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  حيات صحابه

٢  چهارم جلد 

  باب نهم
  
   خواهشات نفسانىبيرون آمدن صحابه از

   
 از خواهشات نفسانى، از پـدران، پـسران، بـرادران، زنـان، خويـشاوندان، امـوال،           )اللَّه عنهم  رضى(چگونه اصحاب   

 و به محبـت مـسلمانانى كـه         � و پيامبرش    )جل جالله (ها بيرون آمدند و به محبت خداوند         ها و مسكن   تجارت
گرويدند، و كسى را كه به محمد نسبت و تعلق داشت اكرام و              منسوب ساخته بودند،     �خود را به خدا و پيامبر       

  .عزت نمودند
   

  قطع پيوندهاى جاهليت براى استحكام پيوندهاى اسالم  : باب ترك كردن صحابه خواهشات نفسانى را

  و كشتن پدرش در روز بدر � ابوعبيده بن جراح
 متعـرض  �ن جراح در روز بدر به پسرش ابوعبيده     پدر ابوعبيده ب  :  از ابن شَوذَب روايت نموده، كه گفت       1ابونعيم

مبالغه نمود، ابوعبيـده بـه طـرفش         ]در اين عمل خود   [گردانيد، چون پدرش      از وى روى مى    �شد، و ابوعبيده     مى
 درباره وى هنگامى كه پدرش را به قتل رسانيد ايـن آيـه را               )جل جالله (و خداوند   . برگشت و او را به قتل رسانيد      

  :نازل نمود
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يابى كه با دشمنان خدا و رسولش دوسـتى كننـد،            هيچ قومى را كه به خدا و روز آخرت ايمان دارند، نمى           «: ترجمه

ها باشند، آنها كسانى هستند كه خداوند ايمان را بـر     هر چند كه آنان پدران يا فرزندان يا برادران يا خويشاوندان آن           
  4.»هاى شان نوشته است صفحه قلب

   
  قصه دو تن از صحابه با پدران شان

 �دى نزد پيامبر    مر:  روايت نموده، كه گفت    - كه جاهليت را نيز درك نموده بود         - � از مالك بن عمير      5بيهقى
من با دشمن روبرو شدم، و با پدرم در ميان آنان برخوردم، و از وى درباره تو سخن بـدى را شـنيدم،             : آمد و گفت  

بعـد از آن،  .  در مقابل او ساكت شـد �او را كشتم، پيامبر :  يا گفت-ديگر نتوانستم صبر كنم و او را با نيزه زدم          

                                                 
  )101/1(الحليه  1
 22:المجادله 2

3 ���� . ����)٢/ ٣� ).١٠١/ )١ا������ در ا����� ( 
و . اين روايت منقطع است: گويد بيهقى مى. اند اين را از عبداللَّه بن شوذب به مانند آن روايت نموده) 265/3(و حاكم ) 27/9(بيهقى  4

 .آمده، روايت نموده است) 253/2(طبرانى نيز اين را به سند جيد از ابن شوذب به مانند آن، چنان كه در اإلصابه 

 )27/9(بيهقى  5



  حيات صحابه

٣  چهارم جلد 

 كردم، و او را رها نمودم، و خواستم غير از من به حسابش برسـد، پيـامبر                من با پدرم برخورد   : ديگرى آمد و گفت   
  .اين حديث، مرسل جيد است: گويد  بيهقى مى1. در مقابل او نيز سكوت اختيار نمود�

   
  اجازه خواستن پسر عبداللَّه بن ابى در كشتن پدرش

 در حالى عبور نمود، كه      2 عبداللَّه بن ابى    روزى از نزد   �پيامبر خدا   :  روايت نموده، كه گفت    �بزار از ابوهريره    
 �آن گاه پسرش عبداللَّه بن عبداللَّه       . ابن ابى كبشه بر ما غبار راه را ريخت        : اى نشسته بود، ابى گفت     در سايه قلعه  

آورم؟   سوگند به ذاتى كه به تو عزت داده است، اگر خواسته باشى سرش را برايـت مـى                  �اى پيامبر خدا    : گفت
اين را بزار روايت نموده، و رجال       : گويد  مى 4 هيثمى 3.»!! ولى با پدرت نيكى كن، و صحبتش را نيكو دار          نه،«: گفت
 اجازه قتل پدرش را خواسـت،  �و نزد طبرانى از عبداللَّه بن عبداللَّه روايت است كه او از پيامبر خدا              . اند آن ثقه 

  .»پدرت را نكش«:  فرمود�ولى پيامبر خدا 
 نـزد پيـامبر     �عبداللَّه بن عبداللَّه بن ابى بن سـلول         : ق از عاصم بن عمر بن قتاده روايت است كه         و نزد ابن اسحا   

خواهى عبداللَّه بن ابى را نظر به چيزهايى كه از وى به تو    اى پيامبر خدا، من خبر شدم كه مى       :  آمدوگفت �خدا  
بـه خـدا    . تور بده تا سـرش را برايـت بيـاورم         دهى، به من دس    اگر اين كار را انجام مى     . رسيده است، به قتل رسانى    

باشد، و اگر بـه خـاطر كـشتن وى غيـر از مـن       داند كه در آن كسى به پدرش نيكوتر از من نمى          سوگند، خزرج مى  
ترسم كه نفسم مرا به اين اجازه ندهد كه          كسى را دستور بدهى و او را به قتل برساند، در آن صورت من از اين مى                

بن ابى و رفت و آمد او در ميان مردم نظاره كنم، و به اين لحـاظ او را بكـشم، و در ايـن صـورت                           به قاتل عبداللَّه    
بلكـه بـر وى رحـم و مهربـانى          «:  فرمـود  �پيامبر خدا   . مؤمنى را در بدل كافرى كشته باشم، و داخل آتش شوم          

  6 -5.»كنيم نماييم و تا وقتى كه با ما باقى است حسن صحبتش را نيز مراعات مى مى
 از بنـى مـصطلق    �هنگامى كه پيامبر خـدا      :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنهما  رضى(و طبرانى از اسامه بن زيد       

به خدا سوگند، تا آن وقت :  برخاست و شمشير را بر پدرش از نيام برآورده گفت   �بازگشت، پسر عبداللَّه بن ابى      

                                                 
1 ���� .� ���  .%$"# ا"!) ٢٧/ ٩(�
 .م. اين همان عبداللَّه ابن ابى ابن سلول منافق مشهور است 2
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 )318/9(هيثمى  4

 .آمده است) 158/4(اين چنين در البدايه  5
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واى بر تو، محمد عزتمند و من ذليـل  : گفت! من ذليل هستممحمد عزتمند، و : اندازم، كه بگويى اين را در نيام نمى    
  2 -1. از وى به خاطر آن تشكر نمود رسيد و خوشش آمد، و�اين خبر به پيامبر خدا . هستم

   
  و پسرش عبدالرحمن در روز بدر اتفاق افتاد � آنچه ميان ابوبكر

من تـو را    :  به ابوبكر گفت   )اللَّه عنهما  رضى( عبدالرحمن بن ابى بكر   : ابن ابى شيبه از ايوب روايت نموده، كه گفت        
  4-3.ردانيدمگ ديدم، از تو روى نمى ولى من اگر تو را مى:  گفت�ابوبكر . در روز احد ديدم و از تو روى گردانيدم

   
   در كشتن پدر وى واقع شد)اللَّه عنهما رضى(آنچه ميان عمر و سعيد بن العاص 

اللَّه  رضى(عمربن خطاب به سعيدبن العاص      : اهل علم در مغازى متذكر شده كه      ابن هشام از ابوعبيده و غير وى از         
كـنم، گمـان    فكـر مـى  . بينم، كه در نفست چيزى باشـد  تو را آن چنان مى    :  گفت - كه از پهلويش گذشت      - )عنهما
ام  من دايـى  خواستم، ولى    ام، اگر من وى را كشته بودم، از كشتن و قتل وى معذرت نمى              كنى من پدرت را كشته     مى

اما پدرت، من ازنزد وى در حالى گذشتم، كه زمين را، مثل گاو كه زمين را بـا                  . عاص بن هاشم ابن مغيره را كشتم      
او را نمـود و بـه       ، آن گاه دست از وى كشيدم، و پسر عمويش علـى قـصدجان               5شيدخرا خراشد، مى  شاخ خود مى  
  6.قتلش رسانيد

   
  شد د به طرف چاه در روز بدر كشيده مىحالت ابوحذيفه هنگامى كه پدرش را دي

 در روز بـدر بـه   7ها  فرمان داد، تا مرده�پيامبر خدا :  روايت نموده، كه گفت )اللَّه عنها  رضى(ابن جرير از عايشه     
اى اهل چاه، آيا آنچه «: و در آن انداخته شوند، آن گاه خودش باالى سر آنان ايستاد و گفت.سوى چاه كشيده شوند

                                                 
و ابن شاهين به اسناد حسن از عروه . باشد در اين حديث محمدبن حسن بن زباله آمده و ضعيف مى: گويد مى) 318/9(هيثمى  1

 كشتن پدران شان از پيامبر در) اللَّه عنهما رضى(حنظله بن ابى عامر و عبداللَّه بن عبداللَّه بن ابى بن سلول : روايت نموده، كه گفت
 .آمده است) 361/1(اين چنين در اإلصابه .  آنها را از اين عمل منع نمود� اجازه خواستند، ولى پيامبر �خدا 

2 ���� . �+Eه� BF��AG)ا"!) ٣١٨/ ٩ BH4I. 
و حاكم به اسناد واقدى روايت نموده . اين را از ايوب به مانند آن روايت نموده) 475/3(آمده، و حاكم ) 274/5(اين چنين در الكنز  3
پيامبر : و ذكر شده كه.  در مقابل وى برخاست، تا با او مقابله نمايد�عبدالرحمن در روز بدر مبارز خواست، و پدرش ابوبكر : كه

 . استاز واقدى ذكر نموده)186/8(اين چنين اين را بيهقى . »خودت نفع رسان] موجوديت[ما را به «:  به ابوبكر گفت�خدا 

 .�B و6 و ذه7� در %�رد @ن "�Fت �$د1 ا�;) ٧>/ ٣(���� ) >٩>/ ٨(ا�0 ا�� ش��7 در %�J KALد  4
 .م. زد يعنى زخمى شده بود و بر زمين دست و پا مى 5

 كشتى اگر وى رامى: سعيدبن العاص برايش گفت: و در االستيعاب و اإلصابه افزوده است. آمده است) 290/3(اين چنين در البدايه  6
 . را خوش آمد�تو بر حق بودى، و او بر باطل، و اين گفته وى عمر 

 .يعنى كشته شده گان مشركين 7
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رتان به شما وعده نموده بود، حق يافتيد؟ اما من آنچه را كه پروردگارم به مـن وعـده نمـوده بـود حـق                را پروردگا 
آنـان دانـستند، كـه آنچـه        «: فرمـود ! كنـى؟  انـد صـحبت مـى       با قومى كـه مـرده      �اى رسول خدا    : ، گفتند »يافتم

  .»پروردگارشان براى شان وعده نموده بود حق است
 كراهيت را در چهره     �شود، پيامبر خدا      پدرش را ديد به طرف چاه كشيده مى        �هنگامى كه ابوحذيفه بن عتبه      

اى پيامبر خدا، پدرم مرد بـا       :  گفت »اى ابوحذيفه، گويا كه تو آنچه را ديدى بدت آمد؟         «: وى احساس كرد و گفت    
 جا افتاد مرا خـوار      وقار و شريفى بود، اميد داشتم كه پروردگارش او را به اسالم هدايت كند، و هنگامى كه در اين                  

آمـده  ) 269/5(اين چنـين در الكنـز      1.براى ابوحذيفه دعاى خير نمود     �گاه پيامبر خدا     آن. و خون جگر ساخت   
بـه شـرط مـسلم    : همانند آن روايت نموده، و گفته اسـت   ) اللَّه عنها  رضى(اين را از عايشه     ) 224/3(است، و حاكم    

اند، و ذهبى با وى موافقت نموده است، و ابن اسحاق مانند             ننمودهصحيح است، ولى بخارى و مسلم آن را روايت          
  .آمده، متذكر شده است) 294/3(اين را بدون اسناد، چنان كه در البدايه 

   
  با آن برادرش كه در روز بدر اسير شده بود � قصه مصعب بن عمير

 وقتى كه با اسيران برگشت، آنان �امبر خدا پي: ابن اسحاق از نبيه بن وهب مربوط بنى عبدالدار روايت نموده كه 
 برادر اصـلى    -و ابوعزيزبن هاشم    : گويد ، مى »با آنان به نيكى رفتار كنيد     «: را در ميان ياران خود تقسيم نموده گفت       

برادرم مـصعب در حـالى از نـزدم گذشـت، كـه      : گويد ابوعزيز مى.  نيز در جمله اسيران بود - �مصعب بن عمير    
قيدش را شديد ساز چون مادرش ثروتمنـد اسـت، و شـايد او را در                : وى گفت . گرفت  مرا اسير مى   مردى از انصار  

من هنگام بازگرداندنم از بدر با گروهى از انـصار بـودم، و آنـان،               : افزايد ابوعزيز مى !! بدل فديه از نزدت آزاد سازد     
 برايشان در قبال ما، نان را به مـن  � نمودند، نظر به توصيه پيامبر خدا      وقتى غذاى ظهر و شب شان را حاضر مى        

انداخت، و مـن   آمد، آن را به من مى خوردند و به دست هر يك شان كه تكه نانى مى  دادند، و خودشان خرما مى     مى
هنگـامى كـه    . گردانيـد  نمودم، ولى او بدون دست زدن به آن، آن را به من باز مى              حيا نموده آن را دوباره مسترد مى      

: ابوعزيز به او گفت:  آنچه را گذشت گفت- او كسى بود كه وى را اسير نموده بود -ى ابويسر برادرش مصعب برا
تـرين   بعـد مـادرش از گـران   . اين برادرم است، نه تـو     : مصعب به او گفت   ! اى برادر، سفارشت به من همين است؟      

 سـپس چهـارهزار درهـم را      چهارهزار درهـم،  : اى كه يك قريشى به آن آزاد شده است پرسيد، به او گفته شد              فديه
  3-2. او را به وسيله آن آزاد كردفرستاد و

                                                 
: و @ن را �B ش$ط C��= ��3% دا�BH3 و ذه7� ��& @ن را �5ی�; �+�د1) >٣/٢٢(���� ) >١٩/ ٢(ا�0 ه.�م در "�1$ . ���� 1
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 . آمده است)307/3(اين چنين در البدايه  2
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  حيات صحابه

٦  چهارم جلد 

 كه برادر پدرى و مادرى مـصعب  -در آن روز ابوعزيز بن عمير : كند كه گفت   واقدى از ايوب بن نعمان روايت مى      
چون قيدش را شديد ساز، :  افتاد، مصعب به محرز گفت1 شد، و به دست محرِزبن نضله دستگير- بود �بن عمير 

اى برادر، سفارشت بـه مـن همـين    : ابوعزيز به او گفت   . وى مادرى در مكه دارد، كه از مال زيادى برخوردار است          
  3-2.ايى وى چهار هزار فرستادبعد از آن مادرش در مقابل ره. محرز برادرم است، نه تو: است؟ گفت

  
   اتفاق افتاد)مااللَّه عنه رضى(حبيبه  المؤمنين ام آنچه ميان ابوسفيان و دخترش ام

هنگامى كه ابوسفيان بن حرب وارد مدينه شد، زمـانى بـود كـه پيـامبر     :  از زهرى روايت نموده، كه گفت4ابن سعد 
خواست با او صحبت نمايد، تا مدت آتش بس و صـلح حديبيـه    ابوسفيان مى.  قصد داشت با اهل مكه بجنگد   �

اللَّه  رضى(حبيبه   وى برخاست و نزد دخترش ام     .  توجه ننمود   او را نديد و به او      �را تمديد كند، ولى پيامبر خدا       
، ابوسـفيان  ]و برداشـت [ بنشيند، ام حبيبه آن فرش را جمع كـرد           � رفت وقتى كه خواست بر فرش پيامبر         )عنها
بلكه آن فرش پيامبر خدا     : اى دختركم آيا مرا اليق اين فرش نديدى يا اينكه فرش را اليق من نديدى؟ گفت               : گفت
  6-5.د از من به تو شرى رسيده استاى دخترم، بع: گفت. ست، و تو شخصى نجس و مشرك هستى ا�

   
  درباره پسرانش و پرستو � قول ابن مسعود

 نزد وى سه پسر چون    در حالى داخل شديم كه     �نزد ابن مسعود    :  از ابواالحوص روايت نموده، كه گفت      7ابونعيم
ويـا بـه    گ: نموديم، او اين را از ما درك نمود و گفت           و به آنان نگاه مى     آن گاه شروع نموديم   .  حضور داشتند  8دينار

شـود؟ آن    ها به ديگر چيزى هم غبطه كرده مـى         آيا با مرد جز به مانند اين      : كنيد؟ گفتيم   مى 9خاطر اينان به من غبطه    
هـاى   اينكـه دسـت  : گاه سر خود را به سقف كوتاه اتاق خود كه پرستو در آن آشيانه ساخته بود بلند نمود و گفـت             

و از  . خود را از خاك قبرهاى شان تكان بدهم برايم خوشايندتر از اين است، كه تخم اين پرسـتو بيفتـد و بـشكند                      
او در كوفه با وى مجالست داشت، روزى در حالى كه او در صفه خود :  روايت است كه�ابوعثمان از ابن مسعود 

 قرار داشت، و از آنان پسرى داشت خيلـى     - صاحب جاه و جمال       دو زن  -نشسته بود، و در عقدش فالنه و فالنه         

                                                 
 .باشد آمده، كه تصحيف مى» فضله«در اصل  1

 .آمده است) 403/3(اين چنين در نصب الرايه نوشته زيلعى  2

 .در "A; @ن واH% 6;X$وW ا"!. ����ر ���� 3
 )70/8(ابن سعد  4

و من نخواستم كه بر فرش وى : آمده، متذكر شده، و افزوده است) 280/4(ن كه در البدايه مانند اين را ابن اسحاق بدون اسناد، چنا 5
 .بنشينى
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 .م. هاى درخشان چون طال داشتند يعنى چهره 8

 .د كه مرد ديگرى از آن برخوردار است، البته بدون حسدغبطه چنين است، كه مردى تمناى چيزى را نماي 9



  حيات صحابه

٧  چهارم جلد 

 نمود، و فضله خود را انـداخت، آن گـاه او آن را بـه دسـت              1گهان گنجشكى باالى سرش جيرجير    زيبا و مقبول، نا   
مرگ همه آل عبداللَّه و بعد از آن مرگ خودم به دنبال شان، برايم خوشايندتر از مرگ ايـن  : خود دور نمود و گفت 

  .نجشك استگ
   

  درباره اسيران بدر � قول عمر
به خدا سوگند، من نظر و رأى ابوبكر را نـدارم، بلكـه بـر آن    :  در مشورت نمودن با اهل رأى گذشت       �قول عمر   

 تا گردنش را بزنم، عقيل را به دست علـى بـسپارى   - از خويشاوندان عمر   -هستم، كه فالن را به دست من بدهى         
هاى   اجازه دهى كه گردنش را بزند، تا خداوند بداند كه در قلب- برادرش -مزه را بر فالن تا گردنش را بزند، و ح

هـاى انـصار در قطـع نمـودن پيونـدهاى            و همچنان قـصه   . ما نرمى و مهربانى ومدارايى براى مشركين وجود ندارد        
  .جاهليت گذشت

   
  در ميان اصحابش   � محبت پيامبر
  � و محبت پيامبر � سعدبن معاذ

اى نبـى خـدا، آيـا برايـت     :  گفـت � روايت نموده، كه سـعدبن معـاذ   2تناد به عبداللَّه بن ابى بكربن اسحاق با اس  ا
مـان   چادرى برپا نكنيم كه در آن با شى، و شترهاى سواريت را در آنجا برايت آماده كنيم، و بعـد از آن بـا دشـمن                         

دشمن پيروز گردانيـد، ايـن همـان چيـزى اسـت كـه               به ما عزت داد، و بر        )جل جالله (اگر خداوند   . روبرو شويم 
دوستش داريم، و اگر غير اين واقع شد، بر شترهاى خود بنشينى و به آن عده از اقوام بپيونـدى كـه در پـشت سـر          

نمودند كه تو    اند، كه محبت ما با تو زيادتر ازمحبت آنان نيست، و اگر گمان مى              چون اقوامى در عقب مانده    . هستند
 از تـو بـه واسـطه آنـان حمايـت            )جل جالله (شوى هرگز از تو تخلف نميورزيدند، و خداوند          رو مى با جنگى روب  

  .كنند كند، و آنان خيرخواهى تو رامى نمايند و با تو جهاد مى مى
ى برپا شـد  بان  سايه� وى را ستود و برايش دعاى خير نمود، و بعد از آن براى پيامبر خدا    �آن گاه پيامبر خدا     

  4-3.ار گرفتو در آن قر
   

  اى در اين باره و نزول آيه � قصه يك صحابى در محبت پيامبر

                                                 
 آواز كرد 1

 .كند وى يكى از راويانى است كه ابن اسحاق از وى روايت مى 2

 .آمده است) 268/3(اين چنين در البدايه  3
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  حيات صحابه

٨  چهارم جلد 

اى پيامبر خدا، تـو از      :  آمد و گفت   �مردى نزد پيامبر    :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنها  رضى(طبرانى از عايشه    
آورم،  شم و تو را به ياد مى      با ام مى  من وقتى كه در خانه    . ترى ترى، و تو از فرزندم برايم محبوب       جانم برايم محبوب  

آورم،  آن گاه تا نيايم و به سويت نگاه نكنم صبر و تحمل ندارم، و وقتى كه مرگ خود و مرگ تـو را بـه يـادم مـى                
ترسم كه تو    شوى، و من وقتى به جنت داخل شدم، مى         دانم كه وقتى تو به جنت داخل شوى، با انبيا محشور مى            مى

  : او جوابى نداد، تا اينكه جبرئيل عليه السالم با اين آيه نازل شد به�آن گاه پيامبر . را نبينم
]78" �  
 �9�� �":�� 7  01�
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ام كرده است، از اند كه خداوند به آنان انع و هر كه از خدا و رسول اطاعت كند، اين جماعت همراه كسانى«: ترجمه
  2.»پيغمبران و صديقان و شهيدان و صالحان

اى پيامبر خدا من :  آمد و گفت�مردى نزد پيامبر  :  روايت است كه   )اللَّه عنهما  رضى(و نزد طبرانى از ابن عباس       
آن . شود ن مىكنم جانم بيرو آورم، اگر نيايم و و تو را نبينم، گمان مى حتى وقتى تو را به يادم مى. تو را دوست دارم

شـود، و   باشم، و اين برايم گران تمام مى    تر از تو مى    آورم كه اگر به جنت داخل شوم، در منزلت پايين          گاه به ياد مى   
  : جوابى به او نداد، و خداوند عزوجل نازل فرمود�پيامبر خدا . دوست دارم كه در درجه تو باشم

]78" �  
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  4-3.، و اين را برايش تالوت نمود وى را خواست�آن گاه پيامبر 

  
  اى كه محبت خدا و رسول او را براى قيامت آماده ساخته بود قصه صحابى

قيامـت چـه وقـت اسـت؟ وى     :  پرسـيد �مردى از پيامبر خـدا   : اند كه   روايت نموده  �بخارى و مسلم از انس      
 �پيـامبر  . دارم هيچ چيز، مگر اينكه خدا و رسول او را دوست مـى      :  گفت »اى؟ راى آن چه تدارك ديده    ب«: فرمود
مان به اين گفتـه پيـامبر        ما به هيچ چيز به اندازه خوشى      : گويد انس مى . »تو با كسى هستى كه دوست دارى      «: فرمود
 و ابـوبكر و عمـر       �يـامبر   مـن پ  : انـس گفـت   .  خوشحال نـشديم   »تو با كسى هستى كه دوست دارى      «:  كه �

  5. را دوست دارم، و اميدوارم نظر به محبتى كه به ايشان دارم با آنان باشم)اللَّه عنهما رضى(

                                                 
 )69: النساء 1

اين را طبرانى در الصغير واألوسط روايت نموده، و رجال آن رجال صحيح اند، غير عبداللَّه بن عمران عابدى : گويد مى) 7/7(هيثمى  2
به اين سياق و به اين اسناد به مانند آن روايت نموده، و ) اللَّه عنها رضى(از عايشه ) 240/4(باشد، و اين را ابونعيم در الحليه  كه ثقه مى
اين حديث به روايت منصور و ابراهيم غريب است، و اين را فضل به تنهايى روايت نموده، و عابدى از وى به تنهايى : گفته است

 .روايت كرده است

 .آن عطاء بن سائب آمده، كه مختلط شده بوداين را طبرانى روايت نموده، و در : گويد مى) 7/7(هيثمى  3
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  حيات صحابه

٩  چهارم جلد 

اى رسول خدا قيامـت چـه وقـت         :  آمد و گفت   �مردى از اهل باديه نزد پيامبر       : و در روايتى از بخارى آمده كه      
ام، مگـر    براى آن چيـزى تـدارك نديـده       :  گفت »اى؟ ك ديده واى بر تو، براى آن چه تدار      «: برپا شدنى است؟ گفت   

 و مـا هـم   1 :گفـت . »تو با كسى هستى كه او را دوسـت دارى «: گفت. دارم اينكه من خدا و رسول او را دوست مى        
 و نـزد ترمـذى از وى   2. بعد ما در آن روز خيلى خوشحال و خرسند شديم     »آرى«:  گفت �چنين هستيم؟ پيامبر    

 را بارى چنان خوش و مسرور ديدم كه ديگر هرگـز آنطـور نديـده          �من ياران پيامبر خدا     : تگف: آمده است كه  
اى پيامبر خدا، كسى مردى را بخاطر عمل :  پرسيد و گفت�بودم، و اين به خاطرى بود كه مردى از رسول خدا       

د با كسى است كـه او  مر«:  گفت�كند، پيامبر  دارد، ولى خود عمل به آن نمى دهد دوست مى خيرى كه انجام مى  
  3.»را دوست دارد

   
  اى ابوذر، تو با كسى هستى كه دوست دارى: قول پيامبر عليه السالم

توانـد   دارد، ولى نمـى    اى رسول خدا مردى قومى را دوست مى       :  روايت است كه وى گفت     �نزد ابوداود از ابوذر     
مـن خـدا و رسـول او را         : ، گفـت  »ت دارى تو اى ابوذر با كسى هستى كـه دوسـ         «: ها عمل كند؟ فرمود    به عمل آن  
و ابوذر آن را اعاده نمود، و پيامبر خدا         : گويد مى. »بنابراين تو با كسى هستى كه دوست دارى       «: فرمود. دوست دارم 

  5-4. نيز آن را اعاده كرد�
   

  در حالى كه به فقر مبتال شده بود � با پيامبر � قصه على
 با فقر و تنگدستى مواجه شـد،        �پيامبر خدا   :  روايت نموده، كه گفت    )عنهمااللَّه   رضى(ابن عساكر از ابن عباس      

.  نمايد بيرون رفـت �اى براى نيازمندى پيامبر   رسيد، وى براى پيدا نمودن عملى كه چاره  �و اين خبر به على      
دى وى را   آن گاه به باغ يهوديى وارد شد، و براى او هفده سطل آب كشيد، و هر سطل در بدل يك خرمـا، و يهـو                        

 � آورد، پيـامبر     � را گرفت و آنهـا را نـزد پيـامبر            6رى داد، و او هفده خرماى عجوه      درگرفتن خرمايش اختيا  
اى كـه عايـد حالتـان     اى نبى خدا من از تنگدسـتى :  گفت»ها را از كجا به دست آوردى؟       اى ابوالحسن اين  «: فرمود

: فرمـود . تان طعامى به دست بيـاورم بيـرون رفـتم    زآن براىشده بود خبر شدم، بنابراين براى پيدا نمودن كارى كه ا       
اى كـه   هـر بنـده  «:  فرمود�پيامبر . آرى، اى نبى خدا:  پاسخ داد»دوستى خدا و رسول او تو را به اين واداشت؟         «

                                                 
داريم يا اين حكم خاص براى همين سائل باشيم كه دوست  آيا ما هم با كسى مى:  گفت� است، به پيامبر �البته راوى، كه انس  1
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  حيات صحابه

١٠  چهارم جلد 

كنـد، و هـركس كـه خـدا و      خدا و پيامبرش را دوست داشته باشد، فقر مثل سرعت سيل به طرف وى شـتاب مـى          
  3-2.» در مقابل سختى و مشكالت آماده سازد، اينقدر كافيست1اى ست دارد، بايد وقايه را دورسول او

   
  قصه كعب بن عجره در اين باره

پـدرم  :  آمدم، و او را دگرگـون يـافتم وگفـتم   �نزد پيامبر :  روايت نموده، كه گفت�طبرانى از كعب بن عجره   
شود،  ر شكمم آنچه در شكم صاحب  جگرى داخل مى         سه روز است كه د    «: بينمت؟ گفت  فدايت، چرا دگرگون مى   

دهد، و در مقابـل هـر سـطل          آن گاه رفتم و ديدم كه يهوديى شترهاى خود را آب مى           : گويد ، مى »داخل نشده است  
اى «:  آوردم، فرمـود  � برايش آب دادم، و خرماهايى جمع نمودم، و آن را براى پيـامبر               ]آن شترها را  [. يك خرما 

:  گفـتم  »آيا مرا دوسـت دارى، اى كعـب؟       «:  گفت � برايش حكايت نمودم، پيامبر      »ا نمودى؟ كعب اين را از كج    
دارد سريعتر، از سيل به طـرف مركـزش اسـت، و        فقر به طرف كسى كه مرا دوست مى       «: پدرم فدايت، آرى، فرمود   

ـ �پيـامبر  : گويـد  ، مـى »رسد، بنابراين حفاظى براى آن آماده ساز       مصيبتى به تو مى    :  و گفـت 4،ود نمـود  او را مفق
مژده بـاد بـر تـو اى        «: مريض است، آن گاه پياده بيرون رفت تا اينكه نزد وى آمد، و گفت             :  گفتند »كعب چه شد؟  «

:  گفـتم  » قسم خور بر خدا، كيست؟     ينا«:  گفت �پيامبر  ! اي كعب جنت برايت مبارك باد     : ، مادرش گفت  »كعب
كند؟ ممكن است كعب چيزى گفته باشد،        چه تو را آگاه مى    اى مادر كعب    «: اين مادرم است، اى رسول خدا، گفت      

  6-5.»كه به او نفعى نرساند، و چيزى را منع نموده باشد، كه برايش ضرورت نداشت
   

  � طلحه بن براء و محبت پيامبر
 �بر   هنگامى كه بـا پيـام      )اللَّه عنهما  رضى(طلحه بن براء    : طبرانى از حصين بن وحوح انصارى روايت نموده كه        

اى پيامبر خدا، مرا به آنچه دوست دارى امر كن، از : گفت. روبرو شد، خود را به او چسباند و قدم هايش را بوسيد          
 را به شگفت انـداخت و از آن  �اين عمل وى در حالى كه كم سن و سال بود، پيامبر        . كنم فرمانت نافرمانى نمى  

                                                 
باشد، و برگستوان روپوش و زره مخصوصى است كه در  استعمال شده، كه به معناى وقايه يا برگستوان مى» جفافت«در حديث  1

 .م. انداختند كردند و يا روى اسب مى قديم الزمان در هنگام جنگ آن را برتن مى

 .در اين حنَش آمده است: آمده، و گفته است) 321/3(اين چنين در كنزالعمال  2

� ا"! وج�د دارد �H% B$وW ا"!. �����ر ��� 3b"وا ��$ی` : در "A; @ن �B� eA ه+�ن �d�7X 0� 0�3 ر�7H١(ا� /
١٧٨.( 

 .م.  ناپديد شد�يعنى از نزد پيامبر  4

به نقـل  ) 153/5(و اين چنين در الترغيب  . اين را طبرانى در األوسط روايت نموده، و اسناد آن جيد است           : گويد مى) 314/10(هيثمى   5
آمـده، روايـت نمـوده اسـت، مگـر در      ) 320/3(و ابن عساكر مانند اين را، چنان كه در الكنز . يخ خود حافظ ابوالحسن گفته است از ش 

ممكن است كعب چيزى را گفته باشد، كه به وى ارتباط نداشته باشد، و از چيـزى منـع نمـوده باشـد، كـه بـرايش                           «: روايت وى آمده  
 .»ضرورت نداشت

٧١٧(:و"f 78$ا�� در ا. ح�� 6 ()�� : ����L) ٣٠٠٣(ا� `�g$Hا� C��= ٣٢٧١(و.( 



  حيات صحابه

١١  چهارم جلد 

او برگشت و بيرون آمد تا اين كار را انجـام دهـد،             . »بكشبرو و پدرت را     «: خوشش آمد، در اين موقع به او گفت       
  .»ام برگرد چون من براى قطع رحم مبعوث نشده«:  وى را دوباره خواست و به او گفت�آن گاه پيامبر 

هنگامى كـه بازگـشت، بـه اهـل         . بعد از آن طلحه مريض شد، پيامبر در زمستان در هواى سرد، به عيادت وى آمد               
كنم مرگ به سراغ طلحه آمده است، مرا خبر كنيد، تا بر وى حاضر شوم، و بر سـرش      گمان مى «: خانواده وى گفت  

 هنوز به بنى سالم بن عوف نرسيده بود، كه وى درگذشـت و شـب بـر او     �پيامبر  . »نماز بخوانم و عجله نماييد    
 پروردگـارم عزوجـل ملحـق      مرا دفن كنيد، و به    : و از جمله چيزهايى كه ابوطلحه گفته بود اين بود كه          . تاريك شد 

  .ترسم، تا به خاطر من به او آسيبى نرسد  را دعوت نكنيد، چون من بر وى از يهود مى�سازيد، و پيامبر خدا 
 وقتى كه صبح شد خبر داده شد، وى آمد و بر قبرش ايستاد، و مردم با او صف بـستند، بعـد از آن   �و به پيامبر    

 خدايا، با طلحه در حالى روبرو شو، كه به وى بخندى و او بـه طـرف تـو         بار«: هاى خود را بلند نموده گفت      دست
  2-1.»بخندد

 آمـد و    �وى نـزد پيـامبر      :  روايت نموده كـه    �و اين را همچنان طبرانى از طلحه بن مسكين از طلحه بن براء              
وابط والدينت امر   و اگرچه تو را به قطع ر      «:  گفت � كه با تو بيعت كنم، پيامبر        - يعنى دستت را     -باز كن   : گفت
 »برچـه؟ «: دستت را باز كن كه با تو بيعت كنم، گفت: نخير، باز دوباره نزد وى مراجعه نمودم و گفتم   :  گفتم »بكنم؟
نخير، و باز براى بار سـوم مراجعـه   :  گفتم »و اگرچه تو را به قطع روابط والدينت امر كنم؟         «: بر اسالم، فرمود  : گفتم

 بـه او    � آن گـاه پيـامبر       -تر و خـدمتگزارتر بـود        ز همه مردم به او نيكى كننده       وى مادرى داشت، كه ا     -نمودم  
رد، و بعد اسالم آو. »اى طلحه، در دين ما قطع صله رحم وجود ندارد، ولى خواستم در دين تو شكى نباشد             «: گفت

، آن گـاه   عيـادتش نمـود، و او را بيهـوش يافـت    �، بعد از آن مريض شد و پيامبر      3اسالمش نيكو و درست شد    
كنـد، و اگـر بـه هـوش آمـد كـسى را نـزد مـن                   كنم، طلحه در همين شبش وفات مى       گمان مى «:  گفت �پيامبر  
، و او را از     ]آمـده بـود   [بلـى   :  عيادتم ننمود؟ گفتنـد    �پيامبر  : ، طلحه در دل شب به هوش آمد و گفت         »بفرستيد

اى وى را    ا نزد وى ارسال نكنيد، تا خزنـده       در اين ساعت كسى ر    : وى گفت .  گفته بود خبر كردند    �آنچه پيامبر   
نگزد يا چيزى به او نرسد، و اگر درگذشتم، از طرف من به او سالم برسانيد، و به او بگوييد كه بايد برايم مغفـرت                  

.  نمـاز صـبح را خوانـد از وى پرسـيد، وى را از مـرگ و گفتـه او خبـر دادنـد              �هنگـامى كـه پيـامبر       . بخواهد

                                                 
آمده، و بغوى، ابن ابى خيثمه، ابن ابى عاصم، ابن شاهين و ابن السكن اين را، چنان كه در اإلصابه ) 50/7(اين چنين در الكنز  1
. ا روايت كرده، و بر آن سكوت نموده استابوداود قسمتى از اين حديث ر: گويد مى) 365/9(هيثمى . اند آمده، روايت نموده) 227/2(

�l] (ایA)��B� !3�� B ه$@�Bj ا��داوود در %�ردش "�Fت �$د1 ا"! �03 ��ش; [.لذا اين حديث ان شاءاللَّه حسن است�%( 
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بار خدايا، با وى در حالى مالقات كن، كه به          «:  بلند كرد وگفت   ]دست خود را  [ �اه پيامبر   آن گ : گويد مى]راوى[
  2-1.»طرف تو بخندد، و تو به طرف او بخندى

   
  � عبداللَّه بن حذافه و محبت پيامبر

  شـكايت بـرده شـد، كـه وى      � به پيـامبر     �از عبداللَّه بن حذافه     : ابن عساكر از زهرى روايت نموده، كه گفت       
 كـه خـدا و پيـامبرش را دوسـت           3اريـدش، زيـرا بـراى او شـكمى اسـت          بگذ«: صاحب مزاح و باطل است، گفت     

  5-4.»دارد مى
   

  وقتى كه جنازه عبداللَّه بن ذى البِجادين حمل شد � قول پيامبر
 حراسـت   �شبى آمدم كه از پيـامبر       : اند، كه گفت    روايت نموده  �ابن ماجه، بغوى، ابن منده و ابونعيم از ادرع          

اى رسـول خـدا،     :  بيرون رفت، گفـتم    �كند، آن گاه پيامبر      نمايم، متوجه شدم كه شخصى با آواز بلند قرائت مى         
بعد وى در مدينه درگذشـت، و از تكفـين و   . »اين عبداللَّه بن ذى البجادين است   «: اين شخص رياكار است، فرمود    

به وى نرمـى كنيـد، خداونـد بـه وى           «:  گفت �مبر  تجهيزش فارغ شدند، و جسدش را حمل نمودند، آن گاه پيا          
بـرايش وسـيع سـازيد،    «: ، و بر قبر حاضر شد و گفت»داشت رحم و مهربانى كند، او خدا و رسولش را دوست مى  

او خـدا و    «: اى رسول خدا، بر وى غمگين شدى؟ گفت       : ، بعضى اصحاب وى گفتند    »خداوند بر وى وسعت نمايد    
  7-6.»داشت رسولش را دوست مى

   
  �  در محبت پيامبر)اللَّه عنهم رضى(هاى ابن عمر، زيدبن دثنه و خُبيب بن عدى  قصه

 بودم كه پايش خواب     )اللَّه عنهما  رضى(من نزد ابن عمر     :  از عبدالرحمن بن سعد روايت نموده، كه گفت        8ابن سعد 
ترين  محبوب: گفتم. ده استعصبش از اينجا جمع ش   : اى ابوعبدالرحمن پايت را چه شده است؟ گفت       : رفت، گفتم 

  9.يا محمد، و آن را با صداى بلند گفت: گفت. مردم را براى خودت صدا كن

                                                 
اين را طبرانى به شكل مرسل روايت نموده، و عبدربه بن صالح را نشناختم، ولى بقيه رجال وى ثقه : گويد مى) 365/9(هيثمى  1

 .آمده، روايت نموده است) 227/2(ابن السكن مانند اين را، چنانكه در االصابه . اند دانسته شده

2 ���� . $�7Fدر ا� ��٣/ ٩(ا�+,+* : �)�) ٨/ ٣�(+�ر1 ش) ٣٧٢/ ٨(78$ا�.(  
 .اين چنين در اصل والمنتخب والكنز آمده است 3

 .آمده است) 223/5(اين چنين در المنتخب  4

�b* ا"!. ���� 5A%.  
 .باشد در سند وى موسى بن عبيده ربذى آمده و ضعيف مى: آمده، و گفته است) 224/5(اين چنين در المنتخب  6
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دهم، آيـا    اى زيد تو را به خدا سوگند مى       :  وقتى كه ابوسفيان هنگام كشته شدنش به او گفت         �و قول زيدبن دثنه     
بـه  : و تو در اهل خـود باشـى؟ پاسـخ داد   دوست دارى كه اكنون محمد به جاى تو نزد ما باشد و گردنش را بزنيم         

خدا سوگند، من دوست ندارم اكنون محمد را در همانجايش كه در آن هست خارى برسد كه اذيتش نمايد، و مـن              
هيچكس از مردم را نديدم كه كسى را چنانكه اصحاب محمد، محمد را : ابوسفيان گفت !! در اهل خود نشسته باشم    

آيا دوست دارى   :  وقتى كه او را صدا كردند و سوگندش دادند         � و قول خبيب     .دوست دارند، دوست داشته باشد    
من دوست ندارم كه مرا به عوض خارى كه در !! نخير، سوگند به خداوند بزرگ: كه محمد در جاى تو باشد؟ گفت

  .در بخش رغبت و عالقمندى صحابه به مرگ وكشته شدن در راه خدا گذشت... قدمش بخالند آزاد نمايد
   

    بر محبت خودشان � اصحاب و ترجيح محبت پيامبر
  گريه نمودن ابوبكر در وقت بيعت پدرش و عالقمندى وى به اسالم آوردن ابوطالب

اند   روايت نموده� در قصه اسالم آوردن ابوقحافه �عمربن شَبه، ابويعلى و ابوبِشْر سمويه در فوائد خود از انس            
:  پرسـيد  � گريـست، پيـامبر      � بيعت نمودن با وى دراز نمود، ابوبكر         هنگامى كه دست خود را براى     : كه گفت 

آورد و خداونـد چـشمت را    بود و اسالم مى اگر دست عمويت به جاى دست وى مى:  گفت»گرياند؟ چه تو را مى   «
  1.بود تر مى  اين باشد پسنديدهنمود برايم از اينكه روشن مى

 در فتح مكه پدرش ابوقحافه را       �ابوبكر  :  روايت است كه گفت    )عنهمااللَّه   رضى(و نزد طبرانى و بزار از ابن عمر         
چـرا شـيخ را در      «:  به او گفت   � آورد، پيامبر خدا     �كه پيرمردى نابينا بود دستش را گرفت و نزد پيامبر خدا            

 آوردن خواستم خداوند به او اجر و پاداش عطا كند، و من به اسـالم    :  گفت »اش نگذاشتى كه ما نزدش بياييم؟      خانه
بودم، و به اين عمل، اى پيامبر خدا، چشم روشنى تو را التمـاس               ابوطالب، از اسالم آوردن پدرم بسيار خوشنود مى       

  3-2.»راست گفتى«:  فرمود�پيامبر خدا . كنم مى
   

   در اين باره اتفاق افتاد)اللَّه عنهما رضى(آنچه ميان عمر و عباس 
هنگامى كه در روز بدر اسيران دستگير     : اند كه گفت    روايت نموده  )لَّه عنهما ال رضى(ابن مردويه و حاكم از ابن عمر        

انصار او را بيم داده بودنـد  : گويد مى.  در جمله اسيران بود، و او را مردى از انصار اسير نموده بود      �شدند، عباس   
ام،  يم عباس خواب نرفته   من امشب به خاطر عمو    «:  رسيد و فرمود   �و اين خبر به پيامبر      . رسانند كه به قتلش مى   

 نزد انصار آمد، و     �، آن گاه عمر     »آرى«: آيا نزد ايشان بروم؟ گفت    :  گفت �عمر  . »انصار خيال كشتن او را دارند     
اگـر چـه در   : عمر به آنان گفـت . كنيم نه خير، به خدا سوگند، آزادش نمى  : عباس را آزاد كنيد، گفتند    : به آنان گفت  

                                                 
اين چنين در اإلصابه . به شرط شيخين صحيح است:  و گفته استو حاكم اين را ازين وجه روايت نموده،. سند اين صحيح است 1
 .آمده است) 116/4(

 .باشد در اين موسى بن عبيده آمده و ضعيف مى: گويد مى) 174/6(هيثمى  2
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 او را گرفت � باشد او را بگير، و عمر        �اگر در اين كار رضاى پيامبر       : ؟ گفتند  باشد �اين كار رضاى پيامبر     
اى عباس اسـالم بيـاور، بـه خـدا سـوگند، اگـر اسـالم        :  به او گفت�هنگامى كه در دست وى قرار گرفت، عمر    

 دم كـه از     را دي  �تر است، و اين بدان خاطر است كه رسول خدا            بياورى، برايم از اسالم آوردن خطاب پسنديده      
  1.شود سالم آوردن تو خوشحال مىا

اسالم بيـاور، بـه خـدا       :  به عباس گفت   �عمر  : كند كه گفت    روايت مى  )اللَّه عنهما  رضى(ابن عساكر از ابن عباس      
 را �تر است، و اين بدان خاطر است كه پيـامبر   سوگند، اگر اسالم بياورى برايم از ايمان آوردن خطاب پسنديده        

  2.دارد براى تو سبقتى باشد  مىديدم  كه دوست
اى :  اصـرار نمـود و كوشـيد، و بـه او گفـت             � در يـك كـارى نـزد عمـر           �عبـاس   :  روايت است كه   3از شعبى 

بـه خـدا    : كـردى؟ گفـت    آمد، با وى چه مـى       مسلمان شده نزدت مى    )عليه السالم (اميرالمؤمنين، اگر عموى موسى     
اى ابوالفضل، نظر تو چيست؟     : عمر گفت .  هستم �محمد نبى   و من عموى    : گفت. نمودم سوگند، با او نيكى مى    

دانستم، كـه    چون مى]گويد  مى�عمر [! اللَّه،اللَّه:عباس گفت. تر است به خدا سوگند، پدرت از پدرم برايم محبوب 
 را بـر دوسـت داشـتن خـود تـرجيح      �تر بود، ومن دوست داشـتن پيـامبر        محبوب �او از پدرم براى پيامبر      

  5-4.دهم مى
 بحـرين را  �پيامبر  :  آمد و به او گفت     � نزد عمر    �عباس  :  از ابوجعفرمحمدبن على روايت است كه      همچنان

. آن گاه او را آورد و براى او شهادت داد   . مغيره بن شعبه  : داند؟ عباس گفت   كى اين را مى   : به من داده است، پرسيد    
اللَّـه   رضـى ( را قبول نكرد، بنابراين عباس بـر عمـر          امارت آن را به وى نداد، و گويى شهادت او          �عمر  : گويد مى

و سـفيان از غيـر عمـرو        . اى عبداللَّه دسـت پـدرت را بگيـر        :  گفت � درشتى و غلظت نمود، آن گاه عمر         )عنهما
به خدا سوگند، اى ابوالفـضل، مـن بـه اسـالم آوردن تـو از اسـالم آوردن       :  فرمود�عمر : روايت نموده، كه گفت 

  .�تر بودم، البته به خاطر رضاى رسول خدا  آورد، خوش مىخطاب، اگر اسالم 
   

  نمود حديث ابوسعيد خُدرى در باره كسى كه در مدينه وفات مى
 بـه مدينـه اگـر مـرگ بـه      �در اوايل آمدن پيامبر خدا :  روايت نموده، كه گفت� از ابوسعيد خدرى   6ابن سعد 

شـد و   نموديم، و او بر سـر وى حاضـر مـى    و او را خبر مى  آمديم    مى �رسيد، نزد پيامبر     سراغ يكى از ما فرا مى     
نمودند، و گـاهى تـا        و همراهانش بازگشت مى    �كرد پيامبر    خواست، و هنگامى كه وفات مى      برايش مغفرت مى  

                                                 
 .آمده است) 298/3(اين چنين در البدايه  1

 .آمده است) 69/7(ال اين چنين در كنزالعم 2

 ).20/4(ابن سعد  3

  ).14/4(ابن سعد  4
�b* ا"!) ٢٠/ >(ا�0 "�;  5A% ش;A". 
 ).257/1(همان منبع  6



  حيات صحابه

١٥  چهارم جلد 

هنگامى كه از تكليف و مشقت      . شد  طوالنى مى  �نشست، و گاهى اين انتظار براى پيامبر خدا          دفن شدن وى مى   
 را از مرگ كسى تا درگذشتش خبـر         �به خدا سوگند، اگر پيامبر      : رسيديم، قوم با خود گفتند     ت �آن بر پيامبر    

. باشد و نه انتظار و توقف وقتى كه درگذشت آن گاه خبرش نماييم، و در اين نه مشقت بر وى مى. نكنيم بهتر است
نموديم، و او به سوى وى       ميت خبر مى  بعد از آن او را پس از درگذشت         : افزايد مى. ما اين را انجام داديم    : گويد مى

كرد، و گاهى هـم      نمود، و گاهى با همين كار بازگشت مى        خواند، و برايش طلب مغفرت مى      آمده بر سرش نماز مى    
به : بعد از آن گفتند. داديم  به اين شكل انجام مى     )همچنان(نمود، و ما مدتى اين كار را         تا دفن شدن ميت توقف مى     

 نشويم، و ميت را نزد وى ببريم و بعد كسى را به دنبال او بفرستيم �باعث آمدن پيامبر خدا   خدا سوگند، اگر ما     
بعـد مـا    : گويد مى. تر و بدون تكليف خواهد بود       آسان �اش بر وى نماز بخواند، اين براى پيامبر          تا نزديك خانه  

هـا بـه    ها ناميده شد، چون جنـازه      و به همين علت آن مكان، جاى جنازه       : گويد محمد بن عمر مى   . همينطور نموديم 
برند و بـر آن در   هاى شان را تا امروز بدانجا مى بعد اين عمل مردم ادامه پيدا كرد كه جنازه. شدند سوى آن برده مى 
  .گذارند همان جا نماز مى

   
  با وى داشت � به خاطر محبتى كه  پيامبر � به فاطمه دختر پيامبر � محبت عمر

اى فاطمـه،   :  رفت و گفـت    � نزد فاطمه دختر پيامبر خدا       �عمر بن خطاب    : ت نموده كه  و حاكم از اسلم رواي    
 نديدم، و به خدا سوگند، بعد از پدرت هيچ يك           �تر براى پيامبر خدا      به خدا سوگند، هيچكس را از تو محبوب       

  1.تر از تو نيست م برايم محبوباز مرد
   

    � احترام و تعظيم پيامبر
  �  در نگاه كردنشان به طرف پيامبر)ه عنهماللَّ رضى(ادب اصحاب 
آمـد،    نزد ياران خود از مهاجرين و انصار در حالى بيرون مـى            �پيامبر خدا   :  روايت نموده كه   �ترمذى از انس    

 نيز در ميان شان بودند، و هيچكس از آنان چـشم خـود را   )اللَّه عنهما  رضى(كه آنان نشسته بودند، و ابوبكر و عمر         
 نيـز بـه ايـشان نگـاه     �نمودند، و پيامبر     كرد، جز ابوبكر و عمر، كه هر دو به وى نگاه مى            لند نمى به طرف وى ب   

  3-2.كرد به طرف ايشان تبسم مىنمودند و او نيز  كرد، و به طرف وى تبسم مى مى
   

  در اطراف وى � چگونگى نشستن ياران پيامبر

                                                 
 .آمده است) 111/7(اين چنين در كنز العمال  1

 .آمده است) 23/2(اين چنين در الشفا نوشته قاضى عياض  2
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  حيات صحابه

١٦  چهارم جلد 

 آن چنـان  �ما نزد پيـامبر   : اند كه گفت   ايت نموده  رو �طبرانى و ابن حبان در صحيح خود از اسامه بن شريك            
زد، كه ناگهان مردمى نزدش آمدند  نشسته بوديم، كه گويى بر سرهاى مان پرنده باشد، و هيچ كسى از ما حرف نمى

  2-1.»صاحب بهترين اخالق آنان«: ترين بندگان خداوند نزد خداوند تعالى كيست؟ گفت محبوب: و گفتند
) و ترمذي آن را صحيح دانسته اسـت ( ترمذي و ابن ماجه از اسامه بن شريك روايت كرده اند            نسائي و ابوداوود و   

 3.آمدم در حالي كه اصحابش دور و بر او بودند گو اينكه بر سرشان پرنده نشسته است    �به نزد پيامبر    : كه گفت 
  ).367/ 1(اينچنين در ترجمان السنه آمده است 

  بر براء بن عازب � هيبت پيامبر
خواسـتم سـؤالى را از    مـن مـى  :  روايت نموده، كه گفـت � از براء بن عازب - كه آن را صحيح دانسته      -ابويعلى  

  4.بت وى دو سال به تأخير افتاد بپرسم ولى از هي�پيامبر خدا 
  

  � اصحاب و طلب بركت به آب وضو و آب بينى پيامبر
: ه مورد اعتماد من است، برايم حديث بيان داشت كه         از انصار كسى را ك    : و بيهقى از زهرى روايت نموده، كه گفت       

داشتند، و آن را  انداخت، آب بينى وى را به شتاب بر مى نمود يا آب بينى خود را مى  چون وضو مى�پيامبر خدا 
با اين التماس   :  گفتند »كنيد؟ چرا اين كار را مى    «:  گفت �ماليدند، پيامبر خدا     هاى خود را مى    به صورتها و پوست   

خواهد او را، خدا و رسـول او دوسـت داشـته باشـند، بايـد                 كسى كه مى  «:  فرمود �پيامبر خدا   . نماييم كت مى بر
  6-5.»اش آزار نرساند سخن راست بگويد، امانت را ادا نمايد و به همسايه

  
  )اللَّه عنهم رضى(از طرف اصحاب  � قول عروه بن مسعود درباره تعظيم پيامبر

بعد از آن عـروه بـه دقـت         : د بخارى و غير وى از مسوربن مخرمه و مروان گذشت كه            نز 7در حديث صلح حديبيه   
  . كرد ها را با چشمانش نظاره مى  شد، و آن�متوجه اصحاب پيامبر 

افتـاد، و   ها مـى  انداخت، مگر اينكه به دست مردى از آن  آب بينى را نمى    �به خدا سوگند، پيامبر     : گويد عروه مى 
ورزيدنـد، و چـون وضـو     نمود، بـر آن مبـادرت مـى     ماليد، و اگر ايشان را امر مى        و پوستش مى   او آن را به صورت    

                                                 
اين را ائمه چهارگانه از اسامه بن . از راويان طبرانى در صحيح روايت شده است: آمده، و گفته است) 187/4(اين چنين در الترغيب  1

 آمدم، و يارانش در اطراف وى چنان قرار �نزد پيامبر : اند، و ترمذى آن را صحيح دانسته، كه وى گفت روايت نموده�شريك 
 .آمده است) 367/1(اين چنين در ترجمان السنه . داشتند، كه گويى بر سرهاى شان پرنده است

2 ���� . �٢(@���7� @ن را در =��C ا��g$H` ) �٨>(ا�0 ��7ن ) ٧١>(ش+�ر1 ) ١٨١/ ١(78$ا��  .=��C دا�BH3 ا"!) ٠
٣٨(ا��داوود . ���� 3 ( 6^%$5)٢٠٣٨ ( Bا�0 %�ج)ن را =��) �٣>٣@ � .C دا�BH3 ا"!@���7
 .آمده است) 370/1(اين چنين در ترجمان السنة  4

 .آمده است) 228/8(اين چنين در الكنز  5

� در ش�` . ���� 6����)٩� ا�; �B ��م �$د1 �.;1 ا�;) ١=�Uی� اش TUن ش@ ;A" در. 
 ).220/1(بيهقى  7



  حيات صحابه

١٧  چهارم جلد 

نمود، صداهاى خود را نزد وى پـائين         بود بر آب وضوى وى با هم بجنگند، و چون صحبت مى            كرد، نزديك مى   مى
ف يـاران خـود برگـشت و        عروه به طـر   . نمودند آوردند به خاطر تعظيم و احترامش به نظر تند به وى نگاه نمى             مى

در كشورهاى [ام، و نزد قيصر و كسرى و نجاشى  اى قوم، به خدا سوگند، من در وفدهايى نزد پادشاهان رفته: گفت
ام، به خدا سوگند هيچ پادشاهى را هرگز نديدم، كه اصحابش او را چنـان احتـرام و تعظـيم نماينـد، كـه          رفته ]شان

  .كنند  مىاصحاب محمد، محمد را تعظيم و احترام
  

  �  به آب وضوى پيامبر)اللَّه عنهم رضى(حديث عبدالرحمن بن حارث درباره طلب تبرك اصحاب 
 بـوديم، كـه   �ما نزد پيـامبر   :  روايت نموده، كه گفت    �طبرانى از عبدالرحمن بن حارث بن ابى مرداس سلَمى          

آن گـاه  . اش را نوشيديم    بود و همه   آب وضو خواست، و دست خود را داخل نمود و وضو كرد، بعد ما آنچه مانده               
اگـر  «: افـزود . دوسـتى خـدا و رسـولش   :  گفتيم»چه چيز شما را به آنچه انجام داديد واداشت؟    «:  فرمود �پيامبر  

دوست داريد، كه خدا و رسولش شما را دوست داشته باشند، امانت را وقتى كه به شما سپرده شد ادا كنيد، و وقتى 
  2-1.»تان را اختيار نمود به درستى و خوبى رفتار كنيد د، و با كسى كه همسايگىكه سخن گفتيد راست بگويي

   
  � ابن زبير و نوشيدن خون پيامبر

 روايت نموده، كه پـدرش بـراى وى بيـان           )اللَّه عنهما  رضى(ابويعلى و بيهقى در الدالئل از عامربن عبداللَّه بن زبير           
اى عبداللَّه، اين خون «: نمود، و هنگامى كه فارغ شد گفت جامت مى در حالى آمد  كه ح �نمود، كه اونزد پيامبر     

و .  جدا شد، آن خون را نوشـيد       �، وى هنگامى كه از پيامبر       »را گرفته و به جايى ببر و بريز كه كسى تو را نبيند            
 قـرار   تـرين مكـانى    آن را در مخفـى    :  گفت »اى عبداللَّه خون را چه كردى؟     «:  گفت �وقتى كه باز گشت، پيامبر      

چرا «:  گفت�آرى، پيامبر :  گفت»شايد تو آن را نوشيده باشى؟«: فرمود. ماند دادم، كه دانستم از مردم پوشيده مى
هـا   و آن : ابوعاصم گفت : گويد  ابوموسى مى  »!!رسد خون را نوشيدى؟ شرى از تو به مردم و شرى از مردم به تو مى              

  4-3.ى است از همان خون استه در وبر اين عقيده بودند، كه قوت و توانايى ك

                                                 
 .باشد يف مىدر اين حديث عبيدبن واقد قيسى آمده، و ضع: گويد مى) 271/8(هيثمى  1

2 ���� . f"در ا:و ��$ی` : در "A; @ن <�7; �0 واX; ا���d ا"! �K��m B ا"!) ١٧�(78$ا�H١(ا� /<�.(  
: گويد مى) 370/8(هيثمى . اند و طبرانى به مانند آن روايت نموده) 554/3(و اين را حاكم . آمده است) 210/2(اين چنين در اإلصابه  3

و اين را همچنان . باشد اند، غير هنيد بن قاسم و او ثقه مى اند، و رجال بزار رجال صحيح ختصار روايت نمودهاين را طبرانى و بزار به ا
: ابوسلمه گفت: و در روايتى آمده كه. آمده، با ذكر قول ابوعاصم روايت نموده است) 57/7(ابن عساكر به مانند آن، چنان كه در الكنز 

 . بود�بود، از قوت خون پيامبر خدا ) اللَّه عنهما رضى(  كه در ابن زبير و بر اين باورند كه قوت و توانايى

. در "A; @ن ج�A; �0 ا���"� ا"! �B ج& ا�0 ��7ن �3� و6 را ث�B �;ا�BH3 ا"!) ٣٣٠ – ٣٢٩/ ١(ا������ در ا����� . ح�� 4
  ).٢٧٠/ ٨(ا�+,+* : �)�



  حيات صحابه

١٨  چهارم جلد 

نزد پيامبر خـدا  �سلمان : كه گفت(  روايت است  )اللَّه عنهما  رضى( ازكيسان موالى عبداللَّه بن زبير       1و نزد ابونعيم  
نوشد، بعد از آن عبداللَّـه    وارد شد، و ديد كه به دست عبداللَّه بن زبير طشتى است، و آنچه را در آن است مى             �

اى رسـول   :  پرسـيد  �سلمان  . آرى:  گفت »فارغ شدى؟ «:  به او گفت   �د شد، و پيامبر      وار �نزد رسول خدا    
سوگند به  : سلمان گفت . »كاسه خون حجامتم را به وى دادم تا آنچه را در آن است بريزد             «: خدا آن چه بود؟ فرمود    

آرى، :  گفـت »آن را نوشـيدى؟ «:  گفـت �ذاتى كه تو را به حق مبعوث نموده اسـت، وى آن را نوشـيد، پيـامبر                  
 دست خـود را بـر       �دوست داشتم كه خون پيامبر خدا در شكمم باشد، آن گاه پيامبر             :  پاسخ داد  »چرا؟«: پرسيد

 2 تو را جز در همان سوگند الهى       رسد، آتش  شرى از مردم به تو و شرى از تو به مردم مى           «: سر ابن زبير زد و گفت     
  4-3.»كند مس نمى

   
  � سفينه و نوشيدن خون پيامبر

اين خون را بردار، و در «:  گفت)و بعد از آن   ( نمود   6 حجامت �پيامبر  :  روايت نموده، كه گفت    5طبرانى از سفينه  
اى رفتم و مخفى شدم، و آن را نوشيدم، بعد از         ، آن گاه به گوشه    »جايى دور از چهارپايان، پرندگان و مردم دفن نما        

  7.اند رجال طبرانى همه ثقه: گويد مى) 270/8(هيثمى  . برايش متذكر شدم و او خنديدآن
   

  با مالك بن سنان در روز احد و آنچه درباره وى گفت � قصه پيامبر
 روايت نموده، كه پدرش مالك بن سـنان در روز احـد، هنگـامى كـه بـر          �طبرانى در األوسط از ابوسعيد خدرى       

آيـا خـون را   : ، بـه او گفتـه شـد    را مكيد و آن را فرو بـرد � زخم رسيد، خون پيامبر �صورت مبارك پيامبر  
خون من با خون وى خلط      «:  فرمود �نوشم، رسول خدا      را مى  �آرى، خون پيامبر خدا     : نوشى؟ پاسخ داد   مى

                                                 
 ).330/1(الحليه  1

 ].و ان منكم اال واردها [:كند  به اين آيت اشاره مى�پيامبر  2

 .آمده است) 56/7(اين چنين در الكنز . اند و ابن عساكر اين را از سلمان به مانند آن مختصراً روايت نموده، و رجال آن ثقه 3

در "A; @ن "�; ا��<�=� %�:6 "��+�ن �0 <�� ا"! �B ج& ا�0 ��7ن �3� و6 را ث�B ) ٣٣٠/ ١(ا������ در ���� . ���� 4
H3ا"!�;ا� B .!"ا BH3�5 و6 را ��0 دا��� �١/ ٣(��3ن ا�+�&ان : �)�. ا�0 ا� ( �r$�% و B+5$ج &�� sا6 ���3ن %�:6 <7;ا$�
�Hr���.  

 . است�وى موالى پيامبر  5

شاخ با » بيشتر در پشت و ميان دو كتف«خون گرفتن از بدن با تيغ زدن و مكيدن، به اين طريق كه قسمت كوچكى از پوست بدن را  6
دهند و آن گاه مقدارى خون به وسيله مكيدن  بعد چند خراش با تيغ مى. مكند تا برآمدگى پيدا كند اى به شكل شاخ مى يا آلت شيشه

 .م. به نقل از فرهنگ عميد. كنند باشاخ خارج مى

7 ���� . $�7Fدر ا� �� و6 ) �و BH4I ش;1 ا�$اه�)در "A; @ن �$ی� �( �A�4" 0� $+> 0 >٣>�) (>٩/ ٧(78$ا�AbXدار B� !"ا
 .را K��m دا�BH3 ا"!
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در اسناد وى كـسى را نديـدم كـه بـر ضـعيف      : ميگويد) 270/8(هيثمى  1.»رسد  آتش به او نمىشده است، بنابراين  
  .بودن وى اجماع شده باشد

   
  � ه بنت اُميمه در نوشيدن بول پيامبرحديث ام حكيم

اى از چوب داشت كه در آن   كاسه�پيامبر : طبرانى از حكيمه بنت اميمه، و او از مادرش روايت نموده، كه گفت 
: گذاشت، بارى برخاست و آن را طلب نمود، ولى نيافتش، آن گـاه پرسـيد               نمود و آن را زير تخت خود مى        بول مى 

 � نوشـيد، پيـامبر      - خادم ام سلمه كه از سرزمين حبشه با وى آمده بـود              -آن را سرّه    :  گفتند »كاسه كجاست؟ «
  3-2.»از آتش به ديوارى پناه برد«: گفت

   
  � حديث ابوايوب در تعظيم و احترام پيامبر

  به مدينه تشريف آورد، و در منزل ابوايـوب پـايين           �پيامبر خدا   :  روايت نموده، كه گفت    �طبرانى از ابوايوب    
 در منزل اول پايين آمد و ابوايوب در منزل دوم جاى گرفت، هنگامى كه شب فرارسـيد و بـه                   �پيامبر خدا   . آمد

 در پـايين آن قـرار دارد، و وى در   �خواب رفت ابوايوب به ياد آورد، كه وى در طبقه باال است كه رسول خدا               
اب نبرد، و از اين در هـراس افتـاد كـه مبـادا بـا      بنابراين ابوايوب را خو  !!  و وحى قرار گرفته است     �ميان پيامبر   

 �هنگامى كه صبح نمود، بامدادان نـزد پيـامبر          .  غبار اندازد، و وى را اذيت نمايد       �تحرك خود بر سر پيامبر      
پاسـخ داد بـه   ! و آن براى چه اى ابوايـوب؟ : اى رسول خدا، من وام ايوب ديشب چشم نبستيم، گفت: آمد و گفت 

تر از من هستى، و شايد حركتى كنم و بر سرت غبـار بريـزد، و                 اى هستم كه تو پايين     باالى خانه يادم آوردم كه من     
آيـا بـه تـو    . اى ابوايوب، اين كـار را مكـن      «:  گفت �پيامبر  . حركتم اذيتت كند، و من در ميان تو و وحى هستم          

ى، در بدل آنهـا ده حـسنه برايـت داده         كلماتى ياد ندهم كه اگر آنها را ده مرتبه در بامداد، و ده مرتبه در شب بگوي                
ها در قيامت برايت به مقدار رها كردن ده غـالم          شود و ده گناه از تو پاك گردد، و ده درجه به آن بلند گردى، و آن                

خدايى جز يك خدا نيست، پادشاهى و ستايش او         «ال اله االاللَّه له الملك وله الحمد ال شريك له،           : گويى باشند؟ مى 
  5-4.»خود شريكى نداردراست و به 

پـدر و مـادرم     :  نـزدم آمـد، گفـتم      �هنگامى كه پيامبر خدا     : كند كه گفت   طبرانى همچنان از ابوايوب روايت مى     
اينكه در پايين باشيم بـه خـاطر       «: گفت. دانم كه در طبقه باال باشم، و تو در پايين من باشى            فدايت، من مناسب نمى   
اى را كه داشتيم ديدم كـه شكـست، و آبـش              و كوزه  ]ابوايوب گويد [. »تر است مان آسان و به    آمدن زياد مردم براى   

                                                 
1 ���� . f"در ا:و �  .در "A; @ن <�7س �0 ا�� ش+� ا"! �B ج& ا�0 ��7ن �3� و6 را ث�B �;ا�BH3 ا"!) ٩٩٨(78$ا�
 .باشند احمد بن حنبل و حكيمه كه هر دوى شان ثقه مى رجال آن رجال صحيح اند، غير عبداللَّه بن: گويد مى) 271/8(هيثمى  2

3 ���� . $�7Fدر ا� �در "A; @ن �A� �+�F! ا%�+� ا"! �B ج& ا�0 ��7ن �3� و6 را ث�B �;ا�BH3 و ج& �� ) ١٨٩/ >٢(78$ا�
٨٧/ ١(ا�+�&ان : ای0 �;ی[ ��BHJ �.;1 ا"! ( �+E0 ه�U" ی;) ٢٧١/ ٨(و در�I �% B�) :B+�F� ...!"ا B�  ).ث

 .آمده است) 294/1(اين چنين در الكنز  4

5 �  .ای0 دا"�Hن از 8$ق =��C ���3ر6 روای! ش;1 ا"!) >١/ > (78$ا�
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اى كـه غيـر از آن لحـافى هـم نداشـتيم بـا آن آب را خـشك          ريخت، آن گاه من و ام ايـوب برخاسـتيم و ملحفـه            
رديم، و ك ما غذا تهيه مى.  برسد و اذيتش نمايد  �نموديم، از ترس اينكه مبادا چيزى از طرف ما به پيامبر خدا              مى

بـوديم، و از آن جاهـا بـه خـاطر      داد، در صدد دريافت جاى خوردن وى مـى        وقتى كه باقيمانده آن را به ما پس مى        
در يكى از شبها كـه مـا در آن پيـاز و سـير انداختـه بـوديم آن طعـام را دوبـاره                         . خورديم بدست آوردن بركت مى   

داديـم، و    انجام مى]در خوردن باقيمانده طعام[ارى را كه    و من ك  . هاى وى را نديديم    برگردانيد و در آن اثر انگشت     
مـن در آن غـذا بـوى ايـن     «:  گفـت �آنچه را كه از رد نمودن طعام و نخوردن وى ديدم به او عرض كردم وى   

گويند، بنابراين نخواستم بوى آن از       سبزى را احساس كردم، و من مردى هستم كه مردم در گوشى با من سخن مى               
  2-1.»ه شود، اما شما آن را بخوريدمن احساس كرد

: گفـتم : ها آمده است   اند، مگر اينكه در روايت آن      و اين را ابونعيم و ابن عساكر به گونه سياق طبرانى روايت نموده            
 بـه انتقـال متـاع خـود         �و پيامبر خدا    . اى رسول خدا، مناسب نيست باالتر از تو باشم، به باال خانه تشريف ببر             

  3.ل داده شد، و متاعش اندك بودتقادستور داد، و ان
   

   در گذاشتن ناودان واقع شد)اللَّه عنهما رضى(آنچه ميان عمر و عباس 
 ناودانى �عباس : اند كه گفت روايت نموده 5)اللَّه عنهما رضى( احمد و ابن عساكر از عبداللَّه ابن عباس         4،ابن سعد 

د را پوشيد و براى عباس دو جوجه ذبح شـده بـود، و       هاى خو   در روز جمعه لباس    � داشت، عمر    �در راه عمر    
 � ريخت، آن گـاه عمـر   �هنگامى كه به زير ناودان رسيد، خون آن دو جوجه در آن ريخته شد، و بر روى عمر       

هاى خود را در آورد و لباس ديگر را پوشـيد و بعـد از آن         دوباره باز گشت و لباس    . به درآوردن آن ناودان امر كرد     
به خدا سوگند، اين همان جايى است كه پيامبر         :  نزدش آمد و گفت    �مردم نماز گزارد، آن گاه عباس       آمد و براى    

دهم كه بر روى دوشم بـاال بـرو و آن را             تو را سوگند مى   :  گفت � به عباس    �عمر  .  آن را گذاشته بود    �خدا  
  6. چنان نمود�و عباس !!  گذاشته بود�در همان جايى بگذار كه پيامبر خدا 

                                                 
ما طعام : روايت نموده، مگر اينكه وى متذكر نشده) 461/3(و اين چنين اين را حاكم . آمده است) 50/8(اين چنين در الكنز  1

اند، و ذهبى   را روايت ننمودهاين حديث به شرط مسلم صحيح است، ولى بخارى و مسلم آن: تا به آخرش، و گفته است... ساختيم مى
 .با او موافقت نموده است

٨(�A��% B; @ن در ��Uر6 ) ٠>/ ١(ا:=��� : �)�. @%;1) ٩/ ٢(ا�0 ا"��ق BF��AG در "�$1 ا�0 ه.�م . ���� 2و ��3% ) 
)٢٣.(  
) 405/1(ز ابوايوب، چنانكه در اإلصابه و اين چنين اين را ابن ابى شيبه و اين ابى عاصم ا. آمده است) 50/8(اين چنين در الكنز  3

 .اند آمده، روايت نموده

4 12/4 

  ).اللَّه عنهما رضى(عبيداللَّه بن عباس : در الطبقات آمده است 5
همچنان اين را از يعقوب بن زيد به مانند آن روايت نموده، و افزوده ) 13/4(آمده است، و ابن سعد ) 66/7(اين چنين در الكنز  6

هاى عمر گذاشت، و ناودان را در  را بر دوش خود باال برد،و او پاهاى خود را بر شانه) اللَّه عنهما رضى(عمر عباس : ويدگ مى: است
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   و اصحاب)اللَّه عنهما رضى(توسط ابن عمر  � احترام و تعظيم منبر پيامبر

 ديد كه دست )اللَّه عنهما رضى(وى ابن عمر را :  از ابراهيم بن عبدالرحمن بن عبدالقارى روايت نموده كه1ابن سعد
 وى همچنـان از  و نـزد  .  در منبر گذاشت، و بعداً آن را بر روى خـود گذاشـت             �خود را بر جاى نشستن پيامبر       

 را ديـدم كـه چـون مـسجد خلـوت           �گروهى از ياران پيـامبر      : يزيدبن عبداللَّه بن قُسيط روايت است كه گفت       
ايستادند  گرفتند، و بعد روبروى قبله مى هاى راست خود مى شد، از شاهين بلند منبر كه نزديك قبر است با دست مى

  .نمودند و دعا مى
   

    � بوسيدن بدن پيامبر
  ه اُسيدبن حضَير در اين بارهقص
رو و بـا      مردى صالح، خنده   �اسيدبن حضير   : كه گفت :  از عبدالرحمن بن ابى ليلى از پدرش روايت نموده         2حاكم

خندانيد، پيامبر خـدا     نمود و آنها را مى      بود، و با قوم صحبت مى      �نمك بود، و در حاليكه روزى نزد پيامبر خدا          
اى پيامبر خدا، بر تن تـو       : ، گفت »قصاص بگير «:  فرمود �اراحتم كردى، پيامبر    ن:  به كمر وى زد، وى گفت      �

 پيراهن خود را برداشت، و اسيد وى را بغل نموده و            �پيامبر خدا   : گويد پيراهن است، و من پيراهن نداشتم، مى      
  3.ستمخوا ول خدا، من اين را مىپدر و مادرم فدايت اى رس: از پهلويش بوسيدن را شروع نمود و گفت

   
  در روز بدر � سوادبن غُزَيه و بوسيدن شكم پيامبر

 صفوف اصحاب خـود را      �پيامبر خدا   : ابن اسحاق از حبان بن واسع و او از بزرگان قوم خود روايت نموده كه              
 - �نمود، آن گـاه از نـزد سـوادبن غزيـه          در روز بدر برابر نمود، و در دستش تيرى بود كه قوم را به آن برابر مى                

برابر بـاش،  «:  عبور نمود، با تير به شكم وى زد و گفت-حليف بنى عدى بن نجار، كه از صف جلوتر ايستاده بود    
 اذيتم نمودى، و خداوند تو را به حق و عدل مبعوث نموده است، قـصاصم را  �اى رسول خدا : ، گفت »اى سواد 

 را �او پيامبر : گويد ، مى»خود را بگيرقصاص «:  شكم خود را برهنه ساخت و گفت      �بده، آن گاه پيامبر خدا      

                                                                                                                                                                  

) اللَّه عنهما رضى(از عبيداللَّه بن عباس ) 206/4(اين را هيثمى در المجمع . همان جاى قبلى اش برگردانيد و در همان جايش گذاشت
: آمده است، كه ممكن است تصحيف باشد، و گفته است] ناودان[» ميزاب«، به عوض »ميراث«يت و نقل وى نيز متذكر شده، و در روا

 .اند، مگر اينكه هشام ابن سعد از عبيداللَّه نشنيده است اين را احمد روايت نموده، و رجال آن ثقه

 ).254/1(ابن سعد  1

 ).288/3(حاكم  2

اند، و ذهبى در اين قول با او موافقت   است، ولى بخارى و مسلم آن را روايت ننمودهاين حديث صحيح االسناد: گويد حاكم مى 3
آمده، روايت نموده است، و ) 301/7( به مانند آن، چنان در الكنز �و ابن عساكر اين را از ابوليلى . صحيح است: گويد نموده مى

 .ده، روايت كرده استآم) 43/4(طبرانى مانند اين را از اسيدبن حضير، چنانكه در الكنز 
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اى :  گفـت »اى سواد چه تو را بـه ايـن كـار واداشـت؟            «:  پرسيد �در آغوش گرفت و شكمش را بوسيد، پيامبر         
 بنابراين خواستم در آخرين لحظات بودنم با تو، پوسـتم بـا             1،بينى فرا رسيده است    ى را كه مى   رسول خدا، اين چيز   

  3-2.ى خير نمود، و به او خير گفت برايش دعا�گاه پيامبر خدا پوستت تماس حاصل كند، آن 
   

  � قصه صحابى ديگرى در بوسيدن شكم پيامبر
 با مردى كه خود را با رنگ زردى رنگ نموده بود، روبرو گرديـد              �پيامبر  : عبدالرزاق از حسن روايت نموده كه     

 و با آن شاخه خرمـا بـه         » را دور كن   4رسو«:  گفت �اى از خرما بود، پيامبر        شاخه �و در دست رسول خدا      
 در اثر آن ضربه شكمش خونين شـد، آن گـاه آن مـرد      »آيا تو را از اين منع نكرده بودم؟       «: شكم آن مرد زد و گفت     

پوسـت هـيچكس بـر    : گيرى؟ گفت آيا از پيامبر خدا قصاص مى: قصاصم را بده، اى پيامبر خدا، مردم گفتند      : گفت
 در اين موقع آن مرد    »قصاص بگير «:  شكم خود را برهنه نمود و گفت       �ن گاه پيامبر    آ. پوست من فضيلت ندارد   

  6-5.ر روز قيامت برايم شفاعت كنىگذارم تا د اين را برايت مى:  را بوسيد و گفت�شكم پيامبر 
   

   � قصه سواد بن عمرو در بوسيدن شكم پيامبر
:  اسماعيل گفته اسـت    - عمرو را به اين صورت ديد         سوادبن �پيامبر خدا   :  از حسن روايت نموده كه     7ابن سعد 

 ورس ورس، بعد از آن با چوبى، يا مسواكى به شكم وى زد، و آن به شـكم                   8خط خط :  و گفت  -يچيده در چادر    پ
  9.و مانند آن را متذكر شده است... وى اصابت نمود و در شكمش اثر گذاشت

شـد    گفتـه مـى  11انصار كه به او سواده بن عمرومردى از :  از حسن روايت نموده، كه گفت10و عبدالرزاق همچنان، 
ساخت كه گويى شاخه درخت است، و هنگامى كه  داد، و خود را آن چنان مى خود را با مركبى از زعفران زينت مى

 �داد، روزى در حالى آمد كه تزيين نموده بود، پيامبر            ديد، سر خود را براى او حركت مى         وى را مى   �پيامبر  

                                                 
 .م. يعنى جنگ و مقابله با دشمن فرارسيده است 1

 .آمده است) 271/3(اين چنين در البدايه  2
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  حيات صحابه

٢٣  چهارم جلد 

اى رسـول  :  گفـت � را كه در دست داشت به سوى او انداخت و مجروحش ساخت، و او به پيـامبر     تكه چوبى 
هـا    و به بلنـد نمـودن آن  - دو پيراهن بود  � بر تن پيامبر     - تكه چوب را به او داد        �خدا قصاص بده، پيامبر     

در [ �كـه رسـول خـدا     دست بازداشت تا اين�شروع نمود، مردم وى را تهديد و زجر نمودند و او از پيامبر             
 به همان جايى رسيد، كه وى را مجروح ساخته بود، آن گاه شاخه را انـداخت، و خـود را بـر          ]باال نمودن پيراهنش  

امـت مـرا در بـدل آن    گـذارم، تـا در روز قي   اى نبى خدا، آن را برايت مى: بوسيدش، و گفت   وى آويزان نمود و مى    
  2-1.شفاعت كنى

   
  � دم پيامبرطلحه بن براء و بوسيدن ق

 هنگـامى   )اللَّه عنهما  رضى(طلحه بن براء    :  در ميان اصحابش از حصين بن وحوح گذشت كه         �در محبت پيامبر    
 از  �و بوسـيدن ابـوبكر      . بوسـيد  چسبانيد، و قـدم هـايش را مـى         شد، خود را به او مى       روبرو مى  �كه با پيامبر    

  . پس از وفات وى، خواهد آمد�پيشانى پيامبر 
  
بلنـد شـد و آنچـه از ايـشان در        � يه نمودن اصحاب وقتى كه شايعه كشته شدن پيـامبر         گر

  نگهدارى وى صادر گرديد  
  

  در روز احد به او رسيد � قصه زن انصارى وقتى كه خبر كشته شدن پيامبر
 محمـد : نددر روز احد اهل مدينه برگشته و فرار كردند و گفت        :  روايت نموده، كه گفت    �طبرانى از انس بن مالك      

اى از انصار بيرون آمد، و بـا         كشته شده است، تا اينكه صداها و فريادها در ناحيه مدينه بلند شد، آن گاه زن محرمه                
دانم كه با كدامش اول روبرو گرديد، هنگامى كـه بـه         پدر، پسر، شوهر و برادرش روبرو گرديد، و نمى         ]هاى جنازه[

 ]در هـر بـار    [پـدرت، بـرادرت، شـوهرت، پـسرت، و          : گفتند ت؟ مى اين كيس : گفت گذشت مى  هر يكى از آنان مى    
 خـود را رسـانيد، و   �پيش رويت است، تا اينكه پيش پيامبر خدا : گفتند  چه شد؟ مى   �پيامبر خدا   : پرسيد مى

اى ديگر پـرواى     پدر و مادرم فدايت اى رسول خدا، وقتى كه تو سالمت مانده           : گوشه لباس وى را گرفت، و گفت      
  4-3!ه هالك شده است ندارمسى را كك

 در مدينه جمـع شـديم، و هـيچ كـس از             �در روز احد نزد پيامبر      :  روايت است كه گفت    �و نزد بزار از زبير      
 كشته شـد،   �محمد: ها زياد شد، و كسى فرياد نمود        باقى نماند، و كشته    - يعنى در مدينه     - �اصحاب پيامبر   

وى بيرون آمد و به راه افتاد و جز پيامبر خدا           . گريه عجله نكنيد تا ببينم    به  : ها گريه نمودند، و زنى گفت      آن گاه زن  
                                                 

 .آمده، روايت نموده است) 96/2(اين را بغوى، چنانكه در اإلصابه  1
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 .اند وى ثقه

4 ���� . f"در ا:و �١١/ �(ا�+,+* : �)�. ���! ا"!در "A; @ن ج) ٩٩>٧(78$ا�.( 



  حيات صحابه

٢٤  چهارم جلد 

در اين روايت عمربن صـفوان آمـده، و مجهـول    : گويد  مى1.حال وى ديگر غم و فكرى نداشت   و جستجو از     �
ـ   كنار زنى از بنى    �پيامبر خدا   :  روايت است كه گفت    �و نزد ابن اسحاق از سعدبن ابى وقاص         . باشد مى ار، دين

 به شهادت رسيده بودند عبـور نمـود، هنگـامى كـه             �كه شوهر، برادر، و پدرش در روز احد همراه رسول خدا            
به خير اسـت اى ام فـالن، او بـه حمداللَّـه             :  چه شد؟ گفتند   �پيامبر خدا   : مرگ آنان را به وى خبر دادند، گفت       
 با اشاره به وى     �آن گاه پيامبر    : گويد ش، مى او را به من نشان دهيد، تا ببينم       : چنان است كه دوست دارى، گفت     

  3-2!ر مصيبتى بعد از تو آسان استه: نشان داده شد، و وقتى كه وى را ديد گفت
   

  ظاهر گرديد � آنچه از ابوطلحه روز احد در محبت و دوستى پيامبر
كرد، و پيـامبر     ى مى  در روز احد تيرانداز    � در پيش روى پيامبر      �ابوطلحه  :  روايت نموده كه   �احمد از انس    

 خود را   �انداخت، پيامبر     و چون تير مى    - و او تيرانداز بود      -نمود،    به عنوان سپر از پشت وى استفاده مى        �
 -اينطـور  : گفـت  نمود و مى كند، و ابوطلحه سينه خود را بلند مى نمود، تا ببيند كه تيرش به كجا اصابت مى        بلند مى 

 جلوى سينه تو باشد، و ابوطلحه قوت        ]در دفاعت [ام   خدا، تيرى به تو نرسد، سينه      اى پيامبر    -پدر و مادرم فدايت     
اى پيامبر خدا، مـن قـوى هـستم،         : گفت گذاشت و مى    به نمايش مى   �و توانايى خويش را در پيش روى پيامبر         
  4.آنچه ميخواهى مرا دستور فرمابراى كارهاى ضرورى مرا بفرست، و به 

   
  � يامبرشجاعت قتاده در دوستى پ

 آن را � هديه شد، و رسول خدا �كمانى به پيامبر خدا :  روايت نموده، كه گفت�طبرانى از قتاده بن نعمان  
 تير زدم، كه دو نوكش شكست، و بعد از          �در روز احد به من داد، و با آن تا آن وقت در پيش روى پيامبر خدا                  

نمـودم، و   ماندم، و تيرها را بـه روى خـود اسـتقبال مـى        در جايم ثابت قدم و پابرجا        �آن در مقابل روى پيامبر      
بـردم، تـا    شد، سر خود را به طرف آن مى  منحرف مى�هرگاه تيرى از مقابل روى من به طرف روى پيامبر خدا            

انداختم، و حـديث را چنانكـه در شـجاعت            را محافظت نمايم، و اين در حالى بود كه تير نمى           �صورت پيامبر   
  .كر شده است گذشت متذ�قتاده 

   
    � گريه نمودن اصحاب هنگام به ياد آوردن جدايى پيامبر

  � گريه ابوبكر

                                                 
 ).115/6(هيثمى  1

 .آمده است) 47/4(اين چنين در البدايه  2
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  حيات صحابه

٢٥  چهارم جلد 

اش كـه در آن    روزى در همـان مريـضى    �پيـامبر خـدا     :  روايت نمـوده، كـه گفـت       �ابن ابى شيبه از ابوسعيد      
مد، و به طـرف منبـر   اى سر خود را بسته بود، نزد ما بيرون آ          درگذشت، در حالى كه ما در مسجد بوديم و با پارچه          

سوگند به ذاتى كه جانم در دسـت اوسـت،          «: روى آورد و بر آن قرار داشت، ما وى را دنبال نموديم، آن گاه گفت              
اى دنيا و زينت آن به او عرضه شد ولـى او آخـرت را انتخـاب         بنده«: ، و گفت  »ام من اكنون بر حوض خود ايستاده     

پـدر و مـادرم     : انست و چشم هايش پر اشك شد و گريه نموده گفت           ديگر كسى ند   �و اين را جز ابوبكر      . »نمود
 پـايين آمـد و      �دهيم، بعـد از آن پيـامبر         فدايت، بلكه پدران، مادران، جانها و اموال خود را در بدل تو فديه مى             

  2-1.بر آن نه ايستادديگر تاكنون 
   

  )اللَّه عنها رضى(گريه نمودن فاطمه 
نـازل شـد،     ]اذا جاء نـصراللَّه و الفـتح      [هنگامى كه   :  روايت نموده، كه گفت    )ه عنهما اللَّ رضى(طبرانى از ابن عباس     

فاطمه گريه نمود، آن گاه پيامبر . »خبر مرگم به من داده شد«:  را خواست و گفت)اللَّه عنها رضى( فاطمه �پيامبر 
، و فاطمـه خنديـد، يكـى از      »پيوندى گريه مكن چون تو اولين كسى هستى كه از اهلم به من مى            «:  به او گفت   �

پيـامبر  : من تو را ديدم كه گريه نمـودى و خنديـدى، پاسـخ داد   :  وى را در اين حالت ديد و گفت�زنان پيامبر  
گريه مكن چـون تـو اولـين        «: ، بنابراين گريه نمودم، بعد از آن گفت       »خبر مرگم به من داده شد     «:  به من گفت   �

  4-3. و به اين لحاظ خنديدم»پيوندى كسى از اهلم هستى كه به من مى
 در همـان دردش كـه در آن درگذشـت           �رسول خـدا    :  روايت نموده كه   )اللَّه عنها  رضى( از عايشه    5دو ابن سع  

بعد از آن او را دوبـاره خواسـت و          . دخترش فاطمه را خواست، و چيزى مخفى در گوشش گفت، و او گريه نمود             
پيـامبر خـدا   : من او را از اين پرسيدم، گفت    : گويد  مى )للَّه عنها ا رضى(عايشه  . و او خنديد  : چيزى در گوشش گفت   

كند، بنابراين گريه نمودم، بعد از آن به من خبر داد، كـه مـن            به من خبر داد، كه او در اين درد خود وفات مى            �
تر  وى طوالنى اين را به اسناد ديگرى از       . پيوندم، و به اين سبب خنديدم      اولين كسى از اهل وى هستم، كه به او مى         

مـن فاطمـه   : در روايـت وى آمـده  . از آن روايت نموده، و همچنان اين را از ام سـلمه بـه ماننـد آن روايـت كـرده           
ميرد، و دوباره بـه       به من خبر داد، كه وى مى       �پيامبر  : اش پرسيدم، پاسخ داد     را از گريه و خنده     )اللَّه عنها  رضى(

  .ران عليهماالسالم سيد زنان اهل جنت هستم، بنابراين خنديدممن اطالع داد، كه من بعد از مريم بنت عم

                                                 
 .به مانند اين را از ابوسعيد روايت نموده است) 230/2(آمده است، و ابن سعد ) 58/4(اين چنين در كنزالعمال  1
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  حيات صحابه

٢٦  چهارم جلد 

 گريه نمود، پيامبر )اللَّه عنها رضى( فرارسيد، فاطمه �چون مرگ پيامبر :  روايت نموده كه� از عالء 1و ابن سعد
ن بـه  اناللَّه و انااليه راجعـون، چـون بـراى هـر انـسا        : دخترم گريه مكن، وقتى من درگذشتم بگو      «:  به او گفت   �

  .»و از من هم«: و از شما هم اى رسول خدا؟ گفت: فاطمه گفت. »واسطه آن از هر مصيبت عوضى است
   

  � گريه نمودن معاذ
 او را به يمـن فرسـتاد، رسـول خـدا       �هنگامى كه پيامبر خدا     :  روايت نموده، كه گفت    �احمد از معاذبن جبل     

 در پهلوى سوارى وى پياده      � سوار بود و پيامبر      اش بيرون آمد و همراهش در حالى كه معاذ          جهت توصيه  �
اى معاذ، ممكن است تو مرا پس از امـسال مالقـات نكنـى، و ممكـن     «: نمود هنگامى كه فارغ شد گفت حركت مى 

 گريه نمـود، بعـد   �، آن گاه معاذ به خاطر اندوه از جدايى پيامبر خدا  »است تو به اين مسجدم و قبرم مرور كنى        
نزديكترين مردم به من متقيان هـستند، هـر    «: د و روى خود را به طرف مدينه گردانيد و گفت           ملتفت ش  �پيامبر  

  3-2.»كس كه باشند، و هر جا كه باشند
  

    � گريه نمودن اصحاب در خوف از مرگ پيامبر
  حديث ابن عباس در اين باره

ايـن انـصاراند   :  آمد و به او گفت�ر كسى نزد پيامب :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنهما  رضى(بزار از ابن عباس     
. ترسند، كه وفات كنى    مى:  پاسخ داد  »گرياند؟ ها را مى   چه آن «: كنند، گفت  كه مردان و زنان شان در مسجد گريه مى        

 بيرون آمد، و در حالى بر منبر خود نشست، كه در لباسى خـود را پيچيـده بـود، و دو                �آن گاه پيامبر    : افزايد مى
هاى خود انداخته بود، و سر خود را با دستارى بسته بود، وى پـس از حمـد و ثنـاى خداونـد                        نهطرف آن را به شا    

  : گفت
باشند، بنـابراين اگـر     گردند، حتى كه چون نمك در طعام مى        شوند، و انصار كم مى     مردم زياد مى  : اى مردم : اما بعد «

  5-4.»بول نمايد، و از گنهكارشان درگذردكسى چيزى از امرشان را به دست گرفت، بايد از محسن و نيكوكارشان ق

                                                 
 ).312/2(همان منبع  1

اين را احمد به دو اسناد روايت نموده، و در يكى از آنها از عاصم بن حميد روايت نموده، كه معاذ گفت، و : گويد مى) 22/9(هيثمى  2
اند، غيرراشد بن سعد و عاصم  يحو رجال هر دو سندها صح. »اى معاذ گريه مكن، گريه از شيطان است«: در آن آمده است، كه فرمود

 .اند بن حميد كه هر دو ثقه

(ا�+;  3 /٢٣١٢C��=) ا�,�%* : ��() .(  
دانم، ولى بقيه  اين را بزار از ابن كرامه از ابوموسى روايت نموده، و اكنون اسماى ايشان را نمى: گويد مى) 37/10(هيثمى در المجمع  4

و در حاشيه خود به نقل از . آن گاه بيرون شد و نشست، آمده است: ، بدون اولش تا اين قولاند، و در صحيح رجال آن رجال صحيح
و اين را . ابن كرامه محمدبن عثمان بن كرامه، و ابن موسى عبداللَّه است، و هر دوى شان از رجال صحيح اند: ابن حجر گفته است

 .از ابن عباس به مانند آن روايت نموده است) 252/2(ابن سعد 
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  حيات صحابه

٢٧  چهارم جلد 

   
  � قول ام فضل هنگام وفات پيامبر

 نزدش آمـدم، و شـروع بـه گريـه           �هنگام مريضى پيامبر    : احمد از ام فضل بنت حارث روايت نموده، كه گفت         
يـم، و  ا بـر تـو رسـيده   :  ام فـضل گفـت  »گريانـد؟  چه تو را مى«: نمودن كردم، آن گاه سر خود را بلند نمود و گفت   

شـما پـس از مـن مستـضعفين         «:  فرمـود  �بينيم؟ پيـامبر     دانيم كه پس از تو، اى رسول خدا از مردم چه مى            نمى
  2-1.»باشيد مى

    � وداع و خداحافظى پيامبر
  قبل از وفات درباره تكفين، غسل و نماز بر وى و ساير چيزها � وصيت پيامبر

مرگ حبيب ما و نبى ما، پدر و جانم فدايش، شش شب قبل             :  گفت  روايت نموده، كه   �بزار از عبداللَّه بن مسعود      
 )اللَّـه عنهـا   رضـى (هنگامى كه فراق و جدايى نزديك شد، ما در خانه مادرمان عايشه      . از مرگش به ما خبر داده شد      

خوش آمديد، خداوند شـما     «: جمع نمود و به طرف ما را نگاه كرد و چشم هايش اشك ريخت، و بعد از آن گفت                  
زنده نگه دارد، و خداوند شما را در محافظت خود نگه دارد، و خداوند شما را جاى بدهد، و خداونـد نـصرت                       را  

نصيب تان فرمايد، و خداوند بلندتان كند، و خداوند شما را هـدايت نمايـد، و خداونـد رزق نـصيب تـان كنـد، و        
اوند قبول تان نمايد، من شما را به تقـوى          خداوند شما را توفيق عنايت فرمايد، و خداوند سالمت تان بدارد، و خد            

. گـذارم  نمايم، و او را بر شما خليفه مـى   كنم، و خداوند را در ارتباط به شما سفارش مى          و ترس خداوند توصيه مى    
من براى تان ترساننده آشكار هستم، كه بر خداوند در مورد بندگانش و شهرهايش تكبر و خودخواهى نكنيد، چون   

  :شما گفته استخداوند به من و 
]=A/E�� FB(�9��
 ����G; � 
 H��� - ��	 !
)"#" � �":I�� �@�9J K#��� ��)�� 0�L [.6  

 خواهنـد و عاقبـت نيكـو از آن         د نمـى  كنيم كه در زمين تكبـر و فـسا         سراى آخرت را براى آنانى مقرر مى      «: ترجمه
  .»پرهيزگاران است
  :و فرموده است

]/E�� MN  ��@O - P%�� �"#QBR[. S  
  »آيا دوزخ جايگاهى براى متكبران نيست؟«: ترجمه

اجل نزديك شده است، و بازگشت به سوى خداست، و به سوى سدرةالمنتهى است، و به سـوى  «: بعد از آن گفت   
اى رسول خدا، تو را كـى غـسل      :  گفتيم -پندارم كه گفت      وى را مى   - »جنت المأوى، و جام پرگشته و رفيق اعلى       

اگـر خواسـته    «: در چه چيزى تو را تكفين كنيم گفت       : گفتم. »مردان اهل بيتم، قريبتر و قريبتر شان      «: فتدهد؟ گ  مى

                                                 
 .اند در اين روايت يزيدبن ابى زياد آمده، و گروهى وى را ضعيف دانسته: ميگويد) 34/9(هيثمى  1

�$ی` : �)�. در "A; @ن ا�0 ا�� زی�د ا��$ش� ا"! �K��m B ا"!) ٣٣٩/ �(ا�+; . ���� 2H٣/ ٢(ا�� ).>٣/ )٩و ا�+,+* ( 
 ).83:القصص 3
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  حيات صحابه

٢٨  چهارم جلد 

كدام يك از مـا بـر تـو         : گفتيم: گويد ، مى »1مضر سفيد   ]پارچه[باشيد، در همين لباس هايم، يا در جامه يمنى يا در            
يك لحظه، خداوند براى تـان مغفـرت كنـد، و از            «: نماز بخواند؟ و آنگاه گريه نموديم، وى نيز گريه نمود و گفت           

ام در پهلـوى قبـرم    طرف نبى تان، برايتان خير عطا نمايد، وقتى كه مرا غـسل داديـد، و بـر تخـتم در همـين خانـه       
خواند دوست و همنشينم جبرئيل اسـت،     گذاشتيد، ساعتى از نزدم بيرون رويد، چون اولين كسى كه بر من نماز مى             

و بعد از آن همه مالئك، و خداوند بر همـه      . ، بعد اسرافيل، بعد از آن ملك الموت با عساكر خود          بعد از آن ميكائل   
شان رحمت كند، و بعد از آن شما بر من فوج فوج داخل شويد وبر من نماز بخوانيـد و درود و سـالم فرسـتيد، و      

اى اذيت نكنيد، و بايد اول مـردان       زننده اى و جيغ    و فرياد كننده   -پندارم كه گفت      وى را مى   -اى   مرا با گريه كننده   
هاى تان از طرف مـن سـالم بگوييـد، و بـراى كـسى از         اهل بيتم بر سرم نماز گزارند، و بعد از آن شما، و بر نفس             

به كسى كه بعد از من به دين تـان داخـل        ]سالم مرا [برادرانم كه غايب باشد از طرف من سالم برسانيد، و همچنان            
 بـروى، و بـه   -پندارم كه گفـت    وى را مى-گيرم كه من سالم خود را،  ، من شما را گواه مى]ريدتقديم دا[شود   مى

اى رسول خدا چه كـسى      : گفتيم. »كنم كنند تقديم مى   همه كسانى كه مرا در دينم از امروز تا روز قيامت متابعت مى            
بيننـد، و شـما آنـان را      كـه شـما را مـى   مردان اهل بيتم، با مالئـك زيـادى،  «: از ما تو را به قبرت داخل كند؟ گفت    

  3-2.»بينيد نمى
  

    � درگذشت و وفات پيامبر
   گفتند)اللَّه عنهما رضى(و آنچه عمر و ابوبكر  � قصه درگذشت پيامبر

 رفتم، و از وى )اللَّه عنها رضى(من با يكى از همراهانم نزد عايشه    : احمد از يزيدبن بابنوس روايت نموده، كه گفت       
اى ام : ود خواستم، وى براى ما بالشتى را انداخت و حجـاب را بـه سـوى خـود كـشيد، همـراهم گفـت                      اجازه ور 

 )اللَّـه عنهـا   رضـى (عايشه . عراك چيست؟ من بر شانه رفيق خود زدم: گويى؟ پرسيد  المؤمنين، درباره عراك چه مى    
نچه را خداوند گفته اسـت  عراك چيست؟ حيض؟ درباره حيض آ: مكن، برادرت را اذيت نمودى، باز پرسيد : گفت

نمود  گرفت و از سرم استفاده مى      بودم در آغوش مى     مرا در حالى كه حيض مى      �بگوييد، بعد از آن افزود پيامبر       
اى را   گذشت، گاهى كلمـه     بر درب منزلم مى    �وقتى كه پيامبر    : بود، بعد از آن گفت     و در ميان من و او لباس مى       

                                                 
 .مصرى آمده، و آن بهتر است: در نزد ابن سعد 1

2
و ايـن را طبرانـى در       . رجال وى رجال صحيح اند، غير محمدبن اسماعيل بن سمره احمسى كه ثقه اسـت              : گويد مى) 25/9(هيثمى   

اد خود متذكر شده كـه  يك ماه قبل از مرگ وى، و چند ضعيف را در اسن  : األوسط به مانند آن روايت نموده، مگر اينكه وى گفته است          
  .باشد حديث وى صحيح نمى: گويد ها اشعث بن طابق است، ازدى مى از جمله آن

اين حديث غريب است، البته : تر با فرق اندكى روايت نموده، و بعد از آن گفته است  به مانند آن طوالنى� و ابونعيم از ابن مسعود 
باشد ديگر كسى روايت  سناد جز عبدالملك بن عبدالرحمن كه فرزند اصبهانى مىبه روايت مره از عبداللَّه، اين حديث را متصل اال

 .تر روايت نموده، و در اسناد وى واقدى آمده است از ابن مسعود به مانند آن، طويل) 256/2(و اين را ابن سعد . ننموده است
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  حيات صحابه

٢٩  چهارم جلد 

 روزى گذشت و چيزى نگفت، باز گذشت و چيزى �وى . رسانيد  نفع مىگفت، كه خداوند توسط آن به من      مى
 �باز پيامبر . اى كنيز، بالشتى در دروازه برايم بگذار، و سرم را بستم         : نگفت، دو مرتبه، يا سه مرتبه، آن گاه گفتم        

! كنـد  د مـى  سر من هم در   : كند، گفت  سرم درد مى  :  گفتم »اى عايشه تو را چه شده است؟      «: از نزدم گذشت و گفت    
اى بار شده آورده شد، و نزد من داخل شد، و نزد بقيه زنان         بعد از آن رفت، و اندكى درنگ نكرده بود، كه در جامه           

بنابراين به من اجازه بدهيد تا نزد       . تان بگردم  توانم در ميان همه    من از مريضى شكايت دارم، و نمى      : فرستاد و گفت  
  .عايشه باشم

نمـودم، و روزى در   ه قبل از او هيچكسى را پرستارى ننموده بـودم، از وى پرسـتارى مـى         بعد از آن من در حالى ك      
ام بود، ناگهان سر خود را به طـرف سـرم دور داد، گمـان كـردم كـه وى از سـرم چيـزى                          حالى كه سرش در شانه    

گمان كـردم كـه وى     ام افتاد، كه پوستم از آن لرزيد، و          خواهد، آن گاه از دهنش آب سردى بيرون شد و بر سينه            مى
اللَّه عنهمـا آمدنـد، و    آن وقت عمر و مغيره بن شعبه رضى. بيهوش شده است، بدين لحاظ لباسى را بر وى انداختم    

: اجازه خواستند، و من به آنان اجازه دادم، و حجابم را بر خود كشيدم، آن گاه عمر به سوى وى نگاه نمود و گفت                       
بعد از آن برخاستند و هنگـامى كـه بـه دروازه        !! يد بيهوش شده است    چقدر شد  �واى بيهوش شده، پيامبر خدا      

دروغ گفتى تو مرد فتنه جو هـستى،        : 1موده است، گفتم   وفات ن  �اى عمر پيامبر خدا     : نزديك شدند مغيره گفت   
 آن ابـوبكر  بعد از: گويد  مى)اللَّه عنها رضى(عايشه  . ميرد  تا اينكه خداوند منافقين را نابود نكند نمى        �پيامبر خدا   

 درگذشته  �پبامبر خدا   ! اناللَّه و انااليه راجعون   :  آمد، و من حجاب را برداشتم، و او به وى نگاه نمود و گفت              �
! و انبيـاه :  را بوسـيد و گفـت  �است، بعد از آن، از طرف سر وى آمد و دهن خود را پايين نموده پيشانى پيامبر                

بـاز سـر    ! واصفياه: ا پايين نمودن دهن خود پيشانى وى را بوسيد و گفت          بعد از آن دوباره سر وى را بلند نمود و ب          
 � پيـامبر خـدا   ]:و گفـت [! واخلياله: وى را بلند نمود و با پايين نمودن دهن خود پيشانى وى را بوسيد و گفت             

  .درگذشته است
ـ : گفـت  داد و صحبت نموده مى      براى مردم بيانيه مى    �و به طرف مسجد بيرون شد، كه عمر           تـا   �امبر خـدا    پي

 صـحبت نمـود، و بعـد از حمـد و ثنـاى      �آن گـاه ابـوبكر      . كند اينكه خداوند منافقين را نابود ننمايد، وفات نمى       
  :فرمايد  مى)جل جالله(خداوند : خداوند گفت

]!/%  ��� 
 T%  0��[.4  
  .»ميرى، و ايشان نيز خواهند مرد  تو مى]اى محمد[«: ترجمه

  د،تا اينكه از آيه فارغ ش
]�%BA	 U�	 .�A�" �  
 ��R��A	� U�	 �/B�A�� V/( 
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گفت دروغ گفتى، و در نزد ابن سعد ] عمر: [ز احمد نقل شده، آمده استا) 32/9(و در آنچه در المجمع . اين چنين در اصل آمده 1

 .پس عمر گفت: آمده
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  حيات صحابه

٣٠  چهارم جلد 

اند، آيا اگر بميرد يا كشته شود به دوره جاهليـت بـر      و محمد فقط پيامبر است، قبل از وى پيامبران گذشته         «: ترجمه
  »...گرديد، و هر كى به عصر جاهليت برگردد مى
ميـرد، و    نمود، خدا زنده است و نمـى       هر كسى كه خداوند را عبادت مى      :  اينكه آيه را تمام نمود، بعد از آن گفت         تا

آيا اين در كتاب خداست؟ بعد      :  گفت �آن گاه عمر    . نمود، محمد درگذشته است    هر كس كه محمد را عبادت مى      
، بنـابراين بـا وى    برخـوردار اسـت  2سـابقه دارى اى مردم اين ابوبكر است كه در ميان مسلمانان از         :  افزود �عمر  

  4-3.بيعت كنيد
   

    � تجهيز و تكفين پيامبر
  در اين باره � حديث على

 شـروع نمـوديم     �هنگامى كه به تجهيز پيامبر خدا       :  روايت نموده، كه گفت    � از على ابن ابى طالب       5ابن سعد 
مـان در اسـالم    و جايگاه. هاى وى هستيم ما دايى: د كهدروازه را به روى همه مردم بستيم، آن گاه انصار صدا نمودن       

اى گروه مسلمانان، هر قوم :  فرياد برآورد� وى هستيم، ابوبكر   6ما عصبه : قريش صدا نمودند كه   و  ! نيز هويداست 
چـون اگـر شـما      : ]كه داخل نشويد  [دهم   من شما را به خداوند سوگند مى      . تراند به جنازه خود از غير خود مستحق      

 ديگـر كـسى   7،شـود   جز كسى كه فراخوانده مىسازيد، به خدا سوگند، شويد، قوم خود وى را، از او دور مى    داخل  
مـا حقـى    : انصار فريـاد نمودنـد كـه      :  روايت است كه گفت    )اللَّه عنهما  رضى(و از على بن حسين      . شود داخل نمى 

 مراجعـه نمودنـد، وى      � و نزد ابوبكر     داريم، چون او فرزند خواهر ماست و جايگاه مان در اسالم نيز هويداست،            
ها بخواهند   مراجعه كنيد، چون كسى كه آن)اللَّه عنهما رضى(قوم خودش به وى اولى تراند، به على و عباس      : گفت

  8.كس ديگرى اجازه ندارد وارد شود
   

   در اين باره)اللَّه عنهما رضى(حديث ابن عباس 

                                                                                                                                                                  
 ).144:آل عمران 1

آمده، و ممكن » ذواشبه«دهد، و در التيموريه  معنى مى» زن اسير، و مرواريدى را كه غواص برآورده باشد«آمده كه » سبيه«در اصل  2
باشد، كه معناى همين كلمه در ترجمه مراعات شده است، و » ذو اسبقيه«آمده ) 242/5(اشيه البدايه صورت درست آن چنانكه در ح

  .م. با استفاده از پاورقى با اندك زيادت. كند آمده كه بزرگ سالى و موى سفيدى را افاده مى» ذوشيبه«) 268/2(در نزد ابن سعد 
و ابويعلى آن را به مانند اين با زيادتى به . اند رجال احمد ثقه: گويد مى) 33/9(و هيثمى . آمده است) 241/5(اين چنين در البدايه  3

 .مانند اين را از يزيدبن بابنوس مختصراً روايت كرده است) 267/2(و ابن سعد . اسناد ضعيف روايت نموده است

 ).٣٣/ ٩(ا�+,+* : �)�) ٩�٢/ �(ا�+; . ���� 4
 ).61/2(ابن سعد  5

 .م. مرد از طرف پدر را گويندعصبه خويشاوندان  6

 .يعنى از آل بيت 7
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  حيات صحابه

٣١  چهارم جلد 

 شديد شد، و در حالى كه نزدش عايشه �بيمارى پيامبر : ايت نموده كه رو)اللَّه عنهما رضى(طبرانى از ابن عباس 
 وى را ديد سر خود را بلنـد         � داخل شد، هنگامى كه پيامبر       � حضور داشتند، على     )اللَّه عنهما  رضى(و حفصه   

. و بود ، و به وى تكيه نمود، و تا هنگام وفات همين طور نزد ا             »به من نزديك شو، به من نزديك شو       «: نمود و گفت  
 با بنى عبدالمطلب آمدند و بر در ايستادند، �سپس عباس .  برخاست و در را بست�و وقتى كه در گذشت على 

پدرم فدايت، در زندگى پاكيزه و خوشبو بودى، و در مرگ نيـز پـاكيزه و خوشـبو    : گفت  شروع نمود مى   �و على   
خاموش باش، و : ت گف�عباس !! نبوييده بودندو بوى خوش و گوارايى بلند و پخش شد، كه مانند آن را         !! هستى

: فضل بن عباس را به نزد من بياوريـد، انـصارگفتند          : على گفت .  مكن، به صاحب خود متوجه شويد      1مثل زن گريه  
ن را،   فراموش نكنيد؟ بنابراين مـردى از آنـا        �دهيم كه سهم ما را نسبت به پيامبر خدا           شما را به خدا سوگند مى     

آن گـاه   . نمود نيز داخـل نمودنـد      اى را حمل مى    شد، و در يك دست خود كوزه        گفته مى  2 خولى كه به او اوس ابن    
بعـد  .  را برهنه نكنيد، و او را چنان كه در پيراهن خود است بشوييد           �پيامبر خدا   : صدايى را در خانه شنيدند كه     

ى را بلنـد نمـوده محكـم        نمـود و فـضل لبـاس و         او را غسل داد، وى دست خود را زير پيراهن داخل مى            �على  
كـرد    مـى  داخـل � كـه زيـر پيـراهن پيـامبر     �داد، و بر همان دست على        گرفت و انصارى آب را انتقال مى       مى

  4-3.اى قرار داشت پارچه
   

    � چگونگى برگزارى نماز بر پيامبر
   در اين باره)اللَّه عنهما رضى(حديث ابن عباس 

 درگذشـت مردهـا     �هنگامى كه پيامبر خدا     :  روايت نموده، كه گفت    )االلَّه عنهم  رضى(ابن اسحاق از ابن عباس      
داخل شدند و بر وى بدون امام گروه گروه نماز خواندند، تا اينكه فارغ شدند، بعد زنان داخل شدند و بر وى نماز            

نمـاز  ها داخل شدند و بـر وى گـروه گـروه             خواندند، سپس اطفال داخل شدند و بر وى نماز گزاردند و بعد غالم            
  . امامت شان ننمود�خواندند و هيچكس بر پيامبر خدا 

   
  حديث سهل بن سعد در اين باره

 در كفـن پوشـيده شـد، بـر تخـت      �هنگامى كه پيامبر خـدا  : و واقدى از سهل بن سعد روايت نموده، كه گفت  
شـدند، و كـسى    ل مـى گذاشته شد، و بعد بر كناره قبرش قرار داده شد، و بعد از آن مردم دسته دسته بـر وى داخـ                     

                                                 
1

  .تر است آمده، آن نوع از گريه است كه صدا از بينى برآيد، و از گريه به آواز بلند پايين» خنين«در نص  
 .و در المجمع هيثمى، حول آمده است. به نقل از البطقات واإلصابه) 107

باشد، و بقيه رجال آن  در اين روايت يزيدبن ابى زياد آمده، كه وى در ضمن ضعفش حسن الحديث مى: گويد مى) 36/9(هيثمى  2
 .به معناى اين روايت را از عبداللَّه بن حارث روايت كرده است) 63/2(و ابن سعد . ابن ماجه بعض اين را روايت نموده است. اند ثقه

 ».تا اينكه ما را بشناسد و ما او را بشناسيم«: دهو درنزد ابن سعد آم 3
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  حيات صحابه

٣٢  چهارم جلد 

اى را   من نامـه  : موسى بن محمدبن ابراهيم برايم حديث بيان نموده كه گفت         : گويد واقدى مى . نمود امامت شان نمى  
 تكفين شد و بر تختش گذاشـته شـد، ابـوبكر و         �هنگامى كه پيامبر خدا     : به خط پدرم يافتم كه در آن آمده بود        

رين و انصار كه خانه گنجايش شـان را داشـت داخـل شـدند، و هـر دو                    با گروهى از مهاج    )اللَّه عنهما  رضى(عمر  
، »سالمتى و رحمت خداو و بركات وى بر تـو بـاد اى نبـى          «،  )اللَّه و بركاته  ه  السالم عليك ايهاالنبى و رحم    (: گفتند

و . دنمـو  بعد از آن صف بستند و هيچكس امامت شان نمـى          . مهاجرين و انصار نيز چون ابوبكر و عمر سالم دادند         
بـار خـدايا، مـا گـواهى        :  گفتنـد  - قـرار داشـتند      � كه هر دو در صف اول روبروى پيامبر خدا           -ابوبكر و عمر    

دهيم، كه وى آنچه را برايش نازل شده بود ابالغ كرد، و براى امت خود نصيحت نمود، و در راه خدا جهاد كرد،  مى
، و به يگانگى خداوند كـه شـريكى بـراى او نيـست              تا اينكه خداوند دينش را عزت بخشيد، و پيامش تمام گرديد          

كنند، و ما     پروردگارا پس ما را از كسانى بگردان كه قول نازل شده بر وى را اطاعت و پيروى مى                  1.ايمان آورده شد  
.  چون وى بر مؤمنان دلسوز و مهربـان بـود        2، ما معرفى كنى و ما را به او        را بر وى يكجا جمع نما، تا اينكه او را به          

آمـين، و   : گفتنـد  فروشيم، و مردم مـى     خواهيم، و نه آن را به قيمتى ابداً مى         ر عوض ايمان به وى هرگز بديلى نمى       د
يكى [گرديدند، تا اينكه مردان نماز خواندند، بعد از آنان زنان، و بعد هم اطفال  شدند، و ديگران داخل مى     بيرون مى 

  4-3.]پس ديگرى بر وى نماز گزاردند
   

  در اين باره � حديث على
 � همچنان از عبداللَّه بن محمدبن عمر بن على بن ابى طالب از پـدرش و او از جـدش و او از علـى    5و ابن سعد 

او . هيچكس براى او امامت نكنـد :  بر تخت گذاشته شد، گفت�هنگامى كه پيامبر خدا    : روايت نموده، كه گفت   
شدند، و صف صف بر وى نماز  سته دسته نزد وى داخل مىدر زندگى و بعد از مرگ امام تان است، آن گاه مردم د   

 ايـستاده بـود و      �گفتند، و على روبـروى پيـامبر خـدا           خواندند، و براى خود امامى نداشتند و همه تكبير مى          مى
دهيم كه وى آنچه را بـر    بار خدايا، ما گواهى مى    . سالمتى باد بر تو اى پيامبر و رحمت خدا و بركات وى           : گفت مى
زل شده بود ابالغ نمود، و براى امت خود نصيحت كرد، و در راه خدا جهاد نمود، تا اينكه خداونـد ديـنش را                        او نا 

بار خدايا، ما را از كسانى بگردان، كـه از آنچـه بـر وى نـازل شـده پيـروى                     . اش تمام گرديد   عزت بخشيد، و كلمه   

                                                 
� در ا�;:9# ) �٢١/ >(ا�0 ا"��ق BF��AG در "�$1 ا�0 ه.�م . ���� 1+E٢/ ٧(و ه�< ( Bو ا�0 %�ج)1 ا"!) ٢٨�١;%@ .
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از واقدى از موسى بن محمدبن ابراهيم بن حارث تيمى ) 69/2(و اين را همچنان ابن سعد . آمده است) 265/5(اين چنين در البدايه  2

 .به مانند اين روايت نموده است

 ).70/2(ابن سعد  3
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  حيات صحابه

٣٣  چهارم جلد 

آمين، تا اينكه مـردان بـر       : گفتند مع نما، و مردم مى    كنند، و بعد از وى ما را ثابت بگردان، و ما را با وى يكجا ج                مى
  1.]يكى پى ديگرى بر وى نماز گزاردند[وى نماز خواندند، بعد ز آن زنان، و بعد هم اطفال 

   
  و گريه شان بر فراق و جدايى وى    � حالت صحابه هنگام وفات پيامبر

  اش و سخنرانى � گريه ابوبكر
 در حـالى صـبح كـرد كـه          � درگذشت، و ابوبكر     �پيامبر خدا   : كه گفت  روايت نموده،    �ابن خسرو از انس     

مـن  : وى گفت . دارند، آن گاه غالم خود را دستور داد تا بشنود و به او خبر بدهد                پنهان مى  ]چيزى را [مردم را ديد    
ـ       : گفـت   مرده است، آن گاه ابوبكر دويد و مى        �محمد  : گويند از ايشان شنيدم كه مى     ه واى كمـرم شكـست، و ب

  2.تواند برسد ن نمودند وى نمىمسجد نرسيده بود، كه گما
 )اللَّه عنهمـا   رضى(و عبدالرزاق و ابن سعد و ابن ابى شيبه و احمد و بخارى و ابن حبان و غير ايشان از ابن عباس                       

 براى مـردم صـحبت      � در حالى بيرون آمد، كه عمر        � هنگام وفات پيامبر خدا      �ابوبكر  : اند كه  روايت نموده 
هر كـسى از شـما كـه محمـد را           : اما بعد : بنشين اى عمر، بعد شهادت را به زبان آورد و گفت          : نمود، وى گفت   مى

نمود، خداونـد تعـالى زنـده اسـت و           نمود، محمد درگذشته است، و هر كسى از شما خدا را عبادت مى             عبادت مى 
  :ميرد، چون خداوند تعالى گفته است نمى

]T�� )( <�� �� )EY �  
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اند، آيا اگر بميرد يـا كـشته شـود، شـما بـه دوره       و محمد فقط پيامبر خداست، قبل از وى پيامبران گذشته  «: ترجمه

  ؟»گرديد جاهليت بر مى
 آن را �موده بود، تـا اينكـه ابـوبكر    دانستند كه خداوند اين آيه را نازل ن      به خدا سوگند، انگار مردم نمى     : گويد مى

نمـود، و   شنيدى اين را تـالوت مـى   تالوت نمود و همه مردم آن را از وى فرا گرفتند، و هر كسى از مردم را كه مى  
به خدا سوگند، وقتى از ابوبكر شنيدم كه آن را تالوت نمود، از حركـت بازمانـدم، حتـى                   :  گفت �عمربن خطاب   

تند، و بر زمين افتادم، و هنگامى كه شنيدم وى اين را تالوت نمود، دانستم كه پيامبر خدا          پاهايم توان حملم را نداش    
  5-4. درگذشته است�

   
  � حزن و اندوه عثمان

                                                 
 .آمده است) 48/4(اين چنين در الكنز  1

 .آمده است) 48/4(اين چنين در الكنز  2

 ).144:عمران آل 3

 آمده است) 48/4(اين چنين در الكنز  4
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  حيات صحابه

٣٤  چهارم جلد 

 درگذشت، و مردانى از اصحابش بر مرگ �پيامبر خدا :  روايت نموده، كه گفت� از عثمان بن عفان      1ابن سعد 
د صحبت بعـضى شـان خلـط شـود، و مـن از كـسانى بـودم كـه بـر                      وى ناراحت و دلتنگ شدند، حتى نزديك بو       

 و بـا ابـوبكر   - مدينه نشسته بـودم  2هاى ر حالى كه در يكى از برجدرگذشت وى دلتنگ و غمگين شده بودند، و د        
 �ام، عمـر    از كنارم گذشت، ولى به خاطر اندوهى كه داشتم هيچ ندانـسته  � عمر   - بيعت صورت گرفته بود      �

من از پهلوى ! اى خليفه پيامبر خدا آيا تو را به شگفت نيندازم : گويد  داخل شده مى   � نزد ابوبكر    كند و  حركت مى 
و حديث را بـه طـول آن، چنـان كـه در سـالم دادن      ... عثمان گذشتم و به او سالم دادم، ولى جواب سالم مرا نداد         

  .خواهد آمد، متذكر شده است
   

  � حزن و اندوه على
 در حالى آمد    �روزى على بن ابى طالب      :  روايت نموده، كه گفت    �ن بن سعيدبن يربوع      از عبدالرحم  3ابن سعد 

بينم، على  تو را اندوهگين و ناراحت مى  :  گفت �كه سر خود را پوشانيده بود، و اندوهگين و ناراحت بود، ابوبكر             
شـما را   ! گويد ويد، چه مى  بشن: ابوبكر گفت ! مرا چيزى ناراحت و غمگين ساخته، كه تو را نساخته است          : پاسخ داد 

 غمگـين بـوده   �بينيد كه بيشتر از من براى درگذشـت پيـامبر خـدا        دهم، آيا هيچ كسى را مى      به خدا سوگند مى   
  !باشد؟

   
  )اللَّه عنها رضى(گريه نمودن ام سلمه 

موديم و خـواب    ن در حالى كه ما جمع بوديم وگريه مى       :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنها  رضى(واقدى از ام سلمه     
داديم، كه ناگهان    هاى مان بود، و با مشاهده وى بر تخت، خود را تسلى مى              در خانه  �نرفته بوديم، و پيامبر خدا      

آن گاه فرياد كشيديم، و اهل مسجد نيز فرياد برآوردند، و مدينـه بـه               : گويد ها را شنيديم، ام سلمه مى      صداى كلنگ 
 به آواز بلنـد گريـست، و ايـن    4كرد را ذكر �اذان داد، هنگامى كه پيامبر يك صدا لرزيد، و بالل براى نماز فجر    

. عمل به غم و اندوه ما افزود، و مردم براى داخل شدن نزد قبر وى تالش نمودند، ولى درب به روى شان بسته شد
ت دادن پيـامبر  و هر مصيبتى كه بعد از آن به ما رسيده است، با به يـاد آوردن مـصيبت از دسـ           ! آه، چه مصيبتى بود   

  6-5!! براى مان ناچيز شده است�

                                                 
 ).84/2(ابن سعد  1

باشد، و نيز به هر خانه چهارگوش همواره  از سنگ ساخته شده مىدژياكوشكى كه : استعمال شده كه هدف از آن» اطم«در نص  2
 .م. گويند مى» اطم«شود، و همچنان ساختمان بلند و برجى را كه براى دفاع و ديده بانى از جايى معين ساخته شده باشد  گفته مى

 ).84/2(ابن سعد  3

 .م. گفت» اللَّه اشهد ان محمدا رسول«يعنى وقتى كه  4

 .اين را به اختصار روايت نموده است) 121/4(آمده، و ابن سعد ) 271/5(ر البدايه اين چنين د 5
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  حيات صحابه

٣٥  چهارم جلد 

   
  ضجه، فرياد و گريه اهل مدينه

وارد مدينه شدم و اهل آن هماننـد ضـجه و           : اند، كه گفت   و ابن منده و ابن عساكر از ابوذؤيب هذلى روايت نموده          
: گفتند!  چه شده است؟:فرياد حجاج وقتى كه همه در حالت احرام تهليل بگويند، ضجه، فرياد و گريه داشتند گفتم  

  1. درگذشته است�پيامبر خدا 
   

  به آنان رسيد �  در مكه هنگامى كه خبر درگذشت پيامبر)اللَّه عنهم رضى(حالت اصحاب 
 والـى  �در وقت درگذشت پيـامبر خـدا   : اند، كه گفت   روايت نموده  �سيف و ابن عساكر از عبيداللَّه بن عمير         

 به وى رسيد، اهل مسجد ضـجه و  �هنگامى كه خبر درگذشت پيامبر .  بود� مكه و كار دار آن عتاب بن اسيد      
 نزدش آمـد و  �آن گاه سهيل بن عمرو     . هاى مكه رفت   فرياد برآوردند، و عتاب بيرون آمد و به سوى يكى از دره           

: فـت گ!  توان حرف زدن را ندارم�با درگذشت پيامبر خدا : در ميان مردم برخيز و صحبت كن، پاسخ داد      : گفت
آن گاه هر دو بيرون آمدند، و به مـسجد الحـرام وارد شـدند، سـهيل بـراى          . كنم با من بيا من از طرفت صحبت مى       

 بدون اينكه چيـزى از آن       �سخنرانى ايستاد، و پس از حمد و ثناى خداوند سخنرانى اى همانند سخنرانى ابوبكر               
 در روز بـدر از      � وقتى كه سهيل بن عمرو       - � به عمر بن خطاب      �ورسول خدا   . كم نموده باشد ايراد نمود    

 بگذار آن را، ممكن اسـت خداونـد         2؟يخواند كه ثناياى وى را بكشى     چه تو را فرا م    «:  گفته بود  -جمله اسيران بود    
 گفتـه بـود، بـه ايـن        � و اين همان مقامى بـود كـه پيـامبر            »!وى را در مقامى قرار دهد، كه تو را خوشنود سازد          

  3.احول وى محكم و مضبوط گرديدصورت كار عتاب و م
   

  )اللَّه عنها رضى(حالت فاطمه 
 ديگر � را پس از درگذشت پيامبر خدا )اللَّه عنها رضى(فاطمه :  روايت نموده، كه گفت� از ابوجعفر 4ابن سعد

  .شد خندان نديدم، مگر اينكه گاهى خنده در يك طرف دهنش اندكى ظاهر مى
  امروز وحى را از دست داديم:  گفتند  قول ابوبكر�ر  آنچه اصحاب درباره وفات پيامب

                                                 
 گفتند، ذكر �آمده است، و ابن اسحاق اين را به طولش، چنانكه در آنچه اصحاب درباره وفات پيامبر ) 58/4(اين چنين در الكنز  1

 .وايت نموده استخواهيم نمود، ر

نمود، بنابراين در وقت دستگيرى وى  ها را تخريب مى كرد، و آن موصوف در زمان كفر خود بر ضد اسالم و مسلمانان سخنرانى مى 2
هاى پيشين وى را بكشد، تا او از سخنرانى كردن بر ضد   به او اجازه بدهد كه دندان� درخواست نمود تا پيامبر �در بدر عمر 
 .م.  آن را قبول ننمود و پاسخ فوق را ارائه داشت�لمانان باز ماند، ولى رسول خدا اسالم و مس

 .آمده است) 46/7(اين چنين در الكنز  3

 ).84/2(ابن سعد  4



  حيات صحابه

٣٦  چهارم جلد 

 هنگـام   �ابـوبكر صـديق     :  ابواسماعيل هروى در دالئل التوحيد از محمدبن اسحاق از پدرش روايت نمـوده كـه              
  1.اوند عزوجل را از دست داديمامروز وحى و سخن خد:  گفت�درگذشت پيامبر 

   
  قول ام ايمن درباره فقدان وحى

 وفات كرد گريه نمـود، بـه او   � هنگامى كه پيامبر خدا )اللَّه عنها رضى(ام ايمن : ايت نموده  كه  احمد از انس رو   
كنـد،    وفات مـى   �دانستم كه رسول خدا      من مى : شود؟ گفت   مى �چه چيز باعث گريه تو بر پيامبر        : گفته شد 

  2.كنم ولى بر وحى كه از ما برداشته شد گريه مى
بيا نزد ام ايمـن  :  گفت� به عمر � پس از درگذشت پيامبر �ابوبكر : است كه روايت �و نزد بيهقى از انس     
گرياند؟ آنچه نزد خداست،     چه تو را مى   : هنگامى كه نزدش رسيديم گريه نمود، به او گفتند        . برويم و زيارتش كنيم   

نـزد خداسـت بـراى    كنم كه ندانم آنچه  به خدا سوگند، من به اين لحاظ گريه نمى: براى پيامبرش بهتر است، گفت  
كنم كه وحى از آسمان قطع شده است، اين حرف وى آن دو را نيز                پيامبرش بهتر است، ولى به خاطر اين گريه مى        

، 4ايـن را همچنـان ابـن ابـى شـيبه     . آمده اسـت ) 274/5(اين چنين درالبدايه  3. آورد، و هر دو گريه نمودند  به گريه 
) 164/8(اند، و ابن سعد  آمده، روايت نموده) 48/4( اين، چنانكه در الكنز مسلم، ابويعلى و ابوعوانه از انس به مانند
هنگامى كه پيامبر :  روايت است كه گفت�و در نزد ابن ابى شيبه از طارق . از انس مانند اين را روايت كرده است    

بـر خبـر آسـمان    : كنى؟ پاسـخ داد  اى ام ايمن چرا گريه مى :  گريه نمود، به او گفته شد      � درگذشت ام ايمن     �
بـه سـند    ) 164/8(اين را همچنان ابن سـعد       . آمده است ) 60/4(اين چنين در الكنز     . كنم كه از ما قطع شد      گريه مى 

من بـر خبـر آسـمان       : و نزد موسى بن عقبه روايت است كه گفت        . صحيح از طارق به مانند آن روايت نموده است        
آمد، و اكنون قطع شده و برداشته شده است، مـن بـر آن      مى كنم كه هر روز و شب تازه و جديد براى مان           گريه مى 
  .آمده است) 274/5(اين چنين در البدايه . و مردم از قول وى تعجب نمودند. كنم گريه مى

همچنين ابن ابي شيبه و مسلم و ابويعلي و ابوعوانه از انس به مانند اين حديث را روايـت كـرده انـد، چنانكـه در                          
  .از انس به مانند آن آمده است) 164/ 8(سعد و ابن ) 48/ 4(الكنز 
  

  قول معن بن عدى
 هنگـامى كـه وفـات نمـود         �مردم بر پيامبر خدا     :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنهما  رضى(و مالك از ابن عمر      
ترسـيم كـه پـس از وى در     مرديم، چون مى به خدا سوگند، دوست داشتيم كه قبل از وى مى       : گريه نمودند و گفتند   

ولى من به خدا سوگند، دوست ندارم قبل از وى وفات كـنم، تـا او را چنانكـه در           : معن بن عدى گفت   . تنه بيفتيم ف

                                                 
 .آمده است) 50/4(اين چنين در الكنز  1
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  حيات صحابه

٣٧  چهارم جلد 

و ايـن را ابـن      . آمده است ) 339/6(اين چنين در البدايه      1. بعد از مرگش نيز تصديق كنم      اش تصديق نمودم،   زندگى
و : گويـد  مـى ) 450/3(در اإلصـابه    . ايت نموده اسـت   از طريق مالك به مانند آن رو      ) 446/3(عبدالبر در االستيعاب    

مانند اين ) 465/3(ابن سعد .  ضعيف است، و محفوظ، مرسل عروه است- راوى حديث از مالك     -سعيدبن هاشم   
  .را از عروه روايت كرده است

   
  � قول فاطمه دختر پيامبر

د شـد، سـختى و شـدت او را      شـدي  �هنگامى كـه مريـضى پيـامبر        :  روايت نموده، كه گفت    �بخارى از انس    
بعـد از امـروز بـر    «:  به او گفـت �پيامبر ! واى از سختى و مشكل پدرم:  گفت )اللَّه عنها  رضى(گرفت، فاطمه    مى

اى پـدرم، پروردگـارى را پاسـخ       :  درگذشت، گفت  �، و هنگامى كه پيامبر      »پدرت هيچ سختى و مشكلى نيست     
رسـانيم، و    اى پدرم، خبر مرگت را به جرئيل مى       . س جايت است  اى پدرم، جنت الفردو   . دادى كه طلبت نموده بود    

هاى تان پسنديد، كه بر روى پيامبر        اى انس آيا نفس   :  گفت )اللَّه عنها  رضى( دفن شد، فاطمه     �هنگامى كه پيامبر    
  2!. خاك اندازيد؟�خدا 

 را  �ن پسنديد كه پيامبر خدا      تا هاى اى انس، آيا نفس   :  گفت )اللَّه عنها  رضى(و نزد احمد روايت است كه فاطمه        
د، كـه  كر نمود، آنقدر گريه مى  وقتى اين حديث را بيان مى 3ثابت: گويد حماد مى ! رگشتيد؟در خاك دفن نموديد و ب     

  4.خورد پهلوهايش بهم مى
   

  � اشعار صفيه عمه پيامبر
  :  گفت�ر رثاء پيامبر خدا  د)اللَّه عنها رضى(صفيه بنت عبدالمطلب : و طبرانى از عروه روايت نموده، كه گفت
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 .وى ثابت بنانى تابعى و شاگرد انس است 3

و اين را همچنان ابن عساكر و ابويعلى از انس به مانند حديث بخارى، چنانكه در الكنز . آمده است) 273/5(اين چنين در البدايه  4
 .اين را از وى به مانند آن روايت كرده است) 83/2(و ابن سعد . اند آمده، روايت نموده) 57/4(
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  و همچنان گفته است،
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و نزد طبرانى از محمدبن علـى بـن حـسين    . اين را طبرانى روايت نموده، و اسناد آن حسن است        : گويد  مى 1هيثمى
 در حالى بيرون شـد كـه بـه    )اللَّه عنها  ىرض( وفت نمود، صفيه     �هنگامى كه رسول خدا     : روايت است كه گفت   
  :گفت نمود و مى چادر خود اشاره مى
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  حيات صحابه

٣٩  چهارم جلد 
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و بخارى و بغـوى از غُنَـيم     . رجال وى رجال صحيح اند، مگر محمد، صفيه را درك ننموده است           : گويد  مى 3هيثمى
فات نمود گفـت   و�ها را هنگامى كه پيامبر      از پدرم كلماتى را شنيدم كه آن       :اند، كه گفت   بن قيس روايت نموده   

  4:و آن چنين است
)EY U�	 V"�� ���  
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    � گريه نمودن اصحاب در وقت به ياد آوردن پيامبر

  و پيرزنى در اين باره اتفاق افتاد � آنچه ميان عمر
 شبى براى حراست بيـرون      �عمر بن خطاب    : اند كه گفت   مبارك و ابن عساكر از زيدبن اسلم روايت نموده        ابن ال 

زنـد، تـا آن را بريـسد، و          اى ديد، به آن نزديك شد و ديد كه پيرزنى مويى را چوب مـى               شد، و چراغى را در خانه     
  : گويد مى
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:  نشست و گريه نمود، و مدتى گريـست سـپس در را زد، آن زن پرسـيد                 � است، آن گاه عمر      �هدفش پيامبر   
آورد؟  مرا به عمر چه كار؟ و عمر را چه چيز در ايـن سـاعت اينجـا مـى                  : كيست؟ پاسخ داد، عمربن خطاب، گفت     

همان : باز كن، خدا رحمتت كند، بر تو باكى نيست، آن گاه در را براى وى باز نمود، و او داخل شد، و گفت     : گفت
هنگامى كه به آخر آن رسـيد، عمـر   . كلماتى را كه اندكى قبل گفتى برايم تكرار كن، و او آنها را برايش تكرار نمود            

                                                                                                                                                                  
 )39/9(هيثمى  1

2 ����� ���� . �0 <�� �0 ا��B�4= 0�3 را درF� W$د1 ا"!) ٣٢١/ >٢(78$ا�� ;+�% : �+E٣٩/ ٩(ه�.(  
 ).39/9(همان منبع  3

رجال آن رجال : ميگويد) 39/9(هيثمى . و بزار اين را به مانند آن روايت كرده است. آمده است) 264/3(ين چنين در اإلصابه ا 4
 .اين را به معناى آن روايت نموده است) 89/7(باشد، و ابن سعد  صحيح اند، غير بِشربن آدم كه ثقه مى



  حيات صحابه

٤٠  چهارم جلد 

عمـر را، اى بخـشاينده   «، )و عمر، فاغفرله يا غفـار (: امل كنى، گفت ش1خواهم كه مرا نيز با خودتان  از تو مى  : گفت
  2. راضى شد و برگشت�، بعد عمر »همچنين او را مغفرت نما

   
  �   در وقت به ياد آوردن پيامبر)اللَّه عنهما رضى(چگونگى وضعيت ابن عمر و انس 

 )اللَّـه عنهمـا   رضى(وقت كه از ابن عمر هر :  از عاصم بن محمد و او از پدرش روايت نموده، كه گفت         3و ابن سعد  
 از مثنى بـن  4و ابن سعد. گريست  نموده، مىنمود، از چشم هايش اشك سرازير  را ياد مى�شنيدم پيامبر خدا   مى

بيـنم،   هر شب من دوست خود را مى: گفت  شنيدم كه مى�از انس بن مالك : سعيد الذارع روايت نموده، كه گفت   
  .ودنم و بعد از آن گريه مى

   
    � اصحاب و زدن دشنام دهنده پيامبر

  آنچه ميان غَرَفه كندى و عمروبن عاص در اين باره اتفاق افتاد
 � كه با پيامبر - �غرفه بن حارث كندى : ابن المبارك از حرمله بن عمران از كعب بن علقمه روايت نموده كه        

آن گاه او را مورد ضرب قرار داد، و بينـى اش            دهد،    را دشنام مى   � نصرانيى را شنيد كه پيامبر       -صحبت داشت   
: ايم، غرفه به او گفـت      ما به ايشان عهده داده    :  كشانيده شد، و او به وى گفت       �را شكافت، وى به عمروبن عاص       

ايـم، كـه    ما به ايشان به اين عهده سـپرده !  را آشكار كنند�معاذاللَّه كه ما به ايشان عهدى بدهيم كه دشنام پيامبر        
خواهند در آن بگويند و بر عهده آنان چيزى را كه توانايى آن را  ا در كليساهاى شان آزاد بگذاريم، آنچه را مىآنان ر

شان  گذاريم، و اگر دشمنى به آنان حمله ور شود در دفاع از ايشان بجنگيم، و ايشان را در اجراى احكام                ندارند نمى 
يند و احكام ما را بخواهند، كه در آن صورت در ميـان شـان بـه          آزاد بگذاريم، مگر اينكه به رضايت خود نزد ما بيا         

به شـريعت خودشـان اكتفـا       [كنيم، و اگر به ما مراجعه ننمودند، و           حكم مى  �حكم خداوند عزوجل و رسولش      
  5.راست گفتى: عمرو گفت. شويم ، به آنان متعرض نمى]نمودند

ت داشت و با عكرمه بن ابى جهل در يمن در جنگ             صحب � كه با پيامبر     - �طبرانى اين را از غرفه بن حارث        
شـد عبـور     وى بر نصرانيى از اهل مصر كه به او مندقون گفته مـى            :  روايت نموده كه   -عليه مرتدين شركت داشت     

 را به بدى ياد نمود، و غرفـه او را زد، ايـن موضـوع بـه     �نمود، و او را به اسالم دعوت كرد، آن نصرانى پيامبر   

                                                 
 .م. �يعنى با خودت و پيامبر  1

 .آمده است) 381/4( الكنز اين چنين در منتخب 2

 ).168/4(ابن سعد  3

 ).20/7(همان منبع  4

و بخارى اين را در تاريخ خود از نُعيم بن حماد از عبداللَّه بن مبارك از حرمله به . آمده است) 193/3(اين چنين در االستيعاب  5
 .آمده است) 195/3(ر اإلصابه باشد، چنانكه د اسناد خود، به مانند اين روايت نموده، و اسناد وى صحيح مى



  حيات صحابه

٤١  چهارم جلد 

 ماننـد آن را  و... ايـم  ما به ايـشان عهـد داده   : وى كسى را نزد غرفه فرستاد و گفت       .  رسيد �ص  گوش عمروبن عا  
  2-1.متذكر شده است

 صحبت داشت � كه با پيامبر - �غرغه بن حارث كندى   : و نزد ابن عساكر از كعب بن علقمه روايت است كه          
 را دشنام داد، و غرفه به قـتلش  �د، وى پيامبر  از نزد مردى از اهل ذمه عبور كرد، و او را به اسالم دعوت نمو    -

ما با ايشان عهد : نمايند، گفت آنها فقط به خاطر عهد به ما اطمينان مى        :  به او گفت   �آنگاه عمروبن عاص    . رسانيد
  .و حديث را متذكر شده است... ايم تا درخدا و رسولش ما را اذيت كنند نبسته

   
    � پيروى و به جا آوردن فرمان پيامبر

  پيروى و به جا آوردن فرمان وى در سريه نخله
پيامبر خدا :  روايت نموده، كه گفت  )اللَّه عنهما  رضى( از طريق ابن اسحاق از يزيدبن رومان از عروه بن زبير             3بيهقى
در آنجا باش تا خبرى از اخبـار قـريش را بـراى مـا               «:  را به نخله فرستاد و به او گفت        � عبداللَّه بن جحش     �
، و به قتال امرش نكرده بود، اين حركت در ماه حرام بود، و براى وى قبل از اينكه او را خبر كنـد كـه بـه                            »ىبياور

ات را بگـشا، و بـه    تو و يارانت بيرون شويد، و چون دو روز سير نمودى، نامه«: اى نوشت و گفت  رود نامه  كجا مى 
  .»ز يارانت را به رفتن با خود مجبور مكنام بسويش برو، و هيچكس ا آن نگاه كن و به آنچه امرت نموده

تا به نخله پيش رو، و از آنجا اخبار قريش «: هنگامى كه دو روز راه پيمود، نامه را گشود كه در آن نوشته شده است
شـنوم و اطاعـت    مـى : را زير نظر بگير و براى ما، جريان را گزارش بده، وقتى كه نامه را خواند به ياران خود گفت     

كسى از شما كه رغبت شهادت را داشته باشد بايد با من حركت كند، چون من به سوى امـر رسـول خـدا                        كنم،   مى
 مـرا از اينكـه يكـى از    � رونده هستم، و كسى از شما كه اين را خوش نيايد بايد برگردد، چون پيامبر خدا    �

آن گـاه سـعدبن ابـى وقـاص و     . دند رسي4 وى رفتند تا اينكه به بحران   آنان با . شما را مجبور سازم منع نموده است      
شدند، گم كردند، و براى پيدا نمـودن          شترى را كه داشتند و به نوبت سوارش مى         )اللَّه عنهما  رضى(عتبه بن غزوان    

آن گاه عمروبن حضرمى، حكم بـن كيـسان، عثمـان و            . آن عقب ماندند، و بقيه قوم رفتند تا اينكه به نخله رسيدند           
 تجارتى مركب از مواد غذايى و كشمش بـا خـود همـراه              ]اموال[ز نزد ايشان گذر نمودند، و       مغيره پسران عبداللَّه ا   

 كـه سـر خـود را      �ها را ديدند، واقد بن عبداللَّه        داشتند، كه آن را از طائف آورده بودند، هنگامى كه مسلمانان آن           
اند،  كسانى هستند كه به اداى عمره آمده    : تراشيده بود به طرف آنان رفت، وقتى آنان او را سر تراشيده ديدند، گفتند             

 در آخـرين روز  - دربـاره آنـان   � يعنى اصحاب پيامبر خدا   -و از طرف آنان خطرى متوجه شما نيست، و قوم           

                                                 
عبدالملك بن سعيد بن ليث ثقه مأمون است، : افزايد در اين روايت عبداللَّه بن صالح كاتب ليث آمده، و مى: گويد مى) 13/6(هيثمى  1

 .به مانند اين را روايت نموده است) 200/9(و بيهقى . اند اند، و بقيه رجال آن ثقه و گروهى وى را ضعيف دانسته
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 .جايى است در ناحيه فرع در حجاز 4



  حيات صحابه

٤٢  چهارم جلد 

ايـد و اگـر ايـشان را     اگر ايشان را بكشيد، آنان را در ماه حرام به قتـل رسـانيده  : رجب به مشورت پرداختند، گفتند   
ها اتفـاق نمودنـد، آن    شوند، بنابراين همه به كشتن آن رم شده، و از طرف شما در امان مىواگذاريد امشب داخل ح   

گاه واقد بن عبداللَّه تميمى عمروبن حضرمى را به تير زد و او را از پاى درآورد، و عثمان بن عبداللَّه و حكـم بـن                          
توانـستند او را بگيرنـد، بعـد كـاروان را     كيسان خود را تسليم كردند، و مغيره فرار نمود و از آنان پيشى گرفـت و ن      

به خدا سوگند، من شما را به جنگ در ماه حرام       «:  آوردند، وى به ايشان گفت     �حركت دادند و نزد رسول خدا       
  . آن دو اسير و قافله را متوقف ساخت، و از آن چيزى نگرفت�، بنابراين پيامبر خدا »!امر نكرده بودم

 را به آنان گفت، به شدت از كرده خود نادم و پشيمان شدند، و گمـان نمودنـد                  آن قول خود   �وقتى پيامبر خدا    
اند، و برادران مسلمان شان نيز بر آنان تندى و ترشرويى نمودنـد، و هنگـامى كـه خبـر اينـان بـه          كه هالك گرديده  
ده و مـاه حـرام را       محمد در ماه حرام خون ريخته، در ماه حرام مال گرفته، مردان را اسير نمـو               : قريش رسيد گفتند  
  :آن گاه خداوند در اين باره نازل فرمود!! حالل دانسته است
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پرسند؟ بگو جنگ در آن گناه بزرگى است، و بازداشتن از راه خـدا، و كفـر        اه حرام مى  تو را از جنگ در م     «: ترجمه
به خدا، و باز داشتن از مسجد حرام، و بيرون كردن اهل مسجد از آن گناه بزرگترى است نزد خـدا، و ايجـاد فتنـه                   

  .» بزرگتر از قتل است)شرك(
 قافله را گرفت، و دو اسير       �اين نازل شد، پيامبر خدا      هنگامى كه   . كفر به خداوند از قتل بزرگتر است      : گويد مى

اى بود؟ پس خداونـد دربـاره    پندارى كه اين براى ما غزوه آيا مى: را در بدل فديه رها نمود، آن گاه مسلمانان گفتند  
  :ايشان نازل فرمود

]�
#O�� �":��
 ����] تا به قول خداوند [�! ��:"� � ���F�� !O#" 01�
  2.آيه تا آخر ]�
  3.»آن گروه اميدوار رحمت خدايند... اند اند و كسانى كه هجرت كرده كسانى كه ايمان آورده«: ترجمه
 گروهـى را فرسـتاد، و   �پيـامبر خـدا   :  روايت نموده، كه گفـت    � همچنان اين را از جنْدب بن عبداللَّه         4بيهقى

 �د تا برود به شيفتگى به سوى پيـامبر خـدا            هنگامى حركت نمو  .  را بر آنان امير مقرر نمود      �عبيده بن حارث    
شد، فرستاد و به   گفته مى� به عوض وى مرد ديگرى را كه به او عبداللَّه بن جحش �گريه نمود، سپس پيامبر 

هيچ يك از يـاران خـود را بـه رفـتن            «: اى نوشت، و امرش نمود تا آن را جز در فالن و فالن مكان نخواهد               او نامه 
                                                 

 ).217:البقره 1

 ).218:البقره 2

طريق ابوسعيد بقال از عكرمه از و ابونعيم اين قصه را از .  نهمين نفرشان بود�اينها هشت تن بودند، و اميرشان عبداللَّه بن جحش  3
اين چنين، اين را طبرى از طريق اسباط ابن نصر از سدى، چنانكه در . تر روايت نموده است طوالنى) اللَّه عنهما رضى(ابن عباس 
 .آمده، روايت كرده است) 228/3(اإلصابه 

 ).11/9(بيهقى  4



  حيات صحابه

٤٣  چهارم جلد 

از خـدا و  :  خوانـده گفـت  1نامه را قرائـت كـرد و اسـترجاع    هنگامى كه به آن مكان رسيد،       . »همراهت مجبور مكن  
دو تن از همراهان وى برگشتند، و بقيه با او رفتند، و با ابن حضرمى     : افزايد مى. برم شنوم و فرمان مى    رسول وى مى  

هـا را    اين: پس مشركين گفتند  . االخربرخوردند و او را كشتند، و معلوم نشد كه اين واقعه در رجب بود يا جمادى                 
  :در ماه حرام به قتل رسانيدند، آن گاه اين آيه نازل شد

]�B� �%; <�/( V( ��%; <�/( $�#>�#@��� �	 0��1G"[ تا به اين قول خداوند ]V/A�� �  ��� F�/^��
[.  
  :ارند، آن وقت اين آيه نازل شد به دست آورده باشند پاداشى ند2اگر خيرى: از مسلمانان گفتندبعضى : گويد مى
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اند، آنها اميـد رحمـت    اند، و در راه خدا جهاد كرده اند، و كسانى كه مهاجرت نموده كسانى كه ايمان آورده «: ترجمه
  4.»داوند آمرزنده و مهربان استپروردگار را دارند، و خ

   
  در رفتن به طرف بنى قريظه � پيروى و به جا آوردن امر پيامبر

همـه بايـد   «:  در روز احـزاب فرمـود   �پيامبر خدا   :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنهما  رضى(بخارى از ابن عمر     
تـا  : مودند، آن گاه برخى از ايشان گفتنـد       بعضى نماز عصر را در راه درك ن       . » عصر را در بنى قريظه بگزارند      ]نماز[

 ايـن را از مـا   �خوانيم، پيامبر  بلكه مى: اى ديگر گفتند و عده. خوانيم عصر را نمى ]نماز[ايم   به بنى قريظه نرسيده   
ايـن چنـين   . 5 گفته شد، و او هيچ يك از ايشان را توبيخ و مالمت ننمـود �بعد اين امر به پيامبر      . نخواسته است 

  .لم روايت نموده استاين را مس
 هنگامى از غزوه احزاب عودت نمود، برگشت و         �پيامبر خدا   :  روايت نموده كه   �و طبرانى از كعب بن مالك       

 �رسـول خـدا   : دحيم در حـديث خـود افـزوده اسـت    .  و به بوى خوش خود را معطر كرد  6 را پوشيد  زره خود 
  :فرمود

بينم كـه سـالح خـود را     رت در ترك جنگ چيست؟ آيا تو را نمىعذ: آن گاه جبرئيل عليه السالم نازل شد و گفت     
 به سرعت و خوف زده برخاست و بـه          � در اين موقع پيامبر خدا       »!ايم اى، در حالى كه ما آن را نگذاشته        گذاشته

هنوز  عصر را در بنى قريظه بخوانند، آن گاه همه سالح بر تن نمودند و بيرون شدند، و تا ]نماز[مردم دستور داد تا 
: و مردم درباره نماز عصر مخاصمه نمودند، بعضى شان گفتنـد          . به بنى قريظه نرسيده بودند، كه آفتاب غروب نمود        

                                                 
 .م. اناللَّه و اناليه راجعون: يعنى گفت 1

 .م. يعنى مالى 2

 ).218:البقره 3

 .آمده، روايت نموده است) 251/3(اين را ابن ابى حاتم از جندب بن عبداللَّه به مانند آن، چنانكه در البدايه  4
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و زره يا : ممكن درست چنين باشد كه. دهد  معنى مىو گفته شده سالح را. كند زره را افاده مى: استعمال شده كه» الالمه«: در نص 6

 .سالح خود را گذاشت، چنانكه در روايتى قبل از اين در المجمع آمده است



  حيات صحابه

٤٤  چهارم جلد 

بـه مـا امـر جـدى        : و ديگران گفتنـد   .  اين نبود كه نماز را ترك كنيد       � بخوانيد چون هدف پيامبر خدا       ]نماز را [
 هستيم، بنابراين بر ما �وانيم، و ما در امر موكد پيامبر خدا   ايم نماز را نخ    نموده است، كه تا به بنى قريظه نرسيده       

عصر را با ايمان و اميد ثواب از خداوند ادا نمودند، و گروهى نماز را تا اينكه                  ]نماز[آن گاه گروهى    . گناهى نيست 
داونـد بـه جـاى    بعد از غروب آفتاب در بنى قريظ پايين نشدند نخواندند، آن گاه آن را به ايمان و اميد ثواب از خ                   

  2-1.روه را توبيخ و مالمت ننمود هيچ يك از دو گ�و پيامبر . آوردند
   

  در روز حنَين � پيروى و به جا آوردن امر پيامبر
اى عبـاس،  «:  وقتى كه حالت مردم را در روز حنين ديد گفـت   �پيامبر خدا   :  روايت نموده كه   �بيهقى از جابر    

نمود تـا    و هر كس تالش مى    . لبيك، لبيك :  و آنها به او پاسخ دادند      »3 شجره ى گروه انصار، اى اصحاب    ا: فرياد كن 
انـداخت و   شد، آنگـاه زره خـود را بـر گـردنش مـى            شتر خود را بكشد، و يا خود داشته باشد، ولى بدان قادر نمى            

  جمـع  �نمود، تا اينكه صد تن آنان نزد رسـول خـدا             گرفت و به طرف صدا حركت مى       شمشير و سپرش را مى    
 اول براى انصار بود، و بعداً خزرج فراخوانده شـد، و آنـان   4فراخواندن. و شدند و جنگيدندشدند، و با هوازن روبر  

هاى خود بلند شد و به ميدان جنـگ قـوم نظـر               بر ركاب  �در وقت جنگ پر صبر و شكيبا بودند، و پيامبر خدا            
 مردم نزد   به خدا سوگند، تا هنوز    : افزايد مى. »رافروختاكنون تنور جنگ ب   « 5)االن حمى الوطيس  (: انداخت و گفت  

 دست بسته جمع آورى شدند، و خداوند كـسانى از      � كه اسيران دشمن نزد رسول خدا        6،وى جمع نشده بودند   
 غنيمـت   �اى را هم شكست داد، و اموال و فرزنـدان شـان را بـراى رسـول خـدا                     آنها را به قتل رسانيد، و عده      

اى «:  گفـت �پيامبر خدا : آن را متذكر شده، و در آن آمده  ...  آمده �بن وهب از حديث عباس       و نزد ا   7.گردانيد
ها صداى مرا شنيدند، برگشت و جمع        به خدا سوگند، هنگامى كه آن     : گويد ، مى »عباس، اصحاب سمره را صدا كن     

                                                 
و بيهقى اين را به مانند آن از عبيداللَّه بن . باشد رجال آن رجال صحيح اند، غير ابن ابى هذيل و او ثقه مى: گويد مى) 140/6(هيثمى  1

 .آمده، روايت كرده است) 117/4(تر از آن، چنانكه در البدايه  ، اين را طوالنى)اللَّه عنها رضى(يت نموده و از عايشه كعب بن مالك روا

2 ���� . $�7Fدر ا� � ).٨٠، ٧٩/ ١٩(78$ا�
 .م. اشاره به بيعت رضوان در روز حديبيه است 3

 .م. موماً فرياد كرد و بعداً خاص خزرج را فرياد نمودكرد، اوال انصار را ع  صدا مى� كه به واسطه عباس �يعنى پيامبر  4

 در آن روز وقتى كه �شود كه اين كلمه را نخستين بار پيامبر خدا  و گفته مى. كنايه از شدت امر و شعله ور شدن جنگ است 5
» وطيس«و اصل . شدبا و قبل از آن شنيده نشده است، و اين جمله از بهترين استعارات مى: جنگ و مشكالت شديد گرديد گفت

 .باشد مى» تنور«چنانكه ذكر شد 

 .تر است و اين درست. »به خدا سوگند، تا هنوز كسانى كه در ابتدا شكست خورده بودند برنگشته بودند«: و در ابن هشام آمده 6

 .آمده است) 329/4(اين چنين در البدايه  7



  حيات صحابه

٤٥  چهارم جلد 

از ابن وهـب     اين را مسلم     1!يا لبيك، يالبيك  : تندشدن شان مثل برگشت و جمع شدن گاوها بر اوالدشان بود، و گف            
  2.روايت نموده است

   
  آنچه ميان اصحاب و ابوسفيان در نقض صلح حديبيه اتفاق افتاد

 با اهل مكـه داخـل معاهـده صـلح      �هنگامى كه پيامبر خدا     :  روايت نموده، كه گفت    �ابن ابى شيبه از عكرمه      
نى بكر هم پيمان قريش، بنابراين خزاعه در صلح  بود، و ب� خُزاعه در جاهليت هم پيمان پيامبر خدا     ]قبيله[شد،  

 3،بنى بكر و خزاعه جنگ در گرفت داخل شد، و بنى بكر در صلح قريش داخل گرديد، و در ميان �رسول خدا 
 قريش بنى بكر را با دادن سالح و طعام همكارى نمود و به سوى آنان روى آورد، به همين علت                     ]در اين جنگ  [و  

ها از اينكـه پيمـان را     بر خزاعه غلبه يافتند، و چند تن از آنان را به قتل رسانيدند، و قريشى]در اين جنگ[بنى بكر  
نزد محمد رو و صلح را تحكيم نموده نافذ گردان، و در            : نقض نموده باشند در هراس افتادند، و به ابوسفيان گفتند         

  .ميان مردم صلح نما
ابوسفيان نزدتان آمده است، ولى راضى و بدون «:  گفت�، رسول خدا آنگاه ابوسفيان به راه افتاد، و به مدينه آمد   
اى ابوبكر مفاد صلح را برقرار دانسته و        :  آمد و گفت   �وى نزد ابوبكر    . »هيچ دست آوردى بازگشت خواهد نمود     
ـ  . من صالحيتى ندارم، اين كار به دسـت خـدا و پيـامبر اوسـت           : در ميان مردم صلح نما، ابوبكر پاسخ داد        زد بعـد ن

آيـا  :  به او گفت� آمد، و براى او نيز مانند چيزهايى را كه به ابوبكر گفته بود تكرار نمود، عمر     �عمربن خطاب   
ثابت :  يا گفت  -در ارتباط به درهم شكستن معاهده وساطت كنم، جديد آن را خداوند كهنه گرداند و شديد آن را                   

، نديـدم چون امروز دشمنى براى خويشاوندانش      : فيان گفت ابوس.  خداوند قطع نموده درهم شكند     -و پايدار آن را     
اى فاطمه آيا ميل دارى كارى انجام دهى كه به سبب آن سـردار              :  آمد و گفت   )اللَّه عنها  رضى(بعد از آن نزد فاطمه      

من صالحيتى  : هاى خود به ابوبكر را برايش تكرار نمود، فاطمه گفت          زنان قومت گردى؟ بعد از آن مثل همان گفته        
هاى خود به    آمد، و به وى همانند گفته      �بعد از آن نزد على      . در اين كار ندارم، كار به دست خدا و رسول اوست          

مانند امروز مرد گمراهى نديدم، تو رهبر و سيد مردم هستى، خودت :  به او گفت� را تكرار نمود، على �ابوبكر  
وى دست خود را به دست ديگر زد و گفت من مـردم را              معاهده را نافذ گردان و ميان مردم صلح برپا كن، آن گاه             

                                                 
1 ���� . ��3%). و ���� @ن را از ج��$ و 78$ا�� از ش��7 روای! �$د1 ا"!و ا�+; و ا�0 ا"��ق از <�7س ) ٧�١ -��١/ 

٧(=��C ا�,�%* : �)�٢ (���7�@ l���5 B� ��B ا�g 1$�3&ا�r و. 
و مانند اين را متذكر ... اش روايت نموده حديث عباس را به درازى) 11/4(آمده است، و ابن سعد ) 331/4(اين چنين در البدايه  2

 .شده است

اين دو قبيله با هم در گذشته عداوت و كينه داشتند، بر اثر تحريك قريش بنى بكر با خزاعه داخل نبرد شدند، و در ضمن اينكه  3
توان به  مى قريش در ضمن تحريك، هم پيمان خود را در اين حمله يارى نظامى و لوژستيكى نمود، و براى درك تفصيل اين موضوع

 .م.  و ابتداى آمادگى براى فتح مكه مراجعه نمودهاى نقض صلح حديبيه كتب سيرت در بخش انگيزه



  حيات صحابه

٤٦  چهارم جلد 

 بعد حركت نمود  نزد اهل مكه آمد، و آنان را از عملكرد خود آگاه كـرد،                  1،دهم ف يك ديگرشان اطمينان مى    از طر 
اى تا   به خدا سوگند، مثل امروز نماينده قومى را نديديم، به خدا سوگند، نه براى ما خبر جنگ را آورده                  : آنان گفتند 

حديث را در فتح مكه، چنانكه در منتخـب          2.اى تا در امان باشيم      آورده شيار باشيم، و نه هم خبر صلح را براى ما         ه
  3 .آمده، ذكر نموده است) 162/4(كنزالعمال 

  
  عملكرد اصحاب با اسيران بدر

:  روايت نمـوده، كـه گفـت       )مااللَّه عنه  رضى(طبرانى در الكبير و الصغير از ابوعزيز بن عمير برادر مصعب بن عمير              
، مـن بـا گروهـى از    »با اسيران به نيكويى معامله كنيـد   «:  فرمود �من روز بدر در جمله اسيران بودم، پيامبر خدا          

خوردند و به مـن بـه خـاطر          نمودند، خود خرما مى    انصار بودم، وقتى كه آنان غذاى ظهر و شب خود را حاضر مى            
  .اسناد آن حسن است: گويد مى) 86/6(هيثمى  4.ادندد  گندم مى]نان[ �توصيه رسول خدا 

   
  � در سرعت فرمانبرى و به جاى آوردن امر پيامبر � قصه ابن رواحه

 � روزى در حـالى نـزد پيـامبر       �عبداللَّه بن رواحه    : و ابن عساكر از عبدالرحمن بن ابى ليلى روايت نموده كه          
، آنگاه وى در جاى خود بيرون از مـسجد   »بنشينيد«: گويد  مى  شنيد كه  �كرد، و از پيامبر      آمد، كه وى موعظه مى    
خداونـد در   «:  رسيد، وى به او گفت     � از خطبه خود فارغ شد، و اين خبر به پيامبر            �نشست، تا اينكه پيامبر     

  5.»حرصت به طاعت خداوند، و طاعت رسولش بيفزايد
 روز جمعه بر منبر نشست و       �رسول خدا   : ده كه  روايت نمو  )اللَّه عنها  رضى(و ابن عساكر همين گونه از عايشه        

:  شنيد و در بنى غنم نشست، گفتـه شـد      - »بنشينيد« - را   � قول پيامبر    �، و عبداللَّه بن رواحه      »بنشينيد«: گفت
  6.بنشينيد، و در جاى خود نشست: گفتى تو شنيد كه براى مردم مى اى رسول خدا، عبداللَّه بن رواحه از

                                                 
 .اى عمر مثل تو در عداوت و دشمنى با قبيله و خويشاوندان كسى را نديدم: يعنى 1

2  KAL% ش��7 در �١/ ٨(ا�0 ا� ( B��	
 . ا"!�
دهد، به طور يك   زمينه نمىاى در  برايش وعده�آورد، و پيامبر  ابوسفيان بعد از اينكه موفقيتى را در اين سفرش به دست نمى 3

 .ماند نامه صلح وفادار باقى مى نمايد، كه به مفاد قطع كند، و تاكيد مى جانبه از طرف خودش، به نمايندگى از قريش آتش بس اعالن مى
 .م

4 ���� . $�7Fدر ا� �. K��m دا�BH3 ا"!) ٨٣٢(@���7� @ن را در K��m ا�,�%* ) �>١/ )١و ا�( $�}L ٣٩١/ ٢٢(78$ا�
� @ن را �03 دا�BH3 ا"!: �)�+Eه�. 

آمده، ) 306/2(و بيهقى اين را به مانند آن از عبدالرحمن به سند صحيح، چنانكه در اإلصابه . آمده است) 52/7(اين چنين در الكنز  5
 .روايت نموده است

�ن ���� ا	� 6 ��	 . f"در ا:و ��$ی` : �K��m B ا"!در "A; @ن ا�$اه�� �0 ا"+�<�# �0 ج+�* ا"! ) ٩١٢٨(78$ا�Hا�
 .ا%� �;ی[ %$"# 7X# از @ن ش�ه; @ن ا"!) �٣١/ ٩(و ا�+,+* ) ٣٢/ ١(



  حيات صحابه

٤٧  چهارم جلد 

اللَّـه   رضـى (و همچنان اين را طبرانى در األوسط، و بيهقى به روايت عايشه        . آمده است ) 51/7 (اين چنين در الكنز    
در اين روايت ابراهيم بن اسماعيل بن مجمع آمده، و او ضـعيف            : گويد مى) 316/9(هيثمى  . اند ، روايت نموده  )عنها
   .تر است مرسل بودن اين درست: گويد مى) 306/2(باشد، و در اإلصابه  مى

  �  و پيروى و به جاى آوردن امر پيامبر)اللَّه عنهما رضى(عبداللَّه بن مسعود 
، عبداللَّـه  »بنـشينيد «: نمود، و به مردم گفت  موعظه مى�پيامبر :  روايت نموده، كه گفت�ابن ابى شيبه از عطاء     

  1.»بداللَّه داخل شواى ع«:  گفت]�پيامبر [وى را شنيد و نشست، ]قول[بن مسعود كه بر دروازه قرار داشت 
هنگاميكه رسول خدا روز جمعه بر منبر جا گرفـت گفـت            :  روايت نموده كه گفت    �و اين را ابن عساكر از جابر        

اى عبداللَّـه بـن   «:  وى را ديـد و گفـت  �اين حرف را ابن مسعود شنيد، و نزد دروازه نشـست، پيـامبر     . بنشينيد
  2.»مسعود بيا

   
  نسبت به آن � اطر كراهيت پيامبرمنهدم ساختن گنبد بلندى به خ

يـرون شـد و گنبـد        در حالى كه ما همـراهش بـوديم ب         �روزى پيامبر خدا    :  روايت نموده كه   �ابوداود از انس    
پيـامبر  : گويـد   است، مى- مردى از انصار    -اين از فالن    : اين چيست؟ يارانش به وى گفتند     :  و گفت  3بلندى را ديد  

 آمـد، و در ميـان       �ود نگه داشت، تا اينكه صاحب آن نزد رسـول خـدا              سكوت نمود، و آن را در نفس خ        �
 از او روى گردانيد، و اين را چندين مرتبه تكـرار نمـود، تـا اينكـه آن مـرد          �مردم به وى سالم داد، ولى پيامبر        

ر من پيامب:  را نسبت به خود دانست، و از اين بابت به اصحاب وى شكايت برد و گفت�خشم و اعراض پيامبر   
آنگـاه آن مـرد بـه طـرف         : گويد مى. وى بيرون آمد، و گنبد تو را ديد       : بينم، گفتند   را دگرگون و متغير مى     �خدا  

 روزى بيـرون شـد و آن را   �رسـول خـدا   . گنبد خود برگشت و آن را منهدم ساخت، و با زمين هموارش نمود  
 نسبت به خودش به ما شـكايت كـرد، و   صاحب وى از اعراض تو :  گفتند »گنبد را چه شده است؟    «: نديد و پرسيد  

هر بنايى بر صاحبش وبال     «:  فرمود �آن گاه پيامبر    . ما او را از قضيه آگاه كرديم، بنابراين او آن را منهدم ساخت            
و ابن ماجه اين را مختصراً . - 4چه كه از آن گزيرى نيست يعنى جز آن- »است، مگر بنايى كه ضرورى و الزم است   

 بعدها از آنجا گذشت، و آن را نديد، و از آن پرسيد، آن گاه         �پيامبر  : ر روايت وى آمده است    روايت نموده، و د   
خدا رحمتش كند، خدا رحمـتش  «: به او خبر داده شد، كه وى وقتى قضيه را شنيد آن را منهدم نمود، آن گاه فرمود   

  5.»كند

                                                 
 .آمده است) 56/7(اين چنين در الكنز  1

 .آمده است) 55/7(اين چنين در الكنز  2

 .م. بنايى كه سقف آن گرد و برآمده باشد 3

 .به نقل از المنذرى. دارد د آن نگه مىيعنى جز آنچه كه انسان را از سردى و گرمى و درندگان و مانن 4

) ٢٣٧(ا��داوود . ���� 5 B�7ل ا"!) ١�١>(ا�0 %�ج���7� @ن را در K��m ا��داوود و . �B در "A; @ن ا��"�+B 6 ا";6 %�@
�$ی` : �)�. K��m دا�BH3 ا"!) �١٧(ا�~���4 H٠>>/ ٢(ا�.(  



  حيات صحابه

٤٨  چهارم جلد 

   
  � آتش زدن چادر سرخ رنگ به خاطر كراهيت پيامبر

 بـه عقبـه     �من با پيـامبر خـدا       :  روايت نموده، كه گفت    �بن شعيب از پدرش و او از جدش          از عمرو  1دوالبى
ايـن چـه لبـاس      «:  به من متوجـه شـد و گفـت         � رفتم، و يك چادر سرخ رنگ بر تن داشتم، پيامبر خدا             2اذاخر
افروختند و   ا مى  را نسبت به آن درك نمودم آنگاه به خانه خود آمدم كه آنها تنور ر               � من كراهيت پيامبر     »است؟

. آن را در تنور انـداختم     :  گفتم »آن چادر را چه كردى؟    «:  آمدم، گفت  �در تنور انداختمش، بعد از آن نزد پيامبر         
  3»ات ندادى؟ چرا آن را به يكى از اعضاى خانواده«: گفت

   
  قصه خُرَيم در كوتاه نمودن زلف هايش و بلند نمودن ازارش

 به من �پيامبر : اند، كه گفت  روايت نموده�عساكر از سهل ابن حنظليه عبشمى احمد بخارى در التاريخ و ابن     
اين خبر بـه خـريم رسـيد، آن     «!خريم اسدى اگر درازى زلف هايش و اسبال ازارش نباشد مرد خوبى است            «: گفت

ش بلند  ا تا نصف ساقهاي   هاى خود را تا نصف گوش هايش كوتاه كرد، و ازارش ر            گاه وى تيغى را برداشت و زلف      
  5-4.نمود

   
  � پايين آمدن كنانى از صندلى طال جهت پيروى و به جا آوردن امر پيامبر

 به سوى هرَقْل، كه به او جثّامه بن مساحق بن ربيع بن قيس كنـانى                )اللَّه عنهما  رضى(ابونعيم از كنَانى فرستاده عمر      
 پايم چيست، بعد متوجه شدم كه زير پـايم صـندلى   نشستم و ندانستم كه زير: شد، روايت نموده، كه گفت گفته مى 
چرا از چيزى كه ما تو را به آن اعزاز نموديم           : هنگامى آن را ديدم پايين آمدم، وى خنديد و به من گفت           ! طال است 

  6.كرد كه از چنين چيزى منع مى شنيدم �من از رسول خدا : پايين آمدى؟ گفتم
   

  � پيامبرحديث رافع بن خديج در فرمانبردارى از 

                                                 
 ).44/2(الكنّى  1

 .موضعى ميان مكه و مدينه 2
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  حيات صحابه

٤٩  چهارم جلد 

 �پيـامبر خـدا   : روزى دايى ام پيش من آمـد و گفـت  :  روايت نموده، كه گفت� از رافع بن خديج      1عبدالرزاق
ولى طاعت خدا و رسولش بـراى مـا و شـما سـودمندتر            . امروز ما را از كارى كه براى شما نفع داشت، نهى نموده           

  .ذكر نموده است آمده، 2ه زمين، چنانكه در كنزالعمالاست، وحديث را در اجار
   

  � قصه محمدبن اسلم در فرمانبردارى و به جاى آوردن امر پيامبر
حسن بن سفيان و ابونعيم در المعرفة از عبداللَّه بن ابى بكر بن محمد بن عمروبن حزم از محمدبن اسلم بن بجـره             

وى : ان نموده گفـت   خودش حديث بي  : اند كه   كه مرد بزرگسالى بود روايت نموده      �مربوط بنى حارث بن خزرج      
گشت، وقتـى    ساخت، بعد از  آن به خانواده خود بر مى          شد، و نيازهاى خود را در بازار برآورده مى         داخل مدينه مى  

بـه  : گفت  نماز نخوانده است، آن گاه مى      �آورد كه در مسجد پيامبر خدا        گذاشت، به ياد مى    كه چادر خود را مى    
هر يك از شـما كـه بـه    «: نخواندم، و او به ما گفته است       ]نماز[ت   دو ركع  �خدا سوگند، در مسجد رسول خدا       

، و چـادر خـود را       »اين قريه وارد شود، تا در اين مسجد دو ركعت نماز نخوانده است، به خانواده خـود برنگـردد                  
  3.آورد و ركعت نماز به جاى مى د�گشت، و در مسجد پيامبر  ميگرفت و به مدينه بر مى

   
  �  فرمانبردارى از پيامبرقصه دختر انصارى در

مـن دختـر انـصارى را خواسـتگارى         : اند كه گفـت     روايت نموده  �سعيدبن منصور و ابن نجار از مغيره بن شعبه          
بـه وى نگـاه كـن    «: نخير، گفـت :  گفتم»اى؟ وى را ديده«:  متذكر شدم، به من فرمود  �نمودم، و اين را به پيامبر       

آن گاه مـن نـزدش آمـدم و ايـن را بـه پـدر و         . »ن تان مؤثر و كارگر است     چون اين در استمرار محبت و اتفاق ميا       
اين مـرد  : من برخاستم و بيرون رفتم، در اين موقع دختر گفت       . مادرش متذكر شدم، و آنان به يكديگر نگاه نمودند        

شد كه به من  به تو دستور داده با�اگر پيامبر خدا :  خود ايستاد و گفت    4ن بياوريد، و در يك طرف پرده      را نزد م  
آن گاه به سوى وى نگاه . دانم كه به من نگاه كنى نگاه كنى نگاه كن، در غير آن صورت من اين را برايت ممنوع مى    

ايم نمودم و با او ازدواج كردم، گرچه من با هفتاد زن ديگر نيز ازدواج نمودم اما هيچ يك از آنان هرگز مثـل او بـر                       
  6-5.محبوب و عزيز نبوده است

                                                 
1  KAL% ١(در<<�<.( 
 ).73/8(كنزالعمال  2

غريب است، طبرانى نيز اين را روايت نموده، مگر : ، و ابن منده اين را روايت نموده، و گفتهآمده است) 346/3(اين چنين در الكنز  3
 .آمده است) 414/3(اينكه او اين مرد را مسلم بن اسلم ناميده، چنانكه در اإلصابه 
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  حيات صحابه

٥٠  چهارم جلد 

   
  در معامله خدمتكاران �و فرمانبردارى و به جاى آوردن امر پيامبر  � ابوذر

 ديدم كه چادر غليظى بر تن داشـت و  1ا در ربذَه ر�من ابوذر : ابوداود از معرور بن سويد روايت نموده، كه گفت      
 تن غالمت است بگيرى     اى ابوذر، اگر آنچه را بر     : آن گاه قوم گفتند   : گويد مى. غالمش نيز مانند آن را بر تن داشت       

ابوذر : گويد مىشود، و براى غالمت لباسى غير از اين بده،   درست مى 2ا نمايى، برايت يك لباس كامل     و با اين يكج   
 را ناسزا گفتم، كه مادرش عجمى بود، و وى را به مادرش طعنه زدم، و او از من بـه پيـامبر خـدا                       3من مردى : گفت
: ، و افـزود »اى ابوذر، تو شخصى هستى كه در تو عادت جاهليت است«:  فرمود� شكايت برد، رسول خدا      �

ها با شـما سـازگارى و توافـق         برادران شمايند، خداوند شما را بر ايشان فضيلت داده است، كسى كه از آن              4ها اين«
  5.»ننمود به فروشش برسانيد، و خلق خدا را تعذيب نكنيد

آنها برادران شمااند، خداوند آنان را زير «: د، و نزد ايشان آمده است  ان اين را بخارى و مسلم و ترمذى روايت نموده        
دست شما قرار داده است، بنابراين كسى را كه خداوند برادرش را زير دستش گردانيد، بايـد بـه او از آنچـه طعـام         

ا نـدارد مكلـف   پوشد، و وى را به كارى كه توان آن ر       خورد، و از آنچه به او بپوشاند كه خود مى          بدهد كه خود مى   
  7-6.»نسازد، و اگر وى را به كارى كه توانش را ندارد مكلف ساخت، بايد با وى در آن كمك كند

  
    مخالفت نموده باشد � گيرى و تشدد بر كسى كه از امر پيامبر سخت

   در پوشيدن ابريشم اتفاق افتاد)اللَّه عنهما رضى(آنچه ميان عمر و ابن عوف 
 از زيـادت  �عبـدالرحمن بـن عـوف    : اند، كه گفت   از ابوسلمه بن عبدالرحمن روايت نموده      و ابن منيع     8ابن سعد 

دهى، كه پيراهنى از ابريشم بر تن  اى پيامبر خدا، آيا به من اجازه مى:  شكايت برد و گفت�شپش به رسول خدا 
بـه  [ �ذشتند، و عمـر      در گ  � و ابوبكر    �هنگامى كه پيامبر خدا     .  به وى اجازه داد    �پيامبر  : گويد كنم؟ مى 
اين چيست؟  :  پرسيد �عمر  .  رسيد، عبدالرحمن با پسرش ابوسلمه كه پيراهن ابريشمى بر تن داشت آمد            ]خالفت

آيـا  : و بعد از آن دست خود را در گريبان پيراهن انداخته آن را تا پايينش پاره نمود، آن گاه عبدالرحمن به او گفت                
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  حيات صحابه

٥١  چهارم جلد 

آن را به تو به خاطرى حالل گردانيده بود، كه          : ن حالل گردانيده است؟ گفت     آنرا به م   �دانى كه پيامبر خدا      نمى
  .از شپش به وى شكايت بردى، اما براى غير از تو نه

عبدالرحمن بن عوف نـزد  : و نزد ابن عيينه در جامع وى و نزد مسدد و ابن جرير از ابوسلمه روايت است كه گفت     
 � محمد با او، بود و پيراهنى از ابريشم بر تـن داشـت، آن گـاه عمـر               داخل شد، و پسرش    )اللَّه عنهما  رضى(عمر  

طفـل را ترسـاندى، و   ! خداوند تو را مغفرت كند: اش نمود، عبدالرحمن گفت برخاست و از گريبان وى گرفته پاره     
: فـت گعمـر   . پوشم من ابريشم مى  : پوشانى؟ پاسخ داد   ها ابريشم مى   به اين : عمر گفت ! قلبش را جريحه دار ساختى    

  1!ها هم مانند تواند؟ اين
   

  )اللَّه عنهما رضى( خالد بن سعيد )پالتوى(پاره نمودن پيراهن خالدبن وليد و جبه 
 آمد، كه پيراهن ابريشمى بـر تـن   � در حالى نزد عمر �خالدبن وليد : ابن عساكر از ابن سيرين روايت نموده كه     

اين را چه شده است اى اميرالمؤمنين؟ آيا ابن عـوف           : داداى خالد اين چيست؟ پاسخ      :  به او گفت   �داشت، عمر   
تو مثل ابن عوف هستى؟ و برايت مثل همان چيزى است كه به ابن عوف اسـت؟ كـسانى        : پوشد؟ گفت  اين را نمى  

 هـيچ  دهم كه هر يك بخشى را كه نزديكش است بگيرد، ايشان آن را پـاره نمودنـد، و             اند سوگند مى   را كه در خانه   
  2. باقى نماندچيزى از آن

و بعد از يـك     :  در خالفت، حديث صخر گذشت، كه در آن آمده بود          �در بخش اصحاب و مقدم ساختن ابوبكر        
 و پالتوى ابريشمى بر تن داشت، و با عمربن خطاب و علـى              - يعنى خالد بن سعيد      - آمد   �ماه از وفات پيامبر     

پالتويش را  :  كسانى كه نزديكش قرار داشتند، فرياد كشيد        روبرو گرديد، عمر بر سر     )اللَّه عنهما  رضى(بن ابى طالب    
 آن در حالت صلح در ميان مردان ما         ]پوشيدن[كند، در حالى كه      كه بر تن دارد پاره كنيد، آيا او ابريشم را بر تن مى            

  .اند اين را طبرى و سيف و ابن عساكر روايت نموده. پس پالتويش را پاره نمودند! ممنوع و مهجور است؟
   

  هاى ابريشمى پيراهن و قطع نمودن دكمه �عمر 
 به مسجد وارد شد، �به من خبر رسيده كه عمربن خطاب     : ابن جرير از عبده بن ابى لبابه روايت نموده، كه گفت          

عمـر در  .  كه دكمه هايش از ابريشم ساخته شـده بـود  3،خواند و عبايى بر تن داشت مىو مردى ايستاده بود و نماز     
هنگامى . روم طوالنى كن، چون من تا منصرف نشوى نمى        ]نمازت را [خواهى   آنقدر كه مى  : د و گفت  پهلويش ايستا 

                                                 
 .تآمده اس) 57/8(اين چنين در الكنز  1

 .آمده است) 57/8(اين چنين در كنز العمال  2
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  حيات صحابه

٥٢  چهارم جلد 

هـاى   لباست را به من نشان بده، آن را گرفـت و دكمـه  : كه آن مرد اين حالت را ديد به طرفش برگشت، عمر گفت         
  1.حاال لباست را بگير:  و گفتابريشمى را كه بر آن بود قطع نمود

   
  يدن قباى سعيد القارى تا آن را پاره كندو كش � على

برادرم در گذشت، و به صددينار در راه خدا وصيت          :  از سعيدبن سفيان القارى روايت نموده، كه گفت        2ابن عساكر 
نمود، من در حالى نزد عثمان بن عفان رفتم، كه مردى نزدش نشسته بـود، و قبـايى بـر تـن داشـتم كـه گريبـان و                   

. اش نمايـد  هنگامى كه آن مرد مرا ديد به سوى من آمد و قبايم را كشيد تـا پـاره               .  شده بود  هايش ابريشم كار   گوشه
 �از عثمـان   ! عجله نموديـد  : اين مرد را بگذار، و او مرا رها نمود و گفت          :  آن حالت را ديد گفت     �وقتى عثمان   

صيت نموده است، به من چه دستور اى اميرالمؤمنين، برادرم درگذشته، و به صددينار در راه خدا و    : پرسيدم و گفتم  
اگر از يكى قبـل از مـن هـم فتـوى خواسـته              : نه، گفت :اى؟ گفتم    آيا از كسى قبل از من پرسيده      : فرمايى؟ گفت  مى

خداوند ما را به اسـالم آوردن       . كنم دهم فتوى داده باشد، گردنت را قطع مى        باشى، و غير از فتوايى كه من به تو مى         
الم آورديم، بنابراين ما مسلمان هستيم، و ما را به هجـرت دسـتور داد و هجـرت نمـوديم،     هدايت داد و همه ما اس    

بنابراين ما اهل مدينه مهاجر هستيم، بعد از آن ما را به جهاد امر نمـود و جهـاد نمـوديم، شـما اهـل شـام مجاهـد               
فقه كن، چون تو اگر با يك درهـم         ات و بر نيازمندانى كه در اطرافت هستند ن         باشيد، آن را بر خود، و بر خانواده        مى

 ]ثـواب [ات بخوريـد، بـراى تـو بـه مقـدار             بيرون شوى و به آن گوشت خريدارى كنى، و آن را خودت و خانواده             
وى : آن گاه من از نزد وى بيرون رفتم، و از آن مردى كه مرا كشيد پرسيدم، گفته شد                 . شود هفتصد درهم نوشته مى   

 �از رسول خـدا   : از من چه ديدى؟ پاسخ داد     :  وى به منزلش آمدم و گفتم       است، بعد نزد   �على بن ابى طالب     
و اين اولين ابريشمى است، . »هاى زنان و ابريشم را حالل بدانند نزديك است كه امت من فرج«: گفت شنيدم كه مى

  4-3. بيرون آمدم و آن را فروختمبعد از نزد وى. كه آن را بر يكى از مسلمانان ديدم
   

  در مورد شالق زدن قُدامه دايى حفصه توسط والى او � قصه عمر
 قدامه بن مظعون را والى بحـرين مقـرر          �عمربن خطاب   : عبدالرزاق از عبداللَّه بن عامربن ربيعه روايت نموده كه        

 بزرگ عبدالقيس از بحرين نزد    �باشد، جارود     مى )اللَّه عنهم  رضى(نمود، وى دايى حفصه و عبداللَّه فرزندان عمر         
اى اميرالمؤمنين، قدامه نوشيد و مست شد، و من حدى از حـدود الهـى را ديـدم و آن را بـر     :  آمد و گفت   �مر  ع

ابوهريره، بعد او ابـوهريره را  : دهد؟ پاسخ داد چه كسى با تو شهادت مى   : گفت. خود حق دانستم كه به شما برسانم      
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  حيات صحابه

٥٣  چهارم جلد 

وشـيده باشـد، ولـى او را مـست ديـدم كـه       من وى را نديدم كه ن: دهى؟ گفت  به چه شهادت مى   : خواست و گفت  
  !در شهادت خوب عميق شدى:  گفت�عمر . نمود استفراغ مى

حكم كتاب خدا را بر وى اجرا كن   : بعد از آن براى قدامه نوشت، تا از بحرين نزد وى بيايد و او آمد، جارود گفت                
جـارود  : گويـد  مـى . ادا نمـودى  تو شهادت خود را     : شاهد، عمر افزود  : تو خصم هستى يا شاهد؟ گفت     : عمر گفت 

تـو را خـصم     : حد خدا را بر اين جارى كن، عمـر گفـت          :  آمد و گفت   �خاموش شد، و باز صبحگاهان نزد عمر        
دهـم،   اى عمر تو را به خدا سـوگند مـى  : پندارم زيرا غير از يك تن كسى با تو گواهى نداده است، جارود گفت              مى

اى عمر، اين حق نيست كه پسرعمويت شراب بنوشد         : كنم، گفت  تنبيه مى يا زبان خود را بگير، يا تو را         : عمر گفت 
اى اميرالمؤمنين، اگر در شهادت ما ترديد دارى، به سوى دختر وليـد كـسى را                : و تو مرا تنبيه كنى؟ ابوهريره گفت      

ا سـوگند    كسى را نزد هند دختر وليد فرستاد و او ر          �آن گاه عمر    . بفرست، و از وى بپرس، وى همسر قدامه بود        
اگـر  : كـنم، وى گفـت   من حد را بر تو جارى مـى :  به قدامه گفت�آن گاه عمر   . داد، و او بر شوهرش گواهى داد      

: چرا؟ قدامه گفـت   : گويى نوشيده باشم، اين حق شما نيست كه بر من حد جارى كنيد، عمر پرسيد               چنان كه تو مى   
  :خداوند عزوجل گفته است

] ��E	 
 �� � �":�� U�	 P%� �dEw9el �E%; ���O W�>�?��[�"D�.C  
  .»بر كسانى كه ايمان آوردند و عمل شايسته كردند گناهى در آنچه خوردند نيست«: ترجمه
ترسيدى از آنچه خـدا حـرام نمـوده اسـت اجتنـاب       در تأويل خود به خطا رفتى، تو اگر از خدا مى         :  گفت �عمر  
مـادامى  : كنيد؟ گفتند درباره شالق زدن قدامه چه فكر مى:  گفت به مردم نگاه كرد و�ورزيدى، بعد از آن عمر    مى

بنابراين عمر چند روز بر آن سكوت اختيار نمـود، بعـد         . كه او مريض است، ما بر آن نيستيم كه وى را شالق بزنى            
مـادامى  كـه او      : كنيـد؟ گفتنـد    درباره شالق زدن قدامه چه فكر مـى       : رزوى تصميم شالق زدنش را گرفت و گفت       

هـا مالقـات كنـد،     اينكه وى خداوند را زير تازيانه : عمر گفت . دمند است، ما بر آن نيستيم كه وى را شالق بزنى          در
 برايم تازيانه كامل بياوريد، آن گاه امر 2ات كنم و اين بر گردنم باشد،تر از آن است كه من با وى مالق        برايم محبوب 

  .نمود و او شالق زده شد
عمر حج نمود، و قدامه نيـز، در حـالى         گرفت، و او را كنار زده از وى جدا شد، سپس           بر قدامه خشم     �بعد عمر   
 فـرود آمـد و   3 در سـقيا �هنگامى كه از حج خـود بازگـشت نمودنـد، عمـر            .  با او قهر بود، حج كرد      �كه عمر   
سى آمد و بـه  زود قدامه را بياوريد، به خدا سوگند، در خوابم ك    : هنگامى كه از خواب خود برخاست گفت      . خوابيد

وى از آمـدن    [با قدامه آشتى كن، چون وى برادر توست، او را زود نزدم بياوريد، وقتى نزد قدامه آمدند،                  : من گفت 
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من بميرم و به خداوند بميرد و به خداوند مالقى شود نزدم بهتر است از اين كه بهتر است از اينكه ) تازيانه(يعنى اگر او در زير دره  2
 .م. مالقى شوم در حالى كه حدرا بااليش جارى نكرده باشم و آن بر گردنم باقى مانده باشد
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  حيات صحابه

٥٤  چهارم جلد 

 ابا ورزيد، عمر دستور داد تا وى را به نـزدش بياورنـد، بعـد بـا وى صـحبت نمـود و بـراى او مغفـرت                   ]نزد عمر 
  2.ست ابن السكن روايت نموده ا اين را ابوعلى1.خواست

   
  اى خنديد ايراد گرفتن ابن مسعود بر كسى كه در جنازه

اى  عبداللَّه بن مسعود مردى را در جنـازه       : بيهقى از يزيد بن عبيداللَّه از بعضى اصحاب وى روايت نموده، كه گفت            
  3.كنم مى، ابداً با تو صحبت نخندى؟ به خدا سوگند آيا تو در حالى كه با جنازه هستى مى: خندد، گفت ديد كه مى

  
  از ايشان   �  هنگام صدور اعمالى مخالف امر پيامبر)اللَّه عنهم رضى(خوف اصحاب 

  اى كه در بدر گفته بود خوف ابوحذيفه از كلمه
 به اصحاب خـود     - روز بدر    - در آن روز     �پيامبر  :  روايت نموده كه   )اللَّه عنهما  رضى(ابن اسحاق از ابن عباس      

ها رغبتى به قتال مـا       اند، و آن   از بنى هاشم و غير ايشان به زور و بى ميلى بيرون شده            من دانستم كه مردانى     «: گفت
ندارند، پس هر يك از شما كه با كسى از بنى هاشم روبرو شد او را نكشد، و هر يك از شما كه با ابوالبخترى بـن                           

دالمطلب عموى رسول خـدا     هشام بن حارث بن اسد روبرو شد او را نكشد، و هر يك از شما  كه با عباس بن عب                    
آيا ما  «:  گفت �ابوحذيفه بن عتبه بن ربيعه      . »روبرو شد او را نكشد چون وى به زور و بى ميلى بيرون شده است              

پدران، پسران و برادران مان را بكشيم، و عباس را رها كنيم؟ به خدا سوگند، اگر با وى روبرو شوم شمشيرم را در                       
بـه  : گويد  عمر مى  -اى ابو حفص    «:  گفت � رسيد، و او به عمر       �پيامبر خدا   برم، اين خبر به      گوشتش فرو مى  

 آيـا روى  - مـرا در آن روز بـا كنيـه ابـوحفص فراخوانـد      �خدا سوگند، آن نخستين روزى بود كه رسول خدا         
، بـه    با شمشير بزنم   4 خدا، مرا بگذار تا گردنش را      اى رسول :  عمر گفت  »شود؟ عموى پيامبر خدا به شمشير زده مى      

در امان نيستم و همواره    : من از آن كلمه كه در آن روز گفتم        : گويد خدا سوگند، وى منافق شده است، ابوحذيفه مى       
  6-5.در روز يمامه به شهادت رسيدترسم، مگر اينكه شهادت آن را از من برطرف سازد، بعد وى  از آن مى

   
  شا و قصه توبه � خوف ابولبابه از خيانتش در برابر پيامبر
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 .گردن ابوحذيفه را 4
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  حيات صحابه

٥٥  چهارم جلد 

بنى قريظه را بيست و پنج شب محاصـره نمودنـد،           : ابن اسحاق از پدرش از معبد بن كعب روايت نموده، كه گفت           
هـاى شـان رعـب و خـوف           در قلـب   1 )خداونـد (به مـشكالت انـداخت، و       تا اينكه محاصره و قلعه بندى آنان را         
ا اينكه ايمان بياورند، يا زنان و پـسران  ي:  به آنان عرضه داشت]پيشنهاداتى را [انداخت، و رئيس شان كعب بن اسد        

نـه ايمـان   : آنان پاسخ دادنـد . خود را بكشند و براى قتال بيرون شوند و يا در شب شنبه بر مسلمانان شبيخون زنند            
گردانيم، زندگى پس از پسران و زنان مان براى ما چه ارزشى دارد؟ بعد بـه   آوريم، نه هم شب شنبه را حالل مى       مى

 كسى را فرستادند و از وى درباره پـايين آمـدن بـه حكـم     2، كه هم پيمان وى بودند    �ه بن عبدالمنذر    سوى ابولباب 
 بعد از آن پشيمان و نادم شد، - يعنى ذبح شدن - مشورت خواستند، و ابولبابه به حلق خود اشاره نمود �پيامبر 

و در   4-3.اش را پـذيرفت    نـد توبـه   ه خداو  روى آورد، و خود را به آن بست تـا اينكـ            �و به طرف مسجد پيامبر      
اى ابولبابه چه فكر ميكنى و به چه چيز ما : گفتند:  از موسى بن عقبه متذكر شده، و در سياق وى آمده است        5البدايه

گاه ابولبابه به دسـت خـود طـرف حلـق خـود اشـاره نمـود، و            آن. را دستور ميدهى، چون ما توان جنگ را نداريم        
هنگـامى كـه ابولبابـه     . خواهند ايشان را به قتل برسانند      داد كه مى   شت و به آنان نشان مى     انگشتان خود را بر آن گذا     

به خدا سوگند، تا آن وقـت بـه       : برگشت، به شدت پشيمان شد، و دانست كه دچار فتنه بزرگى شده است، و گفت              
آن گاه به . نفس من نداندكنم، كه براى خداوند توبه خالص نكنم و خداوند آن را از   نگاه نمى�روى پيامبر خدا 

كنند، كه وى تقريبـاً بيـست شـب در     مدينه برگشت، و دست خود را به ستونى از ستونهاى مسجد بست، گمان مى   
آيا ابولبابه از حلفاى خود فارغ نـشده        «:  وقتى كه ابولبابه از وى ناپديد شد گفت        �جا بسته بود، و پيامبر خدا        آن

اى رسيده است، اگـر      بعد از من وى را فتنه     «:  خبر داده شد، وى فرمود     �بر   در آن موقع عمل وى به پيام       »است؟
خواستم، چون اين كار را نموده است، تا حكم خداونـد دربـاره وى آن طـورى كـه           آمد برايش مغفرت مى    نزدم مى 

االسود از عروه   اين چنين اين را ابن لهيعه از ابو       : گويد ابن كثير مى  . »دهم خواهد، من او را از جايش حركت نمى        مى
  .روايت نموده، و اين چنين اين را محمدبن اسحاق در مغازى خود متذكر شده است

   
  به وى � خوف ثابت بن قيس و بشارت پيامبر

اى رسـول  :  ثابت بن قيس را جستجو نمود، مردى گفـت �پيامبر :  روايت نموده كه�بخارى از انس بن مالك   
اش در حالى نشسته يافـت كـه سـر خـود را      د نزد وى آمد و او را در خانه        آورم، بع  خدا، من خبر وى را برايت مى      

 بلنـد  �صداى خود را بر صداى پيامبر ! شر رسيده است: تو را چه شده است؟ ثابت گفت  : گفت. فروافكنده بود 
                                                 

 .به نقل از ابن هشام 1

 .م. ابولبابه قبل از مسلمان شدن با ايشان هم پيمان بود 2
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  حيات صحابه

٥٦  چهارم جلد 

 كـه او   آمـد و بـه او خبـر داد،   )�پيـامبر (آن مرد نزد   . ام نمودم، بنابراين عملم باطل شده، و از اهل آتش گرديده         
 �پيـامبر   . در مرتبه آخر با بشارت بزرگـى نـزد وى برگـشت           : گويد موسى بن انس مى   . اينطور، و اينطور  گفت    

  1.»!تو از اهل آتش نيستى، بلكه از اهل جنت هستى: نزد وى رفته به او بگو«: گفت
ـ  )اللَّه عنهما  رضى(و نزد طبرانى از عطاى خراسانى ازدختر ثابت بن قيس بن شماس              از : ت اسـت، كـه گفـت       رواي

  : نازل شد�هنگامى كه اين آيه براى پيامبر خدا : گفت پدرم شنيدم كه مى
]!� ��; <�/� V� .� � �����[.4  

  .»خداوند هيچ متكبر مغرور را دوست ندارد«: ترجمه
 خبـر داده  � به پيامبر خدا. اين آيه بر ثابت گران تمام شد، و در را به روى خود بست و شروع به گريستن نمود  

گاه كسى را نزد وى فرستاد، و او را پرسيد، و ثابت وى را از آنچه از آيه بر وى گران تمام شـده بـود خبـر              شد، آن 
:  فرمـود  �كنم، پيـامبر     دارم، و قومم را رهبرى مى      من مردى هستم كه زيبايى و جمال را دوست مى         : داد و گفت  

. »كنـد  نمايى، و خداوند تو را به جنت داخل مى         ى، و به خير وفات مى     كن تو از آنان نيستى، بلكه به خير زندگى مى        «
  :و هنگامى كه خداوند اين آيه را براى پيامبر خود نازل نمود: گويد مى
]<A��� �� �
#@*� 
 �q��� Wv �; �RL�v� �9;#L � �� � �":���@"� �"[.6  

اتـر از صـداى پيـامبر نكنيـد، و در برابـر او سـخن بلنـد                  ايد صداى خـود را فر      اى كسانى كه ايمان آورده    «: ترجمه
  .»مگوييد

 خبر داده شد، و او كـسى را نـزد وى فرسـتاد، و ثابـت                 �و اين عمل وى براى پيامبر       . عين عمل را تكرار نمود    
ترسـد از كـسانى    آنچه را كه براى او گران تمام شده بود خبر داد، و آن اينكه وى انسان بلند صدايى اسـت، و مـى                     

رسـى، و   كنى، و بـه شـهادت مـى        بلكه زندگى ستودنى مى   «:  فرمود �پيامبر  . باشد كه عملش باطل گرديده است     
  5.، و حديث را متذكر شده4»كند خداوند تو را داخل جنت مى

اى رسول خـدا، ترسـيدم، كـه هـالك شـده      :  گفت �ثابت بن قيس    : و از محمدبن ثابت انصارى روايت است كه       
خداوند ما را از اين منع نموده است، كه دوسـت داشـته باشـيم بـه     :  پاسخ داد»چرا؟«:  گفت �باشم، پيامبر خدا    
دارم، و ما را از خـودبينى و تكبـر منـع             ايم ستوده شويم، و من چنانم كه ستوده شدن را دوست مى            كارى كه نكرده  

ز صدايت نهى فرموده است، و مـن  دارم، و ما را از بلند نمودن صدا باالتر ا         نموده است، و من زيبايى را دوست مى       
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  حيات صحابه

٥٧  چهارم جلد 

شوى، كه زندگى سـتودنى داشـته باشـى، و بـه             اى ثابت آيا راضى نمى    «:  فرمود �پيامبر خدا   . صدايم بلند است  
او بـه خـوبى زنـدگى نمـود، و در روز           : گويد آرى، اى پيامبر خدا، مى    :  گفت »شهادت برسى و داخل جنت شوى؟     

به شرط بخارى و مسلم صحيح است، ولى آنان اين را : گويد  حاكم مى.مسيلمه كذّاب به شهادت رسيد]جنگ عليه[
  .اند، و ذهبى با او موافقت نموده است به اين سياق روايت ننموده

   
    � پيروى پيامبر

  � نماز خواندن مردم در پيروى از نماز پيامبر
 بوريـايى داشـت، كـه هنگـام         �دا  پيامبر خ : اند كه گفت    روايت نموده  )اللَّه عنها  رضى(بخارى و مسلم از عايشه      

. نشـست  كرد و بر آن مى خواند، و در روز آن را پهن مى نمود و در آن نماز مى شب از آن به عنوان اطاق استفاده مى  
 حتى كه زيـاد شـدند،   1خواندند نماز مى]اقتدا نموده با او[آمدند، و به نمازش   مى�مردم شروع نموده نزد پيامبر    

اى مردم، از اعمال آنچه را برداريد كه توان آن را داشـته باشـيد،               «: آنان روى گردانيد و گفت     از   �آن گاه پيامبر    
ترين آنهـا   ها نزد خداوند با دوام شود، و بهترين عمل چون تا شما مانده و خسته نشويد، خداوند خسته و مانده نمى        

دنـد، بـر آن مـداومت    دا ا انجـام مـى  و آل محمد چون عملـى ر : و در روايتى آمده است  . »است، اگرچه اندك باشد   
  3-2.كردند مى
   

  انگشتر خود را انداخت � شان به خاطرى كه پيامبر قصه مردم در انداختن انگشترهاى
 فقط يك روز يك انگشتر نقره را ديـد، آن         �وى در دست پيامبر     :  روايت نموده كه   �ابوداود از انس بن مالك      

 ]انگـشترهاى خـود را    [ آن را انـداخت، و مـردم نيـز           � بعـد پيـامبر      گاه مردم همه انگشتر ساختند و پوشـيدند،       
 روايت است )اللَّه عنهما رضى( بخارى اين را به مانند آن روايت نموده است، و در صحيحين از ابن عمر             4.انداختند
، »پوشـم  ابداً اين را نمى «: كرد بعد از آن را انداخت و گفت         انگشتر طاليى به انگشت مى     �رسول خدا   : كه گفت 

  6-5. انگشترهاى خود را انداختندو مردم نيز
   

  در ازار پوشيدن و طواف نمودن � پيروى عثمان از پيامبر
قريش خارجه بن كُـرز را بـراى بـه دسـت            : ابن ابى شيبه از اياس بن سلمه و او از پدرش روايت نموده، كه گفت              

تو يـك   : برگشت، گفتند ]از مسلمانان [ خوبگويى   آوردن خبر و جاسوسى نزد مسلمانان فرستادند، و او با ستايش و           
                                                 

 .م. ين در نمازهاى نفل و نمازهاى تهجد بود نه در نمازهاى فرضالبته ا 1

 .آمده است) 89/5(اين چنين در الترغيب  2
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  حيات صحابه

٥٨  چهارم جلد 

اى  اند، و قلبت ترسيده است، و آنچه به تو گفته شـد، و خـود گفتـه                 ها را برايت تكان داده     اعرابى هستى، كه سالح   
اى محمد اين سخن چيست؟ به سوى ذات        :  را فرستادند، او آمد و گفت      �بعد از آن عروه بن مسعود       . اى ندانسته

شناسـى   شناسى و كـسانى كـه نمـى    كنى، و باز به سوى قومت با اين مردم اوباش، كسانى كه مى ىخداوند دعوت م  
 �اى، تا روابط خويشاوندى ايشان را قطع كنى، و حرم ايشان را با خون و مال شان حالل بگردانى؟ پيـامبر         آمده
ين شان را به ديـن بهتـرى از      ام، خداوند آيين و د     هاى ايشان نيامده   من به سوى قومم جز جهت وصل رحم       «: گفت

، آن گاه وى نيز بـا سـتايش و          »گرداند نمايد، و زندگى بهترى از زندگى شان، به آنان نصيب مى           دين شان تبديل مى   
  .خوبگويى برگشت

و عرصه بر مسلمانى كه در دست مشركين گير افتاده بودند تنگ و شديد شده بـود، آن گـاه پيـامبر     : گويد سلمه مى 
 »رسـانى؟  اى عمر آيا پيام مرا به برادران مـسلمانت كـه اسـيراند مـى              «: ا خواست و به او گفت      ر � عمر   �خدا  
اقارب زيادى   ]ديگران[نه اى پيامبر خدا، به خدا سوگند، من در مكه خويشاوندان نزديك ندارم، غير از من،                 : گفت
رى خود حركت كرد، تا اينكه بـه         با سوا  � را خواست و به سوى ايشان فرستاد، و عثمان           �آن گاه عثمان    . دارند

قرارگاه مشركين آمد، و آنان او را مسخره نمودند و به او سخنان زشتى گفتند، بعد از آن ابان بـن سـعيدبن عـاص                         
اى پـسرعمو،  : هنگامى كه رسـيد گفـت  . پسر عمويش به وى پناه داد، و او را بر زين در پشت سر خود سوار نمود     

 بـه او  � عثمـان  - ازار وى تا نصف سـاق هـايش بـود          -بينم؟ ازارت را دراز كن       چرا من تو را اينقدر فروتن مى      
 گفتـه بـود، بـه همـه اسـيران           �و او در مكه آنچه را رسول خدا         . ازار پوشيدن صاحب ما همينطور است     : گفت

  .مسلمان رسانيد
 مـردم، بـه طـرف بيعـت     اى:  فريـاد نمـود  �در حالى كه ما آرام گرفته بوديم، منادى پيامبر خدا         : گويد سلمه مى 

فتيم، كـه وى   ر�بشتابيد، به طرف بيعت بشتابيد، روح القدس نازل شده است، در حالى ما به طرف رسول خدا           
  :و اين همان قول خداوند است.  قرار داشت، و با او بيعت نموديم1در زير درخت طلح

]U�� )A� K#���� T� 0�9"�B" u� =� &[� �	 �����[.4  
  .»وند از مؤمنانى كه در زير آن درخت با تو بيعت كردند راضى و خوشنود شدخدا«: ترجمه

:  خود از طرف عثمان بيعت نمود، و يك دست خود را بر ديگرش گذاشت، و مردم گفتنـد                  �و پيامبر   : افزايد مى
اگـر وى   «:  فرمـود  �پيـامبر خـدا     ! كند، و ما اينجـا هـستيم       طواف مى ]خدا[خوشى بادا به ابوعبداللَّه كه در خانه        

ايـن را از ايـاس بـن        ) 208( و ابن سعد   4-3.»كند چندين و چند سال هم درنگ كند، تا من طواف نكنم، طواف نمى            
اى پسرعمو، تـو را بـسيار متواضـع و          : گفت: سلمه از پدرش به شكل مختصر روايت كرده، و در روايت وى آمده            
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  حيات صحابه

٥٩  چهارم جلد 

هـاى خـود    دوست ما همينطور تا نصف ساق   : كن، گفت كند دراز    ازارت را چنان كه قومت دراز مى      ! بينم فروتن مى 
ما چيزى را تا اينكه دوست مان انجام ندهد و مـا            : اى پسرعمو، به خانه طواف كن، گفت      : كند، گفت  ازار بر تن مى   

  .دهيم نقش قدم او را پيروى نكنيم انجام نمى
   

  اق افتاد در جمع آورى قرآن اتف)اللَّه عنهم رضى(آنچه ميان ابوبكر، عمر و زيد 
انـد كـه      روايت نموده  � احمد، بخارى، ترمذى، نسائى، ابن حبان و غير ايشان از زيدبن ثابت              1طيالسى، ابن سعد،  

ايـن  :  نزدش تشريف داشت مـرا خواسـت و گفـت          � هنگام جنگ اهل يمامه، در حالى كه عمر          �ابوبكر  : گفت
 دامن گير قاريان قرآن گرديـده اسـت، و مـن            -مامه   يعنى روز ي   -نزدم آمده به من خبر داد كه قتل در اين رزمگاه            

هاى ديگر نيز دامن گير قاريان قرآن شود، و قرآن از دست برود، و من بر آن شـدم كـه                      ترسم كه قتل در رزمگاه     مى
 آن را �چگونه كارى را بكنيم كـه پيـامبر خـدا    :  گفتم- يعنى به عمربن خطاب -آن را جمع كنى، آن گاه به او        

اين به خدا سوگند، خير و خوبيست، و عمر تا آن وقت مرا در اين كـار تـشويق و   : ؟ عمر به من گفت    ننموده است 
ام را به آنچه كه سينه وى را بدان گشوده بود گشود، و من نيز در اين مورد بـه همـان                       تاكيد نمود، كه خداوند سينه    

تو جـوان  : ابوبكر گفت. زد د و حرف نمىعمر نزد وى نشسته بو: گويد زيد مى.  بر آن بود�نظرى رسيدم كه عمر  
زيـد  . نوشـتى، پـس قـرآن را جمـع كـن            مـى  �كنيم، و وحى را براى پيامبر خـدا          عاقلى هستى، كه متهمت نمى    

نمودند، از امرش به جمع آورى قرآن برايم ثقيلتـر و       ها امر مى   به خدا سوگند، اگر مرا به نقل كوهى ازكوه        : گويد مى
به خـدا سـوگند، ايـن خيـر         :  آن را ننمود؟ گفت    �كنيد كه پيامبر خدا      چگونه كارى را مى   : گفتم. بود گرانتر نمى 

هـاى ابـوبكر و    ام را به آنچه كه سينه ها را تكرار نمود، كه خداوند سينه  است، و ابوبكر تا آن وقت به من اين حرف         
اعد شدم، كه آن دو بر آن بودنـد، و           را گشوده بود گشود، و در اين مورد به همان نظرى متق            )اللَّه عنهما  رضى(عمر  

هـاى مـردان     هاى خرما و سينه    هاى شانه، شاخه   ، استخوان 2ها ها، سنگ  ورى قرآن از ورقه   شروع به پيگيرى و جمع آ     
  : يافتم، كه با هيچكسى غير از وى نيافتمش�نمودم، و آخر سوره برائت را نزد خزيمه بن ثابت انصارى 

]"m	 �RG^�� �  <�� ����O )A��/�	�  �%�	 m[.6  
  .هتا به خاتمه سوره براء. »رسولى از خود شما به سوى تان آمد كه رنجهاى شما بر او سخت است«: ترجمه

 نزد وى بودند، تا زمانى كـه خداونـد وى را            �ها جمع شده بود در زندگى ابوبكر         و صحيفه هايى كه قرآن در آن      
اللَّـه   رضـى (د، و پس از درگذشت او نزد حفصه بنت عمـر             نزد وى بودن   �قبض نمود، بعد از آن در زندگى عمر         
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  حيات صحابه

٦٠  چهارم جلد 

   
  و سوق دادن ارتش اسامه � ابوبكر

تر و بهتـر   سوگند به ذاتى كه جانم در دست اوست، اينكه از آسمان بيفتم، برايم محبوب    :  گذشت �و گفته ابوبكر    
آن جنگيده است، مگر اينكه من هم به خـاطر آن   به خاطر    �از اين است، كه آنچه را ترك نمايم كه رسول خدا            

  . روايت نموده است�اين را عدنى از عمر . ها جنگيد تا اينكه به اسالم برگشتند بجنگم، پس با عرب
: حديث را متـذكر شـده، و در آن آمـده اسـت            ...  و احمد از ابوهريره روايت است      ]بخارى و مسلم  [و نزد شيخين    

 با كسى كه در ميان نماز و زكات جدايى افكند و فرق قايل شود خواهم جنگيـد،                  به خدا سوگند،  :  گفت �ابوبكر  
نمودنـد، بـه مـن      ادا مـى �چون زكات حق مال است، به خدا سوگند، اگر آنها ريسمانى را كه براى رسول خدا        

گند به ذاتى  سو:  گذشت �و اين قول ابوبكر     . ندهند و از من بازدارند، بخاطر همان ريسمان با آنان خواهم جنگيد           
 را بكشند، در آن صورت هم ارتشى را كـه           �ها پاهاى ازواج رسول خدا       كه خدايى غير از وى نيست، اگر سگ       

 آن را بسته است، �كنم كه رسول خدا      گردانم، و نه هم بيرقى راباز مى        سوق داده است، بر نمى     �رسول خدا   
 �و نزد سيف از عروه روايت است كه ابوبكر      . نموده است اين را بيهقى از ابوهريره روايت       . و اسامه را اعزام كرد    

رباينـد بـه آن هـم لـشكر      سوگند به ذاتى كه جان ابوبكر در دست اوست، اگر گمان كنم كه درندگان مرا مى      : گفت
ها غير از من كسى باقى نماند، بـاز          كنم، و اگر در قريه      به آن امر نموده اعزام مى      �اسامه را چنان كه رسول خدا       

  .دهم  آن را حركت مىهم
 حركـت داده  �آيا من ارتـشى را كـه رسـول خـدا     :  گفت�و نزد ابن عساكر از عروه روايت است، كه ابوبكر   

سوگند به ذاتى كه جانم در دسـت اوسـت، اينكـه    !! ام در اين صورت به كار بزرگى جرأت نموده      ! است، نگه دارم؟  
 آن را �ست از اين كه ارتشى را نگـه دارم كـه رسـول خـدا           تر ا  ها بر من حمله آورند، برايم محبوب       تمام عرب 

اى حركت كن، و بعـد از آن بـه همـان             اى اسامه با ارتشت به همان طرفى كه به آن مأمور شده           !! حركت داده است  
 به تو در ناحيه فلسطين و بر اهل مؤته دستور داده است بجنگ، چون خداونـد آنچـه را                    �جايى كه رسول خدا     

مادرت تـو  : و نزد سيف از حسن روايت است كه ابوبكر ريش عمر را گرفته، گفت. يت خواهد نمودگذارى كفا  مى
هـا   و اين روايـت !  تعيين كنم؟�كسى را غير از امير رسول خدا        ! را از دست بدهد، و گمت كند، اى ابن خطاب         

  .اند به شكل طوالنى گذشته
   

  باره لباس و طعام اتفاق افتاد در)اللَّه عنهما رضى(آنچه ميان عمر و دخترش حفصه 
اى :  گفـت )اللَّـه عنهمـا   رضى(حفصه دختر عمر به عمر :  روايت نموده، كه گفت� از سعدبن ابى وقاص    1ابونعيم

تر باشد بپوشى و طعامى را كه از اين طعامـت بهتـر باشـد بخـورى      اميرالمؤمنين اگر لباسى را كه از اين لباست نرم     
تـو نـزد نفـس      من با   : گفت!  در رزق وسعت آورده، و خير را افزون نموده است          بهتر است، چون خداوند عزوجل    
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  حيات صحابه

٦١  چهارم جلد 

ديد به ياد ندارى، آن گاه به دنبـال    از زندگى مى�، آيا آن سختى و شدت را كه پيامبر خدا 1كنم خودت دعوا مى 
ا  را گفتـى، بـه خـد    اگرچه تو آن  : كرد تا اينكه حفصه را به گريه آورد، و به او گفت            هم حوادث را براى او ذكر مى      

شـان را    ادتمندانهگردم، تا باشد با آنان زنـدگى سـع          در همان زندگى شديدشان سهيم مى      2سوگند، اگر بتوانم با آنان    
  3.درك نمايم

   
  هنگامى كه پيراهن جديدى برايش آورده شد � قصه عمر

اى از يـاران خـود قـرار         ن عـده   در ميـا   �در حالى كه عمربن خطاب      :  روايت نموده، كه گفت    �هنّاد از ابواُمامه    
اش نگذشـته بـود، كـه        هاى ترقوه  اى آورده شد، و او آن را پوشيد، و تا هنوز از استخوان             داشت، برايش پيراهن پنبه   

پوشـانم، و در زنـدگى ام خـود را بـه آن              ستايش خداى راست، كه برايم لباسى داد كه عورتم را بـه آن مـى              : گفت
نه، : دانيد كه من اين كلمات را چرا گفتم؟ گفتند         آيا مى :  طرف قوم روى آورد و گفت      بعد از آن به   . سازم آراسته مى 

 را مـشاهده نمـودم كـه بـرايش لبـاس جديـدى از               �من روزى رسول خـدا      : مگر اينكه به ما خبر بدهى، گفت      
 و اتجمل به فى الحمدللَّه الذى كسانى ما اوارى به عورتى    «: خودش آورده شد، و او آن را پوشيد و بعد از آن گفت            

پوشانم، و در زندگى ام خـود را         ستايش خدايى راست كه به من لباسى داد كه عورتم را به آن مى             «:  ترجمه »حياتى
سوگند به ذاتى كه مرا به حق مبعوث گردانيده اسـت، هـر بنـده مـسلمانى كـه                   «: ، بعد گفت  »سازم به آن آراسته مى   

س كهنه خود را به بنده مسلمان و مسكينى بپوشاند، و آن را جز براى     خداوند به او لباس جديدى بدهد، و او به لبا         
باشد كه يك تار از آن لباس بر آن  خدا به او نپوشاند، تا آن وقت در پناه خدا، و در امان خدا و در ضمانت خدا مى                  

ن زيـادتر از  رآ پيراهن خـود را دراز نمـود، و د  �بعد از آن عمر     : گويد مى. »اش باقى باشد   شخص در مرده و زنده    
اى پسرم تيغ را بياور، وى برخاست و تيغ را آورد، و عمر آسـتين پيـراهنش   : ، و به عبداللَّه گفت  4انگشتانش را ديد  

اى اميرالمـؤمنين، آيـا     : گفتـيم . را در دستش اندازه نمود، و به زيادتر از انگشتانش متوجه شـده، آن را قطـع نمـود                  
هاى آن پيراهن در     عمر را بعد از آن ديدم كه رشته       : گويد نه، ابوامامه مى  : گفتخياطى را نياوريم كه اين را بدوزد؟        

  5.دوخت ر بود، و او آن را نمىانگشتانش پراكنده و منتش
عمر پيراهن جديـدى را پوشـيد، و بعـد از آن مـرا بـا تيغـى                  : 6ت است كه گفت    رواي )اللَّه عنهما  رضى(از ابن عمر    

اهنم را بكش، و دست خود را به سر انگشتانم بچسبان، و زيـادى آن را قطـع            اى پسرم آستين پير   : خواست و گفت  

                                                 
 .م. گذارم يعنى در دعواى خويش قضاوت را به نفس خودت مى 1

 .م. � صلى اهللا عليه وسلم و ابوبكر رسول خدا 2

هاى طوالنى و مجمل در اين باره در زهد و  و روايت. از مصعب بن سعد به مانند آن روايت نموده است) 199/3(اين را ابن سعد  3
 . گذشت�پارسايى عمر 

 .م. آستين هايش را از انگشتانش درازتر يافت: يعنى 4

 .آمده است) 55/8(اين چنين در الكنز  5
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  حيات صحابه

٦٢  چهارم جلد 

ها به شكلى قطع شدند، كه با هم غير مـوازى و     ها را قطع نمودم، و دهن آستين       كن، آن گاه من هر دو طرف آستين       
 را �نين پيامبر خدا اى پسرم بگذارش، اين چ: پدر، اگر اين را با قيچى برابر كنم، گفت: به او گفتم  . نابرابر بودند 
  .افتادند ديدم كه بر پاهايش مى نمود، و آن پيراهن تا پاره شدنش بر تن عمر بود، و گاهى تارها را مى ديدم كه مى

   
  هاى دوگانه غربى اقوال اصحاب در دست كشيدن بر حجر االسود و ركن

دانم تو سنگى هستى كه  د، من مىبه خدا سوگن:  گفت1 به ركن�بخارى از اسلم روايت نموده، كه عمربن خطاب      
كـشد مـن هـم بـر تـو دسـت             ديدم كه بر تو دست مى       را نمى  �رسانى و نه نفع، اگر من پيامبر خدا          نه ضرر مى  

 چه، آن را به خاطرى انجام ]در اطراف كعبه[ما را به تيز دور نمودن : آن گاه بر آن دست كشيد و گفت    . كشيدم نمى
:  و خداوند حاال ايشان را به هالكت رسانيده است، بعد از آن گفت             2ين نشان دهيم،  خود را به مشرك   داديم، تا قوت    

  4-3. آن را انجام داده است، و دوست نداريم كه تركش كنيم�چيزى است كه پيامبر خدا 
 را در حـالى  �وى پيـامبر  : اند كه و ابن ابى شيبه و دار قطنى در العلل از عيسى بن طلحه از مردى روايت نموده         

، و »رسانى و نه نفـع   دانم تو سنگى هستى كه نه ضرر مى        من مى «: گويد يد كه نزد حجر االسود ايستاده است و مى        د
دانم، تو سنگى هـستى كـه نـه         من مى :  حج نمود، و نزد حجراالسود ايستاد و گفت        �سپس ابوبكر   . بعد بوسيدش 

  5.بوسيدمت بوسيد نمى  مىتو راديدم كه   را نمى�رسانى و نه نفع، و اگر رسول خدا  ضرر مى
 طواف نمودم، و بر ركن دست كـشيديم، يعلـى           �با عثمان   :  روايت نموده، كه گفت    � از يعلى بن اميه      6و احمد 

 كه نزديك حجـر االسـود قـرار دارد رسـيديم            7بودم، هنگامى كه به ركن غربى     من به طرف نزديك خانه      : گويد مى
كـشى؟   آيا دسـت نمـى    : خواهى؟ گفتم  چه مى : گفت. و استالم كند   دست بكشد    ]بر آن [دست وى را دراز كردم تا       

آيا وى را ديدى كه بـه ايـن دو          : ، گفت ]طواف نمودم [: بلى:  طواف ننمودى؟ گفتم   �آيا با پيامبر خدا     : پاسخ داد 
پـس ايـن را     : آرى، گفـت  : آيا برايت در او الگويى نيـك نيـست؟ گفـتم          : نه، افزود : ركن غربى دست بكشد؟ گفتم    

  8.بگذار
   

   و يك اعرابى درباره شربت نبيذ واقع شد)اللَّه عنهما رضى(آنچه ميان ابن عباس 
                                                 

 .يعنى حجراالسود 1

كند كه در عمره القضاء هنگامى كه در مقابل ديدگان مشركين طواف   اشاره مى� به اين گفته خود به آن قول پيامبر �عمر  2
 .»خداوند مردى را رحم كند، كه امروز قوتى از نفس خود براى شان نشان دهد«: نمودند، گفت مى

 .آمده است) 153/5 (اين چنين در البدايه 3

٠�١(��Uر6  4.( 
 .آمده است) 34/3(اين چنين در كنزالعمال  5

 ).70/1(احمد  6

 .ممكن هدف وى ركن عراقى باشد 7
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  حيات صحابه

٦٣  چهارم جلد 

چرا آل معاويه شربت، آب :  گفت)اللَّه عنهما  رضى(احمد از بكر بن عبداللَّه روايت نموده، كه اعرابيى به ابن عباس             
اين بر اثر بخل تان است، يـا نيازمنـدى   دهيد؟ آيا   مى1دهند، و شما شربت نبيذ ير مىدهند، و آل فالن ش     و عسل مى  

 روزى كه اسامه بـن      �نه ما بخيل هستيم، و نه هم نيازمندى داريم، ولى پيامبر خدا             : داريد؟ ابن عباس پاسخ داد    
 بـه او داديـم، و او از آن          - يعنى شـربت نبيـذ       -زيد نيز در عقبش سوار بود، آمد و نوشيدنى خواست و ما از اين               

  2»! كرديد، اينطور بسازيدخوب«: نوشيد و گفت
دربـاره ايـن آب     :  آمـد و گفـت     )اللَّـه عنهمـا    رضى(مردى نزد ابن عباس     :  تمام روايت است، كه گفت     3از جعفربن 

كنيد، يـا اينكـه ايـن را از          كنى؟ آيا اين سنتى است، كه از آن پيروى مى          دهيد چه فكر مى    كشمش كه براى مردم مى    
 نزد عباس در حالى آمـد كـه وى بـه مـردم            �پيامبر خدا   : ؟ ابن عباس گفت   بينيد شير و عسل بر خود آسانتر مى      

اى از   هاى بزرگى از نبيـذ را خواسـت، و كاسـه           به من نوشيدنى بده، آن گاه عباس كاسه       «: داد، و گفت   نوشيدنى مى 
بنابراين : دگوي  ابن عباس مى»!خوب كرديد، اينطور بسازيد«:  داد و او نوشيد، و گفت�ها را براى رسول خدا  آن

، �آيد كه اين شربت نبيذ برايم به شربت عسل و شير تبديل شود، البته به خاطر قـول رسـول خـدا                        خوشم نمى 
  .»خوب كرديد اينطور بسازيد«
   

  �  در پيگرى آثار پيامبر)اللَّه عنهما رضى(هاى ابن عمر  قصه
 در عرفـات بـودم، هنگـامى كـه وى           )ه عنهما اللَّ رضى(من با ابن عمر     : احمد از ابن سيرين روايت نموده، كه گفت       

رفت من نيز با او رفتم و نزد امام آمد و با وى نماز ظهر و عصر را به جاى آورد، بعد از آن ايستاد، من و همراهانم                
، و شـتر    4ا اينكه به تنگه مأزمين رسـيد      و ما نيز با وى حركت كرديم ت       . نيز توقف نموديم، تا اينكه امام حركت كرد       

غالمـش كـه شـتر      . خواند نموديم كه وى نماز مى      خوابانيد و ما نيز شترهاى خويش را خوابانيديم، فكر مى          خود را 
 بـه ايـن مكـان رسـيد         �خواند، وى به ياد آورد كه هنگامى پيـامبر           وى نماز نمى  : گرفت گفت  وى را محكم مى   

  5.ر اين مكان قضاى حاجت نمايدقضاى حاجت نمود، وى دوست دارد كه او نيز د
روى به سوى درختى ميان :  روايت نموده كه)اللَّه عنهما رضى( از ابن عمر 6ه اسنادى كه در آن باكى نيست      و بزار ب  

  8-7.نمودند  اين چنين مى�پيامبر : گفت كرد و مى آمد و زير آن استراحت مى مكه و مدينه مى
                                                 

 .آب شيرين شده توسط خرما يا كشمش 1

  ).١٣١/ ٢(ا�+; . ���� 2
 ).16/4(ابن سعد  3

 .تنگاييست در بين مزدلفه و عرفات 4

ها اعتماد كرده  روايت نقل شده و به آن] بخارى[اين را احمد روايت نموده، و از راويان آن در صحيح : گويد مى) 47/1(در الترغيب  5
 .شده است

 .م. و اسناد البأس به 6
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  حيات صحابه

٦٤  چهارم جلد 

نمـود، و در    را پيگيرى مـى  �آثار رسول خدا     )اللَّه عنهما  رضى(ابن عمر   :  و ابن عساكر از نافع روايت نموده كه       
اللَّـه   رضـى ( زير درختى رفتـه بـود، و ابـن عمـر             �حتى كه پيامبر    . خواند هر جايى كه نماز خوانده بود نماز مى       

  2-1.ريخت تا خشك نگردد يش آب مىرفت و در پا  هميشه زير آن درخت مى)عنهما
 بـوديم،   )اللَّـه عنهمـا    رضى(در سفرى با ابن عمر      : اند كه گفت   هو احمد و بزار به اسناد جيد از مجاهد روايت نمود          

 �وى بر مكانى عبور نمود، و از آن منحرف شد، بعد پرسيده شد كه اين كار را چرا نمودى؟ گفت، پيامبر خـدا                  
  .آمده است) 46/1( اين چنين در الترغيب 3.ر نمود و من نيز چنان نمودمرا ديدم كه اينطو
وى در طريـق مكـه بـود و         : روايت است كه  ) اللَّه عنهما  رضى(از نافع از ابن عمر      ) 310/1(الحليه  و نزد ابونعيم در     

قـدم  [ يعنـى    -شايد قدم به جـاى قـدم بخـورد          : گفت گردانيد و مى   مى ]اينسو و آنسو  [زمام سوارى خود را گرفته      
اگر به ابـن  : ايت است كه گفتو نزد ابونعيم همچنان از نافع رو   . - �قدم مركب پيامبر    ] مركب خودش به جاى   

) 561/3(اين را حـاكم  ! اين ديوانه است : گفتى ديدى، مى   مى �در وقت پيگيرى اثر پيامبر      ) اللَّه عنهما  رضى(عمر  
: روايت است كـه گفـت  ) اللَّه عنها رضى(از عايشه   ) 107/4(و نزد ابن سعد     . به مانند آن از نافع روايت نموده است       

و نـزد ابـونعيم   . كـرد  نمود هـيچ كـسى پيگيـرى نمـى      را چنان كه ابن عمر پيگيرى مى   �ر  آثار و پيگردهاى پيامب   
اللَّـه   رضـى (اگـر ابـن عمـر      : از عاصم احول از كسى كه به وى حديث بيان نموده، روايت است كه گفت              ) 310/1(

از اسـلم روايـت     و  . كرد كه وى را آفتى رسـيده اسـت         ديد گمان مى    مى �را كسى در پيگيرى آثار پيامبر       ) عنهما
نمود، در پيگيرى اثر آن نسبت به ابن عمر در پيگيـرى            اش را در زمين بيابانى گم مى       اگر شترى بچه  : است كه گفت  

  .بود تر نمى تر و تالش كننده جدى) اللَّه عنهما رضى(اثر عمربن خطاب 
نماز خوف :  گفت)اللَّه عنهما رضى(ر وى به اين عم: و عبدالرزاق از عبدالرحمن به اميه بن عبداللَّه روايت نموده كه

خداونـد نبـى اش را در حـالى       : يابيم؟ ابن عمر پاسخ داد     يابيم، ولى نماز مسافر را نمى      و نماز اقامت را در قرآن مى      
 و نزد ابن    4. عمل نمود  �كنيم كه رسول خدا      ترين مردم بوديم، بنابراين چنان عمل مى       مبعوث نمود كه ما خشك    

مـا در   :  گفـت  )اللَّه عنهمـا   رضى(وى به عبداللَّه بن عمر      : عبداللَّه بن خالدبن اسيد روايت است كه      جرير از اميه بن     
مـا نبـى مـان      : يابيم؟ عبداللَّه پاسـخ داد     يابيم و قصر نماز سفر را نمى       كتاب خداوند عزوجل قصر نماز خوف را مى       

  .نماييم داد و بدان عمل مى  را دريافتيم كه عملى را انجام مى�
 در منى روبرو شد و او را )اللَّه عنهما رضى(وى با ابن عمر : زد وى همچنان از وارد بن ابى عاصم روايت است كه      ن

كنى؟ آن گـاه     در حالى كه ما اينجا در منى هستيم چه فكر مى          : دو ركعت، پرسيد  : از نماز در سفر پرسيد، وى گفت      

                                                 
 .آمده است) 59/7(اين چنين در كنزالعمال  1

9� ا"! �B =;وق ا"! و ���B رج�ل @ن رج�ل ش�0�U هAH3;« در @) ١٢٩/ ٨١/ ١(�&ار . ح�� 2�A�� @ن @�7. %�+; �0 <�7د ا���
 `�g$Hا� C��= ا"!) ٧>(را در BH303 دا��. 

3 ���� . l.%د Y�5ری $LHU% ١/ ١٣(ا�0 <��3$ در٩.( 
  ).�٢٧>(<7;ا�$زاق در %�J KALد  4



  حيات صحابه

٦٥  چهارم جلد 

! ام آرى، و به وى ايمان آورده     : اى؟ گفتم   شنيده � خدا   آيا از رسول  ! واى بر تو  : وى را دلتنگى فرا گرفت و گفت      
  .گزارد، اگر خواسته باشى بخوان يا بگذار شد، دو ركعت نماز مى  وقتى كه بيرون مى�رسول خدا : فرمود

قول خداونـد  :  گفته شد)اللَّه عنهما رضى(به ابن عمر :  و نزد وى همچنان از ابومنيب جرَشى روايت است كه گفت 
  : استچنين

]���O �R%�	 P%�; H��� - �/�#� �u� 
[�"D�C.4  
  »...و وقتى كه در زمين سفر كرديد بر شما گناهى نيست«: ترجمه

  3. براى شما الگوى نيكى است�پيامبر خدا : ترسيم آيا نماز را قصر بخوانيم؟ فرمود و حاال در امن هستيم و نمى
 را ديـدم    )اللَّه عنهمـا   رضى(ابن عمر   : اند كه گفت   م روايت نموده  ابن خزيمه در صحيح خود و بيهقى از زيدبن اسل         

 را ديدم كه چنـين      �رسول خدا   : گزارد، سببش را از وى پرسيدم، فرمود       هاى خود را باز نموده نماز مى       كه دكمه 
  5-4.نمود مى
   

  � معاويه بن قُرَّه و بازگذاشتن دكمه هايش به پيروى از پيامبر
انـد كـه      از عروه بن عبداللَّه بن قشيرى روايـت نمـوده          - لفظ از وى است      -ر صحيح خود    ابن ماجه و ابن حبان د     

 �در گروهى از مزينـه نـزد رسـول خـدا        :  برايم حديث بيان نموده، كه گفت      �معاويه بن قره از پدرش      : گفت
 را 6اخل نمودم و خاتمپيراهن وى دو با او بيعت نموديم و دكمه هايش باز بودند، آن گاه دستم را در گريبان  . آمدم

و . هاى شان بسته باشد     در زمستان و تابستان نديدم كه دكمه       )هرگز(معاويه و فرزندش را     : عروه گفت . لمس كردم 
  8-7.بود هاى هر دوى شان باز مى دكمه: در نزد ابن ماجه آمده

   
  با اصحاب،  اهل بيت، اقارب و امتش داشت    � رعايت  نسبتى  كه  سيدنا  محمد

  و تأييدش از ايشان � اصمه گروهى از اصحاب درباره پيامبرمخ

                                                 
1

  ).ان تقصروا من الصلوه ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا: (باقى آيت چنين است 
 .م. » آنكه در بال افكند شما را كافراندر آنكه كوتاه سازيد نماز را اگر بترسيد از... «:  ترجمه

 ).101:النساء 2

 .آمده است) 240/4(اين چنين در الكنز  3

 .آمده است) 46/1(اين چنين در الترغيب  4

5 ���� . � .K��m دا�BH3 ا"!) >٣(@���7� @ن را در K��m ا��g$H` ) >١/ ١٠(ا�J 0&ی+B و ا��ی��
 .مهر نبوت را 6

7
و . انـد  آمده، روايت كـرده ) 233/3(اين را همچنان بغوى و ابن سكن، چنانكه در اإلصابه       . آمده است ) 45/1(اين چنين در الترغيب      

 .مانند اين را روايت نموده است) 460/1(ابن سعد 
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  حيات صحابه

٦٦  چهارم جلد 

 در مسجد گروهـى از      �روزى در پيش روى رسول خدا       :  روايت نموده، كه گفت    �طبرانى از كعب بن عجره      
 كه كدام مـان     �ها، گروهى از مهاجرين و گروهى از بنى هاشم نشسته بوديم، و در مورد رسول خدا                  ما انصارى 
ايـم،   ما گروه انصاريم، به وى ايمان آورده     : و برايش محبوب تريم مخاصمه و جنجال نموديم؟ گفتيم        تر   به وى اولى  

تـر و   بنابراين ما به وى اولـى . ايم و فدائيان وى در قلب دشمنش هستيم  ايم، به همراه او جنگيده     اش را نموده   پيروى
 با خدا و پيامبرش هجرت نمـوديم، و اقـارب و           ما كسانى هستيم كه   : برايش محبوبتريم، و برادران مهاجرمان گفتند     

اهل و اموال را ترك گفتيم، و در چيزى كه حاضر شديد حاضر شديم و در آنچه شاهد بوديد شاهد بوديد، بنابراين 
 �ما اقارب رسول خـدا      : و برادران بنى هاشمى مان گفتند     . تر و برايش محبوب تريم      اولى �ما به رسول خدا     

 �، بنابراين ما به رسول خدا      1 آنچه شاهد بوديم شاهد بوديم     اضر بوديد حاضر بوديم، و در     هستيم، و در آنچه ح    
؟ آن گـاه  »گوييـد  شـما چـه مـى   «:  به طرف ما آمد و گفـت      �آن گاه رسول خدا     . تر و برايش محبوب تريم     اولى
، و او را از »!كنـد  رد مـى راست گفتيد، چه كسى اين را بر شما «: هاى مان را بازگو نموديم، وى به انصار گفت       گفته

 و او را از گفته بنى       »!كند اند، چه كسى اين را بر آنان رد مى         راست گفته «: گفته برادران مهاجرمان خبر داديم، فرمود     
آيا در ميـان شـما      «: ، بعد از آن گفت    »!كند اند، چه كسى اين را برايشان رد مى        راست گفته «: هاشم خبر داديم، گفت   

اما شما، اى گروه انصار، مـن برادرتـان         «: آرى، پدر ومادرمان فدايت اى رسول خدا، فرمود       :  گفتيم »قضاوت نكنم؟ 
، »اما شما، اى گروه مهاجرين، من از شما هستم        «و  ! اللَّه اكبر، به پروردگار كعبه سوگند، وى را برديم        :، گفتند »هستم
، »شما بنى هاشم، شما از من و به سوى من هـستيد           و اما   «،  !اللَّه اكبر، به پروردگار كعبه سوگند، وى را برديم        :گفتند

  3-2. شادمان بوديم�بعد برخاستيم، و همه مان راضى و از سوى رسول خدا 
   

  اللَّه عليه و سلم و منع نمودن خالد از اذيت اهل بدر و منع نمودن مردم از اذيت خالد پيامبر صلى
 )اللَّه عنهمـا  رضى(عبدالرحمن بن عوف از خالدبن وليد : ت روايت نموده، كه گف�طبرانى از عبداللَّه بن ابى اوفى  

اى خالد هيچ مردى را از اهل بدر اذيت مكن، اگر بـه ماننـد   «:  فرمود�پيامبر .  شكايت نمود�به رسول خدا   
گويند و من به آنـان پاسـخ         آنان به من ناسزا مى    : ، گفت »توانى انجام دهى   كوه احد طال انفاق كنى عمل وى را نمى        

خالد را اذيت مكنيد، چون وى شمشيرى از شمـشيرهاى خداسـت كـه خداونـد وى را بـر كفـار                   «: فرمود. دهم مى
  4.»برآورده است

                                                 
 .م. ها و جنگ هايى كه شما حضور داشتيد ما نيز حضورداشتيم در كارها و معركه: يعنى 1

اند  اين را طبرانى روايت نموده، و در آن ابومسكين انصارى آمده كه وى را نشناختم، و بقيه رجال آن ثقه: گويد مى) 14/10(هيثمى  2
 .و در بعض شان اختالف است

3 ���� . ���ل ا"!) ١٣٣/ ١٩(در ا��7F$ 78$ا�,% nن ی@ ;A" ٢/ ١٠(ا�+,+* : �)�. در<.( 
و . اند اند، و رجال طبرانى ثقه اين را طبرانى در الصغير والكبير به اختصار، و بزار به مانند آن روايت نموده: گويد مى) 349/9(هيثمى  4

از عبداللَّه ) 409/1(اند، و ابن عبدالبر در االستيعاب  ده، روايت كردهآم) 138/7(ابن عساكر و ابويعلى همچنان اين را، چنانكه در الكنز 
 . مثل اين را روايت نموده است�بن ابى اوفى 
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 )اللَّـه عنهمـا    رضى(در ميان عبدالرحمن بن عوف و خالدبن وليد         : و نزد ابن عساكر از حسن روايت است كه گفت         
اى بر من فخر مكن،      روز يا دو روز از من سبقت جسته       اى ابن عوف از اينكه يك       : اى واقع شد، خالد گفت     مجادله

اصحابم را برايم بگذاريد، سوگند به ذاتى كه جـانم در دسـت اوسـت، اگـر                 «:  رسيد، فرمود  �اين خبر به پيامبر     
ين بعد از آن در ميان عبدالرحمن و زبير چن. »يابد يكى از شما به مانند كوه احد طال انفاق نمايد نيمه مد آنان را نمى

: دهـد، فرمـود    اى نبى خدا، مرا از عبدالرحمن نهى نمودى، و زبير وى را دشـنام مـى               : واقع شد، آن گاه خالد گفت     
در ميان خالد بـن     :  روايت است كه گفت    � و نزد بزار از ابوهريره       1.»آنان اهل بدراند و به يكديگر مستحق تراند       «

:  گفت�باشد واقع شد، رسول خدا  كه در ميان مردم مى    چيزهاى   )اللَّه عنهما  رضى(وليد و عبدالرحمن بن عوف      
رسـد و    اصحابم را برايم بگذاريد، چون يكى از شما اگر به مانند كوه احد طال انفاق كند به مد يكى از ايشان نمى                     «

  3-2.»نه به نصفش
   

  خداوند اصحابم را بر عالميان برگزيده است :� قول پيامبر
خداوند اصحابم را بر عالميان برگزيده «:  فرمود�رسول خدا : يت نموده، كه گفت  روا �بزار از جابربن عبداللَّه     

ابـوبكر، عمـر، عثمـان و علـى         : است، سواى انبيا و رسوالن، و از اصحابم چهـارتن را بـراى مـن برگزيـده اسـت                  
مـتم را بـر ديگـر    و ا. در همه اصحابم خير و نيكى است«: ، و گفت»، و آنان را اصحابم گردانيده است      )اللَّه رحمهم(

  5-4.»قرن اول، دوم، سوم و چهارم: امتها برگزيده، و از امتم چهار قرن را برگزيده است
   

  درباره مهاجرين و انصار � سفارش و وصيت پيامبر
اى :  فرارسـيد، گفتنـد    �هنگامى كـه وفـات پيمبـر        :  روايت نموده، كه گفت    �طبرانى از عبدالرحمن بن عوف      

شما را درباره سابقه داران اوايل از مهاجرين و درباره فرزندان شان بعد از آنان               «: فرمود. رسول خدا توصيه مان كن    
ايـن  : گويد مى) 17/10(هيثمى  .»اى شود و نه فديه كنم، اگر آن را انجام ندهيد از شما نه عوضى قبول مى            توصيه مى 

شما را درباره سابقه داران اوايل و به فرزنـدان   «: اند، مگر اين كه بزار گفته      را طبرانى در األوسط و بزار روايت كرده       
و طبرانى از زيدبن سعد از پـدرش روايـت           .اند ، و رجال آن ثقه    6»كنم آنان بعد از ايشان و به پسران آنان توصيه مى         

اش را بـر خـود پيچيـده بـود           هاى كهنـه    به او خبر داده شد، در حالى كه لباس         �هنگامى كه مرگ پيامبر     : نموده
رديد، و بر منبر نشست، در اين اثنا مردم و اهل بازار از وى شنيدند و به مسجد حاضر شدند، وى پـس از                        بيرون گ 

                                                 
) 15/10(هيثمى .  به مانند آن به اختصار روايت كرده است�و احمد اين را از انس . آمده است) 138/7(اين چنين در الكنز  1

 .رجال آن رجال صحيح اند: گويد مى

 .رجال آن، رجال صحيح اند، غيرعاصم بن ابى نجود كه ثقه دانسته شده: گويد مى) 15/10(هيثمى  2
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 .اند و در بعضى شان اختالف است رجال آن ثقه: گويد مى) 16/10(هيثمى  4

 ).�١/ ١٠(ا�+,+* : �)�) ٣�٢٧(�&ار  5
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اى مردم، مرا در اين قبيله انصار حفظ كنيد، چون اينان محـل خـورد و خـوراك مـن                    «: حمد و ثناى خداوند گفت    
  2-1.»يد، و از خطاكار شان درگذريدخورم و محل اسرار من هستند، از نيكوكارشان قبول كن هستند كه در آن مى

   
  از دشنام دادن اصحابش � منع نمودن پيامبر

 ياد گرديد، و آنان به وى ناسزا گفتنـد  � نزد پيامبر �مالك بن ذُخْشُن :  روايت نموده، كه گفت�بزار از انس    
هيثمـى   4.»ا دشنام ندهيد  اصحابم را بگذاريد، اصحابم ر    «:  فرمود �پيامبر  . - 3شد ه وى رأس منافقين گفته مى      ب -
رسـول خـدا   :  روايت است كه گفـت �و نزد طبرانى از ابن عباس . رجال آن رجال صحيح اند  : گويد مى) 21/10(

، هيثمـى  5»كننـد   و مـردم همـه وى را لعنـت مـى    هكسى كه اصحابم را دشنام بدهد، خداونـد، مالئكـ    «:  فرمود �
  .ش آمده و ضعيف استدر اين روايت عبداللَّه بن خرا: گويد مى) 21/10(

اصحابم را دشـنام ندهيـد،   «:  فرمود �رسول خدا   :  روايت است كه گفت    )اللَّه عنها  رضى(و نزد طبرانى از عايشه      
رجال آن رجال صحيح اند، غير : گويد مى) 21/10(هيثمى  6.»خداوند كسى را كه اصحابم را دشنام دهد لعنت نمايد

  .باشد على بن سهل كه ثقه مى
مرا به دشنام دادن اصـحابم امـر   «:  گفت� روايت نموده، كه پيامبر �از سعيدبن زيدبن عمروبن نفيل    و طبرانى   

  7.»بلكه خداوند بر آنان رحمت نازل فرموده، و براى شان بخشيده است! كنيد؟ مى
  

   از ياد نمودن اصحاب به بدى)اللَّه عنهما رضى(بيم دادن ابن عباس 
مرا نـصيحت   :  آمد و گفت   )اللَّه عنهما  رضى(مردى نزد ابن عباس     :  نموده، كه گفت   طبرانى از سعيدبن جبير روايت    

 را به بدى ياد كنى، چون  �كنم، و زنهار كه اصحاب رسول خدا         تو را به ترس از خداوند توصيه مى       : كن، فرمود 
  8.راى آنان چه سبقت نموده استدانى كه ب تو نمى

   
  شدرباره اهل بيت � وصيت و سفارش پيامبر

 گفـت  �آخرين حرفى كه رسول خدا :  روايت نموده، كه گفت)اللَّه عنهما رضى( طبرانى در األوسط از ابن عمر    
  2 -1.»ام جانشينم شويد در خانواده«: اين بود

                                                 
 .اند زيدبن سعدبن زيد اشهلى را نشناختم و بقيه رجال آن رجال ثقه: گويد مى) 36/10(هيثمى  1

 .از ا�d) ٣٨٠، ٣٧٩٩(��Uر6  2
 .اين چنين در اصل و هيثمى آمده است 3

 ).٢٧٧٩(�&ار . ���� 4
٢٨�(@���7� @ن را در =��C ا�,�%* . "A; @ن K��m ا"! 5 ).٢>١/ ١٠(ه+0�Aj 78$ا�� در ا��7F$ . �03 دا�BH3 ا"!) 
 ).٧٧١>(78$ا�� در ا:و"f . ح�� 6
 .اند طبرانى در األوسط اين را روايت نموده، و رجال آن رجال صحيح: گويد مى) 21/10(هيثمى  7

 .باشد در اين عمربن عبداللَّه ثقفى آمده، و ضعيف مى: گويد مى) 22/10(هيثمى  8



  حيات صحابه

٦٩  چهارم جلد 

 در � دختـر رسـول خـدا     )اللَّه عنها  رضى(فاطمه  :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنها  رضى(و ابويعلى از ام سلمه      
نمـود، و در      را بر دو طرف بغلش حمـل مـى         )اللَّه عنهما  رضى( آمد، كه حسن و حسين       �سول خدا   حالى نزد ر  

هنگامى كه آن ديـگ را  .  آورد�دستش ديگى از حسن بود كه در آن طعام گرم وجود داشت، و آن را نزد پيامبر  
پـس وى را طلـب   در خانـه،  :  پاسـخ داد »ابوالحسن كجاسـت؟ «:  گفت� گذاشت، پيامبر   �پيش روى پيامبر    

و : گويـد  ام سـلمه مـى    . ، على، فاطمه، حسن و حسين نشستند و شروع به خوردن نمودند           �آن گاه پيامبر    . نمود
بودم مرا بر آن فـرا       خورد و من نزدش حاضر مى       مرا بدان فرانخواند، و قبل از آن روز هرگاه طعامى مى           �پيامبر  
بار خدايا، با كسى كه با آنـان دشـمنى كنـد    «: نان پيچانيد و گفت   هنگامى كه فارغ شد، جامه خود را بر آ        . خواند مى

  4-3.»دشمنى نما، و با كسى كه با آنان دوستى كند دوستى نما
اى بنى عبدالمطلب، من از «:  فرمود�رسول خدا :  روايت نموده، كه گفت)اللَّه عنهما رضى(طبرانى از ابن عباس    

ستاده شما را ثابت گرداند، جاهل تـان را آگـاه سـازد و گمـراه تـان را                   اينكه اي : خداوند سه چيز براى تان خواستم     
اگر مردى در ميان ركن و مقام بايستد و نماز          . هدايت كند، و از وى خواستم تا شما را سخاوتمند و مهربان گرداند            

  6-5.»شود گزارد و روزه بگيرد، بعد در حالى بميرد كه اهل بيت محمد را بد ببرد داخل آتش مى
كسى كه به يكـى از فرزنـدان        «:  فرمود �رسول خدا   :  روايت نموده، كه گفت    �برانى در األوسط از عثمان      و ط 

عبدالمطلب احسان كند، و او در دنيا عوض آن را برايش انجام ندهد، مكافات وى فردا، وقتى كه با من روبرو شـد          
  8-7.»بر من باشد

   
  � ربه خاطر پيوندش به نسب پيامب � خوشى و سرور عمر

: گفت  مى� شنيد كه هنگام ازدواجش با دختر على �وى از عمربن خطاب :  روايت نموده كه�طبرانى از جابر   
روز قيامت هـر سـبب و نـسب جـز     «: گفت  شنيدم كه مى�گوييد؟ از رسول خدا      آيا برايم تبريك و تهنيت نمى     

  1-9.»گردد سبب و نسب من قطع مى
                                                                                                                                                                  

 .باشد در اين عاصم بن عبيداللَّه آمده و ضعيف مى: گويد مى) 163/9(هيثمى  1

2 ���� . f"در ا:و � ).>>K��m)٢ ا�,�%* : ��() ٠�٣٨(78$ا�
 .اسناد آن جيد است: گويد مى) 167/9(هيثمى  3

١٩�(ا��ی��� . ح�� 4.( 
باشد، و ابن حبان وى  روايت نموده، و او ضعيف مىاين را طبرانى از شيخ خود محمد بن زكرياى غَالبِى : گويد مى) 171/9(هيثمى  5

شود، چون در روايت وى از  ها روايت كند اعتبار كرده مى به حديث وى وقتى كه از ثقه: ها ذكر نموده، و گفته است را در جمله ثقه
 .اند جال آن رجال صحيحاين را از سفيان ثورى روايت كرده، و بقيه ر]: مؤلف[گويم  مى. اشخاص مجهول بعض منكرها وجود دارد

6 ���� . � ).١٧٧/ ١١(78$ا�
 .باشد در اين عبدالرحمن بن ابى الزناد آمده، و ضعيف مى: گويد مى) 173/9(هيثمى  7

8 ���� . f"در ا:و �/ K��m)١ ا�,�%* : ��() �>>١(78$ا��٧.( 
اند غير حسن بن  ت كرده، و رجال آن دو، رجال صحيحاين را طبرانى در األوسط والكبير به اختصار رواي: گويد مى) 173/9(هيثمى  9

 .سهل كه ثقه است



  حيات صحابه

٧٠  چهارم جلد 

   
  فضيلت قريش

 به قريش ناسـزا گفـت، گـويى كـه وى     �قتاده بن نعمان ظفرى : يم تيمى روايت نموده كهاحمد از محمدبن ابراه  
اى قتاده، قريش را دشنام مده، چون تو ممكن اسـت مردانـى از        «:  فرمود �آنان را دشنام داد، آن گاه رسول خدا         

ز شمرده شود، و وقتى آنـان  آنان را ببينى كه عملت در مقابل اعمال ايشان و فعلت در برابر فعل ايشان حقير و ناچي   
نمود، ايشان را به آنچه نزد خداوند براى شان است           را ببينى به آنان غبطه ورزى، اگر قريش نخوت و سركشى نمى           

  3-2.»دادم خبر مى
قريش را عزت و اكرام نمائيد و خـود را  «: دانم گفت  طورى كه مى   �پيامبر  :  روايت نموده كه   �طبرانى از على    
نمود حتماً وى را از آنچه نزد خداوند عزوجل بـرايش اسـت              اگر قريش نخوت و سركشى نمى     . دانيداز آنان برتر ن   

اگـر  «:  نـزد وى آمـد و گفـت   � روايت است كه پيـامبر  )اللَّه عنها رضى( و نزد احمد از عايشه 5-4.»دادم خبر مى 
 و طبرانى از ابوهريره 7-6.»ادمد نمود، وى را به آنچه نزد خداوند برايش است خبر مى          قريش نخوت و سركشى نمى    

 ، -جستجو نماييـد  :  يا گفت-امانت را در قريش طلب كنيد «:  فرمود�رسول خدا :  روايت نموده، كه گفت    �
  9-8.»چون امين قريش بر امين غير قريش فضيلت دارد، و قوى قريش از قوى غير ايشان دو فضيلت دارد

، آن گـاه    »قومت را برايم جمع كن    «:  فرمود � به عمر    �سول خدا   ر:  روايت نموده كه   �بزار از رفاعه بن رافع      
اى رسـول خـدا، آنـان را        :  وارد شد و گفـت     � جمع نمود، و نزد پيامبر       �عمر آنان را يك خانه رسول خدا        

بعد نـزد  : افزايد مى. »شوم بلكه به سوى شان بيرون مى«: شوى؟ فرمود نزدت داخل نمايم، يا به سوى شان بيرون مى      
بلى، در ميان ما هم پيمانـان مـان هـستند، و در             :  گفتند »آيا در ميان شما كسى از غيرتان هست؟       «:  آمد و گفت   آنان

                                                                                                                                                                  
1 ���� .�(� �>(=��C ا�,�%* : 78$ا�٧.( 
اين را احمد مرسل و مسند روايت نموده، و لفظ مسند را بر مرسل محول گردانيده است، و همچنان بزار، : گويد مى) 23/10(هيثمى  2

اند، غير جعفربن عبداللَّه بن اسلم در مسند احمد كه ثقه   و رجال بزار در مسند رجال صحيحاند، و طبرانى آن را مسند روايت كرده
 .است، و درباره بعض رجال طبرانى اختالف است

 ).>٣٨/ �(ا�+; . ���� 3
 .در اين ابومعشر آمده، و حديثش حسن است: گويد مى) 25/10(هيثمى  4

5 ���� .�٢/ ١٠(و ا�+,+* ) >٣٨>، ٣٨٢>C��=) ا�,�%* : ��(. 78$ا�.( 
 .گويد، رجال صحيح اند مى) 25/10(و رجال آن، چنانكه هيثمى  6

٨١/ �(ا�+; . ���� 7.( 
 .اند، و اسناد آن حسن است اين را طبرانى در األوسط و ابويعلى روايت نموده: گويد مى) 26/10(هيثمى  8

9 ���� . f"در ا:و �� �0 زی; �0 ج;<�ن و %�%# �0 ا"+�<�# هB� ;AH3 ه$ در "A; @ن ) ٩�>�(ا��ی��� ) ٩٢�٢(78$ا��>
 .دو K��m ا�;



  حيات صحابه

٧١  چهارم جلد 

نـد،  يهـم پيمانـان مـان از ما    «: فرمـود . هاى مان همراه مـا هـستند        و غالم  1هاى مان حضور دارند    واهرزادهميان ما خ  
انـد، اگـر از آنـان     شنويد؟ دوستان خدا فقط متقيان آيا نمىهاى مان از مااند و شما     ند،غالميهاى مان از ما    خواهرزاده

باشيد، دوستان خداييد، در غير آن بينديشيد، نشود كه مردم در روز قيامت اعمال بياورند و شما گناهان را بياوريـد                     
اى «: هـاى خـود را بلنـد نمـود و گفـت      ، بعد از آن دست»كه در آن صورت از شما اعراض نماييم و روى گردانيم     

اش سـرنگون   هاى آنان باشد خداونـد وى را بـر بينـى     اند، كسى كه در طلب عيب و لغزش        مردم، قريش اهل امانت   
  3-2.، اين را سه مرتبه گفت»سازد مى
   

  بد ديدن بنى هاشم، انصار و عرب
ـ    «:  فرمـود �رسول خدا :  روايت نموده، كه گفت   )اللَّه عنهما  رضى(طبرانى از ابن عباس      ى بغـض و بـد ديـدن بن

  5-4.»هاشم و انصار كفر است، و بغض و بد ديدن عرب نفاق
   

  پيوندد مى � تر به پيامبر قريش از همه مردم سريع
اى «: گفت  در حالى نزدم وارد شد كه مى       �رسول خدا   :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنها  رضى(احمد از عايشه    

اى رسول خدا، خداوند مرا : هنگامى كه نشست گفتم: ويدگ مى. »پيوندد تر مى عايشه قومت از همه امتم به من سريع
پندارى قـومم    مى:  گفتم »و آن كدام است؟   «: گفت. گفتى كه مرا ترسانيدى    فدايت گرداند، داخل شدى و سخنى مى      

مـت  كند، و ا   مرگ آنان را درو مى    «: اين چرا؟ فرمود  : ، پرسيدم »آرى«: گفت! پيوندد تر به تو مى     سريع )امتت(از همه   
هـاى   ملـخ «: باشـند؟ گفـت   مردم بعد از آن يا در آن هنگام چطـور مـى         : گفتم: گويد مى. 6»كنند ن بر آنان غلبه مى    شا

 اسـتعمال   »دبـى «در نص   [ 7.»خورد، تا اينكه قيامت برپا شود      هاى آن ضعيف هايش را مى      باشند كه قوى   كوچك مى 
  . بال نكشيده باشندهاى كوچكى است كه تا حال هدف از آن ملخ: گويد  و راوى مى]شده

خداونـد مـرا   : گفـتم : گويـد  ، مـى »شود قوم توست اى عايشه، اولين كسى كه از مردم هالك مى«: و در روايتى آمده  
نماينـد، و   كند، و مـردم بـر آنـان غلبـه مـى      نه، ولى قبيله قريش را مرگ درو مى«: فدايت گرداند، آيا از زهر؟ گفت    

                                                 
اين «: �آمده، ولى صواب همانست كه ما ذكر نموديم، آنهم البته با استناد به اين قول پيامبر » هاى مان برادرزاده«در اصل و هيثمى  1

 .»خواهرزاده قوم از آنان است«، »اخت القوم منهم

: اين را بزار روايت نموده و لفظ از وى است، و احمد اين را به اختصار روايت كرده، و گفته است: گويد مى) 26/10(هيثمى  2
 .اند ، و طبرانى آن را به مثل بزار روايت نموده، و رجال احمد و بزار و اسناد طبرانى ثقه»خداوند وى را بر رويش در آتش اندازد«

 ).٢٧٨٠(�&ار ) ٠>٣/ >(ا�+; . ���� 3
 .اند اين را طبرانى روايت نموده، و رجال آن ثقه: گويد مى) 27/10(هيثمى  4

� �Iی;) ٠>٢٣(@���7� در K��m ا�,�%* . در "A; @ن AG; ��شBHJ�A ه3!) �>١/ ١١(78$ا�� در ا��7F$ . ����ر ���� 5% :
 .���3ر K��m ا"!

 .بيند آنان را اهل خالفت نمى: يعنى 6

  ).٩٠/ �(ا�+; . ���� 7



  حيات صحابه

٧٢  چهارم جلد 

انـد، وقتـى     آنان پشت مردم  «: بقاى مردم بعد از ايشان چطور است؟ گفت       : گفتم. 1»اند نخستين مردم در هالك شدن    
  3-2.»اند كه هالك شوند مردم هالك شده

   
  آيند براى كسانى كه بعد از وى مى � بشارت پيامبر

مـرا از بهتـرين اهـل       «:  نشسته بودم كه گفـت     �با پيامبر   :  روايت نموده،  كه گفت     �ابويعلى از عمربن خطاب     
سـزد، و    آنان همينطوراند، و براى شان مى     «: اى رسول خدا، ماليك، گفت    :  گفتند »يمان دارى خبر دهيد؟   ايمان در ا  

 »دارد، در حالى كه خداوند ايشان را در همان منزلت بلند قرار داده است؟ بلكه غير آنـان؟                چه آنان را از اين باز مى      
آنـان  «: الت خـود و نبـوت عـزت داده اسـت، گفـت            اى رسول خدا، انبيا آنانى كه خداوند ايشان را به رسـ           : گفتند

دارد، در حالى كه خداوند ايشان را در همان منزلت قرار داده  سزد، و چه آنان را باز مى همينطوراند، و براى شان مى
سـزد، و   آنان همينطوراند، و براى شان مى    «: اى رسول خدا، شهدا آنانى كه با انبيا شهيد شدند، گفت          :  گفتند »است؟
پـس  :  گفتند»دارد، در حالى كه خداوند آنان را به شهادت عزت بخشيده است؟ بلكه غير آنان؟               يشان را باز مى   چه ا 

آورند و  آيند و به من ايمان مى هاى مردان اند و بعد از من مى اقوامى كه در پشت«: چه كسى اى رسول خدا؟ فرمود 
اينان . نمايند يابند و به آنچه در آن است عمل مى  را مى4علقاند، ورق م   د و مرا نديده   كنن اند، و تصديقم مى    مرا نديده 

 روايـت   �اين را ابويعلى روايت نموده، و بزار اين را از عمـر             : گويد  مى 6 هيثمى 5.»بهترين اهل ايمان در ايمان اند     
ـ                    «:  فرمود �نموده كه پيامبر     ر مرا از بزرگترين صاحب منزلـت در ميـان مـردم نـزد خداونـد در روز قيامـت خب

دارد؟ بلكـه غيـر      و چه ايشان را، با نزديكى شان به پروردگارشـان از ايـن بـاز مـى                «: مالئك، گفت :  گفتند »بدهيد؟
گـردد؟ بلكـه غيـر     شـان نـازل مـى    دارد، در حالى كه وحى براى     و چه ايشان را باز مى     «: انبيا، فرمود :  گفتند »ايشان؟
آورند و مرا    آيند، به من ايمان مى     قومى كه بعد از شما مى     « :پس اى رسول خدا ما را خبر بده، گفت        :  گفتند »ايشان؟
 يـا  -آورند، اينان در روز قيامت نزد خداوند از بزرگترين منزلـت   يابند و به آن ايمان مى اند، ورق معلق را مى     نديده

 زيدبن اسلم   صواب اين است كه اين روايت از      :  و بزار گفته   7.» در ميان خلق برخوردارند    - بزرگترين ايمان    ]گفت[
  .مرسل است، و يكى از دو اسناد مرفوع بزار حسن است

                                                 
 . اصل و هيثمى آمدهاين چنين در 1

احمد اين را روايت نموده و بزار بعضى آن را روايت كرده است، و طبرانى در األوسط نيز بعضى آن را : گويد مى) 28/10(هيثمى  2
 .ها سخن است روايت نموده، و اسناد روايت اول نزد احمد از رجال صحيح برخوردار است، و در بقيه روايت

�$ی` : A; @ن <7;اs �0 %�%# ا"! �K��m B ا"!در ") >٧/ �(ا�+; . ���� 3H١(ا� /<<.( 
 .هدف قرآن كريم است 4

5 ���� . �  ).٠�١(ا��ی��
 ).65/10(هيثمى  6

  .��Lرت %$"#) ٢٨٣٩(�&ار  7



  حيات صحابه

٧٣  چهارم جلد 

 نهار را صرف نموديم و ابوعبيده بـن جـراح   �با رسول خدا :  روايت است كه گفت�و نزد احمد از ابوجمعه     
اى رسول خدا آيا كسى از ما بهتر و افضل است؟ همراهـت اسـالم آورديـم و همراهـت         :  همراه مان بود، گفت    �

  2-1.»اند آورند و مرا نديده باشند، به من ايمان مى بلى، قومى كه بعد از من مى«: فرمود. يمجهاد كرد
خوشا به حال كسى كه مرا ديد و به من ايمان «:  فرمود� روايت است كه رسول خدا � و نزد احمد از ابوامامه 

  4-3.به هفت مرت»آورده، و خوشا به حال كسى كه به من ايمان آورده و مرا نديده است
   

  ديد كه كاش برادرانش را مى � تمناى پيامبر
آيند كه هر يكى از آنـان        قومى بعد از من مى    «:  فرمود �رسول خدا   :  روايت نموده، كه گفت    �بزار از ابوهريره    

در اين روايت عبدالرحمن بن ابى      : گويد  مى 6 هيثمى 5.»دارد تا اهل و مالش را براى ديدن من فديه بدهد           دوست مى 
 �و نـزد احمـد از انـس         . انـد  باشد، ولى بقيه رجال آن ثقه       آمده، و حديثش حسن است، و در وى ضعف مى          زناد

انـد   اند و مرا نديده    دوست داشتم برادرانم را كه به من ايمان آورده        «:  فرمود �رسول خدا   : روايت است كه گفت   
چـه وقـت بـا بـرادرانم     «:  لفظ آن چنـين اسـت  اند، و اين را احمد و ابويعلى روايت كرده    : گويد  مى 8 هيثمى 7.»ببينم

-9.»اند اند و مرا نديده اند كه به من ايمان آورده     بلكه شما اصحابم هستيد، و برادرانم آنانى      «:  فرمود »كنم؟ مالقات مى 
10  
   

  �فضايل امت پيامبر 

                                                 
 .اند د ثقهاند، و رجال يكى از اسنادهاى احم اين را احمد، ابويعلى و طبرانى به چندين اسناد روايت كرده: گويد مى) 66/10(هيثمى  1

�ن ���� ا	� 2 �١(ا��ی��� ) �١٠/ >(ا�+; . 	�٩ ( BH3دا� K��m و6 را B� !"0 %�+; �0 زا9;1 ا� C��= ن@ ;A" در
� �B ا�+; از ��J; �0 دریn از ا�� %��$ز از ا�� ج+�B روای! �$د1 ا"! Eی;� BH7١٠/ >(ا�; ا�� ( ;A� �% 6�X ن را@

 .�A" B; @ن =��C ا"!) >٩١�١(
و رجال آن رجال صحيح اند، غير ايمن بن مالك اشعرى . اند احمد و طبرانى اين را به اسناد روايت كرده: گويد مى) 67/10(ى هيثم 3

 .كه ثقه است

 ).٧�/ ١٠(و ا�+,+* ) >٣٩٢(=��C ا�,�%* : �)�) ٨>٢/ (ا�+; . ���� 4
�$ی` : ��). در "A; @ن <7;ا�$�+0 �0 ا�� ا�&��د K��m ا"!) ١>٢٨(�&ار . ���� 5H٧٩>/ ١(ا�.( 
6 66/10 

 ).٧١٠٨(=��C ا�,�%* : �)�) ١٢/ ٧(ا�+; . ���� 7
  ).66/10(همان منبع  8
در رجال ابويعلى محتسب ابوعائذ آمده، ابن حبان وى را ثقه دانسته و ابن عدى ضعيفش دانسته، و بقيه رجال ابويعلى، غير فضل بن  9

باشد، و طبرانى هم اين را در األوسط روايت نموده،  سناد احمد جسر آمده كه ضعيف مىو در ا. صباح كه ثقه است، رجال صحيح اند
  .و رجال آن، غيرمحتسب، رجال صحيح اند

10 ���� . � ).٣٣٩(ا�+; وا��ی��



  حيات صحابه

٧٤  چهارم جلد 

امتم مانند باران   مثال  «:  فرمود �رسول خدا   :  روايت است كه گفت    �نزد احمد، بزار و طبرانى از عماربن ياسر         
  2-1.»شود كه اول آن خير است، يا آخرش است، دانسته نمى

خداوند مالئـك سـياحى دارد كـه سـالم امـتم را بـرايم             «:  روايت نموده، كه گفت    � و بزار از عبداللَّه بن مسعود       
تـان   بـراى كنيـد  و   ام براى تان بهتر است كـه صـحبت مـى       زندگى:  فرمود �و رسول خدا    : گويد ، مى 3رسانند مى

ستايم، و  شود، وقتى خير ببينم خدا را مى ، و وفاتم براى تان بهتر است كه اعمالتان برايم عرضه مى4شود صحبت مى 
  6-5.»خواهم وقتى شر را ببينم از خداوند براى تان مغفرت مى

   
  عذاب اين امت در دنيا قتل است
 هم نزدش بود، كه سرهاى �ه بودم و عبداللَّه بن يزيد نزد ابن زياد نشست: بيهقى از ابوبرده روايت نموده، كه گفت  

اى برادرزاده اينطور مكن، چون : به من گفت. به آتش: گفتم گذرانيدند مى شد، و وقتى سرى را مى خوارج آورده مى
آمـده  ) 85/3(ايـن چنـين در الكنـز       .»باشـد  عذاب اين امت در دنيا مى     «: گفت  شنيدم كه مى   �من از رسول خدا   

: از ابوبرده به مانند آن روايت كرده، و لفـظ آن در مرفـوع چنـين اسـت                 ) 308/8(ابونعيم اين را در الحليه      و  . است
 و طبرانى اين را در الكبير والـصغير بـه اختـصار روايـت     7.»خداوند عذاب اين امت را در دنيا، قتل گردانيده است «

و نزد طبرانـى از     . اند رجال صحيح : گويد مى) 225/7(نموده، و همچنان در األوسط، و رجال الكبير، چنانكه هيثمى           
كند، آن   از نزد عبيداللَّه بن زياد بيرون شدم و او را ديدم كه به سختى تعذيب مى               :  روايت است كه گفت    �ابوبرده  

عقوبـت ايـن امـت بـا شمـشير          «:  فرمود �رسول خدا   :  نشستم، وى گفت   �گاه نزد مردى از اصحاب پيامبر       
  .گويد، رجال آن رجال صحيح اند مى) 225/7( هيثمى 8.»است

   
  حرمت خون و اموال مسلمانان  

  احاديث درباره وعيد قتل يك مسلمان

                                                 
رباره عبيد اند، و د اند، غير حسن بن قَزْعه و عبيدبن سليمان اَغَركه هر دو ثقه رجال بزار، رجال صحيح: گويد مى) 68/10(هيثمى  1

روايت ) اللَّه عنهما رضى(اند، و طبرانى اين را از ابن عمر  و بزار و غير وى اين را از عمران روايت نموده. اختالفى است كه ضرر ندارد
اين حديث حسن است، و طرقى دارد كه آن را به : گويد و ابن حجر در الفتح مى. آمده است) 68/10(كرده، چنان كه در المجمع 

  .گفته است) 517/5(رساند، اين را مناوى  حت مىدرجه ص
٨(=��C ا�,�%* : �)�) ٣١٩/ >(ا�+; . ���� 2<.( 
 ).>٢١٧(=��C ا�,�%* : �)�) >٩١(ا�0 ��7ن ) ١>>، ٣٨٧/ ١(ا�+; ) ٣>/ ٣(�9�3� . ا�B� BH7 ج& J@ !+3X$ @ن. ���� 3
 .دده پرسند و براى شان پاسخ مى آنان وى را از احكام مى: يعنى 4

 .اين را بزار روايت نموده، و رجال آن رجال صحيح اند: گويد مى) 24/9(هيثمى  5

6 ���� . $�7Fدر ا� �در "A; ) ٢/ ١٨٩١٩(و ا�0 <$��3 ) ٢٠/ ٢(و ا������ در ا�7Jر ا:=7��ن ) ٢/ ٨١/ ٣(�&ار و 78$ا�
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  حيات صحابه

٧٥  چهارم جلد 

 كشته شد، و قاتلش     �كسى در زمان رسول خدا      :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنهما  رضى(طبرانى از ابن عباس     
م، آيا در حالى كه من در ميان تان هـستم كـسى   اى مرد«:  به منبر خود بلند شد و گفت�معلوم نبود، پس پيامبر   

اگر اهل آسمان و زمين بر قتل مسلمانى جمع شوند خداوند ايشان را بى    ! باشد؟ شود، و قاتلش معلوم نمى     كشته مى 
  2-1.»عدد و بى حساب جزا خواهد داد

 بـراى   �يـامبر    به قتل رسـيد، پ     �كسى در زمان رسول خدا      :  روايت است كه گفت    �و نزد بزار از ابوسعيد      
، -بار  سه - »دانيد چه كسى اين مقتول را در ميان شما به قتل رسانيده است؟         آيا نمى «: ايراد خطبه بلند شد و گفت     

ها و زمين بر قتل  سوگند به ذاتى كه جان محمد در دست اوست، اگر اهل آسمان          «: به خدا سوگند، نه، گفت    : گفتند
كند، و كسى كه اهل بيت ما را بدگويى كند خداوند وى را   خل جهنم مى  مؤمنى جمع شوند، خداوند همه شان را دا       

  4-3.»اندازد به آتش مى
  

بر اسامه و بعضى اصحابش به خاطر كشتن كسى كه كلمه شهادت را    � ايراد گرفتن پيامبر  
  بر زبان آورد

ـ  �رسول خدا :  روايت نموده، كه گفت   )اللَّه عنهما  رضى(احمد از اسامه بن زيد        جهينـه  5ه سـوى حرقـه   مـا را ب
نمودنـد از    صبحگاهان بر آنان هجوم آورديم، و از جمله آنان مـردى بـود كـه چـون حملـه مـى                    : گويد مى. فرستاد

پـس مـن و مـردى از    : گويـد  مى. گردانيدند حامى و پشتيبان ايشان بود  شديدترين ايشان بر ما بود، ووقتى روى مى       
الاله االاللَّه، آن گاه انصارى از وى       : راگرفتيم و به دست آورديم، گفت     انصار وى را فرا گرفتيم، هنگامى كه وى را ف         

اى اسـامه آيـا وى را بعـد از          «:  رسيد، فرمـود   �و اين مسئله به رسول خدا       . دست برداشت ولى من او را كشتم      
گرفـت،   مـى اى رسـول خـدا، فقـط از كـشته شـدن پنـاه       : گفتم: گويد مى! اينكه الاله االاللَّه گفت به قتل رسانيدى؟ 

 ايـن را    6.كردم كاش جز در آن روز اسالم نياورده بودم         وى آن را بر من به حدى تكرار نمود، كه آرزو مى           :افزايد مى
 آمديم به او خبر داديم، �هنگامى كه نزد رسول خدا : و نزد ابن اسحاق آمده. اند بخارى و مسلم نيز روايت كرده

اى رسول خدا، آن را براى حفاظت از : ؟ گفتم7كند ه چه كسى تو را كفايت مىاى اسامه، در مقابل الاله االاللَّ   «: گفت
 سوگند بـه ذاتـى كـه او را بـه حـق مبعـوث       »اى اسامه در مقابل الاله االاللَّه چه كسى را دارى؟ «: فرمود. قتل گفت 

                                                 
فش رجال آن، رجال صحيح اند، غير عطاء ابن ابى مسلم كه ابن حبان وى را ثقه دانسته و گروهى ضعي: گويد مى) 297/7(هيثمى  1

 .اند دانسته

2 ���� . $�7Fدر ا� �) �٧/ )٣%�&ان ا:<H;ال : در "A; @ن <�bء ��4J ��3% 0ف ا"! �K��m B ا"!( ١٣٣/ ١٢(78$ا�
٢٢/ ٢(5�$ی` .( 

 .اند در اين روايت داودبن عبدالحميد و غيروى از ضعيفان آمده: گويد مى) 296/7(هيثمى  3

 ).٨>٣٣(�&ار . ���� 4
 .هينهاى است از ج قبيله 5

  ).�٩(��3% ) ٩�٢>(��Uر6  6
 .كند كه به سبب آن تعذيب نشوى كى تو را كفالت مى: يعنى 7



  حيات صحابه

٧٦  چهارم جلد 

ر همـان روز اسـالم      داشـتم و د    اى در اسـالم نمـى      نموده، آن قدر آن را بر من تكرار نمود، كه تمنى نمودم، سـابقه             
بنـدم، كـه هـيچ مـردى را كـه الالـه االاللَّـه         با خداوند عهد مـى : رسانيدم، آن گاه گفتم آوردم و او را به قتل نمى    مى
  1.بعد از تو: ، گفتم»بعد از من اى اسامه«: گويد ابداً به قتل نرسانم، فرمود مى

مرداس بن نهيـك را مـن و مـردى از    : ت نموده، كه گفت رواي)اللَّه عنهما رضى(ابن عساكر اين را از اسامه بن زيد      
، و تا اينكه به قتل نرسـانيديمش        )اشهد ان الاله االاللَّه   (: انصار دريافتيم، هنگامى كه شمشير را بر وى كشيديم گفت         

 ايـن را همچنـان ابـوداود، نـسائى،    . و مانند حديث ابن اسحاق را متذكر شده     ... هنگامى كه آمديم  . رهايش ننموديم 
الاله «:  فرمود�پيامبر : اند، و در حديث ايشان آمده وعوانه، ابن حبان، حاكم و غير ايشان روايت نمودهبطحاوى، ا

: اى رسول خدا، آن را فقط به خاطر خوف از سالح گفـت، فرمـود  :  گفتم »!االاللَّه گفت و تو او را به قتل رساندى؟        
 گفته يا خيـر؟ در مقابـل الالـه االاللَّـه روز قيامـت چـه كـسى را                 آيا قلبش را پاره نمودى تا بدانى كه به خاطر آن          «

  3-2.آوردم م در آن روز اسالم مى و آنقدر آن را بر من تكرار نمود، كه آرزو كرد»!دارى؟
   

  بر بكربن حارثه � اعراض پيامبر
 آن � كه رسول خـدا  اى بودم در سريه: اند كه گفت  روايت نموده�دوالبى، ابن منده و ابونعيم از بكربن حارثه       

را فرستاده بود، پس ما و مشركين با هم درگير جنگ شديم، و بر مردى از مشركين حمله نمودم و او به نام اسـالم                         
 رسـيد، وى خـشمگين شـد و از مـن قـصاص            �و اين خبـر بـه پيـامبر         . از من پناه خواست، ولى من كشتمش      

  :آن گاه خداوند به سوى او وحى فرستاد. خواست
]� �  
�8� �� �� &  V/A" !� � &[ !�[�"D�.S  

  .»...سزد كه مسلمانى را بكشد مگر بدون قصد و براى مسلمانى نمى«: ترجمه
  5.شد و مرا به خود نزديك ساختآن گاه از من راضى 

  
  از قاتل مؤمن � روى گردانيدن پيامبر

اى را فرستاد، و آن گروه بر قومى         ه سري �رسول خدا   :  روايت نموده، كه گفت    �ابويعلى از عقبه بن خالد ليثى       
آن . هجوم آورد، پس مردى از قوم دويد و مردى از سريه كه شمشيرش را از نيام بيرون كرده بود وى را دنبال نمود

من مسلمان هستم من مسلمان هستم، وى به آنچه او گفت توجهى نكرد و او را زد                 : گاه مردى كه از قوم بود گفت      
و آن گفته به قاتـل  :  رسيد، و درباره وى حرف تندى گفت�اين سخن به رسول خدا: گويد مى. و به قتل رسانيد  

                                                 
 .آمده است) 222/4(اين چنين در البدايه  1

 .اين را روايت كرده است) 192/8(و بيهقى هم . آمده است) 78/1(اين چنين در كنزالعمال  2
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  حيات صحابه

٧٧  چهارم جلد 

اى رسول خدا، به خدا سوگند،      : كرد، ناگهان قاتل گفت     سخنرانى مى  �در حالى كه رسول خدا      : افزايد مى. رسيد
ف وى بودنـد روى   از وى و از مردمى كه در طر �او آن را فقط به خاطر نجات يافتن از قتل گفت، رسول خدا              

اى رسول خدا، او آن را فقـط بـه خـاطر نجـات     : باز وى برگشت و گفت: گويد مى. گردانيد و به سخنش ادامه داد     
 از وى و از مردمى كه در طرف وى بودند روى گردانيد، ولـى آن شـخص          �باز رسول خدا    : يافتن از قتل گفت   

 در حالى كه ناراحتى از سيمايش پيدا بود بـه          �دا  صبر ننمود و سخنش را براى بار سوم گفت، آن گاه رسول خ            
  2-1.- سه مرتبه - »خداوند عزوجل مرا بازداشته كه مؤمنى را بكشم«: طرف وى نگاه كرد و گفت

   
  نزول آيه درباره كشته شدن مردى به دست مقداد  كه كلمه شهادت به زبان آورده بود

اى را فرستاد، و مقـدادبن اسـود     سريه�رسول خدا : ، كه گفت روايت نموده)اللَّه عنهما  رضى(بزار از ابن عباس     
اند، و مردى كه مال زيادى داشـت بـاقى           نيز در آن بود، هنگامى كه قوم را دريافتند، ديدند كه آنان پراكنده شده              �

و . سـانيد ، ولى مقداد به سوى وى حمله نمود و بـه قـتلش ر  )اشهدان الاله االاللَّه(وى گفت . بود و جايى نرفته بود   
ايـن را  ! دهد معبودى جز خـدا نيـست؟      آيا مردى را به قتل رسانيدى كه شهادت مى        : مردى از يارانش به وى گفت     

اى رسول خدا، مردى شهادت داد كـه    :  آمدند، گفتند  �هنگامى كه نزد پيامبر     . كنم  عرض مى  �حتماً به پيامبر    
مقداد را برايم صدا كن، اى مقداد آن مردى را كه         «: مودفر. خدايى جز خداوند نيست و مقداد وى را به قتل رسانيد          

آن گاه خداوند تبارك و تعالى      : گويد مى. »فردا در مقابل الاله االاللَّه چه كسى را دارى؟        ! گفت كشتى؟  الاله االاللَّه مى  
  :نازل فرمود
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كنيد، تحقيق كنيد و براى كسى كه به شـما سـالم              سفر مى  )براى جهاد (اى مؤمنان هنگامى كه در راه خدا        «: ترجمه
هاى بسيار است، هم چنـين پـيش از          دا غنيمت طلبيد، و نزد خ    داد، نگوييد مسلمان نيستى، متاع زندگانى دنيا را مى        

  »...اين بوديد
نمود، بعد ايمانش را آشكار      مرد مومنى در ميان قوم كافر ايمانش را پنهان مى         «:  به مقداد گفت   �پس رسول خدا    

  2-1.»داشتى و همينطور تو ايمانت را قبل از اين در مكه پنهان مى! نمود و تو به قتلش رسانيدى

                                                 
اند، مگر اينكه احمد به عوض عقبه بن خالد، عقبه بن  اين را ابويعلى و احمد به اختصار روايت كرده: گويد مى) 293/7(هيثمى  1

اين . ، غير بشربن عاصم ليثى كه ثقه است، رجال صحيح اندمالك را ذكر نموده و طبرانى آن را به طولش روايت نموده، و رجال وى
اند، و خطيب آن را در المتفق  آمده، روايت كرده) 491/2(را همچنان نسائى، بغوى و ابن حبان از عقبه بن مالك، چنان كه در اإلصابه 

از عقبه بن ) 48/7(و ابن سعد ) 116/9(و بيهقى آمده، از عقبه بن مالك به مانند آن روايت نموده، ) 79/1(والمفترق، چنان كه در الكنز 
 .اند مالك مثل آن را روايت كرده

2 ���� . �٩٧٢(ا�0 ��7ن ) ٨٢٩�(ا��ی��.( 
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  حيات صحابه
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  ربن اضبط به دست محلِّم بن جثّامه و پيامد آن براى محلمكشته شدن عام

 ما را با تنى چند از مسلمانان، كه         �رسول خدا   :  روايت نموده، كه گفت    �ابن اسحاق از عبداللَّه بن ابى حدرد        
كه به نزديك   ابوقتاده، حارث بن ربعى و محلم بن جثامه بن قيس بودند، به سوى إِضَم فرستاد، تا اين                : از جمله آنان  

اضم رسيديم، آن گاه عامربن اضبط اشجعى كه بر شترش سوار بود و توشه و مشك شيرى با خود داشت از پهلوى 
ما عبور نمود، و براى ما همانند سالم اسالم سالم كرد، بنابراين ما از وى دست بازداشتيم، ولى محلم بن جثامه بـر                      

. اش را گرفت  ميان وى و او بود به قتلش رسانيد و شتر و توشه]در جاهليت[وى حمله نمود و به خاطر چيزى كه         
  : آمديم، قضيه را به او خبر داديم، و قرآن درباره ما نازل گرديد�هنگامى كه نزد رسول خدا 
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كنيد، تحقيق كنيد، و براى كسى كه به شـما سـالم     سفر مى)براى جهاد(اى مؤمنان هنگامى كه در راه خدا     «: ترجمه
هاى بسيار است، همچنين پيش از اين  طلبيد، و نزد خدا غنيمت يا را مىداد، نگوييد مسلمان نيستى، متاع زندگانى دن

  5-4.»كنيد آگاه است بوديد، و خدا بر شما انعام كرد، بنابراين تحقيق كنيد، چون خدا به آنچه مى
 �رسول خـدا    :  روايت است كه گفت    )اللَّه عنهما  رضى(و نزد ابن جرير از طريق ابن اسحاق از نافع از ابن عمر              

اى فرستاد، و عامربن اضبط با آنان روبرو گرديد، به آنان همانند سالم اسالم سالم كرد،                 حلم بن جثامه را در سريه     م
و خبر به رسول خـدا      . اى بود، بنابراين محلم وى را به تيرى زد و به قتلش رسانيد             و در ميان آنان در جاهليت كينه      

اى رسول خدا امروز نيكـى  :  صحبت نمود، اقرع گفت  )لَّه عنهما ال رضى( رسيد، و در اين مورد با عيينه و اقرع           �
نه، به خدا سوگند، تا اينكه زنان وى همان دردى را كه زنـانم از مـصيبت   : عيينه گفت. نما و در گذر فردا تغيير بده   

 نشـست تـا بـرايش       �بعد محلم كه دو چادر بر تن داشت آمد و در پيش روى رسول خـدا                 . اند بچشند  چشيده
، آن گاه وى در حالى كـه اشـك هـايش را بـاد و            »خداوند تو را نيامرزد   «:  فرمود �ت بخواهد، رسول خدا     مغفر

و روز هفتم از وى سپرى نشده بود كه درگذشـت، بعـد دفـنش نمودنـد و زمـين               . نمود برخاست  چادرش پاك مى  
 را كه از اين همراه تان بدتر زمين كسى«:  آمدند و آن را برايش متذكر شدند، گفت      �بيرون انداختش، نزد پيامبر     

                                                                                                                                                                  
اين را همچنان طبرانى در الكبير و دار : اش گفته و در حاشيه: اين را بزار روايت نموده، و اسناد آن جيداست: گويد مى) 9/7(هيثمى  1

 .اند ى در االفراد روايت كردهقطن

 ).٢٢٠٢(�&ار . ���� 2
 ).94:النساء 3

آمده، و طبرانى همچنان اين را روايت ) 224/4(اين چنين در البدايه . اين چنين اين را احمد از طريق ابن اسحاق روايت كرده است 4
 .اند نيز اين را به مثل آن روايت كرده) 282/4(و ابن سعد ) 115/9(اند، بيهقى  رجال آن ثقه: گويد مى) 8/7(هيثمى . نموده
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  حيات صحابه

٧٩  چهارم جلد 

هـاى   ، بعد وى را در كنـاره      »1ت شما را به شما يادآورى كند      كند، وليكن خداوند خواست تا حرم      هم باشد قبول مى   
  :كوه افكندند و بااليش سنگ انداختند، و اين آيه نازل شد
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  رون انداختن زمين مردى را كه مؤمنى را كشته بودقصه بي
 بـر   �مردى از اصحاب رسـول خـدا        : اند كه گفت    روايت نموده  �عبدالرزاق و ابن عساكر از قبيصه بن ذؤيب         

گروهى كه شكست خورده بودند حمله نمود، و مردى از مشركين را كه شكست خورده بود دستگير كرد، هنگامى                   
الاله االاللَّه، ولى او تا اينكـه وى را بـه قتـل نرسـانيد دسـت بـاز            :  بزند، آن مرد گفت    كه خواست وى را با شمشير     

كلمـه  :  ياد نمود و گفت�اش را براى پيامبر  بعد در نفس خود از قتل وى چيزى احساس نمود، و قصه      . نداشت
ب فقط با زبان ترجمـانى      از قل ! چرا قلبش را پاره ننمودى؟    «:  فرمود �پيامبر  : را فقط به خاطر نجات يافتن گفت      

و جز اندكى درنگ ننمودند كه همان مرد قاتل وفات نمود، و دفن گرديـد بـر روى زمـين قـرار گرفـت،              . »شود مى
، باز دفن گرديـد و بـاز ديدنـد كـه            »دفنش كنيد «:  گفتند، فرمود  �اش آمدند و موضوع را با پيامبر         آنگاه خانواده 

زمين از قبول نمودن وى ابـا   «:  فرمود � را خبر داد، پيامبر      �اش پيامبر    بار ديگر خانواده  . روى زمين قرار دارد   
  5-4.»ورزيد، بنابراين او را در غارى از غارها بيندازيد

   
  قصه خالدبن وليد با بنى جذيمه
را وقتـى كـه      � خالدبن وليد    �رسول خدا   :  روايت نموده، كه گفت    �ابن اسحاق از ابوجعفر محمدبن على         

بن منصور و مـدلج      نمود به خاطر دعوت فرستاد نه به خاطر جنگ و همراهش قبايلى از عرب و سليم                  مكه را فتح  
اينان به بنى جذيمه بن عامربن عبدمنات بن كنانه قدم گذاشـتند، هنگـامى كـه قـوم وى را ديدنـد،                      .  بودند 6بن مرَّه 

وقتى كه سالح را گذاشتند خالـد       . اند آوردهسالح را بگذاريد، زيرا مردم اسالم       : خالد گفت . سالح به دست گرفتند   
. اى از ايـشان را كـشت       شان از پشت بسته شد، و بعد آنان را به شمشير عرضه نمـود و عـده                 هاى امر نمود و دست   

بـار خـدايا، مـن    «: هاى خود را به طرف آسمان بلند نمود و گفت      رسيد، دست  �هنگامى كه خبر به رسول خدا       
 علـى بـن ابـى طالـب      �، بعد از آن رسول خدا »دارم دبن وليد انجام داده به تو ابراز مىبيزارى ام را از آنچه خال     

                                                 
وليكن : شود نيامده، و بهتر است حذف شود، در اين صورت چنين مى» حرمت تان را«اين چنين در اصل آمده، و در ابن جرير كلمه  1

 .خداوند خواست برايتان پند و عبرت دهد

 .آمده است) 225/4(بدايه اين چنين در ال 2
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٨٠  چهارم جلد 

اى على به سوى اين قوم برو، و به كارشان رسيدگى نما، و امر جاهليت را زير  قدم هايـت    «طلب نمود و    �:گفت
ها و امـوال از   و ديه خون فرستاده بود نزد آنان رسيد، �رفت، و با مالى كه رسول خدا  �آن گاه على  . »بگردان

پرداخت، و وقتى ديه خون و مال را  خورد مى حتى ديه ظرفى را كه سگ در آن آب مى. دست رفته آنان را پرداخت
 هنگامى كه از ايشان فارغ گرديد بـه  �على . پرداخت و ديگر چيزى باقى نماند، مقدارى از مال نزدش اضافه ماند        

من اين بقيه مال را به خاطر احتياط از : نخير، گفت: بدون ديه باقى مانده؟ گفتند آيا خون و مالى از شما       : آنان گفت 
وى چنين نمود و بعد بـه سـوى   . دهم دانيد به شما مى داند و شما هم نمى  در بدل آنچه نمى    �طرف رسول خدا    

، بعـد از آن  »به حق رسيدى و نيكو نمـودى «:  فرمود�پيامبر .  برگشت و قضيه را به او خبر داد�رسول خدا   
 برخاست و روى خود را در حالى به سوى قبله نمود كه دست هايش را بلند نموده بود، حتى كـه    �رسول خدا   

بار خدايا، من بيزارى ام را بـه تـو از آنچـه خالـدبن وليـد انجـام داد ابـراز                      «: شد، و گفت   زير بغل هايش ديده مى    
 �رسـول خـدا   :  را روايت اسـت كـه گفـت   )اللَّه عنهما ىرض( و نزد احمد از حديث ابن عمر         1. سه بار  »دارم مى

 فرستاد، و او ايشان را به سوى اسالم دعوت نمود، و            -جذيمه  : كنم گفت   گمان مى  -به سوى بنى    �خالدبن وليد   
بـى  : گفتند آنان در ابراز اسالم خويش روش نيكويى در كار نبردند كه بگويند اسالم آورديم، بلكه شروع نموده مى                  

و براى هر مردى از ما اسـيرى داد، و  : گويد مى. كشت نمود و مى  يم بى دين شديم، و خالد آنان را اسير مى         دين شد 
بـه  : گفـتم : گويـد   مى )اللَّه عنهما  رضى(ابن عمر   . خالد روزى هر يك از ما را امر نمود كه اسيرش را به قتل برساند              

 �بعـد نـزد پيـامبر       : افزايد كشد، مى   اسيرش را مى   كشم، و نه هم هيچ يك از اصحابم        خدا سوگند، اسيرم را نمى    
بـار خـدايا، مـن      «: هاى خود را بلند نموده بـود گفـت          كه دست  �آمدند و عملكرد خالد را متذكر شدند، پيامبر         
 بخارى و نسائى اين را به روايت عبـدالرزاق بـه ماننـد آن    2. دوبار»دارم بيزارى ام را به تو از عملكرد خالد ابراز مى  

اللَّـه   رضـى (در ميان خالد و عبـدالرحمن بـن عـوف           : در آنچه به من رسيده    : گويد ابن اسحاق مى  . اند ت نموده رواي
: در اسالم به امر جاهليت عمل نمودى، پاسـخ داد         :  جنجالى در آن مورد اتفاق افتاد، عبدالرحمن به او گفت          )عنهما

پدرم را كشتم، وليكن انتقام عمويت فاكه بن مغيـره  دروغ گفتى، من قاتل    : عبدالرحمن گفت  .انتقام پدرت را گرفتم   
اى خالد خاموش باش،    «:  رسيد، فرمود  �را گرفتى، و شرى در ميان شان به وقوع پيوست، و اين خبر به رسول                

 طال باشد و آن را در راه خدا انفاق كنـى، يـك              )برايت(احد   ]كوه[اصحابم را بگذار، سوگند به خدا، اگر به مقدار          
  3.»يابى رفتن و شبانگاه رفتن مردى از اصحابم را نمىصبحگاهان 

   
  و صخر احمسى اتفاق افتاد � آنچه ميان پيامبر
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  حيات صحابه

٨١  چهارم جلد 

 با قوم ثقيف جنگيد، هنگامى كه صخْر اين را شنيد،           �رسول خدا   :  روايت نموده كه   �ابوداود از صخْراحمسى    
 را در حـالى دريافـت كـه         �يـامبر    بيـرون رفـت، و پ      �با گروهى از اسب سواران به مدد و همكارى پيـامبر            

 تخليه نكنند � را تا به حكم پيامبر 1من اين قصر: و پيمان سپرد كهبرگشته و فتح ننموده بود، آن گاه صخر تعهد 
 �و صخر بـراى رسـول خـدا    .  ترك نكردند رها ننمود    �و آنان را تا اينكه به حكم رسول خدا          . كنم رها نمى 
اند، و من با آنان در حال آمدن هستم و ايشان در جمع           اى رسول خدا تخليه شده     ثقيف به حكم تو   : اما بعد : نوشت

:  و براى احمس ده بار دعـا نمـود  2)ه جامعهالصلو(:  امر نمود كه ندا كرده شود�رسول خدا   . سواران من هستند  
 صـحبت نمـوده     �بعد قوم آمدند و مغيـره بـن شـعبه           . »بار خدايا، براى احمس در اسبان و مردانش بركت انداز         «

انـد، پيـامبر    ام را گرفته، و وى در آنچه داخل شده، كه مسلمانان در آن داخل شده       اى رسول خدا، صخر عمه    : گفت
اند،  ها و اموال خويش را در امان گردانيده اى صخر وقتى قوم اسالم بياورند، خون«:  وى را طلب نمود و گفت�

 آبى را كه مربوط بـه بنـى سـليم    � وى را به او سپرد، و از رسول خدا      بنابراين او . »لذا عمه مغيره را به او بسپار      
اى رسول خدا، مرا و قـومم را  : بود و ايشان از اسالم فرار نموده، و آن آب را ترك كرده بودند، طلب نمود و گفت               

د و نـزد صـخر      ها اسالم آوردن   ، و وى را در آنجا ساكن گردانيد، بعد از آن سلمى           »آرى«: آنجا ساكن گردان، فرمود   
اى :  آمدند و گفتند   �آمدند و از وى خواستند كه آب را به آنان بسپارد، ولى وى ابا ورزيد، بعد نزد رسول خدا                    

 �پيـامبر   . مان را به ما بدهد، ولى از دادن آن به ما ابـا ورزيـد               رسول خدا، اسالم آورديم نزد صخر آمديم تا آب        
شـان را بـه آنـان        انـد، آب   شان را در امان گردانيده     هاى د، اموال و خون   اى صخر وقتى كه مردم اسالم بياورن      : فرمود
 سـرخ    را ديدم كه در آن هنگام از فرط حيا تغيير نمود و            �آرى، اى نبى خدا، و روى رسول خدا         : گفت. »بسپار

  5-4. را گرفت و هم آب را3گرديد، زيرا كه هم كنيز
   

  شاهى  اجتناب از كشتن مسلمانان و كراهيت جنگ بر پاد
  شهادت بدهد � از كشتن كسى كه به وحدانيت خدا و رسالت پيامبر � نهى پيامبر

 در حـالى  �رسول خـدا  : اند كه گفت  روايت نموده �احمد، دارمى، طحاوى و طيالسى از اوس بن اوس ثقفى           
:  نهانى به او گفـت     آن گاه مردى نزدش آمد و چيزى      . اى در مسجد مدينه قرار داشتيم      نزد ما وارد گرديد، كه در قبه      

                                                 
 .يعنى قلعه طائف را 1

 .م. رفت  ندايى بود كه به خاطر جمع نمودن مردم به كار مىاين 2

 .عمه مغيره را 3

و اين را همچنان . آمده است) 351/4(اين چنين در البدايه . اين را ابوداود به تنهايى روايت نموده، و در اسناد آن اختالف است 4
اند، و فريابى اين را در  آمده، روايت كرده) 412/3(صب الرايه احمد، دارمى، ابن راهويه، بزار، ابن ابى شيبه و طبرانى، چنانكه در ن

روايت كرده ) 114/9(اند، و بيهقى اين را در سنن خود  آمده، روايت نموده) 180/2(مسندش و بغوى و ابن شاهين، چنانكه در اإلصابه 
 .است
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  حيات صحابه

٨٢  چهارم جلد 

ممكن است وى   «: بعد وى را طلب نمود و گفت      . »او را بكشند  : برو به آنان بگو   «: فرمود. گفت دانيم كه چه مى    نمى
رهـايش  : برو به آنان بگـو «: آرى، فرمود: ، گفت»معبودى جز خدا نيست و من رسول خدا هستم   : شهادت بدهد كه  

ى بجنگم كه شهادت بدهند معبودى جز خدا نيست، و من رسـول خـدا               ام با مردم تا وقت     كنند، چون من مأمور شده    
هاى شان بر من حرام گرديده است، مگر به حق آن، و حـساب شـان بـر                   ها و مال   هستم، و وقتى آن را گفتند خون      

  1.»خداوند است
حالى كـه   در �رسول خدا :  روايت است كه�و نزد عبدالرزاق و حسن بن سفيان از عبداللَّه بن عدى انصارى        
خواست تا در قتل مـردى از منـافقين بـه او پنهـانى      در ميان مردم نشسته بود، مردى نزدش آمد، و از وى اجازه مى          

دهد كه معبودى جـز خـدا        آيا شهادت نمى  «:  صداى خود را بلند نمود و گفت       �چيزى بگويد، ولى رسول خدا      
بلـى،  :  گفـت  »دهد كه من رسول خدا هستم؟      ىگفت آيا شهادت نم   . ولى شهادتى برايش نيست   . بلى: نيست؟ گفت 

اينان همـان  «: بلى، ولى نمازى برايش نيست، فرمود: ، گفت»گزارد؟ آيا نماز نمى«: گفت. ولى شهادتى برايش نيست  
  3-2.»ام هايى اند كه من از ايشان بازداشته شده

   
  از جنگ در روز محاصره شدن در منزلش � امتناع عثمان
يكـى از اصـحابم را بـرايم        «:  فرمـود  �رسـول خـدا     :  روايت نموده، كـه گفـت      )للَّه عنها ا رضى(احمد از عايشه    

، »نخيـر «: پـسر عمويـت علـى؟ گفـت       : ، گفـتم  »نخير«: عمر؟ گفت : ، گفتم »نخير«: ابوبكر؟ گفت : ، گفتم »فراخوانيد
يزى را پنهانى بـه او      كنار برو، و چ   :  گفت ]به من [ �، هنگامى كه آمد، پيامبر      »بلى«: عثمان؟ گفت : گفتم: گويد مى
اى : هنگـامى كـه يـوم الـدار پـيش آمـد، و در آن محاصـره گرديـد، گفتـيم                . نمود گفت و رنگ عثمان تغيير مى      مى

ن با نفسم بـر آن صـبر         عهدى به من سپرده و م      �نخير، رسول خدا    : پاسخ داد . كنى؟ اميرالمؤمنين آيا جنگ نمى   
  5-4.كنم مى
   

  شود خون شخص مسلمان جز به يكى از سه چيز حالل نمى :� مبربه اين قول پيا � استشهاد عثمان
 در حالى كه در محاصره قرار داشت با اصحاب خـود روبـرو شـد و            �عثمان  : احمد از ابن عمر روايت نموده كه      

 جز بـه يكـى از ايـن    ] مسلمان[خون شخص «: گفت  شنيدم كه مى�كشيد؟ من از پيامبر  براى چه مرا مى : گفت
مردى كه پس از ازدواج زنا بكند بر وى سنگسار است، يا به قصد بكشد بر وى قصاص است،             : شود سه حالل نمى  

ام و نه در اسالم،      ، به خدا سوگند من نه در جاهليت زنا نموده         »يا بعد از اسالم خود مرتد شود كه بر وى قتل است           
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  حيات صحابه

٨٣  چهارم جلد 

ام مرتـد   از ابتـدايى كـه اسـالم آورده   ام تا نفسم را در بدل وى به قصاص بسپارم و نـه هـم                 و نه هم كسى را كشته     
  2-1.ست و محمد بنده و رسول اوستدهم كه معبودى جز خدا ني شهادت مى. ام شده

: گويـد  مـى .  وقتى كه محاصره بـود در منـزل بـودم        �با عثمان   :  روايت است كه گفت    � 3و نزد احمد از ابوامامه    
روزى عثمان براى : افزايد مى. شد  بودند شنيده مى4طز آنجا سخن كسانى كه در بالشديم، ا گاهى به جايى داخل مى

آنـان حـاال     : ضرورتى كه داشت به آنجا رفت، و در حالى نزد ما بيرون گرديد كه رنگش دگرگون شده بود، گفـت                   
: كنـد، گفـت    اى اميرالمؤمنين، خداوند از طرف تو كفايت آنان را مـى          : گفتيم: گويد مى. نمودند مرا تهديد به قتل مى    

خون شخص مسلمان جز بـه يكـى از         «: گفت  شنيدم كه مى   �در حالى كه من از رسول خدا        ! كشند؟ را مى چرا م 
مردى كه پس از اسالمش كافر شود، يا بعد از متزوج شدنش زنا نمايد، يا نفسى را به                  : شود اين سه چيز حالل نمى    
ام، و نه هم بـديلى را         زنا ننموده  )هرگز(به خدا سوگند، من نه در جاهليت و نه در اسالم            . »غيرنفسى به قتل رساند   

ام، پـس بـراى چـه مـرا          ام، ونه هم نفسى را كشته      براى دينم از وقتى كه خداوند مرا بدان هدايت نموده تمنى كرده           
  6-5كشند؟ مى
   

  براى كسانى كه وى را محاصره نموده بودند و امتناعش از قتال آنان � بيانيه عثمان
 در حـالى كـه   �حاضـر و شـاهد بـودم كـه عثمـان      : لى كندى روايت نموده، كه گفـت  همچنان از ابولي 7 سعد ابن

  : محاصره بود، از پنجره كوچكى آشكار شد و گفت
»               }�� �^�/��/� 
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 به خدا سـوگند، اگـر مـرا بكـشيد ابـداً يكجـاى بـا هـم نمـاز                     8.ام را بخواهيد   نكشيد و توبه  اى مردم مرا    «: ترجمه
 و -گرديـد   كنيد، حتـى كـه اينطـور مـى     نماييد، و حتماً اختالف مى   شمنى جهاد نمى  گزاريد، و ابداً يكجاى با د      نمى

اى قوم دشمنى من شما را باعـث بـه عملـى    :  ، و بعد از آن گفت     -انگشتان خود را در ميان يك ديگر داخل نمود          
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  حيات صحابه

٨٤  چهارم جلد 

ه بود، و قوم لـوط از  نشود كه به سبب آن براى تان آنچه برسد كه به قوم نوح يا به قوم هود يا به قوم صالح، رسيد               
  .»شما دور نيست

دست بازداشتن، دست بازداشتن، چون ايـن در    : دهى؟ گفت  چه نظر مى  :  فرستاد و گفت   �و نزد عبداللَّه بن سالم      
  .حجت و دليل برايت نيكو و بهتر است

   
   در يوم الدار اتفاق افتاد)اللَّه عنهما رضى(آنچه ميان عثمان و مغيره 

تو :  در حالى كه محاصره بود داخل گرديد و گفت       �وى نزد عثمان    :  روايت نموده كه   �عبه  احمد از مغيره بن ش    
هـا را انتخـاب    كنم، يكى از آن من سه امر را به تو پيشنهاد مى. بينى امام عامه هستى، و بر تو آنچه آمده است كه مى      

اى، بـه   يـا دروازه . قى و آنان بر باطـل   يا بيرون شو و با آنان بجنگ، چون تو را تعداد و قوت هست و تو بر ح                 : كن
غير آن دروازه كه آنان بر آن هستند بگشاى و بر سوارى خود بنشين و خود را به مكه برسان، چون آنان هرگـز در                         

يا به شام بپيوند، چون ايشان اهل شام اند و معاويه هـم در ميـان                . صورت بودنت در مكه به تو دست نخواهند برد        
اما اينكه بيرون شوم و بجنگم، من هرگز نخستين كسى نخواهم بود كـه جانـشينى رسـول      : عثمان گفت . شان است 

 را در امتش به خون ريزى مبدل نمايد، و اما اينكه به سوى مكه بروم، و آنان را در آنجـا بـه مـن دسـت         �خدا  
 و نصف عـذاب     كند مردى از قريش در مكه كجروى مى      «: گفت  شنيدم كه مى   �نخواهند برد، من از رسول خدا       

انـد و در ميـان شـان         و اما اينكه به شام بپيوندم، چون اهل شام        . ، و اين هرگز من نخواهم بود      »باشد عالم بر وى مى   
  2-1. جدا نخواهم شد�معاويه است، من هرگز از دار هجرتم و همسايگى رسول خدا 

   
   و نهى بعضى اصحاب از قتال در يوم الدار)اللَّه عنه رضى(عثمان 

اى : در يوم الدار نزد عثمـان وارد شـدم و گفـتم           : اند كه گفت    روايت نموده  � و ابن عساكر از ابوهريره       3سعدابن  
سازد كه همه مردم را و مـرا بكـشى؟        اى ابوهريره آيا تو را خوشحال مى      : گفت! اميرالمؤمنين قتال حالل شده است    

آن گـاه   . ىاين است كه همه مـردم را كـشته باشـ          به خدا سوگند، تو اگر يك مرد را بكشى مثل           : نخير، گفت : گفتم
:  گفـتم  �به عثمان   :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنهما  رضى( از عبداللَّه بن زبير      5 و ابن سعد   4.برگشتم و نجنگيدم  

دهـد،   اى اميرالمؤمنين، در منزل همراهت يك گروه مظفر هست و خداوند توسط كمتـر از آنـان هـم نـصرت مـى                     

                                                 
اين را احمد روايت نموده، و رجال آن، جز محمد بن عبدالملك : گويد مى) 230/7(هيثمى . آمده است) 211/7(اين چنين در البدايه  1

 .اند بن مروان كه سماعى براى وى از مغيره نيافتم، ثقه

�b* ا"!�B در ای0 ") ٧�/ ١(ا�+; . ���� 2A% 1$�}% 0 %$وان و� n�+ن %�+; �0 <7;ا���% ;A . ا�+; ش��$ @ن را Yش�
 .K��m دا�BH3 ا"!
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 .آمده است) 25/5(اين چنين در منتخب الكنز  4
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  حيات صحابه

٨٥  چهارم جلد 

خداونـد را بـراى مـردى       : ، يـا گفـت    1دهم را درباره مردى سوگند مى    تو  : گفت. اجازه بده تا بجنگم   بنابراين به من    
و نزد ابن سعد همچنـان از وى        . كنم، كه خونش را به سبب من بريزد، يا به سبب من خونى را بريزاند               يادآورى مى 

 خدا سوگند، خداوند قتال ايشان را با ايشان بجنگ، چون به:  گفتم�در يوم الدار به عثمان : روايت است كه گفت
وى . ديث را متـذكر شـده   و حـ  ... جنگم نخير، به خدا سوگند، ابداً با ايشان نمى       : برايت حالل گردانيده است، گفت    

بزرگتـرين  :  در يـوم الـدار گفـت     �عثمان  :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنهما  رضى( از عبداللَّه بن عامر      2همچنان
وى همچنان از ابن سيرين روايت نموده، كه  . صى است كه دست و سالح خويش را باز دارد         مدافع شما از من شخ    

: نـد اينان انصاراند كه نزد دروازه قرار دارند ومـى گوي         :  آمد و گفت   )اللَّه عنهما  رضى(زيدبن ثابت نزد عثمان     : گفت
 همچنـان از ابـن      5 وى 4.جنـگ، نخيـر   امـا   : ان فرمود عثم: گويد مى. باشيم  انصار خدا مى   3اگر خواسته باشى، دوباره   

گذاشت ايشان را ان  در آن روز با عثمان در منزل هفتصدتن بودند، و اگر آنان را مى: سيرين روايت نموده، كه گفت
راندند، از جمله آنان ابن عمر، حسن بن على و عبداللَّه بـن زبيـر                زدند و از نواحى مدينه بيرون شان مى        شاءاللَّه مى 

  6. بودند)نهماللَّه ع رضى(
 آمـد و  )اللَّه عنهمـا  رضى(سعيدبن عاص نزد عثمان :  روايت نموده، كه گفت� همچنان از عبداللَّه بن ساعده     7وى
اين قوم ما را خوردند، كسى از آنان ما را بـه            !گيرى؟ هاى ما را محكم مى     اى اميرالمؤمنين، تا چه وقت دست     : گفت

رش را از نيام برآورده و بلند نموده است، پـس مـا را بـه آنچـه الزم                   تير زد، كسى ما را به سنگ زد و كسى شمشي          
امـا  . چون ما نزد پروردگارمان جمع خـواهيم شـد     . نمايم من به خداوند محول مى    : عثمان گفت . بينى دستور بده   مى

كـه از  خواسـتم اميـدوار بـودم     خواهم، و اگر جنگ ايشان را مى درباره جنگ به خدا سوگند، جنگ با ايشان را نمى    
سازم، و كسى را كه ايشان را بر من جمع نموده نيز به خدا               ايشان نجات يابم، ولى من آنان را به خداوند محول مى          

كنـيم و   به خدا سوگند، ابداً در مورد كسى از تو سئوال نمى: آن گاه سعيد گفت   . كنم سوگند، تو را به جنگ امر نمى      
  .سرش خوردبيرون شد و جنگيد تا اينكه زخم مرگبارى در 

   
  از جنگ � امتناع سعدبن ابى وقاص

) بـر دنيـا  (اى پـدرم، مـردم   : پسرش عامر نـزد وى آمـد و گفـت   : احمد از عمربن سعد از پدرش روايت نموده كه  
نخير، به خدا سـوگند،     ! كنى كه در فتنه سرآمد باشم؟      اى پسرم، آيا مرا امر مى     : گفت! جنگند، و تو اينجا هستى؟     مى

                                                 
 .»دهم مردى را به خدا سوگند مى«: ممكن است درست چنين باشد 1

 ).48/3(ابن سعد  2

 .م.  و بار دوم در يارى و نصرت تو�يعنى بار اول در يارى رسول خدا  3

  .%$"# ا"!. ���� 4
 ).49/3(ابن سعد  5
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  حيات صحابه

٨٦  چهارم جلد 

خيزم كه شمشيرى برايم داده شده كه اگر مؤمنى را به آن زدم از وى برگردد و اگر كـافرى را بـدان                    تا وقتى بر نمى   
  2-1.دارد و پرهيزگار را دوست مىخداوند توانگر پنهان «: گفت  شنيدم كه مى�از رسول خدا . زدم آن را بكشد

ـ  : و در نزد طبرانى از ابن سيرين روايت است كه گفت   آيـا  :  گفتـه شـد  �ن ابـى وقـاص   هنگامى كه براى سـعد ب
تا اينكه برايم شمشيرى نياورند : ترى؟ گفت جنگى، تو از اهل شورى هستى، و تو از ديگران به اين امر مستحق            نمى

ام و جهـاد را   مـوده مـن جهـاد ن  . جـنگم  كه دو چشم، و زبان و دو لب داشته باشد و كافر را از مؤمن بشناسد نمـى          
  4-3.شناسم مى
   

   و مردى  در امتناع از جنگ اتفاق افتاد)اللَّه عنهما رضى(مه و ميان سعد آنچه ميان اسا
بـا مـردى كـه الالـه        :  گفت �اسامه بن زيد ذوالبطن     :  از ابراهيم تيمى از پدرش روايت نموده، كه گفت         5عدابن س 

ابـداً  : له االاللَّـه بگويـد  من هم به خدا سوگند، با مردى كه الا :  گفت �جنگم، بعد ابن مالك      االاللَّه  بگويد ابداً نمى    
  :آيا خداوند نگفته است: آن گاه مردى به آنان گفت. جنگم نمى

]���� ��� �")�� !R"
 F�/; !RL� }� �� �L�( 
[.�  
  .»اش از آن خدا باشد اى باقى نماند، و دين همه و بجنگيد با ايشان تا اينكه فتنه«: ترجمه

  7.اش از آن خدا بود و دين همهاى باقى نماند،  هما جنگيديم تا اينكه فتن: پاسخ دادند
   

   در امتناع از جنگ در فتنه ابن زبير)اللَّه عنهما رضى(سخنان ابن عمر 
 نـزد وى  )اللَّه عنهمـا  رضى(دو مرد در فتنه ابن زبير  :  روايت نموده كه   )اللَّه عنهما  رضى( از نافع از ابن عمر       8بخارى

دارد كـه بيـرون       هستى، تو را چه باز مى      �ود شدند، و تو پسر عمر و يار پيامبر          مردم ضايع و ناب   : آمدند و گفتند  
آيـا خداونـد نگفتـه      : گفتنـد . دارد كه خداوند خون برادرم را حرام گردانيده است         مرا اين باز مى   : پاسخ داد ! شوى؟
اش از خـدا بـود، و        ين همـه   و د  9اى باقى نماند،   ا اينكه فتنه  جنگيديم ت : ؟ گفت ]و قاتلوهم حتى التكون فتنه    [: است

                                                 
: از عمربن سعد از پدرش روايت نموده، كه وى به من گفت) 94/1(و ابونعيم اين را در الحليه . آمده) 283/7(اين چنين در البدايه  1

 .و مانند آن را متذكر شده... كنى كه در فتنه مىاى پسركم، آيا مرا امر 

 .�A��% B; @ن) ٩�٢(%��3 ) ١٧٠/ ١(ا�+;  2
از ابن سيرين مثل ) 94/1(و ابونعيم در الحليه . اند اين را طبرانى روايت نموده، و رجال آن رجال صحيح: گويد مى) 299/7(هيثمى  3

 .ن به معناى اين را روايت نموده استاز ابن سيري) 101/3(اين را روايت كرده، و ابن سعد 

4 �	
 . ا"!�
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 .آمده، روايت نموده است) 309/2(ابن مردويه ازابراهيم تيمى از پدرش به مانند آن را، چنان كه در تفسير ابن كثير  7
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  حيات صحابه

٨٧  چهارم جلد 

و عثمان بن صالح از طريق بكَيربن عبداللَّـه از          . خواهيد كه بجنگيد تا فتنه باشد، و دين براى غير خدا باشد            شما مى 
اى ابوعبـدالرحمن، تـو را    :  آمد و گفت   )اللَّه عنهما  رضى(مردى نزد ابن عمر     : نافع روايت نموده، و افزوده است كه      

و ! را ترك نمـايى؟   ( عزوجل)سالى حج كنى و سالى هم عمره، و جهاد در راه خداوند             : شته كه چه چيز بر اين وادا    
ايمان بـه  : ام، اسالم بر پنج بنا استوار شده است   اى برادرزاده : گفت! دانى؟ خودت ترغيب خداوندى را هم به آن مى       

ى ابوعبـدالرحمن، آيـا آنچـه را        ا: گفـت . خدا و رسولش، نمازهاى پنجگانه، روزه رمضان، اداى زكات و حج خانه           
  :شنوى خداوند در كتابش ذكر نموده نمى

]�E@�%� ���v�; ��//(� =� &[� �  !�/^{�l !� 
  .1 تا امر خداوند- ]
  .»...اگر دو گروه از مؤمنين با هم جنگيدند، در ميان شان اصالح كنيد«: ترجمه

]F�/; !RL� }� ���L�( 
[�  
  .»اى نباشد شان تا آنكه فتنهو بجنگيد با اي«: ترجمه

شـد    اين را انجام داديم، كه اسالم اندك بود و مرد در دينش به فتنه انداخته مى                �در عهد رسول خدا     : پاسخ داد 
درباره على  : گفت. اى باقى نماند   نمودند، تا اينكه اسالم زيادت يافت و فتنه        رسانيدند، يا تعذيبش مى    يا به قتلش مى   

، ولـى بـراى شـما       2ده و عفو نموده بود    گويى؟ پاسخ داد عثمان را خداوند بخشي        چه مى  )ه عنهما اللَّ رضى(و عثمان   
 و دامادش است، و به دسـت  �اما على، وى پسر عموى رسول خدا    . ناخوشايند است كه خدا وى را عفو نمايد       

اللَّـه   رضـى (فع از ابـن عمـر      و نزد بخارى همچنان از طريق نا       4-3.بينيد اش كه مى   اين خانه : تخود اشاره نموده گف   
اى ابوعبدالرحمن، آيا آنچه را خداونـد در كتـابش ذكـر نمـوده     :  روايت است كه مردى نزدش آمد، و گفت     )عنهما
  :شنوى نمى

]��//(� =� &[� �  !�/^{�l !� 
  5.اآليه]
ام، اينكـه بـه ايـن      ر زاده اى بـراد  : دارد كه چنانكه خداوند در كتابش ياد نموده بجنگى؟ فرمود          پس چه تو را باز مى     

  :گويد آيت سرزنش شوم و نجنگم برايم محبوبتر از اين است، كه به اين آيت سرزنش شوم كه خداوند عزوجل مى
]'�)E9/  '�� &  V/A" �  
  6.ت تا آخر آي]

  .»...و هر كى مسلمانى را به قصد بكشد«: ترجمه

                                                 
 ].ء الى امراللَّه ى تفىحت: [يعنى تا اين قول خداوند عزوجل 1

2
  :و آن در هنگام فرارش در روز احد با تعداد ديگرى كه خداوند درباره شان نازل فرمود 
 .»هر آينه خداوند براى شما عفو نمود«: ترجمه) 152:آل عمران].)و لقد عفاعنكم    [

از نافع روايت ) 292/1(ين را ابونعيم در الحليه و هم چنين ا. از طريق نافع به مثل آن روايت كرده است) 192/8(اين را بيهقى  3
 .نموده

>/ >(��Uر6  4 ،<.( 
 ).9:الحجرات 5

 ).93:النساء 6



  حيات صحابه

٨٨  چهارم جلد 

  :گويد خداوند تعالى مى: گفت
]; !RL � }� ���L�( 
F�/[  

  .و مانند آنچه را گذشت متذكر شده... 1ما اين را انجام داديم: ابن عمر گفت
 با مشركان �مد حدانى كه فتنه چيست؟ م آيا مى: و نزد وى هچنان از طريق سعيدبن جبير روايت است كه گفت      

  3-2.ثل جنگ شما بر پادشاهى نيستجنگيد، و داخل شدن بر آنان فتنه بود، و آن م مى
  

  )اللَّه عنهم رضى( عمر براى ابن زبير و ابن صفوان درباره امتناعش از بيعت با ابن زبير سخن ابن
 روزى در حجـر نشـسته       )اللَّه عـنهم   رضى(عبداللَّه بن زبير و عبداللَّه بن صفوان        :  براء روايت است كه    4از ابوالعاليه 

آن گـاه يكـى از آنـان بـه     . پهلوى شان عبور كردنمود از   كه در خانه طواف مى )اللَّه عنهما  رضى(بودند، و ابن عمر     
وقتـى كـه    : بينى، چه كسى بهتر از وى باقى مانده است؟ بعد از آن براى مـردى گفـت                 آيا وى را مى   : ديگرى گفت 

هنگامى كه طوافش را تمام نمود و دو ركعت نماز گزارد، فرستاده آن دو نزدش . طوافش را تمام نمود فرايش خوان
وى نزد آن دو آمـد و عبداللَّـه بـن صـفوان     . خوانند لَّه بن زبير و  عبداللَّه بن صفوان تو را فرا مى     عبدال: آمد و گفت  

 ، چون اهل مكه، - يعنى با ابن زبير -دارد كه با اميرالمؤمنين بيعت كنى؟  اى ابوعبدالرحمن، چه تو را باز مى  : گفت
بـه خـدا سـوگند بـا شـما، در حـالى كـه        : گفـت . نـد ا مدينه، يمن، اهل عراق و اكثر اهل شام با وى بيعـت نمـوده      

  .كنم چكد بيعت نمى هاى تان مى هاى مسلمانان از دست ايد،و خون تان آويخته هاى شمشيرهاى تان را بر شانه
   

   از بيرون آمدن تا مردم با او بيعت كنند)اللَّه عنهما رضى(امتناع ابن عمر 
 )اللَّـه عنهمـا    رضى(ردم دچار فتنه گرديد نزد عبداللَّه بن عمر         هنگامى كه امر م   :  كه گفت  5 روايت است  �از حسن   

: پاسخ داد. اند، بيرون بيا تا با تو بيعت كنيم تو سيد مردم و پسر سيدشان هستى، و مردم به تو راضى : آمدند و گفتند  
. واهـد شـد   نه، به خدا سوگند، تا وقتى كه روح در بدنم است، به مقدار حجامت هم به خاطر من خون ريختـه نخ                     

شوى، يا در بـستر بـه قتـل رسـانده            يا بيرون مى  : باز نزدش آمدند و او را تهديد كردند، و به او گفته شد            : افزايد مى
به خدا سوگند، تا اينكه به خداوند تعالى پيوست چيزى         : گويد حسن مى . وى باز مثل گفته اولش را گفت      ! شوى مى

  6.ز وى به دست نياوردندچيزى ادر مقابل وى نتوانستند انجام دهند و 
   

   درباره تفرق و اجتماع)اللَّه عنهما رضى(گفته ابن عمر 
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  حيات صحابه

٨٩  چهارم جلد 

اگر كار مـردم را بـراى   :  گفته شد)اللَّه عنهما رضى(براى ابن عمر :  از خالدبن سمير روايت است كه گفت   1همچنان
كنيـد، اگـر     چه فكـر مـى    :  گفت وى به آنان  . اند شان استوار كنى بهتر خواهد شد، چون همه مردم به تو راضى شده            

شود، و قتل مردى در صالح امـت چـه ارزشـى             اگر مخالفت نمود كشته مى    : گفتند! مردى در مشرق مخالفت كند؟    
 و مردى از 2ند، و من از انتهاى آن بگيرماى بگير  از دسته نيزه�به خدا سوگند، اگر امت محمد    : پاسخ داد ! دارد؟

 همچنان از قَطَن    3!.رايم محبوب و پسنديده نيست    وض دنيا و آنچه در اوست ب      مسلمانان كشته شود، اين عمل در ع      
هيچ كسى شرتر از تو براى امـت محمـد          :  آمد و گفت   )اللَّه عنهما  رضى(مردى نزد ابن عمر     : روايت است كه گفت   

ام و نه  ختهام، نه جماعت شان را پراكنده سا هاى شان را ريخته چرا؟ به خدا سوگند، من نه خون : گفت!  نيست �
: كننـد، پاسـخ داد     تو اگر خواسته باشى دو تن هم در تو اختالف نمـى           : گفت. ام در ميان گروه شان اختالف انداخته     

  .بلى: نه، و ديگرى بگويد:  به دستم برسد و مردى بگويد4نآدوست ندارم كه 
روى  آيا بيرون نمى:  گفتند6ه اول فتن در)اللَّه عنهما رضى(آنان به ابن عمر   :  روايت است كه   5از قاسم بن عبدالرحمن   

 قرار داشت، تا اينكه خداوند عزوجل آن را از       7ها در بين ركن و دروازه      ه بت در وقتى جنگيدم ك   : كه بجنگى؟ گفت  
بـه خـدا سـوگند،      : گفتنـد ! گويـد  بينم با كسى بجنگم كه الاله االاللَّه مى        سرزمين عرب نابود نمود، و من ناپسند مى       

 يكديگر را نابود كنند، تا اينكه غير از تو كسى         �خواهى كه اصحاب رسول خدا       ت، ولى تو مى   نظرت چنين نيس  
به خدا سوگند، ايـن در مـن        : گفت. با عبداللَّه بن عمر به عنوان اميرالمؤمنين بيعت كنيد        : باقى نماند، بعد گفته شود    

، و وقتـى پراكنـده   8دهم اميابى، به پاسخ مىرف كدهم، بيا به ط   نيست، وليكن وقتى گفتيد بيا به طرف نماز پاسخ مى         
  . شوم شوم، و وقتى جمع شديد از شما جدا نمى شديد با شما همراه نمى

، و زمان خوارج و )اللَّه عنهما رضى( در زمان ابن زبير )اللَّه عنهما رضى(به ابن عمر : و از نافع روايت است كه گفت
ارى و با آنان هم در حالى كه بعض شان برخـى ديگـر را مـى كـشند؟          گز آيا با اينان هم نماز مى     :  گفته شد  9خشبيه
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  حيات صحابه

٩٠  چهارم جلد 

او . بيـا بـه سـوى كاميـابى     : دهم، و كسى كه بگويـد      مى ]مثبت[بيا به سوى نماز به او پاسخ        : كسى كه بگويد  : گفت
  1.نخير: گويم بيا به قتل برادر مسلمانت و گرفتن مالش، مى: دهم، و كسى كه بگويد مى]مثبت[پاسخ 

   
  اش با معاويه  و نپسنديدن كشتن مؤمنين در طلب پادشاهى و مصالحه)اللَّه عنهما رضى( على حسن بن

 دوازده هـزار تـن      )اللَّه عنهمـا   رضى(در مقدمةالجيش حسن بن على      :  روايت نموده، كه گفت    3 از ابوالغريف  2حاكم
هنگـامى  .  به دست ابوعمرطه بوددرخشيد، و فرماندهى مان بوديم، كه شمشيرهاى مان از تيزى بر قتال اهل شام مى   

 به مـا رسـيد، انگـار كـه كمرهـاى مـا از غـضب و خـشم                    )اللَّه عنهم  رضى(كه خبر صلح حسن بن على و معاويه         
شـد بلنـد شـد و         كنيه داده مـى    4ا كه ابوعامر سفيان بن الليل     وقتى حسن بن على به كوفه آمد، مردى از م         . شكست
اى ابوعامر ايـن را مگـو،    : ، حسن گفت  »سالم بر تو اى ذليل كننده مؤمنان      « ،)السالم عليك يا مذل المؤمنين    (: گفت

  5.نان را در طلب پادشاهى بكشمام، بلكه نپسنديدم آ مؤمنان را ذليل نساخته
 صـلح  )اللَّه عـنهم  رضى(هنگامى كه در ميان حسن بن على و معاويه :  از شعبى روايت نموده، كه گفت 6ابن عبدالبر 

اى براى مردم ايراد كن، و آنچه را در آن بودى متـذكر شـو، آن گـاه                   برخيز و خطابه  : ه به او گفت   برقرار شد، معاوي  
  : اى ايراد نموده گفت حسن برخاست و بيانيه

هاى آخرتان را توسط ما از ريخـتن بازداشـت،    ستايش خدايى راست كه توسط ما اول تان را هدايت نمود، و خون          
ى است، و بدترين عجز فجور است، و اين امرى كه من و معاويه در آن اخـتالف                آگاه باشيد كه بهترين زيركى تقو     

تر بود، يا اينكه حق من بود، به هرحال ما آن را براى خدا و بـراى صـالح امـت     نموديم، يا او در آن از من مستحق       
  .هاى شان ترك نموديم  و جلوگيرى از ريختن خون�محمد 

  : رگشت و گفتبعد از آن به سوى معاويه ب: گويد مى
]=� �� ��/  
 �R� F�/; ��9� M��� !� 
[.   

  .»گيرى تا مدتى دانم شايد اين آزمايشى باشد براى شما و بهره و نمى«: ترجمه
  1.2ز اين را نخواسته بودمج: بعد از آن پايين آمد، آن گاه عمرو به معاويه گفت

                                                 
 .ه استاين را از نافع به مثل آن روايت نمود) 125/4(ابن سعد  1

2 175/3 

 .آمده، و درست آن است كه ذكر نموديم» العريف«در اصل  3
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  براى جبيربن نُفَير درباره خالفت � گفته حسن

گويند كه تو    مردم مى :  گفتم )اللَّه عنهما  رضى(به حسن بن على     :  روايت است كه گفت    � از جبيربن نفير     3همچنان
جنگيدند، و بـا كـسى       جنگيدم مى  سادات عرب در دست من بودند، با كسى كه مى         : خواهان  خالفت هستى، گفت    

 �هاى امت محمـد      يختن خون كردند، ولى آن را به خاطر رضاى خدا و جلوگيرى از ر            نمودم صلح مى   صلح مى 
اين اسناد به شـرط بخـارى و مـسلم       : گويد حاكم مى ! ترك نمودم، بعد آن را به قهر و ترسانيدن اهل حجاز بگيرم؟           

  .اند، و ذهبى با او موافقت نموده است صحيح است، ولى آن دو اين را روايت نكرده
   

  فاق افتادامتناع ايمن اسدى از قتال با مروان و آنچه در ميان شان ات
هنگامى كه مروان با ضحاك بن قيس جنگيد، به سـوى ايمـن بـن               : 4ابويعلى از عامر شعبى روايت نموده، كه گفت       

پدر و عمـويم در بـدر       : گفت.  بجنگى ]در مقابل دشمن  [ما دوست داريم كه با ما       :  فرستاد و گفت   �خُرَيم اسدى   
دهد معبودى جز خدا نيست نجنگم، اگر برائتـى   دت مىاند، كه با كسى كه شها حاضر بودند، و به من وصيت نموده     

برو، و به او ناسزا گفت و دشنامش داد، و ايمن شـروع نمـوده            : گفت. جنگم اى به همراه تو مى     از آتش برايم آورده   
  :گفت مى
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  )اللَّه عنهما رضى(گفته حكم بن عمرو به على 

                                                                                                                                                                  
همين قولش كه تنازل خود را اعالن نمود، و عمرو كسى بود كه براى معاويه مشورت داده بود، كه حسن براى مردم صحبت : يعنى 1

 .كند

 .اند از شعبى به مانند آن روايت نموده) 173/8(، و بيهقى )175/3(اين را همچنان حاكم  2

 ).170/3(حاكم  3

4 ���� . � ).٧>٩(ا��ی��
و لست : )اند، مگر اينكه در روايت طبرانى وى گفت اين را ابويعلى و طبرانى به مانند آن روايت نموده: گويد مى) 296/7(هيثمى  5

 و رجال ابويعلى، غير زكريابن. آيا مسلمانى را بدون جرمى بكشم: و گفته( معاذاللَّه من فشل و طيش: )، و گفته(اقاتل رجال يصلى
اين را از قيس بن ابى حازم و شعبى به مانند آن، روايت نموده ) 193/8(بيهقى . باشد، رجال صحيح اند يحياى رحمويه كه ثقه مى

 .است



  حيات صحابه

٩٢  چهارم جلد 

هنگـامى كـه    : جدم برايم حديث بيان نمـوده گفـت       : طبرانى از ابن حكم بن عمر و غفارى روايت نموده، كه گفت           
ترين كـسى   تومستحق: وى گفت.  آمد من نزدش نشسته بودم� نزد حكم بن عمرو �فرستاده على بن ابى طالب  

وقتـى كـه اينطـور    «: گفت  شنيدم كه مى�از دوستم پسر عمويت  : گفت. هستى كه ما را در اين امر يارى رسانى        
  2-1.ام  من شمشيرى از چوب گرفته، و»شد، يا مثل اين، شمشيرى از چوب بگير

   
  از قتال با يزيد � امتناع عبداللَّه بن ابى اوفى

 فرسـتاد، و  �يزيدبن معاويه مرا نـزد عبداللَّـه بـن ابـى اوفـى              : روايت نموده، كه گفت   بزار از ابواالشعث صنعانى     
 مـرا   �ابوالقاسـم   : كنيد؟ گفت  مردم را به چه امر مى     : ، گفتم 3 بودند �همراهم تعدادى از اصحاب رسول خدا       

ام بنـشينم،    در خانـه توصيه نموده، كه اگر چيزى از اين را دريافتم، به سوى احد روى آورم و شمشيرم را بشكنم و           
ات بنشين، اگر آنجا هم بر تو وارد شد، بر زانوهايت بنشين             در پسخانه «: ام كسى بر من وارد شد، گفت       اگر در خانه  

شمـشيرم  . »گناه من و گناه خودت را به دوش بگير، و از اصحاب آتش باش، و اين جزاى ستمكاران اسـت     : و بگو 
ام بر مـن وارد شـد، بـر        شوم، و وقتى در پسخانه     ام مى  اخل شود، داخل پسخانه   ام بر من د    ام، اگر در خانه    را شكسته 

  5-4. به گفتن آن امرم نموده است�گويم، كه رسول خدا  نشينم، و آنچه را مى زانوهايم مى
   

  درباره جنگيدن به خاطر دنيا � عملكرد محمدبن مسلمه به وصيت پيامبر
وقتى كه مـردم را ديـدى بـر دنيـا     «:  فرمود �رسول خدا   : كه گفت  روايت نموده،    �طبرانى از محمدبن مسلمه     

جنگند، با شمشيرت به سوى بزرگترين سنگ در حره روى بياور و آن را به آن بـزن تـا بـشكند، بعـد از آن در                            مى
 �، و من آنچه را پيامبر خـدا         »خانه ات بنشين تا اينكه دست خطاكار و مجرمى به سويت بيايد، يا مرگ مقدرى              

  7-6. امرم نموده بود عملى نمودمنبدا
اى محمـدبن   «:  شمـشيرى را بـه مـن داد و گفـت           �رسول خدا   :  كه گفت  8 روايت است  �از محمدبن مسلمه    

جنگند، اين را به سنگ  مسلمه با اين شمشير در راه خدا جهاد كن، و وقتى دو گروه از مسلمانان را ديدى با هم مى             
اى به سراغت بيايد، يا دست خطاكـار و   ت را نگه دار، تا اينكه مرگ تمام شده       بزن تا بشكند، بعد از آن زبان و دست        

                                                 
 .اين را طبرانى روايت نموده، و در آن كسى است كه من او را نشناختم: گويد مى) 301/7(هيثمى  1
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 .باشد» همراهش«: شايد درست 3

 .شناسم اين را بزار روايت نموده، و در آن كسانى است كه آنان را نمى: گويد مى) 300/7(هيثمى  4

 .�B در @ن ج���! وج�د دارد) ٧٣٣(�&ار . ���� 5
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 كشته شد، و در كار مردم آن وضـع پـيش آمـد، وى بـه سـوى سـنگى در جلـوى                �، هنگامى كه عثمان     »مجرمى
  .اش بيرون رفت، و سنگ را با شمشيرش زد تا اينكه شمشيرش را شكست خانه

   
  قول حذيفه درباره جنگ با هم

صاحب اين تخـت    : گفت  شنيدم كه مى   �از مردى در تشييع جنازه حذيفه       : مد از رِبعى روايت نموده، كه گفت      اح
شـوم، و    ام مـى    شنيدم ديگر باكى ندارم، اگر با هم جنگيديد داخل خانه          �به سبب آنچه از رسول خدا       : گفت مى

  2-1.دوش بگيرو گناه خودت را به بگير، گناه من : گويم اگر نزدم كسى وارد شد، مى
   

  آنچه ميان معاويه و وائل بن حجر در اين مورد اتفاق افتاد
 به ما رسيد، مـن بـه        �ظهور رسول خدا    ]خبر[هنگامى كه   :  روايت نموده، كه گفت    �طبرانى از وائل بن حجر      

: دم، گفتنـد همراه هيأت نمايندگى قوم بيرون آمدم، و به مدينه آمدم و با اصحابش قبل از مالقات خودش روبرو ش                 
وائـل بـن حجـر    «:  تو بـشارت داده، و گفتـه بـود    ] آمدن [ ما را به     �سه روز قبل از قدومت نزد ما، رسول خدا          

بعد از آن رسول خدا عليه السالم با من مالقات نمود و به من خوش آمد گفت، و جاى نشستنم را                     . »آيد نزدتان مى 
آن نشاند، بعد از آن مردم را طلب نمود و به سـويش جمـع      نزديك ساخت، و چادرش را برايم پهن نمود و مرا بر            

  :تر بودم، و خداوند را ستود و گفت شدند، آن گاه بر منبر رفت و مرا با خودش بلند نمود، و من از وى پايين
هـاى حـضرموت،    هـاى دورى نزدتـان آمـده اسـت، از سـرزمين           اى مردم، اين وائل بن حجر است كه از سرزمين         «

  .»ون اجبار، بازمانده پسران پادشاهان است، اى حجر خداوند در تو و در فرزندانت بركت اندازدداوطلبانه و بد
بعد از آن پايين آمد، و مرا در منزلى دور از مدينه جايگزين نمود، و معاويه بن ابى سفيان را امر نمود تا مرا در آنجا 

اى وائل شدت : و در قسمتى از راه قرار داشتيم كه گفتبنابراين بيرون آمدم و او با من بيرون گرديد، . مستقر نمايد
ورزم، ولى تـو   بر اين شتر با تو بخل نمى: گرماى سوزان زمين كف پاهايم را سوزاند، مرا در عقبت سوار كن، گفتم 

كفـشت را   : گفـت . از پسران ملوك نيستى، و كراهيت دارم كه به سبب تو مورد سرزنش و عيب جويى قرار گيـرم                  
كنم، وليكن  بر اين دو پوست با تو بخيلى نمى: گفتم.  خود را نگه دارم]پاى[داز كه به آن از حرارت آفتاب     برايم بين 

و حـديث   ... دانم كه به خاطر تو مورد عيب جويى قرار گيرم          پوشند و بد مى    از كسانى نيستى كه لباس ملوك را مى       
  :را متذكر شده و در آن آمده

مـن  : شد فرستاد، و بـه او گفـت    مردى را از قريش كه بسربن ابى ارطات گفته مى        و هنگامى كه معاويه پادشاه شد،     
ام، پس تو با لشكرت بيرون شو، و وقتى كه نواحى شام را پشت سـر گذاشـتى    اين ناحيه را به خود ملحق گردانيده    

 برسـى، بعـد از آن داخـل    شمشيرت را به كار انداز و هر كسى از بيعتم ابا ورزيد به قتلش برسان، تا اينكه به مدينه 

                                                 
 .اين را احمد روايت نموده، و رجال آن، غير همان مرد مبهم، رجال صحيح اند: گويد مى) 301/7(هيثمى  1
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  حيات صحابه

٩٤  چهارم جلد 

مدينه شو و هر كس از بيعتم ابا ورزيد به قتلش برسان، و اگر وائل بن حجر را زنده به دسـت آوردى، او را بـرايم                    
وى چنان نمود، و وائل بن حجر را زنده به دست آورد، و او را نزد معاويه حاضر نمود، و معاويه امر نمود تا    . بياور

آيا اين تختم بهتر اسـت  : آن گاه معاويه به او گفت. او اجازه داد و با خود بر تخت نشانداز وى استقبال شود، و به       
اى اميرالمؤمنين، زمانم آن گاه به جاهليت و كفر نزديك بود، و آن روش جاهليت بود، بعـد  : يا پشت شترت؟ گفتم 

و را از همكـارى و نـصرت مـا چـه            ت: گفت. خداوند اسالم را به ما عنايت فرمود، و اسالم آنچه را نمودم پوشانيد            
تو با مردى جنگيدى كه وى بـه  : بازداشت در حالى كه عثمان تو را ثقه و مورد اعتماد شمرد و داماد گردانيد؟ گفتم     

باشد، در حالى كه من به عثمان در نـسب           تر مى  چگونه از من به عثمان مستحق     : گفت! تر است  عثمان از تو مستحق   
 در ميان على و عثمان عقد برادرى بسته بود، و برادر از پسرعمو اولى اسـت، و مـن            �پيامبر  : نزديك ترم؟ گفتم  

ايم؟ و دليل    آيا از هر دوى تان كنار نگرفته      : آيا ما مهاجرين نيستيم؟ گفتم    : گفت. كسى نيستم كه با مهاجرين بجنگم     
ود، و جمع كثيرى نـزدش   حاضر شدم كه سر خود را به سوى مشرق بلند نموده ب          �نزد رسول خدا    : ديگر اينكه 

ها چون پاره شب تاريك بـه        فتنه: حاضر شده بودند، بعد از آن چشمش را دوباره به سوى خودش گردانيد و گفت              
از ميان قـوم مـن بـه او         . سوى تان آمد، و آن را شديد توصيف نمود، و آمدنش را نيز سريع خواند و زشتش گفت                 

 وائل وقتى كه دو شمشير در اسالم اختالف نمود از هر دوى شان              اى«: ها چيست؟ گفت   اى رسول خدا، فتنه   : گفتم
: آن گاه معاويه گفـت . ام نخير، ولى من نصيحت كننده مسلمانان شده:  و گفتم  1؟اى تو شيعه شده  : گفت. »كناره بگير 

شته شـدن   آيا آنچه را محمدبن مـسلمه در وقـت كـ          : گفتم! آوردم دانستم تو را اينجا نمى     شنيدم و مى   اگر اين را مى   
اند كه از ايشان   آنان قومى : گفت. عثمان انجام داد نديدى؟ شمشيرش را نزد سنگى برد و بر آن زد تا اينكه شكست               

كسى كه انصار را دوست دارد، بـه دوسـتى مـن      «:  چه كنيم  �پس به قول رسول خدا      : گفتم. توان تحمل كرد   مى
ها  هر يك از سرزمين   : گفت. »بردن من آنان را بد برده است      آنان را دوست دارد، و كسى كه ايشان را بد برد، به بد              

ام در   اند، و خـانواده    خويشاوندانم در شام  : گفتم. گردى خواهى انتخاب كن، چون تو به حضرموت بر نمى         را كه مى  
به دلخـواه خـود حـضرموت بـه     : گفتم. ات را ده تن از خويشاوندانت بهتر است مردى از اهل خانواده : گفت. كوفه
علتـت چيـست؟   : گفـت . سزد به جايى برگردد كه از آن هجرت نموده، مگر به علتـى         نگشتم، و براى مهاجر نمى    بر

ها، وقتى كه اختالف نموديد از شما كناره گرفتيم، ووقتى كـه جمـع شـديد                  درباره فتنه  �قول رسول خدا    : گفتم
بعد از پيـامبر    : گفتم. ان طرف حركت كن   من تو را والى كوفه مقرر نمودم، بد       : گفت. اين علت است  . نزدتان آمديم 

 مرا خواسـت    �و عمر   .  مرا خواست ولى ابا ورزيدم     �شوم، آيا نديدى كه ابوبكر        براى هيچ كس والى نمى     �
نامه ابوبكر برايم وقتـى  .  نيز مرا خواست ولى ابا ورزيدم، و بيعت شان را ترك ننمودم      �ولى ابا ورزيدم، و عثمان      

مرتد شده بودند، آن گاه در ميان شان برخاستم، تا اينكـه خداونـد آنـان را بـه سـوى اسـالم                آمد، كه اهل ناحيه ما      
حركت كن، كه : بعد معاويه عبدالرحمن بن ام حكم را خواست و گفت. برگردانيد، البته بدون اينكه والى شده باشم

: عبـدالرحمن گفـت  . رآورده سـاز تو را والى كوفه مقرر نمودم، و  وائل را با خود ببر و عزتش كن و حوايجش را ب     

                                                 
 . اصل و هيثمى آمده استاين چنين در 1



  حيات صحابه

٩٥  چهارم جلد 

 و ابـوبكر و     �كنى كه رسول خدا      مرا به عزت نمودن كسى امر مى      ! اى اميرالمؤمنين، درباره من گمان بد نمودى      
و معاويـه بـه ايـن    . نمودنـد، و خـودت را نيـز     را ديدم كه وى را عزت و اكرام مـى   )اللَّه عنهم  رضى(عمر و عثمان    

درنـگ ننمـوده بـود كـه        و جـز انـدكى      . بعد من با وى بـه كوفـه آمـدم         . يدسخنش از وى خوشنود و مسرور گرد      
  2-1.درگذشت

   
  قول ابوبرزه اسلمى درباره قتال مروان و ابن زبير و قراء

 اخراج شد، مروان د رشام برخاست، و ابن زبير در  4كه ابن زياد  زمانى  :  از ابوالمنهال روايت نموده، كه گفت      3بيهقى
پدرم خيلى ناراحت و غمگين شد، و     : گويد مى. شدند در بصره قيام نمودند      كه قراء گفته مى    مكه قيام نمود، و آنانى    

  . � حركت كن، به سوى ابوبرزه اسلمى �پدر برايت نباشد به سوى اين مرد از ياران رسول خدا : گفت
 داشـت در روز خيلـى       اى كه از نـى     آن گاه با وى حركت كردم و به منزلش وارد گرديديم، و او در سايه              : افزايد مى

بينـى؟   بينى؟ آيا نمـى    اى ابوبرزه آيا نمى   : نزدش نشستيم، و پدرم از وى جوياى سخن شد و گفت          . گرم نشسته بود  
من در اينكه، بر همه قبايل قـريش خـشمناك          : اولين چيزى كه وى به آن صحبت نمود، اين بود كه گفت           : گويد مى

عربها، در جاهليت تان در قلت و ذلت و گمراهيى قرار داشـتيد، كـه               هستم نزد خداوند اميد ثواب دارم، شما گروه         
 بلند نمود، تا اينكه شما را به جايى رسانيد          �دانيد، و خداوند عزوجل شما را توسط اسالم و محمد            خودتان مى 

 ،  -وان   يعنى مـر   -كسى كه در شام است      . بينيد، و حاال اين دنياست كه در ميان تان فساد ايجاد نموده است             كه مى 
جنگد، و اين  جنگد، و آن كس كه در مكه است به خدا سوگند، جز براى دنيا نمى به خدا سوگند، جز براى دنيا نمى

: افزايـد  جنگنـد، مـى    خوانيد، به خدا سوگند، جز براى دنيا نمى        هايى كه در اطراف شما هستند، و آنان را قاريان مى          
مـن امـروز بهتـرين      : دهى؟ پاسـخ داد    پس به ما چه دستور مى     : هنگامى كه هيچكس را نگذاشت، پدرم به او گفت        

 و شكم خالى از اموال مردم و پشت سبك          - و به دست خود اشاره نمود        -مردمان را همان گروه چسبيده بر زمين        
  5.بينم ىهاى آنان را م از خون

   
  قول حذيفه درباره قتل

                                                 
 .باشد اين را طبرانى در الصغير و الكبير روايت نموده، و در آن محمدبن حجر آمده، و ضعيف مى: گويد مى) 376/9(هيثمى  1
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 .باشد، و اهل بصره او را پس از وفات يزيد اخراج نمودند زند زياد فرزند پدرش مىوى عبيداللَّه فر 4

آمده، روايت ) 57/13(اين را بخارى، اسماعيلى و يعقوب بن سفيان در تاريخ خود از ابوالمنهال به مانند آن، چنانكه در فتح البارى  5
 .اند نموده



  حيات صحابه
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شوى كـه فـاجرترين      آيا خوشحال مى  : به مردى گفت   �حذيفه  :  از شمربن عطيه روايت نموده، كه گفت       1ابونعيم
  .باشى آن گاه تو از وى فاجرتر مى: آرى، حذيفه فرمود: مردم را به قتل رسانى؟ گفت

   
  خوددارى از ضايع ساختن مرد مسلمان

وقتى كه شهر را محاصره نموديـد       :  از وى پرسيد   �عمربن خطاب   :  روايت نموده  كه    � از انس بن مالك      2بيهقى
كنى  چه فكر مى  : گفت. سازيم فرستيم، و تكه هايى از پوست برايش مى        مردى را به شهر مى    : كنيد؟ پاسخ داد   چه مى 

اين كار را نكنيد، سوگند به ذاتـى كـه          :  فرمود �عمر  . شود در اين صورت كشته مى    : اگر به سنگ زده شود؟ گفت     
ع سـاختن يـك     گجو در آن باشد با ضاي     سازد شهرى را كه چهار هزار جن       جانم در دست اوست، مرا خوشحال نمى      

  3.مسلمان فتح كنيد
   

  نجات دادن مسلمان از دست كفار
يـره  اينكه مردى از مسلمانان را از دست كفار نجات بـدهم از جز            :  روايت نموده، كه گفت    �ابن ابى شيبه از عمر      
  4.تر است عرب برايم محبوب

   
  ترسانيدن مسلمان  

  از ترسانيدن مسلمان � رحديث ابوالحسن درباره نهى پيامب
 نشـسته بـوديم،   �با رسول خدا :  روايت نموده، كه گفت- كه از اهل عقبه و بدر بود - �طبرانى از ابوالحسن    

.  خود گذاشت  ]پاى[ها را گرفت و در زير        هاى خود را فراموش نمود، آن گاه مردى آن         كه مردى برخاست و كفش    
:  فرمـود �اينجاسـت، پيـامبر   : بعـد گفـت  . هـا را نديـديم   ما آن: دكفش هايم، قوم گفتن: آن مرد برگشت و گفت  

چگونه بـا   «: اى پيامبر، آن را به شوخى انجام دادم، گفت        :  گفت »!شويد؟ چگونه با ترسانيدن مسلمان خوشحال مى     «
 كتـاب   و نزد بزار، طبرانى و ابوالشيخ بن حبان در 6-5.- دو بار يا سه بار       - »شويد؟ ترسانيدن مسلمان خوشحال مى   

                                                 
 ).280/1(الحليه  1

2 42/9 

تكه هايى از «، »دهنة من جلود«به جاى [آمده، روايت نموده است، مگر نزد وى ) 165/3(ند آن، چنانكه در الكنز شافعى اين را به مان 3
 .، آمده است»هيئاً من جلود«] »پوست

 .آمده است) 312/2(اين چنين در كنزالعمال  4

وايت نموده، و در آن حسين بن عبداللَّه بن اين را طبرانى ر: گويد مى) 253/6(هيثمى . آمده است) 263/4(اين چنين در الترغيب  5
آمده، روايت نموده ) 43/4(و اين را همچنان ابن السكن، به مثل آن چنانكه در اإلصابه . باشد عبيداللَّه هاشمى آمده، و ضعيف مى

 .است

6 ���� . ��$ی` ) >٣٩/ ٢٢(78$ا�Hدر ا� BF��AG B� !"ا �@%;1 ا"! K��m ) �١٧/ ١(در "A; @ن �0�3 �0 <7;اs ا���ش+
 ).٢��١(K��m ا��g$H` : �)�. ا"!



  حيات صحابه
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مردى كفش مرد ديگرى را گرفت و پنهان نمود، و با اين عمـل خـود               :  روايت است كه   �التوبيخ از عامربن ربيعه     
مـسلمان را مترسـانيد، چـون       «:  فرمـود  � يادآورى شـد، پيـامبر       �نمود، اين قضيه براى رسول خدا        مزاح مى 

  2-1.»ترسانيدن مسلمان ظلم بزرگ است
   

   بارهاحاديث بعضى اصحاب در اين
در مسيرى بـا رسـول خـدا    :  روايت نموده، كه گفت� از نعمان بن بشير    -اند    كه راويانش ثقه   -طبرانى در الكبير    

 بوديم، و مردى را بر شترش خواب برد، آنگاه مردى تيرى را از تيردان وى گرفت، آن مرد بيدار شد و ترسيد، �
  3.» را بتراسندبراى مردى حالل نيست كه مسلمانى«:  فرمود�رسول خدا 

 براى ما حديث بيان داشتند، كـه        �ياران محمد   : و نزد ابوداود از عبدالرحمن بن ابى ليلى روايت است كه گفت           
ها به سوى ريسمانى كه با وى  پيمودند، و مردى از آنان خواب نمود، و كسى از آن        مسيرى را مى   �آنان با پيامبر    

براى مسلمانى حالل نيست كه مـسلمانى را      «:  فرمود �ه رسول خدا    بود رفت و آن را گرفت، و او ترسيد، آن گا          
  5-4.»بترساند

 6، و بـا خـود تيردانـى        نمـاز خوانـد    �اعرابيى با رسول خدا     :  روايت نموده كه   �و طبرانى از سليمان بن صرد       
 بعـضى  تيـردان، گـويى كـه   :  سالم گردانيد، اعرابى گفـت �داشت، كسى از قوم آن را گرفت، هنگامى كه پيامبر  

هر كس به خدا و به روز قيامت ايمان داشـته باشـد، بايـد مـسلمانى را                  «:  فرمود �آن گاه پيامبر    . مردم خنديدند 
  8-7.»نترساند

   
  سبك شمردن و حقير دانستن مسلمان

  )اللَّه عنهم رضى(حديث عايشه و عطاء و عروه درباره اسامه بن زيد 
 در پله در يا در آستانه در لغزيد و به صورت �اسامه :  نموده، كه گفت روايت)اللَّه عنها رضى( از عايشه 9ابن سعد

، ولـى مـن آن را ناخوشـايند         »اى عايشه خون را از وى پـاك كـن         «:  گفت �اش شكست، پيامبر     افتاد، و پيشانى  

                                                 
 .باشد در اين عاصم بن عبيداللَّه آمده، و ضعيف مى: گويد مى) 253/6(آمده است، و هيثمى ) 263/4(اين چنين در الترغيب  1

@ن را در K��m و %A^رB� 6 ش�K @ن اش�ر1 �$د1 و @���7� »��Hب ا�Y���H«�&ار و 78$ای0 و ا��ا�.�Y �0 ���ن در . ���� 2
 `�g$Hدر ا�+,+* ) ١��١(ا� �+E٢/ �(و ه� .%.F# @ن <�=� �0 <�7;اs ا"! �K��m B ا"!. @ن را K��m دا�BH3 ا�;)  ٣

3 ���� . `�g$Hا� C��= ن را در@ �  .=��C دا�BH3 ا"!) �٢٨٠(78$ا�� در ا��7F$ و @���7
 .آمده است) 262/4(اين چنين در الترغيب  4

) >١٨>(@���7� @ن را در =��C ا��داوود ) >٠٠(ود ا��داو. ���� 5 `�g$5 C��= ٢٨٠(و.(  
  .به نقل از النهايه. شود شود و درآن تير گذاشته مى استعمال شده است، و آن تيردانى است از پوست كه شق كرده مى» قزن«در نص  6
بن مسلم روايت نموده، و اگر وى عبدى باشد، از جمله اين را طبرانى از روايت ابن عيينه از اسماعيل : گويد مى) 254/6(هيثمى  7

 .اند رجال صحيح است، و اگر مكى باشد ضعيف است، و بقيه رجال آن ثقه

8 ���� . ���7� @ن را در K��m ا�,�%* ) ٩٩/ ٧(78$ا��@)٢/ �)ا�+,+* : �K��m .�( دا�BH3 ا"!) >٨٠<.(  
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  حيات صحابه

٩٨  چهارم جلد 

مكيـد، و از دهـان خـود بيـرون ريختـه              شروع نمود و زخـم وى را مـى         �آن گاه رسول خدا     : گويد دانستم، مى 
پوشـانيدم و او را شـوهر    پوشانيدم، به او زيـورات مـى     هاى خوب مى   بود، به او لباس    اگر اسامه دختر مى   «: فتگ مى
  2-1.»دادم مى

 را در اولين    )اللَّه عنهما  رضى(اسامه بن زيد    :  روايت است كه گفت    �و نزد واقدى و ابن عساكر از عطاء بن يسار           
ريخـت، بـه ايـن علـت عايـشه           اش به دهـنش مـى      ود كه آب بينى   مرحله آمدنش به مدينه آبله گرفت، وى طفلى ب        

 داخل شد، و شروع به شستن رويـش و          � وى را ناخوشايند و مستكره ديد، آن گاه رسول خدا            )اللَّه عنها  رضى(
  4-3.كنم ين ابداً او را دور نمىما به خدا سوند، بعد از ا:  گفت)اللَّه عنها رضى(عايشه . بوسيدنش نمود

 حركت نمودن از عرفه را به خاطر اسـامه بـن            �رسول خدا   :  روايت نموده كه   � همچنان از عروه     5و ابن سعد  
كشيد، به تعويق انداخت، بعد وى آمد كه بچه سياه و پهن بينى بود، اهـل                  كه انتظارش را مى    )اللَّه عنهما  رضى(زيد  

به همين خاطر اهل يمن كـافر شـدند، ابـن           و  : گويد مى! ما را به خاطر اين در اينجا منتظر نگه داشت؟         : يمن گفتند 
به اين گفته خود، كه و به همين خاطر اهل يمن كافر شدند، چـه هـدفى                 : براى زيد بن هارون گفتم    : گويد سعد مى 

 از  � مرتد شدند، فقط به خاطر سبك دانستن امر پيـامبر            �ارتداد ايشان، وقتى كه در زمان ابوبكر        : دارد؟ گفت 
اهل يمن پس از    : بن عساكر از عروه به مانند آن روايت نموده، و در آن آمده كه عروه گفت               اين را ا  . طرف شان بود  
  7-6.قط به خاطر اسامه كافر شدند ف�وفات پيامبر 

   
  در اين باره � قول عمر

 آمدند، وى براى گروهى كه عرب بودند بخشش نمـود،           �قومى نزد ابوموسى    : ابوعبيد از حسن روايت نموده كه     
بـراى شـخص   ! چرا در ميان ايشان مـساوات ننمـودى؟  :  به او نوشت�آن گاه عمر . ربها را چيزى ندادولى غير ع  

  8.مان خود را تحقير نمايدهمين قدر شر و بدى كافى است، كه برادر مسل
   

                                                 
 .آمده، روايت كرده است) 135/5(المنتخب ابن ابى شيبه مانند اين را، چنانكه در  1

��7� @ن را در =��C ا�,�%* ) ٣١٧/ �(ا�+; . ���� 2�@) .=��C دا�BH3 ا"!) ٢٧٩
 .آمده است) 136/5(اين چنين در المنتخب  3

�� �B دروغ ا"!. ����ر ���� 4H% 6;Xن وا@ ;A" 0 ای0 روا"! %$"# ا"!. در�Aj+ه . B0 ا�0 %�ج�Aj+و ا�+;) �١٩٧(ه 
@ن را روای! �$د1 ا�; �B ایK��m &�� 0 ) �>٢/٣(و ا�0 <��3$ ) ١١٣١/ ٣(و ا��ی��� ) ٣>/ >(و ا�0 "�; ) ٢٢٢، ١٣٩/ �(

� �B� B <�! اش1�7H ���3ر K��m ا"! و ه+0�Aj در "A; @ن ا���bع وج�د دارد: ا"!~��ا%� ایB� . 0 <�! ش$یn �0 <7;اs ا�
@ $8�J B� B� !"ی[ دارا6 ش�اه;6 ا;� ����Lن را در ا�@ �  .=��C دا�BH3 ا"!) �٢٧)و =��C ا�,�%* ( ١٠١٩(ن @���7
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 .آمده است) 135/5(اين چنين در المنتخب  6

  .ه+0�Aj در ا"�Aد @ن واH% 6;X$وW ا"!. "A; @ن %$"# ا"!) ٣>/ >(ا�0 "�; در 78��ت . ���� 7
قدر شر و بدى  براى يك شخص همين:  روايت است، كه گفت�د از عمر و نزد احمد در الزه. آمده) 319/2(اين چنين در الكنز  8

 .آمده است) 172/2(اين چنين در الكنز . كافى است، كه برادر مسلمان خود را تحقير نمايد



  حيات صحابه

٩٩  چهارم جلد 

  غضب نمودن و به خشم آوردن مسلمان  
اط با ابوسفيان اتفاق     در ارتب  )اللَّه عنهم  رضى(آنچه ميان ابوبكر و ميان سلمان، صهيب و بالل          

  افتاد
 )اللَّـه عـنهم   رضـى (ابوسفيان با تنى چند از نزد سلمان، صـهيب و بـالل    :  از عائذ بن عمرو روايت نموده كه       1مسلم

آيا اين :  گفت�ابوبكر : گويد مى. شمشيرهاى خدا جاى خود را در گلوى دشمن خدا نگرفتند: گذشت، آنها گفتند
اى «:  فرمـود � آمـد و بـه او خبـر داد، پيـامبر     �گوييد؟ بعد نزد پيـامبر       مى را براى شيخ قريش و سيد ايشان      

اگر ايشان را به خشم آورده باشى به درستى كه پروردگارت را            ! ابوبكر ممكن است ايشان را به خشم آورده باشى؟        
نـه،  : شم آوردم؟ گفتنداى برادرانم، آيا من شما را به خ: ها آمد و گفت   نزد آن  �، آن گاه ابوبكر     »اى به خشم آورده  

  3-2.د برايت مغفرت كند اى برادرخداون
 امـان  � با اسيرى كه داشت و براى وى از رسـول خـدا   �ابوبكر :  روايت نموده كه�و ابن عساكر از صهيب   

ايـن كـه بـا توسـت        :  گفـت  �خواست، در حالى گذشت كه صهيب در مسجد نشسته بود، صهيب به ابـوبكر                مى
در گردن اين جاى    : صهيب گفت . خواهم  برايش امان مى   �از مشركين كه از پيامبر خدا       اسير من   : كيست؟ گفت 

:  گفـت  »بينمت؟ چرا غضبناك مى  «:  وى را ديد و گفت     �آن گاه پيامبر    .  خشمگين شد  �، و ابوبكر    4دشمشير بو 
 است وى را   ممكن«:  گفت �در گردن اين جاى شمشير بود، پيامبر        : با اين اسيرم از نزد صهيب گذشتم، و گفت        

اگر وى را اذيت نموده باشى، خدا و پيامبرش         «:  افزود �نخير، به خدا سوگند، پيامبر      :  گفت »اذيت نموده باشى؟  
  5.»اى را اذيت نموده

   
  لعنت نمودن مسلمان  

  از لعنت نمودن شارب خمر � درباره نهى پيامبر � حديث عمر
 مردى بود، به نام عبداللَّـه، و بـه او           �در زمان پيامبر    :  كه اند  روايت نموده  �بخارى، ابن جرير و بيهقى از عمر        

 وى را در شراب نوشـى شـالق زده      �خندانيد، و رسول خدا       را مى  �شد، وى پيامبر خدا       لقب داده مى   »خر«
خدايا لعنتش كن، چقـدر زيـاد       : روزى وى را آوردند و طبق دستور شالق زده شد، آن گاه مردى از قوم گفت               . بود

 او خـدا و رسـولش را       -دانم    تا جايى كه من مى     -لعنتش نكنيد، به خدا سوگند      «:  گفت �شود، پيامبر    ىآورده م 
 لقـب داده    »خـر «مـردى كـه     :  و نزد ابويعلى، سعيدبن منصور و غير ايشان از وى روايـت اسـت              6.»دارد دوست مى 

 آن ]قيمت[آمد و  ه صاحب آن مىنمود، وقتى ك  اهدا مى�شد، مشكى از روغن و مشكى از عسل را به پيامبر      مى
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 .اند هاز عائذبن عمرو به مانند آن روايت نمود) 181/2( و ابن عبدالبر در االستيعاب 346/1(اين را ابونعيم در الحليه  2

3  ��3%)٢٠<.( 
 .م. رفت شد و از بين مى يعنى قابل اين بود كه با شمشير در گردنش زده مى 4

 .آمده است) 49/7(اين چنين در كنزالعمال  5

 ).٢٧٨٠. (��Uر6 6



  حيات صحابه

١٠٠  چهارم جلد 

 �و پيـامبر  . اى پيامبر خدا قيمت متـاع وى را بـده  : گفت  آورده مى�كرد، او را نزد پيامبر  را از وى تقاضا مى  
 آورده شـد، كـه      �روزى وى در حالى نزد پيامبر خدا        . شد داد، و آن قيمت پرداخته مى      فقط با تبسمى دستور مى    

  2-1. مانند آن را متذكر شده استو:... ى گفتشراب نوشيده بود، آن گاه مرد
   

   در اين باره)اللَّه عنهم رضى(احاديث زيدبن اسلم، ابوهريره، و سلمه بن اكوع 
 آورده شـد و او را شـالق زد، بـاز    � نزد پيامبر  �ابن نعمان   : عبدالرزاق از زيدبن اسلم روايت نموده، كه گفت       

بار خـدايا، لعنـتش كـن،       : گاه مردى گفت   آن.  چهار مرتبه، يا پنج مرتبه     وى آورده شد و چندين بار او را شالق زد،         
وى را لعنت مكن، چون او خدا و «:  فرمود�پيامبر ! شود و چقدر زياد شالق زده مى! نوشد چقدر زياد شراب مى
  4-3.»دارد پيامبرش را دوست مى
 اصحاب خـود را امـر نمـود، و          �پيامبر  شرابخوارى آورده شد، و     :  روايت نموده كه   �و ابن جرير از ابوهريره      

بعد . ها وى را زدند، كسى از ايشان وى را به كفش خود زد، و كسى به دست خود و كسى هم به لباس خود زد                         آن
 �آيا از رسـول خـدا       : بس كنيد، بعد ايشان را دستور داد و او را سرزنش و مالمت نمودند و گفتند               : از آن گفت  
هنگامى كه روى گردانيد، قوم شروع نموده بـر ضـد           . نمايى؟ بعد وى را رها ساخت       مى كنى كه اين كار را     حيا نمى 

آن . بار خداى، رسوايش كن، بار خدايا لعنتش نمـا        : گفت اى مى  گفتند، گوينده  نمودند، و به او ناسزا مى      وى دعا مى  
بار خدايا، برايش :  ولى بگوييداين طور مگوييد، و بر برادرتان  همكار با شيطان نباشيد،«:  گفت�گاه پيامبر خدا 

خدا تـو  : اينطور مگوييد، شيطان را همكارى نكنيد، ولى بگوييد  «: ، و در لفظى آمده    »ببخش، بار خدايا، هدايتش كن    
  6-5.»را رحمت كند

ديـديم كـه بـرادرش را     ما وقتى مردى را مـى    :  روايت نموده، كه گفت    �و طبرانى به اسناد جيد از سلمه بن اكوع          
  8-7. گناهان كبيره داخل شده استهاى اى از دروازه كند، بر اين باور بوديم، كه وى به دروازه لعنت مى

   
  دشنام دادن مسلمان  

  داد هاى خود را دشنام مى  درباره مردى كه  غالم)اللَّه عنها رضى(حديث عايشه

                                                 
 .آمده است) 107/3(اين چنين در الكنز  1

 ).�١٧(ا��ی��� . ح�� 2
نعيمان، يا ابن نعيمان نزد : از زيدبن اسلم روايت است كه گفت) 56/3(بن سعد و نزد ا. آمده است) 108/3(اين چنين در الكنز  3

 .و مانند آن را متذكر شده است...  آورده شد�پيامبر 

4  eی�J KAL% ١٣(<7;ا�$زاق در .ا%� �;ی[ 7X# ش�ه; @ن ا"!.  ا"!�
	�از زی; �0 ا"�� و "A; @ن ) ٢
 .آمده است) 105/3(اين چنين در كنزالعمال  5

 .از ا��ه$ی1$) ٧٧٧�(��UرA��% B� 6; @ن  6
 .آمده) 251/4(اين چنين در الترغيب  7

8 ���� .�٢٧٩١(@���7� @ن را در =��C ا��g$H` . دا�BH3 ا"!) ج�;(%A^ر6 در ا��g$H` ا"�Aد @ن را �Jب . 78$ا� ( C��=
 ).٧٣/ ٨(ا�+,+* : �)�. دا�BH3 ا"!



  حيات صحابه

١٠١  چهارم جلد 

 �و در پيش روى رسـول خـدا         مردى آمد   : اند كه گفت    روايت نموده  )اللَّه عنها  رضى(احمد و ترمذى از عايشه      
نماينـد، و    كنند و از من نافرمانى مى      گويند، به من خيانت مى     من دو غالم دارم، كه به من دروغ مى        : نشست و گفت  

وقتـى  «:  فرمـود �زنم، پس روش من در مقابل ايشان چطور است؟ رسول خدا  دهم و مى من ايشان را دشنام مى   
هـا   شود، و همچنان تعذيب تـو بـر آن         ها در مقابل تو حساب مى      و دروغ آن  روز قيامت فرا رسد، خيانت، نافرمانى       

اى باشد، نه بـر   به قدر گناهان شان باشد در اين صورت كفاف و برابر مى        )ها اگر تعذيب تو بر آن    (شود،   حساب مى 
هـا از   زيادتى براى آن  ها از گناهان شان افزون باشد به اندازه همان           ، اگر تعذيب تو بر آن     1باشد و نه هم بر تو      تو مى 

 بـه او    �پيـامبر خـدا     . اى رفت، و فرياد كشيد و گريه كـرد          آن گاه آن مرد به گوشه      2.»شود تو قصاص گرفته مى   
  :خوانى آيا قول خداوند را نمى«: گفت

]A£Nw  b!�b� £!¤ 
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شـود، و اگـر بـه     كنيم، لذا به هيچ كس كمترين سـتمى نمـى   ما ترازوهاى عدل را در روز قيامت نصب مى     «: ترجمه

 كننـده   كنيم، و كافى است كـه مـا حـساب           ما آن را حاضر مى     )كار نيك و بدى باشد    (مقدار سنگينى يكدانه خردل     
  .»باشيم

يابم، بنـابراين تـو    ها چيزى ديگر نمى اى رسول خدا، براى خودم و آنان خيرى جز جدايى آن     : آن گاه آن مرد گفت    
  4.ها آزاد هستند اش كه همه آنشاهد ب

   
  و ابوبكر در وقت دشنام دادن مردى به ابوبكر اتفاق افتاد � آنچه ميان پيامبر

 نشسته بود دشـنام     � را در حالى كه پيامبر       �مردى ابوبكر   : اند كه  ايت نموده  رو �احمد و طبرانى از ابوهريره      
هنگامى كه وى در دشنام خود زيادت نمود، ابـوبكر  . نمود  از آن صحنه به شگفت آمده، و تبسم مى      �داد، پيامبر   

بـالش   بـه دن � خـشمگين شـد و برخاسـت، ابـوبكر          �گـاه پيـامبر      آن. هاى وى را پاسخ داد      بعضى از گفته   �
هاى وى را رد  داد و تو نشسته بودى، هنگامى كه بعضى از گفته   اى پيامبر خدا، وى مرا دشنام مى      : برخاست و گفت  

هاى  داد، هنگامى بعضى از گفته با تو ملكى بود، كه از طرفت پاسخ مى       «: نمودم خشمگين شدى و برخاستى؟ فرمود     
اى ابوبكر، سه «: بعد از آن گفت. »نشينم  كه با شيطان نمىوى را پاسخ دادى شيطان در ميان آمد، و من طبيعى است

اى كه بر وى ظلمى روا داشته شود و او به خاطر خداوند عزوجل از آن چشم                  هر بنده : اند چيزاند كه همه شان حق    
سازد، و هر مـردى كـه دروازه عطـا را بـه خـاطر صـله رحمـى                    بپوشد، خداوند به خاطر آن نصرت او را قوى مى         

                                                 
 .م. گردد ت، بلكه قضيه به شكل مساويانه فيصله مىباشد و نه به ضرر نه به نفعت مى: يعنى 1

2 ���� . 6^%$5)٣١�٨٠٣٩(@���7� @ن را در =��C 5$%^6 و =��C ا�,�%* ) ٨٠/ �)ا�+; (  ( `�g$Hا� C��= و
  .=��C دا�BH3 ا"!

 ).47:االنبياء 3

 .اند صل است، و راويان شان ثقهاسناد احمد و ترمذى مت: گويد مى) 464/5آمده، و در ) 499/3(اين چنين در الترغيب  4



  حيات صحابه

١٠٢  چهارم جلد 

آورد، و هر شخص كه دروازه سئوال را به هـدف زيـادت بگـشايد                 خداوند به خاطر آن برايش افزونى مى       بگشايد،
  2-1.»افزايد خداوند به سبب آن برايش در قلت مى

   
  و نذر نمودن قطع زبان فرزندش به خاطر دشنام مقداد � عمر

عبداللَّـه بـن   : اند كه كر از بهى روايت نموده و ابوالقاسم بن بشران در امالى خود و ابن عساهاحمد واللكائى در السن 
بعـد بـا وى   ! اگر زبانت را قطع نكنم بر من نذر باشد:  گفت � را دشنام داد، عمر      � مقداد   )اللَّه عنهما  رضى(عمر  

مرا بگذاريد كه زبانش را قطع كنم، تا بعد از ايـن            :  گفت �عمر  . صحبت نمودند، و از وى خواهان گذشت شدند       
  . را دشنام ندهد�صحاب رسول خدا هيچ كسى از ا

 چيزى واقع شد،    )اللَّه عنهم  رضى(در ميان عبداللَّه بن عمر و مقداد        : و نزد ابن عساكر از بهى روايت است كه گفت         
.  نذر نمود تا زبـان وى را قطـع نمايـد   � وى را دشنام داد، و مقداد شكايت وى را به پدرش برد، عمر �عبداللَّه  

: ، مردانى را جهت شفاعت نزد پدرش فرستاد، عمر گفـت          3اجراى اين عمل از پدرش ترسيد     كه از   عبداللَّه هنگامى   
مرا بگذاريد تا زبانش را قطع كنم، و اين سنتى باشد كه پس از من به آن عمل شود، و اگـر مـردى پيـدا شـود كـه                     

  .آمده است) 424/4 (اين چنين در منتخب كنز العمال . دشنام دهد، زبانش قطع گردد را�اصحاب رسول خدا 
   

  بر مردى در اين باره � عيبگويى يك مسلمان  ايراد پيامبر
 �گيرى مردى را نمـود، پيـامبر     عيب�مردى نزد پيامبر :  روايت نموده، كه گفت �ابونعيم از انس بن مالك      

: فرمـود . كنم  نمىاى رسول خدا، دوباره اين عمل را تكرار   :  گفت »برخيز، شهادت تو قابل قبول نيست     «: به او گفت  
ايـن   .»كسى كه محارم قرآن را حالل بداند، بـه آن ايمـان نيـاورده اسـت           ! كنى؟ چنان شدى كه به قرآن استهزا مى      «

  4.آمده است) 231/1(چنين در الكنز 
   

  آنچه ميان خالد و سعد در اين باره واقع شد

                                                 
: بعد از آن گفت: اند، و اين را ابوداود روايت نموده، ولى متذكر نشده است كه رجال احمد رجال صحيح: گويد مى) 190/8(هيثمى  1

 .اى ابوبكر

��7� @ن را در =��C ا�,�%* ) �٣>/ ٢(ا�+; . ���� 2�@) ).١٩٠/ )٨ا�+,+* : �C��= .�( دا�BH3 ا"!) �>�
 .م. كند وقى ترسيد كه پدرش زبانش را قطع مى: يعنى 3

از ) ٢٩١٨(ش�ه;6 از روای! 5$%^6 ) آ�3 آB %��رم X$@ن را �_ل �;ا�;، �B @ن ای+�ن ���ورد1 ا"!(J@ !+3X$ �;ی[  4
� داردb"0 ا"+�<�# ا��ا� ;+�% lا�,�%* .. 8$ی K��m 6 و^%$Hا� K��m ن را در@ ���7�@)<٩٧) )٢٢٠٣و %.�Fة ( 

� ر"��; و اs ا<��. K��m K��m دا�BH3 ا"!% 6 �03 Bدرج B� و ;A� �% 6�X را dا%� ای0 �;ی[، �;ی[ ا�. 



  حيات صحابه

١٠٣  چهارم جلد 

و مـردى نـزد   .  سخنى بود  )اللَّه عنهما  رضى(ميان خالد و سعد     :  از طارق بن شهاب روايت نموده، كه گفت        1ابونعيم
طبرانى ايـن را  !!. باز ايست، آنچه در ميان ماست به دين مان نرسيده است: سعد عيبگويى خالد را نمود، سعد گفت     

  2.ز طارق روايت نموده استبه مانند آن ا
  

  غيبت مسلمان  
   جارى شده بودبر كسى كه غيبت مردى را نمود كه بر وى حد سنگسار � اعتراض پيامبر

 آمد، و چهار مرتبه بر نفـس        � نزد پيامبر    3اسلمى: اند كه گفت   ايت نموده  رو �عبدالرزاق و ابوداود از ابوهريره      
و حـديث را    ... گردانيد  از وى روى مى    �و در هر مرتبه پيامبر      . خود شهادت داد، كه وى با زنى زنا نموده است         

 دو تن از اصـحاب      �آن گاه پيامبر    . تور داد، و او سنگسار گرديد      دس �پس پيامبر   : متذكر شده، و در آن آمده     
 بر وى پوشانده بود، ولى نفسش ]گناهش را[به اين مردنگاه كن، خداوند : گفت خود را شنيد كه يكى به ديگرى مى

راه ها سكوت نمود، و بعد از آن ساعتى   در مقابل آن  �او را نگذاشت، تا اينكه چون سگ سنگسار شد، و پيامبر            
 »فالن و فالن كجااند؟«: و گفت. 4فتاده و پاهايش بلند شده استپيمود، تا اينكه به مرده خرى گذشت كه به پشت ا       

اى نبـى   :  آن دو گفتنـد    »پياده شويد و از مرده اين خر بخوريد       «: ما اينجا هستيم اى رسول خدا، گفت      : آن دو گفتند  
تـر گفتيـد، از      آنچه در باره آبـروى برادرتـان پـيش        «:  فرمود خورد؟  كى از اين مى    - خدا برايت مغفرت كند      -خدا  

 است، سوگند به ذاتى كه جانم در دست اوست، وى اكنون در نهرهـاى جنـت   ]و بدتر[خوردن خود مرده شديدتر   
  6-5.»زند است و در آنها غوطه مى

عمل : عضى از مسلمانان گفتند زنى را رجم نمود، آن گاه ب�پيامبر : و عبدالرزاق از ابن المنكدر روايت نموده كه      
بلكه اين كفاره آنچه است كه عمل نموده بود، ولى تو به اين عمل خود محاسبه                «:  فرمود �اين باطل شد، پيامبر     

  8-7.»شوى مى
   

  حديث حضرت عايشه و زيد بن اسلم درباره صفيه و زن ديگرى

                                                 
 ).94/1(الحليه  1

 .رجال آن رجال صحيح اند: گويد مى) 223/7(هيثمى  2

 .نامش ماعز است 3

 .م. يعنى از بس كه گنديده بود و ورم كرده بود پاهايش بلند شده بود 4

آمده، ) 288/4(آمده، و ابن حبان اين را در صحيح خود از ابوهريره به مانند آن، چنان كه در الترغيب ) 93/3(در الكنز اين چنين  5
است، و ابن حبان آن را، چنانكه  به مانند آن ولى به اختصار روايت نموده) 108ص (روايت كرده است و بخارى اين را در األدب 

 .يح دانسته استگفته، صح) 361/10(حافظ در الفتح 

 .در ا"�Aد @ن یn ��شB5�J�A ا"!. K��m دا�BH3 ا"!) ١٣٣٣(@���7� @ن را در K��m ا�,�%* ) ٢٨>>(ا��داوود . ���� 6
 .آمده است) 93/3(اين چنين در الكنز  7

8 ���� . eی�J KAL% ا"!) >١٣٣/ ٩(<7;ا�$زاق در #"$% B�. 



  حيات صحابه

١٠٤  چهارم جلد 

از صفيه اينقدر و :  گفتم�به پيامبر   : اند كه گفت    روايت نموده  )اللَّه عنها  رضى(ابوداود، ترمذى و بيهقى از عايشه       
اى  همانـا كلمـه  «:  فرمود� پيامبر -هدفش كوتاه بودن وى است   : اند  بعضى راويان گفته   -اينقدر برايت كافيست    

 را  1و سـاز انـسانى    : افزايـد   مى )اللَّه عنها  رضى(، عايشه   »سازد گفتى كه اگر با آب دريا مخلوط شود، آن را آلوده مى           
: گويد  ترمذى مى  2.»دوست ندارم، كه ساز انسانى را برايم بگيرى و برايم اينقدر و اينقدر بود             «: برايش گرفتم، گفت  

شتر صفيه بنت حيى مـريض شـد، و         : و نزد ابوداود همچنان از وى روايت است كه        . حديث حسن و صحيح است    
مـن  : ، گفـت  »شترى به وى بـده    «:  زينب گفت   به � شتر اضافه وجود داشت، پيامبر       )اللَّه عنهما  رضى(نزد زينب   

هاى ذى الحجه، محرم و مـدتى از صـفر      خمشگين شد، و در ماه     �دهم؟ آن گاه رسول خدا       براى آن يهودى مى   
بـه ماننـد آن     ) 127/8(و اين را ابن سـعد       . آمده است ) 284/4( اين چنين در الترغيب      .جدايى اختيار نمود   ]از وى [

هاى ذى الحجه و محرم دو ماه يا سه ماه ترك            وى را در ماه    �رسول خدا   : ى آمده روايت نموده، و در حديث و     
  .حتى كه از وى نااميد شدم: گويد زينب مى. آمد نمود، و نزدش نمى

اين :  بودم گفتم  �من يكبار به زنى در حالى كه نزد پيامبر          :  و در نزد ابن ابى الدنيا از وى روايت است كه گفت           
آمـده  ) 284/4(اين چنين در الترغيب     . اى از گوشت را انداختم     ، و من پارچه   »بينداز، بينداز «: دامن دراز است، گفت   

  3.است
، به اطرافش    در همان مريضى كه در آن درگذشت       �زنان نبى خدا    :  از زيدبن اسلم روايت نموده كه      4و ابن سعد  

، 5بود م آنچه بر توست به من مى      رمن به خدا سوگند، اى نبى خدا، دوست دا        : جمع شدند، و صفيه بنت حيى گفت      
هـا را ديـد و     آن� با چشمان و ابروان خويش به طرف وى اشاره كردند، و رسول خـدا  �آن گاه زنان پيامبر     

از چشم و ابـرو زدن تـان بـه          «: از چه چيز، اى نبى خدا، گفت      : ، گفتند »هاى خويش را به آب بشوييد      دهن«: فرمود
  7-6.»!وى راستگو و صادق استطرف همصبحت تان، به خدا سوگند، 

   
  بر بعضى اصحاب خود وقتى كه زبان به غيبت گشودند � انكار پيامبر

 بوديم، مـردى برخاسـت،     �در حالى كه نزد پيامبر      : اند، كه گفت    روايت نموده  �ابويعلى و طبرانى از ابوهريره      
:  فرمـود  �پيـامبر   ! ضـعيف اسـت   فـالن چقـدر     : يـا گفتنـد   ! اى پيامبر خدا، چقدر عاجز و نـاتوان اسـت         : گفتند

                                                 
 .م. يعنى حركاتى مشابه با تقليد از وى انجام داد 1

2 ���� . 6^%$5)٢%$5^6 ) ٠>/ ١٠(@���7� @ن را در =��C ا��داوود ) ٧٨٨>(ا��داوود ) ٠٣٢(و ) ٠٢ C��= و
  .=��C دا�BH3 ا"!) >٢٠٣(
 .K��m دا�BH3 ا"!) ٩٩٩(@���7� @ن را در K��m ا�� داوود ) ٠٢�>(ا��داوود . ���� 3
4 128/8 

 .م.  و تو خوب باشىيعنى دوست دارم كه مريضى تو در جان من باشد 5

همچنان اين را از طريق عطاء بن يسار به معناى آن ) 313/2(و ابن سعد . باشد آمده، حسن مى) 348/4(سند اين، چنانكه در اإلصابه  6
 .روايت نموده است

��7� @ن را در K��m . ;ا�0 ا�� ا�;��� در ذم ا�{��7 در ا"�Aد @ن ��J !A� �b7g; و ه�A; �0 ا���"� هB� ;AH3 ��شBHJ�A ا�. ���� 7�@
 `�g$Hا"!) ٨٠�١(ا� BH3دا� K��m.  



  حيات صحابه

١٠٥  چهارم جلد 

مـردى از نـزد پيـامبر       : و لفظ طبرانى چنين است كه     . »همصحبت خويش را غيبت نموديد، و گوشتش را خورديد        «
 �رسـول خـدا     ! فالن چقدر ناتوان و عاجز است     :  برخاست، و در برخاستن وى ناتوانيى را ديدند و گفتند          �
  2-1»، و غيبتش نموديديدبرادرتان را خورد«: فرمود

اى رسول خدا، : گفتند:  به معناى سياق اول روايت نموده، و در آن افزوده است   �و طبرانى اين را از معادبن جبل        
  4-3.»ايد اگر چيزى را كه در وى نيست گفته باشيد، بر وى بهتان بسته«: آنچه را در وى بود گفتيم، فرمود

هـا مـردى را نـزد        آن: ز پدربزرگش روايت نموده كـه     و اصبهانى به اسناد حسن از عمروبن شعيب از پدرش و او ا            
آن . كنـد   نگردد سفر نمـى 5خورد، و تا مركبش زين ود نمى تا به وى طعام داده نش     :  متذكر شدند و گفتند    �پيامبر  

اى رسول خدا، همان چيزى را كه در وى است، بيان نموديم،            : ، گفتند »وى را غيبت نموديد   «:  گفت �گاه پيامبر   
  7-6.»برايت كافيست كه برادرت را به آنچه در وى است ياد كنىهمين «: گفت

 � از ابـن مـسعود       -باشـند     لفظ از طبرانى است و راويان وى نيز راويان صـحيح مـى             -و ابن ابى شيبه و طبرانى       
 بوديم، مردى برخاست، و مرد ديگرى بعد از وى درباره او چيز بـدى               �ما نزد پيامبر    : اند كه گفت   روايت نموده 

تـو  «:  گفـت �از چى خود را حـالل بگـردانم؟ پيـامبر        :  گفت »8خود را حالل بگردان   «:  فرمود �پيامبر  : فتگ
  10-9.»!گوشت برادرت را خوردى

   
  قصه دو دختر كه از طعام روزه گرفتند و به غيبت افطار نمودند

 �پيـامبر   : اند كـه گفـت     ده روايت نمو  �ابوداود، طيالسى، ابن ابى الدنيا در ذم غيبت و بيهقى از انس بن مالك               
، مـردم روزه  »ام افطار نكند هيچ يك از شما تا به او اجازه نداده        «: مردم را به يك روز روزه گرفتن امر نمود و گفت          
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  حيات صحابه

١٠٦  چهارم جلد 

اى پيامبر خدا من روزه گرفتم به من اجازه بده تـا            : گفت آمد و مى   گرفتند، تا اينكه غروب كردند، آن گاه مردى مى        
اى پيـامبر خـدا، دو      :  به او اجازه داد و يك نفر يك نفر آمدند تا اينكه مردى آمد و گفـت                 �افطار كنم، و پيامبر     

 از وى   �پيامبر  . كنند، براى شان اجازه بده تا افطار كنند        اند، و از آمدن نزدت حيا مى       دختر از اهل تو روزه گرفته     
باز . ز نزد وى آمد، و او از وى روى گردانيد آمد، و از وى روى گردانيد، با�روى گردانيد، باز دوباره نزد پيامبر   

انـد، چگونـه كـسى كـه امـروز را در خـوردن        آن دو روزه نگرفته  «: نزد وى آمد و او از وى روى برگردانيد وگفت         
اند، بايد هر دو شان استفراغ       ها را امر كن، اگر روزه دار بوده        برو و آن  ! گوشت مردم سپرى نموده روز گرفته است؟      

اى از خـون را   ها برگشت، و آنان را خبر داد، و هر دو استفراغ نمودند، و هر يكى بسته     وى به طرف آن    نمايند، بعد 
سوگند به ذاتـى كـه جـانم در    «:  فرمود�پيامبر .  بازگشت و او را خبر داد  �باز به طرف پيامبر     . استفراغ نمود 

 اين را احمـد، ابـن   1.»خورد ان را آتش مىماند، حتما هر دوى ش     هاى شان باقى مى    ها در شكم   دست اوست، اگر آن   
 بـه ماننـد آن روايـت    �ابى الدنيا، و بيهقى از روايت مردى كه نام برده نشده است از عبيد موالى رسـول خـدا                

، و او ريم و خون و زرد آب و گوشـت  »استفراغ كن«: ها گفت براى يكى از آن: اند، مگر كه احمد گفته است     نموده
 و او نيز ريم و خـون و  »استفراغ كن«: ينكه نصف كاسه را پر ساخت، بعد براى ديگرش گفت  استفراغ نمود، حتى ا   

ايـن دو از آنچـه خداونـد بـراى     «: زرد آب و گوشت تازه و غير آن استفراغ نمود، و كاسه پر شد، بعد از آن فرمود      
بود افطـار كردنـد، بـا يكـديگر     شان حالل نموده بود روزه گرفتند، و به آنچه خداوند آن را براى شان حرام نموده             

  3-2.»نشستند، و شروع به خوردن گوشت مردم نمودند
   

  نمود ها را مى  با مردى كه خدمت آن)اللَّه عنهما رضى(قصه ابوبكر و عمر 
ها در سفرها يكـديگر را       عرب:  روايت نموده، كه گفت    � از انس بن مالك      هحافظ ضياء مقدسى در كتاب المختار     

كـرد، آن دو خوابيدنـد و         مردى بود كه خدمت شان را مـى        )اللَّه عنهما  رضى( و با ابوبكر و عمر       نمودند، خدمت مى 
اين آدم پـر خـوابى اسـت، و بيـدارش نمودنـد، و بـه او         : گفتند. برخاستند، و او براى شان طعامى آماده نكرده بود        

دارنـد، و از تـو نـان خـورش       مـى ابوبكر و عمر برايت سـالم تقـديم      :  برو و به او بگو     �نزد رسول خدا    : گفتند
اى پيـامبر خـدا، از چـه        : ، ابوبكر و عمر آمدند و گفتند      »اند آن دو نانخورش خورده   «:  گفت �پيامبر  . خواهند مى

سوگند به ذاتى كه جانم در دست اوست، من گوشـت وى را در              ! از گوشت برادرتان  «: ايم؟ گفت  نانخورش خورده 
 براى ما مغفرت بخـواه،      �اى پيامبر خدا    :  گفتند )اللَّه عنهما  رضى( پس آن دو     »بينم ميان دندانهاى ثناياى شما مى    

  1-4.»از وى خواهش كنيد تا براى تان مغفرت بخواهد«: گفت
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  حيات صحابه

١٠٧  چهارم جلد 

   
  2ها و امور پوشيده مسلمان تتجسس عور

  ها از شرابخواران و ترك آن � عمر برگشتن
وى با عمـربن    : اند كه  الرحمن بن عوف روايت نموده    عبدالرزاق عبيدبن حميد و خرائطى از مسوربن مخرمه از عبد         

شـان   اى براى رفتند، چراغى در خانه ها مى  شبى در مدينه گردش نمودند، و در حالى كه آن      )اللَّه عنهم  رضى(خطاب  
روشن معلوم شد، و به طرف آن در حركت كردند، هنگامى كه به آن نزديك شدند، ديدند دروازه بسته است، و در                    

 در حـالى    �عمـر   . شود گويند كه فهميده نمى    شود قرار دارند، و چيزى مى      هى كه آوازهاى شان بلند مى     خانه گرو 
اين خانه ربيعه بن اميه بن خلف       : دانى كه اين خانه كيست؟ گفت      آيا مى : كه دست عبدالرحمن  را گرفته بود گفت       

ستم كـه مـا عملـى را انجـام داديـم كـه       من بر آن ه   : كنى؟ گفت  نوشند، چه فكر مى    ها اكنون شراب مى    است، و آن  
  :خداوند گفته است: خداوند از آن نهى نموده است،

]�GG* �
[.6  
  .»و تجسس نكنيد«: ترجمه

  4.ها برگشت و آنان را به همان حال رها كرد  از آن�و ما تجسس نموديم، بعد عمر 
   

  با مردى و با گروهى در اين باره � قصه عمر
گـاه    مردى از ياران خود را نيافـت، آن        �عمربن خطاب   : اند كه  ور از شعبى روايت نموده    ابن منذر و سعيدبن منص    

بيا تا منزل فالن برويم و ببينيم، بعـد هـر دو بـه منـزل وى آمدنـد، و دروازه او را بـاز          :  گفت �عمر به ابن عوف     
 جلوى رويش گذاشت، ريخت، و آن را به يافتند، و خودش نشسته بود، و همسرش چيزى رادر ظرف براى وى مى        

اين همان چيزى است، كه وى را از ما مشغول گردانيده است، ابن عـوف بـه عمـر        : آن گاه عمر به ابن عوف گفت      
بلكـه ايـن تجـسس    : ترسى كه اين تجسس باشد؟ گفت     آيا مى : دانى كه در ظرف چيست؟ عمر گفت       چه مى : گفت
ى كه در آن ديدى آگاه مساز، و در نفست در ارتبـاط         او را از چيز   : توبه اين عمل چيست؟ گفت    : عمر فرمود . است

  5.باشد، آن گاه هر دو برگشتندبه وى جز خير ن
 جهت نگهبانى و حراست كاروانى كه در ناحيه مدينه          �عمربن خطاب   : و عبدالرزاق از طاووس روايت نموده كه      

نوشيدند، و  ن گروهى شراب مىاى گذشت، كه در آ منزل گرفته بودند شبى بيرون شد، و در يك وقت شب بر خانه    
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  حيات صحابه

١٠٨  چهارم جلد 

تو را خداوند از ايـن كـار نهـى          : ها گفتند  آن گاه بعضى آن   ! كنيد؟ آيا فسق مى  ! كنيد؟ آنان را صدا نمود، آيا فسق مى      
  1.ا ترك نمودها ر بعد عمر برگشت، و آن! نموده است

   
  اش اى از باالى ديوار در خانه بر خواننده � داخل شدن عمر
نمـود، آن گـاه صـداى         شب هنگام در مدينه گشت مـى       �عمربن خطاب   : ى روايت نموده كه   خرائطى از ثور كند   
اى دشمن خدا، آيـا گمـان   : خواند، وى از راه ديوار بر وى داخل شد و گفت     اى شنيد كه شعر مى     مردى را در خانه   

مؤمنين، بر من عجلـه     و تو، اى اميرال   : دارد، گفت  نمودى كه خداوند تو را در گناه و معصيت محفوظ و پوشيده مى            
خداونـد گفتـه    ! اى مكن، اگر من در يك مورد خدا را معصيت نموده باشم، تو در سه مورد خدا را نافرمانى نمـوده                   

  :است
]�GG* �
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  .»و تجسس نكنيد«: ترجمه
  :و گفته است. تو تجسس نمودى

]�_,w�_a�X a�w  _Wd%dB£�� �dLX _
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  .»هاى آن در آييد وازهها از در و در خانه«: ترجمه

  :و خداوند تعالى گفته است! تو از ديوار بر من داخل شدى، و بدون اجازه بر من وارد شدى
]�_@w�a�X U�_	 �dE�̈_GdL _
 �dG]��/aG_L U�/_� a�eRwLd%d� _#a%bk '�Ld%d� �e�d�a)_L�[.S  

  .»گيريد و بر اهل آن سالم نكنيد، داخل نشويدهاى شماست تا آنكه اجازه ن به خانه هايى كه غير خانه«: ترجمه
عاف نمود و بيرون شـده      آرى، آن گاه او را م     : آيا اگر تو را عفو كنم خيرى در تو سراغ است؟ گفت           :  گفت �عمر  

  5.تركش نمود
   

  قصه وى با مرد بزرگ سالى در اين باره
 �ر حـالى كـه عبداللَّـه بـن مـسعود       بيرون آمد، و د  �عمربن خطاب   : ابوالشيخ از سدى روايت نموده، كه گفت      

همراهش بود روشنى آتشى را ديد، و آن روشنى را دنبال نمود، تا اينكه داخل منزلـى شـد و ديـد كـه چراغـى در                        
اى افروخته شده است، داخل آن خانه شد، اين واقعه در دل شب بود، و متوجه شد كه مرد كهن سالى نشسته                       خانه

خواند، مرد كهن سـال بـدون        ته شده است، و كنيز آوازخوانى در جلويش مى        است، و در پيش رويش شرابى گذاش      
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  حيات صحابه

١٠٩  چهارم جلد 

ترى نديدم، آن هم از پيرمـردى      مثل امشب ديگر منظر زشت    :  بر وى هجوم آورد و گفت      �اينكه مطلع شود، عمر     
 آنچه را تو آرى، اى اميرالمؤمنين،: آن گاه وى سر خود را به طرف او بلند نموده گفت!! كه انتظار اجل خود را دارد   

 و بدون اجازه وارد منـزل شـدى؟   1سس نمودى كه از تجسس نهى شده      آيا در حالى تج   ! تر است  انجام دادى زشت  
نمود بيرون آمـد،     راست گفتى، و بعد از آن در حالى كه پيراهن خود را دندان گرفته بود و گريه مى                 :  گفت �عمر  
ا مغفرت نكند، اين مرد را در حالى ديد كه اين كـار را از         عمر را مادرش گم كند، اگر پروردگارش او ر        : گفت و مى 

. دهـد  دهد و پى در پى انجامش مـى        گويد مرا عمر ديد، و به آن ادامه مى         نمود، ولى حاال مى    اهل خود هم پنهان مى    
 را براى مدتى ترك نمود، و بعد از آن روزى در حـالى كـه عمـر نشـسته بـود، بـه                        �بعد آن پيرمرد مجلس عمر      

اين شيخ را نزد من بياوريد، آن گاه        :  وى را ديد و گفت     �مخفيانه آمد، و در آخرهاى مردم نشست، عمر         صورت  
 به خاطر چيـزى كـه از وى        �نمود كه عمر     ، وى برخاست، و فكر مى     2جواب بگو : ش آمد و به او گفت     كسى نزد 

 خود نزديك سـاخت تـا در پهلـويش          به من نزديك شو، و او را آنقدر به        : ديده، او را تنبيه خواهد كرد، عمر گفت       
سوگند به ذاتى كه محمـد      : گوشت را به من نزديك كن، آن گاه دهان خود را به گوشش برده گفت              : نشاند و گفت  

ام، و نه به ابن مسعود   را به حق پيامبر مبعوث نمود، است، آنچه را از تو ديدم به هيچ كسى از مردم خبر نداده            �
 اى اميرالمؤمنين گوشت را به من نزديك كن، آن گاه دهن خود را به گوشـش بـرده                   :كه همراهم بود، پيرمرد گفت    

و من هم، سوگند به ذاتى كه محمد را به حق پيامبر مبعوث نموده است، تا اكنون كه در همين جايم نشستم،       : گفت
  3.گويد كه از چه تكبير مىتند دانس ام، آن گاه عمر صداى خود را بلند نموده تكبير گفت، و مردم نمى به آن بازنگشته

   
  قصه وى با ابومحجن ثقفى

ابومحجن ثقفى در خانه خود با يارانش شـراب         :  اطالع داده شد كه    �طبرانى از ابوقالبه روايت نموده، كه به عمر         
باشـد، پـس     به راه افتاد و نزد وى وارد شد، و ديد كه جـز يـك تـن ديگـر كـسى نـزدش نمـى                 �نوشد، عمر    مى

 �اى اميرالمؤمنين، اين كار تو جايز نيست، چون خداوند تو را از تجسس نهى نموده است، عمر     : ابومحجن گفت 
اى اميرالمـؤمنين او    :  بـه او گفتنـد     )اللَّـه عنهمـا    رضى(گويد؟ زيدبن ثابت و عبدالرحمن بن ارقم         اين چه مى  : گفت

  5-4.ودبيرون آمد و او را رها نم �اين از تجسس است، آن گاه عمر : گويد راست مى
   

  ستر و پرده پوشى مسلمان  
  به خانواده دخترى در اين باره � راهنمايى عمر

                                                 
 .تجسس نمودى در حالى كه از آن نهى شده است: ممكن درست چنين باشد 1

 .م. ه امر اميرالمؤمنين پاسخ بگو و برخيز و برويمب: يعنى 2

 .آمده است) 141/2(اين چنين در الكنز  3

 .آمده است) 141/2(اين چنين در الكنز  4
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  حيات صحابه

١١٠  چهارم جلد 

من دخترى دارم، كـه وى را  :  آمد و گفت�مردى نزد عمربن خطاب    : اند كه  هناد و حارث از شعبى روايت نموده      
و اسالم را با ما درك نمود و در جاهليت زنده به گور نموده بودم، ولى او را قبل از اين كه بميرد بيرون نموديم، و ا         

اسالم آورد، هنگامى كه اسالم آورد حدى از حدود خداوند تعالى بر وى الزم شد، بعد تيغى را گرفت تـا خـود را                        
اش نموديم تا اين  هاى گلوى خود را بريده بود، و تداوى بكشد، ولى ما او را گرفتيم، اما به وسيله آن بعضى از رگ            

كنند، آيا من ايـشان را    بعد از آن توبه نيكويى نمود، اكنون قومى وى را خواستگارى مى          كه تندرست و سالم شد، و     
خواهى چيزى را كه خداوند پوشانيده است، آشكار سـازى؟ بـه خـدا     آيا مى:  گفت�از قضيه وى آگاه كنم؟ عمر   

 ]دختـر [ه او را مثـل يـك   گردانم، بلك سوگند، اگر احدى را از امر وى خبر بدهى تو را عبرتى براى اهل شهرها مى          
  1.عفيف مسلمان نكاح كن

هـا   دخترى زنا نمود، و بر وى حد جارى شـد، سـپس آن  : و نزد سعيدبن منصور و بيهقى از شعبى روايت است كه          
شد، ولى او بدون خبر   اش نيكو و استوار بود، و از عمويش خواستگارى مى          مهاجر شدند، و دختر توبه نمود و توبه       

ديد كه آن را افشا سـازد،   خواست او را به نكاح بدهد، و در عين حال خوب نمى    گذشته بود نمى   دادن آنچه بر وى   
ج وى را چنانكه دختران صالح خود را بـه ازدوا         :  ذكر نمود، عمر گفت    �آن گاه موضوع وى را به عمربن خطاب         

  2.دهيد، به ازدواج بدهيد مى
   

  قصه وى و طفل كوچك و چهار زن
 كه 3اى منين من طفلى را با پارچه اى اميرالمؤ :  آمد و گفت   �زنى نزد عمر    : يت نموده، كه گفت   بيهقى از شعبى روا   

آيند و او را  اى را به اجاره گرفتم، حاال چهار زن نزد وى مى    در آن صد دينار بود يافتم، و او را گرفتم و برايش دايه            
ها نزدت آمدند مرا خبر بده، و او  وقتى آن: ه او گفتاند؟ عمر ب ها مادر وى  دانم كه كدام يك از آن      بوسند، و نمى   مى

اى عمر به : كدام يك از شما مادر اين طفل هستيد؟ يكى از آنان پاسخ داد: ها گفت چنين نمود، آن گاه به زنى از آن
خـواهى سـترش را     زنى را كه خداوند امر وى را پوشـانيده اسـت، مـى            ! خدا سوگند، كار خوب و نيكويى ننمودى      

ها نزدت آمدند، ايـشان را از چيـزى سـئوال     وقتى كه آن: راست گفتى، بعد از آن به آن زن گفت: عمر گفتبدرى،  
  4.بعد از آن برگشتمكن، و به طفل شان نيكى نما، و 

   
  امر انس درباره ستر و پوشيده داشتن زنى

                                                 
 .آمده است) 150/2(اين چنين در الكنز  1

 .آمده است) 296/8(ن چنين در الكنز اي 2

 .پارچه مصرى داراى رنگ سفيد 3

 .آمده است) 329/7(اين چنين در الكنز  4



  حيات صحابه

١١١  چهارم جلد 

. د، نزد حكم بـن ايـوب آورد       وى كنيز خود را كه مرتكب زنا شده بو        : عبدالرزاق از صالح بن كرز روايت نموده كه       
اى صـالح ايـن كنيـز    :  آمـد و نشـست، و گفـت        �در حالى كه من نشسته بودم ناگهان انس بـن مالـك             : گويد مى

كنيزم است، و زنا نموده، خواستم وى را به امام بسپارم، تا حـد را بـر وى جـارى سـازد،                      : همراهت كيست؟ گفتم  
نـه، مـن ايـن كـار را     : و از خدا بترس، و اين را بر وى بپوشان، گفتماين كار را مكن، كنيز خود را برگردان،  : گفت
  1. ورزيد كه او را برگردانيدماينطور مكن، و از من اطاعت نما، و تا آن قدر بر من اصرار: كنم، گفت نمى
   

  نوشيدند با گروهى كه شراب مى � قصه عقبه بن عامر كاتب
مـا  : به عقبـه بـن عـامر گفـتم    : اند كه گفت   روايت نموده  �امر كاتب   ابوداود و نسائى از دخير ابوالهيثم عقبه بن ع        

: كنم، تا ايشان را دستگير نماينـد، گفـت   ها خبر مى نوشند، و من پاسبانان را بر آن      همسايه هايى داريم كه شراب مى     
ـ  : اين كار را مكن، به آنان وعظ و نصيحت نما و تهديدشان كن، پاسخ داد  ى از آن بـاز  من ايشان را نهى نمـودم، ول

واى بـر تـو، ايـن كـار را          : خوانم تا دستگيرشان نمايند، آن گاه عقبه گفت        ها فرا مى   اند، من پاسبانان را بر آن      نمانده
كسى كه عورتى را بپوشاند، گـويى دختـر زنـده بـه گـور               «: گفت  شنيدم كه مى   �مكن، چون من از رسول خدا       

  3-2.»اى را از قبرش زنده نموده باشد شده
   

  ه ميان ابودرداء و پسرش درباره كار فاسقان دمشق اتفاق افتادآنچ
 فاسـقين دمـشق را      ]فهرست[:  نوشت � به ابودرداء    �معاويه  :  از بالل بن سعد اشعرى روايت نموده كه        4يبخار

ها  من آن : مرا به فاسقين دمشق چه كار، و از كجا آنان بشناسم؟ پسرش بالل گفت             : براى من بنويس، ابودرداء گفت    
هـا را تـا اينكـه از جملـه شـان نباشـى               از كجـا دانـستى؟ آن     : ابودرداء گفت . نويسم، بعد اسم آنان را نوشت      را مى 
  .ها را نفرستاد هاى آن شناسى كه فاسق اند، بنابراين از خودت شروع كن، و نام نمى
   

  آنچه ميان جرير و عمر در اين باره واقع شد
 بويى  �اى بود، و جرير بن عبداللَّه با او بود، عمر             در خانه  �ن خطاب   عمرب: ابن سعد از شعبى روايت نموده كه      

: دهم كه بيرون شود و وضو كند، آن گاه جريـر گفـت   من صاحب اين بوى را سوگند مى : را استشمام نمود و گفت    

                                                 
 .آمده است) 94/3(اين چنين در الكنز  1

ن آن را اند، و ابن حبا اين را ابوداود و نسائى با ذكر قصه، و بدون آن روايت نموده: آمده، و گفته است) 17/4(اين چنين در الترغيب  2
و منذرى گفته . صحيح االسناد است: گويد باشد، روايت نموده، و حاكم هم آن را روايت كرده مى در صحيح خود كه لفظ از وى مى

 .اند، ولى در آن بر ابراهيم بن نشيط اختالف زيادى شده است رجال سندهاى ايشان ثقه: است
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  حيات صحابه

١١٢  چهارم جلد 

ار خدا تو را رحمـت كنـد، در جاهليـت هـم سـرد     :  گفت�اى اميرالمؤمنين، يا اينكه همه قوم وضو نمايند؟ عمر     
  1!. اسالم هم سردار خوبى هستىو در! خوبى بودى

   
  گذشت و عفو از مسلمان  قصه نامه حاطب بن ابى بلتعه

:  فرستاد و گفت)اللَّه عنهم رضى( مرا با زبير و مقداد    �پيامبر خدا   : گفت  روايت نموده، كه مى    �بخارى از على    
اى بـا خـود دارد، و آن را از    هـودج اسـت كـه نامـه    برسيد، در آنجا زنى در داخل  2حركت كنيد تا به روضه خاخ    «

هاى خود را به شتاب تـاختيم تـا بـه روضـه رسـيديم، و آن زن       آن گاه ما حركت نموديم، و اسب    . »دستش بگيريد 
آورى،  يا نامه را بيرون مـى   : با من نيست، گفتيم   : نامه را بيرون بياور، گفت    :  گفتيم )به او (داخل هودج را دريافتيم و      

بعد آن را از زير گيسوهاى خود بيرون آورد، و ما آن را به سوى رسـول  : گويد كشيم؟ مى  مى]از تنت [ها را    سيا لبا 
ها را    بود، و آن   ]نوشته شده [ آورديم، و در آن از طرف حاطب بن ابى بلتعه براى مردمى از مشركين مكه                 �خدا  

اى پيامبر :  گفت»اى حاطب اين چيست؟«:  گفت�داد، آن گاه پيامبر    خبر مى  �از بعضى كارهاى رسول خدا      
هـا نبـودم،     و از خـود آن  -هـم پيمـان بـودم       :  يعنى -خدا، بر من عجله مكن، من شخص چسبيده در قريش بودم            
هاى نزديكى دارند، كه توسط آن خانواده و اموال شان           مهاجرينى كه اينجا با تو هستند، بعضى شان با قريش قرابت          

ز اينكه از قرابت نسبى در ميان شان محروم هستم، خواستم از اين راه استفاده كنم تـا نـزد          كنند، من ا   را حمايت مى  
ها احسانى داشته باشم كه به خاطر آن از خويشاودانم حمايت كنند، و اين كار را به خاطر ارتـداد از ديـن خـود         آن

در حقيقت وى بـه شـما     «:  فرمود   �ام و نه هم به خاطر رضايت به كفر بعد از اسالم، آن گاه رسول خدا                  ننموده
  :اى پيامبر خدا، اجازه بده تا گردن اين منافق را بزنم، فرمود: ، عمر گفت»راست گفت

شركت كنندگان بدر آگاه شده، و گفته        ]احوال[كند، خداوند بر     وى در بدر شركت نموده بود، و تو را چه آگاه مى           «
  :اى را نازل نمود  آن گاه خداوند سوره3.»ام يدهخواهيد بكنيد، كه من براى تان بخش آنچه مى: است
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  5.»به درستى كه از راه راست منحرف شده است... اى مؤمنان دشمن مرا و دشمن خود را دوست مگيريد«: ترجمه

من اين كـار را بـه خـاطر    : و حديث را متذكر شده، و در آن آمده، كه گفت         ...  آمده �ث جابر   و نزد احمد از حدي    
دهد، و امر وى را  ام، من دانستم كه خداوند پيامبر خود را نصرت مى         و نفاق انجام نداده    �خيانت به رسول خدا     

د آن هاسـت، و بـا ايـن كـار خواسـتم            ها بيگانه بودم، و مادرم نـز       كند، مگر اين كه من در ميان آن        براى او تمام مى   

                                                 
 .آمده است) 151/2(اين چنين در الكنز  1

  . در ميان مكه و مدينهاسم مكانى است 2
  ).>٩>٢(��3% ) ٣٠٠٧(��Uر6  3
 ).1:الممتحنه 4

) 284/4(اين چنين در البدايه . حسن و صحيح است: اند، و ترمذى گفته است و بقيه محدثين نيز اين را جز ابن ماجه روايت نموده 5
 .آمده است



  حيات صحابه

١١٣  چهارم جلد 

آيا مردى از اهل بـدر را       «:  گفت �آيا سر اين را نزنم؟ پيامبر       :  گفت 1 به او  �ها داشته باشم، عمر      احسانى بر آن  
  3-2.»!خواهيد انجام دهيد چه مى آن: كشى؟ چه تو را آگاه كرد، خداوند بر اهل بدر آگاه بوده، و  گفته است مى
   

  زدبا يك د � قصه على
اين مـرد شـترى را   :  را ديدم، كه مردى نزدش آورده شد، گفتند       �على  : ابويعلى از ابومطر روايت نموده، كه گفت      

 �ام، علـى   نـه بلكـه دزدى نمـوده   : كنم تو دزدى نموده باشى؟ گفت گمان نمى:  گفت�دزدى نموده است، على  
اى قنبر، او را ببر و انگشتش   : ى نمودم، گفت  نه، بلكه دزد  : ممكن است آن را برايت مشتبه شده باشد؟ گفت        : گفت

هنگامى كـه آمـد   . را ببند، و آتش را بيفروز و قصاب را صدا كن تا قطع نمايد، و بعد از آن تا آمدن من منتظر باش               
اى اميرالمـؤمنين، چـرا وى را تـرك نمـودى در            : نه، و او را رها نمود، گفتند      : آيا دزدى نمودى؟ گفت   : به او گفت  
:  گفـت �كـنم، بعـد از آن علـى         گيرم، و به قولش رها مى      او را به قولش مى    : و برايت اقرار نمود؟ گفت    حالى كه ا  

 آورده شد، كه سرقت نموده بود، وى امر كرد و دست وى قطع شد، بعد از آن پيـامبر                    �مردى براى رسول خدا     
:  گفتنـد  »شود در ميان شما قطع مى    چگونه گريه نكنم؟ امتم     «: كنى؟ گفت  چرا گريه مى  :  گريه نمود، به او گفتم     �

آن حاكم بد است كه از حدود گذشت نمايد، ولى در ميان خود حدود              «: اى پيامبر خدا چرا او را نبخشيدى؟ گفت       
  5-4.»را بخشش كنيد

   
  در باره مست � دستور ابن مسعود

مردى بـرادر   : اند كه   روايت نموده  عبدالرزاق، ابن ابى الدنيا، ابن ابى حاتم، طبرانى، حاكم و بيهقى از ابوماجد حنفى             
: من اين را مست يـافتم، ابـن مـسعود گفـت           :  آورد و گفت   �زاده خود را در حالى كه مست بود نزد ابن مسعود            

ت تكـانش دادنـد، و    كنيد، پس او را حركت دادنـد، و سـخ         6ت تكانش بدهيد، و دهنش را بو      حركتش بدهيد، سخ  
را يافتند، آن گاه عبداللَّه بن مسعود دستور داد تا او را به زندان ببرند، و        نمودند، و از وى بوى شراب        7دهنش را بو  

                                                 
 .م. �براى رسول خدا  1

آمده، و ) 284/4(اين چنين در البدايه . وايت نموده، و اسناد وى بر شرط مسلم استاين حديث را از اين طريق فقط امام احمد ر 2
و اين را همچنان حاكم، چنانكه در . اند اند، و رجال احمد رجال صحيح اين را احمد و ابويعلى روايت نموده: گويد مى) 303/9(هيثمى 
: گويد مى) 304/9(و هيثمى . اند  روايت نموده� و طبرانى نيز از عمر و اين را ابويعلى و بزار. آمده، روايت كرده است) 137/7(الكنز 

اند، و رجال احمد، چنان كه هيثمى  روايت نموده) اللَّه عنهما رضى(و احمد و ابويعلى از ابن عمر . اند ها رجال صحيح رجال آن
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  حيات صحابه

١١٤  چهارم جلد 

اى دستور داد، و سر آن تازيانه تا نرم شدنش كوبيده شد، بعـد از آن        باز فردا وى را بيرون نمود، و به آوردن تازيانه         
للَّـه او را بـدون مـشقت زد، و    بزنش، و دستت را برگردان، و به هر عضو حقش را بده، آن گاه عبدا         : به جالد گفت  

: زدن امرا، گفته شد: زدن مشقت آور چيست؟ گفت: به ابوماجد گفته شد. كار برگردانيدن دست را نيز مراعات كرد      
دست خود را زياد بلند نكند و زير بغلش ديـده           : دهد؟ گفت  دست خود را برگردان چه معنى مى      : اين گفته وى كه   

بـه خـدا سـوگند،    : در حالى كه قبا و ازار بر تن داشت برپا كرد، و بعد از آن گفتو حد را بر وى      : گويد نشود، مى 
بعـد از آن عبداللَّـه      . اين بد سرپرست است براى يتيم، نه به درستى تأديب نمودى، و نه هم رسوايى را پوشـانيدى                 

ى بـرايش آورده    سـزد كـه حـد      دارد، براى يك والى نمى     خداوند بخشاينده است، و بخشاينده را دوست مى       : گفت
نخستين مردى كه از مسلمانان قطع يـد  : شود، و او آن را برپا ندارد، بعد به بيان نمودن حديث شروع نمود و گفت             

 خاكستر پراكنده شـد،  � آورده شد و گويى بر روى پيامبر خدا        �شد، مردى از انصار بود، او نزد رسول خدا          
دارد، در حالى كـه   چه مرا باز مى  «:  فرمود �م شده باشد؟ پيامبر     اى رسول خدا، اين انگار برايت گران تما       : گفتند

دارد، و بـراى يـك والـى     شما بر اين رفيق تان همكار شيطان هستيد، خداوند بخشاينده است، و عفو را دوست مى             
  :و بعد از آن خواند. »سزد كه حدى برايش آورده شود، و او آن را برپا ندارد نمى

]��^?%� 
 �^9%�
[.C  
  2.»و بايد كه عفو كنند و درگذرند«: رجمهت

نخستين حدى كه در اسالم برپا شد بر مردى بود كه  :  روايت است كه گفت    �و نزد عبدالرزاق از عمروبن شعيب       
 دستور داد تا قطع يد گـردد، هنگـامى     � آورده شد، و بر وى شهادت داده شد، رسول خدا            �نزد رسول خدا    

اى :  ديده شد، گويى كه بر آن خاكستر پاشيده شده باشـد، گفتنـد     �روى پيامبر   كه حد بر آن مرد جارى شد، به         
دارد، در حـالى كـه شـما بـر      چـه مـرا بـاز مـى    «: پيامبر خدا، گويى اين قطع يد برايت گران تمام شده باشد؟ گفت    

يـد ايـن را انجـام       آورد چرا قبل از اينكه نزد مـن مـى        «: او را رها كن، فرمود    :  گفتند »برادرتان همكار شيطان هستيد   
  4-3.»سزد كه آن را معطل نمايد نداديد، چون براى امام وقتى حدى آورده شود، برايش نمى

   
  به سوى او � قصه ابوموسى در شالق زدن شارب خمر و نامه عمر

  بـودم، كـه ناگهـان بـا    �من در حج يا عمره با عمـر     :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنهما  رضى(بيهقى از ابن عمر     
: كنم اين در طلب ماست، بعد آن مرد آمد و گريه نمود، عمر گفـت               گمان مى :  گفت �سواركارى برخورديم، عمر    
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١١٥  چهارم جلد 

دهـيم، مگـر    كنيم، اگر در هراس باشى به تو امنيت مى    تو را چه شده است؟ اگر قرض دار باشى، با تو همكارى مى            
ى و اگر همسايگى قومى را بد ديده باشـى، تـو را   شو اينكه نفسى را كشته باشى، و در مقابل آن به قتل رسانيده مى          

من شراب نوشيدم، و خودم يكـى از افـراد بنـى تـيم هـستم، و                 : دهيم، گفت  ها به جاى ديگرى انتقال مى      از نزد آن  
نـه بـا وى     : ابوموسى مرا شالق زد و سرم را تراشيد، و رويم را سياه نمود و مرا در ميـان مـردم گردانيـد و گفـت                        

يا : ام  كنيد و نه با وى غذا بخوريد، بنابراين من با خود اجراى يكى از اين سه چيز را عهد كرده                 نشست و برخاست  
هـا مـرا     اينكه شمشيرى را بگيرم و به آن ابوموسى را بزنم، يا نزد تو بيايم و مرا بـه شـام منتقـل سـازى، چـون آن                          

مـرا خـوش    :  گريه نمود و گفـت     �ن گاه عمر    آ. ها بخورم و بنوشم    شناسند يا اينكه به دشمن بپيوندم و با آن         نمى
دادى، و من در جاهليت از همه مردم  سازد كه تو اين را در بدل بودن اينقدر و اينقدر براى عمر انجام مى قامت نمى

  :نوشيدم، اين چون زنا نيست، و به ابوموسى نوشت بيشتر شراب مى
» 0%�	 $�� . )9� � X :      R� h��X UE%/�� !�; �� !�; !�;    ª� 
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 دوبـاره  فالن بن فالن تيمى اين چيزها را به من خبـر داد، بـه خـدا سـوگند، اگـر               : سالم بر تو باد، اما بعد     «: ترجمه

گـويم   خواهى حق آنچه را من به تو مـى         گردانمت، اگر مى   كنم و در ميان مردم مى      اينطور نمودى رويت را سياه مى     
بدانى، برگرد و مردم را امر كن، تا با وى نشست و برخاست كنند و همراهش بخورند، و اگر توبه نمود شـهادتش                       

  2-1.»را قبول كنيد
   

   قصه خالدبن وليد و مالك بن نويرهتأويل و توجيه عملكرد مسلمان 
 مدعى شد كه مالك بن نويره نظر به كالمـى  �خالدبن وليد : ابن سعد از ابن ابى عون و غير وى روايت نموده كه          

ام، و   من بر اسالم هستم نه تغيير خورده      : كه از وى به من رسيده مرتد شده است، و مالك آن را انكار نمود و گفت                
 نيز به تأييد وى شهادت دادند، خالد وى را حاضر نمود،            )اللَّه عنهم  رضى( و ابوقتاده و ابن عمر       ام، نه تبديلى نموده  

  را امر نمود و او گردنش را زد، و خالد همـسر وى ام مـتمم را بدسـت آورد، و بـا او                          �و ضرار بن ازور اسدى      
 � عمربن خطاب رسيد، وى به ابوبكر     بعد خبر كشتن مالك بن نويره و ازدواج خالد با همسر وى به            . ازدواج كرد 

 وى تأويـل نمـوده، و خطـا         .كنم من وى را سنگسار نمى    : وى زنا نموده است، سنگسارش كن، ابوبكر گفت       : گفت
كشم، تأويـل نمـوده، و       من او را نمى   : او مسلمانى را كشته است، او را بكش، ابوبكر گفت         :  است، عمر گفت   3كرده

من شمـشيرى را كـه خداونـد بـر     : پس او را برطرف كن، ابوبكر پاسخ داد      : گفتعمر  . در اين كار خطا كرده است     
  4.كنم ست ابداً داخل غالف نمىها كشيده ا آن
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  بد ديدن گناه و نه گنهكار  

  منع نمودن ابودرداء و ابن مسعود از دشنام دادن گنهكار
رتكـب گنـاهى شـده بـود و آنـان او را              بر مردى گذشت كه م     �ابودرداء  : ابن عساكر از ابوقالبه روايت نموده كه      

بلـى،  : آوريـد؟ گفتنـد    يافتيد، آيا وى را بيـرون نمـى        كنيد اگر او را در چاهى مى       چه فكر مى  : دادند، گفت  دشنام مى 
آيـا  : گفتنـد . پس برادرتان را دشنام ندهيد، و خدايى را ستايش كنيد كه به شما عافيت عنايت فرموده اسـت            : فرمود

 و اين را همچنـان      1.تبينم، وقتى آن را ترك كند، او برادر من اس          من عمل وى را بد مى     :  گفت بينى؟ وى را بد نمى   
وقتى برادرتان را ديديد كه گناهى را مرتكـب شـد، بـر وى از               :  روايت نموده، كه گفت    �از ابن مسعود    ) 205/4(

 ولى از خداوند عافيت بخواهيد،      بار خداى، رسوايش كن، بار خدايا لعنتش نما،       : همكاران شيطان نباشيد، كه گوييد    
گفتيم، و اگـر خاتمـه      ميرد چيزى نمى   دانستيم بر چه مى     درباره هيچكس، تا اينكه نمى     �چون ما اصحاب محمد     

بـود، بـر وى    اش بـه شـر مـى    دانستيم كه وى خيرى را به دست آورده است، و اگـر خاتمـه        بود، مى  وى به خير مى   
  .ترسيديم مى
  

   و حسد  2 كينهسالمت و صفاى سينه از
  وى را به جنت بشارت داد � قصه عبداللَّه بن عمرو و مردى كه پيامبر
 نشـسته بـوديم     �ما با پيامبر خدا     : اند كه گفت    روايت نموده  �احمد به اسناد حسن و نسائى از اسن بن مالك           

شـد كـه قطـرات آب       ، آن گاه مردى از انـصار آشـكار          »شود اكنون مردى از اهل جنت بر شما ظاهر مى        «: كه گفت 
هاى خود را با دست چپ خود گرفته بود، چون فرداى آن روز شـد، پيـامبر               چكيد، و كفش   وضويش از ريشش مى   

 � عين گفته را تكرار نمود، و باز آن مرد مثل مرتبه اول ظاهر شـد، و چـون روز سـوم فـرا رسـيد پيـامبر                             �
 برخاسـت  �اولش ظاهر شد، هنگامى كه پيامبر   همچنان مثل گفته خود را گفت و باز آن مرد چون همان حالت              

مـن بـا پـدرم مخاصـمه نمـودم، و      :  وى را دنبال نموده به او گفت)اللَّه عنهما رضى( )بن العاص (عبداللَّه بن عمرو    
سوگند ياد نمودم كه تا سه روز نزدش داخل نشوم، اگر لطف نمايى كه مرا تا پايان اين مدت جاى بدهى اين كـار                        

وى با او همان سه شب را سپرى نمـود، و او            : نمود كه  عبداللَّه  حديث بيان مى    : گويد  آرى، انس مى   :را بكن، گفت  
كـشيد خداونـد     شـد و بـر بـستر خـود دراز مـى            را نديد كه هنگام شب برخيزد، مگر اينكه وقتى در شب بيدار مى            

: خاست، عبداللَّه گفـت    نماز فجر بر مى    تا اينكه براى     ]بود و همنيطور مى  [گفت،   نمود و تكبير مى    عزوجل را ياد مى   
هنگامى كه آن سه شب گذشت، و نزديـك بـود كـه عملـش را                . مگر اينكه من از وى در گفتارش جز خير نشنيدم         

                                                 
 .از ابوقالبه به مانند آن روايت كرده) 225/1(آمده، و اين را ابونعيم در الحليه ) 174/2(اين چنين در الكنز  1

كينه، خيانت، سياهى دل، : گيرد شود، و معانى ذيل را در بر مى استعمال شده، كه به كسر و فتح هر دو استعمال مى» غش«در نص  2
شود كه  ترشرويى، نيرنك بازى از روى سوء نيت براى زبان زدن به كسى و كاله بردارى، و ما از جمله كينه را انتخاب نموديم و مى

  .م.  نظر گرفتدر عموم نص همه اين معانى را در
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١١٧  چهارم جلد 

 شـنيدم  �اى بنده خدا در ميان من و پدرم هيچ خشم و جدايى نبود، وليكن از رسول خـدا                  : حقير بشمرم، گفتم  
، و در هر سه مرتبه تو ظـاهر شـدى،     »شود  مردى از اهل جنت بر شما ظاهر مى        اكنون«: گفت كه سه مرتبه به تو مى     

بنابراين خواستم تا نزد تو جاى بگيرم، و ببينم كه عملت چيست و به آن اقتدا كـنم، ولـى تـو را نديـدم كـه عمـل               
 كه ديـدى  عملم جز چيزى :  گفت؟ وى گفت   �بزرگى انجام داده باشى، تو را چه به آن رسانيده  كه پيامبر خدا               
عملم جز چيزى كه ديـدى چيـز ديگـرى نيـست،     : چيز ديگرى نيست و هنگامى كه برگشتم مرا فراخواند، و گفت     

يابم و با هيچكس بر خيرى كه خداونـد آن را بـه    اى براى احدى از مسلمانان نمى مگر اينكه من در نفس خود كينه   
ايـن  . ن چيزى است كه تو را به آن منزلت رسانيده است          اين هما : كنم، آن گاه عبداللَّه گفت     او داده است حسد نمى    

سـعد  : اند، و بزار اين مرد مبهم را سعد ناميده است، و در آخر آن گفته               را ابويعلى و بزار به مانند اين روايت نموده        
ام، عملم جز همان چيزى كه ديدى، ديگر چيزى نيست، مگر اينكه مـن كينـه بـه دل بـر مـسلمانى               برادرزاده: گفت

آن گـاه   : انـد  و نسائى در روايتى از روايات خود و بيهقى و اصـبهانى افـزوده              . -اى مانند اين      يا كلمه  -ام   خوابيدهن
كه مـا توانـايى آن را       اين همان چيزى است كه تو را به آن منزلت رسانيده است، و اين چيزى است                 : عبداللَّه گفت 

رجـال احمـد رجـال صـحيح انـد، و         : گويـد  مى) 79/8(يثمى  ه. آمده است ) 328/4(اين چنين در الترغيب      .نداريم
) 338/4(و ابـن كثيـر در تفـسير خـود           . همچنان يكى از اسنادهاى بزار، مگر اينكه سياق حديث از ابن لهيعه است            

و اين را همچنـان ابـن عـساكر    . اين اسناد صحيح و به شرط بخارى و مسلم است : درباره حديث احمد گفته است    
 رجال وى رجال صحيح اند، و آن مرد را سعدبن ابى وقـاص ناميـده اسـت، و در آخـر آن آمـده                         روايت نموده، و  

يـابم   عملم چيزى جز آنچه ديدى نيست، مگر اينكه من بدى را در نفس خود در قبال يكى از مسلمانان نمى                   : گفت
يده است، و اين همان چيـزى       اين همان چيزى است كه تو را به آن منزلت رسان          : گويم، عبداللَّه گفت   و نه آن را مى    

  1.آمده است) 43/7(اين چنين در الكنز . است كه من توانايى آن را ندارم
   

  اش نورافشانى و درخشش روى ابودجانه در مريضى
 در حالى كه مريض بود داخل شـدند، كـه           �پيش ابودجانه   :  روايت نموده، كه گفت    � از زيدبن اسلم     2ابن سعد 

در : كند؟ پاسخ داد چرا رويت نورافشانى و درخشش مى     : كند، پس به او گفته شد      ىرويش درخشش و نورافشانى م    
داشـت صـحبت     يكى اينكه در چيزى كه برايم ارتباط و فايده نمى         : عملم هيچ چيز نزدم معتمدتر از دو چيز نيست        

  .نمودم، و ديگر اينكه قلبم براى مسلمانان سالم و پاك بود نمى
   

  ال مسلمانان  خوشى عبداللَّه بن عباس به خوشى مسلمانانخوشى و خرسندى به بهترى ح
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١١٨  چهارم جلد 

 دشنام داد، ابن عباس )اللَّه عنهما رضى(مردى به ابن عباس : طبرانى از ابن بريده اسلمى روايت نموده، كه وى گفت
ا اى در كتـاب خـد      من بر آيـه   : دهى كه در من سه خصلت است       تو مرا در حالى دشنام مى     :  گفت )اللَّه عنهما  رضى(

شـنوم   دانم بدانند، و من از حاكمى از حكام مسلمانان مى          رسم، و دوست دارم كه همه مسلمانان آنچه را من مى           مى
شـوم، در حـالى كـه ممكـن اسـت مـن ابـداً نـزد وى بـراى                     كند، و بر آن خوش مـى       كه در حكم خود عدالت مى     

هاى مـسلمانان باريـده اسـت و خوشـوقت     شنوم كه باران در شهرى از شـهر  اى را نبرم، و من مى   دادخواهى، قضيه 
  2-1.اى از من در آنجا نيست رندهشوم، در حالى كه چ مى
   

  مدارا و مالطفت با مردم  
  با يك مرد ناپسنديده � مداراى پيامبر
 اجـازه خواسـت،     �مردى براى ورود نزد رسول خـدا        :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنها  رضى(احمد از عايشه    

 خوشـش آمـد، و   �، هنگامى كـه وى داخـل شـد، پيـامبر خـدا       »3او فرزند بد آن قبيله است     « : گفت �پيامبر  
اين «:  فرمود�انبساطى در وى هويدا گرديد، بعد از آن او بيرون رفت، و مرد ديگرى اجازه خواست، پيامبر خدا 

شحال شـده بـود، بـراى     هنگامى كه داخل شد، آن چنان كه به آمدن مرد قبلى منبسط و خو          »فرزند نيك قبيله است   
اى پيامبر خدا، فالن اجـازه خواسـت و بـه او آنچنـان       : وى منبسط و خوش حال نشد، وقتى وى بيرون رفت گفتم          

گفتى، و بعد برايش خوش و منبسط شدى، و براى فالن آن چنان گفتى، ولى تو را نديدم كه آنچه را در مقابل اول                        
اى عايشه، شريرترين مردم كسى است كه به خـاطر بـدزبانى و             «: فتانجام دادى در مقابل وى انجام داده باشى؟ گ        

اين را احمد روايت نموده، و رجـال        : گويد مى) 17/8(هيثمى   ٤»گيرى و ترسيده شود    اش از وى كناره    زشت خويى 
اين را بـه اختـصار روايـت        ) 190ص  (و بخارى در األدب     . اند، و در صحيح بعض آن آمده است        آن رجال صحيح  

 بوديم، آن گاه مـردى      �در سفرى ما با پيامبر      :  روايت نموده، كه گفت    � از صفوان بن عسال      5و ابونعيم ..نموده
، وقتـى بـه پيـامبر    »اين بد برادر قوم و بد مرديست «:  به او نگاه كرد، گفت     �از جلو آمد، هنگامى كه پيامبر خدا        

اى رسول خدا، وقتى وى را ديـدى        : ند نزديك شد، وى را نزديك خود نشاند، هنگامى برخاست و رفت، گفت            �
وى منافق است،   «:  گفت �پيامبر خدا   ! اين بد برادر قوم و بد مرديست، و بعد او رانزديك خود نشاندى؟            : گفتى

: گويـد  ابونعيم مى . »ترسم كه وى ديگرى را درباره من به فساد بكشاند          كنم، و مى   و به خاطر نفاقش با وى مدارا مى       
  .اين حديث غريب است

                                                 
) 334/2(و اين را بيهقى، چنانكه در اإلصابه . اند اين را طبرانى روايت نموده، و رجال آن رجال صحيح: گويد مى) 284/9(هيثمى  1

 . آن، روايت نموده استبه مانند) 322/1(آمده، روايت كرده، و ابونعيم آن را در الحليه 

2  $�7Fدر ا� �٨/ ٩(ا�+,+* : �)�) �٢٩/ ١٠(78$ا�<.( 
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  حيات صحابه
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 بوديم، كه مردى از قريش از پيش �ما نزد پيامبر خدا :  روايت نموده، كه گفت�و طبرانى در األوسط از بريده  
اى بريده آيا ايـن     «:  او را به خود نزديك و قريب گردانيد، هنگامى كه برخاست گفت            �روى آمد، و پيامبر خدا      

 -ردار است، و از همه شـان ثروتمنـدتر اسـت       آرى، در ميان قريش از حسب متوسطى برخو       :  گفتم »شناسى؟ را مى 
اى رسول خدا، من نظر به عملم درباره وى تو را نسبت به او آگـاه كـردم، و تـو خـودت                       :  ، بعد گفتم   -سه مرتبه   

  1.»باشد اين از جمله كسانى است كه خداوند در روز قيامت براى شان اهميتى قايل نمى«: داناترى، فرمود
   

  )اللَّه عنهم رضى(داراى اصحاب قول ابودرداء درباره م
، 3كنيم هاى خود را آشكار مى انما در روى اقوامى در حالى دند:  روايت نموده، كه وى گفت� از ابودرداء 2ابونعيم

  4.كند هاى ما آنان لعنت مى دلكه 
   

  راضى ساختن مسلمان  
   از ابا ورزيدنشبخشش خواستن ابوبكر و ندامت وى از آنچه به عمر گفته بود و پشيمانى عمر

 از يك طرف لباس     � نشسته بودم كه ناگهان ابوبكر       �نزد پيامبر   :  روايت نموده، كه گفت    �بخارى از ابورداء    
رفيـق تـان مخاصـمه نمـوده        «:  گفـت  �خود گرفته آمد، حتى كه زانوهايش را آشكار نموده بود، آن گاه پيـامبر               

طاب چيزى بود، و من بـر وى تيـزى نمـودم، و بعـد از آن                 در ميان من و ابن خ     : ، بعد وى سالم داد و گفت      »است
 �پشيمان شدم، و از وى خواستم تا مرا ببخشد، ولى او امتناع ورزيد، بنابراين به طرف تـو روى آوردم، پيـامبر                       

 � پشيمان شد و به منزل ابـوبكر   � ، بعد از آن عمر       - سه مرتبه    - »اى ابوبكر خداوند تو را مغفرت كند      «: فرمود
 �، و روى پيـامبر      )و سالم داد  ( آمد   �نه، آن گاه نزد پيامبر      :  در خانه است؟ گفتند    �آيا ابوبكر   : و گفت آمد  

اى رسـول خـدا،   : شروع به دگرگون شدن نمود، حتى كه ابوبكر ترسيد، و روى هر دو زانوى خود نشست و گفت            
خداوند مرا به سـوى شـما فرسـتاد،     «: ود فرم � آن گاه پيامبر خدا      - دو مرتبه    -تر بودم    به خدا سوگند، من ظالم    

راست گفته است، و با جان و مالش با من همدردى نمود، پس آيـا شـما                 : دروغ گفتى، و ابوبكر گفت    : شما گفتيد   
  6. اذيت كرده نشد� و پس از آن ديگر ابوبكر - دو مرتبه - 5»گذاريد دوست مرا مى

                                                 
 .اشدب در اين عون بن عماره آمده، و ضعيف مى: گويد مى) 17/8(هيثمى  1

 ).222/1(الحليه  2

 .هدف خنديدن است 3

اند، و دينورى به مانند آن را  اين را ابن ابى الدنيا و ابراهيم حربى در غريب الحديث و دينورى در المجالسه از ابودرداء روايت نموده 4
همچنان اين را ابن عساكر، چنانكه آمده، و ) 403/1(چنانكه در فتح البارى . خنديم و به طرف ايشان مى: متذكر شده، و افزوده است

 .آمده، روايت كرده است) 162/2(در الكنز 

 ).١��٣(��Uر6  5
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اى برادر  :  ناسزا گفت، بعد گفت    � به عمر    �ابوبكر  :  است كه   روايت )اللَّه عنهما  رضى(و نزد طبرانى از ابن عمر       
 آن را چندين بار تكرار نمود، و عمر خشمگين شد، آن         � خشمگين شد، و ابوبكر      �برايم مغفرت بخواه، و عمر      

:  گفـت � آمدند و نشـستند، پيـامبر خـدا    � يادآورى شد، و آنها نيز نزد رسول خدا         �گاه اين براى پيامبر     
سوگند به ذاتى كه تو را بـه حـق نبـى    :  گفت»كنى؟ خواهد تا براى او مغفرت بخواهى، و تو نمى      ز تو مى  برادرت ا «

خواسـتم، و هـيچ خلـق خـدا بعـد از تـو بـرايم               خواست برايش مغفرت مـى     برگزيده است، هر بارى كه از من مى       
 حق فرستاده است، كـه هـيچ كـس        و براى من نيز سوگند به ذاتى كه تو را به          : ابوبكر گفت . تر از او نيست    محبوب

درباره دوستم مرا اذيت نكنيد، چون خداونـد        «:  گفت �آنگاه پيامبر خدا    . تر از او نيست    بعد از تو برايم محبوب    
و اگـر خداونـد    : راست گفتـى  : دروغ گفتى، و ابوبكر گفت    : عزوجل مرا به هدايت و دين حق مبعوث نمود، گفتيم         

گرفتم، ولى اكنون براى خدا برادريم، آگاه باشـيد،          د، حتماً او را خليل خود مى      نها عزوجل او را صاحب من نام نمى      
اين را طبرانى روايت نموده، ورجـال       : گويد مى) 45/9(هيثمى   ١.»ها را جز دريچه ابن ابى قحافه ببنديد        تمام دريچه 

  .باشند آن رجال صحيح مى
   

  )اللَّه عنهن رضى(سلمه مغفرت خواستن ام حبيبه در وقت وفاتش  براى عايشه و ام 
 هنگـام   � همـسر پيـامبر      )اللَّه عنهـا   رضى(ام حبيبه   :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنها  رضى( از عايشه    2ابن سعد 

باشد، خداوند براى مـن و       بود كه در ميان همتاها مى      در ميان ما و شما گاهى آنچه مى       : وفاتش مرا خواست و گفت    
خداوند همه آن را برايت ببخشد، و در گذرد و تو را از آن حالل سازد،                : خشايد، گفتم تو آنچه را از آن قبيل بود بب       

مرا خوشحال ساختى، خداوند خوشحالت سازد و كسى را نزد ام سلمه فرستاد، و به او مانند ايـن را                    : آن گاه گفت  
  .گفت

   
   و راضى ساختن وى)اللَّه عنهما رضى(آمدن ابوبكر نزد فاطمه 

 نـزدش  � مريض شد ابـوبكر صـديق   )اللَّه عنها رضى(هنگامى كه فاطمه :  روايت نموده، كه گفت    از شعبى  3بيهقى
دوسـت  : خواهد، فاطمه گفت   اى فاطمه، ابوبكر اجازه ورود مى     :  گفت �آمد، و از وى اجازه ورود خواست، على         

 نـزد وى    �ه داد، و ابـوبكر       بـه او اجـاز     )اللَّه عنهـا   رضى(آرى، آن گاه فاطمه     : دارى كه به وى اجازه بدهم؟ گفت      
به خدا سوگند، من منزل، مال، فاميـل و خويـشاوندانم را            : خواست وى را راضى سازد، به او گفت        داخل شد و مى   

جز به خاطر رضاى خدا و رضاى رسول او و رضايتمندى شما اهل بيت ترك ننمودم، بعد رضـايت و خوشـنودى                      
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و اين را ابـن سـعد   . اين به اسناد صحيح مرسل حسن است: گويد بيهقى مى 1. طلب نمود تا اينكه راضى شد     وى را 
  .به مانند اين و به اختصار روايت نموده است( شعبى)از عامر ) 27/8(
   

  ديد از مردى كه وى را بد مى � مغفرت خواستن عمر
: رد گفتـه شـد  بينم، آن گاه به آن مـ  من فالن را بد مى:  گفت�عمربن خطاب : ابن منذر از شعبى روايت نموده كه      

اى  اى عمر، آيا من در اسالم رخنه: بيند، هنگامى كه مردم در منزل زياد شدند وى آمد و گفت        چرا عمر تو را بد مى     
: ام، گفـت   آيا بدعتى را پديد آورده    : نه، گفت : ام؟ گفت  آيا جنايتى را مرتكب شده    : نه، گفت : ام؟ گفت  به ميان آورده  

  :نى؟ در حالى كه خداوند گفته استبي پس مرا براى چه بد مى: نه، گفت
]'��a%]Bd  '�E£x]¤ _
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مـل بهتـان و گنـاه    دهنـد متح  اند آزار مـى  و آنها كه مردان و زنان با ايمان را به خاطر كارى كه انجام نداده    «: ترجمه
  .»اند آشكارى شده

م شـكاف و  راست گفت، به خدا سوگند، وى نه در اسـال :  گفت�و تو مرا اذيت نمودى، خدا تو را نبخشد، عمر    
ايـن چنـين در الكنـز     3.كـه او را بخـشيد  ، و نه، مرا ببخش، و آن قدر بر وى اصرار ورزيد          اى به وجود آورده    رخنه

  .آمده است) 260/1(
   

  )اللَّه عنهم رضى(واستن عبداللَّه بن عمرو از حسن بن على معذرت خ
اى كه در آن ابوسعيد و        در حلقه  �من در مدينه در مسجد پيامبر       : بزار از رجاء بن ربيعه روايت نموده، كه گفت        

 سـالم   بودند نشسته بودم، در آن حال حسن بن على گذشت و سالم داد، و قوم)اللَّه عنهما  رضى(عبداللَّه بن عمرو    
و :  وى را دنبال نمود و گفت]با چشم خود[وى را جواب دادند، ولى عبداللَّه بن عمرو سكوت اختيار نمود، و بعد       

ترين اهل زمين براى اهل آسمان است، به خدا سوگند، مـن بـا وى    اين محبوب: عليك السالم و رحمةاللَّه، و افزود  
: خواهى؟ گفت آيا نزد وى رفته از او معذرت نمى: وسعيد گفتام، اب هاى صفّين به اين طرف صحبت ننموده  از شب 

آن گاه برخاست و ابوسعيد داخل شد و اجازه خواست، و او به وى اجازه داد، و بعد براى عبداللَّـه                   : گويد آرى، مى 
آنچـه را   :  اجازه خواست و او نيز داخل شد، آن گاه ابوسعيد به عبداللَّه بن عمـرو گفـت                 )اللَّه عنهما  رضى(بن عمر   

تـرين اهـل زمـين     گويم، كه وى محبـوب  آرى، من براى تان مى : هنگام عبور حسن براى ما گفتى اكنون بگو، گفت        
ترين اهل زمين براى اهل آسـمان      وقتى دانستى كه من محبوب    : حسن به او گفت   : افزايد براى اهل آسمان است، مى    

من به خدا سوگند نه سياهى لشكرى  : ياد نمودى؟ گفت  ها را ز   هستم چرا در روز صفين باما جنگيدى، يا نيروى آن         
: حسن گفت. -اى مانند اين   يا كلمه-را زياد نمودم، و نه هم با ايشان شمشير زدم، وليكن من با پدرم حاضر شدم            
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  حيات صحابه

١٢٢  چهارم جلد 

آرى، ولى من در زمان پيـامبر خـدا   : آيا ندانستى كه طاعت مخلوق در معصيت و نافرمانى خالق جواز ندارد؟ گفت        
اى پيامبر خدا، عبداللَّه بن     :  شكايت نمود و گفت    �گرفتم، و پدرم از من به رسول خدا          ر پى روزه مى    پى د  �

روزه بگير و افطـار كـن، و نمـاز بخـوان و     «:  فرمود�پيامبر ! نمايد گيرد و شب را قيام مى عمرو روز را روزه مى  
اى عبداللَّـه،   «: به من گفت  . »نمايم  و افطار مى   گيرم كنم، و روزه مى    خوانم و خواب مى    خواب نما، زيرا من نماز مى     

ايـن را  : گويـد  مى) 177/9(هيثمى   1.ن شد، و من با او بيرون شدم       بعد او در روز صفين بيرو     . »از پدرت اطاعت كن   
  .اند غير هاشم بن بريد كه ثقه است بزار روايت نموده و رجال آن، رجال صحيح

   
  )اللَّه عنهم رضى(ن معذرت خواستن عبداللَّه بن عمرو ازحسي

 نشسته بـودم كـه حـسين بـن علـى      �در مسجد پيامبر : طبرانى اين را از رجاء بن ربيعه روايت نموده، كه گفت   
 )اللَّـه عنهمـا   رضـى ( گذشت و سالم داد، و قوم جواب سالم وى را دادند ولى عبداللَّه بن عمـرو               )اللَّه عنهما  رضى(

و عليـك الـسالم و      :  خاموش شدند صداى خود را بلنـد نمـود و گفـت            ساكت ماند، بعد ابن عمرو وقتى كه مردم       
ترين اهل زمين بـراى اهـل    آيا شما را از محبوب: رحمةاللَّه و بركاته، و روى خود را به سوى قوم گردانيد و گفت            

از او همين پشت گرداننده است، و به خدا سوگند، من بـا وى، و او بـا مـن                    : آرى، گفت : آسمان خبر ندهم؟ گفتم   
ايم، و به خدا سوگند، اينكه وى از من راضى گردد، از اينكه مانند  اى صحبت ننموده هاى صفين بدين سو كلمه شب

آرى، : روى؟ گفـت   آيا فردا نـزد وى نمـى      :  به او گفت   �آن گاه ابوسعيد    ! تر است  احد به من باشد، برايم محبوب     
، و من نيز با آنان رفـتم، ابوسـعيد اجـازه خواسـت و او                ، پس با هم وعده گذاشتند تا فردا نزد وى بروند          ]مى روم [

اجازه داد و ما داخل شديم، و بعد براى ابن عمرو اجازه خواست، و تا آن وقت اصـرار ورزيـد كـه حـسين بـه او                            
اجازه داد، و او داخل شد، هنگامى كه ابوسعيد او را ديد وخود در پهلوى حسين نشسته بود از جاى خود براى وى 

ولى حسين ابوسعيد را به طرف خود كشيد، آن گاه ابن عمرو ايستاد و ننشست، هنگامى كه حـسين ايـن                     دور شد،   
حالت را ديد ابوسعيد را رها نمود، و او براى ابن عمرو جاى خالى نمود و ابـن عمـرو در ميـان آن دو نشـست، و      

ترين اهـل   دانى كه من محبوب يا مىاى ابن عمرو، آيا اين چنين است؟ آ: ابوسعيد قصه را بازگو نمود، حسين گفت   
تـرين اهـل زمـين بـراى اهـل           آرى، سوگند به پروردگار كعبه، كه تو محبوب       : زمين براى اهل آسمان هستم؟ گفت     

پس چه تو را واداشت كه با من وپدرم در روز صفّين جنگيدى؟ به خدا سوگند، پدرم از مـن                    : گفت. آسمان هستى 
عبداللَّـه روز را روزه     :  شـكايت بـرد و گفـت       �و از من بـه پيـامبر خـدا          آرى، ولى پدرم عمر   : بهتر است، گفت  

نماز بخوان و خواب كن، و روز بگير و افطار نمـا،        «:  گفت �نمايد، و پيامبر خدا      گيرد، و هنگام شب قيام مى      مى
ا زيـاد   به خدا سـوگند، نـه گـروه شـان ر          . و هنگامى روز صفين فرا رسيد، مرا سوگند داد        . »و از عمرو اطاعت كن    
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  حيات صحابه

١٢٣  چهارم جلد 

آيا ندانستى كه طاعـت مخلـوق    : حسين گفت . نمودم، نه براى شان شمشير كشيدم، نه به نيزه زدم و نه تير انداختم             
  1.گويى وى از او پذيرفت: گويد مى]راوى[آرى، : در معصيت خالق جواز ندارد؟ گفت

   
  مرفوع ساختن نيازمندى مسلمان

كدام يك از اين دو نعمت بر من در احسان بزرگترند، مردى كه دانم   نمى:  روايت نموده، كه گفت    �نرسى از على    
داند، و خداوند اداى آن نيـاز را فيـصله و            آورد، و مرا محل رفع نيازمندى خود مى        با اخالص كامل به من روى مى      

زم، كند، و اگر من براى مرد مـسلمانى حـاجتى را بـرآورده سـا               نمايد، يا اينكه آن را بر دست من آسان مى          اجرا مى 
  2. به پرى دنيا خوشايندتر استبرايم از طال و نقره

   
  ايستادن براى نياز و ضرورت مسلمان  

  براى پيرزنى كه او را نگه داشت � ايستادن اميرالمؤمنين عمر
 در حـالى كـه بـا مـردم در           �عمـربن خطـاب     : اند كه گفت   ابن ابى حاتم، دارمى و بيهقى از ابوزيد روايت نموده         

شـد، وى از عمـر خواسـت تـا بايـستد، و او        گفته مى )اللَّه عنها  رضى(نى روبرو شد كه به او خوله        حركت بود با ز   
برايش ايستاد، و به وى نزديك شد و سرش را براى وى خم نمود و دست هايش را بر شانه هـايش گذاشـت، تـا                          

لمؤمنين مردان قـريش را بـه   اى اميرا: آن گاه مردى به او گفت  . اينكه آن زن ضرورت خود را رفع نمود و بازگشت         
اين زنى است   : نه، عمر گفت  : دانى كه اين كيست؟ گفت     آيا مى ! واى بر تو  : خاطر اين پيرزن متوقف ساختى؟ گفت     

اين خوله بنت ثعلبه است، به خدا سوگند، اگر او تا شب از !! كه خداوند شكايت وى را از باالى هفت آسمان شنيد  
  .گشتم ساخت بر نمى او حاجت و نيازمندى خود را مرفوع نمىشد من تا وقتى كه  من منصرف نمى

در حالى كه عمربن خطـاب      :  روايت است، كه گفت    � در تاريخش و ابن مردويه از ثمامه بن حزن           3و نزد بخارى  
اى عمر بايـست، وى ايـستاد و او بـرايش در            :  سوار بر خر خود در حركت بود ،زنى با وى روبرو شد و گفت              �

چه مرا از گوش فرا     : ام، گفت  اى اميرالمؤمنين اين را حالت تا امروز نديده       : د، آن گاه مردى گفت    سخن درشتى نمو  
  :اش آنچه را نازل فرمود اين همان كسى است كه خداوند براى او گوش فرا داد، و درباره!! دارد دادن به وى باز مى

]_7wE_� a)b( �_@]Oa
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آمـده  ) 268/1(ايـن چنـين در الكنـز         .»كرد شـنيد   اللَّه سخن آن زن را كه با تو درباره شوهرش گفتگو مى           «: ترجمه
  .است
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  حيات صحابه

١٢٤  چهارم جلد 

   
  پياده رفتن در نيازمندى مسلمان  

  بيرون آمدن ابن عباس از اعتكافش به خاطر نيازمندى و كار مسلمان
 ، از ابن عباس     -ز اسناد صحيح برخوردار است مختصراً       ا:  كه گفته  - و حاكم    - لفظ از وى است      -طبرانى، بيهقى   

 در اعتكاف بود، مردى نـزدش آمـد و بـه او    �وى در مسجد رسول خدا      : اند كه   روايت نموده  )اللَّه عنهما  رضى(
آرى، اى : بينم ،گفـت  اى فالن من تو را پريشان و غمگين مى: سالم داد، و بعد از آن نشست، ابن عباس به او گفت   

 فالن بر من حق مواالت دارد، ولى به حرمت صاحب اين قبر كه من بر اداى آن قـادر                   �وى رسول خدا    پسر عم 
آن : گويـد  مـى . اگر خواسته باشى اين كار را بكن: آيا با وى درباره تو صحبت نكنم؟ گفت      : ابن عباس گفت  . نيستم

آيـا آنچـه را در آن بـودى    : او گفـت هاى خود را پوشيد و از مسجد بيرون رفت، همان مرد به   گاه ابن عباس كفش   
 و چشم هايش - شنيدم  1ر، كه زمانه به وى نزديك است      نه، ولى من از صاحب اين قب      : فراموش نمودى؟ وى گفت   

كسى كه به خاطر نياز و حاجت يك مسلمان پياده برود، و به رفع آن قـادر گـردد، از           «: گفت  كه مى  -اشك ريخت   
سى كه يك روز براى كسب رضاى خدا اعتكاف نمايد، خداوند در ميان او و اعتكاف ده سال برايش بهتر است، وك      

  .آمده است) 272/2(اين چنين در الترغيب  3.گرداند  مى2مينآتش سه خندق به فاصله دورتر از دو كناره آسمان و ز
   

  و زيادت در زيارت انصار � زيارت نمودن مسلمان  پيامبر
 انصار را بـه شـكل خـاص و عـام بـسيار زيـارت                �پيامبر خدا   : موده كه  روايت ن  �احمد از عبداللَّه بن قيس      

رت آمـد، و اگـر بـه شـكل عمـومى زيـا       نمود به منزل وى مى نمود، و اگر كسى را به صورت خاص زيارت مى        مى
اين را احمد روايت نموده، و در آن راوييست، كه از وى نام  : گويد مى) 173/8(هيثمى   ٤.آمد نمود، به مسجد مى    مى

 روايـت   � از انس بـن مالـك        )52ص   (5)ادب(در    و بخارى  .اند برده نشده است، و بقيه رجال وى رجال صحيح        
ها طعام صرف نمود، هنگامى كه بيرون شد،         اهل بيتى از انصار را زيارت نمود، و نزد آن          �نموده كه رسول خدا     

  .ماز به جاى آورد و براى شان دعا نمودامر نمود و جايى از خانه برايش بر بساطى آب پاشى گرديد، و بر آن ن
   

  اصحاب و زيارت نمودن يكديگر

                                                 
 .م. يعنى از وفاتش ديرى نگذشته است 1

 .فاصله ميان مشرق و مغرب: و گفته شده 2
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  حيات صحابه

١٢٥  چهارم جلد 

 در ميان دو نفر دو نفر از يـاران خـود پيمـان بـرادرى           �پيامبر خدا   :  روايت نموده، كه گفت    �ابويعلى از انس    
 روبـرو  داد، و بعد از آن با وى به لطف و محبـت   ها در نديدن برادرش طول مى      بست، و يك شب بر يكى از آن        مى
ها سه روز بدون  پس از من چطور بودى؟ و اما به صورت عموم چنان بودند كه بر يكى از آن: گفت گرديد و مى مى
در اين عمران بـن خالـد خزاعـى آمـده و ضـعيف              : گويد مى) 174/8(هيثمى   1.گذشت نستن احوال برادرش نمى   دا
  .باشد مى

 براى ياران خود هنگامى كه نـزد  - � يعنى عبداللَّه بن مسعود -عبداللَّه : و طبرانى از عون روايت نموده، كه گفت 
: كنيـد؟ گفتنـد    آيا يكديگر را زيـارت مـى      : كنيم، گفت  آن را ترك نمى   : نشينيد؟ گفتند  آيا با هم مى   : وى آمدند گفت  

مالقات نمايـد،   رود تا با وى      يابد، آن گاه تا آخر كوفه پياده مى        آرى، اى ابوعبدالرحمن، مردى از ما برادرش را نمى        
اين حديث منقطع است، اين چنـين در الترغيـب           2.باشيد سالمت مى دهيد بخير و    تا اينكه اين كار را انجام ب      : گفت

 از �سـلمان  : روايـت نمـوده، كـه گفـت    ) اللَّه عنها رضى(از ام درداء   ) 52ص(و بخارى در األدب     . آمده) 144/4(
 بر تن داشت به زيارت -يعنى شلوار پاچه كوتاه :  راوى گويد-ندروزد مدائن تا به شام پاى پياده در حاليكه لباس ا

  .ما آمد
   

  و اكرام زيارت كنندگان عزت 
  و عزت نمودن ابن عمر � پيامبر

 بـرايم بالـشتى   � داخل شدم، و پيامبر      �نزد پيامبر خدا    :  روايت نموده كه   )اللَّه عنهما  رضى(احمد از ابن عمر     
ـ          گذاشت كه از پوست درخت خر       3.ان مـن و او بـاقى مانـد   ما پر شده بود، ولى من بر آن ننشستم، و بالـشت در مي

  .اند رجال وى رجال صحيح: گويد مى) 174/8(هيثمى 
   

  و عزت نمودن دختر سعدبن ربيع � ابوبكر صديق
شد، و او    داخل   �وى نزد ابوبكر صديق     :  روايت نموده كه   )اللَّه عنهما  رضى(طبرانى از ام سعد دختر سعدبن ربيع        

:  پرسـيد، وى گفـت  � داخل شد و از ابوبكر       �جامه خود را براى او انداخت و وى بر آن نشست، آن  گاه عمر                
مـردى  :  او كيـست؟ گفـت  �اى خليفه پيامبر خـدا  : اين دختر كسى است، كه از من و تو بهتر است، عمر گفت            

 4.ايـم  ، و من و تو باقى ماندهريافته است درگذشته، و جايگاه خود را در جنت د        �است، كه در زمان رسول خدا       
ايـن را طبرانـى روايـت نمـوده، و در آن      : گويـد  مـى ) 310/9(و هيثمـى    . آمده اسـت  ) 27/2(اين چنين در اإلصابه     
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  حيات صحابه

١٢٦  چهارم جلد 

نيـز روايـت نمـوده، و       ) 607/3(ايـن را حـاكم      . باشـد  اسماعيل بن قيس بن سعد بن زيد آمـده، و او ضـعيف مـى              
  .اند بلكه اسماعيل را ضعيف دانسته: گويد صحيحش دانسته است، و ذهبى مى

   
   براى يكديگر)اللَّه عنهما رضى(عزت عمر و سلمان 

 در حالى وارد شد، كه او بـر  � نزد عمربن خطاب �سلمان :  روايت نموده، كه گفت� از انس بن مالك  1حاكم
اى : ش راست گفتند، عمـر گفـت      خدا و پيامبر  : بالشتى تكيه زده بود، وى آن را براى سلمان انداخت، سلمان گفت           

 در حالى وارد شدم كه بر بالشتى تكيه زده بود، وى         �نزد پيامبر خدا    : ابوعبداللَّه برايم  حديث را بيان كن، گفت       
اى سلمان هر مسلمان كه نزد برادر مسلمان خود وارد شـد، و او  «: آن را براى من انداخت و بعد از آن به من گفت     

  2.»بخشد كرام او برايش اندازد، خداوند او را مىبالشتى را براى عزت و ا
 در حالى وارد شد كـه وى بـر          )اللَّه عنهما  رضى(سلمان نزد عمر    : طبرانى نيز اين را از انس روايت نموده، كه گفت         

اى سلمان هـر مـسلمان كـه نـزد     : آن را براى من انداخت، و بعد از آن گفت       : بالشتى تكيه نموده بود، سلمان گفت     
 3.بخـشد  سلمان خود وارد شود، و او بالشتى را به سوى وى براى عزت و اكرامش اندازد خداوند او را مـى                    برادر م 
و در اسناد حاكم نيـز همـين        . باشد در اين عمران بن خالد خزاعى آمده، و او ضعيف مى          : گويد مى) 174/8(هيثمى  

  .عمران است
 وارد  )اللَّـه عنهمـا    رضى(عمر نزد سلمان فارسى     : گفت روايت نموده، كه     �و طبرانى در الصغير از انس بن مالك         

از پيـامبر  : اى ابوعبداللَّه اين چيست؟ سلمان فارسى پاسخ داد: شد، و سلمان براى او بالشتى را انداخت، عمر گفت   
هر مسلمان كه نزد برادر مسلمان خـود وارد شـود، و او جهـت اكـرام و اعـزاى او                     «: گفت  شنيدم كه مى   �خدا  

 در اين نيز عمـران بـن خالـد خزاعـى آمـده، كـه ضـعيف        4.»كند لشتى را اندازد، خداوند او را مغفرت مى     برايش با 
  .باشد مى
   

  عبداللَّه بن حارث و عزت نمودن ابراهيم بن نشيط
 وارد شد، و او بالشتى �وى نزد عبداللَّه بن حارث بن جزء الزبيدى         : طبرانى از ابوهيثم بن نشيط روايت نموده كه       

كسى كه همنشين خود را عزت نكند نه از احمد است، و نـه از               : ه زيرپاى خود داشت برايش انداخت و گفت       را ك 
ايـن را طبرانـى بـه شـكل         : آمده، و گفتـه اسـت     ) 146/4(اين چنين در الترغيب      5.) و السالم  هعليهماالصال(ابراهيم  

  .اند موقوف روايت نموده، و رجال وى ثقه
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  حيات صحابه

١٢٧  چهارم جلد 

  
  �  و عزت نمودن پيامبرعزت مهمان  ابواسيد ساعدى

 را به عروسى خود دعوت نمـود، و         � پيامبر   �ابواسيد ساعدى   :  روايت نموده كه   � از سهل بن سعد      1بخارى
 ]نوشـابه [دانيـد كـه بـراى      آيا مـى  : شان خدمتكار بود، و گفت     همسر وى در حالى كه عروس بود، در آن روز براى          

  .تر نموده بودم نه خرما را از سر شب در ظرفىتر نموده بودم؟ برايش چند دا  چه�پيامبر خدا 
   

  قول ابن جزء زبيدى درباره عزت مهمان
 �دو مرد نزد عبداللَّه بن حارث بن جزء الزبيـدى  : ابن جرير از ابراهيم بن شيبان از مردى روايت نموده، كه گفت        

مـا ايـن را   : خت، آن دو گفتنـد وارد شدند، و او بالشتى را كه بـر آن تكيـه نمـوده بـود كـشيد، و بـراى آنـان انـدا             
كسى كه مهمان خود را عـزت       : ايم، كه چيزى را بشنويم و از آن نفع ببريم، گفت           خواهيم بلكه به خاطرى آمده     نمى

اى كه در راه خدا، در حالى كه         اللَّه عليهما و سلم، خوشى باد براى بنده        نكند نه از محمد است و نه از ابراهيم صلى         
 داشته باشد غروب نمايد و با تكه نان و آب سردى افطار كند، و عذاب باد براى آنـانى كـه   زمام اسبش را به دست  

اونـد   و در آن حـال خد      2 !غالم بردار، و اى غالم بگذار     اى  ]و ميگويند [خورند،   هاى رنگارنگ را چون گاو مى      طعام
  .آمده است) 66/5(اين چنين در الكنز  3.كنند عزوجل را ياد نمى

   
   نمودن بزرگ و عزتمند قوم  عزت و اكرام

  و انداختن چادرش براى جريربن عبداللَّه تا بر آن بنشيند � پيامبر
 آمد، كه وى    �او در حالى نزد پيامبر      :  روايت نموده كه   �طبرانى در الصغير واألوسط از جريربن عبداللَّه بجلى         

 طـرف راسـت و چـپ متوجـه شـد ولـى               بـه  �در خانه شلوغى قرار داشت، و بر دروازه ايستاد، آن گاه پيامبر             
روى ايـن  «:  چادر خود را گرفت و جمع نمود و به طرف وى انداخت و گفت            �گنجايشى نديد، بنابراين پيامبر     

اى :  برگردانـد و گفـت     � چسباند و بوسيد و دوبـاره بـه پيـامبر            ]سينه خود [، و جرير آن را گرفت و به         »بنشين
وقتى بزرگ و كريم «:  فرمود�نمودى، تو را عزت كند، و پيامبر خدا        رسول خدا، خداوند آن چنان كه مرا عزت         

و نـزد   . باشد در اين عون بن عمرو قيسى آمده، و ضعيف مى         : گويد  مى 5 هيثمى 4.»قومى نزدتان آمد او را عزت كنيد      
 پر بود، و  در حالى داخل خانه شد كه خانه �جريربن عبداللَّه   :  روايت است كه   �طبرانى در األوسط از ابوهريره      

روى ايـن   «:  لنگ و يا چادر خود را براى وى انـداخت و گفـت             �جايى براى نشستن نيافت، آن گاه پيامبر خدا         

                                                 
 ).110ص(األدب  1

 .دهند ها و خدمه خود دستور مى براى غالم: يعنى 2
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  حيات صحابه

١٢٨  چهارم جلد 

اى رسول خدا، خداونـد، آن چنـان كـه مـرا عـزت         : ، و او آن را گرفت و بوسيد و به خود چسباند و گفت             »بنشين
  1.» كريم قومى نزدتان آمد او را عزت كنيدوقتى بزرگ و«:  فرمود�نمودى تو را عزت كند، و پيامبر خدا 

   
  و نشاندن عيينه بن حصن بر بالشت � پيامبر

 داخـل  � در حالى نزد پيامبر      �عيينه بن حصن    :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنهما  رضى(طبرانى از ابن عباس     
 براى عيينـه  �دند، آن گاه پيامبر  نزد وى بودند، و همه بر زمين نشسته بو)اللَّه عنهما رضى(شد كه ابوبكر و عمر    

هيثمـى   2.»وقتى بزرگ و كريم قومى نزدتان آمـد او را عـزت كنيـد             «: بالشتى خواست، و او را بر آن نشاند و گفت         
  .شان اند كه من نشناختم اين را طبرانى روايت نموده، و در آن كسانى: گويد مى) 16/8(
   

  و انداختن بالشتى براى عدى بن حاتم �پيامبر 
 آمد، او برايش بالشتى را �وقتى وى نزد پيامبر : اند كه  روايت نموده  �عسكرى و ابن عساكر از عدى بن حاتم         
دهم كه تو در زمين در تالش بلندى و فساد نيستى، و اسـالم      شهادت مى : انداخت، ولى او بر زمين نشسته، و گفت       

آرى، «:  از خودت براى هيچكسى نديده بـوديم، فرمـود  اى نبى خدا، ما از تو عملى را ديديم كه آن را   : آورد، گفتند 
ايـن چنـين در    3.»اين بزرگ و كريم قومى است، و وقتى بزرگ و كريم قومى نزدتان آمد، او را عزت و اكرام كنيـد        

  .آمده است) 55/5(الكنز 
   

  و عزت نمودن ابوراشد � پيامبر
 آمـديم، هنگـامى   �با صد تن از قومم نزد پيامبر :  روايت نموده، كه گفت� از ابوراشد بن عبدالرحمن   4دوالبى

اى ابومعاويه تو پيش برو، اگر چيزى را ديدى كه خوشت           :  نزديك شديم ايستاديم و به من گفتند       �كه به پيامبر    
آيد چيزى را نديدى، به طرف ما برگرد، تـا همـه    آمد، نزد ما بيا تا همه نزد وى رويم و اگر از آنچه كه خوشت مى               

اين «:  فرمود�صبح بخير اى محمد، پيامبر :  آمدم، و خردترين قوم بودم، و گفتم�آن گاه نزد پيامبر برگرديم، 
وقتى نزد قومى از مسلمانان     «: چگونه است اى پيامبر خدا؟ گفت     : ، به او گفتم   »سالم مسلمانان براى يكديگر نيست    

و عليك «: اللَّه و بركاته، گفته اللَّه و رحم ا رسولالسالم عليك ي: ، گفتم »السالم عليكم و رحمةاللَّه   : گويى آمدى مى 
من ابومعاويه :  گفتم»نامت چيست، و تو كيستى؟«:  به من گفت�، بعد از آن پيامبر »اللَّه و بركاتهه السالم و رحم

، و مـرا عـزت      »بلكه تو ابوراشدبن عبدالرحمن هـستى     «:  به من گفت   �پيامبر خدا   . بن عبدالالت و العزى هستم    
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  حيات صحابه

١٢٩  چهارم جلد 

د و در پهلوى خود نشاند، و چادرش را به من پوشانيد، و كفش هايش را به من داد، و عصاى خود را بـه مـن                           نمو
بينم كه اين مرد را      اى پيامبر خدا تو را مى     :  كسى به او گفت    �بخشيد و اسالم آوردم، آن گاه از همنشينان پيامبر          

 و وقتى شريف قومى نزدتان آمد، او را عـزت       اين شريف قوم خود است،    «:  به آنان گفت   �عزت نمودى، پيامبر    
  1.و حديث را متذكر شده است.. .»كنيد

   
  تشويق رئيس قوم  

  و تشويق نمودن بزرگ قومى � پيامبر
مرد مـسكينى   :  گفتم »بينى؟ جعيل را چگونه مى   «:  به او گفت   �پيامبر خدا   :  روايت نموده كه   � از ابوذر    2ابونعيم

جعيل در مقابل «: سيدى از سادات مردم است، گفت:  گفتم »بينى؟ الن را چگونه مى   ف«: است از جمله مردمان، گفت    
اى رسول خدا، در حالى كه فالن اين طور است چگونه خودت با وى اين        : گفتم. »اين مرد به پرى زمين بهتر است      
اين چنـين در   3.»كنم او رئيس قوم خود است، و من ايشان را تشويق مى         «: كنى؟ فرمود  چنين عمل و روش نيكو مى     

اند، و اسناد    و اين را رويانى در مسند خود و ابن عبدالحكم در فتوح مصر روايت نموده              . آمده است ) 320/3(الكنز  
  .باشد آن صحيح مى

و بخارى اين را به روايت      . و ابن حبان اين را از طريق ديگرى از ابوذر روايت نموده، ولى از جعيل نام نبرده است                 
و ابـن اسـحاق در المغـازى از         .  روايت نموده، ولى ابوذر و جعيـل را مـبهم گذاشـته اسـت              حديث سهل بن سعد   

اى رسول خدا، براى عيينه بن حصن و اقـرع بـن حـابس    : گفته شد: محمدبن ابراهيم تيمى روايت نموده، كه گفت  
يل بن سراقه به سوگند به ذاتى كه جانم در دست اوست، جع«: دادى، و جعيل را گذاشتى؟ گفت]شتر[صد تا صدتا 

كـنم، و جعيـل را بـه ايمـانش محـول       پرى زمين از مثل عيينه و اقرع بهتر اسـت، ولـى مـن آن دو را تـشويق مـى                    
  4.»سازم مى
   

    � عزت آل بيت پيامبر خدا
  درباره اهل بيتش � وصيت رسول خدا

 رفتـيم،  � زيـدبن ارقـم     من، حصين بن سبره و عمروبن مسلم نزد       : مسلم از يزيدبن حيان روايت نموده، كه گفت       
 را  �رسـول خـدا     ! اى زيد خيرهـاى زيـادى را بدسـت آوردى         : هنگامى كه نزدش نشستيم، حصين به او گفت       

                                                 
آمده، روايت ) 409/2(اين را ابن منده از اين طريق به اختصار روايت نموده است، و همچنان ابن سكن اين را، چنانكه در اإلصابه  1

 .آمده، روايت نموده است) 216/5(ن كه در منتخب الكنز كرده است، و همچنان اين را عقيلى، چنا

2 353/1 
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  ).١٠٣٧(ا�����L : �)�. ا"�د @ن �B ش$ط C��= ��3% ا"!

از محمدبن ابراهيم به ) 353/1(و اين را ابونعيم در الحليه . آمده است) 239/1(در اإلصابه اين چنين . اين روايت مرسل حسن است 4
 .مانند اين روايت كرده است



  حيات صحابه

١٣٠  چهارم جلد 

ديدى، صحبت وى را شنيدى، به همراه وى جهاد نمودى و در پشت سرش نماز خواندى، اى زيد خير زيـادى را                       
ام، به خدا سوگند،     اى برادر زاده  : گفت. ما بيان كن   شنيدى براى    �اى زيد آنچه را از پيامبر خدا        ! بدست آوردى 

 به ياد داشتم فرامـوش      �سنم بزرگ شده و زمانم كهنه شده است، و اكنون بعضى چيزهايى را كه از پيامبر خدا                  
بر پيام: بعد از آن گفت   . ام، بنابراين آنچه را براى تان گفتم، قبول كنيد، و آنچه را نگفتم به آن مجبورم نسازيد                 نموده
شود براى ايراد خطبه در ميان ما ايستاد، و پس   روزى نزد آبى در ميان مكه و مدينه كه به آن خم گفته مى�خدا 

  : از حمد و ثناى خداوند، وعظ نمود و پند داد، و بعد از آن گفت
جابت كـنم، و  آگاه باشيد اى مردم من هم بشرى هستم، و نزديك است كه فرستاده پروردگارم بيايد ومن ا       : اما بعد «

اول آن كتاب خداست، كه در آن هـدايت و نـور اسـت، بنـابراين بـه              : گذارم من دو چيز سنگين را در ميان تان مى        
و اهـل بيـتم،   «: و بعد از آن گفت  . ، و به كتاب خدا تشويق و ترغيب كرد        »كتاب خدا عمل كنيد و به آن چنگ زنيد        

  .»آورم ره اهل بيتم خدا را به يادتان مىآورم، دربا درباره اهل بيتم خدا را به يادتان مى
همسرانش : اى زيد اهل بيت وى كيست؟ آيا همسرانش از اهل بيت وى نيستند؟ گفت             : آن گاه  حصين به او گفت      

انـد؟   هـا كـى    آن: گفـت . اند اند، ولى اهل بيت وى كسانى اند، كه از صدقه، بعد از وى محروم شده               از اهل بيت وى   
: انـد؟ گفـت    قه محـروم شـده    ها از صد   همه اين : اند، گفت  ى، آل عقيل، آل جعفر و آل عباس       ها آل عل   آن: پاسخ داد 

) 95/5(و اين را همچنان ابن جرير، چنان كـه در منتخـب الكنـز               . اين چنين در رياض الصالحين آمده است       1.آرى
محمـد  :  گفت �ابوبكر  : تروايت نموده، كه گف   ) اللَّه عنهما  رضى(و بخارى از ابن عمر      . آمده، روايت نموده است   

  .آمده است) 94/5( اين چنين در منتخب الكنز 2.» را در اهل بيتش احترام نماييد�
   

  �و عزت نمودن عمويش عباس  � پيامبر
 با ياران خود نشـسته بـود، و         �پيامبر  :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنها  رضى(ابن عساكر از ام المؤمنين عايشه       

 بـراى او  � تشريف آورد، ابوبكر  � قرار داشتند، در اين وقت عباس        )اللَّه عنهما  رضى( عمر   در پهلويش ابوبكر و   
همانـا فـضيلت   «:  گفت� به ابوبكر � نشست، آن گاه پيامبر � و ابوبكر �جاى گشود، و او در ميان پيامبر      

 �مـود، و پيـامبر    رو كـرد و بـاوى صـحبت ن   �بعد از آن عباس به پيـامبر  . »داند اهل فضل را، اهل فضل مى  
 علتى پيش آمده كـه      �براى پيامبر خدا    :  گفت )اللَّه عنهما  رضى(صداى خود را خيلى پايين نمود، ابوبكر به عمر          

آن گاه  .  بود، كه از كار خود فارغ گرديد و برگشت         � تا آن وقت نزد پيامبر       �قلبم را مشغول ساخت، و عباس       
من تـو را ديـدم كـه        : ابوبكر افزود . »نخير«:  علتى پديدآمد؟ گفت   اى رسول خدا در آن ساعت برايت      : ابوبكر گفت 

                                                 
� ) ٧�٣/ >(ا�+; ) ٠٨>٢(��3%  1�� ).٣٠/ ٧(و ) ٨>١/ ٢(��
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  حيات صحابه

١٣١  چهارم جلد 

جبرئيل مرا امر نمود كه وقتى عباس آمـد صـداى خـود را پـايين آورم،     «: گفت. صداى خود را خيلى پايين نمودى    
  .آمده است) 68/7(اين چنين در الكنز  1.»چنانكه شما را امر نمود تا صداهاى تان را نزد من پايين آوريد

 جـاى نشـستنى     � نـزد پيـامبر      �ابـوبكر   :  روايت است كه گفت    )اللَّه عنهما  رضى( از ابن عباس     2زد طبرانى و ن 
سـاخت، روزى     را خوشـنود مـى     �خاست، و آن عمل رسول خـدا          بر نمى  �داشت، كه از آن جز براى عباس        
از جايـت بلنـد     [چـرا   «:  به او گفـت    � جاى خود را به وى داد، و پيامبر خدا           �عباس تشريف آورد، و ابوبكر      

 به طرف عبـاس نگـاه كـرد، و در حـالى كـه      �گاه رسول خدا  آيد، آن اى پيامبر خدا، عمويت مى  :  گفت »]شدى
آيد كه لبـاس سـفيد بـر تـن           عباس در حالى مى   «:  گردانيد و گفت   �تبسمى بر لب داشت روى خود را به ابوبكر          

هنگامى كه عبـاس  . »رسند ها به پادشاهى مى ازده تن از آندارد، ولى پسرانش پس از وى سياه خواهند پوشيد، و دو         
راست گفتى، پدر و    : گفت. »جز خير چيزى نگفتم؟   «:  گفتى؟ گفت  ]چيزى[اى رسول خدا، براى ابوبكر      : آمد، گفت 

آيد كه لباس سفيد بر تـن دارد، ولـى           عمويم عباس در حالى مى    : گفتم: فرمود. گويى مادرم فدايت، تو جز خير نمى     
: گويـد  مـى ) 270/9(هيثمـى    .»رسند ها به پادشاهى مى    ش پس از وى سياه خواهند پوشيد، و دوازده تن از آن           پسران

. اين را طبرانى در األوسط و الكبير به اختصار روايت نموده، و در سند آن گروهى است، كه من ايشان را نـشناختم               
: آمده، روايت نموده، و گفته است     ) 211/5( الكنز   و اين را ابن عساكر از ابن عباس به اختصار، چنان كه در منتخب             

  .اش چيزى گفته شده باشد در سند وى كسى را نديدم كه درباره
   

  )اللَّه عنهما رضى(بلند شدن ابوبكر از جايش براى عباس 
وقتـى  :  روايت اسـت كـه گفـت       )اللَّه عنهم  رضى( همچنان از جعفربن محمد از پدرش و ازجدش          3نزد ابن عساكر  

 در جلـوى  � در سمت چپش، و عثمان �نشست، و عمر      در سمت راستش مى    �نشست ابوبكر     مى �ر  پيامب
 از جـاى خـود   �آمد، ابـوبكر    مى�وقتى كه عباس بن عبدالمطلب .  بود�رويش، و او كاتب سر رسول خدا        

  .آمده است) 214/5(اين چنين در منتخب الكنز  .نشست  در جايش مى�شد و عباس  بلند مى
   

  به دوستى عباس � يق پيامبرتشو
 آمد كـه خـشمگين بـود،        � در حالى نزد پيامبر خدا       �عباس  : حاكم ازمطلب بن ربيعه روايت نموده، كه گفت       

:  گفـت  �اى رسول خدا، در ميان ما و قريش چيـست؟ پيـامبر             :  گفت »تو را چه شده است؟    «:  گفت �پيامبر  
گردنـد، بـا    گردند و وقتى با ما روبرو مى  روهاى باز روبرو مىها با همديگر با    آن:  گفت »ميان تو و ايشان چيست؟    «

 خشمگين شد كه حتى رگ ميان هر دو چشمش بلند    �پيامبر خدا   : گويد مى. شوند هاى دگرگون روبرو مى    چهره
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  حيات صحابه

١٣٢  چهارم جلد 

سوگند به ذاتى كه جان محمد در دست اوست، ايمـان           «: هنگامى كه خشمش فروكش كرد، گفت     : گويد گرديد، مى 
و : افزايـد  مى. »گردد كه شما را به خاطر خدا و رسول وى دوست نداشته باشد              تا آن وقت داخل نمى     در قلب مردم  

 از عباس بن    2 همچنان 1.»كنند؟ عموى مرد مثل پدر اوست      چرا مردانى مرا درباره عباس اذيت مى      «: بعد از آن گفت   
كنند با چهره بشاش     يگر مالقات مى  اى پيامبر خدا وقتى قريش با يكد      : گفتم:  روايت است كه گفت    �عبدالمطلب  

پيامبر : گويد مى. شوند هاى دگرگون و متغير روبرو مى      شوند، و وقتى با ما روبرو گردند، با چهره         و خوب روبرو مى   
سوگند به ذاتى كه جان محمد در دست اوست، ايمان در قلب مـرد تـا   «:  به شدت خشمگين شد و گفت  �خدا  

 و نـزد طبرانـى از عـصمه         3.»ا به خاطر خدا و رسول وى دوست نداشـته باشـد           شود، كه شما ر    آن وقت داخل نمى   
هـاى آن مـشاهده     روزى داخل مسجد شد، و كراهيت را در چهره     �عباس بن عبدالمطلب    : روايت است كه گفت   

اى پيامبر خدا، چـرا مـن وقتـى بـه مـسجد داخـل               : اش برگشت و گفت     به خانه  �نمود، آن گاه نزد پيامبر خدا       
 آمـد، و داخـل مـسجد شـد و           �بينم؟ بعد پيامبر خدا      هاى مردم مى    كراهيت و ناخوشايندى را در چهره      شوم مى

هيثمـى   4.»باشـيد  ايـد، و مـؤمن نمـى    اى گروه مردم تا اينكه عباس را دوست نداشته باشـيد ايمـان نيـاورده         «: گفت
  .باشد در اين فضل بن مختار آمده، و وى ضعيف مى: گويد مى) 269/9(
  

براى عمر به خـاطر      �  اتفاق افتاد و دعاى پيامبر     )اللَّه عنهما  رضى(ميان عمر و عباس     آنچه  
  عزت نمودن عباس

 عمربن خطاب را بـراى جمـع آورى صـدقه    �پيامبر خدا :  روايت نموده، كه گفت  �ابن عساكر از ابن مسعود      
اى ابوالفـضل، صـدقه     :  او گفـت    بود، عمر به   �فرستاد، اولين كسى كه با وى برخورد كرد عباس بن عبدالمطلب            

بـه  :  به او گفـت �عمر . بودى، و با وى در سخن درشتى كرد بودى و مى اگر مى: مالت را بياور، عباس به او گفت 
دادم، بعد از  بود، در عوض آنچه از تو صادر شد، جوابت را مى    نمى �خدا سوگند، اگر خدا و منزلتت نزد پيامبر         

 داخل شد و آن را بـراى وى  �آن گاه عمر آمد و نزد على بن ابى طالب          . ى رفت هم جدا شدند، و هر يك به راه       
:  داخل شدند، عمر گفت    � گرفت، و هر دو نزد رسول خدا         )اللَّه عنهما  رضى(يادآورى نمود، على دست عمر را       

اى : گفـتم اى پيامبر خدا، مرا براى جمع آورى صدقه فرستادى، و با اولين كسى كه برخوردم عمويت عباس بـود،                    
و . وى به من چنان و چنين گفت، و بر من قهر كرد و به درشتى با من سخن گفت                  . ابوالفضل، صدقه مالت را بياور    

بود در عوض آنچه از تو صـادر شـد، جوابـت را               نمى �به خدا سوگند، اگر خدا و منزلتت نزد پيامبر          : من گفتم 
دانـى كـه عمـوى مـرد مثـل پـدر             دا عزتت كند، آيا نمى    اى خ  وى را عزت نموده   «:  فرمود �پيامبر خدا   . دادم مى
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  حيات صحابه

١٣٣  چهارم جلد 

ايـن چنـين در منتخـب الكنـز          1.»ايـم  اوست؟ به عباس چيزى نگو، چون ما صدقه دو سـال را قـبالً از وى گرفتـه                 
  .به اختصار از قتاده روايت نموده است) 27/4(و اين را ابن سعد . آمده است) 214/5(
   

  ام داده بودعباس و سيلى زدن مردى كه پدرش را دشن
مردى پدر عباس را ياد نمود، و بـه او دشـنام داد، آن گـاه                :  روايت نموده كه   )اللَّه عنهما  رضى( از ابن عباس     2حاكم

به خدا سـوگند، عبـاس را چنانكـه سـيلى زده اسـت، سـيلى       : بنابراين جمع شدند و گفتند . عباس به وى سيلى زد    
:  گفتند»بهترين مردم نزد خدا كيست؟«: اى ايراد نمود و گفت طبه رسيد، وى خ�اين خبر به پيامبر خدا      . زنيم مى

هاى ما رادشنام ندهيد، كـه بـه    به درستى كه عباس از من است و من از وى هستم، مرده           «: تو اى پيامبر خدا، فرمود    
  3.»كنيد ها را اذيت مى آن زنده

   
  فت شان براى عباس در خال)اللَّه عنهما رضى(عزت و احترام ابوبكر و عمر 

 هر يك شان هنگام خالفت خود       )اللَّه عنهما  رضى(ابوبكر و عمر    : ابن عساكر از ابن شهاب روايت نموده، كه گفت        
نمود، و با عباس تا رسانيدن  شد و مركب خود را پيشكش مى     بود، پياده مى   شد، و سوار مى    وقتى با عباس روبرو مى    

  4.شد  وى جدا مىرفت، و سپس از وى به منزلش و يا مجلسش پياده مى
   

  عثمان و زدن مردى كه عباس را تحقير و استخفاف نموده بود
 و از وى 5 چيزهـايى كـه عثمـان پديـد آورد    از: انـد كـه گفـت    سيف و ابن عساكر از قاسم بن محمد روايت نموده    

ترامى نموده بود   اح اى كه در آن به عباس بن عبدالمطلب سبكى و بى           او مردى را در منازعه    : پذيرفته شد اين بود كه    
احترامى به وى   عمويش را گرامى بدارد و من به سبكى و بى�آيا پيامبر خدا : ، وى پاسخ داد6د، به او گفته شد ز

يـن   مخالفت نمـوده اسـت، بنـابراين ا   �هر كسى كه به اين عمل رضايت نشان دهد با پيامبر خدا        ! اجازه بدهم؟ 
  .آمده است) 213/5(ب الكنز اين چنين در منتخ .عمل از عثمان پذيرفته شد
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و ابن . صحيح است: گويد اند، ذهبى مى اين حديث صحيح االسناد است، ولى بخارى و مسلم آن را روايت ننموده: گويد حاكم مى 3
بريم، براى مان  اى پيامبر خدا، از غضب تو به خدا پناه مى: گفتند: عساكر اين را به مانند آن از ابن عباس روايت نموده، و افزوده است

از ابن عباس به ) 24/4 (آمده، و اين را ابن سعد) 211/5(اين چنين در منتخب الكنز . مغفرت بخواه، و او براى شان مغفرت خواست
 .مانند روايت ابن عساكر روايت كرده است

 .آمده است) 69/7(اين چنين در الكنز  4

 .م. انجام داد�بدين معنى كه كسى قبل از وى اين عمل را انجام نداده بود، و نخستين بار اين را عثمان  5

 .م. در مورد عملش بر وى اعتراض صورت گرفت: يعنى 6



  حيات صحابه

١٣٤  چهارم جلد 

  و عزت نمودن على و واگذار كردن جايش براى او � ابوبكر
 در مسجد نشسته بود، و يـارانش در اطـراف وى            �پيامبر خدا   :  روايت نموده، كه گفت    �ابن األعرابى از انس     

ود كه در آن بنشيند، آن گـاه   آمد و سالم داد، بعد از آن ايستاد، و به جايى نگاه نم     �نشسته بودند، كه ناگهان على      
گـشايد، و ابـوبكر در طـرف         هاى اصحابش نگاه نمود كه كدام شان براى وى جـاى مـى              در روى  �رسول خدا   

و او در ميان    . اينجا اى ابوالحسن  :  نشسته بود، آن گاه ابوبكر از جاى خود برخاست و گفت           �راست پيامبر خدا    
 مشاهده نموديم، بعد از آن به       �خوشى را در چهره رسول خدا        و ابوبكر نشست، و ما سرور و         �پيامبر خدا   

اين چنـين در   2.»داند مى 1 ]فضلاهل [اى ابوبكر، همانا فضيلت را براى اهل فضيلت    «: ابوبكر روى گردانيد و گفت    
  .آمده است) 359/7(البدايه 

   
  اى موالى ما: قول گروهى از انصار براى على

السالم :  آمدند و گفتند   � نزد على    3گروهى در رحبه  : اند كه گفت   ه روايت نمود  احمد و طبرانى از رباح بن حارث      
از : توانم باشم، در حالى كه شما قـوم عـرب هـستيد؟ گفتنـد     من چگونه موالى شما مى: عليك اى موالى ما، گفت   

 4.»اسـت كسى را كه من مواليش هستم اين نيـز مـواليش            «: گفت  در روز غدير خم شنيديم كه مى       �پيامبر خدا   
گروهـى از انـصار كـه    : ها كيستند؟ گفتند اين: هنگامى كه آنها رفتند، من تعقيب شان نمودم، و گفتم       : گويد رباح مى 
  .اند رجال احمد ثقه: گويد مى) 104/9(هيثمى  .انصارى نيز در ميان شان استابوايوب 

   
  اش هستم على ولى اوست كسى كه من ولى :�قول پيامبر 
 را بر ما اميـر مقـرر        �اى فرستاد، و على       ما را در سريه    �رسول خدا   : روايت نموده، كه گفت    �بزار از بريده    

 مـن از وى شـكايت نمـودم، يـا غيـر مـن از وى                 »تان را چگونه يافتيـد؟     دوست«: نمود، هنگامى كه آمديم، پرسيد    
 -نمـودم     زمـين نگـاه مـى       و من مردى بودم كه هميشه بـه        -آن گاه سر خود را بلند نمود        : گويد مى. شكايت نمود 

كسى را كه من ولـى اش هـستم، علـى ولـى         «: گويد  سرخ گرديده و مى    �ناگهان متوجه شدم كه صورت پيامبر       
اين را بـزار روايـت نمـوده و        : گويد مى) 108/9(هيثمى   5.رسانم ى هرگز برايت بدى نمى    در مورد و  : گفتم. »اوست

  .اند رجال وى رجال صحيح
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  حيات صحابه

١٣٥  چهارم جلد 

  كه على را اذيت كند مرا اذيت نموده استكسى  :� قول پيامبر
 �مـن بـا علـى    :  روايت نموده، كه گفـت - كه از اصحاب حديبيه بود - �ابن اسحاق از عمروبن شاس اسلمى     
اندكى بر من ستم روا داشت، كه در  ا در آن به يمن فرستاده بود، على او ر�همراه سوارانش بودم كه پيامبر خدا 

هنگامى كه به مدينه آمدم، در مجالس مدينه و نزد كـسى كـه بـا او مالقـات          . گرفتمنفس خود نسبت به وى خشم       
 در مسجد نشسته بود، هنگامى كـه        �كردم از دست وى شكايت كردم، بعد روزى در حالى آمدم كه پيامبر خدا               

بـه  «: تم گفـت  وقتى كه نزدش نشس   . كنم، به من نگاه نمود، تا اينكه نزد وى نشستم          مرا ديد به چشم هايش نگاه مى      
به خدا و اسالم از اينكه پيامبر خدا را اذيت     ! انااللَّه و اناليه راجعون   : ، گفتم »خدا سوگند، اى عمرو مرا اذيت نمودى      

اين را امـام احمـد از عمـروبن شـاس       1.»كسى كه على را اذيت كند، مرا اذيت نموده است         «: گفت! برم كنم پناه مى  
اين : گويد مى) 129/9(و هيثمى   . آمده است ) 347/7(اين چنين در البدايه     . ستروايت نموده، و آن را متذكر شده ا       

  .اند اند، و رجال احمد ثقه را احمد، و طبرانى به اختصار، و بزار مختصرتر از وى روايت نموده
   

      
  وقتى كه به على دشنام داد � پيامبر پناه خواستن سعد از غضب

 را �من با دو تن ديگر در مسجد نشسته بودم، و علـى  :  نموده، كه گفت روايت�ابويعلى از سعدبن ابى وقاص     
اش نمايان بود، و من از غـضب وى بـه     در حالى روى آورد كه خشم در چهره�دشنام داديم آن گاه پيامبر خدا      

چنين اين   2.»!اذيت كند، مرا اذيت نموده است      ميان من و شما چيست؟ كسى كه على را        «: خدا پناه بردم، وى گفت    
انـد، و    اين را ابويعلى، و بزار به اختصار روايـت نمـوده          : گويد مى) 129/9و هيثمى   . آمده است ) 347/7(در البدايه   

  .اند اند، غير محمودبن خداش و قنان كه آن دو ثقه رجال ابويعلى رجال صحيح
   

  اعتراض عمر بر مردى كه على را ناسزا گفت
صاحب اين  : عمرفرمود.  ناسزا گفت  � به على    � مردى در حضور عمر      : روايت نموده كه   �ابن عساكر از عروه     

 على را جز بـه خـوبى و         3ى بن ابى طالب بن عبدالمطلب،     شناسى، محمدبن عبداللَّه بن عبدالمطلب، و عل       قبر را مى  
  4.اى ين را در قبرش اذيت كردهخير ياد مكن، چون اگر تو وى را اذيت كنى، ا

   
  گذاشته شود هرگز او را دشنام نخواهم داد رق سرماگر اره هم بر ف: قول سعد
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 .م. شوند  در پدر دوم، كه عبدالمطلب است، با هم يكجا مى� و پيامبر �على : يعنى 3

 .آمده است) 46/5(اين چنين در المنتخب  4



  حيات صحابه

١٣٦  چهارم جلد 

شنيدم كـه شـما در   :  آمد و گفت�وى نزد سعد بن مالك : ابويعلى از ابوبكر بن خالد بن عرفطه روايت نموده كه       
سـوگند بـه    ! بـرم  به خدا پناه مى   : كرديد، آيا تو هم وى را دشنام دادى؟ گفت          اقدام مى  �كوفه به دشنام دادن على      

گفت، كه اگـر اره هـم بـر           شنيدم كه درباره على چيزى مى      �جان سعد در دست اوست، از پيامبر خدا         ذاتى كه   
  .اسناد آن حسن است: گويد مى) 130/9(هيثمى  1.دهم د هرگز وى را دشنان نمىفرق سرم گذاشته شو

   
  ناسزاگويى معاويه به على و امتناع سعد از آن

: پـدرش بـه وى گفـت   : اند كـه  ابى وقاص و او از پدرش روايت نمودهاحمد و مسلم و ترمذى از عامربن سعد بن  
 را دشنام بدهى؟    2دارد كه ابوتراب   و را باز مى   چه ت :  را امر نمود و گفت     )اللَّه عنهم  رضى(معاويه بن ابى سفيان سعد      

هـا بـراى     از آنها را براى على گفته بود، و اگر يكى        آن �هان من سه چيز را به ياد آوردم، كه پيامبر خدا            : گفت
 در يكى از غزوات وى كه على را گذاشته بود �از پيامبر خدا    . من باشد، از شترهاى سرخ رنگ برايم بهتر است        

آيا راضـى  «: گفت�گذارى؟ پيامبر خدا  اى رسول خدا، آيا مرا با زنان و اطفال وا مى: شنيدم، كه على به او گفت   
، و از او در روز خيبـر        »ى باشى، مگر اين كه پس از من نبيى نيست         شوى كه براى من به منزلت هارون به موس         نمى

دارد، و خدا و رسـولش او را         دهم كه خدا و رسولش را دوست مى        بيرق را به دست مردى مى     «: گفت شنيدم كه مى  
 پيـامبر   ، و او نزد   »على را برايم فراخوانيد   «:  گفت �گاه پيامبر    من هم منتظر آن بودم، آن     : افزود. »دارند دوست مى 

هاى وى ماليد، و پرچم را به وى سپرد،   آب دهنش را بر چشم�كرد، سپس پيامبر  آورده شد، و چشمش درد مى
  :و خداوند نيز فتح را نصيب او فرمود، و هنگامى كه اين آيه نازل شد
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هـاى شـما را    هـاى خـود و ذات   بياييد فرزندان خود و فرزندان شما و زنان خود و زنان شـما و ذات   : بگو«: ترجمه

  .»فراخوانيم
هـا اهـل     ار خدايا، ايـن   ب«:  را خواست، بعد از آن گفت      )اللَّه عنهم  رضى( على، فاطمه، حسن و حسين       �و پيامبر   

  5-4.»اند من
هنگامى كه معاويه حج نمود، دست : قى از عبداللَّه بن ابى نجيح از پدرش روايت است كه گفتمشه دو نزد ابوزرع

اى ابواسحاق ما قوى هستيم، كه اين جنـگ مـا را از حـج               :  گرفت و گفت   )اللَّه عنهما  رضى(سعدبن ابى وقاص را     
 كه ما چون طواف تو طواف هاى آن را فراموش كنيم، پس طواف كن،        بازداشت، حتى نزديك است كه بعضى سنت      
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 . وى را به اين كنيه مسمى نموده بود� است، كه پيامبر �ابوتراب كنيه على  2

 ).61:آل عمران 3

 به اهل �نامه پيامبر خدا «تحت عنوان ) 208/1( به آن اشاره نموده است در �تفصيل اين حكايت و صورت مباهله كه سعد  4
  .م. شرح بيشتر موضوع به آن مراجعه نمودتوان براى دريافت  گذشت، كه مى» نجران
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  حيات صحابه

١٣٧  چهارم جلد 

هنگامى كه فارغ شد سعد را با خود داخل دارالندوه ساخت، و او را با خود بـر تخـتش نـشاند، و      : گويد مى. نماييم
مرا به منزلت داخل نمودى، و بر تختت : سعد گفت. بعد از آن على بن ابى طالب را يادآورى نمود و به او بد گفت       

هاى سـه گانـه او       نام دادن على شروع نمودى؟ به خدا سوگند، اگر يكى از ويژگى           نشاندى، و بعد به بدگويى و دش      
تر اسـت، و اگـر بـرايم         در من باشد، از اينكه آنچه آفتاب بر آن طلوع نموده است برايم باشد، نزدم بهتر و محبوب                 

براى من بـه منزلـه      شوى كه    آيا راضى نمى  «:  در وقتى كه به غزوه تبوك رفت به او گفت          �آنچه باشد كه پيامبر     
 ، برايم از آنچه كه آفتاب بر آن طلوع نموده است، بهتـر و »هارون به موسى باشى، مگر اينكه پس از من نبيى نيست   

دهم كه خدا و رسـولش را   پرچم را به مردى مى«: تر است، و اگر برايم آنچه باشد كه روز خيبر به او گفت             محبوب
گردانـد، و فـرار كننـده        داند، و خداوند فتح را نـصيب وى مـى          وست مى دارد، و خدا و رسولش او را د        دوست مى 

تر است، و اگر داماد وى بر دخترش باشـم، و   ، برايم از آنچه آفتاب بر آن طلوع نموده است، بهتر و محبوب  »نيست
نزدم بهتـر و    برايم از وى فرزندانى باشد كه براى اوست، از اينكه آنچه آفتاب بر آن طلوع نموده است برايم باشد،                    

 1.ود را تكـان داد و بيـرون آمـد         شوم، سپس چادر خ    تر است، بعد از امروز در هيچ منزلى نزدت داخل نمى           محبوب
  .آمده است) 3410340/7اين چنين در البدايه 

   
  بر كسى كه به على دشنام دهد اعتراض ام سلمه

آيـا  :  وارد شدم، و او به من گفـت        )اللَّه عنها  رضى(نزد ام سلمه    :  روايت نموده، كه گفت    2احمد از ابوعبداللَّه جدلى   
از پيامبر : اى مانند آن، گفت اللَّه، يا كلمه معاذاللَّه، يا سبحان: شود؟ گفتم  در ميان شما دشنام داده مى�رسول خدا 

: گويـد  مـى ) 130/9(هيثمـى    3.»هر كس كه على را دشنام دهد، مرا دشنام داده است          «: گفت  شنيدم كه مى   �خدا  
  .باشد، رجال صحيح اند رجال وى، غير از ابوعبداللَّه جدلى كه ثقه مى

اى :  بـه مـن گفـت      )رضى اللَّـه عنهـا    (ام سلمه   : و نزد طبرانى و ابويعلى از ابوعبداللَّه جدلى روايت است كه گفت           
شـود؟   داده مـى   دشـنام    �آيا رسول خدا    : شود؟ گفتم   در ميان شما دشنام داده مى      �ابوعبداللَّه، آيا پيامبر خدا     

 او را دوسـت  �شـوند، در حـالى كـه پيـامبر      دارند دشنام داده نمـى  آيا على و كسانى كه او را دوست مى     : گفت
  4!داشت مى
   

  قول حضرت على درباره حسب و دينش
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  حيات صحابه
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حسب مـن، حـسب پيـامبر       :  فرمود �على  : اند كه گفت   خطيب در المتفق و ابن عساكر از ابوصادق روايت نموده         
  1. ناسزا گفته است�و دينم دين اوست، بنابراين هر كس كه به من ناسزا بگويد، به پيامبر خدا  است �خدا 

   
  ابوبكر و عزت نمودن حسن

حسن بن على در حـالى نـزد        : اند كه گفت   ابونعيم و جابرى در جزء خود از عبدالرحمن بن اصبهانى روايت نموده           
از جاى نشستن پدرم پـايين      :  قرار داشت، حسن گفت    �امبر خدا    آمد، كه وى بر منبر پي      )اللَّه عنهم  رضى(ابوبكر  

 �علـى   . راست گفتى، اين جاى نشستن پدرت است، و او را در بغل خـود نـشاند و گريـست                  : ، ابوبكر گفت  2بيا
. كـنم  راست گفتى، به خدا سوگند، من تو را متهم نمى         : ابوبكر گفت . به خدا سوگند، اين از فرمان من نيست       : گفت

نمود، و حسن آمد و نزد وى بر منبر باال رفـت و           ابوبكر روزى سخنرانى مى   :  سعد از عروه روايت است كه      نزد ابن 
  3.اين كار بدون مشورت ماست: از منبر پدرم پايين بيا، آن گاه على گفت: گفت

   
  عمر و عزت نمودن حسين

كرد، كه حسين بـن علـى    نرانى مى  بر منبر سخ   �عمربن خطاب   : ابن عساكر از ابوالبخترى روايت نموده، كه گفت       
آرى، منبر پدرت اسـت، نـه منبـر    : از منبر پدرم پايين بيا، عمر گفت   :  به سويش برخاست و گفت     )اللَّه عنهما  رضى(

! هيچكس وى را به ايـن امـر ننمـوده اسـت    :  برخاست و گفت�پدر من، تو را كى به اين امر نمود؟ آن گاه على             
ام را مـزن،     بـرادرزاده :  گفـت  �عمر  !  اما تو را اى پررو تنبيه خواهم نمود        ]ت گف � به حسين    �بعد از آن على     [

  4.وى راست گفت منبر پدرش است
نـزد عمـربن    :  روايت اسـت كـه گفـت       )اللَّه عنهما  رضى(و نزد ابن سعد و ابن راهويه و خطيب از حسين بن على              

پدرم منبر نداشت،   : ا و به منبر پدرت باال برو، گفت       از منبر پدرم پايين بي    :  بر منبر باال رفتم، و به او گفتم        �خطاب  
: اى پسركم، كى اين را به تو آموخت؟ گفتم      : هنگامى كه پايين آمد، به منزل خود رفت و گفت         . مرا با خود نشاند    و

اى پسركم اگر به زيارت ما بيـايى و نزدمـان تـشريف بيـاورى بهتـر               : هيچ كس اين را به من نياموخته است، گفت        
ود، بعد روزى آمدم كه او با معاويه تنها نشسته است، و ابن عمر در دروازه قرار دارد، و بـه او اجـازه داده              خواهد ب 

آمدم و تو با معاويه به تنهايى       : آيى؟ گفتم  اى پسركم چرا نزد ما نمى     : بعدها مرا ديد و گفت    . نشده است، و برگشتم   
تو به اجازه از عبداللَّه بـن عمـر   : گفت. ن من نيز برگشتم  كردى، و ابن عمر را ديدم، كه برگشت، بنابراي         صحبت مى 

  1. و دست خود را بر سرش گذاشت5،اوند رويانيده است و بعد شمابينى خد ترى، آنچه را در سرهاى ما مى مستحق
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  حيات صحابه

١٣٩  چهارم جلد 

   
  ابوبكر و عزت نمودن حسن

ابوبكر چنـد شـب پـس از    با : اند كه گفت ابن سعد، احمد، بخارى، نسائى و حاكم از عقبه بن حارث روايت نموده   
و ابوبكر بر حسن بن على در       . رفت  در پهلويش راه مى    � از نماز عصر بيرون رفتم، و على         �وفات پيامبر خدا    

  :گفت  نمود، آن گاه او حسن را بر گردن خود برداشت و مى حالى گذشت كه با اطفال بازى مى
q���� �%Bi ¯��  

U�9� '�@%Bi P%�  
  2.» به پيامبر شبيه است، و نه به علىبه پدرم، كه وى«: ترجمه
  3.خنديد  مى�و على 

   
  ابوهريره و بوسيدن شكم حسن

 روبرو )اللَّه عنهما رضى( را ديدم كه با حسن بن على �ابوهريره : احمد از عميربن اسحاق روايت نموده، كه گفت      
بوسـيد برهنـه كـن، وى شـكم      ى را ديدم از آن م�همان جاى شكم خود را كه پيامبر خدا         :  گفت )به او (شد، و   

) 177/9(هيثمـى    4.نـاف وى را بوسـيد     : ده اسـت كـه    و در روايتى آم   . خود را برهنه نمود، و ابوهريره آن را بوسيد        
او شـكم خـود را برهنـه نمـود، و           : اند، مگر اينكه طبرانى گفته است      اين را احمد و طبرانى روايت نموده      : گويد مى

باشـد، رجـال     ها غير عميربن اسحاق كه ثقـه مـى         و رجال هر دوى آن    .  گذاشت ابوهريره دست خود را بر ناف وى      
: آمده است، روايت نموده، و در آن آمـده اسـت  ) 104/7(و اين را ابن نجار از عمير، چنان كه در الكنز      . صحيح اند 

  .گاه دهن خود را بر ناف وى گذاشت آن
   

  »اى آقاى من«يا سيدى : قول ابوهريره براى حسن
 آمد و سـالم داد، و  )اللَّه عنهما رضى(با ابوهريره بوديم كه حسن بن على :  از مقبرى روايت نموده، كه گفت طبرانى

حـسن بـن علـى      : قوم جواب سالم وى را دادند، و ابوهريره در ضمن اينكه با ما بود متوجه نشد، به وى گفته شد                   
اى آقـاى مـن،    : گـويى  مـى : ، به او گفته شد    عليك اى آقاى من   : دهد، در حال او به حسن پيوست و گفت         سالم مى 

و . انـد  رجال وى ثقـه   : گويد مى) 178/9(هيثمى   5.»وى سيد است  «:  گفت �دهم كه پيامبر خدا      گواهى مى : گفت

                                                                                                                                                                  
 .سند آن صحيح است: گويد مى) 333/1(و در اإلصابه . آمده است) 105/7(اين چنين در الكنز  1
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  حيات صحابه

١٤٠  چهارم جلد 

آمـده، روايـت    ) 104/7(اين را همچنان ابويعلى و ابن عساكر از سعيد مقبـرى بـه ماننـد آن، چنـان كـه در الكنـز                        
  .آن را روايت نموده، و صحيح دانسته است) 169/3(و حاكم . اند نموده

   
  در محبت حسن و حسين اتفاق افتاد آنچه ميان ابوهريره و مروان

مروان به ابوهريره . در همان مريضى كه در آن درگذشت مروان نزدش آمد:  روايت نموده كه�طبرانى از ابوهريره 
. ام ه دوستيت بـا حـسن و حـسن خـشمگين نـشده            من نسبت به تو از وقتى كه با هم همراه شديم جز دربار            : گفت
 بيرون رفتـيم، تـا      �دهم، كه با پيامبر خدا       گواهى مى :  خود را جمع نموده نشست و گفت       �ابوهريره  : گويد مى

كننـد، و آن دو بـا مادرشـان      حسن وحسين را شنيد كـه گريـه مـى   �اينكه در جايى از راه رسيديم، رسول خدا       
 »فرزندانم را چه شـده اسـت؟      «: گفت اه افتاد ونزد آن دو آمد، و از او شنيديم كه مى           بودند، بعد وى به سرعت به ر      

اى به خاطر پيدا نمودن آب رفـت،    به طرف مشك كهنه�سپس پيامبر خدا : گويد اند، مى  تشنه شده : فاطمه گفت 
ت؟ و هـر كـسى بـا    و آن وقت آب با توجه به آمدن زياد مردم كم بود، پس صدا نمود، آيا با كسى از شما آب هس             

اى آب هم نيافـت، آن    دست به مشك خود برد تا آب بيابد، ولى هيچ كس قطره�شنيدم با شنيدن صداى پيامبر      
، و فاطمـه او را از زيـر خيمـه بـه وى داد، و مـن سـفيدى                    »ها را به من بده     يكى از آن  «:  گفت �گاه پيامبر خدا    

 او را روى سينه خود گذاشـت، ولـى او فريـاد             �بعد پيامبر    ديدم،   �بازوهاى وى را هنگام دادن او به پيامبر         
 زبان خود را باز كرد، و او شروع به مكيدن آن نمود، تا اينكه               �شد، آن گاه پيامبر خدا       كشيد، و خاموش نمى    مى

شد، بعد از  نمود، و خاموش نمى آرام شد و خاموش گرديد، و ديگر گريه وى را نشنيدم، و دومى همچنان گريه مى          
 با وى نيز چنـان نمـود، بعـد هـر            �، و او وى را به او داد، و پيامبر           »ديگرى را به من بده    «:  گفت �ن پيامبر   آ

، و راسـت وچـپ از شـترها         »حركت كنيد «: سپس گفت . دوى شان خاموش شدند، و ديگر صداى شان را نشنيدم         
، باز هم �ن اين حالت از پيامبر خدا گذشتيم، تا اينكه در وسعت و فراخى راه با وى برخورد كرديم، حاال با ديد   

  .اند اين را طبرانى روايت نموده، و رجال آن ثقه: گويد مى) 181/9(هيثمى  1!ها را دوست نداشته باشم؟ آنمن 
   

  عزت نمودن علما و بزرگان و اهل فضل  
  احترام ابن عباس براى زيدبن ثابت، و احترام زيد به ابن عباس

 ركـابش را  � روزى سـوار شـد، و ابـن عبـاس     �زيدبن ثابت : عمار روايت نموده كهابن عساكر از عماربن ابى   
ايم كـه بـا علمـا و بزرگـان       مأمور شده :  كنار برو، ابن عباس گفت     �اى پسر عموى پيامبر خدا      : گرفت، او گفت  

زيد دسـت او    دستت را به من نشان بده، بعد او دست خود را بيرون آورد، و               : خود همينطور رفتار كنيم، زيد گفت     
  2. نبى مان اينطور رفتار كنيمايم، كه با اهل بيت مامور شده: را بوسيد و گفت
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  حيات صحابه
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 رفت تا سوار شود، و ابن       �زيدبن ثابت   : و نزد يعقوب بن سفيان به اسناد صحيح از شعبى روايت است كه گفت             
نه، : ر برو، ابن عباس گفت     كنا �اى پسرعموى پيامبر خدا     :  ركابش را گرفت، زيد گفت     )اللَّه عنهما  رضى(عباس  

  1.كنيم گان اين چنين رفتار مىبا علما و بزر
   

  � پيامبر و عزت نمودن ابوعبيده
 با ابوبكر، عمر، ابوعبيـده ابـن جـراح و    �در حالى كه پيامبر خدا :  روايت نموده، كه گفت�طبرانى از ابوامامه  

 آن را   �اى با نوشيدنيى آورده شد، رسول خدا         كاسه قرار داشت، ناگاه     )اللَّه عنهم  رضى(اى از اصحاب خود      عده
، و ابوعبيـده    »بگيـر «:  گفـت  �پيـامبر   .  حق اولويت با شماست    �اى نبى خدا    : ابوعبيده گفت . به ابوعبيده داد  
بنوش، چون بركـت  «:  گفت�بگير اى نبى خدا، پيامبر خدا : ولى قبل از اينكه بنوشد به او گفت   . كاسه را گرفت  
) 15/8(هيثمـى    2.»ت، كسى كه بر كوچك ما رحم نكند، و بزرگ مـا را اعـزاز ننمايـد از مـا نيـست                     با بزرگان ماس  

  .باشد در اين على بن يزيد الهانى آمده، و وى ضعيف مى: گويد مى
   

  مبنى بر فرصت دادن بزرگتر براى صحبت � امر پيامبر
اللَّه  رضى(للَّه بن سهل و محيصه بن مسعود عبدا:  حثمه روايت نموده كه  )ابى(بخارى از رافع بن خديج و سهل بن         

عبدالرحمن به  . هاى خرما از هم جدا شدند، و عبداللَّه بن سهل به قتل رسيد              به خيبر آمدند، ودرميان درخت     )عنهم
 آمدند، و درباره قضيه جدا شدن شان صحبت نمودند، و          �سهل و حويصه و محيصه فرزندان مسعود نزد پيامبر          

يعنـى  : گويد  يحيى مى  - »بزرگ را بزرگ گردان   «:  فرمود �دترين قوم بود شروع نمود، پيامبر       عبدالرحمن كه خر  
اى خون مقتول خود    «:  گفت � بعد در قضيه دوست خويش صحبت نمودند و پيامبر           -بايد بزرگتر صحبت كند     

 كارى  � پيامبر خدا    اى:  گفتند »آوريد؟  به سوگند پنجاه تن تان به دست مى        -صاحب تان را    :  يا اينكه گفت   -را  
اى پيامبر خـدا    : گفتند. »يابند پس يهود با سوگند پنجاه تن از ايشان از شما برائت مى           «: ايم، فرمود  است كه ما نديده   

  3. ديه وى را از طرف خود براى شان پرداخت�بنابراين پيامبر خدا ! ها قوم كافراند  آن�
   

  و عزت وائل بن حجر � پيامبر
                                                 

غير از . و اين را طبرانى از شعبى به مانند آن روايت نموده، و رجال وى رجال صحيح اند. آمده است) 561/1(اين چنين در اإلصابه  1
و حاكم . به مانند اين را روايت كرده است) 175/4(گفته است، و ابن سعد ) 345/9( كه هيثمى باشد، چنان رزين رمانى كه ثقه مى

از ابوسلمه اين را به مثل آن روايت نموده، و به شرط مسلم صحيحش دانسته، و يعقوب بن سفيان از شعبى مانند حديث ) 423/3(
روايت است ) اللَّه عنهما رضى(و نزد ابن نجار از ابن عباس . كرده استآمده، روايت ) 332/2(عماربن ابى عمار را، چنانكه در اإلصابه 

اين چنين در . ايم كه ركاب معلمين و بزرگان خود را بگيريم ما مأمور شده: وى ركاب زيدبن ثابت را گرفت، و بعد از آن گفت: كه
 .آمده است) 38/7(الكنز 
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  حيات صحابه

١٤٢  چهارم جلد 

 به ما رسيد، و ما در پادشاهى بزرگى       �خبر ظهور رسول خدا     :  روايت نموده، كه گفت    �جر  بزار از وائل بن ح    
شد، آن گاه من آن را رها نمودم، و به خاطر عالقمندى و رغبت به خدا و پيامبرش                   قرار داشتيم، و از ما اطاعت مى      

وقتى كه نزدش آمدم، . رت داده بود رسيدم، او آنان را از قدوم من بشا�بيرون آمديم، هنگامى كه نزد پيامبر خدا 
و به او سالم دادم، جواب سالمم را داد و چادرش را برايم پهن كرد و مرا بر آن نشاند، بعـد از آن بـه منبـر خـود                               

هاى خود را بلند نمود، و حمد وثناى خداوند را به جاى آورد و بـر انبيـا                   رفت ومرا كنار خود نشاند، آن گاه دست       
اى مـردم، ايـن وائـل بـن حجـر اسـت، كـه از         «: م به سوى وى جمع شدند و او به آنان گفت          درود فرستاد، و مرد   

سرزمين دورى از حضرموت، به رضايتمندى خود بدون اكراه، به خاطر عالقمندى و رغبت به خـدا و رسـولش و                     
مـده، و  در ايـن محمـدبن حجـر آ   : گويـد   مـى )373/9( هيثمـى 1.راست گفتى:  وائل گفت.»دين او اينجا آمده است  

:  آمـدم، و او گفـت     �من نزد پيـامبر     :  روايت است كه گفت    �و نزد طبرانى از وائل بن حجر        . باشد ضعيف مى 
اين وائل بن حجر است، كه نزدتان آمده است، به خاطر هيچ طمع و ترس نزدتان نيامـده اسـت، بلكـه بـه خـاطر           «

ن نمود، و او را در پهلوى خـود نـشاند، و او   و چادر خود را براى وى په. »دوستى خدا و رسول نزدتان آمده است    
با وى نرمى كنيد، زيرا زمـان       «: را به طرف خود كشيد، و به منبر بلندش نمود، و براى مردم بيانيه ايراد نموده گفت                

مـن آن را  «:  گفت�اهلم، آنچه را از خود داشتم از من گرفتند، پيامبر    :  وائل گفت  »وى به حكمرانى قريب است    
ايـن را   : گويـد  مـى ) 374/9(هيثمـى    2.و حديث را متذكر شده است     . »دهم هم، و دو برابر آن را به تو مى        د به تو مى  

اش ام يحيـى بنـت عبـدالجبار روايـت نمـوده، و وى را                طبرانى از طريق ميمونه بنت حجر بن عبـدالجبار از عمـه           
  .اند نشناختم و بقيه رجال وى ثقه

   
  گام وفاتشو عزت نمودن سعدبن معاذ هن �پيامبر 
 پاره شد و خون     �هنگامى كه زخم دست سعد      :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنهما  رضى( از ابن عباس     3ابن سعد 

 به سوى وى برخاست و او را در آغوش خود گرفت، و خون به صورت و ريش رسـول    �جارى گرديد، پيامبر    
 خـود را  �ز خون نگه دارد، پيامبر خـدا   را ا�خواست پيامبر خدا   نمود، و هر كس كه مى       فواره مى  �خدا  

  .به سعد نزديك ترمى نمود، تا اينكه وى درگذشت
هنگامى كه سعد حكم خود را درباره بنى قريظـه صـادر نمـود، دوبـاره      : و از مردى از انصار روايت است كه گفت        

گرفتـه در آغـوش    رسيد، وى نزد سعد آمـد و سـر او را   �و اين خبر به پيامبر      . برگشت و جراحت وى باز شد     
شدند، و او مرد  شد پاهايش برهنه مى خود گذاشت، و او با لباس سفيدى پوشانيده شد، كه اگر بر رويش كشيده مى

بارخدايا، سعد در راه تـو جهـاد نمـود، و رسـولت را              «:  فرمود �سفيد و قوى هيكلى بود، بعد از آن پيامبر خدا           
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  حيات صحابه

١٤٣  چهارم جلد 

. »پـذيرى بپـذير    پس روح او را به بهترين وجهى كه يك روح را مـى            تصديق كرد، و آنچه را بر وى بود انجام داد،           
مـن هـم    . اللَّـه  السالم عليك يا رسـول    :  را شنيد، چشمان خود را باز نمود و گفت         �وقتى سعد كالم پيامبر خدا      

 سـر او را در آغـوش خـود      �هنگامى كه اهل سعد ديدند پيـامبر خـدا          . دهم كه تو پيامبر خدا هستى      گواهى مى 
 يادآورى گرديد، كه اهل سـعد هنگـامى كـه تـو را     �ه است، از آن به وحشت افتادند، و براى پيامبر خدا        گذاشت

به تعداد شما كه در خانـه       «:  گفت �پيامبر  . اى از آن به وحشت افتادند      ديدند سر وى را در آغوش خود گذاشته       
و مـادرش گريـه     : گويـد  مـى . »ر شوند هاى خداوند از خداوند اجازه خواستند تا در وفات سعد حاض           هستيد فرشته 

  :گفت نمود و مى مى
�)9� 0 e� eVa"_
  

'��)]O
 F �m_�  
بگذاريـدش، ديگـر   «:  فرمـود �گويى؟ آن گاه پيـامبر خـدا    در آن موقع به مادرش گفته شد، آيا بر سعد شعر مى 

  1.»شعرا از وى دروغگوترند
   

  � عمر و عزت نمودن معيقيب يار پيامبر
 شام همراه مردم گذاشته شد، و شـام را يكجـا صـرف    �براى عمر : جه بن زيد روايت نموده كه      از خار  2ابن سعد 

 و مهاجرين � كه از اصحاب پيامبر - �نمودند، آن گاه وى بيرون رفت و به معيقيب بن ابى فاطمه الدوسى          مى
 از انـدازه يـك   3،تـو دارى داشت كه  و اين را مى  نزديك شو و بنشين، به خدا سوگند، اگر غير ت         :  گفت -حبشه بود   

  .نشست تر نمى نيزه به من نزديك
 آن را به نهار خود فراخواند، و آنـان  �عمربن الخطاب : و نزد وى همچنان از طريق ديگرى از او روايت است كه    

هـا خـورد، و عمـر      آن گاه معيقيب بـا آن - بود كه مبتال به مرض جذام بود        � و در ميان شان معيقيب       -ترسيدند  
خورد، و در ميان  بود، در يك كاسه با من غذا نمى  از پيش خودت، و از طرف خودت بگير، اگر غير از تو مى          :گفت

  .بود من و او اندازه يك نيزه فاصله مى
   

  عمر و عزت نمودن عمروبن طفيل
مبر خـدا   نزد پيـا �طفيل بن عمرو : اند و گفت ابن سعد و ابن عساكر از عبدالواحد بن عون الدوسى روايت نموده   

هـا مرتـد شـدند، وى بـا فرزنـدش            هنگامى كه عـرب   .  برگشت، و تا هنگام درگذشت وى با او در مدينه بود           �
عمروبن طفيل با مسلمين به طرف يمامه رفت، و طفيل در يمامه به شهادت رسيد، و پسرش عمروبن طفيـل بـا او                       

بود، ناگاه طعامى آورده شـد، و او از         �مجروح شد، و دستش قطع گرديد، و در حالى كه وى نزد عمربن خطاب               
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  حيات صحابه

١٤٤  چهارم جلد 

آرى، عمر :  به خاطر دستت كناره گرفتى؟ گفت)ممكن است (]اينطور نمودى[چرا :  گفت�آن كناره گرفت، عمر    
چشم، به خدا سـوگند، در قـوم غيـر از تـو      نه، به خدا سوگند، تا اينكه اين را با دست خود به هم نزنى نمى              : گفت

 بيرون رفـت و بـه شـهادت    بعد او در سال يرموك با مسلمانان. بدنش در جنت باشد  اى از    هيچكس نيست كه تكه   
  1.رسيد

   
   

  براى ابوموسى در مقدم نمودن اهل فضل � نامه عمر
بـه مـن   :  نوشت)اللَّه عنهما رضى(عمربن خطاب براى ابوموساى اشعرى     : دينورى از حسن روايت نموده، كه گفت      

ام به تو رسـيد، از       دهى، وقتى كه اين نامه      به تعداد زياد اجازه مى     ]شدن نزدت جهت داخل   [خبر رسيده كه مردم را      
، آن گـاه بـه مـردم    ها جاهاى خود را گرفتند هاى شناخته شده شروع كن، و وقتى كه آن  اهل فضل و شرف و چهره     

  2.اجازه بده
  برگزيدن بزرگان به صفت رئيس و بزرگ  

  وصيت قيس بن عاصم به فرزندانش
  : پدرش هنگام وفات خود پسرانش را وصيت نموده گفت:  حكيم بن قيس بن عاصم روايت نموده كه از3بخارى

تر خود را سرور خود بگردانيد، چون قوم وقتى بزرگ خود را سرور و رئيس خود سـازند                   از خدا بترسيد، و بزرگ    
زينند نقص و عيبى بـراى آنهـا        اند، و وقتى كم سن و ساالن را رهبر و رئيس خود برگ             جاى و مقام پدرشان راگرفته    
به مال و رشد آن توجه كنيد، چون مال باال برنده ارزشمندى است، و به واسـطه آن      . در برابر امثال شان خواهد بود     

شود، و از درخواست نيازمندى به سوى مردم جداً بپرهيزيد، چون اين آخرين كسب يك  از بخيل بى نيازى پيدا مى    
 نوحه سرايى نشده بود، و وقتى كـه  �ر من نوحه سرايى نكنيد، چون بر پيامبر خدا     مرد است، و وقتى كه مردم ب      

هاى  ورشمردم مرا به زمينى دفن كنيد، كه قبيله بكر بن وائل بر مدفنم آگاهى نيابند، چون من در جاهليت بر آنان ي                     
  4.بردم غافلگيرانه مى

   
  احترام و عزت با وجود اختالف رأى و عمل  

  به مردم در روز جمل �  علىدستور و ارشاد

                                                 
 .آمده است) 78/7(اين چنين در الكنز  1

 .آمده است) 55/5(اين چنين در الكنز  2

 ).54ص(األدب  3

به مانند آن ) 36/7(و اين را همچنان ابن سعد . آمده، روايت نموده است) 253/3(مد نيز اين را به مانند آن، چنانكه در اإلصابه اح 4
 .روايت كرده است



  حيات صحابه

١٤٥  چهارم جلد 

در مقابـل هـم قـرار     ]دو لـشكر [چون در روز جمل   :  از يحيى بن سعيد از عمويش روايت نموده، گه گفت          1بيهقى
هيچ مردى تير نينـدازد، بـه نيـزه    : هاى ما را درست نمود، در ميان مردم فرياد كشيد   وقتى كه صف   �گرفتيم، على   

كـنم   ترين كالم صحبت كنيد، و گمان مـى        ا قوم آغاز نكنيد، و با ايشان با نرم        نزند، به شمشير نزند و شما جنگ را ب        
و ما ايستاديم،   . زيرا اين مقامى است، كه كسى در آن كامياب شود، در روز قيامت كامياب شده است               : كه وى گفت  

 كه در پيش -فيه را   محمدبن حن  �اى قاتلين عثمان، آن گاه على       : تا اينكه روز بلند شد، و همه قوم فرياد كشيدند         
گويند؟ محمـدبن حنفيـه بـه        اى ابن حنفيه چه مى    :  صدا نمود و گفت    -روى ما قرار داشت و پرچم همراهش بود         

هاى خود را بلند نمـود    دست� اى قاتلين عثمان، آن گاه على ]:مى گويند[: اى اميرالمؤمنين: طرف ما آمد و گفت 
  !!.بر روهاى شان افكنبار خدايا، امروز قاتلين عثمان را : و گفت

 تا اينكه سه روز اهـل جمـل را دعـوت     �على  :  كه گفت  2 روايت است  �از محمدبن عمربن على بن ابى طالب        
 نزد وى آمدند )اللَّه عنهم رضى(ننمود با آنان نجنگيد، و چون روز سوم فرارسيد، حسن، حسين و عبداللَّه بن جعفر    

دهنـد   ام، من از كارهـايى كـه آنـان انجـام مـى             اى برادر زاده  : گفت. اند دهتعداد زيادى از ما را مجروح كر      : و گفتند 
برايم آب بريزيد، و برايش آب ريخته شـد، و او بـا آن وضـو گرفـت و دو ركعـت نمـاز               : و گفت . اطالع نيستم  بى

ر بـر قـوم   اگ: هاى خود را بلند نمود و پروردگارش را دعا كرد، و به آنها گفت    گزارد، و هنگامى كه فارغ شد دست      
غلبه يافتيد، پشت گرداننده را دنبال نكنيد، و مجروح را مكشيد، و آالت جنگى آورده شده در جنگ را بگيريـد، و                      

 هيچ چيـز را  �اين منقطع است، و صحيح آن است، كه على : گويد بيهقى مى . باشد ما سواى آن براى ورثه وى مى      
نـزد  :  از على بن حسين روايت اسـت كـه گفـت           4ن نزد وى  ا و همچن  3.مقتولى هم چيزى را برنداريد    نگرفت، و از    

اى كـه پـشت    تر در وقت غلبه نديدم، در روز جمـل همـان لحظـه             از پدرت كريم  : مروان بن حكم رفتم، وى گفت     
  .پشت گرداننده بايد كشته نشود، و مجروح به قتل رسانيده شود: گردانيديم، منادى وى فرياد نمود

   
  قول على درباره اهل جمل

بـرادران مـا   :  درباره اهل جمل پرسيده شـد، گفـت       �على  :  همچنان از عبد خير روايت است كه گفت        5زد بيهقى ن
  . برگشتند و ما از آنها قبول نموديم]به حكم خدا[ها جنگيديم، و بعد  هستند كه بر ما بغاوت نمودند و ما با آن
مـا  :  در روز جمل گفـت �على :  است كه گفت روايت)اللَّه عنهم رضى( و از محمدبن عمربن على بن ابى طالب    

  1وى. دهـيم   و ميراث پـسران را بـه پـدران مـى           6كنيم له االاللَّه، احسان مى   ها به خاطر شهادت دادن شان به الا        بر آن 
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  ).181/8(بيهقى  2
 .م. يعنى وسائل و تجهيزات كشته شدگان در جنگ را هم نگرفت 3

 ).181/8(بيهقى  4

 ).182/8(همان منبع  5

 .م. كشيم نماييم و نمى يعنى به خاطر شهادت دادن شان به كلمه توحيد اسيران شان را رها مى 6



  حيات صحابه

١٤٦  چهارم جلد 

انـد؟   هـا مـشرك    درباره اهل جمل پرسيده شد، كه آيا آن�از على  : همچنان از ابوالبخترى روايت نموده، كه گفت      
گفته . كنند منافقين خدارا جز اندك ياد نمى     : ها منافق اند؟ گفت    آيا آن : گفته شد . اند از شرك فرار نموده   ها   آن: گفت
  .اند  مان، كه بر ما بغاوت نمودهبرادران: اند؟ گفت ها چه پس آن: شد
   

  و گفتارهايش درباره خودش با طلحه و زبير خوش آمدگويى على به پسر طلحه
 پـس از  �من با عمران بـن طلحـه نـزد علـى      :  روايت نموده، كه گفت    �موالى طلحه    از ابوحبيبه    2نوى همچنا 

مـن  : و به خود نزديكش نموده گفت: وى او را خوش آمد گفت    : گويد فراغت وى از اصحاب جمل وارد شدم، مى       
  :آرزومندم كه خداوند مرا و پدرت را از كسانى بگرداند كه خداوند عزوجل درباره شان گفته است
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هاى آنان بيرون كشيم، و در حالى كه همه برادر اند بر سريرها روبروى يكديگر                و هر گونه كينه را از سينه      «: ترجمه

  .»قرار دارند
 پـدرش  4او را از كنيزهـاى  ]حتـى [: گويـد  ام فالنه چطور است؟ و فالنه چطور است؟ مـى     اى برادر زاده  : بعد گفت 
ها فقط از ترس اينكه مردم آن را چپاول كننـد قـبض    زمين شما را در اين سال: و بعد از آن گفت    : افزايد پرسيد، مى 

ها را بدهد، و زمين او را به او مسترد  ايم، اى فالن با وى نزد ابن قرظه برو و او را هدايت بده تا غله اين سال نموده
خداونـد از ايـن     : ها حارث اعور بـود، گفتنـد       اى نشسته بودند، و يكى از آن       و دو مرد كه در ناحيه     : گويد د، مى نماي
برخيزيد، و به بعيدترين و :  گفت�ها را به قتل برسانيم، و در جنت برادران ما باشند، على     تر است، كه ما آن     عادل

ام، اگر ضرورتى برايت پيش آمد  ، پس كيست، اى برادر زاده من و طلحه نباشيم5د، اگر آندورترين نقطه زمين بروي
  .نزد ما بيا

 اين را از ابوحبيبه به مانند آن، و از ربعى بن حراش به معنانى آن روايت نموده، و در حديث وى آمده                       6و ابن سعد  
س آن كيست؟ و نزد نباشيم پها  اگر ما و آن: آن گاه على فريادى كشيد كه نزديك بود قصر فرو افتد، و گفت      : است

خواست،   اجازه مى� آمد و براى داخل شدن نزد على   8ابن جرموز : روايت است كه گفت    همچنان از ابراهيم     7يو

                                                                                                                                                                  
  ).173/8(بيهقى  1
 )173/8(همان منبع  2

 ).47:حجر 3

يا ) ام ولد(هدف در اينجا كنيزهايى است كه آنها از وى فرزندى آورده باشند، و هر كنيزى كه از موالى خود فرزند آورد آن را  4
 .م. شود گفته مى» ر اوالدماد«

 .م. ذكر نمود) رضى اهللا عنه(يعنى مصداق آن آيت كه على  5

 )224/3(ابن سعد  6

 ).113/3(همان منبع  7

 .اسم وى عمرو است، و او همان كسى است كه زبير را به قتل رسانيده است 8



  حيات صحابه

١٤٧  چهارم جلد 

! خـاك در دهنـت  :  على گفـت 1 !]را بايد اجازه بدهى   [جنگ آوران   : ابن جرموز گفت  .  وى را راه نداد    �ولى على   
  : ، از كسانى باشيم كه خداوند در حق شان گفته است- )عنهماللَّه  رضى( -من آرزومندم كه من، طلحه و زبير 
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آرزومندم من، طلحه و زبير از كسانى باشـيم         :  فرمود �على  : و از جعفربن محمد از پدرش روايت است كه گفت         

  .و آيه را متذكر شد: ستكه خداوند در حق شان گفته ا
   

  به عايشه ناسزا گفت و قولش درباره عايشه اعتراض عمار بر كسى كه
ام المـؤمنين عايـشه       از مردى شـنيد كـه بـه        �عماربن ياسر   : ابن عساكر از عمروبن غالب روايت نموده، كه گفت        

دهـم كـه وى    ساكت باش، گواهى مـى اى پليد و دشنام داده شده : عمار به او گفت: گفت  ناسزا مى  )اللَّه عنها  رضى(
به مانند آن   ) 65/8(اين را ابن سعد     . آمده است ) 116/7(اين چنين در الكنز      . در جنت است   �همسر پيامبر خدا    

اى پليد دور شو، آيـا محبوبـه پيـامبر خـدا     :  نيز روايت كرده، و در حديث وى آمده است   2روايت نموده، و ترمذى   
  .آمده است) 360/4( در اإلصابه اين چنين!. كنى؟  را اذيت مى�

 مسير خود را پيمود، )اللَّه عنها رضى(مادرمان عايشه :  روايت است كه گفت�و نزد ابن عساكر و ابويعلى از عمار    
 است، ولى خداوند ما را توسط وى آزمايش نموده اسـت،      �دانيم كه وى در دنيا و آخرت همسر پيامبر           و ما مى  

ايـن را از    ) 174/8 ( و بيهقـى   .آمده است ) 116/7(اين چنين در الكنز      .كنيم يا عايشه را    مى اطاعت   تا بداند كه او را    
 را بـه كوفـه      )اللَّه عـنهم   رضى(هنگامى كه على عماربن ياسر و حسن بن على          :  روايت نموده، كه گفت    �ابووائل  

دانم كه وى در دنيـا   من مى:  گفتفراخواند عمار سخنرانى ايراد نمود و    ]به جنگ [ها را به بسيج شدن       فرستاد تا آن  
 است، ولى خداوند شما را توسط وى آزمـايش نمـوده اسـت تـا ببينـد كـه او را              �و آخرت همسر رسول خدا      

  3.اين را بخارى در صحيح روايت نموده است: گويد بيهقى مى. كنيد يا عايشه را اطاعت مى
  

  سفارش به پيروى از بزرگان با وجود اختالف رأى  
  ن مسعود به پيروى نمودن عمر و گفتارش درباره وىدستور اب

اى از قرآن     آمدم، و از وى قرائت آيه      �نزد ابن مسعود    :  وهب روايت نموده، كه گفت      از زيدبن  )371/3( سعدابن  
 آن را بـرايم اينطـور و اينطـور    �عمـر  : خواستم، و او آن را برايم اين چنين و آن چنان قرائت نمـود، گفـتم   را مى 
آن گاه او گريه نمود به حدى كه اشـك هـايش را در              : گويد مى . - خالف آنچه عبداللَّه قرائت نموده بود        -خواند  

خدا سوگند، اين آن طور قرائت كن كه عمر برايت قرائت نموده است، به : ها ديدم، و بعد از آن گفت ميان سنگريزه

                                                 
 .ها بود يعنى كسانى كه در جنگ خوب جنگيدند، و ابن جرموز از جمله آن 1
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�٢/ >(ا�+; ) ٣٧٧٢(��Uر6 . ���� 3.(  



  حيات صحابه

١٤٨  چهارم جلد 

گرديـد و از   وارى بود كه اسالم در آن داخل مـى  تر است، عمر براى اسالم قلعه محكم و است          روشن 1از راه سيلحين  
شـود، و در     شد، و هنگامى كه عمر به قتل رسيد در آن قلعه رخنه پيدا شد كه اسالم از آن بيرون مـى                     آن بيرون نمى  
  .گردد آن داخل نمى

   
  خشم به خاطر بزرگان  

  خشم عمر بر مردى كه به ابودرداء ناسزا گفت
اى گروه قاريان، شما را چـه شـده اسـت           :  گفت �يت نموده، كه مردى به ابودرداء        از شريح بن عبيد روا     2ابونعيم

!! باشـد  هـاى تـان بزرگتـر مـى        باشيد، ولى وقتى بخوريـد لقمـه       وقتى از شما سئوال شود از ما بخيلتر و ترسوتر مى          
او ابـودرداء را از  بعد اين خبر به عمربن خطاب رسـيد، و  . ابودرداء از وى روى گردانيد و چيزى به او جواب نداد          

بعـد  ! بار خدايا مغفرت فرما، آيا هرچه را كه از ايشان شنيديم به آن مواخذه شان كنيم؟               : اين پرسيد، ابودرداء گفت   
عمر به طرف همان مردى كه اين سخن را به ابودرداء گفته بود رفت، و لباس وى را گرفته او را خفه كـرد، و او را     

نموديم، آن گاه خداوند تعالى به نبـى         ما فقط شوخى و بازى مى     :  آن مرد گفت    كشيده و آورد،   �به طرف پيامبر    
  :خود وحى فرستاد

]d.b�a9_� _
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  .»كرديم گويند ما فقط شوخى و بازى مى و اگر از منافقان بپرسى، مى«: ترجمه

   
  فضيلت داده بود و تهديدش در اين مورد كه او را بر ابوبكر  عمر بر كسى ايراد گرفتن

اى اميرالمـؤمنين  :  گفتنـد �گروهى به عمربن خطاب :  از جبيربن نفير روايت نموده كه      هابونعيم در فضائل الصحاب   
د از  بنـابراين تـو بعـ     ! تر، حق گوتر و شديدتر بر منافقين از تو نديديم          سوگند به خدا، ما مردى به عدل حكم كننده        

به خدا سوگند، دروغ گفتيد، ما بهتـر از وى          :  گفت � بهترين مردم هستى، آن گاه عوف بن مالك          �پيامبر خدا   
عوف راست گفت، و شـما      : ابوبكر، عمرگفت : اى عوف او كيست؟ پاسخ داد     : ايم، گفت   ديده �را پس از پيامبر     

  5 .4تر بودم ر اهلم گمراهبود، و من از شتدروغ گفتيد، به خدا سوگند، ابوبكر از بوى مشك خوشبوتر و بهتر 
آورى   در ميان مردم كسانى داشت كه اخبار را جمـع �عمر :  بن موسى از حسن روايت است كه گفت        6و نزد اسد  

 فـضيلت دادنـد، وى      �ها نزد وى آمدند و به او خبر دادند كه قومى گرد هم آمده و او را بـر ابـوبكر                       آن. كنند مى

                                                 
 .اسم مكانى است 1

 ).210/1(الحليه  2

 ).65:التوبه 3

 .البته وقتى كه مشرك بودم 4

 .آمده است) 350/4(اين چنين در منتخب الكنز . اسناد اين حديث صحيح است: گويد ابن كثير مى 5

 .باشد يف مىاسيد آمده، كه تصح: در اصل 6



  حيات صحابه

١٤٩  چهارم جلد 

و اى فاسـد  ! اى قبيلـه شـرير  ! اى قـوم شـرير  : ها فرستاد و آنان حاضر شـدند، گفـت      آن خشمگين شد، و به سوى    
ايـم؟ او آن را سـه    گويى؟ ما چه كـرده     اى اميرالمؤمنين، چرا اين سخن را به ما مى        : گفتند! كنندگان چيزهاى مصون  

 انداختيد؟ سوگند بـه ذاتـى       چرا در ميان من و ابوبكر صديق تفرقه       : مرتبه براى شان تكرار نمود، و بعد از آن گفت         
 و 1.ببينمكه جانم در دست اوست، من دوست دارم در جنت در جايى باشم كه ابوبكر را در آن به اندازه ديد چشم       

 ابوبكر است، و كسى كه غيـر     �بهترين اين امت پس از پيامبرش       :  روايت است كه گفت    �نزد أللكائى از عمر     
ه بر يـك افتـرا كننـده         است ك  ]عقابى[ى افترا كننده است، و بر وى همان         از اين را پس از اين سخن من بگويد، و         

 مـردى را ديـد كـه        �عمـر   :  از زيادبن عالقه روايت اسـت كـه گفـت          ه و نزد خيثمه در فضائل الصحاب      2.باشد مى
 ابـوبكر از  ! بدبخت دروغ گفـت   :  او را به دره زد و گفت       �عمر پس از نبى مان بهترين امت است، عمر          : گويد مى

  3!! از تو و از پدرت بهتر استمن و از پدرم، و
   

  را بر ابوبكر فضيلت داداو ايراد گرفتن على بر كسى كه 
اى اميرالمؤمنين چرا مهـاجرين و     :  گفت �مردى به على    : اند كه گفت   خيثمه و ابن عساكر از ابوزناد روايت نموده       

اى، و نسبت به او      ياد است، و قبل از وى اسالم آورده       انصار ابوبكر را مقدم نمودند در حالى كه فضايل تو بر وى ز            
اگـر مـؤمن در     : آرى، على فرمود  :  باشى، گفت  4كنم از عائذه    باشى، گمان مى   اگر قريشى : سابقه دارتر هستى؟ گفت   

ابـوبكر در  ! كشتمت، و اگر باقى ماندم ترس فراگيرى از من به سراغت خواهد آمد، واى بر تـو  بود مى پناه خدا نمى  
 پيش شدن به امامت، هجرت و رفتن به سوى غار و اظهار اسالم از 5،وى در امامت: ز من سبقت داشتر چيز ا چها

  :من سبقت داشت، واى بر تو، خداوند همه مردم را ذم نموده، و ابوبكر را ستوده و گفته است
]|#?� )A; |
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  7.»را يارى نمودكنيد، خداوند او اگر او را يارى ن«: ترجمه
   

                                                 
 .م. يعنى مرتبه من اگر از وى در جنت به قدر يك چشم رس هم پايين باشد خوش و راضى هستم 1

 .بندد، و عقابش هشتاد دره است هدف كسى است كه بر زنان پاك دامن تهمت مى 2

 .آمده است) 350/4(اين چنين در منتخب الكنز  3

 .اى از قريش است قبيله 4

 .باشد» ايمان«ممكن است تصحيف از  5

 ).40:التوبه 6

7
إذ أخرجه الذين كفروا ثانى اثنين إذهمـا  : [شود، و آن چنين است  كه اينجا مقصود است از باقى آيت دانسته مى�البته مدح ابوبكر     

  ].اللَّه معنا في الغار اذ يقول لصاحبه ال تحزن إن
الى كه دومين نفر بود، در آن هنگام كه آن دو در غار بودند و او به بيرون كردند، در ح) مكه(آن هنگام كه كافران او را از «: ترجمه

 .»غم مخور خدا با ماست:  گفت- ) ابوبكر صديق(همراه خود 
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  ديگرى واقع شد و خشم ابوبكر به خاطر خشم مغيره آنچه ميان ابوبكر و مغيره و ميان مرد
مـرا  :  بودم كه اسبى به او داده شد، مردى گفت�نزد ابوبكر :  روايت نموده، كه گفت�طبرانى از مغيره بن شعبه     
تر  اسب نسبت به سوار كردن تو بر آن برايم محبوبسوار نمودن يك بچه بى تجربه بر اين : بر اين سوار كن، گفت    

وقتى كه او ! به خدا سوگند، من از تو و پدرت در سواركارى بهتر هستم        : است، آن گاه آن مرد ناراحت شد و گفت        
اش را كشيدم،  من به خشم آمدم، و به سويش برخاستم و او را گرفته و پوزه:  گفت�اين را به خليفه پيامبر خدا 

 �اش خون به شدت فواره نمود، انصار خواستند از من قصاص وى را بگيرند، و ايـن خبـر بـه ابـوبكر                         ىو از بين  
هـا   گيرم، بيرون نمودن آن    كنند كه من قصاص ايشان را از مغيره بن شعبه مى           اى از مردم گمان مى     عده: رسيد، گفت 

اند و بندگان خـدا را از        انى كه مصلح  از ديارشان برايم ممكن و متصور است، ولى قصاص گرفتن براى شان از كس             
  1.د، برايم ممكن و متصور نيستدارن كارهاى بد باز مى

   
  عمر و زدن دو مرد به خاطر ابن مسعود

ازارت :  مردى را ديد كه آزار خود را دراز نموده بود، گفـت            �ابن مسعود   : ابن عساكر از ابووائل روايت نموده كه      
هـايم   من چون تو نيستم سـاق     : ى ابن مسعود ازارت را باال ببر، عبداللَّه به او گفت          و خودت ا  : را باال ببر، پاسخ داد    

: گفـت  زد و مـى   رسيد، وى شروع نموده آن مرد را مى       �اين خبر به عمر     . باريك است و براى مردم امامت ميكنم      
  2.كنى؟ خن ابن مسعود را رد مىآيا س

عمر بـارى بـر فـراز       : اند كه گفت   هاى خويش روايت نموده    خو يعقوب بن سفيان و ابن عساكر از عالء و او از شي            
آن گـاه مـردى از قـريش      . نمـود   در مدينه قرار داشت و به ساختمانش نگاه مـى          )اللَّه عنهما  رضى(خانه ابن مسعود    

آيـا  :  خشتى را برداشت و با آن زد و گفـت         �اى اميرالمؤمنين اين خانه براى تو اليق و مناسب است، عمر            : گفت
  3 !دهى؟ بر عبداللَّه ترجيح مىمرا 
   

  عمر و زدن مردى به خاطر ام سلمه
 )اللَّه عنهمـا  رضى(مردى بر ام سلمه   : اند كه  ابوعبيد در الغريب و سفيان بن عيينه و أللكائى از ابووائل روايت نموده            

 ]هاى شـديد   چنان تازيانه البته  [ او را سى تازيانه زد       �حقى داشت ، بنا بر آن وى را سوگند داد، به اين خاطر عمر             
  4.ساخت نمود و خون را جارى مى اش مى ساخت و پاره كه پوست را متورم مى

   
  ابن سبأ به خاطر ترجيح دادن وى از طرف او بر شيخين تصميم على براى كشتن

                                                 
 .اند اين را طبرانى روايت نموده، و رجال آن رجال صحيح: گويد مى) 361/9(هيثمى  1

 .آمده است) 55/7(اين چنين در الكنز  2

 .آمده است) 55/7(اين چنين در الكنز  3

 .آمده است) 120/5(اين چنين در المنتخب  4



  حيات صحابه

١٥١  چهارم جلد 

اللَّـه   ىرضـ ( خبر رسيد كه ابن سبأ وى را بر ابوبكر و عمر    �به على   :  از ام موسى روايت نموده، كه گفت       1ابونعيم
آيـا مـردى را بـه قتـل     : دهد، آن گاه على تصميم قتل وى را گرفت، بـه او گفتـه شـد                 ترجيح و فضيلت مى    )عنهما
بايد او ديگر با من در شـهرى كـه مـن در آن هـستم                : رسانى كه تو را گرامى داشته و فضيلت داده است؟ گفت           مى

  .سكونت نداشته باشد
 خبر رسيد كه عبداللَّه بن اسود ابوبكر و عمـر           �به على   : اند كه گفت   نمودهو عشارى و أللكائى از ابراهيم روايت        

نمايد، آن گاه شمشيرى را خواست و تصميم قتل وى را گرفـت،   گيرى مى  را عيب جويى و خرده  )اللَّه عنهما  رضى(
 و او را شد،در شهرى كه من در آن هستم با من سكونت نداشته با:  صحبت شد، او گفت�بعد درباره وى با على 

  2.به شام تبعيد نمود
   

  برخورد على با كسى كه او را بر شيخين ترجيح داد
تو بهترين مردمان :  آمد و گفت�مردى نزد على : عشارى از حسن بن كثير و او از پدرش روايت نموده، كه گفت        

:  فرمـود  �نه، على   : ابوبكر را هم نديدى؟ گفت    : نه، گفت :  را ديدى؟ گفت   �آيا پيامبر خدا    : هستى، على گفت  
 جـارى   3وبكر و عمر را ديدم بـر تـو حـد          گفتى كه اب   كشتمت، و اگر مى     را ديدم مى   �كه پيامبر   : گفتى اگر تو مى  

  .نمودم مى
اى براى   بيانيه�على : اند كه گفت ابن ابى عاصم ابن شاهين، أللكائى اصبهانى و ابن عساكر از علقمه روايت نموده

به من خبر رسيده است كه گروهى از مردم مرا بر ابوبكر و عمر :  حمد و ثناى خداوند گفتما ايراد نمود، و پس از
دادم، ولى من جـزاى قبـل از نهـى را            دهند، اگر اين را قبالً نهى نموده بودم، در اين مورد حتماً جزا مى              فضيلت مى 
ها بگويد وى افترا كننده اسـت، و         نام چيزى از اين گونه سخ      بينم، و اگر كسى پس از اين خطبه و بيانيه          خوب نمى 

 ابـوبكر اسـت، بعـد از آن         �بهترين مردم پس از پيامبر خدا     . باشد بر وى همان سزايى است كه بر افترا كننده مى         
  .كند ايم، كه خداوند در مورد آن طورى كه بخواهد فيصله مى ها حوادثى را پديد آورده عمر، و پس از آن

   
  يان فضيلت شيخيندر ب � بيانيه بزرگى از على

بر : نزد خيثمه ، أللكائى، ابوالحسن بغدادى، شيرازى، ابن منده و ابن عساكر از سويد بن غفله روايت است كه گفت
. نمودنـد  ها را عيبجويى و بى احترامى مـى        نمودند، و آن    را ياد مى   )اللَّه عنهما  رضى(قومى گذشتم كه ابوبكر و عمر       

هـا در دل     هر كس كه جز خوبى و نيكـويى دربـاره آن          : ا به او متذكر شدم، فرمود      آمدم و اين ر    �آن گاه نزد على     
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  حيات صحابه

١٥٢  چهارم جلد 

بعد از آن به منبر باال رفت ! ، و وزيران وى بودند�ها دو برادر رسول خدا    پنهان نموده باشد خدا لعنتش كند، آن      
  : و خطبه بليغى ايراد نموده گفت

آن پاك هستم و از آنچـه   ]گفتن[كنند كه من از  ايى ياد مىچرا اقوامى دو سيد قريش و دو پدر مسلمين را به چيزه   
ام؟ سوگند به ذاتى كه دانه را رويانيد، و نطفه را از عدم بـه وجـود                گويند سزا دهنده   گويند بيزارم، و بر آنچه مى      مى

ـ  �بيند، پيامبر خدا     دارد، و انسان پست بد مى      آورد، كه آن دو را مؤمن متقى دوست مى         ا يـارى   را به صدق و وف
 تجـاوز  �دادند از رأى رسول خـدا    كردند، در آنچه انجام مى     نمودند، و تنبيه مى    كردند و نهى مى    نمودند، امر مى  

ديـد، و هـيچ دوسـت را مثـل آن دو دوسـت         هـا نمـى     هيچ رأيـى را چـون رأى آن        �نمودند، و پيامبر خدا      نمى
در زندگى پيـامبر    [دو راضى بودند، بعد از آن        در حالى درگذشت كه او و مردم از آن           �داشت، رسول خدا     نمى
 1آنابوبكر نماز را به عهده گرفت، و هنگامى كـه خداونـد نبـى خـود را قـبض نمـود، مـسلمانان او را بـر                              ]�

اند، و من اولين كـسى        به هم متصل   - ]نماز و زكات  [ -ها   برگزيدند، و زكات را به سوى او روانه ساختند چون آن          
داشت تا يكـى    خواست، و دوست مى    برد، ولى او آن را نمى      ودم كه خالفت را براى وى نام مى       از بنى عبدالمطلب ب   

از ما به عوض وى آن را به دوش بگيرد، و او به خدا سوگند، از بهترين كسانى بـود كـه بـاقى مانـده بودنـد، و در        
خردمندتر بـود، و قبـل از ديگـران    تر، در دلسوزى از همه دلسوزتر و در پرهيزگارى از همه  مهربانى از همه مهربان  

 در مهربانى و دلسوزى به ميكائيل تشبيه نموده بود، و در عفو و وقـار او را                  �اسالم آورده بود، او را پيامبر خدا        
 تا اينكه درگذشت حركت نمود، رحمت خـدا بـر وى       �به ابراهيم تشبيه كرده بود، و او طبق سيرت پيامبر خدا            

  .بادا
ت را عمربن خطاب به عهده گرفت، و در اين كار بامردم مشورت شد، كـسى از آن رضـايت                    و بعد از وى مسؤولي    

نشان داد، و كسى هم بد ديد، و من از كسانى بودم كه راضى شده بودند، به خدا سوگند، تا هنوز عمر دنيا را تـرك    
يقش برپا داشـت، و آثـار آن    و رف�و او كار را بر خط سير پيامبر         . ننموده بود كه بدبين نيز به وى راضى گرديد        

و او، به خداوند سوگند، بهترين كـسانى بـود   . كند نمود كه بچه شتر اثر مادرش را تعقيب مى    دو را چنان تعقيب مى    
خداوند حق را بر زبـان او جـارى گردانيـد، حتـى             . كه باقى مانده بودند، رفيق و مهربان بود وناصر مظلوم بر ظالم           

كند، و خداوند اسالم را به اسالم آوردن وى عزت بخشيد، و هجـرت               ان او صحبت مى   پنداشتيم كه فرشته به زب     مى
او را قوام دين گردانيد، و خداوند در قلوب مـؤمنين دوسـتى او را جـاى داد، و در قلـوب منـافقين تـرس از او را          

هر و خشم بر كافران      وى را در تندى و غلظت بر دشمنان به جبرئيل تشبيه داده بود، و در ق                �افكند، پيامبر خدا    
ها جز با محبت ايشان، و پيروى اثارشـان        پس كى براى شما مثل آن دو است؟ به جايگاه آن          . به نوح تشبيه داده بود    

توان رسيد، بنابراين هر كسى كه آن دو را دوست داشته باشد، مرا دوست داشته است، و هر كسى كه آن دو را                        نمى
اگر درباره امر آنها قبالً خبر داده بـودم اكنـون بـه شـديدترين     . ز وى بيزار هستمبد ببيند، مرا بد ديده است، و من ا    

ام نزدم آورده شود، بر وى همان جزايى است كه  نمودم، و اگر كسى بعد از اين خطابه صورت مؤاخذه و تعذيب مى

                                                 
  .م. ممكن اشاره به سوى نماز باشد، يعنى وى را براى امامت در نماز برگزيدند 1



  حيات صحابه

١٥٣  چهارم جلد 

بعـد از آن خداونـد بهتـر        اش ابوبكر و عمـر اسـت،         آگاه باشيد، بهترين اين امت پس ازنبى      . باشد بر افترا كننده مى   
  1. براى من و شما مغفرت نمايدخواستم بگويم، و خداوند اين بود آنچه مى. داند كه خير در كجاست مى
   

  آنچه ميان على و مردى درباره عثمان اتفاق افتاد
ـ . عثمان در آتش است   :  گفت �مردى به على بن ابى طالب       : ابن عساكر از ابواسحاق روايت نموده، كه گفت        ى عل

داشتى او   آيا اگر دختر مى   : چون وى چيزهاى نوى را پديد آورد، على به او گفت          : از كجا دانستى؟ پاسخ داد    : گفت
 بـراى دو دختـرش      �آيا رأى تو از رأى پيامبر خـدا         : نه، على افزود  : را بدون مشورت به ازدواج ميدادى؟ گفت      

نمـود يـا اسـتخاره       ده امرى از خداوند اسـتخاره مـى        به من بگو كه آيا در وقت ارا        �بهتر است؟ و درباره پيامبر      
نمود يـا نـه؟    آيا خداوند براى وى بهتر را اختيار مى: نمود، على گفت بلكه از خداوند استخاره مى : نمود؟ گفت  نمى
 به من خبر بـده، كـه آيـا خداونـد در ازدواج         �پس درباره پيامبر خدا     : نمود، گفت  بلكه برايش اختيار مى   : گفت
بـراى تـو   :  به عثمان برايش خير را اختيار نموده بود، يا برايش اختيار ننموده بود؟ بعد از آن گفت    ]خترانشد[دادن  

گفتـى   خود را فارغ ساختم تا گردنت را بزنم، ولى خداوند اين را نخواست، اما به خدا سوگند، اگر غير اين را مـى                      
  2.نمودم گردنت را قطع مى

   
  ثمان را به بدى ياد نمودقول ابن عمر درباره مردى كه ع

 كـه در زبـان خـود لكنـت     �مردى از اصـحاب پيـامبر   :  از سالم و او از پدرش روايت نموده، كه گفت          3ابونعيم
به خدا : من گفتم:  را ياد نمود، عبداللَّه گفت�شد با من روبرو شد و عثمان  داشت، و صحبتش درست معلوم نمى

دانيد كه ما در زمان پيـامبر   ، مى�نكه، شما اى جماعت اصحاب محمد گويى، مگر اي   دانم كه چه مى    سوگند، نمى 
ابوبكر و عمر و عثمان، و حاال ديگر اين مال مطرح شده است، كه اگر داد رضايتمندى حاصل                  : گفتيم  مى �خدا  
  .شود شد و در غير آن نمى مى
   

  كسى كه على، طلحه و زبير را دشنام داد مستجاب شدن دعاى سعد بر
رفت، بر مردى عبور نمـود كـه      در راه مى   �در حالى كه سعد     :  روايت نموده، كه گفت    �از عامربن سعد    طبرانى  

دهـى كـه از خداونـد     تو اقوامى را دشنام مى: داد، سعد به او گفت     را دشنام مى   )اللَّه عنهم  رضى(على، طلحه و زبير     
ايـستى، يـا اينكـه بـه      ها باز مى دشنام دادن آنبراى ايشان خيرهاى زيادى سبقت نموده است، به خدا سوگند، يا از             

بار خدايا، اگر اقوامى را     : سعد گفت ! ترساند كه گويى نبى باشد     مرا چنان مى  : خداوند عزوجل بر تو دعا كنم، گفت      
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  حيات صحابه

١٥٤  چهارم جلد 

آن گاه شتر  ! دهد كه از طرف تو براى شان خيرهاى زيادى سبقت نموده است امروز او را عبرتى برگردان                 دشنام مى 
آمد، و مردم راه را براى آن گشودند و آن مرد را پاى مال نمود، بعد من مردم را ديـدم كـه سـعد را دنبـال                            اى   ماده

 روايـت  � از مصعب بن سعد از سـعد  2 و نزد حاكم1. خداوند دعايت را قبول نمود  اى ابواسحاق : گفتند نموده مى 
آن گاه شتر ماده يا شتر نـرى آمـد و او را              دشنام داد، و سعدبن مالك بر وى دعا نمود،           �مردى به على    : است كه 

  .به قتل رسانيد، و سعد غالم، يا كنيزى را آزاد نمود، و سوگند ياد كرد كه ديگر بر هيچكسى دعا نكند
 آن گـشت  در مدينه بودم، و در حالى كـه در بـازار  : و نزد وى همچنان از قيس بن ابى حازم روايت است كه گفت  

اند، و  م، و گروهى را ديدم كه در اطراف سواركارى كه بر حيوانى سوار بود گرد آمدهرسيد 3زدم، به احجار زيت مى
اند، در اين اثنا سعدبن ابى وقاص آمد و نزد           دهد، و مردم در اطرافش ايستاده       را دشنام مى   �او على بن ابى طالب      

دهد، آن گاه سعد پيش آمـد، و   مردى است كه على بن ابى طالب را دشنام مى   : چيست؟ گفتند : ها ايستاد و گفت    آن
دهى؟ آيا او نخستين     اى مرد، چرا على بن ابى طالب را دشنام مى         : دند و نزد وى ايستاد و گفت      وراه را براى او گش    

 نماز گزارد؟ آيا او پرهيزگارترين مـردم        �كسى نبود  كه اسالم آورد؟ آيا او نخستين كسى نبود كه با پيامبر خدا                
 بـر  �آيا دامـاد رسـول خـدا    : نمود تا اينكه گفت ردم نبود؟ و همينطور اوصافش را بيان مى ترين م  نبود؟ آيا عالم  

 در غزوات او نبود؟ بعد از آن روبروى قبله ايستاد و با بلند نمودن               �دخترش نبود؟ آيا صاحب بيرق پيامبر خدا        
 بنابراين تو قبل از متفرق شدن اين        دهد، ، وليى از اولياى تو را دشنام مى       ]مرد[بار خدايا، اين    : هاى خود گفت   دست

به خدا سوگند، قبل از اينكه ما متفرق شويم، پاهاى اسبش : گويد قيس مى. جماعت قدرت خود را به آنان نشان بده
  4.ش شكست و بر اثر آن جان دادها انداخت، و دماغ به زمين فرو رفت و او را به فرق بر سر آن سنگ

   
  ى را دشنام دادخشم سعيد بن زيد بر كسى كه عل

 در مسجد بـزرگ بـود، و نـزد وى اهـل كوفـه در چـپ و                   �مغيره  :  از رباح بن حارث روايت نموده كه       5ابونعيم
ومغيره او را خوش آمد گفـت، و بـر تخـت    : شد آمد راستش حاضر بودند، آن گاه مردى كه سعيد بن زيد گفته مى        
اى : ا قرار گرفتن در مقابل مغيره دشنام داد، سعيد گفـت   نزديك پاهاى خود نشاند، بعد مردى از اهل كوفه آمد، و ب           

 - سه مرتبه -اى مغيره بن شعبه : على بن ابى طالب را دشنام داد، گفت: دهد؟ پاسخ داد مغيره، اين كى را دشنام مى
ـ     شوند، و تو نه آن را منـع مـى           نزد تو دشنام داده مى     �شنوم كه اصحاب پيامبر      آيا من مى   ر كنـى، و نـه هـم تغيي

دهم   شنيد، و قلبم فرا گرفت شهادت مى       � آنچه كه گوش هايم از پيامبر خدا         �و من بر رسول خدا      ! دهى مى
                                                 

 .رجال آن رجال صحيح اند: گويد مى) 154/9(هيثمى  1

2 499/3  
  .نام جايى است در مدينه 3
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  حيات صحابه

١٥٥  چهارم جلد 

ابوبكر در جنت «:  كه وى گفت-كنم، كه در وقت مالقاتم با وى از من بپرسد           چون من از وى دروغ روايت نمى       -
در جنت است، زبير در جنت اسـت،        است، عمر در جنت است، عثمان در جنت است، على در جنت است، طلحه               

 و نهم مؤمنين در جنت است، و اگر بخـواهم كـه از          » و سعد بن مالك در جنت است       )عبدالرحمن در جنت است   (
اى صاحب پيامبر خدا نهم     : دادند كه  پس اهل مسجد شوريدند و او را سوگند مى        : گويد برم، مى  وى نام ببرم نام مى    

. ى، و خداوند خيلى بزرگ است، من نهم مؤمنين هستم، و پيـامبر خـدا دهـم   مرا به خدا سوگند داد    : كيست؟ گفت 
 حاضر بوده و �در يك معركه كه مردى با پيامبر خدا : بعد از آن در پى آن يك سوگند ديگر هم ياد نموده گفت 

باشد بهتـر    غبارآلود نموده است، از عمل يكى از شما اگر به اندازه نوح هم عمر كرده                 �رويش را با پيامبر خدا      
  1.است
 از كوفه بيـرون رفـت،       �هنگامى كه معاويه    : گفت كند كه مى    همچنان از عبداللَّه بن ظالم مازنى روايت مى        2و وى 

گفتنـد، و مـن در       آن گاه وى خطيبانى را بلند كرد كه به على ناسزا مـى            : گويد مغيره بن شعبه را والى آنجا كرد، مى       
پس او به خشم آمد و برخاست و دست مرا گرفت، و من نيز بـه پـشت                  : ويدگ مى. پهلوى سعيدبن زيد قرار داشتم    
بينى كه به لعنت گفتن مردى از اهل جنت امـر            آيا به اين مرد ظالم بر نفس خود نمى        : سرش حركت كردم، و گفت    

  3.شوم واهى بدهم  گناهكار نمىاند، و اگر بر دهم هم گ دهم كه اهل جنت من بر نه تن گواهى مى! كند مى
   

  گريه بر مرگ بزرگان
  گريه صهيب و قول حفصه در وقت خنجر خوردن عمر

 با خنجر زده شد، نوشيدنى آورده شد، �وقتى كه عمربن خطاب :  از ابن سيرين روايت نموده، كه گفت      4ابن سعد 
! پس از تو كى براى مـا اسـت  ! و اى برادرم! واى عمر:  گفت�و آن از جراحت وى بيرون گرديد، آن گاه صهيب        

دانى كسى كه بر وى بـه آواز گريـه و فريـاد شـود عـذاب كـرده        آيا نمى! باز ايست اى برادرم:  به او گفت   �عمر  
 با خنجر زده شد، صهيب آمد و با صداى          �هنگامى كه عمر    : و ابوبرده از پدرش روايت نموده، كه گفت       . شود مى

دانى كـه پيـامبر خـدا        آيا نمى : آرى، عمر گفت  : فت؟ گ ]كنى گريه مى [آيا بر من    : بلند گريه نمود، آن گاه عمر گفت      
:  روايت است كـه گفـت      � و از مقدام بن معديكرب       5.»گردد بر كسى كه گريه شود، تعذيب مى      «:  گفته است  �

اى يـار پيـامبر   :  نزد وى داخل شد و گفـت )اللَّه عنهما  رضى( مورد اصابت قرار گرفت، حفصه       �هنگامى كه عمر    
اى عبداللَّـه مـرا   :  گفـت )اللَّـه عنهمـا   رضـى ( خدا و اى اميرالمؤمنين، آنگاه عمر به ابن عمر        خدا، اى پدر زن پيامبر    
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آمده ) 79/5(اند، چنانكه در منتخب الكنز  عساكر از رباح به مانند آنچه گذشت روايت نموده اين را احمد و ابونعيم در المعرفة و ابن 3
 .است
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  حيات صحابه

١٥٦  چهارم جلد 

من نظـر بـه     : توانم صبر كنم، عبداللَّه او را به سينه خود تكيه داد، و او به حفصه گفت                شنوم نمى  بنشان، بر آنچه مى   
دح و توصـيف نكنـى، امـا در مـورد چـشم      دهم كه مرا پس از اين مجلست م حقى كه بر تو دارم، به تو دستور مى     

  .نويسند هايت من مالك آن نيستم، چون اگر ميتى به آنچه در وى نيست توصيف گردد مالئك آن را مى
   

  )اللَّه عنهم رضى(و ابن مسعود بر مرگ عمر  گريه نمودن سعيدبن زيد
 گريـه نمـود، كـسى بـه او          �زيد  سعيدبن  :  از عبدالملك بن زيد و او از پدرش روايت نموده، كه گفت            1ابن سعد 

 در اسـالم رخنـه و   �كنم، چون مـرگ عمـر        بر اسالم گريه مى   : گرياند؟ پاسخ داد   اى ابو اعور چه تو را مى      : گفت
و از ابووائـل روايـت اسـت كـه          . شكاف به وجود آورده است، رخنه و شكافى كه تا روز قيامت بسته نخواهد شد              

 را به ما خبر داد، من ديگر هيچ روزى را چـون گريـه و انـدوه    �و مرگ عمر  عبداللَّه بن مسعود نزد ما آمد       : گفت
داشـت، آن را حتمـاً    به خدا سوگند، اگر بدانم كه عمر سگى را دوست مـى : وى در آن روز نديدم، بعد از آن گفت      

  . را احساس نموده است� هم فقدان عمر 2كنم كه درخت عضاه د، گمان مىدارم، و به خدا سوگن دوست مى
   

  گريه نمودن عمر بر مرگ نعمان بن مقرن
 به او رسـيد، دسـت       3 ديدم كه وقتى خبر مرگ نعمان       را �عمر  : ابن ابى الدنيا از ابوعثمان روايت نموده، كه گفت        

  4.ذاشت و شروع به گريستن نمودخود را بر سرش گ
   

  ) عنهماللَّه رضى(گريه نمودن ثمامه، زيد، ابوهريره و ابوحميد بر كشته شدن عثمان 
شـد    گفته مى�بر صنعا اميرى بود، كه به او ثمامه بن عدى : ابونعيم از ابواالشعث صنعانى روايت نموده، كه گفت       

اين همان وقتى اسـت     :  رسيد وى گريه نمود و گفت      � ، هنگامى خبر مرگ عثمان       - وى از جمله اصحاب بود       -
ى غلبـه نمايـد آن را   و استبداد داد، كسى كه بـر چيـز    كه خالفت نبوت به پايان رسيد، و جاى خود را به پادشاهى             

  5.خورد مى
 محاصره شده بود بر وى � در روزى كه منزل عثمان �زيدبن ثابت :  از زيدبن على روايت نموده كه6و ابن سعد
 وقتى حادثه به شهادت رسيدن حضرت عثمـان را          �ابوهريره  : و از ابوصالح روايت است كه گفت      . نمود گريه مى 

و از  . گريد آه، آه، و به آواز بلند مى      : گويد شنوم كه مى   گويى من از ابوهريره مى    : نمود، افزود  آورد گريه مى   د مى به يا 
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  حيات صحابه

١٥٧  چهارم جلد 

 كـه از جملـه      - � به قتل رسـيد ابوحميـد سـاعدى          �هنگامى كه عثمان    : يحيى بن سعيد روايت است كه گفت      
باشد كه ديگر اينطور نكنم و آن طور نكـنم، و تـا      بار خدايا، از جانب تو بر من الزم         :  گفت -حاضرين در بدر بود     

  .تو را مالقات ننمايم ديگر نخندم
  

  ناخوشايندى و دگرگونى بر مرگ بزرگان  
  � در ناخوشايندى و دگرگونى بر وفات پيامبر هاى ابوسعيد، ابى و انس گفته

را دگرگـون و  هـاى مـا    قلب را دفن نموديم �همين كه رسول خدا  :  روايت نموده، كه گفت    �بزار از ابوسعيد    
  .اند رجال آن رجال صحيح: گويد مى) 38/9(هيثمى  1.متغير يافتيم
 بوديم با هـم متفـق بـوديم،    �تا وقتى ما با پيامبر خدا    :  روايت است كه گفت    � از ابى بن كعب      2و نزد ابونعيم  

يت ديگرى از وى نزد ابونعيم هنگامى كه از ما جدا شد به طرف راست و چپ با هم اختالف پيدا كرديم، و در روا           
مان يكى بود، و هنگامى كه وى وفات نمود اينطور و اينطـور نگـاه          بوديم و روهاى   �با نبى مان    : آمده، كه گفت  

  .نموديم
 فرارسيد، همه چيـز     �هنگامى كه روز وفات پيامبر      :  روايت است كه گفت    � از انس بن مالك      3و نزد ابن سعد   

.  را دگرگون يـافتيم هاى مان هاى مان را هنوز از دفن وى نتكانيده بوديم كه قلب دستدر مدينه تاريك شده بود، و    
من شاهد وى در روز ورودش به مدينه نـزد          :  همچنان از انس در حديث هجرت روايت است كه گفت          4و نزد وى  

 و شـاهد وى در  تر از روزى كه نزد ما به مدينـه وارد شـد نديـدم،            ما بودم، و هيچ روزى را هرگز نيكوتر و روشن         
  .روزى بودم، كه در گذشت، و روزى را هرگز بدتر و تاريكتر از روزى كه درگذشت ديگر نديدم

   
  قول ابوطلحه درباره مرگ عمر

هـا را و    آن �اصحاب شورى جمع شدند هنگامى كـه ابوطلحـه          :  روايت نموده كه   � از انس بن مالك      5ابن سعد 
ها كار خالفت را به يك ديگر واگذار كنند، تـا اينكـه              ترسيدم كه آن   ر مى من از اين زيادت   : عملكردشان را ديد گفت   

 �اى از مسلمانان بـا مـرگ عمـر     آنان براى به دست آوردن آن با هم مسابقه دهند، به خدا سوگند، در هر خانواده         
  .نقصى در دين و دنياى شان پيدا شده است

   
  عزت نمودن وگرامى داشتن ضعفا و فقراى مسلمين  
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  حيات صحابه

١٥٨  چهارم جلد 

  و عزت نمودن فقراى مسلمين � مبرپيا
 بـوديم، و تعـدادمان بـه شـش تـن      �با پيـامبر خـدا   :  روايت نموده، كه گفت� از سعدبن ابى وقاص   1يمابونع
من بودم، ابن مسعود بود،     : گويد مى! ها اينطور و آنطوراند    ها را از خود بران، چون اين       اين: رسيد، مشركين گفتند   مى

و دربـاره آن بـا خـودش        : افزايـد  ام، مى  هاى شان را فراموش نموده     دو مرد ديگرى كه نام    مردى از هذيل و بالل، و       
  :صحبت نمود، آن گاه خداوند عزوجل نازل نمود
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)a"#d" �U�_9£��_
 bK�_)_~£��]� a�d@��_� b!d	a)_" _�"w:��� w�d#£8_L b�b� _
[.2  
  3.»خوانند و جز رضاى او نظرى ندارند، از خود دور مكنها را كه صبح و شام خدا را مي آن«: ترجمه

ها ايـن   به شرط بخارى و مسلم صحيح است، ولى آن:  از سعد به اختصار روايت نموده، و گفته است 4اين را حاكم  
  .اند را روايت ننموده

ـ           :  روايت نموده، كه گفت    � از ابن مسعود     5و ابونعيم   �امبر خـدا    گروهى از بزرگان قريش در حـالى از نـزد پي
ها و گروهى از ضعفاى مـسلمين         و مانند آن   )اللَّه عنهم  رضى(عبور نمودند، كه نزد وى صهيب، بالل، خباب، عمار          

هـا   اى؟ و آيا ما زير دست اين       ها در عوض قومت راضى شده       آيا به اين   6،اى پيامبر خدا  : ، آنان گفتند  حضور داشتند 
ها را از خود بران، ممكن است اگر  خداوند بر آنها منت گذاشته است؟ اين      ها همان كسانى اند كه       باشيم؟ آيا اين   مى

  :آن گاه خداوند عزوجل نازل نمود: گويد ها را برانى از تو پيروى كنيم، مى تو اين
]a�]@²�_� Ub�¤ �d
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در آن صورت تـو از      ... ترسند، بيم ده   به وسيله اين كتاب كسانى را كه از حشر شدن نزد پروردگارشان مى            «: ترجمه
  9.»ستمگران خواهى بود

   
  ابن ام مكتوم پس از عتاب شدنش در مورد وى و عزت نمودن � پيامبر
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 اقرار نداشتند، تا به وى اى پيامبر خدا �نمايد، چون مشركين به نبوت پيامبر  تر مى يا محمد، و اين درست: در هيثمى آمده است 6
 .خطاب نموده باشند
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اند، غير از كردوس كه ثقه  رجال احمد رجال صحيح: گويد مى) 21/7(اند، و هيثمى  اين را احمد و طبرانى به مانند آن روايت نموده 9
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  حيات صحابه

١٥٩  چهارم جلد 

 در حالى نزد پيـامبر      �ت نموده كه ابن ام مكتوم        رواي ]عبس و تولى  [:  درباره اين قول خداوند    �ابويعلى از انس    
 از وى اعراض نمود، آن گاه خداوند عزوجل نـازل           �نمود، و پيامبر      آمد كه او با ابى بن خلف صحبت مى         �
  :فرمود

]UI�__L _
 _P_B_	 .d|©��_O £!e� U_Ea	©«�[.1  
  .»مدروى ترش نمود و اعراض كرد، به سبب اينكه نابينايى نزد او آ«: ترجمه

اللَّـه   رضى( و در نزد ابويعلى و ابن جرير از عايشه           2.نمود داشت و عزت مى     وى را گرامى مى    �بعد از آن پيامبر     
_�UI  [:  روايت است كه گفت    )عنها_L _
 _P_B_	[              آمـد،   �درباره ابن ام مكتوم كور نازل شده است، او نزد پيامبر خدا 

 مردى از بزرگـان     �و نزد پيامبر خدا     : افزايد  مى )اللَّه عنها  رضى( مرا هدايت كن، عايشه   : گفت و شروع نموده مى   
گردانيـد و بـه طـرف آن ديگـرى توجـه        روى خود را از وى مى�به همين خاطر پيامبر : گويد مشركين بود، مى 

عـبس  [: باره نازل شد   نه، پس در اين   : گفت  و او مى   »بينى؟ گويم بديى را مى    آيا در آنچه من مى    «: گفت كرد و مى   مى
  .آمده است) 470/4(اين چنين در تفسير ابن كثير . و ترمذى اين حديث را مانند آن روايت نموده 3.]و تولى

   
  مبنى بر اين كه با فقراى مسلمين باشد � نزول امر براى پيامبر

ـ   :  روايت نموده، كه گفت   � از خباب بن ارت      4ابونعيم د، و اقرع بن حابس تميمى و عيينه بن حـصن فـزارى آمدن
 در ميـان گروهـى از ضـعفاى مـؤمنين           )اللَّـه عـنهم    رضى( را با عمار، صهيب، بالل و خباب بن حارت           �پيامبر  

وفدهاى عرب :  خلوت نموده گفتند  �ها را ديدند آنان را حقير شمردند، و با پيامبر            نشسته يافتند، هنگامى كه آن    
كنيم، بنابراين وقتى كه ما نـزد        ها نشسته ببينند حيا و شرم مى       مها ما را با اين غال      آيند، و ما از اينكه عرب      نزد تو مى  

اى بنويس،   در اين باره براى ما نامه     : ، آنان گفتند  »آرى«:  گفت �ها را از نزد ما بلند كن، رسول خدا           تو آمديم آن  
 كه ناگهـان    - اى نشسته بوديم    و ما در ناحيه    - را طلب نمود تا آن را بنويسد         �آن گاه صحيفه را خواست و على        

  : جبرئيل عليه السالم نازل شد و گفت
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طلبند، از خود مران و دور مكن، نـه          خوانند، و رضاى او را مى      ان را مى  آنان را كه صبح و شام پروردگارش      «: ترجمه

و ايـن چنـين بعـضى از     . باشى حساب آنان بر توست و نه حساب تو بر آنان، اگر آنان را طرد كنى از ستمگران مى                 
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  حيات صحابه

١٦٠  چهارم جلد 

ارده، آيـا خداونـد   آيا اينان هستند كه خداوند از ميان ما بر آنان منت گـذ      : آنان را با بعض ديگر آزموديم، تا بگويند       
  »...هرگاه كسانى كه به آيات ما ايمان دارند نزد تو آيند! شناسد؟ شاكران را بهتر نمى
، و بـه وى     »سـالم علـيكم   «گفت    صحيفه را انداخت و ما را فراخواند و نزدش آمديم و مى            �آن گاه پيامبر خدا     

نشـست، و وقتـى كـه         با ما مـى    �دا  نزديك شديم حتى كه زانوهاى خويش را به زانويش گذاشتيم، و رسول خ            
  :نمود، پس خداوند تعالى نازل فرمود خاست و ما را ترك مى خواست بر خيزد بر مى مى
]a�d@a�_	 _n�_�a%_	 d)a9_L b� _
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طلبنـد، و هرگـز چـشمهاى     خوانند، و رضاى او را مى     كسانى باش كه پروردگار خود را صبح و شام مى         با  «: ترجمه
  .»ها بر مگير هاى دنيا از آن خود را، به خاطر زينت

خاسـت،   رسيديم كه او در آن بر مـى        نشستيم، و چون به همان ساعتى مى        مى �و بعد از آن ما با پيامبر        : گويد مى
اين را ابن ماجه از  2.نمود خواست و صبر مى بر نمىگذاشتيم، وگرنه، ابداً تا برخاستن ما  ا وا مىخاستيم و او ر بر مى

و اين را ابن ابى شيبه از اقرع بـن حـابس و             . آمده، روايت نموده است   ) 56/6(خباب همانند آن، چنانكه در البدايه       
مده، روايت نموده، و ما بعد آن را متـذكر نـشده            آ) 245/1(عيينه بن حصن همانند آن تا آخر آيه، چنانكه در الكنز            

  .است
 عيينه بن حصن، 4: تازه به اسالم گرويده بودندهايى كه آن: كند كه گفت  روايت مى  � همچنان از سلمان     3ابونعيمو  

اى رسول خدا، اگر خودت در صدر مسجد نشينى :  آمدند و گفتند�ها نزد پيامبر خدا  اقرع بن حابس و امثال آن
 )اللَّـه عـنهم   رضـى (شـان ابـوذر، سـلمان و فقـراى مـسلمين         هدف -ها را با بوى پالتوهايشان از ما دور كنى           نو اي 
نـشينيم و از مخلـصان تـو          نزدت مى  -باشد، كه پالتوهاى پشمى بر تن داشتند، و چيزى غير از آن نزدشان نبود                مى
  :جل اين آيه را نازل نمودآموزيم، آن گاه خداوند عزو مى ]علم و احكام[شويم و از تو  مى
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سـازد،  و   آنچه را به تو از كتاب پروردگار وحى شده تالوت كن، هيچ چيزى سخنان او را دگرگـون نمـى   «: ترجمه

خوانند، و رضاى او را      با كسانى باش كه پروردگار خود را صبح و شام مى          . يابى هرگز ملجأ و پناهگاهى جز او نمى      
  .»هاى آن آتشى كه احاطه كند ايشان را سراپرده... طلبند ىم
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  حيات صحابه

١٦١  چهارم جلد 

 در جستجوى فقرا برخاست، تا اينكه آنـان را در آخـر مـسجد    �ها را به آتش تهديد كرد، آن گاه نبى خدا           و آن 
ستايش خدايى راست، كه قبل از وفات دادنـم مـرا امـر      «:  گفت �كنند، رسول خدا     دريافت كه خداوند راياد مى    

  1.» با گروهى از امتم نفس خود را حبس كنم، زندگى با شماست و مرگ با شماستنمود تا
   

  در اين باره � واقع شد و خطبه پيامبر آنچه ميان ابن مطاطيه و معاذ
اى آمـد   قيس بن مطاطيه به حلقـه   : ابن عساكر از مالك از زهرى از ابوسلمه بن عبدالرحمن روايت نموده، كه گفت             

هـا و    اينان اوسـى  :  تشريف داشتند، و گفت    )اللَّه عنهم  رضى(ى، صهيب رومى و بالل حبشى       كه در آن سلمان فارس    
 برخاست و گريبان وى را �اند؟ آن گاه معاذ      ها هستند كه به نصرت اين مرد برخاستند، اما اينان چه كاره            خزرجى

با خشم در حالى كه چادر خـود   � آورد و او را از قول وى آگاه نمود، پيامبر خدا �گرفت و او را نزد پيامبر       
، و رسول خدا پس از حمـد      )ه جامع هالصلو(: كشيد برخاست و داخل مسجد شد، و بعد از آن صدا برخاست            را مى 

اى مردم، پروردگار، پروردگار واحد است، و پدر پدر واحد است، و دين دين واحد اسـت،    «: و ثناى خداوند گفت   
، عربى فقط يك زبان است، كسى كه به عربى صـحبت و تكلـم نمايـد او               آگاه باشيد، عربى پدر و مادر شما نيست       

اى پيامبر خدا درباره اين منافق چه ميگـويى؟         :  در حالى كه از گريبان وى گرفته بود گفت         �و معاذ   . »عرب است 
بـه قتـل    يان افراد مرتـد     بعد او از جمله كسانى بود كه مرتد شدند، و در م           : گويد مى. »وى را به آتش بگذار    «: گفت
  .آمده است) 46/7(اين چنين در الكنز  2.رسيد

   
  عزت و احترام والدين  

  براى مردى كه او را از اداى شكر مادرش پرسيد � گفته پيامبر
اى پيامبر خـدا، مـن مـادرم را بـر           :  آمد و گفت   �كه مردى نزد پيامبر     : طبرانى در الصغير از بريده روايت نموده      

پخت حمـل   انداختم مى اى از گوشت را در آن مى       يگستان گرم و سوزانى كه اگر پاره      گردن خود دو فرسخ راه در ر      
هيثمـى   3.»هـاى وى كـافى باشـد    ممكن است اين براى يكى از احـسان «: ام؟ گفت نمودم، آيا شكر وى را ادا نموده 

ابوسـليم مـدلس   باشد، و نه دروغگو، و ليث بن       در اين حسن بن ابوجعفر آمده، وى ضعيف مى        : گويد مى) 137/8(
  .است

   
  براى مردى درباره پدرش � وصيت پيامبر

مردى كه پيرمردى همراهش بود نـزد پيـامبر         :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنها  رضى(طبرانى در األوسط از عايشه      
:  فرمـود  �پدرم، پيـامبر    :  گفت »اى فالن، اين كس كه با توست كيست؟       «:  به او گفت   � آمد، پيامبر    �خدا  
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  حيات صحابه

١٦٢  چهارم جلد 

 1.»پيش روى وى راه مرو، قبل از وى منشين، او را به اسمش صدا مكن ووى را در معرض دشـنام قـرار مـده                        در  «
باشـد، و ابـن دقيـق     در اين على بن سعيدبن بشير شيخ طبرانى آمده كه لين الحديث مـى     : گويد مى) 137/8(هيثمى  

 را نشناختم، ولى بقيـه رجـال وى رجـال           ومحمدبن عروه بن البرند   . العيد نقل نموده، كه وى ثقه دانسته شده است        
  .اند صحيح

   
  وصيت ابوهريره براى ابوغسان درباره پدرش

رفـتم كـه    بيرون آمدم و با پدرم در پشت حره راه مـى : روايت نموده، كه گفت  از ابوغسان ضبى   طبرانى در األوسط  
 روى پـدرت راه مـرو، ولـى از          پـيش : پدرم، گفت  :اين كيست؟ گفتم  :  با من روبرو شد و به من گفت        �ابوهريره  

مرو  پدرت راه سقف باالى عقب وى يا در پهلويش راه برو، كسى را مگذار كه در ميان تو و وى حايل واقع گردد،               
كنى و استخوانى را كه پدرت به طرف آن نگاه نموده است نخور، ممكن است كه او اشتهاى آن                    كه او را تحقير مى    

  .اند ابوغسان و ابوغنم راوى از وى را نشناختم، و بقيه رجال وى ثقه: گويد ىم) 137/8(هيثمى . را نموده باشد
   

  به كسى كه به خاطر جهاد نزد وى آمده بود به نيكى والدين � دستور پيامبر
مردى : اند، كه گفت  روايت نموده)اللَّه عنهما رضى(هاى شش گانه، غير ابن ماجه، از عبداللَّه بن عمروبن عاص           امام
آيـا پـدر و مـادرت زنـده         «:  گفـت  � جهاد اجازه خواست، پيـامبر       ]رفتن به [ آمد و از وى براى       �يامبر  نزد پ 

مردى :  و در روايتى نزد مسلم آمده كه گفت    2.»ها جهاد كن   بنابراين در آن  «:  فرمود �آرى، پيامبر   :  گفت »هستند؟
كـنم، و پـاداش را از خـدا     ىمن با تو بـه هجـرت و جهـاد بيعـت مـ     :  روى آورد و گفت�به سوى رسول خدا    

 �انـد، پيـامبر    آرى، بلكه هر دوى شان زنده:  گفت»اند؟ آيا يكى از والدينت زنده  «:  فرمود �خواهم، پيامبر    مى
بنابراين به طرف پدر و مادرت برگرد و همنشينى «: بلى، فرمود:  گفت»خواهى و اجر و پاداش را از خدا مى«: فرمود

ام تا با تو بر هجرت بيعت كنم، و پدر و مـادرم را   آمده: در روايتى از ابوداود آمده كه گفت و  3.»با ايشان را نيكودار   
 نـزد وى    4.»ها را چنانكـه گريانـدى بخنـدان        ها برگرد و آن    نزد آن «: كردند، فرمود  در حالى ترك نمودم كه گريه مى      
 هجـرت نمـود،     �يـامبر خـدا     مردى از اهل يمن به سـوى پ       :  روايت است كه   �همچنان به روايت از ابوسعيد      

ها به تـو اجـازه    آن«: فرمود. پدر و مادرم هستند:  پاسخ داد»آيا تو كسى را در يمن ندارى؟     «:  به او گفت   �پيامبر  
ها برگرد، و از ايشان اجازه بخواه، اگر به تو اجازه دادند جهاد              به سوى آن  «:  فرمود �نخير، پيامبر   :  گفت »دادند؟

مردى نزد :  روايت است كه گفت  � و نزد ابويعلى و طبرانى به اسناد جيد از انس            5.»يكى نما ها ن  كن، و گرنه به آن    
آيـا يكـى از     «:  گفـت  �من جهاد را دوست دارم ولى بـر آن قـادر نيـستم، پيـامبر                :  آمد و گفت   �پيامبر خدا   
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  حيات صحابه

١٦٣  چهارم جلد 

برو شو، و وقتى كه     در حال نيكى به وى، با خدا رو       «:  فرمود �مادرم هست، پيامبر    :  گفت »والدينت باقى هست؟  
  .آمده است) 93/4(اين چنين در الترغيب  1.»اين را انجام دادى، تو حاجى، عمره كننده و مجاهد هستى

   
  و منع نمودن ابوهريره از جنگ خيبر به خاطر مادرش �پيامبر

ستمگرند آماده به سوى اين قريه كه اهل آن «:  فرمود�پيامبر خدا :  روايت نموده، كه گفت�طبرانى از ابوامامه 
 ، و كـسى كـه شـترش عاصـى و            - هدف خيبر است     -گشايد   شويد، چون خداوند إن شاءاللَّه آن را براى شما مى         

اسباب مرا آماده كن، چون   :  نزد مادرش رفت و گفت     �سركش باشد، يا ضعيف باشد با من بيرون نيايد، ابوهريره           
دانى كه مـن بـدون    روى، و خودت مى  مى: مادرش گفت  دستور داده است،     )براى جنگ ( 2 به جهاد  �پيامبر خدا   

هاى خـود را بيـرون آورد و     كنم، آن گاه مادرش پستان      تخلف نمى  �من از پيامبر خدا     : گفت! شوم تو داخل نمى  
 آمـد، و قـضيه را بـه وى        �ابوهريره را به شيرى كه از آن مكيده بود سوگند داد، بعد مخفيانه نزد رسـول خـدا                   

 از وى �بعد از آن ابوهريره آمد، و پيـامبر خـدا         . »برو مشكلت حل كرده شد    «:  گفت �يامبر  يادآورى نمود، پ  
كـنم، و ايـن بـدون رسـيدن      اى پيامبر خدا، من روى گردانيدنت را نسبت به خود احساس مى: روگردان شد، گفت  

خود را بيـرون آورد، و  هاى  تو كسى هستى كه مادرت تو را سوگند داد، و پستان      «: چيزى از من به تو نيست، گفت      
آيا يكى از شما بر اين باور است، كه اگر نزد پدر و مادر، يا يكـى از         ! به شيرى كه از آن مكيده بودى سوگندت داد        

ابـوهريره  . »ها باشد در راه خدا نيست؟ بلكه او وقتى به آنها نيكى كند، و حق شان را ادا نمايـد در راه خداسـت    آن
 و 3...گذشـت گيرى در غزوات باقى ماندم، تـا اينكـه او در    و سال بدون شركت و سهم     بعد از آن من د    : گويد  مى �

  4.حديث را متذكر شده
   

  اصحاب خود به نيكى والدين شان و ترك جهاد براى بعضى � امر پيامبر
ـ        5 در سقايه  �پيامبر خدا   :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنهما  رضى(طبرانى از ابن عباس      ى  قـرار داشـت، كـه زن

 �گـذارم، پيـامبر      خواهد به جنگ برود، ومن او را نمـى         اين پسرم مى  : فرزند خود را گرفته نزد وى آمد و گفت        
از مادرت تا وقتى كه به تو اجازه نداده، يا مرگ وى را نبرده است دور مشو، چون در ايـن عمـل پاداشـت       «: فرمود

 آمدنـد، آن مـرد      �ردى با مادرش نـزد پيـامبر        م:  و نزد وى همچنان از او روايت است كه گفت          6.»بزرگتر است 
نزد مادرت بـاش، چـون بـراى تـو در     «:  فرمود�گذاشت، پيامبر  خواهان رفتن به جهاد بود، و مادرش او را نمى  
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  حيات صحابه

١٦٤  چهارم جلد 

و در هر دو اسناد رشـدين         چنانكه هيثمى  1.»باشد بودن نزد وى همانقدر پاداش و اجر است كه برايت در جهاد مى            
 روايت اسـت، كـه      �ونزد وى همچنان از طلحه بن معاويه سلمى         .  گفته است  .باشد ف مى بن كريب آمده، و ضعي    

مـادرت زنـده    «: خواهم در راه خـدا جهـاد كـنم، گفـت           اى پيامبر خدا، من مى    :  آمدم و گفتم   �نزد پيامبر   : گفت
) 138/8(ى  هيثمـ  2.»يـابى  پاى وى را محكم بگيـر، كـه آنجـا جنـت را مـى              «:  فرمود �بلى، پيامبر   :  گفتم »است؟
باشد، و او از محمدبن طلحه روايت كرده كه      اين را طبرانى از ابن اسحاق روايت نموده، و وى مدلس مى           : گويد مى

  .اند وى را نشناختم، و بقيه رجال وى رجال صحيح
 بـراى مـشورت     �نزد پيامبر خـدا     :  روايت است كه گفت    �و نزد وى همچنان از معاويه بن جاهمه از پدرش           

مالزمـت  «:  فرمـود  �آرى، پيامبر   :  پاسخ دادم  »آيا پدر و مادر دارى؟    «:  گفت �ر جهاد آمدم، پيامبر     خواستن د 
اين ) 17/4 (و ابن سعد .اند رجال وى ثقه: گويد مى) 138/8(هيثمى  3.»آنان استهاى  ها را كن، كه جنت زير قدم   آن

اى پيـامبر خـدا، خواسـتم بـه         :  آمد و گفت   �جاهمه نزد پيامبر    : را از معاويه بن جاهمه سلمى روايت نموده كه        
مالزمـت  «: آرى، فرمـود :  گفـت »آيا مادر دارى؟«: جنگ بروم، و آمدم تا از تو در اين مورد مشورت بخواهم، گفت 

  .، باز براى دومين و سومين بار و در جاهاى مختلف و همانند اين قول»وى راكن، كه جنت زير پاى اوست
 به خاطر اداى )اللَّه عنهما رضى(ابن عمر :  روايت نموده، كه گفت)اللَّه عنها رضى(سلمه و ابويعلى از نعيم موالى ام 

حج بيرون آمد، وقتى در ميان مكه و مدينه رسيد به درختى برخورد و آن را شناخت و در زيرش نشـست، بعـد از                  
رد آمـد و نـزد پيـامبر خـدا           را در زير اين درخت ديدم، آن گاه مرد جوانى از اين سيل ب              �پيامبر خدا   : آن گفت 

ام تا با تو در راه خدا جهاد كنم، و به اين وسـيله رضـاى خـدا و دار                     اى رسول خدا، من آمده    :  ايستاد و گفت   �
بنابراين برگرد، و به «: آرى، فرمود:  گفت»پدر و مادرت هر دو زنده هستند؟«:  فرمود�طلبم، پيامبر  آخرت را مى

در ايـن حـديث     : گويد مى) 138/8(هيثمى   4.آمده بود، به همان جا برگشت     جايى كه    و او از همان      »ها نيكى كن   آن
اند، اگر موالى ام سلمه ناعم باشد، و همين        باشد آمده، و بقيه رجال وى رجال صحيح        ابن اسحاق كه مدلس ثقه مى     

  .شناسم درست است، ولى اگر نعيم باشد وى را نمى]كه وى ناعم است[
   

  هنگام خواستگارى عمر از دختر وى اتفاق افتاد فرزندشآنچه ميان على و دو 
 به �عمربن خطاب ام كلثوم را خواستگارى نمود، على : بيهقى از حسن بن حسن و او از پدرش روايت نموده كه  

هـر سـبب و نـسب در روز       «: گفـت   شنيدم كـه مـى     �از پيامبر خدا    :  گفت �وى كوچك است، عمر     : او گفت 
 سبب و نسبى باشد، آن      �، و من دوست دارم، تا برايم از رسول خدا           »شود طع مى قيامت جز سبب و نسب من ق      

:  به نكاح دهيد، آن دو گفتند ]خواهر خود را  [تان  يبراى عمو :  گفت )اللَّه عنهم  رضى( به حسن و حسين      �گاه على   
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  حيات صحابه

١٦٥  چهارم جلد 

ت، و حـسن     بـا خـشم برخاسـ      �آن گاه علـى     . كند اين زنى است از جمله زنان و كسى را براى خود انتخاب مى            
 � به نكاح عمـر  ]او را[ها   پس آن : گويد اى پدرم  من تحمل دورى تو را ندارم، مى         : پيراهن وى را گرفت و گفت     

  .آمده است) 296/8(اين چنين در الكنز  1.درآوردند
   

  اسامه و دادن روغن درخت خرما به مادرش
 به هزار درهم رسيد،     � در زمان عثمان     درخت خرما :  از محمدبن سيرين روايت نموده، كه گفت       )94/4( ابن سعد 

 به طرف درخت خرمايى رفت و آن را شكافت و روغنش را بيـرون آورد، و آن را بـه مـادرش                       �اسامه  : گويد مى
بينى درخت خرما به هزار درهم رسيده است؟  دارد در حالى كه مى   چه تو را به اين كار وا مى       : خورانيد، به او گفتند   

 من خواست، او هر چيزى را كه از من بخواهد و من بر آن قادر باشـم، آن را بـرايش انجـام                       مادرم اين را از   : گفت
  .دهم مى
  

  مهربانى و رحمت بر اوالد و تساوى در ميان آن ها 
  از منبر به خاطر حسين � پايين آمدن پيامبر

 را بر منبـر ديـدم كـه بـراى           � پيامبر خدا :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنهما  رضى(طبرانى از عبداللَّه بن عمرو      
اى بر گـردنش      در حالى بيرون آمد كه پارچه      )اللَّه عنهما  رضى(نمود، در اين موقع حسين بن على         مردم صحبت مى  
 از منبر به قصد گـرفتن وى پـايين آمـد،    �كشيد، وى در آن گير كرد و به صورت افتاد، و پيامبر        بود و آن را مى    

:  او را گرفت و با خود برداشـت و گفـت           � طفل را گرفته برايش آوردند، پيامبر        هنگامى كه مردم وى را ديدند،     
هر فرزند فتنه است، به خدا سوگند، تا اينكه وى برايم آورده نشد، مـن ندانـستم كـه از                    ! خداوند شيطان را بكشد   «

  2.»ام منبر پايين شده
   

از و دراز نمودن سجده     در نم  � پيامبر  بر پشت  )اللَّه عنهما  رضى(سوار شدن حسن و حسين      
  به اين خاطر
 آمد كه وى در سـجده بـود، و    � در حالى نزد پيامبر خدا       �حسن  :  روايت نموده، كه گفت    �بزار از ابوسعيد    

 او را با دست خود محكم گرفت و ايستاد، و باز ركوع نمـود و حـسن بـر                �بر پشتش سوار گرديد، پيامبر خدا       
ايـن را بـزار روايـت       : گويـد  مـى ) 175/9(هيثمى   3.را رها نمود و او رفت     ست وى   پشتش ايستاد، هنگامى كه برخا    

  .نموده و در اسناد آن اختالف است
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  حيات صحابه

١٦٦  چهارم جلد 

 را در سجده ديدم، در ايـن اثنـا حـسن بـن علـى      �رسول خدا :  روايت است كه گفت  �و نزد طبرانى از زبير      
ه خودش پـايين نـشد پـايين ننمـود، و      وى را تا اينك� آمد و بر پشت وى سوار شد، و پيامبر       )اللَّه عنهما  رضى(

 ديگـر بيـرون     شـد و از طـرف      نمود، و او از يك طـرف داخـل مـى            پاهاى خود را براى وى گشاده مى       �پيامبر  
و نـزد بـزار از بهـى        . باشـد  در اين حال على بن عابس آمده، و ضعيف مى         :  است گفته) 175/9 (هيثمى 1.گرديد مى

 خبـر   �ترين مردم به پيـامبر خـدا         مرا از شبيه  :  گفتم )اللَّه عنهما  رضى(بير  به عبداللَّه بن ز   : روايت است كه گفت   
ها نـزد وى بـود،       ترين آن   و محبوب  �ترين مردم به پيامبر خدا        شبيه )اللَّه عنهما  رضى(حسن بن على    : بده، گفت 
وردن وى بـر     تـا پـاين نيـا      �شد، و پيـامبر      بود، و بر پشت وى سوار مى        در سجده مى   �آمد و پيامبر     وى مى 

نمود تا بيـرون    پاهاى خود را به او گشاده مى     �شد، و پيامبر     خاست، ومى آمد و در زير شكم وى داخل مى          نمى
  .باشد در اين على بن عابس آمده، و ضعيف مى: گويد مى) 176/9(هيثمى  2.شود

خواند، و وقتـى كـه بـه     ى نماز م�رسول خدا :  روايت است كه گفت�و در نزد ابويعلى از عبداللَّه بن مسعود    
ها را منع نمايند،     خواستند آن  پريدند، و وقتى مى     بر پشت وى مى    )اللَّه عنهما  رضى(رفت، حسن و حسين      سجده مى 
هـا را بـر زانـوى خـود          نمـود آن   نمود كه آن دو را بگذاريد، و هنگامى كه نماز را تمام مـى              ها اشاره مى   به سوى آن  
اين را : گويد مى) 179/9(هيثمى  3.»دوست دارد، بايد اين دو را دوست داشته باشدكسى كه مرا  «: گرفت گذاشته مى 

هـا را در آغـوش خـود        نمـود، آن   وقتـى كـه نمـاز را تمـام مـى          : اند، و بزار گفته است     ابويعلى و بزار روايت نموده    
  . شان اختالف استاند، و در بعضى و طبرانى اين را به اختصار روايت نموده، و رجال ابويعلى ثقه. گرفت مى

اللَّـه   رضـى (نمود، و حسن يـا حـسين          سجده مى  �پيامبر خدا   :  روايت است كه گفت    �و نزد ابويعلى از انس      
اى نبـى خـدا، سـجده را        : شد نمود، گفته مى   شد و او سجده را طوالنى مى        و بر پشت وى سوار مى      4آمد  مى )عنهما

) 181/9(هيثمـى    5.» نپسنديدم كـه او را بـه عجلـه دور كـنم            پسرم مرا سوار شده بود و     «: گفت طوالنى نمودى؟ مى  
اند، و بقيه رجـال آن   در اين محمدبن ذكوان آمده، وى را ابن حبان ثقه دانسته، و غير وى ضعيفش دانسته              : گويد مى

  .رجال صحيح اند
   

  اش بود در حالى كه امامه بر شانه � نماز پيامبر

                                                 
1 ���� . �+Eه� BF��AG)١٧/ ٩ (�  .�Iی;%
  ).�١٧/ ٩(ا�+,+* : �)�. در "A; @ن <�� �K��m d��> 0 ا"!) ٣٧�٢(�&ار . ���� 2
٠١٧(ا��ی��� . ح�� 3 ،٨�٣.(  
 .شايد درست همينطور باشد، و در اصل حسن حسين آمده است 4

5 �
ا�+��b` : �)�. در "A; @ن %�+; �0 ذ��ان K��m ا"! ا%� �;ی[ 7X# و ��; ش�ه; @ن ا"!) ٢٨>٣(ا��ی��� . ح�� ���
  ).٣٩٩٨(ا������ 



  حيات صحابه

١٦٧  چهارم جلد 

 در حالى نزد ما بيرون شد، كـه امامـه بنـت ابـى عـاص      �پيامبر : گفت روايت نموده، كه   � از ابوقتاده    1بخارى
شـد او را     د مى گذاشت، و وقتى بلن    نمود او را مى    اش بود، بعد نماز گزارد، وقتى ركوع مى         بر شانه  )اللَّه عنهما  رضى(

  .از ابوقتاده مانند اين را روايت نموده است) 39/8(و ابن سعد  2.نمود بلند مى
   

  ها اش و گفتارش درباره آن و حسين بر شانهن حمل نمودن حسو  � پيامبر
 در حالى نزد ما آمد كـه حـسن و حـسين عليهماالـسالم               �پيامبر  :  روايت نموده، كه گفت    �احمد از ابوهريره    

مى بوسـيد و   ها بر يك شانه وى و ديگرى بر شانه ديگر وى قرار داشتند، گاهى اين را                همراهش بودند، يكى از آن    
كسى كه اين   «: فرمود! دارى اى پيامبر خدا، تو اين دو را دوست مى        : اينكه نزد ما رسيد، مردى گفت     ن را، تا    گاهى آ 

هيثمـى   3.»دو را دوست داشته باشد، مرا دوست داشته است، و كسى كه اين دو را بد ببينـد، مـرا بـد ديـده اسـت                         
ها اختالف است، و بـزار هـم          ولى درباره بعضى   اند، اين را احمد روايت نموده، و رجال وى ثقه        : گويد مى) 179/9(

  .اين را روايت كرده، و ابن مجاه اين را به اختصار روايت نموده است
   

  و مكيدن زبان حسن � پيامبر
 - را   )اللَّه عنهما  رضى( را ديدم كه زبان حسن بن على         �پيامبر خدا   :  روايت نموده، كه گفت    �احمد از معاويه    
هيثمـى   4.رسـد   بوسيده باشد عذاب نمى    �وسيد، و هرگز زبان يا لبهايى را كه پيامبر خدا           ب  مى -يا گفت لبش را     

  .باشد رجال وى رجال صحيح اند غير عبدالرحمن بن ابى عوف كه ثقه مى: گويد مى) 177/9(
   

  و اقرع در وقت بوسيدن حسن اتفاق افتاد � آنچه ميان پيامبر
:  بـه او گفـت     � را بوسيد، و اقرع بن حابس        � حسن   �پيامبر  : ه روايت نموده ك   �طبرانى از سائب بن يزيد      

كسى كه بر مردم رحـم      «:  فرمود �ام، پيامبر    ها را هم نبوسيده    ، ولى يكى از آن    براى من ده پسر به دنيا آمده است       
ـ ) 887/2( و بخارى 5.اند گويد رجال وى ثقه مى) 156/8(هيثمى  .»نمايد كند، خداوند بر وى رحم نمى  نمى ن را از اي

  . به مانند آن روايت نموده است�ابوهريره 
   

  اوالد و زيارت وى از فرزندش ابراهيمه دربار � قول پيامبر

                                                 
1 887/2 
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  حيات صحابه

١٦٨  چهارم جلد 

هـا   وى حسن را گرفت و بوسـيد، بعـد از آن بـه آن             :  روايت است كه   � از پيامبر    �نزد بزار از اسود بن خلف       
 .اند ثقه: گويد مى) 155/8(ل آن، چنان كه هيثمى      رجا ١.»فرزند مايه بخيلى، نادانى و ترس است      «: پشت كرد وگفت  

 داشـت   3م براى عيال خود بود، و پسرى      ترين مرد   مهربان �پيامبر  :  روايت نموده، كه گفت    � از انس    2و بخارى 
آمديم،  اى از مدينه داده بود، شوهر آن زن آهنگر بود، و ما هرگاهى نزد وى مى گوشهاى در  و آن را براى شير دهنده

ماننـد ايـن را از      ) 87/1(ابن سعد    5.نمود بوسيد، و بويش مى    ا مى  پسرش ر  � بود، بعد پيامبر     4ش پر از دود   ا خانه
  . روايت نموده است�انس 

   
  خود رحم كند و درخواست وى در مساوات ميان اوالد به كسى كه بر اوالد � بشارت پيامبر

و : گويد  رفت، و دو دخترش همراهش بودند، مى     )ه عنها اللَّ رضى(زنى نزد عايشه    :  روايت نموده كه   �بزار از انس    
 به اوسه دانه خرما داد، و آن زن به هر يك از دو دخترش يك دانه خرمـا را داد، و بعـد آن                         )اللَّه عنها  رضى(عايشه  

آن : افزايـد  اطفال به طرف وى نگاه نمودند، مـى       : گويد يك دانه خرماى ديگر را گرفت تا در دهن خود بگذارد، مى           
 وارد �ها نصف آن را داد و بيرون رفت، بعد پيـامبر خـدا         گاه وى آن خرما را دو شق نموده، و به هر يك از آن             

  6.»وى به اين عمل داخل جنت شد«:  فرمود�شد و عايشه عملكرد آن زن را برايش بازگو نمود، پيامبر 
زنى با دو فرزندش نـزد  : وايت است كه گفت ر)اللَّه عنهما رضى(ونزد طبرانى در الصغير و الكبير از حسن بن على         

 به او سه دانه خرما داد، به هر يك شان يك خرما، بعـد               � آمد، و از وى چيزى خواست، پيامبر         �پيامبر خدا   
ها يك خرما داد، و آن دو حق خود را خوردند و به طرف مادر خـويش نگـاه كردنـد، و                   آن زن براى هر يك از آن      
ها نصف خرما   نيز دو شق نمود، و به هر يك از آن]ه حق خودش بود و باقى مانده بودك[مادرشان آن يك خرما را      
هيثمـى   7.»خداوند وى را به خاطر رحمت وى بر دو فرزندانش رحـم نمـود  «:  گفت�را داد، آن گاه پيامبر خدا     

  .باشد در اين خديج بن معاويه جعفى آمده و ضعيف مى: گويد مى) 158/8(
 آمد كه طفلى همراهش بود، و او �مردى در حالى نزد پيامبر   :  روايت نموده، كه گفت    �ره   از ابوهري  8و بخارى 

:  فرمـود  �آرى، پيـامبر    :  گفت »كنى؟ آيا بر وى مهربانى و رحمت مى      «:  گفت �كشيد، پيامبر    را در آغوش مى   
  9.»ترين مهربانان است تر از تو بر اين است، و او مهربان خداوند بر تو مهربان«
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  حيات صحابه

١٦٩  چهارم جلد 

 بود، و يكى از فرزندانش نزدش آمد، او وى را بوسـيد و  �مردى نزد پيامبر    :  روايت نموده كه   �ر از انس    و بزا 
:  فرمـود  �بر روى پاى خود نشاند، بعد دختر وى نيز نزدش آمد، و او وى را در پيش روى خود نشاند، پيـامبر                       

بعضى از :  بزار روايت نموده، و گفته است      اين را : گويد مى) 156/8(هيثمى   1.»چرا در ميان شان مساوات ننمودى؟     «
  .اند اصحاب ما براى ما حديث بيان نمودند، و از وى نام نبرده است، و بقيه رجال وى ثقه

  
  زت و احترام همسايه  ع

  حقوق همسايه چنان كه در حديث شريف آمده است
اگـر  «: ام چيـست؟ فرمـود      همسايه اى پيامبر خدا حق   : گفتم:  روايت نموده، كه گفت    �طبرانى از معاويه بن حيده      

مريض شد از وى عيادت كنى، اگر درگذشت در تشييع جنازه وى سهيم گردى، اگر از تـو قـرض خواسـت بـه او         
قرض بدهى، اگر فقير شد و حالتش بد گرديد او را بپوشانى، اگر خيرى به وى رسيد براى او تبريكى بفرستى، اگر                      

، منزل خود را از منزل وى بلندتر نسازى كه باد را به سوى او ببندى و او           مصيبتى به وى رسيد به او تعزيت بگويى       
در ايـن ابـوبكر هـذلى       : گويد مى) 165/8(هيثمى   2.»بفرستىرا به بوى ديگت اذيت نكنى مگر اينكه از آن براى او             

، مگـر در روايـت       به مانند آن روايت نموده     �و اين را بيهقى در شعب االيمان از معاويه          . باشد آمده و ضعيف مى   
  .آمده است) 44/5(، چنان كه در الكنز »و اگر برهنه شد وى را بپوشانى«: وى آمده است

   
  نمود اش كه وى را اذيت مى قصه عبداللَّه بن سالم با همسايه

:  آمـد و گفـت  �وى نـزد پيـامبر خـدا    :  روايت نمـوده كـه   � از محمد بن عبداللَّه بن سالم        هابونعيم در المعرف  
ام  همـسايه : ، باز براى دومين بار نزد وى آمد و گفت         »صبر كن «:  گفت �ام مرا اذيت نموده است، پيامبر        همسايه

ام مرا اذيت نموده است،      همسايه: ، باز براى بار سوم آمد و گفت       »صبر كن «:  گفت �مرا اذيت كرده است، پيامبر      
ام مـرا   همـسايه : ز، و وقتى كسى نزدت آمد بگو خود رفته و آن را در كوچه بيندا        3به سوى متاع  «:  فرمود �پيامبر  

كسى كه به خدا و روز آخـرت ايمـان دارد، بايـد             . گردد اذيت نموده است، به اين صورت لعنت بر وى متحقق مى          
همسايه خود را عزت كند، و كسى كه به خدا و روز آخرت ايمان دارد، بايد مهمان خود را عزت نمايـد، و كـسى                         

  4.»ايمان دارد، سخن خير بگويد، يا خاموش باشدكه به خدا و روز آخرت 
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  حيات صحابه

١٧٠  چهارم جلد 

اش در يكى از غـزوات       نموده باشد از همراهى    كسى را كه همسايه خود را اذيت       � پيامبر
  نمايد نهى مى

اى   بـراى غـزوه    �پيـامبر خـدا     :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنهما  رضى(طبرانى در األوسط از عبداللَّه بن عمر        
: ، مردى از قـوم گفـت      »امروز كسى كه همسايه خود را اذيت نموده باشد ما را همراهى نكند            « :بيرون رفت و گفت   

در ايـن   : گويـد  مـى ) 170/8(هيثمـى    1.»امروز ما را همراهى مكن    «: ام بول نمودم، گفت    من در كنار بوستان همسايه    
  .باشد يحيى بن عبدالحميد حمانى آمده و ضعيف مى

   
   و دزدى نمودن از وىشدت حرمت زنا با زن همسايه

 بـه اصـحاب خـود       �رسـول خـدا     : اند كه گفت    روايت نموده  ) عنه رضى اهللا (احمد و طبرانى ازمقداد بن اسود       
اند، و تا روز قيامت حـرام        حرام است، خدا و رسولش آن راحرام گردانيده       :  گفتند »گوييد؟ درباره زنا چه مى   «: گفت
اگـر انـسان بـا ده زن زنـا كنـد، از زنـا بـه زن        «: حاب خـود فرمـود   به اصـ �آن گاه پيامبر خدا  : گويد مى. است

خدا :  گفتند »گوييد؟ درباره سرقت چه مى   «:  بعد از آن گفت    �پيامبر  : گويد  مى 2،»اش بر وى آسانتر است     همسايه
 اگر انـسان از ده خانـه سـرقت نمايـد، از سـرقت             «: اند، بنابراين آن حرام است، گفت      و رسولش آن را حرام نموده     

ايـن را احمـد و طبرانـى در الكبيـر و األوسـط      : گويـد  مى) 168/8(هيثمى  3.»نمودن از همسايه بر وى آسانتر است  
  .اند اند، و رجال آن ثقه روايت نموده

   
  بيند دارد و سه تن را بد مى تن را دوست مى خداوند سه: حديث ابوذر كه

از ابوذر حديثى به مـن      : اند كه گفت    روايت نموده  �ه  احمد و طبرانى كه لفظ از طبرانى است از مطرب بن عبداللَّ           
اى ابـوذر، حـديثت بـه مـن         : مند بودم تا وى را مالقات كنم، بعد با وى مالقات نمـودم و گفـتم                رسيد، و عالقه   مى
حاال كه مرا مالقات نمودى آن را در ميـان      ! 4آه، چقدر خوب  : قات كنم، گفت  رسيد و عالقمند بودم تا تو را مال        مى
خداوند عزوجل سه تن را دوست «:  آن را برايت گفته است�حديثى به من رسيده، كه رسول خدا : گفتم. گذارب

: گويـد  مـى .  دروغ بگـويم   �كنم كه بر پيامبر خـدا        درباره خود فكر نمى   : ، گفت »بيند دارد، و سه تن را بد مى       مى
مردى كه در راه خدا با صـبر و نيـت           «: ؟ گفت اند دارد كى  ها را دوست مى    اين سه تن كه خداوند عزوجل آن      : گفتم

يابيـد، بعـد از آن تـالوت     ، و اين را شما نزدتان در كتاب خداوند عزوجل مـى     »ثواب جنگيد، تا اينكه به قتل رسيد      
  :نمود
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  حيات صحابه

١٧١  چهارم جلد 
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  .»كنند دارد، كه در راه او همچون بنيان آهنين پيكار مى داوند كسانى را دوست مىخ«: ترجمه
كنـد تـا    نمايد، و او بر اذيت وى صبر مـى       مردى كه همسايه بدى دارد، و او را اذيت مى         «: و ديگر كى؟ گفت   : گفتم

) 171/8(هيثمـى   2.و حـديث را متـذكر شـده   ... »اينكه خداوند چاره وى را از طرف او به زندگى بـا مـرگ نمايـد               
اسناد طبرانى و يكى از اسنادهاى احمد رجال شان رجال صحيح اند، و اين را نـسائى و غيـر وى بـدون                       : گويد مى

او  ابن المبارك، ابوعبيد در الغريب، خرائطى و عبدالرزاق از عبدالرحمن بن قاسـم و             . اند ذكر همسايه روايت نموده   
عبور نمود، كـه وى  ) اللَّه عنهما رضى(ر حالى از نزد عبدالرحمن بن ابى بكر ابوبكر د: اند كه از پدرش روايت نموده   

با همسايه ات مخاصمه مكن، چـون ايـن بـاقى           : هاى خود در ستيز و مخاصمه بود، ابوبكر گفت         با يكى از همسايه   
  .آمده است) 44/5(اين چنين در الكنز . روند ماند و مردم مى مى
   

  عزت رفيق صالح  
  به دو تن از صحابه درباره عزت رباح بن ربيع � رتوصيه پيامب

 و براى هر سه نفر ما يك شتر بود، - غزا نموديم �با پيامبر :  روايت نموده، كه گفت�طبرانى از رباح بن ربيع 
 و پيـامبر    -شـديم    ها پايين مى   كشيد، و در كوه    شد، و سومى آن را از جلو مى        كه در صحراها دو تن بر آن سوار مى        

: ، گفـتم  »بيـنم  اى رباح تو را پياده مـى      «: رفتم، به من گفت     در حالى از پهلوى من گذشت كه پياده راه مى          �خدا  
هـاى مـن گذشـت، و آن دو شـتر خـود را               اند، او از نزد رفيـق      همين ساعت پياده شدم، و اين دو رفيقم سوار شده         

جلوى اين شتر سوار شو، و تا بازگشت بـر          : فتندها رسيدم گ   خوابانيدند، و از آن پايين آمدند، هنگامى كه من به آن          
شما دو  «:  فرمود �پيامبر خدا   : چرا؟ آن دو گفتند   : شويم، گفتم  آن سوار باش، و من و همراهم به نوبت سوار مى          

  .آمده است) 42/5(اين چنين در الكنز  3.»تن رفيق صالحى داريد، بنابراين همراهى و صحبت وى را نيكو داريد
   

  ردم در جاهاى شان  قرار دادن م
   در اين باره)اللَّه عنها رضى(عملكرد عايشه 

 مـرد بـا وقـارى    )اللَّـه عنهـا   رضـى (از كنـار عايـشه   : خطيب در المتفق از عمرو بن مخراق روايت نموده، كه گفت        
شـت   در حال خوردن بود، آن مرد را فراخواند و او با وى نشست، و ديگرى گذ                )اللَّه عنها  رضى(گذشت، و عايشه    

 ما را دستور داده است تا مـردم را          �پيامبر خدا   :  به او گفته شد، پاسخ داد      ]در اين باره  [و به او تكه نانى را داد،        
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  حيات صحابه

١٧٢  چهارم جلد 

و اين را همچنان ابـوداود در الـسنن، ابـن            .آمده است ) 142/2(اين چنين در الكنز      1.يمدر جايگاههاى شان قرارده   
ر المستخرج، بيهقى در األدب و عسكرى در األمثال از طريق ميمون            خزيمه در صحيح خود، بزار، ابويعل، ابونعيم د       

 آمد، و او به وى به دادن قرص نانى امر           )اللَّه عنها  رضى(فقيرى نزد عايشه    : اند كه گفت   بن ابى شبيب روايت نموده    
پيـامبر خـدا   [: تچرا اين كار را نمـودى؟ گفـ  : نمود، و مرد با وقارى آمد و او وى را با خود نشاند، به او گفته شد           

اللَّه  رضى(عايشه  :  چنين است كه   2الحليهو حديث را متذكر شده، و لفظ ابونعيم در          ... ما را دستور داده است     ]�
 در سفرى بود، و براى گروهى از قريش دستور غذاى ظهر را داد، آن گاه مرد غنـى و باوقـارى آمـد، عايـشه             )عنها
، و آن مـرد پـايين آمـد و خـورد و رفـت، و بعـد سـائلى آمـد، و عايـشه                         وى را فراخوانيد  :  گفت )اللَّه عنها  رضى(
ما را امر نمودى تا اين غنى را فراخـوانيم، و  :  دستور داد تا به وى قرص نانى داده شود به او گفتند          )اللَّه عنها  رضى(

مناسب همان بود كه  اين غنى براى ما زيبنده و        ]در مقابل [: گفت! براى اين مسائل اعطاى قرص نانى را امر نمودى        
سازد راهنمايى كردم، و  من به او به آنچه كه وى را راضى مىآن را با وى انجام داديم و اما اين فقير سئوال نمود، و 

و حاكم ايـن حـديث را معرفـة علـوم الحـديث،       . و حديث رامتذكر شده   ... ما را دستور داده است     �پيامبر خدا   
بـر راوى آن در مرفـوع    لى تصحيح وى به سبب منقطـع بـودن، و اخـتالف   صحيح دانسته، و همچنان غير از وى، و   

ايـن  . حـسن اسـت   ) اللَّه عنهـا   رضى(بالجمله حديث عايشه    : گويد نمودن حديث مردود شمرده شده، سخاوتى مى      
اى و صـد      بـراى مـردم جامـه      �على  : آمده است، و در ما قبل گذشت كه       ) 265/5(چنين در شرح اإلحياء زبيدى      

هاى شان قرار دهيد،  مردم را در جايگاه   «: گفت  شنيدم كه مى   �از پيامبر خدا    : د، به او گفته شد، پاسخ داد      دينار دا 
  3.»و اين منزلت اين مرد نزد من است

   
  در اين باره � سالم دادن بر مسلمان  قصه ابوبكر

 از -اند  تبار و قابل حجت آورده كه راويان يكى از اسنادهاى الكبير در صحيح مورد اع        -طبرانى در الكبير واألوسط     
 به من يك پيمانه خرما امر نمود كه نزد مردى از انـصار       �پيامبر خدا   :  روايت نموده، كه گفت    - اغر مزينه    -غر  

اى ابـوبكر   « صـحبت نمـودم،      �بود، وى مرا در اعطاى آن معطل ساخت، و من در ارتباط با وى با پيامبر خـدا                   
بعد از نماز صـبح در مـسجد را بـا مـن      ]حاضر بودن[ �، و ابوبكر »رايش بگيرصبحگاهان برو و خرماى وى را ب      

وعده گذاشت، و او را در همان جايى يافتم كه مرا وعده نموده بود، و هر دو به راه افتاديم، و هر گاهى كه ابـوبكر                    
 سبب سالم دادن بر تـو بـه         آيا فضايلى را كه قوم به     : كرد، آنگاه ابوبكر گفت    ديد به او سالم مى     را مردى از دور مى    
بعد از آن وقتى مردى از دور آشكار . بينى، بعد از اين هيچ كس در سالم دادن بر تو سبقت نكند       دست ميĤورند نمى  
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  حيات صحابه

١٧٣  چهارم جلد 

و ايـن را    . آمده است ) 206/4(اين چنين در الترغيب      1.داديم ، به او سالم مى     كند  سالم شد، قبل از اينكه او به ما       مى
  .اند آمده، روايت نموده) 52/5(و ابن جرير و ابونعيم و خرائطى، چنانكه الكنز ) 145ص (همچنان بخارى در األدب

 سـوار بـودم، ووقتـى از    �من پشت سر ابوبكر :  روايت است كه گفت�و نزد ابن ابى شيبه از زهره بن خميصه    
از :  گفت�دادند، ابوبكر  ب مىها بيشتر از سالم ما به ما جوا   داديم، آن  ها سالم مى   گذشتيم و بر آن    كنار گروهى مى  

  .امروز مردم نسبت به ما خير زيادى را نصيب شدند: اند، و در لفظى آمده است ابتداى امروز مردم بر ما غالب بوده
 سـوار بـودم، و او بـر گروهـى           �من در عقب ابـوبكر      :  روايت است كه گفت    �و نزد بخارى در األدب از عمر        

امـروز مـردم    : اللَّه و بركاتـه، ابـوبكر گفـت       ه  السالم عليكم و رحم   : گفتند ، مى السالم عليكم : گفت گذشت و مى   مى
  .آمده است) 52/5 53(اين چنين در الكنز  2. ما خير زيادى را نصيب شدندنسبت به

   
  تبليغ و وعظ ابوامامه در اين باره و چگونگى اصحاب در آن

بينيد  بايد در چيزهايى كه دوست داريد يا بد مى        : فتوى وعظ نموده گ   :  روايت نموده كه   �ابن عساكر از ابوامامه     
هـاى خـود را بـراى        صبر پيشه كنيد، چون صبر بهترين خصلت است، دنيا شما را در شگفت انداخته است، ودامن               

هـاى    در جلوى حياط خانـه  �ها و زينت خود را بر تن كرده است، ياران محمد             شما فرو انداخته است، و لباس     
آمـده  ) 156/2(اين چنـين در الكنـز        3.شود به ما سالم داده      نشينيم تا سالم بدهيم،    مى: گفتند  مى نشستند، و  خود مى 

  .است
بـوديم، و    مـى  �وقتى كه ما با پيامبر خدا       :  روايت نموده، كه گفت    �و طبرانى به اسناد حسن از انس بن مالك          

  4.داديم  يكديگر سالم مىيم بهشد افكند، هنگامى دوباره روبرو مى درختى در ميان ما جدايى مى
   

  قصه ابن عمر با طفيل در اين باره
آمـد و بـا وى        مـى  )اللَّه عنهمـا   رضى(وى نزد عبداللَّه بن عمر      :  از طفيل بن ابى بن كعب روايت نموده، كه         5يمابونع

 بر هـر  )لَّه عنهما ال رضى(رفتيم، عبداللَّه بن عمر      و وقتى كه به طرف بازار مى      : گويد رفت، مى  صبحگاهان به بازار مى   
روزى نـزد عبداللَّـه   : گويد طفيل مى(داد،  گذشت، به وى سالم مى سوداگر و تاجر ومسكين و بر هر شخصى كه مى      

كنـى، در حـالى كـه تـو      در بازار چه مى:  گفتم6)مرا با خود به طرف بازار برد آمدم، و او   )اللَّه عنهما  رضى(بن عمر   
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  حيات صحابه

١٧٤  چهارم جلد 

هـاى   شوى و در مجلس  پرسى، و قيمت آن را جويا نمى        چيزهاى فروشى نمى   ايستى، و از   براى خريد و فروش نمى    
 -اى ابـوبطن  :  عبداللَّه به من گفـت  -كنيم   اينجا بنشين با هم صحبت مى     : به او گفتم  : گويد  مى -نشينى    نمى )بازار(

مالك ايـن   1.دهه روبرو شدى به او سالم برويم، با هر كس ك  ما فقط به خاطر سالم مى-طفيل شكم بزرگى داشت     
رويـم،   ما فقط به خـاطر سـالم مـى        : و در روايتى آمده   . را از طفيل بن ابى بن كعب به مانند آن روايت نموده است            

و بخـارى ايـن را در       . آمده اسـت  ) 141/2(چنان كه در جمع الفوائد      . دهيم براى كسى كه با ما روبرو شد سالم مى        
  .وايت نموده استاز طفيل بن ابى به مانند آن ر) 148ص(األدب 

   
  عملكرد ابوامامه در اين باره

گويـد، مـن    داد، مى شد سالم مى   وى به هر كسى كه با وى روبرو مى        :  روايت نموده كه   �طبرانى از ابوامامه باهلى     
كسى را سراغ ندارم كه در سالم دادن بر وى سبقت نموده باشد، جز يهوديى را كه بارى در پشت سـتونى خـود را        

واى بر تو اى يهودى، چه تو را به : ابوامامه به آن يهودى گفت. فى نمود و بيرون آمد و به او سالم دادبراى وى مخ
دهى، بنابراين دانستم كه اين يـك فـضيلت اسـت، و             تو را مردى يافتم كه بسيار سالم مى       : اين كار واداشت؟ گفت   

خداوند سـالم  «: گفت  شنيدم كه مى�امبر خدا واى بر تو، من از پي: خواستم به آن عمل كنم، ابوامامه به او گفت        
ايـن را طبرانـى از شـيخ        : گويد مى) 33/8(هيثمى   2.»را تحيت براى امت ما، و امان براى اهل ذمه ما گردانيده است            

  .اند، مقارب الحديث است خود بكربن سهل دمياطى روايت نموده، نسائى وى را ضعيف دانسته و غير وى گفته
گشت را دستش گرفته بودم،  من وقتى كه ابوامامه به طرف خانه خود برمى: وايت است كه گفت ر 3از محمدبن زياد  

سالم عليكم، سالم عليكم، و وقتى كه به دروازه : گفت گذشت مى وى بر هر مسلمان، نصرانى، خرد و بزرگى كه مى
ا را امر نموده است، تا سـالم رادر       ام، نبى ما عليه السالم م      اى برادر زاده  : منزل رسيد به طرف ما ملتفت شد و گفت        

اللَّـه   رضـى (هـيچ كـس از ابـن عمـر          :  از بشيربن يسار روايت است كه گفت       4نزد بخارى .  خود آشكار سازيم   ميان
  .توانست جلو بزند  در سالم دادن نمى)عنهما

   
  جواب سالم  
  با بعضى اصحابش � قصه پيامبر

، )اللَّـه  السالم عليك يا رسول   ( آمد و گفت     �نزد پيامبر خدا    مردى  :  روايت نموده، كه گفت    �طبرانى از سلمان    
ه اللَّه و رحم   السالم عليك يا رسول   (: بعد از آن ديگرى آمد و گفت      . )اللَّه و بركاته  ه  و عليك السالم و رحم    (: فرمود
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  حيات صحابه

١٧٥  چهارم جلد 

ـ (بعد از وى مـرد ديگـرى آمـد و گفـت             . )اللَّه و بركاته  ه  السالم عليك و رحم   (: ، پاسخ داد  )اللَّه سالم عليـك يـا     ال
، پيـامبر  »هايش سالمتى باد بر تو اى رسول خدا، و رحمت خدا باد بر تو و بركت          « )اللَّه و بركاته  ه  اللَّه و رحم   رسول
هـا   اى پيامبر خدا، فالن و فالن نزدت آمدند، و بـراى آن           : ، آن مرد گفت   »و بر تو  « )و عليك (:  به او گفت   �خدا  

  :، خداوند عزوجل گفته است 1»تو هيچ چيزى را باقى نگذاشتى«: فرمود �بهتر از من تحيت گفتى، رسول خدا 
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  .»و وقتى تحيت داده شويد به سالمى، شما به بهتر از آن سالم بدهيد، يا همان كلمه را باز گردانيد«: ترجمه
  3.»ا به تو بازگردانيدمو من همان تحيت ر

   
  قصه عايشه با پيامبر و جبرئيل عليهماالسالم

اين جبرئيل است، بـه     «:  به او گفت   �پيامبر خدا   :  روايت نموده كه   )اللَّه عنها  رضى(طبرانى در األوسط از عايشه      
تـا  «:  گفـت �يـامبر  ، و خواست از آن زيـاد نمايـد، پ  )اللَّه و بركاتهه و عليك السالم و رحم (،  »گويد تو سالم مى  

رحمت خدا و بركات «، )اللَّه و بركاته عليكم اهل البيت   ه  رحم(: ، و جبرئيل گفت   »همين جا سالم اختتام يافته است     
در اين روايت هشام بـن الحـق آمـده، نـسائى وى را قـوى                : گويد مى) 33/8(هيثمى   4.»وى بر شما اهل بيت باشد     

  .اند و بقيه رجال وى رجال صحيحدانسته، و احمد حديثش را ترك نموده است، 
   

  با سعدبن عباده � قصه پيامبر
 براى داخل شدن نزد  �پيامبر  :  روايت نموده كه   � يا از غير وى از پيامبر        �احمد از ثابت بنانى و او از انس         

، )للَّهاه  و عليك السالم و رحم    (: ، سعد گفت  )اللَّهه  السالم عليكم و رحم   (:  اجازه خواست و گفت    �سعدبن عباده   
 و سعد در هر سه مرتبه جواب سـالمش را  - سه مرتبه سالم داد � تا اينكه پيامبر    - را نشنوانيد    �ولى پيامبر   

اى پيامبر خـدا، پـدر و       :  برگشت، و سعد او را دنبال نموده گفت        � را نشنوانيد آنگاه پيامبر      �داد، ولى پيامبر    
جواب آن را نيز به تو گفتم، ولى تو را نشنوانيدم، و خواسـتم     مادرم فدايت، هر سالمى كه دادى به گوشم رسيد، و           

 را داخل خانه نمود و به او روغن زيتـون تقـديم    �هاى زيادى توأم با بركت از تو بشنوم، بعد از آن پيامبر              سالم

       (:  از آن خورد، هنگامى كه فارغ شد گفـت         �نمود، و پيامبر     �FR{�[� �R%�	 T�v 
 ���#�«� �R �9l V�X   #�8;X 

                                                 

ها آن را تكميل نمودم، ولى تو كه كامالً آن را  يعنى آن دو تن چيزى از سالم را ناقص گذاشتند ومن در جواب خود براى سالم آن
  1.م. بر تو نيز همان باشد كه بر من نثار نمودى: گفتى، همينقدر كافى است كه گفتم
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  حيات صحابه

١٧٦  چهارم جلد 

!E{�?�� ��)�	(، نيكان طعام تان را بخورند، و مالئك براى تان درود بفرستند، و روزه داران نزدتان افطار «: ترجمه
  . اين را روايت نموده استي از ابوداود بعض1.»نمايند

ـ        انصار را زيارت مى    �پيامبر خدا   :  روايت نموده، كه گفت    �و اين را بزار از انس        ه منـازل   نمود، و وقتى كـه ب
كشيد و   نمود، و سرهاى شان را دست مى       ها دعا مى   آمدند، و او براى آن     مى آمد، اطفال انصار به دور وى مى        انصار

، )اللَّهه  السالم عليكم و رحم   (:  به دروازه سعد آمد و به آنان سالم داد و گفت           �داد، بارى پيامبر     به آنها سالم مى   
 از سـه مرتبـه     � سه مرتبه سالم داد، و پيـامبر         �نيد، تا اينكه پيامبر      را نشنوا  �سعد جواب داد، ولى پيامبر      

ماننـد آن را  و ... گشت، آن گـاه منـصرف شـد    شد خوب، واال بر مى داد، اگر برايش اجازه داده مى     زيادتر سالم نمى  
و در  . ح اند اين را طبرانى در األوسط روايت نموده، و رجال وى رجال صحي           : گويد مى) 33/8(هيثمى   2.متذكر شده 

  .صحيح به اختصار آمده است
   

  )اللَّه عنهما رضى(قصه عمر با عثمان 
 گذشت، و به او سالم داد امـا او پاسـخش را         � از نزد عثمان     �عمر  : ابويعلى از محمدبن جبير روايت نموده كه      

چـه تـو را بازداشـت كـه     :  رفت و از اين بابت شكايت نمود، ابوبكر گفـت        )اللَّه عنهما  رضى(نداد، عمر نزد ابوبكر     
درباره چـه بـا   : زدم، ابوبكر گفت به خدا سوگند، من نشنيدم، من با خودم حرف مى         : پاسخ برادرت را بدهى؟ گفت    

خـواهم در بـدل    افكند، كه نمـى  بر خالف شيطان، او در نفس من چيزهايى را مى  : كردى؟ گفت  خودت صحبت مى  
وقتى كه شيطان آن را در نفسم انداخت با خود گفتم، اى كاش من              بودن همه روى زمين برايم آن را به زبان آورم،           

 �دهـد، ابـوبكر      اندازد نجات مـى    هاى مان مى   پرسيدم كه چه ما را از سخنى كه شيطان در نفس            مى �از پيامبر   
مـا را از سـخنى كـه شـيطان در     :  شكايت بردم و از وى پرسيدم  كـه        �به خدا سوگند، من به پيامبر خدا        : گفت
دهد كه من    شما را از آن همان چيزى نجات مى       «:  گفت �دهد؟ رسول خدا     اندازد چه نجات مى    اى ما مى  ه نفس

: آمـده، و گفتـه اسـت      ) 74/1(اين چنـين در الكنـز        3.»عمويم را در وقت مرگ امر نمودم، ولى او آن را انجام نداد            
  .سند آن حسن است: گويد بوصيرى در زوائد العشره مى

 بـه راه  �آن گاه عمـر  : تر از اين روايت نموده، و در حديث وى آمده است  طويل� از عثمان  اين را 4و ابن سعد  
از نزد عثمان گذشتم، و به او !! اى خليفه رسول خدا آيا تو را به شگفت نيندازم:  رفت و گفت�افتاد و نزد ابوبكر 

 را گرفت، و هر دوى شان نزد        �  برخاست و دست عمر    �سالم دادم، ولى سالمم را جواب نداد؟ آن گاه ابوبكر           
كند كه از نزد تو گذشت و به تـو سـالم             اى عثمان برادرت نزدم آمد، و ادعا مى       :  به من گفت   �ابوبكر  . من آمدند 

اى خليفه رسول خدا، من ايـن كـار   : اى تو را به اين واداشت؟ گفتم  داد و تو جواب سالم وى را ندادى، چه انگيزه         
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  حيات صحابه

١٧٧  چهارم جلد 

به خدا  : گفتم! ، وليكن اى بنى اميه اين از كبر شماست        ]اى اين را كرده  [رى به خدا سوگند     آ: ام، عمر گفت   را ننموده 
راست گفتى، قـسم بـه خـدا، گمـان          : ابوبكر گفت !! اى اى و سالم داده    ام كه تو از كنارم گذشته      سوگند، من ندانسته  

آن چـه بـود؟     : آرى، گفت : گفتم: گويد كنم تو را گفتن چيزى با خودت از جواب سالم مشغول نموده باشد، مى              مى
 درگذشت ولى او را از نجات اين امت نپرسـيدم كـه در چيـست، و در ايـن بـاره بـا خـود                          �پيامبر خدا   : گفتم

من وى را از آن پرسـيدم، و او آن را  :  گفت�نمودم، ابوبكر  نمودم، و از تقصيرم در اين امر تعجب مى  صحبت مى 
اى پيامبر خدا نجـات ايـن امـت در    : از وى پرسيدم و گفتم: ابوبكر گفتآن چيست؟ : به من خبر داد، عثمان گفت    

اى را كه به عمويم عرض كـردم، و او آن را بـه مـن رد نمـود بپـذيرد،           كسى كه از من همان كلمه     «: چيست؟ گفت 
بـر  معبـود  : اى را كه براى عمويش عرضه نموده بود، گواهى دادن به اين بود كه             و كلمه . »همان برايش نجات است   

  1.حقى جزاللَّه وجود ندارد، و محمد فرستاده خداوند است
   

  )اللَّه عنهما رضى(قصه سعدبن ابى وقاص با حضرت عثمان 
 گذشـتم، و بـه او   �در مسجد از كنار عثمـان بـن عفـان     :  روايت نموده، كه گفت    �احمد از سعدبن ابى وقاص      

اب سالم مرا نداد، آن گاه نزد اميرالمؤمنين عمربن سالم كردم، و او با چشم هايش به من خوب متوجه شد ولى جو    
و آن :  گفـت - دو مرتبـه  -اى اميرالمؤمنين، آيا در اسالم چيـز نـويى پيـدا شـده اسـت؟      :  آمدم و گفتم�خطاب  

نه، من همين لحظه در مسجد از كنار عثمان عبور نمودم، و به او سالم كردم، و او با چـشم هـايش               : چيست؟ گفتم 
آن گاه عمر كسى را دنبـال عثمـان فرسـتاد و او را      : گويد جه شد، ولى جواب سالم مرا نگفت، مى       خوب به من متو   

ام،  من ايـن كـار را ننمـوده   : چه تو را بازداشت كه سالم برادرت را جواب نگفتى؟ عثمان گفت: طلب نمود و گفت  
بعد از آن عثمـان بـه يـاد آورد و          : گويد تا اين كه سوگند خورد و سوگند خوردم، مى        : گويد بلكه نمودى، مى  : گفتم
كنم، تو اندكى قبل از كنارم گذشتى، و من با خـود             خواهم، و به سوى او توبه مى       بلى، از خداوند مغفرت مى    : گفت

نمودم، به خدا سوگند، هر وقت كه من آن را بـه يـاد                شنيده بودم صحبت مى    �اى كه از پيامبر خدا       درباره كلمه 
 اولـين  �پيـامبر خـدا   : دهـم  من آن را به تو خبـر مـى        : گيرد، سعد گفت   اى فرا مى   ا پرده آورم، بينايى و قلبم ر     مى

 �دعوت را براى ما متذكر شد، بعد از آن اعرابيى نزدش آمد، و او را مـشغول گردانيـد، تـا اينكـه پيـامبر خـدا                         
 زمين را با پاهاى خـود       برخاست، بعد من به دنبالش رفتم و وقتى ترسيدم كه قبل از من به منزل خود داخل گردد،                 

چـه  «: آرى، اى پيـامبر خـدا، گفـت       :  گفتم »كيست، ابواسحاق است؟  «:  متوجه شد و گفت    �زدم، و رسول خدا     
نه، قسم به خدا، تو براى ما اولين دعوت را متذكر شدى، بعد از آن اين اعرابـى نـزدت   :  گفتم»اى پيش آمده؟  واقعه

الإلـه إال أنـت   :  ذى النون وقتى كه در شـكم مـاهى قـرار داشـت           آرى، دعوت «: آمد و تو را مشغول ساخت، گفت      
معبود بر حقى جز تو وجـود نـدارد، و تـو از هـر عيـب پـاك هـستى، و مـن از          «سبحانك إنى كنت من الظالمين،      

هيثمـى   2.»گـردد  ، هر مسلمانى به اين دعا پروردگارش رادر چيزى دعا كند، دعايش مستجاب مـى              »ستمكاران بودم 
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  حيات صحابه

١٧٨  چهارم جلد 

اين را احمد روايت نموده، و رجال وى رجال صحيح اند، غير ابراهيم بن محمدبن سعد بن ابـى                   : ويدگ مى) 68/7(
و همچنان اين را ابويعلى و طبرانى در دعا         . باشد، و ترمذى بخش آخر اين را روايت نموده است          وقاص كه ثقه مى   

  .آمده است) 298/1( در الكنز اند و مانند اين از سعدبن ابى وقاص صحيح ثابت شده، چنانكه روايت نموده
   

  سالم فرستادن  
  با اشعث بن قيس و جريربن عبداللَّه � قصه سلمان فارسى

 �اشعث بن قيس و جرير بن عبداللَّـه بجلـى نـزد سـلمان فارسـى         : طبرانى از ابوالبخترى روايت نموده، كه گفت      
: يك آمدند و به او سالم كردند، بعد از آن گفتنداى از مدائن نزد وى داخل شدند، نزد       اى در ناحيه   آمدند، و در قلعه   

دانـم، آن دو در      نمـى :  هستى؟ گفـت   �تو يار و صحابى پيامبر خدا       : بلى، گفتند : تو سلمان فارسى هستى؟ گفت    
من همان كسى هستم    : خواهيم اين نباشد، سلمان به آن دو گفت        ممكن است كسى كه ما مى     : شك افتادند، و گفتند   

 را ديدم و با وى نشستم، ولى يار و صاحب وى كسى است كه با او داخل              �، من پيامبر خدا     خواهيد كه شما مى  
: وى كيـست؟ گفتنـد    : تايـم، گفـ    از نزد يكى از برادرانـت از شـام آمـده          : كارتان چيست؟ گفتند  ! جنت شده است  

اى نفرسـتاده اسـت،    به دست ما هديه: هديه وى كه آن را به دست شما داده است كجاست؟ گفتند         :  گفت 1ابودرداء
اى با خود آورده  از خدا بترسيد، و امانت را ادا كنيد، چون هر كسى كه از نزد وى نزد من آمده، هديه             : سلمان افزود 

سـلمان  . خواهى از آن بگيـر      ما با خود اموالى داريم و هر چه مى         2،اين از طرف ما پخش نشود     : تنداست، آن دو گف   
بـه  : خواهم كه او آن را توسط شما فرستاده است، گفتند          اى را مى   لى همان هديه  من به مال شما كار ندارم، و      : گفت

در ميان شما مردى است، كه چـون        : خدا سوگند، وى به دست ما چيزى نفرستاده است، مگر اينكه وى به ما گفت              
طرف من بـه او     پذيرفت، وقتى نزد وى رفتيد، از        نمود ديگر كسى غير از او را نمى         با او خلوت مى    �پيامبر خدا   
اى از سالم بهتر اسـت، زيـرا    خواستم؟ و چه هديه اى را از شما مى   غير از اين چه هديه    : سلمان گفت . سالم بگوييد 

اين را طبرانى روايت نموده، و رجـال        : گويد مى) 40/8(هيثمى   3.جانب خدا  بركت و پاكيزه از      سالم تحيتى است با   
از ) 201/1(و ابـونعيم ايـن را در الحليـه    . باشد، رجال صحيح انـد  ه مىوى غير از يحيى بن ابراهيم مسعودى كه ثق  
  .ابوالبخترى به مانند آن روايت نموده است

   
  احوال پرسى و به آغوش كشيدن  

  در احوال پرسى � حديث جندب، ابوذر و ابوهريره درباره روش پيامبر

                                                 
 . در ميان سلمان وابودرداء عقد مواخات و برادرى بسته بود�پيامبر  1

 .م. يعنى بايد ما به نام خاين بدنام و مشهور نشويم 2
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  حيات صحابه

١٧٩  چهارم جلد 

شد، تا وقتـى سـالم    اصحاب خود روبرو مى وقتى با    �پيامبر خدا   :  روايت نموده، كه گفت    �طبرانى از جندب    
اين را طبرانى روايت نموده، و در آن كسانى اند كه        : گويد مى) 36/8(هيثمى   1.نمود نمىها احوالپرسى    داد، با آن   نمى

  .شناسم من نمى
يـامبر  خواهم تو را از حـديثى از احاديـث پ         مى: به وى گفته شد   : اند كه   روايت نموده  �و احمد و رويانى از ابوذر       

 وقتـى كـه بـا وى روبـرو     �آيا پيامبر خـدا  : گويم، گفت اگر سرى نباشد آن را به تو مى:  سئوال كنم، گفت �
 2.با من احوال پرسى نموده استام،  زمانى كه با وى روبرو شدهمن هر : نمود؟ گفت شديد با شما احوالپرسى مى    مى

  .آمده است) 54/5(اين چنين در الكنز 
 روبرو شد، و خواست بـا او احـوال پرسـى كنـد،     � با حذيفه �پيامبر :  روايت نموده كه �ه  و بزار از ابوهرير   

يك مسلمان وقتى بـا بـرادر خـود    «:  فرمود�جنب بودم، پيامبر من : ولى حذيفه خود را به كنارى كشيد و گفت       
در ايـن   : گويـد  مى) 37/8(هيثمى   3.»افتد ريزد، چنان كه برگ درخت مى      ها مى  احوال پرسى كند گناهان هر دوى آن      

  .اند مصعب بن ثابت آمده، ابن حبان وى را ثقه دانسته و جمهور ضعيفش دانسته
   

  در روبوسى و نهى وى از خم شدن � پيامبر حديث انس و عايشه درباره روش
ر خـم   اى پيامبر خـدا، آيـا بـراى يكـديگ         : ما گفتيم : اند كه گفت    روايت نموده  �دار قطنى و ابن ابى شيبه از انس         

پرسـى كنـيم؟     آيا با يكـديگر احـوال     : ، گفتيم »نه«: آيا با يكديگر روبروسى نماييم؟ گفت     : ، گفتيم »نه«: شويم؟ گفت 
  .آمده است) 54/5(اين چنين در الكنز  4.»آرى«: گفت

 شـود،  اى پيامبر خدا، مردى از ما با برادر يا رفيق خود روبرو مـى      : مردى پرسيد :  روايت است كه گفت    � 5از انس 
، »نـه «: آيا وى را در آغوش بكشد و ببوسدش؟ گفـت : ، آن مرد گفت»نه«: آيا خود را در مقابل وى خم كند؟ گفت 

اين حديث حسن اسـت،     : گويد ترمذى مى  6.»آرى«: آيا از دست وى بگيرد و با او احوال پرسى كند؟ گفت           : پرسيد
، چنانكـه در جمـع الفوائـد     »ينكه از سفر بيايد   نه، مگر ا  «: گفت: و ببوسدش، افزوده است   : و رزين بعد از قولش كه     

  .آمده است) 142/2(
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  حيات صحابه

١٨٠  چهارم جلد 

 در � به مدينه آمد، و پيامبر خـدا    �زيدبن حارثه   :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنها  رضى( از عايشه    1و ترمذى 
 وى  كـشيد بـه طـرف       در حالى كه پيراهن خود را بـه تـن مـى            2 برهنه �خانه من بود، او آمد و در را زد، پيامبر           

 و او را در آغوش كشيد - و به خداوند سوگند، من او را قبل از آن و بعد از آن آن چنان عريان نديدم          -برخاست،  
  .اين حديث حسن غريب است: گويد  ترمذى مى3.و بوسيد

   
   در احوال پرسى و معانقه)اللَّه عنهم رضى(روش صحابه 
شـدند بـا يكـديگر احـوال          وقتى با هم روبرو مـى      �ر  اصحاب پيامب :  روايت نموده، كه گفت    �طبرانى از انس    

اين را طبرانى در : گويد مى) 36/8(هيثمى  4.نمودند ند، با هم روبوسى مىآمد نمودند، و وقتى از سفرى مى     پرسى مى 
  .األوسط روايت نموده، و رجال وى رجال صحيح اند

نمـود،    كسى از برادرانش را يـاد مـى         وقتى در هنگام شب    �عمر  :  روايت نموده، كه گفت    �و محاملى از حسن     
رفت، و هنگـامى كـه بـا وى روبـرو            خواند به سرعت مى    و وقتى نماز فرض را مى     ! واى از درازى امشب   : گفت مى
  .آمده است) 42/5( اين چنين در الكنز 5.گرفت نمود يا او را در آغوشش مى شد با او روبوسى مى مى

 به شام تـشريف آورد، مـردم و بزرگـان روى            �هنگامى كه عمر    : گفت روايت نموده، كه     � از عروه    6 و ابونعيم 
اكنـون  : ابوعبيـده، گفتنـد   : كى؟ گفـت  : برادرم كجاست؟ گفتند  : زمين از وى پذيرايى و استقبال نمودند، عمر گفت        

ه و حديث را چنانكه خواهد آمد متذكر شـد ... آيد، هنگامى كه وى آمد، پايين آمد و با وى روبوسى نمود   نزدت مى 
  .است

   
  و بوسيدن جعفر بن ابى طالب � بوسيدن دست، پاى و سر مسلمان  پيامبر

 با  � از خيبر برگشت، جعفربن ابى طالب        �هنگامى كه پيامبر خدا     :  از شعبى روايت نموده، كه گفت      7ابن سعد 
انـم بـه   د نمـى «:  وى را در آغوش كشيد و از ميان هر دو چشمش بوسيد و گفـت             �وى روبرو شد، پيامبر خدا        

وى را به   :  و در روايت ديگرى از وى افزوده است        8»!به فتح خيبر يا به آمدن جعفر      كدام اين دو من خوشحال ترم،       
  9.طرف خود كشيد وبا او روبوسى نمود

                                                 
1 97/2 

 .به غير از ناف تا زانوها ديگر جاهايش عريان بود 2
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7 34/4 

 .م. زيرا وى با مهاجرين كه به حبشه هجرت كرده بودند رفته بود، و در اين موقع بعد از چندين سال از آنجا بازگشت نموده بود 8
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  حيات صحابه

١٨١  چهارم جلد 

   
  � ها و پاهاى پيامبر صحابه و بوسيدن دست

 بيعت نمودم، و دست �پيامبر با همين دستم با :  روايت نموده، كه گفت�طبرانى در األوسط از سلمه بن اكوع 
اند، و در صحيح از وى فقـط بيعـت ذكـر     رجال وى ثقه: گويد  مى1هيثمى. ولى او آن را بد نديد    هايش را بوسيديم    

.  را بوسـيده اسـت     �وى دسـت پيـامبر      :  روايت نمـوده كـه     )اللَّه عنهما  رضى(و ابويعلى از ابن عمر      . شده است 
و . انـد   صحيح باشد، و بقيه رجال وى رجال      ى زياد آمده، و وى لين الحديث مى       در اين زيد ابن اب    : گويد  مى 2هيثمى

:  را بوسيده است، و درباره موصلى گفته است كـه          �وى پيامبر   :  ذكر شده است، كه    � از عمر    3در جمع الفوائد  
ـ   مى 5عراقى به سند حسن، چنانكه      )اللَّه عنهما  رضى( از ابن عمر     4و اين را ابوداود   . لين است  د، روايـت نمـوده     گوي

ت  آمد و دس� نزد پيامبر 6هنگامى كه عذر وى نازل شد: ه روايت نموده ك   �و طبرانى از كعب بن مالك       . است
در اين يحيى بن عبدالحميد حمـانى آمـده، و وى ضـعيف             : گويد مى) 42/8(هيثمى   7.وى را گرفت و آن را بوسيد      

گويد، بـه سـند      مى) 181/2(ر بوسيدن دست، چنانكه عراقى      باشد، اين را ابوبكر بن المقرى در كتاب الرخصة د          مى
  .ضعيف روايت نموده است

: آمديم و گفته شد   :  گفت �جدش وازع بن عامر     :  از ام ابان دختر وازع و او از جدش روايت نموده كه            8و بخارى 
 روايت اسـت    �  از مزيده عبدى   9نزد وى همچنان  . يم و بوسيديم  آن پيامبر خداست، و ما دست و پاهايش را گرفت         

در تو دو خـصلت و      «:  به او گفت   � را گرفت و بوسيد، پيامبر       � پياده آمد، و دست پيامبر       �اشج  : كه گفت 
ام، يا اينكه    خصلتى است كه من با آن عادت گرفته       : ، گفت »دارند اخالقى است كه خدا و رسولش آن را دوست مى         

ثنـا و  : ، اشـج گفـت  »اى ست كه تو بر آن پيدا و خلق شـده         نه، بلكه خصلت و اخالقى ا     «: اند؟ گفت  با من پيدا شده   
  10.دارند ستايش خدايى راست كه مرا بر خصلتى خلق نموده كه خدا و رسولش آن را دوست مى

   
  عمر و بوسيدن سر ابوبكر و ابوعبيده و بوسيدن دست عمر

                                                 
1 42/8 

2 42/8 

3 143/2  
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  حيات صحابه

١٨٢  چهارم جلد 

مردم جمع انـد، و درميـان شـان         به مدينه آمدم و ديدم كه       : ابن عساكر از ابورجاء عطاردى روايت نموده، كه گفت        
بوسـه كننـده   : شديم، گفتم بودى هالك مى اگر تو نمى! من فدايت: گويد بوسد و مى مردى است كه سر مردى را مى   

 را به خاطر قتال مرتـدها،       � است، كه سر ابوبكر      �آن عمربن خطاب    : كيست؟ و بوسه كرده شده كيست؟ گفت      
  1.بوسيد مىزكات ابا ورزيدند، آن هايى كه از دادن 

هنگامى كه : اند كه گفت عبدالرزاق، خرائطى در مكارم اإلخالق، بيهقى و ابن عساكر از تميم بن سلمه روايت نموده            
 از وى استقبال نمود، و با او احوال پرسى نموده دستش را بوسيد، بعـد                � به شام آمد، ابوعبيده بن جراح        �عمر  

ايـن چنـين در الكنـز       2.بوسيدن دست سـنت اسـت     : گفت مىدند، تميم   نمو از آن هر دو به كنارى رفتند و گريه مى         
  .آمده است) 54/5(
   

  � جستن به آن به خاطر بيعتش به آن دست با پيامبر كربوسيدن دست واثله بن اسقع و تب
با همين دستت :  روبرو شدم و گفتم�با واثله بن اسقع : طبرانى از يحيى بن حارث ذمارى روايت نموده، كه گفت

 به من داد، و آن را دستت را به من بده تا ببوسم، وى دستش را  : بلى، گفتم :  بيعت نمودى؟ گفت   �ا پيامبر خدا    ب
 و نـزد    .اند در اين عبدالملك قارى آمده، و وى را نشناختم، و بقيه رجال وى ثقه             : گويد مى) 42/8(هيثمى   3.بوسيدم
ادت نزد يزيدبن اسود داخل شديم، و واثله بـن اسـقع      جهت عي :  از يونس بن ميسره روايت است كه گفت        4ابونعيم

نيز نزدش وارد گرديد، هنگامى كه به طرف وى نگاه نمود، دستش را دراز نمـود و دسـت وى را گرفـت و بـا آن                           
اى يزيـد گمانـت     :  بيعت نموده بـود، و بـه او گفـت          �روى و سينه خود را مسح نمود، چون وى با پيامبر خدا             

 شـنيدم   �مژده باد تو را، چون من از رسول خدا          : نيكوست، واثله گفت  : ر است؟ گفت  درباره پروردگارت چطو  
ام به من هستم، اگر خير باشد خير است، و اگر شر باشـد،               من نزد گمان بنده   : گويد خداوند متعال مى  «: گفت كه مى 
  5.»شر
   

  بوسيدن دست سلمه بن اكوع و انس و عباس
 �سلمه بن اكوع : بر ربذه عبور نموديم، و به ما گفته شد: نموده، كه گفت از عبدالرحمن بن رزين روايت 6بخارى

با اين دو بـا     : هاى خود را بيرون آورد و گفت       در اينجاست، آن گاه نزدش آمدم، و براى وى سالم كرديم، او دست            

                                                 
 .آمده است) 350/4(اين چنين در المنتخب  1
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  حيات صحابه

١٨٣  چهارم جلد 

وى آن   بيعت نمودم، وى كف دست خود را كه چون كف پاى شتر بزرگ بود بيرون آورد، و ما به س                    �نبى خدا   
 و  .اين را از عبدالرحمن بن زيد عراقى مانند آن روايت نموده اسـت            ) 39/4(ابن سعد    1.استيم و آن را بوسيديم    برخ

 را با دست خـود     �آيا پيامبر   :  گفت �ثابت براى انس    :  از ابن جدعان روايت نموده، كه گفت       2بخارى همچنان 
 را ديدم �على :  از صهيب روايت نموده، كه گفت3نانبخارى همچ. و آن را بوسيدو ا: آرى: اى؟ گفت لمس نموده

  .بوسيد  را مى�كه دست و پاهاى عباس 
   

  برخاستن براى يك مسلمان  
  از دخترش فاطمه و استقبال فاطمه ازوى � استقبال پيامبر

از هيچكس از مـردم را در سـخن، صـحبت و نشـستن             :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنها  رضى( از عايشه    4بخارى
آيـد، بـه او     وى رامى ديد كـه مـى       �چون پيامبر   : گويد  نديدم، مى  �تر به پيامبر      مشابه )اللَّه عنها  رضى(فاطمه  

بوسيد، و دست وى را گرفته،  او را آورده در جاى خود  خاست، و او را مى گفت، و به سويش بر مى خوش آمد مى
 �خاست و پيامبر  به سويش بر مى   : گفت  خوش آمد مى   آمد، به او    نزدش مى  �نشاند، و او نيز وقتى پيامبر        مى

 وى را خـوش    � كه در آن درگذشت، نزدش وارد شـد و پيـامبر             �بوسيد، وى در همان مريضى پيامبر        را مى 
و او را بوسيد، و بعد از آن چيزى را مخفيانه بـه او گفـت، و او گريـه نمـود، بعـد از آن چيـز ديگـرى                           : آمد گفت 

من بر اين باور بودم كه اين زن بر زنان فـضيلت و امتيـاز               : او خنديد، آن گاه براى زنان گفتم      مخفيانه به او گفت و      
از !! خنـدد  گريد و گـاهى مـى    است، گاهى مى]ها و مثل آن[دارد، اما ناگاه معلوم گرديد كه وى از جمله ديگر زنان      

 درگذشـت،   �م، هنگامى كه پيامبر     اگر اين را برايت بگويم فاش كننده راز       : برايت چه گفت؟ گفت   : وى پرسيدم 
، بنابراين گريه نمـودم، بعـد از آن مخفيانـه بـه مـن      »كنم من وفات مى«:  مخفيانه به من گفت�پيامبر : وى گفت 

  5.، آن گاه بدان مسرور شدم، و آن خوشم آمد»پيوندى تو اولين كسى از اهلم هستى كه به من مى«: گفت
   

  � برخاستن اصحاب براى پيامبر
اش  آمـد، تـا اينكـه داخـل خانـه       بيرون مى�وقتى پيامبر : از محمدبن هالل و او از پدرش روايت نموده كه  بزار  
ام اين را همين طور يـافتم، و ممكـن از          در آنچه من جمع نموده    : گويد  مى 6هيثمى. مانديم يش ايستاده مى  شد برا  مى
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  حيات صحابه

١٨٤  چهارم جلد 

ينطور است، چون هالل تابعى ثقه اسـت، يـا           روايت باشد، و ظاهر هم هم      �محمدبن هالل از پدرش از ابوهريره       
  .اند اينكه از محمدبن هالل بن ابى هالل از پدرش و از جدش روايت است، و اين بعيد است، و رجال بزار ثقه

   
  و نهى نمودن اصحاب از برخاستن برايش � پيامبر

نمود نزد مـا     ى خود تكيه مى    در حالى كه بر عصا     �پيامبر خدا   :  روايت نموده، كه گفت    �ابن جرير از ابوامامه     
 1.»كنند، بر نخيزيد   خيزند، و يكديگر را تعظيم مى      ها بر مى   چنان كه عجم  «: بيرون آمد، و ما برايش برخاستيم، فرمود      

آمده، روايـت  ) 143/2(آمده است، و ابوداود اين را به مانند آن، چنانكه در جمع الفوائد ) 55/5(اين چنين در الكنز   
  .نموده است

اللَّـه    نزد ما بيرون آمد، آن گاه ابوبكر رحمه�پيامبر خدا :  روايت نموده، كه گفت�مد از عباده بن صامت   و اح 
فقط براى خداوند تبارك «:  فرمود� شكايت كنيم، رسول خدا �برخيزيد از اين منافق براى پيامبر خدا    : گفت

در ايـن راويـى كـه از    : گويد مى) 40/8(هيثمى  2.»شود شود، و براى كس ديگرى برخاسته نمى و تعالى برخاسته مى 
  .اند وى نام برده نشده، و ابن لهيعه آمده

   
  حالت اصحاب در اين باره

تـر نبـود، و     براى شان محبوب �ديدن هيچ شخصى از ديدن پيامبر       :  روايت نموده، كه گفت    � از انس    3بخارى
ايـن را    4ه.خاسـتند  بـر نمـى   بينـد، بـرايش      را بد مى  دانستند وى ايستادن     ديدند به خاطرى كه مى     هنگامى وى را مى   

ترمذى روايت نموده و صحيح دانسته است، چنانكه عراقى در تخريج اإلحياء گفته، و امام احمـد، و  ابـوداود نيـز                       
 )اللَّـه عنهمـا   رضـى ( از نـافع و او از ابـن عمـر          5 و بخارى  .اند آمده، روايت نموده  ) 57/6(اين را، چنانكه در البدايه      

 مرد ديگرى را از مجلس برخيزاند و بعـد در جـايش بنـشيند               )مردى( از اينكه    �پيامبر  : ايت نموده، كه گفت   رو
ـ            )اللَّه عنهما  رضى(نهى نموده است، و ابن عمر        خاسـت در آنجـا     ر مـى   اگر مردى برايش از جـاى نشـستن خـود ب

را روايت نمـوده    ) اللَّه عنهما  رضى(مر   فقط عملكرد ابن ع    �از نافع از ابن عمر      ) 120/4(و ابن سعد     6.نشست نمى
  .است
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  حيات صحابه

١٨٥  چهارم جلد 

 در حالى نزد ما آمد، كه براى تشريف      �على بن ابى طالب     :  از ابو خالد والبى روايت نموده، كه گفت        1و ابن سعد  
 از ابومجلز روايت نموده،     2و بخارى ! بينم؟ ا ايستاده مى  چرا من شما ر   : كشيم گفت  ايم و انتظار مى    آورى اش ايستاده  

 نشـسته بودنـد،     )اللَّـه عـنهم    رضى( در حالى بيرون آمد، كه عبداللَّه بن عامر و عبداللَّه بن زبير              �معاويه  : تكه گف 
پيامبر :  گفت�تر آنها بود در جاى خود نشسته باقى ماند، و معاويه  عامر برخاست، و ابن زبير كه سنگين گاه ابن  آن

اى را از آتـش بـراى    خداوند براى وى بايستند، بايد خانـه هاى  كسى كه دوست داشته باشد، بنده    «:  گفته است  �
  3.»خود آماده ببنيد

  
  حركت نمودن از جاى خود براى مسلمان  

  از جايش براى مرد مسلمانى كه داخل مسجد شد � حركت پيامبر
 كـه  مردى در حالى داخل مسجد شد،: اند كه گفت  روايت نموده�بيهقى و ابن عساكر از واثله بن خطاب قريشى      

اى رسـول خـدا، جـا       :  تنها آنجا بود، و براى آن مرد خود را از جاى خود حركت داد، به او گفتـه شـد                    �پيامبر  
براى يك مؤمن حق است كه وقتى برادرش وى راديد، بـراى او خـود را از        «:  به وى گفت   �وسيع است، پيامبر    

 روايـت  - يعنى ابن اسقع   -طبرانى از واثله    و نزد    .آمده است ) 55/5(اين چنين در الكنز      4.»جاى خود حركت دهد   
 تنها در مسجد قرار داشت، و براى وى خود را از جاى خـود  �مردى داخل مسجد شد و پيامبر       : است كه گفت  

 5.»بـراى يـك مـسلمان حـق اسـت     «:  فرمـود �خدا، جا وسيع است، پيامبر اى پيامبر   : حركت داد، آن مرد گفت    
اند، مگر اينكه من براى ابـوعمير عيـسى بـن محمـدبن نحـاس، سـماعى از              قهرجال وى ث  : گويد مى) 40/8(هيثمى  

 جـاى  � براى على بن ابى طالـب  �ابوبكر  : و در عزت و احترام اهل بيت گذشت كه        . ابواسود نيافتم، واللَّه اعلم   
  . نشست� و ابوبكر �اى ابوالحسن اينجا، و او در ميان پيامبر خدا : گشود، و گفت

   
   در اين باره)اللَّه عنهم رضى(منشين  اقوال اصحاب عزت و احترام ه

روز جمعه داخل مسجد شدم، و عـوف بـن مالـك اشـجعى را در                :  از كثيربن مره روايت نموده، كه گفت         6بخارى
اى نشسته يافتم كه پاهاى خود را پيش روى خوددراز نموده بود، هنگامى كه مرا ديد پاهاى خود را  مسجد در حلقه
  و از  7.دانى كه براى چه پاهايم را دراز نموده بـودم؟ تـا مـرد صـالحى بيايـد و بنـشيند                     مى: من گفت جمع نمود به    

تـرين مـردم بـراى مـن         گرامـى :  فرمـود  )اللَّه عنهما  رضى(ابن عباس   : محمدبن عبادبن جعفر روايت است كه گفت      
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  حيات صحابه

١٨٦  چهارم جلد 

ترين مـردم بـراى      گرامى: ست كه گفت   روايت ا  )اللَّه عنهما  رضى( و از ابن ابى مليكه از ابن عباس          1.همنشينم است 
  .هاى مردم بگذرد تا در پهلويم بنشيند خواهم وى ازگردن من همنشينم است، و مى

   
  با دو مرد � قبول اعزاز مسلمان  قصه على

 داخـل شـدند، و او برايـشان    �دو مرد نزد علـى   : اند كه گفت   ابن ابى شيبه و عبدالرزاق از ابوجعفر روايت نموده        
 به همان كسى كه بر زمين نشسته بـود          �ها بر باشت و ديگرى بر زمين نشستند، على           اخت، يكى از آن   بالشت اند 

ايـن مقطـع    : گويـد  رزاق مى عبدال. زند برخيز و بر بالشت بنشين، چون از تكريم و اعزاز جز نادان سرباز نمى             : گفت
  2.است

   
  حفظ راز مسلمان  

  با حفصه � واج پيامبردر مسئله ازد � و حفظ راز پيامبر � ابوبكر
 - بيـوه بـاقى مانـد        �نيس بن حذافـه سـهمى       خحفصه بنت عمر از     :  روايت نموده، كه گفت    � از عمر    3ابونعيم

، و از كسانى بود كه در جنگ بدر شركت نموده بودند و در مدينه درگذشت، �خنيس از جمله ياران پيامبر خدا 
ه باشى حفصه بنت عمر را به نكاحت در آورم، ولـى او بـر مـن        اگر خواست :  روبرو شدم و گفتم    �و من با ابوبكر     

 وى را خواستگارى نمود، و او را بـه نكـاح            �پاسخى نداد، به اين صورت چند شب مكث نمودم و پيامبر خدا             
ممكن است وقتى كه حفصه را به من عرضه نمودى،          :  با من روبرو شد و گفت      �وى در آوردم، بعد از آن ابوبكر        

وقتـى كـه او را بـر مـن عرضـه      : آرى، گفت: گفتم: گويد چيزى پاسخ ندادم خشمگين گشته باشى؟ مىو من به تو   
نمـود، و مـن بـر آن      شنيدم كه وى را ياد مـى �داشتى از ارائه پاسخ فقط همين مرا بازداشت، كه از رسول خدا             

ايـن را    4.نمـودم   مـى  اشـت، مـن او را نكـاح       گذ  را فاش كنم، اگر وى حفصه را مـى         �نبودم كه راز رسول خدا      
) 120/5(همچنان احمد، ابن سعد، بخارى، نسائى، بيهقى و ابويعلى و ابن حبان بـا زيـادتى، چنانكـه در المنتخـب                    

  .اند آمده، روايت نموده
   

  � انس و حفظ سر پيامبر
متش  را نمودم، و وقتى كه ديدم از خـد  �روزى خدمت پيامبر خدا     :  روايت نموده، كه گفت    � از انس    5بخارى

 كـه اطفـالى بـازى    ]ديـدم [ بنابراين از نزد وى بيـرون آمـدم، ناگـاه           1خوابد،  اكنون مى  �پيامبر  : فارغ شدم، گفتم  
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  حيات صحابه

١٨٧  چهارم جلد 

 آمد تا اينكه نزدشان رسيد و به آنان سـالم داد، و       �كنند، آن گاه ايستادم و به بازى آنان نگاه نمودم، و پيامبر              مى
 در دهن من است، تا اينكه دوباره نزدش آمدم، ولى      2ويى كه آن كار   كارى فرستاد، گ  بعد از آن مرا خواست و دنبال        

چه كـار؟   :  مرا دنبال كارى فرستاده بود، پرسيد      �پيامبر  : چه تو را نگه داشت؟ گفتم     : موقع نزد مادرم رفتم گفت    
  را برايش حفظ كن، و من آن كار را بـه هـيچ كـس از خلـق                  �راز پيامبر   :  است، گفت  �آن راز پيامبر    : گفتم
بخارى اين را در صحيح خود نيز روايـت نمـوده اسـت، و            3.گفتم بودم آن را براى تو مى      ام، و اگر گوينده مى     نگفته

  .آمده، روايت كرده است) 148/2(مسلم مانند اين را از انس به اختصار، چنان كه در جمع الفوائد 
   

  عزت و اكرام يتيم  
  هاى آنان اله سختى دلبا بعضى از اصحاب خود جهت از � مشورت پيامبر
:  گفـت  � از سخت دلى خود شكايت برد، پيـامبر          �مردى نزد پيامبر    :  روايت نموده كه   �احمد از ابوهريره    

و نـزد    .رجال وى رجال صـحيح انـد      : گويد مى) 160/8(هيثمى   4.»بر سر يتيم دست بكش، و به مسكين طعام بده         «
 آمد و از قسوت قلب خود به او شكايت نمود،         �د پيامبر   مردى نز :  روايت است كه گفت    �طبرانى از ابودرداء    

آيا دوست دارى قلبت نرم شود، و به هدف خود برسى؟بر يتيم رحم كن، بر سرش دست بكش         «:  گفت �پيامبر  
و در اسناد آن، چنانكه هيثمى  5.»رسى شود، و به هدف خود مى و از طعام خود به او طعام بده، آن گاه قلبت نرم مى       

  .گفته، كسى است كه از وى نام برده نشده است، و بقيه مدلس است) 160/8(
   

  � قصه بشيربن عقربه با پيامبر
پدرم چـه   :  برخوردم و گفتم   �روز احد با پيامبر خدا      :  روايت نموده، كه گفت    � بن عقربه جهنى     6بزار از بشير  
ا گرفت و بر سرم دست كشيد، و با      ، من گريه نمودم، آن گاه مر      »شهيد شد، رحمت خداوند بر وى باد      «: شد؟ گفت 

در : ميگويـد ) 161/8(هيثمـى    7»؟شوى كه من پدرت باشم و عايشه مادرت باشد         آيا راضى نمى  «: خود برد و گفت   
و بخارى اين را در تاريخ خود از بشيربن عقربه به ماننـد آن روايـت نمـوده،                  . شود اين كسى است كه شناخته نمى     

                                                                                                                                                                  
 .م. استعمال شده است» قيلوله«البته هدف خواب چاشت است، چون در نصر  1

 .باشد  مى�هدف راز پيامبر  2
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  حيات صحابه

١٨٨  چهارم جلد 

ده است، و ابن منده و ابن عـساكر ايـن را طـويلتر از آن، چنـان كـه در المنتخـب                  آم) 153/1(چنان كه در اإلصابه     
  .اند آمده، روايت كرده) 146/5(
   

  عزت و احترام رفيق پدر  
  عبداللَّه بن عمر و عزت نمودن اعرابيى كه پدرش رفيق عمر بود

 وى خرى داشت كه چـون راهـى مكـه           :اند كه   روايت نموده  )اللَّه عنهما  رضى(ابوداود، ترمذى و مسلم از ابن عمر        
گرديد، و دستارى داشت كه آن را به سر خـود            شد، براى راحتى بر آن سوار مى       شد، و از سوارى شتر خسته مى       مى
:  گفـت )اللَّه عنهما  رضى(بست، روزى در حالى كه بر همان خر سوار بود، اعرابيى از پهلويش گذشت، ابن عمر                  مى

اين را سوار شو، و دستار را بـه او داد و      : بلى، آن گاه خر را به وى داد و گفت         : گفت  آيا تو فالن بن فالن نيستى؟       
خـرى را كـه خـودت بـر آن     ! خدا مغفرتت كند: هاى وى به او گفتند   اين را بر سر خود ببند، بعضى از رفيق        : گفت

 شنيدم �من از پيامبر : گفت! بستى به اين اعرابى دادى؟ ، و دستارى را كه بر سر مىشدى بخاطر راحتى سوار مى 
 1. بود�، و پدر اين دوست عمر     »ها ارتباط مرد با دوستان پدرش بعد از مرگ اوست          از بهترين نيكى  «: گفت كه مى 

به ماننـد ايـن مختـصراً روايـت         ) 9ص  (آمده است، و آن را بخارى در األدب         ) 169/2(اين چنين در جمع الفوائد      
: گفـت ! كنـد؟  آيا دو درهم او را كفايت نمـى       : كسانى كه با وى بودندگفتند    بعضى از   : نموده، و در حديث وى آمده     

  2.»كند دوستى پدرت را نگاه دار، و آن را قطع مكن، كه خداوند نورت را خاموش مى«:  گفته است�پيامبر 
   

  ها نيكى والدين پس از درگذشت آن
ر خدا آيا نيكـى و حقـى از پـدر و مـادرم             اى پيامب :  روايت است كه مردى گفت     �نزد ابوداود از ابواسيد ساعدى      

ها، طلب مغفرت بـراى شـان،       بلى، دعا براى آن   «: برايم باقى مانده است، تا پس از مرگ ايشان آن را ادا كنم؟ گفت             
شـود و عـزت رفقـاى        ها پيوند داده مى    ها، صله رحمى كه فقط به واسطه آن        تنفيذ و اجراى وصيت شان پس از آن       

  3.»شان
   

  سلمان  قبول دعوت م
   با نيروهاى جنگى در دريا� قصه ابوايوب

مـى  [ نيروهـاى جنگـى در دريـا بودنـد،           �ها در زمان معاويه      آن:  از زيادبن انعم افريقى روايت نموده كه       4بخارى
 پيوست، هنگـامى كـه نهـار مـا حاضـر شـد، كـسى را دنبـال وى         � مركب ما به مركب ابوايوب انصارى  ]:گويند

اى جز قبول دعوت شما  مرا در حالى دعوت نموديد كه روزه دار هستم، اما چاره: ا آمد و گفتفرستاديم و او نزد م 
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  حيات صحابه

١٨٩  چهارم جلد 

يك مسلمان شش حق واجب بر برادر مسلمان خود دارد، كه   «: گفت  شنيدم كه مى   �نداشتم، چون از پيامبر خدا      
دهـد،    شد به او سالم مىوقتى با وى روبرو: اگر چيزى از آن را ترك كند، حق واجب برادرش را ترك نموده است          

دهد، وقتى مريض شـد، وى   كند، وقتى عطسه زد جواب وى را مى وقتى وى را دعوت نمود، دعوتش را اجابت مى        
شود و وقتى كه از وى طالب نصيحت شد، بـه او             نمايد، وقتى كه وفات نمود بر جنازه وى حاضر مى          را عيادت مى  
  1.و حديث را متذكر شده... »كند نصيحت مى

   
   در اين باره)اللَّه عنهم رضى(اقوال صحابه 

اللَّـه   رضـى (عمربن خطاب و عثمان بن عفـان   : اند كه  ابن المبارك و احمد در الزهد از حميد بن نعيم روايت نموده           
:  گفت )اللَّه عنهما  رضى( براى طعامى دعوت شدند و اجابت نمودند، هنگامى كه بيرون شدند عمر به عثمان                )عنهما

رسيدم كـه مباهـات و      ت: اين چرا؟ پاسخ داد   : شدم، گفت  حاضر شدم، كه دوست داشتم بر آن حاضر نمى        بر طعامى   
 در حالى كه    - ازدواج نمود و او را       � روايت نموده كه مغيره بن شعبه        � و احمد در الزهد از عثمان        2.فخر باشد 

ار هـستم، ولـى خواسـتم دعـوت را          مـن روزه د   :  فراخواند، هنگامى كه وى تشريف آورد گفت       -اميرالمؤمنين بود   
اگر رفيق يا همـسايه     :  روايت نموده، كه گفت    � و عبدالرزاق از سلمان فارسى       3.بت كنم و به بركت دعا نمايم      اجا

اى اهدا نمود، يا تو را بر طعامى دعـوت نمـود، آن را                داشتى، يا خويشاوند كارمند داشتى و او برايت هديه         4كارمند
  5.راى توست و گناهش بر خود وىن بقبول كن، چون گوارايى آ

   
  دور نمودن اذيت از راه مسلمان  
  قصه معقل مزنى با معاويه بن قره

 را از راه دور نمـود، مـن نيـز           7 با معقل مزنى بودم كه اذيتـى       من:  از معاويه بن قرّه روايت نموده، كه گفت        6بخارى
تـو را  :  به اين كارى كه نمـودى واداشـت؟ پاسـخ داد   ام چه تو را اى برادر زاده: چيزى را ديدم و دور نمودم، گفت   

 شـنيدم   �ام كار خوبى نمودى، از پيـامبر         اى برادرزاده : ديدم كه كارى را نمودى، من نيز آن را انجام دادم، گفت           
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  حيات صحابه

١٩٠  چهارم جلد 

شود، و از كـسى كـه يـك نيكـى      كسى كه اذيتى را از راه مسلمانان دور كند، براى او نيكى نوشته مى          «: گفت كه مى 
  1.»شود دد، داخل جنت مىقبول گر

   
  جواب عطسه كننده  

  در اين امر � روش پيامبر
 نشسته بوديم كه عطسه نمـود، گفتنـد   �نزد پيامبر :  روايت نموده، كه گفت)اللَّه عنهما رضى(طبرانى از ابن عمر   

خداوند شما را هدايت « ،)اللَّه و يصلح بالكم يهديكم(:  فرمود�، پيامبر خدا  »خدا تو را رحم كند    «،  )اللَّه يرحمك(
در اين اسباط بن عزره آمـده، كـه وى را نـشناختم، و        : گويد مى) 57/8(هيثمى   ٢.»نمايد و حالتان را اصالح گرداند     
مردى نزد : اند كه گفت   روايت نموده  )اللَّه عنها  رضى( و احمد و ابويعلى از عايشه        .بقيه رجال وى رجال صحيح اند     

ما به او :  گفتند]حاضرين[، »الحمدللَّه: بگو«: اى رسول خدا چه بگويم؟ گفت    : فت عطسه نمود و گ    �پيامبر خدا   
بـه ايـشان   «: اى پيامبر خدا من به آنان چه بگـويم؟ گفـت       : ، آن مرد گفت   »اللَّه يرحمك: بگوييد«: چه بگوييم؟ گفت  

باشد، و   بومعشر نجيح آمده، كه لَين الحديث مى      در اين ا  : گويد مى) 57/8(هيثمى   3.»اللَّه و يصلح بالُكُم    يهديكُم: بگو
اند، چنان كه در     به مانند آن روايت نموده    ) اللَّه عنها  رضى(ابن جرير و بيهقى اين را از عايشه         . اند بقيه رجال وى ثقه   

  .آمده است) 56/5(كنزالعمال 
طـسه  داد، كه وقتى كسى از ما ع ى به ما تعليم م�پيامبر خدا :  روايت نموده، كه گفت�و طبرانى از ابن مسعود    
 و نزد وى همچنان از او روايـت  .گويد، جيد است مى) 57/8(اسناد آن، چنان كه هيثمى  4.نمود به او جواب بگوييم   

الحمدللَّـه رب   (: وقتى يكى از شما عطسه نمود بايـد بگويـد         «: آموخت كه   به ما مى   �پيامبر خدا   : است كه گفت  
، و وقتى كه او اين را گفـت،         )اللَّه يرحمك(: گرفت، بايد كسى كه نزد وى هست بگويد       ، وقتى وى اين را      )العالمين

در ايـن عطـا بـن       : گويد  هيثمى مى  5.»خداوند من و شما را ببخشد     « )لى ولكم   يغفراللَّه(:  بايد بگويد  ]عطسه كننده [
كسى در پهلـوى  : موده، كه گفت روايت ن)اللَّه عنها رضى(سائب آمده كه مختلط شده است و ابن جرير از ام سلمه       

، باز كـس ديگـرى در پهلـوى         )اللَّه يرحمك(:  فرمود �، پيامبر   )الحمدللَّه(:  عطسه نمود و گفت    �خانه پيامبر   
ستايش خدايى راست كـه پروردگـار   «، )الحمدللَّه رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه     (: خانه عطسه زد و گفت    

  6.»اين بر آن نوزده درجه بلند شد«:  فرمود�، پيامبر »خوب و با بركتجهانيان است، ستايش فراوان، 
   

  اى كه حمد خدا را نگفت عطسه كننده از جواب � امتناع پيامبر
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  حيات صحابه

١٩١  چهارم جلد 

 عطسه نمودند، او به     �دو مرد نزد پيامبر     : اند كه گفت    روايت نموده  �بخارى، مسلم، ابوداود و ترمذى از انس        
اين حمد خدا را گفـت، و آن        «: فرمود ]كه چرا؟ [مى چيزى نگفت، به او گفته شد         و به دو   1،ها پاسخ داد    از آن  يكى

  .آمده است) 145/2(اين چنين در جمع الفوائد  2.»حمد خدا را نگفت
 عطـسه نمودنـد، كـه يكـى از     �دو نفر نزد پيـامبر   :  روايت است كه گفت    �و نزد احمد و طبرانى از ابوهريره        

 به او پاسخ نـداد، و دومـى عطـسه           �نمود و حمد خدا را نگفت، و پيامبر         تر بود، شريف عطسه      ديگرى شريف 
من نزدت عطسه نمودم ولـى  : گويد شريف گفت  نيز جوابش را گفت، مى �نمود و حمد خدا را گفت، و پيامبر         

، اين خدا را ياد نمـود     «:  فرمود �پيامبر  : گويد جوابم را نگفتى، و اين نزدت عطسه نمود و جوابش را گفتى؟ مى            
رجـال  : گويـد  مـى ) 58/8(هيثمـى    3.»من نيز يادش نمودم، و تو خدا را فراموش نمودى، و من نيز فراموشت كردم              

، بيهقـى،   )136ص(اين را بخارى در األدب      . باشد احمد رجال صحيح اند، غير ربعى بن ابراهيم كه ثقه و مأمون مى            
  .اند  نمودهآمده، روايت) 57/5(ابن نجار و ابن شاهين، چنانكه در الكنز 

   
  قصه ابوموسى با پسر و همسرش

 5ام الفـضل  شـدم، كـه وى در خانـه    در حالى داخـل  �نزد ابوموسى :  از ابوبرده روايت نموده، كه گفت    4و بخارى 
 بود، عطسه نمودم ولى جوابم را نگفت، آن گاه ام الفضل عطسه نمود و او )اللَّه عنهم رضى( بن عباس ]دختر فضل[

فرزنـدم  : ن به مادرم خبر دادم، هنگامى كه ابوموسى نزدش آمد، مادرم به او ناسزا گفت، و افـزود                 جوابش را داد، م   
 شـنيدم كـه   �من از پيامبر : ابوموسى به او گفت!  عطسه زد جوابش را دادى؟    6طسه زد جوابش را نگفتى، و او      ع

ر حمد خدا را نگفت، جوابش      وقتى يكى از شما عطسه زد و حمد خدا را گفت، جوابش را بگوييد و اگ               «: گفت مى
، فرزندم عطسه زد ولى حمد خدا را نگفت، و من هم جوابش را نگفـتم، ام الفـضل عطـسه زد و حمـد                »را نگوييد 

  7.خوب كردى:  گفت]مادرم[خدا را به جاى آورد، و من نيز جوابش را گفتم، 
    

   در اين باره)اللَّه عنهم رضى(عملكرد ابن عمر و ابن عباس 
 بودم، كه مردى از گوشـه  )اللَّه عنهما رضى(در پهلوى ابن عمر : از مكحول ازدى روايت نموده، كه گفت      8و بخارى 

اگـر حمـد خـدا را گفتـه     «، )اللَّـه  اللَّه إن كنت حمدت    يرحمك(:  گفت )اللَّه عنهما  رضى(مسجد عطسه زد، ابن عمر      

                                                 
 .م. اللَّه يرحمك: گفت 1
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  حيات صحابه

١٩٢  چهارم جلد 

 وقتـى كـه عطـسه    )اللَّه عنهما رضى( ابن عمر : روايت نموده كه�، و بيهقى از نافع 1»باشى، خدا تو را رحمت كند    
خداونـد مـا و شـما را       «،  )م و غفرلنا و لكـم     كيرحمنااللَّه و ايا  (: گفت ، مى )اللَّه يرحمك(: شد زد، و به او گفته مى      مى

) 136ص(و بخـارى در األدب      . آمده است ) 57/5(اين چنين در الكنز      2.»رحم كند، و براى ما و شما مغفرت نمايد        
 )اللَّه عنهمـا  رضى(مردى نزد ابن عمر     :  روايت نموده، كه گفت    � و بيهقى از نافع      .اين را روايت نموده است    مانند  

بخل ورزيدى، چرا در وقت حمدت براى خدا، براى پيامبر          : ابن عمر به او گفت    : عطسه نمود و حمد خدا را گفت      
 )اللَّـه عنهمـا   رضى(ردى نزد ابن عمر   م: و از ضحاك بن قيس يشكرى روايت است كه گفت         .  نيز درود نگفتى   �

، تمام  )اللَّه والسالم على رسول  (: اگر آن را به اين گفته     : ، عبداللَّه گفت  )الحمدللَّه رب العالمين  (: عطسه نمود و گفت   
از ابـوجمره روايـت   ) 135ص (و بخـارى در األدب  . آمـده اسـت  ) 57/5(اين چنين در الكنـز     .نمودى بهتر بود   مى

: گفـت  شـد، شـنيدم كـه مـى        وقتى كه به او جواب عطسه گفته مى       ) اللَّه عنهما  رضى(از ابن عباس    : تنموده، كه گف  
  3.»خداوند ما و شما را از آتش در امان داشته باشد، خداوند رحم تان كند«، )اللَّه عافانااللَّه و اياكم من النار، يرحكم(
   

  شود   عيادت مريض و آنچه براى وى گفته مى
  عيادت زيدبن ارقم و سعدبن ابى وقاصو  � پيامبر

ه در چـشمم     مرا به خاطر مريضى و تكليفى كـ        �پيامبر خدا   :  روايت نموده، كه گفت    �ابوداود از زيد بن ارقم      
 و  6 مـسلم  - لفظ از بخـارى اسـت        - 5 بخارى .آمده است ) 124/1(اين چنين در جمع الفوائد       4.داشتم عيادت نمود  

 در �پيـامبر خـدا   : اند كه گفـت     روايت نموده  �د بن ابى وقاص و او از پدرش         امامان چهارگانه از عامربن سع    
ام خيلى شديد شده  مريضى: نمود، گفتم  در مريضى شديدى كه عايد حالم شده بود مرا عيادت مى      حجه الوداع سال  

ا دو ثلث مـال     برد، بنابراين آي   دار هستم، و جز يك دخترى كه دارم ديگر كسى از من ارث نمى              است، و من سرمايه   
يك سـوم آن را صـدقه كـن، و          «: ، بعد از آن فرمود    »نه«: نصف آن را؟ گفت   : ، گفتم »نه«: خود را صدقه كنم؟ گفت    

 ، اگر تو ورثه خود را پس از خودت غنى بگذارى بهتر است، از ايـن                 - يا زياد است     -يك سوم هم هنگفت است      
اى را كـه بـه خـاطر رضـاى خـدا             راز كنند، و تو هر نفقه     كه ايشان را فقير بگذارى و دست سئوال به سوى مردم د           

اى پيامبر خدا پس از يـاران       : ، گفتم »گذارى شود، حتى آنچه را بر دهن خانم خود مى         كنى، بر آن پاداش داده مى      مى
ها پس بمانى و عمل صالح انجام بدهى، بـر آن درجـه و بلنـدى حاصـل                   اينكه تو از آن   «: مانم؟ گفت  خود باقى مى  

ى، و گذشته از اين، ممكن است تو باقى بمانى تا اقوامى از تو نفع بردارند و اقوام ديگرى از تو ضـرر ببيننـد                         كن مى
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  حيات صحابه

١٩٣  چهارم جلد 

هاى شان بر مگردان، وليكن درويـش و تهيدسـت    ها را بر پاشنه بار خدايا، هجرت ياران مرا قبول و نافذ فرما، و آن     
  1.خورد كند و تأسف مى گذشته بود سوگوارى مىمكه در  برايش از اينكه در� پيامبر »!سعد بن خوله است

   
  و عيادت جابر � پيامبر
 �من به مريضى مبتال شدم، آن گاه پيـامبر        :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنهما  رضى( از جابربن عبداللَّه     2بخارى

 وضوى خود را بر من  وضو نمود و بعد از آن آب�مرا بيهوش يافتند، پيامبر :  پياده به عيادتم آمدند�و ابوبكر 
اى پيامبر خدا درباره مال خود چه كنم، درباره مـالم           : گفتم:  است، �انداخت، و به هوش آمدم و ديدم كه پيامبر          

 نيز روايت نموده 4 مانند اين را3.اث نازل گرديدچگونه فيصله نمايم؟ وى چيزى به من جواب نداد، تا اينكه آيه مير
  .است

   
   عبادهو عيادت سعدبن � پيامبر
 بر خرى كه بر روى پاالن آن چادر فدكى          �پيامبر    :  روايت نموده كه   )اللَّه عنهما  رضى( از اسامه بن زيد      5بخارى

ايـن قبـل   .  را عيادت نمايد�خواست سعدبن عباده  بود سوار شد، و اسامه را در پشت سر خود سوار نمود، و مى        
 و ايـن قبـل   -شت كه عبداللَّه بن ابى بن سلول در آن بود از وقوع واقعه بدر بود وى حركت نمود وبر مجلسى گذ       

 و در مجلس افرادى به شكل مختلط ازمـسلمانان، مـشركين، بـت پرسـتان و يهـود                   - عبداللَّه بود    6دناز اسالم آور  
 نيز در مجلس حضور داشت، هنگامى كه گردوخاك و غبار مركب، مجلـس           �وجود داشتند، و عبداللَّه بن رواحه       

 سالم داد،   �پيامبر  . بر ما گردوغبار نريزيد   : ت، عبداللَّه بن ابى با چادرش بينى خود را پوشانيد و گفت           را فراگرف 
ها را به طرف خداوند فراخواند و براى شان قرآن تالوت نمود، عبداللَّه بن ابى بـه او       و ايستاد و پايين گرديد، و آن      

هـاى مـان     ر چيزى بهتر نيست، توسط آن ما را در مجلس         گويى، اگر حق باشد، ديگ     اى مرد، از چيزى كه مى     : گفت
نخير، بلكه، : ابن رواحه گفت. اذيت مكن، و به طرف اقامتگاه خود برگرد، و كسى كه نزدت آمد براى وى قصه كن

آن گاه مسلمانان، مشركين . داريم هاى مان براى مان بگو، چون ما اين را دوست مى اى پيامبر خدا، اين را در مجلس
ها را در آن وقت       آن �هود شوريدند و يكديگر را ناسزا گفتند، و نزديك بود به يكديگر حمله كنند، و پيامبر                 و ي 

 مركب خود را سوار شد و نزد سعدبن عباده آمد، و بـه              �به آرامش دعوت نمود، كه خاموش شدند، بعد پيامبر          
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  حيات صحابه

١٩٤  چهارم جلد 

اى پيـامبر   : ، سعد گفت  -بن ابى است    داللَّه   هدفش عب  - »نشنيدى؟: اى سعد، آيا آنچه را ابوحباب گفت      «: او گفت 
خدا، او را معاف نما و از وى درگذر، چون خداوند آنچه را براى تو در نظر داشته است به تو داده است، اهل ايـن         
سرزمين جمع شده بودند، تا بر سر وى تاج نهند و او را به رياست انتخاب كنند، هنگامى كه اين تـاج گـذارى بـه                  

د به تو داد رد شد، او به اين كار غمگين شد، و اين كارى را كه از وى ديدى نيـز بـه همـان علـت          حقى كه خداون  
  .است

   
  و عيادت يك اعرابى � پيامبر
 نزد اعرابيى جهت عيادت داخل شد،       �پيامبر  :  روايت نموده كه   )اللَّه عنهما  رضى(از ابن عباس    ) 844/2 (بخارى

اشـكالى نـدارد، إن شـاءاللَّه    «: گفـت  شد، به او مى جهت عيادتش داخل مى بر مريضى   �و وقتى پيامبر    : گويد مى
نـه هرگـز،    ! گفتى پاك كننده است؟   : ، وى در جواب گفت    ]و وقتى اين كالم را نزد اعرابى گفت       [ »پاك كننده است  

 �پيـامبر   رساند، آن گـاه       و وى را به قبرها مى      -كند    يا فواره مى   -جوشد   بلكه اين تبى است كه بر پيرمردى مى       
  1 .»پس آرى«: فرمود

   
  و بالل در ابتداى قدوم شان به مدينه مريض شدن ابوبكر

 وارد مدينـه  �هنگامى كه پيامبر خـدا  :  روايت نموده، كه وى گفت  )اللَّه عنها  رضى( از عايشه    )844/2( و بخارى 
اى پدرم چـه  : ها رفتم، گفتم زد آنپس من ن: گويد  را تب شديد فرا گرفت، مى)اللَّه عنهما  رضى(شد، ابوبكر و بالل     

  :گفت گرفت، مى  را وقتى تب مى�و ابوبكر : افزايد حال دارى؟ و اى بالل چه حال دارى؟ مى
  ء مصبح فى أهله كل امرى

  والموت أدنى من شراك نعله
  .»تر است شود و مرگ برايش از بند نعلش هم نزديك هر شخص در اهلش صباح الخير گفته مى«: ترجمه

  : گفت و چون از بالل تب دورمى شد مى
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يل باشد، نمايم، كه در اطرافم اذخر و جل اى سپرى مى  شبى را در دره   ]ديگر هم [دانستم كه آيا     اى كاش مى  «: ترجمه

  .»شوند  شامه و طفيل برايم ظاهر مى]بار ديگرى هم[شوم، و آيا  و آيا روزى هم بر آبهاى مجنه وارد مى
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بار خدايا، مدينه را براى ما      «:  آمدم و خبرش دادم، گفت     �آنگاه نزد پيامبر خدا     : گويد  مى )اللَّه عنها  رضى(عايشه  
ت  و صاع آن بـراى مـا بركـ   1آن را صحيح بگردان، و در مد     يا، و   چون مكه يا بيشتر از آن محبوب بگردان، بار خدا         

  2.» انتقال بدهانداز، و تب آن را به جحفه
   

  � هاى خير در وجود ابوبكر صديق اجتماع ويژگى
 »كـداميك از شـما امـروز روزه دار هـستيد؟    «:  فرمـود �پيامبر :  روايت نموده، كه گفت � از ابوهريره  3بخارى
مـن،  :  ابوبكر گفت»كدام يك از شما امروز مريضى را عيادت نموده است؟:  گفت� پيامبر   من،:  گفت �ابوبكر  
:  گفت �من، پيامبر   :  گفت � ابوبكر   »اى حاضر شده است؟    كدام يك از شما امروز بر جنازه      «:  گفت �پيامبر  

ـ : گويد مروان مى . من:  گفت � ابوبكر   »كدام يك از شما امروز مسكينى را طعام داده است؟         « ه مـن خبـر رسـيده       ب
  4.»شوند ها در يك روز در مردى، باعث داخل شدن وى به جنت مى تجمع اين ويژگى«:  گفت�است، كه پيامبر 

   
  ابوموسى و عيادت حسن بن على

 را عيادت )اللَّه عنهم رضى(ابوموسى حسن بن على : اند كه گفت ابن جرير و بيهقى از عبداللَّه بن نافع روايت نموده    
گردنـد، و بـراى او    هر مسلمانى كه يك مريض را عيادت كند، هفتاد هزار ملك با وى بر مـى        :  گفت � نمود، على 
، و براى وى بستانى در جنت ]اين عمل ادامه دارد[خواهند، اگر از هنگام صبح باشد تا اينكه شب نمايد    مغفرت مى 

د و همـه شـان بـراى وى مغفـرت     شـون  باشد، و اگر هنگام شب باشد، هفتاد هزار ملـك بـراى وى بيـرون مـى                مى
ايـن  : گويـد  آمده است، و بيهقى مـى ) 50/5(اين چنين در الكنز      5.باشد نت مى جخواهند، و براى وى بستانى در        مى

 به  �اند، و همچنان از طريق زيادى از على           به شكل موقوف روايت نموده     �چنين اين را اكثريت اصحاب شعبه       
نين اين را با تو داوود به مانند آن، به شكل موقـوف از عبداللَّـه بـن نـافع                    و اين چ  . شكل مرفوع روايت شده است    

 از چندين وجه صحيح روايت شده است، و اين       � از پيامبر    �على  ] طريق[اين از   : روايت نموده، و گفته است    
لـى بـن ابـى    ابوموساى اشعرى حسن بن ع: از عبداللَّه بن نافع روايت نموده، كه گفت     ) 121/1(چنين اين را احمد     

نـه،  : اى، يا براى عيادت؟ گفت آيا براى زيارت آمده:  به او گفت�را عيادت نمود، و على     ) اللَّه عنهم  رضى(طالب  
  . و مانند آن را متذكر شده است6...هر مسلمانى:  گفت�ام، على  بلكه براى عيادت آمده
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  حيات صحابه

١٩٦  چهارم جلد 

 را عيـادت نمـود،   )اللَّه عـنهم  رضى(ن على ابوموساى اشعرى حسن ب :  از ابوفاخته روايت نموده، كه گفت      1و احمد 
اى : اى، يـا بـراى زيـارت؟ گفـت     اى ابوموسى آيا بـراى عيـادت آمـده   :  داخل شده گفت  �آن گاه على    : گويد مى

هـر  «: گفـت   شنيدم كه مى   �من از پيامبر خدا     :  گفت �ام، آن گاه على      اميرالمؤمنين، نه، بلكه براى عيادت آمده     
صـبح تـا غـروب درود       ا عيادت كند، هفتاد هزار ملك بر وى از وقـت برخاسـتن او از                مسلمانى كه يك مسلمان ر    

اى اميرالمـؤمنين، خريـف،     : گفتـيم : گويـد   مـى  »گرداند  و خداوند متعال براى وى در جنت خريفى مى         2فرستند، مى
  3.كند اى كه درختان خرما را آبيارى مى آب دهنده: چيست؟ گفت

   
  علىعمروبن حريث و عيادت حسن بن 

 را عيـادت  )اللَّـه عنهمـا   رضى(عمروبن حريث حسن بن على  :  از عبداللَّه بن يسار روايت نموده كه       4احمد همچنان 
 عمـرو بـه او      5يى كه در نفست همان چيز است؟      آ آيا براى عيادت حسن در حالى مى      :  به او گفت   �نمود، و على    

به هر صـورت ايـن مـا را از    :  گفت�ردانى، على تو پروردگارم نيستى كه قلبم را هر سويى كه خواستى بگ     : گفت
هر مسلمانى كه برادر مسلمانش را      «: گفت  شنيدم كه مى   �دارد، از پيامبر خدا      رسانيدن نصيحت براى تو باز نمى     

فرستد، و آنان براى وى از هر ساعت روز كه باشد تـا اينكـه                عيادت كند، خداوند براى وى هفتاد هزار ملك را مى         
 .ين را بزار روايت نموده است     و ا  6 .فرستند از هر ساعت شب كه باشد تا اينكه صبح نمايد درود مى           غروب كند، و    

  .اند رجال احمد ثقه: گويد مى) 31/3(هيثمى 
   

  قول سلمان به يك مريض در كنده
 8نـده  بودم كه مريضى را در ك�با سلمان   :  از عبدالرحمن بن سعيد و او از پدرش روايت نموده، كه گفت            7بخارى

بشارت باد، چون خداوند مرض مـؤمن را بـراى وى كفـاره و سـبب           : عيادت نمود، هنگامى كه نزد وى آمد، گفت       
اند، و باز رهايش نمودنـد و او   گرداند و اگر فاجر مريض شود مثل شترى است كه اهلش آن را بسته     خوشنودى مى 

 �بـا سـلمان     : يد بن وهب روايت است كه گفت       از سع  10 ونزد ابونعيم  9. و چرا رها شد    داند كه چرا بسته شد،     نمى
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  حيات صحابه

١٩٧  چهارم جلد 

خداونـد بنـده    : نمود داخل شدم، سـلمان بـه او گفـت          نزد يكى از رفقاى وى كه از كنده بود و سلمان عيادتش مى            
اى بـراى گذشـته، و مايـه         بخشد، و ايـن كفـاره      كند، و بعد از آن وى را عافيت مى         مومن خود را به بال آزمايش مى      

كنـد، و بعـد او    و خداوند، كه اسمش با عزت است، بنده فاجر خود را به بال آزمايش مى. شدبا خوشنودى آينده مى 
داند، كه وقتى او  باشد كه اهلش آن را بستند و باز رهايش نمودند، و او نمى           دهد، و او چون شترى مى      را عافيت مى  

  .براى چه رهانمودندداند كه او را در وقت رها نمودن،  را بستند، به خاطر چه بستند، و هم نمى
   

  و قول ابن مسعود براى مردى نزد مريض قول ابن عمر براى مريض
پرسيد  رفت، از وى مى     وقتى نزد مريضى مى    )اللَّه عنهما  رضى(ابن عمر   :  روايت نموده، كه گفت    � از نافع    1يبخار

ن ده اسـت، و بـر آ    خداونـد برايـت اختيـار نمـو       : گفـت  خاسـت مـى    كه چطور است؟ و وقتى كه از نزد وى بر مى          
عبداللَّه بـن مـسعود نـزد مريـضى         :  از عبداللَّه بن ابى هذيل روايت نموده، كه گفت         3 و بخارى همچنان   2.افزود نمى

نمـود،   جهت عيادتش رفت، و با او گروهى بودند و در خانه زنى بود، و مردى از قـوم بـه طـرف آن زن نگـاه مـى       
  4!، برايت بهتر بودشد اگر چشمت كشيده مى: عبداللَّه به او گفت

   
  داد گفت و انجام مى نزد مريضان مى � آنچه پيامبر

نمـود، نـزد      وقتى مريضى را عيادت مى     �پيامبر  :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنهما  رضى( از ابن عباس     5بخارى
از خداونـد   «،  )0 "�^% ����� �� �Z� �%¥9�� �#9����X      !X �%¥9>(: گفت  مى - هفت مرتبه    -نشست، بعد از آن      سر وى مى  

بـود، از تكليـف و       ، و اگـر در اجـل وى تـاخيرى مـى           »خواهم تا تو را شفا بدهد      بزرگ، پروردگار عرش بزرگ مى    
 نـزد مـريض داخـل       �وقتى پيـامبر خـدا      :  روايت نموده كه   � و ابن ابى شيبه از على        6.يافت دردش عافيت مى  


 �T�X `i      (: گفت شد، مى  مى ����� �Z� ��B�� ].�uX     T�X �¤ »�i � »���� (، »        اى پروردگـار مـردم، ناخوشـنودى و
 - اين را احمد، ترمـذى  7.»اى جز تو نيست   رنج را ببر، و شفا عنايت فرما، چون تو شفا دهنده هستى، و شفا دهنده              

انـد، و ابـن جريـر آن را، بـه ايـن لفـظ                 ، دورقى و ابن جرير روايت نموده       -حسن و غريب است     : وتر مذى گفته  
�� ��EA     (: صحيح دانسته �~" �©��^i n¼�^i �¤ ��^i�( »                 شفايى جز شـفاى تـو نيـست، شـفايى كـه بيمـاريى را بـاقى

 �پيـامبر خـدا     :  روايت است كـه گفـت      � و نزد ابن مردويه و ابوعلى حداد در معجمش از على             8.»گذارد نمى
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  حيات صحابه

١٩٨  چهارم جلد 

� ���� �uX.   (: گفت گذاشت و مى   ىنمود، دست راست خود را بر رخسار راست وى م          وقتى مريضى را عيادت مى    
          T�X �¤ #§�� `�R" � »���� T�X `i� ������ ²Z� ��B��(  ،»         اشكالى ندارد، اى پروردگار مردم ناخوشنودى و رنج را

و نزد ابـن ابـى شـيبه از    . »كند ببر، شفا عنايت فرما، چون تو شفا دهنده هستى، و بد حالى را جز تو كسى دور نمى                 

 �T�X `i (: گفت رفت، مى  وقتى نزد مريضى مى    �پيامبر خدا   : ت كه  روايت اس  �انس   ������ ²Z� ��B�� .�uX

      �EA� ���~"� ©��^i T�X �¤ -�i� -����(  ،»     اى پروردگار مردم، ناخوشنودى و رنج را ببر، و شفا عنايت فرما، چون تو
ايـن چنـين در الكنـز     1.»گـذارد  ا بـاقى نمـى  اى جز تو نيست، شفايى كه بيمـاريى ر    شفا دهنده هستى، و شفا دهنده     

  .آمده است) 51/5(
نمـود،    مريـضى را عيـادت مـى       �وقتى پيامبر خدا    :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنها  رضى(و ابويعلى از عايشه     

بـه نـام خـدا تكليفـى     «، )بـأس الاللَّـه    بـسم (: گفت گذاشت و مى نمود مى دست خود را بر همان مكانى كه درد مى     
  .رجال وى موثق اند: گويد مى) 299/2(هيثمى  2.»ستني

 جهت عيادتم نزدم وارد شد، هنگامى كه        �پيامبر خدا   :  روايت نموده، كه گفت    �و طبرانى در الكبير از سلمان       
اى را دور كند، گناهت را ببخـشد و در ديـن و            اى سلمان، خداوند تكليف و ناخوشى     : خواست بيرون گردد، گفت   

گويـد،   مـى ) 299/2(در اين عمروبن خالد قريشى آمده و او، چنانكه هيثمى            3.»فيت عنايت فرمايد  تنت تا مرگت عا   
  .باشد ضعيف مى
آمـد، و يـا مريـضى         نزد مريـضى مـى     �وقتى پيامبر خدا    :  روايت نموده كه   )اللَّه عنها  رضى( از عايشه    4و بخارى 


  T��X������uX    �¤ ��^�i � -. �(: گفت  مىعليه الصاله والسالمشد، وى    برايش آورده مى   `i� ������ ²Z� ��B�
  �n¼�^i)��^i(  �EbA_� ��اى پروردگار مردم، ناخوشنودى و رنج را ببر، شفا بده و تو شفادهنده هستى، شفايى               «،  ) �"~�

ايـت   رو)اللَّه عنهـا  رضى( اين را از عايشه 6 ابن سعد5.»گذارد  كه بيماريى را باقى نمى    )شفايى(جز شفاى تو نيست،     
و مانند آن را متـذكر شـده، و در آن آمـده، كـه               ... 7خواست  با اين كلمات پناه مى     �پيامبر خدا   : نموده، كه گفت  

ـ �هنگامى كه پيامبر خدا  : عايشه گفت  ت،  در همان مرضش كه در آن درگذشت سنگين حال شد دستش را گرف
 دست خـود را از      ]بارى[: گويد دادمش، مى   قرار مى  نمودم و در پناه خدا     ماليدمش و با اين او را دعا مى         مى 8و با آن  

و : گويـد  ، مـى  »پروردگارم مرا ببخش، و به رفيق پيوستم گردان       «،  )رب اغفرلي وألحقني بالرفيق   (: من كشيد و گفت   
  .اين آخرين چيزى بود كه از سخن وى شنيدم
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  حيات صحابه

١٩٩  چهارم جلد 

   
  اجازه خواستن  

  � حديث انس درباره سه مرتبه سالم دادن پيامبر
 و وقتـى سـخنى      2داد داد، سه مرتبه سالم مـى      ى وقتى سالم م   �پيامبر خدا   :  روايت نموده كه   � انس    از 1بخارى

  3.نمود گفت ، آن را سه مرتبه تكرار مى مى
   

  با سعدبن عباده � قصه پيامبر
ود و  مان زيارت نمـ     ما را در منزل    �پيامبر  :  روايت است كه گفت    )اللَّه عنهما  رضى(نزد ابوداود از قيس بن سعد       

دهـى؟    اجازه نمى�آيا براى رسول خدا  : اى گفت، گفتم   ، پدرم جواب آهسته   )اللَّهه  السالم عليكم و رحم   (: گفت
، بـاز سـعد جـواب    )اللَّـه ه السالم عليكم و رحمـ (:  گفت�بگذارش، تا براى مان زياد سالم بدهد، پيامبر         : گفت

 و بعد از آن برگشت آنگاه سعد بـه دنبـال وى             )مةاللَّهالسالم عليكم و رح   (:  گفت �آهسته داد، بعد از آن پيامبر       
تا براى ما بيشتر سالم بـدهى، آن        : گفتم، شنيدم، و آهسته جواب مى     اى پيامبر خدا، من سالمت را مى      : رفت و گفت  
 با وى بازگشت و سعد براى او به فراهم نمودن آب غسل دستور داد، و او غسل نمـود، بعـد از آن                        �گاه پيامبر   

هـاى    خود را به آن پيچيد، سـپس دسـت         �ى را كه رنگ شده با زعفران و ياورس بود به او داد، و پيامبر                ا جامه
بار خدايا، درود و رحمت خود را       «،  ) سعد )آل(اللهم اجعل صلواتك و رحمتك على       (: گفت خود را بلند نموده مى    

ت برگردد، سعد خرى را كـه چـادرى بـر    ، بعد طعام را صرف نمود، و هنگامى كه خواس» سعد عنايت فرما)آل(بر  
 را همراهـى كـن، ومـن        �اى قـيس پيـامبر خـدا        : رويش انداخته شده بود براى او نزديـك آورد، سـعد گفـت            

شـوى، يـا اينكـه بـر      يـا سـوار مـى   «: ، ومن ابـا ورزيـدم، گفـت     »با من سوار شو   «: اش نمودم، به من گفت     همراهى
  .آمده است) 143/2(وائد اين چنين در جمع الف 4.، و برگشتم»گردى مى
   

  اجازه گرفت و سالم نداد � قصه مردى كه براى ورود نزد پيامبر
مردى از بنى عامر برايم حديث بيان نمود كه وى نزد پيامبر        :  روايت نموده كه گفت    � از ربعى بن حراش      5ارىبخ

السالم عليكم، آيـا    : كه بگويد : بيرون شو و به او بگو     «:  به كنيز گفت     �آيا داخل شوم؟ پيامبر     :  آمد و گفت   �
 را قبل از اينكه كنيز نزدم بيـرون بيايـد   6و من آن: گويد ، مى»داخل شوم؟ چون وى اجازه گرفتن را نيكو انجام نداد      
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  حيات صحابه

٢٠٠  چهارم جلد 

ايـن را    .تذكر شده است   و حديث را م    1...»و عليك داخل شو   «: السالم عليكم آيا داخل شوم؟ گفت     : شنيدم، و گفتم  
  .آمده، روايت كرده است) 143/2( در جمع الفوائد همچنان ابوداود، چنانكه

   
  � اجازه خواستن عمر، ابوهريره و على براى ورود نزد پيامبر

 آمـد، كـه وى در   � در حالى نـزد پيـامبر   �عمر :  روايت نموده، كه گفت  )اللَّه عنهما  رضى(احمد از ابن عباس     
) 44/8(هيثمـى    .2 شـود؟  ، آيـا عمـر داخـل      )السالم علـيكم  اللَّه،   السالم عليك يا رسول   (: باالخانه خود بود، و گفت    

انـد، و همچنـان       همانند اين روايت نموده    �اين را ابوداود و نسائى از عمر        . رجال وى رجال صحيح اند    : گويد مى
��%�R         (: خطيب روايت كرده، كه لفظ وى چنين است       	 $�G�� ��L��#� 
 �����F�� 
 ½����@"� 0%�	 $�G��(     آيـا عمـر ،

 �و بيهقـى از عمـر       . آمـده اسـت   ) 51/5(اين چنين در الكنز     . اخل شود؟، ترمذى نيز اين را روايت نموده است        د
بيهقـى  .  اجازه خواستم، و او به مـن اجـازه داد  �سه مرتبه جهت دخول نزد پيامبر خدا      : روايت نموده، كه گفت   

 �و ابـويعلى از ابـوهريره   . مـده اسـت  آ) 51/5(اين چنين در الكنـز     . حسن و غريب است    ]اين حديث : [گويد مى
 هيثمى 3. كسى را به سوى ما فرستاد، و ما نزد وى آمديم و اجازه خواستيم       �پيامبر خدا   : روايت نموده، كه گفت   

 �و طبرانـى از سـفينه       . باشد رجال وى رجال صحيح اند، غير اسحاق بن ابى اسرائيل كه ثقه مى            : گويد مى) 45/8(
 آمد، و اجازه خواست، وى در را بـه آهـستگى زد، و              � بودم كه على     �ن نزد پيامبر    م: روايت نموده، كه گفت   

  .باشد در اين ضراربن صرد آمده، و ضعيف مى: گويد مى) 45/8( هيثمى 4.»براى وى باز كن«:  گفت�پيامبر 
   

  از ايستادن روبروى دروازه در وقت اجازه خواستن و نهى نمودن سعدبن عباده � پيامبر
وى در حالى كه در مقابل دروازه ايستاده بود اجازه خواست، آن گـاه            :  روايت نموده كه   �از سعدبن عباده    طبرانى  
 آمدم، و او    �نزد پيامبر   : ، و در روايتى گفته است     »در مقابل دروازه ايستاده اجازه مخواه     «:  به او گفت   �پيامبر  
 آن گاه وى به طرف من اشاره نمود كه دور شو، و بـاز  اى بود و در مقابل دروازه ايستادم و اجازه خواستم،         در خانه 

رجال روايت دوم، چنان     5.»اجازه خواستن فقط براى جلوگيرى از نظر نمودن است        «: آمدم و اجازه خواستم، فرمود    
  .گويد، رجال صحيح اند مى) 44/8(كه هيثمى 

   
  اه نمودهاى وى نگ و ناپسند ديدن كسى كه قبل از اجازه به داخل خانه �پيامبر 

                                                 
٢٠٧/ ٢(���� ) ١٧٧(ا��داوود ) >١٠٨(��Uر6 در ادب ا�+4$د . ���� 1 (H3دا� C��= ن را@ �ا�B .�(� : ����L ا"!@���7
)٨١٨.( 
��7� @ن را =��C دا�BH3 ا"!) ٩١�٢(%$5^6 ) ٢٠١(ا��داوود ) ٣٠٣/ ١(ا�+; . ���� 2�@. 
3 ���� . � .و �A��% B; @ن) ١٢٩�(ا��ی��
4 ���� . �>/ ٨(ا�+,+* : �)�) ٢٨/ ٧(78$ا�.( 
  ).٢٨/ �(78$ا�� . ح�� 5



  حيات صحابه

٢٠١  چهارم جلد 

 � نظر نمود، آن گاه پيامبر �هاى پيامبر  مردى به يكى از خانه:  روايت نموده  كه� از انس بن مالك 1بخارى
خواهـد وى را غـافلگير نمـوده        كنم كه مى   با تير يا تيرهايى به سوى وى برخاست، گويى من به طرف وى نگاه مى              

  2.بزند
 نگـاه  �مردى از شكاف در خانه پيامبر خـدا     : ت است كه   رواي � از سهل بن سعد ساعدى       3و نزد وى همچنان   

 وى را ديـد،     �خاريد، هنگامى كـه پيـامبر خـدا           شاخى بود كه سر خود را با آن مى         �نمود، و با رسول خدا      
اجـازه  «:  فرمـود �، و پيامبر خدا »زدم كنى، با آن به چشمت مى دانستم كه تو به طرف من نگاه مى    اگر مى «: گفت

  4.» گردانيده شده است]الزم[ه خاطر چشم خواستن فقط ب
   

از وى سه مرتبه اجازه خواست و به او اجازه داده  قصه ابوموسى اشعرى با عمر هنگامى كه
  نشد

 �من در مجلسى از مجالس انصار بودم، كه ناگهان ابوموسـى  :  از ابوسعيد خدرى روايت نموده، كه گفت  5بخارى
 اجازه خواستم، ولى    �سه مرتبه براى داخل شدن نزد عمر        : د، و گفت  آمد، گويى وى وحشت زده و خوفناك باش       

سه مرتبه اجازه خواستم به مـن اجـازه         : چه تو را بازداشت؟ گفتم    :  گفت �به من اجازه داده نشد و برگشتم، عمر         
و اجـازه  اگر يكى از شما سه مرتبه اجازه خواست و به ا«:  گفته است �داده نشد، بنابراين برگشتم، و پيامبر خدا        

به خدا سوگند، بايد براى آن شاهد بياورى، آيا هيچ يك از شما اين را از پيامبر                 : عمر گفت . »داده نشد بايد برگردد   
و اين حـديث را نـزد وى        [رود   به خدا سوگند، كوچكترين ما با تو مى       :  گفت   � شنيده است؟ ابى بن كعب       �

 آن را گفتـه  � خبر دادم، كه پيـامبر      � برخاستم و به عمر      ترين قوم بودم، با وى     ، و من كه كوچك    ]دارد بيان مى 
بـر مـن     ]مـسئله [ اين   �از امر پيامبر    :  گفت � همچنان از طريق عبيدبن عمير آمده، كه عمر          7 و نزد وى   6.است

  8.پوشيده مانده، مرا خريدوفروش در بازارها، به خود مشغول كرده بود
 اجازه خواستم،   �سه مرتبه براى داخل شدن نزد عمر        :  گفت  روايت است كه   � از ابوموسى    9و همچنان نزد وى   

اى عبداللَّـه، ايـستادن در پـشت        : گاه كسى را نزدم فرستاد و گفـت        ولى به من اجازه داده نشد بنابراين برگشتم، آن        
 شـود،  بدان، كه براى مردم نيز همينطور ايستادن بر دروازه تو سـخت تمـام مـى               ! دروازه من برايت گران تمام شد؟     
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  حيات صحابه

٢٠٢  چهارم جلد 

اين را از كـى  : سه مرتبه براى ورود نزد تو اجازه خواستم، ولى به من اجازه داده نشد بنابراين برگشتم، گفت              : گفتم
ايم؟ اگر بر اين     اى كه ما نشنيده     چيزى را شنيده   �آيا از پيامبر    :  شنيدم، گفت  �اين را از پيامبر     : شنيدى؟ گفتم 

عد بيرون شدم و نزد گروهى از انصار آمـدم كـه در مـسجد نشـسته                 گواهى برايم نياورى تو را تنبيه خواهم كرد، ب        
خردترين : دها را از گفته عمر آگاه گردانيدم، گفتن كند؟ آن آيا كسى در اين شك مى : ها پرسيدم، گفتند   بودند و از آن   

برخاسـت و    با من به سـوى عمـر         - )اللَّه عنهما  رضى( يا ابومسعود    - آن گاه ابوسعيد خدرى      1،رود ما همراهت مى  
 برود، هنگامى كه نزدش آمدو سالم �خواست نزد سعدبن عباده   در حالى بيرون شديم كه مى   �با پيامبر   : گفت

آنچه بـر مـا     «: داد، به او اجازه داده نشد، باز براى دوم  سوم بار سالم داد، ولى به او اجازه داده نشد، آن گاه فرمود                      
اى رسـول خـدا،     : گشت، در اين موقع سعد خود را به وى رسـانيده گفـت            ، و بعد از آن بر     »بود، آن را انجام داديم    

شنيدم، و جوابش را نيز      دادى، من آن را مى     سوگند به ذاتى كه تو را به حق مبعوث گردانيده، هر مرتبه كه سالم مى              
د، مـن بـر   بـه خـدا سـوگن   : خواستم تا بر من و اهل بيتم بسيار سالم بدهى، آن گاه ابوموسى گفت    دادم، ولى مى   مى

  2.آرى، ولى خواستم در اين مورد خوب تحقيق و كاوش نمايم: عمر گفت!  امين بودم�حديث پيامبر خدا 
   

   درباره اجازه خواستن)اللَّه عنهم رضى(هاى اصحاب  بعضى از قصه
 بـرد  �اب  آزاد كرده شده وى دختر زبير را نزد عمربن خطـ       3يك كنيز : وده  كه  بيهقى از عامربن عبداللَّه روايت نم     

هنگامى وى را طلب نمودند بـه  [وى را طلب كنيد،   : نه، وى برگشت، و عمر گفت     : داخل شوم؟ عمر گفت   : وگفت
  4.السالم عليكم، داخل شوم؟: ى، بايد اين چنين بگوي]او گفت

اى اسلم دروازه مرا حفاظت كن، و از هيچ كـس  :  به من گفت �عمر  : و ابن سعد از اسلم روايت نموده، كه گفت        
ايـن را عبيداللَّـه بـن       : اين را از كجا آوردى؟ گفتم     : چيزى را مگير، وى روزى جامه جديدى را بر تنم ديد و گفت            

: گويـد  اسـلم مـى  . از عبيداللَّه بگير، ولى از غير وى چيزى را مگيـر    : به من داده است، گفت    ( اللَّه عنهما  رضى0عمر  
گـاه دسـت     اميرالمؤمنين ساعتى كار دارد، آن    : گفتم. اخل گردد زبير آمد و من بر دروازه بودم، و از من خواست تا د            

تو را چـه    : اى زد كه صدايم را درآورد، نزد عمر داخل شدم، گفت           خود را بلند نموده در پشت هر دو گوشم ضربه         
: تبيـنم، بعـد گفـ    زبير، به خدا سوگند، مى: گفت زبير مرا زد، و از قضيه وى او را آگاه ساختم، عمر مى: شد؟ گفتم 

وى گمـان  : ايـن غـالم را چـرا زدى؟ زبيـر گفـت     : وى را داخل كن، و من او را نزد عمل داخل نمودم، عمر گفت        
: آيا تو را هرگز از دروازه من برگردانيده است؟ گفـت : دارد، عمر گفت كند كه ما را از داخل شدن نزد تو باز مى   مى

نين مشغول است، به آن هم مرا معـذور ندانـستى؟ بـه           ساعتى صبر كن كه اميرالمؤم    : اگر به تو گفت   : نه، عمر گفت  

                                                 
 .م. اين حديث را حتى خردترين ما شنيده است چه رسد به بزرگان: يعنى 1
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  حيات صحابه

٢٠٣  چهارم جلد 

اين چنـين در الكنـز    1.خورند ها آن را مى كند و آن خدا سوگند، به جز اين نيست كه درنده براى درندگان شكار مى    
  .آمده است) 51/5(

ود  روزى نـزد وى آمـد، و از وى اجـازه ور            �عمربن خطـاب    :  از زيدبن ثابت روايت نموده، كه گفت       2و بخارى 
گاه زيد سر  نمود، آن خواست، و او برايش در حالى اجازه داد، كه سرش در دست يك كنيزش بود و آن را شانه مى                

اى اميرالمـؤمنين،  : وى را بگذار تا سرت را شانه كند، زيد گفت:  به او گفت�خود را از دست وى كشيد، و عمر        
 و طبرانى از مردى روايـت  3.]نه تو[من كار دارم   : فتآمدم، عمر گ   فرستادى من نزدت مى    اگر كسى را دنبال من مى     

 اجازه خواسـتيم، و او بـه مـا اجـازه داد و     �بعد از نماز صبح براى ورود نزد عبداللَّه بن مسعود        : نموده، كه گفت  
آن : گويـد  مـى ) 46/8(هيثمـى    4.ه دارم نپسنديدم كه شما را منتظر نگ     : چادرى را روى همسر خود انداخت و گفت       

بـا  :  روايت نموده، كـه گفـت      � از موسى بن طلحه      5 و بخارى  .اند  نشناختم و بقيه رجال وى رجال صحيح       مرد را 
ام زد و مرا بر جـايم   پدرم نزد مادرم داخل شديم، پدرم وارد شد و من دنبالش نمودم، آن گاه ملتفت شد و در سينه        

صـحيح دانـسته    ) 20/11(د اين را در الفـتح       حافظ سن  6!شوى؟ يا بدون اجازه داخل مى    آ: نشانيد، و بعد از آن گفت     
  .است

 اجازه خواست، و بـه وى       �مردى براى ورود نزد حذيفه      :  از مسلم بن نذير روايت نموده، كه گفت        7وى همچنان 
آيـا  : و مردى گفـت   ! چشمت داخل شده، ولى بدنت داخل نشده است       : داخل شوم؟ حذيفه گفت   : نظر نموده گفت  

 8.آيد بينى كه خوشت نمى اگر اجازه نخواهى، چيزى را مى:  گفت]حذيفه[زه بخواهم؟ براى ورود نزد مادرم هم اجا     
  :و احمد از ابوسويد عبدى روايت نموده، كه گفت

او در اجازه دادن    : گويد  آمديم، و بر دروازه وى نشستيم تا به ما اجازه داده شود، مى             )اللَّه عنهما  رضى(نزد ابن عمر    
من كنار شكاف دروازه ايستادم و به طرف داخل نگاه نمودم، و او از اين كارم آگـاه شـد،             به ما تأخير نمود، آن گاه       

بـه  : من، گفـت : كدام يك از شما اندكى قبل به منزلم نگاه نمود؟ گفتم: هنگامى كه به ما اجازه داد و نشستيم، گفت   
ر شد، بنابراين من نگاه نمودم، و اين در اجازه دادن تأخي: چه چيز اين را حالل دانستى كه به منزلم نگاه كنى؟ گفتم          

گويى،  اى ابوعبدالرحمن، درباره جهاد چه مى: بعد از آن او را از چيزهايى پرسيدند، گفتم: گويد را عمداً ننمودم، مى
ابواالسود و بركه بـن يعلـى تميمـى را          : گويد مى) 44/8(هيثمى   9.كند د كند براى خود جهاد مى     هر كس جها  : گفت

  .نشناختم
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  حيات صحابه

٢٠٤  چهارم جلد 

  هاى اسالم و جوابش  از استوارترين حلقه�  سئوال پيامبر )جل جالله(ت داشتن يك مسلمان براى خدا دوس
كـدام  «:  نشسته بوديم، كه گفـت     �نزد پيامبر   :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنهما  رضى( احمد از براء بن عازب      

روزه رمضان، :  گفتند»، ولى اين آن نيستخوب است«: نماز، گفت: گفتند. »هاى اسالم استوارتر است؟ يك از حلقه
اسـتوارترين  :  فرمود »خوب است، ولى اين آن نيست     «: جهاد، گفت :  گفتند »خوب است، ولى اين آن نيست     «: گفت
 در اين ليـث بـن       1.»هاى ايمان اين است، كه براى خدا دوست داشته باشى، و براى خدا دوست نداشته باشى                حلقه

:  روايت است كـه گفـت   �و نزد وى همچنان از ابوذر . اند ريت وى را ضعيف دانستهابى سليم آمده است، كه اكث   
اى   گوينـده »تـر اسـت؟   دانيد كه كدام يك از اعمال نزد خداوند محبوب آيا مى«:  نزد ما آمد و گفت�پيامبر خدا   

خداونـد عزوجـل    ترين اعمال نزد     محبوب«:  فرمود �جهاد، پيامبر   : نماز و زكات، و گوينده ديگرى گفت      : گفت
و  نـزد  . در اين مردى است كه از وى نام بـرده نـشده اسـت              2.»دوست داشتن براى خدا و بد ديدن براى خداست        

  .آمده است) 90/1(اين چنين در مجمع الزوائد . ابوداود بخشى از اين حديث روايت شده است
      

  دپرهيزگار، و دوستى وى با عمار و ابن مسعو و دوست داشتن � پيامبر
 پرهيزگـار را دوسـت    جـز متقـى و  �پيـامبر خـدا   :  روايت نموده، كـه گفـت     )اللَّه عنها  رضى(ابويعلى از عايشه    

  .گويد، حسن است مى) 274/10(اسناد اين، چنان كه هيثمى  3.داشت نمى
ه  در حالى درگذشت ك    �آن دو مرد كه پيامبر      :  روايت نموده، كه گفت    �و ابن عساكر از عثمان بن ابى العاص         

و نزد وى همچنـان از حـسن        .  اند )اللَّه عنهم  رضى(داشت، عبداللَّه بن مسعود و عمار بن ياسر          ايشان را دوست مى   
فرستاد ، و عموم اصحابش   عمروبن عاص را به عنوان فرمانده ارتش مى  �پيامبر خدا   :  روايت است كه گفت    �

نمـود، و تـو را بـه خـود       تو را فرمانده مقرر مى�پيامبر خدا : داشتند، به عمرو گفته شد در آن ارتش شركت مى    
دانم كه اين را به خـاطر الفـت          نمود، ولى نمى   وى مرا فرمانده مقرر مى    : داشت، گفت  نمود و دوستت مى    نزديك مى 

كنم كه پيـامبر   داشت، ولى شما را به آن دو مرد داللت مى    نمود، يا اينكه مرا دوست مى      دادن و ترغيب كردن من مى     
  4.)اللَّه عنهم رضى(عبداللَّه بن مسعود و عماربن ياسر : داشت ها را دوست مى ر حالى درگذشت كه آن د�خدا 

   
  كه كدام يك از اهل بيت خود را زيادتر دوست دارد � سئوال على و عباس از پيامبر
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به خدا قسم، ما وى را به قتل : راست گفتيد: خدا سوگند، شما وى را در روز صفين به قتل رسانديد، گفتهمان كسى است كه، به 
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  حيات صحابه

٢٠٥  چهارم جلد 

 )اللَّـه عنهمـا    رضى( ، رويانى، بغوى، طبرانى و حاكم از اسامه بن زيد            - كه آن را صحيح دانسته       -طيالسى، ترمذى   
 آمدنـد و اجـازه خواسـتند،    )اللَّـه عنهمـا   رضى(من نشسته بودم كه ناگهان على و عباس     : اند كه گفت   روايت نموده 

اى پيـامبر خـدا علـى و عبـاس اجـازه ورود             :  براى مـان اجـازه بخـواه، گفـتم         �اى اسامه از پيامبر خدا      : گفتند
هـا   دانم، به آن ولى من مى«:  فرمود�نه، پيامبر :  گفتم»ا آورده است؟ ها ر  آيا ميدانى كه چه آن    «: خواهند، گفت  مى

ايم تا بپرسيم كه كدام يك از اهل بيتت را زيـادتر    نزدت آمده�اى پيامبر   : ها داخل شدند و گفتند     ، آن »اجازه بده 
ترين  محبوب«: م، گفت ايم تا تو را از اهلت سئوال كني        ما نيامده : ، گفتند »فاطمه بنت محمد را   «: دوست دارى؟ گفت  

  1.»ام، اسامه بن زيد نعمت نمودهمردم برايم كسى است كه خداوند بر وى نعمت نموده است، ومن بر وى 
اى پيامبر خـدا، عمويـت را در آخـر          : ، عباس گفت  »بعد از آن على بن ابى طالب      «: بعد از آن كيست؟ گفت    : گفتند

  .آمده است) 136/5(اين چنين در المنتخب  2.»ه بودعلى پيش از تو هجرت نمود«: ايشان قرار دادى، گفت
   

  و دوست داشتن عايشه و ابوبكر � پيامبر
اى پيـامبر خـدا كـدام يـك از مـردم نـزدت       : گفته شد:  روايت است كه گفت�نزد ابن عساكر از عمروبن عاص   

بعـد از آن    «: ى؟ فرمـود  بعـد كـ   : ، گفتنـد  »ابـوبكر «: و از مردان؟ پاسـخ داد     :  گفتند »عايشه«: تر است؟ گفت   محبوب
  3.»ابوعبيده

: تـرين مـردم برايـت كيـست؟ گفـت          اى پيامبر خـدا محبـوب     :  روايت است كه گفت    � از عمرو    4و نزد ابن سعد   
  .»پدرش«:  گفت�هدفم از مردان است، پيامبر : ، وى گفت»عايشه«
   

  بر بدهددارد تا آن را به او خ از كسى كه  كسى را براى خدا دوست مى � درخواست پيامبر
اى رسـول خـدا   :  بود، و مرد ديگرى گذشت، وى گفت  �مردى نزد پيامبر    :  روايت نموده كه   �ابوداود از انس    

بـه او   «:  فرمـود  �نـه، پيـامبر     :  گفـت  »اى آيا به او فهمانيـده    «:  به او گفت   �دارم، پيامبر    من اين را دوست مى    
همان خدايى كه مرا    : ى خدا دوست دارم، وى پاسخ داد      من تو را برا   : خود را به وى رساند و گفت      گاه   ، آن »بفهمان

و ايـن را ابـن عـساكر        . آمده اسـت  ) 147/2(اين چنين در جمع الفوائد       5.رى دوستت بدارد  به خاطر وى دوست دا    
  .اند آمده، روايت نموده) 42/5(، و ابونعيم از حارث به مانند آن، چنان كه در الكنز �وابن نجار از انس 

                                                 
اللَّه عليه و أنعمت عليه أمسك  و إذ تقول للذي أنعم: [در قرآن كريم آمده است. درست زيدبن حارثه پدر اسامه است، نه اسامه 1

اى تو بر وى كه  چون گفتى مر كسى را كه احسان كرده خدا بر وى و احسان كرده) ياد كن(و «: ترجمه) 37:األحزاب]. (عليك زوجك
 .»نگه دار نزد خود زن خود را
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  حيات صحابه

٢٠٦  چهارم جلد 

 نشـسته بـودم،   �در حالى كه من نـزد پيـامبر   :  روايت است كه گفت)اللَّه عنهما رضى(ز ابن عمر و نزد طبرانى ا  
: دارم، گفـت  اى پيامبر خدا، من اين را دوست مى: ناگهان مردى نزدش آمد و سالم داد و از نزد وى برگشت، گفتم           

گاه نزدش آمدم و به او سالم دادم و از شانه  ن، آ»اين را به برادرات بفهمان «: نه، گفت :  گفتم »اى؟ آيا او را فهمانيده   «
مـن نيـز تـو را بـراى خـدا      : دارم، وى گفـت  به خدا سوگند، من تو را براى خدا دوست مـى : هايش گرفتم و گفتم  

اين را : گويد مى) 282/10(هيثمى  1.كردم نمود، اين كار را نمى     به من امر نمى    �اگر پيامبر   : دارم، گفتم  دوست مى 
ها رجال صحيح اند، غير از رق بن على و حسان بن             لكبير واألوسط روايت نموده، و رجال هر دوى آن        طبرانى در ا  

  .اند ابراهيم كه هر دوى شان ثقه
   

   اصحاب در محبت شان نسبت خدايبعضى از قصه ها
را  �مـن ابـوذر     :  گفـتم  �بـراى پيـامبر     :  روايت است كه گفت      �همچنان نزد طبرانى از عبداللَّه بن سرجس        

 ، بعد با ابـوذر روبـرو شـده          »او را بفهمان  «: نه، گفت :  گفتم »اى؟ آيا اين را به وى فهمانيده     «: دارم، گفت  دوست مى 
آن گـاه  . تو را همان ذاتى كه مرا براى او دوست دارى دوست بـدارد : من تو را براى خدا دوست دارم، گفت      : گفتم

اين براى كسى كـه آن را يـاد نمايـد باعـث اجـر و        «: ، فرمود  برگشتم و او را از قضيه باخبر ساختم        �نزد پيامبر   
و ابـويعلى از مجاهـد       .هـا را نـشناختم     در اين كسانى است كـه مـن آن        : گويد مى) 282/10(هيثمى   2.»پاداش است 

دارد،  اين مرا دوسـت مـى  :  گذشت، وى گفت)اللَّه عنهما رضى(مردى از پهلوى ابن عباس  : روايت نموده، كه گفت   
) 275/10(چنانكـه هيثمـى      3دارم ى كه مـن وى را دوسـت مـى         به خاطر : دانى، گفت  اى ابوعباس تو چه مى    : گفتند
در اين محمدبن قدامه شيخ ابويعلى آمده، و جمهور وى را ضعيف دانسته ، ولى ابن حبان و غيـر وى او                      : گويد مى

  .اند اند، بقيه رجال وى ثقه را ثقه دانسته
 با من روبرو شد، و از پشت سرم شـانه           �مردى از اصحاب پيامبر     : ده، كه گفت   از مجاهد روايت نمو    4و بخارى 

تو را همان ذاتى كـه مـرا بـراى او دوسـت دارى     : گفتم: گويد دارم، مى من تو را دوست مى: هايم را گرفت و گفت    
وى خبـر  كه مردى وقتى مردى را دوست گرفت، بايـد بـه          «:  نگفته بود  �اگر پيامبر خدا    : دوست بدارد، و گفت   

بعد از آن مسئله خواستگارى را به من عرضه نمود و        : گويد دادم، مى  ، به تو خبر نمى    »دارد بدهد كه او را دوست مى     
 )اللَّـه عنهمـا    رضـى ( و طبرانى از مجاهـد از ابـن عمـر            5.نزد ما دخترى است، ولى يك چشم وى كور است         : گفت

براى خدا دوست داشته باش، و براى خدا بد ببين، : ه من گفت ب)اللَّه عنهما رضى(ابن عمر : روايت نموده، كه گفت 
آيد، و مردى لذت   براى خدا دوستى كن، و براى خدا دشمنى نما، چون دوستى خدا جز از اين طريق به دست نمى                  
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  حيات صحابه

٢٠٧  چهارم جلد 

بـه  م بـرادرى مـرد  ]امروز[يابد و  و طعم ايمان را، اگرچه نماز و روزه وى زياد گردد، تا اينكه اينطور نباشد، در نمى      
) 1/90(اند، چنانكه هيثمى  در اين ليث بن ابى سليم آمده، و اكثريت وى را ضعيف دانسته 1.خاطر دنيا گرديده است

  .گفته است
   

  قطع رابطه و جدايى مسلمان  
  قصه عايشه با ابن زبير

باشد روايـت     از طرف مادرش مى    � همسر پيامبر    )اللَّه عنها  رضى( كه برادزاده عايشه     3 از عوف بن طفيل    2بخارى
 در فروش و يا عطايى كه عايـشه آن را داده  )اللَّه عنهما رضى(عبداللَّه بن زبير   : به عايشه خبر داده شد كه     : نموده كه 

 بـاز   ]در مـالش  [ايستد، يا اينكه او را از تـصرف          به خدا سوگند، يا عايشه از اين عمل خود باز مى          : بود، گفته است  
براى خدا بر من نذر باشد، كـه       : آرى، گفت : گفتند! آيا او اين را گفته است؟     :  گفت )هااللَّه عن  رضى(دارم، عايشه    مى

ابداً با ابن زبير حرف نزنم، هنگامى كه جدايى طوالنى شد، ابن زبيـر شـفاعت خواهـانى را نـزد وى فرسـتاد، وى                         
گـردانم،    خود حانـث مـى  كنم، و نه هم خود را در نذر نه، به خدا سوگند، شفاعت را در مورد وى قبول نمى     : گفت

اللَّـه   رضـى (هنگامى كه اين براى ابن زبير طوالنى شد، با مسوربن مخرمه و عبدالرحمن بن اسـود بـن عبـديغوث                     
دهـم، مـرا نـزد عايـشه      شما را به خدا سوگند مى: ها گفت  صحبت نمود، و به آن- كه از بنى زهره بودند  - )عنهما

ه جدايى مرا بر خود نذر كند، آن گاه مسور و عبدالرحمن در حالى كه وى ببريد، چون اين براى وى جواز ندارد، ك   
الـسالم عليـك و     : را در چادرهاى خود پوشانيده بودند آمدند، و براى ورود نزد عايشه اجـازه خواسـتند و گفتنـد                  

آرى، :  گفـت  همـه مـان؟   : داخل شـويد، گفتنـد    :  گفت )اللَّه عنها  رضى(اللَّه و بركاته آيا داخل شويم؟ عايشه        ه  رحم
 ، هنگامى كه داخل شدند، ابـن زبيـر داخـل            -ها است    دانست كه ابن زبير نيز با آن        و نمى  -تان  داخل شويد،      همه

حجاب شد و خود را در آغوش عايشه انداخت، و به سوگند دادن وى و گريـه نمـودن شـروع نمـود، و مـسور و                
پيـامبر  : گفتنـد   زبير صحبت نموده از وى قبول نمايد، مىعبدالرحمن نيز به سوگند دادن وى شروع كردند، تا با ابن  

دانى از جدايى و دورى نهى نموده است، و براى يك مسلمان جواز ندارد، كـه زيـادتر از       چنان كه خودت مى    �
هنگامى كه به عايشه آن همه چيـز را بـه كثـرت تـذكر دادنـد و      . سه شب از برادر مسلمان خود جدايى اختيار كند   

ام، و نذر  من نذر نموده: گفت  وى تنگ نمودند، وى به ياد حرفهاى آن دو شروع نمود و گريه نموده مى       مجال را بر  
خيلى شديد است، و آن دو تا آن وقت بر وى اصرار نمودند، كه با ابن زبير صحبت نمود، و در همـان نـذر خـود                           

نمود حتى كه اشك هايش چـادرش         گريه مى  آورد، و  چهل غالم را آزاد گردانيد، و بعد از آن نذر خود را به ياد مى              
  .از عوف بن حارث بن طفيل مانند اين را روايت نموده است) 59ص ( و بخارى در األدب المفرد 4.نمود تر مى را
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  حيات صحابه

٢٠٨  چهارم جلد 

 و ابوبكر �عبداللَّه بن زبير بعد از پيامبر :  روايت نموده، كه گفت)اللَّه عنهما  رضى( از عروه بن زبير      وى همچنان 
اللَّه  رضى(عايشه  ترين مردم به وى بود، و  بود، و او نيز نيكى كننده)اللَّه عنها رضى(ن بشر نزد عايشه تري  محبوب�
: نمود، ابـن زبيـر گفـت       آمد بدون اينكه چيزى از آن را نگه دارد صدقه مى            هر چه از رزق خداوند برايش مى       )عنها

شود؟ اگر بار ديگر با وى صحبت كنم بـر   فته مىهاى من گر   آيا دست : هاى وى گرفته شود، عايشه گفت      بايد دست 
 را براى شـفاعت خـواهى   �هاى پيامبر خدا  من نذر الزم باشد، آن گاه ابن زبير مردانى از قريش را به ويژه دايى        

 از جملـه عبـدالرحمن بـن اسـود بـن      �هـاى پيـامبر     هـا، دايـى    آن گاه زهرى  . نزد وى فرستاد، ولى او نپذيرفت     
وقتى كه ما اجازه گرفتيم، داخل حجاب شو، و او    :  به ابن زبير گفتند    )اللَّه عنهما  رضى(مخرمه  عبديغوث و مسوربن    

ها را آزاد نمود، و تا آن وقت به آزادسازى   ده غالم ارسال نمود، و او آن )اللَّه عنها  رضى(چنين نمود، و براى عايشه      
نمودم، كه با  وگند خوردنم عملى را مشخص مىكاش در وقت س: غالمان ادامه داد كه به چهل تن رسيدند، و گفت         

  ).497/1(صحيح  1.شدم انجام دادنش از نذر فارغ مى
  

  اصالح در ميان مردم  
  در ميان شان � قصه خصومت اهل قبا و اصالح پيامبر

اهل قبا در ميان خود جنگ نمودند، حتى كه يك ديگر را بـا سـنگ        :  روايت نموده كه   � از سهل بن سعد      2بخارى
و نـزد وى    . »بياييد برويم در ميان شان صلح كنيم      «:  فرمود � خبر داده شد، پيامبر      �د و اين به پيامبر خدا       زدن

 بـا   �در ميان گروهى از بنى عمرو بن عوف چيزى واقع شد، آن گاه پيامبر               : كند كه   از سهل روايت مى    3همچنان
  4.د، و حديث را متذكر شده استها به سوى شان حركت كر گروهى از اصحاب خود جهت صلح در ميان آن

   
  در ميان متخاصمين در وقت زيارت عبداللَّه بن ابى � اصالح پيامبر

، ]شـود  بهتر مى [اگر نزد عبداللَّه ابن ابى بيايى       :  گفته شد  �به پيامبر   :  روايت نموده، كه گفت    � از انس    5بخارى
ياده حركت نمودند، و آن زمين شوره زارى         با سوار شدن خرى به طرف وى رفت، و مسلمانان با وى پ             �پيامبر  

از من دور شـو، بـه خـدا سـوگند، بـدبويى      : نزدش آمد، عبداللَّه بن ابى بن سلول گفت �بود، هنگامى كه پيامبر     
 از تـو  �به خدا سوگند، خر پيـامبر خـدا     : ها به او گفت    آن گاه مردى از انصار از ميان آن       ! خرت مرا اذيت نمود   

هاى  از قوم عبداللَّه بن طرفدارى وى حركت كردند، و يكديگر را دشنام دادند، آن گاه رفيقومردى ! خوشبوتر است
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  حيات صحابه

٢٠٩  چهارم جلد 

هر دوى شان به طرفدارى آن دو حركت نمودند، و در ميان آن دو گروه زد و خوردى با شاخهاى خرما و با دست                        
  :و به ما خبر رسيده است، كه اين آيه نازل شد. و كفش صورت گرفت

]b̂ w{�bl £!]¤ _
�_E¾d@_�a%_� �d�w�av�b; ��_/_/£(b� _�a%]�w a&dE£�� _�w  w!�_/[.1  
  2.»و اگر دو گروه از مؤمنان با هم جنگ كنند ميان شان اصالح كنيد«: ترجمه

آن گـاه مـسلمانان،   :  كه بخارى آن را روايت نمـوده گذشـت، و در آن آمـده         �و در عيادت مريض حديث اسامه       
هـا    آن�كديگر را ناسزا گفتند، و نزديك بود به جان يكديگر حمله كنند، و پيامبر            مشركين و يهود شوريدند و ي     

  .را تا آن وقت به آرامش دعوت نمود، كه خاموش شدند
   

  در ميان اوس و خزرج � اصالح پيامبر
اوس و خزرج دو قبيلـه از انـصار بودنـد، و در جاهليـت در                :  روايت نموده، كه گفت    �رانى از انس بن مالك      بط

ها آمد، آن عداوت و دشـمنى از بـين            نزد آن  �شان عداوت و دشمنى وجود داشت، هنگامى كه پيامبر خدا            ميان
هـا در يكـى از مجـالس خـويش نشـسته             هاى شان را به هم نزديك گردانيد، در حالى كه آن           رفت، و خداوند قلب   

 مردى از خزرج بيتى را مثال زد، كـه در           بودند، ناگهان مردى از اوس بيتى را مثال زد كه در آن هجو خزرج بود، و               
آن هجو اوس بود، و همينطور او بيتى را تمثيل آورد، و ديگرى بيتى را تمثيل آورد، تا اينكه يكى بر جـان ديگـرى                     

 رسـيد، و    �هاى خويش را گرفتند، و براى نبرد حركت نمودند، اين خبر به پيـامبر خـدا                  حمله نمودند و سالح   
هـا را ديـد،    هـا آمـد، و هنگـامى كـه آن     ا سرعت در حالى كه ساق هايش برهنه بود نـزد آن  نازل شد، و او ب 3وحى

  :فريادشان نمود
]b!adEw�aGd  a�d/a�X 
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  .» و جز مسلمان نميريداى مؤمنان از خدا به حق ترسيدن از وى بترسيد،«: ترجمه
ـ       ها صالح گاه آن ها فارغ شد، آن    تا اينكه از آيه    ه هاى خود را از خـود دور كردنـد، و يكـديگر را در حـالى كـه گري

اين را طبرانى در الصغير روايت نموده، و در آن غـسان بـن      : گويد مى) 80/8(هيثمى   5.نمودند در آغوش گرفتند    مى
  .باشد ربيع آمده، و ضعيف مى

  
  فاى وعده براى مسلمان  و

وصيت ابن عمرو در وقت وفات، مبنى بر نكاح دخترش براى مردى كـه وى را بـه او وعـده                     
  داده بود
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  حيات صحابه

٢١٠  چهارم جلد 

 فرارسـيد،   )اللَّـه عنهمـا    رضـى (هنگامى كه مرگ عبداللَّه بن عمرو       : ابن عساكر از هارون بن رباب روايت نموده كه        
رم قولى همانند شبه وعده داده بودم، بنـابراين دوسـت نـدارم، بـا               فالن را ببينيد ، چون من به او درباره دخت         : گفت

  1.ن وى را به نكاح او درآوردمگيرم كه م خداوند به ثلث نفاق روبرو شوم، و شما را گواه مى
   

  احتراز و خود دارى از گمان بد نسبت به مسلمان  
  � برقصه دو تن از اصحاب در اين باره و آمدن شان به خاطر داورى نزد پيام

 بر مجلـسى گذشـت و سـالم داد، و بـه او     �مردى در عهد پيامبر خدا :  روايت نموده كه�ابن عساكر از انس     
بايـست، بـه خـدا      : من اين را بدمى بينم، گفتند     : ها گفت  جواب دادند، هنگامى كه از آن مجلس گذشت يكى از آن          

را از آنچه به او گفته با خبر كن، آن گاه آن مـرد نـزد   اى فالن برو و او . كنيم سوگند، ما وى را از اين كار باخبر مى    
اى رسـول خـدا وى را طلـب كـن، و            :  رفت، و او را از واقعه و گفته آن مرد آگاه كرد، آن مـرد گفـت                 �پيامبر  

اى پيـامبر خـدا مـن       :  گفـت  »بينى؟ چرا وى را بد مى    «:  به او گفت   �بيند؟ پيامبر خدا     بپرسش كه چرا مرا بد مى     
 نمازى كه آن را هر نيكوكـار و فـاجر           ]پنج وقت [ستم، و من از او باخبرم، او را نديدم كه جز همين             همسايه وى ه  

اى پيامبر خدا، از وى بپـرس، آيـا وضـوى آن نمـاز را خـراب            : خواند، نمازى خوانده باشد، آن مرد به او گفت         مى
اى پيـامبر خـدا مـن همـسايه وى     : از آن گفت نه، بعد : ام؟ گفت ام، يا اينكه آن را از وقتش به تأخير انداخته         نموده

ام كـه مـسكينى را    پردازد، وى را هرگز نديـده  هستم، و از او باخبرم، جز همين زكاتى را كه هر نيكوكار و فاجر مى     
اى رسول خدا از وى بپرس، آيا مرا ديده است كه آن را براى طلب كننده نداده باشم؟ پيامبر : طعام داده باشد، گفت

اى پيامبر خدا، من همسايه وى هستم و از او بـاخبرم، مـن وى را هرگـز                  : نه گفت : پرسيد، و او گفت    از وى    �
اى : گيرد، آن مرد گفت نديدم كه روزى روزه گرفته باشد، جز همان ماهى را كه هر نيكوكار و فاجر در آن روزه مى  

ده باشم، جز روى كه در آن در سفر و يـا            پيامبر خدا، از وى بپرس آيا مرا ديده است كه هرگز روزى از آن را خور               
دانم، ممكـن    من نمى «:  به او گفت   �نه، آن گاه رسول خدا      : گفت:  او را از آن پرسيد     �ام؟ پيامبر    مريض بوده 

  .آمده است) 170/2(اين چنين در كنز العمال  2.»است او از تو بهتر باشد
   

  مدح و ستودن يك مسلمان و ستايشى كه مكروه است  
  و مردى از بنى ليث اتفاق افتاد � ميان پيامبرآنچه 

اى پيـامبر   :  آمـد و گفـت     �مردى از بنى ليث نزد پيامبر       :  روايت نموده، كه گفت    �طبرانى از عباده بن صامت      
را كه در مدح وى سروده بود برايش و در مرتبه چهارم شعرى :  اين را سه مرتبه گفت-خوانم  خدا، برايت شعر مى

                                                 
 .آمده است) 159/2(اين چنين در كنزالعمال  1
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  حيات صحابه

٢١١  چهارم جلد 

) 119/8(هيثمـى    1.»اگر يكى از شعرا هم كالم خوب بگويد، كالم تـو از آن اسـت              «:  گفت �خدا  خواند، پيامبر   
  .در اين راويى است، كه از وى نام برده نشده، و عطاء بن سائب مختلط شده است: گويد مى
   

  اسامه بن زيد و مدح خالد بن سائب
زيد داخل شدم، وى در رويم مرا مدح نمود و          نزد اسامه بن    :  روايت نموده، كه گفت    �طبرانى از خالد بن سائب      

مؤمن چون در رويش «: گفت   شنيدم كه مى�مرا به مدح نمودن روبرويت اين واداشت، كه از پيامبر خدا   : گفت
در اين ابن لهيعه آمده، و بقيـه رجـال          : گويد مى) 119/8(هيثمى   2.»يابد مدح كرده شود، ايمان در قلبش افزايش مى       

  .اند دهوى ثقه دانسته ش
   

  به كسى كه در مدح وى مبالغه نمود � قول پيامبر
تو سـيد مـا     :  رفتم و گفتيم   �در وفد بنى عامر نزد پيامبر       : پدرم فرمود : ابوداود از مطرف روايت نموده، كه گفت      

ز تان را، يـا بعـضى ا   گفته«: از همه مان بهتر، و سخاوتمندتر هستى، گفت  :  گفتيم »سيد خداوند است  «: هستى، گفت 
 روايت نموده، و در آخـر  �و رزين مانند اين را از انس .»گفته تان را بگوييد، و شيطان شما را نماينده خود نسازد       

خواهم مرا باالتر از منزلتى قرار دهيد كه خداوند متعال مـرا در آن قـرار داده اسـت، مـن                  من نمى «: آن افزوده است  
 و نزد ابن نجار از انس       .آمده است ) 150/2( چنين در جمع الفوائد      اين  3.»محمدبن عبداللَّه، بنده و رسول او هستم      

اى بهتر از ما، اى فرزند بهتر از ما، و سـيد مـا و فرزنـد سـيد مـا،                 :  گفت �مردى به پيامبر    :  روايت است كه   �
تـان  گويم، همان را بگوييد، و شيطان شما را بـه بيراهـه نكـشاند و فريـب      آنچه من به شما مى«:  فرمود �پيامبر  

اين  4.»ندهد، مرا در همان جايى قرار دهيد، كه خداوند در آن مرا قرار داده است، من بنده خدا و رسول وى هستم                     
آمـده، روايـت    ) 44/6(و اين را احمد از انس به مانند آن، چنان كه در البدايـه               . آمده است ) 182/2(چنين در الكنز    

  .نموده است
   

  ر مقابلش مدح نمود، و روش وى در اين بارهمردى را د به كسى كه � قول پيامبر
 مـرد ديگـرى را سـتود، پيـامبر          �مردى در پيش روى پيامبر      : اند كه گفت    روايت نموده  �و ابوداود از ابوبكره     

:  سه مرتبـه، بعـد از آن گفـت         »گردن رفيقت را قطع نمودى    ! واى بر تو، گردن رفيقت را قطع نمودى       «:  فرمود �
 - و خداوند حساب كننده اوست       -كنم،   فالن را گمان مى   : ود را بايد ستايش كند، بگويد     اگر يكى از شما رفيق خ     «
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  حيات صحابه

٢١٢  چهارم جلد 

 1.»دانست كنم، اگر اين را از او مى  اين چنين و آن چنان گمان مى]:و بگويد [بايد هيچكس را بر خدا تزكيه نكند،        و  
:  روايـت اسـت، كـه گفـت        �ى  و نزد بخارى همچنان از ابوموسـ      . آمده است ) 150/2(اين چنين در جمع الفوائد      

هالك گرديد، يـا كمـر   «:  از مردى شنيد كه مرد ديگرى را ستايش نمود، و در مدح او مبالغه كرد، گفت                �پيامبر  
  .آمده، روايت نموده است) 182/2( ابن جرير مانند اين را، چنان كه در الكنز 2.»اين مرد را شكستيد

   
  قصه محجن اسلمى در اين باره

روزى با محجن حركت كرديم و به       :  روايت نموده، كه رجا گفت     � بن ابى رجا از محجن اسلمى         از رجا  3بخارى
گويد، و   هاى مسجد نشسته است، مى      را ديديم كه در يكى از دروازه       �مسجد اهل بصره رسيديم، و بريده اسلمى        

نگامى كـه بـه دروازه مـسجد      نمود، ه  شد، و نماز را خيلى طوالنى مى       در مسجد مردى بود، كه به او سكبه گفته مى         
اى محجـن آيـا چـون سـكبه نمـاز      : رسيديم، و محجن چادر رنگينى بر تن داشت، بريده كه آدم شوخى بود گفت            

 دستم را گرفت و پيـاده  �پيامبر خدا : محجن گفت: افزايد گزارى؟ محجن به او جوابى نگفت و برگشت، مى      مى
آه از «: قتى مدينه برايش پديدار گرديد با نگاهى به سوى آن گفـت حركت نموديم تا اينكه باالى كوه احد رفتيم ، و    

آيـد، و بـر هـر        كنـد، و دجـال بـه آن مـى          اش ترك مى   ترين آبادانى  اى كه اهلش آن را در حال خوب        مادرش، قريه 
م، و ، بعد از آن پايين آمـد و بـه مـسجد آمـدي    »شود يابد، و به آن داخل نمى اى از دروازه هايش ملكى را مى    دروازه

 بـه مـن     �نمود، آن گاه رسول خـدا        كرد و ركوع مى    خواند، سجده مى    مردى را ديد كه نماز مى      �پيامبر خدا   
اى رسول خدا، اين فـالن اسـت، و ايـن فـالن اسـت،               :  من به ستايش وى شروع نموده گفتم       »اين كيست؟ «: گفت
هـاى خـود رسـيد و        و نزديـك اطـاق    بعـد رفـت،     : گويـد  مى. »كنى بس كن، وى را نشنوان كه هالكش مى       «: فرمود
  4.، سه مرتبه» آسانتر آن است)عمل دين(بهتر دين شما «: هاى خود را تكان داده گفت دست

: ن را از رجا به طولش به مانند آن روايت نموده، مگر اينكه در روايت وى آمده، كـه گفـت                    اي) 32/5 (و امام احمد  
خاموش «رسول خدا، اين فالن است، و اينست و آنست، فرمود، اى : گفتم: گويد من به ستايش او شروع نمودم، مى
هـايش رسـيديم، و    بعد از آن حركت نمود، تا اينكه نزد حجـره        : گويد ، مى »كنى باش، وى را نشنوان كه هالكش مى      

 بهتر دين شما آسانتر آن است، بهتر دين شما آسانتر آن است، بهتر دين شما آسانتر آن«: دست مرا رها نمود و گفت
 روايت نموده � اين را همچنان احمد از طريق عبداللَّه بن شقيق از محجن       5.»است، بهتر دين شما آسانتر آن است      

 -اى نبى خدا، اين فالن است، و اين از بهترين نمازگزاران اهل مدينه است               : گفتم: گويد و در روايت وى آمده، مى     
 -كنـى    وى را نشنوان كه هالكش مى     «:  فرمود � ، پيامبر    -د  گزار از همه اهل مدينه بيشتر نماز مى      : يا اينكه گفت  
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  حيات صحابه

٢١٣  چهارم جلد 

ايـن را ابـن جريـر و طبرانـى بـه       1.» شما امتى هستيد كه براى تان آسانى اراده شده اسـت        -دو مرتبه، يا سه مرتبه      
  .اند آمده، روايت نموده) 182/2(اختصار، چنان كه در كنزالعمال 

   
  در مدح و ستايش مسلمان � عمر خشم
 �نزد عمـربن خطـاب   : اند كه گفت ى شيبه و بخارى در األدب از ابراهيم تيمى و او از پدرش روايت نموده           ابن اب 

 �نشسته بوديم، كه مردى نزدش آمد، و به او سالم كرد، آن گاه مردى از قوم او را در پيش رويـش سـتود، عمـر                 
ايـن چنـين در    2.كنـى   دينش ستايش مـى برويش درروپاى مرد را قطع ساختى، خدا پايت را قطع كند، او را  : گفت
 را سـتود،   �مـردى عمـر     : و در نزد ابن ابى الدنيا در الصمت از حسن روايت است كه            . آمده است ) 182/2(الكنز  

  .آمده است) 167/2(اين چنين در الكنز !!. سازى مرا و خودت را هالك مى: عمر گفت
   

  با جارود � قصه عمر
 در حالى كه شالق را با خود داشت نشسته بود، �عمر : ن روايت نموده، كه گفتابن ابى الدنيا در الصمت از حس

اين رئيس ربيعه است، و اين سـخن را         :  آمد، مردى گفت   �و مردم در اطرافش جمع بودند، در اين هنگام جارود           
وى را بـا   و مردمى كه در اطرافش بودند و همچنين جارود شنيدند، هنگامى كه جارود به عمر نزديك شد               �عمر  

در ميان من و تو چيزى نيست؟ ولى تـو          : اى اميرالمؤمنين در ميان من و تو چيست؟ گفت        : شالق زد، جارود گفت   
واسـتم، آن را از تـو       ترسيدم آن در قلب تو چيزى بيفكند، بنـابراين خ         : شنيدم، چه شد؟ گفت   : آن را شنيدى، گفت   

  3.دفع كنم
   

  داحانمقداد و انداختن سنگ ريزه و خاك بر روى م
 �مردى شروع به ستايش عثمـان       : اند كه   از همام بن حارث روايت نموده      5 و ابوداود  - لفظ از وى است      - 4مسلم

 و شروع به انداختن سـنگريزه بـر         - وى مرد ضخيمى بود      - رفت و بر هر دو زانوى خود نشست          �نمود، مقداد   
وقتى كه مداحان را ديديـد بـر        «:  گفته است  �پيامبر خدا   : كنى؟ گفت  چه مى : روى وى نمود، عثمان به او گفت      

 از طريـق ابـومعمر روايـت    در ادب المفـرد   و بخـارى 7 اين را همچنان مسلم، ترمذى6.»چهره هايشان خاك بپاشيد  
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  حيات صحابه

٢١٤  چهارم جلد 

 به انـداختن خـاك بـر وى    �مردى برخاست و به مدح نمودن يكى از امرا شروع نمود، مقداد          : اند كه گفت   نموده
  1. ما را امر نموده است تا بر روى مداحين خاك بپاشيم�ا پيامبر خد: پرداخت و گفت

   
   و گفتارش در اين باره)اللَّه عنهما رضى(عملكرد ابن عمر 

اللَّـه   رضـى (مردى مرد ديگرى را نزد ابـن عمـر     : از عطاء بن ابى رباح روايت نموده  كه        ).51ص(األدب  در   بخارى
:  به انداختن خاك بـه طـرف دهـن وى پرداخـت و گفـت               )عنهمااللَّه   رضى( مدح و ستايش نمود، ابن عمر        )عنهما

 و نزد احمد و طبرانى از عطا 2.»وقتى كه مداحان را ديديد بر روى شان خاك بيندازيد        «:  گفته است  �پيامبر خدا   
 را مدح نمود، و ابن عمر خـاك بـر روى وى            )اللَّه عنهما  رضى(مردى ابن عمر    : بن ابى رباح روايت است كه گفت      

 3.»وقتى كه مداحان را ديديد، بر روى شان خاك بيندازيد«: گفت  شنيدم كه مى �از پيامبر خدا    : ت، و گفت  انداخ
اند، و رجـال آن رجـال صـحيح     اين را احمد و طبرانى در الكبير و األوسط روايت نموده          : گويد مى) 117/8(هيثمى  

  .اند
 -اى بهترين مـردم  :  گفت)اللَّه عنهما رضى( ابن عمر  و ديگران روايت است كه، مردى به� از نافع 4و نزد ابونعيم  

اى از  من نه بهترين مردم هستم، ونه هم فرزند بهترين مردم، ولى بنـده :  ، ابن عمر گفت -يا اى فرزند بهترين مردم      
د ترسم، به خدا سوگند، شما تا آن وقت دنبـال يـك مـر    بندگان خدا هستم، و به خداوند متعال اميدوارم و از او مى     

  . باشيد كه هالكش كنيد مى
رود، و ديـنش بـا وى    انـسان بيـرون مـى     : عبداللَّـه گفـت   : گويـد  و طبرانى از طارق به شهاب روايت نموده، كه مى         

آيد كه نه براى او و نـه هـم بـراى نفـس      باشد، نزد مردى مى  گردد، و چيزى از آن همراهش نمى       باشد، و باز مى    مى
گردد، كـه   و درحالى بر مى! تو، و تو: خورد كه  براى او به خداوند سوگند مىباشد و خودش مالك ضرر و نفعى مى 

طبرانـى  : گويـد  مـى ) 118/8(هيثمى  .داوند بر وى خشمگين شده استچيزى از ضرورت و كار او حل نشده، و خ     
  .ها صحيح اند اين را به سندهايى روايت نموده، و رجال يكى از آن

   
  صله رحم و قطع آن  

  با ابوطالب در اين باره � قصه پيامبر
قريش را آن چنان بحران و مشكالتى فرا گرفـت، كـه            :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنهما  رضى(بزار از ابن عباس     

 ثروتمنـدتر  � و عباس بن عبـدالمطلب  �هاى پوسيده را خوردند، و هيچ كس از قريش از پيامبر خدا     استخوان
دانى، و قريش را  اى عمو، برادرت ابوطالب و كثرت عيال وى را مى      «: فت به عباس گ   �نبود، آن گاه رسول خدا      

                                                 
  ).٢٣٩٣(6^%$5 ) ٣٣٩(��Uر6 در ادب ا�+4$د ) ٣٠٠٢( ��3% 1
 ).>٩/ ٢(ا�+; . ���� 2
��7� @ن را =��C دا�BH3 ا"!) ٣٣٩(دب ا�+4$د ��Uر6 در ا. ���� 3�@.  
 ).307/1(الحليه  4



  حيات صحابه

٢١٥  چهارم جلد 

بنابراين هـر دو  . »بينى، بيا نزد وى برويم و بعضى از فرزندانش را از نزد وى با خود ببريم               آنچه رسيده است كه مى    
 تو هم مـردى از  دانيم كه بينى و ما مى اى ابوطالب تو خود حالت قومت را مى: به طرف وى حركت نمودند وگفتند  

عقيل را براى من بگذاريد، ديگر هر       : ايم تا بعضى از فرزندانت را با خود ببريم، ابوطالب گفت           ها هستى، ما آمده    آن
 را با خود برداشت، و آن دو تـا غنـى            � را گرفت، و عباس جعفر       � على   �خواهيد بكنيد، پيامبر خدا      چه مى 
) 153/8(هيثمى  1.رت به طرف حبشه با عباس بودجعفر تا مهاج: گويد مىها بودند، سليمان بن داود    شان با آن   شدن
  .شناسم در اين كسانى است كه من آنها را نمى: گويد مى
   

  با جويريه و فاطمه در اين باره � قصه پيامبر
 آزاد  خـواهم ايـن غـالم را       من مـى  :  گفت � به پيامبر    )اللَّه عنها  رضى(جويريه  :  روايت نموده كه   �بزار از جابر    
وى را به دايى ات كه با باديه نشينان است بده تا براى او چوپانى كند، چون ايـن پـاداش                     «:  فرمود �كنم، پيامبر   

  .گويد، رجال صحيح اند مى) 153/8(رجال آن، چنانكه هيثمى  2.»بزرگى برايت در پى دارد
  : قتى كه نازل شدو: اند كه گفت  روايت نموده�حاكم در تاريخ خود و ابن نجار از ابوسعيد 

]d��A_� U_�a#eA£���bu wW�_
[.6  
  .»و به صاحب قرابت حقش را بده«: ترجمه
ابراهيم بن محمدبن ميمون اين را به تنهـايى از          : گويد  حاكم مى  4.»اى فاطمه فدك براى تو باشد     «:  گفت �پيامبر  

  5.لى بن عابس روايت نموده استع
   

  فتار خويشاوندانش نسبت به خود شكايت بردر به كسى كه نزدش از بدى � قول پيامبر
گيرم، و   ها ارتباط مى   اى پيامبر خدا، من اقربايى دارم كه با آن        :  روايت نموده، كه مردى گفت     � از ابوهريره    6مسلم
هـا بردبـارى     كنند، مـن در برابـر آن       ها برايم بدى مى    گيرند، من براى شان نيكى ميكنم، و آن        ها با من ارتباط نمى     آن
اگر آن چنـان باشـى كـه گفتـى،     «:  فرمود�كنند، پيامبر  كنم، و آنها در ارتباط با من از راه جهالت برخورد مى        مى

پاشى، و تا وقتى كه به اين حالت باشى، از طرف خداوند با تو معـين و مـددكارى              گويى كه بر آن خاكستر گرم مى      
و نزد احمد از عبداللَّه بـن عمـرو         .  آن روايت نموده است     از ابوهريره به مانند    8ا بخارى  و اين ر   7.»باشد ها مى  بر آن 
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  حيات صحابه

٢١٦  چهارم جلد 

اى رسول خدا، مـن اقـوامى دارم        :  آمد و گفت   �مردى نزد پيامبر خدا     :  روايت است كه گفت    )اللَّه عنهما  رضى(
اى كننـد، بـر   كنم، و آنها بر من ظلم مى   كنند، گذشت و عفو مى     گيرم و آنها با من قطع رابطه مى        كه با آنها ارتباط مى    

اگر «: رسانند، آيا من نيز در مقابل ايشان همان رفتار را انجام دهم؟ فرمود             ها به من بدى مى     كنم، و آن   شان نيكى مى  
ها ارتباط برقرار كن، چون تا وقتى كه        باشيد، وليكن فضيلت را پيشه كن، و با آن         چنين كنى همه مشترك و يكى مى      

) 151/8(هيثمـى   .»باشـد  ند عزوجل به عنوان همكـار همراهـت مـى       بر اين كار استوار باشى، ملكى از جانب خداو        
اين را طبرانى روايت نموده، و رجال آن رجال صحيح اند، مگر اينكه اعمش ابن مسعود را درك ننمـوده                    : گويد مى

  1.است
   

  با قطع كننده رحم � قصه ابوهريره
ابوهريره غـروب پنجـشنبه و شـب        : ه گفت  روايت نموده، ك   � از ابوايوب سليمان موالى عثمان بن عفان         2بخارى

دهم كه از نزد ما برخيزد، ولى هيچ كس برنخاست،           من به هر قطع كننده رحمى قسم مى       : جمعه نزد ما آمد و گفت     
تا اينكه آن را سه مرتبه تكرار نمود، آن گاه جوانى نزد يكى از عمه هايش آمد  كه از ابتداى دو سـال بـا وى قطـع             

از ابـوهريره  : ام، چه تو را آورده است؟ گفـت  اى برادر زاده  : اش گفت  نزدش داخل گرديد، عمه   رابطه نموده بود، و     
نزد وى برگرد و از وى بپرس كه چـرا آن را گفـت؟ ابـوهريره              : اش افزود  گفت، عمه  شنيدم كه اينطور و اينطور مى     

عه براى خداونـد تبـارك و       اعمال بنى آدم غروب هر پنجشنبه و شب جم        «: گفت  شنيدم كه مى   �از پيامبر   : گفت
گويد، در اين    مى) 154/8(چنانكه هيثمى    3.»كند گردد، وخداوند عمل قطع كننده رحم را قبول نمى         تعالى عرضه مى  

  .اند باشد، و بقيه رجال وى ثقه ابن ارطات آمده، و مدلس مى
   

  از قطع كننده رحم خواست كه بايد برخيزد ابن مسعود وقتى كه خواست دعا كند
هـر قطـع    : اى بعد از صبح نشسته بود، و گفـت          در  حلقه   �ابن مسعود   : انى از اعمش روايت نموده، كه گفت      طبر

هـاى   خواهيم پروردگارمـان را دعـا كنـيم، و دروازه          دهم كه از ميان ما برخيزد، چون ما مى         كنند رحم را سوگند مى    
   4.سته استآسمان براى قطع كننده رحم ب
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  حيات صحابه

٢١٧  چهارم جلد 

  باب دهم
  

  صحاباخالق و صفات ا
   

چگونه با هم زنـدگى    و اصحاب وى، و صفات ايشان، و اين كه �بابيست، در كيفيت و چگونگى اخالق پيامبر        
  .كردند مى
   

   )اللَّه عنهم رضى(باب اخالق و صفات اصحاب 
  �  درباره اخالق پيامبر)اللَّه عنها رضى(اقوال عايشه   � اخالق پيامبر

مرا از اخـالق  :  پرسيدم و گفتم)اللَّه عنها رضى(المؤمنين عايشه  از ام : ه گفت مسلم از سعدبن هشام روايت نموده، ك      
احمـد   1.اخالق وى قرآن بـود    : گفت،  ]مى خوانم [بلى  : خوانى؟ گفتم  آيا قرآن نمى  :  خبر بده، گفت   �پيامبر خدا   

) 35/6(، چنانكـه در البدايـه   2به مانند آن) اللَّه عنها رضى(ها از عايشه     اين را از جبيربن نفير و از حسن بصرى و آن          
بـه ماننـد آن روايـت    ) اللَّه عنهـا  رضى(اين را از سعدبن هشام از عايشه  ) 90/1(اند، و ابن سعد      آمده، روايت نموده  
و ايـن را ابـونعيم در دالئـل    . قرآن بهترين اخالق را براى مـردم آورده اسـت       :  گفت �قتاده  : كرده، و افزوده است   

ماننـد  ) 90/1(و ابن سعد    . ، به مانند آن روايت نموده است      )اللَّه عنها  رضى( نفير از عايشه     از جبيربن ) 56ص (هالنبو
  .اين را از مسروق روايت كرده است
 را از اخـالق رسـول خـدا         )اللَّه عنهـا   رضى(عايشه  :  روايت است، كه گفت    �و نزد يعقوب بن سفيان از ابودرداء        

ايـن را بيهقـى از      . شـد  اى آن راضى، و به خشم آن خشمگين مى        اخالق وى قرآن بود، به رض     :  پرسيدم، گفت  �
 �اى ام المؤمنين، اخـالق پيـامبر خـدا    :  گفتيم)اللَّه عنها  رضى(به عايشه   : زيدبن بابنوس روايت نموده، كه گفت     

سوره آيا :  گفت )اللَّه عنها  رضى(بعد از آن عايشه     : و در حديث وى آمده است كه      . چگونه بود؟ و آن را متذكر شده      
  :خوانى؟ بخوان المؤمنون را مى

]!� &[� ¿�;�)([.6  
  .»مؤمنان رستگار شدند«: ترجمه

  4. اينطور بود�اخالق پيامبر خدا :  دهم، افزود]آيه[تا 
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  حيات صحابه

٢١٨  چهارم جلد 

 اخـالق   �هيچ كسى از پيـامبر خـدا        :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنها  رضى( از عروه و او از عايشه        1و ابونعيم 
لبيك، و به همين سبب : يك از اصحابش و اهلش  او را صدا نكرده اند، مگر اينكه گفته است              نيكوتر نداشت، هيچ    

  :بود كه خداوند عزوجل نازل فرمود
]�%¥	 d�d� U�9� 0�� 
[.4  

  .»و تو از اخالق بزرگ برخوردار هستى«: ترجمه
:  گفتم)اللَّه عنها رضى( عايشه به: و نزد ابن ابى شيبه از قيس بن وهب از مردى از بنى سرات روايت است كه گفت           

پيـامبر خـدا    : ، و افـزود   ]وإنَّك لَعلَى خُلُقٍ عظـيم    [: خوانى آيا قرآن نمى  :  به من خبر بده، گفت     �از اخالق پيامبر    
 نيز برايش طعامى آماده نمود      )اللَّه عنها  رضى( با اصحاب خود بود، و من برايش طعامى آماده نمودم و حفصه              �

 هنگـامى كـه حفـصه خـود را خـم      3،برو كاسه وى را چپه كن: گفتم سبقت جست، آن گاه به كنيز و حفصه بر من 
 بگذارد، او وى را چپه كرد و كاسه منقلب شد و غذا پراكنده گرديد، پيـامبر                 �نمود تا كاسه را پيش روى پيامبر        

 آن من كاسه خود را فرسـتادم،   آن را و آنچه را از طعام در روى زمين بود جمع نمود و آن را خوردند، بعد از      �
. »تان بگيريد، و آنچه را در آن است بخوريد اين ظرف را به عوض ظرف« : آن را به حفصه داد وگفت     �و پيامبر   

  .آمده است) 44/4(اين چنين در الكنز  4. نديدم�آن را در روى پيامبر خدا  ]اثر غضب شدن از[و من : گويد مى
   

  قول زيدبن ثابت در اين باره
از اخـالق   :  وارد شـدند و گفتنـد      �گروهى نزد پدرش زيدبن ثابـت       :  از خارجه بن زيد روايت نموده كه       5ابونعيم
شد، كـسى را دنبـالم     من همسايه وى بودم، وقتى كه وحى براى او نازل مى          :  براى ما صحبت كن، گفت     �پيامبر  
نموديم، وى نيز آن را يادمى نمود، و وقتى    د مى نوشتم، ما وقتى دنيا را يا      آمدم و وحى را مى     فرستاد، و نزدش مى    مى

نمـوديم، او نيـز آن را بـا مـا يـاد       نمود، و وقتى طعـام را يـاد مـى    نموديم، او نيز آن را با ما ياد مى آخرت را ياد مى  
  6.كنم  از وى براى تان نقل مىها را نمود، و همه اين مى
   

  قول صفيه در اين باره
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آمده است، و طبرانى اين را، چنانكه در ) 42/6(اين را به مانند آن رايت نموده، و همچنان بيهقى، چنانكه در البدايه ) 25ص(ترمذى  6
اسناد آن حسن است، و ابن ابى داود در المصاحف و ابويعلى و رويانى و ابن : آمده، روايت كرده، و گفته است) 17/7(المجمع 

 .نيز اين را به مثل آن روايت كرده است) 90/1(اند، و ابن سعد  آمده، روايت نموده) 85/5( در المنتخب عساكر آن را، چنان كه



  حيات صحابه

٢١٩  چهارم جلد 

تـر    هيچ كس را نيك اخـالق �از پيامبر خدا :  روايت نموده، كه گفت)اللَّه عنها رضى(طبرانى از صفيه بنت حيى   
آمديم مرا در عقب شتر خود سوار نموده بود، مرا خواب بـرد و سـرم بـه                   ها كه از خيبر مى     نديدم، در يكى از شب    

 رسيد 1به صهباء، وقتى »اى دختر حيى اى زن آهسته، آهسته«: چوب كجاوه خورد، وى با دست كشيدن به من گفت
 2.»ها به من اينطور گفتند، و اينطور گفتند        خواهم، آن  اى صفيه از آنچه من به قومت نمودم از تو معذرت مى           «: گفت

اند، مگر  ها ثقه اند، و رجال آن اين را طبرانى در األوسط و ابويعلى به اختصار روايت نموده          : گويد مى) 15/9(هيثمى  
  .نت حيى را نشناختماينكه ربيع برادرزاده صفيه ب

   
  اقوال انس در اين باره

ترين مردم بود، به خدا سوگند، از هيچ غـالم،            با لطف  �پيامبر خدا   :  روايت نموده، كه گفت    � از انس    3بونعيما
 و 4ورزيد آرنج بشويد امتناع نمىآورد تا روى و دستهايش را تا  كنيز، و طفلى كه در صبحگاهان سرد برايش آب مى

گشت، تـا اينكـه همـان        نمود، و از وى بر نمى      پرسيد، گوشش را براى وى خم مى       اى از وى مى    ال كننده هرگاه سئو 
از [داد، و دسـتش را   گرفت، آن را به وى مـى  شد، و هر كسى كه دستش را مى     سوال كننده خود از وى منصرف مى      

 از انـس بـن مالـك        5نزد مسلم و  . كشيد  وى مى  ]دست[كشيد، تا اينكه او خودش دست خود را از           نمى ]دست وى 
هاى خود كـه در   هاى مدينه با ظرف  خواند، خادم   وقتى كه نماز بامداد را مى      �پيامبر خدا   : روايت است كه گفت   

نمود، و بـسا اوقـات آب        شد، وى دست خود را در آن داخل مى         آمدند، و هر ظرفى كه آورده مى       بود مى  آن آب مى  
  6.نمود و دست خود را در آن داخل مىآمد، و ا در بامداد سرد براى او مى

نمـود، يـا     وقتى با مردى مـصافحه مـى  �پيامبر خدا :  روايت است كه گفت� و نزد يعقوب بن سفيان از انس       
كـشيد، و    كشيد، كه آن مرد دست خود را از دست وى نمى           كرد، دست خود را تا وقتى نمى       مردى با او مصافحه مى    
شـد، و   گردانيـد، كـه آن مـرد خـود از وى منـصرف نمـى       تا وقتى از وى بر نمىشد رويش را  اگر با وى روبرو مى  

) 39/6(اين را ترمذى و ابن ماجه، چنانكه در البدايه  7.شد ينش دراز كشيده ديده نمىزانوهايش در پيش روى همنش
: ايت است كه گفت و نزد ابوداود از وى رو.مثل آن را روايت كرده است) 99/1(اند، و ابن سعد   آمده روايت نموده  

 صحبت نموده باشد، و او سر خود را دور كرده باشد، تا اينكه همان               �هرگز مردى را نديدم كه در گوش پيامبر         
 را هرگز نديدم كـه مـردى دسـتش را گرفتـه باشـد، و او                 �نمود، و پيامبر خدا      مرد خودش سر خود را دور مى      
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  حيات صحابه

٢٢٠  چهارم جلد 

ايـن را ابـوداود بـه تنهـايى،          1.نمـود  ش دست وى را رها مى     خوددست وى را رها نموده باشد، تا اينكه همان مرد           
  .آمده، روايت نموده است) 39/6(چنانكه در البدايه 

   
  با اصحابش �درباره مصافحه پيامبر  )اللَّه عنهما رضى(اقوال ابوهريره و انس 
 او دست خـود را      گرفت،  را مى  �هر كسى كه دست پيامبر خدا       :  روايت است  �نزد بزار و طبرانى از ابوهريره       

شـد،   نمود، وزانوهايش يا زانويش از زانوى همنشينش بيرون ديده نمى          كشيد كه آن مرد آن را رها نمى        تا وقتى نمى  
شـد   گردانيد، و تا اينكه از صحبتش فارغ نمـى  نمود، روى خود را به طرف وى مى    هر كسى با وى احوال پرسى مى      

  2.گردانيد يش را از وى بر نمىرو
 را �آمد، و دست پيامبر خدا     اگر كودكى از كودكان اهل مدينه مى      :  روايت است كه گفت    � از انس    ونزد احمد 

 3.بـرد   را مـى   �خواست پيامبر    كشيد، و آن كودك هر جايى كه مى        گرفت، او دست خود را از دست وى نمى         مى
 كنيزى از اهل مدينه دست    حتى: و نزد احمد از وى روايت است كه گفت        . اين را ابن ماجه هم روايت نموده است       

دب در صـحيح  اين را بخارى در كتاب األ  . برد گرفت و او را به طرف كار و حاجت خود مى            را مى  �پيامبر خدا   
:  از انس روايت نمـوده 6ت نموده است، و مسلم در صحيح خود آمده، رواي 5البدايه چنانكه در    4،خود به شكل معلق   

اى مـادر فـالن، در هـر        «: اى رسول خدا، من تو را كـار دارم، گفـت          : تزنى كه عقلش متأثر و دجار نقص بود گف        
 ها خود را تنها نمود، تا اينكـه او از          ، آن گاه با آن زن در بعضى از راه         7»دهم خواهى كارت را انجام مى     كوچه كه مى  

 روايت نموده، كه � از انس مانند اين را روايت نموده، و طبرانى از محمدبن مسلمه   8و ابونعيم . كار خود فارغ شد   
نمـودم، وى دسـتم را رهـا         دستم را گرفت، و تا اينكه من دستش را رها ن           �از سفرى آمدم  و پيامبر خدا        : گفت
  9.نكرد

   
  ترين كار و انتقامش براى خدا  و برگزيدن آسان � پيامبر

 دو كار مختـار گردانيـده        در بين  �هر بارى پيامبر خدا     :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنها  رضى(مالك از عايشه    
شده، آسانترين آن دو را، در صورتى كه گناه نبوده، انتخاب كرده است، و اگر گناه بوده از همه مـردم از آن دورتـر               
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  حيات صحابه

٢٢١  چهارم جلد 

اى شـد، و بـر   گرفت، مگر در صورتى كه يكى از حرمات خداوند شكسته مـى     بوده است، وى براى خود انتقام نمى      
انـد، و ايـن را       آمـده، روايـت نمـوده     ) 36/6( بخارى و مسلم، چنانكه در البدايه        اين را  1.گرفت خدا از آن انتقام مى    

روايت ) 57ص(اند، و ابونعيم آن را در الدالئل         آمده، روايت كرده  ) 47/4(ابوداود، نسائى و احمد، چنانكه در الكنز        
  .نموده است

 هرگز با دست خود نه خادمى را زده �رسول خدا :  روايت است كه گفت)اللَّه عنها رضى(و نزد احمد از عايشه 
است و نه زنى را و نه هم چيز ديگرى را، مگر در جهاد در راه خدا، و هرگـز در ميـان دو چيـز مختـار گردانيـده                              

بود از همـه   تر بوده، و وقتى كه گناه مى ترين آن دو، در صورتى كه گناه نبود، برايش محبوب      نشده، مگر اينكه آسان   
شد، انتقام   آمد تا وقتى كه حرمات خداوند هتك نمى        دورتر بود، و از چيزى كه برايش پيش مى        مردم نسبت به گناه     

اين چنين در البدايـه      ٢.گرفت داوند عزوجل انتقام مى   او براى خ   ]در صورت هتك حرمات خداوند    [گرفت، و    نمى
رزاق، عبد بـن حميـدو حـاكم بـه     ، ابونعيم در الدالئل به اختصار، عبدال)256/2(و اين را مسلم    . آمده است ) 36/6(

 )اللَّـه عنهـا    رضـى ( از عايـشه     3 و نـزد ترمـذى     .اند آمده، روايت نموده  ) 47/4(مانند حديث احمد، چنانكه در الكنز       
شد، از ظلمى كه بـر خـودش روا           در صورتى كه محارم خداوند هتك نمى       �رسول خدا   : روايت است كه گفت   

شـد، از همـه شـان در آن     قتى كه چيزى از محارم خداوند متعال هتك مىگرفت، و و شد هرگز انتقام نمى    داشته مى 
ـ                    تر مى  مورد خشمناك  اه بود، و درميان دو چيز صاحب اختيار نشده، مگر اينكه آسـان آن دو را، در صـورتى كـه گن

  .اند آمده، روايت نموده) 47/4(اين را ابويعلى و حاكم، چنانكه در الكنز  4.نبوده، اختيار نموده است
   

داد و نـه هـم لعنـت         كرد، نه دشـنام مـى      را بلند مى   گفت نه صدايش   نه ناسزا مى   � پيامبر
  داد مى

 � را از اخالق پيـامبر خـدا         )اللَّه عنها  رضى(عايشه   :للَّه، جدلى روايت نموده، كه گفت     ابوداود طيالسى از ابوعبدا   
كـرد، و نـه هـم     ه در بازارها صدايش را بلند مىوى نه بد كار بود و نه بد زبان و ن: پرسيدم، از وى شنيدم كه گفت  

د، ابـوداود شـك نمـوده       نمو عفو و بخشش مى   :  يا گفت  -نمود   داد، بلكه عفو و گذشت مى      بدى را به بدى جزا مى     
. آمده است) 36/6(حسن و صحيح است، اين چنين در البدايه : اين را ترمذى روايت نموده و گفته است    5 .-است  

به مانند آن روايت نموده، و احمـد و حـاكم       ) اللَّه عنها  رضى(اين را از ابوعبداللَّه و او از عايشه         ) 90/1(و ابن سعد    
  .اند آمده روايت نموده) 47/4(هم اين را به مانند آن، چنان كه در الكنز 

ف  را توصـي � پيامبر خـدا  �ابوهريره : نزد يعقوب بن سفيان از صالح موالى توأمه روايت است كه گفت      و در 
 نه بد   - پدر و مادرم فدايش      -گردانيد،   گردانيد، و به يكبارگى پشت مى      وى به يكبارگى روى مى    : نمود، و گفت   مى
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  حيات صحابه

٢٢٢  چهارم جلد 

من ماننـد وى را قبـل از وى و بعـد از             : آدم افزوده است  . كار بود و نه بد زبان، و نه هم در بازارها صدا بلند كننده             
 نه دشنام دهنده بود، نه لعنت كننده و نه هـم  �پيامبر : فت روايت است كه گ    �و نزد احمد از انس      . وى نديدم 

، اين را بخارى هم 1»او را چيست، پيشانى اش در خاك   «: گفت   فحش گوينده، وى در وقت عتاب به يكى از ما مى          
 نـه   �پيـامبر   :  روايت است كه گفـت     )اللَّه عنهما  رضى(روايت نموده و نزد بخارى همچنان از عبداللَّه بن عمرو           

اين را مسلم هم روايـت نمـوده، ايـن           2.»بهترين شما، نيك اخالق ترتان است     «: كار بود و نه بد زبان، ومى گفت       بد
  .آمده است) 36/6(چنين در البدايه 

   
  با خادمش انس  � حسن اخالق پيامبر

 دسـتم   � به مدينه تشريف آورد، ابوطلحه       �هنگامى كه پيامبر خدا     :  روايت نموده، كه گفت    � از انس    3سلمم
اى رسول خدا، انس بچه عاقل و هوشيارى است، و بايد بـه تـو           :  برد و گفت   �را گرفت، و مرا نزد رسول خدا        

پس من خدمت او را در سفر، و اقامت نمودم، و به خدا سوگند، او برايم در چيزى كـه مـن           : گويد مى. خدمت كند 
چرا اين را اينطـور انجـام       : يزى كه آن را انجام ندادم     اين را چرا اينطور نمودى؟ و نه در چ        : آن را انجام دادم نگفت    

ترين مـردم بـود، مـرا         نيك اخالق  �پيامبر خدا   :  روايت است، كه گفت    � و نزد وى همچنان از انس        4.ندادى؟
 بـه آن  �روم، و در دلم اين بود كه دنبال آنچه پيامبر خـدا   به خدا سوگند، نمى: روزى دنبال كارى فرستاد، گفتم    

 �نمودند، ناگاه پيامبر خـدا   اده بروم، آن گاه بيرون شدم و بر اطفالى برخورد كردم كه در بازار بازى مى          هدايتم د 
اى انـيس بـه جـايى كـه امـرت        «: خنديد، و گفت   به طرف وى ديدم كه مى     : گويد از پشت سرم عقبم را گرفتم، مى      

به خدا سوگند، نه سال من خـدمت وى  : گويد ، انس مى  5روم آرى، اى پيامبر خدا مى    : گفتم: گويد  مى »نمودم رفتى؟ 
چرا اينطـور و اينطـور نمـودى؟ و يـا     : را نمودم، و از وى به ياد ندارم چيزى را كه من آن را انجام دادم گفته باشد               

ده سـال   : چرا اينطور و اينطور ننمودى؟ و نزد وى همچنان از او روايت است كـه گفـت                : چيزى را كه ترك نمودم    
چـرا  : را نمودم، به خدا سوگند، هرگز به من اف نگفت، و نه هم بـرايم در چيـزى گفـت                �خدمت رسول خدا    

در ارتباط به كارى كه نبايد خادم آن را انجام دهـد، و         : اينطور نمودى؟ و چرا اينطور ننمودى؟ ابوربيع افزوده است        
و نـزد  . ند آن روايت نموده است و بخارى اين را از انس به مان        6.به خدا سوگند، ذكر ننموده است     : اين گفته وى را   

 ده سال خدمت نمودم، او مرا به كارى امر ننموده كـه در آن     �براى پيامبر   : احمد از انس روايت است، كه گفت      
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  حيات صحابه

٢٢٣  چهارم جلد 

سستى نموده باشم يا آن را ضايع كرده باشم، و او مرا مالمت نموده باشـد، و اگـر كـسى از فـاميلش مـرا مالمـت                            
  1.»شد  كه اينطور باشد مى-فيصله شده بود : گفت  يا مى- تقدير بر اين رفته بود بگذاريدش، اگر«: گفت نمود،مى مى

 خـدمت نمـودم، و او هرگـز مـرا     �من سالهايى به پيامبر خدا   :  روايت است كه گفت    � از انس    2و نزد ابونعيم  
مـن در آن سـستى      اى نزد، زجر ننمود، در رويم ترش رو نشد و نه مرا به كارى امر نمـود كـه                     دشنامى نداد، ضربه  

بگذاريـدش،  «: گفـت  نمود، مى  نموده باشم و او مرا در آن عتاب فرموده باشد اگر يكى ازاهلش مرا بر آن عتاب مى                 
 �پيـامبر خـدا   :  روايت است كـه گفـت  �و نزد ابن عساكر از انس      . »شود اگر چيزى مقدر شده باشد حتماً مى      

اى پيامبر خدا، به غير من ديگر مردان : را نزد وى برد وگفتوقتى كه وارد مدينه شد من هشت سال داشتم، مادرم م
اى كه برايت تقديم كنم جز اين فرزندم نيافتم، بنابراين او را از  و زنان انصار برايت تحفه تقديم داشتند، و من تحفه       

وى  را نمـودم،     �خواهى برايت خدمت نمايد، و من ده سال خـدمت پيـامبر خـدا                من قبول كن، تا وقتى كه مى      
  3.نداد، و در رويم ترش رو نشدهرگز مرا نزد، دشنامم 

    � اخالق اصحاب پيامبر
  )اللَّه عنهم رضى(  درباره ابوبكر، عثمان و ابوعبيده )اللَّه عنهما رضى(قول ابن عمر 

 نيكـوترين   سه تن از قريش در ميان مـردم از        :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنهما  رضى( از عبداللَّه بن عمر      4ابونعيم
گويند، و اگر براى شان  ترين حيا برخوردارند، اگر برايت سخن بگويند، دروغ نمى ها، بهترين اخالق و ثابت صورت

و نـزد  . )اللَّـه عـنهم   رضى(ابوبكر صديق، عثمان بن عفان و ابوعبيده بن جراح : كنند صحبت كنى، تو راتكذيب نمى    
هـاى   سه تن از قريش، از همـه مـردم صـورت          :  روايت است كه گفت    )همااللَّه عن  رضى(طبرانى از عبداللَّه بن عمر      

  5.ابوبكر عثمان و ابوعبيده: دنيكوتر، اخالق بهتر و حياى فزونتر دارن
   

  � به نيكويى اخالق ابوعبيده � شهادت پيامبر
واسـته  در اخالق هر يـك از اصـحابم اگـر خ          «:  فرمود � روايت نموده، كه پيامبر      �يعقوب بن سفيان از حسن      

ايـن  : آمده، و گفته اسـت    ) 253/2(اين چنين در اإلصابه      6.»توانم بگيريم، به جز ابوعبيده بن جراح       باشم ايرادى مى  
ايـن  : اين را از حسن به مانند آن روايت نمـوده، و گفتـه اسـت              ) 266/2(اند، و حاكم     مرسل است، و رجال آن ثقه     

  .اند مرسل غريب است، و راويان آن ثقه
   

                                                 
 .از انس به مانند آن روايت نموده است) 11/7(و اين را ابن سعد . آمده است) 37/6(اين چنين در البدايه  1

 ).57ص(الدالئل  2

 .آمده است) 9/7(اين چنين در الكنز  3

 ).56/1(الحليه  4

 .در سند آن ابى لهيعه آمده: آمده، و گفته است) 253/2(اين چنين در اإلصابه  5
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  حيات صحابه

٢٢٤  چهارم جلد 

  ترى اصحابم در اخالق به من است وى شبيه :اللَّه عليه و سلم درباره عثمان بر صلىقول پيام
 در حالى نزد دخترش وارد شد، كـه  �پيامبر خدا  :  روايت نموده كه �طبرانى از عبدالرحمن بن عثمان قريشى       

ن اصحابم در اخالق تري اى دختركم، به ابوعبداللَّه نيكى كن، چون وى شبيه   «: شست، گفت   را مى  �وى سر عثمان    
نـزد  :  روايت است، كه گفـت     �و نزد وى همچنان از ابوهريره       . اند رجال وى ثقه  : گويد  مى 2 هيثمى 1.»به من است  

همـين  : اى در دست داشت، و گفت       وارد شدم، كه شانه    )اللَّه عنهما  رضى( همسر عثمان    �رقيه دختر پيامبر خدا     
:  گفتم »يابى؟ ابوعبداللَّه را چطور مى   «:  سرش را شانه نمودم، و گفت       از نزدم بيرون رفت، كه     �اكنون پيامبر خدا    

) 81/9(هيثمـى    3.»ترين اصحابم در اخالق به مـن اسـت         وى را عزت و احترام كن، چون وى شبيه        «: به خير، گفت  
. انـد   وى ثقه كند، و من او را نشناختم، و بقيه رجال         در اين محمدبن عبداللَّه آمده، كه از مطلب روايت مى         : گويد مى

  .اند آمده، روايت نموده) 4/5(و اين را حاكم و ابن عساكر، چنانكه در المنتخب 
   

  )اللَّه عنهم رضى(جعفر، زيد، على و پسر جعفر  درباره اخالق � قول پيامبر
تـو در   «:  گفـت  � بـه جعفـر      �پيامبر خدا   :  روايت نموده كه   � احمد از عبداللَّه بن اسلم موالى پيامبر خدا         

 و نزد ابن ابى شيبه و .گويد، حسن است مى) 272/9(اسناد اين، چنانكه هيثمى      4.»خلقت و اخالق مشابه من هستى     
تـو  «:  آمديم، وى به زيد گفت     �من، جعفر و زيد نزد پيامبر       :  روايت است كه گفت    �ابويعلى و بيهقى از على      

، و  »تو در خلقت واخالق مشابه من هـستى       «: گفت بعد از آن به جعفر       5،، زيد برجست  »برادر و آزاد كرده ما هستى     
ن در پى برجستن ، وم »تو از من هستى، و من از تو هستم        «: اودر پى بر جستن زيد برجست، بعد از آن به من گفت           

 )اللَّـه عنهمـا   رضـى ( و نزد طبرانى از اسـامه بـن زيـد          .آمده است ) 130/5(اين چنين در المنتخب      6.جعفر برجستم 
اخالق تو چون اخالق من است، و پيدايش خلفت تو مـشابه خلقـت         «:  به جعفر گفت   �يامبر  پ: روايت است كه  

) 272/9(هيثمـى    7.»من است، بنابراين تو از من هستى، و تو هـم اى علـى از مـن هـستى و پـدر فرزنـدم هـستى                         
و عقيلـى  . اشدب اين را طبرانى از شيخ خود احمدبن عبدالرحمن بن عفال روايت نموده، و وى ضعيف مى       : گويد مى

اى را شنيدم، كـه       كلمه �از پيامبر   : اند كه گفت   روايت نموده ) اللَّه عنهما  رضى(و ابن عساكر از عبداللَّه بن جعفر        
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  حيات صحابه

٢٢٥  چهارم جلد 

جعفـر در خلقـت و      «گفـت،     شنيدم كه مى   �خواهم در عوض آن برايم شترهاى سرخ باشد، از رسول خدا             نمى
) 222/5( اين چنـين در المنتخـب   1.»ترين خلق خدا به پدرت هستى  اخالق مشابه من است، و تو اى عبداللَّه مشابه        

  .آمده است
   

  � حسن اخالق عمر
 را ديده بود در آن كاسـه      �اى را، كه پيامبر       كاسه �عمويم خداش   :  از بحريه روايت نموده، كه گفت      2ابن سعد 

آن را بـراى مـن   : گفـت  مـى  � بخشش خواست، و آن كاسه نزد ما بود، عمر         �خورد، از پيامبر خدا       مى ]طعام[
نوشـيد، و بـر سـر و روى خـود            آورديـم، و او از آن مـى        بيرون آوريد، و ما آن را پر از آب زمزم نموده برايش مى            

 بعد از اينكـه آن      �ريخت، بعد از آن دزدى بر ما تجاوز نمود و آن را با متاع ديگرى از ما به سرقت برد، عمر                       مى
اى اميرالمـؤمنين، همـراه بـا       : از ما خواست تا آن را برايش بيرون آوريـم، گفتـيم           به سرقت برده شد، نزد ما آمد و         

بـه  : گويـد  مى!  را دزديد؟  �خدا پدرش را رحمت كند، كاسه پيامبر خدا         : متاعى از ما به سرقت برده شد، گفت         
  3. دشنام داد و نه لعنتش نمودخدا سوگند، نه وى را

: انـد كـه گفـت       روايت نمـوده   )اللَّه عنهما  رضى(دويه و بيهقى از ابن عباس       بخارى، ابن منذر، ابن ابى حاتم، ابن مر       
 وى از جمله كسانى بود، كه عمـر         -.  آمد �اش حربن قيس      نزد برادرزاده  � بن بدر    )بن حذيفه (عيينه بن حصن    

نـه بـه    عيي-گردانيد، و قاريان چه پير چه جوان اهل مجلس و مـشورت وى بودنـد            ها را به خود نزديك مى       آن �
ام، تو نزد اين امير روى دارى، بنابراين برايم اجازه ورود نزدش بگير، و او برايش                 اى برادرزاده : اش گفت    برادرزاده

 اى ابن خطاب، به خدا سوگند، نه بـه          4،هى: نگامى كه داخل گرديد گفت     به او اجازه داد، ه     )عمر(اجازه خواست،   
 خشمگين شد، حتى خواست بـه او چيـزى زشـتى            �عمر  ! كنى كم مى دهى، و نه در ميان ما به عدل ح         ما زياد مى  

  :  گفته است�بگويد، آن گاه حر گفت، اى اميرالمومنين، خداوند متعال به پيامبر خود 
]_�a%w�w��_�£�� ]�_	 aH]#a	X _
 wÀa#d9�£�]� a#d X _
 _£̂ 9b�£� w:d�[.¢  

  .» و از نادانان اعراض نماعفو نمودن را عادت گير، به كار پسنديده امر كن«: ترجمه
اين را برايش تـالوت نمـود از آن تجـاوز           ]حربن قيس [ وقتى كه    �به خدا سوگند، عمر     !!. و اين از جاهالن است    

   .آمده است) 416/4(اين چنين در المنتخب  6.شد ب خداوند عزوجل متوقف مىننمود، و او نزد كتا
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  حيات صحابه

٢٢٦  چهارم جلد 

عمر را هرگز نديدم كه خشمگين شده باشـد،         : ايت است، كه گفت    رو )اللَّه عنهما  رضى(و نزد ابن سعد از ابن عمر        
اى از قرآن را خوانده باشـد،        و خداوند براى وى ذكر شده باشد، يا از او ترسانيده شده باشد و يا انسانى نزدش آيه                 

  .مگر اينكه او از همان خواست خود سكوت كرده است
خوب، ولى وقتى كـه عـصبانى       : يابيد؟ گفتم   را چگونه مى   اى اسلم عمر  :  فرمود �بالل  : و نزد اسلم آمده كه گفت     

خوانـدم، تـا غـضبش فـرو      بودم قرآن را برايش مى     اگر هنگام خشم نزد وى مى     : شود، كار بزرگى است، بالل گفت     
 روزى بر من فرياد كشيد، و شالق را بر من بلند نمود تا بزند، �عمر : و از مالك دار روايت است كه گفت. نشيند
  1.بزرگى را به يادم آوردى ]ذات[: آورم، وى آن را انداخت و گفت دا را به ياد مىخ: گفتم
  

  )اللَّه عنهما رضى(حسن اخالق مصعب و عبداللَّه بن مسعود 
 از روزى كه اسالم آورده بود، تا به قتل �مصعب بن عمير :  روايت نموده، كه گفت   � از عامربن ربيعه     2ابن سعد 

متش كند، رفيق و يار من بود، و در هر دو هجرت يكجا با ما به سرزمين حبشه آمد،                   رسيدنش در احد خداوند رح    
 از حبـه بـن   3و ابن سعد. تر از وى نديدم فتر و كم اختال وى از ميان قوم رفيق من بود ، ومردى را هرگز با اخالق          

را متذكر شديم، قوم وى      � )بن مسعود ( بوديم، و بعضى قول عبداللَّه       �نزد على   : جوين روايت نموده، كه گفت    
تر و   تر، نيك مجلس   تر و از نگاه تعليم سودمند و مهربان        اى اميرالمؤمنين، ما مردى نيك اخالق     : را ستودند، و گفتند   

دهـم، آيـا ايـن را از صـدق         شما را به خدا سوگند مى     :  گفت �آن گاه على    !! تر از عبداللَّه بن مسعود نديديم      متقى
هاى  گيرم، بار خدايا، من درباره وى مثل گفته بار خدايا، من تو را شاهد مى : آرى، گفت : دهاى تان گفتيد؟ گفتن    قلب
وى قرآن راخواند، و حـالل آن را حـالل   : گويم، و در روايت ديگرى از وى افزوده است ها، يا بهتر از آن را مى  اين

  .دانست و حرامش را حرام، فقيه در دين بود و عالم به سنت
   

  )اللَّه عنهم رضى(ن عمر و معاذ بن جبل حسن اخالق اب
 هرگز خـادمى را لعنـت نكـرده،      )اللَّه عنهما  رضى(ابن عمر   :  از زهرى و او از سالم روايت نموده، كه گفت          4ابونعيم

 خواست تا خادمش را لعنت كنـد،        )اللَّه عنهما  رضى(ابن عمر   : گويد جز يك تن كه او را نيز آزاد نمود و زهرى مى           
اى اسـت كـه دوسـت        اين كلمـه  :  تا هنوز آن را تمام ننموده بود، كه گفت         »بار خدايا لع  «،  )اللهم الع ( :آن گاه گفت  

 �معاذبن جبـل    : و حديث جابر در رغبت و عالقمندى صحابه به انفاق گذشت، كه وى گفت             . ندارم آن را بگويم   
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  حيات صحابه

٢٢٧  چهارم جلد 

حـاكم  . و حديث را متذكر شـد     ... بوددر ميان مردم از روى زيباتر، اخالق نيكوتر و سخاوتمندى زيادتر برخوردار             
  .اين را به طولش روايت نموده است

   
    �  بردبارى پيامبر:بردبارى و گذشت
در مقابل كسى كه درباره تقسيم غنايم توسط او در روز حنين طعن وارد  � بردبارى پيامبر

  نمود
 از مردم را ترجيح داد، به اقـرع بـن     اى  عده �در روز حنين پيامبر     :  روايت نموده، كه گفت    �بخارى از عبداللَّه    

هـدف از ايـن تقـسيم       :  مانند آن را، و به عده ديگرى نيز داد، مـردى گفـت             � صد شتر داد، و به عيينه        �حابس  
خداونـد موسـى را     «: فرمـود . كنم، و وى را خبر نمـودم        را حتماً خبر مى    �پيامبر  : رضاى خدا نبوده است، گفتم    
 قسم بـه خـدا   : ، و در روايتى نزد بخارى آمده، كه آن مرد گفت1»ت شد، و صبر نمودرحمت كند، از اين زيادتر اذي

به خدا  : اين تقسيمى است كه عدالت در آن مراعات نشده است، و نه هم هدف از آن رضاى خدا بوده است، گفتم                    
پيامبرش عـدالت   اگر خدا و    «: كنم، سپس نزد وى آمدم و به او خبر دادم، گفت            را خبر مى   �سوگند، پيامبر خدا    

  2.»خدا موسى را رحمت كند، از اين زيادتر اذيت شد، و صبر نمود! كند؟ نكنند، پس چه كسى عدالت مى
   
  

  در مقابل ذى الخويصره � بردبارى پيامبر
در حالى كه ما نزد پيامبر خـدا  :  روايت است كه گفت� به روايت از ابوسعيد  - ]بخارى و مسلم  [ -در صحيحين   

اى رسول :  نزدش آمد و گفت- مردى از بنى تميم -نمود، ناگهان ذوالخويصره  او مالى را تقسيم مى   بوديم، و    �
نوميد و زيـان  !! كند واى بر تو، اگر من عدالت نكنم چه كسى عدالت مى      «:  فرمود �خدا، عدالت كن، پيامبر خدا      

اى پيامبر خدا در مورد وى  : گفت �عمربن خطاب   . »!كند؟ وقتى من عدالت نكنم، چه كسى عدالت مى       !! كار شدم 
بگذارش، وى همراهانى دارد، كه هر يكى از شما نماز خـود            «:  فرمود �اجازه بده تا گردنش را بزنم، پيامبر خدا         

خوانند ولى   قرآن را مى3شمارد، ز مىها اندك و ناچي ها، و روزه خود را در مقايسه با روزه آن     را درمقايسه با نماز آن    
شـود، بـه نـوك آن نگـاه      شوند چنانكه تير از هدف بيرون مى  و از اسالم بيرون مى4كند تجاوز نمى از گلوهاى شان    

شود و چيزى در آن دريافت  گردد، بعد از آن به ته آن نظر مى         پيدا نمى  ]از اثر خون و غيره    [شود و چيزى در آن       مى
شود و در   و بعد از آن به پرهاى آن نظر مىگردد نگرند و در آن چيزى پيدا نمى نميگردد، بعد از آن به چوب آن مى       
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  حيات صحابه

٢٢٨  چهارم جلد 

ها مرد سياهى است، كه يكى   نشانه اين1سرگين و خون سبقت نموده است، از  ]تير[گردد، و    آن چيزى دريافت نمى   
. »كننـد  ها در وقت اختالف مردم بـروز مـى         جنبد، و اين   از بازوانش چون پستان زن، يا مثل تكه گوشت است و مى           

دهم كه على بن ابى طالب        شنيدم، و گواهى مى    �دهم كه اين را از رسول خدا          من گواهى مى   :گويد ابوسعيد مى 
 ومن همراهش بودم، و دستور داد تا آن مرد جستجو گرديد و آورده شد، و من به سويش نگـاه                     2 با آنان جنگيد   �

آمـده  ) 362/4(بدايـه   اين چنـين در ال     3. توصيف نموده بود   �نمودم وى داراى همان صفتى بود  كه رسول خدا           
  .است

   
  در مرگ عبداللَّه بن ابى � عمر در مقابل �  بردبارى پيامبر

هنگامى كـه عبداللَّـه بـن ابـى وفـات نمـود،       : اند  روايت نموده)اللَّه عنهما رضى(بخارى و مسلم از عبداللَّه بن عمر     
فن كنم، و بر وى نماز بخـوان و بـرايش   پيراهنت را به من بده تا او را در آن ك  :  آمد و گفت   �پسرش نزد پيامبر    

 را �، و او پيـامبر     »مرا خبر كن تا بـر وى نمـاز بخـوانم          «:  پيراهن خود را داد و گفت      �مغفرت بخواه، پيامبر    
آيا خداوند تو را از اينكـه بـر         :  وى را به سويى كشيد و گفت       �خبر نمود، هنگامى كه خواست نماز بخواند عمر         

  :من در ميان دو اختيار قرار دارم، گفته است«:  نكرده است؟ گفتمنافقين نماز بخوانى نهى
]a�d@b�a#ŵ a~d/aG_Lb�a
X a�d@b�a#ŵ a~_/a�b�.[S  

  .»آمرزش طلب كنى براى ايشان يا آمرزش طلب نكنى براى ايشان«: ترجمه
  :آن گاه بر وى نماز گزارد، و اين آيه نازل شد

] _W�_  a�d@a�  y)_�X U�_	 V̈_?dL b�_
'�)_�X.[¢  
  6.»و بر هيچ يك از ايشان كه بميرد هرگز نماز مگزار«: ترجمه

 براى نمـاز    �هنگامى كه عبداللَّه بن ابى وفات نمود، رسول خدا          :  روايت است كه گفت    �و نزد احمد از عمر      
، رفتم و گزاردن بر وى فراخوانده شد، و او به سوى وى برخاست، هنگامى كه بر وى به خاطر خواندن نماز ايستاد            

آيا بر دشمن خدا عبداللَّه بن ابى كه در روز فالن، فـالن و فـالن                ! اى پيامبر خدا  : اش ايستادم و گفتم    در مقابل سينه  
نمود، وقتـى بـر او        تبسم مى  �و پيامبر خدا    : گويد مى]گزارى نماز مى [ -شمرد    روزهاى وى را مى    -چنين گفت   

 بگير، من مختار گردانيده شدم و انتخاب نمودم، به مـن گفتـه شـده                اى عمر از من كناره    «: زياده روى نمودم گفت   
                                                 

كند، و از طرف ديگر آن به همان تيزى بدون اينكه اثرى  ه به شدت و سرعت به هدف چون آهو و غير اصابت مىمثل تيرى ك: يعنى 1
ها نيز به همان سرعت از اسالم بدون اينكه آن را  شود، اين از آن هدف چون خون و غيره در آن پس از اصابت ديده شود بيرون مى

 .م. شوند درك كنند خارج مى

 . در روز نهروان با ايشان جنگيد�كه على هدف خوارج است،  2
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  حيات صحابه

٢٢٩  چهارم جلد 

: گويـد  ، مـى »كنم شود، حتماً زياد مى   ، اگر بدانم كه از هفتاد اضافه كنم برايش بخشيده مى          )اآليه (]استغفرلهم[: است
ومن از : افزايد ، مىبعد از آن بر وى نماز خواند، و همراهش پياده رفت، و بر قبرش ايستاد، تا اينكه از وى فارغ شد

سوگند به خداونـد، جـز انـدكى        : گويند مى!  تعجب نمودم، خدا و رسولش داناترند      �جرأت خود بر پيامبر خدا      
  :نگذشته بود، كه اين دو آيه نازل شدند

]'�)�e� _W�_  a�d@a�w  y)_�X U�_	 V̈d?_L b�b�_
  .)اآليه(]
بضش نمود، نه بر منافقى نماز خوانـد، و نـه هـم بـر قبـرش                  تا اينكه خداوند عزوجل ق     �بعد از آن پيامبر خدا      

حسن و صحيح است، و بخارى مانند اين را روايت          :  اين چنين اين را ترمذى روايت نموده، كه گفته است          1.ايستاد
هنگامى كه عبداللَّه بن ابـى وفـات نمـود، پـسرش نـزد      :  روايت است كه گفت�و نزد احمد از جابر     . كرده است 

شـويم، آن گـاه      اى رسول خدا، اگر تو بر سر وى نيايى، براى هميشه به اين طعنه داده مى               : آمد و گفت   �پيامبر  
چرا قبل از اينكه وى را      «:  نزدش آمد، و او را در حالى دريافت كه درون قبرش داخل شده بود، و گفت                �پيامبر  

از سر تا قـدمش       آب دهن خود را    �امبر  ، بعد او از قبرش بيرون آورده شد، و پي         »]مرا خبر ننموديد  [داخل كنيد   
: اين را نسائى هم روايت نموده، و نزد بخارى از وى روايت است، كـه گفـت                . زد، و پيراهن خود را بر او پوشانيد       

 بعد از اينكه عبداللَّه ابن ابى در قبرش داخل كرده شده بود نزد وى آمد، و دستور داد و او بيرون آورده                       �پيامبر  
ايـن چنـين    2 .يراهن خود را به او پوشانيدهايش گذاشته شد، و از آب دهن خود بر وى انداخت، و پشد، و بر زانو   

  .آمده است) 378/2(در تفسير ابن كثير 
   

   وى را جادو نموده بود در مقابل يهوديى كه � بردبارى پيامبر
نمود، وى روزهايى را به ايـن        را جادو    �مردى از يهود پيامبر     :  روايت نموده، كه گفت    �احمد از زيدبن ارقم     

مردى از يهود تو را جادو نمـوده  : آن گاه جبرئيل عليه السالم نزدش آمد و گفت      : گويد سبب مريض به سر برد، مى     
پيامبر . است، و گرهى را برايت در چاه فالن و فالن بسته است، كسى را به سوى آن بفرست تا آن را برايت بياورد                      

 آورد و آن را بـاز نمـود،   � را فرستاد، و او آن را بيرون كشيد و نزد پيـامبر  )لى عنهاللَّه تعا رضى( على   �خدا  
 آن را براى آن يهـودى متـذكر   � برخاست، و گويى از ريسمانى رها شد، و پيامبر    �بعد پيامبر خدا    : گويد مى

  .وايت نموده استاين را نسائى هم ر: 3 تا درگذشت وى ديد�نشد، و نه هم آن يهودى آن را در روى پيامبر 
آيد  ها مى ديد كه نزد زن   جادو شده بود، حتى مى     �پيامبر خدا   :  روايت است كه گفت    �و نزد بخارى از عايشه      

 وى -وقتى اينطور باشد، اين از شديدترين انواع جادو اسـت    : گويد  مى 4 سفيان -آمد   ى كه نزدشان نمى   و در صورت  
 آنچه از وى فتوا خواسته بودم به من فتوا داد، دو مرد نزدم آمدند،    اى عايشه آيا دانستى كه خداوند در      «:  گفت �
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  حيات صحابه

٢٣٠  چهارم جلد 

اين مرد را چه شده    : ها نزد سرم و ديگرى نزد پاهايم نشستند، آن كس كه نزد سرم بود، به ديگرى گفت                 يكى از آن  
ق كـه   مردى از بنى زري -لبيدبن اعصم   : كى وى را جادو نموده است؟ گفت      : جادو شده است، پرسيد   : است؟ گفت 

در شانه، و موى فروريخته بر اثر شانه، پرسـيد، در كجـا؟    : در چه؟ پاسخ داد   :  ، گفت  -هم پيمان يهود و منافق بود       
آن گـاه  : گويد  مى2.» در چاه ذروان  1 مذكر آن، و در زير تخت سنگى       در الى شكوفه و ميوه نورس خرما البته       : گفت

ان چاهى است كه به من نشان داده شد، و گويى آبش مخلـوط        اين هم : به آن چاه آمد و آن را بيرون كشيد و گفت          
آن را بيرون آورد، گفتم چرا آن را آشـكار نـساختى؟            : گويد مى. ها با حنا است، و درختان خرمايش سرهاى شيطان       

، ايـن را مـسلم و احمـد نيـز         3»بينم بر يكى از مردم شـر را برانگيـزم          خداوند مرا شفا بخشيد، و خوب نمى      «: گفت
 شش ماه درنگ    �پيامبر  :  روايت است كه گفت    )اللَّه عنها  رضى(و نزد احمد همچنان از عايشه       . اند  نموده روايت

  4.و حديث رامتذكر شده است... آمد، سپس دو ملك نزدش آمدند آيد ولى نمى پنداشت  كه مى نمود و مى
  

  انده بوددر مقابل زن يهوديى كه به او گوسفند مسموم شده را خور � بردبارى پيامبر
اى را   گوسـفند مـسموم شـده   �زن يهوديى براى پيـامبر خـدا   : اند كه  روايت نموده�شيخين از انس بن مالك      

خواسـتم تـو را     :  آوردنـد و او از آن پرسـيد، گفـت          � از آن خورد، بعد آن زن را نزد پيامبر           �آورد، و پيامبر    
آيـا وى را    : ، گفتنـد  »-بـر ايـن كـار       :  يـا گفـت    -كنـد    خداوند تو را بر من مسلط نمى      «:  فرمود �بكشم، پيامبر   

 �من اثـر آن لقمـه زهرآلـود را هميـشه در زبـان كوچـك پيـامبر خـدا                     : گويد ، انس مى  5»نه«: كشى؟ فرمود  نمى
  .دانستم مى

اى را آورد،     گوسفند مـسموم شـده     �زنى از يهود براى پيامبر خدا       :  روايت است كه   �و نزد بيهقى از ابوهريره      
چـه تـو را بـه آنچـه انجـام      «: ، به آن زن گفت»نخوريد كه مسموم است«:  به اصحاب خود فرمود    �رسول خدا   

كند، و اگر كاذب باشـى مـردم    خواستم بدانم، كه اگر نبى باشى خداوند تو را بر آن آگاه مى   :  گفت »دادى واداشت؟ 
 مانند اين را روايـت نمـوده، و         و ابوداود .  به وى معترض نشد    �ديگر پيامبر خدا    : گويد را از تو راحت كنم، مى     

 ماننـد  )اللَّه عنهمـا  رضى(و نزد احمد از ابن عباس . اند احمد و بخارى اين را از ابوهريره طويلتر از آن روايت كرده           
 از آن   �هـر وقتـى كـه پيـامبر خـدا           : گفـت :  كه بيهقى آن را روايت نموده، آمده و افـزوده          �حديث ابوهريره   
يك مرتبـه مـسافرت نمـود، هنگـامى كـه احـرام بـست از آن                 : گويد مى. كرد مت مى نمود، و حجا   احساس درد مى  

  .احمد اين را تنها روايت نموده و اسناد آن حسن است. احساس درد نمود، و حجامت كرد

                                                 
گذارند تا به شكل بارز و برجسته در آنجا باشد، كه اگر خواستند چاه را پاك  تحته سنگى كه آن را بعد از حفر چاه درپايان آن مى 1

 .ش بر روى آن بايستدباشد تا آبك تخته سنگى است كه بر سر چاه مى: و گفته شده. كننده بر آن بنشيند

 .چاهى از بنى زريق در مدينه 2
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 .آمده است) 574/4(اين چنين در تفسير ابن كثير  4

٢١٩٠(��3% ) ٠٨>(ا��داوود ) ٢١٨/ ٣(ا�+; ) ١٧�٢( ��Uر6 5.( 



  حيات صحابه

٢٣١  چهارم جلد 

اى را مسموم نمـود، و بعـد     زن يهوديى از اهل خيبر گوسفند كباب شده       :  روايت است كه   �و نزد ابوداود از جابر      
 بازوى آن را گرفت و از آن خورد، و گروهى از يارانش نيز � اهدا نمود، پيامبر خدا � رسول خدا آن را براى

 كسى را دنبال    �و رسول خدا    . »هاى خود را برداريد    دست«:  به آنان گفت   �با وى خوردند، بعد از آن پيامبر        
كـى تـو را     :  آن زن يهودى گفـت     »ى؟ا آيا اين گوسفند را مسموم نموده     «: زن فرستاد و او را خواست و به او گفت         

 �بلـى، پيـامبر   :  ، گفـت - و آن بـازو بـود   -. »همين چيزى كه در دستم است به من خبـر داد   «: خبر داد؟ گفت  
رساند، و اگر نبى نباشـى   اگر نبى باشى، اين هرگز ضررى به تو نمى: گفتم:  گفت»از اين چه هدف داشتى؟ «: فرمود

 از وى گذشت نمود، و عقـابش نكـرد، و بعـضى از يـارانش كـه بـا وى از        �ا  شويم، پيامبر خد   از تو راحت مى   
 در عقب شـانه خـود بـه خـاطر همـان خـوردنش از گوسـفند                  �وفات نمودند، و پيامبر      گوسفند خورده بودند  

 اين را ابـوداود     1. كه موالى بنى بياضه از انصار بود با شاخ و تيغ وى را حجامت نمود               �حجامت نمود، و ابوهند     
بـشربن بـراء بـن معـرور        :  به مانند حديث جابر روايت نموده، و در حـديث وى آمـده، كـه گفـت                 �ز ابوسلمه   ا
 دستور داد و آن زن بـه قتـل   �پيامبر خدا : و حديث را متذكر شده، و در آن آمده      ...  درگذشت )اللَّه عنهما  رضى(

پيـامبر خـدا   :  روايت است كه گفـت �على  و نزد ابن اسحاق از مروان بن عثمان بن ابى سعيد بن م           2.رسانيده شد 
 - در حالى كه خواهر بشربن براء بن معرور نزدش داخل شـده بـود                - در همان مرضش كه در آن درگذشت         �
ر خيبر خورده بودم درك اى مادر بشر، اكنون قطع شدن شاهرگ قلبم را بر اثر همان خوردن كه با برادرت د«: گفت
 در ضمن شرف نبوت شـهيد درگذشـته         �را اعتقاد بر اين است، كه پيامبر خدا         و مسلمانان   : گويد ، مى 4»3نمودم
  5.زهرى از جابر متذكر شده استاين چنين موسه بن عقبه از . است

   
  بر مردى كه خواست او را به قتل رساند � بردبارى پيامبر

 البته در حالى كه مـرد  - شنيدم �از پيامبر :  روايت نموده، كه گفت�احمد از جعده بن خالد بن صمه جشمى  
بـود برايـت     اگر اين در غير اين مـى      «: گفت  كه مى  -نمود   چاقى را ديده بود و با دست خود به شكم وى اشاره مى            

خواست كه تو را به قتل برساند، پيـامبر        اين مى :  آورده شد، و گفته شد     �و مردى نزد پيامبر     : گويد  مى »!بهتر بود 
اين : گويد مى) 25/2(خفاجى   6.»داد خواستى هم، خداوند تو را بر من تسلط نمى         نترس، اگر آن را مى    «:  فرمود �

  .اند را احمد و طبرانى به سند صحيح روايت نموده
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  حيات صحابه

٢٣٢  چهارم جلد 

   
  از قريش كه در روز حديبيه خواستند نيرنگ نمايند در مقابل گروهى � بردبارى پيامبر

از اهل مكه با سالح از طـرف كـوه تنعـيم بـر           در روز حديبيه هشتاد تن      :  روايت نموده، كه گفت    �احمد از انس    
، و  هـا دعـا نمـود       بر آن  � و اصحابش فرود آمدند، پيامبر       � به خاطر غافلگير ساختن پيامبر       �رسول خدا   

  :ها را معارف نمود، و اين آيه نازل شد  آن�و پيامبر :  گويد  مى1 عفان-همه گرفتار شدند، 
]eRa�_	 �d@"w)a"bX �̀ b� Áw:���_d� _
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هاى شما را از آنان در دل مكه، بعد اينكه شما را بـر آنـان    و اوست آنكه دستهاى كافران را از شماو دست   «: ترجمه
  3.»پيروز ساخت، بازداشت

اند، و احمد و نسائى همچنان آن را به روايت از عبداللَّه بن              هاين را مسلم، ابوداود، ترمذى،  نسائى نيز روايت نمود         
در حالى كه ما در آن حالت قرار داشتيم، ناگهان سى جوان   : اند، و در آن آمده است      تر روايت نموده    طويل �مغفل  

ـ             �كه مسلح بودند به سوى ما آمدند، و بر ما حمله آوردند، پيامبر خدا                درت  بـر آنهـا دعـا نمـود، و خداونـد ق
آيا در ذمـه    «:  فرمود �ها را گرفت، بعد ما به سوى آنها برخاستيم و گرفتارشان نموديم، و پيامبر خدا                 شنوايى آن 
ها را آزاد نمـود، و خداونـد متعـال نـازل      گاه آن  نه، آن :  گفتند »-تان امان داده است؟     يا كسى براى   -ايد؟   كسى آمده 

  .آمده است) 192/4(نين در تفسير ابن كثير اين چ 4.اآليه]و هوالَّذى كَف[: نمود
   

  بر قبيله دوس � بردبارى پيامبر
دوس :  آمـد و گفـت     � نزد پيـامبر     �طفيل بن عمرو دوسى     : اند كه گفت    روايت نموده  �شيخين از ابوهريره    

رف قبلـه    روى خـود را بـه طـ        �ها دعا كن، آن گاه پيـامبر خـدا           نافرمانى نمود، و ابا ورزيد، بنابراين بر ضد آن        
بار خدايا، دوس را هدايت «:  فرمود�هالك شدند، پيامبر : هاى خود را بلند نمود، و مردم گفتند      گردانيد و دست  

هـا را   ها را بيـاور، بارخـدايا دوس را هـدايت كـن و آن            ها را بياور، بار خدايا، دوس را هدايت كن، و آن           كن، و آن  
  5.»بياور

  � بردبارى و گذشت اصحاب پيامبر
مـن  : گفت على بن ابى طالب مى  :  روايت نموده كه وى گفت     �الغنى بن سعيد در إيضاح اإلشكال از ابوزعراء         عبد

 )جـل جاللـه  (ها، خداونـد   ترين آن ترين مردم هستيم، و در علم بزرگ ام در بردبارى كوچك وزنان و نيكان خانواده  
سازد، و توسط ما خداوند  كن مى  نابود  و ريشهكند، و به واسطه ما مرض ذئب الكلب را توسط ما كذب را نابود مى

                                                 
 .يكى از راويان است 1

 ).24:الفتح 2
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  حيات صحابه

٢٣٣  چهارم جلد 

نـد و   ك  توسط ما فتح مـى     )جل جالله (كشد، خداوند    تان بيرون مى   ها را از گردن    سازد، و رسن   اسيران تان را رها مى    
  1.بخشد توسط ما خاتمه مى

   
    �شفقت و رحمت شفقت پيامبر 

  ردى در شفقتو تخفيف نماز به خاطر گريه اطفال و قصه وى با م � پيامبر
شوم و ميخواهم آن را طوالنى كـنم، در   من وارد نماز مى«:  گفت�اند كه پيامبر   روايت نموده�شيخين از انس   

شنوم و نماز را به خاطر علمم از شدت خفگى و حـزن مـادرش از گريـه وى كوتـاه                      صورتى كه گريه طفلى را مى     
  .آمده است) 66ص(اين چنين در صفه الصفوه  2.»كنم مى
در «: پدرم در كجاست؟ گفـت    :  گفت �مردى به پيامبر    :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنه  رضى( مسلم از انس     و

اين را مسلم بـه   3.»پدر من و پدر تو در آتش اند«: ، هنگامى كه در روى وى حالت او را مشاهده نمود، گفت       »آتش
  . استآمده) 66/1(اين چنين در صفه الصفوه . تنهايى روايت نموده است

   
  با اعرابيى كه به او سخن سخت و درشت گفت � قصه پيامبر

پنـدارم  كـه      ا مى او ر : گويد  عكرمه مى  -اعرابيى به خاطر استعانت در چيزى       :  روايت نموده كه   �بزار از ابوهريره    
 »بـر تـو خـوبى نمـودم؟    «:  چيزى به او داد و گفت   � آمد، و رسول خدا      � نزد پيامبر خدا     - 4گفت در خونى  
نه، نيكويى هم ننمودى، آن گاه بعضى از مسلمانان خشمگين شـدند، و خواسـتند بـه طـرف وى بـر                   : اعرابى گفت 

 برخاست � به طرف ايشان اشاره نمود كه دست بازداريد، و هنگامى كه پيامبر خدا              �خيزند، ولى پيامبر خدا     
مدى و چيـزى خواسـتى، بعـد مـا بـه تـو       تو نزد ما آ«: و به منزل خود رسيد آن اعرابى را به خانه خواست و گفت  

، »به تـو نيكـى نمـودم؟   «:  برايش چيزى اضافه نمود و گفت    �، پيامبر خدا    »داديم، و تو آن حرف هايت را گفتى       
تـو نـزد مـا      «:  فرمـود  �پيـامبر   . بلى، خداوند از طرف اهل و خويشاوندان به تو پاداش خير بدهد           : اعرابى گفت 

داديم، بعد آن حرف هايـت را گفتـى، و در درون اصـحابم از آن بـر تـو چيـزى                آمدى، و از ما خواستى، و برايت        
: ، گفـت »هاى شان بـرود  ها نيز بگو، تا آن از سينه هست، وقتى كه آمدى آنچه را پيش روى من گفتى پيش روى آن      

ما به او داديم، رفيق تان نزد ما آمده بود، و از ما خواست و «:  گفت�بلى، هنگامى كه آن اعرابى آمد، پيامبر خدا 
كند كه راضى شـده       طلب نموده به او داديم، حاال گمان مى        ]دوباره[و او آن حرف هايش را پس گرفت، و ما او را             

بلى، خداوند از اهل و خويشاوندان به تو پاداش خير بدهد،           :  اعرابى  گفت   »است، اى اعرابى آيا همين طور است؟      
                                                 

تر، و  تر، زيرك هيچ كسى راحاضر فهم:  گذشت كه�آمده است، و قول سعدبن ابى وقاص ) 50/5(اين چنين در منتخب الكنز  1
 .ت نموده استدر مشورت اهل رأى رواي) 400/1(اين را ابن سعد . نديدم) اللَّه عنهما رضى(تر و بردبارتر از ابن عباس  عقلمندتر، عالم
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  حيات صحابه

٢٣٤  چهارم جلد 

عرابى مثل مردى است، كه شترى داشت، و از نزدش گريخت، مـردم آن              مثال من و مثال اين ا     «:  فرمود   �پيامبر  
مرا با شترم بگذاريد چون من به       : را دنبال نمودند، ولى جز به گريز و فرار وى نيفزودند، صاحب شتر به آنان گفت               

ـ                        وى مهربان  زى را  تر هستم و بكارش داناترم، آن گاه به طرف آن شتر رفت و از ميوه خرمـاى افتـاده در زمـين چي
ا بر آن بـست و بـر آن سـوار    برداشت و آن را فراخواند، و آن شتر آمد، و درخواست او را پذيرفت، و او پاالنش ر           

ايـن را  : گويـد  بزار مى 2.»شد نمودم، وى داخل آتش مى   و اگر وقتى كه او آنچه را گفت من از شما اطاعت مى             1شد
ابراهيم بـن   ] ضعف[اين به خاطر    ]: مؤلف[گويم    شود، مى  دانيم كه روايت   جز از همين طريق از طريق ديگرى نمى       

آمـده اسـت، و ايـن را همچنـان ابـن حبـان در             ) 404/2(اين چنين در تفسير ابن كثير       . حكم بن ابان ضعيف است    
  .اند گفته است، روايت نموده) 78/2(صحيح خود و ابوالشيخ و ابن الجوزى در الوفاء، چنانكه خفاجى 

   
  � شفقت اصحاب پيامبر

 پيشنهاد نمودند، تا با عمربن خطـاب        �مردم به عبدالرحمن بن عوف      : دينورى از اصمعى روايت نموده، كه گفت      
انـد،    خـود ترسـيده  3هـاى  ترهـاى بـاكره در پـشت پـرده        صحبت نمايد، كه با ايشان نرمى نمايد، چون حتى دخ          �

هـا   به خدا سوگند، اگـر آن     : يابم  نمى من جز مهربانى را براى شان     :  گفت �عبدالرحمن با وى صحبت نمود، عمر       
  4!!زنند يبان لباسم را چنگ مىشان نزد من است بدانند، گر مهربانى، رحمت و شفقتى را كه براى

   
    � حياى پيامبر

  � قول ابوسعيد خدرى درباره حياى پيامبر
پـرده نـشين بـود، و در     با حياتر از دختر بـاكره  �پيامبر :  روايت نموده، كه گفت   �بخارى از ابوسعيد خدرى     

اين را مسلم هم روايت نمـوده،       5.شد ايش دانسته مى   ن از چهره  ديد، آ  وقتى كه چيزى را بد مى     : روايتى افزوده است  
انـد، و   روايـت كـرده  ) 92/1(و ابـن سـعد   ) 26ص(آمده، و ترمذى آن را در الـشمائل  ) 36/6(اين چنين در البدايه    

ايـن را طبرانـى بـه دو    : گويد مى) 17/9( مانند آن روايت نموده است، هيثمى     طبرانى اين را از عمران بن حصين به       
 روايت نموده، و افـزوده   �و بزار مانند آن را از انس        . ها رجال صحيح اند    اسناد روايت نموده، و رجال يكى از آن       

حيح انـد، غيـر     رجال آن رجال ص   : گويد مى) 17/9(هيثمى  . »اش خير است   حيا همه «:  فرمود �پيامبر خدا   : است
  .باشد محمدبن عمرالمقدمى كه ثقه مى

                                                 
 .از هيثمى 1
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  حيات صحابه

٢٣٥  چهارم جلد 

   
  از برخورد نمودن با اصحابش به طورى كه براى شان ناخوشايند باشد � حياى پيامبر

: گويـد   مـى  ]راوى[ زرديى را بر مردى ديد و بـدش آمـد،            �پيامبر  :  روايت نموده كه   �احمد از انس بن مالك      
، »شـود   راهنمايى كنيـد تـا ايـن زردى را از خـود بـشويد بهتـر مـى                  اگر وى را  «:  گفت �وقتى برخاست، پيامبر    

 اين را ابوداود، ترمـذى  1.شد بكشد و خيلى بعيد بود كه در روى كسى آنچه را برايش ناخوشايند تمام مى   : گويد مى
  .اند در الشمائل و نسائى در اليوم والليلة نيز روايت نموده

رسيد،   از مردى چيزى مى    �وقتى كه براى پيامبر     :  روايت است كه گفت    )اللَّه عنها  رضى(و نزد ابوداود از عايشه      
اين چنين در البدايه  2»گويند؟ چرا اقوامى اينطور، و اينطور مى«: گفت گويد؟ بلكه مى چرا فالن اينطور مى: گفت نمى
  .آمده است) 38/6(
  

  از اهلش � در ستر بودن پيامبر) اللَّه عنها رضى(قول عايشه 
عايشه :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنها  رضى( موسى بن عبداللَّه بن يزيد خطمى و او از موالى عايشه              از 3ترمذى

 را هرگـز  �فـرج پيـامبر   :  نگاه ننمودم، يا اينكـه گفـت  �من هرگز به فرج پيامبر خدا :  گفت )اللَّه عنها  رضى(
  4.نديدم

   
    � حياى اصحاب پيامبر

  � اندرباره حياى عثم � قول پيامبر
 بـراى وى    � و عثمـان     � همـسر پيـامبر      )اللَّه عنهـا   رضى(عايشه  :  روايت نموده كه   �احمد و سعيدبن عاص     
 � اجازه خواست، و اين در حالى بـود كـه پيـامبر     � براى ورود نزد پيامبر      �ابوبكر  : حديث بيان نمودند كه   

خوابيده بود، وى به ابوبكر در همـان حـالتى كـه             را پوشيده، و بر بستر خود بر پهلو          )اللَّه عنها  رضى( عايشه   5چادر
 اجـازه  � عرضه كرد، و بعد از آن برگشت، آن گاه عمـر             �قرار داشت اجازه داد، و او مشكل خود را به پيامبر            

 برگـشت،   �خواست، براى او نيز در همان حالى كه قرار داشت اجازه داد، و او با اجراى كارش از نـزد پيـامبر                       
:  گفـت )]اللَّه عنها رضى(و به عايشه [بعد از آن من از وى اجازه ورود خواستم، آن گاه نشست      : گويد  مى �عثمان  

:  گفت)اللَّه عنها رضى(، بعد من از كار خود نزد وى فارغ شدم و برگشتم، عايشه  »لباس هايت را بر خود جمع كن      «
 �طرب نـشدى؟ پيـامبر خـدا    اى پيامبر خدا چرا چنان كه براى عثمان مضطرب شدى براى ابوبكر و عمـر مـض   
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  حيات صحابه

٢٣٦  چهارم جلد 

عثمان مرد با حيا و محجوبى است، و من ترسيدم كه اگر براى وى به همان حالت اجازه بدهم به كار خـود       «: گفت
آيا از  «:  گفت )اللَّه عنها  رضى( به عايشه    �پيامبر خدا   : اند و گروهى از مردم گفته    : گويد ليث مى . »تواند برسد  نمى

 روايـت  )اللَّـه عنهـا   رضـى (، اين را مسلم و ابـويعلى هـم از عايـشه             »كنند حيا نكنم   كسى كه مالئك از وى حيا مى      
 مانند آن روايت نموده است، و احمد و حـسن  )اللَّه عنها رضى(اند، و احمد اين را از طريق ديگرى از عايشه           نموده

  1.اند كرده را روايت )اللَّه عنها رضى( مثل حديث عايشه )اللَّه عنها رضى(بن عرفه از حفصه 
 نشـسته بـود، و      �در حالى كه رسـول خـدا        :  روايت است كه گفت    )اللَّه عنهما  رضى( و نزد طبرانى از ابن عمر       

 اجازه خواست و داخل شد، بعد از آن عمـر           � در پشت سرش قرار داشت، ناگهان ابوبكر         )اللَّه عنها  رضى(عايشه  
 اجازه خواست و داخل گرديد، بعد از آن، در حـالى       � اجازه خواست و داخل شد، و بعد از آن سعدبن مالك             �

 اجـازه خواسـت و داخـل شـد،          �كرد، عثمـان بـن عفـان          زانوهايش برهنه بود و صحبت مى      �كه پيامبر خدا    
بعد . »دور شو«:  لباسش را بر زانوى خود انداخت و به همسرش گفت�هنگامى كه عثمان اجازه خواست پيامبر 

اى نبـى خـدا، پـدرم و رفقـايش وارد      :  گفـت  )اللَّه عنها  رضى( بيرون آمدند، عايشه     از آن ساعتى صحبت نمودند و     
آيـا از   «:  فرمـود  �پيـامبر   ! شدند و تو نه لباست را بر زانويت درست نمودى و نه هم مرا از خـود دور سـاختى                   

ز عثمـان حيـا     كنند، حيا نكنم، سوگند به ذاتى كه جانم در دست اوسـت، مالئـك ا               مردى كه مالئك از وى حيا مى      
بـودى، نـه    شد و تـو بـه مـن نزديـك مـى      كنند، و اگر او داخل مى      نمايند، چنان كه از خدا و رسول وى حيا مى          مى

اين حديث از اين طريق غريب اسـت و در آن            2.»كرد نمود، و نه هم تا بيرون شدن سر خود را بلند مى            صحبت مى 
آمـده، و حـديث     ) 204و203/7(اين چنين در البدايـه      . باشد زيادت بر حديث ماقبل است، و در سندش ضعف مى         

تر روايت نموده، و ابـويعلى آن را بـه اختـصار     را همچنان طبرانى در الكبير واألوسط طويل   ) اللَّه عنها  رضى(حفصه  
اللَّـه   رضـى (حسن است، و حديث ابـن عمـر        : گويد مى) 12/9(زياد روايت كرده است، و اسناد آن، چنانكه هيثمى          

 همچنان ابويعلى به مانند آن روايت نموده، و در آن ابراهيم بن عمـربن ابـان آمـده، و او، چنانكـه هيثمـى                         را) عنها
  .گويد، ضعيف است مى) 82/9(
   

  )اللَّه عنهما رضى(حديث حسن درباره حياى عثمان و ابوبكر 
هى او در خانـه     گـا :  و شدت حياى وى را متذكر شده، گفـت         � روايت نموده، كه وى عثمان       � از حسن    3احمد
گذاشت، تا آب بر سر خود بريـزد، و          بود، به آن هم لباس را از جان خود نمى          بود، و دروازه هم بر وى بسته مى        مى

اين را احمد روايت نمـوده، و رجـال آن        : گويد مى) 82/9(هيثمى   4.داشت باز مى حيا او را از راست نمودن كمرش        
روايت ) اللَّه عنها  رضى(و سفيان از عايشه     .  را به مانند آن روايت كرده است       اين) 56/1(و ابونعيم در الحليه     . اند ثقه
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  حيات صحابه

٢٣٧  چهارم جلد 

شوم سر خود را به خاطر حيا  از خدا حيا كنيد، من وقتى داخل توالت مى:  فرمود�ابوبكر صديق  : نموده، كه گفت  
  .آمده است) 144/2(اين چنين در الكنز . پوشانم از خداوند عزوجل مى

   
  � ونحياى عثمان بن مظع

 � نزد پيامبر    �عثمان بن مظعون    :  و عماره بن غراب يحصبى روايت نموده كه        � از سعدبن مسعود     1ابن سعد 
از آن :  گفـت »چرا؟«:  فرمود�اى پيامبر خدا، من دوست ندارم همسرم عورتم را ببيند، رسول خدا           : آمد و گفت  

 لباس گردانيده و تو را براى او لبـاس گردانيـده            خداوند او را براى تو    «:  گفت �پسندم، پيامبر    كنم و نمى   حيا مى 
: كنى؟ گفت  اى رسول خدا، تو اين را مى      : ، گفت »بينم ها را مى   بيننند، و من نيز عورت آن      است، اهلم عورت مرا مى    

ابن مظعون خيلى با حيا و      «:  گفت � هنگامى كه روى گردانيد، پيامبر خدا      2؟ديگر پس از تو كيست    : ، گفت »بلى«
  3.»تبا ستر اس

   
  � حياى ابوموسى اشعرى

كـنم، و تـا پوشـيدن        من در خانه تاريك غسل مى     :  فرمود �ابوموسى  :  از ابومجلز روايت نموده، كه گفت      4ابونعيم
 از ابومجلز و ابن سيرين مثـل آن را          5و ابن سعد  . كنم  را راست نمى   لباسم به سبب حيا از پروردگارم عزوجل كمرم       

 وقتى كه در خانه تـاريكى غـسل         �ابوموسى  :  روايت است كه گفت    � از قتاده    روايت نموده و نزد وى همچنان     
 6و نـزد وى . ايـستاد  و راست نمـى كرد  نمود، و كمرش را خم مى نمود تا وقت پوشيدن لباسش خود را جمع مى         مى

ب خوابيد چند لباس را در هنگام خوا        وقتى كه مى   �ابوموسى اشعرى   :  روايت است كه گفت    �همچنان از انس    
ابوموسى قـومى را    :  از عباده بن نسى روايت نموده، كه گفت        7وى همچنان . پوشيد ن عورتش مى  از ترس برهنه شد   

اينكه بميرم، و باز حشر شوم، باز بميرم و باز حشر شوم، باز بميرم وباز               : ايستند، گفت  ديد كه بدون ازار در آب مى      
  !.!تر است حشر شوم، از انجام دادن مثل اين برايم محبوب

   
  � حياى اشج بن عبدالقيس

                                                 
1 287/3 

دهى، ديگر كسى است كه آن را انجام ندهد، بلكه من هم بعد از شنيدن اين حرف تو، آن را انجام  وقتى تو اين را انجام مى: يعنى 2
 .م. واللَّه اعلم. دهم مى
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  حيات صحابه

٢٣٨  چهارم جلد 

در تـو   «:  فرمود �پيامبر خدا   : اند كه گفت    روايت نموده  - � اشجع عبدالقيس    -ابن ابى شيبه و ابونعيم از اشج        
ها از   اين: ، گفتم »بردبارى و حيا  «: آن دو كدام اند؟ گفت    : ، گفتم »دارد ها را دوست مى    دو خوى است كه خداوند آن     

ستايش خدايى راست، كه مـرا بـا   : ، گفتم»اند نه، بلكه از قديم بوده«: اند؟ گفت يد پيدا شدهقبل در من بودند، يا جد 
  .آمده است) 140/5(اين چنين در منتخب الكنز  1.دارد ها را دوست مى ، كه آندو خوبى آفريده

   
    � تواضع تواضع پيامبر

  با جبرئيل و فرشته ديگرى � قصه وى
 نشست، و به سوى آسمان نگـاه        �جبرئيل عليه السالم نزد پيامبر      : ده، كه گفت   روايت نمو  �احمد از ابوهريره    
اين فرشته از وقتى كه پيدا شده، قبل از اين ساعت فـرود نيامـده               : آيد، جبرئيل گفت   اى فرود مى   كرد ديد كه فرشته   

تو را پادشاه و نبـى      اى محمد پروردگارت مرا به سوى تو فرستاده است، كه آيا            : است، هنگامى كه پائين آمد گفت     
 2.»بلكـه بنـده و رسـول      «: گفـت . اى محمد براى پروردگارت تواضع كن     : بگردانم، يا بنده و رسول؟ جبرئيل گفت      

انـد، و ايـن را       اند، و رجال دو تـن اول صـحيح         اين را احمد، بزار و ابويعلى روايت نموده       : گويد مى) 19/9(هيثمى  
بـه معنـاى آن و بـا زيـادتى در اول آن     ) اللَّه عنهـا  رضى(گويد، از عايشه  ابويعلى به اسناد حسن، چنانكه هيثمى مى      
چنانكه «: گفت خورد، و مى  تكيه كنان نمى�بعد از آن پيامبر خدا : گفت: روايت كرده، و در آخرش افزوده است     

به معناى ايـن    ) همااللَّه عن  رضى( و حديث ابن عباس      3.»نشينم نشيند، مى  خورم، و چنانكه بنده مى     خورد، مى  بنده مى 
  .در بخش رد مال نزد طبرانى و غير وى گذشت

   
  �  پيامبر4 ابوامامه باهلى درباره حياىقول

اى   شنيده �براى ما حديثى را كه از پيامبر خدا         :  گفتم �به ابوامامه   : طيالسى از ابوغالب روايت نموده، كه گفت      
كرد، نمـاز را طـوالنى    نمود، خطبه را كوتاه ايراد مى  قرآن بود، زياد ذكر مى     �حديث رسول خدا    : نقل كن، گفت  

اسناد  5.ورزيد وى از كار و حاجت خود فارغ گردد ابا و تكبر نمى     گزارد و از اينكه با مسكين و ضعيفى برود، تا            مى
آن،  بـه ماننـد   �و بيهقى و نسائى اين را از عبداللَّه بن ابى اوفى      . گويد، حسن است   مى) 20/9(آن، چنانكه هيثمى    
  .اند آمده، روايت نموده) 45/6(چنانكه در البدايه 
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  حيات صحابه

٢٣٩  چهارم جلد 

  قول انس در اين باره
گفـت، بـر خـر سـوار         نمود، لغـو نمـى      بسيار ذكر مى   �پيامبر خدا   :  روايت نموده، كه گفت    �طباليسى از انس    

ه خر سوار بود كديدى بر  پذيرفت و اگر او را در روز خيبر مى پوشيد، دعوت غالم را مى  شد، لباس پشمى را مى     مى
  1!!رسن آن از پوست خرما بود

   
  قول ابوموسى، ابن عباس و انس در اين باره

پوشيد و گوسـفند را      شد، پشم را مى     خر را سوار مى    �پيامبر خدا   :  روايت نموده كه گفت    �بيهقى از ابوموسى    
انـد، و اسـنادش      را روايت ننموده  اين  ]بقيه[اين از اين وجه غريب است، و         2.نمود مهمان را احترام مى   و  دوشيد   مى

و طبرانى اين را از ابوموسى به مثل آن روايت نموده، و رجـال              . آمده است ) 45/6(جيد است، اين چنين در البدايه       
روايـت اسـت،    )اللَّه عنهما  رضى(و نزد طبرانى از ابن عباس        .رجال صحيح اند  : گويد مى) 20/9(آن، چنانكه هيثمى    

الم را بر نـان     دوشيد و دعوت غ    خورد، گوسفند را مى    نشست، بر زمين مى    بر زمين مى   ]�رسول خدا   [: كه گفت 
 وى همچنـان از ابـن عبـاس         و نـزد   .گويـد، حـسن اسـت      مـى ) 20/9(اسناد اين، چنان كه هيثمى      . پذيرفت جو مى 

 بـر نـان      را در نصف شب    � پيامبر خدا    3حتى اگر مردى از اهل عوالى     : ت روايت است كه گف    )اللَّه عنهما  رضى(
 از  5ذى نزد ترمـ   و .اند گويد، ثقه  مى) 20/9(رجال آن، چنانكه هيثمى      4 .نمود ، او آن را اجابت مى     ردك جو دعوت مى  

شـد، و آن را اجابـت        بـدبوى دعـوت مـى      6 بر نـان جـو و چربـى        �پيامبر خدا   :  روايت است كه گفت    �انس  
  7.خالصى آن تا مرگش نيافتبود، و چيزى براى  ]گرو[نمود، و زرهى از وى نزد يهوديى  مى
   

  در اين باره � قول عمر بن الخطاب
 را صدا نمـود، و در هـر مرتبـه پيـامبر             �مردى سه مرتبه پيامبر     :  روايت نموده كه   �ابويعلى از عمربن خطاب     

بـن  اين را ابويعلى در الكبير از شيخ خود جباره          : گويد مى) 20/9(هيثمى   8.»لبيكلبيك،  «داد،    به او جواب مى    �

                                                 
ترمذى از انس ]: مؤلف[گويم  آمده است، مى) 45/6(چنين در البدايه اين . و در ترمذى و ابن ماجه بعضى اين از انس روايت است 1

 . روايت نموده است�اين را به طولش از انس ) 95/1(و ابن سعد . شد نمود و در جنازه حاضر مى مريض را عيادت مى: افزوده است
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 .دارد، و دورترين ساحه آن از طرف نجد هشت ميل فاصله دارد
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  حيات صحابه

٢٤٠  چهارم جلد 

اند، و بقيه رجال آن ثقه و رجال صحيح  مغلّس روايت نموده، ابن نمير وى را ثقه دانسته، و جمهور ضعيفش دانسته         
  .اند آمده، روايت نموده) 45/4(اين را همچنان ابونعيم در الحليه، تمام و خطيب، چنان كه در الكنز . اند
   

  با زنى � قصه پيامبر
داد، وى از نـزد   نمـود و فحـش مـى    زنى بود كه با مردان بدزبانى مى: وده، كه گفت   روايت نم  �طبرانى از ابوامامه    

: خورد، آن زن گفت     را مى  1 بلندى نشسته بود، و آبگوشتى      در مكان  � در حالى عبور نمود، كه پيامبر        �پيامبر  
 »!تـر اسـت؟    ن بنـده  كدام بنـده از مـ     «:  گفت �خورد، پيامبر    نشيند و چون بنده مى     به او نگاه كنيد، چون بنده مى      

به دست خودت بـه مـن بـده،         : ، آن زن گفت   »بخور«:  فرمود �دهد، پيامبر    خورد و براى من نمى     خود مى : گفت
 به او داد، و او خورد و حيـا بـر او   �من بخوران، پيامبر    از آنچه در دهنت است، به       :  به او داد، گفت    �پيامبر  

گويـد،   مى) 21/9(اسناد آن، چنانكه هيثمى    2.ز بد و زشت نگفت    غالب شد، و بعد از آن هيچ كسى را تا وفاتش چي           
  .ضعيف است

   
  به مردى كه در پيش رويش لرزيد � قول پيامبر

بـر  «:  گفت�اش گرفت، پيامبر   آمد، و لرزه�مردى از روبرو نزد پيامبر :  روايت نموده كه �طبرانى از جرير    
يستم، بلكه من فرزند زنـى از قـريش هـستم كـه گوشـت               خود سخت مگير و باك نداشته باش، چون من پادشاه ن          

و ايـن را بيهقـى از ابـن         . در اين كسانى اند كه مـن نـشناختم شـان          : گويد مى) 20/9(هيثمى   3.»خورد خشك را مى  
و ماننـد ايـن   ... اش گرفت  صحبت نمود، و لرزه�مردى در روز فتح با رسول خدا :  روايت نموده كه   �مسعود  

با پيـامبر   :  روايت نموده، كه گفت    � ربيعه   و بزار از عامربن    .آمده است ) 293/4(كه در البدايه    را متذكر شده، چنان   
 به طرف مسجد بيرون رفتم، بند كفشش قطع شد، من كفـشش را گـرفتم، تـا آن را درسـت كـنم، او آن را از                �

: گويد مى) 21/9(مى  هيث 4.»است، و من برترى جويى را دوست ندارم       اين برترى جويى    «: دست من گرفت و گفت    
  .شناسم در اين كسى است كه من وى را نمى

   
  و قبول نكردن متميز بودن از اصحابش � پيامبر

 در جمعى از اصحاب خود پياده راه �پيامبر خدا :  روايت نموده، كه گفت�طبرانى از عبداللَّه بن جبير خزاعى       
با جامه پـرده  ن را ديد، سر خود را بلند نمود، و ديد كه          اى پرده گرفته شد، هنگامى كه سايه آ        رفت، وى با جامه    مى

                                                 
 .م. اى شبيه شوربا نان ترشده 1
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  حيات صحابه

٢٤١  چهارم جلد 

من هم چون شما    «:  و جامه را گرفت و گذاشتش، و فرمود        »!!باز ايست «:  به او گفت   � پيامبر   1گرفته شده است،  
دانـم مـدت     نمى: گفتم: گفت�عباس  :  نموده، كه گفت    روايت )هماناللَّه ع  رضى( و بزار از ابن عباس       2.»بشر هستم 

اى پيامبر خدا، اگر سايه بانى بگيرى، تا برايت سـايه كنـد             :  در ميان ما چقدر است، بعد گفتم       � پيامبر خدا    بقاى
باشم، كه عقبم را لگدمال كنند، و چادرم را به سوى خود بكشند، تا               همينطور در ميان شان مى    «: شود، گفت  بهتر مى 

 را  و ايـن   .گويد، رجال صـحيح انـد      مى) 21/9( هيثمى   رجال آن، چنانكه   3.راحت سازد وند مرا از ايشان     اينكه خدا 
من معلوم خواهم نمود كه مدت زمان بقـاى رسـول   : فرمود�عباس :  روايت نموده، كه گفت� از عكرمه    4دارمى
نماينـد، و   ها تـو را اذيـت مـى      بينم، كه آن   اى رسول خدا، من مى    :  در ميان ما چقدر است، بنابراين گفت         �خدا  

: شـود، گفـت    كند، اگر تختى بگيرى كه از فراز آن بـا ايـشان صـحبت كنـى بهتـر مـى                    ا اذيت مى  غبارشان هم تو ر   
 در �آن گاه دانستم كـه بقـاى پيـامبر    : و حديث را به مانند آن متذكر شده، و افزوده است          ... »باشم همينطور مى «

  5.ميان ما اندك است
   

   اش خانهدر  � درباره كار پيامبر) اللَّه عنها رضى(اقوال عايشه 
شـد   اش مـى    وقتى كه وارد خانه    �پيامبر  :  گفتم )اللَّه عنها  رضى(به عايشه   : احمد از اسود روايت نموده، كه گفت      

 6.گـزارد  شـد و نمـاز مـى       يد بيـرون مـى    رس بود، و وقتى كه نماز فرا مى       در خدمت اهل خود مى    : كرد؟ گفت  چه مى 
  .اند دههم مانند اين را روايت كر) 91/1(بخارى و ابن سعد 

 در  �آيـا پيـامبر خـدا       :  پرسيد )اللَّه عنها  رضى(مردى از عايشه    :  روايت است كه گفت    � و نزد بيهقى از عروه      
دوخت، چنانكه يكـى از شـما در خانـه           دوخت، لباسش را مى    آرى، كفش خود را مى    : نمود؟ گفت  اش كار مى   خانه

 در  �رسول خـدا    :  گفتم )اللَّه عنها  رضى( به عايشه    :و نزد بيهقى از عمره روايت است كه گفت        . كند خود كار مى  
گرفـت، گوسـفندش را       فرد از بشر بود، حشرات لباسـش را مـى          �پيامبر خدا   : نمود؟ گفت  اش چه كار مى    خانه
  7. را در الشمائل روايت نمودهترمذى اين. نمود دوشيد و براى خود خدمت مى مى
   

  � متواضعانه پيامبرهاى  قول ابن عباس و جابر درباره بعضى حالت

                                                 
 .م. ه شكل سايه بان باالى سرش گرفته شده بودب 1

 .گويد، رجال صحيح اند مى) 21/9(رجال آن، چنان كه هيثمى  2

3 ���� . B7ش� � ).٢١/ ٩(ا�+,+* : �)� ) ��>٢(�&ار ) ٧٢/ ١٣(ا�0 ا�
4 �٣/ ١( دار% ،٣�.(  
 .مه بن مانند آن، روايت نموده استاين را از عكر) 193/2(آمده، و ابن سعد ) 180/2(اين چنين در جمع الفوائد  5

 ).�٢٠/ �(ا�+; ) �٧�( ��Uر6 6
 .آمده است) 44/6(اين چنين در البدايه  7



  حيات صحابه

٢٤٢  چهارم جلد 

آب ]آماده سـاختن [ �پيامبر :  روايت است كه گفت)اللَّه عنهما رضى(نزد قزوينى به روايت ضعيف از ابن عباس  
كـرد بلكـه خـود     كرد به ديگـران واگـذار مـى    اى را كه صدقه مى سپرد، و نه هم صدقه وضوى خود را به كسى نمى  

  1.گرفت اش را به دوش مى تأديه
بود، و نه  در حالى به عيادت من آمد، كه نه بر قاطر سوار �پيامبر :  روايت نموده، كه گفت   �بر  و بخارى از جا   

:  روايت نموده، كه گفـت     � از انس    3و ترمذى  .آمده است ) 65/1(اين چنين در صفه الصفوه       2.هم بر اسب تاتارى   
: اشت بر دوشت داشت، و گفـت   اى حج نمود، و چادرى كه چهار درهم ارزش ند           بر پاالن فرسوده   �پيامبر خدا   

  4.»بار خدايا، اين را حجى بگردان، كه ريا و شهرت در آن نباشد«
   

  هنگام داخل شدنش به مكه در سال فتح � تواضع پيامبر
 وارد مكه شـد، مـردم از جاهـاى بلنـد بـه      �هنگامى كه پيامبر خدا :  روايت نموده، كه گفت�ابويعلى از انس   

 و بيهقى اين را از انس روايت نموده، كـه  5.ترش گذاشتسر خود را از خشوع به پاالن ش    تماشاى او برآمدند، و او      
 و ابن   6.اش را از خشوع بر سوارى اش گذاشته بود          روز فتح در حالى وارد مكه شد كه چانه         �پيامبر خدا   : گفت

امى كه به ذى طوى رسـيد،        هنگ �پيامبر خدا     :  برايم حديث بيان نمود كه     7عبداللَّه بن ابى بكر   : گويد اسحاق مى 
اش را بـر     بر شتر خود درحالى ايستاد كه يك تكه چادر سرخ رنگ يمنى را بر سر خـود پيچانيـده، و يـك گوشـه                       

 هنگامى عزت و شرفى را كه خداوند با فتح نصيبش نموده بود ديد، سـر خـود   �رويش بسته بود، و پيامبر خدا     
) 293/4(اين چنـين در البدايـه    8.االن بخوردديك بود ريشش به پيش پرا آنقدر از تواضع به خدا پايين آورد، كه نز       

  .آمده است
   

  اى از بوسيدن دستش  و منع نمودن ابوهريره از حمل متاعش، و بازداشتن فروشنده�پيامبر 
خل بازار شـدم،  روزى با رسول خدا دا  : اند كه وى گفت     روايت نموده  �طبرانى در األوسط و ابويعلى از ابوهريره        

 �اى براى خود داشتند، و پيـامبر          نشست و شلوارى را به چهار درهم خريد، اهل بازار وزن كننده            9او نزد بزازها  

                                                 
 .آمده است) 180/2(اين چنين در جمع الفوائد  1
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 ).24ص(الشمائل  3
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  حيات صحابه

٢٤٣  چهارم جلد 

 شلوار را گرفت، و من رفـتم تـا آن را از             �، پيامبر   »وزن كن و زيادت را به طرف فروشنده بگردان        «: به او گفت  
تر است، مگر اينكه ضـعيف باشـد، و     مستحقصاحب چيز به حمل همان چيز خود      «: وى بگيرم و حمل كنم، گفت     

اى پيامبر خدا، تـو شـلوار   : گفتم. »كند از حمل آن عاجز آيد، و در اين صورت برادر مسلمانش وى را همكارى مى         
ام، و چيزى با سـترتر از ايـن         بلى، در سفر و اقامت، در شب و روز، چون من به ستر مأمور شده              «: پوشى؟ گفت  مى

ز طريق ابن زياد واسطى روايت نموده، و احمد نيز اين را روايت كـرده، و در سـند آن ابـن زيـاد                        اين را ا   1.»نيافتم
ضـعف وى بـه     : آمده، و گفته اسـت    ) 105/2(آمده، و او و شيخش هر دو ضعيف اند، اين چنين در نسيم الرياض               

  .اردشود كه خطا دانستن ابن قيم اساسى ند متابعتش جبيره شده است، و از اين دانسته مى
وزن كـن و    «:  بـه او گفـت     �پيامبر خدا   :  حديث را از ابوهريره به مانند آن ذكر نموده، و افزوده است            2و هيثمى 

ام،  اى اسـت كـه مـن آن را از هـيچ كـس نـشينده                اين كلمه :  وزن كننده گفت   »زيادت را به طرف فروشنده بگردان     
! ر دينت برايت كافى است، كه نبى خـود را نـشناسى  قدر جهل و جفا د همين: من به او گفتم  : گويد  مى �ابوهريره  

 �خواست آن را ببوسد، رسول خـدا        رفت، و مى   �آن گاه وى ترازو را انداخت، و به سوى دست پيامبر خدا             
كننـد،   ها آن را براى پادشاهان خـود مـى   اين كارى است كه عجم! اين چيست«: دست خود را از وى كشيد و گفت 

 �، بعد وزن نمود و زيادت را به طرف فروشنده گردانيـد، و پيـامبر   »ردى از شما هستم   من پادشاه نيستم، بلكه م    
اند، و در    اين ابويعلى و طبرانى در األوسط روايت نموده       : گويد  و مانند آن را متذكر شده، هيثمى مى        3...آن را گرفت  

  .باشد آن يوسف بن زياد آمده، و ضعيف مى
   

  وار شتر شدن در سفرش به سوى شامو س � عمر  � تواضع اصحاب پيامبر
ها در ميان خود شروع       بر شترى وارد شام شد، و آن       �عمربن خطاب   : ابن عساكر از اسلم روايت نموده، كه گفت       

ابن  اين را 4.اى ندارد شود،  كه بهره د مىهاى كسى بلن ها به سوارى هاى اين چشم:  گفت�به صحبت نمودند، عمر 
  5.المبارك هم روايت نموده

   
   براى زنان6و تعليم دادن طرز ساختن كاچى � عمر

 را ديدم كـه از نـزد زنـى در           �عمربن خطاب   : ابن سعد از حزام بن هشام و او از پدرش روايت نموده، كه گفت             
شود، بعد از آن مالقه را  اينطور كاچى پخته نمى: نمود، وى گفت حالى گذشت كه آن زن براى خود كاچى پخته مى         

                                                 
٣٢/ >(ا�+; . �!�!ع 1 ( �١/ ٢(و %,$و��0 ا�0 ��7ن ) ٠�>K��m)٣ ا�,�%* : ��() ٢�١�(ا��ی�� ( K"ن ی�@ ;A" در
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 ).121/5(المجمع  2

 ).٨٩(ا�~���4 : �)�) ٢�١�(ا��ی��� . ����ر ���� 3
 .يعنى در آخرت حصه و نصيبى ندارد، و هدف كفار روم است 4

 .آمده است) 417/4(اين چنين در المنتخب  5

 .نوعى غذاست 6



  حيات صحابه

٢٤٤  چهارم جلد 

 �از عمـربن خطـاب   : و از هشام بن خالد روايت است كـه گفـت  . اينطور نما، و به وى نشان داد  : گرفت و گفت  
 تا آن وقت نيندازد، كه آب گرم نشده است، بعد آن را كم كم بيندازد، و بـا         1آرد را يكى از شما    : گفت ه مى شنيدم ك 
  2.نمايد كتله شدن جلوگيرى مىلوله و اش آن را بهم بزند، چون اين در فزونى و زيادت آن موثر است، و از گ مالقه
  

  به مسجد و كم شمردن خود در سخنرانى � پاى برهنه رفتن عمر
 و 3.رفـت  اى برهنه به عيدگاه مـى  را ديدم كه پ�عمربن خطاب : مروزى در العيدين از زر روايت نموده، كه گفت   

 هالـصلو «:  صـدا زد   �ن خطـاب    عمـرب : دينورى از محمدبن عمر مخزومى و او از پدرش روايت نموده، كه گفت            
 هنگامى كه مردم جمع شدند و زياد گرديدند، بر منبر باال رفت و پس از حمد و ثناى خداوند، آن طور كه 4،»هجامع

هايم از   ديدم كه براى خاله     در حالى مى   ]سابق[اى مردم، من خود را      :  گفت �سزاوار اوست و درود بر پيامبرش       
دادند، و روز خود را به آن سپرى         ها به من يك مشت خرما و كشمش مى         يدم، و آن  چران مى]چهارپايان[بنى مخزوم   

اى اميرالمـؤمنين، جـز خـوار شـمردن         : و بعد از آن پايين آمد، عبدالرحمن بن عوف گفت         ! نمودم، و چه روزى    مى
دم، و مـن خلـوت نمـو   ! و اى بر تو اى ابـن عـوف      :  ديگر چيزى نگفتى، فرمود    -گيرى آن     يعنى عيب  -نفس خود   

 اصل آن را بـه او   بنابراين خواستم !! تو اميرالمؤمنين هستى، و كى از تو بهتر است        : نفسم با من صحبت نموده گفت     
 از ابوعمير حارث بن عمير از مردى به معناى اين روايـت نمـوده، و در روايـت وى         6 و اين را ابن سعد     5.بشناسانم
خوردند نداشتم، و خاله هايى از بنـى          خوراكى را كه مردم مى     اى مردم من خود را در حالى دريافتم كه        : آمده است 

مـن در   : دادند، و در آخر آن آمـده       آورم و به من چند مشت كشمش مى        ها آب شيرين مى    مخزوم داشتم، و براى آن    
  .نفسم چيزى را دريافتم، بنابراين خواستم كه قدر آن را پايين بياورم

   
  در پشت سر پسرى بر خر � سوار شدن عمر

 در روز گرمى، در حالى كه چادر خود را بر سر خـود      �عمربن خطاب   : دينورى از حسن روايت نموده، كه گفت      
اى پسر مرا با خـود سـوار كـن،          : گذاشته بود بيرون آمد، و پسرى بر يك خر از پهلوى وى عبور نمود، عمر گفت               

شـوم،   وار شو، و من در عقبت سوار مى       اى اميرالمومنين سوار شو، گفت نه، تو س       : پسر از خر پايين جست و گفت      

                                                 
 .م. خطاب براى زنان است 1

 .آمده است) 417/4(اين چنين در منتخب الكنز  2

 .آمده است) 418/4(المنتخب اين چنين در  3

 .م. رفت اين آوازى است كه در وقت جمع كردن مردم به كار مى 4

 .آمده است) 417/4(اين چنين در المنتخب  5
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  حيات صحابه

٢٤٥  چهارم جلد 

خواهى مرا به آن مكان نرم سوار كنى و خودت بر جاى خشن سوار شوى، بعد در عقب پسر سـوار شـد، و در                        مى
  1.نمودند دم به طرفش نگاه مى در عقبش بود، و مر�حالى داخل مدينه شد، كه عمر 

   
  با پسرى تا او را از پسران حمايت نمايد � رفتن عمر

با پسران بيرون رفتم، در مدينه بوديم و خرماهاى نارس          :  از سنان بن سلمه هذلى روايت نموده، كه گفت         2 سعد ابن
 در حالى كه شالق با او بود پيدا شد، هنگـامى كـه   �چيديم، ناگهان عمربن خطاب   مى]از زير درختهاى خرما   [را  
:  من ايستادم، و آنچه چيده بودم در ازارم بود، گفتم          و: گويد ها وى را ديدند در ميان نخلستان متفرق شدند، مى          بچه

او به طرف آن در ازارم نگـاه نمـود و مـرا نـزد،     : گويد اندازد، مى اى اميرالمؤمنين اين چيزى است، كه باد آن را مى        
نـه،  : ها اكنون در پيش رويم هستند و آنچه را من با خـود دارم خواهنـد گرفـت، گفـت          اى اميرالمؤمنين بچه  : گفتم

  .و تا خانه ما همراهم آمد: افزايد هرگز، برو، مى
   

  عمر و عثمان و سوار نمودن مردم در پشت سرشان
 را ديـد، كـه   )اللَّـه عنهمـا   رضى(وى عمر و عثمان : بيهقى از مالك و او از عمويش و او از پدرش روايت نموده كه    

شدند تا داخل مدينه شوند، هر يـك غالمـى    ىآمدند، و وقتى كه سوار م  آمدند، در معرس پايين مى     وقتى از مكه مى   
 نيـز در  )اللَّـه عنهمـا   رضـى (عمر و عثمان   : گويد مى. شدند نمودند، و داخل مدينه مى     را در پشت سر خود سوار مى      

آرى، و بـا التمـاس در حمـل نمـودن مـردى             : به خاطر تواضع؟ گفت   : نمودند، به او گفتم    پشت سر خود سوار مى    
هاى مردم را، از قبيل سوار شـدن خـود و پيـاده         ديگر پادشاهان نباشند، بعد از آن نو آورى        نمودند تا مثل   تالش مى 

  3.ها عيب گرفت  اين را بر آنگذاشتن غالمان در عقب خويش، ذكر نمود، و
   

  � تواضع عثمان
ا در وقتى كه    همدانى به من خبر داد، كه وى عثمان بن عفان ر          :  از ميمون بن مهران روايت نموده، كه گفت        4ابونعيم

ابـن سـعد و احمـد در الزهـد و ابـن             . خليفه بود بر قاطرى سوار ديد، و در پشت سرش غالم وى نائل سوار بـود               
نمود، به او گفته      آب وضوى شب را خودش آماده مى       �عثمان  : اند كه گفت   عساكر از عبداللَّه رومى روايت نموده     

نـه، شـب بـراى آن       : شود، گفـت   ا براى تو انجام دهند بهتر مى      ها را دستور بدهى تا اين كار ر        اگر بعضى خادم  : شد
 و نـزد  5.هاست، كه در آن راحت گيرندنه، شب براى آن : گفت: شود اين چنين مى . هاست، كه در آن راحت گيرند     

                                                 
 .آمده است) 417/4(اين چنين در المنتخب  1
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  حيات صحابه

٢٤٦  چهارم جلد 

:  بود به او خبر داد و گفت�مادربزرگش كه خادم عثمان : ابن المبارك در الزهد از زبيربن عبداللَّه روايت است كه
نمـود تـا    يافت صدايش مى نمود، و اگر وى را بيدار مى بود بيدار نمى  هيچ كس از اهلش را كه خواب مى   �عثمان  

  1.گرفت دهد، و هميشه روزه مىبه او آب وضويش را ب
   

  � تواضع ابوبكر
و او بـه آنـان      آوردند،    مى �دختران قريه گوسفندان خود را نزد ابوبكر        : ابن سعد از انيسه روايت نموده، كه گفت       

 و در سيرت خلفا به روايت از عايشه،         3. بدوشم؟ 2ى تان چون دوشيدن ابن عفراء     آيا دوست داريد، كه برا    : گفت مى
وى :  نزد ابن سعد و غير وى گذشت، كه در حديث ايشان آمـده             )اللَّه عنهم  رضى(ابن عمر ابن مسيب و غير ايشان        

نمود، وى رمه گوسفندى داشـت، كـه    رفت و خريد و فروش مى مىمرد تاجرى بود، و هر روز صبحگاهان به بازار    
داد،  رفت، و گاهى ديگرى آن عمل را به عوض وى انجام مـى   آمد، و گاهى خود با آن بيرون مى        غروب نزد وى مى   

دوشيد، هنگامى كه براى خالفت بيعت صورت گرفـت،          چرانيد، وى گوسفندان قريه را براى شان مى        و براى او مى   
نـه،  :  شنيد و گفت�شوند، و اين را ابوبكر       هاى منزل ما، براى ما دوشيده نمى       اكنون شيرده : ر قريه گفت  دخترى د 

ام، از  اين چنين نيست، به جانم سوگند، آنها را براى شما خواهم دوشيد، من اميدوارم مرا آنچه بـه آن داخـل شـده              
اى دختـر چگونـه     : گفـت   به دخترى از قريـه مـى       دوشيد، و گاهى   اخالقى كه داشتم تغيير ندهد، پس براى آنها مى        

بـه طريـق ارغـاء بـدوش، و     : گفـت   گاهى مى4»؟تصريح« بدوشم يا به طريق »ارغاء«دوست دارى، برايت به طريق  
  .داد گفت وى انجام مى  مى]آن دختر[به طريق تصريح، هر كدام را كه : گفت گاهى مى

   
  � صورت هايى از تواضع اميرالمؤمنين على

 را ديدم كه به يك درهم خرما �على :  از صالح لباس فروش و او از مادر بزرگش روايت نموده، كه گفت 5بخارى
من به عوض تو، اى اميرالمـؤمنين،        : - يا مردى به او گفت       -خريد، و آن را در چادر خود حمل نمود، به او گفتم             

) 56/5(ن را ابن عساكر، چنانكه در المنتخـب  اي 6.تر است  عيال به حمل مستحق   نه، پدر : كنم، گفت  اين را حمل مى   
  .اند آمده، از صالح به مانند آن روايت كرده) 5/8(آمده، و ابوالقاسم بغوى آن را، چنانكه در البدايه 

                                                 
 را در وقتى كه �عثمان : از حسن روايت نموده، كه گفت) 60/1(و ابونعيم الحليه . آمده است) 463/2(اين چنين در اإلصابه  1

 .اميرالمؤمنين بود در مسجد روى چادرى خواب ديدم، و هيچكس در اطرافش نبود

 .ابن عفراء مردى است از انصار 2

 .آمده است) 361/4(اين چنين در المنتخب  3

شود و در نوع  دو نوع شير دوشيدن است كه در فارسى نام خاصى ندارد، البته در نوع اول سرشير پر از كف مى» تصريح«و » ارغاء 4
 .شود دوم نمى

 ).81ص(األدب  5
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  حيات صحابه

٢٤٧  چهارم جلد 

گشت، راه گـم     وى هنگام واليت خود به تنهايى در بازارها مى        :  روايت نموده كه   � و ابن عساكر از زاذان از على        
نمود و  نمود، بر فروشنده و بقال گذر مى    كرد، با ضعيف كمك مى     نمود، از گمشده جستجو مى     مىكرده را راهنمايى    

  :خواند قرآن را بر وى باز نموده مى
]'���_Gb; b� _
 ]Ha�«� ®w; '�Qe�d	 b!a
d)a"]#d" b� _�]"£:��w� �_@e�a9_�d� K_#w��� d���)�� _0£�wL[.1  

  .»خواهند گردانيم كه در زمين كبر و فساد را نمى نانى مىآن سراى آخرت را براى آ«: ترجمه
  2. ساير مردمان نازل شده استها و اهل قدرت بر اين آيه درباره اهل عدل و تواضع از والى: گفت و مى

ـ           �على  :  از جرموز روايت نموده، كه گفت      3 و ابن سعد   اس قطـرى سـرخ      را ديدم كه از قصر بيرون آمد، و دو لب
اى بـود كـه بـا آن در بـازار            ازارى تا نصف ساق، و چادر بلندى نزديك به آن، و با او تازيانـه              : 4ترنگ بر تن داش   

حق پيمانه و ترازو را ادا كنيد، و : گفت نمود و مى ها را به ترس خدا، و فروش خوب و نيكو امر مى         گشت، و آن   مى
  5. گوشت را پف و پرباد نكنيد:گفت مى

 از ابـومطر    - و ضـعيف دانـسته شـده         -بدبن حميد، ابويعلى، بيهقى و ابـن عـساكر          ابن راهويه، احمد در الزهد، ع     
ازارت را بلند كن، زيرا آن      : از مسجد بيرون شدم، ناگهان مردى از پشت سرم صدا نمود          : اند كه گفت   روايت نموده 

ه شدم كـه علـى   تر، و در پاكى لباست بهتر است، و موى سرت را اگر مسلمان باشى كم كن، متوج           به تقوى نزديك  
بفروشيد و سوگند مخوريد، چون سـوگند      : اى همراهش است، وى به بازار شترها رفت و گفت           است، و تازيانه   �

 6ا آمد، و متوجـه شـد كـه خـادمى          بعد از آن نزد صاحب خرم     . كند رساند، و بركت را محو مى      مال را به فروش مى    
 خرمايى را به يك درهم به من فروخته است، و مواليم از       اين: تو را چه شده است؟ پاسخ داد      : كند، پرسيد  گريه مى 

خرما را بگير و يك درهم به او بده، چون وى صاحب امر و صـالحيتى نيـست،   :  گفت�قبول آن سرباز زد، على      
: نه، گفتم: دانى اين كيست؟ گفت آيا نمى: ورزد، گفتم ابا مى ]از قبول اين سخن[شد كه خرمافروش  چنان معلوم مى

اى : ريخت و يك درهم به او داد و گفـت         ]در ميان ديگر خرماهايش     [ميرالمؤمنين، آن گاه او خرماى خود را        على ا 
  .تا اينكه آن را براى شان ادا نكردى مرا راضى نساخت: اميرالمؤمنين دوست دارم از من راضى شوى گفت

                                                 
 ).83:القصص 1
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  حيات صحابه

٢٤٨  چهارم جلد 

بعد از آن رفت تا . گيرد ن رونق مىبراى مسكينان طعام بدهيد، كسب تا: بعد از آن به صاحبان خرما گذشت و گفت
بعد از آن به سراى بـزازى آمـد، و آن   .  فروخته نشود1در بازار ما ماهى طافى:  گفتاينكه به صاحبان ماهى رسيد و  

اى شيخ در فروش پيراهنى به سه درهم به من نيكويى كن، هنگـامى كـه آن مـرد وى را      : بازار كرباس بود، و گفت    
د، بعد از آن نزد ديگرى آمد، و هنگامى كه او وى را شناخت، از او نيز چيزى نخريـد،  شناخت، از وى چيزى نخري    

هـا و   بعد از آن نزد پسر جوانى آمد و پيراهنى را از وى به سه درهم خريد و پوشـيد، و آن پيـراهن تـا بنـد دسـت        
لمـؤمنين بـه سـه درهـم        فرزندت پيراهنـى را بـه اميرا      : قوزك پاهايش بود، آن گاه صاحب پيراهن آمد، و گفته شد          

ايـن درهـم را     :  آورده، گفـت   �چرا از او دو درهم نگرفتى؟ و يك درهم را گرفت و براى علـى                : فروخت، گفت 
: قيمت پيراهن دو درهم بود، و پسرم به سه درهم به تو فروخته است، گفـت               : چرا، اين چيست؟ گفت   : بگير، گفت 

  2. را گرفتمن با رضايت وى اواو با رضايت من به من فروخت، و م
   

  )اللَّه عنهما رضى(تواضع فاطمه و ام سلمه 
نمـود    خميـر مـى  � دختـر رسـول خـدا      )اللَّـه عنهـا    رضى(وقتى فاطمه   :  از عطا روايت نموده، كه گفت      3ابونعيم
بيـوه عـرب در     :  از مطلب بن عبداللَّه روايت نموده، كه گفت        5 و ابن سعد   4.شد به كاسه برسد    ش نزديك مى  گيسوي

اللَّـه   رضـى (عروس نزد سيد مسلمين داخل شد و در آخر شب به آرد نمودن برخاست، هـدف ام سـلمه                اول شب   
  . است)عنها
   

  � هايى از تواضع سلمان فارسى نمونه
شد، از باديه آمد و  يكى از خواهر زادگانم، كه به او قدامه گفته مى:  از سالمه عجلى روايت نموده، كه گفت6ابونعيم

 مالقات كنم، و به او سالم بدهم، آن گاه به سوى            )اللَّه تعالى عنه   رضى(دارم، با سلمان فارسى     دوست  : به من گفت  
وى بيرون رفتيم، و او را در مدائن يافتيم، در آن روز وى بر بيست هزار تن حاكم بود، و ما او را بر تختى يافتيم و                           

داللَّه اين خواهرزاده من است و از باديه نـزدم آمـده   اى ابوعب: بافت، و به او سالم داديم، گفتم هاى خرما را مى  برگ
دارد،  تو را دوست مى: گويد او مى: ، گفتم)اللَّهه و عليه السالم و رحم(: است، و خواست تا بر تو سالم بدهد، گفت      

  .خدا دوستش داشته باشد: گفت

                                                 
گردد، كه در مذهب شافعى خورده  ميرد وبر روى آب ظاهر مى مى] بدون كدام عامل خارجى[هدف همان ماهى است كه در آب  1

 .شود شود و در مذهب حنفى خورده نمى مى

 .آمده است) 57/5(منتخب اين چنين در ال 2

 ).312/3(الحليه  3

 .م. نمود  بود، خود بدون داشتن هيچ كبر و غرورى، متواضعانه كار مى�هدف اين است كه وى با اينكه دختر پيامبر  4

5 64/8 

 ).197/1(الحليه  6



  حيات صحابه

٢٤٩  چهارم جلد 

مدم، و او را در حال چرم بافى   آ �در مدائن نزد سلمان     : و ابن عساكر از حارث بن عميره روايت نموده، كه گفت          
در جاى خود باش، تا پـيش تـو   : ماليد، هنگامى كه به او سالم دادم گفت        يافتم، كه پوستى را با كف دست خود مى        

نه، بلكه روحم روحت را قبل از اينكه تو را بـشناسم            : كنم مرا بشناسى، گفت    به خدا سوگند گمان نمى    : گفتم. بيايم
لشكرهاى بسيج شده هستند، بنابراين روح هايى كه براى خـدا بـا هـم شـناخت داشـته                   ها   شناخته بود، چون روح   

هايى كه براى خدا با هم شناخت نداشته باشند،  شناسند، و روح   شوند و يكديگر را مى     باشند، با يكديگر يكجاى مى    
  1.شناسند ند و يكديگر را نمىشو با يكديگر يكجاى نمى

ايـن  : نمود، گفت   در حالى وارد شد، كه وى خمير مى        �مردى نزد سلمان    : وده كه  از ابوقالبه روايت نم    2و ابونعيم 
 -ايم و خوب نديديم دو كار را بر وى اجرا كنـيم        فرستاده -شغلى  :  يا گفت  -خادم را دنبال كارى     : چيست؟ گفت 

فـالن و   :  گفـت  چه وقت آمدى؟  : گويد، سلمان گفت   فالن به تو سالم مى    :  ، بعد از آن گفت     -دو شغل را    : يا گفت 
  3.د كه آن را ادا نكرده بودنمودى، امانتى بو اگر تو اين را ادا نمى: افزايد، سلمان گفت فالن وقت، مى

پدر خواهرش را به سلمان عرضه داشت، تا وى را به           :  از عمروبن ابى قره كندى روايت نموده، كه گفت         4و ابونعيم 
شد ازدواج نمـود، بـه ابـوقره خبـر      اى كه به او بقيره گفته مى زاد شدهنكاح او درآورد، ولى او ابا ورزيد، و با كنيز آ       

 چيزى اتفاق افتاده، بنابراين نزد وى آمد و از او جويا شد كـه               )اللَّه عنهما  رضى(رسيد، كه در ميان حذيفه و سلمان        
روبـرو شـد، كـه      زارش است، بعد به طرف وى رفت، و با او در حـالى               كجاست، به او خبر داده شد، كه او در تره         

سبدى با خود داشت، و در آن تره بود، و عصاى خود را در دسته سبد داخل نموده، و آن را سر شانه خود گذاشته                         
السالم عليكم، بعد از آن براى : بود، بعد حركت نموديم تا اينكه به منزل سلمان آمديم، وى داخل منزل شد و گفت          

است، در زير سروى خشت هايى است، و ديدم كه آنچـه زيـر زيـن            ابوقره اجازه داد، متوجه شدم كه نمدى فرش         
بر بستر آزاد كرده شده است كه براى خـود پهـن كـرده              : شود نيز در آنجا قرار دارد، سلمان گفت        اسب گذاشته مى  

  .است بنشين
اى كه امير  ريهسلمان را در س:  از ميمون بن مهران و او از مردى از بنى عبدالقيس روايت نموده، كه گفت   5و ابونعيم 

امير : گفتند نمود، و سپاهيان مى آن بود ديدم كه بر خرى سوار بود، و شلوارى پوشيده بود و ساق هايش حركت مى              
بـا  :  از مردى از عبدالقيس روايت است كه گفـت       6و نزد ابن سعد   . ز امروز است  خير و شر بعد ا    : آمد، سلمان گفت  

هـا خنديدنـد و       سپاهى عبور نمـود، و آن      )جوانان( و از نزد جوانانى از       اى بود،  سلمان فارسى بودم، و او امير سريه      
                                                 

تر روايت نموده، و آنچه را سلمان  ويلاز حارث ط) 198/1(آمده است، و اين را ابونعيم در الحليه ) 196/5(اين چنين در المنتخب  1
 .ذكر نموده، آن را مرفوع گردانيده است

 ).201/1(الحليه  2

 .اند آمده، از ابوقالبه به مانند آن روايت نموده) 218/1(و احمد، چنان كه در صفه الصفوه ) 64/4(اين را ابن سعد  3

 ).198/1(الحليه  4

 ).199/1(الحليه  5
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  حيات صحابه

٢٥٠  چهارم جلد 

بگذارشان، چون خير و شر : گويند؟ گفت بينى چه مى ها را نمى اى ابوعبداللَّه آيا اين: اين اميرتان است، گفتم   : گفتند
ش و از دعـاى مظلـوم و      در ما بعد امروز است، و اگر توانستى از خاك بخورى از آن بخور، ولى بر دو تن امير مبا                   

سـلمان در مـدائن     :  و نزد وى همچنان از ثابت روايت است كـه          1.شود  چون دعاى وى منع كرده نمى      ناچار بترس، 
: گفتنـد  ديدنـد، مـى   آمد، وقتى كـه وى را مـى    و عبايى بيرون مى2مردم با داشتن شلوار كوتاهىامير بود، و به سوى     
كننـد،    تـشبيه مـى    ]هـاى شـان    از بازى [تو را به بازيى     : گويند؟ گفتند  ىچه م : گفت سلمان مى !! كرك آمد، كرك آمذ   

سـلمان  : و از هريم روايـت اسـت كـه گفـت          . ها باكى نيست، چون خير پس از امروز است         بر آن : گفت سلمان مى 
از  كوتاه كه انتهايش تنگ بود بر تـن داشـت، وى مـرد در    3وار ديدم كه پيراهن سنبالنى    اى س  فارسى را بر خر برهنه    

و اطفـال را ديـدم كـه از       : گويـد  ساق، پرموى بود، و پيراهنش بلند شده بود و به نزديك زانوهايش رسيده بود، مى              
  .بگذارشان، چون خير و شر پس از امروز است: شويد؟ گفت آيا از امير دور نمى: دويدند، گفتم دنبال وى مى
اللَّه كه بارى  ن امير بود، مردى از اهل شام از بنى تيم بر مدائ�سلمان :  از ثابت روايت نموده، كه گفت4و ابن سعد

 او -بيا اين را بـردار  : از انجير با خود داشت آمد، و سلمان شلوار كوتاه و عبايى بر تن داشت، وى به سلمان گفت               
سـت،  اين امير ا  :  سلمان آن را بر پشت خود حمل نمود، مردم او را ديده شناختند و گفتند               -شناخت   سلمان را نمى  

اين را همچنان از طريق ديگرى به مانند اين . نه، تا اينكه به منزلت برسانم: تو را نشناختم، سلمان به او گفت : گفت
و . گـذارم  رسـانم نمـى  ام، و آن را تا اينكه به خانـه ات ن  من در اين نيتى نموده: گفت: روايت نموده، و افزوده است 

نمود، و وقتى كه چيزى به دست   به دست خود كار مى�سلمان : نموده كه روايت � از عبداللَّه بن بريده 5ابونعيم
  .خوردند خواند و با وى مى  را فرا مى6بعد از آن مبتاليان به جذامخريد، و   مى- يا ماهى -آورد به آن گوشت  مى
   

  � تواضع حذيفه بن يمان
فرستاد، در اجازه  كه فرمانروايى را مى وقتى �عمربن خطاب : ابن سعد از محمدبن سيرين روايت نموده، كه گفت

 را بـر    �از وى تا وقتى كه بر شما عدالت نمود، بشنويد و اطاعت كنيد، هنگـامى كـه حذيفـه                    : نوشت اش مى  نامه
از وى بشنويد، و اطاعت كنيد و هر چه را كه از شما خواسـت بـه او                  : مدائن مقرر نمود، در اجازه نامه وى نوشت       

اى كه توشه راهش نيز بـر همـان خـر بـود       سوار بر خر پاالن شده)اللَّه عنهما  رضى(د عمر   پس حذيفه از نز   . بدهيد
بيرون آمد، و وقتى كه وارد مدائن شد، اهل آن سرزمين و سرداران قـوم از وى اسـتقبال نمودنـد، و در دسـت وى          

 را بـراى آنـان خوانـد،        اى گوشت قرار داشت و بر خرى روى پاالن سوار بود، بعد عهدنامه خود              قرصى نان و تكه   
                                                 

 .م. شود رسد و قبول كرده مى شود بلكه به دربار خداوند مى ظلوم و محتاج را هيچ چيز مانع قبول نمىيعنى دعاى م 1

 .م. آمده، كه هدف از آن تنبان عجمى كوتاهى است كه تا زانو را بپوشاند» اندرورد«: در نص 2

 .منسوب به همان جايى است كه در آن كار ميشود 3

4 63/4 

 ).200/1(الحليه  5

 .م. گويند هاى خطرناك است، كه به آن داء االسد، آكله و خوره نيز مى نوعى از مريضىجذام  6



  حيات صحابه

٢٥١  چهارم جلد 

خواهم كه آن را بخورم، و علف اين خرم را تـا وقتـى            از شما طعامى مى   : خواهى از ما بخواه، گفت     آنچه مى : گفتند
 به او نوشت كه بيـا،    �بعد در ميان آنان تا وقتى كه خدا خواست اقامت گزيد، سپس عمر              . كه در ميان شما هستم    

يد، براى وى در راه در جايى كمين كرد كه وى او را نبيند، وقتى كه عمـر   رس�هنگامى كه خبر قدوم وى به عمر     
تـو  :  او را به همان حالتى ديد، كه از نزد وى بيرون رفته بود، نزدش آمده، او را در آغوش خود گرفت و گفـت                   �

 هنگامى كه   � ابوحذيفه:  از ابن سيرين روايت است كه گفت       2م و نزد ابونعي   1!!هستى، و من برادر تو هستم     برادرم  
به مدائن تشريف آورد، بر خرى روى پاالنى سوار بود، و در دستش نان و تكـه گوشـتى قـرار داشـت، و آن را در                   

و هـر دو پـاى خـود را از يـك     : و طلحه بن مصرف در روايت خود افزوده است        . خورد حالى كه روى خر بود مى     
  .طرف آويزان نموده بود

   
  )اللَّه عنهما رضى(للَّه بن سالم تواضع جريربن عبداللَّه و عبدا

 وى 3 لبـاس دوز بـودم،  � دروازه جرير بن عبداللَّـه  ]نزديك[در : طبرانى از سليم ابوهذيل روايت نموده، كه گفت       
 و طبرانى به اسناد حسن 4.نمود ر پشت سر خود سوار مىشد، و غالم خود را د رفت و قاطرى را سوار مى بيرون مى

وى از بازار در حالى گذشت كه بارى از چوب بر پشتش بود، به او گفتـه  :  روايت نموده كه �از عبداللَّه بن سالم     
خواستم كبر را دفع و : دارد، در حالى كه خداوند از اين بى نيازت گردانيده است؟ گفت         چه تو را به اين وا مى      : شد

اى خردل كبر باشـد داخـل    ر دانهكسى كه در قلبش به مقدا   «: گفت  شنيدم كه مى   �سركوب نمايم، از پيامبر خدا      
ايـن چنـين در   . اى از كبـر   مثقال ذره : اين را اصبهانى نيز روايت نموده، مگر اينكه وى گفته است           5.»شود جنت نمى 
  .آمده است) 345/4(الترغيب 

   
  اند سه چيزاند كه رأس تواضع: � قول على

اينكه انسان با كسى روبـرو شـد بـه          : ع اند سه چيز اند كه رأس تواض     :  روايت نموده، كه گفت    �عسكرى از على    
  6. گردد و ريا و شهرت را بد ببردسالم ابتدا نمايد، در انتهاى مجلس به عوض صدر آن راضى 

  گفت نمود و جز حق را نمى  مزاح مى�  چگونه پيامبر � مزاح و شوخى مزاح پيامبر خدا 

                                                 
 .آمده است) 23/7(اين چنين در الكنز  1

 ).277/1(الحليه  2

 .م. نمود، رفوگر كارش دوختن پارگى و سوراخ جامه يا پارچه به طورى است، كه رد آن به آسانى معلوم نشود رفوگرى مى 3

 .اند سلمه و محمد بن منصور كلبى را نشناختم، و بقيه رجال وى ثقه: گويد مى) 373/9(هيثمى  4

ا�BH7 ا=# @ن از C��= . ��3% دا�BH3 ا"!) >٧�٧(@���7� @ن را در =��C ا�,�%* ) ٩٢/ ١٠(» ا��7F$«78$ا�� در . ���� 5
 .ا"!) ١>، ٣٩٩/ ١(و ا�+; ) ١٧٣>(و ا�0 %�جB ) ١٩٩٩(و ) ١٩٩٨(و 5$%^6 ) ٠٩١>(و ا�� داوود ) ٩١(
 .آمده است) 143/2(اين چنين در الكنز  6



  حيات صحابه

٢٥٢  چهارم جلد 

مـن جـز    «: كنى، گفـت   ول خدا، تو با ما شوخى مى      اى رس : گفتند:  روايت نموده، كه گفت    � از ابوهريره    1 ترمذى
  .مانند اين را روايت نموده است) 41ص(بخارى در األدب  2.»گويم حق را نمى

   
  با بعضى از زنانش � مزاح پيامبر
 روايت نموده، كـه مـردى از وى پرسـيد و            )اللَّه عنهما  رضى( از ابن عباس     - كه آن را ضعيف دانسته       -ابن عساكر   

: مزاحش چه بود؟ ابن عبـاس پاسـخ داد     : آرى، آن گاه مردى گفت    : نمود؟ گفت   مزاح مى  �امبر خدا   آيا پي : گفت
اين را بپوش، و حمد خدا را بگـوى، و دامنـت را   «:  به يكى از زنان خود لباس گشادى پوشانيد و گفت   �پيامبر  

  .آمده است) 43/4(اين چنين در الكنز  3.»چون دامن عروس بكش
   

  ا ابوعميرب � مزاح پيامبر
ترين مردم بود، مـن بـرادرى داشـتم كـه بـه او        با اخالق�پيامبر خدا :  روايت نموده، كه گفت �احمد از انس    

 �وقتى كه رسول خـدا      : افزايد  مى -از شير گرفته شده بود      : كنم گفت  گمان مى : گويد  مى -شد   ابوعمير گفته مى  
وى قناريى داشت كه با : گويد  مى»ابوعمير قنارى چه شد؟«، »غيرأبوعمير مافعل الن«: گفت ديد، مى آمد و او را مى مى

داد و همان بساط زيـر   رسيد، آن گاه دستور مى بود، و نماز فرا مى گاهى در خانه ما مى: افزايد  نمود، مى آن بازى مى 
ايـستاديم و    ايستاد، و ما در عقـبش مـى         مى �گرديد، و پيامبر خدا      پاشى مى  شد، بعد از آن آب     پايش جاروب مى  
اين را صاحبان صحاح سته جـز ابـوداود بـه            4.شان از شاخه درخت خرما بود     فرش  : گويد داد، مى  براى ما نماز مى   

 به اين لفظ روايت 5و بخارى آن را .آمده) 386(اين چنين در البدايه . اند چند طريق از انس به مانند آن روايت كرده
اى ابوعمير،  «،  )يا أبا عمير مافعل النغير    (: گفت حتى به برادر كوچكم مى     با ما رفت و آمد داشت،        �پيامبر  : نموده

 نزد �پيامبر :  از انس بن مالك روايت است كه7و نزد ابن سعد .لفظ ترمذى نيز همينطور است 6»قنارى چه شد؟
و پيـامبر   : ويـد گ شد غمگين ديد، مـى      وارد شد، و يكى از فرزندان وى را كه به ا ابوعمير كنيه داده مى               �ابوطلحه  

 »بيـنم؟  چرا من ابوعمير را غمگين مـى «:  گفت �پيامبر  : افزايد نمود، مى  ديد با او مزاح مى      وقتى كه او را مى     �
 شـروع نمـوده     �آن گـاه پيـامبر      : گويـد  نمود، مرده است، مى    اى رسول خدا قنارى وى كه با او بازى مى         : گفتند
  » قنارى چه شده؟ابوعمير«، )فعل النغير ابا عمير ما(: گفت مى

                                                 
 ).17ص(الشمائل  1

� @ن را =��C دا�BH3 ا"!) ١٩٩٠(5$%^6 ) ٠�٣/ ٢(ا�+; ) ٠٣(��Uر6 در ادب ا�+4$د . ���� 2����@ .�(� : ����Lا�
)١٧٢�.( 
 ).�>�١٨(�A&ا��+�ل : �)�) ٠>>/ ٧(ا�0 <$��3 . ���� 3
٠٢١ (��3%) ٢٠٣�( ��Uر6 4.( 
 ).42ص(در األدب  5

١٩٨٩(%$5^6 ) ٠٢١(��3% ) ١٢٩�( ��Uر6 6.( 
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  با مردى � مزاح پيامبر

 آمد، و سـواريى از وى خواسـت، پيـامبر خـدا             �مردى نزد پيامبر    :  روايت نموده كه   �احمد از انس بن مالك      
 �اى پيامبر خدا، با بچه ناقـه چـه كـنم؟ رسـول خـدا      : ، گفت»كنيم  سوار مى 1ما تو را بر بچه ناقه     « فرمود،   �
صـحيح و   : انـد، و ترمـذى گفتـه       اين را ابوداود و ترمذى روايت نمـوده        2.»زايند ها مى  ناقهآيا شترها را جز     «: فرمود

از انـس ماننـد ايـن را روايـت     ) 41ص(و بخارى در األدب المفرد   . آمده) 46/6(غريب است، اين چنين در البدايه       
مگـر اينكـه وى سـئوال     به معناى آن روايـت نمـوده،   �اين را از محمدبن قيس ) 224/8(كرده است، و ابن سعد     

  را قرار داده است) اللَّه عنها رضى(ام ايمن  كننده
   

  � با انس � مزاح پيامبر
ايـن چنـين در البدايـه        3.»اى دو گـوش   «:  به من گفت   �پيامبر خدا   :  روايت نموده، كه گفت    �ابوداود از انس    

  5.كند با وى مزاح مى: گفتمه ابواسا:  روايت نموده، و گفته است4و اين را ترمذى .آمده است) 46/6(
   

  با زاهر � مزاح پيامبر
آورد،   هديه مـى   �مردى از اهل باديه اسمش زاهر بود، واز باديه براى پيامبر            :  روايت نموده كه   �احمد از انس    

زاهـر باديـه   «:  فرمود �ساخت، پيامبر خدا  خواست برود اسبابش را برايش مهيا مى  وقتى كه او مى�و پيامبر  
رسـول  ]بـارى [داشـت، و    دوستش مى�، او با اينكه مرد قبيحى بود، پيامبر خدا »ست و ما شهر نشين او نشين ما 
 درحالى نزدش آمد، كه وى متاع خود رامى فروخت، و از پشت سرش وى را بغل نمـود، او كـه رسـول                �خدا  
 را  �وقتـى پيـامبر      را شناخت،    �رهايم كن، كيست؟ آن گاه ملتفت شد و پيامبر          : ديد، گفت   را نمى  �خدا  

ايـن  «: گفـت   مى � خوب بچسباند، و پيامبر خدا       �كرد كه پشتش را به سينه پيامبر         شناخت ديگر كوشش مى   
:  فرمـود  �، رسول خـدا     يابى اى پيامبر خدا، به خدا سوگند، مرا تنبل و بى رونق مى           :  گفت »خرد؟ غالم را كه مى   

اين اسنادى است، كـه      6.»-ولى نزد خداوند گرانقيمت هستى      :  يا گفت  -ولى نزد خداوند تنبل و بى رونق نيستى         «
ديگرى روايت ننموده، و ابن ]از ائمه سته[اند، و اين را جز ترمذى در الشمائل  همه رجال آن به شرط صحيحين ثقه

اين را همچنـان ابـويعلى و    . آمده است ) 46/6(اين چنين در البدايه     . حبان آن را در صحيح خود روايت كرده است        

                                                 
 م. شتر ماده 1
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 .اند آمده، روايت نموده) 142/5(و ابونعيم و ابن عساكر اين را، چنانكه در المنتخب  5
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  حيات صحابه

٢٥٤  چهارم جلد 

رجال احمد رجال صحيح اند، و اين را بزار و طبرانى از سالم بن ابى جعـد                 : گويد اند، هيثمى مى   بزار روايت نموده  
وى مرد دهـاتى بـود و هميـشه     : اند كه  شد روايت نموده   از مردى از اشجع كه به او ازهر بن حرام اشجعى گفته مى            

ايـن  : گويد مى) 369/9(هيثمى . اى آن متذكر شده است    آورد و به معن     مى �اى را براى پيامبر      خبر خوش يا هديه   
  .اند، و رجال طبرانى موثق اند را بزار و طبرانى روايت نموده

   
  با عايشه و ساير همسرانش � مزاح پيامبر

 اجـازه خواسـت، و      � بـراى ورود نـزد پيـامبر         �ابوبكر  :  روايت نموده، كه گفت    �ابوداود از نعمان بن بشير      
آيا :  بلند شنيد، هنگامى كه داخل شد، وى را گرفت تا او را سيلى بزند، و گفت     �ر پيامبر خدا    صداى عايشه را ب   

 ابوبكر را بازداشت، و ابوبكر خشمگين بيرون آمد، وقتى          �آن گاه پيامبر    ! كنى؟ صدايت را بر پيامبر خدا بلند مى      
 �، بعد ابـوبكر     »ن مرد نجاتت دادم   ديدى كه چگونه از دست اي     «:  گفت � بيرون آمد، پيامبر خدا      �كه ابوبكر   

انـد،    اجازه خواست، و آن دو را دريافت كه صلح نموده         �روزهايى درنگ نمود، وباز براى ورود نزد پيامبر خدا          
نموديم، «:  فرمود�مرا چنانكه در جنگ تان داخل نموديد، در صلح تان نيز داخل كنيد، پيامبر خدا : به آنان گفت

  .آمده است) 46/6( البدايه اين چنين در 1.»نموديم
 همراهش بيـرون رفـتم،   �در يكى از سفرهاى پيامبر    :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنها  رضى(و احمد از عايشه     

: ها جلو رفتند، بعد به مـن گفـت         ، و آن  »جلو برويد «: آن وقت دخترى بودم كه زياد چاق نبودم، وى به مردم گفت           
 من با او مسابقه دادم، و از وى پيشى گرفتم، وى در مقابلم خاموشى اختيار نمود، تا      ، و »بيا كه با هم مسابقه بدهيم     «

جلـو  «: اينكه چاق شدم، و آن را فراموش نمودم، و باز با وى در يكى از سفرهايش بيرون رفتم، وى به مردم گفت                     
مـسابقه دادم، و از مـن سـبقت         ، بـا وى     »بيا كه با هم مسابقه بـدهيم      «: ها پيش رفتند، بعد به من گفت       ، و آن  »برويد

  .آمده است) 68/1(اين چنين در صفه الصفوه  2.»اين به آن«: جست، و به خنديدن شروع نمود و گفت
 يـا  - در مـسيرى قـرار داشـت، و حـدى         �پيامبر  :  روايت نموده كه   )اللَّه عنهما  رضى(و احمد از انس بن مالك       

 در جلـوى روى  �و زنان پيامبر : گويد خواند، مى  شعر مى  براى سريع ساختن شترهاى زنانش رجز و         -ساربانى  
و در صـحيحين ماننـد    3.»ها رحم كن اى انجشه واى بر تو، بر شيشه«:  فرمود�رفتند، آن گاه رسول خدا     وى مى 

 �پيـامبر  :  از انس روايت است كه گفت4و نزد بخارى .آمده روايت است) 47/6(اين از انس، چنانكه در البدايه   
اى انجشه آهـسته،    «:  نيز همراه شان بود، و گفت      )اللَّه عنها  رضى(ى از زنان خود در حالى آمد كه  ام سليم            نزد بعض 

گفت، حتماً آن  اى را فرمود، كه اگر يكى از شما آن را مى           كلمه �پيامبر  : گويد ، ابوقالبه مى  »كاروانت شيشه هااند  
  5.»نديكاروانت شيشه ها«: گرفتيد را بر وى عيب مى
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  حيات صحابه

٢٥٥  چهارم جلد 

   
  با پيرزنى � زاح پيامبرم
اى رسول خدا از خداوند بخـواه  :  آمد و گفت�پيرزنى نزد پيامبر :  روايت نموده، كه گفت  � از حسن    1زمذىت

سـپس او گريـه     : گويـد   مـى  ]راوى[،  »شود اى  ام فالن، پيرزن داخل جنت نمى       «: تا مرا داخل جنت بگرداند، فرمود     
شـود، خداونـد متعـالى        دهيد، كه وى با پيرى خود داخل جنـت نمـى           به او خبر  «:  فرمود �كنان برگشت، پيامبر    

  :گيد مى
]Ã��_�a�]¤ ��d��_��_�a�X ���]¤ .'���£Ra�X ��d��_�£�_9_�b;[.2  

  3.»ايم و همه را بكر قرار داده. ما آنها را آفرينش نوينى بخشيديم«: ترجمه
  

    � مزاح اصحاب پيامبر
  � مزاح عوف بن مالك اشجعى با پيامبر

 آمـدم،  �در غزوه تبوك در حالى نزد رسول خدا :  روايت نموده، كه گفت   �ابوداود از عوف بن مالك اشجعى       
ام اى  همـه : گفـتم . »داخل شو«: اى از پوست تشريف داشت، به او سالم كردم، سالمم را پاسخ داده گفت            كه در قبه  

اين به خاطر خـردى قبـه بـود و          : گويد ليه مى وليدبن عثمان بن ابى العا    . ، داخل شدم  »همه ات «: رسول خدا؟ گفت  
  .آمده است) 46/6(اين چنين در البدايه  4ام داخل شوم؟ همه: گفت

   
  � مزاح عايشه و ابوسفيان با پيامبر

 مـزاح نمـود،   � نـزد رسـول خـدا       )اللَّه عنها  رضى(عايشه  :  روايت نموده، كه گفت    � از ابن ابى مليكه      5بخارى
بلكه اين مزاح «:  فرمود�هاى اين قبيله از كنانه است، پيامبر   بعضى از شوخى�اى رسول خدا : مادرش گفت
 زبيربن بكار و ابن عساكر از ابوالهيثم از كسى كه بـه وى خبـر داده، روايـت                   6.»هاى همين قبيله ماست    بعضى مزاح 

 مـزاح  )اللَّه عنهـا  رضى( حبيبه  در خانه دخترش ام�با پيامبر :  شنيد كه�اند كه وى از ابوسفيان بن حرب    نموده
 ات شـاخ  دربـاره  ]ديگـر [ عرب هم تركـت نمودنـد و   7:دمبه خدا سوگند، هنگامى كه من تركت نمو      : نمود و گفت  
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  حيات صحابه

٢٥٦  چهارم جلد 

و تو اين را «: گفت خنديد و مى  مى� بى شاخ است نه شاخ دار، و رسول خدا     1:جنگى صورت نگرفت، و گفتند    
  2.»گويى، اى ابوحنظله مى
   

  ز به يكديگر و قول ابن سيرين درباره مزاح آناناصحاب و زدن  تربو
زدند، ولى وقتى كـه       يكديگر را به تربوز مى     �اصحاب پيامبر   :  از بكربن عبداللَّه روايت نموده، كه گفت       3بخارى
هـا بـا هـم مـزاج        آيـا آن  : براى ابن سيرين گفتم   :  از قره متذكر شده، كه گفت      5، هيثمى 4بودند آمد مرد مى   مىحقايق  

نمـود و     مـزاح مـى    )اللَّـه عنهمـا    رضى(آنان هم مثل مردم بودند، و چيز ديگرى نبودند، ابن عمر            : دند؟ گفت نمو مى
  : سرود مى

  يحب الخمر من مالِ النَّدامى
  ويكره أن تفارقه الفلوس

  6.»ت ندارد پول از او جدا گردددارد، و دوس شراب را از مال شراب نوشان دوست مى«: ترجمه
  .را هيثمى بدون اسناد، ذكر نموده، و ذكر مخرجش نيز افتاده استبه اين صورت اين 

   
  )اللَّه عنهما رضى(مزاح نعيمان با سويبط 

 براى تجارت به سوى بصره بيرون رفت، و نعيمان و �ابوبكر :  روايت نموده كه   )اللَّه عنها  رضى(احمد از ام سلمه     
 ، و توشـه راه همـراه سـويبط بـود،     - اينان هر دو بدرى انـد  - هم با او بودند     )اللَّه عنهما  رضى(سويبط بن حرمله    
تا اينكه ابوبكر بيايد، نعيمان كه پرخنده و مزاح كننده بود، نزد مردمـانى              : به من طعام بده، گفت    : نعيمان به او گفت   

مـى  [ بلـى، : يك غالم عربى قوى را از من بخريـد، گفتنـد          : كه حيواناتى را براى فروش آورده بودند، رفت و گفت         
كنيـد، مـرا      زبان دارى است، شايد بگويى من آزاد هستم، اگر او را به ايـن سـبب رهـا مـى                    ]آدم[او  : ، گفت ]خريم

خـوريم، آن گـاه او را بـه ده شـتر مـاده جـوان از وى                   بلكه وى را مى   : بگذاريد و او را بر من خراب نكنيد، گفتند        
گويـد، مـن مـرد آزاد     دروغ مـى : يريدش، سـويبط گفـت    او اين است، بگ   : خريدند، و او آنها را حركت داد و گفت        

از قضيه تو ما را با خبر نموده است، و ريسمان را بر گردن وى انداختند و او را با خود بردنـد، بعـد                         : گفتند! هستم
 ها رفتند و شترها را بازگرداندنـد و او راگرفتنـد، و     آمد و به او خبر داده شد، آن گاه او اصحابش نزد آن             �ابوبكر  

                                                 
ها يكديگرشان را به شاخ  و ديگر درباره ات نه بى شاخ: به نقل از زبير چنين آمده) 179/2(اين چنين در اصل آمده، و در اإلصابه  1
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  حيات صحابه

٢٥٧  چهارم جلد 

ايـن را ابـواود، طيالـسى و         1.خنديدنـد  ين قضيه يك سال مـى      خبر دادند، و او و اصحابش از ا        �آن را به پيامبر     
اند، و همچنان ابن ماجه اين را روايت نموده، ولى آن را منقلـب گردانيـده، شـوخى كننـده را               رويانى روايت نموده  

 در كتاب الفكاهة ايـن قـصه را از طريـق ديگـرى از ام                سويبط قرار داده، و فروخته شده را نعيمان و زيبر بن بكار           
روايت نموده، مگر اين كه وى را سليط بن حرملـه ناميـده اسـت، و مـن ايـن را تـصحيف                       ) اللَّه عنها  رضى(سلمه  
آمـده  ) 98/2(ايـن چنـين در اإلصـابه        . اند پندارم، و ابن عبدالبر و غير وى نيز اين سخن وى را نادرست دانسته              مى

  .حديث ام سلمه را از چند طريق روايت نموده است) 126/2  573/3(بن عبدالبر در االستيعاب است، و ا
   

  مزاح نعيمان با يك اعرابى
 آمد و داخل مـسجد گرديـد، و         �اعرابيى نزد پيامبر    :  روايت نموده، كه گفت    � از ربيعه بن عثمان      2ابن عبدالبر 

 كـه بـه او      - � براى نعيمـان بـن عمـرو انـصارى           �بر  شتر خود را در صحن آن خواباند، بعضى اصحاب پيام         
شود، چون به گوشت خيلى زياد اشتها پيـدا   اگر اين را ذبح كنى و بخوريم خوب مى       :  گفتند -شد   النعيمان گفته مى  

آن گاه نعيمان آن را ذبح نمود، بعد آن اعرابى بيرون آمـد و  : گويد پردازد، مى  قيمت آن را مى�ايم، و پيامبر     كرده
كى اين كـار را  «:  بيرون آمد و گفت �آن گاه پيامبر    ! اند اى محمد، ذبحش نموده   : تر خود را ديد و فرياد كشيد      ش

پرسـيد، تـا اينكـه او را در خانـه       به دنبال وى بيرون رفـت، و از او مـى  �نعيمان، و پيامبر :  گفتند»نموده است؟ 
هاى خرما را بـر سـر        ى شده است، و برگها و شاخه      اى مخف   يافت، كه در حفره    �ضباعه بنت زبير بن عبدالمطلب      

اى رسول خـدا، مـن   : خود انداخته است، آن گاه مردى به طرف وى اشاره نمود و صداى خود را بلند نموده گفت             
 وى را بيـرون     �وى را نديدم، و به انگشت خود به همان جايى اشاره نمود كه او در آن بود، آن گاه پيامبر خدا                      

چه تو را به آنچه انجـام       «: هاى خرمايى كه بااليش افتاده بود تغيير كرده بود، و به او گفت              شاخه كشيد، و رويش با   
و رسول خدا   : گويد ها امرم نمودند، مى    اى پيامبر خدا، آنانى كه مرا به تو نشان دادند، همان          :  گفت »دادى واداشت؟ 

  3. تاوان آن را پرداخت�امبر خدا بعد از آن پي: افزايد خنديد، مى نمود و مى  روى وى را پاك مى�
   

  مزاح نعيمان با مخرمه بن نوفل
مخرمه بن نوفل بـن     : زبير از عمويش مصعب بن عبداللَّه و او از جدش عبداللَّه بن مصعب روايت نموده، كه گفت                

ر سال و كورى در مدينه بود، و عمرش به يكصدوپانزده سـال رسـيده بـود، وى روزى د       اهيب زهرى پيرمرد بزرگ   
خواست ادرار نمايد مردم بر سر او فرياد كشيدند، آن گاه نعيمان بـن عمـرو بـن رفاعـه بـن          مسجد برخاست و مى   

اينجـا بنـشين، و او را نـشاند تـا     : اى از مسجد برد و گفت  نزدش آمد، و او را به گوشه �حارث بن سواد نجارى     
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 .از زبيربن بكار و او از ربيعه بن عثمان ذكر كرده است) 570/3(اين چنين اين را در اإلصابه  3



  حيات صحابه

٢٥٨  چهارم جلد 

:  سر او داد كشيدند، هنگامى كه فارغ شـد گفـت  ادرار كند و در همانجا رهايش نمود، وى پيشاب نمود، و مردم بر          
خداوند در حق وى اين طـور و آن طـور           : نعيمان بن عمرو، گفت   : واى بر شما، كى مرا به اينجا آورد؟ به او گفتند          

اى بـزنم، كـه خـوب     كند، بر من براى خدا نذر باشد كه اگر بر وى دست يافتم با اين عصايم او را آن چنان ضـربه      
عد او تا مدتى كه خدا خواست درنگ نمود، به حـدى كـه مخرمـه آن را فرامـوش نمـود، روزى در                     ب! دردش بيايد 

خوانـد،    عثمان وقتى نماز مـى -خواند  اى از مسجد ايستاده بود و نماز مى    در گوشه  �حالى نزدش آمد، كه عثمان      
وى كجاست، مرا نزدش برسان، بلى، : خواهى؟ گفت آيا نعيمان را مى :  ، نعيمان براى مخرمه گفت     -شد   ملتفت نمى 

بگير اين نعيمان است، آن گاه مخرمه با هر دو دسـت خـود   :  قرار داد و گفت�بعد او را آورد تا اينكه نزد عثمان     
تـو اميرالمـؤمنين   :  را مورد ضرب قرار داد، و سرش را شكاند، بـه او گفتـه شـد        �عصايش را بلند نمود و عثمان       

نعيمان را بگذاريد، خـدا  :  گفت�ره شنيدند و به سبب آن جمع شدند، و عثمان          را زدى، اين را بنى زه      �عثمان  
  1.، در بدر هم حاضر بوده استنعيمان را لعنت كند

   
    � سخاوت و كرم سخاوت سيدنا محمد رسول خدا

  � اقوال بعضى صحابه در سخات وى
 �پيـامبر خـدا     : انـد كـه گفـت      ه روايـت نمـود    )اللَّـه عنهمـا    رضـى ( از ابن عباس     - ]بخارى و مسلم  [ -شيخين  

نمـود از همـه    بود، و در ماه رمضان وقتى كه با جبرئيـل عليـه الـسالم مالقـات مـى     ( به خير)سخاوتمندترين مردم   
كـرد،   نمود و قرآن را بـرايش تكـرار مـى    بود، جبريل در هر شب رمضان با وى مالقات مى    ها سخاوتمندتر مى   وقت
آمده اسـت،  ) 69/1(اين چنين در صفه الصفوه  2.د روان هم سخاوتمندتربود   با در خير از     �رسول خدا   : گويد مى

  .اين را از وى به مانند آن روايت نموده است) 195/2(و ابن سعد 
 هيچ  �از پيامبر خدا    : اند كه گفت    روايت نموده  )اللَّه عنها  رضى( از جابربن عبداللَّه     -]بخارى و مسلم  [ -شيخين  

  .آمده است) 42/6(اين چنين در البدايه  3.نه:  كه وى گفته باشد است،چيزى هرگز سؤال نشده
 هـر   �از پيامبر خـدا     : گفت  مى �ابواسيد  : و نزد احمد در حديثى طويل از عبداللَّه بن ابى بكر روايت است كه             

ر از بكـ  انـد؛ مگـر اينكـه عبداللَّـه بـن ابـى        رجال وى ثقه  : گويد  مى 4هيثمى. نمود شد منعش نمى   مىچيزى كه سوال    
 �از پيـامبر :  روايت است كـه گفـت  �و نزد طبرانى در األوسط در حديثى طويل از على   . ابواسيد نشنيده است  

خواسـت آن را     بلى، و وقتى كـه مـى      : گفت خواست آن را انجام بدهد، مى      شد، و او مى    وقتى كه چيزى خواسته مى    
  5.گفت براى هيچ چيز نخير نمىگرديد، و  انجام ندهد، خاموش مى

                                                 
 .از بكار ذكر نموده است) 570/3(آمده، و اين چنين آن را در اإلصابه ) 577/3(اين چنين در االستيعاب  1
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 .باشد در اين محمدبن كثير كوفى آمده، و ضعيف مى: گويد مى) 13/9(هيثمى  5



  حيات صحابه

٢٥٩  چهارم جلد 

   
  و عزت نمودن ربيع بنت معوذ و ام سنبله � پيامبر

معـوذبن عفـراء مـرا بـا يـك پيمانـه       :  روايت نموده، كه گفت)اللَّه عنهما رضى(طبرانى از ربيع بنت معوذ بن عفراء     
 فرسـتاد، و پيـامبر   �هاى خرد، و كوچك قرار داشت نـزد رسـول خـدا     خرماى تازه و نورس كه بر آن با درنگ        

 دست خود را از آن پر نمـود و بـه   �داشت، و زيوراتى هم از بحرين آمده بود، و او    دوست مى  با درنگ را  �
و احمد مانند آن را روايت نموده، و افزوده . به پرى كف دستم به من زيورات يا طال داد: من داد، و در روايتى آمده

و ترمـذى ايـن را   . ها حسن است  دوى اين اسناد هر : گويد مى) 13/9(هيثمى   1.»خود را به اين بياراى    «: گفت: است
اللَّـه   رضى(و طبرانى در األوسط از ام سنبله         .آمده، روايت كرده است   ) 56/6(از ربيع به اختصار، چنانكه در البدايه        

 آورد، ولى همسرانش از قبـول آن خـودداريى ورزيدنـد و          �اى را براى پيامبر      وى هديه :  روايت نموده كه   )عنها
 و اديى را برايش بـه صـورت         �ها را امر نمود و آن را گرفتند، و پيامبر             آن �گيريم، بعد پيامبر     ما نمى : گفتند

در ايـن   : گويـد  مى) 14/9(هيثمى   2.خريد) اللَّه عنهم  رضى(قطعى داد، و آن را عبداللَّه بن جحش از حسن بن على             
 در بخـش انفـاق   �هاى سخاوتمندى وى   و قصه . اند و وى را نشناختم، و بقيه رجال وى ثقه         عمروبن قيظى آمده  

  .اموال گذشت
   

   � سخاوت اصحاب پيامبر
 آمـد و  �زنى نزد پيامبر خدا    : اند كه گفت    روايت نموده  )اللَّه عنهما  رضى(زبير بن بكار و ابن عساكر از ابن عمر          

 يعنـى   - » پـسر بـده    به ايـن  «:  فرمود �پيامبر  . ترين عرب بدهم   ام كه اين لباس را به سخى       من نيت نموده  : گفت
ايـن چنـين در    3.ها سـعيديه نـام گذاشـته شـد      ن لباس  و او ايستاده بود، و به همين سبب به آ          - �سعيدبن عاص   

  .هاى سخاوت و كرم صحابه در بخش انفاق اموال گذشت و قصه. آمده است) 189/5(المنتخب 
   

  ايثار
بر ما زمانى آمده بود، كه هيچ يـك از مـا خـود را از                :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنهما  رضى(طبرانى از ابن عمر     

ديد، و حاال ما در زمـانى هـستيم، كـه دينـار و درهـم از بـرادر                   تر نمى  برادر مسلمان خود به دينار و درهم مستحق       
  4.و حديث را ذكر نموده... ستتر ا مسلمان مان براى ما محبوب
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  حيات صحابه

٢٦٠  چهارم جلد 

   صبر بر همه امراض :صبر
  بر شدت تب � دا صبر سيدنا محمد رسول خ
باشد، و شواهد زيادى هم   به شرط مسلم صحيح مى    :  لفظ از حاكم است، و گفته      -ابن ماجه، ابن ابى الدنيا و حاكم        

 تب داشت و چادرى بر سرش قرار داشت، �در حالى كه پيامبر خدا  : اند كه   روايت نموده  � از ابوسعيد    -دارد  
پاسـخ  ! اى رسول خدا، چقدر تب شـديد دارى؟       : گذاشت و گفت  ابوسعيد نزدش آمد و دست خود را باالى چادر          

، بعـد از آن     »گـردد  شود، و اجر براى مان مضاعف مى       ما همينطور هستيم، سختى و مشكالت بر ما تشديد مى         «: داد
: بعد از آنـان كـى؟ گفـت       : ، پرسيد »انبيا«: شوند؟ گفت  اى پيامبر خدا، كدام گروه مردم به سختى آزمايش مى         : گفت

شـد، حتـى كـه وى را          يكى از ايشان به شپش مبتال مى       ]گاهى[صالحان، و   «: بعد از آنان كى؟ گفت    : ، پرسيد »علما«
يافـت، ولـى آنـان بـه      گرديد، حتى كه جز عبايى را براى پوشيدن نمـى  كشت، و يكى از ايشان به فقر گرفتار مى      مى

آمده است، و ايـن را      ) 243/5( در الترغيب    اين چنين  1.»بودند تر مى  همان سختى، از خوشى شما به عطا، خوشحال       
  .مانند آن را روايت نموده است) 370/1(آمده، روايت كرده، و ابونعيم در الحليه ) 154/2(بيهقى، چنانكه در الكنز 

در جمعـى از  :  روايت نموده، كـه گفـت  )اللَّه عنها رضى(اش فاطمه     و او از عمه    � 2بيهقى از ابوعبيده بن حذيفه    و  
 آبى بـر درختـى آويـزان    3 آمديم، وى دستور داد و مشك كه تب او را گرفته بود    �ى عيادت پيامبر خدا     زنان برا 

چكيد، وى اين كار را به خاطر شدت تبش           قطره قطره آب مى    4و خوابيد و از آن بر سرش      شد، و بعد زير آن بر پهل      
: ، گفـت  ]شـود  بهتـر مـى   [ز تـو دور كنـد،       اى رسول خدا، اگر براى خداوند دعا كنى، تا ايـن را ا            : گفتم. نموده بود 

هـا قـرار     شديدترين مردم در سختى و مصيبت انبيااند، بعد آنانى كه در پى آنها قرار دارند، بعد آنانى كه در پى آن                    «
  5.»ها قرار دارند دارند و بعد آنانى كه در پى آن

 را دردى گرفـت، و از آن        � پيامبر خـدا     :اند كه   روايت نموده  )اللَّه عنها  رضى(ابن سعد، حاكم و بيهقى از عايشه        
نمـود بـر    اگر يكى از ما چنين مى     :  به او گفت   )رضى اللَّه عنها  (شروع به شكايت و پهلو زدن در بستر نمود، عايشه           

شود، و هر مؤمنى را كه رنج خارى يا دردى  بر مؤمنين شدت و سختى مى«:  فرمود�پيامبر ! گرفتى وى خشم مى
) 154/2(ايـن چنـين در الكنـز         6.»كنـد   آن يك خطاى وى را محو، و يك درجه بلندش مى           برسد، خداوند به سبب   

  .اند رجال آن ثقه: گويد مى) 292/2(آمده، و احمد مانند اين را روايت نموده، هيثمى 
   بر امراض  � صبر اصحاب نبى

  صبر اهل قبا و انصار بر تب
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  حيات صحابه

٢٦١  چهارم جلد 

:  گفـت � اجازه خواست، رسول خـدا  �نزد پيامبر تب براى ورود :  روايت نموده، كه گفت�احمد از جابر    
 آن را به سوى اهل قبا امر نمود، و آنان از وى چيزى را ديدند كه خدا � پيامبر 1،ام ملد: پاسخ داد» اين كيست؟«

خواهيـد؟ اگـر خواسـته باشـيد،         چـه مـى   «:  آمدند و از آن به وى شكايت بردند، گفت         �داند، بعد نزد پيامبر      مى
آيـا ايـن   : تند، گف»كند،و اگر خواسته باشيد براى تان پاك كننده باشد  كنم، و آن را از شما دور مى        ا مى خداوند را دع  

 كـه راويـان وى    -اين را احمد    : گويد مى) 260/5(در الترغيب    3.پس بگذارش : ، گفتند »بلى«:  گفت 2؟كند كار را مى  
  .اند  و ابويعلى و ابن حبان در صحيحش روايت نموده-اند  صحيح

 اجازه خواست، پيامبر    �تب براى داخل شدن نزد پيامبر خدا        :  روايت است كه گفت    �و نزد طبرانى از سلمان      
به سوى اهل «: مكم، فرمود ريزانم و خون را مى من تب هستم، گوشت را مى   :  گفت »تو كيستى؟ «:  به من گفت   �

 و در حالى كه روهاى شان زرد شده بود، از            آمدند، �نزد پيامبر خدا     ، و تب نزد آنان رفت، بعد اهل قبا        »قبا برو 
كنم، كه آن را  خواهيد؟ اگر خواسته باشيد، خداوند را دعا مى     چه مى «:  شكايت بردند، گفت   �تب به رسول خدا     

رى، اى پيـامبر خـدا،      آ: ، گفتند »از شما دفع كند، و اگر خواسته باشيد بگذاريدش تا بقيه گناهان تان را ساقط نمايد               
در اين هشام بن الحق آمده، و نسائى وى را ثقه دانسته و احمد و ابـن حبـان            : گويد مى) 306/2(ثمى  هي 4.بگذارش

  .آمده، روايت نموده است) 160/6(و بيهقى مانند اين را از سلمان، چنانكه در البدايه . اند ضعيفش دانسته
اى رسول خدا، مرا به سوى : فت آمد و گ�تب نزد رسول خدا :  روايت نموده، كه گفت   �و بيهقى از ابوهريره     

 آن گاه »به سوى انصار برو«:  بفرست، فرمود- ابوقره شك نموده -ترين اصحابت   يا محبوب-ترين قومت  محبوب
اى رسول خدا تب دامنگير ما     :  آمدند و گفتند   �ها رفت و همه شان را خوابانيد، آنان نزد پيامبر خدا             به سوى آن  

تا براى ما شفا عنايت فرمايد، بنابراين براى شـان دعـا نمـود، و تـب از ايـشان دور               شده است، خداوند را دعا كن       
اى پيامبر خدا، براى خداوند به من نيز دعا كن، چون من هم : آن گاه زنى به دنبال وى آمد و گفت    : گويد گرديد،مى

كـدام ايـن دو را دوسـت    «: ها دعا نمودى براى من هم دعا كـن، گفـت   از انصار هستم، چنانكه به خداوند براى آن 
نـه، بـه    :  گفت »اين كه برايت دعا كنم و آن از تو دور گردد، يا اينكه صبر كنى و جنت برايت واجب گردد؟                   : دارى

 6! 5گردانم راى جنت وى عوضى نمى     به خدا سوگند ب    - سه مرتبه    -كنم   خدا سوگند، اى پيامبر خدا،  بلكه صبر مى        
بـه معنـاى آن روايـت       )اللَّه عنه  رضى(از ابوهريره   ) 73ص( و بخارى در األدب      آمده،) 160/6(اين چنين در البدايه     

  .كرده است

                                                 
 .ام ملدم كنيه تب است 1

 .باشد؟ م آيا براى ما پاك كننده مى: يعنى 2
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  حيات صحابه

٢٦٢  چهارم جلد 

  صبر يكى از اصحاب بر تب
 مـردى را كـه بـا او    �پيـامبر  :  روايت نمـوده، كـه گفـت   )اللَّه عنها رضى(طبرانى در الصغير و األوسط از عايشه   

 را »تب«، »وعك« در آن زمان -او را تب گرفته است : د گفتن»يابم؟ چرا فالن را نمى«: همنشينى داشت نيافت، گفت
 �، هنگامى كه نزد وى آمدند آن بچه گريست، پيـامبر  »برخيزيد، تا عيادتش كنيم«:  ، گفت  -ناميدند    مى »اعتباط«

در ايـن عمـربن    1.»گريه مكن، چون جبريل به من خبر داده است، كه تب سـهم امـتم از دوزخ اسـت    «: به او گفت  
) 306/2(اند، و عجلى او را ثقه دانسته است، چنانكه در المجمع             ، وى را احمد و غير وى ضعيف دانسته        راشد آمده 
  .آمده است

   
  )اللَّه عنهما رضى(صبر ابوبكر و ابودرداء 

اى از مـردم در   عـده : اند، كه گفت  و هناد از ابوسفر روايت نموده     3عيم ابن ابى شيبه، احمد در الزهد، ابون       2ابن سعد، 
اى خليفه پيامبر خدا آيا طبيبى را فرا نخوانيم تا تو را            :  براى عيادش نزد وى وارد شدند و گفتند        �يضى ابوبكر   مر

 از معاويه 5 و ابونعيم4.»كنم من هرچه بخواهم مى«: او گفت: به تو چه گفت؟ پاسخ داد     : مرا ديد، گفتند  : ببيند؟ گفت 
اى : يـارانش بـراى عيـادت وى نـزدش وارد شـدند و گفتنـد               مريض شده و     �ابودرداء  : بن قره روايت نموده كه    

جنـت را اشـتها دارم،   : چه اشتها دارى؟ گفت: از گناهانم شكايت دارم، گفتند    : ابودرداء از چه شكايت دارى؟ گفت     
مثـل ايـن را از معاويـه        ) 118/7. (او خود مرا بر پهلـو خوابانيـده اسـت         : آيا براى تو طبيبى نخواهيم؟ گفت     : گفتند
  . كرده استروايت

   
  اش بر طاعون صبر معاذ و خانواده

در شام طاعون افتاد، و عمـروبن عـاص         : اند كه گفت   ابن خزيمه و ابن عساكر از عبدالرحمن بن غنم روايت نموده          
ها فرار كنيد، اين خبر به شـرحبيل         ها و وادى   اين طاعون يك پلييدى و عذاب است بنابراين از آن به دره           :  گفت �

عمروبن عاص دروغ گفته است، من نيـز همـصحبت پيـامبر خـدا        : سيد، وى خشمگين شد و گفت      ر �بن حسنه   
تر است، اين طاعون رحمت پروردگارتان است كـه توسـط دعـاى پبامبرتـان       بودم، عمرو از شتر اهلش گمراه     �
رسيد، وى  �بعد اين خبر به معاذ .  نصيب شما گرديده، و نيز آن سبب وفات صالحين قبل از شما بوده است�
بار خدايا، نصيب و سهم آل معاذ را خوب و وافر بگردان، و دو دخترش درگذشتند، و پـسرش عبـدالرحمن       : گفت
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  حيات صحابه

٢٦٣  چهارم جلد 

:  معاذ گفـت 1.كنندگان مباش  شكحق از جانب پروردگارت است، بنابراين از جمله: به طاعون مبتال گرديد و گفت  
اين از شـترهاى  : پشت دستش به طاعون مبتال گرديد و گفت  و معاذ نيز در     . مرا ان شاءاللَّه از صابران خواهى يافت      

بر علمى  : كنى؟ گفت  چرا گريه مى  : كند، گفت  تر است، و مردى را ديد كه نزدش گريه مى          سرخ رنگ برايم محبوب   
السالم وقتى در زمـين بـود هـيچ عـالمى در آن وجـود                گريه مكن، ابراهيم عليه   : آوردم، گفت  كه از تو به دست مى     

عبداللَّه بن مـسعود، عبداللَّـه   :  خداوند به او علم داد، وقتى كه من مردم علم را از نزد چهار تن طلب كن        نداشت، و 
آمـده اسـت، و احمـد ايـن را از     ) 325/2(ايـن چنـين در الكنـز     2).اللَّـه عـنهم   رضـى (بن سالم، سلمان و ابودرداء   

آمـده اسـت، و احمـد ايـن را از     ) 325/2(هثيمـى  عبدالرحمن بن غنم به اختصار، و بزار به طولش از وى، چنانكه       
انـد، و    متذكر شده، روايـت نمـوده     ) 312/2(عبدالرحمن بن غنم به اختصار، و بزار به طولش از وى چنانكه هيثمى              

  .اسنادهاى احمد حسن و صيحيح اند: هيثمى گفته
گفـت، معـاذ،   : بـونعيم چنـين اسـت   و لفـظ ا   : انـد،   اين را از عبدالرحمن به اختصار روايت نموده        4يم و ابونع  3حاكم

اين :  در يك روز به طاعون مبتال شدند، معاذ گفت     )اللَّه عنهم  رضى(ابوعبيده، شرحبيل بن حسن و ابومالك اشعرى        
 نصيب شما گرديده و نيز سبب وفـات صـالحين           �تان   رحمت پروردگارتان عزوجل است، كه توسط دعاى نبى       

آل معاذ را از اين رحمت به وفور عطا فرما، و هنوز غروب نكرده بـود كـه                  قبل از شما بوده است، بار خدايا، سهم         
ترين مخلوق برايش بود بـه طـاعون مبـتال           شد، و محبوب   نخستين پسر جوانش عبدالرحمن، كه به آن كنيه داده مى         

اى عبـدالرحمن چطـور هـستى؟ بـه او     : گرديد، وى از مسجد برگشت او را دچار مشكل و سختى يافـت، پرسـيد              
مرا : اى پدرم، حق از جانب پروردگار است، بنابراين از جمله شك كنندگان مباش، معاذ گفت              : اب دادم و گفت   جو

ان شاءاللَّه از صابران خواهى يافت، بعد همان شب او را نگه داشت، و فرداى آن دفنش نمود، و معاذ خود نيـز بـه                         
البته ايـن جـان كنـدن اسـت، و     : گفت شد مى  مىطاعون مبتال شد، هنگامى كه نزع و سختى جان كندن بر او شديد   

آمد، چشم خود را  آنقدر سخت جان داد كه كسى به آن سختى جان نداده بود، و هرگاه از سختى مرگ به هوش مى
 قلبم تو را دوست     دانى كه  پروردگارم، بر من خوب شدت و سختى بياور، به عزتت سوگند، مى           : گفت باز نموده مى  

  5!!.داد مى
   

  وعبيده و ديگر مسلمانان بر طاعونصبر اب
هنگامى كه مـرض شـايع     :  روايت نموده، كه گفت    - مردى از قومش     -ابن اسحاق از شهربن حوشب و او از را به           

تان رحمـت اسـت، و       اى مردم، اين مرض براى    :  در ميان مردم براى ايراد خطبه برخاست و گفت         �شد، ابوعبيده   

                                                 
 .م. الحق من ربك فالن تكونن من الممترين 1
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  حيات صحابه

٢٦٤  چهارم جلد 

خواهد، كه  و وفات صالحين قبل از شما بوده است، و ابوعبيده از خداوند مى     تان براى شما رسيده      توسط دعاى نبى  
 را پس از خـود      �براى ابوعبيده سهمش را بدهد، بعد از آن وى به طاعون مبتال شد و درگذشت و معاذ بن جبل                    

تـان   مرض براىاى مردم، اين : بر مردم بر جانشين تعيين نمود، او نيز بعد از وى براى ايراد خطبه برخاست و گفت 
تان به شما رسيده و مرگ صالحين قبل ازشما بـوده اسـت، و معـاذ ازخداونـد                   رحمت است، و به سبب دعاى نبى      

گاه فرزندش عبدالرحمن به طاعون مبـتال شـد و درگذشـت،        خواهد كه به آل معاذ سهم شان را بدهد، آن          متعال مى 
ستش طاعون برآمد، من وى را ديدم كه بـه طـرف آن   بعد از آن برخاست و براى نفس خود دعا نمود، و در كف د            

دوست ندارم به عوض آنچه در توست چيزى : گفت گردانيد و مى نمود، و بعد ازآن پشت دست خود را مى نگاه مى
 را جانشين خود بر مردم تعيـين نمـود، وى بـراى             �از دنيا برايم باشد، هنگامى كه وى درگذشت عمروبن عاص           

گـردد،   اى مردم، اين مرض وقتى كه واقع شود، چـون آتـش مـشتعل مـى               : ان ايستاد و گفت   ايراد خطبه در ميان ش    
دروغ گفتى، من به خدا سوگند، همصحبت پيامبر       :  گفت �گاه او واثله هذلى      ها پناه ببريد، آن    بنابراين از آن به كوه    

كنم، و بـه خـدا    رايت رد نمىبه خدا سوگند، آنچه را ميگويى، ب: گفت!!  بودم، و تو از اين خرم شريرترى   �خدا  
بعد از آن بيرون شد، و مرد نيز بيـرون شـدند و متفـرق گرديدنـد، و                  : گويد  مى 1،كنيم ند، اينجا هم توقف نمى    سوگ

 رسيد، و از رأى نظـر و عمـروبن   �اين خبر به عمربن خطاب : افزايد خداوند آن مرض را از ايشان دفع نمود، مى      
  2.د، آن را بد نديداوند سوگنالعاس خبر شد، و به خد

   
  قول معاذ درباره طاعون عمواس

اين عذابى است كه واقع :  گفت�در شام طاعون واقع شد آگاه عمروبن عاص        : احمد از ابوقالبه روايت نموده كه     
اش تصديق   رسيد، ولى او را در اين گفته�ها متفرق شويد، اين خبر به معاذ  ها و وادى   شده، بنابراين از آن در دره     

 اسـت، بـار خـدايا، سـهم معـاذ و        �تان   بلكه آن شهادت و رحمت است، و دعاى نبى        : و گفت : گويد نمود، مى ن
مـان   من شهادت رحمت را فهيمدم، ولى ندانـستم كـه دعـاى نبـى             : گويد ابوقالبه مى . اهلش را از رحمت خود بده     

خوانـد، ناگهـان در دعـاى      نماز مى شبى در حالى كه�پيامبر خدا  : چطور است، تا اينكه به من خبر داده شد كه         
اى رسـول   : ، هنگامى كه صبح نمود، انسانى از فاميلش به او گفت          3 - سه مرتبه    - »پس تب يا طاعون   «: خود گفت 

مـن از   «: بلـى، فرمـود   :  پاسـخ داد   »آن را شـنيدى؟   «: نمـودى، گفـت    خدا، ديشب تو را شنيدم كه به دعايى دعا مى         
 را توسط قحطى هالك نسازد، و او اين را از من پذيرفت و از خداوند خواستم              پروردگارم عزوجل خواستم تا امتم    

ها را متفرق نگرداند، تـا       ها را نابود سازد  و از خداوند خواستم كه آن           كه دشمنى را بر ايشان مسلط نگرداند، كه آن        

                                                 
 .مانيم يعنى در جاهاى مان باقى نمى 1

 .آمده است) 78/7(اين چنين در البدايه  2
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  حيات صحابه

٢٦٥  چهارم جلد 

پـس تـب يـا      :  گفـتم  - شدم   بازداشته:  يا گفت  -يكديگر را تعذيب نمايند، و به قتل برسانند، ولى از من نپذيرفت             
  1.، سه مرتبه»طاعون باشد

   
  خوشحالى ابوعبيده به طاعون

اش از مـرض عمـواس در عافيـت          ابوعبيده بن جراح و خـانواده     :  روايت نموده كه   �ابن عساكر از عروه بن زبير       
 ابوعبيـده   2خنـصر ز عطا فرمـا، آن گـاه در          عبيده را ني   )ابو(بار خدايا، نصيب و حصه ات در آل         : بودند، وى گفت    

من  اميدوارم كه خداونـد در آن  : اين چيزى نيست، فرمود: نمود، گفته شد اى برآمد، و وى به طرف آن نگاه مى    آبله
و نزد وى همچنـان از حـارث بـن عميـره            . گردد بركت اندازد، چون وى وقتى در چيز اندك بركت اندازد زياد مى           

 فرستاد، ابوعبيده طاعونى را كه در كـف         �د ابوعبيده بن جراح      وى رانز  �معاذ بن جبل    : حارثى روايت است كه   
 اين در حالى بود كه وى به طاعون مبتال شده بود -پرسد كه چطور است؟  دستش برآمده بود نشان داد، تا از وى به

ند  ، و وضعيت آن در نفس حارث خيلى خطرناك معلوم شد، و زمانى كه آن طاعون را ديد ترسيد، ابوعبيده سوگ-
  3. آن برايم شترهاى سرخ باشددوست ندارم، در عوض: ياد نمود كه

   
  صبر بر نابينا شدن 
  بر نابينا شدنش �   صبر زيدبن ارقم:بر نابينا شدن � صبر اصحاب پيامبر

 عيـادتم نمـود، بعـد از آن         �چشمم درد گرفت، و پيامبر      : گفت  روايت نموده، كه مى    � از زيدبن ارقم     4بخارى
نمـودم، و ثـواب آن را از خـدا           صـبر مـى   :  پاسـخ دادم   »كردى؟ رفت چه مى   يد، اگر چشمت از بين مى     اى ز «: گفت
اى زيد، اگـر چـشمت از بـين رفـت، و بعـد از آن صـبر نمـودى، و ثـواب آن را از خداونـد          «: خواستم، فرمود  مى

اى عيـادت زيـد بـن        بر �با پيامبر   :  روايت است كه گفت    � و نزد احمد از انس       5.»خواستى، ثواب جنّت است   
ات از بين رفت،  اى زيد، اگر بينايى«:  به او گفت�پيامبر . هاى خود شكايت داشت ارقم وارد شدم، و او از چشم

كنى كه بر تو گنـاهى       و صبر نمودى و اجر آن را از خداوند خواستى حتماً با خداوند عزوجل در حالى مالقات مى                 
اين جعفى آمده، و درباره وى سخن زيادى است، ولى ثـورى و شـعبه او    در  : گويد مى) 308/2(هيثمى   6.»باشد نمى

  .اند را ثقه دانسته

                                                 
 .و ابوقالبه معاذ را درك ننموده است. ن را احمد روايت نمودهاي: گويد مى) 311/2(هيثمى  1

 انگشت كوچك 2

 .آمده است) 74/5(اين چنين در المنتخب  3

 ).78ص(األدب  4
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  حيات صحابه

٢٦٦  چهارم جلد 

 براى عيادت وى در مريـضى كـه عائـد    �پيامبر :  روايت است كه�و نزد ابويعلى و ابن عساكر از زيدبن ارقم    
از من زنده بمـانى و  از اين مريضى ات بر تو هيچ باكى نيست، ولى اگر پس          «: حالش گرديده بود وارد شد و گفت      

بـدون  «: خواهم، فرمود  كنم و اجر آن را از خدا مى        در آن صورت ، صبر مى     :  گفت »كور شوى چگونه خواهى بود؟    
بيهقى به معناى اين را از زيـد، چنانكـه    1. كور شد �شوى، و او پس از درگذشت پيامبر         حساب داخل جنت مى   

انى اين را در الكبير از زيد به مانند آن روايـت نمـوده، و افـزود    آمده، روايت نموده است، و طبر    ) 157/2(در الكنز   
 كور شد، و باز خداوند عزوجل بينايى اشت را به وى اعاده نمود، و بعـد از آن            �پس از درگذشت پيامبر     : است

كسى را نيافتم كه نباته بنـت بريـر بـن حمـار را ذكـر                : گويد مى) 309/2(هيثمى  . درگذشت، خداوند رحمتش كناد   
  .نموده باشد

   
  صبر يكى از اصحاب بر نابينا شدن

 بينـايى خـود را از دسـت داد، وى را    �مردى از اصـحاب محمـد      :  از قاسم بن محمد روايت نموده كه       2بخارى
 نگاه كـنم و وقتـى كـه او          �خواستم كه به سوى پيامبر       صحت چشمانم را به خاطرى مى     : عيادت نمودند، گفت  

  4. باشد3م به آهويى از آهوهاى تباله اين بيمارى هر دو چشمدرگذشته است، دوست ندارم كه
  

  صبر بر مرگ اوالد، اقارب و دوستان  
  بر مرگ پسرش ابراهيم � صبر سيدنا محمد رسول خدا

 جـان   �ابراهيم را ديدم كـه در پـيش روى پيـامبر خـدا            :  روايت نموده، كه گفت    � از انس بن مالك      5ابن سعد 
ريـزد، و قلـب      چـشم اشـك مـى     «:  فرمـود  �ريخت، پيامبر خـدا       اشك مى  �ا  هاى رسول خد   داد، و چشم   مى

گوييم، به خدا سوگند، اى ابراهيم، مـا         گردد، و جز آنچه پروردگارمان را راضى ميكند، غير آن را نمى            اندوهگين مى 
  .»به خاطر تو اندوهگين هستيم

 كه بر عبدالرحمن تكيه نموده بود        در حالى  �رسول خدا   :  همچنان از مكحول روايت است كه گفت       6و نزد وى  
 اشك ريخت، عبدالرحمن به او �هاى پيامبر خدا   داد، هنگامى كه در گذشت چشم      داخل شد و  ابراهيم جان مى      

كنـى،   كنى، وقتى مسلمانان تو را ببينند كه گريه مى اى پيامبر خدا، اين چيزى است، كه مردم را از آن نهى مى        : گفت
اين مهربانى است و كسى كه رحم نكند رحم «: هنگامى كه اشكش خشك شد، گفت: گويد!! كنند ها نيز گريه مى آن
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  حيات صحابه

٢٦٧  چهارم جلد 

، بعـد از  »كنيم، و از اينكه مردى به آنچه توصيف شود كه در وى نيـست            شود، مردم را از نوحه خوانى نهى مى        نمى
پيوست، بر وى اندوهى      نمى بود، و آخر ما به اول مان       اگر وعده با هم يك جا شدن، و راه پيمودنى نمى          «: آن فرمود 

شـود، و آنچـه      ريـزد، قلـب انـدوهگين مـى        داشتيم، ما بر وى غمگين هستيم، چشم اشك مـى          غير از اين اندوه مى    
  1.»باشد گوييم، باقى دوره شيرخوارگى وى در جنت مى پروردگارمان را ناراضى گرداند، آن را نمى

   
  بر مرگ فرزند يكى از دخترانش � پيامبر صبر
نزد : اند كه گفت    روايت نموده  �ى، احمد، ابوداود، ترمذى، ابن ماجه، ابوعوانه و ابن حبان از اسامه بن زيد               طيالس
نمود، به او خبر ميداد كـه طفلـى     بوديم، كه يكى از دخترانش كسى را نزد وى فرستاد، و او را طلب مى     �پيامبر  

 وى برگرد، و به او خبر بده، كه خداوند آنچه به طرف«:  به همان كس گفت �از وى در حال مرگ است، پيامبر        
دهد نيز از آن اوست، و هر چيز نزد وى داراى يك وقت معـين اسـت، وى را                    گيرد مال اوست و آنچه را مى       را مى 

وى سوگند داد، كه بايد نزدش بيـايى،  : فرستاده برگشت و گفت. »امر كن تا صبر كند، و ثواب آن رااز خدا بخواهد        
 و مـردان    )اللَّه عنهم  رضى( برخاست، و سعدبن عباده، معاذبن جبل، ابى بن كعب و زيدبن ثابت              � آن گاه پيامبر  

 حركت داده شد، كـه نفـسش       �ديگرى با او برخاستند، من نيز با ايشان حركت كردم، طفل به سوى پيامبر خدا                
اى :  سـعد بـه او گفـت        اشـك زد، و    �هاى پيامبر    جنبيد، گويى كه در مشكى باشد، چشم       نمود و مى   حركت مى 

هاى بندگان خـود قـرار داده اسـت، و           اين رحمتى است كه خداوند آن را در قلب        «: پيامبر خدا، اين چيست؟ گفت    
  .آمده است) 118/8(اين چنين در الكنز  2.»كند خداوند بندگان با رحم را رحم مى

  
  بر مرگ عمويش حمزه � پيامبر صبر

 وقتى كه حمزه بن عبدالمطلب به شهادت رسيد         �پيامبر خدا   : اند كه  نموده روايت   �بزار و طبرانى از ابوهريره      
بر سر وى ايستاد و منظرى را ديد كه هيچ منظرى را دردناكتر از آن نديده بود، و ديد كه تكه تكـه شـده اسـت، و                            

ـ       رحمت خدا بر تو باد، تا جايى كه من مى         «: گفت ر بـودى، بـه   دانم تو وصل كننده رحم و انجام دهنده كارهاى خي
بود، دوست داشتم كه تو را بگذارم، تا خداونـد   خدا سوگند، اگر اندوه و غمگينى كسى كه بعد از توست بر تو نمى  

به خدا سوگند، در مقابل اين عمل هفتـاد تـن را چـون    .  حشرت كند-اى مانند آن   يا كلمه-هاى درندگان   از شكم 
  : نازل شد و خواند�السالم با اين سوره بر محمد  عليهآن گاه جبرئيل . »مرده تو تكه تكه خواهم نمود
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  .تا به آخر آيت]
  .»اگر خواستيد مجازات كنيد، تنها به مقدارى كه به شما تعدى شده كيفر دهيد«: ترجمه

                                                 
 .تر از آن، و به معناى آن روايت كرده است همچنان از عبدالرحمن بن عوف طويل) 89/1(اين را وى  1

٣١٢(ا��داوود ) ٩٢٣(��3% ) >١٢٨( ��Uر6 2 ) B١(ا�0 %�ج(ا�+; ) ٨٨ /٢٠<.( 



  حيات صحابه

٢٦٨  چهارم جلد 

در ايـن صـالح بـن        1.جراى اين عمـل اجتنـاب ورزيـد       ز ا  براى قسم خويش كفاره داده و ا       �آن گاه پيامبر خدا     
اين را به اين اسناد به      ) 197/3(باشد، و حاكم     گويد، ضعيف مى   مى) 19/6(بشيرى مرى آمده و وى، چنانكه هيثمى        

  .مانند آن روايت نموده است
 � مقابـل حمـزه   � هنگامى كه پيامبر خـدا :  روايت است كه گفت)اللَّه عنهما رضى(و نزد طبرانى از ابن عباس       

شـدند وى را دفـن    اگر زنان ما غمگـين نمـى  «: گفت: ايستاد، و به سوى آنچه بر وى انجام داده شده بود نگاه نمود  
هاى پرندگان باشد، و خداونـد او را از آن جـا    هاى درندگان و چينه دان گذاشتم تا در شكم  نمودم، و وى را مى     نمى

ها پيروز شدم، سى مرد آنها را        اگر بر آن  «: ى ديد، اندوهگينش ساخت و گفت     و آن چه را در و     : گويد مى. »برانگيزد
  :گاه خداوند عزوجل در اين باره نازل فرمود ، آن»تكه تكه خواهم نمود

]�Q"]#]���?�� ]#a%_� _d@b� a�dLa#_B_v a�w1b� _
 ��]� a�d/aBw(d	 �_  ]V£NwE]� �dBw(�_9b; a�d/aBb(�_	 £!¤ _

]!aول خداوند تابه اين ق[ d#RaE_"[.2  
و اگر خواستيد مجازات كنيد، تنها به مقدارى كه به شما تعدى شده كيفر دهيد، و اگر شكيبايى پيشه كنيد،  «: ترجمه

  .»كنند و حيله و مكر مى... اين كار براى شكيبايان بهتر است
ير گفت، و سپس شهدا را كنار وى جمع         بعد از آن دستور داد و او به طرف قبله نهاده شد، بعد نه مرتبه بر وى تكب                 

 بر وى و شهدا هفتاد قرآن نـازل         �شد، و پيامبر     شد، در پهلوى وى گذاشته مى      نمود، و هرگاه شهيدى آورده مى     
در ايـن احمـدبن ايـوب بـن راشـد آمـده، و ضـعيف                 3. كرده  عفو نمود و مثله كردن را ترك       �شد، پيامبر خدا    

  .فته استگ) 120/6(اين را هيثمى . باشد مى
  

  بر زيدبن حارثه � اندوه پيامبر
اند كه   روايت نموده�ابن ابى شيبه، ابن منيع، بزار، باوردى، دارقطنى در األفراد و سعيدبن منصور از اسامه بن زيد 

هايش اشك ريخت، و به فرداى آن         آمدم، وقتى كه مرا ديد چشم      �هنگامى كه پدرم كشته شد، نزد پيامبر        : گفت
ايـن چنـين در المنتخـب        4.»بينم كه ديروز از تو ديـدم       امروز نيز از ديدن تو چيزى را مى       «:  آمدم، گفت  نيز نزد وى  

هنگامى كه زيدبن حارثه به شـهادت       :  از خالدبن شمير روايت است كه گفت       5و نزد ابن سعد    .آمده است ) 136/5(
 با اضطراب و گريـان دويـد، و    �ر خدا   گاه دختر زيد به طرف پيامب      آن: افزايد  نزدشان آمد، مى   �رسيد، پيامبر   
: اى رسول خدا، اين چيـست؟ پاسـخ داد        :  گفت � گريست، و آوازش بلند گرديد، سعدبن عباده         �رسول خدا   

  6.»اين شوق دوست به دوستش است«
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  بر عثمان بن مظعون � پيامبر اندوه
 بن مظعون را در حالى كـه درگذشـته           عثمان �پيامبر  :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنها  رضى(ترمذى از عايشه    

آمده است، و ابـن     ) 464/2(اين چنين در اإلصابه      1.ريخت هايش اشك مى  نمود، و چشم     بوسيد، و گريه مى    بود مى 
مـن  : مانند آن را روايت كرده اسـت، و در روايـت وى آمـده، كـه گفـت                 ) اللَّه عنها  رضى(از عايشه   ) 288/3(سعد  
  . بر رخسار عثمان بن مظعون جارى بود را ديدم كه�هاى پيامبر  اشك

   
   بر مرگ  � صبر اصحاب پيامبر

  صبر ام حارثه بر مرگ پسرش
ملـه   در روز بدر به قتل رسيد، موصـوف در ج �حارثه بن سراقه   : اند كه   روايت نموده  �بخارى و مسلم از انس      
اى رسـول  : گاه مـادرش آمـد و گفـت    ن و او را تير نامعلومى رسيد و به قتلش رسانيد، آ2نظاره كنندگان جنگ بود،   

 يعنـى   -كـنم    كنم، وگرنه، خدا خواهد ديد كه چه كـار مـى           خدا، مرا از حارثه خبر بده، اگر در جنت باشد صبر مى           
واى بر تو، آيـا  «:  به او گفت� ، پيامبر خدا -كشم، و نوحه و فرياد تا آن وقت حرام نشده بود         نوحه و فرياد مى   

اين چنين در البدايـه   3.»آن هشت جنت است، به پسر تو فردوس اعلى رسيده است      ! اى؟ هعقل خود را از دست داد     
اگـر در جنـت باشـد صـبر     :  از انس به مانند آن روايت نمـوده، و در روايتـى آمـده   4و اين را بيهقى  .آمده) 274/3(

نت در جنت است، و بـه       اى ام حارثه، چندين ج    «: كنم، گفت  كنم، و اگر غير آن باشد بر وى به سختى گريه مى            مى
 به معناى آن روايت كـرده،       � از حصن بن عوف خثعمى       6 و طبرانى آن را،    5.»فرزند تو فردوس اعلى رسيده است     

هاى زيادى است، و او در فـردوس     اى ام حارثه آن يك جنت نيست، بلكه جنت        «: و در حديث وى آمده، كه گفت      
 روايت نموده است، و در حـديث        7را از انس به شكل طويل،      اين   و ابن نجار  . كنم پس صبر مى  : ، گفت »اعلى است 
شـوم، و اگـر در    كنم، و نه انـدوهگين مـى   اى پيامبر خدا، اگر در جنت باشد، نه گريه مى       : ام حارثه گفت  : وى آمده 

 آن يك جنت نيست، بلكه جنت       - يا حارثه    -اى ام حارث    «: كنم، گفت  آتش باشد، تا در دنيا زنده هستم، گريه مى        
به بـه، اى  : گفت خنديد و مى آن گاه او در حالى برگشت كه مى. »جنت هاست، و حارث در فردوس اعلى استدر  

  !!.حارث
  

  صبر ام خالد بر فرزندش
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  حيات صحابه

٢٧٠  چهارم جلد 

 گفته �در روز قريظه مردى از انصار كه به او خالد          :  كه گفت  � از محمدبن ثابت بن قيس بن شماس         1ابن سعد 
خـالد بـه قتـل رسـيد اسـت،      ! اى مـادرخالد : د مادرش آمد، و به او گفـت كسى نز: گويد شد، به قتل رسيد، مى    مى
اگـر خـالد را   : گفت! خالد به قتل رسيده، و تو نقابدار هستى: وى با پوشيدن نقاب آمد، و به او گفته شد  : افزايد مى

 او اجـر دو     بـراى «:  خبر داده شد، فرمود    �دهم، اين سخن به پيامبر       حياى خود را از دست نمى     ام،   از دست داده  
اين  2.»اند چون او را اهل كتاب به قتل رسانيده«: اين چرا اى رسول خدا؟ پاسخ داد: گويد گفته شد ، مى»شهيد است

آمده، روايت نمـوده، و  ) 157/2(را ابونعيم از عبدالخير بن قيس بن شماس از پدرش و از بابايش، چنانكه در الكنز      
ير بن قيس بن ثابت بن قيس بن شماس از پدرش از بابايش بـه ماننـد آن،                  همچنان اين را ابويعلى از طريق عبدالخ      

اين حديث غريب است، و ما اين را جز : گويد ابن منده مى: آمده، روايت كرده، و گفته    ) 454/1(چنانكه در اإلصابه    
  .شناسيم از اين طريق نمى

   
  صبر ابوطلحه و ام سليم بر موت فرزندشان

بـرى،   ام كه بد مى    امروز براى چيزى آمده   : ام سليم نزد ابوانس آمد و گفت      : ه، كه گفت   روايت نمود  �بزار از انس    
اعرابيى بود ولى خداونـد وى را       : برم، ام سليم گفت    آيى كه بد مى    هميشه از پيش اين اعرابى به چيزهايى مى       : گفت

شـراب حـرام   : ى؟ ام سـليم گفـت  ا چه با خود آورده : برگزيد، و اختيارش نمود، و او را نبى گردانيده است، پرسيد          
 نزد ام سليم آمد،     �اين جدايى ميان من و توست، وى مشرك در گذشت، بعد ابوطلحه             : شده است، ابوانس گفت   
بـه خـدا سـوگند، ايـن     : كنم، ابوطلحه گفـت  من با تو در حالى كه مشرك باشى ازدواج نمى         : و ام سليم به او گفت     

من تـو را و نبـى   : هدفت طال و نقره است، ام سليم گفت : ؟ گفت پس هدفم چيست  : هدفت نيست، ام سليم گفت      
چه كسى بـا مـن      : گيرم، كه اگر اسالم آوردى از تو به سبب اسالم راضى شوم، گفت              را شاهد و گواه مى     �خدا  

 وى  ]:افزايـد  انـس مـى   [اى انس برخيز و با عمويت برو، وى برخاست،          : باشد؟ ام سليم گفت    در اين كار همراه مى    
 رسيديم، او كالم ما را شـنيد و        �ود را بر شانه من گذاشت، و به راه افتاديم تا اينكه نزديك پيامبر خدا                دست خ 
 سالم داد �، آن گاه به پيامبر خدا    »شود اين ابوطلحه است، كه در ميان چشم هايش عزت اسالم ديده مى           «: گفت

دهم كه معبود بر حقى جز يك خـدا وجـود            گواهى مى «. )أشهدأن الإله إالاللَّه و أن محمداً عبده و رسوله        (: و گفت 
 ام سليم را به عقد نكاح او بنابر اسالم آوردنش درآورد، ام �، و پيامبر خدا »ندارد، و محمد بنده و رسول اوست

سليم براى او طفلى به دنيا آورد و آن بچه راه رو شد، و پدرش به وى خيلى گرويده و خوشحال گرديد، بعد از آن 
: ام سـليم پـسرم چـه حـال دارد؟ گفـت           :  تبارك و تعالى آن طفل را قبض نمود، بعد ابوطلحه آمد و گفت             خداوند

غـذاى  : افزايـد  خورى، امروز غذاى ظهرت را تأخير نمـودم؟ ام سـليم مـى     آيا غذا نمى  : خوب است، ام سليم گفت    
ريت گرفتند، و آن عاريت تا مـدتى  اى ابوطلحه  عاريتى را قومى به عا      : ظهرش را به وى تقديم داشتم، و بعد گفتم        
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  حيات صحابه

٢٧١  چهارم جلد 

كه خداوند حكم نموده بود نزدشان باقى ماند، بعد صاحبان عاريت دنبال عاريت خود فرستادند، و عاريت خـود را   
پسرت دنيا را ترك گفته : نه، ام سليم گفت: پس گرفتند، آيا اينها حق دارند كه بى قرارى و ناشكيبايى نمايند؟ گفت

ز وى برداشـت و     آنجا در خلوت خانه است، پس وى داخل شد، و پـرده را ا             :  پاسخ داد  در كجاست؟ : است، گفت 
 فرمـود،   � رفت، و او را از قـول ام سـليم آگـاه كـرد، پيـامبر                � و بعد از آن نزد پيامبر خدا         1استرجاع خواند، 

 انداختـه   سوگند به ذاتى كه مرا به حق برگزيده، خداوند پسرى را در رحم وى بـه خـاطر صـبرش بـر فرزنـدش                       «
اى انس نزد مـادرت بـرو و بـه او           «:  گفت �بعد ام سليم آن طفل را وضع نمود، و پيامبر خدا            : افزايد ، مى »است
او را بـر دسـتان      : گويد ، مى »وقتى كه ناف پسرت را بريدى، چيزى به او نچشانى و او را به سوى من بفرستى                : بگو

سـه دانـه خرمـاى خـوب بـرايم          «: ى گذاشتم، فرمـود    آوردنش، و در جلوى روى و      �من گذاشت و نزد پيامبر      
هاى شان را انداخت، و بعد آن را در دهن خود انـداخت و جويـد و حـل                    ها را آوردم، او دانه     آن: افزايد  مى 2»بياور

نمود، و سپس دهن بچه را باز نمود و آن را در دهن وى انداخت، و طفل شروع نمـود و زبـان خـود را در دهـان                            
: نزد مادرت برو و بگو«: ، و افزود»دارد چون انصارى است خرما را دوست مى«:  فرمود�، پيامبر گردانيد خود مى

اين را بزار روايت نموده، و : گويد  مى4 هيثمى3.»خداوند در اين برايت بركت بدهد و او را نيكوكار و متقى بگرداند          
نـان آمـده    شد، و در روايتى در نزد بزار همچ       با رجال آن رجال صحيح اند، غير احمد بن منصور الرمادى كه ثقه مى            

د و كش كنى، كه فالن غالمم آن را مى با تو در حالى ازدواج كنم، كه چوبى را عبادت مى      :  گفت   5ام سليم به وى   : كه
  6.حديث را متذكر شده است

در  پسرى داشت كه مريض بود، ابوطلحـه بيـرون شـد و آن طفـل     �ابوطلحه :  روايت است كه گفت  � 7از انس 
وى در بهتـرين حالـت قـرار دارد، آن    : پسرم چه شد؟ ام سليم گفت: گذشت، هنگامى كه ابوطلحه برگشت، پرسيد     

گاه غذاى شب را براى وى تقديم نمود، و او غذاى شب را صرف نمود، و بعد از آن با وى همبستر شد، هنگـامى                         
 آمد، و او را     � شد ابوطلحه نزد پيامبر خدا       اند، وقتى كه صبح    طفل را دفن نموده   : كه فارغ گرديد، ام سليم گفت     

، »بار خدايا، براى شان بركت بـده     «: آرى، فرمود :  گفت 8»ديشب با هم همبستر شديد؟    «:  فرمود �خبر داد، پيامبر    
 بياورى، بنابراين او را نـزد پيـامبر   �وى را نگاه كن تا نزد پيامبر : اى به دنيا آورد، ابوطلحه به من گفت       و او بچه  

 »آيا چيزى بـا وى هـست؟  «:  طفل را گرفت و گفت�خرماهايى با وى فرستاد، و پيامبر   ]مادرش[رد، و    آو �
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  حيات صحابه

٢٧٢  چهارم جلد 

 آن خرماها را گرفت و جويد، و سپس از دهـن خـود گرفـت و در                  �آرى، خرماهايى هست، بعد پيامبر      : گفتند
پيـامبر خـدا    :  آمـده  2 ديگـرى   و در روايت   1.ه گذاشت دهن طفل گذاشت، و با آن كامش را ماليد و نامش را عبداللَّ            

: مردى از انـصار گفـت     : گويد ، سفيان مى  »ممكن است خداوند براى آن دو در شب شان بركت بدهد          «:  گفت   �
  4-3.دم كه همه قارى قرآن بودند نه اوالد دي)آن دو(من براى 

   
  بر مرگ فرزندش عبداللَّه � صبر ابوبكر صديق

 در روز طائف هدف تيـرى  )اللَّه عنهما رضى(عبداللَّه بن ابى بكر : گفت از قاسم بن محمد روايت نموده، كه       5حاكم
 زخمش تازه گرديد و درگذشت، بعد ابوبكر نزد عايشه �قرار گرفت، و چهل شب پس از درگذشت پيامبر خدا 

 اى دخترم، به خدا سوگند، گويى از گوش گوسفندى گرفتـه شـده، و از منـزل مـا        :  رفت و گفت   )اللَّه عنهما  رضى(
ات را بـه سـوى       ستايش خدايى را است كه كه دل تو را نيرومنـد، و تـصميم و اراده               : عايشه گفت . بيرون كرده شد  

آيـا از ايـن     : اى دختـرم  :  بيرون آمد، و باز دوباره داخل گرديد و گفـت          �رشد استوار گردانيده است، بعد ابوبكر       
من نيـز  : ، اى پدرم، ابوبكر گفت)إناهللا و إنااليه راجعون(: ترسيد، كه عبداللَّه را زنده دفن نموده باشيد؟ پاسخ داد       مى

الهـامى  : باشد اى مى  برم، اى دخترم براى هر كسى الهام و وسوسه         به خداى شنوا و دانا از شيطان رانده شده پناه مى          
ـ        : گويد  مى ]راوى[اى از شيطان،     از ملك، وسوسه   ود، و آن بعد وفد ثقيف نزد وى آمد، و آن تير تا آن وقت نزدش ب

: شناسد؟ سعد بن عبيد برادر بنى عجالن گفـت     را براى شان بيرون آورد و گفت آيا هيچ يكى از شما اين تير را مى               
اين تيرى است كه من آن را تراشيده بودم، نخ داده بودم، بر آن زه پيچيده بودم و خودم آن را پرتاب نمـوده بـودم،             

لَّه بن ابى بكر را به قتل رسانيده است، ستايش خدايى راست كه او              اين همان تيرى است كه عبدال     :  گفت �ابوبكر  
  6.و دايره حفاظت او وسيع استرا به دست تو عزت بخشيد، و تو را به دست وى ذليل نگردانيد، 

   
  در اين باره) اللَّه عنهما رضى(صبر عثمان و ابوذر 

شـد، آن را در      فرزنـدى تولـد مـى      � عثمان   وقتى كه براى  :  روايت نموده، كه گفت    �ابن سعد از عمروبن سعيد      
دوسـت  : كنـى؟ گفـت    اين كار را چرا مى    : نمود، به او گفته شد     خواست، و بويش مى    بود مى  اى مى  حالى كه در تكه   

ايـن چنـين در      . يعنى محبت و دوسـتى     -باشد،  دارم، كه اگر وى را چيزى برسد، از وى در قلبم چيزى واقع شده               
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  حيات صحابه

٢٧٣  چهارم جلد 

اى  تـو مـردى هـستى كـه بچـه         :  روايت نموده، كه به وى گفته شد       � و ابونعيم ازابوذر     آمده است، ) 157/2(الكنز  
 1.كند گيرد، و در دار بقا ذخيره شان مى        ها را از دار فنا مى      ستايش خدايى راست، كه آن    : ماند، گفت  برايت باقى نمى  

  .آمده است) 157/2(اين چنين در الكنز 
   

  بر مرگ برادرش زيد � صبر عمر
 مـصيبتى  �وقتـى كـه بـراى عمـر     :  روايت نموده، كـه گفـت  �ز عمربن عبدالرحمن بن زيد بن خطاب   ا 2حاكم
 قاتل برادرش زيـد را ديـد، و بـه او        �مصيبت زيدبن خطاب به من رسيد و صبر نمودم، عمر           : گفت رسيد، مى  مى

  3.كنم د مىوزد من وى را يا ىاى، كه هرگاه باد شرق م واى بر تو، آن چنان برادرم را كشته: گفت
   

  بر مرگ برادرش حمزه � صبر صفيه
اللَّه  رضى( به قتل رسيد، صفيه      �هنگامى كه حمزه    :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنهما  رضى( از ابن عباس     4حاكم
اللَّـه   رضى(دانست كه وى چه كارى كرده است، در اين راستا با على و زبير                 در طلب وى بيرون رفت، و نمى       )عنها
: پرسـيد . ات بگـو   نه، تو بـه عمـه     : براى مادرت بگو، و زبير به على گفت       :  برخورد نمود، على به زبير گفت      )عنهما

من بر عقل «:  آمد، و او فرمود   �دانند، سپس نزد پيامبر      ها برايش چنان وانمود ساختند كه نمى       حمزه چه شد؟ آن   
 و گريه نمود، بعـد   5اه صفيه استرجاع خواند    آن گ  ، و دست خود را بر سينه وى گذاشت و دعا نمود،           »ترسم وى مى 

بود، او را    اگر ناشكيبايى زنان نمى   «:  آمد و باالى سر وى ايستاد و ديد كه مثله شده است، و گفت              �از آن پيامبر    
 بعد از آن درباره مقتولين دستور داد، و بر 6،»شد آورى مى گذاشتم، تا از چينه دان پرندگان و شكم درندگان جمع  مى
گفت،  ها هفت تكبير مى    گذاشت و بر آن     را مى  )اللَّه عنهم  رضى(ا نماز خواندن را شروع نمود، و نه تن و حمزه            ه آن

گفـت، و    هـا هفـت تكبيـر مـى        آوردند و بـر آن     ماند، و باز نه تن را مى       شدند، و حمزه باقى مى     بعد آنها برداشته مى   
 تا اينكه از آنـان فـارغ        گفت، ها هفت تكبير مى    آوردند و آن   ىشدند، و حمزه باقى ماند، و باز نه تن را م           برداشته مى 

، چنانكـه در المنتخـب   )اللَّـه عنهمـا   رضـى (اين را همچنان ابن ابى شيبه و طبرانى به مانند آن از ابـن عبـاس         7.شد
 صـاحب [آمـده، روايـت نمـوده و    ) 118/6(اند، و بـزار ايـن را، چنانكـه در المجمـع      آمده، روايت نموده  ) 170/5(

  .باشد در اسناد بزار و طبرانى يزيد بن ابى زياد آمده، و ضعيف مى: گفته است] المجمع
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  حيات صحابه

٢٧٤  چهارم جلد 

آمد، و نزديك بـود      در روز احد زنى به شتاب مى      :  روايت است كه   �و نزد بزار، احمد و ابويعلى از زبير بن عوام           
زبيـر  . »زن، زن«: نـابراين گفـت  هـا را ببينـد، ب    مناسب ندانـست كـه او آن     �و پيامبر   : گويد به متقولين برسد، مى   

و : گويـد  آن گاه به شتاب به سوى وى بيرون آمـدم، مـى           : افزايد   من شناختم كه او مادرم صفيه است، مى       : گويد مى
ام به سيلى   مرا در سينه- كه زن قوى و شديدى بود -او  : افزايد شدگان برسد به او رسيدم، مى      قبل از اينكه به كشته    

آن گـاه  : افزايـد   تو را سوگند داده اسـت، مـى  �پيامبر خدا  :  شو، زمين از تو نيست، گفتم      از من دور  : زد و گفت  
ام، خبـر كـشته    اين دو جامه را براى برادرم حمزه آورده: ايستاد و دو جامه را كه با خود داشت بيرون نمود و گفت         

امـه را آورديـم، تـا حمـزه را در           آن دو ج  : گويد شدن وى به من رسيده است، او را در اين دو جامه كفن كنيد، مى              
 نيـز همـان عملـى انجـام     )به وى(ها كفن نماييم، متوجه شديم كه پهلوى وى مرد مقتولى از انصار قرار دارد، و           آن

احساس حيا و كاستى نموديم كه حمزه در دو جامه كفـن شـود، و      : افزايد گرفته كه به حمزه انجام گرفته است، مى       
هـا را بـا هـم انـدازه          يك جامه براى حمزه باشد، و ديگرى بـراى انـصارى، و آن            : يمانصارى بدون كفن باشد، گفت    

 اى كفن نموديم نموديم، كه يكى از ديگرى بزرگتر بود، بعد در ميان آنها قرعه انداختيم، و هر يك را در همان جامه    
باشـد، و    د آمـده، و ضـعيف مـى       در اين عبدالرحمن بن ابى زنا     : گويد مى) 118/6(هيثمى   1.كه به نام او بر آمده بود      

  .بعضى وى را ثقه دانسته است
و نزد ابن اسحاق در سيرت از زهرى و عاصم بن عمر بن قتاده و محمدبن يحيى و غير ايشان دربـاره قتـل حمـزه            

 بـا وى روبـرو شـد و         �صفيه بنت عبدالمطلب آمد تا به سوى برادرش نگاه كنـد، زبيـر              : روايت  است كه گفتند    
چرا، من شنيدم كه برادرم مثله شده اسـت؟ و          : كند تا برگردى، گفت     تو را امر مى    �رم، پيامبر خدا    اى ماد : گفت

إن شاءاللَّه صبر خواهم نمود، و ثواب و اجـر آن را از خداونـد         ! اين براى خداست، و چرا ما به اين راضى نباشيم؟         
، بعـد وى نـزد      »راهش را باز كن   «:  فرمود � خبر داد، و پيامبر      �خواهم خواست، آن گاه زبير آمد و به پيامبر          

  2.ر داده  شد و او دفن گرديدحمزه آمد، و برايش مغفرت خواست، بعد از آن دستو
   

  صبر ام سلمه بر مرگ شوهرش
:  نزدم آمد و گفـت    � روزى از نزد پيامبر      �ابوسلمه  :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنها  رضى(احمد از ام سلمه     

هر مسلمانى را كـه مـصيبتى برسـد، و او در            «:  قولى شنيدم كه به آن خوشحال گرديدم، گفت        � پيامبر خدا    ]از[
بـار خـدايا،    «) اللهم آجرني في مصيبتي و اخلف لى خيراً منها        (:  و بعد بگويد   3 مصيبت خود استرجاع بخواند،    وقت

ايـن رااز  : گويد ام سلمه مى . »دشو مرا در مصيبتم پاداش بده، و از آن بهترى را برايم عوض عنايت فرماهمانطور مى              
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  حيات صحابه

٢٧٥  چهارم جلد 

بار خدايا، در مصيبتم به مـن پـاداش         : وى حفظ نمودم، و هنگامى كه ابوسلمه وفات نمود، استرجاع خوانده گفتم             
از ابوسلمه كجا برايم بهتر     : بعد از آن به نفس خود برگشتم و گفتم        . بده، و از آن بهترى را برايم عوض عنايت فرما         

 براى داخل شدن نـزدم اجـازه خواسـت، و مـن در آن               �ام سپرى شد، پيامبر      مى كه عده  هنگا! پيدا خواهد شد؟  
هاى خود را از مواد دبـاغى شـستم، و بـه او اجـازه دادم، و بالـشت                   نمودم، آن گاه دست    وقت پوستى را دباغى مى    

 خواسـتگارى   پوستى را كه از پوست درخت خرما بود پر شده بود گذاشتم و او بر آن نشست، و مـرا بـراى خـود                       
اى پيامبر خدا، اينطورنيست كه به تو رغبت نداشته باشم، ولى           : نمود، هنگامى كه از گفته خود فارغ شد به او گفتم          

ترسم از من چيزى ببينى، كه خداوند مرا به سبب آن تعذيب نمايـد، و   من زنى هستم كه رشك شديدى دارم، و مى  
آنچه از رشك ياد نمودى، آن را خداوند از تو خواهد برد، و آنچه           «: من زنى هستم سالخورده و داراى عيال، فرمود       

از سن ياد نمودى، مرا نيز مثل آنچه تو را رسيده، رسيده است، و آنچه درباره عيال متذكر شدى، عيال تو عيال من                       
ـ       : افزايد  سپردم، ام سلمه مى    �پس خود را به پيامبر خدا       : گويد   ، مى »است رى را كـه    و خداونـد از ابوسـلمه بهت

: گويـد  انـد، و ترمـذى مـى    اين رانسائى، ابن ماجه و ترمذى روايت نموده 1. است به من عطا فرمود   �پيامبر خدا   
  .اين را روايت كرده است) 63/8 64(آمده، و ابن سعد هم ) 91/4(اين چنين در البدايه . حسن و غريب است

   
  صبر اسيد بن حضير بر مرگ همسرش

از حـج و يـا عمـره    : اند كه گفت  روايت نموده)اللَّه عنها رضى(اشى، و ابن عساكر از عايشه ابن ابى شيبه، احمد، ش  
شـدند، بـا اسـيدبن     هاى انصار در همان جا با اهل خود روبرو مى          برگشتيم، و در ذى الحليفه استقبال شديم، و بچه        

اى پوشانيد و به گريه  ا با جامه روبرو شدند و او را از مرگ همسرش آگاه نمودند، آن گاه وى سر خود ر �حضير  
 هستى، و از سابقه و قـدمت برخـوردارى،   �خدا مغفرتت كند، تو يار پيامبر خدا : نمودن شروع كرد، به او گفتم 

به جانم سوگند، راسـت   : سر خود را از جامه بيرون نمود و گفت        : گويد كنى؟ مى  تو را چه شده كه بر زنى گريه مى        
 نيـز آن گفتـه خـود را         � بعد از سعدبن معاذ گريه نكنم، مردى كـه پيـامبر خـدا               سزد كه بر هيچ كس     گفتى، مى 

عـرش بـه وفـات      «:  گفـت  �پيـامبر   :  درباره وى چه گفت؟ پاسـخ داد       �رسول خدا   : گفتم!! اش گفت  درباره
ـ    2.نمـود   حركت مى�و او در ميان من و پيامبر خدا : گويد ، عايشه مى  »!!سعدبن معاذ لرزيد   ز ايـن چنـين در الكن

بـه ماننـد آن روايـت       ) اللَّـه عنهـا    رضـى (اين را از عايشه     ) 289/3(و حاكم   ) 12/3(آمده است، و ابن سعد      ) 42/7(
انـد، و ذهبـى      به شرط مسلم صحيح است، ولى بخارى و مسلم ايـن را روايـت ننمـوده               : گويند اند، حاكم مى   نموده
) 118/8(، چنانكـه در الكنـز   )اللَّه عنها رضى(ز عايشه صحيح است، و اين را همچنان به مانند آن ابونعيم ا     : گويد مى

سزد كه گريه نكنم، در حـالى كـه از پيـامبر       آيا براى من مى   : آمده، روايت نموده است، مگر نزد وى آمده، كه گفت         
و نـزد طبرانـى، چنانكـه در    . »هاى عرش به خاطر مرگ سـعد بـن معـاذ لرزيـد          پايه«: گفت  شنيدم كه مى   �خدا  
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  حيات صحابه

٢٧٦  چهارم جلد 

و آن را متـذكر  ...  شـنيدم �چرا گريه نكنم، در حالى كه از پيامبر   : آمده، روايت است كه گفت    ) 309/9(المجمع  
  .اسنادهاى آن حسن است: شده، و صاحب المجمع گفته است

   
  صبر ابن مسعود بر مرگ برادرش عتبه

 رسـيد،   �برادرش عتبه    خبر وفات    �هنگامى كه به عبداللَّه ابن مسعود       :  از عون روايت نموده، كه گفت      1ابونعيم
 بود ولـى بـا      �ام بود، و همراهم با پيامبر خدا         او برادر نسبى  : كنى؟ گفت  آيا گريه مى  : گريه نمود، به او گفته شد     

 اينكه او بميرد و من به خاطر اجر و ثواب و طلب رضاى خـدا                2،بودم رم كه من قبل از وى مى      اين حال دوست ندا   
و نـزد ابـن   . ا صـبر نمايـد  اينكه من بميرم و او بر من به خاطر طلب رضاى خد         تر است از     صبر كنم، برايم محبوب   

 رسـيد،  )اللَّه عنهما رضى(هنگامى كه به  عبداللَّه خبر مرگ برادرش عتبه      :  روايت است كه گفت    � از خيثمه    3سعد
م مالك آن و ابن آد . اين رحمت و مهربانى است، كه خداوند آن را آفريده است          : چشم هايش اشك ريخت و گفت     

  .نيست
   

  صبر ابواحمد بن جحش بر وفات خواهرش زينب
ابواحمد بن جحش را ديدم كـه تخـت زينـب بنـت     :  روايت نموده، كه گفت� از عبداللَّه بن ابى سليط   4ابن سعد 

اى : گفـت   شـنيد كـه مـى   �كـرد، و وى از عمـر    نمود و گريـه مـى   جحش را در حالى كه خود كور بود حمل مى   
اى عمـر  : خت كنار برو تا مردم اذيتت نكنند، و بر تخت وى ازدحام نموده بودند، ابواحمد پاسـخ داد          ابواحمد، از ت  

يـابم   به سبب همين بود كه خيرهاى زيادى به دست آوردم و همين گريه است كه حرارت و گرمى آنچه را من مى                     
  5.باش، باش: ت گف�كند، عمر  سرد مى

   
  صبر مسلمانان بر مرگ عمربن الخطاب

 شنيدم كـه    �از عمربن خطاب    : اند كه گفت    روايت نموده  � ابن منيع و ابن عساكر از احنف بن قيس           6بن سعد، ا
اى شـود، گروهـى از مـردم بـا وى در آن داخـل                ها داخل دروازه   اند، هر يك از آن     قريش سرداران مردم  : گفت   مى
 شد، و هنگـامى كـه مـرگش فرارسـيد بـه صـهيب       من تعبير اين قول او را ندانستم، تا اينكه به كارد زده  . گردند مى

دستور داد تا سه روز براى مردم نماز بدهد، و دستور داد كه براى مردم طعام ساخته شود، و طعـام داده شـوند تـا                          
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  حيات صحابه

٢٧٧  چهارم جلد 

ها پهـن شـد، ولـى مـردم از           انسانى را خليفه تعيين نمايند، وقتى كه آنان از جنازه برگشتند، طعام آورده شد، سفره              
اى مردم پيامبر :  گفت� اندوهى كه در آن قرار داشتند باز ايستادند، آن گاه عباس بن عبدالمطلب           خوردن به سبب  

 درگذشت  و ما بعد از وى هم خورديم، و هم نوشيديم، و ابوبكر درگذشت، بعد از وى هم خـورديم و                       �خدا  
خـود را دراز نمـود و    دسـت  �هم نوشيديم، و از خوردن گزيرى نيست، پس از اين طعام بخوريد، سپس عباس           

ها سرداران مردم  كه آن را دانستم    �هاى خود را بلند نمودند و خوردند، آن گاه قول عمر             خورد، و مردم نيز دست    
در اين على : گويد مى) 196/5(آمده، و طبرانى مانند اين را روايت نموده، و هيثمى ) 67/7(اين چنين در الكنز   1.اند

  .اند  است، و بقيه رجال وى رجال صحيحبن زيد آمده، و حديث وى حسن
   

  امر ابوبكر و على به مردم به صبر بر موت اقارب
 وقتى مـردى  �ابوبكر : اند كه گفت  روايت نموده� و ابن عساكر از ابوعيينه هابن ابى خيثمه، دينورى در المجالس  

ما قبل مرگ آسان . اى نيست يى فايدههمراه صبر و شكيبايى مصيبتى نيست، و با ناشكيبا: گفت داد، مى  را تعزيت مى  
وند اجرتان را گردد، خدا  را به ياد بياوريد، مصيبت تان كوچك مى�است، و ما بعد آن دشوار، وفات پيامبر خدا 

 )اللَّه عنهما رضى(على بن ابى طالب اشعث بن قيس :  و ابن عساكر از سفيان روايت نموده، كه گفت   2.بزرگ گرداند 
اگر اندوهگين شوى، اين به خاطر رحم تان حق است، و اگـر صـبر كنـى، نـزد               : ت داد و گفت   را بر فرزندش تعزي   

خداوند در بدل پسرت برايت عوضى است، اگر تو صبر كنى قدر بـر تـو جـارى شـده، و مـأجور هـستى، و اگـر                        
  3. تو جارى گرديده و گنهكارىناشكيبايى نمايى نيز بر

   
  ها    صبر بر همه مصيبت

  4ارى بر مرض صرعبر يك زن انصص
 در مكه بـود، زن انـصاريى نـزدش آمـد و             �پيامبر  :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنهما  رضى(بزار از ابن عباس     

اگر تو بر همين حالتى كه در آن «:  به او گفت� بر من غلبه نموده است، پيامبر 5اى پيامبر خدا، اين خبيث   : تگف
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 .آمده است) 122/8( چنين در الكنز اين 3

، بيمارى عصبى است كه غالباً با حالت اختالج و تشنج و احساس درد و خفگى و سستى در اعضاى بدن             Epilepsie صرع يا    4
، شـود  اش كبود و گاهى بدنش مانند چوب مى     دهد و چهره   شود، و مريض ناگهان بر زمين ميافتد و دندانها را به هم فشار مى              شروع مى 

شود و آن گاه با حالت     اش پيدا مى   كند، و انقباضاتى در عضالت چهره      كشد، سپس شروع به تنفس مى      و اين حالت چند دقيقه طول مى      
بـه نقـل    . كند، و قابل معالجه است     هاى مختلف از جمله عارضه مغزى بروز مى        رود، اين بيمارى به علت     ضعف و سستى به خواب مى     

 .م. از فرهنگ عميد
 .شد  همان شيطانى است كه در آن داخل مى:خبيث 5



  حيات صحابه

٢٧٨  چهارم جلد 

سوگند به ذاتى كه تو را به : ، گفت»آيى كه بر تو گناه و حسابى نيست مىقرار دارى صبر كنى، روز قيامت در حالى 
ترسم كـه مـرا برهنـه سـازد،          من از اين خبيث مى    : و گفت . كنم حق مبعوث نموده، من تا مالقات خداوند صبر مى        

د، و خود را به  آم هاى كعبه مى   ترسيد، به پرده    براى او دعا نمود، و وقتى كه از آمدن آن خبيث مى            �گاه پيامبر    آن
و نـزد احمـد از      . رفـت  دور شو به خوارى و حقارت، و آن خبيث از وى مى           : گفت نمود، و به آن مى     آن آويزان مى  

آيا زنـى ازاهـل جنـت را بـه تـو نـشان              :  به من گفت   )اللَّه عنهما  رضى(ابن عباس   :  روايت است كه گفت    �عطاء  
شـوم،   من به مرض صرع گرفتار مى:  آمد و گفت  �يامبر خدا   اين سياه، نزد پ   : گفت]نشان بده [بلى،  : ندهم؟ گفتم 

اگر خواسته باشى صبر كن و برايت جنت اسـت، و           «: ام به خداوند دعا كن، فرمود      سازم، درباره  و خود را برهنه مى    
دعا كنم، به خداوند براى او       نه، بلكه صبر مى   : ، گفت »كنم تاتو را عافيت بدهد     اگر خواسته باشى خداوند را دعا مى      

 اين چنـين ايـن را   2. براى او دعا نمود�آن گاه پيامبر : گويد  مى1.نه نسازم، و از من دور نشود    كن تا خود را بره    
اللَّـه   رضـى (ام زفـر   وى همين زن را كـه : اند، و بعد بخارى به نقل از عطاء گفته است     بخارى و مسلم روايت نموده    

  3. ديدياهى بود در پرده كعبه است و زن دراز و س)عنها
   

  حكايت مردى با زنى كه در جاهليت زناكار بود
زنى در جاهليت زناكار بود، مردى بر وى گذشت، يا آن زن بر آن              :  روايت نموده كه     �بيهقى از عبداللَّه بن مغفل      

باز ايست، خداوند شرك را برده : مرد عبور نمود، آن گاه آن مرد دست خود را به طرف وى دراز كرد، آن زن گفت    
نمود، تا اينكه رويـش بـه         اسالم را آورده است، بنابراين آن مرد او را ترك نمود و برگشت، و به طرفش نگاه مى                  و

اى هـستى كـه    تو بنده«:  گفت� آمد و اين را برايش متذكر شد، پيامبر �ديوارى اصابت نمود، بعد نزد پيامبر    
اى خير را اراده نمايـد، جـزاى گنـاهش را زود بـه او                دهخداوند به تو خير را اراده نموده، و وقتى كه خداوند به بن            

دارد، تا او را در روز قيامـت كامـل سـزا     اى شر را اراده نمايد، گناهش را برايش نگه مى   دهد، و وقتى كه به بنده      مى
  .آمده است) 155/2(اين چنين در الكنز  4.»بدهد

   
  يند همان مصيبت استب رسد و او آن را بد مى هر چيزى كه به مؤمن مى: قول عمر

در : انـد كـه گفـت      ابن سعد، ابن ابى شيبه، عبد بن حميد، ابن المنذر و بيهقى از عبداللَّه بن خليفـه روايـت نمـوده                    
هر چيزى كه برايت ناخوشايند تمـام       :  بودم، بند كفشش قطع شد، وى استرجاع خواند و گفت          �اى با عمر     جنازه

                                                 
 .در بخارى نيامده است» و از من دور نشود«اين لفظ  1
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  حيات صحابه

٢٧٩  چهارم جلد 

بند ميـان انگـشت كفـش    : زى از سعيدبن مسيب روايت است كه گفت    و نزد مرو  . شود، همان برايت مصيبت است    
گـويى؟   اى اميرالمؤمنين، آيا بر بند كفشت استرجاع مى       : ، گفتند )إناهللا و إناإليه راجعون   (:  قطع شد، و گفت    �عمر  
  1.بيند همان مصيبت است بد مىرسد، و او آن را  هر چيزى كه به يك مومن مى: گفت

   
  بيده به صبر بر دشمن، و صبر عثمان تا اين كه مظلومانه به قتل رسيدعمر و امر نمودن ابوع

 بـه   �ابوعبيـده   : اند كـه گفـت     مالك، ابن ابى شيبه، ابن ابى الدنيا، ابن جرير، حاكم و بيهقى از اسلم روايت نموده               
بعد، هـر  اما :  به او نوشت� درباره جمع شدن نيروهاى روم و هراس خود از آنها نوشت، عمر        �عمربن خطاب   

آورد، و يك مشكل هرگز بر دو آسـانى          گاه براى يك بنده مؤمن شدتى نازل گردد، خداوند بعد از آن گشايشى مى             
  :گويد گردد، خداوند متعال در كتاب خود مى غالب نمى
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  3.»اى مومنان صبر كنيد و ثابت قدم باشيد و خود را آماده سازيد و از خدا بترسيد تا رستگار شويد«: ترجمه

   
  شكر 

سجده براى    پيامبر صلى اهللا عليه و سلم و طوالنى نمودن         : � شكر سيدنا محمد پيامبر خدا    
  شكرگزارى خداوند عزوجل
 بيرون گرديد، و به سـوى اطـاق خـود           �پيامبر خدا   : ده، كه گفت   روايت نمو  �احمد از عبدالرحمن بن عوف      

 داخل گرديد، و روى خود را به طرف قبله گردانيده و به سجده افتاد و سـجده را طـوالنى نمـود،                       ]در آن [رفت و   
، بعد سر   )نشستم(حتى كه گمان نمودم خداوند عزوجل جان وى را در آن قبض نمود، سپس به او نزديك شدم و                    

اى پيامبر خدا، آن چنان     :  گفتم »چه كار دارى؟  «: عبدالرحمن، گفت :  گفتم »اين كيست؟ «:  بلند نمود و گفت    خود را 
جبريل نزدم آمد و به من بـشارت داده         : سجده نمودى كه ترسيدم خداوند جانت را در آن قبض نموده باشد، گفت            

بارم، و هر كـس بـر تـو سـالم      رو مىهر كس بر تو درود بگويد، بر وى رحمت ف         : گويد خداوند عزوجل مى  : گفت
: گويـد  مـى ) 287/2(هيثمى   4.» سجده شكر نمودم   )عزوجل(دهم، بنابراين من براى خداوند       بدهد، بر وى سالم مى    

  .اند اين را احمد روايت نموده، و رجال آن ثقه
 � رسول خـدا   رفتم ، متوجه شدم كه�نزد پيامبر خدا :  روايت نموده، كه گفت�و طبرانى از معاذ بن جبل   
گاه آنچنان سجده نمود كه گمان نمـودم جـانش          ايستاد، آن  خواند، وى همانطور تا صبح مى      ايستاده است و نماز مى    

                                                 
 .آمده است) 154/2(اين چنين در الكنز  1

 ).200:آل عمران 2

 دو �در عثمان : گويد از عبدالرحمن بن مهدى روايت نموده، كه مى) 58/1(آمده، و ابونعيم در الحليه ) 154/2(اين چنين در الكنز  3
 .اينكه مظلومانه به قتل رسيد، و جمع نمودن مردم بر قرآنها نبود، صبر وى بر نفسش تا   مانند آن�چيز بود، كه در ابوبكر و عمر 
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  حيات صحابه

٢٨٠  چهارم جلد 

خدا و رسولش داناتراند، و آن را سه يا چهار بار برايم :  گفتم»دانى اين چرا؟ مى«: در آن قبض شده باشد، بعد گفت
 و در آخر    1اندم، و پروردگارم نزدم آمد    گارم بر من فرض كرده بود نماز خو       آنقدر كه پرورد  «: تكرار نمود، و فرمود     

اى پروردگارم تو داناترى، و آن را سه بار يا چهاربار برايم تكرار كرد و در           : با امتت چه كنم؟ گفتم    : آن به من گفت   
در امتـت انـدوهگين   مـن تـو را   : تو داناترى اى پروردگارا، گفـت : من با امتت چه كنم؟ گفتم: آخرش به من گفت   

هيثمـى   2.»داد سازم، آن گاه براى پروردگارم سجده نمودم، و پروردگارم شاكر است و شـاكران را دوسـت مـى                  نمى
اين را طبرانى در الكبير از حجاج بن عثمان سكسكى و او از معاذ روايت نموده، ولى او معاذ را                    : گويد مى) 288/2(

تباع تابعين متذكر شده، و اين حديث از طريـق بقيـه آمـده، و او آن را بـه              درك نكرده است، و ابن حبان او را در ا         
  .صورت عنعنه روايت كرده است

به زيارت پيامبر خدا آمدم، ديدم كه :  روايت نموده، كه گفت )اللَّه عنهما رضى(و طبرانى از عبدالرحمن بن ابى بكر 
چـادرم را بـه مـن       «:  گفـت  )اللَّه عنها  رضى(عايشه  شود، هنگامى كه نزول وحى تمام شد، به          برايش وحى نازل مى   

 ]كه به وظيفه خـاص مـشغول بودنـد        [، بعد بيرون رفت و داخل مسجد گرديد، و در آنجا جز يك گروه مردم                »بده
 تا اينكه ذكر كننده ذكر خـود را         ]و منتظر ماند  [اى دور از مردم نشست       ديگر كسى وجود نداشت، آن گاه در گوشه       

سوره تنزيل سجده را خواند، و سجده را طوالنى نمود، حتى كسى كه دو ميل دور بود، و مـردم از                     تمام نمود، بعد    
 كسى را به سوى خانواده خود فرستاد، كه نزد پيـامبر          �گاه عايشه    سجده وى شنيدند و مسجد از مردم پر شد، آن         

 بـه او    �لنـد نمـود، و ابـوبكر         بياييد، چون من از وى چيزى را ديدم كه نديده بودم، بعد سر خـود را ب                 �خدا  
براى شكرگزارى پروردگارم سجده نمودم، به خـاطر آنچـه          «: اى پيامبر خدا سجده را طوالنى نمودى؟ گفت       : گفت

اى پيامبر خدا امتت زيـادتر و       : ، ابوبكر گفت    »شوند كه از امتم به من داد، هفتاد هزار بدون حساب داخل جنت مى            
اى پيامبر خدا ، پدر :  گفت�آن گاه عمر : زياد بخواه، دو يا سه مرتبه اينطور گفتها را   تر است، بنابراين آن    خوب

ذكر شده، موسى بن عبيده آمـده،       ) 289/2(در اين، چنانكه در المجمع       3.دايت، بخشش امتت را خواستى    و مادرم ف  
  .باشد و ضعيف مى

   
  هنگام ديدن يك مرد آفت زده � شكر پيامبر

 مردى عبور نمـود، كـه مـرض دايمـى     �از پهلوى پيامبر :  روايت نموده كه)اللَّه عنهما  رضى(طبرانى از ابن عمر     
 از نزد وى گذشت و پايين آمد و سجده نمود، و عمـر              � پايين آمد و سجده نمود، بعد ابوبكر         �داشت، پيامبر   

  4. آمد و سجده نموداز نزد وى گذشت و پايين
   

                                                 
 .فرستاده پروردگار: يعنى 1
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  حيات صحابه

٢٨١  چهارم جلد 

  اى برايش سالم برگردانيد ز سريهبر اين كه خداوند اهلش را ا � شكر پيامبر
بار خدايا، از تو «: اى را از اهل خود فرستاد و گفت  سريه�پيامبر خدا :  روايت نموده، كه گفت�بيهقى از على 

، جز اندكى »بر من نذر باشد كه اگر ايشان را سالم برگردانيدى، تو را آن چنان كه شايسته و حقت است شكر نمايم
ستايش براى خداوند اسـت، بـه خـاطر فراخـى     «:  فرمود �ه سالم برگشتند، و پيامبر خدا     سپرى ننموده بودند ك   

اى رسول خدا، آيا نگفتى كه اگر خداوند ايشان را برگرداند، او را آن چنان كه سـزاوار                  : ، گفتم »هاى خداوند  نعمت
  . آمده است)151/2(اين چنين در الكنز  1.»آيا نكردم؟«: نمايم؟ گفت حق شكرگزارى است شكر مى

   
    �شكر اصحاب نبى 

  به او خرمايى داد �شكرگزارى مردى كه پيامبر 
 يك دانه خرما به وى داد، گـدا آن  � آمد، و او  �گدايى نزد پيامبر    :  روايت نموده، كه گفت    �بيهقى از انس    

ه، خرمايى از جانـب  اللَّ سبحان:  به او نيز يك دانه خرما داد، گدا گفت   �را انداخت، ديگرى نزدش آمد، و پيامبر        
نزد ام سلمه برو، و وى را امر كن تا همان چهل درهمـى را   «:  به كنيز گفت   � آن گاه پيامبر خدا      �پيامبر خدا   

 آمـد، و  � روايت است كـه گـدايى نـزد پيـامبر      �و نزد وى همچنان از حسن       . »كه نزدش هست به وى بدهد     
 �پيامبر ! كند؟ اللَّه، نبيى از انبيا، يك خرما را صدقه مى         حانسب:  به او يك دانه خرما داد، آن مرد گفت         �پيامبر  

 بعد ديرگى آمد و از وى سـئوال نمـود، و پيـامبر              »هاى بسيار هست؟   دانى كه در آن مثقال ذره      آيا نمى «: به او گفت  
 جدا نخواهـد  تا وقتى باقى هستم اين خرما از من!! خرمايى از نبيى از انبيا:  به او يك دانه خرما داد، وى گفت        �

 دستور داد چيز خوبى به وى بدهند و آن مرد �آن گاه پيامبر . شد، و هميشه تا ابد خواهان بركت آن خواهم بود
  2. درنگ ننمود كه ثروتمند شدجز اندكى

   
  شكرگزارى عمر به خاطر بلندى منزلتش از طرف خداوند و قولش درباره شكر و صبر

 عبـور نمـود و      3 بر ضجنان  �عمربن خطاب   : اند كه گفت   يسار روايت نموده  ابن سعد و ابن عساكر از سليمان بن         
چرانيدم، و او به خدا سوگند، تا جايى كه من           ديدم كه در اين مكان براى خطاب مى        من خود را در حالى مى     : گفت

  : شدم، سپس براى تمثيل چنين گفت�ميدانم درشتخوى و سخت بود، و بعد از آن عهده دار امر امت محمد 
  ء فيماترى اال بشاشته الشي

  يبقى اإلله و يودى المال والولد
  4.»شوند و مال و فرزند هالك مىماند  بينى جز شادمانيش چيزى نيست،اللَّه باقى مى در چيزى كه مى«: ترجمه
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  حيات صحابه

٢٨٢  چهارم جلد 

  1.حوب: از آن به شتر خود گفتبعد 
مركب شكر و مركب صبر، بـاكى       : داگر دومركب به من داده شون     :  روايت نموده، كه گفت    �و ابن عساكر از عمر      

  2.م كه كدام شان را سوار شومندار
  

  و در مورد مرد ديگر در اين مورد] به امراض[قول عمر درباره مرد مبتال 
 از پهلوى مرد مبتال بـه جـذام، كـور، كـر و              �عمربن خطاب   :  روايت نموده، كه گفت    �عبدبن حميد از عكرمه     

بينيد؟  هاى خداوند در اين مرد چيزى را مى        آيا از نعمت  : ى همراه بودند گفت   گنگ عبور نمود، و به كسانى كه با و        
 بيـرون   3بلكه پيشابش به آسـانى از وى      پيچد،   شود، نمى  كند، و بند نمى    بينيد كه پيشاب مى    آيا نمى : نه، گفت : گفتند
از مردى شنيد كـه     �عمر  :  از ابراهيم روايت نموده، كه گفت      الحليه و ابونعيم در     4.تى از خداست  شود، اين نعم   مى
چرا يكـى از شـما سـكوت اختيـار     : كنم، عمر گفت بار خدايا، من مال و نفس خود را در راه تو انفاق مى    : گفت مى
  5.دكند، اگر آزمايش شد صبر كند، و اگر عافيت داده شد شكرگزارى نماي نمى
   

  ارش درباره اهل شكرقول عمر به مردى كه به او سالم داد، و نامه وى براى ابوموسى و گفت
 شنيد، كه مردى بـه او سـالم   �وى از عمربن خطاب : اند كه  روايت نموده�مالك، ابن المبارك و بيهقى از انس        

خداونـد را سـتايش     : تو چطـور هـستى؟ گفـت      :  از وى پرسيد   �داد، و او سالم وى را پاسخ داد، بعد از آن عمر             
 و ابن ابى حاتم از حسن بصرى روايت نموده، كه 6.خواستم و مىى است، كه از ت اين همان چيز  : كنم، عمر گفت   مى

به رزقت از دنيـا قناعـت كـن، چـون رحمـان             :  نوشت )اللَّه عنهما  رضى(عمربن خطاب به ابوموسى اشعرى      : گفت
بعضى بندگانش را بر بعضى ديگر در رزق فضيلت داده است، و اين آزمايـشى اسـت كـه همـه را بـه آن امتحـان                           

كند، كه شكرگزارى وى چگونه است، و شكرگزارى وى به  را كه گشايش داده به گشايش امتحان مى    كند، كسى    مى
 و دينورى از    7.طا نموده فرض گردانيده است    خداوند اداى همان حقى است كه بر وى در آنچه به او رزق داده و ع               

آن زيادت را بخواهيد، خداونـد  اهل شكر زيادتى از طرف خداوند دارند، بنابراين :  روايت نموده، كه گفت   �عمر  
  :گويد مى
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  حيات صحابه

٢٨٣  چهارم جلد 

]a�eR��_)a"]¦©« a�dLa#bR_i a�w1b�[.C  
  2.»افزاييم تان مى اگر شكرگزارى نماييد براى«: ترجمه

  
  نمودند شكرگزارى عثمان در روبرو  نشدن با قومى كه كار زشتى مى

مى كه بر امر زشت و بـدى مـشغول    به سوى قو�عثمان بن عفان :  از سليمان بن موسى روايت نموده كه 3ابونعيم
اند و اثر زشتى را ديد، و از اينكـه           ها بيرون گرديد، و دريافت كه متفرق شده        بودند فراخوانده شد، وى به طرف آن      

  .با آنها روبرو نگرديده بود خدا را ستود، و غالم، يا كنيزى را رها ساخت
   

  قول على درباره نعمت و شكر
نعمت پيوسته به شكر است، و شكر وابسته به زيادت است، و هـر دوى           : ه، كه گفت   روايت نمود  �بيهقى از على    

اند، و تا اينكه شكر از بنـده قطـع نگـردد، افزونـى و زيـادت از خداونـد هرگـز قطـع               آنها در ريسمانى با هم بسته     
:  فرمـود �على بن ابى طالـب  : ونزد ابن ماجه و عسكرى از محمدبن كعب قرظى روايت است كه گفت . شود نمى

خداوند چنان نيست كه در شكر بگشايد، و در زيادت و فزونى را ببندد، و خداونـد چنـان نيـست كـه در دعـا را                           
بگشايد، و در اجابت را ببندد، و خداوند چنان نيست كه در توبه را بگشايد و در مغفـرت و بخـشش را ببنـددو از            

  :خداوند گفته است. خوانم كتاب خداوند تعالى براى تان مى
]a�eRb� a.]�d/a�b� U]�	a�e�[.S  

  .»كنم مرا فراخوانيد خواست شما را قبول مى«: ترجمه
  :و گفته است

]a�eR��_)"a¦« a�dLa#bR_i a�w1b�[.¢  
  »افزايم اگر شكرگزارى نماييد براى تان مى«: ترجمه

  و گفته است،
]a�e�a#e�£ue� U]�
d#e�£u�[.�  

  .»كنم مرا ياد كنيد شما را ياد مى«: ترجمه
  :و فرموده است
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  حيات صحابه

٢٨٤  چهارم جلد 
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  2.»يابد و هر كه گناه كند يا بر خود ستم نمايد، از خدا آمرزش طلبد، خدا را آمرزگار و مهربان مى«: ترجمه

   
  ماء درباره شكرقول ابودرداء، عايشه و اس

ام، و مردم باليى را در آن به         در هر شب و روزى كه داخل شده       :  روايت نموده، كه گفت    �ابن عساكر از ابودرداء     
و نزد وى همچنان از ابودرداء روايـت اسـت        . ام اند، آن را نعمت بزرگى از طرف خدا بر خود ديده           من نسبت نداده  

  3.ش كم و عذابش فرارسيده استردن و نوشيدن بر خود نبيند، فهمكسى كه نعمت خداوند را جز در خو: كه گفت
اى كه آب صفا را بنوشد، و  هر بنده: اند كه گفت   روايت نموده  )اللَّه عنها  رضى(ابن ابى الدنيا و ابن عساكر از عايشه         

لكبيـر از   و طبرانـى در ا 4.د، شكر بر وى واجب شده استآن آب بدون اذيت داخل شود، و بدون اذيت خارج گرد   
 به قتل رسيد، نزد اسـماء  )اللَّه عنهما رضى(هنگامى كه ابن زبير :  روايت نموده)اللَّه عنهما رضى(اسماء بنت ابى بكر  
 آن را در سبدى به او داده بود، و او آن را گم كرده و به جستجويش پرداخـت، هنگـامى                      �چيزى بود كه پيامبر     

  5.را پيدا كرد به سجده افتادكه آن 
   

  ر و پاداش  اج
  � اجر وپاداش سيدنا محمد رسول خدا

در روز بدر براى سوار شدن هر سه تن يـك شـتر رسـيده              :  روايت نموده، كه گفت    �احمد از عبداللَّه بن مسعود      
 بود،  �نوبت پياده رفتن پيامبر     : گويد  بودند، مى  � همراهان پيامبر خدا     )اللَّه عنهما  رضى(بود، و ابولبابه و على      

تر نيـستيد، و مـن در اجـر از شـما بـى نيـازتر                 شما ازمن قوى  «: رويم، فرمود  ما به عوض تو پياده مى     : گفتنددو  آن  
آمده، و بزار اين را روايـت نمـوده، و          ) 261/3(اين چنين در البدايه     . اين را نسائى هم روايت نموده است       6.»نيستم

سوار شو، تا ما به عـوض تـو پيـاده           : ، آن دو گفتند    فرا رسيد  �وقتى كه نوبت پياده رفتن پيامبر خدا        : گفته است 
در اين عاصم بن بهدلـه آمـده، و حـديث           : آمده، و گفته  ) 69/6(و باقى مانند آن است، چنانكه در المجمع         ... برويم

  .وى حسن است، و بقيه رجال احمد رجال صحيح اند
  

    � اجر و پاداش اصحاب نبى
  ست آوردن ثوابتكلف صحابه در ايستادن در نماز براى بد
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  حيات صحابه

٢٨٥  چهارم جلد 

 مردى را ديد كه نشسته نماز       �رسول خدا   :  روايت نموده، كه گفت    �طبرانى در الكبير از مطلب بن ابى وداعه         
هيثمـى   2. آن گـاه مـردم بـه قيـام تكلـف نمودنـد             1،»نماز نشـسته نـصف نمـاز ايـستاده اسـت          «: فرمودخواند،   مى
از : انـد، و احمـد گفتـه اسـت         ور وى را ضعيف دانـسته     در اين صالح بن ابى االخضر آمده، جمه       : گويد مى)150/2(

 در  �پيـامبر   :  روايت است كه گفت    � احمد از ابن شهاب از انس        و نزد  .شود حديث وى در اعتبار استفاده مى     
 داخـل مـسجد شـد، و    �حالى وارد مدينه شد،كه در مدينه تب وجود داشت، و مردم به تب مبتال شدند، پيامبر            

رجال وى، چنانكه حـافظ در الفـتح         3.»نماز نشسته نصف نماز ايستاده است     «: خواندند، گفت  مردم نشسته نماز مى   
و زياد به روايت از ابن اسحاق گفته است، ابن شـهاب زهـرى از عبداللَّـه بـن عمـروبن               .اند ثقه: گويد مى) 395/3(

نه شدند، تب مدنيـه آنـان را        و اصحابش وارد مدي    �هنگامى كه پيامبر خدا     :  متذكر شده  )اللَّه عنهما  رضى(عاص  
فرا گرفت و همه مريض شدند و به تكليف افتادند، و خداوند آن را از نبى خود دور كرده بود، بطـورى كـه همـه                          

خواننـد، آن    ها همانطور در نماز مى      كه آن  ] و ديدم  [ بيرون آمد،    �پيامبر خدا   : گويد خواندند، مى  نشسته نماز مى  
، بعد مسلمانان به خـاطر بدسـت آوردن اجـر و            » نماز نشسته نصف نماز ايستاده است      بدانيد كه «: گاه به آنان گفت   

  4.ف نمودندپاداش على رغم ضعف و مريضيى كه داشتند به قيام تكل
   

  درباره حرص وى به ثواب �قصه ربيعه بن كعب با پيامبر 
كردم تـا اينكـه نمـاز         مى  را �تمام روز خدمت رسول خدا      :  روايت نموده، كه گفت    �احمد از ربيعه بن كعب      

ممكـن  : گفـتم   مـى  ]با خـود  [نشستم، و    اش مى  شد، بر دروازه   اش داخل مى   خواند، بعد وقتى كه به خانه      عشاء را مى  
اللَّـه   سبحان(: گفت شنيدم كه مى  مى� ضرورتى پيش آيد، و پى در پى از رسول خدا        �است براى پيامبر خدا     

رفتم، روزى برايم  نمودند و خواب مى هايم بر من غلبه مى گشتم، يا چشم  مىشدم و بر ، تا اينكه خسته مى)و بحمده
: گفتم: گويد ، مى»اى ربيعه بن كعب از من بخواه تا به تو بدهم   «: با در نظر گرفتن حقم بر او و خدمتم برايش گفت          

خود فكر نمودم، و دانـستم كـه   با : افزايد مى. رسانم كنم و بعد آن را به عرض مى   باره فكر مى   اى پيامبر خدا، در اين    
بنابراين : گويد مى. آيد و كفايت خواهد نمود   دنيا قطع شدنى و زايل شدنى است، و در آن رزقى برايم هست كه مى              

كه اليق اوست برخوردار     ]بلندى[كنم، چون وى نزد خداوند از منزلت         از پيامبر خدا درباره آخرتم سؤال مى      : گفتم
بلـى، اى پيـامبر خـدا، از تـو          : گفـتم : گويد  مى »اى ربيعه چه كردى؟   «: نزدش آمدم و گفت   بعد  : افزايد باشد، مى  مى
اى ربيعـه   «:  پرسيد �پيامبر  : گويد خواهم تا نزد پروردگارت مرا شفاعت كنى، و او مرا از آتش رها سازد، مى               مى

حق مبعوث نموده، هيچ كـس مـرا   نه، سوگند به ذاتى كه تو را به : گفتم: گويد  مى»چه كسى تو را به اين امر نمود؟ 
دهـم، و نـزد خداونـد از منزلـت      به اين امر نكرده است، ولى هنگامى كه تو گفتى، از مـن سـؤال كـن بـه تـو مـى         
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  حيات صحابه

٢٨٦  چهارم جلد 

برخوردار بودى كه تو اليق آن هستى، در كار خود فكر نمودم، و دانستم كه دنيا قطع شدنى و زايل شـدنى                 ]بلندى[
كـنم،   از پيـامبر خـدا بـراى آخـرتم سـئوال مـى            : م خواهد آمد، بنابراين گفتم    است، و من در آن رزقى دارم كه براي        

كنم، ولى   من اين كار را مى    «:  مدت طوالنى خاموش شد، و بعد از آن به من گفت           �آن گاه پيامبر خدا     : گويد مى
 از 2 در الكبيـر آمده است، و اين را طبرانـى ) 335/5(اين چنين در البدايه  1.»مرا بر نفست به كثرت سجده يارى كن   

و در لفـظ مـسلم     .اند روايت ابن اسحاق به مانند آن روايت كرده، و مسلم و ابوداود آن را به اختصار روايت نموده                 
 ]بارى[آوردم،  نمودم، و آب وضو و ضرورت وى را برايش مى  شب را سپرى مى�با پيامبر خدا  : آمده، كه گفت  
 »آيـا غيـر از ايـن؟      «: خـواهم، گفـت    اقت و همراهى ات را در جنت مى       از تو رف  : ، گفتم »از من بخواه  «: به من گفت  

  3.»پس مرا به كثرت سجده بر نفست يارى كن«: فرمود: همان است كه گفتم: گفتم
   

  � عبدالجبار بن حارث و طلب ثواب از صحبتش با پيامبر
 � منـارى    4ك بـن حرشـى     از عبدالجبار بن حارث بن مال      -حديث غريب است    :  و گفته  -ابن منده و ابن عساكر      

 آمدم، هنگامى كه نزدش رسيدم او را به �از سرزمين سرات در وفدى نزد پيامبر خدا  : اند كه گفت   روايت نموده 
خداوند عزوجل محمد و امتش را به غير اين تحيه، تحيت           «: صبح تان بخير، فرمود   : تحيت عرب تحيت داده، گفتم    

و عليـك   (: ، به من گفت   )اللَّه السالم عليك يا رسول   (: آن گاه گفتم  . »داده است، به سالم دادن بعضى شان بر بعضى        
:  گفـتم  »تو عبدالجبار بن حارث هستى    «: جبار بن حارث، گفت   :  گفتم »اسمت چيست؟ «:  ، بعد از آن فرمود     )السالم

او گفتـه    بيعت نمودم، هنگامى كه بيعت نمودم، بـه          �من عبدالجبار بن حارث هستم، و اسالم آوردم و با پيامبر            
 به من اسبى داد، و نزد رسـول خـدا           �اين منارى سواركارى از سواركاران قومش است، آن گاه پيامبر خدا            : شد
 شيهه اسبى را كه بـه مـن داده          �كردم، بعد پيامبر خدا       جنگ مى  ]بر ضد دشمنان  [ اقامت كردم و همراهش      �

اى پيامبر خدا به من خبر رسيد، كه از شيهه آن : م، گفت »شنوم چرا من شيهه اسب حرشى را نمى      «: بود نشنيد، پرسيد  
:  از اخته كردن اسبها منع نمود، و به مـن گفتـه شـد   �آن گاه پيامبر خدا . اذيت شدى، بنابراين آن را اخته نمودم   

: ، گفـتم  ]بود برايت بهتر مى  [خواستى، چنانكه پسر عمويت تميم دارى از وى خواست           اى مى   نامه �اگر از پيامبر    
ام، ولى از پيامبر  من از عاجل منصرف شده: بلكه از وى عاجل خواست، گفتم: عاجل خواست يا آجل؟ گفتندازوى 
  5.پيش روى خداوند عزوجل برسدخواهم كه فردا به فريادم در   مى�خدا 

   
  درباره عمروبن تغلب و قول عمرو در اين باره � پيامبر قول

                                                 
 ).١٣٢٠(ا��داوود ) ٩/ >(ا�+; ) ٨٩>( ��3% 1
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 .آمده است) 213/1(اين چنين در الترغيب  3

 .اى از لخم درست حدسى است، منسوب به حدس، به دو فتحه، شاخه 4

 .آمده است) 215/5(اين چنين در المنتخب  5



  حيات صحابه

٢٨٧  چهارم جلد 

ها   به مردمى داد، و به ديگران نداد، گويى آن         �پيامبر خدا   : ت روايت نموده، كه گف    �بخارى از عمروبن تغلب     
ترسـم، و   هـا مـى   دهم كه از ناشكيبايى و جزع آن من قومى را به سببى مى«:  فرمود �بر وى خشم گرفتند، پيامبر      

هـا   گـذارم ،از جملـه آن   هاى شان گردانيده اسـت وا مـى   نيازى در قلب قوم ديگرى را به آنچه خداوند از خير و بى        
 � كلمه پيامبر خدا ]اين[من دوست ندارم كه شترهاى سرخ رنگ در بدل : گويد ، عمرو مى»عمروبن تغلب است

از چندين طريق   ) 518/2(آمده است، و اين را ابن عبدالبر در االستيعاب          ) 361/4(اين چنين در البدايه      1.برايم باشد 
  .از عمرو بن تغلب به مانند آن روايت كرده است

  
  داد لى و عمر با مردى كه مادرش را طواف مىقصه ع

اللَّـه   رضـى (على و عمـر     : مردى براى ما حديث بيان نموده گفت      : بيهقى از عمرو بن حماد روايت نموده، كه گفت        
پـشت خـود حمـل     از طواف بيرون شدند، و ناگهان به اعرابيى برخوردند، كه مادرش با وى بود، و او را بر      )عنهما
  : گفت خوانده مى 2نمود، و رجز مى
  .) لبيك اللهم لبيك* و ما حملتنى و ارضعتنى اكثر* و إذا الركاب ذعرت الاذعر*انا مطيتها النفر(

ترسم، دوره حمل و شـيردادن    كنم و وقتى كه شتران سوارى بترسند نمى        من سوارى وى هستم و فرار نمى      «: ترجمه
   .»ام وى برايم زيادتر است بار خدايا، به خدمت ايستاده

اى ابوحفص بيا داخل طواف شويم، ممكن است رحمت نازل شود و همه مـا را دربرگيـرد، و اعرابـى                     : على گفت 
  :گفت داخل شد و مادرش را طواف داده مى

  » لبيك اللهم لبيك* و ما حملْتنى و أرضعتنى أكثر* و إذا الركاب زعرت ال أذعر*أنامطيتها الأنفر«
  : گفت و على مى

   أشكرإن تبرها فاهللا
  3يجزيك بالقليل االكثر

  4.»دهد اگر با وى نيكى كنى، خداوند شكرگزارتر است، و با چيز اندك برايت پاداش زيادتر مى«: ترجمه
   

از شتر خود و چراننده آن براى خدا و ازدواجش بـه          ) اللَّه عنهما  رضى(دست كشيدن ابن عمر     
  خاطر ثواب

                                                 
>٣١( ��Uر6 1.( 
 .م. شعرى كه براى مفاخرت، يا در جنگ براى تحريك خوانده شود 2
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  حيات صحابه

٢٨٨  چهارم جلد 

اللَّـه   رضـى ( بر شترى از عبداللَّه بن عمر        2ياران نجده حرورى  : ، كه گفت   از ميمون بن مهران روايت نموده      1ابونعيم
اى ابوعبـدالرحمن از شـتر بـه نيـت ثـواب و       :  عبور نمودند، و آن را با خود بردند، چراننده آن آمد و گفت             )عنهما

مودنـد و آن    ياران نجده بر آن عبور ن     : آن را چه شده است؟ پاسخ داد      : پاداش از طرف خداوند دست بكش، پرسيد      
مرا نيز با آن برده بودند، ولى از نزدشان فرار         : چگونه شتر را بردند و تو را گذاشتند؟ گفت        : را با خود بردند، پرسيد    

هـا بـرايم     تـو از آن   : ها را ترك نمودى و نزد من آمدى؟ پاسخ داد          اى تو را واداشت كه آن      چه انگيزه : نمودم، پرسيد 
و : گويد مى ]راوى[ها برايت محبوبترم؟  كه جز او ديگر معبودى نيست، من از آن       تو را به خدايى     : محبوبترى، گفت 

من از تو نيز با وى به نيت ثواب و پاداش از طرف             :  گفت )اللَّه عنهما  رضى(او براى وى سوگند ياد نمود، ابن عمر         
فالن شـترت   : و گفت گاه آزادش نمود، بعد مدتى درنگ نموده بود كه كسى نزدش آمد              كشم، آن  خداوند دست مى  

چـادرم را بـه مـن بـده،         : شود، گفت   هم اكنون آنجا در بازار فروخته مى       - و نام آن را برايش برد        -خواهى؟   را مى 
من : هاى خود گذاشت و ايستاد، دوباره نشست و چادرش را گذاشت، بعد از آن گفت               هنگامى كه چادر را بر شانه     

  3!. بودم پس چرا طلبش نمايم؟ دست كشيدهاز آن به نيت ثواب و پاداش از طرف خداوند
   

  در حال حركتش به سوى صفّين � قول عمار
وى در حال حركتش بـه  :  روايت نموده كه)اللَّه عنهم رضى( از عبدالرحمن بن ابزى و او از عماربن ياسر   4ابن سعد 

ضى كننده و قابل پـسند اسـت   بار خدايا، اگر بدانم كه اين از من برايت بيشتر را : سوى صفين در كناره فرات گفت     
كه خود را از من برايت بيشتر راضى كننده و قابل پسند است، كه آتش بزرگى را بر افروزم و خود را در آن اندازم                         

بار خدايا، اگر بدانم كه اين از من برايت بيشتر راضى كننده و قابل پسند اسـت كـه خـود را در                     . كنم اين كار را مى   
جنگم، و اميدوارم مرا، در حـالى كـه    كنم، من جز به خاطر رضاى تو نمى م، اين كار را مى  اين آب اندازم و غرق كن     

  5.اميد نگردانىخواهم، نا رضاى تو را مى
   

  � قول ابن عمر درباره عملش بعد از پيامبر

                                                 
 ).300/1(الحليه  1

 .يكى از زعماى خوارج 2

وى به سند صحيح از ميمون اين را سراج در تاريخ خود روايت كرده، و ابونعيم آن را از طريق : گويد مى) 348/2(در اإلصابه  3
) اللَّه عنهما رضى(ابن عمر :  روايت نموده، كه گفت�از عمرو بن دينار ) 125/4(و ابن سعد . روايت نموده و آن را متذكر شده است

 اگر باقى شوى، و ها پاداش و اجر داده مى ازدواج كن، اگر مردند بر آن: به او گفت) اللَّه عنها رضى(خواست تا ازدواج نكند، حفصه 
 .كنند ماندند، براى خداوند تو را دعا مى

4 258/3 

 .اين را از عبدالرحمن بن ابزى از عمار به مانند  آن به اختصار روايت نموده است) 143/1(ابونعيم در الحليه  5



  حيات صحابه

٢٨٩  چهارم جلد 

دهم از  جام مىخيرى را كه امروز ان:  روايت نموده، كه گفت)اللَّه عنهما رضى( از عبداللَّه بن عمروبن عاص  1ابونعيم
 بـوديم،  � ما با رسـول خـدا   ]وقتى[تر است، چون     دادم برايم محبوب    انجام مى  �دو برابرى كه با پيامبر خدا       

  2. دنيا به ما روى آورده استفكر و توجه ما را كامالً آخرت به خود جلب كرده بود نه دنيا، ولى امروز
   

  � ر خداسعى و كوشش در عبادت سعى و كوشش سيدنا محمد پيامب
 چيزى از �آيا پيامبر خدا :  پرسيدم)اللَّه عنها رضى(از عايشه : اند كه گفت بخارى و مسلم از علقمه روايت نموده

نه، عمل وى دايمى بود، و كدام يك از شما توانايى آنچه را داريد كه پيامبر خدا                : داد؟ گفت  روزها را اختصاص مى   
 روايـت   �و بخـارى و مـسلم از مغيـره بـن شـعبه               .آمده است ) 74ص(اين چنين در صفه الصفوه       3! داشت �
آيا خداوند گناهان قبلى و بعـدى       :  ايستاد تا اين كه پاهايش ورم نمود، به او گفته شد           �پيامبر خدا   : اند كه  نموده

 بـه   )384/1(آمده، و ابن سـعد      ) 58/6(اين چنين در البدايه      4.»!آيا بنده شاكر نباشم؟   «: ات را نبخشيده است؟ گفت    
  .مانند اين را از مغيره روايت نموده است، و تفصيل اين موضوع در بخش نماز خواهد آمد

   
    � سعى و كوشش اصحاب پيامبر

  سعى و كوشش عثمان و عبداللَّه بن زبير در عبادت
 هميـشه  �عثمان : شد روايت نموده، كه گفت  از زبيربن عبداللَّه از مادر بزرگش كه به وى زهيمه گفته مى         5ابونعيم

:  و ابن عساكر از مجاهد روايت نموده، كـه گفـت           6.نمود دكى از اولش، قيام مى    گرفت، و شب را، به جز ان       روزه مى 
 در عبادت به حدى رسيده بود، كه كسى به آن نرسـيده بـود، سـيلى آمـد و مـردم را از                        )اللَّه عنهما  رضى(ابن زبير   

  7.ر ميان آب طواف نمودهفته دطواف بازداشت، آن گاه ابن زبير آمد و يك 
 8هفـت روز روزه وصـال     ) اللَّـه عنهمـا    رضـى (ابـن زبيـر     : و ابن جرير از قطن بن عبداللَّه روايت نموده، كه گفـت           

عبداللَّه :  و نزد وى همچنان از هشام بن عروه روايت است كه گفت            9.هايش خشك گرديد   تى كه روده  گرفت، ح  مى
   10. شد، آن را سه روز گردانيدهنگامى كه خيلى مسنگرفت، و  بن زبير هفت روز روزه وصال مى

                                                 
 ).287/1(الحليه  1

 . آن رجال صحيح اندرجال: گويد مى) 354/9(طبرانى از عبداللَّه مانند اين را روايت نموده، و هيثمى  2
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  حيات صحابه

٢٩٠  چهارم جلد 

   
  شجاعت 

  �  قول انس و على درباره شجاعت پيامبر:و اصحابش � شجاعت سيدنا محمد پيامبر خدا
 نيكـوترين مـردم،     �پيـامبر خـدا     : اند كه گفت    روايت نموده  � از انس    - لفظ از مسلم است      -بخارى و مسلم    

ردم بود، اهل مدينه شبى ترسيدند، و گروهى به طرف صدا رفتند، و پيامبر خـدا             ترين م  جوانمردترين مردم و شجاع   
ها روبرو شد، و بر اسبى از ابوطلحه كه برهنـه بـود              ها به سوى صدا رفته بود، در بازگشت با آن           كه قبل از آن    �

، »تم يا ايـن بحـر اسـت        بحر ياف  1اين را «: ، و افزود  »نترسيد، نترسيد «: گفت سوار بود و شمشير بر گردنش بود و مى        
در مدينـه  :  و نزد مسلم از وى روايـت اسـت كـه گفـت         2.شد و آن اسبى بود كه به سستى نسبت داده مى         : گويد مى

شد به عاريـت گرفـت، و آن را سـوار      اسب ابوطلحه را كه به او مندوب گفته مى         �ترسى پيش آمد، پيامبر خدا      
شد به   وقتى كه دشوارى و معركه شديد مى      : گويد ، انس مى  »افتيماثرى از ترس نديدم، و اين را بحر ي        «: شد و گفت  
در روز بدر از :  روايت است كه گفت� و نزد احمد و بيهقى از على بن ابى طالب         3.برديم  پناه مى  �پيامبر خدا   

  4.ترين مردم بود برديم، و او شجاع پناه �مشركين به پيامبر خدا 
   

  راء در اين بارهدر روز حنين و قول ب �شجاعت پيامبر 
 شنيد، البته در وقتى كه مردى از قيس         )اللَّه عنهما  رضى(بخارى از ابواسحاق روايت نموده، كه وى از براءبن عازب           

.  فـرار ننمـود    �ولى پيامبر خـدا     :  در روزحنين فرار نموديد؟ او گفت      � پيامبر   ]همراهى[آيا از   : وى را پرسيد  
ها حمله نموديم، شكست خوردند، و ما مشغول جمع آورى           امى كه ما بر آن    مردم هوازن خيلى تيرانداز بودند، هنگ     

 5 را بر قاطر سفيدش ديدم كـه ابوسـفيان        �ها ما را مورد هدف تيرها قرار دادند، و پيامبر خدا             غنايم شديم، و آن   
 در روايتـى از  ، و6»من بـدون دروغ پيـامبر هـستم   «، )أنا النبي ال كذب(گفت    جلوى قاطر را گرفته بود، و او مى        �

من بـدون  «: ، و در روايتى از بخارى آمده است كه گفت        »من بدون دروغ پيامبر هستم    «: بخارى آمده است كه گفت    
، و در روايت ديگرى نزد وى آمده كه بعد از آن از قاطر خود پيـاده  7»من ابن عبدالمطلب هستم   . دروغ پيامبر هستم  

أنـا  (: گفـت  بعـد از مـى  : اند، و نزد مسلم از براء روايت است كه گفت  اين را مسلم و نسائى نيز روايت نموده   8.شد
من بدون دروغ نبى هستم، من ابن عبدالمطلب هستم، بار « .)اللهم نزَّل نصرك*  أنا ابن عبدالمطلب *النبي الكذب 
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  حيات صحابه

٢٩١  چهارم جلد 

يم، و  بـرد   پناه مـى   �شد به رسول خدا      وقتى جنگ و سختى شديد مى     : گويد براء مى . »خدايا نصرتت رانازل كن   
هاى شجاعت ابوبكر و عمر، على، طلحه، زبير، سـعد،            و قصه  1.شود كه به وى پناه برده مى     شجاع همان كسى است     

حمزه، عباس، معاذ بن عمرو، معاذبن عفوا، ابودجانه، قتاده، سلمه بن اكوع، ابوحداد، خالدبن وليد، براء بـن مالـك،       
 را در شجاعت اصحاب در جهـاد        )اللَّه عنهم  رضى(ه بن زبير    ابومحجن، عماربن ياسر، عمروبن معديكرب و عبداللَّ      

  .قبالً گذشت
   

  تقوى و پرهيزگارى  
  � پرهيزگارى و پارسايى سيدنا محمد پيامبر خدا

 شـب هنگـام خرمـايى را در    �پيامبر خدا : احمد از عمروبن شعيب و او از پدرش و از جدش روايت نموده كه      
اى رسول خدا، شب را به      :  آن شب نتوانست بخوابد، يكى از همسرانش گفت        زير پهلويش يافت و آن را خورد، و       

خرماهـايى از   من در زير پهلويم يك دانـه خرمـا يـافتم و آن را خـوردم، و نـزد مـا       «: بيدارى سپرى نمودى، گفت   
بن زيد همان   احمد اين را به تنهايى روايت نموده، و اسامه           2.»خرماهاى صدقه بود، بنابراين ترسيدم كه از آن باشد        

  آمده است) 59/6(اين چنين در البدايه . ليثى و از رجال مسلم است
   

   � پرهيزگارى و پارسايى اصحاب پيامبر
  � پرهيزگارى ابوبكر صديق

شناسم كه طعام خورده   نمى�هيچ كسى را جز ابوبكر : احمد در الزهد از محمدبن سيرين روايت نموده، كه گفت        
آن را : وده باشد، براى وى طعامى آورده شد، و او آن را خورد، بعد از آن به او گفتـه شـد                   خود را قصداً استفراغ نم    

و نـزد بغـوى از   .  ابـن نعمـان طعـام داديـد، و بعـد اسـتفراغ نمـود             3مرا از فـالگويى   : ه است، گفت   آورد �نعمان  
ى شكل روشن و درخشانى  بود، و دارا�، كه از جمله اصحاب پيامبر �عبدالرحمن بن ابى الدنيا از ابن نعيمان      

: شـود هـست؟ گفـت      آيا نزد تو چيزى براى زنى كه باردار نمى        : قومى نزدش آمدند و گفتند،    : بود، روايت است كه   
  : چيست؟ گفت: بلى، گفتند

  4)لعلها تَعلق أو تُفيق. ياليتها في الرحم العقوق. صه لدنيا لداها و فقو، و تحرم من العروق. يا أيتهاالرحم العقوقِ(
 آورد و او از آن خورد، هنگـامى كـه تمـام         �، و او مقدارى آن را براى ابوبكر         اه به وى گوسفند و روغن داد      آن گ 

يكى از شما چيزى را براى ما آورد، و مـا را بـا خبـر    :  نمود، و بعد از آن گفت1 برخاست و استفراغ  �كرد ابوبكر   
  2.است؟] آورده[سازد كه آن را از كجا  نمى

                                                 
 .آمده است) 328/4(اين چنين در البدايه  1
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  حيات صحابه

٢٩٢  چهارم جلد 

اى تعيـين    غالمى داشت كـه بـر وى ماليـه   �ابوبكر صديق :  روايت نموده، كه گفت  � زيد بن ارقم      از 3و ابونعيم 
چرا هر شب مـرا  : اى از آن خورد غالم به او گفت       لقمه �نمود، آن غالم شبى براى وى طعامى آورد، و ابوبكر            مى
در جاهليـت بـر   : آوردى؟ گفـت گرسنگى مرا به آن واداشت، اين را از كجا    : پرسيدى و امشب نپرسيدى؟ گفت     مى

هـا عبـور    ها به من وعده دادند، هنگامى كه آن روز فرارسيد بر آن      و آن  4،ها فالگيرى كردم   و براى  آن   قومى گذشتم   
 آن گـاه  5.نزديك بـود مـرا هـالك كنـى    : فتنمودم، ناگاه ديدم كه در آنجا عروسى داشتند و اين را به من دادند، گ       

آمـد، بـه او       برد و به استفراغ نمودن شروع كرد، و آنچه را خورده بود بيرون نمـى               دست خود را در حلق خود فرو      
نوشـيد و اسـتفراغ     آيد، در همان حال تشت آب را خواست و از آن مى            اين جز به وسيله آب  بيرون نمى       : گفته شد 

 خاطر همـين لقمـه بـود،        ها به  خدا رحمتت كند، هميشه اين    : نمود تا اينكه آن را بيرون انداخت، به او گفته شد           مى
هر جسدى  «: گويد  شنيدم كه مى   �شد باز هم بيرونش ميكشيدم، از پيامبر خدا          اگر جز با جانم بيرون نمى     : گفت

  7. بدنم از اين لقمه نمو كند بنابراين ترسيدم كه چيزى از6»كه از حرام نمو نموده است آتش به آن سزاوار است
   

  )اللَّه عنهما ضىر(پرهيزگارى و پارسايى عمر و على 
 شيرى را نوشيد و خوشش آمد، سپس از كسى كه �عمر : اند كه گفت مالك و بيهقى از زيدبن اسلم روايت نموده

اين شير را از كجا آوردى؟ وى به ايشان گفت كه كنار آبى رفت، و در آنجـا تعـدادى    : شير را به او داده بود پرسيد      
ها براى ما دوشيدند، و من آن را در اين ظرف آب ريختم،  از شيرهاى آننوشيدند، و آنان  از حيوانات صدقه آب مى

و  .آمـده اسـت   ) 418/4(اين چنين در المنتخـب       8.نمود و آن  را استفراغ كرد       انگشت خود را داخل دهان       �عمر  
نمـوديم و از او   مـا هـم نـشينى عمـربن خطـاب را مـى      :  روايت نموده، كه گفـت     � از مسوربن مخرمه     9ابن سعد 

طالـب روزى دركوفـه بيـرون        على بن ابـى   : و ابن عساكر از شعبى روايت نموده، كه گفت        . آموختيم هيزگارى مى پر

                                                                                                                                                                  
 .باشد» دادند«: شايد درست 1

 .آمده است)360/4(اين چنين در المنتخب .  اسناد آن جيد و حسن است:گويد ابن كثير مى 2

 ).31/1(الحليه  3

 .رقيه نمودم 4

 ».نزديك بود مرا هالك كنى: واى بر تو«: و در الكنز آمده است 5
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  حيات صحابه

٢٩٣  چهارم جلد 

:  بـه او گفـت  �اى و دستمالى بيرون آمد، على  گاه دخترى با آفتابه اى ايستاد و آب خواست، آن      رفت، و بر دروازه   
نه از چـاه  «: گفت  شنيدم كه مى   �پيامبر خدا   از  : از فالن قسطال، وى گفت    : اين منزل از كيست؟ گفت    : اى دختر 

  2. بنشين1و نه هم در سايه عشر گيرندهقسطال آب بنوش، 
   

  )اللَّه عنهم رضى(پرهيزگارى و پارسايى معاذ و ابن عباس 
هـا    يكى از آن]نوبت[ دو زن داشت، و وقتى كه روز   �معاذ بن جبل    :  از يحيى بن سعيد روايت نموده كه       3مابونعي
گرفت، بعد از آن هر دوى شان در مريضيى كه در شام عايـد حـال شـان گرديـد      از خانه ديگرش وضو نمى    بود   مى

وفات كردند، و مردم در آن فرصت مشغول بودند، بنابراين هر دو در يك حفره دفـن گرديـد، و او در ميـان شـان                          
 طريق مالك از يحيى روايت است       و نزد وى همچنان از    . قرعه اندازى نمود، كه كدام شان اول در قبر گذاشته شود          

و ابن  . نوشيد بود، از خانه ديگرى آب هم نمى       معاذبن جبل دو زن داشت، و وقتى كه نزد يكى از آنان مى            : كه گفت 
: گفـت   شـنيدم كـه مـى      )اللَّه عنهما  رضى(دهم كه از ابن عباس       گواهى مى : سعد از طاووس روايت نموده، كه گفت      

 ايستاده بوديم، آن گاه مردى به ابن عباس         4گفت، و ما در موقف     يدم كه تهليل مى    شن �دهم كه از عمر      شهادت مى 
سايى دانم، و مردم از پرهيزگارى و پار نمى:  پاسخ داد� ابن عباس 5؟ را در وقت پايين شدنش ديدىآيا وى: گفت

  6.ابن عباس تعجب نمودند
  

    � توكل توكل سيدنا محمد پيامبر خدا
   خواست او را در خوابش به قتل برساندقصه وى با صحرانشين كه

هنگامى كه .  در جنگ نجد به جهاد رفته بود�وى با پيامبر خدا : اند كه  روايت نموده�بخارى و مسلم از جابر   
 بود خواب چاشت فرا گرفت، و مـردم در سـايه            7اى كه پر از درخت عضاء       دره  برگشت، او را در    �رسول خدا   

 زير سايه درختى بود، و شمشير خود را در � در سايه متفرق شدند  و پيامبر خدا ها به خاطر قرار گرفتن   درخت
 ما را فراخواند، و ما نيز �اندكى خواب نموده بوديم، كه ناگهان پيامبر خدا : گويد آن آوايزان نموده بود، جابر مى

ايـن شمـشيرم را از      «: فرمود �به او پاسخ داديم، و متوجه شديم كه بيابانگردى نزدش نشسته است، پيامبر خدا               
باز تو را چه كسى از من : نيام كشيد و من خواب بودم و بيدار شدم ديدم كه شمشير برهنه در دستش است و گفت

                                                 
 .عشرگيرنده يا عشار كسى است كه ماليات تجارت رامى گيرد 1

 .اش سخن گفته شده باشد در رجال آن كسى رانديدم كه درباره: آمده، و گفته است) 165/2(اين چنين در الكنز  2

 ).234/1(الحليه  3

 .عرفات 4
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  حيات صحابه

٢٩٤  چهارم جلد 

اللَّـه، آن گـاه شمـشير را در نيـام انـداخت و               : تو را چه كسى از من باز ميـدارد؟ گفـتم           1:اللَّه، گفت :دارد؟ گفتم  مى
  .ا اينكه آن كار را نمود مواخذه و تعذيب نكرد او را ب� و پيامبر 2.»نشست

هـا    جنگيـد، و آن 3 با محـارب و غطفـان در نخـل        �رسول خدا   :  روايت است كه گفت    �و نزد بيهقى از جابر      
شد آمد، و بر سر پيـامبر   غفلتى رااز مسلمانان ديدند، در اين اثنا مردى از ايشان كه به او غورث بن حارث گفته مى                 

 آن گـاه شمـشير از دسـت وى          »اللَّه«: دارد؟ گفت  تو را چه كسى از من باز مى       : ايستاد و گفت   با شمشير    �خدا  
اسيرگير نيكـو بـاش،     :  گفت »تو را چه كسى از من باز ميدارد؟       «:  شمشير را گرفت و گفت     �افتاد، و پيامبر خدا     

بنـدم كـه بـا تـو      و عهد مىنه، ولى با ت:  گفت»دهى كه معبودى جز يك خدا نيست؟   گواهى مى «:  فرمود �پيامبر  
 رهايش ساخت، بعد غورث نزد ياران خود آمـد و  �جنگند نباشم، بنابراين پيامبر  نجنگم، و با قومى كه با تو مى      

آمـده  ) 84/4(اين چنين در البدايـه       4.نماز خوف را متذكر شده است     از نزد بهترين مردم نزدتان آمدم، و بعد         : گفت
  .است

   
    � توكل اصحاب نبى

  � ل اميرالمؤمنين علىتوك
 شـب هنگـام بـه سـوى مـسجد          �على  : اند كه گفت   ابوداود در القدر و ابن عساكر از يحيى بن مره روايت نموده           

: ما براى حراست وى آمديم، هنگامى كه فارغ شد نزد ما آمد و گفت              ]بارى[خواند،   رفت، و نماز نفل مى     بيرون مى 
كنيـد يـا از اهـل     از اهل آسمان حراسـت مـى  : كنيم، گفت  تو حراست مى از: چه شما را اينجا نشانيده است؟ گفتيم      

پيونـدد، و بـراى هـر        تا در آسمان حكم نشود در زمين چيزى به وقوع نمى          : بلكه از اهل زمين، گفت    : زمين؟ گفتيم 
رش نمايند، تا اينكه قدر وى بيايد، وقتـى كـه قـد            كنند و حراست مى    اند، از وى دفاع مى     كس دو ملك موظف شده    
گذارند، و بر من از طرف خداوند و قايه و سپرى محكمى است، اما وقتى اجلـم بيايـد از          آمد او را با قدرش وا مى      

چشد كه نداند و بر اين باور نباشد كه آنچه به او رسيد،  شود، و كسى طعم و ذائقه ايمان را تا وقتى نمى  من دور مى  
  . او رسيدنى نبوده استاز وى خطا شدنى نبود، و آنچه به وى نرسيده، به

گرفـت،    آمـد در آن آرام نمـى  �آخرين شبى كه بر علـى  :  روايت است كه گفت�و نزد آن دو همچنان از قتاده       
اش متردد شدند، و يكى با ديگرى سرى در تماس شدند تا اينكه جمع گرديدند و او را سـوگند   خانواده وى درباره  

يـا  . كننـد   كه ازوى در صورتى كه تقدير بر چيزى نرفته باشد دفاع مى          اى دو ملك است    همراه هر بنده  : دادند، گفت 
گذارند، بعد از آن به سوى مسجد بيـرون        ، وقتى كه تقدير آمد او و قدر را با هم وا مى             -تااينكه تقدير نيايد    : گفت

 در حالى نـزد     )داز مرا (مردى  : و نزد ابن سعد و ابن عساكر از ابومجلز روايت است كه گفت            . رفت و به قتل رسيد    

                                                 
 .بار دوم 1
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  حيات صحابه

٢٩٥  چهارم جلد 

از خـود حراسـت و حفاظـت نمـا، چـون گروهـى از مـراد        : خوانـد، و گفـت   على آمد، كه وى در مسجد نماز مى    
نماينـد،   با هر فرد دو ملك است كه وى را از آنچه مقدر نيست حفاظت مى    : خواهند تو را به قتل برسانند، گفت       مى

  1. قايه محكمى استد، و اجل وگذارن و وقتى قدر آمد، او را با قدر وا مى
دو مرد به خاطر خصومتى پيش على آمدند، و         :  از جعفربن محمد و او از پدرش روايت نموده، كه گفت           2و ابونعيم 

برو خداوند خـود نگهبـان   :  فرمود�افتد، على  اى اميرالمؤمنين، ديوار مى   : او در كنج ديوارى نشست، مردى گفت      
  . و بعد از آن ديوار افتاداست، و در ميان آن دو حكم نمود و برخاست،

   
  �توكل عبداللَّه بن مسعود

عبداللَّه مريض شد، البته در همـان مرضـى كـه در آن وفـات نمـود،           : ابن عساكر از ابوظبيه روايت نموده، كه گفت       
چـه اشـتها دارى؟    : از گناهانم، پرسيد  : از چه شكايت دارى؟ گفت    :  وى را عيادت نمود و گفت      �عثمان بن عفان    

 مرا مريض نموده اسـت،      3خود طبيب :  دستور ندهم؟ گفت   آيا به طبيبى برايت   : حمت پروردگارم را، پرسيد   ر: گفت
آيا بـر   : بعد از تو براى دخترانت باشد، گفت      : به آن ضرورتى ندارم، گفت    : آيا عطايى برايت امر نكنم؟ گفت     : گفت

 �ره واقعه را بخوانند، من از پيـامبر خـدا           ام كه هر شب سو     من دخترانم را امر نموده    ! ترسى؟ دخترانم از فقر مى   
اين چنين در تفسير ابـن   4.»رسد اى نمى كسى كه سوره واقعه را هر شب بخواند، ابداً او را فاقه   «: گفت شنيدم كه مى  

در صبر بر همه امراض بـدون       ) اللَّه عنهما  رضى(و مانند اين قصه براى ابوبكر و ابودرداء         . آمده است ) 281/4(كثير  
  .سوره واقعه گذشتذكر 

   
  رضا به قضا  

  اقوال عمر، ابوذر، على و ابن مسعود در اين باره
در هر حالى كـه     : اند كه گفت    روايت نموده  �ابن المبارك، ابن ابى الدنيا در الفرج و عسكرى در المواعظ از عمر              

دانـم كـه خيـر در آنچـه      نمـى برم، چون مـن     دارم، و در حالتى كه بد مى       باشم باكى ندارم، در حالتى كه دوست مى       
 روايت نمـوده كـه      )اللَّه عنهما  رضى( از على    6 و ابن عساكر از حسن     5.بينم چه بد مى  دارم هست، يا در آن     دوست مى 

                                                 
 �به على :  از يحيى بن ابى كثير و  غير وى آمده، كه گفت)75/1(آمده است، و نزد ابونعيم در الحليه ) 88/1(اين چنين در الكنز  1

 .كند از مرد اجل وى حراست مى: آيا از تو حراست نكنيم؟ وى گفت: گفته شد

 ).211ص(الدالئل  2

 .م. يعنى خداوند جل شانه كه طبيب حقيقى است 3
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  حيات صحابه

٢٩٦  چهارم جلد 

! تـر اسـت    تر است، و مريضى از صحت برايم محبوب        فقر از غنا برايم محبوب    : گويد  مى �ابوذر  : به وى گفته شد   
كسى كه به حسن انتخاب خداوند توكل نمايد، آن گاه هر حالتى : گويم ما من مىخداوند ابوذر را رحم كند، ا: گفت

انستن كاش در غير آن قرار داشته باشم، و اين حقيقت د          : نمايد كه  را كه خداوند برايش انتخاب كند، وى آرزو نمى        
ونـد تـن در   كسى كه بـه قـضاى خدا  :  روايت نموده، كه گفت  � و ابن عساكر از على       1.رضا بر تصرف قضا است    

باشد، و كسى كه به قضاى خداوند راضى نگردد،          گردد و برايش اجر مى     دهد و راضى گردد، قضا بر وى جارى مى        
:  روايت نموده، كـه گفـت  � از عبداللَّه بن مسعود 3 و ابونعيم2.شود و عملش نابود مى. گردد ى مى قضا بر وى جار   

خورد، صبح نمودن و شب كردن در دنيا بـر   ا طعام كفاف مى در دني ]كاش[كند، كه    هر كس در روز قيامت آرزو مى      
قرارى از آن حالت باشد، و اينكه يكى از  رساند، مگر اينكه در نفس اندوه و بى    هر حالتى كه باشد شما را ضرر نمى       

يـصله  اى را به دندان بگيرد تا خاموش گردد، برايش بهتر از اين است كه به امرى كه خداوند آن را ف                  شما آتش پاره  
  !!.بود اى كاش اين نمى: نموده، بگويد

   
  تقوى  

  با اهل قبور و قول وى درباره تقوى � سخن گفتن على
 بيرون رفتم، هنگامى كـه  �با على بن ابى طالب     : اند كه گفت   دينورى و ابن عساكر از كميل بن زياد روايت نموده         
اى اهـل خاكـسار شـدن و كهنـه شـدن، اى اهـل       اى اهل قبور، : به صحرا رسيد، به طرف قبرستان رو كرد و گفت   

وحشت، خبر نزد شما چيست؟ خبر نزد ما اين است كه اموال تقسيم شدندو اوالد يتيم گرديدند، و شوهرها تغييـر                   
اى كميـل اگـر بـراى آنـان بـه      : يافتند، اين خبر نزد ماست، خبر نزد شما چيست؟ بعد از آن به من رو كرد و گفت  

اى كميـل، قبـر صـندوق       : بعد گريه نمود و گفت    . بهترين توشه تقوى است   : گويند شود مى جواب دادن اجازه داده     
 و ابن عساكر از قيس بن ابـى حـازم روايـت             الحليه و ابونعيم در     4.شود ام مرگ برايت معلوم مى    عمل است، و هنگ   

تان بـه تقـوى باشـد،     جهزيادتر از تو ]نزد خدا[تان به قبول شدن عمل  بايد توجه :  گفت �على  : اند كه گفت   نموده
و نزد ابونعيم   ! گردد، و عمل كه قبول شده باشد چگونه كم گردد؟          چون عملى كه توأم با تقوى باشد هرگز كم نمى         

گـردد، و   عملى با تقـوى كـم نمـى    :  فرمود �على  :  روايت است كه گفت    � و ابن ابى الدنيا از عبد خير       الحليهدر  
  5.شود چگونه كم گردد؟ بول مىچيزى كه ق

   
  اقوال ابن مسعود، ابودرداء و ابى بن كعب درباره تقوى
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  حيات صحابه

٢٩٧  چهارم جلد 

اينكه بدانم خداونـد عملـى را از مـن          : اند كه گفت    روايت نموده  �يعقوب بن سفيان و ابن عساكر از ابن مسعود          
 روايـت  � از ابـودرداء  2 و ابـونعيم 1.تـر اسـت   باشد نزديم پـسنديده كند، از اينكه به پرى زمين برايم طال    قبول مى 

چگونه بر بيدار خوابى احمقـان و روزه آنـان عيـب    !! چقدر نيكوست، خواب زيركان و افطار آنان : نموده، كه گفت  
هـا باشـد بزرگتـر،      اى از نيكى صاحب تقوى و يقين از عبادت مغروران كـه بـه انـدازه كـوه                  گيرند، و مثقال ذره    مى

اينكه با تقوا گردم كه خداوند يـك  : يت است كه گفتو نزد ابن ابى حاتم از ابودرداء روا. تر است تر و راجح   افضل
  :گويد تر است، خداوند مى نمازم را قبول نموده است، از دنيا و آنچه در آن است برايم محبوب

]VBA/" �Ä� =A�/[� �  �����[.6  
  .»كند اللَّه فقط از پرهيزگاران قبول مى«: ترجمه

هر يك از شما كه     :  روايت نموده، كه گفت    �عساكر از ابى بن كعب       آمده است و ابن      4چنانكه در تفسير ابن كثير    
دهـد، و اگـر    كند به او مى خدا ترك كند، خداوند بهتر از آن را از طريقى كه وى گمان نمى    ]رضاى  [چيزى را براى    

يـز   پروايـى نداشـته باشـد، خداونـد چ         ]بر حالل و حرام بـودنش     [داند، و    آورد كه نمى   آن را از جايى به دست مى      
  5.نمود آورد كه گمانش را نمى شديدتر از آن بر سر او از جايى مى

   
  خوف  

  � خوف سيدنا محمد رسول خدا
اى :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنهما  رضى(ابوبكر  :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنهما  رضى(بيهقى از ابن عباس     
 هود، الواقعه، والمرسـالت، عـم يتـساءلون و اذا           ]سوره هاى [را  م«: اى؟ فرمود  بينم كه پير شده    پيامبر خدا، تو را مى    

اى :  پرسـيد  �عمـربن خطـاب     :  و در روايت ديگرى نزد ابوسعيد آمده، كـه گفـت           »!!اند المشس كَورت پير نموده   
رت پيـر   الواقعه، عم يتساءلون و اذاالـشمس كَـو       : مرا هود و امثالش   «: فرمود! پيامبر خدا پيرى به سويت سريع آمد؟      

  .آمده است) 59/6(اين چنين در البدايه  6.».اند نموده
 7،ى كه صاحب شاخ   چگونه خوش باشم، در حال    «:  روايت نموده، كه گفت    � و او از پيامبر      �احمد از ابوسعيد    

ه كشد كه چه وقت امر كرد     شاخ را در دهن برده، و پيشانى خود را خم نموده، و گوشش را متوجه نموده انتظار مى                 
اللَّـه   حسبنُاَاللَّه و نَعِم الْوكيـل، علَـى      (: »بگوييد«اى پيامبر خدا، پس چه بگوييم؟ فرمود،        :  مسلمانان گفتند  »!شود؟ مى

                                                 
 .آمده است) 142/2(اين چنين در الكز  1

 ).211/1الحليه  2

 ).27:المائده 3

4 43/2 

 ).142/2(اين چنين در الكنز  5

6 ���� . 6^%$5)٣٢٩٧ (�(� : 6^%$Hا� C��=)٢٧�٢ ( ����Lو ا�)٩.( 
 .باشد همان صور است، كه صاحب آن اسرافيل عليه السالم مى: شاخ 7



  حيات صحابه

٢٩٨  چهارم جلد 

 ايـن را ترمـذى هـم روايـت     1.»خداوند براى ما كافى است، و نيك نگهبان است، و بر خدا توكل نموديم           «،  )تَوكَلْنَا
 از  �پيـامبر خـدا     :  روايت نموده كه   )اللَّه عنهما  رضى( و ابن نجار از ابن عمر        2.تحسن اس : موده، و گفته است   ن

  :خواند قارييى شنيد كه مى
]'�Ea%w�_O _
 '��R�X �_�a"_)b� �!¤.[) V m[�:ÅÆ(  

  .»نزد ما قيدهاى گران و آتش افروخته شده است«: ترجمه
  .آمده است) 43/4(اين چنين در الكنز . و با شنيدن آن بيهوش گرديد

   
   � خوف اصحاب پيامبر

  قصه خوف جوانى از انصار
: اند كـه   روايت نموده� و بيهقى از طريق وى از سهل بن سعد -از اسناد صحيح برخوردار است      :  و گفته  -حاكم  

نمود، حتى كه اين مـسئله   جوانى از انصار را آن چنان ترس خداوند فرا گرفت، كه در وقت نام بردن آتش گريه مى   
هنگامى كه پيـامبر    .  يادآورى شد، و او در خانه نزدش آمد        �و را در خانه حبس نمود، و موضوع به پيامبر خدا            ا

:  فرمـود � نزد وى داخل شد، او را در آغوش خود كشيد، و او در حال جـان داد و افتـاد، آن  گـاه پيـامبر             �
آمده است، و ابن ابى     ) 223/5( در الترغيب    اين چنين  4.» چون خوف جگرش را قطع نمود      3،تان را آماده كنيد    رفيق«

 روايت نموده، و ماننـد آن را متـذكر شـده و در              � و ابن قدامه نيز از حذيفه        .الدنيا هم اين را روايت نموده است      
 نزدش آمد، هنگـامى كـه جـوان بـه طـرف وى نگـاه كـرد، برخاسـت و بـا او                        �پيامبر  : حديث وى آمده است   

صاحب تان را آماده كنيد، چون ترس آتش جگرش         «:  فرمود �افتاد، آن گاه پيامبر     روبروسى نمود، و جان داد و       
را قطع نموده است، سوگند به ذاتى كه جانم در دست اوست، خداوند او را از آتش پناه داد، كـسى كـه چيـزى را                          

) 144/2(ر الكنـز    ايـن چنـين د     5.»گريزد ترسد، از آن مى    كند، و كسى كه از چيزى مى       نمايد آن را طلب مى     آرزو مى 
  .آمده است
هنگامى كـه خداونـد     :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنهما  رضى( از ابن عباس     - كه آن را صحيح دانسته       -و حاكم   

  : عزوجل اين آيه را بر پيامبر خود نازل نمود
]d��Q��� �_�_�ae( _
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  حيات صحابه

٢٩٩  چهارم جلد 

ها و سنگ هاست نگه      خود و خانواده خويش را از آتشى كه هيزم آن انسان          ! ايد اى كسانى كه ايمان آورده    «: ترجمه
  .»داريد

 � روزى آن را براى اصحاب خود تالوت نمود، و جوانى بيهوش به زمين افتاد، آن گـاه پيـامبر                     �پيامبر خدا   
، و او آن را     »الاله االاللَّه : اى جوان بگو  «: كند، فرمود  يد كه قلبش حركت مى    دست خود را بر سينه وى گذاشت، و د        

 ميـان مـا ايـن فقـط بـراى           اى پيامبر خدا، آيـا از     :  او را به جنت بشارت داد، اصحابش گفتند        �گرفت، و پيامبر    
  :ايد آيا قول خداوند متعال را نشنيده«:  گفت1؟اوست

  2.»؟]اف و عيدذَلك لمنْ خَاف مقَامى و خَ[

ايـن چنـين در الترغيـب     .»اين براى كسى است كه از مقام من بترسد، و از وعـده عـذاب بيمنـاك باشـد                 «: ترجمه
  3.آمده است) 194/5(
   

  درباره خوف و رجا) اللَّه عنهما رضى(قول عمر و ابوبكر 
 جهـت عيـادتش نـزد       �مبر   مريض شد، و پيا    �عمربن خطاب   :  روايت نموده كه   �بيهقى از سعيد بن مسيب      

در قلـب  «:  فرمـود  �ترسم، پيـامبر خـدا       اميدوارم و مى  :  گفت »اى عمر چه حال دارى؟    «: وى داخل شد و گفت    
اين چنين در  4.»دارد دهد و از خوف در امانش مى مؤمنى كه رجا و خوف جمع شوند، خداوند رجا را براى وى مى   

بينـى كـه     آيـا نمـى   :  فرمـود  �ابوبكر صديق   :  روايت نموده كه   �و ابوالشيخ از حسن      .آمده است ) 145/2(الكنز  
خداوند آيه آسايش را در پهلوى آيه شدت و آيه شدت را در پهلوى آيه آسايش ذكر نموده است، تا مؤمن در رجا                

  5.دست خود به هالكت نيندازد؟و ترس باشد، و از خدا غير حق را آرزو نكند، و خود را به 
   

  ده و عمران بن حصين درباره خوفاقوال عثمان، ابوعبي
اگر من در ميان جنت  :  گفت �به من خبر رسيده كه عثمان       :  از عبداللَّه بن الرومى روايت نموده، كه گفت        6ابونعيم

كنم كه قبل از دانستن مـسيرم        شود، اين را انتخاب مى     شان درباره من امر داده مى      و دوزخ  باشم و ندانم كه به كدام        
:  فرمـود �ابوعبيده بن  جراح :  و ابن عساكر از قتاده روايت نموده، كه گفت7.ها خاكستر باشم   ن يكى از آ   به طرف 

. آشـاميدند  خوردند و آبگوشتم را مـى      كشتند و گوشتم را مى     ام مرا مى   بودم و خانواده   دوست دارم كه گوسفندى مى    

                                                 
 .يعنى اين بشارت فقط براى اوست 1

 ).14:ابراهيم 2
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 .استآمده، روايت كرده ) 1/5(احمد همچنان مانند اين را از عثمان در الزهد، چنانكه در المنتخب  7



  حيات صحابه

٣٠٠  چهارم جلد 

بودم، و ياد مرا در يـك   اى مى  ى بر تپه  دوست دارم كه خاكستر   :  گفت )اللَّه عنهما  رضى(عمران بن حصين    : گويد مى
  1.ساخت وز طوفانى پراكنده مىر
   

  خوف ابن مسعود
دوست نـدارم از اصـحاب يمـين        :  گفت �مردى نزد عبداللَّه    :  از عامربن مسروق روايت نموده، كه گفت       2ابونعيم

ينجا مردى هست كه دوست دارد      ليكن ا : عبداللَّه گفت : گويد مى. تر است  باشم، اينكه از مقربين باشم برايم محبوب      
: و نزد وى همچنـان از حـسن روايـت اسـت كـه گفـت               . - هدف خودش است     -وقتى مرد ديگر برانگخته نشود      

انتخـاب كـن، تـو را مختـار     : اگر در ميان جنت و دوزخ بايستم و به من گفتـه شـود             :  فرمود �عبداللَّه بن مسعود    
 و ]و در عين حال به من گفتـه شـود، كـه        [ست، از اهل همان باش،      تر ا  سازيم، هر كدام شان كه برايت پسنديده       مى

  .خواهى خاكستر باش، من دوست دارم كه خاكستر باشم اگر مى
   

  خوف ابوذر، ابودرداء و ابن عمر
هاى تان نزديـك     دانم بدانيد به زن    به خدا سوگند، اگر آنچه را من مى       :  روايت نموده، كه گفت    � از ابوذر    3ابونعيم
گيريد، به خدا سوگند، دوست دارم خداوند عزوجـل مـرا روزى كـه آفريـد                 تان آرام نمى   ، و بر بسترهاى   شويد نمى

:  از حزام بن حكيم روايت نموده، كه گفت4و ابونعيم!!. شد يش خورده مىها شد و ميوه آفريد كه قطع مى    درختى مى 
خوريد، و نوشيدنى را بـه       ى را به اشتها نمى    بينيد، طعام  مى( شما چه )اگر بدانيد كه پس از مرگ       :  گفت �ابودرداء  
رويد، و بـر     هابيرون مى  شويد، و حتماً به دشت     اى براى پناه بردن به سايه داخل نمى        نوشيد، و داخل خانه    اشتها نمى 

شد و بعد    بودم كه قطع مى    كنيد، و من دوست دارم درختى مى       هاى خود گريه مى    زنيد، و بر نفس    هاى خود مى   سينه
دوست دارم گوسفندى بـراى اهـل خـود    : روايت است كه گفت 5 ،�و نزد ابن عساكر از ابودرداء     . شد ىخورده م 

 و بـه    خوردنـد  گذرانيدند و مرا مـى     مى ]كارد را [هاى گردنم    كرد، و آنها به رگ     ها گذر مى   بودم، و مهمانى بر آن     مى
  6.خورانيدند ديگران مى

   

                                                 
و . اين را از قتاده و او از ابوعبيده به مانند اين روايت نموده است) 413/3(آمده است، و ابن سعد ) 74/5(اين چنين در المنتخب  1

دوست دارم خاكسترى : به من خبر رسيده، كه عمران بن حصين گفت: همچنان از قتاده روايت است  كه گفت) 26/4(سعد  نزد ابن
 .كرد ام مى بردندو پراكنده را مىبودم كه بادها م مى

 ).133/1(الحليه  2

 ).164/1(الحليه  3

 ).216/1(الحليه  4

 .آمده) 145/2(چنانكه در الكنز  5

 .بودم دوست دارم كه من اين ستون مى: روايت نموده، كه گفت) رضى االلَّه عنهم(از عبداللَّه بن عمر ) 12/4(ابن سعد  6



  حيات صحابه

٣٠١  چهارم جلد 

  خوف معاذ و ابن عمر
اگـر  : هاى ما به او گفتند      به سرزمين ما وارد شد، شيخ      �معاذبن جبل   : وايت نموده، كه گفت    از طاووس ر   1ابونعيم

ترسـم كـه در روز    من مـى : دستور بدهى از اين سنگ  و چوب برايت گردآوريم، و مسجدى برايت بنا كنيم، گفت              
 )اللَّه عنهمـا   رضى( عمر   ابن:  از نافع روايت نموده، كه گفت      3 و ابونعيم  2. بر پشت خود شوم    قيامت مكلف حمل آن   

دانى كه از شريك شدن با قريش بر ايـن           مى: گفت وارد مكه شد، و از وى در حالى كه در سجده بود شنيدم كه مى              
ابن :  روايت است كه گفت � از ابوحازم    5 و نزد وى همچنان    4.دارد مرا باز نمى   ]ديگر چيزى [دنيا جز تو خوف تو      

وقتـى كـه    : وى را چه شده است؟ گفتند     : ز اهل عراق گذشت كه افتاده بود، گفت        بر مردى ا   )اللَّه عنهما  رضى(عمر  
ترسـيم ولـى    مـا از خـدا مـى   :  گفـت )اللَّه عنهمـا  رضى(رسد، ابن عمر     قرآن نزد وى تالوت شود اين چيز به او مى         

  .افتيم نمى
  

  خوف شداد بن اوس انصارى
خـورد،   شد، در بستر خود پهلو مى  تى داخل بستر مى   وى وق :  روايت نموده كه   � از شدادبن اوس انصارى      6ابونعيم

خاسـت وتـا صـبح نمـاز         بارخدايا، آتش خواب را از من ربوده است، و بر مى          : گفت آمد، آن گاه مى    و خوابش نمى  
  .خواند مى
   

  خوف ام المؤمنين عايشه
وگند، دوست دارم درختى به خدا س:  گفت)اللَّه عنها رضى(عايشه :  روايت نموده كه� از عمروبن سلمه 7ابن سعد

بودم، به خـدا سـوگند، دوسـت دارم خداونـد مـرا هـيچ چيـزى                  بودم، به خدا سوگند، دوست دارم كلوخى مى        مى
 قبل از وفات عايـشه      )اللَّه عنهما  رضى(ابن عباس   : و نزد وى همچنان از ابن ابى مليكه روايت است، كه          . آفريد نمى
اى را نكاح  بشارت باد، اى همسر پيامبر خدا، كه جز از تو باكره: ستودو گفت نزد وى رفت و او را  )اللَّه عنها  رضى(

 )اللَّه عنهـا  رضى( نزد وى رفت، و عايشه   )اللَّه عنهما  رضى(بعد از وى ابن زبير      !! نكرد، و برائتت ار آسمان نازل شد      
! سـتايد  شنيدم كه مـرا مـى      كسى مى  مرا ستود، و دوست نداشتم امروز از         )اللَّه عنهما  رضى(عبداللَّه بن عباس    : گفت

  .بودم دوست دارم من فراموش شده مى

                                                 
 ).236/1(الحليه  1
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 .م. دارد و بس هاى دنيا فقط خوف تو مرا باز مى يعنى از شريك شدن با آنهادر لذت 4
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 ).264/1(الحليه  6
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  حيات صحابه

٣٠٢  چهارم جلد 

   
  گريه  

  � گريه سيدنا محمد رسول خدا
بـراى تـو بخـوانم، در    : ، گفتم»برايم بخوان«:  فرمود�پيامبر خدا  :  روايت نموده، كه گفت    � 1هبخارى از عبداللَّ  

آن گـاه  : گويـد  ، عبداللَّه مى»ن را از غير خود بشنوممن دوست دارم كه قرآ«: گفت! حالى كه بر تو نازل شده است؟   
  :سوره نساء را خواندم، تا اينكه به اينجا رسيدم

]'�)a%]@_i Ç��d&� Ub�_	 _0]��_�£1]O_
 w)a%]@_�]� yF� X �Ve� a�w  �_�£1]O �bu]¤ _̀ a%bRb;[.4  
  .»ها گواه بياوريم ا بر آنآن گاه چگونه خواهد بود، كه از هرامت گواهيى بياوريم، و تو ر«: ترجمه
) 59/6(اين چنـين در البدايـه        3.ريزند  مى بس است، آن گاه ملتفت شدم، كه چشم هايش اشك         «:  فرمود �پيامبر  

  .هاى وى در نماز خواهد بود آمده است، و بعض قصه
   

    � گريه اصحاب پيامبر
  گريه اهل صفه در وقت نزول آيه اى

  : هنگامى كه نازل شد: ، كه گفت روايت نموده�بيهقى از ابوهريره 
]b!dB_�a9_L wÈa"w)b>� �b:_� a�wEb;X .!aeRaB_L b� _
 b!aeR_�a§_L_
[.S  

  .»كنيد خنديد و گريه نمى كنيد و مى آيا از اين سخن تعجب مى«: ترجمه
 �مبر خدا   شان جارى شد، هنگامى كه پيا      هاى هاى شان بر گونه    گاه اصحاب صفه گريه نمودند، حتى كه اشك        آن

كـسى كـه از   «:  فرمود �صداى گريه شان را شنيد با آنها گريه نمود، و ما به گريه وى گريه نموديم، پيامبر خدا             
گـردد، و اگـر گنـاه        شود، وكسى كه بر گناه مداومت كنـد داخـل جنـت نمـى              ترس خدا گريه كند داخل آتش نمى      

آمـده  ) 190/5(اين چنين در الترغيـب     5.»بخشيد آنها را مى  آورد كه گناه ميكردند، و       كرديد خداوند قومى را مى     نمى
  .است

   
  اى را تالوت نمود هنگامى كه آيه � گريه نمودن مرد حبشى در پيش روى پيامبر

                                                 
 .عبداللَّه بن مسعود 1

 ).41:النساء 2
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  حيات صحابه

٣٠٣  چهارم جلد 

  : اين آيه را تالوت نمود�پيامبر خدا : اند، كه گفت  روايت نموده�بيهقى و اصبهانى از انس 
]eK_��_�w�£��_
 d������ �_�d�ae(_
[.C  

  .»و هيزم آن مردم و سنگ هاست«: ترجمه
هزار سال در آن آتش برافروخته شد تا اينكه سرخ گرديد، و هزار سال ديگر تـا اينكـه سـفيد گرديـد، و                 «: و افزود 

در : گويد ، انس مى  »گردد اش خاموش نمى   هزار سال ديگر تا اينكه سياه گرديد، و حاال سياه و تاريك است و شعله              
 مرد سياهى قرار داشت، و به آواز بلند گريست، آن گاه جبرئيل عليه السالم بر وى نازل            �دا  پيش روى پيامبر خ   

، و او را بـه نيكـى   »مردى اسـت از حبـشه    «:  گفت �اين گريه كننده در پيش رويت كيست؟ پيامبر         : شد و گفت  
اى كه   ، چشم هر بنده   به عزت جالل و بلنديم باالى عرشم سوگند       «: گويد خداوند عزوجل مى  :  گفت ]جبريل[ستود  

  .آمده است) 194/5(اين چنين در الترغيب  2.»گردانم در دنيا از خوفم بگريد، خنده او را در جنت زياد مى
   

  )اللَّه عنهما رضى(گريه ابوبكر و عمر 
 در جـايش    � آمـدم، و ابـوبكر       �نزد پيامبر خـدا     :  روايت نموده، كه گفت    �م  زعبدالرزاق از قيس بن ابى حا     

 و شافعى از حسن بن محمـدبن علـى بـن ابـى         3. به خوبى گفت، وخيلى گريست     ه بود، وى ثناى خداوند را     ايستاد
  خواند  در خطبه خود در روز جمعه اين مى�عمربن خطاب : طالب روايت نموده كه

]aW_�²e� dPaE���� �bu]¤[.S  
  .»وقتى كه آفتاب پيچيده شود«: ترجمه

  :تا اينكه به اينجا رسيد
]aT_Ew�_	aW_#_§a�X �_  dP£̂ _� [.¢  

  .داند هر نفس آن چه را آماده كرده مى«: ترجمه
  . اين را خواند�عمر بن خطاب : و نزد ابوعبيد از حسن روايت است كه گفت. نمود و بعد از آن سوره را قطع مى

]a7w(�_b� _0²�_� _Z�b:_	 �!]¤ .d7w;�� a�w  w�b��_ [.�  
  .»اى نيست براى آن هيچ بازدارنده. دنى استعذاب پروردگارت واقع ش«: ترجمه
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  حيات صحابه

٣٠٤  چهارم جلد 

و نزد ابوعبيد از عبيد بـن عميـر         . رفتند  آن چنان ورم كرد كه بيست روز مردم به عيادتش مى           ]انديشه و ترس  [و از   
 نماز فجر را براى ما امامت نمود، و در آن سـوره يوسـف را شـروع                  �عمربن خطاب   :  روايت است كه گفت    �

  :ا اينكه به اينجا رسيدنمود و آن را خواند، ت
]É�a%w¥b� _d@b; w!amd�£�� _�w  |�_�a%_	 aT�§_%a�� _
[.C  

  .»خورد بود فرو مى و هر دو چشم او به سبب اندوه سفيد گرديد، و غم خود را در حالى كه پر از غم مى«: ترجمه
بن منصور، ابن سعد، ابـن ابـى        و نزد عبدالرزاق سعيد   ) 1308.(و گريه نمود تا اينكه قرائتش قطع شد و ركوع نمود          

صداى سينه عمر را توأم با گريـه در حـالى كـه در           : هاد روايت است كه گفت     شيبه و بيهقى از عبداللَّه بن شداد بن       
  :خواند، تا اينكه به اينجا رسيد آخر صفوف در نماز صبح بودم شنيدم، و او سوره يوسف را مى

]�]¤ Q®]�amd� _
 UN̈_� �aeRaiX �_E��]¤ �����[.4  
  3.»كنم من فقط غم سخت و اندوه خود را به خدا شكايت و بيان مى«: ترجمه
گرفـت، و گريـه      نمود گلـويش مـى      آيه را تكرار مى    �عمر  :  از هشام بن حسن روايت نموده، كه گفت        4ونعيمو اب 
نمودند كه مريض  او را گمان مىشد، و  بود، تا اينكه عيادت مى افتاد، بعد از آن در خانه خود مى نمود تا اينكه مى مى

  .است
   

  � گريه عثمان
 وقتى بر   �عثمان  :  روايت نموده، كه گفت    �ء موالى عثمان بن عفان        از هانى  - كه آن را حسن دانسته       -ترمذى  
كنـى ولـى گريـه       جنت و دوزخ را ياد مى     : شد، به او گفته شد     تر مى  گريست كه ريشش   ايستاد، آن قدر مى    قبرى مى 

قبر اولين منـزل    «: گفت  شنيدم كه مى   �من از پيامبر خدا     : گفت! كنى؟ كنى و گريه مى    ، و قبر را ياد مى     نمايى نمى
تر است و اگر از آن نجات نيابـد،           آسان )از آن ( از آن نجات پيدا كند، ما بعد آن          ]انسان[از منازل آخرت است، اگر      
هر منظـرى را كـه ديـدم قبـر از آن         : گفت م كه مى   شنيد �و از رسول خدا     : افزايد  مى 5.»ما بعد آن شديدتر است    

  :سرود از عثمان شنيدم كه بر قبرى مى: هانى گفت: و و رزين در اين افزوده است كه. »وحشتاكتر است
FE%¥	 Mu �  ��L �@�  ��L !�;  

�%O�� 0���� � h�; ��
  
  6.»كنم مياب فكر نمىاى، و اال من تو را كا اگر از قبر نجات يابى از جايى بزرگى نجات يافته«
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  حيات صحابه

٣٠٥  چهارم جلد 

  
  �گريه معاذ 

عمـر از نـزد     : اند كـه گفـت      روايت نموده  )اللَّه عنهما  رضى( از ابن عمر     2 و ابونعيم  - كه لفظ از وى است       - 1حاكم
حديثى كه از پيامبر    : گرياند؟ پاسخ داد   چه تو را مى   : نمود، گفت   گذشت كه گريه مى    )اللَّه عنهما  رضى(معاذبن جبل   

ترين بندگان نزد خداوند پرهيزكاران مخفى هستند، آنانى كـه        كمترين ريا شرك است، و محبوب     «:  شنيدم �خدا  
هـاى علـم     ها امامان هدايت و چـراغ      اگر غالب شدند، جستجو نشود، و وقتى كه حاضر شوند، شناخته نشوند، اين            

: گويد ذهبى مى . اند ت ننموده از اسناد صحيح برخوردار است، ولى بخارى و مسلم آن را رواي           : گويد  حاكم مى  3.»اند
  .ثقه نيست: شود، و نسائى گفته حديثش نوشته نمى: ، ابوحاتم گفته است]راوى[درباره ابوقحذم 

   
  )اللَّه عنهما رضى(گريه ابن عمر 

 شـنيده بـود بـرايم       )رضـى اللَّـه عنهمـا     (كسى كه از اين عمر      :  از قاسم بن ابى بزه روايت نموده، كه گفت         4ابونعيم
  :وى اين را خواند: ديد بيان نمود كهحديث ج

]_�a%ŵ Äb8dE£�w� ¹Va"_
$ d������ � ²Z_#w��a%wEb��_9£�]_ تا به اين جا رسيد [eA_" _$a_"[.5  
  .»شوند مردم به حضور پروردگار عالميان روزى كه ايستاده مى... كنندگان واى بر كم«: ترجمه
 و احمد مانند 6.گريه نمود حتى كه افتاد، و از خواندن ما بعد آن عاجز آمد    )اللَّه عنهما  رضى(آن گاه ابن عمر     : افزود
 )اللَّه عنهما  رضى(ابن عمر   :  روايت نموده است، و نزد هر دوى شان همچنان از نافع روايت است كه گفت               7اين را، 

  :هر گاه اين دو آيه آخر سوره بقره را خوانده، گريه نموده است
]w; �_  �a
d)aBdL £!]¤ _
w�]� a�eRaBw��_�d" d|aê a�dLa
X a�eRÇGê a�e� ® �����[.8  

  .»كند هاى تان است آشكار كنيد يا پنهان كنيد، خداوند شما را به آن حساب مى و اگر آنچه را در دل«: ترجمه
ابـن  :  از نافع روايت اسـت كـه گفـت         9و نزد ابونعيم همچنان   .  است ها شديد  اين حساب خيلى  : گفت بعد از آن مى   

  خواند،  وقتى كه مى)اللَّه عنهما رضى(عمر 
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  حيات صحابه

٣٠٦  چهارم جلد 

]w�����]#£�w:w� a�d@d�e�e( _7_�a�_L £!X �d�_ � _�]"£:��w� w!�_" a�b�X[.1  
  .»اللَّه بترسد آيا مؤمنان را وقت آن نرسيده كه دلهاى شان از ياد كردن«: ترجمه

با ابن عمـر    : ن ماهك روايت نموده، كه گفت      از يوسف ب   3 و ابن سعد   2.يافت و گريه بر وى غلبه مى     نمود،   گريه مى 
اللَّـه   رضـى (نمود، به طرف ابـن عمـر     رفتم، او براى ياران خود حكايت مى� نزد عبيد بن عمير  )اللَّه عنهما  رضى(

وى تـالوت   :  از عبيدبن عمير روايت اسـت كـه        5 و نزد ابن سعد    4.ريزند هايش اشك مى    كه چشم   نگاه كردم  )عنهما
  :نمود

] فدفَكَيةٍ بِشَهِينْ كُلِّ اُم6].إِذَا جِئْنَا م  
  .»آن گاه چگونه خواهد بود كه از هر امت گواهى بياوريم«: ترجمه

تا اينكه آيه را ختم نمود، و ابن عمر بر اثر اين آنقدر گريست كه ريـش و گريبـانش از اشـكش تـر شـد، عبداللَّـه                  
خواسـتم تـا بـه سـوى        :  بود برايم حديث بيان نموده گفت      )االلَّه عنهم  رضى(كسى كه در پهلوى ابن عمر       : گويد مى

  .بس است كوتاه كن، چون اين شيخ را اذيت نمودى: عبيدبن عمير بروم و به او بگويم
   

  )اللَّه عنهم رضى(گريه ابن عباس و عباده بن صامت 
 را از مكه تا مدينـه همراهـى         )همااللَّه عن  رضى(ابن عباس   :  از عبداللَّه بن ابى مليكه روايت نموده، كه گفت         7ابونعيم

ايوب ازوى پرسيد كه قرائتش چگونه بود؟ : گويد  مى8،نمود بخشى از شب را قيام مىآمد  نمودم، وى وقتى فرود مى
  :وى خواند: گفت

]d)a%w�dL d�a�w  _Ta�e� �_  _0w�u a_�£��]� wW_E£�� eK_#£R_� aW©�b�O _
[.Ê  
  .»گرفتى گريختى و كناره مى د، اين همان چيزى است كه از آن مىسرانجام سكرات مرگ فرارسي«: ترجمه

 � از ابورجـاء     10و نـزد وى همچنـان     . شـد  زون مـى  اش توأم با گريه اف     خواند، و صداى سينه    و اين را به ترتيل مى     
 از عثمـان بـن      1و ابونعيم . ند كفش كهنه بود    چون ب  - مجراى اشكش    -اين جاى ابن عباس     : روايت است كه گفت   
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  حيات صحابه

٣٠٧  چهارم جلد 

 ديوار مسجد كه مـشرف بـر وادى جهـنم    - را بر اين ديوار    �عباده بن صامت    :  سوده روايت نموده، كه گفت     ابى
ايـن  : گريانـد؟ گفـت    اى ابووليد چه تو را مـى      : نمود، گفتم   ديدم كه سينه خود را بر آن گذاشته و گريه مى           -است  

  .ديده است به ما خبر داد كه جهنم را در آن �همان مكانى است كه پيامبر خدا 
   

  � سخن سخن سيدنا محمد پيامبر خدا
  � وصف صحابه از سخن گفتن پيامبر

گفت، كه اگر شمارش گرى آن        چنان سخن مى   �پيامبر خدا   :  روايت نموده كه   )اللَّه عنها  رضى(بخارى از عايشه    
آيا تـو   : يت است كه گفت    روا )اللَّه عنها  رضى( و نزد وى همچنان از عايشه        2.توانست آن را بشمرد    شمرد، مى  را مى 

كرد، و آن را به       صحبت مى  �را در شگفت نيندازم، ابوفالن آمد و در پهلوى حجره من نشست، و از پيامبر خدا                 
گزاردم، ولى  قبل از اين كـه نمـاز خـود را تمـام كـنم برخاسـت، و اگـر وى را در                          شنوانيد، و من نماز مى     من مى 

 اين را احمد، مسلم و ابوداود 3.گفت  چون شما شتابزده سخن نمى�ر خدا نمودم كه پيامب يافتم، بر وى رد مى    مى
و ماننـد آن    ...  در تعجب نيندازم   �آيا تو را در مورد ابوهريره       : اند، و در روايت ايشان آمده است       نيز روايت نموده  

 واضـح و    �ر  سـخن پيـامب   :  روايت است كـه گفـت      )اللَّه عنها  رضى(و نزد احمد از عايشه      . را متذكر شده است   
و نـزد  .  اين را ابـوداود هـم روايـت كـرده اسـت         4.زد فهميد، و به شتاب حرف نمى      روشن بود، و هركس آن را مى      
 سكون يـا آرامـش وجـود        �در كالم پيامبر    :  روايت است كه گفت    )اللَّه عنهم  رضى(ابويعلى از جابر يا ابن عمر       

گفـت آن را سـه مرتبـه تكـرار            سخن مى  �امبرخدا  وقتى پي :  روايت است كه   � و نزد احمد از انس       6-5.داشت
و نـزد   .  اين را بخارى نيز روايت نمـوده اسـت         7.داد ها سالم مى   آمد، سه مرتبه بر آن     نمود، و وقتى نزد قومى مى      مى

گرديد كه   گفت، و متذكر مى    گفت، آن را سه مرتبه مى      انس وقتى سخن مى   : احمد از ثمامه بن انس روايت است كه       
و نـزد ترمـذى از ثمامـه از    . خواست گفت، و سه بار اجازه مى   گفت، آن را سه مرتبه مى      قتى سخن مى   و �پيامبر  
نمود، تا از وى دانسته  گفت، همان كلمه را سه مرتبه تكرار مى  وقتى سخن مى  �پيامبر  :  روايت است كه   �انس  
 روايـت اسـت كـه    �بـوهريره  و نزد احمد از ا  . حسن، صحيح و غريب است    :  بعد از آن ترمذى گفته است      8.شود
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  حيات صحابه

٣٠٨  چهارم جلد 

با كالم جامع مبعوث شدم، و به رعب نصرت داده شدم، و در حالى              «: گفت  شنيدم كه مى   �از پيامبر خدا    : گفت
   1.»هاى زمين براى من آورده شد، و در دستم گذاشته شد كه در خواب بودم كليدهاى خزانه

:  روايـت اسـت كـه گفـت    �از عبداللَّه بـن سـالم   و نزد ابن اسحاق . اين چنين اين را بخارى روايت نموده است   
 ايـن  2.كـرد  نمود و چشم خود را به طرف آسـمان بلنـد نمـى    نشست زياد صحبت مى   وقتى كه مى   �رسول خدا   

) 41 و 40/6(اين چنـين در البدايـه   . چنين اين را ابوداود در كتاب األدب از حديث ابن اسحاق روايت نموده است    
  .آمده است

   
  �امت عمروبن عاص به سبب كثرت سؤالش از پيامبر پشيمانى و ند

 در وقت صحبت خود به سـوى شـريرترين          �پيامبر خدا   :  روايت نموده، كه گفت    �عاص    از عمروبن  3ترمذى
 ]بـارى [شد، حتـى     گرديد، وى در وقت صحبت خود به سوى من نيز متوجه مى            قوم به خاطر جلب وى متوجه مى      
اى : ، گفـتم »ابـوبكر «: اى پيامبر خدا من بهتر هستم يا ابوبكر؟ گفت : تم، و گفتم  گمان نمودم كه من بهترين قوم هس      

، و  »عثمـان «: اى پيامبر خدا من بهتر هستم يا عثمان؟ گفـت         : ، گفتم »عمر«: پيامبر خدا من بهتر هستم يا عمر؟ گفت       
طبرانى از  5.پرسيدم داشتم كه از وى نمى و دوست 4، سؤال نمودم به من راست گفت�هنگامى كه از پيامبر خدا      

گفته، حسن است، و در صحيح بعضى آن را  ) 15/9(وى به مانند اين را روايت نموده، و اسناد آن، چنان كه هيثمى              
  .بدون سياق وى متذكر شده است

   
  تبسم و خنده 

  �  تبسم پيامبر: � تبسم و خنده سيدنا محمد پيامبر خدا
 را هرگـز آن چنـان در حـال     �پيامبر خـدا    : اند كه گفت   روايت نموده  )اللَّه عنها  رضى(بخارى و مسلم از عايشه      

 � و نزد ترمذى از عبداللَّه بن حارث بـن جـزء       6.نمود خنده نديدم كه زبان كوچكش را ديده باشم، فقط تبسم مى          
رث  و نزد وى همچنان از عبداللَّه بـن حـا      7.تر نديدم   پرتبسم �هيچ كس را از پيامبر خدا       : روايت است كه گفت   
و نزد مسلم از سـماك      . صحيح است : ، و ترمذى گفته   8 فقط تبسم بود   �خنده پيامبر خدا    : روايت است كه گفت   
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  حيات صحابه

٣٠٩  چهارم جلد 

بلى، خيلى :  همنشينى داشتى؟ گفت�آيا با پيامبر خدا   :  گفتم �براى جابر بن سمره     : بن حرب روايت است كه    
 ]آفتـاب [و وقتـى كـه   (خاست،  مازش بر نمىخواند تا طلوع آفتاب از جاى ن زياد، وى هنگامى كه نماز صبح را مى      

خنديدنـد،   كردند و مى نمودند و درباره كارهاى جاهليت بحث مى ها صحبت مى خاست، و آن  بر مى  )نمود طلوع مى 
آيـا بـا   : براى جابربن سمره گفتم:  و نزد طيالسى از سماك روايت است كه گفت     1.نمود  تبسم مى  �و پيامبر خدا    
خنديد، و گاهى اصحابش نزد       و اندك مى   2بود  بلى، وى اندك خاموش مى     :داشتى؟ گفت  همنشينى   �پيامبر خدا   
  3.نمود يدند، و گاهى تبسم مىخند ها مى گفت و آن خواندند، و گاهى چيزى را از كارهايشان مى وى شعر مى

ر حـال خنـده      را د  �پيامبر خـدا    : اند كه گفت    روايت نموده  �و ابونعيم و ابن عساكر از حصين بن يزيد كلبى           
  4.بست  گرسنگى بر شكم خود مى سنگ را از�بود، و گاهى پيامبر  نديدم، فقط متبسم مى

   
  اش در خانه � عمره و پرسيدن عايشه از وضعيت پيامبر

 با  �وقتى كه پيامبر خدا     :  پرسيدم )اللَّه عنها  رضى(از عايشه   : اند كه گفت   خرائطى و حاكم از عمره روايت نموده      
ترين مردم و    بود، مگر اينكه وى كريم     چون مردى از مردان شما مى     : بود؟ گفت  كرد چگونه مى   وت مى زنان خود خل  

آمده است، و ابن عـساكر از عمـره ماننـد آن را،    ) 47/4(اين چنين در الكنز  5.مردم و پرخنده و متبسم بود     ترين   نرم
  .به معناى آن را روايت كرده است) 91/1(آمده، روايت نموده است، و ابن سعد ) 44/6(چنان كه در البدايه 

   
  � خنده پيامبر
بـيم  : گفتـى  آمـد، مـى    وحيى يا وعظى مـى �وقتى كه براى رسول خدا      :  روايت نموده، كه گفت    �بزار از جابر    

رفت، نسبت به همه مردم روى       دهنده قومى است، كه براى شان عذاب آمده است، و وقتى كه آن حالت از وى مى                
 روايت �و نزد طبرانى از ابواسامه . اسناد آن حسن است: گويد  مى7 هيثمى6.بود تر مى ر، و بشاشت تر، خندان  گشاده

در اين على بن يزيـد الهـانى آمـده، و           8.ها بود  ترين آن   و خوش طبع   ترين مردم،   پرخنده �پيامبر  : است كه گفت  
  .باشد گويد، ضعيف مى مى) 17/9(موصوف، چنان كه هيثمى 
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  حيات صحابه

٣١٠  چهارم جلد 

  در روز خندق � پيامبر خنده
 را در روز خنـدق ديـدم كـه    �پيامبر خدا :  گفته است�سعد :  از عامربن سعد روايت نموده، كه گفت  1ترمذى
مردى با خـود    :  چه بود؟ گفت   )اش سبب خنده (: گفتم: گويد  آشكار گرديد، مى   2هاى پسينش  يد حتى كه داندان   خند

كـرد، و پيـشانى خـود را         سـپر ايـن طـور و ايـن طـور مـى             با   ]آن مرد [سپرى داشت، و سعد تيرانداز ماهر بود، و         
 يعنى پيـشانى آن     -پوشانيد، سعد تير را براى وى كشيد، و هنگامى كه سرش را بلند نمود او را زد، و تير از آن                       مى
هـاى    خنديـد حتـى كـه دنـدان    � خطا نرفت، و آن مرد را انداخت و پاهايش را بلند نمود، و پيامبر خـدا  -مرد  

  3.از عمل وى به آن مرد: از چه خنديد؟ گفت: ار شد، گفتمپسينش آشك
   

  از عملكرد مرد فقيرى در رمضان � پيامبر خنده
بـا همـسرم در     ! هـالك شـدم   :  آمد و گفـت    �مردى نزد پيامبر    :  روايت نموده، كه گفت    � از ابوهريره    4بخارى

دو ماه بـه دنبـال هـم روزه    «: دارم، فرمودن: ، پاسخ داد»غالمى را آزاد كن«:  فرمود�رمضان همبستر شدم، پيامبر   
توانم پيدا كنم، بعـد بـراى        اين را نمى  : ، پاسخ داد  »شصت مسكين را طعام بده    «: توانيم، فرمود  نمى: ، پاسخ داد  »بگير

از : ، آن مرد گفـت »سائل كجاست؟ اين را صدقه كن«:  كه در آن خرما بود، آورده شد وى گفت5 سبدى�پيامبر  
 خنديد، حتى � هيچ اهل بيتى فقيرتر از ما نيست، آن گاه پيامبر 6 سوگند، ميان دو البه مدينهخداخود فقيرتر؟ به   

  7.»پس براى شما باشد«: هاى پسينش آشكار گرديد و گفت كه دندان
   

  � حديث ابوذر و ابن مسعود درباره خنده پيامبر
شـود، و   ن اولين مردى را كه وارد جنت مىم«:  فرمود�پيامبر خدا   :  روايت نموده، كه گفت    � از ابوذر    8ترمذى

گناهـان  : شـود  شود و گفتـه مـى      دانم، مردى در روز قيامت آورده مى       شود مى  آخرين مردى را كه از آتش بيرون مى       
در فـالن روز،    : شـود  شود، و به او گفتـه مـى        هاى آن از وى پنهان كرده مى       صغيره وى را به او عرضه كنيد، و كبيره        

هـاى آن در خـوف اسـت، بعـد گفتـه          نمايد، و از كبيـره     كند و انكار نمى    نمودى، و او اقرار مى    چنين و چنين عمل     
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  حيات صحابه

٣١١  چهارم جلد 

ابوذر . »بينمش جا نمى  من گناهانى دارم كه در اين     : گويد در بدل هر بدى به او يك نيكى بدهيد، آن گاه مى           : شود مى
  1. گرديدهاى پسينش آشكار  را ديدم كه خنديد حتى كه دندان�پيامبر خدا : گويد مى

من آخرين كسى را كه     «:  فرمود �پيامبر خدا   :  روايت است كه گفت    �و نزد وى همچنان از عبداللَّه بن مسعود         
 بيـرون  - ]مثل حركت نمـودن طفـل  [ -شناسم، مردى است كه از آتش باالى دست و پا   شود مى  از آتش بيرون مى   

رود تا داخل جنت شود، و مـردم را     وى مى «:  افزود �، پيامبر   »برو و داخل جنت شو    : شود شود به او گفته مى     مى
اند، به او گفتـه      ها را گرفته   اى پروردگارم، مردم منزل   : گويد گردد و مى   اند، آن گاه بر مى     ها را گرفته   يابد كه منزل   مى
 او آرزو آرزو كـن، آن گـاه  : شـود  بلى، به او گفتـه مـى  : گويد آيا زمانى را كه در آن بودى به ياد دارى؟ مى     : شود مى
آيا بـه مـن     : گويد براى تو همان چيزى است كه آرزو نمودى، و ده برابر دنيا، وى مى             : شود كند، و به او گفته مى      مى

 را ديـدم كـه   �من پيـامبر خـدا   : گويد  مى �، عبداللَّه بن مسعود     »!كنى در حالى كه تو پادشاه هستى مسخره مى       
  2.هاى پسينش آشكار گرديد خندد، حتى كه دندان مى
   

  وقار و بزرگوارى   
  � وقار پيامبر

 در نشـستن خـود بـا وقـارترين          �پيامبر  :  روايت نموده، كه گفت    �قاضى عياض در الشفاء از خارجه بن زيد         
اين را ابوداود در المراسيل، چنـان كـه در         3.شد شكل غيرموزون بيرون نمى   مردم بود، و چيزى از دست و پايش به          

  .آمده، روايت نموده است) 117/2(شرح الشفاء از خفاجى 
   

  � وقار معاذ بن جبل
نمودنـد، و    وقتـى كـه صـحبت مـى    �اصحاب پيامبر خـدا  :  از شهر بن حوشب روايت نموده، كه گفت      4ابونعيم

و در نـزد وى همچنـان از       . نمودند بود، نظر به هيبتى كه داشت به طرفش نگاه مى           در ميان شان مى    �معاذبن جبل   
داخل مسجد حمص شدم و ناگهان متوجه شدم كه در آن تعداد سى تن از       : يت است كه گفت   ابومسلم خوالنى روا  

هاى درخشان، و   قرار دارند، و در ميان شان جوانى است، سياه چشم، داراى دندان�بزرگ ساالن اصحاب پيامبر 
كى از هم نـشينانم  پرسيدند، به ي نمودند به طرف وى روى آورده از او مى      خاموش وقتى كه قوم در چيزى شك مى       

، آن گاه محبت وى در قلبم جاى گرفت، و تا اين كه متفرق شدند همراه                �معاذبن جبل   : اين كيست؟ گفت  : گفتم
 داخل مسجد شد، �وى روزى با اصحاب پيامبر خدا : و نزد وى همچنان از ابومسلم روايت است كه. شان بودم

در : گويـد  كه اصحاب از همه وقت زيادتر حاضر بودند، مى         و در وقتى     �البته در ابتداى خالفت عمربن الخطاب       
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  حيات صحابه

٣١٢  چهارم جلد 

شـدند،    متذكر مى�مجلسى نشستم كه در آن سى تن و اندى حاضر بودند، و همه شان حديثى را از پيامبر خدا                   
تر بـود، و وقتـى    و در حلقه يك جوان گندمگون، شيرين منطق و درخشان قرار داشت، و از همه قوم در سن جوان     

اش برايشان صـحبت     نمودند، و او درباره    شد، آن را به وى محول مى        قوم چيزى براى شان مشتبه مى      كه از احاديث  
مـن  : اى عبداللَّه تو كيستى؟ گفت: نمود، گفتم كردند، براى شان صحبت نمى نمود، و تا اين كه از وى سؤال نمى      مى

  .معاذبن جبل هستم
   

  فرو بردن خشم
 روايـت  �مذى، ابويعلى، سعيدبن منـصور و غيـر ايـشان از ابـوبرزه اسـلمى            طيالسى، احمد، حميدى، ابوداود، تر    

آيـا گـردنش را نـزنم؟       :  غلظت و درشتى نمود، ابوبرزه گفت      �مردى در مقابل ابوبكر صديق      : اند، كه گفت   نموده
ايـن چنـين در الكنـز     1. نيـست �براى هيچ كسى بعـد از پيـامبر خـدا      اين حق   :  او را بازداشت گفت    �ابوبكر  

اى از شير يا عـسل را   اى جرعه هيچ بنده:  روايت نموده، كه گفت�و احمد در الزهد از عمر    . آمده است ) 161/2(
  .اين چنين در الكنز آمده است. ننوشيده، كه بهتر از نوشيدن جرعه خشم باشد

   
  غيرت   

  � غيرت ابى بن كعب
ـ   :  روايت نموده، كه گفت    �ابن عساكر از ابى بن كعب        فالنـى بـه منـزل زن    :  آمـد و گفـت     �امبر  مردى نزد پي

چقـدر بـا غيـرت      «:  خنديد و گفـت    �زدم، پيامبر    بودم او را به شمشير مى      اگر من مى  : رود، ابى گفت   پدرش مى 
  2.»تر است من از تو باغيرت ترم، و خداوند از من باغيرت! هستى

   
  � غيرت سعد بن عباده

اگر مردى را با زنم ديدم، او را بـا لبـه تيـز       : سعدبن عباده گفت  : اند كه گفت   بخارى و مسلم از مغيره روايت نموده      
كنيد؟ به خدا سوگند، من  آيا از غيرت سعد تعجب مى«:  رسيد، و فرمود�زنم، اين خبر به پيامبر خدا  شمشير مى

ن را  تر است، و به سبب غيرتش خداوند فواحش آشكار و پنهـا            تر هستم، و خداوند از من با غيرت        از وى با غيرت   
تر است، و به همـين خـاطر اسـت كـه بـيم دهنـدگان و                  حرام گردانيده است، عذر بيشتر از همه نزد خدا پسنديده         

تـر اسـت، و بـه همـين خـاطر       بشارت دهندگان را فرستاده است، و مدح و ستايش بيشتر از همه نزد خدا پسنديده  
  3.»است كه خداوند جنت را وعده نموده است

                                                 
��7� @ن را =��C دا�BH3 ا"!) ١١٠/ ٧(�9�3� ) ٩/ ١(ا�+; . ���� 1�@. 
 .آمده است) 132/5(اين چنين در المنتخب  2
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  حيات صحابه

٣١٣  چهارم جلد 

اگر كسى را با اهل خود يافتم تا اينكه چهار : سعدبن عباده گفت:  روايت است كه گفت�ره و نزد مسلم از ابوهري
هرگز، سوگند به ذاتـى     : ، سعد گفت  »]مجازات[بلى  «:  فرمود �پيامبر خدا   ! شاهد نياورم آيا او را مجازات نكنم؟      

: گويد به آنچه سيدتان مى«: رمود ف�پيامبر ! سازم كه تو را به حق مبعوث نموده قبل از آن كارش را با شمشير مى   
 ايـن چنـين در   1.»تـر اسـت   وى غيور است، و من از وى باغيرت ترم، و خداوند از مـن بـا غيـرت      ! گوش فرادهيد 

: آمده است، و ابويعلى اين را از ابن عباس طويلتر روايت نموده اسـت، و در حـديث وى آمـده                    ) 278ص( همشكو
ن، چون وى مرد غيورى است، به خدا سوگند، جز با زن بـاكره بـا ديگـرى                  اى پيامبر خدا، او را مالمت مك      : گفتند

ازدواج ننموده است، و هر زنى را كه طالق داده كسى از ما نظر به شدت غيرت وى با او جرأت ازدواج را نكـرده                         
ت، ولـى   حق است، و اين از نزد خداوند اس2دانم كه اين ، من مى )به خدا سوگند  (اى پيامبر خدا    : است، سعد گفت  

از اين تعجب نمودم كه اگر آن فرومايه را در حالى بيابم كه مردى در ميان ران هايش نشسته باشد، و من تا اين كه                 
من به خدا سوگند، و تا آمدن       !! چهار شاهد نياورم اين حق را نداشته باشم كه وى را تكان بدهم و يا حركت بدهم                

  3.كند كار خود را تمام مى
   

  )اللَّه عنها رضى(ه غيرت و رشك عايش
من بر وى : گويد  شبى از نزد وى بيرون رفت، مى�پيامبر خدا :  روايت نموده كه)اللَّه عنها رضى(مسلم از عايشه 

اى عايشه تو را چه شـده اسـت، آيـا بـه غيـرت و         «: دادم ديد، گفت   رشك نمودم، بعد آمد و آنچه را من انجام مى         
شـيطان تـو نـزدت      «:  فرمود �پيامبر خدا   ! مثل تو غيرت و رشك ننمايد؟     چرا مثل من بر     :  گفتم »اى؟ رشك آمده 
و با تو   : ، گفتم »بلى«:  پاسخ داد  �اى رسول خدا، آيا با من شيطان است؟ رسول خدا           : ، عايشه پرسيد  »آمده است 

اه ايـن چنـين در مـشك       4.»بلى، ولى خداوند مرا مـدد و همكـارى نمـود، و او اسـالم آورد               «: اى پيامبر خدا؟ گفت   
 با �هنگامى كه پيامبر خدا :  روايت نموده، كه گفت)اللَّه عنها  رضى( از عايشه    5و ابن سعد   .آمده است ) 280ص(

 ازدواج نمود، به سبب آنچه از زيبايى وى براى مان متذكر شـدند، بـه شـدت انـدوهگين                    )اللَّه عنها  رضى(ام سلمه   
و اين را براى حفصه يادآورى كـردم  : افزايد  ديدم، مىبعد به طرق مخفى به دينش كوشش نمودم و : گويد شدم، مى 

نخير، به خدا سوگند، اين غيرت و رشك اسـت، ام سـلمه آن              :  ، حفصه گفت   - و آن دو با هم يك دست بودند          -
او را ديـدم، بـه خـدا    : اى براى ديدن او جست، و او را ديد، و گفت گويند نيست، بعد حفصه نيز حيله    چنان كه مى  
 )اللَّـه عنهـا   رضى(گويى نيست، ونه هم نزديك به آن، ولى به آن هم زيباست، عايشه               ن چنان كه تو مى    سوگند، او آ  

                                                 
1 ���� . �(ا�+,+* : �)�) ٠>٢٧(ا��ی�� /١٢.(  
 .مسئله چهار شاهد 2

اين را ابويعلى روايت نموده و سياق از وى است، و احمد نيز به اختصار از وى روايت كرده است، و مدار : گويد مى) 12/5(هيثمى  3
 .باشد آن بر عبادبن منصور است و او ضعيف مى
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  حيات صحابه

٣١٤  چهارم جلد 

بعد او را ديدم، به عمرم سوگند، وى چنان بود كه حفصه گفته بود، ولـى مـن در حـال غيـرت و رشـك           : گويد مى
  .بودم

   
  به كسى كه به غيرت نيايد � انكار على
هاى كافر را در بـازار   هاى شما خبر نرسيده است كه عجم آيا به من از زن: ، كه گفت روايت نموده�رسته از على    
 �و نزد وى همچنان از علـى   . آييد؟ كسى كه به غيرت نيايد در او خير نيست          كنند، آيا به غيرت نمى     مزاحمت مى 

كنـد، و غيرتـى      مىخوب و نيكو كه مرد به آن اهل خود را اصالح            : غيرت به دو قسم است    : روايت است كه گفت   
  1.نمايد ه وى را داخل آتش مىك
   

  امر به معروف و نهى از منكر  
  در مورد كسانى كه قبل از  ما امر به معروف و نهى از منكر نمودند و اذيت شدند � حديث پيامبر

 :، گفـتم  »اى ابـن مـسعود    «:  داخل شـد و گفـت      �پيامبر خدا   :  روايت نموده، كه گفت    �طبرانى از ابن مسعود     
خـدا و   :  گفـتم  »دانى كدام يك از مردم بهتـر اسـت؟         مى«:  ، و افزود   - سه مرتبه آن را گفت       -لبيك، اى پيامبر خدا     

، بعـد از    »اند كه عمل بهتر دارند، البته وقتى كه دين خود را بفهمند            بهترين مردم آن هايى   «: رسولش داناترند، فرمود  
:  گفـتم »تـر اسـت؟   دانى كدام يك از مردم عـالم  مى«:  خدا، فرمودلبيك، اى پيامبر : ، گفتم »اى ابن مسعود  «: آن گفت 

ها در وقت اختالف مـردم اسـت، اگـر چـه در              ترين مردم حق بين ترين آن      عالم«: خدا و پيامبرش داناتراند؟ فرمود    
دو كسانى كه قبل از من بودند بـه هفتـاد و           . عمل مقصر و كوتاه باشد، و اگرچه به سرين خود به آهستگى راه رود             

گروهى در مقابل پادشـاهان قيـام نمودنـد        . ها نجات يافت و بقيه هالك گرديدند       فرقه تقسيم شدند، و سه گروه آن      
هـا   عليه آنها به خاطر دين خود و دين عيسى بن مريم جنگيدند، بنابراين آنان را گرفتند و به قتل رسانيدند، و با اره           

هـا   پادشاهان را نداشتند، و نه هم قدرت ايـن را كـه در ميـان آن      قطع شان نمودند، و گروه ديگرى قدرت مقابله با          
ين پراكنده شدند، و    ها در زم   اقامت كنند و آنان را به سوى خدا و دين عيسى بن مريم فرا خوانند، به اين سبب اين                  

  :ها هستند كه خداوند درباره شان گفته است و همين«:  افزود�، پيامبر » اختيار نمودند2رهبانيت
]a�_�w!�_a�]� ©��_~w/a�� ��]¤ a�]@a%b�_	 ���_�aB_/b��_  ��ad	_)_/a�� 'F�%]��_B w�����[.6  

ترك دنيا را كه آنها نو پيدا كرده بودند، آن را برايشان فرض نگردانيـده بـوديم، لـيكن آن را بـراى طلـب                         «: ترجمه
  .»اللَّه اختراع كردند خوشنودى

                                                 
 .آمده است) 161/2(اين چنين در الكنز  1

رهبانيت عبارت است، از غلو و زياده روى در عبادت، و تحمل مشقت و تكليف بر نفس چون امتناع از ازدواج، خوردن، نوشيدن،  2
 .ها و گوشه نشينى و عبادت در كوه

 ).27: الحديد(اآليه  3



  حيات صحابه

٣١٥  چهارم جلد 

 بـه درسـتى   1 از من پيروى نماينـد، آن را ن ايمان بياورند، مرا تصديق كنند وكسانى كه به م«:  گفت �بعد پيامبر   
و گروهـى   «: و در روايتى آمده اسـت     . »اند ها هالك شوندگان   اند، و كسانى كه از من پيروى نكنند، آن         رعايت نموده 

ها بـه قتـل      دند و با اره   نزد پادشاهان و جباران رفتند و به سوى دين عيسى بن مريم فراخواندند، بنابراين گرفتار ش               
ه به مانند حديث قبلى      و بقي  - »رسانيده شدند، و به آتش سوزانيده شدند، و صبر نمودند تا اين كه به خدا پيوستند               

  2-است 
   

  پيامبر و بر حذر داشتن كسى كه امر به معروف و نهى از منكر را ترك نمايد
تا اينكه درميان شما دو مستى ظاهر نگردد «:  فرمود�دا پيامبر خ:  روايت نموده، كه گفت�بزار از معاذبن جبل 

 ]در نبودن اين دو پديده[مستى جهل، و مستى دوست داشتن زندگى، و   : باشيد بر هدايتى از جانب پروردگارتان مى     
كنيد، و وقتى كـه دوسـتى دنيـا در شـما             نماييد و در راه خدا جهاد مى       كنيد، نهى از منكر مى     شما امر به معروف مى    

. كنيـد  نماييـد، و نـه هـم در راه خـدا جهـاد مـى       كنيد، و نه هم از منكر نهى مى آشكار گرديد، نه به معروف امر مى      
  3.»اند گويندگان به كتاب و سنت در آن روز چون مهاجرين و انصار سابقين و اولين

   
  كند منزلت كسى در روز قيامت كه در دنيا امر به معروف و نهى از منكر مى

انـد كـه پيـامبر      روايت نمـوده �اش در معجم خود و ابن نجار از واقد بن سالمه از يزيد رقاشى از انس       بيهقى، نق 
آيا شما را از اقوامى خبر ندهم كه نه انبيا هستند و نه هم شهدا، ولى انبيا و شهدا در روز قيامـت                       «:  گفت �خدا  

اى پيامبر : ، گفتند»شوند نور قرار دارند و شناخته مىخورند، آنان بر منبرهايى از  بر منزلت آنها نزد خداوند غبطه مى
سازند، و   آنانى كه بندگان خداوند را دوست خداوند، و خداوند را دوست بندگان او مى             «: خدا، آنان كيستند؟ گفت   

سـازد آشـكار اسـت، ولـى      اين كه خدا را دوست بندگان او مى : ، گفتيم »گردند در روى زمين به خاطر نصيحت مى      
دارد امـر   هـا را بـه آنچـه خـدا دوسـت مـى       آن«:  فرمود �سازند؟ پيامبر    ندگان خداوند را دوست او مى     چگونه ب 

ها اطاعت نمودند خداوند عزوجل ايشان را  نمايند، و وقتى كه از آن    بيند نهى شان مى    كنند، و از آنچه خدا بد مى       مى
  4.»دارد دوست مى

   
  كند  را ترك مىچه وقت اين امت امر به  معروف و نهى از منكر

                                                 
 .رهبانيت را 1

غير از بكيربن معروف . ها، رجال صحيح اند  را طبرانى به دو اسناد روايت نموده، و رجال يكى از آناين: گويد مى) 260/7(هيثمى  2
 .اند و در وى ضعف است كه احمد و غير وى او را ثقه دانسته

 .اند، و در وى ضعف است در اين حسن بن بشر آمده است كه ابوحاتم و غير وى او را ثقه دانسته: گويد مى) 271/7(هيثمى  3

 .آمده است) 139/2(و واقد و يزيد هر دو ضعيف اند، اين چنين در الكنز  4



  حيات صحابه

٣١٦  چهارم جلد 

اى رسول خدا، امـر بـه معـروف و          :  گفتيم �به پيامبر   :  روايت نموده، كه گفت    �طبرانى در األوسط از حذيفه      
 �انـد؟ پيـامبر    شود، در حالى كه اين دو عمل سـيد و سـردار اعمـال نيكوكـاران     نهى از منكر چه وقت ترك مى      

اى پيامبر خدا، بنى اسـرائيل را چـه رسـيده           : ، گفتم »يده بود وقتى شما را آنچه برسد كه بنى اسرائيل را رس         «: فرمود
ها و برگزيـدگان شـما چاپلوسـى فاجرهـاى تـان را بكننـد، و فهـم و دانـايى نـصيب                      وقتى كه خوب  «: بود؟ گفت 

گيرد، به پـيش    ا مى شريرهاى تان گردد، و پادشاهى به دست خردان تان بيفتد، در اين وقت است كه فتنه شما را فر                  
در ايـن عمـاربن سـيف آمـده، كـه عجلـى و غيـر وى او را ثقـه               2.»گـردد  پيش روى مى   و به طرف تان      1،رويد مى

اند، و در بعض شان اختالف است، چنـان كـه هيثمـى     اند، و بقيه رجال آن ثقه   اند، و گروهى ضعيفش دانسته     دانسته
اند، و ابن ابى الـدنيا از عايـشه بـه           ه روايت كرد  �گفته، و اين را همچنان ابن عساكر و ابن نجار از انس             ) 286/7(

  .آمده، روايت نموده است) 139/2(معناى آن را، چنان كه در الكنز 
   

  علَيكُم اَنْفُسكُم: توضيح ابوبكر بر منبر درباره معناى اين آيه
 ،  - اسـت    حسن و صحيح  :  و گفته  -ابن ابى شيبه، احمد، عبدبن حميد، عدنى، ابن منيع، حميدى، ابوداود، ترمذى             

 ، بيهقـى،  -انـد   همـه راويـان آن ثقـه   :  و گفتـه   -نسائى، ابن ماجه، ابويعلى، ابونعيم در المعرفة، دار قطنى در العلل            
 بـه خالفـت     �هنگامى كـه ابـوبكر      : اند كه گفت   سعيدبن منصور و غير ايشان از قيس بن ابى حازم روايت نموده           

  :خوانيد شما اى مردم، اين آيه را مى: اوند گفتبرگزيده شد، به منبر باال رفت و بعد از حمد خد
]a�d/a"_)_/a�� �bu]¤ £V_� a�_  a�b�\#d§_" b� a�eR_Gê a�X a�eRa%b�_	 �ad�_ � _�"£:����_@\"bX �_"[.6  

ايد مراقب خود باشيد، هنگامى شما هدايت يافتيد گمراهـى كـسانى كـه گمـراه               اى كسانى كه ايمان آورده    «: ترجمه
  .»رساند به شما زيانى نمىاند  شده

مردم وقتى كـه منكـر را       «: گفت  شنيدم كه مى   � من از پيامبر خدا      4كنيد، در غير جاهايش وضع مى    و شما اين را     
  5.»ها را به عذاب گرفتار نمايد باشد كه خداوند تمام آن ديدند، و آن را تغيير ندادند، نزديك مى

 روزى كه به خليفه پيـامبر خـدا      �ابوبكر  :  روايت است كه گفت    )عنهمااللَّه   رضى(و نزد ابن مردويه از ابن عباس        
 درود  � نشست، و خداوند را ستوده بر او ثنـا گفـت، و بـر پيـامبر                  � مسمى گرديد بر منبر رسول خدا        �

از دوسـت در    :  بر منبر گذاشت و گفت     �هاى خود را بازكرد، و بر جاى نشستن پيامبر           فرستاد، بعد از آن دست    
  :نمود  در همين جا نشسته بود شنيدم كه اين آيه را تفسير مىحالى كه
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 .م. كنيد يعنى از آن به عدم لزوم امر به معروف و نهى از منكر استدالل مى 4
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  حيات صحابه

٣١٧  چهارم جلد 

ـ   آرى، هر قومى كه در ميان آن«: بعد آن را تفسير نمود، و تفسير وى براى ما اين بود كه گفت            دى انجـام  ها عمـل ب
ها نه آن را تغيير دهند و نه هم به آن انكار كنند، بـر خداونـد حـق                    شود، و در ميان شان فساد صورت پذيرد، و آن         

، بعد انگـشتان خـود را داخـل         »ها را همه به عذاب مبتال كند، و بعد از آن دعاى شان را قبول ننمايد                گردد تا آن   مى
 روايـت   � و بيهقـى از ابـوبكر        1.، اين دو كر شـوند      نشنيده باشم  اگر اين را از دوست    : گوش هايش نمود و گفت    

تـر باشـند، ولـى     وقتى كه قومى در ميان قوم ديگرى فساد نماينـد و قـوم ثـانى از قـوم اول قـوى             : نموده، كه گفت  
 ز ايـشان كند، و بعـد آن را ا       ها را از فساد باز ندارند، خداوند بر آنان باليى را نازل مى             رغم آن باز هم دست آن      على

  2.سازد دور نمى
   

  امر عمر و عثمان براى مسلمانان در امر به معروف و نهى از منكر
شـما را چـه     : اند كـه گفـت      روايت نموده  �ابن ابى شيبه، ابوعبيده در الغريب و ابن ابى الدنيا در الصمت از عمر               

در رد و انكار بر عمل وى اقدام كنيـد؟  درد، آشكارا  هاى مردم را مى دارد كه وقتى بى خردى را ديديد ناموس    بازمى
   3.از آن است كه گواه باشيدتر  اين پايين:  گفت�ترسيم، عمر  از زبان وى مى: گفتند

ها  قبل از اين كه شريرهاى تان بر شما مسلط شوند، وخوب          :  روايت نموده، كه گفت    � از عثمان    4 و ابن ابى شيبه   
  5.عروف و نهى از منكر نماينداى شان قبول نشود، امر به مها دعا كنند و دع هاى تان بر آن و برگزيده

   
  ترغيب على در امر به معروف و بيم دادن وى از ترك نهى از منكر

بايد به معروف امر كنيد، و از منكر نهـى نماييـد، و در امـر خـدا                  :  روايت نموده، كه گفت    �ابن ابى شيبه از على      
ها را تعذيب   غالب خواهند شد كه شما را تعذيب كنند، و خداوند آنجدى و كوشا باشيد، در غير آن قومى بر شما      

بايد به معروف امر كنيد، و از منكر نهى نماييد در غير آن شريرهاى تان بر شما   : و نزد حارث آمده، كه گفت     . نمايد
 �اتم از علـى  و نزد ابن ابى ح . شود كنند و دعاى شان قبول نمى      هاى تان دعا مى    شوند، بعد از آن خوب     مسلط مى 

اى مردم، كسانى كه قبل از شما بودند، به سبب سوار شدن شان بـر گناهـان               : در خطبه خود گفت   : روايت است كه  

                                                 
 .آمده است) 138/2(اين چنين در كنز العمال  1

 .آمده است) 138/2(اين چنين در الكنز  2
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گواه باشيد ) در قيامت(گردانيديم تا بر مردم ) مختار(شما را امتى معتدل ) كه شما را هدايت داديم(و هم چنين «: ترجمه) 143:البقره(

ترسيد و به سبب آن امر به معروف و  مل تان كه از زبان بدكاران مىاين ع:  اين است كه�هدف عمر . »و پيغمبر بر شما گواه باشد
 .م. كنيد، از مقام گواه بودن، كه شما در آن قرار داريد، خيلى پايين است نهى از منكر را ترك مى

 .آمده است) 139/2(اين چنين در الكنز  4

 .آمده است) 139/2(اين چنين در الكنز  5



  حيات صحابه

٣١٨  چهارم جلد 

رفتند، و ربـانيون    نهى ننمودند، و هر بارى كه در گناهان و معاصى فرو مى1ها را ربانيون و احبار و آنهالك شدند،  
ها نـازل شـد بـر        گرفت، بنابراين قبل از اين كه مثل آنچه بر آن           را فرا مى   كردند، عذاب آنان   ها را نهى نمى    احبار آن 

شما نازل گردد به معروف امر كنيد، از منكر نهى نماييد، و بدانيد كه امر به معروف و نهى از منكـر رزقـى را قطـع              
  2.سازد ، و اجل را نزديك نمىكند نمى

جهـاد بـه    : جهاد سه گونه اسـت    : اند كه گفت   وايت نموده  ر � از على    - كه آن را صحيح دانسته       -مسدد و بيهقى    
 جهـاد بـا دسـت    ]شـود   و از بين برده مى  [گردد   دست، جهاد به زبان و جهاد به قلب، اولين جهادى كه مغلوب مى            

است، بعد از آن جهاد زبان، بعد از آن جهاد قلب و وقتى كه قلب معروف را نشناسد، و منكر را بد نبيند، واژگـون                         
 روايت است كه �و نزد ابن ابى شيبه و ابونعيم و نصر در الحجة از على       . ، و معكوس گردانيده شده است     گرديده
هاى تان اسـت، و   هاى تان است، بعد از آن جهاد به قلب دهيد، جهاد با دست اولين جهادى را كه ازدست مى     : گفت

 گرديده است، چنان كه توشـه دان واژگـون    هر قلبى كه معروف را نشناسد، و منكر را بد نبيند، معكوس و واژگون             
  3.ريزد رو مىگردد و آنچه در آن است ف مى
   

  اقوال عبداللَّه بن مسعود در باره امر به معروف و نهى از منكر
كـسى  :  آمد و گفـت �عتريس بن عرقوب شيبانى نزد عبداللَّه : طبرانى از طارق بن شهاب روايت نموده، كه گفت        

بلكه كـسى قلـبش معـروف را نـشناسد، و           :  از منكر نكند هالك شده است، عبداللَّه گفت        كه امر به معروف و نهى     
مـردم سـه   :  روايـت نمـوده، كـه گفـت    � و طبرانى از عبداللَّه بـن مـسعود   4. بد نبيند هالك گرديده استمنكر را 
 با نفـس و  ]همراه شان[كند، و  مردى كه گروهى را ديد در راه خدا جهاد مى         : اند، و در غير اينها خيرى نيست       گروه

را مال خود جهاد نمود، و مردى كه با زبان خود جهاد كرد، و امر به معروف و نهى از منكر نمود، و مردى كه حق                          
 �و ابن عساكر از ابن مـسعود  . در اين كسى است كه من وى را نشناختم      : گويد  مى 5هيثمى. به قلب خود شناخت   
هاى خود بجنگيد، و اگر جز ترشرويى در مقابل شان ديگـر عملـى               دست بر ضد منافقين با   : روايت نموده كه گفت   

  6.ر روهاى شان ترش رويى كنيدنتوانستيد، د

                                                 
 .ى يهوداندربانيون و احبار همان علما 1

 .آمده است) 139/2(اين چنين در الكنز  2

 .آمده است) 139/2(اين چنين در الكنز  3

از طارق به مانند آن روايت نموده، ) 35/1(و اين را همچنان ابونعيم در الحليه . رجال آن رجال صحيح اند: گويد مى) 275/7(هيثمى  4
 .اند آمده، روايت نموده) 140/2(مانند آن را، چنان كه در الكنز و ابن ابى شيبه و نعيم در الفتن از ابن مسعود به 

5 276/7 

اين را : گويد مى) 276/7(هيثمى . و طبرانى اين را از وى به معناى آن روايت نموده است. آمده است) 140/2(اين چنين در الكنز  6
 .حسن الحديث است، و بقيه رجال آن رجال صحيح اندطبرانى به دو اسناد روايت نموده، و در يكى از آنها شريك آمده، و موصوف 



  حيات صحابه

٣١٩  چهارم جلد 

وقتى كـه منكـرى را ديـدى، و نتوانـستى آن را     : اند كه گفت  روايت نموده �و ابن ابى شيبه و نعيم از ابن مسعود          
 و نزد هر دوى شان از ابن        1.برى آن را در قلبت بد مى     و  تغيير بدهى، همينقدر برايت كافى است كه خداوند بداند ت         

بـرد   كنـد و آن را بـد مـى         شود مشاهده مى   انسانى كه گناهى را كه انجام مى      : مسعود همچنان روايت است كه گفت     
دهد، ماننـد كـسى      باشد، و از آن رضايت نشان مى       باشد كه از آن غايب است، و اگر از آن غايب مى            مانند كسى مى  

  .كه در آن حاضر بوده استباشد  مى
امورى اتفاق خواهد افتاد كه اگر كسى از آن غايب          :  روايت است كه گفت    �و نزد نعيم و ابن نجار از ابن مسعود          

باشد، و بر آن رضايت نشان دهد مانند كسى است كه در آن حاضر بوده است، و كسى كه در آن حاضر بوده، و آن             
  2. غايب بوده استست كه از آنرا بد ديده مانند كسى ا

   
  اقوال حذيفه درباره امر به معروف و نهى از منكر

 بـر  �با موالى خود كه پسر خردسالى بودم بيرون آمدم، و بـا حذيفـه       :  از ابورقّاد روايت نموده، كه گفت      3ابونعيم
گرديـد، و    فق مـى  آورد به آن منا     را بر زبان مى    ]نفاق[ انسان كلمه    �اگر در زمان پيامبر خدا      : گفت خوردم كه مى  

شنوم، بايد به معروف امر كنيد، از منكـر نهـى            من اكنون آن كلمه را از هر يك از شما در يك نشستن چهار بار مى               
سازد، يا اين كه شريرهاى      نماييد، و بايد به خير تشويق كنيد، در غير آن همه تان را خداوند به عذاب ريشه كن مى                  

  4.شود ، و دعاى شان قبول نمىكنند هاى تان دعا مى ها و برگزيده از آن خوبسازد، و بعد  تان را بر شما مسلط مى
كسى را كه از ما نيست خدا لعنت كند، به خدا سوگند، يـا امـر     :  روايت است كه گفت    � از حذيفه    5و نزد ابونعيم  

ى تـان مـسلط     هـا  جنگيد، و شريرهاى تان بـر خـوب        كنيد يا اين كه در ميان خود مى        به معروف و نهى از منكر مى      
ماند، تا امر به معروف و نهـى از منكـر نمايـد، بعـد از آن                  كشند حتى كه هيچكس باقى نمى      شوند، و آنان را مى     مى

 6و نـزد وى . كنـد  شـما قبـول نمـى   كنيد، و او دعاى شما را به خاطر كينه و غضبش بـر            خداوند عزوجل را دعا مى    

                                                 
 .آمده است) 140/2(اين چنين در الكنز  1

روند و  صالحان مى:  روايت نموده، كه گفت�از ابن مسعود ) 135/1و ابونعيم در الحليه . آمده است) 140/2(اين چنين در الكنز  2
و طبرانى مانند . ماند بيند باقى مى شناسد و منكرى را بد نمى فى را نمىگيرند، و اهل شك و كسى كه معرو در زمره پيشينيان قرار مى

 .اند گفته، رجال صحيح) 280/7(اين را روايت نموده، و رجال آن، چنان كه هيثمى 

 ).279/1(الحليه  3

 .آمده، روايت نموده است) 140/2(ابن ابى شيبه مانند اين را، چنان كه در الكنز  4

 ).279/1(الحليه  5

6 280/1 



  حيات صحابه

٣٢٠  چهارم جلد 

نى خواهد آمد، كه بهترتان در آن كسى باشد كه به معروفى بر شما زما:  روايت است كه گفت�همچنان از حذيفه 
  1.ند، و از منكرى نهى ننمايدامر نك

   
  قول عدى و ابودرداء در اين باره

معروف و عمل پسنديده شما منكر و ناپسند زمانى بـوده           :  روايت نموده، كه گفت    �ابن عساكر از عدى بن حاتم       
باشـيد كـه منكرتـان را     آيد، و شما تا آن وقت به خير مى ست كه مىكه گذشت، و منكر شما امروز معروف زمانى ا      

ن و سـبك گرديـدن صـحبت        تان بدون استهزا شد    تان را منكر ندانيد، و عالم تان در ميان         معروف ندانيد، و معروف   
دهم، ولى  كنم، و آن را انجام نمى من به معروف امر مى:  روايت نموده، كه گفت� و ابن عساكر از ابودرداء 2.نمايد

  3.م كه بر آن پاداش داده شوماز خداوند آرزومند
   

  داشت و قولش درباره هشام بن حكيم اش از منكرى كه مردم را از آن باز مى عمر و نهى نمودن خانواده
خواست مـردم     وقتى كه مى   �عمر  : اند كه گفت    روايت نموده  )اللَّه عنهما  رضى(ابن سعد و ابن عساكر از ابن عمر         

كسى را ندانم در چيزى : )گفت مى(داشت،  ها را باز مى نمود و آن چيزى منع نمايد، اول از اهل خود شروع مىرا از 
 و مالـك و ابـن سـعد از ابـن شـهاب      4.كـنم  ام، و در غير آن دو برابر عذابش مى    واقع شود كه من از آن نهى نموده       

دانى كه با وى همراه بودند امر به معروف و نهى  در ميان مر�هشام بن حكيم بن حزام     : اند كه گفت   روايت نموده 
  5.6 زنده باشيم اين نخواهد بودتا وقتى كه من و هشام: گفت  مى�نمود، و عمربن الخطاب  از منكر مى

   
  وصيت عميربن حبيب به پسرش

  را� كـه پيـامبر   - �طبرانى در األوسط از ابوجعفر خطمى روايت نموده، كه جدش عميربن حبيب بن خماشه    
اى پسرم، تو را از مجالست بى خردان برحـذر          :  به پسرش توصيه نمود و گفت      -در وقت بلوغش درك نموده بود       

گردد، و كـسى   ها بيمارى است، كسى كه از بى خرد در گذرد و عفو نمايد خوشحال مى دارم، چون همنشينى آن   مى
نـشود بـه زيـاد راضـى        آورد راضـى      مـى  شود، كسى كه به چيز اندكى كه بى خـرد          كه به او پاسخ دهد پشيمان مى      

                                                 
و اين را ابن ابى الدنيا در كتاب األمر . آمده، روايت نموده است) 140/2(ابن ابى شيبه اين را از وى به مانند آن، چنان كه در الكنز  1

 .آمده، روايت كرده است) 140/2( به مانند آن، چنان كه در الكنز �بالمعروف و النهي عن المنكر از ابوسعيد خدرى 

 .آمده است) 141/2(نز اين چنين در الك 2

 .اين را از وى به مانند آن روايت نموده است) 213/1(و ابونعيم در الحليه . آمده است) 140/2(اين چنين در الكنز  3

 .آمده است) 141/2(اين چنين در الكنز  4

 .منكر و امور غير شرعى 5

 .آمده است) 141/2(اين چنين در الكنز  6



  حيات صحابه

٣٢١  چهارم جلد 

 و وقتى كه يكى از شما خواست به معروف امر كند، يا از منكر نهى نمايد، بايد نفس خود را به صبر بـر                         1گردد، مى
اذيت آماده سازد، و به ثواب از جانب خداوند متعال اعتماد داشته باشد، چون كسى كه به ثواب از طـرف خداونـد        

  2.كند ت به او ضررى وارد نمىسيدن اذيعزوجل اعتماد نمايد، ر
   

  ترس ابوبكره از اين كه زمانى را درك نمايد كه در آن امر به معروف و نهى از منكر نباشد
 با زنى از بنـى غدانـه ازدواج نمـود، و آن زن فـوت          �ابوبكره  : طبرانى در عبدالعزيزبن ابى بكره روايت نموده كه       

 انتقال داد، در اين موقع برادران آن زن از اينكه ابوبكره بـر وى نمـاز بگـزارد                    وى را به قبرستان    �كرد، و ابوبكره    
يار رسول : اين كار را نكنيد، چون من از شما به نماز گزاردن مستحق ترم، گفتند: ها گفت مانع شدند، ابوبكره به آن   

 او را به شدت دفع نمودند و آن گاه بر وى نماز گزارد، و ابوبكره داخل قبر شد، آن گاه    : گويد  راست، مى  �خدا  
راندند، و افتاد و بيهوش گرديد، بعد به سوى اهلش انتقال داده شد، و در آن روز بيست تن از پسران و دختـرانش                        

: من در آن روز خردترين ايشان بودم، وى يكبار به هوش آمـد و گفـت  : گويد  عبدالعزيز مى-بر وى فرياد كشيدند  
تر نيست، آن گاه قـوم بـه وحـشت           ن شدن هيچ جانى برايم از جان ابوبكره محبوب        بر من فرياد نكشيد، چون بيرو     

ترسم كه زمانى را درك نمايم كه نتوانم در آن امر به معـروف و                من از اين مى   : چرا اى پدرمان؟ گفت   : افتاده گفتند 
  3.نم، و در آن روز خيرى نيستنهى از منكر ك

   
  نهى حجاج از منكر از ترس اذيتروى گردانيدن و اعراض انس و ابن عمر از 

ه خاطر ابن االشعث ترغيـب  در قصر با حجاج بودم، و او مردم را ب         : طبرانى از على بن زيد روايت نموده، كه گفت        
بگو، اى خبيث، اى گردنده در فتنه، بارى        :  آمد، و نزديك شد، حجاج گفت      � در اين اثنا انس بن مالك        4،نمود مى

ست اوست، تو را چنـان    و بارى با اشعث، سوگند به ذاتى كه جانم در د           )رى با ابن زبير   و با (با على بن ابى طالب،      
كـنم، انـس     شود پوست مى   كنم، و تو را چنان كه سوسمار پوست كرده مى          شود از ريشه مى     ريشه كن مى   5كه صمغ 

كر كنـد،    خداوند گوشت را     -تو هدفم هستى    :  كيست؟ حجاج گفت   - خداوند اصالحش كند     -هدف امير   : گفت
اگر من اوالدم را به يـاد   :  و بعد نزد وى بيرون رفت و گفت        )اناهللا و إنا إليه راجعون    (: انس استرجاع خواند و گفت    

 و 6.اشـت گذ گفتم كه بعد از آن را ابداً زنده نمى         ترسيدم، در همانجا به او سخنى مى       آوردم و از وى بر آنها نمى       نمى

                                                 
 .م. شود كه از آنان سخن ناسزاى زيادتر بشنود ردان را متحمل نشود و مقابله نمايد منجر بر آن مىيعنى كسى كه سخن اندك بى خ 1

) 30/3(و اين را همچنان ابونعيم و احمد در كتاب الزهد، چنان كه در اإلصابه . اند ثقه: گويد مى) 266/7(رجال آن، چنان كه هيثمى  2
 .اند آمده، روايت نموده

 .اند گويد، ثقه مى) 280/7(هيثمى رجال وى، چنان كه  3

 .نمود، كه يا قتل را قبول كنند يا توبه نمايند ها را پيش مى آن 4

 .م. انگم، شلم، نوعى گياه 5

 .ثقه دانسته شده]از طرف بعضى[على بن زيد ضعيف است، و : گويد مى) 274/7(هيثمى  6



  حيات صحابه

٣٢٢  چهارم جلد 

كرد، و كالمى را متذكر      از حجاج شنيدم كه سخنرانى مى     :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنهما  رضى(بزار از ابن عمر     
بـراى مـؤمن    «:  را بـه يـاد آوردم      �شد، كه من آن را منكر دانستم و خواستم تغيير بدهم، ولى قول رسول خـدا                 

سـازد؟    مـى  اى رسول خدا، چگونه نفس خود را ذليل       : گفتم: گويد ، مى »سزاوار نيست كه نفس خود را ذليل بسازد       
  1.»شود كه توان آن را ندارد به باليى گرفتار مى«: گفت

   
  گوشه نشينى  

   درباره گوشه نشينى � قول عمر
گوشه نـشينى راحتـى   : اند كه گفت  روايت نموده� از عمر هابن ابى شيبه، احمد در الزهد و ابن ابى الدنيا در العزل        

 روايت �بن حبان در الروضة و نزد عسكرى در المواعظ از عمر        و نزد احمد در الزهد،نزد ا     . است از اختالط بدها   
 3لرقائق از عمر بـه ماننـد آن،   و ابن المبارك اين را در كتاب ا      2.د را از گوشه نشينى بگيريد     سهم خو : است كه گفت  

ه عمربن الخطاب از نزد قومى عبـور نمـود، كـ          : روايت كرده است، و دينورى از معافى بن عمران روايت نموده كه           
هـا   خوشى مبادا به اين روى    : نمودند، آن گاه گفت     خدا گرفته شده بود تعقيب مى      ]حدى از حدود  [مردى را كه در     

  4.شوند جز در شر ديده نمى
   

  قول ابن مسعود درباره گوشه نشينى  و وصيتش به مردى و به فرزندش در اين مورد
 نـزد مـا آمـد، آن گـاه اهلـم مـرا بـا                � و عبداللَّه     بودم، 5در سرف : وايت نموده، كه گفت   طبرانى از عدسه طائى ر    

اى را آوردند، و من      چيزهايى نزد وى فرستاد، و بچه هايى از ما كه در شترچرانى بودند از فاصله، چهار شب پرنده                 
بچـه  : گفتم: گويد اين پرنده را از كجا آوردى؟ مى      : آن را نزد وى بردم، هنگامى كه آن را نزدش بردم، از من پرسيد             

دوست دارم در جايى باشم كه ايـن        : اند، عبداللَّه گفت   ايى از ما كه در شترچرانى بودند از مسير چهار شب آورده           ه
ه خداوند عزوجـل    پرنده شكار شده، و با هيچ كس در مورد چيزى صحبت نكنم، و با من صحبت نكند، تا اينكه ب                   

ام كـن،     توصـيه  )اى ابوعبدالرحمن (: ه عبداللَّه گفت  مردى ب :  از قاسم روايت است كه گفت      1 و نزد ابونعيم   6.بپيوندم

                                                 
اند، و اسناد طبرانى در الكبير جيد است،  الكبير به اختصار روايت نمودهاين را بزار و طبرانى در األوسط و: گويد مى) 274/7(هيثمى  1

وى از گروهى روايت نموده، و گروهى : و رجال آن رجال صحيح اند، غير زكريابن يحيى بن ايوب ضرير كه خطيب درباره وى گفته
 .اش صحبت ننموده است اند، و هيچكس درباره از وى روايت نموده

 .آمده است) 159/2(ز اين چنين در الكن 2

 .آمده) 262/11(چنان درفتح البارى  3

 .آمده است) 159/2(اين چنين در الكنز  4

 .اسم جايى است در نزديكى مكه 5

باشد، و ابن عساكر اين را به معناى آن به اختصار  اند، غيرعدسه طائى كه ثقه مى رجال آن رجال صحيح: گويد مى) 304/10(هيثمى  6
 .آمده، روايت نموده است) 159/2(چنان كه در الكنز از ابن مسعود، 



  حيات صحابه

٣٢٣  چهارم جلد 

و نـزد طبرانـى از اسـماعيل بـن ابـى خالـد       . ات بنشين، زبانت را نگه دار، و بر ياد گناهت گريه كن در خانه : گفت
اى پسرم، تو را به ترس خدا توصيه : ابن مسعود پسرش ابوعبيده را به سه كلمه توصيه نمود: روايت است كه گفت  

  2.هد و بر ياد گناهت گريه كن بايد خانه ات تو را جاى بدكنم، مى
   

  رغبت و عالقمندى حذيفه، ابن عباس، ابوالجهم و ابودرداء در گوشه نشينى
نمـود، و    داشتم كه به كارهاى من رسـيدگى مـى         دوست دارم كسى مى   :  روايت نموده، كه گفت    �حاكم از حذيفه    

ـ      كه هيچ كسى بر من داخل نمى      بستم،   خودم درم را تا پيوستنم به خدا مى        هـا بيـرون    ه سـوى آن شـد، و مـن هـم ب
اگـر  :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنهما  رضى( از مالك از مردى از ابن عباس         ه و ابن ابى الدنيا در العزل      3.شدم نمى

 را فقـط  مبود، چـون مـرد   شدم و دوستى برايم نمى رفتم كه در آن شناخته نمى  بود، به شهرى مى    ترس وسواس نمى  
: از يحيى بن سعيد شنيدم كه گفـت       :  از مالك روايت نموده، كه گفت      ه و ابن ابى الدنيا در العزل      4.كند مردم فاسد مى  

: گفـت  شـد، مـى     با انصار مجالست نداشت، و وقتى كه تنهايى برايش ذكـر مـى             � حارث بن صمه     )بن(ابوالجهم  
نيكوترين صومعه مرد   :  روايت نموده، كه گفت    � ابوالدرداء    و ابن عساكر از    5.ا مردم از تنهايى بدتر است     اختالط ب 

دارد، و زنهار كه شما در بازار بنـشينيد، چـون            اش است، در آن نفسش، چشمش و فرجش را نگه مى           مسلمان خانه 
  6.اندازد ار در لهو و لغو مىنشستن در باز

   
  � گوشه نشينى معاذبن حبل

 در حالى عبور نمـود،      �وى از كنار معاذ بن جبل       :  روايت نموده كه   ) عنهما اللَّه رضى(طبرانى از عبداللَّه بن عمرو      
كند، عبداللَّه بن عمرو     نمود، گويى كه با خودش صحبت مى       اش ايستاده بود و به دستش اشاره مى        كه وى بر دروازه   

 7 دشـمن خـدا    ام، ولى  چيزى نشده : كنى؟ گفت  اى ابوعبدالرحمن تو را چه شده كه با خود صحبت مى          : به او گفت  
آيـا بـه   ! كشى؟ ات رنج مى  همه عمرت در خانه8: شنيدم بازگرداند؟ گفت�خواهد مرا از آنچه از رسول خدا        مى

كسى كه در راه خـدا بيـرون رود در   «: گفت  شنيدم كه مى  �شوى؟ و من از رسول خدا        سوى مجلس بيرون نمى   
باشـد، و كـسى كـه        حمايت خداوند عزوجل مـى    باشد، و كسى كه مريضى را عيادت نمايد در           حمايت خداوند مى  

                                                                                                                                                                  
 ).135/1(الحليه  1

 .اند ها رجال صحيح اين را طبرانى به دو اسناد روايت نموده، و رجال يكى از آن: گويد مى) 299/10(هيثمى  2

 .ايت كرده استاز وى به مانند اين را رو) 278/1(آمده است، و ابونعيم در الحليه ) 159/2(اين چنين در الكنز  3

 .آمده است) 159/2(اين چنين در الكنز  4

 .آمده است) 159/2(اين چنين در الكنز  5

 .آمده است) 159/2(اين چنين در الكنز  6

 .هدف از دشمن خدا شيطان است 7

 .شيطان 8



  حيات صحابه

٣٢٤  چهارم جلد 

باشد، و كسى كه نزد امامى به خـاطر تقويـت و عـزت     بامداد يا غروب به مسجد برود، در ذمه خداوند عزوجل مى 
اش بنشيند و هيچ كـس را بـه بـدى غيبـت             باشد، و كسى كه در خانه      نمودن وى برود، در ذمه خداوند عزوجل مى       

هيثمـى   1.ام به سوى مجلس بيرون كنـد       خواهد مرا از خانه    ، دشمن خدا مى   »باشد ىنكند، در ذمه خداوند عزوجل م     
اين را طبرانى در األوسط و الكبير به مانند آن به اختصار روايـت نمـوده، و بـزار هـم روايـت                    : گويد مى) 304/10(

  .اند، غير ابن لهيعه كه حديثش در ضمن ضعفش حسن است كرده، و رجال احمد رجال صحيح
   

  عت  قنا
  به قناعت � ترغيب عمر

 پيراهنـى را ديـد و       � بر تـن احنـف       �عمربن الخطاب   : ابن المبارك از عبداللَّه بن عبيد روايت نموده، كه گفت         
و اى بـر تـو   :  گفت�اين را به دوازده درهم گرفتم، عمر   : اى احنف اين پيراهنت را به چند نگرفتى؟ گفت        : گفت

 و ابن ابى حاتم از حسن بصرى روايت نمـوده،  2.دانى؟ بود كه مى ر آنچه مىدچرا به شش درهم گرفتى، و باقى آن        
 در دنيا قناعت كن، چون رحمان بعضى از 3به رزقت:  نوشت� به ابوموساى اشعرى �عمربن الخطاب : كه گفت

ايش كنـد، كـسى را كـه بـر     بندگان خود را بر بعضى در رزق فضيلت داده است، بلكه به آن هر يكى را آزمايش مى       
آزمايد كه شكرگزارى وى در آن چگونه است، و شكر وى براى خداوند ادا نمودن آنچه اسـت،                   گشايش آورده مى  

  4.طا نموده فرض گردانيده استكه خداوند بر وى در آنچه برايش رزق داده و ع
   

  قناعت على و وصيتش و وصيت سعد به قناعت
خرماى ناسره و خشك خورد، بعد آب نوشيد، و بر شـكم   از �على : عسكرى از ابوجعفر روايت نموده، كه گفت 

  .خداوند او را دور راند، بعد چنين تمثيل آورد. كسى كه شكمش او را داخل آتش سازد: خود زد و گفت
   فإنك مهماتعط بطنك سؤله

  و فرجك ناال منتهى الذّم أجمعا
ها انتهاى پستى را نـصيب       ر دوى آن  تو هر گاهى كه خواهش شكم و فرجت را برآورده سازى و بدهى، ه             «: ترجمه
 فـردا را بـر   6اى فرزند آدم، فكر: دعلى بن ابى طالب فرمو:  و نزد دينورى از شعبى روايت است كه گفت 5.»اند شده

آيد، و بدان كه اگر مال را اضافه از مصرفت جمع            فكر امروز مقدم مساز، اگر اجلت نيامده باشد، رزقت در فردا مى           

                                                 
1 ���� . � .در @ن ا�0 ����B ا"! �K��m B ا"!) ٨>٣/ �(ا�0 <$��3 ) ٠١/ ٨(78$ا�
 .آمده است) 161/2(الكنز اين چنين در  2

 .م. آمده است» روحت«با اصالح از پاورقى، چون در اصل  3

 .آمده است) 161/2اين چنين در الكنز 4

 .آمده است) 161/2(اين چنين در الكنز  5

 .م. يعنى فكر اينكه فردا چه طور خواهد شد  و چه خواهد نمودم 6
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٣٢٥  چهارم جلد 

 روايت نموده، كه وى بـراى فرزنـدش         � و ابن عساكر از سعد       1.نمايى براى غيرت ذخيره مى    و كسب كنى، آن را    
باشد، مال  مند ن  اى فرزندم، اگر توانگرى را طلب نمودى، به قناعت طلبش كن، چون كسى كه از قناعت بهره                : گفت
  2.سازد اش نمى غنى
   

  و اصحابش در ازدواج و نكاح   � روش پيامبر
  )اللَّه عنها رضى(با خديجه  � ازدواج پيامبر

 گوسـفند  �پيـامبر  :  روايت نموده، كه گفـت - � يا از مردى از اصحاب پيامبر - �طبرانى از جابربن سمره     
چرانيد، بعد گوسفند چرانى را ترك نمود و به شترچرانى پرداخت، و در حالى كه او و شريكش در شـترچرانى                      مى

رفت، هنگامى كه سفر را تمام نمودند، از طرف آنها براى خـواهر خديجـه       بودند، خواهر خديجه آنان را به كرايه گ       
نمـود، و بـه    چيزى باقى ماند، و شريكش نزد خواهر خديجه رفت و آمد داشت، و از وى دين خـود را طلـب مـى       

شـريك  [، بـارى خـواهر خديجـه، كـه          »كنم تو برو، من حياء مى    «: فرمود  مى �برو، محمد   : گفت  مى �محمد  
نمايد، خـواهر    گويد كه حيا مى    به او گفتم، وى مى    : محمد كجاست؟ پاسخ داد   : نزدشان آمده بود، گفت   ]�پيامبر  

نديدم، و اين در قلب خواهرش خديجه افتاد، و كسى را نـزد             ... و... تر و  مردى را با حياتر، و عفيف     : خديجه گفت 
 ]در پاسخ به اين درخواست خديجه     [ �نزد پدرم برو و مرا خواستگارى كن، پيامبر         :  فرستاد و گفت   �محمد  
برو مالقاتش كن و با او صحبت نما، من : ، خديجه گفت»كند پدرت مرد ثروتمند است و او اين كار را نمى«: فرمود

 چنين نمود، و نـزد پـدر خديجـه بـود، و او           �از طرف تو كافى هستم، و هنگام مست بودنش نزدش بيا، پيامبر             
كار نيكويى نمودى كـه  :  هنگامى كه صبح نمود در مجلس نشست، به او گفته شد          خديجه را به نكاح وى در آورد،      

مـردم  : بلى، وى برخاسـت و نـزد خديجـه آمـد و گفـت             : ام؟ گفتند  آيا اين كار را نموده    : محمد را زن دادى، گفت    
و چنـان  بلى، و رأى خود را غلط و بى مورد نـدان، چـون محمـد چنـين          : ام، گفت  من محمد را زن داده    : گويند مى

 فرستاد و   �است، و آن اندازه بر وى اصرار ورزيد كه راضى گرديد، بعد از آن دو اوقيه نقره يا طال براى محمد                      
) 222/9(هيثمى  3. چنان نمود�لباس بخر و به من هديه كن و قوچ بخر و اين چيز و آن چيز را، و پيامبر        : گفت
انـد،   و رجال طبرانى، غير ابوخالد والبى كه ثقه است، رجال صحيحاند،  اين را طبرانى و بزار روايت نموده      : گويد مى

اند، مگر شيخ وى احمدبن يحياى صوفى كه ثقه است، و از رجال بزار همچنان               و رجال بزار همچنان رجال صحيح     
: باشـد، و در آن گفتـه   رجال صحيح اند، مگر شيخ وى احمدبن يحياى صوفى كه ثقه است، و از رجال صحيح نمى  

آن را بـه وى اهـدا       : در وقت مستى اش، و درباره لباس گفته اسـت         : نزد وى بدون اكراه بيا، در بدل      : ه گفت خديج
  .كن، در بدل به من

                                                 
 .آمده است) 161/2(اين چنين در الكنز  1

 .آمده است) 161/2(نين در الكنز اين چ 2
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  حيات صحابه

٣٢٦  چهارم جلد 

 از �رسـول خـدا   :  روايـت اسـت كـه   -پنـدازد    طورى كه حماد مـى     - � و نزد احمد و طبرانى از ابن عباس         
رزيد، آن گـاه خديجـه طعـام و نوشـيدنى را آمـاده              و خديجه خواستگارى نمود، و پدرش از نكاح دادن وى ابا مى          

ساخت و پدرش را با تنى چند از قريش دعوت نمود، و آنها خوردند و نوشيدند، و مست شدند، آن گـاه خديجـه               
كند، مرا به نكاح وى درآور، پدرش او را به نكاح وى در آورد، بعد                محمدبن عبداللَّه از من خواستگارى مى     : گفت،

 هنگـامى كـه مـستى اش از وى دور    -نمودنـد    و با پدران همينطور مـى      - و به او لباس پوشانيد       پدرش را عطر زد   
مـرا  : گفت: ام؟ اين چيست چه كارى نموده: گرديد، متوجه شد كه خوشبويى زده شده و لباس بر تنش است، گفت          

آيا : خديجه گفت ! ند به جانم  نه، سوگ ! دهم؟ من يتيم ابوطالب را زن مى     : به نكاح محمدبن عبداللَّه درآوردى، گفت     
دهدى  كـه تـو مـست         خواهى خودت را نزد قريش سفيه و بى خرد جلوه دهى، مردم را خبر مى               كنى؟ مى  حيا نمى 

  1.اصرار ورزيد كه راضى گرديدبودى؟ و تا آن اندازه بر وى 
ريف بـود، البتـه در   خديجه بنت خويلد زن هوشيار، نيرومند و شـ    :  از نفيسه روايت است كه گفت      2و نزد ابن سعد   

ضمن آنچه خداوند از كرامت و خير براى او اراده نموده بود، و در آن روز از همه قريش نسب بهتـرى داشـت، و                         
دارتر بود، و هر يك از قومش حريص و آرزومند به نكـاح             شان سرمايه  شان شرافت بزرگى داشت، و از همه       بر همه 

ها مصرف كرده بودنـد،   ردند، او را خواستگارى نموده بودند، و برايش مالك وى بود، البته اگر بر آن توانايى پيدا مى 
اى : گفـتم )اش از شـام برگـشت فرسـتاد،           بعد از اينكـه در قافلـه       � نزد محمد    3وى مرا به عنوان تجسس كننده     

از طرف تـو  اگر اين : ، گفتم»در دستم آنچه بدان ازدواج كنم نيست  «: دارد؟ گفت  محمد، چه تو را از ازدواج باز مى       
ايـن  «: كنـى؟ پرسـيد    پرداخته شود و به سوى زيبايى و مال و شرف و همتايى و برابرى دعوت شوى آيا قبول نمى                  

: گفتم، اين بر من باشد، فرمود     : گويد  نفيسه مى  »اين براى من چگونه مقدور است؟     «: خديجه، گفت :  گفتم »كيست؟
اده، آن گاه خديجه نزد وى فرستاد كه در فالن و فالن ساعت   ، بعد رفتم و خديجه را خبر د       »كنم من اين كار را مى    «

 نيـز بـا     �بيا، و نزد عمويش عمروبن اسد هم فرستاد تا وى را به نكاح درآورد، عمرو حاضر شد رسـول خـدا                      
 پيـامبر  4!شود بينى اين نر كوبيده نمى: عمويش وارد گرديد، و يكى از آنها وى را به نكاح داد، و عمروبن اسد گفت    

 در حالى كه بيست و پنج سال داشت و خديجه در آن روز چهل سال عمر داشت با وى ازدواج نمود، و                       �ا  خد
  .الفيل به دنيا آمده بود ]عام[خديجه پانزده سال قبل از 

   
  )اللَّه عنهما رضى(با عايشه و سوده  � پيامبر ازدواج

                                                 
 .اند گويد، رجال صحيح مى) 220/9(رجال آن دو، همچنان كه هيثمى  1

2 131/1 

 .كسى را كه دنبال آوردن خبرى روان كنند، و او اين وظيفه را مخفيانه انجام دهد 3

 .شود يعنى وى كفو است و نكاحش رد نمى 4



  حيات صحابه

٣٢٧  چهارم جلد 

 وفات نمود، خولـه     )اللَّه عنها  رضى(گامى كه خديجه    هن:  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنها  رضى( طبرانى از عايشه    
اى رسـول خـدا آيـا       :  گفـت  - البته در مكـه      � همسر عثمان بن مظعون      - )اللَّه عنها  رضى(بنت حكيم بن اوقص     

بـاكره  «: اگر خواسته باشى باكره و اگر خواسته باشى بيوه، فرمود         :  پاسخ داد  »چه كسى را؟  «: كنى؟ گفت  ازدواج نمى 
:  پاسـخ داد »بيـوه كيـست؟  «: ترين خلق خدا نزدت، عايشه دختر ابـوبكر، پرسـيد   دختر محبوب: سخ داد پا »كيست؟

برو و او را براى مـن خواسـتگارى      «: سوده بنت زمعه، كه به تو ايمان آورده، و تو را در دينت پيروى نموده، فرمود               
اى :  را دريافت و گفـت )اللَّه عنهما رضى(شه ، بنابراين خوله آمد و داخل خانه ابوبكر شد، و ام رومان مادر عاي      »كن

 فرستاده است، و عايـشه را   �مرا رسول خدا    ! ام رومان، چه خير و بركتى را خداوند بر شما داخل نموده است؟            
آيد، بعد ابوبكر    دوست دارم، منتظر ابوبكر باش كه مى       ]من اين را  [: كنم، ام رومان پاسخ داد     برايش خواستگارى مى  

 مـرا   �رسـول خـدا     ! اى ابوبكر چه خير و بركتى را خداوند بر شـما داخـل نمـوده اسـت؟                :  گفت آمد، و خوله  
آيا او بـراى وى مناسـب اسـت؟ وى دختـر بـرادرش      : فرستاده، كه عايشه را برايش خواستگارى كنم، ابوبكر گفت   

تو در  :  و به او بگو    نزد وى برگرد،  «:  برگشتم، و آن را برايش متذكر شدم، فرمود        �است، آن گاه نزد رسول خدا       
: ، وى دوباره نزد ابوبكر آمد، ابـوبكر گفـت         »اسالم برادرم هستى، و من برادرت هستم، و دختر تو برايم جايز است            

) 225/9(هيثمـى   1.و او را بـه نكـاح وى درآورد   آمـد،    � را برايم فراخوان، بعـد رسـول خـدا           �رسول خدا   
و احمد اين را از ابوسلمه و        .باشد علقمه كه حسن الحديث مى    اند، غير محمدبن     رجال وى، رجال صحيح   : ميگويد

و حديث را بـه     ... هنگامى كه خديجه وفات نمود    : يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب روايت نموده، كه هر دو گفتند          
من برادر تو در اسالم هـستم  : برگرد و به او بگو    «:  گفت �معناى آن متذكر شده، و در آخر آن افزوده، كه پيامبر            

: گاه برگشتم، و آن را براى وى متـذكر شـدم، ابـوبكر گفـت     ، آن»و تو برادر من هستى، و دخترت برايم جايز است   
و ( درخواست نمـوده بـود،   )جبير(مطعم بن عدى عايشه را براى پسرش : منتظر باش، و بيرون شد، ام رومان گفت  

اى ننموده بود  كه از آن خـالف ورزيـده باشـد،          ، به خدا سوگند، ابوبكر هرگز وعده      )ابوبكر برايش وعده كرده بود    
و نزد مطعم زنش، مادر همان پسرش بود، و با ابوبكر چنان صحبت نمود               )راين ابوبكر نزد مطعم بن عدى رفت      بناب

گـويى؟   درباره امر اين دختر چه مى: اش براى مطعم از ميان رفت، چون مطعم، وقتى كه ابوبكر به او گفت      كه وعده 
گويى؟ وى به طرف ابوبكر روى گردانيد و به او   در اين باره چه مى    :  روى گردانيد، و به او گفت      به سوى همسرش  

ممكن است اگر ما اين جوان را زن بدهيم، تووى را به دسـت بيـاورى و بـه دينـت، كـه در آن قـرار دارى،            : گفت
وى : گـويى؟ پاسـخ داد   چـه مـى  تو : داخلش كنى، آن گاه ابوبكر روى خود را به طرف مطعم گردانيد و به او گفت  

اش را از   آن گاه از نزد وى در حالى بيرون گرديـد، كـه خداونـد اثـر همـان وعـده      2شنوى، گويد كه مى نچه را مى  آ
 را برايم فراخـوان، و او وى را فراخوانـد، و ابـوبكر              �رسول خدا   : نفسش بيرون نموده بود، و براى خوله گفت       

  .  آن روز شش سال داشت به نكاح وى درآورد را، كه در)اللَّه عنها رضى(عايشه 
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  حيات صحابه

٣٢٨  چهارم جلد 

خداوند چه خير و بركتى را بر تو داخل : بعد از آن خوله بيرون گرديد، و نزد سوده بنت زمعه داخل گرديد و گفت    
 مرا فرستاده است، كـه تـو را بـرايش خواسـتگارى            �رسول خدا   : و آن چيست؟ پاسخ داد    : نموده است؟ پرسيد  
 پدر وى شيخ - دارم و راضى هستم، نزد پدرم وارد شو، و اين را براى وى متذكر شو من دوست: كنم، سوده گفت  

گاه نزد وى وارد گرديد، و او را به روش جاهليت سـالم داد،                ، آن  -بزرگ سالى بود كه از حج تخلف ورزيده بود          
اللَّـه مـرا فرسـتاده      محمد بن عبد  : كارت چيست؟ پاسخ داد   : خوله بنت حكيم، گفت   : اين كيست؟ پاسخ داد   : پرسيد

: گويد؟ گفت كفو و همتاى عزتمندى است، دوستت سوده چه مى: است، تا سوده را برايش خواستگارى كنم، گفت       
 نزد وى آمد و زمعه سوده را به نكـاح وى داد،             � نزد من فراخوان، و پيامبر       1او را : دارد، گفت  ا دوست مى  اين ر 

و شروع به خاك انداختن بر سرش نمود، و او بعد از ايـن كـه اسـالم                  آن گاه برادر سوده عبدبن زمعه از حج آمد،          
 بـا سـوده دختـر زمعـه         �انداختم كه رسول خدا      سوگند به جانم، روزى كه من بر سرم خاك را مى          : آورد گفت 

  !!.ازدواج نموده است بى خرد و سفيه بودم
 �رسول خدا : افزايد  حاضر شديم، مى2در بنى حارث بن خزرج در سنح    بعد به مدينه آمديم، و      : گويد عايشه مى 

 قرار داشتم، و مـرا در ميـان دو درخـت            3)تاب(آمد و داخل خانه ما شد، و مادرم در حالى نزدم آمد كه در بادپيچ                
آورد، وى مرا از آن پايين نمود، و من گيسويى داشتم، وى آن را به دو طرف فروآويخت،               برد و مى   خرما در هوا مى   

زدم، تا اينكه    نفس مى  پاك نمود، بعد دستم را گرفته با خود برد و نزد دروازه ايستاد، و من نفس               و با آب صورتم را      
 بر تختى در خانـه مـا نشـسته اسـت، و             �نفسم آرام شد، بعد از آن مرا داخل نمود متوجه شدم كه رسول خدا               

ها اهل تواند، خداوند براى تـو    اين: مرا در اطاقى نگه داشت و گفت]مادرم[نزدش مردان و زنانى از انصاراند، بعد        
 �گاه مردان و زنان برخاستند و بيرون رفتند، و رسول خدا  ها در تو بركت عنايت فرمايد، آن ها، و براى آن    در آن 

 همـان  �مان با من زفاف نمود، نه برايم شتر كشته شد و نه برايم گوسفند ذبح گرديد، بلكه سعدبن عباده              در خانه 
ر آن روز دختـر  و مـن د . فرستاد آورد  در وقت گردشش نزد همسرانش مى  �ه براى پيامبر خدا     كاسه بزرگ را ك   

  5. بودم4هفت ساله
   

                                                 
 . را�رسول خدا  1

مدينه كه در آن منازل بنى حارث بن هاى  به ضم ميم و نون، و گفته شدن، به سكون نون، موضع و جايى است در بلندى: سنح 2
 .خزرج قرار داشت

و به عبارت ديگر ريسمانى كه از . طنابى كه دو سوى آن را بر جايى بلند ببندند و كودكان در ميان آن نشسته در هوا آيند و روند 3
به نقل . نيز ميگويند» گاز«و » باد«ا جايى آويزان كنند و در آن بنشينند و در روى هوا به جلو و عقب حركت كنند، در لهجه عامى آن ر

 .م. از الروس و فرهنگ عميد

من در آن روز دختر نه ساله بودم، و : از احمد نقل نموده، آمده است) 159/7(اين چنين در اصل آمده، ودر آنچه حافظ در الفتح  4
 .هاى متعدد بخارى و غير وى آمده است اين درست است، چنانكه در روايت

��7� @ن را =��C دا�BH3 ا"!) ٩٣>(ا��داوود ) ٢١١/�(; ا�+. ���� 5�@. 



  حيات صحابه

٣٢٩  چهارم جلد 

  )اللَّه عنهما رضى(باحفصه بنت عمر  � پيامبر ازدواج
 هنگامى حفـصه از خنـيس بـن حذافـه         �عمر  : اند كه   روايت نموده  )اللَّه عنهما  رضى(بخارى و نسائى از ابن عمر       

:  روبرو گرديد و گفـت � بيوه باقى ماند، با عثمان -كه در بدر شركت كرده بود و در مدينه وفات يافت         -سهمى  
در مورد اين كار فكر خـواهم نمـود، بعـد شـب هـايى               : اگر خواسته باشى حفصه را به نكاحت درآورم، پاسخ داد         

اگر خواسته باشى   :  گفتم � به ابوبكر    بعد: گويد به اين نتيجه رسيدم كه ازدواج نكنم، عمر مى        : درنگ نمود و گفت   
تـر بـودم،    حفصه را به نكاحت درآورم، و او خاموش باقى ماند، و من بر وى نسبت به خشمم بر عثمان خـشمگين      

 درآوردم، بعـد از     � وى را خواستگارى نمود، و او را به نكاح پيـامبر             �بعد شب هايى درنگ نمود، و پيامبر        
ممكن است وقتى كه حفصه را به من عرضه داشتى و من به تو پاسـخ                : و شد و گفت   اين معامله ابوبكر با من روبر     

 �مرا از پاسخ برايت فقط همين بازداشـت كـه از پيـامبر              : آرى، گفت : ندادم، بر من خشمگين شده باشى، گفتم      
ايـن   1.ردمكـ  نمود من قبـولش مـى    مىشنيدم كه وى را ياد نمود، و نخواستم راز وى را افشا كنم، و اگر وى تركش 

  .آمده است) 214/1(چنين در جمع الفوائد 
من : عمر گفت : اند، و ابن حبان افزوده است       و اين را همچنان احمد و بيهقى و ابويعلى و ابن حبابن روايت نموده             

حفـصه بـا كـسى بهتـر از عثمـان ازدواج            «:  فرمـود  � شكايت نمودم، رسول خـدا       �از عثمان به رسول خدا      
ايـن   2. دخترش را بـه نكـاح وى درآورد        �، بعد پيامبر    »كند بهتر از حفصه ازدواج مى    ن با كسى    نمايد، و عثما   مى

  .آمده است) 120/5(چنين در منتخب الكنز 
   

  )اللَّه عنها رضى(با ام سلمه بنت ابى اميه  � پيامبر ازدواج
 وى را �رى گرديد، ابوبكر   هنگامى كه عده ام سلمه سپ     : نسائى به سند صحيح از ام سلمه روايت نموده، كه گفت          

 را فرستاد كـه وى را بـرايش خواسـتگارى         )كسى( �خواستگارى نمود، ولى وى با او ازدواج ننمود، بعد پيامبر           
 هستم، و زنى هستم كه اطفال زيادى دارم،         3 خبر بده، كه من زن غيرتمند       را �رسول خدا   : نمايد، ام سلمه گفت   

  . و هيچ كس از اوليايم حاضر نيست
غيرتمند هستى، خداوند را دعا خواهم نمـود، و غيـرت و رشـك از               : قولت كه : به او بگو  «:  فرمود �ل خدا   رسو

، و قولت 4شوند لت از طرف تو كفايت مىمن زنى هستم كه اطفال زيادى دارم، اطفا    : ميان خواهد رفت، و قولت كه     
، آن گـاه    »چنان نيست كه اين را بد بـرد       ت حاضر يا غايب     يهيچ كس از اوليايم حاضر نيست، هيچ يك از اوليا         : كه

                                                 
٠٠>( ��Uر6 1.( 
٧٨ – ٧٧/ �(�9�3� ) ١٧، ١٢/ ١(ا�+; ) ١٢٢( ��Uر6 2 ( � ).�(ا��ی��
هدف از غيرتمند بودن، زود به خشم و رشك آمدن و داشتن احساسات قوى كه باعث بروز عكس العمل آنى و فورى گردد  3

 .م. باشد مى

گيرم، و  ها را به صفت جزء فاميل خود به عهده مى باشد، و از طرف تو من مسئوليت آن ها به دوش تو نمى ديگر مسئوليت آن: نىيع 4
 .م. گيرم نفقه و مصرف شان را به دوش مى



  حيات صحابه

٣٣٠  چهارم جلد 

ايـن چنـين    1.2 نكاح نمود� نكاح كن و او براى پيامبر       �برخيز و براى رسول خدا      :  گفت �به پسرش عمر    
  .آمده است) 214/1(و جمع الفوائد ) 459/4(در اإلصابه 

 داد كه وى دختر ابى اميه بـن  ها خبر هنگامى كه وى به مدينه آمد، به آن: و نزد ابن عساكر از ام سلمه روايت است        
 3،ات بنـويس   براى خـانواده  : تنداى از آنان راهى حج شدند، و گف        مغيره است، ولى تكذيبش نمودند، تا اين كه عده        

نمودنـد، بنـابر آن    ها نوشت، و به مدينه در حالى برگشتند كـه آن را تـصديق مـى         توسط آن  ]اش براى خانواده [وى  
 آمـد و مـرا      � پيـامبر    4ى كه زينـب را بـه دنيـا آوردم         هنگام: افزايد مى. زون گرديد ها اف  عزت و احترامش نزد آن    

:  و من غيور و عيال دار هستم، فرمود        6، در من ديگر فرزند نيست     5؟شود مثل من نكاح مى   : ، گفتم خواستگارى نمود 
 � آن گاه رسول خدا ،»اند برد، و عيال، ديگر به دوش خدا و رسول وى    من از تو بزرگترم، غيرت را خداوند مى       «

، بعد عمار آمد و او را با خود برد و          »زينب كجاست «،  )أين زناب (: گفت آمد و مى   با وى ازدواج نمود، و نزدش مى      
 آمـد  � ، بعد رسول خدا -داد   ام سلمه وى را شير مى-دارد   باز مى]از حاجتش [ را   �اين رسول خدا    : گفت

او را ابـن ياسـر     :  گفـت  - كه در همان موقع نزد خـواهرش بـود           -يه   بنت ابى ام   7قريبه» زينب كجاست؟ «: و گفت 
، بنابراين سفره خود را گذاشتم، و دانه هايى ازجـو را كـه در               »آيم من امشب نزدتان مى   «:  فرمود �گرفت، پيامبر   

رد، ام بود بيرون كردم، و روغنى را در آن آميخته و برايش غذايى ساختم، بعد شب را سپرى نمود و صـبح كـ                        كوزه
تو نزد خانواده خود از كرامتى برخوردار هستى، اگر خواسته باشى هفت شب نزدت              «: هنگامى كه صبح نمود گفت    

  8.»نمايم مانم، و اگر نزدت هفت شب نمايم، نزد زنانم نيز هفت شب مى مى
   

  )اللَّه عنهما رضى(ازدواج پيامبر با ام حبيبه بنت ابى سفيان 
مـن در   :  گفـت  )اللَّـه عنهمـا    رضـى (ام حبيبه دختـر ابوسـفيان       : مرو روايت نموده كه   زبيربن بكار از اسماعيل بن ع     

شـد، و بـه كـار لبـاس و            وى كنيزى بود، كه به او ابرهه گفته مـى          -سرزمين حبشه بودم، كه ناگاه فرستاده نجاشى        
 پادشـاه بـه تـو    : آمد و براى ورود نزدم اجازه خواست، بـه او اجـازه دادم، گفـت   -نمود   روغن نجاشى مشغول مى   

خداوند تو را بـه خيـر بـشارت         :  به من نوشته است كه تو را به نكاح وى درآورم، گفتم            �رسول خدا   : گويد مى

                                                 
 .م.  درآورد�مادرش را به عقد نكاح رسول خدا : يعنى 1

٨٢ – ٨١/ �(�9�3� ) ٣١٧، ٣١٣/ �(ا�+; . ���� 2( 
 .نمايد تر مى نويسى، و اين درست آيا براى فاميلت نامه مى: إلصابه و ابن سعد آمدهدر ا 3

 .البته بعد از درگذشت ام سلمه 4

 .نمايد تر مى شود، واين درست من من نكاح نمى: در اإلصابه و ابن سعد آمده 5

 .زايم ام كه ديگر نمى يعنى به سنى رسيده 6

 .قريبه خواهر ام سلمه است 7

آمده، ) 459/4(و نسائى اين را به سند صحيح از ام سلمه به مانند آن، چنان كه در اإلصابه . آمده است) 117/7(نين در الكنز اين چ 8
 .از ام سلمه مانند اين را روايت نموده است) 93/8(و ابن سعد . روايت كرده است



  حيات صحابه

٣٣١  چهارم جلد 

آن گـاه نـزد     : گويـد  كسى را وكيل بگردان كه تو را به نكاح دهد، ام حبيبـه مـى              : گويد پادشاه به تو مى   : دهد، گفت 
اى را كه    اى، و همچنان دو خلخال نقره      انيدم، و دو حلقه نقره     فرستادم و او را وكيل گرد      �خالدبن سعيدبن عاص    

بر تن داشتم، و انگشترهايى از نقره را كه در هر انگشت پاهايم بودند، به خاطر خوشى از بشارتى كه ابرهه به مـن                        
در  و كـسانى را از مـسلمانان كـه           �داده بود به وى دادم، هنگامى كه غروب فرارسيد نجاشى جعفربن ابى طالب              

ستايش خدايى راست كه پادشاه، منـزه، مـؤمن،   : آنجا بودند امر نمود تا حاضر شوند، بعد نجاشى بيانيه داد و گفت          
دهم كه معبودى جز يك خدا نيست، و محمد بنده و رسول خداست، و او همان                 عزيز و جبار است، و شهادت مى      
 درخواست نموده است،    �رسول خدا   : ما بعد ا.  به وى بشارت داده بود     ]مردم را [كسى است كه عيسى بن مريم       

 پاسخ دادم، و براى     �ام حبيبه دختر ابوسفيان را براى وى به نكاح بدهم، و من به اين درخواست رسول خدا                   كه
 و دينارها را در پيش روى قوم ريخت، بعـد خالـدبن سـعيد صـحبت نمـود و      1چهار صد دينار مهر داده است     وى  
دهم كه معبودى جز يـك       طلبم، و شهادت مى    كنم و از وى مغفرت مى       ستايش مى  ستايش خدا راست وى را    : گفت

دهم كه محمد بنده و رسول اوست، وى را به هدايت و دين حق فرستاده است، تـا آن را                    خدا نيست و شهادت مى    
بـول   طلـب نمـوده اسـت ق       �آنچه را رسول خدا     : بر همه اديان غالب گرداند، اگر چه مشركين بد برند، اما بعد           

 بركـت بدهـد، و      �نمودم، و ام حبيبه بنت ابى سفيان را در نكاح وى درآوردم، و خداونـد بـراى رسـول خـدا                      
: نجاشى دينارها را به خالدبن سعيد پرداخت، و او آن را قبض نمود، بعـد خواسـتند كـه برخيزنـد، نجاشـى گفـت       

امى در ازدواج خورده شود، بنـابراين طعـامى   بنشينيد چون اين از سنت انبيا است، كه وقتى ازدواج نمودند بايد طع     
  2. و بعد از آن پراكنده شدندها خوردند را طلب نمود و آن

در خواب ديدم كه    : ام حبيبه فرمود  :  اين را از اسماعيل بن عمروبن سعيدبن عاص روايت نموده كه گفت            3و حاكم 
به خدا سوگند، حـال  : ن گاه ترسيدم و گفتمترين صورت قرار دارد، آ   شوهرم عبيداللَّه بن جحش در بدترين و قبيح       

حبيبه، من درباره دين فكر نمودم، و هيچ دينى  اى ام: وى دگرگون شده است، ناگهان وى وقتى كه صبح نمود گفت
 و بعد از آن در دين محمد داخل شـدم، و حـاال بـاز بـه                  4،در ماقبل به آن گرويده بودم     را بهتر از نصرانيت نديدم،      

 و او را از خوابى كه برايش ديده بودم خبر دادم ولـى        5! خدا سوگند برايت بهتر نيست     به: ام، گفتم  نصرانيت برگشته 
آيد و بـه   به آن توجه و پروايى نكرد، و به شراب روى آورد، تا اينكه درگذشت، و من در خواب ديدم كه كسى مى      

كنـد،    بـا مـن ازدواج مـى       �ول خـدا    اى ام المؤمنين، ترسيدم و آن را چنين تأويل نمودم كـه رسـ             : گويد من مى 
و حديث را بـه ماننـد   ... ام سپرى شد، و ناگاه فرستاده نجاشى آمد       و جز اندكى نگذشته بود كه زمان عده       : افزايد مى

                                                 
 .مهر دادم... و براى وى: در ابن سعد آمده 1

 .آمده است) 143/4(اين چنين در البدايه  2

3 20/4 

 .البته در جاهليت وى به اين دين گرويده بود 4

 .به خدا سوگند، اين برايت بهتر نيست: در ابن سعد آمده 5



  حيات صحابه

٣٣٢  چهارم جلد 

: ام حبيبـه گفـت    : ها خوردنـد و پراكنـده شـدند، افـزود          آن متذكر شده است، و در آخر آن بعد از اين قولش و آن             
من درآن روز به تو همـان  : سيد، نزد ابرهه كه به من بشارت داده بود فرستادم به او گفتم           هنگامى كه مال به دستم ر     

 را بگير و از آن استفاده كن، وى عطردانى را به من داد، 1، حاال اين پنجاه مثقالچيزها را دادم، و مالى در دستم نبود      
پادشاه به من دستور داده است، : ترد نمود و گفتو در آن همه آنچه بود كه من به به او داده بودم، و آن را برايم مس

 را �كه هيچ چيزى را از تو كم نكنم، و من كسى هستم كه به لباس و روغن وى مشغول، و ديـن رسـول خـدا                 
ام، و پادشاه زنان خود را دستور داده است، كه همـه عطـرى را كـه نزدشـان                    ام، و به خدا ايمان آورده      پيروى نموده 

 زيـادى آورد، و بـا همـه آن نـزد            2رايم عود، ورس، عنبر و زباد     هنگامى كه فردا شد، وى ب     . تندهست براى تو بفرس   
: نمود، بعد از آن ابرهـه گفـت        ديد و انكار نمى    ديد، ولى بد نمى     آمدم، وى آن را بر من و نزدم مى         �رسول خدا   

و بگـويى كـه مـن از ديـن وى          را از طرف من سالم بگويى، و به ا         �كار و نياز من به تو اينست كه رسول خدا           
بعد از آن به من توجه نمود، و او همان كسى بود كه مرا آماده ساخت، و هـر وقتـى كـه                    : افزايد ام، مى  پيروى نموده 

 �هنگامى كه نزد رسول خـدا       : افزايد ام حبيبه مى  . كارم را به خودت فراموش نكنى     : گفت شد مى  نزدم داخل مى  
 تبـسم نمـود، و سـالم        �گارى چگونه بود، و ابرهه با من چه كرد، رسول خدا            آمديم، به او خبر دادم كه خواست      
  3.)اللَّه و بركاتهه وعليهاالسالم و رحم(: ابرهه را به او رسانيدم، فرمود

   
  )اللَّه عنها رضى(با زينب بنت جحش  � پيامبر ازدواج

بـرو  «:  گفت� به زيد �يامبر  سپرى شد، پ�هنگامى كه عده زينب   :  روايت نموده، كه گفت    �احمد از انس    
: گويـد  كرد، مـى   ، وى به راه افتاد، و در حالى نزدش آمد، كه خميرش را آماده مى              »وى را براى من خواستگارى كن     
توانستم به سويش نگاه كنم، به خاطرى كه رسـول           ام بزرگ جلوه نمود، حتى نمى      هنگامى كه وى را ديدم، در سينه      

اى زينب بشارت : ابراين پشت خود را به سوى وى گردانيدم، و عقب رفتم وگفتم وى را ياد نموده بود بن�خدا  
مـن تـا ايـن كـه بـا      : كنـد، زينـب گفـت     فرستاده است، و تو را خواسـتگارى مـى      �بادا برايت، مرا رسول خدا      

د، كنم، بعد از آن به سوى مسجد خود برخاست، و قرآن نازل گردي             پروردگارم عزوجل مشورت نكنم كارى را نمى      
و ما خـود را در حـالى يـافتيم، كـه وقتـى      : گويد  آمد و بدون اجازه نزد وى داخل شد، انس مى   �و رسول خدا    
 نزد وى داخل گرديد، براى مان نان و گوشت داد، و مردم بيرون شدند و مردانى باقى ماندنـد كـه     �رسول خدا   

هـاى   و من دنبالش نمودم، وى به حجـره  بيرون شد، �نمودند، بعد رسول خدا      در خانه بعد از طعام صحبت مى      
اى رسول خـدا، اهلـت را چگونـه        : گفتند داد، و آنان مى    ها سالم مى   آمد، و بر آن    همسرانش يكى بعد از ديگرى مى     

آن گـاه بـه راه   : گويـد   يا اين كه خبر داده شد، مى   -اند    كه قوم بيرون شده    -دانم كه من به او خبر دادم         يافتى؟ نمى 

                                                 
 .م. پنجاه مثقال طال 1
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  حيات صحابه

٣٣٣  چهارم جلد 

 خانه شد، و من رفتم كه با او داخل شوم، ولى پـرده را در ميـان مـن و خـودش انـداخت، و حكـم                            افتاد، و داخل  
  :حجاب نازل گرديد، و قوم به آن پند داده شدند

]�eRb� b!bu\&" !X I�¤ ²½]�b�� _Wd%d� �e�d�a)_Lb�[ 1.اآليه  
اين چنين اين را مـسلم و نـسائى    2.»داده شودهاى پيامبر داخل نشويد، مگر آن كه براى تان اجازه            به خانه «: ترجمه

  .اند روايت نموده
 با زينب بنت جحش نان و گوشت داده شد، و من �در ازدواج پيامبر :  روايت است كه�و نزد بخارى از انس   

آمدنـد و    شدند، و باز قومى مـى      خوردند و بيرون مى    آمدند و مى   براى دعوت مردم به طعام فرستاده شدم، قومى مى        
اى نبـى  : شدند، و من دعوت نمودم، تا اينكه كسى را نيافتم كه دعوتش نمايم، آن گاه گفتم                خوردند و بيرون مى    مى

، و سه نفر كـه در خانـه بـا هـم صـحبت               »طعام تان را جمع كنيد    «: خدا، هيچكس را نميابم كه فراخوانمش، گفت      
:  به راه افتاد و گفـت )اللَّه عنها رضى(ه عايشه   بيرون شد و به سوى حجر      �نمودند باقى ماندند، آن گاه پيامبر        مى
، اهلـت را  )اللَّـه و بركاتـه  ه و عليك السالم و رحم(: ، عايشه گفت)اللَّه و بركاتهه السالم عليكم أهل البيت و رحم     (

هاى همه همسرانش را يكى بعد از ديگـرى           حجره �چگونه يافتى؟ خداوند به تو بركت بدهد، بعد از آن پيامبر            
گفتند، كه عايشه گفتـه بـود،       گفت كه به عايشه گفته بود، و آنان نيز به وى چنان مى              نمود، و به آنان چنان مى      دنبال

 به - خيلى باحيا بود � و پيامبر -كنند   كه سه نفر در خانه با هم صحبت مى]و ديد[ برگشت،  �بعد از پيامبر    
انـد، آن   دادم، يا به او خبر داده شد كه قوم بيرون شـده دانم كه من به او خبر  طرف حجره عايشه بيرون گرديد، نمى   

 ديگـرش بيـرون بـود، پـرده را در     ]پاى[ گذاشته بود، و   )در داخل (گاه برگشت، و وقتى پايش را از چهارچوب به          
  3.ميان من و خودش فروهشت و آيه حجاب نازل گرديد

 4، زنانش ازدواج و عروسى نمـود يكى از با �رسول خدا :  روايت است كه گفت�و نزد ابن ابى حاتم از انس       
نزد رسـول خـدا   :  ساخت و بعد آن را در ظرف كوچكى انداخت و گفت     5برايش حيس ) اللَّه عنها  رضى(و ام سليم    

مردم در آن روز در سختى   : گويد  انس مى  - برو، و به او بگو كه اين از طرف ما برايش يك تحفه ناچيز است                 �
اى رسول خدا، اين را ام سليم برايت فرسـتاده اسـت، وى برايـت سـالم                 : ردم و گفتم   ، من آن را آو     -قرار داشتند   

آن «:  به سوى آن نگاه نمود و گفت�اين از طرف ما برايش يك تحفه ناچيز است، پيامبر : گويد تقديم نموده مى  
 زيـادى را نـام گرفـت و    ، و مـردان »برو، فالن و فالن را برايم فراخوان«: ، بعد از آن گفت  »را در گوشه خانه بگذار    

، آن گاه كسانى را كه برايم گفته بود، و كسى را            »]فراخوان[و هر كسى را از مسلمانان كه با او روبرو شدى            «: گفت
راوى [ -انـد   از مسلمانان كه با او روبرو شدم دعوت نمودم، بعد آمدم كه خانه و صفه و حجره از مـردم پـر شـده                     

                                                 
 )53:االحزاب 1

١٩/ ٣(ا�+; ) ٢٨>٢( ��3% 2.( 
  ).٧٩٣>( ��Uر6 3
 .البته هدف شب اول عروسى است 4

 .يد شودشده تا هسته آن بيرون آيد و همچون تر طعامى بوده مركب از خرما با روغن و پنير ترش، كه شورانيده مى 5



  حيات صحابه

٣٣٤  چهارم جلد 

 بـه  �رسـول خـدا   : گويد انس مى . -در حدود سيصد تن : تعداد بودند؟ گفت  چه  : اى ابوعثمان :  پرسيدم ]گويد
، و من آن را برايش آوردم، وى دست خـود را روى آن گذاشـت و دعـا نمـود، و                      »ظرف طعام را بياور   «: من گفت 

، و بايـد هـر   اللَّه بگوينـد  بايد ده نفر ده نفر حلقه شوند، و بايد بسم«: آنچه خدا خواسته بود گفت، بعد از آن فرمود       
اللَّه گفتند و شروع به خـوردن نمودنـد، و وقتـى كـه همـه شـان                  ، سپس بسم  »انسان از آنچه نزديكش است بخورد     

آمدم و كاسه را گرفتم، و به : گويد ، مى»آن را بلند كن«:  به من گفت� رسول خدا ]و از آن فارغ شدند [خوردند  
  !!.تمش زيادتر بود يا هنگامى كه جمع نمودمدانم كه آن هنگامى كه گذاش آن نگاه نمودم، و نمى

 كه �نمودند، و همسر رسول خدا        صحبت مى  �و مردانى باقى ماندند و با هم در خانه رسول خدا            : افزايد مى
هـا صـحبت را طـوالنى        با وى ازدواج نموده بود، همراه شان بود، و روى خود را به طرف ديوار گردانيده بـود، آن                  

ند، دانست  با حياترين مردم بود، و اگر مى       � باعث تكليف و مشقت شدند، و پيامبر         �دا  نمودند، و بر رسول خ    
ها و همسرانش سـالم داد، و هنگـامى كـه             برخاست و بر حجره    � آن گاه رسول خدا      1،بود آن برايشان گران مى   

نـد و بيـرون شـدند، و        اند، بنابراين به طـرف در روى آورد        وى را ديدند آمد، گمان نمودند كه بر وى گرانى نموده          
 تشريف آورد و داخل خانه شد، و پرده را در  حالى پايين نمود كه مـن درحجـره بـودم، آن گـاه                         �رسول خدا   
 در حالى بيـرون شـد كـه    �اش درنگ نمود، و خداوند قرآن نازل كرد، و پيامبر   اندكى در خانه �رسول خدا   

  :خواند اين آيه را مى
)  d�_ � _�]"£:����_@\"X �_"         r$�_9bl �¤ �eRb� b!bua&d" £!X I�¤ _UaB]���� _Wad%d� �ae�d�a)_Lb� �|) I!]¬b; dتا به اين قول خداونـد        (ê a�dL a
X �'1a%_i �
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نكه براى صرف غذا به شـما اجـازه    هاى پيامبر داخل نشويد، مگر اي      در خانه ! ايد اى كسانى كه ايمان آورده    «: ترجمه

  .»اگر چيزى را آشكار كنيد يا پنهان داريد، خداوند به همه چيز داناست... داده شود
ايـن را   3.تر اسـت  ها از همه مردم اول ها را قبل از مردم بر من تالوت نمود، و زمان من به آن پس آن : گويد انس مى 

حسن و صحيح است، و بخارى و ابن جرير نيز اين را  :  ترمذى گفته  اند، و  مسلم، نسائى و ترمذى نيز روايت نموده      
اين را از چند طريق از انس روايت        ) 104/8(و ابن اسعد    . آمده است ) 146/4(اين چنين در البدايه     . اند روايت كرده 
  .نموده است

   
  )اللَّه عنها رضى(با صفيه بنت حيى بن اخطب  � پيامبر ازدواج

:  آمـد و گفـت     � ، و دحيه     - البته در خيبر     -اسيران جمع كرده شدند     : ت نموده، كه گفت    رواي �ابوداود از انس    
، وى رفت و صفيه دختر حيـى را گرفـت،   »برو و كنيزى را بگير«: اى رسول خدا از اسيران كنيزى به من بده، گفت  

                                                 
 �دادند، و اذيت پيامبر  شود اين عمل را انجام نمى  مى�دانستند كه نشستن و صحبت شان سبب اذيت پيامبر  يعنى اگر مى 1

 .م. شد باالى شان ناخوشايند و گران تمام مى
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  حيات صحابه

٣٣٥  چهارم جلد 

ريظـه و نـضير را     اى نبى خدا، براى دحيه صفيه دختر حيى سـيد ق          :  آمد و گفت   �آن گاه مردى نزد رسول خدا       
 بـه سـوى   �، هنگامى كه پيـامبر  »صفيه را فراخوانيد«:  فرمود � پيامبر   1،و او جز براى تو مناسب نيست      دادى  

 وى را آزاد نمـود و بـا او ازدواج           �، و رسول خـدا      »كنيزى را غير از وى از اسيران بگير       «: وى نگاه نمود، گفت   
  .دان  اين را بخارى و مسلم نيز روايت نموده2كرد،

 قلعـه را فـتح   )�خداوند براى پيامبر (به خيبر آمديم، و هنگامى كه : و نزد بخارى از انس روايت است كه گفت     
نمود، جمال و زيبايى صفيه دختر حيى بن اخطب به او تذكر داده شد، اين در حالى بـود كـه شـوهر وى بـه قتـل                        

 خود برگزيد، و او را بـا خـود بيـرون نمـود،             وى را براى     �رسيده بود، و او خودش عروس بود، آن گاه پيامبر           
 5 همبستر شد، بعد از آن حيـسى      با وى  � و رسول خدا     4،ى حالل گرديد   رسيد، و  3وقتى كه با وى به سد صهباء      

، و همان وليمـه وى      »كسانى را كه در اطرافت هستند خبر كن       «: را روى پوست كوچكى آماده ساخت، به من گفت        
 را ديـدم كـه عقـبش را بـراى وى بـا عبـايى        � طرف مدينه بيرون شديم، و پيامبر        براى صفيه بود، بعد از آن به      

گذاشـت و صـفيه پـايش را بـر زانـوى وى       نشـست و زانـوى خـود را مـى     پيچيد، بعد از آن نزد شتر خود مـى        مى
  6.شد گذاشت و سوار مى مى

ر و مدينه اقامت نمود،      سه شب در ميان خيب     �رسول خدا   :  روايت است كه گفت    �و نزد وى همچنان از انس       
 گوشت، و  )و نه (و در آن با صفيه عروسى كرد، و من مسلمانان را به وليمه وى دعوت نمودم كه در آن نه نان بود                       

ها را فرش نمايد، و بـر آن خرمـا، پنيـر و روغـن را انـداخت،                   در آن فقط همين بود كه بالل را امر نمود تا پوست           
اگر بر وى حجـاب افكنـد، وى يكـى از امهـات     : مؤمنين است، يا كنيزش؟ گفتند    يكى از امهات ال   : مسلمانان گفتند 

المؤمنين است، و اگر بر وى حجاب نيفكند كنيزش است، هنگامى كه حركـت نمـود، بـراى وى در عقـبش جـاى          
  .آمده است) 196/4(اين چنين در البدايه  7.ساخت و حجاب را بر وى كشيدآماده 

هنگامى كـه صـفيه دختـر حيـى بـن اخطـب        :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنهما  رضى(و احمد از جابربن عبداللَّه      
 در خرگاهش داخل گرديد، تعدادى از مردم حاضر گرديدنـد، و مـن نيـز بـا                  � نزد رسول خدا     )اللَّه عنها  رضى(

، »برخيزيـد از نـزد مادرتـان    «:  بيرون شد و گفـت     �اى برايم باشد، رسول خدا       ايشان حاضر شدم، تا در آن بهره      
ادرش مان بيرون گرديد، و در گوشه چـ         به سوى  �هنگامى كه غروب فرارسيد حاضر شديم، آن گاه رسول خدا           

                                                 
 .م. اويان كه يعقوب نام دارد، آمده بود، و بنا به عدم ضرورت حذف گرديداينجا نام يكى از ر 1
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  حيات صحابه

٣٣٦  چهارم جلد 

اين را  : گويد مى) 251/9(هيثمى   2،»از وليمه مادرتان بخورديد   «:  خرماى عجوه بود، و گفت     1به اندازه يك و نيم مد     
و طبرانـى از   .مانند آن را روايت كرده است) 124/8(سعد اند، و ابن   احمد روايت نموده، و رجال آن رجال صحيح       

 بـه او  � وجـود داشـت، پيـامبر    3هاى صفيه سـبزى  در چشم :  گفت  روايت نموده، كه   )اللَّه عنهما  رضى(ابن عمر   
من در خواب ديدم، كه گويى مهتـابى در   : براى شوهرم گفتم  :  پاسخ داد  »هايت چيست؟  اين سبزى در چشم   «: گفت

 �از رسـول خـدا      : صـفيه افـزود   . خواهى؟  را مى  4يا پادشاه يثرب  آ:  آن گاه مرا به سيلى زد و گفت        آغوشم افتاد، 
تر نبود، پدرم و شوهرم را به قتل رسانيده بود، ولى به دنبـال هـم از مـن معـذرت خواسـت و                         كسى نزدم مبغوض  

 بغض و  عداوت از اين كه آن، تا »اى صفيه، پدرت عرب را بر من جمع نمود و اين چنين و آن چنان نمود    «: گفت
 روايـت نمـوده، كـه       � از ابـوهريره     6و حـاكم   .رجال آن رجال صحيح اند    : گويد مى) 251/9(هيثمى   5.نفسم رفت 

 شب را سپرى نمـود، و  � بر دروازه پيامبر    � با صفيه همبستر شد، ابوايوب       �هنگامى كه رسول خدا     : گفت
اى رسـول  : ير گفت، و همراه ابوايوب شمـشير بـود، و گفـت    را ديد تكب �هنگامى كه صبح نمود و رسول خدا        

خدا، وى دخترى بود كه نوعروسى كرده بود، و تو پدر و برادر و شوهرش را كشته بـودى، از آن رو از طـرف وى        
ايـن حـديث از اسـناد    : گويـد  حاكم مـى  7.ديد، و برايش سخن نيكو گفت خن �بر تو مطمئن نبودم، رسول خدا       

و ابـن   . صـحيح اسـت   : گويد مى] نيز[اند، و ذهبى     ، ولى بخارى و مسلم آن را روايت نكرده        صحيح برخوردار است  
و ابـن   . آمده، روايت نمـوده اسـت     ) 119/7(تر از آن، چنانكه در الكنز        عساكر اين را از عروه به معناى آن، و طويل         

: گفتم: ده است، و در روايت وى آمدهتر از آن روايت كر طويل) اللَّه عنهما رضى(اين را از ابن عباس ) 116/2(سعد 
  .اگر حركت نمود به تو نزديك باشم

اى مربوط به حارثه بن  هنگامى كه صفيه از خيبر آمد، در خانه: و ابن سعد از عطاء بن يسار روايت نموده، كه گفت          
 )اللَّه عنها رضى(يشه  پايين آمد، و زنان انصار شنيدند و آمدند و به جمال و زيبايى وى نگاه نمودند، و عا               �نعمان  

اى «:  نيز به دنبالش بيرون آمد و گفـت        �در حالى كه نقاب بر روى داشت آمد، و هنگامى كه بيرون آمد، پيامبر               
ايـن را مگـو، وى اسـالم آورده اسـت، و            :  فرمـود  �پيـامبر   !! يك يهودى را ديدم   :  گفت »عايشه چگونه ديدى؟  

صفيه آمد و در گوشش     : يب به سند صحيح روايت است كه گفت       و از سعيدبن مس     8.»اسالمش نيكو گرديده است   

                                                 
اى است، در عراق برابر با دو رطل و در حجاز برابر با يك رطل و يك سوم رطل، و برخى آن را به اندازه پرى دو كف انسان  پيمانه 1

 .م. به نقل از الروس و فرهنگ عميد.  ، گرام750مقياس معادل . اند دانسته

 ).>١٢/ ٨(ا�0 "�; ) ٣٣٣/ ٣(ا�+; . ح�� 2
هاى وى در اثر ضربه سياه گشتگى وجود  كنند، بدين معنى كه در چشم  را بر سياهى اطالق مىها سبزى سياهى، و عرب: يعنى 3

 .م. از پاورى و با تصرف. داشت

 .م. مدينه منوره 4

5 ���� . � ).٧�/ >٢(78$ا�
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  حيات صحابه

٣٣٧  چهارم جلد 

) 347/4(اين چنين در اإلصابه . و زنانى كه باوى بودند بخشيد) اللَّه عنها رضى(يك برگ طال بود، و آن را به فاطمه     
  .آمده است

   
  )اللَّه عنها رضى(با جويريه بنت حارث خزاعى  � پيامبر ازدواج

 زنـان اسـير شـده بنـى         �هنگامى كه رسول خدا     :  روايت نموده، كه گفت    )للَّه عنها ا رضى(ابن اسحاق از عايشه     
 در تقسيم براى ثابت بن قيس بن شماس يا به يكى از     )اللَّه عنها  رضى(مصطلق را تقسيم نمود، جويريه بنت حارث        

سى كـه وى را   و او زن زيبا و نمكين بـود، هـر كـ   1ه خود را از وى مكاتب ساخت،    پسرعموهايش رسيد، و جويري   
كتابت خـود اسـتعانت بجويـد،     ]اداى[ آمد، تا از وى در  �گذاشت، وى نزد رسول خدا       ديد در قلبش اثر مى     مى

ام ديدم از او بدم آمد، و دانـستم كـه پيـامبر              اى كه وى را بر در حجره       به خدا سوگند، همان لحظه    : گويد عايشه مى 
اى رسول خدا، من جويريه دختر      :  نزد وى وارد شد و گفت       چيزى را از وى خواهد ديد كه من ديدم، آن گاه           �

ضرا رسيد قومش هستم، و مرا مصيبتى رسيده است كه بر تو پوشيده نيست، و در تقسيم به ثابت بن                     حارث بن ابى  
كتـابتم كمـك و      ]اداى[ام و از تـو در        قيس بن شماس رسيدم، و از وى خود را مكاتب نمودم، حاال نزد تـو آمـده                

بدل كتابتـت  «: و آن چيست اى رسول خدا؟ فرمود:  گفت »خواهى؟ آيا بهتر از اين را مى     «: جويم، گفت  مىاستعانت  
عايـشه  . بلـى، اى رسـول خـدا، ايـن كـار را نمـودم             : ، پاسخ داد  »نمايم كنم و با تو ازدواج مى      را از طرف تو ادا مى     

ويريه دختر حارث ازدواج نمـوده اسـت،    با ج�و اين خبر در ميان مردم پخش گرديد كه رسول خدا         : افزايد مى
ها در دست داشتند رهـا نمودنـد،          شدند، و اسيرانى را كه از آن       � پدر همسر رسول خدا      ]قوم وى [: مردم گفتند 
 با وى صد اهل بيـت از بنـى مـصطلق آزاد گرديدنـد، و هـيچ زنـى را پـر            �و با ازدواج پيامبر     : گويد عايشه مى 

بـه سـند    ) 116/8(و ابـن سـعد      . آمـده اسـت   ) 159/5(اين چنين در البدايه      2.دانم تر از وى براى قومش نمى      كتبر
واقدى از  عايشه به مانند آن را روايت نموده، ولى شوهرش را صفوان بن مالك ناميده، و اين چنين ايـن را حـاكم         

  .از طريق واقدى روايت نموده است) 26/4(
 ]در خواب[ �سه شب قبل از قدوم پيامبر     : ت حارث گفت  جويريه بن : و واقدى از عروه روايت نموده، كه گفت       

ديدم، كه گويى مهتاب از يثرب حركت كرد و در آغوشم افتاد، ولى خوب نديدم كه هيچكس از مردم رااز آن خبر                      
و رسـول  : گويـد   آمد، و هنگامى كه اسير شديم، آرزوى همان خواب را نمودم، مى   �كنم، بعد از آن رسول خدا       

د نمود، و با من ازدواج كرد، به خدا سوگند، درباره قومم با وى صحبت ننمودم، بلكـه مـسلمانان                     مرا آزا  �خدا  
دانستم، كه يكى از دختران عمويم آمد و آن را برايم            خودشان آنها را رها نمودند، و از اين موضوع تا آن وقت نمى            

ايـن را از    ) 27/4(و حـاكم    . آمـده اسـت   ) 159/4(اين چنين در البدايه      3. آن خداوند تعالى را ستودم     خبر داد، و بر   
  .طريق واقدى از حزام بن هشام از پدرش به مانند آن روايت كرده است

                                                 
 .م.  كه در بدل اعطاى مبلغى وى را رها نمايدعقد كتابت آن است 1
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  حيات صحابه

٣٣٨  چهارم جلد 

   
  )اللَّه عنها رضى(با ميمونه بنت حارث هاللى  � پيامبر ازدواج
 يك سال بعد از صلح حديبيـه بـراى اداى عمـره در    �رسول خدا :  از ابن شهاب روايت نموده، كه گفت  1حاكم

 از مـسجد حـرام   ]در سـال گذشـته  [ماه ذى القعده سال هفتم بيرون شد، و اين همان ماهى بود كه مشركين وى را      
بازداشته بودند، وقتى كه با يأجج رسيد، جعفربن ابى طالب را پيش از خود نـزد ميمونـه دختـر حـارث بـن حـزن               

 محـول  �خود را به عباس بن عبـدالمطلب  عامريه فرستاد، جعفر او را براى وى خواستگارى نمود، و ميمونه كار         
 در آورد، و رسول �گردانيد، و خواهر وى ام افضل به دست عباس بود، آن گاه عباس او را به نكاح رسول خدا 

 در سرف بـا وى عروسـى و         � براى مدتى اقامت گزيد، تا اينكه ميمونه آمد، و رسول خدا             2 در سرف  �خدا  
 يـك مـدت     )اللَّه عنها  رضى(ن مقدر نموده بود، كه مرگ ميمونه دختر حارث          و خداوند تعالى چنا   . همبسترى نمود 

  . با وى زفاف نموده بود�بعد از آن باشد، و او در همان جايى درگذشت كه رسول خدا 
 با ميمونـه دختـر حـارث        �رسول خدا   :  روايت است كه   )اللَّه عنهما  رضى( و در نزد وى همچنان از ابن عباس         

 ازدواج نمود، و سه روز در مكه اقامت گزيد، آن گاه حويطب بن عبدالعزى با تنى چنـد از قـريش      )اللَّه عنها  رضى(
شـما را چـه     «: مدتت تمام شده است، بنابراين از نزد ما بيرون شو، فرمود          : در روز سوم نزدش آمدند و به او گفتند        

مـا بـه   :  گفتند»بسازم و به آن حاضر شويد؟شود، اگر مرا بگذاريد و در ميان شما ازدواج كنم، و براى تان طعام               مى
 بيـرون آمـد، و در   )اللَّـه عنهـا   رضـى (طعام تو ضرورتى نداريم، از نزد ما بيرون شو، آن گاه با ميمونه دختر حارث               

اين حديث به شرط مسلم صـحيح  :  حاكم كه ذهبى همراهش موافقه نموده، گفته است3.سرف با وى عروسى نمود   
  .اند  آن را روايت ننمودهاست ولى بخارى و مسلم

   
  )اللَّه عنهما رضى(و شوهر دادن دخترش فاطمه به على بن ابى طالب  � پيامبر

 خواستگارى شد، و يكـى از كنيزهـايم    �فاطمه از رسول خدا     : بيهقى در الدالئل از على روايت نموده، كه گفت        
خواسـتگارى  : نخيـر، گفـت  : ده؟ گفتم خواستگارى ش�آيا خبر شدى كه فاطمه از نزد رسول خدا       : به من گفت  

آيا نـزد  :  وى را به نكاح تو درآورد، گفتم       � بروى و پيامبر     �دارد كه نزد رسول خدا       شده، و تو را چه باز مى      
آورد،   بروى او را به نكـاح تـو در مـى       �تو اگر نزد رسول خدا      : من چيزى هست كه به آن ازدواج نمايم؟ گفت        

 وارد شـدم،  �ا تا آن قدر مرا تشويق و تحريـك نمـود، كـه نـزد رسـول خـدا          سوگند به خد  : افزايد  مى �على  
هنگامى كه در پيش رويش نشستم خاموش ماندم، و به خدا سوگند از بزرگى و هيبت نتوانستم حرف بزنم، آن گاه             

 كه  ممكن است آمده باشى   «: ، من خاموش ماندم، فرمود    »چه تو را آورده، آيا كارى دارى؟      «:  فرمود �رسول خدا   
آيا نزدت چيزى هست كه وى را توسط آن براى خود حالل       «: بلى، پرسيد :  پاسخ دادم  »فاطمه را خواستگارى كنى؟   

                                                 
1 30/4 

 .مكانى است قريب مكه 2
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  حيات صحابه

٣٣٩  چهارم جلد 

 سوگند بـه  »زره كه تو را بدان مسلح ساختم چه شد؟«: نخير، به خدا سوگند، اى رسول خدا، فرمود   :  گفتم »سازى؟
نزدم هست، : رسيد، پاسخ دادم  نمى2 به چهاردهم   بود و قيمتش   1 در دست اوست، آن زره حطميه      ذاتى كه جان على   

، و ايـن مهـر   »او را به نكاح تو درآوردم، و آن را برايش بفرست، و توسط آن او را براى خود حالل گردان             «: فرمود
الذريـة  )و اين را همچنان الدوالبى در . آمده است) 346/7(اين چنين در البدايه  3. بود�فاطمه دختر رسول خدا   

  .آمده، روايت كرده است) 1137(، چنانكه در كنزالعمال (ةالطاهر
 آن گـاه  4نزدت فاطمـه هـست،  :  گفتند�تنى چند از انصار به على  :  روايت نموده، كه گفت    �و طبرانى را بريده     

اى رسـول خـدا، فاطمـه    :  پاسـخ داد »پسر ابوطالب چه دارد؟   «:  فرمود � آمد، و پيامبر     �على نزد رسول خدا     
 و بر آن نيفـزود، بعـد از آن علـى بـن ابـى         5،)مرحباً و أهالً  (: كنم، فرمود   را خواستگارى  مى    � خدا   دختر پيامبر 

دانـم،   نمـى : چه كردى؟ گفـت   : كشيدند بيرون گرديد، آنان پرسيدند     طالب به سوى همان گروه كه انتظار وى را مى         
كند، او برايـت    براى كفايت مى�سول خدا ها از ر يكى از آن: ، گفتند)مرحبا و اهال(: مگر اين كه او به من گفت  

اى علـى بـراى عـروس وليمـه     «: اهل و خوشى را داده است، و بعد از اينكه فاطمه را به نكاح وى درآورد، فرمـود    
 از انـصار بـراى وى چنـد صـاع جـوارى جمـع            6)گروهى(نزد من قوچى است و      :  گفت �، سعد   »ضرورى است 

اى كـارى   تـا اينكـه مـرا مالقـات ننمـوده     «:  گفت� فرارسيد، پيامبر نمودند، هنگامى كه شب زفاف و همبسترى   
بارخـدايا،  «:  ريخت و گفت)على( را آبى را طلب، و از آن وضو نمود، و آن را براى    �گاه رسول خدا     ، آن »مكن
 بزار اين را طبرانى و  : گويد  مى 7، هيثمى »شان در يك جايى شان بركت عنايت فرما        شان بركت عطا كن، و براى      براى

اگر فاطمه را خواستگارى : تنى چند از انصار به على گفتند : اند، مگر اين كه وى گفته است       به مانند آن روايت كرده    
هـاى شـان    بارخدايا، براى شان بركت عطا كن، و براى شان در شير بچـه            «: شود، و در آخرين آن گفته      كنى بهتر مى  
بارخدايا، بـراى شـان     «: اند، و در روايت ايشان آمده      را، روايت كرده   9ينرويانى و ابن عساكر مانند ا      و   8.»بركت بده 

                                                 
شكند، و گفته شده نوع  خطميه همانست كه شمشيرها را مى: آمده، و در النهايه آمده» لحطمية«آمده، و در الكنز » لخطميه«در اصل  1

شد، و  اى از عبدالقيس است كه براى شان حطمة بن محارب گفته مى اين زره منسوب به شاخه: زره پهن و سنگين است، و گفته شده
 .ترين اقوال به درست بودن است ساختند، و اين نزديك زره مى

 .درست چهارصد درهم است، چنان كه در الكنز آمده 2

� در . ���� 3�� ).٠�١/ ٣(» ا�;:#9«��
 . خواستگارى كن�وى را از رسول خدا : يعنى 4

 .م. »خوش آمديد 5

 .به نقل از الكنز و ابن سعد 6
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 .ثقه دانسته استها رجال صحيح اند، غير عبدالكريم بن سليط كه ابن حبان وى را  و رجال هر دوى آن 8

 .آمده) 113/7(چنان كه در الكنز  9



  حيات صحابه

٣٤٠  چهارم جلد 

بركت عطا كن، و بر آنان بركت نازل فرما، و براى شان در يكجايى شان بركت بـده، و بـراى شـان در نـسل شـان                     
  1.»بركت بده، و براى شان در نسل شان بركت نصيب فرما

هنگامى كه فاطمه براى على بن ابى طالب : وايت نموده، كه گفت ر)اللَّه عنها رضى( 2و طبرانى از اسماء بنت عميس   
اى، يك بالشت كه از پوست درخت خرما پر شده بـود، يـك    نكاح گرديد، در خانه وى جز يك بورياى فرش شده    

 يا -ام كارى نكنى  تا اينكه من نزدت نيامده«:  كسى را فرستاد�سبو و يك كوزه ديگر چيزى نيافتيم، رسول خدا 
 - )اللَّه عنها رضى( ام ايمن  »آيا برادرم اينجا هست؟   «:  آمد و گفت   �، بعد پيامبر    »- با اهلت نزديك نشوى      :گفت

اى رسـول خـدا، ايـن بـرادرت         :  گفت - است، حبشى و زن صالحى بود        )اللَّه عنهما  رضى(وى مادر اسامه بن زيد      
صـحاب خـود عقـد بـرادرى بـسته بـود، و              در ميان ا   � پيامبر   -اى؟   است، و تو دخترت را به نكاحش درآورده       

آن گاه ظرفى را كه در      : گويد ، مى »باشد اى ام ايمن اين مى    «:  ، گفت  -درميان على و خودش عقد برادرى بسته بود         
آن آب طلب نمود، و چيزى را كه خدا خواسته بود گفت، و سينه على و رويش را مسح نمود، و سـپس فاطمـه را                   

 �لغزيد، رسول خـدا   پيچيد و مى به سوى وى برخاست كه از حيا در چادرش مىطلب نمود، و فاطمه در حالى       
من، در اينكه تو را بـه نكـاح   «: بعد به او گفت: از آن آب بر وى پاشيد، و به او چيزى را كه خدا خواسته بود گفت  

: دروازه ديد و گفـت ، بعد از آن كسى را از پشت پرده يا از پشت »ترين اهلم برايم درآورم تقصيرى ننمودم      محبوب
براى احتـرام و  «: آرى، اى رسول خدا، فرمود: ، گفت»اسماء دختر عميس؟  «: اسماء، فرمود :  پاسخ داد  »اين كيست؟ «

آرى، در شب زفاف دختر بايد زنى نزديكش باشد، كه اگر كـار و ضـرورتى               :  پاسخ داد  »اى؟ عزت رسول خدا آمده   
تـرين عملـم نـزدم       آن گاه برايم دعايى نمـود، كـه آن دعـا محكـم            : دافزاي برايش پيش آمد آن را به وى بگويد، مى        

، و روى خود را گردانيده بيرون رفـت، و تـا ايـن كـه در           »اهلت را مسلط شو   «: باشد، و بعد از آن به على گفت        مى
  3.نمود ها دعا مى هاى خود پنهان شد براى آن حجره

 �مـن در زفـاف فاطمـه دختـر سـول خـدا              : گفتو در روايت ديگرى همچنان از اسماء بنت عميس آمده، كه            
 آمد و دق الباب نمود، و ام ايمن به سـوى وى برخاسـت و                �حضور داشتم، هنگامى كه وى صبح نمود، پيامبر         

او بـرادرت اسـت، و      «: ، ام ايمن گفت   »اى ام ايمن برادرم را برايم صدا كن       «:  گفت �در را برايش گشود، پيامبر      
 را شنيدند  �، آن گاه زنان صداى پيامبر       »اى ام ايمن برايم صدايش كن     «:  فرمود »دهى؟ دخترت را به نكاحش مى    

اى نشست، بعد على آمد و او برايش دعا نمود، و بـر    در گوشه�و از جاى خود جنبيده حركت كردند، و پيامبر     
 عرقش كـرده بـود، يـا    ، و فاطمه در حالى آمد كه از حيا»فاطمه را برايم صدا كن«: او آب پاشيد، و بعد از آن گفت   

                                                 
بار خدايا، براى شان در «: و در روايتى آمده. آمده، روايت نموده است) 342/7(اين را همچنان نسائى به مانند آن، چنانكه در البدايه  1

 .اين را از بريده به مانند آن روايت كرده است) 21/8(و ابن سعد . »جمع شدنشان بركت بده

 .م. � ازدواج نمود، و بعد از وى با على � است، كه بعد از درگذشت وى با ابوبكر صديق �وى همسر جعفربن ابى طالب  2
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  حيات صحابه

٣٤١  چهارم جلد 

... 1»ام ترين اهلم نزدم به نكـاح داده  آرام باش، من تو را براى محبوب   «:  فرمود �اينكه گرفته و مشمئز بود، پيامبر       
  2.را متذكر شدهو مانند آن 

 وقتى كه فاطمه را به شوهر داد، آبى را طلب نمود، و آب دهنش �پيامبر : و ابن عساكر از على روايت نموده كه       
 با خود داخل نمود و آن را در گريبان وى و در ميان شانه هايش پاشـيد، و او  3آن ريخت، و بعد از آن وى را  در   را

انـد كـه     ابويعلى و سعيدبن منصور از علباء بن احمر روايت نمـوده         5. به خدا سپرد   4وذتينرا به قل هواللَّه احد و مع      
علـى  : گويـد  مـى ]راوى[ را از وى خواستگارى نمودم، � من فاطمه دختر پيامبر: على بن ابى طالب فرمود  : گفت
: افزايـد  اش را با بعضى چيزهاى ديگر از متاعش فروخت، و در مجموع پول آن چهارصدوهشتاد درهم شد، مى                  زره

اى از   امر نمود كه دو سوم آن را در خوشبويى مصرف كند، و يك سـوم آن را در لبـاس، و در كـوزه                  �و پيامبر   
 را ريخت، و امرشان نمود كه به آن غسل نمايند، و به فاطمه دستور داد كه قبل از آمدن وى به                      آب، آب دهن خود   

 چيزى انجام داد كه دانسته �فرزندش شير ندهد، ولى او قبل از اطالع وى حسين را شير داد، و در حسن پيامبر     
و ابـن سـعد     . آمده است ) 112/7(لكنز  اين چنين در ا    6. سبب او عالمتر اين دو بود      شود آن چه بود، و به همين       نمى
  .از علباء قصه خوشبويى و لباس را روايت كرده است) 21/8(

 حاضـر شـديم، و هـيچ        )اللَّـه عنهمـا    رضـى (در عروسى على و فاطمه      :  روايت نموده، كه گفت    � و بزار از جابر     
 و براى مـان خرمـا و كـشمش          - 7 البته با پوست درخت خرما     - عروسى را بهتر از آن نديديم، فرش را پر نموديم         

در ايـن  : گويـد  مـى ) 209/9( هيثمـى  8.اش پوست قوچى بود آورده شد و خورديم، و فرش فاطمه در شب عروسى       
  .باشد عبداللَّه بن ميمون قداح آمده و ضعيف مى

 يـك   براى فاطمه يك چـادر و يـك مـشك و   �رسول خدا : و بيهقى در الدالئل از على روايت نموده، كه گفت 
و نزد طبرانى از عبداللَّه  .آمده است) 113/7(اين چنين در الكنز  10. پر شده بود جهاز داد9ت پوستى كه از اذخربالش

اللَّـه   رضـى ( فاطمـه را بـراى علـى         �هنگامى كه رسول خدا     :  روايت است كه گفت    )اللَّه عنهما  رضى(بن عمرو   
 ، بالشتى از پوست -قطيفه : يست؟ پاسخ داده شدخميل چ: پرسيد  عطاء مى- آماده ساخت، با او يك خميل   )عنهما

                                                 
1�  ).٣�١/ >٢. ( 78$ا�
 .اند لى رجال صحيحهمه اين را طبرانى روايت نموده، و رجال روايت او: گويد مى) 210/9(هيثمى  2

 . را�على  3

 .هاى فلق و الناس سوره 4

  .آمده است) 113/7(اين چنين در الكنز  5
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  حيات صحابه

٣٤٢  چهارم جلد 

 قطيفـه را فـرش   )اللَّـه عنهمـا   رضى(كه از پوست درخت خرما و اذخر پر شده بود و مشكى فرستاد، على و فاطمه       
  1.كردند شكل لحاف استفاده مىنمودند، و از نصف آن به  مى
   

  � ازدواج ربيعه اسلمى
: نمودم، وى به من گفت      خدمت مى  �من براى پيامبر    : اند كه گفت   ودهاحمد و طبرانى از ربيعه اسلمى روايت نم       

خـواهم ازدواج كـنم، و نـزدم       نه، به خدا سوگند، اى رسول خدا، نمـى        :  پاسخ دادم  »كنى؟ اى ربيعه آيا ازدواج نمى    «
 آن گـاه  !!چيزى نيست كه زن را نگه دارد و او با من اقامت گزيند، و دوست ندارم چيزى از تو مرا مـشغول سـازد               

خواهم ازدواج كنم،    نمى:  گفتم »كنى؟ اى ربيعه آيا ازدواج نمى    «: وى از من روى گردانيد، و باز به من بار دوم گفت           
باز از . نزدم چيزى نيست كه زن را نگه دارد و او با من اقامت گزيند، و دوست ندارم چيزى از تو مرا مشغول سازد  

 از من به آنچه مـرا در  �به خدا سوگند، رسول خدا : رگشتم و گفتم من روى گردانيد، آن گاه من به نفس خود ب         
: گـويم  كنى؟ به او مـى     آيا ازدواج نمى  : تر است، به خدا سوگند، اگر به من گفت         سازد عالم  دنيا و آخرت اصالح مى    

بلـى،  : م گفـت  »كنـى؟  اى ربيعه آيا ازدواج نمـى     «: خواهى امرم كن، وى به من فرمود       بلى، اى رسول خدا، بدانچه مى     
 بـرو، و  -آمدند   مى� قبيله از انصار كه كمتر نزد رسول خدا          -نزد آل فالن    «: خواهى امرم كن، فرمود    بدانچه مى 
 يعنى زنى از    - »كند تا فالنه را به نكاحم در آوريد        رسول خدا مرا نزد شما فرستاده است، و امرتان مى         : به آنان بگو  

 مرا نزد شما فرستاده است، و امرتان �رسول خدا :  و به آنان گفتم2ن رفتم ، آن گاه نزد ايشا- ها را نام گرفت آن
، به خـدا سـوگند، فرسـتاده    �مرحبا به رسول خدا، و به فرستاده رسول خدا : كند كه به من زن بدهيد، گفتند       مى

مـن لطـف و   با گردد، آن گاه به من زن دادند، و   حاجت و ضرورتش بر نمى]برآورده شدن [ جز با    �پيامبر خدا   
اى رسول خدا، نزد :  اندوهگين برگشتم و گفتم�بعد نزد رسول خدا   .  و از من شاهد نخواستند     3مهربانى نمودند 

قوم غيرتمندى رفتم، به من زن دادند و با من لطف و مهربانى كردند و از من شاهد نخواستند، و نزدم مهر نيـست،                      
بـرايم بـه وزن يـك هـسته     : گويد ، مى5» خرما طال جمع كنيد براى وى به وزن يك هسته 4 بريده اسلمى  اى«: فرمود

ايـن را گرفتـه     «:  آمدم، فرمـود   �خرما طال جمع كردند، و آن چه را برايم جمع نموده بودند گرفتم و نزد پيامبر                 
 اين مهر وى است، و آن را قبول نمودند        : ، بعد نزدشان آمدم و گفتم     »اين مهر وى است   : نزدشان برو، و به آنان بگو     

:  برگشتم، فرمود�باز اندوهگين نزد رسول خدا : افزايد مى. زياد و خوب است: و از آن رضايت نشان داده گفتند
تـر و   اى رسـول خـدا، هـيچ قـومى را از آنهـا كـريم      :  پاسـخ دادم »اى ربيعه تو را چه شده كه اندوهگين هـستى؟  «

زياد و خوب است، و نزدم چيزى       : مودند و گفتند  تر نديدم، به آنچه براى شان دادم راضى شدند، و نيكى ن            بخشنده

                                                 
 .و در اين عطاء بن سائب آمده، كه مختلط شده است: گويد مى) 210/9(هيثمى  1

 .»آن گاه رفت«: و در مجمع الزوائد آمده) 58/4(به نقل از مسند امام احمد  2

 .هدايايى برايش تقديم داشتند 3

 .صيب اسلمى زعيم قبيله استوى بريده بن ح 4
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  حيات صحابه

٣٤٣  چهارم جلد 

گاه برايم يك قوچ بزرگ      آن: گويد  مى 1،»براى وى يك گوسفند جمع كنيد     اى بريده   «: نيست كه وليمه بدهم، فرمود    
 امرم نموده بـود بـه   �نزد عايشه آمدم و به آنچه رسول خدا «:  گفت�و چاق را جمع نمودند، و رسول خدا         

باشد، نه، به خدا سوگند، نه، به خدا سوگند، غير آن مـا   سبد است، كه در آن هفت صاع جو مىاين  : او گفتم، گفت  
 آمدم، و او را از آنچه عايـشه گفـت خبـر    �آن را گرفتم، و بدان نزد پيامبر   : گويد مى. طعامى نداريم، آن را بگير    

نـان را مـا     : گفتنـد . » بپزيـد  2بسازيد، و اين را   ا فردانان   اين ر : اين را گرفته نزد ايشان برو، به آنان بگو        «: دادم، گفت 
پزيم، ولى قوچ را شما بپزيد، آن گاه قوچ را من و تعدادى از قبيلـه اسـلم گـرفتيم و ذبـح نمـوديم، و پوسـتش                مى

  . را دعوت كردم�كرديم و آن را پختيم، آن گاه نزدمان نان و گوشت آماده گرديد، و من وليمه دادم و پيامبر 
و دنيا به ما روى آورد، و مـن  .  نيز زمينى داد� به من زمينى داد، و به ابوبكر    �د از آن رسول خدا      بع: افزايد مى

ايـن در   : اين در سهم من است، و ابـوبكر گفـت         : با ابوبكر بر سر درخت خرمايى با هم اختالف نموديم، من گفتم           
ناخوشايندى به من گفت، بعد پشيمان سهم من است، و در ميان من و ابوبكر سخنانى ردوبدل شد، و ابوبكر سخن    

: كنم، ابوبكر گفت   اين كار را نمى   : اى ربيعه مثل آن را به من بگو، تا اين كه قصاص باشد، گفتم             : شد و به من گفت    
كـنم،   مـن ايـن كـار را نمـى    : خـوانم، گفـتم    را برخالف تو به كمك فـرا مـى  �گويى، يا اينكه رسول خدا       يا مى 
 به راه افتاد، و من نيز از عقب وى او را پيگيرى نمـودم،  �را ترك نمود و به طرف پيامبر   ابوبكر زمين   : افزايد مى

 را بـه    �خداوند ابوبكر را رحـم كنـد، در چـه چيـز رسـول خـدا                 : آن گاه تعدادى از قبيله اسلم آمدند و گفتند        
ـ : خواند، در حالى كه اين او بود كه آن چيز را به تو گفت؟ گفـتم  فريادرسى فرا مى   دانيـد وى كيـست؟ وى    ا مـى آي

زنهار كه ملتفت نشود و شما را نبيند كه مرا          !! و بزرگسال مسلمانان است   !! و دوم دو تن است    !! ابوبكر صديق است  
 به خـاطر غـضب      � بيايد، و رسول خدا      �گاه غضب گيرد، و نزد رسول خدا         دهيد آن  بر ضد وى نصرت مى    

 پس ما را    3:گفت!!  دو خشمگين شود، و ربيعه هالك گردد       وى غضب گيرد، و خداوند عزوجل به خاطر غضب آن         
 رفت، و من به تنهايى خود �اللَّه عليه نزد رسول خدا ه  برگرديد، و ابوبكر رحم   : دهى؟ پاسخ دادم   چه دستور مى  

 سر � آمد و سخن را چنان كه بود برايش نقل نمود، آن گاه رسول خدا �دنبالش نمودم، تا اين كه نزد پيامبر       
اى رسـول خـدا اينطـور و    : گفتم. »اى ربيعه تو را با صديق چه كار است؟«: را به سوى من بلند نمود و گفت     خود  

به من آن طور بگو كه به توگفتم تا قصاص باشـد،            : اينطور بود، و به من كلمه ناخوشايندى گفت، بعد به من گفت           
خداونـد تـو را مغفـرت    : اسخ مده، ولى بگوآرى به او آنطور پ« فرمود �ولى من ابا ورزيدم، آن گاه رسول خدا       

) 257/4(هيثمى   4.نمود ى گردانيد كه گريه مى    اللَّه در حالى رو    آن گاه ابوبكر رحمه   : گويد حسن مى . »كند اى ابوبكر  
باشـد، و    اند، و در آن مبارك بن فضاله آمده، و حديث وى حسن مى             اين را احمد و طبرانى روايت نموده      : گويد مى

آمده، ) 336/5(اند، و ابويعلى به مانند اين را از ربيعه به طول آن، چنان كه در البدايه       حمد رجال صحيح  بقيه رجال ا  
                                                 

 .قيمت يك گوسفند را: يعنى 1

 .گوسفند را 2

 »گفتند«:  آمده) 45/9(در المجمع  3

٨/ >(ا�+; . ���� 4 ( �(و 78$ا� / .%�7رK��m ���~r 0� W ا"! و �,! ��3!) ٩



  حيات صحابه

٣٤٤  چهارم جلد 

سـعد   اند، و ابـن  آمده، روايت كرده ) 36/7(روايت نموده است، و حاكم و غير وى قصه نكاح را، چنان كه در الكنز                
  .قصه وى را با ابوبكر روايت نموده است) 44/3(
   

  � بيبازدواج جلي
گذشت و با  ها مى رفت، بر آن  شخصى بود كه نزد زنان مى�جليبيب :  روايت نموده كه�احمد از ابوبرزه اسلمى 

جليبيب را نزد خود داخل نكنيد، اگر نزدتـان وارد شـد، اينطـور و آنطـور              : نمود، من به همسرم گفتم     آنان بازى مى  
 �دانست آيا رسول خـدا       بود، تا اينكه نمى    زن بى شوهر مى   ها   و اگر نزد يكى از انصارى     : گويد خواهم نمود، مى  

دخترت را به من    «:  به مردى از انصار گفت     �داد، پيامبر    به وى ضرورت و حاجتى دارد يا نه، او را به نكاح نمى            
مـن او  «:  فرمـود �پيامبر . پاسخ داد آرى، اى رسول خدا به چشم و اين كرامتى است از طرف تو: گويد ، مى »بده
، انصارى عـرض   »براى جليبيب «: پس براى كى، اى رسول خدا؟ فرمود      : ، پرسيد »خواهم  براى شخص خودم نمى    را

كنـد،    دختـرت را خواسـتگارى مـى       �رسول خـدا    : كنم، بعد وى به همسرش گفت      با مادرش مشورت مى   : كرد
 را بـراى جليبيـب      كنـد، بلكـه وى     او وى را براى خودش خواسـتگارى نمـى        : آرى، به چشم، انصارى افزود    : گفت

! دهـيم  براى جليبيب نه، به خدا سوگند، بـه او دختـر نمـى   ! براى جليبيب نه: نمايد، همسرش گفت   خواستگارى مى 
كى مـرا  :  بيايد، و او را از گفته مادر دخترش خبر بدهد، دختر گفت     �هنگامى كه خواست برخيزد، تا نزد پيامبر        

 را بـر وى رد      �آيـا امـر رسـول خـدا         : بر داد، آن دختر گفت    از شما خواستگارى نموده است؟ مادرش به او خ        
 به  �مرا به وى بسپاريد، چون او مرا هرگز ضايع نخواهد ساخت، آن گاه پدر وى به سوى رسول خدا                    ! كنيد مى

 بعـد : گويد مى.  او را به نكاح جليبيب درآورد�دانى و آن دختر، و پيامبر  تو مى: راه افتاد، و به او خبر داده گفت 
 را  ]و فـتح  [هنگـامى كـه خداونـد عزوجـل غنيمـت           : گويد  در يكى از غزواتش بيرون گرديد، مى       �رسول خدا   

او «: ، گفـت  »ام من جليبيب را مفقود نموده    «: نخير، گفت :  گفتند »ايد؟ آيا كسى را مفقود نموده    «: نصيبش نمود، گفت  
د، كه آنان را به قتل رسانيده بود، و بعد خـودش را  دريافتن ]از كافران[، بعد او را در كنار هفت تن »را جستجو كنيد 

ها را به قتل رسانيده و بعد خودش را          اى رسول خدا، اينجا او در پهلوى هفت تن است، كه آن           : كشته بودند، گفتند  
اين از مـن اسـت و       !! اند هفت تن را كشته، و بعد از آن وى را كشته          «:  نزدش آمد و گفت    �اند، بعد پيامبر     كشته
 وى را بر هر دو دست خود گذاشت و براى وى قبـر  � ، بعد از آن رسول خدا - دو بار يا سه بار   - »ز وى من ا 

 نداشت، بعد او را در قبر گذاشت، و ذكر نكرده كـه وى را غـسل داد،                 �هاى پيامبر    كنده شد و تختى جز دست     
حاق بن عبداللَّه بن ابـى طلحـه بـراى         و اس .  از وى نبود   1تر ر هيچ زن بى شوهرى مرغوب     و در انصا  : گويد ثابت مى 

اللهم صب عليها الخير صـباَّ،  (:  براى آن دختر چه دعا نمود؟ گفت�دانى كه رسول خدا   آيا مى : ثابت گفته است  
اش را مـشقت و   بار خدايا، خير را بر وى فرو ريز به فرو ريختنـى، و زنـدگى  «: ، ترجمه)و ال تجعل عيشها كّداً كّداً   

                                                 
 .م. خواست با وى ازدواج كند يعنى هر كس مى 1



  حيات صحابه

٣٤٥  چهارم جلد 

اين را : گويد مى) 368/9(هيثمى  1.ى نبودتر از و شوهرى مرغوب و در انصار هيچ زن بى    : گويد مى. »تكليف مگردان 
و اين حديث در صحيح بودن ذكر خواستگارى و زن دادن آمده            . اند احمد روايت نموده، و رجال آن رجال صحيح       

  .است
   
  � زدواج سلمان فارسىا

ج نمـود، و بـا وى در   وى بـا زنـى از كنـده ازدوا   : وايت نموده كـه  ر� از ابوعبدالرحمن سلمى از سلمان     2مابونعي
 عروسى نمود، هنگامى كه شب زفاف فرارسيد، يارانش به وى رفتند تا اينكه به خانه زنش رسيد، هنگامى  3اش خانه

ان خـرد  ها را نزد همسرش داخل ننمود، چنان كه بى برگرديد، خداوند به شما پاداش دهد و آن: به خانه رسيد گفت  
 يا كعبه در كنـده تغييـر        4آيا خانه تان تب دارد    :  گفت اند، وقتى كه به خانه نگاه نمود، و خانه مزين شده بود،            نموده

نه خانه ما تب دارد، و نه كعبه به كنده تغيير مكان نموده است، وى تـا ايـن اينكـه همـه         : مكان نموده است؟ گفتند   
د داخل خانه نگرديد، و هنگامى كه داخل شد متاع و مـال زيـادى را                هاى خانه، به جز پرده دروازه، كشيده نش        پرده

 مرا به ايـن توصـيه ننمـوده         �خليلم  : متاع تو و متاع همسرت است، گفتم      : اين از آن كيست؟ گفتند    : ديد، گفت 
را و خـدمتكارانى  . خليلم مرا توصيه نموده است، كه متاعم از دنيا فقط به اندازه توشه يـك سـواركار باشـد       !! است

 مـرا بـه ايـن توصـيه     �دوستم : خدمه تو و خدمه همسرت، گفت: اين خدمتكاران از كيست؟ گفتند : ديد، گفت 
كـنم يـا بـراى        مرا توصيه نموده است، كه جز آن هايى را كه همراه شان همبـسترى مـى                �دوستم  ! ننموده است 

ها بـدون اينكـه از       ها زنا نمايند، گناهان آن     دهم ديگرى را نگاه نكنم، اگر اين كار را بكنم، و آن            ديگران به نكاح مى   
آيا شـما از نـزد   : باشد، بعد از آن براى زنانى كه نزد همسرش بودند گفت           گناهان شان چيزى كاسته شود بر من مى       

ها بيرون رفتند، و سلمان رفت و در را          آرى، آن گاه آن   : گذاريد؟ گفتند  شويد، و مرا با همسرم تنها مى       من بيرون مى  
 پرده را پايين انداخت، بعد از آن آمد و نزد همسرش نشست، و به پيشانى وى دست كشيد و به بركت دعا              بست و 

در مجلـس كـسى   : نمـايى؟ گفـت   كـنم از مـن اطاعـت مـى     آيا در چيزى كه تو را به آن امر مى  : كرد، و به او گفت    
وده است كه وقتى با اهلم يكجاى  مرا توصيه نم�دوستم : شود، سلمان گفت ام كه از وى اطاعت كرده مى نشسته

شدم، به طاعت خداوند عزوجل يكجاى شوم، بنابراين هر دو به سـوى مـسجد برخاسـتند و آن قـدر كـه هـر دو                          
دهـد انجـام داد،      خواستند نماز گزاردند، بعد از آن بيرون شدند، و او كارى را كه يك مرد با همـسرش انجـام مـى                     

هـا روى گردانيـد، بـاز آن      اهلت را چگونه يافتى؟ و او از آن       : ند و گفتند  هنگامى كه صبح نمود، يارانش نزدش آمد      
: حرف را تكرار نمودند، و او از ايشان روى گردانيد، باز آن را اعاده نمودند و او اعـراض نمـود، بعـداز آن گفـت                          

                                                 
 ).٩�٢٢(در ��Hب r~�9# و ا�0 ��7ن ) ٧٢>٢(و A��% B� ��3%; @ن ��Lرت %LHU$ ) ٢٢>/ >(ا1 ا�+; رو. ���� 1
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 .م. در خانه خود همان زن 3

ها  ها و اشياى زيادى وجود داشت، و تب دار را نيز گاهى زير لحاف او را به تب دار به خاطرى تشبيه نموده است، كه در آن پرده 4
 .شانندپو مى



  حيات صحابه

٣٤٦  چهارم جلد 

بـراى  . پنهان بماندهاست  ها را به خاطرى خلق نموده، كه آنچه در پشت آن   ها، چادرها و دروازه    خداوند تعالى پرده  
هر فرد شما همينقدر كافيست كه از آنچه برايش ظاهر و آشكار شده است سـئوال نمايـد و از آنچـه از وى پنهـان             

 مانند دو خر است كه در راه جماع 1صحبت كننده از آن«: گويد  شنيدم كه مى�از رسول خدا   . شده، نبايد بپرسد  
سلمان پس از يك مدت غيبـت  :  روايت است كه گفت)اللَّه عنهما ضىر(و نزد وى همچنان از ابن عباس      . »كنند مى

پـس بـه مـن زن بـده،     : ات به خداوند راضى هـستم، گفـت   از بندگى:  از وى استقبال نمود و گفت   �آمد، و عمر    
دانـى، و بـراى      بندگى مرا براى خداوند رضايت بخش مى      : عمر در مقابل وى خاموش ماند، سلمان گفت       : گويد مى

بلـى، سـلمان   : كارى داريـد؟ گفتنـد  : كنى؟ هنگامى كه صبح نمود، قوم عمر نزدش آمدند، گفت ندم نمى خودت پس 
 ، - هدفـشان خواسـتگارى وى از عمـر بـود          -از اين كار منصرف شـو       : شود، گفتند  چه كار داريد، اجرا مى    : گفت
مرد صـالحى اسـت، ممكـن    : فتمبه خدا سوگند، مرا به اين اقدام امارت و سلطان وى وانداشته است، ولى گ       : گفت

يث را به مثل    ، و حد  2بعد از آن در كنده ازدواج نمود      : گويد است خداوند از من و او نسل صالحى بيرون نمايد، مى          
  3.آن متذكر شده

   
  � ازدواج ابودرداء

يـث بـرايش    رفت تا زنى را از بنى ل� همراه سلمان  �ابودرداء  :  از ثابت بن بنانى روايت نموده است كه        4ابونعيم
دارى وى را در اسالم يادآور شد، و يادآور گرديـد كـه              خواستگارى نمايد، وقتى داخل شد فضيلت سلمان و سابقه        

دهيم، آن گاه او بـا       دهيم، ولى به تو زن مى      به سلمان زن نمى   : كند، گفتند  ها خواستگارى مى   فالن دخترشان را از آن    
: كنم، پرسيد چيزى اتفاق افتاد، كه من از ذكر آن برايت حيا مى:  گفت وى ازدواج نمود، و بعد از آن بيرون گرديد و         

من مستحق ترم كه از تو حيا نمايم، زيرا در حالى كه   : چه اتفاق افتاد؟ ابودرداء قضيه را به او خبر داد، سلمان گفت           
روايـت كـرده اسـت،      طبرانى مثل ايـن را       5.ه بود من خواستگاريش نمودم    خداوند تعالى او را براى تو فيصله نمود       

  .اند، مگر اينكه ثابت نه از سلمان شنيده است و نه از ابودرداء رجال آن ثقه: گويد مى) 275/4(هيثمى 
   

  ابودرداء و شوهر دادن دخترش درداء به مردى از ضعفاى مسلمانان

                                                 
 .م. از امور زناشويى 1
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و اين را طبرانى از ابن عباس به اختصار روايت كرده است، و در اسناد هر دو روايت حجاج بن فروخ آمده، و ضعيف است، چنان  3

 .گفته است) 291/4(كه هيثمى 

 ).200/1(الحليه  4
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  حيات صحابه

٣٤٧  چهارم جلد 

ء را خواستگارى نمود،   دخترش دردا�يزيد بن معاويه از ابودرداء  :  از ثابت بنانى روايت نموده، كه گفت       1ابونعيم
دهى تا با وى     خداوند اصالحت كند، به من اجازه مى      : ولى او آن را رد نمود، آن گاه مردى از همنشينان يزيد گفت            

بـه تـو   [بلـى   : به من اجازه بده، خداوند اصالحت كنـد، گفـت         : گفت! دور شو واى بر تو    : ازدواج كنم؟ يزيد گفت   
و ايـن  : )افزايـد  مـى (استگارى نمود، و ابودرداء او را به نكاح آن مـرد درآورد،        او وى را خو   : افزايد ، مى ]اجازه دادم 

درميان مردم پخش گرديد كه يزيد از ابودرداء خواستگارى نمود و او رد كرد، و مردى از ضعفاى مسلمانان از وى                     
لحت درداء نظـر    مـن بـه مـص     : ابودرداء گفت : گويد  به نكاح وى درآورد، مى     ]دخترش را [خواستگارى نمود، و او     

و خانه هايى را ببينـد كـه        !! نمودم، گمان تان درباره درداء چيست، كه وقتى خدمه خصى شده و بر سر وى بايستد               
  2!.در آن روز كجا خواهد بود؟چشم هايش بدرخشد، دين وى 

   
  )اللَّه عنهم رضى(على بن ابى طالب و شوهر دادن دخترش ام كلثوم به عمربن الخطاب 

 دختـرش را خواسـتگارى   � از على �عمر :  روايت نموده، كه گفت  � سعيدبن منصور از ابوجعفر      عبدالرزاق و 
نمايد، بنابراين بـا او   وى به اين سخن ندادن او را اراده مى  : وى كوچك است، و به عمر گفته شد       : نمود، على گفت  

ى را نزد عمر فرسـتاد، و  فرستم، اگر راضى شدى وى زنت است، بعد و وى را نزدت مى   : صحبت نمود، على گفت   
بـودى در چـشمت سـيلى زده     رها كن، اگر اميرالمـؤمنين نمـى  : را برهنه نمود، و او به وى گفت  ] پايش[ساق  عمر  
و ابن عمر مقدسى از محمـدبن علـى ماننـد ايـن را، چنـان كـه در                   . آمده است ) 291/8(اين چنين در الكنز      3.بودم

اللَّـه   رضـى (عمـر ام كلثـوم      :  نزد ابن سعد از محمد روايت اسـت كـه          و .آمده، روايت كرده است   ) 492/4(اإلصابه  
وى : عمر گفـت  . ام من دختران خود را براى پسران جعفر نگه داشته        :  را از على خواستگار نمود، على گفت       )عنهما

حفظ را به نكاح من درآور، به خدا سوگند، در روى زمين هيچ مردى نيست كه كرامت و عزت وى را به آن اندازه           
به من مباركباد بگويى، و     : اين كار را نمودم، آن گاه عمر نزد مهاجرين آمد و گفت           : گفت. كنم كند كه  من حفظ مى     

هـر  «:  گفتـه اسـت    �با دختر على، پيامبر     : اى؟ گفت  با كى ازدواج نموده   : ها برايش مباركباد گفتند و پرسيدند      آن
، مـن پـدرخانم وى بـودم و ايـن را نيـز              » سـبب مـن    نسب و سبب در روز قيامت قطع خواهد شد، مگر نـسب و            

 آمـده  اإلصـابه اين چنين در . عمر به وى چهل هزار مهر داد:  و از طريق عطاى خراسانى روايت است كه        4.خواستم
  .است
  

  )اللَّه عنهم رضى(عدى بن حاتم و شوهر دادن دخترش به عمروبن حريث 

                                                 
 ).251/1(الحليه  1

 .آمده، روايت كرده است) 260/1(امام احمد نيز مثل اين را، چنان كه در صفهالصفوه  2

3 eی�J KAL% ١٠٣( <7;ا�$زاق در٢.( 
٢٠( %�LAر در "�J 0Aد "��; �0. �� �*(!ع )
ق �ن ���� ا	� 4- / ٣(و ���� ) ٣�>/ ٨(و ا�0 "�; در 78��ت ) ٢١

٢>١ (�(� : ����Lا�)٢٠٣/ ١.(  



  حيات صحابه

٣٤٨  چهارم جلد 

:  خواستگارى نمـود، عـدى گفـت   � از عدى بن حاتم � عمروبن حريث: ابن عساكر از شعبى روايت نموده  كه     
 بـراى شـما     �در رسول خدا    : حكمت چيست؟ گفت  : كنم، پرسيد  من جز به حكم خودم او را برايت نكاح نمى         

و نـزد وى همچنـان از       .  بود، و من بر سر تو به مهر عايشه حكـم نمـودم، چهارصدوهـشتاد درهـم                 )الگويى نيكو (
جزء بـه   : عمروبن حريث از عدى بن حاتم خواستگارى نمود، و عدى گفت          : فتحميدبن هالل روايت است كه گ     

اى به مـن نـشان بـده؟ آن گـاه كـسى را نـزد وى         حكمى را كه بر من نموده     : دهم، گفت  حكم خودم به تو زن نمى     
  1.كم نمودم است ح�فرستاد كه من به چهارصدوهشتاد درهم كه سنت رسول خدا 

   
  )اللَّه عنهما رضى(ازدواج بالل و برادرش 

:  و برادرش از اهل بيتى از يمن خواستگارى نمودند، وى گفت�بالل :  از شعبى روايت نموده، كه گفت2ابن سعد
من بالل هستم و اين برادرم است، دو بنده از حبشه هستيم، گمراه بوديم و خداوند ما را هدايت كرد، غالم بـوديم                       

دهيـد بـاز هـم خـدا بـزرگ       هيد، ستايش خدا راست، و اگر به ما نمىد و خداوند آزادمان ساخت، اگر به ما زن مى       
داد، و ادعـا     يكى از برادران بالل خود را به عرب نسبت مـى          : و از عمروبن ميمون از پدرش روايت است كه        . است
اگـر بـالل حاضـر شـود بـه تـو زن       : نمود  كه وى از آن هاست، وى زنى از عرب را خواستگارى نمود، گفتنـد     مى
من بالل بن رباح هستم، و اين برادرم است، ولـى  :  و گفت3ل حاضر شد و شهادت را خواند      بال: گويد يم، مى ده مى

او در اخالق و دين شخص خوبى نيست، اگر خواسته باشيد به او زن بدهيد، و اگر خواسته باشيد كه بگذاريـدش،         
  . او زن دادنددهيم، و به كسى را كه تو برادرش باشى به او زن مى: بگذاريد، گفتند

   
  برخورد با بر كسى كه در نكاح با كفار مشابهت نمايد

 شـبى در حمـص گـشت    �عبداللَّه بن قـرط ثمـالى   : ابوالشيخ در كتاب النكاح از عروه بن زويم روايت نموده كه    
 ، آن گـاه عروسـى از پهلـوى وى عبـور نمـود، كـه در پـيش روى وى آتـش                        - بود   � وى والى عمر     -نمود   مى
وختند، او آنان را با شالق خود زد، تا اين كه از عروسى شان پراكنده شدند، و هنگامى كه صبح شد، بر منبـر           افر مى

 امامه را نكاح نمود، و براى او طعـام زيـادى درسـت    4ابوجندله:  ثناى خداوند گفتخود نشست، و پس از حمد و  
! تـان را لعنـت كنـد    ، و خداوند عـروس ديـشب  كرد، خداوند ابوجندله را رحم كند، و بر امامه رحمت نازل فرمايد     

و عبداللَّه بن قرط : گويد مى. ها را افروختند و با كفار مشابهت نمودند و خداوند خاموش كننده نور آن هاست             آتش
  5. است�از اصحاب پيامبر 

                                                 
 .آمده است) 299/8(اين چنين در الكنز  1

2 237/3 

 .م. شود و مشتمل بر حمد و شهادتين است يعنى تشهد حاجت را خواند و آن تشهدى است كه در اول صحبت خوانده مى 3

 .حاب استيكى از اص 4

 .آمده است) 38/4(اين چنين در اإلصابه  5



  حيات صحابه

٣٤٩  چهارم جلد 

   
  مهر  

  � مهر رسول
 2،دوازده اوقيه و نـصف آن بـود        �مهر رسول خدا    :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنها  رضى( از عايشه    1ابن سعد 

  .]درهم[است و نصفش بيست ]درهم[اوقيه چهل : گويد شود، عايشه مى كه پانصد درهم مى
   

  نهى عمر از زيادت در مهرها و اعتراض زنى بر وى در اين باره
نبايد كسى :  به منبر رفت و گفت�عمر : اند كه گفت سعيد بن منصور، ابويعلى و محاملى از مسروق روايت نموده
هـا چهارصـد     و يارانش بودنـد مهـر در ميـان آن   �مهر را بيش از چهارصد درهم كند، در زمانى كه رسول خدا        

نموديـد، و بعـد از آن    ها بر آن سبقت نمى بود، از آن درهم و كمتر از آن بود، و اگر زيادت در آن تقوى يا عزتى مى  
اى اميرالمؤمنين، آيا مردم را از اين نهى نمـودى كـه   : د و گفتپايين آمد، آن گاه زنى از قريش بر وى اعتراض نمو     

  :گويد آيا قول خداوند را نشنيدى كه در قرآن مى: بلى، آن زن گفت: شان را بيش از چهارصد كنند؟ گفت مهرهاى
]'���8a�( ���
�)�¤ �/%L� 
  3.اآليه]

  .»و براى يكى آنها مال بسيارى داده باشيد«: ترجمه
تراند، بعد از آن برگشت، و به منبر رفت  خواهم، همه مردم از عمر فقيه بار خدايا، مغفرت مى  : فت گ �آن گاه عمر    

حـاال بـه شـما      [اى مردم، من شما را، از اينكه در مهرهاى آنان بر چهارصد اضافه كنيد نهى نموده بودم امـا                    : گفت
 و اين را سـعيدبن منـصور و         4.ست بدهد  به دادن آن راضى ا     خواهد و هر قدر مالى كه       هر كس آنچه مى    ]:گويم مى

اى ايراد نمـود، و پـس از حمـد و ثنـاى خداونـد                عمربن الخطاب خطبه  : اند كه گفت   بيهقى از شعبى روايت نموده    
 داده �آگاه باشيد، مهر زنان را زياد نگيريد، و اگر از كسى به من خبر رسيد كه زيادتر از آنچه رسول خدا : گفت

گردانم، و بعد از آن پايين آمـد، آن گـاه            يش داده شده است، زيادى آن را به بيت المال بر مى           بود، داده است، يا برا    
تر و سزاوارتر است كه پيروى شود يا  اى اميرالمؤمنين، كتاب خدا مستحق: زنى از قريش به وى معترض شده گفت  

                                                 
1 161/8 

اوقيه معيارى براى وزن برابر يك ششم اقه است، اين معيار پيش از اين برابر با چهل درهم بود و بعداً برابر با شصت درهم شد و  2
دف همان چهل درهم است، و در مابعد شود، ه در اصطالح زرگران دوازده درهم است، و دراين نص چنانكه در دنباله آن معلوم مى

 .م. استعمال شده كه هدف از آن نصف اوقيه است» نش«اوقيه 

 ).20:النساء 3

اين را ابويعلى در الكبير روايت نموده، و در آن مجالد بن سعيد : گويد مى) 284/4(هيثمى . آمده است) 298/8(اين چنين در الكنز  4
از طريق عطاى خراسانى مختصرتر از ) 161/8(و اين را ابن سعد . ثقه دانسته شده] عضىاز طرف ب[آمده، و در وى ضعف است، و 

 .آن روايت كرده است



  حيات صحابه

٣٥٠  چهارم جلد 

از زيـادگيرى در مهـر زنـان نهـى     اندكى قبـل مـردم را   : كتاب خدا، و آن كدام است؟ پاسخ داد   : قول تو؟ پاسخ داد   
  :گويد نمودى، و خداوند متعال در كتاب خود مى

]�1%i ��  �
:��L �; '���8a�( ��d��)�¤ �/%L� 
[.1  
هر يك از : آن گاه عمر گفت. »و براى يكى آنها مال بسيارى داده باشيد، با آن هم از آن مال چيزى نگيريد               «: ترجمه

 مهر  من شما را از زيادت در:  ، بعد از آن به منبر برگشت و براى مردم گفت-ه بار  دو بار با س-تر است  عمر فقيه
و نزد ابوعمربن فضاله در امـالى از عمـر          . داند بدهد  زنان نهى نموده بودم، حاال هر كس آنچه در مالش مناسب مى           

تـر    به آن مستحق   �امبر  بود، دختران و زنان پي     اگر مهر مايه بلندى و رفعت در آخرت مى        : روايت است كه گفت   
  2.بودند مى
   

  عملكرد عمر، عثمان، ابن عمر و حسن بن على درمورد مهر
مـان بـه     اجازه داد كه براى زن دو هزار مهر داده شـود، و عث      �عمر  : بن ابى شيبه از ابن سيرين روايت نموده كه        ا

اللَّه  رضى( با صفيه    )اللَّه عنهما  رضى(ن عمر   اب:  و ابن ابى شيبه از نافع روايت نموده، كه گفت          3.چهارهزار اجازه داد  
كنـد، آن گـاه او    ، صفيه كسى را نزد وى فرستاد كه اين براى ما كفايت نمـى 4 به چهارصد در هم ازدواج نمود )عنها

طبرانى از ابن سيرين روايت نموده، . آمده است) 298/8(اين چنين در الكنز     5.برايش پوشيده از عمر افزود    دويست  
با زنى ازدواج نمود، و برايش صد كنيز فرستاد، و همراه هر كنيـز هـزار                ) اللَّه عنهما  رضى(حسن بن على    : كه گفت 
  .اند رجال وى رجال صحيح: گويد مى) 284/4( هيثمى 6.درهم بود

   
  معاشرت زنان و مردان و اطفال  

  با يكديگر) اللَّه عنهما رضى(معاشرت عايشه و سوده 
 پختـه بـودم نـزدش       � را كـه بـراى پيـامبر         7حلوايى: وايت نموده، كه گفت    ر )اللَّه عنها  رضى(ابويعلى از عايشه    
خـورى   يا مى: بخور، ولى ابا ورزيد، گفتم    :  گفتم - در ميان من و او قرار داشت         � كه پيامبر    -آوردم، و به سوده     

 رويش را ماليـدم، و      8)به آن (شتم، و   سازم، باز هم ابا ورزيد، آنگاه دستم را در حلوا گذا           يا اينكه رويت را آلوده مى     
پـس او  (، »رويش را آلـوده سـاز  «:  براى سوده گذاشت، و به او گفت]حلوا را[ خنديد، و با دست خود    �پيامبر  

                                                 
 ).20:النساء 1

 .آمده است) 298/8(اين چنين در كنزالعمال  2

 .آمده است) 298/8(اين چنين در الكنز  3

 ).٣٢/ ٣( ا�0 ا�� ش��7 4
 ).٣١٨/ ٣( ا�0 ا�� ش��7 5
6 � ).٢٨ ،٢٧/ ٣( 78$ا�
 .م. شود حلواى رقيقى كه از آرد و شير پخته مى 7

 .اند هاى داخل قوس را المنتخب نقل شده اين زيادت و بقيه زيادت 8



  حيات صحابه

٣٥١  چهارم جلد 

 1،اى عبداللَّه، اى عبداللَّـه :  عبور نمود، و گفت� برايش خنديد، آن گاه عمر     �، و پيامبر    )رويم را آلوده ساخت   
عايـشه  . »برخيزيـد، و روهـاى تـان را بـشوييد         : ود كه وى داخل خواهد شـد، لـذا گفـت           گمان نم  )�پيامبر  (و  
) 361/4(هيثمـى   2.ام  از عمـر هميـشه از وى مرعـوب بـوده    �خاطر رعب و بـيم رسـول خـدا      من به   : گويد مى
و ابـن عـساكر     . رجال آن رجال صحيح اند، بدون محمدبن عمروبن علقمه كه حديث وى حـسن اسـت               : گويد مى

و ابن نجار مانند اين را، چنانكه در الكنز         . آمده است ) 316/4( اين را روايت كرده است، چنانكه در المنتخب          مانند
آن گاه زانوى خود را براى وى پايين نمود تا از من قصاص             : و در روايتى آمده   . آمده، روايت نموده است   ) 302/7(

  .خنديد  مى�رسول خدا بگيرد، و او از كاسه چيزى را گرفت و در روى من ماليد و 
   

  معاشرت عايشه و حفصه با سوده يمانيه
سوده يمانى براى زيـارت عايـشه در   :  روايت نموده كه- � كنيز رسول خدا - )اللَّه عنها رضى(ابويعلى از رزينه    

منـى   نزد وى بود، و سوده در شكل و حالت نيكويى آمد، لباس ي             )اللَّه عنهما  رضى(حالى آمد كه حفصه دختر عمر       
وشـه چـشمش     در گ  3زعفران و صبر مانند دو فرسـه      بر تن داشت، و همانطور چادرى بر سر داشت، و دو نقطه از              

:  ، آن گاه حفصه به عايـشه گفـت         -نمودند   من زنان را دريافتم كه به آن زينت مى        : گويد  مى 4 عليله -وجود داشت   
اى حفصه از خدا بتـرس،      : شد، ام المؤمنين گفت   درخ آيد، و اين در ميان ما مى        مى �اى ام المؤمنين رسول خدا      

 گوش وى در شنوايى ضعيف بـود        -گوييد؟   چه مى : زينت وى را برسرش خراب خواهم نمود، سوده گفت        : گفت
آرى، و به شدت ترسـيد و بـه جنبيـدن و اضـطراب     :  بيرون شده است، گفت5اى سوده اعور: صه به او گفت   حف -

هـا بـود و از    اى كـه مربـوط آن    خيمـه -خود را به خيمه برسـان  : فصه گفتكجا پنهان شوم؟ ح : پرداخت، و گفت  
 ، آن گاه وى رفت و در آن مخفى گرديد، و در             -شدند   هاى درخت خرما درست شده بود و در آن پنهان مى           شاخه

خنديدنـد و از خنـده        آمـد و آنـان مـى       �هاى عنكبوت وجود داشت، بعد رسول خـدا          آن خيمه آلودگى و بافته    
هاى خويش به سـوى خيمـه اشـاره      سه بار، و آن دو با دست»خنده از چيست؟  «: توانستند حرف بزنند، پرسيد    نمى

: ، پاسـخ داد »اى سوده، تو را چه شده است؟«: لرزد، به او گفت  رفت و متوجه شد كه سوده مى  �نمودند، پيامبر   
بيرون نشده اسـت و بيـرون        خواهد شد،    بيرون نشده است و بيرون    «: فرمود! اى رسول خدا اعور بيرون شده است      

ايـن  : گويد مى) 316/4(هيثمى   6.تكانيد هاى عنكبوت را از وى مى      و وى را بيرون نمود، و غبار و بافته        » خواهد شد 

                                                 
 .شخصى را كه اسمش عبداللَّه بود صدا نمود 1

  ).�٧>>(ا��ی��� . ح�� 2
 .م. به نقل از الروس. زخمى كه در گردن بيرون آيد: فرسه 3

 .يكى از راويان 4

 .د مراد از اعور دجال باشدشاي 5
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  حيات صحابه

٣٥٢  چهارم جلد 

 �رسول خدا : آن گاه حفصه به عايشه گفت: اند، مگر اينكه طبرانى گفته است را ابويعلى و طبرانى روايت نموده
  .شان اند كه من نشناختم در اين كسانى. مان بدرخشد د، و ما دو تن خراب باشيم و اين در ميانشو نزد ما وارد مى

   
  با عايشه � پيامبر معاشرت

 نشسته بود و صدا و غوغاى مردم �پيامبر : اند كه  روايت نموده)اللَّه عنها رضى(ابن عدى و ابن عساكر از عايشه 
اى عايشه  «: كند، و مردم در اطرافش قرار دارند، گفت        ن حبشيى رقص مى   و اطفال را شنيد، ناگهان متوجه شد كه ز        

: گفـت   مـى �نمودم، وى  هاى وى گذاشتم، و از ميان شانه و سرش نگاه مى ام را بر شانه ، آن گاه گونه   »بيا و ببين  
هـايش دم راسـتى    نخير، تا منزلتم را نزدش ببينم، و او را ديدم كه در ميـان قـدم              : گفتم  مى »اى عايشه سير نشدى؟   «

هاى انـس   شيطان«:  فرمود�نمود، آن گاه عمر ظاهر شد، و مردم و اطفال پراكنده و متفرق شدند، رسول خدا   مى
و  .آمـده اسـت  ) 393/4(چنان كه در المنتخـب    1.و حديث را متذكر شده    ... »و جن را ديدم كه از عمر فرار نمودند        

ام   را ديـدم كـه بـر دروازه حجـره          �سوگند به خدا، پيـامبر      :  روايت است كه عايشه گفت     2نزد بخارى و مسلم،   
پوشـانيد تـا از     مرا با چادر خود مـى  �نمودند، و رسول خدا      ها در مسجد بازى مى     ها با حربه   ايستاد و حبشى   مى

بـودم كـه    ايستاد، به حدى كه اين من مى ها نگاه كنم، بعد از آن به خاطر من مى ميان گوش و گردن وى به بازى آن    
گيـرى    يك دختر نوسن و حريص به بـازى را انـدازه           ]ايستادن[شدم، حاال شما خودتان اندازه و مقدار         منصرف مى 

  3.كنيد
   

  و در ميان خودشان � پيامبر با � پيامبر معاشرت زنان
 توقـف و درنـگ   )اللَّـه عنهـا   رضـى ( نزد زينب دختـر جحـش   �رسول خدا  : بخارى از عايشه روايت نموده كه     

 نزد هر كدام مان داخل شـد،  �نوشيد، آن گاه من و حفصه توافق نموديم كه پيامبر          و نزد وى عسل مى    نمود،   مى
 نزديكى آن دو آمـد، و  �اى، بعد پيامبر  كنم، مغافير خورده  را استشمام مى4من ازتو بوى مغافير:  بگويد بايد به او  

 و هرگز به آن     ينب بنت جحش عسل نوشيدم،    نخير، بلكه نزد ز   «:  فرمود �او برايش همان سخن را گفت، پيامبر        
  :، آن گاه اين آيه نازل گرديد»5برنخواهم گشت
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  حيات صحابه

٣٥٣  چهارم جلد 

]     V�X �  $#� $� q����@"X �"  0� ����� ¤�  ] تا به اين قول خداوند       [��/L !�    �ER��( T~v )A; ���، براى عايشه و حفـصه،    ]��
]'�N")� �O�
¦X ´9� �¤ fB��#�X u¤ 
  1.»بلكه عسل نوشيدم«به خاطر اين قولش، � ]

اگر هر دوى شما به سـوى       ... گردانى اى پيامبر چرا چيزى را كه خدا برايت حالل گردانيده است حرام مى            «: ترجمه
و آنگـاه كـه پيـامبر بـه بعـضى ازواج خـود       ... هاى شما كج شده است  چون قلب  )به نفع شماست  (خدا توبه كنيد،    

  .»...سخنى را پنهان گفت
گـردم،   هرگز به آن بر نمى« ]: پنهان گفته بود اين بود�آنچه پيامبر [: ى به روايت از هشام گفته  و ابراهيم بن موس   

  . مسلم اين را به مثل آن روايت كرده است2.»سوگند خوردم و اين را براى هيچ كس خبر مده
ت، و  داشـ   شيرينى و عسل را دوسـت مـى        �رسول خدا   : و نزد بخارى همچنان از عايشه روايت است كه گفت         

بـرد، وى نـزد حفـصه     شد و نزديك شان تـشريف مـى    نمود، نزد زنان خود داخل مى      وقتى از نماز عصر عودت مى     
نمود توقف كرد، آن گاه رشكم آمد و از آن پرسـيدم، بـه مـن     دختر عمر داخل شد، و زيادتر از مدتى كه توقف مى  

 نوشـانيده اسـت،   � از آن بـراى پبـامبر    از عسل اهدا نموده اسـت، و      3زنى از قومش براى وى مشكى     : گفته شد 
 به تو �رسول خدا : اى براى وى خواهيم ساخت، آن گاه براى سوده بنت زمعه گفتم       به خدا سوگند، حيله   : گفتم

نخيـر، بـه او بگـو،    : اى؟ او به تو خواهد گفت مغافير خورده: نزديك خواهد شد، وقتى كه به تو نزديك گرديد بگو      
زنبـور  : ه اسـت، بگـو    حفصه به من عسل نوشانيد    :  او به تو خواهد گفت     4؟كنم چيست   مى  را كه استشمام   اين بويى 

: گويـد   خورده است، و من هم آن را خواهم گفت، و تو اى صفيه نيز آن را برايش بگـو، عايـشه مـى                       5عسل عرفط 
سـتم او را بـه    بر دروازه ايستاد، و مـن خوا     �به خدا سوگند، جز اندكى سپرى نشده بود، كه پيامبر           : سوده گفت 

 بـه وى نزديـك شـد،    � صدا كنم، هنگامى كه پيـامبر  ]بدون نزديك شدن[آنچه مرا امر نموده بودى از ترس تو  
كنم  پس اين بويى را كه از تو احساس مى: ، گفت»نخير«: اى؟ گفت اى رسول خدا، مغافير خورده: سوده به او گفت 
زنبور عسل عرفط خورده است، و هنگامى كه        : ، گفت »حفصه به من مقدارى عسل نوشانيده است      «: چيست؟ گفت 

نزد من آمد، مانند آن را گفتم، و هنگامى كه نزد صفيه رفت مانند آن را به او گفت، و هنگامى كه نزد حفصه رفت،                     
سـوده  : گويـد  عايـشه مـى   . »من به آن ضرورتى ندارم؟    «: اى رسول خدا، آيا از آن تو را ننوشانم؟ گفت         : به او گفت  

اين را مسلم نيز روايت نموده، اين چنـين در   6.خاموش باش: به او گفتم. يم خدا سوگند، آن را حرام نمود  به: گفت
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  حيات صحابه

٣٥٤  چهارم جلد 

آمده، روايت كرده، و ابـن  ) 229/1(آمده است، و ابوداود اين را، چنان كه در جمع الفوائد       ) 387/4(تفسير ابن كثير    
  .هم آن را روايت نموده است) 85/8(سعد 

   
  ها را نمود  همسرانش هنگامى كه اراده طالق آنبا � پيامبر قصه

 از همـان دو زن  �هميشه حريص بودم كه از عمـر   :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنهما  رضى(احمد از ابن عباس     
  :  سئوال نمايم كه خداوند متعال درباره شان گفته است�از همسران پيامبر 

]�¤ ��/L !¤ �ER��( T~v )A; �����[. 1  
  .»هاى شما كج شده است  چون قلب)به نفع شماست(اگر هر دوى شما به سوى خدا توبه كنيد «: مهترج

تا اينكه عمر حج نمود و من نيز با او حج نمودم، هنگامى كه به جايى از راه رسيديم عمر به كنارى رفت و من هم                    
ش آب ريخـتم و وضـو نمـود،         با مشك آب رفتم، وى قضاى حاجت نمود و بعد از آن نزدم آمد، و بر دست هـاي                  

  : كه خداوندمتعال درباره شان گفته�اى اميرالمؤمنين، آن دو زن از همسران پيامبر : گفتم
]�¤ ��/L !¤ �ER��( T~v )A; �����.[  

به خدا سوگند، از آنچـه وى را پرسـيد بـدش         : گويد  زهرى مى  -شگفتا به تو اى ابن عباس       : كدامهااند؟ عمر گفت  
بعـد از آن بـه صـحبت ادامـه داد و            : افزايـد  اند، مى  آن دو حفصه و عايشه    :  گفت -ا از وى نپوشانيد     آمد، ولى آن ر   

ما گروه قريش قومى بوديم كه بر زنان غالب بوديم، و هنگامى كه به مدينه آمديم قومى را دريافتيم كه زنـان                 : گفت
و منزل من در بنى اميه بن زيد در عوالى بود،         : تها غالب اند، آن گاه زنان ما از زنان ايشان آموختند، گف            شان بر آن  

دهد، و اين پاسخ دادن وى را بد         روزى بر زنم خشمگين شدم، ناگهان متوجه شدم كه به من جواب پس مى             : افزود
دهنـد،    نيز وى را پاسخ مى�برى، به خدا سوگند، ازواج پيامبر  دهم بد مى چرا اينكه تو را پاسخ مى    : ديدم، گفت 

آن : گويـد   مـى  �عمر  . ]زند و با او حرف نمى    [گويد    را از روز تا شب ترك مى       �يكى از آنان پيامبر      ]گاهى[و  
دهـى؟   كنى و به او جـواب مـى         پررويى مى  �آيا در مقابل رسول خدا      : گاه به راه افتادم و نزد حفصه آمدم گفتم        

: بلـى، گفـتم  : ؟ گفـت ]زنـد   حرف نمىو با او [كند    يكى از شما وى را تا شب ترك مى         ]گاهى[و  : بلى، گفتم : گفت
 ]ترسـد  و از اين نمى   [باشد   آيا يكى از شما در امن مى      ! كسى كه از شما اين كار را بكند نااميد و زيانمند شده است            

در مقابـل   ! كه خداوند بر وى به خاطر غضب رسولش خشمگين شود؟ كه در اين صورت وى هالك شـده اسـت                   
خواهى از من بخواه، و تـو را ايـن            مده، و از وى چيزى مخواه، و هرچه مى         رسول خدا پررويى مكن و به او پاسخ       

 �عمر   . - هدفش عايشه است     -تر است     از تو محبوب   �ات زيباتر، و نزد رسول خدا        فريب ندهد كه همسايه   
ز رفـت و يـك رو      رفتيم، يك روز او مـى       مى �اى از انصار داشتم، و به نوبت نزد رسول خدا            من همسايه : افزود

و ما بـا هـم صـحبت از ايـن     : آوردم، افزود آورد، و مثل آن را من برايش مى من، و خبر وحى و غير آن را برايم مى      
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  حيات صحابه

٣٥٥  چهارم جلد 

ام را زد، و   تا با ما بجنگد، روزى رفيقم رفت، و غروب نزدم آمـد و دروازه 1كند ها را نعل مى  غسان اسب داشتيم كه 
چه شده است؟ آيا غـسان آمـده؟      : پرسيدم!  اتفاق افتاده است   كار بزرگى : مرا صدا نمود و نزدش بيرون رفتم، گفت       

حفصه نااميـد و زيـان   :  زنان خود را طالق داده است، گفتم�نخير، بلكه بزرگتر و آشكارتر از آن، رسول         : گفت
پنداشتم، و وقتى نماز صبح را خواندم لباس هـايم را پوشـيده و پـايين آمـدم، و در                     اين را واقع شدنى مى    ! كار شد 

دانم،  نمى:  شما را طالق داده است؟ گفت      �آيا رسول خدا    : نمود، گفتم  الى نزد حفصه داخل شدم كه گريه مى       ح
براى عمـر اجـازه بگيـر،       : وى آنجا در آن باالخانه گوشه نشينى اختيار نموده، آن گاه نزد غالم سياه وى آمدم گفتم                

ى ياد نمودم، ولـى خاموشـى اختيـار نمـود، آن گـاه              تو را نزد و   : غالم داخل شد و باز به سويم بيرون آمد و گفت          
كنند، بعد اندكى نشـستم،   اند و بعضى گريه مى برگشتم و نزد منبر آمدم، ناگهان متوجه شدم كه گروهى آنجا نشسته     

براى عمر اجازه بگير، وى داخل شـد  : كردم بر من غلبه نمود، و دوباره نزد غالم آمدم گفتم باز آنچه را احساس مى  
تو را نزد وى ياد نمودم، ولى خاموشى اختيار نمود، باز بيرون آمدم و نـزد منبـر                  :  به سويم بيرون آمد و گفت      و باز 

براى عمـر اجـازه بگيـر، وى    : كردم بر من غلبه نمود، و نزد غالم آمدم وگفتم     نشستم، و بار ديگر آنچه احساس مى      
 نمودم، ولى خاموشى اختيار نمود، آن گاه روى خود          تو را نزد وى ياد    : داخل شد و باز به سويم بيرون آمد و گفت         

داخل شو كه بـه تـو اجـازه داد، آن گـاه     : كند، گفت را برگردانيده بازگشتم، ناگهان متوجه شدم كه غالم صدايم مى       
 احمـد   - سالم دادم، متوجه شدم كه وى بر فـرش بوريـايى تكيـه نمـوده اسـت                   �داخل شدم و به رسول خدا       

:  گفتم-هاى بوريا بر پهلوى وى اثر گذاشته بود  و نقش: حديث صالح براى مان گفته است كه     يعقوب در   : گويد مى
! اللَّه اكبـر  :، گفتم »نخير«: اى؟ وى سر خود را به سويم بلند نمود و گفت           اى رسول خدا، آيا زنان خود را طالق داده        

 غالب بوديم، ولى هنگامى كه بـه مدينـه   ديدى، ما گروه قريش قومى بوديم كه بر زنان         اى رسول خدا، اگر ما را مى      
ها آموختند، روزى من بر همـسرم   ها غالب اند، و زنان ما هم از زنان آن    آمديم قومى را دريافتيم كه زنان شان بر آن        

رو در  : خشمگين شدم، ديدم كه وى بر من پررويى نمود و پاسخم داد، و پاسخگويى وى را ناپسند دانستم، گفـت                   
دهنـد، و    نيـز بـه وى پاسـخ مـى    �بينى، به خداسوگند زنان رسـول خـدا    م را چرا ناپسند مىرويى و پاسخ دادن  

ها ايـن كـار را       كسى كه از آن   : ، گفتم ]زند و با او حرف نمى    [كند    يكى از آنان او را از روز تا شب ترك مى           ]گاهى[
 كه خداوند بر وى به خاطر ]ترسد ن نمىو از اي[باشد  بكند نااميد و زيان كار شده است، آيا يكى از آنان در امان مى

 تبـسم نمـود،     �غضب رسولش خشمگين شود؟ و در اين صورت وى هالك گرديده است، آن گاه رسول خدا                 
ات زيبـاتر و نـزد    اين تو را فريب ندهد كـه همـسايه  : اى رسول خدا بعد از آن نزد حفصه وارد شدم و گفتم     : گفتم

اى رسـول خـدا آيـا    :  بار ديگر تبسم نمـود، گفـتم  �اه رسول خدا تر است، آن گ  از تو محبوب�رسول خدا   
، آن گاه نشستم و سرم را در خانه بلند نمودم، به خدا سوگند، چيزى در آن نديدم كه نگـاهم                »آرى«: بنشينم؟ گفت 

 اى رسول خدا، از خداوند بخواه تا بر امتت فراخى و گـشايش            : را به خود جلب نمايد، مگر سه دانه پوست، گفتم         
كنند، آن گاه خودش را  ها خدا را عبادت نمى بياورد، چون بر فارس و روم فراخى و گشايش آورده، در حالى كه آن

                                                 
 .شود آماده جنگ مى 1



  حيات صحابه

٣٥٦  چهارم جلد 

اند كه خوبى هاى شـان در       اى ابن خطاب آيا تو در شك هستى؟ آنان قومى         «: جمع كرده نشست و بعد از آن گفت       
ها  ايم مغفرت بخواه، و از فرط خشم خود بر آن         اى رسول خدا، بر   : ، گفتم »شان تعجيل شده است   زندگى دنيا براى    

ايـن چنـين در    1.سوگند خورده بود كه يك ماه نزد آنان داخل نشود، تا اينكه خداوند غزوجل وى را عتـاب نمـود          
، و عبـارت  »وقتى كه خدا وى را عتاب نمـود «، يعنى »اللَّه حين عاتبه«: چنين آمده ) 782/2(اصل آمده، و در بخارى      

  .اند اين را بخارى، مسلم، ترمذى و نسائى هم روايت نموده .استبخارى درست 
هنگـامى  : عمربن خطاب برايم حديث بيان نمود و گفـت   : و نزد مسلم همچنان از ابن عباس روايت است كه گفت          

زنند و  ها را به زمين مى گيرى نمود، داخل مسجد شدم، و ديدم كه مردم سنگريزه      از زنان خود گوشه    �كه پيامبر   
اين را :  زنان خود را طالق داده است، و اين قبل از آن بود كه به حجاب امر شود، گفتم               �رسول خدا   : گويند ىم

و حديث را در مورد داخل شدنش نزد عايشه و حفـصه و نـصيحتش بـراى آن دو متـذكر                     ... امروز خواهم دانست  
ستانه دروازه باالخانه قـرار دارد، و صـدا   آن گاه داخل شدم، و متوجه شدم كه رسول خدا در آ  : شده، تا اينكه گفت   

و حديث را بـه ماننـد آنچـه گذشـت           ...  اجازه بخواه  �اى رباح، برايم جهت ورود نزد رسول خدا         : نموده گفتم 
هـا را طـالق    شـود، اگـر آن   اى رسول خدا، چه از كار زنان بر تو گران تمـام مـى             : گفتم: متذكر شده، تا اينكه گفت    
 و همچنان مالئك وى، جبريل، ميكايل و من و ابوبكر و مسلمانان با تو هستيم، و انـدك                   بدهى، خداوند با توست،   

 ]و بـر ايـن عمـل   [ -ام خداوند قولم را تـصديق نمايـد    اتفاق افتاده كه كالمى را گفته باشم، مگر اينكه تمنى نموده        
  :نگاه اين آيه نازل گرديد، آيه انتخاب نمود  ، آن-آورم  ستايش خدا را به جا مى

]�R�  '��� '�O�
¦X ��)B" !X �RA�l !¤ ��� UG	[.4  
  .»دهد به تحقيق اگر او شما را طالق بدهد، پرودرگارش به جاى شما همسرانى بهتر براى او مى«: ترجمه

  3].اللَّه هو مواله و جبريل و صالح المؤمنين والمالئكة بعد ذلك ظهير و إن تظاهرا عليه فإن[
، زيـرا خداونـد يـاور اوسـت، و          )كارى از پيش نخواهيـد بـرد      (دست به دست هم دهيد      و اگر بر ضد او      «: ترجمه

  .»همچنين جبرئيل و مؤمنان صالح، و فرشتگان بعد از آنان پشتيبان او هستند
زنـان  : ، آن گاه بر دورازه مسجد ايستادم و به آواز بلندم صـدا نمـودم           »نخير«: اى؟ گفت  آيا آنان را طالق داده    : گفتم

  :الق نداده است، و اين آيه نازل گرديدخود را ط
]�@�  ��8B�/G" �":�� �E�9� �� �  # «� º
X º¤ 
 <�#�� �¤ |�\�_� 
 ����	 �uX À��
X � «� � # X �� ��O �u¤ 
[.S  

آن را شـايع  ( بـدون تحقيـق  )هـا برسـد،    بـه آن ( پيروزى يا شكست)و هنگامى كه خبرى از امن يا خوف       «: ترجمه
دانند  ازند، و اگر آن را به پيامبر و پيشوايان و اولى األمر ارجاع كنند، استنباط كنندگان آنان، آن را به درستى مىس مى

  .»كنند و تحليل مى
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  حيات صحابه

٣٥٧  چهارم جلد 

و حديث  . آمده است ) 389/4(اين چنين در تقسير ابن كثير        1. را استنباط و بيرون نمودم     و من كسى بودم كه آن امر      
سعد، ابن حبان، بيهقى، ابن جرير، ابن منذر، ابن مردويه و غير ايشان، چنانكـه در الكنـز     را همچنان عبدالرزاق، ابن     

 در حالى آمد و براى      �ابوبكر  :  روايت نموده، كه گفت    �و احمد از جابر      .اند آمده است، روايت نموده   ) 269/1(
 هم نشسته بود، ولى به      �ر  اش نشسته بودند، و پيامب      اجازه گرفت، كه مردم بر دروازه      �ورود نزد رسول خدا     

 آمد و اجازه خواست، ولى به او اجازه داده نشد، بعـد بـراى ابـوبكر و عمـر          �او اجازه داده نشد، بعد از آن عمر         
 نشسته بود، و زنانش در اطرافش قرار داشتند، و خـودش            �اجازه داد، و آن دو در حالى داخل شدند، كه پيامبر            

 صحبت خواهم نمود، ممكن است وى بخنـدد، بنـابراين عمـر             �ا پيامبر   ب:  خاموش بود، آن گاه عمر گفت      �
ديدى، كه اندكى قبل از من نفقـه خواسـت و مـن در                را مى  - همسر عمر    -اى رسول خدا، كاش دختر زيد       : گفت

ها هم كه در اطراف  اين«: هاى پسينش آشكار گرديد، و گفت  خنديد حتى كه دندان�گردنش زدم، آن گاه پيامبر 
، آنگاه ابوبكر به سوى عايشه برخاست تا بزندش، و عمر به سوى حفصه برخاسـت،                »خواهند اند از من نفقه مى     من

 آن دو را منع     �خواهيد، و رسول خدا       چيزى را كه نزدش نيست مى      �آيا از پيامبر    : گفتند و هر دوى شان مى    
خـواهيم،   يگر چيزى را كه نزدش نباشد نمىبه خدا سوگند، از رسول خدا بعد از اين مجلس د       : نمود، و زنان گفتند   

من امـرى را  «:  از عايشه شروع نمود و گفت�و خداوند عزوجل انتخاب و اختيار را نازل نمود، و پيامبر           : گفت
آن چيست؟  : ، پرسيد »شوم، دوست ندارم كه قبل از مشورت پدر و مادرت در آن مورد عجله كنى               برايت يادآور مى  

  :نمودبرايش تالوت : گويد مى
]0O�
¦« V( q����@"X �"[... 2.اآليه  

  .»....براى زنان خود بگو! اى پيامبر«: ترجمه
آيا درباره تو با پدرومادرم مشورت كنم؟ بلكـه خداونـد متعـال و رسـولش را اختيـار و انتخـاب                : عايشه پاسخ داد  

:  فرمود �ام يادآور نشوى، پيامبر      دهخواهم كه براى هيچ زنى از زنانت آنچه را من اختيار نمو            كنم، و از تو مى     مى
خداوند تعالى مرا سخت گير نفرستاده است، بلكه مرا معلم و آسان كننده فرستاده است، هر زنـى از آنـان اگـر از                       «

و نـزد ابـن ابـى       . انـد   اين را مسلم و نسائى نيز روايت كرده        3.»دهم اى بپرسند، به او خبر مى      آنچه تو انتخاب نموده   
آيه اختيار و انتخاب نمودن نازل گرديد،       : عايشه فرمود :  روايت است كه گفت    )اللَّه عنهما  رضى(باس  حاتم از ابن ع   

شوم، اگر در آن تا مشورت  من برايت امرى را يادآور مى«: و از من از جمله زنانش از همه اول شروع نمود و گفت       
نست كه پـدر و مـادرم مـرا بـه جـدايى وى         دا و مى : گويد ، مى »نمودن پدر و مادرت عجله نكنى بر تو باكى نيست         

  :خداوند تبارك و تعالى گفته است: گويد، بعد از آن گفت دهند مى دستور نمى
]0O�
¦«� V( q��� �@"X �"[هر دو آيت .  
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  حيات صحابه

٣٥٨  چهارم جلد 

آيا در اين باره با پدر و مادرم مشورت كـنم؟ مـن خـدا، رسـول وى و روز آخـرت را                : پس گفتم : افرايد عايشه مى 
 بخـارى و مـسلم هـم از    1.از آن همه همسرانش را اختيار داد و همه شان مثل گفته عايشه را گفتند             خواهم، بعد    مى

 از عايـشه روايـت   - و لفظ از احمد اسـت  -و همچنان نزد آن دو و احمد     . اند اين را روايت نموده   عايشه به مانند    
و اختيـارى نمـودن را هـيچ چيـز          ما را اختيـار داد، و مـا او را انتخـاب نمـوديم،                �رسول خدا   : است كه گفت  

  .آمده است) 481/3(اين چنين در تفسير ابن كثير  2.3نشمرد
   

  با عايشه و ميمونه � پيامبر معاشرت
من وقتى كه از    «:  به من گفت   �رسول خدا   : اند كه گفت    روايت نموده  )اللَّه عنها  رضى(بخارى و مسلم از عايشه      

: دانـى؟ گفـت   اين را از كجـا مـى  : ، پرسيدم»دانم خشمگين هم باشى مىدانم، و وقتى كه بر من     من راضى باشى مى   
نخير، سوگند به پروردگار محمـد، و وقتـى كـه بـر مـن خـشمگين باشـى                   : گويى وقتى كه از من راضى باشى مى      «

ا، جـز اسـمت را تـرك        آرى، به خدا سـوگند، اى رسـول خـد         : ، گفتم »نخير، سوگند به پروردگار ابراهيم    : گويى مى
  .آمده است) 272ص(اين چنين در المشكوه  4.كنم نمى

گويد با او مسابقه نمـودم، و از وى           بود، مى  �وى در سفرى با رسول خدا       : و ابوداود از عايشه روايت نموده كه      
ايـن بـه عـوض آن    «: سبقت جستم، هنگامى كه چاق شدم باز با او مسابقه دادم و او از من سبقت جـست، فرمـود                   

 روايت نموده، كه )اللَّه عنهما  رضى(و ابن نجار از ابن عباس        .آمده است ) 273ص(لمشكوه  اين چنين در ا    5.»سبقت
 وى لباسـى را آورد، و بـاز لبـاس           6،خواند  اودر آن شب نماز نمى      مهمان شدم، و   )اللَّه عنها  رضى(نزد ميمونه   : گفت

يد و جامه را بر روى خـود كـشيد، و          ديگرى را آورد، و آن را طرف باالى بستر انداخت، و بعد از آن بر پهلو خواب                
 در حـالى كـه   �چيزى را در پهلويش براى من پهن نمود، و من نيز سرم را بر بالشت وى گذاشتم، بعـد پيـامبر         

اى را از طرف باالى بستر گرفت، و آن را لنگ بست و  نماز خفتن را گزارده بود آمد و به بستر رسيد، آن گاه پارچه        
و وقتى آخـر شـب   . ها را آويزان نمود، بعد از آن با وى در لحافش داخل گرديد            شيد و آن  پيراهن و تنبان خود را ك     

 به سوى مشك آبى كه آويزان بود برخاست و آن را باز نمود، و از آن وضو كرد، من تـصميم                      �فرارسيد، پيامبر   
ام، بعد بـه سـوى بـستر آمـد و      گرفتم كه برخيزم و بر وى آب بريزم، ولى ناپسند دانستم كه مرا ببيند كه بيدار بوده            

هاى خود را گرفت و پارچه را كشيد، و به سوى مسجد برخاست و به نماز گـزاردن پرداخـت، آن گـاه مـن                          لباس
 مرا به دست خود از پشت سرش گرفت    �برخاستم و وضو نمودم، و آمدم و در طرف چپ وى ايستادم، پيامبر              
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  حيات صحابه

٣٥٩  چهارم جلد 

گزارد و من نيز با او نماز گزاردم، بعد از آن نشست و مـن نيـز   و به طرف راستش آورد، آن گاه سيزده ركعت نماز  
آمـد،   ر خواب بيـرون مـى     ام خم نمود و صداى نفسش را، كه بر اث          اش را به طرف گونه     در پهلويش نشستم، و گونه    

نماز اى رسول خدا، و او به سوى مسجد برخاست و به گزاردن دو ركعت :  آمد و گفت� بعد از آن بالل 1،شنيدم
  2.بالل به اقامت گفتن پرداختاز پرداخت، و نم
   

  با يك پيرزن � حسن معاشرت پيامبر
 به او � آمد، پيامبر �پيرزنى نزد پيامبر : اند كه گفت  روايت نموده)اللَّه عنها رضى(بيهقى و ابن نجار از عايشه   

 شـما چطوريـد؟ حالتـان چگونـه         3بلكه تو حسانه مزنى هستى،    «: جثّامه مزنى، فرمود  : ، پاسخ داد  »تو كيستى «: گفت
به خير، پدر و مادرم فدايت اى رسول خدا، و وقتـى كـه بيـرون رفـت                  : ، پاسخ داد  »است؟ بعد از ما چطور بوديد؟     

اى عايشه وى در زمان خديجـه نـزد مـا           «: گفت! گويى؟ اى رسول خدا، به اين زن پير اينقدر خوش آمد مى          : گفتم
پيرزنـى نـزد پيـامبر    : و نزد بيهقى همچنان از وى روايت است كه گفـت  . »تآمد، و مراعات آشنايى از ايمان اس       مى
پدر و مادرم فدايت، تو براى ايـن پيـرزن          : نمود، گفتم  گرديد و عزتش مى    آمد، و او به وى خوش حال مى         مى �

دانـى   آمد، آيا نمـى   وى در زمان خديجه نزدمان مى     «: گفت!! دهى دهى كه براى هيچ كس انجام نمى       چيزى انجام مى  
 روايـت  � از ابوطفيـل  5و بخـارى  .آمـده اسـت  ) 115/7(اين چنين در الكنـز   4.»كه كرم در دوستى از ايمان است      

اى بودم كه يك  نمود، و من در آن روز بچه  را در جعرانه ديدم كه گوشتى را تقسيم مى     �پيامبر  : نموده، كه گفت  
ايـن  :  چادرش را بـراى وى پهـن نمـود، گفـتم           �امبر  توانستم ببرم، آن گاه زنى نزدش آمد و پي         عضو شتر را مى   
  6.مادرش كه وى را شير داده است: كيست؟ پاسخ داد

   
  با يك غالم حبشى و ابن مسعود � معاشرت پيامبر

 در حـالى    �نزد پيامبر   : اند كه گفت    روايت نموده  �، ابن السنّى، ابونعيم و سعيدبن منصور از عمر          طبرانى، بزار 
: اى رسـول خـدا، آيـا از چيـزى شـكايت دارى؟ گفـت              : فشرد، گفتم   حبشى وى پشتش را مى     وارد شدم، كه غالم   

 از قاسـم بـن عبـدالرحمن روايـت          1و ابن سعد   .آمده است ) 44/4(اين چنين در الكنز      7.»ديشب مرا شتر انداخت   «

                                                 
 .م. يعنى بر اثر خواب رويش به سوى روى من مايل شد و به خواب رفت 1

 .آمده است) 119/5(اين چنين در الكنز  2

 .م. بسيار نيكوكار را گويند» حسانه«كند، و  آيد، و پليد و كند خاطر و خواب آلود و بى همت را افاده مى براى مبالغه مى» چثامه 3
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  حيات صحابه

٣٦٠  چهارم جلد 

 روى وى بـا      از آن پـيش    پوشانيد، بعـد    را مى  �هاى رسول خدا      كفش �( بن مسعود )عبداللَّه  : نموده، كه گفت  
هـا را در بـازوان خـود داخـل           كشيد و آن   هاى وى را مى    آمد، كفش  رفت، و وقتى به جاى نشستن خود مى        عصا مى 

هـاى وى را در پـايش        خواسـت برخيـزد كفـش       مـى  �داد، و وقتى كه رسـول خـدا          نمود و عصا را به او مى       مى
ونـزد وى  . شـد   داخل حجره مـى �ل خدا نمود، و قبل از رسو نمود، و با عصا در پيش  روى وى حركت مى        مى

گرفـت،   نمود عبداللَّه برايش پرده مى      غسل مى  �وقتى كه رسول خدا     : همچنان از ابومليح روايت است كه گفت      
  .رفت رفت فقط وى همراهش مى كرد، و وقتى جايى مى نمود بيدارش مى و وقتى كه خواب مى

   
  با انس � معاشرت پيامبر

 زمانى كه به مدينه آمد من ده سال �رسول خدا : گفت اند كه مى  روايت نموده� از انس ابن ابى شيبه و ابونعيم
و نزد  . نمودند داشتم، و هنگامى كه درگذشت بيست ساله بودم، و مادرهايم مرا به خدمت وى ترغيب و تشويق مى                 

از بدر كجا : ر بودى؟ گفتآيا در بدر حاض: به انس گفته شد: ابن سعد و ابن عساكر از ثمامه روايت است كه گفت   
 هنگامى كه به �انس بن مالك با رسول خدا : گويد محمد بن عبداللَّه انصارى مى!! بودم، بى مادر شوى  غايب مى 

  2.نمود  را مى�سوى بدر حركت كرد، در حالى بيرون شد  كه بچه بود و خدمت پيامبر 
   

  � خدمت جوانان انصار و بعض اصحاب پيامبر
 وى را مالزمـت     �بيست تن از جوانان انصار به خاطر كارهاى رسول خدا           : ايت نموده، كه گفت   بزار از انس رو   

هيثمـى   3.فرسـتاد  هـا را دنبـال آن مـى      آمـد آن   ، و وقتى كه كارى برايش پيش مى       ]بودند و همراهش مى  [نمودند،   مى
 روايـت اسـت     �من بن عوف    و نزد وى همچنان از عبدالرح      .اند كه من نشناختم شان     در آن كسانى  : گفته) 22/9(

 در ايـن موسـى      4.نمودند  را پنج تن يا چهارتن از اصحابش ترك نمى         � را يا دروازه پيامبر      �پيامبر  : كه گفت 
 روايت است كه �و نزد وى همچنان از ابوسعيد . گويد باشد، چنانكه هيثمى مى بن عبيده ربذى آمده و ضعيف مى

 حاجتى پيش آيد و يا براى فرسـتادن دنبـال كـارى ضـرورت     � خدا  ما، به خاطر اينكه شايد براى رسول      : گفت
آمدنـد و   ىها به نيت اجـر و ثـواب مـ    اى در ضمن نوبتى  نموديم و در اين راستا عده      افتد، در بودن نزدش نوبت مى     

ين ا«: نموديم، گفت  در حالى نزد ما بيرون گرديد، كه ما دجال را ياد مى  � روزى رسول خدا     5،شد تعداد زياد مى  
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  حيات صحابه

٣٦١  چهارم جلد 

اند و در بعـض       رجال آن، چنانكه هيثمى گفته، ثقه      1»چه راز است؟ آيا شما را از راز و سرگوشى منع ننموده بودم؟            
  .شان اختالف است

از رسول  :  شنيد كه گفت   � يا از ابوذر     �وى از ابودرداء    : و نزد وى همچنان از عاصم بن سفيان روايت است كه          
شب را سپرى نمايم و مرا براى ضرورت خـود بيـدار كنـد، و او بـه مـن       اش    اجازه خواستم تا بر دروازه     �خدا  
 � و ابـن عـساكر ازحذيفـه         .اند گويد، ثقه  مى) 22/9(رجال آن، چنانكه هيثمى      2.ه داد و شبى را سپرى نمودم      اجاز

 در ماه رمضان نماز گزاردم، وى براى غسل نمودن برخاست و مـن بـرايش                �با رسول   : روايت نموده، كه گفت   
اگر خواسته باشى آن را بلند كن، و اگر خواسته باشـى بـر   «: ده گرفتم، و آبى از وى در ظرف اضافى ماند، فرمود          پر

تر اسـت، آن گـاه بـه آن     اى رسول خدا، اين آب باقيمانده از ريختن آب تازه بر آن برايم پسنديده            :  گفتم 3،»آن بريز 
  4.»كنم نه، تو را چنانكه مرا پرده نمودى پرده مى«: گير، فرمودبرايم پرده م: غسل نمودم و او برايم پرده گرفت، گفتم

  
  با پسرش ابراهيم و با اطفال اهل بيتش � معاشرت پيامبر

تـر    بر عيال مهربـان    �هيچكسى را نديدم كه از رسول خدا        :  روايت نموده، كه گفت    � از انس بن مالك      5مسلم
افتاد و  بوديم به راه مى  در حالى كه ما همراهش مى�د، پيامبر اى بو براى ابراهيم در عوالى مدينه شيردهنده. باشد

بوسـيد،   گرفت و مى شد وخانه پر از دود بود، چون شوهر شيردهنده وى آهنگر بود، و ابراهيم را مى               داخل خانه مى  
رم ابـراهيم پـس   «:  فرمـود  �هنگامى كه ابراهيم وفات نمود رسول خدا        : گويد نمود، عمرو مى   و دوباره عودت مى   

  6.»كننـد  است، و در شيرخوارگى درگذشت، براى وى دو شيرده است كه مدت رضاعت وى را در جنت تكميل مى  
 روايـت   � احمـد از عبداللَّـه بـن حـارث           و .آمده، روايت نموده اسـت    ) 45/6(و احمد اين را، چنانكه در البدايه        

 را در يـك صـف قـرار داد، و    )اللَّه عنهم رضى(  عبداللَّه، عبيداللَّه و كثيربن عباس�رسول خدا  : نموده، كه گفت  
آن گاه بـه سـوى   : گويد مى. »هر كس به سوى من سبقت جست براى وى چنين و چنان است            «: گفت بعد از آن مى   

) 17/9(هيثمـى   7.كـشيد  بوسـيد و در آغـوش مـى       ىافتادند، و او آنان را م      دويدند و بر پشت و سينه وى مى        وى مى 
  .روايت نموده، و اسناد آن حسن استاين را احمد : گويد مى

 از سـفرى    �وقتى كه رسول خـدا      :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنهما  رضى( از عبداللَّه بن جعفر      8و ابن عساكر  
شد، وى روزى از سفرى آمد، و من از همه پيشتر نزدش برده شدم، و  اش استقبال مى آمد، با بردن اطفال خانواده   مى
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  حيات صحابه

٣٦٢  چهارم جلد 

 آورده شد، و )اللَّه عنهم رضى(خود سوار نمود، آن گاه يكى از فرزندان فاطمه حسن يا حسين            او مرا در پيش روى      
چنـان از وى    و نـزد وى هـم     . او را در پشت سر خود سوار كرد، و ما سه تن براى يك سوارى داخل مدينه شـديم                  

اى   آن گاه مرا و بچـه      نمودم،  در حالى از نزدم گذشت كه با اطفال بازى مى          �رسول خدا   : روايت است كه گفت   
و نـزد وى همچنـان از او روايـت          . را از پسران عباس بر سوارى خود سوار نمود، و سه تن بر يك سوارى بـوديم                

كـرديم، ناگهـان رسـول خـدا      من، قثم و عبيداللَّه فرزندان عباس در حالى كه بچه بوديم و بازى مى       : است كه گفت  
، آن گاه مرا در پيش روى خود سوار نمـود،           »اين را برايم بلند كنيد    «:  بر سواريى از نزدمان عبور نمود و گفت        �

تـر بـود،    ، و او را در عقب خود سوار نمود، و عبيداللَّه براى عباس از قثم محبـوب »اين را برايم بلند كنيد «: و گفت 
د از آن سه بـار بـر        بع: گويد  از عمويش از اينكه قثم را سوار نمود و او را ترك كرد حيا ننمود، مى                �ولى پيامبر   

  1.»بار خدايا، خودت جانشين جعفر در فرزندانش باش«: گفت كشيد مى سرم دست كشيد، و هر بارى كه دست مى
هـاى پيـامبر      را بـر شـانه     )اللَّه عنهما  رضى(حسن وحسين   :  روايت نموده، كه گفت    �و ابويعلى از عمربن خطاب      

ايـن   2.»انـد ايـن دو   و نيك سـواركارانى «:  فرمود�يامبر چه خوب اسبى زير پاى تان است، پ  :  ديدم و گفتم   �
: چنان كه در المجمع آمده، و گفتـه  .اند آمده، و رجال آن رجال صحيح   ) 182/9(و المجمع   ) 106/7(چنين در الكنز    

و . اين را بزار به اسناد ضعيف روايت كرده است، و ابن شاهين اين را، چنانكه در الكنز آمده روايت نمـوده اسـت                      
 را بر شـانه  � در حالى كه حسن �پيامبر :  روايت است كه گفت)اللَّه عنهما رضى(زد ابن عساكر از ابن عباس  ن

و «:  فرمـود �اى، پيـامبر   اى بچه، نيك سواريى را سـوار شـده   : نمود بيرون آمد، مردى به او گفت       خود حمل مى  
رسـول خـدا   :  روايت است كه گفت  )للَّه عنهما ا رضى( و نزد طبرانى از براء بن عازب         3.»نيك سوار كارى است اين    

 آمد، و بر پشت وى سوار گرديد، وى وقتى )اللَّه عنهما رضى(خواند، و حسن و حسين يا يكى از آنها   نماز مى�
نيـك سـواريى اسـت    «: گرفت، و گفت نمود، با دست خود وى را يا هر دوى شان را محكم مى سر خود را بلند مى 

 داخل شـدم كـه بـر        �در حالى نزد رسول     :  روايت است كه گفت    �ى همچنان از جابر      و نزد و   4.»سوارى تان 
نيـك شتريـست    «: گفت  بر پشتش بودند، و مى     )اللَّه عنهما  رضى(رفت و حسن و حسين       پاها و دست هايش راه مى     

  .باشد يف مىدر اين مسروح ابوشهاب آمده، و ضع: گويد مى) 182/9(هيثمى  5.»شترتان و نيك همتايانى هستيد شما
   

  قصه وى با حسن و حسين هنگامى كه گم شدند
 )اللَّه عنها رضى(ايمن   قرار داشتيم كه ام �ما در اطراف رسول خدا      :  روايت نموده، كه گفت    �طبرانى از سلمان    

ه اين حادثه در وقت ظهر اتفاق افتاده بود، آن گا    : گويد اند، مى  اى رسول خدا، حسن و حسين گم شده       : آمد و گفت  
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  حيات صحابه

٣٦٣  چهارم جلد 

، و هر كس به همان طرفى كه متوجه بود به حركت افتاد،             »برخيزيد و فرزندانم را جستجو كنيد     «:  فرمود �پيامبر  
 به راه افتادم، وى به راه خود ادامه داد تا اينكه به دامنه كوهى رسيد، و ناگهـان ديـد كـه                 �و من به طرف پيامبر      

شـود، آن گـاه      يستاده و از دهنش شرر آتـش بيـرون مـى          اند، و مارى بر دمش ا      حسن و حسين به يكديگر چسبيده     
 خطـاب نمـود و بـه        � به سرعت طرف وى رفت و آن مار متوجه شد و چيزى به رسول خدا                 �رسول خدا   

 نزد حسن و حسين آمد، و آنان را از يكديگر جدا      �ها داخل شد، و پيامبر       شتاب حركت كرد و در بعضى سنگ      
، بعـد يكـى     »پدر و مادرم فداى تان، چقدر نزد خداوند عزّتمند هستيد         «: فتنمود، و بر صورتشان دست كشيد و گ       

خوشا بـه حالتـان، چـه نيـك سـوارى اسـت       : شان را بر شانه راستش و ديگرى را بر شانه چپش سوار نمود، گفتم  
) 182/9(هيثمى   1.»اند اين دو، و پدرشان از اينان بهتر است         نيك سواركارانى «:  فرمود �سواريى تان، رسول خدا     

و اين را طبرانـى از يعلـى بـن مـره بـه مثـل آن،       . باشد در اين احمدبن راشد هاللى آمده، وى ضعيف مى : گويد مى
  .آمده، روايت نموده است) 107/7(چنانكه در الكنز 
 بوديم، و به طعامى دعوت شديم، ناگهان متوجـه          �با رسول خدا    :  روايت نموده، كه گفت    �و طبرانى از جابر     

 به شتاب پيش روى قوم رفت و دست خود را �كند، آن گاه پيامبر   در راه با اطفال بازى مى� حسين شديم كه
خنديد تا اينكه گـرفتش و يـك دسـت            با وى مى   �نمود، و رسول خدا      باز نمود، و حسين اينجا و آنجا فرار مى        

آغـوش كـشيد و بوسـيد، و    خود را در چانه وى گذاشت، و ديگرى را در ميان سروگوش هـايش، بعـد وى را در                 
دارد دوسـت بـدارد، حـسن و         حسين از من است و من از او، خداوند كسى را كه وى را دوست مى               «: سپس گفت 

  .آمده است) 107/7(اين چنين در الكنز  2.»هااند حسين دو نواده از نواده
   

    � معاشرت اصحاب پيامبر
   را نيكو دارداز عثمان بن مظعون تا معاشرت همسرش � درخواست پيامبر

 در شكل و صورت )اللَّه عنهما رضى(همسر عثمان بن مظعون :  از ابواسحاق سبيعى روايت نموده، كه گفت3ابونعيم
عثمـان در  : تو را چه شـده؟ پاسـخ داد    :  وارد شد، به او گفتند     �اش نزد زنان پيامبر      هاى كهنه  نامناسب و با لباس   
 خبر داده شد، وى با عثمـان بـن   � دار، آن گاه قول وى به پيامبر   و در طول روز روزه     4،استطول شب ايستاده    

بلى هستى، خداوند مـرا فـدايت   :  پاسخ داد  »آيا من پيشوايت نيستم؟   «: مظعون روبرو گرديد و مالمتش نموده گفت      
  :بگرداند، و بعد از آن همسر وى در شكل و حالت نيكو و با داشتن خوشبويى آمد و هنگام مرگش سرود
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  حيات صحابه

٣٦٤  چهارم جلد 
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اى اين را روايت كرده، و عبدالرزاق از عروه به مانند آن، چنانكه در الكنز                به معن  �از ابوبرده   ) 394/3(و ابن سعد    
اند، و عروه همسر وى را خولـه دختـر حكـيم             آمده، روايت نموده، و هر دوى شان اشعار را متذكر نشده          ) 305/8(

اى «:  فرمـود  �ر  پيـامب : وارد شد، و در حديث وى آمده      ) اللَّه عنها  رضى(ناميده، و متذكر شده كه وى نزد عايشه         
عثمان رهبانيت بر ما فرض گردانيده نشده است، آيا من برايت پيشواى نيكو و پسنديده نيستم؟ به خدا سوگند، من        

  C.»نمايم از همه شما پرخوف ترم و از شما بيشتر حدود خداوند را حفاظت مى
  از عبداللَّه بن عمرو تا معاشرت همسرش را نيكو دارد � پيامبر درخواست

پدرم زنى را از قـريش بـه نكـاحم درآورد،           :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنهما  رضى( از عبداللَّه بن عمرو      2نعيمابو
آن گـاه  . شـدم  هنگامى كه نزدم وارد شد، به سبب قوتى كه براى عبادت در روزه و نماز داشتم به وى نزديك نمـى             

 يا بهترين شوهر    -بهترين مردان   : يافتى؟ پاسخ داد  شوهرت را چگونه    : عاص نزد همسرم آمد و به او گفت        عمروبن
 به مـن روى آورد  ]پدرم[ ، مردى كه نه ستر و پرده ما را نظر نموده و نه به بستر ما نزديك گرديده است، آن گاه            -

زنـى را از قـريش كـه از حيثيـت و شـرف              : و سرزنشم نمود و دشنامم داد، و با زبانش مورد عتابم قرار داده گفت             
بعد از آن به سـوى      !  و چنين نمودى   3تنگ گرفتى و او را بازداشتى     ار است به نكاحت درآوردم، و تو بر او          برخورد
:  دنبال من فرستاد و نزدش آمدم، به مـن گفـت         � به راه افتاديد و از من شكايت نمود، آن گاه پيامبر             �پيامبر  

ولى مـن  «: بلى، فرمود:  پاسخ دادم»كنى؟ يام مىو شب را هم ق «: بلى، گفت :  پاسخ دادم  »گيرى؟ آيا روز را روزه مى    «
شوم، بنابراين كسى كه از      شوم، و با زنان نيز يكجاى مى       گزارم، و خواب مى    كنم، نماز مى   گيرم، و افطار مى    روزه مى 

 :يابم، فرمـود  تر مى  گفتم خود را از اين قوى4،»قرآن را در هر ماه بخوان«: ، و گفت  »سنتم روى گرداند از من نيست     
 »بنابراين آن را در هر سه روز بخوان«: يابم، فرمود تر مى ، گفتم خود را از اين قوى»پس آن را در هر ده روز بخوان«

: من از آن قوى ترم، و تا آن وقت برايم بلند نموده رفـت كـه گفـت   : ، گفتم »از هر ماه سه روز روزه بگير      «: و افزود 
، »هترين روزه هاست، و اين روزه برادرم داود عليه السالم اسـت           يك روز روزه بگير و يك روز بخور، چون اين ب          «
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داشته باشند انجام ندادى، و خودش را هم نگذاشتى به دلخواه خود كارى  اى را كه همسران از شوهران توقع مى با وى معامله: يعنى 3
 .اى هاى و با برآورده نساختن خواهشاتش او را بازداشت بكند، به اين سبب گويى تو وى را تحت فشار قرار داده
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  حيات صحابه

٣٦٥  چهارم جلد 

براى هر عابد نشاط و رغبتـى اسـت، و بـراى هـر              «:  فرمود �بعد از آن پيامبر     : گويد حصين در حديث خود مى    
اش بـه   نشاط و رغبت سستى و شكستگى است، يا به سوى سنت يا به سوى بدعت، كسى كه سستى و شكـستگى              

. »اش به سوى غيـر آن باشـد هـالك گرديـده اسـت            يت شده، و كسى كه سستى و شكستگى       سوى سنت باشد هدا   
عبداللَّه بن عمرو وقتى كه ضعيف و بزرگ سال هـم شـده بـود، همـان روزهـا را همچنـان روزه                       : گويد مجاهد مى 

د، نمـود تـا قـوى گـرد     گرفـت، و بعـد از آن روزهـايى را افطـار مـى           گرفت، روزهاى چندى را متصل روزه مى       مى
نمود و گاهى كم، ولى آن را در وقت معينش  نمود، گاهى زياد مى و وظيفه خود را در قرآن نيز تالوت مى: افزايد مى

پذيرفتم   را مى  �اگر رخصت رسول خدا     : گفت رسانيد، يا در هفت روز يا در سه روز، و بعد از آن مى              به سر مى  
نمودم، و حاال  ولى از او در حالى جدا شدم كه به اين امر عمل مىتر بود،   برايم از آنچه او به آن امرم نمود پسنديده        

اين را همچنان بخارى به تنهايى خود، چنان كـه در صـفه              1.نمايم و به غير آن عمل كنم      پسندم كه اين را ترك       نمى
  .آمده، به مانند آن به شكل طويل، روايت كرده است) 271/1(الصفوه 

   
   اين باره اتفاق افتادآنچه ميان سلمان و ابودرداء در

 عقـد   )اللَّه عنهمـا   رضى( ميان سلمان و ابودرداء      �رسول خدا   :  روايت نموده، كه گفت    � از ابوجحيفه    2خارىب
هاى كهنـه و حالـت خرابـى          را در لباس   )اللَّه عنها  رضى(برادرى بست، سلمان به زيارت ابودرداء رفت، و ام درداء           

برادرت ابودرداء به دنيا كارى ندارد، بعـد ابـودرداء آمـد و بـراى               :  پاسخ داد  تو را چه شده است؟    : ديد، به او گفت   
خورم، بنابراين   تا اينكه تو نخورى من نمى     : بخور، من روزه دار هستم، سلمان گفت      : سلمان طعامى ساخت و گفت    

، و او خوابيـد،  بخـواب :  برخيزد، سلمان گفت]براى نماز[هنگامى كه شب فرارسيد، ابودرداء رفت تا  . او هم خورد  
اكنـون برخيـز، و   : بخواب، و هنگامى كه آخر شب فرارسيد، سلمان گفت    : باز حركت نمود كه برخيز، سلمان گفت      

پروردگارت بر تو حق دارد، نفس خودت بـر تـو حـق دارد و               : آن گاه هر دو نماز گزاردند، بعد سلمان به او گفت          
 آمـد، و آن را بـه او     �آن گاه نـزد پيـامبر       . قش را بده  همسرت بر تو حق دارد، بنابراين براى هر صاحب حق ح          

از ابوجحيفـه بـه     ) 188/1(اين را ابونعيم هم در الحليه        3.»سلمان راست گفته است   «:  فرمود �يادآور شد، پيامبر    
آمـده، روايـت نمـوده، و    ) 137/1(مانند آن با زيادت هايى روايت كرده است، و ابويعلى آن را، چنان كه در الكنـز                  

آمـده، روايـت   ) 151/4(مذى و بزار و ابن خزيمه و دار قطنى و طبرانى و ابن حبابن اين را، چنان كـه در الفـتح                 تر
  .اين را به الفاظ مختلف روايت نموده است) 85/4(اند، و ابن سعد  كرده

   
  شدت غيرت زبيربن عوام نزد همسرش اسماء
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  حيات صحابه

٣٦٦  چهارم جلد 

 بـا مـن ازدواج نمـود، و در آن           �زبير  : ايت نموده، كه گفت    رو )اللَّه عنهما  رضى( از اسماء دختر ابوبكر      1ابن سعد 
دادم،  من اسبش را علف مـى : گويد وقت در روى زمين جز اسبش نه غالمى داشت و نه مالى و نه چيز ديگرى، مى                

هـاى خرمـا را    كردم، و بـراى شـتر آبكـشش هـسته     كشيدم، و تربيتش مى   و تكليف آن را از طرف وى به دوش مى         
نمـودم، ولـى نـان را        دوختم و خمير مى    دادم، و دلو بزرگش را مى      دادم، و به او آب مى      ن را علف مى   كوبيدم و آ   مى

پختنـد، و آنـان زنـان صـادقى بودنـد، و             هاى انصارم بـرايم نـان مـى        توانستم بپزم، به اين سبب همسايه      خوب نمى 
دادم،  ز فاصـله دو ميـل انتقـال مـى          به او داده بود روى سـرم ا        �هاى خرما را از زمين زبير كه رسول خدا           هسته
 كه تنى چند از اصحابش بـا  �هاى خرما روى سرم بود و با رسول خدا        روزى در حالى آمدم كه هسته     : گويد مى

 تا مرا در عقبش سوار نمايـد، ولـى مـن از اينكـه بـا          2،»اخ اخ «: وى بودند روبرو شدم، وى مرا طلب نمود و گفت         
: افزايد  ، مى-ترين مردم بود  و زبير از با غيرت    : گويد  مى - غيرتش را به ياد آوردم       مردان بروم حيا نمودم، و زبير و      

رسول خدا در حالى همـراهم      :  دانست كه من حيا نمودم، و حركت نمود، بعد نزد زبير آمده گفتم             �رسول خدا   
ه شتر خود را خوابانيد هاى خرما بر سرم بود، و تنى چند از اصحابش همراهش بودند، آن گا روبرو گرديد كه هسته  

هاى خرمـا بـر      به خدا سوگند، حمل نمودن هسته     : تا سوار شوم، ولى حيا نمودم و غيرت تو را به ياد آوردم، گفت             
تا اينكه بعد از آن ابوبكر برايم خادمى فرستاد و او           : گويد مى. تر تمام شد   من از سوار شدنت با وى شديدتر و گران        

 از عكرمـه    4 و نـزد وى همچنـان      3.موده باشـد  هده گرفت، و انگار كه او مرا آزاد ن        تربيت اسب را از طرف من به ع       
داشـت، بنـابراين روزى    روايت است كه اسماء دختر ابوبكر به دست زيبربن عوام بود، و او بر وى شـدت روا مـى             

زن وقتى كـه  اى دختركم، صبر پيشه كن، : اسماء نزد پدرش آمد، و از شدت وى نزد او شكايت نمود، ابوبكر گفت  
شوهر صالح داشته باشد و شوهرش وفات نمايد، و او پس از شوهر خود ازدواج نكنـد، هـر دوى شـان در جنـت              

  .شوند يكجا جمع مى
   

  قصه زنى كه از شوهرش به عمر شكايت نمود
، و   بـودم  �نزد عمر   : اند كه گفت   طيالسى، بخارى در تاريخ خود و حاكم در الكنى از كهمس هاللى روايت نموده             

اى اميرالمؤمنين، شوهرم شرش زيـاد  : در حاليكه ما نزدش نشسته بوديم، ناگهان زنى آمد و نزدش نشست، و گفت       
وى مردى است از جمله اصـحاب، و        : ابوسلمه، گفت : شوهرت كيست؟ پاسخ داد   : شده، و خيرش كم، به او گفت      

اى : آيـا اينطـور نيـست؟ گفـت    : مردى است صادق، بعد از آن عمر بـراى مـردى كـه نـزدش نشـسته بـود گفـت                    
برخيز، و او را صدايش كن، زن هنگـامى كـه   : شناسيم، بعد به مردى گفت     اميرالمؤمنين، او را جز بدانچه گفتى نمى      

دنبال شوهرش فرستاد برخاست و در عقب عمر نشست، و جز اندكى سپرى نشده بـود كـه هـر دوى شـان                       ]عمر[
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  حيات صحابه

٣٦٧  چهارم جلد 

: گويد؟ پرسـيد  اين كسى كه در عقبم نشسته است چه مى   : ر گفت آمدند، و ابوسلمه در پيش روى عمر نشست، عم        
كند كه خير تو كم    ادعا مى : گويد؟ پاسخ داد   چه مى : اين همسرت است، پرسيد   : اى اميرالمؤمنين، اين كيست؟ گفت    

وى از زنان خـوب و صـالح خانـدان    ! اى اميرالمؤمنين چيزى نادرست و بدى گفته است: شده و شرت زياد، گفت   
 نر وى كهنه و پيـر شـده   ]جفت[تر قرار دارد، ولى  شان در خانه مرفه     همه شان لباس زيادتر دارد، و از همه        است،از

راست گفت، بعد عمر به طرف وى برخاست و مرا با شالق مورد : گويى؟ پاسخ داد چه مى: است، عمر به زن گفت
ه فنـا دادى، بعـد شـروع بـه خبـر دادن             اش را ب   مالش را خوردى، جوانى   ! اى دشمن جانت  : ضرب قرار داده، گفت   

اى اميرالمؤمنين، شتاب و  عجله مكن، به خدا سوگند، ابداً در اين مجلـس               : گفت. چيزى نمودى كه در وى نيست     
اين را در بدل آنچه به تـو انجـام دادم بگيـر، و    : نشينم، بعد برايش امر اعطاى سه جامه را داد و گفت ديگر بار نمى  

ها برخاست، آن گـاه      كنم كه با لباس    گويى من به سويش نگاه مى     : افزود. ن شيخ شكايت نمايى   زنهار كه ديگر از اي    
آنچه مرا ديدى كه در مقابلش انجام دادم تو را به آن وانـدارد كـه                :  به طرف شوهرش روى گردانيده گفت      �عمر  

 شنيدم  �از رسول خدا    : گفتبعد هر دو رفتند، و عمر       : گويد مى. كنم اين كار را نمى   : برايش بدى برسانى، گفت   
شود كه سوگندهاى    ها هستم، باز دوم و سوم، سپس قومى پيدا مى          امتم همان قرنى است كه من از آن       «: گويد كه مى 

دهنـد، و در بازارهـاى       باشد، و بدون اينكه از آنان گواهى خواسته شود گواهى مى           هاى شان مى   شان قبل از شهادت   
  1.»شان آوازها و بانگ هايى دارند

   
  قصه زن ديگرى و شوهرش با عمر
از بهترين اهل دنيا نزدت شـكايت       : زنى نزد عمربن خطاب آمد و گفت      : ابن سعد از شعبى روايت نموده، كه گفت       

كنم، مگر مردى كه از وى به عملى سبقت جسته باشد يا مثل عمل وى عمل كرده باشـد، شـب تـا صـبح قيـام                            مى
: اى اميرالمؤمنين معافم كن، گفت: يرد، بعد از آن حيا بر وى غالب شد و گفتگ نمايد، و روز تا غروب روزه مى مى

اى : خداوند به تو پاداش نيكو دهد، نيك ستودى، تو را معاف نمودم، هنگامى كه برگشت، كعـب بـن سـور گفـت       
وهرش، از شـ  : چه شـكايت نمـود؟ پاسـخ داد       : اميرالمؤمنين، او در شكايت براى تو به آخرين مرحله رسيد، پرسيد          

در ميان شـان    :  پس براى كعب گفت    2،)و كسى را دنبال شوهرش فرستاد و او آمد        (زن را نزدم حاضر كنيد،      : فرمود
: تو به چيزى پى بردى كه من بدان پى نبـردم، گفـت  : گفت! تو حاضر باشى و من قضاوت كنم : قضاوت كن، گفت  
  : گويد خداوند متعال مى
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 .به نقل از االستيعاب 2
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  حيات صحابه

٣٦٨  چهارم جلد 

  .»بنابراين زنانى را كه خوش تان آيد، دو زن، سه زن و چهار زن نكاح كنيد«: ترجمه
ايـن  : عمـر گفـت  . سه روز روزه بگير، و يك روز را نزد وى افطار نما، سه شب قيام كن و شبى نـزد وى بخـواب             

يشكرى ايـن   .  براى مردم بصره فرستاد     و او را به عنوان قاضى      1،تر است   شگفت آورتر و مقبول    نسبت به اول برايم   
به من راست بگو، در : عمر به او گفت: تر از آن روايت كرده است، و در آن آمده را از شعبى به معناى آن و طوالنى     

كننـد، مـن نيـز اشـتهاء         اى اميرالمؤمنين، من زن هستم، و آنچه را زنـان اشـتها مـى             : حق باكى نيست، آن زن گفت     
كنـد و   شوهرم شـب قيـام مـى   : زنى نزد عمر آمد و گفت: الرزاق از قتاده روايت است كه گفت      و نزد عبد  . نمايم مى

كنى، تا او را از قيام شب و روزه روز بازدارم؟ آن گاه آن زن حركت نمود،                  آيا مرا امر مى   : گيرد، گفت  روز روزه مى  
، آن گاه كعب بن سـور بـه او          و بازگشت و براى عمر مثل آن را گفت، و عمر چون قول نخستش به وى پاسخ داد                 

خداوند چهار زن را براى وى حـالل        : حقش چيست؟ گفت  :  حقى است، پرسيد   2نين، براى وى  اى اميرالموم : گفت
 براى وى در هر چهارشب يك شب حـق اسـت، و از هـر                3،و را يكى از آن چهار بگردان      گردانيده است، بنابراين ا   

نمود، و دستورش داد كـه از هـر چهارشـب يـك شـب بـا وى       چهار روز يك روز، آن گاه عمر شوهرش را طلب     
  4. چهار روز يك روز را بخوردبخوابد، و از هر

   
  قصه ابوغرزه و همسرش نزد عمر

 آيا 5: او را نزد همسرش برد و گفت را گرفت، و�وى دست ابن ارقم   :  روايت نموده كه   �ابن جرير از ابو غرزه      
سـخن مـردم    : چه تو را به اين عملت واداشت؟ گفت       : رقم براى ابوغرزه گفت   بلى، ابن ا  : بينى؟ پاسخ داد   مرا بد مى  

 آمد و به او خبـر داد، آن گـاه او كـسى را نـزد ابـوغرزه      �برايم زياد شده است، بعد ابن ارقم نزد عمربن خطاب           
گاه كـسى  سخن مردم بر سرم زياد شده است، آن : چه تو را به آن عملت واداشت؟ پاسخ داد       : فرستاد و به او گفت    

شناخت، وى بـه همـسر    اش هم با او بود، كه كسى وى را نمى را دنبال همسرش فرستاد و او نيز نزد عمر آمد، عمه    
: او مرا سوگند داد، بنابراين بد ديدم كه دروغ بگويم، عمر بـه وى گفـت               : بگو: اگر تو را عمر پرسيد    : ابوغرزه گفت 

آرى، : گند داد، بنابراين ناپسند ديدم كه دروغ بگويم، عمر گفتوى مرا سو: تو را به آنچه گفتى چه واداشت؟ گفت

                                                 
  .م. اشاره به فهم او از شكايت زن از شوهرش است 1
 . م.براى اين زن 2

 .م. با اصالح از پاورقى 3

اين را ابن ابى شيبه از طريق ابن سيرين و زبيربن بكار در الموفقيات از طريق محمدبن . آمده است) 307/8 308(اين چنين در الكنز  4
اين چنين در اإلصابه . اند، و طرق ديگرى نيز دارد معن و ابن دريد در األخيار المنثوره از ابوحاتم سجستانى از ابوعبيده روايت نموده

 .آمده است) 315/3(

 .م. براى همسرش 5



  حيات صحابه

٣٦٩  چهارم جلد 

باشند، ولى بر اسـاس   ها بر محبت استوار نمى    بايد يكى از شما دروغ بگويد، و خوش خلقى نمايد، چون همه خانه            
  1. و اسالم بايد معاشرت داشتها شرافت

   
  قصه عاتكه دختر زيدبن عمرو
اللَّـه   رضـى (عاتكه دختر زيدبن عمـروبن نفيـل        : وف روايت نموده، كه گفت    وكيع از ابوسلمه بن عبدالرحمن بن ع      

داشـت، و     بود، و عبداللَّه وى را خيلى زياد دوست مى         )اللَّه عنهما  رضى( در دست عبداللَّه پسر ابوبكر صديق        )عنها
اللَّه در روز طائف مورد  اى را به او داد البته مشروط به اين كه پس از وى ازدواج نكند، بعد عبد                 به اين سبب باغچه   

 زخمش پاره شد و درگذشت، آن گـاه عاتكـه           �هدف تيرى قرار گرفت، و چهل شب بعد از وفات رسول خدا             
  :درباره وى چنين مرثيه گفت
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ام، كه چشمم بر فراق تو هميشه گرم باشد، و پوستم هميشه غبارآلود باشد، البته در طول             سوگند ياد نموده  «: ترجمه
  .»زمان، و تا وقتى كه كبوترى كه بخواند، وتا وقتى كه شب صبح روشن را طرد نمايد

 ازدواج نكنم،   )تا(ت  اى داده اس   عبداللَّه به من باغچه   :  وى را خواستگارى نمود، عاتكه گفت      �بعد عمربن خطاب    
باغچه را به فاميلش برگردان،     :  فتوا خواست، على گفت    �فتوا بخواه، بنابراين او از على بن ابى طالب          : عمر گفت 

اش   را در مجلـس عروسـى      �و ازدواج نما، آن گاه عمر با وى ازدواج نمود، و تعدادى از اصحاب رسول خـدا                  
 از دوستان خاص �لب نيز حاضر بود، و او از جمله اصحاب پيامبر ها على بن ابى طا   خبر نمود، كه در جمله آن     

به من اجازه بده، تا با او صحبت كـنم،   : رفت، على به عمر گفت      به حساب مى   )رضى اله عنهم  (عبداللَّه بى ابى بكر     
  :اى عاتكه: على گفت. با او صحبت كن: گفت
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  2. را با من ناسازگار مگردانخدا تو را ببخشد، اهلم: ، عمر گفت) گاه وى گريستآن(
   

  اش ميمونه در اين باره قصه ابن عباس و همسرش و قول خاله

                                                 
 .آمده است) 303/8(اين چنين در الكنز  1

و ابن سعد اين را به سند حسن از يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب به اختصار، چنانكه در . آمده است) 302/8(اين چنين در الكنز  2
 .آمده، روايت كرده است) 356/4(اإلصابه 



  حيات صحابه

٣٧٠  چهارم جلد 

مرا ميمونه فرستاده بود و نـزد ابـن عبـاس    :  روايت نموده، كه گفت)اللَّه عنها رضى( كنيز ميمونه 1عبدالرزاق از ندبه 
كنم ابن عباس    گمان مى : اش دو بستر پهن بود، آن گاه نزد ميمونه برگشتم و گفتم            ه در خانه   داخل شدم، ديدم ك    �

همسرش را ترك گفته و با وى قهر است، بعد ميمونه كسى را نزد دختر سرج كندى همسر ابن عباس فرستاد و از                       
حـيض هـستم، آن گـاه    در ميان من و او جدايى و قهر نيست، ولى من در حـال  : وى جوياى مسئله شد، وى گفت   

 با يكى از زنـانش      �رسول خدا   ! كنى؟  اعراض مى  �ميمونه نزد ابن عباس فرستاد كه آيا از سنت رسول خدا            
  2.3داشت و و نصف رانش بر تن مىاى تا زان شد، كه پارچه بود در حالى نزديك مى كه در حالى حيض مى

   
  قصه ابن عباس و يكى از پسرعموهايش با كنيزى

دانم كدام يكى شان براى ديگرى طعام ساخته بود، ابـن عبـاس يـا                نمى: عكرمه روايت نموده، كه گفت     از   4بخارى
! اى زناكـار  : نمود، ناگهان يكى از آنان براى وى گفت        پسر عمويش؟ و در حالى كه كنيز در پيش روى شان كار مى            

ى همينطور باشـد چـه نظـر    اگر و : تزند، گف  باز ايست، اگر در دنيا تو را حد نزند، در آخرت حد مى            : دومى گفت 
خداوند فاحش و بذله گوى را : گوينده اين قول كه. دارد خداوند فاحش و بذله گويى را دوست نمى     :  گفت 5؟دارى

  .، ابن عباس است6دارد دوست نمى
   

  قصه همسر عمروبن العاص همراه يك كنيزش
 سـر عمـرو را از       � كه همسر عمروبن العاص      در حالى : ابن عساكر از ابوعمران فلسطينى روايت نموده، كه گفت        

اى : نمود، ناگهان يكى از كنيزانش را صدا نمود، و او در آمدن نـزدش تـأخير نمـود، آن گـاه گفـت                       شپش پاك مى  
به خدا سوگند، به سـبب آن روز قيامـت          : خير، فرمود : اى كه زنا كرده باشد؟ گفت      وى را ديده  : زناكار، عمرو گفت  

وى اين را براى كنيز خود گفـت، و از وى خـواهش نمـود كـه او را ببخـشد، و او                       ! اهى شد هشتاد تازيانه زده خو   
آيـا ايـن    : چرا وى برايت عفو نكند، وى زير دست تو است، آزادش كن، گفت            : بخشيد، آن گاه عمرو برايش گفت     

  7.شايد:  هست؟ عمرو پاسخ دادبسنده آن
   

                                                 
 .آمده است» قريره«) 115/4( األخبار در عيون 1

نمود، و همراه شان به جز از مقاربت جنسى،  بودند، در يك بستر خواب مى  با همسران خود كه حائض مى�رسول خدا : يعنى 2
 .م. نمود، و اين امر در شرع ممانعتى ندارد شوخى و مزاح مى

 .آمده است) 138/5(اين چنين در الكنز  3

 ).49ص (األدب  4

 .م. يعنى اگر اين كنيز واقعاً زناكار باشد باز هم برايش زناكار نگويم 5
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 .آمده است) 48/5(اين چنين در الكنز  7



  حيات صحابه

٣٧١  چهارم جلد 

  اشرهدرباره مع) اللَّه عنهم رضى(هاى اصحاب  بعضى قصه
ها را بـه عمـل خـود انـدوهگين       يك كنيز زنگى داشت كه آن      �ابوهريره  :  از ابوالمتوكل روايت نموده كه     1ابونعيم

زدم، ولى براى    بود تو را به اين مى      اگر قصاص نمى  : ساخته بود، روزى ابوهريره تازيانه را بر وى بلند نمود و گفت           
و ابوعبيده و ابن عساكر از عبداللَّه بن . برو تو براى خدا هستى  دهد،   فروشمت كه قيمتت را برايم كامل مى       كسى مى 

اش   هنگام تـشريف آورى  �من در جمله كسانى بودم، كه از عمر         : اند كه گفت   قيس يا ابن ابى قيس روايت نموده      
شمـشير  نمود ناگهان بازيگران با   از وى استقبال نمودند، و در حالى كه عمر حركت مى         � 2به شام، همراه ابوعبيده   

اللَّـه   رضى(ابوعبيده  . باز ايستيد، برگردانيد آنان را منع كنيد      : گفت.  از وى استقبال نمودند    4 از اهل اذرعات   3)و گل (
پندارنـد كـه در نفـس تـو      اى اميرالمؤمنين اين رواج عجم هاست اگر تو از آن منع شان كنى، مى         :  گفت )تعالى عنه 

 و محـاملى  5.انـد   در طاعت ابوعبيده)عمر و آل عمر(بگذاريدشان : دنقض عهد و پيمان شان نهفته است، عمر فرمو      
 مسابقه نمـود، و زبيـر از وى سـبقت           )اللَّه عنهما  رضى(عمر با زبير    :  روايت نموده كه   )اللَّه عنهما  رضى(از ابن عمر    

ه نمود و از    سوگند به پروردگار كعبه، از تو سبقت جستم، بعد از آن عمر بار ديگر همراهش مسابق               : جست و گفت  
 ابن ابـى شـيبه و خطيـب در الجـامع از     6!گار كعبه، از تو سبقت جستم  سوگند به پرورد  : وى سبقت جست و گفت    

 آمديم تـا همـراهش صـحبت كنـيم، هنگـامى كـه              �نزد ابى بن كعب     : اند كه گفت   سليم بن حنظله روايت نموده    
:  خود را به وى رسـانيده گفـت  �آن گاه عمر برخاست، ما نيز همراهش برخاستيم و پياده با وى حركت نموديم،            

مـردى  :  از ابوالبخترى روايت نموده، كه گفت 8 و ابونعيم  7.بينى؟  ذلتى براى پيرو نمى    اى براى متبوع و    آيا اين را فتنه   
كردار مردم امروز چقدر نيكوست، مسافرت نمودم، به خدا سوگند، وقتى نـزد يكـى از    :  آمد و گفت   �نزد سلمان   

ايـن حـسن    : بعد از آن افـزود    : گويد ابوالبخترى مى ! ام پنداشتم نزد فرزند پدرم حاضر شده      شدم، مى   مى ها حاضر  آن
ام ايـن پديـده خوشـايند پيامـد ايمـان            اى برادرزاده : سلمان گفت . دهد عملكرد و لطف و مهربانى شان را نشان مى        

كنـد، و وقتـى مـسيرش     ن به سرعت حركت مىاى، وقتى كه بارش بر آن بار شود، با آ          است، آيا چهارپايى را نديده    
  .كند طوالنى گردد تأخير و سستى مى

مـردى در وقـت چاشـت نـزدم وارد شـد،            : اند كه گفت   مسدد، ابن منبع و دارمى از حيه دخترابوحيه روايت نموده         
تجو رفته و   ايم، همراهم براى جس    من و همراهم در طلب شترمان آمده      : اى بنده خدا چه كار دارى؟ پاسخ داد       : گفتم

                                                 
 ).384/1(الحليه  1

 .در اصل ابوبريده آمده، و آن تصحيف است 2

 .»ها و نيزه«: در اصل والكنز آمدهبه نقل از كتاب االموال، و  3

 .شود گفته مى» درعا«سرزمينى است در اطراف شام، مجاور سرزمين بلقاء و عمان، كه امروز برايش  4

 .آمده است) 334/7(اين چنين در الكنز  5

 .آمده است) 334/7(اين چنين در الكنز  6

 .آمده است) 61/8(اين چنين در الكنز  7

 ).203/1(الحليه  8



  حيات صحابه

٣٧٢  چهارم جلد 

اى  من به سوى شير ترش شده     : گويد من در سايه داخل شدم، تا خود را در پناه آن بگيرم و از نوشيدنى بنوشم، مى                
: اى بنده خدا تو كيـستى؟ گفـت       : كه داشتم برخاستم و از آن او را نوشانيدم، و به سويش به دقت نگاه نموده گفتم                

آرى، آن گاه جنگ مـان را در        : ام؟ پاسخ داد   وى را شنيده   ]نام[ كه    همانى �ابوبكر يار رسول خدا     : ابوبكر، گفتم 
جاهليت عليه خثعم، و جنگ بعضى را برخالف برخى ديگرمان و اتحاد و همبستگى را كه خداونـد آورده بـرايش                     

 استوار -]رهبران[ -تا وقتى كه امامان   : باشد؟ گفت  اى عبداللَّه تا چه وقت امر مردم اينطور مى        : يادآور شدم و گفتم   
باشـد، و از وى متابعـت    اى كه در قبيله مى  را نديده]قوم[آيا رئيس :  گفت)امامان چيست؟: پرسيدم(و برابر باشند،   

  1. كه استوار و برراه باشندنمايند؟ امامان همين هااند، البته تا وقتى كنند و اطاعت مى مى
 آمـد و    �وى نزد عمربن خطاب     : اند كه  ايت نموده يعقوب بن سفيان، بيهقى و ابن عساكر از حارث بن معاويه رو           

اهل شام را چگونه پشت سر گذاشتى؟ وى او را از حال شان خبر داد، عمر خدا را ستود و بعـد      : عمر برايش گفت  
شـما  : فرمـود ! نخير، اى اميرالمـؤمنين : ممكن است شما با اهل شرك همنشينى داشته باشيد؟ پاسخ داد   : از آن گفت  

 2.باشيد خوريد ومى نوشيد، و تا وقتى كه اين را انجام ندهيد به خير و عافيت مى       نشينيد همراه شان مى   ها ب  آناگر با   
 به ابوموسى اشعرى هـدايت      � از عياض روايت نموده كه عمر        و ابن ابى حاتم    .آمده) 300/2(اين چنين در الكنز     

ابوموسى كاتب نصرانيى داشـت، و آن را بـراى      و   3، يك پوست برايش تقديم نمايد     داد، تا آنچه را گرفته و داده در       
اى را كه از شام      اين خيلى امين و حفاظت كننده است، آيا نامه        : عمر تقديم نمود، عمر از آن به شگفت آمد و گفت          

آيا وى  : ، عمر پرسيد  ]داخل مسجد شود  [تواند   وى نمى : خوانى؟ ابوموسى برايش گفت    براى ما آمده در مسجد نمى     
: آن گـاه مـرا نكـوهش نمـود و بـر رانـم زده گفـت       : گويـد  نخير، بلكه نصيرانى است، مـى  : دادجنب است؟ پاسخ    

  :و تالوت نمود! اخراجش كنيد
]��%�
X M��?���
 �@%�� �
:�/L � �� � �":���@"X �"[. 4  

  5.»يهود و نصارا را دوست مگيريد! ايد اى كسانى كه ايمان آورده«: ترجمه
  

   خوردن و نوشيدن  و اصحابش در � روش پيامبر
  در طعام خوردن و نوشيدن � روش پيامبر

 طعامى را عيب نگرفته است، اگر       �هرگز رسول خدا    : اند كه گفت    روايت نموده  �بخارى و مسلم از ابوهريره      
و ابن عساكر  .آمده است) 40/6(اين چنين در البدايه  6.نمود  غير آن تركش مىخورد، در داشت مى اشتهاى آن را مى  

                                                 
 .آمده است) 162/3(اين چنين در الكنز . اسناد آن حسن وجيد است: گويد ابن كثير مى 1

  .»ا�+�;%B«دار%� در . ح�� 2
 .م. نوشتند صورت حساب خود را، براى محاسبه تقديم كند، و در آن وقت به خاطر نبودن كاغذ در پوست مى: يعنى 3

 ).51:المائده: (اآليه 4

 .آمده است) 68/2(ر اين چنين در تفسير ابن كثي 5

 ).١٠٠/ ٣(ا�+; ) ٠٩>( ��Uر6 6



  حيات صحابه

٣٧٣  چهارم جلد 

 و نـزد    2. بـود  1 بـازويش  �ترين چيز از گوسفند براى رسـول خـدا           پسنديده:  روايت نموده، كه گفت    � على   از
داشـت،    بـازو را دوسـت مـى       �پيـامبر   :  روايت است كـه گفـت      �از ابن مسعود    ) 12ص(ترمذى در الشمائل    

 و نزد وى همچنان از جـابربن  3.و در بازو زهر داده شد، و بر اين باور بود كه يهود برايش زهر داده است    : گويد مى
 به منزل ما تـشريف آورد، و بـرايش گوسـفندى ذبـح              �پيامبر  :  روايت است كه گفت    )اللَّه عنهما  رضى(عبداللَّه  

اى  و در حـديث قـصه     : گويـد  ، ترمذى مى  4»داريم اند كه ما گوشت را دوست مى       انگار آنان دانسته  «: نموديم، فرمود 
آمد، بارى برايش طعامى   مى�از كدو خوش پيامبر :  روايت است كه گفت�و نزد وى همچنان از انس    . هست

گذاشـتم، بـه     نمودم پيش رويش مى    گيرى مى  آورده شد، يا به طعامى دعوت گرديد، پس من شروع نموده آن را پى             
 �پيـامبر  :  روايت است كه گفت� و نزد وى همچنان از انس     5.دارد دانستم او اين را دوست مى      خاطرى كه مى  

  6.ليسيد خورد، سه انگشتش را مى وقتى كه طعام مى
خـورد، گوسـفند      روى زمين مى   �رسول خدا   :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنهما  رضى(ابن نجار از ابن عباس      

:  و ابن عساكر از يحيى بن ابى كثير روايت نموده، كه گفـت        7.كرد را به نان جو اجابت مى     دوشيد و دعوت غالم      مى
فرسـتاد، و جـاى هـر يـك از همـسرانش كـه                مى � براى رسول خدا     8 هر روز يك كاسه ثريد     �ه  سعدبن عباد 

گوسفندى براى رسـول    :  روايت نموده، كه گفت    � و ابن جرير از انس       9.رسيد كاسه همانجا برايش مى   بود، آن    مى
ايـن چربـى   «:  دوشيده شد، و او از شير آن نوشيد، و بعد از آن آبى را گرفـت و مضمـضه نمـوده گفـت                    �خدا  
  .آمده است) 37/4(اين چنين در الكنز  10.»دارد

 در منزلى فرود آمد، و زنى يك گوسفند �رسول خدا :  روايت است كه گفت�و نزد ابويعلى از ابوبكر صديق      
 �، و پيـامبر     »اين را براى مادرت ببـر     «:  آن را دوشيد و گفت     �را به دست فرزندش براى وى فرستاد، پيامبر         

 11. آن را دوشيد و خودش نوشـيد       �يد و براى ابوبكر نوشانيد، بعد گوسفند ديگرى را آورد، و پيامبر             آن را دوش  
 �رسـول خـدا     :  روايت نموده، كه گفت    �و سعيدبن منصور از ابراهيم       .آمده است ) 44/4(اين چنين در الكنز     

دست چپش را براى استنجاء و      داد، و    دست راستش را به طعام، به نوشيدنى، به وضويش و مانند آن اختصاص مى             

                                                 
 .م. اش باشد ماسواى پاچه بازوى گوسفند، و آن عبارت از دست گوسفند مى: يعنى 1

 .آمده است) 37/40(اين چنين در الكنز  2

  .ذه7� @ن را =��C دا�BH3 ا"!) ٨/ �(ا�+; ) ٣٧٨١(ا��داوود ) ١�١(» ا�.+�9#«5$%^6 در . ���� 3
��7� @ن را =��C دا�BH3 ا"!) ١٧٢(» ا�.+�9#«5$%^6 در . ���� 4�@.  
��7� @ن را =��C دا�BH3 ا"!) ٣١(» ا�.+�9#«5$%^6 در . ���� 5�@.  
  ).٣٩٠/ ٣(و ا�+; ) ١٨٠٣(و در "0A ) �٧(» ا�.+�9#«5$%^6 در ) ٣>٢٠(��3% . ���� 6
 .آمده است) 44/4(اين چنين در الكنز  7

 .م. شده هاى آن زمان محسوب مى هاى گوشت نيز در آن باشد، و از بهترين طعام ه در آبگوشت كه پارچهطعامى از نان خرد كرد 8

 .آمده است) 37/4(اين چنين در الكنز  9
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  حيات صحابه

٣٧٤  چهارم جلد 

 و ابونعيم از جعفربن عبداللَّه بن حكم بن رافع روايت نمـوده، كـه   1.نمود ن و مانند آن فارغ مى براى بينى پاك نمود   
خورد  اى بچه، طورى كه شيطان مى: خورم، برايم گفت  مرا كه طفل بودم ديد كه از اينجا و آنجا مى�حكم  : گفت
  2.نمود ز پيش رويش تجاوز نمىخورد انگشتانش ا  مى وقتى كه�پيامبر !! نخور

   
  اللَّه در اول آن و تعليم دادن آداب طعام خوردن براى اصحابش و گفتن بسم � پيامبر

 طعام خوردم، و �روزى با رسول خدا :  روايت نموده، كه گفت)اللَّه عنهما رضى(ابن نجار از عمروبن ابى سلمه 
) 46/8(ايـن چنـين در الكنـز         3.»از نزد خودت بخور   «:  فرمود �م، رسول خدا    داشت از اطراف كاسه گوشت برمى    

: انـد كـه    روايت نموده�احمد، ابوداود، نسائى ابن قانع، طبرانى، حاكم و غير ايشان از اميه بن مخشى                .آمده است 
 وى آن را بـه دهـن        اللَّه نگفته بود، و وقتى يك لقمه از طعامش مانـد،           خورد و بسم    مردى را ديد كه مى     �پيامبر  

بـه خـدا سـوگند، شـيطان پـيهم      «:  خنديـد وگفـت   �اللَّه در اول و آخرش، پيـامبر         بسم: خود بلند نمود و گفت    
، و در لفظـى  »اللَّه گفتى، آن گاه همه چيزى را كه در شكمش بود اسـتفراغ نمـود      خورد، تا اين كه بسم     همراهت مى 

  .آمده است) 45/8(اين چنين در الكنز  4.»ر شكمش بود استفراغ نمودوقتى كه نام خدا را ياد نمودى، آنچه د«: آمده

اى   قـرار داشـتيم، ناگهـان كاسـه     �در حالى كه ما نزد رسول خـدا         :  روايت نموده، كه گفت    �نسائى از حذيفه    
 و ما تـا     -هاى مان را گرفتيم       دست خود را از آن گرفت، و ما نيز دست          �آورده شد و گذاشته شد، رسول خدا        

شود، و به سوى كاسه دست بـرد    ، آن گاه اعرابيى آمد انگار كه به پيش رانده مى          -خورديم   خورد نمى  نكه او نمى  اي
شـود، و رفـت تـا         از دستش گرفت، بعد كنيزى آمد، انگار كه به پيش رانـده مـى              �كه از آن بخورد، ولى پيامبر       

شيطان طعام قـوم را  «:  و بعد از آن گفت از دست وى گرفت، �دست خود را در طعام بگذارد، ولى رسول خدا          
ايـن كنيـز   (ايم،  خورد، هنگامى كه ما را ديد دست از آن گرفته وقتى كه نام خدا را بر آن ياد نكنند حالل شمرده مى       

 آن گـاه ايـن      ولى مـن از دسـت وى گـرفتم،        ( حالل سازد،    ]طعام را براى خود   [ نزدمان آورد، تا به واسطه وى        )را
 سـوگند بـه   6،) حالل سازد ولى من از دست وى نيـز گـرفتم     ]طعام را براى خود   [ تا به واسطه وى      5اعرابى را آورد  

آمـده  ) 46/8(اين چنين در الكنز      7.»هاى آنان در دستم است     خدايى كه معبودى جز وى نيست، دست وى با دست         
خـورد،   شش تن طعام مـى  با �رسول خدا  :  روايت نموده، كه گفت    ) عنها رضى اهللا ( و ابن نجار از عايشه       .است

                                                 
 .آمده است) 45/8(اين چنين در الكنز  1

 .سند آن ضعيف است: گويد مى) 344/1(آمده، و در اإلصابه ) 46/8(اين چنين در الكنز  2

٢٠٢٢(��3% ) ٣٧٧( ��Uر6 3.( 
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بايد دانست كه در روايت قدرى تقديم و تأخير وجود دارد، زيرا در باال ذكر شد كه اول اعرابى آمد، و بعد از وى كنيز آمد، اما حاال  5

 .م. گويد كه اول كنيز آمد و بعداً اعرابى مى

 .اين را از روايت مسلم و ابوداود براى توضيح بر روايت نسائى افزوديم 6
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  حيات صحابه

٣٧٥  چهارم جلد 

اگر نام خـدا    «:  فرمود �ناگاه اعرابيى داخل شد، و آنچه را در پيش روى شان بود با دو لقمه خورد، رسول خدا                   
كرد، بنابراين وقتى كه هر يكى از شما خواست طعامى بخورد، بايد نام خداوند               نمود براى شان كفايت مى     را ياد مى  

به نـام خـدا در اول و        «،  )اللَّه اوله و آخره    بسم(: مود و باز به ياد آورد بايد بگويد       تعالى را ياد كند، و اگر فراموش ن       
  .آمده است) 47/8(اين چنين در الكنز  1.»»آخرش

   
  نزد اصحابش � ضيافت پيامبر

 رد، پـدرم  نزد پدرم تـشريف آو �پيامبر  : اند كه گفت    روايت نموده  �ابن ابى شيبه و ابونعيم از عبداللَّه بن بسر          
 آن را خورد، بعد برايش نوشيدنى آورد و او نوشيد، و آن را براى كـسى                � آورد، و پيامبر     2برايش سويق و حلوا   

 و بـا    -انـداخت    خـورد، هـسته را ايـن چنـين مـى           كه در طرف راستش قرار داشت داد، و وقتى كه خرمايى را مى            
ر شد، پدرم برخاست و لجـام قـاطرش    سوا� ، هنگامى كه پيامبر -انگشتش به طرف پشت انگشت اشاره نمود    

  :اى رسول خدا، به خداوند براى مان دعا كن، فرمود: را گرفت و گفت
اى بركت عطا  بار خدايا، براى شان در آنچه رزق داده«: ، ترجمه)اللهم بارك لهم فيمار زقتهم، و اغفرلهم، وارحمهم(

پـدرم بـراى مـادرم    : كم از وى روايت است كه گفـت و نزد حا. »فرما، و براى شان مغفرت نما، و بر آنان رحم كن          
 را دعـوت    � طعامى بساز، آن گاه وى تريدى آماده نمود، و پـدرم رفـت و پيـامبر                  �براى رسول خدا    : گفت

، و از نواحى آن گرفتند، هنگامى »بگيريد به نام خداوند«:  دست خود را باالى آن گذاشت و گفت   �نمود، پيامبر   
بارخدايا، براى شـان  «: ، ترجمه)اللهم اغفرلهم، و ارحمهم، و بارك لهم فى و رزقهم(: مود فر�كه خوردند پيامبر    

  .آمده است) 47/8(اين چنين در الكنز  3.»ببخشا، و رحم شان كن، و براى شان در رزق شان بركت بده
   

  در طعام خوردن و نوشيدن) اللَّه عنهما رضى(روش على و عمر 
 �علـى   : اند كـه گفـت      و بيهقى از ابن اغيد روايت نموده       الحليهدنيا در الدعاء، ابونعيم در      ابن ابى شيبه، ابن ابى ال     

اللَّه، اللهم بارك    بسم(: گويى مى: حق آن چيست؟ گفت   : دانى كه حق طعام چيست؟ گفتم      اى ابن اغيد آيا مى    : فرمود
  )لنا فيما رزقتنا

  .»اى بركت عطا فرما وزى دادهبه نام خدا، بار خدايا، در آنچه براى مان ر«: ترجمه
: گـويى  مـى : شكر آن چيست؟ گفـت : دانى كه شكر آن وقتى فارغ شدى چيست؟ پرسيدم      آيا مى : و بعد از آن گفت    

  4.»مان طعام داد و نوشانيدمان ستايش خدايى راست، كه براى«: ، ترجمه)الحمدهللا الذي أطعمنا و سقانا(

                                                 
) ٨١٨(5$%^6 ) ٧�٣٧(ا��داوود . ���� 1 Bا"!) >�٣٢(ا�0 %�ج BH3دا� C��= ن را@ ��١٩(ا:رواء : @���7.( 
 .م. شده ت آماده مىذكر رفته، حلوايى است كه از خرما، روغن و قرو» حيس«حلوا، كه از آن در نص به نام  2

 .و ا��داوود ) �٧٣(5$%^6 ) ٢>٢٠(%��3 ) ١٨٨/ >(ا�+; ) >>/ ١٠(ا�0 ا�� ش��7 . ���� 3
 .آمده است) 46/8(اين چنين در الكنز  4



  حيات صحابه

٣٧٦  چهارم جلد 

 زنهار از پر كردن شكم از خوردنى و نوشيدنى، چون اين عمل فاسـد    : روايت نموده، كه گفت    �و ابونعيم از عمر     
كننده جسد، بارآورنده مريضى و تنبل كننده در اداى نماز است، و بايد در خوردن و نوشيدن ميانـه روى در پـيش                       

تر و از اسراف دورتر اسـت، و خداونـد تعـالى عـالم چـاق را بـد                  گيريد، به خاطرى كه اين كار براى جسد خوب        
 و ابن عساكر از ابومحـذوره  1.گردد  ترجيح ندهد هالك نمى    برد، و انسان هرگز تا اينكه خواهشاتش را بر دينش          ىم

اى را آورد و در پـيش روى    نشسته بودم كه صفوان بن اميه كاسه�خطاب  نزد عمربن:  روايت نموده، كه گفت   �
ر اطـرافش حاضـر بودنـد فراخوانـد، و آنـان      هاى مـردم را كـه د   عمر گذاشت، آن گاه عمر مردمان مسكين و غالم 

 - يا خداوند قومى را سـرزنش نمايـد          -خداوند قومى را چنين و چنان كند        : همراهش خوردند، در آن موقع گفت     
كنـيم،   به خدا سوگند، از ايشان اعراض نمـى       : صفوان گفت !! نمايند هاى شان با خود اعراض مى      كه از خوردن غالم   

  2.وريم و براى آنان بخورانيميابيم كه خود بخ هيم، ولى طعام نيكويى نمىد بلكه آنان را ترجيح مى
   

  روش ابن عمرو ابن عباس در طعام خوردن و نوشيدن
 در جحفـه    )اللَّـه عنهمـا    رضـى (برايم خبر داده شد كه ابن عمر        :  از مالك بن انس روايت نموده،  كه گفت         3ابونعيم

اى را آورد، ابـن   طعامت را براى ابن عمـر ببـر، و وى كاسـه     : د گفت حاضر شد، و ابن عامربن كريز براى خباز خو        
: كنـى؟ پاسـخ داد     چـه مـى   : بگذارش، باز ديگرى را آورد، و خواست اولى را بردارد، ابـن عمـر گفـت               : عمر گفت 

را بر آورد، آن   اى را برايش مى    و هرگاه كه كاسه   : گويد آن را بگذار، اين را رويش بريز، مى       : خواهم بردارم، گفت   مى
اين مرد يك اعرابى خشك است، ابـن عـامر          : آن گاه غالم نزد ابن عامر رفت و گفت        : افزايد ريخت، مى  ديگرى مى 
 از عبدالحميدبن جعفر و او از پدرش روايـت   4و ابونعيم !!. ى ابن عمر است   وى آقا و سيدت است، و     : برايش گفت 
اى ابن عباس چـرا ايـن   : خورد، برايش گفته شد  گرفت و مى    دانه انار را مى    )اللَّه عنهما  رضى(ابن عباس   : نموده، كه 

هـاى جنـت     اى از دانـه    برايم خبر رسيده، كه در زمين هر انارى كه بارور شود، به دانه            : دهى؟ گفت  كار را انجام مى   
  .شود، و ممكن آن همين باشد بارور مى

   
  روش سلمان، ابوهريره و على در طعام خوردن و نوشيدن

همراه مواليم زيـدبن صـوحان در بـازار بـودم، كـه             : لم غالم زيدبن صوحان روايت نموده، كه گفت        از سا  5ابونعيم
اى ابوعبداللَّه، تـو در حـالى       : زيد برايش گفت  .  طعام خريده بود   6وى مان عبور نمود، و يك وسق       از پهل  �سلمان  

                                                 
 .آمده است) 47/8(اين چنين در الكنز  1

 .آمده است) 48/5(اين چنين در الكنز  2
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  حيات صحابه

٣٧٧  چهارم جلد 

د را به دست بيـاورد مطمـئن   نفس وقتى كه رزق خو:  پاسخ داد 1كنى؟ ا مى  هستى اين كار ر    �كه يار رسول خدا     
 از ابوعثمان نهدى روايت   2و نزد وى  . گردد ى نااميد مى  گردد، و وسوسه كننده از و      شود، و براى عبادت فارغ مى      مى

 روايـت نمـوده،     � از ابوهريره    3و ابونعيم . زحمت خودم بخورم  من دوست دارم از     : است كه سلمان فارسى گفت    
 پنج دانه آن افطار نمودم، به پنج دانه ديگرش سحرى نمودم و پـنج دانـه آن را                  من پانزده خرما داشتم، به    : كه گفت 
 از قاسم بن مسلم موالى على بن ابى طالب و او از پدرش روايت نمـوده، كـه      4و ابن سعد  . فطارم نگه داشتم  براى ا 
ترد نمود و از     وى آن را مس    5،جام آب آوردم و در آن دميدم       نوشيدنى طلب نمود، و من برايش يك         �على  : گفت

  .تو آن را بنوش: نوشيدنش ابا ورزيده گفت
   

  و اصحابش در لباس پوشيدن   � پيامبر روش
  در لباس پوشيدن � روش پيامبر

 را  �ابوالقاسم  :  بودم، فرمود  �با  عمربن خطاب     : ابن سعد از عبدالرحمن بن ابى ليلى روايت نموده،  كه گفت           
رسول :  روايت نموده، كه گفت� از جندب بن مكيث 8 و ابن سعد7.داشت آستين تنگ بر تن 6ديدم كه جبه شامى

نمود، و بزرگان اصحابش را نيز به ايـن    آمد، بهترين و نيكوترين لباس هايش را بر تن مى           وقتى هيأتى مى   �خدا  
ر و  بـر تـن داشـت، و ابـوبك    9وفد كنده ديدم كه لباس يمنى را در روز آمدن �امر نموده بود، و من رسول خدا        

 روايـت  � ابن ابى شيبه و ترمذى در الشمائل از سلمه بن اكـوع            10. مثل آن را بر تن داشتند      )اللَّه عنهما  رضى(عمر  
اين چنـين لنـگ پوشـى      : بست ومى گفت    لنگش را تا نصف ساق هايش مى       �عثمان بن عفان    : اند كه گفت   نموده

:  از اشعث بن سليم روايت است كه گفت12رمذى و نزد ت.آمده است) 55/8(اين چنين در الكنز  11. بود�دوستم 
رفتم، ناگهـان    در حالى كه در مدينه پياده راه مى       : نمود، كه وى گفت    ام شنيدم كه از عمويش حديث بيان مى        از عمه 

، »تر اسـت   بادوام ]براى لباس [تر و    ازارت را بلند كن، چون اين از نگاه تقوى پسنديده         «: از پشت سرم انسانى گفت    

                                                 
 .ذخيره نمودن زياد را بر وى انتقاد گرفت 1

2 200/1 

 ).384/1(الحليه  3

4 237/6 

 .م. پف نمودم 5

 .م. ها پوشند لباس گشادى كه بر روى لباس 6

 .سند آن صحيح است: آمده، و گفته) 37/4(اين چنين در الكنز  7

8 346/4 

 .م. الروس. اى كه همه تن را بپوشاند ر ورداء با هم، يا جامهجامه و ازا: حله 9
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  حيات صحابه

٣٧٨  چهارم جلد 

. اى رسول خدا، اين يك چادر خط دار است        :  است، و گفتم   �م، كه وى رسول خدا      ، ملتفت شد  »تر است  بادوام
  1. آن گاه ديدم كه ازارش تا نصف ساق هايش است»آيا من برايت پيشوا و مقتدا نيستم؟«: فرمود

   
  � وصف اصحاب از لباس پيامبر

 جامه پشمين، و يك ازار درشت را  يك)اللَّه عنها رضى(عايشه : و نزد وى همچنان از ابوبرده روايت است كه گفت  
اللَّـه   رضـى ( و نزد وى همچنـان از ام سـلمه           2. در اين دو وفات نمود     �رسول خدا   : براى ما بيرون كشيده گفت    

و از اسـماء دختـر يزيـد        .  پيـراهن بـود    �ها نـزد رسـول خـدا         ترين لباس  محبوب:  روايت است كه گفت    )عنها
 روايـت   � و از جـابر      3. تا بند دسـت بـود      �ستين پيراهن رسول خدا     آ:  روايت است كه گفت    )اللَّه عنها  رضى(

 و از عمـرو بـن       4. روز فتح در حالى وارد مكه شد كه دستار سياه بـر سـر داشـت                �رسول خدا   : است كه گفت  
 و از ابـن عبـاس   5. براى مـردم بيانيـه داد و بـر سـرش دسـتار سـياه بـود               �كند كه پيامبر      روايت مى  �حريث  

 و نافع از 6. در حالى براى مردم بيانيه داد كه بر سرش دستار سياه بود�پيامبر :  روايت است كه)همااللَّه عن رضى(
هـايش فـرو     اش را در ميـان شـانه       بـست، عمامـه     وقتى عمامـه مـى     �پيامبر  :  روايت است كه گفت    �ابن عمر   

ديـدم كـه   قاسم بـن محمـد و سـالم را         : گويد نمود، عبداللَّه مى   ابن عمر نيز همانطور مى    : گويد آويخت، نافع مى   مى
  .آمده است) 9ص (اين چنين در الشمائل  7.نمودند همانطور مى

   
  � بستر و رختخواب پيامبر

:  پرسيده شد، پاسخ داد    �وى از بستر رسول خدا      : اند كه   روايت نموده  )اللَّه عنها  رضى(بخارى و مسلم از عايشه      
 و نـزد    .مانند اين را روايت نمـوده اسـت       ) 464/1(ابن سعد    8.بودست درخت خرما پر شده      از پوست بود، و از پو     

زنى از انصار نزدم وارد شد، و بستر رسـول خـدا            :  روايت است كه گفت    )اللَّه عنها  رضى(حسن بن عرفه از عايشه      
ل  را ديد كه عباى دوال شده است، آن گاه رفت و رختخوابى را برايم فرستاد كه از پشم پر شده بود، بعد رسو                       �
اى پيامبر خدا، فالن زن انـصارى نـزدم         : گفتم: گويد  مى »اى عايشه اين چيست؟   «:  نزدم وارد شد و گفت     �خدا  

مـن آن را    : گويـد  ، مـى  »بـاز گـردان   «: وارد شد، و رختخواب تو را ديد، بعد رفت و اين را بـرايم فرسـتاد، فرمـود                 
اى عايـشه بـاز     «: فرمـود : افزايـد  سه مرتبه گفـت، مـى     ام باشد، تا اينكه آن را        برنگرداندم، و خوشم آمد كه در خانه      

                                                 
1U�  ري�)�� در ) )٢٠٨٠و ( ��3% ٨١٨�٢٧/ ٧(» ا�;:9#«و ��.(  
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  حيات صحابه

٣٧٩  چهارم جلد 

ابـن سـعد     1.»آورد هاى طال و نقره را با من بـه حركـت در مـى              خواستم خداوند كوه   گردان، به خدا سوگند اگر مى     
  .از عايشه مانند اين را روايت نموده است) 465/1(

 پرسـيده شـد،     )اللَّه عنها  رضى(عايشه  : و نزد ترمذى در الشمائل از جعفربن محمد از پدرش روايت است كه گفت             
از پوست بود، و از پوسـت خرمـا پـر شـده بـود، و حفـصه                  : ات چه بود؟ گفت     در خانه  �كه بستر رسول خدا     

نموديم، و او بر  جامه درشتى كه دواليش مى:  چه بود؟ گفت�بستر رسول خدا   :  پرسيده شد كه   )اللَّه عنها  رضى(
تر خواهد بود، بنابراين آن را برايش چهارال     را چهارال نمايم برايش نرمتر و راحت       اگر آن : خوابيد، شبى گفتم   آن مى 

همـان رختخـواب اسـت،    : گفتيم: گويد  مى»ديشب برايم چه فرش نموديد؟«: نموديم، هنگامى كه صبح نمود گفت     
ن را بـه همـان حالـت    آ«: تـر اسـت، فرمـود      تر و راحت   آن برايت نرم  : مگر اينكه ما آن را چهار ال نموديم، و گفتيم         

و ابـن سـعد     . آمـده ) 53/6(اين چنين در البدايـه       2.»اش برگردانيد، چون نرمى آن مرا از نماز ديشبم بازداشت          قبلى
  .اين را از عايشه روايت كرده است) 465/1(
   

  هنگام پوشيدن لباس نو � پيامبر قول
 را ديدم كـه  �رسول خدا : اند كه گفت  نموده روايت�ابن المبارك، طبرانى، حاكم، بيهقى و غير ايشان از عمر        

الحمدهللا الذى كسانى ما أواري به (: گامى كه به ترقوه هايش رسيد گفتهاى جديدى را خواست و پوشيد، هن لباس
اى پوشـانيد كـه بـدان عـورتم را           ستايش خدايى راست كه بـرايم جامـه       «: ، ترجمه )عورتى، و أتجمل به في حياتي     

سوگند به ذاتى كه جانم در دست اوست، بنـده   «: ، بعد از آن فرمود    »نمايم ام بدان تجمل مى    گىپوشانم، و در زند    مى
اش كه گذاشته است روى آورد،  مسلمان كه لباس جديدى بپوشد، و آنچه را من گفتم بگويد، و به سوى لباس كهنه

ر وى باقى است، در پنـاه  رى از آن بو آن را براى يك انسان و مسلمان فقير فقط به رضاى خدا بپوشاند، تا اينكه تا        
باشد، خواه زنده باشد، يا مرده، خواه زنده باشد، يا مرده، خواه زنده باشد يا                 در ضمانت خدا در امان خدا مى       3،خدا
اسناد آن قوى نيست و ابن حجر آن را در أمالى خود حسن دانسته اسـت، ايـن چنـين در                     : گويد هيثمى مى  4.»مرده
  . استآمده) 55/8(الكنز 

   
  و ستودن شلوار � پيامبر

در بقيع در يك روز بـارانى نـزد رسـول           : اند كه گفت    روايت نموده  �بزار، عقيلى، ابن عدى و غير ايشان از على          
 نشسته بودم، كه زنى سوار بر خرى كه كرايه دارش نيز با وى همراه بـود عبـور نمـود، وى از سراشـيبى              �خدا  
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  حيات صحابه

٣٨٠  چهارم جلد 

اى رسول خدا، وى شـلوار بـر        : اش را از وى گردانيد، گفتند       روى � رسول خدا    زمين گذر نمود و افتاد، آن گاه      
بارخدايا، به زنان شلوار دار امتم مغفرت فرما، اى مردم شلوار بـر تـن كنيـد، چـون شـلوار از بـا                    «: تن دارد، فرمود  
وزى اين را در جمله الجابن  1.»هاى تان وقتى كه بيرون شدند بپوشانيد       هاى تان است، و آن را به زن        سترترين لباس 

 آورده، ولى به صواب نرسيده و اين حرفش درست نيست، و حديث چندين طرق دارد، اين چنين احاديث موضوع
  .آمده است) 55/8(در الكنز 

   
  با دحيه و اسامه درباره لباس � پيامبر قصه

 وى را نزد هرقـل فرسـتاد،   �ا رسول خد: اند كه  روايت نموده�ابن منده و ابن عساكر از دحيه بن خليفه كلبى   
نصف آن را پيراهن بساز و نصف ديگرش        «:  داد و گفت   2 برايش پارچه قبطيى   �هنگامى كه برگشت پيامبر خدا      

امرش كن تا زير آن چيزى بگرداند «: ، هنگامى كه برگشت، طلبش نموده گفت»را براى همسرت بده تا چادر بسازد
ابن ابى شيبه، ابن سعد، احمـد، رويـانى، بـاوردى،         .آمده است ) 61/8(كنز  اين چنين در ال    3.»كه بدنش معلوم نشود   

 �رسـول خـدا   : اند كـه گفـت    روايت نموده)اللَّه عنهما رضى(طبرانى، بيهقى و سعيدبن منصور از اسامه بن زيد     
را بـراى  پارچه قبطى ستبرى، از جنس آن پارچه كه براى دحيه كلبى هديه نموده بـود، بـه مـن نيـز داد، و مـن آن           

اى رسـول خـدا، آن را بـه همـسرم          : گفتم! پوشيد؟ چرا پارچه قبطى را نمى    «:  پرسيد �همسرم دادم، رسول خدا     
 4.»ترسم كه استخوان هايش معلوم شود      امرش كن، تا زير آن زير پوشى بر تن كند، چون من مى            «: پوشانيدم، فرمود 

  .آمده است) 62/8(اين چنين در الكنز 
   

  رش هنگامى كه لباس جديدى بر تن نمود و از آن خوشش آمدقصه عايشه با پد
لباس هايم را پوشـيدم، و بـه        : اند كه گفت    روايت نموده  )اللَّه عنها  رضى( از عايشه    الحليهابن المبارك و ابونعيم در      

 نزدم وارد �شدم، آن گاه ابوبكر  گشتم به لباس و دامنم ملتفت مى       نمودم، و در حالى كه در خانه مى        دامنم نگاه مى  
 از عايـشه    الحليـه كند؟ و نـزد ابـونعيم در         دانى كه خداوند حاال به سويت نگاه نمى        اى عايشه آيا نمى   : شد و گفت  

بـه  : آمد، ابوبكر گفت   نگريستم و خوشم مى    بارى پيراهن جديدم را بر تن نمودم، و بدان مى         : روايت است كه گفت   
دانى، وقتى كه عجـب و خـودبينى         آيا نمى : به خاطر چه؟ گفت   : نگرد، گفتم  نگرى؟ خداوند به سوى تو نمى      چه مى 

. بينـد، كـه آن زينـت را تـرك نگويـد            در بنده به خاطر زينت دنيا داخل شود، پروردگارش وى را تا وقتى بـد مـى                

                                                 
� . ا"!) درو0�g (�!�!ع 1���/ )٣» ا�+��m<�ت«و ا�0 ج�ز6 در ( ٢/ ٣٨٠/ ٢( <��3$ ا�0) ١/>(ا�0 <;6 ) ١٨ص(<

<�� @ن ا�$اه�� �0 ز�$ی� ا"!) H% .)�� : �4��~٠١�(ا�.( 
 .باشد لباس مصرى است كه سفيد و نازك مى 2

��7� @ن را در . ���� @ن را =��C دا�BH3 و ذه7� BH4I ا"! در @ن ا���bع وج�د دارد) �١١>(ا��داوود ) ١٨٧/ >( ���� 3�@
»mداوود � .K��m دا�BH3 ا%� ا��دی[ ��;6 ش�ه; @ن ا"!» ا�E+$ ا�+�bH3ب«و » ��K ا�
� در . ح�� 4";�� ) ٨٣�٢١(و ا�+; ) ١>>/ ١) (ا:��دی[ ا�+�HUر��m)1ء ا�+����7� @ن را در �,�ب ا�+$أة ) >٢٣/ ٢(���@
 .�03 دا�BH3 ا"!) ٠�ص (



  حيات صحابه

٣٨١  چهارم جلد 

 1. اين برايت كفاره واقـع شـود       ممكن: اش دادم، و ابوبكر گفت     آن گاه من آن را از تنم در آوردم و صدقه          : گويد مى
  .اين حديث در حكم مرفوع است: گويد آمده است، و مى) 54/8(ين چنين در الكنز ا
   

  در لباس پوشيدن) اللَّه عنهما رضى(روش عمرو انس 
 از بنـدهاى دسـتش    �آسـتين پيـراهن عمـر       : ابن سعد از عبدالعزيزبن ابى جميله انصارى روايت نموده، كه گفت          

عمربن خطاب روزى در حالى  به سوى جمعه بيرون          :  است كه گفت   و از بديل بن ميسره روايت     . نمود تجاوز نمى 
اين پيراهن مرا نگه داشت، و      : گفت نمود و مى   شد كه پيراهن گندمگونى بر تن داشت و به مردم معذرت تقديم مى            

و از هاشم بن خالد روايت اسـت  . گشت نمود، باالى انگشتانش بر مى كرد، وقتى كه رهايش مى     آستينش را كش مى   
 را از   �انـس   : و از عامربن عبيده باهلى روايت است كه گفت        . بست عمر را ديدم كه باالى ناف ازار مى       :  گفت كه

 آن را، بـه  �آفريد، هر يك از اصحاب پيامبر     دوست دارم كه خداوند آن را نمى      :  پرسيدم، گفت  2پارچه ابريشمى 
: انـد كـه گفـت     قصر االمل از مسروق روايت نموده هناد و ابن ابى الدنيا در   3. عمر و ابن عمر پوشيده است      استثناى

اى بر تن داشت، و مردم به تيزى بـه سـوى وى نگـاه نمودنـد،      عمر روزى در حالى نزد ما بيرون شد كه لباس پنبه          
  : عمر گفت

  ء فيماترى تبقى بشاشته الشى
  يبقى االله و يودى المال والولد

مانـد و مـال و فرزنـد از بـين          ماند، فقط خـدا بـاقى مـى        قى نمى بينى، تروتازگى هيچ چيزى با     در آنچه مى  «: ترجمه
  .»روند مى

  4.فقط مانند رميدن خرگوش استبه خدا سوگند، دنيا در مقابل آخرت 
   

  در لباس پوشيدن � عثمان روش
كـه   را روز جمعه بر منبر ديدم        �عثمان بن عفان    :  از ابوعبداللَّه موالى شدادبن هاد روايت نموده، كه گفت         5حاكم

ازار عدنى درشتى بر تن داشت، و قيمت آن چهار درهم يا پنج درهم بود، و لباس كوفى سرخ رنگ بر تـنش بـود،                   
  6.گوشتش كم، ريشش رسا و صورتش نيكو بود

                                                 
 ).٣٧/ ١( ا������ در ا����� 1
 .م. ه با پشم بافته شده باشدهدف ابريشمى است ك 2

 .و اين صحيح است. آمده است) 419/4(اين چنين در منتخب الكنز  3

 .آمده است) 405/4(اين چنين در منتخب الكنز  4

5 96/3 

 . استگفته، حسن) 80/9(اين را همچنان طبرانى از عبداللَّه بن شداد بن هاد به مانند آن روايت نموده، و اسناد آن، چنانكه هيثمى  6



  حيات صحابه

٣٨٢  چهارم جلد 

نمـود، و زيبـاترين      عثمان روز جمعه بر عصا تكيه مى      : و نزد وى همچنان ازموسى بن طلحه روايت است كه گفت          
 از 2 ابـن سـعد  1.نشـست  آمد، و بر آن مـى  ر مىازار و چادر، و به منب : ردرنگ بر تن داشت   مردم بود، وى دو جامه ز     

و نـزد وى  . قيمـت داشـت  بر تن عثمان چادر يمانيى را ديدم كه صد درهـم    : سليم ابوعامر روايت نموده، كه گفت     
وسط آن ستر    لباسى را كه ت    �اصحاب رسول خدا    :  از محمدبن ربيعه بن حارث روايت است كه گفت         3همچنان

بـر  :  گفـت نمودند، بعد از آن  گرفت، به زنان شان زياد فراهم مى       شد و به آن زيبايى و تجمل صورت مى         حاصل مى 
هاى آن نقش و نگار دوخته شده بود، و دو صد درهم قيمـت داشـت، و     را ديدم كه بر كناره4تن عثمان جامه خزى 

  .پوشم تا به آن خوشش سازم و من آن را مىام،   است كه برايش آماده ساخته5ين از نائلها: گفت
   

  در لباس پوشيدن � على روش
 آمد، و در ميان آنـان مـردى از        �جماعتى از اهل بصره نزد على       :  از زيدبن وهب روايت نموده، كه گفت       6ابونعيم

علـى   را در لباس پوشـيدنش مـورد عتـاب قـرار داد،              �شد، وى على     خوارج بود كه به او جعدبن نعجه گفته مى        
تو را به لباس پوشيدنم چه؟ لباس پوشيدنم از كبر دورتر است، و سزاوار آن است كه مسلمان بـه مـن اقتـدا     : گفت
كنـى؟   اى اميرالمؤمنين، چرا پيراهنت را پيوند مـى      : به على گفته شد   : و از عمروبن قيس روايت است كه گفت       . كند
 از عمرو مانند آن را روايـت  8 و ابن سعد7.كند  اقتدا مىو مؤمن به آنگردد،   خاشع و متواضع مى)بدان(قلب  : گفت

اى از اين    بر تن على پيراهن ناشسته    : اند كه گفت   و ابن ابى شيبه و هناد از عطاء ابومحمد روايت نموده          . كرده است 
ـ  بر تن عل: و نزد هناد و ابن عساكر از عبداللَّه بن ابى الهذيل روايت است كه گفت  . ها بود  كرباس ى طالـب  ى بـن اب

ود، نم رسيد، و وقتى كه رهايش مى كرد، به اطراف انگشتانش مى    را ديدم، كه وقتى آستينش را باز مى        9پيراهن رازيى 
 ابن عيينه در جامع خود، عسكرى در المواعظ، سعيدبن منصور، بيهقى و ابن عساكر               10.گشت به نصف ساعد بر مى    

                                                 
 .باشد اين را طبرانى از شيخ خود مقدام بن داود روايت كرده و او ضعيف مى: گويد مى) 80/9(هيثمى  1

2 58/3 

3 58/3 

اى را گويند كه از پشم و ابريشم بافته شده باشد و يا از ابريشم خالص ولى اين جا معناى اول مراد است زيرا پوشيدن  خز پارچه 4
 .م. ايز نيستابريشم خالص براى مردان ج

 .وى همسر عثمان است 5

 ).82/1(الحليه  6

 .آمده روايت نموده است) 57/5(هناد اين را از عمروبن قيس به مانند آن، چنانكه در المنتخب  7

8 28/3 

 .م. و آن نام شهرى است» رى«منسوب به طرف  9

 .آمده است) 57/5(اين چنين در المنتخب  10



  حيات صحابه

٣٨٣  چهارم جلد 

كرد، و تا بـه انگـشتان را         پوشيد، و آستينش را باز مى      پيراهن را مى  وى  : اند كه   روايت نموده  )اللَّه عنه  رضى(از على   
  1.شد ها دراز و زياده نمى ستها از د آستين: گفت گذاشت و اضافه از آن را قطع نموده مى مى

 را ديدم كه به بازار �على :  روايت است كه گفت- وى امامى از امامان ازد بود    - از ابوسعيد ازدى     2و نزد ابونعيم  
نـزد مـن اسـت، و علـى از آن           : چه كسى پيراهنى دارد كه سه درهم ارزش داشته باشد؟ مردى گفـت            : د و گفت  آم

آن گاه  : گويد نخير، سه درهم قيمت آن است، مى      : ممكن است اين بهتر از آن باشد، گفت       : خوشش آمد، على گفت   
 مرد پرداخت و لباس را پوشيد، و متوجه اش كه در آن بسته بود گشود، و به آن     ها را از جامه    على را ديدم كه درهم    

و احمـد در    . شد كه از نوك انگشتانش درازتر است، آن گاه امر نمود و اضافه آن را از نوك انگشتانش قطع گرديد                   
 را ديدم كه بيرون شد، و نزد مردى از كربـاس فروشـان         �على  : الزهد از موالى ابوغصين روايت نموده، كه گفت       

وى را پيراهنى را برايش بيرون نمود، و على آن را پوشـيد و  : گويد اهن گندمگون دارى؟ مىپير: آمد و برايش گفت 
انـدازه ايـن را نيكـو    : رسد، آن گاه از طرف راست و چپش ديد و گفـت  متوجه گرديد كه به نصف ساق هايش مى  

 رهم را از ازارش گشود ووى آن چهار د: گويد به چهار درهم اى اميرالمؤمنين، مى: بينم اين به چند است؟ گفت مى
  3.براى آن مرد پرداخت و رفت

   
  در لباس پوشيدن) اللَّه عنهم رضى(روش عبدالرحمن بن عوف، ابن عمر و ابن عباس 

پوشـيد كـه     چـادر يـا لباسـى را مـى    �عبدالرحمن بن عوف :  از سعدبن ابراهيم روايت نموده، كه گفت  4ابن سعد 
اللَّـه   رضـى (بر تن ابن عمـر      :  از قرعه روايت نموده، كه گفت      5و ابونعيم . داشت هم قيمت مى  پانصد يا چهارصد در   

ام، كه در خراسـان   اى عبدالرحمن من براى تو جامه نرمى آورده:  جامه درشت و سختى را ديدم، به او گفتم        )عنهما
تى اسـت،   شود، چون بر تن تو جامه درشت و سـخ          شود، اگر آن را بر تن تو ببينم چشم هايم روشن مى            ساخته مى 

آيـا ايـن ابريـشم اسـت؟        : آن را با دست خود لمس نمود و گفت        : گويد مى. آن را برايم نشان بده تا ببينمش      : گفت
ترسم كه متكبر فخركننده باشـم، و خداونـد هـيچ            ترسم، مى  از پوشيدن آن مى   : نخير، اين از پنبه است، گفت     : گفتم

 تن ابـن    بر: چنان از عبداللَّه بن حبيش روايت است كه گفت        و نزد وى هم   . دارد اى را دوست نمى    متكبر فخر كننده  
  7.كه پيراهنش تا نصف ساق بود ديدم، 6عمر دو لباس معافرى

                                                 
 .ده استآم) 55/8(اين چنين در الكنز  1

 ).83/1(الحليه  2

 .آمده است) 3/8(اين چنين در البدايه  3

4 131/3 

 ).302/1(الحليه  5

 .منسوب به قبيله معافر كه از يمن است 6

 .از عبداللَّه بن حنش به مانند آن روايت كرده است) 175/4(اين را ابن سعد  7



  حيات صحابه

٣٨٤  چهارم جلد 

از ابن عمر در حالى كه مردى از وى پرسيد كدام لبـاس را بپوشـم،          :  از وقدان روايت است كه گفت      1و نزد ابونعيم  
و را در آن حقير و خوار نشمرند، و دانشمندان به آن عتابـت              لباسى را كه بى عقالن و بى خردان ت        : شنيدم كه گفت  
 از ابواسحاق روايت نموده، كه      2و ابونعيم . ج الى بيست درهم   مابين پن : آن كدام لباس است؟ پاسخ داد     : نكنند، گفت 

ـ : و نزد وى همچنان از او روايت است كه گفت   . پوشيد هايش ازار مى   ابن عمر را ديدم كه تا نصف ساق       : گفت ى تن
 را ديـدم  )اللَّه عنهم رضى( ارقم، براء بن عازب و ابن عمر )زيدبن( اسامه بن زيد، �چند از اصحاب رسول خدا     

ابـن عبـاس   :  از عثمان بن ابـى سـليمان روايـت نمـوده كـه     3و ابونعيم. دپوشيدن هاى ساق شان ازار مى   كه تا نصف  
  . يك لباس را هزار درهم خريد و پوشيد)اللَّه عنهما رضى(
   

  در لباس پوشيدن) اللَّه عنهما رضى(روش عايشه و اسماء 
محكـم  :  داخل شدم، گفـت    )اللَّه عنها  رضى(المؤمنين   نزد عايشه ام  :  از كثيربن عبيد روايت نموده، كه گفت       4بخارى

اين را از   المؤمنين، اگر بيرون شوم و آنان را خبر بدهم،           اى ام : بگير تا لباسم را بدوزم، آن گاه محكم گرفتم و گفتم          
 از ابوسـعيد  6 و ابـن سـعد  5.يابـد   نو را نمىحالتت را ببين، كسى كه كهنه را نپوشد لذت      : پندارند، گفت  تو بخل مى  

المؤمنين، آيا خداوند  اى ام: دوخت، گفت روايت نموده كه كسى در حالى نزد عايشه وارد شد كه وى لباسش را مى      
 از هاشـم  7و ابن سعد. داند ديد را نمى كسى كه كهنه را نپوشد قدر جما را بگذار،: گفت! خير را زياد ننموده است؟   
 بعـد از اينكـه      )اللَّه عنهمـا   رضى(منذربن زبير از عراق آمد، و براى اسماء دختر ابوبكر           : بن عروه روايت نموده  كه     

: گويد د، مى  كه نازك و خيلى خوب بودند فرستا       8هاى مروى و قوهى    يى از جامه  هايش كور شده بود لباس ها      چشم
اين كار بر منـذر     : گويد مى! لباس هايش را براى او مسترد كنيد      !! اف: اسماء آن را با دست خود لمس نمود و گفت         

اين اگر چه نازك و شفاف نيـست، ولـى   : اى مادرم، اين آنقدر شفاف و نازك نيست، گفت      : گران تمام شد و گفت    
: اس مروى و قوهى ديگرى خريد، و او آن را پذيرفت و گفـت             آن گاه برايش لب   : گويد سازد، مى  جسم را آشكار مى   

  9.مثل اين را برايم لباس بساز
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  حيات صحابه

٣٨٥  چهارم جلد 

اى اميرالمؤمنين چادرم پاره شده است،      :  آمده گفت  �زنى نزد عمربن خطاب     :  روايت نموده كه   �بيهقى از انس    
ن پاره شده است، آن گاه براى او چادر نيكو و كلفتى خواست             آرى، ولى آ  : ام؟ پاسخ داد   آيا به تو لباس نداده    : گفت

 وقتى نان پختى و ديگ بار نمودى بپوش، و اين را وقتـى كـه فـارغ شـدى                    - يعنى كهنه را     -اين را   : و به او گفت   
  1.داند پوشد قدر جديد را نمى بپوش، چون كسى كه كهنه را نمى

 را در حالى ديدم، كه �عمر بن خطاب : ايت نموده، كه گفتو سفيان بن عيينه در جامع خود ار خرشه بن حر رو         
شـد، او وى را طلـب نمـود و بـه او      جوانى از كنارش عبور نمود و شلوارش را رها نموده بود، برزمين كشيده مـى          

تو را چه شده كـه ازارات را از         : شود؟ گفت  اى اميرالمؤمنين آيا مرد حايض مى     : آيا تو حايض هستى؟ گفت    : گفت
تر از قوزكها را قطـع       اى؟ آن گاه تيغى را طلب نمود و انتهاى ازارش را جمع نمود، و پايين               يت بلندتر نموده  قدم ها 

  2.كنم بر پاشنه هايش نگاه مىگويى من به تارها : گويد كرد، خرشه مى
ن با عتبه بـن     در حالى كه در آذربايجا    : اند كه گفت   ابوذر هروى در الجامع و بيهقى از ابوعثمان نهدى روايت نموده          

ازار بر تن كنيد، چادر بـر تـن نماييـد، نعلـين بپوشـيد،      : فرقد قرار داشتيم، نامه عمربن خطاب براى ما آمد، اما بعد    
ها را بيندازيد، شلوارها را بگذاريد و به لباس پدرتان اسماعيل چنگ زنيد، زنهار كه در تنعم بـه سـر بريـد و                         كفش

 لبـاس  3، خود را بـه معـد مـشابه سـازيد       يستيد چون آفتاب حمام عرب است،     لباس عجم بپوشيد، بايد در آفتاب با      
 از زمين بـر اسـب جـست زنيـد،           5،د اهداف را بزني   4،ها را قطع كنيد    ابخشن بر تن نماييد، لباس كهنه بپوشيد، رك       

 6.- و به انگشت وسطايش اشـاره نمـود          - از پوشيدن ابريشم نهى نموده است، مگر به اين مقدار            �رسول خدا   
  .آمده است) 58/8(اين چنين در الكنز 

   
  � هاى همسران پيامبر خانه

از عطـاى  : معاذبن محمد انـصارى بـرايم حـديث بيـان نمـوده گفـت          :  از واقدى روايت نموده، كه گفت      7ابن سعد 
: گفـت  خراسانى در مجلسى كه در آن عمران بن ابى انس بود و او درمابين قبر و منبر قرار داشـت شـنيدم كـه مـى           

هـاى   هاى درخت خرما ساخته شده بودند، و بر دروازه          را دريافتم كه از شاخه     �هاى همسران رسول خدا      جرهح
شـد و بـه    يى از موى سياه بود، و در وقت رسيدن نامه وليدبن عبدالملك هم حاضر شدم كه خوانـده مـى                آنها پرده 
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  حيات صحابه

٣٨٦  چهارم جلد 

نمـود، و مـن هـيچ روزى را پـر       امـر مـى  � در مسجد رسول خدا     �هاى همسران پيامبر     داخل نمودن حجره  
بـه خـدا سـوگند، دوسـت        : گفـت  از سعيدبن مسيب شنيدم كه در آن روز مى        : تر از آن روز نديدم، عطا گفت       گريه

آمد،  شدند، و كسى از اطراف و اكناف مى نمودند، تا نوزادان مدينه بزرگ مى ها را به حال شان ترك مى داشتم كه آن
بود كه   ها از جمله چيزهايى مى     ديد، و اين خانه     اش به آن اكتفا نموده بود مى        در زندگى  �و آنچه را رسول خدا      

هنگـامى كـه عطـاى خراسـانى از         : گويـد  معـاذ مـى   . ساخت مردم را در تكاثر و تفاخر دنيا بى رغبت و بى ميل مى            
هـاى   اخههـا از شـ     چهار خانه آن از خشت خام بود كه حياط آن         : صحبت خود فارغ شد، عمران بن ابى انس گفت        
هاى خرما و گل ساخته شده بودند و حياط پيش روى نداشتند، و بر  خرما ساخته شده بود، و پنج خانه آن از شاخه      

تـر از    هاى مويى بود، پرده را اندازه نمودم، و آن را سه گز در يك گز، و يك استخوان يا كـم                     ها پرده  هاى آن  دروازه
 نمودى، مـن خـود را در مجلـسى يـافتم كـه در آن تعـدادى از پـسران          استخوان يافتم، اما آنچه از كثرت گريه ياد       

 بودند، از جمله ابوسلمه بن عبدالرحمن، ابوامامه بن سهل بن حنيف و خارجه بن زيد، و         �اصحاب رسول خدا    
هـا   اى كـاش ايـن خانـه   : تر نمـود، و ابوامامـه در آن روز گفـت    هاى شان را آب ديده    آنان آنقدر گريستند كه ريش    

ديدند كه خداوند درحالى كه  نمودند، و مى گرديد، تا مردم از منزل سازى خوددارى مى شد و منهدم نمى    شته مى گذا
  .اش به چه اندازه راضى شده بود هاى دنيا در دست وى است، براى نبى كليدهاى خزانه

 


