابوبكر � هجرت رسول خدا
  � اتّفاق و اتحاد اميران قريش در مكر و دسيسه سازى عليه رسول خدا

 پس از حج بقيه ذى الحجه، محـرم و          �رسول خدا   : ه شكل مرسل روايت نموده، كه گفت       ب �طبرانى از عروه    

 � را درنگ نمود، بعد از آن مشركين قريش بر دسيسه و مكر خود، وقتى كه گمان نمودنـد، رسـول خـدا                        1سفر

وى دفـاع  بيرون شدنى است، متّحد شدند و دانستند كه خداوند در مدينـه بـراى وى پناهگـاه و كـسانى را كـه از                         

نمايند، مهيا گردانيده است، و خبر اسالم آوردن انصار، و آن عده از مهاجرين كه به سوى آنها بيرون رفته بودند نيز         

 را بگيرند، يا وى را به قتل برسانند، يـا زنـدانى             �به آنها رسيده بود، آن گاه با هم اتفاق نمودند، كه رسول خدا              

 يا بيرونش كنند و يا بسته نماينـد، در ايـن   - عمروبن خالد در اين شك نموده         يا او را بر زمين بكشند،      -اش كنند   

  : و چنين فرمود. حال خداوند عزوجل او را از مكر و حيله آنها خبر داد

: االنفال(.)و اذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، او يقتلوك، او يخرجوك، و يمكرون و يمكراللَّه، واللَّه خيرالماكرين                (

30(  

از (كردند تا تو را به زندان بيفكنند، يا بكشند يـا    كه كافران دسيسه و نقشه طرح مى)ياد كن(و هنگامى را    «: هترجم

  .»كرد، و خدا بهترين تدبيركنندگان است كردند، و خداوند هم تدبير مى  بيرون كنند، آنها تدبير مى)مكه

ود، خبر رسيده بود كه مشركين از طرف شـب    آمده ب  � همانروزى كه در آن منزل ابوبكر        �و براى رسول خدا     

  ).زنند بر وى، وقتى كه بيگاه به بستر خود برود، شبيخون مى

   

  از مكّه  به عنوان مهاجر با ابوبكر و پنهان شدن آنها در غار ثور � خارج شدن پيامبر
د عزوجـل آن را در   اين همان غارى است كه خداون- 2 و ابوبكر به طرف غار ثور      �بنابراين در تاريكى شب او      

 بـه خـاطر پنهـان داشـتن         � رفته در بستر رسول خدا       � خارج شدند، و على بن ابى طالب         - 1قرآن ذكر نموده  

                                                 
  .، و اوايل سال چهاردهم اتفاق افتاده بود�دهم بعثت جناب شان اين در پايان سال سيز 1
  .ثور كوهى است كه در پاين مكه، و غارى كه در آن موقعيت دارد، به نام همان كوه ناميده شده است 2
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و مشركين قريش، شب خود را در اين اختالف و مشورت سپرى نمودند، كه بر سينه كسى                 . ها از وى خوابيد    چشم

و ناگهان علـى  . كنيم، تا صبح كردند، اين صحبت شان بود  ىزنيم و او را دستگير م      كه در بستر خوابيده شبيخون مى     

 پرسيدند، و او به آنها خبـر داد كـه وى از او آگـاهى و اطّالعـى                   � از بستر برخاست، و او را از رسول خدا           �

بنابراين در طلب وى به هر طرف سوار فرستادند، و به سوى اهـل              . ندارد، آن گاه دانستند كه وى خارج شده است        

دادند، و به همان غارى آمدند كه رسـول          دادند، و براى شان پاداش بزرگى وعده مى        فتند، و به آنها دستور مى     آبها ر 

 صداهاى ايـشان را شـنيد، آن   �و رسول خدا .  در آن بودند، حتّى بر سر آن سعود كردند      � و ابوبكر    �خدا  

. »)اللَّه معنا ال تحزن ان(:  به او گفت�خدا گاه ابوبكر نگران شد و به اندوه و غم روى آورد، در اين موقع رسول 

بعد دعا فرمود، و آرامش و سكونى از طرف خداوند عزوجل بـر             . »غمگين مشواللَّه با ماست   «:  ترجمه )40: ه  التوب(

  :وى نازل گرديد

 العليـا واللَّـه عزيـز    اللَّه هىه الذين كفروا السفلى و كلمه اللَّه سكينته عليه و ايده بجنود لم تروها و جعل كلم    فانزل(

  )40: ه التوب(. )حكيم

ديد تقويت نمود، و گفتـار   اللَّه تسكين خود را بر وى فرود آورد، و او را با لشكرهايى كه نمى    در اين موقع  «: ترجمه

  .»اللَّه بلند و پيروز است، و خداوند غالب و با حكمت است كافران را پايين قرار داد، و سخن

رفت، ابوبكر عامر بن فهيره موالى خود را كـه   اش در مكه مى اى داشت كه نزد وى و خانواده ابوبكر شتر شيرخواره 

 گفتـه   »ابـن االيقـط   «امين و امانت دار و مسلمان خوبى بود فرستاد، و او مردى را از بنى عبد بن عـدى كـه بـه او                         

 -ت، كه در آن روز همـان عـدوى    شد، و هم پيمان قريش در بنى سهم ازبنى العاص بن وائل بود، به كرايه گرف                مى

ها در ميان ما پنهان گرديد، و عبداللَّه بـن ابـى بكـر چـون بـى گـاه                  و آن شب   2 مشرك و راه دان بود     - )ابن اليقط (

برد، و  آورد، و عامر بن فهيره هر شب گوسفندان را نزد آنها مى       بود براى شان مى    شد هر خبرى را كه در مكه مى        مى

برد،  نمود و صبح را در ميان شبانان مردم به سر مى           كردند، و از آنجا سريع حركت مى       بح مى دوشيدند و ذ   آن دو مى  

مـردم در   (شد، تا اين كه صداها از آنها خاموش گرديد، و براى شان خبر رسـيد كـه از آن دو                      و رازش دانسته نمى   

 خـود، نـزد همـراه شـان      با شـترهاى - )� و ابوبكر �رسول خدا ( -اند، و هر دوى ايشان        خاموش شده  )مكه

 آمدند، و آنها در غار دو روز و دو شب درنگ نموده بودند، بعـد از آن حركـت كردنـد، و عـامربن                         )يعنى عدوى (

كرد، و ابـوبكر   نمود و با آنان همكارى مى شان را مى   راند، خدمت  فهيره را هم با خود بردند، كه شترهاى شان را مى          

كرد، و هيچ كس   با وى در سوار شدن نوبت مى )گاهى(نمود و    د سوار مى   در پشت سرش بر شتر خو      )گاهى(او را   

                                                                                                                                                                  
در حالى كه دومـين     «: مهترج(. 40: التوبه  ). (ثانى اثنين اذهمانى الغار   : (.. خداوند تبارك وتعالى آن را در سوره توبه ذكر نموده است           1

  .»نفر بود، آن گاه كه هر دو در غار بودند
ابن ايقط در وقتى كه به كرايـه گرفتـه   : خورد، و ممكن هدف چنين باشد كه اينجا عبارت كتاب تا حدى غامض و نامرتب به نظر مى           2

  .م. واللَّه اعلم. اش راه بلدى بود شد، مشرك بود، و كار و وظيفه
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 هيثمـى   1.نمـود وجـود نداشـت      از مردم با وى غير از عامربن فهيره و غير از همان عدوى كه آنها را راهنمايى مـى                  

  .باشد اش سخن است، و حديث وى حسن مى در اين ابن لعيهه آمده، كه درباره: گويد  مى)51/6(

   

  براى سفر هجرت آماده نموده بود � بوبكرآنچه ا
يا صـبح  :  آمدن را در يك طرف روز �رسول خدا   :  روايت نموده، كه گفت    )عنها اللَّه رضى(ابن اسحاق از عائشه     

 �كرد، تا اين كه همان روزى فرا رسيد كه خداوند در آن بـه رسـول خـود     و يا بى گاه به خانه ابوبكر ترك نمى  

 در گرماى روز نزد ما آمـد، در  �ن را از مكه و از ميان قومش اعطا نمود، رسول خدا اجازه هجرت و خارج شد 

 در اين ساعت جز     �رسول خدا   : هنگامى كه ابوبكر وى را ديد گفت      : گويد عائشه مى . آمد ساعتى كه در آن نمى    

از تخت خـود بـرايش      هنگامى كه داخل گرديد، ابوبكر      : افزايد وى مى . براى امر جديدى كه پيش آمده نيامده است       

رسـول خـدا    .  نشست و نزد ابوبكر كسى جز من و خواهرم اسماء بنت ابى بكـر نبـود                �كنار رفت، رسول خدا     

، اين دو دخترانم هـستند،    �اى رسول خدا    : گفت. »كسى را كه پيش توست از پيش من بيرون كن         «:  فرمود �

. »به من اجازه بيـرون شـدن و هجـرت را داده اسـت             خداوند  «: فرمود! پدر و مادرم فدايت چه اتفاقى افتاده است؟       

بـه خـدا    . » همراهى )بلى(«: گفت.  اى رسول خدا   )مطلوب است (همراهى با خودت    : ابوبكر گفت : گويد عائشه مى 

سوگند قبل از آن روز هرگز نديده بودم كه كسى از خوشى گريه كند، فقط همان روز بـود كـه ابـوبكر را ديـدم از           

 آمـاده نمـوده بـودم، و آن دو،          )كـار (اى نبى خدا، اين دو شتر را براى ايـن           : عد از آن گفت   كرد، ب  خوشى گريه مى  

 بـه كرايـه   - و مشرك بـود  -عبداللَّه بن ارقط را كه مردى از بنى دئل بن بكر، و مادرش از بنى سهم بن عمرو بود           

وى آنها نزد وى بودنـد، و او آنهـا را تـا             گرفتند، تا راه را به آنها نشان دهد، و تشران خود را به او سپردند، و هر د                 

 چيزى از اين را روايـت نمـوده، و در           )عنها اللَّه رضى( و بغوى به اسناد حسن از عائشه         2.چرانيد وقت موعدشان مى  

نزدم دو شترى است كه آنها را بـراى ايـن   : ابوبكر گفت. »همراهى«: همراهى، گفت : حديث وى آمده، ابوبكر گفت    

، و آن   »خـرم  بلكه آن را مى   «: فرمود �ام، يكى از آنها را بگير، رسول خدا           اين طرف علف داده    كار از شش ماه به    

 آمـده، متـذكّر   )334/8(و حديث را، چنان كـه در كنـز العمـال    . را از وى خريد و هر دو خارج شد و به غار رفتند    

  .گرديده

 در مكه روزى دو مرتبـه       �رسول خدا   : ه گفت  روايت نموده، ك   )عنهما اللَّه رضى(و طبرانى از اسماء بنت ابى بكر      

اى پـدرم، ايـن رسـول    :  گفـت )اسماء(آمد، در روزى از آن روزها در وقت چاشت نزد ما تشريف آورد،  نزد ما مى 

آيـا  «:  فرمود�رسول خدا .  است، پدر و مادرم فدايش، كه او را در اين ساعت جز كارى نياورده است      �خدا  

مطلـوب  (اى رسـول خـدا، همراهـى    :  گفـت � ابوبكر »رت به من اجازه داده است؟     دانى كه خداوند براى هج     مى

نزدم دو شتر است كه آنها را در انتظار اين روز از ابتداى فالن و فالن وقت                 : ابوبكر گفت . »همراهى«: گفت. )است
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 بـا قيمـت آن      -م فدايت    پدر و مادر   -: ، گفت »با قيمت آن اى ابوبكر    «: ام، يكى از آنها را بگير، پاسخ داد        علف داده 

 كمربنـد خـود را قطـع        )اسـماء ( را آماده ساختيم، و      )سفر(و براى آنها توشه     : گويد  مى )اسماء(. اگر خواسته باشى  

هنگامى كه به آن جـا  . بعد هر دو خارج شدند، و در غار در كوه ثور درنگ كردند. نمود و با پارچه آن، آن را بست 

ها از ترس اين كه در آنها حـشرات مـؤذى نباشـد،            غار گرديد، و در همه سوراخ     رسيدند، ابوبكر قبل از وى داخل       

قريش هنگامى كه آن دو را مفقود نمودنـد در طلـب شـان خـارج گرديدنـد، و بـراى             . انگشت خود را داخل نمود    

هاى مكه جهت جستجو به گشت زدن پرداختنـد، تـا             گذاشتند، و در كوه    )جايزه( صد شتر    � پيامبر   )دستگيرى(

اى رسول :  گفت- با اشاره به مردى در روبروى غار -ابوبكر . اين كه به همان كوهى رسيدند، كه آنها در آن بودند          

سـپس آن   . »پوشانند نخير، تا اين كه فرشتگان را با بالهاى خود مى         «:  فرمود �بيند، رسول خدا     خدا، وى ما را مى    

و سـه   . »ديد اين عمل را انجام نميداد      اگر ما را مى   «: د فرمو �مرد نشست و در مقابل غار بول نمود، رسول خدا           

بـرد، و در   شب در آنجا درنگ نمودند، عامربن فهيره موالى ابوبكر گوسفندانى از ابـوبكر را بيگـاه بـراى آنهـا مـى          

نمود، و غروب  هاى گوسفندان سپرى مى  نمود، و صبح را با شبانان در چراگاه        تاريكى شب از نزد آن دو حركت مى       

شد، آن گاه با گوسفندان خود به        داد، تا اين كه شب تاريك مى       رفت، و در رفتن آهستگى به خرج مى        راه آنها مى  هم

و عبداللَّه بـن ابـى بكـر در مكـه بـود، و      . نمودند كه او با ايشان است      طرف آن دو برمى گشت، و شبانان گمان مى        

سـاخت، و بعـد در    نها آمده، ايـشان را بـا خبـر مـى      شد نزد آ   كرد، و همين كه شب تاريك مى       خبرها را پيگيرى مى   

  .كرد گشت و صبح را در مكه سپرى مى تاريكى شب از نزد آنها بر مى

   

  از غار به سوى مدينه � خارج شدن پيامبر
كـرد، وقتـى    بعد از آن، از غار بيرون آمدند، راه ساحل را در پيش گرفتند و ابوبكر در پـيش روى وى حركـت مـى      

ابـوبكر  . نمود، و مسير وى تا آخر همين طور ادامـه يافـت        از دنبالش بيايد، از دنبال وى حركت مى       ترسيد كسى    مى

اين كه بـا    : گفت مردى شناخته شده و معروف درميان مردم بود، و چون كسى با وى روبرو ومى شد، به ابوبكر مى                  

 و هـدفش هـدايت در ديـن         -كنـد    اى است كه مرا رهنمايى و هدايت مـى         هدايت كننده : گفت توست كيست؟ مى  

هـا در راه    و آن خانـه - رسيدند 1هاى قديد نمود كه وى رهنماست، تا اين كه به خانه        ولى دومى گمان مى    -بود   مى

دو سوار را به طـرف سـاحل ديـدم، مـن آن دو را همـان          :  آن گاه كسى به بنى مدلج آمده گفت        -شان قرار داشت    

آنها دو سوار از جمله آنانند كه ما در طلب قوم           : سراقه بن مالك گفت   . دكن كنم كه قريش دنبال مى     كسانى گمان مى  

ايم، بعد از آن كنيز خود را فراخواند و چيزى به شكل خفيه در گوشش گفت، و امرش نمود تـا اسـب وى          فرستاده

قصه خود را چنان     و   2...من به آنها نزديك گرديدم    : گويد سراقه مى . را بيرون آورد، و بعد در تعقيب آنها بيرون رود         

                                                 
  .قديد، موضعى است در ميان مكه و مدينه 1
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در اين يعقوب بن حميد بن كاسـب آمـده، كـه وى را ابـن               : گويد  مى )54/6(هيثمى  . كه خواهد آمد متذكر گرديده    

  .اند، و بقيه رجال وى رجال صحيح اند حبان و غير وى ثقه دانسته، و ابوحاتم و غير وى ضعيفش دانسته

   

  شدن خوف  و هراس ابوبكر بر رسـول خـدا     ، و متذكّر  )عنهما اللَّه رضى(ستايش عمر از ابوبكر   
  هنگامى كه به غار رفتند �

 صحبت نمودند، گويى كـه آنهـا عمـر را بـر           �مردانى در زمان عمر     : بيهقى از ابن سيرين روايت نموده، كه گفت       

ك به خدا سوگند، يك شب ابوبكر از آل عمر بهتر است، و ي: ابوبكر فضيلت دادند، و اين خبر به عمر رسيد، گفت     

 شبى كه خارج گرديد و به غار رفت ابـوبكر همـراهش بـود،        �رسول خدا   . روز از ابوبكر از آل عمر بهتر است       

 به آن پى برده �نمود، تا اين كه رسول خدا        وى ساعتى در پيش رويش و ساعتى هم از پشت سرش حركت مى            

اى رسـول   :  گفـت  »روى؟ ويـم مـى   اى ابوبكر تو را چه شده است، كه ساعتى در عقبم و ساعتى در پيش ر               «: گفت

روم، آن گاه در كمـين نشـستگان را    آورم آن گاه از پشت سرت راه مى خدا، كسانى را كه در طلب هستند به ياد مى   

اى ابوبكر، اگر چيزى باشـد دوسـت دارى     «:  فرمود �رسول خدا   . روم آورم و از پيش رويت راه مى       به خاطر مى  

هنگـامى كـه بـه غـار     . لى، سوگند به ذاتى كه تو را به حق مبعوث نموده است         ب:  گفت »كه بر تو باشد و نه بر من؟       

آن گاه داخل گرديـد و آن  .  در جاى خود بمان، تا غار را برايت پاك كنم - اى رسول خدا     -: رسيدند، ابوبكر گفت  

اش، تا پاك    در جايت ب   - اى رسول خدا     -: را پاك نمود، حتى به ياد آورد كه سوراخى را پاك ننموده است، گفت             

سـوگند  : بعد از آن، عمر گفت    . اى رسول خدا پايين بيا، و او پايين آمد        : نمايم، و داخل شد و پاك نمود، بعد گفت        

ـ     . به ذاتى كه جانم در دست اوست، آن شب از آل عمر بهتر است              و ايـن را    .  آمـده  )180/3( ه  اين چنـين در البداي

و اين را بغوى نيز از ابن مليكـه         .  آمده، روايت نموده است    )348/4(همچنين حاكم، چنان كه در منتخب كنزالعمال        

ايـن مرسـل    : گويـد    آمده، مـى    )335/8(ابن كثير، چنان كه در كنزالعمال       . به شكل مرسل به معناى آن روايت كرده       

  .حسن است

   

  )هنگامى كه آنها در غار قرار داشتند  �بر رسول خدا �خوف و هراس ابوبكر
 به سوى غـار رفتنـد، و       � و ابوبكر    �رسول خدا   : ز حسن بصرى روايت نموده، كه گفت      حافظ ابوبكر قاضى ا   

هيچ كس اينجـا  :  آمدند، هنگامى كه در دروازه غار بافت عنكبوت را ديدند  گفتند�قريش در طلب رسول خدا  

ر به رسول خـدا  نمود، ابوبك خواند و ابوبكر مراقبت مى  ايستاده بود و نماز مى �و رسول خدا    . داخل نشده است  

 )نالم مى(نالم، ولى از ترس اين  طلبند، به خدا سوگند، بر نفس خود نمى    اينها قومت هستند كه تو را مى      :  گفت �

 و نـزد   1.»اى ابوبكر، نترس خداوند با ماسـت      «:  به او گفت   �رسول خدا   . پندارم كه درتو آنچه را ببينم كه بد مى       
                                                 

1 'م�E ا0/ و اب@ ��sR 'ن را در ا���ای- و ) ١�٣( س 1R ا��� روای/ �RدE ا0/ ب�B رE دا20 ن ت!�R aدن S�Rت�ان در ��ی_ اب@ �U. م�70 ا0/. ���
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 در حـالى كـه در غـار         - �براى رسول خدا    : ايش بيان نموده گفت    روايت است  كه ابوبكر بر      �احمد از انس    

 �بينـد، رسـول خـدا     هاى خـود حتمـاً مـى    اگر يكى از آنها به پاهايش نگاه كند ما را در زير قدم:  گفتم -بوديم  

ـ   1»اى ابوبكر، گمانت درباره دوتن كه سوم ايـشان خداونـد باشـد، چيـست؟       «: فرمود   182( ه  ايـن چنـين در البداي

 )329/8(و اين را همچنين شيخين، ترمذى، ابن سعد، ابن ابى شيبه و غير ايشان، چنان كه در الكنـز                    .  آمده )181/3

  .اند آمده، روايت نموده

   

  و قصه سراقه با آن دو � از هجرتش با رسول خدا �حكايت ابوبكر
درهم از عازب خريد، ابـوبكر بـه   ، زينى را به سيزده �ابوبكر  :  روايت نموده، كه گفت    �احمد از براء بن عازب      

اى كـه هنگـامى      خير، تا براى مان صحبت ننموده     : او گفت .  را راهنمايى كن تا منزلم حمل نمايد       2براء: عازب گفت 

در تاريكى شب بيـرون رفتـيم، و        :  گفت � بيرون گرديد و تو همراهش بودى چه كردى؟ ابوبكر           �رسول خدا   

يم تا اين  كه چاشت نموديم، و چاشت فرا رسيد، آن گـاه مـن چـشم       يك روز و يك شب مان را به سرعت پيمود         

بينم كه در آن جاى بگيريم، آن گاه سنگى را ديدم و به طرف آن روى آوردم،  اى را مى   خود را گردانيدم كه آيا سايه     

ده  آماده نمـودم، و بـر آن پوسـتينى را فـرش نمـو     �اش باقى است، آن را براى رسول خدا        متوجه شدم كه سايه   

بعد از آن بيرون شدم تا ببيم كسى را از افرادى كه قـريش در طلـب      . اى رسول خدا، تكيه بزن، و او تكيه زد        : گفتم

از مـردى از    : اى غالم تـو از كيـستى؟ گفـت        : بينم؟ در اين موقع با شبان گوسفندانى برخورده گفتم         ما فرستاده، مى  

: بلى، گفـتم  : ر گوسفندانت گوسفند شيردار هست؟ گفت     آيا د :  گفتم - نام وى را گرفت و من شناختمش         -قريش  

او را امر نمودم و گوسفندى را از آنها  گرفت، بعد از آن هدايتش دادم و پستان       . بلى: دوشى؟ پاسخ داد   آيا برايم مى  

هاى دست خـود را از غبـار پـاك سـازد، و همـراهم مـشك        آن را از غبار پاك نمود، پس از آن به او گفتم كه كف       

 بود كه بر دهنه آن پاره از لباس قرار داشت، و او برايم مقدار كمى شير دوشيد، و من بـر كاسـه شـير آب                           كوچكى

 آمدم،و در حالى نزدش رسيدم كه از خواب         �ريختم تا اين كه پايينش سرد شد، بعد از آن به سوى رسول خدا               

آيـا وقـت حركـت فـرا        : يدم، بعد گفـتم   اى رسول خدا بنوش، و نوشيد تا اين كه راضى گرد          : بيدار شده بود، گفتم   

رسيده است؟ آن گاه حركت نموديم، وقوم هم در طلب ما بودند، هيچ يك از آنها ما را بدون سراقه بن مالـك بـن                

. اى رسول خوا، اين تعقيب كننده است كه به مـا رسـيد     : گفتم. جعشم كه بر اسبى از خودش سوار بود درك ننمود         

تا اين كه به ما نزديك گرديد، و بين ما و او به مقدار يـك نيـزه يـا دو             . »د با ماست  اندوهگين مشو، خداون  «: فرمود

اى رسول خدا، ايـن تعقيـب  كننـده بـه مـا      :  گفتم-دو نيزه يا سه نيزه :  يا اين كه گفت-نيزه فاصله وجود داشت     

كنم، ولى بر تو گريه      ه نمى به خدا سوگند بر نفس خود گري      :  گفتم »كنى؟ چرا گريه مى  «: گفت. رسيد، و گريه نمودم   

خدايا، به آنچه خواسته باشى كفايـت وى را از طـرف مـا         :  بر وى دعا نموده گفت     �آن گاه رسول خدا     . كنم مى
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دانم كـه   اى محمد، مى: آن گاه پاهاى اسبش تا شكم در زمين سخت فرو رفت، و او از آن پايين جسته گفت    . »بكن

ا از آنچه در آن هستم، نجات بخشد، به خـدا سـوگند، شـما را بـه تعقيـب                    اين كار توست، از خداوند بخواه تا مر       

و ايـن تيـر دانـم اسـت، از آن تيـرى بگيـر، و تـو بـر شـتران و                    . دهـم  كنندگانى كه به دنبال من هستند، نشان نمى       

من بـه ايـن     «:  گفت �رسول خدا   . گوسفندانم در فالن و فالن موضع خواهى گذشت و از آن ضرورتت را بگير             

رسول خـدا  .  برايش دعا فرمود و او آزاد گرديد، و به طرف ياران خود برگشت  �و پيامبر خدا    . »رتى ندارم ضرو

 به حركت خود ادامه داد و من همراهش بودم، تا اين كه به مدينه رسيديم و مردم از وى اسـتقبال نمودنـد، و                     �

!!  آمـد  �اكبـر، رسـول خـدا        اللَّـه : گفتنـد   و مـى   دويدنـد  ها برآمدند، و خادمان و اطفال در راه مى         ها بر بام   در راه 

: افزايـد  و قوم با هم اختالف و نزاع نمودند كه نزد كدام يكى از آنهـا پـايين گـردد؟ مـى         : گويد مى!!  آمد �محمد

آيـم تـا آنهـا را بـه ايـن عـزت        هاى عبدالمطّلب پايين مى امشب نزد بنى نجار مادر بزرگ «:  فرمود �رسول خدا   

اين را بخارى و مسلم در صحيحين، چنان كه در          . صبح نمود به همان جاى رفت كه امر شده بود          و چون    1.»بخشم

 بـه ماننـد آن، بـه    )80/3(و اين را همچنين ابن ابى شيبه و ابن سـعد      . اند  آمده، روايت نموده   )187/3 188( ه  البداي

 آمـده،   )330/8(را، چنـان كـه در الكنـز         اند، و اين خزيمه و غير ايشان اين          شكل طوالنى، و با زيادت روايت كرده      

  .اند روايت نموده

   

به مدينه، اقامت وى در قباء  و خوشحالى و سـرور اهـل مدينـه بـراى                   � ورود رسول خدا  
  قدوم ايشان

اى از مـسلمين بـود    كه در قافلـه  با زبير �رسول خدا :  روايت نموده كه )عنهما اللَّه رضى(بخارى از عروه بن زبير    

هـاى سـفيد اعطـا      لباس� و ابوبكر � زبير به رسول خدا      -آمدند   نان تاجرانى بودند كه از شام مى       اي -خورد  بر

 را از مكه شنيدند، به اين صورت هر صبح به حرّه بيرون             �و مسلمانان در مدينه، بيرون شدن رسول خدا         . نمود

گردانيد، آنها روزى بعد از اين كه بسيار     كشيدند، تا اين كه گرمى چاشت آنها را بر مى          آمدند، و انتظار وى را مى      مى

هاى شان به خـاطر      اى از قلعه   هاى خود رسيدند، مردى از يهود بر قلعه        هنگامى كه به خانه   . انتظار كشيدند برگشتند  

ساخت ديد،  هاى سفيد كه شك و ترديد را دور مى  و اصحابش را با لباس�ديدن كارى باال رفت، و رسول خدا       

اى گروه عرب، اين مجـد و بزرگـى و          : ين كه بتواند خود را نگاه كند، با صداى بلند فرياد كشيد           آن يهودى بدون ا   

 در پـشت    �مسلمانان سالحهاى خود را گرفتند و از رسول خدا          . كشيد مايه افتخار تان است كه انتظارش را مى       

روبن عوف پـايين آمـد، و        با آنها به سوى راست حركت نمود، و در بنى عم           �حره استقبال نمودند، رسول خدا      

 � مردم برخاسـت، و رسـول خـدا    )صحبت با (در اين موقع ابوبكر براى      . اين در روز دوشنبه ماه ربيع االول بود       

 را نديده بودند، و به محل آمدند، به سالم دادن براى      �خاموش نشست، آن گاه آن عده از انصار كه رسول خدا            

 گرديـده و بـا   � رسيد، ابـوبكر متوجـه رسـول خـدا     � رسول خدا ابوبكر شروع نمودند، تا اين كه آفتاب بر       
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 در بنى عمروبن عوف     �و رسول خدا    .  را شناختند  �عبايش بر او سايبان ساخت، آن وقت مردم رسول خدا           

ده شب و اندى توقّف نمود، و مسجدى را تأسيس نمود كه بر تقوى پايه گذارى شده اسـت، ودر آن رسـول خـدا     

رفتند، تا اين كه شتر نزد مسجد        از آن بر شترش سوار شد، و به راه افتاد و مردم نيز با وى مى                نمازگزارد، پس    �

خواند، و آن مكان جاى خشك   در مدينه خوابيد، و در آنجا در آن روز مردانى از مسلمين نماز مى        �رسول خدا   

رسـول خـدا    . بودند، تعلّق داشت   �نمودن خرما بود، و به سهيل و سهل دو بچه يتيم كه سرپرستى اسعد بن زراه                 

 �، بعد از آن رسول خدا » منزل است- اگر خدا بخواهد -اين «: ، هنگامى كه شترش در آنجا خوابيد فرمود�

آن دو پسر را طلب نمود، و با آنها درباره خريدن همان جاى خشك نمودن خرما صـحبت كـرد، تـا آن را مـسجد                      

 از ايـن كـه آن را از آن دو بـه عنـوان     �بخشيم، رسول خدا   به تو مى   اى رسول خدا، آن را    : آن دو گفتند  . بسازد

 در انتقـال  �و رسـول خـدا   . و زمين را از آنها خريدارى كرد در آن مسجد ساخت        : بخشش قبول كند ابا ورزيد    

  : گفت  مى-داد   در حالى كه خشت را انتقال مى-كرد،  دادن خشت با آنها در نبيان نمودن آن كمك مى

  ل ال حمال خيبرهذالحما

  هذا ابرّ ربنا و أطهر

  .»تر است اين باركشى نه باركشى خيبر است، اين به پروردگار مان سوگند، نيكوتر و پاك«: ترجمه

  : گفت و مى

  ه ال هم ان االجر اجر االخر

  فارحم االنصار و المهاجره

  .»فرمابار خدايا، پاداش، پاداش آخرت است، پس به انصار و مهاجرين رحم «: ترجمه

در احاديث : گويد ابن شهاب مى  .  شعر مردى از مسلمانان را خواند كه برايم نام برده نشده است            �و رسول خدا    

و .  ايـن لفـظ بخاريـست      1براى ما نرسيده كه رسول خدا به بيت شعر تامى غير از اين ابيات تمثيـل نمـوده باشـد،                   

اين چنين در . اى آن شواهدى از طرق ديگرى نيز هستبخارى آن را به تنهايى، بدون مسلم روايت نموده است، بر    

  . آمده)186/3( ه البداي

محمـد آمـد،    : گفتنـد  دويدم، مى  ها مى  من در ميان بچه   :  روايت نموده، كه گفت    �و اين را احمد از انس بن مالك         

ديـدم،   ا نمـى  نمـودم و چيـزى ر      محمـد آمـد، و تـالش مـى        : گفتند باز مى . ديدم نمودم ولى چيزى را نمى     تالش مى 

. هاى مدينـه پنهـان شـديم     آمدند، و ما در بعضى خرابه� و همراهش  ابوبكر �تا اين كه رسول خدا    : گويد مى

بعد از آن، آنها مردى از اهل باديه را براى خبر دادن انصار از قدوم خود فرستادند، و آنها را تقريباً در حـدود پـنج                          

در امن و امان، در حالى كه از شما فرمانبردارى          :  دو رسيدند،انصار گفتند   صد تن از انصار استقبال كردند، و نزد آن        

و اهل مدينـه بيـرون آمدنـد، حتـى دختـران      .  با همراهش به ميان آنها آمد�شود، حركت كنيد، و رسول خدا   مى

اى شـبيه بـه    نهشان او است؟ ما صح كدام شان پيامبر است؟ كدام    : گفتند ديدند و مى   ها او را مى    جوان در باالى خانه   
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من وى را روزى كه نزد ما داخل گرديد، و روزى كه وفات نمود ديدم، و هـيچ                  : گويد انس مى . آن را ديگر نديديم   

ـ   .  و اين را بيهقى به ماننـد آن روايـت نمـوده اسـت    1.دو روز ديگر را شبيه به آن روز نديدم       ه ايـن چنـين در البداي

  . آمده)197/3(

 به مدينـه تـشريف آورد،   �هنگامى كه رسول خدا : گفت  روايت نموده كه مى)ه عنهااللَّ رضى(و بيهقى از عائشه  

  : ند گفت زنان و اطفال چنين مى

  البدر علينا طلع

  من ثنيات الوداع

  وجب الشكر علينا

  مادعااللَّه داع

 دعا نمايد، شـكر بـر   اى به خدا ماه شب چهاردهم از ثنيات وداع بر ما طلوع نمود، و تا وقتى كه دعا كننده        «: ترجمه

  2.»ما واجب گرديده است

  . آمده)197/3( ه اين چنين در البداي

   

    � هجرت عمربن الخطاب و صحابه
  نخستين كسى كه از مكّه به مدينه هجرت نموده است

 �نخستين كسى كه از اصحاب رسول خدا        :  روايت نموده، كه گفت    )عنهما اللَّه رضى( ابن شيبه از براء بن عازب     

 بودند، و آنـان آمـوزش قـرآن را بـراى مـا              )عنهما اللَّه رضى(  ما تشريف آورد، مصعب بن عمير و ابن ام مكتوم          نزد

بعـد از آن  .  با بيست تـن تـشريف آورد  �بعد عمربن الخطاب .  آمدند�سپس عمار، بالل و سعد      . شروع كردند 

شى شان به وى مـسرور شـده باشـند،     آمد، و من ديگر اهل مدينه را نديدم كه به چيزى چون خو            �رسول خدا   

 ايـن چنـين در      3. را با سوره هايى از سور مفـصل خوانـده بـودم            »علىسبح اسم ربك األ   «وى هنوز نرسيده بود كه      

 در هجـرت آمـده، كـه بـراء          )عنهمـا  اللَّه رضى( ابوبكر و نزد احمد به نقل از براء از       .  آمده است  )331/8(كنزالعمال  

بعـد آن ابـن ام      . هاجرين نزد ما تشريف آورد، مصعب بن عمير بنـى عبدالـدارى بـود             نخستين كسى كه از م    : گفت

مـا  .  با بيست سوار نـزد مـا تـشريف آورد      �آن گاه عمربن الخطاب     .  كه يكى از بنى فهر بود، آمد       �مكتوم نابينا   

 همـراهش   �  در حالى كه ابوبكر    �او به دنبال من است، سپس رسول خدا         : رسول خدا چه كرد؟ فرمود    : گفتيم

 هنوز نيامده بود كه من سـوره هـايى را از سـور مفـصل خوانـده      �رسول خدا : گويد براء مى. بود تشريف آورد  

  . آمده است)188/3( ه اين چنين در البداي. اند  اين را بخارى و مسلم نيز روايت كرده4.بودم
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  و دو تن از همراهانش � هجرت عمربن الخطاب
هنگامى كه خواستم بـه مدينـه       :  روايت نموده، كه گفت    )عنهما اللَّه رضى(بن عمر و او از عمر     ابن اسحاق از نافع از ا     

 در آبگير بنـى غفـار در بـاالى سـرف     1هجرت كنم، من و عياش بن ابى ربيعه و هشام بن العاص با هم در تناضب              

 بازداشته شده است، و بايد دو  وى)شود كه معلوم مى(هر يكى از ما اگر صبح را نزد آن نكند : وعده گذاشته، گفتيم

من و عياش در تناضب صبح نموديم، و هشام از ما بازداشته شد و در فتنه انداخته شد و    : گويد مى. همراهش بروند 

ابوجهـل بـن هـشام و       .  هنگامى كه به مدينه رسيديم، در بنى عمروبن عوف در قبـا وارد شـديم               2.آن را قبول نمود   

 بيرون آمدند، تا اين كه هر دو به مدينه          - كه پسر عمو و برادر مادرى ايشان بود          -حارث بن هشام به دنبال عياش       

مـادرت نـذر نمـوده      :  در مكه تشريف داشت، آن دو با وى صحبت نموده بـه او گفتنـد               �آمدند، و رسول خدا     

ـ                           اش بـر مـادرش دل      است، كه تا تو را نبيند سرش را شانه نكند، و تا تو را نبيند از آفتاب بـه سـايه پنـاه نبـرد، عي

 هدف قومت فقط اين است كه تو را از دينـت برگرداننـد، از آنهـا بـر                - به خدا سوگند     -: سوخت، من به او گفتم    

كنـد، و اگـر گرمـاى مكـه بـر وى           حذر باش، به خدا قسم، اگر مادرت را شپش آزار و اذيت نمايد، حتماً شانه مى               

كنم، و آنجا مـال هـم دارم آن    سوگند مادرم را وفا مى: عياش گفت: گويد مى. برد شديد گردد، حتماً به سايه پناه مى      

دانى كه من از همه قريش زيادتر مال دارم، نصف مالم براى تـو،               به خدا سوگند، تو مى    : گفتم: گويد مى. گيرم را مى 

امى كـه جـز ايـن را    هنگ. او حرف مرا نپذيرفت و بر بيرون رفتن با آنها اصرار نمود  : افزايد عمر مى . ولى با آنها نرو   

گردى، اين شترم را بگير، چون اين شتر نجيـب   اى، و از آن باز نمى   حال كه اين تصميم را گرفته     : قبول ننمود، گفتم  

 بـر آن خـود   )سوار(و تحت فرمان است، و بر پشتش سوار باش، اگر عملى از قوم تو را در شك و ترديد انداخت  

  .را نجات ده

اى : ر با آن دو بيرون رفت، وقتى كه بخشى از راه را سپرى كردند ابوجهل بـه او گفـت     آن گاه او سوار بر همان شت      

: كنى؟ گفـت  ام، آيا مرا در پشت سرت بر اين شترت سوار نمى   از اين شترم به تنگ آمده      - به خدا سوگند     -برادرم  

تر عياش سوار گردد، هنگامى كه او شترش را خوابانيد، و آن دو نيز شتران خود را خوابانيدند، تا ابوجهل بر ش        . بلى

پياده شدند، آن دو بر وى حمله برده او را در ريسمانى بستند، و وى را داخل مكه كردند، و او را در فتنه انداختند،                      

 4كند، و آنها كسى كه در فتنه بيفتد، خداوند توبه او را قبول نمى: گفتند ما مى: گويد  مى� عمر 3.و دچار فتنه گرديد

  :  اين را نازل فرمود)جل جالله( به مدينه آمد، و خداوند �ند، تا اين كه رسول خدا  گفت ا به خود مىنيز اين ر

                                                 
  .نام وادى است 1
  .م. يعنى به ترك اسالم مجبور كرده شد،  او آن را پذيرفت 2
  .م. از وى طلب نمودند تا از دين خود بگردد، و او بر اثر فشار آنها از دين خود برگشت، و دچار فتنه گرديد 3
  .م. كسانى كه در فتنه افتاده بودند 4
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. اللَّه يغفر الذنوب جميعاً، انه هوالغفور الرحيم       اللَّه ، ان  ه  قل يا عبادى الذين اسرفوا على انفسهم ال تقنطوا من رحم          ( 

واتّبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكـم مـن          . م العذاب ثم ال تنصرون    و انيبوا الى ربكم و اسلموا له من قبل ان ياتيك          

  )53 – 55: الزمر(. )قبل ان ياتيكم العذاب بغته و انتم ال تشعرون

از رحمت خداوند نااميـد نـشويد، كـه خـدا همـه             ! ايد اى بندگان من كه بر خود اسراف و ستم كرده         : بگو«: ترجمه

و به درگاه پروردگارتان بازگرديد، و در برابر او تـسليم شـويد،     . و مهربان است  آمرزد، و او بخشاينده      گناهان را مى  

و از بهترين دستوراتى كه از سـوى  . پيش از آن  كه عذاب به سراغ شما بيايد و باز از سوى هيچ كسى يارى نشويد 

ما آيد، در حالى كـه از    ناگهانى به سراغ ش    )الهى(پروردگارتان بر شما نازل شده پيروى كنيد، پيش از آن كه عذاب             

  .»آن بى خبر باشيد

هنگامى كـه نامـه بـه دسـتم         : گويد هشام مى . من اين را نوشتم و براى هشام بن العاص فرستادم         : گويد  مى �عمر  

فهميدم، تـا ايـن كـه        خواندم ولى آن را نمى      شروع به خواندن آن نمودم، و آن را چند بار مى           "ذى طوى "رسيد در   

 را به من بفهمان، آن گاه خداوند در قلبم انداخت كه اين دربـاره مـا و آنچـه دربـاره خودمـان                     خداوندا، اين : گفتم

در حال به سوى شترم برگشتم، و سوار بر آن : افزايد مى. شود، نازل شده است يم و آنچه درباره ما گفته مى       گفت مى

 و اين را همچنين ابـن سـكن بـه سـند             . آمده )172/3( ه   اين چنين در البداي    1. در مدينه پيوستم   �به رسول خدا    

 بدان اشاره نموده، روايت )604/3( ه صحيح از ابن اسحاق به اسناد وى به شكل طوالنى، چنان كه حافظ در االصاب          

و آن را   . انـد  رجال وى ثقـه   : گويد  مى )61/6(كرده، و بزار اين را به درازى اش به مانند آن روايت نموده، و هيثمى                

 آمـده،   )262/1( مختصراً، چنان كـه در كنزالعمـال         �، ابن مردويه و بزار از عمر        )194/3(ن سعد   ، اب )13/9(بيهقى  

و اين را طبرانى از عروه به شكل مرسل روايت نموده و در آن ابن لهيعـه آمـده، و در وى ضـعف                   . اند روايت كرده 

 آمـده  )62/6(ين چنـين در المجمـع   ا. اند و از ابن شهاب نيز به شكل مرسل روايت كرده و رجال وى ثقه         . باشد مى

  .است

  

    � هجرت عثمان بن عفّان
  
هجرت وى به سوى حبشه و ذكر اين كه او نخستين كسى است كه بااهل خـود پـس از لـوط                     (

  )عليه السالم در راه خدا هجرت نموده است
ى هجـرت نمـوده     نخستين كسى كه با اهل خود به سوى خداونـد تعـال           :  روايت نموده، كه گفت    �بيهقى از قتاده    

: گفـت   شـنيدم كـه مـى   - � يعنى انس -از ابوحمزه : گفت از نضربن انس شنيدم كه مى.  است�عثمان بن عفّان  

 به سوى سرزمين حبشه خـارج شـد، و          � دختر رسول خدا     )عنها اللَّه رضى(عثمان بن عفّان همراه خانمش رقيه       

اى : افتاد، در اين جريان زنـى از قـريش آمـده گفـت       به تأخير    � آنها براى رسول خدا      )رسيدن يا نرسيدن  (خبر  

او :  گفـت  »آنها را در چه حالتى ديدى؟     «:  فرمود �محمد، دامادت را ديدم كه خانمش همراهش بود رسول خدا           
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رادر حالى ديدم كه همسرش را بر خرى از اين خرهاى ضعيف سوار نموده بود و خودش به دنبال آن در حركـت                       

  .بود

عليـه  (عثمان نخستين كسى است كه با اهل خود پـس از لـوط              . خداوند همراه شان باشد   «:  گفت �رسول خدا   

 بـه   �و اين را همچنين ابـن المبـارك از انـس            .  آمده )66/3( ه   اين چنين در البداي    1.» هجرت نموده است   )السالم

اى آن را روايت نمـوده،    آمده، روايت كرده است، و طبرانى از انس به معن          )305/4( ه  معناى آن، چنان كه در االصاب     

رفـت،   ، آن گاه خودش بيرون مى     )و ناوقت گرديد  ( نرسيد   �و خبر ايشان به رسول خدا       : و در حديث وى آمده    

در اين : گويد  مى)81/8(هيثمى . در اين موقع زنى نزدش آمد و به او خبر داد. كشيد و انتظار رسيدن خبر آنها را مى   

  .اند ى را نشناخت، و بقيه رجال وى ثقهروايت حسن بن زياد برجمى آمده كه و

   

  � هجرت على بن ابى طالب
 به طرف مدينه در هجرت بيرون گرديد،        �هنگامى كه رسول خدا     :  روايت نموده، كه گفت    �ابن سعد از على     

 به من دستور داد، تا پس از وى اقامت نمايم و امانت هايى را كه نزدش وجود داشت، به مردم مسترد نمايم، و بـر                        

شدم، و يـك روز    آشكار مى)در هر روز(بنابراين من سه روز اقامت كردم، . شد همين اساس بود كه امين ناميده مى 

نمودم، تا اين كه به بنى عمـرو    را تعقيب مى�بعد از آن خارج شدم، و راه رسول خدا       . هم غايب و پنهان نشدم    

 در  �لثوم بن هـدم، كـه اقامتگـاه رسـول خـدا              مقيم بود، و نزد ك     )در آنجا ( �بن عوف آمدم كه رسول خدا       

  . آمده)335/8(اين چنين در كنزالعمال . همانجا بود پايين شدم

  

    به حبشه و باز به مدينه � هجرت جعفربن ابى طالب و صحابه
 به اصحابش به هجرت به سوى حبشه، و هجرت حاطب و جعفـر بـه آن         �اجازه رسول خدا    

  سرزمين
: اند كه گفت  روايت نموده)عنهما اللَّه رضى( از محمد بن حاطب-ل وى رجال صحيح اند     كه رجا  -احمد و طبرانى    

: گويـد  مى. » ديدم داراى خرما، پس بيرون رويد      )براى هجرت در خواب   (من سرزمينى را    «:  فرمود �رسول خدا   

 ايـن  2.شتى متولّـد شـدم  و من در همـان كـ    : گويد محمد مى .  از راه دريا رفتند    )عنهما اللَّه رضى(پس حاطب و جعفر   

جعفـر  : اند كه گفـت  و طبرانى و بزار از عمير بن اسحاق روايت نموده   .  آمده )27/6(چنين در مجمع الزوائد هيثمى      

اى رسول خدا، به من اجازه بده تا به سرزمينى بروم كه در آن خداوند را عبادت كنم، و از احـدى                      :  عرض كرد  �

و حديث را به طول  ...  به وى اجازه داد، و او نزد نجاشى آمد         �ول خدا   رس: عمير گفت : گويد  مى )راوى(نترسم  

عميـربن اسـحاق را ابـن حبـان و غيـر وى ثقـه       : گويـد   مـى )29/6(هيثمى . آن چنان كه خواهد آمد متذكر گرديده  

  .اند، و در وى كالمى است كه ضررى ندارد، و بقيه رجال وى رجال صحيح اند دانسته
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  ن العاص نزد نجاشى تا صحابه را به آنها مسترد نمايدقريش و فرستادن عمروب
و اصحاب رسول . هنگامى كه مكّه بر ما تنگ گرديد:  روايت نموده، كه گفت)عنها اللَّه رضى(ابن اسحاق از ام سلمه 

ا اى را كه در دين شان بـه آنهـ           مورد آزار و اذيت قرار گرفتند، و در فتنه انداخته شدند، و مصيبت و فتنه               �خدا  

 در �توانـد دفـع كنـد، و خـود پيـامبر        هم آن را از ايشان نمـى   �رسيد، ديدند، و دريافتند كه رسول خدا         مى

ديد و آنچه كه دامن گيـر اصـحابش بـود بـه وى               حمايت و پناه قوم خود و عمويش قرار داشت، و آنچه را بد مى             

شـاهى اسـت كـه بـر هـيچ كـسى ظلـم              در سرزمين حبـشه پاد    «:  به آنها گفت   �رسيد، بنابراين رسول خدا      نمى

چـه در آن هـستيد       شود، بنابراين خود را به سرزمين وى برسانيد، تا اين كه خداونـد گـشايش و فرجـى از آن                    نمى

، آن گاه ما گروه گروه به سوى حبشه حركت كرديم، تا اين كه در آن جا با هـم يكجـا و جمـع                         »برايتان پيش آورد  

سايه بهتر در حالى كه بر دين مان مطمئن و در امان بوديم، اسكان يافتيم، و در                 گرديديم، و در منزل نيكو و نزد هم       

هنگامى كه قريش ديدند ما صاحب خانه و در امن و امان هستيم، در قبال ما به حـسد                  . ترسيديم آنجا از ظلمى نمى   

 ما را   )او(ود بيرون نمايد، و      نزد نجاشى بفرستند، تاما را از سرزمين خ        )كسى را (افتادند، و بر اين اتفاق نمودند كه        

بنابرايان عمروبن العاص و عبداللَّه بن ابى ربيعه را فرستادند، و براى نجاشـى فرمانـدهان حـربش        . به آنها برگرداند  

بـراى هـر   : اى را جداگانه آماده ساختند، و به آن دو گفتنـد          هدايايى را جمع نمودند، و براى هر مردى از آنها هديه          

 صحبت كنيد، تقديم نماييد، پـس از آن هـداياى           - )اصحاب( -اش را قبل از اين كه درباره آنها          اركان حرب هديه  

نجاشى را به وى عرضه بداريد، و اگر توانستيد آنها را قبل از اين كه با آنها صحبت نمايد برايتان مسترد كند، ايـن                         

اش را تقديم نمودند، و همـراهش        انش هديه بعد آن دو نزد نجاشى آمدند، و براى هر يك از فرمانده           . كار را بكنيد  

ايم، آنانى كه ديـن اقـوام خـود را      ما نزد اين پادشاه فقط به خاطر بى عقالن خود آمده          : صحبت نموده به وى گفتند    

اند، تا پادشاه آنان را مسترد نمايد، هنگامى كه          قوم ايشان، ما را فرستاده    . اند رها نموده و در دين شما هم وارد نشده        

پس از . كنيم اين كار را مى: همراهش صحبت نموديم، شما به وى مشورت بدهيد كه اين كار را بكند، آنها گفتند         ما  

كردنـد، پوسـت     ترين چيزهايى كه از مكه به وى هديـه مـى           آن هداياى نجاشى را به او تقديم كردند، و از محبوب          

اى پادشاه، جوانانى از ما كه بى عقل اند،   :  اوگفتند هنگامى كه هداياى موصوف را به او دادند، به        .  بود )دباغى شده (

انـد كـه مـا آن را         انـد، و ديـن جديـدى را آورده         اند، و در ديـن تـو هـم وارد نـشده            و دين قوم خود را رها نموده      

اند  دهاند، بنابراين  عشاير آنها ما را، پدرانشان، عموها و قوم شان نزد تو فرستا           شناسيم، به سرزمين تو پناه آورده      نمى

شـوند تـا بـه ايـن سـبب از       ها هرگز در دين تو داخل نمى تا آنها را مسترد كنى، چون آنها به ايشان بيناتراند، و اين  

خير، به خدا سوگند، تـا ايـن كـه ايـشان را فـرا               :  خشمگين شد، و بعد از آن گفت       )نجاشى( -ايشان حمايت كنى    

انـد كـه بـه       كنم، چون آنها قـومى     ست، به آنها مستردشان نمى    نخوانم و با آنان صحبت نكنم و نبينم كه كارشان چي          

گويند،   مى - )اهل مكه ( -اند، آرى، اگر چنان باشند كه آنها         اند، و پناه مرا بر پناه غيرم گزيده        سرزمين من پناه آورده   
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ا و آنهـا مداخلـه   هـ  كـنم، و در ميـان ايـن    شان مى كنم، و اگر بر غير آن باشند، حمايت ايشان را براى آنها مسترد مى   

  .سازم ننموده، چشمى را روشن نمى

  

  گفتگوى صحابه با نجاشى و قول وى درباره پيامبر اسالم و عيسى بن مريم عليهماالسالم
اى گروه، آيا به من خبر     : نجاشى گفت .  نزد وى آمدند، سالم كردند، و برايش سجده نكردند         )اصحاب(هنگامى كه   

و به مـن خبـر بدهيـد كـه          ! كنيد؟ اند به من سالم نمى      كه از قوم تان نزد ما آمده       دهيد كه چرا مثل تحيه كسانى      نمى

آيا شـما يهـود هـستيد؟    : گفت. خير: گوييد؟ و دين تان چيست؟ آيا شما نصارا هستيد؟ گفتند      درباره عيسى چه مى   

: گفـت .  اسـالم  :پس دين تان چيـست؟ پاسـخ دادنـد        : گفت. خير: بر دين قومتان هستيد؟ گفتند    : گفت. خير: گفتند

كى ايـن را بـراى تـان        : گفت. آوريم كنيم، چيزى را به وى شريك نمى       خداوند را عبادت مى   : اسالم چيست؟ گفتند  

ايم، خداوند او  اين را مردى از ميان خود ما برايمان آورده است، كه حسب و نسبش را شناخته               : آورده است؟ گفتند  

يامبران را براى آنانى كه قبل از ما بودند فرستاده بود، و او ما را بـه                 را براى ما مبعوث نموده است، چنان كه ديگر پ         

ها بازداشت، و به عبادت خداوند واحد و ال شريك امـر             نيكى، صدقه، وفا و اداى امانت امر نمود، و از عبادت بت           

ت از نـزد خداونـد      نمود، و ما او را تصديق نموديم، و كالم خداوند را شناختيم، و دانـستيم آنچـه را او آورده اسـ                     

هنگامى كه اين كار را نموديم، قوم ما با ما دشمنى نمودند، و با نبـى صـادق نيـز دشـمنى كردنـد، و وى را                            . است

هـاى   ها را عبادت كنيم، بنابراين ما به دين و خـون           تكذيب نموده قصد كشتن او را نمودند، و از ما خواستند تا بت            

ايى است كه امر موسى از       به خدا سوگند اين از همه طاقچه      : نجاشى گفت .مان از قوم خود به سوى تو فرار نموديم        

سـالم  :  به ما خبر داده كـه تحيـه اهـل جنـت     �اما درباره تحيه، رسول خدا      :  گفت �جعفر  . آن صادر شده بود   

را بـه  است، و ما را بدان مأمور گردانيده است، و ما تو را به همان چيزى سالم داديم كه بعضى ما برخى ديگرمـان                 

وى بنده خداوند و رسول اوست، و كلمه وى است كه        : و اما درباره عيسى بن مريم عليهماالسالم      . دهد آن سالم مى  

 عـودى را  )نجاشـى (آن گـاه  .  است )پارسا(بر مريم انداخته بود، و روحى است از جانب خدا و پسر دوشيزه بتول               

بـه  : در پاسـخ گفـت    .  از پادشاهى برطرف خواهند نمود     به خدا سوگند اگر حبشه بشنود تو را حتماً        : برداشته گفت 

به خـدا سـوگند،   : و بزرگان حبشه گفتند. خدا سوگند، ابن مريم بر اين به اندازه وزن اين عود هم زياد نكرده است   

 ام را به من مـسترد نمـود از         گويم، چون خداوند هنگامى كه پادشاهى      درباره عيسى عليه السالم ابداً غير اين را نمى        

از ايـن عمـل بـه خـدا پنـاه      !! مردم درباره من اطاعت ننموده بود، تا من اكنون از مردم در دين خداوند اطاعت كنم       

  . آمده است)72/3( ه  اين چنين در البداي1.برم مى

ام سـلمه  :  به طول آن روايت نموده، و در حديث وى آمده- � همسر پيامبر -اين را همچنين احمد از ام سلمه   

هنگامى كه فرستاده وى نـزد اصـحاب        .  فرستاد و آنها را فراخواند     �عد از آن دنبال اصحاب رسول خدا        ب: گفت

بـه خـدا سـوگند،    : گوييد؟ گفتند براى اين مرد وقتى كه نزدش آمديد چه مى: آمد، جمع شدند، و به يكديگر گفتند   
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.  است هر چه گه در آن پيش آيـد، پـيش آيـد   گوييم كه نبى مان به ما تعليم داده و به آن دستورمان داده  آنچه را مى  

هاى خود را خواسته بود، و بـر آنهـا كتابهـاى             1 البته اين در حالى بودكه نجاشى اسقف       -هنگامى كه نزدش آمدند     

ايـن ديـن كـه در آن از قومتـان جـدا      :  ، نجاشى از ايشان پرسيده گفـت   -خود را در اطراف وى پهن نموده بودند         

كسى كـه  : گويد ها چيست؟ ام سلمه مى ايد، و نه هم در دين يكى از اين امت هم داخل نشده  ايد، و به دين من       شده

هـا را عبـادت    اى پادشاه، ما قومى بـوديم اهـل جاهليـت، بـت    : با وى صحبت نمود، جعفربن ابى طالب بود، گفت    

م، بـا همـسايه بـدرفتارى       كـرد  ها را قطع مـى     داديم، رحم  خورديم، فواحش را انجام مى     نموديم، خود مرده را مى     مى

خورد، ما بر اين حالت بوديم كه خداوند به سوى ما رسولى را از ما فرستاد، كه                  نموديم و قوى ما ضعيف را مى       مى

او مارا به سوى خداوند عزوجل دعوت نمود، تـا وى را واحـد بـدانيم،                . دانيم نسب، صدق، امانت و عفافش را مى      

و مـا  . نموديم، كنار بگذاريم ها عبادت مى ن مان به جز از خداوند، از سنگ وبتعبادتش نماييم و آنچه را ما و پدرا    

. ها دستور داد   را به راستگويى در سخن، اداى امانت، صله رحم، حسن همسايگى و دست داشتن از محارم و خون                 

به ما امـر نمـود تـا    و. و ما را از فواحش، شهادت به دروغ، خوردن مال يتيم و بهتان بستن بر زن پاكدامن منع نمود        

 ام سـلمه  -. خداوند را عبادت كنيم، به وى چيزى را شريك نيـاوريم، نمـاز را بـر پـا داريـم و زكـات را بپـردازم                   

 وما او را تصديق نموديم، و به وى ايمان آورديم، و او را در آنچه با                 -و امور اسالم را براى وى برشمرد        : گويد مى

وند را به وحدانيتش بدون اين كه چيزى را بـه وى شـريك بيـاوريم، عبـادت                  خود آورده بود پيروى كرديم، وخدا     

نموديم، و آن چه را خداوند بر ما حرام گردانيده بود حرام گردانيديم، و آنچه را براى ما حالل گردانيده بود حالل                      

ن در فتنه انداختند، تا ما را       نموديم، بنابراين قوم ما بر ما تجاوز نمودند، شكنجه و آزار مان دادند و ما را در دين ما                  

شـمرديم دوبـاره    ها از عبادت خداوند عزوجل برگردانند، و اين كه ما آنچه را از خبائـث حـالل مـى          به عبادت بت  

هنگامى كه بر ما غلبه نمودند و ظلم روا داشتند، و تنگى و مشقّت آوردند، و در ميان ما و دين مان                      . حالل بشمريم 

وى مملكت تو خارج شديم، و تو را بر غيرت برگزيديم، و در پناه تو رغبت نمـوديم، و                حايل واقع گرديدند، به س    

  . اميد نموديم، اى پادشاه، كه نزد تو مورد ظلم قرار نگيريم

سلمه مى: آن گاه نجاشى گفت  : گويد سلمه مى  ام افزايـد  آيا همراهت از آنچه او از خداوند آورده، چيزى هست؟ ام :

 را بـه    )كهيعص(او ابتداى   . آن را بخوان  : نجاشى به وى گفت   : ام سلمه گويد  . بلى:  به او گفت   )عنه اللَّه رضى(جعفر  

هـاى وى نيـز هنگـامى،        تر شد، و اسقف   )از اشك (نجاشى گريست تا جايى كه ريشش       : ام سلمه گويد  . وى خواند 

بـه  : بعد از آن نجاشى گفت    . آنچه را براى شان تالوت شد، شنيدند، گريستند حتى كه مصاحف خود را تر نمودند              

آيند، شما دو تن برويد، به خدا سوگند، اينها را           درستى، اين و آنچه را موسى آورده بود از يك سرچشمه بيرون مى            

  . كنم كنم، و اين كار را نمى ابداً به شما تسليم نمى
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به خـدا سـوگند، فـردا    : گفتهنگامى كه آن دو تن از نزد وى خارج گرديدند، عمرو بن العاص              : گويد ام سلمه مى  

كنم، آن چنان عيبگيرى كـه ريـشه شـان را توسـط آن بكـنم،                 آيم، و آنها را نزد وى عيبگيرى مى         مى 1حتماً نزدشان 

اين كار را نكن، چون آنهـا علـى الـرغم           :  به وى گفت   - كه بهتر اين دو تن در قبال ما بود           -عبداللَّه ابن ابى ربيعه     

كنند  دهم كه آنها گمان مى به خدا سوگند، به نجاشى خبر مى: عمرو گفت. ا قرابت دارندمخالفت شان همراه ما، با م

اى پادشاه، اينها درباره عيـسى      : بعد فرداى آن روز نزد وى رفت و گفت        : ام سلمه گويد  . عيسى بن مريم بنده است    

او : ام سلمه گويـد   . گويند بپرس  گويند، نزد آنها بفرست و از ايشان آنچه را درباره وى مى            ابن مريم قول بزرگى مى    

همچو حالتى ديگر بر ما نازل نشده بود، قوم         : افزايد ام سلمه مى  . پرسيد نزد آنها فرستاد و درباره عيسى از ايشان مى        

بـه  : گوييـد؟ گفتنـد    وقتى از شما درباره وى بپرسد چه مى       (درباره عيسى بن مريم     : جمع شدند و به يكديگر گفتند     

گوييم، هرچـه در   يزى را كه خداوند گفته و آنچه را نبى مان براى ما آورده است، همان را مى       خدا سوگند ،همان چ   

درباره عيسى بـن مـريم چـه        : هنگامى كه نزد وى آمدند، به آنها گفت       : گويد ام سلمه مى  . آيد، پيش آيد   آن پيش مى  

گوييم كه نبـى    وى همان چيزى را مىدرباره: آن گاه جعفر بن ابى طالب به او گفت         2:)گويد گوييد؟ ام سلمه مى    مى

. اش است كه آن را به مريم دوشيزه و بتول دميـد            وى بنده خدا، رسول وى، روح او و كلمه        : مان آن را آورده است    

 عيـسى بـن   )به خـدا سـوگند  (: نجاشى دست خود را به زمين برده عودى را از آن برداشت و گفت: ام سلمه گويد  

فرماندهان لشكرش هنگامى كه او ايـن سـخنان را          !! همين عود هم تجاوز نكرده است     مريم از آنچه گفتى به مقدار       

 برويد شما در سـرزمين مـن در امـان    )اى مسلمانان(!! اگرچه غريديد، به خدا سوگند : )وى گفت (،  3گفت، غريدند 

شـود، بـاز     كسى كه شما را دشـنام دهـد جريمـه مـى           : گفت(شود، باز    هستيد، هر كه شما را دشنام دهد جريمه مى        

شود، دوست ندارم كه يكى شما را در بدك يك كوه طال هم اذيـت   كسى كه شما را دشنام دهد جريمه مى    : )گفت(

نمايم، هداياى اين دو را به آنها مسترد كنيد و من به آن ضرورتى ندارم، چون به خدا سوگند، خداوند هنگامى كـه                     

 تا در راه وى رشوه بگيرم، و درباره من از مردم اطاعت ننمـود  پادشاهى ام را به من برگردانيد از من رشوه نگرفت،        

آن دو از نزد وى با خوارى و زشتى، در حالى كـه آنچـه آورده بودنـد بـه آنهـا                      . تا درباره وى از مردم اطاعت كنم      

  .برگردانده شده بود، بيرون آمدند

 خدا سوگند، در حالى كه وى بر همان حالت ها اقامت گزيديم، به و ما نزد وى در بهترين منزل و با بهترين همسايه

به خـدا   : گويد ام سلمه مى  . نمود پايين آمد   قرار داشت، ناگاه كسى كه با وى در پادشاهى اش مخالفت و منازعه مى             

سوگند، حزين و غمگينى اى كه در آن موقع داشتيم هرگز به ياد ندارم كه از آن شديدتر غمگـين شـده باشـيم، از                         

شـناخت،    بر نجاشى غالب شود، و مردى بيايد كه حق ما را آن چنان كه نجاشـى مـى    )مرد( آن   خوف اين كه نشود   

اصحاب رسول : ام سلمه گويد.  در ميان شان كنار نيل بود   )پيمان جنگ (نجاشى حركت نمود، و     : افرايد مى. نشناسد

                                                 
  .حتماً نزدش ميايم: در ابن هشام آمده 1
  .س در حديث ام سلمه از ابن هشام نقل شده استهاى داخل قو اين و بقيه زيادت 2
  .يعنى سخنان توأم با خشم گفتند 3
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ـ   )خبـر (آيد تا در جنگ قوم حاضر شود و بعد از آن             كى بيرون مى  :  گفتند �خدا   راى مـا بيـاورد؟ ام سـلمه         را ب

: ام سلمه گويـد . تر بود او از همه قوم كم سن و سال : افزايد ام سلمه مى  . )تو: گفتند(. من: زبير بن عوام گفت   : گويد

براى وى مشكى را فوت نمودند، و او آن را در سينه خود قرار داد، و شنا كنان بر آن حركت نمود تـا ايـن كـه بـه             

ام سلمه . شدند، خارج شد، بعد از آن به راه افتاد و نزدشان حاضر گرديد  آنجا روبرو مى  همان ناحيه نيل كه قوم در     

و ما به خداوند عزوجل به خاطر نصرت و غلبه نجاشى بر دشمنش، و سيطره وى در مملكتش دعا نموديم،                    : گويد

كشيديم،   اتفاق افتادنى بود مىبه خدا سوگند، ما در همان حالت قرار داشتيم و انتظار وقوع آنچه را: ام سلمه گويد  (

مژده و بشارت بـاد، كـه       : گفت آمد، وى با جامه خود اشاره نموده مى        كه ناگهان زبير آشكار گرديد و به سرعت مى        

نجاشى پيروز و غالب گرديد، و خداوند دشمنش را هالك گردانيد، و او را در كشورش تسلّط و چيرگـى بخـشيد،    

ام سـلمه  . ند، هرگز چون آن خوشى مان، خوشى و سرورى را ديگر به يـاد نـداريم  به خدا سوگ: افزايد ام سلمه مى  

و نجاشى در حالى برگشت كه خداوند دشمنش را هـالك گردانيـده بـود، و او را در كـشورش چيرگـى                       : گويد مى

ه نـزد  ، و به اين صورت حكومتش در حبشه استقرار يافت، و ما در منزل بهترى نزد وى، تا هنگامى ك         )بخشيده بود 

ايـن را احمـد روايـت       : گويـد   مـى  )27/6( هيثمى   1. آمديم وى در مكه قرار داشت، اقامت نموديم        �رسول خدا   

اين چنين در اصـل آمـده، و   . باشند نموده و رجال وى، غير از اسحاق كه به سماع تصريح نموده، رجال صحيح مى          

ـ     . شتباشد، كه حديث از طريق وى گذ       ظاهر اين است كه وى ابن اسحاق مى         ه و اين را همچنين ابـونعيم در الحلي

 ابتداى حديث را از طريـق       )9/9( از طريق ابن اسحاق به ماند آن به شكل طوالنى روايت نموده، و بيهقى                )115/1(

حديث را به طول آن متذكر شده، و حـديث را در الـسير   :... ابن اسحاق به سياق وى، ذكر نموده، و بعد از آن گفته          

  .است كر گرديده هم متذ)144/9(

 ما را به سـوى نجاشـى فرسـتاد  در            �رسول خدا   :  روايت نموده كه گفت    �بن مسعود    و امام احمد از عبداللَّه    

عبداللَّه بن مسعود، جعفر، عبداللَّـه بـن عرفطـه، عثمـان بـن مظعـون و                :  كه در ميان آنها    -حدود هشتاد مرد بوديم     

اى فرسـتادند،    قريش  عمروبن العاص و عماره بـن وليـد را بـا هديـه            و. ابوموسى بودند، و اينها نزد نجاشى آمدند      

هنگامى كه آن دو نزد نجاشى داخل شدند، به او سجده كردند، واز راست و چپش بـه طـرف وى نيـزى و سـبقت      

 - )ديـن ( -اند، و از ما و از ملت         تعدادى از پسرعموهاى ما به سرزمين تو آمده       : نمودند، و بعد از آن به وى گفتند       

در سـرزمين تـو، و كـسى را دنبـال شـان      : نجاشى پرسيد، آنها در كجا هـستند؟ آن دو گفتنـد          . اند ما روى گردانيده  

باشم، و آنهـا از وى    من امروز خطيب شما مى    :  فرمود )رضى اللَّه عنه  (جعفر  . بفرست، و او كسى را نزد آنها فرستاد       

كنى؟ جعفـر   تو را چه شده است كه به پادشاه سجده نمى      : پيروى نمودند، وى سالم داد و سجده نكرد، به او گفتند          

خداوند به سوى مـا رسـولى فرسـتاده    : اين چرا؟ گفت: پرسيد. كنيم ما جز براى خداوند عزوجل سجده نمى    : گفت

و مـا را بـه نمـاز و زكـات          . است، و او ما را امر نموده كه براى هيچ كس جز براى خداوند عزوجل سجده نكنـيم                 

شما درباره عيسى بن مريم     : گفت. كنند آنها با تو درباره عيسى بن مريم مخالفت مى        : عمرو گفت . ستدستور داده ا  
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وى كلمه خداوند و روح وى اسـت،  : گوييم كه خداوند گفته است     آن چنان مى  : گوييد؟ پاسخ داد   و مادرش چه مى   

 )راوى(. ندى از وى متولد شده استكه آن را در مريم دوشيزه و بتول كه نه وى را بشرى لمس نموده و نه هم فرز 

به خدا سوگند، اينهـا  ! اى گروه حبشه، و علماى نصارا و رهبانان   : نجاشى عودى را از زمين برداشت و گفت       : گويد

! ايـد  كنند، مرحبا به شما و بـه كـسى كـه نـزد وى آمـده                گوييم ما سواى آن را اضافه نمى       بر آنچه ما درباره وى مى     

يابيم، و وى همان رسـولى       ول خداست، و او همان كسى است كه ما او را در انجيل مى             دهم كه وى رس    شهادت مى 

خواهيد اسكان يابيد، به خدا سوگند، اگر مـن          هر جايى كه مى   . است كه كه عيسى بن مريم به وى بشارت داده بود          

بـودم كـه كفـش     مىآمدم و همان كسى   داشتم، حتماً نزدش مى     قرار نمى  )و حكومت دارى  (در اين حالت پادشاهى     

در رفـتن بـه     ( �نمودم، و امر نمود و هديه آن دو مسترد گردد، بعد از آن عبداللَّه بـن مـسعود                    هايش را حمل مى   

گويد، اين اسناد جيد، قوى و سـياقش حـسن        مى )69/3( ه   ابن كثير در البداي    1. عجله نمود و بدر را دريافت      )مدينه

 بعد از  - )24/6(و هيثمى   .  نيكو و حسن دانسته است     )130/7( البارى   است و اسناد وى را حافظ ابن حجر در فتح         

اين را طبرانى روايت نموده، و در آن حديج بن معاويه آمـده، ابوحـاتم         :  گفته است  -اين كه حديث را متذكر شده       

انـد،   هدر بعضى احاديثش ضعيف است، و ابن معين و غير وى، او را ضعيف دانـست : وى را ثقه دانسته و گفته است     

 مـا را    �رسـول خـدا     :  روايت نموده، كه گفـت     �و اين را همچنين طبرانى از ابوموسى        . اند بقيه رجال وى ثقه   

دستور داد تا با جعفربن ابى طالب به سوى نجاشى برويم، اين خبر به قريش رسيد، و آنها عمروبن العاص و عماره 

اگـر مـن در كـار    : ود متذكر گرديده، و در حديث وى آمدهو اين را معناى حديث ابن مسع    ... بن وليد را فرستادند     

خواهيـد درنـگ    آمدم تا كفش هايش را ببوسم، در سرزمين من آنقدر كـه مـى             بودم، حتماً نزد وى مى     پادشاهى نمى 

و حـديث  . رجال وى رجال صـحيح انـد     : گويد مى) 31/6(هيثمى  . كنيد، و دستور داد كه به ما طعام و لباس بدهند          

ـ   ابوموسى را  ـ      )114/1( ه  همچنين ابونعيم در الحلي  آمـده،  )71/3( ه  روايـت نمـوده، و بيهقـى، چنـان كـه در البداي

  .گويد، اين اسناد صحيح است مى

قريش عمـروبن العـاص و عمـاره بـن وليـد را بـا        :  روايت نموده، كه گفت    �و ابن عساكر از جعفربن ابى طالب        

اى از سـفها و   عـده :  بـه او گفتنـد  - در حالى كه مـا نـزدش بـوديم    -آنها . اى از ابوسفيان نزد نجاشى فرستاد    هديه

: گويـد  مـى . خير،تا اين كـه كـالم شـان را بـشنوم          : گفت. اند، آنها را به ما تحويل بده       خردان ما به سوى تو آمده      بى

هـا را   كـه بـت  اينهـا قـومى هـستند    : گفتيم: گويد گويند؟ مى اينها چه مى : نزد ما فرستاد و پرسيد       )كسى را (بنابرانى  

ايـم و او را تـصديق    كنند، و خداوند به سوى ما رسولى را فرسـتاده اسـت كـه مـا بـه وى ايمـان آورده                   عبادت مى 

آيا شما بر ايـشان قـرض داريـد؟         : گفت. خير: هاى شمااند؟ گفتند   آيا اينها غالم  : بعد نجاشى به آنهاگفت   . ايم نموده

سپس ما از نزد وى بيرون رفتيم بعـد از آن عمـروبن العـاص         :  گويد .پس راه شان را باز گذاريد     : گفت. خير: گفتند

اگـر دربـاره عيـسى مثـل قـول مـرا         : نجاشى گفت . گويى گويند كه تو مى    اينان درباره عيسى غير آنچه را مى      : گفت

 دنبـال مـا فرسـتاد، و دعـوت دومـى از      )كـسى را (گـذارم بـابراين      نگويند، آنان را ساعتى از روز در سرزمينم نمى        
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وى روح : گويد مى: گويد؟ گفتيم دوست شما درباره عيسى بن مريم چه مى  : پرسيد.  اول بر ما شديدتر بود     )دعوت(

فـالن  :  فرستاد و گفت)كسى را(آن گاه : گويد مى. خداست، و كلمه وى است كه آن را براى دوشيزه بتول القا نمود  

گوييـد؟   درباره عيسى بن مريم چه مـى      : ش آمدند، پرسيد  از آنها نزد   و گروهى . عالم و فالن راهب را برايم فراخوان      

عيـسى بـه    :  گفت - در حالى كه چيزى را از من گرفت          -تو عالمتر ما هستى، تو چه ميگويى؟ نجاشى         : آنان گفتند 

: كند؟ گفتنـد  آيا كسى شما را اذيت مى: مقدار اين هم از چيزى كه اينها گفتند، تجاوز ننموده است، بعد از آن گفت         

هر كسى كه يكى از اينها را اذيت نمود، وى را چهار درهـم جريمـه كنيـد، سـپس                    :  آن گاه مناديى فرياد نمود     .بلى

  .خير، بنابراين آن را دو چندان گردانيد: كند؟ گفتيم آيا اين برايتان كفايت مى: گفت

  

  براى وى � برگشتن صحابه به مدينه و اسالم آوردن نجاشى و مغفرت خواستن رسول خدا
رسول :  به مدينه هجرت نمود، و در آنجا ظاهر گرديد، به وى گفتيم            �هنگامى كه رسول خدا     : گويد  مى )وىرا(

 آشكارگرديده، و به سوى مدينه هجرت نموده است، و كسانى را كه درباره شان همراهت صحبت نموده                  �خدا  

و . بلـى : گفـت . براين مـا را برگـردان  بوديم، به قتل رسانيده است، و ما اكنون خواهان سفر به سوى وى هستيم، بنا   

دوست تان رااز آنچه با شما كردم خبر بده، و اين دوسـتم     : بعد از آن گفت   . براى مان مركب و توشه فراهم ساخت      

دهـم كـه معبـودى جزخـدا نيـست، و او رسـول        شهادت مـى «، )اللَّه اشهد ان الاله االاللَّه و انه رسول (. با شما است  

بيرون آمديم، تا اين كـه بـه مدينـه رسـيديم، و             : گويد جعفر مى . برايم مغفرت بخواهد  : كه، و به وى بگو      »خداست

دانم من به فتح خيبر خرسـندترم يـا بـه         نمى«:  استقبالم نمود، و مرا در آغوش گرفت، و بعد گفت          �رسول خدا   

اين جعفر اسـت، از  : گفت، و رسيدن ما مطابق بود با فتح خيبر، بعد از آن نشست، و فرستاده نجاشى                 »!قدوم جعفر 

بلى، وى با ما چنين و چنان كرد، و براى ما مركب وتوشه     : وى بپرس كه دوست ما همراهش چه كرد؟ جعفر گفت         

تـا بـرايم   : بـه او بگـو  : و به من گفت   . فراهم نمود،و شهادت داد كه معبودى جزخدا نيست و تو رسول خدا هستى            

بـار خـدايا،    «: وضو نمود و بعد از آن سـه مرتبـه دعـا نمـود              برخاست و    �آن گاه رسول خدا     . مغفرت بخواهد 

برو و دوستت را : بعد از آن براى فرستاده نجاشى گفتم: گويد جعفر مى. آمين: و مسلمانان گفتند. »نجاشى را ببخش

ايـن چنـين    . اين حديث حـسن و غريـب اسـت        : گويد  ابن عساكر مى   1. ديدى خبر بده   �از آنچه از رسول خدا      

و اين را طبرانى از طريق اسدبن عمرو از مجالد روايـت نمـوده و هـر دوى شـان ضـعيف         .  آمده )71/3( ه  درالبداي

  . گفته است)29/6(اند، اين را هيثمى  باشند و از طرف بعضى ثقه دانسته شده مى

   

هجرت كـرده    � فضيلت كسى كه به حبشه هجرت نموده، و بعد از آن به سوى رسول خدا              
  است

                                                 
1  ضh�T دا�123 و ا�0 ب@ ��U ا���bL را ب! ر�. در 0=� 'ن مL �� ب@ ��T0 ا1R /0 ضh�T ا0/). ١,٧٨(» ا�����«اب@ �R 3U و ���ا�� در . ���

  ).٢٩/�(و مK�L ا�Qوا�P ) �١/٢٠(» ا����ان«: �4 . اب@ مQ�� @�T او را ب1 دروغ م�R aO2دE ا29�W ./0@ از یQی� ب@ ه ورن �:ل ��3/: م� SWی�
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 )عنهـا  اللَّـه  رضـى (العزيز بن عبداللَّه بن عامربن ربيعه و او ازمادرش ام عبداللَّه بنـت ابـى حثمـه                  ابن اسحاق از عبد   

نموديم، و عامر دنبال كـدام ضـرورت         به خدا سوگند، ما به سوى سرزمين حبشه كوچ مى         : روايت نموده، كه گفت   

ديديم، و خـشونت   ما از وى اذيت مى: زايداف مان رفته بود، كه عمر، در حالى كه مشرك بود، آمد و نزدم ايستاد، مى  

بلى، به خدا سوگند، : اى ام عبداللَّه، اين حركت است؟ گفتم: عمر گفت: گويد و شدتش بر ما سايه انداخته بود، مى    

رويـم، تـا     هـاى خداونـد، مـى      وقتى ما را اذيت نموديد و بر ما خشم و غلبه كرديد، به سوى سرزمينى از سـرزمين                 

و از وى رقتـى را ديـدم كـه آن را            !! خـدا همراهتـان باشـد     : عمر گفت : گويد. ن گشايشى بگرداند  خداوند براى ما  

بعدها عامر  : گويد مى. پندارم، بيرون رفتن ما غمگينش ساخت      ديدم، و سپس منصرف گرديد، و آن چنان كه مى          نمى

 قبـل عمـر را و رقـت و انـدوه و             اى ابوعبداللَّه، كاش اندكى   : به او گفتم  . همان چيزى را كه ضرورت داشتيم آورد      

آن كـسى را    : گفت. بلى: گفتم: اى؟ گويد  آيا در اسالم آوردن وى طمع نموده      : گفت. ديدى غمگينى اش را بر ما مى     

به خاطر نااميـدى از وى، و بنـابر آنچـه از غلظـت     : گويد. آورد كه تو ديدى تا خر خطّاب اسالم نياورد، اسالم نمى  

و اسم مـادر عبداللَّـه،   .  آمده)79/3( ه  اين چنين در البداي1.نمود  اسالم مالحظه مىوسختى وخشونت وى در مقابل   

 2اين را همچنان طبرانى روايت نمـوده، و ابـن اسـحاق بـه سـماع               .  آمده، ليلى است   )400/4( ه  چنان كه در االصاب   

 بـه  )58/4(ر المستدرك وحاكم اين را د   .  گفته است  )24/6(اين را هيثمى    . تصريح نموده، بناء حديث صحيح است     

سياق ابن اسحاق از طريق وى روايت نموده، جز اين كه در اسناد از عبدالعزيز بن عبداللَّه بـن عمـر بـن ربيعـه از                          

آن را به خاطر نااميدى از   : و در آخر آن آمده    . واللَّه اعلم . پدرش از مادرش ام عبداللَّه آمده، و ظاهر هم همين است          

 كه او و برادرش عمرو، از مهاجرين حبشه بودنـد       -ابن عساكر ازخالدبن سعيد بن العاص       و ابن منده و     . وى گفت 

 آمدند، وى از آنها هنگامى كه به او نزديـك شـدند، اسـتقبال    �وقتى كه آنها نزد رسول خدا : اند  روايت نموده -

 �رسـول خـدا     . گين شدند نمود، و اين يك سال بعد از بدر بود، و آنها از اين كه در بدر شركت نداشتند اندوه                  

شويد؟ مردم يك هجرت دارند و شما دو هجرت، وقتى كـه بـه سـوى صـاحب حبـشه                چرا اندوهگين مى  «: فرمود

ايـن چنـين در   . »بيرون رفتيد، هجرت نموديد، و بعد از آن از نزد صاحب حبشه هجرت كنان به سوى مـن آمديـد       

  . آمده است)332/8(كنزالعمال 

 به ما رسـيد،  � خروج رسول خدا    )خبر(ما در يمن بوديم كه      : ايت نموده، كه گفت    رو �و بخارى از ابوموسى     

در :  يا گفت-شان من بودم يكى از آنها ابو برده و ديگرى هم ابو رهم بود               ترين آن گاه من و دو برادرم، كه كوچك       

ن به سوى وى رفتـيم، و در   هجرت كنا-در پنجاه و سه و يا پنجاه و دو مرد از قومم : پنجاه و چند يا اين كه گفت   

 با جعفربن ابى طالب سر خورديم، پس با         3كشتى سوار گرديديم، و كشتى مان ما را نزد نجاشى در حبشه انداخت،            

 در حال روبرو شـديم كـه خيبـر فـتح            �وى اقامت نموديم تا اين كه به يك جا به هم رسيديم، و با رسول خدا               

                                                 
٨�/,(و � aR ) ٧١,(» ا�����«ه�\=�@ ���ا�� در . 'م�E ا0/) �١/٢١(<= ��1 در E��0 اب@ هB م . رواE اب@ ا0* ق. ح�� 1  ،�٩.( 

  .م. گفته است» شنيدم«، »سمعت«يعنى در روايت حديث  2
  .م. يعنى باد مخالف وزيد و خط سير ما را تغيير داده به طرف نجاشى پادشاه حبشه برد 3
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اسـماء  . از شما در هجرت سبقت جستيم     : گفتند  مى -عنى به اهل كشتى      ي -و گروهى از مردم براى ما       . گرديده بود 

 �بنت عميس كه از جمله كسانى بود كه با ما آمده بود، جهت زيارت ام المؤمنين حفـصه همـسر رسـول خـدا            

در ايـن هنگـام     . داخل گرديد، و او در جمله آنانى كه به سوى نجاشى هجرت نموده بودند، نيز هجرت كرده بـود                  

اسـماء  : اين كيست؟ حفصه پاسخ داد: نزد حفصه آمد كه اسماء نزدش بود، هنگامى كه اسماء را ديد گفت             �عمر  

مااز شما در هجرت  : عمر گفت . بلى: حبشى همين است؟ بحرى همين است؟ اسماء گفت       : عمر گفت . بنت عميس 

نـه، ايـن چنـين    :  گفـت اسماء خشمگين شـده .  مستحق تريم�سبقت نموديم، بنابراين ما از شما به رسول خدا    

داد، و جاهل تان را وعظ و نـصيحت       بوديد، گرسنه تان را طعام مى      �به خدا سوگند، شما با رسول خدا        . نيست

 دور و ناخوشايند در حبشه قرار داشتيم، و آن هم به خـاطر خـدا و بـه    - يا در سرزمينى     -نمود، و ما در منزلى       مى

كه آنچه را تو گفتى براى رسـول خـدا متـذكر نـشوم، و از وى نپرسـم،       خاطر رسولش بود، سوگند به خدا، تا اين         

كنم و نه بر آن زيـاد   گويم، نه كجى مى نوشم، و به خدا سوگند، نه دروغ مى  خورم و نوشيدنى را نمى     طعامى را نمى  

. تاى نبى خدا، عمر اين چنين و آن چنـان گفـ  :  تشريف آورده، اسماء گفت�هنگامى كه رسول خدا    . نمايم مى

وى «:  فرمـود  �پيـامبر   . چنين و چنـان گفـتم     :  پاسخ داد  »تو به او چه گفتى؟    «:  فرمود �رسول خدا   : گويد مى

اسـماء  . »تر از شما به من نيست، براى او ويارانش يك هجرت است، و براى شما اهل كـشتى دو هجـرت                     مستحق

و از دنيـا    . پرسيدند و مرا از اين حديث مى     آمدند،   ديدم كه گروه، گروه نزدم مى      ابوموسى و اهل كشتى را مى     : گويد

 �هاى شان بزرگتر، از آنچه باشد كه رسول خدا  تر، و در نفس هيچ چيزى وجود نداشت كه آنها به آن خوشحال 

ديـدم كـه از مـن تكـرار ايـن حـديث را طلـب                 ابوموسى از مى  : اسماء گفت : گويد ابوبرده مى . براى شان گفته بود   

من صداهاى رفقاى اشعرى را به قرآن وقتـى  «:  فرمود�رسول خدا : نقل از ابوموسى گويدو ابوبرده به    . نمود مى

دانـم، اگرچـه منـازل       شناسم، و منازل شان را از صداهاى شان به قرآن، در شب مى             شوند، مى  كه در شب داخل مى    

 يا  -با دشمن روبرو گردد      است، وقتى كه     1ايشان را وقتى كه در روز اقامت كنند نديده باشم،و از جمله آنها حكيم             

و ايـن   . »دهند، كه براى آنان منتظر باشـيد       يارانم به شما دستور مى    : گويد  به آنها مى   -اين كه گفت با اسب سواران       

اسناد صحيح از شعبى روايت  و نزد ابن سعدبن.  آمده205/4 ه  اين چنين درالبداي   2.چنين اين را مسلم روايت نموده     

كننـد و گمـان      اى رسول خدا، مردانى بر مـا افتخـار مـى          :  گفت )عنها اللَّه رضى( عميس   اسماء دختر : است كه گفت  

بـه سـرزمين حبـشه    : بلكه شما دو هجرت داريـد     «:  فرمود �رسول خدا   . برند كه ما از مهاجران اوايل نيستيم       مى

ن اثر را همچنان ابـن      و اي .  آمده )341/7(اين چنين در فتح البارى      . »هجرت نموديد، و بعد بار ديگر هجرت كرديد       

و حديث ابوموسى را همچنين حسن بـن   .  آمده، روايت نمود   )18/7(ابى شيبه درازتر از آن، چنان كه در كنزالعمال          

  .اند  نيز آمده، روايت كرده)333/8(سفيان و ابونعيم به اختصار، چنان كه در الكنز 

   

                                                 
  .ولى صحيح همان است كه ذكر نمودم، چنان كه در صحيح مسلم آمده. و از جمله آنها حكيم بن حزام است: در اصل آمده 1
٢، ٠٢�٢(و مab3 ) ٢٣١,(ب! ر�  2�٠٣(  
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  به سوى مدينه) عنهما اللَّه رضى(هجرت ابوسلمه و ام سلمه
هنگامى كه ابوسلمه تصميم خروج به سـوى مدينـه را گرفـت،       :  روايت نموده، كه گفت    �ابن اسحاق از ام سلمه      

شترش را برايم پاالن نمود، پس از آن مرا بر آن سوار نمود، و پسرم سلمه بـن ابـى سـلمه را بـا مـن، در آغوشـم                              

بنى مغيره وى را ديدند، به طرفش برخاسته هنگامى كه مردان . كشيد گذاشت، بعد بيرون رفت و شترش را برايم مى

كنى چرا اين رشته دار خويش را بگذاريم تا وى را  اين نفس خودت است كه بر ما غالب آمدى، چه فكر مى: گفتند

در اين موقع بنى : افزايد مى. زمام شتر را از دستش كشيدند، و مرا از وى گرفتند: در شهرها بگردانى؟ ام سلمه گويد

به خدا سوگند، وقتى كه شما دخترتان را از افراد مـا پـس   : نزديكان و قبيله ام سلمه به خشم آمده گفتند       عبداالسد،  

پسرم سلمه را در ميان خود كشاكش نمودند، حتى كه دستش           : گويد. گذاريم گرفتيد، ما هم پسرمان را نزد وى نمى       

شان قيد كردند، و همسرم ابوسلمه راهـى مدينـه   را كشيدند، و وى را بنى عبداالسد بردند و خودم را بنى مغيره نزد    

من هر صبح : گويد مى. به اين صورت در ميان من و ميان پسرم و ميان شوهرم جدايى افكنده شد           : افزايد گرديد، مى 

نشستم، و تا بيگاه گريه مينمودم، يك سال و يا قريب به يك سال همين طور سپرى                  رفتم و در سيلگاه مى     بيرون مى 

 كه مردى از پسرعموهايم از بنى مغيره، بر من عبور نمود، و آنچه را دامنگيرم بود، ديد و بـر مـن رحـم         شد، تا اين  

كنيـد، كـه در ميـان وى و شـوهرش و پـسرش جـدايى                 آيا اين مسكين را بيرون نمـى      : و به بنى مغيره گفت    . نمود

بنى عبداالسـد در    : افزايد وى مى . بپيونداگر خواسته باشى به شوهرت      : بعد به من گفتند   : ايد؟ ام سلمه گويد    افكنده

شترم را پاالن نمودم، پسرم را گرفته در آغوشم نهادم، و بعـد در طلـب   : گويد. اين موقع پسرم را برايم برگردانيدند 

 رسيدم، و درآنجا بـا  1تا اين كه به تنعيم. و هيچ كس از خلق خدا با من نبود       : گويد مى. شوهرم راهى مدينه گرديدم   

در طلب : روى؟ پاسخ دادم اى دختر ابواميه كجا مى    :پرسيد  . ن طلحه بن ابى طلحه بنى عبدالدارى برخوردم       عثمان ب 

. كسى جز خدا و اين پـسركم همـراهم نيـست          : آيا كسى همراهت نيست؟ گفتم    : پرسيد. شوهرم راهى مدينه هستم   

ت، وبا سرعت با من به راه افتـاد، بـه   گذاشتن تو نيست، و زمام شتر را گرف     )تنها(به خدا سوگند، راهى براى      : گفت

رسـيد   چون به منـزل مـى     . خدا سوگند، هرگز مردى را از عرب همراهى ننمودم كه ديده باشم از وى كريمتر باشد               

 از آن   )بـارش را  (آمدم، آن گـاه شـترم را بـرده و            شد، تا اين كه پايين مى      خوابانيد و از من دور مى      شتر را برايم مى   

و هنگـامى   . نشست بست، و خود به درختى روى آورده، و در زير آن مى            د از آن را به درخت مى      آورد، بع  پايين مى 

نمـود، بـاز از مـن دور     خاست، آن رانزديك آورده پاالنش مـى  شد به سوى شترم بر مى    كه وقت حركت نزديك مى    

زمـام شـتر را بـه دسـت     آمـد و   يـافتم، مـى   شدم و بر آن استقرار مـى    سوار شو، و وقتى كه سوار مى      : گفت شده مى 

و هنگـامى كـه قريـه    . اين كار را تا آن وقت ادامه داد كه مرا به مدينه رسانيد. آورد ميگرفت، تا اين كه مرا پايين مى  

 پـس بـه     - و ابوسلمه در آنجا سـاكن بـود          -شوهرت در اين قريه است      : بنى عمروبن عوف را در قباء ديد، گفت       

شناسـم   اصل تبيى را در اسالم نمـى : گفت ام سلمه مى.  سوى مكه برگشتو خودش به. بركت خدا در آن وارد شو 

كه برايش آنچه به آن بيت ابوسلمه رسيد، رسيده باش، و همراه و هم صحبتى را كه نسبت بـه عثمـان بـن طلحـه                          

                                                 
  .واديى است قريب مكه 1
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 و همين عثمان بن طلحه بـن ابـى طلحـه عبـدرى پـس ازحديبيـه اسـالم آورد، و او و        1.كريمتر باشد هرگز نديدم  

  . آمده)169/3( ه اين چنين در البداي.  هر دو يك جا با هم هجرت نمودند)عنهما اللَّه رضى(لدبن وليدخا

   

    � هجرت صهيب بن سنان
  خروج صهيب از مكّه به عنوان مهاجر و گفتگويش با جوانان قريش

داده شـده،   دار هجرت شـما بـه مـن نـشان           «:  فرمود �رسول خدا   :  روايت نموده، كه گفت    �بيهقى از صهيب    

  .»باشد، يا يثرب زمينى است شوره زار در ميان دو دشت سنگزار، يا هجر مى

 همراهش بود، و من هم تصميم بيرون رفتن � به سوى مدينه خارج گرديد، و ابوبكر �و رسول خدا    : گويد مى

: نشـستم، آنهـا گفتنـد    و نمـى ايستادم،  با وى را داشتم، ولى جوانانى از قريش مرا باز داشتند، بنابراين آن شبم را مى    

 بـدين  - شكايت نداشتم )از شكمم( اما در واقع -خداوند وى را به عوض شما به شكمش مشغول گردانيده است       

اى از آنـان بعـد از ايـن كـه حركـت نمـوده بـودم بـه خـاطر             آن گاه خارج شدم، ولـى عـده       . خاطر آنان خوابيدند  

گذاريد و بـه مـن      از طال بدهم، راهم را باز مى       2گر براى شما اوقيه هايى    ا: برگردانيدنم به من رسيدند، به آنان گفتم      

پايين زير درى دروازه حفـر كنيـد،   : نماييد؟ آنان اين را قبول نمودند، و من نيز با ايشان به مكه رفتم و گفتم         وفا مى 

م تا اين كه نزد پيـامبر خـدا   و بيرون رفت. كه در آن اوقيه هايى است، و نزد فالن زن برويد و آن دو لباس را بگيريد      

عرض . »اى ابويحيى فروش فايده نمود    «: هنگامى كه مرا ديد فرمود    .  در قباء قبل از اين كه از آنجا برود، آمدم          �

اى رسول خدا، هيچ كس قبل از من نزدت نيامده است، و اين را جز جبرائيل عليه الـسالم ديگـرى برايـت                   : نمودم

 )60/6(و طبرانى نيز ماننـد ايـن را روايـت نمـوده، هيثمـى               .  آمده )173/3( ه  البداي اين چنين در     3.خبر نداده است  

  . روايت كرده است)152/1( ه در اين گروهى است كه آنان را نشناختم و اين را همچنين ابونعيم در الحلي: گويد مى

   

 در قباء، بشارت وى به او و آنچه خداوند دربـاره صـهيب         � رسيدن صهيب نزد رسول خدا    
  نازل فرمود

 و حارث بن منذر و ابن عساكر و ابن ابى حاتم از سـعيد بـن المـسيب روايـت        )162/3( همچنين وى و ابن سعد      

 حركت كرد، و تعدادى از مشركان قـريش وى را دنبـال             � هجرت كنان به سوى پيامبر       �صهيب  : اند كه  نموده

اى گروه قريش خوب ميدانيد كه تيراندازترين : ده گفتنمودند، وى پايين آمد و تيرها را از تيردان خود بيرون كشي         

                                                 
1 �٢/٧(اب@ ا0* ق <= ��1 در E��0 اب@ هB م . ��� ،٧� ( Q�� 1 اوR 1231 ��ا�Nc اب@ �� ن او را Q; �3R 1R /0ا6 ا��U @1 ب�b0 و در 0=� 'ن Eم�'

 ).١/٢٨٩. (مS�Nل ا0/: اب@ ��L در ت�Nیf درب رE � او م� SWی�. '0 ���4 ا0/

معيارى است براى وزن، برابر يك ششم اقه ، اين معيار پيش از اين برابر با چهل درهم بود كه بعداً برابر با شصت درهم شـد                           » اوقيه 2

به نقل از فرهنـگ     . كند ودر اصطالح زرگران برابر با دوازده درهم است، و جمع آن اواقى است، و در اين نص چهل درهم را افاده مى                     

  .م. زيادتالروس و با تصرف و 
3 �	�
و � aR ... م@ رE��0 اf�O+ 1R /0: ب.Sرت مbT[ و م�70 از اب� �sU ن ��O� 1R م� SWی�) ١/٢٨٩(اب@ هB م در E��0 اش . ���� �

� aR 'ن را ب1 ش�ط . از ��ی_ c ب/ از ا�y و از ��ی_ ایSب از ��Uم1 ب.Sرت م�70) ٣/٣٩٨(��B بSر� 'ن را ب.Sرت مS+Sل روای/ �RدE ا0/ 
) ,١٧، ٣/١٧٣(» ا���ای-«و ب��NO <= ��1 در ) �٠/�(» مK�L«���ا�� در . ab3 +*�( دا�123 ا0/ و ای@ روای/ از خSد ��ی_ +f�O ش ه� داردم

E1 ا���3ة«: �4 . 'م�N9 ]�N*١�٨(» ت.( 
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مرد شما هستم، سوگند به خدا، قبل از اين كه به من برسيد، شما را با همه تيرهايى كه در تيردان دارم، هدف قـرار                   

د و داني زنم، سپس شما مى  از آن در دستم باقى بماند مى1)چيزى(دهم، بعد از آن شما را به شمشيرم تا وقتى كه         مى

بلـى، و   : گفتند. كنم و راهم را باز گذاريد      و اگر خواسته باشيد شما را به مالم در مكه رهنمايى و داللت مى             . كارتان

  :آن گاه خداوند براى رسول خود قرآن رانازل فرمود. بر اين تعهد كردند، و او آنان را رهنمايى نمود

  .)207: قرهالب(. )اللَّه و من الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات(

  .»فروشند و بعضى از مردم جان خود را در طلب خشنودى خدا مى«: ترجمه

!! فروش فايده نمـود اى ابـويحيى      «:  صهيب را ديد فرمود    �هنگامى كه رسول خدا     . تا اين كه از آيه فارغ گرديد      

و اين را   .  آمده )237/1( اين چنين در كنزالعمال   .  و قرآن را بر وى تالوت نمود       2»!!فروختن فايده نمود اى ابويحيى    

و اين را همچنين حاكم در المـستدرك        .  از سعيد مانند آن روايت كرده      )180/2(همچنين ابن عبدالبر در االستيعاب      

 به �چون صهيب :  از طريق سليمان بن حرب از حمادبن زيد از ايوب از عكرمه روايت نموده، كه گفت              )398/3(

 نمودن، وى تيرهاى تيردان خود را بيرون ريخت، و چهل تيـر را از آن             قصد هجرت بيرون رفت، اهل مكه تعقيبش      

توانيد به من برسـيد، و بعـد بـه     تا اين كه هر فرد شما را هدف اصابت يك تير قرار ندهم نمى      : بيرون آورد و گفت   

حماد بن  : گويد مى. ام، آنها براى شما    دانيد كه من مرد هستم، در مكه دو كنيز واگذاشته          آورم، و مى   شمشير روى مى  

و من النـاس مـن   (:  نازل گرديد� مانند اين را براى مان بيان نمود، و براى رسول خدا �سلمه از ثابت از انس  

ابـويحيى فـروختن فايـده      «:  وى را ديد فرمـود     �هنگامى كه رسول خدا     . يهاآل. )يشرى نفسه ابتغاء مرضات اللَّه    

به شرط مسلم صحيح است ولى بخارى و مسلم آن : گويد حاكم مى. ودو آيه را بر وى تالوت نم     : افزايد  مى 3.»نمود

 آمـده، روايـت   )195/2( هو اين را همچنين ابن ابى خيثمه به معنـاى آن، چنـان كـه در االصـاب    . اند را روايت نكرده  

 4، و كلبـى   اين را ابن سعد نيز از وجه ديگرى از ابوعثمان نهدى روايت نموده            :  افزوده )هحافظ در االصاب  (نموده، و   

و .  روايت كرده، و براى آن طريق ديگرى هم هست         )عنهما اللَّه رضى(اين را در تفسير خود از ابوصالح از ابن عباس         

هنگامى كه خواسـتم از مكـه بـه    :  روايت نموده، كه گفت    �اين را ابن مردويه از طريق ابوعثمان نهدى از صهيب           

ب، اينجا ا نزد ما آمدى و مال نداشتى، و حاال تو ومالـت          اى صهي :  هجرت كنم، قريش به من گفتند      �سوى نبى   

اگر مالم را به شما بدهم آيا بـه مـن           : من به آنها گفتم   . رويد گفتند، به خدا قسم ابداً اين طور نخواهد بود          بيرون مى 

 كـه بـه مدينـه    آن گه مالم را به آنها پرداختم، و مرا گذاشتند، بعد بيرون آمـدم تـا ايـن   . بلى: دهيد؟ گفتند  اجازه مى 

 ايـن   5.مرتبـه  دو. »صهيب فايده نمود، صهيب فايده نمـود      «:  رسيد، فرمود  �و اين خبر براى رسول خدا       . رسيدم

 از طريق ابوعثمان بـه ماننـد آن، روايـت كـرده     )162/3(و اين را ابن سعد .  آمده )247/1(چنين در تفسير ابن كثير      

  .است

                                                 
 .به نقل از االستيعاب 1

  .� دی_ 7�X و ب�T 'ن ش ه� 'ن ا0/ام  ا. در 0=� 'ن �bU ب@ زی� ب@ ;�U ن ا1R /0 ضh�T ا0/. س�� �ن ��� اس� 2
 .ب1 روای/ � aR در ��ی_ �b�X ذ�R ش�. ���� 3
  .'م�E ا0/ مaO2 ب1 دروS4dی� ا0/) ٢/٢�٣(» ا��N2ی��bR»f <= ن 1R در  4
٧�/١(» ا��ر ا��=Ssر«: �4 . و شSاه� ب�3 ر� دارد) ٣/١�٢(و اب@ �T0 ) ١/٢,٧(اب@ م�دوی1 <= ��1 در ت#��3 اب@ ��sR 'م�E ا0/  5� ،�٧�.(  
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  )ماعنه اللَّه رضى(هجرت عبداللَّه بن عمر
ــ  ــونعيم در الحلي ــت     )303/1( ه اب ــه گف ــوده، ك ــت نم ــدرش رواي ــد و او و پ ــن زي ــد ب ــربن محم ــن :  از عم اب

هاى خود رامى بست،     نمود چشم   عبور مى  - كه از آن هجرت نموده بود        - وقتى بر منزل شان      )عنهما اللَّه رضى(عمر

د به سند صـحيح از محمـد بـن زيـد بـن         و نزد بيهقى در الزه    . كرد، و درآن هرگز ننشست     و به طرف آن نگاه نمى     

كـرد، و    نمود، گريه مـى     را ياد مى   �ابن عمر هر گاهى كه رسول خدا        : گفت عبداللَّه بن عمر روايت است كه مى      

  . آمده)349/2( ه اين چنين در االصاب. بست هاى خود را مى گذشت، چشم هر گاه كه از نزد منزلشان مى

 كه آخـرين    1عبداللَّه بن جحش  :  روايت نموده كه   )عنهما اللَّه رضى( عباس  طبرانى از ابن   � هجرت عبد بن جحش     

 هجرت نمودند، و چشم خود را نيز از دست داده بود، وقتـى كـه تـصميم    )از مكه(باقى مانده از ميان آنانى بود كه    

شورت  حرب بن اميه اين كار را بد ديد، و به شـوهرش چنـين مـ              )ابوسفيان بن (هجرت را گرفت، همسرش دختر      

 هجرت نمايد، بعد وى با اهل و مال خود مخفى و پنهان از قريش هجرت نمود، تا ايـن كـه           2داد تا نزد غير وى     مى

ابوسفيان بن حرب برخاست و منزل وى را در مكه به فروش رسانيد، بعد از آن          .  آمد �به مدينه نزد رسول خدا      

 عبدالمطّلب و حويطب بن عبـدالعزى از نـزد آن عبـور             ابوجهل بن هشام، عتبه بن ربيعه، شيبه بن ربيعه، عباس بن          

هاى خور داده نشده، و گنديده در آن وجود داشت، در اين هنگام چشمان عتبه اشك ريخت، و                   نمودند، كه پوست  

  :اين بيت شهر را مثال آورد

  و كل دار و ان طالت سالمتها

  يوماً ستدركها النكباء والحوب

  .»سالمتى آن به درازا كشد، روزى رنج و افسردگى فرا خواهد گرفتو هر منزلى را، اگر چه «: ترجمه

 و هنگامى كه رسول   . ايد اخل نموده اين چيزى است كه شما بر ما د       :  گفت - به طرف عباس روى كرده       -وابوجهل  

 به عثمان بـن  �رسول خدا . نمود  روز فتح داخل مكه گرديد، ابواحمد ايستاد و خانه خود را طلب مى           �خدا  

. اى برد، و ابواحمد از طلب منزلش خاموش گرديد ن امر نمود، و او به طرف ابواحمد برخاست و او را به ناحيه       عفّا

 بر دست خود در روز فتح تكيه نموده � در حالى كه رسول خدا -ابواحمد : گويد  مى)عنهما اللَّه رضى(ابن عباس

  : گفت  مى-بود 

   من وادىه حبذا مك

  بها امشى بالهادى

  كثرعوادىبها ي

                                                 
درست و صحيح عبد بن جحش است، نه عبداللَّه بن جحش، به خاطرى كه عبداللَّه برادر وى است، و قبالً هجرت نموده بود و كور                 1

  .كند نبود، چنان كه مولف در ادامه روايت خود به اين موضوع اشاره مى
  .�يعنى نزد غير پيامبر  2
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  بها تركز اوتادى

توانم بدون راهنمايى بگردم، در مكه است كه زيـارت كننـدگانم             چه نيكو واديى است مكه، در آن من مى        «: ترجمه

  1».گردند روند و محكم مى شوند، و در مكه است كه ميخ هايم به درستى به زمين فرو مى زياد مى

نخستين كسى كـه    : گويد ابن اسحاق مى  . ب آمده،و او ضعيف است    در اين عبداللَّه بن شبي    : گويد  مى )64/6(هيثمى  

 به مدينه آمده بود، و اهل و برادرش )عنهما اللَّه رضى(از مهاجرين پس از ابوسلمه عامربن ربيعه و عبداللَّه بن جحش

اهنمـا دور ميـزد،   ابواحمد مرد نابينايى بود، و باال و پـايين مكـه را بـدون ر           . را با خود آورده بود، عبد ابواحمد بود       

و منزل .  بنت عبدالمطلب بن هاشم بود2شاعر بود و فارعه بنت ابى سفيان بن حرب به دستش بود، و مادرش اميمه      

و قصه شان را به معنـاى آنچـه         ... پسران جحش به خاطر هجرت بسته گرديد، بعد آن از عتبه از نزد آن عبور نمود               

ظاهر اين است كه ذكر ابواحمد در حديث افتاد، يا اين كه .  متذكر شده آمده،)170/3( ه  گذشت، چنان كه در البداي    

و ابواحمـد بـن   . باشد كه نابينا بود، نه برادرش عبداللَّه به جحش  صحيح عبد بن جحش مى    . عبداللَّه تصحيف است  

ـ     )شعر(جحش اين    گرديـده،   از ابـن اسـحاق متـذكر    )171/3( ه  را درباره هجرت شان، چنان كه ابن كثير در البداي

  .سروده است

  ولماً راتنى ام احمد غدياً

من اخشى بغيب و ارهبه بذم   

  تقول فاما كنت البد فاعال

  فيمم بناالبلدان ولتنأ يثرب

   3)ه فقت لها ما يثرب بمظنّ(

  و ما يشأ الرحمن فالعبد يركب

  اللَّه وجهى والرسول و من يقم الى

  اللَّه يوما وجهه ال يخيب الى

  نا من حميم مناصحفكم قد ترك

   تبكى بدمع و تندبه و ناصح

  ترى ان وترا ناينا عن بالدنا

  و نحن نرى ان الرغائب نطلب

  دعوت بنى غنم لحقن دمائهم

  واللحق لما الح للناس ملحب

                                                 
1   .�E ا0/'م) ,١/�(» ا��K�L«<= ��1 در . ���
 است، كه در اسالم آوردن موصوف اختالف است، ابن اسحاق آن را منتفـى دانـسته،و ابـن سـعد اثبـاتش                       �وى عمه رسول خدا      2

  .نموده است
  .»، بلكه يثرب امروز جهت مسير ماست:به او گفتم. »فقت لها بل يثرب اليوم و جهنا«: در نزد ابن هشام، در بدل آن آمده 3
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  اجابوا بحمداللَّه لمادعاهم

  الى الحق داع والنجاح فاوعبوا

  و كنا و اصحاباً لنا فارقوا الهدى

  ح واجلبوااعانوا علينا بالسال

  كفرجين اما منهما فموفق

  على الحق مهدى وفوج معذب

   و ازلهمه طغوا و تمنوا كذب

  عن الحق ابليس فخابوا و خيبوا

  و رعنا الى قول النبى محمد

   الحق منا وطيبواه فطاب وال

  ه نمت بارحام اليهم قريب

  و ال قرب باالرحام اذ ال تقرب

  فاى ابن اخت بعدنا يامننكم

  بند صهرى ترقب صهر ه و اي

  ستعلم يوما اينا اذ تزايلوا

  و زيل امرالناس للحق اصوب

  

  1هجرت ضمره بن ابى العيص و يا ابن العيص

  : نازل گرديد)اين آيه( روايت نموده، كه گفت، هنگامى كه �فريابى از سعيد بن جبير 

  )95: النساءه اآلي(. )ه باموالهم و انفسهماللَّ ال يستوى القاعدون من المؤمنين غير اولى الضرر والمجاهدون فى سبيل(

كننـد،   اند با مجاهدانى كه در راه خدا با مال و جـان خـود جهـاد مـى                  افراد با ايمانى كه از جهاد بازنشسته      «: ترجمه

  .»...يكسان نيستند

  : نازل گرديد)اين آيه(بعد آن مردمان مسكينى كه در مكه بودند رخصت داده شدند، تا اين كه 

  .)97: النساءه اآلي( )) ظالمى انفسهمه ين توفاهم المالئكان الذ(

  .»كسانى كه فرشتگان روح آنان را گرفتند، در حالى كه بر خويشتن ستم كرده بودند«: ترجمه

  : نازل گرديد)اين آيه(اين تكان دهنده است، تا اين كه : گفتند

  .)98: النساء(. ) و ال يهتدون سبيالً هاال المستضعفين من الرجال والنساء والولدان ال يستطيعون حيل(

                                                 
بـن العـيص    اش به عنوان مهاجر به سوى خـدا و پيـامبرش بيـرون گرديـده ضـمره       اسم مرديكه از خانه   : كومه آمده يعاب از ع  ستدراال 1

  م.چهارده سال اسمش را جستجو نمودم، تا اين كه از آن مطلع گرديد: افزايد مه مىرباشد، و عك مى



  حيات صحابه

95  دوم جلد 

  .»يابند اى دارند و نه راهى مى مگر آن دسته از مردان و زنان و كودكانى كه به راستى ناتوان اند، نه چاره«: ترجمه

اگـر چـه   : در اين موقع ضمره بن عيص كه يكى از بنى ليث و از ناحيه چشم كور و در عين حال غنى بـود، گفـت    

وى . توانم بكنم، چون مال و غالم دارم، بنابراين مرا سوار كنيد و و سوار كرده شد ى تدبيرى مىچشمم نابيناست ول

كه مريض بود به نرمى راه رفت، و مرگ در حالى به سراغش آمد كه در تنعيم قرار داشت، و در مسجد تنعـيم نيـز           

  :آن گاه اين آيه به شكل خاص درباره وى نازل گرديد. دفن گرديد

  .)100: النساءه اآلي(. )اللَّه و رسوله ج من بيته مهاجراً الىو من يخر(

  .»اش به عنوان مهاجر به سوى خدا و پيامبر او بيرون رود و هر كسى از خانه«: ترجمه

 و اين را ابن ابى حاتم از طريق اسـرائيل از سـالم افطـس    1اين حديث را ابن منده از هشيم از سالم معلق گردانيده،       

 )212/2( ه ايـن چنـين در االصـاب   . �از سعيد بن جبير از ابوضمره بن عـيص زرقـى      :  گفته است  روايت نموده، و  

ضمره بن جنـدب از خانـه خـود بـه           :  روايت نموده، كه گفت    )عنهما اللَّه رضى(و اين را ابويعلى از ابن عباس      . آمده

 �كين به سوى رسـول خـدا   مرا سوار كنيد، و از سرزمين مشر    : عنوان مهاجر خارج گرديد، و به اهل خود گفت        

  :آن گاه وحى نازل گرديد.  برسد در بين راه وفات نمود�خارج كنيد، موصوف قبل از اين كه به پيامبر 

اللَّـه غفـوراً     و كـان  ( تااين كه بـه ايـن جـا رسـيد            )اللَّه و رسوله ثم يدركه الموت      و من يخرج من بيته مهاجراً الى      ( 

  . )رحيماً

و ... اش به عنوان مهاجر به سوى خدا و پيامبر او بيرون رود، سپس مـرگش فـرا رسـد                   هو هر كسى از خان    «: ترجمه

  .»خدا آمرزنده و مهربان است

  .اند رجال وى ثقه: گويد  مى)10/7(هيثمى در المجمع 

   

  � هجرت واثله بن اسقع
 خود بـه اراده اسـالم آوردن   از خانواده :  روايت نموده، كه گفت    )عنهما اللَّه رضى(ابن جرير از خالدبن وليد بن اسقع      

 رفتم، كه در حال نماز بود، من نيز درآخر صفوف صـف بـستم و چـون نمـاز                    �بيرون آمدم، و نزد رسول خدا       

.  از نماز فارغ گرديد، نزدم آمد و من در آخـر صـفوف قـرار داشـتم        �هنگاميكه رسول خدا    . ايشان نماز گزاردم  

: گفـت . بلـى :  گفتم »كنى؟ هجرت مى «: ، پرسيد »ن برايت بهتر است   اي«: گفت. اسالم:  گفتم »كارت چيست؟ «: پرسيد

و هجـرت  «: ، افـزود »هجـرت قطعـى  «: كدام بهتـر اسـت؟ فرمـود     :  پرسيدم »هجرت باديه نشين يا هجرت قطعى؟     «

، و »اين است كه با رسول خدا ثابت بمانى، و هجرت باديه نشين آناست كه دوباره بـه باديـه خـود برگـردى                     قطعى

. »ر تو اطاعت الزم است در سختى و سهولتت، و خوشى و ناخوشيت، اگرچه بر تـو تـرجيح داده شـود               و ب «: افزود

هنگامى كـه مـرا ديـد، بـراى خـود چيـزى را              . آن گاه دست خود را پيش نمود، و دستم را پيش نمودم           . بلى: گفتم

                                                 
  .هاول سند را از همين نقطه به باال حذف، و حديث را به شكل معلق روايت نمود 1
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ايـن چنـين در كنزالعمـال       . م زد و بـر دسـت    . چـه توانـستم    در آن : گفتم. »در آنچه توانستى  «: كنم، فرمود  استثناء نمى 

  . آمده)333/8(

  

  هجرت بنى اسلم
 �رسـول خـدا   . به بنى اسلم درد و وبايى رسـيد  :  روايت نموده، كه گفت    �ابونعيم از اياس بن سلمه بن اكوع        

 برگـرديم، و بـر      )بـه باديـه   (اى رسول خدا، ما دوسـت نـداريم كـه           : گفتند. » اسلم به باديه برويد    )بنى(اى  «: گفت

شما باديه نشين ما هستيد و ما شهرنشين تان، وقتى كه مـا             «:  فرمود �رسول خدا   . هاى خود به عقب رويم     نهپاش

دهيـد، شـما هـر     كنيم، و وقتى كه شما را فرا خوانديم دعوت ما را پاسـخ مـى            را فراخوانيد، دعوت تان را قبول مى      

  . مده آ)142/7(اين چنين در كنزالعمال . »جايى كه باشيد مهاجر هستيد

   

  � هجرت جناده بن ابى اميه
 �در زمـان رسـول خـدا      : اند كـه گفـت      روايت نموده  �ابونعيم و حسن بن سفيان از جناده ابن ابى اميه ازدى            

: هجرت قطع شده است، و برخى ديگـر گفتنـد         : هجرت نموديم، و درباره هجرت اختالف كرديم، بعضى ما گفتند         

 مـا قوتـل     ه  ال تنقطـع الهجـر    (فرمـود   .  را پرسيدم  )مسئله(رفتم و از او اين      بنابراين من نزد رسول خدا      . قطع نشده 

و .  آمـده  )331/8( اين چنـين در الكنـز        2.»گردد  نمى 1هجرت تا وقتى كه با كفار جنگ صورت بگيرد، قطع         « )الكفار

بكركه هفت و درگروهى از بنى سعد بن :  روايت است كه گفت�نزد ابن منده و ابن عساكر از عبداللَّه بن سعدى 

                                                 
 به سوى مدينه   � در ابتداى اسالم مطلوب بود، بعد از آن وقتى كه پيامبر خدا              �هجرت، به طرف رسول خدا      : گويد خطابى مى  1

هجرت نمود، هجرت به طرف وى به خاطر حضور به هم رسانيدن در ركاب وى درجنگ و فراگيرى شـرايع ديـن فـرض گرديـد، و                         

ولـى  . مود، حتى مواالت را در ميان كسى كه هجرت نمود، و كسى كه هجرت ننمود قطع كردخداوند بر اين امر در چندين آيه تاكيد ن    

. هنگامى كه مكه فتح گرديد، و مردم از همه قبايل به اسالم رگويدند، هجرت فرضى ساقط گرديد، و مستحب بودن هجرت باقى مانـد           

: و غير آن موجود است  ) عنهما اللَّه رضى(و حديث ابن عباس   احتمال جمع نمودن در ميان اين حديث        :گويد   مى» شرح السنه   «بغوى در   

هجرت پس از فتح ديگر الزم نيست ،يعنى از مكه به مدينه، و ايـن    : بدين معنى كه  . »پس از فتح هجرت نيست    «،  »ال هجره  بعد الفتح    «

احتمال يك وجـه ديگـر   : گويد و مى. الم، يعنى ازدار كفر، درباره كسى كه اسالم آورده، به طرف دار اس        »گردد و قطع نمى  «قول وى كه    

 چنان كه به نيت عدم رجوع و برگشت بـه وطـن صـورت               �، يعنى به طرف پيامبر    »و هجرت نيست  «قول  : را نيز دارد، و آن اين كه      

، يعنى هجـرت كـسى كـه بـدون ايـن            »گردد هجرت قطع نمى  «: بود و قول وى كه     گرفت، و برگشت از آن جز به اجازه ممكن نمى          مى

: هدف از اين را در روايتى كه اسماعيلى آن را بـه لفـظ       ) عنهما اللَّه رضى(از باديه نشينان و امثال ايشان هجرت نمايد، و ابن عمر          وصف  

شـود،    قطع شده است، و هجرت تا وقتى كه با كفـار جنـگ صـورت بگيـرد، قطـع نمـى      �هجرت پس از فتح به سوى رسول خدا     

آورد، و از ايـن      ت، يعنى تا وقتى كه در دنيا دار كفر هست، هجرت از آن بركسى كه اسالم مـى                 روايت نموده، به درستى بيان نموده اس      

اگر چنان مقدر شد كه در دنيا دار كفرى بـاقى          : هراسد، واجب و فرض است، و مفهوم آن اين است          كه در دينش در فتنه واقع شود مى       

  .آمده است( 163/7)در فتح البارى اين چنين . رددگ نماند، در آن صورت هجرت به خاطر قطع شدن موجب خود قطع مى
�(ا��� . ���� 2/) ٢٧٠ �P 3� ـ < پ ا�3 ن��٨,(و اب@ �� ن ) �,٧/١(و.(  
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 رفتنـد و    � رفتم، آنهـا نـزد رسـول خـدا           �يا هشت تن بودند ومن كم سن ترين شان بودم، نزد رسول خدا              

اى رسـول خـدا مـرا از    : آمده گفتم �بعد نزد رسول خدا  . كارهاى خود را انجام دادند، مرا نزد بارشان گذاشتند        

تـو از همـه     «: فرمـود . هجرت قطع شده است   : يندگو مردانى مى :  گفتم »حاجتت چيست؟ «: پرسيد. حاجتم خبر بده  

، هجرت تا هنگامى كه بـا كفـار جنـگ           -هاى آنها خوبتر است       يا حاجت تو از حاجت     -آنها حاجت خوبتر دارى     

و اين را همچنين ابوحـاتم، ابـن حبـان و نـسائى             .  آمده )333/8(اين چنين در الكنز     . »شود صورت بگيرد قطع نمى   

حديث صحيح وثابت اسـت، كـه آن را راويـان ثابـت و ثقـه از وى روايـت       : گويد زرعه، مىو ابو. اند روايت نموده 

  .اند كرده

   

  آنچه براى صفوان بن اميه و غير وى درباره هجرت گفته شد
 كه در باالى مكه قرار داشت       -به صفوان بن اميه     :  روايت نموده، كه گفت    )عنهما اللَّه رضى(ابن عساكر از ابن عباس    

گردم، بعد بـه     ام برنمى  تا اين كه به مدينه نروم به خانه       : گفت.  كسى كه هجرت نكرده است، دين ندارد       : گفته شد  -

اى «:  پرسـيد � آمد، رسـول خـدا   �مدينه رفت نزد عباس بن عبدالمطّلب رفت، و بعد از آن نزد رسول خدا               

رسول . ت نكرده باشد دين ندارداگر كسى هجر: گفته شد:  پاسخ داد»ابووهب چه چيز تو را بدين جا آورده است؟       

هاى مكه برگرد، و در جاهاى سكونت خود مستقر باشيد، كه هجرت قطع              اى ابووهب به سيلگاه   «:  فرمود �خدا  

 ايـن چنـين در      1.»شده است، ولى جهاد و نيت باقى است، و وقتى به بسيج شدن فراخوانده شـديد، بـسيج شـويد                   

و نزد عبدالرزاق از طاووس روايت است .  به لفظ وى روايت كرده)17/9( و اين را بيهقى.  آمده )333/8(كنزالعمال  

كسى كه هجرت نداشته باشد، هالك گرديده، آن گاه وى سوگند يـاد نمـود،       : به صفوان بن اميه گفته شد     : كه گفت 

صادفاً نـزد    نيامده سر خود را نشويد، بنابراين سوارى خود را سوار شد و به را افتاد، و ت                 �كه تا نزد رسول خدا      

كسى كه هجرت ندارد، هالك     : اى رسول خدا، به من گفته شده      :  روبرو گرديد و گفت    �دروازه مسجد با پيامبر     

صفوان از اسـالم  «:  فرمود�رسول خدا . گرديده است، و من سوگند ياد نمودم، كه تا نزدت نيايم سرم را نشويم       

 باقى است،   1 قطع گرديده است، وليكن جهاد و نيت       2تحشنيد و به آن به عنوان دين راضى گرديد، هجرت پس از ف            

  . آمده است)84/3( اين چنين در الكنز 3.»2و چون به بسيج شدن فرا خوانده شديد، بسيج شويد

                                                 
1  .و در 0=� 'ن یSNTب ب@ ���� ا�� f0 ا1R /0 ضh�T ا0/) ٩/١�،١٧(» ا�����«ب��NO در . ���

آورد فرض بود، البته به خاطر قلت و كمـى          م، بر كسى كه اسالم مى     هجرت در اول اسال   : گويند خطابى و غير وى مى    . يعنى فتح مكه   2

مسلمانان در مدينه، و نيازمندى ايشان به تجمع و اجتماع، ولى وقتى كه خداوند مكه را فتح نمود، مردم گروه گروه در دين خدا داخل                    

 كه به آن قيام كند و يا دشمن بر وى حملـه             شدند، و بنابراين فرضيت هجرت به مدينه ساقط گرديد، و فرضيت جهاد و نيت، بر كسى               

آورد، ايـن بـود تـا از اذيـت      و همچنين حكمت در فرضيت هجرت براى كسى كه اسالم مى: حافظ ابن حجرمى گويد  . آورد باقى ماند  

ن خـود برگـردد،   نمودند، تـا از ديـ   آورد تعذيب و شكنجه مى اقارب كافر خود، در امان باشد، چون آنها كسى را كه از ايشان اسالم مى   

ايـن چنـين در الفـتح    . اين هجرت در خصوص كسى كه در دارالكفر اسالم بياورد، و به بيرون رفتن از آن قادر باشد، باقى اسـت                  حكم

  . آمده است)25/6(
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پدربزرگش فـديك نـزد رسـول خـدا     : اند كه و بغوى، ابن منده و ابونعيم از صالح بن بشير بن فديك روايت نموده     

 �رسول خدا . كسى كه هجرت ننموده، هالك گرديده است   : كنند نها گمان مى  اى رسول خدا، اي   : آمده گفت �

اى فديك، نماز را برپا دار، زكات را بده، و بدى را كنار گذار، و در زمين قومت هـر جـايى كـه خواسـتى                      «: فرمود

ـ )17/9(و ايـن را بيهقـى   .  آمده)331/8(اين چنين در الكنز     . 4»باشى سكونت گزين تو مهاجر مى     و . ت نمـوده  رواي

 را با عبيد بن عمير ليثى زيارت نمودم،         )عنها اللَّه رضى(عائشه  : بخارى از عطاء ابن ابى رباح روايت نموده، كه گفت         

امروز هجرت نيست، به سببى كه يكى از مومنان با دين خود بـه سـوى خـدا و                  : گفت. و او را از هجرت پرسيديم     

 اما امروز خداوند اسالم را غالب و پيروز گردانيده، 5نمود، فرار مى از ترس در فتنه افتادن در دينش  �رسول وى   

 اين را همچنين بيهقى 6.)باقى است(كند، ولى جهاد و نيت     و امروز هر جايى كه بخواهد پروردگارش را عبادت مى         

  . روايت كرده است)17/9(

   

  هجرت زنان و اطفال  
  �و ابوبكر  �هجرت اهل بيت پيامبر خدا 

 هجرت نمود ما و دختـران  �وقتى كه رسول خدا :  روايت نموده، كه گفت)عنها اللَّه رضى(لبرّ از عائشه  ابن عبدا 

خود را بر جاى گذاشت، و چون استقرار پيدا نمود زيد بن حارثه را با مواليش ابورافع فرستاد، و به آنها دو شتر و                        

فتنـد، تـا توسـط آن شـترهاى مـورد ضـرورت را               گر �پانصد درهم اعطا نمود، كه آن مبلـغ را آن دو از ابـوبكر               

 فرسـتاد، و بـراى عبداللَّـه پـسر         )شتر(خريدارى نمايند، و ابوبكر همراه آنها عبداللَّه بن اريقط را با دوشتر و يا سه                

ابوبكر نوشت تا مادرم ام رومان، من و خواهرم اسماء همسر زبير را حركت بدهد، به اين صورت اينان در صحبت                     

                                                                                                                                                                  
قبل آن  مخالف حكم ما  ) لكن(كند كه حكم ما بعد       در حديث افاده مى   ) استعمال كلمه لكن  (اين استدراك   : گويند طيبى و غير وى مى     1

هجرتى كه هدفش جدايى و مفارقت وطن بود، و بر مسلمانان جهـت رفـتن بـه مدينـه فـرض بـود، قطـع                         : است، و معنى چنين است    

گرديده است، مگر اين كه مفارقت و جدايى به خاطر جهاد، و همچنان مفارقت و جدايى به نيت صالح، چون فرار از دار كفـر، بيـرون             

  . آمده)25/6(اين چنين در الفتح . ن از فتنه، و نيت در همه آنها تا الحال باقى استشدن در طلب علم، و فرار به دي
 ).١٨٩٣٩(» م.=��U»hا��زاق در . ���� 2

همان خيرى كه با انقطاع هجرت قطع گرديد، به دست آوردنش توسط جهاد ونيت صـالح ممكـن         : هدفش اين است  : گويد نووى مى  3

ايـن چنـين در   . ن شدن به جهاد و مانند آن از اعمال صالح دعوت كند، به طرف آن بيـرون شـويد       است، و چون شما را امام براى بيرو       

  . آمده)25/6(الفتح 
4   .ضh�T دا�123 ا0/) )٢/١٠٧» ا��N2یf«در 'ن �9ی� ب@ ��b0 ن ا1R /0 � 9~ اب@ ��L او  را در ( ٩/١٧(» ا�����«ت�مG� در . ���
باشد، و حكم منوط به  به بيان مشروعيت هجرت اشاره نموده است، كه سبب آن خوف فتنه مى           ) اعنه اللَّه رضى(در اين حديث عائشه      5

علت خود است، و متقضاى آن چنين است كه اگر كسى به عبادت خداوند در هر جايى و موضعى قادر شد، هجـرت بـر وى از آنجـا        

وقتـى كـه توانـست ديـن خـويش را در         : ه اسـت  باشد، و مـاوردى گفتـ      واجب و فرض نيست، و در غير آن هجرت بر وى فرض مى            

گـردد، و اقامـت در آن    كشورى و يا شهرى از شهرهاى كفر اظهار و آشكار نمايد بر همين اساس آن شـهر بـراى وى داراالسـالم مـى                    

  . آمده)162/7(البارى  اين چنين در فتح. ازسفر از آن بهتر است، البته به خاطر اميد داخل شدن غير وى به اسالم
 ).٩/١٧(» ا�����«و ب��NO در ) ٣٩٠٠(! ر� ب 6
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 رسيدند، زيد بـن حارثـه بـا آن پانـصد درهـم سـه شـتر را                   1هنگامى كه به قديد   . م يكجا حركت كردند   هم و با ه   

 برخوردنـد كـه     �خريدارى نمود، و بعد از آن همه يكجا داخل مكه گرديدند، و تصادفاً بـا طلحـه بـن عبيداللَّـه                      

م كلثـوم و سـوده بنـت زمعـه را        خواست هجرت نمايد، بعد همه يكجا بيرون آمدند، و زيد و ابورافع فاطمـه، ا               مى

بيرون نمودند، و زيد ام ايمن و اسامه را هم انتقال داد، تا اين كه به بيداء رسيديم، در اينجا شترم رم نمود و من در                 

واى دخترم، واى عروسم، تـا      : گفت اى قرار داشتم كه مادرم هم با من در آن بود، وى شروع نموده چنين مى                كجاوه

 پايين آمده بود، ولى خداوند محفوظ و سالم نگـه           2تاد، و اين در حالى بود كه از تپه، تپه هرشى          اين كه شترمان ايس   

 )�بـا رسـول خـدا       ( �بعد از آن ما به مدينه آمديم، و من با آل ابوبكر همراه گرديدم، و اهل پيـامبر                   . داشت

نمود، و اهل خـود   جد بنا مى مسجد خود را و خانه هايى را در اطراف مس  �فرود آمدند، و آن وقت رسول خدا        

 ايـن   3.و حديث را به طول آن در ازدواج عائـشه متـذكر شـده             .. را در آن مستقر نمود، و ما روزهايى درنگ كرديم         

و هيثمـى   .  آمده، روايت كـرده    )450/4( ه  و زبير نيز اين را، چنان كه در االصاب        .  آمده )450/4(چنين در االستيعاب    

در :  و گفتـه اسـت     - جز اينكه ذكر روايت كننده آن از نزدش افتاده           -ن را ذكر نموده      اي )227/9(در مجمع الزوائد    

مـا  :  متذكر شده، كه گفـت )عنها اللَّه رضى(بعد از آن از عائشه  . باشد اين محمدبن حسن بن زباله آمده و ضعيف مى        

ا شترى كه من بر آن قرار داشـتم بـه   ج پيموديم، در آن به عنوان مهاجر به راه افتاديم، و راه خود را در دره تنگى مى           

و شتر بـه  ! اى عروس : )كه گفت (كنم   شكل خيلى نامطلوب رم نمود، و به خدا سوگند، قول مادرم را فراموش نمى             

زمـامش را بينـداز، و آن را انـداختم، آن گـاه شـتر               : گفـت  اى شنيدم كه مى    رم نمودن خود ادامه داد، من از گوينده       

اين را طبرانى   : گويد  مى )228/9( بعد از آن در      4.ويى كه انسانى در پايين آن ايستاده باشد       خورد گ  ايستاد، و دور مى   

  . به طولش روايت كرده است)4/4(وحاكم آن را در المستدرك . نموده و اسنادش حسن است روايت

   

و قول پيامبر درباره وى به خاطر اذيت هايى كه در راه             � هجرت زينب دختر رسول خدا    
  يده بودبه او رس

در حـالى كـه مـن آمـاده     :  روايت نموده، كه وى گفـت    � دختر رسول خدا     )عنها اللَّه رضى(ابن اسحاق از زينب     

اى دختر محمد، آيا به من اين خبر نرسيده كه تومى خـواهى بـه   : شدم، هند بنت عتبه همراهم روبرو شده گفت  مى

 اى دختر عمو، پنهان نكن، اگر ضرورت متـاعى داشـته      :گفت. اين تصميم را ندارم   : گفتم: گويد مى. پدرت بپيوندى 

باشى كه در سفرت همراهت باشد، يا ضرورت به مال داشته باشى كه به آن نزد پدرت برسى، ضرورتت نـزد مـن                       

بـه  : زينب گويـد . شود است، و چيزى را از من پنهان نكن، چون آنچه در ميان مردان است در ميان زنان داخل نمى            

ولـى مـن از وى      : افزايـد  مى. كنم وى اين حرف را فقط به خاطر اين گفت تا بدان عمل بكند              مىخدا سوگند، فكر    

                                                 
  .قديد نام جايى است در بين مكه و مدينه 1
  .كوهى است نزديك جحفه: تپه هرشى در ميان مكه و مدينه موقعيت دارد، و گفته شده 2
3   .'م�E ا0/) )٩/٢٨٨» ا��K�L«و در 'ن م*�� ب@ ا�*3@ ب@ زب �1 ا1R /0 ضh�T ا0/ <= ��1 در ( �٠(» ا�����«���ا�� در . ���
 ).,/,(و � aR ) �٢٩(» ا�����«���ا�� در . ح�� 4
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وى خـود را آمـاده   : گويـد  ابـن اسـحاق مـى     . ترسيدم، و از اين كه اين تصميم و اراده را داشته باشم، انكار نمـودم              

ى را بـراى وى آورد، و زينـب   ساخت، و هنگامى كه از آمادگى اش فارغ گرديد، برادر شوهرش كنانه بن ربيع شتر 

بر آن سوار گرديد، و كنانه كمان و تيردان خود را برداشت، بعد در روز، در حالى كه زينب در هـودج خـود قـرار                          

كشيد، و از اين واقعه مردانى از قريش اطّـالع يافتنـد، و در               داشت، كنانه وى را خارج ساخت و جلو شتر او را مى           

ين كه او را در ذى طوى دريافتند، و نخستين كسى كه به وى رسيد هبـاربن اسـود     طلب زينب خارج گرديدند، تا ا     

 حاملـه بـود، و   -پندارند   چنان كه مى-فهرى بود، هبار زينب را كه در هودج قرار داشت، با نيزه ترسانيد، و زينب         

به خدا :  بيرون آورده گفت سقط جنين كرد، برادر شوهرش كنانه بر زانو نشسته تيرهاى خود را از تيردان     )براثر آن (

دهم، به اين صورت مردم ازوى برگـشتند، و ابوسـفيان            سوگند، اگر مردى به من نزديك شود هدف تير قرارش مى          

. اى مرد، تيرت را از ما بازدار تا با تو صحبت كنيم، آن گاه وى تيـر را نگـه داشـت                     : از قريش آمده گفت    در جمعى 

تو كار درستى ننمودى، با اين زن به شكل علنى در پيش  : بل وى ايستاده گفت   ابوسفيان پيش رفت تا اين كه در مقا       

دانـى،   روى مردم خارج شدى، در حالى كه خودت مصيبت و رنج ما را،  آنچه را از محمد بر ما داخـل شـده مـى                         

 مـردم   مردم و از ميان ما خارج شوى،)چشمان(چون تو با دختر وى به صورت علنى و آشكار به طرفش در مقابل    

 ضعف و ناتوانى ماست، به جانم سوگند، ما در حبس           )اين(كنند، اين بر اثر ذلّتى است كه به ما رسيده، و             گمان مى 

 از پدرش هيچ ضرورتى نداريم، و نه هم درصدد انتقام هستيم، ولى با ايـن زن برگـرد، و                )به دور (و نگهدارى وى    

ند كه مـا وى را برگردانيـديم، آن گـاه وى را بـه شـكل      چون صداها خاموش گرديد و مردم گفتند و صحبت نمود 

  . آمده)330/3( ه  اين چنين در البداي1.و او اين كار را نمود: گويد. سرى بيرون كن و به پدرش برسان

 � دختر رسول خدا     )عنها اللَّه رضى(مردى زينب   :  روايت است كه   )عنهما اللَّه رضى(و نزد طبرانى از عروه بن زبير      

اد، و دو مرد از قريش خود را به وى رسانيدند، و با او جنگيدند، و درباره زينب بر وى غلبه نمودند، و           را حركت د  

 انداخت و خون وى ريخت، بعد او را نزد ابوسفيان بردند، و زنان          )طفلش را (زينب را انداختند و بر سنگى افتاد و         

 آمد، ولى همان طور )به مدينه( از آن هجرت نمود و  و پس . بنى هاشم آمدند، و ابوسفيان وى را به آنها تحويل داد          

 هيثمـى   2.و آنها بر اين باور بودند كه موصـوف شـهيد اسـت            . مريض باقى ماند، تا اين كه از همان درد وفات كرد          

و نـزد طبرانـى در الكبيـر از عائـشه           .اين حديث مرسل است، و رجـال آن رجـال صـحيح انـد             : گويد  مى )216/9(

 از مكـه آمـد، دختـرش        �وقتـى رسـول خـدا       :  روايـت اسـت كـه      � همـسر پيـامبر خـدا        )عنهـا  اللَّـه  رضى(

 در طلـبش خـارج      - )اهـل مكـه   ( - خـارج گرديـد، و آنهـا         - يا پسر كنانه     - از مكه با كنانه      )عنها اللَّه رضى(زينب

او را انداخت و او     گرديدند، و هباربن اسود وى را دريافت، و پى در پى شتر وى را با نيزه خود زد، تا اين كه شتر                       

آنچه را در شكم خود داشت بيرون ريخت، و با درد و رنج برخاست، و بنى هاشم و بنى اميه در اين مسئله بر وى                         

ما به وى مستحق تريم، به خاطر اين كـه زينـب بـه دسـت پـسر               : بنى اميه گفتند  . با هم اختالف و مشاجره نمودند     

رسول خدا . اين به سبب پدرت است: ر عتبه بن ربيعه بود، وى گفتعمويشان ابوالعاص بود، و زينب نزد هند دخت

                                                 
1   ).,٢/٢٠٣،٢٠(اب@ ا0* ق <= ��1 در E��0 اب@ هB م . ���
 ).٣٢,،٣٣,/٢٢(���ا�� . ��� �	س� 2
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 �آرى، اى رسـول خـدا، پيـامبر خـدا           :  گفـت  »روى تا زينب را بياورى؟     آيا نمى (:  به زيد بن حارثه فرمود     �

به نمود تا اين كه      زيد حركت نمود، و به صورت مداوم تأنى و تدبر مى          . »انگشترم را بگير و آن را به او بده        «: گفت

ايـن گوسـفندان از كيـست؟    : باز پرسيد. براى ابوالعاص: چرانى؟ گفت براى كى مى: چوپانى روبرو گرديد و پرسيد 

كنى كه به تو چيزى بدهم و تو آن          آيا قبول مى  : از زينب دختر محمد، بعد اندكى با وى راه رفت و گفت           : پاسخ داد 

وى انگشتر را به او داد، و زينب آن را شـناخت و      . لىب: را برايش بدهى، و به هيچ كس از آن چيزى نگويى؟ گفت           

در فـالن و فـالن   : او را در كجا رهـا نمـودى؟ گفـت        : باز پرسيد . مردى: اين را كى به تو داد؟ چوپان گفت       : پرسيد

زينب خاموش شد، تا اين كه شب فرا رسيد، آن گاه به سوى وى خارج گرديد، هنگامى كـه نـزدش رسـيد،           . مكان

خير، تو جلوتر از مـن سـوار شـو، بـه ايـن              : زينب گفت . - البته بر شترش     -پيش رويم سوار شو     : زيد به او گفت   

: گفـت   مـى  � آمد، و رسول خدا      )به مدينه (صورت زيد سوار شد، و زينب پشت سرش سوار گرديد، تا اين كه              

 1 حـسين  ايـن خبـر بـه علـى بـن         . »وى بهترين دختران من است، كه در قبـال مـن بـرايش اذيـت رسـيده اسـت                  «

كنـى و    اين كدام حديث است كه از تو به من رسيده و بيانش مى            :  رسيد، وى نزد عروه رفته گفت      )عنهما اللَّه رضى(

به خدا سوگند، من دوست ندارم كه ما بين مشرق و مغرب برايم باشد، : سازى؟ عروه گفت حق فاطمه را ناقص مى

: گويـد   مـى  )213/9(هيثمـى   . كـنم  ابداً اين حديث را بيان نمى     و حقى از فاطمه را ناقص بگردانم، آرى، بعد از اين            

طبرانى در الكبير و االوسط بعض اين حديث را روايت كرده، و بزار نيز آن را روايت نمـوده، و رجـال وى رجـال                   

  .اند صحيح

   

  )عنها اللَّه رضى(هجرت دره بنت ابى لهب 
 )عنهـا  اللَّـه  رضـى (دره بنـت ابـى لهـب      :  نموده، كه گفتند    روايت �طبرانى از ابن عمر و ابوهريره و عماربن ياسر          

بعد زنانى كه از بنى زريق نزد وى نشسته بودند به .  وارد شد�هجرت كنان آمد، و در منزل رافع بن معالى زرقى 

  :اش گفته تو دختر همان ابولهبى هستى كه خداوند درباره: او گفتند

  )1 - 2: المسد( ) و ما كسبما أغنى عنه ماله. تبت يدا ابى لهب و تب(

مال و ثروت وى و آنچه را به دست آورد به حالش . هالك شد هر دو دست ابولهب و هالك شده خود او«: ترجمه

  .»سودى نبخشيد

 آمده و از آنچه آن زنـان        �آن گاه در نزد رسول خدا       . تواند از تو دور كند     به اين صورت هجرتت چيزى را نمى      

  : وى را دلجويى كرد و تسلّى داد و گفت�يت نمود، رسول خدا به وى گفته بودند، شكا

اى مردم، چرا مـن در اهلـم   «: بعد از آن نماز ظهر را براى مردم امامت نموده بر منبر ساعتى نشست و گفت  . بنشين

 هيثمـى   3.» اسـت  2شوم، به خدا سوگند، شفاعتم در روز قيامت دربرگيرنده قبيله حا، حكم، صدا و سهلب               اذيت مى 

                                                 
  .وى على بن حسين بن على بن ابى طالب است، كه زين العابدين لقب داشت 1
  .هاى قبايل است نام 2
3 �/٢(» ا���Qان«: �4 . م=�� ا�*�ی_ ا0/: اب�S تa درب رE � او م� SWی�. ن ��Uا����@ ب@ ب��B دم�NB ا0/در 0=� '. ����٠.(  
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در اين عبدالرحمن بن بشير دمشقى آمده، كه ابن حبان وى را ثقه دانسته، و ابوحاتم ضـعيف، و            : گويد  مى )257/9(

 گذشـت، و هجـرت اسـماء بنـت     )عنهمـا  اللَّـه  رضـى (و هجرت ام سلمه در هجرت ابوسلمه   . اند بقيه رجال وى ثقه   

 )عنهمـا  اللَّه رضى(هجرت جعفر بن ابى طالب و صحابه      در   )عنهما اللَّه رضى(عميس، و ام عبداللَّه ليلى بنت ابى حثمه       

  .به سوى حبشه گذشت

  

  و بقيه اطفال ) عنهما اللَّه رضى(هجرت عبداللَّه بن عباس 
 در سـال پـنجم   �رسـيدن مـا نـزد رسـول خـدا        :  روايت نموده، كه گفت    )عنهما اللَّه رضى(طبرانى از ابن عباس     

 من و برادرم فضل بيرون آمديم، و غالم مان ابورافع نيـز همـراه مـان                 1به دنبال قريش در سال احزاب     . هجرت بود 

هاى مان مفقود گرديد، و به همان راه از طريق جثجاثه  بود، تا اينكه به عرج رسيديم، و در خالل راه يكى از سوارى

 را در خنـدق  �ادامه داديم، تا اينكه بر بنى عمروبن عوف وارد شديم، و داخل مدينه گرديـديم، و پيـامبر خـدا                

ايـن را طبرانـى در      : گويـد   مـى  )64/6( هيثمى   2.يافتيم، من در آن روز هشت سال عمر داشتم، و برادرم سيزده سال            

االوسط از طريق عبداللَّه بن محمد بن عماره انصارى از سليمان بن داود بن حصين روايت نموده، كه هر دوى آنها                   

  .اند رجال وى ثقهاند و نه ضعيف، و بقيه  نه ثقه دانسته شده

   

   

   

   

                                                 
  م. در غزوه خندق 1
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  باب پنجم
  باب نصرت

  

تر بود؟ و چگونـه بـه ايـن عمـل،            چگونه نصرت و يارى دين حق و صراط مستقيم براى آنها از همه چيز محبوب              
هـاى   نمودند كه هيچ يكى از آنها به عزّت دنيايى چنين افتخار نكرده بود، و چگونه بـا آن از لـذّت                     چنان افتخار مى  

ها را به خاطر به دسـت آوردن رضـاى خداونـد              نموده و خود را كنار گرفتند؟ گويى كه آنها همه اين           دنيايى پرهيز 
  .آنها فرمان داده بود، انجام دادند  به�عزوجل و پيروى از آنچه رسول خدا 

   

    � باب نصرت  ابتداى كار انصار
  

  در اين باب) عنها اللَّه رضى(حديث عائشه 
 خود را هر سـال بـر   )دعوت( �رسول خدا :  روايت نموده، كه گفت)عنها اللَّه رضى(شهطبرانى در االوسط از عائ   

هـاى وى را   نمود، كه وى را به سوى قوم خود برده و جاى دهند، تا كالم خدا و رسـالت      قبايلى از عرب عرضه مى    

د، تـا ايـن كـه خداونـد     دا اى از عرب به وى پاسخ مثبـت نمـى   ولى هيچ قبليه . ابالغ نمايد، و جنت براى آنان باشد      

خواست دين خود را آشكار سازد و نبى خود را نصرت دهد، و آنچه را به او وعده نموده بود بر آورده سـازد، بـر                          

اين اساس، خداوند وى را به سوى اين قبيله انصار سوق داد، و آنها دعوت وى را پذيرفتند، و خداوند بـراى نبـى                    

در اين حديث عبداللَّه بن عمر عمـرى آمـده، وى را احمـد و               : گويد  مى )42/6( هيثمى   1.خود دار هجرتى قرار داد    

  .اند اند،  بقيه رجال وى ثقه اند، ونسائى و غير وى ضعيفش دانسته جماعتى ثقه دانسته

   

  در اين باب و قول وى درباره انصار � حديث عمر
 در مكه اقامت نمـود، و خـود   �دا رسول خ:  روايت نموده، كه گفت� از عمر - كه آن را حسن دانسته       -بزار  

يافت كه به او پاسخ مثبت بدهـد، تـا           نمود، ولى هيچ كسى را نمى      را بر قبايل عرب، قبيله قبيله در موسم عرضه مى         

اين كه خداوند اين قبيله انصار را آورد، و بنا بر سعادتى كه خداوند نصيب شان فرمود، اين عزت و كرامـت را بـه              

 را جاى دادند و نصرت و يارى اش نمودند، خداوند به آنهـا در قبـال   �آنان رسول خدا طرف آنها سوق داد، و   

 در همين حديث عمـر  )30/2(و در جمع الفوائد     .  آمده )134/7(اين چنين در كنزالعمال     . نبى شان پاداش خير دهد    

ما . ا براى شان وفا ننموديم    به خدا سوگند، ما آن چنان كه به آنها تعهد سپرده بوديم، همان تعهد خود ر               :  افزوده �

ما امراء هستيم و شما وزراء و اگر تا سر سال باقى ماندم، هيچ حاكمى به جـز انـصارى نـزدم بـاقى                        : به آنها گفتيم  

و ايـن چنـين ايـن را در مجمـع الزوائـد      . باشـد  اين روايت از بزار است و ضعيف مـى   : و گفته است  . نخواهد ماند 
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نموده و اسناد آن را حسن دانـسته ولـى    اين را بزار روايت : كر نموده و گفته است     از بزار به صورت كامل ذ      )42/6(

  .باشد در آن ابى شبيب است و ضعيف مى

   

  در اين باب � حديث جابر
 1 خود را براى مردم موقـف      �رسول خدا   :  روايت نموده، كه گفت    )عنهما اللَّه رضى(امام احمد از جابربن عبداللَّه    

آيا مردى هست كه مرا به سـوى قـوم خـود ببـرد؟ چـون قـريش مـرا از ابـالغ كـالم                         «: فتگ عرضه مينمود، و مى   

 »تو از كجا هـستى؟ «:  گفت�رسول خدا . ، آن گاه مردى از همدان نزدش آمد »اند پروردگارم عزوجل منع نموده   

بعد، آن مرد   . بلى: آيا قومت از قدرت دفاع وحمايت برخوردارند گفت       :  پرسيد �پيامبر  . از همدان : آن مرد گفت  

كـنم،   نزد ايشان رفته و خبرشان مى     :  آمده گفت  �از اين كه قومش عهد وى را بشكنند، ترسيد و نزد رسول خدا            

 رجب )ماه(به اين صورت او رفت، و وفد انصار در    . بلى:  گفت �پيامبر. آيم  سال آينده نزدت مى    )موسم(باز در   

 اين را به اصحاب سنن، و امـام احمـد           )156/7(و حافظ در الفتح     . اند رجال وى ثقه  : گويد  مى )35/6( هيثمى   2.آمد

 نـزد   � در حديث جـابر      »بيعت بر نصرت  « در   )343/1(و در   . اين را حاكم صحيح دانسته    : گويد نسبت داده، و مى   

در عكاظ و   : هاى شان   ده سال در مكه ماندگار شد و مردم را در منزل           �پيامبر خدا   : امام احمد گذشت كه گفت    

دهد، و چه كـسى مـرا        چه كسى مرا جاى مى    «: گفت نمود و مى    پيگيرى و دنبال مى    )حج(هاى    و هنگام موسم   مجنه

يافت كه وى    ولى هيچ كسى را نمى    . »دهد، تا رسالت پروردگارم را ابالغ نمايم، و براى وى جنت باشد؟            نصرت مى 

آمد، قـوم و اقربـايش نـزد     مضر بيرون مىرا جاى دهد، و نصرت و يارى رساند، حتى كه مردى وقتى از يمن يا از             

 در ميـان اقامتگاهـاى شـان       �و پيامبر   ! از فرزند قريش بر حذر باش، تا تو را در فتنه نيندازد           : گفتند وى آمده مى  

تا اين كه خداوند ما را از يثرب به طرف وى فرستاد، و مـا او  . كردند رفت و آنها با انگشتان به سويش اشاره مى        مى

آورد، و او قرآن را به  رفت به وى ايمان مى يم و تصديقش نموديم، به اين صورت مردى از ما بيرون مى         را جاى داد  

آوردنـد، تـا     گشت، و آنهابا اسالم آوردن وى اسالم مى        آموخت، و آن شخص به طرف خانواده خود باز مى          وى مى 

انان در آن وجود داشتند، كه اسالم را ظاهر         هاى انصار باقى نماند، بعد گروهى از مسلم        اى از خانه   اين كه هيچ خانه   

 را رهـا    �تا چه وقت پيامبر خدا      :  مشورت نمودند، و گفتيم    )انصار(نمودند، مگر اين كه از آن همه         و آشكار مى  

آن گاه هفتاد مرد از ما به طرف وى حركت نمودند، تـا ايـن    ! هاى مكه بگردد، رانده شود و بترسد؟       كنيم كه در كوه   

 گذاشتيم، و يك تن و دو تن گرد آمديم، تا )مالقات(نزدش رسيدند، و ما با وى در گردنه عقبه وعده     كه در موسم    

ايـن را  .  و حـديث را متـذكر گرديـده   3...اى رسول خدا با تو بر چه بيعت كنيم؟: اين كه همه جمع شديم، و گفتيم 

  .از اسناد صحيح برخوردار است: گويد  روايت نموده مى)625/2(حاكم 

   

                                                 
  .م. هاى حج در موسم 1
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  در اين باب � ديث عروهح
هنگامى كه موسم فـرا رسـيد، تعـدادى از انـصار حـج      :  به شكل مرسل روايت نموده، كه گفت�طبرانى از عروه    

نمودند، كه عبارت بودند از معاذبن عفراء و اسعد بن زراره از بنى مازن بن نجار، و رافع بـن مالـك و ذكـوان بـن                           

يهان از بنى عبداالشهل، و عويم بن ساعده از بنى عمرو بن عـوف رضـوان                عبدالقيس از بنى زريق، و ابوالهيثم بن ت       

 نزد ايشان تشريف آورد،و اين خبر را كه خداوند وى را بـه نبـوت و كرامـت       �رسول خدا   . اللَّه عليهم اجمعين  

، خاموش  خود برگزيده است، به آنها رسانيد، قرآن را براى شان تالوت نمود هنگامى كه ايشان قول وى را شنيدند                  

هاى شان به دعوت وى اطمينان حاصل نمود، و آنچه را از اهل كتـاب در صـفت و دربـاره دعـوت                        شدند، و نفس  

 شنيده بودند، درك نموده و دانستند، بنابراين وى را تصديق نمـوده بـه وى ايمـان آوردنـد، و بـه ايـن                         �پيامبر  

خودت خون هايى را كه در ميـان        :  گفتند � خدا   بعد از آن براى رسول    . ها و اسباب خير بودند     صورت از انگيزه  

دانى، و ما به اين چيزى كه خداوند كار تو را جهت داده و هدايت نموده است راضى بوده،  اوس و خزرج است مى  

بينـى بـه تـو     و آن را دوست داريم، و ما به خاطر خدا و تو، براى سعى و تالش حاضريم، و آنچـه را درسـت مـى             

نام خدا صبر كن، تا اين كه نزد قوم مان برگرديم  آنها را از كار تو با خبر سازيم، و به سوى                       گوييم، به    مشورت مى 

خدا و پيامبرش دعوت شان كنيم، شايد خداوند در ميان ما صلح نمايد و كار ما را با هم جمع سازد، چون ما امروز   

يايى و مـا صـلحى ننمـوده باشـيم، گـروه و             از هم دوريم و در مقابل هم كينه و بغض داريم، اگر تو امروز نزد ما ب                

 از �رسول خدا. دهيم جماعتى از ما در كنار تو نخواهد بود، بر اين اساس، ما موسم سال آينده را به تو وعده مى    

هايشان راضى گرديد بعد آنان به طرف قوم خود برگشتند و آنان را از مخفيانه دعوت نمودند، و از پيامبر خدا                      گفته

 او را به دين حق فرستاده، ايشان را بـاخبر سـاختند، و بـراى شـان قـرآن را تـالوت       )جل جالله ( كه خداوند    �

و حديث را چنان كه  ... اى ايمان نياورده باشند    اى از انصار باقى ماند، كه در آن عده          تا جايى كه كمتر خانه     1نمودند،

در ايـن ابـن لهيعـه       : گويد  مى )42/6(هيثمى  .  گذشت متذكر گرديده   «�دعوت مصعب بن عمير     « در   )267/1(در  

  .اند باشد، ولى حسن الحديث است، و بقيه رجال وى ثقه آمده و در وى ضعف مى

   

  اشعارى از صرمه بن قيس در اين مورد
ابـن  : گفـت  پيـره زالـى از انـصار را شـنيدم كـه مـى             :  از يحيى بن سعيد روايت نمـوده، كـه گفـت           )626/2(حاكم  

  :گرفت رفت، و اين ابيات را از وى فرا مى  ديدم كه نزد صرمه بن قيس مى را)عنهما اللَّه رضى(عباس

  ه  حجه ثوى فى قريش بضع عشر

  يذكّر لو الفى صديقاً مواتياً

                                                 
آمـده، كـه مـا در    ) و دعا هـم اليـه بـالقرآن    (آمده، ودر الدالئل    ) وتلوا عليهم القرآن  ( در الحليه      آمده، و ) و دعا عليه بالقرآن   (در نص    1

ترجمه متن به خاطر مناسب بودن معنى آنچه در الحليه  آمده انتخاب نموديم، و اصـل را كـه انـدك اشـكال داشـت همـانطور تـرك                               

  .م. نموديم
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  و يعرض فى اهل المواسم نفسه

  فلم ير من يؤوى و لم ير داعياً

  فلما اتا نا و استقرّت به النوى

   راضياًه واصبح مسروراً بطيب

   ظالمه مواصبح ما يخشى ظال

  بعيد، و ما يخشى من الناس باغياً

  بذلنا له االموال من جلّ مالنا

  وانفسنا عندالوغى والتĤسيا

  نعادى الذى عادى من الناس كلّهم

  بحق و ان كان الحبيب المواتيا

  اللَّه ال شى ء غيره و نعلم ان

  اللَّه اصبح هادياً و انكتاب

  

    � مواخات و برادرى در ميان مهاجرين و انصار
  

  قصه عبدالرحمن بن عوف با سعدبن ربيع
 در ميان وى و سعد بـن   �امام احمد از انس روايت نموده كه عبدالرحمن بن عوف به مدينه آمد، و رسول خدا                 

اى بـرادرم، مـن از همـه اهـل مدينـه      :  پيمان برادرى بست، بعد سـعد بـه وى گفـت      )عنهما اللَّه رضى(ربيع انصارى 

لم را ببين و آن را بگير، و دو زن دارم، آنها را ببين كه كدام يك را دوست ميـدارى، تـا                       ثروتمندتر هست، نصف ما   

خداوند به اهل و مالت بركت بدهد، مرا به بازار راهنمايى كنيد، وى را راهنمـايى  : عبدالرحمن گفت . طالقش بدهم 

 با خود آورد، بعـد از مـدتى كـه       نمودند، او رفت و خريد و فروش نمود، و فايده كرد، و چيزى از پنير و روغن را                 

رسـول  . خدا خواست، وى درنگ نمايد، درنگ نمود، و باز چون آمد اثر خوشبويى زعفران از وى محـسوس بـود                   

  : گفت»كار و حالت چطور است؟«:  فرمود�خدا 

: فرمود. وزن يك هسته طال:  گفت»به او چه مهرى دادى؟  «:  فرمود �پيامبر  . اى رسول خدا با زنى ازدواج نمودم      

برداشـتم،   خود را چنان دريافتم، كه اگر سنگى را هم مى         : گويد عبدالرحمن مى . »وليمه بكن ولو به گوسفندى باشد     «

ـ      1!!بودم كه به آن طال و نقره به دسـت آورم           اميدوار مى  و ايـن را همچنـين   .  آمـده )228/3( ه  ايـن چنـين در البداي

 آمده )26/2( ه ، چنان كه در االصاب�ا از عبدالرحمن بن عوف اند، و بخارى آن ر  روايت نموده�شيخين از انس 

  . روايت نموده است� آن را از انس)89/3(روايت كرده، و ابن سعد 

  
                                                 

  ).٣/١٩٧(و ا��� ) ١,٢٧(و مab3 ) ٢٠,٨(ب! ر�  1
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  ميراث بردن در ميان مهاجرين و انصار
ار هنگامى كه مهاجرين به مدينه آمدند، مهاجر از انص        :  روايت نموده، كه گفت    )عنهما اللَّه رضى(بخارى از ابن عباس   

. بـرد   در ميان شان برقرار نموده بـود، بـدون ذوى االرحـام وى، ميـراث مـى      �به خاطر مؤاخاتى كه رسول خدا       

  : نازل گرديد)اين آيه(هنگامى كه 

  )33: النساء(. )ولكلّ جعلنا موالى(

  .»ايم و براى هر كس وارثانى مقرر نموده«: ترجمه

باشد، ولـى از     ه كه ناسخ ميراث بردن هم پيمان همين آيه مى         اين چنين در اين روايت آمد     . اين عمل منسوخ گرديد   

  :شود كه ناسخ، نزول اين آيه است روايت بعدى معلوم مى

  .)75: االنفال( ه اآلي.)واولوا االرحام بعضهم اولى ببعض(

  .»و خويشاوندان به يكديگر سزاوارتر و نزديك ترند«: ترجمه

ال دارد نسخ  دو بار واقع شده باشد، بار اول آن وقت كه هم پيمان              و احتم . قول معتمد همين است   : گويد حافظ مى 

همه آنهـادر ميـراث     . ه   االي )...ولكل جعلنا (: و چون اين آيه نازل گرديد     . برد و نه عصبه    فقط به تنهاييش ميراث مى    

ـ      تأويل مى  )عنهما اللَّه رضى(و بر همين قول حديث ابن عباس      . بردن داخل گرديدند   ن حكـم را آيـه      شود، كه بعد اي

احزاب نسخ نمود، وميراث بردن ويژه عصبه گرديد، و براى هم پيمان نصرت، همكارى و مانند اينها باقى مانـد، و                     

 به مانند اين، چنان �و نزد احمد از عمروبن شعيب از پدرش و از پدربزرگش . گردد بقيه آثار نيز به اين تأويل مى

 كه به گروهى از تابعين برمى گردد، 1و ابن سعد به اسنادهاى واقدى. است آمده، روايت )191/7(كه در فتح البارى 

 به مدينه تشريف آورد، درميان مهاجرين پيمان برادرى بست، �هنگامى كه رسول خدا : ذكر نموده كه آنها گفتند

بردنـد، و   و در ميان مهاجرين و انصار بر مواسات و همدردى پيمان برادرى بست، كه آنها از يكـديگر ميـراث مـى                

هنگـامى كـه   . -صد تن بودنـد  :  و گفته شده -تعدادشان كه بعضى از مهاجرين و برخى از انصار بودند نودتن بود             

ايـن چنـين   .  ميراث بردن در ميان آنها بر اثر آن پيمان برادرى باطل گرديد  )...واولوا االرحام (:  نازل گرديد  )اين آيه (

  . آمده)191/7(در الفتح 

   

   مالى انصار به مهاجرين  همكارى و كمك
  

  انصار و تقسيم نمودن ميوه و نپذيرفتن عوض در مقابل آنچه مصرف نمودند
در ميان ما و بـرادران مـا        :  گفتند �انصار به رسول خدا   :  روايت نموده، كه گفت    � از ابوهريره    )312/1(بخارى  

پذيريد كـه در عـوض مـا،         يا اين را مى   آ:  مهاجرين گفتند  »خير«:  فرمود �پيامبر  . هاى خرما را تقسيم كن     درخت

عبدالرحمن بن زيد بـن     . شنيديم و اطاعت نموديم   : كار را شما انجام بدهيد، و ما در ميوه شريك تان باشيم؟ گفتند            

برادران شما اموال و اوالد را ترك نموده، به سوى شما خـارج  «:  به انصار گفت �رسول خدا   : گويد  مى �اسلم  

                                                 
 )مaO2 ب1 دروغ ا0/. (وا�X� م�2وe ا�*�ی_ ا0/ 1
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 »آيـا غيـر از ايـن؟      «:  فرمـود  �كنـيم، رسـول خـدا        اموال ما را در ميان مان تقسيم مـى        : ند، انصار فرمود  »اند شده

دانند، بنابراين شـما از طـرف آنهـا كـار            اينها قومى اند كه كار نمى     «: و آن چيست اى رسول خدا؟ فرمود      : پرسيدند

  . آمده)228/3( ه اين چنين در البداي. بلى: گفتند. »كنيد، و ميوه را همراه شان تقسيم نماييد

اى رسول خدا، مثـل قـومى كـه    : مهاجرين گفتند:  روايت نموده، كه گفت�و امام احمد از يزيد از حميد از انس          

ايم، بهتر در كمك از چيز كم، و بهتر در بذل از چيز زياد ديگر نديديم، اينها در عوض ما كار و محنت  نزدشان آمده

 به دست آيد شريك ساختند، حتى ترسيديم همه اجـر و پـاداش را از            نمودند، و ما را در آنچه بدون رنج و محنت         

 ايـن   1.»خير، تا وقتى كه آنها را بستاييد، و خداوند را براى شان دعا كنيـد              «:  گفت �رسول خدا   . آن خود سازند  

 باشد، ولى هيچ يك از صاحبان كتب سته ايـن را از ايـن وجـه                حديث ثالثى االسناد بوده، و به شرط صحيحين مى        

و اين را همچنان ابن جرير، حـاكم و بيهقـى، چنـان كـه در                .  آمده )228/3( ه  اين چنين در البداي   . اند اخراج ننموده 

  .اند  آمده، روايت نموده)136/7(كنزالعمال 

نمودند، هر شخص خرماى خود  انصار وقتى كه خرماى خود را قطع مى :  روايت نموده، كه گفت    �و بزار از جابر     

هاى خشك درخت خرمـا را بـا همـان           بود، بعد شاخه   تر مى  نمود، كه يكى از ديگرش كم      تقسيم مى را به دو بخش     

گرفتند ،و انـصار بـه    دادند، و آنها زيادتر آن دو را مى    را اختيار مى   2نمودند، و بعد از آن مسلمانان      تر، يكجاى مى   كم

:  گفت�بعد از آن رسول خدا . دامه داشتگرفتند، اين وضع تا فتح خيبر ا هاى خرما كمترشان را مى     خاطر شاخه 

هاى تان بـه سـهم و نـصيب تـان از خيبـر       به آنچه بر عهده شما بود به ما وفا نموديد، اگر خواسته باشيد كه نفس              «

از تو بر ما شرط هايى بود، و از ما : ايشان گفتند . » باشد، اين كار را بكنيد     )برايتان(هاى تان هم     خوش گردد، و ميوه   

طى، و آن اين كه براى ما جنت باشد، و آنچه را از ما خواسته بودى انجام داديم، كه براى ما همان شـرط                        بر تو شر  

ايـن را بـزار از دو       : گويـد   مـى  )40/10( و هيثمـى     3.»همان تان براى شما باشد    «:  فرمود �رسول خدا   . مان باشد 

باشد، و بقيه رجـال يكـى از آنهـا     ف مىطريق روايت نموده، و در هر دو روايت وى مجالد است، كه در وى اختال        

  .رجال صحيح اند

آنهـا  .  انصار را خواست تا بحرين را بـه آنهـا بدهـد   �رسول خدا :  روايت نموده، كه گفت �و بخارى از انس     

وقتـى كـه خيـر      «: پيـامبر فرمـود   . خير، مگر اين كه براى برادران مهاجر ما هم مثل آن را اختـصاص بـدهى               : گفتند

  5.» چون به زودى به ترجيح دادن ديگران بر شما مواجه خواهيد شد4كنيد، تا با من روبرو شويد،، صبر )گفتيد(

   

هـاى اسـالم قطـع       هاى جاهليت را به خاطر مستحكم سـاختن پيمـان          پيمان � چگونه انصار 
  نمودند  

                                                 
  .'ن را روای/ �RدE ا��) ٢,٨٧(و ت�مG� ) ٢/�٣(ه�\=�@ � aR ). ٠٢٧,(+*�( ابSداوود : �4 ) ٢٠٠١، ٣/٢٠٠(و ا��� ) ٨١٢,(ابSداوود . ���� 1
  .باشد هدف از مسلمانان مهاجرين مى 2
3   .1R ضh�T ا0/در 0=� 'ن مL �� ب@ ��T0 ا0/ ) �٢٧٩(بQار . ���
  .البته در آخرت 4
  .»+�� R=�� ت  م�ا ب� �Sض م:X ت �� ی��«�m @!0 م�� ب1 ا�. ر 1R : ب ب» م= fX ا�. ر«در 2R ب ) ١١١٧/ ٧(ب! ر�  5
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  كشتن كعب بن اشرف يهودى
كى كار كعب بن اشـرف      «: رسول خدا فرمود  : گفت مى روايت نموده، كه     )عنهما اللَّه رضى(بخارى از جابربن عبداللَّه   

اى رسول خدا، آيا    :  برخاسته گفت  � محمد بن مسلمه     »كند، چون وى خدا و رسولش را اذيت نموده؟         را تمام مى  

 پيـامبر   1.به من اجازه بده تا چيزى بگويم      : محمد بن مسلمه گفت   . »بلى«: دوست دارى كه وى را بكشم؟ پاسخ داد       

 از ما صدقه خواسته اسـت، واو  2اين مرد: به اين صورت محمد بن مسلمه نزد كعب آمده گفت       . »بگو«:  فرمود �

 به خدا سـوگند  -و همچنين : كعب گفت. ام ما را در مشقّت و رنج انداخته، و من نزد تو براى قرض خواستن آمده     

ايم، ولى دوست نداريم، وى      مودهما پيروى وى را ن    : محمد بن مسلمه گفت   !! سازيد  حتماً شما وى را ناراحت مى      -

 قـرض بـدهى،   3وخواستيم براى ما يك وسق يـا دو وسـق    . كشد را تا آن وقت بگذاريم كه ببينيم كارش به كجا مى          

زنان تان را به من گرو      : خواهى؟ گفت  چه چيز را مى   : گفتند.  به من گرو بدهيد    )دهم، ولى  مى(بلى  : كعب پاسخ داد  

فرزندان تان را به    : ن را به تو گرو بدهيم در حالى كه تو زيباترين عرب هستى؟ گفت             چگونه زنان ما  : بدهيد، گفتند 

چگونه پسران مان را به تو گرو بدهيم؟ كه چون يكى از آنها دشنام داده شـود، بـه او گفتـه                      : گفتند. من گرو بدهيد  

 را گروه - يعنى سالح - ه وليكن برايت الم!! شود، گروى به يك وسق و يا دو وسق، اين براى ما ننگ و عار است

  .دهيم، به اين صورت با وى وعده گذاشت كه شب نزدش بيايد مى

آنگاه محمد بن مسلمه از طرف شبانگاه به همراهى ابونائله كه برادر رضاعى كعب بود، نزد وى آمد، كعب آنهـا را                      

ـ     : همسرش به وى گفت   . داخل قلعه خواست و نزدشان پايين آمد       در جـواب   ! شـوى؟  د مـى  در اين ساعت كجا بلن

شـنوم كـه     صـدايى را مـى    :  و در روايتى آمد، همسرش گفت      -وى محمد بن مسلمه و برادرام ابونائله است         : گفت

وى برادرم محمد بن مسلمه و شير شريكم ابونائله است، و آدم كريم و بـا                : كعب گفت . چكد گويى از آن خون مى    

و محمـد بـن مـسلمه دو        : گويد  مى -دهد   د حتماً پاسخ مثبت مى    مروت اگر در شب براى نيزه زدن فرا خوانده شو         

گيـرم، و آن را بـوى    وقتى كه آمد، من موى وى را مـى     :  محمد بن مسلمه گفت    4.كند مرد ديگر را با خود همراه مى      

  . و او را بزنيد)نزديك شويد(كنم، و چون مرا ديديد كه سر وى را محكم گرفتم،  مى

: محمـد گفـت   . رسيد ر تن داشت نزد آنها آمد، و بوى خوش و عطر از وى به مشام مى               ب 5وى در حالى كه حمايلى    

نزد مـن عطـر     :  كعب گفت  - )ام از اين بوى ديگر نديده    ( يعنى خوشبوتر    -!!  امروز ديگر نديدم   )خوش(چون بوى   

دهى كه سـرت   مىآيا به من اجازه : محمد بن مسلمه گفت ! ترين عرب است   ترين زنان عرب و كامل     استعمال كننده 

. بلـى : دهـى؟ گفـت   وى و يارانش آن را بوييدند بعد از آن گفت بار ديگر به من اجازه مى     . بلى: را بوى كنم؟ گفت   

                                                 
 و ام او را در دام انـدازم، و بـر آن مواخـذه نـشوم،     يعنى برايم اجازه بده تا چيزى بگويم، كه وى راخوشحال سازد، و توسط آن گفته         1

  .م.  برايش اجازه داد�پيامبر 
  . م. �رسول خدا  2
  .م. به نقل از فرهنگ الروس وتيسيرالقارى شرح فارسى صحيح بخارى. وسق، يكبار اشتر را گويند، كه برابر است به شصت صاع 3
  .اند  هم اضافه نموده رارضي اهللا عنهابوعبس بن جبر و حارث بن اوس اند، و بعضى راويان بر آن دو عبادبن بشر : كه آنها 4
  .م. نمايند كنند، و گاهى جواهرى را نيز بر آن نصب مى تر كه به شانه و پهلو آويزان مى كمربند ماندى است و از آن عريض: حمايل 5
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، و او را به قتـل رسـانيدند، و بعـد از آن    )و بزنيد(نزديك آييد : وقتى كه او را محكم گرفت و او قادر گرديد گفت       

 را بـاخبر سـاختند، و او   �و پيـامبر خـدا   : و در روايت عروه آمـده .  آمده وى را خبر دادند�نزد رسول خدا  

هنگامى كه به بقيع غرقد رسيدند، تكبير گفتند، و رسـول خـدا             : و در روايت ابن سعد آمده     . خداوند تعالى را ستود   

را هنگامى كه تكبير ايشان را شنيد، تكبير گفت، ودانـست كـه وى        . خواند  در آن شب برخاسته بود و نماز مى        �

و روى :  آنها گفتند»ها كامياب گرديدند روى«:  فرمود�پيامبر خدا .  رسيدند�اند، و بعد از آن نزد پيامبر  كشته

و در  .  انداختند، و او خداونـد را بـر قتـل وى سـتود             �و سر وى را در پيش رسول خدا         . تو هم اى رسول خدا    

پيـامبر  . سيد ما به فريب كـشته شـده       :  آمده گفتند  �يهود از اين ترسيدند، و نزد رسول خدا         : مرسل عكرمه آمده  

بعد : ابن سعد افزوده  .  عملكرد و تحريكاتش را عليه خود و اذيتش را در قبال مسلمين به آنها يادآور شد                �خدا  

  . آمده)239/7(اين چنين در فتح البارى . آنها ترسيدند و حرفى نزدند

 محمـد  »كند؟ چه كسى كار ابن اشرف را برايم تمام مى « : فرمود �و نزد ابن اسحاق روايت است كه رسول خدا          

:  گفـت  �پيامبر  . كشمش دهم، و من مى    اى رسول خدا من از طرف تو كار وى را انجام مى           :  گفت �بن مسلمه   

محمد بن مسلمه برگشت و سه شب و روز درنگ نمود، و چيزى جز بـه                : گويد مى. »اگر توانستى اين كار را بكن     «

 وى را خواست و به او � رسيد، پيامبر�اين موضوع به رسول خدا . نوشيد خورد و نمى  نمىقدر بقاى نفسش    

دانم كه آيـا بـه    اى رسول خدا، به تو قولى را گفتم، و نمى:  پاسخ داد  »اى؟ چرا غذا و نوشيدن را ترك نموده      «: گفت

ــه  ــا ن ــنم ي ــا ك ــامبر . آن وف ــود�پي ــو فقــط تــالش الزم اســت «:  فرم ــر ت ــزد 1.»ب ــن  و در ن ــين از اب وى همچن

 با آنها تا بقيع غرقد پياده رفت، و بعد از آن، آنها را    �رسول خدا   :  كه گفت  2 روايت است  )عنهما اللَّه رضى(عباس

ـ   . »به نام خدا حركت كنيد، بار خدايا، كمك شان كـن          «: بدان سو حركت داد و فرمود       )7/4( ه ايـن چنـين در البداي

 )237/7(اين چنين در فتح البارى .  را حسن دانسته  )عنهما اللَّه رضى(ن عباس و حافظ بن حجر اسناد حديث اب      . آمده

  .آمده

  

  كشتن ابى رافع سالم بن ابى الحقيق
از جمله چيزهايى كـه خداونـد بـراى پيـامبر           :  روايت نموده، كه گفت    �ابن اسحاق از عبداللَّه بن كعب بن مالك         

 چـون دو    �اوس و خزرج در خدمت گزارى به رسول خدا          : صارخود مهيا كرده بود، اين بود كه اين دو قبيله ان          

نمود، قبيله    مى �نمودند، چون قبيله اوس خدمتى را براى رسول خدا           دادند و افتخار مى    رقيب، با هم مسابقه مى    

 نخواهيد برد، و بدون �به خدا سوگند، اين را به عنوان يك فضيلت زياده بر ما نزد رسول خدا    : گفت خزرج مى 

 )راوى(. گفـت  نمود، قبيلـه اوس مثـل آن را مـى    و چون خزرج چيزى را مى . دادند  همچو عملى را انجام مى     درنگ

 به قتل رسانيد، قبيله     �وقتى كه اوس كعب بن اشرف را به خاطر عداوت و دشمنى اش با رسول خدا                 : گويد مى
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آن گـاه هـم مـشورت       : افزايد مى. هيد برد به خدا سوگند، اين را ابداً به عنوان فضيلت زياد بر ما نخوا            : خزرج گفت 

 چون ابن اشرف است، و ابن ابى الحقيق را به ياد آوردنـد       �نمودند، كه كى در عداوت و دشمنى با رسول خدا           

بنـابراين از  .  اجازه قبل وى را خواستند، و او بـراى شـان اجـازه داد              �كه در خيبر قرار داشت، و از رسول خدا          

عبداللَّه بن عتيك، مسعود بن سنان، عبداللَّه بن انيس،         :  بيرون شدند كه عبارت بودند از      خزرج از بنى سلمه پنج تن     

ها بيـرون گرديدنـد، و رسـول     ، اين - كه هم پيمان ايشان از اسلم بود         -ابوقتاده حارث بن ربيع و خزاعى بن اسود         

  .شان نمود عبداللَّه بن عتيك را برايشان امير مقرر كرد واز قتل طفل و زن نهى �خدا 

اينان بيرون رفتند، تا اين كه به خيبر رسيدند، و از شبانگاه به منزل ابن ابى الحقيق آمدند، و هر خانه را در منزل بر                         

از درخت  (اى   او در طبقه باالى خانه خود قررا داشت، و آن طبقه براى خود پايه             :  گويد )راوى(. روى اهلش بستند  

همسر وى نزدشان . ن باال رفتند، تا اين كه بر دروازه وى ايستاده، و اجازه خواستندآنها بر آ: افزايد مى.  داشت)خرما

ايـن اسـت    : همـسرش گفـت   . ايـم  مردمانى از عرب هستيم و در طلب غلـه آمـده          : شما كيستيد؟ گفتند  : آمده گفت 

 قبـل از انجـام   صاحب تان، نزدش بياييد، چون داخل شديم اتاق را بر خود و بر وى بستيم، از ترس اين كـه مبـادا      

همسرش فرياد كشيد و از داخل شدن      :  گويد )راوى(. كارى حركتى اتفاق بيفتد كه در ميان ما و او حايل واقع شود            

 - در حـالى كـه در بـستر خـود قـرار داشـت             -ما خبر داد، اما ما به سرعت با شمشيرهاى خويش، به طـرف وى               

 راهنمـايى   )ديگـر چيـزى   (وى وى جـز سـفيدى خـودش         شتافتيم، به خدا سوگند، در آن تاريكى شب ما را به سـ            

هنگامى كه همسرش به خاطر مـا فريـاد كـشيد، هـر             : افزايد مى. نمود، گويى كه وى كتان سفيد پهن شده باشد         نمى

آورد، و دسـت خـود را بـاز      را به ياد مـى �نمود، ولى نهى پيامبر خدا   يكى از ما شمشير خود را بر وى بلند مى         

وقتـى كـه وى را بـا        : گويـد   مـى  )راوى(. بود، در همـان شـب كـار وى سـاخته بـود              نهى نمى  داشت ،و اگر آن    مى

شمشيرهاى خود زديم، عبداللَّه بن انيس با شمشير خود بر شكم وى حمله نمود، و شمشير را در شكمش فرو برد،       

بعـد  : گويـد   مـى  )ىراو(. - كافى است براى من، كافى است براى مـن           - )قطنى قطنى (: گفت و ابن ابى الحقيق مى    

 از درخت پايين افتاد، و دستش به شدت زخمـى  -برد   و عبداللَّه بن عتيك كه از نظر بينايى رنج مى   -بيرون آمديم   

. هاى شان بياوريم، و در آن داخـل شـويم           از يكى از چشمه    1گرديد، ما وى را برداشتيم تا در جاى داخل شدن آب          

هر طرف در طلب ما بيرون آمده تا اين كه نااميد شدند، و به طـرف ابـن ابـى       ها را افروختند، و      آنها آتش : گويد مى

  .داد الحقيق برگشتند، و او را در حالى احاطه نمودند، كه در ميان شان جان مى

روم و به  من مى: مردى از ما گفت: افزايد چگونه بايد بدانيم كه دشمن خدا مرده است؟ مى : گفتيم: گويد  مى )راوى(

 را و مـردان يهـود را كـه در           - همـسر وى     -: گويـد  دهم، وى حركت نمود و به ميان مردم آمد مـى           مىشما اطالع   

اطرافش قرار داشتند، دريافتم، و همسر وى در حالى كه چراغى در دست داشت، به طرف روى ابـن ابـى الحقيـق                       

ديم، بعـد از آن خـود را         من صداى ابن عتيـك را شـني        - به خدا سوگند     -: گفت ديد و براى آنها حرف زده مى       مى

بعـد بـه طـرف شـوهرش روى آورد، و در روى وى              ! كند؟ ابن عتيك در اين سرزمين چه مى      : تكذيب نموده گفتم  
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 )راوى(. اى را كه از آن براى نفسم لذيذتر باشد، نشنيدم و من هيچ كلمه  !!. به خداى يهود سوگند، مرده است     : گفت

 آمديم، و او را از      �خبر داد، و ما رفيق مان را انتقال داده، نزد رسول خدا             بعد از آن نزد ما آمد و به ما          : گويد مى

. وى به هم اختالف نموديم، و هر يكى از ما مدعى آن بـود              كشته شدن دشمن خدا آگاهانيديم، و نزدش درباره قتل        

او به طرف آنها ديد و ، ما شمشيرهاى مان را آورديم، »شمشيرهاى تان را بياوريد «:  فرمود �پيامبر خدا   : گويد مى

ـ       1.»بيـنم  اين وى را كشته است، در اين اثر طعام را مى          «: براى شمشير عبداللَّه بن انيس گفت       ه  ايـن چنـين در البداي

  . آمده است)190/2( و سيرت ابن هاشم )137/4(

 را  بـه سـوى ابورافـع يهـودى مردانـى از انـصار      �رسول خـدا   :  روايت است كه گفت    �و نزد بخارى از براء      

 )مـردم را (نمود، و عليه وى   را اذيت مى� را بر آنها امير گماشت، ابورافع پيامبر �فرستاد، و عبداللَّه بن عتيك  

 بـه آن  )�ياران پيـامبر   (اى كه در سرزمين حجاز داشت ساكن بود هنگامى كه            كرد، و در قلعه    يارى و كمكى مى   

 عبداللَّه  - رفته بودند    )به داخل قلعه  (هاى خود    ها و االغ    رمه  آفتاب غروب نموده بود، و مردم با       -نزديك گرديدند   

بندم، باشد كه داخل شوم، وى به        اى در كار مى    در جاهايتان بنشينيد، من ميروم، و براى دروازه بان حليه         : دستور داد 

كه قضاى حاجت خود    راه افتاد، تا اين كه به دروازه نزديك گرديد، بعد از آن خود را با لباس خود پوشانيد، گويى                    

اى بنده خدا، اگر خواسته باشى كه داخـل شـوى   : نمايد، و مردم داخل شده بودند دروازه بان بر وى بانك زد  را مى 

هنگـامى كـه مـردم      . خواهم دروازه را ببندم، آن گاه من داخل شده و خود را پنهان داشـتم               داخل شو، چون من مى    

من به سوى كليدها برخاستم، و آنها را : گويد مى.  بر ميخى آويزان نمودداخل شدند، دروازه را بست، بعد كليدها را

. هـاى خـود قـرار داشـت        نشستند، و وى در باال خانه       مى )تا ديروقت (نزد ابورافع مردم    . گرفته دروازه را باز نمودم    

اى را كـه بـاز    هنگامى كه افسانه گويان وى از نزدش رفتند، به طرف وى بلند شـدم، و شـروع نمـودم، هـر دروازه      

تواننـد   اگر قوم از من خبر شوند، تا اين كه وى را به قتل نرسانم، نمى   : نمودم، آن را از داخل بر خود بستم، و گفتم         

دانـستم وى در كـدام قـسمت         به من برسند، بنابراين خود را به وى رسانيدم، و او را در خانه تاريكى دريافتم، نمى                

اى با شمشير زدم،     ست؟ به سوى صدا رفتم، و در حالى كه مدهوش بودم ضربه           كي: گفت. ابورافع: گفتم. خانه است 

ولى كارى از پيش نبردم، وى فرياد كشيد،، و من از خانه بيرون شدم، و اندك مدتى درنگ نمودم، بعـد از آن نـزد                         

ن انـدكى   مردى در خانه است، كه همي     !! واى بر مادرت  : اى ابو رافع اين صدا چيست؟ گفت      : وى داخل شده گفتم   

اى زدم، و او را به شدت مجروح گردانيدم ولى نكشتمش، بعـد از               وى را باز ضربه   : گويد مى. قبل مرا با شمشير زد    

ها را يـك   آن لبه شمشير را در شكمش گذاشتم تا اين كه به پشتش رسيد، و دانستم كه به قتل رسانيدم، بعد دروازه    

ام،  نمودم كه به زمين رسـيده   خانه رسيدم، پايم را گذاشتم، و گمان مىپى ديگرى باز نمودم، تا اين كه به پايه همان   

اى بـستم، بعـد از آن     خوردم، كه بر اثر آن ساق پايم شكـست، و آن را بـا عمامـه                )به زمين (و در يك شب مهتابى      

. شـوم  ن نمـى ام يـا نـه بيـرو    امشب تا ندانم كه آيا وى را كـشته : حركت نمودم، تا اين كه بر دروازه نشستم و گفتم         

خبـر مـرگ    :  ايـستاد و گفـت     )قلعـه ( بر ديوار    - )جنازه خبر ( -هنگامى كه خروس بانگ نمود، اعالم كننده موت         
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شتاب نماييد و خود را بيرون      : در حال من به سوى يارانم روانه شده گفتم        . رسانم ابورافع بازرگان اهل حجاز را مى     

.  رسانيدم و قضيه را بـرايش بيـان نمـودم   �را نزد رسول خدا و خود . كنيد، چون خداوند ابورافع را كشته است 

، من پايم را رسا نمودم و او بر آن دست كشيد، گويى كـه هرگـز از آن               »پايت را دراز كن   «:  فرمود �رسول خدا   

 و اين را همچنين بخارى به سياق ديگرى روايت نموده، و بخارى اين حديث را به اين سياقها از                 1.شكايت نداشتم 

: ابى بن كعب گفتـه اسـت      : زهرى گفت : گويد ن اصحاب كتب ششگانه به تنهايى روايت نموده، و بعد از آن مى            ميا

، آنها »ها كامياب گرديد   چهره«،  )افلحت الوجوه (:  آمدند و وى بر منبر قرار داشت و گفت         �بعداً نزد رسول خدا     

: فرمـود . بلى:  گفتند »ا وى را به قتل رسانيديد؟     آي«: پرسيد. روى شما نيز كامياب گرديد اى رسول خدا       : پاسخ دادند 

اين . »بلى، اين طعام وى در لبه شمشير است       «: ، آن را از نيام بيرون آورد، و رسول خدا گفت          »شمشير را برايم بده   «

  . آمده)137/4( ه چنين در البداي

   

  2كشتن ابن شيبه يهودى
بر هر يكى از مردان يهود كـه  «:  فرمود�رسول خدا  :  روايت نموده كه   �ابونعيم از بنت محيصه و او از پدرش         

آورد و همـراه      كه مردى از تجار يهود بود و براى شان لبـاس مـى             -محيصه بر ابن شيبه     . »توان يافتيد، او را بكشيد    

اى دشـمن  : گفـت   حمله نمود و او را به قتل رسانيد، حويصه شروع به زدن وى نموده مى -شان داد و ستد داشت      

به خدا سوگند، اگر مرا بـه  : به او گفتم!! به خدا سوگند خيلى چربى ازمال وى در شكمت است       ! ا كشتى؟ خدا، او ر  

. اى براى اسـالم آوردن حويـصه گرديـد         و اين عمل مقدمه   : گويد مى! زنم كشتن تو هم دستور بدهد، گردنت را مى       

محيصه پاسخ !  بدهد، مرا خواهى كشت؟ تو را به خدا سوگند كه، اگر محمد تو را به قتل من دستور             : حويصه گفت 

ايـن  . به خدا سوگند، دينى كه تو را به اين حد رسانيده، دين عجيبى است        : حويصه گفت !! بلى، به خدا سوگند   : داد

: و اين را همچنين ابن اسحاق ماننـد آن روايـت نمـوده، و در حـديث وى آمـده            .  آمده )90/7(چنين در كنزالعمال    

داد،  ه خدا سوگند، مرا كسى به قتل وى دستور داده است كه اگر بـه قتـل تـو دسـتور مـى      ب: گفتم: گويد محيصه مى 

 و اين را همچنـين ابـوداود از طريـق وى روايـت              3.و حويصه اسالم آورد   : و در آخر آن افزوده    !! زدم گردنت را مى  

  . ا بعد آن را متذكر نشده، و م4»در شكمت از مال وى است«: نموده، جز اين كه وى تا به اين قول او اكتفا نموده

   

  ها اتّفاق افتاده است   هاى بنى قينقاع، بنى نضير و قريظه، و آنچه از انصار در اين غزوه غزوه
  

  داستان بنى قينقاع

                                                 
 ).٣٠٢٣، ٣٠٢٢(ب! ر�  1

  .اين حادثه از كشتن كعب بن اشرف، و قبل از به قتل رسيدن ابورافع اتّفاق افتاده بود 2
3  .از ی�� از مSا�� ب=� � ر1c از �9زز��ش م*�.1 از �mرش م*�.1 و در 0=� 'ن ;O ��2 ا0/) ٣/١٣(= ��1 در E��0 اب@ هB م اب@ ا0* ق <. ���
و در 0=�ش م*�� ب@ اب� م*��، ) ٧,١(» ا�����«و ���ا�� در ) ٣/٢٠٠(» ا��)7P«و ب��NO در ) ٣٠٠٢(ابSداوود :  دا�123 ا0/����'�� �� 'ن را  4

 .+*�( دا�123 ا0/» +*�( اب� داوود«� �� 0=� 'ن را در '�. مSOLل ا0/
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 بـر  �هنگامى كه رسـول خـدا   :  روايت نموده، كه گفت)عنهما اللَّه رضى(ابن اسحاق به اسناد حسن از ابن عباس      

اى يهود، قبل از اين كه آنچه قـريش  «: افت، يهود را در بازار بنى قينقاع جمع نموده گفت       قريش در روز بدر غلبه ي     

جنگيدى، حتمـاً   شناسند، و اگر با ما مى     آنها جنگ را نمى   : گفتند. »را در روز بدر رسيد، به شما برسد اسالم بياوريد         

 تا به اين قـول خداونـد        )ين كفروا ستغلبون  قل للذ (: آن گاه خداوند تعالى نازل فرمود     . دانستى كه ما مرد هستيم     مى

  )12 13: آل عمران(. )الولى االبصار(

  .»براى صاحبان چشم و بينش... به زودى مغلوب خواهيد شد: اند بگو به آنهايى كه كافر شده«: ترجمه

عناى آن روايت  از طريق ابن اسحاق به م)141/4(و اين را همچنان ابوداود .  آمده)334/7(اين چنين در فتح البارى 

اى محمد، در نفس خود بر اين مغرور نشوى كه تعدادى از قريش را كه بـى                 : گفتند: نموده، و در حديث وى آمده     

دانستى كه مـا     حتماً مى . جنگيدى شناختند، به قتل رسانيدى، اگر تو باما مى        تجربه و ناآزموده بودند، و جنگ را نمى       

  1!!اى رو نشده هستيم، و تو با مثل ما روب)جنگى(مردم 

هنگامى كـه اهـل بـدر       :  آمده، از زهرى روايت است كه گفت       )69/2(و نزد ابن جرير، چنان كه در تفسير ابن كثير           

قبل از اين كه خداوند روزى را چون روز بـدر بااليتـان             : شكست خوردند مسلمانان به دوستان يهودى خود گفتند       

دانـستند غلبـه     كه بر گروهـى از قـريش كـه جنگيـدن را نمـى             همين  : مالك بن صيف گفت   . بياورد، اسالم بياوريد  

نموديد، شما را مغرور ساخته است، ولى اگر ما تصميم بگيريم كه عليه شما  جمع شـويم، شـما قـدرت و بـازوى             

هـاى قـوى و    اى رسول خدا، دوستان يهودى من نفس :  گفت �عباده بن صامت    . جنگيدن با ما را نخواهيد داشت     

ز سالح زيادى برخورداراند، و از شأن وشوكت قوى و نيروندى بهره منداند، ولى من بيزارى خـود       پرتوانى دارند، ا  

عبداللَّه ابن . كنم، و هيچ دوستى براى من جز خدا و پيامبرش نيست         را از دوستى يهود به خدا و پيامبرش اعالن مى         

 مردى هـستم كـه مـرا از آنهـا گزيـرى           كنم، چون من   ولى من بيزارى خود را از دوستى يهود اعالن نمى         : ابى گفت 

دهـى،   اى ابوحباب اين كه دوستى يهود را بر دوستى عباده بن صامت ترجيح مـى              «:  فرمود �رسول خدا   . نيست

  :  خداوند اين را نازل فرمود2.قبول دارم: ابن ابى گفت. »همان براى تو باشد

. )واللَّـه يعـصمك مـن النـاس       (اين قـول خداونـد تعـالى        تا به   )يا ايهالذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى اولياء       (

  )51 – 67: المائده(

و خداونـد تـو را از   ... يهود و نصارا را دوست و تكيه گاه خود قرار ندهيـد         ! ايد اى كسانى كه ايمان آورده    «: ترجمه

  3.»دارد مردم نگاه مى

هنگامى كه بنى   : مده، روايت است كه گفت     آ )14/4( ه  ، چنان كه در البداي    �و نزد ابن اسحاق از عباده بن صامت         

 جنگيدند، عبداللَّه ابن ابى بن سلول در كار ايشان تشبث نمود، و در دفاع از آنها ايستاد، و        �قينقاع با پيامبر خدا     

                                                 
1 و در 0=� 'ن ) ٣/٧٣(» ا��)7P«و ب��NO در ) ٣٠٠١(ه�\=�@ از ��ی[ او ابSداوود . ا0/) �/٣(اب@ ا0* ق <= ��1 در E��0 اب@ هB م . ���

  .م*��ب@ اب� م*��، م\SOل ا0/
  .م.  آن را قبول دارميعنى دوستى يهود را كه تومى گويى براى من باشد من 2
اب@ . ه��=Siر در 0=� 'ن �sU ن ب@ ��Uا����@ ب@ ��Uو ا0/. از زه�� 1R ب� ای@ ا0 س م�70 ا0/) �٢٧/�(���� در ت#��3 خSد . ��� �	س� 3

  .اب@ مQ�� @�T او را دروS4d دا�123 ا0/. م�2وe ا�L� :/0 درب رE � او م� SWی�
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 رفت، و با ايشان آن چنان پيمانى داشت كه با عبداللَّه � كه از بنى عوف بود نزد رسول خدا �عباده بن صامت 

اشتند، و همه آنها را براى پيامبر خدا كنار گذاشت، و برائت خود را از پيمان آنها به خدا و پيامبرش اعالن                بن ابى د  

كنم، و از پيمان و دوسـتى ايـن          اى رسول خدا، من با خدا، پيامبرش و مؤمنين دوستى و محبت مى            : داشت و گفت  

  : نازل گرديد»المائده«و عبداللَّه اين ايات از و درباره وى، : گويد مى. دارم كافران برائت خود را اعالن مى

اللَّه ال يهدى  ياايهاالذين آمنوا ال تتخذوا اليهود و النصارى اوليا، بعضهم اولياء بعض و من يتولهم منكم فانه منهم ان           (

: المائـده (. )لغـالبون اللَّه هم ا   اللَّه و رسوله والذين آمنوا فان حزب       و من يتول  ( تا به اين قول خداوند       )القوم الظالمين 

56- 51(  

يهود و نصارا را دوست نگيريد و تكيه گاه خود قرار ندهيد، آنها دوسـت و                ! ايد اى كسانى كه ايمان آورده    «: ترجمه

تكيه گاه يكديگراند، و كسانى كه از شما با آنها دوستى كنند، از آنها هـستند، و خداونـد گـروه و قـوم سـتمكار را       

 زيـرا   )پيروزانـد (اند در پيش گيرنـد       انى كه دوستى خدا، پيامبر و كسانى را كه ايمان آورده          و كس ... كند هدايت نمى 

  1.»باشد حزب و جمعيت خدا پيروز مى

   

  داستان بنى نضير
عبداللَّه بن عبدالرحمن بن كعـب  : رسد از زهرى روايت نموده، كه گفت       ابن مردويه با اسناد صحيح كه به معمر مى        

كفار قريش به عبداللَّه بن ابى و غير وى، از :  به من خبر داد، كه وى گفت�اصحاب پيامبر بن مالك از مردى از    

 و  �اى نوشـتند، و آنهـا را بـه خـاطر جـاى دادن پيـامبر                  نمودند، قبل از بدر نامه     ها را عبادت مى    كسانى كه بت  

ن ابن ابى و كـسانى كـه بـا وى    نمودند، كه با همه عرب به جنگ ايشان خواهند شتافت، بنابراي   اصحابش تهديد مى  

هيچ كسى شـما را بـه مثلـى كـه           «:  نزد آنها آمده گفت    �بودند تصميم جنگ با مسلمانان را گرفتند، رسول خدا          

، هنگامى »خواهند شما در ميان خود بجنگيد و شدت يكديگر را ببينيد قريش فريب داده، فريب نداده است، آنها مى

و وقتى كه واقعه بدر رخ داد، كفار قريش بعد از آن بـه يهـود                . ند و پراكنده شدند   كه اين را شنيدند، به حق پى برد       

كردند، و همين بود كه بنى نضير به غـدر و خيانـت تـصميم     ها هستيد، و تهديشان مى     شما اهل زره و قلعه    : نوشتند

و، چـون سـه تـن از    با سه تن از اصحاب خود نزد ما خـارج شـ     :  فرستادند كه  �گرفتند، و كسى را دنبال پيامبر       

 ايـن را    �كنيم، رسول خـدا      نمايند، و اگر آنها به تو ايمان آوردند، ما از تو پيروى مى             علماى ما با تو مالقات مى     

پذيرفت، و آن سه يهود خنجرها را با خود برداشتند، و در ايـن موقـع زنـى از بنـى نـضير كـسى را نـزد يكـى از                               

تاد و وى رااز كار و تصميم بنى نضير آگاهانيد، و برادر وى رسـول خـدا   برادرانش كه از انصار و مسلمان بود، فرس   

 دوباره عودت نمود، و صبحگاهان قطعات نظامى را � را قبل از اين كه نزد آنها برسد خبر داد، رسول خدا              �

 آنهـا  به سوى آنها سوق داد، و در همان روز محاصره شان نمود، پس از آن به فردايش به سوى بنى قريظه رفت، و         

را نيز محاصره نمود، ولى آنان با وى تعهد نمودند، و از نزدشان به سوى بنى نضير برگشت، و با ايشان جنگيـد تـا           

                                                 
و اب@ �T0 در ) �٢٧/�(و در ت#��3ش ) ٨٠,/٢(و از ��ی[ او ���� در ت ری!� ) �/٣(�E اب@ هB م اب@ ا0* ق <= ��1 در �0. ��� �	س� 1
�١١/,(و اب@ اب� � تa ) ٢/٢٩(» ��N ت«� ، �  .و ر; ل 'ن 1Nc ه23=� ام  0=� 'ن م�70 ا0/) ��٠
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توانند ببرند كه  اين كه تبعيد و جالى وطن را پذيرفتند، مشروط بر اين كه به جز سالح فقط چيزهايى را با خود مى 

هاى خود تخريب  هاى شان را با دست هاى شان را با خود بردند، و خانه   هاى خانه  شتر بتواند ببرد، آنها حتى دروازه     

كردنـد، و   خورد با خود حمـل مـى   نمودند، و با منهدم نمودن آن آنچه را از چوبش براى شان مناسب به نظر مى    مى

د از و اين چنـين ايـن را عبـد بـن حميـد در تفـسير خـو       . همان تبعيد ايشان نخستين تبعيد مردم به سوى شام بود        

. عبدالرزاق روايت نموده، و در آن بر اين التين اين گمانش را كه در اين قصه حديثى با اسناد نيست رد نموده است

 آمده، و اين را همچنين ابوداود از طريق عبدالرزاق از معمر به طول آن با زيادت                 )232/7(اين چنين در فتح البارى      

 به نقل از الدر     )142/4( در الدالئل اين را، چنان كه در بذل المجهود           1قىروايت كرده، و عبدالرزاق، ابن منذر و بيه       

  .اند المنثور آمده، روايت نموده

 ايشان را محاصـره نمـوده       � روايت نموده، كه گفت، پيامبر خدا        )عنهما اللَّه رضى(و بيهقى همچنين از ابن عباس     

 از ايشان خواست به وى عطـا نمودنـد، و پيـامبر             �مبر  آنان آنچه را پيا   . بود، و آنان را در مضيقه شديد قرار داد        

 با ايشان چنين صلح نمود كه از ريختن خون ايشان خوددارى نمايد، و آنها را از سر زمين و ديار شان بيـرون             �

 وى  3. شام حركت شان بدهد، و براى هر سه نفر آنها يك شتر و يك مشك آب قرار داد                  2نمايد و به سوى اذرعات    

 وى را به سوى بنى نضير فرستاد، و به او    �رسول خدا :  روايت نموده، كه گفت    �حمد بن مسلمه    همچنين از م  

 آمده، و نزد )333/4(اين چنين در تفسير ابن كثير . دستور داد، كه در مورد جالى وطن به آنها سه روز مهلت بدهد      

از شهر من خارج شويد، و با من «:  را نزد ايشان فرستاد كه� محمد بن مسلمه �رسول خدا : ابن سعد آمده كه

اين چنين  . »ام يكجاى، بعد از تصميمى كه براى غدر گرفتيد، ديگر سكونت نكنيد، و من ده روز به شما مهلت داده                  

  . آمده است)233/7(در الفتح 

   

  داستان بنى قريظه
ردم بيرون رفتم، و پشت سر خود       روز خندق به دنبال م    :  روايت نموده، كه گفت    )عنها اللَّه رضى(امام احمد از عائشه   

اش حارث بـن اوس همـراه او قـرار     صداى پايى را بر زمين شنيدم، متوجه شدم كه سعدبن معاذ است و برادر زاده       

اى از آهن بر تن داشت،  من به زمين نشستم، و سعد گذشت و زره: گويد عائشه مى. كند دارد، كه سپرى را حمل مى

سعد از بزرگترين   : گويد عائشه مى . ترسيدم ده بود، و من بر جاهاى آشكار سعد مى        كه اطراف بدنش از آن بيرون آم      

  :گفت و درازترين مردم بود، و در حالى گذشت كه رجز خوانده چنين مى

  لبث قليالً يدرك الهيجا جملا

  ما احسن الموت اذا حان االجل

                                                 
٩�٢(» +*�( ابSداود«: و �4 ) ١٧٩، ٣/١٧٨(» ا��)7P«و ب��NO در ) ٩٧٣٣(و ��Uا��زاق ) ,٣٠٠(ابSداوود . ���� 1�.(  
  .درعاست: اذرعات، شهرى است در اطراف شام، نزديك زمين بلقاء و عمان، كه اسم امروزى آن است 2
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ه اجـل برسـد، چقـدر نيكـو و پـسنديده            اندكى درنگ نما، تا شتر به ميدان جنگ رسد، و مرگ آن گاه كـ              «: ترجمه

  .»است

برخاستم، و داخل باغى شدم، متوجه شدم كه تعدادى از مسلمانان در آن جـا حـضور دارنـد، و عمـربن                    : افزايد مى

خطـاب بـه   (عمـر  .  خود داشـت )سر( بر  1هاى آهنى  الخطاب هم در آن باغ بود، و در ميان آنها مردى بود كه حلقه             

دارد كه باليـى     چه چيز تو را در امان مى      ! ين جا آورده است؟ به خدا سوگند، تو با جرأتى         تو را چه ا   :  گفت )عائشه

و مرا آنقدر مالمت نمود كه آرزو نمودم در همان ساعت زمين باز شود و در                 پيش آيد و يا عقب نشينى رخ بدهد،       

اى عمـر،   : اللَّه اسـت، گفـت    ديدم طلحه بن عبيد   . هاى آهنى را از روى خود برداشت       آن مرد، حلقه  . آن داخل شوم  

عائشه . واى بر تو، امروز زياده روى نمودى، كنار رفتن و فرار جز به سوى خداوند عزوجل ديگر به كدام سو است 

اين را بگير، من ابن عرقه : گويد زند، و مى شد سعد را با تير مى مردى از قريش كه به او ابن عرقه گفته مى: گويد مى

بار خدايا،  : ت وى اصابت نمود، و آن را قطع ساخت، و سعد نزد خداوند دعا نموده گفت               هستم، و تير به رگ حيا     

آنها هم پيمانـان  : گويد  مى)عنها اللَّه رضى(اى نميران، عائشه مرا تا آن وقت كه چشمم را از بنى قريظه روشن نساخته   

را بـر مـشركين فرسـتاد، و از         و جراحتش خشك شد، و خدونـد بـاد          : افزايد مى. و دوستان وى در جاهليت بودند     

  .جانب مؤمنان در جنگ كار كفار را يكطرفه نمود، و خدا توانا و غالب است

بعد از آن اَبوسفيان و همراهانش به مكه رفتند، و عيينه بن بدر با همراهانش راهـى نجـد گرديدنـد، و بنـى قريظـه         

اى از    به مدينـه برگـشت، و بـه برپـايى قبـه            � هاى شان جاى گرفتند، و پيامبر خدا       ها و پناهگاه   برگشته در قلعه  

جبرئيل عليه السالم در    : گويد  مى )عنهما اللَّه رضى(عائشه. پوست دستور داد، كه بر دوش سعد در مسجد برپا گرديد          

آيا سالح را گذاشتى؟، به خدا سوگند، مالئك تا اكنون    (: هاى ثنايا اش گرد و غبار بود، گفت        حالى آمد كه بر دندان    

 سالح  �آن گاه پيامبر خدا     : افزايد ، مى )اند، به سوى بنى قريظه بيرون شو و با آنها بجنگ            خود را نگذاشته   سالح

هـاى مـسجد و در        كـه همـسايه    -خود را پوشيد، و در ميان مردم اعالن كوچ نمود تا خارج شوند، و بر بنى غـنم                   

 و -الكلبى كـه ازنـزد مـا عبـور نمـود      ه دحي«:  گفتند»كى بر شما عبور نمود؟    «:  گذشت و گفت   -اطراف آن بودند    

 خود را بـه بنـى قريظـه         � ، رسول خدا     - الكلبى در ريش، دندان و روى مشابه جبرائيل عليه السالم بود             ه  دحي

هنگامى كه محاصره شان شديد گرديد، ومصيبت باال گرفت، به          . رسانيد، و آنها را بيست و پنج شب محاصره نمود         

 رويد، و آنها از ابولبابه بن عبدالمنـذر مـشورت خواسـتند ،وى بـه طـرف                  � رسول خدا    به حكم : آنها گفته شد  

 �رسـول خـدا     . آيـيم  به حكم سعدبن معاذ پـايين مـى       : آنها گفتند . ايشان اشاره نمود كه فرجام ذبح كردن است       

داشت آورده شـد، و  ، و سعدبن معاذ بر خرى كه از پوست خرما پاالنى »به حكم سعد بن معاذ پايين بياييد      «: فرمود

اى ابوعمرو، آنان هم پيمانانت، دوستانت و اهل جنگ و طعن و ضرب             : قومش اطراف وى را گرفته بودند و گفتند       

داد،و نه هم به طـرف       و او به آنها پاسخى نمى     : گويد  مى )عنها اللَّه رضى(عائشه. دانى اند، و كسانى اند كه خودت مى      

: هاى شان نزديك گرديد، آن وقت به سوى قوم خود متوجه گرديـده گفـت    منزل نمود، تا اين كه به     شان التفاتى مى  
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: افزايـد   مـى )عنهـا  اللَّـه  رضـى (عائشه. حاال براى من وقتى رسيده كه بايد پرواى مالمت مالمتگر را در راه خدا نكنم           

پـايينش  بـه سـوى سـيدتان برخيزيـد و          (:  فرمـود  �وقتى كه وى نمايان گرديد، رسول خـدا         :  گفت �ابوسعيد

رسول خـدا   . ، و او را پايين آوردند     »پايينش بياوريد «:  فرمود �پيامبر خدا   . سيد ما خداست  : ، عمر گفت  »بياوريد

افراد جنگى شـان بـه قتـل        : كنم كه  من درباره ايشان حكم مى    : سعد پاسخ داد  . »درباره ايشان حكم كن   «:  گفت �

بـه درسـتى كـه      «:  فرمـود  �پيـامبر   . وال شان تقسيم گردد   رسانده شوند، زنان و اوالدشان كنيز گرفته شوند، و ام         

بار خدايا، اگر براى نبى خود      : بعد از آن سعد دعا نموده گفت      . »درباره ايشان به حكم خدا و رسولش حكم نمودى        

اى،  و اگر جنگ را در ميان وى و ايشان قطع نمـوده   . اى، مرا براى آن نگه دار      از جنگ قريش چيزى را باقى گذاشته      

بعد از آن جراحت وى كه درسـت شـده بـود، و از آن              : گويد  مى )عنها اللَّه رضى(عائشه.  به سوى خود قبض كن     مرا

.  بـر وى زده بـود      �اى برگشت كه رسول خـدا        شد، پاره گرديد، و به همان قبه       جز مثل حلقه كوچك ديده نمى     

سوگند به ذاتـى كـه      : افزايد مى.  شدند ، ابوبكر و عمر نزدش حاضر     �رسول خدا   : گويد  مى )عنها اللَّه رضى(عائشه

شـناختم،   جان محمد در دست اوست، من گريه عمر را از گريه ابوبكر، در حالى كه در حجره خود قرار داشتم، مى         

  :و آنها چنان بودند كه خداوند فرموده است

  .)29: الفتح(. )رحماء بينهم(

  .»در ميان خود مهربان اند«: ترجمه

چشم وى بر هيچ كـس      :  گفت )عنها اللَّه رضى(كرد؟ عائشه   چه مى  �رسول خدا   ! اى مادر : گفتم: گويد  مى 1علقمه

 اين حديث از اسناد جيد برخوردار بـوده،         2.گرفت شد، ريش خود را مى     ريخت، ولى چون اندوهگين مى     اشك نمى 

ــ   ــين در البداي ــن چن ــواهد دارد اي ــادى ش ــوه زي ــده اســت)123/4( ه و از وج ــعد  .  آم ــن س ــن رااب  از )3/3(و اي

ايـن را احمـد روايـت     : گويـد   مـى  )138/6(و هيثمـى    .  به مانند حديث گذشته، روايت نموده      )عنها اللَّه رضى(عائشه

و حـافظ در  . انـد  باشد، و بقيه رجال وى ثقـه  نموده، و در آن محمدبن عمرو بن علقمه آمده، كه حسن الحديث مى         

اين را همچنان ابونعيم به طـول      . بان آن را صحيح دانسته    حديث صحيح است، و ابن ح     : گويد  مى )274/1( ه  االصاب

 آمده، روايت نموده، و بعد از اين حديث تعدادى از احاديث را از طريق محمـد بـن                   )40/7(آن، چنان كه در الكنز      

  . آمده است�عمرو زياد نموده، و اين در فضايل سعد بن معاذ

:  روايـت اسـت كـه      )اللَّـه  عنهـا     رضى( آمده، از عائشه     )42/7(و نزد ابن جرير در تهذيبش، چنان كه در كنزالعمال           

 )عنهـا  اللَّـه  رضـى (عائـشه .  گريه نمود و اصحابش نيـز گريـه كردنـد          � رسول خدا  �هنگام وفات سعد بن معاذ    

افزايد، و من     مى )عنها اللَّه رضى(عائشه. گرفت شد، از ريش خود مى      شديد مى  �چون اندوه رسول خدا     : گويد مى

رسـول خـدا    :  روايت است كه گفت    )عنهما اللَّه رضى(و نزد طبرانى از عائشه    . شناختم م را از گريه عمر مى     گريه پدر 

                                                 
  .وى يكى از تابعين است 1
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سهل : گويد  مى )309/9(هيثمى  . ريخت  در حالى از جنازه سعدبن معاذ برگشت كه اشك هايش بر ريشش مى             �

  .ابوحريز ضعيف است

   

  بر عزّت دينى �مباهات و افتخار انصار
 � گفتـه اسـت، از انـس    )41/10( چنـان كـه هيثمـى    - كه رجال شان رجال صحيح اند   - و طبرانى    ابويعلى، بزار 

حنظله بن راهب را    : هر دو قبيله اوس و خزرج در ميان خود افتخار نمودند، اوس گفت            : اند كه گفت   روايت نموده 

 و عاصم بن ثابـت بـن   كه مالئك غسل داده از ماست وسعد بن معاذ كسى كه عرش به خاطر وى لرزيد از ماست،           

ابى اقلح، كسى كه زنبورها از وى حمايت نمود از ماست، و خزيمه بن ثابت كسى كـه شـهادت و گـواهى اش بـه        

چهار تن از مااند، كه قـرآن را  : ها گفتند  خزرجى1.)اللَّه عليهم اجمعين رضوان(عوض دو تن پذيرفته شده از ماست     

زيد بن  : ند، كه غير از ايشان ديگرى آن را كامالً حفظ ننموده بود            به طور كامل حفظ نمود     �در عهد رسول خدا     

اين را همچنين ابوعوانه و ابن عساكر روايت . )اللَّه عليهم اجمعين رضى(ثابت، ابى ابن كعب، معاذبن جبل و ابوزيد 

  .اين حديث حسن و صحيح است:  آمده، گفته،)139/5(اند، و ابن عساكر، چنان كه در المنتخب  نموده

   

هـاى فـانى و راضـى شـدن بـه خـدا و             هاى دنيوى و متـاع     صبر نمودن انصار در مقابل لذت     
   � پيامبرش

  
  حكايت انصار در فتح مكه
وفدهايى نزد معاويه رفتنـد، كـه مـن و ابـوهريره در آن              :  روايت نموده، كه گفت    �امام احمد از عبداللَّه بن رباح       

و ابوهريره مـا را بـه كثـرت         : گويد پختيم و مى    و ما براى يكديگر غذا مى      .بوديم، و اين در رمضان اتفاق افتاده بود       

آيا طعامى نسازم : گفتم: گويد مى. نمود وى بسيار زياد ما را به اقامتگاه خود دعوت مى: هاشم گفت . نمود دعوت مى 

 نماز عـشا بـه ابـوهريره    دستور دادم تا طعامى آماده شود، و در وقت: افزايد و آنها را به اقامتگاهم دعوت نكنم؟ مى    

هاشـم  . بر من سـبقت جـستى     : ابوهريره گفت . اى ابوهريره، امشب دعوت نزد من است      : گفتم: گويد برخوردم، مى 

اى گروه انـصار آيـا حـديثى را از          : و آنها را كه پيش من بودند، دعوت نمودم، ابوهريره گفت          . بلى: گفتم: گويد مى

 آمـد و داخـل مكـه        �رسول خـدا    : گفت. و فتح مكه را ياد نمود     : ويدگ جمله احادث تان به شما ياد ندهم؟ مى       

 فرستاد، و ابوعبيده را در رأس افـرادى كـه    2زبير را به يك طرف ارتش، و خالد را به طرف ديگر آن            : افزود. گرديد

قـرار   خود   )گروه نظامى ( در كتيبه    �بدون زره بودند روان نمود، و بطن وادى را در پيش گرفتند، و رسول خدا                

اينهـا را   : ها گفتند  قريشى: ابوهريره گفت . هاى خود را جمع نموده بودند      داشت، اين در حالى بود كه قريش اوباش       

اندازيم اگر موفّقّيتى داشتند، ما همراه شان خواهيم بود، و اگر ضربه خوردند، بـه محمـد همـان چيـزى را                       جلو مى 
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 پاسخ  »اى ابوهريره «:  نگاه كرد، و مرا ديد و گفت       �رسول خدا   : ابوهريره افزود . دهيم كه از ما خواسته است      مى

من آنها را صدا نمودم، و آمدند و . »انصار را برايم صدا كن، و جز انصار نزدم نيايد   «: دادم، لبيك رسول خدا، فرمود    

 آيا بـه اوبـاش قـريش و پيـروان آنهـا     «:  گفت �رسول خدا   : گويد مى.  را احاطه نمودند   �اطراف رسول خدا    

آنها را به خوبى درو كنيد، تا اين كـه در صـفا نـزدم    «:  بعد از آن يك دست خود را بر ديگرش زده گفت  »بينيد؟ مى

ما حركت نموديم و هر يكى از ما آن تعداد از ايشان را كه خواست به قتل رساند         : ابوهريره گفت : گويد مى. »برسيد

اى رسـول خـدا   : ابوسـفيان گفـت  :افزايد   مى1. به ما برساند  توانست چيزى   و هيچ يكى از آنها نمى      )به قتل رسانيد  (

هر كس كه   «:  فرمود �بعد رسول خدا    : گويد مى. جماعت قريش ريشه كن شد، بعد از امروز ديگر قريش نيست          

مـردم  : گويـد   مى»اش را ببندد، وى در امان است،و هر كس كه داخل منزل ابوسفيان شود، وى در امان است      دروازه

 روى آورده آن را لمس نمود و بعد از آن بـر        )االسود( به حجر    �و رسول خدا    : افزايد مى. را بستند درهاى خود   

افزايد، و در طواف خود به بتـى   مى. گويد و در دستش كمانى بود كه از نوك آن را گرفته بود             مى. خانه طواف نمود  

 با آن كمـان در چـشم آن بـت      �سول خدا   ر: افزايد مى. نمودند رسيد كه دركنار خانه قرار داشت، و عبادتش مى        

  : گفت زده مى

  )81: االسراء(. )جاءالحق و زهق الباطل، ان الباطل كان زهوقاً(

  .»حق آمد وباطل نابود شد، به درستى كه باطل نابود شونده است«: ترجمه

 هاى خود را بلند نمـود،      بعد از آن به صفا آمد،  و از آن باال رفت، جايى كه به طرف خانه بود، بعد دست                   : گويد مى

و بـراى   : گويد مى. و انصار در پايين قرار داشتند     : افزود. و خداوند را به آن اذكار و دعايى كه خواسته بود ياد نمود            

. اش، و محبـت و مهربـانى بـه اقربـايش فـرا گرفتـه               اين مرد را حاال رغبت و عالقمندى به قريه        : گفتند يكديگر مى 

ماند، و هيچ كسى از مـردم،        آمد، بر ما پوشيده نمى      وحى آمد، و  چون وحى مى       )ين هنگام در ا (: افزايد ابوهريره مى 

وقتى كـه وحـى   : هاشم گويد. نمود گرديد، بلند نمى  تا اين كه خالص نمى�چشم  خود را به سوى رسول خدا  

اش، و   قمنـدى بـه قريـه     اى گروه انصار، آيا گفتيد كه ايـن مـرد را عال           «: سر خود را بلند نموده گفت     . تمام  گرديد  

نام من چيست، نه ايـن  «:  ما اين را گرفتيم، فرمود     �اى رسول خدا    :  گفتند »مهربانى به اقربايش فرا گرفته است؟     

چنين نيست، من بنده خدا و رسول وى هستم، به سوى خدا و شما هجرت نمودم، و زندگى ام با زندگى شـما، و                        

به خدا سوگند، آنچه    : گفتند  طرف وى روى آوردند و گريه نموده مى        و انصار به  : گويد ، مى »مرگم با مرگ شماست   

 �رسـول خـدا     : گويد  مى 2.را گفتيم، جز به خاطر بخل ورزيدن به خدا و پيامبرش به خاطر چيز ديگرى نگفتيم               

هماننـد   اين را مسلم و نسائى از ابوهريره         3.»دارند كنند، و معذورتان مى    خدا و پيامبرش شما را تصديق مى      «: فرمود

                                                 
  .م. زدند يعنى دست به دفاع و مقاومت نمى 1
  . از شهرشان بيرون رفته به مكه برگردد�يعنى آنها دوست نداشتند كه رسول خدا  2
3  ab3م),�٣٨�/٢(و ا��� ) ١,.( 
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و اين را ابن ابى شيبه بـه اختـصار، چنـان  كـه در الكنـز                  .  آمده )307/4( ه  اين چنين در البداي   . اند آن روايت نموده  

  . آمده، روايت نموده است)135/7(

   

  در وصف ايشان گفته است�حكايت انصار در غزوه حنين، و آنچه پيامبر  
 و  )و زنـان  (ن، هوازن، غطفان و غيـر ايـشان بـا حيوانـات             در روز حني  :  روايت نموده، كه گفت    �بخارى از انس    

 ده هـزار تـن، و آزاد شـدگان مكـه بودنـد، همـه آنهـا از وى روى        �فرزندانشان روى آوردند، و با رسول خدا   

وى آن روز دو صدا نمود، كه يكى را بـه ديگـرى خلـط ننمـود، بـه      . گردانيدند، تا جايى كه خودش تنها باقى ماند 

لبيك اى رسول خدا، شادمان باش كه مـا همراهـت           : ، گفتند »اى گروه انصار  «: متوجه شده گفت  طرف راست خود    

لبيك اى رسول خدا، شـادمان      : ، گفتند »اى گروه انصار  «: هستيم، بعد از آن به طرف چپ خود روى گردانيده گفت          

، »نده خدا و رسـول وى ام من ب«:  و پايين آمد و گفت- وى بر قاطر سفيد سوار بود   -باش كه ما همراهت هستيم،      

هاى فراوانى به دسـت آورد، و آن را در            غنيمت )�رسول خدا   (آن گاه مشركين شكست خوردند، و در آن روز          

وقتى كه سختى باشد مـا را       : انصار گفتند . ميان مهاجرين و آزاد شدگان مكه تقسيم نمود، و براى انصار چيزى نداد            

اى   رسـيد، وى آنهـا را در قبـه   �اين خبر به رسـول خـدا   . شود  داده مىشويم، و غنيمت به غير ما      فراخوانده مى 

: باز گفت.  آنها خاموش ماندند»اى گروه انصار، اين چه سخنى است كه از شما به من رسيده؟«: جمع نمود و گفت

تـان جابجـا   اى گروه انصار، آيا راضى نيستيد كه مردم دنيا را ببرند، و شما رسـول خـدا را ببريـد، و در خانـه هاي            «

اى را در پـيش      اگر مـردم واديـى را در پـيش گيرنـد، و انـصار دره              «: پيامبر فرمود . بلى راضى هستيم  :  گفتند »كنيد؟

مـن  : گفت. اى ابوحمزه، تو شاهد آن بودى     : گفتم: گويد هشام مى . »گيرم گيرند، من همان دره انصار را در پيش مى        

و اين را همچنين ابن ابى شيبه، و ابن عساكر همانند آن،           .  آمده )357/4( ه   اين چنين درالبداي   1.از آن جا غايب بودم    

  .اند  آمده، روايت نموده)307/5(چنان كه در الكنز 

 در روز حنين غنايم را  �هنگامى كه رسول خدا     :  روايت است كه گفت    �و نزد ابن اسحاق از ابوسعيد خدرى        

تقسيم نمـود، و از آن بـراى   2ر عرب تازه اسالم آورده بودند،به دست آورد، و آن را ميان كسانى كه از قريش و ساي          

: اى از آنها گفت     قبيله انصار پيش خود خشمگين گرديدند، تا جايى كه گوينده          -انصار چيزى كم و زياد سهم نداد        

 � نزد رسـول خـدا   �آن گاه سعدبن عباده.  ديگر با قوم خود يكجا شده است     �به خدا سوگند، رسول خدا      

بـراى  «:  پرسـيد �رسول خدا . اند هاى خود بر تو خشمگين شده     اى رسول خدا، قبيله انصار در نفس       :رفته گفت 

ها تقسيم نمودى، و براى آنهـا از   ها را در ميان قومت و ساير عرب در ارتباط به اين كه اين غنيمت   :  پاسخ داد  »چه؟

مـن هـم شخـصى از قـومم     :  گفـت »نـدارى؟ پ تو در آن مورد چه مى ! اى سعد «:  فرمود �پيامبر  . اى نبود  آن بهره 

 جمع كن، و چون جمع شدند، به مـن          3قومت را برايم در اين آغل     «:  گفت �آن گاه پيامبر خدا     : گويد مى. هستم
                                                 

  ).٣٣٧,(ب! ر�  1
  .م. مؤلفه  القلوب 2
  .م. گردد  باد و سردى در كوه آماده مىآغل يا حظيره جايى را گويند كه براى حفاظت و نگهدارى گوسفندان از 3
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مردانـى از مهـاجرين   . سعد بيرون رفت، و در ميان آنها فرياد كشيد، و ايشان را در همان آغل جمع نمود            . »خبر بده 

اد و داخل شدند، و عده ديگرى آمدند، و آنان را دوباره مسترد نمود، وقتى كه همه انـصار                   آمدند، و به آنها اجازه د     

 قبيله انصار در همان جايى كه مرا امر نمودى تا جمـع   �اى رسول خدا  :  آمده گفت  �جمع گرديد، نزد پيامبر     

  .اند شان بسازم، برايت جمع شده

تاد، و بعد از حمد و ثناى خداوند، آن طورى كه سزاوار و  بيرون آمد و در ميان آنها به صحبت ايس�رسول خدا 

آيا در حالى نزدتان نيامدم كه گمراه بوديد، و خداوند شما را هدايت نمود، ! اى گروه انصار«: شايسته اوست، فرمود 

و هـاى تـان الفـت     و تنگدست و فقير بوديد، و خداوند غنى تان گردانيد، و دشمن بوديد، و خداوند در ميان قلـب     

چـه  :  گفتنـد  »دهيـد؟  آيا جواب نمـى   ! اى گروه انصار  «:  گفت �بعد از آن رسول خدا      . بلى:  گفتند »باهمى آورد؟ 

به خـدا  «:  فرمود�پيامبر . بگوييم اى رسول خدا؟ و چه جوابى به تو بدهيم؟ منّت از آن خداى و پيامبرش است         

تو رانده شده نزد ما آمدى، ما به        : شديد ق هم مى  گفتيد، و تصدي   گفتيد، و راست هم مى     خواستيد مى  سوگند، اگر مى  

تو جاى داديم، و نادار و تنگدست آمدى، ما همراهت غمخوارى و مواسات نموديم، و با ترس آدى، و مـا بـه تـو                         

منّـت از آن خـدا و پيـامبرش         : گفتند. »امان بخشيديم، و بدون يار و مددكار آمدى و ما تو را نصرت و يارى داديم               

آيـا در نفـس هايتـان در خـصوص خـس و خاشـاك دنيـا        ! اى گروه انصار«:  فرمود � رسول خدا    آن گاه . است

خشمگين شديد، كه من توسط آن قومى را كه اسالم آورده، به سوى اسالم جذب نمودم، و شما را به همان چيزى                    

كه مردم به جاهاى خود شويد  آيا راضى نمى!  اى گروه انصار  1گذاشتم كه خداوند از اسالم به شما بهره داده است؟         

با گوسفند و شتر بروند، و شما با رسول خدا به جاهايتان برويد؟ سوگند به ذاتى كه جـانم دردسـت اوسـت، اگـر                

گيـرم، و اگـر      اى را در پيش گيرد، من همان دره انصار را در پيش مى               را در پيش گيرند، و انصار دره        2اى مردم دره 

بودم، بار خدايا، به انصار و پسران انصار و پسران پسران انصار رحـم          ر مى بود، من هم شخصى از انصا      هجرت نمى 

بـه خداونـد بـه عنـوان        : هاى خود را خيس كردند، و گفتند       آن گاه قوم گريه نمودند، حتى كه ريش       : گويد مى. »كن

پراكنده  برگشت، و آنها �وبعد از آن رسول خدا. پروردگار و به رسول وى به عنوان سهم و نصيب راضى شديم

 ايـن را از     4 اين چنين اين را امام احمد به نقل از ابن اسحاق روايت نموده، و هيچ يـك از اصـحاب كتـب                      3.شدند

ـ      . اند، ولى اين روايت صحيح است      طريق روايت ننموده    )30/10(و هيثمـى  .  آمـده )358/4( ه  ايـن چنـين در البداي

اسحاق، و او هـم بـه سـماع تـصريح نمـوده، و ايـن را                 رجال احمد، رجال صحيح اند، غير از محمد بن          : گويد مى

 آمده، روايت )135/7( به درازى اش و به معناى آن، چنان كه در الكنز �همچنين ابن ابى شيبه از حديث ابوسعيد 

ـ      �كرده است و بخارى چيزى از اين سياق را از عبداللَّه بن زيد بن عاصم                  آمـده،   )358/4( ه  ، چنان كـه در البداي

  . آمده، روايت كرده است)136/7(موده، و ابن ابى شيبه نيز آن را، چنان كه در الكنز روايت ن

                                                 
  .م. يعنى براى شما نظر به اعتمادى كه من به ايمان شما دارم چيزى ندادم 1
  .م. كند در حديث شعب استعمال شده كه راه درميان دو كوه را افاده مى 2
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هـاى    غنيمتى را كه خداونـد در حنـين از غنيمـت           �رسول خدا   :  روايت نموده كه   �طبرانى از سائب بن يزيد      

و غيـر ايـشان     هوازن نصيب فرموده بود، تقسيم نمود، و خوب تقسيم نمود، وى آن را در ميان گروهـى از قـريش                     

 اين را شنيد، نزد آنها در منازل شـان آمـد، و             �هنگامى كه رسول خدا     . تقسيم كرد، و انصار خشمگين گرديدند     

بعد از آن رسول خدا . » اينجا باشد، بايد به سوى جاى خود بيرون شود1هر كسى كه غير از انصار«: بعد از آن گفت

اى گروه انصار، سخن تـان، دربـاره        : ش خداوند عزوجل گفت    شهادت را بر زبان آورد و بعد از حمد و ستاي           �

هايى كه گروهى از مردم را به آن، به خاطر جلب شدنشان به اسالم، ترجيح دادم، تا باشد بعد از امـروز                 اين غنيمت 

 بعـد از آن  »حاضر شوند، به من رسيد، اينان كسانى اند كه خداوند ايمان را در قلب هايـشان داخـل نمـوده اسـت                   

اى گروه انصار، آيا خداوند به ايمان بر شما منّت نگذاشت، و به عزت خاص تان نگردانيـد، و شـما را بـه                        «: گفت

بـود مـن هـم شخـصى از انـصار       ها، انصار خدا و انصار رسول وى، نام نگذاشت؟ و اگر هجرت نمى   نيكوترين نام 

يش گيريد، من همان واديى شما را در پـيش          بودم، و اگر مردم وادى اى را در پيش گيرند، و شما واديى را در پ                مى

هنگـامى كـه    . »شويد كه مردم گوسفند، حيوانات و شتر ببرند، و شما رسول خدا را ببرييـد               گيرم، آيا راضى نمى    مى

در آنچه گفتم بـه مـن پاسـخ         «:  فرمود �رسول خدا . راضى شديم :  را شنيدند، گفتند   �انصار قول رسول خدا     

ول خدا، ما را در تاريكى و ظلمت يافتى، و خداوند به واسطه تو ما را از آن بـه سـوى                      اى رس : ، انصار گفتند  »دهيد

اى از گودال آتش يافتى، و خداوند ما را توسط تو نجات داد، و مـا را                  نور و روشنايى بيرون نمود، و ما را در كناره         

پروردگار راضى شديم، و به اسالم به       گمراه يافتى، و خداوند توسط تو ما را هدايت فرمود، ما به خداوند به عنوان                

خواهى طبق خواهش خود بـا كمـال اختيـار            به عنوان نبى، اى رسول خدا، آنچه را مى         �عنوان دين و به محمد      

: گفـتم  داديـد، حتمـاً مـى      به خدا سوگند، اگر مرا به غير از اين قول پاسـخ مـى             «:  فرمود �رسول خدا   . انجام بده 

آيا نزد ما رانده شده نيامدى و تو را جـاى داديـم، و تكـذيب شـده نيامـدى و تـو را                        : گفتيد اگر مى . درست گفتيد 

تصديق نموديم، و بدون يار ومددكار نيامدى كه تو را يارى و نصرت نموديم، و آنچـه را مـردم بـر تـو رد نمـوده                  

از آن خـدا و پيـامبرش   بلكـه منّـت   : انصار گفتند. »شديد گفتيد، تصديق كرده مى    بودند قبول كرديم؟ اگر اين را مى      

بعد از آن گريستند، و گريه شان زياد گرديد، و رسـول        . است، و بر ما و بر غير ما منت و فضل از رسول وى است              

در اين رشدين بن سعد آمـده، و حـديث در بـاب        : گويد  مى )31/10( هيثمى   2. نيز همراه شان گريه نمود     �خدا  

  .اند ه و مانند آن حسن است، بقيه رجال وى ثق3رقاق

تعدادى از انصار، هنگامى كه خداوند اموال هوازن      :  روايت نموده، كه گفت    �و بخارى همچنين از انس بن مالك        

خداوند رسول خدا را مغفـرت  : را به طور غنيمت نصيب رسول خدا نمود، و او به مردانى صد صد شتر داد، گفتند           

انس بـن   ! چكد؟  مى )خون(هاى شان    يرهاى مان از خون   گذارد در حالى كه شمش     دهد، و ما را مى     كند، به قريش مى   

                                                 
تـر را   باشد، كه ما همان صورت درست» غير از انصار«ممكن درست :گويد  آمده،و در حاشيه مى » از انصار «،  »من االنصار «در حديث    1

  .م. در ترجمه نقل نموديم
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اى از چـرم    خبر داده شد، وى نزد انصار فرسـتاد، و آنهـا را در قبـه             �گفته ايشان به رسول خدا      : گويد مالك مى 

:  برخاسـت و گفـت  �وقتى كه جمع شدند، رسول خـدا  . جمع نمود، و همراه شان غير از خودشان را نگذاشت      

انـد،   اى رسول خدا، رؤساى ما چيزى نگفته:  دانشمندان انصار گفتند   » به من رسيده چيست؟    اين سخنى كه از شما    «

دهـد و مـا را    خداوند رسول خدا را مغفرت كند، به قريش مـى : هاى شان كم است گفتند ولى تعدادى از ما كه سن    

من به مردانـى    «: ود فرم �چكد؟ رسول خدا     هاى ايشان خون مى    گذارد، در حالى كه شمشيرهاى مان از خون        مى

كـنم، آيـا     دهم كه زمان و عهدشان به كفر نزديك است، و آنها را به سوى اسالم الفـت داده جلـب مـى                      غنيمت مى 

هاى خود ببريد؟ به خدا سوگند، با چيزى كـه شـما    شويد، كه مردم اموال را ببرند، و شما نبى را به خانه  راضى نمى 

رسـول خـدا    . اى رسول خدا، راضى شديم    : گفتند. »گردند بهتر است    بر مى  گرديد، از آن چيزى كه آنها با آن        بر مى 

شما ترجيح دادن شديدى را بر خود خواهيد ديد، ولى صبر كنيد تا خدا و رسولش را مالقـات  «:  به آنان گفت  �

سـت   و نزد احمد همچنان از انس روايـت ا         1.ولى آنها صبر ننمودند   : گويد ، انس مى  »نماييد، و من بر حوض هستم     

شويد كه مردم گوسفند و شتر با خـود ببرنـد، و              آيا راضى نمى   2.شما زير پوش هستيد، و مردم باالپوش      «: كه گفت 

 من اند، ار مردم واديى را در پيش         3انصار شكمبه و كيسه   «: فرمود. بلى:  گفتند »شما رسول خدا را به ديارتان ببريد؟      

گيرم، و اگر هجـرت نبـود، مـن شخـصى از      ايشان را در پيش مى  اى را در پيش گيرند، من دره         گيرند، و انصار دره   

  . آمده است)356/4( ه  اين چنين در البداي4.»انصار بودم

   

  � صفت انصار
 رسيد، و از مهـاجرين و  �مالى از بحرين به رسول خدا  :  روايت نموده، كه گفت    �عسكرى در االمثال از انس      

و بـه  : و حديث طويلى را متـذكر شـده، و در آن آمـده   .  رفتند�ا و فرداى آن روز نزد رسول خد  . انصار شنيدند 

گرديـد، و در وقـت طمـع كـم            در وقت تـرس و فـزع زيـاد مـى           -جايى كه من دانستم       تا آن  -شما  «: انصار گفت 

  . آمده است)136/7(اين چنين در كنزالعمال . »شويد مى

                                                 
» صـبر ننمودنـد  «:  جزء ششم درذيل باب غزوه الطائف در شرح اين حـديث و در معنـاى ايـن كلمـه كـه                )160ص(در تيسيرالقارى    1

  .م. با تصرف.  صبر ننمودند و نزاع كردند و بعد از مباحثه خاموش شدند�در امر خالفت پس از رحلت رسول خدا : گويد مى
يعنى انصار چون لباس درون و پيوسته به بدن اند، و نسبت باطنى دارند، و بقيه مردم چون لبـاس بـاالى لبـاس درونـى انـد، و ايـن           2

شود، از اين حكـم بيـرون    وضع مهاجرين، چنان كه از بخش پايين همين حديث معلوم مىكند، اما  فضيلت و عزت انصار را تداعى مى    

  .م. است، و آنها بدون ترديد از فضل و درجه باالترى برخوردارند، و انصار در درجه دوم شان قرار دارند
د كـه ذكـر نمـوديم، و در مجمـوع           كنن استعمال شده، كه به صورت تحت اللفظى همان معانى را افاده مى           » كرش و عيبه    «در حديث    3

گروه » كرش«هدف از : انصار، مشاورين، محل راز وامانت من هستند، كه بر ايشان اعتماد دارم و در قولى آمده  :هدف از آن چنين است    

ر انـصا «:  اين حديث را چنين ترجمه نمـوده اسـت  )1707/2(و در فرهنگ الروس    . ام اند  و جماعت است، يعنى انصار گروه و صحابه       

  .م. به نقل از پاورقى كتاب و فرهنگ الروس و باتصرف. »خانواده و چشم من هستند
٩�١٠(و مab3 ) ٣٣١,(ب! ر�  4.(  



  حيات صحابه

125  دوم جلد 

ام  ر بده كه، آنها تا جايى كه من ايـشان را شـناخته        شان خب  براى قومت سالم بگو، و براى     «:  فرمود �و بزار از انس     

و اين از وجـه     . باشد در اين محمدبن ثابت بنابى آمده و ضعيف مى        : گويد  مى )41/10( هيثمى   1.»عفيف و پرصبرند  

  . آمده روايت كرده است)136/7( چنان كه، در الكنز �و ابونعيم اين را از انس . ديگرى از انس خواهد آمد

 در همان حال مريضى اش كه در آن قبض گرديد داخل شد، پيامبر خدا    � نزد رسول خدا     �ابوطلحه  : گويد مى

صحيح : گويد  اين را روايت نموده، و مى)79/4( حاكم 2.»به قومت سالم كن، آنها عفيف و پرصبر اند      «:  فرمود �

  .صحيح است:  نموده گفته استذهبى با وى موافقه. اند االسناد است، ولى بخارى و مسلم آن را روايت ننموده

  

  هنگام وفات سعدبن معاذ به وى گفت � آنچه رسول خدا
 � در حالى نزد سعد بـن معـاذ       �رسول خدا : گفت  روايت نموده كه مى    � از عبداللَّه بن شداد      )9/3(ابن سعد   

 نيكو دهد، تـو     خداوند تو را به عنوان ريئس قوم پاداش       «:  و گفت  - كه وى مشغول جان كندن بود        -داخل گرديد   

 3.»آن چيزى را كه براى خداوند وعده نموده بودى وفا كردى، و خداوند آنچه به تو وعده نموده، وفا خواهد نمـود             

بـراى زنـى كـه در    «:  فرمود�رسول خدا  : اند كه گفت    روايت نموده  )عنها اللَّه رضى(و امام احمد و بزار از عائشه      

 هيثمـى  4.»شـود   اين كه در ميان والدين خود پايين آيـد، ضـرر رسـانيده نمـى      ميان دو خانه از انصار پايين بيايد، يا       

  .رجال آن دو رجال صحيح اند: گويد  مى)40/10(

  

    � اكرام، عزّت و خدمت انصار
  

  و عزّت نمودن انصار، و داستان اسيد بن حضير با وى � پيامبر
 � نـزد رسـول خـدا        �اسيد بـن حـضير      : اند كه گفت    روايت نموده  �ابن عدى، بيهقى و ابن عساكر از انس         

 را تقسيم نموده بود، و اهل بيتى از انصار را از بنى ظفر كه نيازمندى و حاجتى داشـتند  5هنگامى آمد،كه وى طعامى   

 ما  - اى اسيد    -«:  به او گفت   �پيامبر خدا   .  متذكر گرديد، و اكثر اهل آن خانه زنان بودند         �براى رسول خدا    

 آنچه در دست مان بود رفت، وقتى شنيدى كه چيزى براى مان آمد، آن گاه اهـل آن خانـه را                      را گذاشتى تا اين كه    

 آن را در �بعد از آن طعامى از خيبر كه متشكل از جو و خرما بود برايش آمد، رسول خدا . »براى من متذكر شو   

 اهل آن خانه نيز سهم زيـادى عطـا          ميان مردم تقسيم نمود، و در ميان انصار تقسيم كرد، و به آنان زياد داد، و براى                

 پـاداش   -بهتـرين   :  يا اين كه گفـت     -اى نبى خدا، خداوند نيكوترين      : اسيد بن حضير با اظهار تشكّر گفت      . فرمود

                                                 
1  .'م�E ضh�T ا0/) ١,/١٠(» ا��K�L«در 0=� 'ن م*�� ب@ c ب/ ب= �� ا1R /0 <= ��1 در . بQار. ���
2 ���� . aR �),/١٧٩ (او را Q�� دا�123 و ذه�� )�*+ 'ن را �ا0/و Eد�R ت ی�� .  
 ).٣/٩(» ��N ت«اب@ �T0 در . ���� 3
) ٧�٢/�(ا��� . ���� 4 aR � 'ن را +*�( دا�123) ٩٣/,(و �ار . وQ٢٨٠(ه�\=�@ ب�.(  
كند، و در اين جا به خاطر مجهول بودن آنچه توزيع شده ما آن را به        طعام در عربى غذا، خوراك و گاهى غله و گندم را نيز افاده مى              5

  .م. طلق ذكر نموديمشكل م
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:  يـا ايـن كـه گفـت    -و شما اى انصار، خداوند به شما نيكـوترين پـاداش را بدهـد        «:  فرمود �پيامبر خدا   . دهد

دانم عفيف و پرصبريد، و بعد از من ترجيح دادن ديگران را بر شما در امارت   مىبهترين، چون شما تا جايى كه من     

و .  آمده)135/7(اين چنين در كنزالعمال . »و اموال خواهيد ديد، بنابراين صبر كنيد تا با من در حوض مالقات كنيد        

باشـد، ولـى     سـناد مـى   اين حديث صـحيح اال    : گويد  روايت نموده، مى   )79/4(اين را همچنين حاكم در المستدرك       

  .صحيح است: و ذهبى گفته. اند بخارى و مسلم روايتش ننموده

اى از ظفـر و اهـل    اهل دو خانه از قومم، اهـل خانـه  :  روايت است كه گفت�و نزد امام احمد از اسيد بن حضير   

 )گفتند( بدهد، يا     صحبت كن، كه به ما سهم      �از طرف ما با رسول خدا       : اى از بنى معاويه نزدم آمده گفتند       خانه

دهـم، و   بلى، براى هر يكى از آنها نصف سـهم مـى  «: به ما عطا نمايد، يا مانند آن، من با وى صحبت نمودم، فرمود     

. خداوند پاداش نيكو دهد، اى رسول خدا      : گفتم: گويد ، مى »گرديم اگر خداوند باز براى مان آورد، بر آنها باز بر مى          

شناسيم شما را عفيـف و پرصـبريد، و          پاداش نيكو دهد، چون شما تا جايى كه مى        و شما نيز خداوند به تو       «: گفت

 بـود،  � عمـربن خطـاب   )دوران(هنگامى كه . »شما پس از من به ترجيح دادن ديگران بر خود روبرو خواهيد شد           

حالى كه نمـاز  و در  .  در ميان مردم تقسيم نمود، و از آن براى من لباسى را فرستاد، و من آن را كوچك يافتم                   )وى(

از فـرط  (هـا قـرار داشـت كـه آن را      خواندم جوانى از قريش از پهلويم گذشت، و بر وى لباسى از همان لبـاس        مى

شما پـس از مـن بـه تـرجيح دادن           «:  را به ياد آوردم كه     �كشيد، آن گاه من قول رسول خدا        مى )رسايى بر زمين  

رفت و بـه او  �اند، آن گاه مردى نزد عمر  رش راست گفتهخدا و پيامب:  و گفتم»ديگران بر شما روبرو خواهيد شد 

هنگامى كه نماز خـود را خـالص نمـودم          . اى اسيد، نماز بخوان   : خواندم و گفت   عمر آمد، و من نماز مى     . خبر داد 

آن لباسى است كه من آن را براى فالن شخصى كه بدرى، احـدى              : فرمود. چگونه گفتى؟ و به وى خبر دادم      : گفت

است فرستادم، بعد اين جوان نزدش آمد، و آن را از او خريـد و پوشـيد، و تـو گمـان نمـودى كـه آن                           و عقبى اى    

 اى اميرالمؤمنين گمان نمودم كه آن، در زمان تو - به خدا سوگند -: گفتم: گويد باشد؟ مى  در زمان من مى   )ترجيح(

اند، جز اينكه ابـن اسـحاق بـا     رجال وى ثقهاين را امام احمد روايت نموده، و      : گويد  مى )33/10(هيثمى  . باشد نمى

  .باشد وجود ثقه بودنش مدلس مى

   

  )عنهما اللَّه رضى(قصه محمد بن مسلمه با عمر
به طرف مسجد رفتم، و مردى از قـريش را ديـدم كـه              :  روايت نموده، كه گفت    �ابن عساكر از محمد بن مسلمه       

از اين كه گذشتم، مردى از      : گويد مى. اميرالمؤمنين:  است؟ گفت  كى اين را به تو داده     : لباسى بر تن داشت، پرسيدم    

محمد بن  : گويد مى. اميرالمؤمنين: كى اين را به تو داده است؟ گفت       : قريش را ديدم كه لباسى برتن داشت، پرسيدم       

اللَّه !اند گفتهاللَّه اكبر، خدا و پيامبرش راست :مسلمه داخل مسجد گرديد، و صداى خود را به تكبير بلند نموده گفت

.  صداى وى را شنيد و كسى را دنبالش فرستاد كه نزد من بيا�عمر: افزايد مى! اند اكبر، خدا و پيامبرش راست گفته    

 فرستاده خود را دوبـاره فرسـتاد و وى را سـوگند             �تا اين كه دو ركعت نماز بخوانم عمر       : محمدبن مسلمه گفت  
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كنم كه تا دو ركعت نماز نخوانم نزدش نيايم، و           من سوگند ياد مى   :  گفت �محمد بن مسلمه    . داد كه بايد بيايد    مى

مـرا از   : هنگامى كه نماز خود را تمام نمود، عمر به او گفت          .  آمد، و در پهلويش نشست     �عمر  . داخل نمازگرديد 

اند،  گفتهخدا و پيامبرش راست     :  به تكبير، و از اين گفته ات كه        �بلند نمودن صدايت در جاى نماز رسول خدا         

اى اميرالمؤمنين، به قصد مسجد حركت كردم، و فالن بـن فـالن قريـشى از پـيش                  : خبر بده كه اين چيست؟ گفت     

از آن . اميرالمـؤمنين : كى اين را به تو داده اسـت؟ گفـت  : رويم با من روبرو گرديد كه لباسى بر تن داشت، پرسيدم   

كى اين لباس را به تو :  شد كه لباسى بر تن داشت، پرسيدمعبور كردم پيش رفتم فالن بن فالن قريشى با من روبرو

اميرالمؤمنين، از آن هم گذشته پيش رفتم، و فالن بن فالن انصارى با من روبرو گرديد، و بر وى                   : داده است؟ گفت  

 خدا رسول. اميرالمؤمنين: كى اين را به تو داده است؟ گفت: تر از آن دو لباس قرار داشت، پرسيدم     لباسى كم ارزش  

 و من دوست نداشتم، اى اميرالمومنين،       »شما بعد از من ترجيح ديگران را بر خود خواهيد ديد          «:  فرموده است  �

بـه  (خـواهم و دوبـاره       از خداوند مغفرت مى   :  گريست و بعد از آن گفت      �آن گاه عمر    . كه اين به دست تو باشد     

. مردى از قريش را بر مردى از انصار ترجيح داده باشـد و بعد از آن ديده نشد كه  : گويد مى. گردم  بر نمى  )اين عمل 

  . آمده است)329/2(اين چنين در كنزالعمال 

  

  � براى سعد بن عباده � اكرام و عزّت پيامبر خدا
 در حالى كه پسرش همراهش بـود، نـزد          �سعد بن عباده    :  روايت نموده، كه گفت    �ابن عساكر از زيد بن ثابت       

 و او را در سمت راست خود نشاند و          »اين جا و اين جا    «:  فرمود �رسول خدا . د آمد و سالم دا    �رسول خدا   

:  فرمود � رسول خدا  1. نشاند � و پسرش را در پيش روى پيامبر خدا          »مرحبا به انصار، مرحبا به انصار     «: گفت

 را  � وى نزديك گرديد، و هر دو دست و پاى رسول خـدا              »نزديك شو :  گفت �پيامبر  .  وى نشست  »بنشين«

خداوند تـو را عـزت      :  گفت �سعد. »و من از انصار هستم، و من از اوالد انصار هستم          «:  فرمود �پيامبر  . بوسيد

خداوند شما را قبل از عزت نمودن من عزت و اكـرام نمـوده              «:  فرمود �پيامبر  . دهد، چنان كه ما را عزت دادى      

 ولى صبر كنيد تا بـا مـن در حـوض روبـرو     است، و شما بعد از من به ترجيح ديگران بر خود روبرو خواهيد شد،            

ايـن چنـين در   . وى قـوى نيـست  : گويـد  در اين روايت عاصم بن عبدالعزيز اشـجعى آمـده، خطيـب مـى           . »گرديد

مـن  . در وى نظـر اسـت  : گويـد  و بخـارى مـى  . انـد   آمده، و اين چنين نسائى و دار قطنى گفتـه  )134/7(كنزالعمال  

  . آمده است)3/2(اين چنين در الميزان .  نموده و معن قزّاز وى را ثقه دانستهاز وى على بن مدينى روايت: گويم مى

   

  � خدمت جرير به انس

                                                 
  . ايستاد�و پسرش در پيش روى پيامبر خدا : شايددرست چنين باشد 1
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در سفرى جرير همـراهم بـود، وى خـدمت مـرا            : اند كه گفت    روايت نموده  �بغوى، بيهقى و ابن عساكر از انس        

ند، و حاال هـر يـك شـان را كـه            ده  چيزى انجام مى   �من انصار را ديدم كه براى رسول خدا         : نمود، و گفت   مى

  . آمده است)136/7(اين چنين در كنزالعمال . كنم ببينم خدمتش را مى

   

  آمدن ابوايوب انصارى نزد ابن عباس و خدمت وى به او
 نزد معاويه آمد، و از دينى كه �ابوايوب انصارى : اند كه رويانى و ابن عساكر از حبيب ابن ابى ثابت روايت نموده         

آن . آمد  به وى شكايت نمود، ولى از وى چيزى را كه دوست بدارد نديد، بلكه چيزى را ديد كه بدش مى                   بر او بود  

، »شما بعـد از مـن تـرجيح ديگـران را بـر خـود خواهيـد ديـد                 «: گفت  شنيدم كه مى   �از رسول خدا    : گاه گفت 

پـس صـبر   : ، معاويه گفـت »صبر كنيد«:  گفت� پيامبر )پاسخ داد( به شما چه گفت؟ �پيامبر  :  گفت )معاويه(

بعد از آن به بـصره آمـد، و نـزد     . خواهم به خدا سوگند، من ابداً از تو چيزى نمى        :  گفت )ابوايوب در جواب  (. كنيد

من با تو چنان خواهم     : هاى خود را برايش تخليه نموده گفت        پايين آمد، ابن عباس خانه     )عنهما اللَّه رضى(ابن عباس 

همه چيزى كـه در خانـه       : مودى، و اهل خود را دستورداد و خارج شدند، و گفت           ن �نمود كه تو با رسول خدا       

و ايـن را  .  آمـده اسـت  )95/7(اين چنين در كنز العمال . است از آن توست، و برايش چهل هزار و بيست غالم داد       

حديث صحيح  اين  : گويد همچنين حاكم از طريق مقسم روايت موده و آن را به اين معنى متذكر گرديده، حاكم مى                

  .صحيح است: و ذهبى گفته. اند االسناد است، ولى بخارى و مسلم آن را روايت ننموده

بعـد نـزد ابـن      :  آمده، روايت كرده، و در حديث وى آمده        )323/9(و اين را همچنين طبرانى، چنان كه در المجمع          

اى ابوايوب، من   : ابن عباس گفت  .  بود  وى را بر آنجا امير گماشته      � به بصره آمد، كه على       )عنهما اللَّه رضى(عباس

آن گاه اهل خـود را امـر        .  بيرون آمدى  �ميخواهم از مسكنم براى تو خارج شوم، چنان كه تو براى رسول خدا              

چون وقـت حركـت وى فـرا رسـيد          . نمود و بيرون آمدند، و همه چيزهايى را كه منزل بر آن مشتمل بود به او داد                

ضرورتم، معاشم، و هشت غالم كه در زمينم كار كننـد، معاشـش چهـار               : فتچه ضرورت است؟ ابوايوب گ    : گفت

: گويـد  هيثمـى مـى  . ابن عباس آن را براى وى پنج برابر گردانيد، و بيست هزار و چهـل غـالم بـه او داد                  . هزار بود 

يـب بـن    جز اينكه حب  .  به دو اسناد ذكر نموده، و رجال يكى آنها رجال صحيح اند            - يعنى طبرانى    -حديث را وى    

 همچنين از طريق همين حبيب بن ابى ثابـت          )461/3(ميگويم، اين را حاكم     .  نشنيده است  �ابى ثابت از ابوايوب     

... )عنهما اللَّه رضى(از محمد بن على بن عبداللَّه بن عباس از پدرش از ابن عباس            : روايت نموده، و بعد از آن افزوده      

 گرديده، و بعد از آن گفته، ايـن حـديث بـه اسـناد متـصل صـحيح               و حديث را به سياق طبرانى به طول آن متذكر         

  .گذشت، و من آن را به خاطر اضافاتى كه در آن به اين اسناد وجود دارد، دوباره اعاده نمودم

   

  تالش ابن عباس در انجام دادن كار انصار نزد والى
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ضل بن عباس بن ابى ربيعه بن حارث روايت      از عبدالرحمن بن ابى الزّناد، از پدرش و عبداللَّه بن ف           )544/3(حاكم  

 ابن ابى الزنـاد     - عمر يا عثمان     )والى(ما گروه انصار به خاطر طلب چيزى نزد         :  گفت �نموده كه حسان بن ثابت      

 را برديم،ابن عباس و آنهـا       � رفتيم، و با خود عبداللَّه بن عباس و تعدادى از اصحاب رسول خدا               -شك نموده   

حـسان  . ر و مناقب ايشان را متذكر شدند ولـى والـى دليـل آورده بـه ذكـر علـت پرداخـت        صحبت نمودند و انصا   

والى آن قدر براى شان دليل و جواب گفـت، كـه          : افزايد مى. كار ضرورى بود كه ما از وى خواسته بوديم        : گويد مى

 انـصار را هـيچ كـس     نه، به خـدا سـوگند، مرتبـه       : آنها برخاستند، و عذر وى را پذيرفتند، مگر ابن عباس كه گفت           

و ايـن شـاعر     : تواند پايين آورده، اينها بودند كه يارى نمودند و جاى دادند، و فضيلت ايشان را ياد كرده گفت                  نمى

 و مدافع وى است، و تا وقتى عبداللَّه درخواست خود را از وى با كالم جامعى كه همه چيز را بـر   �رسول خدا   

بعد ما در حالى خـارج  : گويد مى. اى نيافت، و كار ما را انجام داد يگر چارهساخت ادامه داد، كه او د   وى مسدود مى  

شديم، كه خداوند عزوجل ضرورت و كار ما را با كالم وى حل ساخته بود، و من از دست عبداللَّه گرفته بـودم، و               

نچه كـه وى رسـيد   نمودم، و در مسجد بر همان كسانى گذشتم كه با وى بودند، و به آ        وى را ستوده برايش دعا مى     

و به عبداللَّه   . بلى: گفتند. وى بهتر و اوالى شما براى ما بوده است        : شنيدند، گفتم  نرسيدند، من در حالى كه آنها مى      

ترين شما به آن بوده، حسان        است، كه مستحق   � باقى مانده نبوت و وراثت احمد        - به خدا سوگند     -اين  : گفتم

  :)گفتم(نمودم  اشاره مىدر حالى كه به عبداللَّه : گويد مى

  اذا قال لم يترك مقاالً لقائل

  بملتفظات ال يرى بينها فصال

  كفى و شفى ما فى الصدور فلم يدع

   فى القول جداً و ال هزاله لذى ارب

  ه سموت الى العليابغير مشقّ

  فنلت ذراها ال دنيا و ال وعال

 آمده مانند آن را روايت نموده، و )284/9(الزوائد ، چنان كه در مجمع �اين را همچنان طبرانى از حسان بن ثابت   

 باقى مانـده    - به خدا سوگند     -تر بر آن كار بود، اين         وى بهتر شما و مقدم     - به خدا سوگند     -در حديث وى آمده     

اى حـسان  : قـوم گفـت  . كنـد  نبوت و وراثت احمد است، و وى را اصلش و كشش مشابهت طـبعش هـدايت مـى             

  : راست گفتند، وى شروع به مدح ابن عباس نموده گفت: رمودخالصه كن، ابن عباس ف

  اذا ما ابن عباس بدالك وجهه

   فضالًه رايت له فى كل مجمع

  : بعد از آن سه شعر ذكر شده را متذكر گرديده و در پى آنها افزود

   والنّدىه خلقت حليفاً للمروء

  بليغاً ولم تخلق كهاماً و الحال
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ش از سالخورده و تنگدست جز من كسى ديگر نيست، و خداونـد در ميـان مـن و                   به خدا سوگند هدف   : والى گفت 

  .اوست

  )  عنهم اللَّه رضى(دعا براى انصار
در يكى از خطبه هايش دربـاره ايـشان          � براى انصار، و آنچه ابوبكر     � دعاى پيامبر خدا  (

  )گفته است
 براى  )يا قلت اين شترها   ( شترهاى آبكش    )آبكشى توسط (:  روايت نموده، كه گفت    �امام احمد از انس بن مالك       

خواسـتند تـا بـراى      جمع شدند، و از وى مى     �انصار باعث مشقّت و تكليف گرديد، آن گاه آنها نزد پيامبر خدا             

مرحبا به انصار، مرحبا به انصار، مرحبا بـه         «:  به آنان گفت   �رسول خدا   . شان نهرى را در روى زمين حفر نمايد       

دهم، و از خداوند هم هر چيزى را كه براى شما بخواهم به من  رچه را كه بخواهيد به شما مىاز من امروز ه. انصار

اى رسـول   : اين موقع را غنيمت شمرده، از وى مغفرت را بخواهيد، گفتنـد           : ، آن گاه آنها به يكديگر گفتند      »دهد مى

به پـسران انـصار، و بـه پـسران پـسران       بار خدايا، به انصار و      «:  فرمود �پيامبر  . خدا، براى ما به مغفرت دعا نما      

اين را امام احمـد روايـت       : گويد  مى )40/10(هيثمى  . »و به همسران انصار   «:  و در روايتى آمده    1.»انصار مغفرت نما  

و طبرانـى ايـن را در   .  را سـه مرتبـه ذكـر نمـوده    »مرحبا به انصار«: )قول(نموده، و بزار مانند آن را روايت كرده و          

 و رجال يكى از اسناد احمد       2.»و براى زنان پسرن انصار    «:  والكبير مانند آن را روايت كرده، و گفته        االوسط، الصغير 

بـار  «:  فرمـود  �رسول خـدا    :  روايت است كه گفت    �و نزد بزار و طبرانى از رفاعه بن رافع          . رجال صحيح اند  

 )40/10( هيثمـى    3.»يگان شان مغفرت نما   هاى شان و همسا    هاى ذريه  هاى انصار، و ذريه    خدايا، به انصار، و به ذريه     

 �و نـزد طبرانـى از عـوف انـصارى           . رجال آنها غير از هشام بن هارون كه ثقه است رجال صحيح انـد             : گويد مى

بار خدايا، به انصار، و به پسران انصار، و به آزاد كردندگان انـصار              «:  فرمود �رسول خدا   : روايت است كه گفت   

 روايت اسـت كـه   �و نزد بزار از عثمان . شناسم در اين كسانى اند كه نمى : گويد  مى )41/10(هيثمى  . »مغفرت نما 

ايمان در يمن است، ايمان در قحطان است، و شـدت و سـختى در               «: گفت  شنيدم كه مى   �از رسول خدا    : گفت

د تر و بزرگ آن است، و مذحج سردار و عـصمت عـرب اسـت، و از                 پسران عدنان است، حمير رأس عرب و مهم       

صاحب شوكت و مورد اعتماد و جمجمه عرب است و همدان گردن و بلندى عرب اسـت، بـار خـدايا، انـصار را                        

عزت بخش، كسانى را كه خداوند توسط ايشان دين را استوار گردانيد، كسانى را كه مرا جاى دادند، كمك و يارى                  

در آخرت اند، و اولين كسانى اند كه از امـتم       ام نمودند، و از من حمايت كردند، و اينها اصحابم در دنيا، و گروهم               

و ابن ابى الـدنيا در االشـرف، چنـان كـه در             . اسناد آن حسن است   : گويد  مى )41/10(هيثمى  . »شوند وارد جنت مى  

                                                 
  .از ��ی[ دیaR � 1R �4 'ن را +*�( دا�123 و ه�\=�@ ذه��) ٨٠/,(و � aR ) ٣/١٣٩(ا��� . ���� 1
ام مراجعـه   هـاى دسـت داشـته    گاست استعمال شده، و اين لفظ تا جايى كه من بـه فرهنـ  » كنّه  «كه جمع   » كنائن«درين حديث لفظ     2

دانم كه در حديث همه آنها مطلوب اند و يا يكى،            همسر پسر، همسر برادر و زن پير، نمى       : كند، از جمله   نمودم چندين معنا را افاده مى     

  .م. واللَّه اعلم. و من در ترجمه اول آن را به خاطر اين كه اولين معناى كلمه مذكور است، انتخاب نمودم
3 و ) ٢/٢٣٠(» ا��N2یf«: در 0=� 'ن هB م ب@ ه رون ا�. ر� ا1R /0 مSOLل ا0/) ��٢/٢(و بQار ) ,٣�,(» ا�����«��ا�� در �. ���
�٣٠/,(» ا���Qان«.(  



  حيات صحابه

131  دوم جلد 

هاى خـود     در يكى از خطبه    �ابوبكر  :  آمده، از عثمان ابن محمد بن زبيرى روايت نموده، كه گفت           )134/7(الكنز  

  : ما و انصار چنانيم كه گفته است-ا سوگند  به خد-: فرمود

  اللَّه عنا جعفراً حين اشرقت  جزى

  بنا نعلنا للواطئين فزلّت

  ابوا ان يملّونا ولو ان امنا

  تالقى الذى يلقون منا لملت 

هـاى مـا در برابـر مـا بخـل ورزيدنـد، و               خداوند از طرف ما، براى جعفر پاداش دهد، هنگامى كه كفـش           «: ترجمه

ديـد، كـه آنـان از مـا          ن را لغزانيدند، ولى آنان از ناراحت ساختن ما ابا ورزيدند، اگر مادر ما، آنچـه را مـى                  روندگا

  .»شد بينند، خسته و ناراحت مى مى

  

  )درباره قريش � قول پيامبر خدا(در امر خالفت   � ايثار انصار
 رسول )وقتى كه(: اند كه گفت يت نمودهامام احمد و ابن جرير به اسناد حسن از حميد بن عبدالرحمن حميرى روا             

 را باز نموده    �اى از مدينه قرار داشت، وى آمد و روى رسول خدا              در گوشه  � رحلت نمود، ابوبكر     �خدا  

. سوگند به پروردگار كعبه، كه محمد مـرده اسـت         !! در زندگى و مرگ چقدر خوشبويى     ! پدر و مادرم فدايت   : گفت

 صـحبت نمـود، و همـه    �ابوبكر .  به سرعت به راه افتادند و نزد آنها آمدند)عنهما هاللَّ رضى(آن گاه ابوبكر و عمر    

 در شأن ايشان گفتـه بـود،        �چيزى را كه درباره انصار نازل گرديده بود، و همچنين همه چيز را كه رسول خدا                 

گيرنـد، و انـصار     اگر مردم واديـى را در پـيش         «:  گفته است  �دانم كه رسول خدا      من مى : و گفت . متذكر گرديد 

 و تو -:  گفت�دانى كه رسول خدا   مى- اى سعد -، و تو »گيرم واديى را، من همان واديى انصار را در پيش مى

سعد . »قريش صاحبان اين امراند، و نيكان مردم تابع نيكان ايشان اند، و فاجرشان تابع فاجر ايشان               « -نشسته بودى   

 )191/5(و هيثمـى  .  آمـده )137/2( اين چنين در الكنز      1.يم و شما امرا   ما وزراء هست  . راست گفتى :  برايش گفت  �

اند، مگر اين   و رجال وى ثقه- و در صحيح طرفى از اول آن آمده است  -اين را امام احمد روايت نموده       : گويد مى

  .كه حميد بن عبدالرحمن ابوبكر را درك ننموده

   

  قصه سقيفه بنى ساعده
اند كـه     روايت نموده  � و غير ايشان از ابوسعيد خدرى        )143/8(، ابن ابى شيبه، بيهقى      )151/3(طيالسى، ابن سعد    

اى گـروه  : گفـت   وفات نمود، خطبـاى انـصار برخاسـتند و مـردى از آنهـا مـى       �هنگامى كه رسول خدا     : گفت

ساخت،  ىگماشت، مردى از ما را با وى يكجاى م  مردى از شما را به كارى مى    �مهاجرين، وقتى كه رسول خدا      

بنابراين ما بر اين نظريم كه اين امر را دو نفر به دوش بگيرند، يكى براى شما و ديگرى براى ما باشد، بعد خطباى                        

                                                 
 'م�E ام ) ١٩١/�(» مK�L ا�Qوا�P«و 0=�ش م=KiN ا0/ زی�ا ���� ب@ ��Uا����@ اب ب�� را درe ���دE ا0/ <= ��1 در ) �٩٣٣(، ) ١٠١٩(ا���  1

 .شSاه� 'ن در ا� دی_ +*�( مS;Sد ا0/
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 برخاست  �آن گاه زيد بن ثابت      . انصار همين طور يكى پس از ديگرى صحبت كردند و نظر وى را تأييد نمودند              

 �باشد، و ما چنان كه انـصار رسـول خـدا     ز مهاجرين مى از مهاجرين بود، و امام نيز ا   �رسول خدا   : و گفت 

خداوند شما را پاداش نيكو دهـد، ايـن         ! اى گروه انصار  :  برخاست و گفت   �بوديم انصار وى هستيم، بعد ابوبكر       

 اگر شما غير از اين را بكنيد، همراهتان مصالحه          - به خدا سوگند     -ما  : گوينده شما درست فرمود، بعد از آن گفت       

و حـديث را،    . اين دوست شماست، با وى بيعت كنيـد       : بعد زيد بن ثابت از دست ابوبكر گرفت و گفت         . يمكن نمى

اين را طبرانى و احمد روايـت       : گويد  مى )183/5(و هيثمى   .  آمده، ذكر نموده است    )131/3(چنان كه در كنزالعمال     

 )140/3(، به مانند آن، چنان كه در الكنز � و طبرانى اين را از ابوطلحه    . اند، و رجال احمد رجال صحيح اند       نموده

  .آمده، روايت كرده است

 وفات نمـود، انـصار نـزد        �هنگامى كه رسول خدا     : اند و ابن سعد و ابن جرير از قاسم بن محمد روايت نموده           

ه  كـ - �بن منـذر     نزد ايشان آمدند، حباب    �و ابوبكر و عمر و ابوعبيده بن جراح         .  جمع شدند  �سعدبن عباده   

 بر اين امر با شما اى گروه،        - به خدا سوگند     -از ما هم امير باشد و از شما هم، ما           :  برخاست و گفت   -بدرى بود   

 اقوامى به دست گيرند كه مـا پـدران و   )پس از شما(هراسيم كه آن را       ولى از آن مى    1كنيم، همچشمى و رقابت نمى   

 بعـد از آن ابـوبكر   2اگر آن چنان شد و تو توانستى بميـر، : فت به وى گ�عمر. ايم برادران ايشان را به قتل رسانيده 

ما امرا هستيم و شما وزرا و اين امر درميان ما و شما چون پاره شدن بـرگ خرمـا نـصف         :  صحبت نموده گفت   �

هنگامى كه مـردم بـر ابـوبكر جمـع          .  بود �است، و نخستين كسى كه از مردم بيعت نمود ابونعمان بشير بن سعد              

مالى را در ميان مردم تقسيم نمود، و براى پيره زنى از بنى عدى ابن نجار سهم اش را به دست زيد بـن     شدند، وى   

پيـره زن   . مالى است كه ابوبكر براى زنان تقسيم نمـوده اسـت          : اين چيست؟ گفت  :  فرستاد، آن زن پرسيد    �ثابت  

رسـيد كـه مـن آنچـه را بـر آن هـستم رهـا        ت آيا مى: آن زن گفت. خير: گفتند. دهيد آيا مرا در دينم رشوه مى  : گفت

 �زيـد بـه سـوى ابـوبكر         . گيـرم  به خدا سوگند، هيچ چيزى را ابداً از آن نمـى          : آن زن افزود  . خير: گفتند. كنم مى

و ما هم از آن چيزى كه براى وى داديم ابداً چيزى      : ابوبكر گفت . برگشت و او را از آنچه آن زن گفته بود آگاهانيد          

  . آمده است)130/3(اين چنين در كنزالعمال  3.گيريم را نمى

   

   

                                                 
  .ورزيم و بر آن بخل نمى 1
آمده است، يعنى اگر همچو حالتى احياناً اتفاق افتاد و آن هايى كه تـو               » قيام كن «،  »قمت«، كلمه   »بمير«،  »فمت«در اصل عوض كلمه      2

و » پـس بميـر  «، »فمـت «است كه، ذكر نمـودم  ولى درست همان . از ايشان هراس دارى به قدرت رسيدند، پس در مقابل شان قيام كن           

ايد، ديگر در زنـدگى      چنين است كه، اگر آنهايى از قريش خالفت را به عهده گرفتند كه پدر و يا برادرش را كشته                   �معناى قول عمر    

كنيم و آنها بر   يعت نمى پيوندد، چون ما جز با سابقين اوائل ب        همچو حالتى اكنون به وقوع نمى     : خيرى نيست، و اگر توانستى بمير، يعنى      

  .م. به نقل از پاورقى و يا تصرف و زيادت. كنند شما ظلم نمى
 ).٣/١٨٢(» ا�N�i ت«اب@ �T0 در . ���� 3
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  باب ششم  باب جهاد
   

نمودند، و براى دعـوت بـه سـوى خـدا و پيـامبرش                در راه خدا جهاد مى     � و اصحابش    �چگونه رسول خدا    
 شدند؟ چگونه براى آن در زمان سختى و آسانى، و زمستان    سبكبار و گرانبار، در وقت ناخوشى و خوشى بسيج مى         

  گرديدند؟ و تابستان آماده مى
   

  براى جهاد و انفاق اموال   � باب جهاد  تشويق و ترغيب پيامبر خدا
  

  و اقوال ايشان � در روز بدر و مشورت وى با اصحاب � بيرون رفتن رسول خدا
 � انـصارى    اند، كه وى از ابوايوب      از ابوعمران روايت نموده    - كه لفظ از وى است       -ابن ابى حاتم و ابن مردويه       

 ابوسفيان برايم خبـر     1از قافله «:  فرمود - در حالى كه ما در مدينه قرار داشتيم          - �رسول خدا   : گفت شنيد كه مى  

. »خواهيد به سوى اين قافله خارج شويم، شايد خداوند آن را براى مـا غنيمـت بگردانـد             ايد، آيا مى   داده شد كه مى   

درباره «: و چون يك روز يا دو روز حركت نموديم، به ما گفت. شديموى بيرون گرديد و ما هم خارج . بلى: گفتيم

 ما طاقـت و  - به خدا سوگند -خير، :  گفتيم»2اند كنيد، چون آنها از خارج شدن شما خبر داده شده  قوم چه فكر مى   

 »كنيد؟ فكر مى  قوم چه    )با اين (درباره جنگ   «: بعد از آن گفت   . توانايى جنگ اين قوم را نداريم، هدف ما قافله بود         

 ما آن چنان كـه  -اى رسول خدا :  برخاست و گفت�آن گاه مقداد بن عمرو  .  را گفتيم  )گفته مان (و ما مثل همان     

  :گوييم  گفت، به تو چيزى نمى)عليه السالم(قوم وسى به موسى 

  )24: المائده(. )فاذهب انت و ربك فقاتال انا هاهنا قاعدون(

  .»ايم  و بجنگيد ما اينجا نشستهتو و پروردگارت برويد«: ترجمه

گفتيم، چون آن گفته براى ما از  اى كاش ما هم چون مقداد مى  تمنا نموديم كه- گروه انصار -ما : افزايد ابوايوب مى

  :آن گاه خداوند عزوجل بر رسولش نازل فرمود . اين كه مال عظيمى به ما برسد بهتر و محبوبتر بود

  )5: االنفال(. )ق و ان فريقاً من المؤمنين لكارهونكما اخرجك ربك من بيتك بالح(

چنان كه پروردگارت تو را از خانه ات به حق بيرون فرستاد، در حالى كـه جمعـى از مـسلمانان كراهـت                       «: ترجمه

  .»داشتند

                                                 
آمد، و امـوال زيـادى    همان قافله مركب از شترهاى قريش است كه در سال دوم هجرت با بار خود از شام به مكه مى     : قافله ابوسفيان  1

  .نمودند كه در رأس شان ابوسفيان قرار داشت نمود و مردانى ز آن حراست مى را براى قريش حمل مى
شايد هدف اهل مكه باشد، چون آنها توسط فرستاده ابوسفيان از خارج شدن مسلمانان اطالع يافتند، و براى نجـات قافلـه، و مقابلـه              2

  .م. ود را در قبال جنگ با آنها جويا گرددخواهد نظر ياران خ  مى�با مسلمان با يك ارتش منظم بيرون شدند، پيامبر 
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د  آمده، و آن را به صورت كاملش در مجمع الزوائ          )263/3( ه   اين چنين در البداي    1.و تمام حديث را متذكر گرديده     

اين را بزار به صورت كامل روايت كرده، و طبرانـى بعـضى آن را   :  گفته)74/6( ذكر نموده، و بعد از آن در        )73/6(

  .باشد روايت نموده، و در آن، عبدالعزيز بن عمران آمده، كه متروك مى

دربـاره خـارج    �پيـامبر  :  روايت نموده، كـه گفـت  � آمده، از انس     )263/3( ه  و امام احمد، چنان كه در البداي      

 به وى مشورت داد، بار ديگر از ايـشان مـشورت خواسـت، ايـن                �شدنش به سوى بدر مشورت خواست،ابوبكر     

خواهد و هدفش شماييد، آن گاه بعـضى از    شما را مى�اى گروه انصار، رسول خدا    : مرتبه برخى از انصار گفتند    

فاذهب انت و ربك فقاتال انا (: ى عليه السالم گفتنداى رسول خدا، ما آن چنان كه بنى اسرائيل به موس: انصار گفتند

 اگر با شترها به سـوى تبـرك         - سوگند به ذاتى كه تو را به حق مبعوث گردانده            -گوييم، ولى    نمى. )هاهنا قاعدون 

 اين اسناد ثالثى بوده، و به شرط صـحيح، صـحيح  : گويد  ابن كثير مى 3. را بپيمايى از تو پيروى خواهيم نمود       2الغماد

  .مى باشد

 برگشت ابوسفيان   )خير( هنگامى كه    � روايت است كه رسول خدا       �و نزد امام احمد، همچنان به نقل از انس          

 از وى روى � در اين راسـتا صـحبت نمـود، ولـى پيـامبر             �پس ابوبكر   : گويد مى. بهوى رسيد، مشورت نمود   

هـدف  :  گفـت  �آن  گاه سـعدبن معـاذ      .  از وى هم روى گردانيد     � صحبت نمود و پيامبر      �گردانيد، بعد عمر  

 ما هستيم، سوگند به ذاتى كه جانم در دست اوست، اگر ما را فرمان بدهى كـه بـا شـترها داخـل                        �رسول خدا   

شويم، و اگر به ما دستور بدهى كه با شترهاى خود را بـه بـرك الغمـاد                   بحرها شويم، حتماً با آنها داخل درياها مى       

 )263/3( ه  اين چنين در البداي    4. مردم را جمع آورى نمود     �كنيم سپس رسول خدا      برسانيم، اين كار را حتماً مى     

  . آمده، روايت كرده است)273/5(و اين را ابن عساكر همچنين به مانند آن از انس، چنان كه در كنزالعمال . آمده

بيـرون رفـت، و    به سوى بـدر  �رسول خدا :  روايت نموده، كه گفت�و ابن مردويه از علقمه بن وقاص ليثى   

اى رسول خدا به ما خبـر رسـيده   :  گفت� ابوبكر »نظر و راى شما چيست؟«: چون به روحاء رسيد به مردم گفت   

 مثل قـول    � عمر   »نظر شما چيست؟  «: باز خطاب به مردم گفت    : گويد مى. است كه آنها در فالن و فالن  جاى اند         

 گفت، اى رسول خدا، � آن گاه سعد بن معاذ       »رى داريد؟ چه نظ «: باز خطاب به مردم گفت    . ابوبكر را تكرار نمود   

 5هدفت ما هستيم، سوگند به ذاتى كه تو را عزت بخشيده، و برايـت كتـاب را نـازل فرمـوده، كـه مـا هرگـز آن را                 

ايم، و نه هم از آن آگاهى دارم، ولى از حركت خود را ادامه دهد تا از طريق يمن به برك الغماد برسـى، مـا               نپيموده

فاذهب انـت و ربـك فقـاتال انـا          (: باشيم كه به موسى عليه السالم گفتند       اهت خواهيم آمد، و مانند كسانى نمى      همر

                                                 
و ه���s ) ,١٧/,(و ���ا�� ) ٩�٣/٢(اب@ اب� � تa و اب@ م�دوی1 <= ��1 در ا���ای- و ا�=O ی- :   ام  ��ی_ ب�T� ش ه� 'ن ا0/� �ن ��� اس�س� 1
  .0=� 'ن �3@ ا0/: 'ن را ب1 ���ا�� ار; ع دادE ا0/ و W#12 ا0/) ,٧/�(

از ��ی_ مT ذ ب@ » مK�L ا�Qوا�P«در : SWی� ym از ��ی_ ب7N� 1 از ه���s 'وردE د< ر وهa ش�E اym 1R  L�' /0 از ��ی_ دوم م�ام  مh�S در '�\1 
  .رU 9- ا�. ر� از �mرش

  .جايى است در عقب مكه كه پنج شب از آن فاصله دارد: اسم جايى است در يمن و گفته شده 2
  ).١٢٨٨٩(ا��� . ���� 3
  ).١٧٧٩(و مab3 ب1 م �=� 'ن ) ١٣�٣٨(ا��� . ���� 4
  .آيد گردد، و ذكر آن در كالمش مى هدفش راهى است كه به برك الغماد منتهى مى 5
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، ولى تو و پروردگارت برويد و بجنگيـد و          »ايم تو و پروردگارت برويد و بجنگيد ما اينجا نشسته        «،  .)هاهنا قاعدون 

برايت پيش آورده،    رون رفته بودى، و خداوند غير آن را       ما همراهتان به دنبال شما هستيم، و شايد تو براى كارى بي           

هاى كسى را كه ميخواهى وصل نمـا،   پس به همان چيزى كه خداوند برايت پيش آورده بنگر و حركت نما و پيمان            

خواهى مصالحه  خواهى دشمنى كن، و با كسى كه مى خواهى قطع كن، و با كسى كه مى    هاى كسى را كه مى     و پيمان 

كما اخرجك ربـك    (:   نازل گرديد  �آن گاه قرآن به تاييد قول سعد        . خواهى بگير  موال ما آنچه را كه مى     ا نما و از  

و اموى در مغازى خود ذكر نموده، و بعد از اين قولش، . اآليات. )من بيتك بالحق و ان فريقاً من المؤمنين لكارهون        

اى، بـراى مـا      خواهى به ما بده، و آن چـه را از ماگرفتـه            و آنچه را مى   : خواهى بگير، افزوده   و از امال ما آنچه را مى      

اى كار ما متابعت از دستور و امر توسـت،   اى، و امرى را كه دستور داده     تر از آنچه است كه براى ما گذاشته        محبوب

  2. برسي به همراه تو حركت خواهيم كرد1به خدا سوگند، اگر حركت نمايى تا اين كه به برك غمدان

اى رسـول   به خدا سـوگند، گـويى كـه   :  گفت�سعد بن معاذ  : سحاق ذكر نموده، و در سياق وى آمده       اين را ابن ا   

ما به تو ايمان آورديم، و تو را تـصديق  : ، سعد بن معاذ گفت»بلى«: خواهى، گفت خدا، هدفت ما هستيم و ما را مى    

هاى مان را، مبنى بر شنيدن        و پيمان  اى همان حق است و بر آن عهدها        نموديم، و شهادت داديم و آنچه را تو آورده        

. اى حركـت كـن، مـا همراهـت هـستيم            براى آنچه اراده نموده    - اى رسول خدا     -ايم، بنابراين    و طاعت از تو داده    

سوگند به ذاتى كه تو را به حق مبعوث گردانيده، اگر دريا را براى ما بنمايى، و در آن داخل شوى، ما همراهـت در            

بينيم كه فردا با ما با دشمن مان   و يك مرد هم از ما تخلف نخواهد نمود، و ما اين را بد نمى              آن داخل خواهيم شد،   

و در وقت روبرو شدن راستكاريم، شايد خداوند از ما را به تو نشان دهـد   ما در جنگ پرصبر هستيم،   . روبرو شوى 

  مـسرور گرديـد، و      بـه قـول سـعد      �و رسـول خـدا      . كه به آن چشمت روشن شود، به بركت خدا حركت كن          

حركت نماييد، و بشارت دهيد، چون خداوند يكى از دو گروه       «:  شادمانش ساخت، بعد از آن گفت      )هاى وى  گفته(

 را به من وعده داده است، به خدا سوگند، گويى كه من همين حاال به مردگـان               - )قافله تجارتى يا لشكر جنگى    ( -

  . آمده است)262/3( ه  اين چنين در البداي3.»كنم قوم نگاه مى

   

  � و ترغيب نمودن به جهاد قبل از معركه و قول عمير بن حمام � پيامبر
 بسبس را به عنوان جاسوس فرستاد تا ببيند كه قافله  �رسول خدا   :  روايت نموده، كه گفت    �امام احمد از انس   

 - )راوى( -داشـت آمـد      ديگر احدى وجـود ن     �ابوسفيان چه شد، وى در حاليكه در خانه، غير از من و پيامبر              

. و قـصه را بـرايش بيـان نمـود         : افزايد  مى -را استثناء نمود و يا خير        4 بعضى از زنان وى    )انس(دانم   نمى: گويد مى

                                                 
  .بناى بزرگى است در ناحيه صنعاء در يمن 1
 ./ 7�X 'ن ش ه� 'ن ا0/ام  روای. ب�ون 0=� ب1 اب@ م�دوی1 ��3/ دادE ا0/) ,٢/٢٩(و ت��3# ) ,�٣/٢(اب@ ��sR 'ن را در ا���ای- و ا�=O ی-  2
٨�٣/٢(ه�\=�@ اب@ ��sR در ا���ای- و ا�=O ی- . 'م�E 'ن را ذS�� �RدE و 0=� 'ن از �UوE م�70 ا0/) ٢/١٧٧(اب@ ا0* ق <= ��1 در E��0 اب@ هB م  3 (

از اب@ مST3د روای/ ) ٢�٣٩(�\1 ب! ر� اب@ ا0* ق ر��1 ا6 'ن را ای=1�S4 روای/ ��SدE و ای@ روای/ شSاه� ب�3 ر� دارد از ;�1b ': و� م� SWی�
 ab3و ه�\=�@ م EدS��)٣/١٨٨(و ا��� ) ١٧٧٩ (yاز ��ی_ ا�. 
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ما در طلب چيزى هستيم، كسى كـه شـترش          «:  بيرون آمد و صحبت نموده گفت      �آن گاه رسول خدا     : گويد مى

: گفت. شان از باالى مدينه بياورند     انى از وى اجازه خواستند تا شترهاى      بعد مرد . »حاضر باشد، بايد با ما سوار شود      

 و اصحابش حركت نمدند حتى قبل از مشركين به بدر �و رسول خدا  . »خير، مگر كسى كه شترش حاضر باشد      

هيچ يك از شما به كارى تا اين كه من بـدان نزديكتـر   «:  فرمود�رسيدند بعد از آن مشركين آمدند و رسول خدا  

به سوى جنتى كه پهنايى اش چـون        «:  فرمود �بعد مشركين نزديك شدند، آن گاه رسول خدا       . »نباشم اقدام نكند  

اى رسول خدا، جنتى كه پهنايى آن       : گفت  مى �عميربن حمام انصارى    : گويد مى. »ها و زمين است برخيزيد     آسمان

بخ : چه تو را به اين قولت     «: فرمود �دا  رسول خ ! بخ بخ : عمير گفت . »بلى«: گفت! ها و زمين است؟    چون آسمان 

:  گفـت �، به خدا سوگند، فقط تمنّاى اين كه از اهل آن باشم، پيامبر       �اى رسول خدا    :  گفت »دارد؟ بخ وا مى  

بعد وى خرماهايى را از تير دان خود بيرون آورد و به خوردن آنهـا شـروع            : گويد  مى )راوى(. »تو از اهل آن هستى    

وى : افزايـد  مـى . اگر تا خوردن اين خرماهـايم زنـده بمـانم، ايـن زنـدگيى طـوالنى اسـت                 : نمود، بعد از آن گفت    

 ايـن را    1.- خدا رحمتش كند     -خرماهايى را كه همراهش بود انداخت، و بعد با ايشان جنگيد تا اين كه كشته شد                 

مچنين به طـولش، و حـاكم        اين را ه   )99/9( آمده، روايت نموده و بيهقى       )277/3(مسلم نيز در چنان كه درالبدايد       

  .اند  به اختصار روايت كرده)426/3(

:  به سوى مردم رفت، ايشان را ترغيب و تـشويق نمـوده گفـت              �و نزد ابن اسحاق آمده، بعد از آن رسول خدا           

سوگند به ذاتى كه جان محمد و در دست اوست، امروز با ايشان هر مردى كه بـا صـبر و اميـد پـاداش از سـوى                           «

. »سـازد  جنگد و كشته شود، در حالى كه پيش تازد،و روى نگردانـد، خداونـد وى را داخـل جنـت مـى                   پروردگار ب 

بخ بخ آيا در ميـان مـن و   :  گفت-خورد   از بنى سلمه كه در دستش خرماهايى بود و آنها را مى           - �عميربن حمام 

ن خرماها را از دست خود انداخت، بعد از آ: افزايد مى. اينكه داخل جنّت شوم همين باغى است كه اينان مرا بكشند

جنگيـد   عمير در حالى كه مـى     : ابن جرير متذكر شده   . و شمشير خود را گرفت و با قوم جنگيد تا اين كه كشته شد             

  سرود؟ چنين مى

  اللَّه بغير زاد ركضاً الى

  اال التقى و عمل المعاد

  اللَّه على الجهاد  والصبر فى

  النفاده و كل زاد عرض

  ر والرشادغيرالتقى والب

  . آمده است)277/3( ه و اين چنين در البداي

  

  در آن مصرف و انفاق نمودند �قصه تبوك و ذكر اموالى كه صحابه

                                                 
1  ab3١٩٠١(م ( در �NO«و ب��ا���� «)٩/٩٩ ( �.ر م!2Siب aR � و)٢,/٣�.(  
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من شش ماه بعد از خروج رسول خـدا         :  روايت نموده، كه گفت    )عنهما اللَّه رضى( از ابن عباس   )105/1(ابن عساكر   

به غزوه تبوك دستور داد، و اين همان است كه خداوند آنـرا              از طائف نزدش آمدم، بعد از آن خداوند وى را            �

 - ياد نموده، و آن در گرماى شديد رخ داد، در اين هنگام نفاق زياد گرديد، و اصحاب صفه »ساعات سختى«به نام 

 و مـسلمانان بـراى شـان    �شدند، و صـدقه رسـول خـدا     اى بود، مربوط اهل فقر، كه در آن جمع مى       صفه خانه 

آوردند، هر كسى يك نفر و يـك تعـدادى را    رسيد، مسلمانان به سوى آنان روى مى     اى فرا مى   و چون غزوه  . آمد مى

سـاختند، و همـراه شـان بـه جنـگ          گرفت، بعد آنها را آمـاده مـى        خواست، باتامين خوراك وى، به عهده مى       كه مى 

 �هـم زيـاد بودنـد، رسـول خـدا            -داشـتند    رفتند، و از اين عمل خويش براى آنها اميد ثواب و پاداش مـى              مى

مسلمانان را به انفاق و مصرف در راه خدا با داشتن نيت و اميد ثواب دستور داد، و آنها نيز به نيت و تمناى ثـواب                   

اى باقى  انفاق و مصرف نمودند، و مردانى بدون نيت ثواب نفقه نمودند، مردانى از فقراى مسلمين برده شدند و عده

 بود، وى دويست اوقيه صـدقه داد،و  �رين صدقه را در آن روز نمود عبدالرحمن بن عوف           ماندند، و كسى كه بهت    

اى : عمر بن الخطاب گفت.   نود وسق خرما صدقه داد   � 1 نمود، و عامر انصارى     صد اوقيه نفقه   �الخطاب عمربن

ى نگذاشـته   رسول خدا، من بر آن هستم كه عبدالرحمن مرتكب گناه شده است، چون براى اهل خـود چيـزى بـاق                    

بلى، بيشتر از آنچـه انفـاق       :  گفت »اى؟ آيا براى اهلت چيزى گذاشته    «:  از وى پرسيد   �آن گاه رسول خدا     . است

و مردى . اند آنچه خدا و پيامبرش از رزق و خير وعده نموده  :  گفت »چقدر؟« پرسيد   �نمودم و بهتر از آن پيامبر       

منافقين هنگامى كه صدقات    .  خرما را آورده آن را صدقه نمود       شد، يك صاع    گفته مى  �از انصار كه به او ابوعقيل       

: گفتنـد  بود، به سوى وى به چشم اشاره نموده مـى  كردند، و چون صدقه مردى زياد مى را ديدند، به چشم اشاره مى 

 خـود   اين به آنچـه آورده    : گفتند داد مى  و اگر مردى مقدار كمى خرما را به اندازه توان خود صدقه مى            . رياكار است 

امشبم را با كشيدن آب ريسمان براى به دسـت          : هنگامى كه ابوعقيل يك صاع حرما را آورد، گفت        . تر است  محتاج

 اين در حـالى بـود كـه وى          -آوردن دو صاع خرما سپرى نمودم، به خدا سوگند، غير از آن چيز ديگرى نزدم نبود                 

.  و ديگرش را بـراى اهـل خـود بـاقى گذاشـتم      ، پس يك صاع آن را آوردم،    -نمود   خواست و حيا مى    معذرت مى 

كـشيدند،   اين به همين صاع خود از ديگرى فقيرتر است، ومنافقين در اين صدقات انتظار آن را مـى                 : منافقين گفتند 

  .كه غنى و فقيرشان از آن بهره و نصيبى به دست آرند

ع نمودند، و از گرمى شـكايت   نزديك گرديد، به كثرت، اجازه خواستن را شرو�هنگامى كه خروج رسول خدا     

رسـول  . خوردند  از فتنه در صورت رفتن به جنگ ترسيدند، و به دروغ به خدا سوگند مى- و به زعم خود    -بردند  

هاى شان چيست، و گروهى از ايشان مـسجد   دانست كه در نفس    شروع به اجازه دادن آنها نمود، و نمى        )ثص(خدا  

 موصوف در آن وقت نزد هرقل بود، كه وى و كنانه بن عبدياليل و علقمـه              -ند  نفاق را براى ابوعامر فاسق بنا نمود      

شـد، و    در آن مورد پـى در پـى نـازل مـى         »ه  براء« و سوره    - پيوسته بودند    - )به هرقل ( -بن عالثه عامرى به وى      

  : مودهنگامى كه خداوند عزوجل نازل فر. اى در آن نازل گرديد، كه رخصتى براى نشسته وجود نداشت آيه

                                                 
 .عاصم بن عدى انصارى باشد: شايد درست 1
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  )41: ه براء(. )انفروا خفافاً و ثقاالً(

  .» سبك بار و گران بار خارج شويد)براى جهاد(«: ترجمه

در ايـن امـر     :  شـكايت بـرده گفتنـد      �ضعيفان خيرخواه براى خدا و پيامبرش و مريض و فقير به رسـول خـدا                

ر نشده بود، بعد از آن ظاهر گرديد        اى وجود داشت كه آشكا     هاى پنهان و مخفيانه    رخصتى نيست و در منافقين گناه     

از شـركت و  ( يقين نداشتند و تكليف و عذرى هـم بـراى شـان نبـود،          )به خدا، پيامبر و روز آخرت     (و مردانى كه    

 نازل گرديد،   �و اين سوره به بيان و تفصيل در شأن رسول خدا            .  تخلّف ورزيدند  )�همركابى با رسول خدا     

از همانجا علقمه بن مجـزز     . داد، تا اين كه به تبوك رسيد       ت نموده بود، خبر مى    و از كسى كه از وى پيروى و متابع        

شـتاب و عجلـه     «: الجندل فرستاد و گفت   ه   را به سوى فلسطين فرستاد، و خالدبن وليد را به سوى دوم            �مدلجى  

  . نمود، و خالد وى را دريافت و دستگيرش» بيرون و درحال شكار بيابى، و دستگيرش كنى1كن، شايد وى را

 و منافقين در مدينه با شايع نمودن خبرهاى بد، اضطراب و ناقرارى شديدى را به راه انداخته بودنـد، و چـون بـه                        

رسيد كه براى مسلمانان سختى و باليـى رسـيده، آن را بـه يكـديگر مـژده داده، و خوشـحال شـده                         آنها اطالع مى  

شـدند، انـدوهگين      و چون به سالمتى و خير آنها خبر داده مى          ترسيديم، دانستيم، و از آن مى     ما اين را مى   : گفتند مى

و اين را هر دشمن ايشان در مدينه از ايشان درك نمود، و هيچ يك از منافقين نه اعرابى و نه غيـر آن                        . گرديدند مى

انـد،   و هيچ مريض و بيمـارى بـاقى نم         2باقى نماند، مگر اينكه عمل و منزلت خبيثى را پنهان داشت، و علنى نمود،             

 همين طور نـازل  »ه  براء«كشيد، و سوره     نمود مى  مگر اين كه انتظارگشايشى را در آنچه خداوند در كتابش نازل مى           

شد تا جايى كه مردم درباره مؤمنين گنان هايى نمودند، و ترسيدند كه بزرگ و كوچك ايشان كه در شـأن توبـه                  مى

و . د، و آن را آشكار سازد، تا اين كه اين سوره تمام گرديـد    اند، شايد درباره آن چيزى نازل شو       مرتكب گناهى شده  

 از ابـن  )249/1( اين را در كنزالعمال 3.براى هر عامل بيان منزلت و جايگاه وى در هدايت و گمراهى معلوم گرديد             

  .عساكر و ابن عابد به طول آن ذكر نموده است

   

اش نازل   آنچه از قرآن دربارهبراى وى، و  � اجازه خواستن جدبن قيس از جنگ، قول پيامبر       
  گرديد

 در  �رسـول خـدا     : بيهقى از طريق ابن اسحاق از عبداللَّه بن ابى بكر بـن حـزم روايـت نمـوده كـه وى گفـت                      

ساخت كه وى خواهـان رفـتن بـه جـايى ديگـرى              رفت، چنان وانمود مى    هاى خود به هر طرفى كه بيرون مى        غزوه

، و آنها را از هدف آگاه سـاخت، و         »مردم، من در طلب قوم روم هستم      اى  «: است، به جز غزوه تبوك كه وى گفت       

هـا   اين در زمانى اتفاق افتاده بود كه سختى، شدت  گرما و قحطى دامن گير كشور بود، و در فرصتى بود كـه ميـوه          

                                                 
  .لجندليعنى اكيدر بن عبدالملك را كه پادشاه دومه ا 1
و هيچ يك از منافقين نه اعرابى و نه غير آن بـاقى نمانـد كـه عمـل و منزلـت                      : اين چنين در اصل است و شايد درست اينطور باشد          2

  .نمود، مگر اين كه آن را آشكار نمود خبيثى را پنهان مى
3 �١/١٠(اب@ �R 3U در ت ریZ خSد . ��� 1 ')R /0ء خ�ا0 �� ا iU @ن ب �sU 1 در و در 0=� 'نR 1�S4�»fی�Nا0/) ٢/١٢(» ت h�Tا0/ ض Eم�'.  
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ناخوشايند هاى خود را دوست داشتند، و كوچ كردن از آن را  ها وسايه مردم ماندن و سكونت در ميوه. رسيده بودند 

اى جد، آيـا    «:  روزى در آمادگى اين كار قرار داشت، به جد بن قيس گفت            �ديدند، در حالى كه رسول خدا        مى

اى رسول خدا، به من اجازه برده و مرا در فتنـه نينـداز، قـومم                :  گفت »خواهى در جنگ بنى اصفر شركت كنى؟       مى

ترسم كه آن زنان بنى اصـفر را ببيـنم، آنهـا مـرا در فتنـه                  تر نيست، و من مى     ميداند كه كسى ازمن براى زنان شيفته      

. »بـه تـو اجـازه دادم   «:  از وى روى گردانيده گفـت �اندازند، بنابراين اى رسول خدا، به من اجازه بده، و پيامبر    

  : پس خداوند تعالى نازل فرمود

  )49: ه التوب(.) سقطواه اال فى الفتن!! و منهم من يقول ائذن لى و التفتنّى(

  .»اند گويد مرا اجازه ده و مرا در فتنه نينداز، آگاه باش كه در فتنه افتاده و بعضى از ايشان كسى است كه مى«: ترجمه

 به ترجيح دادن نفس خـود از نفـط پيـامبر واقـع گرديـد       �اى كه وى با تخلفش از رسول خدا    در فتنه : گويد مى

  :هراسيد ط زنان بنى اصفر مى از آن بود كه موصوف از افتادن در آن توس)بزرگتر(

  .)49: التوبه(. ) بالكافرينه و ان جهنم لمحيط(

  .»و بى شك جهنم احاطه كننده كافران است«: ترجمه

در گروهى نرويد و بسيج نشويد، پس       : و مردى از جمله منافقين است     . گويد كه دنبال وى قرار دارد      براى كسى مى  

  : خداوند تعالى نازل فرمود

  .)81: التوبه(. ) اشد حرا لوكانوا يفقهونقل نار جهنم(

  .»آتش دوزخ از اين هم گرمتر است اگر بفمند: بگو«: ترجمه

 در سفر خود جدى گرديد، و مردم را به جهاد امر نمود، توانگران را به نفقه و                  �بعد از آن رسول خدا      : گويد مى

بنـابراين مردانـى از     . تشويق و ترغيب نمـود     )توسط آماده سازى اسب، شتر و غيره      (حمل نمودن مردم در راه خدا       

 در اين غزوه مصرف و كمك بزرگى نمود، كه كـسى            �اهل غناءو سرمايه حمل نمودند، و نيكى كردند، و عثمان           

 اين چنين در تاريخ ابن عساكر 1. را انتقال داد)نيروهاى مجاهدين(بزرگتر از آن انفاق نكرده بود، و بر دويست شتر   

 اين را   )3/5( ه  و در البداي  .  به اختصار روايت كرده است     � از عروه  )33/9( اين را بيهقى درالسير       آمده، و  )108/1(

  .از ابن اسحاق از زهرى و يزيد بن رومان و عبداللَّه بن ابى بكر و عاصم بن عمر به مانند آن،ذكر نموده

 خواست بـه    �نگامى كه به رسول خدا      ه:  روايت نموده، كه گفت    )عنهما اللَّه رضى(و طبرانى اين را از ابن عباس      

اى رسول خدا، مـن مـردى       :  گفت »گويى؟ درباره جهاد بنى اصغر چه مى     «: غزوه تبوك برود، به جد بن قيس گفت       

دهـى، و مـرا در       افتم، آيا به من اجازه نشستن مى       زن  دوست هستم، و هر گاهى زنان بنى اصفر را ببينم در فتنه مى              

  :  اين را نازل فرمودندازى؟ پس خداوند فتنه نمى

  2 )30/7(هيثمى . ) سقطواه و منهم من يقول ائذن لى و ال تفتنى، اال فى الفتن(

  .باشد در اين يحياى حمانى آمده، و ضعيف مى: گويد مى

                                                 
 �	س� 1��� . �R 3U @) ١/١٠٨(اب �NO) ٩/٣٣(و ب� �ر م�70) ٣/١٠٢:١٠(و ���Siب Eو�U از.  
  .م� SWی� ضhT ا0/) ٧/٣٠(و در 'ن �� �� <= ��1 ه���s ) ١٢/١٢٢(» ا�����«���ا�� در . س�� �ن ��� اس� 2
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  و فرستادن صحابه به سوى قبايل و مكه جهت بسيج نمودن آنها در راه خدا � پيامبر
 جهت بـسيج  )اى از اصحاب را عده( به سوى قبايل و مكه   �رسول خدا   :  متذكر گرديده كه   )110/1(ابن عساكر   

 را به سوى اسلم فرستاد و دستورش را         �نمودن آنها به سوى دشمن شان فرستاد، در اين راستا بريده بن حصيب              

ن  را به سوى قومش فرستاد، و امرش نمود تا آنهـا را در سـرزمين هايـشا                 � برسد،  ابورهم غفارى      1داد تا به فرع   

 به طرف خود به سوى ساحل خارج        � به طرف قوم خود رفت، و ابوجعد ضمرى          �طلب نمايد، و ابوواقد ليثى      

 را به سوى اشـجع  � را به سوى جهينه و نعيم بن مسعود   )عنهما اللَّه رضى(شد، و رافع بن مكبيث و جندبن مكيث       

بديل بن ورقـاء، عمـروبن سـالم و بـشر بـن      : اى را به سوى بنى كعب بن عمرو فرستاد، كه عبارت بودند از          و عده 

  . بود�اى را كه طرف شليم اعزام داشت، كه از جمله آنها عباس بن مرداس   و عده�سفيان

   

  و انفاق نمودن مال در غزوه تبوك �صحابه
 مسلمانان را به جهاد تشويق و ترغيـب نمـود، بـه صـدقه دادن دستورشـان داد، و آنـان صـدقات        �رسول خدا  

 چهـارهزار  )كـه ( بود كه همـه مـالش را آورد،   �قديم داشتند،و اولين كسى كه صدقه داد، ابوبكر صديق فراوانى ت 

خـدا و پيـامبرش   :  پاسـخ داد »آيا براى اهلت چيـزى بـاقى گذاشـتى؟   «:  به وى گفت  �، رسول خدا    )بود(درهم  

 »اهلت چيزى بـاقى گذاشـتى؟  آيا براى «:  گفت � بانصف مال خود آمد، پيامبر خدا        � بعد از آن عمر      2.داناترند

در هيج خيرى : پس گفت: و خبر آنچه ابوبكر صديق آورده بود به عمر رسيد   3بلى، نصف آنچه را آوردم    : پاسخ داد 

و عباس بن عبـدالمطلب و طلحـه بـن     4.هرگز باهم مسابقه ننموديم، مگر اين كه او از من در آن كار سبقت گرفت     

 دويـست اوقيـه     � تقديم نمودند، و عبـدالرحمن بـن عـوف           �را به رسول خدا      مالى   )عنهما اللَّه رضى(عبيداللَّه

 آورد، و عاصم بن عدى      � هم مالى را برايش آورد و همچنين محمد بن مسلمه            �برايش آورد، و سعد بن عباده       

انفاق  ثلث آن لشكر را آماده ساخت، و او از همه آنان زيادتر  � نود وسق خرما صدقه نمود، و عثمان بن عفان           �

شـد،ديگر بـراى شـان نيـاز و          نموده بود، حتى نيازمندى ثلث آن ساز و برگ برآورده ساخت، تا حدى كه گفته مى               

شـود كـه رسـول       هاى شان را نيز راى شان آماده نموده بود، و گفتـه مـى              حاجتى باقى نمانده است، حتى كه سوزن      

  !!»رساند  ضرر نمى)ن عمل به وى صاحبانآ(عثمان را بعد از اين هر عملى بكند، :  در آن روز گفت�خدا

وى مال و سرمايه را در خير و معروف ترغيب نمود، و آنها در اين عمل، خير را در نظر گرفته و به آن نيت كردند،  

تر بودند، نيز همت گماشتند، حتى كه مردى از آنها يـك راس شـتر را بـراى           و غير آنها كسانى كه از ايشان ضعيف       

اى را بـا     اين شتر در بين شما باشد و آن را به نوبت سوار شويد، و مردى نفقـه                : گفت آورد و مى   يك  و دو مرد مى     

                                                 
  .به نقل از نهايه .  مدينهجاى معروفى است در بين مكه و 1
  .خدا و پيامبرش را:  گفت� در پاسخ به رسول خدا �ابوبكر :اين چنين در اصل آمده، ولى محفوظ چنين است كه  2
  .نصف مالم را: اين چنين در اصل آمده، و شايد درست چنين باشد 3
  ).٣٧,/١(م3=� ا���  4
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داد، حتى زنان هم با تمـام قـدرت بـر آنچـه توانـايى                شدند، مى  خود آورده آن را براى بعضى كسانى كه خارج مى         

اى را ديـدم كـه    من جامه: گويد  مى)عنها اللَّه رضى(ام سنان اسلمى . كردند داشتند، د راين راستا كمك و معاونت مى       

ها و   گوشواره1ها، دست بندها، پاى برنجى ها حلقه:  در خانه عائشه فرش شده بود، در آن�در پيش روى پيامبر 

انگشترهايى قرار داشت، و از آنچه زنان جهت كم و اعانت مسلمين براى آمادگى شان فرستاده بودنـد پـر گرديـده        

ها دلپسند ومرغوب بود،و مردم  ها رسيده بود، و سايه  شديد قرار داشتند، هنگامى بود كه ميوهبود، و مردم در سختى

باقى ماندن و سكونت را دوست داشتند و كوچ كردن از آن را در همان حالت و زمانى كه در آن قرار داشتند، بد و                    

 اردوگـاه  �رفت و پيامبر خدا  در اين كار سرعت و جديت را در پيش گ        �و رسول خدا  . ديدند ناخوشايند مى 

خواسـت    الوداع برپا داشت، و مردم زياد بودند كه ثبت نام آنها مشكل بود، كم مردى بـود كـه مـى          ه  خود را در ثني   

اش وحـى از طـرف        در صـورت كـه دربـاره       �نمود، اين كار بر رسـول خـدا        ناپديد شود ،مگر اين كه گمان مى      

  .د ماندخداوند نازل نشود، پوشيده و پنهان خواه

 و گفتـه    - آماده سفر گرديد، و تصميم حركت را گرفت ، سـباع بـن عرفطـه غفـارى                   �هنگامى كه رسول خدا     

هـا را    كفـش «:  فرمود � را بر مدينه جانشين گماشت، و پيامبر خدا          - )عنهما اللَّه رضى(شود، محمد بن مسلمه    مى

 حركت نمـود،    �و وقتى كه پيامبر خدا      . »باشد زيادبگريد، چون مرد هنگامى كفش داشته باشد، هميشه سوار مى         

محمـد بـا بـدى حالـت، گرمـا و           :  از جمله منافقينى كه تخلف نموده بودند از وى تخلف ورزيـد، گفـت              2ابن ابى 

 3كند قتـال بنـى اصـغر      محمد گمان مى  !! جنگد، كارى كه طاقت و توانايى آن را ندارد         سرزمين بعيد با بنى اصفر مى     

به خدا سـوگند،  : بعد از آن ابن ابى گفت. كه با وى قرار داشت نيز مثل نظر وى منافقت نمود      و كسى   ! بازى است؟ 

 البته به خاطر ايجاد اضطراب و رعب در -اند  ها بسته كنم كه فردا در ريسمان گويى كه من در اصحاب ولى نگاه مى

ع به سوى تبـوك حركـت نمـود، و           الودا ه   از ثني  �و هنگامى كه پيامبر خدا      .  - و يارانش    �قبال رسول خدا    

 سپرد، و پـرچم بـزرگ خـود را بـه زبيـر داد، و      �ها را بلند نمود، لواى بزرگتر خود را براى ابوبكر     بيرق و پرچم  

به حبـابن  : شود پرچم اوس را براى اسيد بن حضير اعطا نمود، و لواى خزرج را به ابودجانه تحويل داد، و گفته مى     

 سى هزار بـود، و ده هـزار اسـب بـا خـود               �و شمار مردم با رسول خدا       . ليهم الجمعين اللَّه ع  منذر دارد رضوان  

اى از انصار دستور داد تا لواء و بيرق خود را بگيرد، و در قبايل عرب نيـز بيـرق و                      همراه داشتند، و براى هر شاخه     

  .ا حذف اندكب اختتام 4.پرچمها وجود داشت

  

 در �امه در بيمارى وفاتش، و شدت توجه ابوبكر در فرستادن اس � كوشش و اهتمام پيامبر
    اين مسئله در اول خالفتش

                                                 
  .م. خلخان 1
  .زرجى رئيس منافقين استوى همان عبداللَّه بن ابى بن سلول خ 2
  م.روم 3
4  ).,٢/١٩. )در ا20 د 'ن وا�X� ا1R /0 ب� ا0 س '�\1 در ت�Nیf 'م�E م�2وe ا0/( ١/١١٠(اب@ �R 3U در ت ریZ دمB[ . ����ر ���
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بر كـسى كـه در       � فرستادن اسامه، احضار مسلمانان نخستين و اوليه در آن و انكار پيامبر           
  مورد تعيين اسامه از طرف وى به عنوان امير انتقاد نمود

رسـول خـدا   :  روايت نموده كـه )عنهما اللَّه رضى(ه بن زيد از طريق زهرى از عروه و او از اسام        )120/1(ابن عساكر   

 به اسـامه    �بعد از آن رسول خدا      .  صبحگاهان هجوم بياورد و آتش بزند      1 به وى دستور داد تا بر اهل ابنى        �

، وى با بلند نمودن لواى بسته شده خـود بيـرون گرديـد، و آن را بـراى بريـده بـن                     »به نام خدا حركت كن    «: گفت

 اسامه را امر نمود، و �ورسول خدا .  تحويل داد، و او با آن پرچم به سوى خانه اسامه بيرون شدحصيب اسلمى

و مـردم بـه بيـرون       . اردوگاه گرفت، و اردوگاهش را در موضع سقايه سليمان امروزى بر پاى ساخت             2او در جرف  

گرديـد، و   دوگاه خود بيرون مـى شد به سوى ار رفتن شروع به بيرون رفتن نمودند، و هر كس كه از كارش فارغ مى 

و كسى از مهاجرين اوايل باقى نبود كـه         . كسى كه كار و حاجت خود را برآورده نساخته بود وى هنوزوقت داشت            

عمربن الخطاب، ابوعبيده، سعدبن ابى وقاص، ابواعور سعيد بن زيـد بـن عمـروبن               : در ن غزوه احضار نشده باشد     

قتاده بن نعمان و سـلمه بـن        :  از آن جمله بودند، و از انصار تعدادى بودند         نفيل و شمار مردان ديگرى از مهاجرين      

  .�اسلم بن حريش 

ايـن بچـه بـر      :  گفتنـد  - كه دراين ارتباط شديدترين شان در گفتار عياش بن ابى ربيعه بـود               -مردانى از مهاجرين    

 بعضى اين قول    �عمربن خطاب   . رديدو گفتار و انتقاد در اين ارتباط زياد گ        !! شود مهاجرين اوايل امر گماشته مى    

 آمد وى را ز قول كسى كه گفتـه بـود، حبـر    �را شنيد، و آن را بر كسى كه گفته بود رد نمود، و نزد رسول خدا         

اى بر دوش  اى بسته بود، و قطيفه ، و درحالى كه بر سر خود پارچه- به شدت خشمگين گرديد   �داد، رسول خدا  

اين چه سختى است كـه بعـضى از   : اما بعد، اى مردم «: مد و ثناى خداوند گفت     بر منبر رفت، و پس از ح       -داشت  

شما درباره تعيين نموده اسامه به عنوان امير از طرف من به من رسيده است؟ به خـدا سـوگند، اگـر در خـصوص                         

 نمـودن  تعيين نمودن اسامه از طرف من به عنوان امير طعنه زنى و اعتراض نموده باشـيد، بـدون ترديـد در تعيـين                      

به خدا سوگند، و به امارت شايسته و سزاوار . پدرش قبل از وى از طرف من نيز طعنه زنى و اعتراض نموده بوديد             

ترين مردم نزدم بود، و ايـن هـم از           و او از محبوب   . بود، و پسرش نيز بعد از وى به امارت شايسته و سزاوار است            

 خير اند، بنابراين به اراده خير نماييد، چون او از زبدگان و             ترين مردم نزدم است، و هر دوى آنهامصدر هر         مجبوب

د و داخل خانه خود گرديد اينكار در روز شنبه بود، كه ده             م پايين آ  �بعد از آن رسول خدا      . »گزيدگان شماست 

  .شب از ربيع االول گذشته بود

نمودند، كـه درميـان آنهـا         مى  خداحافظى �شدند، آمدند و با رسول خدا         خارج مى  �و مسلمانانى كه با اسامه      

ام . »لــشكر اســامه را حركــت بدهيــد(: گفــت  مــى� نيــز قــرار داشــت، و رســول خــدا �عمــربن الخطــاب 

                                                 
  .اسم جايى است در فلسطين در ميان عسقالن و رمله 1
  .نام جايى است نزديك مدينه 2
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ات  اى رسول خدا، اگر اسـامه را در اردوگـاهش بگـذارى و تـا شـفايابى                :  داخل گرديده گفت   )عنها اللَّه رضى(ايمن

آن گـاه   .  حالش بيرون رود از نفس خود نفعـى نخواهـد بـود            ، چون اگر اسامه به اين     )بهتر خواهد بود  (اقامت كند   

مردم به اردوگاه رفتند، و شب يكـشنبه را در آنجـا سـپرى              . »لشكر اسامه را حركت بدهيد    «:  فرمود �رسول خدا 

 مريض بود و حـال خوشـى نداشـت و آن    �نمودند، و اسامه روز يك شنبه در حالى بيرون رفت كه رسول خدا   

 داخل گرديـد، در حـالى كـه از چـشم        � آن به او داودر داده بودند، وى نزد رسول خدا            همان روزى بود كه در    

و عباس نزدش بود و زنان در اطـرافش قـرار داشـتند، اسـامه خـود را بـر وى انـداخت و              . ريخت هايش اشك مى  

هاى خود را بـه سـوى آسـمان      شروع نموده دست  �زد، آن گاه پيامبر     حرف نمى  � و رسول خدا     -بوسيدش  

: افزايـد  اسـامه مـى  . نمود دانستم كه وى برايم دعا مى  من مى : گويد اسامه مى . ماليد نمود و آنها رابر اسامه مى      بلند مى 

 بهبود يافته �چون روز دوشنبه شد وى از اردوگاه خود بار ديگر رفت،كه رسول خدا . من به اردوگاهم برگشتم،

و اسامه همراهش در حـالى  . »اهان به بركت خدا حركت كنصبحگ«:  به او گفت�بود ،اسامه نزدش آمد، پيامبر      

 خـود را شـانه   )موهـاى ( به خـاطر خوشـى از راحـت وى        �كه سالمت بود خداحافظى نمود، زنان پيامبر خدا         

اى رسول خدا، الحمدللَّه كه سـالمت هـستيد، امـروز روز            :  داخل گرديده گفت   �نمودند، در اين وقت ابوبكر       مى

و اسامه نيز به سـوى      .  رفت 2 نيز به وى اجازه داد، و او به سنح         �ه من اجازه بده و پيامبر       است، ب  1دختر خارجه 

اردوگاه خود سوار شد، و ياران خود را نيز براى پيوستن به اردوگاه صدا نمود، وى به اردوگاه خود رسيد و مـردم                       

  .رفت امر به حركت نمود را در حالى كه روز به پايان مى

   

  و داخل شدن صحابه به مدينه � وفات رسول خدا
 بـه وى  -باشـد     وى مادرش مى   - )عنها اللَّه رضى(خواست از جرف سوار شود ، فرستاده ام ايمن         در حالى اسامه مى   

كند، آن گاه اسامه درحالى كه عمر و ابوعبيده، وى را             وفات مى  �اين خبر را به او رسانيد كه رسول خدا          : رسيد

نمـود، و پيـامبر     در حالى رسيدند كه وفات مى  �دينه روى آورد، نزد رسول خدا       نمودند، به طرف م    همراهى مى 

االول گذشته بود رحلـت نمـود و          هنگامى كه آفتاب غروب نمود در روز دوشنبه، كه دوازده شب از ربيع             �خدا

 در حالى كـه      با لواس اسامه   �بن حصيب    مسلمانى كه در جرف اردوگاه گرفته بودند، داخل مدينه شدند، و برَيده           

و وقتى كه با ابوبكر     .  آورد و در آنجا نصبش نمود      �بسته شده بود، داخل گرديد، و آن را نزد دروازه رسول خدا           

 بيعت صورت گرفت، به بريده دستور داد ،تا بيرق را به خانه اسامه ببرد، و آن را ابداً، تا اين كـه اسـامه همـراه                           �

من با بيرق بيرون آمدم، تا اين كه به خانـه اسـامه رسـيدم، بعـد از آن                   :د  گوي بريده مى . شان به جنگ نرفته نگشايد    

همراه آن با اسامه در حالى كه بسته شده بود به سوى شام بيرون آمدم، و بعد از آن، با آن به خانه اسامه برگشتيم و              

  . آن بيرق در خانه وى تا اين كه وفات نمود بسته شده بود

                                                 
  �كر دختر خارجه يكى از همرسان ابوب 1
  .در آن قرار داشت جايى است در حوالى مدينه كه منازل بنى حارث بنى خزرج 2
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  �  لشكر اسامه جهت تطبيق امر پيامبردر فرستادن � اصرار ابوبكر
 بـه اسـامه   �اى از ايشان از اسالم مرتد گرديدند، ابـوبكر     به عرب رسيد، عده    �هنگامى خبر وفات پيامبر خدا      

 و مـردم شـروع بـه خـارج شـدن      ) سـوق داده بـود، حركـت كـن    �به همان طرفى كه تو را پيامبر خدا     (: گفت

دوگاه برپا كردند و بريده با لواء بيرون رفت تا اين كه به همان اردوگاه           نمودند،و در همان موضع نخست خويش ار      

و اين عمل بر بزرگان و كبار مهاجرين اوايل سخت تمام شد، و عمر، عثمان، ابوعبيـده، سـعد بـن                    . اول شان رسيد  

ج و قيـام  اى خليفه رسول خدا،عرب از هر طرف بر تو خـرو  :  نزد ابوبكر رفته گفتند    �ابى وقاص و سعيدبن زيد      

توانى، كارى بكنى، آنها را آماده بر ضد اهـل ارتـداد كـن، كـه                 نموده، و تو با متفرق ساختن اين ارتش پراكنده نمى         

ما بر اهل مدينه كه اوالد و زنان در آن هستند،ازاين           : هاى آنها را هدف قرار دهى، و ديگر اين كه          توسط ايشان سينه  

يستيم، اگر جنگ روم را تا وقتى كه اسالم اسـتقرار و ثبـات پيـدا كنـد و     كه هجومى بر آن صورت بگيرد، در امان ن    

اند، بر گردند، يا اين كه شمشير ايشان را نابود سازد، به تأخير اندازى، و بعد از  اهل ارتداد به آنچه از آن بيرون شده

  .هستيمآن اسامه را بفرستى، بهتر خواهد شد، چون امروز ما از حمله روم بر خويشتن در امان 

خير، سخن مـا را  : آيا كسى از شمامى خواهد چيزى بگويد؟ گفتند:  سخن ايشان را شنيد، گفت �وقتى كه ابوبكر    

سوگند به ذاتى كـه جـانم در دسـت اوسـت، اگـر گمـان نمـايم كـه درنـدگان را در مدينـه             : سپس فرمود . شنيدى

 به مأموريت   �يعنى اسامه   (كه از آن بازگردد     فرستم، و گزيرى نيست مگر اين        خورند، باز هم اين لشكر را مى       مى

 كـه از    �، در حالى كه رسول خـدا        )كه من آن را متوقف سازم     (، چگونه امكان دارد      )1خويش برود و بازگردد؟   

فقط درباره يك كار اسـت كـه همـراه          !! »لشكر اسامه را حركت بدهيد    «: گفت شد، مى  آسمان وحى برايش نازل مى    

كنم، كه نزد ما باقى بماند، چون وجود وى نزد مـا   كنم، با وى درباره عمر صحبت مى مىاسامه در آن مورد صحبت  

كند يا خير، به خدا سـوگند، اگـر وى ابـا     دانم كه آيا اسامه اين كار را مى       ضرورى است، و به خدا سوگند، من نمى       

  .دى تصميم گرفته استقوم دانستند كه ابوبكر بر ارسال لشكر اسامه به صورت ج. سازم ورزيد،مجبورش نمى

 �اسامه درخانه وى رفت، و با او صحبت نمود تا عمر را بگذارد، و او اين كار را نمود ،ابـوبكر                        نزد �و ابوبكر   

ابوبكر : افزايد  مى)راوى(. بلى: آيا در حالى اجازه دادى كه نفست خوش و راضى بود؟ اسامه گفت: گفت به وى مى 

دهم ،بايد كسى كه در زندگى رسول خدا         من سوگند مى  :  نمود كه ندا در دهد      بيرون رفت، و منادى خود را امر       �

 با اسامه بيرون رفته بود، از لشكر اسامه تخلف نورزد، چون من به هر كس برخوردم كه از وى تخلف نمـوده                �

سـامه چيـزى    وى دنبال آن تعداد از مهاجرين كه درباره امـارت ا          . فرستم باشد، او را پياده جهت پيوستن به وى مى        

گفته بودند فرستاد، و بر آنها شدت و غلظت كرد، و ايشان را به بيرون رفتن مأمور نمـود، وبـه ايـن صـورت يـك           

  .انسان هم تخلف نورزيد

                                                 
  .نمايد تر مى و اين را درست. كنم و اول جز به آن به چيزى شروع نمى: و در الكنز آمده 1
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 جهت مشايعت اسامه و مسلمين بيرون آمد، و هنگامى كه اسامه ازجرف با يارانش كه سـه هـزار مـرد                      �وابوبكر  

دينت، (:  ساعتى در پهلوى اسامه حركت نمود، و بعد از آن گفت           �ر شد، ابوبكر    بودند، و هزار اسب داشتند ،سوا     

 تو را وصيت نموده است، و تو امـر رسـول خـدا              �سپارم، رسول خدا     امانتت و فرجام عملت را به خداوند مى       

م، كـه رسـول   دارم، فقط من اجراء كننده امرى هـست        كنم و نه از آن بازمى       را به جاى آر، و من تو را نه امر مى           �

وى به سرعت بيرون گرديد، و سرزمين هايى را كه از اسالم مرتد نشده بودند،               . ) به آن دستور داده است     �خدا  

و وقتى كه به واديى قرا رسيد، جاسوسـى را از طـرف             . مانند جهينه و غير وى از قضاعه، به صورت آرام طى نمود           

 پيش فرستاد، وى بر پشت سوارى خود پيـشاپيش وى خـارج   شد، خود، كه از بنى عذره بود، به او حريث گفته مى     

گرديد، و با تنفيذ امر با سرعت به حركت خود  ادامه داد، تا اين كه به ابنى رسيد، وى آنچه را در آنجا بود ديـد، و        

بـه وى   راه را تغيير داده به سرعت برگشت، تا اين كه در مسير دو شب راه دورتر از ابنى با اسامه روبرو گرديد، و                        

خبر داد، كه مردم در غفلت اند، و تجمعى ندارند، و به اسامه گفت كه بايد قبل از جمـع شـدن و تجمـع آنهـا بـر                            

و اين را در كنزالعمـال  .  اين چنين در مختصر ابن عساكر آمده 1.سرعت خود بيفزايد، و بر آنها ناگهان هجوم بياورد        

 به آن اشاره كـرده   )107/8( ذكر نموده، و حافظ در فتح البارى         � از ابن عساكر از طريق واقدى از اسامه          )312/5(

  .است

اجازه خواستن اسامه بـراى برگـشت بـه مدينـه، عـدم قبـول ابـوبكر، و قـصه وى بـا عمـر             
  در اين باب) عنهما اللَّه رضى(

كرى  قبل از وفات خود لـش �رسول خدا  :  روايت نموده، كه گفت    2ابن عساكر همچنين از حسن بن ابى الحسن       

 نيز در ميان شان وجود داشت، و اسامه بن زيد           �را از اهل مدينه و اطراف آنها آماده ساخت، كه عمربن الخطاب             

بنـابراين  .  درگذشـت  � را بر ايشان امير گماشت، تا هنوز آخر ايشان از خندق نگذشته بود كه رسـول خـدا                    �

 برگرد، و از وى اجازه بخواه،    �ليفه رسول خدا    نزد خ :  گفت �اسامه مردم را متوقّف كرد، و بعد از آن به عمر            

هاى شناخته شده، و قوت و شوگت ايشان همراه من اند، و  كه به من اجازه بدهد، و مردم بايد برگردند، چون چهره

و . هاى مسلمين از هجوم و تجاوز مشركين در امان نيـستم           من بر خليفه رسول خدا، خويشاوند پيامبر خدا و فاميل         

اگر وى ابا ورزيد، و بر رفتن ما تأكيد داشت، در آن صورت از طرف ما به او بگو، كه امارت ما را بـه         : ندانصار گفت 

 آمد، و او را از آنچه اسـامه  � به امر اسامه حركت كرد، و نزد ابوبكر �عمر . تر از اسامه بسپارد    مردى بزرگ سن  

 بـه آن  � بربايند، باز هم حكمى را كه پيامبر خـدا  ها ها و گرگ اگر مرا سگ:  گفت�ابوبكر . گفته بود، خبر داد   

خواهند، تـا    انصار مرا امر نمودند كه به تو برسانم كه آنها از تو مى            :  گفت �عمر  . كنم امر نموده است، مسترد نمى    

 از جاى خود جـست، و       - در حالى كه نشسته بود       -تر از اسامه بسپارى، ابوبكر       امارت شان را به مردى بزرگ سن      

 امير مقرر نموده اسـت، و       �وى را رسول خدا     ! مادرت تو را گم كند، اى ابن خطاب       : عمر را گرفته گفت   ريش  

                                                 
1 و + �( ب@ اب� ا)خQ�� �8 ) ,)٢/١٩ا��N2یf : و در ا0= د 'ن وا�X� ا1R /0 م�2وe ا0/ ( ٧,/٢(» ت ریZ دمB[«اب@ �R 3U در . ����ر ���

 fی�N2ا0/) ١/٣٩٨(<= ��1 در ا� h�Tض Eم�'.  
  .ييعنى حسن بصر 2
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برويـد،  : چه كـردى؟ گفـت  : بعد عمر به سوى مردم آمد، و آنها به وى گفتند        ! كنى تا وى را بركنار كنم؟      مرا امر مى  

  !!آن حالت را ديدممادرهايتان شما را گم كنند، امروز به سبب شما از خليفه رسول خدا 

   

  � ابوبكر و مشايعت لشكر اسامه
  خارج شد، و نزدشان آمد، و ايشان را تشجيع كرده، و مشايعت نمود، اين در حـالى بـود كـه            �بعد از آن ابوبكر     

اسامه به وى   . كرد  را جلوكش مى   �پيمود و اسامه سوار بود، و عبدالرحمن بن عوف اسب ابوبكر             وى پياده راه مى   

بـه خـدا سـوگند، تـو پـايين      : آيم، ابوبكر گفـت  ى خليفه رسول خدا، يا سوار شو و يا اين كه من پايين مى          ا: گفت

هاى خود را در راه  شوى، و به خدا سوگند من هم سوار نخواهم شد و برمن هيچ حرجى نيست كه ساعتى قدم نمى

شود و هفت صد درجه      نيكى نوشته مى  پيمايد، هفت صد     خدا غبارآلود نمايم، چون براى غازى به هر قدمى كه مى          

. كنـد كـه وى برسـد    شود، و اين حالت تا وقتى ادامه پيدا مى گردد، و هفت صد گناه از وى محو مى برايش بلند مى  

اگر خواسته باشى كه مرا با ابقاى عمر بن الخطاب مساعدت كنـى، ايـن كـار را بكـن، و     : به اسامه گفت    �ابوبكر  

ـ     .  آمده )314/5( و كنزالعمال    )117/1(اين چنين در مختصر ابن عساكر        1.اسامه به وى اجازه داد      ه و اين را در البداي

  . از سيف از حسن به اختصار ذكر نموده)305/6(

   

انكار ابوبكر بر مهاجرين و انصار، وقتى كـه بـا وى در خـصوص نگهـدارى لـشكر اسـامه                     
  صحبت نمودند

هنگامى كه از بيعت فارغ شـدند، و مـردم مطمـئن گرديدنـد،     : فتابن عساكر همچنين از عروه روايت نموده، كه گ     

مردانى از . ) سوق و حركت داده است، حركت كن�به همان طرفى كه تو را رسول خدا    (: ابوبكر به اسامه گفت   

هـا وقتـى كـه     ترسيم عـرب  اسامه و لشكرش را نگه دار، چون ما مى: مهاجرين و انصار با وى صحبت نموده گفتند  

من :  گفت-تر همه آنان بود      تر و قاطع    كه مصمم  - �ابوبكر  .  را بشنوند، به ما حمله آورند      �ل خدا   وفات رسو 

سوگند بـه ذاتـى   !! ام در اين صورت به كار بزرگى جرأت نموده    !  فرستاده نگه دارم؟   �لشكرى را كه رسول خدا      

كه ارتشى را نگه دارم كه رسول خـدا        كه جانم در دست اوست، اين كه عربها بر من حمله آورند بهتر از آن است،                 

اى حركت كن، و بعـد از آن         اى اسامه با لشكر خود به همان طرفى كه به آن مأمور شده            !!  آن را فرستاده است    �

 در ناحيه فلسطين و بر اهل مؤته به تو دستور داده است بجنگ، چون خداونـد               �در همان جايى كه رسول خدا       

نمود، فقط اگر خواسته باشى كه به عمر بن الخطاب اجازه بدهى، تـا مـن از وى                  گذارى كفايت خواهد     آنچه را مى  

مشورت و اعانت جويم، به خاطر اين كه وى داراى رأى بوده و نصيحت كننده اسالم است، ايـن كـار را بكـن، و                         

 عامه اشجع از و عامه عرب از دين خود برگشتند، و عامه اهل مشرق و غطفان و بنو اسد، و. اسامه اين كار را نمود   

  .ء به اسالم متسك باقى ماند  طى)قبيله(دين برگشتند، و 

                                                 
  .ای@ روای/ از م�0:ت �3@ ب.�� ا0/) �٢٢،�٣/٢٢(و ���� در ت ری!� ) ٠,٩�/٢(اب@ �R 3U در ت ریZ دمB[ . س�� �ن ��� �	س� اس� 1
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اسامه و ارتشش را نگه دار، و آنها را به طرف كسانى كه از سالم، از غطفان     :  گفتند �عموم  اصحاب پيامبر خدا      

همـه  : رزيد و گفت از اين كه اسامه و ارتشش را نگه دارد ابا و     �ولى ابوبكر . اند سوق بده   و ساير عرب مرتد شده    

 براى شما مشورت نمودن در چيزى بود كه در آن سنّتى �ها و عهدهاى رسول خدا       دانيد كه يكى از سفارش     مى

از نبى تان وجود نداشته باشد، و در آن باره از قرآن چيزى برايتان نازل نشده باشد، شما مشورت خود را داديـد و                        

ن را ببينيد، و درباره آن مشورت نماييد، چون خداوند شما را هرگز بـه  دهم، بهتر آ من هم نظر خود را براى تان مى 

كند، سوگند به ذاتى كه جانم در دست اوست، من كارى را در نفس خود بهتر از جهاد با كـسى                      گمراهى جمع نمى  

پذيرفتند و بينم، و مسلمانان نظر ابوبكر را    گرفت نمى   آن را مى   �كه ريسمانى را از ما منع نموده، كه رسول خدا           

ابوبكر در آن فرصت اسامه بن زيد را به همان جهتى . به آن سرنهادند، و ديدند كه نظر وى از راى ايشان بهتر است

 وى را مأمور گردانيده بود، اعزام داشت، و وى در آن غزوه با فرستادن اسامه يك عمل درست             �كه رسول خدا    

و ايشان را   : نگه داشت، و براى وى و ارتشش غنيمت نصيب فرمود         و بزرگ را انجام داد، و خداوند اسامه را سالم           

 در ميان مهاجرين و انصار، هنگامى كه اسامه خـارج شـد، بيـرون آمـد و             � و ابوبكر    1صالح و سالمت برگردانيد،   

كر چون خبر فرار نمودن اعراب با زنان و اوالدشان به مـسلمانان رسـيد، بـا ابـوب                 . اعراب با اوالد خود فرار نمودند     

تو به مدينه نزد اوالد و زنان برگرد، و مردى را از اصحابت بر ارتش امير مقرر كن، و عهده و     : صحبت نموده گفتند  

 را بـر  �امرت را براى وى بسپار، مسلمانان پياپى بر ابوبكر اصرار نمودند، تا اين كه وى برگشت، و خالدبن وليد              

الم آوردنـد و زكـات را پرداختنـد، آن گـاه كـسى از شـما كـه               هنگامى كـه اسـ    : ارتش امير مقرر بود و به او گفت       

.  آمـده )118/1( اين چنين در مختصر ابن عساكر 2.تواند برگردد، و ابوبكر به مدينه برگشت     خواست برگردد، مى   مى

  . ذكر نموده)314/5(و آن را الكنز 

:  متذكر گرديده، كه گفت)عنهما اللَّه ىرض( از سيف بن عمر از هشام بن عروه از پدرش)304/6( ه و اين را در البداي

:  بيعت صورت گرفت، و انصار در امرى كه اختالف نموده بودند جمع شدند، ابوبكر گفت      �هنگامى كه با ابوبكر     

اى مرتد شده بودند، و  ها يا به صورت عام و يا به صورت خاص در هر قبيله لشكر اسامه بايد فرستاده شود و عرب

و يهوديت و نصرانيت گردن بلند نموده بودند، و مسلمانان به خاطر فقدان پيامبر شـان و قلـت        نفاق ظاهر گرديده،    

  .خود و كثرت دشمن شان چون گوسفندانى بودند كه در شب بارانى و سردتر شده باشند

،  و بـر تـو       اند ها بر تو قيام و خروج نموده       بينى عرب  اينها اكثريت مسلمانان اند، و چنان كه مى       : مردم به وى گفتند   

سوگند به ذاتى كه جان ابوبكر      (:  گفت �ابوبكر  . الزم نيست كه جماعت مسلمين را از اطراف خود پراكنده سازى          

 بـه  �ربايند با اين همه لشكر اسامه را چنان كه رسول خـدا              در دست اوست، اگر گمان كنم كه درندگان مرا مى         

ابـن كثيـر    . )!!دهم از من كسى باقى نماند، باز هم آن را حركت مى          ها غير    كنم، و اگر در قريه     آن امر نموده روانه مى    

و از قاسـم و عمـره از        .  روايـت شـده    )عنهـا  اللَّـه  رضى( اين حديث از هشام بن عروه از پدرش از عائشه         : گويد مى

                                                 
  .م. فاده از اصالح پاورقى ترجمه شده استاينجا در عبارت اندك اشكالى وجود داشت كه با است 1
2 ٢�/ ٢(اب@ �R 3U در ت ریZ دمB[ . ����ر ��� ،�ب  �#~ ) @Uو در 0=� 'ن و��� ب@ مab3 ا1R /0 م��y ا0/ و در ای=�R 1=T=U Q��  LدE ا( /0 ٣

  .�Qب�� ا0/در ض�@ ای@ ��ی_ از م�0:ت �Uوة ب@ ا. و اب@ �Q�� 1T�O ضh�T و ب��#~ ا0/) روای/ �RدE ا0/
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 مرتـد   1 رحلـت فرمـود، قاطبـه عـرب        �هنگامى كه رسول خـدا      : كه گفت    )روايت است ( )عنها اللَّه رضى(عائشه

هاى ثابـت و اسـتوار نـازل         د، و نفاق سر برافراشت، به خدا سوگند، بر پدرم آنچه نازل گرديد، كه اگر بر كوه                گردي

اى انـد كـه در     آن چنان گرديدند، كه گويى بزهـاى بـاران زده  �شكست و اصحاب محمد    گرديد، آنها را مى    مى

اى اختالف ننمودنـد مگـر        خدا سوگند، در نقطه    نخلستانى، در شب بارانى و در زمين پر از درندگان قرار دارند، به            

ــدام نمــود    ــه ســرعت اق ــصله آن ب ــوگيرى و في ــيم ســازى، جل ــه عق ــدرم ب ــه پ ــن ك ــم از . اي ــى ه ــن را طبران اي

طبرانـى ايـن را از طرقـى روايـت          : گويد  مى )50/9( هيثمى   2. به مانند اين روايت نموده است      )عنها اللَّه رضى(عائشه

  . اند ثقهنموده، كه رجال يكى از آن 

سوگند به خدايى كه جز او معبود بر حق و قابل عبـادت نيـست،               :  روايت نموده، كه گفت    �و بيهقى از ابوهريره     

بعد اين را براى بـار دوم گفـت، و سـپس       !! شد گرديد، ديگر خداوند عبادت نمى      خليفه انتخاب نمى   �اگر ابوبكر   

 اسامه را در رأس هفت صد �رسول خدا : گفت. وهريرهباز ايست اى اب: به وى گفته شد. براى سومين بار گفت

 درگذشـت، و عربهـا در اطـراف    �تن به سوى شام سوق داد، و وقتى كه وى به ذى خشب رسيد، رسول خـدا   

هـا را    اى ابـوبكر ايـن    : جمـع گرديـده گفتنـد        � نزد ابوبكر  �آن گاه اصحاب رسول خدا      . مدينه مرتد گرديدند  

 �ابـوبكر  ! انـد؟  ها در اطراف مدينه مرتـد گرديـده     كنى كه عرب   ه طرف روم روانه مى    برگردان ،اينان را در حالى ب     

 را بكـشند، در آن      �ها پاهاى ازواج رسـول خـدا         سوگند به ذاتى كه معبودى غير از وى نيست، اگر سگ          : گفت

م كه رسـول   كن گردانم، و نه بيرقى را هم  باز مى          سوق داده است، بر نمى     �صورت هم ارتشى را كه رسول خدا        

اى كـه خواهـان مرتـد شـدن بودنـد،       بنابراين اسامه را سـوق داد، و وى بـر هـر قبيلـه    .  آن را بسته است  �خدا  

آمـد، حـاال مـا ايـشان را          داشـتند، مثـل اينهـا از نزدشـان برنمـى           اگر اينها قوت و قدرت نمى     : گفتند گذشت مى  مى

ها را شكست دادند، و به قتل شان رسانيدند،      ديدند، و رومى  گذاريم تا با روم روبرو شوند، آنها با روم روبرو گر           مى

.  آمده )305/6( ه   اين چنين در البداي    4. به اين صورت در اسالم ثابت و استوار ماندند         3و به سالمت برگشتند، و آنها     

، چنان كه   آمده، روايت نموده است، و ابن عساكر       )129/3(و اين را همچين صابونى در المائتين، چنان كه در الكنز            

 كه در -عباد بن كثيررا : گويد ابن كثير مى.  آمده، از ابوهريره به مانند آن را روايت كرده است)124/1(در المختصر  

باشـد،   كند و برمكى متقارب الحديث مى      كنم برمكى باشد، زيرا فريابى از وى روايت مى          گمان مى  -اسناد آن است    

  .باشد  حسن مى- يعنى حديث ابوهريره -و سد آن :  كنزالعمال گفتهو در. است ولى بصرى ثقفى متروك الحديث

   

                                                 
اين چنين در اصل آمده، ولى درست آن است كه قاطبه عرب مرتد نگرديده بود بلكه بعضى قبايل و افرادى از قبايل مختلـف مرتـد                           1

  .گرديده بودند
٠�/٩(» مK�L ا�Qوا�P«: �4 . از م�0:ت �UوE ا0/. ��� �	س� 2.(  
قى مانـدن در اسـالم مـسترد بودنـد، و انتظـار جنـگ اسـامه بـا روم را                   شايد هدف ابوهريره همان قبايلى باشد كه درمرتد شدن و با           3

  .م. كشيدند مى
4 ��� . ]Bدم Zدر ت ری �R 3U @٢/�٠(اب ( ی- : و �4 O=ب� 'ن در ا���ای- وا� ��sR @اب )ض�S٣٠٠/�(ت�.(  
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  هنگام وفاتش � قول ابوبكر براى عمر
 پس از خارج شدن خالد به سوى شام مـريض  �ابوبكر :  از طريق سيف روايت نموده كه)43/4(ابن جرير طبرى   

 در آن �تشريف آورد، كه ابـوبكر     در حالى    �و مثنى   . شد همان مريضى كه در آن در خالل چند ماه در گذشت           

 �ابوبكر  . وقت به مرگ نزديك شده بود، و خالفت را براى عمر وصيت نموده بود، و مثنى خير را به وى رسانيد                    

گـويم، بـشنو، و بعـد بـه آن           اى عمر آنچه را به تو مى      :  آمد، و او به عمر گفت      �عمر. عمر را نزدم بياوريد   : گفت

 بميرم، اگر من مردم، قبل از اين كه بيگاه كنـى مـردم   - و روز دوشنبه بود   -ن روزم   عمل كن، من اميدوارم در همي     

را جمع و با مثنى به جنگ بفرست، و اگر تا شب باقى ماندم، قبل از اين كه صبح كنى بايـد مـردم را بـا مثنـى بـه                              

گارتان مشغول نسازد،و جنگ بفرست، و هيچ مصيبتى شما را، اگر چه بزرگ باشد، از امر دين تان و سفارش پرورد      

 ديدى و آنچه را انجام دادم، هم ديدى، و خلق بـه مـصبيتى ماننـد آن مـصيبت                  �مرا در وقت وفات رسول خدا     

كردم، حتماً خداوند ما را بـا خـذالن          اند، و به خدا سوگند، اگر من از امر خدا و روسل وى كوتاهى مى               دچار نشده 

  .گرفت  مدينه را آتش فرا مىداد، و خود مواجه ساخت، و جزاى مان را مى

   

    در قتال اهل ارتداد و مانعين زكات � كوشش و اهتمام ابوبكر صديق
  

  اش در اين باره مشورت ابوبكر با مهاجرين و انصار در خصوص قتال، و خطبه
ات نمود،  وف�هنگامى كه پيامبر خدا :  روايت نموده، كه گفت)عنهما اللَّه رضى( مالك از ابن عمره خطيب در روا

نفاق در مدينه سربرافراشت، و عرب و عجم مرتد شدند، و تهديد نمودند و با هم وعده سپردند كه در نهاوند جمع 

 مهاجرين و انصار    �آن گاه ابوبكر    . مرده است : يافتند ها توسط وى نصرت مى     اين مردى كه عرب   : شوند، و گفتند  

اند، و اين هم  اند، و از دين شان برگشته شتر خود را باز داشتهاين عرب هااند كه گوسفند و      : را جمع نمود، و گفت    

اند، اين مردى كه توسـط   اند،تا به قتال شما جمع شوند، و گمان نموده    ها اند كه در نهاوند با هم وعده گذاشته         عجم

 ايـن  يافتيد، مرده است، به من مشورت دهيد، چون من هم مردى از شما هستم، و از همـه شـما در              وى نصرت مى  

:  صحبت نموده گفـت �مصيبت گران بارترم، آنها مدت طويلى سكوت اختيار نمودند، بعد از آن عمربن الخطاب       

 اى خليفه رسول خدا،نظر من اين است كه نمار را از عـرب قبـول كنـى، و زكـات را بـه آنهـا                       - به خدا سوگند     -

اند، تااين كه خداونـد ايـشان را بـه خيـر            رفتهبگذارى، چون آنان به زمان جاهليت نزديك اند و به اسالم عادت نگ            

برگرداند، يا اين كه خداوند اسالم را عزت بخشد، و ما به قتال و جنگ ايشان قدرت و توانايى يابيم، به خاطر اين                       

 متوجه گرديد، وى    �بعد به طرف عثمان   . كه بقيه مهاجرين و انصار توانايى جنگ با قاطبه عرب و عجم را ندارند             

بعد از آن به انصار     .  هم مثل آن را ابراز داشت و مهاجرين هم از ايشان پيروى نمودند             � گرفت، و على     مثل آن را  

وى هنگامى كه اين را ديد بر منبر بـاال رفـت، و بعـد از حمـد     . متوجه گرديد، و آنها نيز از مهاجرين پيروى كردند      

  :وثناى خداوند، فرمود
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 حق اندك و آواره بود، و اسالم ناآشنا و رانـده شـده بـود، و ريـسمانش           خداوند محمد را مبعوث نمود، و     : اما بعد 

 جمع نمود، و آنها را امت بـاقى و  �ضعيف گرديده بود و اهلش كم شده بود، و خداوند ايشان را توسط محمد  

كه خداونـد  نمايم،  كنم، و در راه خدا جهاد مى وسط گردانيد، به خدا سوگند، من تا آن وقت به امر خداوند قيام مى  

شود، شهيد اسـت و در    براى ما وفا نمايد، و عهدش را براى ما به سر رساند، كسى كه از ما كشته مى   )اش را  وعده(

  : فرموده است- كه در قولش خالفى نيست -خداوند حق را فيضله نموده است، خداوند تعالى . باشد جنت مى

  1)55: النور(. )خلفنّهم فى االرض كما استخلف الذين من قبلهموعداللَّه الذين آمنوا منكم و عملوا الصالحات ليست(

دهد كـه آنهـا را قطعـاً     اند وعده مى  اند و اعمال صالح انجام داده      خداوند به كسانى كه از شما ايمان آورده       «:  ترجمه

  .»خليفه روى زمين خواهد كرد، همان گونه كه پشتيبان را خالفت روى زمين بخشيد

دادند، به من ندهند، و بعـد از آن درخـت و      مى � ريسمانى را هم از آنچه كه به رسول خدا           به خدا سوگند، اگر   

!! جنگم، تا روحم به خـدا بپيودنـدد   كلوخ و جن و انسان همه همراه شان يكجاى گردند، من باز هم همراه شان مى     

: و فرمـود : تكبير گفـت  �عمر پس آن گاه . خداوند بين نماز و زكات فرق نگذاشته است، كه باز آنها را يكى كند             

 من دانستم كـه ايـن حـرف حـق           - خداوند وقتى كه قتال با ايشان را عزم و اراده ابوبكر گردانيد              -به خدا سوگند    

  . آمده است)142/3(اين چنين در كنزالعمال . است

 رخ داد،   - )برگـشت از ديـن    ( -وقتـى حادثـه ارتـداد       :  عساكر از صالح بن كيسان رايت نمـوده، كـه گفـت            و ابن 

ستايش خدايى راست كه هدايت نمود، و كفايت كـرد،          :  برخاست، و پس از حمد و ثناى خداوند، فرمود         �ابوبكر

 )رانده شده( را آواره و در به در مبعوث گردانيد، و اسالم ناآشنا و �و اعطا نمود و غنى ساخت، خداوند محمد 

بود، و اهلش از آن گمراه گرديده بودند،و خداوند اهل       دهبود، ريسمانش ضعيف گرديده بود، و در دورانش كهنه ش         

كتاب را سخت بد ديده بود و از ايشان نفرت داشت، و خيرى را به خاطر موجوديت خيرى نزدشان، به آنها نـداده                  

سازد، چون اينهـا كتـاب خـود را تغييـر       است، و شرى را هم از آنها به خاطر شرى كه نزدشان هست منصرف نمى              

. هاى امى هم در قبال خدا صفر بودنـد  كه در آن نيست،  و عرب. اند  و به آن چيزى را پيوند و اضافه نموده      اند، داده

ترى داشتند، و ديـن      خواندند، و از همه، زندگى دشوارتر و سخت        كردند، و نه هم او را فرا مى        نه وى را عبادت مى    

، )ظهـور نمـود  (ى كه همراهش گروه صحابه بـود      در زمين سخت و درشت     )�پيامبر(تر بود، و     شان از همه گمراه   

ها را امت وسط گردانيد، خداوند آنان را توسـط كـسانى كـه از                 جمع نمود، و آن    �خداوند آنها راتوسط محمد     

ايشان پيروى نمودند، نصرت و پيروزى داد، و آنها را بر غيرشان تا وقتى كـه خداونـد نبـى خـود را قـبض نمـود،           

اى از ايشان را شيطان در همان جاى سوارى اش، كه خداوند از آن اخراجش نموده                د عده بع. پيروزى و نصرت داد   

  :هاى شان گرفت، و درصدد هالكت شان برآمد بود سوار گرديد، و از دست

و ما محمد اال رسول قد خلت من قبله الرسل، افان مات او قبل انقلبتم على اعقابكم، و من ينقلب على عقبيه فلن                       (

  .)144: آل عمران(. )اللَّه الشاكرين  شياً، و سيجزىيضراللَّه
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انـد، آيـا اگـر وى بميـرد يـا كـشته شـود بـر          محمد فقط پيامبر خداست، پيش از وى هم پيامبران گذشته  «:  ترجمه

هرگـز بـه خداونـد ضـرررى       گردد، و هر كسى كـه بـر پاشـنه هـاييش عقـب برگـردد،                  هاى تان بر عقب مى     پاشنه

  .»د شكرگزاران را به زودى پاداش خواهد دادو خداون ،رساند نمى

، و اينهـا در ديـن   )دهند و زكات آنها را نمى(اند  در اطراف شما عرب هايى اند كه گوسفند و شتر خود را باز داشته   

تر نبودند، و شما در دين تـان علـى رغـم از دسـت دادن                  از امروزشان بى رغبت    -اند    اگرچه به آن برگشته    -خود  

 شما را به همان كفايت كننده اول سپرده است، ذاتى كـه       �تر نبوديد، رسول خدا    ن از امروزتان قوى   بركت نبى تا  

اى از آتش قرار داشتيد،  وى را گمراه يافت، و هدايتش نمود، و فقير و نادار يافت ،و غنيش ساخت، و شمار بركناره

گذارم، كه خداوند وعده خـود را بـر مـا      را نمى و از آن نجات تان داد، به خدا سوگند، تا آن وقت قتال بر امر خدا                 

شود اهل جنت و شهيدان است و كسى كـه از            آورده سازد، و عهدش را براى ما وفا نمايد، كسى كه از ما كشته مى              

باشد، خداوند حق را فيصله نموده، و اين قول وى است، كه  خليفه خدا و وارث وى در زمينش مى: ماند ما باقى مى

 بعد از آن پـايين  ).وعداللَّه الذين آمنوا منكم و عملوا الصالحات ليستخلفنّهم فى االرض       (: -باشد   مىدر آن خالفى ن   

 انقطاع است، ولى حديث بر نفـس خـود بـه صـحت              �درميان صالح بن كيسان و صديق       : گويد ابن كثير مى  . آمد

اين چنين در الكنـز  . وجود دارددهد، البته به خاطر قوت و فضاحت الفاظ و كثرت شواهدى كه برايش               شهادت مى 

  . از ابن عساكر مانند آن را يادآور شده است)311/6( ه و اين را در البداي.  آمده)142/3(

   

  بر كسى كه از جنگ باز ايستاد، يا خواسته در آن سهل انگارى نمايد � انكار ورد ابوبكر
ه من هـم در ميـان ايـشان بـودم در وقـت       ك-هنگامى كه نظر مهاجرين   :  روايت نموده، كه گفت    �عدنى از عمر    

اى خليفه رسول خدا، مردم را بگذار نماز را بخوانند، و زكات را ادا نكنند، زيـرا                 : ارتداد عربها، متفق گرديد، گفتيم    

سوگند به ذاتـى كـه جـانم در         :  گفت �ابوبكر  . پذيرند هاى شان داخل گرديد، آن را مى       ايشان وقتى ايمان به قلب    

 به � كه از آسمان بيفتم، برايم محبوبتر و بهتر از اين است، كه آنچه ترك نمايم كه رسول خدا دست اوست، اين

بنابراين با عربهاى جنگيد، تـا ايـن كـه بـه اسـالم      . خاطر آن جنگيده است، مگر اين كه من هم به خاطر آن بجنگم   

ايـن چنـين در   .  آل عمر بهتر استسوگند به ذاتى كه جانم در دست  اوست، همه روز از     :  افزود �برگشتند، عمر   

  . آمده)141/3(الكنز 

اى از عرب مرتـد       وفات نمود، عده   �هنگامى كه رسول خدا     :  روايت است كه گفت    �و نزد اسماعيلى از عمر      

اى خليفه رسول خدا، در ميـان  :  آمده گفتم�من نزد ابوبكر . دهيم خوانيم و زكات نمى نماز مى: گرديدند، و گفتند 

 �ابـوبكر  .  و وحدت ايجاد كن، و برايشان رحم نموده آسان بگير، چون آنها به منزله وحـوش هـستند               مردم الفت 

در جاهليـت جبـار و      !! مرا اميد نصرت و يارى ات را داشتم، و تو به عدم همكارى و يارى ات نزدم آمـدى                  : گفت

با شعر بديع و غريب،   ! كنم؟خواهى ايشان را نزديك ساخته يكجاى        به چه مى  ! سركش بودى، و در اسالم ضعيف؟     

 رفته است، و وحى قطع گرديده، بـه      �نبى  !! اين چنين نخواهد بود، اين چنين نخواهد بود       ! يا به جادوى دروغ؟   
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. كـنم  خدا سوگند، عليه آنها تا وقتى كه شمشير در دستم قرار دارد، اگر ريسمانى را هم از من منع نمايند، جهاد مى                     

تر يافتم، وى مردم را بر بسا امورى برابـر سـاخت،             تر و مصمم   ر اين امر ازخود پيش    من وى را د   : گويد  مى �عمر  

اين چنين در الكنز    . كه بسيارى از مشكالت آنان وقتى كه من مسؤوليت شان را به دوش گرفتم، برايم آسان گرديد                

  . آمده)300/3(

 از منبـه بـن   ه در الدالئل، واللكائى در السن، و ابوالحسن بن بشران در فوائد خود، و بيهقى   ه  و دينورى در المجالس   

تو از ابوبكر بهتر هستى؟ وى گريـه نمـوده          :  گفتم �به عمربن الخطاب    : اند كه گفت    روايت نموده  1محصن عنزى 

 آيا دوست دارى تو را از همان 2.به خدا سوگند، شبى از ابوبكر و روزى از وى، از عمر و آل عمر بهتر است             : گفت

 از مكـه فـرار      �شب وى هنگامى كه پيـامبر خـدا         : گفت. بلى، اى اميرالمؤمنين  :  دهم؟ گفتم  شب و روزش خبر   

 گذشـت ذكـر نمـوده،    )98ص(و حديث را چنان كه در هجـرت       ... كنان خارج گرديد، و ابوبكر وى را دنبال نمود        

:  ايـشان گفتنـد  ها مرتد گرديدنـد، بعـضى از    وفات نمود،و عرب  �هنگامى كه رسول خدا     : و اما روز وى   : افزود

من نزدش آمـدم    . دهيم خوانيم و نه زكات مى     نه نماز مى  : دهيم، و برخى ديگرشان گفتند     خوانيم زكات نمى   نماز مى 

و بـه   ... اى خليفه رسول خدا، در ميان مردم الفت و وحدت ايجـاد كـن             :  گفتم -نمودم    كه از نصيحت دريغ نمى     -

  . آمده، ذكر نموده است)348/4(مانند آن را، چنان كه در منتخب كنزالعمال 

هنگـامى كـه رسـول خـدا        :  روايت است كه گفت    � ازابوهريره   - )بخارى و مسلم  ( -و نزد امام احمد و شيخين       

   خالفت را به دوش گرفت،� وفات نمود، و بعد ازوى ابوبكر �

                                                 
  .باشد در اصل غنوى آمده كه خطا مى 1
ضـبه  :  و همين ضبه عنزى اتفاق افتاده است، و خالصه آن چنين اسـت             �اى هست كه بدين مضمون در ميان عمربن الخطاب           قصه 2

 دعـا  � در خطبه هـايش بـراى عمـر      ابوموسى اشعرى بود، ابوموسى    �در بصره اقامت داشت، و والى آن از طرف، عمربن الخطاب            

دهـى؟ بعـد آن      چرا براى رفيقش ابوبكر دعا نميكنى، عمر را بر ابـوبكر تـرجيح مـى              : گفت نمود، و ضبه به وى معترض گرديده مى        مى

 با ارسال كسى دنبال ضبه وى را فراخواند تا به مدينه حاضر شود، موصـوف بـه          � شكايت نمود، و عمر      �ابوموسى از ضبه به عمر      

نـه  «المرحبا بـك وال اهـال،   : ضبه عنزى، عمر به او گفت: تو كيستى؟ گفت:  سالم داد، عمر پرسيد�مدينه آمد و بر عمر بن الخطاب      

اى عمـر چرامـرا از شـهرم    . فراخى از طرف خداست، و اما اهل نه اهل دارم و  نـه مـال           : ، ضبه پاسخ داد   »فراخى باشد برايت ونه اهل    

آن گـاه ضـبه قـصه خـود را بـا            . فرماندارم در بصره از تو شـكايت دارد       =  پاسخ داد  �طلب نمودى؟ عمر    بدون ارتكاب كدام گناهى     

به خدا سوگند شـبى و  «: تو از ابوبكر بهتر هستى؟ عمر ناگهان به گريه شد و گفت:  بازگو نمود، و به وى گفت    �ابوموسى براى عمر    

بخشى، خدا تو راببخـشد؟ ضـبه    آيا تو گناهم را مى :   براى ضبه گفت   � عمر   بعد از آن  » روزى از ابوبكر از عمر و آل عمر بهتر است         

به نقـل   .  وى را به بصره فرستاد، و ابوموسى رادر موضوع عتاب نمود           �آن گاه عمر    . اى اميرالمؤمنين خداوند تو را ببخشد     : پاسخ داد 

: داد، و آنچـه اتفـاق افتـاده، ايـن بـود كـه       بوبكر ترجيح مى را بر ا�شود كه ابوموسى عمر  ازين قصه دانسته نمى » الرياض النضره   «از  

و . نمود، لذا ضبه به وى متعرض ميگرديد        را كه در گذشته بود ذكر نمى       �كرد، و ابوبكر      بود دعا مى   �ابوموسى براى خليفه كه عمر      

  .م. به نقل از پاورقى و باتصرف.  شكايت نمود�بدين سبب ابوموسى از دستش به عمر 
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جنگى، در حالى كـه      ىاى ابوبكر، چگونه با مردم م     :  گفت �و آنهايى كه از عرب كافر شدند، كافر گرديدند، عمر           

او : ام با مردم بجنگم، تا اين كه بگويند الاله االاللَّه، كسى كه الاله االاللَّه گفت من مأمور شده«: رسول خدا گفته است

:  گفـت  � ابوبكر   1.»مال و نفس خود را از من نگه داشته است، مگر به حق اسالم، و حساب وى بر خداوند است                   

رميان نمار و زكات جدايى و فرق قايل شود، خواهم جنگيد، چـون زكـات حـق مـال      به خدا سوگند، با كسى كه د      

نمودند، به من ندهند و ازمن بازدارنـد،          ادا مى  �به خدا سوگند، اگر آنها ريسمانى را كه براى رسول خدا            . است

اوند سينه ابـوبكر    به خدا سوگند، اندكى نگذاشته بود كه ديدم، خد        : گويد عمر مى !! همان همراه شان خواهم جنگيد    

هاى چهارگانه نيز اين حديث را به جـز ايـن    را به قتال باز گردانيده است، و دانستم كه حرف وى حق است و امام          

  .اند  آمده، نيز اين را روايت نموده)301/3(اند  و ابن حبان و بيهقى، چنان كه در الكنز  ماجه، روايت كرده

  

ل لشكرها در راه خدا، ترغيب نمودنش بـه جهـاد و            در ارسا  � اهتمام و توجه ابوبكر صديق    
  مشورت اش با صحابه در جهاد عليه روم  

  و ترغيب نمودن به جهاد در راه خدا در يكى از خطبه هايش � ابوبكر
 �و ابـوبكر    : و حديث را متـذكر گرديـده، و در آن آمـده           ...  از قاسم بن محمد روايت نموده      )133/1(ابن عساكر   

هر امـرى  :  گفت�اى در ميان مردم برخاست، و پس از ستايش خداوند، و درود بر رسول خدا           هبراى ايراد خطب  

براى خود جوامعى دارد، كسى كه به آن رسد، همان برايش كافى است، و كسى كه براى خداوند عزوجل كار كند،                     

باشـيد، كـسى كـه ايمـان        آگـاه   . بر شما كوشش و اراده الزم است، چون اراده كافى است          . كند خداوند كفايتش مى  

آگـاه  . ندارد، دين ندارد، و كسى كه نيت پاداش ندارد، اجرى برايش نيست، و كسى كه نيـت نـدارد، عمـل نـدارد                      

سزد تا دوست داشته باشد بـه آن         باشيد، در كتاب خدا ثوابى براى جهاد در راه خدا ذكر شده، كه براى مسلمان مى               

داوند به آن داللت نموده، و توسط آن از رسوايى نجـات بخـشيده، و    است كه خ  2خاص گردانيده شود، اين نجاتى    

 )207/8(و در الكنز   . اين چنين در المختصر آمده    . كرامت را در دنيا و آخرت به آن پيوست و ملحق گردانيده است            

  . از قاسم بن محمد مثل آن را روايت نموده است)30/4(و ابن جرير طبرى . مثل آن را متذكر شده

   

ه   و كسانى كه از اصحاب با وى در جهاد فـى سـبيل            ) عنهما اللَّه رضى( ابوبكر به خالد   نامه اللـَّ
  قرار داشتند

 هنگامى كه از يمامه فـارغ گرديـد،   � از ابن اسحاق بن يسار، در قصه خالد بن وليد )179/9(بيهقى در سنن خود   

  : چنين نوشت-ر يمامه قرار داشت  كه د- براى خالد بن وليد �ابوبكر صديق : روايت نموده، كه گفت

 الى خالد بن الوليد والـذين معـه مـن المهـاجرين واالنـصار والتـابعين                 �اللَّه    رسول همن عبداللَّه ابى بكر خليف    (

فالحمد للَّه الذين انجز و عده، و نصر عبده، و : اما بعد. اللَّه الذى ال اله اال هو فانى احمد اليكم. سالم عليكم: باحسان

                                                 
�١(و ابS داوود ) ٢٨�/٢(و ا��� ) ,١٢(و مab3 ) ١٣٩٩ (ب! ر� 1�� ( �Gو ت�م)٢�٠٧ ( �P 3� و),/١,.( 

  .تجارتى: در الطبرى آمده 2
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وعداللَّـه الـذين آمنـوا مـنكم و     (: اللَّـه الـذين ال الـه اال هـو قـال        فان.  و ليه، و اذل عدوه، و غلب االحزاب فردا         اعز

 و - )عملوالصالحات ليستخلفنّهم فى االرض كما استخلف الذين من قبلهم، و ليمكننَّ لهم دينهم الذى ارتضى لهـم              

كتب (: و فرض الجهاد على المؤمنين، فقال     . ه، و مقاال ال ريب فيه      و عدا منه ال خلف ل      - ه   كلها و قرااالي   ه  كتب االي 

، فاستتموا بوعداللَّه اياكم، و اطيعوه فيما فـرض علـيكم و ان             - حتى فرغ من االيات      - )عليكم القتال و هو كره لكم     

ن ذلك يسير فى   ، و فجعتم فى ذلك باالموال و االنفس، فا        ه  ، و بعدت المشق   ه  ، و استبدت الرزي   ه  عظمت فيه المؤون  

ـ   - )خفافاً و ثقاالً و جاهدوا باموالكم و انفسكم       (اللَّه    فى سبيل  -اللَّه    رحمكم -فاغزوا  . اللَّه عظيم ثواب   - ه   كتب االي

اال و قد امرت خالدبن الوليد بالمسير الى العراق، فال يبرحها حتى ياتيه امرى، فسيروا معـه و ال تتثـاقلوا عنـه، فانـه                        

فاذا وقعتم العراق فكونوا بها حتى يـاتيكم  . ه فيه االجر لمن حسنت فيه نيته، و عظمت فى الخير رغبته          اللَّ سبيل يعظم 

  .)اللَّه و بركاتهه والسالم عليكم و رحم. ه كفانااللَّه و اياكم مهمات الدنيا واالخر. امرى

هـاجرين و انـصار و پيـروى         به خالد بن وليد، و كسانى كـه از م          �از طرف بنده خدا ابوبكر خليفه رسول خدا         «

كنم، كه معبودى   به سوى شما خدايى را ستايش مى)با فرستادن اين نامه(من . سالم عليكم: كنندگان به نيكى با وى    

اش را نـصرت داد، و   اش را عملى سـاخت، و بنـده     حمد و ستايش خدايى راست كه وعده      : اما بعد . جز وى نيست  

همـان  . ها و احزاب را به تنهـاييش مغلـوب سـاخت            گردانيد، و گروه   دوستش را عزت بخشيد، و دشمنش را ذليل       

اند و اعمال صـالح انجـام    خداوند به كسانى كه از شما ايمان آورده     «: خدايى كه جز وى معبودى نيست، گفته است       

ى زمـين   دهد كه آنها را قطعاً خليفه روى زمين خواهد كرد، همان گونه كه پيشينيان را خالفت رو                 اند وعده مى   داده

 و همـه آيـه را نوشـت و آن را    »و دين و آينى را كه براى آنها پسنديده پابرجا و ريشه دار خواهد سـاخت    . بخشيد

اى است كه در آن ترديد و شـكى وجـود     اى است از طرف وى كه در آن خالفى نيست، و گفته             اين وعده  -خواند  

 شما فرض گردانيده شده اسـت، ولـى آن بـراى تـان              جهاد بر «: و جهاد را بر مؤمنين فرض گردانيد و گفت        . ندارد

 ، بنابراين وعده خداوند را كه بـراى تـان عملـى نمـود اتمـام      - تا اين كه از آيات فارغ گرديد      - »ناخوشايند است 

نماييد، و از وى در آنچه بر شما فرض گردانيده اطاعت كنيد، اگرچـه دشـوارى و سـختى در آن بـزرگ گـردد، و                          

هـا مبـتال     و مشقّت و خوارى به درازا كشد، و در آن به مصيبت از دست دادن امـوال و نفـس                   مصيبت شديد شود،    

 خداونـد  -در راه خدا بجنگيد   . گرديد، چون آن در مقابل پاداش و ثواب بزرگ خداوند اندك، ناچيز و آسان است              

 ، - آيـه را نوشـت   - » كنيـد هاى تان و جهاد سبكبار و سنگين بار، در راه خدا و اموال و نفس    « -به شما رحم كند     

آگاه باشيد، من خالد بن وليد را امر حركت به سوى عراق دادم، وى از آنجا تا اين كه امر من برايش نيامده خـارج                    

نشود، شما با وى حركت كنيد، و از وى تخلف و سستى ننماييد، چون خداوند در اين عمل اجر كسى را كه نيتش                  

وقتى به عراق رسيدند، در آنجا تا اين كه امر . نمايد  به خير زياد باشد، بزرگتر مىنيكو باشد، و عالقمندى و رغبتش

و سـالمتى و   . خداوند كارهاى سخت و دشوار دنيا و آخرت ما و شما را بـرآورده سـازد               . من براى تان بيايد باشيد    

  .»هاى خدا بر شما باد رحمت و بركت
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  گ عليه روم و خطبه موصوف در اين باببا بزرگان صحابه در جن � مشورت نمودن ابوبكر
هنگامى كه ابـوبكر    :  روايت نموده، كه وى گفت     � از زهرى از عبداللَّه بن ابى اوفاى خزاعى          )126/1(ابن عساكر   

 خواست با روم بجنگد، على، عمر، عثمان، عبدالرحمن بن عوف، سعد بن ابى وقاص، سعيد بن زيد، ابوعبيـده                    �

 شده مهاجرين و انصار را، از اهل بدر و غير ايـشان، طلـب نمـود، و آنهـا نـزد وى         هاى شناخته   چهره �بن جراح 

هـاى   نعمـت :  گفت � آن گاه ابوبكر     -من هم در جمله آنها بودم       : گويد  عبداللَّه بن ابى اوفى مى     -داخل گرديدند   

 راست، كه كلمه تـان  شود، و اعمال پاداش آن  را نى تواند برسانيد، حمد و ستايش او         خداوند عزوجل شمرده نمى   

و شيطان را از شما دور گردانيد، و : را جمع نمود، و در ميان تان صلح برقرار ساخت، و به اسالم هدايت تان فرمود

 كه خدايى غير از وى اتخـاذ        )و نه هم طمع اين را دارد      (ديگر شيطان طمع اين را ندارد كه به وى شريك بياوريد،            

و من چنين صالح ديدم كه مسلمانان را به جهاد روم در شـام     .  يك مادر و پدراند    نماييد، پس عربها امروز فرزندان    

بسيج نمايم، تا خداوند مسلمانان را تأييد نمايد، و كلمه خود را بلند گرداند، البته با در نظر داشـت ايـن كـه بـراى         

بـه شـهادت رسـيده و      مسلمانان در اين عمل سهم و نصيب وافرى است، چون كسى كه از آنها به هالكت برسـد،                   

كند  شهيد است، و آنچه نزد خداست، براى نيكان بهتر است، و كسى كه از ايشان زندگى نمايد، درحالى زندگى مى         

اين نظر من است، كه آن را مناسـب ديـدم،           . باشد كه مدافع دين، و مستوجب ثواب مجاهدين از طرف خداوند مى          

  .پس هر يكى از شما نظرش را به من بدهد

   

   درباره جهاد�و تأييد نظر ابوبكر  � عمرخطبه
ستايش خدايى راست كه كسى را از خلقش بخواهد به خير اختـصاص             :  برخاست و گفت   �بعد عمربن الخطاب    

دهد، به خدا سوگند، ما هرگز به سوى چيزى از خير سبقت نجستيم مگر اين كه تو از ما به آن سبقت جستى، و   مى

 به خدا سوگند -. دهد، و خداوند داراى فضل عظيم و بزرگ است هد آن را مىآن فضل خداست، كه به كسى بخوا     

 من نيز خواستم تو را درباره اى نظر مالقات كنم كه خودت آن را ابراز داشتى، و تا حال انجام نگرفته بود كه تـو      -

 ، -يـت فرمايـد    خداوند برايت راه رشـد و صـواب را عنا  -آن را متذكر شدى، به دستى كه به صواب رسيده ايت      

قطعات سواره را يكى پى ديگرى به طرف آنها بفرست، و مردان را در پى مردان بفرست، و عساكر را يكـى از پـى            

  .ديگرى سوق بده، چون خداوند ناصر دين خود، و عزت دهنده اسالم و اهل آن است

   

  درباره نوعيت جهاد با توجه به نوعيت روم �رأى و نظر عبدالرحمن بن عوف
كـه حايـل    !! اى خليفه رسول خدا، اينها روم و بنو اصـفراند         :  برخاست و گفت   � از آن عبدالرحمن بن عوف       بعد

فرسـتيم،   من بر آن نيستم كه بر آنها به يكبارگى حمله كنيم، ولى اسب سواران را مى               . آهنين و پناگاه مستحكمى اند    

تو برگردند، و چون اين كار را به تكرار عليه      هاى دور دست سرزمين شان هجوم آورند، و پس به سوى             تا در نقطه  

آورنـد، و بـه همـين انـدازه از      رسانند، و اززمين نزديك شان غنيمت به دست مى آنها انجام بدهند، به آنها ضرر مى     

هاى يمن و نقاط دور دست ربيعه و مضر بفرست، بعد همـه آنهـا را    دشمن خود اكتفا نمايند، بعد از آن به سرزمين     
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بعد از آن اگر خواستى خودت با ايشان به جنگ برو، و اگر خواستى به جنگ ايـشان بفرسـت،              . را خوان نزد خود ف  

  .بعد خاموش شد، و مردم هم خاموش گرديدند

   

  و موافقت بقيه صحابه با نظر عثمان �در تأييد نظر ابوبكر �رأى و نظر عثمان
من برآنم كه خودت ناصـح اهـل ايـن    :  پاسخ داد�ان چه نظر داريد؟ عثمان بن عفّ: بعد از آن ابوبكر به آنها گفت   

بينـى،   دينى، و براى آنها مشفق و مهربان هستى و هنگامى نظرى را اتخاد نمودى كه آن را به صالح عامه ايشان مى                     

بعد طلحه، زبير، سعد، ابوعبيده، سعيدبن زيد، و كسانى كـه         . بر جارى ساختن آن تصميم بگير، زيرا تو متهم نيستى         

عثمان راست گفت، نظرى را كه اتخاذ نمـودى، آن را          :  در آن مجلس حضور داشتند، گفتند      �هاجرين و انصار  از م 

 هـم   �نماييم، و اين را و مشابه اين را متذكر گرديدند، على             كنيم و متهمت مى    جارى نما، و ما مخالفت تو را نمى       

  .در ميان قوم حضور داشت، ولى حرفى نزد

  

بوبكر، و خوش شدن ابوبكر به گفته على، و خطبه ابـوبكر در بـسيج               بشارت دادن على براى ا    
  نمودن اصحاب

من بر آن هستم كه اگر خودت به طـرف ايـشان            : اى ابوالحسن تو چه نظرى دارى؟ گفت      :  گفت �آن گاه ابوبكر    

ابـوبكر  . دحركت كنى، و يا اين كه به طرف ايشان ديگرى را بفرستى، ان شاءاللَّه بر ايشان نصرت داده خـواهى شـ        

اين «: گفت  شنيدم كه مى�از پيامبر خدا : اين را از كجا دانستى؟ گفت!! خداوند تو را به خير بشارت دهد  : گفت

ابوبكر . »باشد، تا آن كه دين و اهل آن غالب و پيروز گردند دين بر هر كسى كه مخالفتش را كند، غالب و پيروز مى  

 در �سـپس ابـوبكر   . ا به اين مسرور ساختى، خداوند مسرورت سازد     مر! اللَّه، چقدر حديث نيكويى    سبحان: گفت

: ميان مردم برخاست، و خداوند را به آنچه اهل آن است، ياد نمود، و بر نبى وى درود فرستاد، و بعـد از آن گفـت                   

 هر )اهل(خداوند با اسالم بر شما نعمت فرمود، و به جهاد شما را عزت بخشيد، و شما را به اين دين بر                   ! اى مردم 

گمارم، و  دين فضيلت داد، بنابراين اى بندگان خدا، براى جنگ روم در شام آماده شويد، و من بر شما اميرانى را مى

بندم، پروردگارتان را اطاعت كنيد، و از امـراى تـان مخالفـت نكنيـد، و بايـد نيـت تـان،                    براى شما پرچم هايى مى    

  .اند، و نيكوكارند اوند با كسانى است كه تقوا پيشه نمودهنوشيدنى و طعام تان نيكو و خوب شود، زيرا خد

   

حكايت آنچه ميان عمر و عمروبن سعيد اتّفاق افتاد، و گفتار خالـد بـراى بـرادرش در تاييـد                    
  � فرموده ابوبكر

اى گـروه مـسلمين،     :  گفـت  �آن گاه عمر    . مردم ساكت و خاموش شدند، به خدا سوگند جوابى ندادند         : گويد مى

دهيد، در حالى كه شما را بـه سـوى چيـزى طلـب       جواب نمى�چه شده است كه به خليفه رسول خدا     شما را   

بود، همه بـه طـرف آن مبـادرت          كند؟ آرى، اگر اين تجارت قريب، و يا سفر، نزديك مى           نموده كه شما را زنده مى     

  : برخاست و گفت�عمرو بن سعيد . ورزيدند مى
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چه چيزى تو را باز داشت كه در آنچه عيب ما را ! هاى منافقين؟ زنى، مثال ى ما مىها را برا اى ابن الخطاب، آيا مثال

داند، كه اگر مرا طلب كنـد، بـه وى پاسـخ مثبـت               وى مى :  گفت �عمر  ! در آن گرفتى، خودت به آن شروع كنى؟       

گيم، بـراى شـما     ولى ما اگر بجن   :  گفت �آن گاه عمرو بن سعيد      . جنگم دهم، و اگر مرا به جنگ فرا خواند، مى         مى

: ابوبكر به عمرو گفـت !! خداوند تو را موفق دارد، نيك گفتى: عمر پاسخ داد. جنگيم جنگيم، بلكه براى خدا مى     نمى

 هدف عمر از آنچه شنيدى اذيت يك مسلمان و توبيخ وى نبود، وى به آنچه شـنيدى                  - خدا رحمت كند     -بنشين  

  .ن را انگيزه داده و به سوى جهاد بكشاندخاست تا سهل انگاران و ميل كنندگان به سوى زمي

و خالـد  . خليفه رسول خدا راست گفت، اى برادرم بنشين و او نشست  :  برخاست و گفت   �آن گاه خالدبن سعيد     

 را بـه هـدايت و ديـن حـق مبعـوث      �ستايش خدايى راست كه جز وى معبودى نيست، ذاتى كه محمد         : گفت

داننـد، سـتايش بـراى       ب و غالب گرداند، اگر چه مشركين اين كـار را بـد مـى              گردانيد، تا آن را بر همه اديان كاميا       

خدايى است، كه وفا كننده وعده خود، و ظاهر كننده وعده خود، و هالك كننده دشمن خود است، و ما نه مخالف                      

ى، هستيم، و نه مختلف، و تو واليى نصيحت كننده و مشفق هستى، چون از ما طلـب نفيـر و بـسيج شـدن را نمـاي                   

اى :  از گفته وى خوشحال گرديد، و به او گفـت          �ابوبكر  . شويم، چون امرمان كنى و از تو اطاعت كنيم         بسيج مى 

برادر و اى دوست، خداوند به تو پاداش نيكو دهد، تو به رغبت اسالم آورده بودى، و به اميد ثواب هجرت نمـوده        

برش را راضى گردانى، و كلمه وى را بلند گردانى، تو اميـر  بودى، و از كفار با دينت فرار كرده بودى، تا خدا و پيام         

  .و بعد از آن پايين آمد. مردم هستى، حركت كن، خداوند رحمتت كند

:  برگشت، و خود را آماده گردانيد، و ابوبكر بالل را امر نمود، و او در ميان مردم اعـالم نمـود                     �و خالد بن سعيد     

دانستند و ترديدى نداشتند كه خالد بن سعيد اميرشان است،  ، و مردم مىاى مردم به جهاد روم در شام خارج شويد       

و وى قبل از همه به اردوگاه رفته بود، بعد ازآن مردم هر روز ده تن، بيست تن، سى تن، چهل تن، پنجاه تن و صد  

دانى از اصـحاب   بيرون گرديد، و مر�روزى ابوبكر . تن به اردوگاه خود رفتند، تا اين كه مردم زيادى جمع شدند  

همراهش بودند، تا اين كه به اردوگاه آنها رسيد، و آمادگى خوبى را ديد، ولى آن آمادگى عليه روم برايش قناعـت                       

 �درباره اينها اگر به همين تعداد به شام بفرسـتم چـه نظـرى داريـد؟ عمـر           : بخش نبود، و براى ياران خود گفت      

نظر شـما چيـست؟     : آن گاه به ياران خود گفت     .  اصفر راضى نيستم   هاى بنى  من به اين گروه در مقابل گروه      : گفت

اى براى اهل يمن ننويسم، كـه آنـان را توسـط آن نامـه بـه       آيا نامه: ما همان نظر عمر را داريم، ابوبكر گفت     : گفتند

خـوبى  نظر : طرف جهاد دعوت كنيم، و در ثوابش ترغيب شان كنيم؟ اين نظر را همه ياران وى پسنديدند، و گفتند       

  :را اتخاذ نمودى، اين كار را بكن، بنابراين نوشت

  

  اللَّه به اهل يمن براى جهاد فى سبيل � نامه ابوبكر
. اللَّه الى من قرى عليه تابى هذا من المؤمنين والمسلمين من اهـل الـيمن        رسول هفمن خلي . اللَّه الرحمن الرحيم   بسم(

اللَّه تعالى كتب على المومنين الجهاد، و امـرهم ان   فان: اله اال هو، اما بعد  اللَّه الذى ال      فانى احمد اليكم  . سالم عليكم 
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و . ، والثواب عنداللَّه عظيم   ه   مفروض ه  اللَّه، والجهاد فريض   ينفروا خفافاً و ثقاالً و يجاهدوا باموالهم وانفسهم فى سبيل         

د حسنت بذلك نيتهم، و عظمت حـسبتهم ؛         قد استنفرناالمسلمين الى جهاد الروم بالشام، و قد سارعوا الى ذلك و ق            

، و امـا الفـتح   ه امـا الـشهاد  : فسارعوا عباداللَّه الى ما سارعوا اليه، و التحسن نيتكم فيه؛ فانكم الى احـدى الحـسنيين      

ن اللَّه تبارك و تعالى لم يرض لعباده بالقول دون العمل، و ال يزال الجهاد الهل عداوته حتى يدينوا بدي ، فانه والغنيم

حفظاللَّه لكم دينكم، و هدى قلوبكم، و زكى اعمـالكم، و رزقكـم اجـر المجاهـدين                 . الحق ، و يقروا لحكم الكتاب     

  1)الصابرين

از طرف خليفه رسول خدا، براى آن عده از مؤمنين و مسلمانان اهل يمن كـه ايـن               . به نام خداى بخشاينده مهربان    «

كنم، كه معبودى جز وى نيست، اما        ن براى شما خدايى را ستايش مى      م. سالم عليكم . شود ام برايش خوانده مى    نامه

خداوند تعالى جهاد را بر مؤمنين فرض گردانيده است، و ايشان را امر نموده، كه سبكبار و سنگين بـار بيـرون    : بعد

داونـد  اى است محكـم، و ثـواب نـزد خ          هاى شان در راه خدا جهاد نمايند، و جهاد فريضه          رويد و با اموال و نفس     

ما مسلمانان را براى جهاد روم در شام بسيج نموديم، و آنها به طرف اين كار سبقت و شتاب نمودند،                    . بزرگ است 

هاى شان در ارتباط نيكوست، و اميد و تمناى شان به ثواب بزرگ گرديده، پس شـما اى بنـدگان خـدا، بـه                         و نيت 

 تان در اين كار نيكو گردد، چون شما به سوى يكـى از        هاى سوى آنچه آنها شتاب نمودند، شتاب كنيد، و بايد نيت         

يا شهادت، يا فتح و غنيمت و خداوند تبارك و تعالى از بندگان خود به قول بـدون عمـل راضـى              : دو نيكى هستيد  

نگرديده است، و جهاد عليه اهل عداوت وى تا آن وقت جارى است كه به دين حق داخل شوند، و به حكم كتاب             

تان حفظ دارد، و قلب هايتان را هدايت نمايـد، و اعمالتـان را تزكيـه كنـد، و           داوند دين تان را براى    خ. اقرار ورزند 

  .»تان اجر مجاهدين صابر را نصيب بگرداند براى

  . آمده است)143/3( و الكنز )126/2(اين چنين در المختصر .  فرستاد�و اين نامه را توسط انس بن مالك 

  

   ايشان به سوى شامهنگام حركت � خطبه ابوبكر
 را حركـت داد، درميـان ايـشان    2)ارتـش ( �هنگامى كـه ابـوبكر  : ابن عساكر از عبدالرحمن بن جبير روايت نموده  

برخاست، خداوند را ستود، و بر وى ثنا گفت، و سپس ايشان را به حركت به سوى شام دستور داد، و آنـان را بـه                          

و مژده داد، تا در آن مسجدها بنا نمايند، و چنين برداشت نشود         فتح نمودن آن از طرف خداوند براى شان، بشارت          

شـود،   رويد، شام جايى است سير كه در آنجا طعام براى تان زيـاد مـى              كه شما آنجا فقط براى بازى و سرگرمى مى        

را بـه   كنيد، و من شما      اما سوگند به پروردگار كعبه، شما سرمستى و كبر مى         . خواهم ومن از سرمستى و كبر پناه مى      

و حديث را، چنـان كـه در   ... شيخ فانى را به قتل نرسانيد: كنم، كه آنها را حفظ داريد    ده كلمه توصيه و سفارش مى     

  . آمده، متذكر گرديده)143/3(الكنز 

                                                 
  . را قبول نمودند، و به اين صورت اكثر ارتش هايى كه به جنگ اهل شام رفتند از آنها بودند�اهل يمن دعوت ابوبكر صديق  1
  .شدبا در اصل حبشه آمده كه غلط مى 2
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 و تحريك نمودن به جهاد و بسيج شدن در راه خداوند، مشورت اش با صحابه در آنچه برايش                   �عمربن الخطاب 

  ) و تحريك نمودن به جهاد و امير مقرّر نمودن كسى كه اول به جهاد حاضر گرديد�خطاب عمربن ال(پيش آمد  

! اى مردم: مثنى بن حارثه صحبت نمود و گفت:  از قاسم بن محمد روايت نموده، كه گفت       )61/4(ابن جرير طبرى    

و از دو بخش عـراق بـر        ايم،    چون ما زمين مزروعه فارس را تصرّف نموده        1اين طرف براى تان بزرگ جلوه نكند،      

ايم، وكسى كـه   ايم و از ايشان به دست آورده  و عراق را با آنها نصف نموده2بخش بهتر آن ما بر آنها غلبه كرده ايم،   

 در ميـان مـردم   �و عمر . اند، و ما بعد آن هم ان شاءاللَّه همين طور خواهد بود طرف ما بود برايشان جرات گرفته 

اى  شما جز به صورت چراگاهى منزل نيست، و ساكنان آن غير از اين ديگر اسـتفاده               حجاز براى   : برخاست و گفت  

شدند، اكنون در اين وعده خدا كجااند؟ سوى زمينى كـه خداونـد در    توانند، مهاجرينى كه وارد ميدان مى   از آن نمى  

  :استكتاب براى تان وعده داده است كه آن را براى تان به ميراث دهد، حركت كنيد، چون گفته 

  )28: الفتح(. )ليظهره على الدين كله(

  .»تا آن را بر هر دين غالب گرداند« :ترجمه

هـا مـستولى    هـاى امـت   و خداوند پيروز گرداننده دينش، غزت دهنده ناصر خود است، و اهل خـود را بـر ميـراث         

  گرداند، بندگان صالح خدا كجااند؟ مى

 يـا   -يدبن مسعود بود، بعد از آن دومين كس سـعدبن عبيـد             نخستين كسى كه به جنگ حاضر گرديد ابوعب       : آن گاه 

بر آنها مردى از سابقه داران مهاجرين :  بود،هنگامى كه آن لشكر جمع گرديد، به عمر گفته شد� -سليط بن قيس 

كنم، خداوند شما را به خاطر سبقت و سـرعت           نه، به خدا سوگند، چنين نمى     : عمر گفت . و انصار را امير مقرر كن     

 را سخت دانستيد در اين صورت )با دشمن(به سوى دشمن بلند نموده است، وقتى كه ترسيديد و روبرو شدن   تان  

به رياست كسى از شما اولى است كه به پاسخ دادن به سوى جهاد سبقت نموده، و به دعـوت جـواب مثبـت داده                         

كـنم،   ا بر ايشان امير مقـرر نمـى   به خدا سوگند، جز نخستين ايشان را كه به جنگ حاضر شده بود، ديگرى ر              . است

نموديد، شـما را متـولّى ايـن     اگر شما دو تن از وى سبقت مى: بعد از آن ابوعبيد، سليط و سعد را خواست و گفت 

نموديد، آن گاه ابوعبيد را بر ارتش امير مقـرر نمـود، و              نمودم، و پيشوايى خويش را با آن انتصاب درك مى          كار مى 

 بشنو، و آنها را در امر شريك سـاز، و تـا ايـن كـه درسـت معلومـات كـسب           �امبر  از اصحاب پي  : به وى گفت  

اى به سرعت و عجله تالش نكن، چون اين جنگ است، و براى جنگ جز مرد متين و با آرامش، كه فرصت                       نكرده

 از )61/4(و ايـن را همچنـين طبـرى    . داند، ديگرى در كار و شايسته نيست   رفتن به جنگ و خوددارى از آن را مى        

كـسى را كـه از صـحبت رسـول خـدا            :  گفته شـد   �براى عمر : طريق شعبى روايت نموده، و در حديث وى آمده        

                                                 
هـا، بـه     ها بود، البته به خاطر قدرت و شوكت آنها و سيطره و غلبه شان بر ملـت                 طرف فارس براى شان از بدترين و گرانترين طرف         1

 سه روز آنها را بدين طرف دعوت نمود و هيچ كس جواب نداد، و در روز چهـارم پاسـخ مثبـت                       �و عمربن الخطاب    . نقل از طبرى  

  .دادند
  .م. ايم، و جانب نه چندان خوب آن تحت تصرّف آنهاست  دو نيم كنى، ما بر نصف بهتر و خوب آن دست يافتهاگر عراق را: يعنى 2
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فضل صحابه فقط در سرعت ايشان به سوى دشمن و جنگيدن در            : عمر گفت . مند باشد، بر آنها امير مكرّر كن       بهره

، و آنـان سـهل انگـارى كننـد، در آن           انجـام دهـد    )ديگـرى (مقابل روى گردانان است، و چون عمل ايشان را قوم           

 بهترانـد، بـه هـدا سـوگند، كـسى را       )امـارت (شوند، از آنهـا بـراين        صورت كسانى كه سبكبار و گرانبار بيرون مى       

فرستم، بنابراين ابوعبيد را امير مقـرر نمـود، و او را             شان جز نخستين ايشان كه به جنگ آمادگى نشان داد نمى           براى

  .كرددر خصوص عسكرش توصيه 

   

  با اصحاب درباره خروج به سوى فارس �مشورت عمر
وقتى كه خبر كشته شدن ابوعبيدبن مـسعود و         :  از عمربن عبدالعزيز روايت نموده، كه گفت       )83/4(همچنين طبرى   

توافق و گرد آمدن اهل فارس بر مردى از آل كسرى به عمر رسيد، در ميان مهاجرين و انصار فرياد نمود، و بيرون                       

و طلحه را پيش فرستاد تا خود را به اعـوص برسـاند، و بـه طـرف راسـت خـود       .  رسيد 1تا اين كه به صرار    رفت،  

 را جانشين خود    � را، و على     )عنهم اللَّه رضى(عبدالرحمن بن عوف را تعيين نمود، و به طرف چپش زبير بن عوام            

ن بـه فـارس را دادنـد، و او ايـن     در مدينه گذاشت، و از مردم مشورت خواست، و همه آنها به وى مـشورت رفـت              

 بـا   )و وقتى بـه اينجـا رفـت و طلحـه عـودت نمـود              (مشورت را قبل از رفتن صرار و و عودت طلحه نكرده بود،             

اصحاب رأى مشورت نمود، طلحه از كسانى بود كه از مردم متابعت نمود، و عبدالرحمن بن عوف از كـسانى بـود                  

من پدر و مادرم را براى هيچ كس بعد از پيامبر، قبل از آن روز               :  گفت عبدالرحمن. كه وى را بازداشت و نهى نمود      

 خودت باش و 2پدر و مادرم فدايت، عجز و ناتوانى اين را به من واگذار،: گفتم. و نه هم بعد از آن، فدا نكرده بودم

چون اگر ارتـشت  اى،  عساكر را بفرست، و تو خودت قضا و فيصله خداوند را درباره عساكرت در قبل و بعد ديده                

ترسـم كـه    شكست بخورد، مانند شكست تو نيست، ولى اگر تو در ابتداى امر كشته شوى يا شكست بخورى، مـى              

مسلمانان ديگر تكبير نگويند، و ديگر ابداً شهادت و گواهى ندهند، كه معبودى جز خدا نيست، وى در حـالى كـه                      

دقات در نجـد بـود، در جريـان مـشورت شـان،             نمود، نامه سعد كه مسؤول جمـع آورى صـ          مردى را جستجو مى   

شـير  : كيست؟ گفـت  : پرسيد. وى را يافتم  : عبدالرحمن گفت . مردى را برايم پيدا كنيد    : عمر گفت . مواصلت ورزيد 

  .  و اهل رأى همراهش موافقت نمودند3چنگال، سعدبن مالك،

  

  وترغيب نمودن به جهاد � عثمان بن عفّان
از عثمـان شـنيدم كـه بـر منبـر           :  روايت نموده، كه گفـت     �والى عثمان بن عفاان      از ابوصالح م   )65/1(امام احمد   

 شـنيده بـودم پنهـان نمـودم، البتـه بـه خـاطر               �اى مردم، من از شما حـديثى را كـه از رسـول خـدا                : گفت مى

                                                 
  .چاهى است قريب مدينه 1
  .اين رأى عبدالرحمن است: اميرالمؤمنين عاجز آمد، به آنها بگو: يعنى اگر مردم گفتند 2
  .باشد ى وقاص مىسعدبن مالك همان صحابى جليل القدر و مشهور به سعد بن اب 3
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س آنچـه را  ناخوشايندى پراكندگى تان از نزدم، بعد از آن چنين به فكرم رسيد كه آن را براى تان بيان كنم، تا هر ك    

يـك روز اسـتقامت و    «: گفت  شنيدم كه مى   �از رسول خدا    . رسد براى خود انتخاب و اختيار نماد       به فكرش مى  

  1.»پايدارى در راه خداوند تعالى از هزار روز در ما سواى آن از منازل بهتر است

عثمان بـن  : يت نموده، كه گفت روا� از مصعب بن ثابت بن عبداللَّه بن زبير )61/1( و اين را همچنان امام احمد      

كـنم، كـه آن      من براى تان حـديثى را بيـان مـى         :  فرمود -نمود    در حالى كه بر منبر خود خطبه ايران مى         - �عفان  

 شنيدم، و از بيان آن براى تان مرا جز حريض بودنم بـه نزديـك شـما بـه مـن چيـز                        �حديث را از رسول خدا      

يك شب نگهبانى در راه خداوند تعالى از هزار         «: گفت شنيدم كه مى   �داشت، من از رسول خدا       ديگرى باز نمى  

  2.»شبى، كه شب آن قيام شود و روزش روزه گرفته شود، بهتر است

   

  به جهاد � ترغيب نمودن على بن ابى طالب
حمـد و سـتايش خـدايى    :  در ميان مردم برخاست و گفت�على :  از زيدبن وهب روايت نموده كه      )9/4(طبرانى  

 كه آنچه را بشكند و نقض نمايد دوبـاره يكجـاى و محكـم نـشود، و آنچـه را يكجـاى و محكـم نـسازد،                    راست،

توانند آن را نقض نمايند، اگر خواسته بود، دو تن هم از خلقش بـا هـم اخـتالف نكـرده                     شكنندگان و ناقضين نمى   

. ت صاحب فضل انكار ورزيده بـود بودند، و نه امت هم در چيزى از امر وى تنازع كرده بود، و نه مفضول از فضيل         

ما را و اين قوم را تقديرها به اينجا كشيده، در اين مكان با هم يكجاى مان نموده، بنابراين ما در ديدگاه و شـنوايى                         

گـردد،   نمايد، و تغييرى از جانب وى پديدار مى        پروردگارمان قرار داريم، اگر وى بخواهد انتقام را سريع و زود مى           

ذيب نمايد، و براى حق مصيرش را بشناساند كـه كجاسـت، ولـى وى دنيـا را دار اعمـال سـاخته، و                        تا ظالم را تك   

  :آخرت را نزدش دار قرار گردانيده است

  .)31: النجم(. )ليجزى الذين اساووا بما عملوا و يجزى الذين احسنوا بالحسنى(

  .» را در برابر اعمال نيك شان پاداش دهدتا بدكاران را به خاطر اعمال بدشان كيفر بدهد، و نيكوكاران«: ترجمه

شويد، پس امشب قيام را طوالنى كنيد، و تالوت قرآن را زياد كنيـد، و از                 آگاه باشيد، كه شما فردا با قوم روبرو مى        

و . خداوند عزوجل نصر و صبر بخواهيد، و با ايشان با جديت و استوارى روبرو شويد، و راستكار و صادق باشـيد              

  .نصرف شدبعد از آن م

  

  در روز صفين � تحريك و تشويق نمودن على

                                                 
��/١(ا��� . ���� 1 ) �Gن را در ) ١��٧(و ت�م' Q�� �� ��'»�Gو 'ن را در ) ١٣�١(» +*�( ت�م Eد�R �Rذ»fو ت�ه� f�d١٢٢(» +*�( ت�, (

ن را +*�( ش�Z ا��� ش Q�� �R '. ب1 ش�ط ب! ر� +*�( ا�P 3� :/0 و � Q�� aR 'ن را روای/ �RدE ا�� و � e م� SWی�. �E��x� @3 دا�123 ا0/
  )٧٠,. (دا�123 ا0/

2 ا��� و اب@ م�T@ و دی�4ان و� را ضh�T دا�123 ا�� و در ض�@ م=Q�� KiN ه3/ . در 0=� 'ن م.fT ب@ c ب/ ضh�T ا0/) ١/�١(ا��� . ���
 f�LU اaR � 1R /0  0 ل ym از شO دت �sU ن بSدE ا0/ و٠� 0 ��4 و9 ت ی 129 و و)دت او ��Q ٧٣ ی  ٧١در 0@ ) ٧�١(زی�ا م.fT ب1 0 ل 

ضh�T «'ن را ضh�T دا�123 و ه�\=�@ '�� �� در ) ٣٣,(ش�Z ا��� ش �R . ای@ ��ی_ را +*�( دا�123 و ذه�� ��Q ب  و� مSا�R /N9دE ا0/) ٢/٨١(
Kم Lو ) ,٢٧٠(» ا�»f�d�2ا� h�Tض«.  
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 در روز صـفين مـردم را تحريـك          �علـى   :  از ابوعمره انصارى و غير وى روايت نموده كـه          )11/4(وى همچنين   

خداوند عزوجل شما را به تجارتى داللت نموده، كه شـما را از عـذاب دردنـاك نجـات            : نمود، و انگيزه داده گفت    

ايمان به خداوند عزوجل و به رسول وى، و جهاد در راه خدا، كه ذكرش : كند ير راهنمايى مىدهد، و به سوى خ مى

عالى و بلند است، و خداوند ثواب آن را مغفرت گناه، و جاهاى سكونت خوب در جنات عـدن قـرار داده اسـت،                        

جنگند كه گويى چـون   مىدارد كه در راه او در صفى  بعد از آن شما را خبر داده است، كه وى كسانى را دوست مى 

هاى تان را چون ديوار محكم برابر كنيد، و روزه دار را پيش كنيد، بدون                ديوار محكم و استوار است، بنابراين صف      

  .و خطبه را به طول آن متذكر گرديده... هاى پسين را محكم بگيريد زره را در عقب قرار دهيد، و دندان

   

  و تحريك نمودن به قتال خوارج � على
 در نخيلـه آمـد، و از خـوارج نااميـد            �هنگامى كه على    :  از ابوالوداك همدانى روايت نموده     )57/4(ى همچنين   و

كسى كه جهاد در راه خدا را ترك نمايد، و در امـر    : اما بعد : گرديد، برخاست، و پس از حمد و ثناى خداوند گفت         

اوند وى را به نعمت درك نموده به حالش برسـد،   اى از هالكت قرار دارد، مگر اين كه خد         آن سستى كند، در كناره    

و بـا  بنابراين از خدا بترسيد، و با كسى كه با خدا دشمنى كند، و در خاموش سازى نور خدا تالش نمايد بجنگيـد،       

خطا كاران گمراه و ظالم و مجرم، كسانى كه نه خوانندگان قرآن اند، و نه فقهاء در دين اند، و نه علماى در تأويل،                        

 به خدا سوگند، اگر بر شما مستولى شوند، در خصوص    )پيكار نماييد (و نه هم نظر به سابقه اسالم اهل اين امراند،           

براى حركت به سوى دشمن اهل مغرب تان آمـادگى پيـدا وحركـت              . دهند شما اعمال كسرى و هرقل را انجام مى       

كنيد، و ما دنبال برادران اهل بصره شما را فرستاديم تا نزد شما بيايند، و چون نزد شما آمدنـد و جمـع شـديد، ان                          

  .كنيم، و قوت به طاعت و ياراى برگشت از گناه جز به توفيق خداوند ميسر نيست شاءاللَّه حركت مى

   

  درباره سستى آنها در بيرون رفتن به جهاد � لىخطبه ع
 و ايـن اولـين   -:  به مـردم گفـت  �على : ازطريق ابومخنف از زيدبن وهب روايت نموده كه) 67/4(وى همچنين  

كالمى بود كه به آنها بعد از حادثه نهر گفت اى مردم، براى حركت به سوى دشمن آمـاده شـويد، دشـمنى كـه در                     

سوى خداست، و به دست آوردن وسيله نزد وى است، دشمنى كه در حق حيران، از كتاب                 جهاد با وى نزديكى به      

خشك، از دين منحرف، در طفيان سرگردان و در گودال گمراهى واژگون است، در مقابل آنها آنچـه را از قـوت و                    

اسـت، و خـدا بـه عنـوان         توانيد، آماده كنيد، و بر خداوند توكّل نماييد، و خدا به عنوان وكيل كافى                اسبان بسته مى  

  .نصرت دهنده بسنده است

نه آنها به جهاد رفتند و نه آماده شدند، روزهاى چندى بر آنها گذاشت، تا جايى كـه از انجـام آن         : گويد  مى )راوى(

هاى شناخته شده شان را خواست، و نظريـات ايـشان را طلـب         كار توسط ايشان مأيوس گرديد، بعد رؤسا و چهره        

افكند، كسى از آنها مريضى را بهانه آورد، و كسى هم ايـن          جويا شد كه چه چيز آنها را به تأخير مى          نمود، و از اين   
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 در ميـان ايـشان بـراى     �را يك عمل اجبارى و بد قلمداد كرد، و كمى از آنها بود كه نشاطى داشت، آن گاه على                    

  : ايراد خطبه ايستاد و گفت

آيا به  ! شدن به جهاد امر نمودم، به سوى زمين كاهلى و سستى نموديد؟           چرا وقتى شما را براى بيرون       ! بندگان خدا 

آيا هر وقتى كه شما را ! و به ذلت و خوارى به عوض عزت تن دادى؟   ! زندگى دنيا در عوض آخرت راضى شدى؟      

چرخيد كه گويى در حال سكرات موت باشيد، و گـويى كـه قلـب                هاى تان چنان مى    به جهاد دعوت نمودم، چشم    

بينيـد، بـه خـدا     دانيد، و گويى كه چشم هايتان شب كور است، شـما نمـى    آشفته است، و شما بر اثر آن نمى    هايتان

 در وقت راحت، و وروباهاى نيزنگ باز وو حيله گر، در وقتـى كـه بـه سـختى و                     1سوگند، شما جز شيرهاى شرى    

و ثقه نيستند، و شما گروهى نيستيد       شدت دعوت كرده شويد چيز ديگرى نيستيد، و شما ابداً براى من قابل اعتماد               

كه به شما حمله كرده شود، و نه صاحب عزتى هستيد كه به آن پناه برده شود، به خدا سوگند، شما بـدترين شـعله    

از . سـنجيد  اى نمـى  افتيد و خود تـدبير و حيلـه       زنندگان جنگ هستيد، شما از طرف ديگران در دام حيله و مكر مى            

خوابد، ولـى شـما     از مراقبت شما نمى)دشمن تان(توانيد نجات دهيد و   و خود را نمىرود اطراف شما كم شده مى   

باشد، كسى كه صلح را پذيرفته، بـه ذلـت تـن داده              در غفلتى غافليد، برادر و همنواى جنگ بيدار و داراى عقل مى           

  .اند، و مغلوب مقهور و مسلوب است است، و جنجال كنندگان و مجادله كنندگان مغلوب شده

من بر شما حقى دارم، و شما بر من حقى داريد، حق شما بر من نصيحت بـراى شـما، تـا           : اما بعد : بعد از آن گفت   

تـان   وقتى است كه همصحبت شما هستم، و فراهم ساختن و تقسيم غنيمتتان در ميان شماسـت و همچنـان تعلـيم                     

 حق من بر شما وفا به بيعت است، و نصيحت به است تا جاهل باقى نمانيد و تعديد دادن است تا بدانيد تا بدانيد و

خوانم، و طاعت در وقتى است كه شما را امـر   من در خفا و آشكارا، و پاسخ برايم در وقتى است كه شما را فرا مى           

آوريد و آنچه  كنيد، به دست مى  در اين صورت آنچه را طلب مى      : كنم، اگر خداوند برايتان اراده خير نموده باشد        مى

  .نماييد كنيد، درك مى  مىرا آرزو

   

  فرياد حوشب حميرى خطاب به على در روز صفين و جواب على به وى
حوشب حميـرى در روز صـفين       :  از عبدالواحد دشمقى روايت نموده، كه گفت       )315/1(ابن عبدالبر در االستيعاب     

هـاى مـان و    وص خـون از ما منصرف شو، و مـا تـو را در خـص         ! اى ابن ابى طالب   :  را صدا نمود، و گفت     �على  

هاى مسلمين   گذاريم، و تو ما را با شام مان واگذار، و خون           دهيم، و تو را با عراقت وا مى        خونت به خدا سوگند مى    

اين بسيار دور است، به خدا سـوگند، اگـر بـدانم كـه سـهل انگـارى و       ! اى ابن ام ظليم   :  گفت �على  . را نگه دار  

نمودم، و در سنگينى بر مـن آسـانتر بـود،ولى خداونـد بـه       اين كار را مى   ماليمت برايم در دين خدا گنجايش دارد        

شود، و آنها قدرت دفاع و جهـاد         سكوت و سهل انگارى و ماليمت اهل قرآن، در وقتى كه از خداوند نافرمانى مى              

                                                 
  .شود اسم جايى است در كنار فرات كه به آن مثل زده مى 1
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ـ و ابونعيم مثل ايـن را در الح . را داشته باشند، تا اين كه دين خداوند كامياب نگردد، راضى نشده است           )85/1( ه لي

  .روايت نموده

   

  و ترغيب به جهاد  بيانيه سعد در روز قادسيه � سعدبن ابى وقاص
 در -سـعد  :  از طريق سيف از محمد و طلحه و زياد به اسناد آنها، روايت نموده، كه گفتـد )44/4(ابن جرير طبرى    

خداوند حق است، و بـراى وى       :  فرمود اى ايراد فرمود، وى پس از حمد و ثناى خداوند، چنين            بيانيه -روز قادسيه   

شريكى در پادشاهى نيست، و نه هم درقول وى خالفى وجود دارد، خداوند كه ثنايش بزرگ و بـا عظمـت اسـت                       

  :گفته

  )105:االنبياء(. )و لقد كتبنا فى الزّبور من بعد الذّكر انّ االرض يرثها عبادى الصالحون(

  .»ايم،كه بندگان صالح من وارث زمين خواهند شد وشته ن)تورات(ما در زبور بعد از ذكر «: ترجمه

اين ميراث شما و وعده پروردگارتان است، كه آن را مدت سه سال است در خدمت شما قرار داده اسـت، و شـما                        

رسـانيد و از ايـشان ماليـات     خوريد، و اهـل آن را بـه قتـل مـى     آوريد، و از آن مى   تا امروز از آن طعام به دست مى       

 و  1سازيد، البته به خاطر آنچه كه اصحاب روزگار شما، ازايشان به دست آوردنـد،              و غالم و كنيزشان مى    گيريد،   مى

هـاى عـرب و اعيـان آنهـا و       از طرف ايشان به سوى شما آمده است، و شما شناخته شده2اكنون اين گروه و لشكر   

ز دنيا دل بركنيد و به آخرت روى آورده         بهتر هر قبيله و عزت كسانى هستيد كه در پشت سر شما قرار دارند، اگر ا               

نمايد، و اين قتال هيچ كس را به اجل و مـرگش نزديـك     رغبت نماييد، خداوند براى تان دنيا و آخرت را جمع مى          

رود و آخـرت تـان را بربـاد     سازد، ولى اگر ناكام شويد، و سست و ضعيف گرديـد، قـوت تـان از دسـت مـى            نمى

  .سازيد مى

  
   در روز قادسيهخطبه عاصم بن عمرو

اين سرزمينى است كه خداوند اهل آن را برايتان حالل گردانيده اسـت، و ايـن            :  برخاسته گفت  �عاصم بن عمرو    

آورند، و شما بلند هستيد      آوريد، كه آنها از شما به دست نمى        سه سال است كه شما ازآنها چيزهايى را به دست مى          

ن را با شمشير و نيزه بزنيد خداونـد بـا شماسـت، و امـوال، زنـان،                  و اگر صبر كنيد و با صداقت و راستكارى ايشا         

 كه خداوند نگهدارنده و حـافظ شـما از آن           -پسران و سرزمين آنها براى شماست، ولى اگر ضعيف و ناكام شديد             

 اين تجمع تـان بـاقى نخواهـد مانـد، البتـه از تـرس ايـن كـه بـار ديگـر بـه خـاطر هـالك سـاختن آنهـا                    -است  

اللَّه،اللَّه، روزهاى گذشته را ياد كنيد، و چيزهايى را كه خداوند برايتان در آن بخشيده به يـاد آوريـد، آيـا                .برنگرديد

بينيد كه زمين در پشت سرتان بى آب و گياه، و خـالى از علـف و مـردم اسـت، و در آن جنگـل و پناهگـاهى            نمى

                                                 
  .هاى وسيعى از عراق به دست خالدبن وليد فتح گرديده بود قادسيه است، كه در آن بخشهدف روزهاى قبل از جنگ  1
  .هدف همان لشكر دويست هزار نفرى يزدگرد پادشاه فارس است 2
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 توجـه و همـت خـود را مبـذول آخـرت          نيست كه به سوى آن پناه برده شود، و توسط آن دفـاع صـورت گيـرد؟                

  .بگردانيد

   

  )  جل جالله(به جهاد و بيرون رفتن در راه خداوند  � رغبت و شوق صحابه
  

  رغبت و عالقمندى ابوامامه به جهاد
 تصميم بيـرون    � رسول خدا    2)هنگامى كه (:  روايت نموده، كه گفت    ( � 1 از ابوامامه  )37/9( ه  ابونعيم در الحلي  

نـزد  :  ابوبرده بن نيـار بـه وى گفـت         )اش دايى(او نيز تصميم خروج با وى را گرفت،         .  بدر را گرفت   رفتن به سوى  

 متذكر گرديد، او �وى اين قضيه را به رسول خدا . بلكه تو نزد خواهرت باش: ابوامامه به او گفت  . مادرت باش 

 در حـالى برگـشت كـه        �و رسول خدا    و ابوبرده بيرون گرديد،     .  دستور داد  )نزد مادرش (ابوامامه را براى بودن     

  3.مادر وى وفات نموده بود، و بر وى نماز گزارد

   

  جهاد از حج افضل است: در سير در راه خدا و اين قول وى كه �رغبت و عالقمندى عمر
 اگر سه چيز: اند كه گفت    روايت نموده  �امام احمد در الزهد، سعيد بن منصور، ابن ابى شيبه و غير ايشان از عمر                

نمودم، يا پيشانى ام را براى خدا در  پيوستم، اگر در راه خدا سير و حركت نمى     بود دوست داشتم كه به خدا مى       نمى

چينند كه خرماهـاى نيكـو چيـده     هاى نيكو را چنان مى     نشستم كه سخن   نهادم و يا با قومى نمى      خاك به سجده نمى   

  .اين چنين در الكنز آمده. شود مى

بايد حج نماييد چون حج عمل صالح است كه خداونـد بـه آن              :  روايت نموده، كه گفت    �مر  و ابن ابى شيبه از ع     

  . آمده)288/2(اين چنين در الكنز . امر نموده، اما جهاد از آن افضل است

   

  به جهاد) عنهما اللَّه رضى(رغبت و عالقمندى ابن عمر 
 عرضـه شـدم،   �من در روز بدر به رسول خـدا  :  روايت نموده، كه گفت)عنهما اللَّه رضى(ابن عساكر از ابن عمر    

 قبـولم   �وى مرا كوچك دانست و قبولم نكرد، و شبى مثل آن در بيدارى، اندوه وگريه از اين كه رسـول خـدا                       

نكرد، ديگر هرگز بر من نيامده است، چون سال آينده فرا رسيد، من به وى عرضه شدم، و او مرا قبول نمود، و من                     

، روى 4اى ابو عبدالرحمن، در روزى كـه دو گـروه بـا هـم روبـرو شـدند      : مردى گفت . تودمبه خاطر آن خدا را س     

                                                 
  .وى اياس بن ثعلبه خواهرزاده ابوبرده بن نيار است، نه ابوامامه باهلى 1
  .اند نقل شدهاين و بقيه كلمات داخل كمانك از االصابه  واالستيعاب  2
  ).٩/٣٧(ابa�T�S در ��b- . ح�� 3
  .يعنى در روز احد 4
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ايـن  . گردانيدند، گفت، ولى خداوند از همه مان درگذشت و عفومان نمود، كه ستايش و حمد زيادى مرا وراسـت                  

  . آمده است)231/5(چنين در منتخب الكنز 

   

  دمردى كه اراده جهاد را نموده بو  با� قصه عمر
اى اميرالمؤمنين، يك مركب به من بده، كه        :  آمده گفت  �مردى نزد عمر    :  روايت نموده، كه گفت    �هناد از انس    

خواهد  و او را داخل بيت المال كن، تا هر چه را مى     . دستش را بگير  :  به مردى گفت   �عمر  . ام اراده جهاد را نموده   

اين چيـست؟ مـن بـه اينهـا ضـرورتى نـدارم،             : ت، پرسيد وى داخل گرديد، و ديد كه در آن طال و نقره اس           . بگيرد

 آوردند، و او را از آنچه گفته بود خبـر دادنـد، آن گـاه     �وى را دوباره نزد عمر      . خواست من سوارى و توشه بود     

 امر توشه و سوارى را به وى داد، و خودش به دست خود سوارى وى را آماده كرد، و هنگامى كه آن مرد                        �عمر  

ش را بلند نمود، و حمد و ثناى خداوند را نظر به كارى كه به خداوند بـه وى انجـام داد و بـه وى                          سوار شد، دست  

. نمـود كـه بـرايش دعـا نمايـد      رفت، و تمنّـا مـى   اعطا نمود به جاى آورد، در اين حالت عمر از دنبال وى پياده مى     

 )288/2(ايـن چنـين در الكنـز        . يكـو ده  بار خدايا، و عمر را جزا و پاداش ن        : هنگامى كه آن مرد فارغ گرديد، گفت      

  .آمده

  
  نمايد در فضيلت كسى كه بيرون ميرود و در راه خدا نگهبانى مى � قول عمر

كـدام يـك از مـردم اجـر بزرگتـر       :  به همنشينان خود گفت    �ابن عساكر از ارطاه بن منذر روايت نموده، كه عمر           

عمـر  . فالن و فالن بعد از اميرالمـؤمنين : گفتند كردند، و مى   ىدارد؟ آنها شروع نموده براى وى روزه و نماز را ياد م           

آيا شما را از كسى كه از همه كسانى شما ياد نموديد، و از اميرالمؤمنين هم اجر بزرگتـر دارد، خبـر نـدهم؟                        : گفت

دانـد   مىكند، و ن   مردى كه در شام است و از لجام اسب خود گرفته و از مركز مسلمانان دفاع مى                : گفت. بلى: گفتند

كند؟ اين از كسانى كه ياد       زند، و يا دشمنى وى را گير مى        اى وى را نيش مى     درد، و يا گزنده    اى وى را مى    كه درنده 

  . آمده)289/2(اين چنين در كنزالعمال . نموديد، و از اميرالمومنين هم اجر بزرگتر دارد

   

  � وبكربا اب) در راه خدا(قصه عمرومعاذ بن جبل درباره بيرون رفتن 
: گفـت  عمر بـن الخطـاب مـى   :  روايت نموده، كه گفت)اللَّه  عنه رضى(ابن سعد از طريق واقدى از كعب بن مالك   

داد  معاذ به طرف شام بيرون رفت، و بيرون رفتن وى به مدينه و اهل آن در فقه و فتوايى كـه وى بـراى شـان مـى                           

بودم كه او را به خاطر نيازمندى مردم به وى نگه دارد، ولى              اللَّه صحبت نموده   خلل وارد نمود، ومن با ابوبكر رحمه      

طلبد، بنابراين مـن وى را نگـه         مردى طرفى را انتخاب نموده، و شهادت را مى        : او اين را از من قبول نكرد و گفت        

 گردد، كه در بـستر خـود و در خانـه     شهادت در حالى نصيب مى )گاهى(به خدا سوگند، براى مرد      : گفتم. دارم نمى
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و معاذ بن جبل براى مـردم در  : گويد كعب بن مالك مى. تر باشد خود قرار داشته باشد، و در شهر خود از همه غنى          

  . آمده است)87/7( اين چنين در الكنز 1.داد  و ابوبكر فتوا مى�مدينه در حيات پيامبر خدا 

   

  و ترجيح دادن مهاجران نخستين بر رؤساى قوم در مجلس �عمر
حارث بن هشام و سهيل بـن عمـرو نـزد عمـربن الخطـاب               :  نوفل بن عماره روايت نموده، كه گفت       ابن عساكر از  

آمدند، و نزد وى نشستند، و عمر در ميان هر دوى شان قرار داشت، در اين حالت مهاجران نخستين شروع به آمدن 

 يـك طـرف     ) جاهـاى شـان    از(اى سهيل اينجا، واى حـارث اينجـا، و آن دو را             : گفت نزد عمر نمودند، و عمر مى     

نمود،   يك طرف مى   )از جاهاى شان  (بعد انصار شروع به آمدن نزد عمر نمودند، و او آن دو را همان طور                . نمود مى

: و وقتى كه از نزد عمر بيرون رفتند ،حارث بن هشام به سهيل بن عمرو گفـت . تا اين كه در آخر مردم قرار گرفتند      

سـزد كـه مالمـت را متوجـه          اى مرد، بر وى مالمتى نيست، و مـى        :  به او گفت   آيا نديدى كه با ما چه  كرد؟ سهيل        

. هاى خود مان سازيم، اين قوم دعوت شدند و شتاب نمودند، و ما دعوت شديم و سـستى و تـأخير نمـوديم                      نفس

 را امروز اى اميرالمؤمنين، آنچه: هنگامى كه مهاجرين و انصار از نزد عمر برخاستد، آن دو نزدش آمده به وى گفتند

ايم، آيا چيزى هست كه توسط آن آنچـه          هاى خودمان آورده   نفس 2)طرف(نمودى ديديم، و دانستيم كه آن را ما از          

جز اين وجه ديگر چيـزى را بـراى       :  به آن دو گفت    � دوباره درك ناييم؟ عمر      )از فضل از ما فوت شده است      (را  

د آن دو به سوى شام حركت كردنـد، و در همـان جـا فـوت                 بع. دانم، و به سوى مرز روم اشاره نمود        اين كار نمى  

و اين را همچنين زبير از عمويش مصعب از نوفـل بـن عمـاره بـه                 .  آمده )136/7(اين چنين در كنزالعمال     . نمودند

  . ذكر نموده، روايت نموده است)111/2(مانند آن، چنان كه ابن عبدالبر در االستيعاب 

   

  مهاجرين را بر ايشان مقدم داشت �ؤسايى كه عمرقول سهيل بن عمرو براى همان ر
مردمانى بر دروازه عمـر  : گفت  روايت نموده كه مى3 از طريق ابن مبارك از جرير بن حازم از حسن          )282/3(حاكم  

 حـضور   �سهيل بن عمرو، ابوسفيان بن حـرب و بزرگـانى از قـريش              : حضور به هم رسانيدند، كه درميان ايشان      

 بـه اجـازه دادن      �ا اجازه دهنده عمر بيرون گرديد، و براى اهل بدر چون صهيب، بالل و عمـار               در اين اثن  . داشتند

داشـت،   ها را دوست مى    وى به خدا سوگند بدرى بود، و آن       : گويد  مى )اللَّه تعالى عليه  ه  حسن رحم ( -شروع نمود   

وى بـه ايـن   ! وز هرگـز نديـدم  چون امر: ، آن گاه ابوسفيان گفت -و درباره ايشان سفارش و وصيت هم نموده بود          

 كـه مـرد عاقـل و هوشـيارى     -سهيل . كند ايم و به طرف ما التفاتى نمى       دهد، و ما در اينجا نشسته      غالمان اجازه مى  

بيـنم، اگـر خـشمگين باشـيد، بـر       ، من آنچه را در روهاى تان هست مـى - به خدا سوگند   -اى قوم،   :  گفت - 4بود

                                                 
 .در ای@ 0=� وا�X� ا1R /0 م�2وe ا0/. س�� �ن ����ر ��� اس� 1

  .اند اين و كلمه بعدى داخل پرانتز از االستيعاب نقل شده 2
  .اللَّه تعالى وى حسن بصرى است رحمه 3
  .اين جمله معترضه از سخن حسن بصرى است 4
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قوم هم دعوت شدند، و شما هم دعوت شديد، آنها شتاب نمودند، و شـما  هاى خودتان خشمگين شويد، اين      نفس

انـد،   پندارند از شما سـبقت جـسته       سستى و تاخير نموديد، به خدا سوگند، در فضيلت هايى كه آنها، طورى كه مى              

ين قوم به   ا: كنيد، به مراتب شديدتر است، بعد از آن گفت         فوت شان بر شما، از اين دروازه تان كه بر آن رقابت مى            

 شـما راهـى بـراى آنچـه اينهـا از شـما در آن سـبقت         - و به خدا سوگند      -اند،   بينيد از شما سبقت جسته     آنچه مى 

اند نداريد، بنابراين به سوى اين جهاد متوجه شويد، و آن را رها نكنيد و بدان مالزمت نماييد، اميد است كـه        جسته

 بعد از آن جامه خود را تكان داد، و برخاسته، خود را بـه شـام   خداوند عزوجل جهاد و شهادت را نصيب تان كند،      

اى را كـه بـه سـوى او بـشتابد، چـون        به خدا سوگند، وى راست گفته است، خداوند بنده        : گويد حسن مى . رسانيد

و  ذكر نموده،   )110/2( و اين چنين اين را در االستيعاب         1.گرداند اى كه از شتاب به سوى وى سستى كند، نمى          بنده

رجال وى رجـال  : گويد  مى)46/8(هيثمى . طبرانى نيز به معناى آن را از حسن به شكل طوالنى روايت نموده است    

  .صحيح اند، مگر اينكه حسن از عمر نشنيده

وبخارى اين را در تاريخ خود روايت كرده، و باوردى از طريق حميد از حسن به معناى آن را به اختصار، چنان كه               

  . آمده، روايت نموده است2)94/2( ه در االصاب

  

  بيرون رفتن سهيل و اقامتش در راه خدا تا وقت مرگ
مـن و سـهيل بـن     :  روايت نموده، كه گفـت     -مند بود     كه از صحبت بهره    - از ابوسعد بن فضاله      )335/5(ابن سعد   

ايستادن يكـى از    « :فرمود  شنيدم كه مى   �از رسول خدا    : گفت عمرو تا به شام همراه شديم، از وى شنيدم كه مى          

بنابراين من تا : سهيل گفت. »اش، بهتر است   شما در راه خدا، در ساعتى از عمرش، از عمل همه عمرش در خانواده             

به اين صورت او در شام مقيم بـود، تـا ايـن كـه در          : افزايد وى مى . گردم باشم، و به مكه بر نمى      مرگم در سنگر مى   

 ماننـد آن،    � از ابوسـعيد     )282/3(و اين را حاكم     .  آمده )94/2( ه  صاباين چنين در اال   . طاعون عمواس درگذشت  

  .روايت نموده است

   

  بيرون رفتن حارث بن هشام به سوى جهاد على رغم ناله و زارى و بيتابى اهل مكه بر وى
بيـرون   از مكه �حارث بن هشام  : ابن المبارك از اسودبن شيبان از ابونوفل بن ابى عقرب روايت نموده، كه گفت             

رفت، اهل مكه در رفتن وى ناشكيبايى و بيتابى شديدى نمودند، و هر كسى كه قدرت طعام خوردن را داشـت در                      

مشايعت از وى همراهش بيرون آمد، تا اين كه به نقطه بااليى بطحاء، و يا جايى كه خداوند خواسته بود رسيد، آن                      

هنگامى كه وى ناشكيبايى و بيتابى مردم را ديـد          . كردند  مى گاه توقّف نمود، و مردم نيز در اطرافش ايستاده و گريه          

ام، و نـه     هاى شما بيرون نـشده      من به خاطر عالقمندى و ترجيح نفسم از نفس         - به خدا سوگند     -: اى مردم : گفت

                                                 
1 ��� . aR �)٣/٢٨٢ (/0ا E��=B� ��U د دارد و �3@ ازS;ع و iNب ا� i!ب@ ا� ��U و �در 0=� 'ن ب�@ �3@ ب.�. 
2 ��� . aR �)٣/٢٨٢ ( 1 <= ��1 درR /0در 0=� 'ن زی� ب@ م�=  ا»fی�N2ا� «)ل ا0/) ١/٢٧٠S�Nم Eم�'. 
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 بـه   - پيش آمد، و در آن مردانى از قريش بيرون رفتند            1هم به خاطر گزيدن شهرى بر شهر شما، ولى چون اين امر           

 آن چنـان گرديـديم،   - به خدا سوگند -گاه ما  هاى آن  نه آنها از سران قوم بودند، و نه هم از خاندان    -ا سوگند   خد

هاى مكه طال بگردد، و آنها را در راه خدا انفاق كنـيم، بـاز هـم روزى از روزهـاى شـان را بـه دسـت                             كه اگر كوه  

كنيم تا در آخرت همـراه شـان شـريك      ما بردند، تالش مى   توانيم آورديم، به خدا سوگند، اگر اين را در دنيا از           نمى

و بعد به طـرف شـام روى آورد، و متـاع و             . باشيم، بنابراين از خدا شخصى ترسيده كه اين كار را انجام داده است            

و .  آمده)310/1(اين چنين در االستيعاب    . حشم وى از دنبالش حركت نمود، و به شهادت رسيد خدا رحمتش كند            

  . از طريق ابن مبارك به مانند آن، روايت نموده است)278/3(اكم اين را ح

   

  به جهاد و طلب مرگ در راه خدا �رغبت و  عالقمندى خالد بن وليد
در روى زمين شـبى     :  در وقت مرگ خود فرمود     �خالد  : ابن سعد از زياد موالى آل خالد روايت نموده، كه گفت          

اى از مهاجرين قرار داشتم، و با آنها صـبحگاهان   يخبندان بود، و در سريهبرايم محبوبتر از آن شب نبود، كه سرد و         

 آمده است و اين را )414/1( ه اين چنين در االصاب. كنم آوردم، شما را به جهاد نمودن تأكيد مى بر دشمن هجوم مى

 آن بـرايم عروسـى      شبى را كه در   :  گفت �خالد بن وليد  : گويد ابويعلى از قيس بن ابى حازم روايت نموده، كه مى         

ام اهداء شود، من وى را دوست داشته باشم، و يا ايـن كـه در آن بـه فرزنـدى بـشارت داده شـوم، بـرايم                             در خانه 

اى مهاجرين قرار داشته باشم، و توسـط آن صـبحگاهان بـر              تر از شب سرد و يخبندانى نيست كه در سريه          محبوب

  .رجال وى رجال صحيح اند: ه، و افزوده است آمد)350/9(اين چنين در المجمع . دشمن هجوم آورم

جهاد در راه خـدا، خيلـى       :  فرمود �خالدبن وليد : و ابويعلى همچنان از قيس بن ابى حازم روايت نموده، كه گفت           

 )414/1( ه و اين را در االصاب. رجال وى رجال صحيح اند   : گويد  مى )350/9(هيثمى  . زياد  مرا از قرائت باز داشت      

  .جهاد مرا از فرا گرفتن زيادى از قرآن مشغول داشت:  ذكر نموده كه� خالداز ابويعلى از

 �هنگـامى كـه وفـات خالـد     : و ابن المبارك در كتاب الجهاد از عاصم بن بهدله از ابوائل روايت نموده، كه گفت          

د كه در بـستر     من مرگ را در جاهايش طلب نموده بودم، ولى تقدير آن برايم نرفته بود، و چنان ش                : فرارسيد، گفت 

تر از شبى نيـست كـه در آن در پوشـش             و هيچ يك از عملم نزدم بعد از الاله االاللَّه ،اميدوار كننده           . خود جان دهم  

بعـد از آن    . باريد، تا اين كه بر كفار حمله نموديم        سپر شب را سپرى نمودم، و آسمان به شدت بر سرم تا صبح مى             

 به  �وقتى كه وفات نمود، عمر      .  نگاه كنيد، و آن را در راه خدا بگردانيد         وقتى كه من مردم به سالح و اسبم       : گفت

بر زنان آل وليد، اگر بر خالد اشـك بريزنـد، مـادامى كـه گريبـان را ندرنـد و           : خاطر جنازه وى بيرون آمد و گفت      

كند   داللت بدان مىاين:  گويد)415/1( آمده، و در ه اين چنين در االصاب. كنند، باكى نيست صداى خود را بلند نمى  

و ايـن را  . كه وى در مدينه وفات نموده است، ولى اكثريت بر آن انـد كـه موصـوف در حمـص درگذشـته اسـت                 

  .اسناد آن حسن است: گويد  مى)350/9(و هيثمى . همچنين طبرانى از ابووائل به مانند آن به اختصار روايت كرده

                                                 
  .اسالم 1
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  دارغبت و عالقمندى بالل به بيرون رفتن در راه خ
انـد كـه آنهـا     طبرانى از عبداللَّه بن محمد و عمر و عمار پسران حفص و آنها از پدران واجدادشـان روايـت نمـوده     

بهتـرين  «: گفـت   شنيدم كه مى�اى خليفه رسول خدا، من از رسول خدا :  آمده گفت  �بالل پيش ابوبكر  : گفتند

.  خدا استقامت و پايدارى كنم و باشم كـه بميـرم        و خواستم تا آن وقت در راه      . »عمل مؤمنين جهاد در راه خداست     

دهـم، سـنم زيـاد شـده اسـت، قـوتم             اى بالل من تو را به خدا و حرمت و حق خودم سوگند مى             :  گفت �ابوبكر

ضعيف گرديده و اجلم نزديك شده است، بنابراين بالل با وى اقامت نمود، و هنگامى كه ابوبكر وفات نمـود، نـزد        

! اى بالل : عمر گفت .  را به او گفت، ولى بالل ابا ورزيدو از وى نپذيرفت           �خنان ابوبكر  آمد، و او همان س     �عمر

به اين  .  اذان داده است   �براى سعد، چون وى در قباء در عهد رسول خدا         :  گفت 1؟)واميگذارى( كى   )براى(پس  

بـن   بـن سـهيل    الرحمندر اين عبـد   : گويد  مى )274/5( هيثمى   2.3صورت عمر اذان را به عقيه و سعد محول گردانيد         

  . نيز به اين اسناد و به مانند آن روايت نموده)168/3(و اين را ابن سعد . باشد عمار آمده ضعيف مى

 وفـات  �هنگامى كه رسول خـدا  : و از موسى بن محمد بن ابراهيم تيمى و او از پدرش روايت نموده، كه گفت          

اشـهد ان محمـدا     (: گفت فن نگرديده بود، هنگامى مى     د � در حالى اذان داد كه هنوز رسول خدا          �نمود، بالل   

 بـه او    � دفن گرديـد، ابـوبكر     �هنگامى كه رسول خدا     : افزايد مى. نمودند ، مردم در مسجد گريه مى     )اللَّه رسول

كنم، ولى اگر مرا بـراى خـدا آزاد    اى تا با تو باشم اين را به خاطر آن مى     اگر مرا آزاد كرده   : او گفت . اذان بده : گفت

ام، مـرا بـا      من تو را جز براى خـدا آزاد نكـرده         : ابوبكر گفت . اى واگذار  اى، مرا با كسى كه برايش رها نموده        نموده

من براى هـيچ    : بالل گفت . ام من تو را جز براى خدا ازاد نكرده       : ابوبكر گفت . اى واگذار  كسى كه برايش رها نموده    

وى درنگ نمود،   : گويد  مى )راوى(. اين مربوط به توست   : ابوبكر گفت . دهم  اذان نمى  �كسى بعد از رسول خدا      

: و از سعيد بن مسيب روايت است      . تا اين كه لشكرهاى شام بيرون گرديد، و همراه آنها حركت نمود و آنجا رسيد              

مـرا  : بـالل گفـت   . لبيـك : اى ابوبكر، گفت  :  در روز جمعه بر منبر نشست، بالل به وى گفت          �هنگامى كه ابوبكر  

پس به من اجازه بده تـا در راه خـدا   : بالل گفت. براى خدا : اى و يا براى نفس خودت؟ گفت       آزاد نموده براى خدا   

 )150/1( ه  و اين را ابونعيم در الحلي     . بعد به طرف شام بيرون رفت و در همانجا درگذشت         . بجنگم، و او اجازه داد    

  .از سعيد به مانند آن، روايت نموده است

   

  داد از نشستن از جهاد به خاطر آيه خروجانكار و عدم رضايت مق

                                                 
  .هدفش اذان است 1
2 ��� . �T0 @٣/١�٨(���ا�� و اب (1 <= ��1 در درR /0ر ا �U @7 ب�O0 @ا����@ ب��U 0=� 'ن »K�Lا�� «)�  .'م�E ضh�T ا0/) ,٢٧/
آن گه عمر سعد را طلب نمود، و اذان را براى وى سپرد و بعد از وى به بازماندگانش       : اين چنين در هيثمى آمده و در ابن سعد آمده          3

  .محول گردانيد
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مـا  : گفتند   مى  )عنهما اللَّه رضى(ابوايوب و مقداد  :  از ابويزيد مكّى روايت نموده، كه گفت       )47/9( ه  نعيم در الحلي  واب

  :آوردند ايم كه درهر حال بيرون رويم، و اين آيه را دليل مى مأمور شده

  .)41: التوبه(. )انفروا خفاً و ثقاالً(

  .»براى جهاد سبكبار و گرانبار بيرون رويد«: جمهتر

 سوار كار رسول خدا �با مقدادبن اسود :  از ابوراشد حبرانى روايت نموده، كه گفت )176/1( ه  و ابونعيم در الحلي   

ها در حمص نشسته بود، و از آن نظر به ضـخامت             هاى صرافى   در حالى برخوردم، كه بر صندوقى از صندوق        �

براى مـا سـوره     : گفت. خداوند تو را معذور داشته است     : رفت، به او گفتم    كرد، وى به جنگ مى     جسمش اضافه مى  

 )30/7(و اين را طبرانى از ابوراشد به مانند آن روايت نمـوده، هيثمـى         . )انفروا خفاً و ثقاالً   (: بيرون رفتن آمده است   

 ثقه دانسته شده، و بقيه رجـالش  )جانب بعضىاز (باشد، و  در اين بقيه بن وليد آمده، و در وى ضعف مى          : گويد مى

ايـن  : گويد  مى )349/3(و حاكم   . اند  از ابوراشد به مانند آن روايت كرده       )115/3(و اين را حاكم و ابن سعد        . اند ثقه

 آن را از جبيـر بـن نفيـر       )21/9(و بيهقـى    . انـد  باشد، ولى بخارى و مسلم روايتش نكرده       حديث صحيح االسناد مى   

 در دمشق در حالى نشـستيم كـه بـر صـندوقى نشـسته بـود، و در                   �نزد مقداد ابن اسود     : ده، كه گفت  روايت نمو 

. نشـستى بهتـر بـود      اگر امسال از جنگ مى    : مردى به او گفت   . صندوق اضافى و جاى خالى از وى باقى نمانده بود         

و من . )انفروا خفاً و ثقاالً(: ستسوره خروج براى ما آمده است، سوره توبه، خداوند تبارك و تعالى فرموده ا: گفت

  .يابم خود را سبكبار مى

  

  قصه ابوطلحه در اين باب
:  از حمادبن سلمه از ثابت بنانى و على بن زيد از انس روايت نموده، كه گفـت                 )550/1(ابن عبدالبر در االستيعاب     

چنـان  : و گفـت . )روا خفـاً و ثقـاالً  انفـ (:  را قرائت نمود، و به اين قول خداوند تعالى آمـد ه  سوره براء �ابوطلحه  

خواند، اى پسرانم، مرا آمـاده كنيـد، مـرا           پندارم  كه پروردگارمان ما را چه جوان و چه پير به بسيج شدن فرا مى                مى

 جنگيدى تا اين كه درگذشت، و همراه بـا      �تو همراه با رسول خدا      ! خداوند رحمت كند  : آنها گفتند . آماده كنيد 

 جنگيدى تا آن كه درگذشت، حال ما را بگـذار تـا از   � اين كه فوت نمود، و همراه با عمر           جنگيدى تا  �ابوبكر  

خير، مرا آماده سازى، و در جنگ دريـا شـركت ورزيـد، و در آن فـوت نمـود، و بـرايش                 : گفت. طرف تو بجنگيم  

و ايـن را ابـن      . كرده بـود  اى، تا هفت روز نيافتند كه در آن دفنش كنند، و بعد در آن دفنش كردند، و تغيير ن                   جزيره

 و حـاكم    )21/9(و بيهقى   .  از طريق ثابت و على از انس، به مانند آن و به شكل طوالنى روايت نموده                )66/3(سعد  

ايـن  : گويـد  اند، حـاكم مـى    از طريق حماد از ثابت و على از انس به معناى آن را به اختصار روايت نموده      )353/3(

و آن را همچنين ابويعلى، چنان كـه در  . اند  بخارى و مسلم روايتش نكردهحديث به شرط مسلم صحيح است، ولى    

  .رجال وى رجال صحيح اند: گويد  آمده، به اختصار روايت نموده، و مى)312/9(المجمع 
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  قصه ابوايوب در اين باب
، بعـد از     حاضر شد  �ابوايوب در بدر با رسول خدا       :  از محمدبن سيرين روايت نموده، كه گفت       )458/3(حاكم  

، و  )هاى آنان شـركت ورزيـد      و ديگر در همه جنگ    ( به جز يك سال، تخلّف نورزيد        ( 1هاى مسلمانان  آن، از جنگ  

يك سال بازنشستن وى از جنگ هم، به خاطر تعيين مرد جوانى بر ارتش بود، او در آن سـال نشـست، پـس از آن          

 - سه بار اين را تكـرار نمـود     -( تعيين شده    )نبر م (به من چه، كه چه كسى       : گفت  آه و حسرت خورده مى     )سال(

يزيد جهت عيادت وى نـزدش    . بعد ابوايوب مريض گرديد، و در رأس سپاه يزيد بن معاويه قرار داشت            : )گويد مى

چه نيازى دارى؟ گفت،نياز من اين است كه وقتى مردم، مرا بار كن و بعد از آن داخل خـاك   : داخل گرديد و گفت   

جايى كه پيش رفته توانستيم مرا با خود ببر، و وقتى كه ديگر راه پيشرفت نيافتى دفنم نما، و بعـد  دشمن نما، و تا آن   

هنگامى كه وى درگذشت، بارش نمود، و در سرزمين دشمن حركتش داد، و راه پيشرفتى نيافت، بعد       (. از آن برگرد  

انفـروا  (:داوند عزوجل فرموده اسـت    خ: گفت  مى �ابوايوب  : گويد  مى )راوى(. )از آن وى را دفن نمود و برگشت       

  .يابم  من خود را جز سبكبار و يا سنگين بار نمى)خفاً و ثقاالً

 آمـده، روايـت نمـوده، و    )405/1( ه  از محمد، به مانند آن، چنان كه در االصـاب         )49/3(و اين را همچنين ابن سعد       

  .را عبدالملك بن مروان ناميده استاين را ابن اسحاق فزارى از محمد روايت كرده، و آن جوان : گويد مى

وى بـه خـاطر     :  روايـت نمـوده كـه      � از ابوظبيان از شيخ هايش از ابوايوب         )404/1(و ابن عبدالبر در االستيعاب      

وقتى : هنگامى كه مريضى اش شدت يافت به ياران خود گفت.  بيرون رفت و مريض شد�جنگ در زمان معاويه   

امى در مقابل دشمن صف بستيد، مرا در زير قدم هايتان دفن نماييد، و آنها اين كار كه من مردم مرا بار كنيد، و هنگ      

  .و تمام حديث را متذكر شده... را نمودند

 بـا يزيـد بـن       �ابوايـوب   :  آمده، از ابوظبيان روايت نموده كه گفت       (59/8) ه  اين را امام احمد، چنان كه در البداي       

ى كه من مردم مرا به خاك و زمين دشمن داخل نماييـد، و مـرا در زيـر                   وقت: گفت: گويد مى. معاويه به جنگ رفت   

 شنيدم  �از رسول خدا    : بعد از آن گفت   : افزايد مى. شويد، دفن كنيد   قدم هايتان، در جايى كه با دشمن روبرو مى        

سـعد  ايـن را ابـن   .»شـود  آورد، داخل جنت مى كسى در حالى بميرد كه، به خدا چيزى را شريك نمى         «: گفت كه مى 

  . به مثل سياق ابن عبدالبر، روايت كرده است)49/3(

   

  قصه ابوخيثمه در ترك نمودن نعمت دنيا و بيرون رفتن در راه خدا
 در يك روز گرم به - 2 روزهايى راه پيمود� بعد از اين كه رسول خدا    -ابن اسحاق متذكر گرديده كه ابوخيثمه       

هاى شان، در بستانش دريافت، كه هر يك از آنها سـايه بـانش                اناهل خود برگشت، و دو همسر خود را در سايه ب          

                                                 
  .دان كلمات داخل قوس از ابن سعد نقل شده 1
  .البته در غزوه تبوك 2
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. آبـى را در آن سـرد نمـوده، و طعـامى را در آن بـرايش آمـده كـرده بـود                       1)ابوخيثمه(را آب پاشى نموده و براى       

هنگاميكه وى داخل گرديد بر دروازه سايه بان ايستاد، و به طرف هر دو همسرش و آنچه براى وى سـاخته بودنـد            

 در تابش آفتاب و باد و گرما باشد، و ابوخيثمه در سايه سرد و طعام آمده �رسول خدا : آن گاه گفت . اه نمود نگ

به خدا سوگند، تا اين كه به رسول خدا         : )بعد از آن گفت   (!!  در منزلش، اين انصاف نيست     )مقيم(شده و زن زيبا و      

بعـد از آن    .  توشه آماده كنيد، و آن دو اينطور نمودند        )برايم(شوم،    نپيوندم به سايه بان يكى از شما داخل نمى         �

 بيرون رفت، تا اين كه وى را وقتى كه به تبوك       �شتر خود را آورد، و پاالنش نمود، و بعد در طلب رسول خدا              

 بود، برخورد �پايين رسيده بود دريافت، ابوخيثمه درخالل راه با عميربن وهب جمحى كه در طلب رسول خدا        

در اين موقع ابوخيثمه بـه عميـربن وهـب          . ا هم يكجاى حركت نمودند تا اين كه به تبوك نزديك شدند           و هر دو ب   

 بيايم خفه نخواهى شد، او ايـن كـار را           �من گناهى دارم، اگر اندك از من عقب باشى تا نزد رسول خدا              : گفت

:  نزديك گرديد، مـردم گفتنـد  )در حالى كه وى در تبوك پايين رسيده بود( �نمود، تا اين كه وى به رسول خدا     

 - به خـدا سـوگند      -اى رسول خدا، وى     : گفتند. » ابوخيثمه باش  «:  گفت �رسول خدا   . آيد اين سوار در راه مى    

 به )�پيامبر خدا (و .  سالم داد( روى آورد، و براى رسول خدا )شترش را خوابانيد(هنگامى كه !! ابوخيثمه است

 بـازگو نمـود، و   �، بعد از آن قصه خود را بـراى رسـول خـدا    »نزديك شدى اى ابوخيثمه به هالكت     «: او گفت 

 عـروه بـن زبيـر و موسـى بـن عقبـه قـصه                2.خير باشد، و برايش به خير دعا نمود       :  به او گفت   )�رسول خدا   (

تبـوك  بيرون رفتن وى به سوى     : اند،  گفته شده كه     ابوخيثمه را مانند سياق ابن اسحاق و مبسوطتر از آن ذكر نموده           

  . آمده است)7/5( ه اين چنين در البداي. در وقت خزان بود

 �از رسـول خـدا    :  روايت نموده، كه گفـت     � آمده، از سعدبن خيثمه      )192/6(و طبرانى، چنان كه در المجمع       

: تخلّف ورزيدم، و داخل بستان شدم، سايه بانى را ديدم كه آب پاشى شده بود، و همسرم را ديـدم، آن گـاه گفـتم                       

و بـه طـرف   !!  در باد گرم و سوزان و آب گرم باشد، و من در سايه و نعمت� انصاف نيست، كه رسول خدا   اين

اى ابوخيثمـه  : شتر برخاستم و، خرجينم را بر آن، جابه جا نمودم، و خرماهايى را توشه گـرفتم، همـسرم فريـاد زد         

ار داشـتم كـه عميـربن وهـب را      خارج گرديدم، و در بخـشى از راه قـر  �روى؟ و به طرف رسول خدا   كجا مى 

اى، ولى من شخص گناهكـارى        آمده �دانم كه نزد پيامبر      تو مرد با جرأتى هستى، و من مى       : مالقات كرده، گفتم  

هنگـامى  .  بروم، و عمير از من عقب ايـستاد  �تر باش، تا اين كه تنها نزد رسول خدا           هستم، بنابراين از من عقب    

نزديـك  : من آمدم، و گفـتم    . »ابوخيثمه باش «:  فرمود �را ديدند، و رسول خدا      كه به اردوگاه آشكار شدم مردم م      

و . خيـر باشـد   :  به من گفـت    �بعد رسول خدا    . ام را برايش بيان نمودم     و قصه !! بود هالك شوم، اى رسول خدا     

  .اشدب در اين روايت يعقوب بن محمد زهرى آمده، و ضعيف مى: گويد  مى)193/6( هيثمى 3.برايم دعا نمود

                                                 
  .باشد هاى داخل كمانك به نقل از ابن هشام مى سخن 1
2  'ن را از ��ی_ اب� ب@ ) )٩٠» ا�����«'م�E ه�\=�@ ���� در ( ١٠٩،١١٠/,E��0 «) ای@ هB م«اب@ ا0* ق <= ��1 در . اس�( �	س�(س�� �ن ���

 . و در ب! ر� و مab3 روای/ ش�E ا0/ا�� داس$�ن ���� اس�/ و fTR در دا20 ن �S)�� تSب1 اش ب1 0=� +*�( و+S�� 7دE ا0
3  .'م�E، ضh�T ا0/) ١٩٣/�(» ا��K�L«در 0=� 'ن یSNTب ب@ م*�� زه�� ا1R /0 <= ��1 در . ���ا��. ���
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بر عدم قدرت و توانايى براى بيرون رفتن و انفاق در راه خداونـد               � حزن و اندوه اصحاب   
    )جل جالله(
  

  )حكايت ابوليلى و عبداللَّه بن مغفّل(
 در حـالى    �به من خبـر رسـيده كـه، ابـن يـامين نـضرى بـا ابـوليلى و عبداللَّـه بـن مغفّـل                        : گويد ابن اسحاق مى  

 �نـزد رسـول خـدا    : گرياند؟ گفتند چه چيزى شما را مى: پرسيد. نمودند نها گريه مىروبروگرديد، كه هر دوى آ 

آمديم، تا ما را حمل نمايد، ولى نزدش چيزى را كه ما را بر آن انتقال دهد، نيافتيم، و نزد خودمان هم چيزى نيست      

و داد، و دو آن را پاالن نمودنـد،  ابن يامين يك شتر خود را به آن د.  بيرون برويم�كه توسط آن بتوانيم با پيامبر     

: يونس بن بكير از ابن اسـحاق افـزوده        .  همراه گرديدند  �و مقدارى خرما هم به آنها توشه داد، و با رسول خدا             

 شبانگاه خارج گرديد، و در آن شب، آنقدر كه خدا خواست نمـاز گـزارد و بعـداز آن گريـست و            �علبه بن زيد    

اى، بعد نزدم چيزى نيست كـه بتـوانم توسـط آن     اى، و به آن ترغيب فرموده     ر نموده بار خدايا، تو به جهاد ام     : گفت

 پيدا كنم، و نه هم به دست رسولت چيزى هست كه مرا بر آن حمل نمايد، من براى هر مسلمان،  )به جهاد (توانايى  

 و بعد در 2نمايم، دقه مى، خواه در مال باشد، يا جسد و يا آبرو، آن ظلم را ص              1)روا داشته است  (كه ظلمى در حقم     

: ، هيچ كـس برنخاسـت، بـاز گفـت         »صدقه كننده امشب كجاست؟   «:  پرسيد �رسول خدا . ميان مردم صبح نمود   

رسـول خـدا    .  برخاست و به او خبر داد      � آن گاه او به سوى پيامبر        »صدقه كننده امشب كجاست، بايد برخيزد     «

م در دست اوست، آن در جمله زكـات قبـول شـده نوشـته     ، سوگند به ذاتى كه جان»بر تو بشارت باد «:  فرمود �

ابن اسحاق حديث را به غير اسـناد متـذكر          : گويد  مى )500/2( ه  در االصاب .  آمده )5/5( ه   اين چنين در البداي    3.»شد

از مجمع بن جاريه، و نقل از عمروبن عوف و ابوعبس بن جبـر و                گرديده، ولكن حديث با اسناد و موصول به نقل        

  .و اين را ابن مردويه هم از مجمع بن حارثه روايت نموده است. از علبه بن زيد و قتيبه وارد گرديده استبه نقل 

  

  � قصه علبه بن زيد
.  بـود  � مردى از اصحاب پيامبر      �علبه بن زيد بن حارثه      : ابن منده از ابوعبس بن جبر روايت نموده، كه گفت         

ق نمود، هر مردى از آنها به اندازه تـوان خـود، آنچـه را نـزد       به صدقه ترغيب و تشوي     �هنگامى كه رسول خدا     

مـن  : خداونـدا . بار خدايا، نزد من چيزى كه آن را صدقه بدهم، وجود نـدارد            : علبه به زيد گفت   . خود داشت آورد  

 منـاديى را امـر      �كنم، رسول خـدا    آبرو و عزّتم را براى كسى از مخلوقت كه آن را هتك نموده باشد، صدقه مى               

                                                 
  .به نقل از االصابه  1
  .م. كنم يعنى همان ظلم روا شده از طرف وى را در حق خودم برايش معاف و بخشش مى 2
ای@ روای/ . از او روای/ �RدE ا0/) ٢١٨/�(» ا��)7P«ب�Q�� �NO در . ب�ون 0=� 'م�E ا0/) ١٠٨،١٠٧/,( ا0* ق <= ��1 در E��0 اب@ هB م اب@ 3
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 آن گاه علبه برخاست، و رسول خدا        »كسى كه ديشب آبروى خود را صدقه نمود كجاست؟        «: ، و او فرياد كرد    نمود

  .»صدقه ات قبول شد«:  فرمود�

و ...  به صدقه دادن تشويق و ترغيب نمود       �رسول خدا   :  روايت نموده، كه گفت    �و بزار از خود علبه بن زيد        

لبه شخص مشهورى از انصار است، و غير از اين حـديث ديگـرى را از   اين ع : گويد بزار مى . حديث را متذكر شده   

و ابن ابى الدنيا و ابن شاهين از طريق كثيربن عبداللَّه بن عمرو بن عوف از پدرش از جدش به مانند                     . وى نميدانيم 

 آمده، روايـت    )80/7(و اين را ابن نجار از علبه به زيد، به اختصار چنان كه، در كنز العمال                 . اند آن را روايت نموده   

  .نموده است

  

  تأخير نمايد  ) جل جالله(انكار بر كسى كه بيرون رفتن در راه خدا 
  

  براى ابن رواحه � انكار پيامبر
 لشكرى را به مؤتـه فرسـتاد، و زيـد را            �رسول خدا   :  روايت نموده كه   )عنهما اللَّه رضى(امام احمد از ابن عباس    

رت به جعفر برسد، و اگر جعفر هم كشته شد امارت به ابن رواحـه برسـد، ابـن           امير آن كرد، اگر وى كشته شد اما       

چـه  «:  وى را ديـد و گفـت       � به جاى آورد، رسول خدا       �رواحه درنگ نمود، و نماز جمعه را با پيامبر خدا           

ه يك صبح و يا يك بيگا«:  فرمود�پيامبر . به خاطر اين كه جمعه را همراهت بخوانم    :  گفت »باعث تخلفت شد؟  

ـ   1.»بر آمدن در راه خدا، از دنيا و آنچه در آن اسـت، بهتـر اسـت             و ايـن را  .  آمـده )242/4( ه  ايـن چنـين در البداي

  . آمده، روايت كرده است)309/5(همچنين ابن ابى شيبه از ابن عباس مانند آن چنان كه در الكنز 

 عبداللَّه بن رواحه را بـه  �رسول خدا   : فت روايت نموده، كه گ    )عنهما اللَّه رضى(امام احمد همچنين از ابن عباس     

ابن رواحه ياران خـود را پـيش فرسـتاد، و           : گويد  مى )راوى(. اى فرستاد، و آن روز مصادف با روز جمعه بود          سريه

: افزايـد   مى)راوى(. پيوندم خوانم، و بعد از آن، به آنها مى  نماز جمعه را مى    �باشم و با رسول خدا       من مى : گفت

چه چيز تو را بازداشت كه صبحگاه با يـاران خـود   «:  نماز خواند، وى را ديد، و فرمود   �رسول خدا   هنگامى كه   

اگر همـه   «:  گفت �رسول خدا   . خواستم جمعه را همراه تو بخوانم، و بعد به ايشان بپيودم          :  گفت »خارج شوى؟ 

 و اين حـديث     2.»واهى نمود آنچه را در روى زمين است، انفاق نمايى، همان خارج شدن صبحگاه شان را درك نخ               

: را ترمذى روايت نموده، و بعد از آن او را به آنچه از شعبه حكايت نموده معلـول دانـسته، موصـوف گفتـه اسـت          

ـ      . حكم از مقسم جز پنج حديث ديگر نشنيده اسـت، و ايـن حـديث از جملـه آنهـا نيـست                       ه ايـن چنـين در البداي

  . آمده)242/4(

   

                                                 
٧�١/٢(ا��� . ���� 1.(  
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  يارانش كه در بيرون رفتن تأخير نموده بودبر يكى از  � انكار پيامبر
وى يـاران خـود را بـه جنـگ     :  روايت نمـوده كـه  � و او از رسول خدا �امام احمد همچنين از معاذ بن انس        

  نماز بخوانم، بعد از آن به وى سالم بدهم،         �باشم، تا با رسول خدا       من مى : مردى به اهل خود گفت    . دستور داد 

هنگامى كه رسول خدا    . و برايم دعايى كند، كه روز قيامت در پيش من قرار داشته باشد            و همراهش وداع گويم، و ا     

آيـا  «:  به او گفـت    �رسول خدا   . داد به طرف او روى آور       نماز خواند،آن مرد در حال يكه به وى سالم مى          �

ون شدنـشان در وقـت   بلى، فقط همين روز را به خاطر بير   :  گفت »اند؟ دانى كه يارانت چقدر از تو سبقت نموده        مى

سوگند به ذاتى كه جانم دردست اوسـت،آنها در فـضيلت بـه فاصـله        :  گفت � پيامبر   »صبح ازمن سبقت نموده؟   

در اين زبان بن فائد آمـده، وى  : گويد  مى)284/5( هيثمى   1.»اند دورتر از ميان مشرقين و مغربين از تو سبقت جسته         

  . اند اند، و بقيه رجال وى ثقه گفته تهرا ابوحاتم ثقه دانسته، و گروهى ضعيفش دانس

   

  دستور خروج سريه در شب و � پيامبر
اى را دسـتور داد كـه خـارج شـود،            سريه �رسول خدا   :  روايت نموده، كه گفت    � از ابوهريره    )158/9(بيهقى  

آيا دوسـت   « :اى رسول خدا، آيا در شب بيرون رويم، و يا توقّف نماييم تا صبحگاهان حركت كنيم؟ فرمود                : گفتند

 مانند آن روايت نمـوده      � اين را همچنين طبرانى از ابوهريره        3»هاى جنت بخوابيد؟    از باغچه  2اى نداريد كه باغچه  

موصـوف مقـارب الحـديث    : شيخ وى بكر بن سهل دمياطى است، ذهبـى گفتـه  : گويد  مى)276/5(و هيثمى  . است

  .ه نيز آمده استضعيف است، و در آن ابن لهيع: گويد باشد، ونسائى مى مى

   

  انكار عمر برمعاذبن جبل به خاطر تأخير وى در خروج
 )اللَّـه  عنـه   رضـى (عمـربن الخطـاب   : اند كه گفـت  ابن راهويه و بيهقى از ابوزرعه بن  عمر بن جرير روايت نموده    

: ذ را ديد، گفت نيز در ميان آن سپاه بود، هنگامى كه آنها حركت نمودند، معا�لشكرى را فرستاد كه معاذ بن جبل 

 �آيـا از رسـول خـدا        :  گفـت  �عمـر   . خواستم جمعه را بخوانم و بعد بروم      : چه چيز تو را نگه داشت؟ گفت      

 ايـن چنـين در   4»!صبح رفتن و بيگاه در راه خدا، از دنيا و آنچـه در آن اسـت، بهتـر اسـت؟       «: گفت نشنيدى كه مى  

  . آمده)287/2(كنزالعمال 

   

   تخلّف ورزيده و در آن كوتاهى نموده است  عتاب بر كسى كه از راه خدا
  

                                                 
1 �)» مK�L ا�Qوا�P«: �4 . در 0=� 'ن اب@ �1T�O و زب ن ب@ �P 9 ا1R /0 ه� دو ضh�T ا��( ٣٨,/٣(ا��� . ���/٢٨,.( 

ترجمه نموده است، و بـه خـاطر ضـرورى نبـودن آن، از ذكـر                » باغچه«،  »حديقه«استعمال شده، ودر متن آن را       » خريف«در حديث    2

  .م. اش در متن منصرف شديم دوباره
3 ��� . �NO٩/١(ب���)» مK�L ا�Qوا�P«: و �( 4 ٨/٢٧�.( 
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  داستان كعب بن مالك انصارى
اى كـه غـزا كـرده، تخلّـف       در هيچ غزوه�از رسول خدا   :  روايت نموده، كه گفت    �بخارى از كعب بن مالك      

نورزيدم، جز در غزوه تبوك، غير اين كه در غزوه بدر هم تخلّف نموده بودم، ولـى هـيچ كـس كـه از آن تخلّـف                           

 در طلب كاروان قريش بيرون رفته بود، ولـى خداونـد        �ورزيده بود،مورد عتاب قرار نگرفت، چون رسول خدا         

 در شب عقبه وقتى كه بـه اسـالم   �و من با رسول خدا . ايشان و دشمن شان را بدون ميعادى با هم روبرو نمود     

 اگرچـه بـدر در ميـان مـردم     1باشـد، پيمان بستيم، حاضر بودم، و دوست ندارم كه در بدل آن حـضور بـدر بـرايم                  

 از وى تخلّف ورزيدم كه هرگز چون آن وقـت  2من در حالى از آن غزوه   : ام چنين بود   و قصه . مشهورتر از آن است   

تر و دارنده ترنبودم، به خدا سوگند، قبل از آن هرگز دو سوارى نزدم جمع نشده بود، امـا در آن غـزوه جمـع                          قوى

داشت، تا اين كه اين      خواست، آن را به نام ديگرى پوشيده مى        اى را كه مى    هر غزوه  �نموده بودم، و رسول خدا      

 آن را در گرماى شديد به سر رسانيد، و به سفر دور و بيابان بـى آب و علـف و       �غزوه فرا رسيد، ورسول خدا      

ا آمـاده سـازند، و   بنابراين براى مسلمانان كارشان را آشكار نمود، تا سـاز و بـرگ جنـگ ر              . دشمن زياد روى آورد   

 زياد بودنـد، كـه كتـاب        �مسلمانان همراه با رسول خدا      . ايشان را از طرفى كه خواهان آن بودند با خبر ساخت          

خواست غايـب    پس هر مردى كه مى    : گويد كعب مى . كرد  ايشان را جمع نمى    - هدفش ديوان است     -اى   نگهدارنده

  .ش نازل نشود، بر پيامبر پوشيده خواهد مادا پنداشت، كه اگر وحى خداوند درباره شود چنين مى

 همـراه بـا     �ها دلپسند بود، رسول خدا       ها و سايه    آن غزوه رادر حالى به سر رسانيد، كه ميوه         �و رسول خدا    

نمودم كه همراه شان آماده شوم، ولى بدون اين كه كارى انجام داده باشم،  من صبح تالش مى. مسلمانان آماده شدند

من بر اين قادر هستم، اين وضع همين طور ادامه داشت، تا اين كه كوشـش و سـعى                  : گفتم ا خود مى  گشتم، ب  بر مى 

 با مردم حركت نمود، و من چيزى از لوازم سـفرم را كـه آمـاده         �مردم به آخر رسيد، و صبحگاهان رسول خدا         

پيوندم، صبح پس از اين كه فاصله        شوم، و بعد به ايشان مى      بعد از يك روز يا دو روز آماده مى        : نساخته بودم، گفتم  

باز صبح رفتم، و بدون اين كـه چيـزى انجـام            . گرفتند، رفتم تا آمادگى پيدا كنم، ولى برگشتم و چيزى انجام ندادم           

اين حالت تا آن وقت بر من مستولى بود، كه آنها شتاب نمودند، و وقـت غـزوه از دسـت رفـت، و                        . دهم، برگشتم 

و وقتى بعد   .  ولى آن هم برايم مقدور نشد      -كردم    و كاش آن را مى     -يشان را دريابم    تصميم گرفتم كه سفر كنم و ا      

ساخت كـه    زدم، مرا اندوهگين مى    شان گشت مى   رفتم، و در ميان     در ميان مردم بيرون مى     �از خروج رسول خدا   

 تـا   �و رسول خدا  . ديدم جز مرد متّهم به نفاق، يا مردى از ضعفا كه خداوند معذورش داشته ديگر كسى را نمى                

كعـب چـه   «:  گفـت - در حال يكه در تبوك در ميان قوم نشـسته بـود   -وى . وقتى كه به تبوك رسيد مرا ياد نكرد     

نگه داشت، معاذ    3اى رسول خدا، وى را دو چادرش، و نگاه نمودن به دو جانبش            :  مردى از بنى سلمه گفت     »كرد؟

                                                 
  .م. بودم بودم و در آن حاضر نمى يعنى دوست ندارم كه در بدر حاضر مى 1
  .م.غزوه تبوك 2
  .م. كنايه از غرور و تكبر است 3
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دانيم، آن گاه رسول     ل خدا، ما در مورد وى جز خير نمى        چيزى بدى گفتى، به خدا سوگند، اى رسو       : بن جبل گفت  

  . ساكت شد�خدا

هنگامى كه خبر برگشت وى به من رسيد، اندوه و پريشانى ام آغاز شد، و شروع به يافتن                  : گويد كعب بن مالك مى   

هلـم  به چه چيز فردااز خشم و قهر وى بيرون شوم؟ در ايـن بـاب از هـر صـاحب رأى ا                     : گفتم دروغ نمودم، و مى   

 نزديك شده و در حال آمدن است، باطل از من كنار رفـت،  �رسول خدا  : هنگامى كه گفته شد   . استعانت جستم 

و دانستم بهچيزى كه در آن دروغ باشد، ابداً از وى خالصى نخواهم يافت، لذا تـصميم راسـت گـرفتن را بـرايش                        

آمـد، از مـسجد شـروع     ز سـفرى مـى   تشريف آورد، وى بر اين عادت بود كه چون ا �صبح رسول خدا    . گرفتم

وقتى كه اين عمل را انجام داد، تخلّف . نشست آورد، و بعد با مردم مى نمود، و دو ركعت نماز در آن به جاى مى مى

 نزدش آمدند، و شروع به تقديم معذرت به وى نمودند، و برايش سـوگند               - كه هشتاد و چند تن بودند        -كنندگان  

ارشان راايشان پذيرفت، و همراشان بيعت نمود، و براى شان مغفرت خواست، و       آشك �خوردند، رسول خدا     مى

آن گاه من نزدش آمدم، هنگامى به وى سالم دادم، چنان تبسمى . پوشيده شان را به خداوند عزوجل موكول ساخت

:  به من گفت.من آرام آرام آمدم و در پيش رويش نشستم        . »بيا«: كند، بعد از آن گفت     نمود، كه شخص غضبناك مى    

  بـه خـدا   - )خريـده بـودم   (آرى،  :  گفـتم  »چه باعث تخلّفت شد؟ آيا سوارى خويش را خريدارى نكرده بـودى؟           «

نشستم، باور داشتم كه از خشم و قهرش بـا عـذر بيـرون بيـايم، چـون        من اگر نزد غير تو از اهل دنيا مى  -سوگند  

ند، من دانستم كه امروز به تو دروغ بگويم، و توسـط          به خدا سوگ   -برايم قدرت بحث و جدل داده شده است، اما          

آن از من راضى شوى، به زودترين فرصت خداوند تو را بر من خشمگين خواهد ساخت، ولى  اگر سخن راسـت                      

شوى، ومن در آن عفو خداوند را اميد دارم، نه، به خدا سوگند، عذرى نداشتم،  به تو بگويم، در آن بر خشمگين مى   

:  فرمـود  �رسول خـدا  . تر نبودم  ، در حالى از تو تخلّف نمودم، كه هرگز آن طور قويتر و دارنده             و به خدا سوگند   

من برخاست، ومردانى از بنى سلمه هم برخاستند       . »اما اين راست گفت، برخيز تا خداوند درباره ات داورى نمايد          «

ل از اين گناهى را مرتكب شده باشـى؟ و از           به خدا سوگند، ما به ياد نداريم كه قب        : و مرا دنبال نموده، به من گفتند      

خواسـتى، و طلـب       به آنچه تخلّف كنندگان معذرت خواستند، معـذر مـى          �اين عاجز آمدى كه نزد رسول خدا        

به خدا سوگند، آن قدر مرا توبيخ و مالمـت نمودنـد، كـه تـصميم                .  براى گناهت كافى بود    �مغفرت رسول خدا  

 با من همسان شـده اسـت؟   )راستگويى(آيا كسى در اين : م، بعد به آنها گفتمگرفتم برگردم، و خود را تكذيب نماي  

. آنها مثل آنچه تو گفتى گفتند، و مثل آنچه براى تـو گفتـه شـد، بـراى آن دو هـم گفتـه شـد                         . بلى، دو مرد  : گفتند

صـالحى را بـرايم   مراره بن ربيع عمرى و هالل بن اميه واقفى، به اين صورت دو مرد               : آنها كيستند؟ گفتند  : پرسيدم

، وقتـى كـه آن دو را        )شد كه به ايـشان اقتـدا نمـود         و مى (نام بردند، كه در بدر حضور داشتند، و در آنها اسوه بود             

  .يادآور شدند، حركت نموده رفتم

 مسلمانان را از صحبت با ما سه تن، از ميان كسانى كه از وى تخلّف ورزيده بودنـد، منـع نمـود،                       �رسول خدا   

ردم خود را از ما گرفتند، و خود را در برابر ما تغيير دادند، تا جايى كه زمين برايم بيگانه و ناآشنا شـد، و                   بنابراين م 
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اين ديگر آن زمينى نبود كه مى شناختم، به اين صورت پنجاه شب را سپر نموديم، آن دو همراهم سستى و فروتنى                  

ترين ايشان بودم، بيرون رفتم، در   جوانترين قوم، و قوىهاى شان گريه كنان نشستند، ولى من كه نمودند، و در خانه

زد، و نـزد     نمودم، ولى هيچ كس با من حرف نمى        نماز با مسلمانان حاضر ميگرديدم، ودر بازارها گشت و گذار مى          

آيا : گفتم دادم، و با خود مى     آمدم، و براى وى در حالى كه در جايش بعد از نماز بود، سالم مى                مى �رسول خدا   

نمودم، و  خواندم، و پنهانى به وى نگاه مى بهايش را به رد سالم بر من حركت داد و يا خير؟ بعد نزديكش نماز مى            ل

شـدم، از مـن اعـراض     گردانيد، و چـون بـه سـويش ملتفـت مـى      شدم، به طرفم روى مى وقتى كه متوجه نمازم مى   

 كـه  -گرديد، رفتم و از ديوار بـستان ابوقتـاده          وقتى اين روش نظر به غلظت و شدت مردم برايم طوالنى            . نمود مى

 باال رفتم، و به او سالم دادم، به خدا سوگند، جواب سالمم را نـداد، آن                 -پسر عمويم و محبوبترين مردم نزدم بود        

اى ابوقتاده، تو را به خدا سوگند ميدهم، آيا ميدانى كه خـدا و رسـولش را دوسـت دارم؟ وى خـاموش                       : گاه گفتم 

: باز برايش تكرار نمـودم و سـوگندش دادم، گفـت       . ش تكرار نمودم و سوگندش دادم، ولى خاموش ماند        براي. ماند

  .هايم اشك ريخت و برگشتم و از ديوار گذشتم آن گاه چشم. خدا و پيامبرش داناتر اند

را بـا خـود     هاى اهل شام، از كـسانى كـه طعـامى            گشتم، دهقانى از دهقان    در حالى من در بازار مدينه مى      : گويد مى

كند؟ مردم براى او شـروع بـه    چه كسى مرا نزد كعب بن مالك راهنماى مى       : گفت فروخت مى  آورده و در مدينه مى    

 بـه مـن تقـديم    ) بود1اى از ابريشم كه در پاره (اى را از پادشاه غسان       اشاره نمودن كردند، تا اين كه نزدم آمد و نامه         

  :نمود، و در آن چنين آمده بود

  . )، فالحق بنا نواسكه اللَّه بدار هوان و ال مضيع فانه قد بلغنى ان صاحبك قد جفاك، و لم يجعلك: اما بعد(

به من خبر رسيده، كه دوستت در حقت جفا نموده است، و خداونـد تـو را در دار ذلّـت و ضـايع شـدن                          : اما بعد «

  .»كنيم نگردانيده است، به ما بپيوند همراهت مواسات و همدردى مى

اين هم امتحان و آزمايش است، و بـا آن بـه طـرف تنـور روى آوردم، و آن را در       : كه آن را خواندم، گفتم    هنگامى  

  .تنور انداخته و سوزاندم

 سپرى شد، در اين موقع فرسـتاده رسـول          )شب(، تا اين كه چهل شب، از پنجاه         )ما به اين صورت اقامت نموديم     (

پرسيدم وى را طـالق     . ر ميدهد، تا از همسرت كنار بگيرى       به تو دستو   �رسول خدا   :  نزدم آمده گفت   �خدا  

و عينـاً نـزد آن دو رفـيقم كـسى را     . »خير، بلكه از وى كناره بگير، و به او نزديك نشو«: دهم، يا چه كاركنم؟ گفت   

: ويـد گ كعب مى . به اهلت بپيوند، و نزد آنها باش، تا خداوند دباره اين امر حكم نمايد             : من به همسرم گفتم   . فرستاد

 سـالخورده و از     )مردى اسـت  (اى رسول خدا، هالل بن اميه       :  آمده گفت  �همسر هالل بن اميه نزد رسول خدا        

خيـر، ولـى همراهـت مقاربـت        «: بينى؟ گفت  كار رفته، و خادم هم ندارد، آيا اگر من به او خدمت كنم آن را بد مى                

ارد، به خدا سوگند، وى از همـان روزى كـه            وى حركتى به سوى چيزى ند      - به خدا سوگند     -: آن زن گفت  . »كند

 �اگر تو هم از رسول خدا       : بعضى از اهلم به من گفتند     . كند اين كار برايش پيش آمده تا همين روزش گريه مى         

                                                 
  .ويه آمدهاين نزد ابن مرد: اين جمله در روايت بخارى نيست، و عسقالنى درباره آن گفته است 1
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بـه  : گفـتم . )شـود  بهتر مى (درباره زنت، چنان كه هالل بن اميه اجازه خواست، تا خدمتش را نمايد، اجازه بخواهى                

 وقتى كـه  �فهماند كه رسول خدا  خواهم، چه چيز مرا مى      اجازه نمى  � وى از پيامبر خدا      خدا سوگند، درباره  

  1!گويد، در حالى كه من مرد جوان هستم؟ از وى درباره همسرم اجازه بخواهم چه مى

 از صحبت با مـا  �بعد از آن ده شب درنگ نمودم، و پنجاه شب براى ما از همان وقتى كه رسول خدا        : گويد مى

هاى مان قرار    اى از خانه   هنگامى كه نماز فجر را صبح شب پنجاهم خواندم، بر پشت خانه           .  كرده بود، گذشت   نهى  

كه من به همان حالتى كه خداوند عزوجل ياد نموده، كه نفسم بر من تنگ آمـده بـود، و زمـين بـه                داشتم، در حالى  

را شنيدم كه بر كوه سـلع بـاال رفتـه بـود، و بـا      همان فراخيش برايم تنگ شده بود، نشسته بود، صداى فرياد كننده         

و . اى كعب، بشارت باد، آن گاه به سجده افتادم، و دانستم كه گشايشى فرا رسيده است               : گفت صداى بلند خود مى   

 مردم را از اين كه خداوند توبه ما را پذيرفته است، وقتى كه نماز فجر را بـه جـاى آورد بـا خبـر                          �رسول خدا   

م به بشارت دادن براى ما بيرون آمدند، و به طرف آن دو دوستم نيز مژده دهندگانى رفتند، و مـردى              و مرد . گردانيد

. اى از اسلم تالش نمود، و بر كوه بلنـد گرديـد، صـدااز اسـب تيزتـر بـود                    اسبى را به طرفم دوانيد، و تالش كننده       

آمد، لباس هايم را برايش كـشيدم، و آن         داد نزد    هنگامى همان كسى كه صدايش را شنيده بودم، و برايم بشارت مى           

دو را به خاطر مژده و بشارتش، بر او پوشانيدم، و به خدا سوگند، در آن روز غير آن دو لباس ديگر مالـك لباسـى                          

 حركت كردم، و مردم گروه گـروه از  �نبودم، و دو لباس ديگر را عاريت گرفته پوشيدم، و به طرف رسول خدا           

قبـول توبـه ات از طـرف        : گفتنـد  دادنـد، و مـى      توبه بشارت و مژده مـى      )قبول شدن (را به   من استقبال نمودند، و م    

 نشـسته   �تا اين كه به مسجد داخل شدم، و ديدم كه رسـول خـدا               : گويد كعب مى . خداوند برايت مبارك باشد   

بـا مـن مـصافحه    است، و مردم در اطرافش قرار دارند، آن گه طلحه بن عبيداللَّه به طرف من برخاست، و دويـد و     

 2نمود، و به من تبريكى گفت، به خدا سوگند، مردى از مهاجرين غير از وى به سويم نيامد، و من آن را براى طلحه

 در حالى كـه رويـش   � سالم دادم، رسول خدا �هنگامى كه به رسول خدا : گويد كعب مى. كنم فراموش نمى 

ـ  «:  گفت-درخشيد  از خوشى مى  ، »رين روزى كـه از زمـان والدت بـر تـو گذشـته اسـت      بشارت باد بر تو، بـه بهت

نـه، بلكـه از طـرف       «:  از طرف توست اى رسول خدا، يا اطرف خدا؟ گفـت           )قبول توبه و عفو   (آيا  : گفتم: گويد مى

اى از مهتاب باشـد و       گرديد، گويى قطعه   شد، رويش روشن مى     چون خوش و مسرور مى     �، و رسول خدا     »خدا

اى رسول خدا، از توبه من اين است كـه از     : هنگامى كه در پيش رويش نشستم، گفتم      . يمفهميد ما اين را از وى مى     

بعضى از مالت را براى خود نگه :  فرمود�رسول خدا . كشم مالم به عنوان صدقه براى خدا و پيامبرش دست مى         

اى رسـول خـدا،   : دارم، افـزودم  من همان سهم را كه در خيبر اسـت، نگـه مـى          : گفت. دار، كه آن برايت بهتر است     

ام اين است كه، تا باقى هستم جز راست نگويم، به خدا سوگند، مـن          خداوند مرا به صدق نجات بخشيد، و از توبه        

 يـاد  �اى كه آن را براى رسـول خـدا    شناسم كه خداوند وى را در راستگويى، از لحظه         يكى از مسلمانان را نمى    

                                                 
  .م. توانم برآيم يعنى خود از عهده كار مى: گويد در تيسيرالقارى شرح صحيح بخارى مى 1
  . درميان او و كعب عقد مواخات و برادرى بسته بود�پيامبر  2
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 ذكر نمودم تا همـين روز، دروغـى را          � كه آن را براى رسول خدا        نمودم، از من بهتر آزموده باشد، و از ابتدايى        

و خداوند براى رسول خـود نـازل   .  حفظ مايد)نيز(مانم  ام، و اميدوارم كه خداوند مرا در آنچه باقى مى        قصد نكرده 

  : فرمود

  )117:التوبه( .)و كونوا مع الصادقين( تا به اين قولش )اللَّه على النبى و المهاجرين و االنصار لقد تاب(

  .»و با صادقان باشيد... خداوند توبه و رحمت خود را شامل حال پيامبر، مهاجرين و انصار نمود«: ترجمه

بعد از اين كه خداوند مرا به اسالم هدايت كرده است، ديگر نعمتى را هرگز برايم ارزانى ننموده كه      ! به خدا سوگند  

 )اگر دروغ گفتـه بـودم     (روغ نگفتنم برايش بزرگتر باشد، چون        و د  �در نفسم از راست گفتنم براى رسول خدا         

شدم، به خاطر اين كه خداوند تعالى براى آنان كه دروغ گفتنـد،          مثل آنان كه دروغ گفتند و هالك شدند، هالك مى         

  : بدترين چيزى را كه براى كسى بگويد گفت، خداوند تعالى فرمود: هنگامى كه وحى را نازل فرمود

. )اللَّـه ال يرضـى عـن القـوم الفاسـقين      فـان ( تا به اين قول وى     )للَّه لكم اذا انقلبتم اليهم لتعرضوا عنهم      سيحلفون با (

  )95-96: التوبه(

خداونـد از  ... كنند، كه از آنان اعـراض كنيـد   هنگامى كه به سوى آنان باز گرديد، براى شما سوگند ياد مى   «: ترجمه

  .»جمعيت فاسقان راضى نخواهد شد

 از ايشان هنگامى كه برايش سوگند خوردند، قبـول          � از امر آنهايى كه رسول خدا        - سه تن    -و ما   : دكعب گوي 

 امر مـا را بـه تـأخير    � و پيامبر 1نمود، و با ايشان بيعت كرد، و براى شان مغفرت خواست عقب گذاشته شديم،        

  : بنابراين خداوند فرمود. انداخت، تا اين كه خداوند درباره آن داورى نمود

  )118: التوبه(. ) الذين خلّفواه و على الثالث(

  .»)خداوند مشمول رحمت گردانيد( آن سه نفر را كه پس از گذاشته شدند )همچنين(و «: ترجمه

و هدف از ياد نمودن خداوند كه ما عقب گذاشته شديم، در ارتباط با عقب گذاشته شدن مان از جنگ نيست، بلكه       

انداختن كار ما از كسى است  كه براى وى سوگند خورد، و بـرايش معـذرت تقـديم        عقب گذاشتن ما، و به تاخير       

و امـام احمـد آن را بـا    . انـد   اين چنين اين را مسلم، و ابن اسحاق روايـت نمـوده          3. قبول كرد  2نمود، و او از ايشان    

اود و نسائى بـه ماننـد آن   و اين را همچنين ابود    .  آمده )23/5( ه  اين چنين در البداي   . هاى اندكى روايت كرده    زيادت

و :... و ترمذى بخشى از اول آن را روايت نمـوده،  و بعـد از آن گفتـه                 . اند به قسمت متفرق و مختصر روايت كرده      

  . آن را به طولش روايت كرده است)33/9(و بيهقى .  آمده)366/4(اين چنين در الترغيب . حديث را يادآور شده

  

   نموده و جهاد را ترك نموده باشد  تهديد كسى كه در اهل و مال اقامت

                                                 
عبيـر قرآنـى    بهتر است، چون اين ت    » عقب گذاشته شديم  «،  »خلفنا«آمده، ولى آنچه من ذكر نمودم       » تخلف كرديم «،  »تخلّفنا«: در اصل  1

  .است
  .آمده است» از وى«، »عنه«در بخارى  2
  ).٢٧�٩(و مab3 ) ١٨,,(ب! ر�  3
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  ))ه وال تلقوا بايديكم الى التهلك(درباره هدف اين آيه  �  ابوايوبتوضيح(
ما در قسطنطنيه بوديم، و بر اهل مصر عقبه بن عامر، و بـر              :  روايت نموده، كه  گفت     � از ابوعمران    )45/9(بيهقى  

هـا    مير بودند، و از شهر صـف بزرگـى از رومـى   )عنهما هاللَّ رضى( - هدفش فضاله بن عبيد است -اهل شام مردى  

ها حمله نمود و در ميان آنها   مردى از مسلمانان بر رومى   )در اين موقع  (بيرون آمد، و ما نيز براى شان صف بستيم،          

يد، و  ها حمله نمود و در ميان آنها داخل گرد         داخل گرديد، و باز به طرف ما بيرون آمد، مردم از مسلمانان بر رومى             

خـود را بـه دسـت خـود بـه هالكـت       ! سـبحان اللَّـه  : باز به طرف ما بيرون آمد،مردم به طرفش فرياد كشيده گفتند          

اى مردم، شما اين آيه را اينطـور تأويـل          :  برخاست و گفت   - � يار رسول خدا     - �ابوايوب انصارى   . انداخت

است، ما وقتى كه خداوند دين خود را عزّت بخشيد،          كنيد، در حالى كه اين آيه درباره ما گروه انصار نازل شده              مى

امـوال مـان   :  گفتيم- � در ميان خويش، با يكديگر پوشيدن از رسول خدا       -نصرت دهندگان آن زياد گرديد،       و

اموال مان ضايع گرديد، اگر در آن :  گفتيم- � در ميان خويش، با يكديگر پوشيده از رسول خدا -ضايع گرديد، 

 كه تصميم ما را بـر مـا         -آن گاه خداوند عزوجل     . و ضايع شده آن را درست كنيم، بهتر خواهد شد         اقامت گزينيم،   

  :  نازل فرمود و گفت-نمود  مسترد مى

  )195: البقره(. )ه اللَّه وال تلقوا بايديكم الى التهلك و انفقوا فى سبيل(

  .» به دست خود به هالكت نيفكنيد خود را)و يا ترك انفاق و جهاد(: و در راه خدا انفاق كنيد«: ترجمه

آن را اصـالح     به اين صورت هالكت در اقامتى بود كه ما آن را اراده نموده بوديم، كـه در اموالمـان اقامـت كنـيم،                      

 تا آن وقت در راه خدا در غزا بود، كه خداوند عزوجل قبـضش               �ما را به غزا دستور داد، و ابوايوب          نماييم، و او  

  1.فرمود

 هـدفش   -با اهل شـهر     :  روايت نموده، كه گفت    � از طريق ديگرى، از ابوعمران       )99/6(نين بيهقى   و اين را همچ   

هاى خود را بـر ديـوار        ها پشت   جنگيديم، و عبدالرحمن بن خالد بن وليد امير گروه بود، ورومى           -قسطنطنيه است   

ن، ال اله االاللَّه، خود را بـه دسـت   نكن، نك : آن گاه مردى بر دشمن حمله نمود، ومردم گفتند        . شهر چسبانيده بودند  

اين آيه درباره ما گروه انصار نازل شده است، هنگامى كه خداوند نبى :  گفت�ابوايوب . اندازد خود به هالكت مى

هـاى خـويش اقامـت ميكنـيم و آن را اصـالح              گفتيم بياييد در مال   . خود را نصرت داد، و اسالم را كايباب گردانيد        

، و بـه ايـن   )ه اللَّه وال تلقـوا بايـديكم الـى التهلكـ     و انفقوا فى سبيل  (: خداوند تعالى نازل فرموود   آن گاه   . نماييم مى

هاى مان اين است، كه در اموال خويش اقامت كنيم،و با پرداختن به اصالح آن                صورت به هالكت انداختن با دست     

نمود،تـا ايـن كـه در قـسطنطنيه دفـن            اد مى و ابوايوب هميشه در راه خدا جه      : گويد ابوعمران مى . جهاد را بگذاريم  

  2.گرديد

                                                 
1 ���� . �NO٩(ب�/,�) ١٢�)٢ابSداوود (  �G) ٢٩٧٢(ت�م aR ٢/٢٧(��� Q�� aR . �3@ +*�) و �dیf ا0/: ت�مG� م� SWی�( ,٢/٢٠(���� ) 

  ./+*�( دا�123 ا0) ب! ر� و مab3('ن را ب� ا0 س ش�ط ش�!�@ 
2 ���� . �NO٩/٩٩(ب�.(  
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مردى از مهاجرين در قسطنطنيه بر صف دشمن : اند كه گفت  روايت نموده�ابوداود، ترمذى و نسائى از ابوعمران 

به دست خود،   : آن گاه گروهى گفتند   .  هم همراه مان بود    �حمله كرد، و آن را درهم شكست، و ابوايوب انصارى           

ما رسول خـدا  . ما به اين آيه عالمتريم، چون اين درباره ما نازل شده است: ابوايوب گفت. كت افكند خود را به هال   

 را همراهى نموديم، و در معركه ها همراهش حاضر شديم، و يارى اش رسـانيديم، بعـد هنگـامى كـه اسـالم           �

وند ما را به صـحبت نبـى        خدا:  و گفتيم  1گسترش يافت و كامياب شد، ما گروه انصار به شكل مخفى جمع شديم،            

 و نصرت وى مفتخر گردانيد تا اين كه اسالم رايج گرديد و اهلش زيادشد و مـا او را بـر اهـل و امـوال      �خود  

واوالد ترجيح داديم، و حاال ديگر جنگ سالح خود را گذاشته است، و وقت آن اسـت كـه بـه اهـل و اوالد خـود              

ه اللَّه وال تلقوا بايديكم الى التهلك و انفقوا فى سبيل(: باره ما نازل گرديدبرگرديم، و در آنها اقامت گزينيم، آن گاه در        

 اين را همچنين عبد بن حميد در تفـسير خـود، ابـن ابـى     2.، كه هالكت در اقامت در اهل و مال و ترك جهاد بود      )

ك خـود روايـت   حاتم، ابن جرير، ابن مردويه، ابويعلى در مسند خود، ابن حبان در صحيحش و حـاكم در مـستدر     

باشد، ولـى   به شرط بخارى و مسلم مى     : ويد و حاكم مى  . حسن و صحيح و غريب است     : گويد ترمذى مى . اند نموده

  . آمده است)228/1(اين چنين در تفسير ابن كثير . اند آن دو رايتش نكرده

  

  تهديد و ترسانيدن كسى كه به زراعت اشتغال ورزد و جهاد را ترك نمايد  
  ر عبداللَّه عنسىار عمر بكان

عبداللَّـه  :  خبر رسيد كـه �به عمربن الخطاب    : ابن عائذ در المغازى از يزيد بن ابى حبيب روايت نموده، كه گفت            

بـه  :  زمينى را در سرزمين شام زراعت نموده است، عمر زراعـت وى را بـه غـارت داد، و گفـت                 �بن حر عنسى    

 )88/3( ه اين چنين در االصاب.  آن را در گردن خود انداختى       است رفتى، و   3طرف ذلّت و خوارى كه در گردن كفار       

  .آمده است

   

  انكار عبداللَّه بن عمروبن العاص بر مردى كه جهاد را ترك نموده بود
اى از اهل يمن از نزد عبداللَّه  عده:  ازيحيى بن ابى عمرو شيبانى روايت نموده، كه گفت   )291/1( ه  ابونعيم در الحلي  

درباره مردى كه اسـالم آورد، و اسـالمش نيكـو بـود، هجـرت          :  عبور نمودند، و به او گفتند      �اصبن عمروبن الع  

نمود، و هجرتش نيكو بود، جهاد نمود،و جهادش نيكو بود، و بعد از آن به سوى پدر و مادر خود به يمن برگشت،         

هاى خود   بر پاشنه : گوييم مى: فتندگوييد؟ گ  شما چه مى  : گويى؟ عبداللَّه گفت   و به آنها نيكى و شفقت نمود، چه مى        

هاى خود بـه     بلكه وى در جنت است، وليكن من شما را از كسى كه بر پاشنه             : عبداللَّه گفت . به عقب برگشته است   

                                                 
  .م. باشدكه ما آن را در ترجمه به نقل از پاورقى انتخاب نموديم» تخفياً«آمده، و ممكن درست » تحبباً«در اصل  1
2 ���� . a7 از ای@ و ه�\=�@ +*�( اب� داوود : و �4 ) ١/٣٣٠(اب@ اب� � ت�X _٢١٩٣(دو ��ی.(  
باشد، و ما آن را از روى اصـالح پـاورقى در ترجمـه بـه همـين               » الكفار«ه شايد درست آن     آمده است، ك  » الكبار«در اصل واالصابه       3

  .م. شكل نقل نموديم
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مردى كه اسالم آورد، و اسالمش نيكو بود، هجرت نمود و هجرتش خوب بود و : دهم عقب برگشته است، خبر مى   

از وى توأم بـا جزيـه و خـراجش گرفـت، بـه       ه زمين دهقانى روى آورد، و آن راجهاد نمود و جهادش نيكو بود ب     

هاى خود به  آبادانى اش توجه خود را مبذول گردانيد، و جهاد خود را ترك نمود، اين همان كسى است كه بر پاشنه

  .عقب برگشته است

   

  شتاب ورزيدن در خروج در راه خدا به خاطر ريشه كن كردن فتنه  
  

  زوه مريسيعحكايت غ
، -در سـپاهى    :  بـارى گفـت    1 سفيان -اى بوديم،    ما در غزوه  :  روايت نموده، كه گفت    �بخارى از جابربن عبداللَّه     

 و رسـول  2.اى مهـاجرين : اى انصار، و مهاجر گفـت     : مردى از مهاجرين به مقعد مردى از انصار زد، انصارى گفت          

اى رسول خدا، مردى از مهاجرين مردى       :  گفتند »شود؟  مى آواز جاهليت چرا بلند   «:  اين را شنيد، و گفت     �خدا  

بعد اين را عبداللَّه بن ابـى شـنيد، و          . 3»اين را بگذاريد، كه بد بوى است      «:  فرمود �از انصار را زده است، پيامبر       

 را از آن    تـر   اگر به مدينه برگشتيم، عزّتمنـدتر، ذليـل        - به خدا سوگند     -! اند؟  اين كار را كرده    )مهاجرين(آيا  : گفت

اى رسـول خـدا، مـرا       :  برخاست و گفت   � رسيد، آن گاه عمر      �بيرون خواهد نمود، اين سخن به رسول خدا         

. »كـشد  بگذارش، تا مردم نگويند كه محمد ياران خود را مى         «:  فرمود �پيامبر  . بگذار كه گردن اين منافق را بزنم      

 اين را همچنين 4.، زيادتر بود،ولى بعد مهاجرين زياد شدندتعداد انصار از مهاجرين هنگامى كه به مدينه آمده بودند

  .اند  آمده، روايت نموده)370/4( به مانند آن، چنان كه در تفسير ابن كثير �مسلم، امام احمد، و بيهقى از جابر 

 داد  غزوه مريسيع را انجام�رسول خدا: ابن ابى حاتم از عروه بن زبير و عمروبن ثابت انصارى روايت نموده كه

 و ميـان بحـر قـرار    5 در آن منات طاغيه را كه ميان عقب مـشلل � و اين همان غزوى اى است كه رسول خدا   -

 را فرستادو او منات را شكست، و دو تـن در همـان غـزوه              � خالدبن وليد  � رسول خدا    -داشت، منهدم نمود    

، آن -هزيها هم پيمانان انصار بودنـد   ب- با هم جنگيدند،كه يكى از مهاجرين، و ديگرى از بهز بود   �رسول خدا   

. و او را مردانى از انصار يارى دادند       ! اى گروه انصار  : مردى كه از مهاجرين بود، بر بهزى چيره گرديد، بهزى گفت          

و وى را مردانى از مهاجرين يارى رسانيدند، و در ميان آن مردان مهـاجرين               ! اى گروه مهاجرين  : و آن مهاجر گفت   

ختصرى پيش آمد، بعد خالص كرده شدند، و هر منافق و يا مردى كـه در قلـبش مـرض وجـود                   و انصار دعواى م   

اى  نمودى، ولى اكنون چنان شـده      رفت، و دفاع مى    از تو اميد مى   : وگفت. داشت، نزد عبداللَّه بن ابى بن سلول رفت       

                                                 
  .يكى از راويان 1
  هر دو تن قوم خود را به مدد و دفاع فرا خوانده 2
  م.هاى مسلمان خود عليه ديگر برادران مسلمان شان  دعوت به طرف قوميت و به مدد طلب نمودن قوم 3
�٩٠,(ر� ب!  4 ) ab3٣/٣٩٢(ا��� ) ,��٣(م.(  
  .نام كوه است 5
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 آنها هـر كـسى را كـه نـو           -رسانى و نه نفعى، و جالبيت يك ديگر خود را عليه ما يارى نمودند                كه نه ضررى مى   

بـه خـدا سـوگند، اگـر بـه مدينـه       :  گفـت - دشمن خـدا  - ، عبداللَّه بن ابى -ناميدند  نمود جالبيت مى   هجرت مى 

آيا به شما :  گفت- كه از منافقين بود -مالك بن ذخشن . تر را از آنجا بيرون خواهد نمود     برگشتيم، عزتمندتر، ذليل  

 شنيد، حركت   � خداست، نفقه نكنيد، تا پراكنده شوند؟ اين را عمربن الخطاب          نگفته بودم، به كسى كه نزد رسول      

اى رسول خدا، درباره اين مرد كه مردم را در فتنه انداختـه بهمـن اجـازه    :  آمد و گفت�نمود و نزد رسول خدا  

 تـو را بـه   ايا اگـر «:  به عمر گفت�، رسول خدا - عبداللَّه بن ابى است      � هدف عمر  -بده، كه گردنش را بزنم      

 اگر مرا به كشتن وى امر نـى، گـردنش را            - به خدا سوگند     -بلى،  :  عمر گفت  »كشى؟ كشتن وى امر كنم، او را مى      

 كه يكى از انصار و از بنى عبداالشهل         �بعد از آن اسيدبن حضير    . بنشين:  گفت �آن گاه پيامبر خدا     . خواهم زد 

 خدا، درباره اين مرد كه مردم را در فتنه انداخته به من     اى رسول :  آمد و گفت   �بودروى آورد، و نزد رسول خدا     

:  گفـت  »كـشى؟  آيا اگر تو را به كشتن وى امر كنم، او را مى           «:  گفت �رسول خدا . اجازه بده، كه گردنش را بزنم     

 پيامبر خدا. زنم  را مى1 اگر مرا به كشتن وى امر كنى، با شمشير در زير حلقه هر دو گوشش- به خدا سوگند -بلى 

و در وقت شدت گرمى با مـردم        . »اعالن كوچ كردن كنيد   «:  فرمود �، بعد از آن رسول خدا       »بنشين«:  گفت �

حركت نمود، وى آن روز و شبش و فرداى آن را تا گذشتن مقدار زيادى از روز سير نمود، بعد از آن پـايين آمـد،                          

روز سوم را پس از حركت از پشت مشلل صبح باز در وقت گرما با مردم مثل آن روز قبلى حركت نمود، تا اين كه 

 به مدينه رسيد، كسى را دنبال عمر فرستاد، و وى را طلـب نمـود، رسـول خـدا     �نمود، هنگامى كه رسول خدا      

 �رسـول خـدا   . بلـى :  عمر گفـت »كشتى؟ نمودم، او را مى  اى عمر، اگر تو را به كشتن وى امر مى         «:  فرمود �

 كه اگر ايشان    2ماليدى، هاى مردانى را خاك مى     رسانيدى، بينى  ا آن روز به قتل مى     به خدا سوگند، اگر وى ر     «: فرمود

ام، و آنها را در بند       گويند من به جان ياران خود افتاده       كشند، آن گاه مردم مى     را امروز به كشتن وى امركنم او را مى        

  : ، و خداوند عزوجل نازل فرمود»شكم كشيده مى

يقولـون لـئن رجعنـا    ( تا به اين قول خداوند تعالى )اللَّه حتى ينفضّوا على من عند رسول هم الذين يقولون التنفقوا     (

  )7-8: المنافقون(. ) ليخرجن االعز منها االذله الى المدين

... به افرادى كه نزد رسول خـدا هـستند انفـاق نكنيـد تـا پراكنـده شـوند               : گويند آنها كسانى هستند كه مى    «: ترجمه

  .»...كنند دينه برگرديم عزيزان، ذليالن را از آن بيرون مىاگر به م: گويند مى

اين سياق غريب است، ولى در آن اشياى نفيـسى هـست، كـه جـز در                 : گويد  مى )372/4( در تفسير خود     3ابن كثير 

بعد :  آمده، ذكر نموده، و در سياق وى آمده        )458/8(و ابن حجر در فتح البارى       . شود  پيدا نمى  )روايت(خود همين   

 همان روز را با مردم راه پيمود تا اين كه بيگاه نمود، و شب را هم حتى صـبح كـرد، و روز                        � آن رسول خدا     از

                                                 
  .م. يعنى در گردنش 1
  .م. ساختى آنها را خشمگين مى 2
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بعد را هم حركت نمود، تااين كه آفتاب اذيت شان كرد، و بعد از آن با مردم فـرود آمـد، و انـدكى درنـگ ننمـوده            

 اين عمل را بـه      �اب رفتند، رسول خدا      احساس نمودند، و همه به خو      )از فرط خستگى  (بودند، كه روى زمين     

  .اين خاطر انجام داد، كه مردم را از صحبت درباره آنچه ديروز از عبداللَّه بن ابى سر زده بود مشغول سازد

  

  انكار بر كسى كه چهل روز را در راه خدا تكميل ننموده است
 آمـد، عمـر پرسـيد، كجـا         �اب  طـ الخمردى نزد عمربن    : عبدالرزاق از زيد بن ابى حبيب روايت نموده، كه گفت         

چرا چهل را   : عمر گفت . سى روز : چقدر وقت در جبهه سپرى نمودى؟ گفت      : در جبهه بودم، پرسيد   : بودى؟ گفت 

  . آمده)288/2( اين چنين در كنزالعمال 1تكميل ننمودى،

  

بيرون رفتن به مدت چهار ماه در راه خدا  حكايت يـك زن و داورى و حكـم عمـر دربـاره        
  در راه خداخروج 

در حالى كه عمـر     : كنم، به من خبر داد     كسى كه وى را تصديق مى     : عبدالرزاق از ابن جريج روايت نموده، كه گفت       

  : گويد زد، زنى را شنيد كه مى  گشت مى�

  تطاول هذالليل و اسود جانبه

  و ارقنى ان ال حبيب االعبه

  ء مثله فلوال حذاراللَّه ال شى

  هلزعزع من هذالسرسر جوانب

اين شب به درازا كشيد، و فضايش سياه گرديد، و مرا از اين كه دوستى نيست تـا همـراهش بـازى كـنم،                        «: ترجمه

 هاى ايـن تخـت بـه       بود، حتماً كناره   برد، آرى، اگر ترس و هراس خدايى كه چون او چيزى نيست نمى             خواب نمى 

  .»آمد حركت مى

 چنـدين مـاه اسـت، كـه از ومـن در ديـار غربـت دور                  شوهرم را، اين  : تو را چه شده است؟ گفت     :  گفت �عمر  

نفس خـود   : عمر افزود ! پناه بر خدا  : كار بدى را خواستى؟ گفت    : عمر گفت . اى، و من برايش مشتاق گرديدم      نموده

فرسـتم، و پيـك را بـه سـويش فرسـتاد، بعـد از آن نـزد حفـصه          را نگه دار، كـه مـن پيـك را بـه طـرف وى مـى          

پرسـم، آن را بـراى مـن     من تو را از كارى كه پريـشانم سـاخته اسـت، مـى        : گرديد و گفت   داخل   )عنهما اللَّه رضى(

.  انداخت، و حيا نموديينشود؟ حفصه سر خود را پاي  شوهر خود مشتاق و عالقمند مىبهبگشاى، در چه مدتى زن    

آن گاه عمـر    . چهارماهحفصه به دست خود اشاره نمود، سه ماه، وگرنه          . كند اما خداوند از حق حيا نمى     : عمر گفت 

و ايـن را بيهقـى   .  آمـده )308/8( اين چنـين در الكنـز   2. نوشت كه سربازان زيادتر از چهارماه نگه داشته نشوند     �
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 شـبانگاه بيـرون   �عمربن الخطـاب :  از طريق مالك از عبداللَّه بن دينار از ابن عمر روايت نموده، كه گفت        )29/9(

  :گويد آمد، و زنى را شنيد كه مى

  اول هذالليل و اسود جانبهتط

  و ارقنى ان ال حبيب االعبه

 از  )در دورى (توانـد    بيشترترين مدتى كه زن مى    :  گفت )عنهما اللَّه رضى(آن گاه عمربن الخطاب به حفصه بنت عمر       

سـربازان را بيـشتر از ايـن نگـه          : بنـابراين عمـر گفـت     . شش و يا چهارماه   : شوهرش صبر كند، چقدر است؟ گفت     

  1.دارم نمى

  

    در تحمل غبار در راه خدا �رغبت و عالقمندى اصحاب
  

  در بد ديدن و كراهت داشتن از غبار در راه خدا � انكار پيامبر
نمـود،    راست و مستقيم حركـت مـى       �در حالى كه رسول خدا      : طبرانى از ربيع بن زيد روايت نموده، كه گفت        

آيـا ايـن    «:  گفت �پيامبر  . كند  طرف ديگر آن حركت مى     گذاشته و به يك    2 )راه را (جوانى از قريش را ديد، كه       

تـو را چـه شـده    «:  بـه او گفـت  �، او آمد، و رسول خدا »وى را طلب نماييد«: فرمود. بلى:  گفتند»فالن نيست؟ 

راه را مگذار، سوگند به ذاتى كـه جـانم در دسـت             «: فرمود. غبار را بد ديدم   :  گفت »اى؟ است، كه از راه كنار گرفته     

ايـن را طبرانـى روايـت نمـوده، و رجـال وى       : گويد  مى )287/5( هيثمى   3.»اين غبار خوشبويى جنت است    اوست،  

  .اند ثقه

  

  قصه جابربن عبداللَّه در اين باب
در حالى كه ما در سـرزمين روم، در گروهـى   : ابن حبان در صحيح خود از ابومصبح مقرائى روايت نموده كه گفت           

 عبور )عنهما اللَّه رضى(نموديم، مالك از پهلوى جابربن عبداللَّه    بر آن امير بود، حركت مى     كه مالك بن عبداللَّه خثعى      

اى ابوعبداللَّه، سوار شو، چون خداونـد بـه تـو مركبـى     : برد، مالك به وى گفت نمود، و جابر قاطر خود را جلو مى     

 شـنيدم كـه     �م، از رسـول خـدا       دهم، و از قوم خود بـى پـرواي         سواريم را دم راستى مى    : جابر گفت . داده است 

آن گـاه  . »كسى كه قدم هايش در راه خدا غبار آلود شود، خداوند وى را از آتش حـرام گردانيـده اسـت           «: گفت مى

رسيد، آن گاه مالك به صداى بلند خود         جابر به راه خود ادامه داد، تا اين كه به جايى رسيد، كه صدا به گوشش مى                

: سوار شو، چون خداوند به تو سوارى داده است، جـابر هـدف وى را دانـست، و گفـت            اى ابوعبداللَّه   : فرياد نمود 

كـسى كـه قـدم     «: گفـت   شنيدم كه مى   �دهم، واز قوم خود بى پروايم، و از رسول خدا            سواريم را دم راستى مى    
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ارپايـان خـود   بنابراين مـردم از چه . »هايش در راه خدا غبار آلود شود، خداوند وى را از آتش حرام گردانيده است           

اين را ابويعلى به اسناد خـوب و جيـد          . پايين آمدند، و در هيچ روز ديگرى آنقدر زياد اشخاص پياده رونده نديدم            

و ... نمـوديم  در حالى كه مـا حركـت مـى        : از سليمان بن موسى كه گفت     : روايت نموده، جز اين كه وى گفته است       

اى كه راه خدا غبارآلود  هاى بنده قدم«: گفت  شنيدم كه مى�دا از رسول خ: مانند آن را متذكر شده، و در آن گفته

، آن گاه مالك و مردم پايين شدند، و پياده به راه افتادند، و ديگر، »شده، خداوند بر آنها آتش را حرام گردانيده است

 )286/5(ثمـى   هي.  آمـده  )396/2( اين چنـين در الترغيـب        1.روزى كه بيشتر از آن پياده روى شده باشد ديده نشده          

و ايـن حـديث را   :  گفتـه اسـت  )126/3( ه  و در االصاب  . اند اين را ابويعلى روايت نموده، و رجال وى ثقه        : گويد مى

كـه  :  روايـت نمـوده، و در آن گفتـه   -يعنى از ابوالمـصبح  ( به همان سند مذكورش 2ابوداود طيالسى در مسند خود   

ا ابن المبارك در كتاب الجهاد روايت نموده، و همين حديث در مسند اين چنين اين ر   .  بن عبداللَّه عبور نمود    3جابر

، و صحيح   4امام احمد، و صحيح ابن حبان از طريق ابن المبارك روايت نموده، و همين حديث در مسند امام احمد                  

ـ          )162/9(و بيهقى   . ابن حبان از طريق ابن المبارك وجود دارد        ت نمـوده    اين را از طريق ابوالمصبح، ماننـد آن رواي

  .است

   

  اللَّه   خدمت در جهاد فى سبيل
  

  خدمت روزه خوران براى روزه داران در راه خدا
 در سفر بوديم، كسى از ما روزه دار بود، و           �با رسول خدا    :  روايت نموده، كه گفت    � از انس    )356/1( مسلم  

يه دارترين ما صاحب جامه بود، و از  در منزلى در روز بسيار گرم پياده شديم، كه سا         : گويد مى. كسى هم روزه خور   

آن گـاه روزه داران افتادنـد، و روزه خـواران           : افزايد مى. پوشانيد ما كسى هم بود كه خود را به دستش از آفتاب مى           

روزه خوران امروز اجر را     «:  فرمود �رسول خدا   . ها را آب دادند    ها را نصب نمودند، و سوارى      برخاستند وخيمه 

 بوديم و سايه دارترين ما كسى بود، كه �با رسول خدا:  روايت نموده، كه گفت�ارى از انس اين را بخ. »بردند

نمود، و كسانى كه روزه گرفته بودند، هيچ كارى نكردند، ولى كـسانى كـه روزه را افطـار                    اش سايه مى   توسط جامه 

روزه خـواران   «:ول خـدا فرمـود    و رسـ  .  فرستادند، خدمت نمودند، و كار كردنـد       )به چرا (ها را    كرده بودند، سوارى  

  5.»امروز اجر را بردند

   

                                                 
1 �	�
و در 0=� 'ن �.�@ ب@ ��م1b اQ; 1R /0 اب@ �� ن �3R او را 1Nc ��ا�123 ) )٩/١�٢و ب�( �NO ,�٠,(و اب@ �� ن ) ٣/٣�٧(ا��� . ���� �

م� ) ١٢٧٣(» +*�( ا�f�d�2 و ا��2ه�f«'�� �� در ) ١/٢�٩(و ه�\=�@ ابSی1R  . �bT ب�3 ر اشE �2 م� R=�و 1�2U ب@ اب� ���Q�� a +�وق ا0/. ا0/
 .+*�( �E��x اSW :/0ی�

2  �3� ��)١٧٧٢.(  
  .در اصل عامر آمده، و صحيح  جابر است، چنان كه در االصابه  در شرح احوال مالك بن عبداللَّه خثعمى آمده 3
�(ا���  4 /٢٢: �٢٣�.( 
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  داشت خدمت اصحاب براى مردى كه به قرآن و نماز اشتغال مى
 آمدند، از يكى از يـاران       �اى از اصحاب پيامبر      عده:  روايت نموده كه   �هاى خود از ابوقالبه      ابوداود در مرسل  

كرد، و در هر منزلـى    نديديم، در هر راهى كه بود قرائت مىچون فالن را هرگز: گفتند. نمودند خود به نيكى ياد مى   

 تا اين كه متذكر شد -چه كسى كارهاى وى را انجام داد     «:  فرمود �رسول خدا   . شديم، در نماز بود    كه پايين مى  

  اين چنـين در    1.»پس همه شما از وى بهتريد     «: فرمود. ما:  گفتند »داد؟  چه كسى شتر وى يا چارپايش را علف مى         -

  . آمده است)172/4(الترغيب 

   

  و حمل نمودن متاع اصحاب � كشتى آزاد كرده رسول خدا
اسـمم را  : گفت. سفينه را از نامش پرسيدم:  از سعيد بن جمهان روايت نموده، كه گفت        )369/1( ه  ابونعيم در الحلي  

 ناميـده  »كـشتى «، »سفينه« را چرا تو: پرسيدم.  ناميده است»كشتى«، »سفينه« مرا  �رسول خدا   : دهم به تو خبر مى   

آن گـاه   . وى در حالى كه يارانش با وى بودند، بيرون آمد، و بار و متاع شان براى شان گرانـى نمـود                    : است؟ گفت 

و مـن آن را همـوار نمـودم، وى بـار و متـاع ايـشان را در آن                    . »جامه خود را هموار كـن     «:  گفت �رسول خدا   

اگر در آن روز بار يك شـتر، يـا          : گويد. »پشت كن، تو كشتى هستى    «: فتگذاشت و بعد آن را بر من بار نمود و گ          

  2.نمود نمودم، بر من گرانى نمى دو شتر، يا پنج و يا شش شتر را هم پشت مى

   

  حكايت احمر موالى ام سلمه و مجاهد با ابن عمر
در : اند كه گفت    روايت نموده  )عنهما اللَّه رضى(حسن بن سفيان، ابن منده، مالينى و ابونعيم از احمر، موالى ام سلمه            

آن گاه رسول خدا  . دادم  بوديم، و از واديى گذر نموديم، و من مردم را از آن عبور مى              �يك غزوه با رسول خدا      

ـ .  آمده)194/5(اين چنين در المنتخب     . »در اين روز كشتى بودى    «:  به من گفت   �  )285/3( ه و ابونعيم در الحلي

خواستم سوار شوم، نزدم آمده ركابم  در سفر هم صحبت ابن عمر بودم، وقتى مى:  كه گفتاز مجاهد روايت نموده،

بـارى نـزدم آمـد، و    : گويـد  مجاهد مـى  . ساخت شدم، لباسهايم را برابر مى     گرفت، و وقتى كه سوار مى      را محكم مى  

  .تو اى مجاهد خلق تنگى دارى: فرمود.  ناپسند داشتم3گويى من آن را

   

   راه خدا  روزه گرفتن در
  

  و اصحاب در راه خدا على غم شدت گرما � روزه گرفتن پيامبر

                                                 
» ا�b3b3- ا��T8#-«و ) ٧٨�١(» ضh�T ت�f�d«: و �4 ) ٢٩١٩(و ��T0 ب@ م=.Sر در 0=@ خSد ) �٣٠(» م�ا7�0«ابSداوود در . ��� �	س� 1
)٨,.(  
  ).١/٣�٩(» ا�*�b-«ابa�T�S در . ح�� 2
  .م. را براى خودم) عنهما اللَّه رضى(خدمت ابن عمر 3
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 در بعـضى از  �خـود را بـا رسـول خـدا        : ابودرداء فرمـود  :  از ام الدرداء روايت نموده، كه گفت       )357/1(مسلم  

 به سـر     كه انسان دست خود را از شدت گرمى        )گرم بود (ها گرم دريافتيم و به حدى        سفرهايش در يك روز خيلى    

و در روايـت  .  و عبداللَّه بن رواحه، ديگر كـسى روزه دار نبـود  �گذاشت، و در ميان ما جز رسول خدا    خود مى 

هـا   در ماه رمضان در گرمى خيلى  :  گفت )ابودرداء( آمده، كه    )عنهما اللَّه رضى(ديگرى نزد وى از ام درداء از ابودرداء       

 � از ابوسعيد خدرى     )356/1(و مسلم همچنين    . را متذكر شده  وحديث  ... 1 بيرون رفتيم  �شديد با رسول خدا     

بود، و   اى از ما روزه دار مى      رفتيم، و عده    به غزا مى   �ما در رمضان همراه با رسول خدا        : روايت نموده  كه گفت    

كـه  شد، و روزه خور بر روزه دار، بر اين بـاور بودنـد               اى هم روزه خور، و روزه دار بر روزه خور غضب نمى            عده

كسى توانايى داشت، و روزه گرفت، بهتر است، و بر اين عقيده بودند، كه كسى احساس ضعف نمود، و خورد، آن                     

  2.هم بهتر است

   

  روزه عبداللَّه بن مخرمه در روز يمامه
د روز يمامـه در حـالى نـز   :  روايت نموده، كه گفـت )عنهما اللَّه رضى( از ابن عمر)316/2(ابن عبدالبر در االستيعاب     

اى عبداللَّه بـن عمـر، آيـا روزه دار افطـار نمـوده           : گفت.  آمدم كه افتاده بود، و بر او ايستادم        �عبداللَّه بن مخرمه    

مـن بـه حـوض آمـدم، و         : گويـد  مى. تا من به آن افطار نمايم     . پس در اين سپر آب بينداز     : گفت. بلى: است؟ گفتم 

ر حوض انداختم و از آن با دست خود در سپر آب ريختم،      حوض پر از آب بود، سپر چرمى را كه با خود داشتم د            

ايـن را همچنـين ابـن ابـى شـيبه و بخـارى در       . و آن را برايش آوردم، و دريافتم كه داعى اجل را لبيك گفته است   

ر اين را ابن المبارك د: گويد  مى)ه و صاحب االصاب (اند،    آمده، روايت نموده   )366/2( ه  التاريخ چنان كه، در االصاب    

  .الجهاد از طريق ديگرى از ابن عمر به شكل تمامتر از اين رايت نموده است

   

  روزه عوف بن ابى حيه و قول عمر درباره وى
ابن ابى شيبه در مصنّف خود به سند صحيح از قيس بن ابى حازم از مدرك بن عوف احمسى روايـت نمـوده، كـه                 

وى . بن مقرّن نزدش آمد، عمر از وى درباره مردم پرسـيد           بودم، فرستاده نعمان     �در حالى كه من نزد عمر       : گفت

انـد، و   فالن و فـالن كـشته شـده   : آن عده از مسلمانانى را كه مورد اصابت قرار گرفته بودند، يادآور گرديد و گفت         

و مردى كه نفس خود را      : گفتند. شناسد ولى خداوند ايشان را مى    : شناسيم، عمر گفت   ديگرانى هم كه ايشان را نمى     

اى اميرالمؤمنين به خدا سوگند،     :  مدرك بن عوف گفت    - هدفشان ابوشبيل عوف بن ابى حيه احمسى بود          -خريد  

آنهـا دروغ  :  گفـت �عمـر  . پندارند كه وى خود را به دست خود بـه هـالك انـداخت      او دايى من است، مردم مى     

بت قـرار گرفـت كـه روزه دار بـود، و در             وى در حالى مورد اصا    : گويد مى.اند، ولى او آخرت را به دنيا خريد        گفته

                                                 
1  ab3١١٢٢(م.( 
2  ab3١١(م�.(  
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ايـن چنـين در   ... حالى انتقال داده شد كه رمقى در وى باقى بود، و از نوشيدن تا ايـن كـه در گذشـت ابـا ورزيـد                        

  . آمده است)122/3( ه االصاب

   

  روزه ابوعمرو انصارى
 - را   �مرو انـصارى  ابوع:  گذشت، كه وى گفت    »تحمل شدت تشنگى  « حديث محمد بن حنيفه در       )82ص(و در   

واى بـر  : گفـت  پيچيد، و به غالم خود مى  ديدم كه از تشنگى، به خود مى      -كه بدرى، عقبى، احدى و روزه دار بود         

و حديث را متذكر ... تو، سپر را بر من بگير، غالم او را در پوشش سپر قرار داد، و او تيرى را به ضعف بيرون آورد          

  .اند اين را طبرانى و حاكم روايت نموده.  آفتاب به قتل رسيدو قبل از غروب: شده، و در آن آمده

   

  در روز بدر � نماز در راه خدا  نماز پيامبر
در روز بدر، اسب سوار در ميان ما غير از مقداد كسى نبـود، و مـن          :  روايت نموده، كه گفت    �ابن خزيمه از على     

كرد،  خواند، و گريه مى    ر زير درختى نماز مى     كه د  �احساس كردم كه همه در خواب هستيم، به جز رسول خدا            

  . آمده است)316/4(اين چنين در الترغيب . تا اين كه صبح شد

   

  در عسفان � نماز پيامبر
 در عـسفان بـوديم، كـه    �مـا همـراه رسـول خـدا     :  روايت نموده، كه گفـت    � ي عياش الزرقي  امام احمد از اب   

لدبن وليد به عهده داشت، در ميان ما و قبلـه قـرار داشـتند، رسـول     مشركين با ما روبرو شدند، و امارت شان را خا 

آنها در حالتى قرار داشتند كه بايد در همان غفلـت شـان بـر     :  نماز ظهر را براى ما گزارد، مشرگين گفتند        �خدا  

، براى شان   هاى شان    آيد، كه از فرزندان و نفس      اكنون نمازى براى شان مى    : نموديم، بعد از آن گفتند     آنان حمله مى  

  :آن گاه جبرئيل عليه السالم، با اين آيات در ميان ظهر و عصر نازل گرديد: گويد مى. محبوبتر است

  .)102:النساء(. )ه و اذا كنت فيهم فاقمت لهم الصال(

  .»و هنگامى كه در ميان آنها باشى و براى شان نماز برپا كنى«: ترجمه

به زودى نمازى بـراى شـان       :  آمده كه آنها گفتند    �به روايت از جابر      و نزد مسلم     1.و نماز خوف را متذكر گرديد     

  . آمده)81/4( ه  اين چنين در البداي2.خواهد آمد كه از اوالد براى آنها محبوبتر است

   

  نماز عباد بن بشر انصارى در راه خدا

                                                 
١) (٩،�٠�/ ,(ا��� . ���� 1��٣٣( ��sR @ه�\�=�@ در ت#��3 اب �XرQش ا� �U از اب�)١/�در �3!1 ه � �� ت +* ب1 اش�2 ه  از اب@ �U س ) ٨,

 ).�٣/١٧(و ��P 3 ) ١/٣٣٧(و � aR ) ١٢�٣(ه�\�@ ابSداوود . 'ن را ای=1�S4 ا+:ح �RدE ام) م*N[('م�E ا1R /0 اشE �2 ا0/ و م@ 
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 بيـرون  1 ناحيـه نخـل  الرقـاع، در   در غـزوه ذات   �با رسول خدا    :  روايت نموده، كه گفت    �ابن اسحاق از جابر     

 )بـه طـرف مدينـه     ( دوبـاره    �هنگـامى كـه رسـول خـدا         . رفتيم، مردى، زن مردى از مشركين را به قتل رسانيد         

 وقتى كه اين خبر به او داده شد، سوگند ياد نمود، كه تـا در اصـحاب                  - و غايب بود     -برگشت، شوهر آن زن آمد      

 در منزلـى    � بيرون گرديد، پيـامبر خـدا        �يب رسول خدا    بنابراين در تعق  . محمد خون نريزاند، توقف ننمايد    

 مردى از مهاجرين و مردى از انصار حاضر شدند،          »نمايد؟  امشب از ما حراست مى     )2مرد(كدام  «: پياده شد و گفت   

عمـار بـن ياسـر و    : ، و آن دو تـن  »در دهانه گردنه اين دره باشـيد      «:  فرمود �پيامبر  . ما، اى رسول خدا   : و گفتند 

كـدام بخـش شـب را       : وقتى كه به دهانه گردنه رفتند، يكى از انصار به يكى از مهاجرين گفـت              .  بشر بودند  عبادبن

بلكه اول آن را برايم نگهبانى بده، آن گاه آن مهاجر : دوست دارى كه من نگهبانى كنم، اولش را يا آخرش را؟ گفت

آن مرد آمد، و هنگامى كه اين مرد را ديـد كـه   : گويد مى. پهلو زد و خوابيد، و انصارى براى نماز خواندن برخاست  

وى جاسوس قوم است، و تيرى انداخت، و آن تيرش به جان وى اصابت نمود، انصارى تير را از جان خود كـشيد            

باز تير ديگرى انداخت، و آن تيرش نيز به جان انصارى فـرو             : گويد مى. و گذاشتش و در جايش ثابت ايستاده ماند       

باز به تير سوم به طرف وى برگشت، و آن را نيـز             : گويد مى. يد و گذاشتش، و ثابت ايستاده ماند      رفت، و تير را كش    

به وى فرو برد، انصارى آن را كشيد و گذاشتش، بعد از آن ركوع نمود و سجده كرد، بعد از آن  رفيق خود را بيدار 

آن مرد بلند شد، و هنگامى : گويد مى.  و ديگر قدرت بلند شدن را ندارم)تير خوردم(بنشين كه من : ساخت و گفت

هاى انصارى را ديد  وقتى كه آن مهاجر خون    : گويد مى. اند، و فرار كرد    آن دو را ديد، دانست كه آنها به وى پى برده          

اى بـودم و آن را قرائـت         در سوره : اى كه تو را زد بيدار ننمودى؟ گفت        چرا مرا در نخستين دفعه    ! اللَّه سبحان: گفت

هنگامى كه به شكل متوالى مرا هـدف        . م، و دوست نداشتم كه آن را قبل از اين كه تمامش نمايم، قطع كنم              نمود مى

 مرا به حفـظ آن امـر   �تير قرار داد ركوع نمودم، و تو را خبر كردم، و به خدا سوگند، اگر مرزى كه رسول خدا          

 ايـن را ابـوداود   3.تمامش برايم محبـوبتر بـود    شد، بيرون شدن جانم از قطع كردن آن، قبل از ا           نموده بود ضايع نمى   

و اين را همچنين ابن حبان در صحيح .  آمده است)85/4( ه  از طريق وى روايت نموده، اين چنين در البداي        )29/1(

انـد، و    هاى خود روايت كـرده      و دار قطنى و بيهقى در سنن       - كه آن را صحيح دانسته       -خود، حاكم در المستدرك     

و اين را بيهقى در     .  آمده، به شكل معلق ذكر نموده      )43/1( ه   صحيح خود چنان كه، در نصب الراي       بخارى آن را در   

 )عنهمـا  اللَّـه  رضـى (آن گـاه عمـاربن ياسـر خوابيـد، و عبـادبن بـشر             : روايت كرده، و در آن گفته است       هدالئل النبو 

  .و نخواستم كه آن را قطع نمايمخواندم،  من سوره كهف را در نماز مى: برخاست، و به نماز پرداخت، و گفت

   

  نماز عبداللَّه بن انيس در راه خدا
                                                 

  .اسم مكان است 1
  .از البدايه  2
از وهf ب@ 3�R ن از ; ب� 'م�E ا0/ و ) ,٢/١٢٣،١٢(و اب@ ا0* ق <= ��1 در E��0 اب@ هB م )  ا�3 ن– ١٠٩٧(و اب@ �� ن ) ١٩٨(ابSداوود . ح�� 3
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بـه مـن خبـر      «:  مرا طلب نموده گفـت     �رسول خدا   :  روايت نموده، كه گفت    �امام احمد از عبداللَّه بن انيس       

 1كنـد، تـا همـراهم بجنگنـد، وى در عرنـه            رسيد، كه خالدبن سفيان بن نبيح هذلى، مردم را بـراى مـن جمـع مـى                

: اى رسول خدا، وى را برايم توصيف كن، تا بشناسمش، گفت    : گفتم: گويد مى. »ست،نزدش رفته و به قتلش رسان     ا

در حالى كه شمشيرم را به گـردن آويختـه          : گويد. »كنى اى را در وجودش احساس مى      وقتى كه وى را ديدى، لرزه     «

نمـود، در    نانى بود براى شان منـزل جـستجو مـى         بودم، بيرون رفتم، تا اين كه به وى رسيدم، و او در عرنه همراه ز              

 از لرزه برايم توصيف نمـوده       �همان فرصت وقت نماز عصر بود، هنگامى كه وى را ديدم، آنچه را رسول خدا                

بود دريافتم، آن گاه به طرفش روى آوردم، و ترسيدم كه شايد در ميان من و او درگيرى رخ بدهد، و مـرا از نمـاز                          

نمـودم   رفتم نماز خواندم و با سرم به ركوع و سجده اشاره مـى  ين در حالى كه به طرف وى مى    مشغول سازد، بنابرا  

مردى از عرب، از تو و جمع آورى ات، بر ضد ايـن مـرد             : اين مرد كيست؟ گفتم   : هنگامى كه به وى رسيدم، گفت     

  . بلى، من در اين كار هستم: گفت. شنيده، و به خاطر آن نزدت آمده

كى با وى راه رفتم، تا اين كه زمان برايم مساعد شد، شمشير را بر وى زدم، و به قـتلش رسـانيدم،            من اند : گويد مى

هنگامى كه نزد رسول . بعد از آن بيرون رفتم و زنانش را در حالى پشت سر گذاشتم كه بر وى به روى افتاده بودند        

: فرمود.  اى رسول خدا، وى را كشتم     :عرض كردم : گويد ، مى »روى كامياب گرديد  «:  آمدم، مرا ديده گفت    �خدا  

 با من برخاست، و داخل خانه خود شد، و يك عصا به من داد           �بعد از آن رسول خدا      : گويد مى. »راست گفتى «

: آن گاه من با آن در ميان مردم خارج شـدم، گفتنـد            : گويد. »اى عبداللَّه بن انيس اين را نزد خود نكه دار         «: و گفت 

آيا نزد : گفتند.  به من داده، و مرا امر نموده است كه آن را نگه دارم       �ن را رسول خدا     اي: اى عصا چيست؟ گفتم   

اى :  برگـشتم، و گفـتم     �نزد رسول خـدا     : گويد گردى، كه از وى اين كار را بپرسى؟ مى          بر نمى  �رسول خدا 

شد، چـون عـصا داران      اى در ميان من و تو روز قيامت با         نشاه«: رسول خدا، چرا اين عصا را براى من دادى؟ گفت         

، و تـا هنگـام   )و يك جاى نمود(عبداللَّه آن را با شمشير خود بست        : افزايد راوى مى . »در آن روز كمترين مردم اند     

مرگ همراهش بود، و وقتى درگذشت امر نمـود، و آن ضـميمه كفـن وى گرديـد، و هـر دوى شـان يكجـا دفـن                            

  .ت آمده اس)140/4( ه  اين چنين در البداي2.گرديدند

   

  قيام ليل در راه خدا
هنگامى كه دو لشكر در روز يرموك بـه هـم نزديـك شـدند،               :  روايت نموده، كه گفت    � از عروه    )610/2(طبرى  

 4در عقبـت چيـست؟    : قبقالر بـه وى گفـت     : و حديث را متذكر شده، و در آن آمده        ...  مرد عربيى را فرستاد    3قبقالر

  .رهبانان شب، و سواركاران روز: گفت

                                                 
  .اى است نزديك عرفات دره 1
  ).�٩,/٣(ا��� . ���� 2
  .فرمانده رومى 3
  .م. ه يافتىچه خبرى آوردى و آنها را چگون 4
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شـما را  : هرقل گفت : و حديث را يادآور شده، و در آن آمده        ... د بن مروان مالكى از ابواسحاق روايت نموده       و احم 

كنند، و روز    به خاطر اين كه آنها شب را قيام مى        : خوريد؟ شيخى از بزرگانشان گفت     چه شده است كه شكست مى     

  . نموده از ابن اسحاق روايت)143/1(اين را ابن عساكر . گيرند را روزه مى

بيعـت  « حديث هند بنت عتبه نزد ابن منده در          )354/1(و در   .  خواهد آمد  »اسباب تأييدات الهى  «و اين احاديث در     

تو را ديدم كه انكار داشـتى و كفـر   : ابوسفيان گفت. خواهم با محمد بيعت كنم من مى:  گذشت، كه هند گفت »زنان

 به خدا سوگند من قبل از اين شب ديگر نديده بودم كه         )ولى(،  )كه چنين بود  (آرى به خدا    : هند گفت . ورزيدى مى

اى كه شايسته اوست در اين مسجد عبادت شده باشد، به خدا سوگند، آنها شب را در نمازگزاران،                   خداوند به گونه  

  .قيام، ركوع و سجده سپرى نمودند

  

  ذكر در راه خدا  
  ذكر صحابه در شب فتح

پيـاپى در تكبيـر و   : در همان شب فتح كه مردم داخل مكه شدند   : ده، كه گفت  بيهقى از سعيد بن مسيب روايت نمو      

آيا بـر ايـن بـاورى كـه ايـن از            : ابوسفيان به هند گفت   . تهليل و طواف بيت مشغول بودند، تا اين كه صبح نمودند          

 نـزد  بعد از آن ابوسفيان صبح نمـود، و صـبحگاهان         : گويد مى. آرى، اين از جانب خداست    : جانب خداست؟ گفت  

آيا بر اين بـاورى كـه ايـن از جانـب خداسـت؟              : تو به هند گفتى   «:  گفت � رفت، رسول خدا     �رسول خدا   

دهم كه تو بنده خدا و رسول وى هـستى، سـوگند      شهادت مى : ابوسفيان گفت . »آرى، اين از جانب خداست    : گفت

 ايـن چنـين در      2. غير از هند نشنيده بـود      كند، اين قول مرا هيچ انسانى       به آن سوگند ياد مى     1)ابوسفيان(به ذاتى كه    

 آمـده، روايـت نمـوده، و    )297/5(و اين را ابن عساكر از سعيد به مثل آن، چنان كه در الكنز .  آمده )304/4 (هالبداي

  .سند آن صحيح است: گفته است

   

  ذكر صحابه در وقت صعود به واديى در غزوه خيبر
 يا ايـن  - به جنگ خيبر رفت �هنگامى كه رسول خدا : ه گفت روايت نموده، ك�بخارى از ابوموساى اشعرى     

 مردم به واديى فراز شدند، و صداهاى خويش را به - به طرف خيبر روى آورد �وقتى كه رسول خدا     : كه گفت 

 هاى خود رحم كنيد، شما كر و غايـب         بر نفس «:  فرمود �، رسول خدا    )اللَّه اكبر، الاله االاللَّه   (: تكبير بلند نمودند  

 �و من در پشت سوارى رسول خدا . »خوانيد خوانيد، شما شنواى قريب را كه همراه تان است فرا مى  را فرا نمى  

لبيـك اى رسـول   :  گفـتم 3»اى عبداللَّه بن قيس«: گفت. ) اال باللَّهه ال حول و ال قو(: گفتم بودم، وى مرا شنيد كه مى 

. بلى، اى رسـول خـدا، پـدر و مـادرم فـدايت            : گفتم. »لت نكنم اى از گنج بهشت دال     آيا تو را به كمله    «: خدا، گفت 

                                                 
  .از الكنز 1
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و درسـت ايـن اسـت كـه ايـن در      . انـد   اين را بقيه جماعت نيز روايـت كـرده   1.) اال باللَّه  ه  ال حول و ال قو    (: فرمود

 )213/4( ه  اين چنين در البداي   . بازگشت ايشان از خيبر اتفاق افتاده است، چون ابوموسى بعد از فتح خيبر آمده بود              

  .آمده است

   

  تكبير و تسبيح صحابه در وقت باال رفتن و پايين آمدن
آمـديم   گفتيم، و وقتى كه پـايين مـى   شديم تكبير مى ما وقتى كه بلند مى:  روايت نموده، كه گفت�بخارى از جابر    

، تكبيـر   شـديم  مـا وقتـى كـه بلنـد مـى         : و در روايت ديگرى نزدى وى، از جابر آمـده كـه گفـت             . گفتيم تسبيح مى 

از جـابر بـه مانـد     ه و اين را همچنين نسائى در اليوم والليل    2.گفتيم آمديم تسبيح مى   يم، و وقتى كه فرود مى      گفت مى

  . آمده، روايت نموده است)36/7(آن، چنان كه در العينى 

   

  قول ابن عمر درباره اين كه جنگ به دو قسم است
بخشى از آنها : اند مردم در جنگ به دو بخش تقسيم: ت نموده، كه گفت رواي)عنهما اللَّه رضى(ابن عساكر از ابن عمر   

گوينـد، و از فـساد در        اند و ذكر خدا را توأم با متوجه ساختن ديگـران بـه آن زيـاد مـى                  كسانى اند، كه بيرون شده    

كننـد، و    ىهاى خوب خود را انفاق مـ       نمايند، و مال   ورزند، و با رفيق خود همكارى و تعاون مى         حركت اجتناب مى  

تر از آنچه هستند  كه از دنياى خويش استفاده           اند، خوشحال  آنها به آنچه كه از اموال خويش انفاق و مصرف نموده          

نماينـد، كـه مبـادا بـه         اند، و چون در جاهاى قتال قرار گيرند، از خداوند در آن موقع از اين حيا مى                 و كسب نموده  

 قادر شـوند،  )از مال غنيمت(رى مسلمانان پى ببرد، و چون به دزدى هاى شان، و يا عدم نصرت و يا  شكى در قلب  

هاى شان   نمايند، و شيطان نتوانسته است كه ايشان را در فتنه اندازد و يا قلب              ها و اعمال شان را از آن پاك مى         قلب

امـا  . سـازد  بخشد، و دشمنش را خوار و ذليـل مـى          صحبت كند، توسط اينهاست كه خداوند دين خود را عزت مى          

اند، و  اند و ديگران را به آن متوجه نساخته اند، ولى خدا را به كثرت ياد ننموده كسانى اند كه خارج شده : بخش دوم 

انـد، و آنچـه را از امـوال     هاى خويش را، جز به كراهت و دلتنگى انفاق ننموده      اند، و مال   از فساد خود دارى ننموده    

اند، و اين را شيطان به آنها گفته است، و چون در جاهـاى               ارت پنداشته اند، آن را خس    خويش انفاق و مصرف كرده    

بيننـد   ها را محكم گرفته، مى     باشند، و سر كوه    رساند، مى  قتال باشند، همراه آخر آخر، و كسى كه كسى را يارى نمى           

بت در ميـان    كند، و چون خداوند فتح را نصيب فرمود، از شديدترين افراد در دروغگويى در صـح                كه مردم چه مى   

كننـد، و شـيطان بـه آنهـا           قادر شوند، در آن بر خداوند جرأت مى        )در مال غنيمت  (باشند، و چون به دزدى       هم مى 

نمايند، و اگر ايشان تنگى و سختى       اين غنيمت است، و اگر ايشان را فراخى زندگى رسد، گردن كشى مى            : گويد مى

اندازد، براى آنها چيزى هم از اجر و پـاداش مـؤمنين نيـست،      مى در فتنه)دنيا(رسد شيطان آنها را با متاع و عرض      

ها و اعمـال ايـشان از    هاى مومنين است، و حركت شان با حركت آنها، ولى نيت           غير از اين كه اجسادشان، با جسم      
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ـ . انـدازد  هم مختلف اند، تا اين كه خداوند ايشان رادر روز قيامت جمع كند، و سپس در ميان شان جدايى مـى              ن اي

  . آمده است)290/2(چنين در الكنز 

  

  اهتمام و توجه به دعاها در جهاد در راه خدا دعا در وقت بيرون رفتن از قريه  
  هنگام خارج شدن از مكه در وقت هجرت � دعاى پيامبر

به من خبر رسـيد، كـه رسـول خـدا     : ابونعيم از طريق ابراهيم بن سعد از محمد بن اسحاق روايت نموده، كه گفت            

  :  هنگامى كه از مكه هجرت كنان به سوى خدا و به هدف مدينه بيرون گرديد، چنين گفت�

اللهـم  . اللهم اعنى على هول الدنيا، و بوائق الدهر، و مصائب الليـالى و االيـام              . الحمدللَّه لذى خلقنى و لم اك شيئاً      (

، و على صـالح خلقـى فقـو منـى، و        صحبنى فى سفرى، و اخلفنى فى اهلى، و بارك لى فيما رزقتنى، و لك فذللنى              

رب المستضعفين و انت ربى، اعوذ بوجهك الكـريم الـذى اشـرقت لـه               . اليك رب فحببنى، و الى الناس فال تكلنى       

. السماوات واالرض و كشفت به الظلمات، و صلح عليه امر االولين ان تحـل علـى غـضبك و تنـزل بـى سـخطك                        

لك العتبى عندى خير ما استطعت،      . حول عافيتك و جميع سخطك     نقمتك، و ت   ه  اعوذبك من زوال نعمتك، و فجاء     

  .) اال بكه و ال حول و ال قو

بـار خـدايا، مـرا بـر بـيم دنيـا، و سـختى روزگـار و         . ستايش خدايى راست كه مرا آفريد و چيزى نبـودم         «: ترجمه

نشينم گرد، و در آنچـه بـه   بار خدايا، در سفرم همراهم باش، و در اهلم جا. ها و روزها يارى فرما   هاى شب  مصيبت

و براى خودت مرا ذليل گردان، و بر خلق نيكويم مـرا اسـتوار سـاز، و بـه سـوى      . اى به من بركت ده من رزق داده 

پروردگار مستضعفين، تو پروردگـار منـى، مـن بـه روى     . خودت، پروردگارا، مرا دوست بگردان، و به مردم نسپارم  

ها به آن زدوده شده است، و امر پيشينيان بر آن صالح             گرديده، و تاريكى   ها و زمين به آن روشن      كريمت كه آسمان  

من بـه تـو از زوال   . برم، از اين كه غضبت را بر من روا دارى، و قهر و خشمت را بر من نازل گردانى  يافته، پناه مى  

شود، و نـزد   خواسته مىخشنودى تو . برم نعمتت، و انتقام ناگهانيت، و بر دگرگونى عافيتت، و جميع قهرت پناه مى          

  1.»توانم، هيچ كسى از نيروى و قوتى جز به يارى تو برخوردار نيست من خير و بهتر، آنچه است كه مى

  . آمده است)178/3( ه اين چنين در البداي

   

  دعاى هنگام نمودار شدن به قريه  
  

  دعاى پيامبر صل ياللّه عليه و سلم در وقت نمودار شدن در خيبر
 به سـوى خيبـر      �با رسول خدا    : ابومروان اسلمى و او از پدرش و پدربزرگش روايت نموده، كه گفت           بيهقى از   

توقّـف  «:  بـه مـردم گفـت      �بيرون رفتيم، تا اين كه نزديك آن رسيديم، و برايش نمودار گرديديم، رسول خـدا                

  : فرمود �مردم توقّف كردند، آن گاه رسول خدا . »نماييد

                                                 
1   .در ا0= د 'ن ی� مSOLل ا1R /0 ه� �� ا1R /0 از اب@ �U س اب:غ �RدE ا0/. ���



  حيات صحابه

198  دوم جلد 

و رب  (بع و ماأظللن، و رب األرضين السبع و مـا اقللـن، و رب الـشياطين و مـا اظللـن،                      اللهم رب السماوات الس   (

ـ              ه، فانا نسالك خير هذه القري      1)الرياح و ما اذرين     و شـر   ه  و خير اهلها و خير مافيها، و نعوذ بك من شر هذه القري

  .)اللَّه الرحمن الرحيم اقدموا بسم. اهلها و شر مافيها

هـاى هفتگانـه و    اند، و پروردگـار زمـين   چه را سايه نموده هاى هفت گانه و آن   پروردگار آسمان بار خدايا،   «: ترجمه

پروردگـار بادهـا و آنچـه در را برداشـته و            (انـد،    ها و آنچه را گمراه نمـوده       اند، و پروردگار شيطان    آنچه را برداشته  

كنيم، و از شر      آنچه را كه در آن هست، طلب مى         ما از تو خير اين قريه، و خير اهل آن را، و خير             )اند پراكنده نموده 

 اين 2.»پيش رويد به نام خداى بخشاينده مهربان. بريم اين قريه، و شر اهل آن، و شر آنچه در آه هست به تو پناه مى

 و طبرانـى آن   .  آمده، روايت نموده است    )183/4( ه  را ابن اسحاق از طريق ابومروان از ابومعتّب چنان كه، در البداي           

خواسـت داخـل گـردد،     اى كه مى و در هر قريه: را از ابومعتب بن عمرو مانند آن روايت كرده، و در آخرش افزوده       

در اين راوى اسـت كـه از وى نـام بـرده نـشده اسـت، و بقيـه        : گويد  مى)135/10(هيثمى  . خواند همين دعا را مى   

  .اند رجالش ثقه

   

  دعاى در وقت آغاز نمودن جهاد  
  در واقعه بدر � دعاى پيامبر

 به طرف اصحاب خود ديد كه سيـصد         �در روز بدر رسول خدا      :  روايت نموده، كه گفت    �امام احمد از عمر     

 در حالى كه عبا و �و چند تن بودند، و به طرف مشركين نظر نمود كه آنان از هزار هم افزون بودند، رسول خدا

  : د و بعد از آن  گفتشلوار را بر تن داشت، خود را به طرف قبله برابر نمو

  .) من اهل االسالم فال تعبد بعد فى االرض ابداه اللهم ان تهلك هذه العصاب. اللهم انجزلى ما وعدتنى(

بار خـدايا ،اگـر ايـن گـروه از اهـل اسـالم را هـال         . اى برآورده ساز   بار خدايا، آنچه را به من وعده نموده       «: ترجمه

  .»شوى ىگردانى، ديگر در زمين ابداً عبادت نم

 �در اين موقع ابـوبكر      . آن گاه پياپى پروردگارش را به فرياد رسى خواند، و دعايش نمود، تا اين كه عبايش افتاد                

اى رسول : نزدش آمد، و عبايش را گرفته، دوباره به جايش گذاشت، بعد از آن وى را از پشت در كنار گرفته گفت                   

فى است، و او آنچه را برايت وعده نمـوده، بـرآورده خواهـد              خدا، همين قدر درخواستت از پروردگارت برايت كا       

  : همين بود كه خداوند نازل فرمود. ساخت

  )9: االنفال( .) مردفينه اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم انى ممدكم بالف من المالئك(

                                                 
  .ه نقل از ابن هشامب 1
2 �	�
و�� ای@ ��ی_ شSاه�� دارد 1R ب� ا0 س 'ن ه���s . و در 0=� 'ن اب�اه�a ب@ مK�L ا1R /0 ضh�T ا0/) ,٢٠/,)» ا��7P(«ب��NO در . ح�� �
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كرديد، و   تقاضاى كم مى   از پروردگار تان     )كه از شدت ناراحتى درميدان بدر     ( زمانى را    )به خاطر بياوريد  («: ترجمه

آينـد، يـارى     من شما را با يك هزار از فرشتگان كه پشت سر هـم فـرود مـى            )و گفت (او تقاضاى شما را پذيرفت      

  .»كنم مى

اند، و آن را على   ابوداود، ترمذى، ابن جرير و غير ايشان روايت نموده2 اين را مسلم،1.ام حديث را متذكر شدهمو ت

ـ     . اند دانستهبن مدينى و ترمذى صحيح       و ايـن را همچنـين ابـن ابـى شـيبه،            .  آمـده  )275/3( ه  اين چنـين در البداي

 )266/5(ابوعوانه، ابن حبان، ابونعيم، ابن المنذر، ابن ابى حاتم، ابوالشيخ، ابن مردويه و بيهقى، چنان كـه در الكنـز                     

  .اند آمده، روايت كرده

 با سيـصد و پـانزده تـن از    �رسول خدا:  روايت نموده كه  )عنهما هاللَّ رضى(ابوداود از عبداللَّه بن عمروبن العاص     

  :يارانش در روز بدر خارج گرديد، هنگامى كه به بدر رسيد گفت

  .)اللهم انهم جياع فاشبعهم.  فاكسهمه اللهم انهم عرا. فاحملهم3هاللهم انهم حفا(

اند،  بار خدايا، اينها گرسنه. بپوشان شان. اند نها برهنهبار خدايا، اي. اند، سوارشان كن بار خدايا، اينها پا برهنه«: ترجمه

  ».سيرشان نما

 هر مردى از ايشان يـك شـتر و يـا دو           پس خداوند در روز بدر فتح را نصيب شان كرد، و در حالى برگشتند كه با                 

 )57/9( بيهقـى  و.  آمده)38/2( اين چنين در جمع الفوائد 4.شتر بود، لباس هم پوشيده بودند، و سير هم شده بودند   

 روايت نموده، �و نسائى از ابن مسعود    .  مانند آن را روايت كرده     )13/2(اين را مثل آن روايت نموده، و ابن سعد          

 در روز بـدر     �اى را نديدم، كه از سوگند و درخواست، محمد           هيچ سوگند دهنده و درخواست كننده     : كه گفت 

  :گفت  نموده، مىشديدتر سوگند بدهد و درخواست نمايد، وى شروع 

  .) ال تعبده اللهم ان تهلك هذه العصاب. للهم انى انشدك عهدك و وعدك(

بار خـدايا، اگـر ايـن گـروه را هـالك برگردانـى             . بار خدايا، من تو را به عهد و وعده ات سوگندمى دهم           «: ترجمه

  .»شوى عبادت كرده نمى

هـاى قـوم در      گويى كه من به كشتارگاه    «:  گفت بعد از آن روى گردانيد، و گويى يك طرف رويش مهتاب است، و            

ـ     . »كنم بيگاه نگاه مى    )82/6(و طبرانـى ماننـد آن را روايـت نمـوده، هيثمـى             .  آمـده  )276/3( ه  اين چنـين در البداي

  .اند، جز اين كه ابوعبيده از پدرش نشنيده است رجال وى ثقه: گويد مى

  

  هاى احد و خندق در غزوه � دعاى پيامبر
  :گفت  در روز احد مى� روايت نموده كه رسول خدا �از انس امام احمد 

                                                 
١�/٣(» ا��)7P«و ب��NO در ) ٣٠٨١(و ت�مG� ) ١/٣٠(ا��� . ح�� 1،�٢.( 
2  ab3١٧�٣(م ( داوودSو اب)١/٣٠(و ا��� ) ٢�٩٠ ( �Gو ت�م)٣٠٨١.( 

  .كند حفاه  جمع حافى است، و پياده بدون موزه و كفش را افاده مى 3
 ).�٢٣٨. (3@ دا�123 ا0/�» +*�( ابSداوود«و '�� �� 'ن را در ) ٢٧,٧(ابSداوود . ح�� 4
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  .)اللهم انك ان تشأ، ال تعبد فى االرض(

ايـن چنـين در     .  اين را مسلم هم روايت نموده      1.»شوى بار خدايا، اگر بخواهى، در روى زمين عبادت نمى        «: ترجمه

  . آمده)28/4( ه البداي

اى رسول خدا، آيا چيزى هـست كـه         : روز خندق گفتيم  : ه گفت  روايت نموده، ك   �امام احمد از ابوسعيد خدرى      

  بلى،: ها رسيده است؟ گفت ها به حلقوم بگوييم، چون قلب

  »اللهم استرعوراتنا، و آمن روعاتنا«

  .»هاى ما را بپوش، و خوف و ترس مان را به امن مبدل فرما بار خدايا، عورت«: ترجمه

  . اين را ابن ابى حاتم هم روايت نموده3. زد2)به باد(د را آن گاه خداوند روهاى دشمنان خو: گويد مى

 به مسجد احزاب آمد، عباى خود را گذاشـت، برخاسـت           �رسول خدا   :  روايت نموده كه   �امام احمد از جابر     

باز آمد، و بـر آنهـا      : گويد مى. نمود، ولى نماز نخواند     بلند كرد، و بر آنان دعا مى       )به شكل دعا  (هاى خود را     ودست

 بر احـزاب    �رسول خدا   :  ثابت شده كه گفت    �در صحيحين از عبداللَّه بن ابى اوفى        . عا فرمود، ونماز خواند   د

  :دعا فرمود، گفت 

  .)اللهم اهزمهم و زلزلهم. اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اهزم االحزاب(

بار خدايا، ايشان را شكست بده، . هها را شكست بد بار خدايا، نازل كننده كتاب، سريع حساب كننده، گروه«: ترجمه

  4.»و متزلزل شان ساز

  .)اللهم اهزمهم و انصرنا عليهم(: و در روايتى آمده

  5.»بار خدايا، شكست شان بده، و ما را بر ايشان نصرت فرما«: ترجمه

  :گفت   مى� روايت است كه رسول خدا �و نزد بخارى از ابوهريره 

  .)ء بعده  و نصر عبده، و غلب االحزاب وحده، فال شىالاله االاللَّه وحده، اعز جنده،(

اش را نـصرت داد، و احـزاب را بـه           معبودى جز خداى واحد نيست، لشكر خود را عزّت بخشيد، و بنده           «:  ترجمه

  6.»تنهايى مغلوب گردانيد، چيزى بعد از وى نيست

  . آمده)111/4( ه اين چنين درالبدي

  

  دعاى در وقت جهاد  
  در غزوه بدر هنگام اشتغال شان به قتال � دعاى پيامبر

                                                 
) ٢�٣/١(ا���  1 ab3١٧,٣(و م.(  
  .از البدايه  2
 ).٣/٣(ا��� . ���� 3
�١,,(ب! ر�  4 ) ab3١٧,٢(و م.(  
5  ab3١٧,٢(م.(  
  ).,١١,(ب! ر�  6
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در روز بدر اندكى جنگيدم، بعد از آن به سرعت آمـدم تـا رسـول خـدا                  :  روايت نموده، كه گفت    �بيهقى از على    

يا حى يا قيوم، يا حـى يـا         (: گويد، آمدم و دريافتم كه وى در سجده است و مى         : گويد مى.  را ببينم كه چه كرد     �

باز به جنـگ برگـشتم، بـاز آمـدم كـه وى در سـجده اسـت و همچنـان آن را                 . كند ياد نمى ، و بر آن چيزى ز     )قيوم

گفت، تا اين كه خداونـد بـه دسـت وى            باز به جنگ رفتم، باز آمدم كه وى در سجده بود، و همان را مى              . گويد مى

و همچنين اين .  آمده )275/3( ه  اين چنين در البداي   . روايت نموده  ه اين را نسائى در اليوم والليل      1.فتح نصيب فرمود  

  .اند  آمده، روايت كرده)267/5(را بزار، ابويعلى، فريابى و حاكم به مانند آن، چنان كه در كنزالعمال 

   

  دعاى در شب  
  در شب بدر � دعاى پيامبر

 خواند، در  در آن شب نماز مى�رسول خدا : اند كه گفت  روايت نموده�ابن مردويه و سعيدبن منصور از على 

بار خدايا، اگر ايـن گـروه را هـالك گردانـى،         «: ترجمه. )ال تعبد  هاللهم ان تهلك هذه العصاب    (گفت   شب بدر، و مى   

چـون  :  و نزد ابويعلى و ابن حبان از وى روايت است كه گفـت             2.و آن شب بر آنان باران باريد      . »شوى عبادت نمى 

اين چنين در . لى كه مسافر بود كامالً زنده داشت      در بدر روز دوم را صبح نمود، شب آن را در حا            �رسول خدا   

  . آمده است)267/5(كنزالعمال 

   

  )  از جنگ(دعا پس از فراغت 
  هنگامى كه از غزوه احد فارغ گرديد �دعاى پيامبر 

 �در روز احد، هنگامى كه مشركين برگشتند، رسول خدا          :  روايت نموده، كه گفت    �امام احمد از رفاعه زرقى      

آنان در پشت سـر وى صـف هـايى          . »ابر شويد، كنار هم قرار گيريد، تا خداوند عزوجل را ستايش كنيم           بر« 3:فرود

  :  گفت�و پيامبر. درست نمودند

اللهم لك الحمد كله، اللهم ال قابض لما بسطت، و ال باسط لما قبضت، و ال هادى لمن اضـللت، و ال مـضل لمـن                    (

اللهم ابـسط علينـا   . اعطيت، و ال مقرب لما باعدت، و ال مبعد لما قربت     هديت، و ال معطى لما منعت، و ال مانع لما           

اللهـم ايـن   . اللهم انى اسالك النعيم المقـيم الـذى ال يحـول و ال يـزول          . من بركاتك و رحمتك و فضلك و رزقك       

 اللهم حبب الينـا     .اللهم انى عائذ بك من شر ما اعطيتنا و شر ما منعتنا           .  و األ من يوم الخوف     ه  اسالك النعيم يم العيل   

اللَّـه توفنـا مـسلمين، و احينـا     .االيمان و زينه فى قلوبنا و كره الينا الكفر و الفسوق العصيان، و اجعلنا من الراشـدين           
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  .ابSی�bT 'ن را ای=\=�@ روای/ �RدE ا0/

�(و مab3 ) ٢٢١، ٢٠٨(ا��� ب1 م �=� 'ن . ���� 2/١�٧،١� .از ��ی_ اب@ �U س ا0/) )٨/٢٣١ی_ ��U و �2�3X از 'ن در ب! ر� از ��( �
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 الـذين يكـذبون رسـلك، ويـصدون عـن           ه  اللهم قاتل الكفـر   . مسلمين، و الحقنا بالصالحين غير خزايا و ال مفتونين        

  .) الذين اوتوالكتاب، اله الحقه اللهم قاتل الكفر. ابكسبيلك، و اجعل عليهم رجزك و عذ

اى بـراى آنچـه تـو گـسترانيده اى،      اش از آن توست، خداوندا، تنگ كننـده  بار خدايا، حمد و ستايش همه  «: ترجمه

اى  اى، گمـراه كننـده     اى براى آن كه تو گمـراه نمـوده         اى، هدايت كننده   اى براى آنچه تو تنگ نموده      گسترش دهنده 

اى، نزديـك   اى آنچـه، را تـو داده   اى، بازدارنـده  اى آنچـه را تـو بازداشـته    اى، دهنده  اى كسى كه تو هدايت نموده     بر

خداونـدا، از   . اى، نيست و وجود ندارد     اى آن چه را تو نزديك نموده       اى و دور كننده    اى آنچه را تو دور نموده      كننده

اوندا، من از تو نعمت را در روز فقـر، و امـن را در روز       خد. بركاتت و رحمتت و فضلت روزى ات بر ما بگستران         

. بـرم  اى به تو پناه مـى  اى و از شر آنچه كه از ما بازداشته خداوندا، من از شر آنچه كه براى مان داده    . طلبم خوف مى 

 هاى مان زينت بخـش، و كفـر و فـسوق و عـصيان را           خداوندا، ايمان را به سوى محبوب بگردان، و آن را در قلب           

خداوندا، ما را مسلمان بميران، و مسلمان زنده بگـردان، و           . براى مان ناخوشايند بنما، و ما را از راه يافتگان بگردان          

كنند، و از  خداوندا، كفارى را كه رسوالنت را تكذيب مى . به صالحين بدون رسوايى و فرو رفتن در فتنه ملحق ساز          

خداوندا، آن كافرانى را كـه كتـاب داده   . قوبت و عذاب خود را بگرداندارند به قتل رسان، و بر آنها ع راهت باز مى  

  .»اند، اى اله حق، به قتل رسان شده

  . آمده است)38/4( ه اين چنين در البداي.  روايت نمودهه اين را نسائى در اليوم والليل

. انـد   و بيهقـى روايـت نمـوده       ، حاكم ه  ، طبرانى، بغوى، باوردى، ابونعيم در الحلي      1اين را همچنين بخارى در االدب     

ايـن چنـين در     . ترسـم كـه موضـوعى باشـد         منكـر اسـت مـى      2اين حديث توأم با نظافت اسنادش     : گويد ذهبى مى 

اين را امام احمد و بزار      : گويد  بعد از اين كه حديث را متذكر شده، مى         )122/6(و هيثمى   .  آمده )276/5(كنزالعمال  

 پس از فارغ شدنش از پيشكش       � دعاى پيامبر    )25ص(و در   . صحيح اند اند، و رجال احمد رجال       روايت نموده 

جـل  (ها در راه دعوت به سوى خداوند   و تحمل سختيها و اذيت�پيامبر خدا «نمودن دعوت بر اهل طائف، در       

  . گذشت»)جالله

  

  اهتمام و توجه به تعليم در جهاد در راه خدا  
  

  )ه كان المؤمنون لينفروا كافو ما : (قول ابن عباس درباره معناى اين آيه
  :خداوند تبارك و تعالى فرموده است:  روايت نموده،كه گفت)عنهما اللَّه رضى( از ابن عباس)47/9(بيهقى 

  .)71: النساء(. )خذوا حذركم فانفروا ثبات او انفروا جميعاً(

  .»سالح خود را برگيريد و گروه گروه، يا همه يكجا بيرون شويد«: ترجمه

                                                 
از اش�2 ه ت ذه�� ی�� : دا�123 ا0/ و W#12 ا0/���� ) ٢٨٣('�� �� ای@ ��ی_ را در ت*1N9 ]�N ا�Qd E��3ا�� ) ٧٠٠(» ا)دب ا��#�د«ب! ر� در  1

R /012 ا0/ای@ ا#W �4دی �ا0/ و در ;  Eد�R /N9اSدر +*�( دا�23@ ای@ ��ی_ م aR �  او . ای@ ��ی_ ب  +*/ ا0= د 'ن م=�� ا0/: 1 ی� ;  ب
a=ب� ��� �O;ل او وSX /*+ �ی� و م@ ب�اSW م� @�=L=ای. 
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  :ستو گفته ا

  )41: التوبه(. )انفروا خفافاً و ثقاالً(

  .» سبك بار و گران بار خارج شويد)براى جهاد(«: ترجمه

  : و فرموده است

  )49: التوبه(. )اال تنفروا يعذبكم عذاباً اليماً(

  .»كند اى تعذيب مى اگر بيرون نشويد شما را به عذاب درد دهنده«: ترجمه

  :  و گفتبعداز آن، اين آيات را منسوخ نمود

  .)122: التوبه( )ه و مان كان المؤمنون لينفروا كاف(

  .» برايند)به جهاد و طلب علم(ونبايد همه مؤمنان «: ترجمه

و : گويـد  مـى . مانـد  رفت و گروهى بـاقى مـى        به غزا مى   �بعد گروهى همراه با رسول خدا       : گويد ابن عباس مى  

گيرند، و قوم خويش را چـون از         آگاهى در دين را فرا مى     ، كسانى اند كه علم و       �توقف كنندگان با رسول خدا      

دهند، تا باشد آنها از آنچه كه خداوند در كتاب خود از فرايض و حدودش نازل                 غزا به طرف آنها برگشتند، بيم مى      

  1.فرموده بترسند

  

  براى امرا جهت آگاهى در دين � نامه عمر
 بـراى   �عمربن الخطاب   : ير عبسى روايت نموده، كه گفت      آدم بن ابى اياس در العلم از احوص بن حكيم بن عم           

بينـد، معـذور    در دين تفقه حاصل كنيد، چون هيچ كس در پيروى باطل، كـه آن را حـق مـى                : اميران عساكر نوشت  

  . آمده است)228/5(اين چنين در كنزالعمال . بيند شود، و نه هم به ترك حق كه آن را باطل مى شناخته نمى

   

  ها در سفر ه صورت حلقهنشستن صحابه ب
 در سپاهى در كنار دجله      �ما با ابوموسى اشعرى     :  از حطّان بن عبداللَّه رقاشى روايت نموده، كه گفت         2عبدالرزاق

بوديم، كه نماز فرا رسيد، منادى وى براى ظهر فرياد نمود، و مردم مشغول وضو گرفتن بودند، وى نيز وضو كرد و              

وقتى كه عصر رسيد، منادى عـصر فريـاد نمـود، و            . ها نشستند  ز آن به صورت حلقه    براى شان نماز خواند، و بعد ا      

وضو جز بر كسى كه بـى وضـو شـده باشـد،          : وى منادى خود را امر نمود كه      . مردم همچنين براى وضو برخاستند    

 شمشير نزديك است كه علم برود، و جهل آشكار گردد، تا جايى كه مرد مادرش را از جهل به               : وگفت. الزم نيست 

  . به اختصار روايت كرده)27/1(و طحاوى آن را در شرح معانى االثار .  آمده)114/5(اين چنين در الكنز . زند

   

  )انفاق برخى اصحاب در راه خدا(اللَّه   انفاق در جهاد فى سبيل

                                                 
1 ��� . �NO٧,/٩(ب� ( @ن ب �sU و در 0=� 'ن fی�N1 در تR 1�S4�' 1R /0ء خ�ا0 �� ا iU)٣/١٢ (/0ا h�Tا0/ ض Eم�'.  
٩�١(��Uا��زاق در م.=h خSی�  2.( 
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ايـن در راه    : اى را آورد و گفت     مردى شتر مهار شده   :  رايت نموده، كه گفت    � از ابومسعود انصارى     )37/2(مسلم  

براى تو در بدل اين در روز قيامـت هفـت صـد شـتر اسـت، كـه همـه مهـار                       «:  فرمود �رسول خدا   . خدا باشد 

  . آمده، روايت نموده است)3/2( اين را همچنين نسائى، چنان كه در جمع الفوائد 1.»اند شده

 بـودم كـه     �با ابـوذر    : ، كه گفت   از عبداللَّه بن صامت روايت نموده      - كه رجالش رجال صحيح اند       - امام احمد   

هـاى وى پرداخـت، و    كنيز به تكميـل نمـودن ضـرورت   : گويد  مى)راوى(معاشش بر آمد و كنيزش همراهش بود،     

 خريدارى نمايد، عبداللَّه بن صـامت  2 همراهش اضافه ماند، ابوذر وى را امر نمود تا به آن سكه مسى         )درهم(هفت  

خليـل و   : داشـتى بهتـر بـود، گفـت        رتى يا مهمانى كه نزدت فرود آيد نگاه مى        اگر آن را براى ضرو    : گفتم: گويد مى

اى كه بر آن بند بسته شود، طوقى است بر صاحبش، تا اين  هر نوع طال و نقره«:  به من عهد سپرده است كه      3دوستم

كسى «:  آمده-ت  لفظ از طبرانى اس-و همچنين نزد احمد و طبرانى . »كه آن را در راه خداوند عزوجل خالى نمايد   

باشـد، كـه     كه بر طال و يا نقره بند بر بست و آن را در راه خدا انفاق ننمود، در روز قيامت آن گـرزى آتـشين مـى                          

  . آمده است)178/2( اين چنين در الترغيب 4.»شود توسط آن داغ كرده مى

 شـكايت  �رسـول خـدا    روايت نموده، كه برادرانش از وى بـه    �طبرانى در االوسط از قيس بن سلع انصارى         

ام را از    اى رسول خدا من سـهميه     : گفتم. نمايد كند، و در آن زياده روى مى       او مال خود را اسراف مى     : نموده، گفتند 

ى وى زد   بر سينه�رسول خدا . نمايم كند، انفاق مى گيرم، و آن رادر راه خدا و بر كسى كه همراهيم مى خرما مى

و بعد آن، در راه خـدا بيـرون رفـتم و همـراهم فقـط                . سه مرتبه . »نمايد انفاق مى نفقه كن، خداوند بر تو      «: و گفت 

و ايـن را  .  آمـده )173/2( اين چنين در الترغيب 5.مركبى بود، اما امروز من عيالدارتر فاميل خود، و داراتر آن هستم       

 ذكر اسـت، بـه اختـصار        )250/3( ه  و نزد بخارى از اين طريق، چنان كه در االصاب         . همچنين ابن منده روايت كرده    

  .آمده

   

  ثواب انفاق درجهاد
خوشى باد براى كسى كه در جهاد در        «:  فرمود �رسول خدا   :  روايت نموده، كه گفت    �طبرانى از معاذبن جبل     

راه خدا، ذكر خداوند متعال را به كثرت نمايد، چون در برابر هر كلمه هفتاد هزار نيكى براى او هست، كه هر نيكى 

اى رسول خـدا، نفقـه      : گفته شد . »رابر است، البته توأم با همان زيادتى كه نزد خداوند براى وى وجود دارد             آن ده ب  

ثواب نفقه هفت صد برابر :  گفتم�براى معاذ : گويد عبدالرحمن مى. »نفقه هم به مقدار همان است    «: چطور؟ گفت 

                                                 
1  ab3١٨٩٢(م ( �P 3� و)�/,٩.(  
داند، لذا وى نگه داشتن آنها را بـا   يه قرآن هم ذخيره نمودن همين دو را حرام مىآهفت درهم كه از طال و يا نقره بود اضافه ماند، و     2

  .كند بيند، و به پول كه در آن زمان از مس بوده، تبديل شان مى  صالح نمىخود
  . است�ش از خليل ودوستش در اينجا رسول خدا فهد 3
4 ���� . ab3م)�/١��.(  
5  را روای/ ای@ ��ی_ از y�X ب@ Kb0 ت=O  ب1 ای@ 0=� روای/ م� شSد و ت=�T0  O ب@ a+ U 'ن: و م� SWی�) �٣�٨(» ا)وn0« ���ا�� در. ���

 ).٣/١٢٨(» مK�L ا�Qوا�R . 4� :»�PدE ا0/
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ر حالى نفقه كنند، كه در ميان اهل خود مقيم       آن در صورتى است كه آنها آن را د        ! فهمت كم شده  : معاذ گفت . است

هنگامى كه به غزا روند، و انفاق نمايند، خداوند از خزاين رحمت خود براى آنها چيـزى                 . باشند، ودر جهاد نباشند   

نـد، و حـزب خـدا غالـب و      يشود، و آنها حزب خدا     نمايد كه علم بندگان و وصف شان از آن قطع مى           را پنهان مى  

  .در اين مردى است، كه از وى نام برده نشده: گويد  مى)282/5(مى  هيث1.پيروز است

 آمـده، از حـسن از    )3/2(و اين را قزوينى با وجود راوى مجهول در اسنادش، و مرسل، چنان كه در جمع الفوائـد                   

  كـه آن را مرفـوع  �بـن حـصين     على و ابودرداء، و ابوهريره و ابوامامه و ابن عمروبن العـاص و جـابر و عمـران                 

اى را در راه خدا بفرستد، و در خانه خود اقامت گزيند، برايش در مقابـل       كسى كه نفقه  «: اند، روايت نموده   گردانيده

و كسى كه در راه خدا به نفس خود غزا نمايد، و در همان جهتش انفاق نمايد، براى . هر درهم، هفتصد درهم است  

  : آن اين آيه را تالوت نمود، بعد از»وى درمقابل هر درهم، هفتصد هزار درهم است

  .)261: البقره(. )واللَّه يضاعف لمن يشاء(

  .»كند واللَّه براى كسى كه بخواهد مضاعف مى«: ترجمه

 آنچه ابوبكر، عمر، عثمان، طلحه، عبدالرحمن بن عوف، عباس، سعدبن عباده، محمـدبن مـسلمه و              )193ص(و در   

 �تحريك و ترغيـب پيـامبر خـدا    « نفقه نموده بودند، در بخش اللَّه تعالى عليهم اجمعين  عاصم بن عدى رضوان   

 � بهـاى اصـحا    نفقـه «هـا و غيـر ذلـك، در بخـش            و تفصيل درباره آن قصه    .  گذشت »براى جهاد و انفاق اموال    

  . خواهد آمد»اجمعين

  
براى كسى كه در طلب دنيـا و شـهرت اسـت، پـاداش و               (اخالص نيت در جهاد در راه خدا          

  )ثوابى نيست
 روايـت   � از ابـوهريره     - كـه آن را صـحيح دانـسته          -وداود، ابن حبان در صحيح خود، و حـاكم بـه اختـصار              اب

 حصول متاع دنياست، )از جهاد(خواهد جهاد كند، ولى هدفش  اى رسول خدا، مردى مى   : اند، كه مردى گفت    نموده

 �نـزد رسـول خـدا    :  مرد گفتندمردم اين را بزرگ دانستند و به آن . »برايش اجر نيست  «:  گفت �رسول خدا   

خواهـد جهـاد كنـد، ولـى      اى رسول خدا، مردى است كـه مـى        : آن مرد گفت  . برگرد، شايد تو آن را نفهيمده باشى      

مـردم ايـن را بـزرگ دانـستند، و     . »برايش اجـر نيـست   «:  فرمود ) �2رسول خدا   (. هدفش حصول متاع دنياست   

در راه  (خواهـد    مردى اسـت كـه مـى      :  وى براى سومين بار گفت     و او را به   .  برگرد �باز نزد رسول خدا     : گفتند

 ايـن چنـين در الترغيـب    4.»بـرايش اجـر نيـست   «: گفت.  جهاد نمايد، ولى هدفش حصول متاعى از دنياست 3)خدا

  .آمده) 419/2(

                                                 
1   .م� SWی� در 0=� 'ن ی� مSOLل و;Sد دارد) ٢٨٢/�(» ا��K�L« ه���s در <= ��1. ���
  به نقل از الترغيب 2
  .به نقل از الترغيب 3
4 '�� �� 'ن را . اب@ م��ز ا1R /0 مSOLل ا0/در 0=� 'ن ) ٢٩٠ ، ��٢/٣(ا��� ) �٢/٨(� aR ) ا�3 ن- �٣٧,(اب@ �� ن ) �٢�٢(ابSداوود . ���
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ه درباره مردى ك:  آمده گفت�مردى نزد رسول خدا  :  روايت است كه گفت    �و نزد ابوداود ونسائى از ابوامامه       

بـرايش چيـزى   «:  فرمود�جنگيد، وهدفش اجر و نيك نامى است چه نظر دارى كه برايش چيست؟ رسول خدا    

: ، بعـد از آن فرمـود  »برايش چيزى نيست  «: گفت  مى � اين را سه مرتبه تكرار نود، رسول خدا          )مرد(آن  . »نيست

 اين چنـين    1.»كند و بس    قبول مى  خداوند از عمل فقط آنچه را خالص باشد، و به آن رضاى وى طلب شده باشد،               «

  . آمده است)421/2(در الترغيب 

   

  قصه قزمان
شد كه  اى بود، و دانسته نمى در ميان ما مرد بيگانه:  روايت نموده، كه گفت�ابن اسحاق از عاصم بن عمر بن قتاده  

. » از اهل آتش است    او«: گفت شد، مى   وقتى كه وى ياد مى     �شد، رسول خدا      گفته مى  »قزمان«وى كيست، به او     

هنگامى كه روز احد فرا رسيد، وى به شدت و سختى جنگيد، و به تنهايى اش هشت و يـا هفـت تـن از              : گويد مى

مشركين را به قتل رسانيد، و بسيار جنگجو و دلير بود، ولى جراحتى بر جاى انداختش، و به دار بنـى ظفـر انتقـال                         

به خدا سوگند، اى قزمـان خيلـى خـوب و           : گفتند مانان شروع نموده مى   مردانى از مسل  : افزايد  مى )راوى(داده شد،   

به چه خوش باشم؟ به خدا سوگند، مـن فقـط بـه             : گفت. دهيم درست جنگيدى خوش باش و ما به تو بشارت مى         

هنگامى كه جـراحتش وى را      : گويد  مى )راوى(. جنگيدم خاطر نام آورى قومم جنگيدم، و اگر اين مسئله نبود، نمى          

ـ   2.ختى اذيت نمود، تيرى را از تيردان خود گرفت، و توسط آن خود را به قتـل رسـانيد            به س   ه  ايـن چنـين در البداي

  . آمده)36/4(

   

  قصه اصيرم
مرا از مردى خبر دهيد كه داخـل جنـت شـده، و هرگـز     : گفت  روايت نموده كه وى مى�ابن اسحاق از ابوهريره   

اصـبرم بنـى   : گفـت  پرسيدند كه وى كيـست؟ مـى   شناختند، از خودش مى نماز نخواند است، وقتى كه مرد او را مى  

وى : داستان اصيرم چطور بود؟ گفت    : به محمد بن اسد گفتم    : گويد حصين مى . عمروبن ثابت بن وقش   : عبداالشهل

ن و هنگامى روز احد فرارسيد، چيزى در فكرش آمد و اسالم آورد، بعد از آ    . از اسالم آوردن قوم خود انكار داشت      

شمشير خود را گرفت، و صبحگاهان حركت نمود، و در ميان مردم داخل شد و جنگيد، تا اين كه جراحـت بـراى                       

در حالى كه مردانى از بنى االشهل كشته شـدگان خـود را در معركـه جـستجو                  : گويد  مى )راوى(. برجاى انداختش 

در صورتى كـه    !  او را اينجا آورده است؟     به خدا سوگند، اين اصيرم است، چه      : كردند به وى برخوردند و گفتند      مى

اى عمرو، چـه تـو را آورده اسـت؟        :  از وى پرسيدند و گفتند     3.ما وى را گذاشته بوديم، و او منكر اين سخن است          

بلكه رغبت به اسالم، من به خـدا و رسـولش ايمـان آوردم و               : ترحم و مهربانى بر قومت يا رغبت به اسالم؟ گفت         
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 بيرون گرديدم، و جنگيدم، تا ايـن        � شمشير خود را برداشتم، و صبحگاه با رسول خدا           مسلمان شدم، بعد از آن    

 ياد كردند،   �او را براى رسول خدا      . و بعد از اندكى درنگ نزد آنها جان داد        . كه آنچه به من رسيده است، رسيد      

ايـن اسـناد   : گويـد   مى)526/2( ه و در االصاب.  آمده)37/4( ه  اين چنين در البداي    1.»وى از اهل جنت است    «: فرمود

 مثـل آن،    ه  و اين را همچنين ابونعيم در المعرف      . اند حسن است، و آن را گروهى از طريق ابن اسحاق روايت نموده           

 آمـده، روايـت     )362/9( آمده، روايت كرده، و امام احمد مانند آن را، چنان كه در المجمع               )8/7(چنان كه در الكنز     

  .اند هرجال وى ثق: نموده، گفته

عمروبن اقيش در جاهليت براى خـود       : اند كه   روايت نموده  �اين را ابوداود و حاكم از طريق ديگرى از ابوهريره           

پـسرعموهايم  :  روز احد آمد و گفت2)در(سود داشت، و مصحلت ندانست كه قبل از گرفتن آن اسالم بياورد، بعد           

د را بر تن نمود، و اسبش را سوار شـد، و بعـد از آن بـه                  در احد، آن گاه سالح خو     : گفت. در احد : كجايند؟ گفتند 

مـن ايمـان   : اى عمرو، از مـا دور شـو، گفـت        : هنگامى كه مسلمانان وى را ديدند، گفتند      . طرف آنان متوجه گرديد   

آن گاه سعد بـن معـاذ   . و به شدت جنگيد، تا اين كه زخم برداشت، و مجروح به اهل خود انتقال داده شد     : ام آورده

به خاطر تعصب و دفاع قومش اين كار را نموده، يـا ايـن كـه بـه خـاطر      : دش آمد، و به برادرش سلمه گفت      نز �

به اين صورت موصوف درگذشت     . بلكه به خاطر غضب براى خدا و رسولش       : غضب براى خدا و پيامبرش؟ گفت     

و . اين اسناد حسن اسـت    :  گفته است  )526/2( ه   در االصاب  3.ت شد، و براى خداوند نمازى هم نخواند       نو داخل ج  

  . اين را به اين سياق، به مانند آن، روايت نموده است)167/9(بيهقى 

   

  قصه مردى از باديه نشينان
 آمد بـه وى ايمـان آورد و از او   �مردى از باديه نشينان نزد رسول خدا : بيهقى از شداد بن هاد روايت نموده كه    

 در ارتباط با وى، برخى اصحاب خود را توصـيه و         � رسول خدا    كنم، من با تو هجرت مى    : پيروى نمود و گفت   

 غنيمت به دست آورد و آن را تقـسيم نمـود، و بـراى               �چون غزوه خيبر اتفاق افتاد، رسول خدا        . سفارش نمود 

. چرانيـد  اى اختصاص داد، و سهم اختصاصى او را به يارانش داد، و آن مـرد شـترهاى شـان را مـى                      وى نيز سهميه  

 آن را به �سهم ايى است كه رسول خدا       : اين چيست؟ گفتند  :  آمد، آن را به او تقديم نمودند، پرسيد        هنگامى كه 

ام، تا در اينجا     ام، بلكه به خاطرى متابعت نموده      من تو را به خاطر اين پيروى نكرده       : گفت. تو اختصاص داده است   

اگر به خـدا راسـت   «:  فرمود�پيامبر .  شوم و به حلق خود اشاره نمود  و بميرم و داخل جنت     -به تير زده شوم     

و آن مـرد را حمـل كنـان در حـالى نـزد      . بعد از آن به قتال دشمن برخاستند      . »گرداند بگويى، سخنت را راست مى    

ايـن  «:  گفـت  �اش اصابت كرده بـود، پيـامبر خـدا            آوردند كه تيرى به وى در همانجاى اشاره        �رسول خدا   
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 وى را در عبـاى      �، آن گاه پيامبر     »با خدا راست گفت، و او هم تصديقش نمود        «: فرمود. بلى:  گفتند »همانست؟

اللهـم هـذا    (: خود كفن نمود، و بعد از آن پيشش نمود و بر او نماز خواند، و آنچه از دعايش شنيده شد ايـن بـود                       

به عنوان مهاجر در    خداوندا، اين بنده ات است، كه       «. )عبدك خرج مهاجرا فى سبيلك، قتل شهيدا، و انا عليه شهيد          

و ايـن چنـين   .  و اين را نسائى همانند آن روايت نموده است      1.»راهت بيرون رفت و شهيد شد و من گواه او هستم          

  . مانند آن را روايت كرده است)495/3( آمده است و حاكم )591/4( ه در البداي

  

  قصه مردى سياه
اى رسول خدا، من مرد سياه رنگ، و : آمد و گفت � روايت نموده كه مردى نزدى رسول خدا    �بيهقى از انس    

آن گاه  . »بلى«: شوم؟ گفت  زشت چهره هستم، مال هم ندارم، آيا اگر عليه آنها بجنگم تا كشته شوم داخل جنت مى                

: فرمـود .  در حـالى نـزد او آمـد كـه كـشته شـده بـود           �و رسول خدا    . پيش رفت و جنگيد تا اين كه كشته شد        

من دو همسر وى را از حورالعين       «: و افزود . »گردانيده، و بويت را خوشبو، و مالت را زياد        خداوند رويت را نيكو     «

 ايـن چنـين در      2.»نمودند، تا در ميان پوست و جبه وى داخل شـوند           اش كه بر خود دارد، نزاع مى       بهجديدم، كه بر    

 آمده، روايـت نمـوده، و   )447/2(غيب  مانند آن، چنان كه، در التر      -و حاكم اين را همچنين      .  آمده )191/4( ه  البداي

  .به شرط مسلم صحيح است: گفته است

   

  قصه عمروبن العاص
 كسى را به سوى من �رسول خدا :  روايت نموده،  كه گفت� از عمروبن العاص - به سند حسن -امام احمد 

خـواهم تـو را بـه لـشكرى          مى«: من نزدش آمدم، فرمود   . »لباس و سالحت را بگير و بعد نزدم بيا        «: فرستاد و گفت  

گرداند، و من برايت مال صـالح را دوسـت    بفرستم، و خداوند تو را سالمت داشته، و غنيمت را براى تو نصيب مى      

ام، بلكه به خاطر رغبـت و عالقمنـدى اسـالم، اسـالم             اى رسول خدا، من به خاطر مال، اسالم نياورده        : گفتم. »دارم

 آمـده  )3/3( ه  اين چنـين در االصـاب   3.»ح براى شخص صالح چقدر نيكو است      اى عمرو، مال صال   «: فرمود. ام آورده

  .است

ام، و  ولكن به خاطر رغبت به اسالم، اسالم آورده  : و اين را طبرانى در االوسط و الكبير روايت نموده، و در آن گفته             

 چنين در المجمع    اين. »آرى، و مال صالح براى شخص صالح چقدر نيكوست        «: فرمود. باشم  مى �با رسول خدا    

  .رجال احمد و ابويعلى رجال صحيح اند:  آمده، و گفته است)353/9(

   

  اقوال عمر درباره شهدا
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 يعنى پدر مختار بن ابى -گروهى از مردم در كوفه با ابوالمختار بودند  : حارث از ابوالبخترى طائى روايت نموده كه      

 نفرشان، كـه بـا شمـشيرهاى    -ا همه به قتل رسيدند به جز دو     آنه: گويد مى. -عبيد كه در پل ابوعبيد به قتل رسيد         

 نجـات يافتنـد، و بـه        - و يا سه تـن       -خويش بر دشمن حمله نمودند، و دشمن راه را براى شان گشود، و هر دو                

كردنـد، عمـر      در حالى بيرون رفت، كه آنها نشسته بودند، و همان  كشته شدگان را يـاد مـى                  �عمر  . مدينه آمدند 

يـا آنچـه را     : عمر گفت . براى شان  مغفرت خواستيم، و براى شان دعا نموديم         : باره آنها چه گفتيد؟ گفتند    در: گفت

مـا گفتـيم، آنهـا      : گفتنـد . كنيد، و يا اين كه از من شدت و سختى خواهيـد ديـد              درباره ايشان گفتيد، برايم بيان مى     

وگند بـه ذاتـى محمـد را بـه  حـق مبعـوث               سوگند، به ذاتى كه خدايى جز وى نيست، و سـ          : عمر گفت . شهيداند

داند، كه بـراى نفـس مـرده نـزد خداونـد             اى نمى  شود، هيچ نفس زنده    گردانيد، و قيامت جز به اجازه وى برپا نمى        

و سـوگند بـه ذاتـى كـه         . چيست، به جز نبى خدا، كه خداوند گناهان گذشته و ما بعدش را برايش بخشيده اسـت                

ه ذاتى كه محمد را به حق  هدايت مبعوث گردانيد و قيامت جـز بـه اجـازه وى        خدايى جز وى نيست، و سوگند ب      

جنگد، و به خاطر بـه دسـت آوردن دنيـا     جنگد، و به خاطر ننگ و عار مى گردد، كه مردى به خاطر ريا مى       برپا نمى 

اسـت ديگـر    هـاى شـان      جنگند نزد خدا جز آنچه در نفس       جنگد، براى كسانى كه مى     جنگد، و به خاطر مال مى      مى

انـد،   رجال وى ثقه  : گويد حافظ ابن حجر مى   :  آمده، و گفته است    )292/2(اين چنين در كنزالعمال      2 1.چيزى نيست 

  .جز اين كه آن منقطع است

اى صحبت نمـوديم، كـه در        ما در ميان خود از سريه     :  روايت نموده، كه گفت    �تمام از مالك بن اوس بن حدثان        

كارگران خدا، در راه خـدا، اجرشـان بـر خداونـد            : اى از ما گفت    گوينده.  بين رفته بود    در راه خدا از    �زمان عمر   

 -آرى  : عمـر گفـت   . گردانـد  خداوند ايشان را بر آنچه بر آن ميرانيده بود، زنده مـى           : اى از ما گفت    و گوينده . است

بود، زنده خواهد نمود، كـسى       خداوند ايشان را بر آنچه بر آن ميرانيده          -سوگند به ذاتى كه جانم در دست اوست         

جنگـد، و كـسى از      جنگد، و كسى از ايشان است كه به نيت دنيا مـى            از مردم است كه به خاطر ريا و نيك نامى مى          

و از ايشان كسى است كه به صبر و نيت اجر و     . يابد گيرد، و از آن گزيرى نمى      ايشان است كه جنگ او را در بر مى        

شود، غير از ايـن كـه        شود وبا شما چه مى     دانم، با من چه مى      اند، با اين كه من نمى      جنگد، و اينها شهداء    پاداش مى 

  .اش برايش بخشيده شده است  گناه گذشته- � يعنى رسول خدا -دانم، صاحب اين قبر  مى

:  ياد شدند، عمر به قوم گفـت �شهدا در نزد عمربن الخطاب: و در نزد ابن شيبه از مسروق روايت است كه گفت         

آن . شـوند  اى اميرالمؤمنين، آنها كسانى اند كه در اين غزوات كشته مـى       : پنداريد؟ قوم گفت   كسانى را شهيد مى   چه  

اند در مردم، كه خداوند      شجاعت و ترس غرايزى   : دهم تان زياداند، من شما را از آن خبر مى         پس شهداى : گاه گفت 

جنگد، و پرواى برگـشت بـه خـانواده          پيشاپيش مى  كه   )كسى است (گذارد، بنابراين شجاع     آن را جايى بخواهد مى    

و شـهيد كـسى     . نمايـد  كند و فـرار مـى       همسر خود را رها مى     )در سختى ( كه   )كسى است (و ترسو   . خود را ندارد  

                                                 
  .م. شود اش پاداش داده مى هر شخص طبق نيت و ارده: يعنى 1
2 '()�� ���.  
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است، كه هدفش رضاى پروردگار باشد، و مهاجر كسى است كه آنچه را خداوند از آن نهى نموده كنـار گـذارد، و                 

  . آمده است)292/2(اين چنين در كنزالعمال . انان از زبان و دست وى در امان باشندمسلمان كسى است كه مسلم

   

  قصه عبداللَّه بن زبير و مادرش
 كسى را نـزد مـادرش فرسـتاد، كـه مـردم از              �عبداللَّه بن زبير    : نعيم بن حماد درالفتن از ضمام روايت نموده كه        

اگـر بـراى   : مادرش گفـت  . اند  مرا به امان خواستن فراخوانده     - )بلجانب مقا ( -اند، و آنها     اطراف من پراكنده شده   

اى، در تـو، در   اى، پس بر حق بمير، ولى اگر در طلب دنيا بيرون شده احياى كتاب خدا و سنت نبى اش بيرون رفته      

  . آمده است)57/7(اين چنين در الكنز . زندگى و در مرگ خيرى نيست

   

  بسيج شدن در راه خدا  به جا آوردن امر امير در جهاد و 
  انكار ابوموسى اشعرى  بر مردى كه امرش را نپذيرفت و گفتارش با وى

اى فرستاد، و سـعد بـن ابـى           ما را به سريه    �رسول خدا   : ابن عساكر از ابومالك اشعرى روايت نموده، كه گفت        

رخاست و مركب خود را زيـن  حركت نموديم تا اين كه در منزلى پايين آمديم، مردى ب .  را اميرمان نمود   �وقاص  

اين كـار را تـا ايـن كـه دوسـت مـان را               : روم، به او گفتم    دنبال علف مى  : كجا اراده دارى؟ گفت   : نمود، به او گفتم   

به او شايد به خانواده ات      :  آمديم، و آن را به او متذكر شديم، گفت         1ايم، نكن، آن گاه نزد ابوموسى اشعرى       نپرسيده

وى بـراه   . برو بخير : خير، آن گاه ابوموسى گفت    : گويى، گفت  ببين كه چه مى   : سى گفت خير، ابومو : برگردى، گفت 

خير، ابوموسـى   : گفت. شايد خانه رفته باشى   : افتاد، و شب خيلى ناوقت نمود، بعد از آن آمد، ابوموسى به او گفت             

 سوى خـانواده ات رفتـى،     تو در آتش به   : ، ابوموسى به او گفت    )رفته بودم (بلى  : گفت: گويى ببين كه چه مى   : گفت

ايـن چنـين در الكنـز    . در آتش نشستى، و به طرف آتش روى آوردى، و حاال عملى كن كـه كفّـاره گناهـت شـود                  

  .دهم آ)169/3(

  شان با همديگر در بيرون رفتن و جهاد در راه خدا   منسجم بودن و نزديكى
ها و انكارش بر تنـگ       ها و وادى   بر پراكندگى و تفرّق در جهت      � انكار و خشم رسول خدا    (

  )ها ساختن فرودگاه
آمدنـد، در    مردم طورى بودند كه وقتى فـرود مـى        : اند كه گفت    روايت نموده  �ابوداود و نسائى از ابوثعلبه خشنى       

ها از طرف شـيطان   ها و وادى پراكنده شدن شما در دره«:  فرمود�رسول خدا . شدند ها پراكنده مى   ها و وادى   دره

 ايـن چنـين در      2.ساختند آمدند، خود را با همديگر نزديك و منسجم مى          درهر منزلى كه پايين مى     ، بعد از آن   »است

اگـر  : شـد  حتى گفته مـى :  به مانند آن، روايت نموده، و افزوده است)152/9(و اين را بيهقى .  آمده )40/5(الترغيب  

                                                 
  .هى بخشى از ارتش را به عهده داشته استدشايد ابوموسى فرمان 1
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 )341/3( را ابن عساكر، چنان كه در الكنـز   اين چنين اين  . گرفت گرديد، همه شان را فرا مى      اى بر آنها پهن مى     جامه

  .گنجانيد شد، ايشان را در خود مى اى بر ايشان پهن مى حتى اگر جامه: آمده، روايت نموده، و لفظ وى چنين است

من بـا رسـول     :  روايت نموده، كه گفت    � از سهل بن معاذ جهنى و ا از پدرش           )152/9( و اين را همچنين بيهقى      

آن گاه رسول . ها را تنگ نمودند، و راه را بند كردند ن و فالن اشتراك ورزيدم، مردم فرودگاه  در غزوه فال   �خدا  

كسى كه فرودگاهى را تنگ نمايد، و يا اين كه راهـى را      «:  مناديى را فرستاد، كه در ميان مردم فرياد نمايد         �خدا  

 آمـده، روايـت كـرده    )332ص( ه  مـشكو و ابوداود نيز مثل اين را، چنان كـه در        . 1»سپرى كند، برايش جهاد نيست    

  .است

   
  حراست و نگهبانى در راه خدا  

  حراست و نگهبانى انس بن ابى مرثد
 حركت نمودنـد، و سـفر را        �آنها در روز حنين با رسول خدا        :  روايت نموده كه   �ابوداود از سهل بن حنظليه      

مـردى  .  حاضـر شـدم    � رسول خدا    3)ظهر با (  فرارسيد، و من در نماز     2)غروب(طوالنى كردند، تا اين كه بيگاه       

 كوه فالن و فالن بلنـد شـدم، و          )به( من در پيش روى شما حركت كردم و          �اى رسول خدا    : سوار آمد و گفت   

رسول خدا . اند آن گاه به هوازن متوجه شدم كه همه آنان با زنان، حيوانات و گوسفندان شان در حنين تجمع نموده            

چه كـسى امـشب     «:  گفت )و بعد از آن   (،  »باشند ها ان شاءاللَّه، فردا غنيمت مسلمانان مى      آن«:  تبسم نموده گفت   �

پـس  «:  فرمـود �من اى رسول خدا، پيامبر     :  گفت � مرثد غنوى    )ابى( انس بن    »آورد؟ ازما حراست به عمل مى    

:  او گفـت    بـه  �آن گاه رسول خـدا      .  آمد �، وى اسبى را كه داشت سوار گرديد و نزد رسول خدا             »سوار شو 

هنگـامى كـه صـبح      . »در اين دره به پيش رو، تا اين كه به باالى آن برسى، و از طرف تو امشب غـافلگير نـشويم                     «

آيـا سـوار كارتـان را    «:  به نمازگاه خود رفت و دو ركعت به جاى آورد، بعد از آن گفـت         �نموديم، رسول خدا    

 در - �براى نماز اقامه گفته شد، و رسول خدا . ايم ، ما وى را تا حال نديده�اى رسول خدا : ، گفتند»ديديد؟

.  نمازش را تمام نمـود، و سـالم داد  )�رسول خدا (كرد، وقتى كه   به سوى دره نظر مى     -خاند   حالى كه نماز مى   

ها پـرداختيم، ناگـاه وى آمـد و     ما به ديدن دره از خالل درخت. »خوش باشيد، كه سوار كارتان نزد تان آمد «: گفت

من حركت نمودم، تا اين كه بـه بـاالى ايـن دره، جـايى كـه                 :  توقف نمود، و سالم داده گفت      �ل خدا   نزد رسو 

هنگامى كه صبح كردم، به هر دو دره بلند شده ديدم، ولى هـيچ كـس بـه                  .  امرم نموده بود رسيدم    �رسول خدا   

 نماز، و يا قـضاى  خير، جز براى:  گفت»آيا در شب حركت كردى؟   «:  به وى گفت   �رسول خدا   . چشمم نخورد 

 و 1.» اگر بعد از آن عمل هم نكنى بر تـو چيـزى نيـست        4واجب گردانيدى، «:  به وى گفت   �رسول خدا . حاجت

                                                 
٢�٩/١(ه�\=�@ ب��NO . +*�( دا�123) ٢٢٨٩('�� �� ��Q 'ن را در +*�( اب� داوود ) ٢�٢٩(اب� داوود . ���� 1 (EدS�� /ن را روای'.  
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  .اند اين و بقيه كلمات داخل قوس، از الترغيب نقل شده 3
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و ابونعيم از سهل بن حنظليه مانند آن را چنان كـه، در المنتخـب    .  مثل آن را روايت نموده     )149/9(همچنين بيهقى   

  . آمده، روايت كرده است)143/5(

   

  نى مردى در اين بابحراست و نگهبا
 نشست، و به وى گفته شد كه مردى وفات نموده اسـت،             �رسول خدا   :  روايت نموده كه   �طبرانى از ابوعطيه    

بلى، من يك شب با وى در راه :  مردى گفت»آيا وى را هيچ يك از شما بر عملى از اعمال خير ديده است؟  «: فرود

 بـر  � و كسانى كه همراهش بودند برخاستند و پيـامبر  �ا آن گاه رسول خد . ام خدا حراست و نگهبانى نموده    

:  به دست خود خاك انداخت، و بعـد از آن گفـت            �هنگامى كه در قبر گذاشته شد، رسول خدا       . وى نماز گزارد  

 به عمـربن  �، بعد پيامبر خدا »دهم كه تو از اهل جنتى پندارند كه تو از اهل آتشى، و من شهادت مى     يارانت مى «

ابراهيم بن محمد بن عـرق      : گويد  مى )288/5( هيثمى   2.»ازاعمال مردم بپرسى، از فطرت بپرس     «: فت گ �الخطاب  

  .حمصى را كه شيخ طبرانى است، ذهبى ضعيف دانسته

 وفات نمـود، برخـى   �مردى در زمان رسول خدا :  روايت نموده كه�و اين را همچنين ابن عساكر از ابوعطيه   

... » وى را ديـده؟    )كسى از شـما   (آيا  «:  فرمود �رسول خدا   . بر وى نماز نگزار    �اى رسول خدا    : ازآنها گفتند 

 روايت � از ابن عائذ »شعب االيمان«و اين را بيهقى در .  آمده، متذكر شده)291/2(وحديث را چنان كه، در الكنز 

:  گفت�طاب  بر جنازه مردى خارج گرديد، هنگامى كه گذاشته شد، عمربن الخ �رسول خدا   : نموده، كه گفت  

آيا «:  به طرف مردم ملتفت شده فرمود�رسول خدا . از رسول خدا، بر وى نماز نگزار، چون وى مرد فاجريست       

  . آمده، متذكر گرديده است)328ص( ه و حديث را به مثل آن چنان كه، در المشكو... » وى را ديده؟)كسى از شما(

   

  � حراست و نگهبانى ابوريحانه، عمار و عباد
كـى  «:  فرمـود  �رسول خدا   :  گذشت، كه در آن آمده بود      »تحمل شدت سرما  « حديث ابوريحانه در     )82ص(در  

، آن گاه مردى از »آورد كنم كه فضل آن را به دست مى كند، من برايش دعايى مى امشب از ما حراست و نگهبانى مى

، وى نزديـك    »نزديـك شـو   «: رمـود ف. فالن:  گفت »تو كيستى «: من، اى رسول خدا، فرمود    : انصار برخاست و گفت   

 )اين كار(من هم مرد : هنگامى كه شنيدم، گفتم.  لباس وى را گرفت، و دعا را آغاز نمود  �گرديد، و رسول خدا     

: تر از دوستم نمود، و بعد از آن گفت       آن گاه برايم دعايى پاين    : افزايد مى. ابوريحانه:  گفت »تو كيستى «: گفت. هستم

 اين را امام احمد، نسائى، طبرانى 3.»ا حراست نموده باشد، آتش حرام گردانيده شده است        بر چشمى كه در راه خد     «

كى «:  فرمود�پيامبر :  كه در بخش نماز در راه خدا گذشت آمده�و در حديث جابر  . اند و بيهقى روايت نموده   

در «:  فرمـود �، پيـامبر   آن گاه مردى از مهاجرين و مردى از انصار حاضر شدند     »نمايد؟ از ما امشب حراست مى    
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 1.و حديث را به طول آن متذكر شده... عماربن ياسر و عبادبن بشر بودند     : ، و آن دو تن    »دهانه گردنه اين دره باشيد    

  .اند اين را ابن اسحاق و غير وى روايت نموده

   

  تحمل امراض درجهاد و بيرون رفتن در راه خدا  
  قصه ابى بن كعب و دعايش براى تحمل تب

هر چيزى كه براى مـؤمن      «:  روايت نموده، كه گفت    � و او از رسول خدا       )رضى اله عنه  (ن عساكر از ابوسعيد     اب

خداونـدا، مـن از تـو       :  گفت �ابى بن كعب    . »نمايد در جسدش برسد، خداوند توسط آن، از گناهان وى محو مى          

و او را از نمـاز، روزه، حـج، عمـره و    خواهم كه تا مالقاتت تب هميشه در پهلوانى با جسد ابى بن كعب باشد،               مى

موصـوف در همـان   . وى را در همانجايش تب سوار گرديد، و تا مرگ از وى جدا نـشد           . جهاد در راه تو منع نكند     

  2.كرد آورد و غزا مى نمود، عمره به جاى مى گرفت ،حج مى شد، روزه مى حالت به نماز حاضر مى

اى رسول خدا، آيـا     : مردى گفت :  روايت است كه فرمود    � ابوسعيد   و همچنين نزد وى و امام احمد و ابويعلى از         

: ، ابى به او گفـت     »اند كفّاره و محو كننده   «: اى، براى ما در آنها چيست؟ فرمود       رسد ديده  اين امراضى را كه به ما مى      

 دعا نمود، كه آن گه ابى بر نفس خود: گويد  مى)راوى(. »اگر خارى و مافوق آن هم باشد«: اگرچه كم باشد؟ فرمود  

اللَّه و نماز فرضى در جماعـت   تب از وى تا نمرده است، جدا نشود، و اين كه وى را از حج، عمره، جهاد فى سبيل        

 3.كـرد  نمود، گرمى اش را احـساس مـى     او را تا اين كه در گذشت اگر انسانى لمس مى          . مشغول ننموده و باز ندارد    

اين را امام احمد، ابويعلى و ابن ابى الدنيا روايـت           : گويد  مى )20/1( ه  بدر االصا .  آمده )153/2(اين چنين در الكنز     

اند، و ابن حبان آن را صحيح دانسته، و طبرانى آن را به نقل از ابى بن كعب به معنـاى آن روايـت نمـوده، و                            نموده

ـ     آمده روايت نموده است، و       )2/7(و اين را ابن عساكر، چنان كه در الكنز          . اسنادش حسن است    ه ابـونعيم در الحلي

  . از ابى بن كعب به معناى آن را روايت كرده است)255/1(

   
  نيزه خوردن و جراحت برداشتن در جهاد در راه خدا  

  � جراحت پيامبر خدا
رفت، سنگى    راه مى  �در حالى كه رسول خدا      :  روايت نموده، كه گفت    � از جندب بن سفيان      )98ص(بخارى  

  . اثر آن انگشتش مجروح شدبه او رسيد و افتاد، و بر

  : آنگه فرمود

  هل انت اال اصبع دميت

  اللَّه ما لقيت و فى سبيل
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  .»ريزد، و آنچه را با آن مواجه شدى در راه خدا بود تو فقط انگشتى هستى كه از تو خون مى«: ترجمه

ـ :  گذشت كه  � در حديث انس     »ها و اذيت    و تحمل سختى   �پيامبر خدا   « در ذكر    )27ص(و در    دان ربـاعى   دن

ايـن را بخـارى و مـسلم و         . حديث را متذكر شده   ...  در روز احد شكست و سرش زخم برداشت        �رسول خدا   

  .اند غير ايشان روايت نموده

   

  جراحت طلحه بن عبيداللَّه و عبدالرحمن بن عوف
ز احـد يـاد     چـون رو   �ابوبكر  :  نزد طيالسى گذشت، كه وى گفت      )عنها اللَّه رضى( در حديث عائشه   )27ص(و در   

و حـديث را  ... نمود اش براى طلحه است، بعد از آن شروع به صحبت مى        آن روزى است كه همه    : گفت شد، مى  مى

 رسيديم كه دندان رباعى اش شكسته بود، و در رويش زخـم  �آن گاه به رسول خدا : متذكر شده، و در آن آمده     

به حساب دوست   «:  فرمود �رديده بود، رسول خدا     هاى زره داخل گ    اش دو حلقه ازحلقه    برداشته بود، و درگونه   

بعـد از آن  : و حديث را متذكر شده، و در آن آمده... - بود كه خون ضايع كرده بود � هدفش طلحه - »تان برسيد 

 خـورده   )كـارى شمـشير   (ها آمديم، و متوجه شديم كه هفتاد و چند نيزه، تير و ضربه               نزد طلحه در بعض آن حفره     

  .طع گرديده است، و به كارش رسيدگى نموديماست، و انگشتش ق

 در روز احـد  �به من خبر رسيد كـه عبـدالرحمن بـن عـوف            : ابونعيم از ابراهيم بن سعد روايت نموده، كه گفت        

ايـن چنـين در المنتخـب       . لنگيـد  بيست و يك زخم برداشته بود، و در پايش هم زخم خورده بود كه بر اثر آن مـى                  

  . آمده است)77/5(

   

   انس بن نضرجراحت
عمـويم انـس بـن    : اند كه گفت  روايت نموده�، مسلم و نسائى از انس بن مالك    - كه لفظ از وى است       -بخارى  

اى رسول خدا، از نخستين جنگى كـه بـا مـشركين نمـودى، غايـب                : نضر در جنگ بدر حاضر نبود، بنابراين گفت       

هنگـامى روز احـد فـرا       ! كـنم؟  اهد ديد كه چه مى    بودم، اگر خداوند در قتال مشركين مرا حاضر نمود، خداوند خو          

 نمودن، معذرت خـود     - يعنى يارانش    -خداوندا، از آنچه آنها     : رسيد، و مسلمانان صحنه را رها نمودند، وى گفت        

نمـايم، بعـد از آن       نمودند، بيزارى خود را به اعـالن مـى         - يعنى مشركين    -كنم، و از آنجا اينها       را برايت تقديم مى   

اى سعدبن معاذ، واه از بوى جنت، سوگند به پروردگـار  :  و سعد بن معاذ همراهش روبرو گرديد، گفت پيش رفت، 

. اى رسول خدا، آنچه را وى انجـام داد مـن نتوانـستم            : سعد گفت . يابم  طرف احد در مى    1)از(نضر من بوى آن را      

 يا اصـابت تيـر را دريـافتيم، و در           ما در وى هشتاد و چند ضربه شمشير يا جراحت نيزه          : گويد  مى )بن مالك (انس  

حالى دريافتيمش كه به قتل رسيده بود، و مشركين وى را مثله نمـوده بودنـد، و هـيچ كـس وى را نـشناخت جـز                           
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نموديم، كه ايـن آيـه       ما بر اين باور بوديم، يا گمان مى       : گويد  مى �انس  . خواهرش كه او را از انگشتانش شناخت      

  :ده استدرباره وى و امثالش نازل گردي

  )23: االحزاب(. تا به آخر آيه. )من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوااللَّه عليه(

  1».اند صادقانه ايستادند در ميان مؤمنان مردانى هستند كه بر سر عهدى كه با خدا بسته«: ترجمه

نـد آن روايـت      بـه مان   �و اين را همچنـين امـام احمـد و ترمـذى از انـس                .  آمده )436/2(اين چنين در الترغيب     

  .اند نموده

عمويم كه من به نام وى ناميده شدم،        :  روايت است كه گفت    �و نزد امام احمد همچنين از طريق ديگرى از انس           

اى را كـه   اولين غـزوه  : اين كار برايش گران تمام شد، و گفت       : گويد مى.  حاضر نبود  �در بدر همراه رسول خدا      

 به من   �دم، و اگر خداوند جنگى را در ما بعد همراه رسول خدا            حاضر شد، من از آن غايب بو       �رسول خدا   

وى از اى كه غير آن را بگويد پرهيـز نمـود، و   : گويد مى!! دهم، خواهد ديد نشان داد، خداوند آنچه را من انجام مى     

اى : با سعد بن معـاذ روبـرو گرديـد، و انـس بـه وى گفـت               : افزايد مى.  حاضر شد  �در روز احد با رسول خدا       

آن گاه بـا    : گويد مى. كنم من آن را در احد احساس مى      !! ؟ شگفتا چه خوش است بوى جنت      )ميروى(بوعمرو كجا   ا

، جراحت نيزه و اصابت تير يافت      )با شمشير (ايشان جنگيد تا اين كه كشته شد، و در جسدش هشتاد و چند ضربه               

و اين آيه نـازل  . ا فقط از انگشتانش شناختممن برادرم ر: ام ربيع بنت نضر گفت خواهرش، عمه : گويد انس مى . شد

  :گرديد

. )من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا اللَّه عليه، فمنهم من قـضى نحبـه و مـنهم مـن ينتظـر، و مـا بـدلوا تبـديالً                          (

  )23: االحزاب(

عضى پيمان خود را اند، ب اند صادقانه ايستاده در ميان مؤمنان مردانى هستند كه بر سر عهدى كه با خدا بسته      «: ترجمه

  .اند اند، وبعضى ديگر در انتظاراند، و هرگز تغيير و تبديلى در عهد و پيمان خود نداده به آخر برده

 و ايـن را ترمـذى و        2.بر اين باور بودند كه آن آيه درباره وى ودرباره يارانش نـازل گرديـده اسـت                : گويد انس مى 

 آمده و ايـن را همچنـين        )32/4( ه  اين چنين در البداي   . ح است حسن صحي : اند، و ترمذى گفته    نسائى روايت نموده  

طيالسى، ابن سعد، ابن ابى شيبه، حارث، ابن جرير، ابن المنذر، ابن ابى حاتم و ابـن مردويـه، چنـان كـه در الكنـز                     

  .دان  نيز آن را روايت كرده)44/9( و بيهقى )121/1( ه و ابونعيم در الحلي. اند  آمده، روايت نموده)15/7(

   

  جراحت جعفر بن ابى طالب
 را امير   � در غزوه موته زيد بن حارثه        �رسول خدا   :  روايت نموده، كه گفت    )عنها اللَّه رضى(بخارى از ابن عمر   

 باشد، اگـر جعفـر كـشته شـد، عبداللَّـه بـن       )امير(اگر زيد كشته شد، جعفر   «:  فرمود �مقرّر نمود، و پيامبر خدا      

من هم در آن غزوه با ايشان بودم، جعفر بن ابى طالب را جستجو نموديم، و                : گويد لَّه مى عبدال. » باشد )امير(رواحه  

                                                 
)�٢٨٠(، )٧٨٣, (ب! ر� 1 ab3) ,٣/١٩(، ا��� )١٩٠١(، م �G٣٢٠(و ت�م.(  
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و در روايت ديگـرى از    .  وتير يافتيم  )با شمشير (او را در ميان كشته شدگان يافتيم، و در جسدش نود و چند ضربه               

 آمده،و اين را همچنين طبرانى    )245/4( ه   اين چنين در البداي    1.و چيزى از آن هم در طرف پشتش نبود        : وى افزوده 

 و  )117/1( ه  و ابونعيم آن را در الحلي     .  آمده، روايت كرده است    )238/1( ه  از ابن عمر مانند آن، چنان كه در االصاب        

  .اند  نيز روايت كرده)26/4(ابن سعد 

   

  جراحت سعدبن معاذ
 در روز خنـدق تيـر   �سـعدبن معـاذ     هنگـامى كـه     :  روايت نموده، كه گفت    �ابن ابى شيبه از عمروبن شرحبيل       

واى، كمرم شكست، رسول : گفت  آمد، و مى  �آن گاه ابوبكر    .  نمود �خورد، خونش شروع به ريختن بر پيامبر        

مـا بـراى خـدا    «، )انااللَّه و انااليـه راجعـون     (:  آمد، و گفت   �، آن گاه عمر     »باز ايست اى ابوبكر   «:  فرمود �خدا  

  . آمده)122/8(اين چنين در الكنز . »گرديم هستيم و به سوى وى برمى

   

  مورد اصابت قرار گرفتن چشم ابوسفيان در روز طائف
 را در روز طائف ديدم، كه در �ابوسفيان بن حرب :  روايت نموده، كه گفت�ابن عساكر از سعيد بن عبيد ثقفى 

 �بعد او نـزد پيـامبر       . ت نمود خورد، آن گاه با تير او را زدم، و بر چشمش اصاب            بستان ابويعلى نشسته بود و مى     

اگر خواسـته   «:  فرمود �رسول خدا   . اى رسول خدا، اين چشمم در راه خدا مورد اصابت قرار گرفته           : آمده گفت 

 جنـت  )همين طور باشد و برايت(گردد، و اگر خواسته باشى  كنم، وآن دوباره برايت بر مى     باشى خداوند را دعا مى    

و اين را همچنين زبير بن بكّـار بـه ماننـد آن،           .  آمده )307/5(نين در الكنز    اين چ . جنت درست است  : گفت. »است

  . آمده، روايت كرده است)178/2(چنان كه در الكنز 

   

  هدف قرار گرفتن چشم قتاده بن نعمان و رفاعه بن رافع در روز بدر
چـشم وى در روز بـدر       : اند كه   روايت نموده  �بغوى و ابويعلى از عاصم بن عمر بن قتاده،و او از قتاده بن نعمان               

و حديث را يادآور شـده، كـه در   ... اش افتاد، خواستند كه آن را قطع نمايند هدف قرار گرفت، و سياهى آن بر گونه   

  . خواهد آمد»باب تأييدات ومددهاى غيبى براى اصحاب«

يـه بـن خلـف تجمـع نمـوده          در روز بدر مردم بر ام     : اند كه گفت    روايت نموده  �بزار و طبرانى از رفاعه بن رافع        

اى از زره وى را ديدم كه از زير قولش قطع گرديده بـود، و در                 من پارچه . بودند، آن گاه ما به طرفش روى آورديم       

 در آن آب    �همانجايش او را به شمشير زدم، و در روز بدر به تير زده شدم، و چشمم كنده شـد، رسـول خـدا                        

در آن  : گويـد   مـى  )82/6(هيثمـى   . ا فرمود، و ديگر مرا هيچ اذيت ننمـود        اش برايم دع   دهن خود را انداخت، درباره    

  .باشد عبدالعزيز بن عمران آمده، و ضعيف مى
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  قصه رافع بن خديج و دو مرد از بنى عبداالشهل
و .  بـه تيـرزده شـد      �در سينه رافع بن خديج      :  حديث يحيى بن عبدالحميد از بى بى اش گذشت كه          )90ص(در  

: مردى از بنى عبداالشهل گفت:  گذشت كه)89ص( در   »ها و امراض   تحمل زخم « در   �بوسائب  همچنين حديث ا  

به خدا : و حديث را متذكر شده، و در آن آمده... من و برادرم در احد حاضر بوديم، و هر دوى ما مجروح برگشتيم           

س هـر دوى مـا بـا رسـول     پ. سوگند، ما مركبى هم نداشتيم كه سوار شويم، و هر يك مان به شدت مجروح بوديم      

نمـودم، و   افتاد، يـك نوبـت پـشتش مـى      بيرون گرديديم، و زخم من از وى كمتر بود، چون وى از پا مى           �خدا  

  .رفت، تا اين كه به همانجايى رسيديم كه مسلمانان به آنجا رسيده بودند نوبتى را هم پياده راه مى

   

  جراحت براء بن مالك و رفتن گوشت استخوان هايش
 يعنى بر اهل باغ در روز قتال مـسيلمه  - خود را بر آنها انداخت     �براء  :  روايت نموده، كه گفت    �ه از انس    خليف

. ، و با آنها جنگيد تا اين كه دروازه را باز نمود،و هشتاد و چند جراحت از پرتاب تير و ضـربه شمـشير برداشـت             -

اين را همچنين بقـى  .  يك ماه بر وى اقامت گزيد�بعد از آن به اقامتگاهش جهت تداوى انتقال داده شد، و خالد         

  . آمده، روايت نموده است)143/1( ه بن مخلد در مسند خود از خليفه به اسناد وى به مثل آن، چنان كه در االصاب

در حالى كه اسن بـن مالـك و بـرادرش    :  روايت نموده، كه گفت   � و طبرانى از اسحاق بن عبداللَّه بن ابى طلحه          

 حريق در عراق قرار داشتند، دشمنان چنگك هايى را در زنجيرهاى داغ )موضع(هاى دشمن، در  اى از قلعه نزد قلعه

نمودنـد، آنـان ايـن كـار را بـه جـان انـس          شد، و او را به طرف خود بلند مى         انداختند كه در انسان بند مى      شده مى 

زنجير را به دست خود گرفت و آن ريسمان را تا  آن گاه براء حركت نمود، و بر ديوار باال رفت، بعد از آن              . نمودند

شود، و گوشتى كـه بـر آن قـرار     بعد به دست خود ديد، كه استخوانهاى آن معلوم مى. اين كه قطع ننمود، نگذاشت    

  . آمده است)143/1( ه اين چنين در االصاب. و خداوند انس بن مالك را به وسيله وى نجات داد. داشت رفته است

 بنـد شـد، و      �ها به انس بن مالـك        بعضى از آن چنگك   : ن را از طبرانى ذكر نموده، و در آن آمده          ودر المجمع اي  

 -به برادرت بـرس  : وى را بلند نمودند، تا اين كه از زمين بلندش كردند، كسى نزد برادرش براء آمد، و به او گفت   

و به ديوار خيز زد، و زنجير را به دست ، آن گاه به سرعت آمد -جنگيد   مى)دشمن(اين درحالى بود كه وى با مرد 

داد، كه ريسمان را قطع نمود بعد بـه          خود گرفت و چرخيد و آنها را تا آن وقت كش نمود، و دست هايش دود مى                

  .اسناد آن حسن است: گويد  مى)325/9(و آن را متذكر گرديده، هيثمى ... هاى خود ديد دست

   

  آرزوى شهادت و دعا براى آن  
  و آرزوى كشته شدن در راه خدا � پيامبر

سوگند به ذاتى كه جانم در «: گفت  شنيدم كه مى�از رسول خدا :  روايت نموده، كه گفت�بخارى ار ابوهريره 

هاى مردانى از مؤمنين در تخلّف از من، و نيافتن آنچه ايشان را بـر آن انتقـال                   دست اوست، اگر ناخوشايندى نفس    

سوگند به ذاتى كه جانم در دسـت  . ورزيدم رود تخلّف نمى  كه در راه خدا به غذا مىاى بود، از هيچ رسيه  دهم، نمى 
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اوست، دوست دارم كه من در راه خدا كشته شوم، باز زنده گردانيده شوم، باز كشته شوم، باز زنده گردانيده شـوم،                

  1.»باز كشته شوم، باز زنده گردانيده شوم  و باز كشته شوم

خداوند تضمين نموده است، البته     «:  فرمود �رسول خدا   :  روايت نموده، كه گفت    �ره   از ابوهري  )133/2(مسلم  

براى كسى كه در راه وى بيرون برود و او را فقط جهاد در راه من، ايمان به من و تصديق رسـوالنم بيـرون نمـوده                    

ان مـسكنش كـه از آن       باشد او از طرف من تضمين شده است، تا او را داخل جنت گردانم، يا اين كه وى را به هم                    

سوگند به ذاتى كه جان محمد در دست اوست، هـر  . بيرون شده، با آنچه از اجر و غنيمت به دست آورده برگردانم  

زخمى كه در راه خداوند تعالى به انسان برسد ، روز قيامت به همان شكل و هيئت خود حينى كـه اصـابت نمـوده          

سوگند به ذاتى كه جان محمد در دست اوسـت، اگـر   . بوى مشكباشد، و بويش  آيد، رنگش رنگ خون مى     بود مى 

نـشينم،   رود ابداً تخلّف ننموده نمـى  اى كه در راه خدا به غزوه مى بر مسلمانان گرانى و مشقت نياورم، از هيچ سريه  

ـ      يابم تا آنان را انتقال دهم، و آنان هم فراخى و توانايى نمى             ولى فراخى نمى   ف ورزنـد  يابند،و ايـن كـه از مـن تخلّ

سوگند به ذاتى كه جان محمد در دست اوست، دوست دارم كه در راه خدا غزا كنم و . شود شان گران تمام مى براى

 و حديث را همچنين امام احمد و نسائى، چنـان  2.»كشته شوم، باز غزا كنم و  كشته شوم، باز غذا كنم و كشته شوم        

  .اند  آمده روايت نموده)255/2(كه در كنزالعمال 

   

  و آرزوى شهادت � عمر
اى   روزى براى مردم بيانيه�عمربن الخطاب : اند كه گفت  طبرانى و ابن عساكر از قيس بن ابى حازم روايت نموده          

هاى عدن قصرى است، كه پانـصد دروازه دارد، و بـر هـر دروازه پـنج                  در جنت : ايراد نمود، و در بيانيه خود گفت      

مبـارك  :  ملتفت شده گفـت �بعد از آن به قبر پيامبر خدا    . شود  داخل نمى  هزار حورعين است، و در آن جز نبى       

مبارك بـادا   :  ملتفت شده گفت   �يا صديق، بعد از آن به قبر ابوبكر         : سپس گفت . قبر 3)اين(بادا به تو اى صاحب      

 بـه تـو     اى عمـر شـهادت چگونـه      : يا شهيد، و به طرف نفس خود برگشته گفت        : بعد از آن گفت   . به تو اى ابوبكر   

همان ذاتى مرا از مكه به هجرت مدينه خارج گردانيد، قادراست كه شهادت را هـم  : خواهد رسيد؟ بعد از آن گفت     

ابـن  :  از طبرانـى افـزوده  )55/9(و در مجمـع الزوائـد   .  آمـده )275/7(اين چنين در كنزالعمال    . به سويم سوق دهد   

هيثمـى  . خلق خود، غـالم و بـرده مغيـره سـوق داد           خداوند آن را به طرف وى به دست بدترين          :  گفت �مسعود  

  .اش اختالف وجود دارد رجال وى رجال صحيح اند، غير از شريك نخعى كه ثقه است، و درباره: گويد مى

شهادت را در راهت برايم نصيب فرما، و ! خداوندا: )گفت  مى�كه عمر ( روايت نموده  �بخارى از اسلم از عمر      

از عمر  :  روايت نموده، كه گفت    )عنها اللَّه رضى( اين را اسماعيلى از حفصه     4. بگردان �مرگم را در مدينه رسولت      

                                                 
  ).٢٧٩٧(ب! ر�  1
2  ab3٢/٣٩٩(و ا��� ) �١٨٧(م.(  
  .به نقل از مجمع الزوائد 3
  ).١٨٩٠(ب! ر�  4
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حفـصه  . از تو كشته شدن در راهت، و وفـات در شـهر نبـى ات را مـسئلت دارم                  ! خداوندا: گفت  شنيدم كه مى   �

نـين در فـتح   ايـن چ . آورد خداوند وقتى كـه بخواهـد آن را مـى     : اين چگونه ممكن است؟ گفت    : پرسيدم: گويد مى

  . آمده)71/4(البارى 

   

  عبداللَّه بن جحش و آرزوى شهادت
آيـا  :  در روز احـد بـه او گفـت         )عنهمـا  اللَّـه  رضـى (طبرانى از سعد بن ابى وقاص روايت نموده، كه عبداللَّه جحش          

قتى كـه بـا   و! پروردگارا: اى خلوت شدند، و سعد دعا نموده گفت       كنى؟ آن گاه هر دو در ناحيه       خداوند را دعا نمى   

دشمن روبرو شدم، مرد بسيار جنگجو و خشمناك را بر من روبرو گردان، كه با او بجنگم و همراهم بجنگد، بعد از 

 را بگيرم، و عبداللَّـه بـن جحـش آمـين     1آن كاميابى بر وى را برايم نصيب گردان، تا به قتل رسانمش و تجهيزاتش             

رد بسيار خشمگين و بسيار جنگجو را نصيبم بگردان، كه با او به خاطر              م! بار خدايا : بعد از آن عبداللَّه فرمود    . گفت

تو بجنگم و با من بجنگد، و بعد از آن مرا بگيرد و بينى و گوشم را قطع نمايد، و چون فـردا بـا تـو روبـرو شـدم،        

. ت گفتى راس: و تو بگويى  . در راه تو و رسولت چنين شده است       : كى بينى و گوشت را بريده است؟ بگويم       : بگويى

اى فرزندم، دعاى عبداللَّه بن جحش از دعاى تو بهتر بود، چون وى را در آخر روز ديـدم كـه بينـى و                        : سعد گفت 

و اين چنين ايـن را بغـوى،        . رجال وى رجال صحيح اند    : گويد  مى )301/9(هيثمى  . گوشش در تارى آويزان بودند    

اند، و بيهقـى    آمده، روايت نموده  )274/2( در االستيعاب     آمده، و ابن وهب، چنان كه      )287/2( ه  چنان كه در االصاب   

 روايت نموده، جـز ايـن كـه    )109/1( ه و اين چنين اين را ابونعيم در الحلي  .  مثل آن را روايت كرده است      )207/6(

  .وى دعاى سعد را ذكر نكرده، و به دعاى عبداللَّه كتفا نموده است

من به تو   ! بار خدايا :  گفت �عبداللَّه بن جحش    : ايت نموده كه گفت    از سعيد بن مسيب رو     )200/3(اين را حاكم    

كنم، كه فردا با دشمن روبرو شوم، و آنها مرا بكشند و بعـد از آن شـكمم را پـاره نماينـد و بينـى و                            سوگند ياد مى  

 اميـدوارم،   مـن : گويـد  سعيد بن مسيب مـى    . در راه تو  : گوشم را ببرند، بعد از آن از من بپرسى كه اين چرا؟ بگويم            

 2در اين حديث اگر ارسال  : گويد حاكم مى . خداوند آخر سوگند وى را چنان كه اول سوگندش وفا نمود، وفا نمايد            

اين چنين اين را ابـن شـاهين، و         . مرسل صحيح است  : گويد ذهبى مى . بود به شرط بخارى و مسلم صحيح بود        نمى

ـ        )287/2( ه  ابن المبارك در الجهاد، چنان كه در االصاب         )63/3( و ابـن سـعد       )109/1( ه   آمـده، و ابـونعيم در الحلي

  .اند روايت نموده

   

  براء بن مالك و آرزوى شهادت

                                                 
  .م. دش در روايت سلب استعمال شده است، كه شامل گرفتن جامه، سالح  شتر كسى نيز مى 1
  .م. مرسل بودن 2
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 كهنه كه بـه وى توجـه      1بسا صاحب دو جامه   «:  فرمود �رسول خدا   :  روايت نموده، كه گفت    �ابونعيم از انس    

كند، از جمله آنها براء بـن   را به جاى مى گيرد، اگر بر خداوند قسم خورد، خداوند سوگندش          واعتنايى صورت نمى  

: گفـت . اى براء، بر پروردگـارت قـسم يـاد كـن        : در روز تستر وقتى كه مردم شكست خوردند گفتند        . »مالك است 

هاى بسته به دست ما بيندازى، و مرا به نبـى خـود ملحـق                ، كه آنها را دست    ) 2پروردگارا، بر تو سوگند ياد نمودم     (

و ترمذى مانند اين را، چنـان       .  آمده )11/7( اين چنين در الكنز      3.و وى به شهادت رسيد    : ويدگ  مى )راوى(بگردانى،  

  . آمده، روايت كرده است)144/1( ه كه در االصاب

چـه بـسا ضـعيف مستـضعف        «:  فرمـود  �رسول خدا   :  روايت نموده، كه گفت    � آن را از انس      )291/3(حاكم  

نمايد، از جمله آنها بـراء بـن مالـك          ورد، خداوند سوگندش را وفا مى     داراى دو جامه كهنه، كه اگر به خدا قسم بخ         

 اين در حالى بود كه مشركين بـر مـسلمانان ضـربه وارد نمـوده                -، براء با گروهى از مشركين روبرو گرديد،         »است

ا وفا  اگر تو بر خداوند سوگند ياد كنى، قسمت ر        «:  گفته است  �اى براء، رسول خدا     :  و مسلمانان گفتند   -بودند  

بر تو سوگند ياد نمـودم، كـه آنهـا را دسـت     ! پروردگارا: وى گفت. بنابراين بر پروردگارت سوگند ياد نما     . »كند مى

. بسته نصيب ما بگردانى، و بعد از آن بر قنطره سوس با هـم روبـرو شـدند، و بـر مـسلمانان ضـربه وارد نمودنـد                           

 بر تو سوگند ياد نمودم، كه آنهـا         "پروردگارا: گفت. اد كن اى براء بر پروردگارت سوگند ي     : مسلمانان به وى گفتند   

هاى بسته، به دست ما بيندازى، و مرا به نبى خود ملحق گردانى، همين بود كه آنها به دست ايشان افتادند،                      را دست 

اين حديث صـحيح االسـناد اسـت،و بخـارى  مـسلم روايـتش               : گويد  مى )292/3( حاكم   4.و براء به شهادت رسيد    

  . به مانند آن روايت كرده است)7/1( ه ابونعيم اين را در الحلي. گويد صحيح است ذهبى مى. اند هننمود

   

  حممه و آرزوى شهادت
: انـد كـه    ابوداود، مسدد، حارث، ابن ابى شيبه و ابن المبارك از طريق حميد بن عبدالرحمن حميرى روايت نمـوده                 

بـار  :  به جنگ اصـبهان رفـت، و گفـت   �شد، در زمان عمر   كه به او حممه گفته مى   �مردى از اصحاب پيامبر     

اگر وى صادق باشد، صـدق و راسـت گـويى اش را    ! بار خدايا. پندارد كه لقائ تو را دوست دارد  حممه مى ! خدايا

وى بـه شـهادت     : الحديث، و در آن آمـده     ... ثابت بگردان، و اگر دروغگو باشد وى را اگرچه بد بيند، به آن برسان             

  . آمده است)355/1( ه اين چنين در االصاب. وى شهيد است: ابوموسى گفترسيد، و 

جـارى كـن،    اگر بد بين باشد، بر وى همـان عـزمش را  : و اين را همچنين امام احمد روايت نموده، و افزوده است    

يـك مرتبـه    5 عفّان-حممه از اين سفر خود برنگردد، همين بود كه مرگ به سراغش آمد ! بار خدايا. اگرچه بد بيند  

                                                 
  .م. شد هدف پيراهن و تنبان است، كه در آن زمان به شكل يك ازار و يك چادر استعمال مى 1
  .اين و كلمه بعدى داخل قوس از االصابه  نقل شده است 2
٣٠�/١(» ا�*�b-«ابa�T�S در . ���� 3.( 
4 ���� . aR �)٢٩٢، ٣/٢٩٢ (ب  و Q�� دا�123 و ذه�� )�*+ 'ن را �ا0/و Eد�R /N9اSم �4 . � :»Kم Lا� )�*+ «),�٧١.(  
  .وى يكى از روايان است 5



  حيات صحابه

221  دوم جلد 

بـه خـدا    ! اى مـردم  :  برخاست و گفت   �آن گاه ابوموسى    : گويد مى.  و در اصبهان مرد    -وى شكم درد شد     : گفت

. دانيم، حممه شهيد است ام، و تا جايى كه ما مى  شنيده�هاى مان، از نبى تان  سوگند، نظريه آنچه ما، در شنيدگى

ـ      : گويد  مى )400/9(هيثمى   اش  ر داود بـن عبداللَّـه اودى، كـه ثقـه اسـت و دربـاره             رجال وى رجال صحيح اند، غي

  . آمده، روايت نموده است)170/5(اين را همچنين ابونعيم به مانند آن، چنان كه در المنتخب . باشد اختالف مى

   

  نعمان بن مقرّن و آرزوى شهادت
چـه نظـر    : نمود و گفت   با هرمزان مشورت     � از معقل بن يسار روايت نموده كه عمربن الخطاب           )249/4(طبرى  

دو بال اند، و اصبهان سر      : فارس و آذربايجان  : دارى، از فارس شروع كنم، يا از آذربايجان، يا از اصبهان؟ وى گفت            

افتد، بنابراين از سر  خيزد، ولى اگر سر را قطع نمايى، هر دو بال مى       است، اگر يك بال را قطع كنى، بال ديگر بر مى          

خوانـد و در پهلـويش        نمـاز مـى    � حالى داخل مسجد گرديد، كه نعمان بن مقـرن            در �آن گاه عمر    . شروع كن 

 1)بـه عنـوان  (: پاسخ داد. خواهم تو را مقرر كنم    من مى : هنگامى كه وى نماز خود را تمام نمود، عمر گفت         . نشست

تـو بـه غـزا      : جمع كننده صدقات مقرر ميكنى قبول ندارم، و اگر براى غزا مقررمى نمايى قبـول دارم، عمـر گفـت                   

مغيـره بـراى    : و حديث را متذكر شده، و در آن آمـده         ...  همين بود كه او را به طرف اصبهان اعزام داشت         . روى مى

بـه خـدا    : گفـت . خداوند رحمتت كناد،تير باران به سوى مسلمانان شديد گرديده اسـت، حملـه كـن              : نعمان گفت 

در جنگ حاضـر بـودم، وى وقتـى در اول روز         �سوگند، تو صاحب فضايل و مناقب هستى، من با رسول خدا            

 )راوى(. انداخت، تا اين كـه بادهـا بـوزد، و نـصرت نـازل گـردد                جنگيد، جنگ را تا زوال آفتاب به تأخير مى         نمى

هـر مـرد حاجـت خـود را         : در حركـت اول   : دهم من بيرق خويش را سه مرتبه تكان مى       : بعد از آن گفت   : گويد مى

هر مرد به سالح و بند و ابزار خود نگاه كند و آن را درست نمايد، و   :  حركت دوم  مرفوع ساخت و وضو نمايد، در     

حمله كنيد، و هيچ كس براى هيچ كسى توقّف نكند، و اگر نعمان هم كشته شد كسى بر وى توقف                    : در مرتبه سوم  

!  بگويد، بار خدايا   دهم كه براى آن آمين     كنم، و هر يك شما را سوگند مى        ننمايد، من به خداوند عزوجل دعايى مى      

وى بيرق خـود را بـار   . امروز براى نعمان شهادت را با نصرت مسلمانان نصيب گردان، و براى آنها فتح نصيب كن           

اول تكان داد، باز بار دوم تكان داد، باز بار سوم آن را تكان داد،و بعد زره خود را از تن بيرون آورد و حمله كـرد،                           

 و بـر    2من روى سر او آمدم، آن گاه گفتارش را به ياد آوردم           : گويد معقل مى . فتادو نخستين كسى بود كه به زمين ا       

 ،  -سـاخت    كشتيم، يارانش را از طرف ما، به خود مشغول مى           و ما چون مردى را مى      -اى گذاشتم و رفتم      او نشانه 

بعد از آن نـزد     . كست داد از قاطر خود افتاد، و شكمش پاره گرديد، و خداوند آنان را ش             3در اين موقع ذوالحاجبين   

: پرسـيد . نعمان آمدم همراهم مشك كوچكى بود و در آن آب وجود داشت، و توسط آن خاك را از رويش شـستم               

                                                 
  .به نقل از حاكم و هيثمى 1
  .كه اگر نعمان هم كشته شد كسى بر وى توقف نكند 2
  .وى فرمانده فارسى است 3
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: گفـت . خداونـد فـتح را نـصيب شـان نمـود      : مردم چه كار كردند؟ گفـتم     : گفت. معقل بن يسار  : تو كيستى؟ گفتم  

 همچنـين از زيـاد بـن        )235/4(و نزد طبرى    . ن آفرين تسليم كرد   اين را براى عمر بنويسيد و جان به جا        . الحمدللَّه

رسـول خـدا   : و حديث را به طول آن در واقعه نهاوند متذكر شده، و در آن آمده   ...  روايت است  �جبير از پدرش    

وزيد، و جنـگ     شد، و بادها نمى    جنگيد، تا اين كه نماز حاضر نمى       رفت، و در اول روز نمى       وقتى به جنگ مى    �

خواهم چـشمم را     من از تو مى   ! بار خدايا . كرد، مرا نيز همين امر بازداشته است       گرديد، عجله نمى   ن گوارا نمى  نمود

امروز به فتحى روشن بگردانى كه در آن عزّت اسالم باشد، و به ذلّتى كه كفّار بدان ذليل گردند، و بعد از آن مرابـا                         

  . و ما آمين گفتيم و گريستيم- خدا رحمت تان كند -نصيب نمودن شهادت به سوى خود ببر، آمين بگوييد، 

هيثمـى  .  را به طول آن، مثلى كه طبـرى روايـت نمـوده، روايـت كـرده اسـت      � و طبرانى حديث معقل بن يسار    

غير از علقمه بن عبداللَّه مزنى كـه ثقـه اسـت، و ايـن را همچنـين          . رجال وى رجال صحيح اند    : گويد  مى )217/6(

  .قل به طول آن روايت نموده است از مع)293/3(حاكم 

   

  رغبت و عالقمندى صحابه به مرگ و كشته شدن در راه خدا در روز بدر  
  قصه خيثمه و پسرش سعد درباره قرعه كشى شان براى خروج

 بـه طـرف بـدر بيـرون رفـت،      �هنگامى كه رسـول خـدا    :  روايت نموده  � از سليمان بن بالل      )189/3(حاكم  

 گفته شد، وى دسـتور     �هر دو خواستند با وى بيرون روند، اين موضوع به رسول خدا             سعدبن خيثمه و پدرش     

ــسرش      ــه پ ــن حــارث ب ــد، خيثمــه ب ــه كــشى نمودن ــابراين هــر دو قرع ــد، بن ــرون رون ــا بي داد كــه يكــى از آنه

بود، حتماً   اگر غير از جنت مى    : البد يكى از ما بايد بماند، تو با زنانت باش، سعد گفت           :  گفت )عنهما اللَّه رضى(سعد

دادم، اما من در اين باره خواهان شهادت هستم، همين بـود كـه هـر دوى آنهـا                    با ايثارگرى، تو را در آن ترجيح مى       

 به طرف بدر بيرون رفت، و عمروبن عبـدود او  �قرعه كشى كردند، و قرعه به نام سعد افتاد و او با رسول خدا     

 )25/2( ه از سليمان و موسى بن عقبه از زهرى، چنان كـه در االصـاب   اين را همچنين ابن مبارك      1.را به قتل رسانيد   

  . اند آمده، روايت نموده

   

  قصه شهادت عبيده بن حارث
در روز بدر، عتبه مبارز خواست، آن گاه علـى بـن   : ابن عساكر از محمد بن على بن حسين روايت نموده، كه گفت  

م برابر و هر دو نوجوان بودند، و به دست خود اين طور نمود، و ابى طالب در مقابل وليد بن عتبه برخاست، و با ه

 به طرف وى برخاسـت،  �بعد از آن شيبه بن ربيعه برخاست، و حمزه    . پشت او را بر زمين زد و به قتلش رسانيد         

خاسـت،  پس از آن عتبه بن ربيعه بر. ، و به دست خود اشاره نمود، و او را كشت)برابر و مشابه بودند   (و آنها با هم     

 به پا شد،و هر دوى آنها مثل اين دو ستون بودند، و دو ضربه به هم رد و بـدل  �و به طرف وى عبيده بن حارث      

كردند، عبيده وى را يك ضربه زد و طرف چپ گردنش را به شدت زخمى نمود، و عتبه به پاى ابوعبيده، نزديـك                       
                                                 

 �	س� 1��� . aR �)ی�) ٣/١٨٩SW ا0/: ذه�� م� h�Tض Q�� م�70 ا0/ و ا0= د 'ن.  
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 به طرف عتبه برگشتند، )عنهما اللَّه رضى( حمزه و علىشد و آن را با شمشير زد و ساقش را قطع نمود، در اين موقع   

 در عريش انتقـال دادنـد، و نـزد      � را نزد رسول خدا      �و او در حالى كه زخمى بود به قتل رسانيدند، و عبيده             

 او را خوابانيد، و پايش را براى وى بالشت قرار داد، و به پاك نمودن غبـار از رويـش                     �وى بردند، رسول خدا     

دانست كه من به قولش از      مى 1)ديد مرا مى ( اى رسول خدا، اگر ابوطالب       - به خدا سوگند     -: عبيده گفت . پرداخت

  : گويد ترم، كه مى او مستحق

  ونسلمه حتى نصرع حوله

  و نذهل عن ابنائنا و الحالئل

مـوش نكنـيم بـه      ما محمد را تا وقتى كه همه در اطرافش به قتل نرسيم، و فرزندان و زنان خـويش را فرا                   «: ترجمه

. ، بعد از آن درگذشـت     »بلى هستى، و من بر تو شاهدم      «:  فرمود � آيا شهيد نيستم؟ پيامبر      »كنيم كسى تسليم نمى  

 دفن نمود، و در قبرش پايين آمد و در قبر ديگرى غير از وى پايين نيامـده  2 موصوف را در صفراء�رسول خدا  

  . آمده)272/5( اين چنين در كنزالعمال 3.است

 دو ضـربه را در ميـان هـم رد و بـدل      �عتبه و عبيـده     :  از زهرى روايت نموده، كه گفت      )188/3(ين را حاكم    و ا 

 بـر عتبـه   )عنهمـا  اللَّـه  رضـى (، آن گاه حمزه و على)و بر زمين افكند(نمودند، و هر يك همراه خود را زخمى نمود        

 �انتقال دادند، و در حالى نزد رسـول خـدا      را   �حمله نمودند، و او را به قتل رسانيدند، و دوست خود عبيده             

اى :  آوردنـد، گفـت    �آوردند، كه پايش قطع شده بود، و مغز آن جارى بود، هنامى كه عبيده را نزد رسول خدا                   

دانـست كـه     حتماً مى : بود اگر ابوطالب زنده مى   : عبيده گفت . »بلى هستى «:  آيا شهيد نيستم؟ گفت    �رسول خدا   

  :گويد  به حقم، جايى كه مىمن از او، به آنچه گفته

  ونسلمه حتى نصرع حوله

  4و نذهل عن ابنائنا و الحالئل

  

  روز احد  
  قصه عمر و برادرش زيد، در كنار گذاشتن زره به خاطر كسب شهادت

آن : پاسـخ داد  . ام را بگيـر    اى بـرادرم، زره   :  روز احد به برادرش گفت     �طبرانى از ابن عمر روايت نموده كه عمر         

: گويد  مى )298/5(هيثمى  . خواهم، و هر دوى آنها آن را ترك نمودند         خواهى، من نيز مى     تو شهادت را مى    چنان كه 

  .اند  مثل آن، روايت نموده)367/1( ه  و ابونعيم در الحلي)275/3(و اين را ابن سعد . رجال وى رجال صحيح اند

   

                                                 
  .آمده، و آنچه در البدايه  آمده نيكوتر از آن است» ديد تو را مى«دايه ، و در اصل به نقل از الب 1
  . واديى است در ميان مدينه و بدرنام 2
  .م*��ب@ �bU ب@ ا�*�3@ و �mرش �bU را درe ���دE ا�� <= ��1 ابSزر1U و ت�مG� و دی�4ان W#12 ا��. ��� �	س� 3
 �	س� 4��� . aR �)ب.) ٣/١٨٨ �رت م�70از زه�S.  
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  قصه حمله على بن ابى طالب براى كشته شدن در راه خدا
هنگامى كه مردم از رسول  : اند كه گفت    روايت نموده  �ى، ابن ابى عاصم، بورقى و سعيد بن منصور از على            ابويعل

 را نديـدم، آن گـاه       � در روز احد كنار رفتند، من در ميان كشته شدگان نگاه نمودم، ولى رسول خـدا                  �خدا  

پنـدارم كـه    بيـنمش، چنـان مـى     هم نمى به خدا سوگند، او كسى نيست كه فرار كند، و در ميان كشته شدگان               : گفتم

 خيـرى جـز   1)براى من(خداوند بر ما نظر به آنچه كرديم، غضب گرديده، و نبى خود را بلند نموده است، بنابراين                  

اين نيست كه بجنگم، تا كشته شوم، بعد غالف شمشير را شكـستم و بـر قـوم حملـه نمـودم، و آنهـا راه را بـرايم              

هيثمـى  .  آمـده  )274/5( ايـن چنـين در كنزالعمـال         2.ميان آنها برخـوردم     در �دا  گشودند، و ناگهان با رسول خ     

اين را ابويعلى روايت نموده، و در آن محمد بن مروان عقيلى آمده، ابوداود و ابن حبـان وى را                    : گويد  مى )112/6(

  . اند اند، و بقيه رجال وى رجال صحيح اند، و ابوزرعه و غير وى ضعيفش دانسته ثقه دانسته

   

  قصه انس بن نضر
انـس بـن نـضر    : ابن اسحاق از قاسم بن عبدالرحمن بن رافع كه از بنى عدى بن نجار بود روايت نموده، كه گفـت       

 كه  - رسيد   �عموى انس بن مالك نزد عمر بن الخطاب و طلحه بن عبيداللَّه در ميان مردانى از مهاجرين و انصار                  

.  كـشته شـده اسـت   �رسول خـدا  : ايد؟ گفتند چرا نشسته:  گفت-د  بودن)متحير نشته(دست روى دست نهاده،   

سـپس بـه   .  مرده اسـت، بميريـد  �كنيد، بر خيزيد و بر آنچه رسول خدا  پس با زندگى بعد از وى چه مى    : گفت

  . آمده است)34/4( ه اين چنين در البداي. طرف قوم روى آورد، و جنگيد تا اين كه كشته شد

   

  قصه ثابت بن دحداحه
 روز احد در حالى روى آورد، كـه  �ثابت بن دحداحه : اقدى از عبداللَّه بن عمار خطمى روايت نموده، كه گفت         و

به طرف من بياييد، به طرف من ! اى انصار: مسلمانان پراكنده، و در حيرت بودند، آن گاه شروع به فرياد نمودن كرد

ميـرد، در دفـاع از       باشد، خداوند زنده است و نمـى       كشته شده    �من ثابت بن دحداحه هستم، اگر محمد        . بياييد

در ايـن موقـع تعـدادى از انـصار بـه طـرف وى       . دين تان بجنگيد، كه خداوند پيروز گرداننـده و ناصـر شماسـت      

برخاستند، و او با همان كسانى كه از مسلمانان همراهش بودند، شروع بـه حملـه نمـود، در مقـابلش گـروه قـويى         

 مشركين چون خالد بن وليد ،عمروبن العاص، عكرمه بن ابـى جهـل و ضـراربن خطـاب                   ايستاد كه در آن رؤساى    

شان آغاز كردند، كه در اين ميان خالدبن وليد بر وى حمله نمود،و او را با نيزه مورد اصابت                   بودند، و به جنگ عليه    

افتاد، و آنانى كه از انصار با وى     )به زمين ( 3)درگذشته بود (قرار داد و نيزه را به جانش فرود برد ،و او در حالى كه               

                                                 
  .آمده» در من«به نقل از هيثمى، و در اصل  1
: �4 . +�وق ا1R /0 دارا� اوه م ا0/: در 'ن م*�� ب@ م�وان ا��b�NT ا1R /0 � 9~ اب@ ��L درب رE اش م� SWی�) �,�(ب1 روای/ ابSی�bT . ح�� 2
»�PواQا� K�L١١٢/�(» م.(  
  .آمده» در آن افتيد«: اند، و در اصل كتاب هاين و كلمه بعدى داخل پرانتز از االستيعاب نقل شد 3
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 از مـسلمانان بـه قتـل    )در آن روز(اينها آخـرين كـسانى بودنـد كـه     : شود گفته مى. همراه بودند،نيز به قتل رسيدند  

  . آمده است)195/1( اين چنين در االستيعاب 1.رسيدند

   

  قصه مردى از انصار با مردى از مهاجرين و وصيت وى برايش
مردى از مهاجرين روز احد از      :  روايت نموده، كه گفت    � از طريق ابن ابى نجيح از پدرش         ه  لنبوبيهقى در دالئل ا   

دانى كه محمد   اى فالن، آيا مى   : غلتيد، و به او گفت     نزد مردى از انصار در حالى عبور نمود كه او در خون خود مى             

سالت را ابـالغ نمـوده اسـت،         كشته شده باشد، ر    �اگر محمد   :  كشته شده است؟ انصارى در جواب گفت       �

  .آن گاه نازل گرديد. شما در دفاع از دين تان بجنگيد

  )144: آل عمران(. )و ما محمد اال رسول(

  . آمده است)31/4( ه  اين چنين در البداي2.»و محمد فقط پيامبر است«: ترجمه

  

  قصه سعدبن ربيع
 مرا روز احد در جستجوى سـعد بـن       �ول خدا   رس:  روايت نموده، كه گفت    � از زيد بن ثابت      )201/3(حاكم  

رسـول خـدا    : اگر وى راديدى از طرف من بـه او سـالم برسـان، و بـه وى بگـو                  «:  فرستاد، و به من گفت     �ربيع  

من در ميـان كـشته شـدگان بـه گـشت پـرداختم، و در حـالى                  : گويد  مى »يابى؟ خود را در چه حالت مى     : گويد مى

بود، و مورد اصابت هفتاد ضربه، آن هم ضربه نيزه، ضربه شمـشير و اصـابت                يافتمش كه آخرين رمق در وى باقى        

برايم خبـر   «: فرمايد كند، و در مورد تو مى       به تو سالم مى    �اى سعد، رسول خدا     : به او گفتم  . تير قرار گرفته بود   

من خـود   دا،اى رسول خ:  و بر تو هم سالم، بگو     �بر رسول خدا    :  گفت »يابى؟ بده كه خود را در چه حالت مى       

 خود را به رسول )از دشمن(اگر كسى : كنم، و به قومم انصار بگو يابم كه بوى جنت را احساس مى     را در حالتى مى   

و : گويـد   مى )راوى(. اى باشد كه حركت كند، نزد خداوند  عذر و معذرتى نداريد             برساند، و در شما مژه     �خدا  

 اين حديث از اسناد صحيح برخوردار اسـت، ولـى بخـارى و              :گويد حاكم مى . - خداوند رحمتش كند     - 3جان داد 

باز حاكم از طريق ابن اسحاق روايت نموده كه عبداللَّه بن     . صحيح است : گويد و ذهبى مى  . اند مسلم روايتش نكرده  

چه كسى «:  فرمود�عبدالرحمن بن ابى صعصعه به روايت از پدرش براى وى حديث بيان نمود، كه رسول خدا        

:  و حديث را مانند آن از وى متذكر شـده، و گفتـه اسـت               »آورد كه سعد بن ربيع چه كرده است؟        بر مى براى من خ  

سعد : ها هستم، و به وى سالم برسان، و به وى بگو  خبر بده كه من در ميان مرده �براى رسول خدا    : سعد گفت 

. اين حديث مرسل اسـت : گويد مى ذهبى  4.خداوند از طرف ما و تمام امت برايت جزا و پاداش خير دهد            : گويد مى

 از )175ص(و مالـك آن را در الموطـأ       .  روايت ابن اسحاق به صورت مكمل ذكر شده اسـت          )39/4( ه  و در البداي  

                                                 
1  .از ��ی[ وا�X� 1R م�2وe ا0/) �)١/١٩» اT�20( ب«اب@ ��Uا��� 'ن را در . ����ر ���
  ).٣/٢,٨(» ا��)7P«ب��NO در  2
3 ���� . aR �)٣/٢٠١ (/0ا Eد�R ن را ت ی��' Q�� دا�123 و ذه�� )�*+ 'ن را �و. 
 �	س� 4��� . aR �)٣/٢٠١.(  
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 از معـن از مالـك از        )523/3(اين چنين ايـن را ابـن سـعد          . يحيى بن سعيد به معناى آن، به اختصار روايت نموده         

  .يحيى به اختصار روايت كرده است

   

  قصه هفت تن از انصار كه در روز احد به شهادت رسيدند
 وى در   - را در روز احـد احاطـه نمودنـد           � روايت نموده، كه وقتى مشركين، پيامبر خدا         �امام احمد از انس     

كى ايشان را از ما برمـى گردانـد، تـا           «:  فرمود � پيامبر   -ميان هفت تن از انصار و يك تن از قريش قرار داشت             

هنگامى كه باز وى را احاطه نمودند،       . ، آن گاه مردى از انصار آمد، و جنگيد تا اين كشته شد            »جنت باشد رفيقم در   

آن گاه  . ، تا جايى كه آن هفت تن همه كشته شدند         »گرداند، تا رفيقم در جنت باشد      كى ايشان را از ما بر مى      «: گفت

  . را همچنين مسلم روايت نموده است اين1.»درباره ياران ما انصاف ننموديم«:  فرمود�پيامبر خدا 

 شكست خوردند، و با �در روز احد مردم از اطراف رسول خدا :  روايت است كه گفت �و نزد بيهقى از جابر      

وى يازده تن از انصار و طلحه بن عبيداللَّه، باقى ماند، وى بر كوه بلند باال مى رفت، در ايـن حالـت مـشركين بـه                           

:  فرمود�من اى رسول خدا، پيامبر :  طلحه گفت  »آيا كسى براى اينها نيست؟    «: مود فر �پيامبر  . ايشان رسيدند 

من هستم اى رسول خدا، و در دفاع از وى جنگيد و رسـول  : ، بعد مردى از انصار گفت »اى طلحه در جايت باش    «

آنها باز به رسول  با همراهانش كه با وى باقى بودند بلند شد، و پس از مدتى آن انصارى به قتل رسيد، و          �خدا  

و رسـول خـدا     .  طلحه چون گفته قبلى خود را تكرار نمود        »آيا مردى براى اينها نيست؟    «: گفت.  رسيدند �خدا  

من هستم اى رسول خدا، وى جنگيد، و همراهانش         : بعد مردى از انصار گفت    .  چون همان قول خود را گفت      �

 چون قول اول خـود را       � رسيدند، و رسول خدا      � شدند، بعد او هم كشته شد، و آنها به رسول خدا           بلند مى 

داشـت، و مـردى از انـصار      او را نگه مى�من اى رسول خدا، و پيامبر : گفت نمود، و طلحه مى مداوماً تكرار مى 

جنگيد، تـا   داد، و او چون كسى كه قبل از وى بود مى خواست، و او به وى اجازه مى براى جنگيدن از وى اجازه مى 

بـراى  «:  گفـت  �لحه با وى كسى باقى نماند، و مشركين آن دو را فرا گرفتند، آن گاه رسول خـدا                   اين كه جز ط   

من، و مانند همه كسانى كه قبل از وى بودند جنگيد، و پنجه هايش مورد اصـابت                 :  طلحه جواب داد   »اينها كيست؟ 

 را در حالى كه مـردم بـه طرفـت      گفتى، مالئك تو   اللَّه مى  اگر بسم «:  فرمود �رسول خدا   . آه: قرار گرفت و گفت   

 در حـالى بـه      �، بعد از آن رسول خدا       »نمودند كردند، و تو را در فضاى آسمان ناپديد مى         نگريستند، بلند مى   مى

  . آمده است)26/4 (ه اين چنين در البداي2.سوى اصحاب خود بلند شد، كه جمع شده بودند

   

  قصه شهادت يمان و ثابت بن وقش
 به سوى احد بيرون گرديـد،  �هنگامى كه رسول خدا  : محمود بن لبيد روايت نموده، كه گفت       از   )202/3(حاكم  

ها با زنان و اطفال بلند كرده شدند، يكى از آنهـا بـه            يمان بن جابر پدر حذيفه و ثابت بن وقش بن زععورا در قلعه            

                                                 
  .ب ب QdوE ا��) ١٧٨٩(و مab3 ) ١٣٩٨٩(ا���  1
 ).�٢٣، ٣/٢٣٧(» ا��)7P«ب��NO در . ح�� 2
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كشيم؟ به خدا    انتظار چه را مى   پدر برايت نباشد،    : ديگرى، در حالى كه هر دوى شان پير و بزرگ سن بودند، گفت            

ميـريم،    مـى  )يا فردا (ما فقط امروز    . سوگند، براى هر يكى از ما، فقط به اندازه تشنه شدن خر، ازعمرش باقى مانده              

 نپيونديم؟ آن گاه هر دو در حالى داخل مسلمانان شـدند،    �آيا شمشيرهاى مان را بنگريم؟ و بعد به رسول خدا           

ثابت بن وقش را مشركين به قتل رسانيدند، ولى بر پـدر حذيفـه شمـشيرهاى                . ر نداشتند كه مسلمانان از ايشان خب    

پـدرم،  : آن گاه حذيفه گفـت    . مسلمانان يكى پى ديگرى فرود آمد، و او را بدون اين كه بشناسند، به قتل رسانيدند               

ند شما را مغفرت كند، او      خداو: حذيفه گفت . به خدا سوگند، ما وى را نشناختيم، و راست هم گفتند          : گفتند! پدرم

 خواست برايش ديت بدهد، ولى حذيفه آن را به مـسلمانان بخـشيد و               �مهربانترين مهربانان است، رسول خدا      

اين حديث به شرط مـسلم صـحيح        : گويد  حاكم مى  1. افزود �صدقه نمود، و اين به منزلت وى نزد رسول خدا           

  .اند است، ولى بخارى و مسلم آن را روايت نكرده

بعـد از   : آمده، روايت نموده، و افزوده اسـت      ) 167/5(اين را ابونعيم از محمود به مانند آن، چنان كه در المنتخب             و

 نـصيب مـا بگردانـد، آن گـاه     �پيونديم، شايد خداونـد شـهادت را بـا رسـول خـدا               مى �آن به رسول خدا     

و : و در آخر آن آمـده     . دانست  آنها نمى  شمشيرهاى خود را گرفتند، و در حالى ميان مردم داخل شدند، كه كسى از             

  . افزود�اين در منزلت و بهترى وى نزد رسول خدا 

   

    2روز رجيع
  قصه كشته شدن عاصم، خبيب و ياران ايشان

اى را جهت تجسس فرسـتاد، و عاصـم بـن             سريه �رسول خدا   :  روايت نموده، كه گفت    �بخارى از ابوهريره    

 بر ايشان امير نمود، اينان حركت نمودند تـا ايـن كـه در       3 -بن الخطاب است     كه جد عاصم بن عمر     - را   �ثابت  

شد، خبر داده شد، پس در حدود صد         اى از هذيل كه بنى لحيان گفته مى        بين عسفان و مكه رسيدند، از آنها به قبيله        

سـپاه  (منزلى آمدند كـه در آن   شان به )هاى و نشانه(تيرانداز آنها مسلمانان را تعقيب نمودند، و با دنبال نمودن آثار    

: و گفتند .  آن را از مدينه توشه گرفته بودند       )افراد سريه (هاى خرما را يافتند، كه        مستقر بود، و در آنجا هسته      )اسالم

هنگامى كه عاصم و يـارانش      . اين خرماى مدينه است، و جاى پاى آنها را دنبال كردند، تا اين كه به ايشان رسيدند                

در صورتى كه نزد ما پايين : دند به جاى بلندى پناه بردند، آنان آمده ايشان را محاصره نموده گفتنداز حركت باز مان

من در ذّمه و عهـد كـافر پـايين    : عاصم گفت . دهيم، كه يك تن از شما را هم به قتل نرسانيم           آييد، عهد و پيمان مى    

د، تا اين كه عاصم را با هفت تن ديگر به ضرب تير از ما رسولت را آگاه ساز، و با ايشان جنگيدن! خداوندا. آيم نمى

                                                 
1 ���� . aR �)٣/٢٠٢.( 

  .رجيع اسم آب قبيله هذيل است كه غزوه رجيع در آنجا اتفاق افتاده بود 2
ثابت است، و عاصـم بـرادر وى        شود، و نه جدش، چون مادر عاصم بن عمر، جميله دختر             درست اين است كه وى پدر بزرگش مى        3

 .م.به نقل از از حاشيه كتاب و تيسيرالقارى شرح فارسى صحيح بخارى باب غزوه الرجيع. باشد مى
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 باقى ماندند، و كفار به آنها عهد و پيمان دادند، هنگـامى كـه   � 1و خبيب و زيد و يك مرد ديگر  . به قتل رسانيدند  

 را هاى خود هاى كمان براى شان عهد و پيمان دادند، آنها نزدشان پايين آمدند، وقتى كه كفار به آنها دست يافتند، زه

اين اول غدر و خيانـت اسـت، و از   : آن گاه مرد سومى كه همراه آن دو بود گفت  . باز نمودند  ايشان را بدان بستند      

همراهى ايشان ابا ورزيد، آن گاه او را كشاندند و تالش كردند تا ايشان را همراهى كند، اما او اين كـار را ننمـود و      

  .به قتلش رسانيدند

خبيب و زيد را بردند، و ايشان رادر مكه فروختند، خبيب را پسران حارث بن عامر بن       هاى عاصم در وقت و       بيت(

 ، او نزدشان اسير باقى مانـد،        - خبيب حارث بن عامر را در روز بدر به قتل رسانيده بود              -نوفل خريدارى نمودند    

هاى خـود   ن و اصالح سنتتا اين كه به كشتنش تصميم گرفتند، او تيغى را از يكى از دختران حارث جهت تراشيد  

و طفل نـزد    . از طفلى كه داشتم غافل شدم     : گويد  مى )آن زن (. به عاريت طلب نمود، و آن زن به وى به عاريت داد           

خبيب رفت، خبيب او را بر رانش گذاشت، هنگامى كه من وى را ديدم، به شدت ترسـيدم و هراسـان شـدم، و او                         

 ان شـاءاللَّه    -ترسى كـه وى را بكـشم؟         آيا از اين مى   : گفت. رك نمود اين حالت مرا در حالى كه دستش تيغ بود د         

هيچ اسيرى را هرگز بهتر از خبيب نديدم، او را ديـدم از  : گفت آن زن مى  .  من درصدد انجام اين كار نيستم      -تعالى  

كه خداونـد بـه   خورد، و در آن روز درمكه ميوه نبود، و او خود در آهن بسته بود، و آن رزقى بود            خوشه انگور مى  

مرا بگذاريد تا دو ركعت نماز بگـزارم،  : در حالى كه او را از حرم به خاطر كشتن خارج نمودند گفت    . وى داده بود  

بوديـد كـه مـن از مـرگ ترسـيدم، حتمـاً زيـاد نمـاز                  اگر به اين گمان نمـى     : بعد از آن به طرف آنها برگشته گفت       

 خواندن دو ركعت را در وقت كشته شدن از خود به عنوان يك            گزاردم، به اين صورت او نخستين كسى بود كه         مى

كافران را چنان هالك و بر باد ساز كه از جمله شـان             ! خداوندا: روش و طريقه به جاى گذاشت، و بعد از آن گفت          

  : احدى هم باقى نماند، و سپس افزود

  و ما ان ابالى حين اقتل مسلماً

  على اى شقّ كان للَّه مصرعى

   االله و ان يشأوذلك فى ذات

  أوصال شلو ممزّع يبارك عل

رسم، اين مـرگ   شوم، پروا و باكى ندارم، كه بر كدام پهلو در راه خدا به قتل مى وقتى كه مسلمان كشته مى «: ترجمه

و كشته شدن من در راه خدا و به خاطر رضاى خداست، اگر وى بخواهد به پيوندهاى جسمى،كه پاره كـرده شـده      

  .آن گاه عقبه بن حارث به سويش برخاست، و او را به قتل رسانيد. »دهد است بركت مى

و يقـين   (قريش كسانى را به طرف عاصم فرستادند تا چيزى از جسد وى را با خود بياورند و شناسايى اش نمايند                     

 بود، ولى  شان را در روز بدر به قتل رسانيده2، به خاطر اين كه عاصم يكى از بزرگان)پيدا كنند كه كشته شده است

                                                 
  .م. به نقل از تيسيرالقارى شرح فارسى صحيح بخارى. وى عبداللَّه بن طارق است 1
  .م. وى عقبه بن ابى معيط است 2
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خداوند زنبورها را مثل ابرى بر وى فرستاد، و او را از فرستادگان قريش حمايت نمودند، و آنها قادر نشدند چيزى                     

و ايـن چنـين ايـن را    .  بـه ماننـد آن روايـت نمـوده اسـت     � از ابـوهريره  )145/9( اين را بيهقى 1.را از وى ببرند  

: گويـد   آمده، روايت نموده، و صـاحب االسـتيعاب مـى      )132/3(اب  ، چنان كه در االستيع    �عبدالرزاق از ابوهريره    

و .  رامتذكر شده)حديث(و ... بهترين اسنادهاى حديث وى در اين مورد همان است كه عبدالرزاق آن را ذكر نموده       

  . مانند اين را روايت نموده است)112/1( ه ابونعيم در الحلي

پس از احد گروهى از عضل و قاره نزد رسول خـدا  : وده، كه گفتابن اسحاق از عاصم بن عمر بن قتاده روايت نم     

 در ميان ما اسالم ظاهر شده است، همراه ما تنـى چنـد از اصـحاب خـود را                    �اى رسول خدا    :  آمده گفتند  �

 بنـابراين رسـول   . بفرست، كه دين را به ما بياموزاند، و قرآن را به ما تعليم دهند، و شرايع اسالم را به ما ياد دهنـد                      

بعد آنها همراه قوم بيرون شدند تا اين كـه          . و ايشان را متذكر شده    ...  شش تن از اصحاب خود را فرستاد       �خدا  

 آن گـاه قـوم در مقابـل ايـشان غـدر      - 2هبه رجيع رسيدند،  رجيع آبيس است از هذيل در ناحيه حجاز باالى هـدأ  

دند و در اقامتگاه خود قرار داشتند، متوجه شدند كـه           نمودند، و هذيل را بر آنان فرياد كردند، مسلمانان كه غافل بو           

ها بجنگنـد، ولـى      اند، آن گاه شمشيرهاى خود را گرفتند تا با آن           شمشيرها به دست، آنها را فراگرفته      )هذيل(مردان  

خواهيم توسط شما از اهـل مكـه چيـزى بـه             خواهيم شما را بشكيم، ولى مى       ما نمى  - به خدا سوگند     -: آنها گفتند 

 � بياوريم، و براى شما عهد و پيمان خداست كه شما را نكشيم، مرثدوخالد ابن بكير و عاصـم ابـن ثابـت                        دست

  .كنيم و نه هم پيمانى را به خدا سوگند، ما ابداً از مشرك نه عهدى را قبول مى: گفتند

  هاى عاصم در وقت كشته شدنش و محفوظ ماندن جسد وى از مشركين بيت

  : و عاصم بن ثابت گفت

  ما علّتى و انا جلد نابل

  والقوس فيها وتر عنابل

  تزل عن صفحتها المعابل

   باطله الموت حق والحيا

  و كل ما حم االله نازل

  بالمرء والمرء اليه آيل

  ان لم اقاتلكم فامى هابل

  :و همچنين گفت 

  ابوسليمان و ريش المقعد

   مثل الجحيم الموقده و ضال

                                                 
�,٣٠,(ب! ر�  1.(  
 .فان و مكهجايى است در ميان عس 2
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  اذا النواجى افترشت لم ارعد

  نأ من جلد ثور اجردو مج

  و من بما على محمد

  : و همچنين گفت

  ابوسليمان و مثلي رامى

  و كان قومى معشراً كراما

هنگامى كـه عاصـم بـه    . بعد از آن جنگيد تا اين كه كشته شد، و هر دو شخص همراهش نيز كشته شدند        : گويد مى

 بفروشند، و اوهنگامى كه پسرش      1)شهيد( ها خواستند سرش را بگيرند و به سالفه بنت سعد بن           قتل رسيد، هذيلى  

در روز احد توسط عاصم كشته شد، نذر كرد كه اگر سر عاصم به دستش افتد در كاسه آن شراب خواهـد نوشـيد،         

، و هنگامى كه زنبورها در ميان ايشان و اوحايـل واقـع             )و مانع اين كار شدند    (ولى زنبورها وى را حمايت نمودند       

 از نزد وى بروند، و بعد از آن او را بگيريم، آن گاه خداوند در                )زنبورها(تا بيگاه شود، و     بگذاريدش  : شدند، گفتند 

عاصم به خداوند عهده سپرده بود كه هرگز مشركى وى را به        . دره آب را فرستاد و عاصم را برداشت و با خود برد           

 وقتى اين خبر به او رسـيد        - �خاطر پليد بودنش لمس نكند، و او هم مشركى را لمس نمايد، و عمربن الخطاب                

خداوند بنده مؤمن را نگه ميدارد، عاصم نذر نموده بود كه مشركى : گفت  مى-اند  زنبورها از وى حمايت نموده: كه

وى را لمس نكند، و نه هم او ابداً در زندگى خود مشركى را لمس نمايد، پس خداوند او را پس از مـرگش چنـان             

و از ايـن كـه بـه دسـت مـشركين بيفتـد       (. مل اجتناب ورزيـده بـود، حمايـت كـرد         كه او در زندگى اش از اين ع       

  )بازداشتش

   

  گفت �قصه زيد بن دثنه و آنچه كه وى در دوستى پيامبر 
 نرم شدند، از خود رقّت نشان دادند، به زنـدگى عالقمنـد گرديدنـد    �اما خبيب، زيد بن دثنه و عبداللَّه بن طارق          

بعد آنها را با خود به طرف مكه بيرون كردنـد،  . م نمودند، و آنان ايشان را اسير گرفتند    وخود را به دست خود تسلي     

 رسيدند،عبداللَّه بن طـارق دسـت خـود را از ريـسمان بيـرون      2و در آنجا به فروش شان رسانيدند، وقتى به ظهران        

دند و به قتلش رسـانيدند،      كشيد و شمشيرش را گرفت، آن گاه مردم خود را از وى عقب داشتند و او را با سنگ ز                   

ولى خبيب بن  عدى و زيد بن دثنه را به مكه آوردند، و به قريش در بدل دو اسـيرى                     . باشد و قبرش در ظهران مى    

و زيد بن دثنه را صفوان بن اميه، تـا          . كه از هذيل در مكه بود، فروختند، خبيب را حجيربن ابى اهاب تميمى خريد             

شـد، بـه تنعـيم       ند، صفوان او را با يكى از موالهايش كه به او نسطاس گفته مـى              وى را در بدل پدرش به قتل برسا       

گروهى از قريش جمع گرديدند كه در ميان شـان ابوسـفيان            . فرستاد، و از حرم او را اخراج كرد تا به قتلش رساند           

                                                 
  .آمده، ولى درست و صحيح همان است كه ذكر نموديم) سهيل(در اصل  1
  .گويند مى» مرظهران«شود، و با اضافت آن به وادى، برايش  وادى است قريب مكه، و نزد آن قريه ايى است كه برايش گفته مى 2
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تـو  ! ى زيد ا:  گفت - هنگامى كه براى كشته شدن پيش كرده شد          -بن حرب نيز حضور داشت،ابوسفيان براى وى        

دهم، آيا دوست دارى كه اكنون محمد به جـاى تـو نـزد مـا باشـد وگـردنش را بـزنيم و تـو                         را به خدا سوگند مى    

به خدا سوگند، من دوست نـدارم اكنـون محمـد را در همـان جـايش كـه در آن       : درخانواده خود باشى؟ پاسخ داد   

هـيچ  : گفـت  ابوسـفيان مـى   : گويد  مى )راوى(!! اشمام نشسته ب   هست خارى برسد و اذيتش نمايد، و من در خانواده         

 )راوى(. مردمى را نديدم، كه كسى را، چنان كه اصحاب محمد، محمـد را دوسـت دارنـد، دوسـت داشـته باشـند                      

  .بعد از آن نسطاس او را به قتل رسانيد: افزايد مى

  

  مازش در وقت كشته شدننقصه حبس خبيب در مكه و حكايت 
ره خبيب بن عدى، عبداللَّه بن ابى نجيح برايم بيان نمود، كه از ماويه كنيز آزاد كـرده حجيـر                    دربا: گويد  مى )راوى(

ام حبس بود، روزى وى  خبيب نزد من در خانه:  برايش نقل گرديده، كه گفت- كه اسالم آورده بود -بن ابى اهاب 

دانستم كه در زمين خدا انگورى   نمىخورد، و را ديدم، كه در دستش خوشه انگورى مثل سر انسان بود، و از آن مى  

  !!باشد و خورده شود

هنگـامى  : آن زن گفت : عاصم بن عمر بن قتاده و عبداللَّه بن ابى نجيح برايم بيان نموده گفتند             : گويد ابن اسحاق مى  

براى من تيغى بفرست، تا توسط آن، خود را بـراى كـشته شـدن    : كه كشته شدن خبيب نزديك گرديد، به من گفت    

.  نزد ايـن مـرد در ايـن خانـه داخـل شـو              )تيغ(با اين   : من به پسرى از محلّه تيغ دادم و گفتم        : گويد مى.  سازم پاك

 مـرد  - به خدا سوگند -چه كردم؟ : اندكى نگذشت كه آن پسر با آن تيغ به طرف وى رفت، آن گاه گفتم         : گويد مى

هنگامى كه تيغ را بـه او       . باشد  در بدل مردى مى    كشد، به اين صورت مردى     انتقام را خود را گرفت، اين پسر را مى        

سوگند به جانت، آيا مادرت از غدر من وقتى كه تو را با اين تيغ به سـويم                  : داد، آن را از دست وى گرفت و گفت        

شود، كه آن پسر، بچه  گفته مى: گويد ، ابن هاشم مى)به او چيزى نگفت(بعد راهش را باز گذاشت ! فرستاد نترسيد؟ 

  .ودآن زن ب

 را بيرون آوردند و به تنعـيم آوردنـد، تـا بـه دارش بزننـد،                 �بعد از آن خبيب     : عاصم گفت : گويد ابن اسحاق مى  

آن . بگـزار : اگر خواسته باشيد كه مرا بگذاريد دو ركعت نماز بگزارم، اين كار را بكنيد، گفتنـد          : خبيب به آنها گفت   

ه درستى و نيكويى آن را ادا نمود، بعد از آن به طرف قوم روى               گاه دو ركعت نماز گزارد، و آن دو را تمام كرد و ب            

كرديد، كه به خـاطر تـرس از مـرگ و كـشته شـدن طـوالنى                به خدا سوگند، اگر اينطور گمان نمى      : گردانيده گفت 

 نخستين كسى بود كه آن دو ركعت        �به اين صورت خبيب   : گويد  مى )راوى(. گزاردم نمودم، حتماً زيادتر نماز مى    

بعد وى را بر چوبى بلند نمودنـد، هنگـامى          : افزايد مى.  را در وقت كشته شدن براى مسلمانان سنت گذاشت         )زنما(

ما رسالت رسولت را ابالغ نموديم، اين پگـاه بـراى وى آنچـه را بـر مـا انجـام              ! خداوندا: اش كردند گفت   كه بسته 

د بشمار، و به صورت پراكنده بـه قتلـشان رسـان، و             ايشان را به عد   ! خداوندا: و بعد از آن ادامه داد     . شود برسان  مى

در آن روز مـن نيـز در   : گفت معاويه بن ابى سفيان مى    . بعد او را به قتل رسانيدند     . هيچ يك از ايشان را زنده نگذار      
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كشته شدن وى با كسانى كه در آن حاضر شده بودند، با ابوسفيان حاضر شده بودم، من ابوسفيان را ديدم كه مرا از                       

بر مردى چون دعا شود، و او بر پهلويش به زمـين بخوابـد،              : گفتند انداخت، آنها مى   س دعاى خبيب به زمين مى     تر

  1.شود دعا از وى رد مى

 در يك روز به قتل رسيدند، و از رسول    )عنهما اللَّه رضى(خبيب و زيد بن دثنه      : و درمغازى موسى بن عقبه آمده كه      

خبيـب را   .  سالم برسـد   - يا بر تو     -بر شما دو    «گفت   د، شنيده شد كه مى     در روزى كه آن دو كشته شدن       �خدا  

و آمده است كه آنها وقتى زيد بن دثنه را به دار كشيدند، به تيرش زدند، تـا او را در ديـنش   . »قريش به قتل رسانيد   

 ذكـر   )عنهمـا  للَّـه ا رضـى (و عروه و موسى بـن عقبـه       . در فتنه اندازند، ولى آن عمل جز به ايمان وتسليم وى نيفزود           

آيا دوست  : دادند، ندا دادند   آنها وقتى خبيب را بر چوب بلند كردند، وى را در حالى كه سوگندش مى              : اند كه  نموده

من دوست ندارم كه او مرا به خـارى         !! خير، سوگند به خداوند بزرگ    : دارى كه محمد در جاى تو باشد؟ پاسخ داد        

. اين را ابن اسحاق در قصه زيد بن دثنه متذكر شده است   . نها بر وى خنديدند    و آ  2كه در قدمش بخالند آزاد نمايد،     

  . آمده است)63/4( ه اين چنين در البداي. واللَّه اعلم

   

  و اشعارش هنگام كشته شدن � گفتار خبيب در دوستى پيامبر
ركينى كـه در روز بـدر       پسران همـان مـش    : طبرانى حديث عروه بن زبير را به طول آن روايت نموده، و در آن آمده              

هنگامى كه سالح را در جان وى گذاشتند، و او بـر دار زده شـده                .  را به قتل رسانيدند    �كشته شده بودند، خبيب     

خير، سـوگند بـه خداونـد     : آيا دوست دارى محمد در جاى تو باشد؟ گفت        : بود فريادش كردند و سوگندش دادند     

هنگـامى كـه   .  در قدمش فـرود رود، آزاد نمايـد، و آنهـا خنديدنـد    من دوست ندارم كه او مرا به خارى كه   !! بزرگ

  : بلند نمودند گفت)دار( را به چوبه �خبيب 

  لقد جمع الحزاب حولى والبوا

  قبايلهم و استجمعوا كل مجمع

  و قد جمعوا ابناهم و نساء هم

  و قرّبت من جذع طويل ممنع

  اللَّه اشكو غربتى ثم كربتى الى

  لى عند مصرعىو ما ارصد االحزاب 

  فذا العرش صبرنى على ما يراد بى

  فقد بضّعوا لحمى و قدبان مطمعى

  و ذلك فى ذات االله و ان يشأ
                                                 

�٩ – ١/٩٨(» E��0 اب@ هB م«ب1 روای/ اب@ ا0* ق <= ��1 در . � �ن ��� �	س� اس�س� 1.(  
ام، خارى در قدمش فرو رود، چه رسد به ايـن كـه     براى رهايى من، به عنوان فديه�من به اين راضى نيستم كه رسول خدا    : يعنى 2

  .م. او به جاى من باشد
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  يبارك على اوصال شلو ممزّع

  لعمرى ما احفل اذا مت مسلماً

  على اى حال كان للَّه مضجعى

و حديثش حسن است، و ضعف هم       اين را طبرانى روايت نموده، در آن ابن لهيعه آمده،           : گويد  مى )200/6(هيثمى  

 آمده، ذكـر نمـوده، و بعـد از بيـت اول      )67/4( ه  و ابيات را ابن اسحاق هم، چنان كه در البداي         . در وى وجود دارد   

  .افزوده است

   جاهده  و كلهم مبدى العداو

  على النى فى و ثاق بمضيع

  :و بعد از بيت پنجم افزوده است

  

  و قد خيرونى الكفر والموت دونه 

  قد هملت عيناى من غير مجزعو 

  و ما بى حذار الموت انى لميت 

  ولكن حذارى جحم نار ملفّع

  فواللَّه ما ارجو اذا مت مسلماً

  اللَّه مضجعى على اى جنب كان فى

  فسلت بمبد للعدو تخشعاً

  اللَّه مرجعى و ال جزعاً انّى الى

  

  روز بئر معونه  
  )م2(قصه اصحاب بئر معونه 

بن ابى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم و غير اين دو از اهل علـم                  1 از مغيره بن عبدالرحمن و  عبداللَّه       ابن اسحاق 

 �رسول خدا .  به مدينه آمد�ابوبراء عامربن مالك بن جعفر نيزه باز نزد رسول خدا  : روايت نموده، كه گفتند   

 دورى گزيـد، و     )از اسـالم  (اسـالم آورد، و نـه       اسالم را به وى عرضه نمود، و او را به طرف آن فراخواند، وى نه                

اى محمد، اگر مردانى از اصحابت را به سوى اهل نجد بفرستى، و آنها ايشان را به سوى امر تو دعوت كنند، : گفت

ابـوبراء  . »ترسـم  من بر آنها از  اهل نجد مـى   «:  فرمود �رسول خدا   . اميد آن را دارم كه دعوت تو را اجابت كنند         

  .)پس ايشان را بفرست تا مردم را به امر تو فراخوانند(دهم،  ا را امان مىمن آنه: گفت

                                                 
  .ايم يح نمودهدر اصل عبدالرحمن آمده، ولى درست عبداللَّه است، چنان كه در سيرت ابن هشام آمده، و ابن نصر را از روى آن تصح 1
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تن از ياران خود از      2 را با چهل   1- شتاب كننده به سوى مرگ       - منذربن عمروبنى ساعدى     �آن گاه رسول خدا     

 نافع بن  حارث بن صمه، حرام بن ملحان از بنى عدى بن نجار، عروه بن اسماء بن صلت سلمى،                : بهترين مسلمانان 

.  و با مردانى از بهتـرين مـسلمانان فرسـتاد          - اجمعين   � -بديل بن ورقاء خزاعى و عامربن فهيره موالى ابى بكر           

 مـستقر شـدند،   - كه در ميان زمين بنى عامر و ريگزار بنى سليم قـرار دارد           -ها حركت نمودند و در بئر معونه         اين

 به سوى عـامربن طفيـل فرسـتادند،       � را با نامه رسول خدا       � هنگامى كه در آنجا پايين آمدند حرام بن ملحان        

وقتى كه او نزدش آمد بدون اين كه به نامه وى نگاه كرده باشد، بر وى حمله نمود و به قتلش رسانيد، و بعد از آن                 

نده بود   فراخوا )به طرف آن  ( فرياد نمود، ولى آنها از اجابت آنچه او ايشان را            �بنى عامر را بر ياران رسول خدا        

شكنيم، آن گاه قبايلى از  ما هرگز عهد و پيمان ابوبراء را كه به آنها بسته و به آنها پناه داده نمى: ابا ورزيدند، و گفتند

بـه ايـن صـورت      . عصيه، رعل و ذكوان را بر آنها به استمداد خواستند، و آنها دعوتش را اجابت كردنـد                : بنى سليم 

را گرفتند، و آنها را در جاهاى شان محاصره نمودند، وقتـى كـه يـاران پيـامبر                  خارج شدند و ياران رسول خدا را ف       

 خداوند رحمـت    - آنها را ديدند، شمشيرهاى خويش را گرفتند و جنگيدند، و تا آخرين فردشان كشته شدند                 �

ـ                         -شان كند    ود، و او  ، به جز كعب بن زيد از بنى دينار ابن نجار كه با داشتن رمقى كه در وجـودش بـاقى مانـده ب

خود را باوجود اين كه به شدت زخم برداشته بود از ميان كشته شدگان بيرون كشيد، و زنده بود تا اين كـه در روز     

  .خندق به قتل رسيد

 و آنها را از اين حادثه كه بـراى          3و در ماشى قوم عمروبن اميه ضمرى و مردى از انصار از بنى عمرو بن عوف بود                

به خـدا سـوگند، ايـن       : آن دو گفتند  . زدند رندگانى آگاه كرد كه بر فراز اردوگاه چرخ مى        قوم پيش آمده بود، فقط پ     

هاى خويش قرار دارند، و همان  پرندگانى را شأنى است، و پيش آمدند تا ببينند، متوجه شدند كه قوم در ميان خون             

مـن بـر آن   : چه نظر دارى؟ گفت: ميه گفتانصارى به عمروبن ا. اند اند، ايستاده سوارانى كه اين بال را بر آنها آورده     

ولـى مـن راضـى و    : انـصارى گفـت  .  برسانيم، و اين خبـر را بـه وى بـدهيم   �هستم كه خود را به رسول خدا      

خواهم كه مـردان از      عالقمند نيستم تا نفس خود را از جايى كه منذربن عمرو در آن كشته شده، بيرون كنم، و نمى                  

هنگامى وى بـه آنهـا خبـر    . ا قوم جنگيد تا اين كه كشته شد، و عمرو را اسير گرفتند آن گاه ب4آن به من خبر دهند،   

داد كه او از مضر است، عامربن طفيل آزادش نمود، و موى پيش سرش را بريد، و او را در بدل آنچـه مـادرش بـه               

                                                 
اسـت، و  » ليمـوت  المعنـق «: اين لقب براى وى كه يكى از انقباى دوازده گانه است پس از شهادتش اعطا شده بود، و اصل عربـى آن         1

  .معنق اسم فاعل از اعنق است
  .صحيح اين است كه آنها، چنان كه در صحيحين آمده، هفتاد تن بودند 2
  .نان را به دوش داشتنديعنى اين دو شبانى گلّه و رمه مسلما 3
  .خواهم زنده باشم، تا مردم درباره وى برايم صحبت نموده بگويند كه او كشته شده است يعنى نمى 4
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ـ       1.گمان وى به گردن گرفته بود، تا غالمى را رها سـازد آزاد نمـود               و ايـن را    .  آمـده  )73/4 (ه ايـن چنـين در البداي

  .اند رجال وى تا به ابن اسحاق ثقه: گويد  مى)129/6(هيثمى . همچنين طبرانى از طريق اين اسحاق روايت كرده

   

  قول حرام هنگام كشته شدن  و اسالم آوردن قاتلش بر اثر گفتار وى
 با هفتاد سـوار     -سليم است    كه برادر ام     -را   2 حرام � روايت نموده كه رسول خدا       �بخارى از انس بن مالك      

بـراى تـو    :  را در ميان سه خصلت مختار كرده و گفته بود          �فرستاد، و رئيس مشركين عامر بن طفيل رسول خدا        

اهل باديه، و براى من اهل شهر باشد، يا اين كه جانشينت باشـم، و يـا بـا دو هـزار تـن ازاهـل غطفـان همراهـت                     

در خانه زنى از آل      3اى است چون غده شتر     غده: عون مبتال گرديد و گفت    و عامر در خانه ام فالن، به طا       . جنگم مى

 حركت نمود، و يـك مـرد   - برادر ام سليم -آن گاه حرام . فالن، اسب را برايم بياوريد، و در پشت اسب خود مرد        

 به من امـان     شما هر دو نزديك باشيد، تا من نزد ايشان بروم، اگر          :  و مردى از بنى فالن همراهش بود و گفت         4لنگ

دهيـد تـا    آيا به مـن امـان مـى   : حرام گفت.  و اگر مرا كشتند، شما نزد ياران تان برگرديد     5دادند شما نزديك هستيد   

 را برايتان ابالغ كنم؟ و شروع به صحبت با آنها نمود، آنها به طرف مردى اشاره نمودند، و       �رسالت رسول خدا    

 در ايـن    -كنم كه نيزه را در جان وى فرو بـرد            گمان مى : گويد  مى 6مام ه -او از طرف عقبش آمده او را به نيزه زد           

، و  »خدا بزرگتر است، سوگند به پروردگار كعبه، كاميـاب شـدم          «،  )فزت و رب الكعبه   ! اللَّه اكبر (:  گفت )وى(حال  

سر كوهى قرار  و وى بر - همه آنها را غير از همان لنگ به قتل رسانيدند )مشركين( و 7آن مرد به مشركين پيوست،

انا لقد لقينا ربنا فرضى عنا و       «:  ، آن گاه خداوند تعالى اين را بر ما نازل فرمود، و بعد از آن منسوخ گرديد                 -داشت  

 �و رسـول خـدا   . »ما با پروردگار مان روبرو شديم، و وى از ما راضى گرديد، و ما را راضى سـاخت                «. )ارضانا

عصبه، كسانى كـه نافرمـانى خداونـد و پيـامبرش را نمـوده بودنـد دعـا        سى صبح بر رعل و ذكوان و بنى لحيان و   

                                                 
» مK�L ا�Qوا�P«: �4 . 'م�E ا0/ و ه�\=�@ ���ا��) ١٠٨ – �٣/١٠(اب@ ا0* ق ب� ا0 س '�\1 در E��0 اب@ هB م . س�� �ن ��� �	س� اس� 1
)�/١٢٩.(  
آمـده، و شـايد در اثـر سـهو در كتابـت بـه عـوض        » دايى«، »خاله«در اين روايت به عوض حرام كه اسم موصوف است،      در بخارى    2

  .م. نقل شده باشد» حرام«، »خاله«
  .يعنى طاعون شتر 3
، همـان  »ابه حياه الصح«در اين مورد اختالفى هست، و ما با مراجعه به اصل صحيح بخارى، فتح البارى، تيسيرالقارى و حاشيه كتاب   4

صورت صحيح و درست آن را در ترجمه گنجانيديم، و اسم همان مرد لنگ را كعب بن زيد، و اسم مردى از بنـى فـالن را منـذر بـن                    

 و فـتح البـارى شـرح صـحيح     )66ص(توان براى فهم بيشتر موضوع به تيسيرالقارى جلـد چهـارم            اند، و مى   محمد بن عقبه ذكر نموده    

  .م.  مراجعه نمود)387ص (ر عسقالنى جلد هفتم البخارى نوشته ابن حج
  .م. ترجمه نموده است شيدرا، ثابت با» كنتم قريباً«لقارى در تيسيرا 5
  .وى يكى از راويان است 6
كه ما آن را با اقتباس از يكى از احتماالت فتح البـارى ترجمـه نمـوديم، اختالفـات و احتمـاالتى هـست كـه                          » فلحق الرجل «درباره   7

  .م.  مراجعه نمود)47ص( و تيسيرالقارى جلد چهارم )773ص(براى فهم بيشتر آن به فتح البارى جلد هفتم شود  مى
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 - كه دايى اش بود      -هنگامى كه حرام بن ملحان      :  روايت است كه گفت    � و نزد بخارى همچنين از انس        1.فرمود

عـد   گرفت، و آن را بر روى و سر خود پاشـيد، و ب )از زخم خود( نيزه خورد، خون را اين طور  »بئر معونه «در روز   

كسى كه وى را به قتل رسانيد، جبـار بـن   :  و نزد واقدى آمده   2.سوگند به پروردگار كعبه، كامياب شدم     : از آن گفت  

بعد از آن ! سوگند به پروردگار كعبه كاياب شدم:  گفت)او(وقتى كه وى را به نيزه زد، : گويد مى. سلماى كالبى بود

بـه  : جبـار گفـت  . »كامياب شدم«يعنى به جنت : گفتند. »ب شدمكاميا«: دهد جبار پرسيد، اين قول وى چه معنى مى    

  . آمده است)71/4( ه  اين چنين در البداي3.و بعد از آن جبار بر اثر آن اسالم آورد! خدا سوگند، راست گفته است

   

  روز مؤته  
  گريه نمودن ابن رواحه هنگام خروج ابيات وى در طلب شهادت

 لشكرى را بـه طـرف موتـه در جمـادى            �رسول خدا   : يت نموده، كه گفت    روا �ابن اسحاق از عروه بن زبير       

اگر زيد كشته شد، جعفـر بـن ابـى    «: االول سال هشتم فرستاد، و زيد بن حارثه را بر ايشان امير مقرر نمود و گفت             

ز ساختند،  ، مردم خود را مجه    » مردم است  )امير(مردم است، و اگر جعفر كشته شد، عبداللَّه بن رواحه            )امير(طالب  

هنگامى كه خروج آنها فـرا رسـيد ،مـردم بـا امـراى      . بعد از آن براى حركت آماده شدند، و تعدادشان سه هزار بود     

 وداع گفتند، و بر آنها سالم دادند، وقتى كه با عبداللَّه بن رواحه خداحافظى كردنـد، گريـه نمـود،                 �رسول خدا   

 نه درمن حب دنياست و نـه هـم شـيفتگى بـه              - به خدا سوگند     -: گرياند؟ گفت  اى ابورواحه چه تو را مى     : گفتند

  :كند خواند، آتش را در آن ياد مى اى از كتاب خدا را مى  شنيدم كه آيه�شما، ولى من از رسول خدا 

  )71: مريم(. )و ان منكم اال و اردها، كان على ربك حتماً مقضياً(

يد، ايـن امـرى اسـت حتمـى و فرمـانى اسـت قطعـى از          شـو  بدون اسـتثناء وارد جهـنّم مـى       (و همه شما    «: ترجمه

  . »پروردگارتان

خداوند همراه شما باشـد، و از شـما   : مسلمانان گفتند! دانم كه بازگشتم بعد از ورود چگونه خواهد بود؟      و من نمى  

  :  گفت�آن گاه عبداللَّه بن رواحه . حمايت نمايد، و دوباره شما را صالح به طرف ما برگرداد

  ه ال الرحمن مغفرلكننى اس

   ذات فرغ تقذف الزّبداه و ضرب

  ه  بيدى حرّان مجهزه او طعن

   تنفذ االحشاء و الكبداه بحري

   يقال اذا مروا على جدثىيحت

  اللَّه من غاز و قد رشدا  ارشده

                                                 
 ).٠٩١,(ب! ر�   1
  ).٠٩٢,(ب! ر�  2
  .در 0=� 'ن وا�X� ا1R /0 م�2وe ا�*�ی_ ا0/. �������ر  3
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وده و  آمده و با وى وداع نم�نزد رسول خدا   �بعد از آن قوم براى خروج آماده گرديدند، و عبداللَّه بن رواحه             

  : گفت

  اللَّه ما آتاك حسن فثبت

  تثبيت موسى و نصراً كالذى نصروا

   ه انّى تفرست فيك الخير نافل

  اللَّه يعلم انى ثابت البصر

  انت الرسول فمن يحرم نوافله

  والوجه منه فقد ازرى به القدر

.  گفـت و برگـشت      جهت مشايعت ايشان بيرون آمـد، و بـا آنـان وداع            �سپس آنان بيرون رفتند، و رسول خدا        

  :  گفت�عبداللَّه بن رواحه 

  خلف السالم على امرى ودعته

  فى النّخل خير مشيع و خليل

  ابن رواحه و تشجيع مردم به شهادت

 »مـĤب «، از سرزمين شام رسيدند، و به مردم خبر رسيد كه هرقـل در               »معان«بعد از آن حركت نمودند تا اين كه به          

ها مستقر گرديده است، و صدهزار تن ديگر از لخـم، جـذام، قـين، بهـراء و                   ز رومى در سرزمين بلقاء با صد هزار ا      

شـود، اميـر آنهاسـت    اند، و مردى از بلى متعلّق به قوم اراشه كه به او مالك بن زافله گفتـه مـى    به وى پيوسته  1بلى .

 كار خود اقامت نمودند  جهت تبادل نظر و مشورت در      »معان«هنگامى كه اين خبر به  مسلمانان رسيد، دو شب در            

سازيم، يا وى ما را با مردان ديگـرى   نويسيم، و او را از شمار دشمن مان با خبر مى  مى �به رسول خدا    : و گفتند 

 �آن گاه عبداللَّه بن رواحه      . كنيم فرمايد، و ما طبق آن عمل مى       كند، يا اين كه هدايتى براى ما عنايت مى         كمك مى 

دانيد همان چيزى اسـت كـه در          چيزى را كه اكنون بد مى      - به خدا سوگند     - اى قوم    :مردم را تشجيع نموده گفت    

جنگيم  جنگيم، ما با آنها فقط با اين دين مى         ما با مردم به عدد، قوت و كثرت نمى        . شهادت: ايد طلب آن خارج شده   

يا كاميابى يـا  : و نيكى نيستكه خداوند ما را به آن عزّت بخشيده است، بنابراين حركت كنيد، كه جز يكى از اين د  

  .گويد   ابن رواحه راست مى- به خدا سوگند -: شهادت، مردم گفتند

 از )مركـب (آن گاه مردم حركت نمودند تا اين كه به سر حد بلقاء رسيدند، و در همين جا بود كه نيروهاى هرقـل                     

شد روبرو گرديد، بعـد از آن دشـمن           مى  گفته »مشارف«هاى بلقاء كه بدان      اى از قريه   روم و عرب با ايشان در قريه      

شد، جابجا شدند، و مـردم در آنجـا بـا هـم روبـرو        گفته مى»مؤته«اى كه به آن     نزديك گرديد، و مسلمانان به قريه     

 آنها آماده شدند، و به طرف راست لشكر خود مردى از بنى عذره را كـه بـه او               )مقابله با (مسلمانان براى   . گرديدند

 گفتـه  �شد، گماشتند، و به طرف چپ لشكر خود مردى از انصار را كه عبايه بن مالك   گفته مى�قطبه بن قتاده  

                                                 
  .اين قبايل پنجگانه از نصاراى عرب اند 1
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 � با بيرق رسول خدا �شد، مقرّر نمودند، بعد از آن دو طرف روبرو گرديدند و جنگيدند، و زيد بن حارثه                  مى

ت، و جنگيد تا اين كه كشته شـد، و   گرف�هاى قوم جان داد، بعد از آن بيرق را جعفر       جنگيد تا اين كه بر اثر نيزه      

ـ     1.جعفر نخستين كسى از مسلمانان بود كه در اسالم پاهاى مركب خود را قطع كرد                )241/4( ه   اين چنين در البداي

  .آمده است

بعـد از آن بيـرق را   :  بـه مثـل آن روايـت نمـوده، و در آن آمـده     )عنهمـا  اللَّه رضى(و طبرانى اين را از عروه بن زبير     

 خود پـايين  2اش ساخت، آن گاه خود را از اسب سرخ رنگ فت، و با آن جنگيد تا اين كه جنگ بيچاره       گر �جعفر

 نخـستين مـردى از   �افكند، و پاهاى آن را با شمشير قطع نمود، و با قوم جنگيد تا اين كه كـشته شـد، و جعفـر                    

اين را طبرانى روايت نموده، و      : يدگو  مى )157/6( هيثمى   3.مسلمان بود كه در اسالم پاهاى اسب خود را قطع نمود          

  . به اختصار روايت كرده است� از عروه )118/1( ه اين را ابونعيم در الحلي. اند رجال وى تا عروه ثقه

  

  ابيات ابن رواحه در مسيرش درباره عالقمندى به شهادت
 به سر �بداللَّه بن رواحه من يتيم بودم، و زير سرپرستى ع   :  روايت نموده، كه گفت    �ابن اسحاق از زيد بن ارقم       

بردم، او مرا در آن سفر پشت سر خود بر خورجين سوارى اش بيرون نمود، بـه خـدا سـوگند از وى در همـان                 مى

  :نمود پيمود، شنيدم كه ابيات خود را چنين زمزمه مى شب، در حالى كه مسير خود را مى

  اذا أدنيتنى و حملت رحلى

   اربع بعد الحساءه مسير

  م و خالك ذمفشانك انع

  و ال ارجع الى اهلى ورائى

  و جاءالمسلمون و غادرونى

  بارض الشام مستنهى الثواء

  وردك كل ذى نسب قريب

  الى الرحمن منقطع االخاء

  هنالك الابالى طلع بعل

  و ال نخل اسافلها رواء

 بخيـل بـدبخت، تـو را چـه          اى: ها را از وى شنيدم گريه نمودم، واو مرا با دره زد و گفت              هنگامى كه آن  : افزايد مى

ـ      . و تو در ميان هر دو طرف پـاالن برگـردى          ! شود اگر خداوند شهادت را نصيبم گرداند؟       مى  ه ايـن چنـين در البداي
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 روايت كرده، و طبرانى آن را از طريق ابن اسحاق از            )119/1( ه   و اين را همچنين ابونعيم در الحلي       1. آمده )243/4(

  . آمده، روايت نموده است)158/6(زيد، چنان كه در المجمع 

   

  ابيات ابن رواحه هنگام قتال
 كه از بنى مره بـن  -پدر رضاعى ام :  روايت نموده، كه گفت)عنهما اللَّه رضى(ابن اسحاق از عباد بن عبداللَّه بن زبير     

ت، و با آن     پرچم را گرف   � كشته شد، عبداللَّه بن رواحه       �هنگامى كه جعفر    :  برايم بيان نموده گفت    -عوف بود   

در حالى كه بر اسب خود سوار بود پيش رفت، ولى شروع به توقف كردن نمود، و به خود انـدكى تـردد راه داد و                          

  : گفت مى

  اقسمت يا نفس لتنز لنّه

  لتنزلن او لتكرهنه

  ه ان اجلب الناس و شدوا الرّنّ

  ؟ه مالى اراك تكرهين الجنّ

  ه قد طال ما قد كنت مطمئن

  ه  فى شنّ ههل انت اال نطف

  : و همچنين گفت

  يا نفس ان ال تقتلى تموتى

  هذا حمام الموت قد صليت

  و ما تمنّيت فقد اعطيت 

  ان تفعلى فعلهما هديت

هنگامى كه پايين آمد، پسر عمـويش       .  اند، بعد از آن پايين گرديد      )عنهما اللَّه رضى(هدفش دو همراهش، زيد وجعفر    

با اين پشتت را محكم دار، چون تو در ايـن روزهـا خيلـى سـختى        : فتبرايش استخوان گوشت دارى را آورد و گ       

. او آن را از دستش گرفت، و از آن با دهان خود اندكى را برداشت، آن گاه ازدحامى را از جمعيت را ديـد                       . اى ديده

سپس آن را از دست خـود انـداخت، و شمـشيرش را گرفـت و     ! تو مشغول دنيا هستى؟:  گفت)خطاب به خود (و  

ـ       .  آمده )245/4( ه   اين چنين در البداي    2. رفت و جنگيد تا اين كه كشته شد        جلو  ه و اين را همچنين ابونعيم در الحلي

  .اند گويد، ثقه  مى)160/6( روايت نموده، و همچنين طبرانى روايت نموده، و رجال وى، چنان كه هيثمى )120/1(

  

  شته شدن سرودجعفر و قطع نمودن پاهاى اسبش، و اشعارى را كه هنگام ك
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 او از بنـى مـره     -پدر رضاعى ام    :  روايت نموده، كه گفت    )رضى اللَّه عنهما  (ابن اسحاق از عباد بن عبداللَّه بن زبير         

 گـويى مـن   -به خدا سوگند :  شركت داشت، برايم نقل نموده  گفت- غزوه مؤته - و در آن غزوه      -بن عوف بود    

 از اسب سرخ رنگ خود پايين آمد، و پاهاى آن را قطـع نمـود، و يـا    كنم، هنگامى كه  نگاه مى� جعفر   -به طرف   

  : گفت قوم جنگيد تا اين كه كشته شد، و مى

   واقترابهاه يا حبذا الجن

   و بارد شرابهاه طيب

  والروم روم قد دنا عذابها

   انسابهاه  بعيده كافر

  1على اذ ال قيتها ضرابها

.  آمده، روايت كرده)238/1( ه ن را ابوداود از اين وجه، چنان كه در االصابو اي.  آمده)244/4( ه اين چنين در البداي

  . روايت نموده است)118/1( ه و ابونعيم آن را در الحلي

  

  روز يمامه  
  � زيد بن خطاب و تشجيع يارانش به ثبات و به شهادت رسيدنش

:  روايت نموده، كه گفـت � از پدرش باشد،  از عمربن عبدالرحمن، كه از پسران زيد بن خطاب مى  )227/3(حاكم  

تا جايى كه حنيفـه بـر       : نمود، مسلمانان شكست خوردند    زيد بن خطاب در روز يمامه پرچم مسلمانان را حمل مى          

به طرف جاهـاى خـود برنگرديـد، پيـاده نظـام شكـست              : گفت پياده نظام غالب گرديد، آن گاه زيد بن خطاب مى         

من معذرت خود را به خـاطر فـرار يـارانم تقـديم     ! خداوندا: كشيد  فرياد مى  خوردند، بعد از آن با صداى بلند خود       

دارم، و با پرچم به  اند به سويت ابراز مى  آورده2كنم، و بيزارى ام را از آنچه مسيلمه و محكّم بن طفيل      حضورت مى 

حمت خدا بر وى    شتاب در سينه دشمن شروع به پيشروى كرد، و با شمشير خود حمله كرد تا اين كه كشته شد، ر                   

ترسـيم كـه     اى سـالم مـا مـى      :  گرفت، و مسلمانان گفتند    �باد، و پرچم افتاد، آن گاه آن را سالم موالى ابوحذيفه            

اگر از طرف من شكستى به سراغ تان بيايد، بدين معنى است كه من بدترين : گفت! شكست از طرف تو به ما برسد

ايـن را ابـن سـعد       . اب در سال دوازدهـم هجـرت كـشته شـد          به اين صورت زيد بن خط     !! حامل قرآن خواهم بود   

  . به مثل آن روايت نموده است� از عبدالرحمن )274/3(

   

  ثابت و سالم و حفر نمودن سنگر جهت ثبات در جنگ و شهادت شان
هنگـامى كـه   : و حديث را متذكر شده، و در آن آمـده ...  روايت نموده�طبرانى از دختر ثابت بن قيس بن شماس  

 از جملـه  � مسلمانان را براى قتال اهل ارتداد به طرف يمامه و مسيلمه كذّاب فراخواند، ثابت بن قيس         �بكر  ابو
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وقتى كه با مسيلمه و بنى حنيفه روبرو شدند، آنها مـسلمانان را سـه بـار    . كسانى بود كه بدان طرف حركت نمودند     

 � ايـن طـور در ركـاب رسـول خـدا        مـا :  گفتنـد  �آن گـاه ثابـت و سـالم مـوالى ابوحذيفـه           . شكست دادنـد  

هيثمى . جنگيديم، و براى خود سنگرى ساختند و در آن داخل شدند، و جنگيدند تا اين كه هر دو كشته شدند                     نمى

ظاهر اين است كـه دختـر       . دختر ثابت بن قيس را نشناختم، و بقيه رجال وى رجال صحيح اند            : گويد  مى )322/9(

 بـه ماننـد     )194/1(اين را ابن عبدالبر در االستيعاب       . از پدرم شنيدم  : استثابت بن قيس صحابى است، چون گفته        

  . آمده، روايت كرده است)196/1( ه و بغوى نيز اين را به اين اسناد چنان كه، در االصاب. آن روايت نموده

 در روز هنگامى كـه مـسلمانان  :  روايت نموده، كه گفت� از محمد بن ثابت بن قيس بن شماس  )88/3(ابن سعد   

 ايـن طـور     �مـا در ركـاب رسـول خـدا          :  گفت )عنهما اللَّه رضى(يمامه شكست خوردند، سالم موالى ابوحذيفه     

كرديم، آن گاه براى خود سنگرى حفر نمود، و در آن ايستاد، و بيـرق مهـاجرين در آن روز همـراهش بـود، و                   نمى

دثـه در روز يمامـه، سـال دوازدهـم در زمـان      جنگيد تا اين كه كشته شد و به درجه شهادت نايل گرديـد، ايـن حا            

  .  خداوند رحمتش كند - به وقوع پيوست �خالفت ابوبكر 

   

  فرياد عبادبن بشر بر انصار در جنگ هنگام شهادت
اى : گفـت   شنيدم كـه مـى     �از عبادبن بشر    :  روايت نموده، كه گفت    � از ابوسعيد خدرى     )441/3(وى همچنين   

 -ان شـاءاللَّه  -ه گويى آسمان برايم گشوده شد، و باز بـر مـن بـسته گرديـد، و ايـن         ابوسعيد، امشب چنان ديدم ك    

افزايد من در روز يمامه بـه طـرف وى نگـاه             مى. اى  خير را ديده   - به خدا سوگند     -: گفتم: گويد مى. شهادت است 

از ديگـران جـدا     : گفت ىغالف شمشيرها را بشكنيد، و از مردم جدا شويد، م         : كشيد كردم، كه بر انصار فرياد مى      مى

آن گاه چهارصد تن از انصار كه هيچ كس ديگر همراه شان نبود جدا شـدند، و عبـاد                  . شويد، از ديگران جدا شويد    

 رسيدند، و بـه شـدت   1 در پيش روى شان قرار داشتند، تا اين كه به دروازه باغ�بن بشر،ابودجانه و براء بن مالك  

هاى زيادى را ديدم، و او را        متش كند، به قتل رسيد، و من در روى وى ضربه          جنگيدند، و عبادبن بشر ،خداوند رح     

  .اى شناختم كه بر بدنش بود فقط از نشانه

   

  فرياد ابوعقيل بر انصار در جنگ هنگام شهادت
در روز يمامـه نخـستين      :  روايت نموده، كـه گفـت      � از جعفربن عبداللَّه بن اسلم همدانى        )474/3(وى همچنين   

قرار گرفت، و آن تير درميان هر دو شـانه و             بود، كه هدف تيرى    �ز مردم مجروح گرديد ابوعقيل انيفى       كسى كه ا  

قلبش اصابت نمود، و جاى اصابتش را شكافت اما باعث مرگ نبود، و تير بيرون آورده شد ولى بر اثـر اصـابت آن         

فتاده بود، و او بـه طـرف اقامتگـاه كـشيده     پهلوى چپش از كار افتاد و سست گرديد، اين امر در ابتداى روز اتفاق ا          

 رفتند، ابوعقيل )عقب(هاى خود هم  شد، ولى وقتى كه جنگ گرم گرديد و مسلمانان شكست خوردند و از اقامتگاه
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اللَّه، اللَّه، بـار ديگـر بـر       :زد  را شنيد كه بر انصار فرياد مى       �كه بر اثر زخمش سست و ضعيف بود، معن بن عدى            

داد تا قوم را جرأت داده پيش براند، و اين در وقتى بود كه انصار  نيد، و معن سرعت به خرج مىدشمن تان حمله ك

عبداللَّه بن . و فرد فرد جدا شده از ديگران متمايز گرديدند   . از ديگران جدا شويد، از ديگران جدا شويد       : فرياد زدند 

ـ    : گويد  مى )عنهما اللَّه رضى(عمر اى ابوعقيـل چـه   : ه قـوم خـود برخاسـت، گفـتم    آن گاه ابوعقيـل بـراى پيوسـتن ب

: گفـتم : افزايد ابن عمر مى. منادى اسمم را به آواز بلند صدا زد       : گفت! خواهى، تو ديگر توانايى جنگ را ندارى؟       مى

من هم مردى از انـصار هـستم، و         : ابوعقيل گفت !! اى انصار جمع شويد، و هدفش مجروحين نيست       : گويد وى مى 

ابوعقيل تصميم خود را جدى نمـود،  : گويد ابن عمر مى!! كنم بخشش كردن هم باشد اجابت مى دعوت او را ولو به      

اى : و شمشير را در حالى كه از غالف كشيده شده بود، به دست راستش گرفت، و شـروع بـه فريـاد كـردن نمـود                 

 يك جا جمع شـدند، و   همه- خداوند رحمتشان كند -اى چون روز حنين كنيد، آن گاه آنها  بار ديگر حمله  ! انصار

با شجاعت دادن كامل به مسمانان بر دشمن يورش بردند، و به درون باغ داخل شدند، و سپس با هم مختلط شدند، 

  .و شمشيرها در ميان ما و آنها رد و بدل گرديد

هارده من ابوعقيل را ديدم كه دست مجروحش از شانه قطع شده به زمين افتاده بود، و خودش چ: گويد ابن عمر مى 

: گويـد  ابن عمـر مـى  . ، و دشمن خدا مسيلمه به قتل رسيد1جراحت بر تن داشت، كه هر كدام آنها به حد مرگ بود    

لبيك : ابوعقيل، گفت: گفتم. خود را بر ابوعقيل در حالى انداختم كه افتاده بود، و آخرين رمق در وجودش باقى بود

بشارت باد، و صـداى خـود را بلنـد          : گفتم: گويد كيست؟ مى  ، شكست از آن      - ولى به زبان غير روشن و گرفته         -

دشمن خدا كشته شده است، آن گاه وى انگشت خود را به طرف آسمان جهت ستايش خداوند بلند نمـود                    : نمودم

بعد از اين كه آمـدم تمـام قـصه وى را            : گويد  مى )عنهما اللَّه رضى(ابن عمر . - خداوند رحمتش كند     -و درگذشت   

خداوند رحمتش كند، او هميشه در طلب و آرزوى شهادت بود، و تا جـايى كـه                 : عمر گفت . ل نمودم براى عمر نق  

  . و قديم االسالم بود�دانم از نخبان اصحاب نبى مان  من مى

   

  به شهادت رسيدن ثابت بن قيس
 �ن قـيس    هنگامى كه مردم در روز يمامه شكست خوردند، به ثابت ب          :  روايت نموده، كه گفت    �طبرانى از انس    

 اين �ما در ركاب رسول خدا : گفت. زند بينى؟ و در حالى دريافتمش كه بر خود عطر مى          اى عمو آيا نمى   : گفتم

من به سوى تو برائت و بيـزارى خـود را   ! ايد، خداوندا جنگيديم، به چيز بدى مقابل خويش را عادت داده     طور نمى 

نمـايم، و بعـد از        انجام دادند اعالن مى    - )مسلمانان( -آنچه اينها   اند و از      با خود آورده   - )مرتدين( -از آنچه آنها    

 )ه  صاحب االصـاب  ( آمده، ذكر نموده، و      )195/1( ه  و حديث را چنان كه، در االصاب      . آن جنگيد تا اين كه كشته شد      

و اين را   . رجال وى رجال صحيح اند    : گويد  مى )323/9(هيثمى  . اين روايت در بخارى به اختصار آمده      : گفته است 

و در مرسـل عكرمـه از ابـن سـعد بـه اسـناد               .  روايت نموده، و به شرط مسلم صحيح دانسته است         )235/3(حاكم  

                                                 
  .م. توانست سبب مرگ شود آنها آنقدر شديد و كارى بود كه مىيعنى هر كدام  1
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 �ثابت . در روز يمامه مسلمانان شكست خوردند:  ذكر است، چنين آمده)405/6(صحيح، چنان كه در فتح البارى 

و مـردى را كـه در       : افزايد مى. دهند  و برآنچه انجام مى    كنند، و واى بر اينها     واى بر آنها و بر آنچه عبادت مى       : گفت

 بـه   � از انـس  )44/9(اين را بيهقى .  ايستاده بود به قتل رسانيد، و خود نيز كشته شد)قلعه باغ(رخنه و شكستگى  

  .معناى آن روايت نموده است

   

  روز يرموك  
  كشته شدن عكرمه بن ابى جهل با چهار صدتن از مسلمانان

 در فالن و فـالن   �عكرمه بن ابى جهل     : اند كه   روايت نموده  �ابى سفيان و ابن عساكر از ثابت بنانى         يعقوب بن   

اين كار را نكن، چون كشته شدن تو بر مسلمانان گـران و شـديد               :  به وى گفت   �روز پياده جنگيد، خالدبن وليد      

اى دارى، ولـى مـن و پـدرم از            سـابقه  �مرا بگذار اى خالد، چون تو همـراه رسـول خـدا             : گفت. شود تمام مى 

ايـن چنـين در الكنـز    .  بوديم، و همين طور پياده رفت تا ايـن كـه كـشته شـد        �شديدترين مردم بر رسول خدا      

  . به مانند آن روايت نموده است� از ثابت )44/9(و اين را بيهقى .  آمده)75/7(

 در روز �عكرمـه بـن ابـى جهـل     :  روايت است كـه گفـت  �و نزد سيف بن عمر از ابوعثمان غسانى از پدرش     

چـه  : بعـد از آن فريـاد نمـود       ! كنم؟  جنگيدم، و امروز از شما فرار مى       �در جاهايى با رسول خدا      : يرموك گفت 

هاى شناخته   كند؟ آن گاه عمويش حارث بن هشام و ضراربن ازور با چهارصد تن از چهره               كسى بر مرگ بيعت مى    

 جنگيدند تا اين كه همه مجروح       �مودند، و در پيش روى خيمه خالد        شده و سوار كار مسلمين همراهش بيعت ن       

ايـن چنـين در     .  بود �و زخمى به زمين افتادند، و تعدادى از ايشان به قتل رسيد، كه از جمله آنها ضرار بن ازور                    

  . آمده است)11/7( ه البداي

روايت نموده، جـز ايـن كـه وى گفتـه        از سرى از شعيب از سيف به اسناد وى به مانند آن              )36/4(و اين را طبرى     

چـون صـبح    : گويـد   بود، مـى   �و آنها جز كسى كه تندرست ماند، كشته شدند، از جمله آنها ضراربن ازور               : است

 سر وى را بر ران خود گذاشته بـود،  � آورده شد، خالد � در حالى كه مجروح بود، نزد خالد     �نمودند عكرمه   

 خود نهاد، و شروع به پاك كردن صورت شان نمود،           )پاى( وى را بر ساق      كه عمروبن عكرمه هم آورده شد، و سر       

  .شويم نمود كه ما شهيد نمى  گمان مى1نه اين طور نيست، ابن حنتمه: گفت هاى شان آب ميچكانيد، و مى و در حلق

  
  در باب  عالقمندى و رغبت شان به كشته شدن در راه خداوند   � هاى صحابه بقيه قصه

  مندى عمار بن ياسر به كشته شدنرغبت و عالق
جنگيـد و كـشته     در روز صفين مـى   �عماربن ياسر   : اند كه  طبرانى و ابويعلى از ابوالبخترى و ميسره روايت نموده        

ايـن را   : گفـت  اى اميرالمؤمنين روز فالن و فالن امروز اسـت؟ و بـه او مـى              : گفت  آمده مى  �شد، و نزد على      نمى

                                                 
  . است�حنتمه اسم مادر عمربن الخطاب  1
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رسـول  : سه بار گفت، بعد از آن شيرى بـرايش آورده شـد، و او نوشـيدش، بعـد گفـت                   او اين را    : گويد مى. بگذار

نوشم، بعد برخاست و جنگيد تا اين كـه كـشته    اين آخرين نوشيدنى است كه آن را از دنيا مى   :  گفته است  �خدا

ا عطـاءبن سـائب     اند، و بعضى آنه    اين را طبرانى، و ابويعلى به اسنادى روايت كرده        : گويد  مى )297/9( هيثمى   1.شد

  .اند، اما بقيه سندها ضعيف است آمده، كه وى تغيير نموده بود، و بقيه رجالش ثقه

 را ديـدم كـه از    �عمـاربن ياسـر     :  روايت است كـه گفـت      � يار رسول خدا     �ونزد طبرانى از ابوسنان دؤلى      

خـدا و  : از آن گفـت غالمش نوشيدنى اى خواست، و او جامى از شـير را بـرايش آورد، و عمـار نوشـيدش، بعـد                

هيثمـى  . و حـديث را متـذكر شـده       .... كنم اند، امروز با دوستان با محمد و حزبش مالقات مى          پيامبرش راست گفته  

  .اسناد آن حسن است: گويد  مى)298/9(

 در صـفين روزى     �از عماربن ياسـر     :  روايت است كه گفت    �و نزد طبرانى از ابراهيم بن عبدالرحمن بن عوف          

 مالقات نمودم، و حور عين را ازدواج كـردم، امـروز بـا              2من با جبار  : نمود رگذشت، شنيدم كه فرياد مى    كه در آن د   

 به من خبر داده است كه آخرين توشه ات از دنيا شير     �كنم، رسول خدا     دوستان، با محمد و حزبش مالقات مى      

اند،و رجـال    احمد به اختصار روايت نموده    اين را طبرانى در االوسط، و امام        : گويد  مى )296/9(هيثمى  . آبدار است 

و در روايتى نزد امـام  . و بزار اين را به مانند آن به اسناد ضعيف روايت كرده است     . هر دوى شان رجال صحيح اند     

  .وقتى شير آورده شد وى خنديد: احمد آمده كه

  

  به شهادت رسيدن براء بن مالك در روز عقبه در فارس
بـه  ( 3خواند، نزد براء بن مالك در حالى داخل شدم كه مى         :  روايت نموده كه   �ز انس    ا - به اسناد صحيح     -بغوى  

ترسى كه بر بسترم، بميرم؟ نه، به خـدا    آيا از اين مى   : خداوند چيز بهترى را از آن به تو داده است، گفت          :  گفتم 4)او

ام، به غير كسانى كه در آن    كشته  چنان نيست كه مرا از آن محروم سازد، من صد تن را به تنهايى              )خداوند(! سوگند

: گويد  مى)324/9(هيثمى .  آمده، و طبرانى به معناى آن، روايت نموده)143/1( ه اين چنين در االصاب   . ام سهم داشته 

ايـن  :  به معنـاى آن، روايـت نمـوده، و گفتـه اسـت             )291/3(و اين را همچنين حاكم      . رجال وى رجال صحيح اند    

 به ماننـد  )350/1( ه و ابونعيم اين را در الحلي  . اند است، ولى آن دو روايتش ننموده     حديث به شرط شيخين صحيح      

 در حالى كـه     -در روز عقبه در فارس      :  روايت نموده، كه گفت    �و حاكم همچنين از انس      . آن روايت كرده است   

شد، سوار گرديد،  ى برخاست و اسب خود را در حالى كه سوق داده م� براء -مردم از ميدان جنگ برگشته بودند 

و بر دشمن حمله نمـود، آن گـاه خداونـد بـراى     ! ايد مقابل خود را بر خود عادت بدى داده    : و به ياران خود  گفت     

  . در آن روز به شهادت رسيد�مسلمين فتح را نصيب گردانيد، و براء 

                                                 
1 ��� . �bTیS١�٢(اب� ( و �4 :»�PواQا� K�Lم «)٩/٢٩٧.( 

  .با خداوند تبارك و تعالى 2
  .م. خواند، البته هدف سرودن است، و نه قرائت شعر و يا بيتى را به آواز بلند مى 3
  .باشد ن كلمه و كلمه بعدى داخل كمانك، به نقل از االصابه  مىاي 4
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  گمان عمر درباره عثمان بن مظعون وقتى كه وفات نمود و كشته نشد
عمـر بـن    : اند، كه به وى خبر رسيده كه        روايت نموده  �بيد در الغريب از عبيدبن عبداللَّه بن عتبه         ابن سعد و ابوع   

اى افتـاد، و    وفات نمود و كشته نشد، از دلم به شكل بى سابقه           �هنگامى كه عثمان بن مظعون      :  گفت �الخطاب  

هم مـرد و كـشته نـشد، و عثمـان همـين      به طرف اين شخص كه از دنيا بسيار كناره گيرد بود بنگريد كه باز    : گفتم

هـاى   ها و نخبه   واى بر تو، بهترين   :  وفات نمود، گفتم   �منزلت را تا آن وقت در نفس من داشت، كه رسول خدا             

آن گاه عثمان   ! ميرند هاى مان مى   ها و نخبه   واى بر تو، بهترين   :  وفات نمود، گفتم   �بعد از آن ابوبكر     ! ميرند مان مى 

  . آمده است)240/5(اين چنين در المنتخب . زلتى برگشت كه قبالً در آن قرار داشتدر دلم به همان من

   

    � شجاعت اصحاب
  � شجاعت ابوبكر صديق

تو اى  : ترين مردم كيست؟ گفتند    اى مردم، به من خبر بدهيد كه شجاع       :  روايت نموده، كه وى گفت     �بزار از على    

ام، ولـى مـرا از    ام حقم را از وى به صورت كامل گرفته  پيكار نمودهمن با هر كسى كه مبارزه و  : گفت. اميرالمؤمنين

در روز بدر مـا بـراى رسـول خـدا           .  كيست؟ ابوبكر  )خودت بگو كه  (دانم،   نمى: ترين مردم خبر دهيد، گفتند     شجاع

ا باشد، تا هيچ كس از مشركين به طرف وى نيايد؟ به خد  مى�كى با رسول خدا : گفتيم.  سايه بانى ساختيم�

حاضر ( �سوگند، هيچ كسى جز ابوبكر به وى نزديك نشد، او با شمشير برهنه خويش بر باالى سر پيامبر خدا                     

تـرين   ، تا كسى به طرفش حمله نكند، و اگر كرد ابوبكر بر وى يورش بـرد، ايـن اسـت شـجاع                     )به حراست گرديد  

  . آمده است)46/9(و حديث را متذكر شده، اين چنين در المجمع ... 1مردم

   

  � شجاعت عمربن الخطاب
                                                 

، چاپ چهارم، انتشارات كتابخانـه  )1( حاشيه)26ص(آقاى سيدهاشم رسولى، مترجم سيرت ابن هشام به زبان فارسى، در جلد دوم،               1

ش، در غزوه بدر چنين ابراز نظـر نمـوده     در عري  �، در قبال همراه بودن ابوبكر با رسول خدا          1368اسالميه خيابان پامنار، طبع سال      

عريش براى افرادى چون ابوبكر جاى امن و بى خطرى بود و جهت اين كه ابوبكر ميدان جنگ را رها كرده بـود و خـود را در         «: است

 بـه   �خدا   از كينه و حسد وى را در قبال ياران رسول            واين گفتار ممل  . » انداخته بود معلوم نشده    �آن جاى امن كنار رسول خدا       

دانيم كه آقـاى    تذكر داديم، تا خوانندگان خود در مورد قضاوت كنند، و تذكر اين نكته را ضرورى مى               �خاطر ارتباط آن با قول على       

باشد، درست ترجمه ننمـوده،   رسولى، نه اين كه كتاب معتمد و سيرت مشهور ابن هشام را كه يكى از مراجع اهل سنت و جماعت مى                  

هاى فاحش شده، و كتاب را آن طورى كـه دلـش خواسـته      در ترجمه آن رعايت نكرده، و در اكثر جاها مرتكب غلطو امانت علمى را   

اى هم در حواشى و ترجمه خود داشته است، كه صحبت از همه آنها در ايـن مقـام بـه درازا     هاى كشنده  ترجمه نموده، بلكه زهر پاشى    

 به صورت جدى بر حذر باشند، تا نشود خداى ناخواسته در منجالبى غرق شـوند،                كشد، بر اين اساس خوانندگان محترم آن كتاب        مى

  .م. كه مترجم آن كتاب مقدس غرق در آن است
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دانم مخفى هجـرت نمـوده اسـت،         هر كسى را كه مى    :  روايت نموده، كه گفت    �ابن عساكر از على بن ابى طالب        

جز عمربن الخطاب، چون وى وقتى كه تصميم گرفت هجرت نمايد، شمشير خود را به گردن آويخت، و كمـانش                    

 كه اشراف قريش در حياط آن بودنـد  -كشيد، و آن گاه به كعبه       را بر شانه انداخت، و تيرهايى را در دستش بيرون           

هـاى    آمد و هفت بار طواف نمود، بعد از آن دو ركعت نماز نزد مقام به جاى آورد، و بعد بـه هـر يـك از حلقـه       -

خواهد مادرش وى را گم كند، پسرش يتيم گردد و همـسرش     كسى كه مى  . ها زشت شوند   روى: ايشان آمد و گفت   

اين چنين در منتخـب  . ، با من در پشت اين وادى روبرو گردد، ولى هيچ كس از ايشان وى را دنبال ننمود       بيوه شود 

  .  آمده است)387/4(كنزالعمال 

  

    � شجاعت على بن ابى طالب
  شعر على بعد از واقعه احد

  : و گفت در روز احد آمد )عنها اللَّه رضى(على نزد فاطمه:  روايت نموده، كه گفت�بزار از جابر 

  افاطم هاك السيف غير ذميم

  فلست بر عديد و ال بلئيم

  لعمرى لقد ابليت فى نصر احمد

   رب بالعباد عليمه و مرضا

 خـوب ونيكـو   )هم(اگر تو خوب و نيكو جنگ نموده باشى، سهل بن حنيف و ابن صمه          «:  فرمود �رسول خدا   

آن گاه جبرئيل عليه الـسالم  . -فراموش نموده است   آن را    1 و ديگرى را هم متذكر شد كه معلى        -. »اند جنگ نموده 

اى جبرئيـل وى ازمـن      «:  فرمـود  �رسول خدا   .  مواسات است  )وقت( كه اين    -اى محمد تو را به پدرت       : گفت

در اين معلـى بـن      : گويد  مى )122/6( هيثمى   2.و من از شما دو نفر هستم      : آن گاه جبرئيل عليه السالم گفت     . »است

  .اميد دارم كه بر وى باكى نباشد: گويد و ابن عدى مى. مده، كه جداً ضعيف استعبدالرحمن واسطى آ

 در روز احـد نـزد       �علـى بـن ابـى طالـب         :  روايت اسـت كـه گفـت       )عنهما اللَّه رضى(و نزد طبرانى از ابن عباس     

اگـر  «: د فرمـو �رسـول خـدا   . اين شمشير را كه خوار نيست، بگيـر       :  داخل گرديد و گفت    )عنها اللَّه رضى(فاطمه

 خـوب و نيكـو جنـگ    )هـم (خوب و نيكو جنگ نموده باشى، سهل بـن حنيـف و ابودجانـه سـماك بـن خرشـه        

  .رجال وى رجال صحيح اند: گويد  مى)123/6( هيثمى 3.»اند نموده

   

  و به قتل رسانيدن عمروبن عبدود � على

                                                 
  .وى يكى از راويان است 1
2 �*��� م� اب@ �U. در 'ن ی�bT ب@ ��Uا����@ وا�i0 ا1R /0 ب�3 ر ضh�T ا0/: م� SWی�) ١٢٢٠/�(بQار، ه���s . ����ر ���؛ ا-	 ����ع ن

  .او مaO2 ب1 0 خ/ ��ی_ ا0/: م� SWی�) ��٢/٢(اب@ ��L در ت�Nیf . ام��وارم در او اش� �� �� ش�: SWی�
ا�W تS خSب ;=E��4 ا� a+ U ym ب@ c ب/ و � رث ب@ : از �UوE ب@ زب�� بSiر م#.7، و در 'ن 'م�E ا0/) ٢٨٣، ٢٨٢/ ٣(» ا��)7P«ب��NO در  3

. از اب@ �U س ب1 م �=� 'ن ب�i م!2.� روای/ �RدE ا0/) ٢٨٣:,٢٨/ ٣(» ا��)7P«ه�\=�@ ب��NO در . ��E ا��+�1 و 7O0 ب@ �=�Q�� h خSب ;=4
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 )عنهمـا  اللَّـه  رضـى (كعب بن مالـك انـصارى  ابن جرير از طريق ابن اسحاق از يزيد بن رومان از عروه و عبداللَّه از               

در روز خندق، عمروبن عبدود با عالمتى مشخص بيرون آمد، تا كـار زارش ديـده                : روايت نموده  كه آن دو گفتند      

نمودى، كه  تو از ميان قريش با خدا عهد مى! اى عمرو: شود، هنگامى كه وى و سوارانش ايستادند، على به او گفت        

من تو را   : على گفت . بلى: پاسخ داد . كى از دو خصلت دعوت كند، يكى را قبول خواهى نمود          اگر مردى تو را به ي     

پـس تـو را بـه       : من بدان نيازى ندارم، على فرمـود      : گفت. خوانم به سوى خدا و پيامبرش و به سوى اسالم فرا مى          

على . وست ندارم تو را بكشم    چرا، اى برادر زاده؟ به خدا سوگند، من د        : عمرو گفت . كنم مبارزه و پيكار دعوت مى    

آن گاه عمرو به عضب و غيرت آمد و به طرف على            .  به خدا سوگند دوست دارم تو را بكشم        -ولى من   :  گفت �

اين چنين .  وى را به قتل رسانيد� روى آورد، و هر دوى شان پياده شدند، و بر يكديگر حمله نمودند، و على     �

  . آمده است)281/5(در الكنز 

  

  در وقت كشتن عمروبن عبدود � ىاشعار عل
عمروبن عبدود در حالى كـه زره  :  از طريق بيهقى از ابن اسحاق ذكر نموده و گفته است     )106/4( ه  اين را در البداي   

اى نبـى  :  برخاسته گفـت �كند؟ على بن ابى طالب  چه كسى مبارزه و پيكار مى: پوش بود، خارج گرديد، صدا زد  

آيـا مـردى   : باز عمرو صدا نمـود . »بنشين، او عمرو است«:  گفت�رسول خدا   . مرو  مى )وى(خدا، من به جنگ     

جنّـت تـان در   : گفـت  نيست كه براى مبارزه و پيكار به ميدان بيايد؟ به توبيخ و سرزنش مسلمانان شروع نمود مـى          

راى مبارزه با من گردد؟ آيا مردى را ب كنيد اگر كسى از شما كشته شود، به آن داخل مى كجاست، جنّتى كه گمان مى  

باز براى بار سوم . »بنشين«: من اى رسول خدا، پيامبر خدا گفت:  برخاست و گفت�كنيد؟ آن گاه على  خارج نمى

مـن اى رسـول خـدا،       :  برخاست و گفت   �على  : گويد  مى )راوى(.  متذكر شده  1و شعر وى را   : صدا نمود و گفت   

 به وى اجـازه داد، و او بـه طـرف            �و پيامبر خدا    . باشداگر چه عمرو    : على گفت . »او عمرواست «: پيامبر گفت 

  : گفت عمرو رفت تا اين كه نزدش رسيد، و مى

  ال تعلجن فقد اتاك 

  مجيب صوتك غير عاجز

  ه  و بصيره فى ني

  والصدق منجى كل فائز

  انى الرجو ان اقيم

   الجنائزه عليك نائح

   نجالءه من ضرب

   بيقى ذكرها عندالهزاهز

                                                 
  .شعر عمرو را 1
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مـن علـى بـن ابـى طالـب          :  پاسـخ داد   1پسر عبدمناف؟ : من على هستم، گفت   : تو كيستى؟ گفت  : عمرو به او گفت   

تر است نيامد، چون من دوست ندارم خون         ام، چرا از عمويت كسى كه از تو بزرگ         اى برادر زاده  : هستم، وى گفت  

عمـرو خـشمگين   . بريـزم بينم كه خون تـو را    بد نمى- به خدا سوگند   -ولى من   :  به او گفت   �تو را بريزم، على     

اى از آتش است، بعـداز آن بـا خـشم و غـضب بـه       شد، و پايين آمد، و شمشير خود را برهنه نمود كه گويى شعله    

 از وى استقبال نمود، عمرو بر سپر وى زد و آن را شكافت، و شمشير در آن                  2 آمد، و على با سپرش     �طرف على   

 نيز وى را در شاه رگ گردنش زد و او افتاد و �على . ستداخل گرديد، و بر سر وى اصابت نموده سرش را شك          

 � وى را به قتل رسانيده اسـت، و علـى   � تكبير را شنيد، و ما دانستيم كه على          �غبار بلند شد و رسول خدا       

  : در همانجا گفت

  اعلى تفتحم الفوارس هكذا

  عنى و عنهم اخروا اصحابى

  اليوم يمنعنى الفرار حفيظتى

  ليس بنابىو مصمم فى الرأس 

  : تا اين كه گفت

   رأيهه  من سفاهه عبدالحجار

  و عبدت رب محمد بصوابى

  فصدرت حين تركته متجدال

  كالجذع بين دكادك و روابى

  و عففت عن اثوابه و لواننى

  كنت المقطر بزنى اثوابى

  اللَّه خاذل دينه والتحسبن

  و نبيه يا معشر االحزاب

 بـه   �درخشيد، و عمربن الخطاب       روى آورد، و رويش مى     �ول خدا    به طرف رس   �بعد از آن على     : گويد مى

من وى را زدم، و او خود را از من با           : اش را نكشيدى؟ چون عرب زرهى بهتر از آن ندارد، گفت           چرا زره : او گفت 

  .شرمگاهش حفاظت نمود، بنابراين من از پسرعمويم حيا نمودم كه او را بكشم

  

  رمانى و پهلوانى اش در روز خيبرو كشتن مرحب يهودى و قه � على

                                                 
  .عبدمناف، اسم ابوطالب است 1
  .سپرى كه از پوست بود 2
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و حديث طويلى را ذكـر نمـوده، و         ... اند  روايت نموده  � از سلمه بن اكوع      - لفظ از بيهقى است      -مسلم و بيهقى    

فقط سه روز درنگ نموده بوديم، كـه بعـد از آن    : گويد در آن بازگشت شان را از غزوه بنى فزاره متذكر گرديده مى           

  : گفت  بيرون گرديد، و مى� 1عامر: افزايد مى. به طرف خيبر خارج شديم

  واللَّه لوا انت ما اهتدينا

  وال تصدقنا و الصلّينا

  و نحن من فضلك ما استغنينا

   عليناه فانزلن سكين

  و ثبت القدام ان ال قينا

. »پروردگـارت تـو را مغفـرت كنـد        «گفـت   . عـامر :  گفتند »اين گوينده كيست؟  «:  فرمود �رسول خدا   : گويد مى

 - �آن گاه عمـر  . رسيد گردانيد، به شهادت مى  هر كسى را كه به اين دعا مختص مى         �و رسول خدا    : گويد مى

به خيبر آمديم، و در     : گويد مى.  عامر ما را مستفيد نساختى     )باقى گذاشتن (چرا به   :  گفت -كه بر شترى قرار داشت      

  :فتگ آن جا مرحب در حالى بيرون آمد كه شمشيرش را تكان داده مى

  قد علمت خيبر انى مرحب

  شاكى السالح بطل مجرب

  اذا الحروب اقبلت تلهب

  : گفت عامر براى مبارزه با وى بيرون آمد، و مى: گويد مى

  قد علمت خيبر انى عامر

  شاكى السالح بطل مغامر

گـاه وى   اصـابت نمـود، آن   �اينها دو ضربه به هم رد و بدل نمودند، و شمشير مرحب بـر سـپر عـامر                   : گويد مى

رگ ( - بزند، ولى شمشيرش بـه جـان خـودش برگـشت، رگ اكحلـش               - )مرحب را ( -خواست به سرعت او را      

اى از اصـحاب   من بيرون آمـدم كـه عـده   : گويد  مى�سلمه .  را قطع نمود و در اثر آن درگذشت       - )هفت اندامش 

گريـستم، نـزد     در حالى كه مى   : دگوي. عمل عامر باطل شد، او خودش را به قتل رسانيد         : گويند  مى �رسول خدا   

 گفتند عامر عمل خود را باطل گردانيده        )آنها(:  عرض نمودم  »تو را چه شده است؟    «:  آمدم، پرسيد  �رسول خدا   

اند، بلكه بـراى وى دو بـار    آنها دروغ گفته«: چند اى اصحابت، فرمود   :  گفتم »كى اين را گفته است؟    «: است، پرسيد 

:  دنبال على كه چشم درد داشت كسى را فرستاد، و او را طلب نمود و گفت                �ا  رسول خد : گويد مى. »اجر است 

من وى را در حالى كه دستش : گويد مى. »دهم كه خدا و پيامبرش را دوست دارد حتماً پرچم را امروز به مردى مى«

نـداخت و او     آب دهن خود را در چشم وى ا        �رسول خدا   : افزايد نمودم آوردم، مى   را گرفته و رهنمايى اش مى     

  :گفت آن گاه مرحب براى مبارزه حاضر شد، و مى. تندرست گرديد، و پرچم را به وى داد

                                                 
  .موى سلمه بن اكوع استعامر، ع 1
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  قد علمت خيبر انى مرحب

  شاكى السالح بطل مجرب

  اذا الحروب اقبلت تلهب

  :گفت  به مبارزه با وى برخاست و مى�آن گاه على : گويد مى

   ه انا الذى سمتنى امى حيدر

  نظرهكليث غابات كريه الم

   ه اوفيهم بالصاع كيل السندر

 اين چنين در اين 1.و مرحب را زد و سرش را شق نموده به قتلش رسانيد، و توأم با آن فتح نصيب گرديد: گويد مى

  . به قتل رسانيده است- مرحب يهودى را خدا لعنتش كند �على : سياق آمده كه

هنگامى كـه مرحـب را كـشتم، سـرش را بـراى             : كه گفت  روايت نموده،    �و اين چنين اين را امام احمد از على          

كسى كه مرحب را كشته، محمـد بـن مـسلمه    : ولى موسى بن عقبه از زهرى روايت نموده.  آوردم�رسول خدا   

 اين چنين   2.اند  و غير وى از سلف روايت كرده       �و اين طور اين را محمد بن اسحاق و واقدى از جابر             .  است �

  .مده آ)187/4( ه در البداي

 به سـوى  �با على :  روايت نموده، كه گفت� موالى رسول خدا �ابن اسحاق از بعضى اهل خود، از ابورافع  

هنگامى كه او به قلعه نزديك گرديد، اهل آن بـه           .  وى را با پرچم خود فرستاد      �خيبر خارج شديم، رسول خدا      

 وى را زد و سـپرش را از دسـتش انـداخت، و         هـا  طرفش آمدند، و او با آنها جنگيد، آن گاه مردى از همان يهودى            

 دروازه قلعه را گرفت، و از آن به عنوان سپر براى دفاع از خود استفاده نمود، و تا آن وقت در دستش بـود  �على  

جنگيد كه خداوند فتح را نصيبش نمود، و بعد آن را از دست خود انداخت، من خود را بـا هفـت تـن كـه        و او مى  

 در ايـن  3.هشتم شان بودم ديدم كه تالش نموديم تا آن دروازه را كنار بـزنيم، ولـى نتوانـستيم            همراهم بودند و من     

اند،  خبرجهالت و انقطاع ظاهر وجود دارد، وليكن حافظ بيهقى و حاكم از طريق ابوجعفر باقر از جابر روايت نموده           

ه شدند، و آن را فتح نمودنـد، و بعـد از    در روز خيبر دروازه را برداشت، تا اين كه مسلمانان بر آن چير �كه على   

و در روايت ضعيفى . آن تجربه گرديد و آن را چهل مرد نتوانستند حمل كنند، در اين روايت نيز ضعف وجود دارد       

 )بـه جـايش  (بعد از آن هفتاد مرد بر آن جمع شدند، و نتيجه تالش شان ايـن بـود كـه دروازه را      :  آمده �از جابر   

ــد ــي. برگرداندن ــايــن چن ــى شــيبه از جــابربن ســمره روايــت نمــوده كــه،  .  آمــده)189/4( ه ن در البداي ــن اب و اب

 دروازه را در روز خيبر برداشت، و مسلمانان بلند شدند، و آن را فتح نمودند، بعد از آن تجربه )عنهما اللَّه رضى(على

                                                 
1  ab3م),�٩٧.( 
2 �)٣/٢٨'م�E و ا��� ( ,٣/٢١(اب@ ا0* ق <= ��1 در ��0ت اب@ هB م . ��� ) �bTیS) ١٨�١(و اب �NO) ٩/١٣١(و ب� aR � و 'ن را ب� ) �٣,/٣(و

 روای/ �RدE ا��U ،/0ا6 ب@ 7O0 اc 1R /0 ب/ ا0 س ش�ط مab3 +*�( دا�123 ا1R /0 ا��12 در ای@ اش� ل وارد ا0/ زی�ا �Qد ای=1R �3R  O از ; ب�
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حـسن  : گويـد   آمده، و مـى )44/5( اين چنين در منتخب كنزالعمال. گرديد، و آن را جز چهل مرد نتوانستند بردارند     

  .است

   

  � بن عبيداللَّه هشجاعت طلح
  :در روز احد، اين شعر را رجز خواندم:  روايت نموده، كه گفت�ابن عساكر از طلحه 

   غالب و مالكه نحن حما

  نذب عن رسولنا المبارك

  نضرب عنه القوم فى المعارك

  ضرب صفاح الكوم فى  المبارك

  :1)و او گفت(، »در باره طلحه بگو«:  گفت� احد برنگشته بود كه به حسان  هنوز از�و رسول خدا 

   يوم الشعب آسى محمداًه و طلح

   ضاقت عليه و شقته على ساع

  يقيه بكفّيه الرماح و اسلمت

  اشاجعه تحت السيوف فشلت

  و كان امام الناس اال محمداً

  اقام رحى االسالم حتى استقلّت

  :  گفت�و ابوبكر صديق 

  نبى الهدى و الخيل تتبعهحمى 

  الدين حتى اذا مالقوا حامى عن

  صبراً على الطعن اذ ولت حماتهم

  والناس من بين مهدى و مفتون

   بن عبيداللَّه قد وجبته يا طلح

  لك الجنان و زوجت المهاالعين

  :  فرمود�و عمر 

  حمى نبى الهدى بالسيف منصلتاً

  لما تولى جميع الناس وانكشفوا

                                                 
  .زيادت بر اصل طبق اقتضاى سياق 1
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در ايـن روايـت     : گويـد   مـى  )68/5( در منتخب الكنـز      1.»اى عمر راست گفتى   «:  فرمود �ل خدا   گويد و رسو   مى

عامه احاديث وى ضعيف است، و ابـن حبـان وى را در جملـه               : گويد ابن عدى مى  . سليمان بن ايوب طلحى است    

  . احد ذكر شد جنگيدن طلحه در روز)307ص(و در  . آمده، ذكر نموده است)77/3(ها، چنان كه در اللسان  ثقه

   

    � شجاعت زبير بن عوام
  خروج زبير با شمشير برهنه در مكه قبل از هجرت

نخستين كسى كه در راه خدا شمشير را برهنه ساخت و از : ابن عساكر از سعيد بن المسيب روايت نموده، كه گفت     

رسول خدا  : دايى را شنيد كه    بود، او در حالى كه روزى وقت ظهر در خواب بود، ص            �نيام برآورد، زبير بن  عوام       

 از پـيش    �اش كه برق ميزد، بيرون آمد، و رسول خـدا             كشته شده است، در حال با شمشير از نيام برآورده          �

 �رسـول خـدا   . اى شنيدم كه تو كـشته شـده  :  گفت»اى زبير تو را چه شده است؟   «: همراهش سرخورد و گفت   

 خواستم با هر كسى از اهل مكه كه روبـرو شـدم وى را          -ند   به خدا سوگ   -:  گفت »خواستى بكنى؟  چه مى «: فرمود

  :گويد  براى او دعاى خير نمود، و در اين باره اسدى مى�بكشم، آن گاه پيامبر خدا 

  هذاك اول سيف سل فى غضب

  للَّه سيف الزبير المرتضى انفا

   سبقت من فضل نجدتهه حمي

  قديحبس النجدات المحبس االوقا

 )عنهمـا  اللَّـه  رضـى ( از عروه روايت است، كه زبير بن عـوام         )89/1( ه  ر و ابونعيم در الحلي    و همچنين نزد ابن عساك    

 گرفته شد، البته بعد از اسالم آوردنش، كه نوجوانى دوازده ساله بـود، آن               �صدايى را از شيطان شنيد كه محمد        

 كه در   - آمد   � نزد پيامبر خدا     گاه شمشير خود را از نيام بيرون آورد، و به شتاب به طرف كوچه بيرون رفت، و                

شـنيدم كـه تـو    :  گفـت »چه كـار دارى؟ «:  به او گفت  �پيامبر.  و شمشير در دستش بود     -باالى مكه قرار داشت     

زدم كـه تـو را    با اين شمشيرم همان كـسى را مـى  :  گفت»كردى؟ تو چه مى«:  فرمود�اى پيامبر خدا    گرفتار شده 

و آن نخستين شمشيرى بـود  . »برگرد«: وى و شمشيرش دعا نمود و گفت       براى   �آن گاه رسول خدا     . گرفته بود 

و اين را زبير بـن بكـار،        .  آمده )69/5(اين چنين در منتخب كنزالعمال      . كه در راه خدا از نيام بيرون آورده شده بود         

ـ  )226ص(و ابونعيم آن را در الـدالئل      .  آمده، روايت كرده   )545/1( ه  چنان كه در االصاب    ن مـسيب، بـه    از سـعيد ب

  .معناى آن روايت كرده است

  

  زبير و كشتن طلحه عبدرى در روز احد

                                                 
1 او +�وق ا1R /0 : اب@ ��L م� SWی�. و در 0=� 'ن ��b0 ن ب@ ایSب �b*� ا0/) ١/٢٠٣(» م!2.� ت ریZ دمB[«اب@ �R 3U <= ��1 در . ���
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يونس از ابن اسحاق متذكر شده، كه طلحه بن ابى طلحه عبدرى پرچم بردار مشركين در روز احد مبارز خواسـت،          

 خيز زد و بـا   به پيكار وى رفت، و �ولى مردم از بيرون شدن در مقابلش خود دارى نمودن، آن گاه زبير بن عوام                

وى بر شترش سوار گرديد، و بعد او را به طرف زمين كش نمود،و از شتر افكندش، و همراه شمشير خود ذبحـش                 

: و گفـت . » است،و ناصر من زبير اسـت 1براى هر نبى ناصرى«:  وى را ستود و گفت�نمود، آن گاه رسول خدا    

 ايـن   2.»آمدم، البته به آنچه از خود دارى مردم از وى ديدم           اش بر مى   آمد، من به مبارزه    اگر وى به مبارزه او بر نمى      «

  . آمده است)20/4( ه چنين در البداي

   

  زبير و كشتن نوف مخزومى و قصه وى در كشتن مرد ديگرى
نوفل بن عبداللَّه بن مغيره مخزومى در روز خندق خارج شد و به مبارزه : يونس از ابن اسحاق متذكر شده كه گفت

 به طرف وى آمـد، و او را مـورد ضـرب قـرار داد، و دو شـقش نمـود، تـا جـايى كـه                       �بير بن عوام    ز. فراخواند

  : گفت شكستگيى در تيغ شمشيرش پديد آمد، و در حالى برگشت كه مى

  انى امرو احمى و احتمى

  عن النبى المصطفى االمى

  .»نمك من شخصى هستم كه از خود و از نبى برگزيده امى دفاع و حمايت مى«: ترجمه

  . آمده است)107/4( ه اين چنين در البداي

مردى از مشركين كه سالح بر تن داشـت       :  روايت نموده، كه گفت    )عنهما اللَّه رضى(ابن جرير از اسماء بنت ابى بكر      

 بـه  �كنـد؟ رسـول خـدا     چه كسى پيكار و مبارزه مى  : حركت نمود و در جاى بلندى از زمين باال رفت و گفت           

آن . اگر خواسته باشى اى رسول خـدا :  آن مرد به او پاسخ داد»كنى؟ آيا به طرف وى حمله مى« :مردى از قوم گفت 

. »اى پسر صفيه برخيـز «:  به طرفش نگاه كرد و گفت     �گاه زبير شروع به آشكار كردن خود نمود، و رسول خدا            

ر گرديدنـد، و از گـردن       قـرا   رفت، تا اين كه همراهش برابر گرديـد، بعـد هـر دو بـى               )مشرك(و زبير به طرف آن      

هر كدام شـان كـه اول پـايين افتـاد همـان      «:  فرمود�رسول خدا . يكديگر خود گرفتند، و هر دو غلط  خوردند       

اش بلند   بر سينه� دعا نمود، و مردم هم دعا كردند، و آن كافر افتاد و زبير �آن گاه رسول خدا . »شود كشته مى

  . آمده است)69/5(تخب الكنز اين چنين در من. شد، و به قتلش رسانيد

   

  حمله زبير در روز خندق و روز يرموك

                                                 
السالم نيز بدين عنـوان نـام بـرده شـده            استعمال شده است، چنان كه در قرآن از طرفداران حضرت عيسى عليه           » حوارى«در حديث    1

  )51: آل عمران). (صاراللَّهقال من انصارى الى اللَّه قال الحواريون نحن ان«: فرمايد است، جايى كه خداوند مى
2 ���� . aR �)) ٣/٣�٢ �٣٧١٩(از اب@ زب�� و ب! ر ( ab3و م)٢,١� ( �Gو ت�م)٣٧,���0 «: �4 . از ; ب�) �٣٩,(و ا��� ) )١٢٢و اب@ م ;( 1 
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روز خندق با زنان و اطفال در قلعه جابجا كـرده           :  روايت نموده، كه گفت    )عنهما اللَّه رضى(بيهقى از عبداللَّه بن زبير    

به پـدرم   : گويد  مى .ديدم زد، و من بر پشتش بلند شده مى        شدم، عمربن ابى سلمه همراهم بود، وى برايم پشتك مى         

و . برد ديد به طرفش يورش مى نمود، و گاهى به اينجا، و هر چيزى را كه مى نگاه نمودم، كه گاهى به آنجا حمله مى

اى پسرم مرا : گفت. دادى ديدم اى پدرم، تو را امروز با آنچه انجام مى: وقتى كه بيگاه شد، نزد ما در قلعه آمد، گفتم

  . آمده است)107/4( ه اين چنين در البداي. در و مادرم فدايتپ: گفت. بلى: ديدى؟ گفتم

كنى  آيا حمله نمى  :  در روز يرموك گفتند    � به زبير    � روايت نموده كه اصحاب رسول خدا        �بخارى از عروه    

ايـن كـار را     : گفتنـد . )كنيـد  و حمله نمى  (گوييد   اگر من حمله كنم شما دروغ مى      : تا ما همراهت حمله كنيم؟ گفت     

آن گاه بر آنها حمله نمود، و صـف هايـشان را در هـم شكـست، و از آنهـا گذشـت، و هـيچ كـس هـم               . كنيم نمى

اش زدنـد، كـه در ميـان آن دو     همراهش نبود، بعد دو باره برگشت، و آنها لجامش را گرفتند، و دو ضربه بـر شـانه          

من در حالى كه كوچك بودم، : گويد  مى�عروه . اى قرار داشت كه در روز بدر، بر وى وارد آمده بود     ضربه، ضربه 

 نيز �در آن روز عبداللَّه بن زبير : افزايد  مى�عروه . كردم ها داخل نمودم، و بازى مى انگشتان خود را بر آن ضربه

ـ     1.همراهش بود، و ده سال داشت، او را بر اسبى سوار نمود، و مردى را برايش موظّـف گردانيـد                     ه  ايـن رادر البداي

بعد از آن بار دوم نيز وى آمدند، و باز آن چنـان كـه در مرتبـه اول       : اى آن ذكر نموده و افزوده است       به معن  )11/7(

  .عمل نموده بود، عمل كرد

   

    � شجاعت سعد بن ابى وقاص
  سعد نخستين كسى است كه در راه خدا تير انداخته است، و شعرش در اين مورد

 هم شـامل آن    �اى را، كه سعدبن ابى وقاص         سريه � خدا   رسول: ابن عساكر از زهرى روايت نموده، كه گفت       

شد فرستاد، آن گاه مشركين به طرف مـسلمانان روى آوردنـد، و در       بود، به يك طرف حجاز كه بدان رابغ گفته مى         

 به طرف شان تير انداخت، و او نخستين كسى بود كه در راه تيـر انـداخت، و ايـن                  �آن روز سعد بن ابى وقاص       

  : در باره تيرانداختن خود گفته است�سعد . در اسالم بوداولين قتال 

  اللَّه انى اال هل اتى رسول

  حميت صحابتى بصدور نبلى

  اذود بها اوائلهم ذياداً

   و كل سهله بكل حزون

  فما يعتد رام فى عدو

  اللَّه قبلى بسهم يا رسول

  .، به نقل از ابن عساكر، آمده است)72/5(اين چنين در المنتخب 
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  ر و كشتن سه تن با يك تير در روز احدزبي
 در روز احد با يك تير سه تـن را كـشت، آن تيـر را بـه     �سعد : ابن عساكر از ابن شهاب روايت نموده، كه گفت   

 بـاز آن را گرفـت، و بـراى بـار دوم           � زدنـد، سـعد      )تير بار ديگر وى را    (طرف آنها پرتاب نمود، و آنها با همان         

ت، آنها بار ديگر آن را به طرف وى انداختند، و او براى بار سوم آن را پرتاب نمـود و                     پرتابش نمود و كسى را كش     

آن تير را رسول خـدا  :  انجام داد تعجب نمودند، وى گفت�توسط آن، كسى را كشت، آن گاه مردم از آنچه سعد   

 ايـن چنـين در      1.د پدر و مادر خود را براى وى جمع نمـو          �رسول خدا   : گويد  مى )راوى(.  به من داده بود    �

  . آمده است)72/5(منتخب الكنز 

 گاهى سوار و گاهى پياده      � درروز بدر با رسول خدا       �سعد  :  روايت نموده، كه گفت    �و بزار از ابن مسعود      

اين را بزار به دو سند روايت نموده، كه يكى آنها متّصل و ديگرى مرسل است،     : گويد  مى )82/6(هيثمى  . جنگيد مى

  .اند  ثقهو رجال هر دو

   

    � شجاعت حمزه بن عبدالمطّلب
  شجاعت وى در روز بدر و قول اميه بن خلف در اين باره

 در روز بدر، با پر شـترمرغى مـشخص و     �حمزه بن عبدالمطّلب    : طبرانى از حارث تيمى روايت نموده، كه گفت       

حمزه : ه دار شده كيست؟ گفته شداين مرد كه با پر شترمرغ مشخص و نشان: نشانه دار بود، مردى از مشركين گفت

اسـناد  : گويـد   مى )81/6( هيثمى   2!!او همان كسى است كه در حق ما همه كارها را انجام داد            : گفت. بن عبدالمطّلب 

  .آن منقطع است

 همان مردى   3اى عبداالله : اميه بن خلف به من گفت     :  روايت است كه گفت    �و نزد بزار از عبدالرحمن بن عوف        

، حمـزه بـن   �او عمـوى رسـول خـدا    : اش مشخص بـود كيـست؟ گفـتم        با پر شترمرغ در سينه     كه در روز بدر   

: گويـد   مـى  )81/6(هيثمـى   . او همان كسى است كه در حق ما همه كارها را انجام داد            : گفت.  است �عبدالمطّلب  

 وى را نـشناختم،  اين را بزار از دو طريق روايت نموده، و در يكى از آنها شيخ وى على بن فضل كرابيسى آمـده و                   

  .ولى بقيه رجال صحيح اند، و طريق ديگرش ضعيف است

                                                 
 پدر و مـادرش را جـز   �نمود كه رسول خدا  ه اين افتخار مى   ب �و سعد   » سعد تير بينداز پدر و مادرم فدايت      «: به او گفت  : يعنى 1

  .براى من جمع ننموده است
2  .و ��ی_ ب�T� ش ه� 'ن ا0/) ٨١/�(» ا��K�L«: و �4 ) �٣/١(» ا�����«���ا�� در . ���

م گذاشـت،   موصـوف را عبـدالرحمن نـا   �عبداالله، عبدالرحمن بن عوف است، اسم وى در جاهليت عبد عمرو بود، رسول خدا       3

نمـود، و عبـدالرحمن بـه او     ولى اميه بن خلف از اين كه او را به اين نام صدا كند ابا ورزيد، و او را به همان نام قديمى اش صدا مـى                     

و اين سخن را اميه وقتى گفت كه عبـدالرحمن وى را در روز  . داد، بعد با هم اتفاق نمودند كه او را به نام عبداالله صدا كند             پاسخ نمى 

  .در، قبل از اين كه بالل به قتلش برساند، اسير گرفته بودب
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  هنگامى كه وى را كشته شده ديد � گريه رسول خدا
 را در روز � حمـزه  �رسول خـدا   :  روايت نموده، كه گفت    )عنهما اللَّه رضى(  از جابربن عبداللَّه   )199/3(حاكم  

مـن وى را نـزد آن درخـت ديـدم كـه      : مـردى گفـت  : گويـد  مى. احد هنگامى كه مردم از جنگ برگشتند گم نمود  

 - ابوسـفيان و يـارانش       -من شير خدا و شير رسول وى هستم، خداوندا، من بيزارى را از آنچه كه اينهـا                  : گفت مى

 تقـديم   - يعنـى شكـست شـان        -كنم، و معذرت ام را از آنچـه اينهـا انجـام دادنـد                اند به سوى تو اعالم مى      آورده

هنگـامى كـه پيـشانى اش را ديـد گريـه            .  به طرف وى در حركت شد      �يم، آن گاه رسول خدا      نما حضورت مى 

، مـردى از انـصار      »آيا كفنى نيـست؟   «: اش شديد شد، بعد از آن گفت       نمود، و هنگامى كه مثله شدنش را ديد گريه        

داوند تعالى سـيد  در روز قيامت نزد خ«:  فرمود�رسول خدا : گويد  مى�جابر . اى را انداخت برخاست و جامه 

اين حديث از اسناد صحيح برخوردار است، ولى بخارى و مسلم آن را روايت         : گويد حاكم مى . »شهداء حمزه است  

  .صحيح است: گويد و ذهبى مى. اند نكرده

   

  � داستان كشته شدن و مثله شدنش
مـن و  : وايت نمـوده، كـه گفـت    آمده، از جعفربن عمرو بن اميه ضمرى ر)18/4( ه ابن اسحاق، چنان  كه در البداي      

 يعنى -و حديث را متذكر گرديده، تا اين كه نزد وى         ...  بيرون شديم،  �عبداللَّه بن عدى بن خيار در زمان معاويه         

 براى ما صحبت كنى، كه چگونه وى را به قتل           �ايم تا از كشتن حمزه       نزدت آمده :  نشستيم و گفتيم   -نزد وحشى   

 از من پرسـيد  � را طورى براى تان حكايت خواهم نمود، كه آن را وقتى پيامبر  من اين داستان  : رسانيدى؟ گفت 

وقتى كـه   . من غالم جبير بن مطعم بودم، و عمويش طعيمه بن عدى در روز بدر كشته شده بود                : برايش بيان داشتم  

ـ            : قريش به طرف احد حركت نمود، جبير به من گفت          و آزاد  اگر عموى محمد، حمزه را در بدل عمـويم كـشتى، ت

انداختم، و به  آن گاه با مردم خارج شدم، و من مرد حبشيى بودم كه چون ديگر اهل حبشه نيزه مى: گويد مى. هستى

هنگامى كه مردم با هم روياروى شدند، من در طلـب و ديـدن حمـزه         . شد ندرت توسط آن چيزى از نزدم خطا مى       

و گويى كه شتر خاكسترى است و مردم را با شمشير خود            اى از مرد ديدم      خارج گرديدم، تا اين كه او را در گوشه        

توانست بايستد، به خدا سوگند، مندر حالى خود را براى وى جهت زدنش              نمود، و چيزى در مقابلش نمى      نابود مى 

شدم، تا به من نزديك گردد، كه در ايـن اثنـا سـباع بـن                 نمودم، و از او در پشت درخت يا سنگ پنهان مى           آماده مى 

: گويـد  مى. اى پسر ختنه كننده زنان بيا به طرف من        :  ديدش گفت  �هنگامى كه حمزه    . ى از من جلو افتاد    عبدالعز

من نيزه خود را حركت دادم، وقتى كـه از آن           : افزايد مى. اى زد، كه سرش را به سويى پرت كرد         و او را چنان ضربه    

صـابت نمـود، و از ميـان دو پـايش بيـرون             مطمئن و راضى شدم، آن را به طرفش پرتاب نمودم، و بر زير نـافش ا               

گرديد، وى حركت نمود تا به طرف من بيايد ولى افتاد، و نيزه را در او تا آن وقت گذاشتم كـه مـرد، بعـد نـزدش                    

آمدم و نيزه خود را گرفتم، و به طرف اردوگاه برگشتم و آنجا نشستم چون به غير وى مرا كارى نبود، و او را فقط                        
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 �هنگامى كه به مكه آمدم آزاد كرده شدم، و در آنجا تا ايـن كـه رسـول خـدا     . كه آزاد شومبه خاطر اين كشتم     

وقتى كه وفد طائف به طرف رسـول  . بعد به طائف فرار كردم، و آنجا درنگ نمودم        . مكه را فتح نمود،اقامت گزيدم    

به شام، يمن يا    : ، گفتم ) بروم و متحير شدم كه كجا    (ها بر من بسته شد        حركت نمود تا اسالم بياورند، راه      �خدا  

: به كدام گوشه ديگر اين سرزمين بروم، به خدا سوگند، من در همان اندوه خود قرار داشتم، كه مردى به من گفت                      

 هيچ كس از مردم را كه در دينش داخل شود و بـه شـهادت حـق گـواهى دهـد                      - به خدا سوگند     -واى بر تو، او     

 آمـدم، مـرا     �رف را به من گفت، خارج شدم و در مدينه نزد رسول خدا              هنگامى كه اين ح   : گويد مى. كشد نمى

هنگامى كه مرا ديد بـه مـن        . آوردم فقط همان وقت ديد كه باالى سرش ايستاده بودم، و شهادت حق را به زبان مى               

 »شتىبنشين و برايم بيان كن كه حمزه را چگونه ك«بلى، اى رسول خدا، گفت     :  گفتم »آيا تو وحشى هستى؟   «: گفت

آن گاه براى وى همين طورى كه براى شما بيان داشتم، بيان نمودم، وقتى كه از صـحبت خـود فـارغ شـدم                        : گفت

 �بنابراين من خود را از رسـول خـدا   : گفت. »واى بر تو، رويت را از من پنهان كن، كه تو را ديگر نبينم          «: گفت

وضع تا آن وقت دوام داشت كـه خداونـد عزوجـل وى را    داشتم، تا مرا نبيند، و اين        بود، پنهان مى   هر جايى كه مى   

هنگامى كه مسلمانان به طرف مسيلمه كذاب، كالن يمامه رفتند، من هم بـا ايـشان خـارج گرديـدم، و                     . قبض نمود 

ام را كه حمزه را با آن كشته بودم، با خود برداشتم، هنگامى كه مردم به هم روياروى شـدند، مـسيلمه را                        همان نيزه 

 ، خود را برايش آماده ساختم، و مـرد ديگـرى از   -شناختم   و او را نمى    -شمشير در دستش ايستاده است      ديدم كه   

ام را حركـت     انصار از سمت ديگرى، كه هدف هر دوى مان مسيلمه بود، نيز خود را برايش آماده گردانيد، من نيزه                  

 و به جانش اصابت نمود، انصارى نيز بـر  دادم، وقتى از آن مطمئن و راضى شدم، آن را به سوى وى پرتاب نمودم،       

داند كه كدام ما وى را كشت، اگر من وى را كشته باشـم،    پروردگارت مى1،)زد(وى حمله نمود، و او را با شمشير       

 به قتل )هم( به قتل رسانيدم، بدترين مردم را �بدون ترديد، در ضمن اين كه بهترين مردم را بعد از رسول خدا             

  2.رسانيدم

هنگـامى كـه مـردم بـراى قتـال صـف        : رى مانند اين را از جعفربن عمرو روايت نموده و در سياق وى آمده             و بخا 

 به طرف وى بيـرون گرديـد و   �آيا مبارزى هست؟ آن گاه حمزه بن عبدالمطّلب : بستند، سباع بيرون آمد و گفت    

كنـى؟ بعـد از آن بـر وى        پيامبرش دشمنى مى  آيا با خدا و     !! اى پسر ام انمار، ختنه كننده زنها      ! اى سباع : به او گفت  

  . شد)نابود(حمله نمود، و او چون روز گذشته 

   

    � شجاعت عباس بن عبدالمطّلب
  عباس و ربودن حنظله از دست مشركين و قصه شجاعتش

 را به طـرف اهـل   � در روز طائف حنظله بن ربيع  �رسول خدا   :  روايت نموده،كه گفت   �ابن عساكر ازجابر    

 �رسـول خـدا   . رستاد، و او با آنها صحبت نمود، اهل طائف وى را برداشتند تا داخل قلعه خود نماينـد       طائف ف 
                                                 

  .به نقل از ابن هشام 1
  .'م�E) ٢٣ : ٢١/ ٣(و اب@ ا0* ق <= ��1 در E��0 ای@ هB م ) ٠١�/٣(و ا��� ) ٠٧٢,(ب! ر�  2
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آن گـاه كـسى جـز عبـاس بـن      . »براى اينها كيست؟ تا برايش اجر و پاداشى چون اين جنگجويان ما باشـد            «: گفت

او را داخـل قلعـه نماينـد، در         هاى ايشان دريافت، و نزديك بود كه          برنخاست،و او وى را در دست      �عبدالمطّلب

 ، و او را از دست مشركين ربود، و آنها - و عباس مرد تنومند و قوى اى بود - او را در بغل گرفت      �حال عباس   

 به دعا نمودن برايش شروع نمود، تا اين كـه بـاوى نـزد               �رسول خدا   .  از قلعه سنگ باران نمودند     �بر عباس   

  . آمده است)307/5( اين چنين در الكنز.  رسيد�پيامبر 

  )  عنهما اللَّه رضى(شجاعت معاذ بن عمرو بن جموح و معاذ بن عفرا 
  داستان كشته شدن ابوجهل توسط آنها در روز بدر

روز بدر در حالى كه من در صـف ايـستاده           : اند كه گفت    روايت نموده  �بخارى و مسلم از عبدالرحمن بن عوف        

هاى شان كم و نونهال بود، و   را در ميان دو پسربچه انصار يافتم، كه سنبودم، به طرف راست و چپم ديدم، و خود

اى : بودم، آن گاه يكى آنها به طـرف مـن اشـاره نمـود گفـت        تر از آنها مى    تمنى نمودم كه در ميان دو شخص قوى       

و رسـول خـدا     به من خبر داده شده، كـه ا       : بلى، با او چه كار دارى؟ گفت      : شناسى؟ گفتم  عمويم، آيا ابوجهل را مى    

دهد، سوگند به ذاتى كه جانم در دست اوست، اگر وى را ديدم، بدنم از بدنش تا اين كه هر يك                را دشنام مى   �

و دومى هم به طرفم اشاره كـرده،   . ما كه اجلش قريب باشد نه مرده است جدا نخواهد شد، من بدان تعجب نمودم              

نمـود،    كه چشمم به ابوجهل افتاد، كه در ميان مردم دور مـى و همچنين مثل آن را به من گفت، درنگى ننموده بودم       

پرسيد، آن گاه هر دو با شمشيرهاى خود بـه جـان             بينيد؟ اين همان كسى است كه شما مرا از وى مى           آيا نمى : گفتم

.  برگـشتند، و او را خبـر دادنـد         �وى رسيدند، و او را زدند،  به قتلش رسانيدند، بعد از آن به طرف پيامبر خدا                  

آيـا  «:  فرمـود �من كـشتمش، پيـامبر    :  هر يك از آن دو گفت      »كدام تان وى راكشته است؟    «:  پرسيد )ض(پيامبر  

 به شمشير هر دوى آنها نگاه نمود �آن گاه رسول خدا : گويد مى. خير:  گفتند»ايد؟ شمشيرهاى تان را پاك نموده

ى را براى معاذ بن عمروبن جموح اعطا نمـود،          ، و تجهيزات غنيمت شده و     »ايد هر دوى تان وى را كشته     «: و گفت 

 بـه   � از عبدالرحمن    )305/6( و بيهقى    )425/3(اين را حاكم    .  بود )عنهما اللَّه رضى(و شخص دومى معاذ بن عفراء     

  .اند مانند آن، روايت نموده

ـ         :  گفت �همچنين نزد بخارى روايت است  كه عبدالرحمن          ه شـدم   روز بدر من در صف قرار داشتم، وقتى متوج

از دشمن به خاطر خردسالى آنها كه كشته نشوند (در طرف راست و چپم دو جوان نونهال قراردارند، گويى كه من             

اى عمـو،   :  بر جاهاى شان مطمئن نبودم، ناگاه يكى از آنها پوشيده از همـراه خـود بـه مـن گفـت                     )و يا فرار نكنند   

ام كه وقتى وى را  با خدا عهد بسته: گفت! كنى؟ باوى چه كار مىام،  اى برادر زاده: ابوجهل را به من نشان بده، گفتم

ايـن  : گويد مى.  برايم پوشيده از همراه خود، مثل آن را گفت)هم(ديگرش  ببينم بكشمش، يا اين كه نزد وى بميرم،      

ن دو بـه   آن گـاه بـراى آ      1بودم،  كه بايد در ميان دو مرد به عوض آنها مى          )تمنا نمودم (موضوع مرا خوشحال نكرد،     

                                                 
داشتم كه به عوض آن دو      بنابراين من دوست ن   «: اينجا عبارت كتاب اندكى مبهم است،و احتمال ديگر اين است كه معنى چنين باشد              1

  .م. »درميان دو مرد باشم
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طرف ابوجهل اشاره نمودم، و هر دو چون دو چرخ بر وى حمله نمودند، و او را زدند و هر دوى شان پسران عفرا                

  .بودند

معـاذبن عمـروبن جمـوح از       :  روايت است كه آن دو گفتند      �ونزد ابن اسحاق از ابن عباس و عبداللَّه بن ابى بكر          

به ابـوالحكم  : گفتند حاصره كاملى از آن قرار داشت، شنيدم كه مىاز قوم، درحالى كه ابوجهل در م      : بنى سلمه گفت  

شود، هنگامى كه من آن را شنيدم، كشتنش را به عهده گرفتم، و به طـرفش حركـت نمـودم، وقتـى كـه                رسيده نمى 

اى زدم، كه قدمش با نصف ساقش پريد، به خدا سـوگند، مـن آن    فرصت يافتم ، بر وى حمله نمودم، و او را ضربه     

. پرد، تـشبيه نمـودم     در وقتى كه پريد، به پريدن هسته خرما، كه از زير سنگ آن، در وقت كوبيدن به يك سو مى                   را  

ام زد، ودستم قطع گرديد، و به پوستى از پهلويم آويزان ماند، ولى جنـگ مـرا از      و پسرش عكرمه بر شانه    : گويد مى

وقتى كه اذيتم نمود، با گذاشـتن قـدمم   . كشيدم  مىآن غافل ساخت، و تمام روز را جنگيدم، و آن را در پشت خود             

  . آمده است)287/3( ه  اين چنين در البداي1. انداختمش)آن را قطع نموده(بر آن خود را يك طرف كشيدم، و 

   

   � شجاعت ابودجانه سماك بن خرشه انصارى
  و اداى حق آن در روز احد � حكايت وى در گرفتن شمشير پيامبر

كى اين شمـشير    «:  در روز احد شمشيرى را گرفت و گفت        � روايت نموده كه رسول خدا       �امام احمداز انس    

 »گيـرد؟  كى آن را به حقش مى     «:  گفت �، پيامبر   2 قومى متوجه آن شده، و شروع به ديدنش نمودند         »گيرد؟ را مى 

آن سر مشركين را گيرم، و توسط  من آن را با حقش مى:  گفت�قوم از گرفتن آن اجتناب ورزيد، ابودجانه سماك 

ـ .  اين را مسلم روايت نموده3.قطع نمود   بـا  � از انـس  )101/3( آمـده، و ابـن سـعد    )15/4( ه اين چنين در البداي

  .معناى آن موضوع را روايت كرده است

:  در روز احد شمشيرى را پيشكش نمود و گفت         �رسول خدا   :  روايت نموده، كه گفت    �بزار از زبير بن عوام      

اى رسول خدا، مـن آن را  :  برخاست و گفت� ابودجانه سماك بن خرشه »گيرد؟ ر را به حقش مى كى اين شمشي  «

بعد او بيرون رفت و من دنبـالش نمـودم، و بـه هـر          . آن را به وى داد    : گويد گيرم، حق آن چيست؟ مى     با حقش مى  

رار داشـتند، و هنـد همـراه        دريدش، و نزد زنانى آمد كه در دامنه كوه ق          گذشت آن را شق نموده و مى       چيزى كه مى  

  : گفت شان بود، و مى

  نحن بنات طارق

  نمشى على النمارق

  والمسك فى المفارق

  ان تقبلو انعانق

                                                 
  .'م�E) ٢٠/١٠٩(اب@ ا0* ق <= ��1 در E��0 اب@ هB م . ���� 1
 .»م@، م@: د20 ن خSد را SBWد�� و ه� �Rام م� W#/«: در +*�( مab3 ای=1�S4 'م�E ا0/ 2
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  او تدبروا نفارق

  فراق غير وامق 

. بر وى حمله نمودم، و او به طرف صحرا فرياد كشيد، ولى كسى پاسخش نـداد، و از وى برگـشتم          : ابودجانه گفت 

وى : گفـت . همه كارهايت را ديدم و خوشم آمد، غير از اين كـه تـو آن زن را نكـشتى                  : فتم به وى گ   )راوى گويد (

 زنى را بزنم كـه از  �فرياد كشيد، ولى كسى به او پاسخ نداد، و من هم خوب ندانستم كه با شمشير رسول خدا                   

  .اند رجال آن ثقه: گويد  مى)109/6(هيثمى . مددكارى برخوردار نبود

 در روز احـد شمـشيرى را پيـشكش نمـود و             �رسول خدا   :  روايت نموده، كه گفت    �بير   از ز  )230/3(حاكم  

من اى رسول خدا، او از من روى گردانيـد،  :  و گفتم  1)من برخاستم ( »گيرد؟ كى اين شمشير را به حقش مى      «: گفت

:  باز گفـت   )نيدمن اى رسول خدا، از من روى گردا       :  گفتم »گيرد؟ كى اين شمشير را به حقش مى      «: بار ديگر گفت  (

مـن  ! اى رسول خدا  :  برخاست و گفت   �بن خرشه     آن گاه ابودجانه سماك    »كى اين شمشير را به حقش ميگيرد؟      «

اين كه توسط آن مـسلمانى را نكـشى، و بـا آن از كـافرى فـرار                  «: گيرم، حق آن چيست؟ فرمود     آن را به حقش مى    

واست به جنگ برود، خود را با بستن دسـتارى نـشانه دار         خ آن را به وى داد، و ابودجانه چون مى        : گويد مى. »نكنى

هر چيزى كه در برابر او      : گويد كند؟ مى  بينم كه چه مى    حتماً امروز وى را مى    : گفتم:افزايد   مى. ساخت ومشخّص مى 

صحيح از اسناد : گويد حاكم مى. و به معناى آن را ذكر نموده است  .... نمود دريد، و قطعش مى    شد، آن را مى    بلند مى 

  .صحيح است: گويد ذهبى مى. اند برخوردار است، ولى بخارى و مسلم روايتش نكرده

بيـشتر از يـك تـن از اهـل علـم بـرايم              :  آمده، روايت است كه گفت     )16/4( ه  و نزد ابن هشام، چنان كه در البداي       

شير را خواسـتم،   شم�در نفس خود، هنگامى كه از رسول خدا      :  گفت �حديث بيان نمودند، كه زبير بن عوام        

مـن پـسر صـفيه عمـه وى و از قـريش      :  داد، خشمگين شدم، و گفتم�من بازداشت، و به ابودجانه  و او آن را از    

به خدا ! هستم، و برايش قبل از او ايستادم و شمشير را از وى خواستم، ولى او آن را به ابودجانه داد، و مرا گذاشت

وى دسـتار سـرخش را بيـرون آورد، و بـا آن           . راين او را دنبال نمـودم     كند؟ بناب  سوگند، خواهم ديد كه وى چه مى      

بـست ايـن چنـين بـه او        مـى  )و وقتـى آن را    ( -ابودجانه، دستار مرگ را بيرون آورد       : انصار گفتند . سرش را بست  

  : گفت  پس بيرون آمد و مى-ند  گفت مى

  انا الذى عاهدنى خليلى

  و نحن بالسفح لدى النخيل

  ر فى الكيولان ال اقوم الده

  اللَّه والرسول اضرب بسيف

 مجروحـى را    )بـراى مـا   (در ميـان مـشركين مـردى بـود كـه            . كـشت  گرديد، او را مـى     و با هر كسى كه روبرو مى      

 آهـسته   )هـر يكـى   (رسـانيد، آن دو تـن        ديد بر وى حمله آورده به قتلش مـى         گذاشت، هر مجروحى را كه مى      نمى

                                                 
  .اند هاين و جمله بعدى داخل كمانك از حاكم نقل شد 1
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به خداوند دعا نمودم، كـه آن دو را يـك جـاى نمايـد، آنـان بـا هـم روبـرو         شدند، و من     آهسته، با هم نزديك مى    

گرديدند، و دو ضربه رد و بدل نمودن، مشرك، ابودجانه را مورد ضرب قـرار داد، و او بـا سـپرش دفـاع نمـود، و                  

 شمشير بعد از آن وى را ديدم كه. سپرش شمشير او را محكم گرفت، آن گاه ابودجانه وى را زد و به قتلش رسانيد 

خـدا و  :  گفـتم )گويـد  زبيـر مـى  (را بر فرق سر هند بنت عتبه حواله نمود، و باز شمشير را از وى يك طرف نمود،  

  1.2پيامبرش داناترند

 آن را عرضـه     �هنگامى كه رسـول خـدا       :  آمده، روايت است   )17/4( ه  و نزد موسى بن عقبه، چنان كه در البداي        

 از وى )رضى اللَّـه عنـه  (بعد آنرا زبير .  از وى روى گردانيد�سول خدا  از وى طلبش نمود، اما ر �نمود، عمر   

. هاى خويش از اين عمل خشمگين شدند       و آن دو در نفس      از او هم روى گردانيد،     �طلب نمود، و رسول خدا      

را  طلبش نمود، و آن را به وى داد، و او هم حـق شمـشير                 �و ابودجانه    بعد، آن را براى سومين بار عرضه نمود،       

من از جمله مسلمانانى بودم كه خـارج شـده          : كنند كه كعب بن مالك گفت      گمان مى : گويد  مى )راوى(. به جا آورد  

هاى مشركين را در كشته شدگان مسلمين ديدم، برخاستم و خود را نزديك گردانيدم ،ناگـاه                 بودند، هنگامى كه مثله   

آن چنان كه گوسفندان قربانى     : گويد نان عبور كرده مى   مردى از مشركين را ديدم كه صالح را جمع نموده از مسلما           

ناگاه متوجه شدم كـه مـردى از مـسلمانان انتظـار وى را        : افزايد مى. شوند، جمع شده با هم يكجاى شويد       جمع مى 

كشد، و سالحش نيز بر تنش است، آن گاه رفتم تا اين كه پشت سر وى رسيدم، بعد از آن برخاستم  با چـشمم                  مى

 نمودن مسلمان و كافر پرداختم، متوجه شدم كـه كـافر از وى در آمـادگى و تجهيـزات و هيـأت و شـكل        به اندازه 

كشيدم كه باهم روبـرو شـدند ،آن گـاه مـسلمان ،كـافر را بـر رگ                   تا آن وقت انتظار آنها را     : افزايد مى. برترى دارد 

ش تقسيم گرديد، بعـد از آن مـسلمان   اى زد كه به نشيمن گاه وى رسيد، و به دو بخ           گردنش با شمشير چنان ضربه    

  .بينى؟ من ابودجانه هستم اى كعب، چگونه مى: چهره خود را آشكار نموده  گفت

  
    � شجاعت قتاده بن نعمان

  با چهره و صورتش در مقابل تيرها �  حفاظت و نگهبانى وى در روز احد از پيامبر
 اهدا گرديد، و او آن را در روز احد � به رسول خداكمانى:  روايت نموده، كه گفت�طبرانى از قتاده بن نعمان 

 آنقدر تير زدم، كه نوكش شكست، و من بـا همـان شـكل در                �به من داد، و توسط آن در پيش روى پيامبر خدا          

نمودم، و هرگاه تيرى از       باقى ماندم، و تيرها را به روى خود استقبال مى          �جاى خود، در مقابل روى رسول خدا      

 را  �نمودم، تـا روى پيـامبر خـدا          گذشت، سر خود را به آن سو مى         مى �وى پيامبر خدا    روى من به طرف ر    

انداختم و آخر آن تيرها، تيرى بود كه بر اثـر آن حدقـه چـشمم بـه كـف                نگه دارم، اين در حالى بود كه تيرى نمى        

امى كـه رسـول خـدا       هنگ.  رفتم �دستم افتاد، و با آن، كه در دستم قرار داشت، سعى كنان به طرف رسول خدا                 

                                                 
1  .در 0=� 'ن مSOL)�� ه23=�)  ٣/١٩(اب@ هB م . ���

 در �اين اشاره بدان است كه خدا و پيامبرش داناترند كه در كارها چگونه تصرف نمايند، و چه خبر به چه كسى بدهند، چون زبير                 2

  .م. ناراحت شده بود  شمشير را به او نداده بود،�قدم نخست از اين كه رسول خدا 
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نگـه  (قتـاده نبيـت را بـا صـورتش          ! خداونـدا «:  آن را در كف دستم ديد چشم هايش اشك ريخـت و گفـت              �

آن حدقه چشمش كه بر اثر      (، به اين صورت     »تر آن دو بگردان    ، بنابراين اين را بهتر دو چشم وى و تيزبين         1)داشت

در آن : گويـد   مى)113/6( هيثمى 2.تر آنها بود تيز بين و بهترين دو چشمش، و       )تير بيرون شده بود تندرست گرديد     

روز احد در مقابل    :  روايت است كه گفت    �و نزد وى همچنين از قتاده بن نعمان         . كسى است كه وى را نشناختم     

 بـا پـشت     �داشتم، و ابودجانه سماك بن خرشـه          قرار داشتم، و روى او را با رويم نگه مى          �روى رسول خدا    

. داشت، تا جايى كه پشتش تيرها پر گرديد، و اين در روز احد رخ داده بـود        را نگه مى   �دا  خود پشت رسول خ   

  .در آن كسى است كه وى را نشناختم: هيثمى گويد

   

    � شجاعت سلمه بن اكوع
  قصه شجاعت وى در غزوه ذى قرد

 به مدينه آمديم، من و      � در زمان حديبيه با رسول خدا     :  روايت نموده، كه گفت    �امام احمد از سلمه بن اكوع       

 بيرون آمديم، و من اسب طلحه بن عبيداللَّه را نيز خارج            - � با شتران رسول خدا      - �رباح غالم پيامبر خدا     

هنوز صبح نشده بود و هوا تاريك بـود، كـه عبـدالرحمن بـن عيينـه بـر       . خواستم آن را با شتران بچرانم   نمودم، مى 

هبان آنها را به قتل رسانيد، و بعد او و مردمى كه سوار بر اسب همراهش                 هجوم آورد، و نگ    �شتران رسول خدا    

اى رباح اسب را سوار شو و به طلحه برسان، و بـه رسـول خـدا    : من گفتم. بودند، به حركت دادن شتران پرداختند 

ه طـرف   خودم بر سر كوهى ايستادم، و روى ام را ب         : گويد مى.  خبر بده كه بر شترانش هجوم آورده شده است         �

بعد از آن مشركين را در حـالى كـه شمـشير و تيـرم     : گويد مى. يا صباحاه: مدينه گردانيدم، و سه مرتبه فرياد نمودم  

رسانيدم، اين عمل    هاى شان را به قتل مى      همراهم بود، تعقيب كردم، و شروع به تيراندازى بر آنها نمودم، و سوارى            

گشت، در زير درختى كه به كمين  شد، وقتى سوار كارى به طرفم بر مى   ها زياد مى   دادم كه درخت   را وقتى انجام مى   

افكندم، در حالى    گشت، سوارى اش را از پاى مى       زدم، و هر سوار كارى كه به طرفم بر مى          نشستم و با تير مى     او مى 

  : گفتم زدم، چنين مى كه آنها را به تير مى

  انا ابى االكوع

  واليوم يوم الرّضّع

  .»د اكوع هستم، و امروز روز هالكت رذيالن و پستان استمن فرزن«: ترجمه

اش  به مردى از آنها خود را رسانديم، و او را در حالى كه بر سوارى خود بود، به تير زدم و تيرم به شـانه                 : افزايد ىم

  : اصابت نمود، و گفتم

  خذها و انا ابن االكوع

  واليوم يوم الرّضّع
                                                 

  .آمده، كه صحيح همان صورت ذكر شده به نقل از هيثمى است» اوجه«نقل از هيثمى و در اصل به  1
2   ).١١٣/�)» ا��K�L«: �4 . و در 0=� 'ن م��(SOL ه23=�) ٩/٨١(» ا�����«���ا�� در . ���
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  .»ع هستم، و امروز روز هالكت رذيالن و پستان استتير را بگير، من فرزند اكو«: ترجمه

رفتم، و بـر آنهـا       گرديد، برفراز كوه مى    كردم، و چون دره تنگ مى      و چون در ميان درختان بودم، آنها را تيرباران مى         

  .انداختم سنگ مى

ن كه همه شـترهاى     خواندم تا اي   نمودم و رجز مى    همين طور كار من و وضع آنها ادامه داشت، و ايشان را دنبال مى             

 را از دست آنها نجات دادم و پشت سر خود گذاشتم، و آنها را به حدى تيرباران نمودم كه جهت                     �رسول خدا   

انداختند، بر آن سنگى  سبكى بار خود بيش از سى نيزه و زيادتر از سى جامه را انداختند، و هر يك از آنها را كه مى

نمودم، تا اين كه روز بلند گرديد، و عيينه بـن بـدر فـزارى در                 عش مى  جم �گذاشتم، و بر راه رسول خدا        را مى 

حالى به كمك آنان فرا رسيد، كه در راه تنگى قرار داشتند، من باالى كوه رفتم، و در باالى آنها قرار گـرفتم، عيينـه                    

ل ما را ترك ننموده     از وقت سحر تا حا    !! ها ديديم  ها و شدت   از اين سختى  : بينم، كيست؟ گفتند   اين را كه مى   : گفت

ديـد كـه در      اگـر ايـن نمـى     : عيينه گفـت  . است، همه چيز را كه در دست ما بود، گرفت و پشت سر خود گذاشت              

آن گـاه   . نمود، بايد تنى چند از شما به طـرف وى برخيزنـد            دنبالش تعقيب كنندگانى هستند، حتماً شما را ترك مى        

رسـيد،   وقتى در جايى رسيدند كـه آوازم بـه شـان مـى    .  كوه رفتند چهار نفر از آنها به طرف من برخاستند، و باالى         

من ابن اكوع هستم، سوگند به ذاتـى كـه روى محمـد را عـزّت                : تو كيستى؟ گفتم  : شناسيد؟ گفتند  آيا مرا مى  : گفتم

م تواند برسد، ولى اگر مـن او را طلـب كـنم، از نـزد     بخشيده است، هر مردى از شما اگر مرا طلب كند، به من نمى           

از همان جا نشستنم، دور نـشده بـودم، كـه سـواركاران            : گويد مى. كنم گمان نمى : مردى از آنها گفت   . رود خطا نمى 

شوند، و اول شان اخرم اسدى بود، به دنبال وى ابوقتاده سوار   را ديدم كه از ميان درختان معلوم مى�پيامبر خدا 

سـود كنـدى بـود، آن گـاه مـشركين پـشت گردانيـده                قرار داشت، و در عقب وى مقداد بن ا         �كار رسول خدا    

اى اخـرم، از قـوم برحـذر بـاش، مـن از آن              : برگشتند، من فوراً از كوه پايين آمدم، و جلو اسب او را گرفته، گفتم             

اى سـلمه، اگـر بـه خـدا و روز           : گفـت .  و اصحابش برسند   �ترسم كه تو را قطع نمايند، صبر كن تا رسول            مى

. دانى كه جنت حق است و آتش حق است، در ميـان مـن و شـهادت حايـل واقـع نـشو                       ىآخرت ايمان دارى، و م    

آن گاه عنان اسبش را رها نمودم، و به عبدالرحمن بـن عيينـه پيوسـت، عبـدالرحمن نيـز بـه طـرف وى                   : افزايد مى

 را با نيـزه     برگشت و دو ضربه به هم رد و بدل نمودند، اخرم اسب عبدالرحمن را به قتل رسانيد، و عبدالرحمن او                   

زد و به قتل رسانيد، آن گاه عبدالرحمن بر اسب اخرم سوار گرديد، در اين اثناء ابوقتاده به عبدالرحمن رسيد، و دو               

ضربه را بر يكديگر هم زدند، عبدالرحمن اسب ابوقتاده را كشت، و ابوقتاده او را به قتل رسانيد، و ابوقتاده بر اسب        

  .اخرم سوار گرديد

ديـدم،    چيزى را نمى�بال و تعقيب قوم به شتاب بيرون رفتم، تا اين كه از غبار صحابه رسول خدا    بعد من به دن   

و خواستند كـه    . شد، وارد شدند    گفته مى  »ذوقرد«اى كه آب داشت، و بدان        و مشركين قبل از غروب آفتاب در دره       

جا برگـشته و برفـراز تپـه ذى بئـر رفتنـد، و      دوم، در حال از آن از آن بنوشند، آن گاه مرا ديدند كه به دنبال شان مى           

  : آفتاب غروب نمود، ومن به مردى از آنها رسيدم، و با هدف قرار دادن وى با تير گفتم
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  خذها و انا ابن االكوع

  واليوم يوم الرّضّع

  .»اين تير را بگير، من فرزند اكوع هستم، و امروز، روز هالكت پستان است«: ترجمه

 اين همان كسى بود كـه صـبح   -بلى، اى دشمن نفس خود     : گفتم! كرده مادر اكوع در صبح    اى گم   : گفت: گويد مى

 و تير ديگرى به دنبال آن به وى زدم، و هر دو تير در بدون وى آويـزان ماندنـد، و آنهـا دو               -او را با تير زده بودم       

 بـر  )در آن فرصت(آوردم، و او  �اسب را از خود به جا گذاشتند، و من آنها را در اختيار گرفته نزد رسول خدا              

 �متوجـه شـدم كـه رسـول خـدا      . - آب ذى قـرد  -همان آبى قرار داشت، كه من مشركين را از آن رانده بودم    

پانصد تن همراه دارد، و بالل شترى را از همان شترها كه من در عقب خود گذاشته بودم كشته است، و از جگر و                         

اى رسـول خـدا، مـرا    :  آمده، گفـتم �د، آن گاه من نزد رسول خدا كن  كباب مى�كوهان آن براى رسول خدا      

شـان را بـه قتـل رسـانم، تـا       بگذار تا صد تن از اصحاب را انتخاب كنم، و بعد از عشا بر كفّار حمله نمايم و همـه   

ند بـه  بلـى، سـوگ  : گفـتم :  گويد»دهى؟ اى سلمه آيا اين را انجام مى     «:  فرمود �پيامبر  . مخبرى از آنان باقى نماند    

 دندانهاى پسينش   )آتش( خنديد تا جايى كه در روشنى        �آن گاه رسول خدا     . ذاتى كه تو را عزّت بخشيده است      

: بعد مردى از غطفان آمد و گفـت . »شود اكنون براى آنها در سرزمين غطفان غذا داده مى    «: را ديدم، بعد از آن گفت     

ى كشت، هنگامى كه شروع بـه پوسـت كنـدن آن نمودنـد،              آنها بر فالن غطفانى عبور نمودند، و او براى شان شتر          

  .غبارى را ديدند، بالفاصله آن را رها نموده فرار كنان خارج شدند

هـاى مـا     بهترى سواركاران ما ابوقتـاده اسـت، و بهتـرين پيـاده           «:  فرمود �هنگامى كه صبح نموديم، رسول خدا       

 در بازگشت 1ود، بعد از آن مرا در پشت سر خود بر عضباءو به من سهم سوار كار و پياده هر دو را اعطا نم. »سلمه

 در ميان قوم مردى از انـصار     -وقتى كه ميان ما و مدينه كمتر از چاشتگاه فاصله وجود داشت             . به مدينه سوار نمود   

آيا كسى هست كه مسابقه نمايد؟ آيا مـردى  :  وى شروع به فرياد نمودن كرد-شد   بود، كه از وى سبقت گرفته نمى      

 سوار بودم، و بـه آن    �هست كه تا مدينه مسابقه نمايد؟  آن را چندين بار تكرار نمود، من در عقب رسول خدا                   

: گويـد . �خير، غير از رسول خدا : دارى؟ گفت كنى، و شريفى را گرامى نمى آيا با عزّتى را عزّت نمى  : مرد گفتم 

اگر خواسته باشى «: فرمود. با اين مرد مسابقه نمايم مرا بگذار تا - پدر و مادرم فدايت - �اى رسول خدا   : گفتم

آن گاه او از سـوارى خـود پـايين جـست و مـن هـم پـاى خـود را                  . كنم من با تو مسابقه مى    : گفتم. »)مسابقه بده (

 يعنى خـود را عقـب نگـه    -چرخانده، از شتر پايين آمدم، بعد من يك دويدن و يا دو دويدن از وى عقب ايستادم                  

به خدا سوگند، : اش با دست خود زدم و گفتم       س دويدم و خود را به وى رسانيدم و در ميان دو شانه             ، سپ  -داشتم  

 اينطور اين   2.كنم، تا به مدينه رسيديم     گمان نمى : وى خنديد و گفت   : گويد مى. اى مانند آن   يا كلمه ! از تو جلو افتاده   

                                                 
  . است�نام شتر رسول خدا  1
2  ab3٥٤ – ٥٢/ ٤(و ا��� ) ١٨٩٧(م.(  
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 رسيدم، و سه روز درنگ نموديم و بعـد از آن بـه    من پيش از وى به مدينه     : را مسلم روايت نموده، و نزد وى آمده       

  . آمده است)152/4( ه اين چنين در البداي. طرف خيبر بيرون آمديم

   

    � شجاعت ابوحدود يا عبداللَّه بن ابى حدرد اسلمى
  جنگيدن وى با دو تن و پيروزى اش بر آنها

با زنى از قومم ازدواج نمودم، و دويست : ، كه گفتكند  روايت مى)اللَّه  عنه رضى(ابن اسحاق با استناد از ابوحدرد      

چقـدر  «: وى فرمـود .  جهت كمك خواستن در نكاحم آمـدم �نزد رسول خدا    : گويد درهم به او مهريه دادم، مى     

گرفتيـد، زيـاد     بـه خـدا سـوگند، اگـر آن را از وادى هـم مـى               ! اللَّه سبحان«: گفت. دويست درهم : گفتم مهر دادى؟ 

آن گاه روزهايى درنگ نمودم، و بعد از آن . » سوگند چيزى نزدم نيست كه با آن تو را كمك كنم   به خدا ! كرديد نمى

 بزرگـى از جـشم   1شد، با شاخه  گفته مى- و يا قيس بن رفاعه -مردى از جشَم بن معاويه كه به او رفاعه بن قيس         

 �را به خاطر جنگ با رسول خـدا  خواست قيس    ،و مى 2آمد و با قومش و كسى كه با وى بود در غايه پايين آمد             

 مـرا و دو  �آن گاه رسول خـدا  : افزايد مى. جمع نمايد، و او در ميان جشم از اسم و شرف بلندى برخوردار بود             

و يـك  . »به طرف اين مرد برويد، تا از وى خبر و معلومات بياوريـد       «: مرد ديگر از مسلمانان را طلب نمود و گفت        

، و يكى از ما بر آن سوار شد، به خدا سوگند، از ضعف نتوانست بايستد، به حـدى كـه                     شتر پير و الغر را به ما داد       

هاى خويش كمك نمودند و برخاست، و نزديك بود كـه نتوانـد برخيـزد، و پيـامبر                   مردان آن را از پشتش با دست      

  .»سوار بر اين بدانجا برسيد«:  گفت�

 دست داشته ما بود، توأم بـا غـروب آفتـاب نزديـك همـان      ما بيرون رفتيم، و سالح مان همان تيرها و شمشيرهاى    

اى كمين گرفتم، و به آن دو كه همراهم بودند، دستور دادم، و آنها  جايى رسيديم كه قوم پايين آمده بود، و در ناحيه

ه حمله وقتى كه صداى مرا شنيديد تكبير بگوييد، و بر اردوگا: هم در ناحيه ديگر قوم، كمين گرفتند، به آن دو گفتم

كـشيديم، تـا غفلـت يـا      نمودم، شما هم تكبير بگوييد، و با من حمله كنيد، به خدا سوگند، ما همين طور انتظار مى               

چيزى را ببينم، كه تاريكى شب ما را فرا گرفت، و نخستين تاريكى خفتن گذشت، آنهـا شـبانى داشـتند كـه در آن            

آن .  شان تأخير نموده بود و آنها بـر وى ترسـيده بودنـد   سرزمين براى چرانيدن رفته بود، ولى در برگشت به طرف        

بـه خـدا سـوگند،      : گاه رئيس آنها رفاعه بن قيس برخاست، و شمشير خود را گرفته بر گردنش آويخـت و گفـت                  

تعدادى از افـرادى كـه بـا وى    . درباره كار شبان مان يقين حاصل خواهم نمود، چون حتماً به او شرى رسيده است             

. ما همراهت هـستيم   : گفتند. روم خير، من حتماً مى   : گفت. رويم و را به خدا كه مرو، ما عوض تو مى         ت: بودند گفتند 

وقتى كه بـر وى     . به خدا سوگند، هيچ كس از شما مرا دنبال نكند، و خود حركت كرد، و از نزد من گذشت                  : گفت

، ديگر حرف نزد، آن گـاه بـه طـرفش     دست يافتم، او را با تيرى زدم، و تيرم بر قلبش اصابت نمود، به خدا سوگند               

                                                 
  .م. متر از قبيله به كار رفته استشاخه در اينجا براى گروهى ك 1
  .اى از شام غابه جايى است نزديك مدينه در ناحيه 2
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اى از اردوگاه حمله نمـودم، و تكبيـر گفـتم، و همراهـانم نيـز حملـه        جستم، و سرش را بريدم، بعد از آن بر ناحيه         

و مـا  (. نمودند و تكبير گفتند، به خدا سوگند، همه آنهايى كه در آن جا بودند، جز فرار و گريز ديگر كارى ننمودند  

، و مـا  )فـرار كردنـد  ( و آنان با زنان و پسران و آنچه از اموالشان، براى شان سبك بود 1 تو بگير،  تو بگير،  )گفتيم مى

 آورديم، وسرش را هـم بـا خـود    �شتران زيادى را با گوسفندان زيادى حركت داديم، و آنها را نزد رسول خدا              

 2.، و من با همـسرم ازدواج نمـودم         سيزده شتر را از آن شترها در مهرم اعطا نمود          �حمل نموده آوردم، و پيامبر      

اند، مگر اين كه نزد   و اين را همچنين امام احمد و غير وى روايت نموده          .  آمده است  )223/4( ه  اين چنين در البداي   

  . آمده است� آمده، عبداللَّه بن ابى حدرد )295/2( ه وى، چنان كه در االصاب

   

    � شجاعت خالد بن وليد
  ر در روز مؤتهو شكستن نه شمشي � خالد

در روز مؤته نه شمـشير در دسـتم شكـست، و    : گفت  روايت نموده كه مى)رضى اللَّه عنه (بخارى از خالد بن وليد      

 آمـده، و    )408/1(اين را ابن ابى شيبه، چنان كه در االسـتيعاب            4. در دستم باقى ماند     3فقط يك شمشير پهن يمانى    

  .اند  روايت نموده)2/4( و ابن سعد )42/3(حاكم 

   

  خالد و كشتن هرمز
تر براى عرب نبود،      دشمن 5هيچ كس از هرمز   :  روايت نموده، كه گفت    � از اوس بن حارثه بن الم        )299/3(حاكم  

 كـه   6اى از بصره روى آورديم، و با هرمز در كاظمـه           هنگامى كه ما از مسيلمه و يارانش فارغ شديم، به طرف ناحيه           

آن گاه خالد به مبارزه با او بيرون آمد و آماده پيكار شد، و هرمـز در مقـابلش                   . نيروى بزرگى با وى بود برخورديم     

 نوشت، و او � او را به قتل رسانيد، و اين واقعه را براى ابوبكر صديق  )رضى اللَّه عنه  (بيرون آمد، و خالدبن وليد      

ادت اهل فـارس بـود، كـه     هرمز را، به وى اعطا نمود، و كاله وى صدهزار درهم قيمت داشت، و اين ع               7تجهيزات

  .ساختند  تاج صدهزار درهمى آماده مى)به او(رسيد،  چون كسى به عزّت و مقام واال مى

   

  گريه نمودن خالد بر مرگش در بستر

                                                 
  .رود اى است كه براى فريب دشمن و در هراس انداختن به كار مى كلمه 1
2  .و در 'ن ی� مSOLل ا0/) ١٢، ١١/ �(ا��� . ���

و شكست، و همان شمشير يمانى بود كه تـاب آورد و بـاقى   يعنى جز همان شمشير پهن يمانى ديگر شمشيرها در دستم تاب نياورد        3

 .م. ماند

��٢,(ب! ر�  4 ) aR � ٢,/٣(و.(  
  .امير مرزهاى فارس در طرف بالد عرب بود: هرمز 5
  .شود اسم جايى است، و گفته شده چاهى است كه همان مكان به نام آن شناخته مى 6
 .وى اعطاء نموديعنى سالح، لباس، اسب و غيره وسائل وى را براى  7
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در فـالن و فـالن      : هنگامى كه مرگ خالد فرا رسيد، گريه نمـود و گفـت           : واقدى از ابوزناد روايت نموده، كه گفت      

دم جايى نيست، كه در آن ضربه شمشير، يا ضربه نيزه و يا اصابت تير وجود نداشـته              معركه حاضر شدم، و در جس     

 ايـن چنـين در      1.ميرم، چشم ترسوها نخوابـد     ميرد، به مرگ طبيعى مى     باشد، و حاال من در بسترم، چنان كه شتر مى         

  . آمده است)114/7( ه البداي

   

    � شجاعت براء بن مالك
  اش با شمشير و قطع شدن آن وز يمامه، و ضربهبراء و تشجيع نمودن مردم در ر

او : گويد مى. اى براء برخيز: خالدبن وليد در روز يمامه به براء گفت       : سراج در تاريخ خود از انس روايت نموده كه        

، و  2اى اهل مدينه، امروز براش مـا مدينـه نيـست          : اسب خود را سوار گرديد، و پس از حمد و ثناى خداوند گفت            

به تنهايى اش وجود دارد و جنت، بعد از آن حمله نمود، و مردم هم همراهش حمله كردنـد، و اهـل                      فقط خداوند   

 يمامه روبرو گرديد، و وى را بـا شمـشير زد و بـه زمـين انـداخت، و      3 با محكم�و براء   . يمامه شكست خوردند  

  .شمشير محكم يمامه را گرفت، و با آن شمشير زد تا قطع شد

 گفتـه  »خـر يمامـه  «در روز مسيلمه با مردى روبـرو شـدم كـه بـه او     : روايت است كه گفت  �و نزد بغوى از براء    

شد، وى مرد جسيمى بود، و در دست خود شمشير سفيد داشت، آن گـاه پاهـايش را بـا شمـشير زدم، و قطـع                           مى

ى با آن نزده ا نمودم و بر پشت افتاد، و من شمشير وى را گرفتم، و شمشير خود را در غالف داخل نمودم، و ضربه              

  . آمده استه اين چنين در االصاب. بودم كه قطع گرديد

   

  داخل شدن وى از باالى ديوار در باغ و جنگيدنش به تنهايى با مرتدين
 بـر مـشركين     4)در يمامـه  (مـسلمانان   :  از ابن اسحاق روايت است كه گفت       )138/1(نزد ابن عبدالبرّ در االستيعاب      

اى گـروه   :  گفـت  )بـراء (. ا در باغ داخل كردند و دشمن خدا مـسيلمه در بـاغ بـود              حمله نمودند، طورى كه آنها ر     

مسلمانان مرا نزد آنها اندازيد، آن گاه بلند كرده شد و بر ديوار بلند گرديد، و از آن پايين خيز زد، و در باغ با ايشان   

اخل گرديدند، و خداوند مـسيلمه را        آن را براى مسلمانان گشود، و مسلمانان بر ايشان د          )دروازه(جنگيد تا اين كه     

  .به قتل رسانيد

اش بسته گرديده    مسلمانان به بستانى رسيدند، كه دروازه     :  از محمد بن سرين روايت نموده كه       )44/9(اين را بيهقى    

هـاى   مـرا بـا نيـزه   :  بر سپرى نشست و گفت�آن گاه براء بن مالك . بود، و در آن مردانى از مشركين قرار داشتند        

                                                 
1  .در 0=� 'ن وا�X� م�2وe ا0/. ���

 .يعنى چون كسى كه در فكر مرگ باشد بجنگيد، و درباره برگشت به مدينه فكر نكنيد 2

  .وى فرمانده ارتش مسيلمه بود 3
  .اند اين كلمه و كلمه بعدى داخل قوس از االستيعاب نقل شده 4
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 بستان وى )ديوار(هاى خويش بلند كردند، و از پشت  آنان وى را با نيزه. ش بلند كنيد، و به طرف آنها بيندازيدخوي

  .را انداختند، و در حالى نزدش رسيدند كه ده تن از آنان را به قتل رسانيده بود

:  نوشـت  �عمـربن : ت آمده، از ابن سيرين روايت نمـوده، كـه گفـ           )144/5(و ابن سعد چنان كه در منتخب الكنز         

مهالك است، كه ايشان  (اى از     الخطاب نگماريد، چون وى مهلكه     1هاى مسلمانان  براءبن مالك را بر ارتشى از ارتش      

  2.)كشاند را به سوى هالك مى

   

   � شجاعت ابومحجن ثقفى
  جنگيدنش در روز قادسيه طورى كه گمان بردند وى ملك است

 بـه خـاطر نوشـيدن شـراب هميـشه دره زده      �ابومحجن ثقفـى  :  كه گفتعبدالرزاق از ابن سيرين روايت نموده،     

وى روز قادسـيه آنهـا را ديـد كـه     . شد، هنگامى كه شراب نوشى را ياد نمود، وى را به زندان افكندند و بـستند      مى

د كسى اند، آن گاه نزد ام ولد سعد، يا همسر سع          جنگند، انگار وى چنان ديد كه مشركين بر مسلمانان چيره شده           مى

اگر وى را رها كردى، و او را بر اين اسب سوار نمـودى،         : گويد ابومحجن به تو مى   : گفت را روان نمود، و به او مى      

و به او سالح دادى، وى نخستين كسى خواهد بود كه به طرف تو برگردد، مگر اين كه كشته شود، و شروع نموده                        

  :گفت  مى

  كفى خزناً ان تلتقى الخيل بالقنا

  مشدوداً على و ثاقياو اترك 

  اذا قمت عنّانى الحديد و غلّقت

  مصارع دونى قد تصم المناديا

او بندهايش را گشود، و بر اسبى كه در منزل بود سوار كرده شد، : آن گاه آن زن رفت، و آن را به همسر سعد گفت   

ه قوم پيوست، و به شكل مـداوم        بعد از آن بيرون آمد، و اسب خود را دوانيد، تا اين كه ب             . و سالحى به او داده شد     

 به وى نگاه كـرد، و از او  )سعد(آن گاه . شكست كشت و ستون فقراتش را مى نمود، و او را مى    بر هر مرد حمله مى    

و . اندكى درنگ ننموده بودند، كه خداونـد كفّـار را شكـست داد            ! اين سوار كار كيست؟   : گفت به شگفت افتاده مى   

  .مسترد نمود، و پاهاى خود را كما فى السابق دربند افكند برگشت، و سالح را �ابومحجن 

جنگ تان چطور بود؟ سعد به نقل نمودن آن پرداخـت،           :  آمد و همسرش يا ام ولدش به وى گفت         �آن گاه سعد    

 روبرو شديم، تا اين كه خداوند مردى را بر يك اسبى ابلق فرستاد، كه اگـر مـن                   )به مصيبت و مشكل   (: گفت و مى 

بردم كه ابومحجن است، چون بعضى صفات او در وى مشاهده  ا در بندها نگذاشته بودم، حتماً گمان مىابومحجن ر

به خدا سوگند، وى ابومحجن است، و قصه وى اينطور و اينطور بود، و داستان       :  گفت )همسرش يا ام ولدش   (شد،  

به خدا سوگند، ابداً تـو   : ود و گفت  آن گاه سعد ابومحجن را خواست، و بندهايش را گش         . را براى سعد بازگو نمود    
                                                 

 .اند  و المستدرك نقل شدهاين و جمله بعدى داخل پرانتز از االسيعاب 1

2 T0 @رت م�70ابS.رت بS.از اب@ ��0ی@ ب �.  
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ديـدم كـه     نوشم، من بد مى    من هم به خدا سوگند، ابداً آن را نمى        :  گفت �ابومحجن  . زنيم را بر شراب تازيانه نمى    

ايـن چنـين در االسـتيعاب       . او پس از آن ديگر شراب ننوشيد      : گويد  مى )راوى(. آن را به خاطر تازيانه شما بگذارم      

  . آمده، صحيح است)174/4(د آن، چنان كه در االصابه  آمده، و سن)184/4(

وى حركـت   :  از محمدبن سعد به طول آن روايت نمـوده، و در حـديث وى آمـده                1اين را همچنين ابواحمد حاكم    

مـردم شـروع نمـوده      . داد نمود، خداوند آنهـا را شكـست مـى         اى كه حمله مى    نمود و نزد مردم آمد، و بر هر ناحيه        

جهيـدن جهيـدن ابلـق اسـت، و         : گفت نمود و مى    بدان منظر نگاه مى    �و سعد   !  است )فرشته(ك  اين مل : گفتند مى

، ابـومحجن برگـشت، و      ردهنگامى كه دشمن شكست خـو     !! جستن جستن ابومحجن، ولى ابومحجن در قيد است       

وز بـر   بـه خـدا سـوگند، امـر       : سعد گفت . و بنت خصفه عمل وى را به سعد خبر داد         . پاى خود را در قيد انداخت     

بنابراين : گويد  مى)راوى(. سازم  به مسلمانان اين قدر نعمت نمود، حد جارى نمى     )دست وى (مردى كه خداوند به     

شـد، و از آن پـاك    نوشيدم، كه حد بـر مـن جـارى مـى     من آن را وقتى مى:  گفت�و ابومحجن  . وى را رها نمود   

اين را همچنين ابن بى شـيبه بـه ايـن           . نوشم  آن را نمى   )ابداً( به خدا سوگند،     2گرديدم، وقتى كه مرا آزاد كردى،      مى

و از طريـق وى آن را ابـن عبـدالبر در          . آنهـا وى را ملكـى از مالئكـه پنداشـتند          : سند روايت نموده، و در آن آمده      

  . روايت نموده است)187/4(االستيعاب 

، و در شعر ابيـات ديگـرى را افـزوده    اين را سيف در الفتوح ذكر نموده، و قصه را به شكل طوالنى آن يادآور شده         

كرد، و هيچ كس در پـيش رويـش       گفت و حمله مى    وى جنگ سختى نمود، و تكبير مى      : است،  در قصه نيز افزوده     

داد، بنابراين مـردم از وى تعجـب نمودنـد، و ايـن در            توانست بايستد و مردم را به شدت مورد ضرب قرار مى           نمى

  . آمده استه اين چنين در االصاب. دشناختن حالى بود كه او را نمى

   

    � شجاعت عمار بن ياسر
  عمار و تشجيع مردم در روز يمامه و جنگيدن وى

عمـار بـن    :  نيز مثل آن را، كه گفت      )181/3( روايت نموده، و ابن سعد       )عنهما اللَّه رضى( از ابن عمر   )385/3(حاكم  

آيا از جنت ! اى گروه مسلمين: كشيد اال رفته بود و فرياد مىاى ديدم، كه بر آن ب   را در روز يمامه بر صخره      �ياسر  

و . من عماربن ياسر هستم، به طرف مـن بياييـد         ! كنيد؟ من عماربن ياسر هستم، آيا از جنت فرار مى        ! كنيد؟ فرار مى 

  .جنگيد جنبيد، و او به شدت مى ديدم كه قطع شده بود، و مى من گوشش را مى

   

  در وقت جنگعالقمندى و شوقش به جنّت 

                                                 
  .اين همان حاكم قزوينى است، و نه حاكم نيشابورى، صاحب المستدرك 1
  .م. يعنى از جارى نمودن حد بر من منصرف شدى 2
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 حاضـر شـديم، و      �على   در صفين با  :  روايت نموده، كه گفت    � از ابوعبدالرحمن سلمى     )394/3(وى همچنين   

نمود، و تا اين كه شمشيرش را خـون   بود، بر آنها حمله مى وقتى قوم در غفلتى مى   . دو مرد را براى او موظّف كردم      

. ريد، به خدا سوگند، تا اين كه شمشيرم كند نـشد برنگـشتم  مرا معذور دا  : گشت، آن گاه گفت    كرد بر نمى   آلود نمى 

 )عنهمـا  اللَّـه  رضى(رفت عمار و هاشم بن عتبه  در ميان دو صف به شتاب مى      �در حالى كه على     : گويد  مى )راوى(

اى هاشم، اين، به خدا سوگند، از امر خود مخالفت خواهد نمود، و عسكرش را تنهـا    :  گفت �ديدم، پس عمار     را

محمد و : كنم  امروز با دوستان مالقات مى1اى هاشم، جنت زير درخشنده هاست،: بعد از آن گفت.  گذاشت خواهد

: گويـد  مى. ، در يك چشمى كه داخل معركه و دشوارى نشود خيرى نيست           - )يك چشم (-اى هاشم اعور    . حزبش

  :  پرچم را حركت داد و گفت�آن گاه هاشم 

  اعور بيغى اهلد محالً

   حتى مالً ه ياقد عالج الح

  ال بد آن يفلّ او يفال

 را ديدم �من ياران محمد  : افزايد ابوعبدالرحمن مى . هاى صفين روى آورد    بعد از آن به واديى از وادى      : گويد مى

  .نمودند كه گويى وى براى شان نشانه و علم باشد  را چنان دنبال مى�عمار 

عمـار  :  آمده، روايت كرده، و درحديث وى آمده كه گفـت          )270/7( ه  اين را همچنين ابن جرير، چنان كه در البداي        

 كـه   �افتاد، آن عده از اصحاب رسول خـدا          هاى صفين كه به راه مى       را ديدم، كه وقتى به هر واديى از وادى         �

:  آمد و گفت   - بود   � وى پرچمدار على     -كردند، و او را ديدم كه نزد هاشم بن عتبه            آنجا بودند، وى را دنبال مى     

اند و حور  هاى جنت باز شده ها، دروازه هاى شمشيرهاست و مرگ در نوك نيزه ى هاشم، پيش برو، جنت زير سايها

بعد از آن او و هاشم حمله نمودنـد،         . كنم، محمد و حزبش    اند، امروز با دوستا مالقات مى      عين خود را زينت نموده    

 بر اهل شام چون يك نفر �آن گاه على و يارانش: دگوي مى. - خداوند تعالى رحمت شان كند -و به قتل رسيدند    

اين را .  نشانه و علم براى آنها بودند- )عنهما اللَّه رضى( عمار و هاشم-به يكبارگى حمله كردند، و گويى كه آن دو       

ل رجـا : گويد  مى )241/7(هيثمى  . اند همچنين طبرانى و ابويعلى به طول آن، و امام احمد به اختصار، روايت نموده             

  .اند احمد و ابويعلى ثقه

   

  � شجاعت عمروبن معديكرب زبيدى
  جنگ وى در روز يرموك

تـر از مـردى    در روز يرموك، شريف:  روايت نموده، كه گفت� خثعمى 2ابن عائذ در المغازى از مالك بن عبداللَّه   

طـرف وى بيـرون رفـت، و او،     به )از كفّار( نديدم، مرد تنومند و قويى  )ديگر كسى را  (كه براى مبارزه بيرون رفت      

                                                 
  .درخشند دهند و مى يعنى زير شمشيرهايى است كه در جريان جنگ برق مى 1
  .عبيداللَّه آمده، و غلط استدر اصل مالك بن  2



  حيات صحابه

271  دوم جلد 

سـپس بـه    . بعد كفّار شكست خوردند، و او تعقيب شـان نمـود          . ، او را هم كشت    )بر آمد (باز ديگرى   . وى راكشت 

هاى بزرگ را خواست، و كسانى را كه در اطرافش بودند طلـب   خيمه بزرگش برگشت، و در آن پايين آمد، و كاسه         

  .� معديكرب عمروبن: اين كيست؟ پاسخ داد: نمود، پرسيدم

   

  جنگيدن و حمله وى در روز قادسيه به تنهايى اش
 � از قيس بن ابى حازم - به سند صحيح -ابن ابى شيبه، ابن عائذ ابن سكن ، سيف بن عمر، طبرانى و غير ايشان 

هـا دور     مردم بود،و عمرو بن معديكرب در صـف        )امير( �در قاسيه حاضر بودم، سعد      : اند كه گفت   روايت نموده 

گردد، در   شيرهاى دلير باشيد، چون فارسى وقتى كه نيزه خود را اندازد، نااميد مى            ! اى گروه مهاجرين  :گفت   زده مى 

 وى را به تير زد، و تير در نوك كمانش اصابت نمود، آن گاه عمرو بـر                  )فارس( از فرماندهان    1اين هنگام فرماندهى  

  .ا شكست، و بعد نزدش پايين گرديد، و تجهيزاتش را گرفتوى حمله نمود،  و او را با نيزه زد وستون فقراتش ر

ناگهان تيرى به سويش آمـد، و       :  و ابن عساكر اين را از طريق ديگر طويلتر از آن روايت نموده، و در آخر آن آمده                 

شود گرفـت، و در      در كوهه زينش اصابت نمود، وى بر صاحب آن تير حمله نمود، و او را چنان كه كنيز گرفته مى                   

  .اينطور بكنيد: يان دو صف گذاشتش، بعد از آن سرش را قطع نموده گفتم

 در روز قادسـيه بـه تنهـايى اش    �عمـروبن معـديكرب   : و واقدى از طريق عيساى خياط روايت نموده، كه گفت        

ند، و اش نموده بود حمله نمود، و در ميان آنها شمشير زد، بعد مسلمانان در حالى به وى پيوستند، كه كفّار محاصره        

  .زد، و مسلمانان آنها را از وى راندند او در ميان شان شمشير مى

مـن تـو را     :  نوشت )عنهما اللَّه رضى(عمر براى سعد  :  روايت نموده، كه گفت    �و طبرانى از محمدبن سلّام جمحى       

  .عمروبن معديكرب و طليحه بن خويلد: با دو هزارتن امداد نمودم

در سال بيست و يكم بود كه واقعه نهاوند اتّفـاق افتـاد، و        : يت نموده، كه گفت    روا �دوالبى از ابوصالح بن وجيه      

 در آن روز آن قـدر       �نعمان بن مقرّن كشته شد، و بعد از آن مسلمانان شكـست خوردنـد، عمـروبن معـديكرب                   

اين چنين  .  انداخت، و در قريه روذه وفات نمود       )به زمين (جنگيد، تا جايى كه فتح نصيب گرديد، و جراحت او را            

  . آمده است)18/3 (هدر االصاب

  

  )  عنهما اللَّه رضى(شجاعت عبداللَّه بن زبير
  جنگ وى با حجاج و شهادتش

 وفـات نمـود، ابـن       �هنگـامى كـه معاويـه       :  روايـت نمـوده، كـه گفـت        )عنهما اللَّه رضى(طبرانى از عروه بن زبير    

 و ناسزاگويى خود را آشكار نمود، اين خبر به يزيد رسـيد              از طاعت يزيدبن معاويه سرباز زد،      )عنهما اللَّه رضى(زبير

                                                 
كند، و ما در ترجمـه همـان    قائد فارسيان، پيشرو سواران، مرد ماهر و دانا در تيراندازى را افاده مى         : استعمال شده كه  » اسوار«در نص    1

  .م. معناى اول آن را انتخاب نموديم



  حيات صحابه

272  دوم جلد 

بـه ابـن زبيـر      .  خواهد فرسـتاد   )لشكر(وى سوگند خورد، اگر ابن زبير در زنجير بسته شد، آورده نشود، به طرفش               

آيا برايت زنجيرهايى از نقره نسازيم، كه بر آن جامه بپوشى، و قسم وى را راسـت سـازى، چـون صـلح               : گفته شد 

  :خداوند قسم وى را راست نكند، و بعد از آن افزود: گفت. يكوتر استبرايت ن

  وال ألين لغيرالحقّ أسأله

  حتى يلين لضرس الماضع الحجر

تـر   اى با تازيانه در حال ذلّت، محبـوب        اى با شمشير در حال عزت، برايم از ضربه         به خدا سوگند، ضربه   : بعد گفت 

يزيـدبن  . نمود، و مخالفت خود با يزيد بن معاويه را آشكار سـاخت است، بعد از آن مردم را به طرف خود دعوت      

او را  (معاويه مسلم بن عقبه مرّى را با ارتش اهل شام به طرفش فرستاد، و او را به قتال اهل مدينـه دسـتور داد، و                          

  . از آن فارغ گرديد، به طرف مكه حركت نمايد)امر نمود كه

 از وى فـرار نمودنـد، و او را   �د، در آن روز بقيه اصحاب رسول خدا  مسلم بن عقبه داخل مدينه گردي     : گويد مى

در بين راه وفات . در مدينه به لهو و لعب پرداخت، و در كشتن اسراف به خرج داد، و سپس از آن جا بيرون گرديد

هـاى  هـا و مكاري  اى ابن برذعـه خـر، از حيلـه        : نمود، و حصين بن نمير كندى را جانشين خود تعيين نمود و گفت            

حصين حركت نمود، .  معامله نكن)سرها(قريش بر حذر باش، و با آنها جز با تيرهاى راست، و بعد از آن با چيدن      

و حديث را متذكر گرديـده، و       ...  جنگيد )عنهما اللَّه رضى(تا اين كه وارد مكه گرديد، و در آنجا روزهايى با ابن زبير            

. رگ يزيدبن معاويه رسـيد، بنـابراين حـصين بـن نميـر فـرار نمـود                و به حصين بن نمير خبر م      : افزود: در آن آمده  

و حـديث را متـذكر شـده، و در آن           ... هنگامى كه يزيد بن معاويه مرد، مروان بن حكم به طرف خود دعوت نمود             

بعد از آن مروان درگذشت، و عبدالملك به طرف خود دعوت نمود، و قيام كردو اهل شام به او پاسخ مثبـت                     : آمده

 ابن زبير آماده است؟ حجاج )سركوب نمودن(كى از ميان شما، براى      : اى ايران نمود، و گفت     ، او بر منبر بيانيه    دادند

او وى را ساكت گردانيد، باز حجاج تكرار نمود و او ساكتش گردانيد، باز تكرار نمـوده         ! من اى اميرالمؤمنين  : گفت

آن گاه عبدالملك وى را .  جامه وى را كشيدم و پوشيدم    در خواب ديدم كه    1)چون من (! من اى اميرالمؤمنين  : گفت

 وارد گرديـد، و بـا وى در    )عنهما اللَّه رضى( داد، تا اين كه بر ابن زبير       )سوقش(مقرر نمود، و با ارتش به طرف مكه         

بـر آن دو  اين دو كوه را حفظ كنيد، شما، تا وقتى كه آنهـا          :  به اهل مكه گفت    )عنهما اللَّه رضى(ابن زبير . مكه جنگيد 

 آشـكار  »ابى قبـيس «باشيد، اندكى درنگ ننموده بودند، كه حجاج و همراهانش بر      دست نيابند، در خير و عزّت مى      

 را در مسجد هدف )رضى اللَّه عنهم(گرديدند، و منجنيق را بر آن نصب نمودند، و توسط آن ابن زبير و همراهانش 

  .قرار دادند

  ، ابـن زبيـر نـزد مـادرش اسـماء بنـت ابـى ابكـر        -ر در آن كـشته شـد    همان صبحى كه ابن زبي-چون صبح شد  

 رفت، اسماء در آن روز زنى صد ساله بود، ولى نه دندانش افتاده بود،  نه بينـايى اش را از دسـت                       )عنهما اللَّه رضى(

در . انـد  هآنها در فالن و فالن مكـان رسـيد  : اى عبداللَّه، در جنگت چه كردى؟ گفت     : داده بود، وى به پسرش گفت     

                                                 
  .اند اين و سخن بعدى داخل پرانتز از المجمع نقل شده 1
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اى پسرم، آيـا آن را بـراى        : اسماء گفت . در مرگ راحت است   :  خنديد و گفت   )عنهما اللَّه رضى(همان حال ابن زبير   

كنى؟ من تا يكى از اين دو حالت تو را نبينم، دوست ندارم، بميرم، يا پادشاه شوى، و به آن چـشمم را         من آرزو مى  

بعـد بـا مـادرش وداع       : گويـد  مى.  و ثواب بر مرگت صبر پيشه كنم       روشن گردانى، و يا كشته شوى، و به اميد اجر         

  .اى پسرم، از تنازل نمودن در امرى از امور دين از ترس كشته شدن بر حذر باش: نمود، و اسماء به او گفت

 بـود،   از نزد وى بيرون گرديد، و داخل مسجد شد، و دو پله در را بر حجراالسودقرار داده        )عنهما اللَّه رضى(ابن زبير 

 درحـالى كـه     )عنهما اللَّه رضى(نمود، كسى نزد ابن زبير     كه توسط آنها، حجراالسود را از رسيدن منجنيق حفاظت مى         

آيا دروازه كعبه را برايت باز نكنيم، كه بر آن بلند شوى؟ عبداللَّـه  :  گفت )به او (كنار حجراالسود نشسته بود، آمد و       

توانى حفظ كنى، مگر از مرگش، و آيـا بـراى كعبـه حرمتـى      ادرت را مىاز هر چيز بر: به طرفش نگاه نمود و گفت  

هاى كعبه هـم آويـزان دريابنـد، بـه قتـل تـان        است، كه براى اين مكان نيست؟ به خدا سوگند، اگر شما را در پرده        

؟ بـه  آيا اين وقت صـلح اسـت  : كنى؟ گفت  آيا با ايشان درباره صلح صحبت نمى      : آن گاه به او گفته شد     . رسانند مى

  :كند، و اين شعر را خواند خدا سوگند، اگر شما را در كعبه هم بيابند، همه شما را ذبح مى

  ه  بسبه و لست بمبتاع الحيا

   الموت سلّماه و ال مرتق من خشي

  فس سهماً انه غير بارحانا

  مالقى المنايا اى حرف تيمما

هر يكى شما از شمشيرش، چنان      : د، روى آورد و گفت    نمو بعد از آن به آل زبير، در حالى كه ايشان را نصيحت مى            

بـه  .  را نشكند، كه با دستش از خود مانند زن دفاع نمايد           )شمشيرش(كند، حفاظت نمايد،     كه از رويش حفاظت مى    

ام، و مـن هرگـز از جراحـت درد     ام، در صـف اول بـوده    خدا سوگند، من هرگاه كه با هر لشكر انبوهى روبرو شده          

در حالى كه آنهـا در ايـن حالـت قـرا رداشـتند،              : گويد  مى )راوى(. ام از دوا بوده است     دردى هم ديده  ام، اگر    نديده

اينها كيـستند؟ گفتـه   : پرسيد. از دروازه بنى جمح داخل گرديد، و در ميان شان يك سياه بود  برايشان )قومى(ناگهان  

حمله نمود، نخستين كسى كه بـا او روبـرو   اهل حمص، آن گاه بر آنها در حالى كه دو شمشير با خود داشت،           : شد

آخ، اى بچه زنا كـار؟      : گرديد، همان سياه بود، او را با شمشير خود زد، و پايش را قطع نمود، آن سياه به وى گفت                   

؟ بعد آنها را از مسجد بيرون نمـود  ! اسماء زناكار است   1خاموش اى پسر حام،   :  به او گفت   )عنهما اللَّه رضى(ابن زبير 

اهل اردن، آن گاه بـر آنهـا   : اينها كيستند؟ گفته شد:  ناگهان قومى از دروازه بنى سهم داخل شدند، گفت         .و برگشت 

  : گفت حمله نمود و مى

   مثل السيله  ال عهد لى بغار

  ال ينجلى غبارها حتى الليل

                                                 
  .كنند ا به حام فرزند نوح عليه السالم منسوب مىمورخين سياهان ر 1
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نيـز حملـه نمـود و        آنها را هم از مسجد بيرون نمود، ناگهان قومى از باب بنى مخزوم داخـل گرديدنـد، بـر آنهـا                      

  : گفت مى

  لو كان قرنى و احداً كفيته

زد، پس عبداللَّـه     در بام مسجد از ياران و پشتيبانانش كسى بود، كه دشمن را به خشت و غير آن مى                 :  گويد )راوى(

بن زبير بر آنها حمله نمود، و خشتى بر فرق سرش اصابت نمود، و سرش را شكـست، در ايـن حـال او ايـستاد و                 

   :گفت مى

  و لسنا على االعقاب تدمى كلومنا

  ولكن على اقدامنا تقطر الدما

  : ند گفت بعد از آن افتاد، و دو غالم آزاد كرده او، بر وى چيره شدند، و هر دوى شان مى: گويد مى

  العبد يحمى ربه و يحتمى

برانى روايت نمـوده، و در      اين را ط  : گويد  مى )255/7(هيثمى  . بعد به طرفش آمدند، و سرش قطع گرديد       : افزايد مى

اند، و ابوزرعه و غير وى ضـعيفش         آن عبدالملك بن عبدالرحمن ذمارى آمده، او را ابن حبان و غير وى ثقه دانسته              

ـ            )203/2(اين را همچنين ابن عبدالبر در االستيعاب        . اند دانسته  ه  به شكل طوالنى روايت كـرده، و ابـونعيم در الحلي

 بخـشى از اول آن را روايـت كـرده         )550/3(ختصار روايت نموده، و حاكم در المستدرك         مانند آن را به ا     )331/1(

  .است

مـن در كـشته شـدن ابـن     : انـد كـه گفـت     ابى اسـحاق، روايـت نمـوده    1)اسحاق بن (ابونعيم و همچنين طبرانى از      

شدند، و  مسجد داخل مىها از دروازه   روزى كه در مسجد الحرام كشته شد حاضر بودم، ارتش)عنهما اللَّه رضى(زبير

ساخت، در حالى كه وى  نمود، و بيرون شان مى شد، او به تنهايى بر آنها حمله مى اى وارد مى   هرگاه قومى از دروازه   

هاى مسجد بر سرش افتاد، و او را بر زمـين افكنـد، و او ايـن                  اى از كنگره   در اين حالت قرار داشت، ناگهان كنگره      

  :خواند ها را مى بيت

  ان قتلت ال تبكينى اسماء 

  لم يبقَ اال حسبى و دينى

  و صارم النت به يمينى 

  .اين را طبرانى روايت نموده، و در آن گروهى اند، كه ايشان را نشناختم: گويد  مى)256/7(هيثمى 

  

  گيرى و انكار صحابه بر كسى كه از راه خدا فرار نموده است   عيب
  گيرى و انكار صحابه بر سلمه بن هشام عيب

                                                 
  .به نقل از هيثمى 1
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چرا سلمه  :  روايت نموده كه روى به همسر سلمه بن هشام بن مغيره گفت            )عنها اللَّه رضى( از ام سلمه   )42/3(حاكم  

بـه خـدا سـوگند، او       :  و مسلمانان حاضر شود؟ همسر سـلمه پاسـخ داد          �بينم كه در نماز با رسول خدا         را نمى 

ها، آيـا از راه خداونـد عزوجـل          اى فرارى : زنند رياد مى تواند بيرون بيايد، هر گاهى كه بيرون آيد، مردم بر او ف            نمى

.  بـود �آيد، و اودر غزوه مؤته با خالدبن وليد  به حدى كه در خانه خود نشسته است، و بيرون نمى        ! فرار نموديد؟ 

اين حديث به شرط مسلم صـحيح اسـت، ولـى بخـارى و              : گويد  مى - كه ذهبى هم با وى موافقت نموده         -حاكم  

  . آمده، روايت كرده است)249/4( ه و ابن اسحاق، اين را به مثل آن، چنان كه در البداي. اند  ننمودهمسلم روايتش

   

  گيرى و انكار مردى بر ابوهريره عيب
در ميان مـن و پـسر عمـويم سـخنى اتفـاق      :  روايت نموده، كه گفت  � از طريق واقدى از ابوهريره       )42/3(حاكم  

  1.ه من ندانستم كه به او چه بگويما؟ آن گ)به يادت هست(ته آيا فرارت در روز مؤ: افتاد، گفت

  

  پشيمانى و بيتابى از فرار  
  براى آنان �  پشيمانى ابن عمر و يارانش به خاطر فرارشان در روز مؤته و قول پيامبر

 � رسول خـدا   هاى اى از سريه   من در سريه  :  روايت نموده، كه گفت    )عنها اللَّه رضى(امام احمد از عبداللَّه بن عمر     

چـه بكنـيم، از     : بودم، مردم جوالنى به قصد فرار زدند، من هم از جمله كسانى بودم كه جوالن زدند، آن گاه گفتيم                  

اگر به مدينه داخل شويم، و شـب را آنجـا           : بعد از آن گفتيم   ! مقابل دشمن فرار نموديم، و به غضب گرفتار شديم؟        

كنيم، اگر توبه ما پذيرفته شد خوب، در غير اين صورت             عرضه مى  �خود را بر رسول خدا      : بعد گفتيم . بخوابيم

مـا فـرار   :  گفتيم»شما كيستيد؟ «: رويم، بدين خاطر قبل از نماز صبح نزدش آمديم، و او بيرون رفته گفت               مى )پس(

سلمانان خير، بلكه شما دوباره حمله كنندگان هستيد، و من گروه شما هستم، و من گروه م«: فرمود. كنندگان هستيم 

  2.آن گاه به وى نزديك شديم و دستش را بوسيديم: گويد مى. »هستم

. اى فرسـتاد    مـا را بـه سـريه       �خدا رسول:  روايت است كه گفت    )عنهما اللَّه رضى(و همچنين نزد وى از ابن عمر      

م و پنهان هنگامى كه با دشمن روبرو شديم، در اول بامداد شكست خورديم، و با چند نفرى در شب به مدينه آمدي                   

 آن گـاه بـه   )بهتر خواهـد شـد    ( برويم،و از وى معذرت بخواهيم       �اگر نزد رسول خدا     : شديم، بعد از آن گفتيم    

بلكه شما دوباره باز    «: ما، اى رسول خدا، فرار كنندگان هستيم، فرمود       : طرفش رفته و با وى مالقات كرديم و گفتيم        

ـ       3».و من گروه هر مسلمان هـستم      «: ودهاسود افز . »گردندگان هستيد، و من گروه شما هستم        ه  ايـن چنـين در البداي

  . آمده است)248/4(

اى :گفتـيم  :  به معناى آن روايت نموده، و در حـديث وى آمـده    )عنهما اللَّه رضى( از ابن عمر   )77/9(و اين را بيهقى     

اى نبى خـدا، خواسـتيم   : فتيمگ. »بلكه شما دوباره بازگردندگان هستيد«: رسول خدا، ما فرار كنندگان هستيم، فرمود    
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ايـن را   . »اين طور نكنيد، من گروه هر مسلمان هـستم        «: فرمود. به مدينه داخل نشويم، و راه بحر را در پيش گيريم          

اند، و ترمذى آن را حسن دانسته اسـت، و ابـن ماجـه هـم آن را بـه مثـل                       همچنين ابوداود و ترمذى روايت نموده     

 مانند آن را روايت )107/4( آمده، روايت كرده، و ابن سعد )294/2(سير ابن كثير   روايت امام احمد، چنان كه در تف      

  .نموده است

  بيتابى مهاجرين و انصار به خاطر فرار در يوم جسر و قول عمر به آنها
 را هنگام قـدم عبداللَّـه بـن         �عمربن الخطاب   :  روايت نموده، كه گفت    )عنها اللَّه رضى( از عائشه  )70/4(ابن جرير   

اى عبداللَّه بن زيد، چه خبر است؟ اين در حالى بود كه خودش داخل مسجد بود، و           :  شنيدم كه فرياد نمود    �يد  ز

اى : اى عبداللَّـه بـن زيـد، بـا خـود چـه دارى؟ وى گفـت        : گذشت، گفـت   عبداللَّه از پهلوى دروازه حجره من مى      

ردم را برايش بـازگو نمـود، و مـن از مـردى     هنگامى كه نزدش رسيد، خبر م. اميرالمؤمنين خبرى برايت آمده است    

هنگـامى  . تر باشـد  نشنيدم كه در كارى حاضر بوده باشد، و بعداً از آن كار صحبت نمايد، و از او در بيان خبر ثابت                    

 اندوه و بى تابى مسلمانان را، اعم از مهاجرين و انصار به خاطر فرار               �كه شكست خوردگان مردم آمدند، و عمر        

  1.ايد شما فقط  به من پيوسته.  گروه مسلمين بيتابى نكنيد، من گروه شما هستماى: ديد، گفت

   

  بيتابى معاذ قارى از فرار در روز جسر وقول عمر برايش
معـاذ قـارى، بنـى      :  از محمد بن عبدالرحمن بن حصين و غيـر وى روايـت نمـوده كـه                )70/4(اين جرير همچنين    

ز واقعه جسر ابوعبيد حاضر بود، و در آن روز فرار نموده بود، و چـون                 ،از جمله كسانى بود كه در رو       �النجارى  

  :كرد اين آيه را قرائت مى

. اللَّه و ماواه جهنم و بـئس المـصير          فقد باء بغضب من    ه  و من يولّهم يومئذ دبره اال متحرّفاً، لقتال او متحيزّاً الى فئ           ( 

  .)16: االنفال(

گيـرى از ميـدان بـراى حملـه       جز در صورتى كه هدفش كناره-پشت كند و هر كس در آن هنگام به آنها      «: ترجمه

، گرفتار غضب پروردگار خواهد شد و ماواى او جهنم است، چه بـد  -مجدد و يا به قصد پيوستن به گروهى باشد      

   »جايگاهى است؟

  2.اى من پيوستهاى معاذ، گريه نكن، من گروه تو هستم، و تو فقط به : گفت  به وى مى�و عمر . نمود گريه مى

  

رفتن سعدبن عبيد القارى براى پاك كردن آنچه از وى سرزده بود به سوى همان سرزمينى كه 
  از آن فرار كرده بود

 عمـربن الخطـاب بـه سـعدبن عبيـد         :  روايت نمـوده، كـه گفـت       � از عبدالرحمن بن ابى ليلى       )300/3(ابن سعد   

 بود، و در روزى كه ابوعبيد در آن بـه قتـل   �رسول خدا گويد موصوف يكى از اصحاب       مى - )عنهما اللَّه رضى(
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شد   نامبرده نمى»القارى« به غير از وى به نام  �رسيد، شكست خورده بود، و از هيچكس از اصحاب پيامبر خدا 

اند، و دشمن بر آنها جرأت يافته است، و شايد  خواهى به شام بروى؟ چون مسلمانان در آن كم شده آيا مى :  گفت -

خير، من فقط به همان سرزمينى كه از آن فرار نمودم، و به طرف همان               : گفت. كه و داغ فرار را از خود بشويى       تو ل 

  1.كشته شدگويد و به قادسيه آمد و  مى. روم دشمنانى كه آن عمل را در حق من انجام دادند مى

   

  شود   كند و خارج مى مجهز ساختن و كمك نمودن كسى كه در راه خدا حركت مى
  رفت و دادن سالحش به اسامه و يا على هنگامى كه خود به جنگ نمى � پيامبر

 بـه جنـگ      �وقتـى پيـامبر خـدا       : انـد كـه     روايـت نمـوده    - � يعنى پسر حارثه     -امام احمد و طبرانى از جبله       

  .اند مد ثقهرجال اح: گويد  مى)283/5(هيثمى . داد  مى)عنهما اللَّه رضى(رفت، سالح خود را به على يا اسامه نمى

   

  اش به مرد ديگرى هنگامى كه خود مريض گرديد مردى از انصار و دادن توشه
خـواهم بـه     من مى�اى رسول خدا :  اسلم گفت)قبيله(جوانى از :  روايت نموده كه�ابوداود از انس بن مالك  

 فالن انصارى برو، چون    نزد«:  گفت �پيامبر  . جهاد بروم، ولى چيزى كه خود را بدان آماده سازم در دست ندارم            

بـه آنچـه   : فرستد، و به وى بگو رسول خدا به تو سالم مى: او خود را آماده ساخت ولى مريض گرديد، و به او بگو     

وى به همسر خود . او  نزد همان انصارى آمد، و پيام پيامبر را به او داد  . »خود را آماده نموده بودى آن را به من بده         

راى من آماده ساخته بودى، به وى بده، و از آن چيزى را نگه مدار، به خـدا سـوگند اگـر             اى فالن، آنچه را ب    : گفت

 )28/9(، و همچنين بيهقـى      )137/2( اين را مسلم     2.شود چيزى از آن را هم نگه دارى در آن برايت بركت داده نمى            

  3. اند  به مانند آن، روايت نموده�از انس 

   

  كند ون رونده در راه خدا را كمك مىداللت و رهنمايى به سوى كسى كه بير
سـوارى  :  آمد و گفت   �مردى نزد رسول خدا     :  روايت نموده، كه گفت    � از ابومسعود انصارى     )137/2(مسلم  

اى رسول خدا، من او را به سوى  : مردى گفت . »ندارم«:  گفت �پيامبر  . من از پاى افتاده است، به من مركبى بده        

كسى كه بـه خيـرى داللـت نمايـد،     «:  فرمود� سوارى بدهد آن گاه رسول خدا   كنم، كه به او    كسى راهنمايى مى  

  . به مانند آن، روايت نموده است� از ابومسعود)28/9( اين را بيهقى 4.»براى وى مانند اجر انجام دهنده آن است

   

  و تشويق نمودن صحابه جهت كمك براى بيرون روندگان � پيامبر

                                                 
  .�	س� اس� 1
 .م. شود اى نگه دارى برايت در آن بركت داده نمى يعنى اگر چيزى از آنچه تدارك ديده 2

3  ab3١٨٩(م, ( داوودSو اب)�٧٨٠.(  
4  ab3١٨٩٣(م.( 
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 روايـت  � از رسـول خـدا     �ن عبداللَّـه  ب ، از جابر   - كه آن را صحيح دانسته       - )90/2( و حاكم    )172/9(بيهقى  

از برادران تان كـسانى انـد،   ! اى گروه مهاجرين و انصار   «:  خواست به غزا برود، گفت     �پيامبر خدا   : اند كه  نموده

براى : 1)گويد راوى مى(. »د يكى از شما، دو تن يا سه تن آنها را تقبل كن)هر(كه نه مال دارند، و نه اقارب، بنابراين    

مـن  : افزايـد  مى.  فقط به مقدار نوبت سوارى يكى از آنها قابل دست رسى بود و بس    2)شترش(هر يكى از ما پشت      

  .هم دو تن يا سه تن را با خود همراه نموده و نوبت سوارى من، هم چون نوبت يكى از آنها بود

   

  يارى و كمك مردى از انصار به واثله بن اسقع
 براى غزوه تبوك نـدا نمـود،    �رسول خدا   :  روايت نموه، كه گفت    � از واثله بن اسقع      )28/9(يهقى همچنين    ب

 بيـرون  �ام رفتم، و دوباره وقتى برگشتم، دريافتم كه بخش نخست اصـحاب رسـول خـدا           من به طرف خانواده   

ى مردى را در بدل دريافـت سـهمش از   چه كس! آگاه باشيد: اند، آن گاه در مدينه شروع به فرياد كشيدن نمودم          رفته

سهم وى براى ما باشد، البتّه بدل اين كـه مـا او را      : كند؟ آن گاه شيخى از انصار فرياد نموده گفت         غنيمت سوار مى  

به ايـن صـورت     . به بركت خدا حركت كن    : گفت. بلى: گفتم. كنيم، و طعامش هم همراه ما باشد       به نوبت سوار مى   

ارج شدم، تا اين كه خداوند براى مان غنيمت نصيب فرمود، و بـراى مـن شـتران جـوانى             من با نيكوترين همراه خ    

: هاى شترش نشست و گفـت      او بيرون رفت، و بر خرجينى از خرجين       . رسيد، و آنها را حركت داده نزد وى آوردم        

انـت را بـسيار     شتران جو : به طرف پيشروى حركت شان بده، و افزود       : آنها را از پشت حركت بده، بعد از آن گفت         

ام، شتران جوانـت را      برادر زاده : اين همان غنيمت است كه شرط گذاشته بودى، پاسخ داد         : واثله گفت ! بينم نيكو مى 

هدف مـا از آنچـه      : شود، قصد وى اين بوده كه      چنين وانمود مى  : گويد بيهقى مى . هدف ما غير از سهمت بود     ! بگير

  . اجر وثواب بودانجام داديم، اجازه نبود، بلكه اشتراك در

   

  گفتار عبداللَّه درباره كمك در راه خدا
 در راه خدا از اينكه پياپى بعد از حجـى حـج نمـايم،           3اى دادن تازيانه :  روايت نموده، كه گفت    �طبرانى از عبداللَّه  

  .اند اين را طبرانى روايت نموده و رجال وى ثقه: گويد  مى)248/5(هيثمى . برايم محبوبتراست

   

  ر بدل مزد و دريافت پول  جهاد د
  حكايت مردى با عوف بن مالك

                                                 
  .كند زيادتى كه سياق آن را تقاضا مى 1
صـاحب شـتر بـا افـراد ديگـرى كـه همـراهش        : رت اين است كهآمده است، و مفهوم عبا) شتر(به نقل از مجمع الزوائد، و در اصل       2

  .ر سوارى شترمساوى و يكسان بودندبودند، د مى
  .اى را براى مجاهدى در راه خدا بدهم كه از آن نفع بردارد يعنى تازيانه 3
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مـن  : اى فرسـتاد، مـردى گفـت        مـرا سـريه    �رسول خدا   :  روايت نموده، كه گفت    �طبرانى از عوف بن مالك      

بـه خـدا    : آيم، البته مشروط بر اين كه سهمى از غنيمت را به من اختـصاص دهـى، بعـد از آن گفـت                      همراهت مى 

آن گـاه بـه او سـه دينـار را           . آوريد يا خير؟ برايم سهم معينى تعيـين كـن          يمت به دست مى   دانم آيا غن   سوگند، نمى 

رسـول  .  را از ايـن قـضيه پرسـيدم   �من رسول خدا  . مشخص ساختم، بعد جنگيديم و غنيمت به دست آورديم        

. »يـابم  من براى او در دنيا و آخرت جز همين سه دينار را كه گرفته ديگرى چيـزى نمـى                  «:  گفت 1 به وى  �خدا  

  .در اين بقيه آمده، و به سماع تصريح نموده است: گويد  مى)323/5(هيثمى 

   

  حكايت مردى با يعلى بن منيه
 رفتن بـه جنـگ را       �رسول خدا   :  گفت �يعلى بن منيه    :  از عبداللَّه بن ديلمى روايت نموده كه       )331/6(بيهقى  

، آن گاه اجيرى را جستجو نمودم، كه سهم وى را           -  و من شيخ بزرگ سالى بودم و خادم هم نداشتم          -اعالن نمود   

دانـم سـهم چيـست؟ و        من نمـى  : هنگامى كه حركت نزديك شد، نزدم آمده گفت       . به او بدهم، و مردى را دريافتم      

رسد؟ براى من چيزى را تعيين كن، برابر است كه سهم باشد يا نباشد، برايش سه دينار را تعيين           سهم من چقدر مى   

 كه غنيمت حاضر گرديد، خواستم سهم وى را به او بدهم، آن گاه دينارها را بـه يـاد آوردم، و نـزد                هنگامى. نمودم

 گمـان   -اش، در اين دنيـا       براى وى در اين غزوه    «: فرمود.  آمدم و قضيه وى را برايش متذكر شدم        �رسول خدا   

  2».يابم  اين دينارهايش كه تعيين شده، ديگر چيزى نمى-و آخرت : برم گفت مى

   

  كند   درباره كسى كه توسط مال ديگرى جهاد مى
  در اين باره و پاسخ وى � پرسش ميمونه بنت سعد از پيامبر

درباره كسى بـه مـا فتـوا        ! اى رسول خدا  :  روايت نموده  كه وى گفت      )عنهما اللَّه رضى( طبرانى از ميمونه بنت سعد    

شود، كه آيا پاداش براى وى است، يا براى كسى           جهاد مى بده، كه خود به غزا نرفته است، و مالش را داده و بر آن               

در : گويد  مى)323/5(هيثمى . 3»براى وى اجر مالش است، و براى رونده اجر نيتش در آن مورد «: رود؟ گفت  كه مى 

  .اين كسانى اند كه آنها را نشناختم

   

  عوض دادن در لشكر  
  � حكايت مردى با على

                                                 
  .باشد مى» براى من«: اين چنين در اصل و هيثمى آمده، ولى درست 1
2 ��� . �NO1 ��ا�123 ا0/) �,١(» ا����� «و ���ا�� در) ٣٣١/�(ب�Nc را ��3 وR اب@ �� ن Q; 1R /01 ا*b� @ب ��Bدر 0=� 'ن ب.  
3  .'وردE ا0/) ٣٢٣/�)» ا��K�L«���ا�� روای/ �RدE ا0/ و در 'ن م��(SOL ه23=� <= ��1 ه���s در . ���
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 آمـد،  �مردى نزد على بن ابى طالب      : اند كه گفت    روايت نموده  � ربيعه اسدى    بيهقى و غير وى  از على بن ابى        

نظر و رأى شيخى براى من از حاضر بـودن يـك    :  فرمود �كه پسرش را به عوض خود در لشكر آورده بود، على            

  . آمده است)164/3(اين چنين در الكنز . تر است جوان محبوب

   

  راى خروج در راه خدا سئوال نمايد  گيرى و انكار بر كسى كه از مردم ب عيب
  براى خارج شدن در راه خدا سئوال نمود انكار عمر بر جوانى كه از مردم
هـاى پهـن و عريـضى     جوانى قوى داخل مسجد گرديد، و در دستش پيكـان : بيهقى از نافع روايت نموده، كه گفت    

ى را طلـب نمـود، و او بـرايش آورده     و�كند؟ عمر  چه كسى مرا در راه خدا كمك مى : گفت وجود داشت، و مى   

مـن، اى   : گيرد، تا در زمينش كار كند؟ مردى از انـصار گفـت            چه كسى اين رااز من به كرايه مى       : آن گاه گفت  . شد

وى را بگيـر و بـا   : و افـزود . به اين قدر و اين قدر:  گفت�دهى؟ عمر   اميرالمؤمنين، او را ماهانه به چند كرايه مى       

خـوب  : اجير ما چه كرد؟ پاسخ داد     :  به آن مرد گفت    �ن آن مرد ماه هايى كار نمود، بعد عمر        وى در زمي  . خود ببر 

اى از درهـم     گاه او كيسه   او را و آنچه را از كرايه جمع شده، برايم بياور، آن           :  فرمود �عمر  . است، اى اميرالمؤمنين  

.  برو، و اگر هم خواسـته باشـى بنـشين   اين را بگير، حاال اگر خواسته باشى به جنگ:  فرمود�عمر. را نزدش آورد  

  . آمده است)217/2(اين چنين در الكنز 

   

  قرض گرفتن براى جهاد  
  در اين مورد و پاسخ وى � پرسش اصحاب از رسول خدا

آيـا از رسـول خـدا       : مردى آمد و گفت   :  روايت نموده، كه گفت    � ابن مسعود    )از(ابويعلى از عبيداللَّه بن عبداللَّه      

در موهاى پيشانى «: گفت  شنيدم كه مى�بلى، از رسول  خدا :  درباره اسبان چيزى بگويد؟ گفت شنيدى كه�

اى رسـول   : گفتـه شـد   . »براى خدا بخريد، و براى خدا قرض بگيريـد        . اسبان، خير تا روز قيامت گره خورده است       

هاى ما به     دست آوردن سهم   بگوييد، تا وقت به   «: خدا، چگونه براى خدا بخريم، و براى خدا قرض بگيريم؟ فرمود          

 فتح نمايد به ما بفروش، و تا وقتى جهادتان تـازه باشـد، هميـشه بـه      )براى ما (ما قرض بده، و تا وقتى كه خداوند         

كنند، شما در زمان آنها جهاد كنيد، و بعد از آن  باشيد، در آخر زمان قومى خواهد بود، كه در جهاد شك مى            خير مى 

در اين روايـت بقيـه آمـده، و مـدلس     : گويد  مى)280/5( هيثمى 1.» در آن روز تازه استغزا كنيد، چون غزا نمودن  

  .اند باشد، و بقيه رجال وى ثقه مى

   

  اللَّه   مشايعت و خداحافظى مجاهد فى سبيل
  گفت و آنچه را به آنها مى � پياده روى پيامبر

                                                 
1 ��� . �bTیSاب)�٣٩� (���U /0ا E�B� /ب c د دارد زی�اS;ع و iNب ش�و در 'ن ی� ا� E��=د ��ی_ شST3ا6 ب@ م��U رش�m در ض�@ در 0=� . ا6 از

 .'ن ب1�N ب@ و��� ا1R /0 م��y ا0/ و �R 1=T=UدE ا0/
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 همـراه شـان تـا بقيـع غرقـد      �رسول خـدا : فت روايت نموده، كه گ  )عنهما اللَّه رضى( از ابن عباس   )98/2(حاكم  

بـه نـام خـدا    «، )اللَّـه، اللهـم اعـنهم    انطلقوا على اسـم (:  و بعد از آن گفت1هنگامى كه ايشان را سوق داد پياده آمد، 

 از )97/2(و وى همچنـين  .به شرط مـسلم صـحيح اسـت      : گويد  حاكم مى  2.»كمك شان كن  ! حركت كنيد، خداوندا  

: عبداللَّه بن يزيد به طعامى دعوت گرديد، هنگامى كه آمد، گفـت           : يت نموده، كه گفت    روا �محمدبن عب قرظى    

، )استودع اللَّه دينكم و امانتكم و خـواتيم اعمـالكم   (: گفت نمود، مى   وقتى با ارتشى خداحافظى مى     �رسول خدا   

  3.»سپارم دين، امانت و خاتمه اعمالتان را به خدا مى«

   

  هابوبكر و مشايعت سپاه اسام
 ذكر نمـوده، و در آن  �و حديث را در ارسال لشكر اسامه ...  روايت نموده  �ابن عساكر از طريق سيف از حسن        

 بيرون آمد و نزد شان آمد، آنان را حركت داد و مشايعت شان نمود، اين در حالى بود كه �بعد از آن ابوبكر : آمده

اسامه بـه وى  . كرد  را جلوگش مى�بن عوف اسب ابوبكرپيمود و اسامه سوار بود، و عبدالرحمن   وى پياده راه مى   

آيى  به خدا سوگند، نه تو پايين مى      : آيم ابوبكر گفت   اى خليفه رسول خدا يا سوار شو يا ين كه من پايين مى            : گفت

چـون  ! هاى خود را در راه خدا غبـارآلود نمـايم    شوم، و بر من هيچ حرجى نيست كه ساعتى قدم          و نه من سوار مى    

شود، و هفت صد درجه برايش نوشـته ميـشود، و            پيمايد، هفت صد نيكى نوشته مى      ازى به هر قدمى كه مى     براى غ 

اگر خواسته باشى كه مـرا بـا        : وقتى كه مشايعت به پايان رسيد به اسامه گفت        . گردد هفت صد گناه از وى محو مى      

 )314/5( اين چنين در كنزالعمال      4.دادايقاى عمربن الخطاب مساعدت كنى اين كار را بكن؟ و اسامه به وى اجازه               

  .آمده است

 لشكرهايى را به طرف شام فرستاد، و خود با زيد بن �ابوبكر صديق : و مالك از يحيى بن سعيد روايت نموده كه     

پندارند كه يزيد به  رفت، يزيد امير بخش چهارم آن سپاه چهارگانه بود، مى  بيرون رفت و پياده راه مى   �ابى سفيان   

شوم، مـن ايـن    نه تو پايين بيا و نه من سوار مى   :  گفت �آيم، ابوبكر    يا سوار شو، يا اين كه پايين مى       : كر گفت ابوب

اين را بيهقى از صالح بن كيسان به ماننـد آن،           . و حديث را متذكر گرديده    ... كنم قدم هايم را در راه خدا حساب مى       

  . آمده، روايت نموده است)295/2(چنان كه در الكنز 

 ارتشى را مشايعت نمود، و همراه شان پياده راه          � از جابر عينى روايت نموده كه ابوبكر صديق          )173/9( بيهقى   و

چگونـه  : بـه وى گفتـه شـد      !! هاى ما را در راه خدا غبار آلـود گردانيـد           ستايش خدايى راست كه قدم    : رفت وگفت 

ا را آماده گردانيديم، مشايعت شان نمـوديم و بـراى         ما آنه : غبارآلود گرديد، ما فقط آنها را مشايعت نموديم؟ فرمود        

                                                 
) 148ص(اين در وقتى بود كه تنى چند از ياران خود را براى قتل كعب بن اشرف يهودى سوق داد، براى تفصيل موضـوع لطفـاً بـه           1

  .همين كتاب مراجعه نماييد
2 ���� . aR �)٢/٩٨.( 
3 ���� . aR �)٢/٩٧ ( 4� : Kم Lا� )�*+),٧٩� ).٢�٠١: (ه�\=�@ ابSداوود 'ن را روای/ �RدE ا0/) �)١و ا�.*�*- ( 
 .�3@ ب.�� ابSب�� را درe ���دE ا0/: س�� �ن �	س� اس� 4
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و ابـن ابـى     .  آمده، روايت نموده است    )288/2(اين را ابن ابى شيبه به مانند آن، چنان كه در الكنز             . شان دعا كرديم  

  .شيبه اين رااز قيس مانند حديث مالك به اختصار روايت كرده است

   

  تابن عمر و مشايعت غازيان و آنچه به آنها گف
 مـشايعت مـان     )عنهمـا  اللَّـه  رضـى (به غزا رفتم و عبداللَّه به عمر      :  از مجاهد روايت نموده، كه گفت      )173/9(بيهقى  

نزدم چيزى نيست كه به شما دو تن بدهم، ولـى از رسـول خـدا                : نمود، هنگامى كه خواست ازما جدا گردد، گفت       

دارد، من دين، امانت و خاتمه اعمال شما      نگه مى اگر چيزى به خداوند سپرده شود، آن را       «: گفت  شنيدم كه مى   �

  1.»سپارم را به خدا مى

   

  استقبال غازيان   
  بيرون رفتن مردم از مدينه هنگام بازگشت صحابه از تبوك

 از غزوه تبوك به مدينه برگشت،       �هنگامى كه پيامبر خدا     :  روايت نموده، كه گفت    �ابوداود از سائب بن يزيد      

  2.الوداع مالقات نمودمه ها وى را در ثني  نموند، و من همراه بچهمردم از وى استقبال

 از تبـوك برگـشت، مـردم بـه          �هنگامى كه پيامبر    :  روايت نموده، كه گفت    � از سائب    )175/9( اين را بيهقى    

  .من هم كه بچه بودم با مردم بيرون رفتم، و از وى استقبال نموديم. الوداع رفتنده خاطر استقبال وى به ثني

   

  بيرون رفتن در راه خدا در رمضان   
  در ماه رمضان در غزوه بدر و فتح مكه � بيرون رفتن پيامبر

... 3 در رمضان، در روز بدر و روز فتح غـزا نمـوديم            �با پيامبر خدا    :  روايت نموده، كه گفت    � ترمذى از عمر    

  . آمده است)131/4(اين چنين در الفتح . الحديث

 در �دو غـزوه را بـا رسـول خـدا     : اند كه گفـت   روايت نموده� و امام احمد از عمر     اين را همچنين ابن سعد    

ايـن چنـين در     .  اين حديث حـسن اسـت      4.روز بدر و روز فتح، و در هر دو روزه را خورديم           : رمضان انجام داديم  

  . آمده است)329/4(الكنز 

اهل بدر سيصد و سيزده تن بودند، مهاجرين        :  روايت است كه گفت    )عنهما اللَّه رضى(و نزد امام احمد از ابن عباس      

 ايـن چنـين در   2. در هفدهم ماه رمضان در روز جمعه بود1در روز بدر هفتاد و شش تن بودند، و شكست اهل بدر          

  . آمده)269/3( ه البداي

                                                 
٠�/١(» ا�.*�*-«( <= ��1 '�� �� در ب  0=� +*�» ا)وn0«و ) ٨٢٨(» ا��U ء«و ���ا�� در ) �٢٣٧(» +*�*-«اب@ �� ن در . ���� 1 ( @�=>

  .SWی� م�
  .+*�( دا0=12 ا0/) �١�٢(» +*�( ابSداوود«'�� �� 'ن را در ) ٢٧٧٩(ابSداوود . ���� 2
3 ��� . �G٧١(ت�م, (ی�SW م� �و :a�0 =ب1 ای@ و;1 ��� ش Q; را ��U _م@ . ��ی)]N*ا0/) م h�T1 ضR /01 اT�O� @در 0=� 'ن اب aیSW م�.  
4   ...ز م1R ��T او از ��T0 ب@ مf�3 درب رE � روزE در ��0�m �#0 و او از ��U <=�@ روای/ �Rدا) ١/٢٢) (١٤٢(ا��� . ���

  .ه�\=�@ در 0=� 'ن اب@ �1T�O ا1R /0 ضh�T ا0/: م� SWیa) م*N[(م@ . ا0= د 'ن بbU 1/ ا�iN ع ضh�T ا0/: ش�Z ا��� ش �R م� SWی�



  حيات صحابه

283  دوم جلد 

ويست و  انصار د : ، و گفته  3سيصد و ده تن و اندى بودند      : اين را همچنين بزار روايت نموده، جز اين كه گفته است          

چنـين طبرانـى    ايـن حـديث را اين     : گويد  مى )93/6(هيثمى  .  بد �سى و شش تن بودند، و پرچم مهاجرين با على           

  .روايت نموده، و در آن حجاج بن ارطات آمده كه مدلّس است

  به سفر خود آغاز نمود، و�سپس رسول خدا :  روايت نموده، كه گفت)عنهما اللَّه رضى(ابن اسحاق از ابن عباس

 را جانشين خود در مدينـه گذاشـت، وى در  دهـم رمـضان       �ابورهم كلثوم بن حصين بن عتبه بن خلف غفارى          

 - در بين عسفان و امـج        5)آبى است ( - 4كديد بيرون گرديد و روزه گرفت، مردم هم بااو روزه گرفتند، تا اين كه به             

بخارى .  با ده هزارتن از مسلمين مستقر گرديد6نرسيد، و در آنجا افطار نمود، بعد از آن حركت نمود و در مرظهرا          

اين را طبرانـى بـه مثـل آن در يـك حـديث              .  آمده )285/4( ه   اين چنين در البداي    7.مانند آن را روايت نموده است     

  .رجال وى رجال صحيح اند: گويد  مى)167/6(هيثمى . طويل روايت كرده است

 سـال فـتح   �رسول خـدا  :  روايت  است كه گفت  )عنهما اللَّه ضىر(و نزد عبدالرزاق و ابن ابى شيبه از ابن عباس         

  .درماه رمضان خارج گرديد، و تا رسيدن به كديد روزه گرفت

 سال فتح در مـاه رمـضان بيـرون رفـت، و     �رسول خدا : از وى روايت است كه گفت     و نزد عبدالرزاق همچنين   

تقريباً وقت چاشت بـود، مـردم تـشنه شـده بودنـد، و               عبور نمود، كه     8روزه گرفت تا اين كه در مسير راه از قديد         

آن گاه رسول خدا . داد هاى شان به آب عالقمندى نشان مى شروع به راست كردن گردنهاى خويش نمودند، و نفس   

اى را كه در آن آب بود طلب نمود، و آن را به دست خود گرفت، و مردم آن را ديدند، بعد آن را نوشيد                   كاسه �

و حديث را همچنين مسلم، ترمـذى، نـسائى و          .  آمده است  )330/4( اين چنين در كنزالعمال      9.دندو مردم هم نوشي   

  .اند  آمده، روايت نموده)159/1(، چنان كه در جمع الفوائد )عنهما اللَّه رضى(مالك از راه هايى از ابن عباس

   

  نوشتن اسم كسى كه در راه خدا خارج شود  
  قصه مردى در اين باب

                                                                                                                                                                  
  . بدر استهدفش شكست مشركين در روز 1
ه�\=�@ 'ن را ب1 ای@ مT=  ) ٩٣/ �(» مK�L ا�Qوا�P« در ه�\=�@ .ا0= د 'ن +*�( اSW :/0ی� ش�Z ا��� ش �R م�) ٢٢٣٢(و ب1 ش� رE ) ٢,٨/ ١(ا���  2

Qا0/ارب1 ب Eم@ . ��3/ داد )]N*م (aیSW م� : ��s1 <= ��1 ه�R /0ه�\=�@ در 0=� 'ن � ج ب@ 'ر��ة ا)�/٩٣ ( yی� م��SW د ای@ م�S;ا0/ و ب  ای@ و
  .;�ی_ را بU ~#� 1@ روای/ �RدE ا0/

  .م. يعنى از سيصد و ده تن اندكى زياد بودند 3
  جايى است درميان مكه و مدينه 4
  .به نقل از هيثمى 5
  .جايى است نزديك مكه 6
  ).,,١٩(ب! ر�  7
 .اسم روستايى است 8

9  ab3١١٣(م.(  
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مردى با زنى بايد «: گفت  شنيد كه مى� روايت موده، كه وى از رسول خدا        )عنهما اللَّه رضى( ابن عباس  بخارى از 

 خود  )اسم(اى رسول خدا، من     : آن گاه مردى برخاست و گفت     . »خلوت نكند، و زنى بايد بدون محرم سفر ننمايد        

بـرو و بـا همـسرت حـج         «:  فرمود �بر  پيام. ام، و زنم براى حج خارج شده است        را در غزوه فالن و فالن نوشته      

  1.»كن

   

  نماز و طعام در وقت برگشت و رسيدن  
  در وقت برگشت و رسيدن � نماز پيامبر

شد، و  گشت، وارد مسجد مى  چاشتگاه از سفرى بر مى   �وقتى رسول خدا    :  روايت نموده كه   �بخارى از كعب    

 روايت نمـوده،    )عنهما اللَّه رضى(چنين از جابربن عبداللَّه    و هم  2.آورد قبل از اينكه بنشيند دو ركعت نماز به جاى مى         

وارد مـسجد شـو و دو   «: مدينه برگشتيم، به من گفـت   بودم، هنگامى كه در�در سفرى با رسول خدا  : كه گفت 

  3.»ركعت نماز بخوان

   

  كشتن گاو هنگام برگشتن براى خوردن مردم
 هنگامى كه به مدينه آمد، شترى را و يا گاوى را  �دا  رسول خ :  روايت نموده، كه گفت    �وى همچنين از جابر     

 �رسـول خـدا     :  شنيد كـه   )عنهما اللَّه رضى(معاذ از شعبه از محارب افزوده، كه وى از جابربن عبداللَّه          . ذبح نمود 

رسـيد، امـر نمـود و گـاوى را      4شترى را از من به دو اوقيه و يك درهم و يا دو درهم خريد، هنگامى كه به صـرار   

هنگامى كه به مدينه رسيد، مرا دستور داد تا به مسجد بيايم، و دو ركعت نمـاز بخـوانم، و                  . ند و از آن خوردند    كشت

  5.قيمت شتر را برايم وزن نمود

   

  خارج شدن زنان در جهاد در راه خدا  
  خارج شدن عائشه در غزوه بنى مصطلق

خواست سـفر نمايـد،       زمانى كه مى   �رسول خدا   :  روايت نموده، كه گفت    )عنهما اللَّه رضى(ابن اسحاق از عائشه   

در وقت غزوه   . برد رفت، او را با خود بيرون مى       نمود، سهم هر يكى از آنها كه بيرون مى         ميان زنانش قرعه كشى مى    

داد، قرعه كـشى نمـود، و سـهم مـن از       اين كار را انجام مى6)در گذشته(بنى مصطلق هم ميان زنان خود، چنان كه   

 اندكى )فقط(در آن وقت زنان : گويد عائشه مى.  مرا با خود همراه كرد�همراهش برآمد، و رسول خدا ميان آنها 

نشـستم،   شد، در هودج خـود مـى    پاالن كرده مى)برايم(خوردند، و كم گوشت بودند و ثقيل نبودند، چون شترم    مى
                                                 

  ).�٣٠٠(ب! ر�  1
  ).٣٠٨٨(ب! ر�  2
  ).٣٠٨٧( ر� ب! 3
  .صرار، نام آبى است نزديك مدينه 4
  ).٣٠٨٩( ب! ر� 5
  .اين نص با مراجعه به ابن هشام اصالح شده است 6
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گرفتند، و آن را بلنـد   ند، از پايين هودج مىنمود آمدند و مرا حمل مى    كردند، مى  بعد همان افرادى كه براى پاالن مى      

گرفتنـد، و بـا آن بـه راه     بستند، سپس از سـر شـتر مـى       گذاشتند، و با ريسمانهايش مى     كردند و بر پشت شتر مى      مى

  .افتادند مى

 از آن سفر فارغ گرديد، دوباره بازگشت، وقتى نزديك مدينه رسيد، آنجـا در               �هنگامى كه رسول خدا     : گويد مى

اى در ميان مردم كوچ كردن را اعالن نمود،  ى پايين آمد، و قسمتى از شب را همانجا خوابيد، سپس اعالن كنندهمنزل

و مرد كوچ كردند، و من براى قضاى حاجت خود بيرون رفتم، و در گردنم، گردن بنـدى داشـتم، كـه در آن مهـره        

وقتى كه به اقامتگاه برگشتم، به      . ام اده، و من ندانسته   ام، از گردنم به آهستگى افت      هنگامى كه فارغ گرديده   .  بود 1ظفار

 ، آن گاه به همان مكـانم كـه بـدانجا رفتـه              - و مردم هم در حال كوچ بودند         -گردنم دست بردم ولى آن را نيافتم        

 بودم برگشتم، و آن را جستجو كردم تا اين كه آن را پيدا كردم، همان كسانى كه موظف من بودند، و شتر را بـرايم                        

اند، البته به گمـان      اند، و هودج را برداشته     اند، دنبال من آمده    نمودند، وقتى كه از پاالن نمودن آن فارغ شده         پاالن مى 

اند، و بدون اين كه در موجوديـت مـن    نمودم و بارش نموده اين كه در داخل آن هستم، چنان كه من اين كار را مى           

انـد، و مـن     بعد از آن سرشتر را گرفته با آن حركت نموده         . اند تر بسته در داخل آن ترديدى نموده باشند، آن را بر ش         

آن : گويـد  مى.  و مردم رفته بودند2اى بود و نه هم پاسخگويى، در حالى به اردوگاه برگشتم، كه در آن نه فراخواننده      

ويم برآيد، مردم حتماً گاه خود را در جلبابم پيچيدم، و در همان جايم بر پهول خوابيدم، و دانستم كه اگر در جستج   

  .به طرفم برمى گردند

به خدا سوگند، در حالى كه من به پهلو خواب بودم، صفوان بن معطّل سلمى از پهلـويم گذشـت، وى از            : گويد مى

هاى خود عقب مانده بود، و با مردم نخوابيده بود، وى سايه مرا ديد و پيش آمـد، و     لشكر به خاطر بعضى ضرورت    

 للَّه و انـا  انا(:  هنگامى كه مرا ديد، گفت-ديد   او مرا قبل از اين كه حجاب بر ما الزم گردد، مى-نزدم توقّف نمود   

.  من در لباسم پيچيده شده بـودم   �، همسر رسول خدا     »گرديم ما از خداييم و به سوى وى باز مى        « )اليه راجعون 

   چه چيز تو را به جا داشت؟- خدا رحمتت كند -: گفت

سوار شو و خودش از مـن دور        :  من با او حرف نزدم، بعد از آن شتر را برايم نزديك نمود و گفت               :گويد عائشه مى 

  .شد

من سوار شدم، و او سر شتر را گرفت و به سرعت در طلب مردم به راه افتاد، به خدا سوگند، نه مردم را                        : گويد مى

ر آن فرصـت مـردم پيـاده شـده بودنـد،      درك نموديم، و نه از من جستجو به عمل آمد، تا اين كه صـبح نمـودم، د              

نمود ظـاهر گرديـد، آن گـاه اهـل افـك آن       هنگامى كه مطمئن گرديدند، اين مرد در حالى كه شترم را جلوكش مى    

مـن از چيـزى از آن خبـر نداشـتم ونمـى       ها را گفتند، و لشكر بى قرار و مضطرب گرديد، به خدا سـوگند ،    حرف

  .دانستم

                                                 
  .اسم شهرى است در حمير: ظفار 1
 .يعنى هيچكس وجود نداشت 2
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 چيـزى بـه   1ها  و جز اندكى درنگ ننموده بودم، كه به شدت مريض شدم، و از آن حرف              بعد از آن به مدينه آمديم،     

 و به والدينم رسـيده بـود، آنهـا هـم كـم و زيـادى از آن را بـرايم          �رسيد، ولى اين خبر به رسول خدا         من نمى 

ى من مريض   ديدم، چون وقت    را براى خود نمى    �كردند، جز اين كه من برخى از لطف رسول خدا            يادآورى نمى 

نمود، ولى در آن مريضى ام، برايم چنان ننمود، و من اين عمل را از وى ناپسند               شدم، بر من مهربانى و لطف مى       مى

ايـن فرزنـدتان    «: گفـت  نمـود مـى    شد، كه مادرم نزدم از من پرستارى مى         داخل مى  )نزد من (وى چون وقتى    . ديدم

 البتـه  -اى رسول خدا : اين كه در نفس خود خشمگين شده گفتمتا : گويد مى. كرد  و بر آن زياد نمى  »چطور است؟ 

 اگر به من اجازه بدهى كه نزد مادرم انتقال كـنم، و او از مـن پرسـتاى                   -هنگامى كه جفايش را در قبال خود ديدم         

علمـى  آن گاه نزد مـادرم رفـتم، و از آنچـه اتفـاق افتـاده بـود،       :  گويد»بر تو باكى نيست   «: فرمود. كند، بهتر ميشود  

  .نداشتم، تا اين كه پس از بيست و چند شب، تا حدى از بيمارى ام بهبود يافته بودم

سازند، و خـود را      ها براى خود مى    ساختيم، كه عجم   ها را نمى   ما قوم عرب بوديم، و در خانه هايمان اين دستشويى         

فته بوديم، و زنان در هر شـب بـراى          دانستيم، و به صحراى مدينه ر      داشتيم و آن را ناپسند و بد مى        از آن راحت مى   

من هم شبى براى رفع حاجت خويش بيرون رفتم، و همراهم ام مسطح دختـر               . رفتند قضاى حاجت شان بيرون مى    

و  ،اش پيچيـد و افتـاد   ناگهـان در جامـه  رفت كه  به خدا سوگند، وى با من راه مى  : گويد مى. ابو رهم بن مطلب بود    

 حرف بدى براى مردى از مهاجرين كه در بـدر هـم             - به خدا سوگند     - گفتم   :گويد مسطح هالك گردد، مى   : گفت

خبـر چيـست؟ آن گـاه او    : گفـتم : گويـد  اى دختر ابوبكر آيا خبر به تو نرسيده است؟ مى      : گفت!! حاضر بود، گفتى  

 خـدا   بـه -بلـى،  : آيا اين امر اتفاق افتـاده اسـت؟ گفـت   : گفتم.  را برايم حكايت كرد)تهمت(هاى اهل افك     حرف

به خدا سوگند، بر اين قادر نشدم كه قضاى حاجت نمايم و برگـشتم، و               : گويد مى.  اين اتفاق افتاده است    -سوگند  

خداونـد  : و به مادرم گفتم : افزايد مى. به خدا سوگند، آنقدر گريستم كه  گمان كردم شايد گريه جگرم را پاره نمايد              

اى دختـرم، ايـن   : گويى؟ وى گفـت   و تو چيزى از آن را به من نمى    ها را گفتند،   مردم اين همه حرف   ! تو را بيامرزد  

كار را بر خود سبك بگير، به خدا سوگند، خيلى نادر است، كه زن زيبايى نزد مردى باشد، و آن مرد او را دوسـت                         

 مـردم  گويند، و داشته باشد، و او براى خود انباغ هايى هم داشته باشد، جز اين كه آنها چيزهاى زيادى ضد وى مى            

  .گويند هم چيزهاى زيادى عليه او مى

، -دانستم   و من از آن هم نمى-ود اى ايراد فرموده ب  برخاسته بود، براى شان بيانيه �رسول خدا   : گويد عائشه مى 

كنند، و بر آنها غير حـق را   اى مردم، چرا مردانى مرا در اهلم اذيت مى    «: و پس از حمد و ثناى خداوند، فرموده بود        

 من - به خدا سوگند -گويند كه  ام، و آن را نسبت به مردى مى   يند، به خدا سوگند، من از آنها جز خير نديده         گو مى

ها  افتراگويى(گويد و زيادتر آن      شود مى  هايم جز همراه من داخل نمى      اى از خانه   ام، و در خانه    از وى جز خير نديده    

گشت، البته در ضمن آنچه مـسطح و حمنـه           مردانى از خزرج بر مى     به عبداللَّه بن ابى بن سلول با       )ها و افتراپردازى 

 بـود، و    �دختر جحش گفته بودند، و آن هم به خاطر اين كه خواهر حمنه، زينب دختر جحش نزد رسول خدا                    

                                                 
  .م. هاى اهل افك از صحبت و دروغ بافى 1
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ولى زينب را خداوند با دينش نگاه . كرد ، غير از وى با من برابرى نمى�هيچ زنى از زنانش در منزلت نزد پيامبر 

، و جز خير چيزى نگفت، وليكن حمنـه در آن مـورد، آنچـه را خواسـت اشـاعه نمـود، و در آن بـه خـاطر                 داشت

 آن خطبه را ايراد نمود، اسيد       �هنگامى كه رسول خدا     . نمود، و بدان بدبخت گرديد     خواهرش بامن مخالفت مى   

كنـيم، ولـى اگـر از بـرادران      مىاگر از اوس باشند، ما از طرف شما كار آنها را ! اى رسول خدا:  گفت�بن حضير   

. خزرجى ما باشند، پس ما را به امرت، دستور بده، چون به خدا سوگند، آنها اهل آنند كه گردنهاى شـان زده شـود                

دروغ گفتـى  :  برخاست و گفت- 1شد  كه قبل از آن مرد صالحى ديده مى-در اين حال سعدبن عباده      : عائشه گويد 

شود، به خدا سوگند، اين مقاله را از اين جهت گفتى كه دانستى آنهـا                ان زده نمى  هاى ش   ، گردن  - به خدا سوگند     -

به خـدا سـوگند، دروغ گفتـى،        :  گفت �اسيدبن حضير   . گفتى بودند، اين را نمى    از خزرج اند، و اگر از قوم تو مى        

گرى برخاستند، و نزديك و مردم يكى در مقابل دي: گويد عائشه مى. كنى ولى تو منافق هستى كه از منافقين دفاع مى    

  .بود در بين اين دو قبيله اوس و خزرج شرى واقع شود

 پايين آمد و نزد من داخل شد، و على بن ابى طالب و اسامه بن زيد را طلـب نمـود، و بـا آنهـا       �و رسول خدا    

از ايـشان   نـد، اى رسول خدا، اهل تو ا:  و بعد از آن افزود2مشورت نمود، اسامه ستايش نمود و چيز نيكويى گفت،  

، زنان بسياراند،   �اى رسول خدا    : ولى على گفت  . دانيم، و اين حرف دروغ و باطل است        جز نيكويى و خير نمى    

آن گاه رسول خدا . توانى به جاى وى زن ديگرى بگيرى، از اين كنيز بپرس، وى به تو راست خواهد گفت   و تو مى  

 به طـرف بريـره برخاسـت و او را بـه سـختى زد، و                 �على  : عائشه گويد .  بريره را براى پرسش طلب نمود      �

دانـم،   به خدا سوگند، من جز خير نمى      : گفت و بريره مى  : افزايد عائشه مى .  راست بگو  �به رسول خدا    : گفت مى

دادم كه آن را نگه    نمودم، و او را دستور مى      گرفتم، مگر اين كه من خمير خود را مى         و بر عائشه چيزى را عيب نمى      

  !! خورد رفت، و گوسفند آمده خمير را مى ى او در حفاظت از آن به خواب مىدارد، ول

 در حالى نزدم داخل گرديد، كه پدر و مادرم، و زنى از انصار كه با مـن            �بعد از آن رسول خدا      : گويد عائشه مى 

 مـردم، بـه تـو    هاى اى عائشه، گفته«:  ، وى نشست، و بعد از حمد و ثناى خداوند، گفت    -گريست، نزدم بودند     مى

گويند نزديك شده باشى، به طرف خـدا توبـه    رسيده است، بنابراين از خدا بترس، و اگر به بديى، از آنچه مردم مى       

به خدا سوگند، به مجرد اين كه آن حـرف          : گويد عائشه مى . »كن، چون خداوند توبه را از بندگان خود قبول ميكند         

كردم، و انتظـار پـدر و مـادرم را           ديگر چيزى از آن را احساس نمى      را به من گفت، اشك هايم يخ زد، به حدى كه            

به خدا سـوگند، مـن در   : افزايد مى.  را بدهند، ولى آنها حرفى نزدند      �كشيدم، كه از طرف من پاسخ رسول خدا         

نماز تر از آن بودم، كه خداوند درباره من قرآنى نازل نمايد، كه قرائت گردد، و به من                   نفس خود، حقيرتر و كوچك    

آنچـه را بـه مـن    ( چيزى را در خواب ببيند، و خداوند توسط آن �خوانده شود، ولى تمنّا داشتم كه رسول خدا   

                                                 
ين بدان جهت نبود كه خود ازجملـه منـافقين بـوده باشـد بلكـه خـودش       يعنى اين قولش گرچه ظاهراً در دفاع از منافقين است اما ا            1

  .م. شخص نيك و صالحى بود
 .م.  به خوبى ياد نمود، و او راستود�يعنى از عايشه  2
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 از آن   �، از من تكذيب كند، البته به خاطر آنچه از برائت و پاكى ام ميداند، و رسـول خـدا                     )شود نسبت داده مى  

هنگامى : گويد مى. ا سوگند، نفسم نزدم از آن حقيرتر بودخبرى دهد، اما اين  كه قرآنى درباره من نازل شود، به خد 

بـه خـدا   : دهيـد؟ گفتنـد    را نمـى  �آيا پاسخ رسول خـدا      : زنند، به آن دو گفتم     كه ديدم، پدر و مادرم حرف نمى      

 شناسم كه بر آنها    اى را نمى   به خدا سوگند، خانواده   : افزايد عائشه مى . سوگند، نميدانيم كه به وى چه پاسخى بدهيم       

هنگـامى كـه آن دو بـر مـن     : گويـد  مـى .  داخل گرديده بود وارد شده باشـد �آنچه كه در آن روزها بر آل ابوبكر         

به خدا سوگند، از آنچـه متـذكر شـدى در پيـشگاه             : سكوت كردند، اشكم جارى شد و گريستم، و بعد از آن گفتم           

داند كه من   و خدا مى-گويند اقرار كنم      مردم مى  دانم اگر به آنچه    به خدا سوگند، من مى    . كنم خداوند ابداً توبه نمى   

گويند، انكار كـنم، مـرا        ، در آن صورت آنچه را ميگويم كه نبوده است،  اگر از آنچه مى               -از آن برى و پاك هستم       

: آن گاه گفتم.  را جستجو نمودم، ولى به يادم نيامد)عليه السالم(بعد از آن اسم يعقوب  : گويد مى!! كنيد تصديق نمى 

  :گويم كه پدر يوسف گفته بود ولى چنان مى

  .)18: يوسف( )لمستعان على ما تصفونافصبر جميل، واللَّه (

  ».گوييد يارى دهنده است كنم، و خداوند در برابر آنچه شما مى من صبر جميل مى«: ترجمه

ز طـرف خداونـد      هنوز از جاى نشستن خود حركت ننموده بـود، كـه ا            �به خدا سوگند، رسول خدا      : افزايد مى

اش پوشانده شد، و بالشتى از پوست زير سرش گذاشته شد، هنگامى             حالت وحى او را فرا گرفت، در حال با جامه         

دانستم كه برى و پاك هستم، و     كه من آن حالت را ديدم، به خدا سوگند، نه ترسيدم و نه هم باكى نمودم، چون مى                 

درم، سوگند به ذاتى كه جان عائشه در دست اوست، هنوز آن حالت ولى پدر و ما. دارد خداوند بر من ستم روا نمى

هاى شان بر خواهد آمد، از ترس اين كه، مبادا از جانب خدا   تمام نشده بود،  كه گمان نمودم جان       �رسول خدا   

 زايـل گرديـد، وى نشـست و         �آن حالـت از رسـول خـدا         : گويـد  چيزى بيايد كه گفته مردم را تاييد كند، مـى         

چكيد، و شروع به پاك نمـودن عـرق از رويـش             ى عرق از رويش چون دانه مرواريد، در يك روز سرد مى           ها قطره

و بعد . الحمدهللا: گويد گفتم مى. »خداوند عزوجل برائت تو را نازل فرمود!! اى عائشه، بشارت باد«: گفت نمود و مى 

نچه را خداوند عزوجل از قرآن در آن باره نـازل           از آن به سوى مردم بيرون آمد، و براى شان بيانيه ايراد فرمود، و آ              

فرموده بود، براى شان تالوت كرد، بعد از آن دستور داد و بر مسطح بن اثاثه، حسان بن ثابت و حمنه بنت جحـش     

 اين حديث در صحيحين     1. حد جارى گرديد   -كردند    اينها از جمله كسانى بودند، كه فحشا را به زبان آشكار مى            -

  . آمده است)160/4( ه اين چنين در البداي. وايت شده، اما در اين سياق فوائد زيادى هستهم از زهرى ر

بـراى  : مادرم به مـن گفـت  : عائشه گويد: اين را همچنين امام احمد به طول آن روايت نموده، و در سياق وى آمده       

كنم، چون اوست   ستايش مىخيزم، و فقط خداوند عزوجل را  به خدا سوگند، برايش نمى    : ، برخيز، گفتم  �پيامبر  

  : كه براءتم را نازل نموده است، و خداوند عزوجل نازل فرمود

  )11:النور(. ) منكمه ان الذين جĤءوا باالفك عصب(

                                                 
مG� و ت�) �١١: ٩�/ �(و ا��� ) �٨٨٢(و مab3 ) ٢��١(و ب! ر� . 'م�E ا0/) ١٩١ : ٣/١٨٧(» E��0 اب@ هB م«اب@ ا0* ق <= ��1 در . ���� 1
 .و دی�4ان) ٣١٨٠(
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  .»اند گروهى از شمااند آنانى كه اين تهمت بزرگ را آورده«: ترجمه

 كه بر مسطح به خاطر قرابتش بـه وى و          - هنگامى كه خداوند اين را در برائت من نازل فرمود، ابوبكر          . همه ده آيه  

آن . به خدا سوگند، ابداً چيزى را، بعد از آنچه به عائشه گفته است، انفاق نمـى كـنم            :  گفت -نمود   فقرش انفاق مى  

  : گاه خداوند نازل فرمود

فراللَّه لكم، واللَّه غفور  اال تحبون ان يغ- تا به اين قولش - ان يؤتوا اولى القربى ه وال ياتل اولواالفضل منكم والسع(

  )22: النور(. )رحيم

صاحبان درجه بزرگ از ميان شما و صاحبان وسعت و دارايى در اين مورد سوگند نخورند كـه بـه رشـته                     «: ترجمه

  .»اللَّه شما را بيامرزد؟ واللَّه آمرزنده و مهربان است داريد كه آيا دوست نمى... داران چيزى ندهند

و همان اتفاقى را كه بر مسطح       .  من دوست دارم كه خداوند مرا مغفرت كند        - به خدا سوگند     -آرى،  : ابوبكر گفت 

اين چنين در . دارم كنم و باز نمى به خدا سوگند، ابداً اين را از وى قطع نمى   : نمود، دوباره برقرار ساخت و گفت      مى

 آمده، روايت   )232/9(چنان كه در المجمع     و اين را همچنين طبرانى بسيار طوالنى،        .  آمده (270/3)تفسير ابن كثير    

  .كرده است

   

   � خارج شدن زنى از بنى غفار با پيامبر
:  آمـدم، و گفتـيم  �با زنانى از بنى غفار نزد رسول خـدا  : ابن اسحاق از زنى از بنى غفار روايت نموده، كه گفت 

 خـارج شـويم، و      -رفـت    يبر مـى   وى به طرف خ    -ايم تا همراهت به همين طرف        اى رسول خدا، ما تصميم گرفته     

مـا  : گويد مى. »به بركت خدا«: گفت. مجروحين را مداوا نماييم، و مسلمانان را به آنچه توانستيم كمك و يارى كنيم 

 خورجين سواريش در پـشت سـر   )بر( مرا �من دختر نونهالى بودم، و رسول خدا       : افزايد مى. با او خارج شديم   

، و من هـم     )و شتر را خوابانيد   ( براى صبح پايين آورد،      �ا سوگند، رسول خدا     به خد : گويد مى. خود سوار نمود  

ناگهان ديدم كه خونى از من در آن است، و آن نخستين بارى بود، كه : افزايد مى. از خرجين سوارى اش پايين آمدم

 مـرا ديـد، و       حالت �خود را به شتر چسبانيدم و حيا كردم، هنگامى كه رسول خدا             : گويد مى. حيض شده بودم  

وضـح خـودت را     «: فرمود. بلى: گفتم: گويد  مى »تو را چه شده است شايد حيض شده باشى؟        «: خون را ديد، گفت   

اصالح كن، بعد از آن ظرفى از آب را بگير، و در آن نمك بينداز، و سپس خونى را كه بـه خـرجين رسـيده اسـت              

  .»بشوى و دوباره به طرف مركب برگرد

 چيزى از غنيمت به ما نيز داد، و اين گردن بندى را كه              �خداوند خيبر را فتح نمود، پيامبر       هنگامى كه   : گويد مى

بينيد، گرفت و آن را به من داد، و به دست خودش آن را در گردنم آويخـت، بـه خـدا سـوگند، ايـن              در گردنم مى  

ن وصـيت نمـود كـه همـان     هرگز از من جدا نخواهد شد، و تا وقتى كه در گذشت آن در گردنش بود، و بعـد از آ    

شد، در آبى كه بـا   اين عادت وى بود كه وقتى از حيضش پاك مى : گويد  مى )راوى(. گردن بند همراهش دفن گردد    

ريخت، و توصيه نمود كه در آب غسلش هم وقتى كه درگذشـت، نمـك ريختـه                نمود نمك مى   آن خود را پاك مى    
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واقدى اين را به اسناد خـود، از  . اند ل از ابن اسحاق روايت نموده    اين چنين اين را امام احمد و ابوداود به نق          1.شود

  . آمده است)204/4( ه  روايت كرده، اين چنين در البداي)عنها اللَّه رضى(اميه بنت ابى الصلت

   

  بيرون شدن زنى و قصه بزش
ريق ما بود، وى به قبيلـه       مردى بود از طفاوه، كه راهش از ط       : امام احمد از حميد بن هالل روايت نموده،  كه گفت          

اى از خودمان به مدينه آمدم، كاالى خود را فروختيم، بعد از  من در قافله: او گفت. نمود آمد و با آنها صحبت مى مى

نزد اين مرد خواهم رفت، و خبرش را به كسانى كه پشت سر من اند خواهم آورد، خود را به رسول خدا                  : آن گفتم 

اى از مسلمانان رفت، و دوازده بز را  زنى در اين بود، به سريه «: به من نشان داده فرمود    اى را     رسانيدم، او خانه   �

وى بـزى را از رمـه گوسـفندانش و    : افـزود . بافت از خود به جاى گذاشـت  با قالب بافندگى اش كه توسط آن مى      

ون شـود، ضـمانت   پروردگارا، خودت براى كسى كـه در راهـت بيـر   : وى گفت. قالب بافندگى اش را مفقود نمود 

 نگهدارى و حفاظت نمايى، و من بزى از رمه گوسفندانم و قالب بافنـدگى ام را                 )مالش را (اى، كه براى وى      نموده

 شروع نموده شدت خـواهش      �رسول خدا   : گويد مى. »خواهم ام، و بز و قالب بافندگى ام را از تو مى           گم نموده 

آن گـاه بـز وى ومثـل آن، و          «:  فرمـود  �پيامبر خـدا    . نمود د مى او را از پروردگارش تبارك و تعالى براى وى يا         

: گويد مى. »قالب بافنددگى اش و مثل آن برايش پيدا شد، آن است او، نزدش برو، و اگر خواسته باشى از آن بپرس       

ل اين را امام احمد روايـت نمـوده، و رجـال آن رجـا             : گويد  مى )277/5( هيثمى   2.كنم بلكه تو را تصديق مى    : گفتم

  .صحيح اند

   

  خارج شدن ام حرام بنت ملحان خاله انس
 نزد بنت ملحان داخل گرديد، و نـزدش تكيـه نمـود و              �رسول خدا   :  روايت نموده كه گفت    �بخارى از انس    

در راه خـدا سـوار    3گروهى از امتم، در بحر سبز«: خندى؟ فرمود چرا مى! اى رسول خدا: بنت ملحان گفت . خنديد

اى رسول خدا، به خداوند دعا كن، كـه  : ، بنت ملحان گفت»ها چون مثال پادشاهان بر سريرهاستشوند، مثال آن   مى

بنـت ملحـان مثـل آن را بـه او           . ، بعد دوباره خنديـد    »وى را از آنها برگردان    ! بار خدايا «: فرمود. مرا از آنها بگرداند   

به خداوند دعا كن، كـه      :  ملحان گفت  بنت.  مثل آن را گفت    � پيامبر   -خندى؟   چرا مى :  يا اين كه گفت    -گفت،  

 �انـس  : گويـد   مـى )راوى(. »هـا  ها و نه از آخرين   ها هستى، نه از دومى     تو از نخستين  «: فرمود. مرا از آنها بگرداند   

وقتى برگشت، سوارى .  سوار بر كشتى وارد بحر گرديد4وى با عباده بن صامت ازدواج نمود، و با بنت قرظه  : گفت

                                                 
1 در 0=� 'ن ام�- ب=/ اب� ا�.b/ 'م�E و و� ت=O  ب  ) )٣١٣و ابSداوود ( )٣/٢٢١و ا��� . 'م�(E ٣/٢٢١(اب@ ا0* ق <= ��1 در E��0 اب@ هB م . ���

  .�123 اQ�� �� ��'/0 'ن را در ضh�T اب� داوود ضh�T دا. 'م�E) �١/٢٧(» ا���Qان«ای@ ��ی_ ش= خ12 ش�E ا0/ <= ��1 در 
�(ا��� . ���� 2/�٧.(  
  .اين همان درياى مديترانه است 3
  .همسر معاويه بن ابى سفيان است: بنت قرظه 4
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، و سوارى اش در حالى كه او بر آن سوار بود مـستى نمـود و بلنـد پريـد، و او از آن افتـاد و                           خود را سوار گرديد   

  1.2درگذشت

  

  اللَّه   خدمت زنان در جهاد فى سبيل
  به خاطر آب دادن مريضان و مداواى مجروحين � خارج شدن زنان با پيامبر

رفت، وزنانى از انصار با وى        به جهاد مى   �مبر خدا   پيا:  روايت نموده، كه گفت    )عنها اللَّه رضى(طبرانى از ام سليم   

رجـال آن رجـال   : گويد  مى)324/5( هيثمى 3.كردند دادند، و مجروحين را مداوا مى بودند، كه مريضان را آب مى   مى

وقتـى رسـول   : اند كه گفـت   روايت نموده�صحيح اند، و اين را مسلم و ترمذى كه آن را صحيح دانسته، از انس         

رفـت، ام    بـه جهـاد مـى   �وقتى رسول خـدا  : اند كه گفت  روايت نموده�رفت، ام سليم  جهاد مى به  �خدا  

دادند ومجـروحين   برد، و آنها را آب مى بودند با خود مى    را كه زنانى از انصار هم همراهش مى        )عنها اللَّه رضى(سليم

  . كردند را مداوا مى

   

  در جهاد) عنهن اللَّه رضى(ى خدمت ربيع بنت معوذ و ام عطيه و ليالى غفار
داديـم،    بـوديم، آب مـى     �ما بـا رسـول خـدا        :  روايت نموده، كه گفت    )عنها اللَّه رضى(بخارى از ربيع بنت معوذ    

مـا در   : و نزد وى همچنين از او روايت است كـه گفـت           . برديم كرديم و مردگان را عقب مى      مجروحين را مداوا مى   

نمـوديم و كـشته شـدگان و         داديم، خـدمت شـان را مـى        ، به قوم آب مى    رفتيم  به جنگ مى   �ركاب رسول خدا    

و امـام   . اين را همچنين امام احمد، چنان كه در المنتقى آمده، روايت كـرده اسـت              . برديم مجروحين را به مدينه مى    

ا رسول خدا   در هفت جنگ ب   : اند كه گفت    روايت نموده  )عنها اللَّه رضى(احمد، مسلم و ابن ماجه از ام عطيه انصارى        

نمودم و بر  ها را مداوا مى  ساختم، زخمى  ماندم، براى شان طعام مى      شركت نمودم، در اقامتگاهاى شان باقى مى       �

  . اين چنين در المنتقى آمده است4.ايستادم مريضان مداوم و مزمن مى

آمـدم و    يـرون مـى    ب �مـن بـا رسـول خـدا         :  روايت نموده، كـه گفـت      )عنها اللَّه رضى(و طبرانى از ليالى غفارى    

در اين روايت قاسم بـن محمـد ابـن ابـى شـيبه آمـده و                 : گويد  مى )324/5( هيثمى   5.نمودم مجروحين را مداوا مى   

  .باشد ضعيف مى

   

  در روز احد) عنهن اللَّه رضى(خدمت عائشه و ام سليم و ام سليط انصارى

                                                 
 .گردد وى در قبرس دفن گرديد، و قبرش در آنجا بنام قبر زن صالح ياد مى 1

  ).٢٨٧٧(ب! ر�  2
3  ab3١٨١٠(م ( �Gو ت�م)١�٧�.( 
4  ab3٢٨١٢(م.(  
5 �: ('م�E ضh�T ا0/» ا��K�L«در 0=� 'ن a0 X ب@ م*�� ا1R /0 <= ��1 در ) ٢٩،  ٢٨/�٢(���ا�� . ��� /٣٢,.( 
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مـن  : گويد مى.  شكست خوردند  �ف پيامبر در روز احد مردم از اطرا     :  روايت نموده، كه گفت    �بخارى از انس    

هاى شـان    ساق1شان بر گرفته بود، و پابندهاى هاى  را ديدم كه پارچه)عنهما اللَّه رضى(عائشه بنت ابى بكر و ام سليم 

  هاى شان ها را بر پشت مشك: و غير وى گفته است. نمودند ها را به سرعت حمل مى ديدم، و مشك را مى

آمدند و آنها را  كردند و باز مى و برمى گشتند و آنها را پر مى. ريختند  آن را در دهان قوم مىنمودند، و بعد  حمل مى 

  .اند  به مانند آن روايت نموده� از انس )30/9( اين را همچنين مسلم و بيهقى 2.ريختند در دهان قوم مى

اى از زنـان   ايى را در ميـان عـده   پارچه ه�عمر بن الخطاب :  روايت نموده كه�و بخارى از ثعلبه بن ابى مالك       

اى : مدينه تقسيم نمود، از جمله پارچه خوبى باقى ماند، آن گـاه بعـضى كـسانى كـه نـزد وى بودند،بـه او گفتنـد                         

، عمـر   - بـود    � هدفشان ام كلثوم بنت على       - كه نزدت هست بده      �اميرالمؤمنين، اين را به دختر رسول خدا        

 بيعـت  � انصار، و از كسانى است كه بـا پيـامبر خـدا    3)زنان (سليط از  ام -تر است    ام سليط مستحق  :  گفت �

 اين را همچنـين ابـونعيم و ابوعبيـد،          4.دوخت ها را مى   او در روز احد براى ما مشك      :  گفت � عمر   -نموده بودند   

  .اند  آمده، روايت نموده)97/7(چنان كه در الكنز 

   

  خارج شدن زنان براى خدمت  در روز خيبر
آنها بـا پيـامبر     :  روايت نموده كه   )عنها اللَّه رضى( - )مادر پدرش ( -د از طريق حشرج بن زياد از بى بى اش            ابوداو

:  ايشان را از سبب خارج شدن پرسيد، آنان گفتند         �رسول خدا   :  خارج شدند، و در آن آمده      5 در خيبر  �خدا  

نمـاييم، تيرهـا را    م، مجـروحين را مـداوا مـى   كنـي  ريسيم و به آن در راه خدا كمـك مـى          ايم، موى مى   ما بيرون آمده  

  6.نوشانيم  مى)نوعى نوشيدنى(رسانيم و سويق  مى

شـدند، بـه رزمنـدگان آب      حاضر مى�ها با رسول خدا  زنان در معركه: و نزد عبدالرزاق از زهرى آمده كه گفت 

  . است آمده)51/6( اين چنين در فتح البارى 7.نمودند دادند و مجروحين را مداوا مى مى

   

  جنگيدن و قتال زنان در جهاد در روز احد  
  جنگيدن ام عماره در روز احد

نزد : گفت  مى )عنهما اللَّه رضى(ام سعد بنت سعد بن ربيع     :  متذكّر شده كه   �ابن هشام از سعيد بن ابى زيد انصارى         

در اول روز بيـرون آمـدم تـا         : فـت ات را برايم بازگو كن؟ گ      قصه! اى خاله :  داخل شدم، و به او گفتم      � 1ام عماره 

                                                 
  .م. خلخال يا پازيب 1
 ).٩/٣٠(و ب��NO ) ١٨١١(مab3 ) ٢٨٨٠(ب! ر�  2

دهد، نقـل   معنى مى» دوخت مى«كه » تزفر«قل از بخارى، در پايان روايت قول ديگرى هم از ابوعبداللَّه بخارى براى توضيح كلمه      نبه   3

  .م.  نبودن ترجمه آن در متن فارسى حذف شديشده بود، اما به خاطر ضرور
  ) ٢٨٨١(ب! ر�  4
  .ايم در اصل حنين آمده، ولى درست همان است كه ما ذكر نموده 5
6   .و '�� �� 'ن را ضh�T دا�123 ا0/) ٢٧٢٩(ابSداوود . ���
  .از زه�� بSiر م�70 روای/ �RدE ا0/) ٢�٧٣(��Uا��زاق 'ن را م.=h خSد . س�� �ن �	س� اس� 7
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 رسـيدم، كـه در ميـان       �كنند، و همراهم مشكى داشتم كه در آن آب بود، به رسـول خـدا                 ببينم كه مردم چه مى    

هنگامى كـه مـسلمانان شكـست خوردنـد، بـه           . اصحاب خود قرار داشت، و چيرگى و نصرت از آن مسلمانان بود           

نمودم، و بـا كمـان       راك ورزيدم، و از وى با شمشير دفاع مى         رفتم، و برخاسته در جنگ اشت      �طرف رسول خدا    

در گردن وى جراحتى را ديدم كه گود بـود،          : گويد  مى )راوى(. انداختم، تا اين كه به شدت مجروح گرديدم        تير مى 

ش پسر قمئه، خداوند ذليل: چه كسى اين را به تو رسانيد؟ گفت     : و عمق و فرورفتگى در آن موجود بود، به او گفتم          

مرا به طرف محمد راهنمايى كنيد،      : گفت  روى گردانيدند، روى آورده مى     �هنگامى كه مردم از رسول خدا       . كند

 پا بر جاى مانـده  �اى كه با رسول خدا  ام، آن گاه من و مصعب بن عمير و عده  اگر نجات يابد، من نجات نيافته     

نمود، و من در بدل آن بر وى ضرباتى وارد نمودم، ولى     بودند، جلوى وى را گرفتيم، و او اين ضربه را بر من وارد              

و ايـن را همچنـين واقـدى از طريـق ابـن ابـى               .  آمده )34/4( ه   اين چنين در البداي    2.بر آن دشمن خدا دو زره بود      

  . آمده، روايت نموده است)479/4( ه  ، چنان كه در االصاب)عنهما اللَّه رضى(صعصعه از ام سعد بنت سعد بن ربيع

ام عمـاره در آن روز      : رسـد، روايـت نمـوده كـه         مى )عنهما اللَّه رضى(اقدى به سند ديگرى كه به عماره بن عربه        و و

اى رسـول خـدا     :  روايت نموده، كه گفـت     � و از طريق ديگرى از عمر        3.سواركارى از مشركين را به قتل رسانيد      

ديدم كه در دفـاع    مى4شدم، وى را   ه مى در روز احد هر گاه به طرف راست و چپ متوج          «: گفت  شنيدم كه مى   �

  . آمده است)479/4( ه اين چنين در االصاب. 5»جنگد از من مى

 پارچـه هـايى   � روايت نموده، كه گفت براى عمربن الخطـاب  �و ابن سعد از طريق واقدى از ضمره بن سعيد       

ت اين پارچه اينقدر و اينقدر اسـت،    قيم: اى خوب و بزرگ بود، برخى از آنها گفتند         آورده شد، از جمله آنها پارچه     

 - بـود    � كه ابتداى وقت عروسى وى با ابـن عمـر            -اگر آن را براى همسر عبداللَّه بن عمر، صفيه بنت ابى عبيد             

تر است، ام عماره، نسيبه      فرستم، كه از وى به آن مستحق       اين را براى كسى مى    : بفرستى بهتر خواهد شد، عمر گفت     

ديـدم   شدم، وى را مى    هرگاه به طرف راست و چپ متوجه مى       «: گفت  شنيدم كه مى   � بنت كعب، از رسول خدا    

  . آمده است)98/7(اين چنين در كنزالعمال . »جنگد كه در دفاع از من مى

   

  جنگيدن صفيه در روز احد و روز خندق
ى آمد كـه مـردم شكـست     روز احد در حال    )عنها اللَّه رضى(صفيه: ابن سعد از هشام و او از پدرش روايت نموده كه          

 )محافظـت (اى زبيـر،    «:  فرمود �پيامبر خدا   . زد اى بود، و با آن بر صورتشان مى        خورده بودند، و در دستش نيزه     

  . آمده)439/4( ه اين چنين در االصاب. »)را بكن(اين زن 

                                                                                                                                                                  
  .وى نسيبه بنت كعب مازنى خزرجى است 1
��Q از او ب.Sرت مbT[ 'وردE ا0/ و م@ 'ن » ا)+ ب-«اب@ هB م 'ن را ب.Sرت مbT[ روای/ ��SدE و اب@ ��L در ) ٣/٣٠(اب@ هB م در ��0ت خSد  2

a29 �� لS+Sرت مS.را ب. 
3   ._ ا0/وا�X� م�2وe ا�*�ی. ����ر ���
  .م. يعنى ام عماره را 4
5   .وا�X� م�2وe ا�*�ی_ ا0/. ����ر ���
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 � قلعه حسان بـن ثابـت        در بام  )عنها اللَّه رضى(صفيه بنت عبدالمطّلب  : ابن اسحاق از عباد روايت نموده، كه گفت       

حسان در آن قلعه همراه زنان و اطفال با ما بود، مردى از يهود بر ما عبور نمـود، و بـه گـشت          : گويد بود، صفيه مى  

زدن در اطراف قلعه پرداخت، اين در حالى بود كه بنى قريظه وارد جنگ شده بودند، و پيمان موجود در ميان خود                      

د، و در ميان ما و ايشان هيچ كس هم نبود كه از ما دفاع كند، و رسـول خـدا         را قطعه كرده بودن    �و رسول خدا    

توانستند از آنها برگشته طرف ما بيايند، و ناگهـان كـسى              و مسلمانان درمقابل دشمن خود قرار داشتند، و نمى         �

 به خدا سوگند - زند، و من  در اطراف قلعه گشت مى-بينى   چنان كه مى-اى حسان اين يهودى : نزد ما آمد، گفتم  

 � از وى در امان نيستم، كه بر ناموس ما از پشت سر يهودى هايى را كه هستند، راهنمايى كند، و رسول خدا                        -

اى دختـر عبـدالمطّلب، خـدا تـو را     : گفـت . اند، به سوى وى برو او را به قتل برسان و اصحابش همه مشغول شده    

هنگامى كه اين را بـه مـن گفـت، و نـزد وى      : گويد مى.  كار نيستم  دانى كه من اهل اين     بيامرزد، به خدا سوگند، مى    

چيزى نديدم، كمر خود را بستم، و بعد ستونى را برداشتم و از قلعه به سوى وى پايين آمدم و او را با ستون زدم و          

ـ   : وقتى كه از وى فارغ شدم، به قلعه برگشتم و گفتم          . كشتمش ر، چـون  اى حسان، پايين بيا، و تجهيزات وى را بگي

اى دختر عبـدالمطلب، بـه تجهيـزات وى مـن ضـرورتى             : گفت. مرا از گرفتن تجهيزات وى مرد بودنش بازداشت       

  . آمده است)108/4( ه اين چنين در البداي. ندارم

 اين روايت را )عنهما اللَّه رضى( از طريق ابن اسحاق از يحيى بن عباد بن عبداللَّه بن زبير از پدرش)308/6(و بيهقى  

 ، مثل آن را روايـت كـرده، و      � مانند آن روايت نموده، و بعد از آن از طريق هشام بن عروه، از پدرش از صفيه                 به

اين را همچنين اين ابـى      . وى نخستين زنى است، كه مردى از مشركين را به قتل رسانيد           : گفت: در آن افزوده است   

 روايـت   )عنهـا  اللَّـه  رضى(اش صفيه  بى پدرش و او از بى    خيثمه و ابن منده به نقل از ام عروه بنت جعفر بن زبير، از               

  . آمده، روايت كرده است)349/4( ه و ابن سعد آن را از طريق هشام از پدرش، چنان كه در االصاب. اند نموده

  آمـده، روايـت نمـوده   )99/7( به معناى آن، چنان كه در الكنز   )عنهما اللَّه رضى( و ابن عساكر اين را از صفيه و زبير        

، چنان كه در    )كه اسناد هر دو ضعيف است     ( �، و ابويعلى و بزار از زبير        1)از عروه (اين را همچنين طبرانى     . است

  .اند  آمده، روايت نموده)133/6(مجمع الزوائد 

   

   حنينزام سليم و گرفتن خنجرى براى جنگ در رو
 رسول خـدا    )به سوى (خنديد    حالى كه مى   ابوطلحه در روز حنين در    : ابن ابى شيبه از انس روايت نموده، كه گفت        

:  به ام سليم گفت�رسول خدا !  آيا ام سليم را كه همراهش خنجر است؟�اى رسول خدا :  آمد و گفت�

خواستم، كه اگر يكى از آنها به مـن نزديـك شـود، بـا آن او را     :  گفت»خواهى چه كار كنى؟  با آن مى  : اى ام سليم  «

 ه اين را همچنين ابن سعد به سند صحيح، چنان كـه در االصـاب             .  آمده است  )307/5(مال   اين چنين در كنزالع    2.بزنم

                                                 
  .اند اين كلمه و كلمه بعدى داخل كمانك از مجمع الزوائد نقل شده 1
2  ab3٢٨، ١٩٨، ١٩٠، ٣/١١٢(� ا��) ١٨٠٩(م� ( �T0 @و اب)٢,/ ١��)٢و ���ا�� ( /١٢٠ ، ١١٩.(  
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 روز حنينـى خنجـرى را       �ام سـليم    :  روايت است كه   �و نزد مسلم از انس      .  آمده، روايت نموده است    )461/4(

 �ول خـدا  اى رسول خدا، همراه ام سليم خنجر است، رسـ       : گرفت و همراهش بود، ابوطلحه آن را ديد و گفت         

ام، كه اگر يكى از مشركين به من نزديك گردد، شـكمش را بـا          آن را گرفته  :  گفت »اين خنجر چيست؟  «: به و گفت  

  1. از آن به خنده افتاد�آن بدرم، آن گاه رسول خدا 

   

  اسماء بنت يزيد و كشتن نه تن در روز يرموك
 در روز يرموك، نـه      �دختر عموى معاذ بن جبل       2اسماء بنت يزيد بن سكن،    :  طبرانى از مهاجر روايت نموده كه     

  .اند رجال وى ثقه: گويد  مى)260/9( هيثمى 3.ها را با ستون خيمه به قتل رسانيد تن از رومى

   

  منع و انكار بر خروج زنان به جهاد  
  و منع نمودن بر ام كبشه � منع و انكار پيامبر

! اى رسول خدا:  روايت نموده، كه گفت-ز عذره، عذره بنى قضاعه  زنى است ا- )عنها اللَّه رضى(طبرانى از ام كبشه

اى رسـول خـدا، مـن    : ام كبـشه گفـت  . »نخير«: گفت. دهى كه در لشكر فالن و فالن وارد شوم آيا به من اجازه مى   

سنّت اگر «: فرمود. خواهم مجروحين و مريضان را مداوا نمايم، يا مريضان را آب بدهم     خواهم بجنگم، بلكه مى    نمى

ايـن را   : گويد  مى )323/5( هيثمى   4.»دادم، بنشين  فالن بيرون گرديده به تو اجازه مى      : شد كه  گرديد، و گفته نمى    نمى

  .طبرانى در الكبير واالوسط روايت نموده، و رجال آنها رجال صحيح اند

   

  ذكر اين كه اطاعت شوهران و اعتراف به حق آنان معادل جهاد است
اى رسول خدا، من فرستاده زنان بـه  :  آمد و گفت�زنى نزد پيامبر : روايت نموده، كه گفت   �بزار از ابن عباس   

اين جهادى را كه خداوند بر مردان فرض گردانيده است، كه اگر پيروز شـوند بـراى شـان پـاداش        : سوى تو هستم  

شود، براى ما گروه زنـان،        مى باشند، و به آنها رزق داده      شود، و اگر كشته شوند، نزد پروردگارشان زنده مى         داده مى 

هر يك از زنان را «:  فرمود�رسول خدا : گويد  مى )راوى(كنيم، از آن چيست؟      كه به احتياج ايشان را برآورده مى      

اطاعت شوهر و اعتراف به حـق وى معـادل آن اسـت، و انـدكى از شـما آن را       : كه مالقات نمودى به او برسان كه      

  . بزار به اختصار روايت نموده استاين چنين اين را. »دهد انجام مى

 � يعنى نزد پيـامبر  -بعد از آن نزد وى  :  آن را در حديثى روايت نموده، و در آخر آن گفته است            )هم(و طبرانى   

من فرستاده زنان به سوى تو هستم، و از آنها كسى كه خارج شدنم را به سويت دانـسته و يـا                   :  زنى آمد و  گفت     -

                                                 
  . بود، و ما آن را از صحيح مسلم نقل نموديممؤلّف اين حديث را به اختصار ذكر نموده 1
  .شركت نموده بود) عنهما اللَّه رضى(اين خانم در بيعت عقبه نيز با نسيبه بنت كعب 2
  .�3@ دا�123 ا0/) ,�١(» ا��د ا��#*a«'�� �� 'ن را در ) ٠٣,/٧�١/ ,٢(و ���ا�� ) ٣/٢/٣٠٧(��T0 ب@ م=.Sر در 0=@ . ح�� 3
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 رفتنم را به طرف تو را دوست دارد، خداوند پروردگار و معبود مردان و زنان اسـت، و تـو         داند، آمدن و بيرون    نمى

رسول خدا به طرف مردان و زنان هستى، خداوند جهاد را بر مردان فرض گردانيده است، كـه اگـر پيـروز شـدند،                      

شود، پس كـدام     رزق داده مى  باشند، و به آنها      شوند، و اگر به شهادت رسند، نزد پروردگارشان زنده مى          دولتمند مى 

پيروى و اطاعت از شوهران شان، و شناختن حقوق آنها، و اندكى از «: كند؟ گفت طاعت با اين عمل آنها برابرى مى 

  . آمده است)336/3( اين چنين در الترغيب 1.»دهد شما اين را انجام مى

   

  خارج شدن اطفال و جنگيدن شان در جهاد  
   جراحتشجنگيدن طفلى در روز احد و

زنى در روز احد، شمشير را به پسرش داد، ولى او نتوانست آن را بـردارد،             : ابن ابى شيبه از شعبى روايت نموده كه       

اى :  آورد و  گفـت     �آن گاه مادرش شمشير را در ساعد وى با تسمه چرمى بست، بعد از آن او را نـزد پيـامبر                      

اى . اى پـسرم، اينجـا حملـه كـن        «:  فرمود � پيامبر خدا    .جنگد رسول خدا، اين پسرم است كه در دفاع از تو مى          

:  فرمـود � آورده شد، رسـول خـدا   �آن گاه او زخمى شد و افتاد، و نزد رسول خدا . »پسرم، اينجا حمله كن  

  . آمده است)277/5( اين چنين در كنز العمال 2.نه، اى رسول خدا: گفت. »اى پسرم، شايد ترسيده باشى«

   

   ابى وقاص و اجازه دادن به وىگريه نمودن عمير بن
 عميـربن ابـى وقـاص را از خـارج       �رسول خدا   :  روايت نموده، كه گفت    �ابن عساكر از سعد بن ابى وقاص        

 �سـعد   . آن گـاه عميرگريـه نمـود و بـه وى اجـازه داد             . شدن به سوى بدر، برگردانيد، و او را كوچـك دانـست           

 دربدر در حالى شركت ورزيدم، كـه در صـورتم فقـط             )نيز(من غالف شمشيرش را براى وى بستم، من         : گويد مى

و همچنـين ايـن را    .  آمـده  )270/5(اين چنين در الكنز     . نمودم يك موى وجود داشت آن را با دست خود لمس مى          

  .اند  و بغوى به معناى آن روايت نموده)88/3(حاكم 

   

  شهادت عمير بن ابى وقاص
 ما �برادرم عميربن ابى وقاص را قبل از اين كه رسول خدا : ه گفت روايت نموده، ك�ابن سعد اين را از سعد   

ترسم كه رسـول خـدا    مى: اى برادرم، تو را چه شده است؟ گفت : شد، گفتم  را در روز بدر ببيند، ديدم كه پنهان مى        

نـد   مرا ببيند، و مرا كوچك دانسته، بازم دارد، در حالى كه من خارج شدن را دوست دارم، چـون شـايد خداو             �

 عرضه گرديد، ولى او را بازگردانيد، اما او گريه نمـود و             �او به رسول خدا     : گويد مى. شهادت را نصيبم گرداند   

بستم، و او در حالى كشته  اش من مى هاى شمشير وى را از فرط كوچكى غالف: گفت  مى�سعد . به وى اجازه داد

                                                 
1 رش�ی@ ب@ �RیQ�� f ب� ضT#� ات# ق ا0/ و ��2 ب! ر� در ت ری��x+ Z . و در 0=� 'ن م=�ل ب@ �bU ا1R /0 ضh�T ا0/) ,١,٧(بQار . ���
'�� �� 'ن را در ). �٣٠، �٣٠/,(» ا����sR/0 . 4� :»K�L ا��= ��R ا: م� SWی�) ١/٣٠٢(» ا�T8# ء«اب@ �� ن در . م=�� ا�*�ی_ ا0/: م� SWی�) ١�٣(
»h�T8ا� «)�١١) (٣,٠ /�,٨-�٠/١�)٣/١» ���ا��«: �4 . ضh�T دا�123 ا0/( )١٢١٣» ضh�T ا�f�d�2«و ( ,,.(  
< ر اخ2:ط و� +�وق ا1R /0 د. ه�\=�@ در 'ن iU ء ب@ fP 0 ا0/. از ش��T بSiر م�70) ٩١,/٨(اب@ اب� ش��1 در م.=h خSد . ��� �	س� 2
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 آمـده، و آن را بـزار روايـت نمـوده، و رجـال وى،       )135/3( ه  اين چنين در االصاب   . شد كه پسرى شانزده ساله بود     

  .اند  آمده، ثقه)69/6(چنان كه در المجمع 


